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Uנוכחים: 

Uחברי המליאה 

 ר רשות החשמל"יו, ר אסף אילת"ד

  האנרגיהל משרד "מנכ, מר שאול מרידור

  האנרגיהנציג ציבור מטעם משרד , מר יוסי אנגלנדר

 האוצרנציג ציבור מטעם משרד , מר חיים פרננדס

 

Uצוות מקצועיU -

 לית חטיבת כספים וכלכלה"סמנכ, ר תניב רופא"ד

 ראש אגף רישוי, מר משה שיטרית

 היועץ המשפטי, ד מיכאל מקיה"עו

 הראש אגף אסטרטגי, ורית פלתר איתןנ' גב

 ראש תחום אנרגיות מתחדשות, מר חוני קבלו

 ראש אגף הנד, מר משה בן יאיר

 ראש אגף מימון, מר עוז לוי

 ראש אגף כלכלה, מנחם קמישמר 

 אגף כלכלה, מר גבי זקן

 המחלקה המשפטית, תמר עדיאל זכאיד "עו

 המחלקה המשפטית, ד אביעד דרורי"עו

  משרד האוצר, אגף תקציבים, רפרנט אנרגיה, מר שניר ניב

 מחלקת רישוי, אורן בן שמעוןמר 

 הרשות ר"ליובכיר יועץ , יואב קצבוימר 

 תחום אנרגיות מתחדשותראש , חוני קבלומר 

 המחלקה המשפטית, מירן בנימיןד "עו

 אגף כלכלה, ןגבי זקמר 

 אגף תקציבים משרד האוצר  ,רכז אנרגיה, מר אמיר רשף

 ל משרד האנרגיה"יועצת מנכ –'ליטמנוביץ נועה ' גב

 המחלקה המשפטית, לימור בן יצחקד "עו

 

 

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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U סדר יום: 

 ר "דבר היו .1

  :רישוי .2

 .מ"עדכון רישיון מותנה של כוכב אגירה שאובה בע –הצעת החלטה  .א
 .שותפות מוגבלת, חמה שדות אנרגיהתיקון רישיון ייצור ביכורי  -הצעת החלטה  .ב
מתן רישיונות מותנים להקמת מתקנים לייצור חשמל באנרגיה  -הצעת החלטה  .ג

 .המחוברים לרשת החלוקה -)אנרגיית רוח(מתחדשת 

מתן רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית  -הצעת החלטה  .ד

 .  גז-ביו

 .וולטאית-ן בטכנולוגיה פוטומתן רישיון מותנה להקמת מתק –הצעת החלטה  .ה

 – מ"בע שורק דלק פי. פי. איילחברת רישיון מותנה תיקון  -הצעת החלטה  .ו

 . הארכת מועד החיבור לרשת בשלושה חודשים

ייצור חשמל מאנרגיית רוח " 190תיקונים לאמת מידה  -הצעת החלטה לאחר שימוע  .3

 ".ואט-קילו 50לחוות רוח בהספק העולה על 

 חשמל לייצור) וואט מגה 20(עודפים  הסדרתתוקף  הארכת- לשימוע החלטת הצעת .4

-פוטו בטכנולוגיה מתקנים באמצעות, לרשת עודפים והעברת עצמית לצריכה מבוזר

 .וואט קילו 50 על עולה שאינו בהספק, וולטאית

הכרה בעלויות הקמת רשת לצורך חיבור מתקנים  -הצעת החלטת לאחר שימוע  .5

 .בינוניים לרשת החשמל וולטאיים -פוטו

 –קביעת תעריף למתקן חלוץ בטכנולוגיה תרמו  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .6

 . סולארית

הכרה בעלות תעריף זמני למכירת החשמל לרשות  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .7

 .  הפלסטינית

 .תיקון אמת מידה חיבור למתח עליון ועל –הצעת החלטה לשימוע  .8

הסדרת השימוש בדלקים למימוש תוכנית העמסה  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .9

