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 ישיבה 548 מיום 15.10.18

 הצעת החלטה לשימוע – אסדרת פעילות יחידות הייצור באתר אלון תבור

 לאחר מכירתם על ידי חברת החשמל

ויתר סמכויותיה על פי דין, ובהמשך  1996 –בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 

רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני הבנושא  2018ביוני  3מיום  3859להחלטת הממשלה מספר 

אשר "הרשות"( להתייחסות הציבור אסדרה  -רשות החשמל )להלן אתמפרסמת בז במשק החשמל,

 אתר אלון תבור. ב שיימכרו תחול על יחידות הייצור

 הגדרות  .1

 –"אחוז זמינות שנתי מצטבר" 

 לאורך שנה  הספק נקי זמין בפועל

 לאורך אותה שנה ISOהספק מירבי זמין בתנאי 

הנפט של חברת תשתיות נפט ואנרגיה )תש״ן( בשטח מועצת מסוף איחסון מוצרי  –״אתר אלרואי״ 

 קרית טבעון.

 מאלה:  אחד – ״דלק עיקרי״

 ; יחידות יצור דו דלקיותל -גז  .א

 .ליחידות הייצור בסולר –סולר  .ב

 אתר אלון תבור המועמד למכירה על ידי חברת החשמל. –"האתר" 

 :מאלה אחד–" בפועל זמין נקי הספק"

 – יצור הפחתת הכוללת נתונה שעהחצי ב מתוכננת בלתי ייצור סטיית התרחשה אם .א

  שנמדד באותה חצי שעה. הנקי המירביההספק 

 שעה עדהיצרן  שמסר עדכנית הצהרה, מתוכננת בלתי ייצור סטיית התרחשה לא אם .ב

 .הרלוונטית הייצור שעתחצי  לפני

 מנהל לשימוש, עיקרי בדלק יצרן שמעמיד ,הנקי ההספק –" מתוכנן זמין נקי הספק"

 .היומית בתוכנית היצרן להצהרת בהתאם, נתונה שעהחצי ב, המערכת
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על פי תוצאות  ISOייצור בתנאי יחידתשל  הנקיההספק – "ISOבתנאי מירבי נקי "הספק 

 .בדיקות מנהל המערכת

לפי  יחידת הייצורמצב בו מנהל המערכת מעמיס את  –מחוץ לסדר העמסה יום מראש״ ״העמסה 

על  עולהליצור אנרגיה שהציע היצרן האינקרימנטלית הצעת המחיר שתוכנית העמסה פרטנית אף 

 המחיר יום מראש מוגבל התקרה.

לאחר  צב בו מנהל המערכת מעמיס את יחידת הייצורמ –״העמסה מחוץ לסדר העמסה בזמן אמת״ 

ליצור אנרגיה שהציע היצרן האינקרימנטלית הצעת המחיר שפרסום תוכנית העמסה פרטנית אף 

 על המחיר זמן אמת מוגבל התקרה. עולה

בטווח  יצור אנרגיהאו להפחתת  הוספתהצעה ל –״ ליצור אנרגיה אינקרמנטלית מחירת ״הצע

 ]ש״ח/מגהוואטשעה[.ייצור ה יחידתבהספק נתון 

 .באתרהמותקנות טורבינות גז תעשיתיות חד דלקיות כל אחת משתי  – "סולרייצור ביחידת "

יחידת יצור המורכבת מטורבינה קיטורית המוזנת מהחום השיורי הנפלט מטובינת הגז  –" "מחז"ם

 באתר.

לפי  93באמת מידה  וכהגדרתאילוצים מערכתיים מנוכה זמן אמת  שולי מחיר –" "מחיר זמן אמת

 עדכונה מעת לעת.

שנקבעה ליצרן  הנמוך מבין המחיר זמן אמת לבין תקרת התעריף –" מחיר זמן אמת מוגבל תקרה"

 בנספח ג'. XX– 2בלוח 

לפי  93 מידה באמת כהגדרתו מנוכה אילוצים מערכתיים מתוכנןחיר שולי מ -מחיר יום מראש""

 .עדכונה מעת לעת

– 2ש לבין תקרת התעריף בלוח אהנמוך מבין המחיר יום מר –"מחיר יום מראש מוגבל תקרה" 

XX .'בנספח ג 

בקריטריונים הקבועים  תיצור במחזור פתוח העומד יחידת –במחזור פתוח"  היצור גמיש יחידת"

 .באתר שהזוכה במכרז יוכל להחליט להקים, 85למתקן גמיש באמת מידה 

פער האנרגיה בין היצור בפועל לבין העומס המתוכנן בתוכנית  –" סטיית יצור בלתי מתוכננת"

 .94באמת מידה  'בסעיף בהעמסה פרטנית מעודכנת כהגדרתה 
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פער האנרגיה בין העומס המתוכנן בתוכנית העמסה פרטנית מעודכנת  –" סטיית יצור מתוכננת"

יום מראש לבין העומס המתוכנן בתוכנית העמסה פרטנית , 94כהגדרתה בסעיף ב באמת מידה 

 .94אמת מידה ב 'סעיף אב כההגדרתה

 העמסה תוכניתב  עומס חלקי מתוכנןלבין הזמין המתוכנן  הנקי פער בין ההספק – ״רזרבה״

, ובלבד שהיחידה המערכת מנהל הנחיות לפי המערכת לאיזון אמת בזמן לשמש המיועד , פרטנית

 מתוכננת להיות מסונכרת לרשת לפי תוכנית ההעמסה פרטנית.

