חגי ח .שבתאי ,עו"ד
אריה שפירא ,עו"ד
גלי פלד-שבתאי ,עו"ד
אלון וילנר ,עו"ד ומגשר
אופיר לוי ,עו"ד ומגשר*
גיל עוז ,עו"ד ומגשר
יוליה פק חלמיש ,עו"ד**
שלומית ארן ,עו"ד***
ענת סער ,עו"ד*
הלל ארצי ,עו"ד****
לירז גונן-אללוף ,עו"ד
* מוסמך ) (maמשפטים
** חברת לשכת עוה"ד ניו יורק
*** מוסמכת ) (maגיאוגרפיה
התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים
**** מוסמך ) (msתואר שני במדעי הטבע

תאריך 11.11.09 :

חוזר משרד  :25/09דחיית מועדים להסדרת פעילותם של מחלקי חשמל היסטוריים
ביום  11.8.2009פורסם על ידי הרשות לשירותים ציבוריים -חשמל ) להלן " -הרשות "(  ,מסמך
שעניינו החלטה  272של הרשות  " -מתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל
הסטוריים " ) להלן " -החלטה " (.
המדובר בשינוי חשוב בהתנהלות משק החשמל בישובים רבים הפועלים בדרך של " מחלק חשמל
הסטורי ".
סעיף  2להחלט ה קבע את המועד אשר עד אליו על מחלקי חשמל היסטוריים  ,כמוגדר במסמך ,
לפנות לרשות :
" מחלק היסטורי יפנה לר שות בכתב  ,בתוך ועד לא יאוחר מ -שלושה
ח ודשים ממועד החלטה זו "....
מכאן נבע כי על היישובים הנכנסים תחת הגדרת מחלק היסטורי  ,מוטל היה להודיע לרשות על
המסלול בו בחרו לילך  ,כמפורט במסמך  ,וזאת עד ליום ה. 10.11.2009 -

ברצוננו להביא לידיעתכם כי ביום ה 8 -בנובמבר  , 2009דחתה הרשות את מועד הפניה ומתן
ההודעה לרשות  ,באשר למתווה בו בוחר המחלק ההיסטרי ללכת  ,כדלקמן :
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הרשות נטלה על עצמה לפרסם מסמך העוסק במנגנון ההתחשבנות בין מחלק החשמל
למחלק ההיסטורי וממועד פירסומו של מסמך זה  -ינתן לכל מחלקי החשמל
ההיסטוריים פרק זמן בן שלושה חודשים לקבלת החלטה והודעה לרשות .
מכאן שהדחייה הינה לתקופה של לכל -הפחות  ,שלושה חודשים .
למרות האמור לעיל  -הננו מוצאים לנכון להדגיש כי  ,לאור מורכבתו של הליך הסקר ההנדסי
של מצב הרשת הקיימת  ,והיותו בסיס הכרחי לקבלת החלטה מושכלת בעתיד  ,יש לשקול להחל
בסקר ההנדסי במועד קרוב ולהמנע מדחייה ממושכת שלו .

משרדנו ישמח לתת כל הבהרה בעניין זה וכן בכל האמור להחלטות אחרות של הרשות בענייני
משק החשמל .
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