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הפרוטוקולים נערכים בדרך של תמצות עיקרי הדיון ואינם כוללים נושאים שנקבע כי אינם מתאימים 
אדם או חברה, סודות מסחריים, סוגיות לפרסום, כגון דיונים בעניינים העולים לפגוע בפרטיות של 

 הקשורות לביטחון המידע, עניינים מנהלתיים וכדומה
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 סדר יום:

 דבר היו"ר. .1

 רישוי:  .2

שינוי בעלי שליטה ברישיונה המותנה של חברת מגלים אנרגיה בקשה לאישור  -הצעת החלטה  .1

 סולארית בע"מ .

 בקשה לאישור העברת שליטה ברישיון מותנה של עמק הבכא אנרגיות רוח בע"מ . -הצעת החלטה .2

 ה.יונות מותנים בטכנולוגיה קוגנרציהפחתת ערבות בריש -הצעת החלטה  .3

 נוסף לסדר היום לאחר פרסומו(.) .בע"מפי.אס.פי השקעות רישיון תיקון   - הצעת החלטה .4

 .2018-2022שימוע ציבורי בעניין חובת היועצות בנושא תכנית פיתוח מערכת המסירה לשנים  פרסום .3

שימוע משלים להסדרת פעילותם של מתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת להצעת החלטה   .4

 החשמל.

יחידות ייצור פחמיות לרבות השבתה של אחת או יותר מענה לבקשת התייעצות בנושא הפעלה מזערית של   .5

 מיחידות הייצור בעונת מעבר.

הצעת החלטה לשימוע  בעניין הליך חיבור וקבלת תעריף למתקני ייצור ברשת החלוקה ועדכון לוחות  .6

 תעריף.

עדכון תחולת הסדרים תעריפיים תומכי מימון ביחס למתקנים בטכנולוגית  -שימוע אחר הצעת החלטה ל .7

 נוסף לסדר היום לאחר פרסומו(.) .רוח

 נוסף לסדר היום לאחר פרסומו(..)מלאי סולר בחירום -דיון .8

 

 

 סדר ה 
 :דיון

 יו"רדבר  .1

 צפויה לעבור לאישור הממשלה ביום א' הקרוב. מעדכן אודות הרפורמה בחברת החשמל,

 :רישוי  .2

בקשה לאישור שינוי בעלי שליטה ברישיונה המותנה של חברת מגלים אנרגיה  -הצעת החלטה  .א

 סולארית בע"מ 

לרשות בבקשה לאשר את העברת אחזקות חברת פנתה בעלת הרישיון הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

Brightsource Energy Inc בחברת .Brightsource Industries Israel Ltd לידי חברת ,

Brightsource Development LLC.  לצורך אישור הליך שינוי בעלי השליטה, ביצע הצוות המקצועי

במסגרת הבחינה, התייעץ הצוות המקצועי עם עו"ד רוני אוסבורן, יועץ  באגף הרישוי בחינה מקיפה בעניין.

 וי השליטה.ה את אישורה למהלך שינמשפטי חיצוני למנהלת אשלים, אשר בדקה את הבקשה שבנדון ונתנ

 .ומציע לאשרה לאחר בחינה כאמור, מצא הצוות המקצועי את בקשת העברת האחזקות כעומדת בדרישות

 מאושרת פה אחד. –החלטה 
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 ה של עמק הבכא אנרגיות רוח בע"מ בקשה לאישור העברת שליטה ברישיון מותנ -הצעת החלטה .ב

 
ביצע הצוות בהמשך לבקשה לאישור העברת שליטה ברישיון, הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 בעניין. המקצועי באגף הרישוי בחינה מקיפה

ומציע  כעומדת בדרישות לאחר בחינה כאמור, מצא הצוות המקצועי את בקשת העברת השליטה, 
 לאשרה.

