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לחברת תמר  00419414ביטול רישיון מותנה להקמת תחנת כוח לייצור חשמל מס'  -החלטה  .א

 )תחנת מישור רותם ( בע"מ

 מותנה רישיון הרישיון לבעלת הוענק, 2014 בדצמבר 15 יוםב :הנושא את מציג המקצועי הצוות

 בנובמבר 26 ביום. מגהוואט 42 של בהספק קוגנרציה בטכנולוגיית חשמל לייצור כוח תחנת להקמת



 

 

בקשת זו של בעלת הרישיון  לאור. הרישיון לביטול בבקשה לרשות הרישיון בעלת פנתה, 2019

 . המופקדת הערבות חילוט ללא כמבוקש הרישיון את לבטל שניתןהחליטה הרשות 

 חברי מליאה( 3)נכחו  פה אחדמאושר  –החלטה 

 של רוח בראשית, שותפות מוגבלת 01178113אישור לשעבוד נכסים ברישיון מותנה מספר  .ב

 בנוסח נכסיה את לשעבד לה לאשרלבקשת בעלת הרישיון מוצע  : הנושא את מציג המקצועי הצוות

 תנאי איזה לשנות כדי זו בהחלטה איןמובהר כי  .להחלטה כנספח המצורף נכסים לשעבוד אישור

 .דין כל ולפי רישיונה לתנאי בהתאם הרישיון בעלת מחובות איזה או הרישיון מתנאי

 חברי מליאה( 3)נכחו  מאושר פה אחד –החלטה 

נבנציונלית לחברת נובל ומתן רישיון עצמי שאינו מחובר לרשת לייצור חשמל בטכנולוגיה ק .ג

 אנרג'י מדיטרניאן לימיטד

 הסף תנאי בכל בפני הרשות עמידה הציגה מבקשת הרישיון ת הנושא :הצוות המקצועי מציג א

 רישיון קבלת לצורך מכוחו שהותקנו והתקנות 1996 -התשנ"ו, החשמל משק בחוק הקבועים

 30-הרישיון ניתן ל .לרשת מחוברת שאינה עצמי חשמל לייצור כוח לתחנת הרלוונטים, כאמור

 שנים.

 חברי מליאה( 3)נכחו  מאושר פה אחד –החלטה 

 

ק"ו המחוברות לרשת החלוקה וההולכה וחלוקת  50תעריף לחוות רוח בהספק העולה על  –החלטה  .3

עלויות הפתרון הטכנולוגי הנדרש להתאמת מערכות מכ"מ של משרד הביטחון כתוצאה מהקמת 

 .הרוח חוות

 .הבאה למליאה נדחה

 

מקצועיות בהסכם הפשרה בין חברת החשמל התייחסות לסוגיות  –דיון בהשתתפות חברת החשמל  .4

  .לחברות הגז המצריות

לבקשת חברי המליאה והצוות המקצועי הוזמנו לדיון בכירי חברת החשמל שטיפלו ישירות במשא 

 :כמפורט להלןשעלו במהלך בחינת סוגיית אישור הסכם הפשרה, מנת לענות לשאלות -ומתן על

 לשיקוליםשהוביל להסכם הפשרה ו התייחסו לתהליך, נציגי החברה המקצועי הצוות לבקשת

  .פשרה הנוכחיההסכם לבהגעה מניעים חיצוניים  חברההיו לכי  טענהל ובפרט ,במהלכושנשקלו 

בחתימה על הסכם הפשרה. השיקולים  מניע חיצונילחברה כל  הלא הי כי הדגישו החברה נציגי

החברה וצרכניה.  היו טובת למימוש החובהשונות החלופות בבחירה בין  היחידים ששקלה החברה



 

 

)א( 4 סעיף  לפי החלטהלאורך הדרך החברה הדגישה בפני הגורמים הממשלתיים כי כל עוד אין 

