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 :נוכחים

 החשמל רשותר "יו, אילת אסףר "ד

 ל משרד האנרגיה"מנכ, שאול מרידור מר

 האנרגיה משרד נציג ציבור מטעם , מר יוסי אנגלנדר

 נציג ציבור מטעם משרד האוצר, מר חיים פרננדס

 משרד האוצר, רכז אנרגיה, רשףמר אמיר 

 

 משקיפה 

 משקיפה מטעם המשרד להגנת הסביבה  שולי נזר

 

 צוות מקצועי

 :משתתפים

 לית חטיבת כספים וכלכלה"סמנכ, ר תניב רופא"ד

 לית חשמל ורגולציה"סמנכ, נורית גל' גב

 מנהל מינהל החשמל, מר איגור סטפנסקי

 היועץ המשפטי, ד מיכאל מקייה"עו

 ר"עוזר בכיר ליו, קצבוימר יואב 

 המחלקה המשפטית, ד אביעד דרורי"עו

 ראש אגף רישוי, מר משה שטרית

 אגף רישוי, מר שי רטר

 המשרד להגנת הסביבה, רותי קירו' גב

 ראש אגף הנדסה, מר משה בן יאיר

 אגף הנדסה, מר שימי אלעד

 המחלקה המשפטית, ד לימור בן יצחק"עו

 

הפרוטוקולים נערכים בדרך של תמצות עיקרי הדיון ואינם כוללים נושאים שנקבע כי אינם מתאימים 
סוגיות , סודות מסחריים, או חברהכגון דיונים בעניינים העולים לפגוע בפרטיות של אדם , לפרסום

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע
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  :דיון המליאה

  
  . ר"דבר היו .1

  רישוי .2

של חברת עמק הבכא אנרגיית רוח  00213912' הצעת החלטה עדכון רישיון מס .א

 מ"בע
ממליצים  –תיקון נספחי הרישיון  מוצע :הצוות המקצועי מציג את הנושא

 96ן נספח ב לרישיון ולהקטין ההספק ל וקילתלהיעתר לבקשת בעלת הרישיון 

MW. 

אבני הדרך של סקר להאריך המועדים לממליצים , לעניין המועדים באבני הדרך

 .חודשים 12-הסגירה הפיננסית וההפעלה מסחרית ב ,חיבור

 

 .פה אחד תמאושר: החלטה

 

מתן רישיון עצמי לייצור חשמל בטכנולוגיה קונבנציונלית  -הצעת החלטה  .ב

 מ"לחברת רותם אמפרט נגב בע
ש רישיון ייצור ומדובר בבקשה לחיד :הצוות המקצועי מציג את הנושא

תנאי ת הרישיון הציגה בפני הרשות עמידה בכל מבקש. MW 16.7בהספק 

תקנות שהותקנו מכוחו וה 1996 -ו"התשנ, הסף הקבועים בחוק משק החשמל

 .שנה 20-מוצע לאשר מתן הרישיון ל .לצורך קבלת רישיון כאמור

 

 .פה אחד תמאושר: החלטה

 

מתן רישיונות חלוקה והספקה לחברות חלוקה המחוברים  -הצעת החלטה   .ג

 לרשת החלוקה
, 27.7.2011 ,4.5.2011, 22.3.2011 מיםבי :הצוות המקצועי מציג את הנושא

, דליה, טירת צבי, מגןלקיבוצים  והוענק, 26.12.2012 -ו  29.12.2011, 1.7.2012

אישור הצטרפות למתווה להסדרת , בהתאמה, עין הנציבמחניים ו, מענית

קבוע מתווה הפעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים בהתאם ל

במסגרת המתווה הקימו  .11.8.2009מיום  272מישיבה  1בהחלטת רשות מספר 

צ .ח.מ, מ"קיבוץ מגן חשמל חלוקה ואספקה בע: ים חברות ייעודיותקיבוצה

, מ"ב אלקטריק בע"עין הנצי, מ"דליה אלקטריק בע, מ"בע) 2011מחלק חשמל (

לצורך ביצוע פעילות חלוקה  ,מ"ואור קיבוץ מחנים בע מ"אורות מענית בע

 .והספקה
לרבות , במתווההציגו עמידה ביתר אבני הדרך הקיימות הייעודיות החברות 

הציגו עמידה בתנאים וכן  ביצוע סקר מצב רשת  החשמל הפנימית באזור

ובתקנות לעניין מתן רישיונות  1996-ו"תשנ, משק החשמל הקבועים בחוק

מינהל לענייני החשמל במשרד התשתיות הכמו כן הציגו אישור מ. כאמור
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ת הבטיחות בהוראוהחשמל האנרגיה והמים לעניין עמידת רשתות , הלאומיות

