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 דבר היו"ר: .1

בדגש על כללי היו"ר פתח בדברים על חשיבות הנושאים העולים לדיון במליאה היום, 

לוחות הזמנים במכרז חברת החשמל  להחלטה במסגרתהעסקאות ואמות המידה שעולים 

 למכירת תחנת הכוח אלון תבור. 

 

 רישוי: .2

  ביטול רישיון מותנה בטכנולוגיית אגירה שאובה. -הצעת החלטה 

אגירה  ,בעלת הרישיוןהוענק ל 2017במרץ  15ביום ג את הנושא: מצי הצוות המקצועי

בהספק שאובה אגירה  תיבטכנולוגימותנה לייצור חשמל  רישיון, בע"מ שאובה בנשר

 מגה וואט. 156-רשות עודכן ההספק הנקוב ברישיון לה. בהחלטת מגה וואט 220של 

 , פנתה בעלת הרישיון לרשות בבקשה לבטל את רישיונה. 2019באפריל  18ביום 

תועבר לאישור השר כנדרש על פי  לבתיאום עם הייעוץ המשפטי במשרד, בקשת הביטו

 דין. 

 אושר פה אחד. החלטה: 

 

  הפחתת ערבות ברישיון מותנה לחברת אי. פי. אמ. באר טוביה בע"מ. -הצעת החלטה 

הוענק , באר טוביה בע''מ אי פי אמ -לבעלת הרישיוןהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה קונבנציונאלית  17.8.2017ביום 

 מגוואט.  451במחזור משולב בהיקף של 

מגובה הערבות המוגדלת לאחר  30%בעלת הרישיון פנתה לרשות בבקשה להפחתת 

)ה( 16בהתאם לקבוע לתקנה , גירה הפיננסית המופקדת ברשות,  בגין סיום יסודותהס

 לתקנות יצרן קונבנציונלי.

 

 פה אחד. אושרהחלטה: 

 

פרסום סקרי התכנון וסקרי חיבור  –א7תיקון אמת מידה  -הצעת החלטה לאחר שימוע  .3

 לציבור

 חיבור סקריא כך ש7מידה אמת ן וקילתמדובר בהצעה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

על מנת לאפשר לציבור מידע נוסף על קווי הרשת הנדרשים לחיבור וזאת יפורסמו במלואם, 

 המתקנים.

 

הצעת ההחלטה  ובשל חשיבות הנושא,לשימוע  תגובות ולא התקבל: מאחר והחלטה

 .קצר שוב לשימועתפורסם 

 

 בחצר צרכן מתח עליון טאמגוו 16 -שילוב מתקן ייצור קטן מ -הצעת החלטה לאחר שימוע  .4

צרכני מתח עליון פנו לרשות בבקשה לשלב בחצרם  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 , בכלל זה מתקני אנרגיה מתחדשת ומתקני יצור בגז.MW 16מ  ןמתקני יצור בהספק קט



 

באתר האינטרנט מסדירה את הרישום להסדרות אלו ה 6כו35מוצע לפרסם את אמת מידה 

בכפוף למכסה שקבעה הרשות ובהתאם לתנאי . ההרשמה תתאפשר חלוקהשל בעל רישיון 

 הזכאות לתעריף שנקבעו למכסה.

הליך בדיקת המתקן טרם מתן אישור השילוב, התיאום הטכני, הסנכרון ואישור ההפעלה 

 ,ה החלות על מתקני מתח עליוןדבהתאם לאמות המיעל ידי מנהל המערכת המסחרית יעשו 

 .MW 16מ אף שהספק המתקן קטן 

בהתאם  בוצעו על ידי מנהל המערכתרת יוהרישום למכסה, הליך התקנת המניה והתקש

 (.ונמוך להליך שילוב מתקנים לרשת חלוקה )מתח גבוה

הרשות צפויה להסדיר מנגנון ההתחשבנות עם צרכן מתח עליון שבחצרו מספר מתקני 

 ייצור. 

 

  פה אחד אושרהחלטה: 

 

 אמות מידה תומכות מימון  -הצעת החלטה לאחר שימוע  .5

ח וההסדר תומך המימון, המעניק הגנה מפני אירועי כ הצוות המקצועי מציג את הנושא:

עליון )מלחמה וטרור(, חל כיום על מתקני  אנרגיה מתחדשת הקמים באמצעות אסדרות 

הרשות ובאמצעות הליכים תחרותיים שמפרסמת הרשות. הצעה זו מאפשרת הרחבה של 

זאת על מנת , גם למתקנים הקמים במכרזים שמפרסמת המדינה, בין היתרתחולת ההסדר 

 מתקנים בעלי טכנולוגיה והספק דומים. לעלהחיל את אותם התנאים הרגולטוריים 

מ"ו,  40בהספק של  PV-2ההסדר על המתקן הסולרי אשלים  התיקון יאפשר גם את החלת

המחלקה המשפטית מעדכנת כי נוסח  אשר יקום במכרז הצפוי להתפרסם בימים אלה.

