
שוק בתנופה–אנרגיות מתחדשות בישראל 



הספק 
–מותקן 

ו"מ2,500

סולארימכריערוב•
(PV)

הספק 
–בהקמה 

ו"מ3,500

ישליםגדולחלק•
הקרובהבשנההקמה

לאחר הארכות קורונה•

,  שוק פעיל
יזמי ותוסס

פעילותחברות150-כ•
בתחום

הונפקוחברות2•
לאחרונה

שוק בתנופה–אנרגיות מתחדשות בישראל 



2015 2016 2017 2018 2019 Jun-20

סך הכל 0.81 0.93 1.01 1.50 2.03 2.50

אחר 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

ביוגז 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04

רוח 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

סולאר-תרמו - - - - 0.24 0.24

פוטווולטאי 0.77 0.88 0.95 1.43 1.72 2.19
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התקנות מתחדשות לפי טכנולוגיה

פוטווולטאי סולאר-תרמו רוח ביוגז אחר

התפתחות האנרגיות המתחדשות בישראל

חצי  
שנה



(ש"קוט/'אג)תעריף (ו"מ)וואטים -סך מגהשם הליך

22119.9במתח גבוה ונמוךוולטאיפוטו–1' הליך מס

105.519.78במתח גבוה ונמוךוולטאי-פוטו–2' הליך מס

260.418.18במתח גבוה ונמוךוולטאי-פוטו–3' הליך מס

324.523.33על גגות ומאגריםוולטאי-פוטו–1' הליך מס

239.614.4-16.6במתח עליוןוולטאי-פוטו–1' הליך מס

68.123.07על גגות ומאגריםוולטאי-פוטו–2' הליך מס

213.417.98במתח גבוה ונמוךוולטאי-פוטו–4' הליך מס

16819.9בשילוב אגירה ברשת החלוקהוולטאי-פוטו–1' הליך מס

435.318.18על גגות ומאגריםוולטאי-פוטו–3' הליך מס

2017-החל מ–הליכים תחרותיים במתחדשות 



לגגות קטניםאסדרתימענה 
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פי וי גגות ומאגרים

פי וי גגות קטנים

פי וי ואגירה קרקעי

פי וי מעורב

פי וי קרקעי

תרמו סולארי

ו  "מ5,631
סולארי  

הוקם/ בהקמה

(ו"מ)סולארי –הספקים שהוקמו ובהקמה 



2,191

242

ביוגז וביומאסה

הידרו

וולטאי-פוטו

סולארי-תרמו

רוח

ו מותקן"מ2,500

(ו"מ)הספק מתחדשות לפי טכנולוגיה 
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ו  "מ5,990
הוקם/ בהקמה
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(ו"מ)רבעונים קדימה 3–צפי התקנות 



דימונה, תמנע, אשלים–מכרזי מדינה •

מגה וואט מתחדשות בטווח הקצר1600עדכון תכנית הפיתוח לשם קליטת •

מתן עדיפות לאנרגיה מתחדשת בסקרי חיבור•

מתן אפשרות לחיבור במגבלות רשת•

וולטאיים–הסרת חסמים והטבות למתקנים פוטו -פ ממשלתי  "שת•

פעולות נוספות



ו הועמדה לשימוש"מ730מכסה של •

ו הוקמו בעשור האחרון"מ30-פחות מ•

גובש  , לשם פיתוח התחום ברמת הגולן•

פתרון טכנולוגי בשיתוף עם משרד  

הביטחון ומוקמת תשתית מתח עליון  

ברמה

אנרגיית רוח–סטטוס 



לשימושו הועמדה "מ800מכסה של •

בהפעלה –מתקן מעלה גלבוע •
(ו"מ300)מסחרית 

(ו"מ344)בהקמה -מתקן כוכב הירדן  •

'אג19.9ו בתעריף "מ168–אגירה +PVהליך תחרותי •

הליך נוסף פורסם וייצא לפועל לקראת סוף השנה•

המכרזישילוב אגירה במתקן דימונה במסגרת ההליך •

לשילוב אגירה בסוללות בכל המתחיםאסדרותפיתוח •

אגירת אנרגיה–סטטוס 



ו  "מ1,200-כצפויים לקום עוד , על רקע משבר הקורונהבמסגרת דחיות , בחודשים הקרובים•
בהליכים תחרותיים ומתקנים ביתיים

השנים האחרונות הובילו להקמת מתקנים  5-פעולות רשות החשמל ומשרד האנרגיה ב•
ו"מ1,500בהיקף של מעל באנרגיה מתחדשת 

–מכל הגדלים ובכל רחבי הארץ שוק תחרותי תוסס ופעיל של יצרנים ויזמים בשנים אלו נוצר •
וולטאים-ולראיה ההישגים בהליכים התחרותיים האחרונים ובהליך הראשון למתקנים פוטו

בשילוב אגירה

הירתמות של רשויות  על מנת להמשיך את מגמת הצמיחה ולעמוד ביעדי שר האנרגיה נדרשת •
שימושיים-על רקע הקושי ההולך וגובר במימוש שטחים קרקעיים ודו–ומשרדים רבים 

ההתפתחות במשק החשמל


