
 

 

 2022.1.24 החלטת רשות החשמל מיום
 לצרכני חברת חשמל 2022עדכון שנתי לתעריף החשמל  - 62302מספר  החלטה

בזאת קובעת , ויתר סמכויותיה על פי דין, 1996-בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו

העלויות המוכרות לחברת החשמל לישראל בע"מ )להלן:  את ("הרשות" :)להלן החשמלרשות 

 כדלקמן:, 2022התעריפים לצרכני החברה בעדכון שנתי לשנת  את"( וחח"י" או "החברה"

 2021בהשוואה לעלות המוכרת לשנת  9.2%-בכתעלה  2022סך העלות המוכרת לחברה לשנת  .1

 הפירוט הבא: מיליוני ש"ח לפי 24,404ותעמוד על 

 :2022תחזית עלות מוכרת לפי מקטעים לשנת  .א
 מיליוני ש"ח ביאור עלויות הדלק

 6,372 3 עלות סל דלקים
  81  הון חוזר דלקים

  17  הון חוזר לקוחות
 6,469  סה"כ דלקים

  370-  ניכוי מנהל מערכת
 6,100  עלות בניכוי מנהל מערכת

   צור ללא דלקיעלויות י
  525 4 נכסים תשואה על

  1,896 4 פחת
  2,631 5 הוצאות תפעול

  116- 10 פיצוי בגין פיגור בעדכון )לכלל רכיב היצור(
  13  הון חוזר לקוחות

 4,949  סה"כ כולל הון חוזר לקוחות
 777- 7 ניכוי מנהל מערכת

 4,172  עלות בניכוי מנהל מערכת
   רכישות יח"פ

 7,558 6 עלות ללא ניכוי מנהל מערכת
 2,475- 7 ניכוי מנהל מערכת

 5,083  עלות בניכוי מנהל מערכת
 3,125 7 עלויות ניהול מערכת

 

   הולכה
  447 8 תשואה על נכסים

  882 8 פחת
  466 8 הוצאות תפעול

  15  הון חוזר
  21 5 תוספת פנסיה

  50 10 פיצוי בגין פיגור
  1,882  סה"כ הולכה

   חלוקה
  654 8 על נכסיםתשואה 

  1,243 8 פחת
  1,169 8 הוצאות תפעול

  23  הון חוזר
  120 5 תוספת פנסיה

  20 8 חדשנות
  96- 10 פיצוי בגין פיגור

  3,134  סה"כ חלוקה
  908 9 עלויות צרכן

 24,404  סה"כ עלות מוכרת
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 (: (GWh 2022תחזית האנרגיה המועברת בכל מקטע לשנת  .ב

 מש"ב עונה

צור יי

 נטו רכיב

 ייצור

כניסה 

 לרשת
 השנאה הולכה

קווי 

מתח 

 גבוה

 תחט"ר
קוי מתח 

 נמוך

 5,680 5,803 9,279 10,139 10,927 11,181 9,310 שפל חורף

 985 1,007 1,472 1,572 1,672 1,687 1,309 גבע 

 2,333 2,382 3,410 3,715 3,913 3,948 3,159 פסגה 

 6,752 6,897 11,735 12,763 13,978 14,224 11,612 שפל מעבר

 3,849 3,930 6,179 6,617 7,120 7,197 5,528 גבע 

 7,502 7,657 13,012 14,133 15,157 15,340 11,653 פסגה 

 3,986 4,070 6,362 6,843 7,340 7,469 6,298 שפל קיץ

 1,638 1,672 2,675 2,855 3,026 3,054 2,354 גבע 

 1,830 1,868 2,973 3,184 3,346 3,378 2,645 פסגה 

 34,557 35,286 57,096 61,820 66,480 67,479 53,868  סה"כ

 

 

 (: (GWh 2022תחזית צריכת החשמל לפי קבוצות תעריף של מספק חח"י החזויה לשנת  .ג

 

 

לוחות התעריפים המעודכנים הנגזרים מהעלויות המוכרות, מופיעים כנספח א' להחלטה זו, 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

 
 מכירת תחנות במסגרת הרפורמה: .2

גילום הפחתה  –הפחתת העלות המוכרת בשל השלמת מכירת תחנת "רמת חובב"  (א

מהעלות המוכרת בגין עודף התקבולים ממכירת אתר תחנת הכוח ברמת חובב. החזר 

מיליוני ש"ח. מחצית מסכום זה הופחתה בשנת  2,432השקעה לצרכני החשמל בסך 

פי קרן שווה. הפחתת  , פריסת ההפחתה חושבה על2022בשנת  השנייהוהמחצית  2021

מיליוני ש"ח  620תעמוד על  2022העלות המוכרת בגין התקבולים המיוחסים לשנת 

 מיליוני ש"ח במקטע ניהול המערכת.  620 -במקטע הייצור ו

תעו"ז  מש"ב עונה
 מ"ע

צובר 
 מ"ע

תעו"ז 
מ"ג 

מכירה 
 מרוכזת

תעו"ז 
 מ"ג

צובר 
מתח 
 גבוה

תעו"ז 
מ"נ 

מכירה 
 מרוכזת

צובר 
מתח 
 נמוך

תעו"ז 
 סה"כ ביתי כללי מאור מ"נ

 7,485 3,208 549 21 1,578 19 28 732 658 549 38 106 שפל חורף

 1,199 664 66 2 204 3 5 99 85 53 5 13 גבע 

 2,920 1,556 180 9 486 6 11 246 190 202 13 20 פסגה 

 9,220 4,092 445 36 1,777 27 29 989 954 605 54 211 שפל מעבר

 4,920 2,457 279 9 891 12 15 455 454 243 25 79 גבע 

 10,233 3,642 921 6 2,488 26 28 969 1,271 680 53 146 פסגה 

 5,290 2,516 265 15 993 13 16 450 582 277 30 134 שפל קיץ

 2,165 878 171 2 505 5 6 162 295 91 11 39 גבע 

 2,433 886 245 0 612 5 7 176 336 125 12 29 פסגה 

 45,866 19,899 3,123 100 9,537 115 145 4,279 4,826 2,824 240 778  סה"כ
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 –הפחתת העלות המוכרת בשל פרסום תוצאות מכרז מכירת תחנת "חגית מזרח"   (ב

ממכירת אתר תחנת הכוח גילום הפחתה מהעלות המוכרת בגין עודף התקבולים 

, כאשר 2022בשנת ₪ מיליוני  1,207בחגית מזרח. החזר השקעה לצרכני החשמל בסך 

במקטע ניהול יוחזרו מיליוני ש"ח  603.5-מיליוני ש"ח יוחזרו במקטע הייצור ו 603.5

 (. 12המערכת )ביאור 

 עליית מחירי הפחם העולמית: .3

לואה בעדכון התעריף הנוכחי, מחיר הפחם תוכר במ 2021הפיצוי בגין עלות הפחם לשנת  

 . בלבד 2022ינואר חושב על פי מחיר הפחם במשלוחים של חודש י 2022לשנת 

 , כדלקמן:2022עוד מחליטה הרשות על שינויים נוספים לשנת  .4

תיקנון לרכיבי התעריף הצמודים לשכר הממוצע במשק לאור מגפת הקורונה )ביאור  (א

5.) 

