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 ל משרד האנרגיה"יועץ למנכ, מר רועי ישראלי

 ראש אגף רישוי, מר משה שטרית

 אגף רישוי, מר שי רטר

 המשרד להגנת הסביבה, רעות רבי' גב

 אגף כלכלה, מר גבי זקן

 המחלקה המשפטית, ד לימור בן יצחק"עו

 ראש אגף צרכנות ופניות ציבור, יוסף מירב' גב

 אגף הסדרה, קולרומר יוסי ס

 ראש אגף אנרגיות מתחדשות, מר חוני קבלו

 אגף כלכלה, מר יהודה הלוי

 ראש אגף מימון, לוי עוזמר 

 

 

 

הפרוטוקולים נערכים בדרך של תמצות עיקרי הדיון ואינם כוללים נושאים שנקבע כי אינם מתאימים 
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Uסדר היוםU:  
 

 .ר"דבר היו .1

הצעת החלטה לעניין מתן רישיונות חלוקה והספקה לחברות חלוקה המחוברים : רישוי .2

 .לרשת החלוקה

אמת  –למתח עליון ועל הצעת החלטה לאחר שימוע בעניין תיקונים לאמת מידה חיבור  .3

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

הצעת החלטה לשימוע ציבורי בעניין פרסום לציבור של נתוני התדר ונתוני הספקים  .4

 .מותקנים באנרגיה מתחדשת

 .2017-ז"התשע, )קידום התחרות וצמצום הריכוזיות במקטע הייצור(כללי משק החשמל  .5
 

תחנות השנאה עבור  3בגין חשמול זמני של   לטה לשימוע נוסף בעניין תעריףהצעת הח .6

 .רכבת ישראל 

מיום  460מישיבה ) 965( 3עדכון להחלטה מספר   השהיית הצעת החלטה לשימוע בעניין .7

 .בעניין קביעת תעריף בגין שירות התנעה שחורה 20.4.2015

חשמל באנרגית רוח שתוקף  תעריפים למתקני ייצור –השהיית הצעת החלטה לשימוע  .8

רישיונם הסתיים או שפקעה זכאותם לקבלת תשלומים בגין האנרגיה המיוצרת במתקנם 

 .פרמיה + מספק שירות חיוני בתעריף רכיב יצור 

 .2017ספטמבר  –הצעה לאישור נהלי מליאת רשות החשמל  .9
 

מצרכנים הליכי גבייה  –תיקונים עדכונים ושינויים באמות המידה  -הצעת החלטה  .10

 .המחויבים בתעריף בית

הצעת החלטה לשימוע ציבורי בעניין עקרונות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור  .11

 . וולטאית למתקנים המחוברים למתח עליון-חשמל בטכנולוגיה פוטו

הצעת החלטה לשימוע ציבורי בעניין הזרמת אנרגיה בתקופת בדיקות קבלה מיצרן  .12

 . חשמל

 .מתקני חלוץ -דיון .13
 

  :דיון המליאה
  

  – ר"דבר היו .1

יאה אודות אירוע ל משרד האנרגיה לעדכן את חברי המל"ר מבקש ממנכ"היו .א

לבחון את בעקבות הדיווח המליאה מחליטה . התקלה באסדת תמר ובתוצאותיה

 .קף הסולר אותו נדרשים היצרנים הפרטיים לרכושיה

 התבקשו, המותנה הקודם ר מעדכן כי לצורך העברת הבעלות ברישיון"היו -IPM .ב

אולם משום שבסופו דבר  ,את הרישיון רלאשרלאשר העברת הבעלות ו הרשות והשר

העברת בעלות אלא רק לאשר לא היה צורך , ן מותנה חדשיוהוחלט על מתן ריש
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לשם כך נחתם הסכם . לוודא כי הרכב הבעלים לא כולל את מר אברהם נניקשווילי

