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 דיון:

 דבר היו"ר: .1

היה צפוי  2.12.2018השימוע שפורסם ביום היו"ר פתח בדברים אודות עדכון תעריף החשמל:  לפי 

-, בעוד תעריף החשמל לצרכן הביתי צפוי היה לעלות בכ6%-תעריף החשמל הממוצע לעלות בכ

, וזאת בעיקר בשל התייקרות הדלקים המשמשים את משק החשמל, שינויים בשער החליפין 7.3%

שות חלו מספר שינויים והגידול המשמעותי באנרגיות מתחדשות. מאז השימוע אותו פרסמה הר

מכלל הצרכנים הביתיים( העלות  57%-בתעריף ובהתאם לכך, לצרכנים בעלי חיבור חד פאזי )כ



 

 

במסגרת השימוע, ולצרכנים בעלי חיבור תלת פאזי בגודל  6.7%, לעומת עלייה של 2.7%-תגדל בכ

25X3 לצוות המקצועי במסגרת השימוע.  היו"ר פנה  8.1%לעומת גידול של  3.0%-העלות תגדל בכ

 להצגת הנושא בפירוט. 

 

 רישוי: .2

 הפחתת ערבות ברישיון מותנה לחברת אי פי אמ באר טוביה בע"מ -הצעת החלטה  .א

בעלת הרישיון מחזיקה ברישיון מותנה להקמת מתקן לייצור  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

אישרה  17.4.2018. ביום MW 451חשמל בטכנולוגיה קונבנציונאלית במחזור משולב בהספק של 

 16הרשות את הסגירה פיננסית של בעלת הרישיון והמתקן נמצא בשלבי ההקמה. בהתאם לתקנה 

)להלן: "התקנות"(,   2005-)ה( לתקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי(, תשס"ה

לאישור לאחר הסגירה הפיננסית ועם הצגת אישורים על סיום הקמת יסודות הבנייה ובכפוף 

, כך 30%-הרשות לעניין זה, יהיה זכאי היצרן להפחית את גובה הערבות המצטברת עד למועד זה ב

)ו( לתקנות,  16מגובה הערבות עד המועד האמור. בהתאם לתקנה  70%שתישאר ערבות בגובה 

לאחר הסגירה הפיננסית ועם המצאת מסמכים על הזמנת הציוד העיקרי המשמש את יחידת 

סגרת הרישיון המותנה, תוך התחייבות בלתי חוזרת מצד היצרן כלפי הספק לתשלום הייצור שבמ

בעבור אותו ציוד עיקרי ובכפוף לאישור הרשות לעניין זה, יהיה זכאי היצרן להפחית את גובה 

ראשונים או נוספים, לפי העניין, כך שההפחתה המצטברת עד למועד זה לא תעלה  30%-הערבות ב

לפחות מגובה הערבות. בעלת הרישיון  40%ות, ותישאר ערבות בגובה של מגובה הערב 60%על 

מהערבות המופקדת ברשות בגין הזמנת הציוד העיקרי  30%הגישה לרשות בקשה להפחתת 

 המשמש את יחידת הייצור שבמסגרת הרישיון המותנה. 

קדת מצא שהבקשה עומדת בדרישות ועל כן מציע להפחית את הערבות המופ הצוות המקצועי

 . 30% -ברשות בגין רישיון מותנה של חברת אי פי אמ באר טוביה בע''מ ב

 

 .החלטה: אושר פה אחד, היו"ר לא נכח

 

מעבר לחד  -תיקון רישיונות מותנים בקוגנרציה לאלון תבור ורמת גבריאל -הצעת החלטה  .ב

 דלקי

בבקשה לתיקון פנו המבקשות לרשות  31.12.2012ביום : הצוות המקצועי מציג את הנושא

דלקי העושה שימוש בסולר -בקשה להגדרת המיתקן כמתקן דו, בין היתר, הכוללת ,רישיונותיהן

דלקי הוחלו על המתקן במסגרת אישור התעריף אמות מידה כוח -בשל הגדרת המתקן כדו. כגיבוי

 .עליון

 .קמההמבקשות נמצאות בשלבים מתקדמים של ההו 3.3.2016פיננסית אושרה ביום ההסגירה 



 

 

יצרן פרטי בעל מיתקן המוזן בגז , 2004-ה''תשס(, קוגנרציה)לתקנות משק החשמל ( ו)13פ סעיף ''ע 

