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    מבוא מבוא מבוא מבוא  ....אאאא

    רקערקערקערקע

וזאת בהמש# , מטרת מסמ# זה היא להציג את המבני� המומלצי� למשקי החשמל והדלק ....1111

החלטות ממשלה , לשלב מוקד� יותר בעבודה בו הוצגו המבני� הענפיי� הקיימי�

נה המשקי� וכ� הקריטריוני� על פיה� תעשה החלופות המוצעות למב, רלוונטיות

 יודגש כי מסמ# זה מתבסס על שני המסמכי� הקודמי� 1111.ההשוואה בי� החלופות השונות

 .ויש לקרוא אותו בשילוב עמ�

"  חלופת מדיניות"הוא אחד מחמשת הנדבכי� המרכיבי� ) חשמל ודלק(מבנה המשקי�  ....2222

; ונית בסל ייצור האנרגיה בישראלתמהיל סוגי האנרגיה הראש: הנדבכי� האחרי� ה�(

עקרונות כלכליי� לניהול משק ; תמהיל הפעולות בתחו� שימור האנרגיה בישראל

 ).      פ בתחו� האנרגיה"ותעדו. תוכניות מו, האנרגיה

 :מורכב למעשה משניי�" מבנה משקי"ככלל  ....3333

צורת ההקבצה של פעילויות לתאגידי� שוני� בממד הרוחבי : המבנה הענפיהמבנה הענפיהמבנה הענפיהמבנה הענפי ....אאאא

 .ד האנכיובממ

כולל החלוקה בי� , הבעלויות הרצויות על התאגידי� הרלוונטיי�: הבעלויותהבעלויותהבעלויותהבעלויות ....בבבב

 . בעלות ממשלתית לבעלות פרטית

בעבודה זו נבחנו ארבע סוגיות מבניות בסיסיות הקשורות למשקי החשמל והדלק  ....4444

 :שהחלופות לגביה� הוצגו במסמכי� קודמי�

 ;י" מבנה משק החשמל המרוכז כיו� בידי חח ....אאאא

 ; מקטע הזיקוק ושיווק הדלקי� מבנה ....בבבב

 ; מבנה מער# תשתיות התזקיקי� ....גגגג

 ; מבנה מער# תשתיות הדלק הגולמי ....דדדד

                                                           
1111
מבנה / חלופות מדיניות–תכנית האב למשק האנרגיה בישראל "ראה מסמכי צוות התכנו�   

 . 2003מיולי " מלמשק החש" משק הדלק ו0המשקי�       
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, נבחנות במסגרת זו שתי סוגיות מבניות נוספות בתחו� משק החשמל, כמו כ� ....5555

 :שהחלופות לגביה� הוצגו א. ה� בשלב קוד� של העבודה המוצגות להל�

ל ההספק המותק� של כושר ייצור נתח רצוי של היצרני� הפרטיי� והעצמיי� מכל ....אאאא

 .החשמל

מיקומה של סמכות התכנו� אסטרטגי של משק החשמל וחלוקת סמכויות  ....בבבב

 חשמל 0סמכויות הרשות לשירותי� ציבוריי� : (הרגולציה במשק החשמל

 ).וסמכויות משרד התשתיות הלאומיות

תו# , רבי� השא,   לעיל נותחו על ידינו4המוצגות בסעי.  שלוש הסוגיות הראשונות ....6666

הידוע , שימוש בתהלי# פורמלי מוכר לניתוח החלטות מורכבות מרובות קריטריוני�

כלי  ).  Analytical Hierarchical Process = AHP" ( הירארכי0המתווה האנליטי"בשמו 

, שיש בה� את האיזו� המיטבי בי� היבטי�, זה מאפשר לזהות החלטות אופטימליות

חשוב .  שמקבלי ההחלטות רואי� כחשובי�, וגדי� לעתי�נ, שיקולי� וקריטריוני� שוני�

לציי� כי השימוש בכלי זה מקובל כיו� בממשלי� מערביי� לניתוח בעיות מסוגי� שוני� 

 .   2222. בתחו� המדיניות הציבורית ובכלל זה ג� בתחו� האנרגיה

וזאת מכיוו� שמדובר AHP  0שלוש הסוגיות האחרות מנותחות ללא שימוש בשיטת ה  ....7777

 .וגיות  שניתוח� אינו מצדיק שימוש בשיטה זובס

 :ח זה ה�"המרכיבי� העיקריי� הכלולי� בדו ....8888

 ; AHP 0עיקרי שיטת ה ....אאאא

 ;מבני� מומלצי� במשק החשמל ....בבבב

 .מבני� מומלצי� במשק הדלק ....גגגג

                                                           
2222
ומשמשת כיו� , מאוניברסיטת פיטסבורג ) Saaty(תומס סאאטי ' י פרופ"השיטה פותחה ע  

מגוו� בעיות המדיניות .  בממשלות רבות לצור# דיו� והחלטה בענייני מדיניות ציבורית מגווני� למדי

 The  : בש�Expert Choiceהנדונות כיו� באמצעות שיטה זו נסקר למשל בספר בהוצאת 

Hierarchon: A Dictionary of Hierarchiesראה ג�.  סאאטי' פורמ� ופרופ'  של פרופ: 

Thomas L. Saaty : Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with 

the Analytical Hierarchical Process,  University of Pitsburg, 1994 



6 

 
 

  אסטרטגי  יעו�  כלכלי – מ"בע ) 2001. (ס. מ י'אנרג  אקו            

  

 מ" בע חושבה לתכנו�

 

 
 . לגבי כל אחת מהסוגיות הנבחנות במשקי החשמל והדלק ייוחד פרק נפרד ....9999

        



7 

 
 

  אסטרטגי  יעו�  כלכלי – מ"בע ) 2001. (ס. מ י'אנרג  אקו            

  

 מ" בע חושבה לתכנו�

 

 

    AHP    0000 עיקרי שיטת ה עיקרי שיטת ה עיקרי שיטת ה עיקרי שיטת ה ....בבבב

    כלליכלליכלליכללי

 ה� לגבי ההיבטי� התיאורטיי� של השיטה וה�  AHP 0 לגבי שיטת הקיי� תיעוד רחב ....1111

יצוי� כי מגוו� הסוגיות בה� .  לגבי היישומי� שבה� השתמשו בשיטת הערכה זו

.  השתמשו בשיטה זו כדי להשוות בי� חלופות שונות הוא רב ביותר ומרשי� בהיקפו

� בשני� האחרונות נציי� להל�  מדג� קט� בלבד של מגוו� השימושי� שנעשו בעול

, המשלבות היבטי� כלכליי�, בשיטה זו כמסייעת לקבלת החלטות אסטרטגיות

נית� למצוא מאות דוגמאות לתהליכי החלטה של (פוליטיי� 0חברתיי� וסוציו, טכנולוגיי�

 Ernest Forman – ו  homas Saatyי "ממסדי� ממשלתיי� וכ� עסקיי� בספר שנער# ע

  Expert Choice בהוצאת  ”Hierarchon – A dictionary of Hierarchies“הנקרא 

 .).96משנת 

 ;ניתוח הקצאה אופטימלית של תקציב ההגנה האמריקאי בי� הזרועות ....אאאא

 ;ניבוי וניתוח המבנה האופטימלי של תעשיית הרכב של טייווא� ....בבבב

י בנק השקעות "החלטה על חברות לרכישה ע(החלטות לגבי מיזוגי� ורכישות  ....גגגג

 ;)ועוד; י גנרל מוטורס של כדאיות רכישת חברת וולוו"ינה עבח; ב"גדול בארה

מבני� ארגוניי� אופטימליי� וריאורגניזציה אופטימלית של קורפורציות גדולות  ....דדדד

 ; )אינדסטריאל0 קונגלומרט מכסיקני גרופו–למשל : ב"ג� מחו� לארה(

 ;השוואת  תרחישי� עתידיי� של פיתוח משק האנרגיה האמריקאי ....הההה

קול חדשה /בחירת מערכת נתוני�: כגו�, יות ליבה לארגוני ענקבחירת טכנולוג ....וווו

מערכות נתוני� לבתי ; מערכות ניהול נתוני� לניהול ציי�; לארגו� החלל נאסא

 ;)ב"חולי� שוני� בארה

 ;תכנית אב לממשל הפדרלי ללוחמה בסמי� ....זזזז

 ;DCמדיניות הפסולת האופטימלית לעיר וושינגטו�  ....חחחח

 ;כלפי ניקרגואהב "גיבוש מדיניות החו� של ארה ....טטטט

 ;הא� לחייב בחוק כריות האוויר ברכב נוסעי� ....יייי
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הנושאי� הבולטי� שטופלו (גיבוש מדיניות פדרלית בנושאי� חברתיי� שוני�  ....יאיאיאיא

 ; מדיניות הדיור לבעלי הכנסה נמוכה; מדיניות כלפי חסרי הבית: בשיטה זו

 .  המדיניות בתחו� הבטיחות האווירית ....יביביביב

שיטה זו נציי� שמדובר בכלי הערכה יעיל ביותר בעל מבלי להרחיב יתר על המידה לגבי  ....2222

הכלי מאפשר כאמור . שהפעלתו פשוטה יחסית, יסודות ניהוליי� ומתמטיי� תומכי�

שבה� ישנו עירוב מסוב# בי� , השוואה בי� חלופות שונות בבעיות החלטה מורכבות

פוליטיי� 0ציולבי� שיקולי� סו) טכניי�, כלכליי�(קריטריוני� ושיקולי� כמיתי� מטבע� 

לא נית� לחזות באופ� כמותי מדויק את תוצאות הפעלת� של החלופות . בלתי כמיתי�

 . השונות

בכל הצירופי� האפשריי� , מבצעי� מכלול של כל ההשוואות האפשריות, על פי שיטה זו ....3333

, ההגיו� העומד בבסיס שיטה זו.  המשפיעי� על בחירת החלופות, של  זוגות קריטריוני�

לשפוט ולהערי# היטב רק בשאלות המוצגות ,  אד� נוטי� ומסוגלי� לחשובהוא שבני

השוואה  = "Pairwise Comparison(כהשוואה פשוטה בי� שתי אפשרויות כלשה� 

ההשוואה הזוגית יכולה . ולא  תו# ראיית מלוא מרחב הפרמטרי� הרלוונטיי�") זוגית

 . פרמטרי� כמיתי� במהות�ג� כאשר היא נוגעת ל, להיות מקורבת ואיכותית ביסודה

ניתוח החלופות מתבסס על מת� כל ההערכות והשיפוטי� באשר לכל ההשוואות הזוגיות  ....4444

כאשר תכנית חישוב מיוחדת מזהה לאחר מכ� את סדר העדיפות ואת , האפשריות

שה� הקונסיסטנטיי� ביותר ע� מכלול , השקלול היחסי של כל חלופות המדיניות

 . ל"תוחי� בהקשר להשוואות הזוגיות הנההערכות והני, השיפוטי�

נבנית מערכת של , שבכל סוגיה הנבחנת על פיה, השיטה היא הירארכית במוב� זה ....5555

י פירוק המטרה הכוללת לסט של "ע, המתבקשות ממקבל ההחלטות, השוואות זוגיות

לאחר מכ� מפרקי� כל קריטריו� כזה . המשפיעי� על מימושה") קריטריוני על("גורמי יסוד 

עד שברמה הנמוכה ביותר מוצגת , וכ# הלאה, לקריטריוני משנה המשליכי� על ערכו

 . קבוצת חלופות המדיניות שהוגדרה מראש

 הסתפקנו בשתי רמות  0AHPבסוגיות שנבחנות על ידינו בעבודה זו באמצעות שיטת ה ....6666

 :הירארכיה

עוצמת כל שני קריטריוני� מושווי� מבחינת "): קריטריוני העל ("הקריטריוני�הקריטריוני�הקריטריוני�הקריטריוני� ....אאאא

 ; השפעת� על קידו� מטרת העל
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כל שתי חלופות מדיניות מושוות על ידינו מול כל אחד :  עצמ�חלופות המדיניותחלופות המדיניותחלופות המדיניותחלופות המדיניות ....בבבב

 .מבחינת המידה היחסית של עמידת� בקריטריו� העל הנדו�, מקריטריוני העל

לכל השוואה ". דיוק"ההערכה הנעשית על פי שיטה זו היא נוחה יחסית ואיננה מחייבת  ....7777

.  ניתנת תשובה הלקוחה מתו# סול� דרגות שנקבע מראש, שית במהל# הניתוחזוגית הנע

חמישה מתו# תשעת השלבי� ה� .  אנו בחרנו בסול� דרגות ובו תשעה שלבי� בסיסיי�

 : אלו

 ). 9דירוג   (EXTREME   0   עדי. בצורה קיצונית ....אאאא

 ). 7דירוג (    VERY STRONG 0 עדי. בצורה חזקה מאוד  ....בבבב

 ). 5דירוג  ( STRONG    -  עדיפה בצורה חזקה ....גגגג

 ). 3דירוג   (MODERATE 0 עדיפה במידת מה  ....דדדד

 ). 1דירוג   (EQUAL 0 שווה  ....הההה

 . ל מונחת עוד דרגת ביניי� אחת"בי� כל שתי דרגות מהקבוצה הנ, בנוס.

