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 םילהנמ ריצקת

 תורוקממ לארשיב היגרנאהמ 30% רוצי לש דעי העבק לארשי תנידמ

 קפסהב םייראלוס םינקתמ לש המקה בייחמ דעי .2030 תנשב םישדחתמ

 8 ךותב רבחלו םיקהל שרדנ ,ירק .וז הנשל דע טאוו הגמ 17,000 כ לש ללוכ

 .2022 תנש דע תשרל רבוחש קפסהל רבעמ טאווגמ 12,000 דוע םינש

 קלח .דעיב הדימעל יזכרמ םסח תווהל יופצ תשרל רוביחה רגתא יכ ןמתסמ

 ירוזאב םייראלוס םינקתמ תמקה דודיע תועצמאב רותפל ןתינ תשרה רגתאמ

 ירוזאמ קחרה אצמנ המקהל םיחטשה לאיצנטופ תיברמ םלוא ,הכירצה

  .רוביחל תקפסמ תשר תיתשת בייחמו הכירצה

 תללוכ רשא ,למשחה קשמ חותיפל תיביטרגטניא תינכות הגיצה הגנ תרבח

 תשדחתמה היגרנאה דעיב הדימע םשל תשרה לש בחרנ חותיפ םג ראשה ןיב

 אל ןיידע ןונכתה יכילהת תינכותה יביכרמ רכינ קלחב ,םלוא .]2022 ,הגנ[

 םינש רשעכ ךשמיהל יושע ןונכתה ךילהת יכ דמלמ רבעה ןויסינו ,ומלשוה

 תויופצה תויודגנתההו ןונכתה ךילהת ,רמולכ .]2021 ,למשחה תושר[ עצוממב

 .דעיב הדימעה תא בכעל םילולע ,הז ךילהתב

 תנמ לע ,תשרה תלעפהו ןונכת לע שדחמ הבישחל םינוויכ העיצמ וז הדובע

 תונימא תחטבה ךשמה ךות ,םיפסונ תשדחתמ היגרנא ינקתמ רוביח רשפאל

 .למשחה תקפסא

 תשרה לש הלעפהה תסיפת תא ןכדעל תונמדזההו ךרוצה

 תויתשתו תוכרעמ לש דוקפתל יחרכה יאנת איה הנימא למשח תקפסא

 לע םויכ תססובמ תשרה לש הלעפהה תסיפת לארשיבו םלועב ןכלו ,תוינויח

 :דוסי תונורקע השולש

 ךכ תקפסמ תוריתי םע םויה תננכותמ תשרה -N-1)( תונימא ןוירטירק .א

 גורחל ילבמ למשחה תא קפסל היהי ןתינ תשר ביכרב הלקת לש הרקמבש

 וז השיג .)N-1 ןוירטירק( םירתונה תשרה יביכר לע רתומה סמועהמ

 הכלוהה תשרב הלקת לש הרקמב םינכרצ קותינש הנבהה לע תססובמ
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 עונמל ידכ תשרב תוריתי לע רומשל ףידע ןכלו ,דבכ ילכלכ ריחמ לעב אוה

  .הלקת לש הרקמב םינכרצ קותינ

 ילהנמל םויה דע – םיווקה לע רתומה סמועה תעיבקל הריהז השיג .ב

 רבטצמה םוחה סמוע לע תמא ןמזב עדימ היה אל )TSOs( הכלוה תותשר

 (rating) וקה לע רתומה  סמועה תא עובקל לבוקמ ןכלו תשרה יווק לע

 יכ החיטבה וז השיג .תונועה יפוליח םע ןכדעתה רשא ןוציק שיחרת יפל

 .ןוציק יאנתב םג תרתומה הרוטרפמטהמ גורחי אל וקה

 הגירחל איבי ףסונ רוצי ןקתמ רוביח וב הרקמ לכב – תשרה חותיפ דודיע .ג

 ,ןוציק שיחרתל עבקנש סמועה ףסמ הגירחל וא ,תונימאה ןוירטירקמ

 גורחל ילבמ ףסונה רוביחה תא רשפאל ידכ תשרה חותיפל תינכות השבוג

 תא דדועל ידכ םייפירעת םיצירמת ועבקנ למשחה תרבחל .םינוירטירקהמ

 .תשרה חותיפב העקשהה

 תלעפהו חותיפ לע םישדח הבישח ינוויכ 1םלועב םישבגתמ תונורחאה םינשב

 קפסהב תשדחתמ היגרנא ינקתמ רבחל ךרוצהמ םיעבונ ולא םינוויכ .תשרה

 הריגא תייגולונכט תוחתפתהל ליבקמב ,רצק ןמז קרפ ךותב יתועמשמ

 .םינוכיסה לש לוהינו תשרה בצמ לש הדידמ תורשפאמה תויגולונכטו

 תמייקה תשרה יוצימל םיעצומ םינוויכ

 ךוראה ןמזה ךשמ לע רשגל יושע םמושיי רשא ,ןורתפ ינוויכ גיצמ הז ךמסמ

 תשרה תלוביק לש רתוי בוט יוצימ תועצמאב ,תשרה תמקהלו ןונכתל שרדנה

 ולא תונורתפ לש םמושיי ,דועו תאז .הקפסאה תונימאב עוגפל ילבמ ,תמייקה

 תינכותש ךכ ,דיתעב חתופתש תשרל םיפסונ םינקתמ רוביח רשפאל םג יושע

 .2030 תנש רחאל םיפסונ םינקתמל םג הנעמ ןתית חותיפה

 

1 . [CIGRE,  2016] ,  [EUROPEAN COMMISS ION ,  2017] ,  [DOE,  2019] ,  [ENTSO-E,  2020] ,  [FERC,  2020] .   
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 :תוירוגטק שולשל םיקלחנ םיעצומה הבישחה ינוויכ

 ;םינוכיסה לש לכשומ לוהינ ךות – תשרה תסמעהל םינוירטירקה ןוכדע .א

 ;תשרה תלוביק יוצימל הריגאב שומיש .ב

 לש םושיי דדועל ידכ למשחה תרבח לש םיצירמתה הנבמ תמאתה .ג

 .תונורתפה

 תשרה תסמעהל םינוירטירקה ןוכדע

 םשל תומדקתמ תויגולונכטב שומיש - )Dynamic Line Rating )DLR .א

 ,לעופב וקה תעיקשו תרוטרפמט יפל תשרה תולבגמ לש תימאניד העיבק

 ןוגרא יפל .הנוע לכב ןוציקה יאנת יפל דיחא סמוע ףס תעיבק םוקמב

 רבכ תולשב ולא תויגולונכט ,ENTSOE ,הפוריאב הכלוהה תותשר ילהנמ

 ןכסל ילבמ 20% -כב תמייקה תשרב סמועה תא לידגהל תורשפאמו ,םויה

 תכרעמה להנמל קפסי ולא תויגולונכטב שומיש .למשחה תכרעמ תא

 תשרה לע סמועה םהב םירוזא תוהזל רשפאיו תשרה בצמ לע םינותנ

 ולא תויגולונכטב שומיש לש תויאדכה תא קודבל ץלמומ .רתי ןוכיסל איבמ

 .לארשיל ינייפואה ריוואה גזמ יאנתב

 תונימאה ןוירטירק תמאתה ורשפאיש םייגולונכט םיאנת םודיק .ב

 הלקת לש הרקמב תשדחתמ היגרנא ינקתמ קותינ .תשדחתמ היגרנאל

 .תשרב תוריתי תרימש לש תולעל האוושהב תיתועמשמ לוז אוה תשרב

 היגרנא ינקתמ רוביחל רקיעב תשמשמ תשרה םהב םירוזאב ,ןכל

 ינקתמ קתנל תכרעמה להנמל רשפאל עצומ ,ןלוגה תמר ןוגכ ,תשדחתמ

 שמתשהל היהי ןתינ ,ךכ .תשרב הלקת לש הרקמב תשדחתמ היגרנא

 גורחל ילבמ ,םיפסונ םינקתמ רוביח םשל תשרב תמייקה תוריתיב

 .תשרב הלקת תעב רתומה סמועהמ

 בצמה תא חתנל םילגוסמה הטילש ינקתמ םיקהל שי הז ןוקית םשייל ידכ    

 םייטנוולרה םינקתמב רוציה תתחפה ידי לע תשרדנה תוריהמב ביגהלו

 ןכ ומכ .הסירקל םורגי אל הלקת תורקב םיווקה לע סמועה  יכ אדוול ידכ

 תיצראה המרב שרדייש תבבוסה הברזרה ףקיהל תועמשמה תא אדוול שי
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 האצותכ תשדחתמ היגרנא ינקתמ לש רוציה תתחפהל הנעמ תתל ידכ

 .הכלוהה תשרב תולקתמ

 עצומ ,ןאש תיב ש״מחת ןוגכ ,הובג שוקיב םייק םהב הנשמ תונחתב .ג

 תעיבק תעב יאנשל לעופב רבוחמה שוקיבה סמועב בשחתהל

 היגרנאה ולא םירוזאב ןכש ,תשדחתמ היגרנא לש רוביחה לאיצנטופ

 םא םג( שוקיבל ימוקמ הנעמ תנתונ תשדחתמ היגרנא ינקתמב תרצוימה

 .ש״מחתל עיגמ יראלוסה רוציה סמוע לכ אל ןכלו )יקלח

 תשרה תלוביק יוצימל הריגאב שומיש

 םהב םירוזאב ,םתברקב וא םימייק םייראלוס תודשב הריגא בוליש .א

 םירתאב הריגא בולישל ילכלכ ץירמת ןתמ –תשרב שדוג יופצ וא םייק

 לדוג תא תיתועמשמ םצמציו תשרל היגרנאה תמרזה תא ״חטשי״ ולא

 םינקתמ רוביח רשפאל היהי ןתינ ,ךכ .םימייקה םינקתמל שרדנה רוביחה

 שדוג וב רחא רוזא לכבו ןאש תיב קמעב ,הזע ףטועב ,בגנב ,הברעב םיפסונ

 תשרל הריגאה ןורתפ לש המורתה .תשדחתמ היגרנא רוביח בכעמ תשרב

  .תכרעמה להנמ תויחנהל םאתהב הקירפו הניעט תבייחמ

 הריגא בוליש םשל ןוילע חתמל רוביח לש תמייק תיתשתב שומיש .ב

 םירוביח תמקה םוקמב ,PV לש יתועמשמ קפסה שי םהב םירוזאב

 ןוילע חתמב הריגא ינקתמ תמקהל עומישה . ןוילע חתמ ירדסמו םישדח

 המקה וא תויטרפ הנשמ תונחתב שומיש בייחמ  ]ב2022 ,למשחה תושר[

 תונחתל הובג חתמב הריגא רוביח .תושדח תויטרפ הנשמ תונחת לש

 קלחמ תובושת תונתינ םויכ םהב םירוזאב למשחה תרבח לש הנשמה

 .הריגאה תמקה ךילה תא דואמ רצקלו ליזוהל רשפאי ,תוילילש

 םילדבהה לוצינ – דחא רוביחב םייראלוס תודשו חור תווח בוליש .ג

 תשרל ףסונ קפסה רוביח רשפאל תנמ לע תויגולונכטה ןיב רוציה ליפורפב

 םינקתמ לש רוביח רשפאל יושע הז בוליש .חור תווח רוביחל תדעוימה

 .ץראה ןופצב רקיעב ,טאוו הגמ תואמ לש רבטצמ קפסהב םייראלוס
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 הריגאה תלעפה ןפוא לע קלחמל תורוהל תכרעמה להנמל תוכמס ןתמ .ד

