החלטות הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל מישיבה  943מיום 1.01.01.11

החלטה מס'  - 1לעניין קביעת תעריף והסדרה לחוות רוח בהספק העולה על
KW 0.
בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו –  6991ויתר סמכויותיה על פי דין ,ולאחר קיום
שימוע כדין ,קובעת בזה הרשות לשירותים ציבוריים  -חשמל (להלן – הרשות) את תעריף המכירה
לרשת החשמל ,אמות המידה ,נהלי אגף הרישוי למתן רשיון מותנה ולפיקוח על בעלי רישיונות,
()1
למתקני ייצור חשמל מאנרגיית רוח ,כמפורט בהחלטה שלהלן (להלן "ההסדרה"):
 .6כללי:
א .מצורפים להחלטה זו ,כחלק בלתי נפרד ממנה ,הנספחים הבאים:
 נספח א'  -אמת מידה ייצור חשמל מאנרגיית רוח לחוות רוח בהספק העולה על 05
;KW
 נספח ב'  -לוח התעריף לחוות רוח בהספק העולה על ;KW 05
 נספח ג'  -נהלי אגף רישוי;
 .2התעריף:
א .ספק השירות החיוני ישלם לבעל רישיון ייצור בטכנולוגיית רוח (להלן" :בעל רישיון ייצור
או יצרן") בגין רכישת החשמל תמורה בהתאם ללוח התעריפים  1.6-8המצורף כנספח ב'
להחלטה זו ,לפי קריאת המונה בנקודת החיבור לרשת ולתעריף שאושר לבעל רישיון
()3()2
הייצור ,כמפורט בסעיף .2ב' להלן.
ב .ההסדר התעריפי יהיה תלוי כמות וזמן ,בהתאם למתווה הבא:


תעריף עבור בעל רישיון מותנה שיקבל אישור תעריף עד למתן אישורי תעריף להספק
מותקן מצטבר של  ,MW 445או עד ל ,46.62.2564 -לפי המוקדם מביניהם ,יהיה 04
()4
אג' לקווט"ש.



תעריף לבעלי רישיון ייצור נשוא הסדרה זו ,עד להתקנת הספק מותקן מצטבר
בפריסה ארצית של  MW 855או עד ל ,46.62.2566 -יהיה  49אג' לקווט"ש.

