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 רוטוקול:פ

 

 מיקרוגנרציה –עדכון יו"ר  .1

 יו"ר הרשות בליווי הצוות המקצועי מציגים עדכון סטטוס בנושא המיקרוגנרציה.רקע: 

מתקני המיקרוגנרציה שזכו בהליך התחרותי. : הצוות המקצועי הציג את סטטוס ההתקדמות בחיבור דיון

ו את מורת רוחם מאי התקדמות עמהסקירה עולה שישנו עיכוב גדול בלוחות הזמנים. חברי המליאה הבי

מספקת בנושא ודנו בצעדים שניתן לנקוט כנגד אי עמידה בזמנים ובהוראות אמות המידה. כמו כן, הועלתה 

פעולות נוספות מעבר לחובותיה ל חברת החשמל לקידום תמיהה מצד חברי המליאה לגבי בקשותיה ש

בעוד הם מתקשים לעמוד בחובות המוטלות עליהם לפי אמות המידה. סוכם כי יו"ר הרשות ישלח  החוקיות,

 מכתב לחברת החשמל בנושא.

 

 פקיעת תוקף אסדרת אגירה שאובה –יידוע  .2

מוגבל  לאמוגבל בכמות אך היה  2119אשר נקבע בשנת  ליצרני אגירה שאובה המקוריההסדר התעריפי רקע: 

. 31.12.2121כי ההסדר יחול על יצרנים אשר יקבלו אישור תעריף עד ליום  קבעה הרשות 2119ביוני בזמן. 

מכיוון שהתעריפים והדרישות התפעוליות אשר קבועים בהסדר אינם הולמים את הביצועים של זאת 

  .עתידייםהמתקנים החדשים ואת צרכי המשק ה

 : חבר מליאה מנוע מהדיון ולכן לא נכח במהלכו. דיון

י להאריך את תוקף אסדרת אגירה שאובה אשר עתידה לפקוע יהדיון נקבע על רקע בקשתה של חברת אלומ

נימוקי המבקשת לבקשת הדחיה כוללים  .2119מיוני  559מישיבה  1311בהתאם להחלטה  31.12.2121 -ב

 שלתיות אחרות ונגיף הקורונה.עיכובים מול רשויות ממ

עלויות הטכנולוגיה גבוהות ביחס  –הצוות המקצועי מציין את הסיבות שהובילו להגבלת תוקף האסדרה 

לחלופות, התמריצים באסדרה לשיפור בביצועי המתקן אינם מיטביים, החזר העלויות נפרש על תקופה 

מ"ו,  156כן, המכסה הנותרת עומדת על  . כמושל המתקן, ועודההנדסי קצרה משמעותית מאורך החיים 

לשאלתו של חבר  ובשל היתרון לגודל בטכנולוגיה זו ספק אם יש כדאיות כלכלית בהקמת מתקן בגודל זה.

אפשרות להקים מתקני אגירה שאובה לאחר פקיעת האסדרה השיב הצוות המקצועי להמליאה בנוגע 

הרשות פרסמה וליכים להקמת מתקני אגירה לאפשר למתקני אגירה שאובה להתחרות בה הכוונה היאש

 קול קורא בנושא.

ימת בעניין תוקף הקי שאין נסיבות שמצדיקות שינוי להחלטת הרשותחברי המליאה כל בדיון הוסכם על ידי 

 האסדרה.

 

 

 

 



 

 

 חיבור עם מגבלות הזרמה לרשת ההולכה -   תיקון אמות המידה -שימוע  .3

ולרבים מהסקרים המבוצעים ניתנת  במחסורבשנים האחרונות רשת החשמל הופכת למשאב חיוני  :רקע

תשובה שלילית. הרשות קבעה תמריצים לחברת החשמל לפיתוח פיזי של הרשת, כך שבשנים הבאות צפויה 

 מגבלת החיבור לרשת לפחות בצורה משמעותית.

לאפשר חיבור של מתקני ייצור נוספים לרשת החשמל  לצד הפיתוח הפיזי של הרשת, הרשות בוחנת כיצד ניתן

 באמצעות ניהול נכון יותר של משאב הרשת הקיים. 

