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 התייחסות לדוח מבקר המדינה בנושא פיתוח רשת החשמל ותחזוקתה. -דבר היו"ר  .1 

 רישוי: .2

 בקשה לאישור העברת אחזקות ברישיון של ביכורי חמה שדות אנרגיה, שותפות מוגבלת . -הצעת החלטה  .א

הבנק    אישור רשות החשמל עבור חברת החשמל לישראל בע"מ למתן שעבוד צף לטובת -הצעת החלטה  .ב

 הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ .

 הליך חיבור וקבלת תעריף למתקני ייצור ברשת החלוקה. -דיון מקדים לקראת הצעת החלטה לשימוע  .3

וואט באתר  -מגה 40בהספק של  PV2שמירת מקום ברשת להקמת תחנת כוח סולארית   -הצעת החלטה  .4

 אשלים במסגרת מכרז מטעם המדינה. 

הפחתת העלות המוכרת לחברת החשמל בגין הפיצוי מספק הגז תמר בגין ייצור  –חלטה לשימוע הצעת ה .5

 בדלק חליפי בתקופת מחסור בגז.

 עדכון תחולת הסדרים תעריפיים תומכי מימון ביחס למתקנים בטכנולוגית רוח. - לשימוע הצעת החלטה .6

 תעריף להספק עודף. –הצעת החלטה לאחר שימוע  .7

 ריבוי מתקני ייצור המחוברים לרשת החלוקה והממוקמים במקום צרכנות אחד. –חלטה לשימוע הצעת ה .8

דיון מקדים לקראת החלטה לשימוע ציבורי בעניין חובת היועצות בנושא תכנית פיתוח מערכת המסירה  .9

 .2018-2022לשנים 

אמת מידה ותעריפים למכירת חשמל על ידי חברת החשמל לישראל לחברת   -הצעת החלטה לשימוע   .10

PETL. 

 .החלוקה ברשת בגז ייצור למתקני הסדרה בנושא מקדים לקראת החלטהדיון       . 11

 

 

 סדר ה 
 :דיון

 יו"רהדבר  .1

 רשת החשמל ותחזוקתה.לדוח מבקר המדינה בנושא פיתוח הרשות התייחסות מעדכן אודות היו"ר    

מעדכן הצוות המקצועי אודות תיקונים אחרונים שנעשו בהחלטות בנושא האנרגיה המתחדשת בנוסף 

, מכסת מונה נטו, הגנות מתח. בנוסף הודיע חבר : תקן הפאנל , בנושאים הבאיםמליאה הקודמתברו בשע

בעניין מתקנים ללא הסדרה המליאה שהוא מושך בקשתו מהמליאה הקודמת לפיה יש לסייג את ההחלטה 

 חברי מליאה(. 3חברי המליאה מאשרים תיקונים אלו )נכחו  כך שלא תחול על מי שקיבל קרקע מהמדינה.

 

 

 :ישוי ר .2

  בקשה לאישור העברת אחזקות ברישיון של ביכורי חמה שדות אנרגיה, שותפות מוגבלת -הצעת החלטה  .א

 
יבלה רישיון קבוע להפעלת מתקן פוטו וולטאי בישוב הצוות המקצועי מציג את הנושא: בעלת הרישיון ק

. במסגרת ארגון מחדש, התקשר כל אחד מן היחידים המחזיקים ישירות MW 7.934נאות סמדר שהספקו 
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בבעלת הרישיון, בהסכם להעברת מלוא אחזקותיו בבעלת הרישיון, לידי חברה בערבון מוגבל הנמצאת 

פנתה  25/2/2018בבעלותו המלאה. לחברות אלו אין אחזקות ברישיונות נוספים במשק החשמל. ביום 

לאשר את מציע בעלת הרישיון לרשות בבקשה לאשר את העברת האחזקות האמורה. הצוות המקצועי 

 בקשה.ה

 

 חברי מליאה( 3החלטה: מאושרת פה אחד )נכחו 

 

  אישור רשות החשמל עבור חברת החשמל לישראל בע"מ למתן שעבוד צף לטובת הבנק  -הצעת החלטה  .ב

 הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 

לבחון השפעת שיעבוד זה  כי יש לבקש מחח"י לבקשת חבר מליאה סוכם  –נושא זה נדחה למליאה הבאה 

 על הרפורמה המתגבשת. 

