רשות החשמל  -עדכונים דחופים למשק בעקבות מעבר
למשק שעות חירום
מזכר לקוחות – מרץ 2020

לקוחות יקרים,
על רקע התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם ,פרסמה רשות החשמל בימים האחרונים שורת
הודעות שנועדו להקל על צרכנים ויצרני חשמל פרטיים.
לצד פרסומי הרשות ,פורסמו גם תקנות שעת חירום המגבילות את מספר העובדים שישהו בו
זמנית במקום העבודה .תקנות אלה אינן חלות על פעילויות שונות במשק ,ביניהן פעילויות
הנוגעות לתחום האנרגיה והחשמל כמפורט בהמשך מזכר זה.
כן פורסמו תקנות שעת חירום הדוחות מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר,
אשר רלוונטיות בין היתר ליזמים בתחום ייצור החשמל.
הקלות ליצרני חשמל
 דחיית מועד הגשת הצעות להליך תחרותי להקמת מתקנים פוטו-וולטאיים בשילוב אגירה:
בהחלטה מיום  17במרץ  ,2020האריכה הרשות את המועדים הקבועים בהליך התחרותי מס' 1
לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב קיבולת אגירה ,למתקנים
המחוברים לרשת החלוקה ,כדלקמן:
 המועד להגשת הצעות במכרז נדחה ליום  5ביולי  .2020המועד הקובע המשוער נדחה
בהתאמה ליום  12ביולי .2020
 מועדים לסנכרון :המועד המחייב לסנכרון הוארך ל 30-חודשים והמועד המחייב המרבי
לסנכרון הוארך בהתאמה ל 37-חודשים (מהמועד הקובע).
יש לשים לב שבמסגרת החלטה זו נעשו שינויים נוספים בתנאי ההליך ,ביניהם ביטול אפשרות
של שילוב מתקן בחצר צרכן ,ביטול אפשרות להגיש הצעת מחיר להזרמת אנרגיה מעבר לקבוע
בדרישת הטעינה של מנהל המערכת ,ביטול אפשרות להצעת מחיר עבור טעינת אנרגיה
מהרשת והעברת האחריות לדרישת אנרגיה למחלק (חח"י) .להלן קישור להחלטה המלאה
ולנוסחים המתוקנים של מסמכי ההליך.
הארכת מועדים להגשת תגובות לשימועי הרשות:

הרשות האריכה את המועדים להגשת תגובות לשימועים הנוגעים למחיר הגז של חברת החשמל
לצורך העמסה וקביעת מחיר שולי ולהתחשבנות בגין מתקני ייצור המחוברים לרשת ההולכה.
המועד העדכני להגשת תגובות יחול ביום  5באפריל .2020
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 דחיית מועדים בהליכים להקמת מתקנים פוטו-וולטאיים ומתקני ייצור בגז טבעי:
עפ"י הודעות הרשות מיום  15ו 17-במרץ  ,2020בכוונת הרשות לדחות את כל המועדים
לסנכרון ולחיבור מתקנים ב 60-ימים וזאת ביחס למתקנים המוקמים מכוח האסדרות הבאות:
 הליכים תחרותיים להקמת מתקני ייצור פוטו-ווטלאים שיחוברו לרשת החלוקה
 אסדרות לקביעת תעריף ותנאי זכאות לתעריף למתקנים פוטו-וולטאיים שאינם נכללים
במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים
 אסדרה לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או בטורבינת רוח בגודל קטן
עוד עולה מפרסומי הרשות כי החליטה להתלות את ההליך להקמת מתקני ייצור בגז טבעי
המחוברים לרשת החלוקה ב 60-ימים על מנת לאפשר לזוכים זמן התארגנות נוסף לגיבוש
ולהגשת המסמכים הנדרשים מהם כדי להתקדם בהליך בדיקת החיבור.
הרשות צפויה לדון בנושאים אלה ולפרסם שימועים בהתאם במליאת הרשות הקרובה שצפויה
להתקיים ביום  30במרץ  .2020עוד תדון הרשות באותה ישיבה בהקלות הנוגעות למתקנים
מסוגים אחרים ובהשלכות רוחביות של המשבר הנוכחי על משק החשמל.
תקנות שעת חירום – מגלות על שהיית עובדים במקום העבודה
בתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף
הקורונה החדש) ,התש"ף ,2020-הוטלו מגבלות שונות על שהיית עובדים במקום עבודה .עם
זאת ,הפעילות במשק האנרגיה הוחרגה (בהתאם לקבוע בתקנה (2ג)( )1ובתוספת לתקנות),
ובלבד שיצומצם ככל האפשר מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת הפעילות .החרגה זו
כוללת:
 בעלי רישיונות לפי חוק משק החשמל
 יצרני חשמל בטכנולוגיות קונבנציונלית וקוגנרציה (גם אם אינם בעלי רישיונות)
 יצרני חשמל באנרגיות מתחדשות (גם אם אינם בעלי רישיונות)
 כל מי שעוסק בחלוקה  -העברת חשמל אל צרכן דרך מתח גבוה או נמוך  -גם אם אינו בעל
רישיון.
 עבודות פיתוח ,תחזוקה ובינוי תשתיות אנרגיה ,אשר יוכלו להתנהל כרגיל אלא אם העבודות
מתבצעות במבנה סגור (כהגדרתו בתקנות).
בנוסף הוחרגו בתוספת מקומות עבודה שמספקים שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך
פעילותם התקינה של תחומי הפעילות המפורטים לעיל.
לקובץ התקנות המלא – לחצו כאן.
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תקנות שעת חירום – תכנון ובנייה
באשר לתחום התכנון והבניה בימים אלו ,תשומת לבכם כי ביום  25במרץ  2020אושרו תקנות
שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת
גמר) ,התש״ף ,2020-שעוסקות בהקפאה ודחייה של מועדים בענייני תכנון ובנייה .המדובר
במועדים הקבועים בחיקוקים הרלוונטיים (בהם חוק התכנון והבניה ,סעיפים מסוימים בחוק
משק הגז הטבעי ,התשס"ב ,2002-ותקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה),
התשע"ז )2016-או שנקבעו בהחלטות מוסדות התכנון ,ולמעט מקרים חריגים המצוינים
בתקנות אלו.
כמו-כן ,עוסקות התקנות במתן סמכות לרשות רישוי להקל בתנאים למתן תעודת גמר.
זאת ועוד ,לאחר שהוקפאו הדיונים במוסדות התכנון הארציים והמחוזיים בעקבות המשבר
הקורונה ,פרסם מינהל התכנון נוהל אשר עוסק בפעילות מוסדות אלה ,אשר מאפשר קיום
דיונים בכפוף לתנאים ולמגבלות שפורטו .באשר למוסדות התכנון המקומיים ,ביום  25במרץ
 2020המליצה דלית זילבר ,מנהלת מינהל התכנון ,ליו"ר הוועדות המקומיות לבחון את
העקרונות והתנאים שנקבעו בנוהל האמור ,ואת התאמתם לדיונים השונים המתקיימים בוועדות
המקומיות ,בוועדות המשנה לתכנון ובניה וכן ברשות הרישוי.
______________________________________________________________
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 דן הכהן ,שותף ,ראש מחלקת אנרגיה
dan@agmon-law.co.il

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