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 : תקציר .1

שכנות כמו בין ישראל לבין מדינות רשתות החשמל חיבור  מ היבטים שונים הנגזרים מוצגים במאמר זה

 המפרץ לאור ההתפתחות ביחסים בין המדינות.ירדן קפריסין או מדינות 

הכוללת  סקירה היסטורית מקומית וגלובלית של התפתחות החיבורים החשמליים בין מדינות   המאמר מציג

 את הפרויקטים הגדולים שהוצעו ותוכננו לאורך השנים ואת החיבורים שבוצעו בפועל.

ת המתקבלת מחיבור רשתות חשמל בין מדינות ואת האתגרים הכרוכים בחיבור  את התועל המאמר סוקר

 שכזה וכן מציגה פרויקטים זהים בסדר הגודל לזה של ישראל שכבר נעשו בעולם.

ומחפשת להציג  לחיבור רשת החשמל עם שכנותיהאת האפשרויות העומדות בפני ישראל  ןבוח מאמרה

אפשרויות אלו ביחס לאלטרנטיבות השקעה אחרות על סמך מחקרים ועל סמך ין ב מתצורה אופטימלית  

 מדידות ומודלים שנעשו במסגרת העבודה.

העתידיות   תבהתאם לתכניובישראל בחינה מעמיקה של התאמת הייצור והצריכה  נעשתה במסגרת המחקר

 הדורשות הפחתת פליטת גזי החממה ומעבר לייצור באנרגיות מתחדשות. 

מתקני ייצור בטכנולוגיות שונות לעומת צרכנים עם מאפיינים שונים על מנת ליצור ב  ותתוך התחשב

תאום בין שעות הצריכה והייצור עד כמה שניתן ובכך למקסם את התועלת האפשרית מחיבור למדינות 

 שכנות. 

  את היתרונות והחסרונות בחיבור רשת החשמל לעומת אלטרנטיבות חדשות העומדות כיום ןבוח מאמרה

 על הפרק בטכנולוגיות אגירת אנרגיה שונות.  

 נותנות דגש על האתגרים הנלווים לחיבור רשתות החשמל.  מאמרהמסקנות העולות מה

 : קריותיע מסקנות

חיבור אופטימלי צריך להיעשות בין מקור צרכנות בעל אופיין של גרף צריכה יומי התואם   •

מקום הייצור וכך לאפשר עדיפות באנרגיה בלמקור הייצור. דבר זה מחייב שימוש באגירת 

הסתמכות מלאה על אותו מקור. אחרת תצטרך המדינה להשקיע בבניית גיבוי בטכנולוגיה 

 קונבנציונלית לכל יצרן של אנרגיה מתחדשת. 

היכולת להגיע למודל סחר חופשי בחשמל בין יצרנים פרטיים במדינה אחת לצרכנים פרטיים  •

הכולל סבסוד גבל מאוד בגלל מבנה שוק חשמל שונה באופן מהותי מוכמו ירדן במדינה שכנה 

 מדינה ולכן רצוי להתמקד רק בחיבור מוגבל בין מתקנים מוגדרים. 

הפרשי שעות הזריחה והשקיעה המשתנה בין המדינות המועמדות לחיבור לרשת החשמל של  •

היתרון המובהק  ישראל לא עולה על הפרש של שעתיים, הפרש זמן זה אינו רב ולא נותן את 

הגלום בחיבור בין אזורי זמן שונים המאפשר ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות במהלך כל שעות 

בין  הפער לקיזוז קצב עלייתהיממה. למרות זאת קיים מענה מסוים הנובע מהפרש השעות 

ומהווה אחד מהאתגרים המשמעותיים הנדרשים   הצריכה והייצור המאפיין את שעות הערב

 .  יעדי מעבר לאנרגיות מתחדשותמעמידה ב 
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 מבוא  .2

מעין הצעת מחקר לצורך ומהווה  אינו עומד על הפרק כעתבדיקה ראשונית של פרויקט ש מתאר  הז מאמר