 ןפואב םיעצבתמ הקירפהו הניעטהש חיטבהל ידכ ,הקולחה תשרב םג

 .הכלוהה שרב שדוגה תתחפהל עייסמו רוציה ןוזיאל תכרעמל םרותה

  למשחה תרבחל םיילכלכה םיצירמתה הנבמ ןוכדע

 קותינ ןיגב תשדחתמ היגרנא ינקתמל יוציפה תולע יכ עובקל עצומ .א

 למשחה ינכרצ ידי לע םלושת הלקת וא שדוג לש הרקמב םינקתמה

 לש תורשפאה תא ביחרת ,וז השיג .למשחה תרבח תוסנכהמ ערגת אלו

 םהב הצק יבצמל הנעמ ןתית איהש םושמ ,םיפסונ םירוביח רשאל הרבחה

 .תשרל היגרנאה תמרזה תא רשפאל ןתינ אל

 שומיש דדועל ידכ הרבחה לש םיצירמתה הנבמ תא ןכדעל עצומ .ב

 םיצירמתל ףסונב ,תמייקה תשרה לש יוצימ ורשפאיש תונורתפב

 םושיי לש הרקמב ,ךכ .תשרה לש חותיפ םידדועמ רשא םימייקה

 התייהש האושתהמ הנהת הרבחה ,תשר יוצמ רשפאת רשא היגולונכט

 םויכ לקשנ הז גוסמ ןוקית .תפסונה תשרה חותיפב העיקשה ול הל תיאכז

 שומיש דדועל ידכ )FERC( תירבה תוצראב ילארדפה רוטלוגרה ידי לע

 .לארשיב םג ותוא לוקשל עצומו תשרה יוצימל תויגולונכטב

 

 רשא םימילשמ תונורתפב ירוביצה ןוידה תא דדועל הדעונ וז הדובע

 ךוראה ןמזה ךשמ לע רשגלו תמייקה תשרה תלוביק תא תוצמל ורשפאי

 תשדחתמה היגרנאה דעיב הדימע םשל ,תשרה חותיפ תמלשהל דע
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 רשפאל יופצ תונורתפה םושיי .םיעצומה ןורתפה ינוויכ תא תמכסמ  1 הלבט

 .םיפסונ טאוו הגמ 2000-4000 לש רוביח

 

 תשרה יוצימל תונורתפה םוכס – 1 הלבט

 יוצימל תפסותה תכרעה ןורתפ ןוויכ

 תשרה

 םושייל םיאנת

 ןוירטירק תמאתה
 היגרנאל תונימאה
 קותינ – תשדחתמ
 לש הרקמב םינקתמ
 םוקמב תשרב הלקת
 תוריתי תרימש

 םיזוחא תורשע לש תפסות
  םייקה סמועל
 

 רוביח תפסות ןלוגה תמרב
200 MW  

 

 קותינ תחטבהל היגולונכט
 .הלקת לש הרקמב םינקתמה
 םינוכיסהו לאיצנטופה לש הניחב
 .הגנ ידי לע
 הרקמ יוציפה לש תילכלכ הרדסה
 םינקתמ קותינ לש

 לש ימאניד סמוע
 תרוטרפמט יפל תשרה
 )DLR( לעופב וקה

 תפסות 20-30% דע
~1000-500   MW 
 

 תשר יבג לע םירוסנס תסירפ
 .הכלוהה
 המורתה לאיצנטופ לש הניחב
 .לארשיב ריוואה גזמ יאנתל

 שוקיבב תובשחתה
 ןתמב םינכרצה
 רוביח תובושת

 ,תפסות טאווגמ תורשע דע
 הנשמה תונחתמ קלחל
 תפסותל לאיצנטופ – כהס
 טאווגמ תואמ

 קתנל תורשפאה לש הרדסה
 רתי סמוע לש הרקמב םינקתמ

 תודשב הריגא
 וא םימייק םייראלוס
 לש הובגה חתמה דצב
 תומייק הנשמ תונחת

 רבוחמה קפסהה תלפכה
 תומייקה הנשמה תונחתל
~22000-1000 MW 

 ינקתמ תמקה דדועתש הרדסה
 חתמ דצב וא םימייק תודשב הריגא
 ש״מחת לש הובג

 חור ינקתמ בוליש
 םייראלוס םינקתמו

 דחא רוביחב

 MW 500 כ לש תפסות
 םיננכותמ םירוביחב יראלוס
 חור תווח לש

 הריגא
 בולישה לש הרדסה

 

 ,תשדחתמה היגרנאה רוביח לש בצמה תנומת תא טרפמ ךמסמה ךשמה

 ינוויכמ דחא לכל עקרהו ,הגנ תרבח ידי לע השבוגש תשרה חותיפ תינכות

 .לייעל וראותש הבישחה

 

 םיטרופמה םיאשונהמ קלחב הבישחל ףתוש היה רשא ,ףשר קרבל הדות

 .יסדנהה ץועיה לע ,הדובעב

 

 םייעקרק םינקתמב בלושת הריגא  יכ םיכירעמ ונא .טאווגמ 2000 כ לש קפסהב םייעקרק םינקתמ םירבוחמ םויכ 2

 ידי לע ברעה תועשל היגרנאה יפדוע לש הטסה תועצמאב יאנשל רבוחמה סמועל 100%-50% לש תפסות רשפאתו

 .הריגא ינקתמ
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I - 2030 תארקל תשדחתמה היגרנאה בצמ תנומת 

 רוצימ 30% ,2030 תנש דע יכ העבק 25.10.2020 םוימ 465 הלשממ תטלחה

  .םישדחתמ תורוקממ היהי למשחה

 תנשב TWh 97.2 ל עיגי לארשיב היגרנאה רוצי ,תכרעמה להנמ תכרעה יפל

 תורוקממ TWh 29 כ לש רוצי בייחת דעיב הדימעש ,ןאכמ .]2022 ,הגנ[ 2030

 .וז הנשב םישדחתמ

 םיכרד תפמ 2022 יאמ שדוחב ומסרפ למשחה תושרו היגרנאה דרשמ

 הדימע חיטבהל ידכ יכ ,הלוע הז ךמסממ  .2030 תנשב תושדחתמ תויגרנאל

 כ לש רבטצמ קפסהב םייראלוס םינקתמ 2030 תנשל דע רבחל שי דעיב

 תאז .]2022 ,היגרנאה דרשמ[ ,]א2022 ,למשחה תושר[ טאוו הגמ 17,100

 .רתויה לכל MW 320 כ לש קפסהב חור תווח ורבוחי רושעה ףוס דעש החנהב

 למשחה תושר המסרפש למשחה קשמב תשדחתמ היגרנא ידעי בצמ חוד

 תשרל רבחתהל םייופצ תיחכונה הנשה ףוס דע יכ דמלמ 2022 רבמטפסב

 -כ םכותמ ,טאוו הגמ 5000 -כ לש ללוכ קפסהב תשדחתמ היגרנא ינקתמ

 חורו םייראלוס-ומרת םינקתמ רתיהו ,םייראלוס םינקתמ טאוו הגמ 4600

  .]א2022 ,למשחה תושר[

 םייושע רשא םירגתאה תא טרפמ היגרנאה דרשמ םסרפש םיכרדה תפמ

 םירגתא טרפמ ךמסמה .תשרדנה קפסהה תפסות לש שומימ בכעל

 .תשרה חותיפ רגתאו ,הייסולכואה תופיפצ רואל חטשב רוסחמ ,םיירוטלוגר

 2030 תנשל דע יכ םיכרדה תפמב ךירעמ היגרנאה דרשמ ,ולא םירגתא רואל

 -כ לש ללוכ קפסהב םייראלוס םינקתמ ההובג תוריבסב תשרל ורבוחי

 .וז הנשב קשמל םישרדנ רשא טאוו הגמ 17,100 ךותמ ,טאוו הגמ 11,500

 םשל שרדנה יראלוסה רוציה רשוכמ 60% קר רבוחי ההובג תוריבסב רמולכ

 .]2 הלבט ,1 םישרת[ דעיב הדימע
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 שרדנ ףסונ קפסהו םייק קפסה – 2 הלבט

 רוביח יפצ 

 ףוסב תשרל

2022 

 

 ]טאוו הגמ[

 שרדנ קפסה

 2030 ףוסב

 

 

 ]טאוו הגמ[

 יופצ קפסה

 ב ההובג תוריבסב

 דרשמ יפל 2030

 היגרנאה

 ]טאוו הגמ[

 ומרת

 ראלוס

240 240 240 

 326 326 135 חור

 11500 17100 4600 יראלוס

 ]2022 ,היגרנאה דרשמ[ ,]א2022 ,למשחה תושר[ :תורוקמ    

 

 