 .תעריף אשר ביחס אליו נקבעת מגבלה לתשלומים בשוק האנרגיה –״ תעריףתקרת ״

 בספר אמות המידה.ליתר המונחים בהצעת החלטה זו המשמעות הידועה להם בחוק ו/או 

 עסקת הרכישה .2

 . על הסכם רכישה( "יצרןה" –)להלן אתר הזוכה במכרז לרכישת יחתום עם ה מנהל המערכת .א

 הסכם הרכישה יעגן, בין היתר, עסקת זמינות ואנרגיה, בתנאים הבאים: .ב

  מנהל המערכת.שימוש יועמד ל של יחידת הייצורבפועל הזמין הנקי ההספק כל  (1

לפי עקרונות ההעמסה המרכזית,  על ידי מנהל המערכת  היצרן יועמס לרשת (2

 .מעת לעתולפי מנגנון השוק שעשוי להשתנות לפי עדכונה  93כהגדרתם באמת מידה 

יום הציע היצרן  שביחס אליו זמין בפועל, נקי הספקעבור תשלומי זמינות ישולמו רק  (3

 הצעה ליצור אנרגיה. מראש

 יומיותהגשת תוכניות  .3

 :להלן) יום המחרת עבור, תכנית 10:00המערכת בכל יום עד השעה  למנהליצרן יגיש  .א

יצרן תכניות היעביר  חג ערב לפני יום חלש חול וביוםחמישי "(. בימי היומית התוכנית"

 עד ליום החול הבא. הימים ויתר החג ערב יום עבור אושישי  יוםיומיות עבור 

היצור בסולר וליחידת הייצור למחז"ם, לכל אחת מיחידות היומית תוגש התוכנית  .ב

 נפרד.ב הגמישה במחזור פתוח

 בנספח א' וכלהלן:  1 במתכונת טופס ,הצהרת זמינותתכלול התוכנית היומית  .ג
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 יחידת ייצורכל ביחס ל , בדלק עיקרי,המתוכנןהזמין הנקי את ההספק  היצרן יפרט (1

 .בכל חצי שעה באתר

תקן מימשני ביחס למחז"ם ולבדלק  המתוכנן הזמיןהנקי את ההספק  יפרטהיצרן  (2

 .בכל חצי שעה גמיש במחזור פתוחייצור 

תוכנית היומית. ההודעה ב 1לטופס היצרן רשאי להגיש למנהל המערכת תיקון  (3

המתוקנת לא תחשב לצורך תשלום הזמינות, אלא לצורך תשלום על סטיות זמינות 

 בלבד כמפורט להלן.

הצעות מחיר גם  תכלול במחזור פתוח הגמישלמחז"ם ולכל יחידת יצור  התכנית היומית .ד

 להלן:דכ ליצור אנרגיה

הצעות המחיר יפרטו  .בנספח א' 2 טופס במתכונתהצעות המחיר ליצור אנרגיה יוגשו  (1

 לייצור אנרגיה אינקרמנטליותאת עלות הייצור בעומס מינימום וכן הצעות מחיר 

  וכנן.בטווח ההספק שבין עומס המינימום לבין ההספק הנקי הזמין המת

 . 'אבנספח  3טופס יוגשו במתכונת הצעת מחיר להתנעה  (2

בפרט, הצעות . בתקרת התעריף ואינן מוגבלות הצעות המחיר שיציע היצרן אינן מפוקחות .ה

המחיר משקפות את ההזדמנות של יצרנים להגיב לתמריצים כלכליים תוך השגת רווחים 

משקפת בהם הצעת המחיר של היצרן  במצבים עם זאת,בהתאם למגנוני השוק התחרותי. 

באופן שאינו משקף שיווי שישולם לו  האנרגיה על מחיר ישירותמשפיעה עלות חריגה או 

. בפרט להתנות את התשלום בביצוע בקרת עלויות רשאיתהרשות משקל תחרותי, 

 :במצבים הבאים

תקרת שהציע היצרן עולה על ליצור אנרגיה האינקרמנטלית  המחירמצב בו הצעת  (1

 המחיר.

 מחוץ לסדר ההעמסה יום מראש או בזמן אמת. בו היצרן יועמסמצב  (2

, ליצור אנרגיה מומש ולאשהועמד לרזרבה  הספקעבור משולם ליצרן תעריף מצב בו  (3

 להלן. 8כמפורט בסעיף 

 להלן. 9כמפורט בסעיף  משולם ליצרן תעריף משליםמצב בו  (4
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 הצהרתכי  יםסבור ו/או מנהל המערכת הרשות והייבמקרה בו , 'הנוסף על האמור בסעיף  .ו

הצעת להתנעה או הצעת המחיר , האינקרימנטלית ליצור אנרגיההמחיר  הצעות, הזמינות

תשקול נועדו להשפיע על מחיר השוק, או לעומס מינימום לא נעשו בתום לב המחיר 

 . על היצרן סנקציות נוספותהטלת בקרת עלויות או ות הרש

  פרטניות העמסה תכניות .4

ליום המחרת ביחס לכל אחת  פרטנית העמסה תוכניתליצרן  ימסור המערכת מנהל .א

 .94האמור באמת מידה לפי , היצור באתר ויעדכן אותה לפי הצורך מיחידות

בתוכנית ההעמסה הפרטנית יציין מנהל המערכת את ההספק המועמד לרזרבה בכל חצי  .ב

  שעה ביום המחרת. 