לחוק החברות הממשלתיות )המאפשר לממשלה לקבוע עבור חברה עסקית לפעול משיקולים 

נציגי עסקיים בלבד. נוספים, שאינם עסקיים(, חובתה המוסרית והחוקית היא לפעול משיקולים 

ל כי עמדת כוהיו לצורכי יידוע בלבד לאורך הדרך לגורמי הממשלה פניות שנעשו כי  החברה הדגישו

 . העסקיוכמיטב שיפוטה  בנושא כראות עיניההחברה לפעול שעל ממשלה היתה גורמי אותם 

 הסכם הפשרה קשור להסכם ייצוא הגז לפיהטענה שהועלתה במסגרת התגובות לשימוע ל במענה

נציגי החברה השיבו , תהליךמעורבים בהיו ש( דלק ונובלגורמים מסחריים )כגון ישנם האם ולמצרים 

 כי ,עוד ציינוכי לא היו לחברת החשמל שיקולים אחרים בתהליך מעבר לטובת החברה וצרכניה. 

 העבור פעמית חדעסקה מדובר בהמצריות ולהמשיך לעבוד מול חברות הגז לא צפויה חברת החשמל 

 . חיצונייםאף אין כל היגיון בטענה כי לחברה היו תמריצים  ולכן

, פרטי המו"מלא ידע על  החברהמספר מצומצם של בכירי מלבד  גורם אףהדגישו כי אף נציגי החברה 

 אחרים על ולא הופעלו שום לחציםמצד גורמים מסחריים בשוק התערבות פנייה או שום  היתה לא

נציגי החברה טענו כי  של חח"י בלבד. הנוהל לפי שיקולי התהליך כולולדברי נציגי החברה,  .החברה

ייתכן ובצד המצרי היו שיקולים נוספים בחתימה על הסכם הפשרה אך חברת החשמל לא הייתה 

 קשורה אליהם ואלו לא נדונו בדיונים עמה.

משעה שהעלויות כבר הוכרו  להסכם הפשרהלהגיע המוטיבציה של החברה  אודות לשאלה בהתייחס

 , הסבירו נציגי החברה כילה

 . פעול לטובת החברה ולטובת צרכניהל החובתהיא להגיע להסכם העיקרית של החברה  מוטיבציהה

לדברי נציגי החברה גם הסיכון שההסכם ייפסל על ידי רשות החשמל כיוון שאינו טוב מספיק הביא 

בנקודה בה החשמל אותם להשיג את ההסכם הטוב ביותר שיכלו להשיג והם הציגו אותו לרשות 

הליכים אחרים שנבחנו, כמו מכירת החוב או לקיחת נכסים אחרים, סברו שאי אפשר להשיג יותר. 

עוד  ילו וכתוצאה מכך החברה הסיקה כי ההישג בהסכם הפשרה הנוכחי הוא הטוב ביותר. לא הבש

צוין כי הושקעו ע"י החברה מאמצים רבים במהלך ארבע שנים של מו"מ, פגישות וניסיונות למכור 

מיליון דולר  400את החוב ללא הצלחה, וכי הייתה אפשרות לסגור הסכם לפני שלש שנים על סך של  

 א נעשה כי החברה סברה שניתן להשיג תוצאה טובה יותר וכי המו"מ טרם הגיע לידי מיצוי. אך זה ל

 

: כי נציגי החברההשיבו  ,על הנזק שנגרם EMGאת חברת  התבע החברה לאמדוע  לשאלהבמענה 

לא חזקה מספיק כיון שסעיף הכוח העליון בהסכם  EMGראשית, הטענה המשפטית של החברה נגד 

בקבלת  EMG-איתם הוא מאד רחב. שנית, במסגרת הליך הבוררות מול חברות הגז נדרשה עזרה מ

נתונים, כך שטקטית לא היה נכון לתבוע אותם באותה עת. שלישית, היה מדובר בחברה חדלת פרעון 