 היגרנאה דרשמ יפל ההובג תוריבסב יראלוס קפסה – 1 םישרת

 ]2022 ,היגרנאה דרשמ[ :רוקמ

 המקהל איבהל יופצ תמייקה תוינידמה ךשמה ,היגרנאה דרשמ תכרעהל

 היגרנאה דעיב הדימע םשל שרדנה יראלוסה קפסההמ דבלב 60% כ לש

 םינקתמה רוביח תצאהל םימילשמ תונורתפב ךרוצה ןאכמ .תשדחתמה
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II - תשרה חותיפל הגנ תינכות 

 תא תרקוס ,תכרעמה לוהינ תרבח לש תיביטרגטניאה חותיפה תינכות

 תא תטרפמו ,תשדחתמה היגרנאה ינקתמ תמקהל םיילאיצנטופה םיחטשה

 םינקתמה רוביח תא רשפאל תנמ לע הריסמה תכרעמב תושרדנה תועקשהה

  .תעצומה תינכותה תא םכסמ 2 םישרת .ופומש םירוזאב ומוקיש

 

 

 תשרה חותיפ תינכות םוכיס – 2 םישרת
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 :תבייחמ תשדחתמה היגרנאה דעיב הדימעה יכ הלוע תינכותהמ

  יברעמה בגנב ו"ק 161/400 גותימ תנחת תמקה .א

 ;םויה תמייקה ו״ק 161 יווק תשרל 20%-כ לש תפסות .ב

 .םויה תומייקה הנשמה תונחת רפסמל 60%-כ ש תפסות .ג

 חותיפה יפקיה תא ונוושה ,תשרדנה תפסותה םושיי תונכתיה תא ךירעהל ידכ

 2018 תנשב חותיפה תינכותב ורשוא רשא םיפקיהל ,תיחכונה תינכותב

 םילודג תעכ םיננכותמה חותיפה יפקיה יכ ,הלוע האוושההמ .)3 םישרת(

 :2018 ב תשרה חותיפ תינכותב ורשואש םיפקיההמ תיתועמשמ

 ;2018 תינכות תמועל 8 יפ לודג ו״ק 400 יווק ךרוא .א

 ;2018 תינכות תמועל 2 יפ לודג ו״ק 161 יווק ךרוא .ב

 רפסממ 5 יפ לודג תינכותה תפוקתב ומקויש הנשמה תונחת רפסמ .ג

 ;2018 ב הרשואש תינכותב םקומש תונחתה

 .2018 תינכותב 1 ג״מחת תמועל ,םיג״מחת 6 תללוכ תינכותה .ד

 

 2018 תינכות תמועל תיחכונה חותיפה תינכות – 3 םישרת
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 רבע אל תינכותב םיצלמומה םיביכרהמ קלח ,םויכ תעצומה חותיפה תינכותב

 תמלשה רחאל החדי המקהה בלש ןכלו ,ירוטוטטס רושיא ךילהת ןיידע

  .ןונכתה

 

 םינש 9.9 עצוממב ךשמיהל יושע ןונכתה ךילהת ,למשחה תושר ימוסרפ יפל

 תליחתש ,ןאכמ .]2021 ,למשחה תושר[ ו״ק 161 וקל םינש 4.6 -ו ,ו״ק 400 וקל

 םינשל תוחדיהל היופצ תירוטוטטס ורשוא םרטש תשרה יביכר לש המקהה

 המודב ךראתהל יושע ו״ק 161 יווק לש ןונכתה ךילהת ,לעופב .2028-2032

 םיווק םיקהל היה ןתינ רבעבש םושמ ,ו״ק 400 יווק לש ןונכתה ךילה ךשמל

 ןונכתה להנמ תונורחאה םינשב וליאו ,ןונכתה להנממ האשרה לש ךילהב ולא

 .]2018 ,הנידמה רקבמ[ תיצרא ראתמ תינכות לש רתוי ךשוממ ךילה בייחמ

 תינכותהמ תיתועמשמ הלודג הגנ ידי לע תעצומה תשרה חותיפ תינכות

 אל ןיידע תינכותב םייתועמשמ םיקלח ,ףסונב .2018 ב הרשואש תמדוקה

 חותיפ תמלשהל תוריבסה ,תאז רואל .ירוטוטטס רושיא ךילהת ורבע

 יופימ לש תובישחה ןאכמ .הכומנכ תכרעומ 2030 תנשל דע תשרה

 םינקתמ רוביחל םימילשמ תונורתפ

 

 הכירעמ הגנ תרבח ,תשרה חותיפל םישרדנה םיכוראה ןמזה יכשמ ףא לע

 ,לשמל ךכ .רושעה ףוס תארקל שמומי קפסהה יכ תיביטרגטניאה תינכותב

 רה יברעמה בגנב לאיצנטופהמ תיצחמכ לש שומימ רשפאתי 2028 תנשב

 שילש ינש-כ לש שומימ יופצ ןלוגה תמר רוזאב .בגנה ןופצו בגנה

 .לאיצנטופהמ

 תוכראתה האצותכ ,תיתועמשמ םילודג תויהל םילולע שומימה ירעפ ,לעופב

 .ןונכתה יכילהת
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 ,2027-2028 ,רוזא יפל תשדחתמ היגרנא תטילק תלוכי – 4 םישרת

 הגנ תרבח המסרפש תיביטרגטניאה תינכותה יפל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
]2022 ,הגנ[ :רוקמ               
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III – ימאניד סמוע ןוירטירק 

 עקר

 ידכ ,הריהז השיג לע םיססובמ הכלוהה תשר לש הלעפההו ןונכתה תונורקע

 תלבוקמ וז השיג .ןוציק ישיחרתב םג רתומהמ גורחי אל סמועהש חיטבהל

 תילכלכה תוליעפל הכלוהה תשר לש תובישחהמ תעבונ איהו םלועה ללכב

 .םיינויח םיתוריש תחטבהלו

 תקיודמ הדידמ לע תססובמ רשא השדח השיג החתפתה ,תונורחאה םינשב

 תא ףושחל ילבמ תשרה לע סמועה תא לידגהל תרשפאמו תשרה בצמ לש

 עובק אוה רתומה סמועה וב םייקה בצמהמ הנושב ,ךכ .יוצר אל ןוכיסל תשרה

 ןכדעתמה ימאניד הנתשמ אוה רתומה סמועה ,)ףרוח/ץיק( הנועה לכל

 .תשרה לש לעופב בצמל םאתהב

 :םימרוג השולש לש האצות אוה הז יוניש

 םיבחרנ םיפקיהב תשדחתמ היגרנא ינקתמ תטילקב ךרוצ – ךרוצ .א

 תורשפאמ רשא תויגולונכט לש בחר ןווגמ חותיפ – היגולונכט .ב

 .לעופב תשרה בצמ לע תמא ןמזב עדימל השיג

 םירשפאמ רשא םירחא םילכו תיתוכאלמ הניב – םייטילאנא םילכ .ג

 .יקלח עדימ ןתניהב םג ,תשרה לש יופצה בצמה תא תוזחל

 תומייקה תויגולונכטה ,iימאנידה הסמעהה לש תונורקעה תא גיצמ הז קרפ

 .תשרב שומישה יוצימל המורתה לש הכרעההו
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 ?DLR - ימאניד סמוע ןוירטירק והמ

 וקב רצונה םוחה תומכ יפל רדגומ  )line rating( וקה לע רתומה סמועה

 םייושע ונממ רמוחה לש תודגנתהה בקע וקה יכילומב רבועה םרזהמ האצותכ

 וקהמ עסומה םוחהו ,שמשה תנירקמ האצותכ וקל ףסונה םוחה ,םיכילומה

 .חורמ האצותכ רקיעב ,הביבסל

 

 תשר וק לע םוחה סמוע -5 םישרת

 ]DOE, 2022[ :רוקמ

 

 יאנתל סחיב תורימחמ תוחנה החינה )static line rating( תיתרוסמה השיגה

 תא רעזמל תנמ לע ,חורה תוריהמו שמשה תנירק טרפב ,וקה רוזאב הביבסה

 ךכ עבקנ ריהזה ףסה .רתומה ףסה תא רובעת )sag( וקה תעיקשש יוכיסה

 ובש הרקמב )׳קד 15 -כ( תיסחי הריהמ איה וקה לש העיקשהש םושמ

 .הלוע וקה תרוטרפמט

 תועצמאב ןוירטירקה תא תדימב קיידל לבוקמ תופסונ תונידמבו לארשיב

 םירוזא ינשל הקולח תועצמאבו )ץיק/ףרוח( יתנוע סמוע ףס תעיבק

 םייושע תיפרגואגה הקולחהו תיתנועה השיגה .)העקבו הלפש( םייפרגואג

 םושמ ,וקה לע רתומה סמועה לש הרסח הכרעהל וא תפדוע הכרעהל איבהל

 תחקל ילבמ ,רוזאו הנוע לכב תעצוממה הרוטרפמטה לע ברל םיססובמ םהש

 .ןותנ ןמזב וקה רוזאב חורה תוריהמ תא ןובשחב

 יאנת לש וא/ו וקה תעיקש לש לעופב הדידמ לע תססובמ תימאנידה השיגה

 ךשמל ברל םימייקתמ םיינוציק ריווא גזמ יאנתש ןוויכמ .וקה רוזאב הביבסה

 ילבמ תשרה לע סמועה תא לידגהל תרשפאמ וז השיג ,תיסחי הרצק הפוקת

 .תכרעמל ןוכיסה תא לידגהל
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 ימאניד סמוע ןוירטירקמ היופצ תלעות

 ,תימאניד הסמעה לש המורתה תא תונורחאה םינשב ונחב םירקחמ רפסמ

 תורשעב םיווקה לע סמועה תא לידגהל רשפאמ וז השיג לש םושיי יכ ואצמו

 :תשרל ןוכיסה תא לידגהל ילבמ םיזוחא

 יכ עבוק ,הפוריאב הכלוהה תותשר ילהנמ ןוגרא – ENTSOE .א

 תיגולונכט תולשב תמרב תואצמנ תימאניד הסמעהל תויגולונכט

 הלוכי תימאניד הסמעה ,הז ןוגרא יפל .]readiness level 9[ תיברמ

 ,םויכ ירשפאה סמועל רבעמ 25%-10% לש סמוע תפסות רשפאל

 DLR technology  –Entsoe .תכרעמל ןוכיסה תא לידגהל ילבמ

]readiness level[. 

