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 פרוטוקול:

 דבר היו"ר:  .1

במסגרתו עליהם להגיע מותנה רישיון  לחברה –מנרה  פרויקט אגירה שאובה של חברת אלומיי מעדכן לגבי

אי עמידה באבן דרך זאת, משמעותה פקיעת הרישיון  סוף חודש פברואר. לאבן דרך סגירה פיננסית עד

החברה פנתה לרשות בבקשה לאפשר לה עריכה של סקר  תו פקיעת סקר החיבור בו מחזיקה החברה.יוא

לא רישיון למאפשרת עריכת סקר חיבור  החדשהכו 50אמת מידה  חיבור חדש בטרם פוקע הסקר הישן.

יע לסגירה פיננסית. אמת המידה אינה מתייחסת מפורשות מותנה, שתוקפו יעמוד על שנה במהלכה יש להג

תה כי לא ניתן ילאפשרות לבקש סקר חיבור חדש תוך כדי החזקה של סקר חיבור ישן. כוונת הרשות הי

יהיה להאריך את סקר החיבור מעבר לשנה המותרת באמת המידה על ידי בקשה לסקר חיבור חדש לפני 

י להעלות בקרוב הצעת החלטה לתיקון אמת המידה כדי שעניין זה תום התקופה, ובכוונת הצוות המקצוע

יהיה ברור. עם זאת, עד שתיקון כזה ייכנס לתוקף, הרשות תאפשר עריכת סקר חיבור חדש למי שמחזיק 

 בסקר חיבור ישן.  

יה רגלעניין קביעת יעדים לאנ של שר האנרגיה בקשת היוועצותל בהמשךסמנכ"ל חשמל ורגולציה מעדכן כי 

  קול קורא לציבור לקבלת התייחסויות בעניין זה.עומדת לפרסם הרשות , 0151מתחדשת לשנת 

 ההסדר"יזם בבקשה לקבלת רישיון במסגרת   את חברי המליאה בדבר פניה שלהיועצת המשפטית מעדכנת 

 הרשות כבר דנההיועמ"ש מזכירה כי " ולהארכת הסדרה זו על מנת שיוכל לקבל רישיון במסגרתה. 909

לקבלת  סף אינו עומד בתנאיבכל מקרה יזם ה. כמו כן, 909 הבעניין והחליטה שלא להאריך את הסדר



 

 

שבעניין הארכת ן ו. היזם ביקש להישמע בפני המליאה אולם כיומכיוון שאין לו סקר התכנות חיובי רישיון

 דיון במליאה. , הנושא לא עולה להמליאה כבר דנה ומכיוון שהיזם אינו עומד בתנאי סף 909אסדרה 

 

 : רישוי .0

  .תיקון רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית באמצעות מכרז קרקע –החלטה 

מ רישיון מותנה "ניתן לחברת פארק סולארי תמנע בע 2.1.2915ביום  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

. וואט באתר תמנע-מגה 59 של בהספקוולטאית -להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית פוטו

החליטה מליאת הרשות על תיקון בהתאם לבקשת בעלת הרישיון ובטרם הוצאת היתר הבניה למתקן, 

 והפרמטרים הפיזיים של המתקן. ,המפרט את תיאור ומיקום המתקן', נספח ב

ים הטכניים של עקב שינויים בפרט' ביקשה בעלת הרישיון לבצע שוב תיקון בנספח ב 25.11.2915ביום 

בעלת ש הצוות המקצועי ממליץ לאשר את הבקשה כיון. ומיקומם, הממירים, המתקן לרבות דגמי הפאנלים

 .הרישיון עמדה בכל אבני הדרך הקודמות לשלב ההקמה

בהפחתה של מציין כי במכרזים דומים, בקשות של היזם לשינוי לאחר הזכייה לרוב מלוות חבר מליאה 

שבעלת הרישיון תסיים להקים את לבחון אפשרות מבקשים מהצוות המקצועי . חברי המליאה התעריף

