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U 9.10.2017ישיבה דחופה מיום   – 725' מסמליאת הרשות ישיבת 

 

 

Uסדר יום: 

                                                                              .גת אנרגיה מרכזי לאלון ערבות חילוט -הצעת החלטה

       

Uפרוטוקול: 
 

, המופקדת ברשות לאלון מרכזי אנרגיה גתערבות חילוט מלוא ההקובעת  על הצעת החלטהמדובר 

בגין אי גילוי מידע רלוונטי , )"אלון גת(" 608011' שותפות מוגבלת בעלת רישיון מותנה מס

 עלכן נקבע בהחלטה כי  .כמתחייב מתנאי רישיונה המותנה ומחובת תום הלב הכללית החלה עליה

 .רישיונה ובתנאי בתקנות כקבועאת הערבות לסכומה המקורי טרם החילוט שיב לה גת אלון

  

קיבלה אלון גת  9.3.2017ביום : כפי שמפורט בביאורים להצעת ההחלטה, הרקע לקבלת ההחלטה

אישור התעריף שניתן . אושרה לאלון גת אבן הדרך סגירה פיננסית 5.4.2017ביום . אישור תעריף

לאלון גת ואישור אבן דרך סגירה פיננסית נסמכו על קיומו של צרכן אנרגיה תרמית יחיד 

. שמעותו בתקנותהמאפשר עמידה בתנאים הדרושים להגדרת מתקן הייצור כמתקן קוגנרציה כמ

עובר למתן אישור התעריף ואישור הסגירה הפיננסית התקיים בין נציגי הרשות לנציגי אלון גת 

 
 
 
 
 
 

 

U חברי המליאהU: 

 החשמל רשותר "יו, אילת אסףר "ד

 ל משרד האנרגיה "מנכ, שאול מרידור מר

  האנרגיהמשרד נציג ציבור מטעם , מר יוסי אנגלנדר

 נציג ציבור מטעם משרד האוצר, מר חיים פרננדס

 משרד האוצר, אנרגיה רכז, מר אמיר רשף

 

Uמשקיפה: 

 המשרד להגנת הסביבה, אשכול תעשיות  –לית בכירה "סמנכ, שולי נזר' גב

 

 

 

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

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע

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

 עניינים מנהלתיים וכדומה, הקשורות לביטחון המידע
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זאת בפרט בנוגע לדרישה הקבועה בתקנות בעניין . שיג ושיח בדבר נוסחו של אישור התעריף

לא  9860F1-ו 921ומתוך החשש שההסדר הקבוע בהחלטות , עמידה בתנאי יחידת ייצור בקוגנרציה

שיג ושיח זה כלל תכתובות מייל ופגישות רבות . יחול על אלון גת במקרה של מחדל מצד הצרכן

 . בין נציגי הרשות לנציגי אלון גת

קיומו של , בפני נציגי הרשות, הציגו נציגי אלון גתבמהלך תכתובות ופגישות אלו עם נציגי הרשות 

האנרגיה התרמית של המתקן צרכן  ,")גתמפעל סו(" מ"בתי זיקוק לסוכר בע סיכון שמפעל סוגת

שקיים במהלך העסקים  סיכון זה הוצג כחלק מסיכון. ייסגר, של אלון גתנשוא רישיונה המותנה 

כשלושה חודשים , 4.7.2017ביום . ולא כסיכון הנידון באופן קונקרטיהרגיל של עסקי הסוכר 

ייסגר  מפעל סוגתת לרשות כי אלון ג ההודיע, ממועד אישור הסגירה הפיננסית על ידי הרשות

 .31.12.2017לצמיתות החל מיום 

בשל סמיכות מועד ההחלטה על סגירת מפעל סוגת למועד הסגירה הפיננסית ולאור קיומו של שיג 

, כאמור לעיל קוגנרציהיחידת ושיח בין נציגי הרשות לנציגי אלון גת בעניין סוגיית העמידה בתנאי 

