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Uנוכחים: 

 המליאה חברי

 החשמל רשותר "יו, אילת אסףר "ד

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

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

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

 

UמשקיףU: 

 המשרד להגנת הסביבה, ל תעשיות "סמנכ ,שולי נזר' גב

 הסביבההמשרד להגנת  ,מרכז בכיר שינוי אקלים, מר גיל פרואקטור

 

Uמקצועי צוותU -

 חשמל ורגולציהל חטיבת "סמנכ, נורית גל' גב

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

 מנהל מינהל החשמל –סטפנסקי  איגורמר 

 היועץ המשפטי, ד מיכאל מקיה"עו

 ראש אגף צרכנות ופניות ציבור ,מירב יוסף ' גב

 ראש אגף מימון, מר עוז לוי

 יועץ לרשות, מר יוסי סוקולר

 אגף כלכלה, מר מיכאל תואתי

 המחלקה המשפטית, לימור בן יצחקד "עו

 מחלקה משפטיתה,אביעד דרורי  ד"עו

 ראש אגף אסטרטגיה איתן נורית פלתר' גב

 ראש אגף רישוי ופיקוח, מר משה שיטרית

 ופיקוח אגף רישוי, מר אורן בן שמעון

Uמשתתפים נוספיםU: 

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

 אגף תקציבים, רפרנט אנרגיה,ניב  שנירמר 

 ל תכנון כלכלי ואסטרטגי ברשות הגז"סמנכ -מר קונסטנטין בלוז 

 

 

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

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע
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U סדר היום 
 

   .ר"דבר היו .1

 : רישוי .2

מותנה באישור  -  י"הארכת תוקף רישיונות יחידות הייצור של חח -הצעת החלטה  .א
 הצו של שר האנרגיה

 *י"חמ אספקההארכת תוקף רישיון  -הצעת החלטה  .ב
 *.אספקההארכת תוקף רישיונות חלוקה ו –הצעת החלטה רישיונות פיתוח שאן  .ג
 .אתר מצר –מתן רישיון ייצור מותנה למקורות  -הצעת החלטה  .ד
 .הזוכה במכרז קרקע תמנע – EDFמתן רישיון ייצור מותנה ל -הצעת החלטה .ה
תוספת הארכת . מ"ש כוכב אגירה שאובה בע"תיקון רישיון מותנה ע -הצעת החלטה  .ו

 .צ אלומיי "מועדים מותנית בהכרעת בג
אישור העברת שליטה בחברת סאנשיין אנרגיות מתחדשות שלוש  -הצעת החלטה  .ז

 . מ"בע
 

הסדרה תעריפית : " 10.12.2014מיום   914מישיבה  1' תיקון החלטה מס -הצעת החלטה  .3
 .ותיקון אמות מידה נלוות" MW 16ליצרנים קונבנציונליים מעל 

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

 .בעניין קביעת תעריף בגין שירות התנעה שחורה –
 

 2016שינויים ועדכונים באמות מידה צרכנות דצמבר  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .5
תשומת ליבכם כי המחלקה המשפטית בוחנת את סוגיית ההחלה המנדטורית באמת (

 ").חשבון חשמל משותף"מידה 
 

 . של ספר אמות המידה' ד-'עריכת פרקים א -שימוע ציבורי .6
 

הארכת תוקף ההסדרים התעריפים למתקני  –הצעת החלטה לאחר שימוע ציבורי  .7

 ).נוסף לאחר פרסום סדר היום(U. טבעי מגה וואט הפועלים בגז 16-קוגנרציה הגדולים מ

 

 399מישיבה  1החלטה מספר : הצעת החלטה לשימוע ציבורי להארכת ההסדרות הבאות .8

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-והסדרה למתקני ייצור חשמל מביו

הסדרת ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות טורבינות 

 ).נוסף לאחר פרסום סדר היום( U.רוח קטנות

 

