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תיקון רישיון מותנה להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה שאובה לחברת  -הצעת החלטה 

 הארכת מועד סקר חיבור מחייב.  –אגירה שאובה בנשר בע"מ  

, 4.12.2017מיום  532( מישיבה מספר 1209) 2בהחלטת רשות מספר הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

-את בקשת בעלת הרישיון לעדכן את ההספק הנקוב ברישיון ללאחר הליך שימוע, אישרה מליאת הרשות 

 מגוואט.  156

  בשישה  חודשים. ך שעניינה הצגת סקר חיבור מחייב בעלת הרישיון פנתה לרשות בבקשה להארכת אבן הדר 

ההארכה התבקשה בשל הצורך להמתין לתוצאות הליך השימוע שביצעה הרשות והצורך בעדכון הספק 

הרישיון, אשר מנעו מבעלת הרישיון מלהתקדם לקראת עמידה באבן הדרך, וכן בשל התארכות הליכי 

 התכנון בוות"ל.

כי בנסיבות המתוארות, לא יוארכו אבני דרך נוספות תוך הבהרה הארכת אבן הדרך המבוקשת  מוצע לאשר 

    מלבד אבן הדרך שעניינה הצגת סקר חיבור מחייב.

 

 חברי מליאה(  3נכחו פה אחד ) תמאושר: החלטה  

 

 

 בנושא אישור פטור משירותי תשתית עמדת רשות החשמל במסגרת חובת התייעצות  -הצעת החלטה  .3

 לתחנת הכוח או.פי.סי חדרה בע"מ.

 

קובע כי בעל מתקן קוגנרציה רשאי  ( לתקנות קוגנרציה1)ו()13סעיף הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

להחליט שלא להשתמש בשירותי התשתית או הגיבוי, ובלבד שהדבר ייעשה באישור השר, בהתייעצות עם 

הרשות, ומטעמים שיירשמו.  במקרה דנן חלוקת החשמל נעשית לתאגיד הנמנה עם תשלובת חברות 

אינה עוברת דרך מקרקעין שבמקרקעין שברשותו הוקם מתקן הקוגנרציה, וחלוקת החשמל אף 

 שלתשלובת הנ"ל אין חלק בהם. 

 הרשותמשכך, ולאחר בחינת בקשת בעלת הרישיון לאור האמור לעיל, המלצת הצוות המקצועי למליאת 

חשמל למפעלי נייר  חברת החשמל להעברתשירותי תשתית ב משימושלפטור את הבקשה היא לקבל 

אין בהמלצה זו כדי לפטור יצרן או צרכן המחובר לרשת החשמל שיחד עם זאת מוצע להבהיר כי חדרה. 

התעריף בגין הרכיב הקבוע שנקבע לרבות  ,מתשלום תעריפים בגין החיבור לרשתשל ספק שירות חיוני 

 .בעת רכישת אנרגיה מהמערכת , או השימוש ברשת08.01.2018מיום  534( מישיבה 1225) 3בהחלטה מס' 
 

 חברי מליאה( 3)נכחו  מאושר פה אחדהחלטה:                 
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 מונה נטו. – 200-196 –עדכון אמות מידה  -הצעת החלטה לאחר שימוע  .4

 

שילוב מתקן בהסדר מונה נטו יתאפשר על גגות ועל מאגרי מים בלבד. הגדרת הגג כוללת כיסוי עילי או 

צידי של בנין, בהתאם להגדרתו בחוק התכנון והבניה. בכלל זה גם כסוי לחניה או פרגולה. הגדרת מאגר 

 מים כוללת גם מי קולחין, מי שתיה ובריכות טיהור. 

ז המשתלבים בהסדר זה רשאים לבצע שינויים בגודל החיבור לרשת החשמל צרכני תעו״ –הגדלת חיבור  

הקיים עבורם, אך גודל המתקן המקסימלי יוגבל בהתאם לאמור באמות המידה, כך שלמתקנים של צרכני  

 תעו"ז גודל המתקן מוגבל לגודל החיבור המקורי.

חל האמור  - MW 1800-ות מעל ללאור עליית המכסות הסולאריות הכלל משקיות המוקצ -תעריף גיבוי  

בעניין תעריף גיבוי על מתקנים שטרם קיבלו מהמחלק התחייבות עקרונית  389בהחלטה  2.2.1בסעיף 

 לשילוב נכון למועד פרסום החלטה זו. 

הרשות קובעת בזאת תנאים באמות המידה  –שילוב צרכנים של מספקים פרטיים במסגרת ההסדר  

פקים פרטיים במסגרת ההסדר. תחולת סעיף הורחבה כך שצרכני מספקים להשתלבות צרכני חשמל של מס

פרטיים אשר קמו טרם קבלת ההחלטה יפעלו באותם תנאים החלים על צרכני חברת החשמל, החל ממועד 

 קבלת ההחלטה.

