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 חשמל –סקירת מדיניות ורגולציה הנדון: 

 

וכן פרסומים שונים,  "(הרשות)" חשמל – ציבוריים לשירותים הרשות יפורטו החלטות זו הסקיר סגרתמב

 תתמקד הנוכחית הסקירה .חשמל ייצור בתחום דבמיוחו האנרגיה בתחומי והסדרה מדיניות קביעת םשעניינ

 .בישראל

 

 הצעה או המלצה, משפטי ייעוץ, דעת חוות משום מהווה אינו בה האמור, ללקוחותינו כשירות ניתנת זו סקירה

 של ודיוקם לנכונותם כלשהי באחריות נושאים אינם דין עורכי, 'ושות נתן בן, ארדינסט .כלשהי בדרך לפעול

 הכלול במידע השימוש בגין שייגרם, ומין סוג מכל לנזק באחריות מקרה בשום יישאו ולא, ופרטיה הסקירה

 .זו בסקירה

 

 

 בברכה,

 נדב אולגן, עו"ד        מאירה עדר, עו"ד

 ארדינסט, בן נתן ושות', עורכי דין
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I. החלטות ממשלה 

 הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק .1

הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת שעניינה " 542התקבלה החלטת ממשלה מס'  20.9.2015ביום 

 ". האנרגיה במשק

היקף פליטת גזי לפיהם, במשק, יעדים לאומיים להפחתת פליטות גזי חממה ההחלטה קובעת  .1.1

 .2030שנת נפש בטון ל 7.7-ו ,2025בשנת  טון לנפש 8.8על יעמוד חממה ה

לצורך השגת היעדים האמורים, קבעה הממשלה יעדים להפחתה ולייעול צריכת האנרגיה  .1.2

  –במשק ולייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, כדלקמן 

2030.1לפחות עד לשנת  17%בשיעור של  צריכת החשמלצמצום  .1.2.1
 

  2030.2עד לשנת  20%בשיעור של  הנסועה הפרטיתצמצום  .1.2.2

לפחות מסך כל צריכת החשמל  13%ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בשיעור של  .1.2.3

 .2030חות בשנת פל 17%ובשיעור של  2025במשק בשנת 

קבעה (, 29.1.2009ם )מיו 4450בהקשר זה יש לציין כי בהחלטת ממשלה מס' 

מסך כל צריכת  10%של בשיעור  אנרגיה מתחדשתמיצור חשמל ל יעד הממשלה

על פי פרסום הרשות מיום  .2020עד לסוף שנת וזאת החשמל במשק, 

נכון  – להלן( 15 חוק משק החשמל )ר' סעיף ללתיקון  התייחסהבו , 26.10.2015

מתקנים ליצור חשמל באנרגיה מתחדשת בהספק של  שולבו במשק 2015לשנת 

 .מכלל היצור במשק החשמלבלבד  %2-כמגוואט, המהווים  800-כ

במסגרת ההחלטה הורתה הממשלה לשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לשר להגנת  .1.3

ימים החלטה המפרטת את האופן שבו  45תוך בהסביבה, לשר האוצר ולשר הכלכלה, להגיש 

 ימומשו היעדים.

שרים לענייני חקיקה הועדת וב תקייםלה צפוי( 1.11.2015הקרוב ) ביום ראשוןיש לציין כי  .1.4

בין (, אשר 1544/20פ/) 2015-חוק ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, התשע"ההצעת ב דיון

 וקביעתיעדים לאומיים מחייבים לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת  קביעת ,מטרותיו

 כלים ולוח זמנים ליישומם.

 להחלטה קישור

 

                                                 

 .  2015, על פי המגמות במשק נכון לשנת 2030בהחלטה הובהר כי הצמצום הוא ביחס לצריכת החשמל הצפויה לשנת  1
 . 2015הצמצום הוא ביחס למגמות במשק נכון לשנת  2

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec542.aspx
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II. רשות החלטות 

 הכרה בעלות הארכת תקופת החכירה של האוניה המגזזת על ידי חברת חשמל .2

בעלות הארכת תקופת החכירה של האוניה  להכירהתקבלה החלטת מליאת הרשות  26.10.2015ביום 

 . 2017אשר צפויה להסתיים באוקטובר  – ("חח"י)" חברת החשמל לישראל בע"מהמגזזת על ידי 

זאת על פי , ותהא לשנתיים נוספתעל פי ההחלטה, הארכת תוקף ההכרה בעלויות החכירה  .2.1

 בקשת החברה. 

תציג לרשות את תנאי חח"י הוא שתנאי לאישור הכרה תעריפית סופית בעלויות החכירה  .2.2

טרם התקשרה עם  נכון למועד קבלת ההחלטה חח"ישכן  –החכרת האוניה ברגע שאלה יגובשו 

 גורם מחכיר.

