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 : רישוי .2

בקשה לקבלת אישור לשעבוד נכסים ברישיונות הייצור של אם.אר.סי אלון תבור פאואר   - החלטה• 

 בע"מ

פנתה בעלת הרישיון לרשות בבקשה כי תאשר את  17/10/2019ביום הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

הבקשה לאישור השעבודים כמו גם הסכמי השעבוד נבחנו ואושרו ע"י  .מפורטים בהחלטהההשעבודים 

 המחלקה המשפטית ברשות.

 )נכחו שלושה חברי מליאה( פה אחד ההחלטה: אושר

       בקשה לקבלת אישור לשעבוד נכסים ברישיון המותנה של צומת אנרגיה בע"מ -החלטה • 

פנתה בעלת הרישיון לרשות בבקשה כי תאשר את  25/8/2019ביום הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

הבקשה לאישור השעבודים כמו גם הסכמי השעבוד נבחנו ואושרו ע"י  .מפורטים בהחלטההשעבודים ה

 המחלקה המשפטית ברשות.

 פה אחד )נכחו שלושה חברי מליאה( ההחלטה: אושר

 



 

 

וח בטכנולוגיה קונבנציונאלית לחברת אם.אר.סי אלון תבור כמתן רישיונות ייצור לתחנות  - החלטה• 

 פאואר בע"מ

מבקשת הרישיונות הציגה בפני הרשות עמידה בכל התנאי הסף  הנושא:הצוות המקצועי מציג את 

 , והםובתקנות שהותקנו מכוחו לצורך קבלת הרישיונות 1996-הקבועים בחוק משק החשמל, התשנ"ו

לתוקף עם קבלת אישור שר האנרגיה, ובכפוף להשלמת בדיקות הקבלה ע"י חברת החשמל, וקבלת  ויכנס

 במחזורש ייצורעוד הוסבר כי אחת מיחידות ה .של הזוכה בתנאי המכרזשמל לעמידה אישור חברת הח

 השל המסחרית ההפעלהעל כן ו האתר מכירת בעת בתחזוקהלגביה התבקש רישיון תהיה עדין  משולב

 למתקן הרישיוןבהתאם לכך . התחזוקה עבודות סיום לאחר רק להתאפשר צפויה הרישיון בעל ידי-על

 . המסחרית ההפעלה מועד לאחר שנה 15 שתסתיים לתקופה נתןי משולב במחזור הייצור

. הנושא דחוף בשל לוח הזמנים המחייב לחברי המליאה בדואר אלקטרוניתישלח הצעת החלטה סופית 

 .3.12.19מתן רישיון עד ליום 

באותו . ההחלטה אושרה פה אחד בדוא"ל 28.11.2019נוסח סופי נשלח לחברי המליאה ביום ההחלטה: 

  יום .

 

החלת תעריף לביצוע בדיקת מתקן לצורך קבלת היתר הפעלה ובדיקות סנכרון של מתקני ייצור  -החלטה .3

פוטו וולטאי במתח נמוך ובמתח גבוה על כל סוגי מתקני הייצור וקביעת תעריף לביקור המחלק לתיעוד 

 מיקום מתקן משולב

בודק מוסמך בטרם חיבור המתקן  בדיקה למתקן ייצור מבוצעת על ידי הצוות המקצועי מציג את הנושא:

לרשת החשמל על מנת לבדוק האם המתקן הוקם בהתאם לחוק החשמל והוא בטיחותי לשימוש. בנוסף, 

בהתאם להתפתחות המשק צפויים לקום מתקני ייצור  מבוצעת בדיקת סנכרון לרשת החשמל.

בדיקת מתקן לפני קבלת היתר את התעריף שנקבע ל לכן מוצע להחיל בטכנולוגיות שונות )רוח, גז וכו'(, 

 הפעלה ובדיקות סנכרון למתקני ייצור פוטו וולטאי על כל מתקני הייצור ללא תלות בטכנולוגיה.

ישנה אפשרות למבקש המשלב מתקן במתקן צריכה קיים לבקש  ,נוכחית, טרם התיקוןבאמת המידה ה

נקבע תעריף עבור זו טה בהחל .מהמחלק ביקור בשטח על מנת לתעד את המיקום העתידי של המתקן

 לשימוע ולא התקבלו כלל התייחסויות.פורסמה חלטה ההצעת ה ביקור המחלק במתקן המשלב.

