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UנוכחיםU: 

 החשמל רשותר "יו, אילת אסףר "ד

  האנרגיהמשרד נציג ציבור מטעם , מר יוסי אנגלנדר

 נציג ציבור מטעם משרד האוצר, מר חיים פרננדס

 משרד האוצר, רכז אנרגיה, מר אמיר רשף

 

UמשתתפיםU: 

 חטיבת כספים וכלכלהלית "סמנכ, ר תניב רופא"ד

 ראש אגף אסטרטגיה, נורית פלתר איתן' גב

 המחלקה המשפטית, ד אביעד דרורי"עו

 המחלקה המשפטית ,ד חרות חסיד"עו

 ל משרד האנרגיה"יועץ למנכ, מר רועי ישראלי

 ראש אגף רישוי, מר משה שטרית

 המשרד להגנת הסביבה, רעות רבי' גב

 אגף כלכלה, מר גבי זקן

 המחלקה המשפטית, בן יצחקד לימור "עו

 אגף הסדרה, קולרומר יוסי ס

 אגף כלכלה, מר יהודה הלוי

 ראש אגף מימון, לוי עוזמר 

 אגף הנדסה, אלעד שימימר 

 אגף כלכלה, קמיש מנחםמר 

 משרד האנרגיה, בן ארי חניתגב 

 רפרנט אנרגיה, גרשביץ  דודמר 

 ראש אגף חשבונאות, מר איתן פליס

 יועץ לרשות, מר אבי טייטלמן

 יועץ לרשות, מר יהודה מלול

 

 

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

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע

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

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע
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 :את עמדותיהם בעל פה הגופים שהגיעו להשמיע

 לישראלחברת החשמל  •

 רשות החברות •

 דוראד •

 פורום יצרני חשמל פרטי •

 אנלייט •

 איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל •

 אסקו •

 סי.פי.או •

• RD ENERGY 
 יגאל כידר •

 שניב •

 גלובל פאווור •

 כיל •

 איתן פלד •

 התאחדות התעשיינים •

 לשכות המסחר •

 מירם •

 


