
 
 

 
 מדינת ישראל

 רשות החשמל
 

  

 
 

1 
 

U 201721.25.  –533 ' מסמליאת הרשות ישיבת 

 

 

 

 

 

 

Uנוכחים 

 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

 משרד האוצר, רכז אנרגיה, רשףמר אמיר 

 

Uמשקיפה 

 המשרד להגנת הסביבה, רעות רבי' גב

 

Uמקצועי צוות 

 לית חטיבת כספים וכלכלה"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

 כלכלהאגף , מר גבי זקן

 רפרנט אנרגיה, גרשביץ  דודמר 

 יועץ לרשות, מר יהודה מלול

 המשרד להגנת הסביבה, גב רותי קירו

 מנהל מינהל החשמל, מר איגור סטפנסקי

 ר"יועץ בכיר ליו, מר יואב קצבוי

 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

 המחלקה המשפטית, 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, או חברהכגון דיונים בעניינים העולים לפגוע בפרטיות של אדם , לפרסום

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע
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Uיון המליאהדU:  

י הרשות "ר מעדכן את חברי המליאה לעניין הצעדים הצפויים ע"היו -ר"דבר היו .1

 .ץ המאוחד בעניין התעריף המערכתי"לקראת הדיון בבג

 

 -רישוי .2

) קוגנרציה(תיקון רישיון מותנה להקמת תחנת כוח לייצור חשמל  -צעת החלטה הU .א

 החיבור לרשת הארכת מועד –  מ"המלח בע  לחברת מפעלי ים
לאבן דרך הפעלה מועדים מדובר בהארכת : הצוות המקצועי מציג את הנושא

, בהתאם לתנאים הקבועים ברישיונה וכל דיןלבקשת בעלת הרישיון מסחרית 

ולאחר שנמצא כי היא עמדה בכל אבני הדרך שקדמו לזו המוארכת במסגרת 

לוט יבכפוף לח ,חודשים 18-ממליצים להאריך את אבן הדרך ב. ההחלטה דנן

בגין הקמת יסודות התחנה  60%המוגדלת לאחר סגירה פיננסית בניכוי  ערבותה

 .כקבוע בתקנות משק החשמל, יורכישת הציוד החשמלי העיקר

 

 ).נכחו ארבעה חברי מליאה(מאושרת פה אחד : החלטה

 

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

 אם. פי. אי -משולב 

מליאה (נושא זה עלה לדיון במליאה האחרונה : הצוות המקצועי מציג את הנושא

נזכיר כי מדובר בתיקון רישיון שעיקרו תיקון ההספק המותקן ). 4.12.17מיום  532

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

428 MW 451-ל MW ההציגבעלת הרישיון . בטורבינת הגז ורים טכנולוגייםיפבשל ש 

ובתקנות שהותקנו מכוחו בפני הרשות עמידה בכל התנאי הסף הקבועים בחוק 

 . תיקון הרישיון כאמורלצורך 
) 5)(ד(כו35אמת מידה . MW 430מבקשת הרישיון מחזיקה בסקר חיבור בהספק 

מגודל  5%העולה על הספק ספת שינויים במתקן המתוכנן שמשמעותם תוקובעת ש

מאחר ובקשת השינוי אינה  .נפרדת וחדשהחיבור  ת סקרהחיבור יטופלו כבקש

, יחד עם זאת. אין צורך בסקר חיבור חדש, 5%כרוכה בהגדלת הספק העולה על 

מוצע להבהיר שאין אפשרות להתבסס על תוצאות הסקר לצורך חיבור מתקן 

. לא תהייה אפשרות לחיבור מתקן כזה לרשת, ועל כן, MW 451 -בהספק העולה על

יובהר שאין כל התחייבות מצד הרשות להעניק רישיון בגודל העולה על , יתירה מכך

 . ללא הצגת סקר חיבור עדכני בהתאם, ההספק המותקן המצוין ברישיון המותנה

י להציג נוסח הצעת החלטה בסיום המליאה האחרונה התבקש הצוות המקצוע

כעת מוצע להוסיף , לאחר בחינת הצוות במקצועי והמשפטי את הנושא. מעודכן

העולה לפיה רשות החשמל אינה מחויבת במתן רישיון ייצור לתחנה בהספק הבהרה 

למרות חריגה , ואם תחליט הרשות להעניק רישיון ייצור למתקן, 451MWעל 
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ן הרישיון תוכל הרשות להתנות את מת, מההספק המותקן המצוין ברישיון המותנה

