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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

 

UמשתתפיםU: 

 וכלכלהלית חטיבת כספים "סמנכ, ר תניב רופא"ד

 היועץ המשפטי, ד מיכאל מקייה"עו

 ל רגולציה"סמנכ, נורית גל' גב

 ראש אגף מימון, לוי עוזמר 

 אגף רישוי, מר משה שיטרית

 אגף כלכלה, מר גבי זקן

 רפרנט אנרגיה, גרשביץ  דודמר 

 יועץ לרשות, מר יהודה מלול

 המשרד להגנת הסביבה, גב רותי קירו

 החשמל מנהל מינהל, מר איגור סטפנסקי

 ר"יועץ בכיר ליו, ב קצבויאמר יו

 אגף רישוי, מר אורן בן שמעון

 אגף רישוי, מר שי רטר

 אגף רישוי, מר עלאא פחורי

 אגף משפטי, מר משה כהן

 אגף אנרגיות מתחדשות, מר חוני קבלו

 אגף הסדרה, קולרומר יוסי ס

 המחלקה המשפטית, ד אביעד דרורי"עו

 המשפטיתהמחלקה , ד לימור בן יצחק"עו

 אגף כלכלה, מנחם קמישמר 

 משרד האנרגיה, מר רועי ישראלי

 

 

 

 

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, לביטחון המידעהקשורות 
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Uדר יוםסU: 

 

1.  Uר"דבר היו. 

2. Uרישוי: 
 
 .גז-מתן רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית ביו -הצעת החלטה  .א
 . ן מותנה של עמק הבכא אנרגיות רוחשיוירבקשה לאישור העברת שליטה ב -הצעת החלטה  .ב
 .מ"עמק הבכא אנרגיות רוח בען המותנה של שיוירבקשה לאישור שעבוד נכסים ב -הצעת החלטה  .ג

 .תיקון רישיונות מותנים בטכנולוגיית אגירה שאובה -הצעת החלטה  .ד
אף .די.בקשה לאישור העברת אחזקות ברישיונות ייצור קבועים שבשליטת חברת אי -הצעת החלטה  .ה

 .מ"י נובל ישראל בע'אנרג

שיון הספקה ליצרן חשמל בטכנולוגיה גז מטמנות המחובר לרשת החלוקה של מתן רי-הצעת החלטה  .ו

 .מחלק שאושרה הצטרפותו למתווה מחלקים היסטוריים
 ).ן"בז(מתן רישיון מותנה להקמת תחנת כוח לייצור עצמי  -הצעת החלטה  .ז

 .  במחזור משולב תתיקון רישיון מותנה להקמת תחנת כוח קונבנציונלי -הצעת החלטה  .ח

 .מונה נטו – 196-197 –עדכון אמות מידה  –החלטה לשימוע  הצעת .3

באמצעות , הסדרה לייצור חשמל סולארי לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת - לשימוע הצעת החלטת .4

 .קילו וואט 50בהספק שאינו עולה על , וולטאית-מתקנים בטכנולוגיה פוטו

וולטאית -תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטועקרונות להליך תחרותי לקביעת  -הצעת החלטה לשימוע  .5

 .למתקנים שאינם קרקעיים

אשר אינם ) קרקעיים ושאינם קרקעיים(הסדרה לייצור חשמל סולארי למתקנים –הצעת החלטה לשימוע  .6

 .משתתפים בהליכים תחרותיים או הסדרות תעריפיות

 .סחריתתעריף להספק עודף לבעלי רישיונות בהפעלה מ –הצעת החלטה לשימוע  .7

 .IPMהגז של  בהסכם מינימליתרכישת כמות גז  בהתחייבותהכרה  -הצעת החלטה  .8

 .תעריף בגין הספק חסר בדלק משני –הצעת החלטה לשימוע  .9

הסדרת המשך בנושא  10.12.2014מיום  445מישיבה ) 914( 1' מסתיקון החלטה –הצעת החלטה לשימוע  .10

נוסף לסדר היום U( מגה ואט ולמספקים פרטיים 16מעל תעריפית ליצרני חשמל קונבנציונליים פרטיים 

 ).לאחר פרסומו

 .)Uנוסף לסדר היום לאחר פרסומוU( 2018עדכון תעריף  -הצעת החלטה לשימוע  .11
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 .ר"דבר היו  .1