עסקאות עם ספק שירות (תיקון כללי משק החשמל  -הצעת החלטה לשימוע ציבורי  .9

 ).נוסף לאחר פרסום סדר היום( U.2000-ס"התש, )חיוני

 
 



 
 

 
 ישראלמדינת 

 רשות החשמל
 

  

 

 91012, ירושלים 1296ד .ת
 

 972-2-6217111: 
 

 
info@pua. il  

 Http: // www.pua.gov.il  
  

PO.Box 1296, Jerusalem,91012 
 

 972-2-6217122 
 

 

 
Uדיון המליאה:U  
  

1. Uר"דבר היוU – 

מיום  505' מסישנן שלוש הצעות החלטה שפורסמו לשימוע ציבורי בישיבת מליאה  .א

לא התקבלו ל "הנההצעות  שלושל .לסדר היום לעיל 7-9 כמפורט בסעיפים,  12.12.16

 . התייחסויות ועל כן מוצע להעלותן לסדר היום ולאשרן בישיבה זו
 .להעלות הצעות אלו לסדר היום חברי המליאה מסכימים

, עם משרד התשתיות הלאומיותהיועץ המשפטי מעדכן אודות הסכמות שהתגבשו  .ב

באופן שיאפשר מתן  )קוגנרציה(משק החשמל לעניין תיקון תקנות האנרגיה והמים 

חברי לומעדכן כי תועבר  יקול דעת לרשות בהארכת מועד אבן דרך סגירה פיננסיתש

הארכת אבן דרך עיקרי התיקון הינם  .בימים הקרובים רהמליאה הצעת החלטה לאישו

: בתנאים הבאים, סגירה פיננסית בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים נוספים

תואמת  שתהה, 35%ת נוסף של לאחר חילוט ערבו ,שיירשמו ובתנאים מטעמיםשתיעשה 

 בבעל ומשמעותי מובהק באופן תפגע ושלא החשמל משק בתחום השר מדיניות את

 המפרט בתצהיר מלווה בקשה היצרן יגיש זו מועד הארכת לצורך, בנוסף. אחר רישיון

 הארכת כי והקובע פיננסית סגירה הדרך  באבן לעמוד בכדי להשלים ממנו נדרש מה

 הקמת אם. פיננסית סגירה הדרך באבן לעמוד אותו תביא האמור הזמן בפרק המועד

 ביחס המממן הגורם של אישור גם היצרן ימציא, מממן גורם באמצעות ממומנת המתקן

 במימון ממומנת המתקן הקמת אם. האמור זמן בפרק הפיננסית הסגירה להיתכנות

  .הדירקטוריון אישור היצרן ימציא, עצמי

הצעת החלטה  Uבימים הקרוביםUלעקרונות שהתגבשו ויקבלו  חברי המליאה מסכימים

 . לאישורם בהתאם לעקרונות המפורטים לעיל

העברת הצעה לתיקון תקנות –הובאה בפני חברי המליאה הצעת החלטה  1.1.17יום ב

 .2017-ז"תשע, )תיקון)(קוגנרציה(לעיון השר  תקנות משק החשמל 

Uבסעיף קטן "מחיקת המשפט : כדלקמן, בכפוף לתיקון יחיד, ההחלטה אושרה פה אחד

 ."תימחק, "אלא אם כן האריך השר"הסיפא החל במילים ) ד(

 

 

) 1119/16(צ אורות עמוס "היועץ המשפטי מעדכן אודות דיון שהתקיים הבוקר בבג .ג

 ).6832/16( צ אלומיי"ואודות דיון שהתקיים בשבוע שעבר בבג

2. U רישוי–  
  :וממליץ לאשר את ההחלטות כדלקמןמציג את הנושאים  הצוות המקצועי

הארכת  – -  י"יחידות הייצור של חחשניתנו כת תוקף רישיונות Uהאר -לטה Uהצעת הח .א

מבוקש ו 1.1.2017יום י התקפים עד "תוקף רישיונות שניתנו ליחידות הייצור של חח

האנרגיה והמים , בהתאם לצו שר התשתיות הלאומיות, 1.1.2018להאריכם עד ליום 
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פרסום ההחלטה באתר הרשות יתבצע לאחר שהצו האמור  .שא הארכת המועד כאמורבנו

