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I. רשות - החלטות 

 הארכת תוקף ההסדרים התעריפיים למתקני קוגנרציה .1

הארכת תוקף ההסדרים התעריפיים למתקני התקבלה החלטת מליאת הרשות בעניין " 6.8.2015ביום 

 "(.ההחלטה" )"וואט הפועלים על גז טבעי-מגה 16-קוגנרציה הגדולים מ

 כדלקמן: ,קוגנרציהעל פי ההחלטה, הרשות האריכה את תוקף ההסדרים התעריפיים ליצרני  .1.1

תקופת ההסדר התעריפי ליצרני קוגנרציה, שנקבע הארכה בשנה נוספת של  .1.1.1

 בהסדר זה, .31.12.2016עד ליום , (394, מישיבה 1)מס'  21.1.2013יום החלטה מב

מתקני קוגנרציה המופעלים בגז  ביחסייצור הרכיב לוח תעריפים מעודכן ל פורסם

1.המחוברים לרשת ההולכהוטבעי 
 

בתוקף עד הגעה להספק זה יהיה הובהר, כי הסדר הנוכחית במסגרת ההחלטה 

 , לפי המוקדם מביניהם.31.12.2016מגוואט, או עד ליום  1,000מצטבר של 

, 4)מס'  11.1.2015שנקבע בהחלטה מיום תעריפי ההסדר השל הארכה בשנה נוספת  .1.1.2

 16בהספק העולה על  קוגנרציהטכנולוגיית ב חשמליצור ל מתקניםל(, 450מישיבה 

מגוואט, אשר אינם עומדים בתנאי הנצילות האנרגטית לפי תקנות משק החשמל 

, נקבעו תעריפי הסדר זה במסגרת ."(תקנות קוגנרציה)" 2004-)קוגנרציה(, תשס"ה

עודכן בהחלטה זה יש לציין כי הסדר  .בהסדרליצרנים  זמינות ותעריפי אנרגיה

 להלן(. 7 ף )המפורטת בסעי 12.7.2015מיום 

 הםחלה עלי 21.1.2013מיום החלטה השעל פי ההחלטה, ההסדר יחול על יצרנים 

ותוקפה יהיה עד  ,אינם עומדים בתנאי הנצילות כאמורהם ו, לעיל( 1.1.1 )ר' סעיף 

אישורים תעריפיים שיתקבלו עד ( 2)או  2;31.12.2016יום ( 1למוקדם מבין: )

באמצעות ותנים לייצור חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה ולבעלי רישיונות קבועים ומ

 מגוואט. 1,000בהיקף מצטבר של עד  ,גז טבעי

 ענייןב( 403, מישיבה 9)מס'  3.6.2013מיום רשות ההחלטת הארכה בשנה נוספת של  .1.1.3

בהחלטה הובהר כי הארכת  31.12.2016.3עד ליום  ,הסדרים תעריפיים תומכי מימון

 ביחס ליצרני קוגנרציה בלבד. תוקף ההסדרה כאמור הוא 

על בעלי רישיונות ייצור בטכנולוגיית קוגנרציה, בהספק מצטבר של ההסדר יחול 

  מגוואט. 1,000עד 

                                                 

(, במסגרתה נקבעו שני לוחות תעריפים למתקני קוגנרציה המופעלים בגז טבעי 1.5.2008)מיום  211עדכנה את החלטה  394החלטה  1
איחדה בין לוחות  394לוח אחד למתקנים במחזור פתוח ולוח שני למתקנים במחזור סגור. החלטה  –והמחוברים לרשת ההולכה 

 ריפים מעודכן כאמור לעיל. התעריפים הנ"ל וקבעה לוח תע
 . 11.1.2015חלה מיום קבלתה, ולכן תקפה רק עבור מי שקיבל אישור תעריפי לאחר יום  11.1.2015יש לציין כי ההחלטה מיום  2
 . 5.9.2012-ו 19.7.2009יוער כי ההחלטה הנ"ל עדכנה החלטות קודמות בעניין זה מימים  3
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במסגרת העדכון  ("סש"חעל פי ההחלטה, הרשות תכיר בעלויות האמורות לספק שירות חיוני )" .1.2

 השנתי, לרבות עלויות הנובעות מייצור החשמל בהתאם לחובת הרכישה החלה עליו. 

