
 יו"ר הרשות   

 

30 June 2020 

 ח' בתמוז, התש"פ

00385620: סימוכין  

 

 לכבוד
 ד"ר יובל שטייניץ

 שר האנרגיה
 

 ,שלום רב
 

 
 הנדון: היוועצות בדבר ההשלכות של הגדלת יעדי הייצור באנרגיות מתחדשות

 

א לחוק משק 21פנית לרשות החשמל בבקשה לקיום היוועצות בהתאם לסעיף  17/12/2019ביום  .1
 .2030החשמל טרם קביעת עקרונות מדיניות בדבר הגדלת יעד הייצור מאנרגיות מתחדשות לשנת 

 

בפנייתך ביקשת שהרשות תבחן את ההשלכות הנובעות מקביעת יעדי ייצור באנרגיות מתחדשות  .2
. בפרט ביקשת שהרשות תבחן, בין היתר, את פוטנציאל השטח הזמין, את 30%או של   25%של 

ההשלכות על פיתוח משק החשמל ואת היבטי העלות הנובעים מעקרונות המדיניות. עוד ביקשת 
 נדרשים על מנת שניתן יהיה לעמוד ביעדים שייקבעו.  לבחון אילו צעדים

 

בהמשך לפנייתך, הרשות בחנה בחודשים האחרונים היבטים שונים הקשורים ליעדי הייצור  .3
מאנרגיות מתחדשות. בין היתר מופו השטחים הזמינים לצורך עמידה ביעדים וההשלכות של 

ר, לרבות סל הדלקים הצפוי, רמת קביעת הידע על פיתוח רשת ההולכה ועל פיתוח מערך הייצו
הזיהום וההשפעה על משטר ההפעלה. בנוסף ביצעה הרשות ניתוח שמפרט את העלויות ואת 
התועלות השונות הנובעות מהגדלת היעד וכן בחנה אילו צעדי מדיניות נדרשים לשם עמידה 

 ביעדים המוצעים. 
 

היא מדיניות המאזנת  2030בשנת ייצור באנרגיה מתחדשת  30%הרשות סבורה כי קביעת יעד של  .4
בין שאיפותיה של ישראל לעמוד בשורה אחת עם מדינות העולם בהיבטי אנרגיות מתחדשות 
והצורך להפחית את זיהום האוויר המשקי לבין העלויות, ההשלכות והאתגרים הנובעים מכך. על 

. קביעת 2025בשנת  20%-17%מנת להגדיל את הוודאות לעמידה ביעד, מוצע לקבוע יעד ביניים של 
יעד ביניים תסייע להמשיך את התנופה הקיימת בתחום ותבטיח פריסה מאוזנת יותר של ההספק 

 הנדרש על פני השנים.
 

, נעה בין שלושה 30% -מהניתוח עולה כי העלות העודפת לצרכן החשמל כתוצאה מהגדלת היעד ל .5
לויות המוכרות בתעריף מסך הע 3%-1% -לתשעה מיליארד שקלים. לשם המחשה, מדובר בכ

החשמל בתקופת המודל. הוספת התועלת מצמצום זיהום האוויר מביאה לטווח של בין עלות 
מיליארדי  8 -מיליארדי שקלים בתרחיש העלות העודפת המרבית, לחיסכון של כ 4 -עודפת של כ

 שקלים בתרחיש העלות העודפת המינימלית. 
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הניתוח הכמותי לוקח בחשבון את עלויות ההקמה של המתקנים באנרגיות מתחדשות ואת עלויות  .6
פיתוח הרשת לצורך הקמתם, ומצד שני את החיסכון כתוצאה מהפחתת השימוש בדלקים, 
מצמצום זיהום האוויר ומהחיסכון בפיתוח מערך הייצור הקונבנציונלי. יש לציין כי קיימות 

ת שלא ניתן היה לכמת במסגרת הבחינה ובהן השלכות על הביטחון האנרגטי עלויות ותועלות נוספו
עקב ביזור מתקנים, חיסכון באיבודי אנרגיה ברשת, השלכות סביבתיות הקשורות לטיפול 

 בפאנלים הסולריים ובמתקני אגירה ועוד. 
 

פי ניתוחי  מעבר לעלות, יש להדגיש כי מדובר ביעד שאפתני שעמידה בו תהווה אתגר משמעותי. על .7
משמעותה עמידה ביעד של הספק מותקן  30%-הרשות, הגדלת יעד הייצור באנרגיות המתחדשות ל

וואט עד לסוף העשור, יותר מפי חמישה מהספק האנרגיות המתחדשות -אלף מגה 16 -בהיקף של כ
ישראל לאחת המובילות העולמיות בשיעור הייצור  שהותקן עד היום. יישום היעד יהפוך את 

למרות היתרונות הכלכליים של ייצור סולארי ומאפייני האקלים ולארי מתוך סך הייצור. הס
בישראל, קיימת מורכבות רבה בניהול מערכת חשמל המסתמכת באופן כמעט בלעדי על מקור 
אנרגיה מתחדשת אחד בלבד, בפרט סירוגי )שאינו ניתן לשליטה על ידי מנהלי הרשת ואינו בעל 

 כושר אספקה רציף(.
 

