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 דיון:

 
 .דבר היו"ר .1

 רישוי: .2

  בע"מ 2014אגירה שאובה  תיקון רישיון מותנה לאלומי -הצעת החלטה. 

פנתה בעלת הרישיון לרשות בבקשה   28.4.19, וביום 27.3.19ביום הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

חודשים בשל התמשכות הליכי התכנון  9 -להאריך את המועד הקבוע ברישיונה להצגת היתר בנייה ב

 מול רשות מקרקעי ישראל. 

כי התמשכות ההליכים מול גורמי  השתכנעהצוות המקצועי לאחר בחינת טענות בעלת הרישיון, 

וממליץ לאשר את  הצגת היתר הבנייהלאבן הדרך של מצריכה את ההארכה המבוקשת  התכנון

 הבקשה.

 חברי המליאה הנוכחים( 3אושר פה אחד )על ידי החלטה: 

 

 תיקון או פי סי חדרה -הצעת החלטה. 

בעלת הרישיון פנתה לרשות בבקשה להאריך את המועד באבן  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

שקרתה הדרך להפעלה מסחרית לתקופה של שישה חודשים, בשל תקלה לא צפויה בטורבינה 

 512מישיבה  1החלטת רשות מס' מבדיקת הצוות המקצועי ברשות עלה שבמהלך תקופת ההקמה. 

ית בשישה חודשים ללא הארכה האריכה את מועד אבן הדרך לסגירה פיננס 20.2.2017מיום 

מקבילה של אבן הדרך להפעלה מסחרית. כתוצאה מכך תקופת ההקמה שבין הסגירה הפיננסית 

תקנות. בהתאם ללהפעלה המסחרית צומצמה לשלושים חודשים במקום שלושים ושישה חודשים 

חודשים ממועד  36מתקנת הרשות את החלטתה כך שמועד ההפעלה המסחרית יהיה  לפיכך,

 . סגירה הפיננסיתה

 

 חברי המליאה הנוכחים( 3)על ידי  אושר פה אחד החלטה:

 

  ביטול רישיון מותנה של עמק הרוחות שותפות מוגבלת. -הצעת החלטה 

להקמת הוענק לבעלת הרישיון, רישיון מותנה  10.2.15ביום  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 מיום 555מישיבה  3. בהחלטת רשות מס' מגהוואט 169בטכנולוגית רוח בהספק של  תחנת כוח

האריכה הרשות בצורה רוחבית את אבני הדרך ברישיונות המותנים בטכנולוגית רוח לרבות  6.3.19

 אבני הדרך סגירה פיננסית והפעלה מסחרית. 



 

 

היעדר  וזאת בין היתר בשל פנתה בעלת הרישיון לרשות בבקשה לביטול הרישיון 10.6.19ביום 

הצוות המקצועי ממליץ  עמידה באבן דרך סגירה פיננסית במועד המוגדר ברישיונה. יכולתה להציג 

 לאשר את הבקשה. החלטת הרשות כפופה לאישור שר האנרגיה. 

 

 חברי המליאה הנוכחים( 3)על ידי  אושר פה אחד החלטה:

  

 

  כוח תרמו סולארי ישראל אישור העברת שליטה ושעבודים. -הצעת החלטה 

קיבלה בעלת הרישיון, רישיון ייצור למתקן ייצור  6.3.19 : ביוםמציג את הנושא הצוות המקצועי

 .MW 59.99חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית שהספקו 

ר העברת אחזקות בעקבות שינויים מבניים פנימיים, באופן ושיאלבעלת הרישיון פנתה לרשות 

כיום את מלוא האחזקות בבעלת הרישיון, אשר מחזיקה ת אי. די. אף. אנרג'י נובל בע"מ שחבר

 תעביר אחזקותיה לחברת חוות משאבי שמש בע"מ שהינה חברת בת שלה.

 חברי המליאה הנוכחים( 3)על ידי  אושר פה אחד החלטה:

 

 

  הארכת רישיון תמר -הצעת החלטה. 