 .ותקנותיו 1954 -ד"התשי, בהתאם לחוק החשמל
לא אלו לא נחתמו על ידי השר ולכן בעבר המליאה אישרה את הרישיונות אך 

 . נכנסו לתוקפם
-ו"תשע 13' תיקון מס( 1996-ו"תשנ, לחוק משק החשמל) 1)(2ב(4בהתאם לסעיף 

יונות חלוקה מגוואט וריש 100רישיונות הספקה בהיקף שאינו עולה על ) 2015

אינם מצריכים את אישורו , מהיקף הצריכה השנתי 5%בהיקף שאינו עולה על 

  .של השר
 20-שער הנגב לכ המ מחלקת ומספקת חשמל באזור התעשיי"שער הנגב חשמל בע

צרכנים כאשר היא רוכשת את החשמל מחברת החשמל בצובר ופרסה רשת 

בכל עמידה  ההציגמ "שער הנגב חשמל בע .במתח גבוה ונמוך אל הצרכנים

לרבות ביצוע סקר מצב רשת  החשמל הפנימית  התנאים לקבלת הרישיונות

  .באזור

שנה ורישיונות הספקה  20לחברות רישיונות חלוקה לתקופה של  מוצע להעניק

 .בהתאם להוראות החוקאשר יוארכו  15.11.2017עד ליום 
הרשות תפקח על קיום כל תנאי הרישיונות ועל עמידת בעלי הרישיונות בהוראות 

 . אמות המידה והתעריפים שקובעת הרשות, הדין

 
 .פה אחד תמאושר: החלטה

 

תיקון רישיונות ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחוברים  –הצעת החלטה  .ד
 לרשת החלוקה

 
בשל תקלות שהתגלו בציוד החשמלי במתקני  :הנושאהצוות המקצועי מציג את                   

ביקשו , הייצור אשר לטענת בעלות הרישיונות גרמה לירידה בתפוקת המתקן

 .בעלות הרישיונות להחליף חלק מהציוד במתקני הייצור
ביקשו בעלות הרישיונות , עקב אי זמינותם של הציוד מאותו הסוג שהותקנו                

 .להחליפם בדגם אחר ללא שינוי ההספק הכולל של המתקנים
מישיבה ) 1004(3תחול החלטה מספר הרישיונות ת וכי על בעל, מובהר בזאת                  

גיה נוספת מעבר לכמות הבסיסית תעריף עבור אנר" 14.10.2015מיום  476מספר 

 ".במתקנים סולאריים

 

 .מאושרת פה אחד: החלטה
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מענה לבקשה להתייעצות לקראת קביעת עקרונות מדיניות ביחס לעמידה ביעד הממשלה  .3

 2020לאנרגיות מתחדשות לשנת 
לקיום  התקבלה בקשת שר האנרגיה 23.10.17ביום  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

תוספת מכסה נדרשת לעמידה ביעדי הממשלה  –התייעצות לקראת גיבוש עקרונות מדיניות 

 . 2020לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בשנת 

שניתן , לבין המכסות הקיימות 2020קיים פער בין יעדי הממשלה לשנת , לפי בחינת הרשות

. וולטאית-ה סולארית פוטובאנרגי MW 1,600רק באמצעות חיבורם לרשת של עוד  לגשר עליו

 MW 1600מכסה של  להוסיףלשר האנרגיה  עקרונות למליאה לייעץ ממליץ הצוות   לפיכך

 .למתקנים סולאריים

 

