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 יו"רדבר  .1

 לידיעת חברי המליאה. –הצוות המקצועי מעדכן על כך שנעשה מידוד בתעריפי עע"א 

 :רישוי  .2

 בקשה לאישור העברת רישיון ע"ש תופאפ תעשיות בע"מ. -הצעת החלטה   .א

לאחר בחינה כאמור, מצא הצוות המקצועי את בקשת העברת הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 מציע לאשרה.הרישיון, כעומדת בדרישות ו

 החלטה:  מאושרת פה אחד.

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

 לטובת הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.

מוצע לאשר לחברה לשעבד את נכסיה וזאת בהתאם לאישור הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

לשעבוד נכסים המצורף כנספח א' להחלטה . מודגש כי אין בהחלטה זו כדי לשנות איזה תנאי 

 מתנאי רישיונות החברה או איזה מהחובות החלים עליה מכוח רישיונותיה ולפי כל דין. 

 חד.החלטה:  מאושרת פה א

בקשה לאישור שעבוד נכסים ברישיון מותנה של ברנמילר אנרג'י )רותם(  -הצעת החלטה  .ג

 בע"מ.

 בעלת הרישיון הגישה בקשה לתקן את התכנית ההנדסית הצוות המקצועי מציג את הנושא:                

 . מוצע לאשר בקשתה.1.73MWהגנראטור יהיה שברישיונה כך שהספק בהדקי               

 החלטה:  מאושרת פה אחד.

 בקשה לאישור שעבוד נכסים ברישיון המותנה של כוכב אגירה שאובה בע"מ . -הצעת החלטה  .ד

לחברת כוכב אגירה שאובה בע"מ ניתן  2014 בפברואר 27ביום הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

שעומד  רישיון מותנה להקמת מתקן ייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה שאובה, בהספק מותקן

, אישרה 20.2.2017מיום  512( מישיבה מס' 1134) 2מגוואט. בהחלטת רשות מס'  344כיום על 

יעמידו את המימון מנת ש-הרשות לבעלת הרישיון לשעבד נכסיה לטובת גורמי מימון שונים על

 .הנדרש למתקן

ולביוב בהתאם למסמכי המימון של הפרויקט, פנתה בעלת הרישיון לרשות הממשלתית למים 

לצורך קבלת אישורה לשעבוד הרישיון להקמת מכון מים, אשר ניתן לבעלת הרישיון בקשר עם 

 .15.4.2018פרויקט תחה"כ. האישור לשעבד את רישיון המים נתקבל ביום 

ניתן כאמור  אישור השעבודים אשרתקן את ל הגישה בעלת הרישיון לרשות, בקשה לאור האמור,

הבקשה לאישור השעבודים כמו גם הסכמי השעבוד נבחנו  לעיל, כך שיכלול גם את רישיון המים.

 ואושרו ע"י המחלקה המשפטית ברשות. מוצע לאשרם. 
 

 החלטה:  מאושרת פה אחד.  

 תיקון רישיון כוח תרמו סולארי ישראל בע"מ. -הצעת החלטה   .ה

הארכת אבן הדרך שבסעיף  שעניינה סיום בבקשה ל מדוברהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

הקמת המתקן והגשת המסמכים הנדרשים לקבלת רישיון ייצור נועדה לאפשר לבעל הרישיון 

( 3)ב11חודשים, בהתאם לסעיף  33להקים את המתקן מאבן דרך סגירה פיננסית בפרק זמן של 

 מוצע לאשרה את הבקשה. .2005-לתקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי(, תשס"ה

 החלטה:  מאושרת פה אחד.
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 תיקון רישיון ברנמילר אנרג'י )רותם( בע"מ.  -הצעת החלטה  .ו

מוצע לאשר לבעלת הרישיון לשעבד את נכסיה בנוסח אישור הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

את פרטי מודגש כי אין באישור האמור, כדי לאשר לשעבוד נכסים המצורף כנספח א' להחלטה. 

אין בהחלטה זו כדי לשנות איזה תנאי הנכסים המשועבדים כפי שסופקו על ידי בעלת הרישיון ו

 מתנאי הרישיון או איזה מחובות בעלת הרישיון בהתאם לתנאי רישיונה ולפי כל דין.

 החלטה:  מאושרת פה אחד.

