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 :נוכחים

 החשמל רשות"ר יו, אילת אסף"ר ד

  , מנכ"ל משרד האנרגיהאודי אדירי מר

 האנרגיה משרד מר יוסי אנגלנדר, נציג ציבור מטעם 

 מר חיים פרננדס, נציג ציבור מטעם משרד האוצר

 משרד האוצראגף התקציבים, מר אמיר רשף, רכז אנרגיה, 

 

  רעות רבי, המשרד להגנת הסביבה גב'-משקיפה

 

 :מקצועי צוות

 פיננסית –דר' תניב רופא, סמנכ"ל החטיבה הכלכלית 

 עו"ד מיכאל מקייה, היועץ המשפטי

 סטפנסקי, מנהל מינהל החשמל איגורמר 

 דרורי, מחלקה משפטית אביעדעו"ד 

 אורן בן שמעון, אגף רישוימר 

 , אגף רישויפחורי עלאאמר 

 , אגף התקציבים, משרד האוצרגרשוביץ, רפרנט אנרגיה דודמר 

 קצבוי, יועץ בכיר ליו"ר יואבמר 

 משרד האנרגיהיועץ המנכ"ל, , רועי ישראלימר 

 מימוןלוי, ראש אגף  עוזמר 

 , ראש אגף אסטרטגיהנורית פלתרגב' 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 הקשורות לביטחון המידע, עניינים מנהלתיים וכדומה
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 דיון במליאה 
 
 
 רישוי .2

 

מתן רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל באנרגיה  -הצעת החלטה   .א

 המחובר לרשת החלוקה. -)אנרגיית רוח(        מתחדשת

 .הארכת  רישיון לחברת אנרגיית רוח ירוקה בע"מ –הצעת החלטה  .ב

 

  הוענק לחברת אנרגית רוח ירוקה בע"מ )לשעבר מי גולן אנרגית  6.11.2001ביום

שתוקפו  MW 6רוח(, רישיון קבוע לייצור חשמל מחוות טורבינות רוח בהיקף של 

 .6.11.2016עד לתאריך 

  רישיון זה הוארך עד ליום 30.11.2016מיום  511בהחלטת רשות מישיבה ,

. נקבע גם בהחלטה זו כי על בעל הרישיון ימשיך לחול ההסדר התעריפי 6.11.2017

אשר חל עליו ערב חידוש הרישיון וזאת עד לפרסום הסדר חלופי או עד למועד 

 פקיעת הרישיון לפי המוקדם.

 

  ירוקה מוכרת את החשמל המיוצר באתר לצרכנים יצוין כי חברת אנרגית רוח

פרטיים. היא מקבלת מחברת החשמל פרמיה להפחתת מזהמים כאמור בלוחות 

 התעריפים ואמות המידה הרלוונטיות. 

  14בעלת הרישיון הגישה בקשה לרישיון מותנה להקמת חוות רוח בהספק שלMW 

 החווה הישנה. את שתחליף

  צועי ברשות עמידה בכל תנאי הסף הקבועים הציגה לצוות המקבעלת הרישיון

, בתקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן 1996 -בחוק משק החשמל, התשנ"ו

, ובהסדרה שקבעה הרשות כאמור 1997 –רישיון וחובות בעל הרישיון(, התשנ"ח 

 .מותנהלצורך קבלת רישיון 

 לותם של מכיוון שנכון להיום, אין הסדר כלכלי בתוקף המתייחס להמשך פעי

מבקשות חידוש הרישיון ועל מנת שלא לפגוע ביכולת המשך פעילותה העסקית של 

למליאת הרשות, לאחר בחינת בקשת  המלצת הצוות המקצועיבעלת הרישיון, 

בעלת הרישיון, הינה להאריך את תוקפו של הרישיון הקבוע לתקופה של שנה 

ההסדר הכלכלי  נוספת על מנת לתת שהות מספקת לרשות להשלים את גיבוש

 יתר הסעיפים ברישיון יישארו ללא שינוי.שיחול על בעלי רישיונות מסוג זה. 

  בנוסף, הצוות המקצועי ממליץ למליאת הרשות מתן רישיון מותנה להקמת חוות

אשר יחליף עם תחילת ההקמה את חווה הרוח  14MWטורבינות רוח בהספק של 

 הקיימת.

