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Renewables Penetration – PV Status
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המדען מקדם חדשנות באמצעות קולות קוראים  
ואישורים

הזנק וחלוץ והדגמה, אקדמיה:קולות קוראים•
קולות קוראים לעמדות טעינה •
קול קורא אגירה תכנון•
קול קורא אגירה •
)'ד7אמת מידה (אישור ניסוי במשק החשמל / מכסת חלוץ•



סיווג מתקן לייצור חשמל כטכנולוגיה  –מכסת חלוץ 
חדשנית

של משרד האנרגיה לסווג מתקן ייצור חשמל כמתקן ר"למדענוהל מאפשר 
.חלוץ של טכנולוגיה חדשנית וקביעת הספק מתקן

רשות החשמל להעניק ליזם רישיון  מסמיכה את ר"המדעי "סיווג מכסת חלוץ ע
חיבור לרשת על האף שהמתקן אינו באמות מידה ובדרישות רגולטוריות



החרגות מאמות המידה לצורך ביצוע ניסוי  -' ד7אמת מידה 
2020ספטמבר . במשק החשמל 

:  הנוהלעיקרי 
מנהל המערכת  : הגורם המגביל כגון(פרויקט שהוכר יגישו בקשה לרשות החשמל ולספק שירות חיוני / טכנולוגיה•

)י"חחאו 
ימי עבודה45ייתן תשובה עניינית תוך ח"הסש•
.מאפשר גם מתן תשלומים בגין פעילות ניסויית במשק החשמל–אישור במליאת הרשות להחרגה מאמת מידה •



החרגה מאמות מידה בפעולה–' ד7אמת מידה 

Aggregated Flexibility

System Operator





Augwind – microgrid חשמל כשר



י"חחטעינה מנוהלת בבניינים בשיתוף : חלוץ והדגמה

הטעינהעמדתביןערכיחדחדזיהוילאפשר•
שלמידעוהעברתהדירהשלהחשמללחוזה
חשמללחברתהטעינהעמדתשלש"קוטצריכת

הטעינהעמדתבעלאתלחייבניתןשיהיהמנתעל
.בבנייןהציבורימהלוחשלוהחשמלצריכתבגין

משותפיםבבתיםעומסיםניהולמערכתהטמעת•
לטעינתחשמלבצריכתאופטימיזציהתבטיחאשר

החשמלחיבורבהגדלתהצורךאתותקטיןרכבים
.המגוריםלמתחם

לציבוריתלעמדהגםביתיתטעינהעמדתהפיכת•
עמדתבעלביןתשלוםמערכתהסדרתי"ע

עמדתבאותהלהשתמשהמבקשלמטעיןהטעינה
.הטעינה

השימושלרמתבהתאםדינמיעומסיםניהול•
החשמלבתשתיותהשוניםהדייריםשל

.היוםשלהשונותבשעות
ואףהדייריםביןההוצאותחשבוןניהול•

והרצוןהצורךבמידתגבייה



Thank youEverything is energy and that’s 
all there is to it.

Yaelh@energy.gov.il

mailto:Yaelh@energy.gov.il


במשק החשמלאתגרים וטכנולוגיות 

טכנולוגיות העתיד
•V2G
שימוש/אגירה/מימן ייצור•
אנרגיה/אגירת חשמל•
אנרגיות מתחדשות בים•
הטמנת פחמן•
פסולת לאנרגיה•

אתגרים  
/  חלוקה/ הולכה–רשת החשמל •

השנאה
רשת חכמה•
ניהול צד ביקוש•
סחר בחשמל  •
הגדלת היצע אנרגיות מתחדשות  •

שימוש-בדו



Augwind

• Compressed air storage in the ground
• Funding: 1.5 million NIS
• Year: 2019



Augwind – microgrid חשמל כשר



Brenmiller Energy
Demonstration of high-temperature thermal energy storage generation unit



Phinergy
Aluminum-air system using water to discharge the energy and re-dry for re-use 
with a lifespan of thousands of working hours, relieving the main constraints of electric 
transportation and clean distributed generation.



?אוויר-מהי מערכת אלומיניום
מערכת המייצרת חשמל מאלומיניום  

בצפיפות אנרגטית גבוהה מאוד

?איך זה עובד
באמצעות  וחמצן , מים, אלומיניוםתגובה כימית בין 

קתודה ייחודית הפועלת כריאה מלאכותית

?מה השימושים
מערכת גיבוי אנרגיה באתרים קריטיים1.

אלומיניום כדלק לרכבים חשמליים  2.

פלטת אלומיניום
)מקור האנרגיה(

אווירקתודת

25



GenCell

• Alkaline Fuel cell based on Ammonia conversion to Hydrogen for Backup solution for 
Telecom and critical infrastructure for several house to few days  



NrgStoredge - Hydrogen Storage
Project: Hydrogen storage in 

carrier (Potassium Formate)

Fund: 2 Projects
about 0.7 Million Shekel

Year: 2018, 2019

 



3D Battery
Project: High Density Battery

Fund: 2 Projects About 3 Million Shekel
Pilot

Year: 2018, 2019



Example for regulatory innovation :
Agro Photo Voltaic (APV) 

• Israel is rich with sun and lack of land
• Israel have 1 Million of acers agricultural land 
• Win win for farmers
• APV is a platform for advance agriculture and 

environment
• Join collaboration of both the ministers of Energy 

and Agriculture came out with mega pilot of over 
100MW that involve energy entrepreneurs, 
farmers and academic institutes 



Israel’s AgriVoltaics proposals summary

• 36 groups participating, including international 
players

• 20 research institutes involved
• 460 sites in 180 locations (see map)
• With over 90 cultivation types
• On total of 1250 acres 
• International Entrepreneurs
• International academic collaboration 
• Inclusive to most of Israeli society: Kibbutz, 

Arabs, Druze, Bedouins, Ultra Orthodox 

Jo
rd

an

Pa
le

st
in

e

Sy
ria


	The Chief Scientist Office�Ministry of Energy
	Slide Number 2
	Renewables Penetration – PV Status
	המדען מקדם חדשנות באמצעות קולות קוראים ואישורים
	מכסת חלוץ – סיווג מתקן לייצור חשמל כטכנולוגיה חדשנית
	אמת מידה 7 ד' - החרגות מאמות המידה לצורך ביצוע ניסוי במשק החשמל . ספטמבר 2020��
	אמת מידה 7 ד' – החרגה מאמות מידה בפעולה
	Slide Number 13
	Augwind – microgrid חשמל כשר 
	חלוץ והדגמה: טעינה מנוהלת בבניינים בשיתוף חח"י 
	�Yaelh@energy.gov.il�
	אתגרים וטכנולוגיות במשק החשמל
	Augwind
	Augwind – microgrid חשמל כשר 
	Brenmiller Energy
	Phinergy
	Slide Number 25
	GenCell
	NrgStoredge - Hydrogen Storage
	3D Battery
	Example for regulatory innovation :� Agro Photo Voltaic (APV) 
	Israel’s AgriVoltaics proposals summary