, הוא יכולתה לבחו� בכל שלב ושלב, אחד המאפייני� המרשימי� ביותר של שיטה זו ....8888

הפנימית של ההשוואות הנעשות במסגרת ) קונסיסטנטיותה(את העקביות , באופ� כמותי

השיטה מאפשרת את תיקו� ההשוואות כ# , במקרה שמתגלה חוסר עקביות. השיטה

על התיקוני� המומלצי� ) באופ� שאינו מחייב(וא. ממליצה , שרמת העקביות תשופר

ה מבחינה מתודולוגית אי� זה מומל� שרמת אי העקביות הקביל.  במסגרת ההשוואה

בכל אחד משלבי ההשוואה תעלה על , בתכנו� ובניתוח מערכות על פי עקרונות שיטה זו

אנו בחנו את עצמנו בקפידה בכל שלב לגבי עמידתנו ). 10 ל0בסול� שבי�  ( או פחות 0.1

א# , י הצוות איננו מפורט כא�"פירוט  כלל השיפוטי� וההשוואות שנעשו ע.  (ברמה זו

 והוצג בסדנאות לצוות מקצועי של Expert Choice ההערכה מצוי מתועד על גבי תוכנת

התוצאות . ער# צוות המשרד את מערכת ההשוואות והשיפוטי� שלו, בנוס.. המשרד

 ). מייצגות את עמדת צוות התכנית, על כל פני�, המוצגות

ה� בנות שני , בסוגיות שנבחנו בשיטה זו, התוצאות המתקבלות על ידנו בעבודה זו ....9999

 :שלבי�
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של קריטריוני העל וכ� הערכה ) באחוזי�(לב הראשו� מתקבל סט המשקולות בש ....אאאא

לגבי מידת העקביות הפנימית שגלומה בסט ההשוואות הזוגיות שהביאו לתוצאה 

ל "תוצאה זו משקפת את ההערכה לגבי חשיבות� היחסית של הקריטריוני� הנ. זו

 .להשגת מטרת העל כפי שהוגדרה

ת הסופי של החלופות הנבחנות וכ� הערכה לגבי בשלב השני מתקבל סט המשקולו ....בבבב

. מידת העקביות הפנימית הגלומה בסט ההשוואות הזוגיות שהביאו לתוצאה זו

סט המשקולות הסופי של החלופות הנבחנות מצביע על מידת ההערכה  הכוללת 

בהתא� לקריטריוני העל , לגבי כל אחת מחלופות אלה להשגת מטרת העל

אות ההערכה לגבי חלופה אחת מצביעות על עדיפות  במידה ותוצ.  המוצגי�

נית� לומר עליה שהיא החלופה המועדפת על פי , מכרעת על פני יתר החלופות

כפי שהוער# , ) לפחות חלק�(במידה והפער בי� החלופות השונות . שיטת הערכה זו

לא נית� להצביע בבירור על חלופה מועדפת על פי , על פי שיטה זו אינו גדול

 .  ת הערכה זושיט

י החתומי� על "התבצעו כאמור בתהלי# קבוצתי ע, ההערכות השונות בסוגיות שנבחנו  ....10101010

במהל# ההערכות התגלו לעיתי� חילוקי דעות בי� חברי הצוות א# בסופו של . עבודה זו

, בהמש# יוצגו כמה מהנושאי� המרכזיי�, ע� זאת. דבר הושגה הסכמה על עיקרי הדברי�

 .שהתגלו בתהלי# ההערכה, על  מחלוקות בדגשי� ובסדרי העדיפויותבה� נית� להצביע 
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    מבני� מומלצי� במשק החשמלמבני� מומלצי� במשק החשמלמבני� מומלצי� במשק החשמלמבני� מומלצי� במשק החשמל ....גגגג

    רקערקערקערקע

חלוקה וסחר ; הולכה; ייצור:  מושג מבנה משק החשמל כולל בתוכו שלושה יסודות ....1111

 . בחשמל

כולל בתוכו שלוש , בכל החלופות שמופו ושנבחרו להשוואה, מער# ייצור החשמל ....2222

 :קטגוריות של יצרני�

ואת , י ומופעלות על ידה"כולל את תחנות הכוח הקיימות היו� בחח: יייי""""תחנות חחתחנות חחתחנות חחתחנות חח ....אאאא

י במסגרת תכנית הפיתוח של משק "י חח"תחנות הכוח שאושרו להקמה ע

 . החשמל

תחת רשיו� מטע� , י יזמי� פרטיי�"אלה ה� תחנות שתוקמנה ע:   יצרני� פרטיי�יצרני� פרטיי�יצרני� פרטיי�יצרני� פרטיי� ....בבבב

 .ועד כה כמעט ואי� בישראל תחנות כוח כאל. הרגולטור

אפילו בנייני (מסחריי� או אחרי� , אלו ה� גופי� תעשייתיי�:  יצרני� עצמיי�יצרני� עצמיי�יצרני� עצמיי�יצרני� עצמיי� ....גגגג

אשר , )למשל, שיפעלו על בסיס מתקני� סולאריי� צמודי�, בעתיד, מגורי�

כולל יצור ,  כושר ייצור חשמל לצורכיה� העצמיי�0 ברשיו� 0מחזיקי� בחצר� 

י. המאפשר מסחר בעודפי תנאי הרשיו� ליצרני� אלה יכללו סע. חשמל בקוגנרציה

 .חשמל שכדאי לנצלו מבחינה משקית לטובת הצרכני�

 :נוגעי� לפרמטרי� הבאי�)  שלנוההחלטהמשתני : כלומר(משתני המדיניות  ....3333

 ). ראה להל�" (י"תחנות חח"המבנה המוצע של מרכיב  ....אאאא

היצרני� "שיהיה בידי , מתו# ס# כושר הייצור במשק, שיעור כושר הייצור ....בבבב

דיניות יכולה לשלוט בפרמטר זה באמצעות היק. הרשיונות המ". הפרטיי�

 . שיונפקו לאור# השני�

איננו " יצרני� עצמיי�"שיעור כושר הייצור שיהיה בטווח הארו# בידי , לעומת זאת

ההחלטות א� להתיר או שלא להרשות לגופי� , שכ�.  באמת משתנה מדיניות טהור

של היק. כושר הייצור המרבי שאנו שוני� לקיי� ייצור עצמי לא תנבענה משיקול 

מרכז , מפעל(בכל מקו� , למעשה.  לקיי� בקרב קבוצה זו של יצרני�, כביכול, מעוניני�

, מנקודת ראות מקומית, כלכלי0שבו יתקיי� היגיו� מיקרו) ב"שכונת מגורי� וכיו, מסחרי

הגבלות על . נרצה לעודד זאת, לקיי� כושר ייצור עצמי וכ� לנצל יתרונות של קוגנרציה

חברתית או , כ# תהיינה רק א� יוער# כי ייגר� בכ# נזק בלתי קביל בראייה סביבתית
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כי כניסת המשק לעיד� הגז הטבעי היא גור� מרכזי הצפוי , יצוי�.  תכנונית אחרת כלשהי

לעודד הופעת יצרני� עצמיי� נוספי� שחלק� מתכוו� לסחור בעודפי חשמל וא. להקי� 

 ). כגו� במתקני התפלה( כ# כושר יצור עוד. לש�

למרות שהמדיניות הכוללת תשפיע בהחלט על היק. כושר הייצור שיתקיי� בידי , כ#

, ישירההרי ההשפעה כא� אינה , באמצעות פעולות תמרו� ועידוד שונות, יצרני� עצמיי�

כפי שזה חל על , אינה נובעת מהחלטה רצונית המתייחסת ישירות לפרמטר זה, כלומר

 . י"הפרטית או על תחנות חחהיצרנות 

    שיעור כושר הייצור בידי יצרני� פרטיי�שיעור כושר הייצור בידי יצרני� פרטיי�שיעור כושר הייצור בידי יצרני� פרטיי�שיעור כושר הייצור בידי יצרני� פרטיי�

 שיתבסס על 2025במסמ# הצגת החלופות הערכנו כי שיעור כושר הייצור בישראל בשנת  ....4444

על פי , למעשה.  50% 0 לכ20%יצרני� פרטיי� ועצמיי� יכול לנוע בחלופות השונות בי� 

ורות האנרגיה האופטימלי לייצור מודל תחזית הביקושי� לחשמל ומסמ# התמהיל מק

בקשת , הרי כושר הייצור הכולל של ישראל בטווח התכנו�, חשמל של תכנית האב

,   מגוואט24000 מגוואט לבי� 20,000ינוע בי� , התרחישי� השוני� ותחת הנחות המדיניות

 140% לבי� 100% תהיה דרושה בישראל תוספת כושר ייצור שהיא בי� –ובמלי� אחרות 

א� נניח כי  נתח כושר הייצור שיהיה בידי יצרני� .  # מכושר הייצור הקיי� בה כיו�לער

וא� ;  אחוזי�10לא יעלה על ) כאמור, פרמטר שעליו איננו שולטי� ישירות(עצמיי� 

 השני� הבאות 20 – מכושר הייצור החדש שיתווס. ב 50% 0כי כ, נוסי. הנחה נוספת

 שנה יהיה 20 –צא שנתח היצרנות הפרטית בעוד כ  כי אז י0יהיה בידי יצרני� פרטיי�

 .    מכושר הייצור בישראל30% – לכ 0מעשיתמוגבל 

י הערכות אלה הערכת החלופות לגבי מבנה מער# ייצור החשמל הקיי� צריכה להניח "עפ ....5555

.   וקיי� סיכוי ג� שיהיה א. קט� יותר מכ30%# –כי שיעור הייצור הפרטי לא יעלה על כ 

הנו , בנוס. למער# הייצור העצמי שג� בו יתקיי� סחר, 30%י� כי נתח של יצו, ע� זאת

נתח זה בפרט א� , היוצר כבר בעצמו מניע תחרותי משמעותי במשק, נתח גבוה למדי

 .  יחולק בי� כמה יצרני� שוני�

, י"אבחנה זו חשובה ביותר בבואנו עתה לבחו� מה עומק הפיצול הראוי של מער# הייצור של חח

 .   הרחוקבטווח

 Aחלופה (להערכתנו שיעור היצור הפרטי בחלופה המבנית של המש# המצב הקיי� : הערה

י יקשה על כניסת� " מכיוו� שקיו� מונופול אחוד וחזק של חח30% 0יהיה נמו# מ) כמפורט בהמש#

 . של יצרני חשמל פרטיי�
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    יייי""""חלופות מבניות למער# חחחלופות מבניות למער# חחחלופות מבניות למער# חחחלופות מבניות למער# חח

ו� המבנה הענפי העתידי של משק החשמל סוגייה מבנית מורכבת ומעוררת מחלוקת בתח ....6666

היא זו , הקשורה לעתידה של מערכת החשמל המרכזית הפועלת כיו� בישראל, בישראל

ועד ) ח ורדי"דו (1992נושא זה נבח� מספר פעמי� מאז .  י"י מונופול חח"המופעלת ע

רכה ההע. ח קוד�"כפי שכבר הוצג על ידינו בדו, היו� והתקבלו לגביו סדרה של החלטות

באופ� בלתי תלוי , י הצוות"נעשתה ע,  AHP 0תו# שימוש בשיטת ה, המוצגת על ידנו 

 . א� כי תו# מודעות מלאה לה�, בעבודות והמלצות קודמות

 2025עד (כי המבנה המומל� יהווה מטרה סופית למימוש בטווח התוכנית , התפיסה היא ....7777

יהיה , ונה יותר מהמצב הנוכחישככל שמבנה היעד ש, ברור לגמרי, ע� זאת). לכל המאוחר

כמו ג� , היכולת לבצע תמורה מבנית בהדרגה. צור# לממש אותו בהדרגה לאור# שני�

השאלה באיזה מצב יימצא המשק א� מסיבות של קשיי ישימות ייעצר התהלי# 

 היוו חלק ממכלול השיקולי� ששימשו להערכה השוואתית של החלופות 0באמצעיתו 

 .המבניות

הנחות המוצא לניתוח וקריטריוני העל להשוואה הוצגו , וונטיות בהקשר זההחלופות הרל ....8888

לכ� ). ראה מסמ# חלופות המדיניות של משק החשמל(ופורטו בשלב קוד� של העבודה 

 .נציג כא� רק את עיקריה�

בנוס. הוצגו . י"הוצגו ארבע חלופות לגבי סוג הפיצול האפשרי של המער# הנוכחי של חח ....9999

תו# הבחנה , בסוגי הפיצול השוני�, סוגי הבעלות האפשריי� והרצויי�הנחות מוצא לגבי 

 :ארבע חלופות נבחנו בהקשר הנדו�.  ממשלתי ופרטי: בי� שני סוגי בעלות

על (  עיקר מער# ייצור החשמל בישראל ::::  החלופה המאוחדת  החלופה המאוחדת  החלופה המאוחדת  החלופה המאוחדתA     0000חלופה חלופה חלופה חלופה  ....אאאא

ה יהיה מאוחד ע� מערכי ההולכ) י"בסיס מער# הייצור הקיי� והמתוכנ� של חח

חלופה זו זהה בעיקרה למצב הקיי� כיו� והיא . תחת חברה אחת, והחלוקה

י המאוחדת "חלופה זו נשארת בעינה ג� במקרה שבו חח.  (י"המועדפת על חח

.  על פי הנחות המוצא שהוצגו. הופכת לחברת אחזקות שכפופות לה חברות בת

 ). החברה תישאר בבעלות ממשלתית, שבחלופה זו, מ� הראוי

  על פי חלופה זו מערכת ההולכה והחלוקה :::: פיצול מינימלי פיצול מינימלי פיצול מינימלי פיצול מינימליB     0000    חלופהחלופהחלופהחלופה ....בבבב

י הנו תאגיד נפרד א. "מצויי� תחת תאגיד אחד נפרד ואילו מער# הייצור של חח

על פי המוצע בהנחות ). כלומר ללא פיצול למספר חברות ייצור(הוא ואחוד 

 בגלל (המוצא התאגיד הכולל את מערכי החלוקה וההולכה יהיה  ממשלתי 

בהתא� להנחות מוצא אלה ג� תאגיד  ). המונופול הטבעי של מער# ההולכה

סביר שיהיה ממשלתי ולא ) שיהיה נפרד מתאגיד ההולכה והחלוקה(הייצור האחוד 
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הרציונל בחלופה זו הנו כי את התחרות בשוק הייצור .  יעבור לידיי� פרטיות

 . בלבד)  כאמור30%–נתח של כ (משיגי� באמצעות היצרני� הפרטיי� והעצמיי� 

,  Bחלופה זו דומה בעיקרה לחלופה :   חלופת פיצול  מוגבל חלופת פיצול  מוגבל חלופת פיצול  מוגבל חלופת פיצול  מוגבלC     0000חלופה חלופה חלופה חלופה  ....גגגג

 304  0מתפצל ל) והמתוכנ� לשני� הקרובות(היו� 'י ד"אלא שמער# הייצור של חח

מער# ההולכה והחלוקה יישאר . תאגידי ייצור גדולי� שיהיו בבעלות פרטית

 . מאוחד בבעלות ממשלתית

 אלא  C  מבנה זה דומה לחלופה::::ת הפיצול המרבית הפיצול המרבית הפיצול המרבית הפיצול המרבי חלופ חלופ חלופ חלופD     0000חלופה חלופה חלופה חלופה  ....דדדד

