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 נוכחים:

 אסף אילת, יו"ר רשות החשמל ד"ר 

 , מנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי מר

 מר יוסי אנגלנדר, נציג ציבור מטעם משרד האנרגיה

 מר אמיר רשף, רכז אנרגיה, משרד האוצר

 נעדרים:

 חיים פרננדס, נציג ציבור מטעם משרד האוצרמר 

 משקיף:

 מר גיל פרואקטור, משקיף מטעם המשרד להגנת הסביבה

 :מקצועי צוות

 פיננסית –ד"ר תניב רופא, סמנכ"ל החטיבה הכלכלית 

 ד"ר נורית גל, סמנכ"ל חטיבת חשמל ורגולציה

 מר מיכאל מקיה, יועץ משפטי

 הרשותבכיר ליו"ר  יועץמר יואב קצבוי, 

 ליו"ר הרשות יועץמר נועם פרלסון, 

 מר גל שופרוני, אגף אנרגיות מתחדשות

 מר יוסי סוקולר, אגף הסדרה

 , ראש אגף אסטרטגיהגב' נורית פלתר

 עו"ד אביעד דרורי, הלשכה המשפטית 

 עו"ד מירן בנימין, הלשכה המשפטית

 עו"ד חרות חסיד, הלשכה המשפטית 

 טית עו"ד סומוו יונס, הלשכה המשפ

 חשבונאות אגף ראש ליק, טגגו איתי 

 מר עלאא פחורי, אגף רישוי

 מר עוז לוי, ראש אגף מימון 

 מר אורן בן שמעון, אגף רישוי 

 גב' שירלי לוי, אגף תכנון פיזי ואיכות סביבה 

 מר יובל זוהר, אגף תכנון מדיניות וחירום 

 מר איגור סטפנסקי, מנהל מינהל החשמל 

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

חברה, סודות מסחריים, סוגיות הקשורות לביטחון המידע, עניינים מנהלתיים 
 וכדומה
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 משרד האנרגיהנט שלום, 'גב' ג

 מר דוד גרשוביץ, משרד האוצר

 מוזמנים חיצוניים:

 משרד האנרגיה סמנכ"ל חירום וביטחון, מר תמיר שניידרמן, 

 מנהל תחום היערכות בחירום, משרד האנרגיה , עופר שושןמר 
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 :דיון

 
 דבר היו"ר: .1

עולים לדיון במליאה היום, ופנה לצוות ההיו"ר פתח בדברים על חשיבות הנושאים 

 .המקצועי להצגת הנושא הראשון שעולה במליאה

 

היערכות משק החשמל והרשות  -בקשה לקיום התייעצות בגיבוש עקרונות מדיניות  .2
 לשעת חירום הייעודית לכוח )חשמל(

 

 :הצוות המקצועי מציג את הנושא

היערכות משק החשמל  לשם .מכתב מהשר לגבי בקשת התייעצות בנושא שבנדון התקבל 

תכנית המענה הכוללת מספר נדבכים שחלקם כבר אושרו. הנדבכים  גובשה לשעת חירום

 מתייחסים בעיקר להחזקת מלאי חלקי חילוף למערכת ההולכה והחלוקה.  הנוספים

האמצעים הדרושים למתן השר ביקש את עמדת הרשות ביחס לעקרונות מדיניות בדבר 

רמת שירות מספקת לצרכן בשעת חירום כך שיסבול מפגיעה מינימלית באמינות הספקת 

 .חשמל ובפרט באמצעות השלמת הנדבכים כאמור בתוכנית המענה

קבל כתוצאה מאימוץ הוצגו למליאה עקרונות תכנית המענה ורמות השירות הצפויות להת

התוכנית והובהר שהנדבכים הנוספים נדרשים על מנת להשלים את תכנית המענה. כמו כן 

 הוצגו העלויות הצפויות בשל רכישת ואחזקת חלקי החילוף הנדרשים על פי התוכנית.

 

לאחר קבלת תגובת מנהל  יופצו במייל וטיוטת מענה לשר הצעת החלטההחלטה: 

 המערכת. 

 ואושרה פה אחד 29.3.2019נשלחה במייל לחברי המליאה  הצעת ההחלטה

 

 רישוי: .3

 בקשה לאישור העברת רישיון של ביג סולאר בית שמש -הצעת החלטה  .א

 הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 0.63, קיבלה בעלת הרישיון רישיון ייצור למתקן פוטווולטאי שהספקו 15/5/2012ביום 

MW. 
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מבקשת בעלת הרישיון להעביר את הרישיון לידי אמפא ביג במסגרת הליך ארגוני פנימי, 

שותפות ייעודית שהוקמה  אשהי, בית שמש תפעול מערכות סולאריות, שותפות כללית

 לצורך ניהולו השוטף של המתקן נשוא רישיון הייצור.

