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U סדר היום 
 

Uנוכחים: 

Uחברי המליאה 

 ר רשות החשמל"יו, ר אסף אילת"ד

 האנרגיה והמים , ל משרד התשתיות הלאומיות"מנכ, מר שאול מרידור

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

 האנרגיה והמים , נציג ציבור מטעם משרד התשתיות הלאומיות, מר יוסי אנגלנדר

 נציג ציבור מטעם משרד האוצר, מר חיים פרננדס

 

UמשקיףU: 

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

 

Uצוות מקצועיU -

 ראש חטיבת חשמל ורגולציה, נורית גל' גב

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

 ראש מינהל החשמל, מר איגור סטפנסקי

 ראש אגף רישוי, מר משה שיטרית

 היועץ המשפטי, ד מיכאל מקיה"עו

 ראש אגף הנדסה, מר משה בן יאיר

 ראש אגף אסטרטגיה, נורית פלתר איתן' גב

 ר הרשות"יועץ בכיר ליו, מר יואב קצבוי

 ראש תחום אנרגיות מתחדשות, מר חוני קבלו

 ראש אגף מימון, מר עוז לוי

 ראש אגף כלכלה, מר מנחם קמיש

 אגף כלכלה, מר גבי זקן

 המחלקה המשפטית, ד תמר עדיאל זכאי"עו

 המחלקה המשפטית, ד משה כהן"עו

 המחלקה המשפטית, ד אביעד דרורי"עו

 המחלקה המשפטית, ד לימור בן יצחק"עו

 אגף הרישוי, מר אורן בן שמעון

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

 

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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 .ר"דבר היו .1

 :רישוי .2

 גז  -מתן רישיונות מותנים להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה ביו -הצעת החלטה  .א

     -)אנרגיית רוח(מתן רישיונות מותנים להקמת מתקן לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת  .ב

 המחוברים לרשת החלוקה              

 תיקון רישיונות מותנים להקמת מתקן ייצור חשמל באמצעות טורבינת     -הצעת החלטה  .ג

 רוח               

 של אשלים סאן     2011-04-4-0438אישור לשעבוד נכסים ברישיון מספר  -הצעת החלטה  .ד

 מ"פי וי בע              

עדכון רישיונות והסדרה למתקנים לייצור חשמל  -לאחר שימוע ציבוריהצעת החלטה  .3

 .בטכנולוגיית אגירה שאובה המחוברים  לרשת ההולכה

וולטאיים הכרה בעלויות הקמת רשת לצורך חיבור מתקנים פוטו  -לשימוע ציבורי הצעת החלטה  .4

 . בינוניים לרשת החשמל

כנית העמסה כללית במשק הסדרת השימוש בדלקים למימוש ת -לשימוע ציבורי הצעת החלטה  .5

 .החשמל

 לרשת סולאריים המחוברים במתקנים חשמל לייצור תחרותי הליך תוצאות -הצעת החלטה  .6

 ).Uהיום לאחר פרסומו נוסף לסדרU(והנמוך  הגבוה המתח

 

 

 

Uדיון המליאה: 

  

1. Uר"דבר היוU – במתקנים חשמל לייצור התחרותי מעדכן כי הושלמה בחינת ההצעות בהליךר "היו 

והנמוך ועל כן מובאת למליאה הצעת החלטה לאישור  הגבוה המתח לרשת סולאריים המחוברים

 .התוצאות

 

2. Uרישוי: 

 

 גז  -מתן רישיונות מותנים להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה ביו -הצעת החלטה U .א

מיגל , להב דוראל ביו אנרגיה  -מבקשות הרישיון הבאות 4: הצוות המקצועי מציג את הנושא

עמידה בכל תנאי הסף הציגו בפני הרשות  –ביו אנרגיה חייט וקדם סביבה , דוראל ביו גז

לקבלת רישיונות מותנים ועל כן הצוות המקצועי  תקנותיוומשק החשמל חוק הנדרשים לפי 

מבקשות לכל אחת מ MW 0.63בטכנולוגיית ביוגז לגודל מתקן  של מתן רישיון מותנה ממליץ על 

