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תקנות משק החשמל )קוגנרציה( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7, 20)ב( ו–63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-11996, ולאחר 
התייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשס"ה-22005  )קוגנרציה(,  החשמל  משק  לתקנות   1 בתקנה    1
העיקריות( -   

בהגדרה "יחידת ייצור בקוגנרציה" -  )1(

בפסקה )1(, במקום הרישה יבוא: )א( 

ביחידת ייצור המבוססת על דיזל גנרטור - נצילות אנרגטית שנתית   )1("
מינימלית של 55% וביחידת ייצור המבוססת על כל טכנולוגיה אחרת - 

לגבי רישיון ייצור שניתן ערב המועד הקובע או רישיון מותנה שניתן ערב 
לאחר  ניתן  עליו,  בהתבסס  שניתן  הייצור  רישיון  אם  אף  הקובע  המועד 
המועד הקובע - נצילות אנרגטית שנתית מינימלית של 60% ולגבי רישיון 
מותנה או רישיון ייצור, שניתנו לאחר המועד הקובע - נצילות אנרגטית 
יבוצע  השנתית  האנרגטית  הנצילות  חישוב   ;70% של  מינימלית  שנתית 

לפי נוסחה זו:";

אחרי ההגדרה "אנרגיה תרמית שימושית" יבוא: )ב( 

החשמל  משק  תקנות  של  פרסומן  מיום  ימים   30  - הקובע"  ""המועד 
)קוגנרציה( )תיקון(, התשע"ד-32014;"; 

ייצור  "יחידות  יבוא  ייצור"  "יחידות  במקום  קוגנרציה",  "מיתקן  בהגדרה   )2(
בקוגנרציה"  

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -     2
בתקנת משנה )א(, ברישה, לפני "תקופת ההתקשרות" יבוא "בתקופת תוקפה של   )1(

תקנה 4)ב( ו–)ד("; 

בתקנת משנה )ג( -  )2(

ניתן   "שלגביו  יבוא  במיתקן"  בקוגנרציה  ייצור  יחידת  "על  אחרי  ברישה,  )א( 
רישיון ייצור" ואחרי ")להלן - תקנות היח"פ(" יבוא "כנוסחן ביום מתן הרישיון 
המותנה; ואולם לעניין תקנה 23 לתקנות היח"פ, תקנות 8 ו–9 לתקנות האמורות 

יחולו גם על - 

 ,)2017 ביולי   1( התשע"ז  בתמוז  ז'  יום  עד  ייצור  רישיון  שקיבל  מי   )1(
בהתבסס על רישיון מותנה שניתן לאחר יום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 

2011( עד יום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(; 

 ,)2020 ביולי   1( התש"פ  בתמוז  ט'  יום  עד  ייצור  רישיון  שקיבל  מי   )2(
בהתבסס על רישיון מותנה שניתן לאחר יום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 
2012( עד יום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( והתקיימו ביחידת הייצור 
שלגביה ניתן הרישיון תנאי נצילות אנרגטית שנתית מינימלית של 70% 
בתקנות  כנוסחה  בקוגנרציה"  ייצור  "יחידת  בהגדרה  הקבועים  בתנאים 

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 7

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשס"ז, עמ' 132   1

ק"ת התשס"ה, עמ' 257; התשס"ט, עמ' 1192   2
ק"ת התשע"ד, עמ' ?   3



541 קובץ התקנות 7331, י"ט בשבט התשע"ד, 2014 1 20 

אלה, אך בשל מחדל או מעשה מצד צרכני האנרגיה התרמית השימושית 
לרשותו  העומדים  האמצעים  כל  את  שנקט  אף  על  במיתקן  המיוצרת 
להתקיים  חדלו  השימושית  התרמית  האנרגיה  צריכת  צמצום  למניעת 
והכול  בקוגנרציה"  ייצור  "יחידת  שבהגדרה  התנאים  הייצור  ביחידת 

בהתאם להחלטת המנהל 

לפי  ההתקשרות  תקופת  את  יראו  זה  "במקרה  במילים  המתחילה  הסיפה  )ב( 
תקנות יח"פ" - תימחק;   

אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:  )3(

)ג(, יראו את תקופת ההתקשרות לפי תקנות  ")ג1( במקרים לפי תקנת משנה 
יח"פ בהתאם להוראות אלה:

תקופת ההתקשרות שהיתה בפועל לפי תקנות אלה תוכפל ב–7 1 לגבי   )1(
עסקה של 12 שנים, וב–1 1 לגבי עסקה של 18 שנים;

המכפלה האמורה בפסקה )1( תקוזז מתקופת ההתקשרות לפי תקנות   )2(
היח"פ, וזאת לצורך חישוב תקופת הזכאות לפי התקנות האמורות " 

בתקנה 21)ב( לתקנות העיקריות -     3
במקום "3 ו–4" יבוא "4)ב( ו–)ד(";   )1(

במקום "כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011(" יבוא "י' בטבת התשע"ה )1 בינואר   )2(
2015(" ובמקום "כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016(" יבוא "ט' בתמוז התש"פ  )1 ביולי 

  ")2020

תחילתן של תקנות אלה  30 ימים מיום פרסומן   )א(    4
ט"ו בשבט התשע"ד )16 בינואר 2014(

)חמ 3-3444(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
                                                                     שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

הודעת החברות )אישור חלוקה(, התשע"ד-2014

בהתאם לתקנה 1 לתקנות החברות )אישור חלוקה(, התשס"א-12001 )להלן - התקנות(, 
אני מודיעה לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט    1
התשע"ד בטבת  כ"ט  מיום  והוא  לתקנות,   )1(1 בתקנה  הקבוע  הסכום  השתנה   ,2001 

)1 בינואר 2014(  130,687 שקלים חדשים 

ו' בשבט התשע"ד )7 בינואר 2014(
)חמ 3-3098(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשס"א, עמ' 990; התשע"ג, עמ' 1386   1

תיקון תקנה 21

תחילה
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הודעת החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשע"ד-2014

בהתאם לתקנה 6)ז( לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו-12005 
)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש מרס    1
2006, השתנו הסכומים הקבועים בתקנה 6)ז( לתקנות, והם מיום כ"ט בטבת התשע"ד 

)1 בינואר 2014(, כדלקמן: 

שווי מניות במועד הקובע - 08 12,047 שקלים חדשים;

הסכום שתגבה החברה לא יעלה על 94 240 שקלים חדשים 

ו' בשבט התשע"ד )7 בינואר 2014(
)חמ 3-2996(

ני לב י  פ י צ  

שרת המשפטים  

הודעת החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התשע"ד-2014

בהתאם לתקנה 1ב לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס-12000 
)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי    1
 2000, השתנה הסכום הקבוע בתקנה 1ב)2( לתקנות, והוא מיום כ"ט בטבת התשע"ד

)1 בינואר 2014( 90 25,882 שקלים חדשים  

ו' בשבט התשע"ד )7 בינואר 2014(
)חמ 3-2995(

ני לב י  פ י צ  

שרת המשפטים  

 הודעת חתימה אלקטרונית )רישום גורם מאשר וניהולו(
)עדכון אגרת רישום(, התשע"ד-2014

וניהולו(,  מאשר  גורם  )רישום  אלקטרונית  חתימה  לתקנות   21 לתקנה    בהתאם 
התשס"ב-12001 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

1  עקב שינוי המדד השתנה סכום אגרת הרישום שבתקנה 21)א( לתקנות, והוא מיום כ"ט 
בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( 29,800 שקלים חדשים 

ו' בשבט התשע"ד )7 בינואר 2014(
)חמ 3-3134(

ני לב י  פ י צ   

שרת המשפטים   

שינוי סכומים

שינוי סכומים

עדכון אגרת רישום

__________
ק"ת התשס"ב, עמ' 6; התשע"ג, עמ' 607   1

__________
ק"ת התשס"ו, עמ' 164; התשע"ג, עמ' 1389   1

__________
ק"ת התש"ס, עמ' 584; התש"ע, עמ' 710; התשע"ג, עמ' 1390   1




