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UנוכחיםU: 

 החשמל רשותר "יו, אילת אסףר "ד

  ל משרד האנרגיה"מנכ, אודי אדירי מר

 האנרגיה משרד נציג ציבור מטעם , מר יוסי אנגלנדר

 נציג ציבור מטעם משרד האוצר, מר חיים פרננדס

 משרד האוצר, אגף התקציבים, רכז אנרגיה, מר אמיר רשף

 

UמשקיפהU: 

 המשרד להגנת הסביבה, רעות רבי' גב

 

Uמקצועי צוותU: 

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

 היועץ המשפטי, ד מיכאל מקייה"עו

 מנהל מינהל החשמל, סטפנסקי איגורמר 

 אגף כלכלה, מיכאל תואתימר 

 אגף רישוי, שמעון-בן ןראומר 

 אגף רישוי, פחורי עלאאמר 

 אגף כלכלה, משני הודא' גב

 אגף כלכלה, אלמסי אריאלמר 

 אגף כלכלה, קמיש מנחםמר 

 משרד האוצר, אגף התקציבים, רפרנט אנרגיה, גרשוביץ דודמר 

 ר"יועץ בכיר ליו, קצבוי יואבמר 

 משרד האנרגיה, רועי ישראלימר 

 מימוןראש אגף , לוי עוזמר 

 ראש אגף אסטרטגיה, נורית פלתר' גב

 מחלקה משפטית, דרורי אביעדמר 

 מחלקה משפטית, ד לימור בן יצחק"עו

 

 

 

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

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע
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U דיון במליאה 
 
 

צים "המשפטי מעדכן אודות הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין בעניין הבג היועץ .1
 .שהוגשו בנושא התעריפים המערכתיים

 
  רישוי .2

 
למתקן המחובר  מתן רישיון ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת -הצעת החלטה U .א

 .מ"אקו אנרגיה גולן בע –לרשת החלוקה 
 

מבקשת הרישיון הציגה לצוות המקצועי ברשות : הצוות המקצועי מציג את הנושא
נאי הסף הקבועים בחוק משק עמידה בכל אבני הדרך הקבועות ברישיון המותנה ובת

 .MW 1.25צים לאשר מתן רישיון קבוע בהספק יממל. החשמל ובתקנותיו
 

 . )נכחו ארבעה חברי מליאה( פה אחד תמאושר: החלטה
 

של  0588-4-01-2008ן מותנה מספר שיויראישור לשעבוד נכסים ב -הצעת החלטה U .ב
 . מ"בע באר טוביה. אמ.פי.אי

 

מיום  530' מישיבה מס) 1204( 3בהחלטת רשות מספר  :הצוות המקצועי מציג את הנושא
בעלת  .בעלת הרישיון לשעבד נכסיה אישרה מליאת הרשות את בקשת 13.11.2017

ולאשר לה לשעבד נכסים , הרישיון ביקשה לתקן את אישור השעבודים אשר ניתן לה
 .ממליצים לאשר בקשה זו .נוספים

 
 ). נכחו ארבעה חברי מליאה(מאושרת פה אחד : החלטה

 
: להלן( 4.12.2017מיום  532' מישיבה מס) 1209( 2בהחלטת רשות מספר  - UיידועU .ג

אישרה מליאת הרשות את הקטנת ההספקים המותקנים הנקובים , ")ההחלטה"
: להלן(מ "בע) 2014(מ ואלומיי אגירה שאובה "ברישיונות אגירה שאובה בנשר בע

ים יש לעדכן המליאה מיודעת כי בשל עדכון ההספק. מגוואט 156-ל") הרישיונות"
תיאור ומיקום המתקן והפרמטרים הפיזיים של  –לרישיונות ' גם את נספחי ב

 .וההחלטה תעודכן בהתאם –המתקן 
 
 
 

Uסדר יוםU: 

