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 דבר היו"ר: סקירת הדוחות הכספיים של חח"י תחולת ריבית פיגורים. .1

 

 . 11.5.2020הנושא נשלח במייל לחברי המליאה ביום 

 ככול שיעלו שאלות הם יענו על ידי הצוות המקצועי. 

 

 הולכה ומשולבים במקום צרכנות. התחשבנות בגין ריבוי מתקני ייצור המחוברים לרשתה –החלטה  .2

את ייחוס האנרגיה המוזרמת המסדירה אמת מידה קובעת החלטה זו  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

לפי אמת המידה, האנרגיה שתיוחס בחצי שעה נתונה לרשת והאנרגיה הנצרכת בחצר צרכן במתח עליון. 

ת חצר, תיקבע על פי מועד ההפעלה המסחרית של כל מיתקן, כך שתיוחס קודם לצריכת חצר לצריכ

האנרגיה המיוצרת במיתקן שמועד ההפעלה המסחרית שלו הוא המוקדם ביותר וכן הלאה. בנוסף, אמת 

ב, לעסקת חצר. על פי אמת 85המידה קובעת את האופן בו משויך הספק של מתקן, עליו חלה אמת מידה 

ב ההספק המשויך לעסקת חצר יכול להיות עד גובה הצריכה המרבית השנתית של הצרכן.  אמת 85 מידה

המידה בהחלטה זו קובעת שבמקרה של ריבוי מתקנים בחצר הצרכן, ההספק המשויך לעסקת חצר של 

 מתקן נתון יהיה ככלל הפער בין הצריכה המרבית של הצרכן לבין סך ההספק של מתקני הייצור המותקנים

התקבלה תגובה   בחצר הצרכן ושהחלו לפעול מסחרית לפני מועד ההפעלה המסחרית של המתקן הנתון.

 שניתן לקבל את ההחלטה ללא שינוי ביחס לשימוע.סבור הצוות המקצועי  ,הלאחר בחינתואחת לשימוע 

ובפרט בנוגע לאופן ההתחשבנות על האנרגיה המוזרמת לרשת  חברי המליאה שאלו שאלות ביחס להחלטה

ולאחר מכן,  בכתב במייל הצוות המקצועי ישיב לשאלותיהםהוסכם כי  .במקרים בהם יש חובת רכישה

 הצעת ההחלטה תאושר באמצעות המייל.

 

 ביוםה פה אחד אושרההחלטה המתוקנת ובמייל לחברי המליאה תשובות הצוות המקצועי נשלחו 

25.5.2020. 

 (27.5.2020 )ההחלטה פורסמה ביום

 

 3כו35תיקון אמות מידה העוסקות בסקר חיבור לשם קבלת התחייבות לחיבור )אמות מידה  –החלטה  .3

 (.5כו35עד 

ובהם:  , לאחר שימוע ציבורי,תיקונים לאמת המידה מקבץמדובר ב הצוות המקצועי מציג את הנושא:

יהיה לבקש סקר חיבור רק אם המבקש אינו מחזיק בהתחייבות קיימת לאותו מתקן  ניתןתיקון שלאחריו 

מהיום בו ימים מהמועד בו פקעה ההתחייבות או  45ואם החזיק התחייבות כזאת בעבר, עברו לפחות 



 

 

כאמור. מנגנון זה נועד להבטיח כי מבקש החיבור לא  הודיע המבקש על ויתור על ההתחייבות לחיבור

את ההתחייבות באופן בלתי מוגבל מחד ולאפשר לשחקנים אחרים גישה למשאב הרשת  יוכל להחזיק

 שמחזיק למי מעבר הוראת; לחיבור ההתחייבות לתוקףחודשים  3-ב הארכה אפשרותמאידך; 

התקבלה תגובה אחת לשימוע שהתייחסה להיבטים אחרים  .הישנות המידה אמות מכוח בהתחייבות

