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  קער
הנושא הכבד הוא הקשיים הפיננסים שיש לחברת החשמל במובן זה שנוכח "

ר להוריד את חברת החשמל מדיניות ארוכת שנים של אגף התקציבים באוצ

לברכיים מדיניות שהצליחה בסופו של דבר. צריך לזכור שהחשמל לציבור יעלה 

מי שרוצה  -איך אמר מי שאמר הרבה יותר ולא הולכים לתחרות סתם כך. 

תחרות שילך לאולימפיאדה. מי שרוצה חשמל זול לציבור לא צריך לפרק אלא 

  ".לייעל אותה ולהביא לשינוי הסכמים

  .2012האנרגיה לשעבר, ד"ר עוזי לנדאו, ינואר  שר

כתב המינוי של צוות ההיגוי לרפורמה בחברת החשמל ובמשק החשמל מתייחס לארבעה 

בחינת המבנה המיטבי למשק החשמל ולחברת החשמל, בשים לב למודלים  )א( תחומים:

, רונותהמקובלים בעולם ואלה שנידונו עד כה, לרבות המודל שהוצג לחברה בשנים האח

עמידה על החוסן הפיננסי של ; (ב) תוך שימת דגש על יישום תחרות במקטעים התחרותיים

בחינת תוכנית ; (ג) חברת החשמל עד כה. הבאה למצב פיננסי נאות, כחלק מהרפורמה

  הצעת רפורמה כוללת במשק החשמל ובחברת החשמל.(ד) -ו ;התייעלות בחברת החשמל

למבנה המיטבי למשק החשמל, בהתייחס הנוגעים  במסמך זה נתמקד בעיקר בהיבטים

הצלחתם) של -לשינויים הצפויים במשק זה בטווח הארוך, ובבחינת הצלחתם (או אי

). בסוגיית חוסנה הפיננסי של חברת 4-ו 1סעיפים מודלים תחרותיים, כפי שיושמו בעולם (

אך  ל,כבד משקבנושא הרי שמדובר  -) 3-ו 2החשמל ותכנית ההתייעלות בחברה (סעיפים 

אינו נוגע ישירות למבנה המשק העתידי. עם זאת, לחברת  ופתרונ, אשר נקודתי וקצר טווח

, וכל שינוי במבנה החברה ובשינוי המבני הנדרש בו החשמל תפקיד מרכזי במשק האנרגיה

  .4-ו 1מסעיפים צרכי המשק כפי שעולים להתבסס על חייב 

  לדיון:נקודות עיקריות 

על , פעילות הכלכלית במשקתהליך מרכזי המשפיע על  ינהחשמל ההרפורמה במשק ה  .א

של ישראל. לפיכך, את תהליך וביטחונה ועל חוסנה  הפערים החברתיים, יחסי החוץ

 –שיקולי אנרגיה (דוגמת בטחון אנרגטי לתושבי ישראל)  להרפורמה צריכים להובי

  .יםולא שיקולים פוליטיים וכלכלי

מבנה משק החשמל חייב להגזר מיעדיו ארוכי הטווח, קרי צרכי האנרגיה של ישראל   .ב

בעשורים הקרובים. לפיכך, תהיה זו טעות לקבל החלטות לפני שהושלמה העבודה על 

יש להמתין עם  ., הקובעות את צרכי ויעדי משק האנרגיה41תכנית האב ועל תמ"א 
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 ם ויעדיםצרכי מת תכנית האב, אשר תקבערפורמה במשק זה עד להשלהתכנון וביצוע 

 אלו.

, בהשראת 1992-הרפורמה המוצעת במשק החשמל מתבססת על תכנית שהוכנה ב  .ג

המודל הבריטי. תהיה זו טעות ליישם רפורמה זו מבלי ללמוד לעומק את הנסיון 

שמטרתה רפורמה במדינות אחרות.  ןואת תוצאותיהברפורמות דומות שנצבר 

, כפי שארע ול פרטי או בדואופולהחלפת מונופול ציבורי במונופהעיקרית היא 

 לא תביא בהכרח לשיפור השרות או הוזלת עלויות לצרכנים. ברפורמות בעולם,

ובראשן ייצור מגמות הנצפות בעולם, ל , במסגרת הרפורמה,מבנה המשק התאמת  .ד

גנרציה, הרחבת השימוש באנרגיה מתחדשת והתייעלות -חשמל מבוזר, מיקרו

ו שונים באופן מהותי מצרכיבנה משק החשמל יהיו אנרגטית. מרכיבים אלו במ

 שנה. 90-וממבנהו הנוכחי, כפי שעוצב לפני למעלה מ

  משק החשמלב רגולציה והפרטה- דה  .א

ולהשלים בהקדם את הכנת  41לקדם את הכנת תמ"א [האנרגיה] על המשרד "

תכנית האב הכוללת למשק האנרגיה, שבה אמורים להיקבע, בין היתר, עקרונות 

לתכנון משק החשמל, לרבות תמהיל הדלקים ויחידות הייצור הנדרשים. מן יסוד 

הראוי שגורם אחד מוסמך, מקצועי ובלתי תלוי יכין תכניות פיתוח לכלל משק 

  "החשמל המבוססות על נתונים עדכניים ובלתי תלויים.

