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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

 

Uצוות מקצועיU -

 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, שיטריתמר משה 

 היועץ המשפטי, ד מיכאל מקיה"עו

 ראש אגף הנדסה, מר משה בן יאיר

 הראש אגף אסטרטגי, ורית פלתר איתןנ' גב

 ראש אגף מימון, ר עוז לוימ

 אגף כלכלה, מר גבי זקן 

  

 המחלקה המשפטית, ד משה כהן"עו

 המחלקה המשפטית, מירן בנימיןד "עו

  משרד האוצר, אגף תקציבים, אנרגיהרפרנט , מר שניר ניב

 רישויאגף , אורן בן שמעוןמר 

 אגף הרישוי, מר שי רטר

 הרשותר "ליובכיר יועץ , יואב קצבוימר 

 האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיות ל "יועץ למנכ, מר רועי ישראלי

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

 המשרד להגנת הסביבהנציגתה  -גב רעות רב

 אגף כלכלה, הודה משני' גב

 אגף כלכלה, מר מיכאל תואתי

 יועץ לרשות, מר יוסי סוקולר

 

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 



 

 91012, ירושלים 1296ד .ת
 

 972-2-6217111: 
 

 
info@pua. il  

 Http: // www.pua.gov.il  
  

PO.Box 1296, Jerusalem,91012 
 

 972-2-6217122 
 

 

U 517סדר היום ישיבה:U  

 .ר"דבר היו .1

  :רישוי .2

מתן רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל  -הצעת החלטה  .א

 .גז-בטכנולוגיית ביו

קיבוץ  –רישיון נוסף אישור להחזקת אמצעי שליטה בבעל  -הצעת החלטה  .ב

 .יטבתה

של סופר  00405312ן מספר שיויראישור לשעבוד נכסים ב -הצעת החלטה  .ג

 .Uנוסף לסדר היום לאחר פרסומוU – מ"בע 1סולאר מכרז מערכת קרקעית 

של  2010-01-4-0567ן מספר שיויראישור לשעבוד נכסים ב -הצעת החלטה   .ד

 .Uלאחר פרסומו נוסף לסדר היוםU -מ"בע 9סופר סולאר פרויקטים 

 .בקשות למתן רישיונות הספקה -הצעת החלטה  .3

הסדרת המשך תעריפית ליצרני חשמל קונבנציונליים  -הצעת החלטה לאחר שימוע  .4

 .מגה ואט ולמספקים פרטיים 16פרטיים מעל 

 .2018 – 2017לשנים  LNGהכרה בעלויות מטעני  -הצעת החלטה לשימוע  .5

עדכון לתעריפים הנקבעים על ידי רשות קביעת מועדי  -הצעת החלטה לשימוע  .6

 .החשמל

 ).ה(35תיקון אמת מידה  -הצעת החלטה לאחר שימוע  .7

 .עדכון תעריף סקר ראשוני להוצאת אנרגיה לרשת החלוקה -הצעת החלטה לשימוע  .8

מקום ברשת למכרזים  שמירת -) ה(35תיקון אמת מידה  -הצעת החלטה לשימוע   .9

 .Uלסדר היום לאחר פרסומונוסף U .המפורסמים על ידי המדינה

 

Uדיון המליאה: 

1. Uר"דבר היוU . 

 

2. Uרישוי: 

 גז-מתן רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית ביו -הצעת החלטה U .א

מותנה להקמת מתקן יצור  המדובר בהחלטה למתן רישיון: הצוות המקצועי מציג את הנושא

מבקשת הרישיון  .מ"שיתופית חקלאית בעשל מי אזור דן אגודת מים גז -ובי יתבטכנולוגי חשמל

ובכלל , בחוק ובתקנות לצורך קבלת רישיון מותנה, הציגה עמידה בתנאי הסף הקבועים בהסדרה

ממליץ הצוות , לאור האמור . זה התחייבות להעמדת הון עצמי וזיקה לקרקע עליה יוקם המתקן

 .חודשים 42 לתקופה של המותנ ןלמבקשת רישיולהעניק  מליאת הרשותהמקצועי ל
 
 

 .פה אחד האושר –החלטה 
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 קיבוץ יטבתה –אישור להחזקת אמצעי שליטה בבעל רישיון נוסף  -הצעת החלטה U .ב

שותפות מוגבלת הינה בעלת רישיון ייצור קבוע , טבתה סאןי: הצוות המקצועי מציג את הנושא