 .0101המתקן עד סוף שנת 

  אושר פה אחד.: החלטה

לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו  1' הזמנה להציע הצעות להליך תחרותי מס -החלטה 71

רשת החלוקה או למתקנים בלמתקנים המחוברים או המשולבים , וולטאית בשילוב קיבולת אגירה

  .המשולבים במקום צרכנות המחובר לרשת ההולכה

הרשות מפרסמת הליך תחרותי ראשון למתקני חשמל בטכנולוגיה פוטו  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

או ישולבו לרשת בהליך זה מאפשרת הרשות להקים מתקנים שיחוברו .  וולטאית בשילוב קיבולת אגירה

בכוונת  .אשר ישולבו בחיבור קיים למתח עליון, מגה וואט 15 -החלוקה וגם מתקנים בהספק מותקן קטן מ

הרשות לבחון הסדרות תחרותיות נוספות למתקנים בטכנולוגיה זו אשר יחוברו לרשת החלוקה בהתאם 

( ב()1()ב)3תה לפי סעיף בהתאם לסמכו, כן-כמו .לתוצאות ההליך ולהסקת המסקנות המתבקשות ממנו

  .מתכוונת הרשות לקבוע בכללים פטור מרישיון אגירה למתקנים נשוא ההליך ,לחוק

יוכלו להשתתף בהליך יצרנים  הצוות המקצועי מפרט את השינויים שנעשו באמת המידה בעקבות השימוע: 

אנרגיה במלוא הת דריש ,מגה וואט 0-מגה וואט ל  0 -ירד מ המינימליהגודל  ,קיימים ומקומות צרכנות

אפשרות וה ת הטעינה הוסרוושעות הגבל ,שעות 00 על פני שעות ולא 01על פני  תיעשה קיבולת האגירה

הצוות  תיקון דרישת אנרגיה על ידי מנהל המערכת לאחר תחילת הרבעון תיעשה בהסכמת היצרן.ל

 משוערהקובע המועד וה 10/10/01 להליך ביום  הגשת הצעות הזמנים המתוכנן הינו המקצועי מציין כי לוח

 . 01/10/01 הינו ביום



 

 

זה אפשרי  וולטאי, ונענה כי-ללא מתקן פוטו מתקן אגירההמשקיף שואל האם יתכן שיהיה מי שיתקין רק 

 ולכן לא סביר. אולם לא כלכלי

  אושר פה אחד.: החלטה 

 

למיתקנים המייצרים חשמל בגז טבעי תעריף הספק שנתי מרבי " 4 – 5.6תיקון לוח תעריף  -החלטה 1 4

  .מתן אפשרות להעמיד התחייבות חשב חלף לבטוחה –" ומחוברים לרשת חלוקת החשמל

קיבלה רשות החשמל החלטה לעניין חובת העמדת  21.11.2018ביום  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

גורמים ממשלתיים טענו בפני הרשות שאינם יכולים להעמיד בטוחה   .בטוחה לצורך זכאות לתעריף הספק

זאת מכיוון שגופים ממשלתיים שאינם , 69באמת מידה ( 2()ד)אשר עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 

על מנת למקסם את התחרות ועל מנת לאפשר לכלל הגופים המעוניינים . יכולים להנפיק ערבות בנקאית

לגופים  יש לאפשר, אפשר את מימוש דרישת המצאת בטוחה על ידי זוכה בהליךועל מנת ל, להשתתף בהליך

 .4 -5.6ממשלתיים להעמיד התחייבות חשב כתחליף לבטוחה הנדרשת בלוח התעריף 

 אושר פה אחד.   :החלטה

 

 .הוראת שעה לעניין מחיר זמן אמת -החלטה 1 5

המשולם לחלק מהיצרנים עליהם חלות מחיר זמן אמת משמש כתעריף  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

ת ווביניהם על יחיד, 13.6.2915מיום  665'  מישיבה מס( 1365) 6' אמות המידה אשר נקבעו בהחלטה מס

נקבע באמות מידה כי על מנהל המערכת על כן , המסחרית ןמ באתר אלון תבור החל מיום הפעלת"המחז

