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Uנוכחים: 

Uחברי המליאה 

 ר רשות החשמל"יו, ר אסף אילת"ד

 האנרגיה והמים , ל משרד התשתיות הלאומיות"מנכ, מר שאול מרידור

 האנרגיה והמים , נציג ציבור מטעם משרד התשתיות הלאומיות, מר יוסי אנגלנדר

 נציג ציבור מטעם משרד האוצר, מר חיים פרננדס

 משרד האוצר, רכז אנרגיה, מר אמיר רשף

 

UמשקיףU: 

 המשרד להגנת הסביבה, גיל פרואקטור

 

Uצוות מקצועיU -

 לית חטיבת כספים וכלכלה"סמנכ, ר תניב רופא"ד

 לית רגולציה "סמנכ, נורית גל

 היועץ המשפטי, ד מיכאל מקיה"עו

 הראש אגף אסטרטגי, ורית פלתר איתןנ' גב

 ראש אגף כלכלה, מר מנחם קמיש

 המחלקה המשפטית, ד אביעד דרורי"עו

  משרד האוצר, אגף תקציבים, רפרנט אנרגיה, מר שניר ניב

 ל משרד האנרגיה"יועץ למנכ, מר רועי ישראלי

 מחלקת רישוי, אורן בן שמעוןמר 

 ר"ליובכיר יועץ , ואב קצבוימר  י

 המחלקה המשפטית, ימור בן יצחקל' גב

 ראש אגף מימון, עוז לוימר 

 המחלקה הכלכלית, אליאס עזאםמר 

 ראש אגף הנדסה, משה בן יאירמר 

 המשרד להגנת הסביבה אשר גטה, רעות רבי' גב

 אגף הנדסה, אלעד שימימר 

 יועץ לרשות, מלוליהודה מר 

 ראש אגף חשבונאות, איתן פליסמר 

 

 

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

 עניינים מנהלתיים וכדומה, לביטחון המידעהקשורות 
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Uסדר יום 
 

 . ר"דבר היו   .1

 
מתן רישיונות מותנים להקמת מתקנים לייצור חשמל  –הצעת החלטה : רישוי       .2

 .המחוברים לרשת החלוקה -)אנרגיית רוח(באנרגיה מתחדשת 

 

פרסום לציבור של נתוני רשת המתח הגבוה והמתח  –הצעת החלטה לשימוע ציבורי        .3

 .העליון והעל ונתוני יצור

 

אמת  –תיקונים לאמת מידה חיבור למתח עליון ועל  –הצעת החלטה לשימוע ציבורי        .4

 .שמירת מקום ברשת למכרזים שמפרסם החשב הכללי –) ה(35מידה 

 

 .)2012-2022(ספקה חלוקה וא, הולכה –בסיס תעריף רשת  –דיון        .5

 
 

 

Uדיון המליאה: 

  

1. Uר"דבר היוU –  

 

. הסדרת השימוש בדלקים למימוש תוכנית העמסה כללית במשק החשמלנדון נושא  518במליאה 

 .  מבקש לוודא שהצעת ההחלטה המעודכנת שנשלחה לחברי המליאה בנושא מאושרת על ידי כולם

 

 .ההחלטה מאושרת פה אחד

 

 . במליאת הרשותכמשקיף אשר מסיים תפקידו מר גיל פרואקטור מבקש להודות למשקיף 

 

2. Uאנרגיית רוח(מתן רישיונות מותנים להקמת מתקנים לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת  :רישוי(- 

 –המחוברים לרשת החלוקה 

המדובר בהחלטה למתן רישיונות מותנים להקמת מתקני ייצור : הצוות המקצועי מציג את הנושא

חוות טורבינות עין   הן מבקשות הרישיון  .טורבינות רוח המחוברים לרשת החלוקה חשמל מחוות

עמדו בכל  מבקשות הרישיון. )צפון(חרוד שותפות מוגבלת וחוות טורבינות עין חרוד שותפות מוגבלת 

מתן רישיון מותנה  ןולכן מוצע לאשר לה, תנאי הסף הקבועים בחוק משק החשמל ובתקנות שמכוחו

 .חודשים 66לייצור חשמל למשך 
 

 .פה אחד תאושרמ –החלטה ה
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3. U פרסום לציבור של נתוני רשת המתח הגבוה והמתח העליון והעל  –הצעת החלטה לשימוע ציבורי

 –ונתוני יצור 

מקודמת על  נתונים לציבור אשרהמדיניות שקיפות במסגרת : הצוות המקצועי מציג את הנושא

" מידע"א 7עדכן את אמת מידה הרשות מבקשת ל, צוברת תאוצה בתקופה האחרונהידי הרשות ו

מתח גבוה הלפרסם באתר האינטרנט שלה נתונים כמותיים במקטעי  לחברת החשמלהורות ול

וקריטריונים והנחות יסוד לפיהם , תחנות כוח להן נשמר מקום ברשתנתונים על , עליוןהמתח הו

 . )הרצות(ם הניתוחים ברשת מתבצעי

 

 

 .אושרמפרסום הצעת ההחלטה לשימוע  – סכמהה

 ).אחד נמנעשלושה חברי מליאה הצביעו (
 

 

4. U ה(35אמת מידה  –תיקונים לאמת מידה חיבור למתח עליון ועל  –הצעת החלטה לשימוע ציבורי (

 –שמירת מקום ברשת למכרזים שמפרסם החשב הכללי  –

 

פרסום הצעת החלטה הוסכם על אף ו ,517מליאה בנידון נושא ההצוות המקצועי מעדכן כי 

הנושא  .טרם פורסםהשימוע לאחר מכן עלה צורך להמשך בחינה של הנושא ועל כן . לשימוע

 .ב הכללי במשרד האוצרהחשאגף מושהה עד למליאה הבאה לבקשת 

 

 

5. U2022-2012(חלוקה ואספקה , הולכה –תעריף רשת בסיס  – דיון( 

 

את חשיבות העמידה בלוחות הזמנים על מנת להגיע ליעד של מתן מדגיש פותח ור הרשות "יו

 לשימוע כבר בחודש יולי הצעת החלטה לפרסם לצורך כך יש  .2018 שנת בראשית החלטה בנושא 

מעדכן כי בישיבה זו . הרבה תגובותלגביה יתקבלו צפוי כי ש הצעת החלטה מורכבתמדובר בכיון ש

 .הצוות המקצועי יציג את עיקרי המתודולוגיה בנושא הרשת וכי הדיון ימשיך במליאות הבאות

 

מתווה הכרה בנכסים בהולכה : הצוות המקצועי מציג את עיקרי המתודולוגיה בנושא הרשת

) תעריף אספקה(לצרכן עלויות תפעול בעלות הקבועה , עלויות תפעול בהולכה ובחלוקה, ובחלוקה

 .ותמחור העלות המוכרת לתעריף

הצוות המקצועי יעביר במייל את התשובות סוכם כי חברי המליאה העלו מספר שאלות ובקשות ו

 .כולל סימולטור תעריפי להצגת ההשפעה של רכיבי התעריף על התוצאה הסופית, לשאלות

 

 

 