 :רישוי .2

 גז-לייצור חשמל בטכנולוגיית ביו מתן רישיון מותנה להקמת מתקן -הצעת החלטה U .א
 1.46מדובר ברישיון ייצור מותנה בגודל מתקן של : הצוות המקצועי מציג את הנושא

MW .תנאי הסף הקבועים בחוק משק ה בפני הרשות עמידה בכל הציגשת הרישיון מבק

 .רישיוןלצורך קבלת ובתקנות שהותקנו מכוחו  החשמל
ן ייצור לא נדרש רישיו, לחוק משק החשמל) ב(3להוראות סעיף בהתאם מדגישים כי 

לאור הצהרת בעל , ואולם. מגוואט ואינו מוכרו לאחר 5להספק שאינו עולה על 

 . הרישיון על כוונתו למכור את החשמל לאחר ניתן לו רישיון ייצור

 

 ).חברי מליאה 3נכחו (מאושרת פה אחד   -החלטה 

 

 רוחן מותנה של עמק הבכא אנרגיות בקשה לאישור העברת שליטה ברישיו -הצעת החלטה U .ב

 .ידי בעלת הרישיון-בנושא זה נדחה עקב אי השלמת מסמכים עלדיון 

 

נה של עמק הבכא אנרגיות רוח בקשה לאישור שעבוד נכסים ברישיון המות -הצעת החלטה U .ג

  מ"בע
מוצע לאשר לבעלת הרישיון לשעבד את נכסיה בנוסח אישור  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

 . לטהשיעבוד הנכסים שצורף להצעת ההח

 

 ).חברי מליאה 3נכחו (מאושרת פה אחד   -החלטה 

 

 מותנים בטכנולוגיית אגירה שאובה תיקון רישיונות -הצעת החלטה U .ד
מדובר בבקשות  בעלות רישיונות מותנים בטכנולוגיית אגירה  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

ת רשות ב להחלט1בסעיף נזכיר כי . לתקן את ההספק המותקן ברישיונן, נשר ואלומיי, שאובה

תוקנה הסדרת הרשות למתקנים לייצור חשמל , 20.03.17מיום  514' מישיבה מס) 1146( 6' מס

, )8.11.09מיום  279מישיבה  2החלטה (בטכנולוגיית אגירה שאובה המחוברים לרשת ההולכה 

ק  הנקוב לא הגיע בעל רישיון מותנה לסגירה פיננסית ותוקף ההסדרה פקע או שההספולפיה אם 

הרשות תפעל , ברישיון המותנה אינו מאפשר לקבל אישור תעריף על מלוא ההספק הנקוב כאמור

בכפוף להליך שימוע , לביטול הרישיון בכפוף לתנאים לביטול הרישיון הקבועים ברישיון המותנה

המכסה שבהסדרה עודכנה בהחלטה נזכיר כי , כמו כן .תאם לתנאים הכלליים הקבועים בחוקובה

 . מגה וואט מותקן 800-ונקבעה על היקף מצטבר של עד כ 21.2.11מיום  327מישיבה  3' מס

מ עמידה באבן הדרך שעניינה הוכחת סגירה "הציגה חברת כוכב אגירה שאובה בע 4.7.2017ביום 

 644פיננסית הינו  הגיעו לסגירהההספק המצרפי של מתקני אגירה שאובה אשר , משכך. פיננסית

גדול מיתרת ההספק , יוון שההספק הנקוב ברישיונות המותנים נשואי החלטה זומכ .מגוואט

 .בהליך שימוע לביטול הרישיונות המותנים, 12.7.2017 -בפתחה הרשות , )מגוואט 156(בהסדרה 

תעדכן את  ביקשו בעלות הרישיונות כי רישיונם לא יבוטל אלא שהרשות ,במסגרת הליך השימוע
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בעלת , בנוסף .מגוואט 156קרי , פנויההכך שיעמוד על מלוא המכסה  ההספק הנקוב ברישיונות

ביקשה להאריך את מועד אבן הדרך שעניינה הצגת סקר חיבור , אלומיי אגירה שאובהרישיון 

בשל ההמתנה לתוצאות הליך השימוע והצורך בעדכון , מחייב הנקוב ברישיונה בארבעה חודשים