וילי בחברת טריפל אמ שמחזיקה ברישיון באופן מותנה להעברת בעלות מר נניקשו

בפועל הרישום . ימים מאישור הרישיון המותנה 7שרישום בעלי המניות יושלם תוך 

ש הרשות כי רישום "התארך לכחודש ימים ונכון למועד הדיון במליאה אישר יועמ

 .העברת המניות בחברת טריפל אמ הושלם כנדרש

החלטת בית המשפט דיון ולמעדכן כי בהמשך להיועץ המשפטי  - ץ אורות עמוס"בג .ג

פשרה הנדרשת המליאה להחליט האם לקבל את הצעת , 11.9.17ץ זה מיום "בבג

היועץ המשפטי מציג את . או לדחותה ולקבל פסק דין מבית המשפטשעלתה בדיון 

חברי המליאה מחליטים ברוב לדחות את הצעת . השיקולים בעד ונגד קבלת הפשרה

  ).נגד 1, בעד 4(סק דין הפשרה ולקבל פ

חברי . ם המתבצעים ברשות מול החברהר מעדכן אודות ההליכי"היו –אלון גת  .ד

. המליאה מבקשים להיות מעודכנים עם קבלת התייחסות משרד המשפטים לעניין

חבר מליאה מציע שלא לפרסם מכסה נוספת בקוגנרציה עד שלא יוסקו מסקנות 

 .מאירוע זה

העברת שליטה ברישיון תועבר לחברי המליאה הצעת החלטה לאישור  - כוכב הירדן .ה

 .בדואר אלקטרוני בימים הקרוביםהמותנה 

 

 ב ומענית"ציעין הנ, ונות חלוקה והספקה לחברות חלוקה בקיבוצים דליהימתן ריש – רישוי .2

                                        .לרשת החלוקה המחוברים ,מ"לשער הנגב חשמל בע וכן
 

  .מליאה הבאהעלה לדיון ביונדחה  הנושא
 

 

שמירת מקום ברשת  –) ה(35אמת מידה  –ועל  תיקונים לאמת מידה חיבור למתח עליון .3

 .למכרזים שמפרסמת המדינה

 
במכרזים מדובר בהצעת החלטה לאחר שימוע העוסקת : הצוות המקצועי מציג את הנושא

ההליך הסטטוטורי , זהות הזוכה לא ידועה בהם ,ת המדינה להקמת מתקני ייצורמשמפרס

על בסיס עבור מכרזים אלו שמירת מקום ברשת . טרם הושלם והטכנולוגיה איננה סופית

ליזמים הפוטנציאליים , ואולם. אינה אפשרית, הנוכחי ןבנוסחההליך הקיים באמות מידה 

, מקום ברשת כבר בשלב המקדמי של פרסום המרכזמירת הלעניין שולמדינה דרושה ודאות 

ת המידה המאפשר לרשות ותיקון לאמפורסם שימוע ל, לפיכך.  על מנת שהמכרז יצליח

תכנות שהמדינה או מי ילהורות למנהל המערכת לשמור מקום ברשת על סמך בדיקת ה

ת הדרושות תכנות יבוצעו כל הבדיקויבמסגרת בדיקת הה. זמין ממנהל המערכתימטעמה 

למנהל המערכת על מנת שיוכל להתחייב על שמירת מקום ברשת למתקן הייצור שיפורסם 
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בעקבות ברשת הספק שמור תכנות על פי החלטה זו תתייחס לייודגש כי בדיקת הה.  במכרז

  .הם ניתנה תשובה חיובית כאל חלק מהנחות הבסיס לבדיקהבסקרי חיבור 

בהמשך לטענות . שהתקבלו בעקבות השימוע הוצגו לחברי המליאה רשימת הטענות

שהתקבלו עודכנה ההחלטה כך שישמר מקום ברשת רק לתוכניות שהוחלט להעבירן 

במקרה בו הסקר אינו לשלוש שנים  הנקבע מקום ברשתהשמירת תקופת כמו כן . להפקדה

לפרק זמן של עד שנה  ואלרשת  החיבורמצביע על צורך בהקמת פרויקטים מערכתיים לשם 

מתקן הייצור צורך חיבור ממועד סיום הקמת הפרויקט המערכתי הנדרש בהתאם לסקר ל

  .מכרזנשוא ה
 . חבר מליאה מבקש לדייק מושגים בהחלטה ומוסכם כי הצוות המקצועי יעשה כן

