
 נספח .1

רשימת מסמכים נדרשת לצרכי היוועצות ומשא ומתן על השלכות התכנית  .2

 החדשה על זכויות העובדים

           תכניות מאקרו ומסמכי מדיניות במשק האנרגיה  .א

 3402-3402תכניות לשנים 

או הצהרה ברורה שתוכנית אב  2402-2412תכנית אב לאומית למשק האנרגיה בישראל לשנים  .1

 קיימת למרות ביקורת חוזרת מצד משרד מבקר המדינה בעניין. כזו לא 

 תכנית אסטרטגית של משרד האנרגיה. .2

 תכנית לכדאיות כלכלית בפיתוח משק החשמל.  .2

)חשמל וגז טבעי(: תכנית על שמטרתה  01תכנית סטטוטורית לתכנון משק האנרגיה תמ"א  .0

ופיתוח קרקעי וימי של משק  לאפשר לקדם תכניות פיתוח בתחום ייצור, הולכה חלוקת חשמל

 הגז הטבעי. 

 תכנית פיתוח משק החשמל ומשק הגז הטבעי בחלוקה למקטעים.  .5

 תכנית ממשלתית לניהול סיכונים תפעולים במשק החשמל והגז הטבעי. .6

 תכנית ממשלתית לניהול סיכונים פיננסים במשק החשמל והגז הטבעי כולל.  .7

לרבות העברת ספר המתודולוגיה החדש  תכנית סל דלקים חדשה למערך ייצור החשמל. .2

לקביעת סל הדלקים במסגרת בסיס התעריפים החדש וזאת כפי שאושר על ידי השר הממונה 

 ורשות החשמל. 

 תכנית משרד האנרגיה להפחתת פליטות.  .9

 תכנית משרד האנרגיה ורשות החשמל לאנרגיה מתחדשת.  .14

 די השר הממונה ורשות החשמל. הנחיות למודל התחרות החדש במקטע הייצור המאושר על י .11

 תכנית רשות החשמל ומשרד האנרגיה למועדי הפעלה של יחידות ייצור חדשות במשק.  .12

 מכסות ייצור המאושרות על ידי רשות החשמל בחלוקה לסוגים אלו:  .12

 יחידות ייצור קיטוריות .12.1

 גז טבעי קונבנציונלי מחזור סגור  .12.2

 גז טבעי קונבנציונלי מחזור פתוח  .12.2

 פחם .12.0

 מתחדשת לפי נושאים אנרגיה .12.5
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 אגירה שאובה .12.6

 תחזית הביקוש המשקית לחשמל, כפי שאושרה על ידי השר הממונה ורשות החשמל.   .10

 תחזית הביקוש המשקית לגז טבעי כפי שאושרה על ידי השר הממונה ורשות הגז הטבעי. .15

תכנית הרזרבה בחשמל המאושרת על ידי השר הממונה ורשות החשמל, לרבות מתודולוגיית  .16

 ן חישוב הרזרבה במשק בשיאי הביקוש.אופ

 תכנית משרד האנרגיה לניהול מלאי דלק חלופי לשעת חירום. .17

 תכנית לפיתוח מערך אנרגיה מתחדשת בישראל. .12

 תכנית לאגירת אנרגיה במשק.  .19

 מיפוי פרופיל הצריכה המשקי בחלוקה למגזרים השונים.  .24

 מדיניות הממשלה בנוגע לתחנה גרעינית.  .21

מאושרת בנושא טעינת רכבים חשמליים כולל רכבות כבדות וקולות לרבות מדינות הממשלה ה .22

 תכנית ליישום.

 כולל 2424-2412תכניות לעשור הבא  .2

 בכל הסעיפים שלהלן אנחנו מבקשים לקבל את המסמכים השייכים לעשור הקרוב. .22

 ספר אמות המידה החדש במעבר למשק חשמל מבוזר ומסמכי מדיניות של רשות החשמל.   .20

המסדירה את השינויים הצפויים בספר אמות המידה בשלב הביניים עד למכירת כל  תכנית .25

 התחנות. 

 לוחות התעריפים החדשים. .26

הצגת המנגנון לקביעה מקדמית מחייבת בקשר לכיסוי עלויות החברה בכל  –קביעות מקדמיות  .27

 פעילות או השקעה שלה.

