
 

 

 

 4.8.2019מיום   –561 ישיבת מליאת הרשות מס' 

 

 

 

 

 נוכחים:

 

 חברי המליאה:

 מר אסף אילת, יו"ר רשות החשמל 

 מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה 

 משרד האוצררכז תחום אנרגיה, אגף התקציבים, מר הראל שליסל, 

 משקיף:

 פרואקטור, משקיף מטעם המשרד להגנת הסביבהמר גיל 

 צוות מקצועי:

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

 עו"ד מיכאל מקייה, יועץ משפטי לרשות

 הלשכה המשפטית סגנית היועמ"ש, עו"ד חרות חסיד, 

 מר יואב קצבוי, יועץ בכיר ליו"ר הרשות

 מר נועם פרלסון, יועץ ליו"ר הרשות

 אגף הסדרהראש סי סוקולר, מר יו

 עו"ד אביעד דרורי, הלשכה המשפטית 

 עו"ד סומוו יונס, הלשכה המשפטית 

 הלשכה המשפטיתן בנימין, עו"ד מיר

 אנרגיות מתחדשותאגף ראש מר עלאא פחורי, 

 מר גל שופרוני, אגף אנרגיות מתחדשות

 מר עוז לוי, ראש אגף מימון 

 אגף מימוןמר גבי זקן, 

 שטרית, ראש אגף רישוימר משה 

 מר אורן בן שמעון, אגף רישוי 

 אבו ח'דרה, אגף רישוי מר סטפן 

 גוטגליק, ראש אגף חשבונאות איתימר 

 גב' מירב יוסף, ראש אגף צרכנות ובקרה 

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

עניינים מנהלתיים , סוגיות הקשורות לביטחון המידע, סודות מסחריים, חברה
 וכדומה

 



 

 

 איגור סטפנסקי, מנהל מינהל החשמל 

 גב' יפית כהן, אגף הנדסה

 משתתפים חיצוניים:

 משרד האוצר רפרנט תחום אנרגיה, אגף תקציבים, מר דוד גרשוביץ, 

 

 

 

 סדר יום:         

 .עדכון סטאטוס ברשומות( –דבר היו"ר )יידוע  .1

  :רישוי .2

 .מתן רישיונות חלוקה והספקה לחברת עמית אנרגיה וחשמל רביבים בע"מ –החלטה  -

מתן רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת  –החלטה  -

 .)אנרגיית רוח( המחובר לרשת החלוקה )אר"ן(

עקרונות ואמת מידה להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל  -הצעת החלטה לשימוע  .3

 .וולטאית בשילוב קיבולת אגירה, למתקנים המחוברים לרשת המתח הגבוה-בטכנולוגיה פוטו

 .2019אוגוסט  –ות עדכונים, שינויים ותוספות לאמות מידה צרכנ  -הצעת החלטה לשימוע .4

הצעת החלטה לשימוע לעניין קביעת תעריף לביצוע בדיקת קבלה  -הצעת החלטה לשימוע  .5

 .לצורך קבלת היתר ובדיקות סנכרון למתקני ייצור פוטו וולטאי במתח נמוך ובמתח גבוה

הצעת החלטה לשימוע לעניין עדכון תעריף לביצוע בדיקת קבלה  -הצעת החלטה לשימוע   .6

 .כה במתח נמוךלמתקן צרי

 .ריבוי מתקנים בחצר צרכן המחובר לרשת המתח עליון –הצעת החלטה לשימוע  .7

ק"ו המחוברות לרשת  50תעריף לחוות רוח בהספק העולה על  -הצעת החלטה לשימוע .8

 .החלוקה וההולכה

 .1+2שיחולו על הליכים תחרותיים  214הרחבת תכולת אמת מידה  -הצעת החלטה לשימוע .9

 .(4כ35היתר סוג למתקני יצור )אמת מידה  -לשימוע הצעת החלטה  .10

 .(24הסדרי תשלום לגביה בין ספק שירות חיוני )אמת מידה  -החלטה לאחר שימוע .11

 .91-ו 59, 58,57, 1תיקון לאמות מידה  -חריגות מתכניות צריכה  -הצעת החלטה לשימוע   .12

קונבנציונליים פרטיים  הסדרת המשך תעריפית ליצרני חשמל - 914דיון בנושא תוקף החלטה  .13

 .מגה ואט ולמספקים פרטיים 16מעל 



 

 

-בקרת עלויות הסכם הפשרה בין חברת החשמל לבין חברות קרטל ה -הצעת החלטה לשימוע  .14

GIS. 