שלחה לחברי המליאה הצעת החלטה מעודכנת נ 3.10.17ביום (מאושרת פה אחד :  החלטה

 ).אלקטרוני בדוארפה אחד שאושרה על ידם  

 

הצעת החלטה לשימוע ציבורי בעניין פרסום לציבור של נתוני התדר ונתוני הספקים  .4

 .  מותקנים באנרגיה מתחדשת
לאור , )מידע(א7מדובר בהצעת החלטה לתיקון אמת מידה : הצוות המקצועי מציג את הנושא

הרשות  ,ההסדרהטרם פרסום .  ייצוב תדר רותייתחרותית לשכוונת הרשות לפרסם הסדרה 

תוני מימוש הרשות מעוניינת בפרסום נ, בנוסף. מעוניינת לפרסם לציבור את נתוני התדר

כלל הנתונים ירוכזו וידווחו  מובהר כי. וולטאיים לשם מעקב שוטף-הסדרות למתקנים פוטו

יעודכן , וולטאיים-ככל שיתפרסמו הסדרות נוספות למתקנים פוטו. חברת חשמל ידי -לע

 .חלטה בהתאםהנספח לה

 
 .פרסום הצעת ההחלטה לשימוע מאושר פה אחד       

 
קידום התחרות וצמצום הריכוזיות במקטע (הצעת החלטה לשימוע כללי משק החשמל  .5

 .2017-ז"התשע, )הייצור

, 2015, למרץ 2ביום  455מישיבה  949 'החלטת הרשות מס: הצוות המקצועי מציג את הנושא

. ועל כן מובאת לעיון חברי המליאה הצעת החלטה שתחליף אותה בעניין הריכוזיות פקעה

וואט טעונים התייעצות עם -מגה 30מתן רישיונות לייצור חשמל בהספק העולה על מוסבר כי 

, החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות 11הממונה על ההגבלים עסקיים לפי סעיף 

התייעצות עם הממונה תפטור את קביעת כללים להגבלת הריכוזיות בוכי  2013ד "תשע

לרשות יש סמכות כן מוסבר כי .  הרשות מחובת התייעצות הנזכרת במתן רישיונות ייצור

אם אישר השר שהוא אינו מעוניין לקבוע , לחוק משק החשמל 7לקבוע כללים לפי סעיף 

לפי  ,הרשות לשר בעניין על כן בשלב זה מבוקש אישור חברי המליאה לפניית.  תקנות בעניין

הכללים המוצעים להתייחסות  וטרם פרסוםבלת אישור השר עם ק.  שהועבר לעיונםהנוסח 

 .  יעלה הנושא לדיון נוסף במליאה, הציבור

 

 .העברת הפנייה לשר  מאושרת פה אחד
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תחנות השנאה עבור  3בגין חשמול זמני של   הצעת החלטה לשימוע נוסף בעניין תעריף .6

