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 :פרוטוקול

 

 הקורונה.הערכות רשות החשמל להתמודדות עם נגיף "ר מעדכן אודות היו –ר "דבר יו .1
 

 תיקון הסדרת מתקני חלוץ -החלטה  .2

תעריף והסדרה למתקני קבעה הרשות  399 הרשות מישיבה  בהחלטת הצוות המקצועי מציג את הנושא:

נקבע שלמתקני חלוץ יינתן רישיון מותנה , ובכלל זה חלוץ בייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת

את ההסדר התעריפי והאריכה הרשות , עדכנה 507מישיבה  בהחלטת הרשות .חודשים 42לתקופה של 

 .31.12.2020את ההסדרה ביחס למתקני חלוץ עד ליום 

, וזאת 399חלטה השנקבע בשהקמת מתקני חלוץ אורכת זמן ממושך יותר מהזמן  מסבירהמקצועי הצוות 

מוצע לעדכן את ההחלטה כך שמשך תקופת הרישיון ור הטכנולוגיה החדשנית שהם מקדמים. לכן לא

ההחלטה פורסמה  חודשים(.  66התקופה המקסימלית הקבועה בדין ) המותנה למתקני חלוץ יהיה לפי

 לשימוע ציבורי והתקבלה התייחסות אחת התומכת בתיקון המוצע.

הרשות באשר למתן רישיונות מותנים, הוא נענה כי כל עוד לא תוקנו לשאלת חבר מליאה לעניין מדיניות 

 הרשות פועלת בהתאם לתקנות הקיימות והרגולציה הקיימת.  ,התקנות בעניין

 

 .אחד פה אושרה ההחלטה

 (29.3.2020ההחלטה פורסמה בסיום המליאה ביום )

 

 בגודל קטן בהספק העולה  וולטאית-מכסת המשך למתקני יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו -החלטה  .3
 וואט -קילו 15 על 

 
ואת התעריף  הראשונית המכסה את הרשות קבעה 538 מישיבה בהחלטההמקצועי מציג את הנושא:  הצוות

המכסה נקבעה  .וואט-קילו 15בגודל קטן בהספק העולה על  וולטאית-פוטו בטכנולוגיה חשמל יצור למתקני

ת בהחלט . בהמשך,וואט-מגה 250 -מכסה זו עודכנה ל 545 בהחלטת רשות מישיבהווואט -מגה 100-ל

עדכנה הרשות את המכסות למתקנים פוטו וולטאים ואת מנגנון קביעת התעריפים  549 הרשות מישיבה

וולטאית והזרמת עודפים לרשת בהספק שאינו עולה על -לכמויות הנוספות לייצור עצמי בטכנולוגיה פוטו

מכסות  .מגה וואט 250בהיקף של של המכסה, טה זו "המדרגה השנייה" כן נקבעה בהחלוואט. -קילו 100

 .31.12.2019בתוקף  עד ליום היו אלו 

, קבעה הרשות 2020אנרגיה מתחדשת בשנת ייצור ב 10% הקובעמנת להבטיח עמידה ביעד הממשלה על 

והארכת וואט -קילו 200שלא יעלו על , כך גודל מתקני הגגות באופן זמני הגדלת 572 מישיבה  חלטהבה



 

 

 בהיקף של של המכסה כן נקבעה בהחלטה זו "המדרגה השלישית"  .1.6.2020עד ליום תוקף התעריפים 

  .נוספים מגה וואט 250

בעקבות מיצוי המדרגות הקודמות ועל מנת לאפשר הקמה של מתקנים נוספים על פי האסדרה, הרשות 

המדרגה הרביעית תהיה בתוקף עד ליום  .וללא הגבלת מכסה תעריף קובעת מדרגה רביעית, ללא הפחתת

 מועד זה.ולקראת מועד זה המליאה תדון בקביעת תעריף אחר למתקנים שיירשמו לאחר  1.6.2020

מציין שהתעריף הנוכחי למתקנים אלה טרם עודכן מזה זמן וייתכן כי הוא גבוה מדי ומביא חבר מליאה 

מבקש שבחודש מאי יתקיים דיון על תעריף ההמשך ולשם לצורך. על כן  להתייקרות תעריף החשמל שלא

כך מבקש שהצוות המקצועי יציג מודל המפרט את עלויות ההקמה והתשואה הצפויה למתקנים 

מוסכם כי הרשות תדון  , וכן את קצב הרישום למכסה בחח"י, על פני הזמן שהאסדרה קיימת.הרלוונטיים

 בנושא.