במהלך למקטע היצור, אשר צפויה להתקבל לגביו החלטה  ףתערי בסיסעדכון להחלת  (ב

מחליטה בהתאם לכך,  .עדכון זהתחילת ממועד ויוחל רטרואקטיבית  2022שנת 

 תהתשואה המשוקללפער שבין ל השווה סכוםהפחתת העלות המוכרת בהרשות על 

GWACC לבין התשואה המשוקללת  לנכסים במקטע היצורGWACC  לנכסים

 (.5)ביאור  בסיס הייצורעדכון לעד לקביעת  מקדימה הכהערכ במקטע הרשת

 . 1.2.2022תחילה: התעריפים הקבועים בהחלטה זו יכנסו לתוקף ביום  .5
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  ביאורים
 

 2020נתונים עיקריים ושינויים לעומת העדכון השנתי לשנת  - 1ביאור 
 

מיליוני  22,359מיליוני ש"ח בעדכון הנוכחי לעומת  24,404העלות המוכרת עומדת על  .1

 על פי החלוקה למקטעים הבאים: 2021ש"ח בעדכון השנתי לשנת 

 הפרש 2022 2021 מקטע

 2,037 15,354 13,317 ייצור

 111- 3,125 3,236 מערכתי

 104 5,016 4,912 רשת

 13 908 895 אספקה

 2,044 24,404 22,359 סה"כ

 

מייצרת שונות  2019לשנת  שהחלה בעדכון השנתיהקבוע לפי גודל חיבור . החלת התעריף 2

בתעריפים הספציפיים לכל צרכן, הנבדלים זה מזה בגודל החיבור של הצרכן לרשת ובהיקף 

 הצריכה השנתית.

 להחלטה זו. 'נספח בעלות הכוללת לצרכן הביתי מופיעה בדוגמה להמחשה ל
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 כללי - 2ביאור 
להחלטות  רשות החשמל מעדכנת את העלויות המוכרות לחברת החשמל, בהתאם .א

 הבאות:

: "בסיס תעריף למקטע היצור לשנים 1.2.2010מיום  289מישיבה  1החלטה מספר  (1

 "(.בסיס תעריף ייצור" )להלן: "2010-2014

: "קביעת תעריפים לשירותי ניהול של 6.8.2015מיום  471מישיבה  4החלטה מספר  (2

לשנת "( לקביעת העלויות 2015בסיס תעריף מערכתי מערכת החשמל" )להלן: "

2019 . 

"בסיס התעריף המערכתי לשנים  23.12.2019מיום  572מישיבה  6החלטה מספר  (3

-2021"( לקביעת העלויות לשנים 2020בסיס תעריף מערכתי " )להלן: "2024-2020

2020. 

: "בסיס תעריף הרשת עלויות מוכרות 8.1.2018מיום  534מישיבה  3החלטה מספר  (4

צרכנות במשק החשמל ותימחורן לשנים למקטעי ההולכה, החלוקה ושירותי ה

"(, ובהתאם לעלויות המוכרות הקבועות בסיס תעריף רשת" )להלן: "2018-2022

 "(.העלויות המוכרותבהחלטה זו )להלן: "

מגולמת התחשבנות בגין פערים בין תחזיות לביצוע עבור  2022בעדכון השנתי לשנת  .ב

 .2021ובין תחזית לאומדן עבור שנת  2020

 קובעת הרשות את העלות המוכרת על פי הנתונים בפועל. - 2020עבור שנת  (1

באופן חריג, בשל עליית מחירי הפחם המשמעותית ותמורות בצריכה שחלו ככל 

הנראה בשל מגיפת הקורונה, עדכון זה אינו מהווה "סגירת ספרים" עבור שנת 

2020. 

על נתונים בפועל מחושבת העלות המוכרת כאומדן המתבסס  - 2021עבור שנת  (2

השנה. נתונים אלו יעודכנו במועד העדכון  ליתרתותחזית  2021לשנת  הידועים

, במועד זה תיערך התחשבנות וההפרשים יבואו לידי ביטוי 2023השנתי לשנת 

בבסיס תעריף ייצור.  7באמצעות מנגנון "פיצוי בגין פיגור", בהתאם לפרק 

 (.10)ביאור 

מהווה תחזית של הרשות  2022כרת לשנת העלות המו - 2022עבור שנת  (3

המתבססת על נתונים שהתקבלו מחברת חשמל, נתונים שהתקבלו ממנהל 

המערכת ותחזיות צריכה משקית של הסטטיסטיקאים בחברה. הרשות ערכה 

התאמות וחישובים בהתאם למידע שהתקבל ובהתאם לבסיסי התעריפים 

, ותהפוך לסופית 2023נת שפורטו לעיל, עלות זו תעודכן בעדכון השנתי לש

. ההפרשים כאמור יבואו לידי ביטוי באמצעות מנגנון 2023בעדכון השנתי לשנת 

 "פיצוי בגין פיגור".
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  סל דלקים - 3ביאור 
 
 מיליוני ש"ח ומבוססת על הכמויות הבאות: 5,889היא  2020. העלות המוכרת לסל הדלקים לשנת 1

 

 

מיליוני ש"ח ומבוססת על הכמויות  6,000היא  2021העלות המוכרת לסל הדלקים לשנת  .2

 הבאות:

 

 

 באלפי טון()סופי  2020צריכת דלקים בפועל לשנת 

פחם  
 רוטנברג

פחם 
אורות 

 רבין
סה"כ גז  LNG גז תמר סה"כ פחם

 מזוט סולר טבעי

 1.24 3.86 320 8 312 793 455 337 ינואר
 0.21 2.06 275 14 260 693 394 299 פברואר

 1.43 1.58 233 54 178 666 405 261 מרץ
 0.37 1.37 194 15 179 441 217 223 אפריל
 3.01 5.32 271 37 234 522 308 214 מאי
 0.56 1.97 285 56 229 533 328 205 יוני
 1.66 3.22 460 65 395 579 399 180 יולי

 0.76 2.72 457 74 382 737 430 307 אוגוסט
 0.30 5.09 459 58 401 748 413 335 ספטמבר
 1.17 2.53 338 3 335 517 199 318 אוקטובר
 0.50 1.00 242 7 235 476 235 240 נובמבר
 1.41 1.53 250 0 250 516 286 230 דצמבר

סה"כ כמות 
 13 32 3,782 391 3,391 7,219 4,067 3,151 שנתית

סה"כ עלות 
שנתית מוכרת 
 )במיליוני ש"ח(

  1,812   3,873 188 15 

 )אלפי טון( 2021צריכת דלקים לשנת 

פחם  
 רוטנברג

פחם 
אורות 

 רבין
גז תמר  סה"כ פחם

סה"כ גז  LNG ולויותן
 מזוט סולר טבעי

 0.16 1.58 267 6 261 560 262 298 ינואר )בפועל(
 0.60 1.25 220 13 207 492 226 266 פברואר )בפועל(