יצרן ; דלקית-יחויב להתקין יחידה דו, מגוואט 100שההספק המותקן של מתקנו עולה על , טבעי

 . אשעות הפעלה רציפות בעומס ייצור מל 100יבטיח מלאי של דלק גיבוי למתקנו למשך , כאמור

לא יוגדרו כדו  לעדכן את הרישיון כך שהמתקנים  המבקשות מעוניינות במסגרת הבקשה הנוכחית

לאחר שרכשו ביטוח מלחמה וטרור החל , זאת. על כל המשתמע מכך מבחינת הדרישות , דלקיים

 .כתחליף להגנת אמות מידה תומכות מימון 2017מתחילת 

 

חבר מליאה מציין כי המבקשות נהנו מאמות מידה תומכות מימון במהלך שנות ההקמה על סמך 

קיימת תועלת , זאת ועוד.  והגנה זו סייעה לסגירה הפיננסית ותהתחייבותן כי יקימו תחנות דו דלקי

בנסיבות העניין ומשהמבקשות לא המציאו טעמים של ממש . למשק החשמל בייצור במתקן דו דלקי

הציע חבר המליאה שהצעת , קיימת הצדקה לאפשר להן לחזור ולהקים מתקן חד דלקי מדוע

בדיון שנערך הוסכם על ידי חברי המליאה שעצם . ההחלטה לאשר את התיקון המבוקש תידחה

מגה וואט הוא לא  100 -העובדה שלא קיימת חובה חוקית להקים יחידה דו דלקית במתקן הקטן מ

וזאת לאור ההטבות שנבעו מעצם הסכמת הרשות לאשר , ן המבוקשטעם מספיק לקבל את התיקו

 . לבעלת הרישיון לעבור למתקן דו דלקי

 

 1.הבקשה נדחית פה אחד לטה:חה

 

 

לייצור חשמל באמצעות   EDFתיקון רישיון מותנה להקמת מתקן לחברת  -הצעת החלטה  .ג

 טורבינות רוח

בעלת הרישיון פנתה לרשות בבקשה לתיקון הרישיון המותנה  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

והגדלת ההספק המותקן של חוות טורבינות הרוח וזאת בשל שיפורים טכנולוגיים בציוד המתוכנן. 

כי יתוקן הרישיון המותנה להקמת מצא שהבקשה עומדת בדרישות ועל כן מציע  הצוות המקצועי

אין בהארכה זו כדי להשליך על הצוות מבהיר כי  .מתקן לייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח

חבר מליאה מבקש להבהיר  הארכת אבני דרך נוספות ובכלל זאת אבן הדרך של הסגירה הפיננסית.

 את המשמעות הכלכלית של בקשה זו. 

 

 .אושר פה אחד -החלטה

                                                      
 .21.1.19, מיום 554מס'  , בישיבהלדיון נוסף במליאה הועלהשת היועץ המשפטי ברשות הנושא לבק 1



 

 

 

 בעיעקרונות להכרה בעלויות הגז ליצרנים פרטיים הפועלים בגז ט -הצעת החלטה לשימוע  .3

העקרונות להכרה בעלויות לספק שירות  בנושאשימוע ג את הנושא: מדובר ביהצוות המקצועי מצ

 חיוני )יחידת ניהול המערכת( בגין הסכמים לרכישת גז טבעי. 

בהחלטה זו קובעת הרשות את עלות הגז המוכרת ליצרנים פרטיים, אשר זכאים להכרה בעלות 

"עקרונות להכרה  497( מישיבת רשות החשמל 1080) 7הגז, ולא נכנסים לתחולת החלטה מס' 

 .31.12.18בעלויות הגז ליצרנים פרטיים הפועלים בגז טבעי"  אשר עתידה לפוג ביום 

ההחלטה תחול על בעלי רישיונות לייצור חשמל הפועלים בגז טבעי, בהתבסס על מחיר הגז המרבי 

בנושא המתווה להגדלת כמות  476המוגדר במתווה הגז, וזאת בהמשך להחלטת הממשלה מספר 

הטבעי "לוויתן",  הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז

 "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים.