 

 אחד פה אושרה ההחלטה

 

 (29.3.2020ההחלטה פורסמה בסיום המליאה ביום )    

 

 

מתקני  חיבור / מועדים המחייבים המרביים להגעה לסנכרוןההארכת המועדים המחייבים ו  - שימוע .4
ייצור בטכנולוגיית פי וי המתחברים או משולבים ברשת החלוקה והארכת מועד רישום לאסדרות ללא 

 הליך תחרותי

ייצור  10% הקובע, 2020הרשות שואפת לעמוד ביעד הממשלה לשנת הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

פניות ל בהמשךחשמל מאנרגיה מתחדשת. עם זאת, לאור התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם ו

למתקני ייצור  להליכים התחרותיים ולאסדרות יםיזמים, הרשות מאפשרת באופן חריג הארכת המועד

האחרון להגשת בקשה להקים מתקן, קרקעי או על גבי  המועדכמו כן,  .חודשייםבבטכנולוגיית פי וי 

למיתקנים שאינם נכללים במכסה  האסדרה במסגרתגג, לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית 

 .בחודשים יידחההזוכה בהליכים תחרותיים, 

, לא יאוחר מחודש לפני המועד העניין לפי, מחלקאו ל לרשות שימסרו מיזו תחול על  ההארכה כי מובהר

המעידים  מסמכים, והאסדרות ההליכיםכפי שנקבע לכל סוג מתקן במסמכי  המעודכןהמחייב המרבי 

למעט . המעודכנים המועדים לאחר ימים 45 לפחות עד בתוקפה תעמוד אשר הקמה ערבותעל הארכת 

וולטאית או בטורבינת -אסדרה לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוב בותשלא מחויבים להפקיד ער מתקנים

 .ערבות להפקדת דרשויי לאש, נטו במונה אורוח בגודל קטן 

ולאחר מכן  9:00לאור הדחיפות מבוקש כי ההתייחסויות לשימוע יתקבלו רק עד יום חמישי בשעה 

 תועבר הצעת החלטה סופית לאישור חברי המליאה בדואר אלקטרוני.



 

 

 

 .לאישור חברי המליאה דואר אלקטרוניהצעת ההחלטה תועבר ב . לפרסום אושר השימוע

 ( 2.4.2020והסתיים ביום  29.3.2020השימוע פורסם בסיום המליאה ביום )

 

 תעריף רוח –דיון  .5

תעריף הרוח מבוסס על מודל כלכלי הכולל עלויות הקמה ותפעול של  :הנושא את מציג המקצועי הצוות

ומניח כמות אנרגיה צפויה מהחווה בהתאם להנחות לגבי מהירות הרוח הממוצעת ו"קפאסיטי חוות רוח 

הוצמד התעריף, בחלקו, למדד מחירי  2015פאקטור" של הטורבינות. בעדכון לתעריף שנעשה בשנת 

טורבינות המפורסם על ידי חברת בלומברג. מדד זה מפורסם מידי חצי שנה וכולל ערכים המבטאים את 

הטורבינות בהתאם למועד האספקה שלהן, לרבות ערכים המתייחסים למועדים עתידיים מיום  מחירי

פרסום המדד. הצוות מציג את ערכי המדד בעשור האחרונות ומסביר שלצד מגמת הירידה במחירים 

קיימת שונות, לעתים משמעותית בין ערכים עוקבים. ברקע הדברים עומדת בקשתה של בעלת רישיון 

לת אישור תעריף וטענותיה שערך המדד שעל פיו התעריף מחושב ביחס לאישור התעריף מותנה לקב

המבוקש על ידה, חריג ואינו צריך להילקח בחשבון. בנוסף בעלת הרישיון העלתה טענות על עיכובים 

שמנעו ממנה לקבל את אישור התעריף קודם לכן, על פי ערך מדד קודם. הצוות המקצועי מסביר שאינו 

את שיטת ההצמדה בשל השונות בין רוחבית ת טענות בעלת הרישיון אך סבור כי יש טעם לשקול מקבל א

יכין הצעת החלטה לשימוע לתיקון נוסחת התעריף כך  המקצועי סוכם כי הצוותהערכים העוקבים. 

