חשמל ואנרגיות מתחדשות
עדכון לקוחות – מאי 2020

לקוחות יקרים,
להלן עדכונים מהעת האחרונה בתחום האנרגיה והתשתיות:
 תכנית משרד האנרגיה להאצת פרויקטים בתחום האנרגיה והתשתיות
 פרסום רישיון מנהל מערכת החשמל לשימוע
 רשות החשמל פרסמה מזכר להנגשה ושיקוף של מודל הSMP -
 אנרגיות מתחדשות –הארכת מועדי האסדרות ,פטור מרישיון אגירה ופרסום לוח עלויות
לעבודות תשתית
 יו"ר רשות החשמל ,ד"ר אסף אילת ,הודיע על סיום תפקידו

תכנית משרד האנרגיה להאצת פרויקטי תשתית ואנרגיה לעידוד צמיחה כלכלית
משרד האנרגיה פרסם תכנית להאצת פרויקטי תשתית במשק האנרגיה והמים במטרה להביא
לצמיחה כלכלית ולתמיכה בהתאוששות הכלכלה לאחר משבר הקורונה.
התכנית כוללת השקעה בפרויקטים בתחום הגז הטבעי ,החשמל ,התייעלות אנרגטית ,דלק
ומים ,ואמורה להניב ,על פי חישובי המשרד ,השקעה משקית של כ־ 25מיליארד שקל – 12%
מתוכם ידרשו השקעה תקציבית ויתר המימון יגיע מהסקטור הפרטי.
התכנית כוללת האצת פרויקטים קיימים על ידי הסרת חסמים רגולטוריים ובירוקרטיים וייזום
פרויקטי תשתית חדשים.
בין הפרויקטים המוזכרים במסמך :הקמת השדה הסולארי בדימונה ,פרויקט רוח בראשית ומכרז
להקמת תחנות כוח קונבנציונליות (המוגדרים כפרויקטים בעלי חשיבות לאומית) ,הגדלת
מכרזים להקמת מתקנים פוטו-וולטאיים ומתן תמיכות ,האצת פריסת רשת חלוקת הגז הטבעי
וחיבור העיר אילת לרשת הגז הטבעי ,מענקי הסבה לגז טבעי למפעלים ,הקמת נמל דלקים
בחיפה ,פיילוט לפרויקט כביש טעינה חשמלי בת"א ,הנפקת אג"ח ממשלתי יעודי לגיוס חוב
לפרויקטים ירוקים ,הקמת קרן מענקים לתכנון והקמת מבנים מאופסי אנרגיה ועוד.
קישור להודעת משרד האנרגיה ורשימת הפרויקטים
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רשות החשמל מפרסמת לעיון הציבור את נוסח רישיון ניהול המערכת ,המפרט את התפקידים
ותחומי האחריות השונים של חברת ניהול המערכת
ביום  4במאי  2020פרסמה רשות החשמל להערות הציבור את נוסח רישיון חברת ניהול
המערכת .כידוע ,אחד מהצעדים המשמעותיים שעליהם הוחלט במסגרת הרפורמה במשק
החשמל הינו הפרדת פעילות ניהול המערכת מחברת החשמל ופרסום טיוטת הרישיון מהווה אבן
דרך לעבר תחילת פעילותה של חברת ניהול המערכת.
הרישיון מפרט את התפקידים השונים ותחומי האחריות שיהיו לחברת ניהול המערכת עם
תחילת פעילותה .בחלקו הראשון מפרט הרישיון פעולות הנובעות מהאחריות על התפעול
השוטף של המערכת ,כגון העמסת תחנות כוח ,מתן הנחיות תפעוליות ,רכישה ומכירה של
אנרגיה ויכולת זמינה ,תכנון וניהול שימוש בדלקים במשק החשמל ,ניהול מצבי חירום והיערכות
לקראתם ,ניטור מידע ועוד.
בחלקו השני מפרט הרישיון פעולות הקשורות לתכנון לטווח ארוך כגון הכנת תכניות פיתוח,
תכנון הנדסי וסטטוטורי ,קביעת תקנון רשת ודרישות מערכתיות ,ביצוע סקרי חיבור ועוד.