ברשות החשמל טרום יציאה הצגת מנגנון ההשקעה המקדמי החדש שאושר  –מנגנון השקעה  .22

 לפרויקט המבטיח תשואה על ההון לחברת החשמל. 

 תכנית לשיפוי בעלי החוב של חברת החשמל בגין השפעות השינוי המבני. .29

צעדים רגולטורים בוני אמון מול –תכנית למיצוב מחדש של משק החשמל בקרב שווקי ההון  .24

 שווקי ההון בארץ ובחו"ל. 

 עת אי אספקת חשמל למשק.מתודולוגיית חישוב עלות ש .21

תכנית מתודולוגית שאושרה על ידי מליאת רשות החשמל להכרה בעלויות של חברת החשמל  .22

 כדי להבין אם מדובר בהמשך שימוש בתעריפים נורמטיביים או במעבר לשיטת עלות פלוס. 
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 התוכנית החדשה להשלת עומסים. .22

 תכנית לסנכרון בין פעילות משק הגז הטבעי למשק החשמל. .20

 התחייבות בכתב של בעלי מאגרי הגז הטבעי להנחת צינורות חדשים מהבאר בים לחוף.  .25

 תכנית לתיאום בין מערך הייצור למערך ההולכה וחלוקה. .26

 תכנית מוכנות משק החשמל לשעת חירום.  .27

 תוכנית חירום למערכות ההולכה והחלוקה.  .22

 כסי הפיקוח.פירוט המדיניות החשבונאית המחייבת את חברת החשמל ומדיניות נ .29

 . DSM-Demand-Side Managementתכנית חדשה לניהול הביקוש לחשמל  .04

 תכנית השר הממונה בקשר להנחיות חדשות לספקי שירות חיוני במערך הייצור. .01

תכנית משרד האנרגיה לשינוי ניהול מערך הפחם לרבות אישור המועצה הלאומית לביטחון  .02

 בקשר לצמצום יבוא הפחם לישראל. 

 ממשלתית להקפאת רגולציה ו/או חקיקה הסותרת את מודל הרפורמה שיוסכם.  התחייבות .02

 תכנית ההסדרה הכלכלית וסוגי הרישיונות שיונפקו לרוכשי תחנות הכוח העתידיים.  .00

פירוט הרישיונות המותנים ורישיונות בתהליך הנמצאים ברשות החשמל בחלוקה לפי סוגי  .05

 המתקנים והפרויקטים. 

 רות המתוכננים במקטע הייצור העתידי בפירוט הבא:פירוט מנגנוני התח .06

 מנגנון  עסקי מאושר לשיטת הסחר בחשמל .06.1

 תכנית מאושרת לשיטת התחרות במערך הייצור  .06.2

 הגדרות חדשות לספק שירות חיוני .06.2

 מודל הסימולציה לתחרות  .06.0

 אופן רכישת הדלקים וניהול המלאים  .06.5

 אופן התחשבנות על רכישת דלקים  .06.6

 EGEASאמצעות מודל קריטריון האמינות ב .06.7

 מנגנון סליקת התשלומים והתחשבנויות  .06.2

 מערך הסליקה האוטומטי .06.9

 מערך הבקרה הדינמי במסחר .06.14
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 מנגנוני עורך ומאשר .06.11

 מערך הערבויות והביטחונות .06.12

 מערך הגיבוי .06.12

 מנגנון אכיפה וקנסות  .06.10

 שיטת העמסות תחנות הכוח ומודל כלכלי ותפעולי המסביר את השיטה .06.15

 המערכתמבנה ארגוני חדש למנהל  .06.16

 יצירת איתנות פיננסית למנהל המערכת  .06.17

 (2422)עד  TASCהמודל הפיננסי של חברת  .07

 ואילך? 2422מה קורה משנת  .07.1

עבור חברת החשמל הוא המודל המשקי  TASCהאם המודל הפיננסי שהכינה חברת  .07.2

עליו מתבססת המדינה את תכנית  2424עד  2412הקובע בנוגע למודל תעריפי לשנים 

 ת למשק החשמל? הרפורמה הכולל

 TASCהאם מליאת רשות החשמל אישרה את המודל הפיננסי שהכינה חברת  .07.2

ותתבסס עליו כ"טייס אוטומטי" בכל הקשור לתעריף החשמל, היקף ההשקעות 

 המתוכננות ואופן ההכרה בעלויות ותשואה על ההון? 