עד לסוף שנת הסדרת המשך ליצרני קוגנרציה, כי הרשות תפרסם לשימוע  בהחלטה הובהר .1.3

2016. 

 להחלטה קישור

 (קביעת תעריפים לשירותי ניהול מערכת החשמל )תעריפים מערכתיים .2

הרשות שעניינה "קביעת תעריפים לשירותי ניהול של מערכת התקבלה החלטת מליאת  6.8.2015ביום 

 "(.ההחלטההחשמל )תעריפים מערכתיים(" )"

הרשות את העלויות המוכרות  בעה, ק28.7.2014במסגרת ההחלטה, ובהמשך לשימוע להחלטה מיום 

ואת  (2015לשנת  מלש"ח 3,242לשירותי ניהול המערכת המסופקים על ידי מנהל המערכת )סך של 

  .(אג' לקווט"ש 5.4)תעריף משוקלל בסך של  שירותי ניהול המערכת הנגזר מעלות זו ףערית

גבוהים במרבית המש"בים ביחס לתעריפים נקבעו בהחלטה שיודגש, כי תעריפי ניהול המערכת 

  .שהוצגו במסגרת השימוע להחלטה

( מספקים אשר רוכשים חשמל 2; )חח"י( 1, חובת תשלום התעריפים תחול על )על פי האמור בהחלטה

לרבות מי  ,( יצרנים עצמיים3; )(סוגי צרכניםלאו )מיצרני חשמל פרטים ומוכרים חשמל לצרכנים 

צרכנים )אך למעט  מגוואט 5שמייצר חשמל לצריכה עצמית ואינו מוכרו לאחר, בהספק שאינו עולה על 

 .(שהצטרפו להסדרת 'מונה נטו'

 להחלטה קישור

 לסקירה שהוכנה והופצה על ידי משרדנו קישור

 ייצור חשמלנות למתן רישיו .3

 קבוע, כמפורט להלן:רישיון ו המותנ ןהתקבלו החלטות מליאת הרשות בעניין מתן רישיו 6.8.2015ביום 

גז לאקו אנרגיה גליל בע"מ, -מתן רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית ביו .3.1

 חודשים. 42מגוואט. הרישיון המותנה ניתן לתקופה של  1.2בהספק של 

 להחלטה קישור

מתן רישיון קבוע להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחובר לרשת החלוקה,  .3.2

מגוואט. הרישיון ניתן  55אנלייט, שותפות מוגבלת, בהספק של -חלוציות-לאשכול חבצלת

 שנה. 20לתקופה של 

 להחלטה קישור

 

 

http://pua.gov.il/decisions/documents/988_3_471_06_08_2015.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/989_4_471_06_08_15_f.docx.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/3333aaaa/EBN_1403395_1_______-__________________12.8.15.PDF
http://pua.gov.il/decisions/documents/987_2_471_06_08_15.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/986_1_06_08_2015_471.pdf
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 לטיוטת מתווה הגזת התייחסות הרשו .4

ל"טיוטת המתווה בענין הגדלת כמות הגז  ההתייחסותפרסמה הרשות את  20.7.2015ביום  .4.1

 'כריש', 'לויתן'ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי  'תמר'הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי 

 יעל יד, 30.6.2015ביום להתייחסות הציבור  מהפורס . טיוטת המתווהושדות גז נוספים" 'תנין'ו

  ."(משרד האנרגיה)" משרד תשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

 ב נספח; נספח א; קישור להחלטה

 מתן רישיון אספקה ורישיון ייצור קבוע .5

התקבלו החלטות מליאת הרשות בעניין מתן רישיון אספקה ורישיון לייצור חשמל,  12.7.2015ביום 

  כמפורט להלן:

 16 שנה. כמפורט בסעיף  20לדליה אנרגיות כוח בע"מ, לתקופה של ספקת חשמל לא מתן רישיון .5.1

 ,את הרישיון "(השרשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים )"אישר  13.7.2015להלן, ביום 

 והרישיון נכנס לתוקף.