  יכולת זמינה מהיצרןרכישת  .5

אחד ל כשל המתוכנן הזמין הנקי זמינות עבור ההספק ישלם ליצרן תעריף  מנהל המערכת .א

 :כמפורט להלןבאתר  מיחידות הייצור

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦_𝑝𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦_𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑡 ∗ (𝑝𝑙𝑎𝑛𝑛𝑒𝑑_𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦𝑡)  

 :כאשר

𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒚_𝒑𝒂𝒚𝒎𝒆𝒏𝒕𝒕 - שעה חצי ייצור בה תשלום הזמינות ליחידתt. 

𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒚_𝒕𝒂𝒓𝒊𝒇𝒇𝐭 - לקוו"ט זמין לשעה הזמינות תעריף t הייצור  כקבוע ליחידת

 בנספח ג'. XX-1לפי לוח 

𝒑𝒍𝒂𝒏𝒏𝒆𝒅_𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒚𝒕 - או  1בדלק עיקרי לפי טופס  המתוכנן הזמיןהנקי  ההספק

לפי טופס  tבשעה  שעבורו ניתנה הצעת מחיר לאנרגיהההספק הנקי הזמין המתוכנן 

 , הנמוך מבינהם.2

או שהגיש תוכנית ולא פירט בה , אחת או יותרשעה חצי לא הגיש היצרן תכנית יומית ל .ב

ביחס לחלק או למלוא  שעה אחת או יותרחצי בליצור אנרגיה  אינקרמנטליתמחיר  הצעת

לא ישולמו ליצרן תשלומי זמינות כנגד ההספק שלגביו , הנקי הזמין עליו הצהיר ההספק

 .לא הוגשה הצעת מחיר אינקרימנטלית ליצור אנרגיה

אם מתקיימים התנאים , 130או  128ועים המפורטים באמת מידה בקרות אירוע מהאיר .ג

הקבועים באמות מידה אלה או אם קיימת מגבלת הספקת גז למשק בהתאם לקבוע באמת 
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הזמין המתוכנן הנקי לפי ההספק , יראו את היצרן זמין לצורך תשלומי הזמינות, 125מידה 

 . בנספח א'  1בטופס  הצהיר עליו

: להלן)הזמין המתוכנן הנקי הזמין בפועל נמוך מההספק הנקי שעה בה ההספק  חצי בכל .ד

 :ישלם היצרן למנהל המערכת תשלום לפי הנוסחה כדלהלן(, ״זמינות סטיה״

𝒅𝒆𝒗𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏_𝒑𝒂𝒚𝒎𝒆𝒏𝒕𝒕

= 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒚_𝒕𝒂𝒓𝒊𝒇𝒇𝒕 ∙ 𝜸

∙ (𝒑𝒍𝒂𝒏𝒏𝒆𝒅_𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒚𝒕 − 𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆_𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒚𝒕) 

 כאשר:

𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆_𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒚𝒕 – ההספק הנקי הזמין בפועל 

𝜸  -  , לפי נספח במקדם דיווח מאוחר על אי זמינות'.  

 :להלן המפורט הסכום על יעלו לא זמינות סטיות בגין המערכת מנהל חיובי .ה

Deviation_payment_cap = ∑ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦_𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑡 ∙ 𝐼𝑆𝑂𝑇
𝑡=1 

 :כאשר

Deviation_payment_cap  =זמינות סטיות בגין שנתית תשלומים תקרת 

ISO – ההספק המותקן של יחידת הייצור 

 סטיות בגין היצרן את המערכת מנהל יחייב לא, כאמור המרבי הסכום את היצרן שילם .ו

 .  נוספות זמינות

 

 מראש יוםהמתוכננת בתוכנית ההעמסה הפרטנית  אנרגיהה עבורתעריף  תשלום .6

מנהל המערכת ישלם ליצרן תעריף עבור האנרגיה המתוכננת להיות מוזרמת לרשת  .א

 כמפורט להלן:בתוכנית ההעמסה הפרטנית, 

 לפי מחיר יום מראש מוגבל תקרה.התעריף ישולם  (1

מחיר יקבע ה, במצב של העמסה מחוץ לסדר ההעמסה יום מראשעל אף האמור,  (2

 לפי הצעת המחיר שהציע היצרן. 

