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U8.3.2017 מיום 513' מס) דחופה(ישיבה  פרוטוקול 

Uבדואר אלקטרוני 
 

Uהמליאה חבריU: 

 ר רשות החשמל"יו, ר אסף אילת"ד
  האנרגיה והמים, התשתיות הלאומיות ל משרד "מנכ, מר שאול מרידור

 האוצרמשרד , אגף תקציבים, רכזת אנרגיה, עדי חכמון 'גב

  האנרגיה והמים, התשתיות הלאומיותמשרד נציג ציבור מטעם , מר יוסי אנגלנדר

 נציג ציבור מטעם משרד האוצר ,מר חיים פרננדס

 

UמשקיפהU: 

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

 

Uצוות מקצועי: 

 פיננסית –ל החטיבה הכלכלית "סמנכ, תניב רופא' דר

 ל חטיבת חשמל ורגולציה"סמנכ, נורית גל' גב

 היועץ המשפטי, יהימקד מיכאל "עו

 ראש אגף מימון, מר עוז לוי

 ראש אגף רישוי ופיקוח, מר משה שיטרית

 ר הרשות"יועץ יו ,מר יואב קצבוי

 ראש תחום אנרגיות מתחדשות, מר חוני קבלו

 מזכירת המליאה, אסנת מרום' גב

 המשרד להגנת הסביבה, כיר שינוי אקליםמרכז ב, מר גיל פרואקטור

 האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיותל "למנכ ץיוע , מר רועי ישראלי

 אגף תקציבים, רפרנט אנרגיה ,מר שניר ניב

 המשרד להגנת הסביבה, מיטל פרשר' גב

 אגף כלכלה, מר גבי זקן

 

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

 עניינים מנהלתיים וכדומה, לביטחון המידעהקשורות 
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Uסדר יוםU: 

 .מ"נכסים על ידי חברת החשמל לישראל בע אישור לשעבד .1

 .מ.אלון מרכזי אנרגיה גת ש – 608011' הארכת מועדים ברישיון מותנה מס .2

 .מ.אישור לשעבד נכסים על ידי חברת אלון מרכזי אנרגיה גת ש .3

-קביעת אומדן לתעריף המרבי הראוי בהליך התחרותי לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו .4

 .וולטאית למתקנים המחוברים למתח גבוה ומתח נמוך
 

UפרוטוקולU: 
 

1. Uמ"אישור לשעבד נכסים על ידי חברת החשמל לישראל בעU. 

אישור רשות החשמל למתן שעבודים צפים על ידי חברת החשמל להבטחת הנפקת המדובר ב

לפיה אין בשטר השעבוד כדי למנוע מכירה של , הבהרה לשטר השעבודהכוללים , ח"אג

 1996 –ו "לחוק משק החשמל תשנ 13' עד לתיקון מס. נכסים מהותיים על ידי החברה

, יתה בידי שר התשתיות הלאומיותיהסמכות לאשר שעבודים לחברת החשמל ה, ")החוק("