הקבוצות המחזיקות בבעלת הרישיון, ביג ואמפא, ימשיכו להחזיק בשותפות הייעודית, 

 הייעודית אינה בעלת עניין או מחזיקה באמצעי שליטה בבעל רישיון אחר.והשותפות 

 

 אושר פה אחדהחלטה: 

 

 אית לחברת כוחוולט-מתן רישיון ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו -הצעת החלטה  .ב

 תרמו סולארי ישראל בע"מ

 הצוות המקצועי מציג את הנושא:

רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל  הוענק לבעלת הרישיון 15.1.2012ביום 

. לצורך מזעור עלויות לציבור MW 60סולארית בהספק מותקן של -בטכנולוגיה תרמו

 480( מישיבה 1017) 2צרכני החשמל ובהתאם למדינות הממשלה, בהחלטת רשות מס' 

 . PV -אישרה הרשות את המעבר מטכנולוגיה תרמו סולארית ל 7.12.2015מיום 

הציגה בפני הרשות עמידה בכל התנאי הסף הקבועים בחוק משק החשמל,  יוןבעלת הריש

 .ייצור רישיוןובתקנות שהותקנו מכוחו לצורך קבלת  1996-התשנ"ו

 

 פה אחד  אושרהחלטה: 

 

 אישור העברת רישיון של אתגל אשדוד בע"מ -הצעת החלטה  .ג

 הצוות המקצועי מציג את הנושא:

בעלת הרישיון קיבלה רישיון מותנה להקמת מתקן קונבנציונאלי בשטח נמל אשדוד 

 .MW 186שהספקו 

 אשהיבמסגרת ארגון מחדש המבוצע בזרוע האנרגיה המתחדשת של קבוצת שיכון ובינוי 

בעלת השליטה בבעלת הרישיון, יועבר פרויקט הקמת תחנת הכוח מושא הרישיון מבעלת 

 הרישיון לשותפות אתגל תחנות כוח, שותפות מוגבלת. 

בעלת הרישיון ושותפות אתגלהן בבעלות מלאה בעקיפין של שיכון ובינוי אנרגיה יצוין כי 

אמצעי שליטה בבעל רישיון או מחזיקה ב ,ושותפות אתגל אינה בעלת עניין ,מתחדשת בע"מ

 אחר.

, אשר יישאר בידה עד להפעלתו MW 27.5לבעלת הרישיון, רישיון ייצור קבוע בהספק של 

 המסחרית של המתקן נשוא הרישיון המותנה שבנדון, ואז הוא צפוי להתבטל.

 

 אושר פה אחד החלטה: 

 

פי דלק בקשה לאישור שעבוד נכסים ברישיון הייצור של איי.פי. -הצעת החלטה  .ד

 שורק בע"מ
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 הצוות המקצועי מציג את הנושא:

לבעלת הרישיון מתן שעבוד לטובת פועלים  האנרגיהאישר שר  2014 באפריל 13ביום 

שירותי נאמנות בע"מ על הרישיון המותנה להקמת תחנת הכוח ועל הנכסים שהינם נכסי 

 הרישיון.

 קבוע ורישיון הספקה. ניתן לבעלת הרישיון, רישיון ייצור 2017באוגוסט  24ביום 

על פי הסכמי המימון עם הבנק, נדרשת בעלת הרישיון לשעבד לטובת הבנק גם את רישיון 

הייצור הקבוע וכן את רישיון ההספקה וע"כ פנתה בעלת הרישיון לרשות בבקשה לאשר 

 שעבודים אלו בנוסף לשעבודים כמפורט לעיל.

 

 אושר פה אחד: החלטה

 

 לאישור העברת רישיון ייצור של חץ אקולוגיה בע"מבקשה  -הצעת החלטה  .ה

 הצוות המקצועי מציג את הנושא:

העניק השר לבעלת הרישיון רישיון ייצור קבוע למתקן בטכנולוגית ביוגז  27/4/03בתאריך 

הממוקם במתקן  ,MW 1.03המופק מתהליך עיבוד של פסולת מוצקה טרייה בהספק של 

 הפסולת חירייה.

פנתה בעלת הרישיון לרשות בבקשה לאשר את העברת הרישיון לידי חץ  2/12/2018ביום 

 ( בע"מ. 2001אקולוגיה והנדסה דן )

 

 אושר פה אחד: החלטה

 

 הפחתת ערבות לאלון מרכזי אנרגיה גת, שותפות מוגבלת -הצעת החלטה  .ו

 הצוות המקצועי מציג את הנושא:

רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל  2012 ביולי 15לבעלת הרישיון הוענק ביום 

 של מגוואט.  73בהיקף  גנרציהקובטכנולוגיית 

בהתאם לקבוע  מהערבות מופקדת 30%בעלת הרישיון פנתה לרשות בבקשה להפחתת 

 בגין הקמת יסודות. ,2004-תקנות משק החשמל )קוגנרציה(, תשס"הל  15בתקנה 

 

 אושר פה אחדהחלטה: 

 

 רישיונות מותנים להקמת חוות טורבינות רוחתיקון  -הצעת החלטה  .ז

 הצוות המקצועי מציג את הנושא:

חודשים,  66רישיון מותנה יינתן לתקופה שלא תעלה על  ,קוגנרציההתקנות בהתאם ל

חודשים ממועד קבלת רישיון  30-במהלכם ייקבע מועד לסגירה פיננסית לא יאוחר מ

 מותנה.

