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 6  מתוך 1 עמוד  

 

 הכנסת 
 מרכז המחקר והמידע

צו הבלו על דלק )הטלת בלו( )תיקון בנושא  2018בפברואר  20-ת דיון בעבור ועדת הכספים לקראמסמך זה נכתב 

תיאור הצו המוצע, השוואה בינלאומית , תיאור המצב הקיים כיוםהמסמך כולל  .2018–והוראת שעה(, התשע"ח

 .בלוהת עלאשל הלכות אפשריות שהניתוח ו של בלו על פחם

 בישראל מיסוי סביבתי .1

ולמשתמשים במטרה לגרום ליצרנים , זיהומי אוויר, מים וקרקעהפחתת היעד המרכזי של מיסוי סביבתי הוא 

צמצום להמטרה העיקרית של מס סביבתי היא יצירת תמריץ  להפנים את העלויות החברתיות להן הם גורמים.

כדי להניע צמיחה ממיסוי סביבתי בההכנסות  לנצל אתבנוסף, ניתן . המדינה הכנסות תהגדלולא  ,סביבהזיהום ה

ת תשימוש בהכנסות להפח גיןבוהן  סביבהזיהומי צמצום הן בגין מושג ה 1,"דיבידנד כפול"כלכלית, במה שמכונה 

 . ורווחים עבודהעל  יםיעילות המשק, כגון מספגום בל שוייםעמסים ה

( 2.8%משקל ההכנסות ממסים בישראל בתוצר ) 2013נכון לשנת  2בנושא מיסוי סביבתי בישראל, OECDלפי דוח 

(. אולם, בעוד שיעורי המסים על דלקים לתחבורה )בעיקר בנזיןOECD (1.3% )-גבוה מהמשקל בממוצע מדינות ה

פחם, . כך, שיעורי המסים על דלקים לייצור חשמל נמוכים יחסיתגבוהים יחסית לממוצע במדינות המפתחות, 

באופן , ממוסה CO2ואת הסיבה העיקרית לפליטות להלן(  2.1)ראו סעיף בייצור חשמל משמעותי ב המהווה מרכי

את שיעורי המס  ותלעלהממליץ  OECD-דוח ה .שהוא יוצר פחות מאומדני העלויות החברתיות משמעותי

 ייצור חשמל.ים לשהמושתים על פחם ועל סולר, המשמ

 תיותשימוש בפחם לייצור חשמל והשפעותיו הסביב .2

 ידי חברת החשמל-צריכת פחם על .2.1

 .2016עד  2004בשנים  לפי סוגי הדלקים במשקהתפלגות ייצור החשמל להלן מציגה את  1טבלה 

 3אחוזים(ב) 2016עד  2004בשנים סוגי הדלקים במשק לפי : התפלגות ייצור החשמל 1 טבלה

 אחר אנרגיה מתחדשת טבעי גז פחם שנה

2004 74.6% 12.4% 0.0% 13.0% 

2005 77.6% 9.0% 0.0% 13.4% 

2006 70.9% 18.1% 0.0% 11.0% 

2007 69.6% 19.8% 0.0% 10.6% 

2008 64.9% 26.0% 0.0% 9.1% 

2009 64.7% 32.6% 0.0% 2.7% 

2010 58.6% 39.0% 0.0% 2.4% 

2011 58.7% 35.1% 0.1% 6.1% 

2012 61.0% 17.1% 0.3% 21.7% 

2013 52.2% 44.1% 0.7% 3.0% 

2014 49.0% 49.5% 1.4% 0.1% 

2015 44.6% 52.6% 2.0% 0.9% 

2016 35.9% 61.1% 2.6% 0.5% 

 12.5- +2.6 +48.7 38.7- שינוי נ.א.