 .רכבת ישראל 

הוחלט על פרסום שימוע  24.7.17מיום  522' מסבמליאה : הצוות המקצועי מציג את הנושא

יפורסם שימוע עדכני בשל תיקון עודכנו חברי המליאה כי  524 ' מס ובמליאה, בנושא

כעת מוצגת למליאה הצעת ההחלטה המעודכנת לאישורם טרם פרסום שימוע . עלויותב

 ,אביב-פרויקט של חשמול קו הרכבת מירושלים לתל נזכיר כי רכבת ישראל מקדמת. עדכני

במסגרת זו פנתה הרכבת . כשלב ראשון לקראת חשמול קווי רכבת נוספים ברחבי הארץ

לחברת החשמל והזמינה חיבורים זמניים במתח עליון עד לחשמול קבע של התחנות 

 זמנים ותבלוח ,הזמניים ביצוע החיבורים מבקשת הרכבת. כמפורט בהסכם בינן, הקבועות

-לוד"ובהמשך הזנת אתרים  'הראל' רכבתיתהשנאה  תחנת אתר : הזנה נקודות 3 -ב קצרים

בכוונת הרשות לאשר . שתספק הרכבת באמצעות שתי תחנות משנה ניידות" הולץ"ו" פוןצ

עבור פעילות של חברת החשמל לחשמול זמני של תחנות משנה של ₪   7,363,970תעריף של 

בטים נוספים ימובהר כי החלטה זו אינה מחווה דעה על ה .אביב הרכבת מירושלים לתל

י הצעת ההחלטה תפורסם לשימוע קצר כיון שמדובר בשימוע חוזר ולאחר כמוסכם . בהסכם

 .מכן תאושר בדואר אלקטרוני על ידי חברי המליאה

 

הסתיים השימוע לאחר ש, 3.10.17ביום ( .הצעת ההחלטה לשימוע מאושר פה אחד רסוםפ

נשלחה לחברי המליאה הצעת החלטה מעודכנת שאושרה על  ,התייחסות אחת והתקבלה

 ).בדואר אלקטרוניפה אחד ידם  

 

מיום  460מישיבה ) 965( 3עדכון להחלטה מספר   השהיית הצעת החלטה לשימוע בעניין .7

 .בעניין קביעת תעריף בגין שירות התנעה שחורה 20.4.2015
אישרה מליאת הרשות פרסום  507בישיבה  26.12.16ביום : הצוות המקצועי מציג את הנושא

והציבור התבקש  11.1.17השימוע פורסם ביום . הצעת החלטה בנושא שבנדון לשימוע ציבורי

כעת מוצע להשהות את מתן  . 1.2.17מיום  יאוחר לא לרשות התייחסותו בכתב להעביר 

הודעה על . ולפרסם בעתיד הצעת החלטה מעודכנת לשימוע ציבורי, ההחלטה בנושא שבנדון

השהייה תצא הודעה על שבמקום  מחליטיםחברי המליאה  .כך תפורסם באתר הרשות

 . יציאה עתידית לשימוע בנוסח מעודכןעל החלטה על ביטול השימוע האמור ו

 

  .פה אחדמאושרת :  החלטה  

 

תעריפים למתקני ייצור חשמל באנרגית רוח שתוקף  –השהיית הצעת החלטה לשימוע  .8

רישיונם הסתיים או שפקעה זכאותם לקבלת תשלומים בגין האנרגיה המיוצרת במתקנם 

 .פרמיה+ מספק שירות חיוני בתעריף רכיב יצור 
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מליאת הרשות פרסום  אישרה  516בישיבה  24.4.17ביום : הצוות המקצועי מציג את הנושא

והציבור התבקש  7.5.17השימוע פורסם ביום . הצעת החלטה בנושא שבנדון לשימוע ציבורי

כעת מוצע להשהות את מתן .  28.5.2017 מיום יאוחר לא לרשות התייחסותו בכתב להעביר 

הודעה על כך תפורסם . ולפרסם בעתיד הצעת החלטה מעודכנת לשימוע ציבורי, ההחלטה

השהייה תצא החלטה על ביטול הודעה על שבמקום  מחליטיםחברי המליאה  .שותבאתר הר

 .יציאה עתידית לשימוע בנוסח מעודכןעל השימוע האמור ו

 

  .מאושרת פה אחד:  החלטה  

 

 .2017ספטמבר  –הצעה לאישור נהלי מליאת רשות החשמל  .9
 .נדחה למליאה הבאהנושא ה

 

