התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)
الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel

הרפורמה במשק החשמל – הישגים
 -1הפקעת המונופול בהתקנת ובקריאת מוני חשמל מחברת החשמל לטובת כלל המתחרים
במשק :עד היום ,התקנת המונים וקריאתם נעשתה בלעדית על ידי חברת החשמל וכך כל
המידע הנוגע לשימוש הצרכני שנמצא במוני החשמל (שרלוונטי מאד הן לצרכנים והן ליצרנים
הפרטיים) ומאפשר שימושים מסחריים ,הגיע ישירות לידיה .במסגרת הרפורמה ,בוטלה
בלעדיות התקנת המונים וקריאתם על ידי חברת החשמל וכן מנענו את המשך העברת המידע
ישירות לחברת החשמל .כעת ,המידע יעבור ישירות למנהל המערכת ,שהיא חברה ממשלתית
נפרדת וממנה באופן שווה לכלל היצרנים ,כך שלא תחסם התחרות הן בהתקנה והן בשימוש
במידע על ידי חברת החשמל.
 -2צרכנים באזורי תעשייה או מגדלי מגורים יוכלו לתפעל בעצמם רשתות פרטיות של חלוקה
ולא יחויבו לתפעלן באמצעות חברת החשמל :עד היום ,צרכנים כגון מפעלים באזורי תעשייה
או מגדלי מגורים היו יכולים לנהל בעצמם את רשת החשמל הפנימית שלהם .למרות שעקרונות
הרפורמה מנעו מהם יכולת זו וחייבו מפעלים או מגדלים חדשים להשתמש בשירותי חברת
החשמל ,הצלחנו למנוע זאת .כעת ,הבטחנו כי גם מפעלים ומגדלים חדשים יוכלו לנהל את
הרשתות בעצמם ,לפעול בהתאם לצרכיהם הכלכליים ולהתאים עצמם לשימוש בטכנולוגיות
שונות שיתכן וייכנסו למשק החשמל בעתיד.
 -3פעילות האגירה במשק החשמל תהיה תחרותית ,כך שרישיון אגירה יוכל להינתן לכל שחקן
במשק ,ולא רק לחברת החשמל :פעילות האגירה היא פעילות חדשה שנכנסה למשק החשמל,
המאפשרת שמירת חשמל המיוצר בהווה כך שיהיה ניתן להזרים אותו לרשת בעתיד .הצורך
בפעילותה זו עלה בשנים האחרונות לאור התפתחות אנרגיות מתחדשות במשק החשמל והיא
מהווה פעילות קריטית ביותר למקטע הייצור .הצלחנו למנוע את האפשרות שרישיונות פעילות
אגירה יינתנו באופן בלעדי לחברת החשמל .בנוסף ,בעקבות דרישותינו ,התקבלה החלטה
ברשות החשמל ובאגף לטיוב רגולציה במשרד ראש הממשלה ,לפיה טרם הכנסת פעילות
האגירה למשק יתבצע הליך ( RIAהערכת השפעות רגולציה חדשה) על ידי רשות החשמל ,אשר
יבטיח אסדרת פעילות זו בצורה המיטבית ובאופן שעתיד להבטיח את התחרות.
 -4סיכלנו ניסיון מחטף של חברת החשמל להפוך את התחנות הפחמיות לתחנות שפועלות
באמצעות גז ובכך להקטין את התחרות במקטע הייצור בצורה משמעותית :במהלך תהליך
החקיקה בכנסת ,חברת החשמל ביקשה להכניס סעיף לפיו תוכל להפוך תחנות פחמיות לגז,
תוך בניית מבער גז חדש שיפעל תמיד .קודם לכן ,היה מתוכנן להחזיק תחנות פחמיות של חברת
החשמל כשהן מכובות לחלוטין ,וניתן להפעיל אותן רק בזמנים של צורך אמיתי ומחסור
בחשמל .מבחינת המשק ,לא יעיל כלכלית לבנות מבער גז חדש לחלוטין שמוגבל לנצילות של
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תחנת כוח פחמית קיימת .כמובן שצעד זה ,אם היה מתקיים ,היה מוסיף לחשש שיתחזק
מעמדה של חברת החשמל כמונופול במקטע הייצור ,במקום להפחית את חלקה במקטע,
ובמשק החשמל כולו.
 -5בוטל פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה לעניין זכות השביתה של העובדים במונופולים
כנגד מימוש רפורמות מבניות ע"י הממשלה :בבג"צ  5027/17שהוגש ע"י המדינה לשם ביטול
פסיקת בית הדין הארצי לעבודה כאמור ,בו לקחה חלק התנועה כ"ידידת בית המשפט" ,נקבע
כי פסיקת בית הדין הארצי תבוטל וכך גם כל הקביעות הנוגעות לזכות השביתה .זהו מהלך
חשוב ביותר ליכולתה של המדינה למממש רפורמות מבניות במשק בעתיד וליכולתה לעצב אותן
באופן שיטיב עם הציבור ולא רק עם עובדי המונופולים.
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