אישר השר לחברת החשמל לשעבד נכסים בשעבודים צפים , 26.5.15ביום . האנרגיה והמים

מתוכם , ")השר אישור("בכפוף לתנאים מסוימים . נ.ע₪ מיליארד  10בהיקף כולל של עד 

 ,לאחר תיקון החוק. אשר טרם נוצלה. נ.ע₪ מיליארד  5נותרה לחברה יתרת גיוס של 

במסגרת החלטה זו מאשרת רשות . הסמכות לאשר מתן שעבודים הועברה לרשות החשמל

החשמל לחברת החשמל ליצור שעבודים צפים לצורך הבטחת הנפקת איגרות חוב של החברה 

בהיקף (י החברה מאישור השר "בהיקף כולל אשר מהווה  את יתרת הגיוס שטרם נוצלה ע

לפיה אין בשטר השעבוד , פת הבהרה לשטר השעבודוזאת תוך הוס, .)נ.ע₪ מיליארד  5של 

יתר תנאי השעבוד כפי שאושרו על . כדי למנוע מכירתם של נכסים מהותיים על ידי החברה

לאשר את ממליץ הצוות המקצועי באגף הרישוי , לאור האמור .ידי השר לא שונו בהחלטה זו

ת החלטה דומה העיר שיש לבדוק את השפעת ההחלטה בטרם קבלחבר מליאה  .הבקשה

 .הצוות המקצועי ציין כי הוא מקבל את הערתו, בעתיד
 

Uבהודעות דואר אלקטרוני אחד פהה אושר הההחלט 

2. Uמ.אלון מרכזי אנרגיה גת ש – 608011' הארכת מועדים ברישיון מותנה מס. 

תקנות משק החשמל ל) 1ג( 10סעיף  תיקוןהארכת הסגירה הפיננסית מתבצעת בהתאם ל

 להגיע ת בעלת הרישיוןביכול הרשות שוכנעהשלאחר , 2017-ז"תשע, )תיקון( )קוגנרציה(

 הפיננסית הסגירה ממועד חודשים שישה על עולה שלא קצר זמן בפרק פיננסית לסגירה

אבן הדרך של היתר הבנייה מוארכת בארבעה חודשים בלבד לאור מועד  .ןברישיו הקבוע

הארכת ההפעלה המסחרית מתבצעת בהתאם לסעיף  . ההגשה בפועל של עדכון היתר הבנייה

 .2004-ה"תשס, )קוגנרציה(תקנות משק החשמל ל) 2ב(10
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פגיעה  פוגעת ואינה החשמל משק בתחום השר מדיניות תואמת את לעיל יםהמועדהארכת 

דלקי -המתקן יעבור לעבוד מדו, לבקשת בעלת הרישיוןיצוין כי  .אחר רישיון בבעלממשית 

 .לאשר את הבקשהממליץ הצוות המקצועי באגף הרישוי , לאור האמור . לגז טבעי בלבד

 

Uבהודעות דואר אלקטרוני אחד פהה אושר הההחלט 

3. U מ.נכסים על ידי חברת אלון מרכזי אנרגיה גת שאישור לשעבדU. 

רישיון מותנה מספר  ,שותפות מוגבלת, לאלון מרכזי אנרגיה גתניתן  2012 ביולי 15ביום 

הספק . מגוואט 55.5לייצור חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה בהספק מותקן של  6082011

אלה נמצאת בעלת  בימים. מגוואט 73הרישיון תוקן מאוחר יותר והוא עומד כיום על 

בעלת הרישיון , לצורך מימון הפרויקט. הרישיון בשלבים מתקדמים לקראת סגירה פיננסית

מתעתדת לגייס חוב בכיר אשר לשם הבטחתו בכוונתה ליצור כנגדו בטחונות לטובת 

לאישור השעבודים  בקשה ,הגישה בעלת הרישיון לרשות ,לאור האמור.הגורמים המממנים

הבקשה לאישור השעבודים כמו גם הסכמי השעבוד  .גורמי המימון אשר יועמדו לטובת

ממליץ הצוות המקצועי באגף , לאור האמור. י המחלקה המשפטית ברשות"נבחנו ואושרו ע

 .לאשר את הבקשההרישוי 
 

Uבהודעות דואר אלקטרוני אחד פהה אושר הההחלט 

 

4. U המרבי הראוי בהליך התחרותי לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוקביעת אומדן לתעריף-

 .וולטאית למתקנים המחוברים למתח גבוה ומתח נמוך

מוצע בזאת על ידי הצוות המקצועי ברשות אומדן , בהמשך לבחינת הצוות המקצועי ברשות 

ים וולטאית למתקנ-המרבי הראוי בהליך התחרותי לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטולתעריף 

האומדן יופקד בתיבת ההליך לפני המועד האחרון להגשת . המחוברים למתח גבוה ומתח נמוך

לפסול הצעות , אך לא חייבת, ומובהר כי הרשות תהא רשאית 14.3.2017-ההצעות הקבוע ל

 .לפי שיקול דעתה, הגבוהות מהאומדן

 .המרבי שנקבעלדעתו יש לפסול הצעות שיהיו גבוהות מהתעריף חבר מליאה ציין כי 

 
 

Uפה אחד בהודעת דואר אלקטרוני קביעת האומדן מאושרת -הסכמה 


