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הנדון :סיכום דיון ועדת המחירים מיום 02/01/2016
בעקבות שימוע בנושא פיקוח על המחירים טיפול בפסולת מסוכנת
בתאריך02/01/2016התכנסהועדתהמחיריםלדיוןבהערותשהתקבלובשימועהציבורימיום .29/11/2016
משתתפים:
חבריהועדה:אמיררשף,יו"רועדתהמחירים,משרדהאוצר 
רומיאבןדנן,ראשאגףחומריםמסוכנים,המשרדלהגנתהסביבה; 
זאבקריל ,הכלכלןהראשימשרדהאוצר .
משתתפים נוספים:
עו"דינוןגוטגליק,היועץהמשפטילוועדתהמחירים,משרדהאוצר; 
שירהדימניק,מרכזתועדתהמחירים,משרדהאוצר; 
עו"דיעלבןעמוס,לשכהמשפטית,המשרדלהגנתהסביבה; 
יעלאורן,ראשתחוםפסולתמסוכנת,המשרדלהגנתהסביבה; 
אורידביר,רפרנטהגנתהסביבה,משרדהאוצר .
עיקרי הטענות שעלו בשימוע:
להלןעיקריהטענותשהועלועלידיהגורמיםהשונים,במסגרתהשימועבעלפהובכתב :
 .1בקשהלהחלהמשולבתשלכלצעדיהמדיניות(מחירים,ייצוא,הסדרתיחסיהחברהעםאקוסול).
 .2הפיקוחהמוצעמתערבביחסיםעסקייםביןהחברהלשירותיאיכותהסביבהואקוסול.
 .3לאניתןלהכניסאתעלויותשירותהאחסוןהכלל-מערכתי(המוצרציבורי)לתוךמטרותהפיקוח.
 .4טענותבדברתכולתפיקוחהמחירים–סוגיהשירותיםבפיקוח.
 .5לא ניתן לקדם שינוי מהותי והתייחסות רצינית לפיקוח על המחירים ללא עדכון מקביל של מדיניות
היצוא.
 .6עלושאלותלגביאופןקביעתתעריףקליטהפנימי/חיצוני.
 .7טענותבדברנכונותהנתוניםעליהםהתבססהמשרדלהגנתהסביבהוכיהפיקוחכפישהוצעיוביללפגיעה
באיתנותהפיננסיתשלהחברהלשירותיאיכותהסביבה.
 .8שקיפותובהירות–הצורךבפרסוםמחירוןמלאוברורלאחרהתיקון.
 .9עלושאלותוהערותלגבינוסחתהעדכוןהשנתי.
 .10טענותלגביהצורךבשינויהפיקוחמפרקו'לפרקה'.
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במהלךהישיבההציגהמשרדלהגנתהסביבהאתהנושאיםהשונים כפישעלובשימוע וסוכםעלבחינהמחודשת
שלאופןהפיקוחעלהמחיריםתוךהתייחסותלנושאיםשעלובשימוע.ביןהיתריבחנוהאפשרויותהבאות :
 .1הצורך בהחלה משולבת של כל צעדי המדיניות ככל שניתן ליישמם (פיקוח מחירים ,עדכון מדיניות
יצוא ,והסדרת יחסי החברה-אקוסול) -הגורמיםהשונים רואיםחשיבותרבה בהחלהמשולבתשלכלל
צעדי המדיניות – הסדרת המחירים ,חובת קליטה ואחסון ,מדיניות היצוא ,והיחסים בין החברה
ואקוסול(ההפרדהביןהחברות) .לטענתהגורמים בתנאיםהנוכחייםבמשק,יישוםשלפיקוחמחירים
בלבד ללא הסדרה משולבת של הנושאים הנלווים ,שאינם בסמכות ועדת מחירים ,ייצור חוסר ודאות
גבוהשלהשחקניםבענף.נציגיהמשרדלהגנתהסביבהיציגולועדהאתהמלצתםבענייןזה .
 .2שירות אחסון כלל-מערכתי (מוצר ציבורי) -בתנאי הרגולציה הקיימים ,על החברה לשירותי איכות
סביבה מוטלת במסגרת רישיון העסק שלה חובת קליטה ואחסון ,שאינה מוטלת על החברות האחרות
בענףהמתחרותבה.מבחינהכלכלית,ברורכיחובתהקליטהמטילהעלהחברהעלותנוספת.בעקבות
הערותהשימועהנושאייבדקבשניתעלידיהמשרדלהגנתהסביבהוהמלצהבענייןתועברלוועדה.
 .3תכולת פיקוח המחירים – סוגי השירותים בפיקוח -בשנת 1991הוכרזוכלהשירותיםהניתניםעלידי
החברהלשירותיאיכותהסביבהכמונופול.בהמשך,בשנת1996פורסםצופיקוחעלהמחיריםלפיפרקו'
שכללשירותיםרבים בתחוםהטיפולבפסולתמסוכנת ,לרבותכלל השירותים הניתנים עלידיהחברה
לשירותיאיכותהסביבה.בשנת2009הותקנוצוויפיקוחנוספיםעלהמחירים :
א .צופיקוחעלמחירימצרכיםושירותים(החלתהחוקעלשירותהטמנתפסולתמסוכנתוקביעתרמת
פיקוח),התשס"ט–2009
ב .צופיקוחעלמחירימצרכיםושירותים(קביעתמחיריםלהטמנתפסולתמסוכנת),התשס"ט–.2009
בשנת  2011 בוצע עדכון לצו המפורט בסעיף (א) לעיל וזאת בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים
(החלתהחוקעלשירותהטמנתפסולתמסוכנתוקביעתרמתפיקוח)(תיקון),התשע"א .2011עניינושל
התיקוןהיהבהוצאתשירותיהטמנההכלוליםבשיקוםמגרש 181בשטחהחברהמתחולתהפיקוחלפי
פרקה'.כמוכן,עודכנומחירישירותיםנוספיםהניתניםעלידיהחברהלרבותמחיריייצוב–מיצוק .