על אף האמור הודגש  ש תועלת בתביעה כזו.כאשר חח"י אינה נושה מובטחת כך שלא היה נראה שי

כי נציגי החברה עדיין בוחנים בימים אלה את האפשרויות העומדות בפני החברה ובכוונתם להביא 

 בימים הקרובים את העניין להכרעת הדירקטוריון



 

 

 

  .הסכם הפשרה בין חברת החשמל לחברות הגז המצריות -החלטה .5

החלטה לא לאשר את הסכם ה כי משמעות הובהר ראשית : הצוות המקצועי מציג את הנושא

בעתיד תוכל חח"י אם סבורים ש . החלטה כזו צריכה להתקבללנקודת האפסהיא חזרה הפשרה, 

כפי להשיג תוצאה טובה יותר עבור צרכני החשמל )בערכים ראליים( ממה שהשיגה בהסכם הנדון. 

מוצו ולא ניתן יהיה להגיע למימוש החוב כי האפשרויות שפורט בהרחבה בחוות הדעת נראה 

חח"י לתשובות שהתקבלו מובהמשך לדיונים שהתקיימו במליאות הקודמות יותר.   לתוצאה טובה

בין  הפשרה בהסכם להכיר ץממליהצוות המקצועי  ועל בסיס הנימוקים שבחוות הדעת במליאה זו,

 ממליץ כן .החשמל לחברת העלויות המוכרות מהפחתת כחלק חברת החשמל לחברות הגז המצריות

 התעריף, בהתאם באמצעות החשמל חברת לצרכני במלואו יועבר הפשרה סכוםשהצוות המקצועי 

חברי מליאה סברו כי לעניין הקשר בין הסכם הפשרה פשרה. ה הסכםב התשלומים הכלולים למועדי

ויתרה על משהו שיכלה להשיג בהסכם הפשרה וזה  אין שום אינדיקציה שחח"י -להסכם ייצוא הגז 

 מספיק לעניין זה.

יועבר לחברי המליאה בתוך יום ויאושר עד ליום א', וזאת כיון שקיים של חוות הדעת הנוסח הסופי 

לאשר את ההסכם באופן בלתי חוזר וללא תנאי, עד ליום תנאי מתלה בהסכם לפיו על הרשות 

16.12.19. 

 מאושר פה אחד – החלטה

 

  .התחייבות מוגבלת לחיבור ברשת החלוקה -שימוע .6

 חיבור לאפשר יוכל שמחלק כך, המידה אמות את מעדכנת הרשות: הצוות המקצועי מציג את הנושא

האנרגיה  הזרמת שעות על מגבלהעל אף קיומה של  החלוקה לרשת גבוה במתח יצור מתקני של

 .המחלק בתשובת שיימסרו המועדים פי על, הנדרשים הרשת רכיבי של ההקמה להשלמת עד לרשת

 יוכל לא הוא שבהן לשעות אינדיקציה לקבל החיבור למבקש מאפשר, המחלק שייתן האומדן

, ההגבלה שעות את מדויק באופן לאמוד התפעולי הקושי בשל, אולם. לרשתהאנרגיה  את להזרים

 . המחלק את מחייב ואינו משוער יהיה המחלק שיתן האומדן

 בגין לפיצויזכאי  יהיה לא, ההזרמה מגבלת אף על המתקן את להקים יבחראשר  חיבור מבקש

 אנרגיה להזרמת האפשרות הגבלת בגין לפיצוי הנוגעות המידה אמות עליו יחולו ולא זו מגבלה

 .זו הגבלה בגין המסופקתהאנרגיה  ובאיכות באמינות לפגיעה הנוגעות המידה ואמות

 הנדרשת הרשת את להקים מנת על הנדרש הזמן משך בהם למקרים מענה לתת נועדה ההחלטה

 מבקש במסגרתה, בהסדרה נקבעאשר  המירבי המחייב הזמן פרק על עולה ייצור מתקן לקליטת

 שלילית תשובה החיבור למבקש כיום ניתנת אלו במקרים. המתקן את להקים מעוניין החיבור

 .כאמורהאנרגיה,  הזרמת למגבלת בכפוף, חיובית תשובה לתת יאפשר המידה לאמות והתיקון

 .הממשלה להחלטת בהתאם המתחדשתהאנרגיה  ביעדי עמידה לקדם נועדה ההחלטה הצעת



 