 

 מאושרת פה אחד. –החלטה 

 
 קוגנרציה.הפחתת ערבות ברישיונות מותנים בטכנולוגיה  -הצעת החלטה  .ג
 

איי.פי.פי וחברת  איי.פי.פי אלון תבור בע"מ חברתבעלות הרישיונות הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 15בהתאם לקבוע בתקנה  מהערבות מופקדת 60%להפחתת ות פנו לרשות בבקש רמת גבריאל בע"מ

הוראות הדין, ב ונמצא כי הן עומדות נבחנו בקשות ה .2004-תקנות משק החשמל )קוגנרציה(, תשס"הל

 את הבקשות. וצע לאשרועל כן מ

 

 מאושרת פה אחד. –החלטה 

 

 
לחברת פי.אס.פי השקעות  להצעת החלטה להארכת אבן דרך הפעלה מסחרית ברישיון מותנה .ד

 .בע"מ
 

 
לרשות בקשה להארכת אבן הדרך של ההפעלה הגישה בעלת הרישיון הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

חודשי הארכה  12נוספים, אשר יחד עם ההארכה הקודמת של אבן הדרך, ישלימו חודשים  7-המסחרית ב

המלצת הצוות המקצועי למליאת הרשות, לאחר בחינת בקשת בעלת הרישיון   של ההפעלה המסחרית.

להתנות את חודשים ו 7 -של הפעלה מסחרית בוהוראות הדין הינה לאשר את הארכת מועד אבן הדרך 

)ז( לתקנות משק החשמל )יצרן חשמל 16לתוקף בחילוט הערבות בהתאם לתקנה כניסת תיקון הרישיון 

תיקון הרישיון יכנס  ועל כן  100MWיודגש כי המדובר ברישיון מעל .  2005-עצמי קונבנציונאלי(, תשס"ה

 .לתוקף לאחר קבלת אישור שר האנרגיה

כי ככל ותאושר ההארכה המבוקשת ותחולט הערבות, פרקליטות המדינה בתיאום עם  מעדכניםלסיום, 

המחלקה המשפטית ברשות, מתכוונת להגיש לבג"ץ ביחד עם בעלת הרישיון )העותרת( בקשה מוסכמת 

  למחיקת העתירה.

 

          מאושרת פה אחד. –החלטה                

 

 2022-2018מערכת המסירה לשנים  שימוע ציבורי בנושא תכנית פיתוחפרסום  .3

 תוכנית הפיתוחעמדת הרשות  בנוגע ללשימוע ציבורי את  מוצע לפרסםהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

התוכנית המומלצת כוללת רשימת רכיבי רשת להקמה בתקופה . 2018-2022למערכת המסירה לשנים 

 .2023-2027הרלוונטית וכן רשימת רכיבי רשת לתכנון לשנים 

, פיתוח המוצעת על ידי חברת החשמלכחלק מתהליך העבודה הרשות מקבלת בשלב ראשוני את תוכנית ה

הוספו ן דמו מועדי הקמה של רכיבי רשת וכנבדקה ועובדה על ידי צוות הרשות. בחלק מהמקרים הוק אשר
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נית בשלב זה התוכ משימות של תכנון סטאטוטורי לשם עמידה ביעדי חיבור מתקנים לתקופה הבאה.

מתמקדת בצרכי הרשת לצורך חיבור אזורי הביקוש, הגברת אמינות ויתירות הרשת וחיבור של מספר 

מתקני ייצור. השלב השני של התוכנית יושלם בחודשים הקרובים ויתמקד בחיבור כלל ההספק 

 .2030הקונבנציונאלי והספק האנרגיה המתחדשת הנדרשים לשם עמידה בצרכי היצור של המשק עד שנת 

 .08/01/2018התוכנית תוכר בתעריף ההולכה בהתאם להחלטת המליאה על בסיס תעריף הרשת מיום 

היועץ המשפטי מסביר כי אין לרשות חובה לצאת לשימוע בכל הנוגע לעמדתה שהתבקשה במסגרת חובת 

ההתייעצות של השר, אולם אין מניעה לעשות זאת, ובמקרה זה מדובר בנושא שיש בו חשיבות גדולה 

 לשמוע את הציבור. 

יקטים שכבר החלו חבר מליאה מבקש שתהיה הבחנה בטבלאות המוצגות בתוכנית הפיתוח בין פרוי

 וצפויים להסתיים בנהלך החומש הקרוב, לבין פרוייקטים שטרם החלו.

חבר מליאה מבקש שיהיה מעקב רציף של המליאה במהלך החומש לעניין התקדמות חחי במימוש תוכנית 

הצוות המקצועי מעדכן כי במליאה הבאה צפוי להתקיים דיון בנושא המעקב אחר תוכנית הפיתוח. 

 הפיתוח.

