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 הודעה לעיתונות

מגהוואט למתקנים  ..61מכסה של  לתוספתשר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ קבע  מדיניות 

 סולאריים

כמות מכרזים להחדרת  ו אסדרות שורתתוכנית הכוללת רשות החשמל מפרסמת בהתאם 

 של אנרגיה מתחדשת למשק החשמל הישראליעצומה 

 לראשונה: תכנית להתקנת פאנלים סולאריים על עשרות אלפי גגות בתים ובניינים בישראל

 

 

פת מכסה בסך של שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ מפרסם היום מדיניות חדשה שתביא לתוס

 מגהוואטים נוספים למשק החשמל הישראלי. 6100

 זאת, בהמשך למכסות הקודמות שכבר פורסמו. 

בהתאם, מפרסמת רשות החשמל תכנית חדשה לקידום משמעותי של אנרגיות מתחדשות במשק 

 החשמל הישראלי.

שיגדילו  –על גגות בתים ובניינים  הרשות מפרסמת לראשונה תכנית להקמת מאות מגהוואטים

משמעותית את כמות הגגות הסולאריים הקיימים כבר בישראל ויאפשרו למשקי הבית להנות 

מהסדרות אלו של חשמל ירוק. זאת בנוסף להליכים מכרזיים, לרבות הליכים מכרזיים ייעודיים 

 לגגות, בדומה לאלה שפרסמה הרשות בשנה האחרונה.

הרשות תאפשר צריכה עצמית ממתקנים סולאריים ותפעל להקלת תהליך החיבור וההקמה של 

מתקנים סולאריים, בין השאר באמצעות פישוט והקלת תהליך פתיחת תיק החיבור וצמצום 

 מספר הביקורים של חברת החשמל. 

ריאות ד"ר יובל שטייניץ, שר האנרגיה: "המדובר במדיניות שמרכזה אנרגיה ירוקה לטובת ב

הציבור, תוך קביעת יעדים שאפתניים לעמידה בהם. התכנית כוללת הקלות באנרגיה סולארית 

לבניינים משותפים לטובת אזרחים והוזלה בעלויות. אנחנו מביאים היום בשורה של ממש 

מנגישים להם את האנרגיה המתחדשת. הם יוכלו לייצר חשמל חינם מהשמש  –למשקי הבית 

 ולצרוך לשימושם".

ד"ר אסף אילת, יו"ר רשות החשמל: "רשות החשמל מחויבת לעלייה דרמטית בכמות האנרגיה 

המתחדשת המיוצרת בישראל, וזאת בהתאם למדיניות השר והממשלה. בשבועות הקרובים 

 תמשיך הרשות בפרסום אסדרות ומכרזים אגרסיביים לקידום ייצור מתקני אנרגיה מתחדשת." 

תוך מזעור העלות  9090שיבטיח מימוש מלוא הכמות עד שנת  הרשות תקצה את המכסה באופן

 לציבור כמפורט להלן:

 הרשות תשמר את המכסה המוקצית להסדרת מונה נטו. .א
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 הרשות תקצה בנוסף מכסה ראשונית של מאות מגהוואט להקמת מתקני גגות קטנים. .ב

ך למתקנים במתח נמו הליכים תחרותיים באמצעותהמכסה יתר הרשות תפעל למימוש  .ג

 וגבוה, למתקנים במתח עליון, ולמתקנים שאינם קרקעיים.

תתאפשר הקמת מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת ללא הסדרה, ותתאפשר מכירת עודפי  .ד

 אנרגיה לרשת במחיר שוק.

תמשיך לממש את המכסה הנותרת למתקני רוח. הצורך במכסה נוספת עוד קובעת הרשות כי 

 60%תוקצה  61.1.9066מיום  בהתאם להחלטת הממשלה ךבהמשבנוסף,  בהמשך. למתקני רוח יבחן

מהמכסה במתח גבוה ונמוך ליו״ש וניתן יהיה לממש את המכסה באמצעות אימוץ ההסדרות שקבעה 

 .הרשות

 

 .1.1עד שנת אשר טרם מומשו, הסולאריות תמהיל המימוש של המכסות  - 6טבלה 

הליכים  

תחרותיים 

למתקנים 

 קרקעיים 

הליכים 

תחרותיים 

למתקנים לא 

 קרקעיים

 גגות מתקני

 בתעריף קטנים

 הליך ללא הזנה

 תחרותי

שלמת מכסת מונה ה

 נטו

עד  בהתאם ליכולת המימוש מכסה מתוכננת

9090* 

מכסה ראשונית 

של מאות 

  מגהוואט

 MW 200שלמה ל ה

 **(MW 000)נותרו כ 

מכסה אפשרית 

 נוספת

 . MW 6100 -השלמה ל

 ,תחרותיים או למתקני גגותלהליכים המכסה תוקצה 

 .9090לפי הערכת יכולת המימוש עד 

 

