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 *חבר גם בלשכת עוה"ד 

 במדינת ניו יורק
 

 2015אוגוסט  13 

 בעניין עדכון תעריף שנתי שפורסמו לשימוע סקירת החלטות הנדון: 

שתי  ,לשימוע הציבור, "(הרשותחשמל )" –רסמה הרשות לשירותים ציבוריים פ 10.8.15ביום 

 2015עדכון תעריף שנתי  , האחת שעניינה "6.8.15מיום  471החלטות של מליאתה מישיבה מס' 

 החלטה מסכמת – 2015 לתעריף החשמל והשניה שעניינה "עדכון שנתי ,לצרכני חברת חשמל"

ההחלטה ", "ההחלטה בעניין העדכון" -" )בהתאמה לתעריף החשמל לצרכני חברת החשמל

 ."(ההחלטות" –", וביחד המסכמת

בהחלטה המסכמת מפורטות מספר הנחות באשר לאופן חישוב התעריף, וכן לוחות התעריפים 

בשנה זו, ואילו ההחלטה בעניין העדכון כוללת ברובה  9.9.15החל מיום אשר מוצע שיחולו 

"( בקביעת התעריפים אותם חח"יפירוט של עלויות שיוכרו לחברת החשמל לישראל בע"מ )"

ה, וכן עדכון שיעורי תשואה, תמהיל הדלקים ועלותם והעלות היא רשאית לגבות מצרכני

 המוכרת של נכסי חח"י.

כאמור בהחלטה  בסקירה זו להלן, נפרט תחילה את עיקרי השינויים בלוחות התעריפים

העלויות המוכרות והעדכונים כאמור בהחלטה בעניין נפרט בקצרה את , ולאחר מכן, המסכמת

 העדכון.

  – העדכוןקישור להחלטה בעניין 

http://pua.gov.il/hearings/documents/hatzahat_haclata_shimua_idkun_shenati_2015.pdf 

  – )שני קבצים( קישור להחלטה המסכמת

http://pua.gov.il/hearings/documents/shimua_idkun_2015_hatzaha_2_n_08_2015.pdf 

http://pua.gov.il/hearings/documents/nispach_b_shimua_idkun_shenati_2015.pdf 

 .25.8.15ום פורסמו לשימוע ניתן להגיש עד ליתגובות להחלטות ש

 אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה או הבהרה ביחס לאמור להלן או במסמכי השימוע.
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http://pua.gov.il/hearings/documents/nispach_b_shimua_idkun_shenati_2015.pdf


     

 

 

- 2 - 

I.  לוחות התעריפיםשינוי 

 : תעו"ז לפי רמות מתח5.2-1שינוי לוח תעריפים  .א

ניתן להבחין : תעו"ז לפי רמות מתח הופחתו כמתואר בטבלה שלהלן. 1-5.2התעריפים בלוח תעריפים  .1

, וכן שעל פי רוב תעריפי המכירה המרוכזת הופחתו שההפחתה הינה רבה יותר ככל שרמת המתח עולה

 . חח"י תעריפי כלל צרכנותמבשיעור מעט גדול יותר 

 

התשתית )הולכה וחלוקה(. להלן יוצג  ותעריףהייצור  תעריףהתעו"ז מורכב בעיקר משני רכיבים:  ,כידוע .2

 כפי שמוצע בהחלטה המסכמת. הרכיביםשני סוגי השינוי ב

 

מכירה מרוכזתכלל צרכנות חח"ימכירה מרוכזתכלל צרכנות חח"י
38.0233.3130.1428.9127.18שפל
60.3555.2751.3049.8147.76גבע

100.5294.6487.9685.6582.13פסגה
33.0428.4425.5624.4022.84שפל
40.9036.1132.5931.2629.30גבע

50.3045.3641.4139.9337.74פסגה
34.4129.7326.3925.1123.22שפל
49.6444.6339.9738.3135.58גבע

