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קביעת תעריפים לשירותי ניהול של מערכת החשמל  –( 989)4תיקון תחולת החלטה מס'  –שימוע בע"פ  .3

 )תעריפים מערכתיים(.

סדרת מונה נטו ועדכון ההסדרה לייצור חשמל סולארי לצריכה עצמית והעברת העדכון –שימוע משלים  .4
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 (.2018עדכונים, שינויים ותוספות לאמות מידה צרכנות )פברואר  -הצעת החלטה לאחר שימוע  .6

 תכנית ההעמסה הכללית ופרסום מחיר שולי חצי שעתי. - 93עדכון אמת מידה  –הצעת החלטה לשימוע  .7

בנושא  10.12.2014מיום  445מישיבה ( 914) 1ביטול השימוע לעניין תיקון החלטה מס'  –הצעת החלטה  .8

 מגה ואט ולמספקים פרטיים. 16הסדרת המשך תעריפית ליצרני חשמל קונבנציונליים פרטיים מעל 

 בדיקות קבלה.  -הצעת החלטה לאחר שימוע  .9

 

 סדר ה 
 :דיון

 יו"רדבר  .1

 :רישוי  .2

תיקון רישיון מותנה להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה  -הצעת החלטה  .א

 הארכת מועד סקר חיבור מחייב –( בע"מ  2014שאובה לחברת אלומיי אגירה שאובה )

 

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

בארבעה  אישרה מליאת הרשות הארכת אבן הדרך שעניינה הצגת סקר חיבור מחייב, 4.12.2017

חודשים, עקב בקשת בעלת הרישיון. ההארכה התבקשה בשל הצורך להמתין לתוצאות הליך 

שימוע שביצעה הרשות והצורך בעדכון הספק הרישיון, אשר מנעו מבעלת הרישיון מלהתקדם 

יון נכנס לתוקף לאחר קבלת אישור שר האנרגיה ביום תיקון הריש.  לקראת עמידה באבן הדרך

בשל פער הזמנים שבין אישור המליאה לבין כניסת תיקון הרישיון לתוקף, אשר מנע . 24.1.2018

מבעלת הרישיון מלהתקדם לקראת עמידה באבן הדרך ולהזמין חיבור לרשת החשמל, ביקשה 

רכת אבן הדרך בחודשיים האשר אלמוצע  בעלת הרישיון להאריך שוב את מועד אבן הדרך.

כי בנסיבות המתוארות, לא יוארכו אבני דרך נוספות מלבד אבן הדרך , תוך הבהרה נוספים

 . שעניינה הצגת סקר חיבור מחייב

 

 )נכחו שלושה חברי מליאה(. מאושרת פה אחד : החלטה  

 

 חדרה OPCבקשה לפטור משירותי הולכה לתחנת  -הצעת החלטה  .ב
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 נדחה למליאה הבאה.               

 

מערכת החשמל קביעת תעריפים לשירותי ניהול של  –( 989)4תיקון תחולת החלטה מס'  –שימוע בע"פ  .3

 )תעריפים מערכתיים(

הוחלט על פרסום הצעת החלטה   23.10.2017מיום  528במליאה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

קביעת תעריפים לשירותי ניהול של מערכת  –( 989)4החלטה מס'  תיקון תחולת בעניין לשימוע ציבורי 

. לבקשת מגישי ההתייחסות לשימוע, הוזמנו להשמיע טענותיהם בע"פ בפני החשמל )תעריפים מערכתיים(

 הרשות. 

 

 רשות שדות התעופה
 

 מרימון
 רותם גז טבעי

 אסם יניב
 רימון אנרגיה בעמ

 מפעלי גרנות
 

zago 
 שניב

AB 
 טבעי נגב גז

 התאחדות התעשיינים
 טלמניע

 יצחק קאלי
 

לצריכה עצמית והעברת עדכון הסדרת מונה נטו ועדכון ההסדרה לייצור חשמל סולארי  -שימוע משלים .4

 עודפים לרשת

החליטה הרשות על פרסום הצעות  4.12.2017מיום  532בישיבה מס' הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 -175-177מונה נטו ובעניין עדכון אמות מידה  -196-197בעניין עדכון אמות מידה החלטה לשימוע ציבורי 

הסדרה לייצור חשמל סולארי לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת, באמצעות מתקנים בטכנולוגיה 

קילו וואט. באמות המידה המעודכנות המצורפות לשימועים  50וולטאית, בהספק שאינו עולה על -פוטו

ות כי במקרה של חוב צריכת חשמל, המחלק רשאי, כחלופה לניתוק, לקזז את חוב מתשלום קיימת אפשר

המגיע לצרכן בעד ייצור האנרגיה.  הרשות מבקשת כעת לשמוע את התייחסות הציבור גם לגבי האפשרות 

 שמחלק לא יהיה רשאי לקזז את החוב האמור.

 

 הסכמה: פרסום השימוע המשלים מאושר פה אחד.

