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 :דיון

  :יו"רדבר  .1

היבט של הקמת החברה הממשלתית בהתקדמות יישום הרפורמה בעיקר מעדכן אודות 

 לניהול המערכת.

  

 רישוי: .2

 לאישור שעבוד נכסים ברנמילר אנרג'י )רותם( בע"מ -הצעת החלטה  .א

 

בדרישות ועל כן מציע עומדת  הבקשהששא ומציין כי מצא הצוות המקצועי מציג את הנו

 אותה. לאשר

 0082514בעלת רישיון מותנה מספר  א, היבע"מ ברנמילר אנרג'י )רותם( חברת -רקע 

 .MW 1.5סולארית במישור רותם, בהספק של -להקמת מתקן חלוץ בטכנולוגיה תרמו

ד את זכויותיה ונכסיה אישרה מליאת הרשות לבעלת הרישיון לשעב 28.6.2018ביום 

 לטובת גורמי המימון של תחה"כ אותה היא מקימה.

פנתה בעלת הרישיון לרשות בבקשה כי תאשר לה לשעבד גם את זכויות  2.10.2018ביום 

 הקניין הרוחני הנדרשות לצורך הקמת המתקן.

הבקשה לאישור השעבודים כמו גם הסכמי השעבוד נבחנו ואושרו ע"י המחלקה 

 שות.המשפטית בר

 .פה אחדאושרה  החלטהה

 בוד נכסים כוכב אגירה שאובה בע"מלאישור שע -הצעת החלטה  .ב

 

עומדת בדרישות ועל כן מציע  הבקשהששא ומציין כי מצא הצוות המקצועי מציג את הנו

 ה.אותלאשר 

לחברת כוכב אגירה שאובה בע"מ רישיון מותנה ניתן  2014 בפברואר 27ביום  -רקע 

חשמל בטכנולוגיית אגירה שאובה, בהספק מותקן שעומד כיום על  להקמת מתקן ייצור

 מגוואט. 344

, אישרה הרשות לבעלת 20.2.2017מיום  512( מישיבה מס' 1134) 2בהחלטת רשות מס' 

יעמידו את המימון הנדרש מנת ש-הרישיון לשעבד נכסיה לטובת גורמי מימון שונים על

 .למתקן
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, אישרה הרשות לבעלת 28.6.2018מיום  544מס'  ( מישיבה1265) 6בהחלטת רשות מס' 

הרישיון לשעבד את הרישיון להקמת מכון מים, אשר ניתן לבעלת הרישיון בקשר עם 

 פרויקט תחה"כ.

, לאחר שביצעה תיקונים להסכמי השעבוד הקבוע והשעבוד הצף, 2018באוקטובר  14ביום 

שניתן לה כך שישקף את  השעבודיםפנתה בעלת הרישיון לרשות בבקשה לתיקון אישור 

 התיקונים שבוצעו.

הבקשה לאישור השעבודים כמו גם הסכמי השעבוד נבחנו ואושרו ע"י המחלקה 

 המשפטית ברשות.

 

 .אושרה פה אחד החלטהה

 

מתן רישיונות מותנים באנרגיית רוח זודיאק חוות רוח מערבית  -הצעת החלטה  .ג

 לפידותוזודיאק 

רישיונות מותנים  להעניק למבקשות מציע ומציין כי הוא הצוות המקצועי מציג את הנושא

חודשים, אשר ילוו אותן בהליכים הסטטוטוריים, הטכניים והפיננסיים  66לתקופה של 

עד להקמת מתקני הייצור, והכל בכפוף לעמידה באבני הדרך הקבועות ברישיונות 

 ובתנאים הנדרשים על פי דין.  

 , קבעה הרשות11/10/2011מיום  349מישיבה  1מליאת הרשות מספר  ותהחלטב -רקע 

 50חוות רוח בהספק העולה על חשמל מהסדרה למתקני ייצור חשמל בעלי רישיונות ייצור 

KW. 

