
מכירת אלון תבור
כמקרה בוחן לתחרות במשק החשמל

סמנכ״לית חשמל ורגולציה, ד״ר נורית גל
רשות החשמל
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סוגיות יסוד בהסדרת אלון תבור

תחרות בשוק 
האנרגיה

החזר ההון

תחרות במקטע 
ההספקה



תחרות בשוק האנרגיה
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שיקולים בתחרות בשוק האנרגיה

העמסה יעילה

אי הפסד= כדאיות 

מזעור ההתערבות בשוק הגז

מניעת הטיית מחירים



חלופות לעיצוב שוק האנרגיה

עסקאות בילטרליות פיסיות

מנהל המערכת אחראי לאיזון בלבד

רזרבה מנוהלת בנפרד משוק האנרגיה

העמסה עצמית

עסקאות בילטרליות פיננסיות

מנהל המערכת אחראי לאופטימיזציה

רזרבה מנוהלת יחד עם שוק האנרגיה

העמסה מרכזית
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מניפולציית מחיר–שוק האנרגיה 

Market monitoring

Two settlements
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ריכוזיות–שוק האנרגיה 
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מודלים בשוק אחד2–שוק האנרגיה בישראל כיום 

:יצרנים פרטיים
מכירה

בילטרלית
פיסית

חברת חשמל ויצרנים  
:  בזמינות קבועה
העמסה מרכזית
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הסדרת אלון תבור–שוק האנרגיה 

הצעת מחיר בלתי מפוקחת

העמסה מרכזית על ידי מנהל המערכת

תשלום על אנרגיה לפי מחיר שוק חצי שעתי

מחיר זמן אמת-תשלום על סטיות 

תשלום על העמדת רזרבה, כיסוי עלות עומס מינימום והתנעה: תעריף משלים

אפשרות להתערבות במקרה של חשש למניפולציה של המחיר
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הסדרת אלון תבור–מחיר השוק ותקרת המחיר

הצעת המחיר איננה מוגבלת
לפי מחיר השוק עד לגובה התקרה–התשלום על האנרגיה 

תשלום לפי ההצעה–במקרה בו המתקן הועמס מחוץ לסדר ההעמסה 
הקטנת סיכון החשיפה למחיר הגז: המשמעות



החזר ההון
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שיקולים בהחזר ההון

missing moneyפתרון ל 

מזעור התלות בתעריף המפוקח  
של חברת החשמל

חלוקת סיכונים יעילה
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הסדרת אלון תבור–החזר ההון 

,  עסקה עם מנהל המערכת
ללא עסקאות בילטרליות פיסיות

תשלום לכל קילוואט זמין

:ניהול סיכונים
הגנה על שערי מטבע-
תומכות מימון-

היזם אחראי לסיכון התפעול



משמעות למקטע ההספקה



משמעות למקטע ההספקה

רכישת אנרגיה ממנהל  
המערכת לפי מחיר שעתי

תמחור נכון של השימוש  
בהספק

הסדרת שוק ההספקה מותנה  
בהסדרת מקטע הייצור
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