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 באמצעים דיגיטליים( חלק מהנוכחים השתתפו)בשל הגבלות משבר הקורונה,  נוכחים:

 

 חברי המליאה:

 מר יואב קצבוי, מ"מ יו"ר רשות החשמל

 מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה

 משרד האוצררכז תחום אנרגיה, אגף התקציבים, מר הראל שליסל, 

 נציגת ציבור מטעם שר האנרגיהברכה חלף, ד"ר 

 

 באמצעים דיגיטליים( הפגישה התקבלה)בשל הגבלות משבר הקורונה,  צוות מקצועי:

 עו"ד חרות חסיד, יועצת משפטית 

 פיננסית-גב' רבקה לויפר, סמנכ"לית היחידה הכלכלית

 לוי, מ"מ סמנכ"ל חשמל ורגולציה מר עוז

 ת משפטיתצסגן בכיר ליועעו"ד דרור וגשל, 

 גב' נורית פלתר איתן, ראש אגף אסטרטגיה

 גב' מירב יוסף, ראש אגף צרכנות ובקרה

 גב' ליאת נחמיה, ראש ענף חשבונאות

 אגף הסדרה מר יוסי סוקולר, ראש 

 ראש אגף אנרגיות מתחדשותמר עלאא פחורי, 

 ופיקוח שטרית, ראש אגף רישוימר משה 

 שמעון, ראש תחום פיקוח ובקרה -עו"ד אורן בן

 אגף בקרת עלויותראש מר מיכאל תואתי, 

 גב' אסנת מרום, מזכירת המליאה

 עו"ד לימור בן יצחק, מחלקה משפטית

 מר גל שופרוני, מנהל תחום אנרגיה מתחדשת

 גב' עידית ימיני, מנהלת תחום בעקב, בקרה וחופש מידע

 מר איתי גוטגליק, מנהל אגף בקרה חשבונאית

 מר גל לבנט, יועץ ליו"ר הרשות

  מר נועם פרלסון, יועץ ליו"ר הרשות

הפרוטוקולים נערכים בדרך של תמצות עיקרי הדיון ואינם כוללים נושאים שנקבע כי  
בפרטיות של אדם או  כגון דיונים בעניינים העולים לפגוע , אינם מתאימים לפרסום

עניינים מנהלתיים , סוגיות הקשורות לביטחון המידע, סודות מסחריים, חברה
 וכדומה

 



 

 

 עו"ד מירן בנימין, מחלקה משפטית

 מנהלת אגף תחום תכנון פיזי ואיכות סביבה, שירלי לויגב' 

 

 מוזמנים חיצוניים:

 מר עידו מור, רפרנט אנרגיה, אג"ת, משרד האוצר

 רותם אבין, עוזרת מנכ"ל, משרד האנרגיהגב' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :סדר היום 

 

 ביטול רישיון מותנה לרימון אנרגיות מתחדשות –רישוי  .1

 בקשה לאישור העברת שליטה בחברת בית ניר פאוור בע"מ -רישוי  .2

 אסדרת מונה נטו – 191-191תיקון לאמות מידה –שימוע  .3

לעניין התחשבנות בגין ריבוי מתקני ייצור המחוברים לרשת  50885החלטת תיקון תחולת  –שימוע  .4

 ההולכה ומשולבים במקום צרכנות

( בעניין הארכת תוקף התעריף לחוות רוח בהספק העולה על 51280) 0תיקון החלטת רשות מס'  –החלטה  .5

להתאמת מערכות ק"ו המחוברות לרשת החלוקה וההולכה וחלוקת עלויות הפתרון הטכנולוגי הנדרש  58

 מכ"ם של משרד הביטחון כתוצאה מהקמת חוות הרוח

 קביעת התעריפים שיחולו על מתקן חלוץ ברנמילר, בטכנולוגיה פוטו וולטאית ואגירה –החלטה  .1

 2828עדכונים, שנויים ותוספות לאמות מידה צרכנות לשנת  –החלטה  .1

 ופן הדרגתיעקרונות לפתיחת מקטע ההספקה במשק החשמל לתחרות בא –החלטה  .0

 הארכת מועדים להליכים תחרותיים בעקבות הקורונה -דיון  .9

  PV5קיום הליך תחרותי  –דיון  .18

 1-4בקשה לקיום התייעצות בגיבוש עקרונות מדיניות בחינת היקף יחידות ייצור חשמל  –דיון  .11

 הצעה לשינוי נהלי פרוטוקול המליאה –דיון  .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 רוטוקול:פ

 