 לפי המערכת מנהל ידי עלהתעריף, יקבע    יקבע אליו ביחס אשר מראש יום המחיר .ב

 .לעת מעת ןלעדכונ ובהתאם אמות המידה
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 תשלום עבור סטיות יצור  .7

היצור  רן עבור סטיות יצור במחז"ם וביחידותלם או יקבל תשלום מהיצהמערכת יש מנהל

 :במחזור פתוח כדלקמן ותהגמיש

 לפי, יצרןל המערכת מנהל ישלם, יצור תוספת הכוללת מתוכננת ייצור סטיית עבור .א

 לסדר מחוץ העמסה של במקרה, זאת למרות. מוגבל התקרה אמת זמן מחירה

התעריף לפי הצעת המחיר האינקרמנטלית ליצור אנרגיה קבע י אמת בזמן ההעמסה

 .שהציע היצרן

 לפי המערכת למנהל היצרן ישלם ,הכוללת הפחתת יצור מתוכננת יצור סטיית עבור .ב

 .אמת זמן המחיר לבין המחיר הצעת מבין הנמוך

 המערכת מנהל ישלם לא, ייצור תוספת הכוללת מתוכננת בלתי ייצור סטיית עבור .ג

 .תעריף ליצרן

 למנהל היצרן ישלם, ייצור הפחתת הכוללת מתוכננת בלתי ייצור סטיית עבור .ד

  . אמת זמן מחיר לפי המערכת

 

 ליצור אנרגיה מומש ולאשהועמד לרזרבה  הספקתשלום עבור  .8

הספק עבור רזרבה, ולא העמיס את חלק מהלהעמיד הורה מנהל המערכת ליצרן,  .א

עבור ההספק אשר הועמד ישלם מנהל המערכת בזמן אמת, ההספק שהועמד לרזרבה 

 הלן:לרזרבה, כל

𝑆𝑝𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒_𝑐𝑜𝑠𝑡𝑡 = 𝑅𝑡 ∙ 𝑆𝑀𝑃𝑅. 𝑇𝑡 − ⌈𝑇𝐶(𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒)𝑡 − 𝑇𝐶(𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝑅)𝑡⌉  

.𝑆𝑀𝑃𝑅)> 0-ובלבד ש  𝑇𝑡 − 𝐵𝑖𝑑(𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝑅)
𝑡
) 

 כאשר:

𝑅𝑡 - ההספק אשר הועמד לרזרבה 

𝑆𝑀𝑃𝑅. 𝑇𝑡 –  מוגבל התקרה.המחיר זמן 

𝑇𝐶(𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒)𝑡 –  2לפי טופס עלות הייצור המצטברת של היצרן ליצור בעומס מלא. 

𝑇𝐶(𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝑅)
𝑡

עלות הייצור המצטברת של היצרן ליצור בעומס מלא בניכוי  –

 .2טופס , לפי Rההספק 

𝐵𝑖𝑑(𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝑅)𝑡–  עלות הייצור שהציע היצרן ליצור אנרגיה בעומס הזמין המתוכנן

 .tביחס לשעה  Rבניכוי ההספק 
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 תעריף משלים .9

היצור  ליצרן עבור המחז"ם ו/או עבור כל אחת מיחידתמנהל המערכת ישלם  .א

 24על פני  לאותה יחידהבמחזור פתוח תעריף משלים, אם מתקיים ביחס  ותהגמיש

 :שעות

0 < [𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑠_𝑐𝑜𝑠𝑡 + {∑ 𝑇𝐶(𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑅. 𝑇) − 𝐿𝑜𝑎𝑑 𝐷. 𝐴 ∗ 𝑆𝑀𝑃𝐷𝐴𝑡 − (𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑅. 𝑇 − 𝐿𝑜𝑎𝑑 𝐷. 𝐴)

48

𝑡=1

∗ (SMP𝑅𝑇𝑡
) −𝑆𝑝𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒_𝐶𝑜𝑠𝑡𝑡] 

 התעריף המשלים ישולם כמפורט להלן:  .ב

UP_lift =  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑠_𝑐𝑜𝑠𝑡

+ {∑ 𝑇𝐶(𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑅. 𝑇) − 𝐿𝑜𝑎𝑑 𝐷. 𝐴 ∗ 𝑆𝑀𝑃𝐷𝐴𝑡 − (𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑅. 𝑇 − 𝐿𝑜𝑎𝑑 𝐷. 𝐴)

48

𝑡=1

∗ (𝑆𝑀𝑃𝑅𝑇𝑡
) −𝑆𝑝𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝐶𝑜𝑠𝑡𝑡

} 

 

 

 כאשר:

𝑈𝑃_𝐿𝑖𝑓𝑡 – תעריף משלים ליממה 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑠_𝑐𝑜𝑠𝑡 - (.2לפי הצעת היצרן בטופס ) עלות התנעה ביממה הנבדקת 

−𝑇𝐶(𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑅. 𝑇)  העלות המצטברת לייצור בנקודת העומס עליה הורה מנהל המערכת

 (.2בתוכנית הפרטנית המעודכנת, כפי שדווחה על ידי היצרן בטופס )

𝐿𝑜𝑎𝑑 𝐷. 𝐴 – העומס המתוכנן של היצרן בתכנית ההעמסה הפרטנית.  

𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑅. 𝑇 – המעודכנת. בתוכנית ההעמסה הפרטנית היצרן של העומס 

SMP𝐷𝐴𝑡
 ליצרן עבור האנרגיה לפי תוכנית העמסה פרטנית  המערכת מנהל תשלום –

SMP𝑅𝑇𝑡
 .7יצור לפי סעיף תשלום עבור סטיות  – 

𝑆𝑝𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒_𝐶𝑜𝑠𝑡𝑡 –  תשלומים ליצרן בגין העמדת רזרבה 
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 LFC  (Load Frequency Control) –ליצוב תדר יחידת הייצור בגין הפעלת  תשלום .10

 תכופים וייםבגין שינ היצרן לפיצוי מנגנון באתר החזקה העברת טרם תקבע הרשות

  .LFC במשטרבעת עבודה   םהנובעי הייצורבעומס 

 