מבקשת הרישיונות מקדמת באזור חבל תפן בגליל פרויקט חוות טורבינות רוח שהספקה 

יכולת קליטת בשל אילוצים סטטוטוריים ואילוצי  , אולם127MW -המקורי תוכנן לכ

 .MW 50 -הרשת, הוקטן הספק הפרויקט לכ

שמסדירה את ההליך לחיבור חוות רוח לרשת, פרויקט  190בהתאם להוראות אמת מידה 

נקודות חיבור לרשת מ"ג של חברת החשמל. יחד עם זאת, לאור  10-זודיאק יחובר ב

שבעת פתיחת הדינאמיות של רשת החלוקה ושינויים בפרויקט עצמו, קיים סיכוי סביר 

 תיק חיבור ישנה הסש"ח את שיטת החיבור המתוארת לעיל.

בסקר ההיתכנות של כמה ממקבצי הטורבינות נקבע כי מקבצים אלו מתחרים עם פרויקט 

רוח של יזם אחר. תחרות זו הינה הן על המקרקעין )טורבינות סמוכות שממסכות את 

ן. בהתאם לכך, רישיונות ניתנים ה( והן על משאב הרשת הזמינה עבוריהרוח אחת על השני

תוך הבהרה כי הפרויקט שיקדים להגעה להבטחה תעריפית והבטחת מקום ברשת הוא 

 זה שיקודם להפעלה מסחרית בתנאים הנוכחיים.

המבקשות הציגו עמידה בתנאי הסף הקבועים בהסדרה ובהוראות כל דין לצורך קבלת 

עצמי וזיקה לקרקע עליה יוקם  רישיונות מותנים, ובכללם התחייבות להעמדת הון
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המתקן, למעט לגבי קווי איסוף בשטחים ציבוריים )מטרוקות( לגביהם יידרשו מבקשות 

 הרישיונות לקבל את אישור רמ"י במעמד היתר הבניה כמקובל. 

פעילות בעלות הרישיונות מול מנהל המערכת למכירת חשמל לרשת תתבצע בהתאם 

 שיוענקו להן. לאמות המידה ואישורי התעריף ככל

  אושרה פה אחד. החלטהה

 EDFתיקון רישיונות מותנים באנרגית רוח רישיונות   -הצעת החלטה  .ד

מאחר וכל רישיון בנפרד הוא קטן ממגבלת ומציין כי  הצוות המקצועי מציג את הנושא

הזרמת האנרגיה המתוארת בסקרי ההיתכנות, מציע לתקן רישיונות האמורים ולאשר 

 בהתאם לבקשות.הגדלת ההספק 

בעלות הרישיונות פנו לרשות בבקשה לתיקון הרישיונות המותנים והגדלת  -רקע 

ההספקים המותקנים של חוות טורבינות הרוח וזאת בשל שיפורים טכנולוגים בציוד 

 המתוכנן.

סקרי היתכנות החיבור שצורפו לבקשות בעלות הרישיון, מכילים מגבלה להזרמת אנרגיה 

 באזור. 30MWבהספק העולה על חשמלית לרשת 

הרשות מבהירה בזאת כי אין בתיקון הרישיונות לעיל כדי להשליך על הארכת המועדים 

של אבן הדרך שעניינה פתיחת תיק חיבור, עבור הרישיונות שלא יוכלו להתחבר לרשת 

 לעיל. 2בשל מגבלת הזרמת האנרגיה לרשת המתוארת בסעיף 

 .אושרה פה אחדהחלטה ה

 

 ון מותנה באגירה שאובה בנשר בע"מלתיקון רישי -החלטה הצעת  .ה

 

את הבקשה כעומדת בדרישות וממליץ הצוות המקצועי מציג את הנושא ומציין כי מצא 

  , כפי בקשת בעלת הרישיון.6הארכת אבני הדרך המפורטים בסעיף  לאשר את

הדרך שעניינה , הציגה חברת כוכב אגירה שאובה בע"מ עמידה באבן 4/7/2017ביום  -רקע 

הוכחת סגירה פיננסית, ועקב כך הגיע ההספק המצרפי של מתקני אגירה שאובה אשר 

 מגוואט. 644 -הגיעו לסגירה פיננסית, ל

מגוואט, היה גדול  220מכיוון שההספק הנקוב ברישיון נשוא החלטה זו, אשר עמד אז על 

בהליך שימוע  12.7.2017 יוםמגוואט(, פתחה הרשות ב 156מיתרת ההספק בהסדרה )