 .מכסה למתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה –החלטה  .15

 

 

 
 
 

 דיון:           

וכי צפויה מליאה  11/8יסתיים ביום א'  GIS-ה פשרת בעניין השימוע כי מיידע –דבר היו"ר  .1

 טלפונית להחלטה בעניין זה בשבוע הבא.

 

  :רישוי .2

  מתן רישיונות חלוקה והספקה לחברת עמית אנרגיה וחשמל רביבים בע"מ –החלטה. 

הוענק לקיבוץ רביבים אישור הצטרפות  2014בשנת הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

במסגרת המתווה הקים  למתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים

. החברה המתווהלצורך ביצוע פעילות חלוקה והספקה במסגרת  חברה ייעודית הקיבוץ

 הגישה בקשה לקבלת רישיונות לפעילות חלוקת והספקת חשמל. 

הציגה , א כי החברה הציגה עמידה באבני הדרך הקבועות במתווההצוות המקצועי ברשות מצ

הציגה ו החשמל לעניין מתן רישיונות כאמורעמידה בתנאים הקבועים בחוק ובתקנות משק 

 אישור ממינהל החשמל לעניין עמידת הרשת בהוראות הבטיחות בהתאם לחוק החשמל

 ותקנותיו.

להעברת התשתית עת החלטה הנוגעת הצוות המקצועי מציין כי בהמשך תובא למליאה הצ

"י, וכי רישיון ההספקה הוא לצרכנים שממוקמים בתוך אזור היסטוריים לחח ממחלקים

 החלוקה.

חודשים,  24 בלוחות זמנים שלך לעמוד ימציין כי במתווה הקיים, המחלק צר הרשות יועמ"ש

 בהמשך אליהלהידרש  נצטרךשיה סוגב מדובר, לא עמדה בלוחות הזמנים האמורים החברה

 כי רוב הנמצאים במתווה לא עמדו בלוחות הזמנים. 

 

 אושר פה אחד החלטה:

 



 

 

  מתן רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת )אנרגיית  –החלטה

 .רוח( המחובר לרשת החלוקה )אר"ן(

שבשליטת חברת  "חברת "אנרגיית רוח ירוקההמבקשת, הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

חוות טורבינות רוח הכולל בקשה לקבלת רישיון מותנה בעבור פנתה לרשות ב ,"אנרג'יקס"

הממוקמות סביב אדמות הכפרים מסעדה ומג'דל שמס בצפון  ,טורבינות בהספקים שונים 43

וונטיים לצורך עומדת בתנאי הסף הרלהצוות המקצועי ברשות מצא כי הבקשה רמת הגולן. 

שבשטחה עתיד לקום הפרויקט, בסוגיית הוכחת הזיקה לקרקע  .ן מותנהקבלת רישיו

ק מהקרקעות לטובת התעוררה שאלה בקשר לזכותם של המחזיקים בקרקע להקצות חל

במסגרת בירור שנערך אצל המשנה . 43מתוך טורבינות  5, מדובר במקרקעין של הפרויקט

של רשות מקרקעי ישראל  עתידיר כי ייתכן שבמסגרת בירור הובה ,ליועץ המשפטי לממשלה

שנכון  הוסכםן זיקה קניינית למי שהקצה אותם. ורשויות התכנון יוברר כי בחלקות אלה אי

למועד מתן הרישיון המותנה תראה הרשות במסמכים שהומצאו כמספקים להוכחת זיקה 

 הכרעה בשאלות הקנייניות הנוגעות לחלקות האמורות.כדי להוות החלטה אך אין בלקרקע 

 

 אושר פה אחד החלטה:

 

 .2019אוגוסט  –עדכונים, שינויים ותוספות לאמות מידה צרכנות   -הצעת החלטה לשימוע .3

את לעדכן מוצע  ,לחוק הגנת הצרכן 57בעקבות תיקון מס' הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

הצעת  בשגרה לצרכנים, בשים לב למאפייני הפעילות במשק החשמל.שנותן סש"ח רות ישהרמת 

סיום התקשרות מוצע לקבוע ובנושאי ליבה של ברור חשבון, טיפול בתקלה  כיקובעת  ההחלטה

 הגדרות יתווספוכמו כן קובעת ש .לחוק בתיקון כקבועדקות,  6מענה אנושי מקצועי של 

דרישות לניטור ובקרה אחר עמידה  יוגדרוו מידה באמות הקבועים השירותים של מדויקות

 בהוראות אמות המידה.

