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 פרוטוקול:

 

 עדכון יו"ר .1

 

 רישוי:  .2

  להלן:  של צומת אנרגיה בע"מ.בקשה לקבלת אישור לשעבוד נכסים ברישיון המותנה  -החלטה(

  "בעלת הרישיון"(

אישרה הרשות מתן שעבודים על נכסי  2019בנובמבר  18ביום  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 לטובת גורמי מימון ישראליים לשם הבטחת חובה.בעלת הרישיון 

פנתה בעלת הרישיון לרשות בבקשה לעדכן את האישור למתן השעבודים בעקבות  2020במרץ  16 ביום

שאר הנכסים  העברת זכויות קנייניות בקרקע עליה מוקם המתקן נשוא הרישיון, לבעלת הרישיון.

 .המשועבדים נשארו כשהיו

 

 .ההחלטה אושרה פה אחד

 ( 3.5.2020 ההחלטה פורסמה ביום)

 

 להלן: "בעלת  מ"דלק שורק בע. פי. פי. בקשה לאישור שעבוד נכסים ברישיון הייצור של איי(

 הרישיונות"(.

 בעלת נכסי על שעבודים מתן הרשות אישרה 2019 במרץ 6 ביום: הצוות המקצועי מציג את הנושא

 .לה ניתנו אשר ההספקה ורישיון הייצור רישיון על כולל ,הרישיונות

את אישור השעבודים וזאת בשל  לעדכןפנתה בעלת הרישיונות לרשות בבקשה  2019בדצמבר  12 ביום

 המשועבדים הנכסים שאר. תמר מול הגז הסכם את יחליף אשר לוויתן, מול שחתמההסכם גז חדש 

 .כשהיו נשארו

 

 .ההחלטה אושרה פה אחד

 (3.5.2020 )ההחלטה פורסמה ביום

 

  להלן: "בעלת  כוכב אגירה שאובה בע"מהפחתת ערבות ברישיון מותנה לחברת  -החלטה(

 הרישיון"(

 בעלת הרישיון פנתה לרשות בבקשה להפחתת הערבות המופקדת הצוות המקצועי מציג את הנושא:

-תקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי(, תשס"הל)ו( 16הרשות, בהתאם לתקנה  בידי 

, הואיל ובעלת הרישיון המציאה מסמכים המעידים על הזמנת הציוד העיקרי להקמת יחידות 2005



 

 

היצור נשוא הרישיון, ובכלל זה החלקים העיקריים של הטורבינות וחלקים עיקריים של הגנרטור, 

  לרבות התחייבות לשלם לקבלן והכל כמפורט בבקשתם.

, כך שתישאר 30% -להפחית את הערבות ב הרשות בחנה את בקשת בעלת הרישיון ומצאה כי ניתן

)ו( לתקנות. יוער כי בעלת הרישיון 16, לאור עמידת בעלת הרישיון בהוראת תקנה 70%בגובה  ערבות

 טרם

 )ה(, ועל כן מדובר בהפחתה ראשונה של הערבות.16השלימה את הנדרש להפחתת הערבות מכוח תקנה 

 

 .ההחלטה אושרה פה אחד

 (3.5.2020 ההחלטה פורסמה ביום)

 

  ( בע"מ )להלן: "בעלת הרישיון"(ישראל)אישור העברת שליטה ברישיון מנואל סולאר  -החלטה. 

הרישיון ובעלי השליטה בה, פנו לרשות בבקשה להעברת  בעלת הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 בה, ממליצים לאשר את הבקשה לאור עמידתה בתנאים. מלוא השליטה

 

 .ההחלטה אושרה פה אחד

 (3.5.2020 ההחלטה פורסמה ביום)

 

ישלח מענה בכתב לשאלות חברי המליאה לגבי סוגיות שעבוד שהמקצועי  חברי המליאה ביקשו מהצוות

 .הנכסים

 7.5.2020המענה נשלח ביום 

 

 

בעניין קביעת תעריפים   14.11.2016, מיום 502( מישיבה 1094) 3עדכון החלטה מס'  -החלטה  .3