בנוסף, הרשות הבהירה בהחלטתה כי על חח"י להציג לרשות את הכדאיות של המשך הארכת  .2.3

 ועד לפיתוחו של מאגר גז נוסף. )שאושרו בהחלטה זו(  מעבר לשנתיים הנוספותתקופת החכירה 

יש לציין כי חח"י לא הציגה לרשות תחשיב כדאיות כלכלית ביחס להארכה הנוכחית, ולהחלטה 

 מסגרתה נבחנהאשר ב על ידי הרשות )ר' נספח להחלטה( שנערכהות כאמור צורפה בחינת כדאי

  .  ( אל מול התועלת משימוש בוLiquefied Natural Gas) LNG-עלות השימוש ב

 כדאיות הארכת תקופת החכירה -להחלטה  נספח; להחלטה קישור

 המחוברים לרשת ההולכהם סולאריים המוקמים במסגרת מכרזי קרקע ועבור מתקניהתעריף עדכון  .3

ם עבור מכרזי קרקע עדכון לוח התעריפיהתקבלה החלטת מליאת הרשות בעניין " 14.10.2015ביום 

 ".למתקני ייצור חשמל המחוברים לרשת ההולכה באמצעות טכנולוגיה סולארית

פרסמה הרשות, לשימוע הציבור, הצעת החלטה  10.9.2015ההחלטה התקבלה לאחר שביום  .3.1

 . בעניין זה

מתקנים סולאריים המוקמים במסגרת לכי תעריף הבסיס הרשות בהתאם להצעתה, קבעה  .3.2

ביחס לתעריף שנקבע  18%-כהפחתה של  –אג' לקוט"ש  31.9מכרזי קרקע יעמוד על 

 (, אשר היה בתוקף עד למועד זה.443, מישיבה 1)החלטה מס'  24.11.2014מיום  הבהחלטת

נע על ידי פרסומו של מכרז הקרקע באזור תמ התקבלה בעקבותעל עדכון התעריף ההחלטה יודגש, כי 

בתיאום עם רשות מקרקעי ישראל, ושומת  היא נקבעהרשות מקרקעי ישראל. על פי האמור בהחלטה, 

 .הקבוע בהרקע למכרז עודכנה בהתאם לתעריף הק

 ההחלטה נכנסה לתוקף ביום קבלתה. 

 להחלטה קישור

 

http://pua.gov.il/decisions/documents/1008_4_477_261015.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/nisp_a_1008.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/1002_1_476_141015.pdf
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 מתן רישיון לייצור חשמל בטכנולוגיה קוגנרציה .4

התקבלה החלטת מליאת הרשות בעניין מתן רישיון קבוע ליצור חשמל בטכנולוגית  8.10.2015ביום 

 שנה. 20. הרישיון ניתן לתקופה של מגוואט 64.55בהספק של קוגנרציה לחברת אשדוד אנרגיה בע"מ, 

  להחלטה קישור

 עדכון החלטה בעניין קביעת התעריפים המערכתיים –תמריץ להקמת מתקני קוגנרציה קטנים  .5

, מישיבה 4)החלטה מס'  6.8.2015רשות את סעיפי התחולה בהחלטתה מיום העדכנה  13.9.2015ביום 

 ( שעניינה קביעת תעריפים לשירותי ניהול מערכת החשמל )תעריפים מערכתיים(.471

עיקרי העדכון הינם החרגה מתחולת ההחלטה של יצרנים פרטיים אשר אינם אוחזים ברישיון )נכון 

מגוואט והם אינם מוכרים חשמל לאחר(, וכן הוספת הוראות  5להיום, יצרנים שהספק מתקנם הוא עד 

 הרטרואקטיבית של ההחלטה. ביחס לתחולה

 להחלטה המעודכנת קישור; קישור לסקירת ההחלטה

 החלטה מסכמת - 2015עדכון שנתי לתעריף החשמל ; עדכון תעריף שנתי לצרכני חברת חשמל .6

 .במשק הפחתה של תעריפי החשמלהתקבלו שתי החלטות רשות, שעניינן  7.9.2015ביום 

והן אף , 13.9.2015 יוםנכנסו לתוקף באשר , עודכניםלהחלטות האמורות מצורפים לוחות התעריפים המ

 בקביעת התעריפים אותם היא רשאית לגבות מצרכניה. חח"ייוכרו לאשר עלויות הפירוט את כוללות 

ישלמו שעל התמורה  לרבותפעילויות במשק החשמל, מגוון על  עתיד להשפיע רבותשינוי התעריפים 

 המעודכניםכי התעריפים . יש לציין צרכנים בעסקאות פרטיות לרכישת חשמל מיצרני חשמל פרטיים

 כוללים את השינויים המתחייבים, בין היתר, מפרסום התעריפים המערכתיים.

