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 תש"פ א' בחשון
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 [528אא מספרנו] 

 לכבוד
 

 ד"ר אסף אילת .1
 יו"ר רשות החשמל

 ועידית ימיני יוסף מירב .2
 החשמל ברשות המידע חופש על הממונה

 
 שלום רב,

 

פליטות ביחידות הפחמיות של  להפחתת המתקנים בעלותהכרה למידע בנוגע הנדון: 
 בקשה לפי חוק חופש המידע – "(הפרויקט)להלן: " חברת החשמל

 

החשמל בעלות המתקנים להפחתת פליטות ביחידות הייצור אורות  רשותהכרת בקשת מידע זו עוסקת ב .1

קבלת לחלטה ההבמסגרת , והיא מוגשת "(המתקנים)להלן: "ל חברת החשמל ש 1-4ורוטנברג  5-6רבין 

  .()שימוע התייחסות הציבור

מדובר על סכום כסף , שהרי מבחינת האינטרס הציבורי העברת המידע המבוקש קשה להפריז בחשיבות

לאור חריגה  כולל ריבית(, כל זאת₪ מיליארד  8.218מוטל על כתפי הציבור )הכרה בעלות של עצום אשר 

לפני ₪ מיליארד   5.5לפרויקט על ידי הרשות )מהתקציב המקורי שהוקצה של חברת החשמל ניכרת 

 . הוספת הריבית(

להיות חייב  – העומד בבסיס החלטת ההכרה של רשות החשמל אנו סבורים כי כלל המידע מטעם זה

 . ולידיעת הציבור במלוא ףחשו

המבוקש נות אליכם לגופו של עניין לאחר קבלת המידע לכך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפאם בהת

 .כאן

 

, נבקשכם להעביר לידינו בהקדם את המידע 1998-לאור זאת, ובהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח  .2

 שלהלן:

 :בפרויקט העבודה נהלימידע בנוגע ל .א

בהצעת  6הישנות הכשלים, כפי שמוזכר בסעיף  את אשר נועד למנוע החדשוהל העבודה נ  (1

מיום  563)להלן: "ישיבה  של רשות החשמל 23.9.16מיום  563 מישיבת לשימועהחלטה 

23.9.16)".  

 לנוהל העבודה החדש. אשר קדמוהעבודה  נהלי (2
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  3 מתוך 2 עמוד

 :פרויקטהעבודה בביצוע ל בנוגע מידע .ב

שקבעה חברת החשמל  )לא כולל שעות נסיעה והפסקות(, נטו כל הסטנדרים וזמני העבודה (1

 . פרויקטב משימה ומשימהעבור כל 

 דו"חותבכלל זאת, כל המידע בנוגע לשעות העבודה של עובדי חברת החשמל בפרויקט.  (2

דו"חות , שמילאו עובדי חברת החשמל במסגרת הפרויקט עבור משימות אלו שעות העבודה

 .בהם כמה שעות עבודה התבצעו בפועל בכל יום עבודהו שדווחו בפרויקטימי העבודה 

סך כל תוך מ ,שבוצעו במסגרת הפרויקט נסיעההשעות המפרט את כל  ,שעות נסיעה דו"ח (3

 הכלליות בפרויקט. העבודהשעות 

 ,מלא על מחוזות המקור ומקום המגורים של העובדים במסגרת הפרויקט דו"ח ובו פירוט (4

 לפי האתרים הבאים:  בחלוקה

i.  חדרה( 5-6אורות רבין( 

ii.  אשקלון( 1-4רוטנברג( 

. בכלל זאת כל המידע, בדוחות או במידע גולמי, בדבר כל המידע על שימוש בקבלי משנה (5

והתשלומים. כל זאת בחלוקה לפי כל אתר שעות העבודה, סוגי העבודות שבוצעו על ידם 

 בנפרד.