ומה לעניין נושאי הליבה האם הרחבנו את הדרישות שנקבעו בתיקון לחוק חבר מליאה שואל 

מעבר לקבוע בתיקון  דרישות הורחבו לאהמקצועי משיב כי  הצוות ?הרגולטורים יתר של מצבם

את המפוקחים  החריגוורובם   נוספים רגולטורים לשם השוואה אצלבדיקה  נעשתההחוק וכי 

 . ת ההחלטהבהצעכפי שמוצע  15%-שלהם ב

 אושר פה אחד  פרסום השימועהחלטה: 

 

 .(24הסדרי תשלום לגביה בין ספק שירות חיוני )אמת מידה  -החלטה לאחר שימוע .4

, 13.5.2019מיום  558הצוות המקצועי מציג את הנושא: בהמשך לדיון שהתקיים במליאה מס' 

שינוי אחד בעקבות נעשו מספר תיקונים בהתאם להתייחסויות שהתקבלו בשימוע וכן נעשה 



 

 

כאשר המחלק האחר שוהוא בדיון שנערך בבג"צ בעתירה שהוגשה בעניין זה,  הערות בימ"ש 

, הימים שנקבעו( 28-)נוסף ל ימים נוספים בטרם הניתוק 7נוספו עוד הינו מחלק בשטחי יו"ש, 

 יום בין הודעת היידוע לניתוק.  35יש ש כך

 החלטה: אושר פה אחד 

 

הצעת החלטה לשימוע לעניין קביעת תעריף לביצוע בדיקת קבלה  -הצעת החלטה לשימוע  .5

 .לצורך קבלת היתר ובדיקות סנכרון למתקני ייצור פוטו וולטאי במתח נמוך ובמתח גבוה

תעריף , הוצגו לחברי המליאה השפעות קביעת 24.6.2019מיום  559 מס' בהמשך לדיון במליאה

לביצוע בדיקת קבלה לצורך קבלת היתר ובדיקות סנכרון למתקני ייצור פוטו וולטאי חדש 

התעריף הקיים עבור הבדיקה הוא תעריף אחיד לכל גדלי החיבור . במתח נמוך ובמתח גבוה

על של ספק שירות חיוני בהתחשב בגודל שקף את עלויות הבדיקה בפושאינו מ במתח נמוך

מטרת התעריף המוצע,  המתקן הנבדק והאם הבדיקה היא בדיקה ראשונה או בדיקה חוזרת.

 בפועל בצורה מדויקת ככל הניתן.  לשקף את עלויות הבדיקה

 אושר פה אחד פרסום השימועהחלטה: 

 

ביצוע בדיקת קבלה הצעת החלטה לשימוע לעניין עדכון תעריף ל -הצעת החלטה לשימוע   .6

  .למתקן צריכה במתח נמוך

, הוצגו 24.6.2019מיום  559בהמשך לדיון הקודם במליאה  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 .תעריף לביצוע בדיקת קבלה למתקן צריכה במתח נמוךלחברי המליאה השפעות עדכון ה

שאינו משקף את  נמוךהתעריף הקיים עבור הבדיקה הוא תעריף אחיד לכל גדלי החיבור במתח 

האם הבדיקה היא בדיקה ראשונה או עלויות הבדיקה בפועל של ספק שירות חיוני בהתחשב 

בדיקה חוזרת, בדיקת גנרטור, בדיקה לאחר ביצוע הגדלת חיבור, בדיקה לחיבור ציבורי, ביצוע 

 בדיקות מעבר לשעות העבודה המקובלות של המחלק ובדיקות הנערכות למספר מתקנים בעלי

בפועל בצורה  מטרת התעריף המוצע, לשקף את עלויות הבדיקההארקה משותפת באותו היום. 