 ( בע"מ(.2014לביטול הרישיון )כמו גם את רישיונה של חברת אלומיי אגירה שאובה )

במסגרת הליך השימוע, ביקשה בעלת הרישיון כי במקום שרישיונה יבוטל,   הרשות תעדכן 

 מגוואט.  156את ההספק הנקוב ברישיון כך שיעמוד על מלוא המכסה הפנויה, קרי 

אישרה מליאת הרשות   4.12.2017מיום  532( מישיבה מספר 1209) 2שות מספר בהחלטת ר

 מגוואט.  156-הספק הנקוב ברישיון לאת הקטנת ה
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פנתה בעלת רישיון בבקשה להאריך את מועד אבן הדרך שעניינה הצגת  26/2/2018ביום 

המתנה סקר חיבור מחייב הנקוב ברישיונה )להלן: "אבן הדרך"( בשישה חודשים, בשל ה

לתוצאות הליך השימוע והצורך בעדכון הספק הרישיון, אשר מנעו ממנה מלהתקדם 

לקראת עמידה באבן הדרך וכן בשל התארכות הליכי התכנון בוות"ל. בקשת בעלת 

 .22/3/2018מיום  538מישיבה מספר  (1239) 1הרישיון אושרה בהחלטת מליאה מספר 

ת רישיון בבקשה להאריך את מועדי אבני הדרך פנתה בעל 5/11/2018וביום  4/9/2018יום ב

 הבאות:

 בחודש אחד. –המצאת מסמכים המעידים על הפקדת תוכנית בפועל  .א

 בארבעה חודשים. –המצאת סקר חיבור מחייב  .ב

 בשישה חודשים. –אישור תוכנית הקמת המתקן  .ג

 בארבעה חודשים. –קבלת היתר בנייה  .ד

מתבקשת בשל שינוי ההספק הנקוב ברישיון לטענת בעלת הרישיון, הארכת אבני הדרך 

אשר גרם להתמשכות ההליכים הסטטוטוריים מול הוות"ל. בעלת הרישיון, מצדה, הייתה 

מוכנה בזמן לסיום ההליכים, אולם בשל ביטול ישיבות מצד הוות"ל בין השאר בשל 

תקופת החגים נמנע מבעלת הרישיון להתקדם ולעמוד בלוח הזמנים של ההליכים 

 וטוריים.הסטט

היועץ המשפטי שבהקשר של הרישיונות, בהחלטה הקודמת צוין כי לא תהיה העיר  בדיון

 .הארכה נוספת 

 

  .אושרה פה אחדהחלטה ה

 

( 2014אלומיי אגירה שאובה ) תיקון רישיון מותנה באגירה שאובה -הצעת החלטה  .ו

 מבע"

בדרישות וממליץ את הבקשה כעומדת הצוות המקצועי מציג את הנושא ומציין כי מצא 

 הארכת אבן הדרך שעניינה הצגת סקר חיבור מחייב.  לאשר

, הציגה חברת כוכב אגירה שאובה בע"מ עמידה באבן הדרך שעניינה 4.7.2017ביום  -רקע 

הוכחת סגירה פיננסית, ובכך הגיע ההספק המצרפי של מתקני אגירה שאובה אשר הגיעו 

 .מגוואט 644 -לסגירה פיננסית ל

מגוואט, היה גדול   340שההספק הנקוב ברישיון נשוא החלטה זו, אשר עמד אז על מכיוון 

, בהליך שימוע לביטול  12.7.2017 -מגוואט(, פתחה הרשות ב 156מיתרת ההספק בהסדרה )

במסגרת הליך השימוע ביקשה בעלת הרישיון כי במקום שרישיונה יבוטל,   .הרישיון

  156ך שיעמוד על מלוא המכסה הפנויה, קרי הרשות תעדכן את ההספק הנקוב ברישיון כ

 מגוואט.  