 השתתפות במנגנוני שוק עתידיים במשק החשמל .11

 עתידיים שוק במנגנוני באתר הייצור יחידות השתתפות את להגביל כדי זו בהחלטה אין

 .המשק צרכי ולפי הרשות דעת לשיקול בכפוף, שיקבעו ככל

 באתרסולר הייצור ב יחידותלוהתנעות תשלום עבור אנרגיה  .12

באתר לפי לוח  בסולרהרשות תכיר למנהל המערכת בתשלום עבור אנרגיה המיוצרת  .א

היצור הנדרש לפי תוכנית ההעמסה  עומס עד ל, בהתאם ליצור בפועל, XX -3 תעריף

 עבור ייצור בסולר מעבר לתוכנית העמסה הפרטנית. תעריף לא ישולם  הפרטנית.

באתר  יחידות הייצורהרשות תכיר למנהל המערכת בתשלום עבור התנעות של  .ב

, ובלבד שההתנעה XX -4 . התעריף יקבע בהתאם לתעריף ההתנעה בלוחבסולר

 נעשתה בהוראת מנהל המערכת.

 לעבודה בסולרזמינות ו מלאי סולר .13

בסולר לפי  יחידות הייצורהיצרן יחזיק מלאי סולר וישמור על זמינות ההפעלה של  .א

 . בנוסח המעודכן המתפרסם לשימוע 125האמור באמת מידה 

שעות יצור בסולר במחז"ם וביחידות היצור  100היצרן יחזיק מלאי שווה ערך ל  .ב

היצרן רשאי לחתום על הסכם להחזקת חלק ממלאי הסולר הנדרש באתר בסולר. 

או לפי פרקי באתר ימולהקיימים המיכלים ההסכם יוצג לרשות וובלבד ש, אלרואי

 .125הזמן הקבועים באמת מידה 

 ושמירת מקום ברשת רישוי .14

 :כמפורט להלן יצור באתר יוענק רישיון ייצור נפרד יחידתלכל  .א

 שנה ממועד העברת החזקה. 15למחז״ם יוענק רישיון ייצור ל  (1)

שנה ממועד העברת  15שיון ל סולר יוענק ריהייצור ב יחידותמ כל אחתל (2)

 .החזקה
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לפי מספר  ור פתוח יוענק רישיוןבמחז ותהיצור הגמישמיחידות  לכל אחת  (3)

ובלבד ממועד ההפעלה המסחרית,  שנה 20למשך  ,שיוקמו  יחידות הייצור

 2024בדצמבר  31ת של אותה יחידה תחל לא יאוחר מ שההפעלה המסחרי

 .MW 230וההספק המותקן המצטבר של יחידות ייצור מסוג זה לא יעלה על 

, לבקשת (א) "קמועדים בסאת תקופת הרישיונות, מעבר ל האריךלהרשות רשאית  .ב

ף ובשים לב לצורכי המשק ובכפו הרשות ה הבלעדי שללפי שיקול דעתהכל ו היצרן

במקרה בו תחליט הרשות להאריך את להסדרות שיהיו בתוקף באותה עת. 

 שיחולו על היצרן בתקופה הנוספתוהתנאים הרישיונות לתקופה נוספת, התעריפים 

 יקבעו לפי ההסדרות שיחולו באותה עת.

כמפורט  ת,מצטבר תשנתיזמינות עמידה בתקבע דרישה ל, שיוענקו ליצרןברישיונות  .ג

 להלן:

 65% –למחז״ם  (1)

 80% –סולר ב הייצור יחידותל (2)

  78% –במחזור פתוח  ותהיצור הגמיש יחידותל (3)

יצרן שיעמוד בזמינות גבוהה מהזמינות הנדרשת בשנה נתונה, יהיה זכאי לצבור את 

, הנדרשת מהזמינות נמוכה זמינותואחוזי הזמינות העודפים ולקזזם בשנים בהן 

והקיזוז יתייחס לאחוז הזמינות בטווח שלא  5%ובלבד שאחוז הקיזוז לא יעלה על 

עמידה בתנאי הרישיון בלבד. תשלום שנים. קיזוז אחוז הזמינות ישמש ל 5יעלה על 

 תעריף הזמינות יבוצע לפי הזמינות בפועל באותה שנה.

שווי ביחס לסולר יקבעו הייצור ב יחידותדרישת ההון העצמי ברישיונות המחז"ם ו .ב

 יצור אלו בספרי חברת החשמל. יחידות

ישמר ליצרן מקום ברשת במחזור פתוח  ותיצור הגמישה לצורך הקמת יחידות .ג

 ליחידת יצור, ובלבד שהיצרן יוכיח הגעה לסגירה פיננסית MW 230בהספק של 

בדצמבר  31עד ליום במחזור פתוח  ותיצור גמיש יחידותבדרישות הטכניות מ תהעומד

2021.  
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 תחולת אמות מידה .15

-100, 99, 98, 95, 92, 91  90,, 83:אמות המידה המפורטות להלן לא יחולו על היצרן .א

106 

 מ ושל יחידות"פרמטרים הטכניים של המחזל בהתאמה יעודכנו 85-ו 84ת מידה ואמ .ב

טרם הגשת  ותתפרסם לשימוע משלים לפי נתוני מנהל המערכת סולרהייצור ב

 .ההצעות למכרז

  .לפי הנוסח המתפרסם לשימוע ב תחול על היצרן83אמת מידה  .ג

 היצור יחידותו מ"המחז, סולרב הייצור יחידות על יחולו 130-136 מידה אמות .ד

 אחת לכל ממנו 20% -ו מ"למחז ייוחס הבכיר מהחוב 60%. פתוח במחזור ותהגמיש

 .בסולר היצור יחידות משתי

 

