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Uנוכחים: 

Uחברי המליאה 

 ר רשות החשמל"יו, ר אסף אילת"ד

  האנרגיהל משרד "מנכ, מר שאול מרידור

 נציג ציבור מטעם משרד האוצר, מר חיים פרננדס

 משרד האוצר, רכז אנרגיה , אמיר רשףמר 

 האנרגיהנציג ציבור מטעם משרד , אנגלנדר יוסימר 

 

Uצוות מקצועיU -

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

 לית רגולציה "סמנכ, נורית גל' גב

 מנהל מנהל החשמל, סטפנסקי איגורמר 

 ראש אגף מימון, מר עוז לוי

 ראש אגף רישוי, יטריתמשה שמר 

 ראש אגף צרכנות, יוסף מירב' גב

 הראש אגף אסטרטגי, ורית פלתר איתןנ' גב

 ר"עוזר בכיר ליו, מר יואב קצבוי

 ראש אגף כלכלה, מר מנחם קמיש

 המחלקה המשפטית, ד אביעד דרורי"עו

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

 ל משרד האנרגיה"יועץ למנכ, מר רועי ישראלי

 המחלקה המשפטית, לימור בן יצחק ד"עו

 אגף כלכלה, אליאס עזאםמר 

 ראש אגף הנדסה, מר משה בן יאיר

 המשרד להגנת הסביבה, רעות רבי' גב

 יועצת לרשות , ד תמר הקר"עו

 יועץ לרשות, מר יהודה מלול

 

 

 

 

 

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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Uסדר יום: 
 
 

 .ר"דבר היו .1
 

2. UרישויU: פי. פי. אימתן רישיון ייצור קבוע ורישיון הספקה  בנושא עדכון .

באר . אם. פי. אי מתן רישיון ייצור מותנה לחברתובנושא מ "דלק שורק בע

  .נוסף לסדר היום לאחר פרסומוU –  מ"טוביה בע
 

-2017לשנים  LNGהכרה בעלויות מטעני  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .3

2018. 

 

תחנות השנאה עבור  3תעריף בגין חשמל זמני של  –לשימוע הצעת החלטה  .4

 .רכבת ישראל

 

 .ללוח התעריפים 1-4.3שינוי שם של לוח  –לשימוע הצעת החלטה  .5

 

 .של ספר אמות המידה' ד-'עדכון פרקים א –הצעת החלטה לאחר שימוע  .6

 

 .תעריף רשת –המשך דיון  .7

 

 .מתקני חלוץ –דיון  .8
 

 U.גביית תעריפים מצרכנים בעקבות סיום העיצומים בחברת החשמל -דיון .9

 .נוסף לסדר היום לאחר פרסומו

 
 

 

Uדיון המליאה: 

  

1. Uר"היו דברU :  רפרנט שיתוף הפעולה עם הרשות כמבקש להודות למר שניר ניב על

 .ומאחל לו בהצלחה בתפקידו החדש משרד האוצרב תקציביםהאגף ב אנרגיה
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2. Uרישוי:U  

 מתן רישיון ייצור קבוע ורישיון הספקה לשורק U .א
 הצעת החלטה למתןכי מוצע , על מנת למנוע עיכוב בהפעלה המסחרית

באמצעות הדואר האלקטרוני  מזורזלאישור המליאה בנוהל תועבר הרישיונות 

ואישור  ר הפעלההית, עם השלמת כל תנאי הסף לרבות בדיקות קבלהמיד 

 . רציפות תפקודית

 

 מתן רישיון ייצור מותנה לחברת אי פי אם U .ב
נאלית רישיון מותנה להקמת תחנת כח קונבנציועל מנת למנוע עיכוב במתן 