בנוסף, ביקשה בעלת רישיון להאריך את מועד אבן הדרך שעניינה הצגת סקר חיבור מחייב  

הנקוב ברישיונה )להלן: "אבן הדרך"( בארבעה חודשים, בשל ההמתנה לתוצאות הליך  

לקראת עמידה באבן   השימוע והצורך בעדכון הספק הרישיון, אשר מנעו ממנה מלהתקדם

 הדרך.
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)מצ"ב ההחלטה(,   4.12.2017מיום  532( מישיבה מספר 1209) 2בהחלטת רשות מספר 

מגוואט וכן הארכת אבן   156-אישרה מליאת הרשות את הקטנת ההספק הנקוב ברישיון ל

 הדרך שעניינה הצגת סקר חיבור מחייב בארבעה חודשים.

בשל פער   .24.1.2018אישור שר האנרגיה ביום תיקון הרישיון נכנס לתוקף לאחר קבלת 

הזמנים הגדול שבין אישור המליאה לבין כניסת תיקון הרישיון לתוקף, אשר לטענת בעלת  

הרישיון מנע ממנה מלהתקדם לקראת עמידה באבן הדרך, ביקשה בעלת הרישיון להאריך  

החלטת רשות  שוב את מועד אבן הדרך בחודשיים נוספים. בקשת בעלת הרישיון אושרה ב

פנתה בעלת רישיון   23/8/2018ביום  .19/2/2018מיום  537מישיבה מספר  (1234) 1מספר 

בבקשה להאריך את מועד אבן הדרך שעניינה הצגת היתר בנייה למתקן  הנקוב ברישיונה  

)להלן: "אבן הדרך"(, בארבעה חודשים. לטענת בעלת הרישיון, הארכת אבן הדרך  

ה שנדרשה לה בתכנון התחנה מחדש לפי ההספק המוקטן,  מתבקשת בשל העבודה הרב

וכן בשל הצורך בעדכון המסמכים והתוכניות ההנדסיות שיוגשו במסגרת בקשתה להיתר  

 בנייה.

 .אושרה פה אחדהחלטה ה

 

קני מונה הארכת משך זמן הקמת מת – 198עדכון א"מ  -  הצעת החלטה לאחר שימוע .3

 נטו המחוברים למתח נמוך

לאור הרישום העודף מעבר למכסה שנקבעה בהסדרת  -צוות המקצועי מציג את הנושא ה

. היקף 17.9.2018מונה נטו, החליטה רשות החשמל להפסיק את הרישום למכסה ביום 

הבקשות המשמעותי עשוי ליצור קשיים בהקמת כלל המתקנים וחיבורם במועדים 

רקי הזמן הקצובים להקמת ועל כן מגדילה הרשות את פ –הקבועים באמת המידה 

 יום.  270-ל 180-המתקנים במתח נמוך מ

ההחלטה חלה גם על מבקש שנירשם להסדר גם אם קיבל את תשובת המחלק וההתחייבות 

 לחיבור טרם קבלת ההחלטה.

תוקף ההתחייבות שנקבע בתשובות מחלק חיוביות שניתנו על ידי המחלק קודם החלטה 

 זו יתוקנו בהתאם לאמור בה. 

( 4)ד()198יום נוספים בהתאם לא"מ  90-ובהר כי האפשרות להאריך את משך הזמן בי

חיבור הליך במסגרת ההחלטה  על פרסום אמות מידה ל והנוהל המוזכר בה, נותרת בעינה.

תבוטל והסעיף המעודכן  198, אמת מידה קבלת תעריף למתקני ייצור ברשת החלוקהו

 .196יעבור לאמת מידה 

 .אושרה פה אחד החלטהה
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עדכון המועד המחייב המרבי בהליכים התחרותיים לקביעת  –החלטה לאחר שימוע  .4

ים שיחוברו למתח גבוה ולמתח תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאי במיתקנ

 נמוך

 

