
 
  18.11.2019מיום  568 ישיבה מס' רשות החשמל

 

הספק תעריף והקצאת  לקביעתהליך תחרותי תוצאות ( 56809) 9החלטה מס' 

 מתקנים המחוברים לרשת החלוקה המייצרים חשמל באמצעות גז טבעיל

 

שות להחלטת ר בהמשך, ויתר סמכויותיה על פי דין 1996 –ו "התשנ ,חוק משק החשמלבתוקף סמכותה לפי 

   :כדלקמןקובעת בזאת הרשות "( ההחלטה)" 563מישיבה ( 56308) 8' מס

ביחס לתעריף שפורסם בהחלטת רשות  29%יופחתו ב  4- 6.5התעריפים הקבועים בלוח התעריף  .1

 יופיעו המספרים: , כך שבטבלה המופיעה בלוח551מישיבה  2מס' 

   

עם שיעור הנחה הגבוה  תקינה הצעה שהציעו המתמודדים הם התחרותי בהליך לזכייה מועמדיםה  .2

 .29% –מ 

, 6473/19, 6464/19) נגד ההחלטה תלויות ועומדות ארבע עתירות לבג"צרשות החשמל מעדכנת כי  .3

אחד שנידון )עתירה צו ביניים וצווים ארעים שהוגשו במסגרתן נדחו  ארבעה (.6396/19, 6522/19

, 6464/19בעתירות ) נוספים נקבעו לדיון במסגרת הדיוניםצווי ביניים שני נדחה אף הוא.  (6396/19

6473/19 .) 

  להם: המוקצה הספקלהלן רשימת הזוכים בהליך וה .4

המותקן המצטבר  של מיתקני ייצור בגז  ספקהה סך

וואט -המחוברים לרשת לצרכן רשום אחד במגה

 מותקן

מותקן בש"ח לשנה וואט-ילותעריף הספק לק  

𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚0 

1וקטן או שווה ל  0גדול מ   291.10 

2וקטן או שווה ל  1גדול מ   269.80 

3וקטן או שווה ל  2גדול מ   241.40 

4וקטן או שווה ל  3גדול מ   216.55 

5וקטן או שווה ל  4גדול מ   191.70 

6וקטן או שווה ל  5גדול מ   183.18 

7וקטן או שווה ל  6גדול מ   174.66 

7גדול מ   166.85 

 



 
 המועמד לזכייה MWהספק מותקן ב  שם מציע 

 1.600 טמבור בע"מ

 5.000 אמרז בע"מ

 1.600 צח שפרון בע"מ

 2.500 דלק סן מיחזור בע"מ

 4.990 גלעם בע"מ

 1.000 לגיון אריזות מזון

 0.630 עלומים קב' בני עקיבא בע"מ

 5.000 נכסי אריאל מגדל אלקטרה ניהול בע"מ

 2.000 ( בע"מ1993תדירגן מוצרים מדוייקים )

 2.000 גזר סעד עיבוד ושיווק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

 2.000 צ.ל.פ תעשיות בע"מ

 2.400 ( בע"מ1993כפרית תעשיות )

 1.500 שירות בתי הסוהר

 2.500 עלבד משואות יצחק בע"מ

 3.990 ניהול והחזקות משואות יצחק אגש"ר בע"מ

 1.500 שירות בתי הסוהר

 1.000 שירות בתי הסוהר
 1.999 נציבים נכסים וציוד ב"מ

 5.000 נמל אשדוד בע"מ

 3.356 כתר פלסטיק בע"מ

 3.356 כתר פלסטיק בע"מ
 5.000 המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי )איכילוב(

 5.000 הכללית -מרכז רפואי סורוקה 

 5.000 הכללית -מרכז רפואי בלינסון 

 3.000 הכללית -מרכז רפואי קפלן 

 3.000 הכללית -מרכז רפואי העמק 
 5.000 בנק לאומי בע"מ

 2.000 משרד ראש הממשלה 

 4.000 משרד ראש הממשלה 
 1.200 שותפות מוגבלת -עמיר דגן  מכון תערובת 

 2.700 מור תעשיות פלסטיק, בע"מ

 9.000 יהודה פלדות

 2.430 אסם יניב בע"מ

 5.770 מפעלי גרנות אגודה שיתופית
 3.356 קיבוץ גן שמואל

 4.300 פינציה מפעלי זכוכית



 
 המועמד לזכייה MWהספק מותקן ב  שם מציע 

 5.000 שניב תעשיות נייר בע"מ

 1.000 א.ר.נ. מלונות טבריה בע"מ  

 4.000 סיראק אנרגיה בע"מ

 1.200 צ'אם מוצרי מזון בע"מ

 1.600 בע"ממתחם צלע 

 2.600 מגה אור אחזקות בע"מ

 2.600 פלקסטרוניקס )ישראל( בע"מ

 1.200 פלקסטרוניקס )ישראל( בע"מ

 1.300 ישקר בע"מ

 8.000 ישקר בע"מ

 1.600 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ -חקלאות שדה אליהו 

 2.000 ישקר בע"מ

 3.500 ישקר בע"מ
 1.200 ישקר בע"מ

 1.000 משהב"ט

 1.000 משהב"ט
 3.100 מקורות חברת מים בע"מ

 2.500 מגה אור החזקות בע"מ

 1.500 מגה אור החזקות בע"מ אורין ש.מ בע"מ

 1.500 מגה אור החזקות בע"מ

 4.000 משהב"ט

 4.000 משהב"ט

 3.100 מקורות חברת מים בע"מ

 5.000 רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

 5.000 מתקדמות בע"מרפאל מערכות לחימה 

 5.000 רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

 5.000 רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ
 2.700 ( בע"מ1987קורניש חן )