ג .לוח התעריפים  1.6-8יעודכן אחת לשנה במועד העדכון השנתי ,לפי מנגנון ההצמדה הבא:
; שער הדולר  ;)45%( -שער היורו  ;)05%( -ומדד המחירים לצרכן  )0(.)25%( -בנוסף
יתעדכן התעריף לפי ממוצע שלושת החודשים האחרונים של ציטוטי חברת שערי ריבית
או חברה אחרת שיקבע החשכ"ל ,לריביות אג"ח לא סחיר צמוד מדד לפי רמת דרוג A
ומח"מ  65שנה .נוסחת העדכון ,הכוללת את הנוסחה לחישוב פקטור זה ,תשולב בספר
התעריפים כאמור בנספח ב'.
ד .התעריף ליצרן כמפורט בנספח ב' להחלטה זו ,יובטח למשך תקופה של  25שנה מיום
ההפעלה המסחרית ,ויהיה צמוד בשיעור של  655%למדד המחירים לצרכן מיום מתן
האישור התעריפי ,כאשר העדכון יתבצע בתחילת כל שנה קלאנדרית.
ה .מובהר בזה כי בחלוף  25שנה כאמור לא תחול בהכרח הבטחת רכישה בתעריף הנקבע
בהחלטה זו .ממועד זה ישלם ספק שירות חיוני ליצרן בהתאם להסדרים שתקבע הרשות
בעת ההיא ,בהתחשב בעובדה כי התעריף שקיבל לתקופה האמורה כיסה את עלויות
ההקמה ובתנאי שיחזיק היצרן ברישיון בתוקף ובהתאם לתנאיו.
ו .מובהר בזאת כי יצרנים בעלי טורבינות רוח הפועלים במסגרת הסדרה זו לא יהיו זכאים
לקבלת תעריף הפחתת מזהמים הניתן ליצרן חשמל באנרגיה מתחדשת.
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 .4עיקרי ההסדרה:
א .ספק שירות חיוני ישלב יצרן על פי הקבוע באמות המידה המצורפות להחלטה זו כנספח
א'.
ב .רישיון ייצור מותנה יינתן בהתאם לתנאי הסף כמפורט בנספח ג' להחלטה זו ,בהתאם
להחלטות הרשות ,לתנאי הסף הקבועים בכללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות
חיוני) ,תש"ס ,2555 -ולפי כל דין .אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את מבקש הרישיון
המותנה מקבלת הרישיון על ידי הרשות בכפוף לאישור השר ,כתנאי לכניסתו לתוקף לפי
דין.
ג .בעל רישיון מותנה אשר עמד באבני הדרך הרלוונטיות הקבועים ברישיונו ובהסדרה ,יהא
זכאי לקבל אישור תעריף בהתאם לקבוע בנספח ג' להחלטה זו.
ד .תוקף אישור התעריף יהיה ל 95 -ימים בלבד והכול כמפורט בנספח ג' כאמור ובתנאי
האישור )6(.היה ובעל רישיון מותנה קיבל אישור תעריף ולא יגיע לסגירה פיננסית תוך 95
ימים כאמור ,יפקע התעריף ,יתבטל הרישיון המותנה ,תתפנה הכמות שמובטחת בתעריף
מותנה בהתאם ,ותחולט הערבות בהתאם לקבוע בכללי משק החשמל (עסקאות עם ספק
שירות חיוני) ,תש"ס –  .2555מבקש הרישיון ,לרבות אותו הרכב בעלי השליטה ,לא יוכל
להגיש בקשה נוספת לקבלת אישור תעריפי מותנה בתקופה של  62חודשים ממועד
הפקיעה.
ה .בעל רישיון לייצור חשמל נשוא הסדרה זו יחובר לרשת החשמל במתחים השונים בהתאם
לתעריפים ,ללוחות הזמנים ,לרישיון ,וליתר הדרישות הקבועות באמות המידה
"חיבורים" (פרק ג' לספר אמות המידה),לרבות החלטות רשות רלוונטיות החלות על כל
מבקש חיבור .הרשות תבחן את אופי חיבור חוות הרוח לרשת החשמל ובכלל זה אפשרות
לאחד מקבצי טורבינות ככול הניתן במטרה לאפשר חיבור לרשת ההולכה .בקשת חיבור
לרשת החלוקה תבחן במסגרת סקר ההיתכנות ובתלות במתקנים הצפויים לקום באזור,
לרבות בהיבט עלויות החיבור והגורם שיישא בהן.
 .4הכרה בעלויות ההסדרה לספק שירות חיוני:
א .הרשות תכיר בעלויות האמורות לספק השירות החיוני במסגרת תעריפי תשתית ההולכה
לבעל רישיון ההולכה או למי שיבוא בנעליו .העלויות המוכרות תיקבענה על בסיס שנתי
במועד העדכון השנתי ותחושבנה לפי סך המכפלות של התעריפים לבעלי הרישיון בסך
כמות הייצור בכל אחד מהמתקנים המשתתפים בהסדרה ,כפי שנספרו במוני הייצור נכון
לתום השנה הקלנדארית.