כיום, ניתנת אפשרות לחיבור יחידת ייצור לרשת רק אם במועד שנקבע לחיבור יחידת הייצור בהסדרה, סקר 

ת הייצור לרשת ללא להזרים את מלוא ההספק הנקוב של יחידתוכל החיבור מצביע על כך שיחידת הייצור 

 מגבלות על היקפי או מועדי ההזרמה.

שנות הקמה(, מבחינה  3שנים ממועד ההתחייבות לחיבור )שנה לסגירה פיננסית +  4לרוב מועד החיבור הוא 

על מנת לאפשר חיבור  זמן זה אינו מספיקשלעיתים של הסקרים שנעשו למתקני ייצור ברשת ההולכה עולה 

 חסם לקידום פרויקטים.הדבר עשוי להיות , ולכן לרשת

יתאפשר ש: הצוות המקצועי הציג את הרקע לחיבור חלקי בהולכה. אמות המידה המוצעות קובעות דיון

חיבור לרשת הולכה גם אם במועד החיבור לא ניתן להתחייב על הזרמת מלוא ההספק. במסגרת אמות 

שנים שבמהלכן לא ישולמו  3 -כל היותר לבל להמידה הוצע כברירת מחדל שתקופת ההזרמה החלקית תוג

תשלומי זמינות עבור ההספק המוגבל. הצוות המקצועי הדגיש שאת ברירת המחדל ניתן לשנות באסדרות 

 .פרטניות

 פה אחד. לפרסום השימוע אושר

 (02.2.4141)השימוע פורסם ביום 

 

התעריף שיחול על מתקן חלוץ "רטאנרג'י" בטכנולוגיה פוטו וולטאית האסדרה וקביעת  -שימוע  .4

 משולבת אגירה 

, על הרשות לקבוע תעריף למתקני חלוץ על בסיס 22.4.2113מיום  399מישיבה  1בהסתמך על החלטה רקע: 

דואלי וולטאי בשימוש -תעריף קיים לטכנולוגיה דומה. מתקן חלוץ רטאנג'י הוא מתקן המשלב ייצור פוטו

ב ואת 221עם מתקן אגירה נייד. בהתאם לכך, הצוות המקצועי ממליץ להחיל על מתקן זה את אמת מידה 

וולטאית בשילוב קיבלת -התעריף שנקבע בהליך התחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

  אגירה, העדכני  במועד הגשת הבקשה לחיבור המתקן.

חברי המליאה  .שמשלב אגירה ניידת, י'לגבי הטכנולוגיה של מתקן רטאנגחברי המליאה שואלים דיון: 

בכדי שיוכלו , מבקשים שהצוות המקצועי יפנה למדען הראשי במשרד האנרגיה בשאלות לגבי הטכנולוגיה

וולטאי בשילוב -להחליט האם התעריף שנקבע בהליך התחרותי למתקן פוטולהבין את החדשנות במתקן ו

 . עריף המתאים למתקן זהאגירה הוא אכן הת

 

 .הנושא נדחה למליאה הבאה



 

 

על  מתקן חלוץ "עצמאות אנרגטית מעלה גלבוע" שיחולו התעריף האסדרה וקביעת  –שימוע  .5

 וולטאית-בטכנולוגיה אגרי

, על הרשות לקבוע תעריף למתקני חלוץ על בסיס 22.4.2113מיום  399מישיבה  1בהסתמך על החלטה רקע: 

-לטכנולוגיה דומה. מתקן חלוץ "עצמאות אנרגיה מעלה גלבוע" הוא מתקן המשלב ייצור פוטותעריף קיים 

וולטאי. -וולטאי בשימוש דואלי עם גידולים חקלאיים ועלותם דומה לזו הנדרשת למתקן בטכנולוגית אגרו

עריף בהתאם לכך הצוות המקצועי מציע להחיל על מתקן זה את התעריף שנקבע בהליך התחרותי לקביעת ת

וולטאית על גגות ומאגרי מים, העדכני במועד הגשת הבקשה לחיבור -לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

 המתקן.

