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  בקשה לצו ביניים

 

 המשיבה על יאסר עתירהב להכרעה עדכי  שיורהצו ביניים  הוציא מלפניול מתבקש הנכבד המשפט בית

המדיניות  תעקרונוו' ל עקרוןבעלויות הנובעות מ – לצרכן התעריף קביעת בעת – כירלה( החשמל)רשות  4

להסכם  בהתאםלית והניוהגברת הגמישות ה התייעלות בחברת החשמל"שעניינו ב 1האנרגיה, שקבע שר

 .הקיבוצי"

משק  ליבת חוקנוגעות לסיכויי העתירה, כמו גם מאזן הנוחות, נוטים לטובת המבקש. הסוגיות שבנידון 

למנוע נזק והשלכות רוחביות בלתי  היאצו הביניים המבוקש . מטרתו של החשמל ולמנגנון קביעת התעריף

  .על כלכלת ישראלו ,עובדי חברת החשמלציבור צרכני החשמל, על על  אשר ישפיעוהפיכות 

 

 : הרקע העובדתי לבקשה זו .1

כי על המשיבים להגיש את תגובתם המקדמית לעתירה עד ליום  הנכבד המשפט ביתקבע  8.7.2018 ביום

ביקש כי ארכה זו  העותר. ההגשה מועד את לדחות 4-1המשיבים  ביקשו 16.9.2018 ביום. 16.9.2018

שכן ההליכים המוקדמים ליישום הרפורמה עתידים להסתיים עד  ,תינתן בשים לב לכך שהזמן נוקף

את תגובתם עד  יגישוכי  קבענו המבוקשת הארכהלמשיבים  ניתנה 17.9.2018. ביום 30.11.2018ליום 

  .11.10.2018ליום 

 ,בשים לב למועדים הנ"ל – הפעםהתנגד  העותר .נוספת ארכה וביקשו המשיבים שבו 11.10.2018 ביום

 לאור פרישתם את שמתכננים החשמל בחברת עובדי בקרב וציפייה הסתמכות יוצרההחולף  זמןל

 ניתנה 16.10.2018 יוםמ בהחלטהוכן לאור ההשלכות הציבוריות הרחבות של המהלך.  ,הרפורמה

                                                
 .לעתירה' ד נספח; 2018במאי  17, "עקרונות מדיניות לעניין שינויים מבנים במשק החשמל ובחברת החשמל" 1
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קבע בית המשפט הנכבד כי לאור העיכוב  בבד-בד. 1.11.2018, עד ליום ארכה נוספת 2-ו 1למשיבים 

בו אמורים להסתיים ההליכים המקדמיים ליישום שבהעברת התייחסות המדינה ובשים לב למועד 

 .2018העתירה לדיון במהלך חודש נובמבר תיקבע  – הרפורמה

 

מבקש כנס ההסכם לתוקפו וינקטו פעולות בלתי הפיכות, יבטרם יולאור דחיות חוזרות ונשנות אלו, 

ההתייעלות את רכיב ה כלולשלא ל 4 הורה למשיבשיליתן צו ביניים זה משפט נכבד מבית העותר 

ההטבות  עלות –, קרי הקיבוציבחברת החשמל והגברת הגמישות הניהולית כמובנם במסגרת ההסכם 

 ., עד להכרעה בעתירה זולצרכן חישוב תעריף החשמלב המופלגות הניתנות לעובדים,

 

 הרקע המשפטי לבקשה זו  .2

 :שבתמצית בתמצית עליו ונעמוד, העתירה בכתב בהרחבה פורטממשפטי  הרקע

 החשמל במשק"רפורמה  שעניינה, 3.6.2018מיום  34-של הממשלה ה 3859עוסקת בהחלטה  העתירה

הקשורים בה. העתירה נוגעת  וההליכים" הממשלה החלטת ותיקון החשמל החברת מבני ושינוי

 המשיבים במסגרת הרפורמה במשק החשמל.  שקיבלובהחלטות  והליכייםלהיבטים עקרוניים 

 עקרונות המדיניות""במסמך  1המשיב  החלטת, הוא ן בקשה זוענייל והמרכזיבעתירה  הראשון ההיבט

 החשמל צרכני ציבור על החשמל חברת לעובדי שניתנו כספיות טבותהעלויות הרפורמה וה להשית את

-עללחוק משק החשמל קובע כי תעריף החשמל ייקבע  31 סעיף: בדין סמכות וללא חוקי בלתי באופן –

 התעריף . משמעות הדבר היא כיהעלות לעקרון בהתאם, תלוי ובלתי עצמאי באופן, החשמל רשות ידי

