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 למסמך זה מצורפים החלקים הבאים:

 דף נלווה. 1

 חלטהה. 2

  



 
 תיאור ההחלטה: 

-פ"א משק החשמל )קידום התחרות במקטע הייצור(, התש תקנותהצעה לשר האנרגיה להתקנת 
2020 . 

 :החלטהתקציר ה

לחוק משק החשמל, מוסמך השר לקבוע בתקנות תנאים למתן רישיון ודרכי בחירה  7מכוח סעיף 

חוק לקידום הבין מקבלי רישיון, ובכלל זה לקבוע תקנות לקידום התחרות במשק החשמל. כמו כן, 

קובע כי כל  )להלן: "החוק לקידום התחרות"(, 2013-התשע"ד הריכוזיותהתחרות ולצמצום 

, ואף רשאי בדרך הקבועה מאסדר נדרש לשקול שיקולי תחרות בעת הענקת זכות כהגדרתה שם

הוראות ותנאים לעניין הקצאת הזכות שיש בהם כדי לקדם בדין החל על המאסדר לקבוע בכללים 

 , בכפוףאף בלא התייעצות עם הממונהלהקצות את הזכות , אשר מאפשרים את התחרותיות הענפית

 ;קבוע בחוק לקידום התחרותל

 

ובמטרה לגבש ולהחיל כללים רוחביים  בהתאם לכך ולצורך קידום התחרות במקטע הייצור, 

ושוויוניים ביחס לשקילת שיקולי תחרות אשר מהווים תנאי להענקת רישיון, ובאופן שעשוי לפטור 

גיבשה הרשות הצעה לתקנות שקובעות  ות פרטנית עם הממונה על התחרות, את החובה להיוועצ

 היקף החזקה מרבי ברישיונות לייצור חשמל.

מההספק המתוכנן של תחנות  20% -התקנות המוצעות קובעות כי לא יחזיק גורם אחד יותר מ

ם , ובתחו60%כוח מונעות בגז טבעי במשק החשמל. מגבלת ההחזקה בתחום הרוח נקבעה ל 

 האגירה השאובה נקבעה מגבלת החזקה של מתקן אחד.
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משק החשמל )קידום  תקנותהצעה להתקנת תקנות לעיון השר  – 58908החלטה מס' 

 2020-פ"א התחרות במקטע הייצור(, התש

 

 ,(להלן:"החוק") 1999 –לחוק משק החשמל, התשנ"ו  )ה(7 -ו)א( 7בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
)קידום  משק החשמל  תקנותלהתקין  לשר האנרגיה ציעמחליטה בזאת רשות החשמל לה

  המצורף כנספח להחלטה זו.  לפי הנוסח, 2020-פ"א התחרות במקטע הייצור(, התש

 ביאורים

)א( לחוק משק החשמל, מסדיר את סמכות השר לקבוע בתקנות תנאים למתן רישיון 7סעיף  .1
ודרכי בחירה בין מקבלי רישיון, ובכלל זה לקבוע תקנות לקידום התחרות במשק החשמל. 

)א( כאמור ולהביאם לעיון 7)ה( מאפשר לרשות לגבש הצעה לתקנות בהתאם לסעיף 7סעיף 
 לשם התייעצות. השר ולאחר מכן לעיון הציבור 

 

)להלן: "החוק לקידום  2013-התשע"ד חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיותהכמו כן,  .2
קובע כי כל מאסדר נדרש לשקול שיקולי תחרות בעת הענקת זכות כהגדרתה  התחרות"(,

הוראות ותנאים לעניין הקצאת שם ואף רשאי בדרך הקבועה בדין החל עליו לקבוע בכללים 
מאפשרים להקצות את בקיומם , אשר הם כדי לקדם את התחרותיות הענפיתהזכות שיש ב

 .קבוע בחוק לקידום התחרותל , בכפוףאף בלא התייעצות עם הממונההזכות 
 

 
התקנת ללשר גיבשה הרשות הצעה צורך קידום התחרות במקטע הייצור, ול בהתאם לכך .3

)ה( לחוק, ולאחר 7. התקנות גובשו לאחר הליך של שימוע כקבוע בסעיף אלהתקנות 
ככל שהשר יקבל ויתקין  . ל התחרות לפי החוק לקידום התחרותהיוועצות עם הממונה ע

)אמות מידה לרמה, לטיב  כללי משק החשמלאת התקנות המוצעות, הרשות תתקן את 
בהתאמה. כלומר, תנאי לקבלת , 2018-ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני(, תשע"ח

בעל רישיון לניהול המערכת יהיה גם קבלת אישור הרשות שהמבקש התחייבות לחיבור מ
 עומד בתקנות אלה. 

