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 :נוכחים

 המליאה חברי

 החשמל רשותר "יו, אילת אסףר "ד

 התשתיות והמים , תשתיות הלאומיותל משרד ה"מנכ, שאול מרידור מר

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

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

 

 :משקיף

 הסביבההמשרד להגנת  ,מרכז בכיר שינוי אקלים, מר גיל פרואקטור

 

 

- מקצועי צוות

 ל חטיבת חשמל ורגולציה"סמנכ, נורית גל' גב

 פיננסית –ל החטיבה הכלכלית "סמנכ, תניב רופא' דר

 מנהל מינהל החשמל –סטפנסקי  איגור

 היועץ המשפטי, ד מיכאל מקיה"עו

 ראש אגף מימון, מר עוז לוי

 ראש אגף כלכלה, מר מנחם קמיש

 המחלקה המשפטית, ד לימור בן יצחק"עו

 האנרגיה והמים, ל משרד התשתיות הלאומיות"עוזר מנכ, מר רועי ישראלי

 אגף תקציבים, רפרנט אנרגיה –ניב  שנירמר 

 ראש האגף לאנרגיות מתחדשות  –מר חוני קבלו 

 ר הרשות"יויועץ  –מר יואב קצבוי 

 מחלקה משפטית –אביעד דרורי  ד"עו

 יועץ הרשות –מוזס אביב מר 

 יועץ הרשות - מלול יהודהמר 

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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 סדר היום 

 
   ר"דבר היו .1

 .פ לחברת דלק תחנות כוח"שימוע בע – עדכון שנתי .2
 

הכרעת הרשות בדבר עדכון תעריף החשמל לצרכן  –הצעת החלטה לשימוע ציבורי  .3

בדוחות המתוקנים של חברת החשמל לישראל ₪ מיליארד  1.9בעקבות סיווג סכום של 

 .כהפרשה להשבה לצרכנים 2009משנת 

 20.4.2015מיום  460מישיבה ) 965( 3' עדכון להחלטה מס –הצעת החלטה לשימוע ציבורי  .4

 .התנעה שחורהבעניין קביעת תעריף בגין שירות  –

 399מישיבה  1החלטה מספר : הצעת החלטה לשימוע ציבורי להארכת ההסדרות הבאות .5

לעניין קביעת תעריף והסדרה למתקני חלוץ בייצור חשמל ממקורות  22.4.13מיום 

לעניין קביעת תעריף  25.7.2011מיום  344מישיבה  2החלטה מספר , אנרגיה מתחדשים

לעניין  1' גז במתקני עיכול אנאירובי והחלטה מס-יווהסדרה למתקני ייצור חשמל מב

הסדרת ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות טורבינות 

 .רוח קטנות

ם תומכי מימון ביחס עדכון תחולת הסדרים תעריפיי –הצעת החלטה לאחר שימוע  .6

 .לאגירה שאובה

 .בנושא אגירה שאובה 279תיקון החלטה  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .7

הארכת תוקף ההסדרים התעריפים למתקני קוגנרציה  –רי ימוע ציבושהצעת החלטה ל .8

 .מגה וואט הפועלים בגז טבעי 16-הגדולים מ

 .הכרה בעלות החלפת גוררת פחם –לשימוע ציבורי הצעת החלטה  .9

 .2017חורף -בוקר-גבע-ב"משטר הפעלת תחנת כוח במש –הצעת החלטה  .10

עסקאות עם ספק שירות (תיקון כללי משק החשמל  -שימוע ציבורי הצעת החלטה ל .11

 .2000-ס"התש, )חיוני

 
 
 

 

  :דיון המליאה
  

בנושא העדכון החלטה מעדכן כי בימים הקרובים יופצו לחברי המליאה הצעות  – ר"דבר היו .1

מליאה  לקראת, וולטאי-השנתי ובנושא עקרונות ההליך התחרותי לקביעת תעריף פוטו

 . שבועכתתקיים בעוד שנוספת 
 

 

 .לחברת דלק תחנות כוח פ"שימוע בע – עדכון שנתי .2
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הכרעת הרשות בדבר עדכון תעריף החשמל לצרכן בעקבות  –הצעת החלטה לשימוע ציבורי  .3