  .2012מבקר המדינה, דו"ח שנתי 

 י החשמלמבניים, ניצבים משקושינויים  רגולציה-של תהליכי דה כשני עשוריםלאחר 

הגברת הבטחון האנרגטי והבטחת יציבות ומורכבים:  אתגרים חדשיםבעולם בפני 

ניכר קושי ו תשתיות מזדקנות ,האספקה על רקע עליה במחירי הדלקים וירידה בזמינותם

  .בגיוס מימון והשקעות חדשות

והשקעות ת השימוש במקורות אנרגיה מתחדשים, ביזור הייצור הרחבבמקביל, 

החשמל יופק, ינוהל ויצרך למהפכה באופן בו מסמנים את הדרך בהתייעלות אנרגטית 

כל על  מבנהו המסורתי של משק החשמלישנו לבלי הכר את  תמורות אלו. 21-במאה ה

  .מערכתהוניהול  אספקה ,חלוקההולכה,  מקטעיו: ייצור,

ישראל תמצא עצמה  ,עבור את ההתאמות הנדרשותתבאם לא הנסיון בעולם מלמד כי 

ייצור עודפות, השקעות חסרות  השקעות בתשתיות :בעתיד עומדת בפני שוקת שבורה
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דלקים יקרים תלות ב ,היצע מצומצם של מקורות אנרגיה ,בתשתיות הולכה וחלוקה

  .ועלויות חשמל גבוהות המושתות על הצרכנים ומזהמים

  הרפורמה במשק החשמל של ישראל .1

, ובא לידי ביטוי 19801-מל של ישראל, החל בשלהי שנות התהליך הרפורמה במשק החש

, עם חקיקתו של חוק משק החשמל. חוק זה קבע כי חברת החשמל תפוצל 1996בשנת 

לשורה של חברות נפרדות, דוגמת חברות ייצור, חברת הולכה וחברה לניהול המערכת, וכן 

מסך  )20%-המשך ל(הורחב ב 10%בשיעור של  תותר פעילותם של יצרני חשמל פרטיים

חשמל  –. בנוסף, קבע החוק את הקמתה של הרשות לשירותים ציבוריים ההספק המותקן

  (רשות החשמל).

ה יתועוצבה בדמותה של הרפורמה שנערכה בבריטניה באותן שנים, אשר מטרזו  רפורמה

וביסוס משק החשמל הבריטי על מנגנון חברת החשמל הממשלתית  תהפרט ות היוהעיקרי

נדמה היה כי בראשית דרכה אף כי  .ות הממשלהבללא מעור ,פשי ותחרותישוק חו

 כשלים רביםבה בהצלחה, הרי שלאורך שני עשורים נתגלו הרפורמה הבריטית זכתה 

החשמל משק ומחירי החשמל לצרכנים זינקו, הנסיון ליצור תחרות כשל, ומהותיים: 

  לות גורמים זרים.ברובו בבעהמצוי על ידי אוליגופול נשלט היום הבריטי 

הצפוי למשק על ערך -בריטניה עשוי לספק מידע רבבהנסיון שנצבר בתהליך הרפורמה 

פי הרפורמה המוצעת במתכונתה הנוכחית. עם זאת, על בו אם תיושם  –החשמל בישראל 

בדיקה יסודית אשר בחנה לעומק את עד היום האוצר לא נערכה והאנרגיה  יהידוע, במשרד

. אנו כתוצאה מיישום הרפורמה בשני העשורים האחרונים בריטניההנסיון שהצטבר ב

סבורים כי תהליך למידה זה הוא חיוני בטרם הוצאתה לפועל של רפורמה הכוללת מרכיבי 

  תחרות, בדומה לנסיון בבריטניה.

על פי הערכות שונות, מדיניות הממשלה בקידום הרפורמה במשק החשמל הביאה בשנים 

). 2012מיליארד ש"ח (מבקר המדינה,  4-פת לצרכנים של למעלה מהאחרונות, לעלות עוד

זאת, בשל הענקת רשיונות עודפים ומיותרים ליצרני חשמל פרטיים, מעבר לכושר הייצור 

  הנדרש במשק. 

                                                 

, בה המליץ על הפרטה 1989ההצעה לרפורמה במשק החשמל התבססה על עבודתו הראשונית של סטנלי פישר משנת  1

ת התעריף על בסיס עלויות ייצור ) המליצה על קביע1991הדרגתית של חברת החשמל. ועדת פוגל שבאה לאחריו (

) 1992התייעלות, במקום שיטת קוסט פלוס. את היסודות למבנה הרפורמה עצמה הציבו ועדת ורדי ( 2%בתוספת 

לחברת אחזקות, ועל חלוקת רשיונות  2000), שהמליצו על פרוקה של חברת החשמל עד לשנת 1994וועדת צ'מנסקי (

  חום הולכת החשמל, אמור היה על פי התכנית להיוותר בידי חברת החשמל.בכל אחד מתחומי (מקטעי) הפעילות. ת
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ליצרנים להעניק שר האנרגיה העודפים אותם הזדרז רשיונות המדינה, המבקר  ירלדב