 

 גבלת.מתן רישיון מותנה לאנלייט כסרא אנרגיית רוח, שותפות מו  -הצעת החלטה  .ז

חודשים אנרגיה מתחדשת  66 -למדובר בבקשה לרישיון מותנה הצוות המקצועי מציג את הנושא:   

מבקשת הרישיון הציגה בפני הרשות עמידה בכל התנאי הסף הקבועים בחוק משק אנרגיית רוח.  -

מוצע לקבל את  והתקנות שהותקנו מכוחו לצורך קבלת רישיון כאמור. 1996 -החשמל, התשנ"ו

 שה.הבק

 החלטה:  מאושרת פה אחד.

 

 אישור העברת שליטה בחברת עמק הבכא אנרגיות רוח בע"מ. –יידוע על תיקון החלטה  .ח

מיום  543( מישיבה מספר 1256) 2בהחלטת רשות מספר הצוות המקצועי מציג את הנושא:   

אישרה מליאת הרשות את בקשת בעלת הרישיון להעברת אחזקות א.א. בן דב אנרגית  28.5.2018

, הסתבר כי וקודם להעברת המניות בפועלרוח בע"מ בבעלת הרישיון. לאחר קבלת אישור הרשות, 

בנה האחזקות ת הרישיון לרשות בבקשה כי מפנתה בעל 20.6.2018ככל הנראה נעשתה טעות וביום 

לאחר בחינה משפטית של הבקשה ומכיוון שבפועל מדובר בחברה אשר כבר מצויה יעודכן בהתאם. 

בשרשרת המחזיקים בבעלת הרישיון, ממליץ הצוות המקצועי לתקן את מבנה האחזקות אשר 

  אושר בהחלטה כך שישקף נכונה את מבנה האחזקות המבוקש.

 החלטה:  מאושרת פה אחד.                           

 

 תכנית העמסה כללית ופרסום מחיר שולי חצי שעתי. – 93אמת מידה  -הצעת החלטה לאחר שימוע  .3

קביעת לעקרונות הקובעת  93המדובר בהחלטה לעדכון אמת מידה הצוות המקצועי מציג את הנושא:   

 תכניתיעת מחיר שולי חצי שעתי במשק החשמל. תכנית העמסה הכללית במשק החשמל ואת הכללים לקב

הרשות  יומית של כלל יחידות היצור במשק החשמל בפרוט חצי שעתי.  תכניתההעמסה הכללית היא 

השיקולים המנחים את מנהל המערכת בעת קביעת  תכנית  את סוגאת אמת המידה כך שתפרט  מתקנת

לתגובות שהתקבלו לשימוע, הרשות מנחה בהמשך ההעמסה הכללית של מתקני הייצור במשק החשמל. 

את מנהל המערכת לפרסם אחת לחודש את השיקולים הפרטניים אשר השפיעו על תוכנית היצור. פרסום 

כוללת גם הנחיות אמת המידה  זה יכנס לתוקף במועד מאוחר יותר על מנת לאפשר זמן מספק להתארגנות.

בשלב ראשון,  במשק, יום מראש ובזמן אמת. מחיר שולי חצי שעתי לחשמל  למנהל המערכת לפרסום

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

ויפעלו לפי הסדר בילאטרלי, ועל יצרנים שיקומו . 10.12.2014מיום  914מישיבה  1יצור בגז בהחלטה מס' 

רשת החלוקה ויזרימו חשמל לרשת. מתקני חברת החשמל במסגרת הסדרת הרשות למתקני יצור בגז ב

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

עדכון אמת המידה אינה  שימושים נוספים במחיר החצי שעתי, בכפוף לשימועים נוספים.הרשות תשקול 

יימים. בפרט, יצרנים פרטיים אשר השתלבו במשק לפי משנה את משטר ההפעלה של יצרנים פרטיים ק
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( ימשיכו לפעול לפי אמות המידה must runעקרונות העמסה עצמית ולפי עקרונות ההעמסה המחייבת )

כמו כן, על אף תגובות שהתקבלו במסגרת השימוע, הבטים שנקבעו במסגרת שחלו עליהם עד היום. 

הכרה בהתחייבות רכישת הגז ו/או ההכרה בעלות ובמשך אישורי התעריף של יצרנים קיימים, כגון ה

 ההתנעה ל יצרנים הפועלים לפי עקרון העמסה עצמית, אינם משתנים במסגרת עדכון אמת מידה זו.

