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הבהרת הרשות בנושא חיבור  - 1.4.2019מיום  556מישיבה  3הארכת תוקף החלטה מס'  -החלטה  .2

 .לחוק משק החשמל  16צרכנים לרשת בהמשך לתקון 

קבעה הרשות הוראת מעבר לעניין חיבור  556 מישיבה מס' בהחלטה הצוות המקצועי מציג את הנושא:

הזמין צרכן חיבור לפני כניסת תיקון לפי החלטה זו, אם לחוק.  16צרכנים לרשת, בהמשך לתיקון מס' 

החוק לתוקף, יפעל ספק שירות חיוני בהתאם לקבוע באמות המידה כפי תוקפן ערב התיקון לחוק, אלא 

 אם ביקש הצרכן בכתב מספק השירות החיוני לשנות את פרטי ההזמנה ולהתאימן לקבוע בתיקון לחוק. 

קף,  יפעל ספק שירות חיוני בהתאם לקבוע בתיקון הזמין צרכן חיבור לאחר כניסת תיקון החוק לתוואם 

לחוק, אלא אם ביקש הצרכן בכתב מספק שירות חיוני לעדכן את פרטי ההזמנה ולהתאימן לאמות המידה 

 ולהחלטות הרשות כפי תוקפן במועד הגשת הבקשה.

המקצועי  , טרם הסתיימה עבודת הצוותלהיום. נכון 31.12.19תחולת הוראת המעבר צפויה לפקוע ביום 

. על כן, לעניין חטיבת הקרקע לחוק 16ברשות לכתיבת אמות מידה המסדירות את תכלית תיקון מס'  

את תוקף הוראת  יש להאריךולצורך יצירת וודאות במשק עד כניסתן לתוקף של אמות מידה מעודכנות, 

הצוות המקצועי יהם. או עד כניסת אמות מידה עדכניות לתוקף, לפי המוקדם מבנ 30.6.2019המעבר ליום 

מעדכן כי עד כה התקיימו ישיבות מקצועיות רבות בעניין, הן עם גופים ממשלתיים הקשורים להסדרה 

 זו והן עם נציגי המשק בשולחן עגול שנערך בנושא. 

 חברי מליאה(. 3)נכחו  מאושר פה אחדחלטה: ה

  הנוהל לבדיקת תלונות צרכנים.בעניין  18.1.07מיום  182מישיבה  1ביטול החלטה מס'  –החלטה  .3

הטיפול בתלונות הציבור מובנה ומוסדר באמצעות נוהל שנקבע  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

. רשות החשמל מוסמכת בחוק לטפל בתלונות צרכנים, שמעבר לפן הפרטני 2007במליאת הרשות בשנת 

רות שמעניק ספק שירות חיוני והכרעה בתלונה, הן משמשות את הרשות לבקרת רמה, טיב ואיכות השי

 182מישיבה  1מבטלת בזאת רשות החשמל את החלטת הרשות מס' כיון שהנוהל אינו עדכני, לצרכניו. 

בעניין הנוהל לבדיקת תלונות צרכנים וקובעת כי נוהל  מעודכן לטיפול בתלונות צרכנים  18.1.07מיום 

הנוהל המעודכן מוצג לידיעת חברי . הרשותויפורסם באתר  ייקבע בנהלי העבודה הפנימיים של הרשות

 של תלונות צרכנים. בנושא דוח רבעוני לקבל מבקש חבר מליאה המליאה. 



 

 

 חברי מליאה(. 3החלטה: מאושר פה אחד )נכחו 

 (.6כ35-1כ35)עדכון אמות מידה   אנרגיה הזרמת מגבלות עם מחלק תשובת מתן -החלטה  .4

תיקון אמות המידה נועד לתת מענה למקרים בהם משך הזמן הנדרש הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

על מנת להקים את הרשת הנדרשת לקליטת מתקן ייצור עולה על פרק הזמן המחייב המרבי אשר נקבע 

בהסדרה, במסגרתה מבקש החיבור מעוניין להקים את המתקן. במקרים אלו ניתנת כיום למבקש 

בכפוף למגבלת הזרמת , ביתחיוהמידה יאפשר לתת תשובה החיבור תשובה שלילית והתיקון לאמות 

כך שמחלק יוכל לאפשר חיבור של מתקני יצור , הרשות מעדכנת את אמות המידה. כאמור האנרגיה