הם מורכבים וארוכים משמעותית מתכנון  הליכי התכנון לפרויקטים באנרגיית רוח

האריך את תקופת הרישיון תוקנו התקנות ו 12.12.2018ביום  לפיכך, .בטכנולוגיות אחרות

הרלוונטיים למיתקן ייצור חשמל והפעלה מסחרית  המותנה והמועד לסגירה פיננסית

 מאנרגית רוח בעשרים וארבעה חודשים.
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הציגו עמידה  בהצעת ההחלטהונות המפורטים הצוות המקצועי ברשות מצא שבעלי הרישי

 באבני הדרך שקדמו לאלו המוארכות במסגרת החלטה זו, במועד.

ואין  תיקון התקנותלאור  הן רוחביותמובהר כי הארכות המועדים הקבועות בהחלטה זו 

בהן כדי לכבול את שיקול דעת הרשות בבואה לבחון בקשות להארכות נוספות בין של בעלי 

 אלה ובין של אחרים בעתיד.   רישיונות

 

 פה אחד  אושרהחלטה: 

 

 מ"( בע2014תיקון רישיון מותנה לאלומיי אגירה שאובה ) -הצעת החלטה  .ח

 הצוות המקצועי מציג את הנושא:

, פנתה בעלת הרישיון לרשות החשמל בבקשה להאריך את המועד 2018בדצמבר  30ביום 

חודשים. לטענת בעלת הרישיון ההארכה  12 -הקבוע ברישיונה לסגירה הפיננסית ב

מתבקשת בשל התמשכות הליכי התכנון בוועדה לתשתיות לאומיות וברמ"י. עוד ביקשה 

חודשים וזאת  12-בעלת הרישיון להאריך את המועד הקבוע ברישיונה להפעלה מסחרית ב

חודשים. לבסוף ביקשה בעלת הרישיון להאריך  60 -ע"מ לאפשר תקופת הקמה של כ

ם גם את המועדים הקבועים ברישיונה לסיום הקמת והתקנת הצינור בין המאגרים בהתא

 חודשים. 12-ולהגעה לאתר של הציוד הראשי ב

מובהר שהארכה זו כפופה לחילוט ערבות. כן יובהר כי הארכה זו ממצה את כל הארכות 

 ו. העומדות לבעלת הרישיון לפי דין למעט הארכות בעת אירוע כוח עליון, ככל שיהי

  .לבעלת הרישיון יש זכות קנויה לתיקון הרישיוןה שואל האם חבר מליא

, המליאהישנו סעיף בחוק המעניק שיקול דעת רחב לרשות בהקשר זה. היועמ"ש משיב כי 

 פירשה זאת בהרחבה. ו ארכת מועדבבקשות לה הקלה באופן עקבי,

פרק הזמן הנדרש להקמה בתקנות באגירה שאובה אינו מספיק ולכן הם המבקשת לטענת 

לאור יין אין עילה שלא לתת את הארכת המועד בנסיבות הענלהארכות. על כן, נדרשים 

ועל אף שהרשות ציינה בהחלטות עבר הקשורות לבעלת  התקדימים של הרשות עצמה

 הרישיון כי תתקשה להאריך מועדים בשל הנסיבות.

 

 אושר פה אחד החלטה: 

 

רישיון לחלוקת חשמל לחברת חשמל מחוז ירושלים בע"מ  תיקון  -הצעת החלטה  .ט

 )חמ"י(

 לדיון מצטרפים מר תמיר שניידרמן ומר עופר שושן ממשרד האנרגיה

 הצוות המקצועי מציג את הנושא:

תשתיות במגזר האנרגיה מונחות סייבר באמצעות תפיסות הגנה ייעודית המשלבות ידע רב 

ומקצועי הנסמך על טכנולוגיות אבטחה עדכניות, שיטות הגנה חדשניות ואספקת מודיעין 

 לאומי ובינלאומי. 

חברת החשמל המזרח ירושלמית )חמ"י( אחראית מתוקף רישיונה על מקטע החלוקה 

המשלבת  ,לים הכולל בין היתר צרכנים אסטרטגיים שונים. פעילות זובאזור מזרח ירוש

מערכות רבות ומגוונות לפיקוח ושליטה על מקטע החלוקה וכן מערך גדול ומורכב של 
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ע"י שום גורם מדינתי ולא מקבלת את  אינה מונחיתמונים חכמים הנשלטים מרחוק, 

 המערכות.תשומות האבטחה הנדרשות להגנת 

טחון, מידע וסייבר במשרד האנרגיה רואה חשיבות רבה להנחיית חמ"י אגף חרום, בי

תשתית קריטית חיונית במקטע החלוקה שאינה שונה בחשיבותה ממקטעי  פעילההמ

סעיף הנחיות קב"ט ברישיון החלוקה של נדרש להוסיף על כן . החלוקה של חברת חשמל

 .מערכותיה החיוניותסייבר להגנה על בנושא חמ"י אשר יאפשר את הנחייתה 

נושא הסייבר הוצג בפירוט להנהלת החברה והצעת תיקון הרישיון על השלכותיו נשלח 

 לעיון והתייחסות מקדימה.

