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שעולים לדיון במליאה היום, ופנה לצוות המקצועי היו"ר פתח בדברים על חשיבות הנושאים 

 .להצגת הנושא הראשון שעולה במליאה

 

 רישוי: .2

מתן רישיון לחלוקת חשמל לחברת חשמל מחוז ירושלים בע"מ )חמ"י(  -הצעת החלטה  .א

   הוספת סעיף סייבר. –

 הצוות המקצועי מציג את הנושא:

האנרגיה מונחות סייבר באמצעות תפיסות הגנה ייעודית המשלבות ידע  בתחוםתשתיות 

רב ומקצועי הנסמך על טכנולוגיות אבטחה עדכניות, שיטות הגנה חדשניות ואספקת 

 מודיעין לאומי ובינלאומי. 

חברת החשמל המזרח ירושלמית )חמ"י( אחראית מתוקף רישיונה על מקטע החלוקה 

המשלבת  ,היתר צרכנים אסטרטגיים שונים. פעילות זו באזור מזרח ירושלים הכולל בין



 

מערכות רבות ומגוונות לפיקוח ושליטה על מקטע החלוקה וכן מערך גדול ומורכב של 

מונים חכמים הנשלטים מרחוק, אינה מונחית ע"י שום גורם מדינתי ולא מקבלת את 

 תשומות האבטחה הנדרשות להגנת מערכותיה.

סייבר במשרד האנרגיה רואה חשיבות רבה להנחיית חמ"י אגף חרום, ביטחון, מידע ו

המהווה תשתית קריטית חיונית במקטע החלוקה שאינה שונה בחשיבותה ממקטעי 

החלוקה של חברת חשמל ועל כן נדרש להוסיף סעיף הנחיות קב"ט ברישיון החלוקה של 

 חמ"י אשר יאפשר את הנחייתה בנושא סייבר להגנה על מערכותיה החיוניות.

תיקון הרישיון מבוצע לאחר שנושא הסייבר הוצג בפירוט להנהלת החברה והצעת תיקון 

 הרישיון על השלכותיו נשלח לעיון והתייחסות מקדימה.

ימים להגשת תגובה לתיקון  7היום בבוקר התקבלה בקשה מחמ"י  בה הם ביקשו שהות של 

 הרישיון. 

 

 : הנושא נדחה למליאה הבאה לאור בקשת חמ"יהחלטה

  

בקשה לאישור שעבוד נכסים ברישיון הייצור של איי.פי.פי אלון תבור  -הצעת החלטה  .ב

 בע"מ ורישיון הייצור של איי.פי.פי רמת גבריאל בע"מ.

  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

מחזיקה ברישיון מותנה להקמת מתקן ייצור חשמל  איי.פי.פי אלון תבור בע"מחברת 

איי.פי.פי וחברת  2009-03-4-0401מגוואט שמספרו  73בהספק של  בטכנולוגיית קוגנרציה

ברישיון מותנה להקמת מתקן ייצור חשמל בטכנולוגיית  מחזיקה רמת גבריאל בע"מ

 . 2011-04-4-0431מגוואט שמספרו  73קוגנרציה בהספק של 

קיבלו בעלות הרישיונות את אישור שר  2014בדצמבר  21וביום  2014ביוני  11ביום 

 נכסיהן לטובת גורמי המימון.את לשעבד  אנרגיהה

, אישרה הרשות הסבת 08/03/2016מיום  484( מישיבה מס' 1034) 1בהחלטת מליאה מס' 

השעבודים לטובת מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ וכן עודכן פירוט הרכוש המשועבד 

 לטובת נאמן השעבודים.

בבקשה לאשר להן לשעבד את הסכמי רכישת פנו בעלות הרישיונות  2018בנובמבר  29ביום 

הגז לטווח קצר אשר נחתמו לאחרונה עם מאגר תמר, לטובת הגורמים המממנים, כפי 

 שמתחייב מהסכמי המימון.

 

מאחר ובקשה זו קשורה לבקשה המוצגת בס' ד, תינתן החלטה משותפת בשתי החלטה: 
 הבקשות יחד. 

 

מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית תיקון רישיון מותנה להקמת  -הצעת החלטה  .ג

 באמצעות מכרז קרקע.

