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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

אודות הועדה. א

משק החשמל בישראל
 י"חחסגור המצוי בשליטת משק מונופוליסטי : בישראלמשק החשמל.

חלוקה ואספקה, הולכה, ייצור,ניהול מערכת -בכל מקטעי המשק מחזיקה י"חח  .

 התקיןתפקודו על המשך הפוגעות ברווחת הציבור ומאיימות רבות זה גורם לבעיות מבנה.

 האנרגיה לא הגיעו לכדי יישוםהשינוי המבני במשק המלצות ועדות קודמות שבחנו את נושא.

תמורות עיקריות בשנים האחרונות:

חדשים בייצור  "( פים"יח)"התגברות הכניסה של יצרני חשמל פרטיים : שחקנים חדשים

.חשמל

הקרקע והעובדים הנדרשים להקמתן  , את עלויות ההוןהמצמצמות : טכנולוגיות חדשות

.והפעלתן

 רגולטורים בארצות  תהליכים ופיתוח מודלים עסקיים חדשניים : עסקייםמודלים

.המפותחות

האחרוןבפרט בעשור : במצב פיננסי רעי"חח  .

  כל אלה מהווים זרז לביצוע בחינה כוללת של משק החשמל והשלכותיו על

.אופן פעילות המשק והחברה
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

אודות הועדה. א

תפקידי הועדה
המקובלים  בהינתן המודלים , לבחון את המבנה המיטבי למשק החשמל ולחברת החשמל

.בעברשנידונו ואלה , בעולם

 התחרותייםתוך שימת דגש על יישום תחרות במקטעים , את המודלים השוניםלבחון.

 עד כה ולשפרו כחלק מהרפורמהי"חחהפיננסי של לעמוד על החוסן.

 החשמלהתייעלות בחברת לבחון תכנית.

 לאור האמור לעיל, כוללת במשק החשמל ובחברת החשמללהציע רפורמה.

:הן" מטרות העל"כאשר 
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

אודות הועדה. א

גבולות הגזרה של הועדה

מישור
משק

החשמל

מישור  
חברת 
החשמל

הצוות התמקד בהקמת חברת 

בבחירת מודל  , ניהול המערכת

בשינוי המבני , הסחר המומלץ

במקטע היצור ובהסדרת  

הפעילות במקטעי החלוקה  

והאספקה

הצוות התמקד  

בתחום תנאי העסקת 

התייעלות ושינוי  , העובדים

בפוטנציאל הנכסים , ארגוני

למימוש ובאיתנות

החברההפיננסית של 

כיום קשורים בקשר גורדי
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

תיאור המצב וסיווג הבעיות במעוף הציפור. ב

בסיסי הבעיות בשוק החשמל

מבנה הבעיות  
בשוק החשמל

הבעיות  
המשקיות

היעדר תחרות  . ג
במקטע החלוקה  

והאספקה

היעדר תחרות  . ב
במקטע ייצור  

החשמל

ניהול מערכת  . א
לא עצמאי  

בעיות הנוגעות  
י"לחח

היעדר גמישות  . ב
ניהולית

תנאי העסקה  
קשיחים

קושי בשינוי  
אירגוני

מצב פיננסי  . א
רע

איתנות פיננסית  
חלשה

אי וודאות לגבי  
הנכסים

מצגת זו , טיוטת ועדת יוגב כוללת עשרות המלצות

תציג את העיקריות שבהן
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

ניהול המערכת–משק החשמל בבעיות . 1.ג

 חלק אינטגרלי  נכון להיום מנהל המערכת הוא

.החשמלמחברת 

 ולאור התחזיות להגדלת פים"יחלאור כניסת

,  נתח השוק של המגזר הפרטי ביצור חשמל

נוצר הצורך לנתק את ניהול המערכת מחברת  

.החשמל

המצב הקיים
ניהול המערכת לא מתבצע באופן שקוף.

י"גואופטימאלית של -חשש להקצאה תת.