התיקון מועבר להתייעצות עם משרד המשפטים וייתכן שנוסח אמת המידה יתוקן בעקבות 

 ההתייעצות. 

 

 פה אחד אושרהחלטה: 

 

 PV2החלת אמות מידה תומכות מימון על תחנת הכוח הסולרית  -הצעת החלטה  .6

ילה את אמות המידה תומכות חמהמוצעת ההחלטה  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

לשם מתן תנאים דומים למכרז זה ביחס  PV2המימון על המכרז לתחנת הכוח הסולארית 

 לתנאים החלים על ההליכים התחרותיים של אנרגיה סולארית אותם מפרסמת הרשות.

, הרשות החליטה על PV2על מנת לאפשר את החלת אמות מידה תומכות מימון על פרויקט 

על מכרזים  136כך שיתאפשר לרשות להרחיב את תחולת אמת מידה  136ידה עדכון אמת מ

שמפרסמת המדינה, ומשכך החלטה זו תכנס לתוקף עם פרסום עדכון אמת מידה 

, מומלץ שהחלטה זו 5בעקבות עדכון המחלקה המשפטית בעניין נושא מספר  ברשומות.

 לאחר ההתייעצות עם משרד המשפטים כאמור.   תפורסם

 

 לאחר שהתיקון לאמת המידה יכנס לתוקףתתפורסם ואושר פה אחד, ההחלטה : החלטה

 יפורסם ברשומות.  )המוצע מטה(

 



 

עדכון בסיס תעריף רשת ביחס להפעלת רכיבי הרשת   -לאחר שימוע  הצעת החלטה .7

 בהתאם למועדים הקבועים בתוכנית פיתוח

לחברת החשמל  תמריציםההחלטה ממסדת מנגנון  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 -ברשת ה לפרויקטיםכנית הפיתוח ועמידה בלוחות הזמנים של ת פרויקטיםלצורך קידום 

ק"ו, אשר שינוי בלוחות הזמנים שלהם כרוך  161 -מערכתיים ברשת ה ופרויקטיםק"ו  400

 בקבלת אישור מהשרים או מרשות החשמל.

יביאו  , ללא אישור מראש,רהעל ידי החב פרויקטיםוחות הזמנים של הפעלת דחיה בל

שנדחה, ממועד הפעלתו, בערך  פרויקטלהפחתה בעלות המוכרת לחברה של אותו 

, לו פרויקטהחברה לקבל בגין אותו  ההייתאקוויוולנטי לתשואה על ההון העצמי שאמורה 

 הופעל במועד הקבוע לו בתוכנית הפיתוח.

תזכה את החברה בהגדלת העלות המוכרת  פרויקטיםהקדמה בלוחות הזמנים של הפעלת 

שהוקדמה הפעלתו ביחס לעלותו לו הופעל במועד הקבוע בתוכנית הפיתוח.  לפרויקט

מרמת ההפחתה של  25%תהיה בשיעור של  פרויקטיםהגדלת העלות המוכרת בגין הקדמת 

 העלות בגין דחיה בלוחות הזמנים. 

ע הפחתה בעלות המוכרת. הכרה באיחור לחברה יוכר איחור נורמטיבי שנתי בגינו לא תבוצ

נורמטיבי מהווה הכרה בסיכון של החברה לדחייה בהיקף סביר של הפעלה של רכיבי רשת 

 ביחס למועדים שנקבעו לחברה בתוכנית הפיתוח.

לחברה שמורה הזכות לפנות לשרים או לרשות החשמל, לפי העניין, ולבקש דחיה בלוחות 

ככל שכבר קיים צים אקסוגניים. עד לאישור הדחיה, הזמנים בתוכנית במקרה של אילו

 תופעל ההפחתה בעלות המוכרת.איחור בפועל, 

 בתוכנית הפיתוח. הפרויקטככל שתאושר דחיה בלוחות זמנים, יעודכן מועד הסיום של 

הפחתות בגין אי הפעלה במועד, שנקבעו טרם אישורי דחיה בלוחות הזמנים, לא יוחזרו 

 לחברה.

זמנים תקזז את ימי האיחור הנורמטיבי המוכר לחברה, בהתאם לחישוב דחיה בלוחות 

 המופיע בהחלטה.

 

טיעוני החברה  ומציגים את מצטרפים לדיון מר משה עמית נציגי חח"י ו טשמןאבי דוימר 

 :בפני חברי המליאה ההכרה בעלויותמנגנון על 

ומאתגרת. החברה עושה שאפתנית תכנית  הינה 2018-2022תכנית פיתוח מערכת המסירה 

החברה עברה  .ולעמידה בלוחות הזמנים הקבועים בהלפיתוח הרשת  פעולות משמעותיות

 פיתוח אחרצמוד מעקב  נעשו שינויים בכוח אדם ונערך ובה  מהפיכה בתקופה האחרונה

 .החברה עומדת בלוחות הזמנים שנקבעו בתוכניתאכן  ל על מנת לוודא שוהכ ,קווי ההולכה

המוצע לאחר מס' שנות ביצוע של התוכנית ולא מיד  המנגנון חיל אתהחברה יש להלעמדת 

בנוסף, החברה מציעה לבחון את המנגנון לאחר הפעלה של  .עם אישורה על ידי השרים

 תקופה מסוימת.

