
 
 

 
 מדינת ישראל

 רשות החשמל
 

  

 
 

1 
 

 א"ת שהתקיימה בקריית הממשלה 26.1.2017  –509' ישיבת מליאת הרשות מס

 

 
 
 
 
 

 :נוכחים

 המליאה חברי

 החשמל רשותר "יו, אילת אסףר "ד

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

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

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

 נציג ציבור מטעם משרד האוצר –מר חיים פרננדס 

 :משקיף

 המשרד להגנת הסביבה, מרכז בכיר שינוי אקלים, מר גיל פרואקטור

 

- מקצועי צוות

 ורגולציהל חטיבת חשמל "סמנכ, נורית גל' גב

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

 מנהל מינהל החשמל,סטפנסקי מר איגור

 היועץ המשפטי, ד מיכאל מקיה"עו

 ראש אגף מימון, מר עוז לוי

 יועץ לרשות, מר יוסי סוקולר

 המחלקה המשפטית, ד לימור בן יצחק"עו

 ראש אגף אסטרטגיה ,נורית פלתר איתן' גב

 ראש אגף רישוי ופיקוח, שיטריתמר משה 

 אגף רישוי ופיקוח, מר עלאא פחורי

 ר הרשות"יועץ יו ,מר יואב קצבוי

 מזכירת המליאה ,אסנת מרום' גב

 :משתתפים נוספים

 האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיותל "יועצת למנכ –ר חנית בן ארי "ד

 אגף תקציבים, רפרנט אנרגיה,מר שניר ניב 

 

 

 

 

 

הפרוטוקולים נערכים בדרך של תמצות עיקרי הדיון ואינם כוללים נושאים שנקבע כי אינם מתאימים 
סוגיות , סודות מסחריים, העולים לפגוע בפרטיות של אדם או חברהכגון דיונים בעניינים , לפרסום

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע
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 סדר היום 

 .ר"דבר היו .1

 :רישוי .2

רוח בראשית , רימון(מותנים להקמת חוות טורבינות הצעת החלטה לתיקון רישיונות 
 .)ועמק הרוחות

הצעת החלטה בעניין ביטול רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית 
 ).א"פז(קוגנרציה 

