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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

 הראש אגף אסטרטגי, ורית פלתר איתןנ' גב

 ראש תחום אנרגיות מתחדשות, מר חוני קבלו

 ראש אגף מימון, מר עוז לוי

 ראש אגף כלכלה, קמישמר מנחם 

 אגף כלכלה, מר גבי זקן

 המחלקה המשפטית, ד משה כהן"עו

 המחלקה המשפטית, ד אביעד דרורי"עו

 המחלקה המשפטית, חירות חסידד "עו

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

 רישויאגף , אורן בן שמעוןמר 

 ר "יועץ ליו, פרלסון נועםמר 

 אגף חשבונאות, אלמסי אריאלמר 

 

 

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

  .הצעת החלטה לתיקון רישיון שניאור צאלים  - רישוי .2

 .מקטע ניהול המערכת –מ "יישום חובות דיווח על חברת החשמל לישראל בע -הצעת החלטה  .3

אופן התחשבנות עם   - 'א47-ו, 46, 43, 42שינויים לעניין אמות המידה  -לשימוע הצעת החלטה  .4

 .צרכנים עם צרכנים שבהסדרי ניהול מחסור

 .בנושא אגירה שאובה 279מישיבה  2תיקון החלטה  –לשימוע הצעת החלטה  .5

 .סולארית-קביעת תעריף למתקן חלוץ בטכנולוגיה תרמו –הצעת החלטה לשימוע  .6

תוקף  תעריפים למתקני ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת אשר פג –הצעת החלטה לשימוע  .7

 .רישיונם הקבוע או משך הבטחת התעריף

 

 

Uדיון המליאה: 

  

1. Uר"דבר היוU – 

 .שהכינה ראש אגף אסטרטגיה ברשותח השנתי של הרשות "ר הרשות מחלק את דו"יו

תעשיות תפוגן , רשות החשמל' י נ"חח – 6478/15 בתיק ץ"בגהחלטת מעדכן על  היועץ המשפטי

  .בשבוע שעבר תקבלהשה' ואח מ"בע

 

2. Uרישוי: 

Uתאור ההחלטה – הצעת החלטה לתיקון רישיון שניאור צאלים: 
 

מדובר בהחלטה להארכת המועדים הקבועים באבני הדרך של  -הצוות המקצועי מציג את הנושא 

לחברת שיכון ובינוי  2010-01-4-0239הסגירה הפיננסית וההפעלה המסחרית ברישיון מספר 

הרשות העניקה לבעלת הרישיון אישור תעריף בתאריך . צאלים –מ "אנרגיה מתחדשת בע

 .מגובה הערבות טרם הסגירה 35%הארכת מעד הסגירה הפיננסיתמחייבת חילוט של . 6/4/2017

ימים ממועד אישור התעריף ועד להגעה לסגירה  90לאפשר לבעלת הרישיון תקופה של  על מנת

נדרש להאריך את מועד אבן הדרך של הסגירה הפיננסית עד , כקבוע ברישיון ובהסדרה, ננסיתהפי

 .ובהתאם לכך גם את אבני הדרך של ההפעלה המסחרית ותוקף הרישיון 6/7/2017ליום 

 .תוקף החלטה זו מותנית באישור שר האנרגיה

 

 .פה אחד האושר –החלטה 

 

3. U מקטע ניהול המערכת  –מ "יישום חובות דיווח על חברת החשמל לישראל בע –הצעת החלטה– 

 59 בענייןשימוע החלטה להצעת התפרסמה  6.2.2017 יוםב -המקצועי מציג את הנושא הצוות 

השימוע הסתמך על החלטה קודמת משנת . דיווחים ממנהל המערכת בנושאים של ייצור ואספקה

העדכון הנוכחי מבקש הן   .שיגיש לרשות מנהל המערכתשקיבלה הרשות בנוגע לדוחות  2015
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 .לחובת הדיווח לצורך פרסומםמספר דוחות  להוסיףלפרסם את כל הדוחות הללו לציבור והן 