עד להשלמת מחיר זמן אמת כאמור טרם נקבע ופורסם על ידי מנהל המערכת ועל כן  .לקבוע אותו ולפרסמו

תהיה " מחיר זמן אמת"קובעת הרשות  שהגדרת ,  עבודת מנהל המערכת ולצורך ביצוע תשלומים שנדרשים

בהתאם לתחילתם של כללים אלה , 91.96.2929ועד ליום  93.12.2915וזאת מיום ", מחיר יום מראש"

פרסום מחיר זמן אמת יבוצע בהקדם האפשרי ולכל המאוחר צוין כי לפי הודעת מנהל המערכת, מ. ברשומות

לצורך הערכות היצרנים  1.6.29ליום  עד יחד עם זאת תחולת ההגדרה כאמור נקבעה. 1.4.2929ביום 

 .שימועלוזאת בהתאם לבקשתם בהתייחסותם , הפרטיים ללמידת מחיר זמן אמת

  .אושר פה אחד :החלטה 

 

 

 



 

 

 

  .51-ו 65, 65,65, 1תיקון לאמות מידה  -חריגות מתכניות צריכה  -החלטה . 5

שצריכה להיות התאמה עומדת תפיסה , ביסוד אמות המידה הקיימות :הצוות המקצועי מציג את הנושא

אמות המידה קובעות כי על , לשם כך. בין תכנית הצריכה של צרכני  המספק לבין הצריכה שלהם בפועל

בהן סך האנרגיה הנרכשת מיצרנים פרטיים , פרטיים חלה חובה להגיש תכניות צריכה מאוזנות מספקים

מסדירה את מנגנון ההתחשבנות במקרים חריגים  65אמת מידה  .שווה לסך הצריכה הצפויה של צרכניהם

ה המנגנון אשר נקבע באמות מיד. בהם צריכת הצרכנים שונה מתכנית הצריכה שהוגשה על ידי המספקים

על אף החובה שברישיון ובאמות  .נועד להגן על מספק מפני סטיות אקראיות בהיקפי הצריכה של צרכניו

מספקים פרטיים מגישים באופן שיטתי תכניות צריכה שאינן משקפות את היקפי שהנתונים מעידים , המידה

, ה ובלוחות התעריפיםתוך ניצול לרעה של המנגנונים הקבועים באמות המיד, הצריכה הצפויים של צרכניהם

, לאור הנזק למשק החשמל והעלות העודפת לצרכני החשמל  .לשם קבלת תשלומים עודפים ממנהל המערכת

לתקן את אמות המידה באופן שיתמרץ את המספקים להגיש תכנית צריכה התואמת מחליטה רשות החשמל 

 .לרשותם את תחזית הביקוש של צרכניהם ותמנע מכירת אנרגיה מעבר להספק העומד

  :השינויים שבוצעו בהחלטה ביחס לשימועעקרי הטענות שעלו בשימוע ואת הצוות המקצועי מציג את 

עד להספק המותקן  -הרחבת המקרים בהם מספק רשאי לקנות אנרגיה ממנהל המערכת יום מראש   -

 .של היצרן מותאם טמפרטורה

ת רכישה ליצרן קוגנרציה שהקצה הספק ותשלומי חובהספק קצה תשלום זמינות ליצרן קונבנציונלי המ  -

 היתה חריגת אנרגיה.גם אם  -

או רכיב  בגובה עלות היצור המוכרת ליצרןיהיה  האנרגיה העודפת בסטיית צריכה שליליתעבור  התעריף -

  .יצור לפני העניין

 .01 -החריגות הגבוהות ביותר החל מהחריגה ה 01התעריף על חריגת הספק ישולם על ממוצע  -

כחריגת  הפסקה מאולצת של מתקן בגז טבעי המשולב בחצר צרכן במתח עליון לא תיחשב בשלחריגה  -

 .הספק

 

חבר מליאה טוען שמשתמע מהצעת ההחלטה שמצופה ממספק להתקשר עם צרכנים בהיקף נמוך מההספק 

שעומד לרשותו על מנת שלא לחרוג מההספק. מתקיים דיון האם זו היתה הכוונה באסדרה. חברי מליאה 

מבקשים שלא להחיל את תעריף החריגות על סטיות אקראיות, ולהבטיח תעריפים הוגנים למספק בגין 

 מכירה או רכישה של אנרגיה בזמן אמת.