 להחלטה קישור

וולטאית המחובר לרשת ההולכה -קבוע למתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו מתן רישיון .5.2

 שנה. 20הרישיון ניתן לתקופה של  מגוואט. 40בהספק של , קטורה סולאר, שותפות מוגבלתל

 להחלטה קישור

 תיקון רישיונות ייצור מותנים .6

תיקון המועדים להשלמת אבני הדרך  בדברהתקבלה החלטת מליאת הרשות  12.7.2015ביום  .6.1

)להקמת  איי.פי.פי אלון תבור בע"מ ואיי.פי.פי רמת גבריאל בע"מברישיונות המותנים של 

  כמפורט להלן: ,מגוואט כל אחד( 73מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה, בהספק של 

4חודשים; 6-ב נדחהגירה הפיננסית הסמועד  .6.1.1
 

חודשים  36-חודשים )אך יחול לא יאוחר מ 18-ב נדחהמועד ההפעלה המסחרית  .6.1.2

   5ממועד אישור הסגירה הפיננסית(.

 מימים ות הרשותאינה גורעת מהחלטבאה בהמשך וחלטה הרשות הבהירה בהחלטתה כי הה .6.2

דרך ברישיונות(, המועדים להשלמת אבני )בדבר הארכת  23.6.2014-ו 20.10.2013, 8.7.2013

והשבה לגובה הערבות המקורי כתנאי  מגובה הערבות 35%סכום של לרבות ביחס לחילוט 

 .קוגנרציה( )ג( לתקנות15בהתאם להוראות תקנה להארכת המועדים כאמור )

                                                 

איי.פי.פי רמת חודשים ממועד כניסת הרישיון המותנה לתוקף; המועד ל 60-חודשים ל 54-ארך מהו איי.פי.פי אלון תבור בע"מהמועד ל 4
 חודשים ממועד כניסת הרישיון המותנה לתוקף. 54-חודשים ל 48-הוארך מ גבריאל בע"מ

איי.פי.פי רמת חודשים ממועד כניסת הרישיון המותנה לתוקף; המועד ל 96-חודשים ל 78-הוארך מ איי.פי.פי אלון תבור בע"מהמועד ל 5
 חודשים ממועד כניסת הרישיון המותנה לתוקף.  90-חודשים ל 72-הוארך מ גבריאל בע"מ

http://pua.gov.il/decisions/documents/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%90.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%91.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/985_3_12_07_15_467.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/983_1_12_07_15_467.pdf
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כי הארכת המועדים ו 6,ת הצדדיםמתקבלת בהמשך להסכמ יאהכי בנוסף, בהחלטה הובהר  .6.3

7.)ו( לתקנות קוגנרציה10הוראות תקנה במסגרת ההחלטה הנוכחית נעשית בהתאם ל
 

 קישור להחלטה

 קוגרנציהטכנולוגיית ב יצור חשמלימתקנים להסדר תעריפי לעדכון  .7

עדכון הסדר תעריפי לבעלי רישיונות ייצור התקבלה החלטת מליאת הרשות בעניין " 12.7.2015ביום 

אשר אינם עומדים בתנאי הנצילות האנרגטית לפי תקנות , MW 16קבועים בקוגרנציה, בהספק מעל 

  "(.ההחלטה" )"2004-משק החשמל )קוגנרציה(, התשס"ה

טכנולוגיית בחשמל ייצור ל מתקניםתעריפי לההסדר ה תיקנה הרשות אתהחלטה, הבמסגרת  .7.1

