
שווקים חדשים לאגירת אנרגיה בישראל



2022אביב -תמונת מצב 

בשעות הצהריים בחודשי האביב  

מסך  30%-האנרגיה המתחדשת היא כ

הייצור

-להשנתי זאת בשעה  שהיקף הייצור 

(  לפי תחזית רשות החשמל)2022

....בלבד10.8%יעמוד על 



Fast Forward… spring 2028:
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עומרי כספי ימריא הלילה לחלל לפגישות עם  

נשיא הגלקסיה
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!הפועל תל אביב אלופת המדינה

2028

ח"תשפ –ההספק הסולארי המותקן במשק 
13-14GWעומד על –בהתאם ליעדים 

היקף הייצור בשעות הצהריים עומד 
מהצריכה100%על 

קרובה לאפס–הרזרבה בפסגה 

הייצור  :כשברמה שנתית-וכל זאת 

...  בלבד27%במתחדשות הוא 

(מהנמוכים בעולם המערבי)

100

6,152239



?כמה זה חריג
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עמד הייצור השנתי  2021בשנת 
EU-הממוצע של אנרגיות מתחדשות ב

39%על 

בשנה  ביום הטוב ביותרהיקף הייצור 
54%עמד על (9.5.2021)

,  מים, רוח, שילוב של אנרגיית שמש
הופך את שילוב האנרגיה –ופסולת 

המתחדשת לפשוט יותר ותנודתי פחות



נמוך באנרגיות מתחדשות-מקום גבוה באנרגיה סולארית : 2025ישראל 
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PV(2021)-ייצור חשמל ב-( IEA)סוכנות האנרגיה העולמית 

במדינות נבחרות( 2000-2026)צפי ייצור אנרגיה מתחדשת : בלומברג



אגירה:הפתרון



,הולכה,השנאה,חלוקה:לאורך הרשתמצטברהאגירה חוסך תשתיות באופןמתקנישילוב
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:על פני שרשרת הייצור ההולכה והחלוקה" מפוזרות"האגירהתועלות•

מצב מוצא
:עמידה ביעדים

שדרוג רשתחלופת 

:עמידה ביעדים

אגירהחלופת 



החריף הנדרש בייצור בשעות הערבRamp-האגירה הכרחית לפתרון ה: בנוסף

יוצר ביקוש שיורי בצורת  האיזון הקיים בישראל בתמהיל האנרגיה המתחדשת חוסר •

בין שעות היום לשעות הערב, חריגה" עקומת ברווז"

האנרגיה המתחדשת יכולים לפתור בעיה זו ללא  תמהילגיווןאואנרגיהאגירתרק•

!צורך בקיטום ניכר
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תועלות האגירה לא מתומחרות בתעריפי השוק: הבעיה

:באמצעות אסדרת השוקמתומחר( כ"ת)החסכון ברכיב ההון •

הוא יכול , כ קונבנציונלית"חוסך הקמת ת–מתקן אגירה מייצר בפסגה כאשר•

למכור את החשמל שהוא מייצר לצרכנים בתעריפי פסגה

באסדרות הרשותמתומחר אינובהשנאההחסכון•

באסדרות הרשותאינו מתומחר החסכון בחלוקה •

באסדרות הרשותאינו מתומחר החסכון בהולכה •

באסדרות הרשותאינה מתומחרת התועלת בתפעול הרשת •
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אין שום תמריץ להפעלתה-שבהם האגירה נחוצה יותר מכל בשעות:האביבפרדוקס

בשל הביקושים הנמוכים  –במהלך האביב מגיע הצורך התפעולי באיזון המערכת לשיא •

והייצור הסולארי הגבוה

לא קיים: בעונה זואגירהמתקןשלולפריקהלטעינההכלכליהתמריץ–להיוםנכוןאך•
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רכיב הייצורהביקוש השייריעקום



-בעולם צריכה להתחרות במתקנים קונבנציונלים כמקובל Stand Aloneאגירה 

עם פרמיה לחסכון ברשת
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–טכנולוגיה -במקום מכרזי: שינוי השיטה•

טכנולוגים-מכרזים על

 Capacity)בדומה למקובל בשווקי הספק •

Markets ) מנגנון –בבריטניה ובצרפתDe-

rating מתקן אגירה למתקן  " משווה"אשר

קונבנציונלי לפי היקף שעות האגירה

הטכנולוגיותכלמכרז פתוח על זמינות בין •

, הולכה)על חסכון ברשת פרמיה לאגירה •

(חלוקה, השנאה



(Ancillary Services)איזון וייצוב רשת , יצירת שוק לשירותי מערכת
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כאחת המדינות  ובכך ניצבת ישראל –כיום מסופקים שירותי איזון הרשת וייצוב תדר על ידי חברת החשמל •

:שאינה מקיימת שוק דינאמי לאספקת שירותים אלוהיחידות בעולם

•FCR" /Fast reserve / "“Dynamic Containment”–0.5בטווח של , תגובה מהירה לשינויים בתדר-

דקות15-ושימור הספק זה ל, שניה להגעה להספק מקסימלי1

•aFRR /“Secondary Reserve”–"דקות  5/10/15הגעה להספק מקסימלי תוך , של תגובה" מעגל שני

דקות15/30-ושימורו ל

•"Tertiary reserve”–דקות ושימורו  30-הגעה להספק מקסימלי תוך כ, מעגל שלישי של תגובה

לכשעתיים

"(לרדת"וגם " לעלות"יכולת , זמן תגובה מהיר)לאגירה יתרונות מובנים ומכריעים באספקת שירותים אלו •

באופן המאפשר למתקני  , לשירותים אלוושעתיים, יומיים, שוטפיםהסטנדרט העולמי נע לכיוון מכרזים •

ולספק שירותים אחרים בבלוקים אחרים, אגירה לספק אותם בבלוקים מסויימים



1

תודה רבה