                                                 

מסוג  עליית הכדאיות של השימוש בגורם ייצור ,אפקט התחלופהמהעשויה לנבוע  מס בעל השפעה חיובית על התעסוקההיסט מדובר ב   1
 .ם היחסייםהעקב שינוי במחירי ,חומר גלםבגורם ייצור מסוג על חשבון השימוש עבודה 

2  OECD, Israel Policy Brief: Environment, January 2016. 
 .2017, אפריל 2016ח שנתי דורשות החשמל,     3

http://www.oecd.org/israel/israel-improving-effectiveness-of-environmental-taxation.pdf
https://pua.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/doch_pua_2015.aspx
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, ירידה 2016בשנת  35.9%-לכ 2004בשנת  74.6%-במשק ירד מכמשקל הפחם בייצור החשמל מהנתונים עולה כי 

 נקודות אחוז. 48.7, עלייה של 61.1%-לכ 12.4%-הגז הטבעי מכנקודות אחוז. בתקופה זו עלה משקל  38.7של 

, טבלה פוחתת והולכת בשנים האחרונותכמות צריכת הפחם השנתית בתהליך ייצור החשמל על ידי חברת החשמל 

 .2016-ו 2015את הכמויות בשנים  גהלהלן מצי 2

 20164-ו 2015ידי חברת החשמל בשנים -: צריכת פחם על2טבלה 

 (בש"ח לטון)מחיר  ש"ח( נימיליוברכישה ) )מיליוני טון( כמות שנה

2015 10.7 3,607 338.0 

2016 9.1 2,711 299.0 

מיליארד ש"ח )כולל  2.7מיליון טון פחם בסכום כולל של  9.1רכשה חברת החשמל  2016מהנתונים עולה כי בשנת 

יעמוד  2018החשמל, היקף רכישת הפחם בשנת לפי חברת ש"ח לטון.  299שכר עבודה משוייך(, בעלות ממוצעת של 

ידי חברת החשמל משתנות באופן ניכר לפי סוגי הדלקים, כמוצג -עלויות ייצור חשמל על 5מיליון טון. 7.8-על כ

 להלן. 3בטבלה 

 6עלויות ייצור חשמל של חח"י לפי סוגי הדלקים )באגורות לקוט"ש( :3טבלה 

 2016 2015 דלק

 11.2 12.4 פחם

 177.9 147.2 מזוט

 17.6 18.7 גז טבעי

 30.0 71.8 גז נוזלי

 129.1 110.2 סולר

 118.7 150.9 מתנול

אגורות  11.2-על כ 2016מהנתונים עולה כי עלות ייצור חשמל על בסיס פחם הינה הנמוכה ביותר ועמדה בשנת 

 גז טבעי ועלויות גבוהות באופן ניכר של דלקים אחרים. אגורות לקוט"ש 17.6לקוט"ש, לעומת 

 7זיהום אווירבגין השלכות בריאותיות  .2.2

סביבה, פי נתוני המשרד להגנת ה-בישראל תהליכי ייצור החשמל אחראים לשיעור גבוה מזיהום האוויר. על

של תחמוצות  ות בפליטירידה ניכרת חלה  2016-2013בשנים , 2016המבוססים על מרשם הפליטות לסביבה לשנת 

בגז חדה בשימוש נובעת מעלייה , אשר חמצני לאוויר מתחנות הכוח ומהתעשייה-תחמוצות גופרית ופחמן דו חנקן,

נוספים להפחתת  םומיישום אמצעילעיל(  1)ראו טבלה שימוש בפחם, במזוט ובסולר על חשבון חשמל  הטבעי לייצור

חמצני לא המשיכה -כמות הפליטה של פחמן דויחד עם זאת,  ביבה.המשרד להגנת הסזיהומים בהתאם לדרישות של 

 .בייצור חשמל 10%-עלייה של כ במקביל לגידול בשימוש בגז טבעי לייצור חשמל חלהשכן  ,2016-2015בשנים לרדת 

אלו, שיעור הפליטה לנפש של תחמוצות  של תחמוצות גופרית לאוויר בשנים ותבפליטיחד עם זאת, על אף הירידה 

ק"ג  2.23מדינות אירופה הוותיקות ) 15-ק"ג לנפש( גבוה פי שלושה מהשיעור הממוצע ב 9.61ופרית בישראל )ג

                                                 

