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 דבר היו"ר. .1

 
 על סדר היום:היו שלא  אגף הרישוי ל ים שמציג נושאהצוות המקצועי 

 

)תיקון רישיונות מותנים לאיי.פי.פי אלון תבור  צפוניותה הכוח נותבתח דלקיות דו מתווה .א

ושהוצג  ברשותמתווה הדו דלקיות שהוצע ע"י הצוות המקצועי  -ואיי.פי.פי רמת גבריאל( 

נשלח לבעלת הרישיונות המותנים בתחנות הצפוניות לשימוע,  קודמתהלחברי המליאה בישיבה 

את המתווה  לקבל היאכמקובל במקרה של תיקון רישיונות. תגובת בעלת הרישיונות העקרונית 

 המלצת)מוצגות למליאה טענות בעלת הרישיונות והמענה של הצוות המקצועי לטענות אלו( . 

 אי בגין הקנס מנגנון להפחתת רישיונותה בעלת לבקשת להיעתר שלא היאהצוות המקצועי 



דלקיות וכן את -את מנגנון הדו והמליאה אישר חברי .ברישיונות המקורית בדרישה עמידה

 כהילאחר ער תפורסם ההחלטההתיקונים ברישיונות המותנים בתחנות הצפוניות. סוכם כי 

  .שלה משפטית

 החלטה: אושר פה אחד.

 

בהם נמצאו זמני התנעה נמוכים  הקבלה בדיקות תוצאותמעדכן ב המקצועי הצוות -תבור אלון .ב

מאלו הקבועים בהסדרה, אך הדגיש כי אין בפרמטרים אלו כדי להביא למנגנון קנס ביחס 

בכפוף לבדיקה משפטית  כוח בעבר,  מתחנותלתחנה מסוג קוגנרציה וכי יש לכך תקדימים 

ייצור רישיון  רישיוןלעניין מתן ליאה יעלה לדיון במ הנושא  סופית לעניין זיקה לקרקע. 

 הספקה.

 

את חברי המליאה בדבר  מעדכנים והמשפטי המקצועי הצוות. הקודמת במליאה הוצג-צאלים .ג

החשמל )תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעל רישיון(,  משקלתקנות  ()ב(1)א()20תקנה 

 הכוח נתמבעלת רישיון שהיא שותפות. תח 20%המחייבת העמדת ערבות בגובה  , 1997-תשנ"ח 

 למתן כתנאי הדין להוראות בהתאם ערבות להעמיד דרשיצאלים מוחזקת ע"י שותפות ולכן ת

  .כנדרש הערבות להפקדת בכפוף לטהאת ההח לאשר מוצע .הרישיון

 .אחד פה אושר: החלטה

 
 
 
 

 רישוי: .2

 העברת שליטה ברישיון ייצור של סאנשיין אנרגיית מתחדשות שלוש בע"מ.בקשה לאישור         
 

פנתה לרשות בבקשה להעביר את כלל אחזקותיה לידי בעלת הרישיון   :הצוות המקצועי מציג את הנושא

לאחר בדיקת הבקשה,  סולארי ניר עציון אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, אשר נשלטת ע"י המעבירה.

 .לאשר את הבקשהממליץ הצוות המקצועי באגף הרישוי 

 החלטה: אושר פה אחד. 
 
 

 תיקון רישיונות מותנים להקמת חוות טורבינות רוח. –הצעת החלטה 
 
 

תקופת הרישיון המותנה הקוגנרציה ו תוקנו תקנות 12.12.2018ביום הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

פיננסית והפעלה מסחרית הרלוונטיים למיתקן ייצור חשמל מאנרגית רוח הוארכו בעשרים והמועד לסגירה 

הציגו עמידה באבני  בהחלטההצוות המקצועי ברשות מצא שבעלי הרישיונות המפורטים  וארבעה חודשים.

 הדרך שקדמו לאלו המוארכות במסגרת החלטה זו, במועד.