 1.42 1.38 214 28 186 481 228 253 מרץ )בפועל(
 0.20 1.31 178 40 138 451 241 210 אפריל )בפועל(
 0.09 1.52 223 16 207 435 255 180 מאי )בפועל(
 1.29 2.61 259 0 259 493 239 253 יוני )בפועל(
 0.46 2.19 364 0 364 712 416 296 יולי )בפועל(

 0.80 3.04 408 8 400 728 458 270 אוגוסט )בפועל(
 0.41 0.89 285 11 274 621 329 293 ספטמבר )בפועל(

                 אוקטובר )בפועל(
234  

                     
240              474  218 4 222         

0.70  
        

1.62  

                 נובמבר )בפועל(
183  

                     
242              425  187 4 191         

0.87  
        

0.31  

                 דצמבר )תחזית(
211  

                     
367              578  207 4 211         

1.34  
        

0.83  
סה"כ כמות 

 8 19 3,041 134 2,907 6,451 3,503 2,947 שנתית

סה"כ עלות 
שנתית מוכרת 
 )במיליוני ש"ח(

    3,065     2,789          
131  

         
15  
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מיליוני ש"ח ומבוססת על ההנחות  6,372היא  2022סל הדלקים לשנת העלות המוכרת ל .3

 הבאות:

סל הדלק המוכר חושב על סמך הביקוש המשקי לחשמל בהתאם לעקום הביקוש החזוי  .א

ועל פי מצבת יחידות חברת  2021ספטמבר בהתאם לתחזית מנהל המערכת מ ,2022לשנת 

חשמל  ייצור לבסיס תעריף הייצור, מצבת יחידות היצור הפרטי, 1החשמל כמפורט בפרק 

בעסקאות בילטראליות, קוגנרציה ויצור עצמי ואנרגיה מתחדשת על פי האסדרות 

 הקיימות. 

מועדי הפעלה של יחידות היצור השונות הצפויים לפעול בשנה זו, לצורך קביעת תמהיל  .ב

 :2022הדלקים לשנת 

הספק  סוג מתקן פרטי ייצור יחידת
 נקוב

תאריך הפעלה לפי נתונים 
 חזויים

2+3צאלים  91 פוטו וולטאי    01/2022 
 06/2022 13 פוטו וולטאי אדלטק -עדנית 

70מחז"מ  ונאלי קונבנצי    644 09/2022 
 01/2022 109 רוח עמק הבכא

 09/2022 189 רוח רוח בראשית
פוטווולטאים מתקנים 

 במתח גבוה ובמתח נמוך
,5001 -כ פוטו וולטאי  פריסה על פני כל השנה 

 

 :2022הנחות צריכת הגז בתמהיל הדלקים  .ג

 .בגז ברמה משקית ייצור מגבלתאין  (1

 .אין מגבלת אספקת גז למשק החשמל (2

חברת החשמל נדרשת לצרוך ממאגר תמר כמות  -ממאגר תמר מדיניות צריכת גז חח"י (3

 .TOP-בהתחייבות ה Carry Forward -בשנה תוך ניצול ה BCM 2.4מינימלית של 

, נכון לתאריך 2021לפתוח את המחיר בחוזה תמר בחודש יוני  היו צריכות ותמרהחברה  (4

לרדת עד המחיר שנקבע בהסכם יכול  ההחלטה טרם נחתם ההסכם בין החברה לתמר.

עבור הצריכה עד ה  2022לשנת  ממחיר הבסיס ולכן המחיר שהרשות חישבה על פיו 25%

TOP  ממחיר הבסיס. 75%מהווה 

נקבע כממוצע המחירים שהחברה רכשה  TOP-מעבר לכמות ה MMBTUהמחיר ל   (5

להתקשרות בהתאם  2021והמחצית הראשונה של  2020מתמר במהלך הרבעון האחרון של 

תמריץ בגין הוזלת  בתיקונים להסכמי רכש הגז עם שותפי תמר ושותפי לוויתן.החברה 

, 14.06.2012על פי החלטת הרשות מיום  -עלויות רכישת הגז מהסכם בין תמר לחח"י 

 הבסיס הנוכחי מעבר עסקת הורדה במחירמתוך ה 30%הרשות תכיר לחברה בתמריץ של 

, החברה זכאית 25%-יופחת ביס כלומר לאור ההנחה כי מחיר עסקת הבס .15% -ל

העלות המוכרת לתמריץ  ( ביחס למחיר בסיס. סך15%-25%*)30%= 3% -לתמריץ של כ

 מיליוני ש"ח. 51זה עומדת על 

6) LNG -  שמירת אנייתLNG  לגיבוי במהלך כל השנה וריענון המלאי בחודש האחרון של

 .כל חצי שנה
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  יצור בפחם: .ד

ינואר חושב על פי מחיר הפחם במשלוחים של חודש  מחיר זה - 2022מחיר הפחם לשנת  (1

 ,2022בור חודש ינואר ע וכר לחברת חשמלשהנמוך מהמחיר החודשי  בלבד. מחיר זה 2022

ממוצע משוקלל של משלוחים משני החודשים האחרונים המוכר הוא שכן המחיר החודשי 

ם ממחירי מושפעינואר חודש  שלהמוכר י חודשהמחיר . מכיוון שההחודש הנוכחימו

, סברה הרשות כי לא נכון להסתמך על העלויות בחודש נובמברשל הפחם בחודש  גבוהים

 .2022ינואר ועל כן נלקחו רק מחירי משלוחי חודש  2022עבור שנת  זה

שניתן על ידי  1.10.2016פחמיות נעשתה לפי היתר הפליטה מיום יחידות ההעמסת ה (2

הפליטה(, כך שהן מופעלות במינימום ולאחר מכן היתר  –המשרד להגנת הסביבה )להלן 

הפעלה בגז בכל הכמות האפשרית בהתאם לאילוצים שלעיל, ולאחר מכן המשך העמסה 

 בפחם לפני שימוש בסולר.

 – 2020בהיתר פליטה לפי חוק אוויר נקי באתר אורות רבין מיוני  4יישום תיקון מס'  (3

ותר מיחידות באתר אורות רבין למשך התיקון קובע כי יש לבצע השבתה של יחידה או י

 .2022ימים בשנת  327

  .ש"ח לטון 104.6עומד על  2022לשנת שיעורי בלו על הפחם  (4

 25.02.2022עד  27.02.2021 -לצורך התקנת סולקנים מ 3השבתת יחידת רוטנברג  (5

 בהתאם ללו"ז של היתר הפליטה.