האם התעריף שנקבע בהליך  זה בכדי ולהביןחברי המליאה שואלים לגבי הטכנולוגיה של מתקן דיון: 

 .הוא אכן התעריף המתאים למתקן זה גגותהתחרותי למתקן 

 

 פה אחד. לפרסום השימוע אושר

 (07.2.4141 )השימוע פורסם ביום

 

 אסדרת מונה נטו – 027-022תיקון לאמות מידה  –שימוע .6

 

 הנושא נדחה למליאה הבאה. לא התקיים דיון ו

 

 שומת רשות החשמל –שווי הקרקע באתר רמת חובב  -שימוע  .1

לצורך קביעת התמורה שתוכר לחברה בשל מכירת אתר רמת חובב במסגרת הרפורמה, הרשות נדרשה רקע: 

שמאי עבדה הרשות עם על פי החלטת הממשלה לקבוע את השווי הקרקע ברמת חובב. לצורך קביעת השווי 

  .אשר העריך את שווי הקרקעמתוך רשימת השמאים של השמאי הממשלתי 

השומה מול השומה שחח"י  תבמתודולוגיי: הצוות המקצועי הציג את תוצאות השומה ואת ההבדלים דיון

הציגה במסגרת ההליך. הצוות המקצועי מבקש לקבוע את שווי הקרקע באתר רמת חובב לצורך חישוב 

   בהתאם למופיע בשומה.השווי 

מכיוון והתשלום עשוי להיות  -זו   חבר מליאה ביקש לבדוק שלא שילמו פעמיים על הקרקע במסגרת החלטה

מועבר גם לחח"י ומוכר לה בתעריף וגם לרמ"י בתור מוכרת הקרקע. הצוות המקצועי בדק ועדכן את חבר 

 המליאה כי אין כפל תשלום עבור הקרקע.

 

ולשימוע  וטרם פרסומו הובא לחברי המליאה תיקון לסכום השומה במליאהלאחר אישור פרסום השימוע 

פה לפרסום אושר ו. 22.10.2020יום ביל יבמ . התיקון נשלח לחברי המליאהשאושר על ידי חברי המליאה

 אחד.

 (44.01.4141)השימוע פורסם ביום 



 

 

 

 ערבות חברת החשמל לטובת חברת ניהול המערכת –שימוע  .8

לקבוע מנגנון  , הצוות המקצועי ברשות מבקש2121בהמשך לעקרונות המסלקה שפורסמו במאי רקע: 

גובה כחברה עצמאית. עם תחילת פעילותה  לקביעת הבטוחה שתעמיד חח"י להבטחת תשלומיה לחנ"מ

 עם התאמות נדרשות. מקצועי מבוסס על המנגנון הקיים למספקים פרטייםההערבות המוצע על ידי הצוות 

. לעמדתה של מדת ערבותהצוות המקצועי מציג את מבנה הערבות ומציג את ההתנגדות של חח"י להעדיון: 

על קשה לחברה עם השפעה ילוט ערבות עשוי להוות אירוע חאיתה, כפי שהשתקפה באחד הדיונים  ,החברה

של שלה. הוצג השוני בתחשיב גובה הערבות האשראי לפגוע בדירוג מלאי חובותיה של החברה ואף עלול 

  .למספקים פרטייםביחס חח"י 

( להעמיד בטוחה המבוססת על 1)ד()51רש בהתאם לאמת מידה בשונה מבטוחה של מספק פרטי, הנד

"זי הממוצע של צרכני המספק בעונת הקיץ ללא קיזוז התשלומים המגיעים לו כיצרן, והתשלום החודשי התע

הבטוחה של חברת החשמל מחושבת בהתבסס על קיזוז התקבולים הצפויים לחברה ממנהל המערכת. זאת 

מכיוון שסביר שגם בתרחיש קיצון תמשיך חברת החשמל לספק שירותים מערכתיים ושירותי תשתית 

לק ממתקניה ובכך יתאפשר למנהל מערכת לקזז את התשלומים לחברת החשמל בחוב ולייצר חשמל בח

גובה הערבות בשל היותה של החברה מפוקחת. נידונה האפשרות להפחית את שלה למנהל המערכת. כמו כן 

. הובהר כי האפשרות לחלט את הערבות במקרה לחנ"ממהווה מקור כספי נזיל לא בנקאית הודגש כי ערבות 

 מחזקת את כוחה של חנ"מ למול המספקים. של כשל 

שהציע הצוות המקצועי,  מודלחלופות לחברי מליאה מעלים לאור השונות בין חח"י למספקים הפרטיים 

ת פתרונות אלו יכולים גם להועיל לחבר. או הקדמת תשלומים של חברת החשמל קיצור ימי אשראי למשל

 ניהול המערכת בהיבט התזרימי.

