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התאחדות  –לאגירה אסדרות
התעשיינים



שימושי האגירה המרכזיים
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יעדי הממשלה לאנרגיה מתחדשת מייצרים צורך למתקני אגירה המיועדים להחלפת הספק קונבנציונלי בהספק של יותר  
עד סוף העשור ( מגה וואט שעה8,000)מגה וואט 2,000-מ

מיקום האגירה יכול להביא גם להחלפת רשת

שירותים משנייםהחלפת הספק   החלפת רשת



ההיצע להשגת הצורך מגוון  
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הקמה  
בתחנת  

כח
?
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בחצרי  
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אגירה  
stand 
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P.V + 
storage

אגירה ?
ש"בתחמ



האתגר הוא בניית תפיסת עולם רוחבית  
וישימה למיצוי הפוטנציאל

סוג / מתח החיבור
ניהול המיתקן

שליטה ובקרהמרכזיתעצמית

הסדרה לסגמנט זהנשקל הצורך בקביעת–? עליוןמתח
ידי  מנוהל על)מרכזית 

(מנהל המערכת
על ידי מנהל המערכתנשלט

מתח גבוה

פעולה לפי עקרונות השימוע לעניין מתקני  1.
חלוקה

נשקל הצורך בהליך ייעודי לשילוב אגירה  2.
" פינוי"קיימים לטובת וולטאיםפוטו במתקנים

המקום ברשת למתקני חדשים

-
נשלט על ידי המחלק בתיאום עם נמהל  

המערכת

מתח נמוך

פעולה לפי עקרונות קול הקורא לעניין מתקני 1.
חלוקה

של מתקני  DC couplingל נשקלת ההתייחסות2.
.וי.פי

-

בשלב ראשון ההתייחסות  -לא נשלט 
למתקני נמוך היא למתקנים בלתי 

איגוד צרכנים לכדי ניהול יישקל )מנוהלים 
לאחר קביעת הכללים למתקנים 

(מנוהלים
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מתחילים במשותף לכולם  
החלת אמות המידה

אגירהמתקניעלהמידהאמותאתלהחילהרשותהציעה2021מאוגוסטבשימוע
:בהם,היבטיםשללמספרנוגעתזוהסדרה,ייצורמתקניעלחלותשהםלאופןבדומה
הליך החיבור והשילוב ברשת✓
כללי מנייה✓
חובת בדיקות קבלה✓
יציאה לתחזוקה✓
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רלוונטי למתקני  
מתח עליון

בהסדרת ההיבטים השונים של מתקני אגירה נקבעו כללים דומים לאגירה ולמתקני הייצור



צד היצרן–מודל שוק בחלוקה עיקרי השימוע 

.וכל יצרן שיבחר להשתלב באסדרה( מלבד מתקנים שקיימת להם אסדרה אחרת)01.01.2023כל מיתקן שיקבל התחייבות לחיבור אחרי 
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מתן אפשרות למכירת  

אנרגיה ממתקן ייצור  

בצימוד  )או אגירה 

AC )  ברשת החלוקה

.  למספק פרטי

ככל שהאנרגיה לא נמכרת למספק פרטי  

מתקני מתח  )SMPהיא תימכר למחלק ב 

רכיב ייצור רלוונטי למקום –נמוך 

אחת לחודש יכול היצרן לבחור (. הצרכנות

(.  י"חחמספק / מספק פרטי )למי הוא מוכר 

באותו חודש כל האנרגיה תימכר למספק  

.שאליו משויך היצרן

מתן אפשרות מעבר 

קיימות  מאסדרות

אין  )לאסדרה זו 

באפשרות זו כדי לבטל 

מחויבות להקמת מיתקן 

או הליכים אסדרותבמסגרת 

תחרותיים שבהם משתתף  

.(היצרן

החלת חובה להגיש  

תכנית ייצור של מתקני  

מתח גבוה למחלק  

והחזרת תכנית  

העמסה של המחלק  

ליצרן

: תחולה



צד האספקה–עיקרי השימוע 
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(.הסרת המכסה באופן גורף)פתיחת שוק האספקה לתחרות באופן מלא 

מעבר מחישוב תעריף פרטני בשעות שיא ביקוש נטו  )שינוי אופן חישוב תעריף האספקה 

.נדרש לאור אפשרות המכירה הבילטרלית–( לתעריף אחד המבוסס על צריכה נורמטיבית

.התאמת שעות שיא ביקוש נטו שנקבעו בעבר לשעות הפסגה החדשות

.במשך שנה מיום השתייכות למספקז"תעוקביעת חובה להישאר צרכן 

.30%–הקטנת האלפא ל  α



דוגמא למודל השוק בחלוקה

1צרכן 
70

2צרכן 
60

4צרכן 
(  מתח גבוה)

-50

3צרכן 
(  מתח נמוך)

-10

המחלקמספק פרטי

מנהל המערכת
–התחשבנות בגין סטיות . 1

.חלות על המספק

סטיות ייצור לא יכולות  . 2
להיעשות על בסיס כלכלי  

.בשלב זה



מהו אלפא ואיך הוא מחושב

ככל שאלפא נמוכה יותר כך הפער בין שעות שפל לשעות פסגה גדול יותר
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.'אג15–ללקוח שצורך לפי צריכה משקית SMPמחשבים את הפער בין רכיב הייצור ל 

.300₪–של המספק מהמערכת נטו בכמות צריכת האנרגיה 1מכפילים את צעד 

.90₪–חלק זה משולם כתעריף קבוע , (30%)מכפילים באלפא 2את התוצאה של שלב 

420)בשיא ביקוש הצפויה להיצרך שים"הקווטמחלקים בכמות 3לצעד 2את הפער בין צעד 

מחושב על ידי הכפלת הצריכה נטו של המספק בנתח הצריכה המשקי בשעות  -( ש"קווט

.'אג50–ומקבלים תוספת לתעריף הצריכה בשעות שיא ביקוש ( פסגה מסך הצריכה המשקית

1

2

3

4



אגירה מגבלות רשת ומודל השוק
מתקני מתח נמוך לא צפויים להיות מתקנים מנוהלים ולכן אופי המגבלות שניתן לתת בתשובת •

.המחלק מוגבלות מאד
:ליכולת ההזרמה ביום ובלילהייתייחסומתקני מתח גבוה הם מתקנים מנוהלים ותשובות המחלק •

מגבלות הזרמה שיאפשרו הזרמת חשמל בשעות הערב בהם המחירים בשוק יקרים יותר יעודדו •
.פיויבמתח גבוה או לחילופין הקמה של אנרגיות מתחדשות שאינם פיוישילוב אגירה במתקני 

" לפנות מקום ברשת"בכוונת הרשות לנצל את יכולת הניהול של מתקני מתח עליון ומתח גבוה כדי •
.למתקני מתח נמוך
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!תודה רבה


