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Uנוכחים: 

Uחברי המליאה 

 החשמל רשותר "יו, אילת אסףר "ד

  האנרגיה והמים, התשתיות הלאומיותמשרד נציג ציבור מטעם , מר יוסי אנגלנדר

 נציג ציבור מטעם משרד האוצר ,מר חיים פרננדס

 

 

Uמקצועי צוותU -

 ראש חטיבת חשמל ורגולציה, נורית גל' גב

 לית חטיבת כספים וכלכלה"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, איתן נורית פלתר' גב

 ר הרשות"יובכיר ל יועץ ,מר יואב קצבוי

 המחלקה המשפטית, אביעד דרוריד "עו

 המחלקה המשפטית, ד לימור בן יצחק"עו

 אגף הרישוי, רטר שימר 

 אגף הנדסה, יפית כהן' גב

 משרד האוצר, אגף תקציבים,  רכז תעשייה, מר אמיר רשף

 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, חברה כגון דיונים בעניינים העולים לפגוע בפרטיות של אדם או, לפרסום

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע
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U סדר היום 

 
 .ר"דבר היו .1

סטאטוס הרישיונות המותנים במתח עליון אשר לא קיבלו אישור תעריף  -הצעת החלטה  .2

 . במסגרת האסדרות הקודמות

קביעת תעריף לבדיקות לפני הפעלה ראשונה למתקני ייצור פוטו  - הצעת החלטה לשימוע .3

 .וטורבינות רוח המתחברים לרשת החלוקה ואינם בהליך התחרותי  וולטאיים

לקביעת  1בקשת התייחסות הציבור להבהרות להליך תחרותי מספר  -הצעת החלטה לשימוע  .4

 .וולטאית המחוברים לרשת החלוקה-תעריף לחשמל ממתקני יצור בטכנולוגיה פוטו
 

 

Uדיון המליאה:U  

1. Uר"דבר היו 
הסדרת השימוש בדלקים למימוש תוכנית העמסה כללית פרסום השימוע בנושא מעדכן כי ר "היו

מתעכב כיון שעדיין מתנהלים דיונים בעניין התיקונים , 514אשר נדון במליאה במשק החשמל 

 . הנדרשים
ליות הציגו בפני חברי המליאה שתי עבודות מרכזיות המבוצעות בימים אלה על ידי "הסמנכ

 :הנושאים שהוצגו הינם. לאישור המליאה בחודשים הקרוביםהצוות המקצועי ויובאו 

תהליך אישור , הרגולציה כוללת קביעת בסיס תעריף הרשת –רגולציה במקטע הרשת  .א

הבקרה על , תוכנית הפיתוח ברשת החשמל על ידי השר לאחר היוועצות עם הרשות

ובתקופה הצוות המקצועי שוקד על עבודה זו . הפיתוח והשקיפות הנדרשת במקטע זה

 . הקרובה יועלו הצעות למליאה בנושא

כחלק מתוכנית האב למשק האנרגיה הצוות המקצועי  –תוכנית האב למשק החשמל  .ב

התוכנית כוללת ניסוח הנחות יסוד . ברשות שוקד על הכנת תוכנית האב למקטע החשמל

 השנים הקרובות והרצות לבחינת האופטימיזציה למשק וכן עבודות 15 -רלוונטיות ל

הצוות המקצועי ישלח לחברי המליאה את המסמך . משלימות לקידום משק החשמל

 .המתגבש להנחות היסוד של תוכנית האב

 

2. U ור תעריף סטאטוס הרישיונות המותנים במתח עליון אשר לא קיבלו איש -הצעת החלטה

 במסגרת האסדרות הקודמות
על  עליון במתח המותנים ישיונותהר סטטוסאת  מוצע להבהיר: הצוות המקצועי מציג את הנושא

