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הגב' ברכה חלף, לשעבר המדענית הראשית של משרד האנרגיה,  מעדכן כי : דבר היו"ר .1

תצטרף החל  ברכה .מטעם משרד האנרגיהלמליאת הרשות, חדשה  ציבורציגת כנמונתה 

ההתחייבות הבלתי כתב הרשות פרסמה את מישיבת המליאה הבאה. בנוסף, מעדכן כי 

עליו יש לחתום לצורך כניסתו לתוקף של ההסכם עם משרד הביטחון בנוגע לחוות  תחוזר

 הרוח. 

 

תיקון רישיונות מותנים להקמת מתקנים לייצור חשמל באמצעות  -החלטה רישוי:    .2

 טורבינות רוח.

רישיונן הצוות המקצועי מציג את הנושא: בעלות הרישיונות פנו לרשות בבקשה לתיקון 

המותנה לצורך הגדלת ההספק המותקן של חוות טורבינות הרוח וזאת בשל זמינות של 

תוך הבהרה התיקונים המבוקשים  מוצע לאשר את .טורבינות רוח בעלות הספק גבוה יותר

כי יש לעמוד באבני הדרך הקבועות ברישיונות המותנים ובכללן באבן הדרך של הסגירה 

  .הפיננסית

 . פה אחד אושרהחלטה:                       

 

   התקיימות התנאים הקבועים בתקנות להכרה ברמת נגב כיחידת ייצור  –החלטה     .3

 קוגנרציה.   

הגישה מסמכים עדכניים הצוות המקצועי מציג את הנושא: חברת רמת נגב אנרגיה בע"מ 

 קוגנרציה כהגדרתה בתקנותחזרה לפעול כיחידת ייצור  היא 2019 המוכיחים כי בשנת

ממליצים  ,בהתאם(. 60%הנצילות האנרגטית השנתית המינימלית של היחידה עלתה על )

היחידה תשוב לפעול במתכונת של יחידת ייצור קוגנרציה. תוקפה של החלטה זו לקבוע כי 

 הכללים לפי תהיה הייצור יחידת של פעילותה זה ממועד החלש כך, 1.3.2020החל מיום 

תקופת בחינת הנצילות השנתית כי כן, מובהר -. כמולקוגנרציה הרלוונטיות המידה ואמות

    .תיבחן לפי שנה קלנדריתתמשיך ווהיא , תשתנהלא האנרגטית 

 .אחד פה אושרהחלטה:                              

 

 

 



 

 

גדר הגבול  שילוב גנרטורים פרטיים לגיבוי רשת חברת החשמל בישובים סמוכי –החלטה  .4
  בעוטף עזה.

בישיבת המליאה הקודמת יצאנו לשימוע מזכירים כי  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

תכנית אסטרטגית " 2014משנת  2017החלטת ממשלה  ואציבורי בעניין. הרקע להחלטה זו ה

ישובים בעוטף  8-גנרטורים ב 11הוצבו  , לפיה"שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה-רב

העלות  אתלצורך שילובם של הגנרטורים ברשת החשמל נדרשת הרשות לקבוע  .עזה

להתאמת רשת החשמל כך שתתאפשר אספקה חלופית מהגנרטור במקרה של פגיעה ברשת 

כמו כן, יש לקבוע שהפעלת הגנרטורים תיעשה בעתות חירום ולצורך שמירה על . החשמל

ן כל קווט"ש מיוצר על ידי הגנרטור. מוצע כשירות לחירום בלבד ויש לקבוע את התעריף בגי

כי התעריף שישלם ספק שירות חיוני לבעל הגנרטור יהיה תעריף בגובה רכיב ייצור, וזאת 

על אף שמבחינה מהותית נכון היה לשלם מחיר שולי זמן אמת. הסיבה לתשלום רכיב ייצור 

אמת בעת זו. יצוין בשלב זה הוא חוסר מוכנות טכנית של המחלק להתחשבן לפי מחיר זמן 

. לשימוע שפורסם , ולאחר מכן ייבחן מחדש01.06.2023כי תעריף זה יהיה בתוקף עד יום 

 שבניגוד כך, הייצור יחידת הפעלת באפשרות עסקההתקבלה רק התייחסות אחת אשר 

 .ברשת הפרעה של מצב בכל אלא ירוםבח רק לא אפשרית הגנרטור תלהפע לשימוע

אמת מידה ייעודית  תפורסםההחלטה התייחסות זאת התקבלה והוטמעה בהחלטה. לצד 

  המעגנת את ההחלטה. 

