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"2013מניעת בצורת חשמל בקיץ "-התקיים דיון במשרד האנרגיה 2013במאי •

466MW, ח"מיליארד ש2-סי רותם להפעלה בהשקעה של כ.פי.ביולי נכנסה או•

אך עם שיעור רזרבה נמוך, הסתיים ללא הפסקות חשמל2013קיץ •

5,000MW-ח והקים כ"מיליארד ש20-השוק הפרטי השקיע כ, השנים שחלפו5-ב•

מייצור החשמל בארץ30%-תחנות הכוח הפרטיות מייצרות כ•

(י"גם ללא מכירת אתרי הייצור של חח)בתוך מספר שנים 40%-שיעור זה צפוי לגדול ל•

ייצור חשמל פרטי–שקרתה הרפורמה 

70%, י"חח

,  פ בגז"יח
27%

,  מתחדשות
3%

ייצור החשמל בישראל



השוק הפרטי מקים ומפעיל תחנות כוח באופן יעיל ואמין•

יצרני החשמל הפרטיים לקחו חלק משמעותי בייצור החשמל באירועים  •

ועוד2017חריגים כגון משבר הגז בשנת 

התפתחות ייצור החשמל הפרטי התאפשרה הודות למדיניות ממשלתית  •

תומכת  

מדיניות זו אפשרה ליצרנות הפרטית לקום בהיקף משמעותי ולממשלה •

י על הרפורמה הנוספת שבדרך"להגיע להסכמות עם חח

ייצור חשמל פרטי בישראל
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התפתחות כושר הייצור הפרטי בגז



י  "הממשלה וחח, שנה מאז חוקק מוק משק החשמל20-אחרי למעלה מ•

הגיעו להסכמות בנוגע לרפורמה בחברת החשמל ובמשק החשמל

הרפורמה המוסכמת בחברת החשמל כוללת הישגים משמעותיים למשק •

:החשמל

הוצאת יחידת מנהל המערכת

 י"אתרי ייצור קיימים של חח5מכירת

י"תוכנית התייעלות מוסכמת עם עובדי חח

הצלחת הרפורמה במשק החשמל תלויה בגיבוש תכנית פיתוח  •

למערכת ההולכה ובמימושה

הרפורמה שבדרך

חברת החשמל: מקור

האחרונה להימכר במסגרת הרפורמה–תחנת הכוח אשכול 



החסם הגדול ביותר לפתיחת משק החשמל לתחרות הוא צווארי  •

בקבוק במערכת ההולכה

מערכת ההולכה לא התפתחה בהתאם להתפתחות המהירה של •

מערך הייצור ומהווה כיום חסם להמשך התפתחות הייצור

ח  "מילארד ש3.3-השקיעה חברת החשמל כ2013-2017בשנים •

230-ו ו"ק400מ של קווי "ק22-בלבד במערכת ההולכה והוסיפה כ

.ו"ק161מ של קווי "ק

נדרשת תכנית פיתוח מאסיבית  , על מנת לעמוד ביעדי הממשלה•

למערכת ההולכה  

מערכת ההולכה
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התפתחות מערכת ההולכה

400קווי 

גידול 3%

161קווי 

גידול 5%



15מפת הדרכים לפיתוח מערך הייצור שפרסמה רשות החשמל כוללת השקעות של •

2030מיליארד דולר עד לשנת 

:הממשלה צריכה לקבוע מדיניות תכנונית לתוספת ההספק הנדרש בשנים הקרובות•

ביזור מתקני יצור החשמל בהתאם למדיניות הממשלה

איזון בין מרחק ממרכזי אוכלוסייה לבין קרבה למוקדי צריכה

 כגון העדפת –קריטריונים גיאוגרפייםPVבדרום

תמהיל דלקים

אמינות ושרידות המערכת

תחרות בין אתרים על הקמת הספק נוסף

פיתוח מערכת ההולכה הוא תנאי סף ליישום מדיניות הממשלה במשק החשמל•

יישום מדיניות הממשלה תלוי בהולכה



שתתמוך  2030תוכנית פיתוח למערכת ההולכה עד לשנת •

ותאפשר וודאות ליזמים  , במפת הדרכים למערך הייצור

המקדמים הקמת תחנות כוח חדשות

תקצוב ותמרוץ חברת החשמל לממש את תכנית הפיתוח  •

ביעילות ובקצב מהיר

הסרת חסמים בירוקרטיים רגולטוריים וסטטוטוריים להקמת  •

שאינם בהכרח בשליטת חברת החשמל, קווי הולכה

?מה נדרש