להצגת מועדים הארכת בעלת הרישיון פנתה לרשות בבקשה ל: הצוות המקצועי מציג את הנושא

עמידה באבני הדרך שעניינם היתר בניה לתחנה ולהצגת עמידה בהוכחת הסגירה הפיננסית והפעלה 

 . שנים עשר חודשיםמסחרית ב

הצוות המקצועי ברשות בחן את המסמכים שהעבירה בעלת הרישיון ומצא כי קיימת הצדקה 

ות משק החשמל חודשים כאמור בתקנ 12עניינית להארכת אבני הדרך המבוקשות לתקופה של 

  ., בכפוף לחילוט ערבות על פי דין2004 –)קוגנרציה(, תשס"ה 

בבקשה להארכת המועד ציינה בעלת הרישיון כי בכוונתה לבחון הגדלת חשוב להדגיש כי 

עתידית ובהר לעניין זה כי החלטה זו אינה מתייחסת לכל כוונה ולכן בהחלטה מ. הספק

הגדלת הספק או כל שינוי ברישיון . הגדלת הספק לרבות כוונה לבחון, של בעלת הרישיון

הוראות קבוע בבהתאם ל חיבורסקר לרבות הליכי רישוי ו, מחייב קבלת היתרים כדין

.   כל דין  

 חברי המליאה הנוכחים( 3)על ידי החלטה: אושר פה אחד 

  

 



 

 

  הצעת החלטה– PSP הארכת מועדים. 

הארכת תקופות הקבועות פנתה לרשות בבקשה לבעלת הרישיון : הצוות המקצועי מציג את הנושא

חודשים בשל אירוע שריפה בשנאי  12-ברישיון לעניין המצאת אישורים להפעלת יחידות הייצור ב

. אירוע זה מצטרף לשני אירועים קודמים שהינם פשיטת רגל של 1הראשי של יחידת הייצור מס' 

נייתה הדגישה בעלת הרישיון את קבלן המשנה וצו לעצירת העבודות עקב תאונה קטלנית. בפ

המסלולים השונים שלדעתה מצדיקים הארכת המועד להפעלה מסחרית, ובראשם אירוע שלא היה 

 )ה(. 11בשליטת בעלת הרישיון בהתאם לקבוע בתקנה 

)ה(. 11לדעת הצוות המקצועי ברשות לא ניתן לסווג את האירועים כאירועים החוסים תחת סעיף 

ת להארכת מועדים לפי התקנות, נמצא שמוצו כל אפשרויות הארכה לאחר בחינת האפשרויו

במקרה של בעלת הרישיון. יחד עם זאת, לאור מקרה זה ולאור הציפייה למקרים דומים בעתיד, בין 

בטכנולוגיה זו ובין בטכנולוגיות אחרות, והן לאור התוצאות הקשות של אי הארכת מועד בענייננו, 

תקן את התקנות כך שתינתן לרשות, ולשר מקום שאישורו נדרש, הוחלט להציע לשר האנרגיה ל

חודשים נוספים בשל תקלה שקרתה בתקופת  12-סמכות להאריך את המועד להפעלה מסחרית ב

 ההקמה, בהתאם למגבלות המפורטות בהצעת ההחלטה ודברי ההסבר. 

ה(, לפני מועד שר האנרגיל הצעההסכמה: נוסח התקנות יועבר לאישור המליאה בהקדם )כהליך 

נוסח מוצע הועבר והתקבלה החלטה לפרסום ההצעה סיום  . 24/7פקיעת הרישיון ביום 

04.07.2019 . 

 

 .וב ריבית פיגורים וריבית איחוריםהחלת מנגנון חדש לחיש  –החלטה לאחר שימוע  .3

המנגנון הקיים בחברת החשמל לחישוב ריבית פיגורים בגין איחור : הצוות המקצועי מציג את הנושא

בתשלום חוב קובע הסדר לפיו ריבית הפיגורים מחושבת כריבית בסיס )ריבית החשכ"ל( בתוספת 

במסגרת הוראת  בהתאם למנגנון הישן לקביעת ריבית פיגורים של החשב הכללי. , 6.5%מרווח של 

, שמטרתה לקבוע את אופן יישום ריבית פיגורים 4.12.17 של החשכ"ל מיום 3.1.0.3תכ"מ מספר 

חשכ"ל, שּונה אופן חישוב ריבית הפיגורים במשרדי ממשלה וביחידות הסמך )להלן: "המנגנון 

המנגנון החדש קובע כי ריבית הפיגורים תעלה באופן הדרגתי ככל שתקופת הפיגור  החדש"(.