 .חודשים 42ל לתקופה של "הנהרישיון 

מתקני ייצור חשמל , לחוק משק החשמל 13' בהתאם לתיקון מסהצוות המקצועי מסביר כי 

אינם נדרשים , מגוואט ואשר החשמל המיוצר בהם אינו נמכר לאחר 5הספק אשר לא עולה על ב

הליך עסקי והסדרה רלוונטית למתקנים מאחר והרשות טרם פרסמה , אולם. עוד בקבלת רישיון

  . יקודמו פרויקטים אלו במסגרת מתן רישיונות, אלו ובהתאם להסכמת היזם
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טרם הוסדרה פעילותם של  יוסף להחלטה ביאור המבהיר כי מוסכם כי לאור הערת חבר מליאה 

במסגרת אמות מידה שקובעת , יצרנים קטנים בטכנולוגיה נשוא החלטה זו מול ספק שירות חיוני

בפרט בהיבט של חובות היצרן וכי הרשות מתעתדת לפרסם שימוע לאמות מידה לחיבור , הרשות

 . יתייתר הצורך ברישיון, ענייןמתקנים מסוג זה לרשת ועם קבלת החלטה סופית ב

כן יובהר כי בעת הזו ועל מנת שלא לעכב את קידום הפרויקטים מוענק למבקשות רישיון אולם  

המשך פעילותן של מבקשות הרישיון יהיה בהתאם לקבוע , עם פרסום אמות המידה כאמור

 . באמות המידה

 

 .בכפוף להוספת הביאור, פה אחד מאושרת –החלטה 

 

     מתן רישיונות מותנים להקמת מתקן לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת  -הצעת החלטה U .ב

             U)המחוברים לרשת החלוקה -)אנרגיית רוח 

חוות , חוות טורבינת מסילות: מבקשות הרישיון הבאות 4: הצוות המקצועי מציג את הנושא

הציגו בפני הרשות עמידה בכל  –רוח לביא . א.חוות טורבינות אשדות יעקב וא, טורבינות דגניה

תנאי הסף הנדרשים לפי חוק משק החשמל ותקנותיו לקבלת רישיונות מותנים ועל כן הצוות 

ל "המקצועי ממליץ על מתן רישיון מותנה בטכנולוגיית רוח לכל אחת ממבקשות הרישיון הנ

 .חודשים 66לתקופה של 

 

 .פה אחד תאושרמ –החלטה 

 

 תיקון רישיונות מותנים להקמת מתקן ייצור חשמל באמצעות טורבינת     -הצעת החלטה U .ג

              U רוח 

רוח , עמק הרוחות: בטכנולוגיית רוח בעלות הרישיון הבאות 4: הצוות המקצועי מציג את הנושא

 -תיקון הרישיונות פנו לרשות בבקשה ל –אוירם  –אנלייט  1כרמי הרוח יתיר וגלבוע , בראשית

כחלק מהסכמים בין השותפים של השותפויות . החלפת כתבי ההתחייבות להעמדת הון עצמי 

השותפים מעוניינים להחליף את מעמידי וכתבי ההתחייבויות להעמדת הון , בעלות הרישיונות

 .תלרישיונו' משווי המיתקן אשר ניתנו במסגרת הבקשה לרישיון וצורפו לנספח ג 20%עצמי של 

 

כתבי ההתחייבויות החדשים נבחנו על ידי צוות המקצועי ברשות ועומדים בדרישות לעניין ההון 

 .כאמורלקבל את הבקשה הצוות המקצועי ממליץ . העצמי של מעמיד ההתחייבות

 

 .פה אחד תאושרמ –החלטה 

 

 

 של אשלים      0438-4-04-2011אישור לשעבוד נכסים ברישיון מספר  -הצעת החלטה U .ד

             Uמ"סאן  פי וי בע 

מ רישיון "ניתן לחברת אשלים סאן פי וי בע 2011ביולי  6ביום : הצוות המקצועי מציג את הנושא

 30מותקן של עד  וולטאית בהספק-לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 2011-04-4-0438מותנה מספר 

מסמכי השעבוד בין בעלת . בפרויקט אשלים PV0709מכוח זכייתה במכרז מספר , מגוואט
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בנובמבר  27י שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ביום "הרישיון לגורמי המימון אושרו ע