 מערכת החשמל.לשירותי ניהול של 

 14.11.2016, מיום 502( מישיבה 1094) 3בהחלטת רשות החשמל מס' הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

בעניין "קביעת תעריפים לשירותי ניהול של מערכת החשמל", נקבע כי לשם חישוב התעריפים 

המערכתיים, יש לנכות, בין היתר, את צריכת הבית מהאנרגיה המיוצרת במתקן הייצור של צרכן חצר, 

דדת את צריכת הבית. באין מערכת מנייה המונה את צריכת הבית בהתאם לקריאת מערכת המנייה המו

מהאנרגיה  2%של מתקן הייצור, נקבע בהחלטה שחישוב צריכת הבית יעשה על פי שיעור נורמטיבי של 

 המיוצרת במתקן הייצור. 

צריכת בית בהתאם להערכת בהחלטה, העומד בתנאים המפורטים  ,עדכון זה מאפשר לקבוע ליצרן עצמי

 .7%המערכת, וכן קובע כי צריכת הבית של היצרן העצמי "רותם אמפרט" תעמוד על   מנהל



 

 

יצוין כי מבדיקה עם מנהל המערכת עולה שאין מתקני ייצור עצמי נוספים במשק החשמל העומדים 

 בתנאים המפורטים. 

ו סעיף לא התקבלו התייחסויות הציבור לשימוע, למעט פניה בנושא תחולת ההחלטה. לעניין זה נוספ

 בהחלטה וביאור .

 

 לאחר דיון במועד התחולה של ההחלטה נקבע כי הנושא יועבר להחלטה במליאה הבאה.

 

 קביעת עלות נורמטיבית לפעילויות נוספות ברשת החשמל.  -החלטה  .4

עלויות "קבעה הרשות את בסיס תעריף הרשת  534במסגרת החלטה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

אשר " 2018-2022החלוקה ושירותי הצרכנות במשק החשמל ותימחורן לשנים , ההולכהמוכרות למקטעי 

הקמה וחידוש : עבור הפעילויות הבאות(, ר"מחירון עת)במסגרתו פורסם לוח עלויות עבודות תשתית רשת 

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

 .וקביעת עלויות נורמטיביות לקרקע לפי סוגיהןמשנה 

במהלך השנתיים האחרונות הרשות אספה עוד נתונים לגבי פעילויות נוספות שמבצעת חברת החשמל 

ברשת ובמסגרת החלטה זו הרשות מעדכנת את הטבלה כך שיוכרו לחברה תעריפים נורמטיביים עבור 

 .פעילויות אלה

חושבה על סמך מתודולוגיה , פעילויות החדשות שנקבעו בהחלטה זוהעלות הנורמטיבית של ה, יובהר כי

 .דומה לעלויות הנורמטיבית של הפעילויות שאושרו בבסיס תעריף הרשת

על הון ועל  חבר מליאה מבקש לוודא שחח"י לא מקבלת כאן כפל תשלום, 576בהמשך לבקשה מישיבה 

תה עבודה לבדיקה ראשונית של נושא כפל כח אדם. חבר המליאה נענה על ידי הצוות המקצועי כי נעש

בנוגע לכפל תשלום על כח אדם, חבר המליאה נענה על ידי הצוות התשלום על הון, והוצגה בפניו העבודה. 

המקצועי כי יש לבחון את הנושא והדבר יעשה כחלק מהעבודה לעדכון כלל בסיס תעריף הרשת, כיוון 

 שהסוגיה הינה סוגיה רוחבית. 

 

 .אושרה פה אחדההחלטה 

 (4.5.2020 )ההחלטה פורסמה ביום

 

 מתן שירותי סש"ח בזמן מגפת נגיף הקורונה )הוראת שעה(. -החלטה  .5



 

 

שימוע בעניין אופן מתן שירותי צרכנות של מדובר בהחלטה לאחר הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

)הגבלת בתקופת תקנות לשעת חירום )הגבלת עובדים(. בבסיס ההחלטה עומדת הוראת תקש"ח  סש"ח

שחח"י מוחרגים ממנה כשירות חיוני ולכן סש"ח ממשיך לתת שירותים גם במועד תקופת עובדים(. 