מסמכי השימוע מסגרת מתונות מעט מאלו שהוצעו ב ,יצוין כי הפחתות התעריף הכלולות בהחלטות

 .ןקדם לקבלתאשר 

 קישור לסקירת ההחלטות

 התעריפים המעודכנים לוחות; להחלטה המסכמת קישור; קישור להחלטה בעניין עדכון התעריף השנתי

 'מונה נטו'הארכת תוקף הסדרת  .7

התקבלה החלטת מליאת הרשות בעניין הארכת תוקף הסדרת 'מונה נטו', אשר התקבלה  7.9.2015ביום 

  –כדלקמן  3(,389, מישיבה 10)מס'  25.12.2012בהחלטת רשות מיום 

 . 31.12.2020עד ליום ההחלטה קובעת כי תוקף ההסדרה יוארך  .7.1

                                                 

מישיבה  2מס' -ו 425מישיבה  1, מס' 418מישיבה  4)מס'  20.4.2015-ו 1.5.2014, 23.1.2014ההסדרה עודכנה בהחלטות רשות מימים  3
460 .) 

http://pua.gov.il/decisions/documents/1001_475_1_081015.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/3333aaaa/EBN_1433849_2_______-_____________________________________11.10.2015.PDF
https://cdn-media.web-view.net/i/3333aaaa/EBN_1433849_2_______-_____________________________________11.10.2015.PDF
http://pua.gov.il/decisions/documents/1maarachtin_06_08_15.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/3333aaaa/EBN_1421880_1_______-_______________-_8.9.15_-_______.PDF
https://cdn-media.web-view.net/i/3333aaaa/EBN_1421880_1_______-_______________-_8.9.15_-_______.PDF
http://pua.gov.il/decisions/documents/997_6_474_07_09_15.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/997_6_474_07_09_15.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/998_7_474_07_09_15.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/nispb_nn_2015.pdf
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את תואם ( 2020עד לסוף שנת  –)קרי במסגרת הביאורים להחלטה הוסבר כי תוקף ההסדרה 

ייצור אנרגיה  10%(, להשגת יעד של 29.1.2009)מיום  4450מועד שנקבע בהחלטת ממשלה מס' 

 ממקורות מתחדשים מסך כל צריכת החשמל במשק. 

)מיום בנושא זה יש לציין, כי מאז קבלת ההחלטה התקבלה החלטת ממשלה חדשה 

נקבע  2025עד לסוף שנת  – כדלקמן(, אשר עדכנה את יעדי הממשלה האמורים, 20.9.2015

עד לסוף  17%-ליצור חשמל מאנרגיה מתחדשת מסך כל צריכת החשמל במשק, ו 13%יעד של 

  לעיל(. 1 )ר' בהרחבה בסעיף  2030שנת 

-במסגרת ההסדרה כהחשמל מגוואט, עד כה חוברו לרשת  400כוללת של שמתוך מכסה יצוין,  .7.2

 מגוואט. 60-יחוברו לרשת כזו סוף שנה למגוואט בלבד. כאמור בהחלטה, הרשות צופה שעד  45

   להחלטה קישור

 עדכון תעריף למתקני ייצור חשמל באמצעות מערכות רוח עסקיות לצריכה עצמית .8

למתקני ייצור חשמל באמצעות עדכון תעריף "התקבלה החלטת מליאת הרשות שעניינה  7.9.2015ביום 

 . "קילוואט 50שאינו עולה על , בהספק מערכות רוח עסקיות לצריכה עצמית

יצור חשמל באמצעות מערכות רוח לצריכה עצמית, למתקני במסגרת ההחלטה, עודכן התעריף  .8.1

  –, כדלקמן "(עסקיים מתקנים)" קילוואט 50קילוואט אך אינו עולה על  15שהספקם עולה על 

, אג' לקווט"ש 102.4ההחלטה קובעת כי תעריף הבסיס למתקנים אלו יעמוד על  .8.1.1

מגוואט )במצטבר בפריסה ארצית(  10וזאת עד להשגת מכסה בהספק מותקן של 

 , לפי המוקדם מביניהם.2017או עד לסוף שנת 

ספר התעריפים המעודכן שפורסם על ידי הרשות בספטמבר יש לציין שעל פי 

 האחרון, התעריף התקף למתקנים אלו עד לכניסתה לתוקף של החלטה זו, הוא

    4 .(6-6.6)לוח תעריפים  אג' לקווט"ש 120.84

במסגרת ההחלטה הובהר, כי התעריף למתקנים ליצור חשמל באמצעות מערכות  .8.1.2

"(, ביתיים מתקנים)" קילוואט 15אינו עולה על רוח לצריכה עצמית, שהספקם 

(. 6-6.6לוח תעריפים לפי )אג' לקווט"ש  154.56סך של יוותר ללא שינוי, ויעמוד על 

מגוואט או עד לסוף שנת  2עד למיצוי כמות מקסימלית של  תעריף זה יהיה בתוקף

 , לפי המוקדם מביניהם. 2016

לא תמוצה הכמות המקסימלית  2016קובעת כי ככל שעד לסוף שנת עוד ההחלטה  .8.1.3

ביחס ליתרת המכסה  2017מגוואט(, הרי שהתעריף לשנת  2למתקנים ביתיים )

  יהא התעריף הקבוע בהחלטה זו.

