מידעון משק החשמל ואנרגיות מתחדשות
עדכון לקוחות – יוני 2021

לקוחות יקרים,
הרינו להפנות את תשומת ליבכם למספר פרסומים ,שיש להם חשיבות מיוחדת עבור לקוחותינו,
הנוגעים ליישום ארוך טווח של יעדי הממשלה בתחום האנרגיות המתחדשות .בין היתר ,מובאות
לידיעתכם המלצות ועדת המנכ"לים הבין-משרדית ליישום מדיניות הממשלה לשנת  2030באנרגיה
מתחדשת .התכנית שמה דגש מיוחד על שילוב אנרגיה מתחדשת בשטח מבונה ועל דו שימוש בקרקע,
וכוללת המלצות הנוגעות להסרת החובה להוצאת היתרי בנייה במקרה של דו-שימוש בקרקע.
תשומת ליבכם מופנית למועדים שנקבעו להגשת הערות הציבור.
יובהר ,כי אין בעדכון לקוחות זה כדי להוות תחליף לעיון בפרסומים הרשמיים של משרדי הממשלה
השונים.
 המלצות ועדת המנכ"לים הבין משרדית ליישום החלטת הממשלה 465
ביום  19במאי  ,2021פרסם משרד האנרגיה להערות הציבור את המלצות ועדת המנכ"לים הבין-
משרדית ,אשר קמה לצורך יישום החלטת ממשלה מס'  ,465לפיהן עד לשנת  2030ייצור החשמל
מאנרגיות מתחדשות בישראל יעמוד על  ,30%כאשר נקבע יעד ביניים של כ 20%-עד לשנת 2025
(ראו קישור למידעון שפרסמנו בעניין).
מסמך ההמלצות מאגד את עיקרי מסקנות הועדה וכולל החלטות וצעדים שיש לנקוט לצורך עמידה
ביעדי הממשלה לעשור הקרוב.
המשרדים הממשלתיים שלקחו חלק בעבודה זו ,כוללים את משרד האנרגיה ,המשרד להגנת
הסביבה ,רשות מקרקעי ישראל ,מנהל התכנון ,משרד האוצר ,משרד הפנים ,משרד החקלאות,
רשות החשמל ,משרד הבינוי והשיכון ,משרד הביטחון ,משרד רה"מ ,מרכז השלטון המקומי ,פורום
ה 15-ומרכז השלטון האזורי .כלל ההמלצות רוכזו בארבעה תחומים מרכזיים – תכנון ,מקרקעין,
אסדרות במשק החשמל וסוגיות כלליות.
לנוחותכם ,להלן קישור למסמך ההמלצות שפורסם .תשומת לב מיוחדת מופנית לעמודים מס'  2-3ו-
 26-30בהם ניתן למצוא את סיכום המלצות הוועדה.
כמו כן ,ראו קישור להגשת התגובה למסמך ההמלצות וכן קישור להזמנה לכנס שייערך בנושא ביום
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 תמ"א 41
ביום  4במאי  2021אישרה המועצה הארצית לתכנון ובנייה בראשות מנכ"ל משרד הפנים ,את
תמ"א ( 41תכנית מתאר ארצית לתשתיות אנרגיה) .התכנית מנסה לתת מענה לצרכי המשק
הלאומיים לשנים  2030ו ,2050-תוך התייחסות לתמהיל מקורות האנרגיה ,מגוון אמצעי הייצור,
והבטחת יתירות ואמינות בהספק ושילוב אגירת אנרגיה בהיקפים משמעותיים .מטרת התכנית,
בדומה לפרסום הקודם ,הינה יישום החלטת ממשלה מס'  ,465ועל כן היא מתווה את העקרונות
לתכנון תשתיות האנרגיה .התכנית מאגדת את תכניות המתאר הארציות העוסקות בחשמל ,גז טבעי
ודלקים .כמו כן ,התכנית מייעדת שטחים עבור הקמת אתרים לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת,
מסדרונות להולכת חשמל ותשתיות אנרגיה.
התוכנית טרם אושרה בממשלה והיא תפורסם במלואה רק לאחר אישור כאמור.

לנוחותכם ,להלן קישור למצגת המפרטת את עיקרי התכנית שהוצגה במעמד אישור התכנית.
(המצגת מופיעה תחת הכותרת" :מצגת מינהל התכנון ומשרד האנרגיה -מועצה ארצית
.)"5.4.2021
 טיוטת תקנות משק החשמל (קידום התחרות במקטע הייצור)(הוראת שעה) ,התשפ"א2021-
בהמשך לפרסום רשות החשמל מיום  1בנובמבר  2020שבמסגרתו הציעה הרשות להתקין את
תקנות משק החשמל (קידום התחרות במקטע הייצור) במטרה להגביר את התחרות במשק
באמצעות יצירת מגבלות על ההחזקה באמצעי ייצור חשמל שונים (ראו קישור למידעון הקודם
בעניין) ,ביום  24במאי  2021פרסם משרד האנרגיה להתייחסות הציבור טיוטת תקנות מעודכנת.

המועד האחרון להגשת התייחסויות הינו עד ליום  3ביוני  2021בשעה .23:59
לנוחותכם ,להלן קישור לפרסום.

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.
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מחלקת אנרגיה וצוות החשמל ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה:

דן הכהן ,שותף ,ראש המחלקה
dan@agmon-law.co.il
03-6078607

אדי אשכנזי ,שותף
eddie@agmon-law.co.il
03-6078607

מיכאל מקייה ,שותף
michaelm@agmon-law.co.il
03-6078607

טל ברקת ,עורכת דין
talb@agmon-law.co.il
03-6078607
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