 אצמו ןחוב הרקמ חתינ ,תירבה תוצראב היגרנאה דרשמ – US-DOE .ב

 הכלוהה תשר לע סמועה תא לידגהל הלוכי תימאניד הסמעה יכ

 ףסונ םא ,49%-38% ל לודגל הלוכי קפסהה תפסות .35% -כב

 בותינל תומדקתמ תויגולונכטב םג שומיש השעי תימאניד הסמעהל

 .[US-DOE, 2022] תשרה יווק לע היגרנאה

 

 תועצמאב עבקנ וקה לע רתומה סמועה היפל השיג הניה תימאניד הסמעה

 דיחא ףס תעיבק םוקמב ,לעופב וקה תעיקשו תרוטרפמט לש הדידמ

 לש סמוע תפסות תרשפאמ השיגה .םירימחמ הביבס יאנת לע ססובמה

 25%-10% תוחפל
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 ימאניד סמוע ןוירטירק םושייל תויגולונכט

 :תימאניד הסמעהל תויגולונכט לש םיירקיע םיגוס ינש ןיב ןיחבהל לבוקמ

 לש הרישי הדידמ םירשפאמ רשא םירוסנס – הרישי הדידמ .א

 .וקה תעיקש לש וא וקה תרוטרפמט

 לע וקה רוזאב חורה וא/ו הרוטרפמטה לש הדידמ – תירוזא הדידמ .ב

 .וקהמ םוחה תעסה תאו תורבטצה תא ךירעהל תנמ

 הדידמ לע תססובמה השיגה יכ הלוע ב״הראב היגרנאה דרשמ לש הריקסמ

 איה תשרה ךרואל םירצק םיקחרמב םירוסנס לש הסירפ תבייחמ הרישי

 תירוזא הדידמ ,תאז תמועל .הקוזחתו ןורכנס היצזרבילק תבייחמו רתוי הרקי

 יושע התועצמאב לבקתמה הדידמה קויד םלוא ,הקזחאל רתוי הלקו הלוז

 .]DOE, 2019[ .רתוי ךומנ תויהל

 4 הלבטו ,תירוזא הדידמל תושמשמה תויגולונכטה יגוס תא טרפמ 3 הלבט

 .]DOE, 2019[ הרישי הדידמל תויגולונכטה יגוס תא גיצמ

 

 תירוזא הדידמ לע תוססובמה תימאניד הסמעה תויגולונכט – 3 הלבט
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 הרישי הדידמ תוססובמ תימאניד הסמעה תויגולונכט – 4 הלבט

 

 :[CIGRE, 2016] תולבגמ ןווגמב ןייפאתה ולא תויגולונכט לש ןושארה רודה

 יוזיח ילכ םהילא וולנ אלו ההובג תויתדונתב ונייפאתה םינותנה .א

 ;תואבה תועשב םיווקה לע ירשפאה סמועה תא ךירעהל ורשפאש

 קלחב ןכלו ,םייראלוס תורוקממ היגרנא לע וססבתה םירוסנסה .ב

 ;ותלעפה הרשפאתה אלו היגרנא רוקמ היה אל רוסנסל תועשהמ

 תיראלולסה תשרה לע וססבתהו תרושקת תלוכי ורדענ םירוסנסה .ג

 תיראלולס תיתשת אלל הייסולכואב םילילד םירוזאב ,ןכל .הביבסב

 .תשרה להנמל רובעל היה לוכי אל עדימה הקיפסמ

 ןכלו ולא םילשכ לע רבגתה םירוסנסה לש שדחה רודה ,[CIGRE, 2016] יפל

 .וקה לע סמועה תא ריבגהל תשרה להנמל רשפאמו ןימא לבקתמה עדימה

 :טרפב

 ;וקה תא קיספהל ילבמ תשרה יווק לע םירוסנסה תא ןיקתהל ןתינ .א

 ;תיראלוס היגרנאב םייולת םנאו היגרנא רוקמ םיללוכ םירוסנסה .ב
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 ;תיראלולס תרושקת לש תונימזב היולת הניאו תינייוול תרושקתה .ג

 ןימא יוזיח תרשפאמה תיתוכאלמ הניב תלוכי הפסונ היגולונכטל .ד

 .תובורקה תועשב וקה תרוטרפמט לש

 .תימאניד הסמעהל םויכ תורכומה תויגולונכטל תואמגוד תטרפמ 5 הלבט

 תחא היגולונכטמ רתוי םיללוכ םירוסנסה תיברמ יכ תוארל ןתינ הלבטהמ

 .וקה בצמ תדידמל

 

 הרישי הדידמ תוססובמ תימאניד הסמעה תויגולונכט 5 הלבט

 הטיש היגולונכט

Prisma photonics ןקתומה יטפואה ביסהמ עדימ תקפה 

 תשרה ךרואל

Ampacimon – ADR עובקל ידכ וקה לש הדונתה רדת תדידמ 

 העיקשה תא

  חור תדידמ

 וקה תרוטרפמט תדידמ

Atecnum עובקל ידכ וקה לש הדונתה רדת תדידמ 

 העיקשה תא

  חור תדידמ

 וקה תרוטרפמט תדידמ

Lindsey LiDAR -  

 וקה עופישו עקרקהמ וקה קחרמ תדידמ

 וקה לש העיקשה תכרעה םשל

Linevision LiDAR -  

 וקה עופישו עקרקהמ קחרמ תדידמ

 לעופב וקה לש העיקשה תכרעה םשל

Hemidoll power םירוסנס ןווגמ 
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 םלועב ימאניד סמוע ןוירטירק לש םימושיי

ENTSOE הפוריאב תימאנידה הסמעהה תשיג םושייל תואמגוד ןווגמ טרפמ. 

 תונידמ רפסמב תומשוימ תימאניד הסמעה תויגולונכט יכ הלוע םירקמהמ

 תורשעב םיווקה לע סמועה לש הלדגה םש תורשפאמו הפוריאב תויזכרמ

 .תשרה תונימאב עוגפל ילבמ םיזוחא

 

 הינבולסו הינמרגב תימאניד הסמעה ימושיי – 6 םישרת

 
  DLR technology readiness level –Entsoe :ֿרוקמ
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 דרפסו תפרצ היגלבב תימאניד הסמעה ימושיי – 7 םישרת

      

  DLR technology readiness level –Entsoe :ֿרוקמ 
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IV - תשדחתמ היגרנא רוביחל תונימאה ןוירטירק תמאתה  

 עקר

 ןוירטירק לע ,םלועב תובר תונידמב ומכ ,ססובמ לארשיב תשרה חותיפ

 סמועהמ וגרחי אל הכלוהה תשר יביכר ,הז ןוירטירק יפל ."N-1" תונימאה

  .3ירקיע תשר ביכרב העיגפל איבת רשא הערפה לש הרקמב רתומה ילועפתה

 הרגשב הכלוהה יווק תא ליעפהל תבייחמ תונימאה ןוירטירק לע הרימש

 הלקת תעב םירחא םיווקל סמועה לש הטסה רשפאל ידכ ,לבגומ סמועב

   .רתומה סמועהמ גורחל ילבמ ,תילועפת

 תקפסאל רקיעב השמיש תשרה הב הפוקתב שבוג "N-1" תונימאה ןוירטירק

 הפיצרה למשחה תקפסה ךשמה תא חיטבהל דעונ אוהו םינכרצל למשח

 תא איביש רתי סמוע תעינמו תכרעמה תודירש לע הרימש ךות ,םינכרצל

 .הטלעל תכרעמה

 לש הרקמב ילכלכה קזנהש הנבהה תדמוע תונימאה ןוירטירק סיסבב

 תרימש לש תולעהמ תיתועמשמ הובג אוה םינכרצל הקפסהה תקספה

 .תיבטימ איה תשרב תוריתיה תרימש תיקשמ היארב ןכלו ,תשרב תוריתי

 לש קותינ חיטבהל ןתנ םא ,תשדחתמ היגרנא רוביח לש הרקמב ,תאז תמועל

 תוריתיה לש יוצימ חיטבהל רשפא ,תשרב הלקת לש הרקמב םינקתמה

 .תכרעמה תודירש תא ןכסל ילבמ ,םיפסונ םינקתמ רוביחו תשרב

 

3  ‘(N-1) criterion’ means the rule according to which the elements 

remaining in operation within a TSO's control area after occurrence of a 

contingency are capable of accommodating the new operational 

situation without violating  operat ional  secur i ty  limits [Comission Regulation 

EU, 2017]   
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 לוקשל ןתינ םהב םיאנתה תאו ילכלכה חותינה תא טרפמ קרפה ךשמה

 .הז ןפואב ןוירטירק לש המאתהה

 4םינכרצל תשרב תוריתי תרימש לש תילכלכה תויאדכה

 תוכשוממ תוקספה 1.5 כ וניה לארשיב הכלוה יווק לש ינייפואה תולקתה בצק

  .הנשב מ״ק לכב הלקתל 1.5% לש יוכיס ,ירק .הנשב לגעמ רטמוליק 100 לכל

 לע םינכרצ קותינל איבת תוריתי אלל וקב הלקת ,םינכרצ תרשמ וקה רשאכ

  .תכרעמה תא ןכסל הלולע רשא רתי תסמעהמ ענמיהל תנמ

 איה  תשרב תוריתי אלל ,םינכרצ קותינמ ילכלכה קזנה לש תיתנשה תלחותה

 :הנשל מ״קל ח״שמ 1.3 כ

 תעב לעופב םלוא ,טאוו הגמ 300 אוה וקה לע יברימה סמועה .א

 .ט"ווגמ 150-100 לש עצוממ סמוע יופצ הלקת תושחרתה

 רלוד 30 -כ אוה םינכרצל הקפסא-יא לש לבוקמה ילכלכה ךרעה .ב

 ]2022 ,הגנ[ )ח״ש 100~( ש״טוקל

 תילכלכה תולעה ןכלו ,תועש 6 -כ אוה עצוממה ןוקיתה ךשמ .ג

 םאתהב ןקתל טאוו הגמ 150 לש ללוכ סמועב םינכרצ קותינ לש

 .5ח״שמ 90 – כ אוה ,הכלוה וקב הלקת לש הרקמב ,ל"נל

 – תחא הנשב קזנה תלחות ,)1.5%( הלקתל יוכיסב בשחתהב .ד

 רטמוליקל ח״שמ 1.3 כ איה  - תשרב תוריתי רדעהמ האצותכ

 .6הנשב וק

 קותינ תא עונמל ידכ הכלוהה תשרב תוריתי תרימש לש תולעה ,תאז תמועל

 :דבלב הנשל וק מ״קל ח״שא 200 איה םינכרצה

 

