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 :נוכחים

 החשמל רשותר "יו, אילת אסףר "ד

  האנרגיהמשרד נציג ציבור מטעם , מר יוסי אנגלנדר

 נציג ציבור מטעם משרד האוצר, מר חיים פרננדס

 משרד האוצר, רכז אנרגיה, מר אמיר רשף

 

 :משתתפים

 חטיבת כספים וכלכלהלית "סמנכ, ר תניב רופא"ד

 לית חשמל ורגולציה"סמנכ, נורית גל' גב

 מנהל מינהל החשמל, מר איגור סטפנסקי

 היועץ המשפטי, ד מיכאל מקייה"עו

 ר"עוזר בכיר ליו, ר יואב קצבוימ

 המחלקה המשפטית, ד אביעד דרורי"עו

 ראש אגף רישוי, מר משה שטרית

 אגף רישוי, מר שי רטר

 להגנת הסביבההמשרד , רותי קירו' גב

 ראש אגף הנדסה, מר משה בן יאיר

 אגף הנדסה, אלעד מר שימי

 המחלקה המשפטית, ד לימור בן יצחק"עו

 ראש אגף אנרגיות מתחדשות, מר חוני קבלו

 

 

 

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, הקשורות לביטחון המידע

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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 סדר יום                       

 . ר "דבר היו .1

 :רישוי  .2

הייצור של  תיקון הרישיונות הקבועים שניתנו ליחידות -הצעת החלטה .א

 .תקופת תוקף הרישיון –) א(4תיקון סעיף  –מ "לישראל בע   החשמל  חברת

. אמ.פי.בקשה לאישור שעבוד נכסים ברישיון המותנה של אי -הצעת החלטה .ב
 .מ"באר טוביה בע

 
תיקון רישיונות מותנים בטכנולוגיה סולארית המחוברים  -הצעת החלטה  .ג

 .לרשת ההולכה
 

 .2020מידה ביעד אנרגיה מתחדשת לשנת מסמך עקרונות פעולה לע .3

 .ביטול תעריפי תשתית לעסקאות קרובות–הצעות החלטה לשימוע  .4

 .עלויות פרישה לעובדי חברת החשמל –הצעת החלטה לשימוע  .5

      
 

  :דיון המליאה
  

 ר"דבר היו .1

 רישוי .2

  תיקון הרישיונות הקבועים שניתנו ליחידות הייצור של חברת -הצעת החלטה  .א

 תקופת תוקף הרישיון –) א(4סעיף  תיקון –מ "לישראל בע   החשמל

שניתנו את תקופת תוקפם של הרישיונות  מוצע להאריך: הצוות המקצועי מציג את הנושא

כך , לרישיונות) א(4על ידי תיקון סעיף  מ"לישראל בע   החשמל  חברתליחידות הייצור של 

חוק  15' מסיקון המוצע כפוף לתיקון מובהר שהת. 15.11.18שתקופת הרישיון תהיה עד ליום 

 . פרסומו ברשומותלוון בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ידעלות להצפוי מחר ל, משק החשמל

 
  .מאושרת פה אחד:  החלטה  

 

באר . אמ.פי.תנה של איבקשה לאישור שעבוד נכסים ברישיון המו -הצעת החלטה .ב
 מ"בעטוביה 

 ,מ"בעבאר טוביה . אמ.פי.אי חברת, בעלת הרישיון: הצוות המקצועי מציג את הנושא

לייצור חשמל בטכנולוגיה  2008-01-4-0588מספר  מותנהרישיון בעלת היא 

פנתה בעלת הרישיון  30.8.2017ביום . מגוואט 428בהספק מותקן של  קונבנציונאלית
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אשר יועמדו לטובת גורמי , לרשות בבקשה לאשר לה לשעבד את זכויותיה ונכסיה

י המחלקה "הבקשה לאישור השעבודים כמו גם הסכמי השעבוד נבחנו ואושרו ע .המימון

 .המשפטית ברשות
 

 . מאושרת פה אחד:  החלטה

 
 

 .תיקון רישיונות מותנים בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת ההולכה -הצעת החלטה . ג
 

כוח תרמו סולארי  ,הרישיונות ותבעלמדובר בבקשת : הצוות המקצועי מציג את הנושא

. לרישיונם המותנה' תקן את נספח בל ,מ ושניאור צאלים שותפות מוגבלת"ישראל בע

הנובע משינוי תנאי שוק , )ממירים ופאנלים(סוג הציוד לעניין הוא התיקון המבוקש 

. שבין התכנון העקרוני לתכנון המפורטבתקופה הציוד העולמי ומהשיפור הטכנולוגי שחל 

גם לעדכון המפה התפעולית הנדרש לרוב כתוצאה מאילוצים התיקון בנוסף מתייחס 

ההספק המותקן נותר ללא , בהחלטהיובהר כי בתיקוני הרישיונות המפורטים . תכנוניים

קונפיגורציית מיקומי הפאנלים ותוכניות  .שינוי גם לאחר עדכון דגמי הציוד החשמלי

י הצוות המקצועי באגף הרישוי "נו ענבח, י בעלי הרישיונות"המתקן העדכניות שהועברו ע

לאור אופי מוצע לאשר החלטה זו  .ונמצאו תואמות להוראות הרישיונות וההסדרה

התיקונים המבוקשים ותוך התחשבות בנסיבות הקיימות בשוק הרלוונטי לרבות 

  .בהיבטים של תחרות וטובת הציבור
 

 

