
 
 

 
 מדינת ישראל

 רשות החשמל
 

  

 
 

1 
 

U ירושלים, שהתקיימה במשרדי הרשות  09.01.2017  – 805' מסמליאת הרשות ישיבת 

 

 
 
 
 
 

 

 

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: 

 הסביבההמשרד להגנת  ,מרכז בכיר שינוי אקלים, מר גיל פרואקטור

 

 

Uמקצועי צוותU -

 ל חטיבת חשמל ורגולציה"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 מימון, מר עוז לוי

 יועץ לרשות, מר יוסי סוקולר

 המחלקה המשפטית, ד לימור בן יצחק"עו

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

 מחלקה משפטית –מירן בנימין  ד"עו

 ראש אגף אסטרטגיה נורית פלתר איתן' גב

 ראש אגף רישוי ופיקוח, מר משה שיטרית

 יהודה אגף תקציבים, רפרנט אנרגיה –ניב  שנירמר 

 ר הרשות"יועץ יו –קצבוי  יואבמר 

 ל"יועצת למנכ –ר חנית בן ארי "ד

 המחלקה הכלכלית –מר מיכאל תואתי 

 

 

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

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע
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U סדר היום 

 .ר"דבר היו .1
 .מ"הצעת החלטה אישור העברת שליטה בחברת כוכב אגירה שאובה בע –רישוי  .2

מיום ) 914( 1' תיקון החלטה מס –הצעת החלטה לשימוע -המשך דיון מהישיבה הקודמת  .3

ותיקון אמות מידה  MW 16הסדרה תעריפית ליצרנים קונבנציונליים מעל :" 10.12.2014

 .נילוות

 .שינוי מנגנון באמת מידה חיבור חריג -הצעת החלטה לאחר שימוע .4

 .הכרה בעלות החלפת גוררת פחם –הצעת החלטה לאחר שימוע  .5

 .אמת מידה חשבון חשמל רכוש משותף - הצעת החלטה לאחר שימוע .6

עמדת רשות החשמל במסגרת חובת התייעצות לעניין אישור עדכון  -הצעת החלטה  .7

 ).נוסף לסדר היום לאחר פרסומו(D Uפרויקט  –תוכנית הפיתוח של חברת החשמל 

 

 

Uדיון המליאה:U  
  

1. Uר"דבר היוU – להלן, ישנם שני נושאים שאינם על סדר היום אך נדון בהם לאור דחיפותם: 

 
U אורות עמוסצ "בג –עדכוןU – היועץ המשפטי מעדכן אודות פגישה שנערכה עם נציגי

רשות החשמל ' אורות עמוס נ 1119/16צ "אורות עמוס לאור החלטת בית המשפט בבג

לבחון אפשרות להגיע  מנת-לע, יום 14להיפגש בתוך שעיגנה את הסכמת הצדדים ', ואח

 .להסכמות

 

U עמדת רשות החשמל במסגרת חובת התייעצות לעניין אישור עדכון תוכנית הפיתוח של

 לרשות פנה והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות שר D –Uפרויקט  –חברת החשמל 

בבקשה לקבל את ,  פי דין-על התייעצות חובת במסגרת, 2016 דצמברב 28 מיום במכתב

לפיכך נושא זה . Dאת תוכנית הפיתוח לעניין ביטול פרויקט  לעדכןהתייחסותה לכוונה 

 .נוסף לסדר היום

 

 

2. U מ "הצעת החלטה אישור העברת שליטה בחברת כוכב אגירה שאובה בע –רישוי– 
 

 .נדחה למליאה הבאה       
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3. U מיום ) 914( 1' תיקון החלטה מס –הצעת החלטה לשימוע -המשך דיון מהישיבה הקודמת

