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 באמצעים דיגיטליים(יימה התק)הפגישה  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

 

  צוות מקצועי:

 עו"ד חרות חסיד, יועצת משפטית 

 פיננסית-גב' רבקה לויפר, סמנכ"לית היחידה הכלכלית

 מר עוז לוי, מ"מ סמנכ"ל חשמל ורגולציה

 מר עלאא פחורי, ראש אגף אנרגיות מתחדשות

 גל שופרוני, מנהל תחום אנרגיות מתחדשותמר 

 גב' אסנת מרום, מזכירת המליאה

 עו"ד לימור בן יצחק, מחלקה משפטית

 מר גל לבנט, יועץ ליו"ר הרשות

 מר נועם פרלסון, יועץ ליו"ר הרשות 

 גב' ירדן צחר, סטודנטית אגף אסטרטגיה

 

 

 מוזמנים חיצוניים:

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

 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 

 -הסדרי תשלומים לצרכנים בעלי מתקני ייצור חשמל מבוזר בטכנולוגיה פוטו -671עדכון אמת מידה  -שימוע

 .וולטאית או טורבינת רוח לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת

 

 רוטוקול:פ

הסדרי תשלומים לצרכנים בעלי מתקני ייצור חשמל מבוזר בטכנולוגיה  -171עדכון אמת מידה  -שימוע

 וולטאית או טורבינת רוח לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת -פוטו

נוסף לפי הליך תחרותי שקבעה במקום צרכנות בו הוקם מתקן אם ( נקבע כי 3)ב()671 אמת מידהברקע: 

את התעריף שנקבע בהליך התחרותי בעד האנרגיה המיוצרת במיתקן ששולב בעקבות הרשות, ישלם המחלק 

מאחר וישנו הפרש גדול בין  .161..6.6, גם על המתקנים שהוקמו במסגרת האסדרה החל מיום ההליך

התעריף שנקבע בהליך התחרותי שמתחשב בגגות גדולים לבין התעריף שנקבע באסדרה )לגגות קטנים(, נוצר 

 ה.ז שימועבת בינוניים לא מנוצלים בצורה מיטבית ועל כן מוצע התיקון מצב שגגו

לעשות תיקון מקיף יותר בנושא שיכלול  אפשרותהצוות הציג את הנושא. חלק מחברי המליאה העלו  דיון:

לתקן את מציין שהתיקון המוצע בשימוע דחוף ועל כן יש חבר מליאה . מונה אחדתעריף אחד משוקלל ו

גם הצוות המקצועי יותר. תיקון רחב לבחון ובהמשך לפי התיקון המוצע בשימוע זה כרגע ההסדרה הזאת 

בנושא ולבסוף התנהל דיון מסביר שבכוונתו לבחון תיקון רחב יותר, אך לא במסגרת השימוע הנוכחי. 

בכוונת הרשות לבחון בזמן הקרוב תיקונים נוספים לאסדרה על מנת ש שיצוין בביאורים לשימוע הוסכם

  .לאפשר מיצוי יעיל של גגות בגדלים שונים תוך שילוב בין הסדרים תעריפים שונים

 השימוע המתוקן יישלח בדוא"ל לחברי המליאה לאישור. נוסח 

 

 ואושר על ידם פה אחד0  1701102525השימוע נשלח לאישור חברי המליאה בדוא"ל ביום 

 (0 1901102525)השימוע פורסם ביום 

 