עבר לאישור סופי של חברי לאחר שיו, מסמך המלצת המדיניות יועבר לשר: הסכמה

 .חברי מליאה 4בהצבעה זו נכחו   .המליאה

 

 

מתקני ייצור בגז טבעי  קביעת עקרונות מדיניות ביחסמענה לבקשה להתייעצות לקראת  .4

 המחוברים לרשת חלוקה
לקיום  התקבלה בקשת שר האנרגיה 23.10.17ביום : הצוות המקצועי מציג את הנושא 

תוכנית לשילוב מתקני ייצור בגז טבעי ברשת  – התייעצות בגיבוש עקרונות מדיניות

 חלוקת החשמל 

של יצרנים בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל הרשות מסדירה את אופן הפעולה 

ההסדרה מיישמת עקרונות פעולה כלליים של משק החשמל תוך  .ולרשת חלוקת גז

לשר על  תמליץהרשות  .התייחסות לתועלות הייחודיות של מתקני ייצור מבוזרים

י ן תקנות משק החשמל באופן שיפטור יצרנוקית   על, מדיניות הטמעה של מתקנים אלו

מתן על  ,חלוקה שמוכרים חשמל בחצר משימוש ברשת החלוקה של ספק שירות חיוני

קביעת תעריף על ו, אפשרות למכור חשמל למנהל המערכת במחיר השולי החצי שעתי

   . הקמה שישולם לבעלי המתקנים בהתאם לגודל המתקן

 

חברי לאחר שיועבר לאישור סופי של , מסמך המלצת המדיניות יועבר לשר: סכמהה

 .המליאה

 

קביעת תעריפים לשירותי ניהול של  -) 989( 4' תיקון תחולת החלטה מס -הצעת החלטה  .5

 )תעריפים מערכתיים(מערכת החשמל 
מדובר בתיקון החלטה שעיקרו החלת התעריפים : הצוות המקצועי מציג את הנושא

הצעת . שקם ללא רישיון המערכתיים על צרכנים המחוברים ישירות למתקן ייצור חשמל

הסדרת ייצור בד בבד עם הצעת החלטה לשימוע על צפויה להתפרסם החלטה לשימוע ה

  .בגז טבעי החשמל במתקנים קטנים
 עצמיים צרכנים שהם יצרניםחלה על  לאהעוסקת בתעריפים המערכתיים  471 החלטה

מועטים  היו אלו ייצור שמתקני מכיוון זאת ,עצמי ייצור ברישיון נדרשים שאינם
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דרך הצדקה כלכלית במציאת הייתה  על כן לא. נמוך ובעלי הספק ייצורבמספרם 

 הגז חלוקת רשת פיתוח עם יחד הטכנולוגיה התפתחות  .מוסדרת לעקוב אחר קיומם

להקמת  אפשרות צרכנים בפני פותחת הטבעי] איכשהו הפסקה הזו והבאה זזו שמאלה[

ובכך מגדילה את הפוטנציאל להקמת מתקנים ללא רישיון  הצרכנות במקוםמתקן ייצור 

התמריץ  ומתןהסדרת ייצור החשמל במתקנים קטנים עם פרסום שימוע ל.ייצור עצמי

 . אלו מתקנים על גם המערכתי התעריף את להחילהעת  בשלה ,להקמתם

 
בגז בשלב זה נקבע פרופיל ייצור נורמטיבי רק למתקנים פוטו וולטאיים ולמתקני ייצור 

ככל . משום שאלו הטכנולוגיות הצפויות להיות רלוונטיות בגדלים קטנים, טבעי

 .  הרשות תיקבע פרופיל ייצור נורמטיבי לכל טכנולוגיה, שיתווספו טכנולוגיות רלוונטיות
חל על צריכה ממתקנים בעלי יכולת לייצר בגז טבעי או מאנרגיה מתחדשת  התעריף

הרשות . נים לייצור בחירוםקמת משמשים הדלקיםמשום שלהערכת הרשות יתר , בלבד

לחייב מתקנים אשר ייעודם הוא למצבי חירום בהתקנת מונה  סבורה כי אין זה נכון

 . ועל כן אינה מעוניינת בקביעת פרופיל ייצור נורמטיבי למתקנים אלו ייצור
 ם מתקני על גם התעריף תחולת את להרחיב האפשרות את לעת מעת תבחן הרשות       