 .כללית במשק החשמל

 .תיקון תקנות משק החשמל –חובת התייעצות  -הצעת החלטה   .10

 . "מועדי תשלום" 24עדכון אמת מידה  -הצעת החלטה לשימוע  .11

-דיון בנושא עקרונות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו .12

 .המחוברים למתח עליוןוולטאית למתקנים 

U 7לנושא  נוספיםמוזמנים- 

 והשומרון   יהודה    אזור, קצין המטה לענייני אנרגיה ,מר סעיד קאסם

 והשומרון   יהודה    אזור, קצין המטה לענייני אנרגיהל יועץ , מר אילן סולימאן
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קביעת מועד עדכון לתעריפי החשמל הנקבעים על ידי  -הצעת החלטה לאחר שימוע .13

 .רשות החשמל

 
 

 

Uדיון המליאה: 

  

1. Uר"דבר היוU . 

2. Uרישוי: 

 

 .מ"עדכון רישיון מותנה של כוכב אגירה שאובה בע –הצעת החלטה U .א
 

הוארך מועד הסגירה הפיננסית ניתנה החלטה לפיה  512בישיבה : ות המקצועי מציג את הנושאהצו

לאחר . ומיי אגירה שאובהי אל"ץ ע"הוגשה עתירה לבגועל כך , חודשים 15-ב אגירה שאובהלכוכב 

המשאירה את החלטת הרשות להאריך את מועד הסגירה  23.5.17ץ ביום "החלטה בבגשהתקבלה 

הארכה נוספת בשל ההליך כוכב אגירה שאובה מבקשת כעת  –חודשים על כנה  15-הפיננסית ב

מוצע להאריך את אבן הדרך של הסגירה הפיננסית בשלושה וחצי חודשים . המשפטי שגרם לעיכובים

נוספים וכן את אבן הדרך של ההפעלה המסחרית באותה תקופת זמן וזאת על מנת לשמור על משך 

 .תקופת ההקמה

 

 )מליאה נכחורק שלושה חברי (פה אחד מאושרת  –החלטה 

 
 .שותפות מוגבלת, תיקון רישיון ייצור ביכורי חמה שדות אנרגיה -הצעת החלטה U .ב

 
המדובר בבקשה לתיקון רישיון ייצור של ביכורי חמה שדות : הצוות המקצועי מציג את הנושא

עקב החלפת סוג הפאנלים , במסגרתו יוחלף הנספח הטכני של הרישיון בנספח מעודכן, אנרגיה

מוצע לאשר בקשה זו אך להבהיר . במתקן וכן עקב הפחתת מספר הפאנלים המותקניםהמותקנים 

במתקנים  תבהחלטה כי החלטת הרשות לעניין תעריף עבור אנרגיה נוספת מעבר לכמות הבסיסי

 .תחול על השינוי האמור, סולאריים

 
 .מאושרת פה אחד –החלטה 

 
לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת מתן רישיונות מותנים להקמת מתקנים  -הצעת החלטה U .ג

 המחוברים לרשת החלוקה -)אנרגיית רוח(

המדובר בהחלטה למתן רישיונות מותנים להקמת מתקני ייצור : הצוות המקצועי מציג את הנושא

. אלפא ויחזקאל.ב, בעג: לשותפויות הבאות, חשמל מחוות טורבינות רוח המחוברים לרשת החלוקה

ולכן מוצע , ובתקנות שמכוחו תנאי הסף הקבועים בחוק משק החשמלעמדו בכל מבקשות הרישיון 

 .חודשים 66למשך  מתן רישיון מותנה לייצור חשמל לאשר להם

 
 .מאושרת פה אחד –החלטה 
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  גז-מתן רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית ביו -הצעת החלטה U .ד
ן רישיון מותנה לחברת אמניר תעשיות המדובר בהחלטה למת: הצוות המקצועי מציג את הנושא

המחובר לרשת  4.2MWמ להקמת מתקן ייצור חשמל בטכנולוגיית ביו גז בגודל "ושירותי סביבה בע

אך  ,אינו חייב ברישיון MW5-יצרן אשר מייצר פחות מ, ב לחוק משק החשמל3לפי סעיף . החלוקה

את הפרויקט מוצע לתת למבקשת ועל מנת שלא לעכב טרם הוסדר נושא זה באמות המידה כיון ש

 . ולקבוע כי עם פרסום אמות מידה בנושא הם יחולו גם על מבקשת הרישיון רישיון מותנה כאמור
 

 .מאושרת פה אחד –החלטה 
 

 וולטאית -מת מתקן בטכנולוגיה פוטומתן רישיון מותנה להק –הצעת החלטה U .ה
ד ייצור .רישיון מותנה לחברת כרמי חהמדובר בהחלטה למתן : הצוות המקצועי מציג את הנושא