 התקש"ח 

הנחה שרמת שירותים היחד עם זאת, הובן שסש"ח התבקש לצמצם כמות עובדים ככל שניתן ומכאן 

 יתארכו.לוחות הזמנים למתן השירות ייתכן שהשירות יינתן אבל כלומר,  –ימים תיפגע מסו

השימוע פורסם כשהוא כולל שני שירותים בהם קיימת סבירות גבוהה כי השירות לא יינתן כפי שניתן 

ההחרגות  .לספר התעריפים 12לא תשלם הפרות בהתאם ללוח  סש"חבשגרה ולכן עבור שירותים אלו 

מועד תחילת  ".קביעת כמות חשמל שנצרכה" 13 -ו"  טיפול בתלונת צרכנים" 33בור אמות מידה ניתנו ע

ספק , ח"בתום תוקפן של התקש .3.5.20-ועד ה ח"הוראת השעה תהיה מיום כניסתן לתוקף של התקש

בהתאם  12השירות החיוני ידווח לרשות החשמל על המקרים שבהם לא שילם תשלום לפי לוח תעריפים 

 .להחלטה זו

כי ישנם שירותים שכדי  ובה נטען, חברת החשמלשל  ,השימוע שפורסם התקבלה תגובה אחתבמסגרת 

אם אלו לא נותנים את השירות בזמן זה ו ,לתת אותם עליה לקבל מענה מגורמי חוץ כמו רשויות המדינה

לשימוע והמלצת  פוגע ביכולת שלהם לעמוד בלוחות זמנים.  חברי המליאה קיבלו סקירה של התגובה

 בעיה בעמידה בזמנים.לגביהם שעלולה להיווצר רק שירותים  כלול בהוראת השעההצוות המקצועי ל

 .בעניינןלרשות בנוסף, הובהר כי ככל שיהיו בעיות נקודתיות בשירותים נוספים סש"ח יפנה 

תוקף הוראת שעה זו מסתיים  בנוסף, הוחלט כי לאור חזרתה של חברת חשמל למתכונת עבודה מלאה, 

 ההחלטה. פרסוםביום 

 

 ההחלטה אושרה פה אחד.

 (3.5.2020 )ההחלטה פורסמה ביום 

 

 .קביעת כללים לפטור מחובת רישיון אגירה -החלטה  .6

()ב( לחוק קובע כי הרשות רשאית לקבוע כללים לעניין פטור 1)ב()3סעיף : הצוות המקצועי מציג את הנושא

וואט יהיה -מגה 16לפי החלטה זו, כל מתקן אגירה בהספק מותקן שאינו עולה על   אגירה.מחובת רישיון  

-מגה 16פטור מרישיון אגירה וזאת בהתאמה לפטור מרישיון ייצור למתקני ייצור בהספק מותקן של עד 

 בעקבות השימוע תוקנו הכללים כך שיתייחסו גם לקיבולת האגירה. וואט.

 

 ההחלטה אושרה פה אחד. 

 (4.5.2020 )ההחלטה פורסמה ביום 



 

 

 

 .מחיר הגז של חברת החשמל לצורך העמסה וקביעת מחיר שולי -החלטה  .7

: הרשות פרסמה הצעת החלטה לשימוע לפיה מנהל המערכת יעמיס את הצוות המקצועי מציג את הנושא

מכיוון תחנות חברת החשמל על בסיס מחיר הגז הקבוע בחוזה הגז של החברה עם מאגר לוויתן. זאת 

שמחיר זה הוא המחיר השולי של החברה ועל מנת לייצר העמסה יעילה של התחנות, יש להתחשב בעלויות 

השוליות של כל שחקן, לרבות חברת החשמל. מתוך הכרה שיכול ויהיו חוזים נוספים או תיקונים לחוזים 

ות גז שולי החלטה קובעת את העיקרון המנחה שהוא העמסה לפי עלקיימים של חברת החשמל, ה

ומסמיכה את הצוות המקצועי להנחות את יחידת ניהול המערכת בדבר המחיר הנכון בו יש להתחשב. 