 רישיון מותנה לרימון אנרגיות מתחדשותביטול  –רישוי  .1

הוענק לחברת רימון אנרגיות מתחדשות בע"מ, רישיון  18.82.2815ביום הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 18מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח, המחובר לרשת ההולכה, בהספק של 

וביום  15.1.2828. כמו כן, ביום 18.81.2814מיום , 431מגוואט, בהמשך להחלטת הרשות, מישיבה מס' 

, פנתה בעלת הרישיון לרשות בבקשה לבטל את רישיונה המותנה ולקבל חזרה את הערבות 21.1.2828

שהופקדה על ידה. לאור הנימוקים שהציגה בעלת הרישיון והיעדר יכולתה להציג עמידה באבני הדרך להצגת 

, מצאה הרשות שניתן לבטל את הרישיון המותנה כמבוקש, ללא חילוט היתר בניה ולהוכחת הסגירה פיננסית

 הערבות המופקדת.

חברי המליאה מבקשים להבין מדוע במקרה זה, בו בעלת הרישיון לא הגיעה לסגירה פיננסית :  דיון במליאה

ש במועד שנקבע ברישיונה, לא תחולט הערבות המופקדת ברשות ומדוע לא יאסר על בעלת הרישיון להגי

הצוות המקצועי והמשפטי הסבירו כי מדובר כאן בבקשה לביטול הרישיון המותנה  בקשת רישיון חדשה.

ימים לפני הסגירה הפיננסית ולא באי עמידה באבן הדרך של סגירה פיננסית. במקרים  18אשר התקבלה 

ובדרך  רישיונה דומים בעבר, נהגנו בפרשנות המקלה שלא לחלט את הערבות שכן בעלת הרישיון מפסידה את

ואת המקום השמור לה ברשת ועליה לפנות בבקשה חדשה עם כל העלויות הכרוכות בכך, אשר תיבחן  כלל גם

הצוות  מחדש ע"י הרשות. זוהי גם הסיבה שלא אוסרים על בעלת הרישיון להגיש בקשה חדשה לרישיון.

 נות הרישוי עליהם עובדת הרשות. הסביר כי סוגיה זו עתידה להיבחן במסגרת תיקון תקהמקצועי והמשפטי 

 ההחלטה אושרה פה אחד2 

 (0252.5.52)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 בקשה לאישור העברת שליטה בחברת בית ניר פאוור בע"מ -רישוי  .2

בעלות רישיונות לייצור חשמל  11-החברה הינה בעלת השליטה בעקיפין בהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

מגוואט. החברה, ובעלת השליטה בה, ערבה אנרגיה בע"מ פנו לרשות בבקשה להעברת  11 -בהיקף כולל של כ

)להלן:  548210193, שותפות מוגבלת מס' 4מהאחזקות בחברה לידי הליוס אנרגיה מתחדשת  58%

ח חתימת עסקה בין הנעברת לבין חברת ערבה אנרגיה בע"מ. יצוין כי לנעברת ולבעלי "הנעברת"(, זאת לנוכ

השליטה בה, יש אחזקות ישירות ועקיפות בבעלי רישיונות נוספים ואולם לדעת הצוות המקצועי אין בכך 

בכדי למנוע את העברת השליטה המבוקשת. לאור האמור, ולאחר בדיקת הבקשה על נספחיה, ממליץ הצוות 

מקצועי באגף הרישוי לאשר את הבקשה שבנדון בנוסח הצעת ההחלטה המצורפת כנספח א'. בנוסף, מכיוון ה

שכאמור הנעברת ובעלות השליטה בה הינן בעלות אחזקות ברישיונות נוספים, יש לראות באישור הבקשה גם 

 לחוק משק החשמל. 13אישור להחזקת אמצעי שליטה בבעל רישיון נוסף, לפי סעיף 

נבדק נושא האחזקות הנוספות שיש לנעברת כדי לוודא שלא נוצר האם  חברי המליאה שאלודיון במליאה: 

בהספק כולל של רישיונות  21 לבעלות השליטה בנעברת ישנם עוד , הצוות המקצועי משיב כי כאן גורם ריכוזי



 

 

מגוואט לא יצור  11של  רישיונות בהספק קטן אף הוא 11 -מגוואט  כך שהעברת השליטה המבוקשת ב 21 -כ

הכולל עשרות בעלי רישיונות, ותחרותי בשוק מבוזר  בפי וי בלבד ובטכנולוגיה זו גורם ריכוזי שכן מדובר

כמו כן הוסבר שבטיוטת כללי הריכוזיות שתובא בקרוב בפני  .בהיקף כולל של מאוד רבות של מגוואטים

 המליאה, אין הגבלה על היקף החזקות פי וי. 