של הערך הנקוב היום באסדרה עם שני הערכים שמתייחסים  תהיה לפי ממוצעלמדד בלומברג שההצמדה 

 .בדואר אלקטרוני ויעביר לחברי המליאה לאישור לשתי התקופות שלפניו

  .המליאה חברי אישורל ועברת שימועל ההחלטה צעתה

 ( 1.4.2020ואושר לפרסום ביום   31.3.2020)השימוע עבר לחברי המליאה ביום 

 :ישויר  .6
 

 ברנמילר –תיקון רישיון מתקן חלוץ  -החלטה  .א

את להאריך את הרישיון המותנה ו ההרישיון המותנה ביקש תבעלהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

עמידה באבני  ההציג ןהרישיו תצוות המקצועי ברשות מצא שבעלה. אבן הדרך של הפעלה מסחרית

 התקינ ונמצאה ןרישיוה תבקשת בעל כן נבחנה-כמו .במסגרת החלטה זו המוארכתזו הדרך שקדמו ל



 

 

תקופת שנקבעה בראשית מליאה זו, הקובעת כי חלטה הלאור הלפיכך, ו .את הוראות הדין תותואמ

  .האת הבקשניתן לאשר , חודשים 66עד מתקן חלוץ תעמוד על מותנה לרישיון 

 .אחד פה אושרה ההחלטה

 (29.3.2020ההחלטה פורסמה בסיום המליאה ביום )

 מ"פי השקעות בע.אס.מתן רישיון ייצור בטכנולוגיה אגירה שאובה לחברת פי -לטה הח .ב

לאור פניית בעלת הרישיון המותנה לרשות עם השלמת "בדיקות הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

קבלה לפני הפעלה מסחרית" ולאור עמידתה בכל תנאי הסף הקבועים בחוק משק החשמל, ובתקנות 

המותנה לצורך קבלת רישיון הייצור, אנו ממליצים להעניק למבקשת  שהותקנו מכוחו, וברישיונה

יחד עם זאת עדיין חסרים לרשות נתוני בדיקות הקבלה של בעלת  .רישיון ייצור, בכפוף לאישור השר

נדרשות השלמות לצרוך השלמת כמו כן, הרישיון המותנה, ואלו צפויים להתקבל בתוך מספר ימים. 

, תועבר הצעת ההחלטה והשלמת בדיקות הזיקה אחר קבלת הנתוניםלהזיקה למקרקעין. בדיקת 

 לאישור חברי המליאה בדואר אלקטרוני.

חברי המליאה לאחר השלמת התנאים הנדרשים ע"י  לאישור דואר אלקטרוניבההחלטה תועבר  הצעת

.בעלת הרישיון   

 

 ביטול רישיון מותנה לאור אנרגיות כוח )דליה( בע"מ–החלטה  .ג

, מ"בע( דליה)הוענק לחברת אור אנרגיות כוח  26.12.2019ביום הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 . מגוואט 52.5רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית קונבנציונלית בהספק של 

פנתה בעלת הרישיון לרשות בבקשה למשוך את בקשת הרישיון המותנה ולהחזיר לה  16.3.2020ביום 

 . ת הערבות שהופקדהא

היתר בניה וסגירה , לאור היעדר יכולתה של בעלת הרישיון לעמוד באבני הדרך של סקר חיבור מחייב

 .ללא חילוט הערבות המופקדת, מצאה הרשות שניתן לבטל את הרישיון המותנה, פיננסית

 .אחד פה אושרה ההחלטה

 (29.3.2020ההחלטה פורסמה בסיום המליאה ביום )

 מ"בע( 2014)אלומיי אגירה שאובה   רישיון מותנה ביטול -החלטה  .ד



 

 

, מ"בע( 2014)הוענק לחברת אלומיי אגירה שאובה  28.8.2016 ביום: הצוות המקצועי מציג את הנושא

אשר , מגוואט 340רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה שאובה בהספק של 

 .מגוואט 156 -עודכן ל

יצוין כי במועד זה . פנתה בעלת הרישיון לרשות בבקשה לבטל את רישיונה המותנה 26.2.2020ביום 

הגישה בעלת הרישיון בקשה לקבלת רישיון מותנה חדש להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית 

 .מגוואט 156אגירה שאובה בהספק של 

באבני הדרך היתר בניה וסגירה  לאור הנימוקים שהציגה בעלת הרישיון והיעדר יכולתה להציג עמידה

 .ללא חילוט הערבות המופקדת, מצאה הרשות שניתן לבטל את הרישיון המותנה כמבוקש, פיננסית

 .אחד פה אושרה ההחלטה

 (29.3.2020ההחלטה פורסמה בסיום המליאה ביום )