 .2018בפברואר  19, כניסה: 30, עמוד 2016דוח כספי חברת החשמל,    4
 .2018בפברואר  15מר שמשון ברוקמן, מנהל יחידת הדלקים, חברת החשמל, שיחת טלפון,    5
 .2018בפברואר  19, כניסה: 30, עמוד 2016דוח כספי חברת החשמל,    6
 .2016, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דצמבר ח פחמיותהיבטים בפעילות תחנות כוארי, -להרחבה ראו: שירי ספקטור בן  7

https://www.iec.co.il/investors/Documents/year2016.pdf
https://www.iec.co.il/investors/Documents/year2016.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03874.pdf
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בהן רוב היחידות עדיין אשר מתחנות הכוח הפחמיות, הזיהומים פליטות עיקרית היא המשך הסיבה הלנפש(. 

 נדרשים לפי התקנות הקיימות באירופה. ה פועלות ללא אמצעי הפחתה

פרסם ארגון הבריאות העולמי דוח שבחן את העלות הכלכלית של השלכות בריאותיות שליליות הנובעות  2015בשנת 

מקרים  2,452 בישראלנגרמו  2010בשנת מזיהום אוויר במדינות אירופה, לרבות ישראל. לפי הערכת מחברי הדוח,  

ות מפליטות מכלי רכב ומתחנות )הנובע לעתים קרוב של מוות מוקדם כתוצאה מחשיפה לזיהום אוויר חלקיקי

 3.3%-ראל כתוצאה מזיהום אוויר בשנה זו מוערכת בככוח(. העלות הכלכלית של מקרי המוות המוקדם ביש

  8.מהתוצר הלאומי הגולמי של ישראל

בחן את בריאות הציבור במשרד הבריאות, מחקר עדכני שפורסם לאחרונה על ידי גורמים בכירים בשרותי 

, מצא 2015( בישראל בשנת PM29.5הבריאותיות )תמותה מוקדמת ותחלואה( של זיהום אוויר חלקיקי )ההשפעות 

 אנשים מתו בשנה זו כתוצאה מחשיפה לזיהום אוויר חלקיקי. עוד נמצא, כי ניתן לקשור 2,25310-ל 1,609כי בין 

, באותה פי המחקר-קי. עלמימי האשפוז בישראל בשנה זו למחלות הקשורות בזיהום אוויר חלקי 3.5%-11.4%

 1.75-מיליון דולר ל 544הנטל הכלכלי של תמותה ותחלואה הקשורים בזיהום אוויר חלקיקי בישראל נע בין השנה 

כי הערכה זו מתייחסת רק לסוג מזהם אחד, חומר חלקיקי, וכי יש צורך במחקרים  ,מיליארד דולר. חשוב להדגיש

 11בעיקר אוזון ותחמוצות חנקן( על תמותה מוקדמת בישראל.הבודקים את השפעתם של מזהמים נוספים )

מצדיקות יישום אסטרטגיות שונות  בריאותיות והכלכליות שתוארו לעילפי מחברי המחקר, ההשלכות ה-על

)טכנולוגיות ואחרות( להפחתת זיהום אוויר ממקורות תעשייתיים ותחבורתיים. המחברים קוראים להכנת תכנית 

משרדית לזיהוי ויישום אסטרטגיות הפעולה המיטביות )סביבתית, בריאותית וכלכלית( להפחתת זיהום -פעולה בין

צורך במחקר נוסף לזיהוי מוקדי זיהום אוויר ברמה המקומית, וכן בבחינת  האוויר בישראל. הם מדגישים כי יש

 אסטרטגיות משלימות להפחתת זיהום האוויר ממקורות אלו. 

