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 סדר יום  –550זימון לישיבה 

 03:19-16:30בין השעות  2018.1115. –שתתקיים בתאריך ה  550הנך מוזמן/ת לישיבת הרשות מספר 

 באייר פורט סיטי. ,במשרדי ענבל

 דבר היו"ר. .1

 רישוי: .2

 ברנמילר אנרג'י )רותם( בע"מ. שעבוד נכסיםלאישור  - חלטהצעת הה 

  כוכב אגירה שאובה בע"מ. שעבוד נכסיםלאישור  - החלטההצעת 

  זודיאק חוות רישיונות מותנים באנרגיית רוח  למתן -הצעת החלטה

 רוח מערבית וזודיאק לפידות.

 רישיונות ן רישיונות מותנים באנרגית רוח לתיקו  - חלטהצעת הה

EDF. 

  אגירה שאובה באגירה שאובה תיקון רישיון מותנה ל -החלטה הצעת

 .בנשר בע"מ

 אלומיי אגירה רישיון מותנה באגירה שאובה  תיקוןל - חלטהצעת הה

 ( בע"מ.2014שאובה )

הארכת משך זמן הקמת מתקני  – 198עדכון א"מ  -הצעת החלטה לאחר שימוע   .3

 מונה נטו המחוברים למתח נמוך.

עדכון המועד המחייב המרבי בהליכים התחרותיים  –החלטה לאחר שימוע  .4

לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו ווטאי במיתקנים שיחוברו למתח 

 .גבוה ולמתח נמוך

הארכת משך זמן הקמת מתקני ייצור  – 177עדכון א"מ  -שימוע הצעת החלטה ל .5

 וולטאית או בטורבינת רוח בגודל קטן.-חשמל בטכנולוגיה פוטו

בעניין חובת היועצות בנושא פנית חברת החשמל לישראל בבקשה  -החלטה  הצעת .6

 לאישור "פעולות אחרות".

 .חיבור של פרוייקטי תשתית לאומית -הצעת החלטה לשימוע  .7

ייצור התחשבנות בין מחלקים בגין ל עקרונות - ה לאחר שימועהחלט הצעת .8

 .מחלק הבשטחי  ת חשמלצריכו

הסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי לרשת  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .9

 חלוקת החשמל.

הליך חיבור וקבלת תעריף למתקני ייצור ברשת  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .10

 החלוקה ועדכון לוחות התעריף.
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פרסום הזמנה להציע הצעות בהליך תחרותי מתח  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .11

 עליון.

 . בע"מ ברת מפעלי ים המלחפטור משימוש בתשתית לח -הצעת החלטה  .12

כללי משק החשמל )שעבודים והעברת שליטה(,  –ר שימוע הצעת החלטה לאח .13

 .2018 –התשע"ח 

 

ההזמנה הינה טנטטיבית ונתונה לשינויים. **  

 

 

 בברכה,

 אסנת מרום

 מזכירת המליאה

 

 