 .לחיבור חשמל למדינות האזור המשך הבדיקה על מנת להציע אפשרות זו כאשר יבשילו התנאים

 מדינות ובתוך כך מהן היתרונות והחסרונות.ראשית נבין מה המטרה בחיבור רשתות חשמל בין 

באופן פשוט ייצוא ויבוא של חשמל בין מדינות לא אמור להיות שונה ממכירה וקנייה של כל סחורה  

אחרת וכן החיבור של התשתיות לכאורה לא אמור להיות שונה מחיבור של כבישים מסילות רכבת אשר 

שרים ליהנות ממשאבים הקיימים אצל כל אחת מגדילים את היכולת של מדינות לסחר חופשי ומאפ

 מהמדינות המחוברות. 

 היתרונות בחיבור רשתות חשמל רבות ונמנה כאן חלק מהן: 

כמו במקרה של פגיעה   חיבור רשתות חשמל מאפשר גיבוי חשמלי בין מדינות בעת הצורך •

 . במקורות הייצור של מדינה אחת בשל אסון טבע מקומי מלחמה או דלדול משאבים 

חיבור רשתות חשמל מאפשר לייצר מודלים מסחריים המאפשרים את הוזלת עלויות החשמל על   •

יצרנים וכן הוזלת פרויקט הקמה בשל דירוגי אשראי שונים בין מדינות הידי כניסת תחרות בין 

 ימות. ה כספית ייעודית עבור מדינות מסותמיכאו 

חיבור רשתות חשמל מאפשר להגדיל את אחוז השימוש באנרגיות מתחדשות ברשת החשמל בכך  •

 שהוא מחבר בין אזורים בעלי אופי אקלימי שונה.

חיבור רשתות חשמל גלובלי מאפשר אף לנצל את ההבדל בשעות היום בין אזורים שונים   •

 ושעות רוח.  בהיבטים של שעות אור

 רבות אף הן:החסרונות בחיבור רשתות חשמל 

 . אחרת כל ההשקעה יורדת לטמיון יציבות אזוריתב הכרחה •

החיבורים בדרך כלל מבוצעים בפריפריה של המדינה בה התשתית מוגבלת כאשר מוקדי   •

 הצריכה והייצור נמצאים לרוב בחלק הפנימי והמוגן יותר של המדינה.

  לסנכרן רשתות חשמל שונות הנשלטות על ידי ניהול מערכת שונה.האתגר הטכנולוגי  •

 רקע היסטורי:  .3

אפשרות לחיבור רשתות החשמל ה ה על הפרק תהועל 1995עם חתימת הסכם השלום מול ירדן  •

 בין אילת לעקבה ואף בוצעו הכנות לכך מהצד הישראלי. 

בין עקבה לטאבה, המיועד להיות חלק מחיבור רשתות החשמל  נחנך חיבור חשמלי 1999בשנת  •

 500ק"ו בצד הירדני ו 400החיבור בוצע בכבל תת ימי  של המדינות הערביות ובינן לאירופה.

על פי התכנון המקורי, אמורה הייתה ישראל  . 2008ק"ו בצד המצרי ובוצע בפועל בשנת 

 ביעו תמיכה מפורשת בכך. להשתלב ברשת האזורית, אף שהמדינות הערביות לא ה

ק"ו   400בוצע חיבור בין רשת החשמל של ירדן לבין הרשת של סוריה במתח  2001בשנת  •

 . עם תחילת מלחמת האזרחים בסוריה 2012הפסיק לפעול בשנת אולם חיבור זה 

פורסם בעיתון דבר כי נערכה פגישה בין יזמים מישראל מצרים   ,25.08.2020בתאריך   •

 . הסינית 'לונגי'נה של שיתוף פעולה אזורי של רשתות חשמל בחסות חברת לבחי והאמירויות

על הקמת חוות ייצור  הסכם בין ישראל לירדן  the markerפורסם ב  17.11.2021בתאריך  •

כאשר  בשטח ישראל  בשטח ירדן ומתקן התפלת מים הכולל גם אגירה  פוטו וולטאית חשמל

 טכנולוגית החיבור. טרם פורסם וגם לא  גודל החיבור
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 : על הפרקאפשרויות העומדות  .4

