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   אנרגיה-סקירת מדיניות ורגולציה : הנדון

והוא נמנה כיום על השורה הראשונה של , 1988נוסד בשנת ' בן נתן ושות, משרד ארדינסט

  . המשרדים המסחריים בישראל

בקשר , וצות של משקיעים ויזמיםהמשרד מייצג חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות וכן קב

לרבות בתחום של , מימון והפעלה של פרוייקטים בתחומי האנרגיה והתשתיות, הקמה, לתכנון

תחבורה ,  טיפול בשפכים ובפסולת, גז טבעי,ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות

קלינטק מייצג המשרד שורה של חברות , כמו כן. והתייעלות אנרגטית, רכב חשמלי, ציבורית

המשרד גם מעורב בהליכי הסדרה ורגולציה בתחום של ייצור חשמל על ידי . בתחומים מגוונים

   .יזמים פרטיים

  ).il.co.ebnlaw@noy(שותף בכיר במשרד , ד אורי נוי"את הפעילות בתחומים אלה מוביל עו

של גופי הרגולציה הרלוונטיים שעניינן קביעת יתוארו החלטותיהם , במסגרת סקירה זו

  הנוכחיתהסקירה. מדיניות והסדרה בתחומי האנרגיה ובייחוד בתחום של ייצור חשמל

  .תתמקד בישראל

 ולעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור בסקירה, נשמח לקבל את תגובותיכם

   ).il.co.ebnlaw@omrim -מרי עֹ; il.co.ebnlaw@vnada -נדב (

ח עבור פרויקטים בהתייעלות "ש מליון 161 משרד האוצר העביר למשרד התשתיות .1

משרד האוצר , 21.6.11פי הודעת דובר המשרד מיום על  - 2011האנרגטית לשנת 

חלק מהסכום ישמש .  ועדת הכספים של הכנסתהעביר את הכספים בהתאם להחלטת

שפורסמה , התוכנית. למימוש התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית שגיבש המשרד

אמצעות שינויי רגולציה ב מתמקדת בהפחתת ביקושים לחשמל 2010בחודש יולי 

הסברה ציבורית , עידוד יישום טכנולוגיות חדשות, מתן תמריצים כספיים, ותקינה

 .האכיפה המנהלתיתוהגברת 

  -  קישור להודעת הדובר

‐he/mni/il.gov.mni.www://http

htm.2011EnergySpokesmanEC/Messages/Energy/il 

c:\nrportbl\ebn_dms\net\552754_1.doc  

mailto:noy@ebnlaw.co.il
mailto:nadav@ebnlaw.co.il
mailto:omrim@ebnlaw.co.il
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Messages/EnergySpokesmanEC2011.htm
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Messages/EnergySpokesmanEC2011.htm


          

  

  

  -  ההתייעלות האנרגטיתקישור לתוכנית

‐56B9‐2D48‐3A9F‐D26786BB/rdonlyres/NR/il.gov.mni.www://http

pdf.energy//0023534F62C2B  

  

 -   תחנות כוח סולאריות כפרויקטי תשתית בעלי חשיבות לאומיתשתישר התשתיות המליץ להכריז על  .2

 לוועדה לתשתיות לאומיות להכיר בשני פרויקטים המליץ השר, 20.6.11על פי הודעת דובר המשרד מיום 

 :כפרויקטים בעלי חשיבות לאומית, לייצור חשמל מאנרגיה סולארית

 - המתקן יוקם בשטח של כ - אט בשטחי מושב שורש מגה ו50 -וולטאי בהספק של כמתקן פוטו  .2.1

על ידי חברת , ושב שורש בשטח השיפוט של מועצה אזורית יואב במשבצת מממוקםה,  דונם1021

עולה , מסקר ההיתכנות הראשוני לחיבור התחנה למערכת הולכת החשמל. מ"אנקסקו ישראל בע

 - עלות התחנה מוערכת בכ.  וולטאית באזור צפית-כי קיימת אפשרות לחיבור תחנת הכוח הפוטו 