בהחלטה זו קובעת הרשות כי יצרן החותם על הסכם גז המחליף הסכם גז קודם בו הכירה הרשות 

מפער המחירים בין ההסכמים ובלבד שהמחיר בהסכם החדש נמוך יותר. יצרן  25% -ייהנה מ

מהפער בין מחיר  25% -החותם על הסכם גז שאינו מחליף הסכם גז שהוכר על ידי הרשות ייהנה מ

 פי מתווה הגז למחיר הגז בהסכם.  הגז המרבי על

מתווה הגז מחייב את ספק הגז להציע ליצרני החשמל המעוניינים בהצמדת מחיר הגז לרכיב 

. בהחלטה זו קובעת הרשות את התנאים 2שקל( בלבד-הייצור שני תמהילי הצמדה מטבעיים )דולר

 רו הצדדים.שקל שיבח-לזכאות להכרה בעלות הגז ואת העלות המוכרת לכל תמהיל דולר

עלות הגז השקלית המוכרת מבוססת על ממוצע שערי הדולר בחודש הקודם לחודש הצריכה 

 במטרה לספק ודאות למנהל המערכת בקבעו את סדר העמסת התחנות.

ככל שיפנו לרשות יצרני החשמל המבקשים לחתום על הסכמי גז במחיר שאינו צמוד לרכיב הייצור, 

 בנושא.תפעל הרשות למתן החלטה נפרדת 

 

 החלטה: פרסום השימוע אושר פה אחד.

 

 אסדרה ליצרנים במתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי –לשימוע הצעת החלטה  .4

הרשות מתכוונת לפרסם בעתיד הליכים תחרותיים להקמת  :הצוות המקצועי מציג את הנושא

יוכלו לקום במסגרת קיים צורך לתת מענה למתקני ייצור שככל הנראה לא מתקני ייצור. עם זאת, 

                                                      
 .קוגנרציה ליצרני 0.9 -ו 1 -ו, קונבנציונליים ליצרנים 0.533 -ו 1 לדולר הצמדה שיעורי 2



 

 

כגון מתקני יצור בחצר מתקני התפלה, מתקני קוגנרציה ומתקנים ליצור עצמי.  הליך תחרותי רגיל,

 לאור זאת, הרשות מפרסמת אסדרה אשר תאפשר למתקנים אלו לקום ללא הליך תחרותי.

 עקרונות כלליים לפעילות מתקני ייצור במשק החשמל ובהם: למעשה ההסדרה מתווה

 היצרן רשאי להתקשר בעסקה עם צרכן חצר.  -חצר  א. עסקת

כל עוד קיימת עסקת חצר, היצרן יועמס לרשת לפי שיטת העמסה עצמית. אחרת  -ב. שיטת העמסה 

צרכים פעול בהתאם להיצרן יועמס בשיטת העמסה מרכזית. עקרון זה נועד לאפשר למתקן ל

 המקומיים של צרכן החצר.

ם בגין אנרגיה מוזרמת לרשת יהיה לפי מחיר השוק החצי שעתי התשלו -ג. תשלום עבור אנרגיה 

 ולא על בסיס הערכת עלות מפוקחת. 

כל ההספק הזמין של המתקן יועמד לרשות מנהל המערכת.  -ד. העמדת הספק פנוי למנהל המערכת 

כלומר, בשעות בהן צרכן החצר אינו צורך אנרגיה מהמתקן, היצרן נדרש להציע למנהל המערכת 

ת מחיר ליצור אנרגיה. עקרון זה נובע מכך שהזכות להקים הספק במשק החשמל ולתפוס הצעו

 מקום ברשת באה על חשבון מתקנים אחרים שהיו עשויים לקום במשק החשמל. 

ההסדרה מאפשרת הקמה של מתקנים לייצור בחצר הצרכן, לא הוגדרו  –ה. דרישות טכניות 

תבחן מחדש בעתיד את הצורך בקביעת דרישות דרישות טכניות מהמתקנים. עם זאת, הרשות 

 טכניות.

מנהל המערכת ישלם ליצרן תעריף זמינות עבור ההספק הנקי המתוכנן שלא  -ו. תשלומי זמינות 

הוקצה לעסקת החצר. תעריף הזמינות הופחת ביחס לתשלומים שנקבעו בהסדרות קודמות, משום 

לעמוד בדרישות הטכניות אשר נקבעו שהמתקנים קמים ללא הליך תחרותי והם אינם נדרשים 

למתקנים חדשים במשק החשמל. תשלום הזמינות משולם רק עבור הספק שלא הוקצה לעסקת 

 החצר.