המחובר  1.16MWוולטאית בגודל -מ להקמת מתקן ייצור חשמל בטכנולוגייה פוטו"ושיווק בע

, כעת. MW 1.95בהספק של  2009חברת כרמי החזיקה ברישיון מותנה עוד משנת . לרשת החלוקה

תה בראש יהסף והי מכיוון שהחברה עמדה בכל תנאי. MW 1.16ס "התפנה ברשות מקום נוסף ע

מבוקש לתקן את הרישיון של , רשימת ההמתנה במידה ומתפנה מקום ברשת כחלק מההסדרה

 .ק החדשלהספהחברה באופן שיתאים 
יצרן , ב לחוק משק החשמל3להוסיף גם להחלטה זו את ההערה כי לפי סעיף חבר מליאה מבקש 

הוסדר נושא זה באמות המידה ועל אך כיון שטרם , אינו חייב ברישיון MW5-אשר מייצר פחות מ

מנת שלא לעכב את הפרויקט מוצע לתת למבקשת רישיון מותנה כאמור  ולקבוע כי עם פרסום אמות 

 . מידה בנושא הם יחולו גם על מבקשת הרישיון
 

  .מאושרת פה אחד –החלטה 
 

הארכת מועד החיבור  – מ"בע שורק דלק פי. פי. איילחברת רישיון מותנה תיקון  -הצעת החלטה U .ו

  U.לרשת בשלושה חודשים
המדובר בהחלטה להארכת מועדים הקבועים באבן הדרך של סיום  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

תוך הבהרה בהחלטה כי הארכת , מוצע לאשר הבקשה. בשלושה חודשים, הקמה וסנכרון לרשת

 .המועד תהיה בכפוף לחילוט ערבות ולאישור שר האנרגיה

 

שלושה חברי מליאה הצביעו לאור ניגוד עניינים של אחד מחברי (פה אחד מאושרת  –החלטה 
 .)המליאה

 
 

3. U ייצור חשמל מאנרגיית רוח לחוות רוח " 190תיקונים לאמת מידה  -הצעת החלטה לאחר שימוע

 ואט -קילו 05בהספק העולה על 

לייעל  ל מנתע 190באמת מידה  הרשות מבקשת לערוך תיקונים: הצוות המקצועי מציג את הנושא

חוות הרוח תחובר  –לאחר עדכון אמת המידה . חיבור של מתקני הרוח לרשת החשמלאת הליכי ה

ש במידת "י חיבור ותחמלרשת המתח הגבוה ועל ספק השירות תהיה מוטלת האחריות לבנות קוו

החיוני לגבי  ההחלטה מגדירה את גבולות האחריות בין היזם לספק השירות, כמו כן .הצורך
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מוצע גם לאחד בין הליך התכנון העקרוני לבין הליך . התשתיות מבחינת התכנון ולוחות הזמנים

כי בעלי רישיון מותנה לחיבור המתקן למתח עליון , יש לציין. ביצוע סקרי התכנות להליך אחד

רישיונם יישארו מחוברים למתח העליון וימשיכו להתקדם בהליכי ההקמה והחיבור כפי שמופיע ב

 .המותנה

למתח חיובי סקר היתכנות שמחזיקים יזמים היועץ המשפטי מסביר כי ישנה קבוצה קטנה של          

מי שבמועד פרסום לפיה עליון אך עדיין לא ביקשו רישיון מותנה ומציע ולהוסיף להחלטה הערה 

יגיש התייחסות , ההחלטה מחזיק בסקר היתכנות חיובי לרשת ההולכה וטרם הגיש בקשה לרישיון

ימים ממועד פרסומה והרשות תבחן את תחולת ההחלטה בהתאם להתייחסויות  15להחלטה תוך 

החלטה זו תחול גם על אותם , ואם לא יתקבלו התייחסויות בפרק הזמן האמור, שיתקבלו

 .  קים בסקר היתכנות חיובי במתח עליוןמחזי

 

למחזיקי הסקר החיובי  בכפוף להוספת ההערה לעניין השימוע, ת פה אחדאושרמ –החלטה 

 . שטרם ביקשו רישיון

לאחר שקיבלו נוסח סופי הכולל את , 26.6.2017 –האישור הסופי ניתן במייל מחברי המליאה ב 

