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 סדר יום:         

 .דבר היו"ר .1

  :רישוי .2

מתן רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל באנרגיה ב 142.5MWתיקון ההספק ל -

 .מתחדשת )אנרגיית רוח( המחובר לרשת החלוקה )אר"ן(

רימון הארכת אבן דרך סגירה פיננסית והפעלה מסחרית ברישיון מותנה לחברת  - החלטה -

 .אנרגיות מתחדשות בע"מ

 .רוח בראשית שותפות מוגבלתתיקון רישיון מותנה  - החלטה -

תיקון רישיונות מותנים לאיי.פי.פי אלון תבור ואיי.פי.פי רמת  - לשימוע החלטההצעת  -

-הארכת המועד להפעלה מסחרית והסדר תעריפי בעניין אי עמידה בדרישת דו -גבריאל

 . דלקיות

 .שותפות מוגבלת אתגל תחנות כוחשיעבוד נכסים ברישיון מותנה, אישור ל -החלטה  -

ומרום סולאר  1מרום סולאר פרויקטים , ברישיונות ייצור אישור לשיעבוד נכסים - החלטה -

 . 7פרויקטים 

 החלטה בגין הכרה בהוצאות משפטיות. – GIS -החלטה לאחר שימוע  .3

וחלוקת עלויות הפתרון הטכנולוגי הארכת התעריף לחוות רוח  - הצעת החלטה לשימוע .4

 להתאמת מערכות מכ"ם של משרד הביטחון כתוצאה מהקמת חוות הרוח. הנדרש

קביעת אמת מידה ותעריפים לתוספת ולהחלפת הספק במתקנים פוטו  -לאחר שימוע החלטה  .5

 .קילואט 100 -וולטאיים גדולים מ

 בסיס תעריף מערכתי. -שימוע להצעת החלטה  .6



 

 

התחשבנות בגין ריבוי מתקני ייצור המחוברים לרשת ההולכה  -שימוע להצעת החלטה  .7

 .ומשולבים במקום צרכנות

וולטאית -לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו  לקביעת תעריף 2הזמנה להציע הצעות בהליך מספר  .8

 .(2גגות הליך תחרותי ) במיתקני גגות

 כללי ריכוזיות. -שימוע להצעת החלטה  .9

 הליך תחרותי למתקני קוגנרציה.  -החלטה לאחר שימוע  .10

וולטאית -לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 4הזמנה להציע הצעות בהליך מספר  .11

 במיתקנים קרקעיים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך.

 

 

  



 

 

 דיון:           

  .היו"ר דבר .1

התייעצות לקראת קביעת בנושא , הראשון שפורסמו לציבור מעדכן אודות שני קולות קוראים

 . בנושא מונים חכמים, והשני מדיניות להפחתה עד כדי הפסקה מלאה של השימוש בפחם

 

  :רישוי .2

מתן רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל ב 142.5MWתיקון ההספק ל -אר"ן  -

 .באנרגיה מתחדשת )אנרגיית רוח( המחובר לרשת החלוקה )אר"ן(

, 4.8.2019 מיום 561ך להחלטת המליאה מישיבה בהמשהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 142.5, כך שיעמוד על דכן את בקשתה ביחס להספק המבוקשביקשה מבקשת הרישיון לע

MW  190במקום MW ,  עבר לחתימת השר.  טרםועל כן הרישיון 

זכותם של עניין לישנה התנגדות של רשות מקרקעי ישראל כאמור במליאה הקודמת, 

בקביעה של הרשות לעניין אין ו ק מהקרקעות לטובת הפרויקטהמחזיקים בקרקע להקצות חל

  הכרעה בשאלות הקנייניות הנוגעות לחלקות האמורות.כדי להוות  הזיקה לקרקע

 הצוות המקצועי ממליץ לאשר את הבקשה.

