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 ח"תשע, בחשון' ב  ,ביבא לת            
 2102, אוקטובר 22                 

 
 

לעניין ואיגוד לשכות המסחר מתכבדות להגיש את עמדתן  התאחדות התעשיינים
החלוקה ושירותי , עלויות מוכרות למקטעי ההולכה, עדכון בסיס תעריף הרשת

 2222-2202הצרכנות במשק החשמל ותימחורן 
 
 

יישום הצעת . לשינויים המופיעים בטיוטת השימוע השלכות מרחיקות לכת על המשק הישראלי
הרשות לשינויים בתעריף הרשת המוצע יביא לפגיעה משמעותית בכדאיות יצור החשמל העצמי 

לפגוע בביזור יצור החשמל : פגיעה זו צפויה להשפיע על המשק כולו. ובתחנות הכוח הפרטיות
ומכאן השפעה שלילית על כל המערכות , וליצור מעמסה על משק החשמל בשעות שיא הצריכה

 .הזקוקות לצריכת חשמל יציבה ואמינה העסקיות
 

,  בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה פסולה של הכרה מופרזת בהוצאות חברת החשמל, בנוסף
הכרה זו פוגעת בצרכני החשמל הנאלצים לשלם תעריפים גבוהים בעוד יצרני החשמל נמנעים 

לבחון מחדש את לפיכך אנו מבקשים מרשות החשמל . מביצוע צעדי התייעלות חיוניים
 .ובמקביל להפסיק לאלתר את  ההכרה העודפת בהוצאות, ההשלכות הצפויות מיישום השימוע

 
ביצרני  םוביניה, ביצרנים העצמיים פרטנילציין כי בהסדרה זו מבקשת הרשות לפגוע באופן  יש

 על דווקא ממוקדת כה בצורהיש טעם לפגם בכך שהרשות מוצאת לנכון להכביד . הקוגנרציה
אנו סבורים כי היה נכון יותר לפרסם את ההסדרה בשילוב עם ההסדרה , כמו כן .העסקי מגזרה

. הצפויה של הרשות בנושא הקוגנרציה הקטנה אשר הוצגה בשולחנות העגולים על ידי הרשות
ומשפיע לרעה על , ללא ההסדרה המשלימה פוגע במידע העומד לרשותנו, פרסום הסדרה זו
 .היכולת להתייחס

 
 להלן פירוט עמדתנו: 

 
 :אופן קביעת רכיב הרשת .0

 
אחד ממרכיבי השימוע המשמעותיים ביותר בדבר הגדרת שיעור גביה קבוע של תעריף הרשת 

לשיעור הקבוע המשמעות . לצרכני מתח עליון וגבוה אינו מוסבר בשימוע 01%בשיעור של 
חסם מהותי בכדאיות  הכבדה ביותר על כדאיות ייצור החשמל העצמית ושיעור זה מהווה

מן הראוי היה כי החלטה כה . הכלכלית של הקמת תחנת כח לצריכה עצמית של חשמל
תכלול הסבר מפורט מדוע נקבע דווקא , משמעותית הצפויה להשפיע על המשק בצורה רחבה

 הסבר ללא, שוב, בנוסף נקבע  כי שיעור זה אמור לגדול בשנים הבאות. 01%שיעור קבוע של 
 . מספק
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 : פגיעה בביזור יצרני החשמל .2

 
פגעה אנושות   בסיס תעריף לעלויות האדמיניסטרטיביות של פעילות ניהול המערכת עדכון

. כאשר כדאיות המעבר לייצור עצמי של חשמל ירדה באופן ניכר, ביצרני החשמל העצמי
תעריף הרשת המוצע בטיוטת השימוע צפוי להגביר באופן משמעותי את הפגיעה ביצור  ישום

דפוס הפעולה של . העצמי ולגרום להפסקה מוחלטת של התפתחות שוק החשמל הפרטי
רשות החשמל אשר מטיל עוד ועוד עלויות על היצור הפרטי מסכן את המשך תרומת משק 

ביזור יצרני , כתוצאה מהחלטות הרשות. שקהחשמל הפרטי והתועלות שהוא מביא עימו למ
 .החשמל צפוי להיפגע באופן משמעותי על כל יתרונותיו

 :יתרונות ביזור הרשת  

 של מלא לניצול ,הרשת ליציבות תורם החשמל ייצור ביזור – החשמל ייצור ביזור .0
 הפסדי הפחתת ידי על מקסימלית ליעילות הרשת את ומביא ברשת ההשקעה
 .ההולכה

מערך מבוזר של תחנות כח קטנות הוא בעל הסתברות אפסית לכשל ומהווה  – גיבוי .2
 ליכולת והרזרבה תרומה משמעותית ליכולת הגיבוי הכוללת למשק החשמל בישראל

