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 חברי המליאה:

 אסף אילת, יו"ר רשות החשמל ד"ר 

 מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה 

 משרד האוצררכז תחום אנרגיה, אגף התקציבים, מר הראל שליסל, 

 מר חיים פרננדס, נציג ציבור מטעם משרד האוצר 

 

 משקיף:

 משקיף מטעם המשרד להגנת הסביבה חליפתרותי קירו, מ גב'

 

 צוות מקצועי:

 ד"ר נורית גל, סמנכ"ל חטיבת חשמל ורגולציה 

 פיננסית-, סמנכ"ל חטיבה כלכליתגב' רבקה לויפר

 עו"ד חרות חסיד, סגנית היועמ"ש, הלשכה המשפטית 

 יואב קצבוי, יועץ בכיר ליו"ר הרשותמר 

 מר נועם פרלסון, יועץ ליו"ר הרשות

 גב' נורית פלתר איתן, ראש אגף אסטרטגיה 

 אגף הסדרהראש מר יוסי סוקולר, 

 עו"ד אביעד דרורי, הלשכה המשפטית 

 ן בנימין, הלשכה המשפטיתעו"ד מיר

 עו"ד לימור בן יצחק, הלשכה המשפטית 

 אנרגיות מתחדשותאגף ראש מר עלאא פחורי, 

 מר עוז לוי, ראש אגף מימון 

 מר משה שטרית, ראש אגף רישוי

 אגף רישוי סגן ראש , שי רטרמר 

  אגף תכנון מדיניות וחירוםמר יובל זוהר, 

 

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

עניינים מנהלתיים , סוגיות הקשורות לביטחון המידע, סודות מסחריים, חברה
 וכדומה

 



 

 

 , ראש אגף בקרת עלויותמיכאל תואתימר 

 לוי, ראש אגף תכנון פיזי ואיכות סביבה שירליגב' 

 גוטגליק, ראש אגף חשבונאות  איתימר 

 חאג' יחיא , ראש אגף תכנון מוחמדמר 

 לבנט, צוער גלמר 

 

 משתתפים חיצוניים:

 ל משרד האנרגיה"עוזר מנכ , אהרון שפיץמר 

 

 סדר יום:

 דבר היו"ר. .1

גיית קוגנרציה מחזור משולב ומתן רישיונות ייצור והספקה לתחנת כוח בטכנול –רישוי: החלטה  .2

 מרכזי אנרגיה גת שותפות מוגבלות.לחברת אלום 

לקביעת תעריף לייצור חשמל  2עדכון המועד המרבי בהליך התחרותי מספר  –לאחר שימוע החלטה  .3

 בטכנולוגיה פוטו וולטאית במתקנים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך.

מענה לבקשת התייעצות לקראת קביעת מדיניות להפחתה עד כדי הפסקה מלאה של  –החלטה  .4

 השימוש בפחם.

 .914ריבית למתקנים במחזור פתוח הקמים במסגרה החלטה  מרווח -לשימוע החלטה הצעת  .5

אישור הרשות לקביעת מועד חיבור שאינו תואם  – 4כו35עדכון אמת מידה  –הצעת החלטה לשימוע  .6

 את המועדים בתוכנית הפיתוח.

המחוברות לרשת החלוקה  ק"ו 50תעריף לחוות רוח בהספק העולה על  -הצעת החלטה לשימוע .7

וההולכה וחלוקת עלויות הפתרון הטכנולוגי הנדרש להתאמת מערכות מכ"ם של משרד הביטחון 

 כתוצאה מהקמת חוות הרוח.