רים קבועה. כמו כן המנגנון החדש קובע כי ריבית מתארכת, בשונה מהמנגנון הקיים בו ריבית הפיגו

הבסיס הינה ריבית הסכמית, בשונה מהמנגנון הקיים בו ריבית הבסיס הינה קבועה ועומדת בגובה 

 ריבית החשכ"ל.

הוצע על מנת לאזן בין מיתון עלויות הריבית לצרכנים בפיגור לבין שמירה על התמריץ לשלם בזמן, 

 את הגדרת "ריבית פיגורים".  ולעדכןריבית הפיגורים לפי הוראת התכ"מ  ץ מנגנון חישובבשימוע לאמ



 

 

חליטה גם על ריבית הבסיס אשר תעמוד על ריבית חשכ"ל מבהתאם להוראת התכ"מ, הרשות 

, כך שריבית הפיגורים המקסימלית לא תעלה על ריבית הפיגורים במנגנון 2%בתוספת מרווח של 

 שנות הפיגור הראשונות. הקיים ואף תהיה נמוכה ממנה בשתי 

לבקשת חח"י בהתייחסותה לשימוע ניתנת לה ארכה של חצי שנה להטמעה במערכות המחשוב , 

 .1.1.2020-ומובהר כי כניסת תיקון זה לתוקף יהיה עם פרסומו ברשומות, אך לא לפני ה

 חברי המליאה הנוכחים( 3)על ידי  החלטה: אושר פה אחד

 

 (.42אמת מידה השלת תדר )א"מ תיקון  –החלטה לאחר שימוע  .4

לפי , לצרכן חשמל אספקתשל  ניתוקהסדר השלת תדר מאפשר : הצוות המקצועי מציג את הנושא

 -ו 15, 10, לזמנים קצובים בהתאם להסדר שבחר הצרכן תדרייצוב  לצורךספק שירות חיוני,  הנחיית

 יםצריימדקות )אינטרוול(, ה 5דק'.  מונה הצרכנים מאפשר מדידת זמני צריכה בפרקי זמן של  20

. לכן נדרש אומדן מדויק יותר אירוע השלהעת קושי טכני בחישוב מדויק של האנרגיה המושלת ב

  לחישוב האנרגיה המושלת בזמני השלה.

המזכים את הצרכן בתעריף  הקווט"שים המושליםלקביעת אומדן הביצוע אופן את  משנההחלטה זו 

צרכנים ה לטובת השלה. החישוב נועד לדייק ככל הניתן את הערכת היקף האנרגיה המושלת,

 םתשלוה מסדירה אתההחלטה ובעקבות ההתייחסויות לשימוע, בנוסף,  המשתתפים בהסדר.

בוה , כך שבמקרה זה ישולם תעריף ההשלה הגבין מספר הסדרות ,במקרה של אירועי השלה חופפים

 . מביניהם

 חברי המליאה הנוכחים( 3)על ידי  דהחלטה: אושר פה אח

 

 

 (.123תכנית ייצור של יצרנים עצמיים )תיקון א"מ  –החלטה לאחר שימוע  .5

, בזמנו 1.4.19מיום   556ליאת הרשות מס' : הנושא הוצג בפירוט במהצוות המקצועי מציג את הנושא

לחברי המליאה. עכשיו הנושא עולה מחדש לאחר שנשלחה  RIAהנושא לא אושר מאחר ולא נשלחה 

 . RIAלחברי המליאה 

 חברי המליאה הנוכחים( 3)על ידי  דהחלטה: אושר פה אח

 

 פרסום לוח "תעריפים שירותים מורחבים". –החלטה לאחר שימוע  .6

לאחר השימוע, מוצע לעדכן את התעריפים הקבועים בלוח  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

בלוח של  "תעריפי השירותים המורחבים" )להלן: "לוח שירותים מורחבים"( 2-5.4תעריפים 

לעניין זיכוי צרכנים בגין אי קריאת מונים )להלן: "לוח  1-5.4.1וכן לקבוע לוח תעריפים  ההחלטה

 תעריפי זיכוי בגין אי קריאת מונה"(. 