חלטה זו הן רוחביות לאור תיקון התקנות ואין בהן כדי כי הארכות המועדים הקבועות בהבהחלטה מובהר 

לכבול את שיקול דעת הרשות בבואה לבחון בקשות להארכות נוספות בין של בעלי רישיונות אלה ובין של 

 אחרים בעתיד.  

 החלטה: אושר פה אחד.  
 

 
 



 ביטול רישיון חברת סוגת בתי זיקוק לסוכר בע"מ. –הצעת החלטה 
 

, הוענק לבעלת הרישיון רישיון ייצור חשמל 2012באוגוסט  20ביום  מציג את הנושא:הצוות המקצועי 

, פנתה בעלת הרישיון לרשות 2019באוגוסט  26מגהוואט. ביום  14בטכנולוגיית קוגנרציה בהספק של  

לאור הנימוקים שהציגה בעלת הרישיון והעובדה שמפעל סוגת נסגר, מצאה  בבקשה לביטול הרישיון. 

 10בהתאם לקבוע בסעיף וזאת  שניתן לבטל את הרישיון כמבוקש ללא חילוט הערבות המופקדת הרשות

 . 1996-לחוק משק החשמל, התשנ"ו 9לרישיון הייצור ובהתאם לסמכות הרשות כקבוע בסעיף 

 החלטה: אושר פה אחד

 
 

 "מוקד שרות".ב' 7עדכון אמת מידה  -עדכונים, שינויים ותיקונים אמות מידה -החלטה לאחר שימוע  .3

ספקי שירות חיוני מעניקים לצרכנים שרות ומענה במגוון דרכי  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

התקשרות ובאמצעים טכנולוגיים שונים, לרבות באמצעות מוקד טלפוני. מטרת התיקון המוצע לעדכן 

במסגרת החלטה זו  רמת שרות הולמת בשגרה לצרכנים, בשים לב למאפייני הפעילות במשק החשמל.

 נקבעות שעות גרעין למענה במוקד בשגרה ומורחב מנעד השירותים הדיגיטליים הניתנים ע"י המוקד. 

לחוק הגנת הצרכן מוצע לקבוע רמת שירות מדידה למענה אנושי במוקד הטלפוני  57בעקבות תיקון מס' 

ון, טיפול בתקלה וסיום בנושאי ליבה של ברור חשב תוך קביעת שיעורי ביצוע ישימים ומתמרצים:

מוצעות הגדרות מדויקות של השירותים , כן דקות 6מוצע לקבוע מענה אנושי מקצועי בחוק  התקשרות

הגדרת דרישות לניטור ו ביצוע התאמות נדרשות ליישום מיטבי במשק החשמל, הקבועים באמות מידה

 ובקרה אחר עמידה בהוראות אמות המידה.

 בהבהרת הטקסט.  יםעוסקה עיקריו אחת הבמסגרת השימוע התקבלה תגוב

 החלטה: אושר פה אחד. 

 
 
 

 תנאים להיתר סוג למתקנים פוטו וולטאים במתח נמוך. –לאחר שימוע החלטה  .4

מנהל מינהל החשמל קבע תנאים למתן היתר למתקנים בטכנולוגיה  הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

סוג"(. עמידה בתנאים אלה הם תנאי לחיבור  וולטאית המתחברים לרשת המתח הנמוך )"היתר-פוטו

להקטין את הבירוקרטיה  יאוולטאי מסוג זה לרשת החשמל.  המטרה של היתר הסוג ה-מיתקן פוטו

כי האחריות לאישור עמידת המיתקן הפוטו וולטאי בתנאי   מובהר בהחלטה ולייעל את תהליך החיבור.

 של החשמלאי הבודק.  אהיהיתר הסוג 

 : אושר פה אחד. החלטה       
 

 
 עלות המתקנים להפחתת פליטות ביחידות הפחמיות של חברת החשמל. -הצעת החלטה לשימוע  .5

 
 6-הרשות ביצעה בקרת עלויות על עלות המתקנים להפחתת פליטות ב הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 מתקנים אלו.יחידות ייצור פחמיות. כמו כן ביצעה בקרת עלויות על עלויות התפעול ומשך חיי 

בקרת העלויות נשענה על השוואת עלויות בינלאומית )בנצ'מרק( שבוצעה על ידי חברת ייעוץ כלכלי, ספרות 

  מקצועית וכן ניתוח הנדסי שבוצע על ידי חברת הנדסה בינלאומית.

