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מכובדינו,

הנדון :הרפורמה במשק החשמל
ביום  24במאי  2018הונחה על שולחן הממשלה הצעת מחליטים ליישום הרפורמה במשק החשמל.
עיון בהצעה ,בנספחים אליה וכן מסמכים נוספים אשר לא צורפו אליה ,דוגמת ההסכם הקיבוצי
שנחתם לאחרונה בראשי תיבות בחברת החשמל ,מעלה חששות כבדים כי הרפורמה המוצעת
מנציחה במידה רבה את המצב הקיים היום – משק חשמל ריכוזי עם תחרות שולית שאינה מגיעה
כמעט למשקי הבית  -ואולי אף מחזקת מרכיבים מונופוליסטיים .בנוסף ,הרפורמה המוצעת איננה
מתחשבת כלל בשיקולים של איכות הסביבה ובריאות הציבור על אף השפעתה הרבה עליהם.
אנו מודעים למאמץ הכביר שהשקיעו משרדי הממשלה ורשויותיה עובר להגשת הצעת המחליטים
ומעריכים את נחישותם הרבה להעביר רפורמה נחוצה במשק החשמל ,אך יש לתת לאזרחים
ולארגוני החברה האזרחית הזדמנות לתרום לדיון במטרה לסייע לממשלה להפוך את משק החשמל
לתחרותי ,בר קיימא ,יעיל וצופה פני עתיד .מובילי הרפורמה טוענים שהיא הטובה ביותר
האפשרית ,אך גם לטעמם היא טובה מהרפורמה שהגישו לאחרונה וגם עליה טענו אותו הדבר.
לצערנו לא ניתנה לציבור הזדמנות סדורה להגיב לפרטי הרפורמה קודם להנחתם על שולחן
הממשלה ותגובה לתזכיר החקיקה שיפורסם תהיה מעט מידי ומאוחר מידי  -כשההסכם הקיבוצי
עם העובדים יהיה כבר עובדה מוגמרת ומאושרת .אסור להתעלם מן הפגיעה החמורה בעקרונות
השקיפות ושיתוף הציבור שבקבלת החלטות כה מהותיות עם השפעות ארוכות טווח על המשק כולו
ועל החברה הישראלית ,מבלי לערב את הציבור כלל .רפורמה במשק החשמל היא אירוע נדיר
המתרחש פעם בעשרות שנים .יש לבצע אותו כראוי.

לפיכך ,אנו דורשים הזדמנות להציג את עמדותינו המגוונות בפירוט בשימוע
ציבורי על הרפורמה ,אותו ראוי לערוך קודם לקבלת החלטת הממשלה.
רשימת הארגונים החתומים בעמוד הבא
העתק
ח"כ משה כחלון ,שר האוצר
ח"כ איילת שקד ,שרת המשפטים
ח"כ זאב אלקין ,השר להגנת הסביבה
ד"ר אסף אילת ,ראש רשות החשמל
עו"ד יעקב קווינט ,ראש רשות החברות הממשלתיות
אבי שמחון ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה

