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 באמצעים דיגיטליים(הפגישה התקבלה )בשל הגבלות משבר הקורונה,  נוכחים:

 

 חברי המליאה:

 מר יואב קצבוי, מ"מ יו"ר רשות החשמל

 מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה

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

 נציגת ציבור מטעם שר האנרגיהברכה חלף,  ד"ר 

 

 :משקיף

 הסביבה להגנת המשרד ,פרואקטור גיל מר

 

 באמצעים דיגיטליים( הפגישה התקבלה)בשל הגבלות משבר הקורונה,  צוות מקצועי:

 עו"ד חרות חסיד, יועצת משפטית 

 פלתר איתן, ראש אגף אסטרטגיה גב' נורית

 גב' אסנת מרום, מזכירת המליאה

 ירדן צחר, סטודנטית אגף אסטרטגיהגב' 

 מר עוז לוי, ראש אגף מימון

 אגף הסדרהמר יוסי סוקולר, ראש 

 עו"ד לימור בן יצחק, מחלקה משפטית

 ראש אגף אנרגיות מתחדשותמר עלאא פחורי, 

 מתחדשתמנהל תחום אנרגיה מר גל שופורוני, 

 

 מוזמנים חיצוניים:

 מר עידו מור, רפרנט אנרגיה, אג"ת, משרד האוצר

 גב' רותם אבין, עוזרת מנכ"ל, משרד האנרגיה

 

 

 

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 היום 

 . דבר היו"ר .1

 וולטאית-לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 1תוצאות הליך תחרותי מס'  -החלטה  .2

 .בשילוב קיבולת אגירה, למתקנים המחוברים או המשולבים לרשת החלוקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 פרוטוקול:

 .דבר היו"ר .0

 וולטאית-לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 0תוצאות הליך תחרותי מס'  -החלטה  .3

 .בשילוב קיבולת אגירה, למתקנים המחוברים או המשולבים לרשת החלוקה

את נתוני  הצוות מזכיר את עיקרי ההליך והאסדרה הרלוונטית ומציג הצוות המקצועי מציג את הנושא:

מגה וואט. מוצע לקבוע כי  564מציעים בהספק כולל של  14הצעות ע"י  54ההליך התחרותי: הוגשו 

 161על  יעמודאג' לקוט"ש וההספק המוקצה להליך  11.1 יעמוד על יך התחרותי תעריף לזוכים בהלה

"(, שלפיה התעריף לכל ההצעות clearing priceהתעריף נקבע בשיטת "מחיר שני אחיד" )"מגה וואט. 

הזוכות יהיה אחיד, ויעמוד על מחיר ההצעה הנמוכה ביותר אשר לא הוגדרה כמועמדת לזכייה )באגורות 

  לקוט"ש(.

 ראשון מסוגו, חשיבות קביעת תעריף נמוךההליך ם היות המלצת הצוות הנימוקים שנלקחו בחשבון בה

לאור גובה ההצעות, ולבקשת חבר מליאה, התקיים דיון לעניין השוואת העלות של  המחיר השולי.ו

 הליךלהגדיל את ההספק המוקצה לחברי מליאה העלו הצעה  הקמת מתקני פיקר למתקני פיוי ואגירה. 

לאור משבר הקורונה, והתקיים דיון שבמהלכו נשקלו נימוקי הצוות המקצועי אל מול הצרכים האלו. 

בדיון הוסכם כי בנוסף להסדרה הזו, יש לקדם את נושא האגירה באופן רחב יותר, וסוכם כי תערך 

 .במליאהבנושא  ייערך דיוןו ,עבודה מול הצוות המקצועי

נוסף עד סוף השנה, הליך ייצא ומספר ההצעות שהתקבלו בהליך הנוכחי הוסכם כי לאור התוצאות  

 תוך בחינה של נושא האגירה והשפעתה. 

הליך  2222רשות החשמל תפרסם עד סוף שנת וקובעת ש הצעת הצוות מקצועיאת  המליאה מאשרת

 וי בשילוב אגירה. -תחרותי נוסף לפי

 

המשקיף מבקש לציין כי הוא סבור שראוי להקצות הספק גבוה יותר בהליך זה כי המשק רק ירוויח 

 מזה. כן מבקש שבהליך הבא יילקחו בחשבון תועלות נוספות שניתן להשיגם מטכנולוגיית האגירה. 

 

 ההחלטה התקבלה פה אחד. 

 (.04.2.3131 )ההחלטה פורסמה ביום