 .כך שיהיה נגיש לכל המעוניינים לשם עיבוד הנתונים, הפרסום הנדרש הוא בפורמט אקסל

מספר יצרני . לחברי המליאה עבר תגובות שפורטו במסמך המקצועי שהומספר לשימוע התקבלו 

הצוות , היות ומדובר בנתונים אגרגטיבייםאולם , 12התנגדו לפרסום לוח  חשמל פרטיים

מנהל המערכת טען , בנוסף .לנכון לקבל את בקשתם שלא לפרסם לוח זה המקצועי אינו מוצא 

 .וחשבתשאין באפשרותו לפרסם מיידית את החומרים מאחר ועליו להקים מערכת דיווח ממ

 -מההחל את החומרים  האינטרנט שלו באתרלמנהל המערכת לפרסם  לאפשרמוצע , לפיכך

 .הרשותויפורסמו באתר  החשמל רשותידי הצוות המקצועי בעד אז החומרים יועברו ל. 1.1.19

 :כדלקמןשינויים  הצוות המקצועי להוסיף להחלטהמ מבוקש, בנוסף

ככל , שינויים טכניים מבניים של הלוחותשהמליאה תאפשר לצוות המקצועי לאשר  .1

 .שיהיה צורך

 .ימים קלנדריים מסיום החודש השוטף 45מועד הגשת הדיווחים החודשיים יהיה  .2

הצוות המקצועי ברשות יידע כי החומרים צפויים לעלות לראשונה לאתר הרשות באמצע יוני וכי 

 .הם יעבירו אותם גם לחברי המליאה במועד זה
 

 .)שלושה חברים נוכחים בהצבעה( פה אחדאושרה –החלטה 

 

4. U אופן :  ' א47-ו, 46, 43, 42שינויים לעניין אמות המידה  –לשימוע ציבורי הצעת החלטה

 התחשבנות עם צרכנים שבהסדרי ניהול מחסור 

 

ת בהסדרי מחסור במשק ועוסקושבתוקף אמות המידה  -הצוות המקצועי מציג את הנושא 

 ,בגין השתתפותו בהסדרי המחסור ,החשמל תקזז את התמורה לצרכןהחשמל קובעות כי חברת 

צרכן לציין בחשבון הצריכה של  באמות מידה אלו נקבע כי החברה צריכה. מחשבון החשמל שלו

 .התשלום שמגיע לו בגלל שהפחית עומסאת  ,המחסורבהסדר המשתתף 

מ ומס "הוראות מעההתחשבנות לפי , ר עסקת רכישת חשמלדאינה בגהצריכה  תהפחתהיות ש

על העלות שהחברה צריכה  ,על פי חשבונית נפרדת ,הכנסה צריכה להיות כזו שתזכה את הצרכן

 .הוא חשבון החשמל, להשיב לו בגין הסדר מחסור ולא תחבר זיכוי זה לחשבון הצריכה של הצרכן

יש הצרכן יג. הצרכן יקבל הודעה מהחברה על מידת ההפחתה שחושבה בהתאם להסדר, אי לכך

 .והחברה תשלם לצרכן בהתאם לחשבונית זו, חשבונית מתאימה לחברת החשמל

 

 מקוזז  לשלם לצרכן בגין השלה על פי תנאי ההסדרח "סשהתעריף שעל  בהליך ההתחשבנות

מ "על פי חוק מע. והצרכן משלם את ההפרש במועד תשלום חשבון הצריכה ,מחשבון הצריכה

הוגשה . להיות משולם כנגד הפקת חשבונית מס על ידי הצרכןוהוראות מס הכנסה התעריף צריך 

ורק לאחר הנפקת חשבונית , יום 45+ הצעה לשימוע לפיה תשלום התעריף יתבצע בשיטת שוטף 

 .המס
הוחלט לתקן את ההצעה כך שתכלול תוספת  .חבר מליאה הציע להוסיף לתעריף ריבית והצמדה