 חברי המליאה.  חלופות נוספות בהתאם לבקשתהצוות המקצועי ייבחן סוכם כי 

 

 .יעלה בהמשך לאחר השלמות הצוות המקצועיהנושא 
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הצוות המקצועי ממליץ על מודל התשואה לחברת ניהול המערכת עם תחילת פעילותה כחברה  רקע:

שנים  11-עצמאית. לפי מודל זה שיעור התשואה להון עצמי של החברה יעמוד על ריבית חסרת סיכון ל

להון שנקבע עבור פעילות זו כשהיא נמצאת בחח"י היום. שיעור התשואה בדומה לזה בתוספת מרווח סיכון 

זר שאינו בערבות מדינה יקבע בהתאם לריבית בפועל כפוף לבקרת עלויות. שיעור התשואה להון זר בערבות 

והיקף ההון העצמי וההון הזר  ,מדינה יקבע בהתאם לשיעור התשואה על הלוואה בעלת מאפיינים דומים

 שעליו תינתן תשואה יהיה ע"פ היקפם בפועל כפוף לבקרת עלויות.  

תשואה חסרת  –חלקים מורכבת משני להון עצמי תשואה פיה הות המקצועי מציג את ההחלטה להצודיון: 

לה תעריפים החברה בתחילת הדרך ולפיכך קשה לקבוע  – בהחלטה הקו המנחהסיכון ומרווח סיכון. 



 

 

בפועל העצמי ובהון הזר שכך, למשך תקופה של שנתיים, יכירו בהון המבוססים על ערכים נורמטיביים. מ

פוף לבקרת עלויות.  חנ"מ תהיה חברה עם נכסים פיזיים נמוכים באופן יחסי אך עם נכסים פיננסיים כ

 .ההכרחיים לביצוע פעילותה

התשואה להון לניהול המערכת למול המוצעת להון עצמי התשואה הסבר לפער בין חברי המליאה ביקשו 

חברת החשמל נהנית מתשואה גבוהה  חבר מליאה טען כיעצמי שנקבעה בבסיס היצור של חברת החשמל. 

במיוחד במקטע הייצור, שהינה גבוהה גם בהשוואה לחברות ממשלתיות אחרות, ומשיעור הון עצמי 

הצוות הסביר . 25%הגבוה משיעור ההון העצמי הנורמטיבי במקטע הרשת העומד על  33%נורמטיבי של 

, יש שיש להפחיתהככל ותר מעשור ושההחלטה על התשואה לחברת החשמל במקטע היצור נקבעה לפני י

 . לאחר דיון מקצועיופרטנית בנושא לדון בכך במסגרת החלטה 

נקבע שיעור תשואה נורמטיבי להון זר בהתבסס על דירוג האשראי שלה הצוות המקצועי הסביר כי לחח"י 

 ועל מדיניות הגיוסים שלה בשנים האחרונות, אשר אינם קיימים בחברת ניהול המערכת. 

מתמרץ את  נתן תשואה על פי יחס פיננסי והריביות בפועליהמוצע לפיו תחבר מליאה שאל האם המודל 

ובאופן שיקדם את משק החשמל, וטען כי הדבר לא תואם את עקרונות פיקוח  להתנהל ביעילותחנ"מ 

מטרת התשואה על כי נה הצוות המקצועי ע .מחירים ואת מודלי התשואה המקובלים בחברות ממשלתיות

 ניתן לתמרץ את החברה בדרכים אחרות. תמרוץ, אלא חלק מהעלויות המוכרות לחברהפי החוק היא לא 

 .ככל שיוחלט

מתקיים דיון בין חברי המליאה באשר לנכונות השיטה של תשלום תשואה על הון עצמי בפועל לעומת חלופות 

 אה על הון עצמי נורמטיבי.כגון קביעת מודל רווח המבוסס על עמלות או קביעת תשו

מודל המבוסס על הכרה בתשואה להון בעלים היא חוק, פרשנותו לעל פי מסביר כי  הצוות המקצועי

 הפרשנות המתאימה ביותר ללשון החוק המתייחסת לעלויות לרבות תשואה נאותה.