  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

ניתן לחברת פארק סולארי תמנע בע"מ רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור  2.1.2017ביום 

באתר תמנע. רישיון זה ניתן  60MWוולטאית בהספק -חשמל בטכנולוגיה סולארית פוטו

של החברה במכרז קרקע שערכה רשות מקרקעי ישראל בתאום עם רשות  הבהמשך לזכיית

 וולטאי במתחם תמנע.-החשמל להקמת מיתקן פוטו



 

לרישיונה,  20.8עד  20.6לאחר עמידת בעלת הרישיון באבני הדרך המפורטות בסעיפים 

ולקראת הוצאת היתר הבנייה למתקן, מבקשת בעלת הרישיון לעדכן שינויים בפרטים 

של המתקן, אשר חלו מאז קבלת הרישיון ועד עתה, ואשר עתידים להיכלל בהיתר הטכניים 

תיאור  –נספח ב' בעלת הרישיון לרשות בבקשה לתיקון לאור המפורט, פנתה  הבנייה.

מצא  הצוות המקצועי מציין כי .והפרמטרים הפיזיים של המתקןומיקום המתקן, 

 הבקשה. שהבקשה עומדת בדרישות ועל כן מציע לאשר

 

 החלטה: אושר פה אחד 

 

מעבר לחד  -תיקון רישיונות מותנים בקוגנרציה לאלון תבור ורמת גבריאל -הצעת החלטה  .ד

 דלקי.

, ובהמשך לבקשת הייעוץ 24.12.2018מיום  553בהמשך להחלטת המליאה מישיבה מספר 

אלון תבור  המשפטי ברשות החשמל, הצוות המקצועי מעלה את בקשתן של חב' איי.פי.פי

  .יאל )להלן: "המבקשות"( לדיון נוסף בפני המליאהרוחב' איי.פי.פי רמת גב

 הצוות המקצועי מזכיר למליאה את עיקרי הדברים: 

בבקשה , בין היתר, רישיונותיהןקשות לרשות בבקשה לתיקון בפנו המ 31.12.2012ביום 

/דלק שימוש בסולר כגיבוידלקי העושה -מתקן דוממתקן חד דלקי ל תקןהגדרת המשינוי ל

מנים במטרה שתחול על הרישיונות אמת מ. בקשה זו נבעה מדרישה של הגורמים הממשני

                                                                                                                  .כתנאי לסגירה פיננסית כוח עליוןמידה תומכות מימון/

של מתקן הייצור מעבר אישרה מליאת הרשות לכל אחת מהמבקשות  18.2.13ביום 

והורתה על תיקון רישיונות המבקשות בהתאמה, כך שיצוין  דלקי"-לקונפיגורציה "דו

  .סולר –משני/גז טבעי  דלק גיבוי –דלק עיקרי  ברישיונן 

 ., אישרה הרשות את הסגירה פיננסית של המבקשות3.3.2016ביום 

לטענת המבקשות שינוי הרגולציה ועלויות לא צפויות במהלך ההקמה הביאו למציאות 

 דלקיות הפכו למעמסה כלכלית.-לפיה הקמת היחידות הדו

המבקשות טוענות גם, שלאחר דיאלוג עם הגורמים המממנים, החליטו המבקשות לעבור 

ביטוח מלחמה למתקנים שמוסקים רק בגז טבעי ללא דלק משני. וזאת, לאחר שרכשו 

 כתחליף להגנת אמות מידה תומכות מימון. 2017וטרור החל מתחילת 

)ו( לתקנות 12דלקי אין עיגון בחוק שכן סעיף -לטענת המבקשות להגדרת המתקן שלהן כדו

זן בגז טבעי, תקן המויצרן פרטי בעל מקובע ש, 2004-משק החשמל )קוגנרציה(, תשס''ה

דלקית; יצרן -מגוואט, יחויב להתקין יחידה דו 100תקנו עולה על שההספק המותקן של מ

שעות הפעלה רציפות בעומס ייצור  100תקנו למשך מור, יבטיח מלאי של דלק גיבוי למכא

  .מלא
 

כי מסיור במקום ולאור דברי בעלות הרישיון עולה רושם לפיו התחנות חבר מליאה מציין 

למרות תנאי הרישיון.  לקיות בלבדהן עומדות לפני הפעלה מסחרית כחד דועשו דין לעצמן 

בדיון גם מעלים חברי המליאה שאלות בנוגע לתמריצים הראויים בעניין עמידה בתנאי 

 הרישיון.



 

הצוות המקצועי עונה כי הם ו מה המשמעות הכלכלית עבור היזםחבר מליאה שואל 

 מתארים פגיעה גדולה.  