 מידע בנוגע להחלטת ההכרה בעלות: .ג

וההחלטות שהגישה חברת החשמל לרשות החשמל  הדחייה של לוחות הזמניםכל בקשות  (1

שהתקבלו בנושא. בכלל זאת כל הסיבות, הנימוקים וההסברים שהועלו  של רשות החשמל

 ל רשות החשמל. במסגרת הבקשות של חברת החשמל והדחיות ש

 (.23.9.16מיום  563לישיבה  37)חלק מבקשות אלו אוזכרו תחת סעיף                       

, האילוצים המשקיים שהיו בהקמה בתקופת ההקמההכולל את כל המידע בדבר דו"ח  (2

חודשים על ידי רשות החשמל  70אילוצים שבגינם בין השאר, הוכר זמן הקמה נורמטיבי של 

כל המידע שהוגש לרשות החשמל על ידי (. בכלל זאת 23.9.16מיום  563לישיבה  39)סעיף 

 .חברת החשמל בנושא

מהתכנון  20%-כל המידע בנוגע הפרקטיקה שבגינה שלב הבניה בפרויקט התחיל רק ב (3

בדו"ח אברמזון שהוזמן ע"י רשות החשמל(. בכלל  67)ר' אזכור הפרקטיקה בעמוד  הסתיים

טות ומידע שהיה בפני חברת החשמל ורשות החשמל וכיוצ"ב. יובהר זאת כל הנהלים, ההחל

 .כי אף לשיטת יועצי חברת החשמל זוהי סיבה מרכזית לחריגה בשעות העבודה

ללמוד ממנו כי עלות הפרויקט הוצאה במלואה על ידי חברת  אשר ניתן היהכל המידע  (4

 563לשימוע מישיבת להצעת החלטה  46בסעיף שנכתב , כפי החשמל לצורך הקמת הפרויקט

 של רשות החשמל. 23.9.16מיום 

 39)סעיף  חודשי הקמה 70של  כל המידע העומד בבסיס ההחלטה להכיר זמן נורמטיבי (5

 WSPחברת  בהתייחס לעובדה כי זמן ההקמה הנורמטיבי בדו"ח, (23.9.16מיום  563לישיבה 

, וזמן ההכרה הנורמטיבי שהובא בחוות חודשי הקמה 40אמור להימשך עד לתקופה של 

מיום  563חודשי הקמה )ר' סימן ד' לישיבה  66הדעת שהוזמנה על ידי חברת החשמל עמד על 



 

 
  3 מתוך 3 עמוד

חודשי הקמה  70, שמכוחו הוחלט על הכרה של בכלל זאת, החישוב שנעשה בפועל(. 23.9.16

מיום  563לישיבה  38למרות שזמן ההקמה בפועל היה ארוך יותר במרבית האתרים )ר' סעיף 

23.9.16.) 

בגובה המחצית של הפער בין העלות הנורמטיבית  כל המידע בנוגע לקביעת סכום ההכרה (6

מיום  563בישיבה  47כפי שמובא בעמוד ₪(, מיליון  669ובין העלות בפועל של הפרויקט  )

נוסחה שבה השתמשה רשות החשמל שהולידה למסקנה כי ה\.  בכלל זאת, התחשיב23.9.16

 ש להכיר בחצי מגובה מהחריגה מהעלות הנורמטיבית.י

 

בעניין זה איננה בגדר 'מידע פנימי' או 'התייעצויות  המידע המבוקשמעבר לצורך אוסיף ואציין כי כל  .3

ציבוריות בעלות השלכות  –בעלות השלכות מעשיות, ויתירה מכך  נתונים ודו"חותפנימיות', שכן אלו 

חריגים פירשה את הפסיקת בית המשפט העליון כי אזכיר  דבריי.ראשונות במעלה כמפורט בראשית 

 בצמצום. שבחוק

 

 .     aerlich@kohelet.org.ilאת המידע אבקש לקבל ככל הניתן באמצעות הדוא"ל, לכתובת  .4

מידע בעניין צורת )פורמט( המידע ה אפנה לעניין זה את תשומת לבכם לנוהל היחידה הממשלתית לחופש

 [.7הנמסר ]נוהל מס' 

 

או  בשלב זה איננו מתנגדים ל"השחרת" פרטים מסויימים במסמכי המידע המבוקש מטעמי פרטיות .5

, וזאת כדי לזרז את קבלת המסמכים ככל הניתן, תוך שמירת הטענות מטעמים אחרים המוכרים בחוק

 נגד כל טענת חיסיון או חובת סודיות.

 –ו כן נבקשכם להעביר את המידע במועדים הקבועים בחוק, וככל שישנו מידע שיש קושי באיתורו כמ

 החומר שנמצא. ו במועד שלהעבירוהו נא במועד נפרד עם מציאתו, בלי לעכב את העברת

 

( 2)6שיש לה אישור ניהול תקין, ולפיכך הוא פטור מתשלום אגרה לפי תקנה  פורום קהלת הוא ע"ר .6

לתקנות חופש המידע )אגרות(. מצ"ב אישור ניהול תקין, וכן כתב התחייבות לשאת בעלות אגרת טיפול 

 ₪. 150והפקה, ככל שיידרש לשם טיפול בבקשה זו, עד לסכום של 

 

 

 ראש מחלקת ליטיגציה
 פורום קהלת
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