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2030 תנשב30%-  תשדחתמה היגרנאה דעי
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חור יראלוס קפסה תשדחתמ היגרנא זוחא



דעיב הדימעל יזכרמ םסח הווהמ תשרל רוביחה



תשדחתמ היגרנא רוביח תצאהל הוותמ– הדובעה תרטמ

20302022 2025

ךוראה חווטל ןורתפ
תשר חותיפ תינכות

בורקה חווטל ןורתפ
 תמייקה תשרה יוצימ

רוביחה תצאהל



חותינה תטיש

:תשרל רוביחב םימסחה יגוס יופימ

היונפ הכלוההכלוהב שדוג

האנשהב שדוג

היונפ האנשה

םסח גוס לכל תונורתפה לש ילכלכ-ינכטףודעית



תואמגוד

הכלוהב תוריתיו האנשה תלבגמ

ט״פת יפל-2023 הכלוה לאיצנטופ

הכלוה תלבגמו   האנשה תלבגמ

הכלוהב תוריתיו האנשה תלבגמ

הכלוהב תוריתיו האנשהב תוריתי

למשחה תרבח יפל-האנשה לאיצנטופ

הכלוה תלבגמו האנשהב תוריתי



ונחבנש תונורתפה בחרמ

ןוכדעל הצלמה– יאנשה לע סמועה ןוירטירק

ש״מחתב םיאנש תפסות

:הובגה חתמה דצב הריגא
ש״מחתב הריגא .א
הובג חתמ יווקב הריגא .ב
םייאטלוו וטופ םירתאב הריגא .ג
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 םיאנשה לע סמועה ןוירטירק ןוכדע



 עבקנ ,הקולחב םיאטלוו וטופ םינקתמ לש רוביחה ףקיהל ןוירטירקה1.

.ש"מחתה יאנש לש בוקנה קפסההמ60% ל רוקמב

 ינקתמל סחיב שמגוה ןוירטירקהו ילועפת ןויסינ שכרנ ,ןמזה םע2.

100kW דע םקפסהש

 דע ,הריגא יבלושמPV ינקתמ רבחלי"חח תא התחנה הגנ תרבח

.ש"מחתה יאנש לש בוקנה קפסההמ100%

ןקתומה קפסההמ60% אוה סמועה ןוירטירק םויכ



 יתעשה שוקיבה םוקעב בשחתמה ןוירטירק ןוחבל עצומ ,אבה בלשב

 ,ש"מחתל רבוחמה סמועה לש

:הקולחה דצב םירבוחמה רוצייה ינקתמ קפסהמ קלח ךרוצה

161 kV

22 kV

יתעשה שוקיבה םוקעב בשחתהל עצומ



ש״מחתב םיאנש תפסות



161 kV

22 kV ח״שמ14– תמייקש״מחתב יאנש תפסות תולע1.

.ךוראה חווטל ,הריגא לע ףידע ןורתפ והז ,ילכלכ ונכט טביהמ2.

.םיאנש תמקה ךילהתב תולקה הלביקי"חח3.

םינש1-2 ךותב יאנש ףיסוהל ןתינ4.

םיאנש ףיסוהל ןתינש״מחת לכב אל ,תאז םע5.

ש״מחתב יאנש תפסות



הובגה חתמה דצב הריגא



ש״מחתה ינפל היגרנא יפדוע טולקל תרשפאמ הובגה חתמה דצב הריגא



Nsns  ?הובגה חתמה דצב הריגאה תא םקמל בושח עודמ
וירחא אלו שדוגה ינפל םקוממ ןוינחה : ריהמה ןוינחה לשמ

הריגא = ריהמה ביתנה ןוינח



תשרדנה תשרה תלוביק תא התיחפמ ןכלו רוצייה תא ״תחטשמ״ הריגאה
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הובגה חתמה דצב הריגאה בולישל תופולח
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םילודגםיפקהב תשדחתמ היגרנא רוביח םשל תשרה חותיפ שרדנ ךוראה חווטב

18

250% תפסות רחאל קר הניעטה תקירפל הלבגמ הווהמ תשרה
םייקה ןקתומה קפסהל רבעמ



בורקה חווטל תונורתפה םוכיס



תונורתפה לש תלעות תולע
שומימל ןמזתולעתלעותעצומ דעצםסח

 + הכלוה
האנשה

ACטאווהגמלכםייק רתאב הריגא

להריגאקפסהלש

רשפאמתועש4

טאווהגמתלפכה

DC

הגמלח״שמ1.3

DCטאוו

םינש1-2

הקולח תשרב הריגא

ש״מחתב הריגא
טאווהגמ80דע)60%( ןוירטירק יונישדבלב האנשה

ACש״מחתל

תועקשהאלל

תוידימ

ש"מחתב

ידיימ

ACא"ווגמ50םיאנש תפסות

ףסוניאנשלכל

הגמלח״שמ0.14

DCטאוו

םינש1-2



םוכיס
היונפ הכלוההכלוהב שדוג

האנשהב שדוג

היונפ האנשה

הסמעהה ןוירטירק ןוקית

םיאנש תפסות

הובגה חתמה דצב הריגא תפסות