 או כל הגבלה אחרת וזאת שתבמתח גבוה לרשת החלוקה בכפוף למגבלה על שעות הזרמת האנרגיה לר

 מבקשל פי המועדים שיימסרו בתשובת המחלק. עד להשלמת ההקמה של רכיבי הרשת הנדרשים, ע

 ולא זו מגבלה בגין לפיצויזכאי  יהיה לא, ההזרמה מגבלת אף על המתקן את להקים יבחראשר  חיבור

 הנוגעות המידה ואמות אנרגיה להזרמת האפשרות הגבלת בגין לפיצוי הנוגעות המידה אמות עליו יחולו

מאפשר למבקש החיבור , שייתן המחלק האומדן .זו הגבלה בגין המסופקתהאנרגיה  באמינות לפגיעה

בשל הקושי התפעולי , אולם. לקבל אינדיקציה לשעות שבהן הוא לא יוכל להזרים את האנרגיה לרשת

 . משוער ואינו מחייב את המחלק תן המחלק יהיהיהאומדן שי, לאמוד באופן מדויק את שעות ההגבלה

 .עדיין צריך לעמוד בזמני ההליך התחרותי ונענה שכןחבר מליאה שואל האם מבקש החיבור 

 חברי מליאה(. 3החלטה: מאושר פה אחד )נכחו 

 תנאים לזכאות לתעריף למיתקנים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים )מתקני –החלטה  .5

  (.גגות ומתקנים קרקעיים

האנרגיה המתחדשת שקבעה הממשלה לאור חשיבות העמידה ביעד  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

למבקשים אשר יעמדו בתנאי הזכאות  ,, תתאפשר קבלת זכאות לתעריף שנקבע בהחלטה זו2020לשנת 

בהחלטה מס' לעניין התעריף יצוין כי  א המצורפת להחלטה.176לתעריף המפורטים באמת המידה 

התחרותי לזוכים במסגרת ההליך , קבעה הרשות שהתעריף 18.11.2019מיום  568( מישיבה מס'  56808)8

 בשני אחוזיםבהחלטה זו, נקבע תעריף הנמוך אג' לקוט"ש.  17.98הוא למתקנים קרקעיים  4מספר 

, 18.11.2019מיום  568( מישיבה מס'  56807)7בהחלטה מס' עריף שנקבע בהליך התחרותי האמור. מהת

אג' לקוט"ש.  23.07הוא מתקני גגות ל 2התחרותי מספר ההליך בעה הרשות שהתעריף לזוכים במסגרת ק

יצוין כי  מהתעריף שנקבע בהליך התחרותי האמור. אחוזיםבשני יף הנמוך בהחלטה זו, נקבע תער

, לבשימוע פורסם כי התעריף באסדרה זו יהיה נמוך באחוז אחד מהתעריפים שנקבעו בהחלטות לעי

 אולם בעקבות הערות שהתקבלו בשימוע הוחלט שיש מקום להפחית את התעריף הנוכחי באחוז נוסף. 



 

 

בהליכים  -לאופן חילוט ערבות ההקמה  תיקון נוסף שמוצע בעקבות קבלת ההתייחסויות מתייחס

השאר ואחוזים מהערבות  20התחרותיים האחרונים נקבע כי ביום הראשון לאיחור בהקמה יחולטו 

ואילו בשימוע לאסדרה זו נקבע כי החילוט יהיה לינארי מהיום הראשון ועלתה הדרישה  ,ן לינאריבאופ

להשוות את אופן החילוט. טענה זו התקבלה ובהחלטה הנוכחית הושווה אופן החילוט לזה שנקבע 

ת חשוב לציין שניתנה לזוכי ההליך התחרותי קדימות לעניין סדר בחינת אפשרו בהליכים התחרותיים. 