 

 

קריאת מונה נועדו לאגד תעריפים עבור  לוחות תעריפי השירותים המורחבים ותעריפי זיכוי בגין אי

 תשירותים נוספים המתבקשים ע"י הצרכנים ומופיעים בספר אמות המידה. מדובר בסוגי פעילויו

 נוספות.  תכגון גבייה, חשבונות, מסחרי, מונים, החלפת נתיך, שימוש בלתי חוקי בחשמל, ופעילויו

ירות בעלות שעת עבודה כפי שנקבעה התעריפים נקבעו כמכפלה של זמן העבודה המושקע לכל ש

 בסיס תעריף הרשת.החלטת ב

בין מספקים. שירות זה לא היה חלק עלויות מעבר לקבוע תעריף ל ביקשהבתגובה לשימוע חח"י 

 שימוע תעריפים מורחבים, ועל כן לא יהיה חלק מההחלטה.במסגרת מהשימוע אליו יצאה הרשות 

ין מספקים וכן ישקול את עלות זו ביחס לעלות מעבר הצוות המקצועי יבחן את עלויות המעבר ב

 צרכנים בתוך חח"י.

 נציג מליאה ביקש לקבל פירוט על מהות והיקף המעברים בין המספקים הפרטיים. 

 חברי המליאה הנוכחים( 3)על ידי  דהחלטה: אושר פה אח

 

מיום  505(  מישיבה 1107) 2תחולה להחלטת אגירה שאובה מס'   –החלטה לאחר שימוע  .7

12.12.2016. 

הסדר התעריפי לה ביחס תחולהבהחלטה זו מעדכנת הרשות את  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

סעיף מוצע כי  .505אגירה שאובה. יתר התנאים יהיו כמפורט בהחלטה יצור בטכנולוגיית ישיחול על 

 יבוטל, ובמקומו יבוא:  להחלטה 2

קיבלו אישור תעריף עד ליום החלטה זו תחול על בעלי רישיונות מותנים לאגירה שאובה, אשר "

31.12.2020". 

הצוות המקצועי מציין כי עלתה בהתייחסות לשימוע טענה לפיה לא כדאי לקטוע הסדרה זו בשל 

מכסה  הסיכוי שתיקבע בעתיד מכסה נוספת, ואולם לדעת הצוות המקצועי ככל שיוחלט בעתיד לקבוע

 נוספת היא תלווה בהסדרה ובלוח תעריפים עדכניים המבטאים את צרכי המשק.

 חברי המליאה הנוכחי( 3)על ידי  דהחלטה: אושר פה אח

 

 .לה למתקני ייצור בגז ברשת החלוקהבדיקות קב –שימוע  .8

בשנים הקרובות צפוי גידול משמעותי בהיקף מתקני היצור  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

שיתחברו לרשת החלוקה. בשונה ממתקנים המתחברים לרשת ההולכה, למתקנים אלו עדיין לא 

נקבעו אמות מידה ותעריפים להסדרת שלב בדיקות הקבלה. הצעת החלטה זו מפרסמת להתייחסות 

 .הציבור את ההסדרה לתחום זה

את שווי העלות תעריף בדיקות קבלה למתקני ייצור בגז או ביו גז, ישקף  :תעריף בדיקות קבלה

כהגדרתו באמת  (SMP day ahead)  השולית בעת הבדיקות ועל כן יעמוד על מחיר שולי יום מראש

עלות השולית לייצור בעת ה בהםאילו מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת )למעט ביו גז( , ו93מידה 



 

 

ה על יצרנים בדיקות קבלה הינה אפס, לא יהיו זכאים לתעריף בדיקות קבלה. תחולת החלטה זו הינ

מגהוואט אשר משולבים במקום  16המחוברים לרשת החלוקה או יצרנים בהספק שאינו עולה על 

אמות המידה ולוח התעריפים יכנסו לתוקף החל ממועד פרסומם  .צרכנות ברשת מתח עליון

 .ברשומות

בדיקות סוגי הבדיקות ואופן התנהלות הצדדים בעת ביצוע הבדיקות, פירוט ה :מידההאמות עיקרי 

שמנהל המערכת נדרש לבצע, בכל טכנולוגיה ואופן ההתחשבנות בין היצרן לבין מנהל המערכת עבור 

 .בדיקות אילו

  דאושר פה אחפרסום השימוע ה: סכמה

 

בעקבות הערות משרד המשפטים )נוסף לאחר פרסום סדר  93ו וא"מ 120-א120תיקון אמות מידה  .9

 היום(. 