 

 הערות לטבלה:

 בכל מכרז תובטח מכסה מינימלית, והמכסה בפועל תקבע לפי גובה והספק ההצעות שיתקבלו. *

 המכסה הנותרת בהסדר מונה נטו מחושבת לפי אישור מחלק אשר ניתנו עד למועד השימוע.** 

 

 למימוש תוכנית העמידה ביעד אנרגיה מתחדשתלוח זמנים  -1טבלה 

 
הליכים תחרותיים 

 קרקעיים  למתקנים

הליכים 

גגות ל תחרותיים

 ולמאגרי מים

ומונה  הסדרת גגות קטנים

 נטו

   9061 דצמבר

מכסה לשימוע של פרסום 

, של לגגות קטנים ראשונית

, עדכון אמות מידה למונה נטו

 ושל עקרונות מכרז הגגות

 9061דצמבר 
מתח  הליך תחרותי

 9נמוך/גבוה 
  

 9062 מחצית ראשונה

מתח  הליך תחרותי

 0נמוך/גבוה 

הליך תחרותי מתח 

 6עליון 

 גגות הליך תחרותי

  ומאגרי מים
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 861111.63נקודת בחינה לתוכנית: 

 9062 מחצית שניה
מתח  הליך תחרותי

 2נמוך/גבוה 

הליך תחרותי גגות 

 9 ומאגרי מים

קטנים עדכון מכסת גגות 

 בהתאם להערכת המצב

 9062מחצית ראשונה 

מתח  רותיחהליך ת

 5נמוך/גבוה 

הליך תחרותי מתח 

 9עליון 

הליך תחרותי גגות 

 0 ומאגרי מים
 

 861111.63נקודת בחינה לתוכנית: 

 9062 מחצית שניה
מתח  ליך תחרותיה

 1נמוך/גבוה 

הליך תחרותי גגות 

 2 ומאגרי מים

עדכון מכסת גגות קטנים 

 בהתאם להערכת המצב

 

 

 רקע:

 

מאנרגיות מתחדשות  TWh 1.9 -של כבהיקף ייצור חשמל  תמחייב 9090לשנת עמידה ביעד הממשלה 

   1בשנה זו

להחדרת אנרגיית שמש בוצעו במלואן, מעלה בקרת הרשות פערים בביצוע  הרשותבעוד שכל הסדרות 

 מכסות בטכנולוגיות שאינן פוטוולטאיות: 

המכסה המותקנת שאישרה הממשלה למתקנים פוטנציאל מוגבל למימוש מכסת הביוגז1  .א

אולם להערכתנו בשנים הקרובות ימומשו  )לאחר ההפחתה(, MW 600מסוג זה עומדת על 

00 MW  .לכל היותר 

. כיום מקודמים מספר מתקנים פוטנציאל מוגבל למימוש מכסת הביומאסה והפסולת .ב

 .9090לכל היותר עד  MW 90 -במסגרת מכסה זו ולהערכתנו ימומשו כ

, תמומש רק חלק ממכסת הרוח 9090מוערך כי עד הרוח1  תהליכים ממושכים למימוש מכסת .ג

כתוצאה מהתמשכות התהליכים הסטטוטוריים וכתוצאה ממשך הזמן הארוך יחסית הנדרש 

  יון. יתר ההספק יוקם בשנים מאוחרות יותר.לחיבור החוות למתח על

נדרש להוסיף לפיכך, לעומת זאת, פוטנציאל הייצור של האנרגיה הסולארית הוא גבוה ומהיר.  .ד

  1.1.1 בטיח את העמידה ביעדמכסה למתקנים סולאריים ולגבש תוכנית מעודכנת על מנת לה

 

הוכחה כשיטה העדיפה ש ,מכרזים שנקטה הרשות בשנה האחרונהשיטת הלאור הצלחתה של  

 62-)כוהביא לתעריף הנמוך אי פעם שתקבל לייצור חשמל  לקביעת התעריף לאנרגיה סולארית

)ובהם . עם זאת, מתקנים קטנים מאוד ת להמשיך במדיניותה. זווחליטה הרשה (,אגורות לקוט"ש

 ., לכן למתקנים אלו יקבע תעריף הזנהלהליך תחרותיעשויים שלא להתאים  ביתיים(

 לפי העקרונות הבאים:בין ההסדרים את המכסות הנוספות  תקצההרשות לאור זאת, 

מיצוי הפוטנציאל האפשרי למתקנים קרקעיים, לאור העלות הנמוכה של מתקנים אלו, ועידוד  .א

  תהליך התכנון של מתקנים נוספים.
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יעודיים למתקנים לא קרקעיים )גגות ומאגרי מים(. בנוסף, המשך  הליכים תחרותייםקיום  .ב

 טיפול בחסמים של מתקנים אלו בדגש על הקלות בהיתרי בניה.

