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 .משרדי הרשות ירושלים, 1הסורג ' ברח

 .ר"דבר היו  .1

 :רישוי .2
 

 .גז-מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית ביומתן רישיון  -החלטה הצעת  •

  .של עמק הבכא אנרגיות רוחמותנה ן שיוירבקשה לאישור העברת שליטה ב -הצעת החלטה  •

עמק הבכא אנרגיות רוח ן המותנה של שיוירבקשה לאישור שעבוד נכסים ב -הצעת החלטה  •
 .מ"בע

 .אגירה שאובהתיקון רישיונות מותנים בטכנולוגיית  - טההצעת החל •

אחזקות ברישיונות ייצור קבועים שבשליטת חברת בקשה לאישור העברת  -הצעת החלטה  •

 .מ"י נובל ישראל בע'אף אנרג.די.אי

מתן רישיון הספקה ליצרן חשמל בטכנולוגיה גז מטמנות המחובר לרשת -הצעת החלטה  •

 .החלוקה של מחלק שאושרה הצטרפותו למתווה מחלקים היסטוריים

 .)ן"בז(מתן רישיון מותנה להקמת תחנת כוח לייצור עצמי  -הצעת החלטה  •

   .במחזור משולב תתיקון רישיון מותנה להקמת תחנת כוח קונבנציונלי -הצעת החלטה  •

 .מונה נטו – 196-197 –עדכון אמות מידה  –הצעת החלטה לשימוע  .3

, והעברת עודפים לרשת הסדרה לייצור חשמל סולארי לצריכה עצמית - לשימוע הצעת החלטת .4

 .קילו וואט 50בהספק שאינו עולה על , וולטאית-באמצעות מתקנים בטכנולוגיה פוטו

-עקרונות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו - לשימוע הצעת החלטה .5

 .וולטאית למתקנים שאינם קרקעיים

אשר ) קרקעיים ושאינם קרקעיים(הסדרה לייצור חשמל סולארי למתקנים –הצעת החלטה לשימוע  .6

 .הסדרות תעריפיותבאינם משתתפים בהליכים תחרותיים או 

 .לבעלי רישיונות בהפעלה מסחרית תעריף להספק עודף –הצעת החלטה לשימוע  .7

 .IPMהגז של  בהסכם מינימליתרכישת כמות גז  תחייבותבההכרה  -הצעת החלטה  .8

 .תעריף בגין הספק חסר בדלק משני –הצעת החלטה לשימוע  .9

 ,בברכה                                                                                 

 אסנת מרום

 מזכירת המליאה

 .ההזמנה הינה טנטטיבית ונתונה לשינויים*


	8. הצעת החלטה - הכרה בהתחייבות רכישת כמות גז מינימלית בהסכם הגז של IPM.
	9. הצעת החלטה לשימוע – תעריף בגין הספק חסר בדלק משני.

