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 2015, קטוברבאו 11 
 

 לשירותי ניהול מערכת החשמל )תעריפים מערכתיים( תעריפיםעדכון תחולת ההנדון: 

"(, את סעיפי התחולה הרשותחשמל )" –עדכנה הרשות לשירותים ציבוריים  13.9.2015 ביום

קביעת תעריפים לשירותי "( שעניינה 471, מישיבה 4)החלטה מס'  6.8.2015בהחלטתה מיום 

-ו "המקורית החלטהה"", דכון להחלטההע"" )ניהול של מערכת החשמל )תעריפים מערכתיים(

 (."תעריפים מערכתיים"

עיקרי העדכון, כפי שיפורטו להלן, הינם החרגת יצרנים פרטיים שאינם אוחזים ברישיון 

אינם מוכרים הם מגוואט ו 5יצרנים שהספק מתקנם הינו עד  ,)נכון להיוםמתחולת ההחלטה 

 חלטה.החשמל לאחר(, וכן הוספת הוראות ביחס לתחולה הרטרואקטיבית של ה

 לסקירת ההחלטה המקורית קישור

 קישור להחלטה המעודכנת

 ל ההחלטה יצרני חשמל עליהם תחו

( 2( חח"י; )1) –יושתו על  מערכתייםהתעריפים כי ה ,קבעה תההחלטה המקורי .1

מספקים אשר רוכשים חשמל מיצרני חשמל פרטים ומוכרים חשמל לצרכנים או לסוגי 

לרבות מי שמייצר חשמל לצריכה עצמית ואינו מוכרו ( יצרנים עצמיים 3)-וצרכנים; 

למעט צרכנים שהצטרפו להסדרת 'מונה ו) טמגווא 5לאחר, בהספק שאינו עולה על 

 . (בעניין זה לגביהם תיקבע החלטה נפרדת 1נטו',

יושתו אך ורק על בעלי  התעריפים המערכתייםבמסגרת העדכון להחלטה נקבע כי  .2

מי שאינו נדרש ברישיונות . ובעלי רישיון ייצור עצמי)לרבות חח"י( רישיונות הספקה 

מי שמייצר חשמל לצריכה עצמית ואינו מוכרו לאחר, בהספק  –)נכון להיום  כאמור

בדומה  .המערכתייםתעריפים הידרש בתשלום ילא מגוואט(  5שאינו עולה על 

הסדרת בעדכון להחלטה החריגה הרשות צרכנים במסגרת ה, גם מקוריתלהחלטה ה

 גביהם תיקבע החלטה נפרדת.אשר כאמור, ל 'מונה נטו',

                                                 

 ( ובהחלטת רשות מיום 389מישיבה  10)החלטה מס'  25.12.2012עה בהחלטת רשות מיום ת 'מונה נטו' נקבהסדר 1
 (.  460מישיבה  2)החלטה מס'  20.6.2015

https://cdn-media.web-view.net/i/3333aaaa/EBN_1403395_1_______-__________________12.8.15.PDF
http://pua.gov.il/decisions/documents/1maarachtin_06_08_15.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/1maarachtin_06_08_15.pdf
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רישיון אוחזים באינם אשר על יצרני חשמל התעריפים המערכתיים תחולת כי  ,הובהרלהחלטה  בעדכון

תיבחן מעת לעת בהתאם להיקפי הייצור של יצרנים  – הוחרגו מההחלטה הנוכחית(כאמור ייצור )אשר 

 אלו.

 תחולה רטרואקטיביתו התעריפים המערכתייםמועד תחולת 

, וכי יצרן פרטי 1.6.2013יוחלו החל מיום  המערכתייםהתעריפים כי נקבע, בין היתר,  בהחלטה המקורית .3

 בגין כל קווט"ש שסיפק ,רכתי השנתימהתעריף המע 90%חלטה, ישלם ההפעול קודם לקבלת שהחל ל

 ועד למועד ההחלטה. 1.6.2013החל מיום 

 ביחס לכך, נקבעו בעדכון להחלטה ההוראות הבאות: .4

את חלק התעריפים המערכתיים המשויך  ישלם בעבור כל קוט"ש נצרך – הספקה ןבעל רישיו .4.1

