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 :41.8.41  – 325' מסמליאת הרשות ישיבת 

 
 
 
 
 

 :נוכחים

 חברי 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

 נציג ציבור מטעם משרד האנרגיה, מר יוסי אנגלנדר

 

 

 

- משתתפים

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

 לית רגולציה "סמנכ, נורית גל' גב

 הראש אגף אסטרטגי, נורית פלתר איתן' גב

 ראש אגף כלכלה, מר מנחם קמיש

 המחלקה המשפטית, ד אביעד דרורי"עו

 המחלקה המשפטית, מירן בנימיןד "עו

 ל משרד האנרגיה"יועץ למנכ, מר רועי ישראלי

 אגף כלכלה, מר אליאס עזאם

 יועץ לרשות , מר יהודה מלול

 ראש אגף רישוי, משה שטריתמר 

 אגף רישוי, שי רטרמר 

 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 



 

 26069, ירושלים 6921ד .ת
 

 279-9-1967666: 

 

 

info@pua. il  

 Http: // www.pua.gov.il  

  

PO.Box 1296, Jerusalem,91012 
 

 972-2-6217122 

 
 

 
 

 .ר"דבר היו .1

 :רישוי  .2

  –הצעת החלטה 

במחזור פתוח  תמתן רישיון מותנה להקמת תחנת כוח קונבנציונאלי -הצעת החלטה  .א

 (.נוסף לסדר היום) .מ"אתגל אשדוד בע –

אי פי אמ באר  -במחזור משולב  תמתן רישיון מותנה להקמת תחנת כוח קונבנציונלי .ב

 (.נוסף לסדר היום). מ''טוביה בע

 .מ"בע( רותם)י 'לברנמילר אנרג 1152810' מותנה מסתיקון רישיון  -הצעת החלטה  .ג

, קטורה סולארשל ן הייצור שיוירבקשה לאישור שעבוד נכסים ב -הצעת החלטה  .ד
 . שותפות מוגבלת

בקשה לאישור העברת שליטה ברישיון של כוח תרמו סולארי ישראל  -צעת החלטה ה .ה
 .מ"בע

צור חשמל באנרגיה מתן רישיונות מותנים להקמת מתקנים ליי -הצעת החלטה  .ו

 .המחוברים לרשת החלוקה -(אנרגיית רוח)מתחדשת 

של חברת סאן טים תלמי מותנה ן שיויראישור העברת שליטה ב -הצעת החלטה  .ז

 .מ"יוסף בע

תחנות השנאה עבור רכבת  3תעריף  בגין חשמול זמני של  -לשימוע נוסף החלטה הצעת  .3

 .ישראל 

 .תעריף רשת -המשך דיון  .0

 

 :המליאהדיון 

  

 ר"דבר היו .1

    מבקש לעדכן ולהביא לידיעת חברי המליאה את , שעל סדר היום לפני הדיון בנושאים               

 :הנושאים הבאים

 

 :צומת

 כפי שהוגשה לרישיון ייצור מותנה בעניין בקשת צומת הרשות פנתה לועדת הריכוזיות

לאור עמדתה כי מתקיימת ריכוזיות  המליצה שלא לאשר את הבקשההועדה  .רשותל

                           .המלצת ועדת הריכוזיות פי-עלעמדת הרשות היא לפעול . משקית

לא תתקבל החלטה אלא לאחר קבלת , תגיש בקשה שונה מהבקשה כיוםשצומת ככל 

 . שתוגש לעניין הבקשהעמדת ועדת הריכוזיות 

הריכוזיות בבקשה לקיים היוועצות עימה  ר המליאה יפנה בשם המליאה לוועדת"יו

 .טרם גיבוש ההמלצה, בסוגיות הקשורות למשק החשמל

 

 

 : נושאים שעל סדר היום
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 :שורק