 .15/02/2022-הפסקת שתי יחידות של רידינג החל מ (6

 לצורך הסבה בגז. 2022עד סוף יוני  2022ממרץ  1יחידת רוטנברג השבתת  (7

והשבתתם בשגרה  2022החל מחודש יוני  2-1הפסקת העמסת יחידות אורות רבין  (8

 לצורך שימור היחידות. 2022החל מחודש ספטמבר 

 לשעה ברמה משקית. 600MWרזרבה סובבת:  .ה

 .06/2022בחודש באתר חגית  Eמכירת שני מחז"מים מסוג  .ו

 תמהיל הדלקים. – 5יתר הנחות היסוד הן כפי שמופיע בבסיס תעריף הייצור בפרק  .ז

 :2022להלן תמהיל הדלקים המוכר החזוי לחברת החשמל לשנת  .ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 0222תחזית  
 קווט"ש/BTU סוג דלק

 1,958 פחם אורות רבין )מ"ד(
 1,691 פחם רוטנברג

 3,649 סה"כ פחם
 1,012 גז אשכול
 25 גז רידינג

 755 חיפהגז 
 337 גז צפית
 645 גז חגית

 749 גז גזר
 152 רוטנברג בגז

 191 אורות רבין Hמחז"מ 
 3,866 סה"כ גז

 0 סה"כ מזוט
 13 סה"כ סולר

 7,527 סה"כ
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בעניין  12.06.2017מיום  518( מישיבה 1169) 13אין באמור כדי לשנות את החלטה מס' 

חברת החשמל עם שותפות תמר, לרבות בהתייחס לעלויות הכרה בעלות הסכם הגז של 

 הנובעות מהתחייבות רכישת הגז המינימאלית.

לפי עקום הביקוש החזוי של מנהל המערכת הידוע על פי  2022תחזית הביקוש לשנת  .ט

 תעודכן בשנה הבאה לפי עקום הביקוש שהיה בפועל 2021ספטמבר התחזית של 

 .GWH ,56274ומבוססת על סה"כ אנרגיה של 

לצורכי רענון המלאי, נכללו בעלויות ניהול המערכת.  LNGהעלויות העודפות של צריכת  .י

עלויות אלו נגרמות מהצורך ליתירות מערכת החשמל. הכמויות בתמהיל הדלק ליצור 

 המתרחשים באונייה המגזזת. LNGהחשמל אינן כוללות את איבודי 

 

וכמויות הדלקים  2022החשמל לשנת  ייצור על פי הנחות יסוד אלו להלן התפלגות .יא

 המוכרות יהיו כמפורט להלן:

 GWH ביחס  ייצור אחוז
 משקי ייצור לסה"כ

 50% 37,772 יצור ע"י חברת החשמל
 50% 36,790 מתחדשת ויצור עצמי ,יצור ע"י היצרנים הפרטיים

 100% 74,562 משקי ייצור סה"כ

 

 

 

 

 

 

 נקבעו על פי שיטת החישוב שנקבעה למחירי הדלקים המוכרים לחברה  עלויות הדלקים .יב

. מחירי ( לביאור זה1למעט האמור בסעיף ד) לבסיס תעריף הייצור 5בהתאם לפרק 

 ש"ח לדולר 3.2על  שעמדדלקים אלו כוללים שימוש בשער חליפין להמרה של בנק לאומי, 

 .(2021דצמבר )מחירי 

 

 

 

 

 

  

 0222תחזית  
 אלפי טון סוג דלק

 3,106 רבין )מ"ד(פחם אורות 
 2,682 פחם רוטנברג

 5,788 סה"כ פחם
 810 גז אשכול
 20 גז רידינג
 604 גז חיפה
 270 גז צפית
 516 גז חגית

 599 גז גזר
 122 רוטנברג בגז

 153 אורות רבין Hמחז"מ 
 3,095 סה"כ גז

 0 סה"כ מזוט
 12 סה"כ סולר

 8,895 סה"כ
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  על נכסים במקטע הייצור תשואה ופחת - 4ביאור 
 
מיליוני ש"ח, וההוצאות המוכרות  774עומדת על  2022התשואה המוכרת על נכסי הייצור לשנת  .1

 מיליוני ש"ח. 1,896על הפחת עומדות על 

ריכוז הנכסים במקטע הייצור עליהם מוכרות לחברה עלויות פחת ותשואה מופיעים בנספח ב'  .2

 להחלטה זו .

 וכרים לחברה:להלן שעורי התשואה המ .3

 :2020עדכון לשנת 

)ללא שינוי מהשיעור  1.52%יעמוד על  WMIL תהמשוקלל תשיעור הריבית השולי .א

 בעדכון הקודם(.

 (.ללא שינוי מהשיעור בעדכון הקודם) 3.36%יעמוד על  WAILשיעור הריבית הממוצע   .ב

שינוי )ללא  6.81%לנכסים במקטע הרשת יעמוד על  GREשיעור התשואה להון עצמי   .ג

 מהשיעור בעדכון הקודם(.

)ללא  4.22%לנכסים במקטע הרשת יעמוד על  GWACC שיעור התשואה המשוקלל .ד

 .שינוי מהשיעור בעדכון הקודם(

)ללא  5.71%לנכסים במקטע היצור יעמוד על  GWACC שיעור התשואה המשוקלל  .ה

 .שינוי מהשיעור בעדכון הקודם(

 )אומדן(: 2021עדכון לשנת 

 (. 1.86%)במקום  1.54%יעמוד על  WMIL תהמשוקלל תהשולי שיעור הריבית .א

 (.3.16%)במקום  3.11%יעמוד על  WAILשיעור הריבית הממוצע  .ב

)במקום  6.32%לנכסים במקטע הרשת יעמוד על  GRE שיעור התשואה להון עצמי .ג

6.26%.) 

)במקום  3.92%לנכסים במקטע הרשת יעמוד על  GWACC שיעור התשואה המשוקלל .ד

3.93%.) 

)במקום  5.54%לנכסים במקטע היצור יעמוד על  GWACC שיעור התשואה המשוקלל .ה

5.57%.) 

 2022עדכון לשנת 

 . 0.65%יעמוד על  WMILשיעור הריבית השולי המשוקלל  .ב

 .2.78%יעמוד על  WAILשיעור הריבית הממוצע  .ג

 .6.08%לנכסים במקטע הרשת יעמוד על  GREשיעור התשואה להון עצמי  .ד

 .3.60%לנכסים במקטע הרשת יעמוד על  GWACC ואה המשוקללשיעור התש .ה

 .5.32%לנכסים במקטע היצור יעמוד על  GWACC שיעור התשואה המשוקלל .ו

ויחול באופן רטרואקטיבי החל  2022בסיס תעריף הייצור עתיד להתעדכן במהלך שנת  .ז

תעריף ה היא כי העלות המוכרת בעקבות החלת בסיס כההערלת עדכון זה. יממועד תח

של שיעור התשואה צפויה הפחתה זאת בעיקר בשל  ,חדש צפויה להיות נמוכה יותר

מהעלות ₪ מיליון  250 -סך של ככמקדמה , הרשות מפחיתה בהתאם לכךהמשוקלל. 

 ( לבין5.32%לנכסים במקטע היצור ) GWACCהמוכרת המשקף את הפער בין 

GWACC ( 3.60%לנכסים במקטע הרשת).  תשואה פחתת הזו של ההערכה יצוין כי

 ,עדכון בסיס התעריף וצפויהבמסגרת נסמכת על עבודה מקצועית שנעשית ברשות 

בה של ואין בהחלטה זו כדי לקבוע מסמרות בג. 2022להסתיים במהלך שנת כאמור, 
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העלות המוכרת בעקבות החלת בסיס ייצור חדש ובהתאם להחלטה הסופית תתבצע 

 התחשבנות מתאימה. 