נעשו  טיםפמשרד המשמחלקת ייעוץ וחקיקה בבעקבות הערות  הנושא:הצוות המקצועי מציג את 

 מספר שינויים באמות המידה הבאות: 

 , כמפורט להלן:551מישיבה  2נעשו מספר שינויים ביחס להחלטה מס' :  ו120-א120אמות מידה 

 :טפסי דיווח .1

  נגרעו מאמת המידה ג 120טפסי הדיווח בנספח לאמת מידה . 

  .נגרעו ההוראות הפרטניות לאופן מתן הצעות מחיר להעלאת והורדת עומס 

  .התווספו לגוף אמת המידה הפרטיים ההכרחיים לדיווח 

 ילאור הורדת טפסי הדיווח, התייתרה ההוראה המאפשרת למנהל המערכת לשנות מנגנונ 

 דיווח. 

 המקורית. הבטוחה תופקד למחלק הדומיננטי ולא לידי הרשות כפי שנקבע בהחלטה .2

שמועד תחילת הזכאות לתעריף הספק של מתקנים הפועלים בעת אישור אמות המידה, יהיה  הובהר .3

 החל ממועד אישור עמידה בתנאי הזכאות לתעריף שניתן על ידי המחלק.

 

 , כמפורט להלן:544מישיבה  8 'מס להחלטה : נעשו מספר שינויים ביחס 93אמת מידה 

 , שכן הנצילות באה לידי ביטוי בתעריף המפוקחטרים טכנייםהורדת הנצילות מהדיווח בפרמ .1

  חיוב מנהל המערכת בפרסום אופן קביעת המחיר השולי .2

 השולי  הורדת סעיפי תחילה לפרסום המחיר .3

 העמסה כללית  לפרסום של  עדכון תכניתתחילה  ףהוספת סעי .4

 



 

 

ולאחד נוסחים עם יתר אמות , יתר השינויים הם שינוי נוסח שמטרתם לחדד את האמור באמות המידה

 .המידה הקיימות

 החלטה: אושר פה אחד

 )נוסף לאחר פרסום סדר היום(. תעריף הספקזכות ל הקצאת -לאחר שימועהחלטה  .10

לאור הצפי להיקף נרשמים גבוה להסדרת מתקני הגז ברשת  :נושאהצוות המקצועי מציג את ה

החלוקה, פורסם שימוע שמטרתו להסדיר את אופן הקצאת הזכאות לתעריף ההספק. לפי השימוע, 

מגהוואט.  300ההרשמה תתאפשר למשך שבוע גם אם ההספק המצטבר של הנרשמים יעלה על 

 ם הגרלה או להגדיל את המכסה. בהתאם למספר הנרשמים בשבוע זה, הרשות תשקול האם לקיי

מהתגובות לשימוע עלתה העדפה של המגיבים להגדלת המכסה על פני קיום הגרלה. עם זאת, מכיוון 

שבשלב זה עדיין לא ידוע היקף ההרשמה למכסה, מומלץ לפתוח את ההרשמה לשבוע ולקבל החלטה 

ר קמו לפני פרסום קף ההרשמה. ההחלטה שתתקבל תחול הן על בעלי מתקנים שכביבהתאם לה

 אמות המידה והן על נרשמים חדשים.

 

 החלטה: אושר פה אחד

 

 א(.7פרסום סקרי חיבור )א"מ -החלטה לאחר שימוע נוסף  .11

 תעודכן כךא 7אמת מידה הצוות המקצועי מציג את הנושא: לפי הצעת ההחלטה שפורסמה לשימוע, 

ולשמירת המקום ברשת גם את בקשות לביצוע סקר חיבור נוסף למנהל המערכת יפרסם לציבור ש

 .על מנת להגביר את השקיפות והתחרות במשק החשמלדו״ח סקר החיבור, 

בתגובה שהתקבלה לשימוע, עלה חשש כי פרסום הסקר במלואו יביא לגילוי מידע מסחרי, לאור זאת, 

 לבין פרסומו לציבור. ככלמוצע לעדכן את ההחלטה כך שיקבע פרק זמן בין העברת הדו״ח למבקש 

שמבקש הסקר סבור כי יש להגביל חלק מהפרסום בשל סודיות מסחרית, הוא רשאי לפנות למנהל 

בבקשה להגביל את המידע שיפורסם, ומנהל המערכת ישקול את במהלך פרק זמן זה המערכת 

 הבקשה.

