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 :סדר היום 

 

 . ר"דבר היו .1

 רישוי .2

  מ"השקעות בעבקשה לקבלת אישור לשעבוד נכסים ברישיון הייצור של פי אס פי  -החלטה. 

  ן."הארכת מועד אבן דרך סגירה פיננסית ברישיון מותנה בז -החלטה  

  מתן רישיונות ייצור והספקה לתחנת כוח בטכנולוגיית קוגנרציה מחזור משולב לחברת או.פי.סי  –דיון

 .נושא שנוסף לאחר פרסום סדר היום –חדרה בע"מ אנרגיה 

טבעי למתקן אגירה תרמי במסגרת הליך תחרותי תיקון אופן החישוב לשימוש בגז  -החלטה  .3

 .למתקני פי וי ואגירה

 .לחברת ניהול המערכת  הקדמת תשלומים -החלטה  .4

לקביעת תעריף לייצור חשמל  5' הזמנה להציע הצעות במסגרת הליך תחרותי מס –החלטה  .5

ולבו וולטאית במיתקנים קרקעיים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך או יש-בטכנולוגיה פוטו

 . ש של יצרן פרטי"בתחמ

לקביעת תעריף לייצור חשמל  3' הזמנה להציע הצעות במסגרת הליך תחרותי מס –החלטה  .6

 .גגות שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך וולטאית במיתקני-בטכנולוגיה פוטו

 .2030מענה להיוועצות השר בנושא הגדלת יעדי הייצור באנרגיות מתחדשות לשנת  –החלטה  .7

 . חיבור חדש לרשת החשמל בחטיבת קרקע –שימוע  .8

 .עקרונות לניהול מידע במשק החשמל –שימוע  .9

 .עדכון לוח תשלומים בגין הפרות באמות מידה –שימוע  .10

 . PV3באשלים סולאריות כוח תחנות להקמת ברשת מקום שמירת –שימוע  .11

 .הסכם אספקת חשמל לרשות הפלסטינית –עדכון  .12

 – שיחולו על מתקן חלוץ ברנמילר, בטכנולוגיה פוטו וולטאית ואגירהקביעת התעריפים   -שימוע  .13

 נושא שנוסף לאחר פרסום סדר היום

 נושא שנוסף לאחר פרסום סדר היום –תמריצים לפיתוח רשת החלוקה  –שימוע  .14

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 פרוטוקול:

 .דבר היו"ר .1

  עבודתם.מזכיר כי זוהי ישיבת המליאה האחרונה בניהולו ומודה לחברי המליאה על 

 

 רישוי .2

  מ"בקשה לקבלת אישור לשעבוד נכסים ברישיון הייצור של פי אס פי השקעות בע -החלטה. 

. אין בהחלטה זו לגוף המממןר לבעלת הרישיון לשעבד את נכסיה ושיאהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

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

 

 פה אחד )חבר מליאה אחד לא נכח(.ההחלטה אושרה 

 (1.7.2020)ההחלטה פורסמה ביום 

 

  ן."הארכת הסגירה הפיננסית ברישיון בז -החלטה  

בבקשה להאריך את מועד אבן הדרך של  בעלת הרישיון פנתה לרשות הצוות המקצועי מציג את הנושא:

)ז( לתקנות או לחילופין לפי 10 -)ו( ו10הסגירה הפיננסית לתקופה של שנים עשר חודשים, בהתאם לסעיף 

( לתקנות. ההארכה התבקשה משום שלטענת בעלת הרישיון, ההליכים מול גורמי התכנון 2)ב10סעיף 

הצוות המקצועי ל סגירה פיננסית, הקבוע ברישיונה. התארכו מאוד ומנעו ממנה לעמוד במועד אבן הדרך ש

( לתקנות 2)ב10מתוקף סעיף נתקיימו נסיבות המצדיקות את הארכת אבן הדרך של סגירה פיננסית,  סבור כי 

בהתאם וממליץ למליאת הרשות  לאשר הארכה )ג( לתקנות 15ובכפוף לחילוט הערבות כקבוע בסעיף 

 שלח בהקדם לאישור חברי המליאהנוסח של ההחלטה יי לסעיפים אלו. 