, הצרכנים על להגן כדי זאת. בלבד ואותו, החשמל והספקת ייצור בהליך שירות כל של עלותו את ישקף

 או אינטרס.  חוכ בעלי גורמים של מלחצים החשמל מחיר יושפע שלא וכדי

 

רשות החשמל היא רגולטור סטטוטורי, שהמחוקק הקנה לו עצמאות ברורה כי  בקצרה צייןנעוד  .3

בתחומים אחדים ובפרט בתחום קביעת תעריף החשמל. תכליתה של עצמאות זו היא להגן על הצרכנים 

 מפני ניגוד האינטרסים שבו נתונה הממשלה, בעלת השליטה בחברת החשמל. גם 

ו של שר האנרגיה לקבוע 'מדיניות' ו'עקרונות קיבע בחקיקה את סמכות 2015שנת החוק מ תיקון

מדיניות' בתחום החשמל. במסגרת התיקון נקבע גם כי על רשות החשמל להכיר בעלויות הנובעות 

 .בעת קביעת התעריף מעקרונות המדיניות

 כמתואר בעתירה, עם זאת, הוסיף המחוקק ושמר על עצמאותה של הרשות בתחום קביעת התעריף.

שיש להתחשב בה  –כללית ה –על חשיבות הבידול בין המדיניות  כאלף עדים ידהליך החקיקה מע

קביעת התעריף. בדיונים בכנסת בקביעת התעריף, לבין שיקולים אחרים שאין בשום אופן להכלילם ב

הובהר כי עצמאותה של הרשות בקביעת התעריף תישמר, וכי לא ייעשה שימוש ב'מדיניות' כדי להכתיב 

 .נוי בתעריף על חשבון הצרכנים בעניינים שאינם 'מדיניות' מובהקתלרשות החשמל שי

 

התפתה להשתמש במונח 'מדיניות'  1בשעת אמת לא עמדו במבחן המנגנונים שקבע החוק, והמשיב אולם  .4

 מתן הטבות מופלגות לעובדי חברת החשמל.  –דרך התעריף  –כדי להשית על הצרכנים 

לרצות את עובדיה ולהעניק תמורתה הטבות יש רפורמה בחברה ממשלתית לעשות כדי כי ההנחה 

בטעות יסודה. הוראות החוק ברורות, לממשלה בכובעה כריבון יש  – הכל כשר לשם כךכי , ומפולגות

כך או כך, הממשלה  עם הסכמת העובדים או בלעדיה. – סמכות להחליט על שינוי מבני במשק החשמל

רכיב חיצוני שנועד לרצות את העובדים אינו, ולא יכול להיות, חלק  כל אינה רשאית להפר חוק.



 

 
  4 מתוך 3 עמוד

 . לצרכן להתחשב בו בקביעת התעריף 4פיכך אסור למשיבה 'עקרונות המדיניות', ולמ

 

, להטיל את העלויות החשמל רשות, 4 למשיבה יותר לא בעתירה להכרעה עד כי כעת מבוקש זאת לאור .5

להתחשב בסעיף ו' לעקרונות  עליההצפויות על ציבור צרכני החשמל באמצעות התעריף; כלומר, יאסר 

 המדיניות בעת קביעת תעריף החשמל.

 

 מתן צו ביניים .6

"כללים אלה ידועים לכל, ועניינם הוא שניים: האחד הוא סיכוייו של העותר לזכות בעתירה, והאחר 

ובכללו הנזקים העלולים להיגרם לעותר או למשיב אם יינתן או שלא יינתן צו  הוא מאזן הנוחות

יהא כינויו של  – ביניים...אכן, עיקרה של בקשה למתן צו ביניים רואה אני במה שקרוי 'מאזן הנוחות'

אותו מאזן אשר יהא: שימור הסטטוס קוו אנטה, שינויו של הסטטוס קוו, נזקים בלתי הפיכים 

"צ בשג) אזן נוחות להבדילו מסיכויי העתירה לגופה שאני רואה בהן יסוד מישני בבקשה"מ -וכיוצ"ב

 (.(30.4.1995) לתכנון הארצית המועצה' נ ודין טבע אדם 2598/95

 

 כפי שיוכל בית המשפט לראות מעיון בכתב העתירה גופו, הם בוודאי מן המשופרים. רה,סיכויי העתי .7

עקב השתת עלות "דמי הריצוי" לעובדי חברת  הפגיעה בעצמאות רשות החשמל ובציבור צרכני החשמל

אין  .תפקידה הסטטוטורישיורדת לשורש  פגיעה חמורה ומשמעותיתיא ה – החשמל על התעריף לצרכן

בפגיעה 'שולית', 'יחסית', כזו שניתן למשוך בכתף או להסתפק בנזיפה. זו פגיעה בליבתו של מדובר 

קש להגשים: הגנה על ציבור הצרכנים מפני השתת עלויות בלתי ראויות לטובת יהחוק, במטרה שאותה ב

לכרוך את ההסכם הקיבוצי יחד עם עקרונות מדיניות הרפורמה  1החלטת המשיב  קבוצות לחץ.

