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 לישראל בע"מ של יחידת מנהל המערכת בחברת החשמליישום חובות דיווח  –שימוע הנדון: 

"( לשימוע הציבור, הצעת הרשותחשמל )" –פרסמה הרשות לשירותים ציבוריים  52025112ביום 

ע טמק –( שעניינה "יישום חובות דיווח על חברת החשמל לישראל בע"מ 205החלטה )מישיבה 

 "(2 חח"י"-" והצעת ההחלטהניהול המערכת" )"

 1,המערכת במקטע ניהולחח"י  , המסדירה את חובות והיקף הדיווחים שלהצעת ההחלטה

 ראשונהה – יישום חובות הדיווח של חח"יבנושא קודמות  החלטותי תבאה בהמשך לש

חובת ב עוסקתיווחים כלליים, והשנייה דבאספקה וומקטעי ייצור, מסירה, חלוקה עוסקת ב

 2בפועל. חח"י ותהוצאויות המוכרות בתעריף החשמל לבין בין העל פרסום דיווח השוואתי

באם  שונות, אשר יוטלו על חח"יחובות דיווח  05-מפורטות מעל לבמסגרת הצעת ההחלטה, 

תדירות הדיווח את  הגדירה הרשותביחס לכל חובת דיווח . הצעת ההחלטה תתקבל

 סטטוס הפרסום )פרסום לציבור או העברה לרשות בלבד(. את וכן  )חודשי/רבעוני/שנתי(

שינקטו נגד חח"י במקרה שבו לא תעמוד  יתרה מכך, הצעת ההחלטה מפרטת את הסנקציות

     הדיווח הנ"ל.  בחובות

 נספח ג' ;5ב נספח ;1נספח ב; 'נספח א; להצעת ההחלטה ורקיש

 . 60.2.6550ת להצעת ההחלטה ניתן להגיש עד ליום גובות

 עיקרי הצעת ההחלטה2ירה של תובא סקלהלן 

 

 

 

 

                                                 

 רישיון לניהול " –רישיון לניהול המערכת הוא  1990-תשנ"ו –לחוק משק החשמל  1לפי הוראות סעיף  1
 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 
 הסכמים לרכישת יכולת זמינה ואנרגיה מיצרני הסחר בחשמל בתנאים תחרותיים, שוויוניים ומיטביים לרבות ביצוע 

 "חשמל ותכנון הפיתוח של מערכת ההולכה וההשנאה
 2 92525112, מיום 224מישיבה  0; החלטה מס' 122125112, מיום 221מישיבה  2החלטה מס'  2

http://pua.gov.il/hearings/documents/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20-%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA1%206%2015.pdf
http://pua.gov.il/hearings/documents/nisp_a_n_06_2015.pdf
file:///C:/Users/meirae/Desktop/נספח%20ב1%20-%20דיווחים%20פיננסיים00223415%20(3).xls
file:///C:/Users/meirae/Desktop/00217815נספח%20ב2%20%20-%20פרק%20ייצור%20וצריכה%20(1).xls
http://pua.gov.il/hearings/documents/nisp%D7%92.pdf
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 ת הדיווחוחוב

חובות הדיווח מחולקות לשלושה נושאים עיקריים: נתוני יצור וצריכה, נתונים פיננסיים על פי הצעת ההחלטה, 

שיפורטו  יםאלא אם יצוין אחרת, סוגי הדיווחוהן כוללות, בין היתר, את החובות הבאות )וניהול ביקושים, 

    (:בלבדרשות העיון ימסרו ל

   – נתוני יצור וצריכה 12

)ברוטו ונטו(,  "(יח"פיםיצרני חשמל פרטיים )" נתוני יצור בפועל של המפרטים דוחות חודשיים 1212

ליח"פ  דוח חודשי, BID DAY AHEADוהצעות פרטית ה יצורההספק זמין של כל יחידת 

אירועי תחזוקה )אי המפרט ליח"פ  ודוח שנתיהמפרט אירועי תקלות )אי זמינות לא מתוכננת( 

  2זמינות מתוכננת(

תחזית הביקושים המשקיים את המפרטים את תחזית הצריכה לצרכני יח"פ ו דוחות שנתיים 1252