 הסכם הגז של אי.פי.אם. –יידוע  .8

 

 פרוטוקול:

 ם.ינושאלעדכן במספר הצוות המקצועי מ מבקשדבר היו"ר:  .1

 הצוות המקצועי מציג את הנושאים: 

. עם השלמת תנאי הסף שנותרו נמצאים בשלבים אחרונים של בדיקות קבלה -גבריאלרמת  .א

 MW 73 בהספק של בנוהל מליאה דחופה למתן רישיון מליאהתעלה הצעת ההחלטה לאישור ה

 בהקדם.  תחנת הכוחעל מנת לאפשר הפעלה מסחרית של 

הוא מאפשר חיבור ש וןחיובי כישלהם הסקר  לפי אמות המידה החלות על צומת נראה כי - צומת .ב

לרשת במועד ההפעלה המסחרית הקבוע ברישיון. עם זאת, צומת מבקשים להגיע לסגירה 



 

 

פיננסית לפני אבן הדרך הקבועה ברישיון וכתוצאה מכך צפויות מגבלות על הזרמת האנרגיה 

עלה לדיון במליאה הבאה הצעת החלטה תבשנה הראשונה של הפעלת המתקן. ככל הנראה 

 ירה פיננסית תוך העברת חלק מהסיכון בזמינות הרשת ליזם.שתאפשר סג

הדיון המהותי התקיים ובימים הקרובים יועבר נוסח סופי לאישור חברי  – פיילוט אספקה .ג

 ואושר פה אחד( 5.11.19המליאה. )נוסח סופי נשלח במייל לחברי המליאה ביום 

מכים יסתיים בימים הליך בחינת ההצעות והשלמות המס – הליך תחרותי מיקרוגנרציה .ד

 הקרובים ויובא לאישור המליאה. 

 doingחבר מליאה מבקש עדכון לגבי קביעת המקום של ישראל בנושא החשמל במדד ה .ה

business" –מליאות הקרובות תועבר סקירה בנושא.אחת ה". מוסכם כי ב 

 .חבר מליאה מבקש לערוך דיון בנושא תעו"ז ועדכון המשא"בים .ו

 

 : רישוי .2

    קוגנרציה מחזור משולב לחברת אלון גייתורישיונות ייצור והספקה לתחנת כוח בטכנולמתן  

 אנרגיה גת שותפות מוגבלות. מרכזי 

מזכיר את הרקע וההחלטות הקודמות שניתנו בעניינם.  :הצוות המקצועי מציג את הנושא -יידוע 

של אישור התעריף,  וןתיק הדורשיש הספק עודף  ונראה כי   בדיקות הקבלהכעת התקבלו נתוני 

הצעת ההחלטה תעלה לאישור  .בנוסף נדרשת ערבות של שותפות. ההתנעה זמניב נמצאו חריגות ןכ

 בנוהל מליאה דחופה על מנת לאפשר הפעלה מסחרית של תחנת הכוח בהקדם.  מליאהה

אחד ואושרה פה אחד )חבר מליאה  7.11.2019הצעת ההחלטה נשלחה במייל לחברי המליאה ביום 

 לא הצביע(.

 החלטה: אושרה פה אחד.   

 

לקביעת  2הארכת המועד המחייב המרבי בהליך התחרותי מספר   - לאחר שימוע הצעת החלטה .3

 חשמל בטכנולוגיה פוטו ווטאי במיתקנים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך. תעריף לייצור

לייצור חשמל  2המחייב המרבי בהליך תחרותי מספר  המועד :הצוות המקצועי מציג את הנושא

עיכובים  לאור .28.4.2020וולטאים המחוברים למתח הגבוה והנמוך נקבע ליום -למתקנים פוטו

להאריך את משך הזמן בין המועד המחייב למועד מוצע רוחביים של זוכים בהליך התחרותי 

על ידי מתקנים  ע החזקה של הרשתמכיוון שמדובר בהארכה שנייה וכדי למנו המחייב המרבי.

 . על ידי הזוכים ערבות נוספתבהעמדת  הארכה ה את מתנה הרשות  שעשויים שלא לקום

 החלטה: אושרה פה אחד.                

 

 

 



 

 

מענה לבקשת התייעצות לקראת קביעת מדיניות להפחתה עד כדי הפסקה מלאה של השימוש  .4

 בפחם. 

