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Uנוכחים: 

Uחברי המליאה 

 ר רשות החשמל"יו, ר אסף אילת"ד

 האנרגיה והמים , ל משרד התשתיות הלאומיות"מנכ, מר שאול מרידור

 נציג ציבור מטעם משרד האוצר, מר חיים פרננדס

 משרד האוצר, אנרגיהרכז , מר אמיר רשף

 

 

Uצוות מקצועיU -

 לית חטיבת כספים וכלכלה"סמנכ, ר תניב רופא"ד

 לית רגולציה "סמנכ, נורית גל' גב

 היועץ המשפטי, ד מיכאל מקיה"עו

 הראש אגף אסטרטגי, ורית פלתר איתןנ' גב

 ראש אגף כלכלה, מר מנחם קמיש

 המחלקה המשפטית, ד אביעד דרורי"עו

  משרד האוצר, אגף תקציבים, אנרגיה רפרנט, מר שניר ניב

 ל משרד האנרגיה"יועץ למנכ, מר רועי ישראלי

 המחלקה המשפטית, לימור בן יצחק' גב

 ראש אגף מימון, עוז לוימר 

 אגף כלכלה, מר אליאס עזאם

 ראש אגף הנדסה, מר משה בן יאיר

 אגף הנדסה, מר שימי אלעד

 יועץ לרשות, מר יהודה מלול

 ש אגף חשבונאותרא, מר איתן פליס

 אגף הנדסה ,אשר גטהמר 

 ראש אגף רישוי, משה שטריתמר 

 אגף רישוי, שי רטרמר 

 ראש אגף צרכנות, מירב יוסף 'גב

 המשרד להגנת הסביבה, רעות רבי' גב

 

 

 

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

 עניינים מנהלתיים וכדומה, לביטחון המידעהקשורות 
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 . ר"דבר היו       .1

 
 : רישוי       .2

 .מ"בע) רותם(י 'לברנמילר אנרג 0082514' תיקון רישיון מותנה מס .א

של כוח  2010-01-04-0064אישור לשעבוד נכסים ברישיון מספר  –הצעת החלטה  .ב

 .מ"תרמו סולארי ישראל בע

לחברת אנרגיה  00913111' מסהפחתת ערבות ברישיון מותנה  -הצעת החלטה  .ג

 .מ"משולבת מתקדמת בע

 

מת א –תיקונים לאמת מידה חיבור למתח עליון ועל  –הצעת החלטה לשימוע ציבורי        .3

 .שמירת מקום ברשת למכרזים שמפרסמת המדינה) ה(35מידה 

 

בנושא  284מישיבה  2' להחלטה מס' עדכון נספח ג –הצעת החלטה לאחר שימוע        .4

 .תעריף ביצוע סקר היתכנות ראשוני להוצאת אנרגיה לרשת החלוקה

 

לייצור ) מגה וואט 20(הארכת תוקף הסדרת עודפים  –הצעת החלטה לאחר שימוע        .5

-פוטובאמצעות טכנולוגיה , חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת

 .קילו וואט 50בהספק שאינו עולה על , וולטאית

 

 .מועדי תשלום – 24עדכון אמת מידה  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .6

 

 .)2012-2022(חלוקה ואספקה  ,הולכה –בסיס תעריף רשת  –דיון המשך  .7

 

Uדיון המליאה: 

  

1. Uר "דבר היו 

עקרונות להליך תחרותי לקביעת בעניין לשימוע מעדכן כי הצעת ההחלטה 

וולטאית למתקנים המחוברים למתח -תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

  .תועבר לאישור חברי המליאה עוד השבוע, עליון

 
2. Uרישוי 

 מ "בע) רותם(י 'לברנמילר אנרג 0082514' תיקון רישיון מותנה מסU .א

 
 .נדרשת עוד בדיקה, הדיון בנושא זה נדחה
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של  0064-04-01-2010אישור לשעבוד נכסים ברישיון מספר  –הצעת החלטה U .ב

 מ "כוח תרמו סולארי ישראל בע

הינה  ,מ"כוח תרמו סולארי ישראל בע חברת: הצוות המקצועי מציג את הנושא

וולטאית בהספק מותקן של -לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו מותנהרישיון בעלת 

בבקשה לאשר לה לשעבד את נכסיה  פנתה לרשותבעלת הרישיון . מגוואט 60

 .אשר יועמדו לטובת גורמי המימון
י המחלקה   "הבקשה לאישור השעבודים כמו גם הסכמי השעבוד נבחנו ואושרו ע

 .ת המקצועי ממליץ לאשר את הבקשההצוו .המשפטית ברשות
 

 .אושרה פה אחד –החלטה 

 