ב .מובהר בזה כי הרשות תבחן את הצורך בהשלמת ההסדרה בין היתר בכל הקשור להשתת
עלויות עבודות התשתית שיתבצעו לצורך חיבור אגד מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה
זו ,ככל שיידרש בראייה של מזעור עלויות.
 .0תחולה:
א .ההסדרה נשוא החלטה זו חלה על יצרני חשמל בעלי רישיון לייצור חשמל מאנרגיית רוח,
כמפורט בסעיף .0ב' להחלטה זו ,המזרימים את כל האנרגיה שתיוצר בחוות הרוח לרשת.
ב .ההסדרה לפי החלטה זו תחול עד להשגת כמות מותקנת של  855מגוואט בעלי רישיונות
ייצור מותנים בטכנולוגיית רוח במצטבר ,המחזיקים באישורי תעריף בתוקף שיינתנו
במסגרת יישום הסדרה זו ,או עד יום  ,46.62.2566לפי המוקדם מביניהם.
ג .מובהר בזה ,כי במסגרת הכמות הכוללת בהסדרה זו ,תתאפשר הקמת טורבינות רוח
בטכנולוגיות שונות ,ובהם טורבינות ציר אופקי וציר אנכי ,בהספקים ובגבהים שונים,
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ובתנאי שיעמדו בדרישות בהתאם לתקנות ולאמות המידה של הרשות ,ויעמדו בתנאים
הבאים:
( )6המתקן עומד בתנאי הגדרת "מתקן לאנרגיה מתחדשת" כהגדרתו בכללי משק
החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני) – .2555
( )2בעל הרישיון עמד בכל תנאי ההסדרה והדרישות ברישיון.
ד .הסדרה זו תחול על מי שקיבל רישיון מותנה להקמת טורבינות רוח בהתאם להוראות
הדין ,עמד באבני הדרך ברישיון ופעל לפי הנהלים מטעם אגף הרישוי כמפורט בנספח ג'
להחלטה זו.
ה .הרשות לא תיתן אישורים תעריפיים ליותר מסך מצטבר של .MW 855
ו .יצרנים שיבקשו לפעול לאחר מיצוי הכמות התעריפית האמורה ,יהיו זכאים לעשות כן,
ככל שרצונם בכך ,בהתאם לתעריף המורכב מרכיב הייצור בתוספת לתעריף הפחתת
מזהמים הניתן לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות.
 .1אמות המידה והתעריפים תשולבנה בספר אמות המידה והתעריפים.
 .6החלטה זו תיכנס לתוקף החל מיום .6-66-2566
ביאורים:
 .6החלטה זו היא אבן דרך נוספת בעבודת הרשות לקידום ועידוד השימוש באנרגיות מתחדשות
במסגרת השגת יעדי הממשלה ,ובכלל זה קביעת תעריפים לחוות רוח.
 .2התעריף שנקבע במסגרת החלטה זו מבטיח ליצרן מאנרגיית רוח רכישת חשמל על ידי ספק
שרות חיוני לתקופה של  25שנה .לאחר תקופה זו יהיה היצרן זכאי למכור חשמל בהתאם
לכללים שיהיו נהוגים במשק החשמל באותה עת.
 .4התעריפים מתבססים על בחינה שנעשתה על ידי הצוות המקצועי ברשות ,לפני ולאחר
השימוע ,של עלויות הקמה ותפעול של חוות רוח בהספק כולל של .MW 25
 .4מטרת מדרגת תעריף זו היא להוות תמריץ להקמה ככל הניתן של חוות רוח ובזמן המהיר
ביותר ,על מנת לעמוד ביעדי הביניים שהציבה הממשלה לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות.
 .0לצורך עדכון התעריף ,יעודכן שיעור הריבית להון זר לפי שיעור השינוי בממוצע שיעורי
הריבית בשלושת החודשים האחרונים טרם מועד העדכון .לצורך כך יצוטטו שיעורי הריבית
לאג"ח לא סחיר צמוד למדד לפי רמת דירוג  Aולפי מח"מ של  65שנה של חברת שערי ריבית
או כל חברה אחרת שיקבע החשב הכללי .הנוסחה לחישוב הפקטור כפי שמופיעה בלוח
תעריפים  6.7-8מבטאת את היחס בין שיעור שינוי הריבית לשיעור שינוי התעריף ,הנגזרת
מאופן חישובו.
 .1מאחר שההסדרה הנוכחית הינה תלוית כמות (עד ל ,)MW 855-הרשות תעניק אישור תעריף
לבעלי רישיונות אך ורק בסמוך לסגירה הפיננסית ולתקופה מוגבלת ,וזאת מתוך מטרה למנוע
ניצול לרעה של אישור התעריף ועל מנת לבסס הליך שוויוני לקבלת אישורי תעריף .אופן מתן
אישור התעריף והרישיון המותנה מפורטים בנספח ב'.

