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 סדר ה 

 :דיון

  יו"ר:דבר  .1

מל לרישום עבור מכסות להקמת מתקנים פוטו וולטאיים ועל מעדכן אודות פתיחת אתר חברת החש

 התקדמות הרישום.

 

 רישוי : .2

 בקשה לאישור העברת אחזקות ברישיונות סאנפלאואר אלון תבור בע"מ .א

לאחר בחינה, מצא הצוות המקצועי את בקשת העברת ומציין כי  הצוות המקצועי מציג את הנושא

 ועל כן מציע לאשר הבקשה.   האחזקות כעומדת בדרישות

 

 אושרה פה אחד )נכחו שלושה חברי מליאה( החלטה:

 

 חזקות ברישיונות שבשליטת חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מבקשה לאישור העברת א .ב

לאחר בחינה, מצא הצוות המקצועי את בקשת העברת הצוות המקצועי מציג את הנושא ומציין כי 

 . ועל כן מציע לאשר הבקשה כעומדת בדרישותהאחזקות 
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 )נכחו שלושה חברי מליאה(החלטה: אושרה פה אחד 
  

 

 2018-התחרות וצמצום הריכוזיות במקטע הייצור(, התשע"חכללי משק החשמל )קידום  .3
 

  קובע כי  2013-התשע"ד חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיותה הצוות המקצועי מציג את הנושא:
 

 כל מאסדר נדרש לשקול שיקולי תחרות בעת הענקת זכויות כלכליות.  .א
 ההגבלים.המאסדר רשאי גם לקבוע כללים תוך התייעצות עם הממונה על  .ב
פעמים מדי שנה, ניתן להעניק אותה לפי הכללים ללא התייעצות  5אם הזכות מוענקת יותר מ  .ג

 נוספת עם הממונה על ההגבלים.
 

 החשיבות של קביעת כללי ריכוזיות גבוהה במשקי חשמל ביחס למשקים אחרים. הסיבות לכך:
 והים.במשק החשמל קיים לרוב מספר קטן של יצרנים בגלל חסמי כניסה גב .א

הביקוש לחשמל נוטה להיות קשיח ולכן בשעות בהן הביקוש גבוה קיים פוטנציאל לניצול כוח השוק  .ב
 להעלאת המחיר.

, מלמד שאכן יצרנים מנצלים כוח שוק 2001הניסיון הנצבר בעולם, בדגש על המשבר בקליפורניה בשנת  .ג
 להעלאת המחיר.

בדיעבד הם מוגבלים ולכן יש חשיבות להסדרה הכלים העומדים לרשות הרגולטור לטיפול בריכוזיות  .ד
 מראש של מבנה אשר ימזער את האפשרות לניצול כח השוק של היצרנים.

 
החשיבות של קביעת כללי הריכוזיות למשק החשמל בישראל עולה במיוחד בעת הזו, לאור החלטת 

כללי הריכוזיות  הממשלה למכור חלק משמעותי מתחנות הכוח של חברת החשמל ליצרנים פרטיים. קביעת
כעת תאפשר לבנות את משק החשמל המופרט באופן שיעביר את מירב התועלת לצרכנים. מנקודת הראות 
של היצרנים המתעניינים ברכישת תחנות הכוח, קביעת הכללים מראש תאפשר להביא בחשבון את נתח 

 השוק המירבי עליו יוכלו להתמודד בעתיד בעת ההתמודדות במכרז אלון תבור. 

 
נוסף לקביעת כללי הריכוזיות, הרשות תפעל בדרכים נוספות על מנת להבטיח את התחרות ולמנוע ניצול 

 לרעה של כוח שוק, בכלל זה פיקוח על הצעות המחיר של יצרנים במשק החשמל. 
 