 .ר"דבר היו  .1

  :רישוי .2

 –מתן רישיון ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת למתקן המחובר לרשת החלוקה  -הצעת החלטה  .א

 .מ"אקו אנרגיה גולן בע

באר . אמ.פי.אישל  2008-01-4-0588ן מותנה מספר שיוירלשעבוד נכסים באישור  -הצעת החלטה  .ב

 ).נוסף לסדר היום לאחר פרסומו. (מ"בע טוביה

החלוקה ושירותי , עלויות מוכרות למקטעי ההולכה -בסיס תעריף הרשת  -הצעת החלטה לאחר שימוע .3

 .2018-2022ק החשמל ותמחורן לשנים הצרכנות במש

 .2018עדכון שנתי  – הצעת החלטה לאחר שימוע .4
 .תעריף בגין הספק חסר בדלק משני –הצעת החלטה לאחר שימוע  .5
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3. Uהחלוקה , עלויות מוכרות למקטעי ההולכה -בסיס תעריף הרשת " - החלטה הצעת

 "2022-2018ושירותי הצרכנות במשק החשמל ותמחורן לשנים 
, שהיה במליאה הקודמת, המתודולוגיה של בסיס תעריף הרשתבהמשך לדיון על 

ועד לסוף תקופת הבוחן  2018התקיים דיון בנוגע למתווה ההפחתה של העלויות משנת 
 .2022 -ב

כולל , את השינויים שחלו במתווה עקב השימועהצוות המקצועי במסגרת הדיון הציג 
 .ת הראויהוגידול בעלו) 2018שנת (הגידול בעלויות בשנת המוצא 

 .המליאה אישרה את העלויות שהציג הצוות המקצועי
לאור דיוני הרפורמה . התקיים דיון לגבי מתווה הפחתת העלויות במסגרת שנות הבוחן

. 1.6.18המתקיימים בימים אלה הוחלט על השהיית הדיון במתווה ההפחתה עד ליום 
קבע מתווה הפחתה הרשות ת, ככל שלא תתקבל החלטה בנושא הרפורמה עד למועד זה

 . על בסיס המתווה שהוצג בשימוע בסיס תעריף הרשת
 

בכפוף לנוסח הסופי שישלח לחברי המליאה ביומיים , מאושרת פה אחד: החלטה
 .הקרובים

 
 . נשלח נוסח סופי לחברי המליאה ולא נתקבלו הערות לגביו 9.1.18ביום 

 

 
4. U 2018עדכון שנתי  -הצעת החלטה 

 
 . כולל רשימת שינויים שנדרשו בעקבות השימוע, את הנושאהצוות המקצועי מציג 

, לאור זאת. 1.2% -השינויים בעקבות השימוע הגדילו את העלות המוכרת בעוד כ
המליאה החליטה . בשנה זו התקיים דיון במליאה על שיעור ההכרה ברכיב הפנסיה

 .ברכיב הפנסיה 30%להכיר בהיקף של 
-1996בין השנים  וצרבגין רכיב הפנסיה נהחשמל  לאור העובדה שהחוב לחברת, כמו כן

הוחלט על ייחוס עלויות הפנסיה של מקטע , בהן טרם היה ייצור פרטי במשק, 2016
שכן כל צרכני החשמל צריכים לשלם עלות זו ולא רק צרכני , המערכתילתעריף הייצור 

 .בעניין זה משליםלשימוע  תצאלהוחלט . חברת החשמל
בהתאם , ת מעדכנת את העלויות המוכרות לחברת החשמלרשובמסגרת ההחלטה ה

בסיס תעריף למקטע היצור לשנים : "1.2.10מיום  289מישיבת רשות  1להחלטה מספר 
ובהתאם  ,"2017החלוקה והאספקה משנת , ובסיס התעריף למקטעי ההולכה 2010-2014

