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ישראל ממשיכה להקים תחנות כוח מזהמות ויקרות  
בניגוד למגמה בעולם 

אנרגיותמבוססחשמללייצורלכתמרחיקאסטרטגימעברמובילותOECD-המדינות•
שלהןהאקליםמאסטרטגייתכחלקוזאתמתחדשות

מוקדמתואףחדשותפוסיליותכוחתחנותלהקמתתכניותנעצרותזוממגמהכחלק•
קיימותתחנותשלסגירתן

בהיקףחדשותגזיותכוחלתחנותתכניותמקודמותבישראלבעולםלנעשהבניגוד•
מגוואטיםאלפישלמצטבר

המשקשלהתלותאתמקבעתולכןשנה30-כתישארהיוםהמוקמתכוחתחנתכל•
ויקריםמזהמיםבדלקים

שקליםשלרביםבמילארדיםנאמדתאלותכניותלמימושהצפויההמשקיתהעלות•

הפועלות במחזור פתוח" פיקריות"כ "התחנות המזהמות ביותר המתוכננות לקום הן ת•



של תחנות כוח  מגוואטיםאלפי מקודמות בישראל 
גזיות בשנים הקרובות

מגוואטהתכנוניבהליךשלב סוגשם תחנה
360אושרפיקרצומת אנרגיה

70.5אושרפיקר)תמר(תחנת מישור רותם 

690בתכנוןפיקריות3)הרחבה(אלון תבור 

73אושרקוגנרציה/ מ או פיקר "מחזגתקריתאלון מרכזי אנרגיה 
675אושרמ או פיקר"מחזשורק

1,160בתכנוןמ או פיקר"מחז2000שגיא 
1,160בתכנוןמ או פיקר"מחז)חבר(מבואות גלבוע  

1,740בתכנוןמ או פיקר"מחז)בית שאן(צבאים 
480בתכנוןמ או פיקר"מחזבית שמש,הר טוב

780בתכנוןמ"מחזקסם אנרגיה
530לקראת דיון להפקדהמ או פיקר"מחזרותם OPCתחנת 
650לקראת דיון להפקדהמ או פיקר"מחז)הרחבה(דוראדתחנת כוח 
800המלצה לתכנן-בדיקה תכנונית מ"מחזחדרה OPCהרחבה 

910בדיקת תסקירמ"מחזא"רדינג ת
400אושרמ"מחז)מפעלי נייר אמריקאים(חדרה , י"מנא

430אושרמ"מחזישראל פאוור
1300אושרמ"מחזריינדיר

73אושרקוגנרציהאי פי פי רמת גבריאל
73אושרקוגנרציה/ מ "מחזאי פי פי אלון תבור

12,355מתוכנן  /אושרכ הספק קונבנציונלי "סה



אגירת אנרגיה בשילוב אנרגיה מתחדשת  
כתחליף לתחנות כוח גזיות

?  לא יעילות ומזהמותפיקריותמדוע הקימו בעבר תחנות כוח •

לשמירה על  התנודתיות של האנרגיה המתחדשת מצריכה גמישות טכנולוגית ותפעולית 
מהגמישות הנדרשתחלקמספקות פיקריות–אמינות אספקת החשמל 

)בעיקר סוללות(בטכנולוגיות זמינות לאגירת אנרגיה פיקריםמגמה עולמית להחלפת 

לרשתמלאהותפעוליתטכנולוגיתגמישותלספקהיוםכברזמינותאגירהטכנולוגיות•

פיקריתכוחלתחנתתחליףמהווהשעות4שלבהיקףאגירהמתקן,החשמלרשותפיעל•

לספקמסוגליםאינםשפיקריםנוספיםחשוביםיתרונותאנרגיהלאגירת•

מחזמיותכוחתחנותגםלהחליףמסוגלמתחדשתלאנרגיהאגירהביןשילוב•

האגירהמתקניבהתקנתאקספוננציאליתלעליהמובילהבמחיריםהמהירההירידההמשך•



צפויה  וסוללות PVבמחירי הירידה המהירה 
להימשך גם בעשור הקרוב
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העולמית בעשור הקרובבהספק האגירה 300%-של כגידול 



תוצאות
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מפיקר' אג8-אגירה עם סולארי זולה ב-היום 
מ"ממחז' אג11ו מפיקר' אג17-אגירה עם סולארי זולה ב–2025
מ"למחזביחס ' אג18-ולפיקרביחס ' אג25פער של –2030