. זאת, מבלי תמהיל הדלקים העתידימל ואת הפרטיים, קבעו בפועל את מבנה משק החש

, צרכני החשמלשהושלמה תכנית האב ונקבעו צרכי המשק. בעלותם של כשלים אלו ישאו 

  .)2012(מבקר המדינה,  ישלמו בגין יכולת עודפת שאינה נחוצה למשק"" אשר

חלקם העתידי של מקורות בחשבון  לא נלקחעוד קובע המבקר כי ביישום הרפורמה 

, אשר צפויים לייצר בשנת אנרגטיתההתייעלות הובתמהיל הייצור, מתחדשת ה האנרגיה

רשות לדברי המבקר,  .מיליארד קוט"ש 10-, בשילוב יצרני החשמל הפרטיים, כ2014

כיסוי את מאפשר החשמל, אשר אינו תעריף התחשבה במרכיבים אלו בקביעת לא החשמל 

לשילוב מקורות מתחדשים  ההולכהרשת הנדרשות בהתאמת השקעות ה ואת עלויות חח"י

  .)2012, המדינה (מבקר ויצרנים פרטיים

  הנסיון העולמי בתחום הפרטת משקי החשמל .2

תהליכי  בשני העשורים האחרוניםבלמעלה ממחצית ממדינות העולם עברו החשמל  ימשק

רגולציה), בהשקעה של מיליארדי דולרים. - ושינוי מבני (דהים הפרטה להכולרפורמה 

, ונבעו בין היתר מלחצים אידיאולוגייםבמרבית המקרים ים לתהליכים אלו היו המניע

פוליטיים שהופעלו על ידי גופים דוגמת הבנק העולמי, קרן המטבע והאיחוד האירופי. 

טורבינות גז במחזור משולב דוגמת  ,טכנולוגייםלמגמה זו תרמו פיתוחים ושיפורים 

  גורמים פרטיים לשווקי החשמל. , אשר אפשרו על כניסתוטכנולוגיות מידע

) בחברות Restructure) ושינוי מבני (Enbundleתהליכי הרפורמה כללו בעיקרם פירוק (

בבעלות ממשלתית), ושילוב מרכיבי תחרות במקטעי הייצור  ,החשמל האנכיות (לרוב

והמכירה הסיטונאית והקמעונאית של החשמל. רשתות ההולכה והחלוקה נותרו לרוב 

כי תהליכים אלו אינם יעד לכשעצמם, אלא  להדגישחשוב ממשלתית/ציבורית.  בבעלות

   אמצעי להשגת יעדים רחבים יותר במשק האנרגיה.

היתה  -ומודל עיקרי לחיקוי  -במשקי החשמל בעולם י ההפרטה גולת הכותרת של תהליכ

כך  , החליטה בריטניה לשנות את מבנה משק החשמל שלה1990בשנת  הרפורמה הבריטית.

, בשל בראשית דרכה להצלחה גדולהשיפעל על בסיס תחרותי. הרפורמה הבריטית נחשבה 

 הצליחה בהשגתאולם האם אכן הירידה במחיר לצרכנים בתוך שמירה על איכות השירות. 

  האם נוצרו שווקים קמעונאים וסיטונאים לחשמל?? וביצירת משק חשמל יעדיה

שווקים בתה החלפת המונופול הממשלתי הבטחה הגדולה של הרפורמה הבריטית היה

. לשם כך, תוכננה הפרדת לצרכניםהחשמל יעלים ותחרותיים אשר יפחיתו את מחיר 
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פוטנציאל מקטעי המונופול הטבעי במשק החשמל (רשת ההולכה) ממקטעים בעלי 

  ; ונקבעה הפרדה תאגידית בין ייצור חשמל, למכירה קמעונאית (שיווק וחלוקה).תחרותי

, בו יתחרו באופן חופשי ופתוח יצרני החשמל שוק חשמל סיטונאיניסתה ליצור  הרפורמה

קמעונאי במקביל, פעלה הממשלה לפתח שוק  על אספקתו כך שמחירו ירד (שוק ספוט).

, במטרה לעודד תחרות אשר תביא צרכנים לבחור את ספק החשמל שלהםל אשר יאפשר

   להפחתת עלויות ולשיפור השירות לצרכנים.

משק החשמל הבריטי נשלט , כשלה הרפורמה הבריטית מהשגת יעדים אלו. ם בפועלואול

לעצמן טורבינות גז  הקימושל חברות ייצור, אשר (במעטפת של תחרות) על ידי אוליגופול 

את מרבית חברות השיווק והחלוקה בהדרגה רכשו ), Dash for Gasרבות במחזור משולב (

המיוצר על ידי חברות אלו נמכר במסגרת חוזים עיקר החשמל  .והפכו לחברות אנכיות

ץ לשוק הסיטונאי, שמתאפיין בשל כך וטווח לחברות הקמעונאיות שבבעלותן, מח-ארוכי

  ., חסמי כניסה גבוהים וחוסר יציבות במחיריםבתחרות נמוכה

צרכנים להחליף את ספק לתחרות במסגרת הרפורמה, אפשרה ל הקמעונאיפתיחת המקטע 

הנהנים העיקריים מאפשרות זו  ,בפועלאולם  .להוזיל את עלויות החשמלהחשמל על מנת 

מרבית הצרכנים הקטנים ומשקי : המתמקחים על המחיר הם לקוחות גדולים ובינוניים

שהם משלמים את גבוהים החשמל ה מסבסדים במחיריאינם מחליפים ספק, ו הבית

  ההטבות למגזר העסקי והתעשייתי.