 אושר פה אחד. החלטה: 

הארכת אבן דרך סגירה פיננסית והפעלה מסחרית ברישיון מותנה לחברת רימון  - החלטה -

 .אנרגיות מתחדשות בע"מ

בעלת הרישיון, רימון אנרגיות מתחדשות בע"מ, פנתה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

ביחס להצגת המסמכים המעידים על  בבקשה להארכת מועדי הרישיון 14.7.19יום בלרשות 

בפועל של התוכנית, בקשה לאישור תעריף, היתר בניה, סגירה פיננסית והפעלה הפקדה 

כך שהמועד להפעלה המסחרית, יידחה בתקופה נוספת סחרית לתקופה של שנתיים נוספות, מ

 הוסדר הפתרון הטכנולוגי הנדרש. הנימוקים לבקשה הינם בין היתר כי טרם חודשים 24של 

, לעניין זה היועמ"ש מציין כי איננו מכירים וןממערכת הביטח להתאמת מערכות מכ"ם

 קושי בהיבטים תכנוניים שונים.ככוח עליון.  חסם נוסף שהם מציינים הינו טענה זו ב

 (2)ב10 ענות לבקשה ולהאריך את הרישיון מכוח סעיףיהמלצת הצוות המקצועי הינה לה

 , בכפוף לחילוטחודשים 12ולהאריך את הסגירה הפיננסית לתקופה של  לתקנות הקוגנרציה,

  הערבות המופקדת בידי הרשות וחידושה.

לאחר בחינה  חבר מליאה מבקש שהיועמ"ש יערוך בדיקה נוספת לעניין טענת הכוח העליון. 

נוספת בעקבות המליאה, לא מצא היועץ המשפטי של הרשות בסיס לדחיית המועדים 

 כמבוקש בטענה לאירוע כוח עליון.

 . , בכפוף לבחינת היועמ"ש את הכוח העליון אושר פה אחדהחלטה:                        



 

 

 .רוח בראשית שותפות מוגבלתתיקון רישיון מותנה  -החלטה  -

הצוות המקצועי מציג את הנושא: בעלת הרישיון, רוח בראשית שותפות מוגבלת, פנתה לרשות 

תעריף, היתר בניה,  ביחס לבקשה לאישור בבקשה להארכת מועדי הרישיון  2.6.2019ביום 

סגירה פיננסית לתקופה של שנה נוספת, כך שהמועד להפעלה המסחרית, יידחה בתקופה נוספת 

 הוסדר הפתרון הטכנולוגי הנדרש. הנימוקים לבקשה הינם בין היתר כי טרם חודשים 12של 

 קושי בהיבטים תכנוניים שונים.ו ממערכת הביטחון להתאמת מערכות מכ"ם

זכויות בעל הנוגעים למיקום המתקן ו הרישיון  נספחי את לתיקןבעלת הרישיון מבקשת בנוסף 

קט, כך הפיזי והטכני של הפרוילאור הימשכות הליכי התכנון וזאת הרישיון במקרקעין 

 . הטורבינות מיומיקולעדכן את סוגי  , ועל מנת שיאפשר ניצול מיטבי של תאי השטח

 (2)ב10 להיענות לבקשה ולהאריך את הרישיון מכוח סעיף אהיהמלצת הצוות המקצועי 

 הערבות המופקדת בידי הרשות וחידושה. לתקנות הקוגנרציה, בכפוף לחילוט

לאחר בחינה חבר מליאה מבקש שהיועמ"ש יערוך בדיקה נוספת לעניין טענת הכוח העליון. 

המועדים כמבוקש  נוספת בעקבות המליאה, לא מצא היועץ המשפטי של הרשות בסיס לדחיית

 בטענה לאירוע כוח עליון.

 . , בכפוף לבחינת היועמ"ש את הכוח העליון החלטה: אושר פה אחד                     
 

תיקון רישיונות מותנים לאיי.פי.פי אלון תבור ואיי.פי.פי רמת  -לשימוע החלטה הצעת  -

-עמידה בדרישת דוהארכת המועד להפעלה מסחרית והסדר תעריפי בעניין אי  -גבריאל

 . דלקיות

 לרשות 31.7.19ביום בכוונה לאפשר הכרה בתחנות הכוח כדו דלקיות, פנו בעלות הרישיון 

לחייבן להעמיד מיכלי סולר ומלאי גיבוי במועד ההפעלה המסחרית ולאפשר  בבקשה שלא

שעות עד ליום  24 לקיים דו דלקיות באמצעות מיכל סולר המספיק לעבודה רציפה של

31.12.2020 .   

לשמירת דלק מחויבות בעלות הרישיונות לפי תנאי רישיונותיהן, ש היא עמדת הצוות המקצועי

הן מפרות את חובתן ברישיון  שעות לעבודה רציפה בעומס ייצור מלא ועל כן 100לגיבוי למשך 

 לדו דלקיות. 

