


מייצור החשמל יהא  30%, 2030בשנת 

זאת תוך שמירה  , מאנרגיות מתחדשות

על ביטחון האנרגיה הישראלי

המשימה והאתגר



לרבות מעקב, הגשת המלצות למנגנון הוליסטי להקמת מתחדשות הקמת צוות בינמשרדי ומיפוי תהליכים

תכנית עבודה משרד האנרגיה

,  הערכת פוטנציאל
קביעת מדדים שנתיים 

וצעדי מדיניות לשם  
מימוש היעדים 

והשגתם

תכנית אסדרות  
מותאמות לשם מימוש  

(2025)יעד הביניים 

תכנית עבודה רשות החשמל

הדרך להשגת היעד



עקרונות התכנית 

צעדים  –תכנית אופרטיבית 
ישימים בשנים הקרובות עם לוחות  

זמנים

לוודא יכולת עמידה  –יתירות
ביעדים בתנאי אי וודאות

לאפשר לבעלי  –שקיפות
העניין לכלכל את צעדיהם

מדידה ובקרה

20252030

הנחת יסודותתכנון מפורט

ועקרונותיההתכניתמטרות 



חישוב היעד  

הספק מותקן   כמות ייצור שנתית

עמידה ביעדים

צריכה שנתית 
(78TWH )*



הספק נדרש

9,037 
9,626 

2024 2025

2025ביעד לשנת הספק מותקן נדרש לעמידה 

לשם 5%תוספת של 
תכנוניתיתירות 

מגה וואט

מגה וואט



הספק קיים  
נכון לסוף 

2021

הספק  
בהליכי  
הקמה

הספק נוסף
הספק  

נדרש לשם  
עמידה ביעד

הדרך להספק הנדרש



2021הספק מותקן שנת 

2021הספק מותקן בסוף שנת 
ההספק המותקן המצטבר של מתקני יצור באנרגיה מתחדשת , 2021נכון לסוף שנת 

:כמוצג בתרשים הבא3,655MWעמד על  

1,999 , 55%1,350 , 37%

242 , 
6%

28 , 1% 37 , 1%

הספק מתחדשות לפני טכנולוגיה
(2021סוף , ובאחוזיםו"במ)

שימוש-וולטאי דו-פוטו וולטאי קרקעי-פוטו תרמו סולארי רוח אחר



הליכים קיימים

הספק 
בהליכי  
הקמה

אסדרות
תעריפיות

מכרזי 
ל"חשכ

אסדרת
רוח

הליכים 
תחרותיים



2025פוטנציאל עד סוף 

פוטנציאל
/  סך ההספק הזוכה 

(DC)רשום 
תאריך מימוש מרבי

1,2552022תשובות חיוביות–אסדרה תעריפית דו שימוש 

7202023-2024*טרם קיבלו תשובת מחלק–אסדרה תעריפית דו שימוש 

22-יול265**1' הליך תחרותי גגות ומאגרים מס

22-אוק282' הליך תחרותי גגות ומאגרים מס

23-יול3522' הליך תחרותי גגות ומאגרים מס

22-אוק360אסדרה למתקני גגות ומאגרים שאינם נכללים בהליכים תחרותיים

22-אוק3312' הליך תחרותי קרקעי מס

22-אוק4256' הליך תחרותי קרקעי מס

22-אוק390אסדרה למתקנים קרקעיים שאינם נכללים בהליכים תחרותיים

24-ספט312הליך תחרותי מתח עליון

23-אוק1336' אגירה מס+ PVהליך תחרותי 

24-מרץ21,218' אגירה מס+ PVהליך תחרותי 

24-יול1978' הליך תחרותי דואלי מס

23-אוקPV252-מכרז אשלים 

22-מרץ109עמק הבכא-רוח 

23-פבר189רוח בראשית

41אחר–מתחדשות 

7,397הכלסך 

וואט-מגה7,000–2025פוטנציאל עד סוף 



הנחות על מימוש פוטנציאל

הנחות מימוש–הספק בהליכי הקמה 

(DC)רשום / סך ההספק הזוכה אסדרה/סוג מתקן
מימוש מתשובות  % 

חיוביות
מימוש הספק  % 

רשום/ זוכה 

סך ההספק  
הממומש הצפוי  

(DC)