 

 אמפר 1*16יף ייחודי לגודל חיבור הוספת תער  -החלטה לאחר שימוע הצעת  .5

אמות המידה מגדירות מתקן צריכה ייחודי כמתקן המחובר בגודל הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

אמפר.  הצורך להתייחס למתקני צריכה ייחודיים בא כדי לתת מענה מעשי וכלכלי  25-חיבור הקטן מ

רכת במתקני צריכה קטנים, כגון: שלטי פרסום, תחנות אוטובוס, עמדות לאופן מניית האנרגיה הנצ

כרטוס לאוטובוס, עמדות להשכרת אופניים וכדו'. אמות המידה מסדירות את אופן בו יותקנו )באופן 
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הנוכחי קובע  8-4.3ם קני צריכה ייחודיים, לוח התעריפימדגמי( מונים למתקנים אלה.  בהתייחס למת

. הניסיון שנצבר עד היום מצביע על כך אמפר בלבד כחיבור ייחודי 6בגודל חיבור של נים תעריפים למתק

שישנה דרישה מצד מבקשי חיבור לגודל חיבור גדול יותר, ועדיין במסגרת מתקן צריכה ייחודי.  תעריף 

ללוח  8-4.3בלוח  1ף אמפר הוא בהתאם לנוסחה שבסעי 16*1חיבור שישולם עבור חיבור בגודל של 

 . התקבלו התייחסויותלא יפים. הצעת ההחלטה פורסמה לשימוע והתער

 

 )נכחו שלושה חברי מליאה(. החלטה:  מאושרת פה אחד

 

 (2018לאמות מידה צרכנות )פברואר עדכונים, שינויים ותוספות  -הצעת החלטה לאחר שימוע  .6

הצעת  אמות מידה שעניינן שירותים לצרכנים.  המדובר בעדכון הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 ההחלטה כוללת שירותים חדשים או תיקוני נוסח והבהרות, והכל באמות מידה קיימות.
 

 אלו עיקרי ההצעה:

 ":ב' "מוקד טלפוני 7אמת מידה 

 תיקוני נוסח והבהרות שירותים חדשים

עדכון אוטומטי של צרכן  בצפי זמן המתנה 

 דקות 3העולה על 

 "קיום" תקלה במקום "פירוט" תקלה

 10מענה אנושי "ככל הניתן" במקום "תוך  שירות השארת הודעה לשיחה חוזרת של נציג 

 דקות"

מידע בדבר החזר חשמל על בסיס היידוע לגבי  שעות 3זמן המתנה לשיחה חוזרת לא יעלה על 

 הפסקות במתח גבוה )במקום כללי כיום(

הקלטה לפרק הקלטת שיחות במוקד, שמירת 

 זמן של שנה, יידוע צרכן בדבר הקלטת השיחה

 שת"פ מועצה אזורית ורשות מקומית

 

 "מונה ותפעול מונה": 15אמת מידה 

 תיקוני נוסח והבהרות שירותים חדשים

קביעת מועד מדויק להסרת  -לבקשת צרכן עוד קריאת מונה בעת הסרתו באמצעות צילום תי

 מונה

 

 חשבון":"תכולת  23אמת מידה 

 תיקוני נוסח והבהרות שירותים חדשים

הבהרה כי השוואת חשבונות צריכה אזורית  בדוח השנתי: פירוט כלל החוזים של צרכן

 בחשבונות ביתיים בשל אופיין צריכה דומה

 צרכנים בכל גודל חיבור מקבלים שירותי רשת בדוח השנתי: דיווח דקות אי אספקה לצרכן 

 

 

הצעת ההחלטה פורסמה לשימוע והתקבלו שתי התייחסויות המפורטות במסמך הטענה מענה שהוגש 

כמו כן נקבע כי לחברי המליאה עיקר התיקונים שנעשו בעקבות השימוע הם תיקוני הבהרה ונוסח. 

 תחילת אמות המידה מיום פרסומם ברשומות.
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 )נכחו שלושה חברי מליאה(. החלטה:  מאושרת פה אחד  

 

 תכנית ההעמסה הכללית ופרסום מחיר שולי חצי שעתי - 93עדכון אמת מידה  –הצעת החלטה לשימוע  .7

מסדירה את אופן קביעת תכנית  נוכחיה הבנוסח 93הצוות המקצועי מציג את הנושא: אמת מידה 

לתקן את אמת המידה כך שתפרט באופן שקוף את  מוצע ההעמסה הכללית במשק על ידי מנהל המערכת. 

של מתקני הייצור הכללית ההעמסה  וא השיקולים המנחים את מנהל המערכת בעת קביעת  תוכניתמל

יום  במשק לחשמלחצי שעתי שולי קביעת מחיר אמת המידה עקרונות לבנוסף, תכלול  .במשק החשמל

ו להגביר את השקיפות כללי ההעמסה ופרסום המחיר השולי החצי שעתי נועד פרוט. מראש ובזמן אמת

בשלב  החשמל ולשמש אמצעי לתמחור אנרגיה מוזרמת לרשת על ידי יצרנים בהסדרות חדשות. במשק

ראשון, פרסום המחיר השולי החצי שעתי צפוי להשפיע רק על יצרנים שיקומו במסגרת המכסה שנקבעה 

ים ויפעלו לפי הסדר בילאטרלי, ועל יצרנ 10.12.2014מיום  914מישיבה  1למתקני יצור בגז בהחלטה מס' 

שיקומו במסגרת הסדרת הרשות למתקני יצור בגז ברשת החלוקה ויזרימו חשמל לרשת. מתקני חברת 

החשמל ומתקנים שקיבלו אישור תעריף לפי הסדרות אחרות של הרשות אינם מושפעים מהחלטה זו. 

