
 

 

 27.7.2020מיום   –585שיבת מליאת הרשות מס' יפרוטוקול 

 

 

 

 

 

 (מה באמצעות דואר אלקטרוניייהישיבה התק צעת ההחלטה לשימוע,הפרסום דחיפות )בשל  נוכחים:

 

 חברי המליאה:

 מר יואב קצבוי, מ"מ יו"ר רשות החשמל

 משרד האנרגיהמר אודי אדירי, מנכ"ל 

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

 נציגת ציבור מטעם שר האנרגיהברכה חלף,  ד"ר 

 

  צוות מקצועי:

 עו"ד חרות חסיד, יועצת משפטית 

 גב' נורית פלתר איתן, ראש אגף אסטרטגיה

 גב' אסנת מרום, מזכירת המליאה

 אסטרטגיהירדן צחר, סטודנטית אגף גב' 

 מ"מ סמנכ"ל חשמל ורגולציהמר עוז לוי, 

 עו"ד לימור בן יצחק, מחלקה משפטית

 מר עלאא פחורי, מנהל תחום ייצור והולכה

 

 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 

 

( בעניין הארכת תוקף התעריף לחוות רוח בהספק העולה 57208)8החלטת רשות מס' תיקון  -שימוע

ק"ו המחוברות לרשת החלוקה וההולכה וחלוקת עלויות הפתרון הטכנולוגי הנדרש להתאמת  50על 

 .מערכות מכ"ם של משרד הביטחון כתוצאה מהקמת חוות הרוח

 

 

 

 פרוטוקול:

בעניין הארכת תוקף התעריף לחוות רוח בהספק העולה על ( 57208)8תיקון החלטת רשות מס'  -שימוע

ק"ו המחוברות לרשת החלוקה וההולכה וחלוקת עלויות הפתרון הטכנולוגי הנדרש להתאמת מערכות  50

  מכ"ם של משרד הביטחון כתוצאה מהקמת חוות הרוח

קף של ההסכם הרשות מפרסמת להתייחסות הציבור הצעת החלטה בעניין תיקון תנאי כניסתו לתו :רקע

, הותנה כניסתו לתוקף 57208עם משרד הביטחון בעניין הפתרון הטכנולוגי לחוות רוח. בהתאם להחלטה 

המחזיקים בתוכנית  MW 300של ההסכם עם משרד הביטחון בחתימה של יזמי חוות רוח, בהיקף של 

מאושרת להקמת חוות רוח, על התחייבות בלתי חוזרת לתשלום עבור הפתרון הטכנולוגי. הרשות מציעה 

לאפשר ליזמי חוות רוח להתחייב עבור תשלום עלות הפתרון הטכנולוגי לצורך כניסת ההסכם עם משרד 

מגה  300-מ ןקטהרוח  שלהם מגה וואט, גם אם הספק חוות  300-הביטחון לתוקף, בסך כספי השווה ל

ת מנגנון התשלום עבור ההתחייבות הנוספת, מעבר להספק החלטה מסדירה אצעת הכן, ה-כמווואט. 

תיקון זה נועד למנוע מצב בו התקדמות של יזם אחד תלויה בחתימה על לגביו היזם סגר פיננסית. 

שהיזם התחייב לגביו אבל לא  התשלום עבור הספקכי  מוצעבהתאם לכך  התחייבות על ידי יזם מתחרה.

, מועד תום 31.12.2022מבקש להקימו, יבוצע רק עבור הספק שאף יזם אחר לא התחייב בגינו עד ליום 

  .הסדרת רוח

עלו שאלות על ידי חלק מחברי המליאה עליהן ענה במייל לחברי המליאה לאחר שליחת הצעת ההחלטה 

 . טלפונית הצוות המקצועי

ואושרה על ידי חברי המליאה  27.7.2020ביום דואר אלקטרוני בהצעת ההחלטה נשלחה לחברי המליאה 

 פה אחד. 

 (. 28.7.2020ביום  השימוע פורסם)

 

 