 

 באותו היום אושרה פה אחד  30.6.2020ביום  אלקטרונינשלחה לחברי המליאה בדואר ההחלטה 

 (30.6.2020)ההחלטה פורסמה ביום 

 

  דיון לקראת  מתן רישיונות ייצור והספקה לתחנת כוח בטכנולוגיית קוגנרציה מחזור משולב לחברת

 או.פי.סי חדרה בע"מ

מבקשת הרישיונות הינה בעלת רישיון מותנה להקמת מתקן ייצור מסוג הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 12בתקופה של  2020קוגנרציה במקרקעין הסמוכים למפעל נייר חדרה. הרישיון המותנה הוארך במרץ 

ף הקבועים הרישיון הציגה עמידה בכל תנאי הסמבקשת הצוות מבהיר כי . חודשים לבקשת בעלת הרישיון

 למעט, יםהמבוקש נותובתקנות שהותקנו מכוחו לצורך קבלת הרישיו 1996-ו"התשנ, בחוק משק החשמל

הציג בפני חברי  צוות אגף הרישוי המהווה נספח לרישיון הייצור. . סופיות קבלה בדיקות דו"ח הצגת



 

 

שלח לאישור חברי תיסוכם כי החלטה סופית למתן רישיונות )ייצור והספקה( והמליאה את הפרויקט 

 להחלטות בהתאם הצוות כיהסביר בנוסף  .דו"ח בדיקות קבלה רשמי כאמורשיועבר  לאחרהמליאה, 

 ששימשו ישנים הספקה ורישיון ייצור רישיונות 2 ביטול גם כוללת הנוכחית ההחלטה הצעת, קודמת מליאה

 תחנת הכוח נייר חדרה.  הספקוהצרכן מפעל   OPCדעת על הינו הרישיונות נייר חדרה. ביטול מפעל את

תהיה הגבלה על הזרמת אנרגיה לרשת, כך שהיא בעלת הרישיון לאך , 144MW הינו הייצור ברישיון שיקבע

בהחלטת נקבע כפי ש, בים"מגה וואט בכל המש 120לא תורשה להזרים אנרגיה לרשת בהספק העולה על 

כמפורט  וזאת עד לקבלת אישור על הסרת המגבלה, 26.7.2016מיום  493' מישיבה מס( 1058) 1' רשות מס

, הוצאת אנרגיה בניגוד לאמור ומבלי שהתקבלה לכך הוראה מפורשת ממנהל המערכת. בהחלטה כאמור

  .תהווה הפרה מהותית של הוראות הרישיון, לאור צרכי המערכת הנובעים משיקולי שרידות מערכת בלבד

 

ואושרה פה אחד באותו היום  30.6.2020ני ביום ההחלטה נשלחה לחברי המליאה בדואר אלקטרו

 (30.6.2020)ההחלטה פורסמה ביום 

 

תיקון אופן החישוב לשימוש בגז טבעי למתקן אגירה תרמי במסגרת הליך תחרותי למתקני  -החלטה  .3

 .פי וי ואגירה

שיטת חישוב האנרגיה המיוצרת באמצעות גז טבעי  הצעה לתיקון הצוות המקצועי מציג את הנושא:

התקבלה תגובה אחת לשימוע שכללה  ב בעניין הפעלת מיתקן ייצור משולב אגירה.220במסגרת אמת מידה 

התייחסויות שאינן קשורות לתיקון המוצע אלא להיבטים אחרים של השימוש בגז טבעי ולכן ההחלטה 

 המוצעת זהה לשימוע.

 

 אחד.ההחלטה אושרה פה 

 (1.7.2020)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 לחברת ניהול המערכת  הקדמת תשלומים -החלטה  .4

טרם ההחלטה בנושא מובאת בפני המליאה לאחר קיומו של דיון מעמיק הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

הצוות מציג לחברי פרסום השימוע באותו עניין. התקבלה תגובה אחת לשימוע על ידי חברת ניהול המערכת. 

ביאורים להחלטה. הצוות ממליץ במסגרת תגובה זו שהתייחסה לשעלתה המרכזית המליאה את הטענה 

לתקן את הביאור כך שיהיה ברור שהקדמת התעריף תבוא על חשבון תשלומים עתידיים לקבל את הטענה ו

לדייק את הניסוח בהחלטה כך על עלויות ההון, ולא על חשבון עלויות התפעול עתידיות. חבר מליאה מבקש 

 ההון העצמי מהמדינה. כאשר יוזרם תייתר לא ישיובן שהצורך בהקדמת התעריף לחברה 

 

 .ההחלטה אושרה פה אחד

 (2.7.2020)ההחלטה פורסמה ביום  



 

 

 

לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה  5הזמנה להציע הצעות במסגרת הליך תחרותי מס'  –החלטה .5

במיתקנים קרקעיים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך או ישולבו בתחמ"ש של יצרן וולטאית -פוטו

  .פרטי

 הדיון בנושא התקיים יחד עם הדיון בנושא הבא. 