 

 אושרה פה אחד2 ההחלטה 

 (0252.5.52)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 אסדרת מונה נטו – 701-706תיקון לאמות מידה –שימוע  .3

 לאסדרת "מונה נטו". 191-191הרשות מבקשת לתקן את אמות מידה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

וקביעה לפיה התשלום לצרכן יבוצע לפי  התיקון העיקרי הוא ביטול שיטת התשלום לפי הקרדיט התעריפי

הערך התעריפי של הקוט"ש המיוצר, בהתאם לתעריף אחיד או לתעריף עומס וזמן )תעו"ז(. לצרכנים אשר 

 ברשותם קרדיט לא מנוצל, יומר הקרדיט לשווה הערך הכספי שלו וישולם לצרכן.

חברי המליאה מבקשים לברר מה קורה עם עדכון  ההסדרה,הצוות המקצועי הסביר את מהות דיון במליאה: 

 , וכן מה גובה החשיפה למשק החשמל הנובעת משינוי ההסדרה.שישפיע גם על אסדרת מונה נטוהתעו"ז, 

. ההסדר של מונה בעדכון התעו"ז השינוי המוצע ושאין להתנות את ת המקצועי מציין כי הנושא בעבודההצוו

הצוות יתמרץ הקמת מתקנים גדולים ביחס לצריכה הצפויה. המוצע לא נוי יהשכך ש 2819הסתיים בשנת נטו 

הסדר ה ,בהסדר תפשט את תהליך ההתחשבנויוהתיקון מעי מסביר את הסיבות בגינן מוצע התיקון: המקצו

מסורבל והוא מהווה חסם להתפתחות מקטע ההספקה לאור הקשיים שנובעים מהעובדה שההתחשבנות 

. מליאה מבקש לדון בנושא שוב, הוחלט כי הנושא ייבחן בשנית י. חברוהיצרן הפרטיעוברת דרך מנהל המערכת 

 לדיון נוסף. והעלאתטרם חברי המליאה יסביר ויפרט את הנושא להצוות המקצועי 

  עד שיתקיים דיון נוסף במליאה בנושא2 השימוע נדחהפרסום 

 

ריבוי מתקני ייצור המחוברים לרשת לעניין התחשבנות בגין  85558תיקון תחולת החלטת  –שימוע  .4

 ההולכה ומשולבים במקום צרכנות

שעניינה התחשבנות בגין  50885הצעת החלטה זו קובעת תחולה להחלטה  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

ריבוי מתקני ייצור המחוברים לרשת ההולכה ומשולבים במקום צרכנות. קביעת התחולה נדרשת משום 

כי  נקבע ,55080בהחלטה  13.85.2819שתוצאותיו פורסמו ביום  ,תקני פי.וי במתח עליוןשבהליך תחרותי למ

  .סדר הוצאת אנרגיה לרשתניתן יהיה לצרוך ישירות ממתקן פי וי המוקם בחצר צרכן ללא סייגים והגבלות של 

שקובעת את סדר : יו"ר הרשות מציג את הנושא ומסביר כי התיקון נוגע לתחולת אמת המידה דיון במליאה

ולא למהות ההתחשבנות בגין ריבוי מתקני ייצור המחוברים לרשת ההולכה ומשולבים במקום צרכנות 

, אשר הובילה להמלצה על םאת השתלשלות הענייני יםהמשפטית מסבירהמחלקה נציגי ההחלטה עצמה. 

תוצאותיו התחרותי ש ההליךבמסגרת תיקון תחולת ההחלטה. מדובר על תיקון שנדרש לאור החלטת המליאה 



 

 

שבו נקבע כי מתקן המוקם מכח ההליך יוכלו לצרוך חשמל מהמתקן לפי בחירתו,  55080בהחלטה  ונקבע

 . 50880עיקרון שנקבע לאחר מכן בהחלטה הבשונה מוזאת 

כי למעשה המליאה כבר דנה והכריעה מסבירים לעניין הצעת ההחלטה שבנידון, הצוות המקצועי והמשפטי 

המשולב במקום צרכנות ומחובר למתח מתקן פי וי מדובר בכאשר לגבי סדר הוצאת האנרגיה והשלכותיו 

על נוסח ההליך התחרותי. באותה ישיבה נקבע כי המליאה תשוב ותדון ביחס לנושא במסגרת ההחלטה  עליון,

המחלקה נימוקי .50885שאכן עשתה במסגרת החלטה  סדר הוצאת אנרגיה במקרה של ריבוי מתקנים, כפי

המשפטית הובאו לידיעת חברי המליאה בחוות דעת המשפטית שהועברה לחברי המליאה עם יתר החומרים 

 לדיון זה. 