 החומר הנוסף.חבר מליאה אומר כי צריך לתת להם להגיב ולצרף את 

טובת הציבור במונחים של ביטחון אנרגטי והעלות במהלך הדיון על תיקון הרישיון נבחנה 

חוסר הכלכליות של המבקשות לטענת  . מנגד נבחנההמשקית מקבלת עמדת המבקשת.

הטמונה בהשארת החיוב בהקמת מתקן דו בשל התועלת המשקית  הקמת מתקן דו דלקי. 

לקבל את בקשת המבקשת. בהקשר זה נידונה דלקי עלתה השאלה האם יש חובה משפטית 

שנקבעה בשל בקשתה של המבקשת והתועלת שצמחה ליצרן  החובה הקבועה ברישיוןגם 

 דלקי, והוחלט שאין חובה כזו. -מקבלת בקשתו הקודמת להגדיר את המתקן כדו

מיום  553ההחלטה לדחות את הבקשות לתיקון רישיון שהתקבלה בישיבה מב'  החלטה:

תוך שבוע ממועד מהמבקשות יתקבל חומר נוסף אם  . עם זאת,תישאר בתוקף 24.12.18

אם לא יוצג חומר משמעותי  .לבחינה שלח  לחברי המליאהיהוא יקבלת החלטה זו, 

 .ההחלטה תהפוך לחלוטה

 ע התקבל חומר משלים מצד המבקשת, ולאחר הערה לפרוטוקול: במהלך השבו

בחינת החומר המשלים ודין ודברים בין היועץ המשפטי לרשות ליועץ המשפטי 

של המבקשות, החליטו המבקשות למשוך את בקשתן לתיקון הרישיון. בנסיבות 

  העניין הוחלט שהכרעת המליאה בשאלת תיקון הרישיון התייתרה.  

  

 

קביעת התעריפים שיחולו על מתקן חלוץ ברנמילר,  -הצעת החלטה לשימוע משלים  .3

 בטכנולוגיה פוטו וולטאית ואגירה.

 

אמת מידה שמסדירה את  התפרסמהבשימוע המקורי ש לאחר מדובר בשימוע משלים

וי + אגירה באופן רוחבי. כדי לא לעכב את תהליך ההקמה של מתקן  פימתקני הפעילות של 

 וי עם אגירה תושלם בהמשך.  החלוץ, והסדרת מתקני פיהחלוץ יקבע תעריף נפרד למתקן 

חבר מליאה מבהיר כי העובדה שהמתקן  מקבל את התעריף לא מונע שהוא יתחרה במכרזים 

 עתידיים.

 אושר פה אחדהמשלים פרסום השימוע  החלטה:

 דיון בעקרונות כללי העסקאות ואמות המידה ליצרנים חדשים. .4

 

 נדחה למליאה הבאה.הנושא ירד מסדר היום והדיון 

 

  כח.35-כה35תיקון אמות מידה  -הצעת החלטה לשימוע משלים  .5

לאור זאת מוצע לקיים ובהמשך לשימוע, מוצע לערוך שינויים משמעותיים באמת המידה 

 שימוע משלים. עיקרי השינויים הם:



 

גיש שיונות יוכלו להיבעלי ר 2019במאי  1מוצע להוסיף להחלטה הוראת מעבר, כך שעד יום  .א

בקשה לסקר חיבור לתוכנית שהופקדה, ולשמור את המקום ברשת עד תום תקופת 

הרישיון. הוראת המעבר נועדה לתת מענה ליצרנים אשר במועד פרסום ההחלטה יהיו 

 קרובים לשמירת מקום ברשת לפי הרגולציה התקפה כיום.

לאפשר למנהל חובת ביצוע סקר תכנון בשלב מוקדם ככל האפשר בתכנון פרויקט, על מנת  .ב

 המערכת מידע מוקדם על צרכי הפיתוח של הרשת.  בשימוע הראשון סקר זה היה וולונטרי.

 הבהרת הרגולציה שתחול על חוות רוח המתחברות בריבוי חיבורים למתח גבוה: .ג

 תהגדרת חווה תעודכן ותתייחס למספר טורבינות המקודמות במסגרת תוכני .א

 סטטוטורית אחת.