 

ההחלטה נשלחה לאישור חברי המליאה  .מעודכן ומוסכם לאישור חברי המליאהיועבר נוסח : החלטה

 02.0.0101ואושרה ביום  01.0.0101בדואר אלקטרוני ביום 



 

 

 

 1למתקני גגות .הארכת המועד המחייב המרבי לסנכרון לזוכים בהליך תחרותי מספר  –החלטה 1 3

האריכה הרשות את המועד המחייב והמועד  01.9.0109בהחלטה מיום  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

חצי חודש, המחייב המרבי למתקנים הממוקמים על גגות והממוקמים על מאגרי מים בחודש וחצי וב

בהתאמה. הארכה זו ניתנה לאור העיכוב רוחבי במתן תשובות המחלק לזוכים בהליך זה שנבע מבחנת 

לאור הקושי  פתרונות טכנולוגיים אשר יאפשרו תשובה חיובית למרבית בקשות החיבור במסגרת הליך זה.

המתחדשת רגיה  נים אלו לעמידה ביעד האנבחיבור המתקנים לרשת, ובשים לב לחשיבות חיבור מתק

באופן חריג את הארכת המועד המחייב המרבי בחמישה  מוצע לאפשר, 0101שקבעה הממשלה לשנת 

תחולת  .נוספים גם למתקנים הממוקמים על גגות וגם למתקנים הממוקמים על מאגרי מים חודשים

ימי עבודה מיום קבלת  09אשר ימסרו לרשות בתוך  0לזוכים בהליך התחרותי מספר  ההחלטה הינה 

וואט אשר תעמוד בתוקפה לפחות -לכל קילו ₪ 001ההחלטה הסופית בעניין, ערבות הקמה נוספת בסך של 

העמידה ותחולט במקרה של איחור בהגשת אישור  ימים לאחר המועד המחייב המרבי המעודכן 90עד 

 המועדים המעודכנים בהליך: . בהתאם, אלוכרון מעבר למועד המחייב המרבי המקוריבתנאים לסנ

 0100באפריל  51 –למתקני גגות: מועד מחייב מירבי לסנכרון 

 . 0100בספטמבר  51 –מועד מחייב מירבי לסנכרון  :לגגות מאגרים

ו אין הארכה של המועד דומה בכל הארכות המועד שבוצעו עד כה, ולפי שהרציונלהצוות המקצועי מסביר 

המחייב אלא רק של המועד המחייב המרבי, כך שההארכה עולה כסף, ומועד ההקמה המחייב לא עובר את 

 וזאת על מנת לעמוד ביעדי הממשלה.  0101סוף דצמבר 

חבר מליאה מבקש מהצוות המקצועי לקבל טבלה של סטאטוס המועדים של כל ההליכים התחרותיים 

 שפורסמו עד כה.

 אושר פה אחד.  :לטההח

  

  .י"הפחתת רכיב תעריף חברתי לחברת חמ -שימוע 1 8

תעריפים זמניים למכירה לרשות  נקבעו 00.1.0102בהחלטת הרשות מיום  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

הפלסטינית אשר לא כללו את התעריף החברתי. בביאורים להחלטה זו נאמר כי התעריף החברתי הינו 

תשלום חשמל מופחת שנקבע לאוכלוסיות נזקקות בהתאם להוראות חוק משק החשמל ואשר עלותו 

ת אינם כוללים את עלות התעריף משולמת על ידי כלל צרכני החשמל. התעריפים לצרכני הרשות הפלסטיני

החברתי מכיוון שעלות התעריף החברתי אינו חלק מעלויות יצור החשמל ושינועו עד נקודת הצריכה, ומכיוון 

עוד הסבירה הרשות בביאורים להחלטה  שאינו חלק מהשירותים להם זכאים הצרכנים ברשות הפלסטינית.

