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 נוכחים:

 מר אסף אילת, יו"ר רשות החשמל 

 , מנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי מר

 מר חיים פרננדס, נציג ציבור מטעם משרד האוצר

 מר יוסי אנגלנדר, נציג ציבור מטעם משרד האנרגיה

 אמיר רשף, רכז אנרגיה, משרד האוצרמר 

 

 :מקצועי צוות

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

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

 עו"ד מיכאל מקייה, יועץ משפטי לרשות

 בכיר ליו"ר הרשות יועץמר יואב קצבוי, 

 ליו"ר הרשות יועץמר נועם פרלסון, 

 אגף אנרגיות מתחדשותמר גל שופרוני, 

 מר יוסי סוקולר, אגף הסדרה

 , ראש אגף אסטרטגיהגב' נורית פלתר

 עו"ד אביעד דרורי, הלשכה המשפטית 

 עו"ד חרות חסיד, הלשכה המשפטית 

 עו"ד סומוו יונס, הלשכה המשפטית 

 חשבונאות אגף ראש יק, לטגגו איתי מר 

 מר עלאא פחורי, אגף רישוי

 מימון מר עוז לוי, ראש אגף 

 גב' מירב יוסף, ראש אגף צרכנות ובקרה 

 גב' ליאת נחמיה, אגף חשבונאות 

 אגף תכנון מדיניות וחירום ראש מר יובל זוהר, 

 מר איגור סטפנסקי, מנהל מינהל החשמל 

 

 משתתפים חיצוניים:

 משרד האנרגיהעוזרת בכירה למנכ"ל נט שלום, 'גב' ג

 משרד האנרגיה ראש מערך חרום ובטחון מר תמיר שניידרמן, 

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

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

 
 דבר היו"ר: .1

חל הקוד האתי  .שפורסם באתר הרשותאודות הקוד האתי מעדכן את חברי המליאה היו"ר 

 פרטיים הרשות ליזמים בין עובדי הלהפוך את האינטראקציבמטרה הרשות  יאנשעל 

שככל שחברי המליאה נפגשים עם  נכתבבנהלי המליאה כי  לשקופה והוגנת. היו"ר מזכיר 

 . דווח על כך, ניתן לעשות זאת במייל ליועמ"ש הרשותהם צריכים לפרטיים יזמים 

 

 רישוי: .2

 הצעת החלטה למתן רישיון מותנה להקמת תחנת כוח קונבנציונאלית במחזור פתוח. •

בפני הרשות  ההציג ,ת הרישיוןמבקשצומת אנרגיה, הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

שהותקנו מכוחו לצורך קבלת רישיון ובתקנות עמידה בכל התנאי הסף הקבועים בחוק 

 כאמור.

מבקשת הרישיון קיבלה את אישור רשות התחרות על עמידתה בהוראות חוק קידום 

 בכל הנוגע לקבלת הרישיון שבנדון. 2013 –התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד 

היתכנות לחיבור תח"כ צומת אנרגיה לרשת ההולכה נמצא כסקר בעל תוצאה הסקר 

חיובית המאפשרת חיבור לרשת, לאחר קיום הליך בירור עם חברת החשמל שנוהל והוכרע 

ל ע"י ראש אגף הנדסה ברשות החשמל. יחד עם זאת, מובהר כי אין בתוצאות החיוביות ש

  סקר ההיתכנות כדי להשליך או לקבוע לגבי סקר החיבור המחייב.

 

 אושר פה אחדהחלטה: 

 

 הצעת החלטה  לתיקון רישיון מותנה בטכנולוגיית תרמו סולאר. •

הגישה , ברנמילר אנרג'י )רותם( בע"מבעלת הרישיון, הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 . להפעלה מסחריתהארכת מועד להצגת עמידה באבן הדרך לבקשה 

זו עמידה באבני הדרך שקדמו ל ההציג ןהרישיו תצוות המקצועי ברשות מצא שבעלה

 המוארכת במסגרת החלטה זו.

למתקנים בגודל דומה )מעל ניתנו רישיונות  החקיקה הקודמתהיועמ"ש מציין כי במסגרת  

אולם, לא  מתקנים מהסוג הזה אינם מחזיקים ברישיון. , בשל תיקון החוק, כיום .מ"ו( 5

עקבות תיקון החוק, לכן ממשיכים לפעול בהתאם לתנאי הרישיון של בבוטלו רישיונות 

 המחזיקים בהם. 