בשנת  , 2012פרסם הממונה על ההגבלים העסקיים הכרזת מונופולין מעודכנת לגבי החברה לשירותי
איכותהסביבה .ההכרזהקבעהכיהשירותיםהיחידיםשלגביהםהחברהמהווהמונופולהם– הטמנה,
מקטעיםמסוימיםבשריפה,טיפולביולוגיבבוצות(יצוין,כיהטיפולהביולוגיבבוצותנעשהבפועלעלידי
חברתביוסויל,ולכןהמשרדלהגנתהסביבהפנהלממונהשיתקןאתההכרזהבהיבטזה–תיקוןכאמור
לאבוצעעדהיום) .
יודגששעדכוןהתעריפיםשהועמדלשימוע,היווהעדכוןתקופתישלהמחיריםהמפוקחיםשנקבעובעבר,
ולא כלל בחינה מחודשת של סוגי השירותים הנתונים בפיקוח .בחינה כזו אינה מתחייבת בכל עדכון
תקופתי.בנוסףהודגשכיבטרםפתיחתהליךהשימוע,לאהוגשובקשותלשינויצוהפיקוחעלהמחירים
אולהסרתפיקוחע"ימימהצדדיםהנוגעיםלענייןלרבותהחברהלשירותיאיכותסביבה .
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מבחינה ראשונית שנערכה אחרי השימוע ,ובהתחשב בשינויים במבנה הענף שחלו בשנה האחרונה,
הכולליםהקמתמתקניטיפולחדשים,שיוכללטפלבמגווןרחביותרשלפסולות,נראהשישמקוםלבחון
מחדשאתתחולתהשירותיםהנמצאיםתחתפיקוחמחירים.הנושאיבחןעלידיהמשרדלהגנתהסביבה
והמלצה תועבר לחברי הוועדה .חברי הועדה ציינו כי ככל שתתקבל החלטה כאמור לגבי שירותים
מסויימים,הןיועבורלפרקז'לפרקזמןשיקבע .
 .4מדיניות היצוא -עדכון מדיניות היצוא אינו חלק ישיר ממדיניות פיקוח המחירים ,אולם לאור הערות
שהתקבלו בשימוע ומניתוח מבנה השוק ,עולה כי היקף השירותים הנדרשים בפיקוח קשור בין היתר
במידתהחשיפהלתחרותלטיפוליםבחו"ל.לכןמוצעלפרסםביחדעםהחלטתהוועדהגםאתמדיניות
היצואהמעודכנתשלהמשרדלהגנתהסביבה .
 .5עלות קליטה פנימי/חיצוני -במסגרת התעריף שהועלה לשימוע ,נקבע תעריף דיפרנציאלי בין טיפול
המשך בחברה של פסולת שכבר נקלטה במתקני החברה ומועברת לטיפול המשך במיצוק-מיצוב או
בהטמנה,לביןטיפולבפסולתהמגיעה לחברהלטיפולראשוני.תעריףזהנועדלשקףאתעלויותהקליטה
הראשונית במתקני החברה ,ולמנוע סבסוד צולב שבו פסולות העוברות שניים או שלושה שלבי טיפול
בחברה משלמות כפל תשלום עבור שירות קליטה שנעשה רק פעם אחת .נושא עלות הקליטה ייבדק
בשניתבמסגרתבחינתתכולתהפיקוחעלשירותי החברה.המשרדיבחןויציגלוועדהאפשרותלקביעה
ופרסוםמחיראחידלכלאחדמהשירותיםהמפוקחים,ללאחלוקהלשלביהטיפולהשונים(טיפוליקדם,
הטמנה,מיצובמיצוק). 
 .6פגיעה באיתנות הפיננסית של החברה -התעריפיםשנכללובהצעתהשימוענבחנוביחסלתקציבהחברה
לשירותיאיכותסביבהלשנת,2016והראועלרמתהכנסותזההמהשירותיםהמפוקחיםביחסלהנחות
הבסיס שנלקחו בחשבון בתקציב החברה .במסגרת גיבוש מחדש של הצעת תחולת הפיקוח והמחירים,
תתבצעבחינהמחודשתלענייןההשפעהעלרווחיותהחברה,בהתייחסלתקציב.2017
 .7שקיפות ובהירות – הצורך בפרסום מחירון מלא -בהמשך לסעיף  ,3ככל שתקבל הועדה החלטה על
צמצוםהיקףהשירותים המפוקחיםוקביעתמחירסופי הכוללאתכלשלביהטיפול,יחולפישוט בהבנת
המחירוןורמתשקיפותגבוההיותר .
 .8נוסחת העדכון השנתי -נוסחת עדכון שנתי מעודכנת הכוללת את ערכי הבסיס לעדכון תפורסם לפני
השימועהציבוריהנוסף .
 .9שינוי הפיקוח מפרק ו' לפרק ה' -לעמדתהוועדההשינוימפרקו'לפרקה'נדרשכדילהתאיםאתשיטת
העדכוןלמצביהשוקהדינמיים,והצורךבבחינהיזומהשלהתעריפיםע"יהוועדהולארקבתגובהלפניות
החברה.
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המשרדלהגנתהסביבהיבחןאת הנושאיםהשוניםויגישהמלצתולוועדתהפיקוחעלהמחירים .יקבעדיון
נוסףבהמלצותהמשרד .
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