  חשש שהניהול לא יבוצע באופן שוויוני והוגן

.כלפי יצרנים אחרים במשק החשמל

י"חחתחרותיות מצד -חשש לפעילויות אנטי.

הבעיות

 היצור  וניהול מערכת הקשורים בתכנון והעברת הנושאים י"מחחניתוק פונקציית ניהול המערכת

.ייעודיתוהמסירה לחברה ממשלתית 

 במקטעי  במכלול הנושאים הקשורים בתכנון הפיתוח ובניהול המערכת חברת ניהול המערכת תעסוק

תפעול  , הכוחכולל העמסה של תחנות , והמסירה לרבות הניהול והאופטימיזציה של משק החשמלהיצור 

.פ"פעילות מותבצע החברה , בנוסף לכך. פיזימנגנוני הסחר בחשמל ותכנון 

 היצור  חברת ניהול המערכת תקבל מחברת החשמל את כל הנכסים הרלוונטיים לתכנון ותפעול מערכת

.י"מחחשמרביתם יועברו , עובדים150-200והיא תעסיק , והמסירה

עיקרי ההמלצות

 המנוהלת בצורה , שקופה, תחרות אובייקטיביתסביבה המאפשרת התועלת למשק הלאומי היא יצירת

.מקצועית ושוויונית

 לניהול המערכת היא אבן יסוד להצלחת השינוי המבני במשק החשמלי"חחניתוק הזיקה בין.

השלכות/המטרה
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

היעדר תחרות בייצור החשמל–משק החשמל בבעיות . 2.ג

 שבמסגרתו  , מונופוליסטישוק מבנה

בשליטה מוחלטת בכל  י"חחמחזיקה 

בייצור של לרבות , החשמלשרשרת 

מהספק החשמל  90%-למעלה מ

.במשק

המצב הקיים
 החשמלמשק פוגע ביעילות.

 צולב וחלוקת השקעות לא גורם לסבסוד

ויוצר איום  , יעילה בין המקטעים השונים

ובסופו של יום  " שאלטר"בשימוש במתמיד 

.החשמלפוגע בצרכני 

על  מקשה י"חחשל השליטה : חסימת תחרות

להיכנס לשוק ולהגביר את מידת  פים"יח

.בוהתחרותיות 

הבעיות

 42%-מבתוך עשור ייצור החשמל הפרטי במשק לא ירד הצבת יעד שבו.

 (.'ד-ו' התחנות הקיימות באשדוד באשכולות ג, אתר רמת חובב)י"חחמכירת תחנות כוח שבבעלות

 י"חחקביעת חסם עליון להספק המותקן שבבעלות.

 פרטיותתנאים רגולטורים שיבטיחו הקמת תחנות יצירת.

 סחר מסוג זירת הקמתPool , ביותרמובנית להפעלת התחנות היעילות שתיתן עדיפות.

 בתבחברה תתאגדנה י"חחשתישארנה בידי הגז התחרותיות תחנות.

עיקרי ההמלצות

הפחתה  , החשמלבמשק פיתוח הסחר , יצירת מבנה תחרותי כתחליף למבנה מונופוליסטי

.החשמלוהשפעה ישירה על מחיר , פים"יחהגדלה משמעותית של , י"חחבנתח השוק של 

השלכות/המטרה
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

היעדר תחרות בחלוקה ובאספקה–משק החשמל בבעיות . 3.ג

 ומקטע  ( ונמוך לצרכניםבמתח גבוה חלוקת חשמל )רשת החלוקה

חברת  של הם בשליטתה ( לצרכניםהחשמל מכירת )האספקה 

.החשמל

 היום כמונופול על ידי שני בעלי רישיונות  מנוהלהחלוקה מקטע

"(.י"חמ)"ירושלים מחוז וחברת י"חח: חלוקה כל אחד בתחומו

 יש שני בעלי רישיונות  , תחרותבמקטע האספקה כיום כמעט אין
.י"וחמי"חח–אספקה 

המצב הקיים
במסגרת  :אין כללים ברורים

השינוי המבני במשק החשמל  

כללים נדרש להסדיר ולקבוע 

ברורים לגבי פעילות והתנהלות  

המגזר הפרטי במקטע  

.החלוקה

הבעיות

 בתחום מקטע החלוקה

 הפרטיתמסך הצריכה 10%פעילות של גורמים פרטיים כמחלקי משנה עד לאפשר.