כ# שתאגיד ההולכה וניהול , שמערכי החלוקה האזוריי� מתפצלי� ממער# ההולכה

הבעלויות על חברות החלוקה .  המערכת הופ# תאגיד מונופוליסטי ממשלתי נפרד

 .  באזורי� השוני�  תהיינה  פרטיות ואחרות מהבעלויות על חברות הייצור

    י השוואת החלופותי השוואת החלופותי השוואת החלופותי השוואת החלופותקריטריונקריטריונקריטריונקריטריונ

 :נבחנו שתי קטגוריות עיקריות של קריטריוני הערכה של החלופות המוצגות ....10101010

קטגוריה של קריטריוני� המשקפי� את מידת קידו� יעדי : קידו� היעדי� ....אאאא

 .המדיניות במשק החשמל

קטגוריה של קריטריוני� המשקפי� מזוויות שונות את הסיכוי להגשי� :  ישימות ....בבבב

 .ופות הנבחנותתו# זמ� נתו� את החל

כדי שחלופת מדיניות מבנית תיתפס , שכ�. האבחנה בי� שתי הקטגוריות חשובה ביותר ....11111111

כטובה עליה להיות בו זמנית ג� בעלת סיכוי גבוה מאוד לקד� את יעדי המדיניות 

 .שהוגדרו וג� בעלת תוחלת ישימות גבוהה

 שלוש הראשונות  ,מבי� חמשת קריטריוני העל שנבחרו להשוואה בי� החלופות המוצגות ....12121212

 : עניינ� בקידו� היעדי� ושתי האחרונות עניינ� בישימות כלהל�

מידת הביטחו� בזמינות .  בטחו� בזמינות ובאמינות הספקת החשמלבטחו� בזמינות ובאמינות הספקת החשמלבטחו� בזמינות ובאמינות הספקת החשמלבטחו� בזמינות ובאמינות הספקת החשמל: : : : קריטריו� אקריטריו� אקריטריו� אקריטריו� א ....אאאא

 –ובפרט ; באיכות הראויה, רצופה ומתמדת של כל כמות החשמל הנדרש למשק

, בהספקה" אסטרטגי"ר  הביטחו� שלא יתרחש בשו� זמ� בעתיד הנראה לעי� משב

של הספקת חשמל , לאור# שעות או ימי�, מהסוג המביא להעדר מוחלט ונמש#

 .   לאוכלוסיית צרכני� גדולה
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רמת התחרות שתיווצר ע� יישו� החלופה והשפעתה על .  תחרותיותתחרותיותתחרותיותתחרותיות: : : : קריטריו� בקריטריו� בקריטריו� בקריטריו� ב ....בבבב

 הכוונה היא לתוחלת –למעשה . (הזערת ההוצאה הישירה להספקת אנרגיה למשק

תחת האילוצי� הסביבתיי� והאחרי� ,  הספקת חשמל לצרכ� סופי במשקעלות

 ). שיטיל הרגולטור

 אפקטיביות האכיפה הצפויה של כללי רגולציה ....הגשמה סביבתיתהגשמה סביבתיתהגשמה סביבתיתהגשמה סביבתית.: .: .: .: קריטריו� גקריטריו� גקריטריו� גקריטריו� ג ....גגגג

 . סביבתית בקרב כלל התאגידי� הפועלי� במשק

מידת הסבירות של התגברות על : ישימות פוליטית חברתיתישימות פוליטית חברתיתישימות פוליטית חברתיתישימות פוליטית חברתית: : : : קריטריו� דקריטריו� דקריטריו� דקריטריו� ד ....דדדד

 . חברתיי� ופוליטיי� צפויי�מחסומי�

פיקוח ויישו� , מידת הסיבו# האובייקטיבי בהנעה: מורכבות ביצועיתמורכבות ביצועיתמורכבות ביצועיתמורכבות ביצועית:  :  :  :  קריטריו� הקריטריו� הקריטריו� הקריטריו� ה ....הההה

מידת המורכבות הקיימת ביישו� החלוקה ג� , במילי� אחרות. תהלי# השינוי

 . פוליטיי�0או חברתיי�/בהעדר מחסומי� משפטיי� ו

 מהאפשרות של יבוא חשמל י התעלמנו"בהערכת החלופות  לגבי מבנה מער# חח ....13131313

ע� זאת מבחינת החלופות המוצגות לגבי המבנה הענפי של מערכת החשמל . לישראל

י יצרני� פרטיי� או "יבוא חשמל כמוהו כיצור חשמל ע, )י"הכלולה כיו� בחח(המרכזית 

 .יצרני� עצמיי�

    משקל יחסי של קריטריוני העל בתו# השיקול הכוללמשקל יחסי של קריטריוני העל בתו# השיקול הכוללמשקל יחסי של קריטריוני העל בתו# השיקול הכוללמשקל יחסי של קריטריוני העל בתו# השיקול הכולל

 הערכנו את המשקל היחסי של כל  AHP 0 בשיטת  ה על פי גישת השוואת החלופות ....14141414

אחד מחמשת הקריטריוני�  המוצגי� לעיל בהשגת מטרת העל של השגת מבנה 

לגבי כל , י ניתוח והערכה "זאת ע). י"הכלול כיו� במסגרת חח(אופטימלי למשק החשמל  

בזוג באשר למשקלו היחסי של הקריטריו� האחד , זוג קריטריוני� אפשרי מתו# החמישה

 5 זוגות אפשריי� בתו# קבוצה של 10מבחינה קומבינטורית יש (ביחס לאחר 

 ). קריטריוני�
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 : המשקל היחסי של הקריטריוני� השוני� כפי שנתקבל בתהלי# ההערכה הוא כלהל� ....15151515

 

 

התוצאה המוצגת לעיל משקפת  את הערכתנו לגבי משקל� היחסי של הקריטריוני�  ....16161616

כי מקד� אי העקביות שהתקבל בתהלי# , נציי�.  ד המבוקשברמה העליונה בהשגת היע

הנחשב כמבטא רמה גבוהה במיוחד של עקביות בשיפוטי� , )7% (0.07הערכה זה הוא 

 : להל� הערות מרכזיות בהקשר זה. השוני�

 רמת התחרות שתיווצר ע� יישו� החלופה 0מהותו של קריטריו� זה : תחרותיות ....אאאא

למרות הטענה לפיה . ירה לאספקת אנרגיהוהשפעתה על הזערת ההוצאה היש

בגלל האופי של עלויות , לתחרות יש השפעה מוגבלת על העלויות במשק החשמל

החלטנו להעניק , )מרכיב כבד של עלויות הו� ועלויות בגי�  אנרגיה ראשונית(אלה 

וזאת בשל היתרונות , )45%(לקריטריו� זה את המשקל המרבי האפשרי להערכתנו 

, כ#. ש לתחרותיות על הזערת ההוצאה הישירה לאספקת אנרגיההעקיפי� שי

י היא אחד הגורמי� המעכבי� כניסה "קיימת הערכה שעוצמתה של חח, לדוגמה

ברור כי קיי� ג� מרכיב גבוה של , לבד מזאת.  של יצרני� פרטיי� לייצור חשמל

למרכיבי בתו# מרכיבי ההו� ישנ� סעיפי� שאינ� שייכי� דווקא , וכ�, א"עלויות כ

. אלא למרכיבי הו� פיסי וטכנולוגי לא קריטיי�, מלאי הו� טכנולוגי קריטיי�

 .הגברת התחרותיות אמורה להקטי� עלויות אלה

���PM
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מהותו של קריטריו� זה מידת הביטחו� בזמינות רצופה : בטחו� ואמינות ההספקה ....בבבב

לאור חשיבותו של . באיכות הראויה, ומתמדת של כל כמות חשמל הנדרש למשק

מקבל , )שבבסיסו אינו נית� למעשה לאגירה, כמוצר(חשמל ואופיו המיוחד ה

שפיצול מבני , בעיקר משו� החשש, זאת). 30%(קריטריו� זה משקל גדול מאוד 

עשוי להביא בעתיד לתקופה כלשהי של מחסור חמור ונמש# בחשמל לאוכלוסייה 

 הראשונות שנעשו ראוי לציי� שבהערכות"). נוסח קליפורניה"משבר (גדולה יחסית 

, על חשבו� קריטריו� התחרותיות, על ידנו קיבל קריטריו� זה א. משקל גדול יותר

משקל התחרותיות הועלה לאור , אול�. עד כדי שוויו� אפילו במשקל� היחסי

ההנחה כי ג� במשק בו תהיה תחרות גבוהה ביצור חשמל תתאפשר רמת בטחו� 

 . ואמינות הספקה גבוהה

,  מידת הסיבו# האובייקטיבי בהנעה0ו של קריטריו� זה היא מהות.  מורכבות ....גגגג

משקלו של קריטריו� זה , להערכתנו.  פיקוח ויישו� תהליכי שינוי במשק החשמל

מחד הוא גדול למדי באופ� המשק. את הקשיי� והמורכבות של : סביר) 11%(

ומשק. את , הוא אינו גדול יתר על המידה, מאיד#; ביצוע שינויי� אפשריי�

על , במידה ובאמת רוצי� בכ# ומתארגני� לכ#, ההערכה שנית� להתגבר

 .המורכבות הביצועית הכרוכה בתהלי# השינוי

מהותו של קריטריו� זה היא מידת הסבירות של התגברות על מחסומי� .  ישימות ....דדדד

הוא ) 10%(ג� משקלו של קריטריו� זה , להערכתנו. חברתיי� ופוליטיי� צפויי�

 .יס אות� טיעוני� שהוצגו לגבי קריטריו� המורכבותוזאת על בס, סביר

מהותו של קריטריו� זה היא אפקטיביות האכיפה הצפויה של כללי .  סביבה ....הההה

יש כא� להבהיר . רגולציה סביבתית בקרב כלל התאגידי� הפועלי� במשק

שנית� לקריטריו� זה איננו מבטא בשו� אופ� ייחוס ) 4%(המשקל הנמו# : ולהזהיר

כי , הוא רק מבטא הערכה; נמו# להבטחת אינטרסי� סביבתיי� בכללער# חברתי 

ההבדלי� המכסימליי� והקיצוניי� ביותר היכולי� להתגלות בתו# סט החלופות 

אי� ההבדלי� המבניי� : או במלי� אחרות, ה� קטני� מאוד, המסוימות שנבחרו

ינת יוצרי� הבדלי� משמעותיי� כלשה� מבח, השוני� שאות� משקפות החלופות

כאשר , בכל החלופות תקוי� רגולציה כפי שיוחלט. היכולת לאכו. תקני סביבה

 . ההבדלי� בסיכויי יישומה המלא ה� קטני�
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    השוואה בי� החלופות המבניותהשוואה בי� החלופות המבניותהשוואה בי� החלופות המבניותהשוואה בי� החלופות המבניות

בצענו הערכה לגבי , לאחר ההשוואה ומת� משקלות לקריטריוני� לבחינת חלופות ....17171717

חס לכל אחד מחמשת  החלופות הנבחנות בי4 0היחסית של כל אחת מ" עוצמתה"

 .בכל השוואה כזו נבדק ג� מקד� אי העקביות. הקריטריוני�

 החלופות לאור� של חמשת 4התוצאה הסופית הכוללת שהתקבלה מההשוואה בי�  ....18181818

 . הקריטריוני� היא כלהל�

 

 ).6% (0.06: מקד� אי העקביות המלווה לתוצאה זו הוא

    פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

, ופה העדיפה למשק הישראלי בטווח הארו#  היא החלD)חלופה (חלופת הפיצול המירבי  ....19191919

בהקשר , על פני כל שאר החלופות, )66%(וזאת בזכות עדיפותה המכרעת להערכתנו 

 .  שמשקלו גבוה, לקריטריו� התחרותיות

וזאת בעיקר בגלל היבט , יתרונה על חלופת המש# המצב הקיי� אינו גבוה, ע� זאת ....20202020

 פירושה הליכה בדר# המביאה Dה בחירה בחלופ, שכ�: הביטחו� ואמינות ההספקה

. ג� א� לתקופה קצרה, לסיכוני� מסוימי� של משבר שביטויו עשוי להיות חמור מאוד

מורכבות זו , ובעצ�,  נמו# יחסיתDג� בתחו� המורכבות והישימות ציונה של חלופה 

  בהתייחס לכל שאר הקריטריוני�". אסטרטגי"מייצרת בעקיפי� ג� את הסיכוני� למשבר 

החלופה  ( 6A יש לחלופה )ישימות וסביבה, מורכבות, חו� ואמינות ההספקהבט(

A   חלופה

28%

D   חלופה

31%

 C   חלופה

17%

 B   חלופה

24%
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חלופת הפיצול   (Dיתרו� ברור על חלופה )  המש# המצב הקיי� למעשה–המאוחדת 

 ).המרבי

נחותות ) חלופת פיצול הביניי� (  C 0ו) חלופת הפיצול המינימלי (B 0חלופות הביניי�  ....21212121

 בהיבט התחרותיות  Dיוו� שה� נחותות מחלופה מכ)   D 0 וAחלופות (מחלופות הקצה 

 Aג� נחותה מחלופה  C  חלופה .  בהיבטי הישימות והמורכבות A ונחותות מחלופה 

 בשל עדיפותה C נמצאת עדיפה על חלופה Bחלופה . בהיבט הביטחו� ואמינות ההספקה

היבט שגברו על נחיתותה ב, המורכבות והישימות, בהיבטי הביטחו� ואמינות ההספקה

שכ� מדובר למעשה , ע� זאת יצוי� כי יתרונותיה של חלופה זו מוגבלי�. התחרותיות

 .בפיצול של מונופול אחד לשני מונופולי�

 ממצה את יעד המדיניות בתחו� התחרות באופ�  Dרק חלופה , על פי הערכתנו ....22222222

ני מוכרחי� צרכ, על מנת ליצור תחרות אפקטיבית במשקכי , הסיבה לכ# היא. משמעותי

שיהיה ביד� מנגנו� למשחק אמיתי בי� מוכרי וצרכני חשמל , החשמל להיות מאורגני� כ#

ג� א� הוא (הרי ריבוי היצרני� כשלעצמו , כל עוד לצרכ� עצמו אי� מנגנוני� כאלו. שוני�

למעט צרכני� , איננו מבטיח כלל מאבק תחרותי אמיתי ביניה� לטובת הצרכ�) גדול

ק התאגיד המונופוליסטי הממשלתי המנהל את העומס ומפעיל  במצב זה ר–שכ� ; גדולי�

. קובע למעשה איזה יצר� יספק חשמל למרבית הצרכני�, את מער# ההולכה והחלוקה

 של תאגיד ממשלתי כה גדול לדאוג להפחתת מחירי� הטבעיי�התמריצי� הפנימיי� 

שכ� , תנו נמוכי�יהיו לדע, י הפעלת מנגנוני מיקוח קשי� מול היצרני�"ע, לטובת הצרכ�

: כלומר(לתאגיד לא יהיו קשיי� ניכרי� בבואו להעתיק עלויות עודפות אל הצרכ� הסופי 

תאגידי חלוקת חשמל , לעומת זאת).  כאלו שיכלו להיחס# א� היה מפגי� מאבק מיקוח

יותר של קהל הצרכני� " אותנטיי�"יהפכו להיות נציגי� , שה� קטני� יותר, מקומיי�

ויהיה לה� תמרי� פנימי טבעי חזק יותר להבטיח מחירי חשמל , מישלה� שהוא מקו

מחיריה� המרביי� יהיו נתוני� בפיקוח , משו� שמחד, זאת. נמוכי� ככל האפשר

סרגל ההשוואה בי� מחירי חשמל , אול� מאיד#, )בהיות� מונופולי� טבעיי� א. ה�(

כולת� להעתיק לצרכ� אצל תאגידי החלוקה הפועלי� באזורי� שוני� יצמצ� את י

האינטרס שלה� בבחירת היצר� שמחירו הוא הנמו# .  עלויות עודפות אל הצרכ� הסופי

 . יהיה על פי רוב גבוה יותר, ביותר

בי� היתר התייחסות לסוגיות ,  יצרי# תכנו� מפורט שיכלולDיישומה ההדרגתי של חלופה  ....23232323

 :כלכליות ומסחריות כגו�, תפעוליות, מבניות

וקת מער# הייצור לתאגידי� וקביעת תמהיל תחנות הכוח קביעת הכללי� לחל ....אאאא

 . הפרטניות בכל תאגיד
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קביעת כללי� , )רזרבת כושר הייצור(ניהול העתודה הטכנית ביצור חשמל  ....בבבב

ומנגנוני� מסחריי� לש� כ# ותפקידיה של חברת ההולכה וניהול המערכת 

 . בהקשר זה

לתו של מער# ייצור קביעת מערכת כללי� ותמריצי� שיאפשרו את הקמתו והפע ....גגגג

בהתא� ליעדי� , כולל אנרגיות מתחדשות, חשמל בטכנולוגיות ודלקי� שוני�

 .שתקבע הממשלה

. דרכי ההתקשרות בי� היצרני� לצרכני� ותפקידיה של מערכת ההולכה בהקשר זה ....דדדד

להערכתנו יש לאפשר מגוו� אפשרויות התקשרות בי� יצרני חשמל לצרכני� 

המסחר ,  חלוקה וצרכני� סופיי� במגזרי התעשייהדוגמת חברות(מסוגי� שוני� 

כמו כ� קיימת אפשרות כי חברת ההולכה וניהול המערכת תוכל לנהל ). והשירותי�

 .מנגנוני סחר בחשמל

הפרטה "י יודגש כי להערכתנו "לעניי� דר# הפיצול והפרטת מער# החשמל האחוד של חח ....24242424

הפרטה . � מבניי� בעתידשל המער# האחוד תקשה על יישומ� של שינויי" מלמעלה

 . י"בשל צורכי גיוס ההו� של חח, בי� היתר, מלמעלה נתמכת

הרי יש לוותר על  , Dכי א� אי� בוחרי� בחלופה , הניתוח מראה: לסיכו� יש להדגיש ....25252525

לא יביאו את  ) C – ו Bחלופות (שכ� פיצולי� חלקיי� , י בכלל "השינוי המבני במער# חח

א# יגררו כמעט , מחד) תחרותיות (Dהמבני הגלו� בחלופה עיקר היתרו� הגדול בשינוי 

את כל הקשיי� המנהליי� והפוליטיי� וכ� את הסיכוני� לביטחו� ואמינות ההספקה 

איננה אופציה מאוד קשה הישארות במצב הקיי� , ככלל.  מאיד#, Dהגלומי� בחלופה  

א� יוחלט בכל זאת , לכ�.  ג� א� ברורה,  היא קטנהDונחיתותה יחסית לחלופה , למשק

כי אז יש חובה להתקד� בנחישות , Dלבחור בשינוי המבני  הכבד הכרו# במימוש חלופה 

מטבע , התהלי# יימש#. בנקודת ביניי�" ייעצר"למימושה המלא ולהבטיח כי התהלי# לא 

מבחינת הדר# , ויהיה צור# לבצע אותו בנחישות רבה ובתבונה רבה, מספר שני�, הדברי�

 .  חברת החשמל עצמה ועובדיה ביישומושבה תשות. 

, יצוי� כי משרד התשתיות אינו תומ# במסקנה כי פיצול והפרטת מקטע הייצור בלבד ....26262626

להערכת המשרד יש מקו� להפרטה . הנה בעלת יתרונות מוגבלי�, Cכמשתק. בחלופה 

ג� א� לא ילווה בפיצול בי� מערכת ההולכה למערכות החלוקה , ופיצול של מער# הייצור

 א# היא Dלהערכתנו אומנ� חלופה זו נחותה מחלופה .  והפרטת מערכות החלוקה

 . B 0 וAנחותה ג� מחלופות  
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    מיקו� התכנו� האסטרטגי של משק החשמלמיקו� התכנו� האסטרטגי של משק החשמלמיקו� התכנו� האסטרטגי של משק החשמלמיקו� התכנו� האסטרטגי של משק החשמל ....דדדד

    רקערקערקערקע

התכנו� האסטרטגי של משק החשמל הוגדר על ידינו כתכנו� הקובע אלו מתקני� במשק  ....1111

 .  היכ� ובאיזו טכנולוגיה; מתי; החשמל  ייבנו

;  לכל בניית מתק� צריכה לבוא מ� הממשלההיוזמהאי� הכוונה כא� לטעו� כי : הדגישיש ל ....2222

,  יש עניי� רב לממשלה כי כוחות השוק ייצרו יוזמות באשר לבניית תחנות כוח–להפ# 

אול� ברור כי בניה כזו חייבת להיות כפופה לרגולציה ולתהליכי .  מתקני ייצור עצמי ועוד

כל יוזמה כזו , לכ�. צוניות של מער# מתקני החשמל ה� גבוהותההשלכות החי, שכ�, רישוי

 . צריכה לעבור בחינה ושיקול של גו. תכנו� אסטרטגי ממשלתי

זאת משו� . כי התכנו� האסטרטגי יהיה בידי גו. שלטוני, בשלב הגדרת החלופות הראינו ....3333

תכנו� שיקולי , דוגמת שיקולי� מדיניי�(שהתכנו� האסטרטגי כרו# בשיקולי� שוני� 

זוויות ראיה ואילוצי� שרק זרוע שלטונית יכולה , )מרחבי לאומי סביבה ומקרו כלכלה

 :קיימות שתי חלופות מעשיות אפשריות לגבי גו. שלטוני זה. לתכלל אות�

 ).באמצעות מנהל החשמל(משרד התשתיות הלאומיות  ....אאאא

 . חשמל0הרשות לשירותי� ציבוריי�  ....בבבב

ככל שמשק החשמל , תל# ותגדל בעתיד, ר כא�כמוגד, חשיבותו של התכנו� האסטרטגי ....4444

כיו� חלק גדול ביותר מהתכנו� . רבי� יותר" שחקני�"ויהיו בו , יהיה מפוצל יותר

מבוסס למעשה על תכנו� המתבצע , י הגו. השלטוני המופקד על כ#"האסטרטגי הנעשה ע

 .  י"י חח"ע

ת מהצור# חשיבותו הגוברת של התכנו� האסטרטגי של משק החשמל בעתיד נובע ....5555

בהיר , האקוטי להבטיח כי יזמי� ותאגידי� במשק החשמל יקבלו כל העת מידע של�

וכ� כי ייהנו מאווירה של וודאות ביחס למדיניות הממשלה בתחומי� המשפיעי� , ואמי�

תגבר ג� חשיבות התיאו� בי� הגורמי� השלטוניי� , בהקשר זה. על משק החשמל

הרשות לשירותי� ציבוריי� :  החשמל כגו�השוני� שהחלטותיה� משפיעות על משק

רשות , משרד האוצר, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התשתיות הלאומיות, חשמל

 .הממונה על ההגבלי� העסקיי� ועוד, החברות הממשלתיות

, כפי שהוא מוגדר כא�, התכנו� האסטרטגי, על פי המצב החוקי והמעשי הקיי� כיו� ....6666

 : ת באמצעות מנהל החשמל וכולל ב� היתרמשרד התשתיות הלאומיו" מבוצע ע
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 .אישור תוכנית הפיתוח ....אאאא

 ).תכנית מתאר ארצית(תכנו� פיזי של מערכת החשמל  ....בבבב

 .מת� רשיונות לפעילות במשק החשמל ....גגגג

 .קביעת כללי� ותקנות למת� רשיונות ולהסדרת פעילות משק החשמל ....דדדד

 ).עמידה בתנאי הרשיו�(פיקוח על בעלי רשיונות  ....הההה

 .� בחקיקה ותקינה בנושאי חשמל במסגרת חוק החשמלהכנת שינויי� נדרשי ....וווו

 .פיקוח על אכיפת חוק החשמל ותקנותיו ....זזזז

היא רשות סטאטוטורית ,  חשמל0 רשות לשירותי� ציבוריי�0הרשות הרגולטורית ....7777

המופקדת בתוק. חוק על שני ) אינה כפופה למשרד התשתיות הלאומיות(עצמאית 

 :נושאי� מרכזיי�

 .פוקחי� במשק החשמלהסדרת התעריפי� המ/קביעת ....אאאא

 .הסדרת תקני השירות במשק החשמל/קביעת ....בבבב

של העברת התכנו� האסטרטגי של משק , שנית� להצביע עליו) לכאורה(היתרו� העיקרי  ....8888

על כל , הוא עובדת היותה רשות עצמאית ומקצועית מאוד, לרשות החשמל, השמל

. מאות בכללתנאי� לעובדי הרשות ועצ, היתרונות הנובעי� מכ# בהקשר של תקני�

כשבוחני� את הדברי� .  זהו איננו יתרו� אינהרנטי למהות הארגו� הרגולטיבי, אול�

על של התפקוד הממשלתי 0הרי יש הכרח להבחי� בי� שתי פונקציות, מבחינה מהותית

 ):כמו ג� בהקשר למשקי תשתית אחרי�(בהקשר למשק החשמל 

רג� מדיניות ממשלתית  היא פונקציה שצריכה לת–פונקצית התכנו� האסטרטגי פונקצית התכנו� האסטרטגי פונקצית התכנו� האסטרטגי פונקצית התכנו� האסטרטגי  ....אאאא

, סביבתיות, פיסיות(וצריכה ג� לקבל הכרעות ערכיות שונות , לתכניות פעולה

הנדרשות בבואנו לבקר ולכוו� את התפתחות משק ) סטאטוריות וכמוב� כלכליות

העשויי� , פוליטיי�0לבטא ערכי� חברתיי�, בי� היתר, פונקציה זו צריכה. החשמל

ייבת להיות נתונה לסמכות העל של הממשלה ושל ולכ� היא ח, להשתנות ע� הזמ�

 . שר התשתיות הלאומיות כנציגה של הממשלה לצור# זה

 אכ� שהוחלט עליהזו הפונקציה שתפקידה לוודא כי מדיניות .  פונקצית הרגולציהפונקצית הרגולציהפונקצית הרגולציהפונקצית הרגולציה ....בבבב

הרגולציה היא ביסודה מכשיר טכני לפקח על התנהלות . מתממשת באורח תקי�

, כי תפקודו נשאר נאמ� כל הזמ� למערכות נהלי�ולוודא , המשק הנתו� לאחריותה

.  תקני� וגישות המתגבשות במערכת האסטרטגית של התכנו� הממשלתי, עקרונות
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שאסור כי תהיה נתונה לפיקוח מקצועי של השר או א. , מטבעה של פונקציה זו

 .  של הנהלת משרד

" לערבב"אלו ואי� כי יש לקיי� הפרדה מקצועית בי� שתי פונקציות , ברור מכא� לגמרי ....9999

כי יש מקו� וא. חשיבות רבה לעבודה מתואמת של מתכנ� , נכו� הוא.  אות� זו בזו

, שכ� לכל אחד מה� יש תשומות חשובות לעבודתו של האחר, אסטרטגי ושל רגולטור

והבטחת הרמוניה בי� , הבנה משותפת עמוקה של התהליכי�, ומתחייב תיאו� הדוק

 . העבודה של הרגולטורכוונות המתכנ� לבי� שיטות 

, כי יהיה קיי� גו. אחד, אי� הדברי� שלעיל שוללי� מראש את האפשרות, ע� זאת ....10101010

עמדו לפנינו אפוא שתי . שבו תדורנה יחד שתי הפונקציות, חיצוני למשרד לתשתיות

 :חלופות

, הקמת אלמנט של תכנו� אסטרטגי בתו# הרשות לשירותי� ציבוריי� חשמל ....אאאא

בחלופה זו , למעשה. בקרה ורגולציה, ל העוסק בתכנו�והפיכתה למעשה לגו. ע

 ;חשמל0עובר מנהל החשמל לכפיפות הרשות לשירותי� ציבוריי�

על בסיס , הקמת גו. תכנו� אסטרטגי מוביל בתו# משרד התשתיות הלאומיות ....בבבב

 .מנהל החשמל

    ניתוח חלופות מיקו� התכנו� האסטרטגיניתוח חלופות מיקו� התכנו� האסטרטגיניתוח חלופות מיקו� התכנו� האסטרטגיניתוח חלופות מיקו� התכנו� האסטרטגי

 הקמת פונקצית תכנו� אסטרטגי –כי חלופה ב , צוות התכנו� הגיע למסקנה החד משמעית ....11111111

