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 201919.8.  מיוםישיבה טלפונית  –562 מס' מליאת הרשות ישיבת 

 

 

 

 

 נוכחים:

 מר אסף אילת, יו"ר רשות החשמל 

 מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה 

 מר הראל שליסל, רכז אנרגיה, אגף תקציבים, משרד האוצר

 מטעם משרד האוצרמר חיים פרננדס, נציג ציבור 

 

 

 צוות מקצועי:

 פיננסית -ד"ר תניב רופא, סמנכ"ל החטיבה הכלכלית 

 עו"ד מיכאל מקייה, יועץ משפטי לרשות

 , הלשכה המשפטית לימור בן יצחקעו"ד 

 גב' אסנת מרום, מזכירת המליאה

 

 

 יום:סדר          

-החשמל לבין חברות קרטל הבקרת עלויות הסכם הפשרה בין חברת  -שימוע אחר הצעת החלטה ל

GIS. 

 

 :דיון

התייחסויות  4בהמשך לפרסום השימוע בנושא, התקבלו ברשות הצוות המקצועי מציג את הנושא: 

התייחסויות אשר תמכו בשימוע  2שהועברו לעיון חברי המליאה במסגרת מסמך טענה מענה, מהן 

בעיקר שאלות אינפורמטיביות  האחת כללההתייחסויות שלא הביעו תמיכה.  2 -ובחוות הדעת ו

 כללה כמה הסתייגויות, כשהמהותיות שבהן הן והשנייה

 ,בהתאם למאמרים שונים . לטענתם,השיעור הנכון של הרווח הקרטליסטיבדבר טענה  .1

. לאחר בחינת הטענה נמצא כי המאמרים גבוה יותר מזה שהניחה הרשותשיעור הרווח 

, כפי שמפורט במסמך המקצועי שצורף לטענה שצוטטו בפניה כללו נתונים חלקיים בלבד

 מענה.

הפרוטוקולים נערכים בדרך של תמצות עיקרי הדיון ואינם כוללים נושאים שנקבע כי  
לפגוע בפרטיות של אדם או  אינם מתאימים לפרסום, כגון דיונים בעניינים העולים 

חברה, סודות מסחריים, סוגיות הקשורות לביטחון המידע, עניינים מנהלתיים 
 וכדומה



 

. 2013הוגשה בשנת י "חחהתביעה של ואילו  2008שנת בבריטניה התביעה הוגשה בטענה ש .2

 ,הפער הרלוונטי הוא פער השנים בין מועדי הפשרהכי  מסבירים לעניין הטענה השנייה

מכיוון  .2014 בשנת התקבלה  בבריטניההפשרה בעוד ש 2019י התקבלה בשנת "פשרת חח

ת חח"י עדיפה על פשר - 4%שנים בין המועדים כל עוד אחוז ההיוון נמוך מ  5שיש פער של 

 . הנומינליות במונחי סכום הפשרה מתוך סך הרכישותהפשרה בבריטניה 

חבר מליאה שואל האם נבחן כמה מקובל לקבל בפשרה ביחס לסך התביעה שהוגשה ונענה כי יש 

אפשר להשוות אליהם. המקרה הדומה ביותר הינו באנגליה, שם הפשרה היתה מעט מאד מקרים ש

כל עוד אחוז ההיוון אולם כאמור ,  22%מהתביעה ואילו בענייננו השיעור עומד על  18% בשיעור של

 . ת חח"י עדיפה על הפשרה בבריטניהפשרש נראה  4%נמוך מ 

רת החשמל, וזאת בהמשך להתייחסות לחב יותחברי המליאה דנים לעניין ההכרה בהוצאות המשפט

חוות לאשר את  שלב זהומחליטים להמשיך ולדון בנושא זה בהמשך, ובחברת החשמל לשימוע 

  , אשר תועבר למשרד המשפטים.בעניין ההכרה בפשרההדעת 

 


