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Uנוכחים: 

Uהמליאה חברי: 

 החשמל רשותר "יו, אילת אסףר "ד

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

 משרד האוצר  , אגף תקציבים, רכזת אנרגיה, עדי חכמון' בג

  האנרגיה והמים, התשתיות הלאומיותמשרד 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"יועץ יו ,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

 

Uמשתתפים נוספים: 

 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
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מתן רישיון מותנה למתקן ייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה  –הצעת החלטה  .א

 ).מ"אגירה שאובה בנשר בע(שאובה המחובר לרשת ההולכה 

  .מ"כוכב אגירה שאובה בע -תיקון רישיון מותנה  –הצעת החלטה  .ב

 .מ"אישור העברת אחזקות בחברת כוכב אגירה שאובה בע – הצעת החלטה .ג

יישום חובת דיווח על חברת  – 1007' החלטה מס עדכון – הצעת החלטה לשימוע .3

 .מקטע ניהול המערכת –מ "החשמל לישראל בע

 .מכרזי פי וי –מסמכי הליך תחרותי  –דיון  .4

 . חיבורים למתח עליון –) ה(35תיקון אמת מידה  –הצעת החלטה לשימוע  .5

 

 

Uדיון המליאהU  
  

1. Uר"דבר היוU – מספרבר הרשות פותח בדברים ומבקש מהצוות המקצועי לעדכן "יו 

 : נושאים

 

הרשות כי בהליך בקרה צרכני אצל  מעדכנתראש אגף צרכנות ופניות הציבור  .א

המחלקים ההיסטוריים בנושאים הקשורים למתן השרות בתחום התעריף החברתי 

תתבצע בליווי הבקרה . ט"קוו 50עד  וולטאיות-ובתחום הסדרות צרכניות פוטו

חבר מליאה מציין כי  .אקטיבי של חברת ייעוץ שנשכרה לצורך כך בהליך מכרזי

מחלקים מעמדם המשפטי של השמכיוון , הביקורת מיותרתבשלב זה לדעתו 

 .טרם הוסדרההיסטוריים 

 

חברת  מאתרם -רכישת מניות מיאישור שהתקבלה בקשה למעדכן ראש אגף רישוי  .ב

דליה , בעלת רישיונות ייצורמחזיקה מניות עיקרית ב הקיבוצים אשר הינהמשקי 

עדיין אינה בעלת רישיון חלוקה אך אישרה הצטרפותה רם -חברת מי .אנרגיות
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סוכם  במקרים אחדים למתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקים היסטוריים

אין צורך באישור  רם-כל עוד לא ניתנו רישיונות חלוקה לחברת מיכי בשלב זה 

ובא לידיעת מליאת הרשות מהנושא אולם  י חברת משקי "הרשות לרכישת מניותיה ע

למרות  ולכןרם הצטרפה למתווה המחלקים ההיסטוריים -מכיוון שכאמור חברת מי

 .היא מעין ספק שירות חיוני, שאין בידה רישיונות עדיין

 

שימוע  תפרסםיהוסכם כי ) 509(כי במליאה הקודמת מעדכנת ראש אגף אסטרטגיה  .ג

לאור שינויים  . תעריף זמני למכירת חשמל לרשות הפלסטינית בנושאציבורי 

השימוע  , חדש לרשות הפלסטינית ד "עועקב מינוי  ביום המליאה הקודמתשהתרחשו 

 לאור הנסיבותהשימוע פרסום להקפיא את  חברי המליאה מחליטים .פורסםטרם 

 .הבאהמליאה להעלות את הסוגיה לדיון בו

 

 

2. Uת אגירה שאובה מתן רישיון מותנה למתקן ייצור חשמל בטכנולוגיי –הצעת החלטה . א

  )מ"אגירה שאובה בנשר בע(המחובר לרשת ההולכה 
למתקן ייצור חשמל  המדובר במתן רישיון מותנה: הצוות המקצועי מציג את הנושא