 .בהתאם להתפתחויות במשק החשמל ובטכנולוגיות אחרות המייצרים בדלקים אחרים

 

בכפוף לכך שתפורסם ביחד עם השימוע , פרסום הצעת ההחלטה לשימוע מאושר פה אחד

 .להסדרת פעילותם של מתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה לעניין 
 .חברי מליאה 4בהצבעה זו נכחו  

 

הצעת החלטה להסדרת פעילותם של מתקני יצור בגז טבעי  -לשימוע הצעת החלטה  .6

 המחוברים לרשת החלוקה
רשות מסדירה את אופן הפעולה של יצרנים בגז טבעי ה: הצוות המקצועי מציג את הנושא

ההסדרה מיישמת עקרונות פעולה . המחוברים לרשת חלוקת החשמל ולרשת חלוקת הגז

.  ות לתועלות הייחודיות של מתקני ייצור מבוזריםכלליים של משק החשמל תוך התייחס

ההסדרה מאפשרת ליצרני חלוקה לקבוע את תכניות ההעמסה שלהם ולמכור חשמל לאחרים 

כללי העסקאות ואמות המידה . כפוף לקבלת רישיונות מתאימיםב, בחצר ומחוצה לה

החלופית ת למנהל המערכ או/בעסקאות פרטיות ו ליצרני החלוקה למכור אנרגיהיאפשרו 

לייצור מבוזר בהיקף רחב יש תועלות פוטנציאליות למשק .  השולי החצי שעתיבמחיר 

בהתאם .  החשמל כגון חיסכון בהשקעות ברשת ההולכה ותרומה לשרידות המערכת

תעריף הקמה הרשות קובעת , ככל שיקבל את המלצת הרשות, למדיניות שר התשתיות

את הקמת המתקנים תוך שימור התמריצים במנגנון על מנת לעודד .  לעידוד יצרני חלוקה

בכל שנה לאורך שנות קיומו של  לפי הספק ישולם התעריף, השוק שבו הם אמורים לפעול

שכן פעילות , לפחות 35%הוא ייצור חשמל במקדם עומס של התעריף תנאי לקבלת . המתקן

.  למשק החשמל תועלות מהמתקןהבמקדם הספק נמוך יותר איננה מביאה לידי ביטוי את 

הקמת מתקני ייצור בגז אינה , עם זאת.  המכסה המוצעת יבחן מחדש עם פקיעתהתעריף י

על יצרני החלוקה ומספקים שיתקשרו עמם תמשכנה לחול . מותנית בקיומה של מכסה פנויה
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הרשות שוקלת .  המצורפות להחלטהכמפורט באמות המידה ' ופרק ו' חלק מהוראות פרק ה

באופן שיפטור צרכנים המקימים מתקני ייצור קן את תקנות החשמל להמליץ לשר לת

הרשות מתכוונת לפרסם להתייחסות .  משימוש ברשת החלוקה של ספק שירות חיוני םבחצר

הציבור בקרוב את אופן חישוב המחיר השולי החצי שעתי של אנרגיה שישמש בעסקאות עם 

 .  מנהל המערכת

 .המוצע במסגרת הצעת החלטה זועריף לתחבר מליאה מציין כי הוא מתנגד 

 

  .בכפוף לקבלת מדיניות השר בעניין, פרסום הצעת ההחלטה לשימוע מאושר פה אחד

 

 2017תיקונים ועדכונים באמות מידה אוקטובר , שינויים  –הצעת החלטה לשימוע  .7
הצעת  . צבר אמות מידה שעניינן שירותים לצרכנים: את הנושאמציג הצוות המקצועי 

 .ל באמות מידה קיימותווהכ, ההחלטה כוללת שירותים חדשים או תיקוני נוסח והבהרות

 

  .פרסום הצעת ההחלטה לשימוע מאושר פה אחד

 .חברי מליאה 4בהצבעה זו נכחו  

 2017ספטמבר –הצעה לאישור נהלי מליאת רשות החשמל  .8
המליאה המוצעים לאישור נוסח של נהלי מדובר בתיקון  : ציג את הנושאמהצוות המקצועי 