 
 

קובעות היקף החזקה מרבי ברישיונות לייצור חשמל ובהתחייבויות לחיבור התקנות  .4
לחוק  13או סעיף  12למתקנים אשר נדרשים לקבלת רישיון לייצור חשמל ואישור לפי סעיף 

 )להלן:"ההקצאה"(.
 

, תיבחן בשלב של מתן התחייבות כתנאי להקצאה היקף ההחזקות המירביההגבלה על  .5
לחיבור ביחס למיתקני ייצור חשמל אשר חייבים ברישיון ייצור, בהקצאה של רישיון ייצור 

לחוק. שלבים אלה הם שלבים בהם מוענק משאב  13או  12ובבקשות לאישור לפי סעיפים 
גורם שלא יהיה רשאי לקבל המוגבל ל מוגבל, ועל כן חלה חשיבות שלא יוקצה המשאב

 קידום התחרות. רישיון ייצור משיקולי
 

על פי התקנות המוצעות, ככלל לא תתבצע הקצאה בהיקף גדול מהיקף ההחזקה המרבי  .6
 שנקבע בתקנות. 

על אף האמור, התקנות מאפשרות במקרים חריגים שלא להקצות רישיון או לא לאשר 
 הרשות לחוק משק החשמל, אם סברה 13או  12סעיפים התחייבות לחיבור או אישור לפי 



 
על פי שהיקף ההחזקה נמוך אף , שההקצאה עלולה לפגוע בתחרות או  מטעמים אחרים

 . מההיקף המירבי המותר
שיירשמו לאפשר הקצאה ומנימוקים במקרים חריגים רשאית רשות על פי התקנות העוד 

 גדול מהקבוע מהתקנות. יהיה בעל החזקות בהיקףאשר לאחר ההקצאה  לגורם
  

 

החשיבות של קביעת תקנות למניעת פגיעה בתחרות הענפית היא גבוהה במשק החשמל.  .7
 הסיבות לכך הן, בין היתר, אלו:

 במשק החשמל קיים לרוב מספר קטן של יצרנים בגלל חסמי כניסה גבוהים. .א
ציאל הביקוש לחשמל נוטה להיות קשיח ולכן בשעות בהן הביקוש גבוה קיים פוטנ .ב

 לניצול כוח השוק להעלאת המחיר.
, מלמד שאכן קיים 2001הניסיון הנצבר בעולם, בדגש על המשבר בקליפורניה בשנת  .ג

 חשש שיצרנים ינצלו כוח שוק להעלאת המחיר.
הכלים העומדים לרשות הרגולטור לטיפול בריכוזיות בדיעבד הם מוגבלים ולכן יש  .ד

את האפשרות לניצול כוח השוק של חשיבות להסדרה מראש של מבנה אשר ימזער 
 היצרנים.

 

 

מלבד התקנות, רשות החשמל תפעל בדרכים נוספות בהתאם לסמכויותיה על מנת לקדם  .8
 את התחרות במשק החשמל ולמנוע ניצול לרעה של כוח שוק. 

 

תקנות אלה לא גורעות מחובות אחרות של בעל רישיון או מבקש התחייבות לחיבור או  .9
לחוק, הקבועות בחוק משק החשמל, בתקנות שהותקנו  12או  11מבקש אישור לפי סעיפים 

 לפיו ובכל דין אחר. 
 

 

 החזקה בזכות

לו ניתן הוא בעל עניין בתאגיד ש, אם רישיוןחשב למחזיק בעל פי התקנות המוצעות אדם יי .10
אשר  –הרישיון ואף אם הוא בעל עניין בתאגיד שהוא בעל עניין בתאגיד שלו ניתן רישיון 

 ייחשב כבעל עניין ברישיון, וכך הלאה.
 