יצוין כי השימוע שפורסם הוא עבור נוסח הרישיון בלבד ,ומתן הרישיון לחברת ניהול המערכת
כפוף לעמידתה בתנאים הקבועים בדין.
קישור להודעה
קישור לשימוע
הנגשה ושיקוף מודל קביעת הSMP-
בתיאום עם רשות החשמל ,עדכנה יחידת מנהל המערכת את המסמך המפרט את אופן חישוב
המחיר השולי החצי שעתי וזאת לצורך הגברת השקיפות בשוק האנרגיה.
פרסום המחיר השולי החצי שעתי ) (system marginal priceמהווה אחת מאבני היסוד של
הרפורמה במשק החשמל .המחיר מבטא את עלות היצור של קוט"ש שולי ופרסומו מאפשר
לקיים סחר בחשמל בין יצרנים ומספקים באמצעות מנהל המערכת .מנהל המערכת החל
לפרסם את המחיר השולי החצי שעתי לראשונה בדצמבר  .2018המזכר שפורסם כעת הוא שלב
נוסף בטיוב הליך פרסום המחירים ובחינת מנגנון לקביעת ה.SMP-
קישור למזכר
אנרגיה מתחדשת – החלטות רשות החשמל
הארכת מועדי אסדרות
ביום  4במאי  2020פרסמה רשות החשמל החלטה להארכת המועדים (מועדים מחייבים,
מחייבים מירביים ומועדי החיבור) באסדרות לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בחודש ,לאור
הקשיים הנובעים מהתפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם ,זאת בנוסף לארכה הקודמת שכבר
ניתנה.
האסדרות עליהן חלה החלטת הארכה מפורטות בנוסח ההחלטה.
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קביעת כללים למתן פטור מרישיון אגירה
ביום  4במאי  2020פורסמה החלטה נוספת הקובעת כי כל מתקן אגירה בהספק מותקן שאינו
עולה על  16מגה-וואט יהיה פטור מרישיון אגירה וזאת בהתאמה לפטור מרישיון ייצור למתקנים
בעלי הספק מותקן של עד  16מגה-וואט.
הוספת פעילויות לתעריפי תשתית עבודות רשת
בהחלטה מס'  )1225( 3מישיבה  534מיום  8בינואר  ,2018פרסמה רשות החשמל לוח עלויות
לעבודות תשתית רשת .על-פי החלטה שהתפרסמה ביום  3במאי  ,2020במהלך השנתיים
האחרונות הרשות אספה נתונים לגבי פעילויות נוספות שמבצעת חח"י ברשת וכעת מעדכנת
את לוח העלויות כך שיוכרו לחברה תעריפים נורמטיביים עבור פעילויות אלה.
קישור להחלטה
יו"ר רשות החשמל ,ד"ר אסף אילת ,הודיע על סיום תפקידו
יו"ר הרשות החשמל ,ד"ר אסף אילת ,הודיע על רצונו לפרוש מתפקידו .על פי ההודעה ,ד"ר
אילת ימשיך לכהן בתפקידו בתקופה הקרובה ,וזאת בהתאם לבקשת שר האנרגיה.
קישור להודעת רשות החשמל
______________________________________________________________
המידע האמור לעיל הינו מידע כללי ותמציתי בלבד ,הוא אינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי ויש לקבל עצה מקצועית
נפרדת בטרם נקיטת פעולה משפטית או אחרת בקשר עם הנושאים אותם סקרנו.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה:

עו"ד אדי אשכנזי ,שותף ,מחלקת אנרגיה ותשתיות
eddie@agmon-law.co.il

עו"ד ענבל סוננברג ,מחלקת אנרגיה ותשתיות
inbals@agmon-law.co.il
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