     

  החלטה: אושר פה אחד

 .להסכם 4של חברת החשמל עם תמר והצגת תיקון מס'  סקירת הסכם הגז -558הסכמה ממליאה  .12

"י למאגר חחחברי המליאה, הצוות המקצועי סוקר בפני חברי המליאה את הסכם הגז בין  לבקשת

 ואושר על ידי רשות החשמל. 2012תמר כפי שנחתם בשנת 

ההסכם, בשתי נקודות זמן כל צד יכול לבקש מהצד השני התאמה למחיר כך שישקף מחיר ראוי  לפי

 בעסקת גז ללקוח עוגן במשק הישראלי.  



 

 

הרשות. לאחרונה פנתה חברת החשמל לצוות  מליאתזה עודכן מספר פעמים, ללא אישור  הסכם

נמסרו לחברי המליאה  המקצועי ברשות בבקשה לבחון אישור של עדכון ההסכם. ]פרטי העדכון

וחוסים תחת חיסיון מסחרי בעת הנוכחית[.  לדעת הצוות המקצועי ברשות, התיקון המוצע להסכם 

  אינו לטובת הציבור וממילא עוד לא בשלו התנאים להבאת התיקון המוצע להחלטת המליאה.

 

 ע. המפרט את התייחסות הצוות המקצועי ברשות לתיקון המוצמכתב  ח"יהסכמה: ישלח לח

 

 

 ם.יהחלפת ותוספת הספק למתקנים סולארי –שימוע  .13

קף ילהערכת הרשות, בשנים הבאות צפוי לגדול באופן ניכר ההצוות המקצועי מציג את הנושא: 

, , לאור התיישנות המתקניםולהוספת הספק במתקנים פוטו וולטאיים קיימיםהבקשות להחלפת 

זאת ועוד, בחלק מהמתקנים שקמו בעבר, גודל החיבור  .והשיפור בנצילות המודולים הוזלת הציוד

נקבע בהתאם להספק המודולים ולכן הספק הממיר קטן מהספק החיבור. במתקנים אלו ניתן להוסיף 

 ממיר ללא הגדלה של גודל החיבור.

הצעת ההחלטה נותנת מענה רוחבי לשינויים בהספק הפאנלים ולתוספת ממיר במתקן. הצעת 

פק פחת המבטא את הדגרדציה הנורמטיבית של מתקני יצור פוטו וולטאיים ההחלטה מגדירה הס

במונחי הספק. במקרים בהם ההספק המעודכן אינו עולה על הספק הפחת, ישמר אישור התעריף של 

המתקן ללא שינוי. במקרים בהם ההספק המעודכן עולה על הספק הפחת, השימוע מפרט את התעריף 

 המעודכן שיחול על המיתקן.

 

 דאושר פה אחפרסום השימוע : הסכמה

 

 תעריף לחיבור צרכנים במתח נמוך. –שימוע  .14

תעריף עבור בדיקת מתקן צריכה במתח נמוך הצוות המקצועי מציג את הנושא: מוצע לעדכן את ה

 המבוצעת בהתאם לחוק החשמל בטרם חיבור המתקן לרשת החשמל.

צריכה מבוצעת על ידי בודק מוסמך בטרם חיבור המתקן לרשת החשמל על מנת לבדוק בדיקת מתקן 

 . במסגרת הבדיקה נבדקיםוהוא בטיחותי לשימושהאם המתקן הוקם בהתאם לחוק החשמל 

 מקורות זינה, מקורות הארקה, התאמת שטחי חתך כבלים לזרם, שילוט מקורות ההזנה והמעגלים

 ועוד. 