לקבל  מומלץ בנסיבות שנוצרו ולאחר בחינת אפשרות להקמת מיכל בחצר כל מתקן,עם זאת, 

את הצעת בעלות הרישיונות להקים בכל אחת מתחנות הכוח מערך דלק משני שיכלול מאגר 

פוף לדרישות הרשות כב שעות הפעלה בעומס ייצור מלא 24סולר שיספיק לעבודה רציפה, למשך 

-בשל אי עמידת בעלות הרישיונות בתנאי רישיונן לדומוצע ש. בנוסף, בהצעת ההחלטהכמפורט 

, לא יחולו עליהן הגנות אמות המידה תומכות מימון, החל ממועד ההפעלה המסחרית דלקיות

בשיעורים המפורטים  י בעלות הרישיונות"יחולטו ערבויות רישיונות הייצור שהופקדו עו

  בהצעת ההחלטה. 



 

 

היא כי יש חשיבות רבה האנרגיה עמדת גורמי הביטחון והחירום במשרד  מציין כי חבר מליאה

לשם מתן מענה בשעת חירום ועל כן, בנסיבות העניין, הפתרון  דלקית-ודקונפיגורציה לעבודה ב

 סביר. הוא שהוצע 

 תהצוות המקצועי מעדכן כי קיבלנו עדכון ממנהל המערכת שאיי.פי.פי אלון תבור נמצא

בשלבים מתקדמים של בדיקות הקבלה ועל מנת שלא תעוכב ההפעלה המסחרית, ככל שבעלת 

 הרישיון תוותר על מתן מענה לשימוע, תזומן מליאה טלפונית.  

 אושר פה אחדפרסום השימוע : סכמהה

 

 שותפות מוגבלת. אתגל תחנות כוחאישור לשעבוד נכסים ברישיון מותנה,  -החלטה  -

, אתגל תחנות כוח שותפות מוגבלתבעלת הרישיון, בכוונת הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

מבקשת בעלת הרישיון  ,חוב בכיר מגופי מימון ישראליים. לצורך הבטחת החוב האמור לגייס

ליצור בטוחות לטובת גופי המימון, באמצעות נאמן בטוחות מטעמם, באמצעותן תשעבד לטובת 

פנתה  15.7.19ביום  גופי המימון, בשעבוד קבוע, את נכסי בעלת הרישיון.נאמן הבטוחות של 

 בבקשה כי תאשר את השעבודים. בעלת הרישיון לרשות 

 החלטה: אושר פה אחד.

 

ומרום סולאר  1מרום סולאר פרויקטים אישור לשעבוד נכסים ברישיונות ייצור,  -החלטה  -

 . 7פרויקטים 

ומרום  1מרום סולאר פרויקטים , בכוונת בעלות הרישיונות הצוות המקצועי מציג את הנושא:

אחת כלפי  recourseכל אחת לחוד אך עם הסכם , להתקשר בהסכם מימון ,7 סולאר פרויקטים

מבקשות בעלות , לצורך הבטחת החוב האמור .מ"עם בנק לאומי לישראל בע, האחרת

ת ובעל ופנ 16.7.19ביום . נכסיהןי שעבוד "ע, הרישיונות ליצור בטוחות לטובת בנק לאומי

 .לרשות בבקשה כי תאשר את השעבודים נותהרישיו

 . אושר פה אחדהחלטה: 

 

 .החלטה בגין הכרה בהוצאות משפטיות – GIS –החלטה לאחר שימוע  .3

החליטה הרשות על  ,24.6.2019מיום  559מס'  בישיבת רשות: הצוות המקצועי מציג את הנושא

לנתבעות אשר פעלו לפי הנטען בקרטל  חברת החשמלפשרה בין הבדבר הסכם פרסום שימוע 

הן ביחס לטיב הסכם הפשרה והן ביחס לסכום הפיצוי שיוחזר לצרכנים אם יוחלט על , GIS -ה

ה המליאה את ההכרה רנערכה ישיבת מליאה טלפונית בה איש 19.8.19ביום . הפשרה אישור

אות המשפטיות, נקבע כי נושא זה ידון בנפרד. כעת בעלויות הסכם הפשרה. לגבי הכרה בהוצ

 מוצע שלא להכיר לחח"י בהוצאות המשפטיות.



 

 

מציג את עמדת הפרקליטות לפיה אין מקום להכיר בהוצאות המשפט של  הרשותיועמ"ש 

בתביעה  החברת החשמל נתבעהחברה במקרה זה, כחלק מהעלויות המוכרות לצרכי פשרה. 

