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Uנוכחים: 

 :חברי מליאה

 החשמל רשותר "יו, אילת אסףר "ד

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

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

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

 

UמשקיףU: 

 הסביבההמשרד להגנת  ,מרכז בכיר שינוי אקלים, מר גיל פרואקטור

 

 

Uמקצועי צוותU: 

 ל חטיבת חשמל ורגולציה"סמנכ, נורית גל' גב

 פיננסית –ל החטיבה הכלכלית "סמנכ, ר תניב רופא"ד

 היועץ המשפטי, היד מיכאל מקי"עו

 ובקרה ראש אגף רישוי, מר משה שטרית

 ראש אגף הנדסה, מר משה בן יאיר

 ראש אגף מימון, מר עוז לוי

 ראש אגף כלכלה, מר מנחם קמיש

 חברת פארטו, יועץ לרשות, מר יוסי סוקולר

 כלכלהאגף , מר מיכאל תואתי

 המחלקה המשפטית, ד לימור בן יצחק"עו

   אנרגיות מתחדשותתחום ראש  ,מר חוני קבלו

 ר רשות החשמל "בכיר ליויועץ  ,מר יואב קצבוי

 משפטיתהמחלקה ה ,אביעד דרורי ד"עו

 

הפרוטוקולים נערכים בדרך של תמצות עיקרי הדיון ואינם כוללים נושאים שנקבע כי אינם מתאימים 
סוגיות , סודות מסחריים, של אדם או חברה וים לפגוע בפרטיותולדיונים בעניינים העלכגון , לפרסום

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע
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U סדר היום 
 

 .ר"דבר היו .1

 .רישוי .2

דלקים אמת מידה הזמנת :"הצעת החלטה לשימוע בדבר הוספת אמת מידה בנושא .3

 ".למימוש תוכנית ההעמסה הכללית והפרטנית

תעריף לחוות רוח גדולות המחוברות לרשת החלוקה : "הצעת החלטה לשימוע בנושא .4

 ".וההולכה

 .ליצרנים במחזור פתוח – 914דיון ומצגת בנושא תיקון הסדר  .5

קביעת תעריפים לשירותי ניהול של : "בנושא) 989( 4' הצעת החלטה לתיקון החלטה מס .6

 )".תעריפים מערכתיים(מערכת החשמל 

 ".שינוי מנגנון באמת מידה חיבור חריג: "הצעת החלטה לשימוע בנושא .7

 ".הכרה בעלות הגדלת מלאי חירום משקי של סולר: "הצעת החלטה לאחר שימוע בנושא .8
 לחוות רוח מאנרגיית חשמלייצור " 190 מידה אמת שימוע ציבורי לעניין תיקון: הנדון .9

 "KW 50 על עולהה בהספק רוח

 )Uנוסף לסדר היום לאחר פרסומוD ׁ . )Uהעברת עמדת הרשות לשר לעניין תחנה  –דיון  .10

 
 

 
 

Uדיון המליאה:U  
  

1. Uר "דבר היו–U עדי חכמון עם מינויה לחברת מליאה' גבברכות ל. 

 

2. Uרישוי 
 

U מ"בע השקעותפי .אס.פי רישיון תיקוןהצעת החלטה בנושאU : 

בעלת הרישיון המותנה הגישה לרשות בקשה להארכת : המקצועיהצגת הנושא על ידי הצוות 

עיכובים שונים  בשלעקב מורכבות הפרויקט וכן  ,חודשים 5-אבן הדרך להפעלה מסחרית ב

לאחר  ,ומצא, הצוות המקצועי ברשות בחן את המסמכים שהעבירה בעלת הרישיון. בהקמה

הצוות המקצועי למליאת  המלצת. כי הארכה זו אכן נדרשת ,מכלול הנסיבות  נבדקוש

ועל בסיס העובדות המפורטות לעיל והוראות  ,לאחר בחינת בקשת בעלת הרישיון, הרשות

חודשים ולחלט את  5הדין הינה לאשר את הארכת מועד אבן הדרך של הפעלה מסחרית ב 

, )יצרן חשמל עצמי קונבנציונאלי(לתקנות משק החשמל ) ז(16הערבות בהתאם לתקנה 

 ערבותה טוליחכוונת הרשות לציין כי בעלת הרישיון מודעת להצוות המקצועי   .2005-ה"תשס

 .כנדרש

 .אושר פה אחד – החלטה
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U מוגבלת שותפות צאלים שניאור בנושא רישיון תיקוןהצעת החלטה בנושאU: 

