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  לכבוד:

 מנהלים עסקיים בקיבוצים

 שלום רב,

 

 הסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים  הנדון:

 24/09/2015 קבלת החלטה על המעמד עד 

"קביעת בהעוסקת  7את החלטה מספר  11/5/2015 יוםברצוננו לעדכנכם כי רשות החשמל פרסמה ב

 272מדובר בהחלטה המהווה המשך להחלטה ות למעבר תשתית חלוקה למחלק אחר". מנגנון התחשבנ

 היסטוריים.המתווה להסדרת פעילותם  החוקית של מחלקי חשמל בדבר 

במקרה בו מחלק חשמל היסטורי בחר בחלופה של העברת בהחלטה זו נקבעו הכללים להתחשבנות 

 .  )רצ"ב ההחלטה המלאה של הרשות(.תשתית החשמל למחלק אחר

 :רשותונקבע מפלהחלטה זו  11לכך שבסעיף אנו רוצים להסב את תשומת הלב 

ם נדרשים להודיע על החלטתם להצטרף למתווה או לא, עד לא יאוחר משלושה יסטוריי"המחלקים הה

 ".24.6.2015 –חודשים ממועד פרסום החלטה זו 

חייבים להודיע לרשות החשמל עד  - ורכים חשמל במתח גבוההמשמעות היא שכל הקיבוצים אשר צ

 .272על החלופה בה בחרו לצורך הסדרת חלוקת החשמל במסגרת המתווה שבהחלטה  24/09/2015ליום 

 : החלופות הינן

 העוסק בפעילות מסחרית במסגרת של חברה בע"מ. - מעמד של מחלק חשמל .א

שיוכיחו שאין להם כלל פעילות קיבוצים לרק רלוונטי  -צרכן בודד שאינו עוסק בפעילות מסחרית  .ב

 מסחרית  בתחום החשמל ויצרפו חוות דעת משפטית התומכת בכך.

 העברת תשתית החשמל לחברת החשמל או גוף פרטי אחר העוסק בכך. .ג

 

 קיבוצים שלא יודיעו לרשות החשמל על החלטתם בנושא במועדים שנקבעו:

משפטית לחלוקת החשמל בשטח הקבוץ. רשות החשמל תראה בהם באופן אוטומטי כאחראים מבחינה 

 :אחריות זו שהםהנגזרת של 

 צרכניהם בכל  אמותמל ויחובו כלפי ישאו בחובות המשפטיות כמו של מי שבוחר להיות מחלק חש .1

 המידה של רשות החשמל. 

 .מרשות החשמלברכישת החשמל במתח גבוה  3%בשיעור של לא יקבלו הנחה   .2

 צובר מתח גבוה. יאלצו למכור החשמל לצרכניהם בתעריף .3
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 :לסיכום

מה החלופה  24/09/2015 ליוםכל הקיבוצים צרכני מתח גבוה מחויבים להודיע לרשות החשמל עד  -

 שבחרו בנוגע לאספקת החשמל בשטחם.

קיבוצים שבחרו בחלופת "הצרכן הבודד" חייבים לשלוח הודעה על כך לרשות החשמל בצירוף חוות  -

רשות החשמל האם הם עומדים בדרישות החלופה ואז לפעול ועליהם להמתין להחלטת  דעת משפטית

 בהתאם.

צריכים  - קיבוצים הבוחרים בחלופה של העברת תשתיות החשמל לחברת החשמל או מחלק פרטי אחר -

 .לדווח על כך לרשות החשמל ולהתחיל בתהליך הנדרש

 .המצורפת 7ללמוד את החלטה מספר טרם קבלת ההחלטה על חלופה זו חשוב מאוד 

יש לשים לב שרשות החשמל עורכת "בדיקת כדאיות כלכלית" לעסקת רכישת תשתיות החשמל אשר 

תשפיע מהותית על גובה התשלום של רשות החשמל בגין התשתיות. במקרים בהם תוצאת הבדיקה 

 רשות החשמל תקבל את התשתיות בחינם. - תהיה שאין כדאיות כלכלית לעסקה

קבלת  יודיעו על כך לרשות ויתחילו בתהליך - חלק החשמל"קיבוצים שבחרו להצטרף לחלופת "מ -

 שיון, הקמת התאגיד וכו'.יהר

 

 בברכה,

 

 הרשקו פרקש ושות',

 רואי חשבון

 12.15חוזר 

 