 

 ., בכפוף לתיקון הטבלאות כמבוקשמאושר פה אחד הסכמה: פרסום השימוע

למרות בקשת חבר המליאה לעניין הבחנה בין הטבלאות, לאור העובדה כי ביצוע ההבחנה עלול הערה: 

לארוך זמן, החליט חבר המליאה לוותר על כך במהלך השימוע וביקש לכלול את ההבחנה בשלב התוכנית 

 השימוע. שתאושר במליאה לאחר

 

 

טבעי המחוברים לרשת חלוקת  שימוע משלים להסדרת פעילותם של מתקני יצור בגזהצעת החלטה ל .4

 החשמל

הסדרת  פרסמה הרשות הצעת החלטה לשימוע בנושא 10.12.17ביום הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

כלל תעריף הספק  הנ"להשימוע .  פעילותם של מתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל

ליצרנים שיתחברו לרשת החלוקה וכן קובץ אמות מידה להסדרת תוכניות היצור וההספקה של יצרנים 

יפורסמו לשימוע וגובה התעריף אמות המידה מוצע כי  התגובות שהתקבלו לשימוע המקוריאלו. בעקבות 

 משלים.

 ביחס לשימוע המקורי: בשימוע המשלים  השינויים העיקריים

בשימוע המקורי חלה על המספק  : ההספקה של מספק חלוקה וביטול האפשרות למכירה בילטארליתחובת 

חובה לספק את כל צריכת צרכניו באמצעות רכישת חשמל מיצרני חלוקה בלבד לצד זאת התאפשרו 

שימוע המשלים היצרן יוכל לבצע עסקאות עם צרכן חצר ומנהל המערכת בלבד. בעסקאות בילטרליות. 

אינו מחוייב לספק את מלוא הצריכה של צרכן החצר, והצרכן רשאי להשלים את שאר הצריכה היצרן 

 באמצעות רכישה מחברת החשמל או ממספק פרטי.

את אופן הקצאת בשימוע המשלים נוספו עקרונות המסדירים  -הסדרת ההליך לקבלת תעריף ההספק

רש הזמן הנד, ותנאים למימושה הבטחת תעריף הספקהבטוחה הנדרשת לצורך  תעריף ההספק לרבות

פירוט התנאים לתשלום תעריף ההספק השנתי ובפרט הזמינות , להקמה מרגע אישור המחלק להקמה

 .הנדרשת ממתקן ייצור לצורך קבלת תעריף הספק

ם למנהל המערכת, בשימוע המשלים מוצע שינוי בדיווחים הנדרשים מיצרני הדיווחים הנדרשים מהיצרן:

 5 –מתקנים הקטנים מ  – MW 5 –ביעת פטור מתכנית תחזוקה  למתקני הקטנים מ קכך שבאופן מקל 
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MW .בתכנית ייצור וצריכה  להשתמשאפשרות  יהיו פטורים מאמות מידה המסדירות את תכנית התחזוקה

שבועית כתכנית ייצור וצריכה יומית. יצרנים שיגישו תכנית ייצור וצריכה שבועית יוכלו להשתמש בה 

  מית ולכן לא יצטרכו להגיש תכנית בכל יום.כתכנית יו

 , ומוסדרים התנאים לאי עמידה בתכנית הייצור.החובה לעמוד בתכנית הייצור של היצרןבנוסף, מוסדרת 

הסדרת תקופת ביניים להחלת תעריפים יום מראש וזמן אמת: עד לפרסום שוטף של מחירי יום מראש 

שמפורסמים  EX-POSTלות יצרני החלוקה, יהיו  מחירי ה ומחיר זמן אמת הרשות מעוניינת שמחירי פעי

 על ידי מנהל המערכת.

 : בשימוע המשלים מוצעים שני שינויים לתעריף ההספק:גובה תעריף ההספק ומשך הזמן למתן התעריף

שנה,  20שנים במקום ל  10 –תקופת הזכאות קוצרה ל  –קיצור תקופת פריסת תעריף ההספקהראשון הינו 

ווח התכנון הכלכלי של צרכני החצר של מתקנים אלו. בהתאמה לכך הוגדל תעריף ההספק בהתאמה לט

לאור האיסור על עסקאות בילטרליות מחוץ  –מתן תעריף הספק מדורג לפי גודל המתקן והשני הינו  השנתי.