יצוין כי נכון להיום מחיר הגז השולי של חברת החשמל הוא עדיין המחיר הבסיסי הקבוע לחברת החשמל 

 .בהסכם הגז החתום עם מאגר לוויתן

 

 .11.5.2020ההחלטה נשלחה לחברי המליאה ביום 

 (27.5.2020)ההחלטה פורסמה ביום 

 

  .ש קיימת"עלות נורמטיבית להוספת שנאי בתחמ  -שימוע  .8

ח עבור "מלש 7בבסיס תעריף הרשת קבעה הרשות עלות נורמטיבית של : הצוות המקצועי מציג את הנושא

 .עלות זו כוללת את השנאי והמפסקים. ש קיימת"פעילות של הוספת שנאי בתחמ

התברר שהעלות הכוללת הממוצעת להוספת , 2018-2019לאחר בחינה מחודשת של עלויות החברה לשנים 

, זאת בשל עלויות נוספות ח"מלש 16.2 -שנאי לאחר בקרת עלויות שביצעה הרשות מסתכמת בממוצע ב

 .שלא נלקחו בחשבון בקביעה הראשונית

עבור , ח"מלש 16.2 -ש קיימת ל"נאי בתחמבהחלטה זו הרשות מתקנת את העלות הנורמטיבית להוספת ש

 .ש פתוחה וסגורה כאחד"תחמ

 

 אושר פה אחד.  השימוע

 ( 3.5.2020 ביום םפורס שימוע)ה

 

 .נוסח רישיון מנהל המערכת -שימוע  .9

חוק משק החשמל קובע כי ספק שירות חיוני יעסוק רק לפי הרישיון : הצוות המקצועי מציג את הנושא

נילוות לפעולות המפורטות ברישיון. לקראת הפרדתה של יחידת ניהול המערכת מחברת שניתן לו ובפעולות 

החשמל וטרם תחילת פעילותה של החברה החדשה לניהול המערכת, גיבשה הרשות את נוסח הרישיון 

בחלקו הראשון מפרט הרישיון פעולות הנובעות שיוענק לחברה על מנת להעמיד אותו לעיון הציבור. 

התפעול השוטף של המערכת כגון העמסת תחנות כוח, מתן הנחיות תפעוליות, רכישה ומכירה מהאחריות על 



 

 

של אנרגיה ויכולת זמינה, ניטור מידע ועוד. בחלק השני מפרט הרישיון פעולות הקשורות לתכנון לטווח ארוך 

הרישיון הוראות כגון הכנת תכניות פיתוח, קידום תכנון סטטוטורי, ביצוע סקרי חיבור ועוד. בנוסף כולל 

 וחובות כלליות. 

נוסח בדיון מועלות מספר נקודות הנוגעות לסעיפים שונים וסוכם שהצוות המקצועי ישלח לחברי המליאה 

 .לאחר התיקונים המבוקשים לצורך אישור

 

 .4.5.2020 ביוםופורסם פה אחד ואושר  1.5.2020הועבר לאישור חברי המליאה ביום  השימוע

  

 

 .914אמות מידה למספקים שקיבלו רישיון הספקה מתוקף החלטה  -שימוע  .10

רשות החשמל מפרסמת לשימוע אמות מידה למספקים שיקבלו רישיון : הצוות המקצועי מציג את הנושא

מפנימות את עקרון ההעמסה הכלכלית לפיו המספק רוכש את המידה אמות , 914הספקה מתוקף החלטה 

בנוסף מוסדרת  .החשמל עמו התקשר בעסקה לשיוך הספקהחשמל ממנהל המערכת ולא מיצרן 

חבר מליאה  .ההתנהלות של המספק בכל הנוגע להגשת תכניות צריכה ותשלומים בגין סטיות מהתכנית

ליצרנים הקיימים ולאלו שקמים מתוקף החלטה , עד כמה שניתן, כי יש להחיל מנגנון סטיות אחידטוען 

