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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-מר עוז לוי, ראש אגף מימון ומ"מ סמנכ"ל החטיבה הכלכלית

 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

 עו"ד לימור בן יצחק, מחלקה משפטית

 גב' ירדן צחר, סטודנטית אגף אסטרטגיה

 עו"ד מירן בנימין, מחלקה משפטית

 ראש תחום בקרת הסדרהמר יוסי סוקולר, 

 מר עלאא פחורי, מנהל תחום ייצור והולכה

 מנהל אגף בקרת עלויותמר מיכאל תואתי, 

 ת משפטיתצסגן בכיר ליועעו"ד דרור וגשל, 

 מר יובל זוהר, מנהל תחום אנרגיות מתחדשות

 מר משה שטרית, ראש אגף רישוי ופיקוח

 מר מנחם קמיש, ראש אגף כלכלה

 ליו"ר הרשותמר גל לבנט, יועץ 

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

 



 

 

 עו"ד אביעד דרורי, מחלקה משפטית

 מר נועם פרלסון, יועץ ליו"ר הרשות

 מר איתי יחיא, מנהל תחום בקרת עלויות

 

 מוזמנים חיצוניים:

 , משרד האוצראג"תרפרנט אנרגיה, מר עידו מור, 

 מר אהרון שפיץ, עוזר מנכ"ל, משרד האנרגיה

 (4)לנושא מס'  מר יצחק אברמזון, יועץ הרשות

 (4)לנושא מס'  מר יהודה מלול, יועץ הרשות

 (4)לנושא מס'  , יועץ הרשותמרקומר רונן 
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 .עקרונות המסלקהעדכון בנושא  –דבר היו"ר  .1

מסמך העקרונות שפורסם לאחרונה באתר הרשות הוא תוצר של  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

צוות בינמשרדי בראשות רשות החשמל שהוקם מכח החלטת ממשלה. המסמך מתייחס למערך 

התשלומים במשק החשמל עם היפרדותו של מנהל המערכת מחברת החשמל, בדגש על חלוקת הסיכונים 

יתקיים דיון בנושא במליאה ו מליאה בהקדםמסמך העקרונות יישלח לחברי הבין השחקנים השונים. 

הודגש כי חברי המליאה אינם מחויבים במסגרת הדיון על מתן רישיון לחברת ניהול המערכת.  ,הבאה

בנושאים לגופם,  , הן יידונו על החלטות המליאההשלכות שיהיו ככול לקבל את העקרונות שפורסמו ו

 הרלוונטיים. 

 

 ות )חברת מקורות( מחוזה גרנות א לחוזה גרנות ב.הסבת זכייה של אתר גרנ -החלטה  .2

בנוגע להליך תחרותי לקביעת  02.09.2019מיום  56308בהחלטה  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

תעריף הספק למתקנים המחוברים לרשת החלוקה המייצרים חשמל באמצעות גז טבעי נקבע כי 

החלטה  .צרכנות אחד לאחר במקרים חריגיםהרשות יכולה לאשר העברה של הזכאות לתעריף ממקום 

זאת מאשרת העברת זכייה ממתקן גרנות א לגרנות ב מהטעמים החריגים המפורטים בביאורים 

, בדגש על שיעור מקבלי חבר מליאה מבקש לקבל סטטוס של התקדמות הזוכים בהליך .להחלטה

 .והוסכם שהצוות המקצועי יציג נתונים במליאה הבאה תשובות המחלק לחיבור,

 

 ההחלטה אושרה פה אחד.

 (3.6.2020)ההחלטה פורסמה ביום  

 

 

בנושא הארכת פרקי זמן בחיבור מתקנים לרשת החלוקה עקב משבר  58004עדכון להחלטה  - החלטה  .8

 הקורונה

מדובר בעדכון להחלטה שהתקבלה במליאה הקודמת. העדכון הוא  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

, כיוון 30.06.2020יום ל 30.05.2020 יוםמ פרקי הזמןלהגשת הבקשות לדחיית האחרון המועד הארכת 

להסדיר את הליך  על מנתהמקורי לא נותרו מספיק ימים האחרון פרסום ההחלטה ועד המועד מש

 .הבקשה מול המחלק

 

 אחד. ההחלטה אושרה פה

 (4.6.2020)ההחלטה פורסמה ביום  

 



 

 

 

 

-דחיית מועד הגשת הצעות בהליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו -החלטה  .3

 .וולטאית בשילוב קיבולת אגירה, למתקנים המחוברים לרשת החלוקה

 

 ההליך יתקיים במועדו.הנושא ירד מסדר היום. 

 

 .להפחתת פליטות ביחידות הפחמיות של חברת החשמלבנושא עלות המתקנים  -החלטה  .4

על עלויות ההקמה והתפעול של פרויקט ביצעה בקרת עלויות  הרשות הצוות המקצועי מציג את הנושא:

יחידות הייצור הפחמיות של חברת החשמל. כמו כן בחנה  6-בלהפחתת פליטות  הקמת המתקנים

אומדני עלויות לפי מספר גישות  על נשענהההקמה  עלויות בקרת .הרשות את משך חיי מתקנים אלו

(. )בנצ'מרק ה לפרויקטים דומים בעולםהשוואכאשר לצורך קביעת העלות המוכרת נבחרה גישת ה

כלכלי המצביעות על כך כי עלויות חברת החשמל -הרשות נעזרה בשתי חוות דעת מומחה בתחום ההנדסי

התפעול המוכרות  עלויות קביעת לפרויקט כזה.בפועל חרגו באופן משמעותי מהעלות הנורמטיבית 

בקרת העלויות המדווחות על ידי חברת החשמל ואילו קביעת משך חיי המתקנים מבוססת  על נשענה

 על חוות דעת מומחה חיצונית.