חברי מליאה מעלים שאלה אם יש טעם לצאת בשימוע, שכן אין דרגות חופש משפטיות לקבל החלטה שונה 

ת מציינת כי נכון יהיה לצאת לשימוע הן מכיוון שמדובר בתיקון של אמות המשפטי לקהמזו שבשימוע. המח

  מי שרואה עצמו מושפע מההחלטה ומבקש להביע את עמדתו.ראוי לשמוע אם יש מידה והן מכיוון ש

 

 החלטה אושרה פה אחד2 צעת הה

 (0252.5.52ביום  השימוע פורסם)

 

 85הארכת תוקף התעריף לחוות רוח בהספק העולה על ( בעניין 81.55) 5תיקון החלטת רשות מס'  –החלטה  .5

ק"ו המחוברות לרשת החלוקה וההולכה וחלוקת עלויות הפתרון הטכנולוגי הנדרש להתאמת מערכות מכ"ם 

 של משרד הביטחון כתוצאה מהקמת חוות הרוח

משרד  מוללפתרון הטכנולוגי  הסיכוםתנאי כניסתו לתוקף של  תיקון הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 .31.12.2819שנחתם ביום  הסיכוםהביטחון לחוות רוח הנכללות בתחום הגיאוגרפי של 

משרד הביטחון משרד האנרגיה, עם  הסיכום הבין משרדיה כניסתו לתוקף של ת, הותנ51280בהתאם להחלטה 

המחזיקים בתוכנית מאושרת להקמת חוות  MW 388בחתימה של יזמי חוות רוח, בהיקף של ומשרד האוצר 

 רוח, על התחייבות בלתי חוזרת לתשלום עבור הפתרון הטכנולוגי.

  הסיכוםלצורך כניסת ליזמי חוות רוח להתחייב עבור תשלום עלות הפתרון הטכנולוגי  מאפשרתהרשות 

תיקון זה מגה וואט.  388-מ ןקט הםחוות הרוח  שלמגה וואט, גם אם הספק  388-, בסך כספי השווה ללתוקף

 נועד למנוע מצב בו התקדמות של יזם אחד תלויה בחתימה על התחייבות על ידי יזם מתחרה.

פנייתו  את  מפרטתאלא לא רלוונטית לנושא השימוע  והיאהתייחסות אחת לשימוע  ההתקבלדיון במליאה: 

 . ההיזם למשרד האנרגיהקודמת של 

 ההחלטה אושרה פה אחד2 

 (9.8.20202)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 

 



 

 

 קביעת התעריפים שיחולו על מתקן חלוץ ברנמילר, בטכנולוגיה פוטו וולטאית ואגירה –החלטה  .1

, על הרשות לקבוע תעריף 22.4.2813מיום  399מישיבה  1על פי החלטה מס'  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

-למתקני חלוץ על בסיס תעריף קיים לטכנולוגיה דומה. מתקן חלוץ ברנמילר הוא מתקן המשלב ייצור פוטו

וולטאי עם מתקן אגירה באמצעות חום.  בהתאם לכך, הרשות מחילה על מתקן חלוץ ברנמילר את התעריף 

וולטאית בשילוב קיבולת אגירה. -יך התחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטושנקבע בהל

שקבעה את התעריפים שיחולו על מיתקן חלוץ  550החלטה זו מבטלת ומחליפה את החלטת רשות מס' 

 לשימוע שפורסם טרם קבלת ההחלטה לא התקבלו התייחסויות. ברנמילר.

מליאה מבקש שההחלטה לא תהיה פרטנית ושהיא תחול על כל מתקני החלוץ בטכנולוגיה  חברדיון במליאה: 

כי בכל מקרה יש להביא כל החלטה בפני המליאה לצורך קביעה מהי טכנולוגיית מתקן החלוץ נשוא  ונענהזו 

 .הטההחל

 ההחלטה אושרה פה אחד2 

 (0252.5.52)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 5.5.ותוספות לאמות מידה צרכנות לשנת עדכונים, שנויים  –החלטה  .1

ייכנסו לתוקף עם ו להחלטהאמות המידה יעודכנו בהתאם לנספח המצורף  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 .פרסומן ברשומות

תיקונים ברובם לשימוע, התיקונים שהוכנסו לסט הם  ותהצוות המקצועי מציג את ההתייחסוי דיון במליאה:

בנוגע לזמנים של קריאת מונים  22 מת מידהאמ . מוסבר כי מנהל המערכת יוחרגמהותמחדדים ולא שינוי 

על פי הערות  ערך את כל תיקוני הנוסחהצוות המקצועי מעדכן כי  הנושא יטופל באמות מידה אחרות.ש כיון

 חברי המליאה. 