לאור . ותי במנגנון ההתחשבנות בגין סטיות של היצרנים הקיימיםלאחרונה ביצעה הרשות תיקון מה. 914

בין אם המנגנון המוצע כעת ובין אם המנגנון , על הרשות לבחור במנגנון הנכון ביותר מקצועית, זאת

הצוות . והן על המספקים הקיימים 914ולהחילו הן על מספקי , 59בהתאם לתיקון האחרון לאמת מידה 

הרצון לייצר אחידות רגולטורית ולמרות שהמנגנון בתיקון אמת המידה נכון  המקצועי מסביר שלמרות

לשיטתו, קשה להחיל את אותו מנגנון כאשר קיימים הבדלים נוספים משמעותיים בין האסדרות, חלקם 

מצוין מפורשות שאם מנגנון  914מקלים בהקשר של הסטיות וחלקם דווקא מקשים. בכל מקרה, בהחלטה 

 רעה, הרשות תשנה אותו.הסטיות ינוצל ל

 

 .(התנגד אחד מליאה חבר) ברוב קולות השימוע אושר

 (4.5.2020 ביום השימוע פורסם) 

 

-מכסת המשך למתקני יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו –576מישיבה  57602' עדכון החלטה מס-שימוע  .11

 .וואט-קילו 15וולטאית בגודל קטן בהספק העולה על 

 : הנושאהצוות המקצועי מציג את 

נקבע כי התעריף המעודכן למדרגה השנייה יקבע על ידי  18.7.2018מיום   545בהחלטת רשות מישיבה 

הרשות, מבלי שהוא יפורסם להתייחסות הציבור, וכי במקרה בו יוחלט להפחית את התעריף ההפחתה לא 

 ספות.. עוד נקבע שם כי כך תפעל הרשות גם ביחס לפרסום תעריף למכסות נו10%תעלה על 



 

 

על מנת לאפשר רצף של רישום בקשות להסדרה, מוצעת החלטה שעיקרה יישום מנגנון להארכת תוקף 

המכסה על ידי הרשות מבלי שהוא יפורסם להתייחסות נוספת של הציבור, באופן דומה למנגנון קביעת 

 המכסות הנוספות ותעריפן, אשר אינו מתפרסם להתייחסות הציבור. 

זו כדי להבטיח את הארכת התוקף של המכסה בתעריף הקיים אלא לאפשר ניהול  יודגש כי אין בהחלטה

 דינמי יותר של המכסה, בהתאם לצורך.

 

 פה אחד.  השימוע אושר

 (4.5.2020 ביום השימוע פורסם)

 

 

 .הוראת מעבר לעניין מחיר זמן אמת -שימוע  .12

עבור אנרגיה המיוצרת בחלק מחיר זמן אמת משמש כתעריף המשולם : הצוות המקצועי מציג את הנושא

, עקב קשיים שהתעוררו אצל מנהל המערכת בהשלמת המנגנון לקביעת מחיר זמן אמת,  ממתקני הייצור

עד מועד זה יחליף המחיר יום מראש . 01.09.20 יוםנדחה המועד שבו מחיר זה ישמש להתחשבנות עד ל

 .את המחיר זמן אמת לצורך התחשבנות

 

 . השימוע אושר פה אחד

 (4.5.2020 ביום השימוע פורסם) 

 

 .הארכת מועדי ביניים לצורך חיבור מתקן ייצור בעקבות משבר קורונה -שימוע  .13

הצעת החלטה זו מאפשרת לכל מבקש חיבור או שילוב לבקש דחייה בכל : הצוות המקצועי מציג את הנושא

העוסקות בהליך החיבור של מתקן ייצור לרשת  6כ2-35כ35אחד מפרקי הזמן הקבועים באמות המידה 

 .השילוב או וזאת בהתאם לבקשת מבקש החיבור, ימים 60החלוקה ובלבד שסך הדחייה לא עולה על 

 

 .פה אחד השימוע אושר

 (4.5.2020 ביום השימוע פורסם)

 