 .ם לקראת עמידה באבן הדרךאשר מנעו ממנה מלהתקד, הספק הרישיון
להקטנת ההספק המותקן הנקוב נשר ואלומיי ת בעלות הרישיונות ואת בקשלאשר  מוצע

ככל שמכסה זו תסתיים תוך הבהרה כי ברישיונות כך שיעמוד על ההספק המירבי הפנוי בהסדרה 

שאר תחל הרשות בהליך לביטול , י הגעת מי מבעלי הרישיונות המותנים לסגירה פיננסית"ע

 .אשר טרם סגרו פיננסית עד לאותו מועד, בטכנולוגיית אגירה שאובה, הרישיונות המותנים
בשל  אלומייאת הארכת אבן הדרך שעניינה הצגת סקר חיבור מחייב ברישיון  מוצע לאשרבנוסף 

 .הרשות הליך השימוע שקיימה

 
 ).חברי מליאה 3נכחו (מאושרת פה אחד   -החלטה 

 

לאישור העברת אחזקות ברישיונות ייצור קבועים שבשליטת חברת בקשה  -הצעת החלטה U .ה

 מ"י נובל ישראל בע'אף אנרג.די.אי
בקשה לאישור העברת אחזקות ברישיונות ייצור עם הגשת  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

ביצע הצוות המקצועי באגף הרישוי  מ"י נובל ישראל בע'אף אנרג.די.קבועים שבשליטת חברת אי

, מצא הצוות המקצועי את בקשת העברת האחזקות, לאחר בחינה כאמור. מקיפה בענייןבחינה 

. 15.5.2012מיום  " אופן בחינת בקשות להעברת שליטה"כעומדת בדרישות בהתאם למסמך 

הצוות המקצועי באגף הרישוי לאשר את הבקשה שבנדון  בנוסח הצעת ההחלטה המצורפת כנספח 

יש לראות , מקבלות השליטה הינן בעלות אחזקות ברישיונות נוספים, ומכיוון שכאמור, בנוסף .'א

 .לחוק משק החשמל 13באישור הבקשה גם אישור לפי סעיף 

 

 ).חברי מליאה 3נכחו (מאושרת פה אחד   -החלטה 

 

מתן רישיון הספקה ליצרן חשמל בטכנולוגיה גז מטמנות המחובר לרשת -הצעת החלטה U .ו

 למתווה מחלקים היסטורייםהחלוקה של מחלק שאושרה הצטרפותו 
אישור הצטרפות  הוענק לקיבוץ עברון 23.10.2013ביום  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

ים בהתאם לקבוע בהחלטת רשות למתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטורי

החברה ירוק עברון מחזיקה שני רישיונות להפעלת .  11.8.2009מיום  272מישיבה  1מספר 

מספר  2014-ו 2009גנראטורים בטכנולוגיה של גז מטמנות בהתאם לרישיונות שהוענקו לה בשנת 

וכן , בהתאמהMW  1.063בהספק של  2010-04-4-0101 -ו  1.048MWבהספק של  2008-04-4-0701

לרשת ספק מתקניה של ירוק עברון מחוברים . מחזיקה אישורי תעריף עבור שני מתקנים אלו

 לספק חשמל למכור ירוק עברוןל מאפשרים האמורים הרישיונות .קיבוץ עברון הוא שירות חיוני

 בגבולות הנמצאים צרכנים עם פרטיות עסקאות לבצע היא מבקשת ,אולם, לאחר או, שירות חיוני

 ברישיון כך לשם עליה להחזיקולכן , החשמל חברת לרשת המחוברים צרכנים עם או קיבוץ עברון

 משק חוקל) א(3ולפעול מכוח רישיון הספקה לפעילות הספקה וסחר בחשמל על פי סעיף  הספקה
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לתקופה  MW 2.111על כן מוצע לאשר מתן רישיון הספקה בהספק של . 1996 – ו"התשנ, החשמל

 .שנה 20של 

 

 ).חברי מליאה 3נכחו (מאושרת פה אחד   -החלטה 

 

 )ן"בז(מתן רישיון מותנה להקמת תחנת כוח לייצור עצמי  -הצעת החלטה U .ז
שת מבק. MW 135מדובר ברישיון ייצור מותנה בגודל של : הצוות המקצועי מציג את הנושא