 .ההגדרותתיקון סופר של אחת ההערה כאמור וכן כולל 

 

 

4. Uמבוזר חשמל לייצור) וואט מגה 20(עודפים  הסדרתתוקף  הארכת- לשימוע החלטת הצעת 

 בהספק, וולטאית-פוטו בטכנולוגיה מתקנים באמצעות, לרשת עודפים והעברת עצמית לצריכה

 .וואט קילו 50 על עולה שאינו

עודפים  הסדרתלעניין הרשות  תהחלט המדובר בהארכת תוקף: הצוות המקצועי מציג את הנושא

 מתקנים באמצעות, לרשת עודפים והעברת עצמית לצריכה מבוזר חשמל לייצור) וואט מגה 20(

או עד אשר  1.6.18עד ליום  וואט קילו 50 על עולה שאינו בהספק, וולטאית-פוטו בטכנולוגיה

התיקון נועד לאפשר לציבור את מיצוי  .המוקדם מביניהםלפי , ברשותאחרת תתקבל החלטה 

 .שאר סעיפי ההסדרה נותרו ללא שינוי .הסדרה

או "ולהוריד את המשפט הקובע  31.12.17-את תוקף ההסדרה להאריך חברי המליאה מבקשים ל 

 .דאות למשקולשם הו" עד שתתקבל החלטה אחרת

 

 .בכפוף לתיקון האמור, אושר פה אחדפרסום השימוע מ – הסכמה

 

5. Uוולטאיים -הכרה בעלויות הקמת רשת לצורך חיבור מתקנים פוטו - הצעת החלטת לאחר שימוע

 .בינוניים לרשת החשמל

 2011-2012מינהל החשמל במשרד האנרגיה התנגד בשנים : הצוות המקצועי מציג את הנושא          

. גבוהה מדיי וולטאים בטענה שעלות החיבור של מתקנים אלה-לחיבור מספר מתקני ייצור פוטו

חברת החשמל קיבלה הנחיה להעביר מקרים אלה לטיפול הצוות המקצועי , כדי לפתור את הבעיה

ה ההנחיה בוצע. ולהחתים את היזמים על כתב התחייבות לתשלום תעריף שהרשות תקבע, ברשות

כדי שניתן יהיה לממש את כתב ההתחייבות היה צורך לתקן  .על ידי חברת החשמל באופן חלקי

, לאור חוסר האחידות בטיפול. 20/10/2013 -אשר תוקנה רק ב , )ו(35ת אמת מידה חיבור חריג א

שחברת החשמל תחזיר ליזמים כתבי התחייבות או  פורסמה לשימוע הצעת החלטה הקובעת



 

 91012, ירושלים 1296ד .ת
 

 972-2-6217111: 
 

 
info@pua. il  

 Http: // www.pua.gov.il  
  

PO.Box 1296, Jerusalem,91012 
 

 972-2-6217122 
 

 

תשלומים ולהכיר לחברת החשמל בעלות ההשקעות שבוצעו לחיבור המתקנים לרשת לפי הפירוט 

חיוב כל אחד ממבקשי החיבורים שפתיחת תיק ההזמנה : וברו במתח נמוךלגבי מתקנים שח :הבא

, בהתאם לכך. יהיה בעלות נורמטיבית בלבד 20.10.2013לגביהם נעשתה לפני מועד ההחלטה 

, תשיב החברה למבקשי החיבור תשלומים ששולמו לה מעבר לעלות הנורמטיבית, ובמידת הצורך

הרשות תכיר . ככל שניתנו, ה לביצוע תשלום בעתידוכתבי התחייבות שניתנו ל, ככל ששולמו

לחברת החשמל בהשקעות שבוצעו ברשת לצורך חיבור המתקנים מושא בקשות החיבור 

הרי שהייתה אמת , לגבי מתקנים אלו: לגבי מתקנים שיועדו לחיבור במתח גבוה . ל"המפורטות הנ