מיליארד  9.2-על כ 2011העלויות החיצוניות של שימוש בפחם בישראל עמדו בשנת  3לפי דוח של צוות מיסוי ירוק 

 12ש"ח לטון. 726-ש"ח, או כ

בספטמבר  30-ב. ח"יידי ח-ות התקיים דיון ציבורי לגבי השימוש המותר בפחם לייצור חשמל עלבשנים האחרונ

של חברת  4-1ייסגרו יחידות   2022ד לשנת עמסמך הבנות בין שר האנרגיה לשר להגנת הסביבה, לפיו נחתם  2016

וזאת בכפוף להקמת מתקן ייצור חלופי המבוסס על גז טבעי, ופיתוח מספק של תשתיות אספקת גז החשמל, 

במרס  31 עד ליוםכי "שר האנרגיה לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, יגיש לממשלה,  עוד הוסכםטבעי. 

ת פעילות של יחידות ערכות משק החשמל והפעולות הנדרשות ליישום בעקבות הקפאיהצעה להחלטה בעניין ה 2017

1-4" .
13
 .2022ההחלטה תכלול את כל הצעדים ואבני הדרך הנדרשות שיבטיחו את סגירת היחידות עד יוני   

להחלטת ממשלה, בין השאר בשל חילוקי דעות בין משרדי  הבתחנת אורות רבין טרם הובא 4-1סגירת יחידות 

ת סדר ההעמסה של תחנות הכוח בתקופה שאחרי סגירת אנרגיה ואוצר( בנוגע לאופן קביע ,הממשלה )הגנת הסביבה

                                                 

1  World Health Organization, OECD, Economic cost of the health impact of air pollution in Europe, 2015.  
 5עודכן לאחרונה:  חלקיקים נשימים,מיקרון.  מתוך: המשרד להגנת הסביבה,  2.5שקוטרם לא עולה על  עדיניםחלקיקים נשימים   9

 . 2016בדצמבר  8, כניסה: 2015במרס 
שיעורי התמותה נבחנו באמצעות שלושה מודלים שונים, כך שנתון התמותה שמוצג לעיל הינו טווח התוצאות שהתקבלו במודלים   10

 השונים.   
11  Gary M. Ginsberg, Ehud Kaliner and Itamar Grotto, Mortality, hospital days and expenditures attributable to ambient 

air pollution from particulate matter in Israel, Israel Journal of Health Policy Research, 2016. 
 .2016, מרס תחליפי נפט לתחבורה - 3דוח הוועדה למיסוי ירוק משרד האוצר, רשות המסים,  12
בתחנת  4-1קידום החלטת ממשלה בנושא הערכות משק החשמל והפעולות הנדרשות ליישום החלטה על סגירת יחידות  -מסמך הבנות 13

 . 2016בדצמבר  5ידי רועי ישראלי, עוזר למנכ"ל משרד האנרגיה, -, הועבר בדואר אלקטרוני על2016בספטמבר  30הכוח אורות רבין, 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf?ua=1http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf?ua=1
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/PollutantHealth/Pages/Particles.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/PollutantHealth/Pages/Particles.aspx
https://ijhpr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13584-016-0110-7
https://ijhpr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13584-016-0110-7
https://taxes.gov.il/About/documents/dochotvaadot/misui03062016.pdf
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להפחית את השימוש בפחם באופן מיידי  2016בשנת שר האנרגיה , הורה 4-1היחידות. במקביל לדיון בנוגע ליחידות 

באמצעות שינוי סדר ההעמסה. כמו כן, בהיתרי הפליטה שהנפיק המשרד להגנת הסביבה לתחנות הכוח  15%-ב

, עד 19%-הורה המשרד להפחית את השימוש בפחם בכל שנה ב, 2016חשמל באוקטובר יות של חברת ההפחמ

החליט שר האנרגיה, בשיתוף השר להגנת הסביבה, כי חברת החשמל  2018. בינואר 2022בשנת  4-1לסגירת יחידות 

.2015-לבהשוואה  30%-תפחית את השימוש בפחם ב
14

במסגרת החלטה זו, תושבת לפי הודעת משרד האנרגיה,  

.2018בחדרה בסתיו  1-4מיחידות באופן יזום אחת 
15

 

 הצו המוצעתיאור המצב הקיים ו .3

)להלן: הצו(, שיעור הבלו החל היום על פחם  2018-ת שעה(, התשע"חצו הבלו על דלק )הטלת בלו( )תיקון והוראלפי 

