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 26.05.2021 מיום 608 חשמל מישיבה מס'הרשות החלטת 

דחיית מועד פקיעת רישיונות הייצור של חברת החשמל עבור יחידות  – 60806החלטה מס' 

 צור באתר רדינג יהי

 

, פי דין-סמכויותיה על ויתר( חוק –)להלן  1996 –י חוק משק החשמל, התשנ"ו בתוקף סמכותה לפ

תיקון על  (הרשות -חשמל )להלן הרשות  את, מחליטה בזא)ג( לחוק60התאם לקבוע בסעיף וב

רישיונות קבועים שניתנו ליחידות הייצור באתר רידינג של חברת החשמל לישראל בע"מ 

 המפורטים להלן:

 
סוג  יחידה אתר מס'

 הרישיון
טכנולוגיית 

 המתקן
  גודל

 המתקן
מועד הענקת 

 הרישיון
 תוקף

 הרישיון 

 קבוע RD-3 רידינג 1
יחידת 
 ייצור

 קיטורית
214 11.10.1970 3.6.2021 

 קבוע RD-4 רידינג 2
יחידת 
 ייצור

 קיטורית
214 5.11.1971 3.6.2021 

 

 

בתוקף עד  כך שהם יהיוהרשות מאריכה את תקופת תוקפם של הרישיונות המפורטים לעיל  .1

  .בתום תקופה זו ויפקע הרישיונות. ( 2021בדצמבר  3בכסלו התשפ"ב ) טכ" ליום

 

 המועד המעודכן יכנס לתוקף לאחר אישור שר האנרגיה. .2

 

 
 ביאורים 

 

בנושא "רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני  3.6.2018תאריך מ 3859החלטת ממשלה מספר  .1

 שיש למכור את , קובעת)להלן: "החלטת ממשלה"( בחברת החשמל ותיקון החלטת ממשלה"

של חברת החשמל  רמת חובב", "רדינג", "חגית מזרח" ו"אשכול"אלון תבור", " תחנות כוח

 כמפורט בה.והכל  חלטההתוך חמש שנים ממועד ה ,לשוק הפרטי

רישיון משק החשמל לפיו לחוק ( 4א)ב()60סעיף בהמשך להחלטת הממשלה כאמור, נקבע  .2

ג בסיוון עד יום כ"יעמוד בתוקף לגבי יחידות הייצור שבאתר רידינג של חברת חשמל ייצור ה

 . (2021ביוני  3התשפ"א )

בשל קשיים ביחס ליכולת להשלים את הליכי התכנון להקמת יחידות הייצור באתר רידינג  .3

יחידות הייצור ברדינג תפקיד משמעותי לאמינות אספקת ומשום של להלן כפי שיפורט



 

 2 

נדרש  ,בטווח הקצר והארוךהחשמל לאזור תל אביב רבתי ולשמירה על שרידות המערכת, 

להאריך את רישיון הייצור של חברת החשמל בחצי שנה נוספת, בהתאם למנגנון הקבוע 

 א)ג( לחוק משק החשמל. 60בסעיף 

הרגולציה החלה באתר ובשל  וקרובות לסיום חייהן ההנדסייחידות הייצור באתר הן ישנות  .4

דות לסגור בפועל את יחילמעשה  נדרש ,3\א\10תמ"א בוחוק האסבסט בהתאם לקבוע ב

החלטת לקבוע ב ובהתאם . לאור האמורכבר בטווח הקרוברידינג באתר הנוכחיות הייצור 

יחידות  2להקמת  מפורטת תכנית מתארלמועצה הארצית הגישה  הממשלה חברת החשמל 

וזאת מתוך כוונה כי רוכש האתר יוכל לשחלף את היחידות ייצור בטכנולוגיית מחז"מ 

ת לתסקיר השפעה על הסביבה וגיבוש חוו"ד סביבתית בשלב השלמוההליך מצוי  הישנות.

 לתסקיר השפעה על הסביבה ע"י המשרד להגנת הסביבה.

כולת היחוסר וודאות לגבי  כאמור וקיים תכנית המתאר מהטרם הושלבשל קשיים שונים,  .5

תכניות המתאר בין היתר לאור  , זאתיחידות הייצורלהשלים את התכנון ולהקים את 

בשל התנגדות של גופים רבים. קיומה של אי תחנת הכוח וסביבת כננות בהמאושרות והמתו

למכירה בהתאם למועד  יחידות הייצור להעמיד אתבשלב זה וודאות גדולה אינה מאפשרת 

 . חוק משק החשמלשנקבע ב

 הראשיים האנרגיה ממקורות דאח הינה רדינג חנת הכוחתבהתאם לעמדת מנהל המערכת  .6

ולצורך שמירה על  החשמל הולכת מערכת התקין של פקודהלת דרשתונ המרכז באזור

 מערכת. לפיכך, יש נחיצות להמשך הפעלתה. המרכז באזור המערכתשרידות ואמינות 

במערכת  גם על הרשת  חריגות להעמסות בסיכון תהיה  ברידינג היחידות הפעלת ללא הולכהה

 ק"ו. 161ק"ו וגם במערכת  400

נחיצות  אתמפרט הרשות ה ף שהוכן על ידימקי מך מסכםלהחלטה זו מצורף כנספח א' מס .7

ת אמינות אספק לטובת אבטחת שנבחנו החלופותסקירה סטטוטורית, , ברדינג אתר הייצור

 .רידינג והרגולציה שחלה על אתר ושרידות המערכת באזור תל אביב, לוחות הזמנים החשמל

 


