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תוכן

רקע•
עקרונות ההסדרה•
מודל עסקי•
אתגרים ביישום ההסדרה•



במקטע החלוקה) ?קוגנרציה(עולם מתקנים קטנים --רקע 

בכלטבעיבגזייצורמתקניפעילותאתלהשליםנועדהההסדרה•
הגדלים

מבוזרלעולםהמעבר•
הכלכליתהמשמעות–קוגנרציהמתקניהואבהסדרההמיקוד•
במשקהראויהשילובבחינתלשלבתומכתממדיניות-הגישה•

החשמל
,קרובותעסקאותביטול,מערכתייםתעריפים–ממדיתרבהחלטה•

החלוקהברשתמתקניםחיבורהליך,קבוערשתתעריף
שימועבהליךעדייןאנחנו•



עיקרי ההסדרה



מכסה ותוקף-עיקרי ההסדרה 

בגז מתקנים
טבעי  

בהספק עד  
16MW

ההסדרה
חלה גם על  

מתקנים  
קיימים

–מכסה 
300MW  או

1.1.2025
מבניהםהמוקדם



תעריף הספק  –עיקרי ההסדרה 

הספקתעריף•
החיבורסוגיית–זכאות•
האנרגיהבכמותמותנהשאינותעריף•
92%בשיעורזמינות,15%שלמינימאליייצורסף–לזכאותהתנאיםבין•
זמינות92%-בלמתקןהינוהמקסימליהתעריף•
למדדצמודשנים10-למובטחהתעריף•
בטוחהבהפקדתמותנתזכאות•
דיפרנציאליהספקתעריף•





עסקאות למכירת חשמל-עיקרי ההסדרה 

?למי מותר למכור אנרגיה•

אין חובת הספקה של כל צריכת הצרכן  •
שינוי מדיניות–כל יתר העסקאות המכירה אסורות •

מנהל המערכתצרכן חצר



התנהלות עם מנהל המערכת–עיקרי ההסדרה 

מנהל המערכת
מחויב לרכוש 
את האנרגיה

המוזרמת לרשת

היצרן
רשאי למכור 

למנהל המערכת
כל כמות שירצה

:התעריף
יום מראש מחירי 

וזמן אמת

הביניים לתקופת 
EX-POSTמחירי 

:סטיות מתוכנית
5%ומעל 5%עד 



צריכה והעמסה, ייצורתוכניות-עיקרי ההסדרה 

והעמסהצריכהייצורתכנית
.וצריכהייצורתוכניותהגשת–אנרגיהורכישתיצרןלהעמסתתנאי•
"מרצוןהשלה"בהסדרצרכןתעריףלפיעומסלהוספתתוכנית•

ש"לקווט7₪–.9.2-1לוח
ומשמעותהתוכניתדחיית•



תשתית ורשת, מערכתי-תעריפים 

תעריף
מערכתי

תעריף
תשתית

תעריף
רשת
קבוע

מוטל על הצרכןכרגע טרם בוטלחובת תשלום מלאה
משפיע על התעריף 

האלטרנטיבי



רישוי

החוק
16אין חובת רישוי למתקנים עד 

ובתנאי שאינו מוכרו לאחר  מגוואט
)ח"סשמי שאינו בעל רישיון –אחר (

היתר הפעלה
מתקנים הפטורים מרישיון עדיין  

חייבים בקבלת היתר הפעלה



מחלקים 

וקבלתחיבורהליך:לשימועהחלטההצעת-לחיבורהמחלקחובות•
החלוקהברשתייצורלמתקניתעריף

דיווח חודשי  
למנהל  

המערכת על  
נתוני המתקן

יידוע על  
יכולת הזרמת  

אנרגיה



מודל עסקי



מודל עסקי

קונבנציונאלי/קוגנרציהיצרן 

פרמיהחשמלתרמיחשמל

מנהל המערכתצרכן חצר

גז טבעי מערכתי. ת?תשתית. תמים עלויות תפעול



טון קיטור2MW281מתקן –מודל עסקי לדוגמא 

₪אלפי
4,250חשמלחיסכון ברכישת

400חיסכון בעלויות תרמיות
760תמריץ משרד האנרגיה

100עבור מכירה למנהל המערכתתשלום
5,510כ הכנסות"סה

675תעריף מערכתי
2,500עלות גז טבעי

500ותפעולעלות תחזוקה
3,675כ עלויות"סה
1,835חיסכון שנתי/רווח

CAPEX10,000
ROI5-6שנים



מאפייני  
הצרכן

סוגיות  
מרכזיות  

במודל העסקי

הגזעלות 
מחיר  

החשמל  
האלטרנטיבי



אתגרים ביישום ההסדרה



ביטול  
עסקה  

בילטראלית

התחייבות  
להסכמי גז

מודל  
תעריפי
מדורג

תקופת  
החזר  

ההשקעה

מנגנון  
ההצמדה

תעריף/ מדד 

מנגנון  
הסטיות

החלת
תעריף  
תשתית

תעריף
רשת
קבוע

סוגיות  
ברגולציה



מתקני ייצור מבוססי גז טבעי 
ברשת החלוקה
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