פיתוח רשת החשמל מהווה תנאי הכרחי ליישום היעדים. על כן, נדרש לגבש בהקדם תכניות פיתוח  .8
למערכת המסירה ולרשת החלוקה שתיתן מענה לקליטת ההספק הנדרש. בנוסף, היות וקיימים 
חסמים משמעותיים לפיתוח הרשת ומכיוון שהליכי התכנון לשם כך אורכים זמן רב נכון להיום, 

תכנית להסרת חסמים, להאצת פריסת הרשת ולייעול ההליכים התכנוניים למתקני נדרש לקדם 
רשת. ללא טיפול רוחבי ומערכתי, רשת החשמל לא תוכל לקלוט את תוספת המתקנים הנדרשת 

 לשם עמידה ביעד.
 

לשם עמידה ביעד יש להשתמש בכמות משמעותית מאוד של שטחים לצורך התקנה של מתקנים  .9
כי נושא זה עלול להוות את המכשול העיקרי בפני עמידה ביעדים. מתוצאות סולאריים, ונראה 

הערכת הפוטנציאל ניתן ללמוד כי קיים בישראל פוטנציאל שטח מספק שיאפשר עמידה ביעד של 
. עם זאת, היקף הפוטנציאל שמופה הוא בעל יתירות מצומצמת באופן יחסי וכדי לעמוד ביעד 30%

. נדרש להגדיל ולמצות את פוטנציאל השטח על ידי צעדים כגון יש למצות אותו כמעט עד תום
וולטאים כשימוש נלווה בתכניות, יצירת -הקצאת קרקעות מדינה, הטמעה של מתקנים פוטו

וולטאים בבניה חדשה -וודאות ליזמים בנוגע לתנאים לשימוש בקרקע, חיוב התקנת מתקנים פוטו
 ומחלפים, חניונים, מאגרי מים וייעודים נוספים(.ומיצוי פוטנציאל השטחים הדואליים )כבישים 

 

שילוב ייצור סולארי בהיקפים משמעותיים מהווה אתגר לניהול מערך הייצור ולשרידותו. לשם  .10
התמודדות עם האתגרים בניהול מערך הייצור, יש צורך להטמיע ולהפעיל מגוון כלים אשר יסייעו 

פים משמעותיים, הוספת גמישות למערך בהיערכות מערך הייצור ובהם הוספת אגירה בהיק
הייצור באמצעות שינוי התמהיל הקונבנציונלי, שינוי משטר ההפעלה של היחידות הקונבנציונליות 

 הקיימות במערכת, ניהול ביקושים, ואף קיטום של הייצור הסולארי בשעות שיא הייצור. 
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לשם התאמת מערך הייצור מומלץ כי ייקבעו עקרונות מדיניות בנושא קריטריון האמינות הנדרש  .11
 במשק בהינתן היעד שייקבע. בנוסף, יש לבחון לעומק את נושא אגירת החשמל ואת אופן ההטמעה 
של מתקני אגירה באופן מיטבי בהתאם להתפתחות הטכנולוגית, למחירי האגירה ולצרכי המשק. 

 לבחון את התועלות משילוב טכנולוגיות אחרות ובפרט אנרגיית רוח. עוד מוצע
 

העמידה ביעד כרוכה באתגרים רבים הנוגעים בין השאר בהיבטים תכנוניים, סביבתיים, פיננסיים  .12
וטכנולוגיים, אשר מתאפיינים בהשפעה מכרעת על משק החשמל. בין ההשפעות הבולטות על 

הישירות והעקיפות הנובעות משילוב אנרגיות מתחדשות  המשק ניתן למנות את תוספת העלויות
במערכת ומגולמות בתעריף החשמל המשולם על ידי כלל הצרכנים, כמו גם את ההשפעות על 
יציבות ושרידות מערכת החשמל, על הביטחון האנרגטי, על הקצאת משאב הרשת ועוד. על אף 

רדי הממשלה ושחקנים נוספים צעדים רבים שכבר קודמו והמאמצים הרבים שהושקעו מצד מש
בשילוב אנרגיות מתחדשות, קיימים עדיין מגוון חסמים ואתגרים. הגדלת היעד תחייב מאמץ 
ושיתוף פעולה חוצה מערכות לטובת מגוון צעדים של ייעול הליכים, צמצום חסמים ויצירת 

 תמריצים.
 

ממצאיה. הדו"ח הוא אציין כי הרשות תפרסם דו"ח מפורט המסכם את בחינת הרשות ואת  .13
תוצאה של עבודה מאומצת של הצוות המקצועי ברשות החשמל. בהכנת הדו"ח השתתפו אגפים 
שונים של הרשות והוא כלל שני הליכי שיתוף משמעותיים עם הציבור, במסגרתם התקבלו מאות 

ים תגובות מעשרות גופים שונים. הרשות תמשיך לבחון בעתיד הקרוב את ההיבטים השונים הנובע
מהגדלת היעדים על מנת ליישם את עקרונות המדיניות בצורה הטובה ביותר, לרווחת צרכני 

 החשמל בישראל.
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