 

ציג בפני חברי מליאה את ה , משרד האנרגיה מר תמיר שניידרמןסמנכ"ל חירום וביטחון ב

 המבוקש. הספציפיהתיקון 

 לייצר עלולזה  ם מתערבים בהסדרה כלכליתופים חיצונייכאשר ג מציין כיחבר מליאה 

 כמו כן קיים חשש שההנחיה תהפוך לדרקונית.  עלויות,

ויות ואנחנו מתמודדים על ןשבציד רבות קיימות הנחיות רגולטוריות היועמ"ש מבהיר כי

 . יותרסעיף חוק דרקוני חמור עלולה להיות , וכי החלופה איתן

קמ"ט להחיל את ההוראה גם על שטחים אלו,  ע"מ .ש"לא חל בשטחי יו הרישיון שיתוקן

 . סעיףאמץ את האמור בבצע פעולה אקטיבית ליצטרך ל חשמל במנהל האזרחי

 

במייל את לחברי המליאה  העביר הצוות המקצועי  -בהתאם להסכמה שהתקבלה במליאה 

 , כמפורט:חמ"י כנגד תיקון הרישיוןעיקר טענות 

 לשר והרשות לקבוע כללים להפעלת רישיון לחוק מאפשר  7סעיף  :חוסר סמכות

וחובות של בעלי רישיונות בכפוף לקיום תקנות או כללים מפורשים שפורסמו 

באופן רשמי. היום אין תקנות שמכפיפות את חמ''י להנחיות ו/או דרישות ביחס 

 להגנה על מערכות מחשב.

 רישה עתידית ניסוח זה, למעשה מכפיף את חמ''י לכל ד: נוסח הסעיף כוללני ורחב

זה אנו מאפשר לחמי להיערך בשתתעורר ביחס להגנה על מערכות מחשב חיוניות, ו

בהתאם וחושף אותה לאפשריות שינויים בהנחיות קב''ט משרד האנרגיה. שינויים 

 אלה עלולים להיות מהותיים ובעלי משמעות רוחב. 

 מערך הבקרה : התייחסות מקצועיתSCADA רת היא מערכת סגורה ללא תקשו

 חיצונית, חיבור מערך הסייבר למערכת זו חושף את המערכת לאיומים והתקפות.

 להוספת הסעיף השלכות כלכליות כבדות משקל.: עלויות 

 

  :המועלות נותעלטהגיב בתכתובת המייל היועמ"ש 

תנאי הכרחי לעמידה בתנאי הרישיון. הסעיף אינו מסמיך אדם  יארציפות תפקודית ה

מחייב את בעל הרישיון  סעיףלפעול שלא בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי דין. 

 אין כאן חריגה מסמכות.  ,לעמוד בהוראות אותו גורם כתנאי לתוקף הרישיון. לכן

 ,הסמכות איננו הרשות מתחייב מעצם העובדה שהגורם מפעילכ כוללניהינו נוסח הסעיף 

שעל  ,שאמור לפעול בגדרי הסמכויות שהוקנו לו על פי דין. מובן הוא ,אלא גורם חיצוני
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גורם מסוג זה חלים גם עקרונות המשפט המנהלי הכללי. הוא יהיה חייב לערוך שימוע 

 טרם קבלת החלטה והוא יהיה חייב שהחלטותיו יהיו מידתיות. 

 

העלויות אינה שונה מכל מצב בו גורם ה היועמ"ש כי סוגיתבהתייחסו לשאלת העלויות ענ

הגנת  -בעל סמכות מקבל החלטה בעלות השלכות כלכליות עבור בעל הרישיון )לדוגמה

הסביבה, מכבי אש, משטרת ישראל וכדומה(. תעריף החשמל מכיר בעלות נורמטיבית 

 ן פרטני.כללית. אם נוצרת עלות חריגה אקסוגנית, הרשות מתייחסת אליה באופ

 

ישלח לחברי המליאה טענה מענה החלטה תתקבל בעוד יומיים במייל לאחר שהוסכם כי 

 ותגובת חמ"י. 

 אושרה פה אחדההצעה ו 10.3.2019 –ב כאמור  והצעת ההחלטה נשלחהחומרים ו

 

תמרוץ חברת החשמל לעמידה בלוחות הזמנים הקבועים  -הצעת החלטה לשימוע  .4

 בתוכנית פיתוח ההולכה

 הצוות המקצועי מציג את הנושא:

מוצע מנגנון תמרוץ לחברה לקידום פרויקטים ועמידה בלוחות זמנים של תכנית הפיתוח 

ק"ו אשר אישור עדכון  161 -ק"ו ופרויקטים מערכתיים ברשת ה 400 -לפרויקטים ברשת ה

 מועדי החשמול בהם נתון בידי השרים ורשות החשמל.

פרויקטים אלה יביאו להפחתה בעלות המוכרת לחברה אי עמידה בלוחות הזמנים של 

 באמצעות הפחתת שיעור התשואה על ההון העצמי לאותו פרויקט.

לחברה שמורה הזכות לפנות לשרים או לרשות החשמל, לפי העניין, ולבקש דחיה בלוחות 

הזמנים בתוכנית במקרה של אילוצים אקסוגניים. עד לאישור הדחיה, תופעל ההפחתה 

 מוכרת.בעלות ה

 בתוכנית הפיתוח. הפרוייקט ככל שתאושר דחיה בלוחות זמנים, יעודכן מועד הסיום של

 הפחתות שבוצעו טרם אישורי דחיה בלוחות הזמנים לא יוחזרו לחברה.