עדכון המועד המחייב המרבי למימוש ההספק הזוכה  - הצוות המקצועי מציג את הנושא

וולטאית במסגרת ההליך התחרותי הראשון והשני -בטכנולוגיה פוטו למתקני ייצור חשמל

 . מוצע להחליט כדלקמן:לחיבור לרשת המתח הגבוה והנמוך

את הגדרת "המועד המחייב המרבי" במסמך ההזמנה להציע הצעות בהליך  לעדכן .1

, כך שהמועד האחרון להגשת המסמך 214וכן את אמת מידה  2ומספר  1תחרותי מספר 

 חודשים מ"המועד המחייב".  7ז לרשות יחול בתום המרכ

ימי  14על הזוכים בהליכים התחרותיים אשר ימסרו לרשות בתוך  להחיל את העדכון .2

 45עבודה מיום קבלת החלטה זו, ערבות הקמה מעודכנת אשר תעמוד בתוקפה לפחות עד 

 ימים לאחר המועד המחייב המרבי. 

ותיים שלא שונו מפורשות בהחלטה זו, יוותרו ללא יתר סעיפי ותנאי ההליכים התחר .3

 שינוי.

 

 .פה אחד האושר החלטהה

 

הארכת משך זמן הקמת מתקני ייצור חשמל  – 177עדכון א"מ  -הצעת החלטה לשימוע  .5

 לטאית או בטורבינת רוח בגודל קטןוו-בטכנולוגיה פוטו

 

רשות החשמל מפרסמת בזאת להתייחסות הציבור  -הצוות המקצועי מציג את הנושא 

 (, כדלקמן:5)ד()177-( ו3)ד()177הצעת החלטה לעדכון לאמת מידה 

לא ייתן המחלק התחייבות ( יוחלף בנוסח הבא: "3)ד()177הנוסח הקיים באמת מידה  .1

לשילוב מתקן במקרה ונדרשים שינויים ברשת החשמל הקיימת שלא ניתן לבצעם בפרק 

 ום". י 270ל זמן ש

תוקף התחייבות המחלק " ( יוחלף בנוסח הבא:5)ד()177הנוסח הקיים באמת מידה  .2

ימים  270ימים מיום מתן ההתחייבות לצרכן. חלפו  270 -לשילוב המתקן לרשת יהא ל

כאמור ולא חובר המתקן לרשת מכל סיבה שהיא, תפוג ההתחייבות ולא יחבר המחלק את 

  ".המתקן לרשת

-על כל המתקנים הרשומים בהסדרת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו תחולה: העדכון יחול .3

וולטאית או בטורבינת רוח קטנה בגודל קטן, שקיבלו או שיקבלו תשובת מחלק חיובית, 

 ואשר טרם חוברו לרשת.

 

בוי המתקנים אשר נרשמו להסדרה שפרסמה יהצעת ההחלטה מובאת למליאה עקב ר

 קילווואט אשר עשוי להביא לעיכוב בהליכי המימוש. 100הרשות למתקני גגות קטנים עד 

 

 .פה אחדאושרה ההחלטה 
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ראל בבקשה בעניין חובת היועצות בנושא פנית חברת החשמל ליש -הצעת החלטה  .6

 לאישור "פעולות אחרות"

 

)ד( בחוק משק החשמל, 6במסגרת חובת ההיוועצות עם רשות החשמל הקבועה בסעיף 

ביחס לפניית שר האנרגיה בעניין בקשת חברת החשמל מפרטת בזאת הרשות את עמדתה 

לאשר במסגרת "פעולות אחרות" את פעילות מכירת שירותי עגינה ושירותים נלווים בנמל 

 חדרה לחברת "נובל אנרג'י מידטרניאן לימיטד".

רשות החשמל ממליצה להתיר לחברת החשמל לעסוק בפעילויות הבאות מול חברת "נובל 

 לימיטד", כדלקמן:אנרג'י מידטרניאן 

 מ'. 15 -מתן שירותי עגינה עבור סירת סיור ואבטחה באורך של כ - 2019עד לסוף שנת  .1

 FSV (Fast Supplyמתן שירותי עגינה לכלי שייט מסוג  -שנה  30למשך  2020משנת  .2

Vessel) מ' לצורך תמיכה בתפעול הפלטפורמה וכן שטח עורפי בצמוד  70 -באורך של כ

 לנמל לצורך התארגנות, אחסנה ותחזוקה.