, ולכן מחירו אינו מוש בוירמות כתוצאה מהשלטון( נמוך משמעותית מאומדן סך העלויות החיצוניות הנג₪  46)

 2018,16בינואר  11-מה 3371משקף את הנזק הסביבתי שהוא גורם. לאור זאת, ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 

זהו למעשה יישום חלקי של  2018.17בפברואר  1-לטון החל מה₪  102-הוחלט בצו להעלות את הבלו על פחם ל

לטון. לפי ₪  216-שבו הומלץ להעלות את הבלו על הפחם ל 2016,18דש מרס מחו 3המלצות דוח ועדת מיסוי ירוק 

 הצו, היישום הוא חלקי על מנת שלא לגרום לייקור תעריף החשמל באופן משמעותי. 

לטון, והעלות החיצונית של הפחם לאחר התקנת ₪  726לפי רשות המיסים, העלות החיצונית של פחם עומדת על 

נתונים אלה מלמדים, לפי הדוח, על קיומו של פער גדול מאוד בין העלויות  19לטון.₪  357עומדת על  סולקנים

והפנמת העלויות יכולה החיצוניות לבלו, וכפי שצוין לעיל, מחיר הפחם אינו משקף את הנזק הסביבתי שהוא גורם, 

לקים קשיח יחסית, ולכן לא ניתן להגדיל את היעילות הכלכלית במשק. לפי רשות החשמל, "הביקוש לחשמל ולד

לצפות לשינוי דרסטי בצריכת דלקים. אולם, בטווח הארוך, לאור הפנמת העלויות במחיר הדלקים ניתן לצפות 

להחלטות שקולות יותר בקרב הצרכנים בצריכת דלקים, חשמל או מוצרים התלויים בהם ולירידת הזיהום 

לאת הבלו על גז טבעי ועל פחם תייקר את מחיר החשמל במשק והתחלואה בהתאם." כמו כן, צופה הרשות, כי הע

  2016-2020.20בשנים 

 שיעורי הבלו על פחם בישראל ובמדינות המפותחות .4

 .2015שנת חשמל, בישראל ובמדינות המפותחות, נכון ללייצור בלו על פחם להלן מציג את ה 1תרשים 

 

 

 

 

                                                 

 .2018בינואר  17, בשימוש בפחם לייצור חשמל" 30%השרים שטייניץ ואלקין: "הפחתה של ת, משרד האנרגיה, הודעה לעיתונו  14
 .2018בינואר  3, הודעה לעיתונותמשרד האנרגיה,   15
 . 2018בינואר  11, גילום עלויות סביבתיות במיסוי דלקים: 3371משרד ראש הממשלה, החלטת ממשלה מס'    16
 לטון.₪  216ימוסה הפטקוק בסכום של  2019בינואר  1-כן נקבע בצו כי החל מה   17
, 187-190ל דלקים לחשמל ולתעשייה, עמודים: , נספח ג': הבלו עתחליפי נפט לתחבורה – 3דוח הוועדה למיסוי ירוק רשות המיסים,    18

 .2016מרס 
 חמצנית ותחמוצות חנקן על בסיס נתונים של המשרד להגנת הסביבה ושל חברת החשמל.-מגופרית דו 85%הונח שהסולקנים יפחיתו    19

 .189, עמוד תחליפי נפט לתחבורה – 3הוועדה למיסוי ירוק  דוח  20

https://www.gov.il/he/departments/news/reduction_coal
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Pages/2018/01-Jan/30percent-reduction-use-coal-electricity-generation.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Pages/2018/01-Jan/30percent-reduction-use-coal-electricity-generation.aspx
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3371_2018
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3371_2018
https://taxes.gov.il/about/documents/dochotvaadot/misui03062016.pdf
https://taxes.gov.il/about/documents/dochotvaadot/misui03062016.pdf


 

 
   

 6  מתוך 5 עמוד  

 

 הכנסת 
 מרכז המחקר והמידע

 21ג'יגהג'אול(אירו ל, 2015דצמבר ) המפותחות: בלו על פחם לייצור חשמל בישראל ובמדינות 1תרשים 