 אסיה'-פרויקט לחיבור חשמלי בו ישראל נוטלת חלק מרכזי הינו 'מגשר אירו-אסיה- מגשר אירו •

 

 

ק"מ, המורכב משלושה  1,518ימי באורך כולל של -אסיה הוא כבל חשמל תת-מגשר אירו •

 ק"מ, יחבר בין ישראל לקפריסין.  310מקטעים. מקטע ראשון, כבל באורך 

- ק"מ, וכרתים תחובר לרשת החשמל הכלל 879קפריסין תחובר לאי היווני כרתים בכבל שאורכו 

 גיע לתחנת הכוח אספרופירגוס ביוון. ק"מ שי 329ירופית באמצעות כבל באורך א

יש לציין  ק"מ. 3ק"מ במעמקי הים, וחלקים ממנו יגיעו לעומק של  2- רוב הכבל יונח בעומק של כ 

: כי צויןבדיונים על היתרונות במגשר  צוע והוא נבחן ע"י משרד האנרגיה.שהפרויקט בפועל לא ירד לבי

קוט“ש לשנה. כלומר, אם הקו יעלה מיליארד דולר, מיליארד  16מגוואט ניתן להעביר  2,000בקו של 

אף  אך -עות(ש  8,000 -כל השנה )כ  load base יםזה בהנחה שעובדו .סנט לקוט“ש 6המשמעות היא 

ובמידה ושתי המדינות בעלות אופי ייצור וצרכנות זהה למעשה לא יזרום כל זרם   עובדת כךתחנת כוח לא 

 .בקו 

 2030לשנת של כלכלת סעודיה הקרוב הקשורים בעתיד באזור אחד המיזמים המעניינים -ניאום •

ואמורה   ק"מ בלבד מהעיר אילת 200במרחק פחות מ הנבנית כיום העיר ניאוםא בניית הו

מתוכננת להתבסס על ה. 'ניאום' מיועדת להיות עיר להשתרע עד מרחק עשרות ק"מ מאילת

 30אנרגיות מתחדשות בלבד. החיבור הקרוב האפשרי בין אילת לערב הסעודית מרוחק בסה"כ  

ייב מערכת של גיבויים ייצור באנרגיות מתחדשות מח 100%התבססות על  ק"מ מהעיר אילת.

שת הזמינה היא בעיקר שמש וגם  האנרגיה המתחד, וגם בגיבוי ממקורות ייצור שוניםגם באגירה 

 ובמידה ויבשילו התנאים תהיה אפשרות רלוונטית לחיבור. רוח

 חיבור בין ישראל לירדן.   •

 . 17.11.2021בעדיין אין מספיק נתונים על הפרויקט המשותף בין ישראל לירדן שפורסם 
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  בעולם  פרויקטיםדוגמה ל .5

  .המקשר בין אפריקה לאירופה מעבר למיצר גיברלטר  1.4GW ACכרגע יש קו כפול אחד של 

 

 

 

 

 

 

 

הביקוש לאנרגיה באזור הים התיכון צפוי  ,(OME) בינתיים, על פי מידע מהארגון  לאנרגיה ים תיכונית

תכנית - של קיבולת נוספת החזויה ב  20GWולכן   2006, בהשוואה לרמות 2025עד  50%-לגדול ב 

צופה כי בכדי   OME -רק יגרד את פני השטח של מענה לצרכים עתידיים. ה הסולארית הים תיכונית

יהיה  GW 106מתוכם  GW 191לענות על הגידול בביקוש, האזור יצטרך לבנות כושר ייצור נוסף של 

יש לשדרג משמעותית את תשתית הרשת הקיימת כדי בצפון ולשם כך  GW 85 -בדרום ובמזרח ו

להתמודד עם עלייה בצריכה זו בכדי להבטיח ביטחון אספקת אנרגיה באזור ולהקל על שילוב האנרגיה 

 . ממקורות שונים לסירוגין

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפת הפרויקטים הקימים והמתוכננים באירופה

ניתן לראות כיום את בצבע כחול מקווקו  בין החיבורים המתוכננים באירופה   AQINDמתוך האתר של 

 . אסיה-מגשר אירו
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 טכנולוגיה  .6

 ת חשמל יכולה להתבצע בשני אופנים.הטכנולוגיה לחיבור רשתו

 חיבור סינכרוני של רשתות או חיבור באמצעות ממירים. 

