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  נוכחים:

 

 חברי המליאה:

 אסף אילת, יו"ר רשות החשמלד"ר 

 מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה

 משרד האוצררכז תחום אנרגיה, אגף התקציבים, מר הראל שליסל, 

 נציגת ציבור מטעם שר האנרגיהברכה חלף,  ד"ר 

 

 :משקיף

 הסביבה להגנת המשרד ,פרואקטור גיל מר

 

 הנוכחים נכחו באמצעים דיגיטליים(חלק מ)בשל הגבלות משבר הקורונה,  צוות מקצועי:

 פיננסית-גב' רבקה לויפר, סמנכ"לית חטיבה כלכלית

 מר יואב קצבוי, סמנכ"ל חטיבת חשמל ורגולציה 

 יועצת משפטית עו"ד חרות חסיד, 

 גב' נורית פלתר איתן, ראש אגף אסטרטגיה

 גב' אסנת מרום, מזכירת המליאה

 נחמיה, ראש ענף חשבונאותגב' ליאת 

 מר עוז לוי, ראש אגף מימון

 גב' מירב יוסף, ראש אגף צרכנות ובקרה

 גב' יפית כהן, ראש תחום רשתות חשמל

 הסדרהראש תחום בקרת מר יוסי סוקולר, 

 גב' עידית ימיני, מנהלת תחום בעקב, בקרה וחופש מידע

 מר שלום מקונן, מנהל תחום הולכה, חלוקה ואספקה

 מר משה בן יאיר, ראש אגף בכיר הנדסה

 מר יובל זוהר, מנהל תחום אנרגיות מתחדשות

 מר משה שטרית, ראש אגף רישוי ופיקוח

 שמעון, ראש תחום פיתוח ובקרה-עו"ד אורן בן

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

עניינים מנהלתיים , סוגיות הקשורות לביטחון המידע, סודות מסחריים, חברה
 וכדומה

 



 

 

 גל לבנט, יועץ ליו"ר הרשותמר 

 מר נועם פרלסון, יועץ ליו"ר הרשות

 עו"ד לימור בן יצחק, מחלקה משפטית

 ת משפטיתצסגן בכיר ליועעו"ד דרור וגשל, 

 עו"ד מירן בנימין, מחלקה משפטית

 עו"ד אביעד דרורי, מחלקה משפטית

 

 מוזמנים חיצוניים:

 , משרד האוצראג"תרפרנט אנרגיה, מר עידו מור, 

 מר אהרון שפיץ, עוזר מנכ"ל, משרד האנרגיה

 גב' רותם אבין, עוזרת מנכ"ל, משרד האנרגיה

 (41-ו 7)לנושאים  סמי תורג'מן, חברת ניהול המערכת

 (41-ו 7)לנושאים  יורם כהן, חברת ניהול המערכת

 (41-ו 7)לנושאים  עדי יוגב קסטיאל, חברת ניהול המערכת

 (41-ו 7)לנושאים  ברק רשף, חברת ניהול המערכת

 (41-ו 7)לנושאים  איגור אהרובוניץ, חברת ניהול המערכת
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 0דבר היו"ר 70

במסגרת השומה האחידה למתקנים שיוקמו  נושאבהיו"ר מעדכן בדבר הדיון עם רשות מקרקעי ישראל 

, אגירה קיבולת בשילוב וולטאית-פוטו בטכנולוגיה חשמל לייצור תעריף לקביעתההליך התחרותי הראשון 

בשל העדר קיומה של שומה אחידה  ובאפשרות לדחות את ההליך החלוקה לרשת המחוברים למתקנים

.  חברי המליאה מבקשים להמתין עם ההחלטה עד לקבלת מכתב מענה מרמ"י בימים להליכי פי וי ואגירה

התייעצות טלפונית עם חברי המליאה וככל ים תקית. סוכם כי בעניין מועד פרסום שומה אחידה הקרובים

עד למועד אישור שיוחלט לדחות את ההליך, תשלח אליהם הצעת החלטה בכפוף לסיכום בשיחה הטלפוני. 

אין צורך בקבלת החלטה  כי החליטו חברי המליאהשיחות עם רשות מקרקעי ישראל ובעקבות הפרוטוקול, 

 במועדו.  יתקייםההליך  נוספת על דחייה ולפיכך

עוד מעדכן היו"ר על קיומו של אומדן בהליך התחרותי האמור ומציין כי חברי המליאה יכולים לבקש 

 מהצוות המקצועי לראותו.