 ההחלטה אושרה פה אחד2 

 (75252.5.52)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 לפתיחת מקטע ההספקה במשק החשמל לתחרות באופן הדרגתיעקרונות  –החלטה  .0

לתחרות.  מקטע האספקה ייפתח חלטה זו קובעת עקרונות שעל בסיסםה הצוות המקצועי מציג את הנושא:

בשלב ראשון, וזאת לתקופה של שנתיים שבמהלכם תיבחן  MVA 388עד  ע"פ העקרונות, היקף ההספק יוגבל

החשמל המסופק כלל המספקים ירכשו את עוד נקבע כי ההסדרה לצורך יישום התחרות בשוק ההספקה. 

 בהחלטה.לצרכניהם ממנהל המערכת, וזאת על בסיס מנגנון תעריפי המפורט 

. חח"י יחת מקטע האספקה לתחרותלפתחברת החשמל הוצגה טענה מרכזית לאי מוכנות   דיון במליאה:

מתנה את מוכנותה בשלושה תהליכים: השלמת מערכת ניוד לקוחות, השלמת מודל סליקה והפרדת ניהול 

המערכת לחברה נפרדת. הצוות המקצועי מסביר שלהערכתו אין לקבל את עמדת החברה ושניתן לצאת לדרך 

 אם לא נתקיימו התנאים האמורים.אף גם אם בצורה חלקית 

 חבר מליאה, מדגיש את הבאים:



 

 

 היא אלו צרכנים לגייס שהכדאיות הוסבר. ביתיים צרכנים גם באספקה תחרותל נסווכשיהצורך בכך   .1

בעקבות  ולאחשמל לצרכנים ביתיים,  לספקקיימים כיום  למספקיםתודות לפתיחת האפשרות  בעיקר

למספקים החדשים. בעקבות בקשתו של חבר המליאה יעודכן נוסח ההחלטה  פתיחת מקטע האספקה

 כך שהאמור ישתקף בכתוב.

מידע על קיומו של מונה רציף למספקים פוטנציאליים, אחרת לא יוכלו המספקים  בהנגשה שלהצורך  .2

 לדעת לאיזה צרכן ניתן לפנות.

לבחון הגבלות על גודל הלקוחות שיכולים להשתתף באסדרה בשלב ראשון, על מנת לאפשר מבקש  .3

 של ההחלטה. השתתפות של צרכנים קטנים במסגרת המכסה 

 בדוא"ל. של ההחלטה הוסכם כי יישלח נוסח מתוקן         

 

 פ"בע שנענו שאלות העלו המליאה חברי, 71252.5.5"ל ביום בדוא המליאה לחברי נשלחה מתוקנת החלטה

 2המליאה חברי"י ע"ל בדוא אחד פה אושרה ההחלטה ובכתב ע"י הצוות המקצועי2

 (5252.5.52.)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 

וזאת בשל אורך המליאה ואילוצי  75252.5.5ביום  –החל מחלק זה, המשך המליאה התקיים במועד נוסף 

 זמנים2 

 

בעקבות  וולטאיים-להקמת מתקנים פוטו ולאסדרות הארכת מועדים להליכים תחרותיים -דיון  .9

 הקורונה

לאור המשכות התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם ובהנחה שבחודשים   :הנושא את מציג המקצועי הצוות

הקרובים ואף מעבר לכך, המשק צפוי להמשיך להתנהל תחת אילוצים שונים הנובעים מהמשך שגרת החיים 

עניין הארכת מועדים בחודשיים להתייחסות הציבור  את לבקש מוצע ,קורונה"(ה לצד מחלת הקורונה )"שגרת

 משגרת הקורונה.  לנבוע צפוייםנוספים, וזאת בהתחשב במכלול העיכובים ה

 מסגרתהבוש, הקורונה התפרצות של הראשון בגל בהתחשב שניתנה הקודמת הרוחבית הארכהל מהילהבד

להאריך גם את המועד המחייב והמרבי  כעתמוצע הוארכו רק הליכים העומדים להסתיים בטווח הקצר, 

 .וולטאית במיתקנים שיחוברו למתח עליון-לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 1בהליך מספר 

 זמנים ותבלוח לעמוד היכולת על גם להשפיע ויכולה להימשך צפויה הקורונה שגרתזאת עקב ההבנה ש

 .יותר ממושכים

לקביעת תעריף לייצור חשמל  2הליך מספר המחייב והמועד המחייב המרבי של  המועד כי מובהר עוד