שנשא בעלות , קן כאמורמבקש חיבור של מת, אי לכך. מידה בתוקף עוד טרם קבלת ההחלטה

אינו זכאי להחזר , הקמת רשת שאורכה מעבר לאורך שנקבע כפטור מתשלום באמת המידה

הרשות תכיר בעלויות בהן נשאה החברה בגין חיבור . התשלום בו נשא בהתאם לאמת המידה

ככל שהחברה פעלה בהתאם , בגבולות המרחקים שנקבעו באמת המידה, מתקני מתח גבוה לרשת

 . מידהלאמת ה

באה להסדיר את מצבם של  נוסף להחלטה ביאור לפיו היאקבלת ההתייחסויות לשימוע  בעקבות 

ודגש שהחלטה זו גוברת ומחליפה כל ח נמוך עד למועד עדכון אמת המידה וכן המבקשי חיבור במת

 . י מי מגורמי המקצוע ברשות בעניין זה בעבר"הנחיה אחרת אשר ניתנה ע

 

 .הנובעת מהחלטה זו להוסיף בדברי ההסבר הערה על העלות יאה מבקשחבר מל            

 

 .פה אחד תאושרמ –החלטה 

 

6. Uסולארית  –קביעת תעריף למתקן חלוץ בטכנולוגיה תרמו  – הצעת החלטה לאחר שימוע– 
, ריסולא-פורסם לשימוע התעריף למתקן חלוץ תרמומזכיר כי : הצוות המקצועי מציג את הנושא 

מישיבת מליאה  1' הצעת החלטה זו מתווספת להחלטה מסלרבות הנוסחה לקביעת התעריף וכי 

כפי .  סולאריים המעוניינים להשתלב בהסדרה-בה הייתה חסרה התייחסות למתקנים תרמו 399

הצוות המקצועי מסביר שהתעריף יחול רק על מתקן מסוים בגודל , שנכתב בביאורים להחלטה

1.5 MW  10 כאשר ידוע לצוות על מתקן נוסף בגודל , כיוםהמקודם MW , לו ייקבע תעריף

  .בנפרד

 

 . י מליאותתאוחר בעוד שמה ללכ, חברי המליאה מבקשים לדון בהקדם בנושא מתקני החלוץ

 

 .פה אחד תאושרמ –החלטה 

 .נושא מתקני החלוץ יעלה לדיון במליאה בהקדם -הסכמה

 

 

7. Uהכרה בעלות תעריף זמני למכירת החשמל לרשות הפלסטינית  – הצעת החלטה לאחר שימוע –

י "במסגרת חתימת החזר חוב של הרשות הפלסטינית לחח: הצוות המקצועי מציג את הנושא 

תעריף  .קובעת תעריף זמני למכירת חשמל לרשות הפלסטיניתה ,והחלטה ז פורסמה לשימוע הצעת

התעריף יתעדכן בהסכם . זה מבוסס על התעריף הרגיל לצרכני החשמל בניכוי התעריף החברתי

י לרשות הפלסטינית ויכנס לתוקף מיום קבלת ההחלטה ועד שיקבע תעריף "הרכישה שבין חח
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י לרשות "ותיערך התחשבנות בין חח 13.9.16מיום הוא יחול , כאשר יקבע תעריף סופי. סופי

 .בגין התעריף החברתי שלא נגבה ובגין הפערים שבין התעריף הזמני לתעריף הסופיהפלסטינית 

 

: שתי חלופות לתעריף בשימוע התקבלו שלוש התייחסויות ובהתאם הוחלט להביא בפני המליאה         

 .ז ומוצגים השיקולים לכאן ולכאן"אחיד ותעו

  

, ראשית: ם לדעתו למתן תעריף אחידומבהיר את השיקולי מתאר את הרקע  ש"ט אנרגיה ביו"קמ 

זהו סכום שישולם אחת לשנה במקום אחת  –אין השפעה כלכלית , שנית. לא מדובר בדבר חדש

 .ט אנרגיה יוצא מהדיון"קמ. לחודש

  

בכדי לשקף , ז"קבוע המושתת על תעריף תעו PPAחבר המליאה מדגיש את הצורך בקביעת הסכם  

 .כלכלי ומדויקלמחלק את עלויות החשמל באופן 

לאור ההסכמה הקיימת על עקרונות ההסכם הזמני ומכיוון שמדובר במחלק חשמל , אף על פי כן

 .לחברת החשמל בעלויות תעריף קבועיש להכיר , מחוץ לשטחי הסמכות של רשות החשמל

 

 .בחלופה של מתן תעריף אחיד, פה אחד תאושרמ –החלטה 

 