 תקבלבבקשה להרישיון  תפנתה בעל 3.8.2016ביום  :הצגת הנושא על ידי הצוות המקצועי

 ,זאת .שעניינן קבלת היתר בניה וסגירה פיננסית ,חודשים באבני הדרך 3 בתרכה נוספת וא

לטענת  המנע אשר, בשל עיכובים במתן השומה לתשלום עבור הקרקע מרשות מקרקעי ישראל

והלשכה המשפטית המלצת הצוות המקצועי . למתקןהיתר בניה  קבלתבעלת הרישיון 

 הינההוראות הדין ולאחר בחינת בקשת בעלת הרישיון ועל בסיס העובדות , למליאת הרשות

, אבני הדרך שעניינן הגשת בקשה לאישור תעריף מותנהלהצגת לאשר  הארכת המועדים 

. )ה(11' תקנה מסתנאם הקבועים בבהתאם ל היתר הבניה והסגירה הפיננסית בשישה חודשים

חודשים כמבוקש על ידי  3דשים משקפת למעשה תקופה של שישה חו בתכי ההארכה  ,יוער

בין מועד  חלוף הזמניםושלושה חודשים נוספים בשל , בעלת הרישיון בפנייתה המקורית

על מנת לאפשר לבעל  ,כן. לבין הדיון במליאת הרשות ההסגירה הפיננסית הקבוע ברישיונ

אשר מומלץ ל, המסחרית חודשים בין הסגירה הפיננסית להפעלה 36הרישיון תקופה של 

 . כמקובל הארכת תוקף הרישיון המותנה לתקופה תואמת להפעלה המסחרית

מבקש לבחון האם חברי המליאה מעוניינים להאריך המועד בחצי שנה החל  -היועץ המשפטי

 ,בנוסף. קרקעהשומת  תקבלבשל משך הזמן שנדרש לבעלת הרישיון בממועד ההחלטה 

 .צ שהגישה בעלת הרישיון"זו תיכנס לתוקף רק אחרי החלטה בבגהחלטה ש כי "היועממעדכן 

  .כ"חברי המליאה מחליטים להישאר בנוסח המוצע מלכתחילה של הארכה בחצי שנה סה
  .אושרה פה אחד – החלטה

 
 

 
 

3. Uאמת מידה הזמנת דלקים למימוש :"הצעת החלטה לשימוע בדבר הוספת אמת מידה בנושא

 ".והפרטניתתוכנית ההעמסה הכללית 

ל משרד "יידון בישיבה שתתקיים השבוע אצל מנכהנושא  – סכמהה

 .בהמשךעלה לדיון והתשתיות וי

 

4. Uתעריף לחוות רוח גדולות המחוברות לרשת החלוקה : "הצעת החלטה לשימוע בנושא
 "וההולכה

 

החלטת  הצעת ההחלטה המוצעת לשימוע מעדכנת את: הצגת  הנושא על ידי הצוות המקצועי

מוצעים מספר עדכונים בשימוע זה יחסית . 23.02.15מיום  454מישיבה ) 938( 2הרשות מספר 

 ":454"להחלטה 

 Class IIIמקדם הספק המתאים לטורבינות  - 28.3%-מקדם ההספק הנורמטיבי ל עדכון •

פרופיל טורבינות  .בהתאמה' מ 100-ו' מ 95בעלות גובה מגדל וקוטר להבים העולים על 

והן לפרופיל הטורבינות , לפרופיל מרבית התוכניות המקודמות בישראל זה תואם הן

 .בתעריף' אג 2המשמעות היא הוספת  ".בלומברג"הממוצע לפיהן מחושב מדד 

 : 190קביעת תעריפים נפרדים בהתאם לשינויים באמת מידה  •
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ובכך נושאים , תעריף לפרויקטים אשר מתחברים באופן עצמאי למתח העליון -

 .ש"בורים ותחמבעלויות חי

ובכך אינם נושאים  –תעריף לפרויקטים אשר מחוברים על ידי חברת החשמל  -

 .בעלויות אלו
ללא שינוי על כל  2011מובהר כי בהתאמה זו נעשה שימוש במודל התעריף המקורי משנת 

 .נגזרותיו
, קביעת מקדם איבודים נורמטיבי עבור פרויקטים אשר יחוברו על ידי חברת החשמל •

 .190המניה שלהם תשתנה וזאת בהתאם לאמת מידה  ונקודת
חבר מליאה מעיר כי ישנם פערי עלויות שלא נלקחים בחשבון באשר להבחנה בין פרויקטים 

