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 )בשל הגבלות משבר הקורונה, הנוכחים נכחו באמצעים דיגיטליים( נוכחים:

 

 חברי המליאה:

 אסף אילת, יו"ר רשות החשמלד"ר 

 מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה

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

 נציגת ציבור מטעם שר האנרגיהברכה חלף,  ד"ר 

 

  צוות מקצועי:

 פיננסית-ומ"מ סמנכ"ל החטיבה הכלכלית מר עוז לוי, ראש אגף מימון

 יועצת משפטית )בפועל(עו"ד חרות חסיד, 

 מר גל לבנט, יועץ ליו"ר הרשות

 ת משפטיתצסגן בכיר ליועמר דרור וגשל, 

 גב' נורית פלתר איתן, ראש אגף אסטרטגיה

 גב' אסנת מרום, מזכירת המליאה

 עו"ד לימור בן יצחק, מחלקה משפטית

 גב' ירדן צחר, סטודנטית אגף אסטרטגיה

 

 :חיצוניים מוזמנים

 , משרד האוצראג"תרפרנט אנרגיה, מר עידו מור, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 



 

 

 
 סדר יום:

 

 תיקון תקנות משק החשמל  -החלטה  .1

 .הארכת המועדים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת - החלטה .2

 

  



 

 

 :פרוטוקול
 

  תיקון תקנות משק החשמל -החלטה  .1

()ב(, כך 1)א()20()א( ו 1)א()20הרשות ממליצה לתקן את תקנות  צוות המקצועי מציג את הנושא:ה

 10העולה על שהדרישה להוכחת היכולת הכספית משותפות, אשר מבקשת רישיון ייצור בהספק 

תחנת הכוח נשוא משווי  20%, בשיעור של "הון עצמי, כתנאי למתן רישיון ייצור, תהיה העמדת "מגהוואט

 .בנקאיתערבות ה להוכיח יכולת כספית באמצעות העמדת דרישההבקשה לרישיון, וזאת במקום 

 .בלבד הדרישה להוכחת יכולת כספית באמצעות הון עצמי נדרשת היום מחברה בעלת הון מניות

בנוסף, שותפות, בשונה מחברה, תידרש להציג מידי שנה הוכחה לעמידתה בדרישה להעמדת הון עצמי, 

ברישיון  שהחזיקמוצע כי התיקון יחול גם על מי באמצעות המצאת דוחות כספיים שנתיים מבוקרים. 

בתוקף עובר ליום התחילה וזאת כיון שמדובר בתיקון המיטיב עם הציבור וכיוון שהרציונאל התומך 

 בתיקון חל גם על מי שכבר מחזיק רישיון כאמור.

 שינוי עמוק יותר בדרישה להוכחת יכולת כספית צפוי במסגרת תיקון רוחבי של התקנות.

 הדחיפות בשל בהקדם היום לסדר הועלתה זו החלטה כי מסביר המקצועי הצוות, מליאה חבר לשאלת

 כמה עד לסייע הזו בעת מבקשת והרשות המשק על המקשה הקורונה ממשבר שנובעת ההחלטה בקבלת

 .הון לרתק יצטרכו שלא לשותפויות ז החלטה באמצעות היתר בין, שניתן

 

 .אחד פה אושרה ההחלטה

 (5.4.2020ההחלטה פורסמה בסיום המליאה ביום )

 

 מתחדשת. באנרגיה חשמל לייצור ובאסדרות התחרותיים בהליכים המועדים הארכת  - החלטה .2

המועדים המחייבים, המועדים  הארכתלאחר שימוע דנה בההחלטה  :הנושא את מציג המקצועי הצוות

 לאור םיבחודשיהמחייבים המרביים ומועד החיבור, לפי העניין, בהליכים התחרותיים ובאסדרות 

הצוות המקצועי הציג לחברי המליאה סיכום  ובעולם. בארץ הקורונה נגיף מהתפשטות הנובעים הקשיים

להוסיף להחלטה גם  דחייה של חודשיים  במועד האחרון  לשימוע. בעקבות התגובות מוצעשל התגובות 

ובאסדרה להקמת  4להחזרת הערבות למי שקיבל תשובת מחלק שאינה חיובית בהליך התחרותי מספר 

 .ללא הליך תחרותיקרקעיים ים מתקנ

 

 

 5.4.2020 ביום אחד פה אושר ההחלטה

 (6.4.2020ההחלטה פורסמה ביום )



 

 

 