 

 שאינם קניםמת של שילוב או לחיבור הזמן משך עודכן :נוספים תיקונים נכללו זה תיקון במסגרת

 הצרכנות במקום הצריכה של הגדלה להגביל למחלק אפשרות ניתנה, לרשת אנרגיה מזרימים

 אמת בנוסח סופר טעויות גם תוקנוו הייצור הגדלת או להוספת מיועדת החיבור הגדלת בו במקרה

 .המידה

 ייקר את הייצור. לא הסדר זה, הבהיר הצוות המקצועי כי חבר מליאהלשאלת 

כיוון שתשובת לבצע יותר חיבורים בפועל  יסייע לחח"י לשאלת משקיף הובהר כי ההסדר האמור

 מדובר בהספק נמוך יותרמה ניתן לחבר ומבקש החיבור יוכל להחליט לחבר גם אם  המחלק תפרט

 הכולל אותו ביקש.מההספק 

 )נכחו שלושה חברי מליאה( מאושר פה אחדפרסום השימוע  –ה סכמה

 

 .                        אשיום מרהוראת מעבר לעניין התחשבנות זמן אמת לפי מחיר  - ועמשי .7

. אמת מידה 93, פורסמה ברשומות אמת מידה 08.07.2019 יוםב: הצוות המקצועי מציג את הנושא

עקב קשיים  זו מסדירה, בין היתר, את חובת פרסום המחירים החצי שעתיים על ידי מנהל המערכת.

בהשלמת המנגנון לקביעת מחיר זמן אמת, מנהל המערכת טרם החל בפרסום מחיר זה. מחיר זמן 

אמת משמש כתעריף המשולם לחלק מהיצרנים עליהם חלות אמות המידה אשר נקבעו בהחלטה  

לאור הצורך  החל מיום העברת החזקה באתר. ,, וביניהם על יחידת המחז"מ באתר אלון תבור558

המשמש לתשלום בגין סטיות מתכנית העמסה פרטנית, ליצרנים כאמור, קובעת הרשות  כי  במחיר

, הגדרת "מחיר זמן אמת" תהיה 01.04.2020של אמת המידה ברשומות  ועד ליום  תחילתםעם 

הגדרת "מחיר זמן אמת" תהיה "מחיר שולי זמן אמת  02.04.2020"מחיר יום מראש" והחל מיום 

המועד כאמור נקבע לאור בקשת מנהל המערכת  ".93תיים לפי אמת מידה מנוכה אילוצים מערכ

 לדחיית הפרסום ובהתאם ללוחות הזמנים שהוערכו על ידו להשלמת הנדרש. 

 חברי מליאה( 3)נכחו  מאושר פה אחדפרסום השימוע  –ה סכמה 

 

 .2020הצעדים הנדרשים לצרכי עמידה ביעדי  -אנרגיות מתחדשות  – דיון .8

הצוות המקצועי מציג את הצעדים הנדרשים לצורך עמידה ביעדי הממשלה לאנרגיות מתחדשות 

 הצעות החלטה לשימוע. 3הם י, בינ2020לשנת 

 נושא זה נדון במליאה  – 2020ק"ו עד יוני  200 -הארכת תוקף תעריף גגות קטנים והגדלת הרף ל

 :המליאה חברי לעיון החלטה מובאתהאחרונה. 