 .למימושניתוח הצורך וחלופות מסמך  - אגירת אנרגיה בישראל .3

) 914( 1' תיקון החלטה מס –הצעת החלטה לשימוע -דיון מהישיבה הקודמת  המשך .4

ותיקון  MW 16ליצרנים קונבנציונליים מעל  תעריפיתהסדרה " :10.12.2014מיום 

 .אמות מידה נלוות 

 .אנרגיה למספקים שאינם בעלי רישיון ייצורשיונות הספקה יר -דיון  .5

 .לסטיניתפהכרה בעלות תעריף זמני למכירת חשמל לרשות ה -הצעת החלטה לשימוע  .6

  :דיון המליאה
  

מברך את חבר המליאה החדש מר חיים פרננדס עם מינויו כחבר ר "היו – ר"דבר היו .1

 .רשות החשמלמליאת 
 :מעדכן על מספר נושאים שהתרחשו השבועהיועץ המשפטי 

התקבל  17.1.17ביום  – ואחריםרשות החשמל ' אלומיי אגירה שאובה נ 6238/16צ "בג

. ₪ 50,000המורה על דחיית העתירה תוך חיוב העותרת בהוצאת בסך  זהצ "ד בבג"פס

המועד לעמידה באבן הדרך הארכת בקשת עניין משרד המשפטים לנערכה פגישה בבהמשך 

צ הודענו שכל עוד לא ניתן "בתגובתנו לבג. חודשים 18-ב של כוכב הירדן סגירה פיננסית

הרשות לא תידרש לבקשה להארכת המועד של כוכב הירדן ומשיינתן צ אלומיי "בבגד "פס

כן הודענו כי כל עוד לא . ד יידרש לרשות פרק זמן סביר להחליט בנוגע לבקשה זו"פס

ובא החלטה בנושא הארכת מועדים ת -לפיכך. לא יפקעשל כוכב הירדן הוחלט הרישיון 

 .בנושא המשפטיתסתיים הבחינה שתלמליאה הבאה לאחר 

נייר חדרה , ל"כי, א"פז(פים "יח 4המדובר בעתירות של  –התעריפים המערכתיים  צ "בג

התקיים דיון   23.1.17ביום  .ושל חברת החשמל מנגד בעניין התעריף המערכתי) ן"ובז

לעניין הטענה בדבר ההחלה . והעתירות נדחו ש קיבל את עמדת המדינה"ביהמ .ש"בביהמ

של התעריף המערכתי הוציא בית המשפו צו על תנאי והרשות תצטרך הרטרואקטיבית 

 .ימים לנושא זה בלבד 30להגיב בתוך 

 תפוגן תעשיות' ונ אנרגיה אספקת הנגב שער' נ הרשות' נ החשמל חברת 6478/15 צ"בג  

 -מ"בע
 . ד בנושא"צ וכעת אנו ממתינים לפס"התקיים היום בבוקר דיון בבג
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רוח בראשית , רימון(מותנים להקמת חוות טורבינות הצעת החלטה לתיקון רישיונות  .2

  )ועמק הרוחות

ל פנו לרשות בבקשה לתיקון "הנהרישיונות בעלות : הצוות המקצועי מציג את הנושא

והארכת אבן הדרך המעידה על ביצוע , 2014בשנת להן אשר ניתנו , הרישיונות המותנים

דשים מטעמים וח 12נתבקשה הארכה של . ביצוע סקר חיבורהפקדת תוכנית המתקן ו

כדי  חודשים בלבד וזאת 10על מתן הארכה של  ממליץצוות המקצועי ה .סטאטוטוריים

  .למנוע תיקון המועדים להמצאת היתר בנייה וסגירה פיננסית

 

 .אושרה פה אחד –החלטה 
 

הצעת החלטה בעניין ביטול רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל טכנולוגיית 

 קוגנרציה (פז"א)

) א"פז(פז בית זיקוק באשדוד  - המותנה  בעלת הרישיון :הצוות המקצועי מציג את הנושא

. והטלת התעריף המערכתי 2016עדכון תעריף לבטל את הרישיון המותנה עקב  הביקש

 –כיוון שבעלת הרישיון טרם הגיעה לשלב הסגירה הפיננסית . ממליצים לקבל את הבקשה

חברי המליאה העירו כי אין טעם בלקיחת ערבות  .תושב לה הערבות שהופקדה במלואה

 .בטרם סגירה פיננסית אם לא מחלטים אותה גם כשהיזם מבטל רישיון

ט ערבות אם לא מגיעים לאבן הדרך חברי המליאה מעירים על כך שזה בעייתי שאין חילו

 .כי משק החשמל מסתמך על הקמת התחנות האלו, של סגירה פיננסית

צומצמה פרשנות התקנות כך ולכן  כצעד עונשינתפסת הערבות שמסביר היועץ המשפטי 

אז יש חילוט  –עצמה פיננסית באבן הדרך סגירה  שבעל הרישיון לא עמד שרק במקרה 

רצוי לכך שהמדינה שיהוו פתרון השרים יכולים לקבוע אגרות עוד מסביר כי  .ערבות

 .משקיעה משאבים בטיפול בבקשות לרישיון ובפיקוח על בעלי רישיונות

 .י הצוות המקצועי ברשות"סוכם כי ייבחן תיקון נושא הערבויות טרם סגירה פיננסית ע

 

 .אושרה פה אחד –החלטה 
 

 – וחלופות למימושניתוח הצורך מסמך  –אגירת אנרגיה בישראל .3

להגדיל את המכסה הקיימת למתקני ייצור בטכנולוגיית אגירה הרשות בחנה אם יש צורך 

על מנת לאפשר הקמת מתקן  ,מגה וואט 800שאובה מעבר למכסה הנוכחית שעומדת על 

לאור הצפי  ,ישראלב משק החשמלנעשה ניתוח של צרכי האגירה ב, לצורך הבחינה. שלישי

 :ןבישראל הצורך באגירה תועלות עבור ההנמצא כי . 2030לקליטת אנרגיה מתחדשת עד 

איזון לשינויים לא מתכוננים , תחליף להקמת הספק, מענה לעלייה מהירה של העומס נטו

 .עקב שינויים לא צפויים במזג וקליטת אנרגיה מתחדשת בשעות שפל
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רזרבה : כגון(להשתמש באמצעים אחרים ותר זול של הרשות עולה כי יהראשונית מבדיקה 