שאינה נמוכה  על החברה לגבות מחברת "נובל אנרג'י מידטרניאן לימיטד" עלותבנוסף, 

החברה תדווח אחת לשנה לרשות על העלויות ששימשו את החברה ו מעלות השירות שתיתן

 ורך מתן השירות ועל ההכנסות ממנו.לצ

 הרשות לא תכיר בעלויות בגין פעילויות אלה.יצוין כי 

 

 .פה אחד אושרההחלטה ה

 

 חיבור של פרוייקטי תשתית לאומית -הצעת החלטה לשימוע  .7

 

, רשות החשמל מפרסמת בזאת להתייחסות הציבור -הצוות המקצועי מציג את הנושא 

חיבורים ועבודות תשתית חשמל של פרויקטי תשתית  -אמת מידה חיבורים  שימוע לעניין

 לאומית, כדלקמן:

ועבודות תשתית חשמליות לעניין תכנון וביצוע עבודות חיבורים קובעת אמת מידה  הרשות .א

 כאמור בנספח א' להחלטה זו. ו/או חיבורם לרשת  לאומייםלפרויקטים 

 ההחלטה תכנס לתוקף מיום פרסומה ברשומות. –תוקף  .ב

 

קטי תשתית ייוהכרזתה על פרו 11.8.2016מיום  1838בהמשך להחלטת הממשלה 

, ומספר פרוייקטי תשתית אלה אינו עולה ₪מיליארד  2לאומיים, שאומדן עלותם עולה על 

 המוקמים  במקביל, מוצעת בשימוע זה אמת מידה המאפשרת לספק שירות חיוני 7על 

לחתום על הסכם עם מי שמבקש לבצע פרויקט תשתית, המסדיר את אופן החיבור וביצוע 

העבודות הנדרשות לפרויקט בתשתיות חשמל שבבעלות ספק שירות חיוני. ההסכם יכול 

שיכלול, בין היתר, לוחות זמנים לביצוע העבודות, עלויות ותשלומים בגין ביצוע העבודות, 

קבעה הרשות ובין אם בהסכם בין קונה מרצון למוכר בין אם בהתבסס על תעריפים ש

 מרצון וערבויות שיינתנו לביצוע העבודות עד להשלמתן.

 

 .פרסום השימוע אושר פה אחד
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עקרונות להתחשבנות בין מחלקים בגין ייצור וצריכת  - הצעת החלטה לאחר שימוע .8

 חשמל בשטחי המחלק 

 

ההחלטה מסדירה את אופן הצוות המקצועי הציג את עיקרי ההחלטה: הצעת 

ההתחשבנות בין מחלק דומיננטי לבין  בעלי רישיונות חלוקה אחרים עבור האנרגיה 

שטחי המחלקים, מחלק  המיוצרת ונצרכת בשטחי המחלק. על פי הצעת ההחלטה, בכל

עבור האנרגיה המוזרמת לרשת המחלק בשטחו ויקבל תשלום מהמחלק  ישלם ליצרנים

שלומים שהעביר ליצרנים. מנגד, יחויב המחלק בתשלום עבור הדומיננטי בסך גובה הת

 צריכה של צרכניו מאנרגיה שהוזרמה לרשת המחלק.

מליאה שואל האם שטח של מחלק היסטורי הוא חטיבת קרקע אחת. היועץ המשפטי  חבר

העברת אחת משום שלפי החוק  מבהיר כי שטח של מחלק היסטורי איננו חטיבת קרקע

  מחייבת רישיון חלוקה. המחלק טחהחשמל לצרכנים בש

חבר מליאה שואל מה המשמעות לשילוב מתקני יצור בגז ברשת של מחלק היסטורי. 

הצוות המקצועי מבהיר כי אנרגיה ממתקן יצור בגז ברשת החלוקה תוכל להימכר רק 

לצרכן בחטיבת הקרקע בה הותקן מתקן היצור בגז. לא תתאפשר מכירה לצרכנים אחרים 

 ק.בשטח המחל

היועץ המשפטי הבהיר שנדרשת עבודה נוספת להגדרת חטיבת קרקע בהקשר של שטח 

 מחלק היסטורי. 