המאפשר העברת קרדיט בין צרכנים. סעיף זה  – 389בהחלטה  2.1.6בוטלה האפשרות כאמור בסעיף  

אשר  – 2014ות כניסתו לתוקף של העדכון בדבר "תעריף הרצפה" להסדר במהלך שנת התייתר בעקב

 מאפשר העברת קרדיט למחלק וזיכוי הצרכן בגובה תעריף הייצור. 

 שנה.  25ההסדר מוגבל לתקופה של  

 -שילוב מתקן במסגרת הסדר זה לא יתאפשר לצרכן אשר ישלב מתקן בהסדר התעריפי לגגות לאחר  

ניתן לשלב על הגג מתקן מונה נטו או מתקן בהסדר תעריפי, נוסף על  זה כלומר, החל ממועד. 1.1.2018

 . )אם קיים( המתקן הקיים כיום

 )למעט המקרה בו כל המתקנים פועלים בשיטת התחשבנות לפי ייצור( רבוי מתקנים בהסדרות שונות

 ם.יתאפשר רק לאחר קבלת החלטה על מנגנון התחשבנות בגין ריבוי מתקני

ובהסדר המקביל  בהסדר זה מתקבולי המתקן בוטלהלספק שירות חיוני  צרכן אפשרות הקיזוז של חובות 

זאת במענה לפניות גופי המימון אשר העלו חשש לשימוש לרעה באפשרות הקיזוז.  ,KW 100למתקנים עד 

בלבד, ללא חלופת עומדת אפשרות ניתוק  -לספק שירות חיוני כלומר, לצרכן אשר לא ישלם את חובותיו 

 קיזוז חובות.

לעניין משך העסקה ולעניין התקשרות עם מספק פרטי, יחולו גם  197( וסעיף )ה( באמת מידה 9סעיפים )א() 

על צרכנים שהתקינו מתקן בהתאם להסדר מונה נטו לפני מועד פרסום החלטה זו, החל ממועד פרסום 

 ההחלטה זו.

 .24.4.2018 –אושר ב  18.4.2048ביום  אההסכמה: נוסח מעודכן לאישור חברי המלי

 

 

 

 

 .וולטאית-הסדר סל לייצור חשמל במקום צרכנות בטכנולוגיה פוטו –הצעת החלטה לאחר שימוע  .5
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לצריכה עצמית גם מבלי לבקש בקשה להשתלב בהסדרה או  כל אחד זכאי לייצר חשמל הכוללת: התפיסה 

החלטה זו קובעת את התנאים שיחולו, כברירת מחדל, על  .בהליך תחרותי כזה או אחר שמפרסמת הרשות

 מי שעשה כן בעבר או שיבחר לעשות זאת בעתיד.

 

וולטאית -" אשר מאפשר לצרכנים לשלב מערכת סולארית פוטוברירת מחדלהסדרה זו מהווה "הסדר  

תת מענה ברשת החלוקה לצריכה עצמית במקום הצרכנות ולמכור את עודפי החשמל לרשת. ההסדר נועד ל

לצרכנים אשר ממגוון סיבות אינם יכולים או אינם מעוניינים להשתתף בהליכים התחרותיים שהרשות 

 מפרסמת מעת לעת, או בהסדרות תעריפיות אחרות.

 

כאשר מתודולוגיית העדכון תביא בחשבון את  תעריף המכירה לרשת יקבע על ידי הרשות ויעודכן מעת לעת 

לתעריפי ההליכים התחרותיים שיפורסמו על ידה, באופן אשר יצור תמריץ  הצורך לקבוע תעריף זה מתחת

  מהותי להשתתפות בהליכים אלו על ידי צרכנים.

 .24.4.2018 –אושר ב  18.4.2048הסכמה: נוסח מעודכן לאישור חברי המליאה ביום 

 

-בטכנולוגיה פוטועקרונות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל –הצעת החלטה לאחר שימוע  .6

 וולטאית למתקנים שאינם קרקעיים.

 

בנוסף בהמשך והחלטה זו מפרטת את העקרונות, הכמויות, ולוחות הזמנים להליך התחרותי הראשון. 