ולשם כך ביקשה מאלון גת לקבל מסמכים , ביקשה הרשות לבדוק את השתלשלות האירועים

 . שונים הנוגעים לאפשרות שמפעל סוגת ייסגר

בדיקה זו העלתה כי עובר למועד קבלת אישור התעריף ולסגירה הפיננסית לא מסרה אלון גת 

, מפעל סוגת, ת שצרכן הקיטור שלהלרשות מידע חיוני ומשמעותי בדבר האפשרות הקונקרטי

 . ייסגר

בחינת המסמכים שהעבירה אלון גת מלמדת כי הסיכון שמפעל סוגת ייסגר היה אפשרות 

כפי  סוגת ולא סיכון רגיל האופייני לעסקי הסוכרמפעל קונקרטית שנידונה בחברת האם של 

 .שהציגה אלון גת

שיג ושיח עם אותם ימים בהם התקיים ת התקיים בדיון קונקרטי זה בחברת האם של חברת סוג

  .כמפורט לעילהרשות 

 ח הרישיון המותנהוהרשות רואה באי גילוי מידע זה הפרה של חובת הגילוי החלה על אלון גת מכ

ח אישור התעריף שניתן לה וכן הפרת חובת תום הלב הכללית וומכ) לרישיון המותנה 27.1סעיף (

ואישור הסגירה י ובפרט ערב מתן אישור התעריף החלה על בעל רישיון מותנה באופן כלל

וסוללים את הדרך  שנה 20 בתזכאות לתשלומים לתקופה  ,יש להדגיש, יםהמעניקהפיננסית 

 . להקמת מתקן קוגנרציה

ובכלל זה את זה אחת מהסמכויות הנתונות לה במצב את הפעלת שקלה הרשות , האמורלאור 

 27.1-ו 9, 8ח סעיפים ולחוק ומכ 9ח סעיף ומכ( תנההמו את הרישיוןאו לשנות האפשרות לבטל 

תוקף אישור "ח הסעיף שכותרתו ומכ(לבטל את אישור התעריף או לשנותו ; )לרישיון המותנה

 ). לרישיון המותנה 27.1-ו  16, 15מכוח סעיפים (ולחלט ערבות  ;)אישור התעריףב" התעריף

שאי הגילוי והפרת בוודאות מספקת  לקבועהרשות לא מצאה שניתן , בנסיבות המקרה הייחודיות

שאם  קיימת אפשרות סבירה, כלומר. חובת תום הלב שינו בהכרח את מצבה של אלון גת לטובה

מסקנה . היה מוענק לה אותו אישור התעריף, תה ממלאת את חובות הגילוי ותום הלביאלון גת הי
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גם הן פעילות המפעל שהתקבלו  על קיומן של אינדיקציות ממשיות להמשך, בין השאר, זו נסמכת

 . תוך כדי ההידברות האמורה בין אלון גת לרשות

 

הרשות לנקוט בצעד של חילוט מלוא חליטה מ, לעת הזו ולאחר ששקלה את הדברים ,לסיכום

החלטה זו נסמכת בין היתר על האפשרות הסבירה  .המופקדת ברשות, של אלון גתהערבות 

שינו את מצבה של אלון גת לטובה ועל העובדה שההליך  שההפרות המתוארות לעיל ממילא לא

יוער שההחלטה גם מביאה בחשבון את מגבלות המצב המשפטי הקיים  .הנוכחי הנו ראשון מסוגו

, יחד עם זאת .והשלכות הפתרונות השונים בבחינת מידתיות האמצעי בה בחרה הרשות להשתמש

הרשות לא רואה עצמה כבולה , בעתיד אם יתעוררו מקרים דומיםמצוין בביאורי ההחלטה כי 

בהתבסס על כך שיש בהחלטה זו כדי להבהיר בצורה חדה , בין היתר, להחלטתה הנוכחית וזאת

 .    את ציפיות הרשות ממחזיקי רישיונות

 

החלטה זו מתקבלת לאחר שקוימו מספר פגישות והתקבלו התייחסויות בכתב כי , בנוסף מצוין

, של אלון גת לטענות הרשות ולאחר שאלון גת הודיעה לרשות שאם הרשות תבחר בחילוט הערבות

  .  מיצוי של חובת השימוע כנדרש על פי דין, היא רואה בהליכים שקוימו מולה

 

Uוניבהודעות דואר אלקטר אחד פהה אושר הההחלט 

 