חמ"י( לפיה התעריפים הקבועים בהחלטה אמורים כי התקבלה הערת חברת החשמל מחוז ירושלים )זו, 

 מוזמנת לפנות לרשות כדי להביע את עמדתה בנושא. יאלחול גם עליה בתחומי פעילותה ביו"ש וה

העלות שנגבתה הרכיב החברתי מתעריף הרכישה, ולפיה ינוכה חמ"י, ניתנת החלטה זו לאור פניות בהתאם, ו

מלש"ח מתעריפי המכירה לחמ"י עבור חשמל אותו  00ולל של  בסך כ ,0109ועד סוף  00.1.0102 -החל מה



 

 

היא מספקת בשטחי איו"ש תקוזז מחוב חמ"י לחח"י. עלות זו שנגרעה מחח"י תוחזר לה במועד העדכון 

 השנתי הקרוב. 

 הסכמה: פרסום השימוע אושר פה אחד

 

 

 .סמוכי גדר בגבול בעוטף עזהשילוב גנרטורים פרטיים לגיבוי רשת חברת החשמל בישובים  -שימוע 1 9

-תכנית אסטרטגית רב" 2914משנת  2915החלטת ממשלה  במסגרת :הצוות המקצועי מציג את הנושא

לצורך שילובם של  .ישובים בעוטף עזה 5-גנרטורים ב 11הוצבו " שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה

רשת החשמל כך שתתאפשר אספקה  העלות להתאמתכי נדרשת הרשות לקבוע  הגנרטורים ברשת החשמל

 תשולם על ידי המזמין. ,חלופית מהגנרטור במקרה של פגיעה ברשת החשמל

יש ורך שמירה על כשירות לחירום בלבד ופעלת הגנרטורים תיעשה בעתות חירום ולצכמו כן, יש לקבוע שה

ישלם ספק שירות חיוני לבעל מוצע כי התעריף ש .בגין כל קווט"ש מיוצר על ידי הגנרטורלקבוע את התעריף 

, וזאת על אף שמבחינה מהותית נכון היה לשלם מחיר שולי זמן תעריף בגובה רכיב ייצוריהיה הגנרטור 

להתחשבן לפי מחיר זמן חוסר מוכנות טכנית של המחלק אמת. הסיבה לתשלום רכיב ייצור בשלב זה הוא 

  , ולאחר מכן ייבחן מחדש10.11.0105בתוקף עד יום  תעריף זה יהיה. יצוין כי בעת זואמת 

  הסכמה: פרסום השימוע אושר פה אחד

 

  .הוספת אמת מידה ממשק בין מחלקים -שימוע 1 2.

בעבר מחלק היסטורי היה נדרש לבצע בדיקה מול המחלק הדומיננטי  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

בהספק היה )חברת החשמל( עבור כל מתקן שהוא רוצה לחבר בשטחו, וזאת אם סך המתקנים שבשטחו 

קילו וואט. עם כניסת אמת מידה חיבורים לתוקף, הוטלו על המחלק ההסטורי חובות  151מצרפי של מעל 

מצידו של המחלק הדומיננטי להסדיר את אופן המענה טחו ונוצר צורך ואחריות לחיבור מתקנים בש

 שיאפשר עמידה של המחלק בחובות המפורטות באמות המידה כלפי צרכניו. 