 

 היקף החזקות מרבי 

מההספק המתוכנן של תחנות כוח  20% -התקנות קובעות כי לא יחזיק גורם אחד יותר מ .11
 נקבעה מהשיקולים הבאים:מונעות בגז טבעי במשק החשמל. המגבלה 

רזרבה מעל שיא הביקוש, החזקה  בלא  20%ההערכה המקובלת היא שבמשק בו  .א
 1תמזער את היכולת של היצרנים להשפעה על המחיר. %20 -יותר מ

                                                           
1 David Newbery, Southeast Europe Electricity Market Monitoring Workshop presentation, 

October 2015  

Newbery, D. M. (1995). Power markets and market power. The Energy Journal, 39-66. 

https://pubs.naruc.org/pub.cfm?id=53A16635-2354-D714-5196-7E374825A72C


 

עשויה  20%לאור חסמי הכניסה הגבוהים לשוק החשמל, קביעת סף נמוך יותר מ  .ב
להגביל שחקנים קיימים להתמודד על הקמת תחנות חדשות. מיעוט המתמודדים 

 עשוי להביא להתייקרות המחיר המוצע בהליכים תחרותיים. 
 

לוקח . סך ההספק 2023מגבלת ההחזקה נקבעת ביחס לסך ההספק המתוכנן עד לסוף שנת  .12
בחשבון את המתקנים הקיימים ואת המיתקנים שצפויים לקום בשנים הקרובות, ביחס 

 3לכל טכנולוגיה המפורטת בתוספת לתקנות. בהקשר זה ההצעה מתייחסת לאופק של 
סוף תוקפן  לקראת .םלשלוש שניתהיה  התקנותתקופת תוקפם של (. 2023שנים )סוף שנת 

"רשימת  -ק, לרבות ביחס לתוספת לתקנות של התקנות  תבחן הרשות את מצב המש
ההספק המתוכן" באופן שיגלם את ההספק שקיים ועומד לרשות המשק עד לשנה זו 
בתוספת ההספק המתוכן הצפוי לשנים הבאות, תוך לקיחה בחשבון של  מספר בעלי 

 הזכויות במשק החשמל  והיקף החזקותיהם.
 

מתקני הייצור בגז טבעי ללא הבחנה  סך ההספק ממנו מחושב אחוז ההחזקה מורכב מכל  .13
בין ספק שירות חיוני לבין יצרני חשמל פרטיים ובין סוגי ההסדרות הרלוונטיות. זאת 
מכיוון שהיכולת של אדם להפעיל כוח שוק תלויה בסך ההספק הפנוי הנוסף העומד לרשות 

העלות  מנהל המערכת, בו הוא יכול להשתמש כחלופה להספק של אותו אדם. עם זאת, בשל
הגבוהה במיוחד של ייצור חשמל באמצעות דלקים פוסיליים אחרים, הספק קונבנציונאלי 
של תחנות חד דלקיות המונעות בסולר או במזוט לא נספרות בסך ההספק. בנוסף אנרגיות 
מתחדשות לא נספרות בשל העובדה שהן יכולות לייצר רק בחלק מן הזמן ולכן לא יכולות 

 בשעות אחרות.לרסן הפעלת כוח שוק 
 

 

 מגהוואט, לפי הפרוט הבא:  14,000 -צפוי להיות כ 2023הספק היצור בגז בסוף שנת   .14
 

 יחידות ייצור פרטיות

 MW -הספק מותקן ב פרמטר

 4,020 גז טבעי -2019הספק קיים סוף 

 0 גז טבעי - 2020גריטה/מכירה במהלך שנת 

 1,588 גז טבעי - 2020במהלך שנת   רכישההקמה/

 5,608 בגז טבעי 2020הספק סוף 

 0 גז טבעי - 2021גריטה/מכירה במהלך שנת 

 528 גז טבעי - 2021במהלך שנת   רכישההקמה/

 6,136 גז טבעי -2021הספק סוף 

                                                           

 Thao Pham. Market power in power markets in Europe : the Cases in French and 
German woholesale electricity markets. Economies and finances. Université Paris 
Dauphine - Paris IX, 2015  

 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01226490/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01226490/document


 