הפסיקה  . ולאחר מכן הלכה ותבעה בהליך אזרחי אשר אוחד יחד עם התביעה הייצוגית ייצוגית

קובעת שבהליך של פשרה בתביעה ייצוגית, הנתבע אינו זכאי להוצאות משפט. זו גם עמדתו 

מבחינת הפרקליטות, אין שאלה של , ועל כן העקבית של היועץ המשפטי לממשלה בנושא

 על הכרה בעלות כלשהי של הוצאות משפט. ואין בכוונתה להמליץ  תמריצים

אולם במקרה   , מה שלא קיים במצב הנוכחיתמריץ לחח"יחשוב לייצר מציין כי  חבר מליאה

 הספציפי הזה אכן אין מקום להכרה בעלויות ההוצאות המשפטיות.

מעדיפה  הרשות ככלל הערה לפיהבנושא  ניתנההצוות המקצועי מציע להוסיף לחוות הדעת ש

 מודעת לכך שמדובר בהליך משפטי חריג  וייחודימול חח"י באמצעות תמריצים ואף  לפעול

אין בכך כדי להכיר במקרה הייחודי שלפנינו וניכר כי חח"י פעלה באופן נחוש בהליך זה, אולם 

 בהוצאות משפטיות מעבר לאלו המוכרות לה בשגרה.

 . אושר פה אחדהחלטה: 

 

לחוות רוח וחלוקת עלויות הפתרון הטכנולוגי הארכת התעריף  -הצעת החלטה לשימוע .4

 להתאמת מערכות מכ"ם של משרד הביטחון כתוצאה מהקמת חוות הרוח. הנדרש

המליאה דנה בשאלת הארכת תוקף ההסדרה ובשאלת הפתרון הכלכלי הראוי לפתרון 

הטכנולוגי המוצע על ידי משרד הביטחון. בהתחשב בעובדה שהדיון מול משרד הביטחון טרם 

 תיים יידחה מועד קבלת ההחלטה בנושאים אלה למועד מאוחר יותר. הס

 
 

הצעת החלטה לקביעת אמת מידה ותעריפים לתוספת ולהחלפת הספק במתקנים פוטו  .5

 .קילואט 100 -וולטאיים גדולים מ

לאור התיישנותם של מתקנים פוטו וולטאים, הרשות צופה : הצוות המקצועי מציג את הנושא

מוצע לתת . לאור זאת, תגדל, ולהוספת הספק במתקנים קיימיםבקשות להחלפת כי כמות ה

מענה רוחבי לשינויים בהספק הפאנלים ולתוספת ממיר במתקן קיים. החלטת הרשות מגדירה 

 יצור פוטו וולטאיים במונחי הספק הספק פחת המבטא את הדגרדציה הנורמטיבית של מתקני

ת הספק עד להספק הפחת, תוספת הספק מעבר עוסקת בשלושה מצבים אפשריים: החלפו

זאת להספק הפחת ללא החלפת ממיר ותוספת הספק מעבר להספק הפחת עם תוספת ממיר. 

  בכפוף לכך שההספק המצטבר של הממירים לא יעלה על גודל החיבור.

, על אף שכעת אינם 16MWבעקבות פרסום השימוע מוצע לא לבטל את הרישיונות שמתחת ל

 נדרשים ע"פ החוק לרישיון. 

 .פה אחד החלטה: אושר



 

 

 בסיס תעריף מערכתי. -שימוע הצעת החלטה ל .6

 נדחה למליאה הבאה. 

 