 (5.7.2020)ההחלטה פורסמה ביום 

 

לקביעת תעריף לייצור חשמל  3' הזמנה להציע הצעות במסגרת הליך תחרותי מס –החלטה  .6

 .גגות שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך במיתקניוולטאית -בטכנולוגיה פוטו

 המחייב המועד -פרטי ההליכים הם :)דיון משותף לשני ההליכים(  הצוות המקצועי מציג את הנושא

קובעת  הליכים אלוב חודשים מהמועד הקובע, בהתאמה.  31-ו  24-נקבעו ל והמועד המחייב המרבי לסנכרון

הרשות לראשונה אפשרות להארכת המועד המחייב המרבי באופן פרטני לכל זוכה, באמצעות הגשת הודעה 

התעריף ייקבע בשיטת "מחיר שני אחיד"  על הארכת מועד מחייב מרבי ובכפוף להגשת ערבות נוספת.  לרשות

"(clearing priceשלפיה התעריף לכל ההצעות הזוכות יהיה אחיד, ויעמוד ,)"  על מחיר ההצעה הנמוכה

. חברי המליאה ביקשו לחדד את הנוסח של ביותר אשר לא הוגדרה כמועמדת לזכייה )באגורות לקוט"ש(.

-בטכנולוגיה פוטו הקמת מתקנים לייצור חשמללכך שיובן שההצעות הן לצורך קביעת תעריף  הכותרת

 .וולטאית

 

 פה אחד )חבר מליאה אחד לא נכח(.ההחלטות  אושרו 

 (5.7.2020)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 .2030מענה להיוועצות השר בנושא הגדלת יעדי הייצור באנרגיות מתחדשות לשנת  –החלטה  .7

בקשת מכתב מענה לשר האנרגיה  ל ,מובא בפני חברי המליאה לאישור :יםהצוות המקצועי מציג את הנושא

. המכתב מסכם 2030מתחדשות לשנת  היוועצות עם רשות החשמל בנושא הגדלת יעדי הייצור באנרגיותה

את התובנות העיקריות מהעבודה. העבודה הסופית תפורסם באתר הרשות לאחר שימוע ציבורי.  במסגרת 

ברים הוצגו לחברי המליאה. התקיים דיון אודות דהתייחסויות ועיקרי ה 50 -השימוע, התקבלו כ

ות האגירה, הצורך בהקלות תכנוניות אשר הנושאים המרכזיים היו הצורך בהגדלת כמכ ההתייחסויות

והקלות במקרקעין, תמחור פליטות גבוה יותר, הצורך להאיץ את פיתוח הרשת, תועלות ועלויות חיצוניות 

 שלא תומחרו, שילוב טכנולוגיות חדשות וכדומה. חלק מהתייחסויות התקבלו והעבודה תתוקן בהתאם.  

לצד האנרגיה המתחדשת ונענה כי בכוונת חבר מליאה מבקש להדגיש שיש חשיבות גם להשארת תחנות כוח 

 הרשות לבצע עבודה גם בנושא זה בעתיד.

 



 

 

 חד.ההחלטה אושרה פה א

 (13.8.2020)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 . חיבור חדש לרשת החשמל בחטיבת קרקע –שימוע  .8

במסגרת הרפורמה במשק החשמל, בהתאם להחלטת ממשלה מס'  הצוות המקצועי מציג את הנושאים:

, הוחלט על קביעת גבולות רשת 1996-לחוק משק החשמל, התשנ"ו 16ולתיקון מס'  3.6.2018מיום  3859

זכותו של ככלל, חדשים בין ספק שירות חיוני לצרכן ועל חלוקת אחריות שונה מזו שהייתה נהוגה עד היום. 