 מדויקת ככל הניתן. 

חבר מליאה מבקש לוודא שלא הורחבו בדיקות הקבלה שיש לבצע אלא רק התעריף, ונענה 

 שאכן כך. 

 אושר פה אחד פרסום השימועהחלטה: 

 

 .(4כ35)אמת מידה  היתר סוג למתקני יצור -הצעת החלטה לשימוע  .7

( קובעת כי תנאי לסנכרון מתקן לרשת 1)ד()4כ35אמת מידה  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

מוצע למיתקן. בתיקון זה מנהל מינהל החשמל ע"י המחלק הינו הגשת היתר הפעלה שנתן 



 

 

אשר עמידה בתנאים שקבע המנהל להיתר סוג יתבצע תוך כאמור סנכרון המיתקן לקבוע כי 

 יתווסף כנספח לאמת המידה. 

 מנכ"ל משרד האנרגיה מבקש שהלשכה המשפטית במשרדו תעודכן בנושא. 

 פרסום השימוע אושר פה אחד החלטה:

 

 .מכסה למתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה –החלטה  .8

במתח גבוה ומתח  הצוות המקצועי מציג את הנושא: מציגים לחברי המליאה את סך ההספק

  MW 42, מתוכם נפסלו MW 904המדובר על .  21.7.2019עד ליום  שנרשם באתר חח"י עליון 

 .MW 862שנרשמו במתח עליון, כך שסך ההספק הרשום הידוע כיום הינו 

 300ואם סך ההספק הרשום יעלה על שנפתח את ההרשמה למשך שבועיים קבענו לפני ההליך 

MW  ערוךמוצע ל הכמות הגדולה של הנרשמים,הגרלה. בעקבות נגדיל את המכסה או נערוך 

ה כך שמתקנים קטנים עדיין הנחה על הפרמי זהליך תחרותי שמציע אחו למתקנים שנרשמו

ערבות הגשה  . בהליך התחרותי וואט ככמות הממוכרזת מגה 400לקבוע מציעים  .יתרוןיהנו מ

 . הגשת ההצעות, בגובה הבטוחה יחד עם לרשות תוגש

ולכן  מ"ש הרשות מציין כי ההחלטה בזמנו קבעה או שנרחיב את המכסה או שנערוך הגרלהיוע

 .כעת כשמוצע הליך תחרותי יש לצאת לשימוע ציבורי בעניין

 100מגה וואט שנרשמו יש  900-חבר מליאה: רואה חוסר וודאות מאוד גדול, יודעים שמתוך ה

, הגענו 0ר העלות להרשמה היא כמעט שלא יקומו. אין שום דבר שמונע ממפעל להירשם כאש

והערבות שמוצעת בהליך התחרותי לא פותרת את הבעיה.  מציע  קבענו תעריף גבוהלתוצאה כי 

יידחה ההליך התחרותי ושהמגישים ישימו ערבות במועד שאנחנו קובעים יחד עם סקר חיבור, 

 לאחר סקר חיבור. 

חודשים בערך,  4שפוגשים ערבות היא בעוד יו"ר הרשות: במסלול הקיים, הפעם הראשונה 

 אנחנו מציעים להקדים פה את המועד הזה.

ולראות  20%חבר מליאה: מציע שבמקום לעשות הליך תחרותי, להחליט להוריד את הפרמיה ב

 כיצד מתקדמים.  

יש שונות מספיק גדולה בין המתקנים כך שאכן נקבל הצעות, בטוח שהתוצאה שקיבלנו היא כי 

 הגשה הייתה אפסית.  עלות ה

הראשונים שיקימו הם אלו שיקבלו את התעריף ומי שלא יגיע  -עוד אופציהחבר מליאה: מציע 

 יקבל תעריף מופחת.

אם יהיה מספר גבוה מידי שומר לעצמו את הזכות לעשות הליך תחרותי או חבר מליאה: 

 הגרלה.

 תוך שמירת הזכות להגדיל את המכסה. , MW 450חברי המליאה מסכימים להקצות 



 

 

אין הצדקה לקיצור  קובע כי הרשות"ש יועמו חברי המליאה מבקשים לקצר את לוחות הזמנים

 זמן השימוע.  