 .ולפרסם לשימוע, ריבית והצמדה
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בנושא לתיקון בכפוף  ,פרסום הצעת ההחלטה לשימוע ציבורי מאושר פה אחד – סכמהה

 .הריבית

 

5. U בנושא אגירה שאובה  279מישיבה  2תיקון החלטה  –ציבורי לשימוע הצעת החלטה 

החלה על מתקני אגירה  ,279 מישיבה 2 את החלטה תקןל מוצע -הצוות המקצועי מציג את הנושא       

במידה שיבחר היצרן ,שבתום תקופת הרישיון הרכך שיוב, שאובה שכבר השלימו סגירה פיננסית

זאת במטרה למצות  ,יועמד המתקן לטובת מנהל המערכת בלבד, שלא לסיים את הפעלת המתקן

ידי  את התועלות התפעוליות הייחודיות של המתקן לאחר שההון שהושקע בו הוחזר במלואו על

כי לא יחול שינוי בהסדרה במהלך  המקצועי מדגישהצוות . צרכני החשמל במהלך תקופת הרישיון

 .לבעלי רישיון שהשלימו סגירה פיננסית תתקופת הרישיון על מנת לשמור על יציבות רגולטורי
אשר הסדירה  12.12.2016מיום  505הצעת החלטה זו עולה בקנה אחד עם החלטת הרשות מספר 

 .לים למתקני אגירה שאובה שעדיין לא השלימו סגירה פיננסיתאת הכל

 .ד יוסי לוי בנדון בטרם קבלת ההחלטה"חברי המליאה התייחסו למכתבו של עו

 

 .פה אחדפרסום הצעת ההחלטה לשימוע ציבורי מאושר  – סכמהה

 

6. U סולארית-קביעת תעריף למתקן חלוץ בטכנולוגיה תרמו –ציבורי הצעת החלטה לשימוע 

-תרמולמתקן חלוץ לשימוע את התעריף  מוצע לפרסם -הצוות המקצועי מציג את הנושא 

מישיבת  1' וספת להחלטה מסוהחלטה זו מתהצעת . לרבות הנוסחה לקביעת התעריף, סולארי

סולאריים המעוניינים להשתלב -יתה חסרה התייחסות למתקנים תרמובה הי 399מליאה 

מתקן התעריף יחול רק על הצוות המקצועי מסביר ש, לטהכפי שנכתב בביאורים להח . בהסדרה

לו , MW 10 בגודל  נוסף על מתקן כאשר ידוע לצוות, המקודם כיום MW 1.5מסוים בגודל 

 .ייקבע תעריף בנפרד

 

 .פה אחדפרסום הצעת ההחלטה לשימוע ציבורי מאושר  – סכמהה

 

7. Uתעריפים למתקני ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת אשר פג  – ציבורי הצעת החלטה לשימוע

 שיונם הקבוע או משך הבטחת התעריף תוקף רי

שולבו בעבר  תמתחדשחשמל באמצעות אנרגיה מתקני יצור  -הצוות המקצועי מציג את הנושא 

בימים אלו חלק  .פרמיה בתוספת יצור הרכיב הזנה בגובה במשק החשמל באמצעות תעריף 

חול התעריף המוצע י .שיון ונדרש לקבוע להם תעריף המשךימהמתקנים מסיימים את תקופת הר

 . KW300ואחד של  6MWאחד של  –פרויקטים  2 ,מתקני ייצור חשמל באנרגיית רוח על

מוצע להקים  הוראת שעה  .לצרכניםמתקיים דיון האם ניתן לאפשר למתקנים האלו למכור 

סוכם  .טרם נקבעו כללים ברורים לסחר בחשמלשלתקופה הקרובה מכיוון  שתהיה תקפה

 .ההחלטה תתוקן על מנת לכלול התייחסות להסדרים הקיימים בהם פועלים המתקנים כיוםש

 

בכפוף להעברת נוסח מעודכן , פה אחדפרסום הצעת ההחלטה לשימוע ציבורי מאושר  – סכמהה

 .לחברי המליאה