 65%55%1,212 1,975גגות קטנים

למתקני מתח גבוה  ואסרותהליכים 
ונמוך

4,760 85%70%2,250 

 100%100%662 662מתקני מתח עליון

 4,124 7,397כ"סה

:2025לשנתבחשבוןנלקחולא

פיננסיתסגירהביצעושטרםתכנוןבהליכירוחחוות

3ואשליםדימונה–ל"חשכמכרזי



2025הספק מותקן שנת 

7,397MW-על כיעמוד2025ההספק המותקן בסוף שנת 
כתוצאה מהליכים קיימים של הרשות  

להלן ההתפלגות הצפויה בהתאם להנחות, הנוגע להתפלגות לפי טכנולוגיותבכל 

4,542 , 58%
2,598 , 34%

242 , 3%
326 , 4%

72 , 1%

הספק מתחדשות לפני טכנולוגיה
(2025סוף , ובאחוזיםו"במ)

שימוש-וולטאי דו-פוטו וולטאי קרקעי-פוטו תרמו סולארי רוח אחר



הפער שנדרש להשלים

2025ההספק הצפויה עד סוף שנת תוספת 
והליכים קיימים  מאסדרותכתוצאה 

הנדרששנדרש להשלים על מנת להגיע להספק הפער ו

2,000
3,096

3,933
4,542 4,542

1,350

1,583

2,180

2,598 2,598

28

137

326

326 326

1,257
1,846

3,656

5,094

6,717

9,037

9,626

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2021 2022 2023 2024 2025

2025הספק נוסף שיוסדר לצורך עמידה ביעדי  אחר תרמו סולאר רוח קרקעי. וי.פי דו שימושי. וי.פי

תחילת  

הקמה

נוספים  2,017MW-כנדרשת הקמה של 
(ו על דגרדציה"מ170בתוספת 1,846)



עמידה ביעדים

טיפול  
באתגרים  

הבטחת 
הקמת  

הספק נוסף

מימוש  
הפוטנציאל  

הקיים

מטרות תכנית העבודה
מיקוד –תכנית העבודה 



פרקי התכנית

You can simply impress your audience and add a 

unique zing and appeal to your Presentations.      