עירוב רשתות בפשטות החיבור ובהוזלת החיבור  יתרונות בחיבור סינכרוני קיימים בתווכים קרובים של 

היות והחיבור למעשה לא דורש דבר מלמד מכשירי מדידה ומיתוג ובמידה ויש שינוי ברמת המתח גם  

 השנאה. 

דבר שמחייב הקמה   ACוהמרה חוזרת ל  DCכאשר מדובר בחיבור באמצעות ממירים נדרשת המרה ל

נרגיה גדולים יותר לעומת מצב בו לא נדרשת השנאה ברשת של שתי תחנות מיתוג יקרות יותר ואיבודי א

 ינכרונית.ס

 ק"מ  500כ או יוון  ק"מ 1000מעל  חיבור לאיחוד האמירויות עבור 

 בהתאם לגרף למעלה. ACמדובר במרחק שאינו מתאפשר בטכנולוגיה 

 וביניהם  HVDCקיימים מספר אתגרים לפיתוח בכבלי 

 רגישות הבידוד לטמפרטורה  •

 הורדת התנגדות טרמית של הבידוד  •

 רגישות החומר להיפוך קוטביות •

 יכולת לביצוע טסט ומדידות לאורך הכבל. •

במקרים בהם קיים פער שעות של היממה ניתן למדוד את כמות האנרגיה העוברת בין המדינות כמו 

  אין פער שעותשבוצע בניתוח עבור מקשר בין צפון אמריקה ואירופה המוזכר לעיל אולם במקרים בהם 

המודל פחות ניתן  הנבדק כאן כמו במקרה של בריטניה וצרפת או במקרה של ישראל וסעודיה משמעותי

ניתן לתמחר את הפרויקט רק ביחס  לכן וובהסכמים תפעוליים בין המדינות  סחר  לחיזוי והוא תלוי בהסכמי

 . לפרויקט אגירה זהה

רה בהיבט של אמינות המערכת בשל היכולת לתת מענה  לחיבור חשמל בין מדינות קיים יתרון על פני אגי

 , ארוך טווח למקרה של פגיעה בתשתית לעומת יכולת של אגירה המוגבלת למספר שעות

הבעיה בביסוס מודל אמינות במקרה של ישראל ומדינות שכנות הוא חוסר היציבות באזור שאינו ניתן  

 דל כלכלי. לחיזוי ולחכן החישוב שלו הוא יותר משאלת לב מאשר מו

 תעריפי החשמל מושפעים מגורמים רבים ולא בהכרח משקפים את העלות עצמהבנוסף 

 לצורך הקמת תחנות כוח.מחיר הקרקע  •

 ולתפעול. כוח אדם לצורך הקמת תחנות כוחמחיר  •

 מחיר האשראי הניתן להשקעות ומחירי הביטוח על התחנות,  •
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 הדלקים בהם המדינה משתמשת שינויים בערך המטבע המקומי ביחס למחירי  •

כל אלו ועוד יוצרים תמונה מורכבת של חיזוי כדאיות וקביעת ערך אחיד למחיר החשמל בין שתי מדינות 

באופן שהחיבור יהיה כדאי לשתי המדינות ולא ייווצר מצב בו מדינה אחת נהנית מתעריף מוזל ביחס  

 לסבסד את שכנתה. לייצור החשמל המקומי בעוד שהמדינה השנייה צריכה 

תעריפי החשמל במדינה כמו ירדן משתנים בין לקוחות פרטיים או תעשייתיים הנהנים מסבסוד  לדוגמה 

ממשלתי לפי מחיר דיפרנציאלי הגדל בהתאם לצריכה, דבר זה לא מאפשר שוק פתוח בין יצרנים פרטיים  

שמל דבר שאינו מיועד לבדיקה ישראל לבין לקוחות פוטנציאליים בירדן ללא שינוי כל משק החלדוגמה מ 

 בעבודה זו.  

