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 נוכחים:

 החשמל רשות"ר יו, אילת אסף"ר ד

 , מנכ"ל משרד האנרגיהאודי אדירי מר

 מר חיים פרננדס, נציג ציבור מטעם משרד האוצר

 האנרגיהמר יוסי אנגלנדר, נציג ציבור מטעם משרד 

 מר אמיר רשף, רכז אנרגיה, משרד האוצר

 יועמ"ש הרשות ,עו"ד מיכאל מקייה

 מר חוני קבלו, ראש אגף אנרגיות מתחדשות

 מר משה שיטרית, ראש אגף רישוי

 מר גל שופרני, אנרגיות מתחדשות

 

 סדר היום:

ורישיונות הייצור בקשה לאישור שעבוד נכסים ברישיון הייצור של אשדוד אנרגיה בע"מ  -הצעת החלטה  .1

 .וההספקה של רמת נגב אנרגיה בע"מ

למתן שעבוד צף עקב הנפקת אג"ח מ אישור רשות החשמל עבור חברת החשמל לישראל בע" -הצעת החלטה  .2

 .בארץ

 .תטאילעדכון להליכים התחרותיים לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וו – שימועלהחלטה  .3

 .וולטאית בגודל קטן-מכסת המשך למתקני יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו –החלטה הצעת  .4

 

 סדר ה

 :דיון

ורישיונות הייצור בקשה לאישור שעבוד נכסים ברישיון הייצור של אשדוד אנרגיה בע"מ  -הצעת החלטה  .1

 .)להלן: "בעלות הרישיונות"( וההספקה של רמת נגב אנרגיה בע"מ

 

 65חברת אשדוד אנרגיה בע"מ מחזיקה ברישיון ייצור חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה בהספק של : רקע

וחברת רמת נגב אנרגיה מחזיקה ברישיון ייצור חשמל בטכנולוגיית  2006-01-4-0560מגוואט שמספרו 

. 01059714ורישיון להספקת חשמל שמספרו  2007-04-4-0465מגוואט שמספרו  125קוגנרציה בהספק של 

שתי החברות הינן בבעלות מלאה של חברת אזוטק אלקטריק בע"מ שהינה חברה פרטית בבעלותה של 

 אדלטק בע"מ וזורלו אנרג'י אלקטריק אורטים א.ס. )חברה טורקית(.

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

 הקשורות לביטחון המידע, עניינים מנהלתיים וכדומה
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קיבלו בעלות הרישיונות את אישור שר האנרגיה והמים )כתוארו אז(, לשעבד נכסיהן  2015ביולי  15ביום 

 ת של בנק לאומי בע"מ.לטובת החברה לנאמנו

בכוונת בעלות הרישיונות להתקשר עם בנק מזרחי טפחות בע"מ ועם תאגידים בנקאיים ומשקיעים 

( בהסכם מימון ובמסמכי מימון נוספים, "הממנים הבכירים"מוסדיים אחרים כמלווים בכירים )להלן: 

אשר ישמשו, בין היתר,  כיר"("הלוואת החוב הבבקשר לקבלת הלוואות, מסגרות אשראי וערבויות )להלן: 

לפירעון הלוואות ומסגרות אשראי קיימות אשר הועמדו להן ע"י סינדיקציה של מלווים בהובלת בנק לאומי 

 בקשר להקמה ותפעול של תחנות הכוח. 2012באוגוסט,  8לישראל בע"מ ביום 

יתר המממנים להבטחת פירעון הלוואת החוב הבכיר וכל יתר התשלומים המגיעים לבנק מזרחי ול

הבכירים, ייווצרו לטובת נאמן הבטוחות שעבודים צפים וקבועים בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום, על 

נכסים וזכויות של בעלות הרישיונות וכן על זכויות שליטה בבעלת הרישיון ולשם כך נדרשות בעלות 

 הרישיונות לקבל את אישור הרשות.

 גם הסכמי השעבוד נבחנו ואושרו ע"י המחלקה המשפטית ברשות. הבקשה לאישור השעבודים כמויצוין כי 

 

 החלטה אושרה פה אחד.
 

למתן שעבוד צף עקב הנפקת  מאישור רשות החשמל עבור חברת החשמל לישראל בע" -הצעת החלטה  .2

 אג"ח בארץ

 

נערכת לקידום וביצוע גיוסי החוב הנדרשים לה  החשמל לישראל בע"מ )להלן: "החברה"( תחבר רקע:

לצרכי פעילותה וזאת בין היתר, באמצעות הנפקת אג"ח בארץ אשר בהתאם לתחזית וצורכי המזומנים של 

 .2018החברה מתוכננת לסוף חודש אוקטובר 

י. , אישר לחברה להיערך להנפקת אג"ח בשוק ההון המקומ26.7.2018דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 

 אישור סופי לביצוע ההנפקה יינתן בסמוך לפני ביצועו.