 

 אושר פה אחד החלטה: 

 

הצעת החלטה לתיקון רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל באמצעות טורבינות  •

 רוח.

לרשות בבקשה רוח בראשית, פנתה , בעלת הרישיוןהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

גדלת ההספק המותקן של חוות טורבינות הרוח והארכת וה לתיקון הרישיון המותנה

וזאת בשל  הבניה,מועדים באבני הדרך של הגשת בקשה לקבלת אישור תעריף והיתר 

 שיפורים טכנולוגים בציוד המתוכנן.
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 אושר פה אחדהחלטה: 

 

 

 הצעת החלטה תיקון לרישיונות מותנים בטכנולוגיית קוגנרציה. •

 איי.פי.פי אלון תבור בע"מ החברות ,בעלות הרישיונותהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

כוח, לאחר ת בשלבים מתקדמים של הקמת תחנות נמצאו, איי.פי.פי רמת גבריאל בע"מו

אישורי תעריף ואישרה את הסגירות הפיננסיות  העניקה להם רשות החשמל 2016שבמרץ 

 כתקינות.

בעלת הרישיונות הגישה בקשה להארכת המועד להצגת אבן הדרך להפעלה מסחרית 

מליאה לאשר בקשת בעלת הרישיון בכפוף לממליץ המקצועי הצוות . בשישה חודשים

כקבוע בסעיף מהערבות המוגדלת  40%)ז( בסך של 15לחילוט ערבות בהתאם לקבוע בתקנה 

 )ו( לתקנות.15

תן של בעלות בקשבהשתלשלות העניינים בדיון שנערך הציג הצוות המקצועי את 

הרישיונות למעבר לתצורה חד דלקית והדגיש כי אין תלות בין הבקשות השונות וכל בקשה 

 נדונה לגופה. 

  
הרשות דרישת  אין בהארכה זו כדי להשפיע על תוך שהובהר שאושר פה אחד, החלטה: 

 רישיונן ב הדו דלקיות הקבועיםשיונות בתנאי ירשל בעלות ה לעמידתן

 

 

 השלת תדר. – 42שינוי אמת מידה  –הצעת החלטה לשימוע  .3

אופן חישוב  של בשינוי טכני  הצעת ההחלטה עוסקתהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 המשתתפים בהסדר.פניות צרכנים  בעקבותעלה הצורך בתיקון  ההשלה. להתשלום ע

 

 חדאשר פה אופרסום השימוע החלטה: 

 

 .123אמת מידה תיקון  –החלטה לאחר שימוע  .4

עד היום יצרנים עצמיים לא נדרשו בהגשת תכניות ייצור הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

וצריכה. מצב זה הקשה על מנהל המערכת לתכנן את תוכנית ההעמסה הכללית של משק 

, מחויבים יצרנים עצמיים בהגשת תכנית יומית. בשלב זה 123לא"מ  המוצעבתיקון  החשמל.

היצרן לא יחויב בתשלום בגין סטיות מהתוכנית, יחד עם זאת בעתיד הרשות תשקול, בכפוף 

לשימוע נוסף, לקבוע תשלום בגין סטיות של יצרנים עצמיים מהתכנית המוגשת למנהל 

ים של מנהל המערכת, הוא נדרש להעריך את הנצילות בנוסף, לשם צרכים תפעולי. המערכת

החשמלית של מתקני ייצור של יצרנים עצמאיים. אי לכך, נדרש היצרן לדווח על נצילותו 

 די הדיווח שייקבעו על ידי מנהל המערכת.עבהתאם למתכונות הדיווח ומו
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ובהם קביעת לאמת המידה הקיימת יים שנעשו ביחס ונית המקצועי מציג את עיקרי השהצוו

 חובה בהגשת תכניות ייצור וצריכה והגשת דיווח על הנצילות של המתקנים למנהל המערכת. 

 היו התנגדויות בשימוע אך למרות ההתנגדות חושבים שזה נדרש.