מבקשים ועל כן ון אינו סימטרי, יש פער בין הקנס לפרס, נהמנג -התייחסות למנגנון המוצע

 להקטין את הקנס. 

 עיכוביםו החברה לא שולטת במאה אחוז על האפשרות שלה לפתח קווים, יש המון מגבלות

על מנת לצמצם השפעות של עיכובים בפרויקטים מסוימים . החברה בשליטת שאינם



 

הפער יוצר . אחרים פרויקטים החשמל, החברה מבצעת הקדמות של בראייה של טובת משק

לצמצם נזקים והיא לא רואה הכרה במאמצים מצב שהחברה מפעילה מאמצים רבים כדי 

  לקבל.  מקבלים את התשואה שמגיע לחברהלא , האלה

מייצר חשיפה לחברה בחיוב בקנסות המנגנון  הפער אינו משקף את הפער שצריך להיות,

קימת חשיפה לתביעות צד ג'. , משמעותיים שהינם בבחינת כפל ושילוש קנס בהיקפים

 לחברה השלכות אחרות בגין פיגורים ואיחורים מול צרכנים ויצרנים. 

החברה רואה בחיוב את מתן האפשרות לפנות לשרים או  -אישור השר או המליאהלעניין 

מבקשים להשאיר  למליאה במקרים בהם צפויים עיכובים בשל אילוצים אקסוגנים.

הקביעה השרירותית תגרום  אכן העיכוב לא היה בשליטתם. איזשהו שיקול דעת לשכנע ש

 לחברה לשלם מחיר על עוול שהיא לא ביצעה.

יש לקחת בחשבון את חלוקת , בעתיד האחריות על הכנת תכנית הפיתוח תעבור לחנ"מ

בין החברה לבין חנ"מ )לו"ז ביצוע  האחריות העתידית ללוחות הזמנים וחלוקת הסיכונים

 . קבלת היתרים(תכנון ו מול לו"ז

מאיזה מועד הרשות צריכה להחליט ההחלטה, החלת ירה של הרשות על מועד אין אמ

 . תחול

או לקבוע שלאחר המנגנון ע"מ לנסות איך זה עובד,  מבקשים תקופת הרצה בלי להפעיל את

 זמן מה המנגנון ייבדק.

סטטוטוריות, לחברה בעבר נבדקה אי עמידה בפרויקטים ונמצא שהרוב היה בגלל בעיות 

הנושא הסטטוטורי הוא נושא בעייתי שיכול לתקוע שנים  אי שום סיבה לעצור פרויקטים.

 פרויקט. 

 נציגי חברת החשמל יוצאים מהחדר ומתקיים דיון במליאה.

המליאה מכירה בעובדה שחברת החשמל עושה מאמץ גדול לעמוד בתוכנית הפיתוח, כפי 

יה להפעיל מנגנון תמרוץ שיסייע לחברה לעמוד ביעדים, . עם זאת נכון יהשאישרו השרים

 וככל שלא תעמוד, היא תיקנס.

עמדת החברה לעניין הקשיים העומדים בפניה בעת יישום התוכנית התקבלה חלקית, ולכן 

ההחלטה עודכנה ביחס לשימוע בנוגע להכרה באיחור נורמטיבי, לפיו החברה לא תיקנס 

 בהפעלת רכיב רשת.יום  50בגין איחור של עד 

 .1.1.20כמו כן יישום המנגנון לא יוחל מיידית, אלא רק מיום 

ק"ו ורכיבי  400 -חבר מליאה ביקש שמנגנון הזיכויים יחול בנפרד על רכיבי רשת ברשת ה

 קבוצות הרכיבים.  2ק"ו, כך שלא יהיה קיזוז של הקנסות בין  161רשת 

 

כמו כן, מנגנון הזיכויים יחול  .1.1.2020-ההחלטה: אושר פה אחד, המנגנון יוחל החל מ

 ק"ו. 162ק"ו וקווי  400קווי בנפרד על 

 

לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה  1מספר תחרותי תוצאות הליך  - החלטה הצעת  .8

 וולטאית במיתקנים שיחוברו למתח עליון-פוטו

ההצעות דורגו כך בהתאם למסמכי ההליך התחרותי,  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

מנהל שלמתקנים בעלי תכנית נתנה קדימות על פני מתקנים ללא תכנית )המדרג הראשוני(. 