 .עדכון מנגנון ההצמדה בתעריף רמת חובב -שימוע  .14

להגביר את הוודאות במכרז על רקע התנודתיות בשווקים : על מנת הצוות המקצועי מציע את הנושא

מצמידה הרשות , הפיננסים כתוצאה ממשבר הקורונה העולמי וכדי למקסם את התמורה ממכירת האתר

במקום )את תעריף הזמינות של יחידות היצור באתר רמת חובב לתשואת השוק של אגרות חוב קונצרניות 

ההצמדה ממועד הגשת ההצעות לרכישת האתר ועד למועד  .(לתשואת השוק של אגרות חוב ממשלתיות

 .העברת החזקה



 

 

חברי מליאה העלו דאגה מפגיעה , התקיים דיון על מועד הגשת ההצעות הרצוי על רקע משבר הקורונה

בהיקף המשתתפים בעקבות אי דחיית המכרז. חבר מליאה ציין כי העובדה שלחברת החשמל אין תמריץ 

 .במכרז, עלולה לפגוע בשיקול דעתה בבואה לדון במועד קבלת ההצעות כספי להשיג תוצאה טובה

 

 .השימוע אושר פה אחד

 (4.5.2020 ביום השימוע פורסם)

 

 . 2030היוועצות בעניין קביעת יעדי אנרגיות מתחדשות לשנת  -דיון  .15

שר האנרגיה פנה לרשות החשמל בבקשת היוועצות טרם קביעת עקרונות מדיניות שעיקרן הגדלת יעדי 

. הצוות המקצועי מציג את מבנה ועיקרי העבודה שבעיצומה ועונה על 2030האנרגיות המתחדשות לשנת 

התייחסות תידון המליאה בתוכן העבודה לקראת פרסומה לשאלות חברי המליאה. במליאה הבאה 

 יבור.הצ

 

 .הבאה למליאה נדחה הדיון

 

 .וולטאים על גגות קטנים-תעריף למתקנים פוטו -דיון  .16

בהמשך לבקשת חברי המליאה, מציג הצוות המקצועי את המודל הכלכלי לפיו נקבעים התעריפים למתקני 

על גגות קטנים. חבר מליאה מבקש לבצע חישוב של משמעות אי ההצמדה למדד לפי  וולטאים-ייצור פוטו

 ציפיות שוק ההון לגבי המדד.

 

 .הבאה למליאה נדחה הדיון

 

 .מניה חכמה ועקרונות לניהול המידע בחברת החשמל  -דיון  .17

הוחלט כי הצוות המקצועי יגיש למליאה הצעת החלטה לשימוע על עקרונות ניהול המידע במשק החשמל 

 וכן הוסכם כי נושא פרישת מניה חכמה על ידי חברת החשמל יעלה לאישור המליאה. 

 

 .הבאה למליאה נדחה הדיון

 

 .שלא על ידי חברת החשמל  LNGרכישת   -דיון  .18



 

 

על רקע מחירו הנמוך והמגבלות דיון על האופן בו יכול משק החשמל ליהנות משימוש מסחרי בגז נוזלי 

ורשות  , רשות הגזהנושא ידון בין משרד האנרגיה, אגף תקציביםהקיימות על רכישתו על ידי חברת החשמל. 

 החשמל.

 .ה קרובהשימוע במליאיאושר לפרסום הסכמה: 

בעניין הארכת המועדים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לייצור  57702תיקון החלטה מס'  –החלטה  .19

 (.הדיון וקבלת ההחלטה במסגרת המליאה)הנושא נוסף לסדר היום לאחר  חשמל באנרגיה מתחדשת

לאור פניות חוזרות של חברות המקדמות מיזמים בתחום, ובהתחשב גם בהשלכות עקיפות של התפשטות 

מיום  57702ומתקנת בהתאם את החלטה ף הקורונה, הרשות מאפשרת באופן חריג הארכת מועדים נגי

 חודשיים.בבשלושה חודשים במקום כך שהמועדים יוארכו  5.4.20

 ההחלטה אושרה פה אחד. 

 (4.5.2020 )ההחלטה פורסמה ביום