 

ככלל, לראיית הרשות, ראוי כי כללים אלו יחולו על כל  חבר מליאה מבקש להוסיף לביאורים הערה לפיה 
היצרנים במשק. עם זאת, בהתאם למתווה השינוי המבני במשק החשמל ובחברת החשמל כפי שבא לידי 

 , כללים אלו לא יחולו בשלב זה על חברת החשמל.03.06.2018של הממשלה מיום  3859ביטוי בהחלטה 
 
 

 המשרד טרם פרסום שימוע זה. מובהר כי נדרש הליך של תיאום מול
 
 

 .3.9.2018הערה: הנוסח  הסופי אושר במייל ביום 
 

 
 

 
 עקרונות ראשוניים לאסדרה תחרותית לאתר אלון תבור -הצעת החלטה  .4

 

בנושא רפורמה במשק החשמל  2018ביוני  3מיום  3859החלטת הממשלה  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

חודש ממועד ההחלטה. ההחלטה  18מכר בתוך יכי אתר אלון תבור י ובעתקושינוי מבני בחברת החשמל 

תאפשר מכירה באופן יעיל ותחרותי יפורסמו על ידי רשות אסדרה אשר עיקרים ראשונים של קובעת גם כי 

 .2018בספטמבר  3, קרי עד ליום בתוך שלושה חודשים מיום קבלת החלטת הממשלההחשמל 
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ונות הראשוניים של האסדרה שתחול על המתקנים באתר לאחר הצעת החלטה זו מפרטת את העקר

 מכירתם, כמפורט להלן: 

במהלך חודש אוקטובר יפורסמו לשימוע ציבורי אמות מידה ולוחות תעריף למתקנים באתר אלון תבור.  .1

 בהתאם להחלטת הממשלה.  2018בדצמבר  3השימוע יובא להחלטה במליאת הרשות עד ל 

 אמות המידה לבין העקרונות המפורסמים בהחלטה זו, יגברו אמות המידה. בכל מקרה של סתירה בין .2

 בגיבוש העקרונות הנחו את הרשות השיקולים הבאים: .3

למשק החשמל יש צורך בהספק נוסף, בפרט באזור הצפון. לכן האסדרה נועדה לעודד המשך הפעלה  .א

ושימור המתקנים של המתקנים הקיימים כמו גם הקמה של הספק נוסף באתר. עידוד ההקמה 

 נעשה באמצעות קביעת תשלומי זמינות המשקפים את התועלת המשקית ממתקנים אלו. 

הרשות שואפת לקדם השתתפות יצרני חשמל בתחרות בשוק האנרגיה, ולכן העקרונות מבוססים  .ב

על השתתפות היצרנים בשוק אנרגיה תחרותי. מכיוון שמנגנון שוק האנרגיה עדיין אינו מפותח דיו, 

קרונות מגבילים בשלב זה את החשיפה לשוק האנרגיה באמצעות קביעת תקרת מחיר לאנרגיה הע

 מצד אחד ותשלום זמינות מצד שני.

מזעור התערבות הרשות בפרמטרים תפעוליים הניתנים לאופטימיזציה על ידי היצרן, כגון איבודי  .ג

תשלום עבור כל קילוואט זמינות. ביחס לפרמטרים אלו, הרשות קובעת -הספק בגין טמפרטורה ואי

 זמין והמציע ישקול בהצעת המחיר את ההכנסה הצפויה כתוצאה מהזמינות בפועל. 

הרשות מעוניינת שהיצרן  –מזעור המעורבות של הרשות בהכרה במחירי הגז ובמאפייני הסכמי הגז  .ד

את יהיה חופשי להציע הצעת מחיר להעמסת המתקן ושלא יידרש להציג את מקור הגז או להביא 

 ההסכם לאישור הרשות. 

העקרונות הראשוניים מבטאים את התפיסה המתגבשת ברשות החשמל לפיה הזמינות והאנרגיה  .ה

של מתקני ייצור יימכרו למנהל המערכת בלבד והאסדרה לתחרות במקטע ההספקה תטופל בנפרד 

ספקים מהליך הקמת התחנות, כך ששוק המספקים יכיל מספקים שהם יצרנים כמו גם אפשרות למ

 עצמאיים. 