 תירונ תאמ ,תשרל תשדחתמ היגרנא רובחל םימילשמ תונורתפ :אשונב חודמ קלחכ 2023 ראוניב םסרפתהל יופצ הז קרפ 4
 לג

 תועש 6 ךשמיתש הלקת ןתניהב הכלוה וקב םינכרצ קותינמ האצותכ ילכלכ קזנ -  100X 0,00015X  6 :בושיחה 5
 ח״שמ X 09 %1.5 :בושיחה 6



25 

   

Dr. Nurit 

Gal 

 nrg.com-nurit@g  -  4200677-053  - לג תירונ ר״ד

 תושר[ מ״קל ח״שמ 3.5 כ איה ו״ק 161 וק לש המקהה תולע .א

 .]2018 ,למשחה

 תרבחל תרכומה האושתהו הנש 45 כ אוה וקה לש םייחה ךרוא .ב

 .]2018 ,למשחה תושר[ 4.5% -כ איה תשרב תועקשה לע למשחה

 מ״קל ח״שא 180 כ אוה םינכרצל וקה לש תיתנשה תולעה ,ןכל

  7דבלב הנשל

 ,למשחה תושר[ הנשל מ״קל ח״שא 20 כ איה הקוזחתה תולע .ג

2018[. 

 הקפסהב תוריתי רשפאי רשא ,הכלוה וק תמקה לש תיתנשה תולעה ,רמולכ

 תלחותל האוושהב תיתועמשמ הכומנ )הנשל ח״שא 200( הלקת לש הרקמב

  .)הנשל ח״שמ 1.3( תוריתי אלל םינכרצל םרגהל יושעש יתנשה קזנה

 תלוביק תמקה ,םינכרצל היגרנא תקפסהל םידעוימ רשא הכלוה יווקב ,ןכל

 לע הפידעו תילכלכ תיאדכ איה הלקת לש הרקמב תוריתי רשפאת רשא תשר

 .םינכרצה קותינ לש ןורתפה

  תשרב הלקת תעב תשדחתמ היגרנא קותינ לש תילכלכה תויאדכה

 תויאדכה ,תשדחתמ היגרנא רוביחל תשמשמ תשרה רשאכ ,תאז תמועל

 תויאדכהמ תיתועמשמ ההובג ,הלקת לש הרקמב וקה קותינ לש תילכלכה

 היגרנאה תקפסה ךשמה תא רשפאל ידכ תשרב תוריתי תרימש לש תילכלכה

 :רוציה ןקתממ

 תשדחתמה היגרנאה רוצי תא קיספהל ןתינ ,הלקת לש הרקמב .א

 .הלקתה ןוקיתל דע וקה לע תסמעומ רשא

 ,ש״טוקל/׳גא 18 כ אוה םייראלוס םינקתמל ףירעתהש החנהב .ב

 שחרתמ םוטיקהו ,ש״טוק/׳גא 30 -כ אוה חור ינקתמל ףירעתהו

 

 .רזחה תונש 45 -ו ,ח״שמ 3.5 המקה תולע ,WACC = 4.5% ןתניהב PMT תייצקנופ יפל השענ בושיחה 7
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 תקספהמ ילכלכה קזנה ,תלוביקה אולמב סמעומ וקה הב העשב

 .8ח״שא 540 - 320 – אוה וקה ןוקית תמלשהל דע רוציה ןקתמ

 אל הלקתהש םושמ ,תיתועמשמ הכומנ קזנה תלחות ,לעופב

 אולמב תרציימ תשדחתמה היגרנאה הב העשב חרכהב שחרתת

 .רוצייה רשוכ

 וניארהש יפכ ,הנשל מ״קל 1.5% אוה תכשוממ הלקתל יוכיסה .ג

 היגרנא ינקתמל םולשתה לש תיתנשה תלחותה ןכלו ,לייעל

 ח״שא 5-8 איה הלקתמ האצותכ םינקתמה תקספה ןיגב תשדחתמ

  .9הנשל וק מ״קל

 רוביחל דעוימה וקב תולקת לש הרקמב קזנה לש תיתנשה תלחותה ,רמולכ

 האוושהב תיתועמשמ הכומנ )הנשל מ״קל ח״שא 5-8( תשדחתמ היגרנא

 מ״קל ח״שא 200( תוריתיל שמשי רשא ףסונ וק תמקה לש תיתנשה תולעל

 .)הנשל

  םיווקה לע סמועה תא לידגהל ןתינ– תועמשמה

 עצומ ,דבלב תשדחתמ היגרנא רוביחל שמשמ וקה וב הרקמב ,תאז רואל

 -וד וק ,רמולכ .תוריתי אלל 100% ב םילגעמהמ דחא לכ סימעהל לוקשל

 םינקתמ לש רוביח רשפאל לכוי א"ווגמ 300 לש הכלוה תלוכי לעב ילגעמ

  .א"ווגמ 600 לש ללוכ קפסהב

 סחיב תוריתיה תא רמשל עצומ ,םינכרצ תנזהל םג שמשמ וקה וב הרקמב

 ,טאוו הגמ 50 לש סמועב תונכרצ תרשמ וקה םא ,רמולכ .דבלב םינכרצל

 .דבלב הז סמועל תוריתי רמשית

 בצמה תא חתנל םילגוסמה הטילש ינקתמ םיקהל שי הז ןוקית םשייל ידכ

 ידכ םייטנוולרה םינקתמב רוציה תתחפה ידי לע תשרדנה תוריהמב ביגהלו

 

 הכלוה וקב תועש 6 לש הלקתמ האצותכ יראלוס ןקתמ תקספהמ קזנ תלחות 0.18X  6X    300,000 :בושיחה 8
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 שי ןכ ומכ .הסירקל םורגי אל הלקת תורקב םיווקה לע סמועה  יכ םג אדוול

 ידכ תיצראה המרב שרדייש תבבוסה הברזרה ףקיהל תועמשמה תא אדוול

 תולקתמ האצותכ תשדחתמ היגרנא ינקתמ לש רוציה תתחפהל הנעמ תתל

 .הכלוהה תשרב

 לש םושייו חותיפ םדקל תכרעמה להנמ תא החנת למשחה תושר יכ עצומ

 לש ףסונ רוביח רשפאל ידכ ,הלקת תעב קותינ וחיטבי רשא תויגולונכט

 .תשדחתמ היגרנא ינקתמ

 

 

 ףידע הכלוהה תשרב הלקת לש הרקמב תשדחתמ היגרנא ינקתמ קותינ

 תמרזה ךשמה תא חיטבתש תשרב תוריתי תרימש ינפ לע תילכלכ

ןקתמהמ היגרנאה  

 רוביחל םידעוימה תשרב םירוזאב וז תורשפא ןוחבל עצומ ,ןושאר בלשב

דבלב תשדחתמ היגרנא  
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 הפוריאב תונימאה ןוירטירק לע שדחמ הבישחה

 ןוירטירק לע שדחמ הבישחב דקמתה יפוריאה דוחיאה לש GARPUR טקיורפ

 טקיורפב .]European Commission, 2017[ למשחה תשר ןונכתל תונימאה

 .היגברונו דנלסיא ,תפרצ ,קרמנד ,היכ׳צ ,הירגלוב ,היגלב ופתתשה

 תשרה חותיפ לע הפוריאב הבישחה ,טקיורפה לש םוכיסה יכמסמ יפל

 הננכות הפוריאב תשרה ,רמולכ .לארשיל המודב ,N-1 ןוירטירק לע הססבתה

 תא תאשל ךישמהל לכות תשרה ,ירקיע תשר ביכרב לשכ לש הרקמבש ךכ

 לש רוביח ,ךכ םשל .םירכומה םיילועפתה םירטמרפהמ גורחל ילבמ סמועה

 תקפסמ תוריתי חיטבהל תנמ לע ,תשרה לש חותיפ בייח םישדח םינקתמ

 .תונימאה ןוירטירקל םאתהב

 תוסחייתה ךות ,תונימאה ןוירטירק לע שדחמ הבישח עיצמ GARPUR טקיורפ

 :םיירקיע םידמיימ השולשל

 הלקתה תוריבס .א

 הלקת לש הרקמב הקפסהב תוערפה לש תילכלכה תולעה .ב

 לוהינ ,ןוגכ – הלקת לש הרקמב סמועה לוהינל םייפילח תונורתפ .ג

 תשדחתמ היגרנא ינקתמ קותינ וא הריגא ,םישוקיב

 גורחי אל םירתונה תשרה יביכר לע סמועה תעצומה הבישחה יפל ,רמולכ

 תא םשייל ןתינ םלוא ,ירקיע תשר ביכרב הלקת לש הרקמב רתומהמ

 תועצמאב קר אלו הריגא וא רוצי ינקתמ תקספה תועצמאב ןוירטירקה

 .תשרב תוריתי תרימש

 השיגה המשוי םהב ןחוב ירקמ םג טרפמ GARPUR טקיורפ לש םוכיסה חוד

 ןחוב הרקמבו היגלבב הכלוהה תשרב ןחוב הרקמ ראותמ טרפב .תעצומה

 .תפרצב הכלוהה תשרב
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V - תשרה תלוביק יוצימל הריגאב שומיש 