תועבר  ןהרישיו הצעת החלטה למתןכי מוצע  מגוואט 428בהספק של  מ"מחז

עם השלמת מיד מזורז באמצעות הדואר האלקטרוני בנוהל לאישור המליאה 

ההגבלים העסקיים לעניין ריכוזיות כלל רשות אישור מ: המסמכים החסרים

לחברי המליאה ובהר עוד מ. צוות משרד האנרגיה ותיאום נוסח עםמשקית 

  .להספק התחנה בגזתואם  להיות ךתחנה בסולר צרישהספק ה

ל והמסמכים הנלווים "חברי המליאה מאשרים קבלת הצעות ההחלטה הנ

 . אליהן בנוהל המזורז

 

 

3. U הכרה בעלויות מטעני  –הצעת החלטה לאחר שימועLNG  2018-2017לשנים  
הנחות היסוד לסל הדלק  החלטה זו קובעת את: הצוות המקצועי מציג את הנושא

 מקטינה הרשות אתובכך  LNGי למטעני "תחושב זכאותה של חחלפיהן , 2017לשנת 

ההנחיות , עבור כלל המשק  LNGי רוכשת "מכיוון שחח. י בנושא"אי הודאות של חח

י "התקבלה התייחסות של חח .במשק שידרשו LNG-קובעות גם את כמויות ה

 .בהחלטה לשימוע וההערות שהתקבלו הוטמעו
 

 ).רק ארבעה חברי מליאה נכחו( .אושרה פה אחד –החלטה 

 

4. U תחנות השנאה עבור רכבת  3תעריף בגין חשמל זמני של  –הצעת החלטה לשימוע

  ישראל
רכבת ישראל מקדמת פרויקט של חשמול קו : הצוות המקצועי מציג את הנושא 

אביב כשלב ראשון לקראת חשמול קווי רכבת נוספים ברחבי -הרכבת מירושלים לתל

והזמינה חיבורים זמניים במתח לחברת החשמל במסגרת זו פנתה הרכבת .הארץ

 הרכבת .כמפורט בהסכם ביניהן עליון עד לחשמול קבע של התחנות הקבועות

: כדלהלן הזנה נקודות 3 -ב קצרים זמנים בלוחות ,הזמניים םביצוע החיבורי מבקשת

" הולץ"ו" פוןצ-לוד"ובהמשך הזנת אתרים  'הראל' רכבתיתהשנאה  תחנת אתר

 .שתספק הרכבת באמצעות שתי תחנות משנה ניידות

אינה מכוסה באמות , תכולת העבודות שבהסכם בין חברת החשמל לבין רכבת ישראל

חיבורים מיוחדים י הרשות ל"לא נקבעו תעריפים ע לכן, המידה שקבעה הרשות
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כולל עלויות  ,חיבורים זמניים שלובכלל זה לתכולת העבודות  זה הסכםמושא 

 .ש הניידות"שוטפות לתפעול ולתחזוקה של התחמ

 .י לבין חברות אחרות"חבר מליאה ביקש לקיים דיון על אופי ההתחשבנות בין חח

לחיבור הייחודי הנדרש ופרק הזמן בשים לב , הרשות מאשרת את ההסכם

שולם לחברת יש₪  5,450,835קובעת תעריף של  ההחלטה .המינימאלי לביצועו

 .החשמל על פי אבני הדרך שבהסכם

בשל הדחיפות חברי המליאה מאשרים שלאחר סיום מועד קבלת ההתייחסויות 

 .היא תועבר אליהם לאישור בדואר אלקטרוני, בשימוע להצעת החלטה זו

 
  .פה אחד פרסום הצעת ההחלטה לשימוע מאושר – סכמהה       

 ).רק ארבעה חברי מליאה נכחו(       

 

5. U ללוח התעריפים  4.3-1של לוח והבהרת תחולה שם שינוי  –הצעת החלטה לשימוע 
תעריף חיבור "נקרא בלוח התעריפים  1-4.3לוח : הצוות המקצועי מציג את הנושא