מגהוואט בין אם היא  16אמות המידה יחולו על חוות רוח בהספק העולה על  .ב

 מתחברת למתח עליון או בריבוי חיבורים למתח גבוה

אמת המידה לחיבור למתח גבוה תחול רק על חווה שההספק המצטבר שלה קטן  .ג

 מגהוואט. 16מ 

 15ת הזמן ב ימים, אולם מנהל המערכת יוכל להאריך א 45משך ביצוע סקר חיבור יישאר  .ד

 .ימים נוספים מסיבות שירשמו

 תשלום עבור שמירת מקום ברשת.  .ה

 הובהר כי במהלך דיון בהשגה על סקר לא ישמר מקום למבקש החיבור שהגיש את ההשגה. .ו

 הוגדרו חלופות לעדכון שמירת המקום ברשת: .ז

בחלופה זו המקום נשמר בזמן שנבחנת הגדלת שמירת המקום  –עדכון סקר  .א

תוקף  , אךר משלם רק על שמירת המקום לתוספת ההספק המבוקשומבקש החיבו

 הסקר לא מוארך כתוצאה מהעדכון.

בחלופה זו שמירת המקום ברשת מתבטלת לפני ביצוע העדכון, מבקש  –סקר חדש  .ב

החיבור משלם מחדש על שמירת מלוא ההספק המבוקש ותוקף הסקר נשמר 

 חודשים. 12מחדש ל 

י מבקש חיבור אחר לפני סגירה פיננסית, מנהל המערכת במקרה בו המכסה נתפסת על יד .ח

 מהתשלום ששולם עבור שמירת המקום. 90%ישיב למבקש החיבור 

נוסף תיקון לפיו במקרה שבו תשובת הסקר חיובית  –שמירת מקום למכרזי מדינה  .ט

 חודשים.  3והמליאה לא דנה בשמירת המקום למתקן, המקום ברשת יפקע לאחר 

 להלן הועברו לביאורים ולא יכללו באמת המידה: הנושאים המפורטים .י

 שיקולי מנהל המערכת בעת ביצוע הסקר. .א

אופן שמירת המקום למתקנים אשר יבקשו לקום בשטחים פרטיים במסגרת  .ב

 הליכים תחרותיים שתפרסם הרשות. 

כנית פיתוח הרשת, בדגש לשילוב הצרכים העולים מסקרי ההיתכנות אופן הכנת ת .ג

 שת. בתוכנית פיתוח הר

תוקף זכות החיבור לרשת לאחר תום תקופת ההפעלה המסחרית של המתקן ו/או  .ד

 לאחר פקיעת רישיון הייצור.

 שמירת מקום ברשת בכפוף להגבלת שעות.  .ה

ממשקי העבודה בין מנהל המערכת לבין בעל רישיון ההולכה, בדגש ליישום  .ו

 הממשקים בעת מתן התחייבות לשמירת מקום ברשת.



 

 

 אושר פה אחדהמשלים פרסום השימוע החלטה: 

 

-קביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוהליך תחרותי ל –החלטה לאחר שימוע  .6

 גגות שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך. וולטאית במתקני

ממתקן ייצור  לחשמלתחרותי לקביעת תעריף ההליך את מסמכי המפרסמת  רשות החשמל

 המותקן על גג בנין או גג מאגר., וולטאית-טכנולוגיה פוטוב

לתעריף למכירת חשמל אשר ייוצר במתקני ייצור  הצעותבמסגרת ההליך, הרשות מזמינה 

וולטאית, המותקנים על גבי גג מאגר או גג בניין אשר יוקמו בשטח ישראל -בטכנולוגיה פוטו

 מתח נמוך(.  ואויחוברו לרשת החלוקה )מתח גבוה 

 יחול על כלל ההספק שיוקצה בהליך זה.התעריף אשר ייקבע בהליך, 

' בפרק ג בסימן  6כ35 – 1כ35אמות מידה  הוראותהמיתקנים לרשת יחולו שילוב או  חיבור  על

  .המידה אמות' של ג

. בהליכים לפרסם בכוונת הרשות אשר דומים הליכים מספר מבין ראשוןהינו הליך זה  הליך

  שונות. התחרותיים הבאים הרשות עשויה לקבוע הוראות

 

 לאחר שהתקבלו בדיון שנערך הצוות המקצועי מציג את השינויים שנעשו ביחס לשימוע

  מהציבור. התייחסויות

 

 החלטה: אושר פה אחד

 

וולטאית -הליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטולפרסום  –החלטה .7

 .ם המחוברים למתח גבוה ומתח נמוךלמתקני

: מדובר בהליך התחרותי השלישי לקביעת תעריף למתקני מציג את הנושאהצוות המקצועי 

 שיוצא במתכונת דומה להליכים הקודמים. פי וי המחוברים לרשת החלוקה

 פוטנציאל התוכניות המאושרות שיוכלו להשתתף בהליך התחרותי.מה  חבר מליאה שואל

 הצוות המקצועי נותן סקירה קצרה בעניין.