 .מדובר ברגולציית יתר כי לוויתן נכנס למשקהעלה חשש שחבר מליאה 

 . ומצא שמדובר בצעד הכרחי ערכתעלה ממנהל המשהצורך בחן את הצוות המקצועי משיב כי 

 עם טיוטת ההחלטה. RIA מסמך חבר מליאה העיר שלא הוגשה למליאה

 

לחברי המליאה טרם העלאת הצעת  RIAשלח מסמך י, למליאה הבאה הנושא נדחההחלטה: 

 .לדיון נוסף החלטה

 

 .505( מישיבה 1107) 2תחולה להחלטת אגירה שאובה מס'  –הצעת החלטה לשימוע  .5

לאסדרת האגירה השאובה לא נקבע מועד סיום, בשונה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

מוצע  ןמהחלטות אחרות. מאז פרסום ההחלטה חלו התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות ולכ

הקבוע  ,הקובעת כי ההסדר התעריפי ליצרני אגירה שאובההחלטה להתייחסות הציבור לפרסם 

יחול על  יצרנים אשר יקבלו אישור  ,12.12.2016מיום  505( מישיבה 1107) 2בהחלטה  מס' 

 .31.12.2020 -תעריף עד ל

פיננסית להשלים סגירה המותנים הקיימים  נותלבעלות הרישיו מאפשרמועד הפקיעה המוצע 

 . יהןשיונותיבמסגרת הזמנים הקבועים בר

 

 פה אחד שראופרסום השימוע : סכמהה

 

 (. 5כ 1-35כ 35תיקונים לאמת מידה חיבורים )תיקון אמות מידה  -הצעת החלטה לשימוע . 6

 לדיון מצטרף סמנכ"ל משרד האנרגיה.

מסדירות את הליך הרישום  5כ35 – 1כ35אמות מידה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

ות המידה, עלה צורך והחיבור של מתקני יצור ברשת החלוקה. כחלק מתהליך היישום של אמ

ובסוגיית קבלת אישור קב"ט משרד  שילוב יצרן בגז בחצר צרכןבעניין לעדכן את אמות המידה 

 האנרגיה לקבלת אישור סנכרון לרשת. 

מתקני יצור בגז מתאפיינים בעלות הקמה גבוהה באופן ניכר חלק מהתיקון הוסבר בכך ש

לכן הוצע שהיצרן יהיה שותף  הל המערכת.לעומת מתקני יצור אחרים ובממשק יום יומי מול מנ

לחתימה על ההסכמים מול ספק שירות חיוני על מנת להבטיח חלוקה מיטבית של הסיכונים 

אישור הקב"ט מצדו נדרש  .היצרן וספק השירות החיוני ,ושל ההיבטים התפעוליים בין הצרכן

 ק החשמל. בטחה במתקנים קטנים על כלל משאלאור ההשלכות האפשריות של פריצות 

 

יהיה פיצוי  4כ35 הקבוע באמת מידה בגין עיכוב בחיבורלצרכן פיצוי עוד הוצע להבהיר שה

 ממצה לפי אמות המידה. 

 

מסכימים חברי המליאה . ציג את השינויים שנערכו בתחום הסייברהקב"ט משרד האנרגיה 

והנחיות קב"ט המשרד ליצרנים יובא לידיעת  םעדכון של נהלי לשכלהצעת חבר מליאה 

  קב"ט המשרד התחייב לכך.  .טרם יישומו המליאה
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 .החווה דעתו בשאלת הפיצויהיועמ"ש 

מדובר בסוגיה גדולה של מי נושא באחריות של הגעה בזמן של קווי חבר מליאה אומר כי 

וזה  תרון א ייתן פן טוב, ברשת ההולכה זה לברשת החלוקה יכול להיות שזה פתרו .ההולכה

 . ים לחברה מול היזםמקנה יתרון מסו

 

 אושר פה אחדפרסום השימוע : סכמהה

 

 1-5.4.1"תעריפי שירותים מורחבים" ולוח  2-5.4פרסום לוח  -הצעת החלטה לשימוע  . 7

 (.2019"לוח תעריפי זיכוי בגין אי קריאת מונה"  )מרץ 

-2לוח תעריפים מוצע לפרסם שני לוחות תעריפים חדשים, הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

יעודכן ויחליף את הלוח הקיים( וכן יקבע לוח תעריפים "תעריפי השירותים המורחבים" ) 5.4

התאם לשירותי אחת לשנה, ב כןיעוד לעניין זיכוי צרכנים בגין אי קריאת מונים. לוח זה 1-5.4.1

ב של הזיכוי הינו בהתאם לרכיבי שירותים אלה שוכאשר בסיס החי הצרכנות בעדכון השנתי,

 . בלבד

לוחות אלו נועדו לאגד תעריפים עבור שירותים נוספים המתבקשים ע"י הצרכנים ומופיעים 

כגון גבייה, חשבונות, מסחרי, מונים, החלפת נתיך,  תבספר אמות המידה. מדובר בסוגי פעילויו

