
  

2021 יונימבזק אנרגיה |    
  

"קול  להתייחסות הציבור  , פרסמה רשות החשמל  2021ביוני    10ביום  
מתודולוגיה  , המפרט  עדכון מקבצי שעות הביקוש (מש"בים)"   -קורא  

תעריף ל ייקבע  בסיסם  שעל  (מש"בים)  הביקוש  שעות  מקבצי    תיקון 
    .החשמל

גבוהה   בתדירות  והתעו"ז  המש"בים  של  עדכון  לבחון  הרשות  בכוונת 
יותר, לאור התמורות העתידיות במשק, ומשום כך היא מבקשת לקבוע  
מתודולוגיה שתשקף בצורה מדויקת ככל הניתן את העלויות הנכונות,  

   1ותהיה ניתנת ליישום בפרק זמן קצר. 

  נפתח ונעדכן כי בכוונת רשות החשמל לקבוע את המשב"ים כדלקמן: 

 חלוקה לעונות    ) א(

  .: ינואר, פברואר, דצמברחורף

  . : מרץ, אפריל, מאי, יוני, אוקטובר, נובמברמעבר

  .  : יולי, אוגוסט, ספטמברקיץ

  . תשומת ליבכם כי חודש ספטמבר עבר מעונת מעבר לעונת קיץ

 מקבצי שעות הביקוש   ) ב(

  דרגות: פסגה ושפל.  2 - בכל עונה,  חולקו המש"בים ל

  . תשומת ליבכם שמש"ב גבע בוטל

 שעות הפסגה בכל עונה   ) ג(

  :  חורף

  ;  22:00-ל  17:00בין  –) ימי חול  1(

  ;  18:00- ל 16:00בין    –) ימי שישי וערב חג  2(

  . 20:00-ל  17:00בין  –) שבתות וחגים  3(

  ;  21:00-ל 18:00בין    –: ימי חול בלבד מעבר

  ;  22:00-ל 17:00בין  –: ימי חול בלבד  קיץ

חלות   והן  משמעותית,  צומצמו  הפסגה  ששעות  ליבכם  תשומת 
  . בשעות אחה"צ בלבד

 סימולציה של רכיב הייצור  ) ד(

  רכיב הייצור נחלק כעת לשישה מקבצים בלבד (חלף תשעה): 

אגורות לקוט"ש.   15.49ר: רכיב הייצור הנמוך ביותר הינו שפל מעב
  שעות בשנה.  3,999 – רכיב זה יחול בהיקף השעות הגדול ביותר 

אגורות לקוט"ש.    131.59רכיב הייצור הגבוה ביותר הינו פסגה קיץ:  
  שעות בשנה.   330 –רכיב זה יחול בהיקף השעות הנמוך ביותר  

  תעודכן בכל שנה, ומקבצי שעות הביקוש יעודכנו אחת לשנתיים או שלוש. הרשות מעוניינת שהעלות במש"בים 1
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לערך   האפשר  ככל  קרובים  יהיו  אשר  תעריפים  לקבוע  היא  המטרה 
סיבות: (א) לסייע   2-הכלכלי של עלות ייצור החשמל בכל נקודת זמן, מ

למזער את הסבסוד הצולב בין הצרכנים בשעות ובעונות שונות; וכן (ב)  
לאפשר לצרכנים לנהל את הביקושים שלהם על בסיס מחירים משתנים  

חשמל בשעות בהן עלות הייצור המשקית נמוכה    ולתמרץ אותם לצרוך
  . יותר

של   משקית  שולית  עלות  על  התבססו  המש"בים  קורא,  לקול  קודם 
הטווח הקצר. המשמעות היא שנבחנה תוספת העלות הנדרשת על מנת  
לספק קווט"ש אחד נוסף, בהינתן היצע יחידות ייצור נתון. על פי מחירי  

יח ידי  הטווח הקצר, אמורה להתבצע העמסת  על  ייצור החשמל  ידות 
הדלקים   מחירי  פי  ועל  היעילות  לרמת  בהתאם  המערכת,  מנהל 

  הנדרשים להפעלתן. 

העלות השולית של הטווח הקצר אינה  לעמדת רשות החשמל,  ואולם,  
סיבות עיקריות: (א) אין פער    2-המחיר הכלכלי, מ  מלוא  מגלמת עוד את

הייצו יחידות  של  המשתנה  ההפעלה  בעלות  טבעי  משמעותי  בגז  ר 
ובפחם; וכן (ב) העלות השולית של מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת היא  
שעות   בכל  כמעט  דומה  המשקית  השולית  העלות  יוצא,  כפועל  אפס. 

  השנה בין אם הביקוש נמוך ובין אם הוא גבוה. 

מציע כי קביעת המש"בים תתבסס גם על עלויות שוליות  הקול הקורא  
סכום   של  של הטווח הארוך, שהוא  העלות הקבועה  רכיבים:  שני  של 

ה את  י יחידת  לספק  הנדרשים  קצר  טווח  של  השולית  והעלות  יצור 
מטרת   בביקוש.  הקורא  השינוי  שיגלמו  הקול  תעריפים  לקבוע  היא 

  איתות כלכלי לטווח ארוך.

הוספת   עלות  כאשר  מושג  כלכלי  משקל  שיווי  רשות החשמל,  לעמדת 
מעלות גבוהה  במשק  נוספת  ייצור  כאשר    יחידת  חשמל  אספקת  אי 

יחידה   מהפחתת  הנחסכת  העלות  כאשר  או  קיימת;  אינה  היחידה 
  קיימת גבוהה מעלות אי אספקת החשמל כאשר היחידה אינה קיימת. 

להתרחש   צפויות  משקל,  בשיווי  הנמצא  במשק  כי  מצאה,    29הרשות 
עם אנרגיה בלתי מסופקת, אך ורק בעונת הקיץ. כתוצאה  בשנה  שעות  

אלו העלות השולית של הטווח הקצר היתה עלות אנרגיה  מכך, בשעות  
על   עמדה  זו  לעלות  המינימאלית  (שההערכה  מסופקת    $6בלתי 

לקווט"ש). לעומת זאת, בעונת חורף לא התרחשו כלל שעות עם אנרגיה  
  בלתי מסופקת. 

  

בשעה    8.7.2021  הינו   קורא האחרון להגשת התייחסות לקול  המועד ה
12:00 .  
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