                                                 

 (.  6-6.6ולא  6-6.7ההחלטה מפנה למספרו הישן של לוח התעריפים )לוח תעריפים  4

http://pua.gov.il/decisions/documents/999_8_070915.pdf
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התעריף, ההחלטה קובעת כי אמות המידה יעודכנו כך שתתאפשר הקמה של בנוסף על עדכון  .8.2

כל ל קילוואט 150עד בהספק מותקן מצטבר של  בחצרי צרכן )שאינו ביתי(מתקנים עסקיים 

  ככל שהדבר אינו סותר או מפר את אחד מהתנאים הקבועים לחיבור מתקנים כאמור. – מתקן

במועד העדכון השנתי של התעריף המעודכן למתקנים עסקיים יכנס לתוקף  – תוקף ההחלטה .8.3

 .2016התעריף, החל משנת 

 להחלטה קישור

 מתן רישיונות ותיקון רישיונות מותנים לייצור חשמל  .9

מליאת הרשות בעניין מתן רישיונות ותיקון רישיונות מותנים ליצור התקבלו החלטות  7.9.2015ביום 

  חשמל, כמפורט להלן:

אנרגיה רפת צפון, -לביו ,גז-ביו יתמותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגי מתן רישיון .9.1

 חודשים.  42מגוואט. הרישיון ניתן לתקופה של  0.63, בהספק של שותפות מוגבלת

 קישור להחלטה

לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת )אנרגיית רוח(  ניםמתן רישיונות מותנים להקמת מתק .9.2

פקיעין ואנרג'יקס  –( 19090/56בע"מ ) 17, לרוח טובה וירוקה המחוברים לרשת החלוקה

מגוואט. הרישיונות ניתנו  6.6-ו 0.5ספק של , בה1עין השופט  –אנרגיות מתחדשות בע"מ 

 חודשים.  66לתקופה של 

במסגרת ההחלטה הובהר, כי גובה ההון העצמי אשר יעמידו מבקשות הרישיון )בהתאם לחובתן 

לתקנות משק החשמל )תנאים וחובות למתן רישיון וחובות בעל רישיון(,  20על פי תקנה 

פי העלות הנורמטיבית של בסיס מדד הטורבינות  , עלחושב באופן זמני בלבד (1997-תשנ"ח

לפיו, שווי מתקן הייצור לצורך רישיונות  – 5במועד עדכון ההסדרות התעריפיות למתקני רוח

יורו לכל קילוואט מותקן. העלות הנורמטיבית הסופית תיקבע בעת  1,520אלו יהיה בסך של 

 תה עת.מתן אישור התעריף, בהתאם לעלויות העדכניות שיחולו באו

 קישור להחלטה

ושל חברת אשדוד אנרגיה בע"מ  חברת רמת נגב אנרגיה בע"משל  הרישיונות המותניםתיקון  .9.3

י לייצור חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה )כל רישיון תוקן בהחלטה נפרדת אך התיקון ביחס לשנ

   –הרישיונות זהה( 

המועד להמצאת האישורים הנדרשים  נדחה בחודשייםלכל אחת מבעלות הרישיון  .9.3.1

להפעלת יחידות הייצור )לאחר סיום ביצוע בדיקות הקבלה(, כך שלאחר התיקון, 

                                                 

 (.454, ישיבה 2)החלטה מס'  23.2.2015בע בהחלטת הרשות מיום עדכון שנק 5

http://pua.gov.il/decisions/documents/1000_9_474_070915.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/992_1_474_070915.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/992_1_474_070915.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/993_2_474_07092015.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/993_2_474_07092015.pdf
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במקום  ,חודשים ממועד כניסת הרישיונות המותנים לתוקף 66אבן הדרך תתקיים 

 חודשים לאחר מועד זה.  64

במסגרת ההחלטות הובהר, כי תיקון הרישיונות נעשה בהתאם לקבוע בהוראות  .9.3.2

 2005-( לתקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי(, תשס"ה2)ב11תקנה 

(, לפיהן, הרשות רשאית להאריך את תוקף הרישיונות "תקנות משק החשמל)"

 . באישור השרכאמור לעיל, 

ת, שתי בעלות הרישיונות הגיעו לסגירה יש לציין כי בהתאם לאמור בהחלטו

 .19.9.2012פיננסית ביום 

 חברת אשדוד אנרגיה בע"מאישרה הרשות את רישיונה הקבוע של  8.10.2015יוער כי ביום  .9.4

 לעיל(.   2 )ר' סעיף 

 אשדוד אנרגיה -קישור להחלטה ; רמת נגב אנרגיה -קישור להחלטה 

, לייצור חשמל בטכנולוגית אלון מרכזי אנרגיה גת, שותפות מוגבלת נה המותנה שלתיקון רישיו .9.5

 קוגנרציה. בין היתר, נערכו ברישיון התיקונים הבאים: 