 

 הליך חיבור וקבלת תעריף למתקני ייצור ברשת החלוקה -דיון מקדים לקראת הצעת החלטה לשימוע  .3

צפויים להתחבר לרשת החלוקה מתקנים סולאריים  2020עד שנת הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

זאת, בהתאם למדיניות השר לעמידה ביעד האנרגיה מגהוואט.  2000-קף של כיומתקני יצור בגז בה

המתחדשת ובהתאם למדיניות שילוב מתקני יצור חשמל ברשת החלוקה.  בהמשך לתהליך הסדרת 

לשימוע הליך אחוד המסדיר את תהליך החיבור  תכוונת לפרסם בקרובהתעריפים למתקנים אלו, הרשות מ

נועד לתת מענה אינטגרטיבי לכלל המתקנים ואת הליך קבלת אישור התעריף של המתקנים. ההליך 

 והמצבים ברשת החלוקה:

  אמות המידה יחולו על כלל סוגי המתקנים ברשת החלוקה בכל הטכנולוגיות, בכלל זה גם מתקני  .א

 יצור סולאריים שיקומו בעתיד במסגרת הליכים תחרותיים.

 המתחברים למתח גבוה.ההליך מתייחס הן למתקנים המתחברים למתח נמוך והן למתקנים  ב.

ההליך מתייחס לחיבור מתקן חדש, שילוב מתקן במקום צרכנות קיים וכן להגדלת חיבור במקום  ג.

 צרכנות לצורך שילוב מתקן. 

רמטיביים לחיבור וכוללת תמריצים לחברה על מנת לעודד את חיבור היקף ואמת המידה מגדירה זמנים נ 

ו כן הצעת ההחלטה מסדירה את תהליך החיבור וקבלת כמ .2020ההספק הנדרש ברשת החלוקה עד 

 התעריף תוך מתן הקלות ליצרנים.

   

  לקבוע הגשה מקוונת, ללא הגעה פיזית.בדיקה משפטית אם ניתן  תיערך  –לבקשת חבר מליאה          

 הצעת ההחלטה המלאה תובא לדיון במליאה הבאה.

   

 

וואט באתר  -מגה 40בהספק של  PV2שמירת מקום ברשת להקמת תחנת כוח סולארית   -הצעת החלטה  .4

 אשלים במסגרת מכרז מטעם המדינה

  

מוצע להורות למנהל המערכת לשמור מקום ברשת להקמת תחנת כוח הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

לבקשת המדינה ובהתאם   המדינה. - העתידה לקום במסגרת מכרז החשב הכלליבאשלים  PV2סולארית 

( ערך מנהל המערכת בדיקת התכנות לחיבור המתקן לרשת בהספק של 12כו)ד()35לקבוע באמת מידה 

40MW  שמירת המקום ברשת  לבדיקת ההיתכנות. 2.2ק"ו, כאמור בסעיף  33לפי סכמת חיבור לרשת
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שאין מניעה לשמירת  שנמצאולאחר בדיקת ההיתכנות שביצע מנהל המערכת  בחינתמתאפשרת לאחר 

מקום ברשת למתקן בכפוף להשלמת הפרויקטים המערכתיים המפורטים בבדיקת ההיתכנות. שמירת 

המקום ברשת תהא למשך שנה מיום סיום הפרויקט המערכתי הנדרש על פי בדיקת ההתכנות והמאפשר 

 את חיבור המתקן לרשת.

