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Uנוכחים 

Uהמליאה חברי 

 החשמל רשותר "יו, אילת אסףר "ד

 האנרגיה והמים , התשתיות הלאומיותל משרד "מנכ, שאול מרידור מר

  האנרגיה והמים, הלאומיותהתשתיות משרד נציג ציבור מטעם , מר יוסי אנגלנדר

 נציג ציבור מטעם משרד האוצר ,מר חיים פרננדס

 

Uמשקיף 

 המשרד להגנת הסביבה, מרכז בכיר שינוי אקלים, מר גיל פרואקטור

 

Uמקצועי צוות 

 פיננסית –ל החטיבה הכלכלית "סמנכ, תניב רופא' דר

 היועץ המשפטי, יהימקד מיכאל "עו

 ראש אגף מימון, מר עוז לוי

 ראש אגף אסטרטגיה ,נורית פלתר איתן' גב

 ראש אגף רישוי ופיקוח, מר משה שיטרית

 ר הרשות"יובכיר ל יועץ ,מר יואב קצבוי

 ראש תחום אנרגיות מתחדשות, מר חוני קבלו

 המחלקה המשפטית, אביעד דרוריד "עו

 המחלקה המשפטית, ד לימור בן יצחק"עו

 מזכירת המליאה, אסנת מרום' גב

 

Uיםמשתתפים נוספ 

 האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיותל "יועצת למנכ ,ר חנית בן ארי"ד

 אגף תקציבים, רפרנט אנרגיה ,מר שניר ניב

 

 

 

 

 

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

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע



 

 91012, ירושלים 1296ד .ת
 

 972-2-6217111: 
 

 
info@pua. il  

 Http: // www.pua.gov.il  
  

PO.Box 1296, Jerusalem,91012 
 

 972-2-6217122 
 

 

Uיום  סדר 
 

 .ר"דבר היו .1

 רישוי .2
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 .בתעריף ביתי
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  .ים למתח עליוןחיבור –) ה(35תיקון אמת מידה  –הצעת החלטה לשימוע  .6

 

Uדיון המליאהU  

1. Uר"דבר היוU  
הוסכם כי יתפרסם שימוע ציבורי בנושא ) 509(במליאה קודמת כי מעדכנת ראש אגף אסטרטגיה 

ד  חדש "לאור שינויים שהתרחשו עקב מינוי עו. תעריף זמני למכירת חשמל לרשות הפלסטינית

פרסום להקפיא את  החליטוחברי המליאה  510במליאה ופורסם  לאהשימוע , לרשות הפלסטינית

אין עדיין חדש בנושא ולכן פרסום . להעלות את הסוגיה לדיון בהמשךולאור הנסיבות השימוע 

 .השימוע עדיין מוקפא

 

2. Uרישוי  
Uמ "תיקון רישיון של חברות אנרגיה משולבת מתקדמת בע –ת החלטה הצע. א 

מועדי אבן הדרך להיתר בניה ותוקף להאריך את מבוקש : הצוות המקצועי מציג את הנושא

 . בשישה חודשים רישיון

כפי  )קוגנרציה(תקנות משק החשמל ל 10סעיף  תיקוןהארכת המועדים מתבצעת בהתאם ל

לת הרישיון הגורמים המקצועיים ברשות השתכנעו ביכולת בע. שפורסם לאחרונה ברשומות

 הפיננסית הסגירה ממועד חודשים שישה על עולה שלא קצר זמן בפרק להגיע לסגירה פיננסית

 משק בתחום השר מדיניות תואמת את האמורה יםהמועדהארכת , כמו כן .ןברישיו הקבוע

ממליץ הצוות , לאור האמור .אחר רישיון בבעל ומשמעותי מובהק באופן פוגעת ואינה החשמל

 .המקצועי באגף הרישוי לאשר את הבקשה שבנדון  בנוסח הצעת ההחלטה

 

 .פה אחד האושר –החלטה 
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Uשותפות מוגבלת, תיקון רישיון לאלון מרכזי אנרגיה גת –הצעת החלטה . ב 

 .תקנותהתאם לתיקון הב, מבעלת הרישיוןמסמכים הנדרשים העדר הנושא לא נידון עקב 

 .עם השלמת המסמכים תובא ההצעה לדיון במליאה

 

 .לא התקבלה החלטה

 

Uמ"העברת שליטה ברישיון אנרגיה משולבת מתקדמת בע –הצעת החלטה . ג 

 100%מ מבקשת להעביר "סי פאואר ישראל בע.חברת איי: הצוות המקצועי מציג את הנושא

לטענת המחזיקות בבעלת הרישיון . המאוגדת בסינגפור  I.C Power Pteמהאחזקות לחברת

אנרגיה בישראל תחת חברה מדובר בשינוי מבני בקבוצת החברות שמטרתו איחוד כלל פעילות ה

סי . פי. ממניות חברת או 80%מבקשת השליטה מחזיקה . מ"פאואר ישראל בע. סי. איי –אחת 

עליה לקבל את אישור המליאה גם בהתאם לסעיף  כן-למ שהינה בעלת רישיון ייצור וע"רותם בע