הסף הקבועים בחוק  תנאיה בפני הרשות עמידה בכל הציג,  ן תעשיות אנרגיה"בז, הרישיון

כיון שמדובר על רישיון של . רישיוןלצורך קבלת ובתקנות שהותקנו מכוחו  משק החשמל

 .נדרש אישור השר למתן רישיון זה MW 100מעל 
 

 ).חברי מליאה 3נכחו (מאושרת פה אחד   -החלטה       

 

 במחזור משולב תתיקון רישיון מותנה להקמת תחנת כוח קונבנציונלי -הצעת החלטה U .ח

מדובר בתיקון רישיון שעיקרו תיקון ההספק המותקן : הצוות המקצועי מציג את הנושא

-ל MW 428-כך שההספק המותקן ישתנה מ, מ"באר טוביה בע, אם.פי.ברישיונה של חברת אי

451 MW בפני הרשות עמידה  ההציגבעלת הרישיון  .בטורבינת הגז ורים טכנולוגייםיפבשל ש

 . תיקון הרישיון כאמורלצורך ובתקנות שהותקנו מכוחו בכל התנאי הסף הקבועים בחוק 
קובעת ) 5)(ד(כו35אמת מידה . MW 430מבקשת הרישיון מחזיקה בסקר חיבור בהספק 

מגודל החיבור יטופלו  5%העולה על הספק שינויים במתקן המתוכנן שמשמעותם תוספת ש

, 5%מאחר ובקשת השינוי אינה כרוכה בהגדלת הספק העולה על  .ת וחדשהנפרד ת סקרכבקש

מוצע להבהיר שאין אפשרות להתבסס על תוצאות , יחד עם זאת. אין צורך בסקר חיבור חדש

לא תהייה אפשרות לחיבור , ועל כן, MW 451 -הסקר לצורך חיבור מתקן בהספק העולה על

ייצור ל התחייבות מצד הרשות להעניק רישיון יובהר שאין כ, יתירה מכך. מתקן כזה לרשת

ללא הצגת סקר חיבור עדכני , בגודל העולה על ההספק המותקן המצוין ברישיון המותנהקבוע 

 . בהתאם

 

 . יועבר נוסח סופי לאישור חברי המליאה בימים הקרובים: הסכמה

 

3. U מונה נטו – 197-196 –אמות מידה  עדכון –הצעת החלטה לשימוע 
הצעות ההחלטה לשימוע המובאות ארבעת  כלל בנוגעראשית : הצוות המקצועי מציג את הנושא

בשילוב עם ההליכים התחרותיים , לוודאהינה מטרתן  -לפרסום שימוע ציבורי לאישור המליאה 

 1,600-ו, במונה נטו MW 300שהם ( MW 1,900הקמתם של את , הקרקעיים שמפרסמת הרשות

MW 2020וולטאים עד לשנת -במתקנים סולאריים פוטו) אנרגיה לאחרונהתוספת שאישר שר ה . 

א לעניין "מוצגת לחברי המליאה עבודת מחקר שערך מכון דש -נוגע לכל ארבעת ההצעות עוד ב

 .פוטנציאל הגגות בישראל
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 :התיקונים העיקריים ביחס להסדרה הקיימת הינם, לעניין מונה נטו

 .ומאגרי מים בלבדהגבלת ההסדרה להקמה על גגות  -

 )ש"לקוט' אג 6במקום ' אג 3(בהיקף מופחת  389החלת תעריף הגיבוי בהתאם להחלטה  -

 .החלת רגולציה אשר תאפשר השתלבות בהסדרה של צרכני מספקים פרטיים -

 .חובת הקמת מונה ייצור על כל מתקן בהסדרה -

צרכן . ר המקוריאולם גודל המתקן יוגבל לגודל החיבו, צרכן תעו״ז יוכל להגדיל חיבור -

 .אחיד יוכל להגדיל חיבור ללא הגבלה בתעריף 

 

  .להצעת ההחלטה בעניין מצורפות אמות המידה המעודכנות

 

 . יועבר נוסח סופי לאישור חברי המליאה בימים הקרובים: הסכמה

 .הועבר נוסח סופי ואושר פה אחד לפרסום שימוע ציבורי 7.12.17ביום 

 

 