 

 ת פה אחדו: מאושרותהחלט



 

 91012ירושלים,  1296ת.ד 
 

 972-2-6217111: 

 

 

info@pua. il  

 Http: // www.pua.gov.il  

  

PO.Box 1296, Jerusalem,91012 
 

 972-2-6217122 

 
 

 

 הכרה תעריפית בעלויות הפרישה של עובדי חברת החשמל  -הצעת החלטה לאחר שימוע  .3
 

פרסום הצעת ההחלטה בעקבות  התקבלו ברשותשהצוות המקצועי הציג את ההערות 
 שימוע:ל

הכרה לינארית בשיעור הצבירה, לוחות תמותה שונים מהלוחות של  הערות חוזרות: .א
דור ג, העדר הכרה בחשמל חינם ושי לחג  חחי, אי הכרה בהשלמת הפיצויים לעובדי

 ובגילומם ואי הכרה בעלויות מימון ההתייעלות.

  .הערות חישוביות 2 .ב

 בקשה לקביעת מנגנון עדכון הזכאות לפנסיה עד לסיום פרישת עובדי דור א' וב'. .ג

הכרה בעלויות נכסים במסגרת בסיס ייצור ביחס לעתודה למיסים, בהתאם לכתוב  .ד
 .2010בבסיס ייצור 

ח קונצרני, כמקובל "עובדי החברה מבקשים להכיר בריבית אגח ממשלתי במקום אג .ה
 .בשוק ההון

 .טעויות חישוביות .ו

החלטת הרשות ביחס להכרה בתוספת  מלש"ח. 4 -כיחס לשימוע סך העלות המוכרת גדלה ב
 מליוני ש"ח. עלות זו תוכר לחברה על 1220עלויות הפרישה של עובדי חברת החשמל עומדת על 

 שנים לכל היותר. 5פני 

 החלטה: מאושרת פה אחד

 
 ביטול תעריפי תשתית לעסקאות קרובות  –הצעת החלטה לאחר שימוע .4

: בעקבות השימוע הגיעו טענות לגבי יצרנים עצמיים הצוות המקצועי מציג את הנושא

שסגרו פיננסית טרם קבלת ההחלטה. מוצע להחיל את ההחלטה על כל היצרנים העצמיים 

 .פיננסית ביום ההחלטהבמשק ובלבד שלא עמדו באבן הדרך של סגירה 

 
 החלטה: מאושרת פה אחד

 
 מותתיקון אמת מידה עבודות תכנון מקדי -הצעת החלטה לשימוע  .5

 

צורך לאפשר הזמנה של עבודות תכנון מקדימות מדובר בה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

מחברת החשמל על ידי יזמים שקיבלו הסמכה מהשר להתקדם סטטוטורית בהליך התכנון וכן 

 על ידי רשויות מקומיות המעוניינות להעתיק קווי הולכה בתשלום מלא על ידם.

יחס לביאור שלפיו הרשות מתכוונת לבחון את הליך ההסמכה הביע הסתייגות ב חבר מליאה

ספק יהיה בשל ״הקשיים המהותיים״ שהוא יוצר. סוכם כי הסעיף ינוסח מחדש באופן שלא 

 באשר לצורך לאפשר ליזמים שכבר קיבלו הסמכה להתקדם בהליך התכנוני.

 

 החלטה: מאושרת פה אחד

 
 

 תעריף בגין הספק חסר בדלק משני  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .6

כחלק מהסקת המסקנות בעקבות אירוע התקלה במאגר הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

הרשות מזהה צורך להבטיח רציפות תפקודית בעיתות משבר  ,2017מחודש ספטמבר  תמר
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ככלל, יצרנים נדרשים להעמיד את מלוא ההספק גם בדלק משני. עם זאת,  .קת הגזפבהס

 תעריף ייקבעלאור הקושי בחלק מהדגמים המוקמים להעמיד את מלוא ההספק בסולר, 

הספק  בגין התעריף מההספק בדלק משני. 93%לקוו"ט חסר למתקן שלא יעמיד לפחות 

תשלום של היצרן בתקופת  – 85מידה  אמתסעיף )ג( לב הקבוע תעריףבהתאם לחסר נקבע 

 .תפעולי בפרמטר עמידה אי

לעניין  125אמת מידה ב לערוך בקרוב תיקונים נוספיםעוד מציינים כי בכוונת הרשות 

 נושאים נוספים שעלו בעקבות פרסום השימוע.

 

 החלטה: מאושרת פה אחד

 

  החשמל סיווג עלויות הפרישה של עובדי חברת –הצעת החלטה לשימוע משלים  .7
 

 לשימוע ציבוריפרסמה רשות החשמל  7.12.2017הצוות המקצועי מציג את הנושא: ביום 

. 2018את העלויות המוכרות והתעריפים לצרכני חברת החשמל בעדכון שנתי לשנת  

ב' מחברת  -עדכון תעריף זה, עודכנה גם העלות המוכרת בגין פרישת עובדי דור א' ו במסגרת

במסגרת החלטתה הרשות  קבעה, 2018דכון התעריף לשנת מנת שלא לעכב את ע עלהחשמל. 