 מהקנס.  25%חברי המליאה כי הפרס יהיה בשיעור של  ידי הוסכם עלבדיון 

 

 החלטה: פרסום השימוע אושר פה אחד

 

, "מקבצי שעות ביקוש" בספר 5.1-1תיקון הגדרת "חגים" בלוח  -לשימוע  הצעת החלטה  .5

 לוחות התעריפים

רשות החשמל בחנה את אופי צריכת החשמל בימי בחירות וביום העצמאות ומצאה 

שמאפייני הצריכה תואמים את מאפייני הצריכה של יום שבת וימי מועד. משכך עודכנה 

 תכלול גם את ימי הבחירות ואת יום העצמאות.הגדרת "חגים" בלוחות התעריפים כך ש

 

 אושר פה אחד :החלטה
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אסדרה ליצרנים המחוברים לרשת מתח עליון הקמים ללא  -הצעת החלטה לאחר שימוע  .6
 הליך תחרותי

 
הרשות מתכוונת לפרסם בעתיד הליכים תחרותיים להקמת מתקני ייצור. עם זאת, במשק 

ר עשויים לקום טרם פרסום הליכים כאמור החשמל מקודמים כיום מתקני ייצור אש

וייתכן שלא יעמדו בתנאים למכרז עתידיים משום שייעודם העיקרי של המתקנים הוא 

ם מסוג זה ניתן למנות יהעברת חשמל לצרכן חצר או שריפת דלקים ייחודים. בין מתקנ

שריפת מתקני יצור בחצר מתקני התפלה, מתקני קוגנרציה, מתקנים הפועלים באמצעות 

פסולת, ומתקנים ליצור עצמי. לאור זאת, הרשות מפרסמת אסדרה אשר תאפשר למתקנים 

 אלו לקום ללא הליך תחרותי.

א המתפרסמת במקביל להחלטה זו מסדירה את התשלומים ליצרן 104אמת מידה 

המבוססים על החיסכון בדלקים ביחס לאלטרנטיבה היעילה ביותר ובהתאם לערכים 

האקסל המפורסם יחד עם אמת המידה. מנגנון חישוב החיסכון בדלק המפורטים בקובץ 

 .EU/2012/27מבוסס על נוסחת האיחוד האירופי מדרקטיבה 

 יםהמסדירבאמות המידה,  1וסימן ה' 1במקביל להחלטה זו מתפרסמים לשימוע סימן ג'

את אופן ההעמסה, תשלומי האנרגיה ותשלומי הזמינות למתקנים, וכללי עסקאות 

ירים את סוגי העסקה עליהם חותם מנהל המערכת עם יצרנים. אמות המידה וכללי המסד

 העסקאות יחולו על המתקנים לפי הנוסח שיתפרסם ברשומות לאחר החלטת הרשות. 

 

 פה אחד. אושר החלטה:

 

כללי משק החשמל )עסקאות יצרן ברשת הולכת החשמל עם  -הצעת החלטה לשימוע  .7

ות מידה לזמינות, תוכניות העמסה ותשלומים עבור ספק שירות חיוני( ופרסום אמ

 אנרגיה למתקני ייצור

מפרסמת כללי עסקאות עם ספק שירות חיוני וכן אמות מידה המסדירות רשות החשמל 

כללי העסקאות ואמות המידה יחולו על יצרנים . את אופן הפעולה של היצרנים במשק

לרשת ההולכה, אשר אישור  המחוברים לרשת ההולכה או משולבים בחיבור של צרכן

, למעט יצרנים בטכנולוגיה פוטו וולטאית 01.03.2018התעריף עבורם התקבל אחרי יום 

 וטורבינות רוח.

 ן, וניתן לחלק אותמול מנהל המערכתאמות המידה מסדירות את אופן הפעולה של יצרנים 

 עיקריים: נושאים 4 -ל

 ;ותשלום בגין זמינות זמינות .א

 ותוכניות העמסה;תכניות ייצור  .ב

 ותשלום עבור אנרגיה; מנגנוני שוק אנרגיה .ג

 חובת היצרן לנהוג באופן תחרותי. .ד

כללי העסקאות מפרטים את עקרונות הסכם הרכישה שיחתם בין מנהל המערכת לבין 

 מתקני ייצור פרטיים במשק החשמל. 

באסדרה ההתאמות הנדרשות דיון על מנחה לקיים יו"ר המליאה לבקשת חברי המליאה, 

 .לאחר מכירת האתר רמת חובבשתחול על המתקנים ב
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 פה אחד החלטה: אושר

 

ושילוב של  MW 16חיבור מתקני יצור בהספק העולה על  -הצעת החלטה לאחר שימוע  .8
 מתקן יצור לצרכן המחובר למתח עליון או למתח על

 

מסדירה , 21.1.2019, ולשימוע משלים מיום 2018בספטמבר  6בהמשך לשימוע מיום 

 מגהוואט. 16הרשות את הליך שמירת המקום ברשת למתקנים בהספק העולה על 

יוכלו יצרנים להגיש בקשות לסקר  2019במאי  1ההחלטה כוללת הוראת מעבר, כך שעד יום 

חיבור או לפתיחת תיק חיבור, לפי העניין, בהתאם לאמות המידה שחלו עליהם טרם קבלת 

ת מענה ליצרנים אשר במועד פרסום ההחלטה יהיו ההחלטה. הוראת המעבר נועדה לת

בטים הנוגעים להליך יקרובים לשמירת מקום ברשת לפי הרגולציה התקפה כיום. יתר הה

 שמירת המקום ברשת עבור יצרנים אלו יוסדרו בהתאם להחלטה המעודכנת.