: אמות המידה אשר יחולו על את חוברת הכוללת לקראת ההליך התחרותי להחלטה זו תפורסם

תעריף לדוגמה, נוהל רישוי ביחס למשתתפים אשר  המשתתפים בהסדרה זו, הסכם רכישה לדוגמה, אישור

יהיו חייבים ברישיון ייצור, רישיון לדוגמה, טופס הצמדות, טופס הגשת הצעה, והסברים כלליים על ההליך 

התחרותי. הערות לחוברת יתקבלו במהלך שבועיים ממועד פרסומה. עדכונים לחוברת, אם יידרשו, 

לת ההערות. ההליך התחרותי הראשון יפורסם לאחר פרסום יתפרסמו תוך שבועיים ממועד סיום קב

 חוברת סופית. יובהר שבמקרה של סתירה בין האמור בהחלטה זו לבין החוברת, האמור בחוברת יגבר.  

 .24.4.2018 –אושר ב  18.4.2048הסכמה: נוסח מעודכן לאישור חברי המליאה ביום 

 

 

סולארי לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת,  הסדרה לייצור חשמל -הצעת החלטה לאחר שימוע   .7

 קילו וואט. 100וולטאית, בהספק שאינו עולה על -באמצעות מתקנים בטכנולוגיה פוטו

הסדרה זו נקבעה בהתאם למדיניות שר האנרגיה אשר הנחתה להגדיל את הכמויות המוקצות לאנרגיה 

צפויים להוות נדבך חשוב במימוש המכסה הקטנים . מתקני הגגות 2020עד שנת   MW 1,600-סולארית ב

הכוללת, משום שניתן להקים אותם בזמן מהיר יחסית, תוך השקעה מוגבלת ברשת ותוך מיצוי יעיל של 

 משאבי הקרקע. 

הרשות תשקול הגדלת המכסה המוקצית להסדרה זו בהמשך, בהתאם לקצב מימוש המכסות במסגרת  

לרבות הליכים תחרותיים ואסדרת "מונה  -רסמות על ידה ההסדרות הנוספות לאנרגיות מתחדשות המפו

 נטו". 
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ההסדר מוגבל למתקני גגות ולכיסוי מאגרי מים. הגדרת הגג כוללת כיסוי עילי או צידי של בנין, בהתאם  

להגדרתו בחוק התכנון והבניה. בכלל זה גם כסוי לחניה או פרגולה. הגדרת מאגר מים כוללת גם מי קולחין, 

 בריכות טיהור וכן דפנות של מאגרים.מי שתיה ו

צרכנים המשתלבים בהסדר זה רשאים להגדיל את החיבור על מנת למצות את שטח הגג, ובלבד שגודל  

 ק״ו. 100המתקן לא יעלה על 

 בהסדרה זו ניתן לצרכן המקים מתקן על גגו לבחור בין שתי שיטות התחשבנות מול סש"ח:  

בגין הצריכה העצמית וההזרמה  -בשיטת תשלום עבור ייצור"   בשיטה הראשונה המכונה "התחשבנות

לרשת זוכה הצרכן אשר הותקן במתקנו מונה ייצור בהסדרה זו  לתעריף עבור כל האנרגיה המיוצרת 

תוך שהוא מחוייב על ידי סש"ח בגין כלל צריכת  –במתקן, בין אם נצרכה על ידו ובין אם הוזרמה לרשת 

ן או מן הרשת( בתעריף הצריכה הרגיל. תעריף הייצור של המתקן זה מקובע החשמל שלו )בין אם מהמתק

 שנה ללא הצמדה.  25עבור הצרכן במועד התחייבות המחלק ותקף למשך 

זוכה הצרכן לתעריף עבור האנרגיה  -השניה המכונה "התחשבנות בשיטת תשלום לפי הזרמה  בשיטה

 – בתעריף המערכתיות בלבד יחויבצרכת מן המתקן המוזרמת לרשת מהמתקן בלבד, ואילו על האנרגיה הנ

 . ככל שיקבע בהמשך על ידי הרשות 

לצרכנים ניתנת אפשרות לבחור בין שתי שיטות ההתחשבנות במועד בקשת השילוב. אולם בשלב ראשון,  

עד להשלמת התאמת מערכת המחשוב ועד לקבלת החלטה בעניין החלת תעריף מערכתי על מתקנים קטנים, 

 רת התחשבנות בשיטת תשלום עבור ייצור בלבד.מתאפש

שילוב מתקן במסגרת הסדר זה לא יתאפשר לצרכן אשר ישלב מתקן במקום הצרכנות שלו בהתאם להסדר  

 . 1.1.2018-מונה נטו לאחר ה

, או במסגרת 1.1.2018-במקום הצרכנות לפני ה ן/יםמתק ואם שולבגם ניתן לשלב מתקן במסגרת הסדר זה  

תי שקבעה הרשות )בכל מועד(. במקרה זה התעריף שישולם לכל מתקן יהיה בנפרד בהתאם הליך תחרו