 ]ותייםאין רווח לפני פסיקים או נקוד[. מאושרת פה אחד:  החלטה
 

 
 2020מסמך עקרונות פעולה לעמידה ביעד אנרגיה מתחדשת לשנת  .3

, ע שר האנרגיהוקבצפוי להמדיניות ש נותלעקרובהמשך : הצוות המקצועי מציג את הנושא

מגהוואט למתקנים סולאריים אשר יקומו עד שנת   1600למשק החשמל מכסה של  מתווספת

באופן שיבטיח מימוש מלוא הכמות  מכסה זומפרטת במסמך את אופן הקצאת הרשות . 2020

 .תוך מזעור העלות לציבור 2020שנת עד 

 מורסופהסדרות מפורטות י .חברי המליאה מעירים כי על המסמך להיות קצת יותר כללי

מוסכם כי יישלח לאישור חברי המליאה נוסח מעודכן בהתאם בימים . בקרוב לשימוע

 .הקרובים

ולאישורם של חברי המליאה  לקבלת מדיניות השר בעניין בכפוף, המסמך יפורסם: הסכמה

 .את הנוסח המעודכן
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 טול תעריפי תשתית לעסקאות קרובותבי–הצעות החלטה לשימוע  .4

ביטול עסקאות התשתית מדובר בהצעת החלטה לשימוע ל: הצוות המקצועי מציג את הנושא

 החלים על עסקאות סוג תעריפי תשתיתושעניינן  1-7.1בלוח ו 54באמת מידה  הקבועות

שסגר פיננסית טרם קבלת החלטה זו והיה זכאי בעת   יצרןמוצע כי בהצעת ההחלטה . קרובות

ימשיך להיות זכאי לכך עד לקביעת מנגנון חליפי אחר , הסגירה לתעריף תשתית עסקה קרובה

מיום קבלת ההחלטה לא יאושרו עסקאות וכי  , ככל שייקבע, קוםהמבוסס על פרמיית מ

  .תקרובו

הצעת החלטה זו תפורסם לשימוע במקביל לשימוע שצפויה הרשות חבר מליאה מבקש כי 

כן מבוקש כי נוסח ההחלטה . ה למתקני גז המחוברים לרשת החלוקהאסדרהלפרסם בנושא 

וזאת , יקבע כי הרשות תבחן מנגנון חלופי לתמרץ עסקה קרובה ולא בהכרח תקבע מנגנון חדש

 .ידי הרשות לקביעת מנגנון זה אם יוחלט כי אינו נדרש את כדי לא לכבול

  .אל מול התועלת ממנה" עסקה קרובה"חבר מליאה מבקש לקבל מידע לעניין עלות הטבת 

האסדרה  במקביל לפרסום השימוע בנושא, פרסום הצעת ההחלטה לשימוע מאושר פה אחד

 . למתקני גז המחוברים לרשת החלוקה

 

 החשמלעלויות פרישה לעובדי חברת  –הצעת החלטה לשימוע  .5
המבקשת להסדיר את מדובר בהצעת החלטה לשימוע  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

אשר עודכן , בחברת החשמל' ודור ב' ההכרה התעריפית בעלויות הפרישה של עובדי דור א

ת ההחלטה מכירה הצע .למקטע הייצור 2010למקטע הרשת ובשנת  2002לאחרונה בשנת 

כתוצאה , בעלות הפרישה הנוספת לה החברה זכאית ביחס לעלות המוכרת כיום בתעריף

הכרה זו  .2010 -ו 2002משינויים בהנחות האקטואריות שהיו בעת ההכרה התעריפית בשנים 

 ההנחות האקטואריות ששונו היו ,יתרהבין   .ניהול המערכת והרשת, תוטמע ברכיבי הייצור
 .הגידול בתוחלת החייםו סביבת הריביתשינויים ב

טיים המהווים רקע להצעת החלטה זו ומזכיר היועץ המשפטי מפרט אודות ההליכים המשפ

כי הרשות פרסמה שימוע לעניין זה לפני מספר חודשים וכי הצעת ההחלטה הנוכחית מהווה 

 .הכולל גם את הנושא שפורסם לשימוע לפני מספר חודשים, שימוע נוסף

לעניין   -'סוגיה אחת הרלוונטית רק לעניין עובדי דור א: עולות שתי סוגיות לדיון, בנוסף

הצוות המקצועי יבחן את החישוב שנית בהינתן סופיות החישוב . 1996סופיות חישוב הסדר 

לעניין הישארותם בפנסיה תקציבית  –' סוגיה שנייה הרלוונטית רק לעובדי דור ב. של ההסדר

מוצע  –י התחייבה לעשות מאמץ להעבירם לפנסיה צוברת "על אף שחח, וברתולא בפנסיה צ

 .להכיר בעלויות

היועץ המשפטי . י"חבר מליאה שואל על חובת הרשות לפעול לפי הכללים החשבונאים של חח

 .משיב כי ישנה פסיקה הקובעת כי אין לרשות חובה כזו
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ונענה כי , האוצר בעניין זה חבר מליאה שואל אודות מעורבות הממונה על השכר במשרד

אולם אין , אינן חוקיותכן חריגות שי הממונה כ"שנקבעו עהרשות לא תכיר בעלויות 

 .המשמעות שהרשות בהכרח תכיר בכל מה שכן חוקי

מוסכם כי יישלחו לחברי המליאה החומרים . חבר מליאה מבקש לקבל מסמכים נוספים

 .מעודכנתשהתבקשו וכן תועבר לעיונם הצעת החלטה 

 

 .בכפוף לאישור הנוסח המעודכן, פרסום הצעת ההחלטה לשימוע מאושר פה אחד