לרבות שלילה של כל תועלת כלכלית העשויה לצמוח מהחריגה , בתנאים שונים

ל או מניעת הזרמת אנרגיה לרשת בהספק העולה על ההספק המותקן של "הנ

 . ברישיון המותנה התחנה
 

 ).נכחו ארבעה חברי מליאה(מאושרת פה אחד : החלטה

 

 

3. U בסיס תעריף רשת  -דיון 
התייחסויות שהתקבלו בשימוע טבלת טענה מענה בהתאם להצוות המקצועי הציג 

 .החלטה צפויה להתקבל במליאה הבאה ועדכן כי להצעת החלטה זו

את עמדת המשרד להגנת הסביבה בנוגע להשלכות התעריף שיצא הציגה  המשקיפה

 .לשימוע על ההתייעלות האנרגטית

 :לאחר דיון בסוגיות שהועלו הוחלט

בי ולא על בסיס תעריף "הרשת יהיה על בסיס משהרכיב המשתנה של תעריף  .א

 .אחיד על מנת לשמר תמריץ להסטת הביקושים לחשמל משעות השיא

, כפי שפורסם בשימוע, ההחלה של הרכיב הקבוע, בהעדר מסד נתונים מעודכן  .ב

חברת החשמל תייצר מאגר של גדלי חיבור  2018בשנת . 2019יחל מעדכון שנתי 

 .זה למספקים הפרטיים בגין צרכניהם לכל הצרכנים ותעביר מידע

 .תיבחן הרגולציה להקטנת גדלי חיבור מתוך כוונה להפחית נטל ככל שקיים .ג

 .יבחן שימוש בשיא ביקוש כאומדן לגודל חיבור גם על יצרני אנרגיות מתחדשות .ד

שיעור הייחוס . חלק משירותי המתאמים יכללו גם בחלוקה ולא רק באספקה .ה

 .103וס של עלויות מוקד לחלוקה יהיה בדומה לייח

בנוסף לעלויות ) תקורה(במקטע האספקה יוכר מרכיב של הנהלה וכלליות  .ו

מעלות  10% -המהווים כ, ₪מליון  53רכיב זה יהיה בהיקף של . שהוצגו בשימוע

זאת לאחר בחינת שיעור עלויות הנהלה וכלליות במשקים דומים כמשק . המקטע

 .המים

ח ממנהל המערכת לתפעול "מלש 39יועברו  ,בהתאם לייחוס העלויות בחברה .ז

 .ההולכה

ח נוספים לתפעול ההולכה כנגד עלויות ארנונה שלא הובאו "מלש 20יוכרו  .ח

 .בחישוב שיצא לשימוע

, 2018ח בגין עדכון ירידת ריביות לשנת "מלש 14 -הריבית על ההון הזר תקוזז בכ .ט

 .חי"יוס מטתוספת הכרה בריבית בגין כרית המזומנים והפחתת המרווח לג
 

שיש לאשר במסגרת בסיס  ההכרה בעלויותהתקיים דיון בנוגע להיקף , בנוסף

 .התעריף
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 . יועבר נוסח סופי לאישור חברי המליאה בימים הקרובים: הסכמה             

 

4. U הכרה בעלויות המיגון הרב שנתית של מתקני תשתית  -הצעת החלטה לאחר שימוע

 להערכות בחירוםקריטיים של חברת החשמל 
נזכיר כי הצעת ההחלטה פורסמה לשימוע ולפיה  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

העלויות הכרוכות בביצוע התוכנית הרב שנתית למיגון מתקני תשתית קריטיים של 

חברת החשמל להיערכות בחירום יוכרו בתעריף החשמל במסגרת עדכוני התעריף 

בעקבות התייחסות לשימוע . פוף לבקרת עלויותבהתאם למשך חיי המתקן ובכ, השנתיים

כן נוספה הבהרה לפיה . נוספה בהחלטה הבהרה שהעלויות יוכרו כחלק מרכיב הייצור

 .העלויות יוכרו רק לאחר השלמת המיגון בכל מתקן

 

 

 ).נכחו ארבעה חברי מליאה(מאושרת פה אחד : החלטה

 
5. U אופן : ' א47 –ו  46, 43, 42 שינויים לעניין אמות מידה –הצעת החלטה לאחר שימוע

 התחשבנות עם צרכנים שבהסדרי ניהול מחסור
לצרכן הנמצא בהסדר  שינוי שיטת התשלוםמוצע : הצוות המקצועי מציג את הנושא