 המידה אמות עדכון  .16

 .שתתקבל בהמשך למסמכי שימוע זה וספר התעריפים יעודכנו בהתאם להחלטהאמות המידה 

 תחולה .17

במחזור פתוח  ותיצור גמיש סולר ועל יחידותב הייצור על יחידותההחלטה תחול על מחז"ם, 

 באתר, כהגדרתם בהחלטה.
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 טפסים - 'אנספח 

 

 _______________ייצור ליחידת יומית זמינות הצהרת – 1 טופס

 תאריך.......................

 ...............................................................................שם היצרן 

 יצור............................................................................יהיחידת 

A B C 

 (1)מתוכנןנקי  הספק שעה

 (2)בגז טבעי

[MW] 

  זמין מתוכנןנקי הספק 

 (2)בסולר

[MW] 

00:00-

00:30 

  

...   

   

 ידווח במונחי הספק נטו ולא יכלול צריכה עצמית ואיבודים. הנקי המתוכנן( ההספק 1)

ההספק המוצהר יבטא את כושר  .היחידה( ההספק הזמין המתוכנן לא יעלה על גודל החיבור של 2)

 ללא תלות בזמינות הדלקים בפועל.יחידת הייצור היצור של 

 

במחזור פתוח  ותהיצור הגמיש ז"ם וליחידותלמחלאנרגיה  חצי שעתיות מחיר הצעות – 2 טופס

 באתר אלון תבור

 ..............תאריך

 חצי השעה אליה מתייחס הטופס

 .............. הייצוריחידות 

 

A B C 
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טווח הספקים מעומס מינימום 

 ועד להספק הזמין המתוכנן 

 [MW] 

 ,(3),(1)  הצעת מחיר

 [MWh-ל ₪]

 (2)מצטברתיצור עלות 

 [MWh-ל ₪]

 עלות יצור בעומס מינימום - בעומס מינימוםהספק 

   

   

 בהספק נקי זמין מתוכנןעלות יצור   מתוכנן זמיןנקי הספק 

 

מעומס המינימום ועד להספק ות יתייחסו לכל טווח ההספקים של יחידת הייצור ההצע (1)

מרווחים לכל  10-. טווח ההספק יחולק ל(1לפי הצהרת היצרן בטופס ) הנקי הזמין המתוכנן

בטווח הספק נתון , כך שהצעת מחיר ליצור אנרגיה עולהבסדר  וגשוי המחיר הצעותהיותר. 

 תהיה גבוהה יותר ככל שהעומס באותו טווח הספק יהיה גבוה יותר. 

טברת בטווח העומס צהמ ( שווה לעלות הייצורCעלות הייצור המצטברת בכל טווח עומס ) (2)

העמודה  טווח ההספק.כפול בתוספת הצעת המחיר לאנרגיה באותו טווח הספק  ,הקודם

 תוצג לצורכי בקרה בלבד.

שת תוכנית חלטה על הורדת עומס לאחר הגגם לה ישמשו את מנהל המערכתהצעת המחיר  (3)

 .ההעמסה הפרטנית

 

 

 להתנעה  יומית מחיר הצעות – 3 טופס

 ..............תאריך

 .............. הייצור יחידת

 

התנעה קרה  (1)סוג התנעה

 מאד

 התנעה חמה התנעה פושרת התנעה קרה

הצעת מחיר 

 להתנעה בש"ח

    

 .85סוג ההתנעה כהגדרתה באמת מידה  (1)
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 מקדם דיווח מאוחר על אי זמינות – 'ב נספח

מועד הודעה למנהל 
המערכת על שינוי 

 בזמינות 

לפני מועד )שעות 
 העמסה(

 (1)(𝜸זמינות  )-מקדם דיווח מאוחר על אי

 1%סטיות זמינות מעל  1%סטיות זמינות עד 

 יצור יחידת "ם מחז
 פתוח במחזור

יחידת  או
 בסולר ייצור

 יצור יחידת מחז"ם 
גמישה במחזור 
פתוח או יחידת 

 בסולר יצור

שעות לפני מועד  12עד 
 ההעמסה

5 10 30 80 

שעות לפני  6עד  12
 מועד ההעמסה

6 11 35 90 

שעות עד שעה לפני  6
 מועד ההעמסה

7 12 40 100 

שעה או פחות לפני 
 מועד ההעמסה

10 20 100 200 

 מספר, מאולצת מהפסקה נבעה המתוכנן הזמין מההספק הסטייה אם האמור בטבלה,  אף על (1)

 מעודכן נוסח לפי, 84 מידה באמת הקבוע לפי המותר על עולה לא המאולצות ההפסקות

 את יחייב המערכת שעות, מנהל 24ומשך ההפסקה המאולת לא עולה על  ,לשימוע שיתפרסם

γלפי   יממה באותה סטית זמינות בגין בתשלום היצרן = 1. 
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 לוחות תעריף – 'נספח ג