במסגרת הארכת  יםוולטאית במיתקנים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך לא נכלל-בטכנולוגיה פוטו

. חלפו שכבר אלו למועדיםהארכות שניתנו עד כה נותנות מענה השסבור  צוותהשהמועדים בהחלטה זו משום 



 

 

בהתאם להחלטת  2של הליך מספר  להאריך בהליך זה את המועד המחייב המרבי המעודכן מוצע כןעם זאת, 

 )הארכת מועד בתוספת ערבות(. 511( מישיבה 51181) 1רשות מס' 

 הפניות. נוספות להארכות בבקשות ברשות התקבלוש הפניות של סיכום מציג: הצוות המקצועי במליאה דיון

 ושירות ציוד ספקיטענות בדבר עיכובים שונים הנגרמים עקב הקורונה מצד רשויות ממשלתיות ו/או  כוללות

 היכולת על הקורונה משפיעה בפועל כמה עד במדויק להעריך קשה כי מסביר הצוות. הזכייה למימוש הנחוצים

 עלולה הקורונה התפרצות עקב שנכפתה החדשה שהשגרה להניח יש אך שנקבעו בזמנים לעמוד יזם כל של

-התחרותיים לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו ההליכים שתנאילהוביל לעיכובים שונים. מכיוון 

 חבר .בחודשיים המועדים את להאריך מוצעוולטאית מאפשרים לרשות להעניק הארכה רוחבית בלבד, 

מתקופת  ירד בהקמהאיחור  שכל ךכ, התעריף הבטחת תקופתסיום ל מועד קביעתלשקול  ישהמליאה מציין כי 

כעת  לשנות קיים קושי כי  שיבמהצוות המקצועי וזאת כחלופה למנגנון חילוט הערבויות.  חריתסההפעלה המ

  שכבר יצאו לפועל אך נקודה זאת תיבחן לקראת ההליכים הבאים. ההליכיםתנאי  את

 "ל2בדוא המליאה חברי לאישור לשימוע החלטה הצעת יעביר המקצועי הצוות: סיכום

2 חברי המליאה העלו שאלות אשר נענו 71252.5.5ההחלטה נשלחה בדוא"ל לחברי המליאה ביום  הצעת

 2אחד פה אושרה ההחלטה הצעתבכתב ובע"פ על ידי הצוות המקצועי2 

 (70252.5.5ביום  פורסם השימוע)

 

 

 PV5קיום הליך תחרותי  –דיון  .18

מכרז פי וי תוצאות לאור  הליךהאת  האם לבטלהיא השאלה  :ודן במליאה הצוות המקצועי מציג את הנושא

בשילוב קיבולת אגירה במקטע הייצור וההולכה  וולטאית-טכנולוגיה פוטוהקיימות בתועלות ה לאורו אגירה

במקומו מכרז של פי ולפרסם  5 קרקעי הצוות המקצועי מציע לבטל את מכרז .התפתחות הצפויה בתחוםהו

 סוף שנה. לפני אשר יפורסם אגירה בשילוב וי 

 ויעביר אותה לחברי המליאה2ההחלטה: הצוות יכין הצעת החלטה 

 בכפוף לתיקון שביקש חבר המליאה2 ההחלטה אושרה  המליאהבדיון ההמשך של  75252.5.5-ב

 (77252.5.5 ביום פורסמה)ההחלטה 

 

 

 4-7בקשה לקיום התייעצות בגיבוש עקרונות מדיניות בחינת היקף יחידות ייצור חשמל  –דיון  .11

בשנים האחרונות, מדיניות ממשלת ישראל ושר האנרגיה היא להוביל  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

לסגור את  2810משנת  4808לצמצום הייצור בפחם. מדיניות זאת באה לידי ביטוי בהחלטת ממשלה מספר 

שבאתר הייצור אורות רבין בחדרה, בהתאם להחלטת הממשלה כאמור, חברת החשמל לישראל  4-1יחידות 

 .2822ביוני  1לא יאוחר מיום  4-1בע"מ פועלת להפסקת הפעלתן השוטפת של יחידות 



 

 

לכך, פנה שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, לרשות החשמל לצורך קבלת עמדתה טרם קביעת עקרונות בהמשך 

מדיניות לעניין היקף ואופן השימור הנדרש של יכולת ההפעלה של היחידות עד תום משך החיים ההנדסי 

 שלהן.

