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 צוות מקצועי

 :נוכחים

 ד"ר אסף אילת, יו"ר רשות החשמל

 מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה 

 מר יוסי אנגלנדר, נציג ציבור מטעם משרד האנרגיה 

 משרד האוצרמר חיים פרננדס, נציג ציבור מטעם 

 מר אמיר רשף, רכז אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

 

 גב' רעות רבי, המשרד להגנת הסביבה -משקיפה

 

 :צוות מקצועי

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

 עו"ד מיכאל מקייה, היועץ המשפטי

 מר איגור סטפנסקי, מנהל מינהל החשמל

 משפטיתעו"ד אביעד דרורי, מחלקה 

 מר אורן בן שמעון, אגף רישוי

 מר עלאא פחורי, אגף רישוי

 מר דוד גרשביץ, רפרנט אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

 מר יואב קצבוי, יועץ בכיר ליו"ר

 מר רועי ישראלי, יועץ המנכ"ל, משרד האנרגיה

 מר עוז לוי, ראש אגף מימון

 גב' נורית פלתר, ראש אגף אסטרטגיה

 

 

 

 

 

 

 

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 בנושא הדיון  .2

התייעצות ל  ת שר האנרגיהבקשב בה דנו חברי המליאה 541התקיימה ישיבת מליאה מס'  13.5.2018ביום 

. לצורך גיבוש המלצת המדיניות של רשות החשמל לשר לגבי הרפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל

 הנושאים הבאים: ההיוועצות לצורך דיון ובמסגרתו עלובישיבה הוצגה טיוטה של מסמך 

 

חבר מליאה מציין שיש להדגיש במסמך את החיסרון של אי הפרדת פעילות ההולכה מפעילות הייצור  -

של חברת החשמל. בדיון הוסכם שנוסחו הנוכחי של המסמך כן מבטא את העובדה שקיים חיסרון 

 ואין צורך לערוך שינויים נוספים.מסוים באי הפרדה מלאה של פעילות ההולכה 

 חבר מליאה מבקש להוסיף בפרק המסקנות את התועלות של תחרות במקטע ההספקה. -

הצוות המקצועי מציין שנושא זה היה במחלוקת ולבסוף נקבע שהרשות  -סמכויות פיקוח ההולכה  -

ניהול המערכת חברת בין תהיה רשאית לקבוע בהסדרה את אופן חלוקת הסמכויות בין חברת החשמל ל

בכל הנוגע לתפעול הרשת ועד שהיא תעשה זאת לחברת החשמל תהיה שליטה מסוימת על תפעול 

הרשת. חבר מליאה שואל אם העובדה שלחברת החשמל תהיה יכולת טכנית לתפעל את הרשת תגביל 

את יכולת הרשות לקבוע הסדרה כזאת או אחרת. הצוות משיב שהיכולת הטכנית תהיה קיימת כפי 

 נראה בכל מקרה לשתי החברות וההסדרה תקבע את הסמכות.ה

 אופן יישום הרפורמה נדון  -

 חברי המליאה מבקשים מהצוות המקצועי שיציג להם את השווי התעריפי של התחנות הנמכרות. -

משמעות הרפורמה בכל הנוגע למקטע החלוקה. חבר מליאה שואל האם המבנה שסוכם יכול דיון על  -

ניות של חיבור מתקני גז ברשת החלוקה ובעיקר קוגנרציה. הצוות המקצועי להפריע ליישום המדי

 מסביר את העקרונות ומסביר שלא תהיה פגיעה במתקני קוגנרציה.

חברי המליאה מבקשים שתועבר להם חוות הדעת של הממונה על השכר בנוגע להסכם השכר עם עובדי  -

 חברה חיצונית. החברה וכן חוות דעת נוספת שהוכנה עבור הרשות על ידי

נתחי השוק הצפויים לאחר יישום הרפורמה כך שיופיע נתח השוק  אתחבר מליאה מבקש לפרט יותר  -

של חברת החשמל מסך ההספק הקונבנציונלי  ומסך ההספק הכללי. כמו כן מבקש להוסיף נתח שוק 

 במונחי ייצור.

חבר מליאה מציע שמסמך ההתייעצות יכלול גם הסתכלות לתקופה ארוכה יותר מתקופת הרפורמה  -

שנים הבאות. בדיון סוכם שקשה  15על מנת להשוות בין הרפורמה לבין מתווה עסקים כרגיל לאורך 

מאד לתת תרחיש של עסקים כרגיל לטווח ארוך כ"כ ובכל מקרה המסקנה היא שתועלות הרפורמה 
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תחנות על ידי חברת החשמל, כחלק מהרפורמה המתגבשת, ובתנאי על מנת להבטיח מכירת 

שיתוקן חוק משק החשמל ושמדיניות הממשלה בנושא תיושם, מתעתדת רשות החשמל לפרסם 

אסדרה אשר תחול על יצרנים שירכשו תחנות כוח מחברת החשמל לישראל. במסגרת זו, תפרסם 

 ללו, בין היתר, את הרכיבים הבאים:הרשות עקרונות לפיהם תקבע את האסדרה. העקרונות יכ

התמורה לחברה בגין מכירת האתרים תהיה בשווי הוגן של הנכס ובכל מקרה לא תפחת משווי   .א

המכירה, בתוספת שווי הקרקע, כפי שיקבע על ידי הרשות. לעניין זה, שווי המכירה הוא השווי 

של הליך המכירה, לרבות בשל התעריפי של האתר בתוספת  עלויות נוספות שייווצרו באופן ישיר ב

 פינוי ובינוי של תשתיות חברת החשמל שיפונו מהאתר האמור.