ממליץ לקבל החלטה ללא שינוי מהותי מהנוסח שיצא לשימוע, למעט באמת המידה והצוות המקצועי 

חבר  .המתקן את להקים מעוניין החיבור מבקש לפיה המבוקשת המכסה את לשנות מאפשרתיקון נוסף ש

מליאה העיר על הניסוח "שינוי המכסה המבוקשת" שכן הדבר עשוי להתפרש כמו אפשרות לשינוי גודל 

סדרה בגינה מבוקש החיבור". הצוות המקצועי קיבל את אהחיבור המבוקש, והציע שינוי נוסח ל"שינוי ה

 ההערה.

 

 ההחלטה אושרה פה אחד.

 (19.5.2020)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 .ק"ו המחוברות לרשת החלוקה וההולכה 50התעריף לחוות רוח בהספק העולה על  עדכון -החלטה  .4

שהתקיימה  454 מישיבה( 938) 2 מס' בהחלטהנקבעה נוסחת התעריף ש הצוות המקצועי מציג את הנושא:

קובעת הצמדה , 20.2.2017שהתקיימה ביום  512( מישיבה 1137) 5' סבהחלטה מ עודכנהו 23.2.2015ביום 

מדד זה מתעדכן ומפורסם מדי מספר חודשים  .למדד מחירי טורבינות המפורסם על ידי חברת בלומברג

וערכי המדד נקבעים לכל חציון שנתי רלוונטי, גם ביחס לחציונים עתידיים מיום הפרסום, שכן המדד מבקש 

יימת מגמה של ירידת מחירי עקרונית ק להתחקות אחרי מחירי הטורבינות בהתאם למועד האספקה שלהן.

הטורבינות. לצד מגמת הירידה, קיימת שונות גדולה בין ערכי מדדים עוקבים, כך שלעתים על פני תקופה 

קצרה ניתן לראות ירידה ועלייה של המדד באחוזים משמעותיים. השונות במדד עשויה לייצר אי וודאות 

ודם ומתכנן סגירה פיננסית בטווח של מספר מסוימת בדבר גובה התעריף הצפוי ביחס לפרויקט אשר מק

על מנת לצמצם את השונות  חודשים. עניין זה התחדד לאחרונה בעקבות פניית יצרן לקבל אישור תעריף.

ולהגביר את רמת הוודאות תוך שמירה על סביבת המחירים הרלוונטית למועדי אספקת הטורבינות של 

חת התעריף כך שבמקום שההצמדה תהיה ביחס לערך את נוס ,לאחר שימוע ,הפרויקט, הרשות מעדכנת

הערכים  2הערך הקבוע בנוסחה כיום, ביחד עם   -ערכי מדד  3יחיד, היא תיקבע על פי ממוצע של 

 מוצע לקבל את ההחלטה בהתאם לנוסח שיצא לשימוע. התקופות שקדמו לו. 2-המתייחסים ל

 

 ההחלטה אושרה פה אחד.

 (19.5.2020)ההחלטה פורסמה ביום 

 

וולטאית בגודל קטן בהספק העולה  -מכסת המשך למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו –החלטה  .5

 וואט.-קילו 15על 



 

 

קובעת, לאחר על מנת לאפשר רצף של רישום בקשות להסדרה, הרשות  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

מנגנון להארכת תוקף המכסה על ידי הרשות, מבלי שהוא יפורסם להתייחסות נוספת   פרסום שימוע בעניין,

 םאינאף הם ככלל באופן דומה למנגנון קביעת המכסות הנוספות ותעריפן, אשר  מנגנון זה נקבע של הציבור

 . ם להתייחסות הציבורמימתפרס

מדרגה רביעית במכסה לא מוגבלת בנוגע ל 576המכסות הקבועות בהחלטה מוארכות בהחלטה זו בנוסף, 

 -וואט וקטן מ-קילו 15וולטאית בהספק העולה על -לצרכנים המקימים מתקנים על גגות בטכנולוגיה פוטו