 זמין ט"לקוו 'באג תבור אלון באתר ייצור יחידותל זמינות תשלומי 1XX לוח

' מס

 סידורי
 מתקן

 תעריף זמינות אחיד

𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐲_𝐭𝐚𝐫𝐢𝐟𝐟𝐥 

 תעריף הכפלת מקדם

 דרישת לשעת זמינות

 Ah)) מוגברת  זמינות

5.53)} אלון תבור  מחז"ם 1 + 0.16 ∗ 100 ∗ (BRFC − BR0)} ∗
CPIt

CPI0
∗ Z Ah=2 

2 
 הגמיש ייצור יחידת

 באלון תבור  פתוח במחזור

PA3,0,𝑚 ∗ 91% 
Ah=2 

3 
 אלוןב בסולר יצור יחידת

 תבור
{(3.22 + 0.13 ∗ 100 ∗ (BRFC − BR0)} ∗

CPIt

CPI0
∗ Z Ah=2 

 

 כאשר 

𝐂𝐏𝐈𝐭 – 2016 במונחי ליצרן החשבון עריכת במועד הידוע לצרכן המחירים מדד. 

𝐂𝐏𝐈 𝟎 – 101.4 – 2016 במונחי 2018 אוגוסט חודש הידוע לצרכן המחירים מדד. 

Z- להלן כמפורט ייקבע אשר הזמינות לתעריף מטבע הצמדת פקטור : 

 : הזוכה לידי באתר החזקה העברת למועד עד

Z = 1 

 :לאחר מכן

Z = ω ∗
ED,t

E𝐷,0
+ φ ∗

E€,𝑡

E€,0
+ (1 − ω − φ) 

S.T 

0 ≤ ω ≤ 1,   0 ≤ φ ≤ 1,    ω + φ ≤ 1  

 :כאשר

𝛚 – העברת למועד עד היצרן ידי על שייקבע כפי, הדולר לשער הזמינות תעריף של הצמדה מקדם 

 . היצרן לתשומות ובכפוף באתר החזקה

𝐄𝐃,𝐭 – הזמינות תעריף חישוב למועד שקדם בחודש שקל –דולר החליפין שער ממוצע. 
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𝐄𝑫,𝟎 – באתר החזקה העברת למועד למועד םשקד בחודש שקל – דולר החליפין שער ממוצע. 

𝛗 – העברת למועד עד היצרן ידי על שייקבע כפי, אירוה לשער הזמינות תעריף של הצמדה מקדם 

 . היצרן לתשומות ובכפוף באתר החזקה

𝐄€,𝒕 – הזמינות תעריף חישוב למועד םשקד בחודש שקל – רויא החליפין שער ממוצע. 

𝐄€,𝟎 – באתר החזקה העברת למועד םשקד בחודש שקל – אירו החליפין שער ממוצע. 

𝐁𝐑0 – שלושת של ממוצע לפי יחושב. שנים 8.5 מ"למח 1סיכון חסר תשואה )באחוזים( של שיעור 

 אתר לרכישת המחייבות ההצעות הגשת למועד הקודם הקלנדרי בחודש האחרונים המסחר ימי

 .החשמל חברת ידי על שיפורסם כפי, תבור אלון

𝐁𝐑𝐅𝐂 – ימי שלושת של ממוצע לפי יחושב. שנים 8.5 מ"למח סיכון חסר תשואה )באחוזים( שיעור 

 .החזקה העברת למועד הקודם הקלנדרי בחודש האחרונים המסחר

𝐏𝐀𝟑,𝟎,𝐦 – 1155 רשות החלטת לפי פתוח במחזור גמיש ייצור למתקן שנקבע הזמינות תעריף 

 קונבנציונליים ליצרנים תעריפית הסדרה: "10.12.2014  מיום 914 מישיבה 1' מס החלטה תיקון"

 : הבאים הפרמטרים בקיבוע(, "914 החלטה": להלן" )נלוות מידה אמות ותיקון MW 16 מעל

 b – 0.94 טמפרטורה מקדם

 β – 1 התיישנות מקדם 

 .זמין לקילוואט' אג 5.61 – 2018 לאוקטובר נכון  

Ah – מידה באמת כהגדרתה מוגברת זמינות דרישת של בשעות השעתית הזמינות הכפלת מקדם 

 .ב.83

 

  

                                                 
מוצע משוקלל של תשואות שלוש סדרות אג"ח מדינה צמודות מדד הקרובות מ :שיעור תשואה חסר סיכון  1 

שנים, ולפחות אחת הסדרות  8.5 -שנים, כאשר לפחות אחת הסדרות בעלת מח"מ גבוה מ 8.5"מ של למחביותר 

. משקלן של כל 0.5"מ השני בגובהו יעמוד על המחשנים. משקלה של הסדרה בעלת  8.5 -בעלת מח"מ נמוך מ

, כך שהמח"מ הממוצע של שלוש הסדרות יהיה 0.5 -אחת משתי הסדרות הנותרות יהיה חיובי ויסתכם יחד ב

 שנים 8.5-קרוב ביותר ל
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 אלון באתר טבעי בגז ייצור ליחידות (ש"לקווט 'באג) תעריף תקרת XX-2 לוח
  תבור