 

 לא התקבלה החלטה.  

 

 

הסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי לרשת חלוקת  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .9

 החשמל

 

בעקבות הצוות המקצועי הציג את עיקרי הצעת ההחלטה: עדכונים לפרמיית ההספק 

 התגובות לשימוע ועדכונים לאמות המידה.

חבר מליאה שואל האם ניתן יהיה למכור את האנרגיה מהמתקן לצרכן בחטיבת הקרקע 

במקרה בו חברת החשמל הקימה בעבר רשת חלוקה בתוך חטיבת הקרקע כגון שטח של 

. הצוות המקצועי עונה כי לפי ההסדרה ניתן למכור לצרכנים בחטיבת לדוגמא בית חולים

הקרקע בה מוקם המתקן. עם זאת, נדרש להסדיר את אופן ביצוע העסקה במקרה בו 

העברת החשמל לצרכן בתוך חטיבת הקרקע מחייבת שימוש ברשת חלוקה של חברת 

 החשמל. 

 

 לא התקבלה החלטה.  

 

חיבור וקבלת תעריף למתקני ייצור ברשת החלוקה הליך  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .10

 ועדכון לוחות התעריף
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מעדכנת את אמות המידה לחיבור רשות החשמל הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

מתקנים ברשת החלוקה. אמות המידה המעודכנות יחולו על כלל המתקנים המתחברים 

מגהוואט  16העולה על לרשת החלוקה בכל הטכנולוגיות. זאת למעט חוות רוח בהספק 

המתחברות לרשת החלוקה בריבוי חיבורים למתח גבוה. על חוות רוח אלו ימשיכו לחול 

 אמות המידה הקיימות.

לפי הצעת ההחלטה חברת החשמל תחויב לחבר כל מתקן לרשת בפרק הזמן הנורמטיבי 

 הקבוע בהחלטה, למעט מקרים חריגים שידווחו לשר לרשות ולציבור.

כוללת מגוון הקלות ליצרנים אשר יבקשו להתחבר לרשת החלוקה, בכלל אמות המידה 

זה ביטול הצורך בסקר היתכנות מקדים, אפשרות לבדוק מתקן באמצעות כל בודק 

 עד לאחר הקמת המתקן ועוד. 4מוסמך לשם קבלת היתר הפעלה, דחיית מועד הצגת טופס 

הל את המכסות לפי לפי הצעת ההחלטה שיטת הרישום תשתנה כך שחברת החשמל תנ

מספר הנרשמים באתר האינטרנט ולא לפי מספר התשובות החיוביות. זאת על מנת למנוע 

 מצב של רישום עודף מעבר למכסה. לפי הצעת ההחלטה הרישום יהיה כרוך בתשלום.

חבר מליאה מציע לקבוע מכסת שעות בה ניתן יהיה להפסיק את הייצור בכל מתקן ברשת 

 100תקבע בכל הסדרה בנפרד. מוסכם לקבוע ברירת מחדל של  החלוקה. מכסת השעות

 שעות הפסקה אלא אם נקבע מספר שעות אחר בהסדרה.

 

 ההחלטה אושרה פה אחד.

 

 יע הצעות בהליך תחרותי מתח עליוןפרסום הזמנה להצ –הצעת החלטה לאחר שימוע  .11

 

, בזאת רשות החשמל מפרסמת אחר שימוע כדין, הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

-לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 1הצעות בהליך מספר  הזמנה להציע

אמת מידה  )להלן: "ההזמנה"(, וכן מעדכנת אתוולטאית במתקנים שיחוברו למתח עליון 

 ()א( כדלקמן:5)א()136

מקום "בטכנולוגיה סולארית, עד להשלמת סגירה פיננסית וקבלת אישור תעריף בהספק ב .1

"בטכנולוגיה  ." יבוא:מהםלפי המוקדם  ,2017.1.1וואט, או עד ליום -מגה 600של עד כולל 

 סולארית, בהליכים תחרותיים שבהם פרסמה הרשות כי תחול אמת המידה"