מהי תשואה חבר מליאה מציין כי המתודולוגיה שלפיה חושבה התשואה אינה מספקת ולדעתו יש לקבוע 

, אופי הפעילות של החברה בשנותיה הראשונותיקח בחשבון את תסבירה לתקופת ההתחלה של החברה ש

 תחת רגולציה בהתהוות ומול ממשקים רבים.

שנות הפעילות למבנה הסיכונים בן המודל כך שייתן ביטוי וקבחן את תיהצוות המקצועי יסוכם כי 

  הראשונות של החברה.

 

 הנושא יעבור לחברי המליאה בימים הקרובים או במליאה הבאה. 
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קיבלה הממשלה החלטה על רפורמה במשק החשמל אשר במסגרתה תצא פעילות ניהול  6.3.2118ביום רקע: 

המערכת מחברת חשמל לידי חברה נפרדת. נכון להיום, טרם תחילת הפעילות הנפרדת של חנ"מ, חח"י למעשה 

וכרת חשמל מייצרת חשמל באמצעות היחידות שבבעלותה, רוכשת אנרגיה וזמינות מיצרני חשמל פרטיים, ומ

 לצרכנייה ולמספקים פרטיים. 



 

 

התעריף לצרכני חח"י נקבע ע"י רשות החשמל ומחושב על בסיס העלויות המוכרות לחברה בכל מקטעי 

הפעילות, לרבות הרכישות מיצרנים פרטיים לצרכנים ברשת ההולכה המבוצעת ע"י חנ"מ ויצרנים ברשת 

ף נגזר מהעלויות המוכרות לחברה בתחילת שנה ע"פ החלוקה המבוצעת ע"י אגף השיווק של החברה. התערי

תחזיות שונות ובכללם ביקוש, תחזית יצור וצריכה, תמהיל הדלקים ותחזית יצור לחח"י וליצרנים פרטים 

שונים. פערים אלה בין התחזית לנתונים בפועל מחושבים בסוף השנה ומגולמים בהתחשבנות בתעריף של 

 השנה הבאה. 

ע"פ החלטת הממשלה וע"פ הרישיון שיוענק לחברת ניהול המערכת, אחד מתפקידי החברה החדשה הוא 

לרכוש חשמל ושירותים נוספים מיצרנים ולמכור אותם למספקים. בהתאם, במסגרת ההחלטה נקבע כי כל 

זה  הסכמי הרכישה של חח"י מול יצרנים פרטיים ברשת ההולכה יוסבו לחנ"מ כך שמנהל המערכת יהיה

שרוכש את האנרגיה והזמינות מאותם יצרנים, לצורך מכירתם. ע"פ המודל המתגבש מכירה וקנייה של 

אנרגיה תהיה באמצעות חנ"מ באמצעות העמסה כלכלית. מנהל המערכת יקנה חשמל מיחידות חח"י 

נ"מ ע"מ יצרן חשמל, ואלו יועמסו באופן כלכלי. חח"י בתפקידה כמספק חשמל, תרכוש חשמל מחכבתפקידה 

לספק לצרכנייה. מנהל המערכת ישלם אחת לחודש לחח"י בתפקידה כיצרן אנרגיה אותה הוא רוכש, ויגבה 

 מחח"י בתפקידה כמספק את השירותים שהיא מקבלת.

