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 :נוכחים

 

 החשמל רשותר "יו, אילת אסףר "ד

 ל משרד האנרגיה "מנכ, אודי אדירי מר

 האנרגיה משרד נציג ציבור מטעם , מר יוסי אנגלנדר

 נציג ציבור מטעם משרד האוצר, מר חיים פרננדס

 משרד האוצר, רכז אנרגיה, רשף מר אמיר

 

 :מקצועי צוות

 פיננסית –החטיבה הכלכלית  יתל"סמנכ, תניב רופא' דר

 לית חשמל ורגולציה"סמנכ, נורית גל' גב

 היועץ המשפטי, ד מיכאל מקייה"עו

 ר"עוזר בכיר ליו, מר יואב קצבוי

 ר"עוזר ליו, מר נועם פרלסון

 המשרד להגנת הסביבה, רעות רבי' גב

 המחלקה המשפטית, לימור בן יצחקד "עו

 ראש אגף אנרגיות מתחדשות, מר חוני קבלו

 ל משרד האנרגיה"עוזר מנכ, מר רועי ישראלי

 יועץ לרשות, מר יהודה מלול

 ראש אגף כלכלה , מר מנחם קמיש

 אגף כלכלה, הודה משני' גב

 אגף כלכלה, מר מיכאל תואתי

 ראש אגף מימון, מר עוז לוי

 משרד האוצר, תקציבים אגף', גרשביץ דוד

 

 
 

 

 

 

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

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע
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 .ר"דבר היו )1
 .2018עדכון שנתי  –הצעת החלטה לשימוע  )2
-תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו לקביעת 2אישור מסמכי הליך תחרותי מספר  )3

 .למתח גבוה ולמתח נמוך שיחוברו במיתקניםוולטאית 
נוסף לסדר היום לאחר (ברת החשמל עלויות פרישה לעובדי ח –הצעת החלטה לשימוע  )4

 ).פרסומו

 
 

 .ל משרד האנרגיה הנכנס עם בחירתו וכניסתו לתפקיד"ר מברך את מנכ"היו –ר "דבר היו )1
 

 2018שנתי עדכון  –הצעת החלטה לשימוע  )2
 

הפנמת חישוב התעריף כולל את ראשית מוסבר כי : הצוות המקצועי מציג את הנושא

 בהתאם למתודולוגיה שהוצגה בשימוע אשר חושבו בתעריף, הנושאים הבאיםעלויות 

עלות המתקנים להפחתת , עלות הפנסיה, תעריף הרשת :שנערך לגבי כל אחד נהנושאים

הכרה בעלויות רב שנתיות של מתקני תשתית ו )הפנמה חלקית של השימוע(פליטות 

כמובן שבמקביל להחלטה בנושא העדכון השנתי ייצאו גם ההחלטות לעניין . קריטיים

 .אשר יופנמו בתעריף, השימועים בנושאים אלו

מסתמכת על עקום  2018העלות המוכרת הצפויה לשנת  – 2018עלות מוכרת חזויה לשנת 

 .הביקוש החזוי ומחירים נוכחיים

 :כן נידונו הנושאים הבאים
   פיצוי בגין פיגור -

  2016-2017סלי דלקים  -

 שינויים בנכסי הייצור -

 בוי שינויים בעלות בגי -

 .תשינויים בעלות המערכתי -

 .שינויים בעלות המוכרת ברשת -

 השקעות בהולכה ובחלוקה-

 . שיעורי תשואה להון -

 
 .מוסכם כי הנוסח הסופי של הצעת ההחלטה יועבר בימים הקרובים לחברי המליאה

 

 .בכפוף לאישור הנוסח הסופי, פרסום הצעת ההחלטה לשימוע מאושר פה אחד

 
 
 
 

 

 :סדר יום
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-תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו לקביעת 2אישור מסמכי הליך תחרותי מספר  )3
 למתח גבוה ולמתח נמוך שיחוברו במיתקניםוולטאית 

ביחס התיקונים העיקריים שנערכו במסמכי הליך זה : הצוות המקצועי מציג את הנושא
 50 -המינימום להקטנת כמות , ביטול דרישת הריכוזיות: הינםלהליך התחרותי הראשון 

ניתן להציע מספר , גהוואטמ 50הצעה לא תעלה על כל , גהוואטמ 150במקום  גהוואטמ
בדיקות המתקנים לפני היתר הפעלה יהיו ע״י , נדרש מחיר שונה לכל הצעהאך  הצעות

  .חודשיםארבעה ל חודשייםהארכת תקופת חילוט הערבות מ, בודק פרטי ולא ע״י חח״י

כן . מוסכם כי התיקון נחוץ -מגהוואט  50-טנת כמות המינימום לנערך דיון לעניין הק
 .מוסכם כי הנוסח הסופי יועבר לחברי המליאה לאחר קבלת תיקונים אלו

-תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו לקביעת 2מסמכי הליך תחרותי מספר פרסום 

 .מאושר פה אחד למתח גבוה ולמתח נמוך שיחוברו במיתקניםוולטאית 

 

 ברת החשמלעלויות פרישה לעובדי ח –הצעת החלטה לשימוע  )4

,  23.11.17מיום  530' מס, במליאת הרשות הקודמת: הצוות המקצועי מציג את הנושא
סוכם כי יועבר נוסח סופי של הצעת ההחלטה לאישור חברי . דנה המליאה בנושא זה

האקטואריות לדור  כלל עדכון של ההנחות 13.11.17 -החישוב שהוצג במליאת ה. המליאה
לאור סופיות  .1996בהתעלם מסופיות החשבון של הסדר , כלומר, לכל התקופה' וב' א

לפי  1996הצבירה עד ו לפי הנחות השימוע 1996הצבירה עד  :חושב ההפרש הבא, ההסדר
באופן זה מובטחת ו ה מתחשיב עלויות הפרישה של החברההפרש זה נוכ. הנחות ההסדר

מוסכם כי הנוסח . חברי המליאה מאשרים אופן חישוב זה .1996סופיותו של הסדר 
 .הסופי של הצעת ההחלטה יועבר בימים הקרובים לחברי המליאה

 

 .בכפוף לאישור הנוסח הסופי, פרסום הצעת ההחלטה לשימוע מאושר פה אחד

 
 

 

 

    

 
  

 

 

 

 

 
 


