קידום אנרגיות מתחדשות ושילוב אגירה ברשת ההולכה
עדכון לקוחות – אנרגיות מתחדשות  -יולי 2020
לקוחות יקרים,
ממשלת ישראל ממשיכה לקדם במרץ שילוב אנרגיות מתחדשות ברשת החשמל בכל רמות
המתח ,והחלה בבחינת פתרונות תשתיתיים מתקדמים לקליטת הכמות הגדלה של אנרגיות
אלה.
במזכר זה תמצאו סקירה קצרה והפניה לשתי החלטות שפורסמו לאחרונה בעניין שילוב
מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גגות ועל הקרקע.
עוד תמצאו סקירה של קול קורא המבקש את התייחסות הציבור לתנאים לשילוב מתקני
אגירה ברשת ההולכה .אין ספק שכוונתה המוצהרת של הממשלה לשלב כמות גדולה של
אנרגיה סולארית לצד הקושי בפיתוח רשת ההולכה בישראל ,מחייבים שילוב אגירת חשמל
בכמות מספקת בכל רמות המתח .יש לצפות שתחום זה יתפתח באופן משמעותי בשנים
הקרובות .לאחר הפיילוט המוצלח להקמת מתקנים פוטו-וולטאים בשילוב אגירה ברשת
החלוקה ,מפרסמת הרשות קול קורא המהווה צעד ראשון להסדרת שילוב מתקני אגירה ברשת
ההולכה .זהו צעד משמעותי לקידום התחום .שלב הקול הקורא הוא מטבעו שלב מוקדם בו
הסדרת התחום אינה מגובשת ,ומהווה הזדמנות מצוינת לשוק הפרטי ,שיהיה אמון על יישום
המדיניות ,להשפיע על עיצוב ההסדרה.
צוות מחלקת אנרגיה ותשתיות במשרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה וישמח ללוותכם
בפעילותכם בשוק החשמל המתפתח.
 הליכים תחרותיים להקמת מתקנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית :הליך תחרותי מספר 3
לקביעת תעריף להקמת מתקני גגות והליך תחרותי מספר  5לקביעת תעריף להקמת
מתקנים קרקעיים
 ביום  29ביוני  2020פרסמה הרשות שתי החלטות המהוות הזמנה להציע הצעות
לקביעת תעריף להקמת מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית שיחוברו
למתח גבוה ולמתח נמוך ,האחת מיועדת למתקנים על גגות והשנייה למתקנים
קרקעיים.
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 תכלית ההליכים היא להביא לשילוב של לפחות  MW50נוספים של מתקנים פוטו-
וולטאיים מכל סוג.
 המועד האחרון לבקשת הבהרות בשני ההליכים הוא ה 16-באוגוסט  ;2020המועד
להגשת הצעות במכרז הוא ה 7-בספטמבר  2020בין השעות .09:00-16:00
המועד הקובע המשוער להכרזה על רשימת הזוכים הוא ה 22-בספטמבר .2020
 לזוכים בהליכים יעמוד פרק זמן של  24חודשים להקמת המתקן וסנכרונו לרשת.
כנגד חילוט יחסי של הערבות ,המועד המירבי לסנכרון יוארך ל 31-חודשים .בנוסף,
יוכלו הזוכים לקבל עד שלוש הארכות נוספות כנגד הפקדת ערבות מוגדלת
שתוקפה  7חודשים (בכל פעם) וחילוט הערבות הקודמת .המועד המירבי החדש
יהיה  60ימים לפני תום תוקפה של הערבות המוגדלת.
 כמו בהליכים הקודמים מסוג זה ,בהם הוחלט על שילוב הספק מצרפי של כ-
 MW393של מתקנים על גגות ושל כ MW819-של מתקנים קרקעיים ,גם
בהליכים אלה ייקבע התעריף בשיטת "מחיר שני אחיד" .נזכיר שבהליך האחרון
למתקנים על גגות נקבע תעריף של  23.07אג'/קוט"ש ולמתקנים קרקעיים נקבע
תעריף של  17.98אג'/קוט"ש.
להלן קישור להחלטה המלאה למתקני הגגות וקישור להחלטה המלאה למתקנים הקרקעיים.
 הסדרת פעילות מתקני אגירה ברשת ההולכה






ביום  8ביולי  2020פרסמה הרשות קול קורא לקראת הסדרת שילובם של מתקנים
לאגירת חשמל ברשת ההולכה .תכלית מתקנים אלה תהיה אגירת עודפי ייצור
ותחליף לפיתוח רשת ההולכה.
הקול קורא מהווה נקודת פתיחה לעבודת מטה שעתידה הרשות להשלים בנושא,
ובעקבותיו צפויה הרשות לפרסם הצעת החלטה לשימוע ולבסוף החלטה .שיתוף
הציבור בעבודת המטה של הרשות בשלב מוקדם נותן אפשרות משמעותית
להשפיע על עיצוב ההסדרה.
במסגרת הקול קורא פרטה הרשות את הפרמטרים התפעוליים הנדרשים ממתקן
אגירה ברשת הולכה ,את אופן חיבור המתקנים לרשת ואת התעריפים השונים
שיחולו על מתקנים אלה (זמינות ,אנרגיה ותחליף רשת).
המועד האחרון להעברת התייחסויות בכתב הוא ה 16-באוגוסט  2020בשעה
.12:00

להלן קישור לנוסח המלא של הקול הקורא.
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שותפי מחלקת אנרגיה ותשתיות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה:

עו"ד דן הכהן
dan@agmon-law.co.il

עו"ד אדי אשכנזי
eddie@agmon-law.co.il

עו"ד מיכאל מקייה
michaelm@agmon-law.co.il
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