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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 צוותU: 

 ל חטיבת חשמל ורגולציה"סמנכ, נורית גל' גב

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

 היועץ המשפטי, היד מיכאל מקי"עו

 ובקרה ראש אגף רישוי, מר משה שטרית

 ראש אגף הנדסה, מר משה בן יאיר

 ראש אגף מימון, מר עוז לוי

 ראש אגף כלכלה, מר מנחם קמיש

 חברת פארטו, יועץ לרשות, מר יוסי סוקולר

 כלכלהאגף , מר מיכאל תואתי

 המחלקה המשפטית, ד לימור בן יצחק"עו

   אנרגיות מתחדשותתחום ראש , מר חוני קבלו

 ר רשות החשמל "בכיר ליויועץ , מר יואב קצבוי

 משפטיתהמחלקה ה, אביעד דרורי ד"עו

 

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

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע
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U סדר היום 
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   –רישוי  .2
  .מ"בקשה לאישור העברת שליטה ברישיון אנרגיית רוח ירוקה בע .א
בקשה לאישור שינוי בעלי שליטה ברישיונה המותנה של חברת אשלים סאן פי וי  .ב

 .מ"בע
 .מ"פארק סולארי זמורות בע –אישור לשעבוד נכסים  .ג
מסלול סאן ושובל , יטבתה סאן, גרופית סאן, אליפז סאן –אישור לשעבוד נכסים  .ד

 .סאן
 

 . יידוע -הבטחת מלאי חרום ליצרנים פרטיים  .3

 " 2016עדכון שנתי לתעריף החשמל " :פ בנושא"שימוע בע .4

קיבוץ אושה ואחרים נגד רשות החשמל  1614-02-10א "תי בתיק "פשרת חח -יידוע  .5

 ).נוסף לסדר היום לאחר פרסומו(ת החשמל רוחב
 
 

 

Uדיון המליאה:U  
  

1. Uר"דבר היו 

 

2. Uרישוי 
 

Uמ"אישור העברת שליטה ברישיון אנרגיית רוח ירוקה בעU : 

עומדת ומציין כי בחן את בקשת העברת השליטה ומצא כי היא הצוות המקצועי מציג את הנושא 

כי , מציין. 15.5.2012 מיום " אופן בחינת בקשות להעברת שליטה"בדרישות בהתאם למסמך 

שנה ובהחלטת מליאת הרשות מיום  15למשך  6/11/2001מדובר ברישיון אשר ניתן ביום 

לאשר ממליץ הצוות המקצועי באגף הרישוי , לאור האמור .בשנה נוספת הוארך תוקפו 3/11/2016

 .כאמור את הבקשה 

 
 . ברוב קולותאושרה  –החלטה 

 .מנוע חבר מליאה אחדושלושה חברי מליאה אישרו 

 
Uמ "אישור שינוי בעלי שליטה ברישיונה המותנה של חברת אשלים סאן פי וי בע: 

אישור שינוי בעלי שליטה ברישיונה ומציין כי בחן את בקשת  הצוות המקצועי מציג את הנושא

כי הן  כן מציין. ומצא כי הבקשה עומדת בדרישותמ "המותנה של חברת אשלים סאן פי וי בע

הינן בעלות , מ והן בעלות השליטה בה"י נובל ישראל בע'אף אנרג. די. אי, מקבלת האחזקות

חשמל ואולם לדעת הצוות המקצועי ברשות אין אחזקות במישרין ובעקיפין ברישיונות במשק ה

באחזקות אלו כדי למנוע את העברת האחזקות המבוקשת שכן ההספק המצרפי אינו עולה כדי 
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 כי יןוצ כמו כן.  2013-ד"התשע, ריכוזיות כהגדרתה בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות

 .וקשהתקבל אישור מאת רשות ההגבלים העסקיים לביצוע המיזוג המב

 . כאמור לאשר את הבקשהממליץ הצוות המקצועי באגף הרישוי , לאור האמור

 
 .אושרה פה אחד –החלטה 

 
U מ"פארק סולארי זמורות בע –אישור לשעבוד נכסים : 

 
פארק סולארי  –שעבוד נכסים ישור הצוות המקצועי מציג את הנושא ומציין כי בחן את בקשת א