 מבני , מרכזי קניות, קניונים, כגון מבני משרדים: ביתי כגון-המשנה יספקו חשמל למגזר הלאמחלקי

.תעשייה ועודפארקי, תעשייה

 בתחום מקטע האספקה

 לכלל  , שיוצר על ידי אחרובין פים"יחי "עבין שיוצר לתחרות עבור חשמל את מקטע האספקה לפתוח

. הפרטישל סך ייצור החשמל ובהיקף , הצרכנים

עיקרי ההמלצות

התועלת המשקית היא בפתיחת מקטעים נוספים בשרשרת החשמל לתחרות בהשתתפות המגזר הפרטי

ופיתוח התחום של ניהול ביקוש מרחוק במטרה  , מתן אפשרות לצרכנים לבחור ספק באופן עצמאי

.להבטיח אופטימיזציה כלכלית של ניצול החשמל במשק

השלכות/המטרה
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

התועלות ביישום הפתרונות ברמת משק החשמל. 4.ג

הפרדת  –החשמל התועלות ברמת משק סיכום 

ניהול המערכת וקיומם של מקטעי ייצור ואספקה

:להביא לתחרותיים צפויים 

הורדת תעריף  
הקצאה יעילה החשמל לצרכן

של משאבים 
י"וגו

הפחתת 
הסיכונים  

המוטלים על  
הצרכנים

העלאת רמת 
הרווחה הכללית  

במשק
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

איתנות פיננסית–מצב פיננסי רע –י"בחחבעיות . 1.ד

 ל2011-ב₪ מליארד47מרמה של י"חחגידול בחובות-

.2013ביוני ₪ מיליארד 56

 י "דירוג החוב הבינלאומי עירדתS&P מ-BBB ל-BB +.

בהיקף  , לקבלת ערבויות מדינה לשם גיוס חובנדרשה י"חח
.₪מיליארד 9-משהגיע לשיא של למעלה 

המצב הקיים
 בעלויות המימון של  עלייה

החברה ולפיכך מקשה עוד  

.י"חחיותר על פעילות 

 פגיעה ביציבות הפיננסית של

.המשק בישראל

הבעיות

למדינהי קיזוז חוב חברת החשמל "המדינה תרכוש מהחברה נכסים ותשלם תמורתם ע.

ביצוע תוכנית התייעלות במלואה.

7.5%ובשיעור של 2015-בממניות חברת החשמל 7.5%מניות לציבור בשיעור של תנפיק י"חח

.החשמלכל התמורה תושקע בחברת . 2018-במהמניות 

1/1/2015-ל החל מ"הקמת חברת בת ליזמות עסקית בחו.

2025עד לשנת 35%תגיע ליחס יציב של הון עצמי לסך המאזן בשיעור של י"חח

עד להגעה ליחס  דיבידנדהחברה לא תחלק . והוזלת מקורות המימוןלהמרה לגיוון ח "תנפיק אגי"חח

.35%מאזן של /הון

עיקרי ההמלצות

 י"חחחיזוק מצבה הפיננסי של.

 לתקציב , ליציבות שוק ההוןונוגעת גם רחבה היא י"חחהתועלת המשקית בהורדת נטל החוב של

.ולרמת הסיכון הפיננסי של המשק כולו, הלאומי

השלכות/המטרה
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

אי וודאות בנכסים–מצב פיננסי רע –י"בחחבעיות . 2.ד

 31ליום נכון י"חחהרכוש הקבוע של

מיליארד 65-בכמסתכם 2013בספטמבר 

:  הרכוש נחלק לשתי קבוצות עיקריות. ח"ש

.רכוש קבוע מופעל ורכוש קבוע בהקמה

לא ברור למי שייכים  , מסיבות היסטוריות

.י"חחש "חלק מהנכסים הרשומים ע

המצב הקיים
לא יכולה לגייס חוב כנגד נכסים אלה ללא ערבותי"חח.