 0 גז טבעי - 2022גריטה/מכירה במהלך שנת 

 1,442 גז טבעי - 2022במהלך שנת   רכישההקמה/

 7,578 גז טבעי -2022הספק סוף 

 656 גז טבעי - 2023גריטה/מכירה במהלך שנת 

 1,883 גז טבעי - 2023במהלך שנת   רכישההקמה/

 8,805 גז טבעי -2023הספק סוף 

 יחידות ייצור של חברת החשמל

 MW -הספק מותקן ב פרמטר

 12,752 2019הספק קיים סוף 

 4,840 2019קיים בפחם הספק 

 826 2019הספק קיים בסולר 

 7,086 2019הספק קיים בגז טבעי 

 1,137 גז טבעי - 2020גריטה/מכירה במהלך שנת 

 0 גז טבעי - 2020במהלך שנת   הקמה/קניה

 5,949 בגז טבעי 2020הספק סוף 

 428 גז טבעי - 2021גריטה/מכירה במהלך שנת 

 0 גז טבעי - 2021במהלך שנת   הקמה/קניה

 5,521 גז טבעי -2021הספק סוף 

 660 גז טבעי - 2022גריטה/מכירה במהלך שנת 

 1,838 גז טבעי - 2022במהלך שנת   הסבההקמה/

 6,699 גז טבעי -2022הספק סוף 

 1,683 גז טבעי - 2023גריטה/מכירה במהלך שנת 

 0 גז טבעי - 2023במהלך שנת   הקמה/קניה

 5,016 גז טבעי -2023סוף  הספק

  

 13,821 2023סך הספק משקי בגז טבעי בשנת 

 



 

 משמעות ההצעה לשחקנים הקיימים בשוק: .15
כויות או התחייבויות לחיבור או שהוקצו להם ז התקנות לא יחולו ביחס לגורמים .א

 ף. יחד עם זאתלחוק עובר לכניסת תקנות אלה לתוק 13-ו 12אישורים לפי סעיפים 
שהם יבקשו  והתחייבויות לחיבור חדשים זכויותל הם ביחסתקנות אלה יחולו לגבי

 לקבל. 
לפי התקנות ולפי ההספק המתוכנן, אדם לא יוכל להחזיק בזכויות בהיקף של יותר  .ב

 של תחנות כח בגז טבעי.  MW 2800מ 
 

ם במשק. ראוי כי תקנות אלו יחולו על כל היצרניהיא ש רשותגורמי המקצוע ב עמדתל, לככ .16
עם זאת, בהתאם למתווה השינוי המבני במשק החשמל ובחברת החשמל כפי שבא לידי 

על  , תקנות אלו לא יחולו בשלב זה03.06.2018של הממשלה מיום  3859ביטוי בהחלטה 
לחוק משק  60הקצאת רישיונות לחברת החשמל המותרים על פי דין כמפורט בסעיף 

 החשמל.
 

 ובמתקני אגירה שאובהרוח צור יבמתקני י תחרות

על מנת להבטיח שבשוק יפעלו מספר שחקנים  60%מגבלת ההחזקה בתחום הרוח נקבעה ל  .17
ובכל מקרה יותר מיצרן אחד. אחוז ההחזקה לא נקבע על ערך נמוך יותר על מנת שלא יצור 

 חסם להתפתחות תחום הרוח בישראל.
 

הן טכנולוגיות ייחודיות , ייצור חשמל בטכנולוגיית רוח ובטכנולוגיית אגירה שאובה .18
כמקטע תחרותי נפרד לצורך קביעת  יםמאובחנמתקני כוח אלו לכן  ,דורשת מומחיותה

לצמצם את ההשפעה של יצרן יחיד על מקבלי ההחלטות הבחנה זו נועדה  .מגבלות ריכוזיות
 בין יצרנים שונים. ועלויות דרישות להשוואה  תאפשרמו

 

מתקנים. בהסדרה של מיתקני אגירה  2נכון להיום בתחום האגירה השאובה מקודמים  .19
מגהוואט שתאפשר לכל היותר הקמה של מתקן נוסף.  156שאובה נותרה מכסה של 

מתקני חשמל בטכנולוגיית אגירה  3כלומר, בשנים הקרובות יפעלו במשק לכל היותר 
 . שאובה, ובהתאם לכך נקבעה מגבלת החזקה של מתקן אחד

 
 

 סולארייםייצור במתקני  תחרות

נכון לא קובעת מגבלה על החזקת מתקנים סולאריים, משום שבתחום זה ההחלטה   .20
והרשות סבורה שאין חשש  למועד קביעת התקנות יש מגוון גדול מאד של יצרני חשמל

 לפגיעה בתחרות המצריך קביעת מגבלות.  ממשי
 