4. Uהסדרה לייצור חשמל סולארי לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת - לשימוע הצעת החלטת ,

 קילו וואט 50הספק שאינו עולה על ב, וולטאית-באמצעות מתקנים בטכנולוגיה פוטו
אלו עיקרי ההסדרה לייצור חשמל סולארי לצריכה עצמית : הצוות המקצועי מציג את הנושא

 50בהספק שאינו עולה על , וולטאית-פוטובאמצעות מתקנים בטכנולוגיה , והעברת עודפים לרשת

 :קילו וואט

) KW 15עד (למתקני גגות קטנים ביתיים  MW 300הרשות קובעת מכסה ראשונית של  -

 ). KW 50עד (ועסקיים 

התעריף מחושב על  -מודל התעריף למתקני גגות קטנים ביתיים ועסקיים בהסדרה התעריפית  -

) KW 15עד (בהספק מותקן ביתי  PVות של מתקן בסיס בחינה של עלויות ותפוקות נורמטיבי

  ).KW 50עד (ועסקי 

 .בלבדולמאגרי מים ההסדרה מוגבלת לגגות  -

בגין צריכה זו יחויבו הצרכנים בתשלום העלויות , תתאפשר צריכה עצמית מן המתקנים -

 .המערכתיות ורכיב הרשת הקבוע

 .ניתן להגדיל חיבור ללא הגבלה -

 .של החשמל המוזרם במתקנים לרשתתתאפשר מכירה בלתי מוגבלת  -

, ללא הצמדה למדד, שנה 25-ומובטח ל, MW 100-תעריף המכירה לרשת המתפרסם תקף ל -

 .לאחר מיצוי כמות זו תבחן הרשות מחדש את התעריף. מיום החיבור לרשת
 

  .להצעת ההחלטה בעניין מצורפות אמות המידה המעודכנות

חברי  –) KW 15במקום ( 10KWביתי יהיה עד  מוצע לחברי המליאה לשקול לקבוע כי מתקן

המליאה מחליטים שלמען האחידות והעקביות עם הסדרות קודמות  ולשם ההתכתבות עם 

 .KW 15יישארו עם  – 15KWחקיקה שהסתמכה על 



 

 91012, ירושלים 1296ד .ת
 

 972-2-6217111: 
 

 
info@pua. il  

 Http: // www.pua.gov.il  
  

PO.Box 1296, Jerusalem,91012 
 

 972-2-6217122 
 

 

מרקים שונים לעלויות ההקמה והאחזקה למתקנים בגודל 'בנצחברי המליאה מבקשים לראות 

 .המתואר

 

החומר הנוסף שביקשו +  ח סופי לאישור חברי המליאה בימים הקרוביםיועבר נוס: הסכמה

 . כמפורט לעיל, לקבל

 .הועבר נוסח סופי ואושר פה אחד לפרסום שימוע ציבורי 7.12.17ביום 

 

5. U עקרונות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה  -הצעת החלטה לשימוע

 וולטאית למתקנים שאינם קרקעיים-פוטו
 : הצוות המקצועי מציג את עיקרי העקרונות

 .הרשות תפרסם שורה של הליכים תחרותיים לרכש חשמל המיוצר על גבי גגות ומאגרי מים -

בגין צריכה זו . תתאפשר צריכה עצמית מן המתקנים המשתלבים במסגרת ההליך התחרותי -

 .בו הצרכנים בתשלום העלויות המערכתיות ורכיב הרשת הקבועיחוי

 .מכירה בלתי מוגבלת של החשמל המוזרם במתקנים לרשת תתאפשר -

ויהיה , יוצמד למדד המחירים לצרכן, תעריף המכירה לרשת יקבע באמצעות ההליך התחרותי -

 .שנה מיום חיבור המתקנים לרשת 25-תקף ל

 -ערבות הקמה , ערבות הגשת הצעה, אומדן, הרשות תקבע כמות מינימום להליך התחרותי -

 .תחרותיים הקרקעייםבדומה להליכים ה

חודשים מיום פרסום הזוכים  12הזמן הנדרש לחיבור לרשת של הזוכים בהליך התחרותי הינו  -

 . בהליך

 .ערבות ההגשה וערבות ההקמה הופחתו במכרז זה -

 .במכרז לא נקבעו מגבלות ריכוזיות -

 .הרשות תפרסם אמת מידה לחיבור לרשת של המתקנים המשתלבים במסגרת ההליך -

 

