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 נוכחים:

 ד"ר אסף אילת, יו"ר רשות החשמל

 מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה 

 מר חיים פרננדס, נציג ציבור מטעם משרד האוצר

 מר יוסי אנגלנדר, נציג ציבור מטעם משרד האנרגיה

 רשף, רכז אנרגיה, משרד האוצרמר אמיר 

 

 :צוות מקצועי

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

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

 מר יואב קצבוי, עוזר בכיר ליו"ר הרשות

 מר נועם פרלסון, עוזר ליו"ר הרשות

 מר חוני קבלו, אגף אנרגיות מתחדשות

 גיות מתחדשותמר גל שופרוני, אגף אנר

 מר יוסי סוקולר, אגף הסדרה

 גב' נורית פלתר, ראש אגף אסטרטגיה

 עו"ד אביעד דרורי, הלשכה המשפטית 

 עו"ד מירן בנימין, הלשכה המשפטית

 עו"ד חרות חסיד, הלשכה המשפטית 

 עו"ד סומוו יונס, הלשכה המשפטית 

 מר איגור סטפנסקי, מנהל החשמל

 מר משה בן יאיר, אגף הנדסה

 איתי  גולטיק, אגף מימון 

 מר מנחם קמיש, אגף כלכלה

 גב' הודה משני, אגף כלכלה 

 מר אריאל אלמסי, אגף כלכלה

 גב' שרון חצור, משרד האנרגיה

 מר יהודה מלול , יועץ

הפרוטוקולים נערכים בדרך של תמצות עיקרי הדיון ואינם כוללים נושאים שנקבע כי אינם מתאימים 

אדם או חברה, סודות מסחריים, סוגיות הקשורות לפרסום, כגון דיונים בעניינים העולים לפגוע בפרטיות של 

 לביטחון המידע, עניינים מנהלתיים וכדומה
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 :דיון

 

 דבר היו"ר .1

 היו"ר פתח בדברים על חשיבות הנושאים שעולים לדיון במליאה היום, במיוחד לאור

ופנה לצוות המקצועי להצגת הנושא הראשון שעולה  2019עדכון תעריף החשמל לשנת 

 במליאה. 

 

לקביעת תעריף לייצור  1הזמנה להציע הצעות בהליך מספר  -הצעת החלטה לשימוע  .2

 וולטאית במתקני גגות שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך-חשמל בטכנולוגיה פוטו

 

רשות החשמל מפרסמת להתייחסות הציבור הצעת  -הצוות המקצועי מציג את הנושא 

-החלטה בעניין הליך תחרותי לקביעת תעריף לחשמל ממתקני ייצור בטכנולוגיה פוטו

 וולטאית, המותקנים על גגות. 

הצוות המקצועי מפרט את עקרונות המכרז. בנוגע  לסוגיית משך הזמן אשר במסגרתו יש 

חודשים להקמה  12ן לקבוע משך זמן של  להשלים את הקמת המתקן, מוחלט בעקבות הדיו

 חודשי עיכוב במהלכן מחולטת הערבות בהדרגה.  4ותקופה של 

 

 .מנכ"ל משרד האנרגיה לא נכח החלטה: אושר פה אחד,
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לטיפול בפסולת  BOT -הארכת תוקף תעריף לזוכה במכרז ה –הצעת החלטה לשימוע  .3

 באתר שפד"ן

 

כי הצעה זו מובאת לאור בקשת אגף החשב  הצוות המקצועי מציג את הנושא ומסביר

הכללי במשרד האוצר להמשיך את קיבוע התעריף שניתן לו לתקופה נוספת לאור נסיבות 

אשר הביאו להתמשכות הליך בחירת הזוכה במכרז. כתוצאה מהעיכוב הזוכה במכרז צפוי 

ריף להגיע לסגירה פיננסית במועד מאוחר מתוקף התעריף שנקבע בהחלטת הרשות. התע

שקבעה הרשות ליצור חשמל בטכנולוגיה של עיכול אנאירובי צמוד לשינויים במדד 

המחירים, בשערי ריבית, ובשערי מט"ח. קיבוע התעריף בהתאם לערכו בהחלטה מקנה 

 וודאות הן לזוכה במכרז והן לציבור צרכני החשמל.

 

 החלטה: אושר פה אחד, מנכ"ל משרד האנרגיה לא נכח.

 

-הרות ואומדן )מחיר מקסימום( להליך תחרותי להקמת מתקנים פוטודיון בנושא "הב .4

 וולטאים המחוברים למתח עליון"

 

 הצוות המקצועי מציג את האומדן להליך התחרותי ואת אופן קביעתו. .א

 -  

 החלטה: אושר פה אחד, מנכ"ל משרד האנרגיה לא נכח.