-3-

נספח א' להחלטה מס'  ,1ישיבה  ,943תאריך 1.-1.-1.11
פרק ח' :איכות הסביבה
סימן ***' :ייצור חשמל מאנרגיית רוח לחוות רוח בהספק העולה על KW 0.
סימן
פרק
*** :ייצור
ח' :איכות
הסביבה חשמל מאנרגיית
רוח לחוות רוח
בהספק העולה
על KW 05

אמת מידה
שילוב מתקן
ברשת על ידי
ספק שירות
חיוני

עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטאטוס
*
***
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בסימן זה לאמות המידה:
"הספק מותקן" :סכום ההספקים הנקובים שבהדקי כל גנראטור שבחוות הטורבינות נשואת
בקשת הרישיון
"יצרן" – בעל רישיון ייצור חשמל מאנרגיית רוח לחווה בהספק מותקן העולה על  05קילוואט.
"ספק שירות חיוני" – כהגדרתו בחוק משק החשמל ,התשנ"ו.6991-
"טורבינת רוח" – מערכת לייצור חשמל מאנרגיית רוח ,הכוללת בין היתר את בסיס המגדל,
להבים ,מערכת מניה וממיר חשמלי ,ללא הגבלה מבחינת הספקים או גבהים.
"חוות רוח"  -אגד טורבינות רוח ,הכולל בין היתר ,מערך איסוף חשמל מכל טורבינה באגד זה,
אשר מתחברים לרשת בנקודת חיבור אחת ,בהספק מותקן מצטבר שאינו פוחת מ 05 -קילוואט.
"מתקן" – לעניין אמת מידה זו – חוות רוח בעלת רישיון כדין ואשר פועלת כדין;
(א) חיבור מתקן ברשת החשמל
( )6חיבור מתקן לרשת על ידי ספק שירות חיוני ייעשה בהתאם לקבוע באמות המידה
ובהחלטות הרשות.
( )2ספק שירות חיוני יקצה חיבור אחד לרשת למתקן כהגדרתו באמת מידה זו.
( )4אופי החיבור לרשת ייעשה בהתאם להספק המותקן של חוות הרוח ,שייקבע על ידי ספק
שירות חיוני במועד מבחני הקבלה ובהתאם לקבוע ברישיון המותנה.
א .חיבור מתקן לרשת החלוקה על ידי המחלק ייעשה בהתאם לקבוע בפרק ג' לספר
אמות המידה ,סימן ג' "חיבור למתח נמוך" או סימן ד' (א) "חיבור מתקן ייצור לרשת
המתח הגבוה" או ,במקרה הצורך ,לפי פרק ז' "עבודות על חשבון אחרים".
ב .חיבור מתקן לרשת ההולכה ייעשה על ידי ספק שירות חיוני בעל רישיון הולכה
בהתאם לקבוע באמת מידה "חיבור למתח עליון".
ג .ספק שרות חיוני יפעל אל מול יצרן ,בהתאם להנחיות הצוות המקצועי ברשות ,בכל
מקום בו יידרש לדעת הצוות המקצועי איחוד מתקנים סמוכים ברשת החלוקה
בהתאם לעקרון מזעור העלויות ברשתות החלוקה וההולכה .במקרה זה יחויב היצרן
במציאת חלופות שיאפשרו איחוד תשתיות של מתקנים סמוכים וחיבורם לרשת
ההולכה.
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סימן
פרק
*** :ייצור
ח' :איכות
הסביבה חשמל מאנרגיית
רוח לחוות רוח
בהספק העולה
על KW 05