 . יועבר נוסח סופי לאישור חברי המליאה בימים הקרובים: הסכמה

 .הועבר נוסח סופי ואושר פה אחד לפרסום שימוע ציבורי 7.12.17ביום 

 

6. Uקרקעיים ושאינם קרקעיים( הסדרה לייצור חשמל סולארי למתקנים -הצעת החלטה לשימוע (

 כים תחרותיים או הסדרות תעריפיותאשר אינם משתתפים בהלי
קרקעיים ( אלו עיקרי הסדרה לייצור חשמל סולארי למתקנים: הצוות המקצועי מציג את הנושא 

 :אשר אינם משתתפים בהליכים תחרותיים או הסדרות תעריפיות) ושאינם קרקעיים

צרכן המעוניין לשלב מתקן בחצריו שלא במסגרת הסדרה שפרסמה הרשות יוכל לעשות זאת  -

 .ללא הגבלה

העצמית מהמתקן יחוייב הצרכן בתשלום העלויות המערכתיות ורכיב הרשת בגין הצריכה  - -

 .הקבוע

בגין העודפים שיזרים הצרכן לרשת יזוכה הצרכן בתעריף השווה לעלות השולית החצי שעתית  -

)SMP (התקפה בעת ההזרמה לרשת. 
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 .שנה מיום חיבור המתקן לרשת 25-ההסדרה תהיה תקפה ל -

 

  .אמות המידה המעודכנות להצעת ההחלטה בעניין מצורפות

 

 . יועבר נוסח סופי לאישור חברי המליאה בימים הקרובים: הסכמה

 .הועבר נוסח סופי ואושר פה אחד לפרסום שימוע ציבורי 7.12.17ביום 

 

    

7. Uתעריף להספק עודף לבעלי רישיונות בהפעלה מסחרית -הצעת החלטה לשימוע 
תעריף להספק עודף של בעלי הרישיונות האמורים  מוצע  לקבוע: הצוות המקצועי מציג את הנושא

לאחר שבמסגרת פעילותם המסחרית התברר כי קיים פער בין הספק המתקנים בבדיקות הקבלה 

 .להספק המצוין באישור התעריף שלהם
למתקנים הרשאים אולם . על ההספק העודף לא חל ההסדר התעריפי הקבוע באישור התעריף

ניתן יהיה למכור את האנרגיה מהספק זה לצרכנים , טרלילמכור את ההספק בהסדר בילא

או למנהל המערכת במחיר שבין מוכר מרצון לקונה מרצון שלא יעלה על פי שניים , פרטיים

 .מהעלות השולית הנורמטיבית ליצרן
 2מספר בהחלטה  19התאמת ההספק לתנאי הסביבה תיעשה בהתאם לערכים הנורמטיביים בלוח 

 .2.12.2008מיום  241מישיבה 
אליו ממוענים גם חברי , פ"כ של יח"מב, היועץ המשפטי מעדכן אודות מכתב שקיבל הבוקר

היועץ המשפטי מבהיר כי בשלב זה מדובר . ולפיו הצעת החלטה זו פוגעת בזכויותיהם המליאה

  .כל טענה כמובן תיבחן טרם. בשימוע והציבור מוזמן להתייחס אליו

 

 .דמאושר פה אחפרסום השימוע   -ה סכמה

 

 

8. Uהכרה בהתחייבות רכישת כמות גז מינימלית בהסכם הגז של  -הצעת החלטהIPM 
כפי שפורסמה , המעודכנת 914 החלטהל )ד(3ו )ג(3 סעיפים: הצוות המקצועי מציג את הנושא

להכרה בהתחייבות מינימאלית לכמות הגז  תנאים יםקובע, 517ממליאה ) 1155(6'בהחלטה מס

אחד מהתנאים האמורים הוא הצורך של משק הגז בתוספת . משולב במחזור ליצרן גז הסכםב

 ביחס מוצע לקבוע במשק החשמל  טבעי בגז הצורך בחינת לאחר. כמויות הגז המפורטות בהסכם

 ושהובא הגזמי הסככמויות הגז המפורטות ב כי 29.5.2016מיום  IPMחברת  שלהגז  לשני הסכמי