לאחרונה החליטה הממשלה, במסגרת הרפורמה במשק החשמל, על הקמת חברה עצמאית לניהול 

הכלים והיכולות ביחידת ניהול המערכת. עם  המערכת. החלטה זו צפויה להביא לפיתוח משמעותי של

זאת, תהליך ההקמה צפוי להיות ממושך ולחייב התאמות רבות במבנה ובאופן הפעולה של היחידה. לאור 

זאת, בחלק מהתחומים באמת המידה, הרשות קובעת מועד עתידי בו יכנסו הדרישות ממנהל המערכת 

בקביעת מנגנון פיצוי במקרה של טעות בהעמסה, וקביעת טענות נוספות שעלו בשימוע, כגון צורך  לתוקף.

 מנגנון מוסדר עם זמנים קצרים לטיפול בערעורים.

 החלטה:  מאושרת פה אחד.

 

שמירת סודיות נתוני היצרנים והמספקים  -א 4תיקון אמת מידה  –הצעת החלטה לאחר שימוע    .4

 הפרטיים והפרדת מערכות המידע.

א מסדירה את החשיפה למידע סודי של יצרנים ומספקים 4אמת מידה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 פרטיים על ידי עובדי חברת החשמל.

הנוסח הקיים של אמת המידה מתמקד ביחידה לניהול המערכת ומסדיר את הסמכות של מנהל המערכת 

המסחרי של יצרנים ומספקים פרטיים,  חדות הרלוונטיות בחברת החשמל לחשוף רק עובדים שהמידעיוה

בזמן שחלף מאז פרסום אמת המידה,  סודיות. תצהיררלוונטי ונדרש לביצוע עבודתם, בכפוף לחתימה על 

התחדד הצורך לחשוף גורמים נוספים למידע מסחרי פרטי. בפרט, התחדד הצורך בחשיפה למידע של 

עובדים אלו זקוקים למידע מתוקף  –גי )תפ"ט( עובדים ביחידת תכנון ופיתוח טכנולו הגורמים הבאים:

אחריותם לתכנון פיתוח הרשת, לביצוע סקרי התכנות וסקרי חיבור ולעבודות ניתוח מגוונות ביחס לעלות 

תועלת של השקעות אפשריות במקטע ההולכה ובמקטע היצור. עובדים במחלקת סטטיסטיקה וחקר 

ש הארצית והאזורית בטווח הארוך ובטווח הקצר. המחלקה אחראית לנתח את תחזית הביקו –שווקים 

מתוקף כך, נדרש למחלקה מידע ביחס לביקושים באזורים ממוקדים ברשת, גם אם הצריכה היא בתחמ"ש 

עובדים אלו נחשפים למידע במסגרת שרותי המניה שהם נותנים  –עובדים ביחידת המונים  בבעלות פרטית.

 ד היום עובדים אלו לא חויבו לחתום על תצהיר סודיות.ליצרנים ולמספקים הפרטיים. עם זאת, ע

לאור זאת, הרשות החליטה להרחיב את תחולת אמת המידה, כך שמנהלי היחידות והמחלקות  יוכלו לאשר 

לעובדים מתוך היחידות והמחלקות הנ"ל להיחשף למידע מסחרי פרטי אשר נדרש לצורך מילוי תפקידם 

יחשפו למידע יחויבו בחתימה על תצהיר סודיות ויחשפו רק למידע ולהודיע על כך לרשות. העובדים ש

 שיאושר על ידי מנהלי היחידות והמחלקות.

עובדי יחידת המונים החשופים למידע ממערכת המניה יחויבו בחתימה על התחייבות לסודיות ולא יחשפו 

המידה לדווח לרשות למידע פרטי נוסף. מנהלי היחידות המורשים להיחשף למידע מחויבים על פי אמת 

ולפרסם באתר האינטרנט של חברת החשמל, לפחות אחת לשנה, את רשימת המשרות/התפקידים של 

לאור התגובות שהתקבלו לשימוע, אמת המידה כוללת נוסח קבוע  העובדים החשופים למידע הסודי.

 להצהרת הסודיות עליה יחתמו העובדים החשופים למידע.