מגוואט, אשר אינם עומדים בתנאי הנצילות האנרגטית לפי  16קוגנרציה בהספק העולה על 

 הסדרב. "(ההסדר"בסעיף זה , 11.1.2015נקבע בהחלטת רשות מיום  ההסדר) תקנות קוגנרציה

 תעריפי זמינות ותעריפי אנרגיה ליצרנים בהסדר.נקבעו 

 על פי ההחלטה הנוכחית, ההסדר יתוקן כדלקמן:  .7.2

שנתית  מחירת מתקן עד לגובה תקרישולם לבעל ההסדר קובע תעריף זמינות אשר  .7.2.1

בתחילת כל שנה קלנדרית  עודכןתקרת המחיר תעל פי ההסדר,  (.הקבועה בהסדר)

מקדם ההתאמה נוסחת בהתאם ל, המשוקללתבגין עליה ריאלית בעלות הייצור 

נוסחת מקדם הרשות את עדכנה , החלטה הנוכחיתב (.AFPבהסדר ) ההקבוע

  ;שנקבעה בהסדר ההתאמה

 כתב", ולא, כפי שנלמתקןמחיר השנתית תהא "תקרת המחיר השנתית תקרת ה .7.2.2

  ;"לקילווט מותקןבהסדר "תקרת המחיר השנתית 

העולה בהספק מותקן )על רישיון יצור בקוגנרציה על יצרן בעל פי ההסדר, הוא יחול  .7.2.3

 ההסדר. , אשר טרם קיבל אישור תעריפי במועד פרסום מגוואט( 16על 

 ההחלטה הנוכחית קובעת, כי במקום סעיף התחולה הנ"ל הקבוע בהסדר, סעיף

הסדר תעריפי זה יחול על יצרן חשמל שאינו עומד "יקבע כדלקמן:  התחולה

כהגדרתו בהחלטה זו לעיל, שטרם קיבל  בתנאי הנצילות[ –]צ"ל  בתנאי קוגנרציה

 ."חלה עליו 394אישור תעריף ושהחלטה 

עד ליום )לרבות התיקון לו( הסדר זה הרשות האריכה , 6.8.2015מיום  היש לציין שעל פי החלט .7.3

    לעיל.  1.1.2, כמפורט בסעיף 31.12.2016

 להחלטה קישור

                                                 

 חשמל ואח'. –ציבוריים  איי.פי.פי אלון תבור ואח' נ' הרשות לשירותים 4467/14הסכמת הצדדים קיבלה תוקף של פסק דין בבג"צ  6
כי הסיבות הוכח בכל פעם, אם נוספת שנה המועדים הקבועים ברישיונות באית להאריך את שהרשות רעל פי הוראות התקנות,  7

 יהם.לא נגרמו בשל מעשה או מחדל של בעל הרישיון, ולבעל הרישיון לא הייתה שליטה עללעיכובים 

http://pua.gov.il/decisions/documents/984_2_12_07_15_467.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/984_2_12_07_15_467.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/986_4_467_12_07_15.pdf


     

 

 

- 7 - 

 מתן רישיון לייצור חשמל בטכנולוגיה קונבנציונאלית לחברת דליה אנרגיות כוח בע"מ .8

קבוע למתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה  בדבר מתן רישיוןהתקבלה החלטת מליאת הרשות  5.7.2015 ביום

 שנה. 20. הרישיון ניתן לתקופה של מגוואט 456.93בהספק של קונבנציונאלית לדליה אנרגיות כוח בע"מ, 

 . לחברה אספקהרישיון  מתן בדברהרשות  התקבלה החלטת 12.7.2015לעיל, ביום  5.1 בסעיף  אמורכ

 להחלטה קישור

II. רשות - שימועים 

 מידה )צרכנות(האמות לנים שינויים ועדכו .9

שינויים ועדכונים אמות מידה " שעניינה הצעת החלטה ,לשימוע הציבורפרסמה הרשות,  17.8.15ביום 