 אושר פה אחד.: החלטה

 

 עדכון אופן מסירת הדרישות הביטחוניות. -4כ35תיקון אמת מידה  -החלטה  .5

בישיבת המליאה הקודמת יצאנו לשימוע מזכירים כי יג את הנושא: צהצוות המקצועי מ

מיום  550מישיבה מספר  14החלטה מס' מדובר על החלטה שניתנת בהמשך ל ציבורי בעניין. 

נקבעו אמות המידה המסדירות את הליך החיבור ברשת החלוקה. בסעיף , בה 15.11.2018

וה, הינו למיתקן במתח גב , נקבע כי אחד התנאים לסנכרון 4כ35()ו( לאמת מידה 1)ד()

"אישור מקב"ט משרד האנרגיה על עמידה בדרישות ביטחון כדי להבטיח את שרידות 

ואמינות המערכת שקובעת הרשות לפי הצעת קב"ט משרד האנרגיה המפורטות בנספח 

כעת קובעת הרשות  עקב קשיים לפרסם את הנספח כחלק מאמת המידה,לאמת מידה זו". 

דרישות הביטחון יימסרו למבקש החיבור מבעוד מועד, בהתאם  כי חלף פרסום הנספח,

למתקנו הספציפי, וכך יידע מבקש החיבור מהן הדרישות בהן עליו לעמוד על מנת לקבל את 

חברי המליאה מבקשים להוסיף להחלטה ביאור לפיו הרשות תעקוב  אישור הקב"ט הנדרש. 

 אחר דרישות אלו ותבחן מעת לעת את סבירותן. 

 ., בכפוף להוספת הביאור כאמוראחד פה אושרהחלטה: 



 

 

המועד המחייב המרבי   הארכת המועד להגשת ערבות נוספת עבור הארכת – החלטה .6
 למתקני גגות )"ההליך"(. 1לסנכרון לזוכים בהליך תחרותי מספר 

נקבע כי , 27.1.2020מיום   573 מישיבה מס'  הצוות המקצועי מציג את הנושא: בהחלטה

 14זוכים המעוניינים להאריך את המועד המחייב המרבי לסנכרון יגישו ערבות נוספת תוך 

לעמוד במועד זה, ומכיוון ימי עבודה מיום קבלת ההחלטה. בשל הקושי של חלק מהזוכים 

שאין בעדכון המועד כדי להקנות יתרון לזוכה כזה או אחר, רשות החשמל מעדכנת את מועד 

נוספת כך, שיהיה עד חודש לפני המועד המחייב המקורי, כפי שנקבע הגשת הערבות ה

 במסמכי ההליך טרם עדכונו.

 אושר פה אחד. החלטה:                           

 
ביחידות הפחמיות של חברת  עלות המתקנים להפחתת פליטות – פה-דיון ושימוע בעל .7

 החשמל.

מספר מבחנים לקביעת עלות ההקמה גיבשה הרשות הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

המבחנים מבוססים על יחידות ייצור פחמיות.  6-מתקנים להפחתת פליטות בהמוכרת ל

וחברת הנדסה  על ידי חברת ייעוץ כלכלי ובוצע, וועל בקרת עלויות שונים בנצ'מרקים

 . בינלאומית

מציגים את עמדתם בהתייחס להצעת ההחלטה ים מטעמה של חברת החשמל נציג

חברת חברי המליאה והצוות המקצועי הציגו שאלות לנציגי  שפרסמה הרשות בעניין.

 שהציג את חוות דעתו.מטעם החברה ולמומחה הבינלאומי  החשמל

 לאחר מכן שמעה המליאה את הסבריו וחוות דעתו של המומחה הבינלאומי מטעם הרשות.

 ההתייחסויות שקילת לאחר, באחת המליאות הקרובות: החלטה תתקבל הסכמה
 .שנשמעו

 
 

 קביעת עלות נורמטיבית לפעילויות נוספות ברשת החשמל. -שימוע   .8
 

מדובר על הצעת החלטה לעדכון מחירון עבודות תשתית  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 534אשר פורסם כחלק מהחלטת בסיס תעריף הרשת בישיבת הרשות מס'  ר(ת"רשת )ע

פעילויות הבאות: הקמה וחידוש קווי תייחס לשפורסם המחירון עת"ר  .8.1.2018מיום 



 

 

רשת חשמל, הקמת  תחנת משנה חיצונית, הקמת חדר טרנספורמציה )תחט"ר(, החלפת 

 שנאי בתחנת משנה וקביעת עלויות נורמטיביות לקרקע לפי סוגיהן.