במקרה בו יצרנים המחזיקים כיום במקום ברשת או יצרנים אשר יקבלו מקום ברשת 

רת הוראת המעבר יבקשו להאריך את מועד הסגירה הפיננסית או לשנות את במסג

 רישיונם, הרשות תבחן את הבקשה בשים לב להחלטה זו.

על היצרנים מוטלת חובת ביצוע סקר תכנון בשלב מוקדם ככל האפשר בתכנון פרויקט, על 

את  מנת לאפשר למנהל המערכת מידע מוקדם על צרכי הפיתוח של הרשת, כדי לאפשר

 חיבור המתקן בעתיד.

מתעריף החיבור המלא בהתאם למתח  30%התעריף לשמירת מקום ברשת נקבע לפי 

 החיבור של המתקן. עם זאת, נקבעה תקרת תשלום לשמירת מקום ברשת.

 שמירת המקום ברשת מותנה בקיומה של מכסה:

 סה.אם פקעה המכסה, תפקע זכות החיבור, אלא אם הרשות האריכה את תוקף המכ א.

במקרה בו המכסה נתפסת על ידי מבקש חיבור אחר לפני סגירה פיננסית, מנהל המערכת  ב.

 מהתשלום ששולם עבור שמירת המקום.  90%ישיב למבקש החיבור 

ככלל, מנהל המערכת יקבע את המועד האפשרי לחיבור המתקן בהתאם למועדים שנקבעו 

כי לא ניתן להתחייב כלפי היצרן  בתוכנית הפיתוח. למרות זאת, אם מנהל המערכת סבור

למועדים שנקבעו בתוכנית הפיתוח הוא רשאי לקבוע מועד חיבור מאוחר יותר, מנימוקים 

חריגים שירשמו. אפשרות זו אינה גורעת מחובת ספק שרות חיוני לעמוד במועדים שנקבעו 

 בתוכנית הפיתוח.

תמשיך לפקח על כך הליך ההשגה על סקר החיבור בוטל במסגרת החלטה זאת. הרשות 

שספק הישרות החיוני פועל בהתאם לאמות המידה בנושא זה כמו ביתר הנושאים 

 המוסדרים באמות המידה. 

לאתרי מדינה מתאפשרת שמירת מקום ברשת החל משלב הפקדת התוכנית. עם זאת, 

שמירת מקום ברשת בפועל לאתר מדינה מותנית לפי ההחלטה בשימוע פרטני טרם שמירת 

 המקום.

 

 .אושר פה אחד החלטה:

 

 



 

 91012ירושלים,  1296ת.ד 
 

 972-2-6217111: 

 

 

info@pua. il  

 Http: // www.pua.gov.il  

  

PO.Box 1296, Jerusalem,91012 
 

 972-2-6217122 

 
 

 

 חיבור חוות רוח -הצעת החלטה לאחר שימוע  .9

 הצוות המקצועי מציג את הנושא:

אמות המידה מבחינות בין חוות רוח מפוצלות )חוות רוח המחוברות לרשת בריבוי חיבורים 

 למתח גבוה( לבין חוות רוח לא מפוצלות )חוות רוח המחוברות לרשת בחיבור אחד(.

המותקן של החווה יקבע לפי ההספק המצטבר של הטורבינות המוקמות ללא תלות ההספק 

שמירת המקום ברשת ובהתאם  ברישיונות וללא תלות בפיצול החיבור של החווה לרשת

 נקבעת לפי ההספק המותקן של החווה, ללא תלות בפיצול החיבור שלחיבור החווה: 

וח לפי הכללים החלים על מתקן יצור ככלל, ספק שרות חיוני ישמור מקום ברשת לחוות ר

 ( גם אם המתקן מפוצל. 5כו35 – 1כו35המחובר לרשת ההולכה )אמות מידה 

וואט, -מגה 16במקרים חריגים בהם אישרה הרשות כי סך ההספק של חוות רוח קטן מ 

ספק שרות חיוני ישמור מקום ברשת לפי הכללים החלים על מתקנים המתחברים למתח 

 גבוה. 

זאת, הוראת המעבר תאפשר לחוות רוח לקבל זכות חיבור לרשת לפי הרגולציה על אף 

 ם.האו עד למועד פרסום אמות המידה ברשומות, המוקדם מ 1.5.2019התקפה עד 

בנוסף, מכיוון שברוב שעות הדנה היקף הייצור בחוות רוח נמוך משמעותית מההספק 

ההספק המותקן לצורך מיצוי המותקן, ההחלטה מאפשרת לחוות רוח גודל חיבור קטן מ

 אופטימלי של משאב הרשת. למבקש החיבור שיקול דעת איזה גודל חיבור לבקש.