, עליון במתח למתקנים הראשון התחרותי ההליך פרסום לקראת שוויוניים תנאים הבטיחמנת ל

-פוטו ייצור מתקני להקמתהמותנים  ישיונותהר, לפי ההבהרה .הצפוי בחודשים הקרובים

סבו שהו סולאריםלמעט הרישיונות המותנים התרמו , המתחברים לרשת ההולכה וולטאים

 במסגרתסגירה פיננסית  ואישוראשר לא קיבלו אישור תעריף , וולטאית-לטכנולוגיה פוטו

 המותנ ברישיון שהחזיק מימובהר כי . פקע החיבור סקרי תוקףו, פקעו, הקודמות האסדרות

 מחייב חיבור סקר שקיבל לאחר, במועד חיבור תיק ופתח 1.1.2012ליום  נכוןעליון  למתח בתוקף
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לצורך בתוקף שהוא ביצע כסקר היתכנות  החיבור סקראת  יראו ,הרישיון אותו לפי, חיובי

 למתח המתחבריםתעריפים למתקנים  לקביעת שיפורסםבהליך התחרותי הראשון  השתתפות

 .תיקון אמת המידה יפורסם במועד פרסום ההסדרה. עליון
 
 .פה אחד מאושרת –החלטה 

 

 
3. Uקביעת תעריף לבדיקות לפני הפעלה ראשונה למתקני ייצור פוטו  -הצעת החלטה לשימוע

 וולטאיים וטורבינות רוח המתחברים לרשת החלוקה ואינם בהליך התחרותי

ע תעריף לבדיקות לפני הפעלה ראשונה וקבלההחלטה מציעה : הצוות המקצועי מציג את הנושא

למתקנים בינוניים המוזנים במתח נמוך או , קטנים המוזנים במתח נמוך למתקנים פוטו וולטאים

כיום בהתאם לאמות המידה התעריף . בטכנולוגיית טורבינות רוחייצור במתח גבוה ולמתקני 

תעריף זה נקבע על ידי הרשות עבור . לכל סוגי המתקנים במתח נמוך₪  454 -בגובה של כהוא 

לטענת חברת החשמל תעריף זה אינו משקף את העלות  .במתח נמוך צריכהבדיקת כל מתקן 

. ומכאן הצורך בקביעת תעריף מיוחד עבור המתקנים האמורים, בפועל של הבדיקות האמורות

 :לאחר בחינה מעמיקה של הנושא הצוות ממליץ לקבוע תעריף בהתאם לגדלים הבאים

לשעות העבודה שדווחו  שעות העבודה לצורך קביעת התעריף הם בהתאם -ט "קו 15במתקנים עד 

פ מחירון "ללא שעות התקנת מונה וללא שעות נסיעה הנכללים בשעת עבודה ע, באפיון הראשון

 .לעבודה משרדית ובדיקת המתקן בשטח שעות 3.4סך הכל  ,"דקל"

המרכיב הקבוע בתעריף הוא בהתאם לשעות העבודה של  -ט "קו 630ט עד "קו 16-מתקנים מב

 1והמרכיב המשתנה תלוי בגודל המתקן בקפיצות של ) שעות 3.4(ט "קו 15בדיקת מתקן עד 

 . ט"קו

המרכיב הקבוע הוא בהתאם לשעות העבודה שדווחו באפיון השני ללא  -ט "קו 631מתקנים מעל ב

 . ט"קו 50והמרכיב המשתנה תלוי בגודל המתקן בקפיצות של ) שעות 70(שעות נסיעה 

במהלך עבודתו של הצוות התברר כי ישנם מקרים בהם בודקי החברה נאלצים לשוב , בנוסף

לביקור חוזר במתקן לצורך בדיקה של הליקויים שהתגלו בבדיקה הראשונה ותוקנו על ידי בעל 

זמן הבדיקה החוזרת קטן . המלצת הצוות המקצועי לקבוע תעריף לביקור חוזר באתר. המתקן

לכן התעריף שישולם עבור הבדיקה החוזרת יקבע , ה ושונה ממתקן למתקןמזמן הבדיקה הראשונ

לפי הזמן בפועל שהושקע על ידי בודק החברה לצורך הבדיקה החוזרת ביחס למספר השעות 

לצורך , כן-כמו. שלפיהם נקבע התעריף של הבדיקה הראשונה ולא יותר מעלות הבדיקה הראשונה