בעלת חשיבות  החשמל ברשת תלות ללא ורציפה זמינה אמינה אנרגיה. הייצור
 . גבוהה למשק בעת אסון טבע ואירוע חירום

 לו וחיסכון סמוך או המפעל של שולית בקרקע שימוש - קרקע במשאבי חסכון .3
 .ישראל במחסור במדינת המצויים יקרים קרקע במשאבי

אשר עלות הקמתם תתגלגל לתעריף החשמל ותפגע  חשמל תחנות בהקמת חסכון .4
 . במטרת רשות החשמל לקביעת תעריף חשמל נמוך

הקטנות נצילות ויעילות מאקרו  לתחנות הכח – נצילות ויעילות מאקרו אנרגטית .5
פעולה בעומס , אנרגטית גבוהה בשקלול רחב הכולל את תנאי הסביבה בישראל

 . חלקי ואיבודים הכרוכים בייצור והולכת החשמל למוקדי הצריכה

לתחנות כח קטנות תרומה משמעותית לשיפור יציבות  – יציבות רשת החשמל .6
מוקדי צריכת אנרגיה או בחצר ב, שתהרשת על ידי פיזור ייצור החשמל על פני הר

 של יתרונותיהן בשל. רשת בקצה רבות פעמים צרכני חשמל מהותיים הממוקמים
 המערכת מנהל את לשמש יכולות הן המנועים מבוססות הקטנות  הכח תחנות

 נהוגים שהיו עומס השלמת להסדרי בדומה השיא בשעות לתמיכה פיקריות כתחנות
 . לאחרונה עד בישראל

לפגיעה בשעת אירוע בטחוני  מטרהמערכת החשמל בישראל היא  - שרידות .7
, והן מסיכון הרשת, פגיעה בתחנת כח, הסיכון מורכב הן מסיכון הייצור. משמעותי

פיזור של תחנות כח קטנות ברשת החלוקה משפר את שרידות . החשמלפגיעה ברשת 
מונע את וטיים הקניית יכולת גיבוי מקומית לצרכני חשמל קריבמשק החשמל 

 .מיקודן של תחנות כח אלו כיחידות אסטרטגיות

 . הישראלי לייצוא תחרותיים תנאים ויצירת מועצמת מחירים תחרות יצירת .2
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 :הפחתת ביקושים בשעות השיא .3
 

 לשימוש. בזמני שיא צריכת החשמל נאלצת להשתמש בדלקים מזהמים באופן מוגבר
כאשר התעריף לצרכן חשמל בתעוז בשעות , מזהמים השלכות סביבתיות וכלכליות בדלקים

 חשמל )תחנות הכוח הפרטיות בכלל ואלו בתחום הטריגנרציה . השיא הוא הגבוה ביותר
 

בדרך כלל בזמני עומס חום גבוה )מפחיתות את רמת הביקושים בזמני שיא הצריכה ( וקירור
כאשר  . ומצמצמות את הפגיעה הסביבתית והכלכלית ,(וצריכה מוגברת של אנרגיית קירור

היא מביאה , עלות האנרגיה אשר משפיעה על עלות המוצרים והשירותים במשק יורדת
 . עימה תרומה לכלל האזרחים

 
תעריף הרשת המוצע בטיוטת השימוע צפוי לפגוע בכדאיות היצור הפרטי להביא  ישום

הרשת לבחון מחדש את ישום תעריף ולכן יש , לגידול הצריכה בשעות שיא הביקוש
 . במתכונתו הנוכחית

 

 : עדכון עלויות התפעול .4

 
מהעלויות יעודכנו לפי מדד  01%טיוטת השימוע מגדירה הכרה בעלויות התפעול כאשר 

החודשים האחרונים של  02מהעלויות יעדכנו לפי ממוצע של  21%המחירים לצרכן ואילו 
 ".  כ שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במגזר הממשלתי"סה"מדד 

 
שכן לא מוגדר מה החלק , מהעלויות התפעול מעודכנות על בסיס השכר 72%לא ברור מדוע 

 . של השכר מהעלויות התפעוליות
 

 :במשק החשמל יצירת וודאות .5
 

השינוי הנוכחי בתעריף הרשת יוצר חוסר וודאות הן ליצרני החשמל הפרטי והן לכלל צרכני 
טנציאלים נמנעים ממעבר ליצור חשמל חוסר הוודאות גורם לכך שיצרני חשמל פו. החשמל

באופן פרטי ובכך מבטל את יתרונותיו הרבים של יצור החשמל הפרטי ובראשם ביזור רשת 
 . החשמל והורדת מעמסה בשעות שיא הצריכה