לחטיבת הקרקע שבבעלותו. לאחר חיבור חטיבת הקרקע, אחראי אחד ר חשמל בעל המקרקעין לקבל חיבו

הצרכן להזין, לחלק ולספק חשמל לכלל צרכני המשנה בחטיבתו, ללא צורך ברישיונות ובלי מעורבות 

רגולטורית בענייניו. צרכן זה זכאי לצרוך חשמל מן הרשת וממתקני ייצור הממוקמים באותה חטיבת קרקע, 

רשת   .הזכויות המוקנות למי שגם צורך את החשמל, לרבות התקשרות עם מספק חשמל פרטי והוא בעל יתר

המחלק מגיעה עד גבול חטיבת הקרקע ואינה נכנסת לתוכה. על כן, כל המתרחש בתוך חטיבת הקרקע בהיבט 

י רשתות, פריסה לצרכני משנה ושרותי רשת, הם באחריות בעל החטיבה. הבעלים חייב להיות מודע לאופ

החיבור והוא זה שנרשם בספרי סש"ח כמבקש את החיבור. לאחר החיבור ועם תחילתה של צריכת חשמל 

זכאי להעניק את הזכות להירשם כצרכן למי צורך . בעל החטיבה חטיבת הקרקע למקום צרכנותהופכת 

  חשמל במקומו וזה האחרון חב בחובות וזכאי לכל הזכויות המסחריות שקשורות במקטע ההספקה.

 

 .השימוע אושר פה אחדפרסום 

 (12.7.2020)הצעת ההחלטה פורסמה ביום 

 

 .עקרונות לניהול מידע במשק החשמל –שימוע  .9

לאור המידע הרב שצפוי להיצבר בשנים הקרובות במשק ולאור מקומה  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

במקטעים פתוחים לתחרות של חברת החשמל כבעלת רישיון החלוקה העיקרית בשוק וכמתחרה עתידית 

מאידך, יש צורך לקבוע עקרונות מנחים לאופן בו ינוהל המידע במשק החשמל והאופן בו הוא יעובד ויועבר 

חבר מליאה הדגיש את  לשחקנים השונים. החלטה זו מפרטת את העקרונות לאיסוף המידע וניהולו.

 לדרוש את העברת המידע אליו או לאחר.ושהצרכן יכול החשיבות בקביעה שהצרכן הוא הבעלים של המידע 

 

 (.חבר מליאה אחד לא נכח) פה אחד פרסום השימוע

 (2.7.2020החלטה פורסמה ביום צעת ה)ה

  

 .עדכון לוח תשלומים בגין הפרות באמות מידה –שימוע  .10

  הצוות המקצועי מציג את הנושא:



 

 

הצרכניות. כמו כן, מתלונות ציבור תעריפי ההפרות של אמות המידה הצוות המקצועי מבקש לעדכן את לוח 

 נקבעו  אמות מידה נוספות שבגין הפרתן ישולם לצרכן התעריף המתאים בלוח ההפרות. לעניין מתודולוגיית

לצרכן המחשב באופן  הנורמטיבי התשלום למודל נקבע כי זו תהיה בהתאם הפרות בגין קביעת התעריפים

 עלות לזיהוי קושי קיים בהן כלליות שירות הוראות של למעט בהפרות, נורמטיבי את הנזק הנגרם לצרכן

לעניין אופן גביית התשלום  .למחלק הנחסכת העלות בסיס על התשלום חישוב ואזי יבוצע, לצרכן הנזק

 ומולו השירות את שביקש לצרכן שישולם ישירות כך הפרה בגין התשלום נקבע המקרים במרבית מהמחלק,

 בקרת במסגרת בחשבון יובא הפרה בגין , התשלום כללית הינה השירות הוראת בו במקרה. ההפרה אירעה

 מאי כתוצאה בנכס שימוש מניעת, הצרכן של זמן ביטול בנתוני נבחנה גובה התעריף קביעת .למחלק עלויות

חבר מליאה ביקש לבחון החלה רטרואקטיבית ללוח ההפרות בשל  .חשמל אספקת והיעדר השירות קבלת

עצם הדיון נעוץ שנים. הצוות המקצועי השיב כי  13העובדה שהעדכון האחרון ללוח זה נעשה לפני 

במתודולוגיה הרלוונטית ושינויה כעת, ברוח העדכון שנעשה לתעריף הרשת. הצוות המקצועי הבהיר כי לא 

)לא רק לוחות צרכניים אלא ככלל( ובכל מקרה הלוחות מעודכנים באופן שוטף  נקבע תאריך תפוגה ללוחות

באמצעות הצמדות. לעניין תחולה רטרואקטיבית הרי שזו אינה נחוצה במקרה זה וממילא גם אינה 

  מתאפשרת משפטית.

ם, שנים, בחינה של כל לוחות התעריפי 5כמו כן, ביקשו חברי המליאה כי הרשות תערוך לפחות אחת ל 

לרבות אלו אשר לא קיימת מוטיבציה מבחינת הסש"ח לשנותם. סוכם כי מזכירות המליאה תנהל מעקב 

 אחר לו"ז לבחינה. 