 

קנדה ובמדינות נוספות בפחם במדינות המפותחות נע בין אפס באוסטרליה,  לוג'יגהג'אהבלו על מהנתונים עולה כי 

, הבלו אירו לג'יגהג'אול 0.37-כאו אירו לטון,  10.8-כהוא . בישראל הבלו כיום בפינלנד אירו לג'יגהג'אול 4.8-לבין כ

 .2015שנת ב , דומה לממוצע במדינות המפותחותאירו לג'יגהג'אול 0.82או אירו לטון  23.9הוא  מוצעה

 המוצע הצושל לכות אפשריות הש .5

 אחר מיסים.לפני ולפחם בישראל, ת טון עלות רכישלהלן מציגה את  4טבלה 

 22לטון()₪ לאחר מיסים לפני וטון פחם בישראל, עלות רכישת : 4טבלה 

 משקל לטון פחם₪  מרכיב

 66.2% 350.3 לטון( בש"ח)מחיר טון פחם 
 19.3% 102.0 בלו
 85.5% 452.3  מחיר + בלוסך 

 14.5% 76.9  (17%) מע"מ
 33.8% 178.9  סך מיסים

 100.0% 529.2  מחיר סופי

בפברואר  19-עמד נכון ל )כולל שכר עבודה משוייך(ידי חח"י -עלטון פחם עלות רכישת בטבלה עולה כי  מהנתונים

, הרי הכולל את הבלולטון. מכיוון שהמיסוי הוא כפול, קרי, המע"מ מועמס על המחיר הסופי, ₪  350.3-על כ 2018

לטון(. המחיר הסופי עומד על ₪  76.9 –לטון, מע"מ ₪  102 –לטון פחם )בלו ₪  178.9-שסך המיסים עומד על כ

                                                 

שער . מחשבון המרה ,טון פחם 0.0341=  גיגהג'אול 1. יחס המרה: 2015, דצמבר מיסוי דלק בישראלמשרד האוצר, רשות המסים,    21
 .2018בפברואר  1-נכון ל₪: -אירוחליפין: 

 חליפין שער דולר לטון פחם. Retrieved: February 19, 2018Coal PriceTradingEconomics,  ;99.1 , "ב:בארה פחם טון מחיר  22
 . עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת.2018בפברואר  19-נכון ל ₪/דולר

https://energy.org.il/wp-content/uploads/2017/01/f5_%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91.pdf
https://energy.org.il/wp-content/uploads/2017/01/f5_%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91.pdf
https://www.convertunits.com/from/gigajoule/to/tonne+of+coal+equivalent
https://www.convertunits.com/from/gigajoule/to/tonne+of+coal+equivalent
https://tradingeconomics.com/commodity/coal


 

 
   

 6  מתוך 6 עמוד  

 

 הכנסת 
 מרכז המחקר והמידע

במחיר הסופי של הפחם מיום  ים, ולכן יכולים להיווצר שינויתנודתייםם הם לטון. יש לציין כי מחירי הפח₪  529.2

, משקל המיסים )בלו ומע"מ( 66.2%-ליום. משקל המחיר לפני המיסים )בלו ומע"מ( מתוך המחיר הסופי עומד על כ

 .33.8%-עומד על כ

 ריות:שבבלו על פחם יש כמה השלכות אפ תלהעלאה המוצע

 החשמל, וכתוצאה מכך התייקרות מחיר החשמל:גידול בהוצאות חברת 

 חח"י בשנים הקרובות וצאותהשפעת ייקור הבלו על פחם )לפי הצו( על הלהלן מציגה את  5טבלה 

 ₪23(מיליוני , ב2018)חח"י  וצאותהשפעת ייקור הבלו על פחם )לפי הצו( על ה: 5טבלה 

 לטון₪  מחיר

 46 כיוםמחיר 

 102 צומחיר מוצע ב

 56 הפרש במחיר לטון 

 7.8 מיליוני טון(ב) 2018-9-בצריכת פחם תחזית 

 400.4 ₪()מיליוני  2018חח"י בשנת  וצאותהפרש בה

 1-לטון החל מה₪  102לרמה של לטון ₪  56-בלו על הפחם בההתייקרות של  בהינתןה עולה כי בטבליתוח מהנ

