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

 יועצת משפטית )בפועל(עו"ד חרות חסיד, 

 מר גל לבנט, יועץ ליו"ר הרשות

 הנדסהמר משה בן יאיר, ראש אגף 

 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

 אביעד דרורי, מחלקה משפטית עו"ד

 עו"ד מירן בנימין, מחלקה משפטית

 

 

 מוזמנים חיצוניים:

 משרד האוצר ,אג"תרפרנט אנרגיה, מר עידו מור, 

 

 

 

 

 

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

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

 



 

 

 

 

 סדר יום:

בעניין חיבורים ועבודות תשתית חשמל  21.1.2019מיום  554( מישיבה 1322) 2עדכון החלטה  -החלטה  .1

 לפרויקטים לאומיים. 

 עדכון מנגנון ההצמדה בתעריף הזמינות ליחידות הייצור ברמת חובב. –החלטה  .2

 

  



 

 

 פרוטוקול:

 

בעניין חיבורים ועבודות תשתית  21.1.2019מיום  554( מישיבה 1322) 2עדכון החלטה  -החלטה  .1

 חשמל לפרויקטים לאומיים. 

, החליטה הממשלה 11.8.2016מיום  1838להחלטת ממשלה  18בסעיף : הצוות המקצועי מציג את הנושא

. לאומית בתחום התחבורהכי רשות החשמל תבחן הסדרים לשם קידום פרויקטים של תשתית , בין השאר

שהינם , היות שישנם פרויקטים נוספים שהוגדרו על ידי הממשלה כפרויקטים לאומיים בתחום התחבורה

שיינתן מענה ייחודי , כך, בעלי השפעה משקית משמעותית ונדרשת התאמה של פעילות ספק שירות חיוני

רשות החשמל קובעת שאמת המידה המצורפת , ומותאם לכל פרויקט ובלוחות זמנים קצרים ככל הניתן

להחלטה זו תחול על כלל הפרויקטים הלאומיים בתחום התחבורה שהתקבלה החלטת ממשלה בעניינם 

לאחר דיון , כמו כן .כאמור 1838אף שאינם כלולים בהחלטת ממשלה , ₪מיליארד  2ושעלותם עולה על 

סוכם כי יובהר , ברה תוכל לקבל בו זמניתשהתקיים בשאלה האם יש להגביל את מספר הפרויקטים שהח

הרשות שומרת לעצמה הזכות לבחון וכי , אמת המידה לא גורעת מחובות החברה כלפי צרכניהבהחלטה ש

היא לא נועדה לפתוח שיובהר בהחלטה  עוד סוכם כי. שיימצא כי יש צורך בכךככל  הפרויקטיםאת מספר 

לבקשת חבר מליאה הצוות המקצועי . להביא לשיפור השירות, אלא ברהאפיקי פעילות חדשים עסקיים לח

 .נכנס בגדר החלטה זו" הקו הכחול"יבחן האם 

 

 .(13.5.20)ההחלטה פורסמה ביום   ההחלטה אושרה פה אחד

 

 זמינות ליחידות הייצור ברמת חובבעדכון מנגנון ההצמדה בתעריף ה –החלטה  .2

בשל התמתנות התנודתיות בשווקים הפיננסיים . השימועהמלצה לבטל את : את הנושא גהצוות המקצועי מצי

בשבועות האחרונים ולאור התגובות שהתקבלו במסגרת השימוע מגופי מימון וממתמודדים במכרז על מכירת 

נמצא שהמנגנון שהוצע אינו מגשים את התכלית שלשמו הוא , ולאחר התייעצות עם חברת החשמל, האתר

 סוכם כי. בעיקר בעת הזו סמוך למועד להגשת ההצעות למכרז כאמור, תרהוצע וכי המנגנון הקיים נכון יו

 ופץ לחברי המליאה בסיום המליאה.יההחלטה על ביטול השימוע נוסח 

 

 .(12.5.20 פורסמה ביוםההחלטה ו ההחלטה אושרה פה אחד

 

 

 