הצוות המקצועי משיב כי למעשה ישנו רק פרויקט אחד המתחבר  .קטנים ופרויקטים גדולים

ם ינשה על אף מתחברים לרשת החלוקה  שאר הפרוייקטים .החלוקה מטבעולרשת 

על ידי פיצול החיבורים , וזאת, פרויקטים גדולים המתאימים לחיבור ברשת המתח העליון

 .לרשת

מגבלות  בהם ישנן תעריף דיפרנציאלי בפרויקטים  תהמשקיף שואל באשר לאפשרות החל

 י המליאה והוחלט שלא"והצוות המקצועי משיב שסוגיה זו נבחנה בעבר ע .בהןשאינן תלויות 

בעיה  כן בגיןו ,ויוןובשל מורכבות העניין והן בשל בעיה משפטית של חוסר ש הן, ר זאתלאפש

קווי האיסוף כי   לשאלת חבר מליאה הובהר .במנגנון התמריץ לפרויקטים העלולה להיווצר

 חלוקהשיון ילא יוכלו לקבל ר, וקווי מתח הגבוה למתקנים המתחברים לרשת המתח העליון

עירוב  תבעיובכך לא קיימת באזורים אלה המחלקי תהיה "חחבאזור הטורבינות וכי 

 . תשתיות
 

 .פה אחדאושר פרסום השימוע  – הסכמה

 

5. U ליצרנים במחזור פתוח – 914דיון ומצגת בנושא תיקון הסדר. 

 
יכין הצעת החלטה לשימוע שתובא לדיון  הצוות. הוצגה מצגת על ידי הצוות המקצועי

 .בהמשך

 
6. U קביעת תעריפים לשירותי ניהול של : "בנושא) 989( 4' החלטה מסהצעת החלטה לתיקון

 )".תעריפים מערכתיים(מערכת החשמל 

פורסם על ידי המליאה שימוע לעדכון  28.7.16בתאריך : הצגת הנושא על ידי הצוות המקצועי

העדכון עסק  ).6.8.15מיום  471מישיבה ) 989( 4' החלטה מס(ההחלטה על תעריפים מערכתיים 

ועד קבלת  1.6.13בית לחוב היצרנים הפרטיים לתקופה שבין יעדכון הר :בשני נושאים מרכזיים

עדכון ההספק של היצרנים הפרטיים שלפיו יחושב החוב של יצרנים אלה למנהל ו ,ההחלטה

 .המערכת בגין השירות המערכתי

זו טרם החלטה  .)1088( 3לטה הח' מס, 5.10.16ביום  499בישיבה בנושא  החלטההמליאה קיבלה 

שכן התקבל מידע ברשות לפיו קיימים מקרים בהם התקנת מונים הינו הליך יקר , פורסמה

העלול להגיע לכדי השבתה של המתקן לתקופות ארוכות מבלי שתועלת משמעותית תושג , ומורכב
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האם יש , בכפוף לאמות המידה, יש לתת אפשרות למנהל המערכת להחליט ,לפיכך. ממהלך זה

ומנהל המערכת יקבל את  המונה של היצרן הפרטיאת ר ילהשא שנכוןאו , צורך בהחלפת המונה

מוצע לעדכן , אי לכך .נתוני המונה ישירות אליו באמצעות מערכות התקשורת שבתחנת המשנה

 .בעקוב אחר השינוייםוצע את ההחלטה שהתקבלה במליאה בנוסח המ

 

 .אושרה פה אחד – החלטה

 

 

7. U שינוי מנגנון באמת מידה חיבור חריג: "החלטה לשימוע בנושאהצעת" 
 

הצעת ההחלטה שלפניכם הינה בקשת הצוות המקצועי לאשר  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

, בהתאם לאמת המידה כיום". חיבור חריג) "1)(ו(35פרסום שימוע ציבורי של תיקון לאמת מידה 

, הקבועה באמת המידה" חיבור חריג"ה להגדרת בקשת חיבור שחברת החשמל סוברת שהיא עונ

בהצעת החלטה זו מוצע לשנות את המנגנון . מועברת לבחינה ואישור ראש אגף הנדסה ברשות

לאחר שהחיבור " חיבור חריג"שהחיבור עונה להגדרת , ללא פניה לרשות, ולאפשר לחברה לקבוע

קרה שמבקש החיבור מעוניין במ. ולגבות תעריף בהתאם, עמד במבחנים הקבועים באמת המידה

 . לערער על ההחלטה תתבצע פניה לרשות וראש אגף הנדסה יכריע בעניין

 
 .פרסום השימוע אושר פה אחד – החלטה

 