 בעתיד הרשות תשקול להשתמש במחיר השולי החצי שעתי גם לצורך תמחור אנרגיה של יצרנים בהסדרות

נוספות במשק, בין השאר לשם שילוב מספקים אשר אינם בעלי תחנות כח. פרסום המחירים השוליים 

 עשוי לשמש בעתיד גם לעדכון שיטת חישוב התעריף המערכתי.

 יועבר לאישור חברי המליאה נוסח סופי בימים הקרובים.הסכמה: 

 

בנושא  10.12.2014מיום  445שיבה ( מי914) 1ביטול השימוע לעניין תיקון החלטה מס'  –הצעת החלטה  .8

 מגה ואט ולמספקים פרטיים 16מעל  הסדרת המשך תעריפית ליצרני חשמל קונבנציונליים פרטיים

החליטה הרשות על פרסום הצעת  4.12.2017מיום  532בשיבה מס'  הצוות המקצועי מציג את הנושא:   

בנושא הסדרת המשך  10.12.2014מיום  445( מישיבה 914) 1תיקון החלטה מס' החלטה לשימוע בנושא 

, לעניין פיצוי נזקי מגה ואט ולמספקים פרטיים 16תעריפית ליצרני חשמל קונבנציונליים פרטיים מעל 

לאחר קבלת ההתייחסויות לשימוע ולאחר חשיבה מחודשת בנושא נראה כי על ידי מנהל המערכת.   יצרן

  שלא לקדם אותו. ן מוצעשהוצע בשימוע אינו מיטבי ועל כבשלב זה התיקון 

 

  החלטה:  מאושרת פה אחד  

 

 בדיקות קבלה–הצעת החלטה לאחר שימוע  .9

בדיקות קבלה למתקני ייצור במ"ע נדרשים ומהווים תנאי להפעלה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 72-75ואמות המידה  13.3.2009מיום  253מישיבה  1מסחרית ולקבלת רישיון קבוע. החלטת רשות מספר 

קבעו כי יצרן מ"ע זכאי בעת הבדיקות לתעריף בגין הזרמת אנרגיה לרשת להסדרות תעריפיות שהיו 

פרסמה הרשות שימוע לתיקון תעריף בדיקות הקבלה ולתיקון  2017רלוונטיות באותה העת. בספטמבר 

, תעריף השימוע פי על :קבלה בדיקות תעריףלעניין   העוסקות בבדיקות קבלה. 72-75אמות המידה 

בדיקות קבלה בגז לכל הטכנולוגיות מבוססות גז, ולאגירה שאובה, יעמוד עלות יצור משתנה של מחז"מ 

לבדיקות קבלה בדלק משני )סולר(. עוד נקבע בשימוע כי מתקני  53%, ועל נצילות 58%יעיל בנצילות 

עריף בדיקות קבלה. התיקון, על פי השימוע, יחול על  כל מתקני אנרגיה מתחדשת לא יהיו זכאים לת
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מציע הצוות המקצועי כי  ,לשימוע התגובות בעקבות הייצור, לרבות אלה שהשלימו סגירה פיננסית.

תעריף בדיקות הקבלה יחושב בהתאם לעלות היצור המשתנה של המתקן בהסדרה התעריפית הרלוונטית. 

, ועליות היצור בדלק 279, מתקני אגירה שאובה בהתאם להחלטה 914ה מתקני יצור בגז בהתאם להחלט

משני )סולר( בהתאם לעלות הייצור על פי הנצילות שנקבעה בבדיקות הקבלה של המתקן. עוד קובעת 

 - קבלה בדיקות מידה אמותלעניין  הצעת ההחלטה כי התיקון יחול רק על מתקנים שטרם סגרו פיננסית.

עיקרי התיקונים והתוספות לאמות המידה על פי השימוע: משך זמן בדיקות קבלה הוגבל בהתאם לסוג 

בדיקה ולסוג הטכנולוגיה, נקבע מנגנון למינוי מהנדס מומחה להכרעה במחלוקות בין היזם למנהל 

המערכת, פירוט הבדיקות שעל מנהל המערכת לבצע כחלק מהכנת מתקן להפעלה מסחרית, נקבע כי 

מתקן עם אילוצי הזרמה לרשת ייבדק לפי ההספק ללא האילוצים, בוטלה האפשרות להפעיל את המתקן 

לצרכי שרידות המערכת בתקופת הבדיקות.התיקון המהותי בהצעת ההחלטה ביחס לשימוע הוא ביטול 

הגבלת משך זמן בדיקות הקבלה. נמצא כי התעריף המוצע מתמרץ היטב את היצרן למזער את משך 

 ות הקבלה.בדיק

 

 החלטה:  מאושרת פה אחד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