המערכת העביר לרשות את תשובתו לגבי היתכנות החיבור של המיתקנים הכלולים 



 

. ההצעות שלגביהם נתן מנהל המערכת תשובה חיובית לפי המדרג הראשוני בהצעות

  מהתעריף הנמוך ביותר ועד לתעריף הגבוה ביותר. –די הרשות לחיבור, דורגו מחדש על י

לקביעת  1: תוצאות הליך תחרותי מספר 16-6.7התעריפים יפורסמו ב"לוח תעריפים 

 תעריף לייצור חשמל במתקנים סולאריים המחוברים לרשת מתח עליון". 

ך הכמות נערך דיון במליאה לגבי סהצוות המקצועי מציג לחברי המליאה את הדירוג ו

הארוך אשר ניתן בהליך  . הצוות מסביר כי עקב זמן המימושהמועמדת לזכייה בהספק

הוא מתקן שיקום ברשת החלוקה  מועמד לזכייהשנים, החלופה לאישור  4 -, כתחרותי זה

במסגרת הליכים תחרותיים שיערכו עוד שנתיים ולכן יש להשוות את המחירים המוצעים 

עם זאת, הצוות המקצועי  מעריכים שיוצע במכרזים אלו.בהליך הנוכחי למחיר אותו 

מסביר שהוא משאיר לשיקול דעת המליאה אם לאשר את הפרויקט הרביעי ברשימה 

 שנים.  4מכיוון שהוא חורג רק במעט מהאומדן של הקמת מתקן בעוד 

ביחס לתעריף שנקבע למתקנים פוטו נמוכות מחיר מדובר בהצעות  טוען כי חבר מליאה

ולא ברור מתי יתאפשר הליך תחרותי נוסף שיאפשר חיבור של מתקנים  וולטאיים עד כה

 .מחיר גבוהות ביחס להשוואה שהוצגה הצעות גםגדולים ולכן הוא מציע לקבל 

הצוות המקצועי מסביר כי ההשקעות הנדרשות ברשת לשם קליטת כל התוכניות שהוצעו 

ההקמה של הרשת ארוך ממשך הקמת בהליך זה ישולבו בתוכנית פיתוח הרשת. משך 

המתקנים ולכן המתקנים יוכלו להתמודד בהליך תחרותי שיתקיים בעתיד ולקום במועד 

 המתוכנן בהליך התחרותי הנוכחי.

ביעד  ממילא אינם יכולים לקום במועד הנדרש כדי לעמודהמליאה עונה כי המתקנים  יו"ר

הצעות רק ולכן הוא מציע לקבל  והם יוכלו להתמודד שוב בהליכים הבאים 2020לשנת 

  .זולות יותר מהאומדן שהוצג

תוכל להיכנס לתוקף רק לאחר הסרת הצו הארעי  ההחלטה כי מעדכנת סגנית היועמ"ש

שמירת מקום המשך סולאד נ' רשות החשמל ואח', המחייב  1298/19בג"צ שניתן במסגרת 

שיבוצע תחת אילוץ או לאחר קבלת סקר חיבור  וואט -מגה 77ברשת לעותרת בהספק של 

אינן משפיעות על המועמדים ובחינה כי תוצאות אלו  ,רתמקום ברשת עבור העותשמירת 

 .לזכייה שנקבעו בהחלטה

 תעמוד עלסך הכמות ש ךההצעות הזולות ביותר כ 4קבלת שני חברי מליאה הצביעו בעד 

271.92 MW. 

מתקיים חשש לניגוד עניינים עבור נמצא ש .ענייניםחבר מליאה נמנע מהצבעה עקב ניגוד 

  שני חברי מליאה נוספים. לכן נדחתה ההצבעה עד לסיום בחינת סוגיית ניגוד העניינים. 

 

  בחינת ניגוד הענייניםתקבל החלטה לאחר תהחלטה: 

התקיים דיון מחדש במסגרת מליאה טלפונית בנושא זה, בנוכחות שלושה  20.5.19ביום 

חברי מליאה שנמצא שלא מתקיים בעניינם ניגוד עניינים, ביחס להחלטה המוצעת על 

 ידי אנשי המקצוע. 

הצוות המקצועי ברשות הציג את הצעתו לאשר ארבעה פרויקטים מתוך הפרויקטים 

חשמל במועדים הרלוונטיים להחלטת הרשות, וזאת בהינתן שיכולים להתחבר לרשת ה

 המחיר המוצע על ידי כל מציע. 

