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 נוכחים:

 

 חברי המליאה:

 ד"ר אסף אילת, יו"ר רשות החשמל 

 מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה 

 מר הראל שליסל, רכז תחום אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

 מר חיים פרננדס, נציג ציבור מטעם משרד האוצר 

 

 משקיף:

 מר גיל פרואקטור, המשרד להגנת הסביבה

 

 צוות מקצועי:

 ד"ר נורית גל, סמנכ"ל חטיבת חשמל ורגולציה 

 עו"ד מיכאל מקייה, יועץ משפטי לרשות

 איתן, ראש אגך אסטרטגיה-גב' נורית פלתר

 עו"ד חרות חסיד, סגנית היועמ"ש, הלשכה המשפטית 

 מר יוסי סוקולר, ראש אגף הסדרה

 עו"ד לימור בן יצחק, הלשכה המשפטית 

 

 חיצוניים:משתתפים 

 עוזר מנכ"ל משרד האנרגיה אהרון שפיץ, מר 
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 על ידי חברת החשמל
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הפרוטוקולים נערכים בדרך של תמצות עיקרי הדיון ואינם כוללים נושאים שנקבע כי  
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 וכדומה



 

 

 
 
 

 דבר היו"ר .1

דחיית המועד המחייב לסנכרון והמועד המחייב  -ל סדר היום ויתווסף לאור הדחיפותישנו נושא שלא היה ע

 .למתקני גגות 1תחרותי מספר המירבי לסנכרון לזוכים בהליך 

 

דחיית המועד המחייב לסנכרון והמועד המחייב המירבי לסנכרון לזוכים בהליך  -הצעת החלטה לשימוע  .2

 למתקני גגות 1תחרותי מספר 

 

במסגרת ההליך התחרותי להקמת מתקנים פוטו וולטאיים על גגות  מציג את הנושא: הצוות המקצועי 

, קרי את המועד לוחות הזמנים את למליאת הרשות להאריך באופן רוחביומאגרי מים, קיימת אפשרות 

המחייב לסנכרון ואת המועד המירבי לסנכרון, כהגדרתם בהליך. הצוות מסביר כי קיימת עילה להארכה 

על מנת ים את המועדלעדכן  לפיכך מוצע .עיכוב רוחבי במתן תשובות המחלק לזוכים בהליך זה כזאת בשל

פרק זמן נוסף של חודש וחצי  מוצע לקבועהמתקנים. למתקני גגות שלים את הקמת להלאפשר לזוכים 

משום  ההבדל בזמנים המוצעים נובע  פרק זמן נוסף של שבועיים. ואילו למתקנים על גבי מאגרי מים

נקבע מראש משך זמן ארוך יותר עד לסנכרון המתקן, וכן על מנת להבטיח  על גבי מאגרים שלמתקנים

 .על מנת לעמוד ביעד האנרגיה המתחדשת שקבעה הממשלה 2020המתקנים לפני סוף שנת  השלמה של

הנוסח נשלח לחברי המליאה ביום  מוסכם כי יועבר נוסח לאישור חברי המליאה בימים הקרובים.  

 ואושר פה אחד. 25.9.2019

 

  

ידי חברת ל ע האתר מכירתלאחר  אסדרת פעילות יחידות הייצור באתר רמת חובב -הצעת החלטה לשימוע  .3

 החשמל

 
בנושא רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני במשק  3859קיבלה הממשלה החלטה מס׳  2018ביוני  3ביום 

 2020בדצמבר  3יימכר ליצרנים פרטיים עד ליום  רמת חובבהחשמל. במסגרת ההחלטה נקבע כי אתר 

 ,גם אתר רידינג לאחר מכן צפויים להימכר .(03.12.2019למכירת אתר אלון תבור )שצפוי להימכר ב בהמשך

אופן הפעלת יחידות הייצור באתר, תשלומי הזמינות ותשלומי האנרגיה חלק מאתר חגית ואתר אשכול. 