אמת מידה
התקנת
מונים
וקריאתם
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(א) התקנת מוני חשמל:
( )6ספק שירות חיוני יתקין מונה חצי שעתי בנקודת החיבור לרשת .לצורך מניית
הקווט"שים המוזרמים לרשת .בעבור שירות זה ישלם היצרן לספק השירות החיוני עלות
התקנת מונה כאמור בשורה " - 9הסרת מונה והתקנתו" ,בלוח תעריפים .2-0.4
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אמת מידה
הסדרי
תשלומים
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סימן
פרק
*** :ייצור
ח' :איכות
הסביבה חשמל מאנרגיית
רוח לחוות רוח
בהספק העולה
על KW 05
(א) תעריף ליצרן בגין חשמל המיוצר במתקן  -כללי
( )6ספק שירות חיוני ,אליו מחובר המתקן ,יחויב ברכישת מלוא האנרגיה המיוצרת של יצרן.
( )2ספק שירות חיוני יגבה מיצרן ,בגין חיבור המתקן ,תעריף בהתאם לקבוע בפרק ג' לספר
אמות המידה ,ובהתאם לאופי החיבור לרשת.
( )4המחלק ישלם ליצרן ,בגין רכישת אנרגיה ממנו ,תעריף כמפורט בלוח תעריפים 6.7-8
(להלן" :התעריף") ,ועל פי מנגנוני ההצמדה המפורטים שם ובהתאם לאישור התעריף
שיינתן על ידי הרשות.
( )4התעריף ישולם בכפוף להוראות כל דין ,לרבות דיני המיסים החלים במדינת ישראל מזמן
לזמן.
( )0התעריף האמור ישולם לאורך כל תקופת תוקפו של אישור התעריף של היצרן ובתנאי
שהיצרן הוא בעל רישיון קבוע בתוקף.
(ב) התחשבנות בין המחלק לבעל רישיון הולכה
( )6המחלק שבאזור החלוקה שלו מחוברים מתקנים ,יגיש בכל חודש דו"חות לספק שירות
חיוני בעל רישיון ההולכה ,בהם יפורטו הכמות המותקנת וכמות הקווט"שים שיוצרו
במתקנים שבאיזור החלוקה שלו .בעל רישיון ההולכה ישלם למחלק הרלוונטי את
התעריף בגין ייצור החשמל מאנרגיית רוח בניכוי עלויות רכישת חשמל של המחלק.
( )2האמור לעיל יחול ,בשינויים המתחייבים ,גם על התחשבנות בין מחלק שרשת החלוקה
שבבעלותו מחוברת לרשת חלוקה של מחלק אחר ,לבין המחלק האחר.
(ג) חובות דיווח של ספק שירות חיוני
( )6בעל רישיון ההולכה יגיש לרשות ,אחת לרבעון ,דיווח וכל נתון שיידרש לפי דרישתה ביחס
למתקני ייצור חשמל מאנרגיית רוח אשר בגינם שילם את התעריף.
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סימן
פרק
*** :ייצור
ח' :איכות
הסביבה חשמל מאנרגיית
רוח לחוות רוח
בהספק העולה
על KW 05