בעת מחסור תמורת הסדר המפחית את צריכת החשמל של הצרכן  -קרי , מחסור בחשמל

קיים כיום באמות שכפי , כך שבמקום קיזוז מחשבון החשמל, תשלום ידוע מראש

  .מ ומס הכנסה"לשם עמידה בהוראת מע, התשלום יהיה כנגד חשבונית, המידה

הערות הוטמעו בהצעת המחלק , התייחסויותההחלטה פורסמה לשימוע והתקבלו ארבע 

ים לתיקון המוצע בשאר כך שתתא 23תיקון אמת מידה : להלן, ההחלטה המעודכנת

   .ימים 20ריף לצרכן תוקן כך שישולם לצרכן בתוך מועד תשלום התע, אמות המידה

 

 .מאושרת פה אחד: החלטה

 

6. U ללוח התעריפים 4.3-1שינוי שם והבהרת תחולה של לוח  –הצעת החלטה לאחר שימוע 
שם נזכיר כי פורסמה הצעת החלטה לשימוע לשינוי : הצוות המקצועי מציג את הנושא

-ל" תעריף חיבור לבתים צמודי קרקע" -ישתנה מכך ש, 1-4.3הבהרת תחולה של לוח ו

הצעת החלטה זו נועדה להבהיר ". תעריף חיבור לצרכן המחובר באמצעות פילר מונים"

ללוח התעריפים משקף את עלויות החיבור או הגדלת חיבור לצרכנים  1-4.3כי לוח 

 ,מבניי תעשייה, בתי מגורים(המחוברים באמצעות פילר מונים ללא תלות בייעוד המבנה 

בעקבות התייחסות שהתקבלה לשימוע יתוקן ). 'עמוד טעינה לרכב חשמלי וכו, גן ילדים

חיבור " -ל" חיבור יחידות צמודות קרקע" -ישתנה מו 1-4.3בלוח  1-5תאור תעריפים  גם

  ".צרכנים

 

 ).נכחו ארבעה חברי מליאה(. מאושרת פה אחד: החלטה
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7. U אמפר 16*1ייחודי הוספת תעריף צריכה  -הצעת החלטה לשימוע 
הוספת תעריף חיבור למתקן צריכה ייחודי מדובר ב: הצוות המקצועי מציג את הנושא

בלוח " ידות רשתטבלת יח" 6-4.3אמפר ללוח  1*16המבקש לקבל חיבור בגודל של 

המשמש מתקנים אלקטרוניים בעלי  עם הזמן נוצר צורך בגידול חיבור ייחודי. התעריפים

עמדות , תחנות אוטובוס, עמדות כרטוס לאוטובוס, לטי פרסוםש: צריכה נמוכה כגון

  1התעריף שנקבע לחיבור זה הינו בהתאם לנוסחה שבסעיף  .להשכרת אופניים וכדומה

 . ללוח התעריפים 3-4.3בלוח 

 

 ).נכחו ארבעה חברי מליאה(. מאושרת פה אחד: החלטה

 
8. U מקטע ניהול  –מ "בעלישראל יישום חובות דיווח על חברת החשמל  -הצעת החלטה

 המערכת
מועדי דיווח של חברת החשמל אשר עדכון מדובר ב: הצוות המקצועי מציג את הנושא

למנוע מצב בו מתפרסמים נתונים לציבור לפני פרסומם בדוחות הכספיים של נועד 

  .החברה

 

 ).נכחו ארבעה חברי מליאה( .מאושרת פה אחד: החלטה

 

9. U לקביעת תעריף לייצור חשמל  2בהליך מספר  סיכום תעריף וזוכים -הצעת החלטה

 ים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוךוולטאית במיתקנ-בטכנולוגיה פוטו

 

הליך היה ביום המועד האחרון להגשת הצעות ב: הצוות המקצועי מציג את הנושא

 נבדקו ההצעות ולאחר בדיקתן מוצע לקבוע בהחלטה כי  20.12.17ביום , ועל כן 19.12.17

כאשר סך ', אג 19.78-הזוכים בהליך התחרותי הם המתמודדים שהציעו מחיר הנמוך מ

התעריף שישולם במסגרת ההליך התחרותי  -קרי  .MW 105.53הכל הכמות הזוכה היא 

יתר פרטי האסדרה למתקנים המוקמים במסגרת הליך  .ש"לקוט' אג 19.78על עומד 

כן מפרטת ההחלטה  .ורסמו לציבורתחרותי זה הם בהתאם לקבוע במסמכי ההליך שפ

 .המכסות המוקצות להםאת רשימת הזוכים במסגרת ההליך ואת 
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