בעלת  .מגוואט 6.8לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית בהספק של    2010-01-4-0780מספר 

 13בהתאם לסעיף , בקשה להחזקה באמצעי שליטה בבעל רישיון נוסףלרשות הרישיון הגישה 

 .לאשר את הבקשהממליץ הצוות המקצועי באגף הרישוי , לאחר בחינת הבקשה. לחוק

 
 . אושרה פה אחד–החלטה 

 

סולאר מכרז של סופר  00405312ן מספר שיויראישור לשעבוד נכסים ב -הצעת החלטה U .ג

 מ"בע 1מערכת קרקעית 

 1לסופר סולאר מכרז מערכת קרקעית ניתן  7.12.2014יום ב: הצוות המקצועי מציג את הנושא

וולטאית בהספק מותקן של -לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 00405312רישיון קבוע מספר  ,מ"בע

אישור השעבודים אשר יועמדו לטובת תיקון ל לרשות בקשההגישה בעלת הרישיון . מגוואט 3.999

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

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

 
 .אושרה פה אחד –החלטה 

 

של סופר סולאר  0567-4-01-2010ן מספר שיויראישור לשעבוד נכסים ב -הצעת החלטה  U .ד

 מ"בע 9פרויקטים 

רישיון  ,מ"בע 9לסופר סולאר פרויקטים ניתן  17.12.2012יום : הצוות המקצועי מציג את הנושא

 0.625וולטאית בהספק מותקן של -לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 210-01-4-0567קבוע מספר 

גורמי אישור השעבודים אשר יועמדו לטובת  תיקוןל בעלת הרישיון לרשות בקשה. מגוואט

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

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

 
 .אושרה פה אחד –החלטה 

 

 

3. Uהצעת החלטה בקשות למתן רישיונות הספקה 

. בקשות לקבלת רישיונות הספקהשתי בפני הרשות הונחו : הצוות המקצועי מציג את הנושא

המבקשות אינן מחזיקות ברישיון ייצור והן מבקשות להיות חלוצות בתחום ההספקה העצמאית 

מספר פעולות רגולטוריות מקדימות לבצע  מוצע לדחות את הבקשות בשלב זה בכדי. בישראל

שיהיה במתן רישיונות אלה כדי לתרום לרמת השירותים  על מנת להבטיח במשק החשמל

במהלך השנה הקרובה צפויה הרשות להשלים את גיבוש . לציבור ולתחרות במשקהמוענקת 

ההסדרה הנדרשת כדי לאפשר פעילות במקטע האספקה אשר תתרום למשק החשמל ותהיה 
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בבקשות לרישיונות שוב ותדון הרשות ת, עם השלמת ההסדרה כאמור. לטובת הצרכנים בכללותם

 .למליאה הוצגו עיקרי הטיעונים של מבקשי הרישיון. כאמור
חבר מליאה מבקש להוסיף את לוחות הזמנים לבדיקה מחדש של הבקשות בהחלטה עצמה ולא 

 . והבקשה מתקבלתבביאורים 
 

 .בכפוף להוספת לוחות הזמנים להחלטה, אושרה פה אחד –החלטה 

 

4. U16הסדרת המשך תעריפית ליצרני חשמל קונבנציונליים פרטיים מעל ) 914( 1' החלטה מס 

 מגה ואט ולמספקים פרטיים

 