 .מגוואט 69-מגוואט ל 55.8-תוקן מ – הספק המתקן .9.5.1

ייצור החשמל חלף ייצור חשמל בטורבינת גז פתוחה,  – קונפיגורצית המתקן .9.5.2

מגוואט וטורבינת קיטור  49גז בהספק של , הכולל טורבינת משולביעשה במחזור 

 מגוואט. 20-בהספק של כ

הוארכו המועדים להצגת עמידה באבני הדרך  – הארכת מועדים באבני הדרך .9.5.3

 12-שעניינן קבלת היתר בניה, הוכחת סגירה פיננסית וההפעלה המסחרית ב

תב יצוין, כי ככל הנראה נפלה טעות בביאורים להחלטה, שם נכ 6.חודשים כל אחד

    חודשים בהתאמה.    24-ו 24, 20-כי מועדים אלו הוארכו ב

 קישור להחלטה

 יצור חשמל בטכנולוגיה קונבנציונאליתלי קבועתיקון רישיון מותנה ומתן רישיון  .10

הרשות שעניינה תיקון רישיון מותנה ומתן רישיון קבוע לחברת התקבלה החלטת מליאת  2.9.2015ביום 

  –"(, כדלקמן החברהדליה אנרגיות כח בע"מ )"

                                                 

חודשים( ממועד כניסתו לתוקף של הרישיון המותנה; מועד הסגירה הפיננסית  28חודשים )במקום  40המועד לקבלת היתר בניה יהיה  6
חודשים  78המסחרית יתרחש תוך  חודשים( ממועד כניסתו לתוקף של הרישיון המותנה; מועד ההפעלה 30חודשים )במקום  42יתרחש 

 חודשים( ממועד כניסתו לתוקף של הרישיון המותנה. 66)במקום 

http://pua.gov.il/decisions/documents/994_3_474_070915.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/995_4_474_070915.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/996_5_474_070915.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/996_5_474_070915.pdf
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במסגרת ההחלטה נדחה בחודש המועד לסיום ההקמה של המתקן  – תיקון רישיון מותנה .10.1

7ולסנכרונו לרשת החשמל, ובהתאמה, תוקף הרישיון המותנה הוארך גם הוא בחודש.
 

הובהר, כי תיקון הרישיון נעשה בהמשך לקרות הסגירה הפיננסית )ביום  במסגרת ההחלטה

( לתקנות משק החשמל, המתירות לרשות 2)ב11(, ובהתאם לקבוע בהוראות תקנה 6.12.2012

 .באישור השרלתקן את תוקף הרישיון כאמור לעיל 

 454.73בהספק של במסגרת ההחלטה אושר רישיונה הקבוע של החברה,  – מתן רישיון קבוע .10.2

 שנה. 20הרישיון ניתן לתקופה של  )כולל שלוש ערכות שיפור(. מגוואט

בהחלטתה, הבהירה הרשות כי לצורך ההסדרים התעריפיים החלים על החברה, לא תילקח 

בחשבון תוספת ההספק המותקן בגין ערכות השיפור ביחידות היצור של החברה, וכן ההספק 

)במסגרתה אושר לחברה רישיון קבוע  5.7.2015 ביחידות היצור נשוא החלטת הרשות מיום

 מגוואט(.  456.92נוסף, בהספק של 

 להחלטה קישור

III.  רשות -שימועים 

 וולטאים-הסדרות תעריפיות למתקנים סולאריים פוטו .11

, מיום 476, שתי החלטות של מליאתה )מישיבה מס' לשימוע הציבורפרסמה הרשות,  20.10.2015 ביום

שהספקם אינו עולה וולטאים -ים פוטויסולאר הסדרה תעריפית למתקנים(, האחת שעניינה 14.10.2015

-ים פוטויסולאר הסדרה תעריפית למתקנים"(, והשנייה שעניינה מתקנים קטניםמגוואט )" 5על 

 ."(מתקנים גדוליםאט )"מגוו 5שהספקם עולה על וולטאים 

מגוואט לטובת הקמת מתקנים קטנים, ומכסה  45במסגרת הצעות ההחלטה מוצע להקצות מכסה של 

המכסה  מגוואט( לטובת הקמת מתקנים גדולים. 90-מגוואט )עם אפשרות הגדלה ל 70נוספת של 

אט עם אפשרות מגוו 30מגוואט( לבין רשת ההולכה ) 40למתקנים גדולים תחולק בין רשת החלוקה )

 מגוואט(.  50-הגדלה ל

בעוד שביחס למתקנים גדולים הצעת ההחלטה קובעת כי הקמתם תעשה באמצעות הליך 

הרי שביחס למתקנים הקטנים,  –קבלת/חידוש רישיון מותנה )שתנאי הסף לקבלתו קבועים בדין( 

 .םהצעת ההחלטה לא מבארת מהן דרישות הסף להקמת

כאשר רמות  – דורגמבאופן התעריף יקבע נקבע הסדר תעריפי דומה, במסגרתו שתי הצעות ההחלטה ב