אמת מידה
חיבור חוות
רוח ומתקן
סולארי על
אותה
חטיבת
קרקע
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באמת מידה זו:
"יצרן" – בעל רישיון ייצור חשמל מאנרגיית רוח לחווה בהספק מותקן העולה על  05קילוואט
ו1או בעל רישיון ייצור חשמל באנרגיה סולארית בהספק העולה על  05קילוואט.
"מתקן" – לעניין אמת מידה זו – חוות רוח בעלת רישיון כדין ואשר פועלת כדין;
"מתקן סולארי" – מערכת לייצור חשמל מאנרגיית שמש בעלת רישיון כדין ואשר פועלת כדין;
(א) תנאים לחיבור שני מתקנים על אותה חטיבת קרקע
לבקשת היצרן יחבר ספק שירות חיוני שני מתקנים (חוות רוח –ומתקן סולארי) הממוקמים על
אותה חטיבת קרקע ,ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:
( )6שני המתקנים הינם בבעלות היצרן.
( )2היצרן הינו בעל רישיון ייצור חשמל לכל מתקן בנפרד.
( )4בוצע סקר חיבור לשילוב שני המתקנים בנקודת החיבור האמורה.
( )4החיבור לרשת של שני המתקנים יתבצע באותה נקודת חיבור.
(ב) התקנת מונים
( )6ספק שירות חיוני יתקין מונה ייצור נפרד לכל מתקן .בעבור כל מונה מותקן ישלם היצרן
לספק השירות החיוני עלות התקנת מונה כאמור בשורה " - 9הסרת מונה והתקנתו",
בלוח תעריפים .2-0.4
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נספח ב' להחלטה מס'  ,1ישיבה  ,349תאריך 1.-1.-1.11
לוח תעריפים :6.7-8
תעריף לקווט"ש לייצור חשמל מאנרגיית רוח למתקנים שהספקם עולה על :KW 0.

נוסחת החישוב לפקטור :Z

כאשר:
P
Z

תעריף הבסיס  49אגורות לקווט"ש .עד למיצוי  MW 445או עד 46-62-2564
תעריף הבסיס  04אגורות0
הפקטור לעדכון התעריף בעקבות שינויים בשערי הריבית.
התעריף המעודכן באגורות לקווט"ש
שע"ח  ₪1$הבסיסי; ₪1$ 3.75
ממוצע  25פרסומים רצופים של שערי חליפין  ₪1$שמפרסם בנק ישראל
שהאחרון שבהם הידוע ב 61 -לחודש הקודם למועד העדכון.
שע"ח  ₪1€הבסיסי; ₪1€ 4.97
ממוצע  25פרסומים רצופים של שערי חליפין  ₪1€שמפרסם בנק ישראל
שהאחרון שבהם הידוע ב 61 -לחודש הקודם למועד העדכון.
מדד המחירים לצרכן הבסיסי; מדד חודש אפריל  2566שפורסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.
מדד המחירים לצרכן הידוע ביום העדכון ,שפורסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
מחיר ההון הזר הבסיסי .1.62%-
הממוצע הרבעוני של ציטוטי חברת שערי ריבית ,או חברה אחת שייקבע החשב
הכללי ,לריביות אג"ח לא סחיר צמוד למדד ,לפי רמת דירוג  Aולפי מח"מ של 65
שנה.
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נספח ג' להחלטה מס'  ,1ישיבה  ,943תאריך 1.-1.-1.11
נהלי אגף רישוי ופיקוח למבקשי רישיונות ביחס למתן רישיון מותנה ,אישור
תעריף מותנה ותעריפים לייצור חשמל בחוות רוח בהספק העולה על KW 0.
.6