תהפוכות, מצוי משק החשמל הבריטי בפני משבר של ורמות ורפבחלוף שני עשורים של 

בדחיפות משק החשמל במדינה היום להערכת משרד האנרגיה הבריטי, זקוק ממש. 

את  ותחלפנה ה וואטג'יג 14-ונעות בגז, אשר תספקנה כעשרות תחנות כוח חדשות מל

מתקשות  אולם חברות החשמלמשימוש. האמורות לצאת  הישנות תחנות הפחם והגרעין

, והמשק הבריטי צונחתתפוקת מאגרי הגז הטבעי בבריטניה  לגייס לשם כך משקיעים.

מונופול הנאלץ לעשות שימוש בגז מונזל המיובא מקטר, אשר עלותו גבוהה באופן ניכר. 

אוליגופול של חברות למספר שנים לאחר הרפורמה הפך של חברה אנכית ממשלתית אחת, 

סובלים מתחרות ביניהן, ואשר אינן חברות  6שבויים בידי  משקי הביתו ,אנכיות פרטיות

  .2מעליה חדה במחירי החשמל

                                                 

אלא משילוב גורמים בהם השימוש , מהתייעלות המשקנבעה כמקובל לחשוב לא  ירידה במחירי החשמל בבריטניהה 2

ינוי ועדו לאפשר את השר נרשנשאו הצרכנים, וא בעלותן ש ,שונותסובסידיות ממשלתיות צמצום והגובר בגז טבעי 

 .המבני



 

 

7

רפורמות אשר  :על שונות רבה מלמדמדינות,  50-בכם אלו תהליכימחקר משווה של תוצרי 

 .במדינות מסוימות כשלו, בעוד שאותן רפורמות זכו להצלחה במקומות אחריםבוצעו 

אשר בחן רפורמות במשקי החשמל בבריטניה, נורווגיה, אלברטה  נוסףמחקר משווה 

(קנדה) וקליפורניה, מלמד כי פתיחת שוק ייצור החשמל לתחרות לא הביאה כמובטח 

). Woo et al. 2003לשיפור השירות ואמינות האספקה לצרכנים במחירים נמוכים ויציבים (

במשקי חשמל, בפרט במדינות מחברי המחקר מזהירים מפני תוצאות הרסניות לרפורמות 

  קטנות ועניות במשאבים, דוגמת ישראל.

  חשמל?תחרות בענף ההאם ניתן לקיים  .3

ככל הנראה  , נובעבבריטניה במקטע ייצור החשמלמשוכלל מודל שוק הכשלון ביישומו של 

השקעות מדובר במונופול טבעי, המתאפיין ב. החשמלמשק של  יםהייחודיכשלי השוק מ

ופעילות מתואמת של  טווח-תכנון ארוךמצריך  ,החזר ארוךזמן ו ותראשוניות גדול

  :רכיביו השוניםמ

  ניכר קושי ו ,היצרניםאצל ודאות גבוהה -איגורמת לשוק סיטונאי לחשמל הפעלת

, ורמת לקוחותו חוזיםקרי (היקף רכש עתידי, טוחות לשוק ללא ב וס השקעותגיב

. משום )אינם ידועים מראששורה ארוכה של משתנים שבהמחירים בעתיד, תלויים 

את  זו אילצה ודאות-איהיצרנים לחתימת חוזים ארוכי טווח מחוץ לשוק. כך, שואפים 

לכך  ההובילי, וקמעונאשוק הגם בלפעול חשמל הבריטית להתיר ליצרניות ההממשלה 

השוק תוך הפיכת  ,נעשה בחוזים ארוכי טווחבמדינה מהסחר בחשמל  80%-ש

 .לשוליהסיטונאי 

  בעיה נוספת במודל שוק סיטונאי היא כי סיגנל המחירים משתנה בקבועי זמן קצרים

בסדרי גודל מקצב פיתוח רכיבי המערכת. כשל זה מביא לכך שכאשר מורגש מחסור 

והקמת . מאחר ן אפשרות טכנית להגדיל את התפוקהאי - והמחירים עולים ,בשוק

ללא תכנון מרכזי ארוך טווח יסבול ש י, הרת שנים רבותויחידות ייצור או הולכה אורכ

ספקת מינות אמחסור שיפגע באמהשקעה, הקטנת הרזרבות ולבסוף -השוק מתת

לחילופין, מדיניות של עידוד הקמת מערכות ייצור פרטיות (באמצעות  החשמל למשק.

התחייבות לרכישת החשמל), עלולה להביא לכושר ייצור עודף, אשר בעלותו נושאים 

 הצרכנים.