 להשיג י"חחעל תקשה נוספת בדירוג האשראי ירידה

.חיצונימימון 

דירוג האשראי של  עלול להשפיע על , המשך מצב זה

,  י"חחשל לקריסה פיננסית להוביל עלול , ישראל

.לפתחם של הממשלה והציבורולהתגלגל 

הבעיות

 החשמלמיפוי כלל הנכסים של חברת.

 ימשיכו לנהוג הסדרי הבעלות או החכירה הנוהגים כיוםבשרשרת החשמל המשמשים בנכסים.

 שתוקםייקבעו הסדרים על ידי וועדה פעילותה של מקטעי לפיתוח הדרושים בנכסים.

 2014באוקטובר 31ימכרו למדינה עד ליום : י"חחשאינם משמשים את נכסים  .

עיקרי ההמלצות

 לגוון את מקורות  , מדינה בהסתמך על הנכסים בבעלותהללא ערבות ח סחיר "לגייס אגי"לחחלאפשר

.שלההאשראי ולהוזיל את עלויות גיוס החוב 

 (.י מכירת נכסים שבוודאות הם בבעלותה"למשל ע)י"חחחיזוק מצבה הפיננסי של

כגון יצרני חשמל  , לאפשר למדינה לקבל קרקעות לשימוש מיטבי לקידום צרכים חיוניים אחרים במשק

.פרטיים ואחרים

השלכות/המטרה
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

תנאי העסקה–היעדר גמישות ניהולית –י"בחחבעיות . 3.ד

אלף עובדים13-חברת החשמל מעסיקה כ  ,

ברמת  , מתוכם כעשרת אלפים עובדים קבועים

ח  "מיליארד ש5-הוצאות השכר העומדת על כ

(.מהוצאות החברה20%)בשנה 

 מיליון 260חשמל חינם בעלות שנתית של  ₪

 התפקידים  בחברה לכלל אחיד השכר מבנה

.באותו הדרג

המצב הקיים
 מתגמל בעיקר  . לביצועיםאין קשר בין שכר

.מעלההממוצע ותק ודוחק את השכר על 

 לשוק עבודה  מבנה השכר אינו מותאם

.תחרותיתמודרני וסביבה 

 והניהולית  מקשה על היכולת התפעולית

.י"חחשל 

 עובדיםאינו מעודד תחלופה של.

הבעיות

 ההכרחית לפעילותה של החברה כחברה  את הגמישות יש להגדיר שינויים בהסכמי העבודה שיאפשרו

.בהסכמים הקיבוצייםויצמצמו את המגבלות הקיימות עסקית 

 תוך הקטנה משמעותית של סך עלות העסקה של עובדים אלו ביחס  , החשמלשינוי מבנה השכר בחברת

.היוםלקיים 

 לעובדים  יש לבטל את הטבת רכיב החשמל חינם לעובדי החברה ולבחון המרה לשכר -חשמל חינם

.במשקבגובה צריכת החשמל הממוצעת הקיימים 

עיקרי ההמלצות

 והענקת כלים להתאמת  המבנה  י"חחשיפור איתנותה הפיננסית של , לעולם תחרותי יותרמעבר

.פועלתי"חחדרכי הפעולה והיקפי כוח העבודה לשינויים בסביבה הפנימית והחיצונית שבה , הארגוני

השלכות/המטרה
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

שינוי ארגוני–היעדר גמישות ניהולית –י"בחחבעיות . 4.ד

 שגורר חוסר יעילותי"בחחכוח האדם עודף.