  . מיליון אירו135

המתקן יוקם על קרקע  -   מגה ואט בשטח קיבוץ גבים60 -  של כמתקן פוטו וולטאי בהספק .2.2

עלות . מ"על ידי חברת אנרגיה סולארית בדרום ישראל בע,  דונם1600 -חקלאית בשטח של כ

 .   מיליון דולר260-התחנה מוערכת בכ

שני  .יופנה לרשת החשמל הארצית במתח עליון וחלקו למתח הגבוה, צר מפרויקטים אלההחשמל שייו

קטי תשתית בעלי חשיבות  כפרוי על ידי השררויקטים מצטרפים לשמונה פרויקטים אשר כבר הומלצוהפ

במושב , בשטחי מושב זרועה, בשטחי קיבוץ אורים, חוות סולאריות בשטחי קיבוץ צאלים: לאומית

  .בשטחי מושב גילת ובשטחי מושב בית הגדי, בשטחי משאבי שדה, נבטים

  - קישור להודעת הדובר

htm.EnergySpokesmanSolarSta/Messages/Energy/il‐he/mni/il.gov.mni.www://http  

    

 הודעת דובר  על פי- המשרד להגנת הסביבה הפיץ תזכיר חוק ממשלתי לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני .3

על . 2011-א"התשע, תזכיר חוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני הפיץ המשרד את, 16.6.11משרד מיום ה

על יצרני ויבואני מוצרי אלקטרוניקה לממן את הפינוי והטיפול בפסולת פי החוק המוצע תוטל אחריות 

 .משווקיםמייצרים או שנגרמת מהמוצרים אותם הם 

  - קישור להודעת הדובר

Obj=enDispWhat&view=enDisplay&BlankPage=enPage?jsp.en/bin/il.gov.sviva.www://http

manSpokes=enZone&1936l^Spokesman=enDispWho&ect  

- 2 - 

http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/BB26786D-F9A3-48D2-9B56-B2C62F023534/0/energy.pdf
http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/BB26786D-F9A3-48D2-9B56-B2C62F023534/0/energy.pdf
http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/BB26786D-F9A3-48D2-9B56-B2C62F023534/0/energy.pdf
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Messages/EnergySpokesmanSolarSta.htm
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Messages/EnergySpokesmanSolarSta.htm
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Spokesman%5El1936&enZone=Spokesman
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Spokesman%5El1936&enZone=Spokesman
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Spokesman%5El1936&enZone=Spokesman


          

  

  

מקורות אנרגיה  תקנות חוהערותיו את נוס משרד התשתיות הלאומיות מבקש להביא לעיון הציבור .4

על פי הודעת דובר  -")התקנות"( 2011-א"התשע, )ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה(

מנוסח . 1.8.11הוזמן הציבור לשלוח הערותיו לנוסח המוצע וזאת עד ליום , 22.6.11המשרד מיום 

 אנרגיה בחצר אחד או כיםהצור, תאגיד או רשות ציבורית, צרכן אנרגיהכי , בין היתר, נות עולההתק

יחויבו לבצע ,  שוו ערך נפט טון700היא לפחות שלו במספר חצרים שצריכת האנרגיה השנתית הכוללת 

ך וליישם את ממצאי הסקר בעלי ההיתכנות הכלכלית תו, אחת לחמש שנים, סקר התייעלות אנרגטית

 . תקופת זמן מוגדרת

   - קישור להודעת הדובר 

htm.EnergyNewsElectricPotential/News/Energy/il‐he/mni/il.gov.mni.www://http 

   -  קישור לנוסח התקנות

‐A8A9‐AF48‐152F‐A1FCDD43/rdonlyres/NR/il.gov.mni.www://http

doc.ElectricPotential//0537032AE1EFD  

  

 על פי - "נועה צפון " לפתח את מאגר הגז הטבעי")החברה ("י'משרד התשתיות אישר לחברת נובל אנרג .5

 להתחיל לחברהאישר  התשתיות הממונה על ענייני הנפט במשרד ,13.6.11הודעת דובר המשרד מיום 

, כמו כן. "1-נועה"בו ממוקם קידוח " נועה"הנמצא בשטח חזקת , " צפוןנועה"בפיתוח שדה הגז הטבעי 