 2009בדוחות המתוקנים של חברת החשמל לישראל משנת ₪ מיליארד  1.9סיווג סכום של 

 .כהפרשה להשבה לצרכנים

להחלטה זאת בעקבות החלטת בית המשפט  תנדרש הרשות :הצוות המקצועי מציג את הנושא

 .28/10/15מיום  "שליידר' מ נ"חברת החשמל לישראל בע" 3456/13א "העליון ברע

אשר סווג כהפרשה להשבה לצרכנים בדוחות , ₪מיליארד  1.9לסכום בסך של  בהתייחס

, 2009הכספיים המתוקנים של חברת החשמל לאחר ההצגה מחדש של דוחותיה מדצמבר 

לעדכן את התעריף  שלא מוצע, ₪מיליארד  2.8ואשר בדוחות השנתיים האחרונים הגיע לסך 

וזאת מכיוון שחובות הפנסיה , לצרכן בדרך שתבטא השבה לצרכנים של הסכום האמור

תמשיך ותבחן סוגיות  הרשותכן מוצע ש. לחברה עולים באופן ודאי על סכום ההפרשה

למשל שינוי שיטת הייחוס של ההתחייבות בין (מורכבות נוספות שלא עלו בתובענה הייצוגית 

, בע בהקדם עקרונות סופיים להכרה בעלויות בגין רכיב הפנסיה של עובדיהותק) עבר לעתיד

החלטה הצעת לכן אין ב. אשר יכול ויהיו שונים מאלה בהם נעשה שימוש בדוחות הכספיים

.  זו כדי לבטא עמדה סופית ומוחלטת של הרשות ביחס להכרה בעלויות חברת החשמל

וי התעריפי לעלויות בגין הטבות לאחר הכיס בחינתלהצעת ההחלטה יצורף נספח סטאטוס 

 .פרישה

 

 .פרסום השימוע מאושר פה אחד –הסכמה 

 

 20.4.2015מיום  460מישיבה ) 965( 3' עדכון להחלטה מס –הצעת החלטה לשימוע ציבורי . 4

 :בעניין קביעת תעריף בגין שירות התנעה שחורה

 

 .נדחה למליאה הבאה

 
החלטה מספר : הבאותמועדים הקבועים בהחלטות להארכת ההצעת החלטה לשימוע ציבורי . 5

לעניין קביעת תעריף והסדרה למתקני חלוץ בייצור חשמל  22.4.13מיום  399מישיבה  1

לעניין קביעת  25.7.2011מיום  344מישיבה  2החלטה מספר , ממקורות אנרגיה מתחדשים

לעניין  1' ירובי והחלטה מסגז במתקני עיכול אנא-תעריף והסדרה למתקני ייצור חשמל מביו

הסדרת ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות טורבינות רוח 

 :קטנות

מתבקשות הארכות לשלושת על מנת שלא ייווצר ואקום : מציג את הנושא הצוות המקצועי

הקבועה  או עד שתמוצה המכסה 31.12.2020עד ליום  המפורטות בהחלטות שבכותרת ההסדרות

  .בהחלטות הממשלה לכל טכנולוגיה

כי תשלום למתקני חלוץ על פי התעריפים של המתקנים רגילים לא תאפשר חבר מליאה מעיר 

 .ומבקש שתובא לדיון מקצועי במליאה הסדרה מתוקנתהקמה של אותם מתקנים 
 .מקצועיתמתחייב שתוך חודשיים יעלו את הנושא שוב למליאה ויגיעו להחלטה הצוות המקצועי 

 

 .פרסום השימוע מאושר פה אחד –הסכמה 
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עדכון תחולת הסדרים תעריפיים תומכי מימון ביחס לאגירה     –אחר שימוע הצעת החלטה ל. 6

  :שאובה

 9 ' ובהתאם את החלטת הרשות מס 136אמת מידה  עדכון: הצוות המקצועי מציג את הנושא

ההסדר תומך המימון יורחב ויכלול את כל מתקני אגירה כך ש, 3.6.2013מיום  403מישיבה 

 .או כפי שתעודכן מעת לעת,  MW800השאובה במכסה של עד 

 

