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 המטרות העיקריות

 ברשת קליטת אנרגיות מתחדשות. 1
 שמירה על איכות החשמל ללקוחות. 2
 יציבות התדר/ שמירה על האינרציה המערכתית . 3



 אגירת אנרגיההחשמל בתחום פעילויות עיקריות של חברת 

 :2030האגירה על מנת לתמוך ביעד של בתחום פעילויות חברת החשמל מבצעת 
 
 1קיסריה בהספק של  ג"בתחמפיילוט של מתקן אגירהMW. 
 40מתקני אגירה בהספק של  10הקמתMW  יון-מתקנים על בסיס סוללות ליתיום 9 -אחת כל  , 

 .מתקן אחד מבוסס על טכנולוגיית אוויר דחוס    
גלגלי תנופה, אוויר דחוס, סוללות שונות: בחינת תמהיל חדשנות בהתבסס על טכנולוגיות כגון  , 

 .  'וכו טכנולוגיית מימן    
 
 

 :קיסריה ג"בתחממתקן הפיילוט 
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2020במהלך ייצור סולארי מאפייני  -מקרים מייצגים 



 מוכנות חברת החשמל לקידום אגירת אנרגיה ברשת
מטרות עיקריים של חברת  

החשמל בתחום אגירת  
אנרגיה ברשת

ייצוב תדר במערכת  
הארצית

ייצוב מתח ללקוחות  
מתח גבוה ומתח נמוך

קליטת אנרגיות  
 מתחדשות
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 בחברת החשמל FFRפונקציית יישום 

 עומסים בקווי מתח גבוה מיד עם   השלותהמדיניות כיום במערכת הארצית הינה ביצוע
 .הפסקת יחידות ייצור גדולות

 בתחנות המשנה  אגירת אנרגיה ההצעה של חברת החשמל הינה שימוש במתקני
ומתן  ) FFR )Fast Frequency Responseתוך הפעלת פונקציית , במקום רזרבה סובבת

אי הפסקת צרכנות כתוצאה מכך וחיסכון של , עומס במערכת השלותאפשרות מניעת 
 .למשק החשמל₪ מיליוני 



 לסיכום בנושא אגירה ברשת

 בכל הקשור  מבצעת פעילות ענפה חברת החשמל
מנת לעמוד ברשת על אנרגיות מתחדשות לקליטת 
 .2030בתוכנית 

 
 טכנולוגיות חדשות ומקדמת מתקני  החברה בוחנת

על מנת לאפשר קליטת אנרגיות  ברשתאגירת אנרגיה 
המשך אספקת חשמל ללקוחות  , מתחדשות

 .בפרמטרים תקינים וייצוב תדר במערכת הארצית
 
 פועלת בשיתוף פעולה עם חברת נגהחברת החשמל  ,

יעדי  רשות החשמל ומשרד האנרגיה על מנת לקדם את 
 .המערכתתוך שמירה על יציבות , הממשלה



 אגירה+  PVמתקני : סקרי חיבור

 מבחינת מגבלות , משולב אגירה וולטאי-החשמל בודקת את הבקשה לחיבור של מתקן פוטוחברת
המטרה היא לבחון האם בהתאם לכל המגבלות ניתן לחבר את מלוא הספק  . ההשנאה והחלוקה, ההולכה

 .מתקן הייצור לרשת החלוקה במיקום המבוקש

 תשובת  הוא מקבל , המתקןאם הממצאים מצביעים על כך שבהתאם לכלל המגבלות ניתן לחבר את
 . מחלק חיובית

יכולת  אנו בוחנים , אם הממצאים מצביעים על כך שניתן לאפשר הזרמת אנרגיה חלקית מהמתקן לרשת
ההזרמה המרבית ביום ויכולת  יכולת הכוללת את תשובת מחלק שלילית ונותנים ובלילה הזרמת ביום 

 .שלהם ז"הלולרבות , המגבלותוכן את הפרויקטים הנדרשים לצורך הסרת בלילה ההזרמה המרבית 

 תשובת המחלק הופכת לחיובית חלקית, אם היזם מוכן לקבל את ההתניות, זהבמקרה. 

 למתקן  הרעיון הוא שביום המתקן יזרים לרשת בהתאם למגבלות יום ואת עודפי הייצור יזרים , זהבמקרה
 .בהתאם למגבלות הלילה, ממתקן האגירה לרשתהוא יזרים את האנרגיה , בלילה. האגירה

 החיבור של המתקןתהיה מוגבלת בהתאם לגודל ההזרמה לרשת , מקרהבכל.
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