ים להפרדה פיזית של מערכות המחשוב בהן נשמר המידע הסודי. לוח אמת המידה קובעת לוחות זמנ

הזמנים להפרדת המערכות תואם את לוח הזמנים להקמת חברת ניהול המערכת, בהתאם להחלטת 
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הממשלה על השינוי המבני במשק החשמל. עד להשלמת ההפרדה הפיזית של המערכות, חברת החשמל 

 תבצע הפרדה לוגית של המידע.

מנהלי היחידות בשנה  .ים מעת לעת בקרה על יישום אמת המידה במשרדי הנציגים המורשיםהרשות תקי

יחשפו למידע הסודי ולאיזה מידע יחשפו. המנהלים יחליטו מי יהיה עובדים וחצי הקרובות יחליטו אילו 

 חשוף למידע. 

ידים לעבור העת לבקשת חברי המליאה, הוסר מניסוח ההחלטה הגבלה של חשיפת המידע רק לעובדים

 לחברת ניהול המערכת.

 החלטה:  מאושרת פה אחד.

 

 

 יצרנים עצמיים. - 123תיקון אמת מידה  –הצעת החלטה לשימוע  .5

העוסקת בכללים לפעילות יצרן  123המדובר בהצעה לתיקון אמת מידה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

וצריכה. מצב זה מקשה על מנהל המערכת  יום יצרנים עצמיים אינם נדרשים בהגשת תכניות ייצורעצמי. כ

, מוצע לחייב את 123 מת מידה בתיקון המוצע לא לתכנן את תוכנית ההעמסה הכללית של משק החשמל.

 יב בתשלום בגין סטיות מהתוכנית.בהגשת תכנית יומית, כך שהיצרן לא יחויצרנים עצמיים 

, מנהל המערכת נדרש להעריך 125ת מידה בנוסף, לצורך הקצאת גז נוזלי וסולר למשק החשמל על פי אמ

את הנצילות של המתקנים בגז ובסולר. לפיכך, מוצע בשימוע להטיל חובה גם על יצרנים עצמיים לדווח 

 לבקשת חברי המליאה הוגדרה באופן ברור יותר תחולת הצעת ההחלטה.  על נצילותם בגז ובסולר. 

 

 הסכמה:  פרסום השימוע מאושר פה אחד.

 

 

    .2018-כללי משק החשמל )שעבודים והעברות שליטה(, תשע"ח -החלטה לשימוע הצעת  .6

ת שליטה ושעבודים הוסדרו פעולות ברישיון כגון העברת רישיון, העברוהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

( לחוק קובע כי להבטחת אכיפתם של סעיפים אלו וכן לצורכי פיקוח, רשאית הרשות 1)ב15סעיף בחוק. 

 בכללים שתפרסם ברשומות תנאים, הוראות, הגבלות וחובות דיווח.  לקבוע

בהתאם להנ"ל וכדי להקל על התנהלות בעלי רישיון ויזמים מול המאסדר, מתקינה בזאת רשות החשמל 

 .קריטייםתהליך מסודר טופס . במצב של ריכוזיות מצבים  כללים ייעודיים בנושאים אלו. 

מוסכם כי מליאה. אישור הל ויגיעשל ספק שירות חיוני עבודי רישיונות חבר מליאה מבקש כי העברות ושי 

 הכללים יתוקנו בהתאם.

   

 הסכמה:  פרסום השימוע מאושר פה אחד.

 

 

על ידי חברת חשמל לישראל בע"מ עד  LNGרכישת מטעני הארכת תקופת  -הצעת החלטה לשימוע  .7

  2019לסוף שנת 

לתקופה נוספת שתחל  LNGבעלות רכישת מטעני  תכירהרשות מוצע כי  הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

יהיה בהתאם להליך תחרותי  LNG -. המחיר שיוכר לרכישות מטעני ה2019מחודש אוקטובר ועד לסוף שנת 
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 מישיבה בהחלטה 3-5שתבצע חברת החשמל או בהתאם להזדמנות עסקית, כפי שקבעה הרשות בסעיפים 

תקבע בהתאם לכמויות הנדרשות למשק מעת לעת לפי שיקול דעתו של מנהל  LNG -. כמות צריכת ה522

נדרש מאחר ואין ירידה בצרכי  LNG -מובהר כי המשך רכישת מטעני ה  המערכת, ובכפוף לבקרת עלויות.

 המשק ומאחר ולא צפוי מקור גז נוסף מלבד מאגר תמר בתקופת ההחלטה.