  

 רישוי:  20

 0בקשה לקבלת אישור לשעבוד נכסים ברישיון המותנה של רוח בראשית, שותפות מוגבלת 

אישרה המליאה  4224222444מיום  574בהחלטת הרשות ממליאה מס'  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

לבעלת הרישיון לשעבד את נכסיה, לטובת בנק הפועלים שירותי נאמנות בע"מ, בתפקידו כנאמן בטוחות 

פנתה בעלת הרישיון לרשות בבקשה  32522424עבור גורמי המימון של תחנת הכוח נשואת הרישיון. ביום 

. שאר הפרטים 52-444444-8ת באישור לשעבוד נכסיה לבנק הפועלים בע"מ ח.צ. לעדכן את נאמן הבטוחו

הבקשה על נספחיה נבחנה ואושרה ע"י  באישור לשעבוד נכסים, שניתן כאמור לעיל, נשארו כשהיו.

 המחלקה המשפטית ברשות.

 

 0ההחלטה אושרה פה אחד

 (.750.02.2)ההחלטה פורסמה ביום 

 

  נכסים ברישיון הייצור של פי אס פי השקעות בע"מ0בקשה לקבלת אישור לשעבוד 

 

 הנושא ירד מסדר היום0

 

 

 



 

 

 הוראת מעבר לעניין מחיר זמן אמת0  -החלטה  30

עבור אנרגיה המיוצרת בחלק מחיר זמן אמת משמש כתעריף המשולם  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

, המנגנון לקביעת מחיר זמן אמתעקב קשיים שהתעוררו אצל מנהל המערכת בהשלמת  ממתקני הייצור.

עד מועד זה יחליף המחיר יום מראש את . 10.10.41יום נדחה המועד שבו מחיר זה ישמש להתחשבנות עד ל

, הצוות המקצועי מעדכן שלשימוע התקבלה התייחסות אחת ואין המחיר זמן אמת לצורך התחשבנות

 בהתייחסות כדי לשנות את ההחלטה המוצעת

 SMP0על נתוני במליאה הצוות המקצועי יערוך דיון לבקשת חבר מליאה 

 

 ד0ההחלטה אושרה פה אח

 (.220.02.2)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 

 4740אמות מידה למספקים שקיבלו רישיון הספקה מתוקף החלטה  -החלטה  40

רשות החשמל מפרסמת אמות מידה למספקים שיקבלו רישיון הספקה  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

לפיו  441שנקבע בהחלטה . אמות המידה מפנימות את עיקרון ההעמסה הכלכלית 441מתוקף החלטה 

המספק רוכש את החשמל ממנהל המערכת ולא מיצרן החשמל עמו התקשר בעסקה לשיוך הספק. בנוסף 

אין  להגשת תכניות צריכה ותשלומים בגין סטיות מהתכנית. מוסדרת ההתנהלות של המספק בכל הנוגע

 שינוי בהחלטה כעת ביחס להצעת ההחלטה שפורסמה לשימוע.

עד כמה , יש להחיל מנגנון סטיות אחידלפיה  ,שימועכפי שהציגה טרם פרסום החבר מליאה חוזר על עמדתו 

ביצעה הרשות תיקון מהותי במנגנון  לאחרונה. 002ליצרנים הקיימים ולאלו שקמים מתוקף החלטה , שניתן

על הרשות לבחור במנגנון הנכון ביותר , לאור זאת. ההתחשבנות בגין סטיות של היצרנים הקיימים

ולהחילו , 90בין אם המנגנון המוצע כעת ובין אם המנגנון בהתאם לתיקון האחרון לאמת מידה , מקצועית

המקצועי משיב כי לא ניתן להשוות את התשלומים  הצוות. והן על המספקים הקיימים 002הן על מספקי 

שינוי נרחב מעיין זה פוגע על החריגות בלי להתייחס לשאר התנאים, לרבות היכולת לסחור בהספק פנוי. 

לפני  441בהתאם לעקרונות שנקבעו בהחלטה  שכן אמות המידה המובאות להחלטה הןביציבות הסדרתית 

  שנים 5 –כ 

 

 0קולותברוב  ההחלטה אושרה

 נגד  7בעד ,  3

 (.220.02.2)ההחלטה פורסמה ביום  

 

 



 

 

הבהרת הרשות בנושא חיבור  - 70402.74מיום  .88מישיבה  3הארכת תוקף החלטה מס'  - החלטה 80

 לחוק משק החשמל0 .7צרכנים לרשת בהמשך לתיקון 

לאמות המידה הנחיה לסש"ח להמשיך ולפעול בהתאם לקבוע בהתאם  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

לחוק משק החשמל לתוקף עד לקביעת אמות מידה על ידי הרשות החשמל בהתאם  45טרם כניסת תיקון 

אופן מלא ובהתאם לאמות בש"ח יבצע חיבורי חשמל לצרכינו בהתאם לבקשותיהם, ס לנדרש בתיקון החוק.