ל לחצר, ולאור התגובות לשימוע המקורי הרשות סבורה שמתקני הייצור שצפויים לקום הם מתקנים בגוד

קטן יחסית. למתקנים קטנים חסרונות לגודל ולכן לצורך הבטחת כניסתם לשוק בהתאם למדיניות השר, 

 תעריף ההספק נקבע באופן מדורג לפי גודל המתקנים.

יצרני החלוקה וכלפי מנהל לשימוע משלים את חובותיו של המחלק כלפי תפרסם הרשות לסיכום, מוצע ש

את חובת המחלק להודיע ליצרן במקרה בו לא לשימוע משלים בפרט מסדירה הצעת ההחלטה   המערכת.

 מתאפשרת הזרמת אנרגיה לרשת.

שנים ונענה כי זו בקשה שהתקבלה בעקבות  10-חבר מליאה שואל מדוע קוצר זמן החזר ההשקעה ל

 . השימוע. זה נכון יותר עבור מתקנים מהסוג הזה

שלום בגין חריגה מתוכניות ייצור יעודכן כדי שיהיה מידתי יותר. הבקשה חבר מליאה מבקש כי גובה הת

 .ויעביר לעיון חברי המליאה מוסכמת והצוות המקצועי יעדכן את גובה התשלום בהצעת ההחלטה

עם נצילות גבוהה. הצוות המקצועי  המשקיפה מציעה כי במסגרת הצעת ההחלטה ינתן תמריץ לקוגנרציה

, אז ברשת הולכהמעדכן כי במסגרת הצעת החלטה שתובא בקרוב למליאה יוצעו תמריצים לקוגנרציות 

 ייבחן הנושא גם עבור קוגנרציות קטנות. 

  

בגין חריגה מתוכניות, , בכפוף לעדכון גובה התשלום מאושר פה אחד הסכמה: פרסום השימוע המשלים

 .כמבוקש

 

 מענה לבקשת התייעצות בנושא הפעלה מזערית של יחידות ייצור פחמיות לרבות השבתה של אחת או .5

 יותר מיחידות הייצור בעונת מעבר

 

התייעצות של שר האנרגיה מוצגים לחברי המליאה  בהמשך לבקשתהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 :הממצאים עיקרי

 על מוגבלת והשפעה אוויר זיהום לצמצום חיובית תרומה פחמיות באתר אורות רבין יחידות להשבתת

 :  הייצור עלויות

ולהסטה  2018 טבעי בעונת הסתיו בשנת לגז מפחם TWh 0.1-0.2 כ של להסטה תביא יחידות 1-2 השבתת

 .המושבתות היחידות במספר כתלות, 2019 בעונות המעבר בשנת TWh 0.2-0.4 -של כ
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(. לכן ההסטה 2016בשנה )נכון לשנת  TWh 8 –ורות רבין עומד על כ באתר א 1-4היקף הייצור ביחידות 

מהיקף הייצור  6%-3% -, ול2018מהיקף הייצור ביחידות אלו בשנת  3%-1%האפשרית היא שוות ערך ל 

 .2019בשנת 

 60-80 -, ו2018בשנת  ח"מלש 30-40 -כ של בהיקף חיצוניות בעלויות לחיסכון להוביל צפויה ההשבתה

 , כתלות במספר היחידות המושבתות.2019 בשנת מלש"ח

 נמוכה מהעלות החיצונית הנחסכת. בפרט, ייתכן להיות צפויה היחידות השבתת של הכספית העלות

ביחס בין מחיר  כתלות כלכלית גם ללא שקלול העלויות החיצוניות מבחינה כדאית יותר תהיה שההשבתה

 הפחם לבין מחיר הגז.

 ההספק את מצמצת שהיא משום, מתחדשת אנרגיה שילוב עשויה להקל על פחמיות יחידות השבתת, בנוסף

 .נמוך הביקוש בהן המעבר בעונותmust run) ) בהפעלה המחויב

 :מצטברים תנאים 4 -ל בכפוף פשריתא המעבר בעונות פחמיות יחידות השבתת

 אילוצי לאור זאת רבין. אורות באזור הביקוש לעומס מענה לדוגמה מקומיים ברשת, לאילוצים מענה מתן

 מרוחקים. ייצור מאתרי זה לאזור האנרגיה הולכת המגבילים את גודש

 המענה והבטחת מספקת תפעולית רזרבה הבטחת זה ובכלל מההשבתה, כתוצאה למשק הסיכון מזעור