 תהליכים  מבנה ההסכמים וההסדרים קובע

(  הועדבין קולות ההנהלה לקולות איזון )פריטטיים 

.בחברהלניהול כוח האדם רבים הנוגעים בנושאים 

המצב הקיים
לא ניתן לבצע שינויים אירגוניים.

 העסקת עובדים  לא מאפשר סיום

.וביצוע תהליכי התייעלות

קושי בניהול העובדים.

הבעיות

 החברהי הנהלת "עחברת החשמל תבצע תכנית התייעלות ושינוי ארגוני על בסיס העקרונות שגובשו  .

מהותי בתקני כוח אדם קבועים וצמצום מוטת שליטה  צמצום , מבנה המחוזותצמצום וייעול : כולל)

.במסגרת זו יקובע תקן עובדי החברה לתקופה של עשר שנים(. ניהול ועודותפקידי 

מבוקריםהחלוקה והאספקה תהיה באמצעות מרכזי רווח , פעילות חברת החשמל במקטעי ההולכה  ,

.עלויותשקיפות מלאה ושיוך שיאפשרו 

 בתפקידי ליבה ואלו , כל המנהלים בחברת החשמל מדרגת סגן ראש אגף ומעלה-חוזים אישיים

(.א הקבועה"ממצבת כ3%לפחות )אישיים יועסקו בחוזים התמחותיים

העבודהשינויים בהסכמי יש להגדיר : חיזוק יכולות הניהול של הנהלת חברת החשמל.

עיקרי ההמלצות

 י"חחשיפור איתנותה הפיננסית של , יותר עם מבנה תמריצי נכון יותרתמיכה במעבר לעולם תחרותי

בסביבה הפנימית  העבודה לשינויים כוח והיקפי דרכי הפעולה , הארגוניוהענקת כלים להתאמת  המבנה 

.פועלתי"חחוהחיצונית שבה 

השלכות/המטרה
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

י"חחהתועלות ביישום הפתרונות ברמת . 5.ד

שיפור המצב  –י"חחסכום התועלות ברמת 

הפיננסי ושינוי אירגוני תוך יצירת גמישות ניהולית  

:משתקת צפויים להביא ל-בלתי

הגעה ליעדי רווחיות  
תפעוליים המקובלים  

חשמל  בענף מפעילי 
ותשואה  )בינלאומיים 

(6.5%על ההון של 

ניהול גמיש וללא  
מעורבות של ועד 

העובדים

יצירת שדרת  
ניהול שאינה 

כפופה להסכמים 
קיבוציים

–מריטוקרטיה 
ותימרוץקידום 

עובדים על בסיס  
ביצועים והישגים
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

נדבך מרכזי ברפורמה  – Poolמעבר לסחר מסוג. ה

מערכת החשמל בישראל מתפקדת כמונופול אנכי  

.  אינטגרטיבי בכל מגזרי המשק

ותעריף  העלויות הקבועות והמשתנות של המונופול מוכרות על ידי הרגולטור 

.מוגדרתנקבע באופן שיאפשר החזר של ההשקעה בתשואה החשמל 

יתר המקטעים הם בבחינת  )משק חשמל תחרותי בייצור ובאספקה  

וניהול מערכת שקוף ואובייקטיבי, (מונופול טבעי

"  פול"המודל : בעולם מוכרות שתי גישות עקרוניות למנגנון סחר בחשמל
(Pool)  בישראל הינו מודל ההמומלץ המודל . הבילאטרליוהמודל-

Pool.