להחתמת מזמין הבדיקה יבור או מי מטעמו על טופס פיקוח מוצע שהחברה תחתים את מבקש הח

הן לאחר ביצוע הבדיקה הראשונה והן לאחר ביצוע  על משך זמן בדיקת קבלה למתקן ייצור

התעריף לבדיקה חוזרת יקבע לפי משך הבדיקה בפועל שהושקע על ידי בודק . הבדיקה החוזרת

באמות המידה להעביר לרשות החברה תחויב . החברה בבדיקה החוזרת בהתאם לנוסחה שנקבעה

 .את הטפסים החתומים לצורך ביצוע הפיקוח

חברי מליאה מעירים כי אין תמריץ לבודק חברת החשמל לקצר את משך הבדיקה והצוות 

המקצועי משיב כי יחד עם הבודק של חברת החשמל נמצא גם חשמלאי מטעם היזם ולכן לא 
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וסף כאמור החברה תחתים את מבקש ובנ, סביר שבודק חברת החשמל יאריך מעבר לדרוש

 .להחתמת מזמין הבדיקה על משך זמן בדיקת קבלההחיבור או מי מטעמו על טופס 

חבר מליאה שואל מהו הזמן הממוצע שלוקח לבדיקה חוזרת לפי הנתונים והצוות המקצועי 

 .משיב כי נתון זה לא נבדק

מוע גם את האפשרות שיהיה מוסכם כי הצוות המקצועי יבדוק את הנתון ובהתאם יפרסם לשי

וזאת לצד פרסום , בסכום שיקבע הצוות המקצועי לאחר בדיקתו, תשלום קבוע על בדיקה שנייה

 . החלופה הנוכחית של תעריף לפי שעה

 :הנושאים הבאים מווסכהעוד 

 בשימוע יפורסמו גם אמות מידה בנוסח עקוב אחר שינויים  .א

 .מוצע בשימועיפורסמו דוגמאות פרטניות להמחשת התעריף ה .ב

יבוצע שינוי בנוסחה כך שבמקום הפרמטרים תופיע בה התוצאה שלהם ובביאור יוסבר  .ג

 .ל התקבלה"כיצד התוצאה הנ

 

 .פה אחדפרסום הצעת ההחלטה לשימוע ציבורי מאושר  – סכמהה

 

4. U לקביעת  1בקשת התייחסות הציבור להבהרות להליך תחרותי מספר  –הצעת החלטה לשימוע

 וולטאית המחוברים לרשת החלוקה-ממתקני יצור בטכנולוגיה פוטותעריף לחשמל 

 6' מוצע  לפרסם להתייחסות הציבור את מסמך הבהרות מס: הצוות המקצועי מציג את הנושא

 תלקביעת תעריף לחשמל ממתקני יצור בטכנולוגיה פוטו וולטאי 1להליך התחרותי מספר 

ה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך מציין כי מסמך הבהרות ז. המחוברים לרשת החלוקה

 .התחרותי

 -ההבהרות המוצעות קובעות כי 

 ".ימי עבודה"הכוונה היא ל" ימים/יום"בכל מקום בו כתוב באמת המידה  .א

 .יעודכנו המועדים להשלמת התיאום הטכני כך שיעלו בקנה אחד עם תוצאות ההגרלה .ב

להעביר חשבון בסכום השווה שלבקשת מבקש חיבור רשאי המחלק ) 1)(ד(210אמת מידה  .ג

 .מתעריף החיבור לבין סכום המקדמה ששולם 100%להפרש שבין 

) המבוצעת לאחר פתיחת תיק עבודה) (13)(א(208תשובת סקר היתכנות לפי אמת מידה  .ד

פירוט ההספק המרבי שניתן יהיה לחבר לרשת בעבור מבקש החיבור ועל את כוללת 

 .המחלק להתחייב להספק זה בהתאם
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 .פה אחדלשימוע ציבורי מאושר  מסמך ההבהרותפרסום  – מהסכה