 החלטה: פרסום השימוע אושר פה אחד 

 

עקרונות ואמת מידה להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל  -הצעת החלטה לשימוע  .9

 .וולטאית בשילוב קיבולת אגירה, למתקנים המחוברים לרשת המתח הגבוה-בטכנולוגיה פוטו

ואמת מידה עקרונות מוצע לפרסם להתייחסות הציבור הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

בשילוב  וולטאית-להסדרת הליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

ההליך התחרותי יתקיים בהתאם  קיבולת אגירה, למתקנים המחוברים לרשת המתח הגבוה.

וולטאית למתקנים -לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטולהליך התחרותי השלישי 

מסוימות.  בהתאמות (21.01.2019( מיום 1324) 4החלטה ) המחוברים למתח גבוה ומתח נמוך

 סמכי ההליך התחרותי במלואם.מיפורסמו  ,ות הציבור לשימועלאחר קבלת התייחס

סדרות החשובות שערכה הרשות, אך יש אמציין שלטעמו מדובר באחת מה מר גיל פרואקטור

ת לה להתחרות בה הזדמנות למשהו רחב יותר, להשתמש באגירה בצורה אופטימלית ולת

ונענה  על חשבונויותר מציע לתת אפשרות שהיזם יתקין מתקן אגירה גדול , בצורה הזולה ביותר

 . כי אפשרות זו כבר קיימת באסדרה

 

 אושר פה אחד  פרסום השימוע החלטה:

 

 .91-ו 59, 58,57, 1תיקון לאמות מידה  -חריגות מתכניות צריכה  -הצעת החלטה לשימוע   .10

פרטיים  נכנסו למשק החשמל יצרנים 2013-2018בין השנים  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

 בטכנולוגיה קונבנציונלית ובקוגנרציה.

המתקנים  סיכוניאת  למזערשתכליתם  מנגנונים מגווןשולבו  שנקבעו ליצרנים אלו סדרותאב

, לצרכנים מכירה מתאפשרת לא בהן בשעות זמינות תשלומי, זה בכלל ולאפשר את מימונם.

 החזוי מהביקוש נמוך הפרטיים הצרכנים של הביקוש בהם במקרים אנרגיה עודפי רכישת

 .קוגנרציה ממתקני אנרגיהה של מנהל המערכת לרכוש וחוב

 במנגנוני לרעה שימוש עושים פרטיים יצרנים, מהמקרים בחלק כי התברר האחרונות בשנים

. רווחיהם את למקסם מנת על, הצריכה של צרכניהם תחזית של הטיה באמצעות בעיקר, ההגנה

 לצרכני העלות את ומייקרת החשמל במשק הייצור של יעיל תכנון על מקשה זו התנהגות

 .החשמל

על אף החובה שברישיון ובאמות המידה, הנתונים מעידים שמספקים פרטיים מגישים באופן 

שיטתי תכניות צריכה שאינן משקפות את היקפי הצריכה הצפויים של צרכניהם, תוך ניצול 



 

 

בלת תשלומים המנגנונים הקבועים באמות המידה ובלוחות התעריפים, לשם קלרעה של 

הטיית תחזיות הצריכה מגדילה את תשלומי מנהל המערכת ליצרנים . עודפים ממנהל המערכת

 .הפרטיים ובכך מייקרת את התעריף לצרכן

 יםסוטשודברים עם היצרנים  ןוזאת אחרי די מלש"ח 70-הינה כ העלות המוערכת של הסטיות

 . יודעים שהרשות בוחנת אותםר שא

 מלש"ח בשנה.  100-מוערכת ב -סטיות הספק

 ואז המנגנון עלול לפגוע בהם?שלא סוטים חבר מליאה שואל האם יש יצרנים 

 רואים -ההספק בצדלא יפגעו כי המנגנון חל רק כשיש סטייה. שאלו הצוות המקצועי משיב 

גובים תעריף של הספק, ניתן לסחור בהספק  ימליסהמק ההספק ועל הרבה הכי חרג היצרן איפה