הרשות סבורה שלצורך קביעת העלות המוכרת לחברת החשמל יש להתבסס על הסקירה ההשוואתית 

לפיו העלות הנורמטיבית בתוספת ריבית למשק החשמל בישראל. הכוללת התאמות ייחודיות  הבינלאומית



 ₪מיליון  8,886 –הפער בין העלות בפועל של החברה  2019במחירי  ₪מליוני  7,549בזמן הקמה עומדת על 

לבין העלות הנורמטיבית  (עלות ריבית בזמן הקמה ₪מיליון  1,634עלות פרויקט ועוד  ₪מיליון  7,253)

 .₪וני מלי 1,337האמורה עומדת על 

הרשות סבורה שאין להתעלם מהעובדה שמדובר בפרויקט ייחודי בהיקף תקציבי משמעותי, יחד עם זאת, 

אשר לחברה אין ניסיון מוקדם בהקמתו. בנוסף החברה נדרשה לקדם את הפרויקט תחת אילוצי זמן 

בנוסף, החברה למדה את כשליה ודאגה להטמיע בי. פרויקט בצורה מיטמכבידים שהקשו עליה לתכנן את ה

נהלי עבודה שתכליתם למנוע הישנות של חריגות כאמור. עוד יש לציין, שלמרות החריגות מהתכנון הכספי 

ההתחלתי וההפרש בין העלות הנורמטיבית לבין העלות בפועל, בביצוע הבקרה מצאה הרשות שעלות 

לאור האמור, במטרה לאזן . לואה על ידי חברת החשמל לצורך הקמת הפרויקטהפרויקט אכן הוצאה במ

בין החובה של חברת החשמל לישראל לפעול למזעור עלויות במשק החשמל ולהתייעל, לבין ההבנה 

שפרויקטים מסוג זה, בפרט כאשר הם מיושמים לראשונה, חשופים לחריגות ולמידה של חוסר יעילות, 

הביא בחשבון במסגרת ההכרה בעלויות, מחצית מהפער שבין העלות הנורמטיבית הרשות סבורה כי אין ל

בין העלות בפועל של  המבוססת על הסקירה ההשוואתית הבינלאומית הכוללת התאמות ייחודיות

מכאן, שהעלות המוכרת לפרויקט, כולל ריבית בזמן הקמה תעמוד על . ₪ני מיליו 669הפרויקט, כלומר 

 מה(.ולל ריבית בזמן הקכ( ₪מיליוני  8,218

 

במחצית מהפער בין חברי מליאה סבורים כי יש להכיר שלושה  –מתנהל דיון לעניין היקף ההכרה בעלויות 

 . בפער העלויות, חבר מליאה נוסף סבור שאין להכיר כלל כאמור לעיל העלות הנורמטיבית לעלות בפועל

 

 מליאה התנגד כמפורט לעיל.חבר   .שלושההסכמה : פרסום השימוע מאושר ברוב של 

 

 
 

  הסכם הפשרה בין חברת החשמל לחברות הגז המצריות.–שימוע הצעת החלטה ל .6

 

נחתם הסכם ביון חברת החשמל לבין חברות הגז המצריות  2005 בשנת :הנושא את מציג המקצועי הצוות

גז  ת, בעקבות אי הספק2013-2011 השנים בין .המצריות הגז מחברותבמסגרתו החברה תרכוש גז טבעי 

דולר  כתוצאה מהגדלת צריכת  דמיליאר 4.2 -נזקים בסך של כ החשמל תמחברות הגז המצריות, נגרמו לחבר

פיצוי  החברההתקבל פסק בוררות במסגרתו נפסק לטובת  2015 בשנת .המצרי הגז במקוםדלקים יקרים 

פשרה  הסכםהחברה עם חברות הגז המצריות על  ה, חתמ2019ביוני  16ביום  מיליארד דולר.  1.76בהיקף של 

 מיליון דולר. 500בסך של 

כניסתו לתוקף של הסכם הפשרה מותנית בקבלת אישור בלתי מותנה של הסכם הפשרה על ידי רשות 

 החשמל עד לתום שישה חודשים ממועד חתימת הסכם הפשרה. 