8. Uהכרה בעלות הגדלת מלאי חירום משקי של סולר: "הצעת החלטה לאחר שימוע בנושא" 
עקרונות פורסמה הצעת החלטה לשימוע בעניין  19.9.2016ביום : הצוות המקצועי מציג את הנושא

כעת מובאת ההחלטה לאישור המליאה  .הכרת הרשות בעלות מימון אחזקת מלאי חירום סולר

מלאי החירום הקביעה שלעניין , שנעשו בעקבות ההתייחסויות לשימועלאחר מספר תיקונים 

וכי מלאי זה ינוהל על ידי  שק בעת חירוםהמשקי יהיה בבעלות חברת חשמל ויעמוד לרשות כל המ

מנהל המערכת בעת חירום על פי דין והוא יקצה את הסולר לכל התחנות על פי שיקולי תפעול 

 .ומזעור עלויות
חבר מליאה מעיר כי חובה להורות למנהל המערכת שבאחריותו לדאוג שהמלאי ימולא בחזרה 

 .תוך שעות

י "חחהסמכות להורות לאת סוגיית ביקש ממנו לבחון היועץ המשפטי מוסיף כי משרד המשפטים 

אם ברישיונה של בין (פים בשעת חירום ושיש לבחון היכן מגדירים סמכות זו "כמספקת מלאי ליח

 ).'בתקנות לשעת חירום וכו, י"חח

 

  .אושרה פה אחד – החלטה

המליאה תתווסף להחלטה זו ככל שיספיקו הערת חבר  -בשל דחיפות פרסום ההחלטה 

תתווסף בהמשך ותפורסם -במידה ולא . לעדכנה באופן המוסכם על כולם טרם פרסום

 .החלטה מתוקנת



 

 91012, ירושלים 1296ד .ת
 

 972-2-6217111: 
 

 
info@pua. il  

 Http: // www.pua.gov.il  
  

PO.Box 1296, Jerusalem,91012 
 

 972-2-6217122 
 

 

 
 
 
 

9. U רוח לחוות רוח מאנרגיית חשמלייצור " 190 מידה אמת לעניין תיקוןהצעת החלטה לשימוע  
 "KW 50 על העולה בהספק

 
עניינה בבקשה לאשר פרסום לשימוע הצעת ההחלטה   :הנושא על ידי הצוות המקצועי תהצג

 . ואט-קילו 50המסדירה הקמתן של חוות רוח בהספק העולה על  190אמת מידה לתיקון ציבורי 

אמת המידה שבתוקף לוקה באי בהירות בסוגיות הנוגעות למתח החיבור אליו תחובר חוות הרוח 

קווי החיבור ותחנת המשנה וכן לסוגיה של הכרעה , מקים רשת האיסוףלזהות , או חלק ממנה

התיקונים לאמת המידה מסדירים את האפשרות לחיבור חוות רוח ביותר  ,כן-כמו. במחלוקות

התקיים דיון בנושא חלופה לפיה התכנון העקרוני הוא ציר מרכזי שעל פיו ייקבע . מחיבור אחד

בדיון הוצגה המשמעות לפיה חברת . וקה או ההולכהאם חוות רוח גדולה תחובר לרשת החל

החשמל היא זו שתקים את תחנת המשנה והקווים לחיבור חוות רוח אם הוחלט שהיא תחובר 

בחוות רוח שתחובר לרשת ההולכה היזם יקים את . היזם יקים את רשת האיסוף. לרשת החלוקה

ובר לרשת ההולכה או אף תפוצל אין מניעה שחוות רוח תח. הקווים ורשת האיסוף ,תחנת המשנה

מה שייקבע הוא התכנון העקרוני שיבוצע על ידי . וחלקה יתחבר לרשת החלוקה וחלקה להולכה

היועץ . התכנון העקרוני סקנותאף הוחלט על הוספת מנגנון ערעור על מ בדיון. חברת החשמל

ואלו , צ בנושא"המשפטי מוסיף שנוספו בקשות להתייחסות הציבור בשימוע בהמשך לדיון בבג

 .קבלת הערות הציבורעם יידונו 

 
   

  אחד פרסום השימוע אושר פה – הסכמה

 

10. U העברת עמדת הרשות לשר לעניין תחנה  –דיון Dׁ  
 

עמדת תוקן נוסח  ,5.10.16מיום  499' מס ת הרשות במליאשנערך בעקבות הדיון בנושא זה 

 .חברי המליאהוהוא מובא לאישור בהתאם להערות חברי המליאה הרשות 

 

 .נוסח העמדה אושר פה אחד –החלטה 

 