 קוט"ש עלותו השולית של  –ייצור ואספקת חשמל לצרכנים תשתיות של  ןהקמתע מרג

המונע משחקנים חדשים  ,זהו מודל קלאסי של מונופול טבעי .מיוצר נמוכה יחסית
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במצב זה  אוליגופול.עד להיווצרות דואופול או  המיזוג ורכישתהליכי ומעודד  ,להיכנס

 .והצרכן יוצא נפסד נעלמת התחרות

  ,היצרנים רנטה עודפת על חשבון גורפים בהעדר פיקוח אפקטיבי על חוזים מחוץ לשוק

אשר יביא רגולטור חזק, פעיל ומעורב, מצריך הציבור. מאידך, פיקוח אפקטיבי 

 יתרונות השוק.לאובדן 

  תחזוקת משק חשמל אמין ובטוח דורשת השקעות גבוהות ותכנון לטווח ארוך. כאשר

במגזרי הייצור והחלוקה ישנה תחרות, שיקולי הטווח הקצר גוברים על הטווח הארוך 

וההשקעות מצטמצמות למינימום ההכרחי. במשקים בהם בוצעו מהלכי הפרטה קטנו 

) resilienceההשקעות, נשחקו התשתיות וצומצמה הרזרבה, תהליכים שפגעו בעמידות (

 המערכת ובאמינות האספקה.

 משק החשמל מחייבת שיתוף פעולה ומידע בין המגזרים השונים  פעילות תקינה של

שיתוף זה אינו בין השחקנים השונים.  ,(ייצור, הולכה, חלוקה), ובתוך המגזרים

בסופו ובהעברת המידע  ,בתיאוםהפוגעת  ,תחרות עסקיתמתקיים כנדרש במצב של 

 באמינות המערכת.של דבר, גם 

 צרכנים  לבעלי יכולת המיקוח מאפשר, ביסוס שוק החשמל הקמעונאי על תחרות)

. על ידי מחירים גבוהים למשקי הביתהמסובסדים  ,נוחיםמחירים גדולים) להנות מ

במקביל, הכנסת תחרות בשוק הקמעונאי בבריטניה העלתה את עלויות הפעלתו (מניה, 

לפני הרפורמה  5%משלוח חשבונות וגביה) כחלק יחסי מחשבון החשמל, משיעור של 

 מהחשבון. 30%-לכ

 ירידה  ,מטבעהשער שינויים ב .שוק החשמל הוא דינאמי, ופועלים בו כוחות מנוגדים

(ממשלות אינן יכולות להרשות  תפוליטי(בשל התייעלות אנרגטית) ומעורבות  בביקוש

, ועמן בבריטניה לעצמן מחירי חשמל גבוהים מדי) הביאו לקריסת חברות קמעונאיות

כמובן  הפגע קריסתן של חברות בשוקביצרנים. תורם בפגעו ר שא –חוזי המכירה 

 חברות.ה הרחב ובעובדיציבור בגם  ךא ,בעלי המניותמשקיעים ובב

 6%ממשלתי, נדרש להחזר הון בשיעור של -משק חשמל בו פועל תחום מונופולי ,

לכל הפחות, המגולגל על הצרכנים. במקרים  15%יצרנים פרטיים נדרשים לשיעור של 

 תערבות רגולטור כדי שיקבע את שיעור הרווח הנורמטיבי.אלו נדרשת ה
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תחרות למשקי החשמל  במרבית המקרים, הכנסת מרכיבלסיכום, הנסיון בעולם מלמד כי 

משיגה את היעדים הרצויים (הגברת אמינות והפחתה במחיר) אלא דווקא מעלה את אינה 

  ות ההספקה.מחירי החשמל, פוגעת בהשקעות בהתפתחות הרשת ומפחיתה את אמינ

  רפורמה נדרשת במשק החשמל של ישראל? איזו .4

השאלה הראשונה אותה יש לשאול בעת תכנון רפורמה במשק החשמל של ישראל היא 

  מהם יעדי הרפורמה?

, אם אינה מביאה לשיפור השירות -יצירת תחרות לכשעצמה אינה יכולה לשמש כיעד 

כי  יםמלמד חום החשמל בעולםבתשוק הכשלי או להוזלת המחירים לצרכנים.  האמינות

. לא בצד הסיטונאי ולא בצד הקימעונאי -בישראל משוכלל חשמל שוק יצירת אין לצפות ל

אי לכך יש לשמור על מודל הרגולטור המעורב, היורד לפרטי החוזים והתעריפים ואין 

  . רגולציה של מקטעים אלו-לבצע דה

החשמל המאיימות לשנות את מאידך, על הרפורמה לענות על מגמות השינוי במשק 

פרישת תשתיות הגז הטבעי מאפשרות ייצור חשמל מבוזר ביחידות הסדרים הקיימים: 

לטווח  גדולות, בינוניות וזעירות; כניסתם לפעולה של יצרני חשמל פרטיים בהסדרי רכש

; הבנת הצורך בהתייעלות מקפת בצריכת החשמל בישראל; חדירה משמעותית של ארוך

ליים ואמצעי אגירת אנרגיה מקומיים; וניהול מקומי של ייצור וצריכת כלי רכב חשמ

החשמל (מיני ומיקרו גרידס), ומול כל אלו בעיית אזילת הגז באופק של עשורים ספורים; 

  מחסור הצפוי בשוק הדלקים העולמי; ושילוב גובר של מקורות אנרגיה מתחדשים.