 .1996-ו"תשנ, לחוק משק החשמל 12

 
הרישוי לאשר את הבקשה שבנדון  בנוסח הצעת ממליץ הצוות המקצועי באגף , לאור האמור

 .ההחלטה

 

 .פה אחד האושר –החלטה 

 

Uמ"כוכב אגירה שאובה בע -אישור שעבודים נכסים ברישיון מותנה  –הצעת החלטה . ד 

מ ניתן רישיון מותנה להקמת מתקן ייצור חשמל בטכנולוגיית "לחברת כוכב אגירה שאובה בע

על בעלת , במסגרת הסכם המימון .מגוואט 344כיום על  בהספק מותקן שעומד, אגירה שאובה

הרישיון לשעבד או להמחות על דרך השעבוד את מלוא נכסיה וזכויותיה לטובת חברה לנאמנות של 

לרשות הגישה בעלת הרישיון  .מ בתפקידה כנאמן הגורמים המממנים"בנק לאומי לישראל בע

הבקשה לאישור השעבודים . מימון השוניםגורמי הלאישור השעבודים אשר יועמדו לטובת  בקשה

ממליץ , לאור האמור .י המחלקה המשפטית ברשות"כמו גם הסכמי השעבוד נבחנו ואושרו ע

 .בנוסח הצעת ההחלטה  לאשר את הבקשה שבנדוןהצוות המקצועי באגף הרישוי 
 

 .פה אחד האושר –החלטה 

 

נוסף לסדר היום לאחר (מ "כוכב אגירה שאובה בע -תיקון רישיון מותנה  –הצעת החלטה U .ה

 ).פרסומו
לבעלת  את ההקמהלהאריך אישרה המליאה  510במליאה : מציג את הנושא הצוות המקצועי

חודשי  16כ "סה, חודשים ואת הסגירה הפיננסית בחודש נוסף 15בתקופה כוללת של  הרישיון

בשבועיים שחלפו מאז אישור המליאה ההחלטה טרם פורסמה  .הארכה להקמת והפעלת המתקן

את הסגירה הפיננסית בשבועיים מוצע להאריך בשל בדיקות נוספות שנערכו לאחר המליאה ועל כן 

 .חודשי הארכה להקמת והפעלת המתקן וחצי 16כ "סה, נוספים
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בר לרשת בשל לא קרה שנמנע ממתקן להתח, עד כה לשאלת חבר מליאה השיב הצוות המקצועי כי

אולם שיקול הדעת צריך להיות של הרשות כפי שתתקיים במועד , עיכוב בתקופת ההקמה

 . הרלוונטי

 

 .פה אחד האושר –החלטה 

 

3 . U תעריף לחוות רוח גדולות המחוברות לרשתות החלוקה וההולכה –הצעת החלטה לאחר שימוע 

הרוח והשינויים המוצעים בהצעת מציג את סוגיית תעריף : המקצועי מציג את הנושאהצוות 

 .ולתעריף המתקנים המחוברים למתח גבוה, ההחלטה ביחס למקדם האיבודים
הצוות משיב  –חבר מליאה שואל מדוע הופחת מקדם ההספק הנורמטיבי והועלה התעריף 

הגם . 2011-ה אשר נקבעה בילשני' מ 6שמקדם ההספק מתאים למהירות רוח נורמטיבית של 

מוצע מטעמי שמרנות להותיר בשלב זה , מהירות הרוח הממוצעת בישראל גבוהה יותרשבפועל 

 .הנחה זו

הצוות משיב שהתעריף מתבסס על  –חבר מליאה שואל על איזו תשואה מתבסס חישוב התעריף 

הראשונים בגין  MW 300-וכן מקדם נוסף עבור ה, ומחיר הון זר צמוד 14%הון עצמי של תשואה ל

 ".הגנת ינוקא"

הצוות . מתנהל דיון על סוגיית מועד הציטוט הנכון במדד בלומברג שישמש לקביעת התעריף

 . בהתאם למועדי אספקת הטורבינות, מסביר כי המדד מנפק ציטוטים לפי עסקאות

 תנאי הרישיון באופן התואם ל, וחלט כי הציטוט המתאים יהיה לפי שנה ממועד אישור התעריףה

 .הידוע המאוחראו המועד , )ל שנתיים להגעת הציוד העיקרי לשטחש מרבימשך זמן  יםהקובע(

העוסקת  190חבר מליאה מעיר כי לדעתו היה רצוי לקבל קודם החלטה לעניין תיקון אמת מידה 

הצוות מסביר . שכן פורסם שימוע בנושא והרשות צפויה לקבל החלטה בהמשך, בנושא החיבורים

