
 

 י"ג טבת תשפ"א

 2020דצמבר  28

 מתקניהקמת ל שניההמכרז התוצאות במסגרת  רשות החשמל מכריזה על -הודעה לעיתונות 

 וולטאית בשילוב קיבולת אגירה-ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

רשות החשמל  -נמשכת למרות המצב  ובתחום אגירת החשמל התנופה באנרגיות מתחדשות

לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה  2הליך תחרותי מס' ב הזוכיםמפרסמת את רשימת 

מגה וואט  609 – וולטאית בשילוב קיבולת אגירה, למתקנים המחוברים לרשת החלוקה-פוטו

 !אגורות לקוט"ש 17.45 במחיר של 

"כחלק מהמדיניות הממשלתית לייצור חשמל מאנרגיה סולארית אנו מקדמים שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: 

תוכנית היסטורית לשילוב אגירת חשמל, שתאפשר שימוש בחשמל גם בשעות שהשמש לא זורחת. תוצאות המכרז 

ון שבוצע השנה, וכן מבחינת הן הצלחה אדירה, מבחינת המחיר הנמוך שקיבלנו, שהוא נמוך יותר מהמכרז הראש

ייצור חשמל מאנרגיה סולארית  30%-כ -כמות החשמל שייאגר. זהו צעד משמעותי שיאפשר לנו להגיע ליעד שהצבתי 

 , והובלת ישראל תוך שנים ספורות למקום הראשון בעולם בייצור חשמל מהשמש".2030עד שנת 

ליישם את מדיניות המעבר לאנרגיה ירוקה ושילוב  "רשות החשמל ממשיכה מ"מ יו"ר רשות החשמל יואב קצבוי:

אגירה במשק, בצורה היעילה ביותר לרווחת כלל הצרכנים והציבור בישראל. כמות ההצעות הגדולה והמחירים 

 האטרקטיביים שהוצעו במסגרת ההליך מעידים על האמון הגדול במשק החשמל."

בשילוב קיבולת  (PV) למתקנים פוטו וולטאייםהשני הליך התחרותי ה תוצאותעל  אמשמליאת הרשות החליטה 

 870של בהספק מצטבר  הצעות 55 -מציעים שהגישו למעלה מ 10השתתפו  בהליך .המחוברים לרשת החלוקהאגירה, 

 חשמלה מחיר ט.מגה ווא 609בהספק מצטבר של  שונים מציעים 7של הצעות  33החליטה לקבל  המליאה .מגה וואט

 מהמחיר שנקבע בהליך הדומה הקודם. 12% -, מחיר שנמוך ביותר מאג' לקווט"ש 17.45לזוכים בהליך הוא  ישולםש

וולטאי מאפשרת להפיק כמות גדולה יותר של חשמל נקי עבור גודל חיבור -יכולת האגירה המשולבת במתקן הפוטו

הזרמה של החשמל לרשת בשעות  נתון לרשת ובכך לייעל את השימוש בתשתיות קיימות. בנוסף מאפשרת האגירה

הערב שהן השעות בהן מערכת החשמל זקוקה לו. בעתיד צפוי כי מתקני האגירה יספקו שירותים נוספים הנדרשים 

  לשמירה על יציבות הרשת ולניהול יעיל יותר של ייצור החשמל ואספקתו.

 עם יכולתמתקן אגירה  בשילוב וולטאי בהתאם לתנאי ההליך, יידרשו הזוכים להקים בתוך שנתיים וחצי מתקן פוטו 

המשמעות היא שבמסגרת ההליך צפויים לקום מתקני אגירה בקיבולת כוללת של יותר  שעות אגירה לפחות. 4של 

 וואט שעה!-מגה 2400 -מ

 להחלטה המלאה. קישור
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