, ועד אג' לקווט"ש 27של התעריף בשתי הצעות ההחלטה זהות, ונעות מתעריף בסיס מינימלי בסך 

 .  ותהסדרבכל אחת מהקבוע  מנגנוןוזאת בהתאם לאג' לקווט"ש,  31.1של לתעריף מקסימלי בסך 

 . 10.11.2015ניתן להגיש עד ליום  ותת ההחלטותגובות להצע

                                                 

 חודשים ממועד זה.  66חודשים ממועד כניסת הרישיון המותנה לתוקף, במקום  67כך שלאחר התיקון, שני המועדים יתרחשו  7

http://pua.gov.il/decisions/documents/473_1_991_02_09_15.pdf
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 לסקירת השימועים קישור

 מתקנים גדולים -קישור להצעת ההחלטה ;  מתקנים קטנים -קישור להצעת ההחלטה 

 וולטאים לצריכה עצמית-ה שביעית למתקנים פוטוהסדר .12

מגה ואט(  20) –הסדרת עודפים שעניינה "התפרסמה, לשימוע הציבור, הצעת החלטה  9.9.2015ביום 

לייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת, באמצעות מיתקנים קטנים בטכנולוגיה 

  (."ההסדרה"-ו "הצעת ההחלטה" )"KW 50וולטאית , בהספק שאינו עולה על -פוטו

בהספק של צמי )באה בהמשך להסדרות רשות קודמות למתקנים סולאריים לייצור עזו הסדרה  .12.1

זאת  –מגוואט  290מתקנים בהספק כולל של קילוואט( אשר במסגרתן הוקמו עד כה  50עד 

 למתקנים מסוג זה.   מגוואט אשר קבעה הממשלה 310לעומת יעד של 

על פי האמור בהצעת ההחלטה, אמות המידה למימוש ההסדרה תהיינה בהתאם לקבוע  .12.2

וכן נוהל רישום למעט קביעת התעריף  8)והעדכונים לה(, 25.12.2012בהחלטת הרשות מיום 

  –הבקשה, כדלקמן 

על פי הצעת ההחלטה, תעריף הבסיס למתקנים  – תעריף למתקנים בהסדרהה .12.2.1

בהתאם  31.12.2015יעודכן ביום זה תעריף  .שאג' לקווט" 37בהסדרה יעמוד על 

 לנוסחת ההצמדה הקבועה בהצעת ההחלטה. 

ריפים הקודם למתקנים מסוג זה, כפי שעודכן בהחלטה יש לציין כי לוח התע

לצרכנים תעריף נפרד ו לצרכנים עסקיים אחדתעריף קבע  24.12.2013,9מיום 

במסמך יחד עם זאת,  .בהצעת ההחלטה הנוכחית לא נעשית הפרדה זו .ביתיים

למתקנים כי ההסדרה מיועדת  ,נכתבהמתודולוגיה שצורף להצעת ההחלטה 

   .עסקיים

  – הגשת הבקשה נוהל .12.2.2

צרכן המעוניין להצטרף להסדרה ירשם באתר האינטרנט של  .12.2.2.1

, על בנפרדמחלק היסטורי נדרש לרשום כל אחד מצרכניו  .חח"י

  מספר המונה של המחלק ההיסטורי.

ימים ממועד הרישום באתר, יזמן בעל רישיון חלוקה  5בתוך  .12.2.2.2

)לרבות מחלק היסטורי( את הצרכן למשרדיו לצורך רישום 

יש לציין כי ההסדרה מזרזת את הבקשה להצטרפות להסדרה. 

הליך הגשת הבקשה לעומת ההסדרה הקודמת, אשר קבעה כי 

 ימי עבודה. 30זימון כאמור יעשה בתוך 

                                                 

 לספר אמות המידה.. אמות המידה קבועות בפרק ח', סימן ג' 389, מישיבה 9החלטה מס'  8
 .2015כפי שפורסם בספר התעריפים בספטמבר  5-6.6לוח תעריפים ; 417, מישיבה 9החלטה מס'  9

https://cdn-media.web-view.net/i/3333aaaa/EBN_1441622_1_______-__________________________________21.10.15.PDF
http://pua.gov.il/hearings/documents/_shimuhahasdara__pv_male.pdf
http://pua.gov.il/hearings/documents/shimuha_1441015_476_5mw.pdf
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מחלק ובדיקת עמידתו בתנאי הסף לאחר הגשת הבקשה ל .12.2.2.3

להצטרפותו להסדרה )כקבוע באמות המידה(, יקבל הצרכן 

 .התחייבות לחיבור לרשת החשמל

הצעת ההחלטה מבהירה כי במסגרת תנאי הסף, ייבדק הצורך 

להשקיע בהקמת תשתית חדשה )או שדרוגה( לצורך הקמת 

      . וזאת כדי למנוע השקעה מיותרת בתשתיות –המתקן 

הרישום באינטרנט עבור מתקנים ככל שתתקבל ההחלטה, ל פי האמור בהצעת ההחלטה, ע .12.3

יש להדגיש כי גם מתקנים אשר ביצעו רישום בעבר, יידרשו ברישום . 1.11.2015אלו יחל ביום 