להסדר החל עליו. גישה זו נועדה לאפשר כיסוי של גגות במתקנים סולאריים גם אם הוקמו עליהם מתקנים 

 לאחר הסדרת כללי ההתחשבנות בגין –בחלק מהשטח בעבר. אפשרות זו תיכנס לתוקף במועד מאוחר יותר 

 ריבוי מתקנים במקום צרכנות

 –, מוצעת בהסדר זה KW 15-בשל הרצון להקל ולפשט הקמה של מתקנים קטנים, בהספק הנמוך מ 

אפשרות לפטור מהקמת מונה ייצור למתקנים אלו. אם בחר הצרכן באפשרות זו יגבו ממנו התעריפים 

מהקמת מונה ייצור תקפה רק עבור שעות ייצור. חלופת הפטור  1,600המערכתיים לפי מפתח נורמטיבי של 

צרכן שבחצריו לא מותקנים מתקני ייצור חשמל נוספים. כמו כן, צרכן שבחר שלא להקים מונה ייצור 

אפשרות זו תיכנס לתוקף לאחר ההתחשבנות עימו תיעשה בשיטת תשלום לפי הזרמה בלבד.  –במתקנו 

 הסדרת מערכת המחשוב בחברת החשמל.

זאת במענה  ,בהסדר זה מתקבולי המתקן בוטלהלספק שירות חיוני  צרכן ותאפשרות הקיזוז של חוב 

לפניות גופי המימון אשר העלו חשש לשימוש לרעה באפשרות הקיזוז. כלומר, לצרכן אשר לא ישלם את 

 עומדת אפשרות ניתוק בלבד, ללא חלופת קיזוז חובות. -לספק שירות חיוני חובותיו 
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 שבוע לאחר פרסום אמות המידה ברשומות. הרישום באינטרנט לתור עבור מתקנים אלו יחל 

במקביל להחלטה זו מפרסמת הרשות לשימוע את אמת מידה "עקרונות להתחשבנות בגין ייצור וצריכת  

 חשמל בשטחי מחלקים פרטיים" המבהירה את כללי התחשבנות בין מחלקים פרטיים, צרכנים, וסש"ח. 

הרשות צפויה לפרסם שימוע נוסף אשר לאמות המידה  של שילוב והחיבור של המתקנים לרשת החשמל.  

 עד להשלמת ישולבו המתקנים בהתאם לאמות המידה הקיימות.

 .24.4.2018 –אושר ב  18.4.2048הסכמה: נוסח מעודכן לאישור חברי המליאה ביום 

 

ת סודיות נתוני היצרנים והמספקים הפרטיים שמיר -א 4תיקון אמת מידה  –הצעת החלטה לשימוע  .8

 והפרדת מערכות המידע.

א מסדירה את החשיפה למידע סודי של יצרנים ומספקים 4אמת מידה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

הנוסח הנוכחי של אמת המידה מתמקד ביחידה לניהול המערכת  פרטיים על ידי עובדי חברת החשמל.

מנהל היחידה לחשוף חלק מהעובדים למידע המסחרי של יצרנים ומספקים ומסדיר את הסמכות של 

בזמן שחלף מאז פרסום אמת המידה, התחדד הצורך לחשוף  פרטיים בכפוף לחתימה על טופס סודיות.

מידע מסחרי פרטי. בפרט, התחדד הצורך בחשיפה למידע של הגורמים בחברת החשמל גורמים נוספים ל

 הבאים:

עובדים אלו זקוקים למידע מתוקף אחריותם לתכנון  –נון ופיתוח טכנולוגי )תפ"ט( עובדים ביחידת תכ .א

פיתוח הרשת, לביצוע סקרי התכנות וסקרי חיבור ולעבודות ניתוח מגוונות ביחס לעלות תועלת של 

 השקעות אפשריות במקטע ההולכה ובמקטע היצור. 

נתח את תחזית הביקוש הארצית המחלקה אחראית ל –עובדים במחלקת סטטיסטיקה וחקר שווקים  .ב

והאזורית בטווח הארוך ובטווח הקצר. מתוקף כך, נדרש למחלקה מידע ביחס לביקושים באזורים 

 ממוקדים ברשת, גם אם הצריכה היא בתחמ"ש בבעלות פרטית.

עובדים אלו נחשפים למידע במסגרת שרותי המניה שהם נותנים ליצרנים  –עובדים ביחידת המונים  .ג

 ולמספקים הפרטיים.

להרחיב את תחולת אמת המידה, כך שמנהלי היחידות והמחלקות  יוכלו לאשר לעובדים  מוצעלאור זאת, 

 מתוך היחידות והמחלקות הנ"ל להיחשף למידע מסחרי פרטי ולהודיע על כך לרשות. העובדים יחויבו

בנוסף, אמת  בחתימה על טופס סודיות ויחשפו רק למידע שיאושר על ידי מנהלי היחידות והמחלקות.