בה על פי האמור בהצעת ההחלטה, השינויים המוצעים  ."(הצעת ההחלטה)" "2015אוגוסט  – (צרכנות)

אגף )" ברשות בקרה ופניות הציבוראגף צרכנות, שהובאו בפני  על תלונות ופניות צרכניםמבוססים 

  ."(צרכנות

 השינויים הבאים: הרשות מציעה לערוך את בין היתר, 

 שירותי רשת –מורחב הגדרת סל שירותים  .9.1

 , אשר יינתןמורחבהגדרה של סל שירותים  1מוצע להוסיף להוראות אמת מידה  .9.1.1

 סלומעלה.  A 3*200גודל חיבורם לרשת החשמל עומד על שלצרכני רשת תעו"זים 

 .ש"ח לחודש 250סך של תעמוד על יינתן על פי בקשת צרכן ועלותו השירותים 

הזמנות חיבור " – , בין היתרעל פי המוצע בהחלטה, סל השירותים החדש יכלול .9.1.2

, הודעה ותיאום הפסקות חשמל, ברור (חיבורים חדשים והגדלות חיבור)לרשת 

קת חשמל שוטפת והכל באמצעות תקלות ברשת, העברה בין קווי הזנה לצורך אספ

 ".מענה ייעודי לצרכן באופן ישיר ושוטף

באופן החלטה הובהר, כי מדובר בשירותים הניתנים כיום הצעת הבמסגרת  .9.1.3

לצרכני חשמל גדולים אשר מקבלים שירותי אספקת חשמל וולונטרי וללא עלות 

חות כפי שמנוס . אמות המידהמיח"פים )אך מקבלים את שירותי הרשת מחח"י(

ואינן  לצרכני היח"פים אלהלספק שירותים חח"י אינן מחייבות את  ,היום

מושתת על צרכני חח"י. במסגרת הצעת  זו בפועל, עלותש מסדירות את עלותם, כך

 . באמות המידה ואת התשלום בגינם שירותיםאת הההחלטה מוצע לעגן 

 הארכת פרקי אשראי לתשלום .9.2

הקבועים בהוראות אמת מידה את פרקי הזמן )לכל סוגי הצרכנים( מוצע להאריך  .9.2.1

המועד האחרון לתשלום  ,, כך שלאחר התיקוןלחח"י חשבון הצריכה תשלוםל 24

 11ימים לפחות ממועד משלוח החשבון )חלף  15חודשי יהיה -חשבון צריכה חד

http://pua.gov.il/decisions/documents/982_466_1n_05_07_2015.pdf
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ימים  20חודשי יהיה -ימים כקבוע היום(; המועד האחרון לתשלום חשבון צריכה דו

 ימים כקבוע היום(. 14משלוח החשבון )חלף לפחות ממועד 

גם על  שפיעהוא יככל שיתקבל התיקון המוצע )כאמור לעיל(, יש לציין כי  .9.2.2

 תמורההקובעים כי  מרביתםהסכמים פרטיים לרכישת חשמל מיח"פים, אשר 

בתוך פרק הזמן הקבוע באמות המידה על ידי הצרכן ליח"פ ולם תשבהסכם 

  .לתשלום חשבון החשמל לחח"י

 הפרה לעניין החלת תעריף מכירה מרוכזת .9.3

 505סש"ח ישלם לצרכן סך של בנוסחן הנוכחי קובעות כי  21הוראות אמת מידה  .9.3.1

במסגרת  8."(התשלום)" תעריף מכירה מרוכזתש"ח בגין כל יום איחור בהחלת 

בכל חשבון סש"ח לשלם את התשלום בגין ההפרה  מוצע לחייב אתהצעת ההחלטה, 

 סיום ההפרה. מועד עד ל ,התשלוםלמועד הנחיית החלת  צריכה עוקב

 בדיקהעל פי דברי ההסבר להצעת ההחלטה, התיקון נדרש משום שבמסגרת  .9.3.2

את התשלום לצרכנים לא שילם סש"ח כי  התברר ,שנערכה באגף צרכנות ברשות

     2014.9מאז שנקבע התשלום בשנת בגין ההפרה 

 תעריף הזנההסדרות פוטוולטאיות בקיזוז חשבונות ל .9.4

, כך שלאחר התיקון, )"תכולת חשבון"( 23מוצע לתקן את הוראות אמת מידה  .9.4.1

הסדרים פוטוולטאיים לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת, שהצטרפו לצרכנים 