 ה בחוסר סמכות ובניגוד לחוק.התקבל

 

שכן לרפורמה השלכות מבניות רבות ומשמעותיות, אשר עלולות נוטה לטובת העותר,  מאזן הנוחות .8

 עם חלוף הזמן.  הפיכות בלתילהיעשות 

כולל תכניות פרישה מיוחדות במסגרת תכנית התייעלות, הענקת  בין חברת החשמל לעובדיה ההסכם

קביעות למספר עובדים, רידוד שכבות ההנהלה בחברה, והקמת חברות בת. ההסכם כולל גם הענקת 

 יםמבני םייבשינומדובר  .מענקים חד פעמיים לעובדי חברת החשמל, והגדלת תשלומי הפנסיה לעובדים

פעילות הייצור ומכירת פעילות מנהל המערכת לחברה אחרת. בחברה שמהותם צמצום  םייוארגונ

עובדים במהלך שמונה  1,800-במסגרת השינוי האירגוני תקטין החברה את מצבת העובדים בחברה בכ

  שנים.

, חברת החשמל צפויה לפטר עובדיה לנציגות החשמל חברת בין שנחתם הקיבוצי להסכם 11 סעיף פי על

הסכמה באשר לאופן התשלום  העדר. 2019עובדים נוספים בשנת  300, ועוד 2018עובדים כבר בשנת  450

השלכה ישירה על  הם בעליוהסוגיות שהובאו לפתחו של בית המשפט הנכבד,  ,הפורשים לעובדים

על תעריף החשמל  לרפורמה הנלווים הפרישה תשלומי כבר עתה יושתו אםהסתמכותם וציפיותיהם. 

מוטל צל  התשלום אופןעל ש שעהבטרם הוכרעו הסוגיות שבנידון,  הדרך אל תצא והרפורמהלצרכן, 

  .עלול להיות כבד המדינה תלכל, למשק ולכלעובדים, שיגרם לאחר מכן נזקה –חוקיות -כבד של אי
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 דבר סוף .9

לכרוך את ההסכם הקיבוצי יחד עם עקרונות מדיניות הרפורמה התקבלה בחוסר  1החלטת המשיב 

 מתן – התעריף דרך – הצרכנים על להשית כדי המדיניות בעקרונות השימושסמכות ובניגוד לחוק. 

, לאור הפגיעה גבוהים להתקבל העתירה סיכויי .כדין שלא נעשה ,החשמל חברת לעובדי מופלגות הטבות

 מפני בדיוק ציבורה עלהגנה  לטובת החשמל רשות של הרגולטורית מאותהנועד להגן על עצשבחוק 

לרפורמה השלכות מבניות רבות מאזן הנוחות גם הוא נוטה לטובת העותר, שכן . זריםאינטרסים  אותם

בה יצאו לדרך  ומשמעותיות, אשר עשויות להפוך לבלתי הפיכות אם הרפורמה והתשלומים הכרוכים

 בטרם הוכרעו הסוגיות המהותיות שבנידון.

 .תעריףה לעההטבות לעובדים  שתת עלותהשהה יאשר  ,בינייםצו  מתן אפוא מתבקש העניין בנסיבות

 

 כתבי הטענותשב הטיעונים המשפטייםבקשה זו אינה נתמכת בתצהיר, הואיל והיא נסמכת על  .10

 . שבכתבי הטענות ובהחלטות בית המשפטועל לוחות הזמנים  והמסמכים המצורפים להם, וכן

 

 ודחיפות, 30.11.18 ביום לעובדיה החשמל חברת בין הקיבוצי ההסכם של לתוקף הצפויה כניסתו לאור

 .זו בקשה בראשית כמבוקש בהקדם להורות הנכבד המשפט בית מתבקש, העניין

 

 .כדין"מ מע בתוספת"ד עו"ט ושכ זו בקשה הוצאות תשלום על להורות המשפט בית מתבקש כן כמו
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