 רק באשר לבקשתם הראשונה לחיבור ולא לבקשות נוספות, ככל שיהיו.היא החיבור אולם הקדימות 

 חברי מליאה(. 3החלטה: מאושר פה אחד )נכחו 

עדכון גודל מתקן ומועד פקיעת תעריף להסדרה לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית בגודל  -החלטה .6

  .הוראת שעה –הקטן 

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

 והזרמת וולטאית-פוטו עצמי בטכנולוגיה לייצור הנוספות לכמויות התעריפים קביעת מנגנון ואת

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

מגדילה הרשות באופן  ,2020אנרגיה מתחדשת בשנת  10%די הממשלה הקובעים של להבטיח עמידה ביע

וואט -קילו 200וואט כך שלא יעלו על -קילו 15זמני את גודל מתקני הגגות הקטנים בהספק שמעל 

בתעריפים הזהים לאלו  15ומאריכה תוקף התעריפים למתקני הגגות הקטנים בהספק שמתחת ומעל 

בעקבות הם.  לפי המוקדם מאו עד תום המכסות,  1.6.2020עד ליום , תשניתנו במכסות הקודמו

תקני מוני נטו המבקשים להוסיף מתקן בעלי מההתייחסויות לשימוע תוקנה ההחלטה כך שתחול גם על 

 באסדרה זו. 

 חברי מליאה(. 3)נכחו  ברוב של שני חברי מליאההחלטה: מאושר 

לצרכני חברת החשמל והחלטה בעניין עדכון בסיס התעריף  2020עדכון שנתי לתעריף החשמל  -החלטה .7

  .2024-2020המערכתי לשנים 

והעלות  5.3%-לפי החלטה זו, העלות המוכרת לחברת החשמל תרד ב הצוות המקצועי מציג את הנושא:

. עליה זו כוללת את שקלול התשלום עבור האנרגיה הנצרכת מהרשת, 4.5% -לצרכן הביתי הממוצע תרד ב

ם הקבוע לפי גודל החיבור של הצרכן לרשת וכן את עלות שירותי הצרכנות. החלת התעריף הקבוע התשלו

בגודל החיבור של הצרכן לרשת על רקע ההבדלים שונות בתעריפים הספציפיים לכל צרכן,  תמייצר

ובהיקף הצריכה השנתית. עלויות הדלקים נקבעו על פי שיטת החישוב שנקבעה למחירי הדלקים 

לספר בסיס התעריפים למקטע היצור מפברואר  5המוכרים לחברה לחודש אוקטובר בהתאם לפרק 

 3.55בעת העדכון עמד על . מחירי דלקים אלו כוללים שימוש בשער חליפין להמרה של בנק לאומי, ש2010

 לדולר.   ₪



 

 

  ההחלטות העיקריות בעדכון השנתי הינן:

הרשות קובעת כי שיעור התשואה להון זר המוכר לנכסים במקטע הרשת יחול גם על נכסים במקטע  .א

מחושבים על בסיס תחזיות בהתאם לנתונים  2019ולשנת  2020שיעורי התשואה המוכרים לשנת  -היצור 

 .0192הידועים בשנת 

 ₪מיליוני  3,467.8בסך של  2018פים בשנת "י בעלויות בגין רכישות חשמל מיח"הרשות מכירה לחח .ב

הרשות תכלול בעלות המוכרת תחזית רכישות , 2020לצורך חישוב תעריף לשנת  (.במחירים שוטפים)

 . 2020לשנת  ₪מיליוני  5,908 -ו 2019לשנת  ₪מיליוני  4,019זמינות ואנרגיה מיצרנים פרטיים בסך של 

י בגין תשלום פרמיה למניעת זיהום ליצרנים באנרגיה מתחדשת "הרשות מכירה בהחזר עלויות לחח .ג

העלויות בגין הסדר פרמיה  .2018ח במחירי דצמבר "מיליוני ש 2.70בסך של  2018במשק החשמל בשנת 

 .מכיוון שהסדרים אלה נועדו למנוע זיהום לכל המשק ,ישתקפו בעלויות שירותי ניהול מערכת

 2018במחירי דצמבר , ₪מיליוני  257.2בסך של , 2018הרשות מכירה לחברת החשמל בעלויות לשנת  .ד

  .2018בגין עלויות הנובעות מהנחה הניתנת בחוק משק החשמל לצרכני חשמל נזקקים שניתנו בשנת 

תהיה על פי צריכת , לצורך עלות הדלקים המוכרת בתעריףכמויות הדלקים המוכרות הרשות קובעת כי  .ה

 . 2018הדלקים בפועל של חברת החשמל בשנת 

יהיו על פי צריכת , כמויות הדלקים המוכרות לצורך עלות הדלקים המוכרת בתעריףהרשות קובעת כי  .ו

בפועל  מאחר ועדיין אין בידי הרשות את צריכת הדלקים. 2019הדלקים בפועל של חברת החשמל בשנת 