כי באחריות המחלק הדומיננטי להתאים את הרשת שבבעלותו ראשית מבהירה המוצעת  אמת המידה

ר מתקנים בשטחו ולהעביר מידע מתאים לחיבור מתקנים בשטח המחלק ובאחריות המחלק לאפשר חיבו

למחלק הדומיננטי לצורך ביצוע תיאום לפנות מחלק אמת המידה מאפשרת ל ,בנוסף .למחלק הדומיננטי

בדיקה פרטנית מול המחלק בביצוע לאורך תקופה מסוימת ללא צורך  בשטחושיאפשר לו לחבר מתקנים 

ואת  ברשת שלוי יפרט את הפעולות הנדרשות במסגרת התיאום, המחלק הדומיננט .הדומיננטי לכל מתקן

לוחות הזמנים הנדרשים לכך. אמת המידה מפרטת את הנתונים שהמחלק יידרש להעביר במסגרת התיאום, 

 .את לוחות הזמנים לביצוע התיאום ואת התשלום עבורו

  הסכמה: פרסום השימוע אושר פה אחד

 



 

 

קביעת תעריפים "בעניין   14.11.5915מיום , 695מישיבה ( 1954) 3' עדכון החלטה מס -שימוע 1 ..

 ".לשירותי ניהול של מערכת החשמל

נקבע כי צריכת הבית של יצרן עצמי   09.00.0101בהחלטת הרשות מיום  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

 המפורטיםדכון זה מאפשר לקבוע ליצרן עצמי העומד בתנאים ע. 0%בהיעדר מנייה לצריכת הבית תעמוד על 

בהחלטה זו קובעת הרשות כי צריכת הבית בהתאם,  .צריכת בית בהתאם להערכת מנהל המערכתבהחלטה 

שיתמרץ את היצרנים מנגנון לקבוע חבר מליאה מציע  .5% תעמוד על " רותם אמפרט"של היצרן העצמי 

חבר מליאה מבקש שמנהל המערכת ידווח למליאת הרשות באילו  לשלם בזמן את חובם למנהל המערכת.

  צעדים ינקוט כדי לתמרץ את היצרנים לשלם את חובם.

 

  הסכמה: פרסום השימוע אושר פה אחד

 

  .שמירת מקום ברשת הקמת תחנות כוח סולאריות בדימונה -שימוע 1 7.

בנושא שמירת  05.01.0102מיום  008לאחר החלטת הרשות מישיבה  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

מקום ברשת להקמת תחנות כוח סולאריות בדימונה דרום,  פנו גורמי מדינה שונים לחשב הכללי בבקשה 

להשהות את פרסום מסמכי המכרז להקמת תחנות הכוח, על מנת להגדיל את הוודאות של חיבורן לרשת 

נה יו"ר וועדת המכרזים מטעם החשב הכללי לאור חסמים אפשריים בהקמת "אשכול נגב". בשל שיהוי זה, פ

 מוצע שהרשות תורהבהתאם,  לרשות בבקשה להאריך את מועד שמירת המקום ברשת למכרז המדינה.

אמת וזאת מתוקף סמכותה לפי  0109עד חודש מרץ למנהל המערכת להאריך את תוקף ההתחייבות לחיבור 

והרשות  מותנית בהתקדמות הפרויקט המקוםת שמירחבר מליאה מבקש להדגיש כי  .(9)ו)0כו50מידה 

 . תעקוב אחר העניין

  הסכמה: פרסום השימוע אושר פה אחד

שמירת מקום ברשת למחזיק בסקר חיבור חיובי שמבצע סקר חיבור חדש לפי אמת המידה  -שימוע 1 7.

  .החדשה

  בוטל

 

 

 .הביטחוניותעדכון אופן מסירת הדרישות  – 4כ36תיקון אמת מידה  –שימוע 1 4.

נקבעו אמות המידה  25.11.2915מיום  661מישיבה מספר  3' בהחלטה מס :הצוות המקצועי מציג את הנושא 

נקבע כי אחד התנאים , 4כ36לאמת מידה ( ו()1()ד)בסעיף . המסדירות את הליך החיבור ברשת החלוקה

עמידה בדרישות ביטחון כדי להבטיח ט משרד האנרגיה על "אישור מקב"הינו , למיתקן במתח גבוה לסנכרון 



 

 

ט משרד האנרגיה המפורטות בנספח לאמת "את שרידות ואמינות המערכת שקובעת הרשות לפי הצעת קב