כמקובל בגיוסי חוב קודמים שביצעה החברה, תנאי גיוס החוב יכללו מתן שעבוד צף על כלל נכסי החברה 

אשר ידורג בדירוג שווה עם כל יתר השעבודים הצפים על נכסי החברה, הקיימים בהווה ו/או שיהיו קיימים 

 10הערך הנקוב הכולל שיובטח באגרות החוב, יהיה עד סכום כולל של  ממנים.בעתיד, לטובת כל המ

 .₪מיליארד 

, היועצת המשפטית לייזום עסקי וחוזי מימון בנקאי של ףע"י עו"ד קרן רי החשמל ממה שנמסר לרשות

חברת החשמל, ההנפקה מתואמת עם רשות החברות הממשלתיות והחשב הכללי, ונציג רשות החברות 

 כי אין לרשות החברות הערות לעניין שטרי הנאמנות ושטרי השעבוד. חברהלהודיע 

כי נוסח האג"ח ושטרי הנאמנות כוללים סעיף מפורש אשר מבטיח כי מתן השעבוד לא ימנע הפעלה,  יצוין

מכירה, העברה, החכרה, השאלה, המחאה או השכרה של נכסי החברה, ובכלל זה של נכסים מהותיים, 

א יקנו למחזיקי אגרות החוב או לנאמן זכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי או ועסקאות כאמור ל

למימוש השעבוד. כמו כן, מובהר באג"ח כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות השעבוד הצף ו/או שטר 

 ו/או אישור רשות החשמל, יגברו 1996-הנאמנות לבין רישיונות החברה ו/או חוק משק החשמל, התשנ"ו
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 ההחלטה אושרה פה אחד.

האחרונים, לפי העניין, על הוראות השעבוד ו/או הוראות שטר הנאמנות. משכך, אין במתן אישור  אלה

 הרשות ליצירת השעבודים, כדי למנוע את האפשרות לבצע רפורמה במשק החשמל.

בקשת החברה נתמכת ע"י ראש אגף מימון ברשות ונבדקה ואושרה יחד עם נוסח האג"ח, בנוסף יצוין כי 

 המשפטית ברשות.ע"י המחלקה 

 

 החלטה אושרה פה אחד.

 

 תטאילעדכון להליכים התחרותיים לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וו – שימועלהחלטה  .3

 

-לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 2ומספר  1התחרותיים מספר במסגרת ההליכים  רקע:

הגדרת  עודכנהבמיתקנים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך )להלן: "ההליכים התחרותיים"(,  וולטאית

באופן  214אמת מידה בוכן  בהליכים התחרותייםמסמכי ההזמנה להציע הצעות ב"המועד המחייב המרבי" 

 ".מחייבחודשים מ"המועד ה 7יחול בתום  לרשות תהצעוהמועד האחרון להגשת בו ה

ימי עבודה מיום  14זו תחול על הזוכים בהליכים התחרותיים אשר ימסרו לרשות בתוך החלטה כי  יצוין

ימים לאחר המועד המחייב  45קבלת החלטה זו, ערבות הקמה מעודכנת אשר תעמוד בתוקפה לפחות עד 

 המרבי.

 

 ההחלטה אושרה פה אחד.

 

 בגודל קטן וולטאית-מכסת המשך למתקני יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – החלטההצעת  .4

 

מחליטה רשות החשמל על קביעת מכסת , 18.7.2018מיום  545בהמשך להחלטתה מישיבה מס' : רקע

וולטאית -למתקני ייצור חשמל על גגות בטכנולוגיה פוטו "(היהמדרגה השניהמשך ותעריף )להלן: "

 .וואט-קילו 100וואט אך אינו עולה על -קילו 15בהספק העולה על 

וולטאית -ה לצרכנים המקימים מתקנים על גגות בטכנולוגיה פוטויקובעת מדרגה שניהרשות במסגרת זו, 

אג' לקוט"ש מיוצר.  45וואט, בתעריף של -קילו 100וואט אך אינו עולה על -קילו 15בהספק העולה על 

, לפי 31.12.2019-וואט, או עד ה-מגה 250מכסה זו תהיה בתוקף עד לרישום מתקנים בהספק מצטבר של 

 דם מביניהם.המוק

ממשיכה  2020ממקורות מתחדשים עד סוף שנת מהחשמל  10%על מנת לעמוד ביעדי הממשלה לייצור 

וזאת במסגרת מכסת תוספת ההספק שאושרה על ידי השר  הרשות לפעול למימוש שטחי גגות קטנים

קרובה ואשר  28.8.2018קבוע למכסה שהתפרסמה ב קצב הרישום הלאור . וואט-מגה 1,600בהיקף של 

ימי עסקים לאחר  4למיצוי נדרשת הרשות לפעול לאישורה של מכסת המשך אשר תפורסם במסגרת של 

 מועד סיום הרישום למכסה הנוכחית.

 