 וכיקיימים טעמים המצדיקים את הסכם הפשרה הרשות סבורה כי , לאור הממצאים ומסקנות חוות הדעת

 עומדים והם כדין נעשו הפשרה והסכם הבוררות פסק בעניין הדירקטורים ידי על ההחלטות קבלת הליך

ולפיכך בכוונתה להכיר בהכנסה הנובעת מהסכם הפשרה כחלק  .העסקי הדעת שיקול כלל של במבחנים

 .יצורמתעריף הרשת במקטע ה

ברת החשמל גולם במלואו בתעריף החשמל, הרשות סבורה שסכום הפשרה שהחברה היות שהנזק שספגה ח

שהוציאה החברה בגין ההליך  החריגותמשפטיות ההוצאות התקבל צריך לחזור במלואו לצרכנים למעט 

מציין שהמנגנון אחר חבר מליאה חבר מליאה אחד סבור שאין להכיר כלל בהוצאות משפטיות.  שניהלה.



המוצע של החזרי עלויות משפטיות לחח"י הינו בעייתי ואינו מתמרץ את החברה להשיג הסכמים טובים 

אשר ישרתו את צרכני החשמל. חשוב לייצר לחברה תמריצים כלכליים אפקטיביים ולהמנע ממנגנון של 

 כיסוי עלויות בדיעבד. 

המשפטיות אליה התנגד חבר , למעט נושא ההכרה בהוצאות הסכמה : פרסום השימוע מאושר פה אחד
 מליאה, כמפורט לעיל.

 
 
 

 אמות מידה ותעריף לבדיקות קבלה ליצרן חשמל בגז טבעי ברשת החלוקה. –לאחר שימוע החלטה  .7

מגה וואט בהספק  16לאור הצפי לשילוב מתקני יצור בגז טבעי קטנים מ הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

מפרסמת אמות מידה ולוח תעריפים לבדיקות הקבלה של מתקנים מצטבר של מאות מגה וואט, הרשות 

ההחלטה מסדירה  .הפעלה מסחרית לפניבבדיקות קבלה ליחידת יצור, נבדקים ביצועי יחידות ייצור  אלו.

לא תתאפשר  את אופן ביצוע הבדיקות ואת התשלום עבור אנרגיה המוזרמת מיחידות היצור בזמן הבדיקות.

 מלוא עבור תשלום קבלתקופת בדיקות הקבלה. יחידת יצור בבדיקות קבלה תצריכה ממתקן הייצור ב

בהתאם בדיקות הקבלה יבוצעו  .בחצר הצריכהמלוא בתשלום עבור  חויבתו , הגנרטור בהדקי האנרגיה

 או על ידי בודק פרטי בנוסף לבדיקות המבוצעות על ידי המחלקלהנחיית מנהל המערכת, בדיקות אלו הינם 

 )ג(.4כ35 כאמור בא"מ למתקןיתר הפעלה לצורך מתן ה

 החלטה: אושר פה אחד.
 
 
 

תעריף עבור בדיקת מתקן לצורך קבלת היתר הפעלה ובדיקות סנכרון למתקני ייצור  -לאחר שימוע החלטה  .8

 פוטו וולטאי. 

תעריף עבור בדיקת מתקן לצורך קבלת היתר הפעלה ובדיקות הצוות המקצועי מציג את הנושא: מדובר ב

בטרם חיבור  ,סנכרון למתקני ייצור פוטו וולטאי במתח נמוך ובמתח גבוה המבוצעת בהתאם לחוק החשמל

 המתקן לחשמל.