 להיכלל בהסדרה הנוכחית. כדילרישום( וזאת  חח"יקבע תפי ההנחיות והכללים של) מחדש

במסגרת ההסדרה ) חח"ילאור תופעת הרישומים הכפולים באתר האינטרנט של יתרה מכך, ו .12.4

סנקציות לצרכנים שיבצעו רישום כפול הנוכחית , הרשות שוקלת לקבוע בהסדרה (השישית

  ת חיבור. וקנסות וביטול בקשהטלת לרבות  –באתר 

יום ל מגוואט( או עד 20למיצוי המכסה )עד החל מיום קבלתה וההסדרה תחול  – תחולה .12.5

ההסדרה תחול אך ורק על מבקשי  הובהר, כי בהצעת ההחלטה , לפי המוקדם.31.12.2016

    .בקשתם לחיבור המתקן לרשת החשמל לאחר כניסת ההסדרה לתוקףאת חיבור אשר הגישו 

 .  8.10.2015תגובות להצעת ההחלטה ניתן היה להגיש עד ליום 

 מסמך המתודולוגיה לקביעת ההסדרה; קישור להצעת ההחלטה

 תעריף למתקני רוחלמדרגת ה( ושימוע משלים 1)ו()35-ו 190תיקון אמות מידה  .13

תיקון אמת מידה ( 1: )ת אלהבשלושהתפרסמה, לשימוע הציבור, הצעת החלטה שעניינה  9.9.2015ביום 

 (2קילוואט(; ) 50ייצור חשמל מאנרגיית רוח בהספק העולה על מתקן ללרשת החשמל של חיבור ) 190

שימוע ( 3)-ו ;החלוקה שימוע משלים לעניין מדרגת התעריף המופחתת למתקני רוח המחוברים לרשת

 "(.הצעת ההחלטה)" ( לעניין חיבור חריג1)ו()35לעניין תיקון אמת מידה 

 להלן יפורטו עיקרי הצעת ההחלטה. 

 קילוואט 50ייצור חשמל מאנרגיית רוח בהספק העולה על חיבור מתקן ל – 190תיקון אמת מידה 

שהספקן גדול חוות רוח  שללרשת החשמל ן את נוהל חיבורמסדירות  190 הוראות אמת מידה .13.1

  .קילוואט 50-מ

הוראות אמת המידה כפי שמנוסחות היום מגדירות "חוות רוח" כאגד מערכות לייצור חשמל  .13.2

אמת המידה קובעת . בהתאמה, ת לרשת החשמל בנקודת חיבור אחתוהמתחברמאנרגיית רוח 

יתרה מכך, אמת בהתאם להספקה המותקן. , חיבור אחד בלבדסש"ח יקצה לכל חוות רוח כי 

של חוות רוח נפרדות תשתיות בין צוות המקצועי ברשות לחייב יזם לאחד המידה מאפשרת ל

 לצורך חיבורן לרשת ההולכה.וזאת סמוכות המתחברות לרשת החלוקה, 

http://pua.gov.il/hearings/documents/male_hasdara_090915.pdf
http://pua.gov.il/hearings/documents/male_hasdara_090915.pdf
http://pua.gov.il/hearings/documents/odafim_20_homer_reka.pdf
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הגבלה הקיימת היום על חיבור חוות רוח לרשת ה ל אתבטבמסגרת הצעת ההחלטה מוצע ל .13.3

ההגדרה של "חוות רוח", כך שלאחר את בין היתר,  ,תקן, ולבנקודת חיבור אחתהחשמל 

התיקון חוות רוח תוגדר כמערכת לייצור חשמל מאנרגיית רוח או מערכות כאמור המשורשרות 

 כוללת הגבלה של חיבור יחיד לרשת החשמל.אינה המוצעת כאמור, ההגדרה  10חשמלית.

עליון, המתח ה ותלרשת מסוג זה חוות רוח ה שלחיבורלתקן את אופן גם מוצע ביחס לכך,  .13.4

  חיבור הנדרש.גודל הבהתאם לנמוך, האו גבוה ה

 שימוע משלים למדרגת התעריף המופחת למתקני רוח המחוברים לרשת החלוקה

הרשות את התייחסות הציבור לעניין מדרגת התעריף מבקשת במסגרת הצעת ההחלטה  .13.5

תקני רוח המחוברים לרשת ( למ454, ישיבה 2)מס'  23.2.2015ה מיום תהמופחת שקבעה בהחלט

 החלוקה. 