ברשת ובמסגרת אלה נתונים לגבי פעילויות  קיבלהבמהלך השנתיים האחרונות הרשות 

באותה מתודולוגיה בה נקבע המחירון  ,המחירוןת זו הרשות מעדכנת את טבל החלטה

חבר  לחברה תעריפים נורמטיביים עבור פעילויות אלה. וכך שיוכרבבסיס תעריף הרשת, 

מליאה ביקש לבחון את הצורך בהכרה בתשלומי החלפות ושינויים, ולודא שאין מדובר 

ם השימוע בכפוף לכך כי הדיון בנושא בתשלום תמורה כפולה לחח"י. הוסכם על פרסו

 ימוצה על ידי חבר המליאה והחטיבה הכלכלית לפני העלאת הנושא להחלטה.

 

 ., בכפוף להערת חבר המליאהאחד פה אושר השימוע פרסום: הסכמה

 

 קביעת כללים בנושא פטור מחובת רישיון אגירה. -שימוע  .9

  

קובע כי הרשות משק החשמל ()ב( לחוק 1)ב()3סעיף  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

בישיבת המליאה הקודמת  רשאית לקבוע כללים לעניין פטור מחובת רישיון אגירה.

הליך תחרותי להקמת מתקני פי.וי ואגירה. בהמשך לכך, התקבלה החלטה בעניין פרסום 

ואט יהיה מגו 16לפי הצעת החלטה זו, כל מתקן אגירה בהספק מותקן שאינו עולה על 

היקף ההספק המותקן הפטור מרישיון אגירה תואם את הפטור  פטור מרישיון אגירה.

מגוואט כמפורט  16מרישיון ייצור הניתן למתקני ייצור בהספק מותקן שאינו עולה על 

עוד נקבע בהחלטה כי הרשות תבחן בעתיד את הצורך בעדכון  ()א( לחוק.1)ב()3בסעיף 

 כללים אלו, בהתאם להתפתחות הטכנולוגית בתחום. 

לשאלת חברי המליאה האם חברת החשמל תוכל להקים מתקני אגירה, היועצת 

אישור לחברת החשמל ואינם מהווים  המשפטית משיבה כי כללים אלו אינם רלוונטיים

מגהוואט  16עד  חברת החשמל, שכן למרות שפעילות האגירה  ע"יאגירה מתקני להקמת 

פעולות רק תהיה פטורה מרישיון, חברת החשמל בתור ספק שירות חיוני יכולה לבצע 

 רישיונה.שתואמות את 

המשקיף מבקש לקיים בעתיד דיון בנושא האפשרות של חברת החשמל להקים בשטחיה 

 מתקני אנרגיה מתחדשת.

 אחד פה אושר השימוע פרסום: הסכמה

 

 מחיר הגז של חברת החשמל לצורך העמסה וקביעת מחיר שולי. –שימוע  .10

במצב עולם בו לחברת החשמל שני חוזים לרכישת גז  הצוות המקצועי מציג את נושא:

לצורך קביעת טבעי, עולה השאלה מהי העלות השולית אותה ייקח מנהל המערכת בחשבון 



 

 

. הצעת החשמל וחישוב העלות השולית במשקהעמסה של יחידות הייצור של חברת 

מחיר שתוגש לו על ידי חברת המנהל המערכת יביא בחשבון את הצעת  ההחלטה קובעת כי

תשקף מחיר גז בגובה מחיר הגז הקבוע בהסכם שבין מאגר לוויתן זו  ההצע וכי החשמל

של חברת מכיוון שסך צריכת הגז השנתית המקצועי מסביר כי  הצוות  .לבין חברת החשמל

מההתחייבות שלה למאגר תמר, עלות הגז השולית היא עלות  ההחשמל צפויה להיות גבוה

 .הגז ממאגר לוויתן

במקרים מיוחדים ניתן יהיה להורות לחברת החשמל להגיש הצעת  עוד קובעת ההצעה כי

החל מיום קבלת  הוא תוקף ההחלטהאחר, בהתאם לנסיבות.  מחיר המבוססת על מחיר

, כאשר בכוונת הרשות לבחון עד אז באופן כללי יותר את 31.12.2020ליום  ההחלטה ועד

אחרים המגישים הצעת מחיר מנגנון הצעות המחיר של חברת החשמל ושל יצרנים 

 המבוססת על חוזה גז המוכר על ידי הרשות. 