 
ולכן , צור החשמל הפרטיית ופיתוח יויצירת וודאות במשק החשמל חיונית להמשך השקע

לעשר שנים ללא שינוי ישמר  עבור שירותי הרשת תעריף לתשלום קבועה יש לקבוע כי 
 .לפחות

 
 :אי עמידה של חברת החשמל ביעדים המוגדרים וביטול הקיזוז מול התעריף .6

 
לאורך השנים התקבלו החלטות ברשות החשמל במסגרת השימועים לקביעת תעריפי 

בהם ניתנו אישורים לשינויים בתעריפי החשמל תוך קביעת יעדים לביצוע , החשמל
ז להשבת כספים לצרכנים אשר נגבו כחלק מהלוואה של הציבור "התייעלות וקביעת לו

 . י"לחח
 

ומהתנהלות לא  םכתוצאה ממשברים אקסוגניי י לא עמדה ביעדים אלה וזאת"חח, בפועל
י זכתה להקלות שונות ולא נקנסה על אי עמידתה "בעקבות הפעלת לחצים חח. יעילה

אנו מבקשים לברך על החלטתכם לקדם את ההפרדה המבנית בחברת . בהתחייבויותיה
החשמל וקידום חלקם של יצרני החשמל הפרטיים בישראל לצורך אספקת חשמל מקצועית 

 . בעולם אוטופי היינו חותמים עתה על נייר שימוע שמברך ומהלל את המהלך. עילהוי
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אנחנו מאד חוששים שבפועל , ולאור התנהלות משק החשמל בשנים האחרונות, יחד עם זאת
התוכנית המוצעת על ידיכם לא תביא להפחתת העלויות לצרכן כיוון שחברת החשמל לא 

, אן נחוצה התחייבות של הרשות עצמה לנהוג בנחישותכ .תעמוד שוב ביעדים ושוב לא תקנס
       .                                                                                                                            י"ולהצהיר מראש על עמדה ברורה ומחייבת הן של הרשות והן של חח

 
 

כמו כן . אנו מבקשים שהקיזוז מול חברת החשמל לא יעשה באמצעות התעריף, לפיכך
 אנו ממליצים כי תרחיבו את כלי הפיקוח והאכיפה אשר יבטיחו שחברת החשמל תעמוד 

 
 ולא נגיע שוב למצב המתמשך עד להיום בו חברת החשמל אינה עומדת ביעדים העתידיים

בהתחייבויותיה כלפי הצרכנים ואין כל כלי אשר יכפה עליה זאת ומי שמשלם את מחיר 
 . המחדלים הוא בסופו של דבר צרכן הקצה

 
 :להלן דוגמאות מהעבר הלא רחוק להתנהלות זו ותוצאותיה

 
החוב של חברת החשמל לצרכנים בגין הפרשות עודפות להטבות עבור גמלאים בסכום  -

שאין מקום לעדכן את התעריף לצרכן בדרך שתבטא אשר הוחלט ₪ מיליארד  2.2של 
 (02.02.2101מיום  515 החשמל רשות ישיבת). השבה לצרכנים של הסכום

 
על עלויות התפעול  2%מקדם התייעלות שנתי בשיעור של רשות החשמל ביטלה את  -

 .המתמרץ את חברת החשמל להתייעל 2105החל משנת  המוכרות במקטע היצור
לצרכני חברת , 2105עדכון תעריף שנתי  05.2.1תאריך , 424מישיבה ( 992) 1' החלטה מס)

  (חשמל
 
כי  9.0.2100לצרכני החשמל שנקבע בתאריך ₪ מיליארד  2במסגרת השבת חוב של  -

עמידת , החוב מותנית בביצוע תכנית התייעלות מקיפהשנים ופריסת  05ייפרס על פני 
בקרה על ידי הרשות אחר התקדמות הקמת התוספות החברה באבני דרך ופיקוח ו

 (לא ברור אם החברה עמדה בתנאים אלה)  הקיטוריות
 

כך יכלה   ביטול חובת הפקדה לחשבון ייעודיהתקבלה החלטה על  21.2.2101בתאריך 
י חברת החשמל ישמשו למטרה "רשות החשמל לפקח על כך שכספים הנגבים מהציבור ע

 ((1065) 2' החלטה מס)(  ת תשתיותהקמ)אשר לשמה הם יועדו 
 

לאור האמור לעיל אנו מבקשים מרשות החשמל לבצע בדיקה מחודשת של , לסיכום
במקביל אנו מצפים . טיוטת השימוע ולהחיל את התייחסותנו במסמך ההחלטה הסופית

 . כי רשות החשמל תפרסם את מלוא הנתונים החסרים
 
 
 
 

 