מחושבים על בסיס תחזיות בהתאם  2022ולשנת  2021ה המוכרים לשנת שיעורי התשוא .ח

 .2021אוקטובר חודש לנתונים הידועים ב

 

 הוצאות תפעול במקטע הייצור - 5ביאור 
 

 מיליוני ש"ח. 2,631עומדות על  2021הוצאות התפעול במקטע הייצור המוכרות לשנת  .1

לירידה בשיעור התעסוקה, בפרט בקרב בעלי הכנסות  ההקורונה, אשר הובילמגפת לאור  .2

נרשמה עלייה משמעותית במדד ה"שכר הציבורי" המפורסם ע"י הלמ"ס. על פי חוק נמוכות, 

משקפת  ואיננה בלבד עלייה מלאכותיתהביטוח הלאומי ונתוני משרד האוצר, עליית מדד זו היא 

 בהמשך להחלטת הרשות בפרט. ל ובחברות ממשלתיותלאת גידול השכר במגזר הציבורי בכ

לפיה מדד השכר הקובע לעניין התאמת הוצאות התפעול  השנה החולפת, לבעדכון השנתי ש

פי פרסומי ל 2019יעמוד על השכר הממוצע למשרת שכיר לשנת  2020במקטע היצור בגין שנת 

ד בהתאם לגידול במד 2021צאות תפעוליות אלו לשנת הוהעמדת מחליטה הרשות על , הלמ"ס

שכר חודשי ממוצע לתת מגזר ממשלה מרכזית לפי פרסומי הלמ"ס אשר לא הושפע מעלייה 

  המלאכותית כאמור.

יד' כי עלויות 1נקבע בסעיף  2014בדבר עדכון תעריף שנתי לשנת  21.1.2015בהחלטת רשות מיום  .3

יא כאשר ה ,התפעול הקבועות יחושבו בכל שנה על פי העלות לקוו"ט שנקבעה באותה ההחלטה

תחנת הכוח חגית )כמפורט  ה הצפויה שלמוכפלת במגוו"ט המותקן של אותה שנה. בשל מכירת

ביחס לעלות  6.5%-תפחת בכ 2022( העלות התפעולית הקבועה הבסיסית לשנת 12בביאור 

 (.2021ביחס לעלות בשנת  2.7%-שנקבעה בבסיס תעריף הייצור )ובכ

 

  



 

 

12 
 

 )להלן: "יח"פ"(רכישות מיצרני חשמל פרטיים  - 6ביאור 
 

, 1.7.2002, מיום 110להחלטת הרשות על בסיס התעריפים, מישיבה מס'  13בהתאם לסעיף  .1

 מתעדכנות עלויות חברת החשמל הנובעות מרכישת חשמל מיצרנים פרטיים.

 הרשות מכירה לחח"י בעלויות בגין רכישות חשמל מיח"פים על פי הפירוט הבא:  .2

 

 מיליוני ש"ח 

 2020-
אומדן -2021 בפועל  

  3,534  2,400 קונבנציונלי
  285  177 אגירה שאובה

  14  20 אחר
  3,833  2,597 סה"כ ללא מתחדשות

  2,405  2,000 פוטווולטאי
 20 21 רוח
  65  66 ביוגז

  601  426 סולארי-תרמו

 3,091 2,513 סה"כ מתחדשות

 6,924  5,110 סה"כ רכישות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יצור במתקנים פוטווולטאים על רקע נובע בעיקר מגידול בי 2022בשנת הגידול ברכישות מיח"פ  .3

 .יעדי הממשלהיישום 

  

 תחזית- 2022 

מיליוני  
אגורות  GWH ש"ח

 לקווט"ש
  0.29  12,506  3,594 קונבנציונלי

  0.64  314  202 אגירה שאובה
   34  17 אחר

סה"כ ללא 
  0.30  12,854  3,813 מתחדשות

  0.49 6,055  2,941 פוטווולטאי
  0.32  305  98 רוח
  0.43  240  105 ביוגז

  0.86  699  601 סולארי-תרמו
  0.51  7,299  3,745 מתחדשותסה"כ 

  0.38 20,153 7,558 סה"כ רכישות
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  עלויות ניהול מערכת - 7ביאור 

 . 2020העלויות מוכרות בהתאם למתודולוגיה שנקבעה בבסיס התעריף המערכתי 

  העלויות המוכרות של השירותים המערכתיים יעמדו לפי המפורט בטבלה זו:

 

שנת 
2021 

בעדכון 
2021 

   2022שנת 

 מיליוני רכיב
הפרש  ₪ מיליוני ₪

 ₪מיליוני ב
אג' 

 לקווט"ש

  0.53  46  367 321 עלויות אדמינסטרטביות

  0.33-  416  224- 640- פיצוי בגין פיגור לפי תחזית

  0.21  462  143 319- עלויות אדמינסטרטביות + פיצוי בגין פיגור

  0.12  44-  80 124 600עלות דלקים רזרבה סובבת 

  0.15  43-  106 150 עלות הון ותפעול רזרבה סובבת חחי

  0.28  20  190 169 עלות הון ותפעול רזרבה סובבת יחפ

  0.05  -  36 36 אגירה שאובה

  0.00  -  3 3 (42הסדר צרכנים להשלת תדר )אמת מידה 

  0.61  67-  416 482 סה"כ שירותי איזון המערכת

  0.98  140  671 531 גיבוי גנרציה
הסדרי צרכנים לניהול מחסור החשמל)אמות מידה 

  0.07  -  47 47 א(47, 47, 46, 43

  1.05  140  718 578 שירותי גיבוי סה"כ

  0.47  54  320 266 241עלות הסדרים 

  2.56  13  1,755 1,742 חובת רכישה אנרגיות מתחדשות

  0.06  -  38 38 מכ"מ רוח

  0.25  8-  173 181 חובת רכישה קוגנרציה
  0.12  -  84 84 מלאי סולר לחירום

  0.23-  15  155- 170- פשרה גז מצרי

  0.23  37-  157 194 קבועות LNGעלויות 
עלות עודפת הנובעת ממגבלות גז ) הרצה 

  0.33  175  230 54 אופטימאלית(

שינוי סדר העמסת היחידות הפחמיות, הנובע 
  -  294-  - 294 מאילוצי איכות סביבה

  1.78-  583-  1,222- 639- עודף תקבולים ממכירת תחנות חברת חשמל
  0.09  21 78 39 יכולת יצור בדלק משניבדיקת 

  -  -  - - בדיקות קבלה ליחידות חדשות

  0.19  3  132 129 פנסיה מקטע יצור -חוב עבר 

  0.43  4-  276 280 תעריף חברתי

 2.72  464-  1,866 2,312 סה"כ שירותים כלל מערכתיים

 4.58  71  3,143 3,235 סה"כ תעריף
 

 לצורך חישוב תעריפי ניהול המערכת תהיה כמפורט להלן:  2022סך צריכת החשמל החזויה לשנת 

  1,068  יצור עצמי
  67,610  צריכה משקי ללא ייצור עצמי 

  64,044  צריכה לצורך תעריף חברתי ללא רשות פלסטינאית
  68,679  צריכה לצורך תעריפי ניהול מערכת
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 . תעריף החברתי 1

הנובעות מהנחה  2021מיליוני ש"ח, בגין עלויות שנת  276עומדת על סך  2022העלות המוכרת לשנת 

 הניתנת בחוק משק החשמל לצרכני חשמל כאמור בחוק ובתקנות.