 

 ים ארבעה חברי מליאה(.הסכמה:  פרסום השימוע מאושר פה אחד )נוכח

 

 עדכון. –הכרה בעלות הגדלת מלאי חירום משקי של סולר  –הצעת החלטה לשימוע  .8

משמעותה  502 בנושא מישיבה  אחזקת מלאי סולר בהתאם להחלטההצוות המקצועי מציג את הנושא: 

כי על חברת החשמל לרכוש מלאי מראש, כאשר ההכרה היא על מימון עלות המלאי. רכישת מלאי מראש 

תביא לגידול התחייבויותיה הפיננסיות של חברת החשמל. על מנת לאפשר לחברה שלא להגדיל את 

זקת המלאי התחייבויותיה, ניתנת לחברה אפשרות לאחזקת המלאי באמצעות ספק שירות יממן את אח

הנדרש, בתמורה החברה תשלום תשלומים שוטפים עבור קבלת שירות זה. בבכרה תיעשה לאחר שהרשות 

, עלות זו תוכר במסגרת 502בהתאם לקבוע  בהחלטה  תשקול את הפער בעלויות בין שתי חלופות אלו.

סוף השנה בלבד החלטת הרשות מאשרת את בחירת ספק השירות בהליך תחרותי עד  תעריפי ניהול מערכת.

הערכה  ותקבל החלטה נפרדת לגבי האפשרות לאפשר רכישת מלאי נוסף באמצעות ספק חיצוני גם בעתיד.

מליוני שח  10-15ראשונית של פער העלות לרכישת המלאי באמצעות ספק שירות אחר עומד בטווח של בין 

 בשנה גבוה יותר מעלות רכישת המלאי באמצעות חברת החשמל.

            

 הסכמה:  פרסום השימוע מאושר פה אחד                

 

 לעניין תשלום שצרכן נדרש לשלם עבור שינוי במיקום חיבור קיים.שימוע הצעת החלטה לאחר   .9

העבודות הנדרשות לביצוע על ידי ספק שירות חיוני בעת בקשה לשינוי הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

במיקום החיבור תלויות בשינוי המבוקש. לעיתים העבודה הנדרשת זהה לביצוע חיבור חדש ולעיתים 

העבודה הנדרשת אינה מצדיקה חיוב העבודה כחיבור חדש. אמות המידה הקיימות אינן מסדירות את 

 לשלם עבור השינוי המבוקש. התשלום שעל מבקש החיבור 

במתח נמוך שינוי סוג החיבור מחיבור עילי או תת קרקעי הנמצא בתוך החצרים של בעל המתקן החשמלי 

מצריך את פירוק החיבור הישן והתקנת חיבור חדש תוך שימוש בציוד חדש והפעולות הנדרשות לצורך 

בוע שספק שירות חיוני יחייב את מבקש ביצוע החיבור זהות לביצוע חיבור חדש. לכן מוצע בהחלטה לק

החיבור בהתאם לסוג השינוי המבוקש: שינוי מיקום חיבור קיים עילי או תת קרקעי לחיבור באמצעות 

שינוי מיקום  ללוח התעריפים. 1-4.3עלות החיבור תהיה כעלות  חיבור חדש כקבוע בלוח  -פילר מונים 

ללוח התעריפים  4.4ת בהתאם לתעריפים הקבועים בפרק החיוב יהיה בגין העבודה המבוצע -חיבור קיים 

 "עבודות על חשבון אחרים" ולא יותר מעלות חיבור חדש. 

"עבודות על  4.4התשלום יהיה בהתאם לעבודות המבוצעות בפועל בהתאם ללוח תעריפים  -במתח גבוה 

 ור חדש.חשבון אחרים", שכן עלות שינוי מיקום החיבור אינה מגיעה לגובה עלות של חיב

יובהר שעד עתה, ספק שירות חיוני חייב צרכנים על שינוי במיקום החיבור ללא כלל ברור, מכאן הצורך 

          בקביעת כלל ברור. 
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 מאושרת ע"י ארבעת חברי מליאה. חבר מליאה אחד לא הצביע בשל ניגוד עניינים. החלטה:  

 

פרסום לוחות תעריפים עבודות על חשבון אחרים הצעת החלטה בעניין   -הצעת החלטה לאחר שימוע  .10