האם יש חוות דעת עדכנית מטעם היועץ המשפטי לממשלה המאשר את קביעת  .07.0

המבוסס על מנגנון  TASCף במתכונת של טייס אוטומטי כפונקציה של מודל התערי

COST?+ 

 מסמך למתודולוגיית קביעת בסיסי התעריפים.  .02

 בסיס תעריפי החשמל למקטע הייצור, בחלוקה להלן: .09

 גז טבעי  .09.1

 פחם .09.2

 סולר  .09.2

09.0. LNG 

 בסיס תעריפי החשמל למקטעי הרשת.  .54

 בסיס תעריפי החשמל למקטעי ניהול המערכת.  .51

 בסיס תעריפי הזמינות. .52
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 בסיס תעריפי הגיבוי.  .52

 בסיס תעריפי אנרגיה מתחדשת.  .50

 תכניות והסכמים של חברת החשמל  .ב

 . TASCשל הרפורמה מחברת הייעוץ  2417ביולי  24מודל פיננסי מעודכן ליום  .55

 .2417ביולי  24צל של המדינה מעודכן  ליום  –מודל פיננסי  .56

בין המדינה לחברה בקשר למתווה הרפורמה ואישור של הסכם העקרונות שגובש לאחרונה  .57

 היועץ המשפטי לממשלה להסכם. 

 כולל.   2424עד  2412תכניות העבודה של החברה לשנים  .52

 כולל.   2424עד  2412תכנית ההשקעות של החברה המאושרת על ידי דירקטוריון לשנים  .59

 כולל.  2424 - 2412דוח מקורות ושימושים לשנים  .64

שנים הקרובות כפי שאושרה על ידי הדירקטוריון בשנה  5 -טרטגית של החברה להתכנית האס .61

 אחרונה.

 שנים הקרובות כפי שאושרה על ידי הדירקטוריון.  5 -תכנית ניהול הסיכונים של החברה ל .62

 . 2424, 2419, 2412דוח תזרים מזומנים פרופורמה לשנים   .62

ד האוצר וקביעה ברורה כי לחברה תכנית הסדר הנכסים שגובשה לאחרונה מול הנהלת משר .60

 יש את מלוא הזכויות בנכסים המשמשים אותה וזאת ללא עלות נוספת. 

אישור המדינה כי יינתן כיסוי עלויות מלא וכן פתרון תזרימי לכל עלויות המעבר ויישום השינוי  .65

 המבני/הרפורמה. 

 על רפורמה.חוות דעת חשבונאית לגבי עתיד נכסי הפיקוח במאזן החברה בעת הכרזה  .66

 שיפוי ממשלתי בגין חשיפות להפסד בגין ירידת דירוג אשראי הנובעת משינוי מבני.  .67

 תכנית ליצירת רצועת מגן להבטחת פירעונות חובות החברה.  .62

 . 2417פירוט הסכמי ההלוואות הקיימות נכון לסוף יולי  .69

 .2417-2422לשנים   TASCמועדי פירעונות של קרן ההלוואות בהקבלה למודל של  .74

 פרוטוקולים של פגישות עם חברות הדירוג לעניין השפעת הרפורמה על דירוג האשראי.  .71

חוות דעת של גורם מקצועי בינלאומי בלתי תלוי על ההשלכות החשבונאיות של אישור  .72

 הרפורמה לרבות בקשר להפשרת נכסי הפיקוח וסוגיות שכר ונלוות. 

 הרפורמה. פרוטוקולים של הדירקטוריון הדן בנושא השלכות  .72
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 שנים.  2בעוד  25%-הסכם מול מאגר תמר לפתיחת מחיר הגז הטבעי כלפי מטה ב .70

מנגנון פיצול הסכם הגז הטבעי מול תמר לרוכשים פוטנציאליים ומנגנון פיצוי במקרה של כשל  .75

 או תביעות.  