 וולטאית-פוטו בטכנולוגיה חשמל ליצור להסדרה תעריף פקיעת ומועד מתקן גודל עדכון - שימוע

 הוראת שעה  –בגודל קטן 



 

 

עדכנה הרשות את המכסות למתקנים פוטו וולטאים ואת מנגנון קביעת התעריפים  545בהחלטה 

שאינו וולטאית והזרמת עודפים לרשת בהספק -לכמויות הנוספות לייצור עצמי בטכנולוגיה פוטו

 .31.12.2019וואט. מכסות אלו בתוקף  עד ליום -קילו 100עולה על 

וולטאית -למתקני יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וואט-מגה 50נקבעה מכסת המשך של  561בהחלטה 

 .1.3.2020וואט. מכסה זו בתוקף  עד ליום -קילו 15בגודל קטן בהספק שאינו עולה על 

. מגדילה 2020אנרגיה מתחדשת בשנת  10%על מנת להבטיח עמידה ביעדי הממשלה הקובעים של 

וואט כך שלא יעלו על -קילו 15הרשות באופן זמני את גודל מתקני הגגות הקטנים בהספק שמעל 

 15תוקף התעריפים למתקני הגגות הקטנים בהספק שמתחת ומעל את וואט ומאריכה -קילו 200

 יפים הזהים לאלו שניתנו במכסות הקודמות. בתערוואט -קילו

או עד להשלמת הרישום למכסה וקבלת תשובת  1.6.2020תוקף התיקון יעמוד בהוראת שעה עד ליום 

וואט -קילו 100 -מחלק חיובית, לפי המוקדם מביניהם. לאחר מועד זה ישוב הגודל המקסימלי ל

 והרשות צפויה להפחית את התעריף.

ף בהסדרה זו קילוואט כיון שהתערי 200-ל 100-עלאת הגודל המקסימאלי מחבר מליאה מתנגד לה

טובת לההספק בו זכו חלק מ יסבוגבוה מהתעריף של ההליך התחרותי ויש חשש שזוכים בהליך 

 , כך שבפועל ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת לא יגדל, והצרכן ישלם עליו יותר.זומיטיבה הסדרה 

מהוונים את סך התעריף בהסדרת הגגות הקטנים, ההפרש בינה  משיב לו כי אםחבר מליאה אחר 

 הוא משמעותי. 2020לבין ההליך התחרותי לגגות אינו כ"כ גבוה, והיתרון של הגעה ליעדי 

 המשקיף מציין כי יש חשיבות גם לביטחון האנרגטי המושג באמצעות החלטה זו.

ק"ו, אליה התנגד חבר  200-, למעט נושא ההגדלה ל מאושר פה אחדפרסום השימוע  –ה סכמה

 מליאה אחד.

 

 הצעות  שתיישנן  -למי שלא זכה האחרונים התחרותיים הליכיםמתן אפשרות לקבל תעריף לפי ה

 החלטה בעניין זה:

שאינם  קביעת תעריף ותנאי זכאות לתעריף למתקני גגות פוטו וולטאיים -שימוע  .א

 נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים למתקני גגות

, קבעה הרשות שהתעריף לזוכים 18.11.2019מיום  568( מישיבה מס'  56807)7בהחלטה מס' 

בהחלטה זו, נקבע  .ש"לקוט' אג 23.07 הינולמתקני גגות  2התחרותי מספר  במסגרת ההליך

שיהיה בתוקף  התחרותי האמורתעריף הנמוך באחוז אחד מהתעריף שנקבע בהליך 

חשיבות העמידה ביעד האנרגיה המתחדשת שקבעה  לאור. 31.3.2020לנרשמים עד ליום 

, תתאפשר קבלת זכאות לתעריף שנקבע בהחלטה זו למבקשים אשר 2020הממשלה לשנת 

מי שמעוניין  שתיקבע בעניין.יעמדו בתנאי הזכאות לתעריף המפורטים באמת המידה 

במסגרת החלטה זו נדרש לרשום אצל חברת החשמל את ההספק אותו להקים מתקנים 

אמות  הוראותמתחייב להקים, ולאחר מכן לפנות למחלק כדי לחבר את המתקנים בהתאם ל



 

 

בנוסף, על מגישי הבקשות במסגרת החלטה זו  .המידה אמות לספר 6כ35 – 1כ35מידה 

שיאמץ  ככללהפקיד בטוחה בגובה ההספק אצל חברת החשמל כתנאי לקבלת התעריף. 