על סמך תחזית הצריכה לחודשים  2019חישבה הרשות את התעריף לשנת , לחודשים מיולי עד דצמבר

 .ותיערך התחשבנות בגינם בהתאם, כמויות אלו יעודכנו במועד העדכון בשנתי הבא. אלו

סל הדלק המוכר לחברת החשמל חושב על סמך הביקוש המשקי לחשמל בהתאם הרשות קובעת כי  .ז

ועל פי מצבת יחידות  2018בהתאם לתחזית מנהל המערכת מיוני  2020לעקום הביקוש החזוי לשנת  

, מצבת יחידות היצור הפרטי .2010ספר בסיס התעריף למקטע היצור ל 1חברת החשמל כמפורט בפרק 

קוגנרציה ויצור עצמי ואנרגיה מתחדשת על פי ההסדרות , אליותיצור חשמל בעסקאות בילטר

 . הרגולטוריות הקיימות

העלויות המוכרות של השירותים המערכתיים יעודכנו בהתאם למפורט בהחלטה, הרשות קובעת כי  .ח

וכן פיצוי בגין פיגור בעדכון בגין עלויות לשנים  2020הנסמכת על תחזית העלויות המערכתיות לשנת 

2019-2018 

' של חברת החשמל בהתאם להחלטת מליאה מס' וב' הרשות מכירה בעלויות הפרישה של עובדי דור א .ט

", הכרה תעריפית בעלויות הפרישה של עובדי חברת החשמל: "29.1.2018מיום  536מישיבת רשות  5

 265.8כ "סה, ובתוספת ריבית והצמדה ₪מליוני  242.5מהעלות המוכרת בהיקף של  20%בהיקף של 

הכרה תעריפית בעלויות הפרישה : "29.1.2018מיום  536מישיבת רשות  5' החלטת מליאה מס -₪מיליון 

סכום זה מוחזר לחברה (. 2017מחירי דצמבר ) ₪מיליוני  1,212הוכר סכום של " של עובדי חברת החשמל

 2019בעדכון השנתי לשנת , מעלות הקרן 30%הוחזרה  2018בעדכון השנתי לשנת . שנים 5במהלך 



 

 

 60%סך ההחזר המצטבר עומד על . מהעלות 20%מהעלות ובעדכון הנוכחי מוחזרת  10%הוחזרה 

 מהעלות

הועברה החזקה  3.12.2019נמכר אתר הייצור אלון תבור על ידי החברה ובתאריך  2019במהלך שנת  .י

יוקצו  ₪מיליון  1,872 ההכנסות לחברת החשמל ממכירת האתר בסך. לרוכש תמורת תקבול במזומן

 באופן המפורט בהחלטה.

אשר נכללות בעלות  2019 -ו 2018צבירת עלויות הרפורמה בחברת החשמל לשנים  הרשות קובעת את .יא

 המוכרת.

לפי , הרשות מעדכנת את התפלגות הצריכה של כל קבוצות הצרכנים לצורך חישוב התעריפים לצרכן .יב

 .2020ההתפלגות החזויה לשנת 

בגין  2018במחירי דצמבר  ₪מיליוני  20.7הרשות מכירה לחברת החשמל בעלויות בסך  - הסדרי השלה .יג

 ₪מיליוני  35.92, בעלויות בסך 2017בשנת , הסדר השלה יזומה באמצעות הפעלת גנראטורים עצמאיים

במחירי דצמבר  ₪מיליוני  14.7ובעלויות בסך  2017בגין הסדר השלה מרצון לשנת  2018במחירי דצמבר 

 .2017 בגין הסכמי השלת תדר לשנת 2018

 .2019הרשות קובעת את עלות הפיצוי במקטעים השונים בגין אי עדכון רציף של תעריפי החשמל בשנת  .יד

 שירותים על תשלום הקדמת בגיןלמנהל המערכת  ח"מלש 150 לתשלום תחזיתעל  מבוססהתעריף 

 . התשלום יינתן לאחר ובסמוך לקבלת הרישיון.עתידיים

 החלטה: מאושר פה אחד 

  .אסדרת פעילות יחידות הייצור באתר רמת חובב לאחר מכירת האתר על ידי חברת החשמל  -החלטה .8

בנושא רפורמה  3859קיבלה הממשלה החלטה מס׳  2018ביוני  3ביום  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