 העוגנים הקבועים הנבדקים בעבודה זו הם פיזיקליים והם הבסיס לכל תעריף חשמלי. 

כמות האנרגיה העוברת בין מדינה למדינה לפי יכולת העברה שעות פוטנציאליות להעברה בהתאם לגרף 

 הצריכה בכל מדינה והפרשי שעות השמש.

יעמוד על   אירו אסיההיקף החיבור המקסימלי במגשר מיועד בין ישראל לאירופה לפי המפורסם בחיבור ה 

2GW .   

הפרשי השעות הקיימים בין זמני זריחה לשקיעה בין הקצה המזרחי של רשת כזאת במדינות המפרץ לבין 

 הקצה המערבי ביוון יוצר מערכת עם הפרש זמני שמש של שעה וחצי.

בצריכה נמוכה בהם קיימת שמש במדינות המפרץ אך אין צרכנות בצד השני שעות הבוקר מאופיינות 

ואילו זמני השקיעה מאופיינות בצרכנות גבוהה בהם קיימת שמש פחות אפקטיבית בצד המערבי של  

 המערכת ובצד המערבי אין כלל שמש.

 ל תפעושל  אופטימליות .7

 חיתוך פסגת הייצור 7.1

יחידות העובדות באופן קבוע בנקודת עבודה אופטימלית עד כמה ייצור החשמל בתחנות מתבסס על 

 שניתן. 

ואילו עומס צריכה   ואף לדומם יחידות חוסר בביקוש מצריך את המערכת להפעיל טורבינות בריקם

 דורשת מהמערכת להתאמץ ולהשלים את החסר. 

-ות 'זריזות' כאשר נדרשת תגובה מהירה למילוי הפער בין ייצור לצריכה נדרשת הפעלה של יחיד

 שיא הצריכה.-שמטרתן לקזז את ה'פיק'

 עלות הקמת והפעלת יחידות אלו גבוהה ונצילותן האנרגית נמוכה.

התבססות על חיבור ממדינה זרה לקיזוז פסגות אפשרי בשעות בהן קיים פער בין ייצור לצריכה במדינות  

רב אלא אם החיבור ימשיך מעבר  אלו ולא יהיה זמין בשעות השיא העונתי במקרה של ישראל ומדינות ע

 ליוון גם לרשת האירופית. 

 גיות מתחרות וטכנול  7.2

 . המתחרה העיקרית לצורך בחיבור חשמלי למדינות שכנות היא טכנולוגיית אגירת אנרגיה

 את הפונקציות הבאות: אגירה אפקטיבית יכולה לאפשר
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 1 טבלה

 חיבור למדינות סמוכות מענה של  אגירהפונקציות של 

קיים יתרון לחיבור למדינה שכנה ממנה ניתן   גיבוי זמני לרשת החשמל 

 לקבל גיבוי מלא בהתאם לגודל החיבור 

גילוח הפסגה ביום וטיפול בעומס השיורי  

 בשעות הלילה

לא אפשרי במדינות בעלות צרכנות ומקורות 

 ייצור דומים 

הספק קיים באגירה  ייצוב מתח ותיקון מקדם 

 מבוססת סוללות

 AC/DCרלוונטי בהתבססות  על ממירי  

 לרשת החשמל HVDCבמעבר מכבלים 

תרומה לעתודה סובבת במקרה של אגירה 

 שאובה

 רלוונטי לחיבור בין מדינות.פחות 

אפקטיבי רק בשעות בהן אין חפיפה בשעות  .נצילות התחנותהגדלת 

 העומס 

משמעותי היות והעננות לרוב לא נפרסת על   התפוקה הסולרית טיפול בתנודתיות של 

 פני כל מרחב הייצור בשטח כל כך גדול

מהווה אתגר משמעותי בגלל השפעות על   ייצוב התדר 

 הרשת במקרה של ניתוק פתאומי 

 

חיבור בין מדינות יכול לתת מענה טוב לחלק מהנושאים אך בהנחה וגם המדינות השכנות יתבססו יותר  

ר על ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות האתגרים עמם צריכה רשת החשמל להתמודד יחייבו פתרונות  ויות

 אגירה אפקטיביים גם לצורך חיבור בין מדינות. 