הליכי גבייה מצרכנים  –ושינויים באמות המידה תיקונים עדכונים  -הצעת החלטה  .10

 .המחויבים בתעריף ביתי

מדובר בהצעת החלטה לאחר שימוע ולאחר בחינה : הצוות המקצועי מציג את הנושא

תכליתה של : סדרהאעיקרי ה תזכורת של. ארוכה ומעמיקה של ההתייחסויות שהתקבלו

כלוסיות מוחלשות האסדרה המוצעת לקבוע הסדרים המתחשבים במצוקות של או

 . סבירים ומידתיים, וזאת באמצעות יישומם של הליכי גביה מדורגים, ונזקקות

צופה הרשות ירידה  ,עם יישומה המלא של האסדרה ,במתודולוגיה המוצעתשמובהר 

משמעותית בכמות ניתוקי אספקת החשמל בקרב הצרכנים הביתיים ומן הצד השני יגדל 

ת חיוני יפעל להגיע אליהם עם צרכני החשמל היקף הסדרי החובות שספק שירו

 .המתקשים בתשלום

אוכלוסיות , סרבני תשלום: קבוצות צרכנים שונות 3האסדרה המוצעת מבחינה בין 

אוכלוסיה . שאספקת החשמל חיוניתזכאיות לתשלומי חשמל מופחתים ואוכלוסיות להן 

לום מופחת על פי כוללת בתוכה גם את  אוכלוסיית ניצולי השואה הזכאיות לתשזו 

 .תקנות משק החשמל

במסגרת האסדרה המוצעת כלולים תנאים בהתקיימם רשאי ספק שירות חיוני לנתק את 

אך מובנה תהליכית ושמור לספק השירות החיוני שיקול הדעת שלא  ,אספקת החשמל

 . לנתק

האסדרה המוצעת חלה על צרכנים ביתיים ועבור חשבונות צריכה וקובעת הארכת 

 כלומר, יום 90 -ם מהמועד האחרון לתשלום ליו 14 -טרם שימוש בכלי גבייה מ מועדים

, הארכת המועדים תאפשר לצרכן. יום ממועד הפקת החשבון 106, שבוןתקופות ח שתי

לגייס מקורות כספיים בתקופת החשבון השני לצורך התשלום של , המתקשה בתשלום

 .לרבות ניתוק, הפעלתם של כלי גביה ון לסנקציותוזאת מבלי להיות נת, החשבון הראשון
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מ ואף נקבע שיעור "האסדרה המוצעת מגדירה מפורשות את מנגנון השימוש במת

מ מקום בו צרכן מבקש להשתמש בכלי זה "לקיזוז חובות באמצעות המת ימקסימאל

 .כאמצעי לתשלום חובות הצריכה שלו

חברת , )י"חח(מ "בע חברת החשמל לישראל :תגובות לשימוע 4במשרדי הרשות התקבלו 

הסיוע המשפטי במשרד האגודה לזכויות האזרח ו, )י"חמ(החשמל מזרח ירושלים 

במסגרת עבודה שוטפת על האסדרה התקבלה עמדתו של משרד , בנוסף .המשפטים

 .הבריאות ביחס להליך אישור צרכנים בחיוניות אספקה

 : עיקרי ההתייחסויות שהתקבלו אלו

  דבחג ובמוע, אוויר קיצוניאי ניתוק במקרי מזג.  
  מתן אפשרות לצרכני תעריף חברתי לשלם באמצעי תשלום אחרים ולא לחייב מייד

   .הכרחימ "במת
 מ"לצורך גביית חובות באמצעות מת 20%רף מקסימאלי בשיעור  תקביע. 

