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 עדכון תעריף החשמל לצרכני חברת חשמל - 7.202227. יוםמ 63608  'סמ החלטה
 

 בהתאם להחלטותו , ויתר סמכויותיה על פי דין1996-בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו

-ו 1225"החלטה )להלן:  2010בפברואר  1-המיום  28901והחלטה  2018בינואר  8-המיום  1225הרשות 

 63006 להחלטה מס'ו 2022בינואר  24מיום  62302 'להחלטה מסבהמשך ו, "(", בהתאמה29801"החלטה 

"החלטה -ו 62302"החלטה )להלן:  2022עדכון התעריף השנתי לשנת  בעניין 2022באפריל  06מיום 

 כדלקמן: ("הרשות" :רשות החשמל )להלןבזאת   חליטה מ, (" בהתאמה63006

כך שסך העלות המוכרת "( החברהחברת חשמל לישראל )להלן: "לת והמוכר העלויותלעדכן את  .1

העלויות המוכרות לחברה מצורפות כנספח ₪. מיליוני  25,939עמוד על תו 8.8% לבשיעור שתעלה 

 א' להחלטה זו.

 מצורפים כנספח ב' להחלטה זו.התעריף ה לצרכני החברה בהתאם ללוחותהתעריפים לעדכן את  .2

 . 2022לאוגוסט  1 מיום: תחילה .3

 

 ביאורים:
 החל משבר אנרגיה עולמי אשר השפיע באופן משמעותי על מחירי 2021במחצית השנייה של שנת  .1

 רוסיה כל סוגי הדלקים. הסיבות לתחילת המשבר היו מגוונות אך הוא הוחרף עקב מלחמת

ל כתוצאה מכך מחירי האנרגיה והחשמ .2022אוקראינה שהחלה ברבעון הראשון של שנת ב

 במדינות רבות בעולם עלו משמעותית.

לעלות  ךחודשים האחרונים המשיע להשפעת המשבר על עלות ייצור החשמל בישראל, בגכל הנוב .2

עליו התבסס עדכון התעריף  ביחס למחיר ,140%-של למעלה מ בשיעורמחירי הפחם מדד בחדות 

ה מדד שער החליפין שעל, מדדים נוספים המשפיעים על העלות עלו, בפרט בנוסף .השנה בתחילת

  .3% -בשיעור של כ לצרכן שעלה מדד המחיריםו, 12% -בשיעור של כ

בעלות  20%-אשר משמעותה עלייה של כ ת מדדיםנכון לתחילת חודש יולי, נרשמה עלייעל כן,  .3

 .63006עלות המוכרת שהוכרה בהחלטה המוכרת ביחס ל

ש שינוי בעלות , ככל שי28901טה והחל 1225הרשות ות על פי כללי העדכון שנקבעו בהחלט .4

, על הרשות לעדכן את התעריף לפחות מהעדכון האחרון 5.5% -המוכרת של כל המקטעים ב

 .זאת על מנת לוודא כי לא נוצר פער משמעותי בין התעריף לעלויות בפועל .לצרכן

 6% -כ עליית מחירי הפחם והמדדים הרלוונטיים הובילו לעליה שלבחודש אפריל השנה, כבר  .5

 כן,  על .מאיחודש אולם אז נחתם גם צו הבלו אשר הוריד את רמת המחירים ב, עלות המוכרתב
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, 63006 החלטה במסגרת זאתהרשות את העלות המוכרת ואת המחיר לצרכן בהתאם,  נהעדכ

במלוא שווי הבלו על  שנתיים םבמונחי ₪ מיליוני 562-בכ המוכרת העלות הופחתה בגינה אשר

 ₪.מיליוני  23,840  על לאחר העדכון עמדה העלות המוכרת .הפחם שהופחת

ככל שמחירי הפחם ימשיכו להיות גבוהים משמעותית כי קבעה הרשות  באותה החלטה .6

הצורך בעדכון בשנית  ייבחן ,62302בהחלטה התעריף השנתי  מהמחירים שנלקחו בעת עדכון

בשל חוסר הוודאות לגבי המשך המלחמה והשפעותיה על מחירי  תעריף החשמל בהתאם.

הרשות ביקשה להמתין עם הפנמת מחירי הפחם בתעריף לצרכן ולבחון האם ממשיכה האנרגיה, 

 מגמת עליה או שמא מדובר בעליית מחירים קצרת טווח. 

רת נוצר צורך לעדכן את העלות המוכמחירי הפחם בעולם,  המגמה המתמשכת של עלייתלאור  .7

 ואת תעריפי החשמל.

להפחתת השימוש ועקרונות המדיניות של שרת האנרגיה יעדי הממשלה יחד עם זאת, לאור  .8

ח "אורות וולאור פרויקטים מרכזיים לייצור חשמל בטכנולוגיית מחזור משלוב בתחנת כ בפחם,

ח המופעלות בפחם ופחם, ופרויקט הסבת תחנות כבהמופעלות  1-4רבין" אשר יחליפו את יחידות 

ירידה משמעותית בשימוש בפחם. כתוצאה הקרובות  בשניםלהפעלה באמצעות גז טבעי, צפויה 

התעריף  ביחס לתעריף המוכר נכון למועד זה. לפיכךיפחתו עלויות יצור החשמל כי  צפוימכך 

 כתוצאה את הפער שייוצר בטווח הקצר של מספר שנים סביר בטווח זמניםשנקבע יוכל לכסות 

  .כאמור, והכל ברמת המחירים הנוכחית חלקי מעדכון

כיסוי  איב מדובר אין כי יובהר. כאמור לעיל המוכרת העלות את לעדכן הרשות מחליטה, כן על .9

 .מהצרכניםגבייה  דחייתב אלאעלויות, 

כפי שנעשה בהחלטה  עדכון שנתי מלא ואינו מהווהעדכון תעריף זה הוא עדכון שוטף יודגש כי  .10

המוכרת המתעדכנת בהחלטה זו מתייחסת רק לשינוי במדדים השונים המשפיעים  העלות .62302

)בעיקר מחירי הפחם(  הדלקיםעל מחירי גורמי היצור במשק החשמל: שערי חליפין, מחירי 

  ומדדים אשר נקבעו בבסיסי התעריף.

 ולמרכיבי לאור עליית מחירי הפחם האחרונים בחודשים שנצבר לגירעון הרשות התייחסות .11

 בעדכון ביטוייקבלו כמו גם השלכות ההצמדה החלקית למדדים ולמחירי הפחם, , אחרים תעריף

כמו כן, הרשות תבחן  .הרשות לכללי בהתאם השנתית עלויות לבקרת בכפוף, 2023לשנת  השנתי

 את סיווג העלות העודפת הנובעת מאילוצים מערכתיים של השימוש בפחם. 

את היתרי  עדכןעל מנת ל משרד להגנת הסביבהרשות החשמל פנתה לכפי שפורט בשימוע,  .12

נכון למועד זה המשרד  ח אשכול באופן שיאפשר להפחית את השימוש בפחם. והפליטה לתחנת הכ

שעות הפעלה לתחנת אשכול, והצדדים  2,000אישר לחברת החשמל תוספת של להגנת הסביבה 
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נוסף למספר צעדים נוספים אשר הרשות בוחנת . צעד זה, בבוחנים הגדלת היקף פעילות התחנה

יחד עם חברת נגה וחברת החשמל, צפויים להביא להפחתת השימוש בפחם בטווח הקצר, והרשות 

 .רואה לנכון לשקף את הפחתה זו לציבור

 

 