המידה קובעת לוחות זמנים להפרדה פיזית של מערכות המחשוב בהן נשמר המידע הסודי. עד להשלמת 

 ההפרדה הפיזית של המערכות, חברת החשמל תבצע הפרדה לוגית של המידע.

  

  צעת ההחלטה לשימוע מאושר פה אחד. הסכמה: פרסום ה  

 

עקרונות להתחשבנות בין מחלק לבין מנהל המערכת בגין ייצור וצריכת חשמל  -הצעת החלטת לשימוע  .9

 בשטחי המחלק. 

 

מחלקים היסטוריים ובעלי רישיון חלוקה )להלן: "המחלקים"( הם ספקי שירות חיוני וחלות עליהם אמות  

 המידה שקובעת הרשות. 
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גז וכן מתקני יצור בגז טבעי, -המחלקים הפרטיים מוקמים מתקני יצור סולאריים, מתקני ביו בשטחי 

והמחלקים מחויבים ברכישת האנרגיה המיוצרת בהם בהתאם להסדרת הרשות. המחלקים עוסקים גם 

 בפעילות הספקה עבור הצרכנים בשטחם.

כל חובות המחלק, ומגנון ההתחשבנות  לדעת הרשות, מעמדו של המחלק כספק שירות חיוני משית עליו את 

 בינו למנהל המערכת )או בעבר מול רשת ההולכה(, מוסדר באמות המידה של הרשות.  

יחד עם זאת, לאור ריבוי סוגי המתקנים, הרשות מוצאת לנכון לקבוע מנגנון ההתחשבנות בין המחלקים  

בין המחלקים לבין חברת החשמל לבין מתקני היצור המשולבים בשטחם, וכן את מנגנון ההתחשבנות 

 שיחול מעתה ואילך.

החלטה זו מתייחסת לכל סוגי המתקנים הקמים ברשת החלוקה לפי החלטות הרשות, בכלל זה מתקנים  

 המחזיקים אישור תעריף ומתקני מונה נטו.

י ביחס לכל סוג מתקן, המחלק מחויב בתשלום עבור אנרגיה ובגביית תשלומים נוספים מהצרכנים, לפ 

 הסדרת הרשות. 

המחלק מעביר את התשלומים שנגבו למנהל המערכת ומקבל שיפוי, באמצעות מנהל המערכת, עבור  

 התשלומים שהעביר לבעלי המתקנים. 

מהתחשבנות זו נובע למשל, כי ביחס למתקני מונה נטו, המחלק מקבל זיכוי עבור הקרדיט אשר נצבר לזכות  

התשלומים עבור עלויות האיזון, הגיבוי והשימוש ברשת של מתקנים הצרכנים ומעביר למנהל המערכת את 

אלו. בה בעת, צרכני המחלק מחויבים בתשלום עבור האנרגיה שהוזרמה לרשת המחלק ממתקנים שקמו 

 בהסדר מונה נטו.

באופן זה, הרשות מבטיחה שוויון מלא בין צרכנים בשטח חלוקה פרטי לבין כלל הצרכנים במשק, הן  

    הנוגעים למתקני היצור והן בהיבטים הנוגעים לצריכת אנרגיה.בהיבטים 

          

 .24.4.2018 –אושר ב  18.4.2048הסכמה: נוסח מעודכן לאישור חברי המליאה ביום 

 

המתח הגבוה, נתונים על שמירת  רשתמערכת המסירה וקווי פרסום נתוני  -הצעת החלטה לאחר שימוע    .10

 .מקום לתחנות כוח ונתוני תדר

 

להורות לחברת החשמל להעביר בנושא מוצע  הצוות המקצועי מציג את הנושא: לאחר שימוע שהתקיים               

לרשות החשמל או לפרסם באתר האינטרנט שלה את הנתונים בהתאם לטבלאות שיתווספו כנספחים לאמת 

 ,נתוני רשת המתח הגבוה, העליון והעל ונתוני תחנות הכוח להן נשמר מקום ברשתלהלן:ורט א' כמפ7מידה 

דו"ח ו 1.1.2016דו"ח חודשי של נתונים על שינויי תדר המערכת כפי שנרשמו אצל מנהל המערכת מיום 

יעמדו הנתונים שיועברו לרשות החשמל  .וולטאים-שנתי של הספק מותקן מצטבר ארצי של מתקנים פוטו

 לרשות הציבור בהתאם לנוהל המצורף להחלטה.