 .15.7.11 יום לחברה להעביר את תוכניות הקדיחה והפיתוח עד ל הממונההורה

  - קישור להודעת הדובר

htm.RDSpokesmanNGNoa/Messages/NaturalResources/il‐he/mni/il.gov.mni.www://http  

  

 -"אור" לפתח את מאגר הגז הטבעי ")ההחבר ("משרד התשתיות הורה לחברת אויל ישראל ושותפותיה .6

 לחברה הורההממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות , 14.6.11על פי הודעת דובר המשרד מיום 

       הנמצא בשטח חזקת מד יבנה , "אור"להתחיל בפיתוח שדה הגז הטבעי ) .Israel Oil Co(ושותפותיה 

)I/8 (חזקת מד יבנה הוענק שטח . 1.8.11 יוםה עד לולהגיש את תוכניות הקדיחה והפיתוח של השד

 .  שנה11-לפני כלחברה 

   - קישור להודעת הדובר

htm.RDSpokesmanNGOr/Messages/NaturalResources/il‐he/mni/il.gov.mni.www://http  

  

  

  

- 3 - 

http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/News/EnergyNewsElectricPotential.htm
http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/43FCDD1A-F152-48AF-9A8A-EFD1AE537032/0/ElectricPotential.doc
http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/43FCDD1A-F152-48AF-9A8A-EFD1AE537032/0/ElectricPotential.doc
http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/43FCDD1A-F152-48AF-9A8A-EFD1AE537032/0/ElectricPotential.doc
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/NaturalResources/Messages/RDSpokesmanNGNoa.htm
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/NaturalResources/Messages/RDSpokesmanNGNoa.htm
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/NaturalResources/Messages/RDSpokesmanNGOr.htm


          

  

  

  

על פי הודעת דובר המשרד מיום  - מליאת רשות החשמל העניקה רישיון קוגנרציה לתחנת הכוח נילית .7

רשיון מותנה להקמת תחנת כוח , מ"פי דלק רמת גבריאל בע.פי.העניקה מליאת הרשות לחברת אי, 6.6.11

ינת עמידתו של הרשיון ניתן לאחר בח.  מגה ואט60לייצור חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה בהספק של 

חשש לפגיעה "וזאת בשל , כמפורט בנוסח ההחלטה, המתקן נשוא הרישיון ומבקש הרשיון במגבלות

 ". או בעל עניין בו במשק החשמל לא כל שכן במסגרת משק בהתהוות/בתחרות בשל השתתפות ספק גז ו

  - קישור להודעת הדובר 

pdf./20144/FILES/storage_Sip/il.gov.pua.www://http  

   - קישור להחלטת המליאה

pdf./20122/FILES/storage_Sip/il.gov.pua.www://http  

  

 להקמת מתקני יצור חשמל בטכנולוגיה רישיונות מותנים 4תן ממליאת רשות החשמל אישרה  .8

אישרה מליאת הרשות , 5.6.11על פי הודעת דובר הרשות מיום  - סולארית המחוברים לרשת החלוקה

ן "עוגן נדל: הרישיונות הוענקו לשלוש חברות.  מגה ואט2-  רישיונות מותנים בהספק כולל של כ4מתן 

 . מ" בע2010בור סלע אנרגיות ת, מ" בע2010סלע אנרגיות , מ"מניב בע

   -  קישור להודעת הדובר

5=pos?aspx.Electricity/he‐2275‐532/il.gov.pua.www://http  

  - קישור להחלטת המליאה

pdf./20100/FILES/storage_Sip/il.gov.pua.www://http  

  

 - השינויים במבנה הספקים במשק הגז והשפעתו על תעריפי החשמלהחלטת מליאת הרשות בעניין  .9

 פרסמה מליאת הרשות את עמדתה והחלטתה בקשר לצמצום אפשרי במספר ספקי הגז 6.6.11ביום 

י השינויים אינם צריכים להשפיע על עלויות הגז ביחס מההחלטה עולה כי עמדת הרשות הנה כ. במשק