המצב  
הקיים

התמחור  

כיום

המצב  
הרצוי

מודל 

הסחר 

המתאים

Poolיש לעבור למודל סחר בחשמל מסוג 

לתחרות

ממונופול

16



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

נדבך מרכזי ברפורמה  – Poolמעבר לסחר מסוג. ה

המערכת אחראי על הסחר  מנהל Pool-עקרונות מודל ה

(   (Bidההצעה. היצרנים מציעים את כל החשמל הזמין למנהל המערכת•
בכל חצי ש"לקוטמפרטת את כמות האנרגיה המוצעת ואת המחיר 

.שעה ביממה הקרובה

הצעות מחיר של  
היצרנים

מנהל המערכת מעריך את הביקוש הכולל הצפוי בכל חצי שעה ביממה  •
.הקרובה

י  "אמידת הביקוש ע
מנהל המערכת

מנהל המערכת מקיים מכרזים , בהתאם להצעות המחיר שנתקבלו•
תחנות היצור הזולות  ובוחר את , לאספקת חשמל בכל חצי שעה

.הזמינות להעמסה עד להשלמת ההספק הנדרשביותר

הזולים  )קיום מכרז 
(זוכים

מנהל המערכת קובע את מחיר החשמל בכל חצי שעה ביממה  •
מבין כלל  )בהתאם לתחנה הכי פחות יעילה שהועמסה , הקרובה

.בכל מכרז חצי שעתי( היצרנים שזכו במכרז

קביעת מחיר  
החשמל

היצרנים מקבלים תשלום אחיד בהתאם לעלות השולית של היצרן היקר •
אשר חובר לרשת  ( יצרן הקצה)היצרן שהוא הכי פחות יעיל –ביותר 

.בכל חצי שעה
התשלום ליצרנים
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

נדבך מרכזי ברפורמה  – Poolמעבר לסחר מסוג. ה

קביעת מחיר החשמל במודל הפול

35' עמ.2014מרץ , (ועדת יוגב)המלצות צוות ההיגוי בנושא רפורמה בחברת החשמל ובמשק החשמל : מקור

עלות שולית  

לאנרגיה

מחיר  

המערכת  

השולי

עלות שולית

רווח עודף

יצרן קצה  

זה ירוויח  

רק  

מתשלומי  

הזמינות
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

נדבך מרכזי ברפורמה  – Poolמעבר לסחר מסוג. ה

Pool-יתרונות מול חסרונות של מודל ה

המחיר האחיד ליצרנים : הטיית מחיר

נקבע לפי יחידת הייצור האחרונה  

רגיש  ולכן המחיר , שחוברה לרשת

להטיות על ידי יצירת מחסור באופן 

י יצרנים שיש להם יכולת  "מלאכותי ע

בקצה העליון של יצור משמעותית 

.עקומת ההיצע

כמו )רגולציה : טיפול בבעיה

(.מערכתיתקביעת תקרת מחיר 

חשש להפליה של יצרנים פרטיים :

במידה ויש בעלות משותפת למנהל  

.המערכת ולחלק מהיצרנים

Pool-החסרונות מודל 

מחיר אחיד ליצרנים  ,

.ופשטותמאפשר שקיפות 

  מחיר החשמל ליצרנים

גבוה  כאשר הביקוש עולה 

.השפלויורד בשעות 

  כלל הצרכנים נהנים

מכניסת תחנות יעילות  

.למשק החשמל

  העמסה אופטימלית של

.במשקיכולת היצור 

Pool-יתרונות מודל ה
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

נדבך מרכזי ברפורמה  – Poolמעבר לסחר מסוג. ה

המלצות הועדה בעניין מודל הסחר

מעבר הדרגתי למודל ה-Pool.

תשלום  . כל תחנהכל התחנות בשוק מתחרות על הצעת מחיר למכירת אנרגיה בגובה העלות השולית של : אנרגיה

. כל היצרניםמקבלים ש, היצע/שולי המאזן ביקושעבור אנרגיה באמצעות מחיר מערכת 

או תקרת המחיר יעיל שהועמס העלות השולית של היצרן הכי פחות –נקבע לפי הנמוך מבין השניים המחיר

.המערכתי שנקבעה ברגולציה

הטכנולוגיהאו בהתאם לסוג , כל התחנות מקבלות תשלום זמינות זהה. למעט אם צוין אחרת: זמינות.