 .ברשומותיפורסם 

עד ליום  אספקהתוקף רישיון ה הארכת – י"חמ אספקהרישיון  תיקון –הצעת החלטה  .ב

, שר התשתיות הלאומיותלאחר אישורו של תיקון הרישיון ייכנס לתוקף  .1.1.2021

הצוות המקצועי ברשות יעביר לחברה עקרונות להפרדה  סוכם כי האנרגיה והמים

 .י תפעל ליישום ההפרדה"ש וחמ"י איו"גיאוגרפית של חמי ירושלים מחמ
 הארכת  – מ"בע) חשמל( פיתוח שאן–חלוקה ואספקה רישיונותתיקון  –הצעת החלטה  .ג

לאחר תיקון הרישיון ייכנס לתוקף  .1.1.2021תוקף רישיונות החלוקה וההספקה עד ליום 

 .האנרגיה והמים, שר התשתיות הלאומיותאישורו של 

 –הקמת מתן ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת מתן רישיון מותנה ל -הצעת החלטה  .ד

רישיון מותנה מתן  )אתר מצר(מ "חברת מים בעמקורות  -המחובר לרשת החלוקה 

מ "למקורות חברת מים בע רגיה מתחדשתלייצור חשמל בטכנולוגיה הידרואלקטרית באנ

 .לת הרישיון המותנההחברה עמדה בתנאי הסף הנדרשים לקב. )מאגר מצר(
 וולטאית     -מתן רישיון מותנה להקמת מתקן ייצור חשמל מאנרגית פוטו -הצעת החלטה .ה

מבקשת הרישיון זכתה  –מ "פארק סולארי תמנע בעלחברת המחובר לרשת ההולכה  

לייצור חשמל  מתקןרישיון מותנה להקמת במכרז קרקע ועמדה בכל התנאים לקבלת 

 .וולטאית-בטכנולוגייה פוטו

תיקון מספר  –מ"ש כוכב אגירה שאובה בע"תיקון רישיון מותנה ע -הצעת החלטה  .ו

בהתאם לתיקון ההסדרה  ביטול האפשרות למכירה בילאטרלית, ברישיון טעויות סופר

בעלת הרישיון פנתה גם בבקשה . המותקןהגדלת ההספק ו ,למתקני אגירה שאובה

 . ידי הרשות-להארכת מועדים אך בקשה זו לא נידונה בהצעת החלטה זו ותטופל בנפרד על

 מ"אישור העברת שליטה בחברת סאנשיין אנרגיות מתחדשות שלוש בע -הצעת החלטה  .ז

ניר עציון  –לצד שלישי  הקיימיםל שניים מבין שלושת בעלי האחזקות העברת שליטה ש –

 . מ"משק שיתופי חקלאות של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית בע

 
 .אושרו פה אחד ההחלטות 

 
3 .U הסדרה תעריפית : " 10.12.2014מיום   914מישיבה  1' תיקון החלטה מס -הצעת החלטה

  –Uותיקון אמות מידה נלוות " MW 16ליצרנים קונבנציונליים מעל 

הצורך , עם הזמן, התחדד, 2014 דצמברבמאז פרסום ההחלטה : הצוות המקצועי מציג את הנושא

 במחזור פתוח יםגמישמתקנים  עידוד הקמת: בדגש לנושאים הבאים, במספר עדכונים להחלטה

מתקשים מענה למתקנים במחזור פתוח ה; אשר יתנו מענה לשילוב אנרגיה מתחדשת בעתיד

מענה למתקנים במחזור משולב המבקשים הגנה על סיכון ההתחייבות ; לחתום על הסכם גז

הטכנולוגיות המועמדות בין סוגי  914והקצאה של המכסה שהוגדרה בהחלטה ; לרכישת הגז

  .לתת מענה לסוגיות אלוהעדכון להחלטה ואמות המידה הנלוות נועדו . לקום

רשות הגז ביקש להגיע לדיון בכדי להציג  ל לתכנון כלכלי ואסטרטגי ב"סמנכ -בלוז  קוסטנטיןמר 

