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 מקצועי צוות

 :נוכחים

 החשמל רשות"ר יו, אילת אסף"ר ד

 , מנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי מר

 האנרגיה משרד מר יוסי אנגלנדר, נציג ציבור מטעם 

 משרד האוצרמר חיים פרננדס, נציג ציבור מטעם 

 משרד האוצראגף התקציבים, מר אמיר רשף, רכז אנרגיה, 

 

 גב' רעות רבי, המשרד להגנת הסביבה -משקיפה

 

 :מקצועי צוות

 פיננסית –דר' תניב רופא, סמנכ"ל החטיבה הכלכלית 

 עו"ד מיכאל מקייה, היועץ המשפטי

 סטפנסקי, מנהל מינהל החשמל איגורמר 

 דרורי, מחלקה משפטית אביעדעו"ד 

 מר אורן בן שמעון, אגף רישוי

 פחורי, אגף רישוי עלאאמר 

 גרשביץ, רפרנט אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר דודמר 

 קצבוי, יועץ בכיר ליו"ר יואבמר 

 , יועץ המנכ"ל, משרד האנרגיהרועי ישראלימר 

 לוי, ראש אגף מימון עוזמר 

 אסטרטגיה, ראש אגף נורית פלתרגב' 

 

 

 

 

 

 

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

 הקשורות לביטחון המידע, עניינים מנהלתיים וכדומה
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 המלצת מדיניות. –רפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל ה בנושא  דיון .2
 

 סדר ה 
 
 

 :דיון

 יו"רדבר  .1

 המלצת מדיניות –רפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל בנושא הדיון  .2

במשק החשמל ובחברת התייעצות לגבי הרפורמה ל העביר שר האנרגיה לרשות החשמל בקשה  11.5.2018ביום 

עמדת רשות החשמל לעניין שינוי מבני במשק החשמל ובחברת החשמל  במסגרת המכתב התבקשה . החשמל

 שעיקריו הם:

הפעלת חברה ממשלתית לניהול המערכת  שאינה מחזיקה נכסי ייצור או רשת ואשר תעסוק באופן  .א

 בלעדי בתכנון וניהול המערכת. 

צמצום היקף הפעילות של חברת החשמל במקטע הייצור באמצעות מכירת חמישה אתרי ייצור  .ב

וכן שטחי ייצור פוטנציאליים. בנוסף חברת החשמל לא תקים עוד תחנות כוח חדשות בעתיד, 

באורות רבין באמצעות חברת בת שתקים שני מחז"מים  1-4למעט שחלוף היחידות הפחמיות 

 .2022שהראשון בהם יתחיל לפעול  עד יוני  1200MW -בהספק מצטבר של כ

החלוקה תישמר ההולכה  יחברת החשמל תישאר מונופול במקטעי ההולכה והחלוקה. במקטע .ג

ספק שירות חיוני. החברה תמשיך להקים, לתפעל ולתחזק את מתקני רשת רישיון פעילותה כבעלת 

 ההולכה והחלוקה. 

פתיחת מקטע האספקה לצרכני מתח גבוה ומתח עליון לתחרות למספקים שאינם חברת חשמל,  

ובנוסף פתיחת התחרות לצרכני המתח הנמוך, לרבות הצרכנים הביתיים, ובלבד שאם נתח השוק 

ממספר הלקוחות במתח הנמוך בתקופת הרפורמה היא תוכל  60%-של חברת החשמל יפחת מ

 להשתלב בשוק התחרותי.  

הקמת פיקוח הולכה חדש על ידי חברת החשמל שיפעיל את מערכת ההולכה וההשנאה בהתאם  .ד

 להנחיות מנהל המערכת.

התייעלות בחברת החשמל והגברת הגמישות הניהולית בהתאם להסכם קיבוצי המהווה מקשה  .ה

 אחת עם יתר עקרונות המדיניות כאמור לעיל.

  

 קנות:לאחר בחינת הנושא ע"י הרשות, עולות מספר מס

קיימת דחיפות וחשיבות רבה להסדרת המבנה ואופן הפעולה של משק החשמל, בפרט לאור ניגוד  .א

העניינים המובנה הקיים היום במשק. חשיבות זו מתגברת לאור הכניסה הנרחבת של יצרנים פרטיים 

 למשק והצורך המשמעותי בשחלוף ובהקמת תחנות כוח חדשות.

החשמל מהווה בראייתנו צומת דרכים הכרחית לקידום משק הפרדת יחידת ניהול המערכת מחברת  .ב

החשמל בעתיד והיא צפויה להפחית משמעותית את ניגוד העניינים במשק, לקדם חדשנות, לקדם את 

 הסחר בחשמל, למזער עלויות לאורך זמן ולהבטיח תכנון מקצועי יעיל וארוך טווח של משק החשמל.

נוסף ליתרון משמעותי זה, הרפורמה המוצעת מגלמת יתרונות נוספים למשק. בכלל זה, הפחתת נתח  .ג

השוק של חברת החשמל במקטע היצור תוך מכירת אתרים ושטחים שישמשו להקמת תחנות על ידי 
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השוק הפרטי, מתן עדיפות לפיתוח הרשת, פתיחת מקטע האספקה לתחרות, הבטחת ההחלפה 

באתר אורות רבין במועד המבוקש, וכן ייעול וייצוב פיננסי של חברת החשמל  1-4 הנדרשת של יחידות

 ויצירת גמישות ניהולית לחברה.

לצד יתרונות משמעותיים אלו, הרפורמה אינה חפה מחסרונות. בפרט, הרפורמה אינה מבטיחה  .ד

ף, מתן הפרדה מקטעית מלאה במשק החשמל ולכן משמרת מידה מסוימת של ניגוד עניינים. בנוס

הבלעדיות במקטעי רשת ההולכה והחלוקה, ללא עיגון האפשרות להקמה על ידי גורמים אחרים, 

מגבילה את היכולת להבטיח האצה של פיתוח הרשת לפי צרכי המשק. כמו כן, מסתמנים סיכונים 

אפשריים בהקמת פיקוח ההולכה ובהרחבת תחומי הפעילות של החברה לעיסוקים בהם לא עסקה 

 עד כה.

 -לצד התועלות של הרפורמה בקידום מבנה משק יעיל ותחרותי, יישום הרפורמה כרוך בעלות של כ .ה

, כאשר עיקר העלות מיוחסת לתשלומי פרישה ותגמולים לעובדי חברת החשמל, ₪מיליארד  7.1

 הפורשים והנותרים, כחלק מההסכם הקיבוצי שמהווה חלק בלתי נפרד מהרפורמה. 

ת שהושג בהסכם הקיבוצי צפוי להיות כזה שעלויות התגמול לעובדים עם זאת, מתווה ההתייעלו .ו

יקוזזו במלואן על ידי ההתייעלות הכספית שתושג במסגרת תקופת הזמן של הרפורמה. לכן, גם 

בהינתן הכרה מלאה בעלויות הרפורמה, רכיב השכר בתעריף לא ישתנה בתקופת הרפורמה ולאחריה 

 הוא צפוי לרדת. 

 

ק החשמל ותיטיב , הרשות סבורה שהרפורמה המוצעת תקדם בצורה משמעותית את משסיכומו של דברל

 . נקבע מועד נוסף למליאה בעוד יומיים להמשיך ולדון בפרטי המסמך.עם צרכני החשמל

 

 

 

 


