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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 וותצU: 

 ל חטיבת חשמל ורגולציה"סמנכ, נורית גל' גב

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

 היועץ המשפטי, היד מיכאל מקי"עו

 חברת פארטו, יועץ לרשות, מר יוסי סוקולר

 המחלקה המשפטית, ד לימור בן יצחק"עו

   אנרגיות מתחדשותתחום ראש , מר חוני קבלו

 ר רשות החשמל "בכיר ליויועץ , מר יואב קצבוי

 ראש אגף אסטרטגיה –נורית פלתר ' גב

 מזכירת המליאה -אסנת מרום' גב
 

 
Uסדר היום:  

 

 .לצרכני חברת חשמל, 2016עדכון תעריף שנתי  .1
וולטאית -עקרונות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו .2

 .למתקנים המחוברים למתח גבוה ומתח נמוך
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע
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Uדיון המליאה:U  
  
1. U לצרכני חברת חשמל, 2016עדכון תעריף שנתי: 

 
הצעה זו באה על . הנוכחי יהיה תקף לשנהמציע שהעדכון השנתי , ר אסף אילת"ד, ר הרשות"יו

 .מנת לשדר יציבות למשק החשמל

ויכלול חישוב של עקום הביקוש בפועל למרבית  2017העדכון השנתי הבא יבוצע בדצמבר 

, 2017בעדכון שלאחר מכן יידרש עדכון לשנת  אם. 2018החודשים לשנה זו וכן תחזית עד סוף שנת 

 .הוא יבוצע במסגרת אותו עדכון

 .הייצור ירד בחצי אחוזרכיב , 3.7%-התעריף הביתי יעלה ב :ףנתוני התערימציגה תניב רופא ר "ד

המעבר מהתעריף שפרסמנו לשימוע ובין התעריף המוצע להחלטה מוסבר בעיקר על ידי העליה של 

 . מחירי הפחם

 :עיקריים רכיביםשלושה מוסבר על ידי ר מהתעריף הקיים לתעריף המוצע מעבה

 .'קוגנרציה וכויחידות , כניסת תחנת דליה -המשקי  הספקההגדלת  .א 

 .הייצור ףייחוס עלויות בהיקף שונה בין התעריף המערכתי ותערי .ב 

 .י מהעדכון הקודם לעדכון הנוכחי"שונים בין הצרכנים ובין חח החזרי חוב .ג 

 .בעיקר בחודשיים האחרונים, מחירי הפחםהתפתחות המראה את  גרף מוצג

צוין כי הצוות המקצועי ברשות מפרסם את התפתחות . נשאלת השאלה מה יקרה עם מחיר הפחם

חבר מליאה הציע שהצוות המקצועי יציג במליאה גם צפי של התפתחות . המדדים מידי חודש

  .מחירי הפחם

התייחסות  בהחלטה תווספהה, שנשלח לחברי המליאה בנוסף לחומרתניב רופא מוסיפה כי 

ואינה מייצרת עלויות נוספות ביחס לחומר  הכרה זו היא סופית .בעלויות חלקי חילוף הכרהל

התוספת עדכון השנתי הקודם נאמר שהצורך בתוספת זו נובע מכך שב. שנשלח לחברי המליאה

 .היא זמנית ולכן יש צורך באמירה על סופיות ההכרה

 :ותהחלט

במסגרת זו גם . לבסיס ייצור על מתודולוגיה חדשהבאופן מיידי עבוד חל להרשות ת .1

 .תיבחן המתודולוגיה של התעריף המערכתי ויבוצעו התאמות גם בה

 .העדכון השנתי הבאיהיה  2017בדצמבר  .2

בעלות  שכן עלול להיות מצב של עליה מדדית, באופן גורף עדכון תעריףאי מוצע לא להתחייב ל

 . אחרת נהיה חשופים לחובות בהיקפים גדולים, ואז יהיה צורך לעדכן 3.5%-המוכרת של למעלה מ

 .מחייבת שימוע 3.5% -בלא הסייג של ה שנהלהתחייבות על אי עדכון התעריף , בנוסף

, בעלות המוכרת 3.5% -שקל עדכון רק אם תהיה חריגה של למעלה מייסוכם כי , לאור זאת

  .בבסיס התעריף קבועבהתאם ל

כולם  .עליו עובד הצוות המקצועי, בסיס תעריף הייצור החדשלערוך דיון על עקרונות  מבוקש

 .מסכימים שזה נחוץ

מוצע . מדובר בעניין מהותי. התעריף פוגע בה ביהעלי. לתעשייהשמדובר במכה  חבר מליאה מציין

 .החשמלמשק חוק  תיקוןלקיים דיון במליאה על 
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הצוות המקצועי התייחס ואמר שהמענה לעליית מחיר החשמל לתעשייה הוא התייעלות 

 .רבים לטובת סיוע לתעשייה ממשלתיים לתחום זה מוקצים משאבים. אנרגנטית

 

 .ההחלטה התקבלה פה אחד

 

2. Uוולטאית למתקנים -עקרונות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

 :בוה ומתח נמוךהמחוברים למתח ג
 

 . הצוות המקצועי מציג את הצעת ההחלטה

על ) 'החלטת טרקרים'" (תעריף בגין אנרגיה נוספת המיוצרת במתקן"דיון על החלת החלטת 

הצוות המקצועי מציע שלא להחיל את ההחלטה על ההליך שכן ממילא בעלויות . ההליך התחרותי

לאור התנגדות חלק מחברי . שהיא יוצרתלמורכבות הנוכחיות פוטנציאל התועלת שבה אינו שקול 

הצוות מסביר את . מתנהל דיון על הפרטים הטכניים של ההחלטה, המליאה לאי החלת ההחלטה

לבסוף מוסכם כי ההחלטה לא תוחל על . אופן יישום מנגנון ההתחשבנות במסגרת ההחלטה

ביעת תעריף עבור האנרגיה ההליך התחרותי אך יתווסף סעיף המתייחס לאפשרות העתידית של ק

 . הנוספת המיוצרת מעבר לכמות הבסיסית

, העובדה שאין עוד אבני דרך יש להדגיש את: המליאה ממשיכה להעיר להצעת ההחלטה כדלהלן

נספח המפרט את הסרת החסמים בתחום המתחדשות בשנים  ולהוסיף, שנה 23-שהתעריף הוא ל

 .ההערות מתקבלות). ויות קרקעעל, מיסוי, ארנונה, היטל השבחה(האחרונות 

חברי המליאה שואלים כיצד תיבדק מגבלת הריכוזיות ומה התנאים למימוש זכיה באמצעות 

ניתן להעביר את הזכות לבנות את המתקן : הצוות המקצועי משיב ומפרט את ההצעה – אחרים

, תמגבלת הריכוזיות תיבדק מדגמי. בכפוף למגבלות המפורטות בהצעת ההחלטה, לאחרים

 .והאחריות היא על הזוכה

מסוכם שחברי המליאה יראו את האומדן המפורט בהצעת ההחלטה טרם פרסום ההליך 

 .התחרותי

 

 .ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

 

 

 