לתת  מוצע. MW 220בהספק של  בטכנולוגיית אגירה שאובה המחובר לרשת ההולכה

שקיימת מגבלת  על אף וזאת אשר עמד בכל אבני הדרך ,ישיון מותנה למתקן בנשרר

ושקיימים שלושה רישיונות מותנים בתוקף בהספק כולל של  MW800הספק של 

MW980 .המתקנים ו יש מכסה פנויה באסדרה הנוכחית כל עודש הרציונאל הוא

לאפשר  ובכך, יש לאפשר מתן רישיונות מותנים האחרים לא הגיעו לסגירה פיננסית

 .תחרות בין בעלי הרישיונות המותנים

 
 .אושרה פה אחד –החלטה          
 

Uמ"אישור העברת אחזקות בחברת כוכב אגירה שאובה בע –הצעת החלטה . ב 

מדובר בשינוי מבני באמצעות הקמת חברה חדשה : הצוות המקצועי מציג את הנושא

, מלאה של אחת מבעלות השליטה הקיימות היום בבעלת הרישיוןשתהיה בבעלות 

 .ממליצים לאשר את הבקשה. והעברת חלק מהמניות אליה

 

 .אושרה פה אחד –החלטה 

 

 מ "תיקון רישיון מותנה כוכב אגירה שאובה בע –הצעת החלטה U .ג

בבקשה , 2016החברה פנתה לרשות בחודש מאי : הצוות המקצועי מציג את הנושא

) 2ב(11חודשים לפני תקנה  12כאשר , חודשים 18-המועדים להקמת הפרויקט בלהארכת 

חודשי הארכה לסגירה הפיננסית  5-וזאת בנוסף ל) ה(11חודשים נוספים לפי תקנה  6-ו

 . שניתנו עקב השינויים ברשות ואי קיומה של הסדרה באותה תקופה
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וחודש נוסף ) ב(11חודשים לפי  12ועוד ) ה(11-פיחודשים ל 3 -באת המועד מוצע להאריך 

מתקופה זו . חודשי הארכה להקמת והפעלת המתקן 16כ "סה, להארכת הסגירה הפיננסית

מובהר כי ההארכה כוללת חילוט כן  .לנכות כמובן את החמישה חודשים שכבר הוארכויש 

 .ערבות

במשרד המשפטים צים "עם מחלקת הבגבנושא מציין שהייתה ישיבה  היועץ המשפטי

רשות החשמל ' אלומיי אגירה שאובה נ 6238/16צ "בג(ור קיומה של עתירה בנושא לא

 .להחלטה המפורטים בביאורים, ומסביר את הנימוקים שהביאו לקבלת ההחלטה) 'ואח

התקבל מכתב כן מעדכן כי . בעקבות הערותיהם הועבר לחברי המליאה נוסח מעודכן

מועדים לכוכב הירדן ת להאריך בו הם מערערים על הזכו, אלומיי אגירה שאובהמ

כוכב הירדן יכלו להתקדם  לטענתם שכן, חודשים שניתנו 5-מעבר ל, בתקופה נוספת

ש בבקשה להקפאת "לעתור לביהמאו בסגירה הפיננסית במהלך כל תקופת זמן זו 

 . הזמנים

 

י חברי המליאה והעדר "בכפוף לקריאת הנוסח הסופי ע, פה אחד אושרה –החלטה 

 .לגביו ובכפוף לתיאום עם הלשכה המשפטית במשרד האנרגיההערות 

 
3. U יישום חובת דיווח על חברת החשמל  – 1007' עדכון החלטה מס –הצעת החלטה לשימוע

U הובאה למליאה החלטה בנוגע לחובות דיווח של מנהל המערכת 2015בחודש אוקטובר .