   רק לאחר קביעת עקרונות המדיניות ע"י השר, לשר המליאה דנה בנושא ותפרסם את המענה שלה  

 .1996-א)ב( לחוק משק החשמל, התשנ"ו21כמתחייב מסעיף  

 

 

  .914מרווח למתקנים במחזור פתוח הקמים במסגרה החלטה  -הצעת החלטה לשימוע  .5

למתקני יצור הריבית על הון זר קובעת כי  914הצוות המקצועי מציג את הנושא: החלטה 

קונבנציונליים יתבסס על  המרווח המצוטט על ידי החברת המורשית לציטוט שערי ריבית ועם 

התאמות נדרשות במקרה של פערים משמעותיים בין מרווח זה למרווח המקובל בפועל במשק 

  .לפרויקטים דומים

האם  לקבוע תוספת למרווח המצוטט. הצוות מעדכן מליאה דנה דיון הוא על הצורך בהתאמות. הה

 .0.3%תוספת של נקבעה  914למתקן במחזור סגור שהשלים סגירה פיננסית במסגרת החלטה כי 

הצוות המקצועי  ובעבר למתקנים אחרים במסגרת הסדרות אחרות, נקבעו תוספות גבוהות יותר.

ביחס  היא עם פחות סיכונים 914רת הסדרה גהפעילות של מתקנים במחזור פתוח במסמסביר ש

חבר מליאה מוסיף כי הקמת מתקנים במחזור פתוח במסגרת הסדרה  משולבלמתקנים במחזור 

המליאה קובעת שהמרווח למתקנים . וגם לכך יש משקל גם במרווח הנוכחי תוכדאי תכלכלי 914

 (.0%אלה יחושב על פי המרווח המצוטט של החברה המורשית ללא תוספת )

 פרסום השימוע אושר פה אחד. -הסכמה             

 

אישור הרשות לקביעת מועד חיבור שאינו תואם את המועדים בתוכנית  – 4כו35עדכון אמת מידה  .6

  :הפיתוח

 

  נדחה למליאה הבאה.              

 

ו המחוברות לרשת החלוקה וההולכה וחלוקת "ק 50תעריף לחוות רוח בהספק העולה על  -שימוע .7

ם של משרד הביטחון כתוצאה מהקמת "עלויות הפתרון הטכנולוגי הנדרש להתאמת מערכות מכ

   .חוות הרוח

 730נקבעה מכסה של , 22.10.2014מיום  2117בהחלטת הממשלה : הצוות המקצועי מציג את הנושא

הרשות שוקלת . 1.1.2020 יוםרוח צפוי לפקוע בהתעריף שקבעה הרשות לחוות . מגהוואט לחוות רוח

על מנת לאפשר לחוות הרוח לקום בהתאם למכסה  31.12.2022להאריך את תוקף התעריף עד 

 .שנקבעה בהחלטת הממשלה



 

 

בימים אלו נדון הסכם עם משרד הביטחון למימון פתרון טכנולוגי אשר יאפשר אישור תכניות בנוסף, 

  .₪יליון מ 250 -להקמת חוות רוח. העלות הכוללת של הפתרון הטכנולוגי מוערכת בכ

כחלק ממדיניות הרשות לחלוקת סיכונים בין היצרנים לבין צרכני החשמל, שוקלת הרשות להשית 

עד ההספק  מי שיקבל אישור תעריף את עלות הפתרון הטכנולוגי, כך ששליש מהתשלום יוטל על 

קבל אישור תעריף מעל ההספק המצטבר מי שינוסף יוטל  שליש, 300MWהמצטבר המשקי של 

ושליש מהתשלום ישולם על ידי צרכני משק החשמל. העלות המושתת על מי  300MWהמשקי של 

שהתעריף לו הוא היא גבוהה יותר, מכיוון  MW 300שיסגור פיננסית עד הספק מצטבר משקי של 

המוטלות על המתקנים עלויות בלתי צפויות אשר נועדה לתת מענה לזוכה מגלם הגנות ינוקא 

  .כדוגמת עלות הפתרון הטכנולוגיבטכנולוגיה זו, הראשונים הקמים 

הכרת כי והחליטה המליאה דנה בשאלה האם לאזכר את אופן בקרת העלויות של מימון פרויקט זה 

 בשימוע עדכון התעריף השנתי שייצא במליאה הבאה.תיכלל העלויות 

 

 .פרסום השימוע אושר פה אחד -הסכמה            

 

 .IPMהגז של ם המליאה אודות הכרה בעלויות הסכן את כהצוות המקצועי מעד -יידוע   .8

 

 

 

 

 