במסגרת עסקת . אישרה הרשות העברת אחזקות בבעלת הרישיון 2016בנובמבר  27ביום . 2013

לאור . עבוד המקורייםבוצעו מספר תיקונים טכניים במהותם למסמכי הש, העברת האחזקות

בקשה לאישור השעבודים המתוקנים אשר יעמדו לטובת , הגישה בעלת הרישיון לרשות, האמור

י "הבקשה לאישור השעבודים כמו גם הסכמי השעבוד המתוקנים נבחנו ואושרו ע .גורמי המימון

ממליץ הצוות המקצועי באגף הרישוי לאשר את , לאור האמור. המחלקה המשפטית ברשות

 .בקשהה

 

 .פה אחד תאושרמ –החלטה 

 

3. U עדכון רישיונות והסדרה למתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה שאובה  –הצעת החלטה

 – Uהמחוברים לרשת ההולכה

מדובר בהחלטה המתקבלת לאחר שימוע ציבורי ועל רקע : הצוות המקצועי מציג את הנושא

בקשות למתן רישיונות בטכנולוגיית אגירה שאובה וקיומם של בעלי רישיונות מעבר להספק 

במטרה להבהיר את תנאי התחרות ועל מנת להבטיח כללי תחרות ברורים , 279הנקוב בהחלטה 

הרשות , בהמשך לפעילותה העקבית בכל הטכנולוגיות. רים על ההספקושוויוניים ליזמים המתח

מעניקה רישיונות מותנים למבקשי רישיונות מעבר להספק המוגדר בהסדרת הרשות לטכנולוגיה 

 . ספציפית וזאת כדי לאפשר תחרות חופשית על ההספק הנקוב בהסדרה

עולה שאלה בנוגע לתוקפו של הרישיון ממועד מילוי ההספק הנקוב , כחלק מהסדרות קודמות

בהתאם לדין הרישיון פוקע אם (בהסדרה מסוימת ועד למועד הסגירה הפיננסית הקבוע ברישיון 

שאלה זו משמעותית יותר בהקשר של אגירה ). בעל הרישיון אינו מצליח להוכיח סגירה פיננסית

 . אין היתכנות לסגירה פיננסית, לא יכולת ביצוע עסקה עם מנהל המערכתשכן ל, שאובה

ההחלטה מבהירה שהמחזיק ברישיון מותנה בתוקף במועד בו פוקעת הסדרה מסוימת , לכן

המתייחסת לטכנולוגיה בה הוא פועל או שאינו יכול לקבל אישור תעריף בשל גודל רישיונו מול 

תפעל לבטל את תוקף רישיונו  לאחר שנתנה לבעל הרשות , ההספק הפנוי באותה ההסדרה

יצוין כי בשימוע הוצע . הרשיון הזדמנות להשמיע טענותיו ובכפוף לתנאים הקבועים בחוק

י "שהרישיונות יפקעו אולם לאחר התייחסויות שהתקבלו בשימוע הוחלט כי הרישיונות יבוטלו ע

 .בכפוף לשימוע שייערך לבעל הרישיון, הרשות

לטה מבהירה שאין בהחזקה ברישיון מותנה בתוקף כדי להקנות זכות כלשהי ההח, בנוסף

הזכאות להשתלב בהסדרה מסוימת נבחנת במועד בקשת בעלת . בהסדרה מסוימת של הרשות

  .הרישיון לקבל אישור תעריף בהתאם להסדרות שבתוקף באותה העת

 

 .פה אחד תאושרמ –החלטה 

 

 

4. U הכרה בעלויות הקמת רשת לצורך חיבור מתקנים פוטו  –לשימוע ציבורי הצעת החלטה

 – Uוולטאיים בינוניים לרשת החשמל
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 2011-2012מינהל החשמל במשרד האנרגיה התנגד בשנים : הצוות המקצועי מציג את הנושא

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

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

. ולהחתים את היזמים על כתב התחייבות לתשלום תעריף שהרשות תקבע, המקצועי ברשות

 . ההנחיה בוצעה על ידי חברת החשמל באופן חלקי

, )ו(35כדי שניתן יהיה לממש את כתב ההתחייבות היה צורך לתקן את אמת מידה חיבור חריג 

 . 20/10/2013 -שר תוקנה רק ב א

מוצע שחברת החשמל תחזיר ליזמים כתבי התחייבות או , לאור חוסר האחידות בטיפול

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

 :הבא

הזמנה חיוב כל אחד ממבקשי החיבורים שפתיחת תיק ה: לגבי מתקנים שחוברו במתח נמוך

, 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, וכתבי התחייבות שניתנו לה לביצוע תשלום בעתיד, ככל ששולמו