השינויים , ולפיכך, או הסכמי עקרונות שנתחמו בין ספקי גז ליצרני חשמל/לעסקאות ארוכות טווח ו

המליאה החליטה כי בבואה ". אינם צריכים להיות בעלי השפעה על מחירי החשמל במשק הישראלי"

 .  תפעל בהתאם לעמדה לעיללהכיר בעלויות המוכרות להסכמי הגז היא

   - קישור להחלטת המליאה

  pdf./20133/FILES/storage_Sip/il.gov.pua.www://http  

  

- 4 - 

http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/4/2014.pdf
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/4/2014.pdf
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/2/2012.pdf
http://www.pua.gov.il/532-2275-he/Electricity.aspx?pos=5
http://www.pua.gov.il/532-2275-he/Electricity.aspx?pos=5
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/0/2010.pdf
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/0/2010.pdf
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/3/2013.pdf
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/3/2013.pdf


          

  

  

 9.6.11 ביום - עדכון תעריף ליחידות ייצור מסוג דיזל גנראטור על ת מליאת רשות החשמלהחלט .10

ליטה מליאת הרשות על עדכון תעריף ליצרני חשמל באמצעות יחידות ייצור מסוג דיזל גנרטור הח

השינויים שקרו במשק הגז "לפי ההחלטה העדכון התעריפי נעשה בשל . הפועלות בדלק ראשי מסוג מזוט

 ". 2013-2014והחשש הגדול מחוסר בגז טבעי במשק עד שנת ... הטבעי 

 קישור להחלטת הרשות  - 

pdf./20155/FILES/storage_Sip/il.gov.pua.www://http    

  

 על פי הודעת דובר -   מגזזתה לחברת החשמל בעלות חכירת אוניהכירה עקרוניתמליאת רשות החשמל  .11

בשל )  LNGאונית (כישת אוניה מגזזת הכירה המליאה לחברת החשמל בעלות ר, 5.6.11הרשות מיום 

 ".2013אי הוודאות הנובעת מהאפרות למחסור בגז טבעי בשנת "

   -  קישור להודעת הדובר

pdf./20188/FILES/storage_Sip/il.gov.pua.www://http  

   - קישור להחלטת המליאה

pdf./20177/FILES/storage_Sip/il.gov.pua.www://http 

  

על פי הודעת דובר  -  לרשות הגז הטבעי במשרד התשתיות במועצה לענייני גז טבעיהחדשחברה מינוי  .12

עצה לענייני גז טבעי לרשות הגז הטבעי ר אור גולדפרב כחברה במו"דמונתה , 20.6.11המשרד מיום 

, כלכלנית ראשית במינהל הדלק במשרד התשתיותר גולדפרב משמשת כ" ד.במשרד התשתיות הלאומיות

המועצה לענייני גז טבעי מייעצת לשר  .אשר עוסקת בתחומי הפיקוח והרגולציה של חברות במשק הדלק

ן קובעת אמות מידה לשירות ומאשרת תעריפי התשתיות הלאומיות ולמנהל הרשות בתחום הגז הטבעי וכ

 .הולכה וחלוקה של גז טבעי לצרכנים

   -  קישור להודעת הדובר

htm.dfarbEnergySpokesmanOrGol/Messages/Energy/il‐he/mni/il.gov.mni.www://http  

  

ר "ד, 14.6.2011על פי הודעת דובר המשרד מיום  - מינוי מדענית ראשית של המשרד להגנת הסביבה .13

דוקטורט בכלכלת לנתניהו . סיניה נתניהו מונתה לתפקיד המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה

קיימא - ברבתפקידה האחרון שימשה כמנהלת מימון. חקלאות ומשאבי טבע מאוניברסיטת מרילנד

 . בחטיבת הפיתוח העסקי בחברת תהל

  

  

- 5 - 
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- 6 - 

 - קישור להודעת הדובר

Obj=enDispWhat&view=enDisplay&PageBlank=enPage?jsp.en/bin/il.gov.sviva.www://http

Spokesman=enZone&1933l^Spokesman=enDispWho&ect  

  