קבעה בין היתר, ו ,ההסדרות התעריפיות למתקני רוחאת  עדכנה 23.2.2015ההחלטה מיום 

לרשת  המחוברותרוח בין חוות להמחוברות לרשת ההולכה רוח חוות הפרדה תעריפית בין 

של  הפרשים בעלויות ההקמהה . על פי האמור בהחלטה, ההפרדה נועדה לשקף אתהחלוקה

 .כל סוג מתקן

תחול על כל מבקש רישיון )ככל שתתקבל( ההחלטה על פי האמור בהצעת ההחלטה,  – תחולה .13.6

עד למיצוי כמות תעריפית של זאת ואו בעל רישיון מותנה שטרם ניתן לו אישור תעריפי מותנה, 

  . מגוואט 300

     חיבור חריג לרשת החשמל – (1)ו()35תיקון אמת מידה 

( אשר עניינה 1()ו)35של אמת מידה  מעודכןבמסגרת הצעת ההחלטה פרסמה הרשות נוסח  .13.7

 חיבור חריג לרשת החשמל של צרכן )לרבות צרכן שבחצריו מתקן ייצור(. ב

 .   8.10.2015תגובות להצעת ההחלטה ניתן היה להגיש עד ליום 

 קישור להצעת ההחלטה

IV. רשות - פרסומים 

 ,היקפי הפיצויים לצרכנים את האפשרות להגדיל אתבוחנת  רשות כי היאהפרסמה  27.10.2015ביום  .14

על פי האמור בפרסום, . האחרוניםיר ורועי מזג האויא מהלךשהתרחשו בניתוקי החשמל  בגיןשיתקבלו 

וכן תבחן הטלת קנסות גבוהים על החברה, לצד ביחס לאמות המידה הרשות תבחן את התנהלות חח"י 

 הגדלת היקפי הפיצוי לאזרחים בשל ניתוקי החשמל.

                                                 

 על פי הצעת ההחלטה, מערכות לייצור חשמל המשורשרות חשמלית ייקראו "מקבץ". 10

http://pua.gov.il/hearings/documents/shimua_male_090915.pdf
http://pua.gov.il/hearings/documents/shimua_male_090915.pdf
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, א', אשר על פיהן48עוד במסגרת הפרסום, הרשות מפנה את ציבור הצרכנים להוראות אמת מידה 

על פי  11.לי לפיצוי )ללא דרישה לקיום או הוכחת נזק( בגין אי סדירות באספקת החשמצרכן יהיה זכא

ש"ח כפול ממוצע צריכה שעתי של המתקן בשנה  1.8 הפיצוי יעמוד על סך שלהוראות אמת המידה, 

  .קלנדרית, וזאת מהשעה הראשונה להפרעה

 לפרסום קישור

 קישור לפרסום;  1996-, תשנ"וחוק משק החשמללהתייחסות לתיקון פרסמה הרשות  26.10.2015ביום  .15

מגוואט לטובת הקמת  114של נוספת  ת מכסהוקצפרסמה הרשות את החלטתה לה 20.10.2015ביום  .16

. הפרסום מתייחס לשני שימועים בתעריפי תמחור מדורגים וולטאים-ייצור חשמל פוטו מתקני

עד )שהספקם  ם כאמורנילמתקשפורסמו על ידי הרשות באותו יום, שעניינם הקצאת מכסות תעריפיות 

 .לעיל( 11 בסעיף השימועים מגוואט( )ר' פירוט  5-ומעל ל

 לפרסום קישור

בנושא תעריף חח"י למקטעי רשת  NAVIGATפרסמה הרשות דוח של חברת הייעוץ  19.10.2015ביום  .17

עתיד על פי האמור בפרסום, הרשות בוחנת עתה את ממצאי הדוח לקראת שימוע לציבור ש חשמל.ה

 .יערך ביחס לשינוי בסיס התעריףלה

, ולפיכך אינם כוללים 2014מבוסס על נתונים אשר נכונים לסוף שנת על פי האמור בפרסום, הדוח 

 שינויים תעריפיים אשר התרחשו במהלך השנה האחרונה. 

 לפרסום קישור; לדוח קישור

                                                 

שעות  20עולה על שמשכה  הפרעה – מחובר לרשת המתח הגבוההביחס למתקן צריכה האירועים המזכים בפיצוי יהיו כדלקמן:  11
שעות  24עולה על שמשכה  הפרעה –הנמוך מחובר לרשת המתח הביחס למתקן צריכה שעות מצטברות בשנה קלנדרית;  40, או רצופות
 שעות מצטברות בשנה קלנדרית. 48, או רצופות

http://pua.gov.il/publications/pressreleases/documents/menutakim_sufa_2015_press.pdf
http://pua.gov.il/publications/documents/hityasut_hok_mashek_hasmal.pdf
http://pua.gov.il/publications/pressreleases/documents/114mw_press.pdf
http://pua.gov.il/publications/documents/final%20report%20navigant%2019%2010%2015.pdf
http://pua.gov.il/publications/pressreleases/documents/navgante-19-10-15.docx.pdf