בעקבות השימוע שפורסם והתגובות  914הצוות המקצועי מציג את סיכום העדכונים להחלטה 

 .שהתקבלו

: המערכתיההגדרה עודכנה בהתאמה להחלטת התעריף  – הגדרת העלות השולית החצי שעתית

 .כל עלות חריגה שהוכרה כעלות מערכתית מוחרגת מחישוב העלות השולית החצי שעתית

 :הקצאת הספק להסדרים בילאטרליים .1

עד  מתקנים במחזור פתוח לא יוכלו להקצות את ההספק להסדר בילאטרלי .א

בשימוע התבקשה התייחסות הציבור לשינוי זה . להסדרת כללי הסחר בחשמל

 .לסוגייה זו ולא התקבלו תגובות

שינויים אלו יאפשרו לרשות להסדיר את מקטע ההספקה באופן הוגן ותוך  .ב

הבטחת החזר ההון ליצרנים ומזעור העלות לצרכנים לפני שיצרנים נוספים 

 .מתחילים לפעול במקטע זה

התבקשה התייחסות הציבור לאפשרות שיצרנים במחזור משולב לא יהיו  בשימוע .ג

לאחר דיון במליאה . לייםאאחוז מההספק להסדרים בילטר 15מחויבים להקצות 

לאור היקף ההספק הנמוך נשוא לשם קידום התחרות ובין השאר , הוחלט

תה בתוקף טרם הדיון ילהשאיר את הסעיף בהתאם להחלטה שהי ,ההחלטה

  .ללא שינויבמליאה 

 :הסדר הגז .2

רכישה מהשוק המשני או , הסכם(התאפשר ליצרנים לשלב מספר מקורות לגז  .א

 )קבלת גז ממנהל המערכת

 ידרש לבצע סקר נוסף לאור השינוי באמת המידהייצרן שכבר ביצע סקר גז לא  .ב

הרשות תפרסם  –הכרה בעלות הגז ליצרן במחזור פתוח אשר רכש גז מיצרן אחר  .ג

זו באופן שיתמרץ את היצרנים לרכוש בשוק המשני גז בעלות שימוע להכרה 

המחיר המוכר נקבע לפי המחיר המוכר , עד לפרסום השימוע. הזולה ביותר

 .בהסכם ממנו נרכש הגז

 :פיצוי על אי העמסת מתקן לרשת עקב גודש .3

בהחלטה המקורית נכתב שבמקרה זה מספק יוכל לרכוש את האנרגיה לפי  .א

 .קן איתו התקשר בהסכםהעלות השולית של המת
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 .בשימוע פסקה זו נמחקה בטעות .ב

ינתן ליצרן ולא יבהחלטה המתוקנת החזרנו את הסעיף אולם הגדרנו שהפיצוי  .ג

 .על מנת לאפשר הבחנה נכונה בין מקטע היצור לבין מקטע ההספקה, למספק

הובהר בסעיף התחולה שההחלטה תחול גם על  – MW 16חסות למתקנים קטנים מ יהתי .4

. MW 16אם באתר מסוים הוקמו מתקנים קטנים בהספק כולל העולה על , ים אלומתקנ

 .תיקון זה מאפשר לממש את מכסת המתקנים במחזור פתוח באמצעות מנועים קטנים

 :הקצאת המכסה בין הטכנולוגית .5

 המכסה לא תפחת, הובהר כי במקרה בו יצרן קיים יבקש להצטרף להסדר זה .א

לצורך במכסות נוספות ולכן נוסף משפט לפיו הרשות מרבית המגיבים התייחסו  .ב

תשקול את הצורך במכסות נוספות בהתאם לתחזית הביקושים ובהתאם 

 .להחלטות על גריטת תחנות ותסדיר את המכסות הנוספות בהמשך

שיון נדרש להציג קונפיגורציה אחת או יותר ואין מחויבות לדגם יהובהר כי בבקשת הר .6

 .ספציפי

, ידרשיככל ש, נוסף משפט לפיו תהליך הביטול – ת לאחר מיצוי המכסהשיונויביטול ר .7

בכפוף להליך שימוע ובהתאם , בכפוף לתנאים לביטול רישיון הקבועים ברישיון המותנה

  .לתנאים הכלליים הקבועים בחוק

ויכולים לקבל  92%היצרנים נדרשים לעמוד בזמינות של  –תשלום עבור זמינות עודפת  .8

ישולמו תשלומי זמינות עד , לאור התגובות לשימוע. 96%פיצוי עבור זמינות עודפת עד 

שכן למנועים יש אפשרות לעמוד בזמינות , שינוי זה מעודד מנועים. 100%לזמינות של 

 .גבוהה יותר
ההערה מתקבלת . 92%-שזמין פחות מחבר מליאה מעיר שצריך שיהיו סנקציות על מי 