 

 .אושרה פה אחד –החלטה 

 
 :בנושא אגירה שאובה  279 מישיבה תיקון החלטה –הצעת החלטה לאחר שימוע . 7
 

אגירה שאובה יעמיד בהחלטה זו קובעת הרשות כי יצרן : הצוות המקצועי מציג את הנושא

, את מלוא ההספק הזמין של המתקן לטובת מנהל המערכת במהלך תקופת הרישיון ולאחריה

על מנת להבטיח מיצוי מלא של התועלות הייחודיות של המתקן אשר מומן במלואו על ידי 

ליצרן לא יתאפשר להתקשר בעסקאות , כלומר .צרכני החשמל במהלך תקופת הרישיון

, )שנה 18במקום (שנה  20תקופת החזר עלויות ההון בתעריף תוארך ותעמוד על . בילטרליות

במועד הסגירה  .על מנת להבטיח התאמה טובה יותר לאורך החיים הכלכלי של המתקן

ממועד תינתן ליצרן אפשרות לבחור את מטבע ההצמדה של עלויות ההון והתפעול , הפיננסית

כך שיוכל להקטין את חשיפותיו , שומותיובהתאם למטבע ההצמדה של תהסגירה והלאה 

מ קרוב "מנגנון חישוב ריבית הבסיס הנורמטיבית ישונה כך שישקף תשואה במח .הפיננסיות

החלטה זו תחול על בעלי רישיונות מותנים לאגירה שאובה מוצע כי . שנים 10 -ככל האפשר ל

בנוסף  .רסום החלטה זואשר טרם קיבלו אישור תעריף וטרם השלימו סגירה פיננסית במועד פ

הרשות פועלת להסדרת מנגנון המכירה הבילאטרלית של מתקני אגירה יובהר בהחלטה כי 

שאובה אשר קיבלו אישור תעריף והשלימו סגירה פיננסית טרם מועד פרסום החלטה זו 

 .ותפרסם בנפרד הצעת החלטה לשימוע בעניין זה

גיה מיושנת אשר אין בה צורך יותר חבר מליאה מעיר כי לדעתו ההחלטה עוסקת בטכנולו

צת הרשות לשר לעניין המלתובא לדיון לקראת  טכנולוגיה זו של תועלת שאלת הונענה כי 

חבר . הגדלת המכסה ובכל מקרה ככל שיחליט השר על הגדלת המכסה הרשות תקדם זאת

עם יש לו קושי , על אף הצורך המובן בתיקונים המפורטים בהחלטהמעיר כי נוסף מליאה 

 . אשר מטלטלת את המשק וב ושובשל האגירה השאובה שתיקון ההסדרה 
 

 . אושרה פה אחד –החלטה 

 
 : הארכת תוקף ההסדרים והתעריפים למתקני קוגנרציה -הצעת החלטה לשימוע . 8
 

בחצי  394מישיבה  1' החלטה מסב הארכת המועד הקבוע : הצוות המקצועי מציג את הנושא

או עד  MW1000ההסדר יחול עד הגעה להספק מצטבר של . 30.06.2017עד ליום , שנה

 .המוקדם מביניהם, 30.06.2017לתאריך 
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ההסדר התעריפי עבר בעלי  – 450מישיבה  4' החלטה מסב הארכת המועד הקבוע, בנוסף

א עומדים בתנאי הנצילות של MW16רישיונות ייצור קבועים בקוגנרציה בהספק מעל 

הסדר תומך מימון עבור  – 403מישיבה  9 'מס החלטההאנרגטית והארכת המועד הקבוע ב

 .MW1000בעלי רישיונות לקוגניציה בהספק מצטבר של עד 

עד אז , הרשות צפויה לפרסם שימוע לגבי הסדרות המשך ליצרני קוגנרציה 2017בתחילת 

 .ואקום בהסדרה רעל מנת שלא ייווצ ל"מאריכים את תוקף ההסדרות הנ

לשאלת חברי המליאה מובהר כי אישור רישיונות מתוקף הסדרה זו יובאו לאישור בנפרד 

 .במליאה

 
 

