 8באוקטובר2015 ,
כ"ה בתשרי ,התשע"ו

מבזק אנרגיה
עדכון החלטת הרשות לשירותים ציבוריים  -חשמל
בדבר השתת תעריפים מערכתיים
אוקטובר 2015
 .1בחודש אוגוסט  2015פרסמה הרשות לשירותים ציבוריים חשמל (להלן" :רשות החשמל") החלטה בדבר
השתת תעריפים מערכתיים .סקירה מפורטת של ההחלטה והשלכותיה ,מצורפת לנוחותכם כאן.
 .2לאחרונה ,פרסמה רשות החשמל נוסח מעודכן של ההחלטה אשר כלל מספר שינויים מהותיים בהחלטה:
א .תחולה -בנוסח המעודכן נקבע כי ההחלטה תחול על )i( :בעלי רישיונות הספקה; ( )iiבעלי רישיונות
ייצור עצמי; ו )iii( -חברת החשמל לישראל בע"מ בכובעה כמספקת חשמל .המשמעות היא כי בשונה
מהנוסח המקורי ,התעריפים המערכתיים לא יושתו על יצרנים שאינם נדרשים לרישיון ייצור,
היינו על יצרנים המייצרים חשמל לשימוש עצמי בהספק שאינו עולה על  5מגוואט.
עוד קבעה רשות החשמל ,כי החלת התעריפים המערכתיים על יצרני חשמל שאינם בעלי רישיון,
תיבחן על ידה מעת לעת בשים לב להיקפי הייצור של יצרנים אלו.
ב .רטרואקטיביות -ההחלטה בנוסחה המקורי קבעה כי התעריפים המערכתיים יושתו למפרע החל
מיום  .1.6.2013עוד נקבע ,כי עד ליום  ,6.8.2015יחויבו יצרנים שהחלו לפעול קודם לקבלת ההחלטה
ב 90%-מהתעריפים המערכתיים השנתיים (בתוספת ריבית) .בהחלטה בנוסחה המעודכן התווספו
ההוראות הבאות ביחס לתקופה שהחל מיום  1.6.2013ועד ליום :13.9.2015


מספק בעסקה בילטראלית ישלם רכיב מערכתי אך ורק בגין החלק המשויך למקטע הייצור וכן
את העלויות האדמיניסטרטיביות (אלא אם כבר שילם אותן) .המשמעות היא כי מספק כאמור
לא יידרש בתשלום רטרואקטיבי של הרכיב בתעריף המערכתי המשויך למקטע ההולכה.
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יצרן בעל רישיון ייצור עצמי יידרש בתשלום מלוא רכיבי התעריף המערכתי .כמו כן ,נקבע כי
ככל שאין במתקן היצרן מדידת אנרגיה ,יתבצע חישוב התשלום למפרע בהתאם למקדם עומס
של  0.8וצריכה קבועה על פני כל שעות השנה .כחלק מכך ,בהחלטה המעודכנת התווספו יצרנים
נוספים שנדרשים לשלם תעריפים מערכתיים באופן רטרואקטיבי ,שלא פורטו בהחלטה
הקודמת (רותם ,משאב ,בתי זיקוק חיפה ונייר חדרה)



חישוב תשלום התעריפים המערכתיים למפרע יתבסס על הצריכה במש"בים השונים והתעריף
המערכתי בכל מש"ב .כחלק מכך התווספו לוחות לתעריפים המערכתיים ,בחלוקה מש"בית,
לשנים  2013ו.2014 -

 .3ישנה אפשרות כי בעתיד הקרוב יבוצעו עדכונים נוספים להחלטה .מוצע לעקוב אחר פרסומי רשות
החשמל בעניין ואנו נעדכן בדבר שינויים מהותיים ככל שיתקבלו.
לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין ,שותפה ,מחלקת אנרגיה
ותשתיות בטלפון  03-6074501ו/או במייל  anatkl@gkh-law.comאו לעו"ד דנה טל בטלפון
 03-6074423ו/או במייל  danat@gkh-law.comאו לעו"ד נעמה קורח-שריג בטלפון 03-6074553
ו/או במייל  naamako@gkh-law.comאו לעו"ד נעמה בטיש בטלפון  03-6074545ו/או במייל
naamab@gkh-law.com
משרד גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ( ,)GKHהנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל,
המונה למעלה מ 140-עורכי דין .למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי ,ובין היתר בתחום
מיזוגים ורכישות ,שוק ההון ,הייטק וטכנולוגיה ,בנקאות ,מימון ,ליטיגציה ,הגבלים עסקיים ודיני תחרות,
אנרגיה ותשתיות ,איכות הסביבה ,קניין רוחני ,דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' וידידיו .כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע
כללי ותמציתי בלב ד ,ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי .על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר
לנושאים שנדונו בחוזר.
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