ממליץ הצוות המקצועי באגף , לאור האמור .תבדרישו מ ומצא כי הבקשה עומדת"זמורות בע

 .כאמורהרישוי לאשר את הבקשה 

 
 .אושרה פה אחד –החלטה 

 
U מסלול סאן ושובל סאן, יטבתה סאן, גרופית סאן, אליפז סאן –אישור לשעבוד נכסים: 

 
לחמש החברות נכסים  ישעבודישור ת אוהצוות המקצועי מציג את הנושא ומציין כי בחן את בקש

ממליץ הצוות המקצועי באגף הרישוי , לאור האמור .תת בדרישוועומד ותומצא כי הבקשל "הנ

 . כאמור ותלאשר את הבקש

 .אושרה פה אחד –החלטה 

 
3. U יידוע -הבטחת מלאי חרום ליצרנים פרטיים . 

נשלח מייל לחברי המליאה טרם המליאה לפיו הצוות המקצועי מבצע עבודה על  .ירד מסדר היום

באתר היקף המלאים התפעוליים הדרושים ליצרנים הפרטיים על מנת שלא לפגוע במצבת המלאי 

 .שהתבקש להגישם בהקדם, העבודה תסתמך על נתוני מנהל המערכת. שלהם

 .ליאהתובא הצעת החלטה בנושא לדיון במ, עם סיום העבודה

 

4. U2016עדכון שנתי לתעריף החשמל : "פ בנושא"שימוע בע "U– 
 :הגיעו להשמיע התייחסותם נציגי הגורמים הבאים

 סי. פי. או
 דליה

 גלובל פאואר
 נרל אינריגס'ג

 בנק לאומי
 חברת החשמל

 התאחדות התעשיינים
 ארדינסט בן נתן 

 פורום יצרני חשמל
 רמת נגב אנרגיה

 כלל ביטוח
 נשרים ומשאב אנרגיה

 דוראד אנרגיה 
 כיל 
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 :י הגורמים לעיל"שהועלו ע התייחסויותלהלן עיקרי ה

 .פ"מודים לרשות על הגברת השקיפות בפרסום הנתונים ועל הזמנת הגורמים לשימוע בע .א

 .תעריף הייצור הקבוע בהחלטה אינו משקף עלויות נוכחיות ויש להעלותו .ב

היחידה למי שמוכר בילאטרלית ולכן ככל שמועברים תעריף הייצור הינו ההכנסה  .ג

 .הפרוייקט הייצור לתעריף המערכתי זה פוגע קשות בהכנסותתעריף רכיבים מ

אך לפרויקטים , אולי מתאימה לחברת החשמל ,הכוללת פיצוי בגין פיגור ,שיטת התעריף .ד

השיטה אינה מתאימה וגורמת לזעזועים   Project finance -הממומנים בשיטת ה

 .שנתיים

למרות שבפועל לא השתנה דבר  60%-הצעת ההחלטה תעלה את התעריף המערכתי בכ .ה

שנת "מכאן למדים שיש לבדוק את המתודולוגיה של הרשות  לאחר . י"בעלויות חח

פוגעת בסקטור , יוצרת עיוותיםולבחון אם היא רלוונטית לאור העובדה שהיא " הרצה

  .הרשות רוצה לעודדזו לא מדיניות הממשלה ולא דבר ש. י"ומיטיבה עם חחפרטי ה

גם  ןשכ, י הרשות"עד לאחר שתיקבע מתודולוגיה חדשה ע עדכוןמוצע לדחות את ה .ו

לקביעת  2010ושהמתודולוגיה משנת  לרשות ברור שצריכה להיקבע מתודולוגיה חדשה

ובה חוקית על הרשות לעדכן את מה גם שאין ח .בסיס הייצור כבר אינה רלוונטית

כפי , יוחזרו, אם יהיו, י"ברור שהחובות לחח, ככל שיידחה השימוע .התעריף באופן שנתי

 .שקרה בהחלטה על התעריף המערכתי

, בחברהובונוסים באם תתקבל הצעת ההחלטה היא תגרום לדחיית חלוקת דיבידנדים  .ז

 . עובדה המראה על הזעזוע שגורמת ההחלטה

הרגולטור הופך לגורם סיכון במקום להיות , בשל אי עקביותו -ות רגולטורית חוסר וודא .ח