  .₪ 456.14יקה הוא תעריף אחיד לכל גדלי החיבור במתח נמוך בגובה של התעריף הקיים עבור הבד

בהתחשב לשקף את עלויות הבדיקה בפועל של ספק שירות חיוני  ,מטרת התעריף המוצע בשימוע

בגודל החיבור הנבדק, האם הבדיקה היא בדיקה ראשונה או בדיקה חוזרת, בדיקת גנרטור, בדיקה 



 

 

קה לחיבור ציבורי, ביצוע בדיקות מעבר לשעות העבודה המקובלות לאחר ביצוע הגדלת חיבור, בדי

 של המחלק ובדיקות הנערכות למספר מתקנים בעלי הארקה משותפת באותו היום. 

 
 בדיקות בביצוע מתעכבת כשהיא תמריצים או קנסות לחברה מייצרים איפה שואל מליאה חבר

לרשת החלוקה, יש מועדים ועל כל מועד  מידה העוסקות בחיבורים באמותוהצוות המקצועי משיב כי 

  "י חורגת יש מעין קנס שחופף את החריגה.שחח

 

מתקיים דיון בשאלת מידת השפעת התיקון על תעריף החשמל בכלל ובפילוח לצרכנים שונים בפרט. 

 הצוות מקצועי ברשות מתבקש להשלים מידע בנושא.

 

 הבאה דיון נוסף במליאה יקוים : סכמהה

 
 תעריף לחיבור מתקני פי וי במתח גבוה ונמוך. –שימוע  .15

הצוות המקצועי מציג את הנושא: מוצע לעדכן את התעריף עבור בדיקת קבלה לצורך קבלת היתר 

הפעלה ובדיקות סנכרון למתקני ייצור פוטו וולטאי במתח נמוך ובמתח גבוה המבוצעת בהתאם לחוק 

 החשמל בטרם חיבור המתקן לחשמל.

 

 לקבל נתונים נוספים על השפעת החלטה זו על תעריף החשמל לצרכנים.חבר מליאה מבקש 

 

 הבאהדיון נוסף במליאה יקוים ה: סכמה

 

 

 פעילות אחרת של חח"י.–ים 'סייברג -הליך התייעצות .16

בנושא הרחבת  צותלרשות בבקשה להתייעפנה שר האנרגיה הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

. פעילותה של חברת החשמל על ידי מימוש אופציה לקבלת מניות בחברת סייבר ג'ים קונטרול בע"מ

 לא להתנגד למבוקש תחת המגבלות העיקריות הבאות:המלצת הצוות המקצועי היא 

 חברת החשמל לא תידרש לשלם עבור מימוש האופציות )למעט סכום זניח(; .א

 ;₪מיליון  25-ר ג'ים תוגבל להחשיפה של חברת החשמל לסייב .ב

חברת החשמל לא תספק לסייבר ג'ים שירותים בתחומי הפעילות המותרים לסייבר ג'ים,  .ג

 כמוגדר בהחלטה המצורפת;

חשיפה של חברת קוזז מהסכום עליו יוחלט ל'ים, יג לסייבר החשמל חברת של החשיפה סכום .ד

 ."לבחו עסקי לייזום בת לחברההחשמל 



 

 

 
סוגים של פעולות, הפעולות  3לעשות ר י מות"לחח -מתאר את הרקע הנורמטיביהיועץ  המשפטי 

פעילות לפי חוק באישור ו לרישיון המוגדרות כפעילות נלווית ברישיון, הפעולות שבנספחהותר לה ש

 .התייעצות עם הרשותבהשרים ו

משק תחייבויות שלה ללממש את הה הפעילות המדוברת תפריע לחברה האםעל המליאה לשקול 

לחברי המליאה  מסמך שהועברכמו כן, ההחשיפה המרבית לא מעוגנת. יצוין כי  החשמל בישראל.

י לא יכולה לספק שום שירות לסייבר גי'ם למעט מה שהיא יכולה לספק לחברות "חחלפיו ש תוקן כך

 אחרות היום. 