 במסגרתןתמשכנה לפעול הסדרה תחנות פרטיות שלגביהן אושרה : קיימותבהסדרותתחנות פרטיות שילוב  .

.להשתלב במידת האפשר במנגנון הפולבעתיד הן תתומרצנה 

 שטרם הופחת  עלות ההון תקבלנה את שבהן בעיקרון תופעלנה בהסדרה ייחודית : י"חחתחנות הכוח של

.המשתנההעלות בסכום תקבלנה הן ואילו את עלות האנרגיה , הזמינותתשלום במסגרת 

 תוכלנה להמשיך למכור חשמל  2015שמצויות בתהליך הקמה ותגענה לסגירה פיננסית עד דצמבר תחנות פרטיות

:ההסדרה לגבי תחנות אלה תחולק לשלוש תקופות-( בילטראלי)ישירות לצרכנים 

 תשולבנה באופן הדרגתי 2019תחנות פרטיות שמצויות בתהליך הקמה ותגענה לסגירה פיננסית עד שנת

עד , לפי תעריפי הרגולטור, ובמודל פול מפוקח לאחר תקופת מעבר, במודל צופה פני פול לתקופת מעבר

.בהתאם להתפתחות המשק, להתבססות הדרגתית של משק פול כמקובל

 תיכנסנה למודל הפול על פי תנאיו-2019תחנות פרטיות עם סגירה פיננסית מראשון לינואר.

 פי האסדרה הנוהגת היום וכפי שתתעדכן מעת לעת-על-קוגנרציהתחנות.

 הזמינות  כתחלופה לתשלומי עד לפעילות מלאה של פול תתאפשר ליצרני חשמל חתימה על עסקאות בילטראליות

זה תיבחן שאלת המשך המכירה  התבססות מודל עם המעבר למודל פול מפוקח ולאחר . וזאת לתקופת מעבר בלבד

.בכפוף לתנאי השוק, הבילאטרלית

עיקרי ההמלצות
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

מניה חכמהורשת . ו

היא מינוח המתאר רשת חשמל  " רשת חכמה"

מודרנית המשתמשת בטכנולוגיות מידע ותקשורת  

.  יצרנים וצרכנים-על הרשת בכללותה , לאיסוף מידע

הרשת פועלת בהתאם למידע באופן אוטומטי כדי 

הכלכליות והקימות של  , הזמינות, לשפר את היעילות

.הולכת וחלוקת חשמל, ייצור

,  חכמיםפרישת מונים כולל " מניה חכמה"פרויקט 

מערכות תוכנה תומכות לרבות  , מערכות תקשורת

.מבני תעריפים מתקדמים ודינמיים, מערכת גביה

?מה זה רשת חכמה

מערכות בקרה ופיקוח  התקינה י"חח, גיסאמחד 

, מאידך גיסא, ההולכה והחלוקהמתקדמות במקטעי 

מתקדמות  ישראל מפגרת מאחור בהתקנת המערכות 

.הקצהבתחום משתמשי 

?מה המצב בישראל

תועלות הנובעות מקריאה מרחוק  :

חיסכון משמעותי בעלות כוח אדם 

וחיסכון בעלות תיקון  , לקריאת מונים

.חיבורים וניתוקים, תקלות

 יישום  : "ביקוש-תגובה"תועלות

לפי  )תעריף גמיש ושקוף למשתמש 

(.שעות עומס למשל

 קיטון  : של הרשתאופטימיזציה

קיטון בדקות  , בהפסדי רשת ההולכה

קיטון בגניבות  , ללקוחאספקה -אי

.חשמל

 שיפור  –תועלות תפעוליות אחרות

,  קיטון בחובות אבודים, במנגנון הגביה

אנלוגיים  מהתקנת מונים הימנעות 

.ותחזוקתם

התועלות ברשת חכמה

של לפרויקט , לפי בדיקת הועדה

של  NPV" מניה חכמה"