ייצור מבוצעת על ידי בודק מוסמך בטרם חיבור המתקן לרשת החשמל על מנת לבדוק האם מתקן ל הבדיק

 . בנוסף, מבוצעת בדיקת סנכרון לרשת החשמל. והוא בטיחותי לשימושהמתקן הוקם בהתאם לחוק החשמל 

 . ₪ 456.14התעריף הקיים עבור הבדיקה הוא תעריף אחיד לכל גדלי החיבור במתח נמוך בגובה של 

מטרת התעריף המוצע בהחלטה, לשקף את עלויות הבדיקה בפועל של ספק שירות חיוני בהתחשב בגודל 

 ו בדיקה חוזרת.המתקן הנבדק והאם הבדיקה היא בדיקה ראשונה א

החברה התבקשה להחתים את נקבע תעריף לביצוע הבדיקות ובמקביל במסגרת ההליך התחרותי הראשון 

בעלי המתקנים על משך הזמן שהבודק שהה במתקן על מנת לבדוק את המתקן ולהעביר את הנספחים 

בעלי  התעריף המוצע בהחלטה זה מתבסס על הנספחים שהוחתמו אגף הנדסה ברשות.החתומים ל

 המתקנים.

חבר מליאה מבקש שבעוד שנה הצוות המקצועי ייבחן תגובות מהותיות. התקבלו  לא  במסגרת השימוע
 האם יש לעדכן התעריף. 

 
 החלטה: אושר פה אחד.

 
 
 
 
 
 



  תעריף עבור בדיקת מתקני צריכה במתח נמוך. -לאחר שימוע  החלטה .9

בדיקת מתקן צריכה במתח נמוך המבוצעת בהתאם עדכון תעריף עבור הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

בדיקת מתקן צריכה מבוצעת על ידי בודק מוסמך בטרם  לחוק החשמל בטרם חיבור המתקן לרשת החשמל.

חיבור המתקן לרשת החשמל על מנת לבדוק האם המתקן הוקם בהתאם לחוק החשמל והוא בטיחותי 

לשימוש. במסגרת הבדיקה נבדקים מקורות זינה, מקורות הארקה, התאמת שטחי חתך כבלים לזרם, 

ם עבור הבדיקה הוא תעריף אחיד לכל גדלי החיבור שילוט מקורות ההזנה והמעגלים ועוד. התעריף הקיי

. מטרת התעריף המוצע בהחלטה, לשקף את עלויות הבדיקה בפועל של ₪ 456.14במתח נמוך בגובה של 

ספק שירות חיוני בהתחשב בגודל החיבור הנבדק, האם הבדיקה היא בדיקה ראשונה או בדיקה חוזרת, 

יבור, בדיקה לחיבור ציבורי, ביצוע בדיקות מעבר לשעות בדיקת גנרטור, בדיקה לאחר ביצוע הגדלת ח

 העבודה המקובלות של המחלק ובדיקות הנערכות למספר מתקנים בעלי הארקה משותפת באותו היום. 

 חבר מליאה מבקש שבעוד שנה הצוות המקצועי ייבחן האם יש לעדכן התעריף. 

 החלטה: אושר פה אחד.   
 

 
 

תעריף לביצוע בדיקת מתקן לצורך קבלת היתר הפעלה ובדיקות סנכרון של החלת  -הצעת החלטה לשימוע  .10

מתקני ייצור פוטו וולטאי במתח נמוך ובמתח גבוה על כל סוגי מתקני הייצור וקביעת תעריף לביקור 

 המחלק לתיעוד מיקום מתקן משולב.

ובדיקות סנכרון  החלת תעריף בדיקת מתקן לצורך קבלת היתר הפעלההצוות המקצועי מציג את הנושא: 
למתקניי ייצור פוטו וולטאי על כל מתקני הייצור העתידים לקום ללא תלות בטכנולוגיה. בנוסף, קביעת 

 תעריף לביקור מחלק במתקן משלב לצורך תיעוד מיקום המתקן.

ייצור מבוצעת על ידי בודק מוסמך בטרם חיבור המתקן לרשת החשמל על מנת לבדוק האם מתקן ל הבדיק

. בנוסף, מבוצעת בדיקת סנכרון לרשת והוא בטיחותי לשימושהוקם בהתאם לחוק החשמל המתקן 

 החשמל. 