114.66108.5199.9396.9592.12פסגה

מכירה מרוכזתכלל צרכנות חח"ימכירה מרוכזתכלל צרכנות חח"י
35.2030.6527.5726.4124.79שפל
54.7949.9346.1544.7642.86גבע

89.8784.3378.0075.8772.59פסגה
31.6427.1824.3523.2421.77שפל
38.6234.0030.5829.3227.49גבע

46.5341.7837.9636.5834.54פסגה
33.1028.5725.2924.0822.30שפל
47.4542.6338.0836.5033.94גבע

104.1998.3990.1587.3982.87פסגה

מכירה מרוכזתכלל צרכנות חח"ימכירה מרוכזתכלל צרכנות חח"י
8.79%-8.65%-8.53%-7.99%-7.42%-שפל
10.26%-10.14%-10.04%-9.66%-9.21%-גבע

11.62%-11.42%-11.32%-10.89%-10.59%-פסגה
4.68%-4.75%-4.73%-4.43%-4.24%-שפל
6.18%-6.21%-6.17%-5.84%-5.57%-גבע

8.48%-8.39%-8.33%-7.89%-7.50%-פסגה
3.96%-4.10%-4.17%-3.90%-3.81%-שפל
4.61%-4.72%-4.73%-4.48%-4.41%-גבע

10.04%-9.86%-9.79%-9.33%-9.13%-פסגה

לוח תעריף 1-5.2 - תעו"ז לפי רמות מתח

מתח עליון

מצב חדש

מצב ישן )לוח תעריפים מחודש מאי 2015(

מש"בעונה
מתח אספקה

מתח גבוהמתח נמוך

מתח אספקה
מתח גבוהמתח נמוך

מעבר

קיץ

מתח עליון

חורף

מעבר

קיץ

הפרש

מש"בעונה
מתח אספקה

מתח גבוהמתח נמוך

מעבר

קיץ

מש"ב עונה

חורף

מתח עליון

חורף
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 רכיב הייצור: 6.3שינוי לוח תעריפים  .ב

( מופיעים שני 25.5.15בלוח התעריפים הנוכחי המפורסם באתר הרשות )לוח תעריפים מעודכן ליום  .3

-1ולוח  "(עלות הייצור)" : עלות הייצור המוכרת לחח"י1-6.3.1וח לוחות תעריפים למקטע הייצור: ל

התעריפים בשני הלוחות הופחתו ; בהחלטה המסכמת "(תעריף הייצור)" : תעריף הייצור המשוקלל6.3.2

 כמתואר בטבלה שלהלן. 

לוח תעריף עלות הייצור, ולהותיר רק את לוח תעריף בהחלטות המוצעות נראה כי מוצע לבטל את  .4

 הייצור.

 

 .15% -לכ 10% -של בין כ תעריף הייצור הינושיעור הירידה בניתן לראות כי מעיון בטבלה שלעיל  .5

 

22.5422.21שפל
42.643.09גבע

74.6675.23פסגה
18.3618.97שפל
24.1324.25גבע

31.9931.24פסגה
18.0718.74שפל
28.9930.42גבע

80.9578.89פסגה

19.13שפל
36.35גבע

63.34פסגה
16.31שפל
21.27גבע

27.65פסגה
16.19שפל
26.24גבע

69.97פסגה

15.13%-שפל
14.67%-גבע

15.16%-פסגה
11.17%-שפל
11.85%-גבע

13.57%-פסגה
10.40%-שפל
9.49%-גבע

13.56%-פסגה

הפרש

עונה

עלות הייצור 

המוכרת לחח"י - 

בוטל

עלות הייצור 

המוכרת לחח"י - 

בוטל

תעריף היצור 

המשוקלל

מש"ב

חורף

מעבר

קיץ

מצב חדש

מעבר

קיץ

לוח תעריף 6.3 עלות ורכיב ייצור

חורף

מעבר

קיץ

מש"בעונה

חורף

עונה

תעריף היצור 

המשוקלל

מצב ישן )לוח תעריפים מאי 2015(

מש"ב

עלות הייצור 

המוכרת לחח"י

תעריף היצור 

המשוקלל
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 : שימוש בתשתית הרשת7.1לוח תעריפים  .ג