 החלטה: אושר פה אחד  



 

 

, ברנמילר חלוץ מתקןשיחולו על  פיםתעריקביעת ה -הצעת החלטה לאחר שימוע   .9

 בטכנולוגיה פוטו וולטאית ואגירה

 פיםתעריעל ההסדרה וה  הצעת החלטהמובא בזאת  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

בטכנולוגיית פוטו וולטאי , MW 10בהספק פריקה של , ברנמילרמתקן חלוץ שיחולו על 

לאחר פרסום  מוצעתההחלטה  ."(ברנמילר: "להלן)העושה שימוש באגירת אנרגיה תרמית 

 . בע"פ ובכתב פרטנישימוע  3.4.19ביום שני שימועים ולאחר שנעשה 

ברנמילר תעריף לאור היותו מתקן חלוץ בטכנולוגיה מתקו למוצע למליאה לקבוע 

ברנמילר מורכב מהתעריפים שניתנים לטכנולוגיות מתקן התעריף שנקבע ל. מתחדשת

 .  399,  מישיבה 1מבוססות דומות. החלטה זו עולה בקנה אחד עם החלטת רשות מס' 

היזם כבר כמה שנים מנסה להתקדם מול  המשקיף מטעם המשרד להגנת הסביבה מציין כי

משפיעה על כל משק החשמל ש כזאת, שהוא מציע אגירהליש תועלת מהותית  וכי המערכת

   גז.אנרגיה במתקן באמצעות לייצר  ניתןנוספת כי עוד הוא טוען כי קיימת תועלת בעתיד. 

 70% -בוד כלאי שיטת האגירה המתוכננת במתקן צפויה להביא כי מסביר הצוות המקצועי

נוצר תמריץ שלא לאגור אנרגיה אלא להזרימה לרשת מהאנרגיה האגורה. לאור זאת, 

את כל לרשת לפרוק . כמו כן, בשונה מאגירה שאובה, ליצרן ניתנת אפשרות באופן ישיר

. מוגבל מנהל המערכת באגירה על ידי המתחדשת שיוצרה מדי יום, ולכן השימוש  האנרגיה

המסופקים על ידי )לכן השימוש שניתן לעשות במתקן לצורך אספקת שירותים משניים 

שבהינתן הגדלת החיבור ניתן  הגדלת החיבור לא תפתור זאת מאחר נחות. (אגירה שאובה

ובכך נשמרת אפשרות הפריקה של המתקן  להגדיל גם את הפאננלים של הפי.וי בהתאמה

מבטא את התועלת של מתקן סולארי יחד עם  התעריף המוצע .על כל ההספק המותקן

למתקני אגירה  הליך תחרותימתקן תעשייתי במחזור פתוח. בעתיד הרשות צפויה לקיים 

 והמתקן יוכל להשתתף בו.

מסמכים עדכניים לאחר עריכה משפטית ובכלל זה החלטה: ישלחו לחברי המליאה 

 תתווסף תחולה לעניין מועד פקיעת ההחלטה.

 

 ואמות מידה ליצרנים ברשת ההולכה פרסום כללי עסקאות -לאחר שימוע הצעת החלטה  .10

 3.6.2018 םמיו 3859בהמשך להחלטת הממשלה מספר  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

בנושא רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל, הרשות מסדירה כללי עסקאות 

רשת ההולכה ועל יצרנים אשר ואמות מידה אשר יחולו על יצרנים חדשים המחוברים ל

 ירכשו את תחנות הכוח אשר ימכרו על ידי חברת החשמל.

הכללים ואמות המידה נועדו לקדם משק חשמל תחרותי ויעיל, להבטיח מכירה יעילה של 

תחנות הכוח במסגרת הרפורמה ולעודד השקעות נאותות במשק על מנת לשמור על אספקה 

 הארוך.אמינה של חשמל בטווח הקצר ובטווח 

הרשות תבחן ותעדכן את כללי העסקאות ואת אמות המידה בהתאם להתפתחויות במשק 

 החשמל ובהתאם ליעדים ולמטרות שהן נועדו להשיג.

 

 .בעקבות התגובות לשימוע בהצעת ההחלטההצוות המקצועי הציג את השינויים שנעשו 

החרגה למקרה ו נוספה החרגה המתחשבת בהיתר הפליטה ליחידות קיימותבאמות המידה 



 

וזאת על מנת להתחשב בהיתרי הפליטה הקיימים  במערכת הולכת החשמל אילוצי גודששל 

 י הנמכרות במסגרת הרפורמה."ליחידות חח

בדיון במליאה עולה השאלה האם כללי העסקאות ואמות המידה ימנעו מתן אישור למכירה 

כזאת. הצוות מסביר בילטראלית ליצרנים עתידיים אם המליאה תחליט לאפשר מכירה 

מכירה בילטראלית פיסית במודל שקיים ליצרנים כיום שכללי העסקאות אינם מאפשרים 

 הקיימים כיום אך לא מונעים אפשרות לאפשר הקצאת הספק למכירה בילטראלית

. הצוות מוסיף כי כללי העסקאות ואמות המידה חלים על 914במודל של החלטה   פיננסית

ולכן נוסחו כך שתתאפשר הקצאת הספק למכירה  914החלטה  מתקנים שיקומו במסגרת

ליצרנים, בהתאם להחלטת הרשות שתיושם בתנאי הזכאות לתעריף  פיננסית בילטראלית

 של כל יצרן.