חבר מליאה מבקש להוסיף לביאורים הבהרה שאין בהחלטה זאת כדי להביא לכך שחברת 

. .רשאית לקבוע באופן חופשי את שאר הפרמטרים המרכיבים את הצעת המחירהחשמל 

בנוסף חבר המליאה מבקש להבהיר שבעתיד הרשות תפעל על מנת להביא לכך שלחברת 

 חבריהחשמל יהיו תמריצים להציע הצעות מחיר תחרותיות בדומה לשחקנים אחרים. 

 ליתר רכיבי העלות שמרכיביםלא נוגעת  זו החלטהש לביאוריםהמליאה מבקשים להוסיף 

את הצעת המחיר וכן שבעתיד הרשות תפעל לתמרץ את כל יחידות הייצור במשק לרבות 

 את חברת החשמל דרך שוק האנרגיה.

 

 .הביאורים לתיקון בכפוף. אחד פה אושר השימוע פרסום: סכמה

 

במקום התחשבנות בגין ריבוי מתקני ייצור המחוברים לרשת ההולכה ומשולבים  -שימוע .11
 צרכנות.

רשות החשמל מקדמת הסדרות המאפשרות להקים  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

במקרה בו לצרכן יש ריבוי מיתקנים בחצרו . מתקני ייצור ומתקני אגירה בחצר צרכן

לא ניתן לדעת , אשר חלקה נצרכת על ידי הצרכן וחלקה מוזרמת לרשת, המייצרים אנרגיה

נרגיה הוזרמה לרשת מכל מיתקן יצור ובהתאמה כמה אמאיזה מיתקן צרך הצרכן חשמל 

, ב85לתשלומי זמינות לפי אמת מידה  הזכאי ההספקחישוב  לצורךבאופן דומה, . שבחצרו

 אחד ייצור ממתקן יותר קיים כאשר חצרההספק המשויך לעסקת  יש צורך לקבוע את

אמת המידה  .כאמורב 85 מידה אמתחלה  מהמתקנים דאח על לפחותו צרכן בחצר

המוצעת קובעת שסדר הצריכה העצמית יהיה לפי מועד ההפעלה המסחרית כך שהאנרגיה 

. באופן זה נשמר החל לפעול מסחריתהמוזרמת לרשת תיוחס קודם כל למתקן האחרון ש



 

 

ההסדר הכלכלי לפיו הוקם כל מתקן. באותו אופן גם נקבע סדר השיוך של הספק לעסקת 

חצר, לפי מועד ההפעלה המסחרית. הצוות המקצועי מציין שבהמשך לדיון קודם שהיה 

במליאה בנוגע לאמת המידה המוצעת, נקבע כי הביקוש השעתי המקסימלי, שלפיו מחושב 

   יהיה בניכוי צריכה עצמית ממתקנים באנרגיות מתחדשות. השיוך לעסקת חצר, 

  אחד פה אושר השימוע פרסום: הסכמה

 

 .914אמות מידה למספקים שקיבלו רישיון הספקה מתוקף החלטה  -שימוע  .12

  נדחה למליאה הבאה.                    

 

עד  3כו35אמת מידה  –תיקון לאמות מידה חיבור מתקני ייצור במתח עליון  –שימוע  .13

 "סקר חיבור לשם קבלת התחייבות לחיבור". 5כו35

מסדירות את הליך  5כו35 –3כו35אמות מידה  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

אמות המידה קובעות, בין היתר, למתקנים המתחברים לרשת ההולכה. לחיבור ההתחייבות 

לביצוע סקר חיבור לשם קבלת התחייבות לחיבור, באופן שאינו כולל את התנאים 

בתוקף או מסגרת זמנים  רלמגבלה של החזקת התחייבות קיימת לחיבוברורה התייחסות 

בנוסף,  .קצובה שאין במסגרתה להגיש בקשה לסקר חיבור לאחר פקיעתו או וויתור עליו

חודשים לכל היותר  12שת למשך אמות המידה קובעות כי למבקש חיבור יישמר מקום בר

אמות המידה  מנוסח. מהיום בו קיבל סקר חיובי, כשבזמן זה עליו להציג סגירה פיננסית

הקיים כיום לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי  האם ניתן לבצע סקר חיבור נוסף לאותו 

התיקון  ,החודשים ועל ידי כך להאריך את תקופת ההתחייבות. על כן 12מתקן במהלך 

פי התיקון, ניתן לבקש  על .ההתחייבותהמוצע מבהיר נקודה זו ומסדיר את הליך הארכת 

סקר חיבור רק אם המבקש אינו מחזיק בהתחייבות קיימת לאותו מתקן ואם החזיק 

מהיום בו ימים מהמועד בו פקעה ההתחייבות או  30התחייבות כזאת בעבר, עברו לפחות 

כאמור. מנגנון זה נועד להבטיח כי מבקש  התחייבות לחיבורהודיע המבקש על ויתור על ה

החיבור לא יוכל להחזיק את ההתחייבות באופן בלתי מוגבל ולאפשר לשחקנים אחרים 

 גישה למשאב הרשת.