.2
.4

.4

לצורך העברה לאישור המליאה של בקשה לקבלת רישיון מותנה ,הצוות המקצועי של אגף
הרישוי והפיקוח ברשות יבחן את עמידת מבקש הרישיון בתנאי הסף הבאים:
א .זיקה לקרקע של מבקש הרישיון  -יוצג הסכם או הסכם אופציה בין מבקש הרישיון לבין
בעלי הזכויות במקרקעין בנוגע להקמת טורבינות הרוח בקרקע האמורה וכן כל
האסמכתות נדרשות לקיום זכויות הבעלים בקרקע לרבות רשתות החשמל לטובת חיבור
הטורבינות ביניהם ולרשת החשמל.
ב .הוכחת יכולת העמדת הון עצמי תוגש ע"י מבקש הרישיון המותנה או בעל עניין בו,
בשיעור של  25%מהעלות הנורמטיבית של מערך ייצור החשמל בחוות הרוח ,בהתאם
לגודל החווה .העלות הנורמטיבית של חוות הרוח נגזרת מהעלות שנקבעה לצורך קביעת
התעריף ועומדת על  $2,668לכל קילווואט מותקן.
ג .סקרי חיבור:
 .6חיבור לרשת החלוקה :למתקן מעל  145 KVAיידרש להציג סקר היתכנות מספק
שרות חיוני בהתאם לאמת מידה חיבורים.
 .2חיבור לרשת ההולכה :מתקן המתחבר לרשת ההולכה יידרש להציג סקר היתכנות
בהתאם לאמת מידה חיבור למתח עליון.
 .4אגף הרישוי יבחן את ממצאי סקרי ההיתכנות בהתאם לעקרון מזעור עלויות ואמות
המידה הרלוונטיות ,במקרה הצורך יעביר דרישה לעדכון סקר היתכנות.
ד .ניסיון בתחום  -ניסיון מקצועי של חברת ייעוץ המלווה את הפרויקט בתכנון ,הקמה
ותפעול של חוות רוח בהתאם להספק המותקן הכולל של חוות הטורבינות.
ה .התחייבות להעמדת ערבות בנקאית בהתאם לקבוע בכללי משק החשמל (עסקאות עם
ספק שירות חיוני) ,תש"ס( 2555-להלן" :הכללים") עם אישור הרישיון ע"י שר התשתיות
הלאומיות.
ו .מילוי טפסי הבקשה לרישיון בהתאם לטפסים באתר האינטרנט של הרשות ונספחים
רלוונטיים לרישיון.
בקשה שלא תוגש באופן מלא בהתאם לאמור בסעיף  6לא תיבדק.
בקשת רישיון אשר עמדה בכל תנאי הסף והתנאים הנוספים על פי דין ,תועבר ע"י הצוות
המקצועי ברשות לאישור קבלת רישיון מותנה ע"י מליאת הרשות .עם אישור מליאת הרשות
יועבר הרישיון לאישור שר התשתיות הלאומיות ולאחר מכן לבעל הרישיון .מובהר כי אין
בעמדת הצוות המקצועי כדי לכבול את שיקול דעת מליאת הרשות או שר התשתיות
הלאומיות בבואם להעניק או לסרב להעניק רישיון מותנה.
אישור תעריף
( )6בסמוך למועד הסגירה הפיננסית ולבקשת בעל רישיון מותנה ,יינתן לבעל רישיון המותנה
שעמד בכל אבני הדרך המוגדרות ברישיון המותנה ,שקודמות לאבן הדרך של סגירה
פיננסית ,אישור תעריף מותנה .תנאי למתן האישור הוא חתימת המבקש על ההצהרה
המצורפת מטה .אישור התעריף המותנה יהיה בתוקף לתקופה של  95יום או עד לסגירה
פיננסית ,לפי המוקדם .אישור התעריף המותנה יינתן בהתאם לתעריף הרלוונטי באותו
מועד.
( )2בעל רישיון שהגיע לסגירה פיננסית תוך  95יום מיום מתן אישור התעריף יהפוך התעריף
המותנה לתעריף קבוע.
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( )4לא הגיע בעל הרישיון המותנה לסגירה פיננסית תוך  95יום מיום מתן התעריף ,יפקע
אישור התעריף המותנה ,יתבטל הרישיון המותנה ,ותחולט הערבות בהתאם לקבוע בכללי
משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני) ,תש"ס – .2555
( )4לא עמד בעל הרישיון המותנה באבני הדרך המוגדרות ברישיונו לאחר המועד לסגירה
פיננסית יפקע אישור התעריף המותנה ,יתבטל הרישיון המותנה ,ותחולט הערבות
בהתאם לקבוע בכללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני) ,תש"ס – .2555
( )0ההספק המותקן כהגדרתו ברישיון המותנה המבוטל ,לא יבוא במניין ההספק המותקן לו
ניתן אישור תעריף.
( )1אישור התעריף יקובע במועד הסגירה הפיננסית עובר לרישיון הקבוע.
( )6פקע אישור התעריף ,לא יוכל המבקש להגיש לאותו מתקן בקשה לאישור תעריף חדש
אלא בחלוף  62חודשים מיום פקיעת אישור התעריף המותנה.
מיום מתן אישור התעריף המותנה ,יוצמד התעריף למדד המחירים לצרכן בשיעור של .655%
אישור התעריף יהיה בתוקף לתקופה של  25שנה מיום קבלת הרישיון הקבוע.
בעל הרישיון יחויב בהקמה של חוות רוח בהתאם לרישיונו ולאישור התעריף שקיבל.
לא יינתן אישור תעריף מותנה במסגרת הסדרה זו לאחר שניתנו אישורי תעריף עד לגובה
מכסת ההספק המירבי שנקבע בהחלטה זו ( )MW 855או לאחר ה ,46.62.2568 -לפי המוקדם
מביניהם.
רשימת בעלי הרישיונות המותנים ,אישורי התעריף וכמות המגוואטים המצטברת תפורסם על
ידי אגף הרישוי עם אישור רישיון או תעריף כמפורט להלן:
סטאטוס
כמות
גודל
מועד קבלת
מועד קבלת
שם בעל
רישיון
מגאווטים
המתקן
אישור התעריף
הרישיון
הרישיון
מצטברת
במגוואט
המותנה
המותנה
המותנה