רמת חובב יימכר ליצרנים במשק החשמל. במסגרת ההחלטה נקבע כי אתר  במשק החשמל ושינוי מבני

 .03.12.2019ריך למכירת אתר אלון תבור שהושלמה בתא  בהמשך,  2020בדצמבר  3 פרטיים עד ליום

אופן הפעלת יחידות הייצור . חלק מאתר חגית ואתר אשכול ,להימכר גם אתר רידינגלאחר מכן צפויים 

המידה שנקבעו למתקני ייצור באתר, תשלומי הזמינות ותשלומי האנרגיה למתקן, מעוגנים באמות 

, והן יחולו על יחידות הייצור באתר 558מישיבה  5ברשת ההולכה, אשר פורסמו בהחלטת הרשות מס' 

  רמת חובב לפי נוסחן כפי שיתפרסם ברשומות, וכפי שיעודכנו מעת לעת.

 -הספק הגז לאתר על תשלומי הזמינות, עד לכן, הרשות מבהירה בהחלטה את השפעת קיבולת -כמו

 6,475אין לו קיבולת גז מובטחת בהיקף הנדרש )אם , היצרן יהיה זכאי לתשלומי זמינות גם 01.01.2024

MMBTU וזאת בתנאי שהיצרן עושה מאמצים להשגת קיבולת מזדמנת ושיחידות הייצור זמינות ,)

לומי זמינות רק אם יש לו קיבולת גז מובטחת של היצרן יהיה זכאי לתש 2024בדלק משני. לאחר שנת 

6,475 MMBTUמנת ככל שזו נדרשת וניתן להשגה.ד, וכן אם הוא עושה מאמצים להבטחת קיבולת מז 



 

 

על מנת להגביר את הוודאות שאכן תהיה קיבולת מובטחת לאתר, הרשות תורה לחברת החשמל לחתום 

, וככל שייחתם החוזה הוא יוסב לרוכש כחלק MMBTU 6,475בהיקף של  נתג"זעל חוזה קיבולת עם 

 מהליך מכירת התחנה.   

 חברי מליאה(. 3החלטה: מאושר פה אחד )נכחו 

ת עלו תלרשת החלוקה וההולכה וחלוק ק"ו המחוברות 50תעריף לחוות רוח בהספק העולה על  –החלטה  .9

  .חוות רוחהפתרון הטכנולוגי הנדרש להתאמת מערכות מכ"מ של משרד הביטחון מהקמת 

 730, נקבעה מכסה של 22.10.2014מיום  2117בהחלטת הממשלה  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 96מגהוואט וחווה נוספת בהספק של  21.3מגהוואט לחוות רוח. עד כה הוקמה חווה אחת בהספק של 

צפוי לפקוע  מגהוואט הגיעה לסגירה פיננסית ונמצאת בשלבי הקמה. התעריף שקבעה הרשות לחוות רוח

. מרבית התוכניות 31.12.2022והרשות מאריכה בהחלטה זו את תוקף התעריף עד ליום  1.1.2020ביום 

להקמת חוות רוח אושרו בכפוף לאישור משרד הביטחון למציאת פתרון טכנולוגי להפרעה הצפויה 

ה לפתרון ככלל, האחריות לפתרון חסמים, ובכלל זבמערכות המכ"ם כתוצאה מהקמת חוות הרוח. 

חסמים תכנוניים, מוטלת על היזמים הפרטיים. עם זאת, במקרה זה, לאור היתרון של פתרון רוחבי 

מנסה המדינה, לפנים משורת הדין, למצוא פתרון כולל ולאור החשיבות של חוות הרוח למשק החשמל, 

ר יאפשר אישור ורוחבי. על כן נדון בימים אלו הסכם עם משרד הביטחון בנוגע לפתרון טכנולוגי אש

תכניות להקמת חוות רוח. פתרון זה טרם הוסכם עם משרד הביטחון והרתמות המדינה לגיבושו איננה 

 מסירה מאחריות היזמים לפעול למציאת פתרונות באופן עצמאי.

לאור האמור, ככל שיגובש פתרון טכנולוגי כללי ורוחבי, תושת העלות הכוללת של הפתרון הטכנולוגי רק 

מצא בתחום הגיאוגרפי עליו יחול ההסכם עם משרד הביטחון, ושלא הצליח להגיע לפתרון על מי שנ

עצמאי טרם החתימה על הסכם זה. הגדרה זו של התחולה מבטיחה כי העלות תושת על כלל היצרנים 

 הנהנים מההסדר, אך לא תוטל עלות נוספת על יצרנים אשר אינם נהנים ממנו.