א מסדירה תשלומים ליצרן המבוססים על החיסכון בדלקים ביחס לאלטרנטיבה  104אמת מידה 

מת המידה. מנגנון היעילה ביותר ובהתאם לערכים המפורטים בקובץ האקסל המפורסם יחד עם א

 .EU/2012/27חישוב החיסכון בדלק מבוסס על נוסחת האיחוד האירופי מדירקטיבה 

 

חבר מליאה מציע להוסיף לשימוע כי הרשות שוקלת לייעד חלק ממכסת ההתפלה לטובת מתקנים 

 שיהיו בהליכים תחרותיים של המדינה.  

 

לאישור במייל יחד עם הצעתו של חבר  5.2.2019 –נשלחה ב לשימוע  חלטה הצעת החלטה:  ה

 .ואושרה פה אחד המליאה

 

 



 

 

 

 

לטיפול בפסולת באתר  BOT -הארכת תוקף תעריף לזוכה במכרז ה -צעת החלטה לאחר שימוע ה .5

 שפד"ן

הצעה זו מובאת לאור בקשת אגף החשב הכללי במשרד האוצר הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

, עד ליום להמשיך את קיבוע התעריף שניתן למתקן הטיפול בפסולת באתר שפד"ן לתקופה נוספת

 לאור נסיבות אשר הביאו להתמשכות הליך בחירת הזוכה במכרז. 30.4.2020,3

ובי צמוד לשינויים במדד התעריף שקבעה הרשות ליצור חשמל בטכנולוגיה של עיכול אנאיר 

המחירים, בשערי ריבית, ובשערי מט"ח. קיבוע התעריף בהתאם לערכו בהחלטה מקנה וודאות הן 

חבר מליאה מבקש להבהיר את המשמעות הכלכלית של  לזוכה במכרז והן לציבור צרכני החשמל.

 הצעת החלטה זו.

 

 החלטה: אושר פה אחד.

 

הארכת משך זמן הקמת מתקני ייצור חשמל  – 177עדכון א"מ  -הצעת החלטה לאחר שימוע  .6

 וולטאית או בטורבינת רוח בגודל קטן-בטכנולוגיה פוטו

-לאור היקף הבקשות המשמעותי למכסת המתקנים הפוטוהצוות המקצועי מציג את הנושא: 

וולטאיים, עשוי להיווצר עיכוב בהקמת כלל המתקנים וחיבורם במועדים הקבועים באמת המידה. 

 יום. 270-ל 180-את, הרשות מאריכה את פרק הזמן הקצוב להקמת מתקנים במתח נמוך מלאור ז

לאור ההחלטה על פרסום אמות מידה להליך חיבור וקבלת תעריף למתקני ייצור ברשת החלוקה, 

 .175תבוטל והסעיף המעודכן יעבור לאמת מידה  177אמת מידה 

נושא תכנית הפיתוח בתחום האנרגיות המתחדשות העלו גם את חברי המליאה במסגרת הדיון 

. לטענת חבר מליאה, תכנית הפיתוח נדרשת 2030בשנת  אנרגיות מתחדשות 17%והעמידה ביעד של 

להבטיח עמידה ביעד האנרגיה המתחדשת. הצוות המקצועי משיב כי התוכנית שהוגשה לשר 

תכלול מענה לקליטת מתקני  מחייבת את חברת החשמל להציג השלמה לתוכנית פיתוח הרשת אשר

 אנרגיה מתחדשת בהתאם לנדרש לשם עמידה ביעד.

 

 .החלטה: אושר פה אחד

 

                                                      
 .25.11.2015אשר התקיימה ביום  479מישיבה מס' ( 1012) 1בהחלטה מס'  2מועד הקודם נקבע בסעיף ה 3



 

 

 190תיקון לאמת מידה  -הצעת החלטה לשימוע .7

כיום, גודל החיבור לרשת צריך להיות מותאם להספק המותקן הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

של תחנת כוח בכל הטכנולוגיות. בניגוד לשאר הטכנולוגיות, ברוב שעות השנה היקף הייצור בחוות 

הרוח צפוי להיות נמוך משמעותית מההספק המותקן. על כן ניתן לאפשר גודל חיבור קטן מההספק 

, מותירה הרשות לשיקול על פי המוצע בשימועשאב הרשת. המותקן לצורך מיצוי אופטימלי של מ

 דעת מבקש החיבור, איזה גודל חיבור לדרוש. 