 לקזז את חשבונות הייצור מחשבונות הצריכה שלהם. רשויו

 צרכנים בהסדרכאמור בדברי ההסבר להצעת ההחלטה, במצב הנוכחי, ניתן לנתק  .9.4.2

 הםלעשות שימוש במשאבי שיתאפשר להםחובות צריכה, וזאת מבלי אשר צוברים 

 לצורך תשלום החשבונות.  

 חשבונות מונה נטו ושקיפותם לצרכןהבהרת  .9.5

נוסח דומה לזה מוצע כי חשבונות החשמל לצרכנים בהסדרת 'מונה נטו' יערכו ב .9.5.1

 . וולטאיים אחריםהקבוע למתקנים פוט

בחשבונות לזכותו יפורטו הקרדיט שנצבר לצרכן בין היתר, במסגרת חשבון החשמל  .9.5.2

קודמים, ניצול הקרדיט בתקופת החשבון, יתרת קרדיט לניצול ותקופת החשבון בו 

  ביותר.    המוקדםנוצר הקרדיט 

 .17.9.2015ום ניתן להגיש עד לילהצעת ההחלטה תגובות 

 קישור להצעת ההחלטה

                                                 

 ר.וגבוה המחלקים ומספקים חשמל לאח תעריף חשמל לצרכני מתח נמוך 8
 היום נוהג סש"ח להמתין עד לסיום המחלוקת ולשלם ריבית חשכ"ל בלבד בגין העיכוב. 9

http://pua.gov.il/hearings/documents/amot_mida_08_shinuy_male.pdf
http://pua.gov.il/hearings/documents/amot_mida_08_shinuy_male.pdf
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 הסדרת אשראי וניתוקים .10

 –הסדרת אשראי וניתוקים " שעניינה הצעת החלטה ,לשימוע הציבורפרסמה הרשות,  17.8.15ביום 

  ".2015שינויים באמות מידה אוגוסט 

מוצעים מספר עדכונים ושינויים לאמות המידה, אשר עוסקים, בין היתר  הצעת ההחלטהבמסגרת 

התראות לצרכן לפני ניתוקו מאספקת החשמל )לרבות משלוח מסרון או השארת הודעה מוקלטת ב

התקנת מונה תשלום מראש לצורך  ,והסדרת תשלומיםטיפול בבקשות חריגות לתשלום חוב  ,לצרכן(

    .לטיפול בבקשות להסדרי תשלוםוהמועדים לתשלום  פריסת חוב

 .17.9.2015ום ניתן להגיש עד ליצעת ההחלטה תגובות לה

 קישור להצעת ההחלטה

 2015לשנת  – עדכון תעריף לצרכני חברת חשמל .11

מיום  471, שתי החלטות של מליאתה מישיבה מס' מוע הציבורלשיפרסמה הרשות,  10.8.2015ביום 

לצרכני חברת חשמל", והשנייה שעניינה "עדכון שנתי  2015, האחת שעניינה "עדכון תעריף שנתי 6.8.2015

 החלטה מסכמת לתעריף החשמל לצרכני חברת החשמל". – 2015לתעריף החשמל 

בהחלטה המסכמת מפורטות מספר הנחות באשר לאופן חישוב התעריף, וכן לוחות התעריפים אשר מוצע 

 י"חההחלטה בעניין העדכון כוללת ברובה פירוט של העלויות שיוכרו לח ;2015.9.9החל מיום שיחולו 

תשואה, תמהיל הדלקים בקביעת התעריפים אותם היא רשאית לגבות מצרכניה, וכן עדכון שיעורי 

 ועלותם והעלות המוכרת של נכסי חח"י.