החזר העלות לחברת החשמל מזרח ירושלים )להלן: "חמ"י"( בגין ההנחה הניתנת  .א

, הנובע 2021-2020בור שנת לצרכני החשמל הנזקקים בתחום החלוקה של חברה זו ע

, יינתן באמצעות 2022מהפרשים בין התחזית מול הצריכה בפועל וכן אומדן לשנת 

הראשונים מתעריף הרכישה "מכירה  GWh 300אג' לקוט"ש על  1.41הפחתה של 

בספר לוחות התעריפים( שחמ"י מחויבת בו כלפי חברת  1-5.2מרוכזת במתח גבוה" )לוח 

עדכן בתחילת כל חודש בהתאם למדד האחרון הידוע בתחילת החשמל. הפחתה זו תת

 אותו חודש.

 1.41  ( המהווים החזר של2021)במחירי דצמבר ₪ מיליון  4.24 ההחזר לחמ"י בסך .ב

 כולל: GWh 300אגורות לקווט"ש על 

  (.בתחזית₪ מיליון  3.4לעומת )בפועל ₪ מיליוני  3.68: 2020לשנת  (1

₪ מיליון  3לעומת ) מעודכנתהתחזית ב₪ מיליוני  3.68: 2021לשנת  (2

  (.בתחזית

 .2022מיליוני של עבור שנת  3.60תחזית של : 2022לשנת  (3

 

 אדמיניסטרטיביותעלויות  .2

כוללות גם תשואה על הנכסים המיוחסים למקטע המערכתי. להלן  האדמיניסטרטיביותהעלויות 

 :2022פירוט העלויות בשנת 

עבור עלויות אדמיניסטרטיביות ותשואה של החברה ₪ מיליון  268-חברת ניהול המערכת  .א

 .59304בהתאם להחלטה 

עבור עלויות שיוחסו לפעילות ניהול המערכת ולאחר הפרדת ₪ מיליון  95 –חברת החשמל  .ב

(, נשארו אצל חברת החשמל. הרשות 2021חברת ניהול המערכת מחברת החשמל )נובמבר 

ההכרה בעלויות שלהן, וככל שיידרש  בוחנת את  הסיווג של פעילויות אלו ואת ושיטת

 תבוצע התחשבנות במסגרת העדכון הבא במנגנון פיצוי בגין פיגור.

 .53605מיליון עלויות הפנסיה המיוחסות למקטע המערכתי בהתאם  החלטה  4 .ג

לחברת ניהול חברת חשמל תעביר המופיעות בביאור זה,  האדמיניסטרטיביותבנוסף לעלויות  .3

ת לחברה באמצעות ות לעלויות "קדם פרויקטים לתכנון" ומוכרויוחסת המיואת העלו מערכת

₪ מיליון  2.4לתכנון תעמוד על  פרויקטיםבסיס הרשת. ההעברה החודשית עבור עלויות קדם 

 . 2021בהתאם להחלטה מהעדכון השנתי לשנת  בחודש אשר יחשבו כמקדמה

 הסבר לשינויים העקרים מהעדכון הקודם:להלן  .4

נכלל פיצוי משמעותי אשר לא נכלל  2021בעדכון של שנת  –ור לפי תחזית פיצוי בגין פיג .א

 .2022בשנת 

מתחדשות בהיקפים גדולים נוצר  מתקני אנרגיות בעיקר בשל הקמה של -גיבוי גנרציה .ב

  .עודף בגיבוי

בשל התייקרות מחיר הגז הנוזלי  -עלות עודפת הנובעת ממגבלות גז ) הרצה אופטימאלית(  .ג

 .MMBTU -דולר ל 17.0 -ל 7.5 -מ
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בשל התייקרות  -שינוי סדר העמסת היחידות הפחמיות, הנובע מאילוצי איכות סביבה .ד

מחיר הפחם אילוצי איכות הסביבה אינם משפיעים על העמסתו והוא היה מועמס באופן 

 מיזערי בשל עלותו הגבוהה גם ללא אילוצי איכות הסביבה.

 להלן. 12לפרטים ראו ביאור  -עודף תקבולים ממכירת תחנות חברת חשמל .ה

 

  (הולכה וחלוקה) רשת החשמל - 8ביאור 
 

 :(10וללא פיצוי בגין פיגור )ביאור  ,עלויות פנסיהללא  להלן העלויות המוכרות למקטעי הרשת. 1

 הולכה
 2020 2021 2022 

  447  443  445 תשואה
  882  850  829 פחת

  466  452  417 תפעול
  15  17  19 הון חוזר

  1,811  1,763  1,709 סה"כ
 חלוקה

 2020 2021 2022 
  654  684  704 תשואה

  1,243  1,191  1,129 פחת
  1,169  1,143  1,109 תפעול

  23  26  28 הון חוזר
  3,090  3,043  2,970 סה"כ

 

 עלויות תפעול .2

הרשת נקבעו עלויות תפעול באופן נורמטיבי כתלות באורך הקווים ובהיקף  תעריף בבסיס

 ההשנאה לכל שנה.

לחברת החשמל עלויות הפער בין עלויות התפעול לשנת הנורמטיביות ובין עלויות הוכרו בנוסף 

לשנה זו. עלות  2016התפעול בפועל של החברה, כפי שדווחו בדוחות הכספיים של החברה בשנת 

 .ש"חמיליוני  187הפער עומדת על סך של 

 עלויות התפעול: להלן תחשיב

 הולכה:
 2022 2021 2020 מקדם 

    6.19 קבוע
 6,268 6,199 5,715 0.7829 אורך רשת

 39,837 37,614 35,611 0.3951 היקף השנאה
 381,911 370,122 339,870  עלות יעילה

 53,029 53,029 53,029  מתווה התייעלות
 434,940 423,151 392,900  סה"כ עלות מוכרת לשנה

 7.24% 6.91% 6.02%  הצמדה
  466,436  452,405 416,550  עלות לאחר הצמדה

 חלוקה:
 2022 2021 2020 מקדם 

    9.53 קבוע
 52,356 50,599 48,657 0.2976 אורך רשת

 3,117,605 3,047,305 2,978,005 0.55 מספר מונים
 957,078 935,509 912,967  עלות יעילה

 133,341 133,341 133,341  מתווה התייעלות
 1,090,419 1,068,850 1,046,308  סה"כ עלות מוכרת לשנה

 7.24% 6.91% 6.02%  הצמדה
  1,169,382  1,142,745 1,109,291  עלות לאחר הצמדה
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 עלויות הון .3