 נוספות.  תשימוש בלתי חוקי בחשמל, ופעילויו

עשתה בקרה מדגמית על הפעולות, הוצגו לחברי המליאה סך העלויות לשירותים המורחבים נ

  2017המבוססים על מספר הפעולות שהתבצעו בשנת 

 

 אושר פה אחדפרסום השימוע : סכמהה

 

 שווי קרקע אלון תבור. -החלטה לאחר שימוע . 8

במאי   15מיום  542מישיבה  1בהמשך להחלטת רשות מס' הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

 את מחיר הקרקע באתר אלון תבור כדלקמן: מוצע בזאת לקבוע 2018

 מיליוני ש"ח. 74.2שווי הקרקע באתר אלון תבור לצורך חישוב השווי ההוגן יעמוד על 

 

 אושר פה אחד החלטה:

 

, "מקבצי שעות ביקוש" בספר 1-5.1תיקון הגדרת "חגים" בלוח  –החלטה לאחר שימוע . 9

 לוחות התעריפים".

 הצוות המקצועי מציג את הנושא:

רשות החשמל בחנה את אופי צריכת החשמל בימי בחירות וביום העצמאות ומצאה שמאפייני 

הצריכה תואמים את מאפייני הצריכה של יום שבת וימי מועד. משכך עודכנה הגדרת "חגים" 

 ול גם את ימי הבחירות ואת יום העצמאות. בלוחות התעריפים כך שתכל

היות ומועדי בחירות הם על בסיס התרעה קצרה של שבועות עד חודשים בודדים, אשר לא 

מאפשר לעדכן את כלל מוני התעו"ז ולהגדיר את המש"ב כנדרש, אזי אופן יישום החלטה זו 

 יהיה על בסיס הערכת חישוב הצריכה המש"בית ולא על בסיס מדידה.
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  אחד אושר פה החלטה:

 

  להליך תחרותי גגות. 2הבהרות מס' . 10

  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 . כפי שהוצג לחברי המליאה מוצע לפרסם מסמך הבהרות להליך התחרותי גגות

שכן היא דורשת  יציאה לשימוע לעניין צרכני מתח עליון כהמצריאחת ההבהרות שהתבקשו 

  .תיקון של ההחלטה

 לפרסם את ההבהרות ואת השימוע.  אושר פה אחד :סכמהה

 

 

 

 

 .PV2אמות מידה תומכות מימון למכרז  -. הצעת החלטה לשימוע 11

ן הרחבת תחולת מוצע לפרסם להתייחסות הציבור לעניי הצוות המקצועי מציג את הנושא:

מימון ליצרני חשמל פרטיים המקימים מתקן סולארי במסגרת מכרז אמות מידה תומכות 

 .שמפרסמת המדינה

ההסדר תומך המימון, המעניק הגנה מפני אירועי כח עליון )מלחמה וטרור(, חל כיום על מתקני  

אנרגיה מתחדשת הקמים באמצעות אסדרות הרשות ובאמצעות הליכים תחרותיים שמפרסמת 

 הרשות. הצעה זו מאפשרת הרחבה של תחולת ההסדר גם למתקנים הקמים במכרזים

בהספק  PV-2ה, וזאת במטרה להחיל את ההסדר על המתקן הסולרי אשלים שמפרסמת המדינ

 מ"ו, אשר יקום במכרז הצפוי להתפרסם בימים אלה. 40של 

 

, אמות המידה PV2אמות מידה תומכות מימון למכרז להחלת  של התשתיתמדובר בהכנה 

 תוחל גם על המכרז הזה. יתוקנו כך שהתחולה הכללית 

 

 אושר פה אחדפרסום השימוע  החלטה:

 

 

 הוראת מעבר )בנושא חטיבת קרקע(. -הצעת החלטה . 12

לעניין אופן מתן שירות חיבורי  ההבהרהצוות המקצועי מציג את הנושא: מוצע לפרסם  מסמך 

לחוק משק החשמל ועד קביעת אמות  16חשמל בתקופת הביניים שבין מועד כניסת תיקון 

  המידה העדכניות.