אין כל השפעה על התעריף ולכן אין מניעה לקבל  190כי לתוצאות השימוע לגבי אמת מידה 

 .החלטה בנושא כעת

הוסכם שכדאי שהצוות המקצועי , בהמשך להערת נציג אגף תקציבים במשרד האוצר, בנוסף

כפי , ייצור חשמל באמצעות אנרגיית רוחברשות יתחיל לעבוד על תמחור אחיד לקרקע לצורך 

 .נציג אגף תקציבים הציע לסייע בנושא. ולאריתשאושר במועצת מקרקעי ישראל לגבי אנרגיה ס
 

 .פה אחד האושר –החלטה 

 

U4 . אסדרת גביית תשלומי חשבונות צריכה של צרכנים בתעריף  –הצעת החלטה לשימוע ציבורי

  Uביתי

עקב כמות הולכת וגוברת של פניות לרשות בדבר צרכנים אשר : הצוות המקצועי מציג את הנושא

נוצר הצורך לעדכן את אמות , קשיים כלכליים בשלחשבון החשמל אינם מסוגלים לשלם את 

לאחר עבודה מאומצת של . ה וניתוקים של צרכנים ביתייםיהמידה העוסקות בהליכי גבי

גובשה   –ארגונים חברתיים חברת החשמל ומול  עם ודיוניםהצוותים המקצועיים ברשות 

 .לעדכן את אמות המידה העוסקות בעניין ומוצעאסדרה שמטרתה להתחשב באוכלוסיות  אלו 
 : קבוצות 3-האסדרה עוסקת ב, בתמצית
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 וגדריםמ – לחוק משק החשמל א31מתוקף סעיף  הזכאים לתעריף מופחת בחשמלצרכנים  .א

צרכנים אלו לא ינותקו מחשמל אלא יחוברו , ככלל. חברתיצרכני התעריף הכבאסדרה 

 .מ"למתמנדטורית 

 -הזכאים לתשלום מופחת ניצולי שואהו במכשירים מצילי חייםהמשתמשים צרכנים  .ב

 ואף לאצרכנים אלו לא ינותקו מחשמל , ככלל .באסדרה כצרכני חיונית אספקה וגדריםמ

 .מ"יחוברו למת

ימים מהמועד האחרון לתשלום  106כל מי שלא הגיע להסדר תשלום בתוך  -סרבני התשלום  .ג

האסדרה מפרטת את חובות ספק השירות החיוני  .ניתן לנתקו מחשמל -חשבון החשמל

האסדרה עוסקת בהפחתת ריביות במקרים שונים ובהגבלת , בנוסף. ימים אלו 106במהלך 

 . מ"שיעור גביית חובות עבר באמצעות מת
 

 .שימועאושר פרסום  –הסכמה 

 

5. Uוולטאים-מסמך ריכוז שינויים מוצעים במסמכי ההליך התחרותי למתקנים פוטו 

המליאה מאשרת בפני המליאה  מסמך ריכוז שינויים מוצעים במסמכי ההליך התחרותי ומוצג 

ללא הערות , פה אחד , על כל נספחיו, הליך התחרותימסמך הפנייה להציע הצעות באת פרסום 

 .נוספות
לבקשת חבר מליאה מוסכם כי הצוות יפרסם לצד מסמכי ההליך מסמך הסבר כללי על סדרי 

 .הבהרותההליך לרבות 

 

 .כולל מסמך הבהרות, בתחילת השבוע הבא יפורסם ההליך –הסכמה 

 

6. U חיבורים למתח עליון –) ה(35תיקון אמת מידה  –הצעת החלטה לשימוע 

אפשר לבעלי שת כך, )ה(35מוצע לתקן את אמת המידה : היועץ המשפטי מציג את הנושא

והתקדמו  1.1.11-רישיונות מותנים בטכנולוגיה קונבנציונאלית שקיבלו את רישיונם לפני ה

המשיך להחזיק בסקר חיבור קבל רישיון חדש ולל –באבני הדרך לכיוון הסגירה הפיננסית 

את סקר  ןעדכלפיננסית או  הריסגלהגיע ל לתקופה מוגבלת אשר במהלכה יידרשובתוקף 

  .המקרה לפי, החיבור

היועץ המשפטי מסביר כי תיקון זה הינו רק צעד ראשון בשורת צעדים שעל המליאה לנקוט 

למרות שהיא מהווה חריגה , וכי לדעתו זו ההחלטה הטובה ביותר בנסיבות העניין בנושא

 .מנורמות עקביות וראויות על פיהן פועלת הרשות ועל פיהן תמשיך לפעול

עי יציג לרשות מסקנות מאופן ההתנהלות שהביאה לרצף חבר מליאה מבקש שהצוות המקצו

 . אשר מחייבות את קבלת ההחלטה הנוכחית החלטות בנושא זה

 

 .המסקנות המבוקשות יוצגו בהקדם .שימועפרסום  אושר –הסכמה 


