מדינת ישראל
הרשות לשירותים ציבוריים
חשמל
החלטת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל מישיבה מס'  214מיום 42024912
החלטה מס'  - 2מתן רישיון מותנה להקמת מתקן באגירה שאובה לחברת תהל אנרגית מים בע''מ
בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו  6991 -ויתר סמכויותיה על -פי דין ,מחליטה בזה
הרשות לשירותים ציבוריים  -חשמל ( להלן '' -הרשות'') על מתן רישיון מותנה להקמת מתקן
יצור חשמל באגירה שאובה לחברה המפורטת מטה (להלן " -מבקשת הרישיון"):
מספר רישיון

שם החברה

44454560

תהל אנרגיית
מים בע''מ

מיקום
המתקן
כוכב הירדן

נוסח הרישיון על נספחיו מצורף להחלטה זו כנספח א'.

גודל המתקן
ב MW-
054

טכנולוגיית
המתקן
אגירה
שאובה

תקופת
הרישיון
 1שנים
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.6

הרישיון המותנה נשוא החלטה זו ,ניתן גם בהתאם להחלטת רשות מס'  0מישיבה .011

.2

הרישיון ייכנס לתוקף עם קבלת אישור שר האנרגיה והמים.

ביאורים:
.6

במאי  2449ניתן לחברת תהל אנרגית מים בע''מ רישיון מותנה להקמת מתקן ייצור חשמל
בטכנולוגיית אגירה שאובה בהיקף של  044מגוואט באזור כוכב הירדן .רישיון מותנה זה בוטל
לבקשת מבקשת הרישיון בהחלטת רשות מס'  6מישיבה  546מיום .60.4.2460

.2

לאחר ביטול הרישיון ,הגישה מבקשת הרישיון לרשות בקשת רישיון ייצור מותנה חדש,
בהספק מותקן של  MW 054ובמיקום זהה לזה שברישיון שבוטל.

.0

מבקשת הרישיון הציגה בפני הרשות עמידה בכל תנאי הסף הקבועים על פי כל דין לצורך קבלת
רישיון מותנה כאמור ,בכללם התחייבות לעמדת הון עצמי ,זיקה למקרקעין עליהם יוקם
המתקן והמצאת סקר היתכנות ראשוני בתוקף לחיבור לרשת ההולכה.

.5

פעילות מבקשת הרישיון לעניין מכירת חשמל והעמדת זמינות לטובת מנהל המערכת ,תתבצע
בהתאם לכל דין ,והיא כפופה בכל מהלך תקופת הרישיון לקיום אמות המידה והתעריפים
שקובעת הרשות מעת לעת לרבות קיום החלטה מס'  0מישיבה  011מיום .62.0.2462

.4

הרישיון המותנה מוענק לתקופה של  22חודשים ,לצורך ליווי החברה בהליכי הקמת תחנת -
הכוח ,והוא ייכנס לתוקף עם קבלת אישור שר האנרגיה והמים.

.1

הרשות תפקח על קיום כל תנאי הרישיון המותנה ועל עמידה בתנאיו בהתאם להוראות הדין.
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