ותיקון אמות מידה  MW 16הסדרה תעריפית ליצרנים קונבנציונליים מעל :" 10.12.2014

– Uלוות נ

המשיך את מבוקש ל, הקודמת ת המליאהבהמשך לישיב: הצוות המקצועי מציג את הנושא            

ותיקון  MW16ההסדרה התעריפית ליצרנים קונבנציונאליים מעל  תיקוןהדיון בנושא 

 . אמות המידה המתייחסות להסדרה זו

מסביר שהגמישות המשפטית מאוד קטנה כי לא מדובר בהסדרה חדשה אלא  חבר מליאה

 . הסדרה קודמתבתיקון 

בהחלטה וסוכם כי לעניין הגז יש  עולים בהצעת ההחלטהנושאים השונים הבנערך דיון 

 .לפנות לרשות הגז ובהתאם לסיכום איתם לעדכן את הצעת ההחלטה ולפרסמה לשימוע

 .רשות הגז כי זו הטבה שניתנה על חשבון צרכני הגז סוכם שזה יהיה בתיאום עם

 

4 . Uשינוי מנגנון באמת מידה חיבור חריג  -הצעת החלטה לאחר שימוע– 

מוצע לאשר ההחלטה כפי שפורסמה , מעדכן כי לא התקבלו התייחסויות לשימועהצוות המקצועי 

 .לשימוע

 .מאושרת פה אחד –החלטה 

 

5 .U הכרה בעלות החלפת גוררת פחם –הצעת החלטה לאחר שימוע – 

מוצע לאשר ההחלטה כפי שפורסמה , הצוות המקצועי מעדכן כי לא התקבלו התייחסויות לשימוע

 .לשימוע

 .מאושרת פה אחד –החלטה 

 

6 .U חשבון חשמל רכוש משותף "אמת מידה  -הצעת החלטה לאחר שימוע" – 

סוכם כי  בה, )507(דיון מישיבת המליאה הקודמת בהמשך ל: הצוות המקצועי מציג את הנושא .1

ייבחן וייבדק כיצד יעלה , י הדיירים"נושא ההחלה המנדטורית הקובע חלוקה שווה של התשלום ע

מוצע להחיל את התחולה הסוגיה נבחנה ובהתאם לבחינה . בקנה אחד עם הקבוע בחוק המקרקעין

המחדל ברירת כאשר , המנדטורית על מקומות צרכנות המנותקים מעל שנה מכל סיבה שהיא

אולם , היא חלוקה שווה בין כלל הצרכנים בנכסבין צרכני החיבור הציבורי החיוב לחלוקת 
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 .אחרת הקבועה בתקנון הבית המשותף הצרכנים יכולים להוכיח לספק השירות החיוני כל חלוקה

מכיוון שיש צורך להתאמת המחשוב עבור , 1.12.2017מועד התחולה של החלטה זו היא מיום 

, במהלך השנה ועד כניסת אמת המידה לתוקףיוני יודיע לכלל הצרכנים ספק שירותי ח .שירות זה

לחשבונות  כצרופה, פעמייםההודעה תופק לצרכנים . המוצע באמת מידה זו על קיומו של השירות

 .החשמל

 

 
 .אושרה פה אחד –החלטה 

 
7. U עמדת רשות החשמל במסגרת חובת התייעצות לעניין אישור עדכון תוכנית הפיתוח של

  – Dפרויקט  –חברת החשמל 
 במכתב לרשות פנה והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות שר: הצוות המקצועי מציג את הנושא

בבקשה לקבל את התייחסותה ,  פי דין-על התייעצות חובת במסגרת, 2016 דצמברב 28 מיום

השר לעדכן את  בכוונתתומכת   הרשות. Dאת תוכנית הפיתוח לעניין ביטול פרויקט  לעדכןלכוונה 

כדי  Dכי אין בביטול פרויקט , אך מוסיפה למען הסר ספק,  יבוטל  Dשפרויקט  כךתוכנית הפיתוח 

 . לבטל תוכניות אחרות ברשת או לשנותן

 

 .אושרה פה אחד –החלטה 

 


