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 .בע"מ או.פי.סי חדרהשל חברת מותנה תיקון רישיון  -החלטה  .1

וולטאית בשילוב -לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 1מס'  תחרותיתיקונים להליך  .2

 .החלוקהרשת ל קיבולת אגירה למתקנים המחוברים

 

 :ההחלטות

 .בע"מ או.פי.סי חדרהת של חבר 00913111מותנה מס' תיקון רישיון  -החלטה  .1

לאבן דרך סגירה רשות החשמל, לבעלת הרישיון ניתנה ארכה קודמות של בהמשך להחלטות 

להשלים את אבן הדרך של  ה, כך שהחברה נדרשפיננסית ודחיית מועדי הרישיון בהתאמה

 .19.3.2020הפעלה מסחרית עד ליום 

את מועד אבן הדרך "הפעלה  פנתה בעלת הרישיון לרשות בבקשה להאריך 23.2.2020ביום 

מסחרית" לתקופה נוספת של שנים עשר חודשים, משום שלטענת בעלת הרישיון במהלך 

ידי קבלן ההקמה, התגלו כשלים בטורבינות הגז -בדיקות ההרצה לתחנת הכוח שבוצעו על

וברכיבים שונים של הציוד לרבות הגיר  GEוהקיטור שסופקו ע"י ספקית הציוד חברת 

של מנהל המערכת למועד דבר אשר גרם לדחיית מועד תחילתן של בדיקות הקבלה והלהבים, 

, בכפוף לחילוט הערבות של בעלת הצוות המקצועי ממליץ לאשר את הבקשה .שטרם תואם

שכן בעלת הרישיון עמדה בכל אבני הדרך שקדמו לאבן הדרך של הרישיון המופקדת ברשות, 

ערכים בדרך של תמצות עיקרי הדיון ואינם כוללים נושאים שנקבע כי הפרוטוקולים נ
אינם מתאימים לפרסום, כגון דיונים בעניינים העולים לפגוע בפרטיות של אדם או 

חברה, סודות מסחריים, סוגיות הקשורות לביטחון המידע, עניינים מנהלתיים 
 וכדומה
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 מצדיקות את ההארכה.כי התקיימו נסיבות הכן הפעלה מסחרית ו

  אושר פה אחד :החלטה       

 

וולטאית -לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 1מס'  תחרותיתיקונים להליך  .2

 החלוקה.רשת ל בשילוב קיבולת אגירה, למתקנים המחוברים

 

השינויים המוצעים לאמת המידה  מפורטים להלןבעקבות הערות שהתקבלו להליך התחרותי 

 : כי ההליךולמסמ

 05.07.20מוצע לשנות את מועד הגשת ההצעות ליום  – הארכת המועד להגשת ההצעות ,

 .12.07.20המועד הקובע נדחה בהתאמה ליום 

 חודשים,  30 -מוצע להאריך את המועד המחייב לסנכרון ל – הארכת מועדים לסנכרון

 חודשים. 37 -והמועד המחייב המרבי לסנכרון הוארך בהתאמה ל

  מוצע לבטל אפשרות זו שהתאפשרה  –ביטול האפשרות של שילוב מתקן בחצר צרכן

במסמכי ההליך המקוריים זאת לאור העובדה שבמסגרת ההליך נקבע מחיר בגין טעינת 

חשמל מהרשת ששונה ממחיר החשמל הצרכני ושילוב שני מערכות המחרים גורם לסיבוך, 

 מתחרים לא מבוטל של יצרנים(.  וזאת מול תועלת קטנה יחסית )שכן צפוי מספר

 ביטול האפשרות להגיש הצעת מחיר להזרמת אנרגיה ותשלום לפי הצעת מחיר זו – 

מוצע לבטל את האפשרות להגיש הצעת מחיר עבור הזרמת חשמל מעבר לקבוע בדרישת 

הטעינה של מנהל המערכת. זאת לצורך שמירה על פשטות ההליך עבור כלל המתחרים. 

זה היא שעבור כל קווט"ש שיוזרם לרשת ישולם המחיר שנקבע בהליך משמעות תיקון 

 התחרותי.

  מוצע לבטל את האפשרות  –ביטול האפשרות להצעת מחיר עבור טעינת אנרגיה מהרשת

של היצרן להגיש הצעת מחיר לטעינת אנרגיה מהרשת ובהתאמה לבטל את זכותו של 

ה לפי צרכי היצרן ובהתאם המחלק לדרוש טעינה מהרשת. טעינת חשמל מהרשת תיעש

בלבד, זאת לצורך שמירה על פשטות ההליך עבור כלל  18 – 6.7למחיר הקבוע בלוח 

 המתחרים.

  אחריות לדרישת האנרגיה ולניהול המתקנים ברשת מועברת ממנהל המערכת למחלק– 

מוצע להעביר את האחריות לדרישת האנרגיה כמו גם לתשלום עבור האנרגיה מועברת 

לעניין הרפורמה  3859ערכת למחלק. זאת הן על מנת לעמוד בהחלטת הממשלה ממנהל המ

ניהול מתקנים קטנים ברשת החלוקה ברמה פרטנית   במשק החשמל והן לאור קשיים של

 על ידי מנהל המערכת. 

 אושר פה אחד :החלטה              