אין  בחטיבת קרקע.הוראת השעה תהיה בתוקף עד קביעת אמות המידה הנוגעות לחיבורי חשמל  .המידה

 .4.1.2444מיום  555מישיבה  3מס' שינויים בהוראת השעה שנקבה בהחלטה 

חודשים תוכל  1 -שבתוך תקופה של ככך חבר מליאה מבקש לתת קדימות לעבודת הצוות המקצועי בעניין, 

 . בנוסף התבקשה המחלקה המשפטית לאפשר קדימות לנושא ברשומות.בנושאהמליאה לדון בהחלטה 

 

 ההחלטה אושרה פה אחד

 (.270.02.2)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 עלות נורמטיבית להוספת שנאי בתחמ"ש קיימת0 -החלטה  0.

מלש"ח עבור  7בבסיס תעריף הרשת קבעה הרשות עלות נורמטיבית של  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

לאחר בחינה מחודשת של  .מפסקיםוהעלות זו כוללת את השנאי פעילות של הוספת שנאי בתחמ"ש קיימת. 

, התברר שהעלות הכוללת הממוצעת להוספת שנאי לאחר בקרת עלויות 2448-2444עלויות החברה לשנים 

בהחלטה זו הרשות מתקנת את העלות הנורמטיבית  מלש"ח. 45.2 -שביצעה הרשות מסתכמת בממוצע ב

הצוות המקצועי מעדכן  כאחד. מלש"ח, עבור תחמ"ש פתוחה וסגורה 45.2 -להוספת שנאי בתחמ"ש קיימת ל

ומעוניינת בהחרגות לתעריף הנורמטיבי  2448שחברת החשמל מבקשת להחיל את התיקון מינואר 

בפרויקטים מורכבים ויקרים. הצוות סבור כי יש לדחות את טענות החברה מכיוון שההצדקה העיקרית 

תחולה רטרואקטיבית. לכן ההחלטה שם כך אין צורך בללתיקון התעריף היא מתן תמריצים נכונים לחברה ו

 נותרה כפי שפורסמה בשימוע. חברי המליאה מאשרים את ההחלטה.

 

  ההחלטה אושרה פה אחד

 (.750.02.2)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 נוסח הרישיון ומתן רישיון לחברת ניהול המערכת0  -החלטה  10

 

  :יםהצוות המקצועי מציג את הנושא

 :בע"מ רישיון לחברת ניהול המערכת מתן

 –כפי שפורט בביאורים להחלטההצוות מציג את הצורך של החברה בקבלת רישיון לפני התחלת הפעילות 

הרישיון יאפשר קבלת הלוואה מחברת החשמל, קבלת ערבות מדינה, פתיחת מסגרות אשראי מהבנקים, 



 

 

את מוכנותה מנכ"ל החברה הציג . העברת העובדים מחח"י לחנ"מהעברת עובדים מחברת החשמל והשלמת 

. לשאלת חברי המליאה, האם החברה תפעל כנדרש 2424 לביצוע הפעילות לפי הרישיון החל מחודש דצמבר

,  השיב מנכ"ל החברה כי יש לו ביטחון רב בכך שהחברה תוכל לעמוד באבני הדרך שפורטו 3.42.2424ביום 

הקבועה ברישיון בזמן הנדרש.  במסגרת הבקשה לקבלת הרישיון ולפיכך היא תהיה ערוכה לתחילת הפעילות

מנת להשלים את הצעדים -עוד טען מנכ"ל החברה כי מתן הרישיון טרם תחילת הפעילות הכרחי לחברה על

כי מבחינת המודל העסקי  המקצועי ציין הצוותהדרושים לצורך תחילת ביצוע הפעילות במועד המתוכנן. 