התחשבנות בגין ריבוי מתקני ייצור המחוברים לרשת ההולכה  -שימוע הצעת החלטה ל .7

 . ומשולבים במקום צרכנות

 
מתקני מספר ם ילהק: הרשות מקדמת הסדרות המאפשרות המקצועי מציג את הנושא הצוות

לרשת  םמוזר ייצורהמ יותר ממתקן ייצור אחד, כאשר חלקבמצב בו יש  .ייצור בחצר צרכן

 הצריכה מהמתקניםהמסחרי של סדר הישירות על ידי הצרכן, יש צורך לקבוע את  ךוחלק נצר

הצרכן עבור  התשלומים שיקבלמשום שהוא משפיע על  השונים הנמצאים במקום הצרכנות,

על כן, מוצעת אמת מידה  על גביית תשלומים מהצרכן בגין הצריכה.ו האנרגיה שהזרים לרשת

על פי מועד  בחצרואשר של הצרכן מהמתקנים  המסחרי של צריכת האנרגיהסדר האת  תקובעה

וסף, בנ , לצורך התחשבנות וקביעת התעריפים המגיעים לו.ההפעלה המסחרית של כל מתקן

אמת המידה קובעת שהספק של מתקן מסוים ישויך לעסקת חצר אם סך ההספק של מתקני 

ייצור אחרים, לא כולל מתקני ייצור באנרגיות מתחדשות, שמועד ההפעלה המסחרית שלהם 

מוקדם ממועד ההפעלה המסחרית של אותו מתקן, נמוך מהצריכה המרבית השנתית של 

 הצרכן.

ות בחישוב סך ההספק מכיוון שמטבען ההספק שלהן אינו זמין אנרגיות מתחדשות לא נכלל

 לאורך כל שעות השנה.

המשקיף מציין כי הצעת ההחלטה יכולה ליצור עיוות ולגרום לתעדוף של מתקני קוגנרציה על 

 . אנרגיות מתחדשותפני 

מתכתב עם החלטת הרשות על  וחבר מליאה מציין כי הרציונאל שבבסיס הצעת ההחלטה אינ

ר פגיעה ביצרנות. הצוות המקצועי משיב כי וריף המערכתי, יש חוסר עקביות שעלול ליצהתע

 בבסיס ההחלטה על אמות המידה הגנריות.  הרציונאל בבסיס ההחלטה תואם לרציונאל  הקיים

חברי המליאה מבקשים לבחון את הקומבינציות האפשריות של מתקנים בחצר צרכן, ועל כן 

 ולקבל החלטה במליאה הבאה. מבקשים להמשיך את הדיון

 

 

לייצור חשמל   לקביעת תעריף 2הצעת החלטה לפרסום הזמנה להציע הצעות בהליך מספר  .8

 .(2גגות הליך תחרותי ) וולטאית במיתקנים גגות-בטכנולוגיה פוטו

לתעריף למכירת חשמל  הצעותמוצע לפרסם הזמנה להציע  :המקצועי מציג את הנושא הצוות

וולטאית, המותקנים על גבי גג מאגר או גג בניין -ייצור בטכנולוגיה פוטו צר במתקניאשר ייו

אם ביו"ש ו ו חלאינההליך המוצע בהחלטה אשר יוקמו בשטח ישראל ויחוברו לרשת החלוקה. 



 

 

הליך תחרותי דומה, במקביל לפרסום הליך תחרותי זה, התעריף  ביו"שיפרסם המינהל האזרחי 

 ו"ש. מחיר שיוגשו בהליך התחרותי זה ובהליך שיפורסם ביייקבע לפי דירוגי כלל הצעות ה

 להקמת חודשים 12 של אחיד זמן זה תחרותי בהליך נקבע, הקודם התחרותי מההליך בשונה

 .2020 לשנת מתחדשת האנרגיה ביעד לעמוד מנת על, המתקנים

והחלטת הממשלה לייצור באנרגיות  יעדי הרשות מקידוםחלק  אהיהצעת החלטה זו 

 מתחדשות. 

 .פה אחד החלטה: אושר

 

 כללי ריכוזיות -שימוע להצעת החלטה  .9

שהמאסדר קובע  חוק לצמצום הריכוזיות ולעידוד התחרותה :המקצועי מציג את הנושא הצוות

רשאי לקבוע כללים למניעת ריכוזיות ענפית וקביעת כללים כאלו יוכלו, בהינתן תנאים 

 .התחרותמסוימים, להיות חלופה להיוועצות פרטנית עם הממונה על 

החשיבות במניעת  ,במספר קטן של יצרנים בגלל חסמי כניסה גבוהים ןייאופבמשק החשמל, המ

היתר, מהסיבות הבאות: הביקוש לחשמל נוטה להיות קשיח ריכוזיות גבוהה במיוחד וזאת, בין 

הניסיון  ולכן בשעות בהן הביקוש גבוה קיים פוטנציאל לניצול כוח השוק להעלאת המחיר;

הכלים העומדים לרשות  הנצבר בעולם מלמד שאכן יצרנים מנצלים כוח שוק להעלאת המחיר;

יש חשיבות להסדרה מראש של מבנה  הרגולטור לטיפול בריכוזיות בדיעבד הם מוגבלים ולכן 

אשר ימזער את האפשרות לניצול כח השוק של היצרנים. בכללים המוצעים יקבעו סף החזקות 

מקסימלי מסך ההחזקות הצפויות בתחום בשנים הקרובות ובכך יובטח מקטע ייצור מבוזר 

 יחסית.