נציג הלשכה המשפטית מסביר למליאה כי אנחנו מוסמכים לקבוע הליכים תחרותיים רק 

בשטחי ישראל, ובשטחי יהודה ושומרון המנהל האזרחי אחראי על הסדרת משק החשמל 

מחליטה כי ככל שההליך התחרותי ביו"ש הרשות ובכלל זה הליכים תחרותיים במשק. 

, הן זוכיםכלל ההתעריף ל ,הרשות תפרסממשיפורסם בלוחות הזמנים של ההליך התחרותי 

 בדרוג משותף אחד.יקבע  בישראל והן ביו"ש,

 

 החלטה: אושר פה אחד

 

חיבורים ועבודות תשתית חשמל לפרויקטים לאומיים לרשת  –החלטה לאחר שימוע  .8

 החשמל .



 

תשתית לאומית  פרויקטי 7 עד הוחלט על תעדוף של  11.8.2016מיום  1838בהחלטת ממשלה 

 לפרויקט. ₪מיליארד  2בו זמנית בהיקף של מעל 

כחלק מההסדרים הדרושים קובעת החלטה זו בהחלטת הממשלה, הרשות  18בהמשך לסעיף 

 לשם קידום פרויקטי התשתית הלאומית ועמידה בלוחות הזמנים הדרושים להפעלתם.

תשתית ייחודיים, בעלי השפעה משקית משמעותית נדרשת התאמה  היות ומדובר בפרויקטי

ינתן מענה ייחודי ומותאם לכל פרויקט ובלוחות זמנים ישל פעילות ספק שירות חיוני, כך ש

פרויקט לבצע  קצרים ככל הניתן. משכך, על ספק שירות חיוני להתקשר עם מי שמבקש

העבודות הנדרשות וחיבורו של לצורך חתימה על הסכם המסדיר את אופן ביצוע  תשתית

 הצרכן לרשת מתח עליון, לרשת מתח גבוה או לרשת מתח נמוך. 

ההסכם ייחתם בפרקי זמן התואמים את לוחות הזמנים של הפרויקט ויכלול, בין היתר, 

          לוחות זמנים לביצוע החיבור והעבודות, עלויות הפרויקט וכן ערבויות שיינתנו עד להשלמתו. 

 רות חיוני יקצה ציוד וכח אדם ככל שנדרש על מנת לעמוד בלוחות הזמנים שהוסכמו.ספק שי

ובפרט  ,לקבוע שההסכם או חלקים ממנותהא רשאית חתם, יועבר לרשות, אשר  יההסכם שי

זה הצדדים יידרשו כאינו תקף. במקרה  ,עלויות ביצוע העבודות שהוסכם עליהן בין הצדדים

עלויות העבודות ולהביאו לאישור הרשות. במידת הצורך, לתקן את ההסכם או לעדכן את 

 הרשות תקבע תעריף ספציפי לעלות העבודות.

בהתאם לאמת מידה זו, הרשות תשקול את  מיםהסכככל שספק שירות חיוני לא יחתום על 

 עדכונה וכן תשקול הפעלת כלים נוספים מכוח סמכותה.

 

 החלטה: אושר פה אחד

 תעריף עסקה קרובה ליצרן במתח עליון. קביעת -החלטה לאחר שימוע  .9

הרשות מפרסמת את  4לביאור  29.1.2019מיום  536( מישיבה 1233) 6להחלטה מס' בהמשך 

 החלטתה תעריף לעסקה קרובה בין יצרן מתח עליון לצרכן מתח עליון.

יצרן מתח עליון  –ולכה היחס נקבע על פי שיוך העלויות של הרכיבים בתעריף תשתית הה

המוכר לצרכן במתח עליון. העלויות המשויכות בתעריף העסקה הקרובה נגזרות מהיחס שבין 

ביחד עם עלות ו ו"ק 400קווי ביחד עם עלות  ,"וק  161לבין עלות קווי ק"ו  161עלות קווי 

 . 24.12.18 -יום המ 553ישיבה , 6מס' תחמ"גים, כפי שנקבעו בהחלטה 

שות מעדכנת את אופן התמחור של תעריף לעסקת תשתית קרובה ליצרן מתח עליון כמו כן הר

המוכר לצרכן מתח גבוה, אשר תכלול בתמחור עסקה זה את עלויות מתח עליון כפי שמפורט 

 להחלטה זו. 1בסעיף 

 במסגרת תעריף עסקה קרובה מתח עליון כלולים איבודי מתח עליון, שכן מרבית האיבודים

 .נזקפים לקווים ולא להשנאה

 