של  ה בקרהתנעשלא ועל כן פעילות אחרת לא הגדירה את הפעילות הזו כי "חחיודגש כי עד היום 

 פעילות שנעשתה בעבר. ל באשר הרשות. ההחלטה היום אינה מביעה את עמדת הרשות 

 בהתאם רק אלא החשיפה את אקטיבי באופן מגבילה לא שהמליאה שייכתב מבקש מליאה חבר

 .בפניה שהוצגו לנתונים

 2.7.2019במייל ביום החלטה: אושר פה אחד 

 

 .GISהסדר  -שימוע .17

 47768-09-13שאוחד עם ת"צ  56731-12-13במסגרת הליך ת"א הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

רשות לממשלה  מהיועץ המשפטי ביקש ואח',  Siemens AGחברת החשמל לישראל בע"מ ואח' נ' 

-החשמל לחוות את דעתה בדבר הסכם פשרה בין החברה לנתבעות אשר פעלו לפי הנטען בקרטל ה

GISטיב הסכם הפשרה והן ביחס לסכום הפיצוי שיוחזר לצרכנים אם יוחלט על אישור , הן ביחס ל

 הפשרה.

מובהר שבעת  לשימוע. בשל תאריך היציאהנראה יידחה עתיד להיות דיון אשר ככל הביולי  14 -ב

הנוכחית היועץ המשפטי לממשלה טרם גיבש את עמדתו ביחס להסכם הפשרה וייתכן שיהיו פערים 

  וץ המשפטי לממשלה לעמדת הרשות ביחס לטיב הסדר הפשרה. בין עמדת הייע

 

הצוות המקצועי ערך בדיקה מקיפה בנושא, בבדיקה נבדקו הפעולות שביצעה החברה כדי לתבוע 

חושב הנזק לא את הנזק שנגרם לה מפעילות הקרטל, הן בניהול התביעה והן בניהול המו"מ. 

דעת מקצועיות שהצגו על ידי חברת החשמל ביחס יסטי וחוות דעת הרשות נסמכות על חוות קרטלה

 . להיקף הנזק

לאור הממצאים ומסקנות חוות הדעת המקצועית, הרשות סבורה כי לשימוע שאומר מוצע לצאת 

החברה ניהלה באופן ראוי את התביעה לדעת הרשות הסכם הפשרה, וכי  שקיימת הצדקה להעדיף

להכיר בהכנסה הנובעת מהסכם הפשרה כחלק  ואת המשא ומתן בהליך הגישור, ולפיכך בכוונתה

 .הרשת במקטע המתח העליוןמתעריף 



 

 

היות שהנזק שספגה חברת החשמל בתקופת הפעלת הקרטל גולם במלואו בתעריף החשמל, הרשות 

סבורה שסכום הפשרה שהחברה תקבל צריך לחזור במלואו לצרכנים למעט הגמול שיפסוק בית 

המתנהלת  כוחם בתובענה הייצוגית נגד חברת החשמללבאי שכר הטרחה מבקשים והמשפט ל

הביא לא במאוחד עם התביעה שהגישה חברת החשמל. בנוסף, לדעת הרשות, ניהול ההליך הנוכחי 

 .לחריגה משמעותית מההוצאות המשפטיות המוכרות לחברת החשמל כחלק מהעלויות השוטפות

קיימת הצדקה להכיר לא בתעריף הנורמטיבי, ולכן מהעלויות השוטפות הוצאות משפט הם חלק 

  .בחלק מהוצאות המשפט לחברת החשמל

  "י שתעשה ככל שביכולתה במקרים שכאלה.לחחמליאה מציין כי צריך לייצר תמריץ  חבר

לא נכיר יש לה תמריץ שלילי, הוצאנו מכתבים שאם החברה לא תתבע  הצוות המקצועי משיב כי

 .בתעריף לה

, צריך לייצר כאלהי האם כן או לא לכסות עליות ן עקרונדיו ערוךליש צורך  ציין כיחבר מליאה מ

 . לעשות את המיטבדירקטוריון לחברה ול תמריצים

פורסם השימוע  31.7נשלח נוסח השימוע במייל ליידוע חברי המליאה וביום  30.7ביום : הסכמה 

 באתר הרשות.

 

 

 

 עדכון סטאטוס רשומות. .18

 הבאה.נדחה למליאה 

 

 סקירה ודיון בדוחות הכספיים של חח"י . -מצגת בנושא  .19

 נדחה למליאה הבאה.

 .תעריפי התחברות לרשת שנתי של מידוד –יידוע המליאה  .20

הצוות המקצועי יידע את חברי המליאה בעדכון תעריפי ההתחברות לרשת. העדכון בוצע על ידי מידוד 

 .12.6.2017מיום  518התעריפים כקבוע בהחלטת מליאת הרשות מישיבה 

 

 

 