על  הןיות להיות לושות אשר עותנותחנה בקצרה ההשפעלהלן תפורטנה מגמות אלו, 

  וחברת החשמל בתוכו. ,משק החשמל לשעתידי המודל ה

  תרחישים :העתידי של ישראל חשמלמשק המבנה   .ב

בפני לעמוד  חודיים,, על מאפייניו הימשק החשמל של ישראל , צפויבעשורים הקרובים

על הרפורמה המוצעת לכלול  אשר ישנו את פניו ואת מרכיביו. שורת אתגרים והזדמנויות

, אספקת חשמל אמינה ובטוחה הבטיח המשךלהתייחסות למרכיבים אלו, במטרה 

  ובמחירים סבירים.

על בשנים האחרונות באופן דרמטי משפיעה ה ,יצור המבוזריבגידול המגמת מתווספת לכך 

בבסיס הלקוחות ובביקוש הכולל הפגיעה  .בעולםסורתיות המ) Utilitiesחברות האספקה (

גז הטבעי בישראל השל הגדולה זמינותו  .תחנות כוחלהפסדי עתק ולסגירת לחשמל מביא 

  ישראל.לה להביא מגמה זו גם , צפוייםעשורים הקרובב
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  משק החשמל ם בתכנוןאתגריה .1

  היקף הייצור הפרטי  )א(

חשמל פרטיות בהיקף יחידות ייצור של  ןהקמת תגליות הגז הטבעי מאפשרות את

: בניהול מערכת החשמל הארציתיאל לכשלים פוטנצמגמה זו נושאת בחובה משמעותי. 

הן מגבלות תכנוניות להתאם לצרכי משק החשמל אלא על פי ושות ביחידות הייצור אינן פר

בטחת האפשרות ליצרן הפרטי למכור את עודפי החשמל אותם הוא ה ;היזמים כפופים

לניהול  לרכוש חשמל באופן שאינו אופטימליחברת החשמל את  מאלצתמייצר לרשת, 

  .ומייקרת את החשמל לצרכנים הייצור

 20%-מוגבל לכברשת החשמל הפרטיות  רהייצויחידות של מותקן ההספק בנוסף, אף שה

צפוי חלקן בסך ייצור האנרגיה ו, יחידות אלו תופעלנה בתפוקה מכסימלית, מכושר הייצור

גם תחייב  יחידות הייצור הפרטיותאופטימלית של -לאהפרישה ה .אופן ניכרגבוה בלהיות 

עודף שעלותו הגבוהה שר ייצור יותקן בישראל כודבר של  בסופו. את עיבוי רשת ההולכה

וייצור תמריץ שלילי להשקעה בהליכי התייעלות אשר במקביל יגרום ל ,תושת על הצרכנים

  .חשמל נקי ממקורות מתחדשים

  )nDistributed Generatio( הייצור המבוזר מהפכת  )ב(

ייצור מבוזר של חשמל, באמצעות שימוש פרישת רשת חלוקת הגז בישראל מאפשרת 

 )KW(עשרות  ) וזעירותKW מאות( ), קטנותספורים MW( בינוניותייצור ביחידות 

אפשרות הפקה משולבת של חום וחשמל שתותקנה באתרי הביקוש. יחידות אלו מ

  עלות הסופית של האנרגיה ללקוח. מגדילה את ניצולת הגז, ומפחיתה את הה, (קוגנרציה)

של חברת החשמל (מרכזיות הייצור הביחידות השימוש פחית את י המעבר לייצור מבוזר

בהנחה כי  החשמל.של חלוקת הו ההולכהואת העומס על מערכות  ),ושל יצרנים פרטיים

ודף ללא תכנון מרכזי, ע ,תוקמנה ברחבי הארץ עצמאיותעשרות ומאות יחידות יצור 

ייצור ל, דבר שיעצים את התמריץ השלילי להתייעלות ו20%-הייצור יהיה גבוה אף יותר מ

ך שתאפשרנה פעולה כמערכות ההולכה והחלוקה יידרש שדרוג של , במקביל חשמל נקי.

  .לרשת הארצית בכדי להעביר את עודפי הייצור מהיחידות המבוזרות ,תכיווני-דו

דוח  –מבוזר כבר מורגשת בעולם ומאיימת על חברות החשמל הגדולות מהפכת הייצור ה

לחברות  ) מציג את הסיכוניםEdison Electric Institute 2013של מכון אדיסון לחשמל (

ייצור המבוזר: הקטנת ההכנסות מצריכה מרכזית, אבדן של חיזוק מגמת הב החשמל

ישה להון עקב הורדת דרוג לקוחות, עלייה בהוצאות, צמצום הרווחיות, והקטנת הג

) מזהיר כי במדינות המערב ירד נתח השוק Citi )Citi GPS 2003דוח של חברת  האשראי.
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חברות  53שנערך בין בסקר  יציבותם., באופן שעלול לפגוע ב50%-של הספקים הגדולים ב