 ,2018לעדכון שנתי לתעריף החשמל לשנת  8.1.2018מיום  534( מישיבה מס' 1226) 4מס' 

המיוחסת לרכיב הייצור תוכר במסגרת תעריף ניהול המערכת. בכך  העובדים פרישת שעלות

כפי שהיו נושאים אילו הרשות להבטיח שכלל הצרכנים במשק יישאו בעלות זו,  בקשתמ

בדים המיוחסת העו פרישת עלותהייתה גביית התשלום מתבצעת במועדים הרלוונטיים. 

לרכיב המערכתי ולרכיבי הרשת הוכרה במסגרת מקטעים אלה בהתאמה. משנושא זה לא 

בואר במהלך השימוע, מבקשת הרשות לשמוע את הציבור ביחס לסיווג העלות כאמור. 

נוגע לסיווג בלבד וטענות הנוגעות להיקף העלות המוכרת לא יישמעו שימוע זה  מודגש כי

 במסגרת שימוע זה. 

 
 השימוע מאושר פה אחדפרסום הסכמה: 

 

 
 עדכון חברי המליאה לגבי  תוכנית העבודה של רשות החשמל .8

שאמורים להתבצע המרכזיים הציג את הפרויקטים  הצוות המקצועי  -הצגת תוכניות עבודה 

 :השונות בחטיבות 2018בשנת 

מגה וואט  300מכסות סולאריות נוספות ו  1600תוכנית העבודה למימוש  –חטיבת רגולציה 

מתקני ייצור מגז. בכלל זה הסדרות הרשות לעדכון מונה נטו, הסדרת מתקני גגות, מכרזי גגות 

מתקנים ברשת החלוקה אשר ומתקנים ללא הסדרה. התוכנית כוללת גם אמות מידה לשילוב 

 צפויות להתפרסם לשימוע ועדכון תחולת התעריף המערכתי

הוצגה גם תוכנית העבודה להסדרת משק החשמל. בכלל זה אמת מידה לתוכנית העמסה 

שיון מנהל יכללית ופרסום מחיר שולי חצי שעתי, אמות מידה לתוכנית יצור וצריכה ור

 מערכת

החשמל: קידום ההשקעות כולל חטיבה כלכלית: תניב הציגה את אופן קידום ההשקעות ברשת 

עד סוף הרבעון הראשון מתוכנן גיבוש של המלצה לשרים  -אישור של תוכנית הפיתוח לחברה 
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על התוכנית. לאחר מכן תבוצע בקרה שוטפת על הקמת הנכסים כך שיופעלו בהתאם לקבוע 

 בלוחות הזמנים של תוכנית הפיתוח.

 א אגירה שאובהבנוש 279מישיבה  2תיקון החלטה  -הצעת החלטה  .9

 
אישרה מליאת הרשות פרסום  24.4.17מיום  516בישיבה מס' מציג את הנושא: הצוות המקצועי 

העוסק בהסדרים אשר יחולו על היצרן  10של שימוע שעניינו תיקון ההחלטה בדרך של עדכון סעיף 

נטען  בהתייחסויות לשימוע. שנות פעילותו הראשונות 20אם תאושר המשך פעילותו לאחר תום 

בנוסחו הנוכחי, מהווה הבטחה שלטונית לפיה בעל הרישיון יוכל להמשיך לפעול הן בדרך  10שסעיף 

הרשות  של מכירת תועלות למנהל המערכת והן בדרך של עריכת עסקאות עם צרכנים פרטיים.

להחלטה לפי נוסחו הנוכחי כדי לכבול את שיקול דעת  10אין באמור בסעיף הבהירה שלדעתה 

ביחס למשטר ההפעלה או אופי העסקה שיוכל בעל הרישיון לערוך בתקופת ההמשך. יחד  הרשות

ובשאלות האחרות המובאות לעיל בדרך של  10עם זאת, השתכנענו שהכרעה בשאלת פרשנות סעיף 

כאמור, אינה נדרשת בעת הזאת והיא תיבחן שוב, ביחד עם היבטים נוספים שיהיו  10תיקון סעיף 

על  10העת, לקראת תום תקופת הרישיון. לכן, מוצע להותיר בעת הזו את סעיף  רלוונטיים באותה

 כנו.

 
 החלטה: מאושרת פה אחד