8. Uתיקון אמת מידה חיבור למתח עליון ועל – הצעת החלטה לשימוע. 

נותנת מענה לחיבור יצרנים  אמת מידה חיבור למתח עליון ועל: הצוות המקצועי מציג את הנושא 

. סוגיות שתיעניינה של הצעת החלטה זו היא מתן מענה ל. וצרכנים לפי רמת המתח המבוקשת

 16יצרן או צרכן חייבים להתחבר לרשת המתח העליון אם גודל החיבור המבוקש הוא מעל ראשית 

הצעת ההחלטה מאפשרת לחברת החשמל לחבר יצרן או צרכן במספר חיבורים . וולט אמפר-מגה

. אם לצורך חיבור היצרן או הצרכן במתח עליון נדרש להטמין את קו המתח העליון, למתח גבוה

אמינות אספקה גבוהה או (הצרכן רוצה לקבל רמת שירות גבוהה יותר  במקרה שבו היצרן או

ניתנת לו האפשרות להתחבר למתח עליון ולשלם בעצמו עבור , )איכות אספקת חשמל טובה יותר

או מבקש חיבור , בעל רישיון ייצור מותנה) א)(5)(ה(35בהתאם לאמת מידה , שנית. הפרש העלויות

יהיה רשאי לפנות למנהל המערכת בבקשה לביצוע עבודות , תלמתקן צריכה שקיבל סקר היתכנו

הצעת ההחלטה מרחיבה את האפשרות לבקש עבודות . תכנון מקדימות בטרם פתיחת תיק חיבור

תכנון מחברת החשמל ומאפשרת לכל אדם להזמין עבודות תכנון מחברת החשמל ולשלם תעריף 

גופים אחרים המבקשים לקדם תכנון ו, סעיף זה חיוני עבור רשויות מקומיות. לשעת תכנון

 .ר מבלי להזמין סקר היתכנות או סקר חיבור לרשת"במסגרת הגשת תוכניות מיתא

 
 

 אושר פה אחדפרסום השימוע מ – הסכמה          

 

9. U הסדרת השימוש בדלקים למימוש תוכנית העמסה כללית במשק  –הצעת החלטה לאחר שימוע

 .החשמל

יצרני החשמל מחויבים להחזיק באתריהם מלאי של כמאה : הצוות המקצועי מציג את הנושא 

החלטה זו מטרתה . כחלק מדרישות הזמינות ברישיונם, שעות הפעלה עבור היצרנים הפרטיים
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ניתן  125באמת מידה . לרבות עלות מימון רכישת הסולר ואחסונו, להכיר בעלות מלאי תפעולי

 .ליך תכנון המלאי וחידושולמצוא את הכללים לה

החלטה זו באה להסדיר את השימוש בדלקים במשק החשמל ולתקן את ההחלטה מישיבת , בנוסף 

הרשות תיקנה את  –והוגשו תגובות  2017לאחר שנערך שימוע בחודש מרץ . בנושא 377המליאה 

היצרנים  זמינותהעלה התייחסויות להשימוע . אמת המידה וההחלטה בהתאם לתגובות לשימוע 

י "הכרה בחובת הרכישה של חחלהסדרת השימור בגז נוזלי ובסולר במשק החשמל ו, בסולר ובגז

 .התיקונים לאמות המידה מתייחסות לתגובות שהוגשו לשימוע בהתאם. במסגרת הסכם הגז

  

 :הערות עיקריות של חברי המליאה            

תוטל על היצרנים גם בעת מחסור בשל לבחון אפשרות לפיה האחריות לחידוש מלאי הסולר  •

 .אילוצים משקיים

 .קביעת מנגנון המתמרץ מתקנים בעלי אילוצי פליטות לתקן את ההיתרים •

 .תיקוני ניסוח •

 

 

הכולל את התיקונים , נוסח מעודכןבימים הקרובים יועבר לאישור חברי המליאה  –ה סכמה

 .האמורים לעיל

לאחר שקיבלו נוסח  ,26.6.2017 ביוםשהתקיימה  519מליאה בל ו"דואבהאישור הסופי ניתן 

 .סופי הכולל את התיקונים כאמור

 