, הוחלט שחוות רוח יחוברו לרשת המתח הגבוה, גם מקום 190בתיקון האחרון לאמת מידה 

בו יש לראות את חוות הרוח כמתקן המחובר למתח עליון. תכלית התיקון הייתה לייעל את 

משאב הרשת ולאפשר שימוש ברשת לצרכי חלוקת חשמל אם תתפתח צריכה השימוש ב

עתידית באזור. בהמשך לתגובות שהתקבלו לשימוע, הוחלט להשאיר את אופן החיבור של 

חוות רוח ללא שינוי. הרשות תשוב ותבחן את הצורך לאפשר חיבור של חוות רוח גם למתח 

 עליון בהתאם להתקדמות חיבור חוות הרוח בפועל.

 
  אושר פה אחד החלטה:

 
 

פרסום סקרי התכנון, סקרי תכנון וסקרי  -א 7תיקון אמת מידה  -הצעת החלטה לשימוע  .10

 חיבור לציבור

א קובעת כי מנהל המערכת יפרסם לציבור בקשות לביצוע סקר חיבור ואת 7אמת מידה 

הציבור בהצעת החלטה זו הרשות מבקשת את התייחסות  הממצאים העיקריים של הסקר.

לאפשרות שהסקרים יפורסמו במלואם, על מנת לאפשר לציבור מידע נוסף על קווי הרשת 

 הנדרשים לחיבור המתקנים.

 

 אושר פה אחד החלטה: 
 

עקרונות להכרה בעלויות הגז ליצרנים פרטיים הפועלים  -הצעת החלטה לאחר שימוע  .11

 בגז טבעי
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ליצרנים פרטיים, אשר זכאים להכרה בהחלטה זו קובעת הרשות את עלות הגז המוכרת 

 497( מישיבת רשות החשמל 1080) 7בעלות הגז, ולא נכנסים לתחולת החלטה מס' 

"עקרונות להכרה בעלויות הגז ליצרנים פרטיים הפועלים בגז טבעי"  אשר פגה ביום 

31.12.18. 

חיר הגז ההחלטה תחול על בעלי רישיונות לייצור חשמל הפועלים בגז טבעי, בהתבסס על מ

בנושא המתווה  476המרבי המוגדר במתווה הגז, וזאת בהמשך להחלטת הממשלה מספר 

להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז 

 הטבעי "לוויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים.

חליף הסכם גז קודם בו הכירה בהחלטה זו קובעת הרשות כי יצרן החותם על הסכם גז המ

מפער המחירים בין ההסכמים ובלבד שהמחיר בהסכם החדש נמוך  25% -הרשות ייהנה מ

 25% -יותר. יצרן החותם על הסכם גז שאינו מחליף הסכם גז שהוכר על ידי הרשות ייהנה מ

 מהפער בין מחיר הגז המרבי על פי מתווה הגז למחיר הגז בהסכם. 

ת ספק הגז להציע ליצרני החשמל המעוניינים בהצמדת מחיר הגז מתווה הגז מחייב א

שקל( בלבד . בהחלטה זו קובעת הרשות -לרכיב הייצור שני תמהילי הצמדה מטבעיים )דולר

שקל -את התנאים לזכאות להכרה בעלות הגז ואת העלות המוכרת לכל תמהיל דולר

 שיבחרו הצדדים.

שערי הדולר בחודש הקודם לחודש  עלות הגז השקלית המוכרת מבוססת על ממוצע

 הצריכה במטרה לספק ודאות למנהל המערכת בקובעו את סדר העמסת התחנות.

ככל שיפנו לרשות יצרני החשמל המבקשים לחתום על הסכמי גז במחיר שאינו צמוד לרכיב 

 הייצור, תפעל הרשות למתן החלטה נפרדת בנושא.

יש תנין שביקשה לא לשנות את יחס תגובה אחת בשימוע מבעלת הזכויות בכר התקבלה

חלוקת ההכנסות במקרה שלה והיא סמכה את תגובתה על העמדה כי עידוד תחרות לפי  

רק אם ישאירו את המצב כפי שהוא. עמדת הרשות לא השתנתה  החלטת הממשלה יושג

 בעקבות ההתייחסות. 

 

 החלטה: אושר פה אחד

 

 3וי אומדן למכרז פי הבהרות ו .12
 

 לגבי: מציג את השינויים שהתקבלו ביחס לשימוע הצוות המקצועי
 
 חילוט ערבות .1
 מועד הסנכרון הוא המחייב לצורך החזר ערבות ולא מועד ההפעלה המסחרית .2
 תיקון טעות סופר .3

 חברי המליאה אישרו את האומדן למכרז.

איו"ש יצטרפו ההצעות שיקבל המנהל האזרחי בככל הנראה כי  חברי המליאה עודכנו

 .למכרז

 

 החלטה: אושר פה אחד
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 פיתוח שאן נ' מדינת ישראל 17-06-45884הכרה בסכום הפשרה בת.א  .13

 הצוות המקצועי מציג את הנושא:

רשות על מתן רישיון חלוקה לפיתוח שאן )חשמל( בע"מ )"פיתוח ההחליטה  25.6.2012ביום 

 .שנה ורישיון הספקה עד לסוף אותה שנה 20שאן"( למשך 

בהתאם לקבוע בחוק בנוסחו אז רישיונות החלוקה וההספקה נכנסו לתוקף רק לאחר 

 חתימת שר האנרגיה עליהם. בהתאם לכך הועברו הרישיונות לחתימת השר. 