Your Text  Here

אתגר הרשת

תפעול המערכת ויציבותה

אסדרתימתווה 

מיקוד –תכנית העבודה 



אתגרים

2017-2021
תמיכות+ שוק תחרותי 

2022+ 2010
הליכים תחרותיים Feed in Tariff

אסדרתימתווה 
אסדרתימתווה 



אסדרות עיקריות
שנה

1212121212חציון

אסדרת שוק למתקנים ברשת ההולכה

החלת כללי השוק על מתקני אנרגיות מתחדשות

אסדרת שוק למתקנים ברשת החלוקה

הליך תחרותי להגנה למתקנים קרקעיים ברשת 

החלוקה

הליך תחרותי מס' 1 להגנה למתקנים דואליים 

ברשת החלוקה

הליך תחרותי מס' 2 להגנה למתקנים דואליים 

ברשת החלוקה

אסדרה תעריפית למתקנים בשימושים דואליים 

במתח נמוך

הליך תחרותי להקמת מתקני ייצור בשטחי 

מקורות

הליך תחרותי להקמת מתקן אשלים 3

הקמת מתקן דימונה

יבוא חשמל ירוק

20222023202420252026

צפי הקמהתחילההחלטהפרסום לשימוע

2,016 
MW 

נוספים

אסדרתימתווה 



אתגר הרשת

אתגר הרשתאתגרים

תכנית פיתוח לרשתות ההולכה והחלוקה 01

02

03

04

05

הוספת מתקני אגירה

מיצוי הרשת הקיימת

אסדרות אזוריות

הנגשה ושקיפות



אתגר הרשתאתגרים
שנה

1212121212חציון

תכנית פיתוח לרשת ההולכה

תכנית פיתוח לרשת החלוקה

הליך להקמת מתקני אגירה ברשת ההולכה

הליך תחרותי להוספת אגירה במתקנים קיימים

עקרונות לשילוב חח"י באגירה

פרמיה אזורית

פעולות למיצוי הרשת

צעדים לשקיפות והנגשת המידע

20222023202420252026

צפי הקמהתחילההחלטהפרסום לשימוע

אתגר הרשת

צפי הקמהתחילההחלטהפרסום לשימוע

צפי הקמהתחילההחלטהפרסום לשימוע



אתגר תפעול הרשת

אתגר תפעול הרשת ויציבותהאתגרים

מערך הייצור הקונבנציונלי  שינוי משטר ההפעלה של  01

02

03

04

שילוב מתקני אגירה

לתעשייהז"תעועדכון 

פיתוח שוק שירותים נלווים



שנה

1212121212חציון

החלת כללי השוק על מתקני אנרגיות מתחדשות

הליך להקמת מתקני אגירה ברשת ההולכה

הליך תחרותי להוספת אגירה במתקנים קיימים

עקרונות לשילוב חח"י באגירה

עדכון תעו"ז

פיתוח שוק שירותים נלווים

20222023202420252026

צפי הקמהתחילההחלטהפרסום לשימוע

אתגר תפעול הרשת ויציבותה

אתגר תפעול הרשת

צפי הקמהתחילההחלטהפרסום לשימוע



תכנית עבודהגאנט
עבודהגאנטתכנית , לסיכום

שנה

1212121212חציון

אסדרת שוק למתקנים ברשת ההולכה

החלת כללי השוק על מתקני אנרגיות מתחדשות

הליך הגנה למתקני יצור ברשת ההולכה

אסדרת שוק למתקנים ברשת החלוקה

הליך להקמת מתקני אגירה ברשת ההולכה

הליך תחרותי להגנה למתקנים קרקעיים ברשת 

החלוקה

הליך תחרותי מס' 1 להגנה למתקנים דואליים 

ברשת החלוקה

הליך תחרותי מס' 2 להגנה למתקנים דואליים 

ברשת החלוקה

אסדרה תעריפית למתקנים בשימושים דואליים 

במתח נמוך

הליך תחרותי להוספת אגירה במתקנים קיימים

פרמיה אזורית

עקרונות לשילוב חח"י באגירה

הליך תחרותי להקמת מתקני ייצור בשטחי 

מקורות

הליך תחרותי להקמת מתקן אשלים 3

הקמת מתקן דימונה

יבוא חשמל ירוק

תכנית פיתוח לרשת ההולכה

תכנית פיתוח לרשת החלוקה

עדכון תעו"ז

פעולות למיצוי הרשת

צעדים לשקיפות והנגשת המידע

צפי הקמהתחילההחלטהפרסום לשימוע

אסדרה
2026 2022202320242025

צפי הקמהתחילההחלטהפרסום לשימוע

צפי הקמהתחילההחלטהפרסום לשימוע



2025פוטנציאל עד סוף 

פוטנציאל
/  סך ההספק הזוכה 

(DC)רשום 
תאריך מימוש מרבי

1,2552022תשובות חיוביות–אסדרה תעריפית דו שימוש 

7202023-2024*טרם קיבלו תשובת מחלק–אסדרה תעריפית דו שימוש 

22-יול265**1' הליך תחרותי גגות ומאגרים מס

22-אוק282' הליך תחרותי גגות ומאגרים מס

23-יול3522' הליך תחרותי גגות ומאגרים מס

22-אוק360אסדרה למתקני גגות ומאגרים שאינם נכללים בהליכים תחרותיים

22-אוק3312' הליך תחרותי קרקעי מס

22-אוק4256' הליך תחרותי קרקעי מס

22-אוק390אסדרה למתקנים קרקעיים שאינם נכללים בהליכים תחרותיים

24-ספט312הליך תחרותי מתח עליון

23-אוק1336' אגירה מס+ PVהליך תחרותי 

24-מרץ21,218' אגירה מס+ PVהליך תחרותי 

24-יול1978' הליך תחרותי דואלי מס

23-אוקPV252-מכרז אשלים 

22-מרץ109עמק הבכא-רוח 

23-פבר189רוח בראשית

41אחר–מתחדשות 

7,397הכלסך 

וואט-מגה7,000–2025פוטנציאל עד סוף 



פוטנציאל השטח והספק אנרגיה מתחדשת-מיפוי

2,656
3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591

1,867
2,975

4,177
5,017

5,928
6,663 7,363 7,973

567

1,376

2,078

2,807

3,576

4,368

4,945

5,510
6,045
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C
פריסת ההספק בכלל פוטנציאל השטחים



לרבות מעקב, הגשת המלצות למנגנון הוליסטי להקמת מתחדשות הקמת צוות בינמשרדי ומיפוי תהליכים

פוטנציאל השטח והספק אנרגיה מתחדשת-מיפוי

-גגות קטנים 
ו"ק630מתחת 

23%

מעל -גגות גדולים 
ו"ק630

11%

מאגרי מים
20%

וולטאי-אגרו
9%

דו שימוש נוסף
14%

קרקעי
20%

צבא
3%

,הקיימיםהתנאיםבהינתן

80%-כ2030שנתבסוף
יהיההשטחמפוטנציאל

20%-כורקדואליבשימוש
.פתוחיםבשטחיםיותקנו



הקמת צוות בינמשרדי ומיפוי תהליכים

הדרך להשגת היעד-מיפוי

פי  -מיפוי על
שנים וסוגי שטח

רשת
רגולציה

שטח



לרבות מעקב, הגשת המלצות למנגנון הוליסטי להקמת מתחדשות

צעדי מדיניות להשגת היעדים-איך מגיעים ליעד

תחומיביןהחלוקה
שטח,רגולציה-הפעולה

מנתעלכימראה-ורשת
ישהפוטנציאלאתלממש
הערוציםבשלושתלפעול

.במקביל



הנדרשת לקידום אנרגיה מתחדשת מפוזרת בין שלל גורמים ולכן מצריכה שיתוף פעולה בין השחקנים השוניםהסמכות