המלצה או הצעה , ייעוץ משפטי, אינו מהווה משום חוות דעת האמור בה, קירה זו ניתנת כשירות ללקוחותינוס

ותם ודיוקם של אינם נושאים באחריות כלשהי לנכונד "עו', בן נתן ושות, ארדינסט. לפעול בדרך כלשהי

שיגרם בגין שימוש במידע הכלול , ולא ישאו בשום מקרה באחריות לנזק מכל סוג ומין, הסקירה ופרטיה

  .בסקירה זו

  
  

  ,בכבוד רב
  

  ד"עו', בן נתן ושות, ארדינסט

  

  

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Spokesman%5El1933&enZone=Spokesman
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Spokesman%5El1933&enZone=Spokesman
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Spokesman%5El1933&enZone=Spokesman

	1. משרד האוצר העביר למשרד התשתיות 161 מליון ש"ח עבור פרויקטים בהתייעלות האנרגטית לשנת 2011 - על פי הודעת דובר המשרד מיום 21.6.11, משרד האוצר העביר את הכספים בהתאם להחלטת ועדת הכספים של הכנסת. חלק מהסכום ישמש למימוש התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית שגיבש המשרד. התוכנית, שפורסמה בחודש יולי 2010 מתמקדת בהפחתת ביקושים לחשמל באמצעות שינויי רגולציה ותקינה, מתן תמריצים כספיים, עידוד יישום טכנולוגיות חדשות, הסברה ציבורית והגברת האכיפה המנהלתית.
	קישור להודעת הדובר - 
	http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Messages/EnergySpokesmanEC2011.htm
	קישור לתוכנית ההתייעלות האנרגטית -
	http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/BB26786D-F9A3-48D2-9B56-B2C62F023534/0/energy.pdf
	2. שר התשתיות המליץ להכריז על שתי תחנות כוח סולאריות כפרויקטי תשתית בעלי חשיבות לאומית - על פי הודעת דובר המשרד מיום 20.6.11, המליץ השר לוועדה לתשתיות לאומיות להכיר בשני פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית, כפרויקטים בעלי חשיבות לאומית:
	2.1. מתקן פוטו וולטאי בהספק של כ- 50 מגה ואט בשטחי מושב שורש - המתקן יוקם בשטח של כ- 1021 דונם, הממוקם במשבצת מושב שורש בשטח השיפוט של מועצה אזורית יואב, על ידי חברת אנקסקו ישראל בע"מ. מסקר ההיתכנות הראשוני לחיבור התחנה למערכת הולכת החשמל, עולה כי קיימת אפשרות לחיבור תחנת הכוח הפוטו - וולטאית באזור צפית. עלות התחנה מוערכת בכ- 135 מיליון אירו.
	2.2. מתקן פוטו וולטאי בהספק של כ- 60 מגה ואט בשטח קיבוץ גבים - המתקן יוקם על קרקע חקלאית בשטח של כ- 1600 דונם, על ידי חברת אנרגיה סולארית בדרום ישראל בע"מ. עלות התחנה מוערכת בכ-260 מיליון דולר.  