הון ותפעול קבוע עלות צריכת דלק עלות עתודה סובבת עלות תפעול משתנה תחנת כוח עלות התנעה עלויות חיצוניות

2025-ובמפיקראגירה בשילוב סולארי זולה כבר היום 
מ"ממחזתהיה זולה גם 

חלקה היחסי  
של אגירה



תחנות כוח פיקריות מסוגלות להחליף סוללות 
ואף לספק שירותי מערכת נוספים

גילוח פסגה ושיטוח עקום העומס השיורי 

טיפול בתנודתיות של התפוקה הסולרית

ים"תחליף להפעלות מרובות של מחזמ

ייצוב תדר ותרומה לעתודה סובבת

ייצוב מתח ותיקון מקדם הספק

הפחתת עומס ברשת ההולכה

VV
VV
VV

XV
XV
XV



מילארדים למשקתחסוך פיקריותבמקום PV+ מתקני אגירה 

2030-ב₪מיליון900-וכ2025-בח"מלש300-כ)זיהוםעלויותללא(ישירשנתיחיסכון•

.)'אג1(2030-במהתעריף2.5%-וכ2025-במהתעריף1%שלחיסכון•

)מהוון(₪מיליארד9-כפיקריותבמקוםPV+סוללות4,000MW-כמהקמתמשקיחיסכון•

ולחסוךחדשיםמים"מחזהקמתגםלמנועיכולותPV+אגירהמתקני
למשקשקליםמיליארדיעוד



מסקנות מרכזיות

לטובתן יגדל  והפער פיקריותמתחנות כוח יותר למשק אגירה זולים מתקני כבר כיום 
.  במהירות במהלך העשור הזה

אוויר והן עדיפות בכל פרמטר תפעולי וטכני על תחנות מזהמיסוללות אינן פולטות 
כוח 

שקלים למיליארדי מתקני אגירה במקום תחנות כוח יצטבר החיסכון למשק מהקמת 
בעשור הקרוב

אגירה ושכלול הביצועים שלהן מייתרות את הצורך בעלויות המשך הירידה המהירה 
בהקמת תחנות כוח חדשות



המלצות למדיניות משק החשמל

מתקני  במקומן ולהקים , פיקריותובפרט , כוח חדשותיש לעצור את קידומם של תחנות 
מתקנים סולארייםאגירה בשילוב 

הנדרשים ליציבות  כלל שירותי המערכתיש לאפיין ולהגדיר טכנית ותפעולית את 
;ושרידות מערכת החשמל

מכרזים תחרותיים המתמחרים את האיכות והכמות של כל /יש לגבש תכנית לאסדרות
.  אחד משירותי המערכת הנדרשים למיקסום התועלת המשקית

אנרגיות למעבר למשק חשמל מבוסס מחזון ארוך טווחהחלטות אלו צריכות להתקבל כחלק 
מתחדשות



תודה על ההקשבה



,  זולה כיום מהתקנת יחידה גזית חדשה) CEP(חלופת אנרגיה נקייה 
תהיה זולה אף מעלות התפעול של היחידות הגזיות 2033ומשנת 

Rocky Mountain Institute: מקור



מקורות מידע וגופים שסייעו בעבודה

•IEA
•BLOOMBERGNEF
•IRENA
•NREL
•Rocky Mountain Institute
רשות החשמל•
ר דן וינשטוק"דחברת החשמל•



בחינה טכנית מערכתית-שיטת העבודה 

בחינת שירותי מערכת אשר מסופקים על ידי תחנות כוח  
פיקריות

בחינת שירותי מערכת נוספים שפיקרים אינם מסוגלים לספק  
אך סוללות כן

הביצועים של הסוללות בכל סוג שירות מערכת מושווים לאלו  
.  של פיקרים



ניתוח כלכלי–שיטת העבודה 

כל חלופה נבחנה בהשוואה להקמה וייצור ביחידות מחזור פתוח-נבחנו שני תרחישים מרכזיים 

. אשר יוקמו באופן ייעודי לאספקת חשמל זהPVסוללות הנטענות בחשמל ממתקני •
זאת בשעות השפל בהן ישנו עודף , מ קיים"סוללות הנטענות בחשמל אשר יוצר במחז•

.  קיבולת ייצור במשק

:והפרמטרים הבאיםEIA-התייחסות לעלות הייצור המשוקללת על בסיס מתודולוגית ה

עלויות הקמה ותפעול קבוע•
עלויות תפעול משתנות ועלויות דלק•
עלות התנעת יחידות מחזור פתוח•
עלויות חיצוניות ופליטות מזהמים•