מאנרגיית יצור ימתקני בו במתקני אגירה שאובה, טבעי יצור בגזיבמתקני מוצע לקבוע ריכוזית 

 .רוח

 מגבלת ההחזקה תהיה כלהלן:

 מההספק המתוכנן לסוג זה של תחנות. 20% –גז טבעי ב מתקני ייצור

 ביותר מתחנה אחת ליצור חשמל באגירה שאובה.רישיון  – מתקני אגירה שאובה

 מההספק המתוכנן לסוג זה של תחנות. 60% -רוחמאנרגיית יצור יבמתקני 

אין כרגע שחקן שיש עליו מגבלה  שבהתאם למגבלת ההחזקות המוצעת, מציין הצוות המקצועי

 הכוח רמת חובב.  מכירת תחנתהתמודד במכרז לל

 האם לספור רישיונות מותנים בסך ההחזקה.  מובא להכרעת המליאה השאלה

דת הרשות כפי שהוצגה לרשות התחרות היא שלא לראות בהענקת רישיון מהיועמ"ש מציין כי ע

מותנה כהענקת זכות, עמדה זו לא התקבלה על ידם. עם זאת, הרשות עובדת על תיקון תקנות 

 בתחום הרישוי בהן ככל הנראה יבוטל הליך הרישיון המותנה. 

 הוחלט לספור רישיונות מותנים בסך ההחזקה.



 

 

הינו מוקדם  רוחמאנרגיית יצור יעיתוי לקביעת  מגבלת החזקה למתקני חבר מליאה מציין כי ה

הצוות המקצועי מסביר כי מדובר בסף החזקה גבוה מידי מכיוון שהשוק עוד לא התהווה. 

וקיימת חשיבות לכך שדווקא בשוק מתהווה לא יהיה מצב בו חברה אחת  60%יחסית של 

ברוב של שניים  )עם קול נוסף ליו"ר( מוחלט מחזיקה בכל הרישיונות המקודמים. לאחר דיון, 

 .עם מגבלת ההחזקה המוצעתלצאת לשימוע 

 שנים.  5-מתקיים דיון לעניין משך הכללים ומוחלט כי הכללים יהיו ל

הצוות המקצועי מציין כי טרם פרסום השימוע יש ליידע את השר אודות החלטת הרשות לקבוע 

 כללי ריכוזיות.

)למעט הסתייגות שני חברי מליאה בעניין מגבלת פה אחד  אושרפרסום השימוע ההחלטה: 

 ליידוע השר כאמור.בכפוף החזקה באנרגיית הרוח(, 

 

מישיבה  10והחלטה מס'  551( מישיבה 1306) 2עדכון החלטה מס'  -החלטה לאחר שימוע  .10

ופרסום הליך  הסדרת פעילות מתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל  559

תחרותי לקביעת והקצאת תעריף הספק למתקנים המחוברים לרשת החלוקה המייצרים 

 .חשמל באמצעות גז טבעי

להיקפי רישום גבוהים, קבעה הרשות  לאור הציפייההצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 4-6.5(, שהזכאים לתעריף הקבוע בלוח תעריף 559בהחלטתה הקודמת )החלטתה מישיבה 

לאחר בחינה מחודשת  ייקבעו או בדרך של הגדלת היקף הזכאים או בדרך של עריכת הגרלה.

בית של אופן ההקצאה, הגיעה הרשות למסקנה שהקצאה באמצעות הגרלה איננה הדרך המיט

לערוך הליך תחרותי בין כלל הנרשמים על אחוז ההנחה  ולכן החליטה  לממש את מדיניות השר

  .שביכולתם לתת מהתעריף

לאור לוחות מציין שהשימוע ו במסגרתהמקצועי סוקר את הטענות המרכזיות שהועלו הצוות 

ד חיה אך הזמנים הדחופים, על מנת להספיק לפני החגים, מתקיים כעת דיון במסגרת המליא

עם זאת, ההחלטה אינה מוכנה וייתכן שיידרש המשך דיון טלפוני טרם קבלת החלטה סופית. 