נמצא כי החברה התבססה ככלל על ישיון, לקבלת רהפרופורמה שהגישה החברה במסגרת הבקשה דו"ח ו

החברה תרכוש מלאי דלקים באמצעות הון עצמי  2422הנחות שמרניות. חריגה לכך היא ההנחה כי בשנת 

 ., וגם בהחלטת הממשלה נאמר שהוא ייבחן בעתידמלש"ח, אשר אינו מובטח לחברה בשלב זה 344נוסף בסך 

 

 :רישיון לחברת ניהול המערכת נוסח

מציג את ההצעות לשינויים המרכזיים בנוסח הרישיון בהמשך לתגובות שהתקבלו במהלך השימוע. הצוות 

נציגי החברה לניהול המערכת מציגים לחברי המליאה מספר בקשות ביחס לסעיפים שונים ברישיון בהמשך 

ונים להתייחסותם שהוגשה בכתב במסגרת השימוע. לאחר דיון ארוך ומקיף בהערות הציבור לסעיפים הש

של הרישיון, הוסכם שהצוות המקצועי ישלח  לחברי המליאה נוסח סופי במייל המפנים את ההערות 

 וההצעות של חברי המליאה שעלו בדיון לצורך אישורם.

 

 .750.02.2 לחברי המליאה ביום הועברו בנוגע להחלטה התיקונים

נוסח הרישיון והתיקונים  ההחלטה לעניין  מתן הרישיון ואת  החלטה: חברי המליאה אישרו פה אחד את

 0 .270.02.2ביום  בו

 (25.6.2020)ההחלטה פורסמה ביום  

 

 : התעריף הקדמת

 . נושא שנוסף לאחר פרסום סדר היום

למועד התחלת הפעילות של החברה הקדמת תשלומים לחברת ניהול המערכת הצעת החלטה לשימוע בעניין 

. לאחר תחילת הפעילות של חברת ניהול המערכת, תעביר חברת החשמל פריסתם לאורך זמןזאת חלף 

 . ₪מיליון  454 בסך שללחברת ניהול המערכת את הסכום הדרוש לשם מימון עלויות ההקמה, 

)משפט ממשלה ללחברי המליאה נשלחה בטרם המליאה חוות דעתו של  עו"ד מאיר לוין, משנה ליועמ"ש 

בסוגיית השיקולים הנדרשים בדיון על הקדמת התעריף, המתווספת לחוות הדעת המשפטית של כלכלי( 

אף על של המשנה ליועמ"ש לפיו במכתבו  5עוץ המשפטי ברשות. יועמ"ש הרשות מדגישה את סעיף יהי

ד לא רק כל עו מתאפשרמקרה חריג, אשר סמכותה של הרשות, המדובר בבגדר שהקדמת התעריף היא 

העדר תקציב מדינה לצורך זה. חברי ובהמליאה קיימה דיון בסוגיות המימון ופה מימונית אחרת. קיימת חל



 

 

האחריות לקיומו  עם זאת יש מחלוקת בדברהמליאה העירו כי סוגייה מהותית היא ההון העצמי של החברה, 

 על צרכני משק החשמל.או מוטלת על בעלי החברה   , האםשל הון עצמי

סבסוד בין דורי, ואף צוינה התייחסותו בהיותו יוצר ם בהקדמת תעריף, בין היתר הצוות סקר את הקשיי

חבר מליאה ציין כי למעשה אין כאן תקדים לסבסוד בין של מבקר המדינה להקדמת תעריף במקרה קודם. 

הופחת לאור הכרה מוקדמת ברווחים מהפעלת  2424דורי במסגרת הרפורמה, היות ותעריף החשמל בשנת 

 ון תבור.תחנת אל

תקציב מדינה, הלוואה מחברת  –הצוות המקצועי סקר בפני חברי המליאה את מקורות המימון של החברה 

החשמל שתיפרע באמצעות תקציב שמקורו בדיבידנד מחברת החשמל, מימון בנקאי בערבות מדינה 

וכן ציין כי ציין כי מקורות המימון של החברה לא נקבעו בהחלטת הממשלה ובלעדיה. הצוות המקצועי 

חברי המליאה בהיעדר הסדרה של מקורות המימון קיים חשש להקמתה של החברה בעתיד הנראה לעין. 

קיימת להם סמכות להקדים את התעריף, ככול להם  ות שהוצגוהמשפטי על פי חוות הדעתציינו כי 

 במשק החשמל.  שהשתכנעו כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את החריגה מאופן קביעת התעריפים

חנ"מ והנהלת החברה הופיעו בפני מליאת  דריקטוריון , יו"רבין חברי המליאה דיון פנימישנערך לאחר 

הרשות. נציגי החברה נשאלו בנוגע לחלופות אפשריות להקדמת התעריפים והשיבו כי קבלת תקציב נוסף 

 החלטה על לא עומדת כעת על הפרק וכי נטילת הלוואות נוספות מהבנקים אינה מעשית. עוד ציינו כי ללא

 .הקדמת התעריף פעילות החברה עלולה להיעצר

נציגי החברה כי היא צפויה לעמוד בלוחות הזמנים המופיעים בבקשה לקבלת רישיון והקדמת  עוד ציינו

 . חברה בכךהתעריף תסייע ל

 לאחר יציאת נציגי החברה מהחדר, המשיך הדיון במליאה.

