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רקעמבנה משק החשמל

ייצור

הולכה

חלוקה

אספקה

צרכן

ניהול  
המערכת



השלכות חדירת אנרגיות מתחדשות

5

תכלית פתיחת מקטע האספקה לתחרות  

הסטת צריכה משעות השיא

חלחול מחירי השוק ממקטע הייצור 

דרך המספקים לצרכנים

אפשרות ליצירת מנגנוני גידור בשוק

הצעת שירותים נלווים לצרכני 

, בית חכם: החשמל מעבר למונה

יצור ואגירה מעבר למונה

שיפור רמת השירות לצרכן ויצירת 

בנדלים עם שירותים אחרים

הגדלת חופש הבחירה של הצרכנים

ייעול הצריכה מאחורי המונה

מטרות
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רגולציה במקטע האספקה

הרפורמה במשק 
לדרך החשמל יוצאת 

(3859מ "ה)

פרסום עקרונות לפתיחת 
לתחרות  מקטע האספקה 

(58604ר"ה)

פרסום אסדרה 
למספקים ללא אמצעי  

מ "ייצור ותיקון א
ר"ה)קיימים למספקים 

60105)

פרסום נוסח רישיון  
למספקים ללא אמצעי  

ייצור
(60105ר "צורף לה)

יולי  
2018

אוגוסט  
2020

מרץ
2021

יוני  
2021

פרסום עקרונות  
לפריסת מונים  

חכמים לצרכנים 
(61611ר"ה)ביתיים 

הגדלת המכסה  
למספקים ללא אמצעי  

ייצור  
(62207ר"ה)

כללי התקנת  פרסום 
מונים חכמים

(62404ר"ה)

שוק אסדרתפרסום 
ברשת החלוקה והסרת  

המכסות במקטע 
(63704ר"ה)האספקה 

'  אוק
2021

ינואר  
2022

פברואר  
2022

אוגוסט  
2022

רגולציה
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תנאי סף עיקריים
רגולציה

הון עצמי נדרש• ח"מלש50

הפקדת ערבות לרשות החשמל לכל •
תקופת הרישיון ח"מלש2

ערבות למנהל המערכת בגובה של  •
מעלות צריכת צרכני המספק70% 70%



השלכות חדירת אנרגיות מתחדשות

8

תמונת מצב
תמונת מצב

-מתוך כ1050-מימוש של כ
1,400MVA

100מתוך 6-מימוש של כ
MVA

המערכתניהולחברת:מקור



ייצור המחובר לרשת החלוקה= ייצור מבוזר 

הקרובות צפויים בשנים 

להשתלב ברשת החלוקה  

מתקני ייצור רבים

למתקני ייצור אסדרותריבוי 

ואגירה

מקטע האספקה נפתח לתחרות

את עלויות המתאים בים"המשעדכון ביסוס שוק אנרגיה סיטונאי  

צריכת החשמל לעלויות היצור  

מפתחת חברת החשמל 

שיאפשרו שליטה  מערכות 

ובקרה במתקני מתח גבוה

השוקאסדרתהשוק ברשת החלוקהאסדרת
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אפשרות למכירת  מתן 

או  ייצור אנרגיה ממתקן 

אגירה ברשת החלוקה  

.למספק פרטי

ככל שהאנרגיה לא נמכרת למספק פרטי  

SMPהיא תימכר למנהל המערכת ב 

רכיב ייצור רלוונטי  –מתקני מתח נמוך )

לחודש יכול אחת (. למקום הצרכנות

מספק פרטי )מוכר הוא היצרן לבחור למי 

ובאותו חודש כל  ( י"מספק חח/ 

האנרגיה תימכר למספק שאליו משויך 

.היצרן

אפשרות מעבר  מתן 

קיימות מאסדרות

.לאסדרה זו

חובה להגיש  החלת 

תכנית ייצור של  

מתקני מתח גבוה  

על ידי המחלק ומתן  

.תכנית העמסה

השוקאסדרתצד היצרן–עיקרי האסדרה 
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(הסרת המכסה באופן גורף)שוק האספקה לתחרות באופן מלא פתיחת 

–תעריף רכישת חשמל מהרשת על ידי המספקים 

SMPמבוסס על מחירי אנרגיה חצי שעתים •

זי"התעושונות נמוכה ביחס לרכיב בייצור •

שמירה על תמריץ להקמת מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת ומתקני אגירה•

מתן וודאות לגבי עדכון התעריף בשנים האחרונות•

החדשותשעות שיא ביקוש נטו שנקבעו בעבר לשעות הפסגה התאמת 

למספקבמשך שנה מיום השתייכות ז"תעוחובה להישאר צרכן קביעת 

השוקאסדרתצד האספקה–עיקרי האסדרה 
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(חורף פסגה)מבנה תעריף המספקים 
השוקאסדרת

ככל שאלפא נמוך יותר כך הפער בין שעות שפל לשעות פסגה גדול יותר

SMP
פסגה

תוספת  
אחידה

תוספת 
לשעות  

שיא 
ביקוש

תעריף 
מספקים

α=30%

0.3 ∗ 33.8 − 12.6 = 6.3

15.6

0.7 ∗ 33.8 − 12.6

0.255
= 58.1

80.1
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השוקאסדרתעקרונות לעדכון אלפא

-אלפא נקבע כך ש

זי"התעותעריף מספקים יהיה דומה לרכיב הייצור •

תעריף מספקים בפסגה גדול או שווה מרכיב הייצור בכל עונה•

-ייבחן עדכון של אלפא אחת לשנה כך ש

40%מקדם אלפא לא יעלה על •

או  יהיה גדול מספקים בפסגה שמירה על העיקרון לפיו ממוצע תעריף •

שווה מרכיב הייצור בכל עונה



דוגמה למודל השוק בחלוקה

צרכן
(  מתח גבוה)

-50

המחלק

1צרכן 
70

2צרכן 
60

3צרכן 
(  מתח נמוך)

-10

מספק פרטי

מנהל המערכת

70

4צרכן 
(  מתח גבוה)

-50

מספק יגיש תכנית צריכה וייצור למנהל  ✓

היא של המספק  התחשבנות , המערכת

המערכתמול מנהל 

המספק אינו רשאי לסטות במכוון מתכנית  ✓

צריכהגם לא לצורך איזון סטיית , הייצור

מהצריכה  30%עודף ייצור בהיקף של עד ✓

י המספק למנהל המערכת  "ברוטו יימכר ע

SMP-ב30%מעל , בתעריף מספקים

להגיש תכנית ייצור  במתח גבוה נדרש יצרן ✓

(כרגע ללא הצעות מחיר)למחלק 

השוקאסדרתדוגמה למודל השוק בחלוקה
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וי -פימיתקנימלבד 01.01.2023מיתקן שיקבל התחייבות לחיבור אחרי כל 

(הגגותאסדרתעליהם תמשיך לחול )במתח נמוך 

כל יצרן שיבחר להשתלב באסדרה

על מנת )01.01.2024שיוך מיתקן ייצור למספק פרטי יתאפשר החל מיום 

(לאפשר זמן היערכות למנהל המערכת

השוקאסדרתתחילה ותחולה



!תודה רבה