 ברי מליאה(נכחו שלושה חפה אחד ) ההחלטה: אושר  

 



 

 

 "תעריף הספק שנתי מרבי למיתקנים המייצרים חשמל בגז טבעי  4 – 6.5תיקון לוח תעריף  -שימוע  .4

 מתן אפשרות להעמיד התחייבות חשב חלף בטוחה –החשמל" ומחוברים לרשת חלוקת 

על מנת לאפשר למשרדי ממשלה וכד' להשתתף בהליך התחרותי מוצע  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

מבקשי חיבור או שילוב שהם משרדים ממשלתיים, או בתי חולים ך שכ 4 - 6.5לוח תעריף לתקן את 

תיים, או גופים ביטחוניים יהיו רשאים להעמיד התחייבות ממשלתיים או בתי חולים עירוניים ממשל

 ., וזאת כחלופה לערבות ההקמהחתומה כדין על ידי החשב של מבקש החיבור או שילוב

 פרסום השימוע אושר פה אחד )נכחו שלושה חברי מליאה(: הסכמה

 

 וולונטאריהיתכנות ראשוני  סקר –החלטה  .5

פרסמה הרשות  21.11.2018מיום  551( מישיבה  1307) 3מס' בהחלטה  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

במטרה  בעניין הליך חיבור והליך שילוב של מתקני יצור ברשת החלוקה. 6כ35 – 1כ35את אמות מידה 

את  551לייעל ולפשט את הליך חיבור ושילוב המתקנים בטכנולוגיות השונות, ביטלה הרשות בהחלטה 

 ת החיבור.סקר היתכנוהמחייבת אמת המידה 

מסדירה הליך שבמסגרתו יזמים המעוניינים בקבלת פרטים אודות חיבור אפשרי  המוצעת אמת המידה 

לרשת החשמל, יוכלו לפנות לספק השירות החיוני להזמנת סקר היתכנות ראשוני וולונטארי להוצאת 

לביצוע סקר היתכנות ראשוני וולונטרי להוצאת אנרגיה לרשת חלוקה התעריף  אנרגיה לרשת החלוקה.

 .1-4.2ללוח תעריפים  15קבוע בשורה בהתאם לתעריף היהיה 

 )נכחו שלושה חברי מליאה( פה אחד החלטה: אושר     

 

הארכת המועד המחייב לסנכרון והמועד המחייב המרבי לסנכרון לזוכים בהליך תחרותי מספר  –שימוע  .6

 למתקני גגות 1

את "המועד המחייב" ואת "המועד המחייב המרבי"  מוצע לעדכן הצוות המקצועי מציג את הנושא:

בהתאם  .1למתקנים המוקמים על גגות בלבד במסגרת הליך תחרותי מספר  220שנקבעו באמת מידה 

המרבי לסנכרון חודשים מהמועד הקובע והמועד המחייב  16.5להארכה זו המועד המחייב לסנכרון יהיה 

 26.9.2019מיום  566( מישיבה מספר 56601)1בהחלטה מספר  .חודשים מהמועד הקובע 20.5יהיה 



 

 

את המועד המחייב והמועד המחייב המרבי למתקנים הממוקמים על בפעם הראשונה האריכה הרשות 

ר עיכוב רוחבי גגות והממוקמים על מאגרי מים בחודש וחצי ובחצי חודש, בהתאמה. הארכה זו ניתנה לאו

נת פתרונות טכנולוגיים על ידי המחלק אשר עשויים יבמתן תשובות מחלק לזוכים בהליך זה שנבע מבח

לאור הקושי בחיבור המתקנים לרשת על  היו לאפשר תשובה חיובית לבקשות החיבור במסגרת הליך זה.

מתחדשת שקבעה חשיבות חיבור מתקנים אלו לעמידה ביעד האנרגיה הל אף הארכה שניתנה, ובש

, בכפוף להעמדת ערבות נוספת של לוחות הזמנים הריג הארכבאופן ח מוצע לאפשר, 2020הממשלה לשנת 

 .נוספת

ההקמה זמן משך , וזאת כיון שלמתקנים על גבי מאגריםלא ו למתקנים על גגות בלבד תינתןתוספת הזמן 

קמת להבטיח השלמה של הת והמטרה היא לכתחילה ארוך יותר ממתקני גגו מתקני מאגריםשניתן ל

 על מנת לעמוד ביעד האנרגיה המתחדשת שקבעה הממשלה. 2020מתקנים לפני סוף שנת ה

 פרסום השימוע אושר פה אחד )נכחו שלושה חברי מליאה(: הסכמה        

 

 תוספת לתוכנית פיתוח הרשת לחיבור אנרגיה מתחדשת –שימוע  .7

  נדחה        

 

 להספק עודף לאלון מרכזי אנרגיה גתתעריף  -שימוע  .8

קיים פער בין הספק המתקן בבדיקות הקבלה להספק המותקן של  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 מוצע לקבועתעריף של בעל הרישיון.  מכיוון שאישור התעריף לא חל על הספק עודף, ההמיתקן באישור 

 תעריף עבור ביצוע עסקאות עם מנהל המערכת ביחס להספק עודף. 

