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תחרות בשוק הביתי מסחרי 



תהליך שיוך לקוח ביתי למספק

בעולם מספקים חשמל ללקוחות ביתיים מספר שנים•

.לפני שנתיים החליטו לפתוח את שוק החשמל בישראל ללקוחות ביתיים•

מצופה היה לקחת תוכנה ומערכת קיימת מהעולם שנצבר בה ניסיון רב •

. ולהטמיעה בארץ

בפועל בנו מערכת מאפס מסורבלת ולא נוחה שמקשה על התקשרות של  •

.  לקוח ביתי למספק

https://www.essent.nl/

https://www.vattenfall.nl/?cmp=AFC-740-381&affiliateid=344199

https://www.engie.nl/energie/aanvragen

חברה הולנדית 

חברה שוודית

חברה צרפתית
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: א"פלקבלת הנתונים מהלקוח ומילוי הנתונים בקובץ האקסל להעלאה למערכת 1.

י נגה "תהליך שיוך לקוח למספק ע



:  א"פלהעלאת הנתונים למערכת . 2
י נגה "תהליך שיוך לקוח למספק ע

XXX X XX XX



י נגה "תהליך שיוך לקוח למספק ע

לחתימה כחיפוינשלח ללקוח , במידה וכל הפרטים תקינים ומונה לא תקול . 3



י נגה "תהליך שיוך לקוח למספק ע

מונה והסיבה/במהלך התהליך יש דוח בתוך הפלא שבו ניתן לראות את הסטטוס של החוזה. 4

.מונה תקול וכדומה יש אישור לניוד, במידה ולא התרחש משהו בדרך –אישור הניוד . 5
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חברה הולנדית 

חברה שוודית

חברה צרפתית
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תהליך שיוך לקוח ביתי למספק-סיכום 

תהליך ניוד לקוח

אוטומטי

פשוט

ברור

" גייר"ישנם תוכנות מפותחות ותהליכים באירופה שניתן ל" להמציא את הגלגל"לא צריך 

נתונים של לקוחות

פתוחים לכלל  

המספקים  

כוללים פרופיל  

צריכה



חסמים לשוק תחרותי –סיכום 

עלות רכישה ממנהל המערכת 

מודרני עם אגירה ויכולת להתייעל, תנאי הכרחי לשוק תחרותי–קצב פריסת מונים חכמים 

אני אופטימי שהשוק הביתי יתפתח ויהיה תחרותי 



שימוש בצנרת הגז הטבעי הקיימת להעברת  •
הקיימות במקום בניית  הכחמימן לתחנות 

מאות קילומטרים של קווי הולכה לאנרגיות  
המתחדשות מהדרום ומהצפון  

פריסת כבל תת ימי להעברת אנרגיה  •
מהדרום ומהצפון למרכז 





Frontier economics - one of the largest 
economic consultancies in Europe, we 
started Frontier Economics in 1999 
wanting to do things differently. Owned 
entirely by our staff, our business attracts 
the best people and the most interesting 
work. Our principles remain. Our clients 
remain happy.













ייצור מימן מאנרגיה  

מתחדשת 

והובלתו בצנרת גז  

טבעי לכל תחנות  

הגזיות בארץהכח

ייצור מימן 

מאנרגיה  

מתחדשת 

והובלתו  

בצנרת גז 

טבעי לכל  

הכחתחנות 

הגזיות  

בארץ

מפת האזורים בעלי  

פוטנציאל להקמת מתקנים  

של אנרגיות מתחדשות 

מפת מערכת הולכת גז טבעי  

שיכולה לשמש גם להזרמת  

מימן 



מפת האזורים בעלי  

פוטנציאל להקמת מתקנים  

של אנרגיות מתחדשות  קו חשמל תת ימי 



תודה על ההקשבה