על לרבות על פעילויות שונות במשק החשמל,  האמור עתיד להשפיע באופן מהותישינוי התעריפים 

יצוין כי . התמורה אותה ישלמו צרכנים בעסקאות פרטיות לרכישת חשמל מיצרני חשמל פרטיים

לים את השינויים המתחייבים, בין היתר, מפרסום התעריפים החדשים המצורפים להחלטות כול

 .לעיל 2 , כמפורט בסעיף התעריפיים המערכתיים

 .25.8.2015להגיש עד ליום היה שפורסמו לשימוע ניתן  ותצעות ההחלטתגובות לה

 לסקירה השימוע שהוכנה והופצה על ידי משרדנו קישור

 -ב' לשימוע  נספח; הצעת החלטה מסכמת -לשימוע  קישור; עדכון התעריף השנתי -לשימוע  קישור

 לנספח ב' תיקון; לוחות התעריפים המעודכנים

III. כללי - פרסומים 

 כמויות מותקנות, תעריפים ותשלומים שנתיים –וולטאים בישראל -הסדרות מתקנים פוטו .12

, בישראל וולטאיים-מתקנים פוטושל  םהקמתפרסמה הרשות את תמונת המצב ביחס ל 31.8.2015 ביום

 . 2016בשנת אשר צפויים להיות מחוברים לרשתות ההולכה והחלוקה 

http://pua.gov.il/hearings/documents/nitukim_male_shimua_170915.pdf
http://pua.gov.il/hearings/documents/nitukim_male_shimua_170915.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/3333aaaa/EBN_1403676_2_______-____________________________________________12.8.15.PDF
http://pua.gov.il/hearings/documents/hatzahat_haclata_shimua_idkun_shenati_2015.pdf
http://pua.gov.il/hearings/documents/shimua_idkun_2015_hatzaha_2_n_08_2015.pdf
http://pua.gov.il/hearings/documents/nispach_b_shimua_idkun_shenati_2015.pdf
http://pua.gov.il/hearings/documents/nispach_b_shimua_idkun_shenati_2015.pdf
http://pua.gov.il/hearings/documents/tikun_nispah_b_shimua_idkun_shenati_08_15.pdf
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-מתקנים פוטו יושלם הליך חיבורם לרשת החשמל של מספר 2016על פי האמור בפרסום, במהלך שנת 

 800-, ובכך יגיע הספק המתקנים הסולאריים המחוברים לרשת החשמל ליותר מנוספים וולטאים

 מיליארד ש"ח בשנה.  1.6-יעמוד על כ ן מתקנים אלוהתשלום השנתי השוטף בגי .מגוואט

 לכל וולטאית, התעריף-הכמויות שאושרו ביחס לכל הסדרה פוטוסך כל לפרסום צורף דוח המפרט את 

 . 2016שנת ל צפויההשנתית האנרגיה הוכמות  ןבגינסה"כ התשלום השנתי  ,אחת מן ההסדרות

       לפרסום לינק

 דווח עלויות תעריף חברתי .13

  לדווח קישור . 2015סיכום למחצית שנת  חברתי:פרסמה הרשות דווח עלויות תעריף  6.8.2015ביום 

 פרסום מכרז תמנע .14

הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מתחם להקמת מתקן "רשות מקרקעי ישראל פרסמה  4.8.2015ביום 

 ".לייצור חשמל באנרגיה סולארית בשיטה פוטו וולטאית באזור תמנע במועצה האזורית חבל אילות

 ביום ויהיפרסום חוברת המכרז מועד ופתיחת המכרז  מועדכי  קבע, 4.8.2015מיום פרסום ה .14.1

 . 28.12.2015ביום  יהיהאחרון להציע הצעות למכרז המועד הו ,31.8.2015

פורסם עדכון, לפיו המועד לקבלת חוברת המכרז נדחה ליום  31.8.2015יחד עם זאת, ביום 

, המועד האחרון להגשת ההצעות יפורסם במסגרת מסמכי עדכון. על פי האמור ב21.9.2015

  המכרז.