 חותיפה תינכותב הריגאו האנשה – עקר

 תטילקל האנשה תפסות לע הצילממ ,הגנ ידי לע השבוגש חותיפה תינכות

 ,תינכותה יפל .טאוו הגמ 4200 כ לש רבטצמ קפסהב תשדחתמ היגרנא

 :תועצמאב שמומת וז תפסות

 היגרנא תטילקל תודעוימה תושדח הנשמ תונחת 16 לש המקה .א

  .טאוו הגמ 2100 כ לש ללוכ קפסהב ,הקולחה תשרמ תשדחתמ

 כ לש ללוכ קפסהב תומייק הנשמ תונחת 31 ב האנשה תפסות .ב

 .טאוו הגמ 2000

 תינכות ,תשרה עטקמלו רוציה עטקמל הריגאה לש תולעותה יוביר רואל

 :ןמקלדכ לועפל הצילממ חותיפה

 4 ל טאוו הגמ 1800 לש הריגא תפסות למשחה קשמל תשרדנ תינכותה יפל

 םינקתמל םייתורחתה םיכילהב םוקל היופצ רשא הריגאל רבעמ ,תועש

  .הבואשה הריגאל רבעמ ןכו הריגא יבלושמ

 םהב םירוזאל םאתהב וסרפי ולא םינקתמ יכ העיצמ תיביטרגטניאה תינכותה

 )תיביטרגטניאה תינכותב 5.26 םישרת( תשדחתמ היגרנא ינקתמ בוליש שרדנ

 ןיבל הקולחה תשרב הריגא ינקתמ ןיב סחיה יכ הצילממ תינכותה ,ןכ ומכ

 .םייראלוסה םינקתמה סחיל םאתהב היהי ןוילע חתמב הריגא ינקתמ

 תמקה איה תועמשמה ,)תינכותב 2.6 ףיעס( םיחטשה לאיצנטופל םאתהב

 )טאוו הגמ 1200( רתיהו ,ןוילע חתמב )טאוו הגמ 600( הריגאה קפסהמ שילש

 .הובג חתמב
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 תיביטרגטניאה תינכותב הריגאה לע שדחמ הבישחב ךרוצה

 עטקמ יכרצל םאתהב םוקת רשא הריגאה יכ הצילממ המסרופש תינכותה

 תינכותהש םושמ תאז .תשרה עטקמל םג תיבטימ תלעות ןתית ,רוציה

 PV רוצי לש יתועמשמ קפסה יופצ םהב םירוזאב הריגאה תא םקמל הצילממ

  .הכלוהב שדוג יופצ ןכלו

 רוצייה עטקמ ךרוצל םישרדנה הריגאה יפקיהב תקפתסמ תינכותה ,תאז םע

 תלבגמ ןורתפ םשל רוצייה עטקמ יכרוצל רבעמ הריגא ףיסוהל תלקוש הנניאו

 .תשרה

 תמייקה תשרה לש יוצימ רשפאי הריגא תפסות

 ,םימייק םייראלוס תודש ךותב הריגאל שגדב ,הקולחה תשרב הריגא תפסות

 לע סמועה תא לקהל ךכבו יראלוסה רוציה םוקע תא ״חטשל״ תרשפאמ

 )8 םישרת( םיפסונ םינקתמ רוביח רשפאלו תשרה

 

 תשרל היגרנא תמרזה לע הריגא תפסות תעפשה – 8 םישרת
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הנשמ תנחת תמקה תמועל הריגא לש תילכלכה תויאדכה  

 קפסהה תפסות תמועל תשרדנה הריגאה תלוביק תא ונחב ,םדוק רקחמב

 :יכ הלוע הדובעהמ .]2021 ,לג[ תשרל רבוחיש יראלוסה

 תשרדנה הריגאה תלוביק ,הלדג יראלוסה קפסהה תפסותש לככ .א

 .יראניל אל ןפואב הלדג יראלוסה רוציה יפדוע תא טולקל ידכ

 רבעמ MW 50 לש קפסהב תיראלוס היגרנא לש תפסות ,לשמל ךכ .ב

 )תפסות 25%( תליא בחרמב םויכ םירבוחמ רשא MW 200 -כל

 םייראלוס םינקתמ לש תפסות ;MWh 100 לש תלוביק בייחת

 400 לש הריגא תלוביק בייחת ,)תפסות MW )50% 100 לש קפסהב

MWh ]9 םישרת[.  

 הריגאה תלוביק תא 4 יפ הלידגמ קפסהה תפסות תלפכה ,רמולכ .ג

 .םיפדועה תטילקל שרדיתש

 לכות תשרה ,הנטק יראלוסה קפסהה תפסות דוע לכש ,הניה ךכל הביסה

 ,םירהצה רחא תועשבו רקובה תועשב שרדנה קפסההמ היגרנאה תא טולקל

 ,תאז תמועל .תשרה תלוביקל רבעמ רוצי ףדוע רצוויי םירהצה תועשב קרו

 תועשבו רקובה תועשב רצויתש היגרנאה םג ,הלודג קפסהה תפסות רשאכ

 .תשרה תלוביק לע הלעת םירהצה רחא

 

 יראלוסה קפסהה תפסות יפל תשרדנ הריגא תלוביק - 9 םישרת
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 תשרה חותיפ תמועל הריגאה תמקה לש תילכלכ תויאדכ

 לש תומר יתש רובע הריגאה תמועל תשרה חותיפ תולע תא הוושמ 6 הלבט

 קפסהב םינקתמ תשרל םירבוחמ וב סיסבה בצמל סחיב ,קפסה תפסות

 :יכ הלוע הלבטהמ .MW 200 לש רבטצמ

 הריגא ,יראלוסה רוציה לש הנטק תפסותל לאיצנטופ שי וב רוזאב .א

 .תשר חותיפ לע הפידע

 חותיפ ינפ לע הפידע הריגאה יתועמשמ חותיפ שרדנ םהב םירוזאב .ב

 הריגאה לש תפסונה המורתה תא ןובשחב םיאיבמ םא תשרה

 .חכ תונחתב ןוכסיחל

 הריגא תולע תמועל תשרה חותיפ תולע – 6 הלבט

 
 ]2021 ,למשחה תושר[ יראלוס טאוו הגמל ח״שמ 2  לש םדקמ יפל תבשוחמ תשרה חותיפ תולע )*(

 ש״טוקל ח״ש 1000 יפל תבשוחמ הריגאה תולע )**(

4( חותפ רוזחמב רוצי ןקתמ לש תונימזה ףירעתמ 80% יפל תבשוחמ רוצי רשוכב ןוכסיחל המורתה )***( .69 

 ש״טוק 4 יכ ונחנה בושיחה ךרוצל .םויהל ןווהמ ךרעב הנש 20 ךשמל ,הנשב תועש 8000 ינפ לע )טאווליק/׳גא

 ]2022 ,הגנ[ דחא טאווליק םיפילחמ

 רוצי רשוכ תפלחהל תלעותה יוכינב לעופב תולעה יפל תבשוחמ וטנ תולעה )****(

 תפסות

 קפסהה

ראלוסה

 י

 תולע

 חותיפ

תשרה

* 

 

ח״שמ[

[ 

 תלוביק

 הריגא

 תשרדנ

ילחתכ

 ף

 חותיפל

 תשרה

]MWh[ 

 תולע

 ןורתפ

*הריגאה

* 

 

 ]ח״שמ[

 תמורת

 הריגאה

 ןוכסיחל

 רשוכב

 רוציי

**]ח״שמ[

* 

 וטנ תולע

 ןורתפ לש

 הריגאה

 תפלחהל

 תשרה

***]ח״שמ[

* 

25% / 

50 MW 

100 100 100 -65 6 

50% / 

100 MW 

200 400 400 - 260 130 
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 הקולחה תשרב הריגאל יבטימה םוקימה

 תמקהל יבטימה םוקימה ,תכרעמה לוהינ תרבח ידי לע ןכוהש חותינ יפל

 רוקמל רשפאה לככ ךומס אוה תשדחתמ היגרנא תטילקל הריגאה ינקתמ

  .]2021 ,הגנ[ רוצייה

 ,הגנ[ הקולחה תשרל רבחתהל יופצ יראלוסה רוצייהמ שילש ינשכ ,לארשיב

 ,הקולחה תשרב םוקל הכירצ הריגאהמ שילש ינשכ ,הגנ יפל ,ןכל .]2022

 .רוציה םוקמל רשפאה לככ ךומס

 תונורתיה תא חיטבמ םייראלוסה םינקתמה לש תשרל רוביחב הריגאה בוליש

 :10םיאבה

 םושמ – )האנשהו הכלוה( תשרה יבאשמ לש ילאמיטפוא לוצינ .א

 תשרה תלוביק תא תמצמצמו רוציה תא ״תחטשמ״ הריגאהש

 .תשרדנה

 רתאה לש רפומה חטשב שומישה – ןונכתה ךילה תלקהו רוציק .ב

 תא רעזממו הריגאה תפסות רושיא ךילה לע לקמ יראלוסה

 .הביבסל הערפהה

 הקולחה תשרב הריגאה םוקימל םימייקה םיצירמתה

 רוצי רשוכ אלל םיילאוטריו םיקפסמ ויפל ֿקוש ןונגנמ הרצי למשחה תושר

 וז הרדסה .הריגאו רוצי ינקתממ למשח תשיכרל םכסהב רשקתהל םיאשר

 תולע תא ךוסחל תנמ לע הריגא ינקתמ םיקהל םיקפסמה תא תצרמתמ

 .םהינכרצ רובע הגספה תועשב היגרנאה תשיכר

 ןקתמ לכמ למשחה תשיכרל םכסהב רשקתהל קפסמל תרשפאמ הרדסהה

 .הקולחה תשרל רבוחמה הריגא

 הריגאל םהב םירוזאב הריגאה םוקימל םיצירמת קושה תרדסהב ועבקנ אל

 :ןכל .תשר יבאשמב ןוכסיחל תירשפא המורת היהת

 

 הז אשונב םייניעה תוריאמ ויתורעה לע לארוד תרבחמ סדנרב ינורל הדות 10
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 םינרציל שי ,קושה לדומב בלתשהל םיננכותמה םישדח םירתאב .א