 החלטה: אושרה פה אחד 

 
 

 הליך סקר חיבור ושמירת מקום ברשת. –כו 35-כה35תיקון אמות מידה  -לשימועהצעת החלטה  .5
 

הליך שמירת המקום ברשת הוא שלב משמעותי בתהליך הקידום של  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 מתקני יצור במשק החשמל, ממספר סיבות:

 המחויבות של חברת החשמל לחבר את המתקן לרשת לאחר הקמתוההליך מסדיר את  .א
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שמירת המקום ברשת היא תנאי הכרחי להתחייבות גורמי המימון להעמיד את המימון למתקן היצור.  .ב

 לכן, ההתחייבות לשמירת המקום היא תנאי חיוני להתקדמות הליך הסגירה הפיננסית.

יצרן אחד עשויה לעכב או למנוע את הקמתו של רשת ההולכה היא משאב במחסור ולכן שמירת מקום ל .ג

 יצרן אחר. 

 

 עומדת על העקרונות הבאים:  הנוכחיאמת המידה בנוסחה 

 אמת המידה חלה על בעלי רישיונות מותנים .א

בעל הרישיון המותנה רשאי לפנות למנהל המערכת בבקשה לביצוע סקר חיבור ושמירת מקום כבר  .ב

 בשלב הפקדת התוכנית.

 נשמר כל עוד הרישיון המותנה תקףהמקום ברשת  .ג

 

 הצורך בעדכון אמת המידה נובע מהסיבות הבאות:

המנגנון הקיים מאפשר שמירה של המקום ברשת למשך  - משך זמן ארוך לשמירת המקום ברשת .א

זמן ארוך מרגע ההפקדה ועד לסגירה הפיננסית, זאת לעיתים תוך פגיעה במבקשי חיבור אחרים 

רה פיננסית קודם לכן. זאת ועוד, שמירת המקום נעשית בשלב מוקדם בו אשר עשויים להגיע לסגי

פרטי המתקן הצפוי לקום עדיין לא נקבעו באופן סופי ולכן נוצר צורך לתת מענה לשינויים אפשריים 

 במתקן.

מתקנים המקודמים מתוקף הסמכה ללא רישיון מותנה לא יכולים כיום  – תלות ברישיון המותנה .ב

שמירת מקום ברשת. כמו כן, במצב בו חל שינוי במתקן נדרש לתקן את הרישיון לקבל התחייבות ל

 המותנה לפני ביצוע סקר החיבור המעודכן.

מבנה הסקרים כיום אינו אחיד ולעיתים המועד בו ניתן  – אי בהירות באשר לתוצאות הסקר .ג

 להתחייב לחיבור המתקן אינו חד משמעי.

 

 ביצוע סקרי החיבור ושמירת המקום ברשת לפי העקרונות הבאים:הצעת ההחלטה מעדכנת את מנגנון 

 תנאים לבקשת שמירת המקום ברשת: .א

i.  המבקש אינו נדרש להיות בעל רישיון מותנה, כך שגם מתקנים בהסמכה יוכלו לפנות

 למנהל המערכת בבקשה לשמירת מקום ברשת

ii. תוכנית סטטוטורית מאושרת למתקן ולקו המסעף 

iii.  מכסה פנויה ועמידה בדרישות הטכניות שנקבעו למכסה 

משך הזמן הנורמטיבי לביצוע הסקר קוצר  – קיצור משך ביצוע הסקר וניהול התור לביצוע סקרים .ב

ימים מסיבות חריגות  7ימי עבודה, וניתנה למנהל המערכת אפשרות להאריך את משך הזמן ב  45ל 

ם במקביל, מי ששילם על הסקר בשלב מאוחר שירשמו. במקרה של מספר בקשות לביצוע סקרי

יותר ישא במשמעות האילוצים שיווצרו כתוצאה משמירת המקום למתקנים אשר שילמו על הסקר 

 לפניו.