ם הפועלים כיום ונמכרים תוגבל רק למתקניחבר מליאה מבקש כי החרגת היתרי הפליטה 

. הצוות המקצועי מעיר כי ראשי בסולר כדלקהפועלים  במסגרת הרפורמה במשק החשמל 

במתקנים שימכרו ע"י חברת החשמל בעתיד יתכן שקיימות מגבלות בהיתרי פליטה גם 

 , אך ההערה מתקבלת והנוסח יעודכן בהתאםלמתקנים הפועלים בגז

 

מודל אמות המידה וכללי העסקאות המוצעים משקפים היועמ"ש מסביר לחברי המליאה ש

באמצעות סט  רוחבית ואחידה הסדרה שהרשות מציעה זו הפעם הראשונה וש שוק מסוים

שנדרש תיאום מול משרד עוד הוא מציין אמות מידה מסודרות, כללי עסקאות ותעריפים. 

האנרגיה ומשרד המשפטים ביחס לכללי העסקאות, שכן עם תיקון החוק, הסמכות לקבוע 

סגרת קביעת כללי עסקאות כללי עסקאות עברה מהמשרד לרשות. כתוצאה מכך, במ

 עדכניים, נדרש לבטל כללי עסקאות קיימים המעוגנים בתקנות שפרסם השר בעבר. 

 

היתר הפליטה למתקנים הנמכרים על ידי חברת עם תיקון סוגיית   אושר פה אחדהחלטה: 

 החשמל לישראל ופועלים בסולר כדלק ראשי.

 

לאור הערות  )חיבורים( 6כ35עד  1כ35אישור שינויים באמת מידה  –הצעת החלטה  .11

  הרשומות

 אמות מידהבמסגרת הליך הפרסום ברשומות של  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 עלו מס' שינויים ותיקונים המוצעים להלן: , חיבור מתקנים ברשת החלוקהל

 ( לא יאושר על ידי יו"ר הרשותPPAהסכם הרכישה ) -

 לרשותהבטוחה )למתקני גז( תוגש למחלק ולא  -

דרישות טכניות של מנהל המערכת ושל המחלק יצורפו כנספח לאמות המידה, אחרת לא  -

 יהיו תקפות

 הובהר מהו שינוי מהותי המחייב הגשת בקשה מחדש -

על מנת ליצור תנאים שווים למתקנים  שעות 100למשך יותר מ לא תתאפשר הגבלת יצור  -

 .הקמים בהסדרות הרשות ולמתקנים במכרזי חשכ"ל

 לאור הערכות חח"י תתאפשר הגשת בקשות באינטרנט ללא זימון למשרדי המחלק -

 לאור השינויים, נוסח אמות המידה מובא מחדש לאישור המליאה.



 

ניתן יהיה לרבות במכרזים שמפרסמת המדינה חבר מליאה מבקש לקבוע כי בכל ההסדרות 

 שעות 100-מלהגביל את הייצור למשך יותר 

 , בכפוף לתיקון הסעיף בנוגע להגבלת שעות הייצוראחדאושר פה החלטה: 

 

 )חיבורים( 6כ35-כו35ון אמת מידה תיק -הצעת החלטה לאחר שימוע   .12

מסדירות את הליך הרישום  5כ35 – 1כ35אמות מידה  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 והחיבור של מתקני יצור ברשת החלוקה. כחלק מתהליך היישום של אמות המידה, עלה

 הבאים:בטים יצורך לעדכן את אמות המידה בה

 שילוב יצרן בגז בחצר צרכן:. 1

הרשות מבהירה כי ככלל, בכל מקרה של שילוב מתקן יצור בחצר צרכן, הבקשה תוגש  א.

 ע"י הצרכן והצרכן יחתום על הסכם הרכישה.

מתקני יצור בגז מתאפיינים בעלות הקמה גבוהה באופן ניכר לעומת מתקני יצור אחרים  ב.

ובממשק יום יומי מול מנהל המערכת. לאור זאת, השימוע מאפשר להחריג מתקנים אלו 

ולאפשר לצרכן לקבוע כי היצרן יהיה צד להסכם. במסגרת ההסכם יוגדרו חובות היצרן 

 זה הרישום אצל המחלק יבוצע על ידי הצרכן.והעברת התשלומים אליו. גם במקרה 

 אישור קב"ט:. 2

מגה וואט נדרשו לקבל אישור קב"ט משרד  5בעבר, מתקני יצור בהספק העולה על  א.

האנרגיה כתנאי לקבלת רישיון יצור. לאור ביטול הצורך ברישיון יצור, הרשות קובעת 

 לרשת.  בהצעת ההחלטה כי אישור הקב"ט יהווה תנאי לסנכרון המתקן

תנאי זה יחול על המחברים או משלבים מתקן למתח גבוה. בפועל, דרישות הקב"ט  ב.

 עשויות להחריג מתקנים בחלק מהטכנולוגיות או בחלק מטווח ההספקים מדרישות אלו.

