
חיבור מתקני ייצור פרטיים
לרשת ההולכה והחלוקה

חברת החשמל, ציוד ואמינות, מנהל מגזר פיתוח מערכת ההולכה–ברק רשף 



?מה במצגת
יעדי הממשלה והשלכות מיישומם•
השלכות הרפורמה על התהליך •
סקרי היתכנות וחיבור•
אתגרים טכנולוגיים•



יעדי הממשלה לשילוב אנרגיות מתחדשות

)2015–מ 542החלטת ממשלה (
מהייצור באנרגיות מתחדשות10%–2020
מהייצור באנרגיות מתחדשות13%–2025
מהייצור באנרגיות מתחדשות17%–2030

–כ (במונחי הספק מדובר על הרבה יותר מזה •
)2030ל ט"מגוו7000

2030אדירים שלא יעצרו ב בהספקיםמדובר •



שמירת מקום ברשת ההולכה  
לחיבור מתקני יצור פרטיים

4

מספר
פרויקטים

הספק  
)ט"במגוו(

192,969ברשת ההולכהכ שמירת מקום"סה

6957)כולל מכרזים ממשלתיים(חיבור פרויקטים שטרם הזמינו

)כולל מכרזים ממשלתיים(פרויקטים שפתחו תיק חיבור 
132,012

פרויקטים שהופעלו  
203,394)יצרנים עצמייםט"מגוו290לא כולל (



חיבור יצרנים פרטיים למערכת ההולכה  
2013-2018בשנים 
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שנתי-היקף חיבור מתקניי ייצור פרטיים למערכת ההולכה 



תחזית שנתית לחיבור יצרנים פרטיים למערכת  
2019-2022ההולכה לשנים 
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11.2018-לשנשמר להם מקום ברשת נכון פים"יחתחזית עבור : הערה
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שנתי-תחזית היקף חיבור מתקני ייצור פרטיים 



