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 נוכחים:

 החשמל רשות"ר יו, אילת אסף"ר ד

  , מנכ"ל משרד האנרגיהאודי אדירי מר

 מר חיים פרננדס, נציג ציבור מטעם משרד האוצר

 מר יוסי אנגלנדר, נציג ציבור מטעם משרד האנרגיה

 אמיר רשף, רכז אנרגיה, משרד האוצרמר 

 

 -מקצועי צוות

 פיננסית –החטיבה הכלכלית  יתר תניב רופא, סמנכ"ל"ד

 חטיבת חשמל ורגולציה יתד"ר נורית גל, סמנכ"ל

 עו"ד מיכאל מקייה, היועץ המשפטי

 מר משה שטרית, ראש אגף רישוי

 מר יואב קצבוי, עוזר בכיר ליו"ר הרשות

 ליו"ר הרשותמר נועם פרלסון, עוזר 

 פחורי, אגף רישוי עלאא מר 

 אגף בקרת עלויות  מיכאל תואתי,מר 

 אגף הסדרה יוסי סוקולר,מר 

 , ראש אגף אסטרטגיהנורית פלתר 'גב

  אגף מימוןזקן, גבי מר 

 מירן בנימין, הלשכה המשפטית עו"ד 

 יק, אגף מימוןלגוט מר איתי גב' 

 עו"ד סומוו יונס, הלשכה המשפטית

 

 

 

 

 

 

 

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

 הקשורות לביטחון המידע, עניינים מנהלתיים וכדומה



 

 91012ירושלים,  1296ת.ד 
 

 972-2-6217111: 

 

 

info@pua. il  

 Http: // www.pua.gov.il  

  

PO.Box 1296, Jerusalem,91012 
 

 972-2-6217122 

 
 

 

 

 סדר היום:

 

 דבר היו"ר. .1

יון הייצור המותנה בו הצעת החלטה בעניין בקשת סולאד להאריך את המועדים הקבועים בריש –רישוי  .2

 .היא מחזיקה

 תיקון טעות סופר בשיטת תשלום לצרכן מספק פרטי בעל מתקן הפועל בשיטת מונה נטו. –יידוע  .3

 להקמת מתקן בשיטת מונה נטו.תיקון נוהל בקשת צרכן להארכת משך זמן  –  הצעת החלטה .4

 אסדרה למתקני היצור באלון תבור אשר ימכרו על ידי חברת החשמל ליצרן פרטי. –הצעת החלטה לשימוע  .5

 זמינות מוגברת. –ב 83פרסום אמת מידה  –הצעת החלטה לשימוע  .6

 

 סדר ה 

 :דיון

  :יו"רדבר  .1

צוות היום, במיוחד לאור הרפורמה ופנה להיו"ר פתח בדברים על חשיבות הנושאים שעולים לדיון במליאה 

יועץ המשפטי של הרשות לשם הצגת עמדתו המקצועי להצגת הנושא הראשון שעולה במליאה וכן ל

 המשפטית בקשר לבקשה של סולאד. 

 

בקשת סולאד להאריך את המועדים הקבועים ברישיון הייצור המותנה  לדחות אתהצעת החלטה  –רישוי  .2

 .בו היא מחזיקה

בקשתה של סולאד להארכת מועדים נבחנה הן בהיבטים המקצועיים הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

והן בהיבטיה המשפטיים. מבחינה מקצועית נמצא שאף אם בקשתה הייתה מתקבלת לא היה ביכולתה 

ן היה לחבר את המתק שספק אם ניתןשל סולאד להגיע לסגירה פיננסית במועדים הרלוונטיים. עוד נמצא 

לרשת החשמל במועד הרלוונטי לרישיון וכי במרבית התקופה המבוקשת להארכה, כלל לא הייתה עומדת 

בהקשר הזה יצוין כי סולאד לא סיפקה נתונים אודות נצילות סולאד בדרישות הנצילות ממתקן קוגנרציה. 

ת העובדה לדברים שנאמרו יש להוסיף אהקוגנרציה חרף דרישות חוזרות ונשנות של צוות הרשות. 

, תוך הטלת אילוצים מגה וואט 77כולל של  "לא מנוצל" בהספקסולאד מחזיקה זה למעלה מחמש שנים ש

בהיעדר הסדרה  . בנוסף לאמור צוין כיבאזור יזמים אחרים המבקשים להתחבר לרשתעל הרשת ועל 

 שה. בתוקף, אין לסולאד כל ידיעה ביחס לסוג המתקן שהיא תבקש להקים בתנאי ההסדרה החד

הצוות המקצועי ציין כי במשך השנתיים הם היו בקשר רציף עם נציגי החברה, שכלל התכתבויות, שימועים 

 ועוד.  

