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 שלום רב,  

 

  –קול קורא רשות החשמל לשינוי מקבצי שעות הביקוש  הנדון:

 התייחסות מרכז השלטון המקומי

 

בשבועות האחרונים פרסמה רשות החשמל קול קורא, לשם קבלת התייחסויות 

 הציבור לשינוי מקבצי שעות הביקוש, שעל פיהם משולמים תעריפי החשמל. 

 

השינוי המוצע כולל שינוי דרסטי, בדמות ביטול מקבץ הגבע, וכן בדמות הסטת 

 מקבץ הפסגה לשעות הערב.

 

קף, על המודל הפיננסי הנלווה להקמת לשינוי המוצע ישנן השלכות רחבות הי

מתקנים פוטו וולטאיים על מוסדות חינוך ומבני ציבור בתחומי הרשויות 

 המקומיות. 

הוא צפוי להפחית את שקלול הצריכה העצמית, הקיימת במבני חינוך וציבור. כפועל 

הן עבור הקמה שבוצעה עד עתה,  –יוצא, תופחת בעשרות אחוזים כדאיות ההתקנה 

קילוואט, ותוארך משמעותית את  100של מתקנים מעל  -והן עבור הקמה בעתיד 

שויות שהקימו מערכות, תקופת החזר ההשקעה. הדבר צפוי לפגוע פיננסית בר

לצמצם  -להידרש לשינוי הסדרי המימון מול המוסדות הפיננסיים, ובהמשך 

משמעותית בסיכויי התקנת מערכות פוטו וולטאיות על גגות בינוניים וגדולים 

 ברשויות המקומיות.  

 

שינוי מוצע זה מתווסף לשינוי האסדרה התעריפית שבוצע בתחילת  -נבקש להדגיש 

הפחית אף הוא בצורה ניכרת, את הכדאיות הכלכלית של הקמת  , אשר2021

 קילוואט.  100מתקנים מעל 



  

 

בשיחתנו עימך ועם מנכ"ל משרד האנרגיה שבוצעו בזמנו, הצבעתם על כך ששקלול 

הצריכה העצמית צפוי, לשיטתכם אז, לספק תעריף הוגן עבור התקנת המערכות 

תרעותינו על השלכות השינוי, רשות הפוטו וולטאיות. הבהרנו אז, כי גם למרות ה

והתוצאה, על פי הידוע  –החשמל שינתה את תנאי האסדרה והפחיתה את התעריף 

לנו, הינה ירידה חדה ברישום לאסדרות של גגות בינוניים וגדולים ברשויות 

המקומיות. עתה מתברר, כי שקלול הצריכה העצמית שהוצע על ידיכם, לא יוכל 

 המקרטע הקיים כיום. לתמוך במודל הפיננסי 

 

במקום אסדרות תעריפיות מתמרצות הקמת מתקנים פוטו וולטאיים, אנו מגלים 

 לדאבוננו, המשך מגמה לשמיטת הקרקע הפיננסית עליה ניצב התחום. 

האם רשות החשמל אכן מתואמת עם מאמצי הממשלה, לעמוד בהגדלת  –תמהנו 

ת פליטות גזי החממה, או , ובהפחת2030בשנת  30%-ייצור החשמל במתחדשות ל

שהיא מתנהלת בחלל ריק? האם אינה מודעת לכך, שהחלטותיה ישליכו באופן ניכר 

על רשויות מקומיות, ועלולות להוות פיגוע פיננסי בסיכויי הרחבת הייצור הסולארי 

 בתחומי המרחב המוניציפאלי? 

 

 לאור זאת נבקשכם: 

אקטיבי, של מקבצי שעות לשלול באופן חד משמעי כל אפשרות לשינוי רטרו .א

 הביקוש והתעריפים הנגזרים מהם, ולמנוע פגיעה ברשויות המקומיות.

לא לקדם את השינוי המוצע, אלא לחילופין להיכנס לשיח עם השלטון המקומי,  .ב

על מנת לייצר תעריף הוגן, המתמרץ את הרחבת הפעילות הסולארית בתחומי 

 הרשויות המקומיות. 

 

 בברכה,

 

 

 

 העתק: 

 שרת האנרגיה והמים –גב' קארין אלהרר 

 שרת הפנים –גב' איילת שקד 

 שלמה דולברג  אטיהעו"ד איתן 

 מנהל כללי   מנהל כללי

 מרכז השלטון המקומי 15-פורום ה



  

 

 השרה להגנת הסביבה –גב' תמר זנדברג 

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי –מר חיים ביבס 

 15-ראש עיריית תל אביב יפו ויו"ר פורום ה –חולדאי מר רון 

 בישראל האזוריראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר השלטון  -מר שי חג'ג' 

 מנכ"ל משרד האנרגיה -מר אודי אדירי 

 מנכ"ל משרד הפנים –מר יאיר הירש 

 הסביבה להגנת המשרד מנכ"לית -גב' גלית כהן 

 בישראל האזורימנכ"ל מרכז השלטון  -מר איציק אשכנזי 

 מנכ"לים ברשויות המקומיות

 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר 

 רכזת אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר –גב' שני מנדל לאופר 

 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים ברשומ"ק –מר תומר ביטון 

 מנכ"ל אפעה ויו"ר איגוד התאגידים העירוניים –בורבא מר יצחק 

 גזברים ברשויות המקומיות

 15-מנהלת מחלקת תכנון וסביבה, פורום ה -גב' מאיה קרבטרי 

 מנהל תחום תשתיות ופיתוח עירוני, מרכז השלטון המקומי -מר עמיחי דרורי 

 מקומייועצת ומרכזת תחום איכ"ס, מרכז השלטון ה -גב' קרנית גולדווסר 
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