 

  -הצוות המקצועי מציג הבהרות להליך התחרותי  .ב

הצוות המקצועי מעלה לדיון במליאה את נושא הצריכה העצמית מהמתקן הסולארי בחצר 

בו מותקן כבר מתקן קוגנרציה. בשל אי התאמה בין הנוסח שפורסם לנוסח עליו סוכם 

בהחלטת המליאה המקורית, ממליץ הצוות לדבוק בנוסח המכרז אותו אישרה המליאה 

ה ותותר בו צריכה עצמית לכולם. בדיון שנערך ולא לבצע בו שינויים, כך שהמכרז לא ידח

בנושא הועלו יתרונות וחסרונות של החרגת האפשרות לצרוך ממתקן סולארי בחצר שבה 

הסכימו חברי המליאה כי ביחס להליך הנוכחי קיימת עדיפות   יש מתקן קוגנרציה, ובסופו

ם בעתיד דיון חברי המליאה ביקשו לקיילדבוק בנוסח המקורי ולהתיר צריכה עצמית. 

עקרוני בשאלת הצריכה העצמית מהמתקנים ודיון עקרוני בהטבות שניתנו ליצרני 

 .קוגנרציה וליצרנים פרטיים
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אסדרת פעילות יחידות הייצור באתר אלון תבור לאחר  –הצעת החלטה לאחר שימוע .5

 מכירת האתר על ידי חברת החשמל

 

בנושא הרפורמה במשק החשמל  2018ביוני  3מיום  3859בהמשך להחלטת הממשלה מספר 

והשינוי המבני במשק החשמל, רשות החשמל מפרסמת החלטה ביחס לאסדרת פעילות 

ההחלטה יחידות הייצור באתר אלון תבור לאחר מכירת האתר על ידי חברת החשמל. 

תבור ואת התעריפים שיחולו על מפרטת את האסדרה שתחול על המתקנים באתר אלון 

הזוכה במכרז. הרשות צפויה לפרסם דברי הסבר המפרטים את עקרונות הפעולה של שוק 

 האנרגיה ואת עקרונות עסקת הזמינות עם מנהל המערכת, לרבות התעריפים הנלווים.

הצוות המקצועי מציג את השינויים המוצעים בהצעת ההחלטה ביחס לשימוע ומסביר כי 

פרסם אמות מידה בהתאם להחלטה המוצעת כעת טרם הגשת ההצעות לרכישת הרשות ת

 האתר.

 חבר מליאה מביע חשש כי המנגנונים המשלימים יביאו לפיקוח מחירים.

והצוות המקצועי מסביר כי מנגנון  SMPחברי המליאה דנים ברווחיות הצפויה במנגנון ה 

 צפוי להתעדכן מעת לעת בהתאם לצרכי המשק.  SMPחישוב ה 

חברי המליאה דנים במועד הסגירה הפיננסית למתקן הייצור הגמיש במחזור פתוח על מנת 

 -להבטיח הקמה בהתאם לצרכי המשק. מוסכם להשאיר את מועד הסגירה הפיננסית ב

 , ולאפשר הארכה באישור המליאה. 2022

ך בדרישת הון עצמי. היועץ המשפטי מבקש חברי המליאה מבקשים להבהיר את הצור

להבהיר בנושא כי הדרישה קיימת בתקנות, והרשות פועלת לעדכון התקנות. הדרישה 

 תעודכן בהתאם לנוסח המעודכן בתקנות.

 

הסכמה מותנית באישור נוסח ההחלטה הסופי, נוסח סופי של ההחלטה  -החלטה 

  .3.12.2018התפרסם ביום 
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, הוצגו בפני המליאה הנקודות המרכזיות המשפיעות על  551בהמשך לדיון שנערך במליאה 

הצעות מקבילות לשימוע בעניין  2עליית התעריפים לצרכני חברת החשמל. כמו כן הועלו 

 ייחוס עלויות בין המתח הגבוה והמתח הנמוך וכן עדכון החלטת התעריף המערכתי.

 

 נקודות שעלו בדיון: מספר



 

 

 

 מדינת ישראל

 משרד האנרגיה

 רשות החשמל

 

 

  

 

 

 91012ירושלים,  1296ת.ד 

6217111-2-972: 

info@pua.gov il 

 Http: // www.pua.gov.il  

PO.Box 1296, Jerusalem,91012 

 972-2-6217122 

 

ייחוס עלויות ההספק הפחמי עלות הסולקנים  -עדכון החלטת התעריף המערכתי  .א

נציגת המחלקה המשפטית ממליצה לשנות את הייחוס רק משנת  -וההספק ה"מובטל" 

ולא רטרואקטיבית. היא מציינת כי בעבר היו הליכים משפטיים בשל העלויות  2019

 ת הקביעה הרטרואקטיבית. המערכתיות וביהמ"ש לא אהב א

-2011חבר מליאה מציין כי הוא חושב שצריך להפחית את הבלו בגין משבר הדלקים  .ב

עם ההצמדה וריבית לצרכנים. כמו כן אין סיבה להכיר בעלויות תפעול ומימון  2013

 -מלש"ח מתוך ה 60 -אם טרם בוצעה בקרת עלויות על כך. סוכם לתת מקדמה של כ

 .2019ם ולבצע בקרת עלויות במהלך שנת מלש"ח המבוקשי 260

 במהלך הדיון חבר המליאה מבקש לקבל ניתוח של המצב הכספי של חח"י.   .ג

  

 

 החלטה: פרסום השימוע אושר פה אחד. 

 
 