 2022 -ו 2021ותחזית לשנת  2020עלויות ההון המוכרות עודכנו בהתאם לכמויות בפועל לשנת 

 והחלוקה חושב כלהלן:ועל פי מחירים נורמטיביים )עת"ר( חישוב התשואה לנכסי ההולכה 

 2020 2021 2022 

    רשת הולכה

 4,832 4,526 4,555 תחנות משנה

 3,292 3,153 2,521 400תחנות מיתוג וקווי 

 5,858 5,534 4,470 קווי מתח עליון

 19 21 22 נכסים בפחת מיוחד

 14,001 13,234 11,569 עלות הנכסים לסוף שנה

 13,694 12,487 11,617 עלות נכסים ממוצעת
    

 1,283 1,170 1,089 בניכוי מס נדחה
    

 12,411 11,317 10,529 בסיס נכסי הולכה
    

 3.6% 3.9% 4.2% תשואה משוקללת

 2.09% 2.34% 2.52% חלק הון זר

 1.52% 1.58% 1.70% חלק ההון העצמי

 447 443 445 תשואה לנכסים

 259 264 265 תשואה להון זר

 189 179 179 להון עצמיתשואה 

 553 553 553 הון חוזר

 2.8% 3.1% 3.4% ריבית מוכרת

 15.38 17.23 18.59 ריבית על ההון החוזר
    

 463 460 463 תשואה כוללת להון

 1.5% 1.6% 1.7% תשואה להון
    

    רשת חלוקה

 20,305 19,524 18,738 נכסים

 20,026 19,270 18,392 עלות נכסים ממוצעת
    

 1,876 1,806 1,723 בניכוי מס נדחה
    

 18,150 17,464 16,669 בסיס נכסי חלוקה

 2.09% 2.34% 2.52% חלק ההון הזר

 1.52% 1.58% 1.70% חלק ההון העצמי

 3.6% 3.9% 4.2% תשואה

 654 684 704 תשואה לנכסים

 378 408 420 תשואה להון זר

 276 276 284 תשואה להון עצמי

 834 834 834 הון חוזר

 2.8% 3.1% 3.4% ריבית מוכרת

 23.20 25.99 28.05 ריבית על ההון החוזר

 0 0 0 תשואה כוללת להון
    

 677 710 732 תשואה לנכסים

 1.5% 1.6% 1.7% תשואה להון

 

נערך על בסיס ספרי חברת החשמל. הפחת לשנים  2016חישוב הפחת לנכסים שהוקמו עד לשנת 

  שנה. 35ואילך חושב על בסיס ההשקעות שהוכרו ולתקופה של  2017
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 תמריצים בפיתוח רשת ההולכה .4

ב לתוכנית הפיתוח 3-א ו3פרויקטים שעליהם חלה ההחלטה הכלולים בסעיף  14היו  2021בשנת 

בידי השרים ומליאת הרשות. לאחר בדיקת מועדי  נתונה מועדי הפעלתם שסמכות דחיית

הסיום בפועל של הפרויקטים נמצא שחלק מהפרויקטים עדיין לא הסתיימו בשנה זו )מועד 

 2023פרויקטים החברה דיווחה שנידחו לסוף שנת  2(, 31.12.21-הסיום של הפרויקטים הוא ב

 3ישום מנגנון קנס/פרס יש ופרויקט אחד שולב בפרויקט אחר של החברה. לאור זאת, לצורך י

 פרויקטים כמפורט  להלן:

 פרויקט
עלות 

הפרויקט 
 )מלש"ח(

הקדמה/איחו קרדיט
 ר )ימים(

הגדלה/הפחת
 ה )מלש"ח(

 0.04- 92 0.02 9 תנובות-קו קיסריה
 0.32 275- 0.23 90 ט"ר צפון רמה"ג-קו חולה

 0 0 0.05 21 ציפורית-קו נצרת
 0.27  0.31 120 סך הכל

 0.31    שנתיזיכוי 
 0.58    זיכוי נטו

 0.27    השפעה על העלות המוכרת
 

 חדשנות .5

הכרה בעלות השקעה בחדשנות לצורך פיתוח יעיל של הרשת. הרשות מכירה לחברה בסך של עד 

לצורך השקעה בחדשנות לצורך שיפור רשת ההולכה והחלוקה. העלות  2022ש"ח לשנת  מיליוני 20

תחושב בסוף השנה בכפוף לבקרת עלויות ובהתאם למודל ההשקעה שיאושר במליאת הרשות 

 . 2022במהלך שנת 

הרשות תכיר  .בהתאם למגבלות הקבועות בחוק משק החשמלויצוין כי הכרה זו נעשית במשורה 

בעלויות חדשנות רק בפרויקטים בעלי חשיבות מיוחדת למשק החשמל הישראלי או כאשר ישנה 

הסתברות גבוהה שתתקבל תועלת נאותה לצרכני החשמל הישראלים, קרי ליצירת שירות שהוא 

Used & Useful .בעבור צרכני החשמל שמממנים את הפרויקטים 

 

 אספקה וצרכנות - 9ביאור 
 

בנספח א' בהתבסס על תעריפי הצרכנות כפי שמופיעים ₪ מיליוני  908מוכרת תעמוד על העלות ה

 להחלטה זו.
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  והסדרים חד פעמיים פיצוי בגין פיגור - 10ביאור 
 

 16 -לחודש בגין שינוי במחירי הדלק וב 1 -העלות המוכרת מחושבת פעמיים בכל חודש: ב  .1

מתעדכן בהתאם לעלות המוכרת השנתית פעם  . התעריף לצרכןיםלחודש בגין שינוי במדד

, 890, ישיבה 2בשנה או על פי המוקדם מבין אחד מהאירועים שנקבעו בהחלטת הרשות מספר 

 .21.1.2014תאריך 

ההפרשים בין העלות המוכרת לבין העלות בתעריף לצרכן בעבור השנה החולפת, נצברים 

יצוי השוטף( מעבר לעלות זו ומוחזרים לחברה או לצרכנים במועד העדכון השנתי )פ

 .התחשבנויות חד פעמיות נכללות גם הן באמצעות מנגנון זה

  כדלקמן:א יה 2020עלות הפיצוי במקטעים השונים בשנת  .2

 עלות במיליוני ש"ח  המקטע
 452- יצור* 

  1,484- מנהל מערכת*
 120- הולכה

 45 חלוקה מתח גבוה
-0.3 חלוקה מתח נמוך   

 

 התקבולים בגין מכירת רמת חובב.*כולל עודף 

 

  א כדלקמן:יה 2021עלות הפיצוי במקטעים השונים בשנת  .3

 עלות במיליוני ש"ח  המקטע
  -116 יצור* 

-1,446 מנהל מערכת*   
  50  הולכה

 28- חלוקה מתח גבוה
 68- חלוקה מתח נמוך

 

 *כולל עודף התקבולים בגין מכירת רמת חובב וחגית מזרח.

 .ספח ב' להחלטה זונפירוט הפיצוי מופיע ב    . 4

 

 אנרגיה מועברת והתפלגות צריכה - 11ביאור 
 

בבסיס תעריף הייצור החליטה הרשות על עדכון התפלגות הצריכה של כל קבוצות הצרכנים אחת 

לשנה במועד העדכון השנתי. הצורך לעדכן את התפלגות הצריכה על בסיס שנתי נובע מהשינויים 

הצפויים בדפוסי הצריכה על פני זמן בתלות במשתנים כלכליים, ביחסי המחירים בין המש"בים 

 ן רמות המתח השונות. השונים ובי

שחושבה  2022מתבססת על תחזית התפלגות צריכות חשמל לשנת המוצגת בהחלטה ההתפלגות 

 ועל תחזיות עסקאות התשתית של מנהל המערכת. חברת חשמל על ידי מחלקת הסטטיסטיקה של 
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 מכירת יחידות היצור של חברת החשמל – 12ביאור 
 

, 2018ביוני  3מיום  3859שאושר בהחלטת המשלה מס' במסגרת הסכם הרפורמה בחברת החשמל 

 נדרשה החברה למכור חמש יחידות ייצור.