קבלה והצגת יתר תנאי הסף הנדרשים למתן ההצוות המקצועי הודיע על סיום בדיקות 

דיווח הצוות על סוגיה שמחייבת מענה משפטי , יחד עם זאת. רישיונות ייצור והספקה

טרם מתן הרישיונות לפיה יצרן קונבנציונאלי אינו רשאי למכור ישירות באמצעות קו 

 . לרבות לצרכן בחצר, חשמל ישיר לצרכניו

עד לסיום הטיפול המשפטי  –למתן רישיון  לאור האמור משהים את קבלת ההחלטה

ככל , עוד מוסכם שמשום שמדובר בהפעלה מסחרית של יצרן .בבקשת החברה כאמור

דחוף הרישיונות יועבר להחלטת המליאה בנוהל מתן אישור , שימצא פיתרון משפטי

 . בדואר אלקטרוני

 . חבר מליאה מודיע שהוא מצוי בניגוד עניינים ולא משתתף בדיון

 

 :לון גתא

וביקשה הגנה למקרה שצרכן הקיטור שלה יפחית את  קוגנרציה החברה התחילה כמתקן

לאחר דין ודברים ארוך . עוד לפני הקמת המתקן( סגר לגמרייאו י)צריכת הקיטור 

וזאת לפי המצג שהוצג על , החברה קיבלה הגנה מפני ירידת הצריכה של צרכן הקיטור

בתוך חודשיים ממועד הסגירה  .י מסגירת המפעללפיו אין חשש קונקרט, ידי החברה

 .המפעל של סוגת נסגר הפיננסית

הרשות מסמכים על מנת לבחון מה החברה ידעה לגבי הסיכון  לאור האמור ביקשה

והאם העבירה לרשות את , לסגירת המפעל כאשר ביקשה מהרשות הגנה מפני הסיכון

ס החומרים האלה יוחלט איזה על בסי. כלל האינפורמציה הרלוונטית שהיתה ברשותה

את המסמכים  בוחן הצוות המקצועי ברשות בשלב זה. נפקות יש להגנה שהרשות נתנה

 .בהתאם המלצתו למליאת הרשות בפניו ולאחר מכן יעביר שהובאו

 :רישוי .2

במחזור  תמתן רישיון מותנה להקמת תחנת כוח קונבנציונאלי -הצעת החלטה  .א

 .מ"אתגל אשדוד בע –פתוח 

אי פי אמ  -במחזור משולב  תרישיון מותנה להקמת תחנת כוח קונבנציונלימתן  .ב

 . מ''באר טוביה בע

ים בנושא יועל רקע הדיונים הפנימ, IPMלקראת הענקת רישיון מותנה לפרויקט         

נוסח הרישיונות המותנים לטיוב ערך צוות רישוי עבודה , ישוי חדשרמתווה 

עבודה זו נעשתה בתאום מלא עם  .ם למתח עליוןלמתקנים קונבנציונליים המחוברי

 .המחלקה משפטית במשרד האנרגיה

אתגל של במסגרת עבודת התאום בוצעו שינויים ועדכונים ברישיונות המותנים          

כך לדוגמא צומצמו אבני הדרך  –ואיי פי אם ביחס לנוסח רישיונם הקודם 

לעומת זאת נקבע ברישיון שחברה שלא (. שאינן מחויבות בתקנות)סטטוטוריות 

היתר בניה וסגירה , י הדרך שנותרו ברישיון דוגמת הפעלה מסחריתנתעמוד באב

 .רישיונה יפקע –פיננסית 
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 .סכימות לנוסחעיינו בו במשרדי הרשות ומ, חברת איי פי אם ואתגל מודעות לנוסח        

