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Uנוכחים 

 

Uהמליאה חברי 

 החשמל רשותר "יו, אילת אסףר "ד

 האנרגיה והמים , התשתיות הלאומיותל משרד "מנכ, שאול מרידור מר

 משרד האוצר  , אגף תקציבים, רכזת אנרגיה, עדי חכמון' בג

  האנרגיה והמים, התשתיות הלאומיותמשרד נציג ציבור מטעם , מר יוסי אנגלנדר

 נציג ציבור מטעם משרד האוצר ,מר חיים פרננדס

 

Uמשקיף 

 המשרד להגנת הסביבה, מרכז בכיר שינוי אקלים, מר גיל פרואקטור

 

Uמקצועי צוות 

 פיננסית –ל החטיבה הכלכלית "סמנכ, ר תניב רופא"ד

 היועץ המשפטי, יהימקד מיכאל "עו

 ראש אגף מימון, מר עוז לוי

 ראש אגף אסטרטגיה ,נורית פלתר איתן' גב

 ראש אגף רישוי ופיקוח, מר משה שיטרית

 ר הרשות"יובכיר ליועץ  ,מר יואב קצבוי

 ראש תחום אנרגיות מתחדשות, מר חוני קבלו

 המחלקה המשפטית, אביעד דרוריד "עו

 המחלקה המשפטית, לימור בן יצחקד "עו

 מזכירת המליאה, אסנת מרום' גב

 

Uמשתתפים נוספים 

 האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיותל "יועצת למנכ ,ר חנית בן ארי"ד

 

 

 

 

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

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע
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U סדר היום 

  .ר"היו ברד .1

 :רישוי .2

תיקון טעות סופר ברישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל  -הצעת החלטה 

לסדר היום  פהנוס(STB0309 U' מסמכרז אשלים  –בטכנולוגיה תרמו סולארית 

 .U)לאחר פרסומו

שינויים ועדכונים להליך התחרותי לייצור חשמל ממתקנים  - הצעת החלטה .3
 .סולאריים

 
 

Uדיון המליאהU  
  

  .ר"דבר היו .1

 :רישוי .2
U קון טעות סופר ברישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל תי -הצעת החלטה

 0309BST' מסמכרז אשלים  –בטכנולוגיה תרמו סולארית 

הוענק לזוכה במכרז אשלים  2012בסוף שנת : הצוות המקצועי מציג את הנושא

רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה תרמו , STB0309מספר 

 .ןברישיון נפלה טעות סופר בשם בעלת הרישיו .מגוואט 136סולארית בהספק של 

מגלים סולאר פאוור "בכל מקום בו כתוב מוצע לתקן את הרישיון כך ש ,לפיכך

 ."מ"מגלים אנרגיה סולארית בע" בייכת" מ"בע

 
 .אושרה פה אחד –החלטה 

 

 

3. U שינויים ועדכונים להליך התחרותי לייצור חשמל ממתקנים  -הצעת החלטה

 סולאריים
 .מציג את השינויים המוצעים בעקרונות ההליך התחרותי הצוות המקצועי 

חברי המליאה מבקשים הבהרות , AC –ל  DC –לעניין שינוי הגדרת ההספק מ 

לאופן שבו תהליך האופטימיזציה בין הספק המתקן לגודל החיבור מתבצע ברמת 

 .נהל החשמל מפרטימנהל מ, התכנון
" שינוי מהותי"ביחס לשינויים במתקן ולכמות האנרגיה המיוצרת שמעליה מוגדר 

ההצעה מתקבלת . להשמיט את הפחת הכלול בנוסחה חבר מליאהמוצע על ידי 

 .והסעיף מאושר בכפוף לשינוי זה
נשאלות שאלות הבהרה ביחס להליך התעדוף של פתיחת תיקי חיבור לאחר ההליך 

ולאחריה בהתאם לסדר (פעמית -צע באמצעות הגרלה חדאשר מוצע כי יתב, התחרותי

 .וההצעה מתקבלת, מפרט את סדר ההליך המוצעהמקצועי הצוות  –) הגשת הבקשות
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חברי המליאה מסתייגים מהחרגת גופים : המליאה דנה בסוגיית הריכוזיות

לבדוק ריכוזיות עד שתי  חבר מליאהכמו כן מציע , והצעה זו מתבטלת, מוסדיים

מציע שלא לבצע בדיקה בשלב  חבר מליאה. וההצעה מתקבלת –ל למציע רמות מע

והמגבלות שהדבר , היתר ההפעלה לאור משך הזמן הארוך בין ההצעות ועד להפעלה

 .השינוי מתקבל. מטיל על החברות הפועלות

יעביר לחברי המליאה הצעות נוספות לתיקונים בעקבות כי הצוות המקצועי  סוכם כן

במליאה הבאה ידונו בהצעות הנוספות לקראת  .בלו בשימועהתייחסויות שהתק

 .םופרסומ ההליךאישור סופי של מסמכי 

 
 .אושרה פה אחד –החלטה 

 

 

 

 