.ח עבור ישראל"שכמיליארד 
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

רשת ומניה חכמה. ו

עיקרי ההמלצות

 מתוצאות  שיגזרהחלטה עקרונית על פרישת רשת חכמה בישראל בהיקף ובלוח זמנים

.תועלתבחינת עלות 

 ישירההרשת תהיה בארכיטקטורה פתוחה ותאפשר גישהOpen access)   )

.לפי הרשאה של הצרכנים שהם בעלי המידע, ואחריםספקי שירותים , למשתמשים

י גורמי המדינה  "כל המידע יועבר אל מנהל המערכת וכן לגורמים נוספים כפי שיוחלט ע

.למגבלות החוקויופץ בהתאם 

שתיעזר בקבלני משנה לצורך התקנה  , י חברת החשמל"הקמת הפרויקט תבוצע ע

.החכמהשל המניה ותחזוקה 

התשתיות  י שר "י בתוכנית הפיתוח ע"לוחות הזמנים והיקף הפרויקט יקבעו ע

.2014באוקטובר 31ליום הלאומיות עד 

המלצות הועדה בעניין הרשת והמניה חכמה
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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

מימון הרפורמה. ז

?איך יממנו את הכול

  הנחת היסוד העומדת בחלופה שנבחרה היא שההתייעלות בחברת החשמל תממן את

.עצמה

 המקורות הנוספים למימון התוכנית ינבעו מתוך מכירת תחנות כוח ונכסים של חברת

.חשמל למדינההחשמל בדרך של קיזוז חוב חברת 

 ממניות חברת החשמל בשני שלבים  15%בנוסף לכך ממליץ הצוות על הנפקה של

.2018ובשנת 2015בשנת 

?מה זה רשת חכמה

, התועלת הבולטת מתוכנית פיננסית זאת היא שפרט לעיתוי תזרימי

,  ממכירת נכסים, ההתייעלות עצמהמתוך תכנית מקור המימון כולו הוא 

.  ומהנפקהממחיקת החוב למדינה 

הרפורמה מבלי שיצטרך לשאת בעלות ייהנה מפירות הישראלי הצרכן 

.מימונה דרך תעריף החשמל
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ז"לו. ח

ז"לו
 2014סוף שנת –היעד להשלמת הקמת חברת ניהול המערכת והפעלת כל סמכויותיה

 2014עד סוף שנת –מגה וואט 1,140מכירת אתר רמת חובב בהספק של.

 במלואה  הרביעי בתוכנית החירום באלון תבור תימכר מ"המחזוכל הקשור בה של הקרקע

.2014או ישירות לפרטיים אם יוחלט על כך על ידי המדינה עד סוף , למדינה

 2015בינואר 1שיקבעו עד ליום פי הכללים האספקה יפתח לתחרות על מקטע.

 של  ח להמרה "תיקבע מפת דרכים לביצוע הנפקה של מניות או אג2014ביוני 30עד ליום

הנפקת  . תישאר השליטה בחברת החשמל בידי המדינה, אשר גם לאחריה, החשמלחברת 

.2015תתבצע במהלך מניות 

ובשיעור של  2015-ממניות חברת החשמל ב7.5%תנפיק מניות לציבור בשיעור של י"חח

.כל התמורה תושקע בחברת החשמל. 2018-מהמניות ב7.5%

2025עד לשנת 35%תגיע ליחס יציב של הון עצמי לסך המאזן בשיעור של י"חח.

2014באוקטובר 31ימכרו למדינה עד ליום : נכסים שאינם משמשים את חברת החשמל.

החלוקה והאספקה תהיה באמצעות מרכזי רווח  , פעילות חברת החשמל במקטעי ההולכה

.2014לאוקטובר 31שקיפות מלאה ושיוך עלויות עד ליום שיאפשרו , מבוקרים

 י שר התשתיות  "י בתוכנית הפיתוח ע"יקבעו עפרויקט המניה החכמה לוחות הזמנים והיקף

.2014באוקטובר 31הלאומיות עד ליום 
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על תודה
ההקשבה
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