למעט , 921על ביצוע עסקאות בהספק עודף עם מנהל המערכת תחול החלטה בנוסף מוצע לקבוע ש

התשלומים עבור זמינות שלא יחולו על ההספק העודף ולמעט גובה המחיר שניתן להציע על מכירת אנרגיה 

 להספק העודף.

 השימוע אושר פה אחד )נכחו שלושה חברי מליאה(פרסום : הסכמה

 



 

 

 מיום 445מישיבה  914תעריף זמינות ליצרנים במחזור פתוח הקמים במסגרת החלטה  תיקון –שימוע  .9

 החיבור התחייבות למועד ביחס המסחרית ההפעלה מועד את להקדים מבקשים אשר, 10.12.2014

 במחזור בגז יצור למתקניוואט -מגה 651 של מכסה נותרה 914 בהסדרה הצוות המקצועי מציג את הנושא:

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

 המידה אמות לפי ברשת מקום לו שנשמר יצרן .1.1.2020 ביום לפקוע צפויה ההסדרה. ייצור בגמישות

 לפי לכך מחויב הוא בו המועד לפני פיננסית לסגור נדרש, 914 בהסדרה להשתלב ומבקש עליו שחלות

 – 1כו35 מידה תובאמ לקבוע בהתאם ניתן הוא אם שלו החיבור סקר תוקף לפי או שלו המותנה הרישיון

החדש. בשל הקדמה זו של מועד הסגירה הפיננסית, שפועל יוצא שלה הוא הקדמת מועד  ןבנוסח 5כו35

 מוצעההפעלה המסחרית, עשויה להיווצר מגבלה על הזרמת החשמל לרשת במועד ההפעלה המסחרית. 

ביחס להיקף הפעילות של התחנה לאורך  הוא מצומצם מתוך הכרה שהיקף המגבלהלאפשר סגירה פיננסית 

 .תקופת הרישיון, ולכן בעל הרישיון עומד בתנאים לסגירה פיננסית 

וההשפעה שעשויה  914להיכלל בהסדרה שמבקשים שחקנים השל  םמצבפירוט על וד מוצג למליאה ע

 להיות להצעת ההחלטה עליהם. 

 החשמל הזרמת של המגבלה חלה בה בתקופה היצרן על שיחול הזמינות תעריף את מפרטת ההחלטה הצעת

הצוות המקצועי מציג לחברי המליאה חוות דעת של מנהל היחידה לניהול המערכת לפיה הגמישות . לרשת

 בשעות בהיקף הגבוה מהאמור בסקר החיבור לרבות להביא לכך שהמתקן יפעל  ההגבוהה של המתקן צפוי

הערכת הצוות המקצועי כי המתקן אכן יפעל בהיקף אור .  ל,בהן הסקר מצביע על מגבלות הזרמה מסוימות

ולאור הקושי להעריך במדויק את מספר השעות בהן צפויה מגבלת ההזרמה, גבוה מהצפוי בסקר החיבור 

 מוצע לשלם למתקן תעריף זמינות עבור מחצית משעות המגבלה.

כך שישקפו באופן מדויק יותר את מגבלות  אופן ביצוע סקרי החיבור חבר מליאה מבקש לבחון את

 ., ולעדכן בנושא את חברי המליאה, לאור מקרה זהההזרמה

 פי על לחיבור התחייבות ניתנה להם פתוח במחזור היצרנים כלל על יחול ההחלטה בהצעת הקבוע התעריף

 הפחתת. 914 להחלטה בהתאם פיננסית וסגירה תעריף אישור יקבלו ואשר עליהם החלות המידה אמות

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

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

שלים את ההפעלה להפיננסית לפי החלטה זו  שיסגור מיצרן מצפהעוד מובהר בהחלטה כי הרשות 

, בפרט כאשר איחור בהפעלה המסחרית עשוי הפיננסית הסגירה ממועד חודשים 36 בתוךהמסחרית 



 

 

 כאמור בזמנים עמידה באי לראות עשויה הרשות. לכאורה לפטור את היצרן מהפחתת תעריף הזמינות