ישנה אפשרות , מבקשים להדגיש את עניין הסולר –אי פי אם לחברת באשר 

שהחברה לא תגיע למלוא ההספק כמו בגז ולכן הרשות ביקשה מהחברה להראות 

נקודה נוספת שהחברה מעוניינת להגדיל את . כי הם מצליחים להגיע לעומס מלא

לאחר מכן החברה , MW 025ס "נכון לעכשיו היא תקבל רישיון ע, ההספק בהמשך

  (.051מעריכים כי היא יכולה להגיע עד )צפויה לבקש להגדיל את ההספק שלה 

כתוצאה מכך עלולים להיות איבודי אנרגיה בגין , תחובר לרשת חלוקת הגז –אתגל         

מדובר בנתון מאוד גבוה ולכן הרשות שלחה מכתב שהחברה . 2%-דחיסת הגז של כ

פסדים על איבודי האנרגיה על כך שבחרה להתחבר לרשת חלוקת תצטרך לשאת בה

 .הגז

 

 .אושרו פה אחד –החלטות 

 

 

 .מ"בע( רותם)י 'לברנמילר אנרג 1152810' תיקון רישיון מותנה מס -הצעת החלטה  .ג

ניתן הרישיון המותנה להקמת מתקן חלוץ בטכנולוגיה תרמו  2118ביוני  11יום 

 . MW 1.8מ בהספק של "בע( רותם)י 'סולארית לחברת ברנמילר אנרג

פנתה בעלת הרישיון בבקשה לרשות החשמל לקבל טיוטת  2111בפברואר  13ביום  

 . אישור תעריף מותנה עבור הפרויקט

ב "המצ) 22.0.2113מיום  333מישיבה  1בהחלטה מספר  2.1בהתאם לקבוע בסעיף 

התעריף שייקבע למתקן חלוץ יהיה התעריף בתוקף בטכנולוגיה דומה , ('כנספח ב

להחלטה האמורה לא נכללה ' במסגרת נספח ג. במועד מתן אישור התעריף

 .התיחסות לטכנולוגיה תרמו סולאריות

( 1110) 5בהחלטת רשות מספר הרשות פרסמה שימוע ולאחריו קבעה , לאור האמור

-את התעריף למתקן החלוץ בטכנולוגיה תרמו 12.1.2111מיום  815מישיבה מספר 

 .'ב כנספח ג"מצ. סולארית של בעלת הרישיון

הארכות מועדים באבני הדרך האמורות מובאות לאישור המליאה לאחר שהצוות 

דמו לזו המקצועי ברשות מצא כי בעלת הרישיון עמדה בכל אבני הדרך שק

 .המוארכות במסגרת הצעת החלטה זו

 

 .אושרה פה אחד –החלטה 

 

, ן הייצור של קטורה סולארשיוירבקשה לאישור שעבוד נכסים ב -הצעת החלטה  .ד

 . שותפות מוגבלת

רישיון קבוע מספר , שותפות מוגבלת, לקטורה סולארניתן  2118 ביולי 23ביום 

, וולטאית המחובר לרשת ההולכה-פוטולייצור חשמל בטכנולוגיה  2111-11-0-1138

 .מגוואט 01בהספק מותקן של 
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 ,לאור האמור. הליך של החלפת גורם מממן בעלת הרישיון מבצעתבימים אלו 

גורמי אשר יועמדו לטובת  ,לאישור השעבודים בקשה, הגישה בעלת הרישיון לרשות

נו הבקשה לאישור השעבודים כמו גם הסכמי השעבוד נבח. המימון החדשים

ממליץ הצוות המקצועי , לאור האמור. י המחלקה המשפטית ברשות"ואושרו ע

 .באגף הרישוי לאשר את הבקשה

 

 .אושרה פה אחד –החלטה 

 