10. U  תיקון תקנות משק החשמל –חובת התייעצות  -הצעת החלטה. 

הצעת החלטה במסגרת חובת התייעצות של שר בהמדובר : הצוות המקצועי מציג את הנושא 

יקון לצורך התאמתם לת, לשלושת קבצי תקנות משק החשמל עדכוניםהאנרגיה עם הרשות לעניין 

איחוד מינהל החשמל עם הרשות ולעניין שינויים  לעניין ובעיקר , 2016החקיקה שהתקבל בינואר 

 .מוצע לתמוך בתיקונים .שנעשו בסמכויות

  

 .פה אחד תאושרמ –החלטה 

 

11. Uמועדי תשלום" 24עדכון אמת מידה  - הצעת החלטה לשימוע" – 

) ה(סעיף  נוסף, 26.12.16מיום   507בהחלטת הרשות במליאה : הצוות המקצועי מציג את הנושא

הרשות , בהצעת החלטה זו .הסדרי תשלום וגביה בין ספקי שירות חיוניב העוסק , 24לאמת מידה 

מתן הודעות לגורמים מוסמכים על כוונת הניתוק ומבקשת להבהיר כי נדרשות התראות לפני 

חברת החשמל הודיעה לרשות כי על אף שנקבע , בנוסף. כן אלו הוספו לאמת המידה ועל, ניתוק

ייכנס  24לאמת מידה ) ה(סעיף ש, בהתאם לבקשתה, 26.12.16 מיום 507' מסבהחלטת רשות 

הרי שהיא ערוכה כבר עתה ליישומו ועל כן  הוקדם מועד תחולתו של סעיף ה  1.12.17לתוקף ביום  

 .קבלת החלטה זו למועד, 24לאמת מידה 
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טרם פרסום ההחלטה תתקיים בחינה יחד עם הגורמים הממשלתיים היועץ המשפטי מבהיר כי 

חברי המליאה מבקשים  .הגורמים להם נדרש דיווחהשונים לעניין הצורך במתן הודעה ובקביעת 

 .לעניין זה להוסיף בהצעת ההחלטה ביאור
 

 .בכפוף להוספת הביאור כאמור, אחד אושר פהפרסום השימוע מ – הסכמה             

 

12. Uוולטאית -דיון בנושא עקרונות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

 למתקנים המחוברים למתח עליון 

לקביעת תעריף לקראת יציאה להליך תחרותי ואת העקרונות  הצוות המקצועי מציג את הנושא 

מוסכם כי יועבר  .וולטאית למתקנים המחוברים למתח עליון-פוטולייצור חשמל בטכנולוגיה 

 .לקראת פרסום שימוע בנושא, לחברי המליאה בהקדם נוסח החלטה הכולל עקרונות אלו

 

 .נוסח החלטה יועבר בהקדם לחברי המליאה -הסכמה

 
13. Uקביעת מועד עדכון לתעריפי החשמל הנקבעים על ידי רשות  -הצעת החלטה לאחר שימוע

 החשמל

י פרסום וכניסה לתוקף בקביעת מועד עוסקתהצעת ההחלטה : הצוות המקצועי מציג את הנושא

תעריפי , הפרת אמות מידה, של התעריפים אותם הרשות מפרסמת וביניהם העדכון השנתי

שפורסמה לשימוע ההחלטה . עבודות על חשבון אחריםו תעריפי חיבורים, אנרגיות מתחדשות

. ראשית ינואר וראשית יולי מידי שנה – קבועים מועדים 2-התעריפים ל וןמועדי עדכ קיבצה את

 .בעקבות ההתייחסויות לשימוע תוקנו המועדים לסוף דצמבר וסוף יוני בכל שנה

 

' בבסיס תעריף הייצור שאושר בהחלטת מליאה מס 7.1סעיף קטן  להחלטה כי בעקבות דיון נוסף

  .שאר בתוקףיי 1.2.10מיום  289
 

 

 .פה אחד תאושרמ –החלטה 

 

 
 

  

 

 

 
 


	הצוות המקצועי מציג את הנושא: בהחלטת הרשות במליאה 507  מיום 26.12.16, נוסף סעיף (ה) לאמת מידה 24, העוסק  בהסדרי תשלום וגביה בין ספקי שירות חיוני. בהצעת החלטה זו, הרשות מבקשת להבהיר כי נדרשות התראות לפני הניתוק ומתן הודעות לגורמים מוסמכים על כוונת ניתוק...