שיתוף פעולה כמפתח להצלחה



One Stop Shop

אחציון 
2022

חציון ב
2023

חציון ב
2022

חציון א
2023

חציון א
2024

חציון ב
2024

טיוב ונהלי שירות  
לרגולטורים

י"חח-טיוב רגולציה

PVחיוב התקנת 
(בנייה חדשה)

PVחיוב התקנת 
(תעשייתי-מסחרי)

מיפוי וגיוס הרגולטורים

לרבות מעקב, הגשת המלצות למנגנון הוליסטי להקמת מתחדשות הקמת צוות בינמשרדי ומיפוי תהליכים

הטמעה  "עקרונות על"גיבוש 

ליווי הבניית תהליכי שירות מול חברת חשמל והגדרת זמני שירות

הרחבת החיוב לבנייה חדשהחיוב הקמה על מבני חינוך

החלת חיוב ותחילת יישוםמיפוי מתקנים וסקטורים רלוונטים

רשויות מקומיות 
(רגולציה)

קידום רשויות מקומיות כספקיות חשמל דרך תאגידים כלכליים

הקמת פורום קבוע ליזמי אנרגיות מתחדשות לטובת העלאת חסמים ואתגרים ופתרונם  פורום יזמים

צעדים עיקריים בתחום הרגולציה  -איך מגיעים ליעד



צעדים עיקריים למיצוי השטח  -איך מגיעים ליעד

חציון א
2022

חציון ב
2023

חציון ב
2022

חציון א
2023

חציון א
2024

חציון ב
2024

וולטאי  -אגרו

רשויות 
מקומיות

41א "תמ

א לפיילוטים"קידום תמ
החרגה משטחי משבצת
וקידום אסדרת מקרקעין

א רוחבית"קידום תמ

קידום הקצאת שטחים לרשויות המקומיות בתחומי ישובים עירוניים עבור אנרגיה מתחדשת   רשויות מקומיות

מגבלת השטח

41קידום תכנון מפורט של אתרי תמא 

בחינה מחודשת של מגבלת השטח

גיבוש תכניות פעולה לקידום אנרגיה מתחדשת
תחילת יישום

ייצוג בוועדות 
המשנה המחוזיות

קביעת נציג אנרגיה בוועדות המשנה לאנרגיות מתחדשות של הוועדות המחוזיות 



צעדים עיקריים לקידום הרשת -איך מגיעים ליעד

פיתוח הרשת 

חציון א
2022

חציון ב
2023

חציון ב
2022

חציון א
2023

חציון א
2024

חציון ב
2024

גיבוש ויישום צעדים שיאפשרו הקמה יעילה ומהירה כפי שגובשה בתוכנית הפיתוח של נגה-הצאת הקמת הרשת 

ו  "ק161א כוללת לקווי "קידום תמפיתוח הרשת 

פיתוח הרשת 
שמירת רצועות לתשתיות הולכה

פיתוח הרשת 
השלמת מסמך עקרונות תכנוני להטמנת קווי מערכת ההולכה לייעול ההליך התכנוני  

זיהוי וטיפול בחסמים שעולים בביצוע הקמת הרשת-( רשת)ועדה להסרת חסמים פיתוח הרשת 

מקסום משאבי  
הרשת

מקסום משאבי  
הרשת

קידום תכנית לפרויקטי אגירה באזורים שיוגדרו כבעלי עדיפותבחינת תכנית תמריצים להקמת מערכות סולאריות באזורי הביקוש

ליווי וקידום כלים לניהול דינאמי וחכם של הרשת

מקסום משאבי  
הרשת

קידום פיילוטים למתחמי אנרגיה עצמאייים



פוטנציאל השטח והספק אנרגיה מתחדשת-מיפוי
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פריסת ההספק בכלל פוטנציאל השטחים



פרסום תכנית  
הפעולה

-2023פברואר 
סטטוס ביצוע  
ובחינת עדכון  

התכנית

-2023ספטמבר 
שיתוף רב מגזרי  

על התקדמות  
התכנית  

-2024פברואר 
סטטוס ביצוע  
ובחינת עדכון  

התכנית

דצמבר  -יולי
גיבוש צעדי    -2024

-המדיניות ל
2025-2029

בהתאם למצב  
המשק

פרסום עדכון  
תכנית הפעולה  
וסטטוס עמידה  

ביעדים ובצעדים

2022-מאי 

01 02

0304

05 06

2025ינואר 

מבט קדימה–המשך התהליך 