, השר לא חתם על 45884-06-17מסיבות שונות המפורטות בכתב ההגנה שהוגש בת"א 

 הרישיונות. 

( למתן צו על תנאי נגד אי אישור 7769/13)בג"צ הגישה פיתוח שאן עתירה  14.11.2013ביום 

נתן בית המשפט תוקף של פסק דין להצהרת  14.08.2014השר את הרישיונות. ביום 

המשיבים כי שר האנרגיה מאשר מתן רישיונות לחלוקה ולהספקת חשמל לפיתוח שאן, 

 הכל בכפוף לתנאים האמורים בתשובה לצו על תנאי מטעם המדינה.

, בהתאם לפסק הדין בבג"צ 451( מישיבה מס' 922) 1, בהחלטה מס' 15.1.2015ביום 

ולמצב הנורמטיבי באותה עת, אשררה רשות החשמל את החלטתה מיום  7769/13

 .30.6.2015ליתן לפיתוח שאן רישיון חלוקה למשך שנה ורישיון הספקה עד ליום  25.6.2012

 . 1.3.2015ף ביום רישיונות אלו אושרו על ידי השר ונכנסו לתוק

על בעל רישיון חלוקה  14.6.2005מיום  159מישיבה מס'  3בהתאם להחלטת רשות מס' 

 הרוכש חשמל מחברת החשמל במתח גבוה יחול "תעריף מכירה מרוכזת". 

מכיוון שלפי החלטות הרשות, החלטה זו חלה רק על בעלי רישיונות ומחלקים היסטוריים, 

דאז רישיון חלוקה נכנס לתוקף רק עם אישור השר, קיבלה ובהתאם לקבוע בחוק בנוסחו 

, 1.3.2015מיום  רק ממועד חתימת השר על הרישיון פיתוח שאן "תעריף מכירה מרוכזת"

 .ולא ממועד מתן הרישיון המקורי על ידי הרשות

הגישה פיתוח שאן את התביעה שבכותרת על הנזק שנגרם לה, לטענתה, מכך  2017ביוני 

לה ליהנות מתעריף מכירה מרוכזת במשך כל הזמן שחלף ממועד מתן שלא התאפשר 

 הרישיון על ידי הרשות ועד למועד כניסתו לתוקף לאחר חתימת השר. 

ש"ח ועיקרו הפער בין תעריף מכירה מרוכזת לתעריף  1,157,303גובה הנזק הנתבע עמד על 

 ש"ח בגין הפער והיתר בגין ראשי נזק אחרים(. 976,803הרגיל )

עקבות הליך גישור שהתקיים בתיק ומבדיקה נוספת שערכה פיתוח שאן במסגרתו, היא ב

 . ₪ 1,500,000העמידה את נזקה בגין הפער האמור על 

 825,000מגובה הפער האמור ) 55%במסגרת הליך הגישור הציע המגשר פשרה של תשלום 

מגובה הנזק  40% (. לאחר ניהול מו"מ על סכום זה הגיעו הצדדים להסכמה על סכום של₪

 . ₪ 600,000המתוקן שעומד על 

פנה משרד האנרגיה לרשות החשמל בבקשה שסכום הפשרה יוכר במסגרת  28.1.2019ביום 

תעריף החשמל, היות שבמקור, אילו היה השר מאשר את הרישיונות בהתאם להמלצת 

 הרשות, ממילא היה סכום זה, מוכר במסגרת תעריפי הרשות. 

תב ההגנה ומפניית משרד האנרגיה עולה כי אי  אישור הרישיון על ידי מטענות ההגנה בכ

השר לא נבע מסיבות הקשורות בבעל רישיון החלוקה אלא הן עוסקות בנושאים של 

מדיניות מתן רישיונות חלוקה ובהליכים בבית הדין בהם המדינה הייתה מעורבת. כמו כן, 
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וג שעומד במרכז התביעה אינו דורש על פי המצב המשפטי היום, מתן רישיון חלוקה מהס

 את אישור השר. 

מגובה הפער בין תעריף  40%רשות החשמל התרשמה שמדובר בסכום פשרה סביר שמהווה 

מכירה מרוכזת לתעריף הרגיל אותו שילמה פיתוח שאן במהלך החודשים בהם רישיונה לא 

 אושר.

 

 החלטה: אושר פה אחד

 

 יידוע על פרויקט אשלים .14

   :יםהמקצועי מיידע את חברי המליאה אודות התקדמות הפרויקטהצוות 

של החשב הכללי.  BOTפרויקטים בטכנולוגיה תרמו סולארית שיצאו לדרך כמכרז  2

מגהוואט שנמצא בישורת האחרונה  121פרויקט אחד בטכנולוגית מגדל שמש בהיקף של 

 אגירה שתשמש את היזם.  מגהוואט עם יכולת 121בהיקף של  , נגב אנרגיה, ופרויקט נוסף

מגדל השמש קט רויפלקרן השקעות נוי נכנסה  של הפרויקטים: בעלויותהצוות מפרט על 

ספרדית וגם שם קרן פרויקט נגב נמצא בבעלות בינוי ושיכון עם חברה  אחוז. 50 בהיקף של

 . אחוז 40ב קה יזהשקעות נוי מח

 

 