של המסורתי מהמשיבים כי המודל העסקי  94%) ציינו PwC 2013ייצור ואספקה בעולם (

  יאלץ לעבור שינויים מפליגים בשנים הקרובות. חברות האספקה 

בשל ירידה  יצרנים פרטייםייצור של יחידות נסגרות  ,אירופהנוספות במדינות בבגרמניה ו

 התקנות מבוזרות של מקורות מתחדשים (שמש ורוח) בעיקר עקב תביקוש הנובעב

. בעתיד בו יותקנו באופן מבוזר מערכות רבות לייצור חשמל ממקורות וטורבינות זעירות

, יסבלו היצרנים הגדולים מהקטנת ההכנסות וחלקם יאלצו לסגור את וגז טבעי מתחדשים

זו והערכות של יצרני למגמה  תכנון מבנה משק החשמל מחייב התאמהיחידות הייצור. 

  החשמל.

  התמעטות מקורות הגז הטבעי  )ג(

, אולם זו תהיה קצרה מאד ביחס הטבעי רק בראשית מהפכת הגזאמנם ישראל נמצאת 

שדות גז בישראל  על פי הערכת משרד האנרגיה לא יתגלו :לקבועי הזמן של משק האנרגיה

בביקוש, לדוגמה כתלות (ורים עש 2-3בתוך צפוי גז מחסור משמעותי בוגדולים חדשים, 

רשות הגז על פי תחזיות מאידך,  .)ייצוא הגזבתחום הממשלה מדיניות וב ,בענף התחבורה

, וצריכת בשנה BCM 27-כעל לעמוד הביקוש לגז טבעי במשק צפוי  2040, בשנת הטבעי

  .מיליארד קוט"ש בשנה 100-החשמל עשויה להגיע לכ

להחלטות הנוגעות  ;ביותר למשק האנרגיהחמור הסיכון היא האזילת הגז הישראלי 

למבנה משק החשמל כיום, תהיה השפעה מכרעת על היכולת להבטיח בעתיד אספקת 

או בכמויות המפורטות בתחזיות  ישראלמגז גם בהעדר אספקת  -אנרגיה אמינה ויציבה 

ביקוש הלניהול (למשל באמצעות צעדים מן הבארות וצמצום ההפקה ממקורות זרים. 

 תתפוקשרידות גבוהה יותר למשק החשמל, בזכות  ובטיח) יולהתייעלות אנרגטית לחשמל

  ., והפחתת התלות בויותררב זמן גז שתארך 

  מרכיבי משק חשמל העתידי .2

  ממקורות מתחדשים והפקת חשמלאנרגטית התייעלות   )א(

דוגמת לצד גורמים נוספים כצמצום התלות בגז הטבעי, בשל הסיכונים שצויינו לעיל, 

, פליטת גזי חממההסכמים בינ"ל לצמצום ארץ, זיהום אויר וים, מרכז צפיפות תשתיות ב

שילוב מערכות  ושיאפשרנקיטת צעדי מדיניות ושינויים במבנה משק החשמל  יםמחייב

, כתלות במחירי 90%-80%להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים בהיקף גדול (עד 

  ביקוש (התייעלות אנרגטית). צעדים נרחבים לצמצום הוהדלקים), 



 

 

12

מושכל, במקביל ניהול משק אנרגיה בו נעשה שימוש נרחב באמצעים אלו מחייב התאמה ו

שאינן ובפרט אלו חברות החשמל, להניסיון בעולם מלמד כי  הביקוש.לצעדים לצמצום 

אנרגטית התייעלות מרכיבים של הטמעת במשמעותי  תפקידבבעלות פרטית או משקיעים, 

רכיבי מדיניות רפורמה במבנה משק החשמל מחייבת לפיכך מ. ממקורות מתחדשים וייצור

האנרגיה המתחדשת  לפעול בתחומילחייב, את חח"י ולאפשר, ואף  ביעדים אלו,התומכים 

  .רכני החשמל בישראלצבקרב  וההתייעלות האנרגטית

  ניהול אנרגיה מקומי  )ב(

מקורות אנרגיה חשמל המגיע מ שיעור גדל והולך שלהתפתחות הייצור המבוזר, בצרוף 

מתחדשים, ועליית הצורך בבקרה הדוקה על הביקוש במסגרת עידוד ההתייעלות בצריכה, 

פיתוחים חדשניים בר לניהול מקומי ואזורי של האנרגיה. מספקים תמריץ משמעותי למע

מאפשרות ניהול  )minigrids) וקטנות (microgridsמערכות ניהול זעירות (בתחום 

הפעלה של מערכות הייצור המבוזרות ויישום אמצעים של : י של צרכי האנרגיהאינטגרטיב

מקומי רשת ניהול ניהול הביקוש בהתאם לתפוקה הדינאמית של המקורות המתחדשים. 