ושאים שונים ומהם דוחות בנ 60 -במסגרת החלטה זו מנהל המערכת נדרש להגיש כ

כל יתר . דוחות לציבור והם דוח האקספוסט ודוח תחזית העומס המשקי השנתי 2לפרסם 

 .הדוחות היו להגשה לרשות החשמל בלבד
המצוי , החברה פרסמה את הדוחות שנדרשה לפרסם באתר האינטרנט של מנהל המערכת

מאפשר הורדת שאינו , PDFאך עשתה זאת בפורמט , בתוך אתר האינטרנט של החברה

בהחלטה המוצעת כיום אנו מבקשים לבצע שורה של  .הנתונים למחשב הפרטי ועיבודם

 :שינויים

הספק זמין , הפעלת היחידות בדלק משני –דוחות נוספים  3להוסיף סדרה של  .א

 .של כל היחידות ועלות הייצור המשתנה

ל להוסיף את כל הדוחות הסטטיסטיים שבשעתו פורסמו על ידי חברת החשמ .ב

 במסגרת הדוח הסטטיסטי השנתי

 .פרסום כל הדיווחים בפורמט אקסל לשם הנגשת הנתונים לכל המעוניינים .ג

 
אך נרצה לבחון את ההערות , מהבדיקה שלנו עולה כי כל הנתונים יכולים להיות פומביים

 .שיגיעו במסגרת השימוע
שלא , שים למשקבשימוע ביקשנו לקבל מהשוק פידבק לגבי פרסומים נוספים הדרו, בנוסף

 .נכללו בהצעת ההחלטה הנוכחית

הצוות המקצועי יתקן הצעת . חבר מליאה מבקש כי דוח הייצור יהיה ברמה חצי שעתית

 .ההחלטה בהתאם
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אנחנו חושבים שיש . נציין שחחי מתנגדים בשלב זה לפרסם את הנתונים בפורמט אקסל

אנחנו , בפורמט זהיקח זמן להעלות יוגם אם . חשיבות רבה לפרסום בפורמט זה

ועד שחחי תפתח כלים להעלות את , בתקופת הביניים, בכל מקרה. מתעקשים על כך

נציע לחברה את שירותי הרשות והפרסום יהיה ברשות , החומר בפורמט אקסל באתרם

 .בפורמט אקסל

 
 .מאשרים פה אחד פרסום השימוע –הסכמה    

 
 

4. U מכרזי פי וי –מסמכי הליך תחרותי  –דיון 

ואת הקשיים , ר הרשות מציג את עיקרי ההתייחסויות לשימוע מסמכי ההליך התחרותי"יו      

הקיימים בנושא השלמת סקרי ההיתכנות וההשלכות על לוחות הזמנים להקמת 

ל ומציג את הטענות שעלו "ראש תחום אנרגיות מתחדשות מוסיף על הנ. המתקנים

 .ן כלליז ועיכובים שונים באופ"בשימוע על היבטי לו

 :מוצעים מספר שינויים עקרוניים מוצעים למסמכי ההליך התחרותי

 .חודשים 24-הארכת משך הזמן להקמת המתקנים ל .א

 .ביטול הדרישה לסקרי היתכנות כתנאי לפתיחת תיק עבודה לחיבור .ב

 .תוכנית מאושרת כתנאי לביצוע סקר היתכנות/ביטול הדרישה להיתר בניה .ג

מעיר כי הארכת לוחות הזמנים דורשת את הגדלת המכסה בהליך על מנת לעמוד  חבר מליאה

 . ביעדים

מעיר כי קשה לקיים דיון מהותי בנושא לאור העובדה שחומרים טרם הועברו  חבר מליאה

 .לחברי המליאה

כולל , במהלך היומיים הקרובים אליהםיועברו  מעודכנים חומריםש סכמיםחברי המליאה מ

ותיקבע מליאה נוספת לדיון בהצעות הצוות , את כל ההתייחסויות לשימועטבלה המסכמת 

 . המקצועי לשינויים במסמכי ההליך התחרותי

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

 .הנושא לא נדון במליאה זו


