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שיטת הרגולציה הישנה
"כל הקודם זוכה"

"הממשלהשקבעה-למתקנים"מכסות

הרגולטורי''עבהסדרהנקבעתהאנרגיהמחיר

זוכההקודםכל":המכסותחלוקת"

מותנהרישיוןקבלת

הסטטוטוריםהאישוריםכלקבלת

מימוןקבלת–פיננסיתסגירה
הקמה



הליך שילוב אנרגיה מתחדשת בעבר



אנרגיות מתחדשות–מפת הסדרות הרשות 

הליכים תחרותיים  
חלוקה-קרקעיים 

הליכים תחרותיים  
הולכה-קרקעיים 

הליכים תחרותיים  
גגות ומאגרי מים–

מכרזיות-הסדרות לאהליכים תחרותיים

100< קטניםגגות
KW

"ברירת מחדל"

הסתיימה:נטומונה

אמות מידה מסייעות

וקטןגדולרוח

:סולאריות

:סולאריות-לא

ביומאסהביוגז
ופסולת

חיבוריםמידהאמת

התחשבנות בגין  
ריבוי מתקנים  
במקום צרכנות

ביןהתחשבנות
מחלקים



הליכים תחרותיים
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מרישיונות למכרזים
לאחר השינויטרם השינוינושא

בוטלנדרשמותנהרשיון

לא נבדקרשיוןתנאי לקבלת הון עצמי

באחריות היזםרשיוןתנאי לקבלת היתר בניה

סקר היתכנות חברת  
חשמל

לא נדרשרשיוןתנאי לקבלת 

בוטלרשיוןתנאי לקבלת זיקה לקרקע

בוטלתנאי לקבלת תעריף"סגירה פיננסית"

אין רישיוןאישור מליאה לכל שינוישינויים ברישיון

אבני דרך בשלב  
ההקמה

בדיקת הגעת ציוד עיקרי  
...הקמת יסודות, לאתר

בוטל

ערבות משמעותיתאיןערבות הקמה

לא ניתן להארכהניתן להארכהז מחייב להקמה"לו



חילוט הערבות: איחור במימוש המכסה

שהיאסיבהמכל–המכסהבמימושאיחור:
פניעלליניאריבאופן(הערבותשלהדרגתיחילוט

)יום60
מקוםשמירתאין,הזכיהפקיעת–מכןלאחר

ברשת

רוחביבאופןאלאהמועדיםשלהארכותאין
חריגותרוחביותומסיבות
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סטטוס-הליכים תחרותיים קרקעיים 

בקנהשלושהעוד,בתהליךאחד,הושלמוהליכיםשני
...2019סוףעד

אחרון למימושתאריךעל זוכיםהכרזהההליךפרסוםפרסום עקרונותההליךסוג

235MW12/2018–פורסם פורסםפורסם)1(חלוקה –קרקעי 

עד ארבע שנים מיום  פורסםטרםבשימועפורסם)1(הולכה –קרקעי 
*הזכיה

105MW12/2019–פורסם פורסםפורסם)2(חלוקה –קרקעי 

20192019Q1 / 2020)3(חלוקה –קרקעי 

201920192022)2(הולכה –קרקעי 

Q2/2019Q2/2019Q3 / 2020)4(חלוקה –קרקעי 
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,  מיסוי: הסרת חסמים רוחבית בתחום הסולארי
...קרקע, סטטוטוריקה

לאחר השינויהשינויטרםנושא

700KWפטור עד 50KWפטור עד היתר בניה

ר  "מ200פטור עד היטל השבחה 
"צריכה עצמית"ו

ר  "מ7,000פטור עד 
"נטומונה"ו

מס הכנסה 
לצרכנים ביתיים

פטור עד הכנסה של  אין פטור
בשנה₪ 24,000

מ  "דיווח למע
לצרכנים ביתיים

פטור מדיווח עד  בדיווחחייב
70היקף ייצור של 

לשנהח"אלש

כל רשות גובה לפי  ארנונה
שיקול דעתה

תקנות המסדירות  
את היקף התשלום  

שומת קרקע פרטנית  שומת קרקע
לכל מתקן

קבוע לקרקע  מחיר
למשתתפים בהליכים  

תחרותיים



עיקרי ההסדרות החדשות  
לגגות סולאריים



 של בנין כהגדרתו בחוק התכנון והבניה או של מאגר  צידיכיסוי עילי או
.מים

 בריכות דגים ועוד, כולל בריכות טיהור–מאגר מים

?מהו גג



100KWמתקני גגות עד 

מתקן יצור מתקן יצור צרכןצרכן

תעריף הזנה  
קוט״שלכל 

מיוצר

תעריף צריכה 
קוט״שלכל 

מיוצר

תעריף צריכה 
לצריכה מהרשת 

בלבד

תעריף הזנה  
לעודפים  

מוזרמים לרשת

אפשרות בחירה בין שתי שיטות התשלומים



הסדרת מתקנים ״ללא הסדרה״

מתקן
יצור

צרכן

תעריף צריכה  
לצריכה מהרשת 

בלבד

תעריף הזנה  
לעודפים מוזרמים  

לרשת

ניתן להקים מתקנים במקום צרכנות  •
הן על גגות והן על הקרקע

שילוב המתקן ברשת כפוף לאמות  •
המידה

נמוך  , נקבע תעריף הזרמה לעודפים•
.  מתוצאות המכרזים



שימועים והסדרות מתוכננות



שימוע-התחשבנות בשטחי מחלקים 

מתקן יצור צרכן

התחשבנות בגין תעריף צריכה 
נצרך מרשת המחלקקוט״שלכל 

קרדיט  /התחשבנות בגין תעריף הזנה
על האנרגיה המוזרמת לרשת המחלק

:הקיבוץ כמושב
התחשבנות נפרדת על אנרגיה מוזרמת לרשת ועל צריכה מהרשת

לא מתאפשרת צריכה ישירה מהמתקנים על ידי צרכנים סמוכים



אמות מידה אחידות לכל הטכנולוגיות
התחייבות לחיבור מתקנים ברשת החלוקה בתוך שנה:

  למעט מקרי קיצון בהם תתאפשר תשובה שלילית בכפוף לדיווח לשר
ולציבור

אפשרות לחיבור מתקן בכפוף למגבלת שעות

הקלות בשילוב מתקנים בחיבור קיים:
התייחסות להספק המוזרם לרשת ולא להספק המתקן ◦

שימוע-עדכון אמות מידה לחיבור ולשילוב מתקנים 



שימוע עתידי–אגירה במתקנים סולאריים 

:הרשות שוקלת שילוב סוללות במכרזים העתידיים
השלמת שעות יצור כתחליף להספק קונבנציונלי-
)אילת לדוגמא(שילוב מתקנים באזורי גודש ברשת -
של גודל החיבור לרשתמירביניצול -

NREL: מקור
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