של יש להניח שאת החלק הארי ) תעריפי השימוש בתשתית באופן חד הופחתובהחלטה המסכמת  .6

, בשיעורים שנכללים בתעריף החדש של שירותי ניהול המערכת( םהירידה ניתן לייחס לקיזוז רכיבי

  , כמתואר להלן.)צרכני מתח עליון( 65% -ל)צרכני מתח נמוך(  20% יןהנעים ב

עלו בשיעור מתון, אולם נראה שמדובר  1 – 7.4יצוין שעל פי הנתונים שפורסמו לשימוע, ערכי לוח תעריף 

לאחר פרסום סקירתנו פרסמה הרשות תיקון  עות, ושאלה בעניין זה הופנתה על ידינו לגורמי הרשות.בט

 ללוח התעריף, והטבלה שלהלן עודכנה )העדכון מסומן בצהוב(.

 

 

 

 

 

תעריףאיבודיםתעריףאיבודיםתעריףאיבודיםתעריףאיבודיםתעריףאיבודיםמש"בעונה
101.11%4.1102.25%6.81101.51%5.74105.16%14.02104.06%9.57שפל
101.33%4.31102.72%7.26101.82%6.15106.37%14.76104.98%10.26גבע

101.49%6.07103.07%10.73102.05%9.17107.49%19.98105.78%15.37פסגה
101.00%4.01101.99%6.56101.35%5.51104.37%13.6103.48%9.16שפל
101.28%4.58102.59%7.55101.74%6.43105.92%15.05104.66%10.57גבע

101.38%5.02102.81%8.23101.88%7.05106.42%15.97105.05%11.47פסגה
101.24%4.64102.50%7.58101.69%6.45105.60%15.05104.43%10.57שפל
101.53%5.86103.12%9.79102.09%8.43107.18%18.28105.64%13.72גבע

101.73%9.49103.56%15.81102.37%13.8108.20%26.78106.44%22.06פסגה

תעריףתוספת תעריףתוספת תעריףתוספת תעריףתוספת תעריףאיבודיםמש"בעונה
101.11%0.89102.25%3.45101.51%2.43105.16%10.52104.06%6.19שפל
101.33%1.1102.72%3.89101.82%2.83106.37%11.2104.98%6.85גבע

101.49%2.8103.07%7.21102.05%5.72107.49%16.28105.78%11.82פסגה
101.00%0.8101.99%3.22101.35%2.22104.37%10.12103.48%5.81שפל
101.28%1.36102.59%4.17101.74%3.09105.92%11.51104.66%7.15גבע

101.38%1.79102.81%4.82101.88%3.69106.42%12.39105.05%8.02פסגה
101.24%1.41102.50%4.2101.69%3.12105.60%11.51104.43%7.16שפל
101.53%2.6103.12%6.31102.09%5.01107.18%14.62105.64%10.21גבע

101.73%6.11103.56%12.12102.37%10.18108.20%22.9106.44%18.33פסגה

תעריףתוספת תעריףתוספת תעריףתוספת תעריףתוספת תעריףתוספת מש"בעונה
35.32%-24.96%0.00%-57.67%0.00%-49.34%0.00%-78.29%0.00%-0.00%שפל
33.24%-24.12%0.00%-53.98%0.00%-46.42%0.00%-74.48%0.00%-0.00%גבע

23.10%-18.52%0.00%-37.62%0.00%-32.81%0.00%-53.87%0.00%-0.00%פסגה
36.57%-25.59%0.00%-59.71%0.00%-50.91%0.00%-80.05%0.00%-0.00%שפל
32.36%-23.52%0.00%-51.94%0.00%-44.77%0.00%-70.31%0.00%-0.00%גבע

30.08%-22.42%0.00%-47.66%0.00%-41.43%0.00%-64.34%0.00%-0.00%פסגה
32.26%-23.52%0.00%-51.63%0.00%-44.59%0.00%-69.61%0.00%-0.00%שפל
25.58%-20.02%0.00%-40.57%0.00%-35.55%0.00%-55.63%0.00%-0.00%גבע