 

החלטה במהלך הדיון הובהר כי הנושא העומד לבחינה הינו בקשת הארכת המועדים של סולאד, ולא 

, וכתוצאה בדבר כח עליון , תוך הדגשה כי חברי המליאה דוחים את טענותיה של סולאדרישיונהלביטול 

מכך למעשה רישיון סולאד פקע. כן הוחלט כי הפקיעה הינה בגין אי עמידה באבן דרך להיתר בניה וסגירה 

פיננסית, אולם משום שאבן דרך להיתר בניה קודמת לאבן הדרך לסגירה פיננסית, לא נדרש ביצוע חילוט 

 ערבות שקבוע לאי עמידה בסגירה פיננסית.
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 לחברי המליאה.  )שינויים לא מהותיים( מתוקנתהצעת החלטה  שלחהיועמ"ש י

 

 .21.10.18ביום  פה אחד אושרהההחלטה 

 

 תיקון טעות סופר בשיטת תשלום לצרכן מספק פרטי בעל מתקן הפועל בשיטת מונה נטו. –יידוע  .3

 

מיידעים את הצוות המקצועי מציג את הנושא: התיקון הנדרש אינו משפיע על מהות הנוהל. בעצם אנו 

למספק, והמספק יעביר את  חברי המליאה על הפרשנות שברצוננו להעניק לפיה מנהל המערכת ישלם

 צרכן הפרטי. ל התשלום

 

 . הסכמה פה אחד

 

 תיקון נוהל בקשת צרכן להארכת משך זמן להקמת מתקן בשיטת מונה נטו. –הצעת החלטה   .4

 

 ובמקומו הועברה לחברי המליאה הצעת החלטה לתיקון אמת המידה הנושא ירד מסדר היום

 

 

אסדרה למתקני היצור באלון תבור אשר ימכרו על ידי חברת החשמל ליצרן  –הצעת החלטה לשימוע  .5

 פרטי.

 הצוות המקצועי מציג את הנושא:

בנושא רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני במשק  3859קיבלה הממשלה החלטה מס׳  2018ביוני  3ביום  .א

, 2019בדצמבר  3החשמל. במסגרת ההחלטה נקבע כי אתר אלון תבור יימכר ליצרנים פרטיים עד ליום 

החשמל ובהמשך ימכרו גם אתרי רידינג, רמת חובב, חלק מאתר חגית ואתר אשכול. לפי ההחלטה, רשות 

 . 3.12.2018תקבע אסדרה תחרותית למכירת אתר אלון תבור עד ליום 

וואט ושתי טורבינות גז תעשייתיות -מגה 363דלקי בהספק של -באתר אלון תבור מותקנים כיום מחז״ם דו .ב

דונם  21וואט כל אחת. באתר קיימת קרקע פנויה בשטח של -מגה 110המופעלות בסולר בלבד בהספק של 

מגהוואט. שטח נוסף צמוד לאתר יוצע לזוכה במכרז ככל שמועצת רשות  230להספק נוסף של ומקום ברשת 

 מקרקעי ישראל תקבע בהמשך כי ניתן להקצות את הקרקע בפטור ממכרז.

פרסמה הרשות עקרונות ראשוניים לאסדרה תחרותית לאתר אלון תבור )החלטה  2018בספטמבר  3ביום  .ג

סמות לשימוע ציבורי הצעות החלטה הכוללות את פרטי האסדרה ( וכעת מתפר547( מישיבה 1284) 1

 והתעריפים שישולמו לזוכה במכרז. 

הצעת ההחלטה המתפרסמת לשימוע קובעות את אופן האסדרה של המתקנים באתר אלון תבור, ומעבר  .ד

לכך מתווה את היסודות הראשוניים לאופן הפעולה של משק החשמל בעתיד. במשק זה צפויים להשתלב 

תרים נוספים שימכרו על ידי חברת החשמל, מתקנים פרטיים אשר יקומו בהליכים תחרותיים, מתקני א

 גנרציה ומתקנים ליצור עצמי. -קו

דברי ההסבר מפרטים את עקרונות הפעולה של שוק האנרגיה, עקרונות תשלומי האנרגיה ועקרונות  .ה

 תשלומי הזמינות.
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 דיון:

שינויים המגולמים בהסרה המוצעת ונבחנו המודלים העומדים במהלך הדיון יו"ר הרשות הציג את ה

בבסיס העיקרים הראשוניים שיתפרסמו, קיום ורמת התחרות בשוק האנרגיה ובשוק הגז בעקבותיהם, 

 תשלומי זמינות, רמת הבקרה הנדרשת במסגרת הנידונה ועוד. 

 

 

 נשלח לחברי המליאה ביוםמותנית באישור נוסח ההחלטה הסופי. נוסח ההחלטה ההחלטה  –החלטה 

 . 21.10.2018ואושר ביום  18.10.2018

 

 

 

 .זמינות מוגברת –ב 83ום אמת מידה פרס –הצעת החלטה לשימוע  .ו

 הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 זמינות מוגברת. –ב 83הצעה לפרסום אמת מידה רשות החשמל מפרסמת בזאת להתייחסות הציבור 

 .'המצורף בנספח אאמת במידה תתפרסם לפי הנוסח 

 .1.1.2018יצרנים חשמל בגז אשר הגיעו לסגריה פיננסית לאחר  אמת המידה הינה עלתחולה 

 

אמת המידה תאפשר למנהל המערכת להקצות את תשלומי הזמינות השנתיים כך שחלק גבוה יותר 

 ר.נתן בשעות בהן להערכת מנהל המערכת הצורך בזמינות יחידת הייצור גבוה יותימהתשלום י

 

 מאושר פה אחד. פרסום השימוע –החלטה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