 

   .שימוע אושר פה אחדהפרסום 

 (30.6.2020פורסמה ביום ההחלטה הצעת )

 

 . PV3באשלים סולארית כוח תחנות להקמת ברשת מקום שמירת –שימוע  .11

באשלים  סולארית כוח תחנת להקמת ברשת מקום שימוע בעניין שמירת הנושא:הצוות המקצועי מציג את 

(. המתקן 2כו)ו()35, בהתאם לאמת מידה  RE-1785, לאחר ביצוע סקר היתכנות 100MWבהספק של 

שיבנה, ככל הנראה בשילוב מתקן אגירת אנרגיה, עתיד לקום במסגרת מכרז מדינה. לאחר קבלת תוצאות 

סקר ההיתכנות לחיבור המתקן, ולאחר התייעצות עם מנהל המערכת, הצוות המקצועי ברשות אינו רואה 

 . מניעה להורות למנהל המערכת לשמור מקום למתקן

במסגרת הדיון ביקשו חברי המליאה לבחון את מנגנון קביעת התעריפים במכרזי מדינה באמצעות וועדת 

המכרזים )המשותפת לחשכ"ל, משרד האנרגיה ורשות החשמל(, וכן את הסמכות והאחריות של מליאת 

רה לפני הרשות במקרים אלה. תוצאות הבחינה יוצגו בפני המליאה באחת מהמליאות הקרובות, ובכל מק

 פרסום מכרז מדינה הבא שיהיה, בתחומי משק החשמל 



 

 

 

 .פרסום השימוע אושר פה אחד

 (7.7.2020)הצעת ההחלטה פורסמה ביום 

 

 .הסכם אספקת חשמל לרשות הפלסטינית –עדכון  .12

 

 .הנושא ירד מסדר היום

 

 וולטאית ואגירהקביעת התעריפים שיחולו על מתקן חלוץ ברנמילר, בטכנולוגיה פוטו   -שימוע  .13

, על הרשות לקבוע 22.4.2013מיום  399מישיבה  1על פי החלטה מס' הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

תעריף למתקני חלוץ על בסיס תעריף קיים לטכנולוגיה דומה. מתקן חלוץ ברנמילר הוא מתקן המשלב ייצור 

וניינת להחיל על מתקן חלוץ ברנמילר וולטאי עם מתקן אגירה באמצעות חום.  בהתאם לכך, הרשות מע-פוטו

וולטאית בשילוב -את התעריף שייקבע בהליך התחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

שקבעה את התעריפים שיחולו על  558קיבולת אגירה. הצעת החלטה זו מחליפה את ההחלטת רשות מס'  

 מיתקן חלוץ ברנמילר. 

 

 פרסום השימוע אושר פה אחד.  

 (1.7.2020)הצעת ההחלטה פורסמה ביום 

 

 תמריצים לפיתוח רשת החלוקה –שימוע  .14

 שהוצג לאחר 582 ממליאה ונדחה היום סדר פרסום לאחר נוסף הנושא הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 לצרכניה השירות רמת את לשפר מנת על החשמל לחברת תמריצים קובעת זו החלטה. בתמציתיות בה

 פיתוח תכנית להחליף כדי זה תמריצים במודל אין כי יובהר. החלוקה לרשת המתחברים החשמל וליצרני

 אישור ולא שירות רמות קובעת אשר בעולם הרגולטורית למגמה בהתאם, זאת לצד. החלוקה לרשת מלאה

 חברת את לעודד מבקשת הרשות, החלוקה לרשת מלאה פיתוח תכנית שאין וככל, פרוייקטים של פרטני

 כחלק, באירופה מדינות במספר. פרס/קנס מנגנוני באמצעות, והאמינות השירות רמת את לשפר החשמל

 איכות ביעדי עמידה אי או עמידה ,חלוקה ברשתות regulations based performance לרגולציית מהמעבר

 אלה במדינות. מראש שנקבעו שירות איכות ביעדי עמידה אי/לעמידה בהתאם קנס/בפרס מלוות שירות

 ותדירות) SAIDI) אספקה אי דקות), ENS) מסופקת בלתי אנרגיה הם הנבחנים העיקריים הפרמטרים

 .SAIFI) הפרעות

 

 . אחד פה ההחלטה הצעת את אישרו המליאה חברי, 22/6 ביום בדוא"ל המליאה לחברי נשלח הנושא



 

 

  (2/7/2020)הצעת ההחלטה פורסמה ביום 

 


