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הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל ,ישיבה מס'  064מיום 44.0.4402
החלטה מס'  - )460( 4עדכון הסדרת "מונה נטו" ביחס לצרכנים בתעריף אחיד
בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו –  ,6991ויתר סמכויותיה על פי כל דין ,ולאחר
שימוע כדין ,מעדכנת בזאת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן – הרשות) את החלטה
מספר  61מישיבה  989מיום ( 52.65.5165להלן  -החלטה  ,)984כדלקמן:
 .6צרכן בצריכה לפי תעריף אחיד ביתי ,כללי או מאור רחובות (להלן – צרכן בתעריף אחיד
או צרכן) יהיה רשאי להשתלב בהסדרה ,מבלי שיחויב להתקין מונה תעו"ז ,בכפוף לכך
שהספק המתקן אותו הוא מבקש להתקין לא יעלה על  52קו"ט מותקן.

 .5ההסדר התעריפי עבור צרכן בתעריף אחיד יהיה כדלקמן:
א.

תעריף ה"קרדיט" לצרכן עבור אנרגיה המוזרמת לרשת יחושב בהתאם לתעריף
הצריכה האחיד אשר יהיה בתוקף במועד ההזרמה.

ב.

הצרכן יחויב בגין תעריפי גיבוי ואיזון ,עפ"י הספק המתקן ( )DCולפי היקף שעות
נורמטיבי של  6,111קוט"ש בשנה לקו"ט מותקן ,בהתאם לקבוע בהחלטה ,989
לפי תקפה ועדכוניה מעת לעת.

ג.

ביחס לתעריף השימוש ברשת  -מנהל המערכת ישלם לבעל רשיון החלוקה
בהתאם ללוח התעריפים  ,6-6.1בתוספת ניכוי איבודים בקווי מתח נמוך ,בגובה
 6.52%מכל קוט"ש המוזרם לרשת כ"קרדיט" לפי היקף שעות נורמטיבי מוזרם
לרשת של  221קוט"ש בשנה לקו"ט מותקן .ערך זה יעודכן בהתאם לעדכון
האיבודים המוכרים בבסיס תעריף למקטעי הרשת.

ד.

הצרכן יוכל לצבור קרדיט חודשי לתקופה של שנתיים קלנדריות ,בהתאם לקבוע
בסעיף  5.6.2להחלטה .989

ה.

במועד הגשת הבקשה על ידי הצרכן לשילוב המתקן ברשת יאפשר המחלק לצרכן
להגיש בקשה נוספת לפדיון עודף קרדיט אשר לא ינוצל לאחר שנתיים ,כך שעודף
הקרדיט יפדה ויזוכה בחשבון הצרכן באופן אוטומטי על ידי המחלק ,על פי
הנוסחה הבאה(:)4

 .aכאשר:
.i

 זיכוי לצרכן עבור קרדיט שלא נוצל לצריכה עצמיתבמהלך שנתיים [בשקלים]
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 ערך הזיכוי הבלתי מנוצל [שקלים].i

 תעריף הצריכה לקוט"ש בו מחוייב הצרכן בעת פדיוןהזיכוי [ש"ח/קוט"ש]

.ii

– עלות הייצור הממוצעת לקוט"ש בחח"י בעת
פדיון הזיכוי [ש"ח/קוט"ש]

ו.

יובהר ,כי מנגנון ההתחשבנות המתואר בסעיף (ה) לעיל פוטר את הצרכן מניהול
הקרדיט ,לרבות הודעות מראש למחלק איזה חלק הוא מייעד לצריכה עצמית
ואיזה חלק הוא מבקש למכור לרשת.

ז.

ספק השירות החיוני יחליף ,לבקשת צרכן ,את מונה הצריכה במונה דו-כיווני לפי
המפורט באמות המידה להסדרה .יובהר כי אין החלטה זו מחייבת הקמת מונה
ייצור למתקן כתנאי לתחולת ההסדרה ,אלא אם מותקנת בחצרי צרכן זה מערכת
ייצור חשמל בהסדרה תעריפית אחרת.

 .9יובהר ,כי אין בהחלטה זו כדי לשנות מהיקף המכסה להסדרת "מונה נטו" או לקבוע
מכסה ייעודית עבור צרכנים בתעריף אחיד.
 .4יתר סעיפי החלטה  ,989שלא נעשה בהם שינוי במסגרת הצעת החלטה זו ,נותרים בעינם.
כמו כן ,כל אמות המידה הנוגעות להחלטה זו ייושמו עבור צרכן בתעריף אחיד,
בהתאמות הנדרשות.
 .2החלטה זו תחול רק על צרכני ספק שירות חיוני בלבד.
 .1החלטה זו תיכנס לתוקף החל מה 6.6.5162-ותוקפה עד ליום .96.65.5161
ביאורים:
 .6מטרת החלטה זו להנגיש ולפשט את הסדרת מונה נטו לייצור חשמל לצריכה עצמית לצרכנים
קטנים ,בעיקר צרכני חשמל ביתיים ועסקיים ,כחלק מגמת הרשות לעודד הסדרת "מונה
נטו" ,בהמשך להחלטת הממשלה  9484מיולי  5166לקידום ייצור אנרגיה ממקורות
מתחדשים.
 .5החלטה זו קובעת מנגנון התחשבנות מפושט לעודפי קרדיט עבור צרכנים קטנים ביתיים
ועסקיים ,במסגרתו הקרדיט שנצבר מומר לקוט"שים בהתאם לתעריפי הצריכה הרלוונטים
באותה העת ומזוכה לפי עלות הייצור הנוכחית .מנגנון זה מייתר את הצורך ב"ניהול קרדיט"
מצד הצרכן ,לרבות הודעות מראש למחלק מהו החלק המיועד לצריכה עצמית ומהו החלק
המיועד לפדיון ,ומסייע בהנגשת ההסדרה לצרכנים קטנים.
 .9הגבלת גודל המתקן בהסדר התעריפי על פי החלטה זו הינה בהתאם לצריכה המירבית של
צרכנים בתעריף אחיד ( 41,111קוט"ש בשנה) ותפוקת שעות השמש למתקן נורמטיבי קטן
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(ביתי) ,העומדת על כ 6,111-שעות בשנה .ככל שתחליט הרשות בעתיד להפחית את סף
הצריכה המינימלי המחייב תעריף תעו"ז ,או אז יבחן מחדש גודל המתקן המקסימלי המותר
בהסדרה זו.
 .4תעריפי הגיבוי והאיזון ,ככל שיעודכנו וייקבעו ,יחולו על הצרכנים בהחלטה זו ,כתשלום שנתי
קבוע לכל קו"ט מותקן ,ולפי כמות שעות שמש נורמטיבית של  6,111שעות בשנה .באשר
לתעריף השימוש ברשת מודגש בזאת כי ההחלטה נוגעת לצרכנים שאינם תעו"זים בלבד ולא
לכלל הסדרת מונה נטו ,ומשכך מתבססת על שעות ההזרמה לרשת במש"בים הרלוונטים
ביחס לתעריף האחיד.
 .2יצוין כי על ניהול ופדיון הקרדיט יחולו כל דיני המס הרלוונטיים ,בהתאם לקביעת רשות
המיסים.
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