 .הגז בהספקת מתוכננת בלתי הפסקה של במצב

 בהן בשעות מספק בגז טבעי יצור כושר מהעדר בסולר כתוצאה משימוש ביחידות המונעות הימנעות

 .גבוה הביקוש

 הסגירה את לאפשר מומלץ, הפחמיות היחידות של הגבוהות ההתנעה עלויות לאור -מספר ההתנעות  מזעור

. אחרת, עלות הפסקת לפחות שבועיים במשך גבוהה בוודאותמתקיימים לעיל  המפורטים התנאים אם רק

 על התועלת הצפויה במשך ההשבתה.היחידה והתנעתה מחדש תעלה 

 ימים 60 למשך המעבר בעונות אחת פחמית יחידה כי סגירת נמצא המערכת ניהול ביחידת שנערכה מבחינה

בוודאות נמוכה יותר ייתכן  .האמורים בסעיף ג בוודאות גבוהה את התנאים לקיים מאפשרת, בשנה

 יחידות פחמיות במקביל.  2בית יום ו/או יאפשרו להש 90שהתנאים האמורים יתקיימו למשך 

 בעונות יום 60-90 למשך אחת פחמית יחידה להשבית היא המערכת מנהל המלצת, ניתוח ממצאי לאור

 . המעבר

, ולקבוע עקרונות מדיניות כמפורט 2018-2019 לשנים המערכת מנהל המלצת את לאמץ לסיכום, מוצע 

יום במהלך עונות המעבר בכל אחת מהשנים  60מנהל המערכת ישבית יחידת פחמית אחת למשך  להלן:

ימים  90 -. מנהל המערכת יוכל לשקול השבתה של יחידה אחת נוספת ו/או הארכת ההשבתה ל2018-2019

 ותהמדיניבשנה, בכפוף לבחינה של שיקולי שרידות המערכת, אילוצי הגודש ברשת ומזעור השימוש בסולר. 

 לאחר חיבור מאגר נוסף לחוף.  2020 בשנתתישקל מחדש 

שבצמצום השימוש בפחם בעונות המעבר תוך מזעור  התועלותאת  להפיק, מדיניות זו תאפשר נובראיית

 .החשמל למשק הסיכונים

     וכן מבקש שיובהר כי ככל  בהפסקת היחידותחבר מליאה מבקש שיובהר במסמך שקיים סיכון מסוים              

 יפחתו משמעותית, המדיניות תבחן מחדש. שמחירי הפחם               

 

 בהתאם להערות. יתקן את נוסח ההמלצהסכמה: הצוות המקצועי ה
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 הליך חיבור וקבלת תעריף למתקני ייצור ברשת החלוקה ועדכון לוחות תעריף. –שימוע להצעת החלטה  .6

הבטחת הסדרת הליך החיבור נועדה לתת מענה לשתי מטרות עיקריות: הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

פישוט התהליכים הקיימים היום על מנת לעמוד במדיניות שקבע השר ו העמידה בהיקפי החיבור הנדרשים

 והסדרת תהליך חיבור ללא רישיון מותנה, בהתאם לשינוי בחוק משק החשמל.

אמות המידה יחולו על כלל  -לכלל המתקנים והמצבים ברשת החלוקה  ת מענה אינטגרטיביההליך נועד לת

סוגי המתקנים ברשת החלוקה בכל הטכנולוגיות, בכלל זה גם מתקני יצור סולאריים שיקומו בעתיד 

ההליך מתייחס הן למתקנים המתחברים למתח נמוך והן למתקנים  במסגרת הליכים תחרותיים.

ההליך מתייחס לחיבור מתקן חדש, שילוב מתקן במקום צרכנות קיים, הגדלת  גבוה.המתחברים למתח 

חיבור במקום צרכנות לצורך שילוב מתקן וכן מתקן קיים אשר הוקם לצריכה עצמית ומעונין בקבל תעריף 

הרשות תפעל בהמשך לקידום תוכנית פיתוח לרשת החלוקה על מנת לתת מענה  עבור הזרמת אנרגיה לרשת.

 להלן עיקרי השימוע: וש מלוא ההספק הנדרש ברשת החלוקה.למימ

 מגהוואט.  5 -, בכלל זה גם מתקנים בהספק גדול מכל המתקנים ברשת החלוקה יקומו ללא רישיון מותנה .א

 מתקנים המחויבים לפי חוק ברישיון יצור יפנו לרשות לקבלת רישיון יצור לאחר השלמת בדיקות הסנכרון.