חברת אנרגיה ל 00913111' מסהפחתת ערבות ברישיון מותנה  -הצעת החלטה U .ג

 מ"משולבת מתקדמת בע
להקמת  רישיון מותנהניתן  19.10.2012ביום : הצוות המקצועי מציג את הנושא

הרישיון פנתה לרשות בבקשה בעלת . ית קוגנרציהימתקן לייצור חשמל בטכנולוג

תקנות משק ל  15בהתאם לקבוע בתקנה   מהערבות מופקדת 60%להפחתת 

 .2004-ה"תשס, )קוגנרציה(החשמל 
ומצא אותה תקינה ותואמת את הרישיון  תבקשת בעל את ןבחצוות המקצועי ה

 .את הבקשה מליצים לאשרועל כן מ, הוראות הדין
 

 .אושרה פה אחד –החלטה 

 

3.      U  תיקונים לאמת מידה חיבור למתח עליון ועל  –הצעת החלטה לשימוע ציבורי– 

 שמירת מקום ברשת למכרזים שמפרסמת המדינה ) ה(35אמת מידה 

נותנת מענה , אמת מידה חיבור למתח עליון ועל: הצוות המקצועי מציג את הנושא

צור נדרש יזם המעוניין בהקמת מתקן יי. לחיבור יצרנים לפי רמת המתח המבוקשת

לקבל רישיון , להציג סקר היתכנות חיובי וזיקה לקרקע: להתקדם בהליך כדלקמן

להפקיד תוכנית סטטוטורית לקבל ממנהל המערכת סקר חיבור חיובי , מותנה

השלמת סקר חיבור חיובי ופתיחת תיק חיבור מבטיחה ליזם . ולפתוח תיק חיבור

זים שמפרסם החשב הכללי במכר.  שמירת מקום ברשת כל עוד הרישיון בתוקף

ההליך הסטטוטורי טרם , זהות הזוכה לא ידועה, להקמת מתקני ייצור וצריכה

שמירת מקום ברשת על בסיס ההליך , לפיכך. והטכנולוגיה איננה סופית, הושלם

ליזמים הפוטנציאליים ולמדינה , מאידך. הקיים באמות המידה אינה אפשרית

על מנת , ב המקדמי של פרסום המכרזדרושה ודאות של מקום ברשת כבר בשל

גם במתח גבוה וגם במתח , מוצע תיקון לאמת המידה , לאור זאת. שהמכרז יצליח

שיאפשר לרשות להורות למנהל המערכת לשמור מקום ברשת על סמך סקר , עליון

במסגרת הסקר יבוצעו כל הבדיקות . חיובי שהמדינה תזמין ממנהל המערכת

מנת שהוא יוכל להתחייב על שמירת מקום ברשת  הדרושות למנהל המערכת על
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מנהל המערכת ישמור מקום ברשת החל ממועד .  למתקן הייצור שיפורסם במכרז

 . השלמת סקר חיובי ועד להחלטת רשות בעניין

חבר מליאה מעיר . תוקף החלטת הרשות על שמירת מקום ברשתמתנהל דיון לעניין 

ון שגם אם המדינה תתעכב אין מנוס ון כיכי יש לשמור למדינה מקום ללא הגבלת זמ

היועץ המשפטי מבהיר . מלחכות להשלמת הליך המכרז וחיבור המתקנים לרשת

חבר מליאה  .ששמירת המקום למכרזי המדינה ברשת חייבת להיות סבירה ומידתית

מעיר כי יש חשיבות גם לתמרץ את המדינה לקדם המכרז ולא להתעכב ובכל מקרה 

לבסוף מוסכם כי . ת להאריך תקופה זו לפי שיקול דעתהתהיה לרשות אפשרו

או עד פתיחת תיק חיבור על ידי היזם הזוכה  ארבע שניםלשמירת המקום תהיה 

שמירת מקום ברשת לאחר פתיחת תיק חיבור תהיה בהתאם . המוקדם מביניהם

הרשות תהא רשאית על פי שיקול דעתה ולאחר עוד מוסכם כי  .לרגולציה הקיימת

להאריך את תקופת שמירת המקום ברשת לפרק זמן נוסף  את הציבורששמעה 

 .שיקבע על ידה

 

 .אחד נמנע, חברי מליאה 3י "פרסום השימוע מאושר ע -הסכמה

 