 תא טיסיו שרדנה רוביחה תא םצמציש ןפואב הריגא םיקהל ץירמת

 .ברעה תועשל היגרנאה

 ילכלכה ךרעהמ הובג ףירעתל יאכז ןרציה םהב ,םימייק םינקתמב .ב

 ןקתמל הריגא ףיסוהל ץירמת לכ ןרציל ןיא ,קושה לדומב יופצה

 .ברעה תועשל היגרנאה תא טיסהלו

 םהב םימייק םייראלוס םירתאב הריגא בולישל ףסונ ץירמת שרדנ ,תאז רואל

 .קושה ריחממ הובג הנזה ףירעתל םיאכז םינרציה

 הקולחה תשרב הריגא דודיעל תוצלמה

 יוצימ רשפאל תנמ לע ,םימייק םייראלוס םינקתמב הריגא בוליש דדועל עצומ

 םיפסונ םייראלוס םינקתמ רוביח רשפאלו תשרה תלוביק לש רתוי בוט

 .םירוזא םתואב

 :הריגאה תמקה דודיעל םיעצומ תונורקע

 רושיאב םיקיזחמה םינקתמ ילעב יתורחתה ךילהב ףתתשהל םיאכז .א

 םימקוממה ,םויה תועשב היגרנא תמרזה רשפאמה תשרל רוביח

 .תכרעמה להנמ ידי לע ורשואש םירוזאב

 קפסהב ,תועש 4 -ל הריגא תמקהל ריחמ תועצה ושיגי ולא םינרצי .ב

 .םדי לע עבקיש

 :ףירעתה תלבקל םיירקיע םיאנת

 הריגאה תלוביקל םאתהב הגספה תועשב תשרל היגרנא תמרזה .א

 .תכרעמה להנמ תושירדל םאתהב יתורחתה ךילהב התכזש

 .הייכזה קפסהל םאתהב ,תשרל רוביח קפסה לע רותיו .ב

 ילאוטריו קפסמ םע םכסהב רשקתהל םיאשר ויהי םינרציה .ג

  .הריגאהמ תקרפנה היגרנאה תריכמל
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 אלל  MW 10 לש תשרל רוביחו MWp 13 לש םילנאפ קפסהב ןקתמ ,אמגודל

 תפסותל יתורחתה ךילהב םיכוזה תמישרב ללכנ ןקתמה םא .הריגא תלוביק

 תואכזהו ,MWh 4 ןקתמל ופסוותי יזא ,תועש 4 ל MW 1 לש קפסהב הריגא

 .MW 9 ל תחפת תשר רוביחל ןקתמה לש

 :וז העצהב םימולגה תונורתיה

 םיפסונ םינקתמ רבחל ןתינ םהב םרוזאב תשר יבאשמ ״רורחש״ .א

 יופצה ׳זארטיבראל רבעמ הריגא ינקתמל ףסונ הסנכה םירזת .ב

 ךרוצל הריגא ינקתמ תמקה דדועי ץירמתה – קושה לדומב

 .םיילאוטריו םיקפסמ םע םכסהב תורשקתה

 ףא ,תכרעמה להנמ יכרוצל םאתהב הריגאה לש הקירפו הניעט .ג

 .קפסמ םע הקסעב רשקתמ ןקתמהש

 

 ררחשל רשפאי םימייק םייראלוס םינקתמב הריגא בולישל יתורחת ךילה

 ףסונב ;רוזא ותואב םיפסונ םייראלוס םינקתמ רבחלו תשר יבאשמ

 .קושה לדומב הריגאה בוליש לש תויאדכה רפתשת
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VI -דחא רוביחב םייראלוס םינקתמו חור תווח בוליש 

 עקר

 .דבלב MW 700-1000 -כב ךרעומו תיסחי לבגומ אוה לארשיב חורה לאיצנטופ

 רעי רוזאב ןכו ,עובלגהו לילגה ,ןלוגה תמר רוזאב רקיעב דקוממ הז לאיצנטופ

 .תליא ירהו ריתי

 לאיצנטופ םג ברל שי ,חור תווח תמקהל לאיצנטופ םייק םהב םירוזאב

 םינקתמה לשו חורה תווח לש ירשפא בוליש ,םייראלוס םינקתמ תמקהל

 ינקתמ רוביח לש המדקה רשפאל יושע רוביח ותוא יבג לע םייראלוסה

 .תשרה תלוביק לש רתוי בוט יוצימ ךות תשדחתמ היגרנא

 תמייקה השיגה

 לע תאז .םידרפנ םירוביחב םימקומ שמשו חור תויגולונכטב רוצי ינקתמ ,םויכ

 רוציה ליפורפ תא הארנה לככ יוטיב ידיל איבמ קלחמה רוביחה רקסבש ףא

 .תשקובמה היגולונכטל םאתהב ןקתמ לכ לש יופצה

 .תשרה תלוביק לש יקלח יוצימל האיבמו םינקתמ רוביח הליבגמ וז השיג

 םייראלוס םינקתמו חור ינקתמ בוליש תועצמאב תשרה תלוביק יוצימ

 תועצמאב שמשו חור תויגולונכטב םינקתמה בוליש לש תויאדכה תא םיגדנ

 .עובלג הלעמ ירוטסיהה קלחמה לש ןחובה הרקמ

 לש רוביח לדוג םע MW 6.8 לש קפסהב חור תווח תמייק עובלג הלעמ רוזאב

7.2 MW. קפסהב םייראלוס םינקתמ םג רוביח ותואב בלשל ןיינועמ קלחמה 

 .MWp 2.7 לש

 שדוחב תחא הממיב חורה רוצילו יראלוסה רוציל אמגוד שיחממ 10 םישרת

 ברעב תשחרתמ חורה רוצי תיברמ וז הממיב יכ תוארל ןתינ םישרתהמ .ראוני

 ןיב הפיפח ןכתת םירהצה תועשב תאז םע ,יראלוסה רוציה תועש רחאל

 ןתינ הז ףדוע רוצי .תשרה תלוביק לע הלעי רוציה ךסש ךכ רוציה תורוקמ
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 יראלוסה רוציה ןהב תועשב תשרל םירזהלו הריגא ןקתמל ןועטל וא םוטקל

 .רתוי ךומנ

 

 חור ןקתמו יראלוס רוצי ןקתמ בולישל אמגוד – 10 םישרת

 

 
 

 העש יפל תשרה לוצינ לש  עצוממה קפסהה םדקמ תא םכסמ 11 םישרת

 :שדוחו

 וב בצמב תשרה יוצימ תא תוארל ןתינ םישרתה לש ןוילעה וקלחב .א

 רתוי הובג תשרב שומישה הז בצמב .דבלב חור תוניברוט תורבוחמ

 .ברעה תועשב

 בצמב תשרה לש יופצה יוצימה גצומ םישרתה לש ןותחתה וקלחב .ב

 תשרב שומישה ,הז בצמב .יראלוס הדש םג חורה רוביחב בלושמ וב

 היהי תשרה תלוביק לש ללוכה יוצימה ןכלו םירהצה תועשב הלעי

 .רתוי הובג
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battery discharge [MWh] Grid availability
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 PV -ו חור בוליש תועצמאב תשרה תלוביק יוצימ – 11 םישרת

 
 

 

 לש רוביח רשפאי רוביח ותואב חור תוניברוטו םייראלוס םינקתמ בוליש

 הננכותש תשרב טאוו הגמ תואמ לש קפסהב תשדחתמ היגרנא ינקתמ

רוביחה דעומ לש תיתועמשמ המדקה ךות ,חור תווח רוביחל  
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VII - םינקתמ קותינ לש הרקמב םינוכיסה תקולח ןוכדע 

 וקתוני ןהב תועשה רפסמ תא לידגהל םייופצ וז הדובעב םיעצומה תונורתפה

 :ךכל תוביסה .dumped energy)( תשדחתמ היגרנא ינקתמ

 דחאש ךכל איבהל ייושע ,םייראלוס םינקתמו חור בוליש .א

 תלוביק לע הלוע תללוכה היגרנאה ןהב תועשב קתוני םינקתמהמ

 .ךכ םשל התנבנש הריגאה תלוביקמ לודג ףדועהו ,תשרה

 תועשהמ קלחבש ךכל איבהל היושע ,םיווקה לש תימאניד הסמעה .ב

 רשוכ אולמב היגרנא לש הרבעה רשפאי אל םיווקה לע םוחה סמוע

 .תיבויח קלחמ תבושת הנתינ ול רוציה

 הלקת לש םיבצמבש ךכל איבהל יושע תונימאה ןוירטירק ןוכדע .ג

 תנמ לע תשדחתמ היגרנא ינקתמ לש קותינ שרדיי הכלוהה תשרב

 .תשרה יביכר ראש לע רתי סמוע עונמל

 םיקותינ לש הרקמב תולעה אולמב תאשונ למשחה תרבח ,תמייקה הרדסהב

 ץירמת ןיא הרבחל ,ךכ .למשחה ףירעתב יוציפ אלל םיפוכת וא םיכשוממ

 יוציפה לטנ תא ולידגי ולא תונורתפש םושמ םימילשמ תונורתפ דדועל

 .קותינ לש הרקמב םינקתמל

 תנמ לע םינוכיסה תקולחל ןוכדע לע ץילממו םייקה בצמה תא רקוס הז קרפ

 קותינב םג ראשה ןיב םיכורכה םימילשמ תונורתפ לוקשל הרבחה תא דדועל

 .הצק ירקמב תשדחתמ היגרנא ינקתמ לש
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 תשדחתמ היגרנא ןקתמ קותינ לש הרקמב תמייקה םינוכיסה תקולח