חסרו� חמור ועיקרי בהטלת סמכות התכנו� האסטרטגי .   היא העדיפה–במנהל החשמל 

. תחומי הסמכויות והאחריות הניהולית" עמעו�"ו" ערבול"הוא ב, לרשות הרגולטורית

 הרגולטורית על פי חוק היא עצמאית ואינה באות� תחומי� בה� פועלת הרשות, שכ�

א� כי מדיניותה צריכה להיות תואמת (כפופה לתכתיבי שר התשתיות הלאומיות 

ואילו בכל תחומי התכנו� האסטרטגי כמוגדר ; )למדיניות הממשלה בתחומי� הרלוונטיי�

.  היא צריכה בפירוש להיות כפופה להחלטות מדיניות ערכיות של הדרג הפוליטי, לעיל

מצב שבו כפיפות , בתו# ארגו� אחד והומוגני כרשות רגולטורית, לא יהיה זה נכו� לקיי�

הכפופי� (היכולת לתחו� את הגבולות בי� נושאי התכנו� . כפיפות לשר דרות יחדו0ואי

נתונה , במהל# עבודה יומיומית ושוטפת, )שאינ� כפופי� אליו(ונושאי הרגולציה ) אליו

 .   בספק רב

כי התפתחות משק החשמל קשורה מאוד ג� בהתפתחות משק , בה נוספת היאסיבה חשו ....12121212

ובהתפתחות ) למשל, תחבורה(וכ� בהתפתחות� של משקי� אחרי� , הגז הטבעי

זווית , כ#). למשל, שתשלי# על יכולת מימוש סחר אזורי בחשמל(הפוליטית האזורית 
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 ורחבה הרבה מעל ,הראייה הכוללת כא� היא בפירוש ממשלתית ובינמשרדית במהותה

 . רוחב ההסתכלות האפשרי לרגולטור החשמל

 היא אינה 0" טכני"להשארת התכנו� האסטרטגי במשרד לתשתיות לאומיות יש ג� יתרו�  ....13131313

 .מחייבת שינויי חקיקה

 יש לקבוע כי מנהל החשמל יהיה הגו. שיוביל את התכנו� האסטרטגי של משק –על כ�  ....14141414

ו נכו� לערו# בתוכו רפורמה מסויימת שעיקריה לדעתנ, ע� זאת. החשמל לאור# השני�

 :ה� שניי�

לבחו� אפשרות העברת מספר פונקציות בה� הוא עוסק כיו� לידי הרגולטור  ....אאאא

,  לעיל6  ו  בסעי. 0סעיפי� ד ו0 מדובר בנושאי� המנויי� בתת).רשות החשמל(

, ת בה� מרכיב טבעי של רגולציהשנית� לראו, שעיקר� נושאי� של פיקוח ואכיפה

נושאי� אלו כוללי� קביעת כללי� ותקנות למת� רשיונות . במובנה הרחב

ופיקוח על אכיפת ; פיקוח טכני על בעלי רשיונות; ולהסדרת פעילות משק החשמל

או מדיניות " תכנית"משעה שקיימת , נושאי� אלו. חוק החשמל ותקנותיו

 . י� שאינ� כפופי� עוד לסמכות מדיניתמקצועי0ה� ביסוד� טכניי�, מוגדרת

גו. זה יצטר# . יש להקי� במנהל החשמל גו. שיהיה ממוקד בתכנו� האסטרטגי ....בבבב

ברור כי . י"למעשה לעסוק בפעילות שמש# שני� נעשתה בחלקה הגדול בתו# חח

י לא יוכל עוד להתקיי� "אותו גו. בחח, במבנה המפוצל של משק החשמל העתידי

בכוח (צה זו מחייבת לדעתנו חיזוק משמעותי של גו. התכנו� המל.  במתכונתו זו

,  ג� א� תבוצע0וזאת (וזאת לאור התרבות השחקני� בשוק זה ) אד� ובאמצעי�

ולאור הצור# בהקטנת התלות , ) החלופה המאוחדתA  0חלופה , בסופו של דבר

 . י בהקשר זה"בחח

    איחוד מנגנוני רגולציהאיחוד מנגנוני רגולציהאיחוד מנגנוני רגולציהאיחוד מנגנוני רגולציה

יש , של הפונקציה לתכנו� אסטרטגי של משק החשמלמעבר לנאמר עד כה לגבי מעמדה  ....15151515

, חשמל: קיי� טע� רב באיחוד רשויות הפיקוח השונות העוסקות בנושאי אנרגיהלציי� כי 

 . תחת קורת גג של רשות פיקוח ממלכתית אחת, גז טבעי ודלק

וכבר צברה , שפעולתו מוסדרת היטב בחוק, רק משק החשמל כפו. לרגולטור ייעודי, כיו� ....16161616

 :במשקי הגז הטבעי והדלק הדברי�  שוני�.  יו� משמעותיניס

משק הגז הטבעי טר� ק� על רגליו ועל כ� הגו. הרגולטורי שלו ג� הוא טר�  ....אאאא

א. כי  חוק משק הגז הטבעי קבע את הבסיס לקיומה ,  מעשיתהבשיל מבחינה 
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כי חוק הגז הטבעי יצר כא� , ע� זאת חשוב לציי�. של רשות רגולטורית בנושא זה

ויש לו תפקידי� ייעודיי� רבי� ג� בתחו� התכנו� " נטו"אורג� שאיננו רגולטור 

, י החוק"עפ, מנהל הרשות.  (שלא כמו במקרה של רשות החשמל, האסטרטגי

כ# , ואיננו בלתי תלוי בהנהלת המשרד בפעולותיו, פועל תחת שר התשתיות

 ).  ה המקובלת שברור כי סמכויותיו אינ� ממש סמכויות רגולטור על פי התפיס

.   רגולטור במוב� המקצועי המלא0 ומעול� לא היה 0מ אי� "למשקי הדלק והגפ ....בבבב

ע� סמכויות של תכנו� אופרטיבי " מעורבבות"סמכויות הרגולציה היו תמיד 

ראשי המנהלי� הללו ג� כפופי� להנהלת .  במנהלי הדלק והגז, ותכנו� אסטרטגי

). ה הבולטי� של פונקציה רגולטיביתכפיפות כזו היא מסימני0כאשר אי(המשרד 

הפיקוח הכלכלי א. הוא לא היה בידי מנהלי� אלו אלא בידי הגורמי� הכלכליי� 

 .על כ� ברור כי לא נוצרו גופי� רגולטוריי� מתמחי�. במשרד

כי ברור שראוי ודרוש לקיי� רגולציה מלאה ומקצועית ג� במשקי הדלק והגז , יודגש ....17171717

ג� בשני משקי� אלו , בדיוק כמו במשק החשמל.  לממש כמו במשק החשמ, הטבעי

קביעה ואכיפה ; פיקוח על מחירי� שבמונופול; נדרשת הסדרת ענייני האתיקה הכלכלית

 . רמות שירות ועוד, סביבה, של תקני בטיחות

  לשלושת המשקי� מערכות רגולטוריות נפרדותהא� נכו� לקיי� , כא� עולה השאלה ....18181818

אנו סבורי� כי המעבר למבני� המשקיי� המומלצי� ).  יוגז טבע, מ"דלק וגפ, חשמל(

מחייבי� הקמת רשות , כמו ג� התפתחותו החזויה של משק הגז הטבעי, בעבודה זו

 : הסיבות לכ# ה� כמה.  רגולטורית אחת בלבד

גז , כ#: קיימת אינטרקציה אסטרטגית ותפעולית חזקה ביותר בי� שלושת המשקי� ....אאאא

בעתיד ) בחלק�(יצרני דלקי� צפויי� ; צור החשמלטבעי מזי� בעיקר את מער# יי

חשמל עשוי ; )כהגדרתנו במסמ# זה(הקרוב להיות יצרני� עצמיי� של חשמל 

הרגולציה על ; כולל תחבורה, להחלי. דלקי� כמקור אנרגיה של מערכי� שוני�

תעריפי החשמל תצטר# להיות ניזונה ממידע אמי� על עלויות של דלקי� ושל גז 

שלרגולטורי� העתידיי� של , כל הנסיבות האלו מביאות לכ#.   ועוד; טבעי

שלושת המשקי� הללו תהיה דרושה ראייה אינטגרטיבית מעמיקה של 

 שבארגו� הפנימי –קיומו של רגולטור אחד " מזמי�"מצב זה . האינטראקציות האלו

 . שלו יש מקו� כמוב� להפרדה מקצועית בי� התחומי�

ללא קשר לתוכ� הפעילות המצויה תחת ,  ומורכבהיא מקצוע עמוק" רגולציה" ....בבבב

על מנת לרכז את המקצוענות והידע הספציפיי� הכרוכי� בפעולות , כ#. רגולציה
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איחוד רשויות מעי� אלה בתחומי� . נכו� לאחד�, הפיקוח של רשויות מעי� אלה

 ).ב ואנגליה"בראש� ארה(מקובל במספר מדינות , קרובי�

כדי לעמוד על מלוא , חו. לבחינה פרטנית של רעיו� זהאנו מציעי� להיכנס באופ� ד ....19191919

 .  של צעד זה…מנהליות וכו, מקצועיות, משפטיות0משמעויותיו התחיקתיות
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    מבנה מקטע הזיקוק בישראלמבנה מקטע הזיקוק בישראלמבנה מקטע הזיקוק בישראלמבנה מקטע הזיקוק בישראל ....הההה

    רקערקערקערקע

ההשוואה בי� שלוש החלופות המוצגות לבחינה בהקשר למבנה מקטע הזיקוק בישראל  ....1111

החלופות והקריטריוני� להשוואה הגדרת , הניתוח הענפי, מבוססת על הנחות המוצא

לכ� נציג ). ראה מסמ# חלופות מדיניות במשק הדלק(שהוצגו בשלב קוד� של העבודה 

 .כא� רק את עיקרי הדברי� הקשורי� לנושאי� אלה

הוצגו בהרחבה החלטות הממשלה שדנו במבנה מקטע הזיקוק , בשלב הקוד� של העבודה ....2222

נאזכר להל� את העיקריות .  לדיו� בנושאי הממשלה"וכ� המלצות של וועדות שהוקמו ע

 : שבה� על פי סדר כרונולוגי ואת עיקרי החלטותיה�

 .�1996 עוד בשנת "וועדת גרונאו המליצה על פיצול בז ....אאאא

תחרות : "  שכותרתה13.8.97 מיו� 2469החלטה ( החליטה הממשלה  1997בשנת  ....בבבב

, . הזיקוקעל הקמת צוות ממשלתי שיגבש רפורמה בתחו� ענ") בתחו� הזיקוק

 .תו# בחינת אפשרות ליישו� סדרה של עקרונות שפורטו בגו. ההחלטה

:  שכותרתה22.8.99 מיו� 126החלטה ( קיבלה הממשלה החלטה  1999בשנת  ....גגגג

תו# קביעת מדיניות ממשלתית וכללי פעילות , �"על פיצול בז") פיצול בתי הזיקוק"

 . כהכידוע החלטה זו לא יושמה עד. שישררו בו לאחר הפיצול

� והחברה "חברת בז,  נחת� הסכ� משולש בי� הממשלה2002 לדצמבר 20ב ....דדדד

וכלולות בו . �"הסכ� זה אינו קובע מסמרות לגבי שאלת פיצול בז. לישראל

השותפה (החלטות שעיקר� הדר# להגיע להסכמות בי� הממשלה לחברה לישראל  

וכל אחד מבתי , )לבחלופה של אי פיצו(� כולה "לגבי שווי בז) �"במניות מיעוט בבז

 ).בחלופה של פיצול(הזיקוק בנפרד 

באופ� בלתי תלוי במידת האפשר ,  AHPהשוואת החלופות המוצגות נעשתה בשיטת  ....3333

 .א# תו# מודעות מלאה לה�,  בעבודות והמלצות קודמות בנושא

    החלופות הנבחנותהחלופות הנבחנותהחלופות הנבחנותהחלופות הנבחנות

 : הוצגו שלוש חלופות מבניות בסיסיות לגבי מבנה מקטע הזיקוק כלהל� ....4444

שכל , � תתפצל לשתי חברות"חברת בז:  פיצול תו# אינטגרציה אנכית פיצול תו# אינטגרציה אנכית פיצול תו# אינטגרציה אנכית פיצול תו# אינטגרציה אנכית0000ה אה אה אה אחלופחלופחלופחלופ ....אאאא

וי8ַתר לכל חברה לעסוק בשיווק תזקיקי� ללא , אחת תחזיק בית זיקוק אחד

בחלופה זו  לפחות אחת משתי חברות הזיקוק שתיווצרנה תהיה . מגבלות שה�

 .פרטית
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שכל , לשתי חברות� תתפצל "חברת בז:  פיצול ללא אינטגרציה אנכית פיצול ללא אינטגרציה אנכית פיצול ללא אינטגרציה אנכית פיצול ללא אינטגרציה אנכית0000חלופה בחלופה בחלופה בחלופה ב ....בבבב

א. אחת מה� לא תורשה לעסוק בשיווק , ככלל. אחת תחזיק בית זיקוק אחד

 .ג� בחלופה זו לפחות אחת משתי חברות הזיקוק תהיה פרטית. תזקיקי�

היא לא תורשה . � תמשי# להתקיי� כפי שהיא" חברת בז:::: אי פיצול אי פיצול אי פיצול אי פיצול–חלופה ג חלופה ג חלופה ג חלופה ג  ....גגגג

 . שליטה ממשלתיתסביר שהיא תישאר בחלופה זו ב.  לעסוק בשיווק בכלל

. י חברות דלק"ע, או שניה�, בחלופה א תתכ� אפשרות של רכישת אחד מבתי הזיקוק ....5555

על בית זיקוק אחד לא , או יותר, להערכתנו בעלות משותפת של שתי חברות דלק גדולות

העלולה להקטי� את " שולח� משות."תתאפשר בשל החשש מיצירת הגבל עסקי וישיבה ב

זור ולהזכיר את הניתוח שהוצג על ידנו עוד בשלב הקוד� של ראוי לח. התחרות בענ.