 החלטה: אושר פה אחד

 

 שווי הקרקע באתר אלון תבור. -  הצעת החלטה לשימוע .10

ת התמורה לחבר הוחלט כי (1253) 1החלטה מס'  15.5.2015מיום  542מישיבה בהחלטה 

תפחת משווי של הנכס ובכל מקרה לא  בעד מכירת האתרים תהיה בשווי הוגן החשמל

 . שווי הקרקע, כפי שיקבע על ידי הרשות, בתוספת המכירה



 

 קרקע לאתר תחנתהשווי לצורך קביעת שווי הקרקע הזמינה הרשות שומת מקרקעין להערכת 

 הצוות המקצועי מציג למליאה את תוצאות השומה ואת אופן קביעתה: .אלון תבורב הכוח

המים בדוברת למאגר  תחנת הכוח,של  ותכוללת הערכת שווי פרטנית לקרקעהערכת השווי 

 וכן לשטח הצנרת.

שוק חופשי, מתבססת על ההנחות הבאות:  ה הכולל של הקרקעלאומדן שוויהשומה 

מכל  הוחופשי ה, פנויהריק קרקעקריטריון של קונה מרצון ממוכר מרצון )שווי שוק( כשה

 מחזיק חוב או שעבוד ואומדן היטל השבחה צפוי במכר בגין תכנון קיים.

 :על העקרונות הבאים התבססההערכת השווי 

עסקאות השוואה מהסביבה הקרובה וכן ממכרזי רמ"י בהם נמכרו מגרשי תעשיה בישוב   .א

  ד.גן נר וכן ומהסביבה המרוחקת יותר תוך התאמות למיקום נשוא חוו"

חוות הדעת נערכה בגישת ההשוואה וכבקרה באמצעות גישת היוון הכנסות בהתאם לנתוני  .ב

 .ה אלון תבור והן בתחנות כוח פרטיות מרוחקותשכירות הן באזור התעשיי

 ש"ח.  900 –הובא בחשבון שווי מ"ר מבונה לתעשייה עבור מתחם תחנות הכוח  .ג

ש"ח,  108 -ר לשטח המתקניםהובא בחשבון שווי מ"עבור מתחם מאגר המים בדוברת  .ד

 ש"ח. 60 -ולשטח הבריכה

 לשווי שחושב בוצעו  מספר הפחתות, כשהעיקריות שבהן הן: .ה

 התאמה לגודל ושוליות. מהיתרה לצורך 10%בשיעור של הפחתה  (1

שהאתר אינו נכלל באזור עדיפות לאור העובדה מהיתרה  10%הפחתה בשיעור של  (2

  לאומית, על אף שהאתרים בסביבה נכללים באזורי עדיפות לאומית.

 .עלויות פיתוח של הקרקע אינן נכללות בשומה אלא נכללות בשווי המכירה של האתר .ו

 

 החלטה:  פרסום השימוע אושר פה אחד

 
  המצריפשרת הגז  .11

 

 לדיון מוזמנים נציגי חברת החשמל.

בבקשה לאישור הסכם פשרה עם חברת הגז  ,2019בינואר  3חברת החשמל פנתה לרשות ביום 

המצרי בטרם חתימה עליו. החברה הציגה בפני הרשות את השתלשלות העניינים במסגרת 

הניסיונות לגביית סכום התביעה שנפסק בבוררות שהתקיימה בינה לבין חברת הגז המצרי . 

וטרם הודגש כי בשלב זה, החלטת הרשות נסמכת במלואה על המצגים של חברת החשמל 

החלה עבודת מטה ביחס להסכם הפשרה. כמו כן, לא תתקבל החלטה מחייבת כלשהי עד 

לאחר קיום שימוע כדין והצגת כל המידע האפשרי )בכפוף לעקרונות של חסינות מסחרית 

 וביטחונית וכל הסייגים הנוספים הקבועים בחוק חופש המידע(, לציבור.      

 פשרה עם חברות הגז המצרי והחלופות לגביית החוב. נציגי חח"י מציגים את עיקרי הסכם ה

 נציגי חח"י נשאלו שאלות על ידי הצוות המקצועי וחברי המליאה.

והאם לבנק יש נכסים בגובה  מהבנק חבר המליאה שאל כיצד ניתן לאכוף את קבלת הכספים

 הערבות?