 . לסמכויותיה בהתאם לפעולו לב בתום שלא התנהגות

 סופי לאישור חברי המליאה.וסח בהקדם נ יועברמוסכם כי 

וחברי המליאה אישרו פה אחד את  21.11.2019נשלח לחברי המליאה בדוא"ל ביום נוסח סופי : הסכמה

 24.11.2019 פרסום השימוע ביום 

 

 התחשבנות בגין ריבוי מתקני ייצור המחוברים לרשת ההולכה ומשולבים במקום צרכנות –שימוע  .10

 נדחה       

 עדכון שנתי -שימוע  .11

בעזרת טבלאות הכוללות את העלויות לפרמטרים השונים והצעות החלטה.  הצוות המקצועי מציג את הנושא

 הסוגיות העיקריות בהן דנו הן: 

  שהובילה לירידה  2019המבוססת על העלויות בפועל בשנת  2020תחזית עלות הדלקים לשנת

ובשער הדולר ואת כניסתו  משמעותית בתעריף. בכלל זה בחנו את השפעת הירידה במחירי הפחם

 העתידית של הסכם רכישת גז ממאגר לוויתן בעלות נמוכה יותר.

  השפעת מכירת אלון תבור הן על תמהיל הייצור בין חברת החשמל לייצור פרטי והן על הפחתת

 .2020העלויות בשל עסקת המכירה אשר מגולמת בעלות המוכרת לשנת 

 ת במקטע הרשת, הייצור והמערכתי. שינויים מרכזיים בעלויות מהשנה הקודמו 

 .הגידול בתחזית כניסת אנרגיות מתחדשות, והשפעתה על העלות 

 .סקירת החזרי עלויות המתחייבים מהסדרים שנעשו בשנים קודמות 

 :תוספות וקיזוזי עלות בהתאם לפירוט הבא 

o  תחנהמימון עלויות תכנון D - בכפוף לבקרת  עליה לשלםיש שהסכימו חברי מליאה  שלושה

 .התנגד אחד מליאה וחבר העלויות שנעשתה

o  הוחלט  –בנוסף לעלות ששולמה בשנה הקודמת  2012עלויות תפעול סולר ממשבר הגז בשנת

 בפה אחד לא לשלם.



 

 

o  פשרתGIS  הוחלט פה אחד שלא ישולם בתעריף השנה כיון שהסכם הפשרה בנושא טרם

 נחתם.

o  הוסכם במטרה להקל על הקמת חברת מנהל המערכת  –עלויות הקמה לחברת מנהל המערכת

, זאת בכפוף להקמה של החברה עם ₪מיליון  150-פחת מואץ של כ 2020לשנת  לגלם בתעריף

 , ובכפוף לבדיקה משפטית.הון עצמי ראשוני ולבקרת עלויות בפועל

 לצרכן הממוצעת והעלות  4.7% -ב תרד החשמל לחברת המוכרת העלות, זו החלטההצעת  לפילסיכום, 

 התשלום, מהרשת הנצרכת האנרגיה עבור התשלום שקלול את כוללת זוירידה . 4% –כ ב תרד הביתי

 .הצרכנות שירותי עלות את וכן לרשת הצרכן של החיבור גודל לפי הקבוע

 החיבור בגודל מזה זה הנבדלים, צרכן לכל הספציפיים בתעריפים שונות מייצר הקבוע התעריף החלת

 .השנתית הצריכה ובהיקף לרשת הצרכן של

תעריף ניהול המערכת ורכיב הסולקנים נכנסו לעדכון השנתי בהתאם לערך שלהם בשימועים שפורסמו, 

אין בכך כדי לפגוע בקיומו של הליכי השימוע בהם הם נמצאים והערך הסופי שלהם שיקבע לאחר דיון 

 ת השימוע של העדכון השנתי. בשימועים בעניינם יכול להיות אחר מזה המופיע במסגר

 לחודש לחברה המוכרים הדלקים למחירי שנקבעה החישוב שיטת פי על נקבעו הדלקים עלויות

 אלו דלקים מחירי. 2010 מפברואר היצור למקטע התעריפים בסיס לספר 5 לפרק בהתאם אוקטובר

 . לדולר  ₪ 3.56 על עמד העדכון שבעת, לאומי בנק של להמרה חליפין בשער שימוש כוללים

 פרסום השימוע אושר פה אחד : הסכמה           

 

  הכרה בעלויות שיפוי לטובת הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה בגין תשלומי פיצויים–שימוע  .12

לספק שירות חיוני, בכפוף לבקרת  עלויות, בעלויות הנובעות  מוצע להכירהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

לחוק  197משיפוי הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה בגין תשלומי פיצויים שהוועדות תחויב בהם לפי סעיף 

אשר את אישורן , 11/ב/10)"חוק התכנון והבניה"( עקב אישורן של תמ"אות  1965-התכנון והבניה, תשכ"ה

בהתאם לכתב שיפוי שיועמד לטובת הקמה של תחנות כח לייצור חשמל. השיפוי יהיה מקדמת המדינה 

לטובת הוועדות המקומיות, ובכפוף לכך שספק השירות החיוני פעל באופן סביר ובשקידה ראויה להקטנת 

 היקף הפיצויים.



