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 21.11.2018  –551 ישיבת מליאת הרשות מס' 

 
 
 
 

 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 

 :משקיף

 מר גיל פרואקטור, משקיף מטעם המשרד להגנת הסביבה

 -צוות מקצועי

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

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

 מיכאל מקייה, יועץ משפטי לרשותעו"ד 

 מר יואב קצבוי, עוזר בכיר ליו"ר הרשות

 ר נועם פרלסון, עוזר ליו"ר הרשותמ

 מר חוני קבלו, אגף אנרגיות מתחדשות

 מר גל שופרוני, אגף אנרגיות מתחדשות

 מר יוסי סוקולר, אגף הסדרה

 גב' נורית פלתר, ראש אגף אסטרטגיה

 עו"ד אביעד דרורי, הלשכה המשפטית

 עו"ד חרות חסיד, הלשכה המשפטית 

 עו"ד סומוו יונס, הלשכה המשפטית 

 ב' סבטלנה קושניר, מנהל החשמלג

 מר משה בן יאיר, אגף הנדסה

 מר מנחם קמיש, אגף כלכלה

 גב' הודה משני, אגף כלכלה 

 מר מיכאל תואתי, אגף בקרת עלויות

 מר ג'נט שלום, עוזרת למנכ"ל , משרד אנרגיה 

 גב' שרון חצור, משרד האנרגיה

 

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

 מסחריים, סוגיות הקשורות לביטחון המידע, עניינים מנהלתיים וכדומה
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 דבר היו"ר. .1

היועצות בנושא תכנית פיתוח מערכת ההולכה וההשנאה הצעת החלטה בעניין חובת  .2

 .2018-2022לשנים 

 תיקונים לאמת מידה חיבור למתח עליון ועל עליון. -החלטה לאחר שימוע  .3

הסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי לרשת חלוקת  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .4

 החשמל )נוסף לסדר היום לאחר פרסומו(.

עקרונות להתחשבנות בין מחלקים בגין ייצור וצריכת  - מועהצעת החלטה לאחר שי .5

 חשמל בשטחי המחלק )נוסף לסדר היום לאחר פרסומו(.

 .2019דיון בעדכון שנתי  .6

 

 :דיון

 

 דבר היו"ר .1

 מכירת אתר אלון תבור.  בהיבטמעדכן אודות התקדמות יישום הרפורמה 

 

מערכת ההולכה וההשנאה הצעת החלטה בעניין חובת היועצות בנושא תכנית פיתוח  .2

 2022-2018לשנים 

לאחר בחינה נוספת של תכנית הפיתוח מבקשת הרשות לעדכן את המלצותיה בנוגע 

להוראות לאישור שינויים בתוכנית הפיתוח לרשת ההולכה. הרשות ממליצה לעדכן את 

 סעיף ב' כך ש:

ח מערכתיים שהרשות תוכל לאשר במסגרת תכנית הפיתו בפרויקטיםהשינויים  .א

ולשינוי בנתוני ההספק )למשל, הוספת שנאי בתחמ"ש וכו'(  חשמוליוגבלו למועדי 

 בלבד. 

 גריעת קווים ותחמ"שים מערכתיים מתכנית הפיתוח, תעשה באישור השרים בלבד. .ב

 
 .אושר פה אחד החלטה:

 

 תיקונים לאמת מידה חיבור למתח עליון ועל עליון -החלטה לאחר שימוע  .3

על פי אמות המידה יצרן או צרכן חייבים להתחבר  -הצוות המקצועי מציג את הנושא  

וולט אמפר. מכיוון שעלות -מגה 16לרשת המתח העליון אם גודל החיבור המבוקש הוא מעל 

הטמנת רשת מתח עליון גבוהה משמעותית מהקמת רשת מתח עילית, הצעת ההחלטה 

ן במספר חיבורים למתח גבוה במקום חיבור מאפשרת לחברת החשמל לחבר יצרן או צרכ
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מתח עליון מוטמן. במקרה שבו היצרן או הצרכן רוצה לקבל רמת שירות גבוהה יותר 

)אמינות אספקה גבוהה או איכות אספקת חשמל טובה יותר(, או לשלם תעריף תשתית 

נמוך יותר )בהתחברות למתח עליון( ניתנת לו האפשרות להתחבר למתח עליון ולשלם 

 בעצמו עבור הפרש העלויות. 

 

 .החלטה: אושר פה אחד

 

הסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי לרשת חלוקת  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .4

 החשמל

ובמסגרתו צוין  550בהמשך לדיון מורחב בנושא שהתקיים בישיבה מס' נערך דיון משלים 

 כי קבלת ההחלטה תידחה לישיבה זו.

ביקש להסדיר אפשרות להעברת/מכירת אנרגיה בחטיבת קרקע של אחד מחברי המליאה 

צרכן בה קיימת תשתית של מחלק, כגון חצר בית חולים בו מתקיימת חלוקה פרטנית על 

ידי חברת החשמל. סוכם שייכתב בהחלטה שהרשות תסדיר אמות מידה שיאפשרו העברת 

 וני.חשמל בחטיבות קרקע של צרכן בהן קיימת רשת של ספק שירות חי

בנוסף סוכם כי  שטח של גוף מקומי כשמשמעותו בחוק לא ייחשב חטיבת קרקע אחת לעניין 

 אסדרה זו. 

 

 .החלטה: אושר פה אחד

 

עקרונות להתחשבנות בין מחלקים בגין ייצור וצריכת  - הצעת החלטה לאחר שימוע .5

 חשמל בשטחי המחלק

הצוות המקצועי ציין  .550 משלים בהמשך לדיון בנושא שהתקיים בישיבה מס'נערך דיון 

את חשיבות פרסום ההסדרה לאור ריבוי מתקני אנרגיה מתחדשת והצפי לשילוב מתקני 

 יצור בגז ברשת החלוקה.

 

 החלטה: אושר פה אחד. 

 

 

 2019דיון בעדכון שנתי  .6

, רכיבי התעריף 2019הצוות המקצועי מעדכן אודות ההשפעות העיקריות בתעריף החשמל 

 מעלות הבלו.וזיכוי הצרכנים 
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, בו הסתיים 2017התגלו פערים עקב ניתוח סל דלק סופי -לעניין זיכוי הצרכנים מעלות בלו 

השימוש בדלקים הפטורים מבלו. מוצע לזכות את הצרכנים ללא ריבית והצמדה עקב 

  מלש"ח. 470בהיקף של  עלויות נוספות שהיו לחח"י באחזקת המלאי העודף

 מלשח. 191ר הסולר שנצרך בתקלת תמר בהיקף של בגין הבלו עבו -זיכוי נוסף 

עוד נידונו במהלך הדיון הנושאים הבאים: שיוך עלויות לתעריף המערכתי, ייחוס עלויות 

עלויות בין המתח  הרפורמה למקטעים השונים, תעריף אספקה לשנות הרפורמה וייחוס

 .הגבוה לנמוך

יעביר מענה לכלל השאלות  בעקבות שאלות חברי המליאה, הוחלט כי הצוות המקצועי

תועבר טיוטת החלטה לשימוע לעיון חברי המליאה. הנושאים יוכרעו  26-במייל ועד ה

 סופית במליאה הבאה.

 
 


