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 נוכחים:

 

 חברי המליאה:

 ד"ר אסף אילת, יו"ר רשות החשמל 

 מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה 

 מר הראל שליסל, רכז תחום אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

 מר חיים פרננדס, נציג ציבור מטעם משרד האוצר 

 

 משקיף:

 מר גיל פרואקטור, המשרד להגנת הסביבה

 

 צוות מקצועי:

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

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

 עו"ד מיכאל מקייה, יועץ משפטי לרשות

 הלשכה המשפטית  עו"ד חרות חסיד, סגנית היועמ"ש,

 מר יואב קצבוי, יועץ בכיר ליו"ר הרשות

 מר יוסי סוקולר, ראש אגף הסדרה 

 עו"ד אביעד דרורי, הלשכה המשפטית 

 עו"ד לימור בן יצחק, הלשכה המשפטית 

 מר עוז לוי, ראש אגף מימון 

 מר משה שטרית, ראש אגף רישוי

 מר שי רטר, אגף רישוי

 לוי, ראש אגף תכנון פיזי ואיכות סביבה שירליגב' 

 גוטגליק, ראש אגף חשבונאות איתימר 

 קמיש, ראש אגף כלכלה מנחםמר 

 אלמסי, אגף כלכלה אריאלמר 

 

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

 עניינים מנהלתיים וכדומה, סוגיות הקשורות לביטחון המידע, סודות מסחריים, חברה
 



 

 

 משתתפים חיצוניים:

 גב' רבקה לויפר 

 שלום, עוזרת מנכ"ל משרד האנרגיה נט'גגב' 

 , יועץ לרשותיהודה מלולמר 

 

 

 

 סדר יום:

 דבר היו"ר. .1

 -פי רמת גבריאל.פי.פי אלון תבור ואיי.פי.תיקון רישיונות מותנים לאיי -שימוע אחר ל החלטה  .2

)נוסף לסדר  .דלקיות-הארכת המועד להפעלה מסחרית והסדר תעריפי בעניין אי עמידה בדרישת דו

 היום לאחר פרסומו(.

חיבורים למתח עליון לאור הערות משרד  לעניין  5כו35 -1כו35 ת מידה ואמ עדכון -החלטה  .3

 המשפטים.

להקמת מתקנים פוטו  2הארכת מועדים לזוכים בהליך תחרותי מס'  –שימוע הצעת החלטה ל .4

 וולטאיים במתח נמוך וגבוה.

 בסיס תעריף מערכתי. - דיון .5

 תחרות באספקה. –דיון  .6

 

 פרוטוקול:

 

  דבר היו"ר. .1

 -פי רמת גבריאל.פי.פי אלון תבור ואיי.פי.רישיונות מותנים לאייתיקון  -שימוע אחר ל החלטה רישוי:  .2

)נוסף לסדר  .דלקיות-הארכת המועד להפעלה מסחרית והסדר תעריפי בעניין אי עמידה בדרישת דו

 היום לאחר פרסומו(.

( אושר פרסום שימוע לפיו 2.9.19מיום  563הקודמת )מס'  במליאההצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 24אחת מתחנות הכוח מערך דלק משני שיכלול מאגר סולר שיספיק לעבודה רציפה, למשך  כלתקים 

שבשל אי עמידת בעלות  . כן הוצע בהחלטהס ייצור מלא בכפוף לדרישות הרשותשעות הפעלה בעומ

לא יחולו עליהן הגנות אמות , דלקיות החל ממועד ההפעלה המסחרית-הרישיונות בתנאי רישיונן לדו

י בעלות הרישיונות בשיעורים "ויחולטו ערבויות רישיונות הייצור שהופקדו ע, ומכות מימוןהמידה ת

 המפורטים בהצעת ההחלטה.  

 



 

 

תוצג ההצעה המעודכנת לרבות מסמך "טענה מענה" בפני לאחר קבלת ההתייחסויות לשימוע 

 .מליאת הרשות לצורך הכרעה

 המליאהיועבר נוסח החלטה מעודכן לאישור חברי הסכמה: 

 

לאור הערות  על ולמתח עליון למתח חיבור לעניין 5כו35 -1וכ35ת מידה ותיקונים לאמ - החלטה .3

 משרד המשפטים.

 - 1כו  35הצוות המקצועי מציג את הנושא: ההחלטה מאשרת את השינויים שנעשו באמות מידה 

לצורך פרסום אמות ת משרד המשפטים ולעניין חיבור למתח עליון ולמתח על בעקבות הער 5כו  35

 המידה ברשומות. 