16.91%-14.49%0.00%-26.23%0.00%-23.34%0.00%-35.62%0.00%-0.00%פסגה

1-7.42-7.43-7.44-7.4

מצב חדש

מ"ע/מ"ג/מ"נמ"ע/מ"ג/מ"נמ"ע/מ"ג מ"ע/מ"ג
מ"נ מרוכזת

מצב ישן )לוח תעריפים מחודש אפריל 2014(
מ"נ מ"ג מרוכזת מ"ג

מס' לוח תעריף
מתח יצרן מוכר
מ"עמתח צרכן קונה

מ"ע
1-7.2

מעבר

קיץ

חורף

מעבר

קיץ

חורף

הפרש

חורף

מעבר

קיץ
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 ירידה בפועל של תעריף ניהול המערכת .ד

ברמת המתח הרלוונטית לבין הסכום של תעריף הייצור  התעו"זמן הטבלה שלהלן עולה כי ישנו פער בין  .7

 ותעריף שירותי ניהול המערכת. תעריף התשתית הרלוונטי לאותה רמת תעו"זום כסכפול האיבודים ועוד 

ושאלה בעניין הופנתה על ידינו לגורמי  ,על פי מתודולוגיית קביעת התעריף לא אמור להיות פער כאמור

לעיל )ותיקון טעות שלנו בתעריף  6תעריף על ידי הרשות כאמור בסעיף לאחר תיקון טבלאות ה הרשות.

אג' ונראה שהוא מוסבר בהחזר חוב שנצבר  0.7 -תעו"ז מתח עליון(, עומד הפער בכל רמות התעריף על כ

 לחובת מספקים פרטיים בגין תעריף ניהול מערכת.

 

 

 

 

תעריףאיבודים
0.7035.9035.205.2619.13105.16%10.52שפל
0.7155.5054.795.6336.35106.37%11.2גבע

0.7090.5789.876.2163.34107.49%16.28פסגה
0.7032.3431.645.216.31104.37%10.12שפל
0.7239.3438.625.321.27105.92%11.51גבע

0.7147.2446.535.4227.65106.42%12.39פסגה
0.7133.8133.105.216.19105.60%11.51שפל
0.7048.1547.455.4126.24107.18%14.62גבע

0.69104.88104.196.2769.97108.20%22.9פסגה

תעריףאיבודים
0.7028.2727.575.2619.13102.25%3.45שפל
0.7146.8646.155.6336.35102.72%3.89גבע

0.7078.7078.006.2163.34103.07%7.21פסגה
0.7025.0524.355.216.31101.99%3.22שפל
0.7131.2930.585.321.27102.59%4.17גבע

0.7138.6737.965.4227.65102.81%4.82פסגה
0.7025.9925.295.216.19102.50%4.2שפל
0.7038.7838.085.4126.24103.12%6.31גבע

0.7090.8590.156.2769.97103.56%12.12פסגה

תעריףאיבודים
0.7025.4924.795.2619.13101.11%0.89שפל
0.7043.5642.865.6336.35101.33%1.1גבע

0.7073.2972.596.2163.34101.49%2.8פסגה
0.7022.4721.775.216.31101.00%0.8שפל
0.7128.2027.495.321.27101.28%1.36גבע

0.7035.2434.545.4227.65101.38%1.79פסגה
0.7023.0022.305.216.19101.24%1.41שפל
0.7134.6533.945.4126.24101.53%2.6גבע

