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 :לכבוד

 ויד גילהפרופסור די
 הממונה על הגבלים עסקיים

 רשות ההגבלים העסקיים
 

 מדיניות טעינת רכב חשמלי בישראל והסכנה ליצירת מונופול נוסף במשק :הנדון
 

 ,לפרופסור גילה שלום רב
 

בעקבות חומר שהועבר לעיוני בנוגע לעקרונות מדיניות משרד התשתיות הלאומיות 
פונה אליך בבקשה להתערבותך המיידית וקבלת  אני, בתחום הרכבים החשמליים

להבנתי אנחנו עומדים בפני סכנה חמורה ליצירת מונופול בתחום מתפתח . עמדתך
וקא בימים אלה שבהן דו. סכנה שיש למנוע אותה בטרם יהיה מאוחד מדי -זה 

מדובר על הצורך בתשומת לב מיוחדת בטרם המדינה מעניקה למספר משפחות 
יש חשיבות לפעולה נחרצת כדי למנוע יצירת , בודדות נכסי ציבור ומונופולים

למנוע הענקת כח , על רקע המלצות ועדת הריכוזיות, מונופול נוסף במשק ובוודאי
  . מונופוליסטי נוסף למשפחת עופר

 
בימים אלה העולם וישראל עוברים מהפכה אסטרטגית בשל מעבר רכבים משימוש 

למהפכה זו . ורכבים חשמליים בפרט, בדלקים נוזליים לאנרגיות חליפיות בכלל
ולרגולציה הנלוות לה השלכות עתידיות מרחיקות לכת על ענפי התחבורה והאנרגיה 

אומיות יידרשו הצרכנים על פי עמדת משרד התשתיות הל ,למיטב ידיעתי. בישראל
, להתקין מערכת טעינה מורכבת ויקרה בעלת יכולת סלולרית ויישומים נוספים

תשתית לרשת זו מצויה כיום בידי ספק אחד  .'סמרט גריד'מערכת הידועה בשם 
 .פלייס מקבוצת האחים עופר-חברת בטר: בלבד

 
ת מונופול או חיוב בהתקנת מערכת שכזו ללא כל צורך תפעולי ממשי תגרום ליציר

תוך ייקור החשמל לצרכן באופן , דואופול במשק אספקת החשמל לרכבים חשמליים
מדיניות זו מנוגדת למדיניות הטעינה האוניברסלית של רכבים חשמליים  .משמעותי

אשר בהן מתבצעת טעינה באמצעות , ב ואירלנד"ארה, אנגליה במדינות רבות ובהן
טעינה זו מתבצעת  .ודות טעינה ציבוריותחיבור שקע לתקע בבתים פרטיים ובנק

והניסיון לטעון אחרת הוא , בכפוף למלוא דרישות הבטיחות המחמירות ביותר
החלטה זו מעלה חשש כי חיוב בהקמת רשת טעינה מיוחדת ונפרדת  ,על כן .מופרך

  .תביא להקמת מונופול בתחום הרכב החשמלי בישראל
 

והמונופול " סמרט גריד"במערכת ה בנוסף לכך חשוב לציין כי החיוב בשימוש
 :שייווצר בעקבות כך עלולים לפגוע בתחרות בדרכים נוספות

 
בטר פלייס הינה יבואן  -הענקת יתרון בלתי הוגן בענף יבוא הרכב החשמלי  .2

דבר המעניק לה יתרון אל מול יבואני , רכב חשמלי לצד היותה ספק טעינה
 ;הרכב האחרים

, הרחבת תחומי המונופול של קבוצת האחים עופר בתחום האנרגיה בישראל .3
 ;תחנות כוח ועוד, ן"הנהנית גם מהבעלות על חברת בז
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בעלויות אדירות עבור טעינת " סמרט גריד"סכנה כי לאחר הקמת מערכת  .4
ינוצלו ויורחבו השימושים בה לתחומי אנרגיה נוספים דוגמת מיזוג , רכבים

 .ורהותא
 

רכבים חשמליים באמצעות  תעל חיוב טעינ למעשה החלטה הנראית תמימה
היא החלטה על הענקת מונופול לרשת חשמל חכמה לקבוצת  "סמרט גריד"

כל זאת ללא החלטת ממשלה או חקיקה ראשית ותוך ניצול ציני של . האחים עופר
 .תקנות שנועדו להסדיר את בטיחות רשת החשמל במערך הטעינה

אבקש את חוות דעתך והתערבותך המיידית כדי לבחון את , ור לעיללאור האמ
הליכי הרגולציה המתבצעים כעת במטרה למנוע יצירה של מונופול נוסף בתחום 

  .ומהעברת כח מונופוליסטי נוסף לקבוצת עופר, קריטי לעתידו של המשק הישראלי
  

 ,בכבוד רב

 
 עינת וילףר "דכ "ח

 כנסת ישראל

 

 :יםהעתק

 ר עוזי לנדאו"ד, שר התשתיות
 מר שלום שמחון, המסחר והתעסוקה, שר התעשייה

 ר יובל שטייניץ"ד, שר האוצר
  