מטרת שימוע זה  .בהתאם להתפתחות המשק צפויים לקום מתקני ייצור בטכנולוגיות שונות )רוח, גז וכו'(

ר פוטו להחיל את התעריף שנקבע לבדיקת מתקן לפני קבלת היתר הפעלה ובדיקות סנכרון למתקני ייצו

 וולטאי על כל מתקני הייצור ללא תלות בטכנולוגיה.

באמת המידה הקיימת ישנה אפשרות למבקש המשלב מתקן במתקן צריכה קיים לבקש מהמחלק ביקור 

בשטח על מנת לתעד את המיקום העתידי של המתקן, בשימוע זה מוצע תעריף עבור ביקור המחלק במתקן 

 המשלב.
 

 מאושר פה אחדהסכמה : פרסום השימוע 
 
 
 

 .סקר היתכנות ראשוני וולונטארי -שימועהצעת החלטה ל .11

"( 551)"החלטה  21.11.2018מיום  551מישיבה  ( 1307) 3החלטה מס' בהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

מתקני יצור ברשת של בעניין הליך חיבור והליך שילוב  6כ35 – 1כ35אמות מידה את  פרסמה הרשות

, ביטלה הרשות הליך חיבור ושילוב המתקנים בטכנולוגיות השונות לייעל ולפשט אתבמטרה  .החלוקה

את אמת המידה לסקר היתכנות החיבור. אמת המידה הקבועה בהחלטה זו מסדירה הליך  551בהחלטה 

לספק  , יוכלו לפנותחיבור אפשרי לרשת החשמל בקבלת פרטים אודות יניםהמעונישבמסגרתו יזמים 

. מטרת אמת להזמנת סקר היתכנות ראשוני וולונטארי להוצאת אנרגיה לרשת החלוקההשירות החיוני 



ים הקבועים זמן נורמטיבי ירשת החלוקה בפרקל מתקניםהחיבור פוטנציאל  של מרבי המידה הינה ניצול

  .בהסדרות השונות

 הסכמה : פרסום השימוע מאושר פה אחד
 
 

 לטיפול בפסולת באתר שפד"ן. BOT -עדכון תעריף והארכת תוקפו לזוכה במכרז ה -החלטה  .12
 

 נדחה למליאה הבאה
 
 

 .2024-2020הצעת החלטה לשימוע בנושא עדכון בסיס התעריף המערכתי לשנים  -שימוע  .13
 

משירותים נובעות התעריף המערכתי נועד לשקף עלויות במשק החשמל ההצוות המקצועי מציג את הנושא: 

חברת החשמל, מספק  –כלל צרכני החשמל, ללא קשר לזהות הגוף ממנו הם צורכים את החשמל המיועדים ל

עצמי. שירותים אלה כוללים שירותים נדרשים לשם אבטחת יתירות במשק החשמל ורציפות יצרן פרטי, או 

עלויות המושתות על המשק כתוצאה משיקולים סביבתיים,  התעריף מכסהאספקת החשמל. כמו כן 

במשק החשמל, ולא רק על ידי הצרכנים שראוי שיממונו על ידי כלל  אילוצים אחריםמעקרונות מדיניות או 

 צרכני חברת החשמל.

. עדכון 2015השימוע כולל עדכון מתודולוגי של בסיס התעריף המערכתי, לאחר שאושר לראשונה בשנת 

המתודולוגיה נדרש לאחר שנוספו הסדרות ליצרנים פרטיים ועלויות נוספות שהוטלו על משק החשמל 

 ונדרשה מתודולוגיה מעודכנת להכרה בעלויות אלה.

 הסכמה : פרסום השימוע מאושר פה אחד
 
 

 . התחשבנות בגין ריבוי מתקני ייצור המחוברים לרשת ההולכה ומשולבים במקום צרכנות –דיון  .14

 למליאה הבאהנדחה 

 
 
 

 .אסדרה למתקנים שימכרו על ידי חברת החשמל באתר רמת חובב  -  דיון .15

 נדחה למליאה הבאה

    
 