 

 .מ"בע( 2014)אלומיי אגירה שאובה   רישיון מותנה מתן- החלטה .ה
 

רישיון מותנה להקמת  28.2.2020עד ליום מבקשת הרישיון החזיקה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

רישיון המותנה שמוענק במיקום הזהה לו מגוואט 156 בהספק שלתחנת כוח בטכנולוגיית אגירה שאובה 

, זה חלףמכיוון שהמועד האחרון לעמידה באבן דרך סגירה פיננסית ברישיון . לה לבקשתה בהחלטה זו

ומכאן נדרשה מבקשת הרישיון לבקשת רישיונה המותנה )במליאה זו( בוטל , לבקשת מבקשת הרישיוןו

תקנות משק ל( 1ב)11' חודשים בהתאם לקבוע בס 72 -הרישיון המותנה ניתן ל .רישיון מותנה חדש

הצוות מסביר עם . בכפוף לאישור שר האנרגיהו, 2005-ה"תשס(, יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי)החשמל 

 .מותנההרישיון הללא מכסה בתוקף או ללא סקר חיבור בתוקף יפקע או יבוטל  זאת כי

יעביר הצעת החלטה לאישור המקצועי עקב השלמות נדרשות לעניין הזיקה לקרקע סוכם כי הצוות 

 .המליאה בדואר אלקטרוני

אושרה פה אחד. הצעת ההחלטה ו 17.6.2020מיום  582הדיון בנושא נדחה למליאה   

 (22.6.2020הצעת ההחלטה פורסמה ביום )

 בחינת ההשלכות הנגזרות ממשבר הקורונה -דיון והחלטות  .7

  
  א.  שימוע – מתן שירותי סש"ח בזמן משבר הקורונה )הוראת שעה(

 



 

 

ספק שירות חיוני מול  וכך גםהעולם כולו מתמודד עם משבר הקורונה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

ספק שירות חיוני להמשיך ולתפקד  הרשות מבקשת להנחות אתלנוכח חיוניות משק החשמל,  צרכניו.

הבנה שרמת השירותים לא יכולה להינתן במועדים הנדרשים ולכן,  . עם זאת, ישנהבמתן שירות לצרכניו

 בגין הפרות מידה אלו .תעריף לא ישולם לצרכנים מוצע כי 

רשות תבחן את כמות ועלות הו לתוקף לשעת חרוםקנות תוקף הוראת שעה זו תהיה מיום כניסת הת

 .הפרות אמות המידה עם תום התקופה

 מספר החרגת לבחון וביקשבהוראת שעה זו מליאה הביע את הסתייגותו מהחלת כלל ההפרות  חבר 

 לתיקון הצעתו הקרוב ביום יעביר המליאה חברסוכם כי  .מהחובה לשלם עבור הפרתם בלבד שירותים

דגיש בהצעת ההחלטה את העובדה שההפרות יהיו חבר מליאה מבקש לה .בהתאםהצעת ההחלטה 

  כפופות בהמשך לבקרת העלויות שמבצעת הרשות.

לאחר מכן תועבר הצעת החלטה כי התייחסויות לשימוע ויקבע זמן קצר ללאור הדחיפות מבוקש כי 

 סופית לאישור חברי המליאה בדואר אלקטרוני.

 

      שירותיםהשני  לפיה, בתיאום עם הצוות המקצועי, תוהעביר חבר המליאה את הצע 31.3.20 ביום   

 ( וקביעת כמות חשמל 33טיפול בתלונת צרכן )אמת מידה  הם תחול עליהם השעה שהוראת היחידים   

 . (13 מידה)אמת  שנצרכה   

 1.4.2020נוסח השימוע אושר לפרסום בדואר אלקטרוני ביום 

  

 

      ב.  שימוע - השלכות כלפי מחלקים ומספקים במשבר הקורונה
 

חברת החשמל הציעה הקלה לצרכניה לפיה לא תגבה ריבית פיגורים הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

נוספים עלתה לדיון  גורמיםלאחר פנייה של לעסקים קטנים ובינוניים. ימים  30על עיכוב בתשלום של עד 

אחרים שיעניקו  מחלקים או מספקיםהוראה לחח"י שלא לגבות ריבית מ ינתןהצעה לשימוע לפיה ת

 לאחר דיון בין חברי המליאהאין צורך בהחלטת רשות בעניין.לאחר דיון במליאה הוחלט כי הקלות.  