אמת המידה כוללת טופס מובנה ואחיד למתן התשובה למבקש  – הבניית תשובת מנהל המערכת .ג

 החיבור. 
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לום על הסקר בלבד. אם מצא מנהל המערכת בקשה לסקר מחויבת בתש -  תשלום על זכות החיבור .ד

מעלות החיבור על מנת לקבל את זכות  30%כי ניתן לשמור מקום למתקן, היצרן יחויב בתשלום 

 החיבור. התשלום לא מוחזר במקרה שבו בסופו של דבר המתקן לא הגיע לסגירה פיננסית

  – קביעת קריטריון ברור לשמירת המקום .ה

iv. בהתאם למשך הזמן מועד נדרש לחיבורברשת יוגדר  לכל מתקן המבקש לשמור מקום ,

 חודשים לסגירה פיננסית.  12הקבוע בתקנות להקמת מתקן בטכנולוגיה המבוקשת ועוד 

v.  בהתאם להשקעות המועד האפשרי לחיבורבמסגרת הסקר, יבדוק מנהל המערכת את ,

 הנדרשות ברשת. 

vi. ות ושהמועד האפשרי שמירת המקום תתאפשר בתנאי שהציוד עומד בדרישות מערכתי

 לחיבור קודם למועד הנדרש לחיבור.

עד  חלק מההספקבמקרה בו סבר מנהל המערכת כי ניתן לחבר  -אפשרות לחיבור הספק חלקי  .ו

למועד הנדרש לחיבור, הוא נדרש לציין את ההספק המרבי אותו ניתן לחבר עד למועד הנדרש. ככל 

בור שמירת מקום להספק החלקי ויידרש שהיצרן מעונין בהקמת ההספק החלקי, הוא ישלם ע

 לעמוד בזמנים לסגירה פיננסית ביחס להספק זה.

  – משך הזמן לשמירת מקום .ז

vii.  בשלב ראשון ניתנת זכות החיבור עד לסגירה הפיננסית, ובלבד שהיצרן יגיע לסגירה

חודשים. לאחר הצגת אישור ראש אגף רישוי לסגירה פיננסית, מוארכת  12פיננסית בתוך  

 ת החיבור לתקופת ההקמה ולתקופת ההפעלה המסחרית.זכו

viii.  .פקיעת שמירת המקום היא אוטומטית ואינה ניתנת להארכה 

ix.  חודשים אולם המכסה התמלאה משום  12זכות החיבור פוקעת גם במקרה בו טרם חלפו

שיצרן אחר הגיע לסגירה פיננסית. יחד עם זאת, אם הרשות פרסמה מכסה חדשה 

 חודשים. 12לטכנולוגיית המתקן, זכות החיבור תישמר עד להשלמת המתאימה 

, בכלל בלבד מההספק שנשמר במסגרת הסקר 2%יה של הספק המתקן ל יהגבלת האפשרות לסט .ח

זה סטייה מתוכננת מראש וסטייה לא מתוכננת שתימצא בבדיקות הקבלה. בקשות להגדלת הספק 

יחייבו סקר חדש ותשלום חדש על מלוא ההספק יביאו לפקיעת זכות החיבור ו 2%המתקן מעבר ל 

) 

מנהל המערכת מחויב בפרסום פרטי המתקנים להם נשמר  – חובת פרסום מתן זכות חיבור לרשת .ט

 מקום ברשת, תוך פרוט תוקף שמירת המקום, ההספק, המיקום והטכנולוגיה של המתקן.

רישיון היצור הקבוע. כלומר, תוקף זכות החיבור מוגבל לתוקף  – שמירת מקום לבעלי רישיון יצור .י

הרשות מבהירה כי לאחר פקיעת הרישיון,  זכות החיבור אינה נשמרת למתקן אחר אשר יקום 

 במקום בעתיד.