 תרבח ןיבל ןרציה ןיב םינוכיסה תקולח תא תורידסמ תומייקה הדימה תומא

 :ןרציה קותינל איבת רשא הלקת לש הרקמב למשחה

 תמא( יוציפל יאכז הכלוהה תשרל רבוחמה תשדחתמ היגרנא ןקתמ .א

 רומא יוציפה ,רמולכ ,רוציה תינכות יפל ))א()1()א( 141 הדימ

 תומכל םאתהב ,ונממ הענמנש הסנכהה לע ןרציה תא תופשל

 .ןרציה יאכז ול ףירעתלו תרצוימ תויהל הרומא התייהש

 יפל יוציפל יאכז הקולחה תשרל רבוחמה תשדחתמ היגרנא ןקתמ .ב

 :)א()1()א( 141 הדימ תמא( ןלהל םיטרופמה תונורקעה

i. תועש 20 לע הלוע הכשמ רשא תימעפ דח הערפה ןיגב– 

 םימיה תורשע לש עצוממה יתעשה רוצייב ףירעתה תלפכמ

 .הערפהל ומדקש

ii. הלוע תחא הנשב ללוכה ןכשמ רשא תכשוממ הערפה ןיגב 

 .תעצוממה יתנשה רוצייב ףירעתה תלפכמ -  תועש 40 לע

 ,ןוילע חתמב ןקתמ לש הרקמב ,םויה תמייקה םינוכיסה תקולח יפל ,רמולכ

 לש הרקמב וליאו ,םיקותינה ללכל תוירחאה אולמב תאשונ למשחה תרבח

 םיקותינל תוירחאה אולמב תאשונ הרבחה הקולחה תשרב םינקתמ

 .תועש 20 לעמ םיכשוממ

 תא םצמצל יופצ וז הדובעב םיעצומה תונורתפה ץומיא ,חיתפב רבסוהש יפכ

 תשרדנ למשח תרבח םהב םיעוריאה תורידת תא לידגהלו םיווקב תוריתיה

 וניא הז םיניינע בצמ .תשרהמ קותינ לע תשדחתמ היגרנא ינקתמ תוצפל

 .תמייקה תשרב שומישה תא תוצמל הרבחה תא דדועמ

  םינוכיסה תקולח ןוכדעל הצלמה

 היגרנא ינקתמ קותינ לש הרקמב םינוכיסה תקולח תא שדחמ םיאתהל עצומ

 :ןלהל םיטרופמה תונורקעה יפל ,תשדחתמ
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 ףס וא( הנשב קותינ תועש 20 -ל דע הסנכהה דספהב אשיי ןרציה .א

 ןהו הכלוהה תשרל םירבוחמה םינקתמל סחיב ןה ,)עבקייש רחא

 .הקולחה תשרל םירבוחמה םינקתמל סחיב

 תשרל היגרנא םירזהל ןקתמה ןמ וענמי רשא תולקת לש הרקמב .ב

 יופישהו יופישל יאכז היהי ןרציה ,הנשב תועש 20 מ רתוי ךשמב

 דספהל הפושח היהת אל למשחה תרבח ,ךכ .למשחה ףירעתב רכוי

 היגרנא ינקתמ לש ךשוממ קותינ בייחת רשא הלקת לש הרקמב

 .הכלוהה תשרב תולקת לש הרקמב תשדחתמ

 לע למשחה תרבח תא הצפת אל ףירעתב הרכהה יכ עובקל ןתינ .ג

 לש תלבגומ תימצע תופתתשה בייחת אלא םינרציל יופישה אולמ

 תרבחל םויה םייקה ץירמתה תא רמשל תנמ לע ,תאז .הרבחה

  .רוציל ןקתמה תא ריזחהלו תשרה תא ןקתל למשחה

 תווח לש קותינ הבייח הכלוהה תשרב הלקת וב בצמב ,אמגודל ךכ .ד

 רובע יוציפל יאכז היהי אל ןרציה :תחא הנשב תועש 300 ךשמל חור

 280 -ב רוציה דספה לע יופיש לבקי ךא ,תונושארה תועשה 20

 )תועש 152( יופישהמ 90% ונממי למשחה ינכרצ .תורתונה תועשה

  .)תועש 28( יופישהמ 10% לש תולעב אשית למשחה תרבחו

 הטישה ןיבל םויה תמייקה יופישה תטיש ןיב לדבהה תא םכסמ 12 םישרת

 .תעצומה
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 תשרב הלקת לש הרקמב םינוכיסה תקולח ןוכדע – 12 םישרת

 

 

 

 

 תולע אולמב אשית אל למשחה תרבחש ךכ ,םייקה יוציפה ןונגנמ ןוכדע

 שרדנ םהב םירקמב םג רוביח רשפאל הרבחה תא דדועי ,םינרציה קותינ

הצק ירקמב םינקתמ לש קותינ  
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VII - תשרה יוצימ דודיע םשל םיצירמתה הנבמ ןוכדע 

 תשרה חותיפל םייקה םיצירמתה הנבמ

 הטלחהב רדסוה למשחה תשר חותיפב למשחה תרבח לש םיצירמתה הנבמ

 .]2018 ,למשחה תושר[ ,תשר ףירעת סיסב לע

 :םה תשרה ףירעת סיסבב םייזכרמה תונורקעה

 ידי לע הרשואש חותיפ תינכותל םאתהב תושענ תשרב תועקשהה .א

 ;היגרנאה ת/רשו למשחה תושר

 ,ירק – תיקשמ תלעות םהב שי םא קר תועקשהב הריכמ תושרה .ב

 ינקתמ ירבחל ,םינכרצה שוקיבל הנעמ תתל ידכ תוינויח תועקשהה

 ; used and useful) ןורקע( ןונכתה ינוירטרקב הדימע חיטבהלו רוצי

 תשרה יביכר לש יביטמרונה םייחה ךשמ ינפ לע תסרפנ תולעב הרכהה .ג

 ;)הנש 45(

 םג ללוכ ףירעתה ,העקשהה לש יסחיה קלחה לש יתנש רזחהל ףסונ .ד

 11.העקשהה לע האושת לש םולשת

 תיביטמרונה תולעל םאתהב תורכומ הקוזחתל תופטוש תואצוה .ה

 .ןניגב האושתל תיאכז הנניא הרבחהו

 תורבח תא ץרמתל ודעונ םהו םלועה תונידמ ברב םילבוקמ ולא תונורקע

   .תשרה חותיפב עיקשהל הכלוהה

  

 

 תיבירה ירעשל םאתהב ,בוח לע האושתו הרבחה לש ימצעה ןוהה לע האושתה תא תללקשמ האושתה 11

 .ןוכיסה תמר יפל ימצע ןוהל היוארה האושתהו ,בוחל ימצעה ןוהה ןיב יוארה סחיה ,םירכומה
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 םיצירמתה הנבמ לע שדחמ הבישחב ךרוצה

 ,ךכ .תשרה תא חתפל למשחה תרבח תא דדועמ יחכונה םיצירמתה הנבמ

 ,תמייקה תשרב שומישה תא לידגהל םירשפאמ רשא םימילשמ תונורתפ

 תועקשה לע האושת לבקל למשחה תרבח לש תורשפאה תא םימצמצמ

 .ולא תונורתפ ץמאל ץירמת ןיא הרבחל ןכלו תשרב

 ינקתמ הכ דע הרביח הרבחה ,םייקה םיצירמתה הנבמ ףא לע יכ ןייצל יואר

 םאה ןוחבל יואר ,תאז תורמל .טאוו הגמ 5000 לש ףקיהב תשדחתמ היגרנא

 רשא תונורתפ ץמאל הרבחה תא דדועל יושע םיצירמתה הנבמ לש ןוכדע

 .םיפסונ םינקתמ רוביח ורשפאי

 ב״הראב םיצירמתה הנבמ ןוכדע לע שדחמ הבישח

 ידי לע ב״הראב םג ןודנ ,םיצירמתה הנבמ לע שדחמ הבישחב ךרוצה

 הנבמ ,FERC םסרפש עומיש יפל .[FERC, 2020] ילארדפה רוטלוגרה

 רשא תויגולונכט עימטהל הכלוה תורבח דדועמ ונניא םייקה םיצירמתה

 םושמ ,תמקומה תשרה לשו תמייקה תשרה לש רתוי בוט יוצימ ורשפאי

 לבקתמה תשרה חותיפב ןוכסיחהו האושתל תויאכז ןניא ולא תועקשהש

 לע האושתמ תונהל הרבחה לש תואכזה תא םצמצמ ףא ולא תויגולונכטמ

 .חותיפב תועקשה

 :ןורתפל םינוויכ רפסמ לקוש ילארדפה רוטלוגרה ,עומישה יפל

 .היגולונכטב תועקשה לע האושתל תואכז .א

 םושיי םג ללוכ חותיפהש לככ ,תשרב תועקשה לע האושתה תלדגה .ב

 .תויגולונכט לש

 קלחל תיאכז היהת הכלוהה תרבחש ךכ – רוביצל ןוכסיחה לש הקולח .ג

 .תשרה חותיפב תכסחנה תלעותהמ
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 לארשיב םיצירמתה הנבמ ןוכדעל הצלמה

 דדועל תנמ לע ,למשחה תרבח לש םיצירמתה הנבמל ןוכדע לוקשל עצומ

 :טרפב .תמייקה תשרב רבגומ שומיש ורשפאיש תונורתפ םושיי

 םג לולכל שרדיי תכרעמה להנמ ,חותיפה תינכות רושיא ךילהתב .א

 תויגולונכטו הריגא ,הז ללכב .תמייקה תשרה יוצימל תונורתפ

 .תימאניד הסמעהל

 רשפאתתש תשרה תלוביק תפסות לש הכרעה גצות ,היגולונכט לכל .ב

 ןוכיסה תא לידגמ וניא היגולונכטה ץומיא יכ אדווי תכרעמה להנמו

 .תשרל

 האושתל תיאכז היהת למשחה תרבח ,םשוית היגולונכטהש לככ .ג

 תועצמאב לבקתה רשא ,תשרה חותפב העקשהב ןוכסיחל םאתהב

 .היגולונכט התוא

 הסמעהל היגולונכט וא הריגא תיגולונכט ץומיא וב בצמ חיננ ,אמגודל

 תולעב הכלוה וק תמקהב ןוכסיחל איבהו תלוביק תפסות רשפיא תימאניד

 .ח״שמ 100 לש תללוכ

 התייה ול ,הל תיאכז התייה למשחה תרבח רשא האושתה בשוחת הנש לכב

 .למשחה ףירעתב רכות וז האושתו ,הכלוהה וק תמקהב העקשהה תישענ

 וזל ההז תשר תלוביקמ הנהיי ךא ,וקה תמקה תולע תא ךוסחי רוביצה ,ךכ

 הנהת למשחה תרבח וליאו ;וקה תמקה תועצמאב תרשפאתמ התייהש

 .הכסחנ העקשההש ףא ,העקשהה לע האושתמ

 רשא םייגולונכט תונורתפ ץמאל הרבחה תא דדועמ הז םיצירמת הנבמ

 ןונגנמ רומיש ךות ,תשדחתמ היגרנא ינקתמ לש רוביח םידקהל םירשפאמ

 .קשמה יכרצל תונורתפה תמאתה לע הגנ תרבח לש הרקבה
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