יש לציין כי שילוב אגירה ברשת החשמל נכון ליום כתיבת המאמר עדיין נמצא בשלבי פיתוח ולא מיושם  

בגלבוע וסוללות אגירה בתחמש המסייעים בייצוב התדר ומסייעים  ברשת החשמל למעט אגירה שאובה 

 מעט בנצילות אך לא מורידים את שיא הביקוש.

 התאמה בין ייצור לצריכה:  7.3

חיבור בין מדינות דורש השלמת צורך של אזור אספקה אחד  לאזור ייצור מקביל אחרת אין משמעות  

 . .יומיומית לחיבור החשמלי מלבד היותו גורם גיבוי

תאמת אופיין מתקן ייצור למתקן צריכה באופן אופטימלי יכולה להקל על הרשת ולמנוע את חוסר  ה

 ההתאמה הצפוי להחריף ככל שההתבססות על אנרגיות מתחדשות תגדל.  

המתארת את העומס על הרשת בשעות היום לעומת   הפער בין הייצור לצריכה מתואר ב'עקומת הברווז'

 . שעות הערב בהן אין ייצור מהשמש

 מקורות אנרגיה משמש ורוח. הפער הולך ומחריף ככל שגדלה ההתבססות על 

20- מתוך דוח המשרד לאיכות הסביבה  ''עקומת הברווז-איור 
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ייצור סולארי והתפלה 21/12/2020

כ צריכה התפלת מים"סה

קטורהPVייצור MWכ "סה

 בדיקה שנעשתה במהלך המחקרמתוך  -מערכת ייצור ממתחדשות וצריכה של מתקן התפלהאיור 
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 אמינות המערכת 
 הוספה של אלמנט ייצור או צריכה למערכת החשמל מחייב בדיקה של השפעתו על יציבות המערכת.

בשלב הראשון ועד   MW500כ  במקרה שלנו מדובר על חיבור של יצרן שהופך לצרכן בהספקים של

GW2  ירדן או קפריסין. ל בחיבור אפשריבשלבי ההמשך בהתאם לפרסומים וההצהרות 

 ממערכת הייצור בישראל לכל צד.  10-20%מדובר על סדר גודל של כ

בידי ניהול המערכת מצד ישראל התרחיש של ניתוק לא  היות והחיבורים של מקורות אלו אינו נמצא רק 

צפוי נמצא בסיכון גבוה כאשר ההשפעה של נפילה של מקור ייצור בסדר גודל כזה תגרום ליציאה מאיזון  

 של יציבות התדר והמתח של רשת החשמל.

 .  AC/DCהתרומה של החיבור לזרמי הקצר במערכת הינה מוגבלת בהנחה ומדובר על חיבור ממירי 

 -המערכת מבוססת אנרגיות מתחדשות ואגירה בזמן שקיעה ללא הגיבויתמונה של 

הקושי שמתגלה במערכת כזאת מראה תנודות מתח קיצונית גם במשטר עבודה רגיל מכיוון שמערכת 

יכול להיות שאיננה מבוססת סוללות הייצור מתבססת על שעות השמש,הגיבוי לייצור מתחנת אגירה 

 נפילה פתאומית .על פות חמתוכנן לזמני המעבר אך לא יכול ל

 כלליות  מסקנות .8

 קה ראשונית של אפשרות לחיבור בין ישראל לבין מדינות המפרץ. בעבודה זו בוצעה בדי

בהיבט של האינטרס הישראלי והאזורי  בשל הצורך בגיבוי והטמעת ייצור באנרגיות מתחדשות ובהתאם  

צורך התכנות   באופן תאורטי וממירי מתח ניתן להראות   HVDCלטכנולוגיה הקיימת בשוק לכבלי 

 וכדאיות לחיבור שכזה.