לטווח  תהמפרט את תחזית היצור המשקי ציבורעיון הדוח שנתי שיפורסם ללטווח ארוך, וכן 

 הקצר, לכל יחידות הייצור2

י, המפרטים את נתוני העלות השולית החצי שעתית ודוח חודש ציבורלעיון הדוח יומי שיפורסם  1242

 (Ex-Post 2לייצור יחידת אנרגיה )מחירי 

בעניינים הבאים: היקף היצור בפועל של כל יחידות  לעיון הציבור דוחות שנתיים שיפורסמו 1222

עלויות דלקים עודפות שהושתו עקב אילוצים חיצוניים המחייבים הפעלת יחידות ; היצור במשק

 צריכה חודשית במשק לפי סקטורים )ביתי, מסחרי, תעשייתי וכו'(2ו ;פחות יצור יעילות

  – דיווחים פיננסיים 52

  הכנסות והוצאות ניהול המערכת2 המפרטים את יםשנתי ותחדו 5212

עלויות הניין עלויות שירותי ניהול המערכת ובע שיפורסמו לעיון הציבורדוחות שנתיים  5252

 אדמיניסטרטיביות2ה

 – ניהול ביקושים 42

  והסדרי השלת תדר2 אירועי השלה יזומה , בין היתר,המפרטים דיווחים שנתיים 4212

בעניין מועדי הפעלת הסדרי ניהול מחסור ובעניין , דיווחים שנתיים שיפורסמו לעיון הציבור 4252

           הספק ניהול מחסור העומד לרשות מנהל המערכת2   

 מועדי הדיווחאופן ו

נתונים ה' )מצ"ב לעיל(, ובצירוף הצהרה לאימות המידע ו6' וב5ב כל הדוחות יוגשו בהתאם לנספחים 22

 עליה יחתום מנהל המערכת )בנוסח המצ"ב בנספח ג' לעיל(.  ,המוגשים
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באפריל בכל  אחדמועד הדיווח יהיה ב – דיווח שנתיעל פי הצעת ההחלטה, מועדי הדיווח יהיו כדלקמן:  22

( אשר יוגש לא יאוחר מיום 5112לשנת ) הראשון למעט הדיווח, שנה עבור הנתונים של השנה הקודמת

 ; מועד הדיווח לרבעון קלנדרי אחד, יהיה חודש לאחר סיומו של אותו רבעון – דיווח רבעוני ;12925112

  לחודש העוקב2 10-מועד הדיווח לחודש אחד יהיה עד ה – דיווח חודשי

מיום  ימי עבודה 7בתוך  יעשהנסיבות, בהצעת ההחלטה קובעת, כי תיקון דיווח בשל טעות או בשל שינוי  02

במקרה שבו הנתונים שהוגשו על ידי מנהל המערכת לקו ; הטעות או שהתרחש השינוי כאמור שהתגלתה

בחסר או הוגשו שלא על פי הפורמט הנדרש, הצוות המקצועי ברשות יודיע על כך למנהל המערכת, אשר 

 ימי עבודה2 51 יידרש להשלים את הנתונים בתוך פרק זמן של יעלה על

חוסר בנתונים או שאמינות המידע לוקה בחסר,  התגלהיש לציין כי על פי הצעת ההחלטה, במקרה שבו  72

לרשות תוקנה סמכות לעדכן את התעריפים הרלוונטיים )לרבות הפחתת עלויות מוכרות או אי עדכון 

יתרה מכך, בגין איחור בהגשת הנתונים, לרשות תוקנה סמכות שלא לפי לשיקול דעתה.  –תעריף( 

 לפי שיקול דעתה.   –להכיר בריבית בגין תקופת האיחור 

 הצעה או המלצה, משפטי ייעוץ, דעת חוות משום מהווה אינו בה האמור, ללקוחותינו כשירות ניתנת זו סקירה

 של ודיוקם לנכונותם כלשהי באחריות נושאים אינם דין עורכי', ושות נתן בן, ארדינסט. כלשהי בדרך לפעול

 הכלול במידע השימוש בגין שייגרם, ומין סוג מכל לנזק באחריות מקרה בשום יישאו ולא, ופרטיה הסקירה

 .זו בסקירה

 

 בברכה,

 נדב אולגן, עו"ד        מאירה עדר, עו"ד

 ארדינסט, בן נתן ושות', עורכי דין