 ההספק המותקן ברישיונות ימשיך להיות בהתאם להספק המותקן ולא בהתאם לגודל החיבור.

, הוחלט שחוות רוח יחוברו לרשת המתח הגבוה, גם מקום בו יש 190בתיקון האחרון לאמת מידה 

ת את חוות הרוח כמתקן המחובר למתח עליון. תכלית התיקון הייתה לייעל את השימוש לראו

במשאב הרשת ולאפשר שימוש ברשת לצרכי חלוקת חשמל אם תתפתח צריכה עתידית באזור. עם 

זאת, מפניות של יזמים עולה שמתן אפשרות לחבר חוות רוח למתח עליון עשוי ליעל ולקצר את 

לו. לאור זאת, מתבקשת התייחסות הציבור לצורך בעדכון אופן החיבור תהליך ההקמה של חוות א

 של חוות רוח אלו באמת המידה, בשים לב לתכלית התיקון הקודם. 

אינו סותר את החלטת הממשלה בנושא הרפורמה.  שנשקלחבר מליאה מבקש לוודא כי התיקון 

 .החלטת הממשלה נבדקה ונמצא כי אין סתירה להחלטההצוות משיב כי 

 

 החלטה: פרסום השימוע אושר פה אחד

 

 עדכון מועד פרסום חובות דיווח מנהל המערכת -הצעת החלטה  .8

מיום   516( מישיבה 1149)2ספר הצוות המקצועי מציג את הנושא: מדובר בעדכון להחלטה מ

. על פי בנושא יישום חובות הדיווח על יחידת מנהל המערכת בחברת החשמל בע"מ - 24.4.2017

מועד פרסום חוברת הדיווח על ידי מנהל המערכת, יהיה עד שנה מיום הקמת חברת  העדכון המוצע,

ניהול המערכת. עד למועד זה ימשיך להעביר מנהל המערכת לרשות החשמל בהתאם למועדים 

את הדוחות, ורשות החשמל תפרסמם באתר האינטרנט שלה.  516להחלטה  2הכתובים בסעיף 

בות הרפורמה במשק החשמל, יחידת מנהל המערכת מוקמת כחברה עצמאית בעקהצוות מסביר כי 

ועובדת על הפרדת כלל מערכות המחשב שלה מחברת החשמל, ומשכך נדרש להאריך את לוח 

 הזמנים לפרסום הדוחות. 

 

 החלטה: אושר פה אחד.

 

 

 



 

 

 

 קביעת תעריף עסקה קרובה ליצרן במתח עליון –הצעת החלטה לאחר שימוע  .9

 

 ירד מסדר היום והדיון נדחה למליאה הבאה.הנושא 

 

"מדרג ראשוני" לשם בדיקת היתכנות חיבור עבור הליך תחרותי לייצור חשמל –הצעת החלטה  .10

 ממתקנים סולארים המחוברים למתח עליון

לקביעת תעריף  1"מדרג ראשוני" במסגרת הליך מספר הצוות המקצועי מציג לחברי המליאה את ה

 וולטאית במתקנים שיחוברו למתח עליון.-גיה פוטולייצור חשמל בטכנולו

מדרג זה ישלח למנהל המערכת כמפורט בהזמנה להציע הצעות בהליך. הצוות ממליץ לפסול הצעות  

 להזמנה להציע הצעות בהליך. 13.3גבוהות מהאומדן שנקבע להליך, בהתאם לסעיף 

 

 החלטה: אושר פה אחד.

 

, ייחוס עלויות ברשת 2019בעניין העדכון השנתי לשנת ההחלטות  –הצעת החלטה לאחר שימוע  .11

 2019עדכון שנתי לשנת  –ועדכון התעריף המערכתי. הצעת החלטה לשימוע 

 
בתום שימוע ציבורי מעדכנת רשות החשמל את תעריף החשמל ג את הנושא: יהצוות המקצועי מצ

 2.9%-ה בממוצע בכלצרכני חברת החשמל. בעקבות העדכון השנתי, התעריף לצרכן הביתי יעל

 .2%-והתעריף הממוצע יעלה בכ

 .1.1.2019 -התעריף ייכנס לתוקפו ביום ה

 מאז השימוע אותו פרסמה הרשות חלו מספר שינויים בתעריף, כדלקמן:

מס הבלו על הפחם: משרד האוצר הודיע על כוונתו לדחות את הטלת תוספת הבלו על הפחם  .א

מיליוני  715-. מהלך זה יחסוך לצרכני החשמל כ2021לטון עד לתחילת שנת  ₪ 56בהיקף של 

. 2019בתעריף הצרכן הביתי. עלות זו תקוזז מהתעריף לשנת  2.4%-במצטבר, המהווים כ ₪

, תעריף החשמל 28.2.2019אם לא יושלמו ההליכים לפטור מהטלת בלו על הפחם עד ליום 

 יתעדכן בהתאם. 