הניתוח בוצע לכל חלופה מנקודת מבט משקית

ניכוי העברות כלכליות בתוך המשק ובפרט מיסים והיטלים על דלקים•
.  הפנמת עלויות חיצוניות•



סוללות יכולות להחליף תחנות כוח פיקריות 
וגם שירותי מערכת נוספים

גילוח פסגה שיטוח עקום העומס השיורי  

טיפול בתנודתיות של התפוקה הסולרית

ים"תחליף להפעלות מרובות של מחזמ

ייצוב תדר ותרומה לעתודה סובבת

ייצוב מתח ותיקון מקדם הספק

הפחתת עומס ברשת ההולכה

.אספקת חשמל לרשת בשעות השיא•

-mustמניעת קיטום סולארי הנובע מהספק •
runגבוה.

מ במשך  "אספקת חשמל עד להאצת מחז•
.עליית העומס השיורי לקראת שיא הביקוש



סוללות יכולות להחליף תחנות כוח פיקריות 
וגם שירותי מערכת נוספים

גילוח פסגה שיטוח עקום העומס השיורי  

טיפול בתנודתיות של התפוקה הסולרית

ים"תחליף להפעלות מרובות של מחזמ

ייצוב תדר ותרומה לעתודה סובבת

ייצוב מתח ותיקון מקדם הספק

הפחתת עומס ברשת ההולכה

ספיגת עודפי ייצור והשלמת חוסרי ייצור  •
.הנוצרים על ידי תנאי מזג האוויר משתנים

צמצום הדרישה לעתודה סובבת ועתודה  •
.במערכת' מהירה מיתר יח



סוללות יכולות להחליף תחנות כוח פיקריות 
וגם שירותי מערכת נוספים

גילוח פסגה שיטוח עקום העומס השיורי  

טיפול בתנודתיות של התפוקה הסולרית

ים"תחליף להפעלות מרובות של מחזמ

ייצוב תדר ותרומה לעתודה סובבת

ייצוב מתח ותיקון מקדם הספק

הפחתת עומס ברשת ההולכה

ויעיליציב , מאפשר משטר הפעלה אופטימלי•
.מ"ביחידות המחז



סוללות יכולות להחליף תחנות כוח פיקריות 
וגם שירותי מערכת נוספים

גילוח פסגה שיטוח עקום העומס השיורי  

טיפול בתנודתיות של התפוקה הסולרית

ים"תחליף להפעלות מרובות של מחזמ

ייצוב תדר ותרומה לעתודה סובבת

ייצוב מתח ותיקון מקדם הספק

הפחתת עומס ברשת ההולכה

הוספת הספק לרשת אם התדר יורד או הגדלת  •
.העומס אם התדר עולה

צמצום דרישות לעתודה סובבת מהיחידות •
.הפוסיליות



סוללות יכולות להחליף תחנות כוח פיקריות 
וגם שירותי מערכת נוספים

גילוח פסגה שיטוח עקום העומס השיורי  

טיפול בתנודתיות של התפוקה הסולרית

ים"תחליף להפעלות מרובות של מחזמ

ייצוב תדר ותרומה לעתודה סובבת

ייצוב מתח ותיקון מקדם הספק

הפחתת עומס ברשת ההולכה

סוללות בסיוע ממירים חכמים מזריקות או •
סופגות הספק ריאקטיבי אל הרשת וממנה 

.לשמירה על המתח

סוללות משתמשות בממיר אלקטרוני להמרת  •
מאפשר שליטה על –זרם ישיר לזרם חילופין 

.מקדם הספק

חיסכון השקעה בקבלים וייעול תפקוד מערכת  •
.ההולכה



סוללות יכולות להחליף תחנות כוח פיקריות 
וגם שירותי מערכת נוספים

גילוח פסגה שיטוח עקום העומס השיורי  

טיפול בתנודתיות של התפוקה הסולרית

ים"תחליף להפעלות מרובות של מחזמ

ייצוב תדר ותרומה לעתודה סובבת

ייצוב מתח ותיקון מקדם הספק

הפחתת עומס ברשת ההולכה

אגירת עודפי חשמל סולארי לפני הכניסה •
לשנאי או לקו ההולכה בעת עומס על 

.  הקווים

ייעול השימוש ברשת ודחיית השקעות  •
.  שדרוג קווים

מצמצם מגבלות רשת להקמה וקליטה של  •
.  מתקנים סולאריים

להיות מסופק ללא יכול אינושירות זה •
.וכיום מחייב שדרוג הרשת, מערכות אגירה
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