 

 החלטה: מאושרת פה אחד                  
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 כו בנושא עבודות תכנון מקדימות35-כה ו35תיקון אמות מידה    -הצעת החלטה לאחר שימוע .11

 

עבודות תכנון מקדימות, הקבועות באמת המידה, חיוניות לצורך הצוות המקצועי מציג את הנושא:  

השינוי מנהל המערכת. התקדמות בהליך התכנון שמקדמים יזמים למתקני ייצור והן מבוצעות רק על ידי 

, 17/2/2017מיום  2592באמת המידה יאפשר ליזמים שהוסמכו על ידי השר, מכוח החלטת ממשלה 

תשתיות לאומיות, זאת למרות שאין בידיהם רישיון ייצור מותנה וסקר להתקדם בהליך התכנון בוועדה ל

רשויות מקומיות וגופים אחרים המעוניינים בהעתקת תשתיות במתח עליון במימון היתכנות בתוקף. 

עצמי או באמצעות גופי מימון אחרים פנו לרשות בבקשה לאפשר להם להזמין ממנהל המערכת בתשלום 

כדי לקצר את משך התכנון ולאפשר למנהל המערכת להתחיל בקידום סטטוטורי עבודות תכנון מקדימות, 

  של רצועות התשתית לצורך העתקת הרשת המבוקשת. הרשות נענית לבקשה זו.

לבטל את המנגנון הקיים של השתת עלויות של עבודות תכנון מקדימות על כלל הציבור, מוצע כמו כן 

יצוע העבודה בתשלום מראש. עלות זו תנוכה מהמקדמה ולחייב כל מזמין עבודה מקדימה בעלות ב

 שתשולם במקרה של הזמנת חיבור על ידי צרכן או יצרן. 

 

 החלטה: מאושרת פה אחד                

 

בעניין קביעת תעריף לאבטחת מידע, לרציפות תפקודית ולאבטחה פיזית של  -הצעת החלטה לשימוע   .12

 פרטיים.יחידות הייצור של יצרני חשמל 

 

 הנושא ירד מסדר היום

 

עמדת רשות החשמל במסגרת חובת התייעצות לעניין אישור הקמת חברה בת  -הצעת החלטה לשימוע  .13

 לשירותי תקשורת לחברת החשמל מזרח ירושלים.

הרשות צריכה להמליץ לשר האוצר והאנרגיה על הקמת חברת בת של הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

חמ"י הגישה למשרד התקשורת בקשה לרישיון מיוחד למתן שירותי תמסורת ותקשורת  2014בשנת  חמ"י.

נתונים פנים ארצי נייח )כגון אינטרנט מהיר( ללקוחות עסקיים )בעלי רישיון מתן שירות וארגונים( באזור 

 חמ"י פנתה לשר האנרגיה ושר האוצר לקבלת היתר עיסוק.  מזרח ירושלים.

, לקוחות/מנויים יקושרו למערכת באמצעות רשת סיבים אופטיים במסגרת הקמת חברת התקשורת

על פי המודל של חמ"י, תוקם חברה בת המוחזקת באופן ישיר   הפרוסה על רשת החשמל שחמ"י מפעילה.

-בשותפות עם שותף עסקי חיצוני שטרם אותר. לפי היתר העיסוק, נדרשת השקעת הון על ידי חמ"י של כ

ורה לפתיחת אפיק רווחיות פוטנציאלי לחברה תוך ניצול משאבים קיימים ליון ש"ח, זאת בתמימ 7.5

ההחלטת המליאה לא תתפרסם,  -הערה של היועץ המשפטי  )פריסת סיבים על גבי קווי רשת קיימים(.

  והמליאה אישרה בעבר פעילות דומה לחברת חשמל.

שירותי תקשורת אינטרנט  הצעה לתת לשרים המלצה פריסת קווי תקשורת על גבי רשת החשמל, אספקת

  .51%חמ"י  תהיה בעלים בחברת בת   לתושבי מזרח ירושלים. מהיר

                 

           סכמה: השימוע מאושר פה אחד.ה              
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בעניין פרסום לוחות תעריפים עבודות על חשבון אחרים )עע"א( למערכת  -הצעת החלטה לשימוע  .14

 ק"ו . 400-ו 161הולכה ברשת 

הרשות מבקשת את התייחסות הציבור ביחס לכוונתה לקבוע לוח הצוות המקצועי מציג את הנושא:               

תעריפים חדש לעבודות תשתית ברשת הולכה קיימת, כגון: העתקת עמודים, הגבהת עמודים וכד'. עבודות 

, נתיבי איילון, רכבת ישראל, 6יש אלו מוזמנות בדרך כלל על ידי גופי תשתית גדולים כגון : מקורות, כב

 חברת נתיבי ישראל וכד'.