מיליון  6,915 של הקמה בעלות כירלה הרשות לאחר שמיעת כלל הגורמים שהתייחסו לשימוע מחליטה

התפעול  עלויות (.8.2019)מחירי  ₪מיליון  8,326 כלסך ה – ריבית בזמן הקמה ₪מיליון  1,412+  ₪

כן  כמו .(8.2019 מחירי) בשנה ₪מיליון  86.3-ב מסתכמותהמוכרות לכלל המתקנים יחד  הקבועות

 שהוקמו. למתקנים שנה 25של  חייםמכירה באורך  הרשות

עניין הטענות של תקיים דיון בבמסגרת השימוע והעלו ושה המרכזיות לחברי המליאה הוצגו הטענות

חברי המליאה העלו שאלות ונענו . 2020חודש פברואר מחברת החשמל שהועלו בכתב ובשימוע בעל פה 

, בין השאר ביחס לתקופת ההקמה המוכרת לחברה לצורך חישוב תשלומי על ידי הצוות המקצועי

ביעת המדגם קמשו את הצוות המקצועי, לאופן הבקרה ששיהריבית בזמן הקמה המוכרים לה, לגישות 

בעלויות בפרויקט של חברת החשמל  תבגישת ההשוואה לפרויקטים דומים בעולם, ולהתאמות הייחודיו

 .מדגם )לדוגמה איכות הפחם(פרויקטים בבהשוואה ל

התקבלו חלק מהטענות של חברת החשמל, בפרט ביחס לעלויות בגין תשואה על הרכוש המשותף 

לבצע בחישוב ההתפלגות הקובעת את גובה תשלומי שיש להקמת המתקנים, ביחס לתיקון ששימש 

 לחברה בגין מלאי חלקי חילוף.שיוכרו תפעול ההריבית בזמן הקמה לחברה וביחס לעלויות 

וכי  ת הפעילות שלהםלחברה רק בתקופיוכרו של המתקנים חבר מליאה ביקש לציין כי עלויות התפעול 

הדבר אינו ברור מהנוסח שהובא למליאה. הצוות המקצועי קיבל את ההערה וציין כי הדבר יובהר 

 .בהחלטה אשר תפורסם



 

 

, ₪מיליון  90על  תאשר עומד ,לעניין תוספת עלות ההקמה המוכרת בגין התשואה על הרכוש המשותף

כך בין החברה והציבור לפני מנגנון האיזון יש להתחשב בתוספת האם בין חברי המליאה התקיים דיון 

שיש ( או ₪מיליון  45שבפועל העלות המוכרת תגדל במחצית מעלות התשואה על הרכוש המשותף )

 (.₪מיליון  90)ר הפעלת המנגנון וכך להכיר במלואה להביא את התוספת לאח

עלות בגין הרכוש גובה ההכרה בכלל חברי המליאה אישרו את מתווה ההכרה שהוצג למעט לעניין 

, בהתאם לאחר הפעלת המנגנון זו הצעה להכיר בתוספתגבי הל נפרדת  המשותף. התקיימה הצבעה

  (.₪מיליון  90) להצעת הצוות המקצועי, וכך להכיר במלוא התוספת

 

ליו"ר נוסף קול  – התנגדו מליאה חברי 2, בעד הצביעו מליאה חברי 2)  ולותק באושרה ברו ההחלטה

 הרשות(.

 

 (4.6.2020)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 .עקרונות לניהול מידע –שימוע  .6

 

 נדחה למליאה הבאה.       

 

 

  נוסח רישיון ניהול המערכת – דיון .5

 

 .נדחה למליאה הבאה     

 

 .מתן הרישיון לחברת ניהול המערכת מועד דחיית לגבי להתייעצות השר בקשת - החלטה .9

 

מתן הרישיון לחברת  להתייעצות לגבי דחיית מועד שר האנרגיה ושר האוצר יו"ר הרשות הציג את פניית

, שהתקבלה היום, לאור בקשת החברה. חברי המליאה הביעו תמיכתם בחצי שנה ניהול המערכת

 בדחייה.

 

 ההחלטה אושרה פה אחד.

 (9.6.2020)ההחלטה פורסמה ביום 

 

 מתן רישיון לחברת ניהול המערכת –דיון .7



 

 

עניין מתן הרישיון ולעניין למשפטית הדעת החוות  הוצגו עיקרי מציג את הנושא:הצוות המקצועי 

אפשרות להעניק לחברה רישיון לפני תחילת הפעילות. הודגש שאין במתן רישיון לחברה התחייבות ה

להקדמת תעריף ולאישור להתחלת פעילות של החברה. התקיים דיון בעניין עמידת החברה בתנאים 

הועלתה האפשרות לקבוע במסגרת ההחלטה על מתן הרישיון את התנאים להקדמת לקבלת רישיון. 

 וכן הועלתה האפשרות לקבל החלטה לגבי הקדמת תעריף למועד התחלת הפעילות. התעריף

יישלחו   , הן לעניין מתן הרישיון והן לעניין הקדמת התעריף תוחוות הדעת המשפטיהוסכם כי שתי 

 בהקדם לחברי המליאה