 

 אלון תבור .1

 MRCהועברה החזקה של אתר תחנות הכוח אלון תבור מחברת החשמל ל  3.12.2019בתאריך 

Alon Tavor Power Ltd  מיליוני ש"ח. עודף התקבולים ממכירת התחנה  1,872במחיר של

 .2020ו בעדכון השנתי לשנת הוכר במלוא

 

 רמת חובב .2

 Ramat Hovavהוכרז הזוכה לרכישת אתר תחנת הכוח רמת חובב  10.6.2020בתאריך  .א

power Plant Limited Partnership  25.6.2020מיליוני ש"ח ביום  4,257במחיר של 

החברה קיבלה את מלוא התשלום  3.12.2020נחתם הסכם המכר בין הצדדים וביום 

 ומסרה את החזקה באתר לרוכש.

 ₪.מיליוני  2,432עודף התקבולים ממכירת התחנה עמד על  .ב

במקביל  בשל גובה עודף התקבולים ממכירת התחנה ועל מנת שתועלות הרפורמה יופנמו .ג

לעלויות יישומה בשנים הקרובות, החליטה הרשות לפרוש את התקבול העודף ממכירת 

)כולל ₪ מיליוני  1,278-כ 2021רמת חובב לשנתיים בשיטת קרן שווה ולהפחית בשנת 

 )כולל עלויות ריבית(. ₪ מיליוני  1,240 -כ 2022עלויות ריבית( ובעדכון הנוכחי לשנת 

נובע מרווחים צפויים של רוכש האתר מתשלומי זמינות עודף התקבולים מהמכירה  .ד

ומכירת אנרגיה אשר מיוחסים בעיקר למקטע הייצור. יחד עם זאת, מכירת האתר היא 

חלק מתהליך הרפורמה שצפוי כי יביא לתועלת משקית לכלל משק החשמל, על כל 

 מקטעיו. 

ות המקטע בכדי להביא לאיזון החליטה הרשות להפחית את מחצית הסכום מעלוי

 המערכתי ואת המחצית השנייה מעלויות מקטע הייצור.

 

 חגית מזרח .3

 East Hagitהוכרז הזוכה לרכישת אתר תחנת הכוח חגית מזרח  9.12.2021בתאריך  .א

power Plant Limited Partnership  מיליוני ש"ח. התמורה תשולם  1,602במחיר של

 . 2022ביוני  3עד ליום  לחברה על ידי הזוכה במועד העברת החזקה באתר, קרי

המורכב ממחיר ₪ מיליוני   1,207-על כצפוי לעמוד עודף התקבולים ממכירת התחנה  .ב

. סכום מלאי חלפים ועלויות נלוות, שווי שווי מלאי סולר ,המכירה בניכוי שווי הקרקע

 .ראשונית הניכוי עבר בקרת עלויות

 .2022הרשות החליטה להפחית את מלוא עודף התקבולים בשנת  .ג

מחצית הסכום מעלויות המקטע .ד., תופחת 2בהתאם לשיקולים שהוצגו בסעיף  .ד

 מעלויות מקטע הייצור.תופחת המערכתי והמחצית השנייה 

 

תו על פי הקיטון בהספק המוכר, עלויות התפעול המוכרות הקבועות במקטע הייצור יופח .4

. זאת על פי בכל אחת מהתחנות שנמכרהמשוקלל יעודכנו בהתאם על פי גריעת ההספק ו
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יד כי  1נקבע בסעיף  , בה2014בדבר עדכון תעריף שנתי לשנת  21.1.2015החלטת רשות מיום 

לטה ט שנקבעה באותה ההח"עלויות התפעול הקבועות יחושבו בכל שנה על פי העלות לקוו

 ט המותקן של אותה שנה."כאשר היא מוכפלת במגוו

מגוואט. שיעור הקיטון בעלויות התפעול ביחס  12,090ההספק המוכר בשנת הבסיס עמד על 

ושיעור גידול של  2021בשנת  3.8%של  קיטוןלעומת שיעור  6.5%לשנת הבסיס יעמוד על 

 קודם מכירת התחנות.  2018בשנת  10.7%

 ט(:"העלויות התפעוליות )במונחי מגוו חושבו ולהלן ההספק לפי

 
 

הספק 
2010 
)שנת 

 הבסיס(

הספק 
לפני 

מכירת 
 תחנות(

 2019 
 משוקלל 

 2020 
 משוקלל

2021 2022 
 משוקלל

  -  -  -  546  593  593 אלון תבור  
  -  -  1,070  1,159   1,159   810 רמת חובב  

 1,108 1,415 1,415 1,415 1,415 1,219 חגית מזרח
שאר יחידות 

 חח"י
9,560 10,223 10,223 10,223 10,223 10,223 

 11,308  11,636  12,706  13,341   13,388   12,090  סה"כ
שינוי לעומת 

 שנת הבסיס

 
10.7% 10.3% 5.1% -3.8% 6.5%- 
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  ייחוס עלויות רפורמה - 13ביאור 
החשמל אשר נכללות בעלות המוכרת, יהיו הרשות קובעת כי צבירת עלויות הרפורמה בחברת 

 כדלקמן:

  2019 2020 2021 

     ייחוס לתחום
     

 ייצור

 161 131 92 פרישה

 - - - אי קליטה ופער עלויות בבסיס תעריף

 161 131 92 סה"כ

 הולכה
 38 31 22 פרישה

 18 11 9 אי קליטה ופער עלויות בבסיס תעריף
 56 42 31 סה"כ

 חלוקה
 105 85 60 פרישה

 59 49 34 אי קליטה ופער עלויות בבסיס תעריף
 164 134 94 סה"כ

 צרכן

 44 35 25 פרישה
 56 47 32 אי קליטה ופער עלויות בבסיס תעריף

 108- 108- 108- פער בבסיס
 8- 26- 50- סה"כ

     

 373 280 166  סה"כ תפעול

     

     הקמה

 46 37 26  ייצור
 74 60 42  הולכה
 111 90 64  חלוקה

 232 188 132  סה"כ הקמה
     
סה"כ עלויות 

מיוחסות 
 לרפורמה

 288 442 561 

 

יממן את העלויות מהרפורמה הרפורמה במשק החשמל נקבע כי החיסכון ממשלה בדבר בהחלטה 

רכיבי  בתקופת הרפורמה נקבע כיעוד . ש"חמיליארד  6.5עלות זו עומדת על  .הכרוכות ביישומה

עלות השכר יישארו קבועים בתעריף ולא יחול בהם שינוי. לשם כך הרשות תקבע בכל שנה את גובה 

העלות הנצברת לרפורמה עד לגובה הסכום האמור. עם סיום צבירתו, תרד רמת עלות השכר בחברה, 

 בהתאם להתייעלות שנקבעה במסגרת הרפורמה.

 