0.6983.5682.876.2769.97101.73%6.11פסגה

1-7.2

חורף

מעבר

קיץ

חורף

מעבר

קיץ

רכיבי תעו"ז מתח עליון

חישובמש"בעונה
תעו"ז מתח 

עליון

עלויות 

מערכתיות

תעריף 

היצור
פער

תעריף 

היצור

רכיבי תעו"ז מתח נמוך

רכיבי תעו"ז מתח גבוה

חישובמש"בעונה
תעו"ז מתח 

גבוה

עלויות 

מערכתיות

תעריף 

היצור

1-7.4

מש"בעונה

חורף

מעבר

קיץ

3-7.4
חישוב

תעו"ז מתח 

נמוך

עלויות 

מערכתיות
פער

פער

 = תעו"ז
שירותי  תעריף

 ניהול מערכת
תעריף 
תעריף  + איבודים * הייצור

 תשתית
+ 
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 השפעת השינוי על עסקאות פרטיות .ה

השינויים בלוחות התעריפים, כאמור לעיל, על אופן ההתחשבנות בעסקה  השפעתשלהלן מוצגת בטבלה  .8

על  7%פחות הנחה של  תמורה בעסקה הפרטית נקבעה כתעו"זהבהנחה ש –פרטית לרכישת חשמל מיח"פ 

 עלות הייצור.

 

 :, עולות בין היתר המסקנות הבאותבטבלה לעילמעיון  .9

גובה הירידה הנומינאלי של ההנחה ושיעור השינוי של ההנחה בעסקאות פרטיות יהיו זהים  .9.1

 בכל העסקאות הפרטיות, ללא תלות במתח החיבור של הצרכן.

וד בעסקאות פרטיות במתחים גבוה ועליון, גובה הירידה הנומינאלי של סך התמורה דומה מא .9.2

 אולם שיעור הירידה גבוה יותר בעסקאות בהן הצרכן מחובר לרשת המתח העליון.

 

 

 

 

גובהשיעורגובהשיעור

0.2226.231.3427.5719.1328.591.5530.1422.21-2.35-13.87%-8.24%-שפל

0.4743.612.5446.1536.3548.283.0251.343.09-4.68-15.64%-9.69%-גבע

0.8373.574.4378.0063.3482.695.2787.9675.23-9.13-15.80%-11.04%-פסגה

0.1923.211.1424.3516.3124.231.3325.5618.97-1.02-14.02%-4.22%-שפל

0.2129.091.4930.5821.2730.891.7032.5924.25-1.80-12.29%-5.83%-גבע

0.2536.021.9437.9627.6539.222.1941.4131.24-3.20-11.49%-8.16%-פסגה

0.1824.161.1325.2916.1925.081.3126.3918.74-0.92-13.61%-3.67%-שפל

0.2936.241.8438.0826.2437.842.1339.9730.42-1.60-13.74%-4.22%-גבע

0.6285.254.9090.1569.9794.415.5299.9378.89-9.16-11.31%-9.70%-פסגה

גובהשיעורגובהשיעור

0.2223.451.3424.7919.1325.631.5527.1822.21-2.17-13.87%-8.49%-שפל

0.4740.322.5442.8636.3544.743.0247.7643.09-4.43-15.64%-9.90%-גבע

0.8368.164.4372.5963.3476.865.2782.1375.23-8.71-15.80%-11.33%-פסגה

0.1920.631.1421.7716.3121.511.3322.8418.97-0.88-14.02%-4.11%-שפל

0.2126.001.4927.4921.2727.601.7029.324.25-1.60-12.29%-5.80%-גבע

0.2532.601.9434.5427.6535.552.1937.7431.24-2.95-11.49%-8.29%-פסגה

0.1821.171.1322.3016.1921.911.3123.2218.74-0.74-13.61%-3.38%-שפל

0.2932.101.8433.9426.2433.452.1335.5830.42-1.35-13.74%-4.03%-גבע

0.6277.974.9082.8769.9786.605.5292.1278.89-8.63-11.31%-9.96%-פסגה

מש"בעונה

חורף

מעבר

קיץ

מצב ישן

סה"כ 

לתשלום

גובה 

הנחה
תעו"ז

עלות 

הייצור

סה"כ 

לתשלום

גובה 

הנחה
תעו"ז

עלות 

הייצור

סה"כ הנחה

לתשלום

גובה 

הנחה
תעו"ז

מצב חדש הפרש ממצב ישן

הנחהסה"כ לתשלום

מעבר

קיץ

רכיבי עסקה פרטית - צרכן מתח גבוה

רכיבי עסקה פרטית - צרכן מתח עליון

עלות 

הייצור

סה"כ 

לתשלום

גובה 

הנחה
תעו"ז

עלות 

הייצור

חורף

מש"בעונה

מצב ישןמצב חדשהפרש ממצב ישן

סה"כ לתשלום
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II. שינוי לוחות התעריפים 