ג. לאור התייחסות משרד המשפטים, דרישות הקב"ט יועברו לאישור הרשות ויכנסו לתוקף 

 דה לאחר שימוע כדין.רק לאחר פרסומם באמות המי

 פיצוי בגין עיכוב בחיבור:. 3

 קובעת פיצוי ליצרן במקרה של עיכוב בסנכרון המתקן. 4כ35אמת מידה  א.

 מבקש החיבור לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף מעבר לאמור באמת המידה. ב.

תיקון זה נועד להגביל את הסיכון לבעל רישיון החלוקה בגין מתן התחייבות לחיבור  ג.

 קני יצור, על מנת לעודד מתן התחייבות לחיבור מתקנים.מת

 

 אושר פה אחד החלטה: 

 

וולטאית -לקביעת תעריף ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 1תוצאות הליך תחרותי מס'  .13

 במיתקנים על גבי גגות ומאגרי מים

בהתאם להצעות שהוגשו, על המליאה לקבוע מהו א: שהצוות המקצועי מציג את הנו

  שיחול על הזוכים בהליך התחרותי.  תעריףה

 41היו  ומפרט כימכרז ראשון מסוגו לגגות ומאגרי מים מדובר בהצוות המקצועי מזכיר כי 

 לקבל -חלופות  2הצוות המקצועי ממליץ למליאה לבחור בין הצעות.  111 שהציעו  מציעים

 358על סך  הצעות 87או אג'  23.33בתעריף אחיד בגובה  וואט מגה 324.5 על סךהצעות  78



 

. הצוות מסביר כי בשל שיטת המכרז כמכרז מחיר אג' 23.99בתעריף אחיד בגובה  וואט מגה

 מגה נוספים 33על אג'  30.53שני, קבלת החלופה השניה משמעותה מחיר שולי של 

ברשומות על מנת לאפשר  6כ35 – 1כ35במועד פרסום אמות מידה המכתבים ישלחו לזוכים 

  שם אצל המחלק מיד לאחר קבלת המכתבים.לזוכים להיר

לאחר הישיבה, עודכנה המליאה כי נפל פגם בערבות ההצעה של אחד המציעים והוא נפסל 

 324ומשכך סך ההספק שזכה בהליך התחרותי לפי מדרגת התעריף שנקבעה עומד על 

 מגוואט.

 

 וואט נבחרה פה אחד.  מגה 324aהראשונה של  חלופהההחלטה: 

 

 ריבית פיגורים -הצעת החלטה לשימוע  .14

המנגנון הקיים בחברת החשמל לחישוב ריבית פיגורים  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

בגין איחור בתשלום חוב קובע הסדר לפיו ריבית הפיגורים מחושבת כריבית בסיס )ריבית 

ם של . בהתאם למנגנון הישן לקביעת ריבית פיגורי6.5%החשכ"ל( בתוספת מרווח של 

 החשב הכללי.

, שמטרתה לקבוע את אופן 4.12.17של החשכ"ל מיום  3.1.0.3במסגרת הוראת תכ"מ מספר 

ריבית פיגורים חשכ"ל, שּונה אופן חישוב ריבית הפיגורים במשרדי ממשלה  םיישו

 וביחידות הסמך )להלן: "המנגנון החדש"(.

ככל שתקופת הפיגור  המנגנון החדש קובע כי ריבית הפיגורים תעלה באופן הדרגתי

מתארכת, בשונה מהמנגנון הקיים בו ריבית הפיגורים קבועה. כמו כן המנגנון החדש קובע 

כי ריבית הבסיס הינה ריבית הסכמית, בשונה מהמנגנון הקיים בו ריבית הבסיס הינה 

 קבועה ועומדת בגובה ריבית החשכ"ל.

על מנת לאזן בין מיתון עלויות הריבית לצרכנים בפיגור לבין שמירה על התמריץ לשלם 

בזמן, הרשות החליטה על אימוץ מנגנון חישוב ריבית הפיגורים לפי הוראת התכ"מ ולכן 

 עדכנה את הגדרת "ריבית פיגורים". 

 בהתאם להוראת התכ"מ, הרשות החליטה גם על ריבית הבסיס אשר תעמוד על ריבית

המקסימלית לא תעלה על ריבית  איחורים, כך שריבית ה2%חשכ"ל בתוספת מרווח של 

 הראשונות.  איחורהפיגורים במנגנון הקיים ואף תהיה נמוכה ממנה בשתי שנות ה

 

ופורסם ביום  15.5)נשלח לאישור ביום  שלח נוסח סופי במיילי, פה אחדאושר החלטה: 

16.5)  

 

 2ברשת לאתר שורק שמירת מקום  -הצעת החלטה  .15

לשמור מקום ברשת עבור מאפשרת כ"ו 35 אמת מידה הצוות המקצועי מציג את הנושא:

מכרז למתקן התפלה שורק ב' ומבקש לשמור ל "החשכבימים אלה מוציא  מכרזי מדינה.