רשת הולכה
ו "ק400

תחנת מיתוג
ו"ק400/161

שנאי רשת
ו”ק24/0.4

תחנת משנה
ו”ק161/24

ייצור

צרכן מתח עליון

ייצור

רשת הולכה
ו"ק161

צרכן מתח נמוך

ג"רשת מ

צרכן מתח גבוה

מערכת המסירה



פיתוח מערכת ההולכה וההשנאה

תכנון להיתר

רכש והקצאת ציוד

תכנון מפורט

הקמה 

הכנסה לניצול

תפעול ותחזוקה

הכנת תכנית הפיתוח
קידום סטטוטורי של תכניות מתאר

הנחיות מערכתיות לרכש ציוד
חד קוויות סכימות

כללי הרשת

סדורים כלליים
תכנון מפורט

מפרטי ותהליכי רכש
הרשאות , היתרים

תאומים עם בעלי תשתיות

סידורים כלליים
תכנון להיתר ותכנון מפורט

מפרטי ותהליכי רכש
הרשאות , טיפול בהיתרים

תאומים עם בעלי תשתיות
תפעול ותחזוקה, וחישמולהקמה 

חברת ניהול המערכת

חברת החשמל



במצב של מנהל מערכת עצמאיפ"יחתהליך קליטת 

שלב אופרטיבי

תכנון מפורט 

הקמה

הכנסה לניצול

חישמולבדיקות 

תפעול ותחזוקה

י היזם"הצגת הפרויקט ע
ביצוע סקר היתכנות

קידום סטטוטורי של תכניות מתאר
ביצוע סקר חיבור מחייב

תאום טכני בשלב התכנון
אישור תכניות עקרוניות וציוד עיקרי

הקמה ושדרוג קווים מערכתיים
בדיקת תכניות מפורטות

תאומים שונים בשלב ההקמה

בדיקות המתקן
הכנסה לניצול

תפעול ותחזוקה

חברת ניהול המערכת

חברת החשמל

שלב הקדם
בדיקת ישימות

קידום סטטוטורי
תכנון עקרוני



:מקרא

)באחריות יזם(חיצוני הליך -
י"פעילות חח-
התניה חיצונית-

ההולכהתרשים תהליך חיבור מתקן ייצור פרטי לרשת 

סקר היתכנות ראשוני 
ט"תפ-גורם מטפל  

פניית היזם ליחידת ניהול המערכת לצורך הצגת הפרויקט

קבלת רישיון מותנה 

החלטת מוסד התכנון על 
הפקדה של תוכנית המתאר 

סקר חיבור מחייב

,פתיחת תיק חיבור
כ"ולתחש "טכני לתחמעל הסכם תיאום וחתימה 

המתאראישור תכנית 

היתר בניה 

ש"לניצול תחמבדיקות והכנסה 

ש"לתחמטכני תיאום 

ש"ותחמייצור הקמת מתקן 

ביצוע הפרויקטים 
פ"יחהנדרשים לקליטת 

)ישירים ומשיקים(

כ"לתתיאום טכני 

סקר היתכנות ראשוני 

פניית היזם ליחידת ניהול המערכת לצורך הצגת הפרויקט

קבלת רישיון מותנה 

הכנת תסקיר ותוכנית  
לרצועה המשולבת  

פ  "בתוכנית המתאר של היח
מתארתוכניתהכנת 

כ"לת

החלטת מוסד התכנון על 
הפקדה של תוכנית המתאר 

הכנת תסקיר ותכנית לרצועה 
לפרויקטים משיקים
פ"ז היח"קידום התוכנית בהתאם ללו

?

כ"תחוהפעלת בדיקות 



וחיבור מתקני ייצור לרשת ההולכהסקרי היתכנות 

מהווה הערכה לא מחייבת של ישימות החיבור של המתקן המבוקש לרשת מהיבטים  –סקר היתכנות •
.  טכניים וסטטוטוריים

את הפרויקטים הנדרשים לצורך התאמת הרשת ואת המועד האפשרי  , הסקר קובע את מתכונת החיבור•
.לקליטת המתקן

לרבות נספח דרישות טכניות מיחידות ייצור בהתאם (הסקר כולל הנחיות עקרוניות ודרישות טכניות עיקריות •
).לסוג הטכנולוגיה

.  מהווה התחייבות מנהל המערכת לשמור מקום ברשת למתקן הייצור–) ע"מ(סקר חיבור •

בדיקה טכנית של יחידות הייצור בהתאם לקריטריונים של  , המתקןש"תחמהסקר כולל בדיקה של תכניות •
.מערכת ההולכה ובדיקה דינמית של יחידות הייצור