 

 קבלת, ההחלטה קבלת דחיפות בשל0 התעריף הקדמת בעניין שימוע יפורסם כי אחד פה הוסכם

 . מפרסומו שבוע בתוך תהיה לשימוע ההתייחסויות

 (.270.02.2ביום  מהפורס הצעת ההחלטה ) 

 

  חיבור חדש לרשת החשמל בחטיבת קרקע0  -שימוע  50

 

 הנושא עבר למליאה הבאה0

 

 

 

 

 



 

 

 7תיקון אופן חישוב השימוש בגז טבעי למתקן אגירה תרמי במסגרת הליך תחרותי מס'  -שימוע  40

 ואגירה0למתקני פי0וי 

רשות החשמל מציעה לתקן את שיטת חישוב האנרגיה המיוצרת  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

הצוות המקצועי  .ב בעניין הפעלת מיתקן ייצור משולב אגירה224באמצעות גז טבעי במסגרת אמת מידה 

 .5.7.24כיון שמועד הגשת ההצעות להליך הינו ביום  מבקש לצאת לשימוע של שבוע

 

  אושר פה אחדשימוע הם ופרס

 (.750.02.2החלטה פורסמה ביום צעת ה)ה

  

 

 2.2.0 –עדכונים, שינויים ותוספות לאמות מידה צרכנות  -שימוע  7.0

ספק שירות חיוני מת והנדרש שירותהת ורמאת  אמות המידה מנחות  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

עולה מעת לעת הצורך לעדכן את הממשקים  . מבקרת יישום אמות מידה ותלונות צרכניםכלפי צרכניו

רותים העיקריים יהש ולקבוע אמות מידה עדכניות, אשר מטייבות את השירות ומותאמות לתקופה.

שמתעדכנים הם בתחום המידע לצרכן, צרכנים שאספקת החשמל חיונית להם, קריאת מונים, בדיקת 

מבקש לחדד כי כל הערות חברי המליאה  הצוות המקצועימונים, רישום צרכנים, החלפת צרכנים ועוד. 

 התקבלו.

 

   אושר פה אחדשימוע הפרסום 

 (.220.02.2פורסמה ביום ההחלטה צעת ה)

 

 תמריצים לפיתוח רשת החלוקה0  -שימוע  770

 

  הנושא הוצג בקצרה ועבר למליאה הבאה0

 

 עקרונות לניהול מידע0 -שימוע  720

 

 הנושא עבר למליאה הבאה0

 

 הסכם אספקת חשמל לרשות הפלסטינית0  -עדכון  730

 

 הנושא עבר למליאה הבאה0

 



 

 

  .הקדמת תשלומים לחברת ניהול המערכת – שימוע 740

 

 .בפרוטוקול 1נושא נדון ביחד עם 

 

 ( בע"מ2.74מתן רישיון מותנה אלומיי אגירה שאובה ) -החלטה 780

לקבלת  בקשת אלומיי הוצגה , 40.2.4141מיום  975' במליאת רשות מס הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 575במליאה  .מגוואט 095רישיון מותנה חדש להקמת תחנת כוח בטכנולוגיית אגירה שאובה בהספק של 

, התקבלה החלטה עקרונית לאשר את הרישיון אולם היות ונדרשו השלמות נוספות לעניין הזיקה לקרקע

בשל עיכוב רב בקבלת  .החלטה לאישור סופינוסח   סוכם שלאחר ההשלמות יועבר לחברי המליאה

לשם  .41.5.24המסמכים הנדרשים להשלמה, ההחלטה הסופית נשלחה לאישור חברי המליאה  רק ביום 

גם לעניין הפרוטוקול וגם לעניין מספר  582הנוחות משויכת החלטה זו למליאה הסמוכה אליה, מליאה 

 ההחלטה. 

 

 

 ואושרה פה אחד0  .740.02.2ההחלטה נשלחה לאישור חברי המליאה בדוא"ל ביום 

 (0 .220.02.2)ההחלטה פורסמה ביום 