בקשה לאישור העברת שליטה ברישיון של כוח תרמו סולארי  -הצעת החלטה  .ה

 .מ"ישראל בע

אף . די. וחברת אי Two Sigma Holdings VCחברת , בעלת השליטה ברישיון

מ הגישו לרשות בקשה להעברת השליטה בבעלת הרישיון "י נובל ישראל בע'אנרג

אף אשר לה אחזקות במישרין ובעקיפין ברישיונות נוספים . די. לידי חברת אי

מבדיקת הצוות המקצועי באגף הרישוי את הבקשה ולאחר . במשק החשמל

עולה כי אין מניעה לאשר את , םשהועברו לרשות כל המסמכים והאישורים הנדרשי

 .בקשת העברת השליטה
 

 .אושרה פה אחד –החלטה 

 
מתן רישיונות מותנים להקמת מתקנים לייצור חשמל באנרגיה  -הצעת החלטה  .ו

 .המחוברים לרשת החלוקה -(אנרגיית רוח)מתחדשת 

מחוות  מותנים להקמת מתקני ייצור חשמל נותרישיומדובר בהחלטה למתן שני 

 .(ג''מ)ת רוח המחוברים לרשת החלוקה טורבינו

 קבעה הרשות, 1101102111מיום  303מישיבה  1מליאת הרשות מספר  תהחלטב

חוות רוח בהספק העולה חשמל מהסדרה למתקני ייצור חשמל בעלי רישיונות ייצור 

 .KW 81על 

המבקשות הציגו עמידה בתנאי הסף הקבועים בהסדרה ובהוראות כל דין לצורך 

ובכללם התחייבות להעמדת הון עצמי וזיקה לקרקע עליה , קבלת רישיונות מותנים

על כן מתבקשת מליאת הרשות להעניק למבקשות רישיונות מותנים . יוקם המתקן

הטכניים , רייםאשר ילוו אותן בהליכים הסטטוטו, חודשים 11לתקופה של 

והכל בכפוף לעמידה באבני הדרך הקבועות , והפיננסיים עד להקמת מתקני הייצור

 .  ברישיונות ובתנאים הנדרשים על פי דין

פעילות בעלי הרישיונות מול מנהל המערכת למכירת חשמל לרשת תתבצע 

 .בהתאם לאמות המידה ואישורי התעריף ככל שיוענקו לבעלי הרישיונות

 

 .אושרה פה אחד –החלטה 

 



 

 26069, ירושלים 6921ד .ת
 

 279-9-1967666: 

 

 

info@pua. il  

 Http: // www.pua.gov.il  

  

PO.Box 1296, Jerusalem,91012 
 

 972-2-6217122 

 
 

של חברת סאן טים תלמי הייצור ן שיויראישור העברת שליטה ב -הצעת החלטה  .ז

 .מ"יוסף בע

מ "מ וחברת אלומיי קפיטל בע"חברת סולגרין בע, בעלת השליטה העקיפה ברישיון

 הגישו לרשות בקשה להעברת השליטה העקיפה בבעלת הרישיון לידי חברת אלומיי

מבדיקת הצוות המקצועי באגף . אשר לה אחזקות ברישיון נוסף במשק החשמל

, ולאחר שהועברו לרשות כל המסמכים והאישורים הנדרשים, הרישוי את הבקשה

 .עולה כי אין מניעה לאשר את בקשת העברת השליטה

 
 .אושרה פה אחד –החלטה             

  

תחנות השנאה עבור רכבת  3חשמול זמני של תעריף  בגין  -לשימוע נוסף החלטה הצעת  .3

 :ישראל

. 20.1.11מיום  822בנושא זה בישיבה  שימועלאישרה פרסום הצעת החלטה המליאה 

. להסכם החשמול של חחי עם הרכבת חברת החשמלשל קיבלה את התייחסותה  הרשות

מוצע  ,סכום שנכלל בובו לרשותנפלה טעות בהסכם שהועבר  לפיהבעקבות התייחסות זו 

 .הצעת החלטה מעודכנת תועבר לחברי המליאה .לשימוע נוסףלפרסם 

1.  