 

 חברי מליאה( 3החלטה: מאושרת פה אחד )נכחו 

 

הפחתת העלות המוכרת לחברת החשמל בגין הפיצוי מספק הגז תמר בגין ייצור  –הצעת החלטה לשימוע  .5

 בדלק חליפי בתקופת מחסור בגז

         

מוצע כי הרשות תגרע מהעלות המוכרת לחברת החשמל במסגרת  הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

מיליון דולר אשר חברת החשמל מקבלת מבעל רישיון הפקה ושיווק 'תמר'  2.4התעריף המערכתי סכום של 

. עוד מוצע כי בהחלטה יקבע 2017כפיצוי עבור אי אספקת גז בעת התקלה באסדת הגז בחודש ספטמבר 

הפרטי לפעול ולהביא לידיעתה את הסכמי הפשרה ואת גובה הפיצוי שהם הרשות דורשת מיצרני החשמל ש

 ימים מיום פרסום החלטה זו. 30צפויים לקבל מספק הגז, טרם קבלת החלטה בעניינם תוך 

 

פרסום הצעת ההחלטה לשימוע מאושרת פה אחד בכפוף לשליחת נוסח סופי לחברי המליאה הסכמה: 

 .(8.5.2018)הערה: הנוסח הסופי נשלח ביום 

 

 עדכון תחולת הסדרים תעריפיים תומכי מימון ביחס למתקנים בטכנולוגית רוח - לשימוע   הצעת החלטה .6

 

תחולת ההסדר תומך המימון תורחב כך שתכלול את כל מתקני הצוות המקצועי מציג את הנושא: מוצע כי 

מסגרת פרסום הצעת אם ב בשל הדחיפות מוסכם כי .רת המכסה התעריפית ללא מגבלת זמןהרוח במסג

ההחלטה תאושר מיידית, ללא צורך באישור נוסף של  –תקבלו הערות לא יציבורי שימוע ההחלטה ל

 .המליאה

 
הצעת ההחלטה לשימוע מאושרת פה אחד בכפוף לשליחת נוסח סופי לחברי המליאה )הערה: הנוסח 

 (8.5.2018הסופי נשלח ביום 

 עודףתעריף להספק  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .7

 

קיים פער בין הספק המתקנים בבדיקות  במספר יחידות יצור פרטיותהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

להספק ניתן ביחס באישור תעריף של בעלי הרישיונות. מכיוון שאישור התעריף הקבוע הקבלה להספק 

ביצוע עסקאות בהספק עודף עם ספק שירות חיוני. על אף זאת, בוצעו עסקאות , יש צורך להסדיר בוהקבוע 

בהספק עודף עם ספק שירות חיוני בטרם נקבעה החלטה זו. בחלק מהתקופה בה בוצעו עסקאות כאמור 

שקבוע  שהם חלק מהתעריף תשלומי זמינות משתנהבגין ההספק העודף קיבלו חלק מבעלי הרישיונות 

. במהלך תקופה זו הביעה הרשות דעתה שאין מקום כי על ההספק שאינו הספק עודף באישור התעריף וחל

ישולם תשלום זה ובהתאם לכך הוא הופסק. בהחלטה זו הרשות מסדירה את התעריף שיחול על ביצוע 

הצעת את התגובות שהתקבלו ל , בין היתר,לאחר ששקלה ,עסקאות בהספק העודף עם ספק שירות חיוני

עיקר הטענות שהועלו סקירה של בפני מליאת הרשות  הוצגה . לצורך כך שימועה ההחלטה במסגרת
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. ההחלטה של מליאת הרשות ונערך דיוןוניתן מענה של הצוות המקצועי לאותן טענות , במסגרת השימוע

למעט בנוגע לתשלומים  241קובעת כי על ביצוע עסקאות בהספק עודף עם ספק שירות חיוני תחול החלטה 

על מכירת אנרגיה להספק  תלמנהל המערכשניתן להציע המרבי גובה המחיר למעט ינות משתנה ועבור זמ

 זה.

תחילת ההחלטה היא מיום פרסום ההחלטה. לגבי התקופה בה פעלו המתקנים בטרם נקבעה החלטה זו, 

נות , לא תחול התחשבבגין ההספק העודף תקופה בה קיבלו חלק מבעלי הרישיונות תשלומי זמינות משתנה

 אחורנית.