מגלם רכיב מתוך )ה תעריף העלויות האדמיניסטרטיביות, ובנוסף ישלם את למקטע הייצור

את תעריף בעל רישיון ההספקה . ככל שבמהלך תקופת החוב שילם (התעריפים המערכתיים

 ל ידו.ע םלושש תעריףעלויות אלו יקוזזו מחובו בהתאם ל ,העלויות האדמיניסטרטיביות

החלק מתוך התעריפים המערכתיים את רק  בעל רישיון הספקה ישלם היצוין כי הקביעה לפי

 ,כים למקטעים אחריםין רכיבים המשוינועדה למנוע כפל תשלום בג ,משויך למקטע הייצורה

לקיזוז  המתייחסותהוראות ביחס לכך גם תעריפי התשתית; תשלום שולמו במסגרת שכבר 

 .במהלך תקופת החוב עלויות אדמיניסטרטיביות שכבר שולמו

 ישלם את סך עלות התעריפים המערכתיים. – בעל רישיון ייצור עצמי .4.2

 –( 401, מישיבה 4)החלטה מס'  13.5.2013בהקשר זה יש לציין, כי בהחלטת הרשות מיום 

הזמני יחול על יצרנים בעלי התעריף כי הרשות קבעה  – נקבע תעריף מערכתי זמניבמסגרתה 

 בלבד.  1.1.2014החל מיום  רישיון ייצור עצמי

בגין בעלי רישיונות הספקה צורפה )בנספח ה' לה( טבלה הכוללת הערכה של חובות המקורית להחלטה  .5

בעדכון להחלטה, שונתה  .30.6.2015עד  1.6.2015לתקופה שבין  ,תשלום התעריפים המערכתיים

ת של חלק וחובהת חובותיהם של בעלי רישיונות ייצור עצמיים, ועל ידי עדכון ההחלטה על ידי הוספ

 )ככל הנראה בשל יישום הוראות התחולה הרטרואקטיבית שנקבעו בו(. הספקהה נותמבעלי רישיו

 כללי 

יוכל ההחלטה המקורית קבעה כי בעל רישיון ייצור עצמי אשר אין במתקנו מערכת למדידת אנרגיה  .6

מערכת כאמור, לבין חיובו על פי צריכה שעתית, שתחושב לפי הספק מתקן הייצור שלו  התקנתלבחור בין 

  .0.8 -השווה ל כפול מקדם עומס

בעדכון להחלטה הובהר כי מערכת המדידה הנדרשת במתקן כאמור )ליצרן בעל רישיון ייצור עצמי שלא 

 ה על ידי מנהל המערכת. כזו שאושרתהא  –( 0.8-מעוניין לשלם על פי מקדם עומס השווה ל
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 לגביוהסדרי ההתחשבנות בגין סטיות בין ההספק כי  ,במסגרת הביאורים להחלטה המקורית נקבע .7

, ייערך בהתאם להחלטת צרכני המספק לבין שיא ביקוש פרטיותבעל רישיון הספקה בעסקאות  התקשר

  .(445, מישיבה 1מס' ) 10.12.2014הרשות מיום 

הסדרים האמורים יחולו גם על כוונת הרשות הייתה שהאם ההיה ברור לא  לשון ההחלטה המקוריתמ

במסגרת העדכון  .59הוראות אמות מידה לגביהם חלות נכון להיום אשר  ,קיימיםייצור  נותבעלי רישיו

בבעלי רישיונות כאמור אשר יקבלו רישיון לפי ההחלטה מיום רק אך וכי עסקינן  ,להחלטה הובהר

10.12.2014.  

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

 של ודיוקם לנכונותם כלשהי באחריות נושאים אינם דין עורכי', ושות נתן בן, ארדינסט. כלשהי בדרך לפעול

 הכלול במידע השימוש בגין שייגרם, ומין סוג מכל לנזק באחריות מקרה בשום יישאו ולא, ופרטיה הסקירה

 .זו בסקירה

 בברכה,

 נדב אולגן, עו"ד      מאירה עדר, עו"ד

 ארדינסט, בן נתן ושות', עורכי דין

 

 