אך ישנם , בתים אלו מחוברים באמצעות פילר מוניםככלל ". לבתים צמודי קרקע

למרות שגם הוא מחובר באמצעות פילר , מקרים בהם המבנה הוא לא למגורים

תעריף "מוצע לשנות את השם של לוח התעריפים ל, לכן. גן ילדים: למשל, מונים

להבהיר כי כל צרכן המחובר  ל מנתע" חיבור לצרכן המחובר באמצעות פילר מונים

 .מונים יחויב בהתאם ללוח תעריפים זה בפילר

         

  .פה אחד פרסום הצעת ההחלטה לשימוע מאושר – סכמהה       

 ).רק ארבעה חברי מליאה נכחו(       

 

6. U של ספר אמות המידה' ד-'עדכון פרקים א –הצעת החלטה לאחר שימוע  
ד אפרים                   "משרד עומ, ד תמר הקר"עויחד עם  הצוות המקצועי מציג את הנושא

בחודשים : ד לפרסום-אשר סייעה לצוות בעבודת הכנת פרקים א, 'אברמזון ושות

ופורסם  יכת הספר והתאמתו לפרסום ברשומותערבהאחרונים בוצעה עבודה רבה 

, לאחר קבלת התייחסויות לשימוע. ד לספר-שימוע ציבורי לעניין עדכון פרקים א

שנעשו בעריכת ספר אמות עיקר הפעולות   מזכירים כי. הוטמעוההערות שהתקבלו 

יצירת סדר , דיוק ההגדרות בפרק ההגדרות, הבהרת ניסוח אמות המידההמידה הן 

בכוונת הרשות  –עם קבלת ההחלטה על פרקים אלו . 'רציף ונכון של הסעיפים וכו

כת פרקים להעביר את הפרקים לפרסום ברשומות ובמקביל ממשיכים לעבוד על ערי

 .ברשומותלשימוע ציבורי ולאחר מכן לפרסם גם אותם  מנת-לע' ח-'ה

        

 ).רק ארבעה חברי מליאה נכחו( .אושרה פה אחד –החלטה        
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7. U תעריף רשת –המשך דיון 
במליאה זו  .שלוש המליאות הקודמותבבהמשך לדיון בנושא , התקיים המשך דיון

בעלות המוכרת על ריבית הון זר , התמקד הדיון בעלות המוכרת בשירותי צרכנות

 . במתווה למשך חיי נכסים ובתמחור

 

8. U חלוץ מתקני  –דיון–U נדחה למליאה הבאה. 
 
9. Uגביית תעריפים מצרכנים בעקבות סיום העיצומים בחברת החשמל -דיון 

החלו לנקוט עובדי חברת  12.06.2017ביום : הצוות המקצועי מציג את הנושא

ביניהם בין היתר לא הונפקו חשבונות צריכה לצרכנים ולא , החשמל בעיצומים

 .לשלם אותו במוקד הטלפוני של החברה, ניתנה אפשרות לצרכנים שקיבלו חשבון
את שליחת ולקר 20.7.2017עם סיום העיצומים של עובדי חברת החשמל ביום 

לבחון את אופן חיוב הצרכנים בתעריפי הצריכה יש , חשבונות צריכה לצרכנים

הצוות המקצועי  .על מנת לצמצם עד כמה שניתן את השלכות העיצומים, לתקופה זו

מציע שהמליאה תאשר פריסת תשלומים ללא ריבית של חשבונות צריכה שנשלחו 

באיחור בשל העיצומים או של חשבונות צריכה שלא ניתן היה לשלם במוקד הטלפוני 

 .  חברי המליאה נותנים הסכמתם העקרונית לפריסה זו. עיצומיםבשל ה

ראש אגף צרכנות מעדכנת כי חברת החשמל מגבשת נוהל שיסדיר את הנושא וכי זה 

 . יועבר לעיון המליאה

 

 תחליט המליאה האם עליה לקבוע מחברת החשמל לאחר קבלת הנוהל  -הסכמה        

 ).מליאה נכחורק ארבעה חברי ( .בנושא החלטה       

 

 