התאמה לתיקון  :םהשינויים העיקריים הינ .2013-ביחס לנהלים שאושרו ב, חברי המליאה

 ,)תפקידי הרשות, הוספת משקיף, יאההרכב חברי המל( 1.1.16-החקיקה שנכנס לתוקף ב

 אישור החלטות בעלות אופי טכני מחוץ לישיבות ,הורדת נהלים שנראה כי אין בהם צורך

 וספת נוהל פרסום ברשומות ובאתר האינטרנטה , ה  באמצעות דואר אלקטרוניהמליא

   .הוספת אופן פרסום הפרוטוקולים של המליאהו

ל זריז או דחוף יש להוסיף כי מזכירות המליאה החבר מליאה מבקש כי בהחלטות שיידונו בנו

ר תעדכן טלפונית את חברי המליאה בדבר שליחת הצעות ההחלטה לאישורם בדוא

 . בקשתו נענית. אלקטרוני

 

 .מאושרת פה אחד: החלטה

 

מענה לבקשה להתייעצות לקראת קביעת עקרונות מדיניות ביחס להפעלה מינימאלית של  .9

 .יחידות ייצור בפחם
העביר שר האנרגיה לרשות בקשה לקיום  17.9.17ביום : הצוות המקצועי מציג את הנושא

 . התייעצות בגיבוש עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מינימאלית של יחידות ייצור פחמיות

 :עיקרי הממצאים של עבודת הרשות בנושא

, 1-4לאחר הפסקת הפעלתן של יחידות , הפעלה מינימאלית של יחידות ייצור בפחם •
ולצמצם את פליטת גזי , נה מייצור בפחם לייצור בגזבש TWh 6 -צפויה להסיט כ

מיליוני טון שמשק החשמל  40 -מתוך כ(מיליוני טון בשנה  2.8 -החממה בהיקף של כ
 ).צפוי לפלוט בכל שנה בעתיד
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השפעת הגבלת הייצור בפחם על התייקרות ההוצאה על חשמל תלויה במחירים  •
ביחס לרמות , הייצור לגזבחנו את משמעות הסטת  .העתידיים של הפחם והגז

 .אפשריות של מחירי גז ושל מחיר הפחם בעולם

הסטת הייצור מפחם לגז צפויה להביא , בתרחיש שבו עלות הפחם תהיה נמוכה •
. בהתאם למחיר הגז, מש״ח בהוצאה השנתית על חשמל 300-500להתייקרות של 

, ומת זאתלע, אם. 1.5-2.5% -התייקרות זו צפויה להעלות את תעריף החשמל בכ
מחיר הפחם בעתיד יהיה דומה למחירו כיום אזי המשמעות התעריפית של שינוי סדר 

 .1.5%-0.5% -ההעמסה צפויה להיות נמוכה יותר ולהעלות את תעריף החשמל בכ

הסטת הייצור מפחם לגז צפויה להביא לצמצום , לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה •
מש״ח  400 -בהיקף של כ, קים מזהמיםבעלויות החיצוניות הנובעות מהשימוש בדל

כמחצית מתועלת זו נובעת מהפחתת הזיהום המקומי והיתר מהפחתת פליטת . לשנה
 .גזי החממה

בגז הנצרך על בשנה  BCM 1.2 -הסטת הייצור מפחם לגז צפויה להביא לתוספת של כ •
 . ידי משק החשמל

קיבולת הגז הנדרשת  ולכן של -הסטת הייצור מפחם לגז תחייב גידול של צריכת הגז  •
אם לא תתאפשר . לשעה MMBTU 6000-12000 -בהיקף של כ -למשק החשמל 

הגבלת הייצור בפחם תביא להסטת כמות , קיבולת גז מספקת למשק החשמל בעתיד
שכן קיבולת הגז לא תאפשר למשק למצות את , קטנה יותר של אנרגיה מפחם לגז

נדרש לתכנן את , מימוש המדיניות שעל מנת להבטיח את, מכאן. הספק הייצור בגז
 . הקצאת קיבולת הגז למשק החשמל ולשימושים אחרים בעתיד