וכעת קובעת  2006תעריפים לעבודות תשתית ברשת המתח הגבוה והנמוך נקבעו על ידי הרשות בשנת  

 הרשות תעריפים לעבודות תשתית אלו גם ברשת המתח העליון. 

קבעה הרשות בסיס תעריף למקטע  08/01/2018מתאריך  534( מישיבה מס' 1225)3יצוין כי בהחלטה מס'  

. בהחלטה זו נכללו, בין היתר, גם עלויות לקילומטר קו חדש שמוקם, שדרוג ק"מ 2018-2022הרשת לשנים 

קו של רשת וכד'. עלויות אלו התבססו על מפרטים לכל מרכיב של עבודה והרשות מבקשת לאשר את 

וות המקצועי ברשות נעזר ביועצים הרשות ביקשה לקבל מפרט מלא והצ .המפרטים והעלויות כעת

הרשות הקפיאה למרות שעם מחירון לעבודות על חשבון אחרים  תחברת חשמל עובד 2010-חיצוניים.   מ

  תעריף.המחירון 

 

  חברי מליאה(.  3הסכמה: פרסום הצעת ההחלטה לשימוע מאושר )נכחו      

 

 שינוי במיקום חיבור קיים. בעניין תשלום שצרכן נדרש לשלם עבור –הצעת החלטה לשימוע  .15

העבודות הנדרשות לביצוע על ידי ספק שירות חיוני בעת בקשה לשינוי הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

במיקום החיבור תלויות בשינוי המבוקש. לעיתים העבודה הנדרשת זהה לביצוע חיבור חדש ולעיתים 

הקיימות אינן מסדירות את התשלום שעל אמות המידה העבודה הנדרשת אינה מצדיקה חיוב חיבור חדש. 

מבקש החיבור לשלם עבור השינוי המבוקש. במתח נמוך שינוי במיקום האבטחה הראשית של החיבור גורר 

שינוי בתוואי כבל ההזנה הראשי, שינוי זה מצריך פירוק התשתית הישנה והקמת תשתית חדשה במיקום 

קבוע שספק שירות חיוני יחייב את מבקש החיבור אחר, כלומר הקמת חיבור חדש. לכן מוצע בשימוע ל

 -בהתאם לסוג השינוי המבוקש: שינוי מיקום חיבור הגורר שינוי במיקום האבטחה הראשית של החיבור

שינוי מיקום חיבור שאינו משנה  ללוח התעריפים. 4.3עלות החיבור תהיה כעלות  חיבור חדש כקבוע בלוח 

החיוב יהיה בגין העבודה המבוצעת בהתאם לתעריפים בפרק  -את מיקום האבטחה הראשית של החיבור

התשלום יהיה בהתאם לעבודות המבוצעות  -ללוח התעריפים "עבודות על חשבון אחרים". במתח גבוה  4.4

"עבודות על חשבון אחרים", שכן עלות שינוי מיקום החיבור אינה מגיעה  4.4בפועל בהתאם ללוח תעריפים 

 חדש,.לגובה עלות של חיבור 

יובהר שעד עתה, ספק שירות חיוני חייב צרכנים על שינוי במיקום החיבור ללא כלל ברור. אם השינוי לא 

היה משמעותי החיוב היה בהתאם לעבודות שביצעה החברה לפי מחירון ע.ע.א ואם השינוי היה משמעותי 

 החיוב בוצע בהתאם לעלות חיבור חדש.

 

חברי מליאה, אחד נמנע בשל ניגוד  3אושר )הצביעו הסכמה: פרסום הצעת ההחלטה לשימוע מ

  עניינים(. 
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בעניין בסיס התעריף  8.1.2018מיום  534( מישיבה מס' 1225)3עדכון החלטה מס'  –הצעת החלטה  .16

 .2022-2018למקטע הרשת לשנים 

 

לפרסום ההחלטה, התקבלו ברשות מספר פניות בטענות בהמשך הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

לטעויות שנפלו בהחלטה ו/או שאלות הבהרה, הן מצד השוק הפרטי והן מצד חברת החשמל. לאחר 

 להלן: פורטכמאת החלטתה הרשות מעדכנת שבחנה את הפניות, 

  בתיקון המדובר בתיקון טעויות סופר, ללא צורך  – 6,8בהתייחס לתיקונים המפורטים בפרקים

 תעריפי.

  בעקבות התייחסויות שהתקבלו מהציבור, הרשות מציגה  – 7,8בפרק בהתייחס לתיקונים המפורטים

פירוט של התאמת עלויות התפעול בספרי חברת החשמל לעלות המוכרת. כמו כן מעדכנת את העלות 

 המוכרת.