 .את עמדתו 
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 .הדיונים וההחלטה תובא לאישור במליאה הבאהיימשכו נערך דיון והוסכם כי בשבועיים הקרובים 

חבר המליאה ביקש כי במליאה הקרובה יוצגו דרישות הגמישות הנדרשות ממתקנים באירופה 

 .צורך בגמישות לאור ריבוי המתחדשותשם יש 

 .ההחלטה תובא לאישור במליאה הבאה –הסכמה 

 

 

4 .U 20.4.2015מיום  460מישיבה ) 965( 3' עדכון להחלטה מס -הצעת החלטה לשימוע ציבורי – 
 –U בעניין קביעת תעריף בגין שירות התנעה שחורה

 

ההספק המותקן סף  לעניין  האמורה לעדכן את החלטה מוצע: הצוות המקצועי מציג את הנושא

עלות ההון של מתקני התנעה שחורה כך שישקפו עלות  לענייןו MW400-ל MW500-מיעודכן ש

ת הצמדות על מנת טבללהחלטה להוסיף כן מוצע  .של דיזל גנארטור במקום טורבינת גז פתוחה

 . לחדד את המרכיבים בתעריף

 

 .לשימוע ציבוריהצעת ההחלטה תפורסם  -הסכמה פה אחד

 

5 .U תשומת ( 2016שינויים ועדכונים באמות מידה צרכנות דצמבר  –הצעת החלטה לאחר שימוע
חשבון "ליבכם כי המחלקה המשפטית בוחנת את סוגיית ההחלה המנדטורית באמת מידה 

–  U")חשמל משותף
 

עניינה , הגיבו, הסוגיה המרכזית שנדרש לה הציבורהצוות המקצועי מציג את הנושא ומציין כי 

שהוצע בשימוע כשירות מנדטורי עבור אוכלוסיות מוחלשות " רכוש משותף -חשבון החשמל "

 .ושירות וולנטרי ליתר האוכלוסיה

מחברת התקבלו התייחסויות   - שהוצע בשימוע "הסדרי תשלום וגביה בין מחלקים"לעניין 

אשר טוענות כל אחת מצידה לחוסר סבירות  ,החשמל לישראל ומחברת החשמל מזרח ירושלים

 .ומידתיות בהסדר זה

 שמשך ככל האספקה לניתוק ומידתי מבוקר מנגנון מקים המוצע לדעת הצוות המקצועי ההסדר

מטרת ההסדר להביא לכך שמחד החוב לא יתפח ומנגד  .גדלים האספקה חובות והיקפי הזמן

 בין מידתית התנהלות  קובעת המידה מתא, כאמור .יאפשר שימוש מידתי בכלי אכיפה יעיל

 מאפשר כיום הקבוע שההסדר בעוד  החשמל חשבון תשלום אי של במקרים חיוני שירות ספקי

 .מיידי כמעט אספקה ניתוק

נושא ההחלה יש לבחון כיצד כי  "רכוש משותף -חשבון החשמל "היועץ המשפטי מציין לעניין 

. חוק המקרקעיןיעלה בקנה אחד עם , י הדיירים"המנדטורית הקובע חלוקה שווה של התשלום ע

חברי המליאה מציעים לבחון את הסוגיה עם רשות המים הגובה תשלום באופן יחסי מכל דייר 

מוצע כי הנושא ייבדק ובינתיים ירד מהצעת ההחלטה . עבור שימוש במים ברכוש המשותף

עד שתושלם , וההחלטה תאושר ללא סעיף זה רכוש משותף -חשבון החשמל וסק בהסעיף הע

 .הבדיקה
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עד , בכפוף להורדת הסעיף העוסק באמת מידה חשבון חשמל משותף, אושרה פה אחד – החלטה