הצוות המקצועי , ישלח לעיקר הטענות שהועלו בשימוע  שהוצגה בע"פ במהלך המליאה הבהמשך לסקיר

בדואר ,  ורק לאחר מכן יצביעו להןהמענה המקצועי אלה וענות טשל בכתב יכום לחברי המליאה ס

 על החלטה זו.אלקטרוני 

 

 . השימוע טרם קבלת החלטההסכמה: יישלח לחברי המליאה סיכום טענה ומענה של 

  -ב  סיכום בכתב של עיקר הטענות שהועלו בתגובות לשימוע והמענה להן נשלח לחברי המליאה

 . פה אחד וחברי המליאה הצביעו בעד ההחלטה 10.5.2018

 

  ריבוי מתקני ייצור המחוברים לרשת החלוקה והממוקמים במקום צרכנות אחד  -הצעת החלטה לשימוע  .8

רשות החשמל מקדמת הסדרות להקמתם של מתקני ייצור מבוזרים הצוות המקצועי מציג את הנושא:  

בחצר צרכן. חלק מהסדרות אלו מאפשרות צריכה בחצר ומכירת אנרגיה למנהל המערכת וחלקן מאפשרות 

 צבירת קרדיט תעריפי  עבור עודפי אנרגיה שיוצרו במתקן ולא נצרכו ישירות על ידי הצרכן. 

ופת זמן נתונה בה מיוצרת אנרגיה על ידי יותר ממתקן ייצור חשמל אחד, כאשר חלקה מוזרמת לרשת בתק

וחלקה נצרכת ישירות על ידי הצרכן, יש צורך לקבוע את סדר הצריכה מהמתקנים משום שהוא משפיע על 

צריכה צפוי התעריף/הקרדיט התעריפי שיחול על הצרכן עבור האנרגיה שהזרים לרשת. באופן דומה, סדר ה

 להשפיע על גביית תשלומים מהצרכן בגין הצריכה.  

אמת המידה המוצעת מאפשרת לצרכן אשר בחצריו יותר ממתקן ייצור אחד, לקבוע מראש מהו סדר 

 הצריכה מהמתקנים בחצר, לצורך התחשבנות וקביעת התעריפים ו/או הקרדיט המגיעים לו.

המוצע, לפיו הבחירה בסדר הצריכה תיקבע על ידי הצרכן, הרשות מבקשת את התייחסות הציבור לעקרון 

אל מול עקרון חליפי, לפיו הסיווג לכל הצרכנים ייקבע מראש באסדרה על פי סוג המתקן/ סוג האסדרה/ 

 .התקנה/ באופן יחסי/ קריטריון אחרמועד ה

חר, משום לפי המאו 1.1.2019תחילת אמת המידה המצורפת קבוע למועד הפרסום ברשומות או ליום 

שמימוש הצעת ההחלטה מחייב התאמה של מערכות המחשוב אצל מנהל המערכת ולפיכך נדחה מועד 

היישום כאמור.  הסדרה זו משלימה את ההחלטות שפרסמה הרשות למתקני אנרגיה מתחדשת ברשת 

  החלוקה ואת ההסדרה שהרשות צפויה לפרסם למתקני יצור בגז ברשת החלוקה.

מאפשרים כי עד עתה לא היה ניתן להקים באותה חצר יותר ממתקן אחד וכעת  היועץ המשפטי מדגיש

 זאת ועל כן יש להסדיר נושא זה.

  

  הסכמה: פרסום הצעת ההחלטה לשימוע מאושר פה אחד   
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דיון מקדים לקראת החלטה לשימוע ציבורי בעניין חובת היועצות בנושא תכנית פיתוח מערכת המסירה  .9

 .2022-2018לשנים 

לחוק  19במסגרת חובת ההיוועצות עם רשות החשמל הקבועה בסעיף  הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

, תוצג עמדתה של הרשות ביחס להצעה לעדכון תוכנית הפיתוח למערכת 1996-משק החשמל התשנ"ו

המסירה של חברת החשמל. בפני הרשות הונחה להתייחסות תוכנית מטעם חברת החשמל לישראל ביחס 

. קדמה לתוכנית RE-1701 2018-2022כון תוכנית הפיתוח למערכת המסירה של חברת החשמל לשנים לעד

אשר אושרה על ידי שר האנרגיה. תוכנית  2013-2017לשנים  RE-1435זאת תוכנית פיתוח למערכת המסירה 

תאם הפיתוח שהונחה להתייחסות הרשות תוכננה בכפוף לקריטריוני התכנון המפורטים בתוכנית ובה

קריטריוני התכנון מערכת ההולכה.  -למסמך של חברת החשמל בעניין הנחות יסוד לתכנון משך החשמל 

נוסף לקריטריוני התכנון, התוכנית כוללת  כוללים בעיקר מתן מענה לביקושים וכן לסקרי חיבור מחייבים.