בור יבדקו הפעולות הנדרשות ברשת על מנת לאפשר את החיבור. מהות הבדיקה במסגרת פתיחת תיק החי .ב

. כלומר, הבדיקה נועדה איננה לוודא האם ניתן לחבר, אלא מה נדרש לעשות על מנת לאפשר את החיבור

 לכוון את ההשקעות הנדרשות ברשת. 

ו בהליכים התחרותיים לאור השאיפה לאפשר את החיבורים, הוסרו מאמות המידה מגבלות לחיבור שנכלל .ג

הקודמים כגון מגבלת עומס על השנאים ומגבלת מרחק מהרשת. כלומר, החברה נדרשת לעשות את מירב 

המאמצים על מנת לאפשר את החיבורים. ככל שנדרשת השקעה ברשת על מנת לחבר את המתקנים, בקשת 

 .החיבור תסייע בהכוונת ההשקעה הנדרשת במסגרת תוכנית פיתוח רשת החלוקה

 אמות המידה מגדירות מועדים נורמטיביים לחיבור: .ד

 יום. למעט המקרים המפורטים להלן: 180ככלל, המחלק נדרש לאפשר את החיבור בתוך  .1

במקרה של חיבור חדש או של הגדלת חיבור במתח גבוה, אם נדרשות פעולות ברשת לצורך מתן  .2

יום, המחלק  180הפעולות ארוך מ מענה לבקשה ומשך הזמן הצפוי להשגת האישורים ולביצוע 

 יאפשר את החיבור בתוך שנה.

, שעבורו הרשות איפשרה באמות המידה רבוי MW 16במקרה של מתקן בהספק העולה על  .3

חיבורים למתח גבוה ונדרשת הקמת תחמ״ש על מנת לאפשר את החיבורים למתח גבוה, המועד 

 שנים. 3הנורמטיבי לחיבור הוא 

בחיבור קיים, ללא הגדלת חיבור, וללא הזרמת אנרגיה מחוץ למקום במקרה של שילוב מתקן  .4

 ימים. 45הצרכנות, המחלק יאפשר את שילוב המתקן בתוך 

אם משך הזמן האפשרי להפעלה מסחרית ארוך ממשך החיבור הנורמטיבי )כגון במקרה של מתקני  .5

יבור מעבר לשנה עד יצור בגז(, המחלק רשאי, בכפוף לתיאום עם הצרכן להאריך את משך הזמן לח

 למשך ההפעלה המסחרית.

המועדים הנורמטיביים כוללים הן את משך הזמן הנדרש להשגת האישורים לפעולות ברשת והן את ביצוע  .ה

 הפעולות. 

אמות המידה קובעות כללים למקרה החריג שבו המחלק סבור כי לא ניתן לאפשר את החיבור בפרק הזמן  .ו

 הנורמטיבי:

ות הנדרשות על מנת לאפשר את החיבור )״אי עמידה במועד נורמטיבי המחלק ינמק את הפעול .1

 לחיבור״( וינמק מדוע לא ניתן להשלים אותן במועד.
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 המחלק ישלח עותק מתשובתו ליו״ר הרשות ולשר ויפרסם את תשובתו באתר האינטרנט.  .2

 המחלק ישיב למבקש את דמי הבקשה. .3

ר במועד הנורמטיבי ויאפשר למבקש לעדכן המחלק יפרט מהו ההספק הנורמטיבי אותו ניתן לחב .4

 את בקשתו בהתאם.

בתיאום עם המבקש, המחלק יבצע את החיבור או את הגדלת החיבור אף שהמועד עולה על המועד  .5

 הנורמטיבי.

 אמות המידה קובעות גם כללים לבחינת זכאות המבקש לתעריף. המבקש יבחן: .ז

 המבוקשההספק המותקן המבוקש קטן מהמכסה הפנויה לתעריף  .1

המבקש עומד בתנאים לזכאות לתעריף אותם קבע המבקש )לדוגמא, בבקשה לתעריף מתקן  .2

 ק״ו( 100ק״ו המבקש יבחן האם המתקן מותקן על גג וההספק המותקן קטן מ  100סולארי קטן מ 

המבקש יוודא כי משך הזמן האפשרי להקמה קצר ממשך הזמן להפעלה המסחרי הקבוע לתעריף  .3

 המבוקש.