על רקע אירוע  פרויקט השימור נועד לשמש כ"ביטוח משקי" למקרה של הפסקה ממושכת באספקת גז טבעי

יכול לאפשר ייצור  4-1חירום הכוללת את זמן אירוע החירום וכן את זמן התאוששות המשק. שימור יחידות 

חשמל בפחם במקום ייצור בסולר ביחידות אחרות במשק. המשמעות של האפשרות לייצור באמצעות פחם 

אירוע החירום עצמו, יתכן מחסור  כחלופה לסולר היא חיסכון כספי בעלויות הדלקים הנדרשות. בנוסף, בעת

 בסולר ושימור היחידות יכול לתת מענה אף לצמצום מצב של אי אספקת חשמל במשק. 

תועלת כמותי המתייחס למכלול העלויות העודפות והתועלות המתקבלות מפרויקט -הרשות ערכה ניתוח עלות

 –לויות ישירות של הפרויקט סגירת היחידות. הניתוח מתייחס לע –השימור בהשוואה לחלופת הבסיס 

השקעות הוניות נדרשות, עלויות עובדים, עלויות תפעול ועלויות דלקים, וכן לעלויות חיצוניות הנובעות 

 עלויות פליטות מזהמים. –במישרין מהפרויקט 

-על פי ממצאי הניתוח, תחת ההנחה כי לא צפוי מחסור בסולר בחירום, פרויקט השימור מגלם תועלת של כ

ללא הפנמת עלויות זיהום האוויר. הפנמת עלויות זיהום האוויר העודפות של הפרויקט מביאה  ₪מיליארד  8.9

 .₪מיליארד  2.8לתוצאה לפיה לפרויקט השימור מיוחסת עלות משקית של 

יצוין כי פרויקט שימור מהסוג שנבחן הוא ייחודי מסוגו בעולם והוא כרוך בסיכונים רבים לרבות סיכוי לאי 

תו בזמן אמת וסביר להניח כי ממצאים אלו מפחיתים את כדאיות השימור. כמו כן, התייחסות הצלח

להשפעות הפרויקט על פליטות גזי חממה מפחיתה עוד יותר את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט שכן ליצור 

 חשמל בפחם מיוחסות פליטות עודפות ביחס לשאר יחידות הייצור במשק, הן בשגרה והן בחירום.

חד עם זאת ייתכן שקיימות תועלות נוספות אשר אין בידי רשות החשמל לכמת אותן, כגון הערך למשק י

 בשמירה על הספק נוסף למשק בחירום.

ככל שההנחה היא כי בעת אירוע החירום עצמו, בנוסף למחסור בגז טבעי צפוי למשק גם מחסור בסולר 

 לות של אי אספקת חשמל למשק. החשמל, עלות פרויקט השימור צריכה להיבחן גם מול ע

אין ביכולת הרשות להעריך האם בעת אירוע החירום יהיה מחסור בסולר ובאיזה היקף, אך די בכמות 

המובילה למחסור בייצור אנרגיה בכמות שיכולה להיווצר תוך מספר שעות או ימים בודדים בכדי להצביע 

במסגרתו יש לבחון חלופות להיבחן בנפרד, ולכאורה על כדאיות השימור, לדעת הרשות תרחיש זה צריך 

נוספות כגון הגדלת מלאי סולר אסטרטגי בחירום והבטחת קיומו או הגדלת זמינות הגט"ן, אשר יכולות לבטח 

  את המשק מתרחיש של אי אספקת חשמל במצבי חירום עקב מחסור בדלקי גיבוי.

החזרה משימור והתחלת ייצור ביחידות מליאה האם ניתן לקצר את זמן לשאלתו של חבר דיון במליאה: 

מראש של  אם יש התראה כי לטענת החברה, השיבחודש הצוות המקצועי  –בפרק זמן הקצר משבועיים 

למספר שעות להפעלות היחידות כך שפרק הזמן להפעלתן יתקצר ערך ישבועיים עד חודש החברה יכולה לה

  .בלבד



 

 

או  ריטהחלופת הבסיס צריכה להיות סגירה ללא גנערך דיון האם וניתוח עלות תועלת,  הצוות המקצועי הציג

שחלופת הבסיס תכלול גריטה ושסכום הגריטה יכלל בתחשיב עלות חברי המליאה מבקשים סגירה וגריטה. 