 .U"רכוש משותף -חשבון החשמל "אמת מידה Uשל להשלמת הבדיקה בעניין החלה מנדטורית 

 

 

 

 

6 .Uשל ספר אמות המידה' ד-'פרקים א עריכת -שימוע ציבוריU  –
 

 1996-ו"התשנ, לחוק משק החשמל 13' בהתאם לתיקון מס: היועץ המשפטי מציג את הנושא

לצורך מתן , הרשות מחויבת לפרסם ברשומות את ספר אמות המידה, 1.1.16שנכנס לתוקף ביום 

בחודשים לקראת הפרסום ברשומות עסקו . תוקף מחייב לאמות המידה שמעמדן כחקיקת משנה

בעריכת הספר , ד אברמזון"ד תמר הקר ממשרד עו"יחד עם עו, הלשכה המשפטיתנציגי האחרונים 

ד לספר ובכוונתנו -עתה הסתיימה עבודת העריכה של פרקים א .רסום ברשומותוהתאמתו לפ

במקביל נמשכת עבודת עריכת פרקים . לפרסמם לשימוע ציבורי בטרם נעבירם לפרסום ברשומות

 .ח לצורך הכנתם לפרסום-ה
 :עיקר הפעולות שנעשו בעבודת העריכה של ספר אמות המידה הינם כדלקמן

 ההבהרת ניסוח אמות המיד .א

 דיוק ההגדרות בפרק ההגדרות  .ב

 יצירת אחידות ועקביות בניסוח המושגים לאורך הספר .ג

 מחיקת סעיפים שאינם בתוקף .ד

 הוצאת הסעיפים העוסקים בחובות הדיווח לספר הדיווחים .ה

 יצירת סדר רציף ונכון של סעיפים .ו
הוספו הערות שוליים המציינות הסברים ונימוקים , על מנת להקל על הציבור בהבנת התיקונים

 . לתיקונים
 
 

 .ד המתוקנים יפורסמו לשימוע ציבורי-פרקים א -הסכמה פה אחד

במקום ( 15% –בהתאם להערת חבר המליאה תתוקן ההגדרה של אנרגיה סולארית עד שימוש ב 

 בדלק הפוסילי) 30%

 

 
7. U הארכת תוקף ההסדרים התעריפים למתקני  –הצעת החלטה לאחר שימוע ציבורי

 .מגה וואט הפועלים בגז טבעי 16-קוגנרציה הגדולים מ
 . 12.12.16מיום  505' הוחלט על פרסום הצעת ההחלטה לשימוע ציבורי במליאה מס

 . מוצע לאשר –לא התקבלו התייחסויות לשימוע הציבורי 

 .פה אחד תמאושר   -החלטה 
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8. U1החלטה מספר : שימוע ציבורי להארכת ההסדרות הבאותאחר הצעת החלטה ל 

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

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

בי והחלטה גז במתקני עיכול אנאירו-קביעת תעריף והסדרה למתקני ייצור חשמל מביו

לעניין הסדרת ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת  1' מס

 . באמצעות טורבינות רוח קטנות
 . 12.12.16מיום  505' הוחלט על פרסום הצעת ההחלטה לשימוע ציבורי במליאה מס

 . מוצע לאשר –לא התקבלו התייחסויות לשימוע הציבורי 

 .מאושרת פה אחד   -החלטה 

 

9. Uעסקאות עם ספק (תיקון כללי משק החשמל  -שימוע ציבורי אחר הצעת החלטה ל

 .2000-ס"התש, )שירות חיוני
 . 12.12.16מיום  505' הוחלט על פרסום הצעת ההחלטה לשימוע ציבורי במליאה מס

 . מוצע לאשר –לא התקבלו התייחסויות לשימוע הציבורי 

 .מאושרת פה אחד   -החלטה 
 