 

י שלו ואפשרות דירוג הבינלאומהיפגע יהבנק לא ישלם ש ככל ,כי נציגי חברת החשמל השיבו

נעשו בדיקות  שכן ,ניתן להניח שהבנק ישלם בסבירות גבוהה מאוד ומכאן גיוס החוב שלו,

 לגבי יכולת הבנק להשיג ערבות. 

נציגי חברת החשמל השיבו  .לגבי משמעות  החלת הדין המצרי על הערבות חבר מליאה שאל

ההסכם הועבר לבדיקה לעו"ד אנגלי. כתב הערבות הועבר וכי הדין האנגלי,  חלעל הפשרה  כי

השימוע שכי סוכם עם המצרים  ,מהחברהעוד נמסר לעו"ד מצרי שברר האם הוא אכן אכיף.  

מדובר בהחלטה הראשונית לפני  וכי ה תנאי מתלה לכניסה לתוקף של ההסכםווהי יהציבור

 סכם.נוסח ההחלטה יצורף כנספח להוכי  היציאה לשימוע הציבורי

עתידי ולגבי  מכתב הכוונות לגבי שת"פ מסחריחברי המליאה ביקשו הבהרות לגבי משמעות 

 .מכירת עודפי הגז הטבעי

של חברות  ןמצבלדבריהם,  .חלק מההסכםנציגי חברת החשמל השיבו כי מכתב הכוונות אינו  

יתופי למצוא דרך לשלם באמצעות ש ביקשוהמצרים  לאיטו. הגז המצריות היה רע והשתפר

 זה נשאר כשריד מהשלבים הראשונים של המו"מ.  וחלק ם המשא ומתןודיאמצעי לקכפעולה 

מדובר במכירה של עודפי הגז של חח"י  באשר למכירת עודפי הגז הטבעי השיבו נציגי חח"י כי 

סכום  שכן ההסכם כולל להוריד את הסעיף לגבי מכירת הגזה וכי ניתן במחיר ההסכם של

בצורה  זאת נציגי חח"י השיבו עוד כי החברה בוחנת לניצול "על העץ". נוספת מובטח ואופציה 

וודאות שלא  תהחברה מוותרת על חלק מפסק בוררות שמגיע לה וכנגד זה מקבל עסקית נטו,

 הייתה ואפשרות לשיתוף פעולה עתידי. 

  .חבר המליאה מביע הסתייגות מהסכם שיתוף הפעולה העתידי ורכישת עודפי הגז

כדי להחזיר כסף לצרכנים והיו פה עלויות לא בההליך נעשה גי חברת החשמל הסבירו כי נצי

 תית, יש פה פוטנציאל אך איןימבחינה משפטית אין פה מחויבות אמ ,לדברי חח"ימועטות. 

מדובר בהצהרת כוונות על מחויבות לשיתוף פעולה, ככל וכי מחויבות משפטית, ב המדובר

 להסכם מחייב שיבוא לאישור השרים. יתקדם  הואיבשיל  הנושאש

בשל היקף הסכומים  .החברה התנהלה משיקולים עסקיים בלבד עוד מסרו נציגי חח"י כי

אין מניעה מדינית להגיע למו"מ.  גורמי המדינה היו מיודעים על שלבי המו"מ. מבחינת המל"ל

בניגוד לפרסומים מסוימים, אין שום קשר לעסקה הזו עם עסקאות אחרות,  מה שהחברה 

ראתה לנגד עיניה זה טובת הציבור, לא היתה התערבות בשלב המו"מ לגבי העקרונות או 

 הסכומים.

 בלבד. ן דולר יומל 500חברי המליאה שאלו מדוע החברה סבורה כי יש להסתפק בהחזר בסך 

נבחנו חלופות אחרות לגבייה ולא נראה כי אלו יביאו בהכרח נציגי חברת החשמל השיבו כי 

המו"מ התנהל תחת האמירה המצרית שהציבור לגבייה של סכומים גבוהים יותר. צויין כי 

נוכחות מאוד נרשמה וכי ואת הסכומים המסוכמים בו  המצרי לא יקבל את המו"מ הזה

מדובר באירוע ברמה של המדיניות שכן הממשלת מצרים במסגרת המו"מ, גי נצישל  בולטת

המו"מ התחיל בכך שהמצרים הציעו כפשרה את כיסוי ההוצאות המשפטיות של המצרית. 

במשך הזמן היחסים השתפרו, והמצב הכלכלי במצרים השתפר, והמו"מ נטה לכיוון של חחי. 