 החודשים 11-, הכנסות חח"י יגדלו ב2018ת מיליון טון בשנ 7.8שלפי תחזית צריכת פחם של , הרי 2018בפברואר 

₪. מיליוני  436.8-כ, מדובר בגידול של 2019לפי תחזית צריכה דומה לשנת ₪. מיליוני  400.4-בכ 2018של שנת 

כן מחיר החשמל -כתוצאה מהתייקרות התשומות של חברת החשמל, צפוי כי רשות החשמל תכיר בהוצאות אלו ועל

 .בכמה אחוזים קרצפוי להתיי

 ים הקרובות:שנגידול בהכנסות המדינה ב

העלייה בהוצאות חברת החשמל בגין השינוי המוצע בבלו על פחם, כפי שתואר לעיל, מהווה למעשה גידול בהכנסות 

יש לציין כי לפי דוח מינהל הכנסות . 2019מיליוני ש"ח בשנת  437-וכ 2018מיליוני ש"ח בשנת  400-המדינה, קרי כ

לפי הצעת התקציב לשנת  ₪24.מיליוני  502-פחם בשנה זו על כ, עמדו הכנסות המדינה מבלו על 2015דינה לשנת המ

 25מיליוני ש"ח. 500-בכ 2019, משרד האוצר מעריך את תוספת ההכנסות בשנת 2019

 שינוי בזיהומי אוויר:השפעה על 

ידי שר האנרגיה, בשיתוף עם השר -רגולטורי עללעיל, סך צריכת הפחם בישראל נקבעת באופן  2.2כאמור בסעיף 

יחד עם זאת, ייתכן יבה, מתוך איזון בין שיקולי סביבה לשיקולי אבטחת אספקה סדירה של חשמל. בלהגנת הס

 שהעלאת הבלו המובילה לעלייה בעלות הפחם שצורכת חח"י, תוביל להחלטה על ירידה חדה יותר בשימוש בפחם.

 ישירים:ת מיסים תלהפחאפשרות 

לעיל, אחד היתרונות של מס סביבתי, בנוסף להפחתת זיהומים, הינו אפשרות להפחית מסים  1כאמור בסעיף 

 .ביעילות המשקעשויים לגרום לירידה , הישירים המוטלים על עבודה ורווחים

                                                 

דוח לשנת משרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה, : 2015הכנסות המדינה מבלו פחם בשנת עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת.   23
: מר שמשון ברוקמן, מנהל יחידת הדלקים, חברת החשמל, 2019-ו 2018. תחזית צריכת פחם לשנים 9, עמוד , פרק י"ג: מיסוי דלק2015

חודשים,  11-בוצעה רק ל 2018פי תחזית צריכת הפחם בשנת -. יש לציין כי חישוב ההפרש בהכנסות על2018בפברואר  15שיחת טלפון, 
 .2018בפברואר  1-היות שהבלו הוחל על הפחם החל מה

 .9, עמוד , פרק י"ג: מיסוי דלק2015דוח לשנת משרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה,   24
 .2018פברואר , 245, עמוד 2010, צעדים בתחום הכנסות המדינה בשנת 2019לשנת  תקציב המדינההצעת  משרד האוצר,  25

http://mof.gov.il/ChiefEcon/StateRevenues/StateRevenuesReport/DocLib/2015/Report2015_13.pdf
http://mof.gov.il/ChiefEcon/StateRevenues/StateRevenuesReport/DocLib/2015/Report2015_13.pdf
http://mof.gov.il/ChiefEcon/StateRevenues/StateRevenuesReport/DocLib/2015/Report2015_13.pdf
http://mof.gov.il/ChiefEcon/StateRevenues/StateRevenuesReport/DocLib/2015/Report2015_13.pdf
http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/Documents/BudgetMain_1.pdf