 חלות על הזוכים בהליך תחרותי זה. 130-141הרשות קובעת כי אמות מידה  .2

 

 .אושרה פה אחד חלטההה

 

 תשתית לחברת מפעלי ים המלח בע"מפטור משימוש ב -הצעת החלטה  .12

 

במסגרת חובת ההתייעצות עם רשות החשמל הקבועה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

)להלן: "התקנה"(,  2004 –( לתקנות משק החשמל )קוגנרציה(, התשס"ה 1)ו()13בתקנה 

לעניין בקשת חברת מפעלי ים המלח בע"מ )להלן: "החברה"( משר האנרגיה שלא 

להשתמש בשירותי תשתית של ספק שירות חיוני להעברת חשמל לצרכני תשלובת החברות 
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הנמצאים בחצר מתקן הקוגנרציה שברשותה שהם חברות מקבוצת כימיקלים לישראל 

 יצה הרשות לשר, לאשר את הבקשה.  בע"מ )להלן: "כיל"(, ממל

כללו בדיקת מיקום המתקן, בדיקת תוואי תשתיות, אופן ר שאלאחר עריכת ביקורי שטח 

נמצא כי פעילות החברה עונה על  ,עיון במסמכים הרלוונטיים לאחר הזנת המפעל וכן

 דרישות התקנה.

שתמש לפיכך עמדתה של רשות החשמל הינה שיש להיענות לבקשת החברה שלא לה

   בשירותי תשתית של ספק שירות חיוני לצורך העברת חשמל לחברות בקבוצת כיל. 

מובהר שאין בהמלצה זו כדי לפטור יצרן או צרכן המחובר לרשת החשמל של ספק שירות 

חיוני מתשלום תעריפים בגין החיבור לרשת, לרבות התעריף בגין הרכיב הקבוע שנקבע 

או השימוש ברשת בעת רכישת , 2018.01.08מיום  534מישיבה ( 1225) 3בהחלטה מס' 

 .אנרגיה מהמערכת

במסגרת הדיון היועץ המשפטי מבהיר כי הם עומדים בתנאי התקנות וכי כל היצרנים 

לה במצב דומה קיבלו את הפטור. התיקון לחוק ייתר את הצורך במתן פטור ולכן עו

קוגנרציה עדיין קיימת, לתקנות ה 13מאחר ותקנה השאלה האם אכן נדרש מתן פטור. 

 צריך לתת את האישור הזה למען הסר ספק בלבד.

 

 .אושרה פה אחדהחלטה ה

  

ים והעברת שליטה(, התשע"ח כללי משק החשמל )שעבוד –הצעת החלטה לאחר שימוע  .13

– 2018 

 

יצרני החשמל המחזיקים ברישיונות נדרשים במהלך  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

חיי הפרויקט לשעבד נכסים או להעביר נכסים הדרושים לביצוע פעילות לפי הרישיון או 

מבקשים להעביר שליטה בבעל רישיון. פעולות אלה דורשות את אישור הרשות לפי הקבוע 

 . 1996-לחוק משק החשמל, התשנ"ו 11-13בסעיפים 

הכללים המוצעים נועדו לקבוע בצורה סכמטית ופשוטה את דרך ההתנהלות מול 

הרגולטור במקרה של הגשת בקשה לשעבוד, להעברת שליטה או להעברת רישיון או נכסי 

רישיון. הכללים המוצעים מפרטים את הליך הגשת הבקשה ומאפשרים ליזם להיות מוכן 

 לבצע הליכים אלה בצורה קלה ומהירה. 

הכללים הינה מימוש הוראת הדין, ייעול עבודת השוק הפרטי מול הרשות בנושא תכלית 

שעבודים והעברות שליטה ופישוט הליך הרישוי תוך יצירת אחידות ושקיפות בעבודת 

 הרשות וודאות בקבלת החלטות על ידי השוק הפרטי.  

ד היועץ המשפטי הבהיר כי מדובר בסט כללים ראשוני שצריך לעבור לאישור משר

 המשפטים וכן לרשומות ורק לאחר מכן יפורסם. 

 

 .פה אחד החלטה אושרהה

 

 