למתקני יצור חשמל  מגה וואט 50מדרגה השנייה בהיקף של בנוגע ל 561ובהחלטה  וואט-קילו 100

עד ליום המכסות מוארכות  .וואט-קילו 15על העולה שאינו וולטאית בגודל קטן בהספק -בטכנולוגיה פוטו

 100)חלף  וואט –קילו  200 מתקני  התקנתעניין ל הארכת הוראת השעהבנוסף, קובעת הרשות  .31.12.2020

חברי המליאה דנו בסוגיית התעריפים והצורך לעדכנם לאור ירידת מחירי  . 31.12.2020עד ליום  וואט(-קילו

, הרשות תבחן את האסדרה הנדרשת למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה 31.12.2020-הפאנלים. מוסכם כי עד ל

 .התעריפים ותדון בפרט בעדכוןוולטאית בגודל קטן, -פוטו

 

 

 .ההחלטה אושרה פה אחד

 (19.5.2020)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 הארכת מועדי ביניים לצורך חיבור מתקן ייצור,  עקב משבר הקורונה. –החלטה  .6

לכל מבקש חיבור  מאפשרת לאחר שימוע ציבורי, מתקבלת, ההחלטה זו מציג את הנושא:הצוות המקצועי 

העוסקות בהליך  6כ2-35כ35 דחייה בכל אחד ממועדי הביניים הקבועים באמות המידה לבקש או שילוב

ימים, וזאת בהתאם לבקשת  90ובלבד שסך הדחייה לא עולה על  ,החיבור של מתקן ייצור לרשת החלוקה

 השילוב. או מבקש החיבור

 

 ההחלטה אושרה פה אחד.

 (19.5.2020)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 .עקרונות לפתיחת מקטע ההספקה במשק החשמל לתחרות באופן הדרגתי -שימוע משלים  .7

, לתחרות ההספקה מקטע אתבאופן מדורג  לפתוחבהמשך לכוונת הרשות  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 החשמל במשק ההספקה מקטע לפתיחת לפיילוט עקרונות 13.01.2019 יוםבציבור עיון הל פורסמו

מוצע לפרסם את העקרונות לשימוע נוסף עקב מספר שינויים מהותיים , . לאחר קבלת התגובותלתחרות

המספקים עפ"י העקרונות המוצעים . שנערכו, בפרט ביחס למבנה התעריף ולאופן ניהול המכסה של הפיילוט

במסמך  יםהמפורט םתעריפיבאופן וב, וזאת לצרכניהם את כל החשמל שהם יספקו ירכשו ממנהל המערכת

   לאור הערות חברי המליאה יבוצעו מספר תיקונים ויישלח נוסח מתוקן לאישור חברי המליאה.  .העקרונות



 

 

 

  .1.6.2020 ואושר פה אחד ביום השימוע המשלים נשלח לאישור חברי המליאה במייל

 (7.6.2020ביום  םפורסהשימוע המשלים )

 

 

 . 2030היוועצות בנושא יעדי אנרגיות מתחדשות לשנת  –דיון  .8

נערכה בחודשים האחרונים עבודה  בהמשך לפניית השר להיוועצות, הצוות המקצועי מציג את הנושא:

את ההיבטים הנובעים מהגדלת יעד  ומקיפה בנושא על ידי הגורמים המקצועיים ברשות החשמל אשר בחנ

.  העבודה כללה בחינה של פוטנציאל השטחים המתאימים להקמת מתקני 2030האנרגיות המתחדשות לשנת 

כן נעשה ניסיון להעריך  . כמויתוח מערך הייצורהשפעת המדיניות על פיתוח הרשת ועל פו הייצור הנדרשים

את העלויות העודפות שינבעו מקבלת החלטה על הגדלת היעד ולכמת את התועלות, בפרט התועלת מחיסכון 