חבר מליאה נוסף מציע . ויצוין בביאורי ההחלטה כי נושא זה יטופל בשימוע נפרד

כך שלא רק היצרן , יחולק בין הציבור והיצרן 100%-ל 96%שהתשלום עבור הזמינות בין 

שלושה חברי מליאה מאשרים : נערכת הצבעה על סעיף זה U. ירוויח מתשלומי זמינות אלו

 2-ו, %92תוך הכרה בזמינות נורמטיבית של  %100את תשלומי הזמינות העודפת עד 

 %100-ל %96חברי מליאה מצביעים על תיקון הסעיף כך שהתשלום עבור הזמינות בין 

 -לפיכך . יחולק בין הציבור והיצרןלא יהיה לפי הפרמטר הנורמטיבי באופן מלא אלא 

 . הסעיף יישאר כפי שהוצע

נוספו מרכיבי עלות לסולר במלאי חירום  –המוכרת לסולר במלאי חירום  תיקון העלות .9

כעת העלות המוכרת לסולר במלאי חירום תואמת את עלות הסולר . שלא הוכרו עד כה

 ".עדכון מחירי הסולר ליצרני חשמל" 1078המוכרת על ידי הרשות בהחלטה 

 :85 מידה באמת תפעולי בפרמטר עמידה אי תקופת הגדרת  .10

ן הסטיות המותרות אם חלפו יימנו במניייה מדרישות תפעוליות לא ירועים של סטיא .א

 .הירעה הסטיישנים מהמועד בו א 5יותר מ 

שהוא  הצהיר תקופת אי עמידה בפרמטר תפעולי שונתה כך שתסתיים לאחר שהיצרן .ב

ולא לאחר , עומד בפרמטר הטכני שבגינו הוכרזה תקופת אי עמידה בפרמטר תפעולי
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במידה ובבדיקה של מנהל המערכת המתקן אינו בפרמטר . ל מנהל המערכתבדיקה ש

 .5% –התפעולי הקנס ליצרן יגדל ב 

במהלך תקופת השימוע קיבלה רשות הגז  – עלות הולכת הגז למתקנים במחזור פתוח .11

ההחלטה מצמצמת את הפער בין . החלטה באשר לעלות ההולכה למתקנים מסוג זה

, לפי החלטת רשות הגז, כמו כן. ח"מש 70 -לעלות בפועל לכהעלות הנורמטיבית המוכרת 

ההחלטה המתוקנת מכירה בעלות , לאור זאת. מההטבה תהנה רק תחנת הכח אתגל

 .כפי שהיה בהחלטה המקורית, הנורמטיבית של הולכת הגז
U הבקשה  –רשות הגז  להחלטה שקיבלה חבר מליאה מבקש שבהחלטה תהיה הפניה

 .מתקבלת

נוספה התייחסות לכך שעלויות יוכרו במסגרת עלויות  – ועלויות אבטחה התנעה שחורה .12

הקף העלות יתפרסם לשימוע בהחלטה נפרדת באחת המליאות . ההקמה והתפעול הקבוע

 .הקרובות

 .בהחלטה בוצעו תיקוני עריכה בהתאם להערות שהתקבלו לשימוע .13
 

הצוות המקצועי מסביר  . הצעת ביד נמוךלאפשרות  הנותןהסעיף חבר מליאה שואל לגבי  .14

 אשר יאפשרים שנצא לשימוע משלים אבל הוסבר בביאור, נמחק לפי השימועשהסעיף 

 .יצרן להציע ביד נמוך מן העלות השולית המוכרת לול
 

מלבד נושא התשלום ( .בכפוף להעברת נוסח מעודכן לחברי המליאה פה אחד אושרה – החלטה

 ).שה חברי מליאה כמפורט לעילעבור הזמינות העודפת שהוכרע ברוב של שלו

 

5. U הכרה בעלויות מטעני  -הצעת החלטה לשימוע ציבוריLNG  2018 - 2017לשנים 

מפרטת את הנחות היסוד לפיהן יקבע סל הדלקים החלטה זו : הצוות המקצועי מציג את הנושא

לשם הקטנת אי הודאות של החברה בבואה להזמין מראש  2017-2018 יםלחברת החשמל לשנ

 .למשק LNGמטעני 

 .לפי הנחות היסוד הללו יקבעו הכמויות שיוכרו למשק לשנים אלו

 .בנוסף אושר מחיר ההכרה בעלות לשנים אלו

 .ההחלטה כוללת שיטה לאישור המחיר למטען לשנים הבאות

-האנרגיה לקבלת גושפנקא מקצועית לעלות החבר מליאה מציע לפנות לגורם המקצועי במשרד 

LNG .מבקש להכיר בהסכם הנוכחי ולא לנקוב בתאריך סיומו כי יתכן שיסתיים טרם , בנוסף

 .המועד הנקוב
 

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

 .לחברי המליאה

 