מוצע לבצע בחינה מקצועית של העומס , אם יוחלט לשמר את מגבלת הייצור בפחם •
המתאים ליחידות הפחמיות על מנת לוודא שהיחידות מופעלות בנקודת עבודה 

משום שהצורך בתגובה מהירה נעשה זאת . המאפשרת תגובה מהירה לשינויי עומס
מבחינה ראשונית . משמעותי יותר ככל שאחוז האנרגיה המתחדשת במשק גדל

שנעשתה עם יחידת ניהול המערכת עולה כי ניתן לבצע התאמה זו מבלי להגדיל באופן 
 .משמעותי את השימוש בפחם

 

 .נציגת המשרד להגנת הסביבה מציגה את הניתוח שלהם לעניין

  

לאחר שיועבר לאישור סופי של חברי  מסמך המלצת המדיניות יועבר לשר: הסכמה

 .המליאה

 

ל "תת(שמירת מקום ברשת להקמת תחנות כוח סולאריות בדימונה דרום  -הצעת החלטה  .10

82( 
מוצע כי הרשות תורה למנהל המערכת לשמור מקום : הצוות המקצועי מציג את הנושא

עד , )82ל "תת(סולאריות בדימונה דרום ח להקמת תחנות כו  MW 500ברשת בהספק של 

להקמת תחנות כוח   MW 300לשמור מקום ברשת בהספק של וכן  ,2026לחודש יוני 

והכל בהתאם לבדיקת  ,2022עד לחודש ספטמבר , )82ל "תת(סולאריות בדימונה דרום 

 .ההיתכנות המצורפת להחלטה
חברת החשמל  ,מימוש הפרויקטיםיובהר כי למרות האמור בבדיקת ההיתכנות לגבי מועדי 

 .מחויבת לעמוד בלוחות הזמנים לפיתוח הקבועים בתוכנית הפיתוח שאישר השר
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  .מאושרת פה אחד: החלטה

 .חברי מליאה 4בהצבעה זו נכחו  

 

הרב שנתיות של מתקני תשתית קריטיים  מיגוןההכרה בעלויות  –לשימוע הצעת החלטה  .11

 של חברת החשמל להיערכות בחירום
העלויות הכרוכות בביצוע התוכנית הרב שנתית למיגון : הצוות המקצועי מציג את הנושא

עלויות . מתקני תשתית קריטיים של חברת החשמל להיערכות בחירום יוכרו בתעריף החשמל

המיגון שיותקנו יוכרו בפועל במסגרת עדכוני התעריף השנתיים בהתאם למשך חיי מתקן 

מובהר שעלויות המיגון ליצרנים פרטיים יידונו . עלויות התשתית הממוגן ובכפוף לבקרת

 .בנפרד
 

  .פרסום הצעת ההחלטה לשימוע מאושר פה אחד

 .חברי מליאה 4בהצבעה זו נכחו 

 הסדר מדיניות גביה –החלטה יישום חובות דיווח  - הצעת החלטה  .12

  

פורמט דיווח שנתי בהמשך להחלטת הרשות  בקביעת  מדובר ה: הצוות המקצועי מציג את הנושא

יה מצרכנים המחויבים בעניין הליכי גבי, 27.9.17מיום  525' מישיבה מס) 1187(1'החלטה מס(

קיים , ח"סשה לעעלויות  מטילה ל"חלטה הנאסדרה הקבועה בההמתוך ההבנה ש. בתעריף ביתי

צע בקרת עלויות ולקבוע את ח בכדי שרשות החשמל תוכל לב"צורך לדיווח מהימן ומפורט של סש

 .העלות המוכרת בגין אסדרה זו

ובו נתונים הנדרשים לצורך בקרת עלויות , ח יעביר דיווח שנתי לרשות"מוצע כי סש, לאור האמור

 ".דיווח על עלויות ההסדר"- המצורף להחלטהבפורמט הדיווח המפורט בנספח , וקביעת תעריף
 

  מאושרת פה אחד: החלטה

 .חברי מליאה 4חו בהצבעה זו נכ 
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