  - (2222-2242)חלוקה ואספקה , הולכה –בסיס תעריף רשת  –המשך דיון  .5

, י"צוות המקצועי קיים שיחות עם חחולאחר שה, בנושאהקודמים המליאה לדיוני בהמשך 

ביחס לעלות  האחרונים את השינויים שגובשו במסגרת הדיונים הצוות המקצועי מציג

ב מסמכי השימוע המפרטים "מצ. 2115-2122בסיס תעריף הרשת לשנים לביחס  המוכרת

 . את האמור

 

 :ביחס לעלות המוכרת

. עברלהתבסס על הלכן אין מקום , לחשב תעריף אחורה יש קושי – 2111-2112השנים לגבי 

יה נמוך מעלות זו ושנים כשמסתכלים על העלות הנורמטיבית רואים שיש שנים שהתעריף ה

 .אין מקום להתייחס לשנים עברו, אי לכך. בהן התעריף היה גבוה ממנה

החברה  2112חבר מליאה התייחס לכך שבחישוב הפערים ביחס לעלות הנורמטיבית משנת 

 .ח"שמיליון  221 -חייבת לציבור כ

. 2122עד שנת  2115סביר משנת המטרה היא להגיע למתווה  – ואילך 2115לגבי השנים 

  -  2115המתווה במסמכי השימוע הוא לתת בשנת . יישומי 2122לגישת הרשות היעד עד שנת 

להתחיל במתווה התייעלות עד שנת ואילך  2115משנת . בפועל של החברה מהעלות 31.8%

    . בה תיקבע העלות הנורמטיבית 2122

 

 : באשר להשפעה על התעריף

במתח  –בביתיים  11%-ו, המתח העליון והגבוהעבור  - 31%ההחלטה משקפת תעריף קבוע 

בתעריף  8%-2%לצרכנים ביתיים תהיה ירידה של . ש"יש ירידה בעלות לקוט .הנמוך

 .ברכיב הרשת 18% -ירידה של כ. החשמל הכולל
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כיום על  םמימשלהעיקריים הם היצרנים העצמיים שאינם נפגעים ה - מתח עליוןיחס לב

בים של מקטע "כמו כן עקב ביטול המש. רכיב קבוע 31%לשלם  יידרשו תוכע הרשת כלל

 .הרשת תיתכן גם פגיעה מסויימת בצרכני המתח העליון שאינם צרכנים של יצרנים עצמיים

 

 :לסיכום
שימוע לבסיס תעריף הרשת מפרט את המתודולוגיה להכרה בעלויות חברת החשמל ה

החלוקה והאספקה וכן את המתודולוגיה לקביעת התעריפים למקטעים , במקטעי ההולכה

עלויות מוכרות למקטעי " כמופיע בספר הרשות קובעת בסיס תעריפים למקטע הרשת. אלה

המהווה נספח א "  2115-2122ל לשנים החלוקה ושירותי הצרכנות ברשת החשמ, ההולכה

לספר מבנה התעריפים משנת ( שירותי תשתית) 1החלטה מעדכנת את פרק ה .להחלטה

ההחלטה והתעריפים  .נפרד טופל בשימועאשר י, "עסקה קרובה"למעט נושא , 2112

לאחר סיום השימוע ובכפוף להערות שיתקבלו , 1.1.2115הנגזרים ממנה יכנסו לתוקף ביום 

ויעמוד בתוקפו גם לאחר  31.12.2122בסיס התעריף למקטע הרשת יהיה בתוקף עד ליום .בו

 .מכן כל עוד הרשות לא החליטה אחרת

 

יועבר נוסח החלטה מתוקן ו צרכן ביתילשינוי התעריפי עבור הממוצע משוקלל יחושב : הסכמה

' מתוך כוונה לפרסם לשימוע ביום א', עד יום ה לאישור החברים, בהתאם לדיון במליאה

 .הקרוב

 

 אישרו חברי המליאה בדואר אלקטרוני פה אחד את הצעת  22.8.2241' ביום א: החלטה

 .ההחלטה המתוקנת