 ייצור מתקני חישובנוסחת 
' מס

 סידורי

23 ∗ Max {
SMPt

SMP0
|

CPIt

CPI0
 1 מ "מחז {

30 ∗ Max {
SMPt

SMP0
|

CPIt

CPI0
} 

 ייצוריחידת 

 במחזור הגמיש

  פתוח

2 

 

 :כאשר

 𝐒𝐌𝐏𝐭 – שעתי החצי המחיר של נע ממוצע, מכן לאחר. 1 – ל שווה שערכו פרמטר 01.02.2021 -ה עד 

 .הבדיקה ליום שקדמו הימים 30 – ב, מראש יום אילוצים מנוכה

𝐒𝐌𝐏𝟎 – שעתי החצי המחיר ממוצע, מכן לאחר. 1 – ל שווה שערכו פרמטר, 01.02.2021 -ה עד 

 .2020 בשנת, מראש יום אילוצים מנוכה

𝐂𝐏𝐈𝐭 – 2016 =100כאשר בסיס  ליצרן החשבון עריכת במועד הידוע לצרכן המחירים מדד. 

𝐂𝐏𝐈 𝟎 – הרישיון מתן במועד הידוע לצרכן המחירים מדד. 
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 הייצור יחידותל בסולר לעבודה ש"לקווט 'באג מפוקחת מחיר הצעת - XX-3 לוח
 תבור אלון באתר

 סימון נוסחת חישוב
סוג 

 דלק
 סידורי' מס ייצור יחידת

LFO_Per_KWhm = HRLFOj ∗
RPSm

106 ∗ 100 + VCm 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫_𝐋𝐅𝐎𝐭 סולר 

 /בסולר ייצוריחידת 

 ייצוריחידת  /מ"מחז

  פתוח במחזור הגמיש

1 

 

 :כאשר

𝐇𝐑𝐋𝐅𝐎𝐣 – ה heat rate  להלן כמפורט האתר בתנאי נטו במונחי, ש"קווט לייצור הנדרש: 

 ייצור יחידת

 

 (ISO ב מלא מהספק כאחוז) עומס

 בסולר יחידת ייצור מ"מחז

50%-60% 7,455 13,721 

60%-70% 7,168 12,782 

70%-80% 6,966 12,147 

80%-90% 6,806 11,710 

90%-100% 6,687 11,411 

 

 בדיקות לפי בסולר להפעלה  heatrate ה יקבע פתוח במחזור ההגמיש היצור יחידתל

 .הקבלה

𝐑𝐏𝐒𝐦  – ל ח"בש הסולר מחיר MMBTU בחודש m ,מיום, 1078 מספר רשות להחלטת בהתאם 

12.9.2016 

𝐕𝐂𝒎 – הייצוריחידת  סוג לפי בסולר משתנה ייצור עלות: 

 914 בהחלטה 5 ללוח בהתאם  - מ"מחז .א

 914 בהחלטה 6 ללוח בהתאם – פתוח במחזור גמיש ייצוריחידת  .ב

 914 בהחלטה 6 ללוח בהתאם - בסולר הייצור יחידות .ג
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 אלון באתר ייצור יחידותל בסולר התנעה להצעת מפוקחת מחיר הצעת -4XX לוח
  להתנעה ח"בש תבור

 ייצורמתקן  נוסחת חישוב
' מס

 סידורי

(F𝑢𝑒𝑙_𝑝𝑒𝑟_𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑗,𝑠 ∗ RPSm + addiontalcosts𝑗,𝑠

∗
CPIt

CPI0
) ∗ 𝑐𝑎𝑐𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦𝑗 

  בסולר ייצור יחידת

  מ"מחז

 במחזור הגמיש ייצוריחידת 

 פתוח

1 

 

 :כאשר

 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒚𝒋 – במונחי הייצור יחידת של הנקי ההפסק MW בתנאי ISO מנהל ידי על שנקבע כפי 

 .המערכת

𝐅𝒖𝒆𝒍_𝒑𝒆𝒓_𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕𝒋,𝒔 – ב הדלק צריכת MMBTU/MW ייצור יחידת של  j התנעה לסוג s כמפורט 

 :שלהלן בטבלה

 (s)סוג התנעה  (j) ייצוריחידת 
צריכת דלק 

MMBTU/MW 

 מ"מחז

 

 

 6.6 קרה מאד

 6.0 קרה

 4.2 פושרת

 3.3 חמה

במחזור  הייצור גמיש יחידת

 פתוח
- 1.3 

 3.9 - בסולר ייצור יחידת

  

𝐑𝐏𝐒𝐦  – ל ח"בש הסולר מחיר MMBTU בחודש m ,מיום, 1078 מספר רשות להחלטת בהתאם 

12.9.2016 

𝐚𝐝𝐝𝐢𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥_𝐜𝐨𝐬𝐭𝐬𝒋,𝒔 – ייצור יחידת  בהתנעת הכרוכה נוספת עלות j התנעה בסוג s ,לעלות מלבד 

 :להלן כמפורט, MW ל ח"בש הדלקים
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 (s) התנעה וסוג( j) ייצוריחידת 
 מלבד בהתנעה הכרוכה עלות

 MW ל ח"בש הדלק עלות

 8.8 (פושרת/ קרה/ מאד קרה) מ"מחז

 4.4 (חמה)מ "מחז

 5.9 במחזור פתוח הייצור גמיש יחידת

 5.9 בסולר ייצור יחידות

 

 