' מס הרשות בהחלטת פורסמו למתקן, מעוגנים באמות המידה שנקבעו למתקני ייצור ברשת ההולכה, אשר

 והן יחולו על יחידות הייצור באתר רמת חובב לפי נוסחן כפי שיתפרסם ברשומות. ,558 מישיבה 5

 חלטה את השפעת קיבולת הספקת הגז לאתר על תשלומי הזמינות:ההרשות מבהירה בהצעת ה

לא יגביל את היצרן בקבלת  בגז ההספק מלוא של הפעלה המאפשרגז  קיבולת חוזה העדר 1.3.2023 עד

באמצעות חוזה עם חברת  כולה או חלקה כפוף לכך שהיצרן יפעל להשגת הקיבולתב זאת. מינותתשלומי ז

 לקיבולת עם יצרנים אחרים.  בילאטרלייםאו באמצעות הסכמים  נתג״ז



להיות זמין בגז )לרבות  דרשייולכן היצרן   באזור הגז קיבולת אפשרות להגדלת קיימת 1.3.2023 לאחר

 . זמינות ועמידה בתנאי הרישיון כתנאי לקבלת תשלומיקיבולת גז הנדרשת לשם עמידה בזמינות( 

 :כדלקמן מבהירה הרשות, החשמל רשת בעניין

 היחידות הקיימות באתר של ההפעלה הצפויים בהתאם למשטרי מתוכננת באזור רמת חובב החשמל רשת

 יפעלו, 1-2 יחידות למעט, באתר הייצור יחידות כלל, אלו משטרים לפישלהן.  הנוכחית בקונפיגורציה

 .מהיחידות חלק. בחלק מהשעות יתכן שלא תתאפשר הזרמת אנרגיה על ידי השנה שעות בור במשך

היצרן יכול להיחשב זמין, ככל שלא ניתן , 558מישיבה  5מהחלטה  ()ד(1א סעיף )ד()92אמת מידה  לפי

יובהר כי מלבד ספק שירות חיוני .  ברשתגודש  אילוצימינה שלו את האנרגיה בשל לממש מהיכולת הז

רווחים פוטנציאלי  הפסד בגין פיצויהאמור היצרן לא יהיה זכאי לתשלומים כלשהם ו/או לפיצוי, לרבות 

אמת  לפי נקבע, חלקי בעומס היצרן את יעמיס המערכת מנהל שבו, במקרה האמור אף על . הבשוק האנרגי

, וזאת משום הקושי להבחין בין מקרה של העמסה האנרגיה בשוק רווחים אובדן בגין פיצויג 95מידה 

 רזרבה סובבת.          כגוןחלקית הנובעת מטעמים אחרים  העמסה לבין ברשת מגודש כתוצאהחלקית 

בדיקה לעניין היכולת קיבולת הגז ומוסכם כי השימוע יפורסם בנוסחו הנוכחי ותיערך מתקיים דיון לעניין 

     . 2020-2023לספק עוד קיבולת מחח"י בשנים 

הנוסח נשלח לחברי המליאה ביום  מוסכם כי נוסח סופי יועבר לאישור חברי המליאה בימים הקרובים.

 ואושר פה אחד.  6.10.2019

 

 
 

 עקרונות לפיילוט תחרות במקטע ההספקה במשק החשמל. -הצעת החלטה לשימוע  .4

 
על רפורמה במשק החשמל  3.6.2018מיום  3859החלטת ממשלה מס' :  המקצועי מציג את הנושאהצוות 

קובעת, בין היתר, כי מקטע ההספקה יפתח לתחרות. התחרות במקטע ההספקה נועדה לשכלל את התחרות 

בשוק האנרגיה באמצעות הוספת צד הביקוש לתחרות, לתמרץ העברה של התועלות מהתחרות בשוק 

לצרכנים, לעודד להתייעלות אנרגטית ולשפר את השירות לצרכנים. הרשות מבקשת לקיים  הסיטונאי