ת יש לתת את הדעת על כל ההשלכות של מהלך כזה ובחינתו אל מול האלטרנטיבות של אגירת  לצד זא

 אנרגיה.
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וצרכנות  במערכת PVסכימה של ייצור 

משולבת
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זמינות המערכת

התמתנות
בקצב נדרש  

להשלמת 
הפער

 בדיקה שנעשתה במהלך המחקר מתוך  -מערכת ייצור ממתחדשות וצריכה אופיינית משולבתאיור 
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המודל של ייצור חשמל בירדן אל מול צריכתו בצורה של הטפלת מים בישראל יכול להיות אופטימלי  

 למתקן הייצור. מלאה של אגירה לחיבור של רשתות החשמל במידה וקיימת יכולת 

פלים  תניתן לראות בתוצר של מפעל התפלת מים לצורך העניין סוג של אגירת אנרגיה במידה והמים המו

 ל עובד בהתאם לזמינות החשמל של מתקן הייצור במדינה השכנה. נאגרים והמפע

מומלץ לבחון חיבור   כגורם המייצר יציבות על ידי אינטרס משותף על מנת לעמוד ביעד חיבור תשתיות

במידה ואכן הוא  בשלב ראשון והרחבתו בהדרגה בהיבטים תפעוליים צנוע שאינו מאתגר את המערכת 

 .יוכיח את עצמו כמוצלח וכדאי

חיבור אופטימלי צריך להיעשות בין מקור צרכנות בעל אופיין של גרף צריכה יומי התואם למקור הייצור.  

דבר זה מחייב שימוש באגירת אנרגיה בעדיפות במקום הייצור וכך לאפשר הסתמכות מלאה על אותו  

של אנרגיה  מקור. אחרת תצטרך המדינה להשקיע בבניית גיבוי בטכנולוגיה קונבנציונלית לכל יצרן

 מתחדשת. 

 

היכולת להגיע למודל סחר חופשי בחשמל בין יצרנים פרטיים במדינה אחת לצרכנים פרטיים במדינה  

שכנה כמו ירדן מוגבל מאוד בגלל מבנה שוק חשמל שונה באופן מהותי הכולל סבסוד מדינה ולכן רצוי 

 להתמקד רק בחיבור מוגבל בין מתקנים מוגדרים. 

 

והשקיעה המשתנה בין המדינות המועמדות לחיבור לרשת החשמל של ישראל לא  הפרשי שעות הזריחה

עולה על הפרש של שעתיים, הפרש זמן זה אינו רב ולא נותן את היתרון המובהק הגלום בחיבור בין אזורי  

זמן שונים המאפשר ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות במהלך כל שעות היממה. למרות זאת קיים מענה 

 ע מהפרש השעות לקיזוז קצב עליית הפער בין הצריכה והייצור המאפיין את שעות הערב. מסוים הנוב

 ביבליוגרפיה  .9

 טכניון-דו"ח של מכון שמואל נאמן

isolation-energy-Israels-Breaking-43-Forum-https://www.neaman.org.il/Energy 

 מאמר הבוחן קישור רשתות גלובלי 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2096511718300446 

 ניאום

https://www.geektime.co.il /city-neom / 

 מתוך אתר כלכליסט 

3875935,00.html-https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L       

 מדגריד 

-interconnecting-grids/medgrid-magazine/smart-https://setis.ec.europa.eu/publications/setis

mediterranean   

9.1.1 AQIND 

https://aquind.co.uk/   

 

https://www.neaman.org.il/Energy-Forum-43-Breaking-Israels-energy-isolation
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2096511718300446
https://www.geektime.co.il/neom-city/
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3875935,00.html
https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-magazine/smart-grids/medgrid-interconnecting-mediterranean
https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-magazine/smart-grids/medgrid-interconnecting-mediterranean
https://aquind.co.uk/