' נספח אב יםעלויות המוכרות למקטעים השונים מופיעה.לסעיפים המפורטים בהחלטה
מופיעים כנספח , מוכרותמהעלויות ה יםנגזרהלוחות התעריפים המעודכנים ולהחלטה 

  .15.1.2018 יוםהתעריפים המעודכנים הנקבעים בהחלטה זו יכנסו לתוקף ב. להחלטה' ב
התעריף הממוצע לצרכן . 2.3% -התעריף לצרכן הביתי יפחת בכ, העדכון השנתי בעקבות

 המתח לצרכןו 1.772% -בכ יעלהלצרכן המתח הגבוה , 0.92% -בכ יעלהעליון מתח 
רכיב בעלות  ההפחתה :הן תעריףב שינוייםל העיקריות הסיבות .2.86% -בכ יפחת הנמוך

 בביקושים הגידול, הרשות על בסיס תעריף למקטעי הרשתהחלטת הרשת בעקבות 
 שנוצרה העודפת העלות את מיתנה אשר, 8% -בכ הדולר בשער הירידהו 8% -בכ לחשמל

 .לגז מפחם הייצור הסטת עקב
זו נובעת בין השאר מהגידול בשעת השיא וכן מסיום  עליה. 6.6% -בכהייצור גדל  רכיב

 .ח"ש ימיליונ 372 -החזר חוב הדלקים בהיקף של כ
 

בנוגע  8.1.18מיום  534' מישיבה מס) 1225(3' מסהרשות  החלטתאת  מפנימההחלטה ה
 לעמודמנת  על, בנוסף. ההולכה החלוקה והאספקהלבסיס התעריף החדש למקטעי 

 שפרסמה שימועים שני של בעלויות הכרה מפנימה החלטהה, השנתי העדכון במועד
ביום  שימועהרשות ל שפרסמה החלטה הצעת: וטרם התקבלה החלטה בעניינם הרשות
 החלטה הצעתו יות הפרישה של עובדי חברת החשמלבעלו תעריפית הכרהבנושא  7.12.17

 להפחת מתקנים בעלויות הכרה בנושא 10.3.16 ביום מאוחר לשימוע הרשות שפרסמה
צפויה לפרסם החלטותיה בנושאים אלו  הרשות. 1-4 ורוטנברג 5-6 רבין אורות פליטות
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את עמדותיה הסופיות של הרשות  לבטאבהחלטה זו בכדי  איןכי  ומדגישה בהקדם
הרשות בבואה לקבוע עלות  דעת יקולשאת  לכבולבעניין שימועים אלו ואין בה כדי 

 . אלו בנושאיםשיקבעו  החלטותמוכרת ב
 

 .Uמאושרת פה אחד: החלטה
 
 
   

5. U תעריף בגין הספק חסר בדלק משני  –הצעת החלטה לאחר שימוע 
כחלק מהסקת המסקנות בעקבות אירוע התקלה : הצוות המקצועי מציג את הנושא

הרשות מזהה צורך להבטיח רציפות תפקודית   2017,מחודש ספטמבר  במאגר תמר

יצרנים נדרשים להעמיד את מלוא ההספק גם , ככלל .קת הגזפבעיתות משבר בהס

לאור הקושי בחלק מהדגמים המוקמים להעמיד את מלוא , עם זאת. בדלק משני

מההספק  93%ט חסר למתקן שלא יעמיד לפחות "לקוו תעריף ייקבע, ההספק בסולר

 אמתל) ג(סעיף ב הקבוע תעריףבהתאם להספק חסר נקבע  בגין התעריף .בדלק משני

 .תפעולי בפרמטר עמידה איתשלום של היצרן בתקופת  – 85מידה 

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

 .נושאים נוספים שעלו בעקבות פרסום השימוע

 

 .ם הקרוביםילחברי המליאה ביומינוסח סופי יישלח : הסכמה

 

 

 

 

 
 

 
 
  

 

 

 

 