נעשה  הצוות מסביר כי . נדרשים על מנת לממש את המדיניות במזהמים. לבסוף, נבחנו אילו צעדי מדיניות

שימוש בהנחות ובתרחישים שונים אשר קיימת אי וודאות בדבר התממשותם. כך למשל בחלק הדן בעלויות 

הנובעות מהגדלת היעד, מוצגים טווחים לאור אי הוודאות והקושי לחזות על פני שני עשורים את כל המגמות 

שהוקצב, לא ניתן היה לבחון  המשפיעות על העלות. בנוסף קיימים היבטים מסוימים אשר בהינתן פרק הזמן

ראשית  -הבחינה כללה שני הליכי שיתוף משמעותיים  לעומק ונדרש להעמיק בהם יותר את הבחינה בעתיד.

הליך שיתוף עם כלל הציבור באמצעות קול קורא שפורסם ובעקבותיו התקבלו התייחסויות רבות מעשרות 

המתחדשות. בנוסף, פנתה הרשות ליחידת תכנון  מגיבים שונים מתחומים שונים הקשורים לעולם האנרגיות

ופיתוח בחברת החשמל )תפ"ט( על מנת שהם יבחנו, בכלים העומדים לרשותם, את ההשלכות של קביעת 

היעד על תכניות הפיתוח של הרשת ושל מערך הייצור. הממצאים משני הליכי שיתוף אלו מוטמעים בעבודה, 

את האתגרים בתחום עבור מדינת ישראל על מאפייניה  הציגהיא לעבודה מטרת ה בפרקים הרלוונטיים.

משמעותית אך מושכלת של יעד האנרגיות המתחדשות  את היסודות שיאפשרו הגדלה להניחוהייחודיים 

שיופנמו הוסכם כי חברי המליאה ישלחו הערות לצוות המקצועי ובדיון הועלו מספר שאלות  בישראל.

 ציבור.ההערות יפורסם ליועבר לשר ובמסמך ש

 

 

 עקרונות לניהול המידע ופריסת מניה חכמה.  –דיון  .9

ויפורסמו לשימוע  במליאה הבאהעקרונות לניהול המידע יידונו הוסכם כי  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

שידונו אף הם באחת מישיבות  ציבורי. במקביל מגבש הצוות המקצועי עקרונות לפריסה של מנייה חכמה

 המליאה הקרובות.

 

 מחיר הגז של חברת החשמל לצורך העמסה וקביעת מחיר שולי – 57808מס'  החלטה –דיון  .10



 

 

 578שהתקבלה בישיבת מליאה  57808הדיון נערך בהמשך להחלטה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

המחיר השולי לגז של חברת  ביחס לאופן חישוביחידת ניהול המערכת  נחה אתשהצוות המקצועי יקבעה ו

שיטת קביעת המחיר השולי עסק בדיון ה .של הייצור השבו יש להתחשב לצורך ביצוע אופטימיזצי ,החשמל

של הגז. חבר המליאה מבקש לאשר עקרון לפיו מחיר הגז לצורך העמסה וקביעת המחיר ייעשה לפי מחיר 

ון זה. חבר הגז השולי ולהשאיר לצוות המקצועי להנחות את יחידת ניהול המערכת על אופן היישום של עקר

טוען שהיות והסכמי הגז של חברת חשמל ידועים, נדרש שהנושא יוכרע על ידי חברי המליאה אחר מליאה 

הוא  ולא על ידי הצוות המקצועי של רשות החשמל. עוד הוא מבקש שהמליאה תיקבע שהמחיר השולי כעת

. הוסכם על ידי חברי המליאה כי יפעלו לפי עיקרון מחיר שולי אך המחיר הקבוע לפי חוזה החברה עם לויתן

.עוד סוכם כי הצוות המקצועי יעדכן את חברי המליאה טרם ביצוע  לא ישמש כמחיר שולי LNGיודגש ש 

 . מחיר הגז השוליקביעת שינוי בהנחיית ינ"מ לגבי אופן 
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