 .פרסום השימוע מאושר פה אחד –הסכמה 

 
 :2017חורף -בוקר-גבע-ב"משטר הפעלת תחנת כוח במש –הצעת החלטה  .9

 

עבור , ב גבע"בעניין מש 91-ו 71הרשות מתקנת את אמות מדיה : הצוות המקצועי מציג את הנושא

בבוקר יתקיים  06:00-08:000בין השעות  2017בחורף של כך ש. 2017שעות הבוקר של חורף 

ב גבע ומנהל המערכת יקבל הצעת מחיר מהיצרנים להורדת ההספק או שירכוש אנרגיה "מש

ינים בשעות אלו במידה ויהיה צורך שגם יידרשו היצרנים להיות זמ, בכל מקרה. י"מתחנות חח

מנהל מ בקשלצאת לפיילוט ול מוצע .עקב שינויים לא צפויים בביקוש לחשמל, הם ייצרו חשמל

  .המערכת לדווח כיצד זה עובד

הכולל התערבות שלא שניתן לתחנות הפחמיות  היתר הפליטה מבקש לדון בנושא חבר מליאה

 .ידון בנפרד באחת מישיבות המליאה הבאות מוסכם כי . לצורך בסדר העמסת התחנות

 

 .אושרה פה אחד  –החלטה 

 

 :גוררות של אוניות פחםהכרה בעלויות  –הצעת החלטה לשימוע  .10

עקרונית בעלות החלפת שתי גוררות לאניות פחם מוצע להכיר  :מציג את הנושא הצוות המקצועי

ההכרה מתייחסת להחלפת הגוררות שנמסרו . בהתאם לתנאים המפורטים בהחלטה א"בנמל קצא

בין חברת החשמל  23.9.97במסגרת הסכם שנחתם ביום , 2000א בחודשים מאי ויולי "לקצא

, על פי ההסכם. א לבניית מזח פחם לפריקת אניות פחם ורכישת שירותי נמל"לישראל לבין קצא

עוד נקבע בהסכם כי אם לא הגיעו הצדדים . שך הפעלתןשנה ידונו הצדדים על המ 15לאחר 

. מתחייבת חברת החשמל לרכוש גוררות חדשות שלא יהיו נחותות מהגוררות הקיימות, להסכמה

א את קיום הוראות ההסכם והחלפת הגוררות בגין ירידת "דורשת קצא, לאחר תום התקופה, כעת

 .ותכוח הדחף של הגוררות וגידול בעלויות האחזקה השוטפ

שנה וההחזר בגינו נקבע לפי  22 -כמובהר כי אורך החיים הכלכלי של הגוררות הישנות הוערך 

 .ח"מיליון ש 7 -צפויה להיות כ 2017היתרה הבלתי מפוחתת בשנת . אורך חיים זה

 

 

 .אושרה פה אחד  –החלטה 
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 .2000-ס"התש, )חיוני

לקראת פרסום , ראשית: ל"הנ םמדובר בשני תיקונים לכללי: היועץ המשפטי מציג את הנושא

מוצע תיקון  מסמך ההליך התחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית

 20שנה במקום  25לכללים כך שתקופת העסקה בידי יצרן תעמוד על מקסימום של ) א(6סעיף 

שנים ולכן יש להאריך  20אורך חיי מתקן חשמל עולה על שנמצא כי הנימוק לתיקון זה הינו . כיום

 כדי להבטיח את פריסת התשלומים באופן שימזער עלויות לצרכני –את תקופת העסקה בהתאם 

מדובר בתיקון דחוף שצריך להתפרסם ברשומות טרם פרסום ההליך התחרותי ועל כן  .החשמל

) ב(5תיקון סעיף  -בהמשך לבקשת חברי המליאה הינו המוצע שני התיקון ה .דחוף לאשרו במליאה

וזאת על מנת , י הרשות כיום"ר במקום ע"י היו"תהיה ע PPAלכללים כך שסמכות אישור 

 . הרגולטורילהפחית את הנטל 

 
 .פרסום השימוע מאושר פה אחד –הסכמה 

 