 לאפשר את החיבור, המחלק רשאי לקבוע בתשובתו אחת או יותר המגבלות הבאות: על מנת .ח

 שעות הגבלה בשנה(. 100הגבלת השעות בהן ניתן להזרים את האנרגיה לרשת )עד  .1

הגבלת הספק ההזרמה לרשת, בכפוף לכך שבקשת הצרכן כללה הספק הזרמה קטן מההספק  .2

 המותקן ובכפוף להתקנת ממסר הספק חוזר.

 לשילוב הגנות במתקן.דרישה  .3

 במקרה שבו לא מתקיים אחד או יותר מהכללים למתן אישור הזכאות לתעריף, המחלק יפעל באופן הבא: .ט

 המחלק יעדכן את המבקש בתשובתו כי הוא אינו זכאי לתעריף .1

המחלק יודיע למבקש מהו ההספק המותקן המירבי שעבורו יוכל להיות זכאי לתעריף ויאפשר לו  .2

 ה בהתאם.לעדכן את הבקש

 המחלק, בתיאום עם המבקש, יאפשר את ביצוע החיבור או הגדלת החיבור גם ללא זכאות לתעריף. .3

הרשות שוקלת קביעת תמריץ לבעלי רישיונות חלוקה ביחס למספר המתקנים שהחברה תחבר בפרק הזמן  .י

 הנורמטיבי ומבקשת את התייחסות הציבור לאפשרות זו ולאופן התמרוץ.

רשות טרם מתן תשובה, פתיחת התיק כרוכה בתשלום הן למתקנים במתח נמוך והן לאור הבדיקות הנד .יא

 למתקנים במתח גבוה.

 הקלות בהליך הגשת הבקשה:אמות המידה כוללות מספר  .יב

 הרשות מבטלת את הדרישה לסקר היתכנות לפני פתיחת תיק למתקן במתח גבוה. .1

 כיום( מרגע הרישום באתר.יום  30ימים )במקום  7החברה מחויבת לזמן את הצרכן בתוך  .2

החברה נדרשת לאפשר בעתיד העברה של המסמכים באמצעות האינטרנט. דרישה זו תיושם רק  .3

 על מנת לאפשר התאמה של מערכות המיחשוב. 2019במחצית שנת 

על מנת  –רק בשלב הסינכרון לרשת ולא במועד הגשת הבקשה  2או טופס  4ניתן להציג טופס  .4

 וב מתקנים סולאריים גם במקומות צרכנות הנמצאים בשלבי הקמה.לאפשר הגשת בקשות לשיל

הצעת ההחלטה מאפשרת לבצע את הבדיקה באמצעות כל  –בדיקת מתקנים לצורך קבלת היתר הפעלה  .יג

 בודק בעל רישיון ולא רק באמצעות בודקים של ספק שירות חיוני.

  .במונה רציףחוייב הצרכן רשאי לבקש התקנת מונה קריאה מרחוק, אולם אינו מ –מונים  .יד

התנאים הטכניים אינם מפורטים באמות המידה והם יפורסמו בנפרד על ידי  –תנאים טכניים למתקנים  .טו

 מנהל מינהל החשמל.
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מחלק המקבל בקשה לחיבור או שילוב מתקן ייצור  - שילוב מתקן ייצורלחיבור או  התעריף להגשת בקש .טז

וקשת, בדיקת מסמכים טכניים שהתקבלו, עמידה מבצע מספר פעולות וביניהם: רישום לאסדרה המב

בתנאי סף והוצאת מכתב דרישת מסמכים נוספים במידה ויש צורך בהם. לאחר הבדיקות מוציא המחלק 

תשובה חיובית לחיבור או שילוב המתקן ברשת בהתאם לאסדרה שצוינה בבקשה או תשובה שלילית 

צרכן המעוניין לחבר או לשלב מתקן ייצור להגיש לחיבור או לתעריף.  אמות המידה כיום מאפשרות לכל 

בקשה והמחלק מחויב לבדוק את הבקשה ללא עלות, ישנם מקרים בהם בקשות מוגשות ואחרי אישורם 

על ידי המחלק מגישי הבקשות לא פועלים להקמת המתקנים וכך נוצר מצב של הגשת בקשות שווא 