  לטעינת קוד חירום בהתאם לצורך כלכלי או בריאותי של חד פעמית מתן אפשרות

 .צרכן
 
 אם , אין חובת הוראת קבע בבנק, מ למתווה קרדיט"החזרת צרכן מת במקרה של

 .שילם חובו באמצעים אחרים

תקופת היערכות ממושכת אולם ח "על ידי סשהתבקשה  –לעניין מועד תחילת ההחלטה 

לאחר בחינת הנושא ולאור דחיפות כניסת ההחלטה לתוקף ממליצים למליאה על כניסה 

-אשר ייכנסו לתוקף ב, ט סעיפים המחייבים היערכותלמע, ידית של ההחלטה לתוקףימ

ריביות הסדרי התשלום וכיוצא , כגון אישור צרכן ככזה שאספקת החשמל חיונית לו, 1.1.18

 .באלה

ההחלטה וזאת של לשקול גם הסדר ביניים עד להחלתה המלאה , עוד הוצע לחברי המליאה

הסדר הביניים ). 'ת החשמל ואחרשו' נ' רום ואח( 214/17ץ "לאור התנהלות העתירה בבג

היינו חודש לאחר כניסת ההחלטה  – 1.2.2018שמיום קבלת ההחלטה ועד הוא המוצע 

ספק שירות חיוני לא ינתק אספקת החשמל לצרכנים שאספקת החשמל חיונית להם  -לתוקף

בהתאם לרשימות המצויות אצל ספק שירות חיוני וכי , ולנכי הרדיפות והמלחמה בנאצים

 .ייכנס לתוקפו ההסדר הקבוע באמות המידה בהתאם לתנאים הקבועים  בו 1.2.2018מיום 

 .חברי המליאה מחליטים לקבל את הסדר הביניים כמוצע

 

  .מאושרת פה אחד:  החלטה  

 

הצעת החלטה בעניין עקרונות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה  .11

  -למתקנים המחוברים למתח עליון וולטאית-פוטו
נדבך נוסף במתווה ההליכים התחרותיים  היאהחלטה זו : הצוות המקצועי מציג את הנושא

ההחלטה מפרטת את . 2017לייצור חשמל סולארי עליו החליטה רשות החשמל בראשית 
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 אשר יפורסם עד סוף, ם המחוברים למתח עליוןיעקרונות ההליך התחרותי למתקנים סולארי

הליכים תחרותיים בשנים  6יפורסמו  -במסגרת המתווה שאושר במליאת הרשות.  שנה זו

למתקני ייצור חשמל סולאריים ) מתוכם הושלם עד כה ההליך הראשון( 2017-2018

את עקרונות  , בין היתר, ההחלטה הנוכחית מפרטת. גבוה ועליון, המחוברים למתח נמוך

תעריף , ערבויות, תנאי ריכוזיות, הצעותתעדוף אופן , תנאי הסף להגשת הצעה, ההליך

כן מוצגות למליאה ההתייחסויות שהתקבלו  .בחירת הזוכיםאופן ו רישיונות , הצמדה

 .לשימוע שפורסם בעניין והמענה להן
 

  .מאושרת פה אחד:  החלטה  

 

 .הצעת החלטה לשימוע ציבורי בעניין הזרמת אנרגיה בתקופת בדיקות קבלה מיצרן חשמל  .12

נבדקים ביצועי יחידות , בבדיקות קבלה ליחידת יצור: הצוות המקצועי מציג את הנושא

ת הרגולציה וכתנאי ולדריש םוזאת כדי להביא םתפקודואופן , ייצור שהתקין בעל הרישיון

הבדיקות הקבלה בעל הרישיון מזרים אנרגיה  מאחר ובעת.  לקבלת הרישיון ולעמידה בו

ומאחר וספק שירות חיוני נדרש לקלוט את , לרשת שאיננו במסגרת תוכנית העמסה

כי בעל רישיון יהיה זכאי לתעריף נורמטיבי השקול לתעריף  מוצע, שים המוזרמים"הקוט

בדיקות  שביצעו, יחידות ייצור באנרגיה מתחדשת ללא שימוש בדלק פוסילי. מ יעיל"מחז

שים שנקלטו ברשת ינוכו לספק "הקוט, אולם, מ יעיל"לא יהיו זכאים לתעריף מחז, קבלה

 .שירות חיוני מהתעריף המערכתי
 

 

 .דפרסום הצעת ההחלטה לשימוע מאושר פה אח

 

 .מתקני חלוץ –דיון   .13

 .הנושא נדחה למליאה הבאה
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