 2.000 גרין פרוסט פוד בע"מ
 1.200 אלון החזקות בע"מ -עין שמר 

 1.000 גומי עין שמר בע"מ

 2.500 משהב"ט

 2.500 משהב"ט

 3.000 טמפו משקאות בע"מ

 2.600 גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

 1.000 משהב"ט



 
 המועמד לזכייה MWהספק מותקן ב  שם מציע 

 1.600 קבוצת הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ

 2.500 משהב"ט

 2.000 משהב"ט

 2.000 משהב"ט

 2.700 עוגן נדל"ן מניב בע"מ

 1.200 נ.ר ספאטנק תעשיות בע"מ

 2.700 סולבר מוצרי חלבון בע"מ

 2.000 נכסי הר חוצבים בע"מ

 2.000 ג.ט.י. גנים טכנולוגים ירושלים בע"מ

 1.500 ופורג'ט בע"מ

 2.700 אסותא מרכזים רפואיים בע"מ

 3.500 אייץ' פי אינדיגו בע"מ

 1.203 טק בע"מ-מטל

 2.006 ( בע"מ1987קרוניש חן )

 2.200 אייץ' פי אינדיגו בע"מ

 3.000 קניון שער הצפון ניהול בע"מ

 2.600 קנדה( בע"מלט )ישראל -המ
 0.500 מאפית אגמי )נהמא( בע"מ

 5.000 משהב"ט

 5.000 אגש"ח בע"מ 2001פלזית 

 4.500 גניגר מפעלי פלסטיקה בע"מ

 2.700 פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע"מ

 1.500 יסכה רפאל בע"מ

 4.000 קלארק ישראל בע"מ-קימברלי

 4.999 שלם פתרונות אריזה בע"מ
 2.000 תל השומר בית החולים

 5.500 בית החולים תל השומר
 3.000 בית החולים תל השומר
 2.500 בית החולים תל השומר
 3.000 בית החולים תל השומר

 5.000 נכסי יהונתן ויונה ירושלים

 1.000 שטראוס פריטו ליי
 10.000 חיפה כימיקלים דרום בע"מ

 2.500 משרד הביטחון

 2.500 משרד הביטחון

 0.500 א.ע ביו אקולוגיה בע"מ



 
 המועמד לזכייה MWהספק מותקן ב  שם מציע 

 1.999 מילאות אגש"ח מרכזית בע"מ
 4.999 קיבוץ כנרת

 4.000 ריט רחובות בע"מ-אזו
 4.400 מליסרון בע"מ

 0.999 פוליזיו מוצרי פלסטיקה בע"מ
 4.000 מ.ל.א. הנגב יזמות והשקעות בע"מ

 0.999 פלסגד מוצרים פלסטיים אגודה שיתפוית חקלאית בע"מ

 1.500 קרטון בע"מבסט 

 1.700 אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

 5.000 התעשייה האווירית לישראל בע"מ
 2.500 התעשייה האווירית לישראל בע"מ

 2.500 התעשייה האווירית לישראל בע"מ
 2.500 התעשייה האווירית לישראל בע"מ
 2.500 התעשייה האווירית לישראל בע"מ

 5.000 לייצור משקאות בע"מהחברה המרכזית 

 4.100 מבשלות בירה בינ"ל בע"מ
 0.160 בע"מ 2011משק סלומון 

 0.100 שחר בע"מ -משתלות סלומון 

 0.100 פרחי שרת בע"מ

 3.500 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

 3.500 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

 1.500 מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ תנובה

 0.500 לכסמבורג תעשיות בע"מ

 2.000 ייצור מוצרי אריזה בע"מ -י.מ.א. 

 1.000 בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ-תל

 5.000 שפיר תעשיות בע"מ

 2.000 שפיר תעשיות בע"מ

 5.000 מרכז רפואי שמיר

 2.600 מרכז רפואי ברזילי אשקלון

 3.500 המרכז הרפואי לגליל )בי"ח נהריה(

 2.600 מרכז רפואי הלל יפה

 2.600 ( בע"מ1967סטארפלסט תעשיות )

 1.200 נגב מינרלים תעשיתיים בע"מ

 3.360 שופרסל בע"מ

 5.000 פתוח שאן בע"מ

 3.000 שפיר תעשיות בע"מ



 
 המועמד לזכייה MWהספק מותקן ב  שם מציע 

 2.500 הסתדרות מדיצינית הדסה
 2.500 הסתדרות מדיצינית הדסה

 1.500 בית החולים זיו, צפת

 2.000 פוריה -מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה 

 5.000 עוף עוז )שיווק( בע"מ

 1.600 עוף עוז )שיווק( בע"מ

 5.000 מרכז רפואי שערי צדק

 1.000 דור כימיקלים בע"מ

 0.999 פלציב עין הנצי"ב אגש"ח בע"מ

 5.000 שניב תעשיות נייר בע"מ

 4.400 שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מתנובה מרכז 

 2.000 מעגן התפלה בע"מ
 3.500 מקורות חברת מים בע"מ
 5.000 מקורות חברת מים בע"מ

 1.500 יוזמה רביבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
 3.356 מבשלות בירה בינלאומית בע"מ )עבור מפעל גת תעשיות מזון(

 1.000 בשבת )ע"ר(הוועדה לענייני אנרגיה 

 1.500 ( בע"מ1998פולג תעשיות פלסטיק )

 1.600 קמהדע בע"מ

 2.000 כברי מבנים ונכסים

 3.500 שמן תעשיות בע"מ
 2.000 פחמס אריזות בע"מ

 