  הייתה להכיר בעלויות  במועד פרסום השימוע כוונת הרשות – 11בפרק בהתייחס לתיקונים המפורטים

 בהתאם לשיוך העלויות הבא:

 סוגי השירות מקטע
השירות שיעור 

 מהמקטע

 50% קווי מתח גבוה עלויות מקטע חלוקה

 25% השנאה ממתח גבוה למתח נמוך )תחט"ר(

תח נמוךקווי מ  25% 

חלוקהסה"כ העלות המוכרת למקטע ה  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאחר קיום השימוע, ולאור הפער בין הקצאת העלויות שאמורה להיות במקטע החלוקה ובין ההקצאה 

החליטה הרשות להשאיר את  ,10.7.06מיום  174ישיבה מס' מ 4רשות ה מס'  תהחלטהקיימת במסגרת 

 על כנה. זאת, לאור כוונתה לבחון את היחסים המתאימים במהלך תקופת 174ההקצאה הקיימת בהחלטה 

 (. 2019הבוחן. מכאן, שייתכן שהיחסים ישתנו במועד עדכון התעריף הבא )שנת 

בשל טעות סופר, שיעור השירות מהמקטע שהוקצה לעלויות מקטע החלוקה הועתק מהחלק שהתייחס לקווי 

, ולא לשקלול קווי המתח הגבוה והנמוך, כפי שמתבקש ממבנה התעריף 174המתח הגבוה בלבד בהחלטה 

ולאור העובדה שהערכים שהוזנו בתעריף הנוכחי אינם סוטים מערכים סבירים  אף טעות זו עלהנוכחי. 

 שהייתה הרשות יכולה להזין לאור השימוע שפורסם והמידע שקיים בידיה ביחס לעלויות מקטע החלוקה, 

ת החליטה הרשוועל מנת להבטיח יציבות של תעריפים ולמנוע תנודתיות במהלך שנת התוקף של התעריף, 

שלא לתקן את השלכות טעות הסופר בעת הזו. עם עדכון התעריף השנתי הבא, תשקול הרשות לעדכן את 

, בהתאם לערכים המדויקים כפי שייגזרו מהשלמת הבדיקה שעורכת 2018התעריפים, לרבות ביחס לשנת 

 הרשות בעניין. 

עליו הוחלט בסופו של דבר  כך שלא יובן שאכן שיעור השירות מהמקטע 2 -ו 1הרשות מתקנת את סעיפים 

 .   174זהה לזה שנקבע במסגרת החלטה 



 

 91012ירושלים,  1296ת.ד 
 

 972-2-6217111: 

 

 

info@pua. il  

 Http: // www.pua.gov.il  

  

PO.Box 1296, Jerusalem,91012 
 

 972-2-6217122 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

  1לשם הבהירות והשקיפות, הרשות מעדכנת את תיאורי סוג הלקוח והכותרות בלוח התעריפים-

5.4. 

  המדובר בתיקון הערות שהתקבלו מהציבור וטעויות סופר. -בנספח המתודולוגיה 

  בכדי לשנות את התעריפים שאושרו במסגרת  זו,בתיקונים עליהם הוחלט בהחלטה אין מובהר כי

בנושא עדכון שנתי לתעריף החשמל  8.1.2018מיום  534( מישיבה מס' 1126)4החלטת רשות מס' 

הפרשים בין השירותים על פי השיעורים שבתעריף בפועל למול השיעורים בהחלטה זו יבואו . 2018

 לידי ביטוי בעדכון השנתי הבא.

  2-5.4"משלוח חשבון" ועדכון לוח  התעריפים  22נפרדת התיקון לאמת מידה בנוסף ייקבע בהחלטה 

 והוטמעו כעת באמת המידה.  534אשר נקבעו בהחלטה  "תעריפי השירותים המורחבים"

 

 

הכתוב בהחלטה ובין חישוב התעריף, כפי שאושר על ידי קיימת אי התאמה בין הצוות המקצועי מסביר ש

בחלוקה בחישוב התעריף בוצע על סמך הטבלה שהופיע בהחלטה ולא ייחוס העלויות  .חברי המליאה

את החישוב  , כפי שהוחלט. לאור זאת, הרשות מחליטה להשאיר2017בהתאם ליחסים שהיו בתעריף בשנת 

ואילך  2018את החישוב של ייחוס העלויות. תוצאת החישוב תחול משנת  2018על כנו ולבצע בשנת 

  פיצוי בגין פיגור.במסגרת שנה זו, ככל שיהיו, יחושבו  והפרשים בגין

 

 החלטה: מאושרת פה אחד              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