	החשמל שייוצר מפרויקטים אלה, יופנה לרשת החשמל הארצית במתח עליון וחלקו למתח הגבוה. שני הפרויקטים מצטרפים לשמונה פרויקטים אשר כבר הומלצו על ידי השר כפרויקטי תשתית בעלי חשיבות לאומית: חוות סולאריות בשטחי קיבוץ צאלים, בשטחי קיבוץ אורים, בשטחי מושב זרועה, במושב נבטים, בשטחי משאבי שדה, בשטחי מושב גילת ובשטחי מושב בית הגדי.
	קישור להודעת הדובר -
	http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Messages/EnergySpokesmanSolarSta.htm
	3. המשרד להגנת הסביבה הפיץ תזכיר חוק ממשלתי לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני- על פי הודעת דובר המשרד מיום 16.6.11, הפיץ המשרד את תזכיר חוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני, התשע"א-2011. על פי החוק המוצע תוטל אחריות על יצרני ויבואני מוצרי אלקטרוניקה לממן את הפינוי והטיפול בפסולת שנגרמת מהמוצרים אותם הם מייצרים או משווקים.
	קישור להודעת הדובר -
	http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Spokesman^l1936&enZone=Spokesman
	4. משרד התשתיות הלאומיות מבקש להביא לעיון הציבור והערותיו את נוסח תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשע"א-2011 ("התקנות")- על פי הודעת דובר המשרד מיום 22.6.11, הוזמן הציבור לשלוח הערותיו לנוסח המוצע וזאת עד ליום 1.8.11. מנוסח התקנות עולה, בין היתר, כי צרכן אנרגיה, תאגיד או רשות ציבורית, הצורכים אנרגיה בחצר אחד או במספר חצרים שצריכת האנרגיה השנתית הכוללת שלו היא לפחות 700 טון שוו ערך נפט, יחויבו לבצע סקר התייעלות אנרגטית, אחת לחמש שנים, וליישם את ממצאי הסקר בעלי ההיתכנות הכלכלית תוך תקופת זמן מוגדרת. 
	קישור להודעת הדובר - 
	http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/News/EnergyNewsElectricPotential.htm
	קישור לנוסח התקנות - 
	http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/43FCDD1A-F152-48AF-9A8A-EFD1AE537032/0/ElectricPotential.doc
	5. משרד התשתיות אישר לחברת נובל אנרג'י ("החברה") לפתח את מאגר הגז הטבעי "נועה צפון" - על פי הודעת דובר המשרד מיום 13.6.11, הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות אישר לחברה להתחיל בפיתוח שדה הגז הטבעי "נועה צפון", הנמצא בשטח חזקת "נועה" בו ממוקם קידוח "נועה-1". כמו כן, הורה הממונה לחברה להעביר את תוכניות הקדיחה והפיתוח עד ליום 15.7.11.
	קישור להודעת הדובר -
	http://www.mni.gov.il/mni/he-il/NaturalResources/Messages/RDSpokesmanNGNoa.htm
	6. משרד התשתיות הורה לחברת אויל ישראל ושותפותיה ("החברה") לפתח את מאגר הגז הטבעי "אור"- על פי הודעת דובר המשרד מיום 14.6.11, הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הורה לחברה ושותפותיה (Israel Oil Co.) להתחיל בפיתוח שדה הגז הטבעי "אור", הנמצא בשטח חזקת מד יבנה        (I/8) ולהגיש את תוכניות הקדיחה והפיתוח של השדה עד ליום 1.8.11. שטח חזקת מד יבנה הוענק לחברה לפני כ-11 שנה. 
	http://www.mni.gov.il/mni/he-il/NaturalResources/Messages/RDSpokesmanNGOr.htm
	7. מליאת רשות החשמל העניקה רישיון קוגנרציה לתחנת הכוח נילית - על פי הודעת דובר המשרד מיום 6.6.11, העניקה מליאת הרשות לחברת אי.פי.פי דלק רמת גבריאל בע"מ, רשיון מותנה להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה בהספק של 60 מגה ואט. הרשיון ניתן לאחר בחינת עמידתו של המתקן נשוא הרישיון ומבקש הרשיון במגבלות, כמפורט בנוסח ההחלטה, וזאת בשל "חשש לפגיעה בתחרות בשל השתתפות ספק גז ו/או בעל עניין בו במשק החשמל לא כל שכן במסגרת משק בהתהוות". 
	קישור להודעת הדובר - 
	http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/4/2014.pdf
	קישור להחלטת המליאה - 
	http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/2/2012.pdf