את עלות ההקמה בתשואה נאותה ולתת מענה גם לעלויות בלתי צפויות,  ככלל, תעריף הרוח נועד לכסות

מש"ח(  215-כגון עלות המענה לדרישות משרד הביטחון. במקרה זה, לאור העלות הגבוהה של הפתרון )כ

ביחס לעלות ההקמה של החוות, הרשות קובעת כי הציבור יישא בשליש מעלות הפתרון. בנוסף, הציבור 

חלק מהחוות לא יקומו ולכן חלק מההשקעה הראשונית בפתרון הטכנולוגי לא יוחזר. יישא בסיכון לכך ש

מגהוואט, מתקנים אלו יחויבו  612.7עם זאת, ככל שיקומו בישראל מתקנים נוספים בהספק העולה על 

 גם הם בהשתתפות בעלות וחלקם של צרכני החשמל במימון עלות הפתרון הטכנולוגי יפחת.

 300זו כי העלות המושתת על מי שיסגור פיננסית עד הספק מצטבר משקי של  הרשות קובעת בהחלטה

MW  ,היא גבוהה יותר. זאת מכיוון שהחוות הראשונות נהנות מ"הגנות ינוקא" אשר נועדו, בין היתר

לאפשר להן לשלם יותר עבור מגוון חסמים לא צפויים בעלי השלכות רוחביות, כגון הפתרון הטכנולוגי. 



 

 

ת נוספות יקומו בנוסף, הפתרון הטכנולוגי נותן מענה וודאי לחוות הראשונות, בעוד שאין וודאות כי חוו

 ויישאו בעלות.  

יש לציין עוד כי בעקבות ההתייחסויות שהתקבלו בשימוע נקבע כי חוות שאינן נמצאות בתחום הגיאוגרפי 

ככל שיגובש לפיה החלטה כן, נוספה הקביעה ב-לו ייתן המכ"ם פיתרון, לא יצטרכו להשתתף בעלותו. כמו

בחתימה של בעלי הרישיונות המחזיקים כיום בתוכנית הסכם עם משרד הביטחון, כניסתו לתוקף תותנה 

מאושרת על התחייבות בלתי חוזרת לתשלום עבור הפתרון הטכנולוגי לאחר הסגירה הפיננסית, זאת על 

 ,מנת שלא ייווצר מצב בו צרכני החשמל יישאו במלוא עלות הפתרון מבלי שבעלי חוות הרוח הראשונות

 בחלקם היחסי בעלות הפתרון.  יישאו ,אשר הפתרון נועד לסייע להם

              

 חברי מליאה(. 3החלטה: מאושר פה אחד )נכחו               

 .אנרגיההסגירה הפיננסית עם מגבלות הזרמת תעריף ליצרן במחזור פתוח המקדים את מועד  –החלטה  .10

למתקני יצור בגז וואט -מגה 465נותרה מכסה של  914בהסדרה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

במחזור פתוח. מתקנים אלו נחוצים למשק לאור השילוב המואץ של מתקני אנרגיה מתחדשת והצורך 

 .1.1.2020הגובר בגמישות ייצור. ההסדרה צפויה לפקוע ביום 

בפני הרשות הונחו בקשות לקבלת אישור תעריף מיצרנים שנשמר להם מקום ברשת לפי אמות המידה 

 בטרם מועד פקיעתה 914. על מנת להשתלב בהסדרה 914ים להשתלב בהסדרה שחלות עליהם ומבקש

נדרשים היצרנים לסגור פיננסית לפני המועד בו הם מחויבים לכך לפי הרישיון המותנה שלהם או לפי 

בנוסחה החדש.  5כו35 – 1כו35תוקף סקר החיבור שלהם אם הוא ניתן בהתאם לקבוע באמת מידה 

הקדמת הסגירה  ,2005-ל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונאלי(, תשס"הבהתאם לתקנות משק החשמ

הפיננסית מביאה גם להקדמת מועד ההפעלה המסחרית, כך שעשויה להיווצר מגבלה על הזרמת החשמל 

לרשת במועד ההפעלה המסחרית. ככל שהיקף המגבלה זניח, כך שהוא מסתכם לאחוזים בודדים בלבד 

לאורך תקופת ההפעלה המסחרית, רואה רשות החשמל את סקר ביחס לפעילות הצפויה של המתקן 

 החיבור ככזה שעומד בדרישות לסגירה פיננסית.  