 . שסוכמה פשרהה

לתשלום מסרו נציגי חברת החשמל כי  צרים מסכימיםהמ מדוע  לשאלת חברי המליאה

למסקנה שיש להם יכולת לשלם את הסכומים הללו  ההגיע להערכת החברה ממשלת מצריים

 ורוצים לנקות את הבוררויות הללו. 



 

של חברת החשמל נמסר מגורמי החברה  מה היו העלויות המשפטיותלשאלת חבר המליאה 

  ., בטרם נעשתה התחשבנות סופיתון דולרמילי 13 -ככי העלויות עומדות על 

 .לשלם תפסקנה מה ניתן לעשות אם חברות הגז  חבר המליאה שואל

 ,הבנק אומר שהוא לא משלםש וככל ערב לכל הסכום הבנק נציגי חברת החשמל השיבו כי

כלומר האם מממשים את הזכות הקיימת  אם מתחילים הכל מההתחלה.ה החלטה תידרש

נציגי החברה הוסיפו בין  בהסכם הפשרה לבטל את הפשרה ולחזור לפסק הבוררות המלא.

ומדובר בהישג  חברה סרבההמצרים רצו לתת ערבות בגובה התשלום השנתי אך ההיתר כי 

ש שבמקרה של הפרה שהוגדרה בהסכם י ערבות על כל יתרת התשלום חברה השיגהגדול שה

 .לחברה זכות לאקסלרציה של כל יתרת הסכום לתשלום לפי הפשרה

 תאשר ההסכם.מה קורה אם הרשות לא  חבר המליאה שואל

ניתן חצי שנה  תוך הרשות לא נותנת את האישור שלהש ככל נציגי חברת החשמל משיבים כי

   .לבטל את ההסכם

 .האם חברת החשמל מקבלת בונוסחבר מליאה שואל 

שהסכום שמתקבל צריך להיות מחולק שליש לחברה  סבורה  החברה משיבים כי  נציגי חח"י

ושני שליש לציבור, היו עלויות שלא כוסו בתעריף של הסולר ועלויות עודפות שלא כוסו 

 בתעריף, המליאה תצטרך להחליט.  

 :דיון במליאה

 נציגי חברת החשמל יוצאים מהדיון ונערך דיון פנימי במליאה.

מציע לאור ההערה של חח"י כי חברת אמפל סגרה את הבוררות שהייתה לה עם חבר מליאה  

מיליון  13 -לבדוק אינדיקציה  מול הבנצ'מרק של אמפל. בהתייחס לנייר ששלחנו   המצרים,

דולר שכתבנו שייתכן שיהיה תמריץ, לא חושב שצריך לתת תמריץ לחברה, הנזק הוא גדול 

 הרבה יותר. 

ף בשורה התחתונה של ההחלטה שמכלול היבטי הפשרה ייבחנו חבר מליאה מציע להוסי

 לאחר היציאה לשימוע.

 חבר מליאה אומר כי לפי מה שהוצג הדבר נראה סביר בנסיבות העניין.

נציגת הלשכה המשפטית מציינת כי מאחר וקיים תנאי מתלה זה מקל לתת את ההחלטה הזו 

 כי בכל מקרה אין השתכללות של ההסכם עד למועד החלטה סופית של הרשות. 

 לדרוש מחברת החשמל לא לכלול בהסכם את מכתב הכוונות.  רצויצוין ש

ברת נוסח סופי בהתאם הוחלט להוציא את מכתב הכוונות ואושר עקרונית בכפוף להע

 להערות שהתקבלו מחברי המליאה. 

 

 .נשלח נוסח סופי לחברי המליאה שאושר פה אחד 28.1.2019ביום  החלטה:

 

 כללי:

חבר מליאה מבהיר בנושא ההחלטה על תכנית הפיתוח, כי מה שסוכם זה שהרשות תוציא הבהרה 

יגישו את מה שנדרש לעמידה ביעדי הממשלה,  חשוב שמבחינה תכנונית חח"י כן  חח"י 1.4 -שעד ה

 תחשב את העלייה ביעדים של האנרגיות המתחדשות. 

 הצוות המקצועי עונה כי אנחנו נבקש תכנית בלי לוחות זמנים בשלב הראשון. 



 

בעלויות, חבר מליאה מבקש דיון בו יוצג כל הנושא של מחירי הגז, הדינמיקות בשוק, הכרה 

 התעריף, סל הדלקים, בדיקות שנעשות לגבי מחיר הפחם וכיוצא בזה.

 

 