בהשקעות שבוצעו ברשת לצורך חיבור המתקנים מושא בקשות החיבור  לחברת החשמל

 . ל"המפורטות הנ

הרי שהייתה אמת מידה בתוקף עוד , לגבי מתקנים אלו: לגבי מתקנים שיועדו לחיבור במתח גבוה

שנשא בעלות הקמת רשת שאורכה , מבקש חיבור של מתקן כאמור, אי לכך. טרם קבלת ההחלטה

אינו זכאי להחזר התשלום בו נשא בהתאם , טור מתשלום באמת המידהמעבר לאורך שנקבע כפ

, הרשות תכיר בעלויות בהן נשאה החברה בגין חיבור מתקני מתח גבוה לרשת. לאמת המידה

 . ככל שהחברה פעלה בהתאם לאמת המידה, בגבולות המרחקים שנקבעו באמת המידה

 

 

 . ה אחדפרסום הצעת ההחלטה לשימוע ציבורי מאושר פ –הסכמה 

 ).בהצבעה זו לא נכחו חברי המליאה שאול מרידור ועדי חכמון שנאלצו לצאת לישיבה: הערה(

 

5. U הסדרת השימוש בדלקים למימוש תוכנית העמסה כללית במשק  –לשימוע הצעת החלטה

–  החשמל

ההחלטות המצורפות מסדירות מספר סוגיות הנוגעות לזמינות ולשימוש של יצרני החשמל 

 :בכלל זה. ולהכרה בעלויות הנובעות משימושים אלובדלקים 

 ולשימוש בגז נוזלי ובסולרקביעת כללים לתכנון  .א

 הבטחת הזמינות של יצרנים פרטיים להפעלה בסולר .ב

 הכרה בעלויות הסכם הגז של חברת החשמל .ג

 .קביעת כללים לזמינות ולהכרה במחיר האנרגיה של יצרנים בעלי הסכם גז בלתי מובטח .ד

 

 

 

 

 :חברי המליאההערות 



 

 91012, ירושלים 1296ד .ת
 

 972-2-6217111: 
 

 
info@pua. il  

 Http: // www.pua.gov.il  
  

PO.Box 1296, Jerusalem,91012 
 

 972-2-6217122 
 

 

 .ליצרן בעל הסכם הגז ביקר ביותר LNG לאפשר שימוש במהצוות המקצועי  מבקשים .א

תהיה הוראת שעה עד שייכנסו למשק  125אמת מידה חלק מהמרכיבים במבקשים ש .ב

 .את המסחר המשני בגז המגביליםבדגש לאילוצים , מאגרים נוספים

 

ליאה לאישור חברי המליאה בדואר יישלח נוסח מעודכן בהתאם להערות חברי המ –הסכמה 

 .אלקטרוני

בדואר  נשלח נוסח מעודכן שאושר על ידי חברי המליאה פה אחד 3.4.17ביום U – הערה

 .ל ונבצר ממנה להצביע"עדי חכמון ששהתה בחו' מלבד הגב, Uאלקטרוני

 

6. U לרשת סולאריים המחוברים במתקנים חשמל לייצור תחרותי הליך תוצאות -הצעת החלטה 

 והנמוך  הגבוה המתח

מציעים שהגישו  עשרותשהשתתפו בו הליך התחרותי הצוות המקצועי מפרט אודות תוצאות ה

במסגרת הליך  מכסה להכניס איזו על השאלהמתנהל דיון . הצעות בהיקף של מאות מגה וואט

 י הממשלהעמידה ביעד: כגון, תוך שקילת ההיבטים השונים ,בהתאם לתעריפים שהוצעו, זה

בהיקף  מתקנים יאושרוהוחלט פה אחד כי לסיכום  . מתחדשת והבטחת מקום ברשתאנרגיה ל

 .ש"לקוט' אג 19.9על עומד  תעריףהכאשר  MW 235של 

 

 .פה אחד תאושרמ –החלטה 

 