 להאריך יהיה ניתןמוצע כי , הצורך במידת מסודרת להארכה אפשרות לתת מנת על, זאת עם

 לתשלום הזהה בגובה לתשלום בכפוף, נוספים חודשים 3 -ב לחיבור התחייבות תוקף את

ניתן לוותר על התחייבות  בנוסף. הראשונים החודשים 12 -ל שניתנה ההתחייבות עבור

 לחיבור קודם פקיעת תוקפה ולקבל  חלק קטן מהתשלום ששילם היזם בגין ההתחייבות. 



 

 

לאמת  אפשר למי שמחזיק בסקר חיבור שבוצע בהתאםהתיקון המוצע כולל גם סעיף המ

, להאריך את ההתחייבות 10.10.2019( בנוסחה עובר לתיקון שפורסם  ביום 6)ה()35מידה 

לחיבור על פי תנאי אמות המידה המתוקנות, כך שהחל ממועד כניסת תיקון זה לתוקף, 

חודשים בהם סקר החיבור יהיה בתוקף, בנוסף לאפשרות  12תעמוד לרשותם תקופה של 

 ים כאמור לעיל.חודשים נוספ 3של הארכה ב 

לבקש סקר יהיה ניתן , כך ש30במקום  45-לשנות את מניין הימים לחברי המליאה מבקשים 

חיבור רק אם המבקש אינו מחזיק בהתחייבות קיימת לאותו מתקן ואם החזיק התחייבות 

מהיום בו הודיע המבקש ימים מהמועד בו פקעה ההתחייבות או  45כזאת בעבר, עברו לפחות 

 .על ההתחייבות לחיבורעל ויתור 

 , בכפוף לתיקון האמור.  הסכמה: פרסום השימוע אושר פה אחד

 תיקון הסדרת מתקני חלוץ. -שימוע .14

קבעה הרשות תעריף , 399 הרשות מישיבה בהחלטתא: הצוות המקצועי מציג את הנוש

והסדרה למתקני חלוץ בייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת, ובכלל זה נקבע שלמתקני 

, מיום 507מישיבה  9החלטה מס' . חודשים 42חלוץ יינתן רישיון מותנה לתקופה של 

, עדכנה את ההסדר התעריפי והאריכה את התחולה והכל כמפורט שם. ההסדרה 26.12.2016

. כעת מוצע או עד למיצוי המכסה הכוללת  31.12.2020ביחס  למתקני חלוץ הוארכה עד ליום 

 –חודשים  66למשך  למתקני חלוץ יהיהשיינתן  מותנה רישיוןלתקן את ההחלטה כך ש

וזאת לאור המורכבות שבהקמת  –התקופה המקסימלית לרישיון מותנה הקבועה בדין 

 מתקנים אלו.

  הסכמה: פרסום השימוע אושר פה אחד

בעניין  23.10.2017 מיום, 528 מישיבה( 1200) 6' מס החלטה עדכון -החלטה  .15

 "(82)תת"ל  דרום בדימונה סולאריות כוח תחנות להקמת ברשת מקום "שמירת

ההחלטה היא  מהות לא התקבלו התייחסויות לשימוע. :הנושא את מציג המקצועי הצוות

ק"ו  161לפי סכמת חיבור לרשת  300MWהארכת מועד שמירת מקום ברשת בהספק 

. עניינה של ההחלטה הוא 2024, כפי שנקבע בהחלטה הקודמת, למרץ 2022מספטמבר 

יט, 35, בהתאם לאמת מידה הוראת רשות החשמל למנהל המערכת לשמור מקום ברשת

סולאריות בדימונה דרום העתידות לקום במסגרת מכרז מדינה. לאחר  כחלטובת תחנות 

. שמירת המקום ברשת יך אתמניעה להאר סבור הצוות שאין נהל המערכתהתייעצות עם מ



 

 

"ל חשכמכרזי לאורך זמן לר מקום ברשת ותימנע מלשמ המליאהחבר מליאה מציין ש

                    .שאינם מתקדמים

 חדהחלטה: אושר פה א