 .65מובהר בזה כי הנחיות אלה כפופות להוראות הדין ,החלטות הרשות ,אמות המידה
והתעריפים מטעמה המתפרסמים מעת לעת.
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הצהרה טרם מתן אישור תעריף מותנה
אני הח"מ ___________ נושא ת.ז מס' ___________ המורשה בחתימתי לחייב את החברה
ששמה ,____________ :מס' חברה __________ ,בעלת רישיון מותנה מס',___________ :
עושה תצהירי זה לצורך קבלת אישור תעריף מותנה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של
___________  ,MWבהתאם לרישיון מותנה שברשותי .הריני להצהיר כדלקמן:
 .6ידוע לי כי תוקף אישור התעריף המותנה שניתן לי מאת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל,
הנו לתקופה של  95ימים בלבד מיום הנפקתו.
 .2ידוע לי כי במהלך תקופה זו עליי להגיע לסגירה פיננסית כהגדרתה ברישיון והריני לאשר כי
ככל שלא אגיע לסגירה פיננסית מכל סיבה שהיא במהלך  95הימים כאמור ,יפקע אישור
התעריף המותנה ,יבוטל הרישיון וכי אוכל להגיש בקשה נוספת לאישור תעריף לאותו המתקן
נשוא הרישיון לאחר  62חודשים ממועד פקיעת הרישיון הנוכחי לכל המוקדם.
 .4אין בתצהירי זה כדי לפגוע או לגרוע מכל התחייבות או חובה המוטלת עליי ו1או כדי לפגוע
בכל סמכות העומדת לרשויות על פי כל דין ו1או על פי הרישיון המותנה שהוענק לי.

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד _________________ ,רישיון מס' _____________ ,מאשר בזה כי בתאריך
_____________ ,הופיע בפני עו"ד _________________ ,מס' רישיון ________________,
מר1גב' _________________ ,נושא1ת ת.ז ______________ .המוכר לי אישית ,ולאחר
שזיהיתיו והבהרתי לו את משמעות הדברים חתם בפני על כתב ההתחייבות דלעיל .כן ,הריני
מאשר כי החתום מעלה מוסמך לפי מסמכי ההתאגדות של החברה לחייב את בעל הרישיון
המותנה בחתימתו.
____________________
חתימה

__________________
תאריך
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