בקביעת התעריפים  לחח"יכאמור לעיל, ההחלטה בעניין העדכון כוללת ברובה פירוט של עלויות שיוכרו  .10

, כמפורט בטבלה שלהלן )מלבד העלויות המפורטת בטבלה, כוללת אותם היא רשאית לגבות מצרכניה

 ההחלטה גם עדכון של שיעורי תשואה, תמהיל הדלקים ועלותם והעלות המוכרת של נכסי חח"י(.

 סיווג העלות

העלות )במיליוני 

ש"ח; במחירי 

 (2014דצמבר 

 הערות

השלה יזומה 

באמצעות הפעלת 

גנראטורים 

 עצמאיים

33.26 

 ש"ח 0.883ש"ח, מתוכם יליוני מ 41.1בפועל עמדה על העלות  .1

בגין השלמת  מיליוני ש"ח( 39.3) בגין הפעלת ההסדר, והיתר

 .)הטעות במספרים במקור( שעות בהן לא הופעל ההסדר 46

מהעלות כאמור, בשל  80% -הרשות הכירה לחח"י רק ב .2

 ליקויים בדיווח.

רים בהספק גנראטו 284השתתפו בהסדר  31.12.14נכון ליום  .3

, וההסדר הופעל כאמור רק פעם אחת מגוואט 280כולל של 

 .שעות 4ובמשך 

השלה יזומה 

באמצעות הסדר 

 פסגה ניידת

16.67 

פרסמה הרשות החלטה המבטלת את הסדר  23.1.14ביום 

והעברת הצרכנים המנויים בו  1.6.14פסגה ניידת החל מיום 

 להסדר השלה מרצון.

 7.3 הסכמי השלת תדר

מתקנים הרשומים בהסדר  37ישנם  31.12.13נכון ליום  .1

 מגוואט. 415נו יוהעומס הכולל הזמין להשלה ה

מהעלות בפועל בשל  80% -גם בעניין זה הכירה הרשות רק ב .2

 דיווח לקוי של חח"י.

רכישת זמינות 

ואנרגיה מיצרנים 

 פרטיים

484.5 

, הרשות תכלול בעלות 2015לצורך חישוב התעריף לשנת  .1

המוכרת תחזית רכישות זמינות ואנרגיה מיצרנים פרטיים 

מיליוני ש"ח, ותיערך בסופה התחשבנות ביחס  1,200בסך של 

 לעלות בפועל.

 מדובר בעלייה חדה ביחס לשנה הקודמת. .2

רכישות חשמל 

מאנרגיות 

 מתחדשות

1,143.3 
רכישת , תונח תחזית לעלות 2015לצורך חישוב התעריף לשנת 

 מיליוני ש"ח. 1,392חשמל מאנרגיות מתחדשות בסך של 

פרמיה בגין חסכון 

 בפליטות
2.49  

 מהכנסות חח"י ממכירות חשמל. 1.2% -עלות זו מהווה כ 246.576 תעריף חברתי

הסדר השלה 

 מרצון
25 

מהעלות בפועל בשל  80% -גם בעניין זה הכירה הרשות רק ב .1

 דיווח לקוי של חח"י.



     

 

 

- 8 - 

צרכנים גדולים  78 -השתתפו בהסדר כ 31.12.14ליום נכון  .2

 מגוואט. 278בהספק מצרפי של 

 מדובר בעלייה חדה ביחס לשנה הקודמת.

 

 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

 ארדינסט, בן נתן ושות', עורכי דין

 