והיא קובעת מתווה גבולות חדש בין ספק  26.7.18 -נסה לתוקף בהרפורמה במשק החשמל נכ

בתקופת הביניים  תוך חלוקת אחריות אחרת מזו שהייתה נהוגה עד היום.ם לצרכנישירות חיוני 

ועד פרסומן של אמות מידה עדכניות יאפשר סש"ח לצרכנים, שהחלו או פותחים בהליך חיבור 

ות. אולם, אם יבקש זאת הצרכן, חברת החשמל פעול בהתאם לאמות המידה הקיימלחשמל, ל

תספק שירות עד לפתח חטיבת הקרקע והצרכן יספק את השירות בחטיבת הקרקע, בהתאם 

 להוראות חוק משק החשמל.
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 סש"ח מחויב בהעמדת המידע לצרכן בדבר השינוי בחוק והחלטת הרשות הנוכחית.

 

שנעשתה עד כה בהתאם להחלטת ת העבודה לחברי המליאה אמציגה ראש אגף צרכנות ובקרה 

הממשלה בנושא הסדרת השירותים של ספק שירות חיוני בהמשך לתיקון החוק. ההחלטה 

 . הזמנות חיבורים תקועות 8,500 -נועדה לשחרר כ הנוכחית

 חופש בחירה בין חיבור בהתאם להם המאפשרת צרכנים בהטבה ל היא מציינת כי מדובר 

עד לרגע שאמות המידה לבין חיבור על פי אמות המידה הקיימות , וזאת מתווה הרפורמה ל

 הרשות.  שיקול דעת ההחלטה לא כובלת אתיובהר כי שהרשות תקבע יכנסו לתוקף. 

 

  . בזמן חבר המליאה מציין כי הוראת המעבר צריכה להיות תחומה

ות החוק הוראל שיש לשים לבמבהיר שתכלית ההסדרה היא הסרת חסם, אבל היועמ"ש 

 . החלטת הממשלהלו

כיצד עליה לפעול במצב  בהבהרה לחח"יהסדר קבוע, מדובר כאנחנו לא קובעים אמת מידה 

 הקיים. המשפטי 

לבחירה צרכנית הם לא ירצו לעבור כי מדובר  הבחירהאם נשאיר את  חבר המליאה אומר כי

  גבוהות. בעלויות 

ומאחר וחח"י לא מחברת צרכנים מגיעות קביעת אמות מידה לוקחת זמן מוסיף כי  רשותיו"ר ה

 לה הצורך בהכרעות במקרים פרטניים. הרבה תלונות ועו

חוק לתוקף, לתת להם החיבור לאחר כניסת שהזמינו  חבר המליאה מבקש כי לגבי הצרכנים

 .19יולי עד לשנה לסיים את התהליך 

 תחול עד סוף השנה והרשות תפרסם גילוי דעת.  ההחלטהחברי המליאה מסכימים כי 

 

 תשלח החלטה שתאושר במייל. אושר, החלטה: עקרונית 

 

 אומדן למכרז גגות.. 13

 המליאה אישרה את האומדן למכרז

 

 .3אישור הזוכים במכרז פי וי  –הצעת החלטה . 14

  שיקבעו למכרז.את ההצעות שהוגשו למכרז וממליץ על ההספק והתעריף וות המקצועי מציג צה

אג', וסך כל  18.18-הזוכים בהליך התחרותי הם המתמודדים שהציעו מחיר הנמוך מהוחלט כי 

מליאת הרשות קבעה גם מהי רשימת הזוכים ותיקון פגמים . MW 260.47היא הכמות הזוכה 

 ההספק הזוכה ביו"ש הועבר להמשך בחינה ע"י המינהל האזרחי. בהצעות מסוימות.

 פה אחדאושר  החלטה:

 

  אשליםפרויקטי  עדכון אודות. 15

קיבל אישור הפעלה מותנה, לא עמד בהיתר הפליטה שלו, קיבלו הקלה לחצי שנה, גלים מתקן מ

מעדכנים את הפרטים עד סוף השנה יצטרך להוכיח עמידה. יש עניין שקשור ליציבות המתקן. 

 של הזוכה בתוך הרישיון. 
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פרטים של הרישיון הגנרי היות שנדרש לעדכן את  נדרש עדכוןץ המשפטי מציין כי היוע

אחד הנספחים הוא נספח האחזקות. הנספח ום ים שהם רובם ככולם נספחים טכנייהנספח

למען הסר ספק בהתייחס לכל ההיבטים האלה, המליאה תקבל החלטה  .כן פעמייםדעו

  . . יש טיוטה מוכנה לחתימת השראושר ע"י השרתש

 בשל העדר אישור מבטח כדרוש על פי דין. יה של עמידה בתנאי הסףיש בע -מתקן נגב אנרגיה

 שהעניין הזה נסגר יישלח מייל אותו יאשרו חברי המליאה.   ברגע

 


