 11ביוני5112 ,
הנדון :שימוע – יישום חובות דיווח של יחידת מנהל המערכת בחברת החשמל לישראל בע"מ
ביום  52025112פרסמה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל ("הרשות") לשימוע הציבור ,הצעת
החלטה (מישיבה  ) 205שעניינה "יישום חובות דיווח על חברת החשמל לישראל בע"מ – מקטע
ניהול המערכת" ("הצעת ההחלטה" ו"-חח"י")2
הצעת ההחלטה ,המסדירה את חובות והיקף הדיווחים של חח"י במקטע ניהול המערכת,

1

באה בהמשך לשתי החלטות קודמות בנושא יישום חובות הדיווח של חח"י – הראשונה
עוסקת במקטעי ייצור ,מסירה ,חלוקה ואספקה ובדיווחים כלליים ,והשנייה עוסקת בחובת
2
פרסום דיווח השוואתי בין העלויות המוכרות בתעריף החשמל לבין הוצאות חח"י בפועל.
במסגרת הצעת ההחלטה ,מפורטות מעל ל 05-חובות דיווח שונות ,אשר יוטלו על חח"י באם
תתקבל הצעת ההחלטה .ביחס לכל חובת דיווח הגדירה הרשות את תדירות הדיווח
(חודשי/רבעוני/שנתי) וכן את סטטוס הפרסום (פרסום לציבור או העברה לרשות בלבד).
יתרה מכך ,הצעת ההחלטה מפרטת את הסנקציות שינקטו נגד חח"י במקרה שבו לא תעמוד
בחובות הדיווח הנ"ל.
קישור להצעת ההחלטה; נספח א'; נספח ב ;1נספח ב ;5נספח ג'
תגובות להצעת ההחלטה ניתן להגיש עד ליום .60.2.6550
להלן תובא סקירה של עיקרי הצעת ההחלטה2

 1לפי הוראות סעיף  1לחוק משק החשמל – תשנ"ו 1990-רישיון לניהול המערכת הוא – "רישיון לניהול
של מערכת החשמל במקטעי הייצור וההולכה ,ובכלל זה איזון תמידי בין ההיצע של החשמל והביקוש לו ,הבטחת
השרידות של מערך הייצור וההולכה של החשמל ,ניהול של העברת האנרגיה מתחנות כוח דרך רשתות החשמל אל
תחנות משנה באמינות ובאיכות נדרשות ,תזמון ביצוע של עבודות תחזוקה ביחידות הייצור ובמערכת ההולכה ,ניהול
הסחר בחשמל בתנאים תחרותיים ,שוויוניים ומיטביים לרבות ביצוע הסכמים לרכישת יכולת זמינה ואנרגיה מיצרני
חשמל ותכנון הפיתוח של מערכת ההולכה וההשנאה"
 2החלטה מס'  2מישיבה  ,221מיום  ;122125112החלטה מס'  0מישיבה  ,224מיום 292525112

גיורא ארדינסט
רמי בן נתן (קליינברגר)
אורי נוי
ניר אמודאי
יואב דנקנר*
רועי קנר*
רן שפרינצק
מרים קליינברגר-אתר
הדס בקל
ויוה גייר
מיכל רוטשילד*
דפנה פוקס
נועה גבע
נעמה לוי
תומר ויסמן*
ערן וינר
נדב אולגן
אבי סתיו
שרון אלסטר
אביבית סויסה
נטע ברומברג
אפרת רפאלי
יעל לבין
טל מזוריק
רותם ידידיה
נעמה ארליך
ירון כהן*
אריק ברנאייזן
אלעד ארליך
נתנאל דויטש
עמיחי פרי
מודי שרפסקי
גיל לבקוביץ'
יונתן בר אוריין
אלישבע חסון הרשקוביץ
חן נאמן
אפרת רוזנר
טלי מרוז
הגר קמחי
מיכל שווד אליאב
שלומית לוי
גל רוב
ענת שקד
אפרת ציבולסקי
הילה גפני
נועה בר
דניאל הניס נוימן
צבי איצקוביץ
ניר מולכו
הדס ארנברג
אילן לישנר
יעל גרשון גוברניק
ליאור שוט
חי יפרח
יהודית מעין פינטוב
אור אלקון
אלירן טל
מאירה עדר
רון קורמוס
אלמוג גיל-אור
אביב אבנון
יועץ מיוחד
חי ברוך
*חבר גם בלשכת עוה"ד
במדינת ניו יורק

חובות הדיווח
על פי הצעת ההחלטה ,חובות הדיווח מחולקות לשלושה נושאים עיקריים :נתוני יצור וצריכה ,נתונים פיננסיים
וניהול ביקושים ,והן כוללות ,בין היתר ,את החובות הבאות (אלא אם יצוין אחרת ,סוגי הדיווחים שיפורטו
ימסרו לעיון הרשות בלבד):
21