 .קשה מאד להעריך את הסיכון הרגולטורי. עוגן בפרויקטים במשק החשמל

הצעת ההחלטה פוגעת קשות ביחסי הכיסוי ובחוסן הפיננסי של הפרויקטים ולכן הגופים  .ט

יש  .הליכי מימוןואף עוצרים  המממנים מאד נרתעים ממימון פרויקטים במשק החשמל

אך , יותר מחירי הגז הגיעו לרצפה ולכן לא יורדים. תחנות שמתקרבות לדיפולט

מחירי  ,למשל ,ההכנסות יורדות בגלל שינויים אקסוגניים שלא קשורים לפרויקטים כמו

 . עוצמת השינויים מאד גדולה ולא נחזתה על ידי הגופים המממנים. שער הדולר, הפחם

שכן הן פזורות על אתרים רבים והסיכוי , כח קטנות מגדילות את היתירות במשקתחנות  .י

בכל ההספק נמוך ביחס לסיכוי לפגוע בתחנת ייצור אחת גדולה ולכן בעת חירום לפגוע 

 .ולשלם פחות עלויות גיבוי שהם מקנים למשקהן צריכות ליהנות מהתועלת 

גם הרשות . דאות במשק החשמליוצר אי ו 2013הצניחה של תעריף הייצור מאז שנת  .יא

 .הניחה שתעריף הייצור צפוי לעלות ואף העבירה מסמך בכתב על כך

התעריף המערכתי נועד לחלוקה הוגנת של העלויות הכלל משקיות אך עדיין יש רכיבים  .יב

 . או שנכללים בחסר, שאמורים להיכלל בתעריף זה ואינם נכללים

, אך הרשות לא כללה אותם, רכיב היצוריש רכיבים נוספים שאמורים להיות כלולים ב .יג

 .כמו למשל עלויות חריגות של הקמת תחנות או העלות הנוספת של מלאי חלקי חילוף

י להתייעל ולסגור תחנות לא "תעריף הגיבוי המוצג בהצעת ההחלטה אינו מתמרץ את חח .יד

 .יעילות
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 .הפחם מחירי: לדוגמא, ישנו שימוש בנתונים לא עדכניים השפורסמ בהצעת ההחלטה .טו

אגורות  2 -אשר הסיטו כ, בחישוב התעריף יש טעויות שניתן לעמוד עליהם באופן פרטני .טז

 .יש לתקן טעויות אלה. מתעריף הייצור לתעריף המערכתי

בעדכון השנתי רכיב האנרגיה של המתחדשות . יש חוסר עקביות בחישובים של הרשות .יז

בעוד שחישוב , UCOD -נקבע בהתאם לעלות השולית המחושבת על ידי תוכנת ה

המפורסם על ידי מנהל  EXPOST -מחושב לפי ה צרניםהקנסות בגין הסטיות של הי

 -העולה בערכו הממוצע על מהעלות השולית הממוצעת המחושבת בתוכנת ה, המערכת

UCOD .מצד אחד מורידה את תעריף הייצור ומצד שני : סתירה זו פוגעת ביחפים כפול

 .זה חייבת להיות עקביות בעניין. ם יותרגבוהימחייבת בקנסות על ערכים 

יש עליה  2016לשנת  2015במעבר מתחזית שנת . החישוב של הרזרבה הסובבת גבוה מדי .יח

 .300% -של קרוב ל

 .יש לתקן זאת. בחישוב הגיבוי יש יחידות שחושבו פעמיים .יט

י "הרגולציה צריכה להיות רגולציית תמריצים ויצירת תחרות במקטע הייצור ע .כ

 .צרת בעיה הגבליתוואולם הרשות מדכאת תחרות זו וי, פים"חהי

בתעריף המערכתי ישנם שירותים שיצרן עצמי אינו צורך ולכן צריך לקבוע תעריף  .כא

זה , דיפרנציאלי שמחריג את היצרנים העצמיים מתשלום עבור רכיבים שאינם צורכים

עצמית אך זו  לרשות אין כוונה שלא לעודד יצרנות. המצב בהרבה ממדינות העולם

 .התוצאה
 

קיבוץ אושה ואחרים נגד  1614-02-10א "י בתיק ת"פשרת חחי בתיק "פשרת חח – הסכמה

  :רשות החשמל וחבת החשמל

-1614א "תמיליון לצורך פשרה בתיק  9י נדרשת לסכום של עד "היועץ המשפטי מעדכן כי חח

 .ממליץ לאשר בקשה זו .ת החשמלרקיבוץ אושה ואחרים נגד רשות החשמל וחב 02-10

 .אושרה פה אחד -הסכמה 


