
רשת חכמה בערים חכמות

גדעון פרידמן

לשכת המדען הראשי



אחריות המשרד

ניהול אספקת משאבי הטבע והאנרגיה לישראל

בהווה ובעתיד, בעת שלום וחרום

תוך איזון בין יצרנים לצרכנים

חברתיים , ובהתחשב באילוצים כלכליים
וסביבתיים



עיקר פעילות יחידת המדען הראשי

תמיכה בגיבוש מדיניות

יעוץ טכני כלכלי ומדעי•

הפעלה של מנהלות מערכתיות רב תחומיות•

  מימון ומעקב אחר מחקר ופיתוח אקדמי
ותעשייתי

פ בינלאומי"קידום שת



חדשנות

 המדען הראשי של משרד התשתיות תמך
(  נטו)פרויקטים בתחום 7-בשנתיים האחרונות ב

שקליםמליוני 7.5בהיקף של

פועלים לקידום הצטרפות ל-Mission 
Innovation  שמשמעו התחייבות להכפלת

שנים5ההשקעה באנרגיה נקיה תוך 



דוגמאות

מיקרו גריד מעלה גלבוע

עיר חכמה אשדוד

מיפוי גגות סולאריים באילת

פוטנציאל ייצור חשמל מקירות מבנים

תשתית טעינה לרכב חשמלי

ניהול יעיל של רשת המים הארצית



רשת חכמה

 רשת חשמל מודרנית המשתמשת בתקשורת
כיוונית ובטכנולוגיות מידע לניהול אוטומטי-דו

או יצרן/כל נקודת קצה יכולה להיות צרכן ו

היעדים:

תפעול, ציודיעילות•

בטחון, שרידות, עמידות, איכותאמינות•

קיימות, חיסכון, שירותכלכליות•



התייעלות אנרגטית ברשת חכמה

צמצום הפסדי הולכה

ניצול חום שיורי

 (השטחת הביקוש)יעילות תפעולית מוגדלת

ניהול אנרגיה מושכל

מעקב אחר שימוש בחשמל בזמן אמת•

מעקב אחרי ציוד ספציפי•

הבנה טובה של צרכני החשמל בבית•



יצור מבוזר

אנרגיה מתחדשת

קוגנרציה

יתרונות

(Resilience)עמידות המערכת •

הקטנת הפסדים•

חסרונות

ניהול מסובך•

בעלי השליטה מאבדים אותה•



דוגמאות-ייצור מבוזר 

טורבינה-מיקרו

 (דקתלוןסולאר)בית חכם ויעיל

 ניהול חכם של ייצורPVעל מספר גגות

 של לאגרגציהתחזית ייצורPV קישור + על גגות
זמינות למנהל המערכת



אגירה

אנרגיה מתחדשת היא בלתי יציבה

באזור קטן השפעת שינויים היא גדולה

אגירה מאפשרת תיאום בין יצור לצריכה

תרומת הרשת החכמה

יעיל ומהיר, ניהול אוטומטי•

ניהול אלפי יחידות קטנות•



Demand Response

 גמישות< -השלה בהתנדבות < -מהשלה שרירותית

שליטה בצריכה כך שתהיה גמישה

כיוונית-תקשורת דו•

מערכות מידע•

של צריכהאגרגציה•

דוגמאות אפשריות

10%-מרכז הבקרה מבקש מקניון להוריד צריכה ב•

10%-להוריד צריכה בממיקרוגרידמרכז הבקרה מבקש •



גריד-מיקרו

רשת חכמה בסקאלה קטנה

ניהול

מספר יצרנים •
(CHP, סולארי)

צרכנים מסוגים שונים•

אגירה•

מעקב, בקרה, מערך שליטה•

ממשק חכם לרשת הגדולה



החסרונות של המתחדשות

חוסר יציבות

הצורך בגיבוי

530GWh-ו30: מול מקס יומי בשנה' בגרמניה מינ•

יתכן רצף של ימים עם מעט תפוקה•

 עלויות(Upfront)

2000המחיר לצרכן בגרמניה למשל הוכפל משנת •

שדרוג רשת ההולכה•



רשת חכמה

  רשת חשמל מודרנית המשתמשת בתקשורת
כיוונית ובטכנולוגיות מידע לניהול אוטומטי-דו

או יצרן/כל נקודת קצה יכולה להיות צרכן ו

היעדים:

שילוב ברשת החשמלמתחדשות•

תפעול, ציודיעילות•

בטחון, שרידות, עמידות, איכותאמינות•

קיימות, חיסכון, שירותכלכליות•



מכוניות חשמליות

יתרונות

אין זיהום•

יעילות•

חסרונות

טווח•

מחיר+ משקל 

זמן טעינה•
גבוהיםזרמים

Tesla Model S 

Mitsubishi iMiEV
$30,000-$80,000

Nissan Leaf

Peugeot iON



(S)טסלההסוללה של 

544 Kg

90 KWh

טעינה מהירה

•120 KW DC

אמפר זרם)!!( מאות •

(מ"ק270)10-80%דקות טעינה 40•

עמדות3500, תחנות פרוסות609•



מכוניות חשמליות מבוססות תאי דלק

Hyundai ix35 FCEV

$500 / Month

Toyota Mirai

$60,000



מכוניות חשמליות כתחנות כוח

Residential area

Water

H2 production

H2 refueling

Excess

Electricity

In case of 

shortage



רשת חכמה

  רשת חשמל מודרנית המשתמשת בתקשורת
כיוונית ובטכנולוגיות מידע לניהול אוטומטי-דו

או יצרן/כל נקודת קצה יכולה להיות צרכן ו

היעדים:

שילוב ברשת החשמלמתחדשות•

שילוב ברשת החשמלרכב חשמלי•

תפעול, ציודיעילות•

בטחון, שרידות, עמידות, איכותאמינות•

קיימות, חיסכון, שירותכלכליות•



רשת חכמה

הרשת החכמה היא תשתית

 ושרותיםתאפשר כניסה של טכנולוגיות

  המימון והדחיפה בידי הרגולטור והמגזר
הציבורי



!תודה 

גדעון פרידמן

gideonf@energy.gov.il: מייל

972-58-5337565+טלפון 

mailto:gideonf@energy.gov.il