נתוני יצור וצריכה –
2121

דוחות חודשיים המפרטים נתוני יצור בפועל של יצרני חשמל פרטיים ("יח"פים") (ברוטו ונטו),
הספק זמין של כל יחידת היצור הפרטית והצעות  ,BID DAY AHEADדוח חודשי ליח"פ
המפרט אירועי תקלות (אי זמינות לא מתוכננת) ודוח שנתי ליח"פ המפרט אירועי תחזוקה (אי
זמינות מתוכננת)2

2125

דוחות שנתיים המפרטים את תחזית הצריכה לצרכני יח"פ ואת תחזית הביקושים המשקיים
לטווח ארוך ,וכן דוח שנתי שיפורסם לעיון הציבור המפרט את תחזית היצור המשקית לטווח
הקצר ,לכל יחידות הייצור2

2124

דוח יומי שיפורסם לעיון הציבור ודוח חודשי ,המפרטים את נתוני העלות השולית החצי שעתית
לייצור יחידת אנרגיה (מחירי 2)Ex-Post

2122

דוחות שנתיים שיפורסמו לעיון הציבור בעניינים הבאים :היקף היצור בפועל של כל יחידות
היצור במשק; עלויות דלקים עודפות שהושתו עקב אילוצים חיצוניים המחייבים הפעלת יחידות
יצור יעילות פחות; וצריכה חודשית במשק לפי סקטורים (ביתי ,מסחרי ,תעשייתי וכו')2

25

24

דיווחים פיננסיים –
2521

דוחות שנתיים המפרטים את הכנסות והוצאות ניהול המערכת2

2525

דוחות שנתיים שיפורסמו לעיון הציבור בעניין עלויות שירותי ניהול המערכת והעלויות
האדמיניסטרטיביות2

ניהול ביקושים –
2421

דיווחים שנתיים המפרטים ,בין היתר ,אירועי השלה יזומה והסדרי השלת תדר2

2425

דיווחים שנתיים שיפורסמו לעיון הציבור ,בעניין מועדי הפעלת הסדרי ניהול מחסור ובעניין
הספק ניהול מחסור העומד לרשות מנהל המערכת2

אופן ומועדי הדיווח
22

כל הדוחות יוגשו בהתאם לנספחים ב '5וב( '6מצ"ב לעיל) ,ובצירוף הצהרה לאימות המידע והנתונים
המוגשים ,עליה יחתום מנהל המערכת (בנוסח המצ"ב בנספח ג' לעיל).
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22

על פי הצעת ההחלטה ,מועדי הדיווח יהיו כדלקמן :דיווח שנתי – מועד הדיווח יהיה באחד באפריל בכל
שנה עבור הנתונים של השנה הקודמת ,למעט הדיווח הראשון (לשנת  )5112אשר יוגש לא יאוחר מיום
 ;12925112דיווח רבעוני – מועד הדיווח לרבעון קלנדרי אחד ,יהיה חודש לאחר סיומו של אותו רבעון;
דיווח חודשי – מועד הדיווח לחודש אחד יהיה עד ה 10-לחודש העוקב2

20

הצעת ההחלטה קובעת ,כי תיקון דיווח בשל טעות או בשל שינוי בנסיבות ,יעשה בתוך  7ימי עבודה מיום
שהתגלתה הטעות או שהתרחש השינוי כאמור; במקרה שבו הנתונים שהוגשו על ידי מנהל המערכת לקו
בחסר או הוגשו שלא על פי הפורמט הנדרש ,הצוות המקצועי ברשות יודיע על כך למנהל המערכת ,אשר
יידרש להשלים את הנתונים בתוך פרק זמן של יעלה על  51ימי עבודה2

27

יש לציין כי על פי הצעת ההחלטה ,במקרה שבו התגלה חוסר בנתונים או שאמינות המידע לוקה בחסר,
לרשות תוקנה סמכות לעדכן את התעריפים הרלוונטיים (לרבות הפחתת עלויות מוכרות או אי עדכון
תעריף) – לפי לשיקול דעתה .יתרה מכך ,בגין איחור בהגשת הנתונים ,לרשות תוקנה סמכות שלא
להכיר בריבית בגין תקופת האיחור – לפי שיקול דעתה.

סקירה זו ניתנת כשירות ללקוחותינו ,האמור בה אינו מהווה משום חוות דעת ,ייעוץ משפטי ,המלצה או הצעה
לפעול בדרך כלשהי .ארדינסט ,בן נתן ושות' ,עורכי דין אינם נושאים באחריות כלשהי לנכונותם ודיוקם של
הסקירה ופרטיה ,ולא יישאו בשום מקרה באחריות לנזק מכל סוג ומין ,שייגרם בגין השימוש במידע הכלול
בסקירה זו.

בברכה,
נדב אולגן ,עו"ד

מאירה עדר ,עו"ד

ארדינסט ,בן נתן ושות' ,עורכי דין
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