 .הנספח האמור טרם פורסם הן בשל קושי בטחוני והן בשל קושי טכני לפרטו באמות מידה ". מידה זו

בהתאם למתקנו , קש החיבור מבעוד מועדכי דרישות הביטחון יימסרו למב מוצע לקבוע, לאור האמור

 .ט הנדרש"וכך יידע מבקש החיבור מהן הדרישות בהן עליו לעמוד על מנת לקבל את אישור הקב, הספציפי

  הסכמה: פרסום השימוע אושר פה אחד

עדכון המועדים להגשת בקשה לבחינה מחדש של תשובת מחלק שלילית הקבועים בסעיף  – החלטה1 50

 (.1ט)5כ36לאמת מידה ( 1)קטן 

, 5כ36- 1כ36עדכנה הרשות את אמות המידה  23.12.2915מיום  הבהחלטת :הצוות המקצועי מציג את הנושא

בכפוף , מחלק יוכל לאפשר חיבור של מתקני יצור במתח גבוה לרשת החלוקה, כך שבהסכמת מבקש החיבור

על פי המועדים , רכיבי הרשת הנדרשיםעד להשלמת ההקמה של , למגבלה על שעות הזרמת האנרגיה לרשת

 .שיימסרו בתשובת המחלק

בהתאם לאמות המידה הנוכחיות , תיקון זה גם מאפשר לכל מי שהגיש בקשה במהלך השנה האחרונה לחיבור

לשוב למחלק ולבקש בדיקה מחודשת של , וקיבל תשובה שאינה חיובית, או לאמות המידה בנוסחן הקודם

  .הבקשה בהתאם להחלטה זו

נקבע כי הבדיקה המחודשת תתאפשר לכל מי שיבקש בדיקה מחודשת של  23.12.2915בהחלטה מיום 

הרשות מעדכנת . מאחר ומועד זה כבר חלף ואמת המידה טרם פורסמה ברשומות, 14.1.2929הבקשה עד ליום 

 .למשך שבועיים מיום הפרסום ברשומות חינה מחדש של הבקשות בהמועדים להגשת בקשה לאת 

 

 אושר פה אחד.  :החלטה

 

תיקונים להחלטת הרשות בעניין תוספת פרויקטים לתכנית פיתוח למערכת ההולכה לצורך  -החלטה .1.

  .קליטת אנרגיות מתחדשות

רשות החשמל קיבלה החלטה על תוספת  0.00.09מיום  659' בישיבתה מס :הצוות המקצועי מציג את הנושא

העיר מנהל המערכת על מספר טעויות , לאחר פרסום ההחלטה. ההולכהפרויקטים לתוכנית הפיתוח למערכת 

 .ביקש מנהל המערכת לפצל מספר פרויקטים לתתי פרויקטים, בנוסף. בתיאור הפרויקטים ובמועדים שלהם

 .החלטה זו נותנת תוקף לתיקונים שהומלצו על ידי מנהל המערכת

 אושר פה אחד.  :החלטה

 

 



 

 

 

ק"ו הנכללות  52לבדיקת הבקשות לאישור תעריף לחוות רוח בהספק העולה על סדר ניהול התור  -דיון1 3.

 בתחום הגיאוגרפי של ההסכם שייחתם עם משרד הביטחון

, הותנה כניסתו לתוקף של ההסכם 05.00.09מיום  020בהחלטתה מישיבה  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

המחזיקים בתוכנית מאושרת להקמת  MW 511עם משרד הביטחון בחתימה של יזמי חוות רוח, בהיקף של 

לקבוע בשאלה האם  המליאה דנה עבור הפתרון הטכנולוגי.  חוות רוח, על התחייבות בלתי חוזרת לתשלום

ק"ו הנכללות בתחום  01סדר ניהול תור לבדיקת הבקשות לאישור תעריף לחוות רוח בהספק העולה על 

 והוחלט שלא לקבוע סדר כאמור.  הגיאוגרפי של ההסכם שייחתם עם משרד הביטחון

 

 

 

 

 

 