ההחלטה מתקבלת לאור הערכות הקיימות כיום באשר  .החשמל למשק ותנדרש הרשות לאישור

 .לצפי השימוש בגז בעתיד לעומת סך ההתחייבות הקיימות כיום במשק החשמל לרכישת גז

או להפחית /אפשרות לקצר את ההסכם ו IPM-לוודא שלרק חבר מליאה מבקש מהצוות המקצועי 

הצוות המקצועי בדק את ההסכמים ומצא שהם עומדים  .כמויות בהתאם לקבוע במתווה הגז

 .בדרישות המתווה

 
 .מאושרת פה אחד  -החלטה 
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9. Uתעריף בגין הספק חסר בדלק משני -הצעת החלטה לשימוע 
 כחלק מהסקת המסקנות בעקבות אירוע התקלה במאגר תמר: הצוות המקצועי מציג את הנושא

, ככלל.קת הגזפצורך להבטיח רציפות תפקודית בעיתות משבר בהס זוהה  2017מחודש ספטמבר 

לאור הקושי בחלק מהדגמים , עם זאת. יצרנים נדרשים להעמיד את מלוא ההספק גם בדלק משני

ט חסר למתקן שלא יעמיד לפחות "תעריף לקוו נקבע, המוקמים להעמיד את מלוא ההספק בסולר

 .125ע באמת מידה ל ייקב"התיקון הנ. מההספק בדלק משני 93%

 

 .פרסום השימוע מאושר פה אחד  -ה סכמה

 

10. U בנושא  10.12.2014מיום  445מישיבה ) 914( 1' מסתיקון החלטה –הצעת החלטה לשימוע

מגה ואט ולמספקים  16הסדרת המשך תעריפית ליצרני חשמל קונבנציונליים פרטיים מעל 

 פרטיים
החלטה להסדרת  מנגנון פיצוי ליצרן אשר מדובר בהצעת : הצוות המקצועי מציג את הנושא

בגין אילוצים במערכת ההולכה אשר השפיעו על העמסת , הקצה חלק מההספק להסדר בילאטרלי

) 1155(6' כפי שפורסמה בהחלטה מס המעודכנת 914החלטה הצעת ההחלטה קובעת כי ב .המתקן

 םעקב אילוציאו הועמס באופן חלקי  לא הועמסזמין ש ןיצריתווסף סעיף הקובע כי 517ממליאה 

ישלם ליצרן עבור הפער בין העלות השולית החצי שעתית לבין מנהל המערכת , במערכת ההולכה

 .תעסקאות בילטראליושהוקצה ל הספקעבור ה, תעריפי האנרגיה הנורמטיביים המפורטים לעיל
 

 .פרסום השימוע מאושר פה אחד  -ה סכמה

 

 

11. U 2018עדכון תעריף  -הצעת החלטה לשימוע 

לאחר הדיונים שהתנהלו בישיבות המליאה האחרונות בעניין : הצוות המקצועי מציג את הנושא

 .מובאת לפני חברי המליאה הצעת ההחלטה הסופית, 2018עדכון תעריף תעריף 

בפני המליאה הוצגו חישובי התעריף לאחר הפנמת הערות חברי המליאה בנוגע לעלות המוכרת 

 .סיה וכן הכללת מלוא עלויות הבלו בגין התקלה בספק הגז תמר מתמרשל רכיב הפנ

חלופות לפרישת , בין היתר, בפני חברי המליאה הוצגה התוצאה הסופית של החישובים כולל

 .העלות המוכרת של רכיב הפנסיה

 .  חברי המליאה קיימו דיון בנוגע לפרישת העלות המוכרת של רכיב הפנסיה

 

 מול שניים) ר"כולל הקול הכפול הניתן ליו(השימוע מאושר ברוב של שלוש פרסום   -ה סכמה

 .כאשר הדעות השונות הן לגבי אופן פרישת העלות המוכרת
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	הצוות המקצועי מציג את הנושא: סעיפים 3(ג) ו3(ד) להחלטה 914 המעודכנת, כפי שפורסמה בהחלטה מס'6(1155) ממליאה 517, קובעים תנאים להכרה בהתחייבות מינימאלית לכמות הגז בהסכם גז ליצרן במחזור משולב. אחד מהתנאים האמורים הוא הצורך של משק הגז בתוספת כמויות הגז המפו...