דונם;  1,140-הכלול במסגרת ההצעה מתפרס על פני כשטח ה – 4.8.2015מיום עוד נקבע בפרסום  .14.2

לפקודת המבקש להשתתף במכרז ישלם ; ש"ח 7,462,581על  יעמוד להצעהמינימום המחיר 

  .ש"ח 2,500סך של רשות מקרקעי ישראל 

 (2/201516לינק לפרסום המכרז )מס' בש/

 שוק החשמל הפרטי .15

שרשרת יצור חשמל פרטי שנייה יוצאת לדרך שעניינה " פרסמה הרשות הודעה לעיתונות 13.7.2015ביום 

ההודעה מפרטת מספר התפתחויות בשוק ייצור החשמל ". על בסיס הרגולציה העדכנית של רשות החשמל

  –הפרטי, זאת לאחר תקופה של חוסר וודאות ועבודה מאומצת של הרשות להשלמת הרגולציה בשוק 

 אשר ,בע"מ גבריאל רמת פי.פי.אייו מ"בע תבור אלון פי.פי.אייפיננסית של תחנות הכוח סגירה  .15.1

  ;שנים 3מגוואט בתוך  146החשמל להוסיף למשק  צפויות, הודעהפי האמור ב על

העדכנית לתחנות מסוג  הרגולציהלרשות כי על בסיס  והודיעתחנות הכוח צומת ואתגל  .15.2

  להקים בהתאם להסדרה;צפויות "פיקריות", הן ישנו את הקונפיגורציה לתחנות החשמל שהן 

יפים בג"צ דחה את כל העתירות מצד השוק הפרטי לעכב את החלטת הרשות בסוגיית התער .15.3

 6.8.2015ביום  לעיל, 2 כאמור בסעיף המערכתיים )עתירת פורום היח"פים ועתירות דוראד(. 

 פרסמה הרשות את החלטתה בעניין קביעת תעריפים מערכתיים.

http://pua.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/hasdarot_08_2015.aspx
http://pua.gov.il/publicinquiries/fqa/documents/hevrati01_06_15.pdf
http://www.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=1622015%E1%F9&rc=41&tr=51
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 משק החשמל נפתח לתחרות .16

 רישיונות לאספקת חשמלשלושה על חתם שר ה הודעה לפיהפרסם משרד האנרגיה  13.7.2015ביום 

כוח פיתוח בע"מ, דוראד אנרגיה בע"מ ודליה אנרגיות ומשאב ייזום  –יצרני חשמל פרטיים שלושה ל

 .שנה 20לתקופה של וניתנו  עם חתימת השרהרישיונות נכנסו לתוקף  בע"מ.

 חשמל לצרכנים פרטייםהמכירת בעקבות קבלת הרישיונות יעמוד סך הספק על פי האמור בפרסום, 

בעלות הרישיון החדשות תוכלנה להתחרות ביניהן על ; מגוואט 2,300-על למעלה מ (באופן ישיר)

רישיונות אספקה נוספים צפויים נוסף על חח"י(; זאת ב)במשק מסך החשמל הפרטי  33%אספקת 

, אנרגיה , כדוגמת רמת נגבאשר יחלו לייצר חשמל בשנים הקרובותלהינתן ליצרני חשמל פרטיים 

 אשדוד.ואדלטק 

 הודעת משרד האנרגיה

 

 

http://energy.gov.il/AboutTheOffice/SpeakerMessages/Pages/GxmsMniSpokesmanElectricityJuly15.aspx
http://energy.gov.il/AboutTheOffice/SpeakerMessages/Pages/GxmsMniSpokesmanElectricityJuly15.aspx

