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 .דבר היו"ר .1

 

 914החלטה תיקון תעריף זמינות ליצרנים גמישים במחזור פתוח הקמים במסגרת  –החלטה  .2

, אשר מבקשים להקדים את מועד ההפעלה המסחרית ביחס 10.12.2014, מיום 445מישיבה 

         .למועד התחייבות החיבור

  נדחה

 

 914מרווח ריבית למתקנים במחזור פתוח הקמים במסגרת החלטה  -החלטה .3

קובעת כי המרווח למתקני יצור קונבנציונליים   914החלטה  יג את הנושא:צהצוות המקצועי מ

יתבסס על המרווח המצוטט על ידי החברת המורשית לציטוט שערי ריבית ועם התאמות 

נדרשות במקרה של פערים משמעותיים בין מרווח זה למרווח המקובל בפועל במשק 

  לפרויקטים דומים.

. כן התקיים שימוע בע"פ 567בת מליאה מס' התקיים דיון בנושא טרם היציאה לשימוע, בישי

מרווח הריבית בהתאם לאמור בהסדרה בקביעת דנים חברי המליאה . 568בישיבה מס' 

מחליטים שהמרווח למתקנים אלה יחושב על פי המרווח המצוטט של החברה המורשית ללא ו

במסגרת של מתקנים במחזור פתוח וההפעלה  ההקמהסיכוני ון שוכימ, וזאת (0%תוספת )

באותה הסדרה וביחס למתקני חשמל  ביחס למתקנים במחזור משולב  יםפחות 914הסדרה 

 .אחרים בטכנולוגיות אחרות

 אושר פה אחד.ההחלטה:                      
 

 
לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה  2תיקון ההספק הזוכה בהליך מספר  -החלטה  .4

 וולטאית במתקני גגות.-פוטו

אחד  לאחר פרסום תוצאות ההליך התחרותי, פנה לרשות המקצועי מציג את הנושא: הצוות

 –בבקשה לעדכן את ההספק המוצע על ידו מאשר ערבותו נפסלה בשל סכום חסר,   המציעים

0.63 MW  0.627 –ל MW  הספק אשר בין הלשלו וזאת בשל חוסר התאמה בין הספק הממיר

העובדה שטופס ההצעה שצורף להליך אפשר לכתוב הספק  בשל . לטענת המציע,מופיע בהצעה

על אף   MW 0.63 -ל  בהצעתו MW-עיגל את סך ה, לאחר הנקודה בלבד עם שני מספרים 

. מכאן שמדובר  וזה ההספק שברצונו להקים בפועל  MW 0.627שהספק הממיר שלו עומד על 

העמיד ערבות בגובה המציע כי . לאור זאת, ולאור העובדה בטעות במסמכי ההליך ולא בערבות

, להוסיף אותו לרשימת המועמדים מוצע לקבל את הצעתו, MW 0.627 –הספק הממיר בפועל 

סך הכמות המועמדת לזכייה לפיכך,   ולעדכן בהתאם את ההספק הזוכה בהליך זה. לזכייה 



 

 

  .וייתר התנאים הקבועים בהליך התחרותי יישארו ללא שינ .MW 68.818בהליך תעמוד על  

 אושר פה אחד.ההחלטה: 

 

לקביעת תעריף הספק למתקנים  1תיקון ההספק הזוכה בהליך תחרותי מס'  -החלטה   .5

 המחוברים לרשת החלוקה המייצרים חשמל באמצעות גז טבעי 

בעקבות פנייה של  , לאחר פרסום תוצאות ההליך התחרותי הצוות המקצועי מציג את הנושא:

עשתה טעות בנספח ההצעה הואיל נעולה כי , ועיון נוסף בהצעתו בהליך ועמדים לזכייהאחד המ

עם זאת הערבות ". שש עשרה"ואילו במילים " 1.6"בספרות  נרשם הספק של המתקןוה

משום שהרשות סבורה שמדובר בטעות סופר בנספח  .MW 16שהומצאה מתאימה להספק של 

ולעדכן לאפשר את תיקון הטעות  מוצע , ומשום שהערבות הועמדה כנדרש, להליך התחרותי' ג

  .MW 16 –ל  MW 1.6 -מ ההספק של המועמדת לזכייהאת 

 אושר פה אחד.ההחלטה: 

 

 

גז במתקני עיכול -הארכת תוקף הסדרת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיות ביו -שימוע  .6

 אנאירובי.