. מטרת התעריף הוא להראות רמת רצינות מצד שהושקע בהם זמן בבדיקות אך לא הוקמו מתקני ייצור

מגיש הבקשה ולכסות את הוצאות המחלק. בשימוע זה מוצע תעריף עבור הזמן המושקע בבדיקת הבקשה 

על ידי המחלק בהתאם לזמן המושקע במחלקות חברת חשמל: התעריף ישולם בעת הגשת הבקשה לצורך 

תהיה שלילית התשלום עבור בדיקת הבקשה תוחזר חיבור או שילוב מתקן ייצור, במידה ותשובת המחלק 

 למגיש הבקשה כדי להמעיט ככל הניתן את מתן התשובות השליליות. 

מתקן צריכה באמפר המשולב  3*100מעל גודל ייצור מערכת מנייה למדידת אנרגיה למתקן תעריף להתקנת  .יז

המשולב במתקן צריכה קיים אין הזמנת חיבור חדש אך ספק שירות  בעת הקמת מתקן ייצור במ"נ - קיים

אמפר  3*100חיוני צריך להתקין מונה ייצור למדידת האנרגיה המיוצרת במתקן. במתקנים בגודל חיבור של 

אמפר המונה לא יכול  3*100 -ומטה מותקן מונה ייצור סטנדרטי. כאשר גודל החיבור של המתקן גדול מ

בוהים ולכן יש צורך בהתקנת מערכת מנייה הדואגת להורדת הזרם הנכנס למונה לעמוד בזרמים הג

באמצעות שנאי זרם, המערכת מתחברת ביציאת הממירים וכוללת ארון מדידה, פס צבירה, שנאי זרם 

החברה חייבה בעלי מתקנים בתשלום על התקנת . וכבלים שמספרם תלוי בגודל החיבור של המתקן

עה תעריף להתקנת מערכת זו, בעקבות תלונה שהגיעה לאגף צרכנות התבקשה המערכת בלי שהרשות קב

החברה לחדול מלגבות את התעריף, להחתים את בעלי המתקנים על כתבי התחייבות ובמקביל לפנות 

לרשות בבקשה לקבוע תעריף עבור שירות זה. לאחר בחינת הנושא,  להלן פירוט מרכיבי התעריף החדש 

 המוצע:

שעות עבודה הכוללות את הוצאת הארון ממחסן החלפים של החברה, העמסת  -כלליותשעות עבודה  .1

 שעות ללא תלות בגודל החיבור. 3 -הארון והתקנת המערכת

שעות עבודה התלויות במספר הכבלים והחיבורים שיש לחבר לארון.  -שעות עבודה לפי גודל חיבור .2

גידים בכל  4ר כל כבל מחובר באמצעות הכבלים מחוברים בין יציאת הממירים למערכת המניה כאש

 עובדי חל"ב. 2צד, השעות המצוינות כוללות זמן עבודה של 

מעלות הארון שזהה לכל גדלי החיבור ומעלות הכבלים  תמורכבעלות החומרים  -עלות החומרים .3

 המשתנה בהתאם לגודל החיבור, השינוי מתבטא בכמות וחתך הכבלים. 

 שעות. 3 -לזוג עובדיםהלוך ושוב  עלות שעות נסיעה -שעות נסיעה .4

 עלות שעת עבודה היא בהתאם לעלות שעתית של שירות ייחודי שנקבע בבסיס התעריף החדש                 
 .₪ 197   בגובה של                 
 

 הסכמה: פרסום השימוע מאושר פה אחד

 

 

 .תומכי מימון עדכון תחולת ההסדרים תעריפיים –שימוע אחר הצעת החלטה ל .7
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תחולת ההסדר תומך המימון תורחב כך שתכלול את כל מתקני הרוח הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

לא התקבלו התייחסויות ו 540במליאה יצאנו לשימוע  במסגרת המכסה התעריפית ללא מגבלת זמן.

 הציבור.

 

 מאושרת פה אחד. –החלטה              

 

 

 מלאי סולר בחירום -דיון .8

ולר חח"י הציגה לרשות נתונים שהתקבלו במכרז שערכה בנושא מלאי הסהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

תועבר הצעת החלטה בנושא לאישור חברי . , טרם בחירת הזוכהתהליךומבקשת אישור הרשות להמשיך ב

 המליאה.

 

 