     ק"ו. 400-ו 161)עע"א( למערכת הולכה ברשת 

הרשות קובעת לוח תעריפים חדש לעבודות תשתית ברשת הולכה  הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

שתית קיימת, כגון: העתקת עמודים, הגבהת עמודים וכד'. עבודות אלו מוזמנות בדרך כלל על ידי גופי ת

 , נתיבי איילון, רכבת ישראל, חברת נתיבי ישראל וכד'.6גדולים כגון : מקורות, כביש 

וכעת קובעת  2006תעריפים לעבודות תשתית ברשת המתח הגבוה והנמוך נקבעו על ידי הרשות בשנת 

 הרשות תעריפים לעבודות תשתית אלו גם ברשת המתח העליון. 

קבעה הרשות בסיס תעריף למקטע  08/01/2018מתאריך  534ה מס' ( מישיב1225)3יצוין כי בהחלטה מס' 

. בהחלטה זו נכללו, בין היתר, גם עלויות לקילומטר קו חדש שמוקם, שדרוג ק"מ 2018-2022הרשת לשנים 

ת לאשר את קו של רשת וכד'. עלויות אלו התבססו על מפרטים לכל מרכיב של עבודה והרשות מבקש

 המפרטים והעלויות כעת.  

 

 החלטה:  מאושרת פה אחד

 

 

 ק"ו 100מנגנון עדכון לתעריף למתקני ייצור קטנים עד  – לשימוע הצעת החלטה  .11

בעניין "ייצור  22.3.18מיום  538( מישיבה מס' 1246) 8מספר בהמשך להחלטה הצוות המקצועי מציג את הנושא:   

או בטורבינת רוח בגודל קטן" מוצע לקבוע את מנגנון קביעת התעריפים לכמויות  וולטאית-בטכנולוגיה פוטוחשמל 

 וואט.-קילו 100וולטאית והזרמת עודפים לרשת בהספק שאינו עולה על -הנוספות לייצור עצמי בטכנולוגיה פוטו

ה"  שיהוו "מדרגה ראשונ MW 100לאחר שחברת החשמל תודיע, בהתאם לאמות המידה, על מיצוי הכמות של 

. ייסגר אתר חברת החשמל לרישום בקשות נוספות, ויפתח מחדש לאחר יום 5-6.7בהתאם לתעריף הקבוע בלוח 

 שיהוו "מדרגה שנייה" בתעריף מעודכן.  MW 100עבודה אחד, לרישום בקשות עבור מכסה נוספת של 

סה ובהתאם לגודל הספק התעריף המעודכן למדרגה השנייה יקבע על ידי הרשות בין השאר לפי קצב מיצוי המכ

 .10%במקרה בו יוחלט להפחית את התעריף, ההפחתה לא תעלה על  המתקנים שנרשמו למכסה.

 לאחר מיצוי המכסה למדרגה השנייה, תפעל הרשות באופן דומה גם ביחס לפרסום תעריף למכסות נוספות. 

הרשות עשויה להחליט על מכסות נוספות גם אם הכמות הכוללת תעלה על  538להחלטה  6על אף האמור בסעיף 

מכסות  MW 1600הרשות פועלת למימוש מדיניות שר האנרגיה לתוספת מכסה של מגהוואט. עוד מובהר כי  300

הצעת ההחלטה נועדה לאפשר וכי  2020אנרגיה מתחדשת בשנת  10%סולאריות, על מנת להבטיח עמידה ביעד של 

 רצף של רישום בקשות להסדרה, גם במצב בו הרישום למכסה הראשונה והבאות אחריה יהיה מהיר.

, יתקיים דיון 15/7/18-חבר מליאה מבקש כי לאחר שיסתיים השימוע שפורסם לעניין חיבורים, הצפוי להסתיים ב

 לפונית.מליאה לעניין דמי הרישום ובמידת הצורך תתקיים מליאה ט

 MW 250, ומכסה נפרדת של KW 15למתקנים עד  MW 50חברי המליאה מחליטים לקבוע מכסה נפרדת של 

 שנקבעה בהחלטה. MW 100, במקום המכסה הכוללת של KW 15-100למתקנים בגודל 

 הסכמה:  פרסום השימוע מאושר פה אחד
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 תחולת תעריף מערכתי –הצעת החלטה  .12

 