 "י. חחהון של  "לגנוב"אבל אסור להם 

 חבר מליאה: מציע להחיל תעריף הון על התחרות בהספקה, לתמחר את ההספק הזה גם עבור

  . יםהמספקים הווירטואלי

חבר מליאה: מדובר בהחלטה משמעותית שמשנה הסדרה, מעולם לא הייתה ליצרנים הזכות 

 .תה להם זכות היה להם איסורילא רק שלא הילתת תחזיות מניפולטיביות, 

מלכתחילה היה צריך להציג תחזית צריכה ולא אומדן, יש לנו בעיה שאנו דוחים אותה שהיא 

 לוח זמנים למודל להספקה.קבוע ל ,ברי המליאהבהסכמת ח ,יצירת שוק לאספקה ולכן מציע

ילוט את פיהרשות תקדם  ,השימוע תקופתביו"ר הרשות מסכים כי יקבעו פגישה אצל השר ו 

 ספקה. הה

 פרסום השימוע אושר פה אחד החלטה: 

 

 .1+2שיחולו על הליכים תחרותיים  214הרחבת תכולת אמת מידה  -הצעת החלטה  .11

כך  214עודכנה אמת מידה  3במסגרת הליך תחרותי מספר  הנושא:הצוות המקצועי מציג את 

שזוכה נדרש לעמוד בתנאים לסנכרון המפורטים באמת מידה חיבורים לרשת החלוקה )סעיף 

(, עד למועד המחייב המרבי לסנכרון, כתנאי לקבלת הערבות. על מנת 4כ35)ד( באמת מידה 

יקון זה, כי זוכים בהליכים תחרותיים , במסגרת תמוצע לקבועלקבוע מסגרת כללים אחידה 

 קודמים נדרשים לעמוד באותם התנאים עד למועד המחייב.

 החלטה: אושר פה אחד 

 

הסדרת המשך תעריפית ליצרני חשמל קונבנציונליים פרטיים  - 914דיון בנושא תוקף החלטה  .12

 .מגה ואט ולמספקים פרטיים 16מעל 



 

 

ואת אמות מידה תומכות מימון שחלות על חברי המליאה דנים האם להאריך את ההסדרה 

. הצוות המקצועי ממליץ שלא להאריך את תוקף ההסדרה בשלב זה ובנתיים תחול ההסדרה

 אסדרת ברירת מחדל ופוטו וולטאי.

 .צריך להסתכל מחדש על כל הצרכים של משק החשמלהמשקיף מציין ש

  אנחנו יודעים להגיד מתי אנחנו רוצים את הפיקרים שקמים בהסדרהשואל האם  חבר מליאה

 . פיקריםבגמישות עולה, מנהל המערכת צריך תחנות גמישות וחייבים עוד  הצורךונענה כי 

 מת הספק קונבנציונאלי?הקמהם הלוחות זמנים מבחינת המכרז ל שואל האם ידוע חבר מליאה

 .  ך תחרותיהלייהיה  2020שבמהלך השאיפה  ונענה כי 

 הצוות המקצועי מציין כי לא קיבלנו פניות להאריך את תוקף ההסדרה.

 חברי המליאה מחליטים שלא להאריך את ההסדרה. 

 

 
ק"ו המחוברות לרשת  50תעריף לחוות רוח בהספק העולה על  -הצעת החלטה לשימוע .13

 .החלוקה וההולכה

 . 1.1.2020התעריף שקבעה הרשות לחוות רוח צפוי לפקוע ב  הצוות המקצועי מציג את הנושא:

  במליאה הבאה.לדון דנים בנושא ומבקשים להמשיך ומליאה ה יחבר

  נדחה למליאה הבאההחלטה: 

  

 .ריבוי מתקנים בחצר צרכן המחובר לרשת המתח עליון –הצעת החלטה לשימוע   .14

 הנדחה למליאה הבא

 

 )נוסף לאחר סדר היום(. עדכון קמפיין גגות .15

 . קילוואט 35קילווואט ל  28-מ גדלהמותקן , ההספק השקת הקמפייןעבר חודש מאז 

קיבלנו , להגדיל את המכסות כרגע מבקשים, 2020תוכנית לעמידה ביעדי  הצוות המקצועי יביא

  . ת ללא שימועומכסהלהגדיל את החלטה בה קבענו שניתן חצי שנה כלפני 

 
 
 
 
 
 
 

 