יחד עם זאת, הרשות מעדכנת את תעריף הזמינות שיחול על היצרן בתקופה בה חלה מגבלת הזרמת 

 חשמל לרשת כך שישקף את תרומתו הצפויה של המתקן לצרכני החשמל. התעריף בתקופת מגבלת

הזרמת האנרגיה נקבע בשים לב למאפיינים הייחודיים של מתקנים גמישים במחזור פתוח ומשטר 

מתקנים על פי עמדת אנשי המקצוע ברשות החשמל שהוצגה בדיון בפני חברי המליאה, ההפעלה שלהם. 

אלו צפויים לפעול גם בחלק מהשעות בהן הסקר מצביע על מגבלת הזרמה. לאור זאת, ולאור הקושי 

עריך במדויק את מספר השעות בהן יפעלו, משולמת זמינות עבור מחצית שעות אי הזמינות הצפויות לה

 בסקר.

התעריף הקבוע בהחלטה יחול על כלל המתקנים הגמישים במחזור פתוח להם ניתנה התחייבות לחיבור 

. 914ה על פי אמות המידה החלות עליהם ואשר יקבלו אישור תעריף וסגירה פיננסית בהתאם להחלט



 

 

הפחתת התעריף באה לידי ביטוי רק בתקופה בה מתוכננת מראש מגבלת ההזרמה. לפיכך, יצרנים אשר 

 ללא מגבלות הזרמת אנרגיה לא יושפעו מההחלטה. 914יגיעו לסגירה פיננסית לפי החלטה 

כי במסגרת קבלת החלטה זו הביאה הרשות בחשבון את מועד תום תוקף ההסדרה, את מצב  יש לציין

יצרנים המתחרים על כניסה להסדרה ואת המכסה הנותרת שטרם התמלאה ועשויה שלא להתממש ה

כי הרשות מצפה מיצרן שיסגור פיננסית לפי החלטה זו כן, מובהר -כמואלמלא קבלת החלטה זו. 

חודשים ממועד הסגירה הפיננסית, בפרט לאור הפחתת  36להשלים את ההפעלה המסחרית בתוך 

החלטה זו. הרשות עשויה לראות באי עמידה בזמנים כאמור התנהגות שלא בתום התעריף המפורטת ב

 לב ולפעול בהתאם לסמכויותיה. 

עוד יצוין כי הנושא פורסם לשימוע והתקבלו התייחסויות הן במסגרת השימוע והן באמצעות מכתבים 

עלו טענות רבות ההתייחסויות הנוגעים לאסדרה זו. במסגרת  בעלי עניין שוניםוישיבות שנערכו עם 

מתן האפשרות לסגירה פיננסית על אף המגבלה בעיקר על ידי יזם אחד בעלות אופי משפטי בנוגע על 

וכן טענות בעלות אופי משפטי בדבר חוקיות הרישיון המותנה שניתן ליזם אחר. כמו בהזרמת האנרגיה 

ת המקצועי והיועצת המשפטית מפרטים לגבי גובה התעריף שנקבע. הצווכן עלו טענות מצד יזם אחד 

 הטענות שהתקבלו ואת המענה המקצועי והמשפטי לטענות אלו.עיקרי בפני המליאה את 

 

מתנהל דיון בנוגע לשאלה האם נכון לקבוע כי "דליה אנרגיה" תהיה כשיר שני לעניין תפיסת המכסה 

את המכסה שנותרה באסדרה  מש, מתוך מחשבה לנהל את התור באופן הוגן ולמ914הנותרת לאסדרה 

הימים המוקנים לה לשם כך, אזי דליה תוכל לקבל  30זו. כלומר ככל שצומת לא תסגור פיננסית בתוך 

הכרזה מצד אחד  –מתקיים דיון בקושי של אפשרות זו  . ימים לסגור פיננסית 30אישור תעריף ויהיו לה 

ומצד  ימים להגיע לסגירה פיננסית 60ה בפועל על דליה ככשיר שני תיתן לה יתרון על צומת בכך שיהיו ל