6. Uהחשמל הנקבעים על ידי  תעריפיעדכון לקביעת מועד – ציבורי הצעת החלטה לשימוע

 רשות החשמל
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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

 .)א"עע(בון אחרים עבודות על חשו תעריפי חיבורים, אנרגיות מתחדשות

 
ראשית ינואר וראשית יולי  – קבועים מועדים 2-התעריפים ל מועדי עדכון מקבצת אתההחלטה 

 . מידי שנה

 

 .פה אחדפרסום הצעת ההחלטה לשימוע ציבורי מאושר  – סכמהה

 

7. Uה(35תיקון אמת מידה  –הצעת החלטה( 
מוצע לתקן את אמת המידה פורסמה לשימוע הצעת החלטה בה : היועץ המשפטי מציג את הנושא

כך שתאפשר לבעלי רישיונות מותנים בטכנולוגיה קונבנציונאלית שקיבלו את רישיונם , )ה(35

לקבל רישיון חדש ולהמשיך  –והתקדמו באבני הדרך לכיוון הסגירה הפיננסית  1.1.11-לפני ה

להחזיק בסקר חיבור בתוקף לתקופה מוגבלת אשר במהלכה יידרשו להגיע לסגירה פיננסית או 

 . לפי המקרה, לעדכן את סקר החיבור

בהצעת ההחלטה שסקר החיבור יוותר  ן חודדיהבעקבות, התקבלו שלוש התייחסויות לשימוע

, בנוסף  .בור כדי להוכיח יכולת חיבור לרשתבתוקף שכן ממילא ניתן לעשות שימוש בסקר החי

עודכן המועד בו בעלי רישיונות מותנים שרישיונם פקע או בוטל  נדרשים לקבל רישיון חדש מיום 

  .1.9.17ליום  30.6.17

 

 .אושרה פה אחד–החלטה 

 

8. Uעדכון תעריף סקר התכנות למתקנים ברשת החלוקה -לשימוע ציבורי  ההצעת החלט 
 

ביצוע סקר היתכנות "קובעת הצמדת התעריף  החלטהצעת הה: מציג את הנושא הצוות המקצועי

אשר מתפרסם על ידי הלשכה , ייצור ציוד חשמלי למדד" להוצאת אנרגיה לרשת החלוקהראשוני 

לא נקבעה הצמדה  284מישיבה  2' בהחלטה מסבהחלטה מובהר כי  .המרכזית לסטטיסטיקה

נדרש לקבוע הצמדה " להוצאת אנרגיה לרשת החלוקהביצוע סקר היתכנות ראשוני "לתעריף 

עוד מובהר כי ". התחברות לרשת" 4.3-ו 4.1,4.2לתעריף בדומה להצמדה שנקבעה בפרקים 

 .החלטה זו תחול על סקרי היתכנות לחיבור לרשת החלוקה למתקנים בכל סוגי הטכנולוגיות
 

 .פה אחדפרסום הצעת ההחלטה לשימוע ציבורי מאושר  – סכמהה

 

9. U  מקום ברשת למכרזים  שמירת -) ה(35תיקון אמת מידה  -הצעת החלטה לשימוע

 המפורסמים על ידי המדינה

שמור למנהל המערכת באופן שיאפשר לתיקון אמת המידה : הצוות המקצועי מציג את הנושא

מקום ברשת למכרזים המפורסמים על ידי המדינה בכפוף לאישור הרשות לשמירת המקום 

היא מתן מסגרת להחלטות ספציפיות שהרשות  קביעה זו .הרשות שתקבע ובהתאם לתנאים
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המכרז הרלוונטי כעת הוא מכרז אשלים  .ככל שיהיו מכרזים שלהם תידרש שמירת מקום, תקבל

 .2017אשר כבר מפורסם לציבור לקבלת הצעות ואמור להיסגר באמצע יוני , ו"מ 40בהספק של  2

לקבל בהמשך החלטות בכפוף לה עבור מכרזים ספציפיים ההחלטה תצא לשימוע ותאפשר לרשות 

 .שכן המסגרת המאושרת במסגרת שימוע זה תאפשר אישור בלא שימוע, ללא שימוע ציבורי

 

 .פה אחדפרסום הצעת ההחלטה לשימוע ציבורי מאושר  – סכמהה

 .הצעת ההחלטה הועברה במייל לחברי המליאה ואושרה בדואר אלקטרוני