	8. מליאת רשות החשמל אישרה מתן 4 רישיונות מותנים להקמת מתקני יצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה - על פי הודעת דובר הרשות מיום 5.6.11, אישרה מליאת הרשות מתן 4 רישיונות מותנים בהספק כולל של כ-2 מגה ואט. הרישיונות הוענקו לשלוש חברות: עוגן נדל"ן מניב בע"מ, סלע אנרגיות 2010 בע"מ, סלע אנרגיות תבור 2010 בע"מ. 
	קישור להודעת הדובר - 
	http://www.pua.gov.il/532-2275-he/Electricity.aspx?pos=5
	קישור להחלטת המליאה - 
	http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/0/2010.pdf
	9. החלטת מליאת הרשות בעניין השינויים במבנה הספקים במשק הגז והשפעתו על תעריפי החשמל - ביום 6.6.11 פרסמה מליאת הרשות את עמדתה והחלטתה בקשר לצמצום אפשרי במספר ספקי הגז במשק. מההחלטה עולה כי עמדת הרשות הנה כי השינויים אינם צריכים להשפיע על עלויות הגז ביחס לעסקאות ארוכות טווח ו/או הסכמי עקרונות שנתחמו בין ספקי גז ליצרני חשמל, ולפיכך, השינויים "אינם צריכים להיות בעלי השפעה על מחירי החשמל במשק הישראלי". המליאה החליטה כי בבואה להכיר בעלויות המוכרות להסכמי הגז היא תפעל בהתאם לעמדה לעיל. 
	קישור להחלטת המליאה - 
	  http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/3/2013.pdf
	10. החלטת מליאת רשות החשמל על עדכון תעריף ליחידות ייצור מסוג דיזל גנראטור - ביום 9.6.11 החליטה מליאת הרשות על עדכון תעריף ליצרני חשמל באמצעות יחידות ייצור מסוג דיזל גנרטור הפועלות בדלק ראשי מסוג מזוט. לפי ההחלטה העדכון התעריפי נעשה בשל "השינויים שקרו במשק הגז הטבעי ... והחשש הגדול מחוסר בגז טבעי במשק עד שנת 2013-2014". 
	קישור להחלטת הרשות - 
	http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/5/2015.pdf 
	11. מליאת רשות החשמל הכירה עקרונית לחברת החשמל בעלות חכירת אוניה מגזזת - על פי הודעת דובר הרשות מיום 5.6.11, הכירה המליאה לחברת החשמל בעלות רכישת אוניה מגזזת (אונית LNG ) בשל "אי הוודאות הנובעת מהאפרות למחסור בגז טבעי בשנת 2013".
	קישור להודעת הדובר - 
	http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/8/2018.pdf
	קישור להחלטת המליאה - 
	http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/7/2017.pdf
	12. מינוי חברה חדשה במועצה לענייני גז טבעי לרשות הגז הטבעי במשרד התשתיות - על פי הודעת דובר המשרד מיום 20.6.11, מונתה ד"ר אור גולדפרב כחברה במועצה לענייני גז טבעי לרשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות. ד"ר גולדפרב משמשת ככלכלנית ראשית במינהל הדלק במשרד התשתיות, אשר עוסקת בתחומי הפיקוח והרגולציה של חברות במשק הדלק. המועצה לענייני גז טבעי מייעצת לשר התשתיות הלאומיות ולמנהל הרשות בתחום הגז הטבעי וכן קובעת אמות מידה לשירות ומאשרת תעריפי הולכה וחלוקה של גז טבעי לצרכנים.
	קישור להודעת הדובר - 
	http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Messages/EnergySpokesmanOrGoldfarb.htm
	13. מינוי מדענית ראשית של המשרד להגנת הסביבה - על פי הודעת דובר המשרד מיום 14.6.2011, ד"ר סיניה נתניהו מונתה לתפקיד המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה. לנתניהו דוקטורט בכלכלת חקלאות ומשאבי טבע מאוניברסיטת מרילנד. בתפקידה האחרון שימשה כמנהלת מימון בר-קיימא בחטיבת הפיתוח העסקי בחברת תהל. 
	קישור להודעת הדובר -
	http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Spokesman^l1933&enZone=Spokesman
	סקירה זו ניתנת כשירות ללקוחותינו, האמור בה אינו מהווה משום חוות דעת, ייעוץ משפטי, המלצה או הצעה לפעול בדרך כלשהי. ארדינסט, בן נתן ושות', עו"ד אינם נושאים באחריות כלשהי לנכונותם ודיוקם של הסקירה ופרטיה, ולא ישאו בשום מקרה באחריות לנזק מכל סוג ומין, שיגרם בגין שימוש במידע הכלול בסקירה זו.