 אחד פה אושרהחלטה: 

  

להקמת מתקנים פוטו  2הארכת מועדים לזוכים בהליך תחרותי מס'  –שימוע ל החלטה הצעת .4

  .וולטאיים במתח נמוך וגבוה

לייצור חשמל  2בהליך תחרותי מספר  המרביהמחייב  המועדהמקצועי מציג את הנושא:  הצוות

עיכובים  לאור. 28.4.2020המחוברים למתח הגבוה והנמוך נקבע ליום  וולטאים-מתקנים פוטוב

 16.2.5רוחביים של זוכים בהליך התחרותי הרשות מבקשת במסגרת סמכותה בהתאם לסעיף 

, כך להאריך את משך הזמן בין המועד המחייב למועד המחייב המרבילמסמכי ההליך התחרותי, 

מעבר למועד מכיוון שמדובר בהארכה  . ים מהמועד המחייבחודש 10יחול בתום שהמועד המרבי 

רשת על ידי מתקנים מקום בוכדי למנוע החזקה של המחייב המרבי שנקבע במסמכי ההליך, 

 300בסך של  ארכה רק לזוכים שיעמידו ערבות נוספתההרשות מאפשרת את ה ,שעשויים שלא לקום

 . מים לאחר המועד המחייב המרבי המעודכןי 45וואט אשר תעמוד בתוקפה לפחות עד -לכל קילו ₪

 . הסכמה: פרסום השימוע אושר פה אחד

 

  יבסיס תעריף מערכת - דיון .5

נועד לשקף  2015שאושר לראשונה בשנת התעריף המערכתי  :הנושא את מציג המקצועי הצוות

לזהות הגוף ממנו הם צורכים  תות את כלל צרכני החשמל, ללא קשרעלויות במשק החשמל המשר

עצמי. שירותים אלה כוללים שירותים נדרשים  רןיצחברת החשמל, מספק פרטי, או  –את החשמל 

עלויות  התעריף מכסהלשם אבטחת יתירות במשק החשמל ורציפות אספקת החשמל. כמו כן 

שראוי  אילוצים אחרים, מעקרונות מדיניות או משקייםהמושתות על המשק כתוצאה משיקולים 

 . במשק החשמל, ולא רק על ידי צרכני חברת החשמל צרכניםהשיממונו על ידי כלל 



 

 

לאחר שנוספו הסדרות ליצרנים פרטיים ועלויות נוספות שהוטלו על משק החשמל נדרשה 

מתודולוגי של בסיס ועל כן נקבע בעדכון זה גם עדכון  מתודולוגיה מעודכנת להכרה בעלויות אלה

  במליאה הבאה ייערך המשך דיון ואישור הצעת החלטה לשימוע.. התעריף המערכתי

 

 

 .תחרות באספקה –דיון  .6

רפורמה במשק ה בנושא 3.6.2018מיום  3859החלטת ממשלה מס' הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

השיקולים העיקריים אותם הוצגו   החשמל קובעת, בין היתר, כי מקטע ההספקה יפתח לתחרות. 

משק החשמל בישראל נמצא  - בקביעת העקרונות ליישום התחרות במקטע ההספקהמוצע לשקול 

מנהל המערכת עדיין לא קם וטרם נמצא המקור להבטחת  ,בשלבים ראשוניים של יישום הרפורמה

מנגנון קביעת המחיר החצי שעתי עדיין לא התבסס ולא קיימות תחזיות אמינות  ;ההון העצמי שלו

ונות המסלקה עדיין לא גובשו ולא נקבעו מנגנוני ערבות אשר יבטיחו ; עקרלצפי התפתחות המחיר

בתנאים אלו, פתיחה מלאה של מקטע ההספקה לתחרות הוסבר כי את התשלומים למנהל המערכת. 

כשל של מספקים עיוותים שונים ואף להתנאים שפורטו לעייל, עשויה להביא ל טרם הבשלה של

ובהתאם להחלטת הממשלה, מוצע לקיים  לפיכך,  .וכתוצאה מכך גם לכשל של מנהל המערכת

פיילוט מוגבל ליישום התחרות מקטע ההספקה ולהשלים את הנדבכים החסרים במשק החשמל 

בתקופת הפיילוט, על מנת למזער את הנזקים והסיכונים הגלומים בפתיחת מקטע ההספקה 

 המשך דיון ייערך במליאה הבאה. לתחרות.

 

 

            
 

 