 נדחה

 

-בטכנולוגיה פוטועדכון גודל מתקן ומועד פקיעת תעריף להסדרה ליצור חשמל  -שימוע  .7

  הוראת שעה. –וולטאית בגודל קטן 

 עדכנה הרשות את המכסות למתקנים 545 מישיבה בהחלטה הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 עודפים עצמי והזרמת לייצור הנוספות לכמויות התעריפים קביעת מנגנון ואת ולטאיםו- פוטו

. 31.12.2019בתוקף עד ליום  וואט. מכסות אלו-קילו 100 על עולה שאינו בהספק לרשת

-למתקני יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו MW   50נקבעה מכסת המשך של  561 מישיבה בהחלטה

. 1.3.2020וואט. מכסה זו בתוקף  עד ליום -קילו 15וולטאית בגודל קטן בהספק שאינו עולה על 

 מוצע ,2020אנרגיה מתחדשת בשנת  10%על מנת להבטיח עמידה ביעדי הממשלה הקובעים 

-קילו 15מתקני הגגות הקטנים בהספק שמעל  המרבי של גודלהזמני את  כעת להגדיל באופן 

תוקף התעריפים למתקני הגגות הקטנים את   להאריךווואט -קילו 200וואט כך שלא יעלו על 

 , עדבתעריפים הזהים לאלו שניתנו במכסות הקודמותקילווואט,  15שמתחת ומעל  יםבהספק

או עד להשלמת הרישום למכסה וקבלת תשובת מחלק חיובית, לפי המוקדם  1.6.2020ליום 

 מביניהם. 



 

 

מבקשים ו 2020דנים האם צעדים אלו יסייעו להשלמת המכסה ולהגעה ליעדי חברי המליאה 

הצעדים שיינקטו  כלל לקבל הצעות נוספות ולהחליט במליאה הבאה עלמהצוות המקצועי 

 לטובת עמידה ביעד.

 הבאה למליאה נדחה: החלטה

   

לצורך  2022-2018תוספת תכנית הפיתוח למערכת ההולכה וההשנאה לשנים  –החלטה .8

  קליטת אנרגיות מתחדשות.

במסגרת תכנית הפיתוח חברת החשמל נדרשה להציע את  :הנושאהצוות המקצועי מציג את 

החשמל לקליטת  השינויים הנדרשים בתוכנית הפיתוח על מנת לעמוד ביעדי פיתוח משק

בתוכנית הפיתוח נקבע כי לתכנית הפיתוח יתווסף עדכון לפיתוח הרשת . אנרגיות מתחדשות

ושנאים  161עמידה ביעדים לאנרגיות מתחדשות. התוספת לתוכנית הפיתוח כוללת קווי צורך ל

ולפיכך אישור התוכנית הוא בסמכות הרשות. התוספת לתוכנית צפויה  5%בהיקף העולה על 

הרשות תבחן עוד מוצע לקבוע ש. טים בעיקר באזור הדרוםאוו המענה לחיבור מאות מגלתת 

כדי לאפשר חיבור לרשת של , השלמה נוספת של תכנית הפיתוח מעבר לזו שצורפה להחלטה זו

 מליאה שואל לגבי מעקב בעניין יישום התוכנית ונענה כי  חבר. מלוא הפוטנציאל הקיים

חבר  .נתוני בקרה על התוכנית להציגקרה המייעצת לרשות חברת הב צפויהינואר  בחודש

אם לא היו יעדים השינויים הנדרשים בתוכנית הפיתוח היו אחרים  ,מליאה שואל האם 

או שמא כל השינויים נועדו רק לעמידה ביעדים?  הצוות   2020לאנרגיה מתחדשת לשנת 

 . דיםהמקצועי משיב ששינויים אלו נדרשים גם ללא קשר לעמידה ביע

 ההחלטה: אושר פה אחד.

 

  .הסכם הפשרה בין חברת החשמל לחברות הגז המצריות –פ "שימוע בע .9

שומרי " עמותת שלו "הצלחה"נשמעו נציגים של עמותת בהמשך להתייחסויות ששלחו בכתב, 

 .פה בפני חברי המליאה-גם בעל "הבית

 

 

 

 

 