 התמורה אשר תשולם לחברה בגין מכירת האתר תשולם במזומן במועד מסירת החזקה בו.  .ב

התמורה לחברת החשמל בגין הנכסים שתמכור לחברת מנהל המערכת במסגרת הרפורמה תהיה 

כסים, כפי שמוכר על ידי רשות החשמל. התמורה אשר תשולם לחברה בגובה השווי התעריפי של הנ

כל האמור לעיל כפוף לבקרת עלויות על  בגין המכירה תשולם במזומן במועד מסירת החזקה בו.

 ידי רשות החשמל. 

מכירת אתרי הייצור של חברת החשמל במסגרת הרפורמה תהיה בהליך תחרותי בנוסף מובהר כי 

החשמל בהתאם לאסדרה שתפורסם על ידי רשות החשמל. בנוסף תמכור שיקודם על ידי חברת 

בהתאם  חברת החשמל נכסים לחברה הממשלתית לניהול המערכת שתקום במסגרת הרפורמה

בהתאם להסכמי המימון של חברת החשמל, חלה עליה החובה לקבל שווי  .לשווי התעריפי שלהם

 הוגן לנכסים הנמכרים על ידה.

יתירה מכך, מובן הוא שבהיעדר רפורמה, היה נושא צרכן החשמל בשווי התעריפי של תחנות כוח 

 אלה. אשר על כן, אין באמור בהחלטה זו כדי לשנות ממצבם של צרכני החשמל, בעקבות הרפורמה. 

אין באמור בהחלטה זו כדי להביע עמדה ביחס לשימוש שתקבע הרשות לתמורה הנוספת מעל 

פי שתתקבל ממכירת האתרים, ככל שתתקבל, זאת לרבות בדרך של שימוש בתמורה השווי התערי

                          הקרקע לצורך כיסוי עלויות הרפורמה.על 

 החלטה: מאושרת פה אחד

עלותה גם בהסתכלות על תקופת הרפורמה בלבד וברור שהסתכלות לטווח ארוך יותר רק  עולות על

תחזק את המסקנה כי למעשה אין עלות נוספת לרפורמה בתום התקופה אך חלק ניכר מן התועלות 

 נשאר.

חבר מליאה מבקש להוסיף הבהרה ברורה שהתמורה   -האסדרה לרוכשי האתרים של חברת החשמל  -

 שמש למימון עלויות הרפורמה.משווי הקרקע ת

חברי המליאה מבקשים לראות תחשיב לשימוש של חברת   -התחייבות חברת החשמל לספק הגז הטבעי -

 החשמל בגז לאחר יישום הרפורמה כדי לוודא שאין סיכון.

את הרשות להכיר חייב יהיועץ המשפטי  מסביר שמימוש עקרונות המדיניות  –עלויות הרפורמה  -
 ות ממנהבעלויות הנובע

 

 סוכם כי הערות חברי המליאה יופנמו בטיוטה סופית שתישלח לאישור חברי המליאה.
 

 ידם פה אחד.-ומאושר על 17.5.2018 נשלח לאישור חברי  המליאה ביוםהנוסח הסופי הערה:                     

 

  עקרונות מכירת תחנות כוח חברת החשמל –הצעת החלטה  .3
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 חברת החשמל TOPהתחייבויות  –הצעת החלטה  .4

 
 

והעדכון של החלטה זו  14.6.2012מיום  377מישיבת מליאה מס'  1בהמשך להחלטה מס' 

ובהמשך לשאלה שעלתה אגב דיוני  12.6.17מיום  518מישיבת מליאה  13בהחלטה מס' 

אם יימכרו תחנות הייצור בהתאם להתחייבות בהחלטה כי הרפורמה, מבקשת להבהיר 

 TOP -ל החברה לעמוד בהתחייבויות החברת החשמל לישראל, וכתוצאה מכך לא תוכ

כמשמעותה בהחלטה, לא ייראו בזה הפרה של תנאי ההחלטה ובלבד שפעלה החברה 

 בהתאם לקבוע בהחלטה, בפרט בעניין הניסיון למזער עלויות.  

במסגרת ביצוע רפורמה במשק החשמל, התחייבה חברת החשמל לישראל עוד מובהר כי 

. חברת החשמל לא תפצל את MW 4500הספק כולל של למכור חמישה אתרי ייצור בגז ב

הסכם הגז שלה לתחנות שתימכרנה, ואלה ימכרו ללא הסכם גז. במקביל למכירת 

התחנות, עתידה המדינה לתקן את חוק משק החשמל כך שחברת החשמל לישראל תקים 

 באתר אורות רבין. 1200MW -שני מחז"מים בהספק של כ

, רשות החשמל לישראל מבהירה שאם חברת החשמל לא 377 לאור הקבוע בהחלטה

תשתמש במלוא התחייבות רכישת הגז המינימאלית בהתאם להסכם הגז שלה עם שותפות 

תמר בעקבות מכירת התחנות נשוא התחייבותה, וככל שעמדה ביתר התנאים הקבועים 

 .יוכרו עלויות הגז לחברת החשמל לישראל בהתאם להחלטה 377בסעיף ב להחלטה  

צריכת הגז של החברה, בהינתן מכירת האתרים והקמת ההספק  לפי הערכת הרשות 

  שלה. TOP -, צפויה להיות גבוהה מהתחייבות ה1200MWהנוסף בהיקף של 
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