-ש -ימים נוספים לסגירה פיננסית )כלומר 30אם יוחלט לקבוע שדליה תוכרז ככשיר שני ללא מתן שני 

שכן לא תהיה לה אפשרות אמתית הימים הניתנים לדליה יהיו בחפיפה לימים הניתנים לצומת(,  30

דע האם היא פועלת לסגירה פיננסית עבור הספק של כי היא לא תלנצל את הימים שעומדים לרשותה 

טורבינה אחת או של שלוש. עוד עולה טענה מצד אחד מחברי המליאה שאולי אם יהיו שני שחקנים 

עבור  914בשלים לסגירה פיננסית ניתן יהיה לתחר ביניהם ולקבל מחיר טוב יותר מזה הקבוע בהסדרה 

בעת כשיר שני ואין זה נכון לשנות את כללי המשחק בעניין בנוסף, מעולם לא ניתנה החלטה הקוהספק.  

 מחליטים פה אחד לא לקבוע בהחלטה זו כשיר שני למימוש המכסה. לאחר דיון, זה כעת. 

        

 החלטה: מאושר פה אחד 

 

  .תיקוני אמות מידה בהתאם להערות משרד המשפטים - החלטה .11

לפרסומן ישנם מספר תיקונים שנעשו באמות המידה כהכנה  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

אולם ישנם שני תיקונים יותר מהותיים לאישור  / תיקון טעות סופרעיקרם תיקוני ניסוח . ברשומות



 

 

תכנית היומית על ידי הורדת הקניית הזכות לקביעת פורמט הדיווח של היצרן את ה: חברי המליאה

ודשים לקיזוז/ הוספת תשלום עבור תיקון ההספק הזמין ח 3הוספת מועד של עד מנהל המערכת ו

  של יצרן עם צרכן חצר.

 

 חברי מליאה(. 3החלטה: מאושר פה אחד )נכחו              

 

 .מתן רישיון מותנה להקמת תחנת כוח קונבנציונאלית במחזור פתוח -החלטה   .12

חודשים  66-למותנה מדובר על מתן רישיון , 9בהמשך לדיון בנושא  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 .טכנולוגיה קונבנציונאלית במחזור פתוחבמגה וואט ו 52.5בגודל אור אנרגיה כוח )דליה( בע"מ, ל

 מכוחו שהותקנו ובתקנות בחוק הקבועים הסף תנאי בכל עמידה הרשות בפני הציגה הרישיון מבקשת 

 בקשות שלוש הרישיון מבקשת הגישה , כאמו הרישיון לקבלת הבקשה עם יחד. רישיון קבלת לצורך

 בהספקח, פתו מחזור בקונפיגורציית ייצור יחידות שלוש עבור מותנים ייצור רישיונות לקבלת נוספות

 משהתמלאה, 914 להסדרה ג9 בסעיף לאמור בהתאם.  914 בהסדרה שישולבו , אחת כל מגוואט 52.5 של

 914 בהסדרה הפנויה המכסה יתרתכיון ש  .חדשים רישיונות יוענקו לא 914 בהסדרה הקבועה המכסה

 בהספק אחת ייצור ליחידת מותנה רישיון מתן , מוצע להחליט על מגוואט 67 הינה הרישיון מתן במועד

 .הנוספות היחידות שלוש עבור הרישיונות בקשות חייתוד מגוואט  52.5 של

 החלטה: מאושר פה אחד

 .כללי ריכוזיות – עדכון .13

לאחר קבלת החלטת המליאה בעניין )פרוטוקול הצוות המקצועי מעדכן בעניין זה כי לפני מספר חודשים 

הועבר לשר נוסח כללים שהרשות מבקשת לקבוע בנושא הריכוזיות, ככל שהשר לא  (563מליאה מס' 

השיב כי הוא לאחר שהשר  )ד( לחוק משק החשמל.7מתכוון לקבוע תקנות בעניין, וזאת בהתאם לסעיף 

נוסח  -)ה( לחוק משק החשמל, כלומר7מתכוון לקבוע תקנות בעניין המסלול יהיה בהתאם לסעיף 

 ציבור. מוסכם כי הנוסחלעיון  ההתקנות המוצעות יועברו לעיון השר ולאחר מכן יפורסמו על ידי הרשות 

 שלח לחברי המליאה. יי הסופי

 

 

 


