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Uנוכחים 

Uחברי המליאה 

 ר רשות החשמל"יו, ר אסף אילת"ד

  האנרגיהל משרד "מנכ, מר שאול מרידור

 משרד האוצררכז אנרגיה , אמיר רשףמר 

 נציג ציבור מטעם משרד האנרגיה, אנגלנדר מר יוסי

 

U מקצועיצוות 

 לית חטיבת כספים וכלכלה"סמנכ, ר תניב רופא"ד

 לית רגולציה "סמנכ, נורית גל' גב

 הראש אגף אסטרטגי, נורית פלתר איתן' גב

 מנהל מינהל החשמל, סטפנסקי איגורמר  

 ר"עוזר בכיר ליו, מר יואב קצבוי

 המחלקה המשפטית, לימור בן יצחק' גב

 אגף כלכלה, מר אליאס עזאם

 ראש אגף הנדסה, יאירמר משה בן 

 יועץ לרשות, מר יהודה מלול

 המשרד להגנת הסביבה, רעות רבי' גב

 ראש אגף אנרגיות מתחדשות, מר חוני קבלו

 המחלקה המשפטית, ד אביעד דרורי"וע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, לביטחון המידעהקשורות 
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 .ר"בר היוד .1

עקרונות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל   - שימועהצעת החלטה ל .2

  .למתקנים המחוברים למתח עליון וולטאית-בטכנולוגיה פוטו

 .רשת תעריף - דיון המשך .3

 
 

 

Uדיון המליאה: 

  

1.       Uר"דבר היו  

 
2.       Uעקרונות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל   - שימועהצעת החלטה ל   

 למתקנים המחוברים למתח עליון  וולטאית-פוטובטכנולוגיה 

 
תחרותי לקביעת תעריף להליך המדובר בעקרונות : הצוות המקצועי מציג את הנושא

 .למתקנים המחוברים למתח עליון וולטאית-בטכנולוגיה פוטו לייצור חשמל
 

החלטת " -תוקף החלטת ייצור אנרגיה נוספת במתקן מליאה מעיר לעניין חבר 
חטיבת בנוסף מעיר כי ב, צריכה להיות תואמת להליך התחרותי הראשוןכי  - "הטרקרים

 .תומתקבל ותההער. קרקע  אין צורך בהכרח בחיבור נפרד
 

י לקביעת מחיר המקסימום המתואם כמו בהליך "תבוצע פניה לרממוסכם כי , בנוסף
 .התחרותי הקודם

 
נדרש על  ונענה כימדוע נדרש סקר היתכנות חיובי להשתתף במכרז חבר מליאה שואל 

מחיר . "של הקמת מתקן על ידי המציע היתכנותללייצר וודאות גדולה יותר  מנת
בהכרזה על זוכה שלא יכול להתחבר בזמן הוא גבוה יחסית מכיוון שמדובר על " הטעות

 .המוצעת בהליךזוכים בודדים בכלל הכמות /זוכה
 

 .סום הצעת ההחלטה לשימוע מאושר פה אחדפר: הסכמה
 
3.      Uרשת תעריף - דיון המשך 
 

הפערים בין התעריף  הצוות המקצועי עונה על שאלות חברי המליאה ונערך דיון אודות

המוצע לבין תוכנית ההתייעלות של חברת החשמל והתכנסות של חברת החשמל לתעריף 

 .שנים 5המוצע בתוך תקופת הבוחן של 

 