 

 הסכמה: פרסום השימוע מאושר פה אחד

 
 

עקרונות להתחשבנות בין מחלקים בגין ייצור וצריכת חשמל בשטחי  -הצעת החלטה לאחר שימוע  .6
 המחלק 
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 תוכנית פיתוח מערכת המסירה. -שימוע בע"פ ודיון לפני החלטה בנושא  .7

 נציגי חברת החשמל מציגים את הערותיהם לשימוע שפורסם בנושא זה.

 

 
 , טת המליאה בנוגע לתוכנית הפיתוחהחלבסיום השימוע בע"פ הצוות המקצועי מציג את 

 
 לאשר את תוכנית הפיתוח המצורפת לשם עמידה ביעדי פיתוח המשק. הצוות המקצועי ממליץ

שנים תוגש  3על מנגנון עדכון התוכנית שיאפשר קיומו של אופק תכנוני ולכן מידי  הצוות המקצועי ממליץ

משכות התהליכים ישנים, זאת לאור ה 10שנים וטווח תכנון סטאטוטורי של  7תוכנית עם טווח הקמה של 

 ברשת ההולכה וההשנאה.הסטאטוטוריים 

 מנגנון הטמעה של עקרונות מדיניות, מדיניות והחלטות ממשלה לתוכנית הפיתוח. הצוות המקצועי קבע

על מדרג אישור של שינויים ועדכונים, כך ששר האנרגיה יאשר שינויים באשכולות  הצוות המקצועי ממליץ

ון ושינויים סטאטוטוריים של אשכולות רשת העל, הרשות תאשר שינויים לרכיבים מערכתיים במתח העלי

 רשת העל. מנהל המערכת יאשר את יתר השינויים, תוך שמירה על אמינות, איכות וזמינות החשמל למשק.

 

 
 חברי המליאה מבקשים לבצע מספר עדכונים להחלטה, כדלקמן:

 .1.1.19חיוב חברת החשמל )ולא מנהל המערכת( בהגשת תכנית אנרגיות מתחדשות עד  - 

 .1.1.19קבלת אישור שר על תכנית המתחדשות שתוצג עד  -

 פרסום באתר האינטרנט - 

 מקטעים: קו צפית גזר וקו  2 -קאסם: מבירור עם מנהל המערכת עולה כי הקו מורכב מ -גזר-לגבי קו צפית - 

 גזר קאסם.    

הקו אמור להיות קו שסיים את הסטאטוטוריקה שלו ומוכן להקמה )לפי חברת החשמל  –קו צפית גזר 

 (2025 -מחושמל ב

 -בימים אלה מתחיל הליך סטאטוטורי.)לפי חברת החשמל הקו אמור להיות מחושמל ב -קו גזר צפית 

 . יבחן מול מנהל המערכת מוכנות התחלת הקמת הקו מיד ומועד סיום אפשרי שלו.(2026

גזר( יאפשר הכנסה של מאות הקמה וחשמול של המקטע הראשון )צפית  לאחר הבדיקה עם מנהל המערכת, 

ק"מ קו דו מעגלי  28 -. מדובר ב2022מ"ו אנרגיות מתחדשות. לאור זאת, המלצתנו היא להקים את הקו עד 

 ק"ו.  400במתח על 

 מבוקש שבסעיף הפרסום בהחלטה ייכתב במפורש פרסום באתר האינטרנט של החברה.

 

 יועבר נוסח סופי לאישור המליאה. 

 

 .20.9.018 –ב  אושרהערה: נוסח סופי 
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 אבן דרך סגירה פיננסית סולאד –דיון  .10

היועץ המשפטי הציג חוות דעת ביחס לבקשת סולאד להאריך את הרישיון לפי כח עליון. החלטה 

 בנושא תועבר לאישור המליאה במליאה הקרובה.

 אנרגיה מתחדשת, תמונת מצב ודיון על מכסה נוספת –דיון  .11

 למכסההוצג סטטוס הרישום 
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