 מכיוון זאת בעלי רישיון, החריגה מתחולתה יצרני חשמל שאינם 6.8.15מיום  471 החלטת המליאה מישיבה

הצדקה כלכלית בהסדרת הייתה  מועטים במספרם ובעלי הספק ייצור נמוך. על כן לא היו אלו ייצור שמתקני

ל בשנים הקרובות צפוי שילוב נרחב של מתקנים פוטו וולטאיים וש. גביית התעריף המערכתי ממתקנים אלו

 מתקנים על החלת התעריף המערכתי גם מתקני יצור בגז ברשת החלוקה ולכן הרשות נדרשה לשקול מחדש את

לאור זאת מוצע להרחיב את תחולת התעריף המערכתי על צריכה ממתקני ייצור בגז טבעי ובאנרגיה . אלו

מתחדשת שאינם נדרשים ברישיון ייצור ובכלל זה מתקני ייצור קטנים בגז טבעי ומתקנים פוטו וולטאיים 

, או בגז טבעי מתקן יצור באנרגיה מתחדשתצורכים חשמל מצרכנים אשר כלומר,  המותקנים במקום צרכנות. 

 אינם מחויבים בתעריף צריכה עבור החשמל הנצרך במתקן יחויבו בתעריף מערכתי. אשר ו, במקום הצרכנות

בשלב זה נקבע פרופיל ייצור נורמטיבי רק למתקנים פוטו וולטאיים שאינם נדרשים להתקין מונה ייצור. ככל 

ר, הרשות תיקבע פרופיל ייצור נורמטיבי גם שיתווספו טכנולוגיות רלוונטיות שאינן נדרשות במניית ייצו

 לטכנולוגיות אלו.  

הקיימות הרשות תבחן שינויים בפרופיל  תכמו כן, עם התפתחות הטכנולוגיה וצבירת ידע בנוגע לטכנולוגיו

הייצור הנורמטיבי וכן בשיעורים הנורמטיביים של התצרוכת העצמית שנקבעו בהחלטה זו ביחס למתקנים 

 חדשים.

שהייצור חל על צריכה ממתקנים בעלי יכולת לייצר בגז טבעי או מאנרגיה מתחדשת בלבד, משום  התעריף

  הצפוי במתקנים מסוגים אחרים אינו צפוי להיות משמעותי.

מתקנים צריכה מ על גם התעריף תחולת את להרחיב האפשרות את לעת מעת תבחן עוד מוצע שהרשות

 בהתאם להתפתחויות במשק החשמל. חרותובטכנולוגיות א המייצרים בדלקים אחרים

, שכן עד שנה זו לא צפוי ייצור 2020גביית התעריף המערכתי  מהצרכנים לפי החלטה זו תחל מתחילת שנת 

 בהיקף משמעותי של מתקנים שאינם חייבים ברישיון ייצור.  

 לסיכום מעדכנים את המליאה כי להחלטה מלווה דו"ח ריה לעניין השפעת הרגולציה.

 

 החלטה:  מאושרת פה אחד      

 

           

 ידת ים המלח בדרישות מנהל המערכתדיון בנושא אי עמ .13

בתהליך ההקמה של מתקן הקוגנרציה בים המלח התברר כי המתקן אינו עומד הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

עשויה לגרום לסיכון במערכת בדרישות התדר שנקבעו ע"י מנהל המערכת. מנהל המערכת מתריע על כך שחריגה זו 

בעתיד. מנהל המערכת מבקש לכלול ברישיון הקבוע של המתקן אפשרות להגביל את היצור על מנת למנוע סיכונים 

 למערכת, ללא זכאות לפיצוי בגין הפסקת היצור.

היצור  חברי המליאה, מבקשים להשלים את הבחינה של המנגנונים הנדרשים בגין החריגה מדרישות התדר. רישיון

 יובא לאישור המליאה רק לאחר השלמת הבחינה.
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 בנושא בקרה על תוכנית פיתוח הרשתדיון  .14

אשר  2022-2018צוות הרשות מציג את עקרונות הבקרה של הרשות על ביצוע תוכנית הפיתוח לרשת לשנים 

המתבססת על חובות דיווח  תבקרה כללית על כלל הפרויקטים בתוכנימורכבת ממאות פרויקטים. תבוצע 