 .העבודה בהקשר לאפשרות זו

ייווצר , במידה ושתי חברות דלק ייקנו את שני בתי הזיקוק, קיימת הערכה כי בחלופה זו ....6666

על פי . במשק דואופול של שתי חברות גדולות שתשלוטנה בזיקוק ובשיווק התזקיקי�

ויישארו באר� ,  באר� תהיה א. קטנה מזו הקיימת כיו�הערכה זו התחרות במשק הדלק

 .בסופו של התהלי# שתי חברות דלק בלבד

 : הערכה זו אינה נראית לנו סבירה בשל כמה סיבות וביניה� ....7777

 . פוטנציאל התחרות מצד היבוא ....אאאא

העוצמה של חברות הדלק הגדולות באר� נובעת בעיקר מחברות הדלק  ....בבבב

סביר להניח , אי לכ#. וזי אספקה ארוכי טווחאו מאלה אית� יש לה� ח, שבבעלות�

ג� א� ה� לא , כי חברות הדלק הגדולות  הקיימות יוכלו להמשי# ולהתקיי�

להערכתנו סביר שהספקי� . תהיינה מעורבות בבעלות על בתי הזיקוק

יתחרו ביניה� על אספקה לחברות ) שני בתי הזיקוק(הפוטנציאליי� המקומיי� 

כתנו בהקשר זה היא שמחירי האספקה בשער בתי הער. הדלק שיישארו בענ.

יהיו תחרותיי� במידה שתאפשר לה� , הזיקוק שחברות דלק אלה ייראו בפניה�

יצוי� כי חברות דלק קיימות שלא תהיה לה� בעלות על בתי . להמשי# ולהתקיי�

בתי (זיקוק עשויות ליהנות מגמישות בקביעת מקורות רכישת מוצרי הדלק 

וכ� ה� לא תהינה חשופות לסיכוני� הכלכליי� )  והיבואהזיקוק המקומיי�

 .הכרוכי� בבעלות על בתי זיקוק

יצוי� כי בכל מקרה על הממשלה לפעול להבטחת זמינות� של התשתיות הנחוצות ליבוא  ....8888

כמו כ� עליה לעקוב אחר הפעילות במגזר הדלק על מנת לוודא קיומו של שוק . תזקיקי�
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ולפעול , )י מוצרי� של החברות השונות ופרסומ�דוגמת מעקב אחר מחיר(תחרותי 

 . בכלי� העומדי� לרשותה במקרה של חשש להיווצרות הגבל עסקי בענ.

להערכתנו פיצול בתי הזיקוק והפרטת� לא ישפיעו על התפתחותה של התעשייה  ....9999

בבעלות מלאה של , גדיב(התעשייה הצמודה לבית הזיקוק בחיפה . הפטרוכימית בישראל

ימשיכו לפעול במקומ� ובזיקה ) �" של בז0 50% – אולפיני� בבעלות ישירה וכרמל, �"בז

ההערכה הרווחת כיו� . ח העתידיי�"י בעלי בז"והמש# הבעלות עליה� יקבע ע, ח"לבז

 . הנה כי באשדוד לא צפויה להתפתח תעשיה פטרוכימית בעתיד הנראה לעי�

, בי� היתר, זאת.  מסוימתמלאכותית במידה, היא להערכתנו, המוצגת לעיל, חלופה ב ....10101010

, כ#(מכיוו� שמגוו� הרוכשי� הפוטנציאליי� של בתי הזיקוק שיופרטו יהיה קט� יותר 

לרכוש את בתי הזיקוק שיופרטו , בחלופה זו, ברור שחברות דלק אינ� יכולות, לדוגמה

וכ� כדאיות ההפרטה מבחינת המחיר  שהמדינה  תוכל להשיג יהיה נמו# ) לאחר הפיצול

שהמחיר בו יימכרו בתי הזיקוק שיופרטו לא צרי# להיות השיקול ,  חשוב לציי�.יותר

 .  המרכזי העומד בפני המדינה

לכניסת בתי הזיקוק לפעילות במגזר " זהיר והדרגתי"ג� בחלופה א נית� לחשוב על היתר  ....11111111

וזאת לדוגמה ) �"של הפיקוח על מחירי שער בז" זהירה והדרגתית"כולל הסרה (השיווק 

פיצול בתי " שכותרתה 1999 0סיס רוח העקרונות הכלולות בהחלטת הממשלה מעל ב

היתר של בתי : חלופה א משמעה, שבסופו של דבר, ע� זאת צרי# להיות ברור". הזיקוק

חשוב לציי� שאי� הגיו� לחלופה א ללא מת� אפשרות . הזיקוק המפוצלי� לעסוק בשיווק

במקרה כזה יהיה . בתי הזיקוק שיופרטולחברות הדלק הקיימות לרכוש את השליטה על 

את המש# , ככל שנית�,  המבטיחי�1999 0צור# לייש� את אות� עקרונות בהחלטה מ

קיומ� של תנאי� תחרותיי� בכל מקטעי משק הדלק ובמיוחד במקטע השיווק של 

 .תזקיקי� בתחנות הדלק

    קריטריוני השוואת החלופותקריטריוני השוואת החלופותקריטריוני השוואת החלופותקריטריוני השוואת החלופות

ת המבנה הענפי האופטימלי במשק הדלק ג� בבחינ, כפי שהוצג בשלב הצגת החלופות ....12121212

ישנ� שתי קטגוריות של קריטריוני הערכה של החלופות , )בדומה לבחינה במשק החשמל(

 :המוצגות

קטגוריות של קריטריוני� המשקפי� את מידת קידו� יעדי : קידו� יעדי� ....אאאא

 .המדיניות של החלופות השונות

את הסיכוי להגשי� , שונותמזוויות , קטגוריה של קריטריוני� המשקפי�: ישימות ....בבבב

 .תו# פרק זמ� נתו� את החלופה הנבחנת
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כדי שחלופת מדיניות מבנית תיתפס כטובה עליה , כמו ג� במשק החשמל, במשק הדלק ....13131313

 .ג� בעלת סיכוי לקד� את יעדי המדיניות וג� בעלת ישימות גבוהה, בו זמנית, להיות

בי� משק הדלק , ת מבניותבכל הקשור לקריטריוני� להשוואת חלופו, ההבדל הבסיסי ....14141414

בקריטריו� של עמידה ביעד , להערכתנו, הוא בכ# שבמשק הדלק אי� צור#, למשק החשמל

, זאת).  בטחו� בזמינות ואמינות: במשק החשמל הוגדר כקריטריו� א(אבטחת הספקה 

תכונות מבנה משק הדלק  כמעט ואינ� משנות דבר בהקשר , מכיוו� שלמיטב הערכתנו

החלופות השונות , לכ�. והוא גבוה מאוד בכל מקרה, ותו של דלק לכל דורשלביטחו� בזמינ

הערכתנו היא , להדגשת האמור לעיל.  כמעט ואינ� מובחנות ביניה� על פי קריטריו� זה

, ג� במקרה של החלטות מבניות מוטעות, שהסיכו� למחסור פיזי בשוק במוצרי דלק

הדלק העיקריי� ניתני� ליבוא כבר היו� זה נובע מהעובדה שתזקיקי .  כמעט ואינו קיי�

וכ� מהעובדה שדלק גולמי ) אומנ� במגבלות מסוימות שמקור� במערכת התשתית(

 .ותזקיקי� ניתני� לאגירה

שנבחרו להשוואה בי� החלופות המבניות ) קריטריוני העל(מבי� חמשת הקריטריוני�  ....15151515

ות עניינ� בישימות שלוש הראשונות עניינ� בקידו� היעדי� ושתי האחרונ, המוצגות

 :כלהל�

והשפעתה , רמת התחרות שתיווצר ע� יישו� החלופה .  תחרותיות תחרותיות תחרותיות תחרותיות–קריטריו� א קריטריו� א קריטריו� א קריטריו� א  ....אאאא

קריטריו� . על ההתייעלות והזערת ההוצאה הישירה להספקת מוצרי דלק במשק

 .התחרותיות מתייחס ג� לשיפור השירות ללקוחות ואספקת� לכל דורש

פקטיביות האכיפה הצפויה של כללי א: הגשמה סביבתית.   סביבהסביבהסביבהסביבה–קריטריו� ב קריטריו� ב קריטריו� ב קריטריו� ב  ....בבבב

 .רגולציה סביבתית בקרב כלל התאגידי� הפועלי� במשק

מידת המוכנות הצפויה של : מוכנות לזמ� חירו�.   מוכנות לחירו� מוכנות לחירו� מוכנות לחירו� מוכנות לחירו�–קריטריו� ג קריטריו� ג קריטריו� ג קריטריו� ג  ....גגגג

 .משק הדלק לשעת חירו�

מידת הסבירות של התגברות : ישימות פוליטית חברתית.   ישימות ישימות ישימות ישימות– קריטריו� ד  קריטריו� ד  קריטריו� ד  קריטריו� ד  ....דדדד

 .יי� ופוליטיי� צפויי�על מחסומי� חברת

פיקוח , מידת הסיבו# האובייקטיבית בהנעה . מורכבות ביצועיתמורכבות ביצועיתמורכבות ביצועיתמורכבות ביצועית: : : : קריטריו� הקריטריו� הקריטריו� הקריטריו� ה ....הההה

 .ויישו� תהלי# השינוי

    משקל יחסי של קריטריוני העל בתו# השקלול הכוללמשקל יחסי של קריטריוני העל בתו# השקלול הכוללמשקל יחסי של קריטריוני העל בתו# השקלול הכוללמשקל יחסי של קריטריוני העל בתו# השקלול הכולל

את המשקל ,  AHPבשיטת , הערכנו, בדומה למה שהוצג בהקשר זה לגבי משק החשמל ....16161616

: ני� המוצגי� לעיל להשגת מטרת העל שהיאהיחסי של כל אחד מחמשת הקריטריו

. השגת מבנה אופטימלי של מקטע זיקוק הדלק בישראל בפרט ומשק הדלק בישראל בכלל
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באשר למשקלו היחסי של , י ניתוח והערכה לגבי כל זוג קריטריוני� מתו# החמשה"זאת ע

 .הקריטריו� האחד בזוג ביחס לאחר

 :י שמתקבל בתהלי# ההערכה הואהמשקל היחסי של הקריטריוני� השוני� כפ ....17171717

  .0.09: מקד� אי העקביות שהתקבל בתהלי# הערכה זה הוא

להערכתנו התוצאה המוצגת משקפת מבט ערכי נכו�  על משקל� היחסי של הקריטריוני�  ....18181818

 :להל� הערות מרכזות בהקשר זה.  ברמה העליונה בהשגת היעד המבוקש

רותיות שתיווצר ע� יישו� מהותו של קריטריו� זה היא רמת התח: תחרותיותתחרותיותתחרותיותתחרותיות ....אאאא

.  החלופה והשפעתה על הזערת ההוצאה הישירה לאספקת מוצרי דלק במשק

להערכתנו לקריטריו� זה חשיבות עליונה בבחירת החלופה המועדפת למשק זיקוק 

הדלק וזאת לא רק בגלל ההשפעות הישירות העשויות להיות להגברת התחרותיות 

להשפעות העקיפות ) ואולי בעיקר (אלא ג�, על עלויות האנרגיה המסופקת

החיוביות שיכולות להיות על תפקוד בתי הזיקוק ככל שיקטנו המגבלות על אופי 

להערכתנו אי� מקו� לחששות מיצירת דואופול במשק , כאמור.  ותחומי עיסוק�

י שתי חברות דלק "ומניעת תחרות במידה ושני בתי הזיקוק ירכשו ע, הדלק

כפי שנגזר ממערכת השיפוטי� וההשוואות , יו� זהמשקלו של קריטר. קיימות

 . 60%הוא , הזוגיות שערכנו

סביבה

3%

 תחרותיות

60%

מורכבות

17%

ישימות

17%

חירום

3%
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 היא מידת הסבירות של התגברות על מחסומי� 0מהותו של קריטריו� זה: ישימותישימותישימותישימות ....בבבב

א# , )17.2%(משקלו של קריטריו� זה הוא גדול למדי .  חברתיי� ופוליטיי� צפויי�

ו� זה לנוכח תהליכי שינוי מה שמשק. את חשיבותו של קריטרי. לא גדול מאוד

 .א# ג� את העובדה שנית� להתגבר על הקשיי� הצפויי� מאיד#, אפשריי� מחד

מהותו של קריטריו� זה היא מידת הסיבו# האובייקטיבי בהנעה פיקוח : מורכבותמורכבותמורכבותמורכבות ....גגגג

משקלו של קריטריו� זה דומה לזה של קריטריו� .  ויישו� תהליכי שינוי במשק

 . חשיבותו של קריטריו� זה בכל הלי# שינויומצביע על , )17%(הישימות 

פחות (שני קריטריוני� אלה מקבלי� משקל נמו# מאוד : מוכנות לחירו� וסביבהמוכנות לחירו� וסביבהמוכנות לחירו� וסביבהמוכנות לחירו� וסביבה ....דדדד

זאת מכיוו� . המשקל הנמו# הנית� לקריטריוני� אלה הוא סביר בעינינו) 4% 0מ

שלהערכתנו כמעט ואי� הבדל בי� המבני� הענפיי� הנבחני� בהקשר לקריטריוני� 

 . אלה

    שוואה בי� החלופות המבניותשוואה בי� החלופות המבניותשוואה בי� החלופות המבניותשוואה בי� החלופות המבניותהההה

היחסית של " עוצמתה"בצענו הערכה לגבי , לאחר ההשוואה בי� הקריטריוני� לבי� עצמ� ....19191919

בכל השוואה .  כל אחת משלוש החלופות הנבחנות ביחס לכל אחד מחמשת הקריטריוני�

 .כזו נבדק ג� מקד� אי העקביות

פצול 

ואינגרציה 

אנכית

51%

אי פיצול

20%

 פיצול ללא    

 אינטגרציה

אנכית

29%
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 .0.08: מקד� אי העקביות שהתקבל בתהלי# הערכה זה הוא

    רשנות רשנות רשנות רשנות פפפפ

).   אי פיצול0ובעיקר על חלופה ג(חלופה א עדיפה בצורה ברורה על שאר החלופות  ....20202020

שבו תתחרינה שתי חברות דלק אנכיות , חלופה זו מציגה מבנה משק תחרותי יעיל

 .מקומיות יחד ע� גורמי� שוני� אחרי� שייבאו תזקיקי� מבחו�

 יפשט מאוד את מבנה המשק ,המובנה בחלופה זו, יצוי� כי ההיתר לאינטגרציה אנכית ....21212121