מחיר לרכישת מיסוד מנגנון ה בשלב ראשון פיילוט לפתיחת מקטע ההספקה לתחרות. מטרות הפיילוט הן:

ם למספק פרטי ובין מספקים פרטיים, בחינת שיעור המעבר של צרכנים ביתייהחשמל ממנהל המערכת, 

זיהוי כשלים וחבלי לידה בממשק בין הגורמים , ת שביעות הרצון של לקוחות מהמעבר למספק פרטיבחינ

בחינת ההשפעה האפשרית של מספקים , והמעורבים )ניהול המערכת, חברות החלוקה, המספק והצרכן(

 מספקים פרטיים והם מוכרים 10 -כיום קיימים במשק החשמל כ פרטים על עידוד התייעלות אנרגטית.

מהאנרגיה במשק. המספקים הקיימים רוכשים את האנרגיה מיצרני חשמל  20% -לצרכנים פרטיים כ

ובהם  1משק החשמלב ם לעסקאותכלליהרשות  פרסמה 2019בשנת  בילאטרלית פיסית. בעסקהפרטיים 

. כלומר, תחנות הכוח אשר ימכרו כל האנרגיה המוזרמת לרשת תוקצה לעסקה עם מנהל המערכתנקבע כי 

ל ידי חברת החשמל והתחנות החדשות אשר יקומו יפעלו במודל של העמסה מרכזית ולא תתאפשר להם ע

החשמל מחייב הסדרה של לאור זאת, שילוב מספקים נוספים במשק  מכירה בילאטרלית למספק פרטי.

 רכישת האנרגיה ממנהל המערכת. 

                                                      
החלטה מס' 5 )1358( – מישיבה מס' 558 מיום 13.05.2019  - פרסום כללי עסקאות ואמות מידה ליצרנים חדשים ברשת  1

 ההולכה
 



תמחור רכישת ההספק ממנהל ב חור האנרגיה הנרכשת ממנהל המערכת,תמב ,בין היתר ,השימוע עוסק

  שילוב יצרני החשמל הקיימים בתחרות בהספקהב, בערבויות ובדרישת הון עצמי, צריכההמוני , בהמערכת

 .צורך בפיילוט כתנאי מקדים לפתיחת משק החשמל לתחרותבו

 קף הפיילוט נקבע באופן אשר יאזן בין הרצון לאפשר הפקת לקחים מספקת, לבין הצורך להגביל אתיה

בתום השנה הראשונה לפיילוט, הרשות תקיים  הסיכונים למשק החשמל עד למיסוד כללי שוק מבוססים.

 בקרה על יישום הפיילוט ותשקול האם נכון להרחיב את היקף הפיילוט.

 :המליאה דנה בנושאים הבאים

  הון העצמי 

  ערבות המינימלית 

  שתתקיים כעבור שנה.הגדלה של מכסת הפיילוט בהתאם להפקת לקחים אפשרות 

 כללי הפיילוט למספקים קיימים:לעניין 

  לשקול להקל את המגבלה אם הענות הצרכנים להשתתפות תהיה גבוהה ולמספקים אפשרות הרשות

 .החדשים יהיה נתח שוק מספק

 תוכנית צריכה נפרדת לצרכנים אלו כדי שניתן יהיה להפיק לקחים מהפיילוט. 

  רכישת אנרגיה בשפל 

  על פני השנהספקה לצרכנים ביתיים ההפריסת 

 ום הפיילוט אצל המספקים הקיימיםהתנאי לקבלת החלטה על סטיות צריכה לפני יישיטול ב. 

 
הנוסח נשלח לחברי המליאה ביום  מוסכם כי נוסח סופי יועבר לאישור חברי המליאה בימים הקרובים.

 ואושר פה אחד.  28.10.2019

 
 
 