לרשת  11/ב/10א פרוייקטים לקידום תכנון סטטוטורי עבור רצועות קווי הולכה לחיבור מתחמי תמ

 . MW 5,200ההולכה. במתחמים אלה ההספק הפוטנציאלי המצטבר עומד על 

הן קונבנציונלי והן מתחדש.  –בכוונת הרשות לבחון את צרכי הרשת מבחינת הספק עתידי שיש לחבר אליה 

ל ידי צרכי פיתוח אלה יובאו לאישור במסגרת חלק ב' של התוכנית, והם יהיו לאחר סיום הניתוח שלהם ע

 התפט.

קונבנציונלי )כולל שחלוף של  2030מו עד שנת  6000הם יכללו בחינה של אתרים אופטימאליים לחיבור 

 מו. 4000יחידות באשכול( וכן חיבור של אנרגיות מתחדשות בהיקף של  4 -ו 1-4רידינג, רבין 

במקרה של איחור חבר מליאה מעיר כי יש למצוא פיתרון לאפשרות החלת קנסות או סנקציות אחרות 

 בחישמול מתקנים. 

 – חבר מליאה מבקש להביא נושא בפני המליאה למעקב פעם ברבעון ואף לפרסם את הנתונים לציבור

 .ההצעה התקבלה והועברה לאחריותה של ד"ר תניב רופא

 

אמת מידה ותעריפים למכירת חשמל על ידי חברת החשמל לישראל לחברת   -הצעת החלטה לשימוע   .10

PETL. 

 

, 13.9.16במסגרת ניהול משא ומתן וחתימה על הסכם עקרונות, מיום הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

להסדרת חוב הרשות הפלסטינית לחברת החשמל, הגיעו הצדדים להסכמה, לפיה תמשיך חברת החשמל 

. PETLלתת שירותים לרשות הפלסטינית )ובכללה לעזה( על פי הסכם ההתקשרות עליו חתמו מול חברת 

בשם הרשות הפלסטינית לשלם את מלוא החוב לחברת  PETLכנגד המשך מתן השירותים, התחייבה 

 החשמל ולהיות ערבה לתשלומים העתידיים לחברת החשמל.   

לחברת החשמל, הסכימה הרשות להתאים את התעריפים ואמות  PETLלצורך המשך עריכת עסקאות בין  

יות הגוף איתו חברת החשמל מתקשרת בהסכם והביטחונות המידה שיחולו על העסקאות, לאור ייחוד

 הייחודיים שהוא מעמיד לצורך עריכת העסקאות. 

ומייחודיותם של השירותים אותם  PETLההתאמות האמורות נובעות גם ממעמדה המשפטי הייחודי של  

 מקבלים צרכנייה מחברת החשמל.  
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צוות הסכמה: פרסום הצעת ההחלטה לשימוע מאושר פה אחד , בכפוף לכך שלא יהיו הסתייגויות של 

החלטה היא תובא שוב לאישור חברי המליאה,  תבהצעבנושא. ככל שיהיה שינוי המשא ומתן הפלסטיני 

 בנוסחה המעודכן.

 

  .החלוקה ברשת בגז ייצור למתקני הסדרה בנושא מקדים דיון .11

הצוות המקצועי  .מציג את הנושא: הנושא צפוי להיות על סדר יומה של המליאה הבאה הצוות המקצועי

ההמלצות לאור השימוע, בפרט הוצגו חלופות לאופן קביעת תעריף ההספק למתקני יצור מציג את עיקרי 

בגז ברשת החלוקה. כמו כן הוצגו חלופות לאופן ביצוע העסקאות מול מנהל המערכת ומול צרכנים 

לאור שינויים צפויים באמות המידה, הצוות המקצועי ממליץ לקיים שימוע משלים ורק לאחר  פרטיים.

 מכן לקבל החלטה סופית בענין גובה התעריף ואופן השילוב של מתקנים אלו.

 

 