: במסגרת בוררות בעניין הליך מכרזי שביצעה GIS -פיצוי חברת החשמל בהליך נגד קרטל ה  .ב

לתחנות משנה נודע לאחרונה כי החברה צפויה, בסבירות  GISחברת החשמל לרכישת ציוד 

. החלק הארי של סכום זה 2019במהלך שנת  ₪מיליוני  465 -גבוהה, לקבל פיצוי על סך של כ

 0.8%-, ומהווה כ2019יוחזר לצרכני החשמל. כמחצית מסכום הפשרה מוכר בתעריף לשנת 

 בתעריף הצרכן הביתי. יתרת הסכום תוחזר לצרכנים בשנים הבאות.



 

 

שונים בתעריף הרשת, ובכללם החלתו של תעריף קבוע, הביאו לשינויים בתעריף  עדכונים .ג

הרשת של צרכנים שונים ובהם הצרכנים הביתיים. לאור זאת החליטה הרשות להחיל באופן 

ינויים מסוימים בתעריף הרשת, וזאת על מנת להבטיח תקופת מדורג, על פני שלוש שנים, ש

מעבר והסתגלות למבנה התעריף החדש ומשמעויותיו. בנוסף בוצעו שינויים מינוריים נוספים 

שעלו במסגרת השימוע, בעיקר בנוגע לחישובי הריביות וההצמדה. סך השינויים מסתכמים 

 ביתי.בתעריף הצרכן ה 1.2%, המהווים ₪מיליוני  326-בכ

 

כולל הרכיב הקבוע )השינוי בעלות השנתית הכוללת , בחלוקה על פי גודל חיבור של צרכנים ביתיים

 :ש בשנה הוא"קוט 8,000למשקי בית הצורכים ( ושירותי צרכנות

 2.7%-מכלל הצרכנים הביתיים( העלות תגדל בכ 57%-לצרכנים בעלי חיבור חד פאזי )כ ,

 מוע. במסגרת השי 6.7%לעומת עלייה של 

  25לצרכנים בעלי חיבור תלת פאזי בגודלX3 8.1%לעומת גידול של  3.0%-העלות תגדל בכ 

 במסגרת השימוע.

 

בדיון שנערך הדגישו חברי המליאה כי המליאה לא התחייבה לקבל את ההסדר שהשיגה חברת החשמל 

 . נתון לשיקול דעתה המליאה יכולה לערוך שינויים כאלה ואחרים וזה עדיין,  GIS -בהליך נגד קרטל ה

הוא צפוי  2019הצוות המקצועי מציין כי קיים דיאלוג עם נציגי המחלקים ההיסטוריים ובמהלך 

להעלות הצעת החלטה לקביעת בסיס תעריף רשת עבורם במסגרתו צפוי כי יקבעו להם  עלויות 

 . נורמטיביות

תה של הבלו ומעל חשש כי בשל חבר מליאה מציין כי חוק יסודות התקציב דורש צעד מאזן בשל ההפח

במהלך המליאה . ההודעה על היציאה לבחירות לא יהיה ניתן לקיים צעדים מאזנים על הפחתת הבלו

נעשה בירור טלפוני עם היועץ המשפטי של משרד האוצר אשר מסר כי ניתן לעשות צעדים מאזנים 

 . בתקופת הבחירות

ש לקבל החלטה בלי החישוב של הורדת מס חבר מליאה מביע חשש מאי הוודאות ומציע בשל החש

 . הבלו

ר מדגיש כי המענה לכך הוא במנגנון שנקבע ולפיו התעריף יעלה באופן אוטומטי אם  לא יושלמו "היו

חבר מליאה מציע שאותו מנגנון ייכנס לתוקף במרץ ולא באפריל  . ההליכים לפטור מהטלת בלו על הפחם

 . 1.3.2019 -הוסכם כי התאריך יהיה ה

 

 .אושר פה אחד: החלטה

 