 

 

רת העדכון כי העלויות שינבעו מתשלום שיפוי כאמור, יוכרו לבעל רישיון ניהול המערכת במסג מובהר

השנתי, בכפוף לבקרת עליות ובכפוף לכך שמנהל המערכת יעשה כמיטב יכולתו להקטין את סכום 

 הפיצויים.

 .המערכתי התעריף באמצעות זאת לממן יהיה שנכון סבור הוא כי מציין מליאה חבר

 (מליאה חברי שלושה)נכחו  אחד פה אושר השימוע פרסוםה: סכמה

 

 וולטאית במתקני גגות-תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו לקביעת 2תוצאות הליך מספר  .13

יעמוד התעריף לזוכים בהליך התחרותי לאחר בחינת ההצעות מוצע כי הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 23.07-הזוכים בהליך התחרותי הם המתמודדים שהציעו מחיר הנמוך מכלומר,   .אג' לקוט"ש 23.07  על 

 .MW 68.191סך כל הכמות הזוכה היא . אג'

יתר פרטי האסדרה למתקנים המוקמים במסגרת ההליך התחרותי הם בהתאם לקבוע במסמכי ההליך 

 התחרותי שפורסמו לציבור.

 אחד פה אושר: החלטה

 וולטאית במתקני קרקע-לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 4תוצאות הליך מספר .  14

יעמוד לזוכים בהליך התחרותי  התעריףלאחר בחינת ההצעות מוצע כי  מציג את הנושא:הצוות המקצועי 

 17.98-הזוכים בהליך התחרותי הם המתמודדים שהציעו מחיר הנמוך מכלומר,   .אג' לקוט"ש 17.98  על 

 .MW 213.2סך כל הכמות הזוכה היא . אג'

הם בהתאם לקבוע במסמכי ההליך יתר פרטי האסדרה למתקנים המוקמים במסגרת ההליך התחרותי 

 התחרותי שפורסמו לציבור.

 החלטה: אושר פה אחד        

לקביעת והקצאת תעריף הספק למתקנים המחוברים לרשת החלוקה  1תוצאות הליך תחרותי מספר  .15
 המייצרים חשמל באמצעות גז טבעי.

וואט. לאחר בדיקת  מגה 625הצעות בהספק כולל של  234הצוות המקצועי מציג את הנושא: הוגשו 

 שפורסם לתעריף ביחס 29%יופחתו ב  4- 6.5 התעריף בלוח הקבועים התעריפיםההצעות נמצא כי 



 

 

 המתמודדים הם התחרותי בהליך לזכייה המועמדים ,כלומר .551 מישיבה 2' מס רשות בהחלטת

הצעות פורטו למליאה . 29% –הגבוה מ  הנחה שיעור עםשעמדה בכל תנאי הסף  תקינה הצעה שהציעו

  וואט. מגה 471זוכים בהספק כולל של  166ישנם  בערבות.פגם שהצוות המקצועי ממליץ לפסול אותן בשל 

, 6522/19, 6473/19, 6464/19) לבג"צ עתירות ארבע ועומדות תלויות ההחלטה נגדלציין כי  חשוב

 נדחה( 6396/19 עתירה) שנידון אחד ביניים וצו נדחו במסגרתן שהוגשו ארעים צווים ארבעה(. 6396/19

 (. 6473/19, 6464/19) בעתירות הדיונים במסגרת לדיון נקבעו נוספים ביניים צווי שני. הוא אף

 החלטה: אושר פה אחד          

 

 914מרווח למתקנים במחזור פתוח הקמים במסגרת החלטה  –שימוע בעל פה .   16

שלושה מהמגיבים בהמשך להצעת הרשות,  .זה  בנושא לשימוע החלטה הצעת פורסמה   7.11.2019 ביום

 לשימוע ביקשו להשמיע התייחסותם גם בע"פ ונשמעו בפני מליאת הרשות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