 .עוסק במודל התשלומים בין החברות השימוע

תזרימי בלבד ללא  עקרונותיו הכוללים שינוי: יו"ר הרשות והצוות המקצועי מציגים את הנושא ואת דיון

 .בהמשך ובהתאמה לעקרונות המסלקה שפורסמוהשפעה על התעריף לצרכן וללא שינוי בסיס התעריף הקיים 

, השארת הסיכונים הנגרמים מפעילות חח"י כמספק וכיצרן על חח"י והטלת הסיכונים מרכישות כלומר

. לפי כמות ייצור בפועל ק יהיופמסכי "התשלום לחח"י כיצרן והגביה מחח .אנרגיה מיח"פ על מנהל המערכת

לרכיביו השונים, .  הוצג פירוק של רכיב הייצור המשוקלל סדרות הקיימותאהלפי  יקבלו תשלוםפים "היח

 . מנהל המערכת ולאזן את ההכנסות וההוצאות של כדי להטיל סיכונים על כל אחד מהגופים

ההתחשבנות בגין חבר מליאה מעלה שאלה לגבי צרכנים ביתיים ומספקים פרטיים. הצוות המקצועי ענה שכל 

, למעט גביית הרכיב של רכישות עובר דרך מנהל המערכת שמוכר למספק חח"ירכישת אנרגיה ומכירתה 

ולא על ידי מנהל  צעות על ידי חח"יבאנרגיה בחלוקה מצרכני חח"י, אשר נשאר אצלה מאחר ורכישות אלו מת

ואין שינוי  . הנושא מוסדר באמות המידה כיוםמספק הפרטיל מוציא את החשבוןמנהל המערכת . המערכת

 . בהתחשבנות מבחינת היצרנים והמספקים הפרטיים

והיה איתם שיח בנושא לצורך את המודל, ות מכיר הצוות מציין כי  חברת החשמל וחברת ניהול המערכת

 . ודיוק

 מי שקובע את התשלום זה חנ"מ. על פי הניסוח של ההחלטה יהיה ברור ששוודא למבקש  חבר מליאה

 .חברי מליאה מבקשים לחדד את ההגדרות במודל לפני הצגתו )צרכן חח"י + קיזוז(בנוסף 

החשיפה שיכולה להיות בין עדכוני התעריף ומי נושא בחשיפה את סוקר  , הצוות המקצועילבקשת חבר מליאה

 . תרחישים שונים המופיעים בנספח המקצועי שמצורף לשימועב  - מנהל המערכת חח"י או -



 

 

שהשימוש יחל עם תחילת  על ידי הצוות המקצועי הנענ –חבר מליאה שאל על לוחות הזמנים למימוש המודל 

 .פעילות ניהול המערכת

 

 פה אחד.לפרסום השימוע אושר 

 (07.2.4141)השימוע פורסם ביום 
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 וולטאית בגודל קטן-בטכנולוגיה פוטו

ולעדכן את התעריף  13.31.1.13רשות החשמל מעוניינת להאריך את האסדרה התעריפית עד ליום רקע: 

כדי שיהיה מתואם ( ו"ק ..3ועד  ו"ק 31מעל )וולטאית בגודל קטן -למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

 .למחירים המקובלים בתחום

חברי טרם קבלת החלטה בנושא הצוות המקצועי מציג את המודל לקביעת מחיר עדכני ותוצאותיו.  דיון:

המליאה מבקשים לראות השוואה לעלויות ולתעריפים מהעולם וכן לקבל מידע אודות הרישום וההתקנות 

 באסדרה זו. 

 

 הבאה.נדחה למליאה 
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קיום ישיבות במערכת הווידאו קונפרנס עודכן גם  –: העדכון כולל שלושה שינויים מרכזיים רקע

עודכנה  –בקשות חברי המליאה ; יום .1סעיף הפרוטוקולים עודכן לפרסום בתוך ; לטכנולוגיות מקבילות

 .וז החלטות ובקשות בתום כל מליאהחובת דיווח על ביצוע בקשות בכל רבעון וגם העברת ריכ

רי המליאה הוסכם כי חב במהלך הדיון הועלו נושאים נוספים שיש לדון בהם במסגרת נהלי המליאה.: דיון

והנושא יעלה לדיון באחת  לבצע בנהלים שברצונםיעברו על הנהלים ויעלו בפני הצוות המקצועי שינויים 

 המליאות הבאות. 

 

 