 הקלהכל הובהר כי חברת החשמל חייבת לפעול באופן שוויוני כלפי כלל צרכניה במקטעים השונים כך ש

תחול גם ביחס לתשלומים שמועברים על ידי מספקים פרטיים בעבור שירותים   לצרכניהשהיא מעניקה 

 .שחברת החשמל מעניקה לצרכניהם

 

 

 



 

 

 י"הפחתת רכיב חברתי מתעריף חמ  - החלטה .8

בהחלטה זו קובעת הרשות כי תעריפי המכירה לחברת החשמל מחוז הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

ירושלים עבור חשמל המסופק לצרכנים באזור יו"ש בלבד שאינם אזרחי ישראל, יהיו תעריפי מכירה 

 בניכוי הרכיב החברתי הכלול בתעריף המערכתי.  5.2-1מרוכזת במתח גבוה כקבוע בלוח תעריפים 

 אחד פה אושרה ההחלטה     

 (31.3.2020ההחלטה פורסמה ביום )

 

 ל רכבת ישראל כתשתית חיוניתוהכרה בפרויקט חשמ –שימוע    .9

, החליטה הממשלה 11.8.2016מיום  1838להחלטת ממשלה  18בסעיף הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 .כי רשות החשמל תבחן הסדרים לשם קידום פרויקטי תשתית לאומית בתחום התחבורה, בין השאר

שאמת המידה המצורפת להחלטה זו תחול על כלל הפרויקטים הלאומיים מציעה לקבוע רשות החשמל 

אף שאינם , ₪מיליארד  2בתחום התחבורה שהתקבלה החלטת ממשלה בעניינם ושעלותם עולה על 

היות שישנם פרויקטים נוספים שהוגדרו על ידי הממשלה , וזאת כאמור 1838כלולים בהחלטת ממשלה 

שהינם בעלי השפעה משקית משמעותית ונדרשת התאמה של , כפרויקטים לאומיים בתחום התחבורה

כך שיינתן מענה ייחודי ומותאם לכל פרויקט ובלוחות זמנים קצרים ככל  ,פעילות ספק שירות חיוני

 . הניתן

 

   אושר לפרסום שימוע     
 

 (31.3.2020השימוע פורסם ביום )

 

 

 .ש"הוספת שנאי בתחמ -קביעת עלות נורמטיבית לפעילות ברשת החשמל  -שימוע  .10

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

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

התברר שהעלות הכוללת הממוצעת להוספת שנאי לאחר בקרת , 2018-2019 של עלויות החברה לשנים

מתקיים דיון על השלכות הפער בין התעריף לעלות  גבוהה משמעותית מהתעריףעלויות שביצעה הרשות 

 קיים.ה בפועל על התמריצים לחברה ועל הצורך בתיקון תעריף



 

 

. לבקשת חברי המליאה נדרש הצוות המקצועי שוב באחת המליאות הקרובות יעלה לדיוןהנושא מוסכם כי 

 .להסביר ולפרט את הפער בין עלות התעריף בבסיס התעריף הקיים לבין העלות בפועל של החברה 

 

לדחיית  י"חחהתייחסות רשות החשמל לבקשת  -מענה לבקשת התייעצות שר האנרגיה  –החלטה  .11

 גזר- צפיתק"ו  400הקמת קו 

בחנה רשות החשמל את בקשת חברת  לבקשת לשכת שר האנרגיה,הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

לאחר  .2023לדצמבר  2022גזר מדצמבר -ק"ו צפית 400החשמל לישראל לדחות את מועד הקמתו של קו 

בקשת  בחינת הבקשה על ידי הצוות המקצועי והתייעצות עם מנהל המערכת, הגיעה הרשות למסקנה כי

לבין פגיעה אפשרית במכתבם לשר יה זו מאזנת בין קשיי ההקמה שצוינו על ידי חברת החשמל דחי

לבקשת חברת  אינו מתנגדלפיכך, הצוות המקצועי ברשות החשמל  בפרויקטים התלויים בהשלמת הקו.

זו כדי להסיר מחברת  בעמדהכי אין  הרשות הבהירה בעמדתה. 2023החשמל לדחיית מועד ההקמה לדצמבר 

בהקמת הקו, בהתאם לתכנית  –אקסוגניים או אנדוגניים  –החשמל את אחריותה לטפל בכל החסמים 

 הפיתוח, ללא כל קשר לפרויקטים נוספים ברשת.

 אחד פה אושרה ההחלטה

 

 

 

 