. מאשר באמצעות טכנולוגיית אגירה שאובה) טורבינות גז גמישות וניהול ביקושים, סובבת

אשר עלותו צפויה לרדת בשנים , קיים גם פתרון של אגירה באמצעות סוללות, בנוסף

י על מנת "בחחט "בימים אלה פועל הצוות המקצועי ברשות יחד עם יחידת תפ. הקרובות

 .העבודה עתידה להתפרסם בעוד מספר חודשים. רחב יותר באופןלבחון את צרכי האגירה 

שלא להגדיל את מכסת האגירה השאובה  כרגע ל הרשות ממליצה"לאור כל הנתונים הנ

 .י"ט בחח"משיך לבחון את יעד האגירה המתאים בשיתוף יחידת תפמוהצוות המקצועי 

עשית עבודה מתמשכת בעניין ונכון לעכשיו הרשות לא מוצאת שיש ר מבהיר שנ"היו, כמו כן

במקביל נעשית עבודה מאומצת , צורך להגדיל את המכסה וזו המלצתה לשר נכון לעכשיו

 .בנושא זה והנושא ימשיך להיבחן

 .הנושאלקבל כל חצי שנה עדכון מהצוות המקצועי על  יםמבקש חברי המליאה

אושרה פה אחד בכפוף לכך שתוצג התקדמות העבודה כל חצי שנה לחברי  –החלטה 

 .המליאה וכי חברי המליאה יקראו ויאשרו את המכתב הסופי שהועבר אליהם

מיום ) 914( 1' תיקון החלטה מס –הצעת החלטה לשימוע -דיון מהישיבה הקודמת  המשך .4

ותיקון אמות מידה  MW 61ליצרנים קונבנציונליים מעל  תעריפיתהסדרה :" 10.12.2014

 ."נלוות

מובאת ההחלטה המתוקנת  –לאחר מספר דיונים בנושא : הצוות המקצועי מציג את הנושא     

מסלול תווסף להחלטה ה :תמצית השינויים שבוצעו. טרם פרסום שימוע לאישור המליאה

בגין ניתן מענה לסיכון של יצרני החשמל ; במחזור פתוח יםייצור גמישמתקני לנוסף 

הוסדרה חלוקת המכסה בין סוגי הטכנולוגיות וגובשה התייחסות  ;התחייבות רכישת הגז

  . לתעריף הולכת הגז ליצרנים במחזור פתוח בהמשך לשימוע שפרסמה רשות הגז

 .מאשרים פה אחד פרסום השימוע –הסכמה 

      אנרגיה למספקים שאינם בעלי רישיון ייצורשיונות הספקה יר -דיון  .5

  .הנושא נדון ולבקשת חלק מחברי המליאה המשך הדיון נדחה למליאה הבאה

 .הנושא נדחה למליאה הבאה

   תעריף זמני למכירת חשמל לרשות הפלסטינית–הצעת החלטה לשימוע  . 6

נחתם הסכם המסדיר את תשלום חובות  13.9.2016 -ב : הצוות המקצועי מציג את הנושא

אשר יסדיר את  PPAי ובו נקבע כי בטווח של חצי שנה ייחתם הסכם "הרשות הפלסטינית לחח

קביעת . אספקת החשמל בשטחי הרשות הפלסטינית ובמקביל ימנע הצטברות חובות בעתיד

עליון עם הפעלתה של התעריף במתח עליון נדרשת כבר עכשיו לאור תחילת מכירת חשמל במתח 
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 תהרשות קובעת תעריף מכירה זמני לרשות הפלסטיני. תחנת משנה בבעלות הרשות הפלסטינית

י לפי מתח החיבור בניכוי עלות התעריף החברתי הכלול "תעריף לצרכני חחהאשר מבוסס על 

נועד לסבסד אזרחים ישראלים נזקקים ולא יחול על החברתי תעריף ה .בתעריפים המערכתיים

 .מכיוון שאינם מקבלים שירות זה, תושבי הרשות הפלסטינית

 .בו נחתם הסכם להחזר החוב 13.9.2016מיום חל ויהוא התעריף הסופי כאשר ייקבע 

 .מאשרים פה אחד פרסום השימוע –הסכמה 
 


