פגישה עם רשות החשמל – דיווח
בעקבות יוזמה של מעגן פרוייקטים ,התקיימה ביום  6באוגוסט פגישה עם יו"ר רשות החשמל ,ד,ר אסף אילת,
בה נוכחו הצוות המקצועי של רשות החשמל ,נציגי התק"צ נציגי מעגן פרוייקטים ונציגים של גופים רלוונטיים
נוספים.
מהות הפגישה הייתה לקיים שיח פתוח בנוגע לעקרונות פעילות מחלקי החשמל ומעמדם בראיה צופה פני
עתיד .ה דיון היה במישור העקרוני מבלי להידרש להיבטים כלכליים אותם אנו בוחנים במתווה נפרד עם סמנכ"לית
כלכלה והפיננסים ברשות ד"ר תניב רופא וצוותה.
להלן עיקרי הדברים:

הנוגע לעקרונות פעילות מחלקי החשמל ומעמדם וזאת בלי להיכנס לדיון כלכלי מפורט.

מעמד מחלקי החשמל – גישת הרשות


הרשות ציינה כי היא רואה במחלקי החשמל הפרטיים דבר חלוט ומתייחסת אליהם כספק שירות חיוני על
כל הזכויות והחובות .כמובן שאם נדרשות התאמות פרטניות באמות המידה למאפייני פעילותן הם יבוצעו.
וביקשה לדעת אם יש חשיבה אחרת בקרב מייצגי חברות החלוקה בקיבוצים.





הוצגה לרשות השונות בין הקיבוצים במאפיינים הבאים :


כמות צריכה שנתית



סוגי מתח הצריכה



סטאטוס הקיבוצים במתווה (מחלק היסטורי  /צרכן בודד  /צרכני מ"נ)

הרשות מגבשת בימים אלו פתרונות לכלל הקיבוצים כולל צרכני המ"נ ואלו ששוקלים להכניס את חח"י
כמחלק בקיבוץ
תפקידו של המחלק



המחלק יעסוק בחלוקת החשמל ואספקתו לצרכניו בשטח החלוקה ולא יעסוק בפעילות מסחרית משום סוג
שהוא.



נושא רכש החשמל מיצרנים פרטיים עלה בדיון ובמסגרת זו הובהר כי מרבית המחלקים כבר נמצאים
בעסקאות פרטיות של רכש חשמל מיצרנים פרטיים.

באמצעות דואר אלקטרוני –

הכרה בעלויות למחלק החשמל הפרטי


עלה נושא ההשקעות בפיתוח רשת החשמל ועמידה בחוק החשמל בחוק החשמל כחלק ממתווה
המחלקים



המחלקים הפרטיים נדרשים בימים אלו להשקעות כבדות נוספות עקב פרסומי ההסדרות בתחומי יצור
האנרגיה בגז ואנרגיות המתחדשות



הרשות מבינה שבדומה לסש"ח הדומיננטי (חח"י) יש להכיר למחלקים הפרטיים בעלויות פיתוח הרשת
ובוחנת את האלטרנטיבות למודל יצירת מודל הכרה העלויות
בסיס תעריף למחלק הפרטי



הובהר בדיון כי ידרש לקבוע בסיס תעריף פרטני לחברות החלוקה בקיבוצים ולא להתבסס על עלויות
חלוקה של מחלק דומיננטי ,אולם יהיה מדובר במודל נורמטיבי ולא פרטני ברמת כל קיבוץ .נציגי מעגן
הבהירו שיש להבטיח את כי כל תעריף שיקבע יבטיח את תזרים ההכנסות של הקיבוץ ותשואה נאותה
להון.
צרכנים
הרשות עומדת על כך שצרכן מוגדר בשטח חלוקה פרטי של מחלק פרטי יקבל את אותם תנאים אשר
מוגדרים באמות המידה [ כמו כל צרכן אחר במדינה]
קשר בין המחלק הפרטי ובעל רישיון ההולכה
דרישת הרשות כי שמנהל המערכת יתערב בשטחי חלוקה פרטיים בנושאי הסדרות היצור לצרכני המחלק
לרבות רישום מערכות .הובהר כי הדבר נוגד את אמות המידה אשר נותנים למחלק כסש"ח את החובה
לבדוק ולאשר צרכנים בשטחו אשר מעוניינים להשתלב בהסדרות היצור השונות

דגשים להמשך
מתוך ראייה משותפת כי מעמד המחלקים הפרטיים חלוט הובהר הצורך לבסס את פעילותם בצורה יציבה
שתשמור על חוסנם לאורך שנים וכן על יכולתם לעמוד במתן לצרכני המחלק לפי הסטנדרט הנהוג באמות
המידה.
הרשות ביקשה בשיתוף נציגי התנועה לגבש את הפתרונות בנושאים הבאים :


מתן פתרונות לכלל הקיבוצים אשר מחלקים חשמל בצורה היסטורית



בחינת "הכרה בעלויות" למחלקים הפרטיים



בסיס תעריף ייעודי למחלק חשמל פרטי

באמצעות דואר אלקטרוני –

באמצעות דואר אלקטרוני –