 מוצע לקבוע להלן:, הדיון קיום למועד נכוןלאחר בחינת התגובות לשימוע 

  לקיים הליך תחרותי להקצאת תעריף ההספק. -

, מגהוואט 450 לכל הפחות יהיו נרשמים בהספק מצטבר של, הזכאים לתעריף הספק -

בכפוף לעמידתם בתנאים הקבועים באמות המידה ובמסמכי ההליך התחרותי 

 .8.8.19לשימוע ביום  מושפורס



 

 

 .התחרותי בהליך יםהזמנים המפורט ותלוחלעדכן את  -

אינם  אשר השרדי ממשלאצל המחלק לאור תגובתם של מלשנות את דרישת הערבות לרישום  -

כך שמשרדים ממשלתיים יחויבו להציג התחייבות חשב במקום ערבות. יכולים להנפיק ערבות, 

 שינוי זה מוצע לאחר התייעצות עם חשב המשרד.

היועמ"ש מעדכן כי על החלטת השימוע שפורסם הוגשה עתירה לבג"ץ אשר טוענת בין היתר כי 

גש אינו מספיק, ביהמ"ש החליט כי תגובת המדינה תולשימוע סד הזמנים שהוקצב לתגובות 

 . 3.9.19ביום 

 . לדבריו, ייתכן ולוחבר מליאה שואל האם בשינוי ההקצאה אין שינוי בהבטחה שנתנה הרשות

 יותר יזמים הי נרשמים אצל המחלק. , היו יודעים שנקצה את התעריף בצורה מסוימת

אין לדעת מה היו הנחות וש למאן דהו  תה הבטחה מנהליתיהיועמ"ש משיב כי לא הי

עכשיו.  שמוצעיתה הרבה יותר לא וודאית ממה יהבאמצעות הגרלה  חירההמשתתפים. הב

 ה ואף אחד לא ערער עליה. טההחלטה שהתקבלה על עריכת ההגרלה היא חלובהקשר זה, 

ים שפורסמו בשימוע מקשים על השתתפותם של חבר מליאה שואל עד כמה לוחות הזמנ

המקצועי משיב כי בתגובות לשימוע הגיבו בעיקר על מועד הגשת  הצוות. משתתפים בהליך

הארכת המועד תהיה יעילה, אם כי יש ערך  ,השתכנע כי מבחינה מהותיתכי הוא ההצעות ו

  בלסיים את ההליך מוקדם.

נוסח סופי של ההצעה נשלח לחברי בהצבעה בדוא"ל.   6.9.2019 ביום אושר פה אחדהחלטה: 

שאים ולאחר שהסתיימה בחינת כל התגובות ולא עלו בתגובות הנותרות נ 5.9.19המליאה ביום 

  לא הוצגו לחברי המליאה. ששלא נדונו במסגרת המליאה ו

 

לקביעת תעריף לייצור חשמל  4הזמנה להציע הצעות בהליך מספר לפרסום הצעת החלטה  .11

 במיתקנים קרקעיים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך. וולטאית-בטכנולוגיה פוטו

 

חשמל  לייצור לתעריף הצעות להציע הזמנה לפרסם מוצע :המקצועי מציג את הנושא הצוות

נמוך אשר ייקבע  חבמתקנים קרקעיים שיחוברו למתח גבוה ולמת וולטאית-בטכנולוגיה פוטו

 שני". מכרז מחירכמו קודמיו בשיטת "



 

 

בהשוואה להליכים קודמים שערכה הרשות לחיבור מתקנים לרשת החלוקה, לוחות הזמנים 

להפעלה מסחרית בהליך זה קצרים יותר. בשל הסיכון הנובע מלוחות הזמנים הקצרים, הוחלט 

לבטל את השתתפותם בהליך ללא חילוט ערבות ההקמה,  בהליך התחרותילזוכים גם לאפשר 

 יקבלו תשובת מחלק שלילית לבקשת החיבור שלהם. אם

יו"ר הרשות מציין כי פרסום הליך זה, כמו הליך הגגות שפרסומו אושר אף הוא במליאה זו, 

די הממשלה לעניין היקף האנרגיות עחלק חשוב במאמץ שעושה הרשות על מנת להגיע ליהוא 

 . 2020המתחדשות בשנת 

 .פה אחד החלטה: אושר

 

 
 
 

 