 .אותן לדעתם לא ייתכן שישאירו את היחידות בשטח ולא ייגרטוש תועלת כיוון –

במשק  המזהמיםבשגרה ביחס לעלויות  מזהמיםה גבוהים שלמבקש לבדוק סבירות של הערכים החבר מליאה 

 כולו. החשמל

, הצוות וכן בתפעול המתקן הנדרשות לצורך שימור שואל מדוע אין בצ"מ בהשקעות ההוניותחבר מליאה 

)ובכל מקרה  צביעת קונסטרוקציות והורדת קורוזיה אין צורך בבצ"מלעבודות פשוטות כהמקצועי עונה ש

הצוות מסביר שהתחשיבים התבססו בחלקם הגדול על אומדני עלויות של חח"י,  .מדובר בעלויות נמוכות(

 היא שאין לחברה אינטרס להציג אומדני חסר. נקודת המוצא ו

 בסולר, אז כדאיות השימור גבוהה. משמעויות השימור בתרחיש של מחסורהצוות מציג את 

ם מספר העובדים שצויין בעבודה שצפויים לפרוש במקרה של סגירת היחידות חבר מליאה ביקש להבין הא

המקצועי ענה כי לטענת  הצוות.הוא במקום חלק מהעובדים שצפויים לפרוש במסגרת הרפורמה או בנוסף

החברה עובדים אלו בכללם לא עומדים בקריטריונים של פרישה מוקדמת במסגרת הרפורמה ולכן מדובר על 

 מספר עובדים נוסף.

חבר מליאה מציין שאין לבחון את התועלת רק בהיבט של פער בין עלות הפחם לעלות הסולר בחירום אלא יש 

חירום ואז ההשוואה היא מול עלות אי אספקת חשמל. לטענתו לשר להתמקד גם בתרחיש של מחסור בסולר ב

, בחירום סולר על ניתוח לעשות אפשרחשוב בראש ובראשונה שבחירום יהיה חשמל. העלות היא משנית. 

חבר מליאה מבקש לחדד  .סולר באספקת בעיות אין או בעיות יש הזה בזמן האם היא המתבקשת השאלה

אין אפשרות לייבא ו מספקמלאי פחם זמן במהלכו יש שבה קיים  רק במקרההיא שהתועלת העיקרית מפחם 

הצוות  המקצועי טוען כי אומנם   .סולר, שכן ככל שמניחים שניתן לייבא פחם סביר שניתן לייבא גם סולר

ניתן להכריע בעד שימור היחידות  לאבהשוואה מול עלות אי אספקה, השימור לכאורה כדאי, אך טוען כי 

מבלי לבדוק עוד מספר חלופות שיכולות לצמצם אי אספקת חשמל בעת מחסור בסולר אשר לא נבחנו במסגרת 

העבודה ויתכן שהן יהיו כדאיות יותר. בין החלופות ניתן למנות פעולות להגדלת מלאי סולר אסטרטגי בחירום 

 ועוד. והבטחת קיומו, הגדלת זמינות גט"ן במשק,

הצוות המקצועי  מבהיר כי העבודה מציגה תג מחיר לשימור מבלי לבחון חלופות אחרות לשיפור הביטחון 

 האנרגטי וייתכן כי יש מקום לעבודה נוספת טרם קבלת החלטה. 

, ולכן  ניתן להתחיל בשימור ₪מיליון  188 -חבר מליאה מציין שעלויות ההון הראשוניות בשימור נמוכות, כ

 ת ולעצור אם בעתיד יימצאו חלופות כדאיות יותר.היחידו

הצוות המקצועי נשאל על האפשרות להסבת היחידות לגז והעברתן לידיים פרטיות ונענה כי זה לא מעשי  

מכיוון שלא ניתן להוציא אנרגיה מהיחידות במקביל למחז"מים החדשים,  ומכיוון שלא הותקנו ליחידות 

 להסב אותן.  סולקנים זה יהיה מאוד לא כלכלי

 

 



 

 

 לציבור2טרם הפרסום  הצוות המקצועי יחדד את העבודה בהתאם להערות חברי המליאההוסכם כי 

, חברי המליאה העבירו 71252.5.5טיוטה להתייחסות הציבור נשלחה לחברי המליאה בדוא"ל ביום 

לבקשת הצוות  הערותיהם2חלק מ הערותיהם לצוות המקצועי, אשר ענה בכתב לחברי המליאה וכן הטמיע

  לפני ההמלצה, על מנת לא לעכב את הפרסום לציבור2 ןהמקצועי הוסכם כי חלק נוסף מההערות יבח

 5252.5.52.טיוטה להתייחסות הציבור פורסמה ביום 
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 עובר למליאה הבאה2הנושא 

 

 :המליאה חברי בקשת

חברי המליאה מבקשים שהצוות המקצועי יציג במליאות הקרובות את תוכנית העבודה לשנה הבאה לאחר 

 גיבושן2 כמו כן, מבקשים לקבל צפי עבור נושאים שעולים בטווח הקצר באופן שוטף2 