 יחולו, הרשות ידי על לפרסומה במקביל, האזרחי ביהודה ושומרון את אמת המידה המינהל

 ינוהלו ושומרון יהודה שטחי בתחומי בקשות .ושומרון ביהודה גם והתעריף המידה אמת

 האזרחי. במינהלעל ידי קמ"ט אנרגיה  ויאושרו

 .וואט-מגה 300מתנהל דיון לגבי המכסה שתיקבע ומוסכם כי היא תעמוד על 

השימוע יפורסם לשבוע בלבד וזאת כדי לקבל החלטה בהקדם ועל מנת לעמוד ביעדי 

 . 2020הממשלה לשנת 

  מאושר פה אחדפרסום השימוע  –ה סכמה

 

 פוטוקרקעיים בטכנולוגיית  למתקנים לתעריף זכאות ותנאי תעריף קביעת– שימוע .ב

 קרקעיים למתקנים תחרותיים בהליכיםשאינם נכללים במכסה הזוכה  וולטאיים

( מישיבה 56808)8בהחלטה מס' . הכל בדומה להצעת ההחלטה בנושא הגגות, מלבד התעריף

, קבעה הרשות שהתעריף לזוכים במסגרת ההליך התחרותי 18.11.2019מיום  568מס'  

אג' לקוט"ש. בהחלטה זו, נקבע תעריף הנמוך באחוז  17.98למתקנים קרקעיים הינו  4מספר 

 .31.3.2020ר, שיהיה בתוקף לנרשמים עד בע בהליך התחרותי האמואחד מהתעריף שנק

 .וואט-מגה 300סה תעמוד על המכ

גם כאן השימוע יפורסם לשבוע בלבד וזאת כדי לקבל החלטה בהקדם ועל מנת לעמוד ביעדי 

 . 2020הממשלה לשנת 

  מאושר פה אחדפרסום השימוע  –ה סכמה

 שעות במערכת ה  100 -בחינת התכנות ליישום אפשרות הגבלת מתקני הייצור בDMS 

 . בהמשך כך על נעדכן, "יחח בבחינת –הקיימת 

  עדכון אמות המידה כך שתתאפשר תשובת מחלק חיובית עם הגבלה משמעותית של מספר

 .בעניין שימוע פרסום על זו במליאה הוסכם – שעות הייצור לפרק זמן מוגבל

  הארכת תוקף הוראת השעה בעניין חטיבת קרקע לטובת ביצוע הפרדת חיבורים למתקנים

 שימוע בעניין בקרוב.צפוי להתפרסם   - נוספים

  אישור בדיקת "כשיר שני" תוך שמירת תור הרשמה לצורך קיצור לוחות הזמנים לבדיקת

י "כלומר, שניתן יהיה להגיש כמה בקשות במקביל, לפי סדר עדיפויות וחח -ישימות החיבור

  .בנושאבהרה ה תפרסם הרשותתבדוק אותן אחת לאחר השנייה בלי צורך להמתין בין לבין. 



 

 

  לסדר העמסת  93תיקון אמת מידה  -קביעת מודל ואמות מידה להעמסה אופטימלית

יחידות יצור באמצעות הגבלת יצור קונבנציונלי לטובת שילוב ייצור במתחדשות, תוך מזעור 

 בחח"י. אין צורך בתיקון אמות מידה. זה מטופל  – עלויות למשק

  שימוע להתפרסם צפוי – מכסהקביעת אמת מידה לחובת דיווח מתקנים אשר קמו ללא 

 .בקרוב בעניין

 