 .מגהוואט למתקני גגות קטנים מאותקביעת מכסה ראשונית של  .ג

מפרסמת הרשות לשימוע הסדרים כלכליים למימוש המכסות המבוססים על העקרונות  לאור זאת, .6

 הבאים:

מתן אפשרות לצריכה עצמית של האנרגיה בכל סוגי המתקנים והזרמת העודפים לרשת. באופן  .א

 זה גדלה הכדאיות בהקמת המתקן.

 קבוע שיושלם למתקנים לאורך חיי המתקן.קביעת תעריף שימוש בהליכים תחרותיים לשם  .ב

הליך שיקבע ע״י הרשות ללא קטנים באמצעות תעריף הזנה קבוע קביעת תעריף למתקנים  .ג

  .תחרותי

ף לפי מחיר שוק ערילעודפי אנרגיה המוזרמים משטחי צרכנים פרטיים ומשטחי מחלקים נקבע ת .ד

 שעתי, משום שהכדאיות הכלכלית של מתקנים אלו נובעת בעיקר מהחסכון שבצריכה העצמית.

 

 :הסדר מונה נטומעדכנת הרשות ומשפרת את , כמו כן

 ההתאמות הבאות: פרסום לשימוע שלהרשות משמרת את מכסת מונה נטו, תוך 

להקמת מתקנים על גגות יש ערך ציבורי ומתקנים שכן , ההסדר יוגבל למתקני גגות -

  אלו נדרשים לתמיכה נוספת לעומת מתקנים קרקעיים.

)גודל המתקן לא יעלה על הספק החיבור  את מגבלת הגדלת החיבור תאכוףהרשות  -

ההסדר למתקנים המיועדים לצריכה להגביל את , על מנת בנקודת הצרכנות(

 עצמית.

הרשות מרחיבה את ההסדר גם לצרכני מספקים פרטיים על מנת להבטיח  -

 שוויוניות במשק החשמל.

 (MW ..61)לפני התוספת הנוכחית בסך פוטנציאל המימוש של המכסות הקיימות  

 צפי התקנות וייצור  סוג מכסה מקור המכסה
 2020 עד שנת 

 1.62סטטוס המכסה ב 

  
המכסה 
 שנקבעה

[MW] 

הספק 
מותקן 

(MW) 

ייצור 
שנתי 

(TWH) 

 

מכסות שנקבעו 
בהחלטת 

 0222ממשלה 
ועודכנו 

 9661בהחלטה 

PV  50עד 
KW 

 MW 60פעיל, למעט  0.50 000 060

PV  מתח נמוך
 וגבוה

 פעיל 0.50 000 000

PV פעיל 0.02 900 900 מתח עליון 

 מכרזי קרקע
 
 

 6 אשלים פיוי

690 
 
 
20 

 מ"ו  מומש 61מכרז  0.61 21
מכרז תמנע הושלם, ויוקם 

 9090אחרי  
 בהקמה 6מכרז אשלים 

מתקני 
תרמוסולאר 

 שהוסבו
 PVל 

 תחילת הקמה 0.09 620 620

 בלבד MW 0.0מומש  0.01 66.2 50 מתקני חלוץ
 רוח
 
 

 רוח קטן

100 
 
 
60 

96.0 
 200עד 

 בלבד MW 96.0הוקמו  0.05
 120הוענקו רשיונות ל 

MW 
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:לפרטים עיתונאים נוספים  
 

 נורית פלתר איתן

 ובקרת מדיניות, רשות החשמלר' אגף אסטרטגיה 

09-1961602 

  

 

מתקדמים  MW 200 -כ 
 לרשיון

 MW 11 0.62 00 600 ביוגז

 MW 0 0.69 90 50 ביומסה
תרמו סולאר 

 אשלים
שני המתקנים בהקמה.  0.15 920 920

צפויים להתחבר לרשת 
 9062בשנת 

מטמנות, 
 הידרו

ומתקני רוח 
 ישנים

לא  נקבעה 
 מכסה

 92 -כצפוי מימוש של  0.02 90
MW  9090עד שנת 

מכסה שהגדירה 
 הרשות

 600מומשו כ  9061עד  0.10 200 200 מונה נטו
MW 

נוספת מכסה 
עליה החליטה 

הממשלה 
 9661בהחלטה 

 תוספת מכסות
סולאריות 

9062 

060 060 0.52 910 MW DC  מומשו
בהליך תחרותי שפירסמה 
הרשות ונמצאים בהקמה. 
שארית המכסה תמומש 

 בדצמברבהליך תחרותי 
9061 

 תוספת למכרז
 9 אשלים פיוי

המכרז בתהליך וההקמה  0.05 00 20
 9090צפויה לפני שנת 

 MW .8.8  סה״כ
מכסות 

 מפורסמות

1,663  

MW   
יותקנו עד 

1.1. 

414 
TWH 
ייצור 
צפוי ב 

1.1. 

מומשו עד  MW .35כ 
1.62 