משו� שמלכתחילה ברור כי הפיצול הפונקציונלי  העמוק המתקיי� בישראל בי� , וייעלו

בעוד , הייצור והשיווק גור� לחוסר יעילות ולאי יציבות של כל מקטע הפועל בנפרד

הער# המוס. האמיתי . חיבור� לגו. אנכי יתרו� ליציבות עסקית ולחסכו� תפעולי

כגו� במקרי� בה� שינוע הדלקי� נעשה (ת השיווק הוא לעתי� נמו# מאוד שמקנות חברו

� גור� תקורות רבות שאפשר יהיה לחסו# א� "אבל קיומ� הנפרד מבז, ) בצינור עד לצרכ�

 .    יורשו לעסוק בשיווק) כמו ג� יבואני דלק(בתי הזיקוק 
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    מבנה מער# תשתיות התזקיקי� בישראלמבנה מער# תשתיות התזקיקי� בישראלמבנה מער# תשתיות התזקיקי� בישראלמבנה מער# תשתיות התזקיקי� בישראל ....וווו

    רקערקערקערקע

פות המוצגות לבחינה בהקשר למבנה מער# תשתיות התזקיקי� ההשוואה בי� שלוש החלו ....1111

הגדרת החלופות והקריטריוני� , הניתוח הענפי, מבוססת על הנחות המוצא , בישראל

). ראה מסמ# חלופות מדיניות במשק הדלק(להשוואה שהוצגו בשלב הקוד� של העבודה 

 .לכ� נציג כא� רק את עיקרי הדברי� הקשורי� לנושאי� אלה

הקוד� של העבודה הוצגו ג� העמדות של גורמי� ממשלתיי� שוני� באשר למבנה בשלב  ....2222

זאת בהמש# לבדיקות שנעשו בהקשר זה  . הענפי הראוי למער# תשתיות התזקיקי�

 .במסגרות שונות בשני� האחרונות

  AHP 0השוואת החלופות המבניות המוצגות נעשתה ג� כא� תו# שימוש בשיטת ה ....3333

א# תו# מודעות , נית� בעבודות ודיוני וועדות קודמי� בנושאבאופ� בלתי תלוי ככל ש

 .מלאה לה�

    החלופות הנבחנותהחלופות הנבחנותהחלופות הנבחנותהחלופות הנבחנות

 : הוצגו לבחינה  שלוש חלופות מבניות לגבי מבנה ממקטע תשתיות התזקיקי� ....4444

יצירת תאגיד אחד המספק שירותי תשתית כוללי� :  האחדה מלאה האחדה מלאה האחדה מלאה האחדה מלאה0000חלופה אחלופה אחלופה אחלופה א ....אאאא

או המופעלת /את בבעלות והתאגיד מחזיק בכל צנרת התזקיקי� הנמצ; לתזקיקי�

� ופי "ובכל חוות האחסו� והניפוק במדינה הנמצאות כיו� בבעלות תש; ד"י קמ"ע

� ויופרט בעתיד "התאגיד לא יחזיק בנמל הדלק בחיפה שיופרד מתש. גלילות

א "קצא: הנמלי� בדרו� יישארו בכל הטווח הנראה לעי� בידי בעליה� הנוכחיי�(

. יפי התאגיד ורמות השירות שלו יהיו מפוקחי�תער). י באשדוד"באשקלו� וחח

 :  חלופות באשר לבעלות על התאגיד המאוחד0בחלופה זו יש  שלוש תת

 . בעלות ממשלתית .)1

 ").המודל הספרדי(" בעלות של כלל המשתמשי�  .)2

 לבעלי התאגיד תינת� זכות 0 אפשרות נוספת בחלופה זו0בעלות פרטית  .)3

 .בהכרח בעלות על הנכסי�א# לא , להפעלת המער# לתקופה מוגדרת
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 מסירת כל מתק� בודד קיי� ועתידי  "):"):"):"):תאגיד למתק�תאגיד למתק�תאגיד למתק�תאגיד למתק�( "( "( "( " פיצול מרבי  פיצול מרבי  פיצול מרבי  פיצול מרבי 0000חלופה בחלופה בחלופה בחלופה ב ....בבבב

וכ� כלל רשת צנרת התזקיקי� לתאגידי� ) ניפוק/חוות אחסו�; נמל תזקיקי�(

 .  תו# הקפדה על העדר בעלויות צולבות, נפרדי�

תו# , סו� וניפוק חברות אח203  חלוקת כל החוות ל :::: פיצול מתו� פיצול מתו� פיצול מתו� פיצול מתו�0000חלופה ג חלופה ג חלופה ג חלופה ג  ....גגגג

, צפו�( תאגידי אחסו� ניפוק בכל מרחב גיאוגרפי 2הקפדה על נוכחות של לפחות 

מסירת נמל חיפה לתאגיד נפרד וכ� מסירת הצנרת המופעלת , בנוס.).  ודרו�

יצוי� כי על פי חלופה זו נמל התזקיקי� בחיפה . ד לתאגיד נפרד"י קמ"בעיקרה ע

ד וכל אחד מה� יופעל "קמ/�"קיי� של תשוצנרת התזקיקי� יופרדו מהמער# ה

 .כתאגיד נפרד

למתקני� ולמערכות , כאמור, הכוונה בתשתיות התזקיקי� בהקשר למבנה הענפי היא ....5555

כל מתקני תשתית התזקיקי� .  ד ופי גלילות"קמ/�"תש: המצויות כיו� בידי שתי חברות

ניפוק הנמצאי� מתקני האחסו� וה: לדוגמה(הרלוונטיי� הנמצאי� בידי חברות אחרות 

 .יישארו בבעלות חברות אלה) א ובידי חברות הדלק הוותיקות"בקצא, בבתי הזיקוק

לא תינת� בלעדיות על )  האחדה מלאה0חלופה א: כולל(בכל אחת מהחלופות המוצגות  ....6666

סביר , קרקעיות/וסביבתיות, מסיבות כלכליות, ע� זאת. איזה מ� הפעילויות בתחו� הנדו�

ובמרכז ובדרו� יש א. עוד. מתקני ( הניפוק בו כבר קיימת תחרות שמלבד בתחו�, להניח

לא יוקמו בטווח התוכנית מתקני , )י חברות בשליטה ממשלתית"שהוקמו כול� ע, ניפוק

 .י גופי� אחרי�"ע, תשתית דלק נוספי� על אלה הקיימי�

ו� לגבי הפוטנציאל הטמו� בתחרותיות בתח, ולעיתי� מנוגדות, קיימות הערכות שונות ....7777

ההערכות המייחסות חשיבות פחותה למרכיב התחרותיות . מער# תשתיות התזקיקי�

 :  במקטע זה של משק הדלק מתבססות על העובדות הבאות

המרכיב  הקט� יחסית של עלויות מער# תשתית התזקיקי� בכלל עלות הדלק  ....אאאא

שג� חסכו� אפשרי גדול יחסית בעלות , עובדה זו גורמת לכ#.  לצרכני� הסופיי�

וחלק� (לא יתורג� לשינויי� משמעותיי� בעלות הספקת הדלקי� , שירותי� אלו

י כ# שיופנה להגדלת רווחי "ע, ממילא עשוי להיבלע ולא להגיע לידי הצרכ� הסופי

 ). חברות השיווק

ה� מנקודת ראות , המשולבות התפעולית של שירותי מער# תשתית התזקיקי� ....בבבב

 . ה� מנקודת ראות המשתמשי� במער# זהו, כלכלית של מפעילי מער# זה/תפעולית

 : מבנה העלויות של מער# תשתיות התזקיקי� כולל ....גגגג
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, שה� ברוב� המכריע עלויות שקועות, מרכיב גבוה מאוד של עלויות הו� .)1

התחרות לכאורה , ובמידה שתתבקש תוספת של תשתית טכנולוגית בעתיד

 . לא תביא לידי הקטנת עלותה

 . שעלויותיו מבוקרות ואינ� מוגזמות, מרכיב כוח אד� מצומצ� מאוד .)2

בעניי� התחרותיות יצוי� כי בתחו� ניפוק התזקיקי� קיי� כושר ניפוק עוד. ומתקיימת  ....8888

, סונול ודלק בחיפה, מתקני פז, בתי זיקוק(תחרות בי� בעלי מתקני הניפוק השוני� 

 ).א באשקלו�"� באשל הנשיא וקצא"מתק� תש, מתקני פי גלילות

כוללות לדעתנו את השקלול , ההערכות המוצגות בהמש#, להלמרות נימוקי� א ....9999

 .בנסיבות העניי� למרכיב התחרותיות, המקסימלי האפשרי

    הקריטריוני� המשמשי� להשוואת החלופותהקריטריוני� המשמשי� להשוואת החלופותהקריטריוני� המשמשי� להשוואת החלופותהקריטריוני� המשמשי� להשוואת החלופות

, חמשת קריטריוני ההערכה ששימשו לצור# הערכת החלופות במער# תשתית התזקיקי� ....10101010

 .ע הזיקוקזהי� לקריטריוני� ששימשו לצור# הערכת החלופות במקט

    משקל יחסי של קריטריוני העל בתו# השקלול הכוללמשקל יחסי של קריטריוני העל בתו# השקלול הכוללמשקל יחסי של קריטריוני העל בתו# השקלול הכוללמשקל יחסי של קריטריוני העל בתו# השקלול הכולל

 את המשקל היחסי של כל אחד מחמשת  AHPג� כא� הערכנו תו# שימוש בשיטת  ....11111111

השגת מבנה אופטימלי של מער# : להשגת מטרת העל שהיא, הקריטריוני� שהוצגו

כל זוג י ניתוח והערכה לגבי "ע, זאת. התזקיקי� בישראל במסגרת משק הדלק בישראל

 .באשר למשקלו היחסי של הקריטריו� האחד ביחס לאחר בזוג, קריטריוני� מתו# החמשה

 : המשקל היחסי של הקריטריוני� השוני� כפי שמתקבל בתהלי# ההערכה הוא ....12121212

סביבה

5%

תחרותיות

43%

חירום

7%

ישימות

22%

מורכבות  

23%
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 .0.07:  מקד� אי העקביות שהתקבל בתהלי# הערכה זה הוא

ל� היחסי של משקפת מבט ערכי נכו� על משק, להערכתנו התוצאה המוצגת ג� כא� ....13131313

 :להל� הערות מרכזות בהקשר זה. הקריטריוני� ברמה העליונה בהשגת היעד המבוקש

רמת התחרות שתיווצר ע� יישו� :   מהותו של קריטריו� זה היא::::תחרותיותתחרותיותתחרותיותתחרותיות ....אאאא

. החלופה והשפעתה על הזערת ההוצאה הישירה לאספקת מוצרי דלק במשק

 באופי פעילותו של כאמור נית� למרכיב זה המשקל המרבי האפשרי בהתחשב

ראוי לציי� שלדעת חלק מאנשי הצוות שבצעו הערכה . מער# תשתיות התזקיקי�

, ע� זאת ראוי לשי� לב לכ#. נית� לקריטריו� זה א. משקל יתר שאינו מוצדק, זו

 60% 0 לעומת כ45% 0שמשקלו של קריטריו� התחרותיות בסוגיה זו נמו# מ

רי. למשתמש במתקני התשתית אינו יודגש כי התע. בהקשר של  מקטע הזיקוק

מאחר ומרכיב שירותי , הגור� היחיד הבא לידי ביטוי בקריטריו� התחרותיות

קריטריו� התחרותיות כולל ג� . התשתית במחיר התזקיקי� לצרכ� אינו גבוה

היבטי� נוספי� דוגמת עמידה בסטנדרטי� גבוהי� של איכות שירות וזמינותו 

 .לכל לקוח

ל קריטריו� זה הנה מידת הסיבו# האובייקטיבי בהנעה פיקוח  מהותו ש::::מורכבותמורכבותמורכבותמורכבות ....בבבב

משקל זה ). 23%(לקריטריו� זה נית� משקל גבוה יחסית . ויישו� תהלי# השינוי

א# ג� את , משק. את מורכבות תהליכי השינוי שיידרשו בכל החלופות מחד

 .שנית� להתגבר על הקשיי� שייווצרו כתוצאה ממורכבות זו, ההערכה

מהותו של קריטריו� זה הנה מידת הסבירות של התגברות על מחסומי�  ::::ישימותישימותישימותישימות ....גגגג

) 22%(ג� לקריטריו� זה נית� משקל גבוה יחסית . חברתיי� ופוליטיי� צפויי�

ג� הטיעו� לגבי משקלו היחסי של . הדומה לזה שנית� לקריטריו� המורכבות

 .דומה לזה המוצג לגבי קריטריו� המורכבות, קריטריו� זה

ותו של קריטריו� זה הנה מידת המוכנות החזויה של משק הדלק לשעת  מה::::חירו�חירו�חירו�חירו� ....דדדד

א# גבוה מזה שיוחס לכל , )7% 0כ(משקלו של קריטריו� זה נמו# יחסית . חירו�

זאת מכיוו� שחשיבותו של קריטריו� זה ).  בלבד4% 0כ(הקשור למקטע הזיקוק 

, יטריו� זהוההבדל בי� החלופות השונות בהקשר לקר, במער# תשתיות התזקיקי�

 .גבוה יותר מאשר במקטע הזיקוק

 מהותו של קריטריו� זה הנה אפקטיביות האכיפה הצפויה של כללי ::::סביבהסביבהסביבהסביבה ....הההה

ג� , קריטריו� זה מקבל. רגולציה סביבתית בקרב כלל התאגידי� הפועלי� במשק

מכיוו� שלהערכתנו כמעט ואי� הבדל בי� , זאת). 5% 0כ(משקל נמו# יחסית , כא�

 . י� הנבחני� בהקשר לסוגיה זוהמבני� הענפי
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    השוואה בי� החלופות המבניותהשוואה בי� החלופות המבניותהשוואה בי� החלופות המבניותהשוואה בי� החלופות המבניות

היחסית של " עוצמתה"בצענו הערכה לגבי , לאחר ההשוואה בי� הקריטריוני� לבי� עצמ� ....14141414

בכל השוואה . כל אחת משלוש החלופות הנבחנות ביחס לכל אחד מחמשת הקריטריוני�

 .כזו נבדק ג� מקד� אי העקביות

התקבלה מההשוואה בי� שלוש החלופות לאור� של חמשת  התוצאה הסופית הכוללת ש ....15151515