 מקום ברשת להקמת מתקן ייצור לצריכת מתקן ההתפלה בחטיבת הקרקע שלו. 

ניתן . תוצאות הסקר הן שמנהל המערכתבקשה לסקר היתכנות ל לשם כך הגיש החשכ"ל

 מגוואט. 150לשמור מקום ברשת לצריכה עצמית למתקן שלא עולה בגודלו על 



 

יצויין כי במקרה הנוכחי, אין מדובר בשמירת מקום ברשת למכרזי מדינה למשק החשמל, 

מתקן ייצור  אלא בשמירת מקום ברשת למכרז של התפלה, שתינתן לו האפשרות להקים

 חשמל לצריכה עצמית.

הסדרה למתקנים המחוברים לרשת ) 6.3.2019מיום  1336יצויין כי בהחלטת רשות מס'

למתקני ייצור אשר יוקמו מגווט  250( נקבעה מכסה של ההולכה הקמים ללא הליך תחרותי

המוקדם  ,2023.12.31בחצרי מתקני התפלה מכוח מכרז החשב הכללי, או עד ליום 

הרשות סבורה כי בהתאם לרגולציה הקיימת, תינתן לזוכה במכרז ההתפלה  .הםמביני

האפשרות לקבל רשיון לייצור עצמי באותה חטיבת קרקע בה יוקם מתקן ההתפלה ועל 

 מגוואט. 150 -היקף הצריכה העצמית באתר ולא יותר מ

 החלטה: אושר פה אחד

 

 מועדי תשלום- 24תיקון אמת מידה  –הצעת החלטה  .16

הוגש על ידי חברת החשמל מחוז  23.8.2017ביום  המקצועי מציג את הנושא: הצוות

שאפשרה לחברת החשמל  24, בין היתר, נגד אמת מידה 6588/17ירושלים בע"מ בג"צ 

 לישראל בע"מ לנתק את אספקת החשמל למחלק אחר בכפוף לידוע גורמים מוסמכים. 

מליץ בית המשפט כי "ניתוק כאמור ה 19.10.2017בסיומו של דיון שהתקיים בבג"צ ביום 

 לא ייעשה אלא ביידוע ובאישור מראש של הגורמים המוסמכים אצל גופי המדינה".

בעקבות דיון זה התקיימו ישיבות רבות עם גורמי הממשלה השונים על מנת לבחון האם 

וכיצד לקבל את המלצת בית המשפט. מסקנת גורמי הממשלה הייתה שאין מקום לדרוש 

חשמל לקבל אישור של מי מגורמי הממשלה לביצוע הניתוק מלבד השיקולים מחברת ה

 הרגילים המנחים אותה בביצוע ניתוקים, והכל בכפוף לרגולציה החלה עליה. 

יחד עם זאת, במסגרת דיונים אלו הוברר מי הם הגורמים הרלוונטיים שצריכים להיות 

רמים אלה יוכלו להתערב למניעת מיודעים על ניתוק כאמור טרם ביצועו וזאת על מנת שגו

 ביצוע הניתוק מהשיקולים הייחודיים שלהם ובכפוף לסמכויותיהם. 

במהלך הדיונים התחדד הצורך שספק שירות חיוני יידע את אותם הגורמים ויוודא כי 

אליהם, וכן כי המועד ממתן הודעה על ניתוק ועד לניתוק יוארך כך שככל  הההודעה הגיע

 ודעים יבקש לפעול נגד הניתוק יהיה לו די זמן לכך. שמי מהגורמים המי

בעקבות דיונים אלו ולאחר ששקלה את הדבר, החליטה הרשות לתקן את אמות המידה כך 

שמצד אחד יהיה ברור לספק שירות חיוני מי הם הגורמים שעליו ליידע טרם ביצוע הניתוק, 

 הניתוק לפי הצורך.  ומצד שני שיינתן לאותם גורמים שהות מספקת להגיב לכוונת 

 

סגנית היועמ"ש מעדכנת כי הצעת ההחלטה נשלחה במקביל ליועצים המשפטיים של כל 

 הגורמים.

 

 אושר פה אחד החלטה:

 

 כללי:

 הציגלו של חברת החשמל הגז הסכםדיון על  במליאה הבאה לקיים  חבר מליאה מבקש

 של חברת החשמל. כספייםהדוחות ה במליאה הבאה את ניתוח



 

חבר מליאה מבקש כי אסדרה לשילוב מתקני ייצור בקוגנרציה במקטע החלוקה תפורסם 

 לאחר הרשומות עד למועד המליאה הבא.

 
 

 

מגה, אולם מתוך הספק זה התברר שאחד המציעים נפסל בשל אי עמידה בתנאי סף. אי  331למליאה הוצג סך של 
 לכך, עודכנה המליאה בעדכון ההספק הכולל לאור התעריף שנבחר. 

                                                           