4.       U בנושא  284מישיבה  2' להחלטה מס' עדכון נספח ג –הצעת החלטה לאחר שימוע

 תעריף ביצוע סקר היתכנות ראשוני להוצאת אנרגיה לרשת החלוקה 

 
ביצוע סקר "קובעת הצמדת התעריף  ההחלטה: הצוות המקצועי מציג את הנושא

אשר , ייצור ציוד חשמלי למדד" להוצאת אנרגיה לרשת החלוקההיתכנות ראשוני 

אחת התייחסויות  ההתקבל .כה המרכזית לסטטיסטיקהמתפרסם על ידי הלש

 .ממליצים לאשר את ההחלטה .לעניין מדד הבסיס והוטמעה בהחלטה לשימוע
 

 .אושרה פה אחד –החלטה 

 

5.       U לייצור ) מגה וואט 20(הארכת תוקף הסדרת עודפים  –הצעת החלטה לאחר שימוע

-באמצעות טכנולוגיה פוטו, חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת

 קילו וואט  50בהספק שאינו עולה על , וולטאית

) 1011(1' תוקף החלטת הרשות מסמדובר בהארכת : הצוות המקצועי מציג את הנושא

לייצור חשמל מבוזר ) מגה וואט 20(יין הסדרת עודפים בענ 4.11.2015מיום  478מישיבה 

, וולטאית-באמצעות מתקנים בטכנולוגיה פוטו, לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת

יתר סעיפי ההסדרה יישארו ללא . 31.12.17עד ליום , KW 50בהספק שאינו עולה על 

 .ממליצים לאשר את ההחלטה .לשימוע התייחסויות לא התקבלו . שינוי

 

 .אושרה פה אחד –החלטה 
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6. U מועדי תשלום  – 24עדכון אמת מידה  –הצעת החלטה לאחר שימוע 

מועדי " 24לאמת מידה ) ה(מדובר בתיקון לסעיף : הצוות המקצועי מציג את הנושא

מבהירה הצעת ההחלטה  .הסדרי תשלום וגביה בין ספקי שירות חיוניהעוסק ב, "תשלום

-כמו. כי יש לתת התראות לפני ניתוק וכן להודיע לגורמים מוסמכים על כוונת הניתוק

 24לאמת מידה ) ה(סעיף בה נקבע כי , 507' לאחר קבלת החלטת המליאה בישיבה מס, כן

ליישום כבר עתה י לרשות כי היא ערוכה "הודיעה חח ,1.12.17ייכנס לתוקף רק ביום 

  .החלטה זוקבלת החלטה זו מוקדם מועד התחילה למועד ועל כן בהצעת תיקון זה 

כי את הוחלט להוסיף להצעת ההחלטה גם  ,בהמשך להתייחסויות שהתקבלו בשימוע

לפרסם לצרכניו הודעה בדבר מתן ההתראה לפני ניתוק  ספק השירות החיוניחובת 

תר בא, ידי המחלק שקיבל את ההתראה-ההודעה תפורסם על. נקודת החיבור המרוכזת

 .לא יאוחר מיומיים ממועד קבלתה אצלו, האינטרנט שלו

אמת מידה זו הוחלט להוסיף ביאור לפיו , לעניין זהות הגורמים המוסמכים, כמו כן

ט חשמל לפרט בצווים מטעמו "ש ומאפשרת פלטפורמה לקמ"מוחלת מכח הדין באיו

באלו , חבר מליאה מבקש שייכתב בהחלטה .מיהם הגורמים המוסמכים הרלוונטיים

מוצע כי יישלח לחברי המליאה נוסח מעודכן הכולל הוספת . לכל הפחות, גורמים מדובר

 .ל"הגורמים הנ

בו ניתן פסק דין  6.7.17צ ביום "דיון שהתקיים בבגמוסיף ומעדכן על  היועץ המשפטי

לעניין ניתוקי החשמל של י ורשות החשמל "חח' י נ"מחיקת העתירה של חמהמורה על 

י "האוסר על חח הארעיהצו  עוד נקבע בפסק הדין כי). 2821/16ץ "בג(י "י את חמ"חח

בתוקפו עד לקבלת החלטת רשות החשמל בעניין מועד כניסתה י יעמוד "לנתק את חמ

, י הרשות"עם קבלת החלטה זו ע, לפיכך. בנוסחה המתוקן 24מידה -לתוקף של אמת

 . אמורפוקע הצו הארעי ה

 

 .בכפוף להעברת נוסח סופי, אושרה פה אחד –החלטה 

ידם בהודעת דואר -הועבר לחברי המליאה נוסח מעודכן ואושר על 16.7.17ביום 

 .אלקטרוני

   

7. U 2022-2012(חלוקה ואספקה , הולכה –בסיס תעריף רשת  –המשך דיון( -U  

וכם כי המצגת תועבר לחברי ס .שיעור התשואה להוןאת נושא במצגת הצוות המקצועי מציג 

  .המליאה והדיון ימשיך במליאה הבאה