על ידי יחידת ניהול המערכת  מנוהל כיום ליחידות הייצור התאום הטכני •

)ט"תפ(מגזר פיתוח המערכת ידי כיום על מנוהל למסדר המיתוג התאום הטכני •

.כולל בדיקות החשמול וההכנסה לניצול, שרביט הניהול עובר לאגף ההולכה, בשלב ההקמה•



:מקרא

היזםבאחריות חיצוני הליך -
י"חחפעילות -
חיצוניתהתניה -

ג"במהחלוקה תרשים תהליך חיבור מתקן ייצור פרטי לרשת 
)יט,יג, יב35בהתאם לאמות (

, סקר היתכנות עבור כל נקודת חיבור מוצעת
יט35להליך הקבוע באמת מידה בהתאם 

הזמנת סקר היתכנותלצורך ) מחוז רלוונטי(י"לחחפניית היזם 

עבודה  פתיחת תיק 
וסיכום תהליך  , לחיבור

תיאום טכני

, בדיקות
תפעולי הסכם 

והכנסה לניצול

ייצורהקמת מתקן 

קבלת היתרים הנדרשים 
רויקטיםפביצוע ו

לקליטת 
מתקן ייצור  כ"לתתיאום טכני 

קבלת רישיון מותנה 

ע"תבקידום 
בקשה להיתר /והיתר בניה

כ"לת



:מקרא

היזםבאחריות חיצוני הליך -
י"חחפעילות -
חיצוניתהתניה -

ג"במחלוקה הלרשתרוחלטורבינות תרשים תהליך חיבור 
)190בהתאם לאמות מידה (

תכנית מתארקידום 
בקשה להיתר/והיתר בניה

ר"לט

, סקר היתכנות עבור כל נקודת חיבור מוצעת
יט35להליך הקבוע באמת מידה בהתאם 

עבודה  פתיחת תיק 
וסיכום תהליך  , לחיבור

תיאום טכני

, בדיקות
הסכם תפעולי 
והכנסה לניצול

ייצורהקמת מתקן 

נדרשים קבלת היתרים 
וביצוע פרויקטים 

ר"טלקליטת 

כ"לתתיאום טכני 

קבלת רישיון מותנה 

, נקודת החיבור של כל מקבץ לרשת
לאחת הטורבינות במקבץבסמיכות 

חלוקת החווה למקבצים 
כל מקבץשל החיבור והספק 

תכנון לחיבור חוות רוחלספק שירות חיוני לעריכת תהליךפניית היזם 



:מקרא

הליך חיצוני-
י"חחפעילות -
חיצוניתהתניה -

ההולכה  לרשתרוחלטורבינות תרשים תהליך חיבור 
)190בהתאם לאמות מידה (

, סקר היתכנות עבור כל נקודת חיבור מוצעת
יט35להליך הקבוע באמת מידה בהתאם 

תכנון לחיבור חוות רוחלספק שירות חיוני לעריכת תהליךפניית היזם 

מחייבסקר חיבור 

,  פתיחת תיק חיבור
וחתימה על הסכם  

תיאום טכני

אישור תכנית המתאר
באחריות יזם

היתר בניה 
)באחריות יזם(

לניצולבדיקות והכנסה 

ש"לתחמטכני תיאום 

הקמת מתקן ייצור
)באחריות יזם(

הכנסת כל הפרויקטים 
פ"יחהנדרשים לקליטת 

)ישירים ומשיקים(
הפיתוחלתוכנית 

כ"לתתיאום טכני 

קבלת רישיון מותנה 

תסקיר ותוכנית לרצועה הכנת 
המשולבת  

פ"היחבתוכנית המתאר של 

מתארתוכניתהכנת 
לחוות הטורבינות

באחריות היזם

החלטת מוסד התכנון על 
הפקדה של תוכנית המתאר 

הכנת תסקיר ותכנית לרצועה 
לפרויקטים משיקים

פ"היחז"ללובהתאם התכנית קידום 

, נקודת החיבור של כל מקבץ לרשת
לאחת הטורבינות במקבץבסמיכות 

חלוקת החווה למקבצים 
כל מקבץשל החיבור והספק 



:דרישות טכניות בנושאים
,  התנהגות המתקן במשטרי עבודה שונים•
,  ראקטיביהספק •
,  תקשורת, רושמי הפרעות, העברת נתונים•
.ועוד, אבטחת מידע•



משמעות יישום יעדי הממשלה

,  בעיקר שמש(השלכות מחדירת מאסיבית של אנרגיות מתחדשות 

):פחות רוח וכל השאר

,  חוסר היכולת של מקורות אלה לעקוב אחרי הביקוש•

,  non-dispatchableהיכולת המוגבלת לשלוט עליהם •

,  intermittency, חוסר הרציפות שלהם •

.ירידה באינרציה של המערכת•

פגיעה באיכות ואמינות  , בעיות שליטה במתחיםלמנוע –המטרה >=

אספקת החשמל לצרכנים ופגיעה בשרידות המערכת
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עוצמת הקרינה–PVעקום 



השוואת עקום ייצור סולארי לעקום הביקוש

עומס שיורי

2016מחושב בעזרת נתוני קרינה של שנת , מגוואט7178תרחיש של הספק סולארי מותקן 



השוואת עקום ייצור סולארי לעקום הביקוש

עומס שיורי

2016מחושב בעזרת נתוני קרינה של שנת , מגוואט7178תרחיש של הספק סולארי מותקן 

תוספת
ט"מגוו6500
שעות4תוך 



PVהשפעת מתקן –בשור ש"מתחמו "ק22זרם ביציאת קו 



שנאי המזין רכבת



תדר  של המתקן לשינוי תגובה 
)Frequency Response:(



  LVRT/HVRTעמידת המתקן ב
(Low/High Voltage Ride Through):

:כאשר
:  1אזור 

.המתקן לא יתנתק מהרשת וימשיך לייצר
:  2אזור 

.  בהתאם להנחיות, המתקן רשאי להתנתק לזמן קצר עד לסילוק הפרעה
לאחר סילוק ההפרעה יש להעלות את ההספק  –התנתק מהרשת לאבמידה והמתקן 

.מההספק הזמין בשנייה20%-מ,  הפעיל בקצב שלא יפחת



הפרעהתגובה דינמית של המתקן במצבי 



תנאים הכרחיים ליישום יעדי הממשלה
לשילוב אנרגיות מתחדשות

הגדרת דרישות טכניות מתאימות ממתקני הייצור בכל סוג של טכנולוגיה  •

שילוב מתקני אגירה שאובה ומתקני אגירה בכלל•

אמת למרכזי  תקשורת והעברת מידע בזמן , שילוב מערכות שליטה מרכזיות•

הפיקוח  

רגולציה תומכת•

התאמת מערכת ההולכה–לטווח הארוך •



,תודה על ההקשבה

ובהצלחה לכל  
!היזמים שבדרך
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