מערכות ייצור מרכזיות, ופוגע ושל יצרנים בעלי של ספקי החשמל מחייב הערכות 

  הפיננסית והעסקית. םבאיתנות

  מבנה המשק הרצוי  )ג(

 -  רוב הייצור יהיה מבוזרבמשק החשמל העתידת  מלמד כישקלול הגורמים שתוארו לעיל, 

וניהול  – לייצור חשמל וחום ,ימיני טורבינות בגז טבעבמיקרו ואו באמצעים מתחדשים 

תפוקה המשתנה של המקורות וההייצור בגז טבעי לחשמל, הביקוש  החשמל (התאמת

מחסור, כגיבוי בעת  בעיקררשת החשמל הארצית צפויה לשמש מקומי. ) יהיה המתחדשים

  . בייצור החשמל עודףבקליטת או 

, הרשתות המקומיותבין באיזון בעתיד  היתמצ) Utilityתפקיד הספק (תחת מודל משק זה, 

מודל  אשר תופעלנה על פי הצורך. ,יחידות ייצור ומערכות אגירה מרכזיות באמצעות

על הכנסות  ובחלקו הקטן ,על הכנסות מגיבויההכנסות של ספקי החשמל יתבסס ברובו 

ש בכדי לחזות את הביקו ,הספק ידרש למערכות עיבוד מידע מתקדמותאספקה. ייצור ומ

  הצפוי ולהפעיל את מערכות הייצור והאגירה באופן אופטימלי.

מבנה משק החשמל והרפורמה המוצעת בו חייבים להתבסס על בחינה מעמיקה של 

מודלים מסורתיים שנהגו לפני שלושה מודלים עתידיים להתפתחות המשק, ולא על 

  מצופים.להשיג את היעדים ה בעתידמסוגלים  לא יהיוך עשורים א
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  חברת החשמל לישראל  )ד(

מדינה לממש את יעדיה במשק בידי הוזרוע ביצוע חיונית היא נכס לאומי  החשמלחברת 

החשמל במקטעים רבים בהם לא ניתן כלל ליישם תחרות, ובמעבר לאנרגיה מתחדשת. 

כוח אדם בעל כישורים נדרשים וחיוניים למשק, בפרט מהנדסים. פרוקה של חברה ל

מהלך בלתי הפיך, ובכיה לדורות. הנסיון בעולם מלמד כי הקניית בטחון  החברה יהיה

התחייבויות החשמל  חברתל אנרגטי לתושבים מחייב קיומה של חברה לאומית גדולה.

תחנות כוח ומערכת (, שמקורן בהשקעות בהקמת תשתיות לאומיות ותגדולכספיות 

מדובר בחוב מנוהל אשר צפוי  זאת,ם ע .המקשות על פעולתה השוטפת ,)ההולכה והחלוקה

  .קרובים, בהנתן שיוכר בתעריף החשמלהבעשורים  להפרע בחלקו הגדול

  המלצות מדיניות  .ג

שק החשמל יש להתייחס לאתגרים שצוינו לעיל, ומתוך בכדי להציע מודל לרפורמה במ

בעשרים השנים האחרונות. על דומות ביישום רפורמות בעולם התייחסות לכשלים שנתגלו 

, מגמות הביזור המוגבלת הגז מותככשלי השוק המובנים, המודל להתמודד עם 

  .שיםהמתרחבות הן בצד הייצור והן בצד האספקה, והגידול הצפוי במקורות מתחד

וספק אם ניתן לקיים בו כלל תחרות. קטן יחסית,  ואיש לזכור שמשק החשמל בישראל ה

עובדה  "),אי אנרגטיישראל גם אינה מחוברת לרשתות החשמל במדינות סמוכות ("

  ., ומחייבת יכולת לביצוע תהליך שינוי מהודקהמקטינה מאוד את המרווח הקיים לטעות

 חברה ממשלתית פחות יעילהקיומה של עדיף  ,מבחינה כלכליתכי  המחקר בעולם מלמד

לעליית המביא בטווח הבינוני והארוך  ,, מאשר אוליגופול בבעלות פרטיתבמשק החשמל

מודל מאוחד ומתואם יש להעדיף  ,. מבחינה ארגוניתופגיעה באמינות הרשת מחירים

  לחברות שונות המתחרות זו בזו.פיצול המשק מאשר 

 :מדיניות קונקרטיותהמלצות 

להמתין עם שינוי במבנה משק החשמל עד להשלמת תכנית האב למשק האנרגיה יש  .1

 הנגזרת ממנה. 41ותמ"א 

-גובשה באשר במשק החשמל בישראל לבצע בדיקה מחדש של הרפורמה המוצעת יש  .2

זאת, על בסיס  , ולהגדיר את יעדיה לאור צרכי משק החשמל בהווה ובעתיד.1992

  רפורמות דומות בעולם, ובפרט בבריטניה.צבר בהנסיון שנ
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כך שיתן מענה אופטימלי לאתגרים ולטכנולוגיות החשמל לעצב את מבנה משק יש  .3

העתידיות: ניצול מיטבי של משאב הגז הטבעי, שילוב אל מקורות אנרגיה מתחדשים, 

 .)Prosumersהתייעלות אנרגטית ושילוב הצרכנים (

צרני החשמל הפרטיים, עד להשלמת הרשיונות לי את חלוקתבעת הזו לעצור יש  .4

  תהליכי התכנון ובדיקת צרכי המשק בטווח הארוך.
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