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 201922.7.  מיוםישיבה טלפונית  –560 מס' מליאת הרשות ישיבת 

 

 

 

 

 נוכחים:

 מר אסף אילת, יו"ר רשות החשמל 

 מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה 

 מר חיים פרננדס, נציג ציבור מטעם משרד האוצר

 

 

 צוות מקצועי:

 יועץ משפטי לרשותעו"ד מיכאל מקייה, 

 מר משה שטרית, ראש אגף רישוי

 מר שי רטר, סגן ראש אגף רישוי

 הלשכה המשפטיתעו"ד מירן בנימין, 

 , הלשכה המשפטית לימור בן יצחקעו"ד 

 

 חיצוני:

 מר הראל שליסל, רכז אנרגיה, אגף התקציבים משרד האוצר

 

 

 

 

 

 

 יום:סדר          

 דבר היו"ר .1

 00272011להארכת אבן דרך הפעלה מסחרית ברישיון מותנה מס' הצעת החלטה  רישוי: .2

 לחברת פי.אס.פי השקעות בע"מ

 

 

 

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

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



 

 

 :דיון

 
 .דבר היו"ר .1

יש התנהלות  שנדון במליאה הקודמת ומציין כי GIS-מעדכן אודות הסכם הפשרה בנושא ההיו"ר 

מול משרד המשפטים בעניין חוות הדעת אך היא תושלם השבוע ותועבר בנוסחה המעודכן לחברי 

  המליאה. לאחר מכן תפורסם לשימוע ולבסוף תועבר המלצה בנושא ליועץ המשפטי לממשלה.

 

 00272011להארכת אבן דרך הפעלה מסחרית ברישיון מותנה מס' הצעת החלטה  רישוי: .2

  פי.אס.פי השקעות בע"מלחברת 

 הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

, בו הרשות קיבלה החלטה להביא לשר 559, ישיבה מס' 24.06.2019מיום  בהמשך לדיון הקודם 

האנרגיה הצעה לתיקון תקנות משק החשמל קונבנציונלי וקוגנרציה, בשל העדר שיקול דעת לשר 

 מיוחדות,  ובהמשךולרשות ליתן אורכה להפעלה מסחרית בנסיבות 

,  קיימת 2005-תקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונאלי(, תשס"הלתיקון תשע"ט ל

 אפשרות להאריך את המועדים בנסיבות שתוארו על ידי בעלת הרישיון, והכל כמפורט

הארכה חודשים מלאים ולא בתקופה קצרה מכך ונענה כי  12חבר מליאה שואל מדוע מאריכים ב

להגיע כלכלי לבעלת הרישיון תמריץ נעשית לתקופה שביקשה בעלת הרישיון ויחד עם זאת יש 

 כמה שיותר מהר ועל כן אין מניעה להאריך במלוא התקופה. להפעלה מסחרית

חבר מליאה שואל האם בעלת הרישיון כבר הפעילה את המתקן לטובת המשק ונענה כי המתקן 

הפעלה מקרה מנהל המערכת הונחה שלא להפעיל מתקן טרם פעל רק בבדיקות הקבלה ובכל 

 קבלת רישיון ייצור. מסחרית ו

 

 פה אחד  האושרהחלטה: 