יבוקרו פרויקטים בעלי חשיבות משקית. פרויקטים אלו  20-בנוסף תתבצע בקרה פרטנית לכ .שהוגדרו

 על לוחות זמנים. באמצעות חברת בקרה מומחית לפרוייקטי תשתית ובקרהבאופן מעמיק בין השאר 

פרויקטים של תעריפיים ביחס למועדי ההפעלה הנורמטיביים  תמריצים וקנסותהרשות תבנה מערכת של 

 הקדמה או איחור ביחס למועד זה יגרור פרס/קנס בהתאמה.כך ש נבחרים

 לציבור.שנתי חבר מליאה מבקש כי יהיה דיווח במליאה על נושא זה פעם בחצי שנה וכן שיפורסם דיווח 

 

 מתח עליון P.Vדיון בנושא מכרז  .15
 

מסמכים כי מסמכי המכרז נמצאים בשלב מתקדם של הכנה. מוסכם לפרסם את הצוות הרשות מעדכן 
 למתם, ללא צורך בדיון נוסף במליאה.להתייחסות הציבור לאחר הש

 
 

וסין על בעלי קרקעות אמת מידה שתאפשר לחח"י לקבל מידע מרשות האוכל –הצעת החלטה לשימוע  .16

  בתוואי קיים

להוראות חוק משק החשמל והרישיון שניתן לספק שירות חיוני, בהתאם הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

שהוא בעל רישיון חלוקה או הולכה, חלה על ספק שירות חיוני חובה להיכנס למקרקעין, ציבוריים או 

פרטיים, ולבצע בהם שורה של פעולות שיאפשרו את אספקת החשמל ובכלל זה להקים קווים חדשים 

 ולתחזק קווים קיימים.

ולצורך ביצוע הפעולות במקרקעין נדרשת החברה לקבל את אישור המחזיקים במקרקעין יש לאפשר מאחר 

קבלתם של פרטי זיהוי מדויקים, הקריטיים לביצוע הפעילות הציבורית של הקמת רשתות. מידע זה קיים 

מנת  בעיקר אצל רשות האוכלוסין ובהתאם אמת המידה מסמיכה את סש"ח לפנות אל רשות האוכלוסין על

חברת חשמל נתקלה בבעיות לדעת איפה הבעלים.  אם יש חיקוק באמת מידה אז   לקבל את המידע.

 מתאפשרת קבלת המידע לאיתור בעלי מקרקעות.

 הסכמה:  פרסום השימוע מאושר פה אחד

 

 מונה נטולהסדר  תוספת מכסה – והצעת החלטהדיון  .17

 

מוצע לעדכן  את גודל המכסה ומועד סיומה שנקבעו להתקנת מיתקנים הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 . 25.12.2012מיום  389מישיבה  10לפי חלטה מספר בשיטת מונה נטו, 

 .31.12.18נוספים ותוקפה יהיה עד ליום  100MWתגדל בהספק של  389המכסה שנקבעה בהחלטה         

חברת החשמל תפסיק לאשר רישום של צרכנים המבקשים להצטרף להסדר מונה נטו במועד בו נתנו תשובות 

 לפי המוקדם מבניהם. – 31.12.18חיוביות לשילוב מתקנים בהספק המעודכן או ביום 

 22.3.18מיום  538מישיבה  7החלטה זו תיכנס לתוקף עם פרסום אמות המידה שקבעה הרשות בהחלטה מס' 

 ייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת בשיטת מונה נטו.  – 196-200  –יין עדכון אמות מידה בענ
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מגוואט סולאריים עד שנת  1600מובהר כי לפי מדיניות שר האנרגיה, רשות החשמל פרסמה הסדרות לשילוב 

2020 . 

בנוסף הרשות צפויה ק״ו,  100בתקופה הקרובה צפויים להיכנס לתוקף הסדר שקבעה הרשות למתקני גגות עד 

לפרסם הליכים תחרותיים להקמת מתקני גגות. תוספת המכסה להסדר מונה נטו נועדה לאפשר, במידת 

 האפשר, רציפות בפעילות הסולארית במשק עד לכניסת ההסדרים החדשים לתוקף. 

 ה זו. עוד מובהר כי אין בכוונת הרשות להגדיל בעתיד את המכסה בהסדר מונה נטו מעבר לקבוע בהחלט

 

 החלטה:  מאושרת פה אחד         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