 ):מהחלופה הטובה ביותר לגרועה ביותר( הקריטריוני� היא כלהל� 

 .0.05: מקד� אי העקביות שהתקבל בתהלי# הערכה זה הוא

 :ב הסברי� עיקריי� לתוצאה שהתקבלה" רצ ....16161616

 וההאחדה המלאה) חלופה ג(במונחי שיטת ההערכה חלופות הפיצול המתו�  ....אאאא

חלופה ג עדיפה על חלופה א , על פי הערכתנו. כמעט זהות ביניה�) חלופה א(

כי , א� כי להערכתנו היא זהה בהקשר זה לחלופה ב(בהיבט התחרותיות 

א# נחותה ממנה בהיבטי , )היתרונות התחרותיי� ממוצי� כבר בפיצול המתו�

ג 0א ולהערכתנו בהיבט של הישימות חלופות . החירו� והסביבה, המורכבות

 . דומות

- חלופה ג

פיצול מתון

38%

- חלופה ב

פיצול מירבי 

תאגיד "

"למתקן

27%

 -חלופה א    

אחד מלאה

35%
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למעט , בכל הקריטריוני�, חלופת הפיצול המרבי נחותה להערכתנו משמעותית ....בבבב

משיקולי ישימות ומורכבות , לדעתנו. משאר החלופות, קריטריו� התחרותיות

 .יש להסירה מעל סדר היו�) כולל מורכבות תפעולית(

בוחרי� בחלופה וג� א� ) חלופה ג(שג� א� בוחרי� בחלופת הפיצול המתו� , חשוב לציי� ....17171717

יש להערכתנו לעבור קוד� לכ� דר# רוב השלבי� הדרושי� ) חלופה ג(הפיצול העמוק 

י כ# שהמדינה תוציא את "ע, זאת). חלופה א(לש� הגעה לחלופת ההאחדה המלאה 

כי יש , בעיקר ברור.  י רכישת מניותיה�"שלושת חברות הדלק הוותיקות מפי גלילות ע

 .  � תחילה"שע� ת" פי גלילות"למזג את 

אינו רצוי ואינו " פי גלילות"מבנה הבעלות הנוכחי של , כפי שכבר צוי� על ידנו בעבר ....18181818

או שהחברה תיגרר תמיד לתחרות מול חברת הא� : משו� שאחת משתיי�, זאת.  ראוי

ואפילו , אחסו� תפעולי, כמו אחסו� אסטרטגי(בהספקת שירותי� שוני� ) �"תש(שלה 

וכ# ראוי (או שייאסר עליה להתחרות בחברת הא� ;  ורדי בעליל מצב שהוא אבס–) ניפוק

הניהוליי� והטכניי� שיכולי� , אבל אז ישללו מ� המשק היתרונות התפעוליי�, )כמוב�

שכ� מתקני� אלו יושבי� כול� על רשת , לנבוע מתפעול משות. של מתקני שתי החברות

עלו מתו# ראייה מערכתית ועשויי� להשלי� זה את זה א� יתופ, אחת של צנרת הולכה

 .  משולבת של אילוצי הרשת בכל רגע

במידה ויוסדרו היבטי זכויות  הקרקעי� במתק� , הוצאת חברות הדלק מפי גלילות, לדעתנו ....19191919

פי "לאור ירידת עוצמתה וחשיבותה כיו� של , קלה יותר מבעבר, המפונה בפי גלילות

 :במשק הדלק מהסיבות כלהל�" גלילות

 .י גלילותסגירת המתק� בפ ....אאאא

א "בקצא, בבית הזיקוק באשדוד(מתקני הניפוק החדשי� המתחרי� בפי גלילות  ....בבבב

 ).�"באשקלו� ובאשל של תש

אליה� ) כדוגמת באר שבע וירושלי�(הקטנת הניפוקי� דר# מתקני קצה  ....גגגג

התזקיקי� מוזרמי� בצינור והגדלת היק. הניפוקי� במתקני� הקרובי� לבתי 

זקיקי� לאחר מכ� לתחנות דלק בעיקר באמצעות הזיקוק ונמלי היבוא והעברת הת

 .מכליות כביש

חלופת (במידה ומהיבטי ישימות ומורכבות יוחלט בסופו של דבר להישאר בחלופה א  ....20202020

הרי שיהיה צור# להחליט לגבי מבנה , הנראית לנו כחלופה סבירה) ההאחדה המלאה

 :ות בחלופה זולהל� ניתוח החלופות בהקשר למבנה הבעל.  הבעלות של הגו. המאוחד
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, למרות יתרונות מסוימי� שלה עליה� נית� להצביע, "מודל הספרדימודל הספרדימודל הספרדימודל הספרדי"""" ה ה ה החלופת ....אאאא

ובכל מקרה לא תוכל להתבצע לפני , אינה ישימה להערכתנו בתנאי האר�

כל ניסיו� להניע התאגדות . שההסדר הענפי החדש במקטע הזיקוק ייכנס לתוק.

עשוי בסיכוי גבוה , של כלל המשתמשי� בשירותי התשתית לחבור משפטית

שאלות , בירורי�, עיכובי�, להיתקל מיידית בשורה ארוכה של התנגדויות

כ# שהסיכוי , ועוד) של כל משתת. בתאגיד" הראוי" מהו חלקו –למשל (משפטיות 

 . הוא גבוה ביותר ליצירת עיכובי� של שני� ארוכות

,  לדעתנו, על מער# התשתית החיוני למשק הדלק היאהבעלות הממשלתיתהבעלות הממשלתיתהבעלות הממשלתיתהבעלות הממשלתיתחלופת  ....בבבב

הממשלה אינה רוצה , "אידיאולוגיות"אול� א� מסיבות .  בפירוש חלופה ראויה

הוא שהמדינה תעביר , להערכתנו המודל המועד., להמשי# ולנהל חברות עסקיות

כ# , במכרז הפעלה לתקופת זמ� ארוכה, לדוגמה(את התפעול בלבד לגו. פרטי 

נסה למכור בעלות על ולא ת, )שהתחזוקה של מערכות התשתית לא תפגענה

, ההיבטי� הקרקעיי�, בשל המורכבות שתהיה כרוכה בכ#, זאת. הנכסי� עצמ�

 .והמחיר הנמו# יחסית שיושג להערכתנו בגי� תשתית זו
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     מבנה מער# תשתיות הדלק הגולמי בישראל מבנה מער# תשתיות הדלק הגולמי בישראל מבנה מער# תשתיות הדלק הגולמי בישראל מבנה מער# תשתיות הדלק הגולמי בישראל ....זזזז

 :תחומי הפעילות העיקריי� והחברות הפעילות במקטע זה ה� ....1111

 – נמלי� המטפלי� בדלק גולמי 3ר� קיימי� בא: קליטת דלק גולמי בישראל ....אאאא

 . באילת ובאשקלו�–א "שני נמלי� של קצא .)1

 . מול הטרמינל בקריית חיי�–� "נמל של תש .)2

 חוות מכלי� בה� נית� לאחס� דלק גולמי 4קיימות באר� : אחסו� דלק גולמי ....בבבב

 )בנוס. לאחסו� התפעולי של דלק גולמי בחצרות בתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד(

 . באילת ובאשקלו�–א "� של קצאשתי חוות מכלי .)1

 . באשקלו� ובקריית חיי�–� "שתי חוות מכלי� של תש .)2

מדובר . א"הרוב המכריע של צנרת הדלק הגולמי שייכת לקצא: הולכת דלק גולמי ....גגגג

ומאשקלו� דר# בתי הזיקוק באשדוד ועד לטרמינל קריית , בצנרת מאילת לאשקלו�

או /תי הזיקוק בחיפה שייכת וצנרת הדלק הגולמי מקריית חיי� ועד לב. חיי�

 . �"י תש"מופעלת ע

למעט אפשרות של העברת , לא צפויי� שינויי� משמעותיי� במערכת תשתית זו, ככלל ....2222

תו# התאמות , "קרקעות הצפו�"מתק� אחסו� הדלק הגולמי מהטרמינל בקריית חיי� ל

שיוכל יועתק ממקומו כ# ) מסוג מולטיבוי(ויתכ� שג� הנמל הימי (מתבקשות בצנרת 

 . לשרת מכליות גדולות יותר

לגבי , הנחת מוצא מרכזית שהוצגה בשלב הקוד� של העבודה לצור# מיפוי החלופות ....3333

כי אי� אפשרות לשנות את מעמדה המשפטי של חברה זו ואת בעלותה על , א  היא"קצא

הוצג ג� שמבניות המקטע התשתיתי של הדלק הגולמי בישראל , בנוס.. כלל נכסיה

 .תיות קריטיתנעדרת בעיי

קיימת רק בעיה אחת בעלת השפעה על יעילות עבודתו של מקטע זה והיא סוגיית  ....4444

ועל חוות מכלי האחסו� , הבעלות על מתק� הקליטה הימי מול הטרמינל בקריית חיי�

� בעוד מזה שני� רבות מער# "הבעלות על מער# זה היא בידי תש. בטרמינל בקריית חיי�

 . בחיפהזה משרת רק את בית הזיקוק

 :  קיימות שתי חלופות מבניות לגבי מער# הדלק הגולמי בצפו� ....5555
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 . השארת המצב הקיי� על כנו0חלופה א  ....אאאא

חוות הדלק , מכירת מתק� הקליטה של דלק גולמי בצפו�:  מיזוג צפוני0חלופה ב  ....בבבב

לבעלות התאגיד המחזיק בבית ) ח"מהטרמינל לבז(הגולמי בצפו� וצנרת ההזרמה 

 .הזיקוק בחיפה

 :י הנחות המוצא בהשוואה בי� שתי החלופות המבניות הנבחנות הנ� שת ....6666

 ).והצהיר על כ# לא אחת(בית הזיקוק בחיפה מעוניי� להעביר מער# זה לבעלותו  ....אאאא

, ג� א� יבוצע פרוייקט קרקעות הצפו� ואחסו� הדלק הגולמי יועבר אליו ....בבבב

  . ההשוואה העקרונית בי� שתי החלופות המבניות  אינה צריכה להשתנות

נחזור כא� על . היתרונות של כל אחת מהחלופות הוצגו כבר בשלב העבודה הקוד� ....7777

 .עיקריה�

 : מיזוג צפוני ה�0 היתרונות העיקריי� בחלופה ב ....8888

והוא מבוסס על , תפעול מער# זה נעשה בי� כה וכה רק עבור בית הזיקוק בחיפה ....אאאא

 ".וו#גו. מת"לכ� אי� צור# ב. הוראות והנחיות טכניות של בית זיקוק זה

בתחו� , � עשויה להביא להשקעות נוספות לשיפורו"העברת מער# זה לבעלות בז ....בבבב

השקעות כאלה עשויות להיות כלכליות מנקודת הראות . מער# הפריקה לדוגמא

) או לחילופי� לא בעלות אותה חשיבות(של בית הזיקוק בחיפה ולא כלכליות 

 .�"מנקודת ראות של תש

זאת . ויה לקד� את פרוייקט קרקעות הצפו�� עש"העברת מער# זה לבעלות בז ....גגגג

) או א. של בית הזיקוק בחיפה במקרה של פיצול(� "בשל עוצמתה הכוללת של בז

בשל העובדה שקרקעות הצפו� סמוכות , להערכתנו. �"בהשוואה לעוצמתה של תש

נית� לפצל את הבעלות והתפעול בי� מרכיבי האחסו� , לבית הזיקוק בחיפה

למרכיבי האחסו� והניפוק המשרתי� את התזקיקי� , גולמיהמשרתי� את הדלק ה

 ).�"שבכל מקרה יישארו בבעלות תש(

) �"קרי השארת מער# זה בידי תש( השארת המצב הקיי� 0היתרונות העיקריי� לחלופה א ....9999

 :ה�

 : לשמור על אופציות עסקיות נוספות על אלה הנהוגות כיו� כגו� ....אאאא
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 . �"י בז"י חברות דלק ולא ע"קניית דלק גולמי המיועד לזיקוק בחיפה ע .)1

 א� תתממש בעתיד האפשרות לייבא ולייצא דר# 0סחר עתידי בנפט גולמי  .)2

 .חיפה נפט גולמי שיגיע בצינור מעיראק

נית� יהיה לפתח , במידה ופרוייקט קרקעות הצפו� לא יתממש, בעתיד .)3

למרות שהסבירות לכ# . בטרמינל יכולות בתחו� אחסו� ופריקה של תזקיקי�

לא נית� , מינל ישמש ג� לתזקיקי� קטנה להערכתנו מסיבות רבותשהטר

 . לשלול לחלוטי� אפשרות זו

יתרונות מובני� נוספי� לבית הזיקוק בחיפה , במקרה של פיצול, לא להקנות ....בבבב

א "שיידרש בכל הטווח הנראה לעי� לשירותי קצא(לעומת בית הזיקוק באשדוד 

 ).בתחו� זה

 ).כלומר בחלופה א(השארת המצב הקיי� משרד התשתיות הלאומיות מצדד ב ....10101010

עמדת משרד האוצר הנה כי לאחר פיצול בתי הזיקוק אי� כל מניעה מבנית לייש� את  ....11111111

. ויש לחלופה זו יתרונות כלכליי� של צמצו� בעלויות משקיות) מיזוג צפוני(חלופה ב 

להערכת האוצר מדובר בתהלי# מורכב בשל האפשרות להקמת פרוייקט קרקעות הצפו� 

 .בכל מקרה ההתייחסות הנה למרכיב הדלק הגולמי בלבד. �"י תש"ע

שקולי� ואולי א. עולי� ,  כפי שהוצגו לעיל0 מיזוג צפוני0היתרונות שבחלופה ב, לדעתנו ....12121212

זאת בהנחה שהאופציות העסקיות בה� מדובר ה� . על השארת המצב הקיי� בעינו

בותה הביצועית אינה גדולה ברור ג� שחלופה ב היא ישימה ומורכ. למדי" תיאורטיות"

 .מדי

וחשיבותה פחותה , בכל מקרה סוגיה מבנית זו אינה קריטית למשק הדלק, להערכתנו ....13131313

, בשלב זה, בשל התנגדותו של משרד התשתיות. משל שתי הסוגיות האחרות שהוצגו

לפני שמחליטי� ומיישמי� את , שלא להצטר# לסוגיה זו, מוצע בכל מקרה , לחלופה ב

 המיזוג 0חלופה ב, עד אז. בחרות במקטע הזיקוק ובמער# תשתיות התזקיקי�החלופות הנ

 .יעדיפו חלופה זו, כל אחת משיקוליה היא, � ג� יחד"� ובז"רק א� תש, הצפוני תיוש�

  