 . 2422בהסכם הגז של החברה עד ל  TOPהסכם מול הממשלה בדבר הגנה על מרכיב ה  .76

 וי עדכניות של תחנות הכוח הפועלות בגז טבעי. הערכות שו .77

 תכנית לגיוסי חוב/הון של חברת החשמל לעשור הקרוב.  .72

 פירוט ערבויות מדינה בקשר לחוב הפיננסי )במידה וקיימות(.  .79

 התכנון הפיננסי של חברת החשמל לשנים הקרובות ולטווח הבינוני.  .24

 תחזית החברה למחירי הדלק לטווח בינוני וארוך.  .21

 זית הביקוש לחשמל לעשור הקרוב. תח .22

פרה רולינג חתום לחברה ממנהל רשות המיסים המאשר כי לרפורמה שתוסכם בחברת החשמל  .22

 לא קיימת השפעה על המיסוי.  

 כולל.   2416 – 2410דוחות התאמה למס לשנים  .20

, כולל, לרבות מאזן, דוח רווח והפסד 2424-2412דוחות כספיים פרופורמה של החברה לשנים  .25

 דוחות תזרים מזומנים ודוחות על השינויים בהון העצמי. 

 הסכם עקרונות חתום לפתרון חוב החשמל הפלסטיני.  .26

 ערבות מדינה כי החוב המצרי יובטח לחברת החשמל. .27

 פירוט של כל נכסי החברה לפי מקטעי הפעילות השונים ועלותם המופחתת בספרים.  .22

 בקשר לנכסי החברה. דוחות שמאות אחרונים שנערכו בחברת החשמל  .29

 פירוט כל ההתחייבויות החברה שאינם חובות פיננסים.  .94

 דוחות דירוג אשראי אחרונים לרבות מצגות החברה.  .91

 מסמכים בקשר לגיבוי המדינה לדרישות בעלי האג"ח )ככל שיהיו כאלו( עקב מכירת נכסים.  .92

 מסמכים או החלטות בקשר לחופש הפעולה העסקי של החברה בעתיד. .92

 ותנאים שנקבעו בקשר להנפקת מניות החברה.  מתווה .90

 התחייבות בכתב של המדינה להמרת הלוואות המדינה להון עצמי.  .95

 הצגת התחייבות כי אג"ח צמית כולל כל החובות של החברה למדינה יומרו למניות בכורה.  .96

 שאלות והבהרות  .ג
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 החברה ועל העובדים.נודה לכם על ההבהרות הבאות לצורך מיפוי השלכות התכנית החדשה על  .97

מהו ההסדר הכלכלי שגובש בין החברה למדינה ככל שתבוצע מכירת תחנת כוח בשווי נמוך  .92

 מעלותו המופחתת בספרי חברת החשמל? 

 מה היקף החובות הפיננסים שעוברים לרוכשים של התחנות מחברת החשמל?  .99

לתכנית החדשה האם קיימת תכנית לקבלת ערבויות מדינה אם קיימות השלכות מימוניות  .144

 מעבר לאלו המופיעות במודל הפיננסי? 

 האם קיימת תוכנית להזרמת הון בעלים?  .141

 האם קיימת תוכנית להנפקת הון לציבור?  .142

 . Cross Defaultוזכויות  Macהאם המממנים יכולים להפעיל סעיפי  .142

 ה? האם קיימת תכנית מגירה להזרמת הון וערבויות מהמדינה לחברה במקרה של כשל ברפורמ .140

 האם קיימת ערבות מדינה לכל מקרה של שינוי חקיקה שתשנה את תוצאות המודל הפיננסי?  .145

 האם קיימת ערבות מדינה לחברת הפחם המקרה של כשל?  .146

מהי ההתחייבות הממשלתית לפיצוי החברה בגין סטייה )מכל סיבה שהיא( מהמנגנון שנקבע  .147

 במודל? 

 של חקיקה הפוגעת בחברת החשמל?  האם קיים מנגנון פיצוי תעריפי לחברה במקרה .142

 האם נקבע מנגנון שיספק לחברה גידור בקשר לחשיפות בשווקי ההון?  .149

 האם הסכם הולכת הגז עם נתג"ז יועבר לבעלי התחנות החדשים?  .114

 האם קיים מנגנון פיצוי לחברת החשמל במקרה של תביעה ממאגר תמר?  .111

 

 

 

 

 

 

 

 

 




