
 
 

 

 

  2021  לש ןושארה ןועברל םייפסכה היתוחוד תא תמסרפמ היפוקא

 

 רלוד ןוילימ 3.6 – ל ולדג 2021 לש ןושארה ןועברב תוסנכהה

 2020  ליבקמה ןועברב רלוד ףלא 431 תמועל

 

 רלוד ןוילימ 1.1 - דספהב יתועמשמ ןוטיקב 2021  לש ןושארה ןועברה תא המייס הרבחה •

  ליבקמה ןועברב רלוד ןוילימ 2 לש דספה תמועל דספה

 ןוילימ 3 לש ילילש םירזת תמועל רלוד ןוילימ 1.9 לש יבויח םינמוזמ םירזת הרציי היפוקא •

  ליבקמה ןועברב רלוד

 

 תא לידגהלו הלש יתורחתה ןורתיה קוזיחב דקמתהל הכישממ הרבחה״ :היפוקא ל״כנמ ,הממס ןא׳ז ירבדל

 ךרעמ תבחרהב םידקוממ םויכ הרבחה יצמאמ רקיע .םייגטרטסאה היפתוש תאו ילבולגה תוחוקלה סיסב

 םהב שיש תולוכי חותיפ ךשמהל הרבחה לש חותיפה תווצ קוזיחו םישדח םיקווש תחיתפ ,ילאבולגה תוריכמה

 תואקסע יתש לע היפוקא המתח ,הנשה תליחתמ .הרבחה לש יגולונכטה יתורחתה ןורתיה תא קימעהל ידכ

 היגרנאה תורבח 20 ךותמ 9 – כ םע הלועפ יפותיש היפוקאל םויכו ,תוימואלניב היגרנא תורבח יתש םע תושדח

 EDF , ,Engie תמגוד tier 1 תורבח םע חווט תוכורא םיסחי תוכרעמב רבודמ .םלועב תוליבומה תשדחתמה

SoftBank , AES, First Solar, Azure Power תורחאו. 

 

 .םתיא רשקהו רוביחה תא קימעהל הרטמב היתחוקלל םירצומה עציה תבחרהל תעה לכ השוע הרבחה

 תדדחמו היפוקא לש קושה תוליבומ תא השיחממ היתוחוקל סיסב תא ביחרהלו ךישמהל הרבחה לש התלוכי

 התוא םיבצממ - ןמז ךרואל הירצומ לש תחכומה תונימאהו הרבחה הרבצש ברה ןויסינה לש בולישה יכ

 .תוליבומה היגרנאה תויקפס לש תודשב םייראלוס תוחול לש יטובור יוקינל םלועב הליבומה תינקחשכ

 

 תחת .ונירובע יתועמשמ החימצ לאיצנטופ םע שדח רוזא ,תויורימאב םכסה לע המתח היפוקא שדוחכ ינפל

 לע רצומה לע םולשתה תא סורפת רתאה תלעב ויפל גניסיל לדומב ורכמי היפוקא לש םיטובורה ,הז םכסה

 ,וז העדוהל םדוק .הליבקמ הפוקת ךשמל ,רתאב םיטובורה לש לועפתהו הקזחאה רובע םלשתו הנש 25 ינפ

 רשא ,AES ,תיאקירמאה היגרנאה תיקנע לש תירבה תוצראב רתאב הנקתה םויס לע הרבחה העידוה



 
 

 

 יוקינל דעוימה ,T4-ה טובור ןקתוה ,AES  תרבח לש הדשב .םלועבו ב"הראב םיבר םיראלוס םירתא התולעבב

 תא היפוקא הניקתמ ,ןכ ומכ .)Single Axis Trackers  )SAT גוסמ םיבקוע םינקתמב םייראלוס תוחול

 .הלי׳צב AES תרבח לש ףסונ טקיורפב היתוכרעמ

 

 םישדוחב היפוקא הכישמה ,דרפס ,דירדמב הלש ילאבולגה תוריכמה ךרעמ סיסב תא המיקהש רחאל

 ךות ןוכיתה חרזמהו הלי'צ ןהיניב ,תושדח תונידמו תושביל תיפרגואיגה תובחרתהה תוליעפ תא םינורחאה

 ןופצבו הפוריא םורדב םג תוריכמה תוליעפ תא ביחרהל הרבחה תלעופ ךכ ךותב .םיימוקמ תוריכמ יתווצ תיינב

 .הקירפא

 
  םכותמ םישדח םידבוע 16-ב םדאה חכ תבצמ תא הביחרה היפוקא ח״ודה דעומל דעו ,2020 תנש ףוסמ לחה

 תווצ להנמו הקינורטקלא סדנהמ ,)היצמוטוא תווצ שאר ללוכ( היצמוטוא יסדנהמ 3 ללוכ חותיפה תקלחמב 10

  .םינש תורשע לש ףתושמ ןויסינ ילעב הסדנהה םוחתב םיבוטה הלכשהה תודסומ ירגוב םלוכ .תונוכמ תסדנה

 אוה ידד .הרבחה לש םירצומה ל"כנמסכ רוג )דוד( ידד רמ ,היפוקא לש הלהנהה תווצל ףרטצה ץרמ שדוחב

 םינוש חתפמ ידיקפתב שמיש ןהב הנש םירשעמ הלעמל לש ןויסנ לעב ,הקיטובורה םוחתב ימלוע החמומ

 תוכיא תרקב יכילהת ,םירצומ חותיפ ליבוה ידד .יטרפה קושל םירצומ תרציימה תימלוע הקיטובור תרבחב

 ידד דבע ,ףסונב .תויטובורה תוכרעמב  -IoTו AI יביכר לש העמטהו DATA -ה ךרעמ לש חותיפ ,םיבכרומ

 .תימלועה הלורוטומ תרבחב םינש רפסמ

 תקמעה ךות ,םיינשדח םיטובור תוברל הרבחה לש םישדחה הירצומ חותיפו ןויפא לע ןומא ידד ,היפוקאב

 הרבחה לש  DATA -ה ירצומ ןויפא לע שגד םע ןמצע תוכרעמה לש הזילנאהו רוטינה םוחתב םירצומה תולוכי

 .תונקתומ הרבחה תוכרעמ ןהב םייראלוסה םירתאב םיעוציבה תא בייטל םתרטמש

 

 םירגסהו תולבגמה שודיחל איבה רשא ודוהב הנורוקה סוריו לש הרומחהו תשדוחמה תוצרפתהה תובקעב

 תמלשהב הייחדה תאפמ תשביה תתב הרבחה תוליעפ העפשוה ,תולודגה םירעב הייסולכואה לע ולטוהש

 התלוכי לע עיפשהל לולע תומקהב בוכיעהו הפגמה תוצרפתה .הנידמב םייאטלוו-וטופ םינקתמ לש המקהה

 ,רומאה ףא לע .הרבחה התפצש םייותיעב חוקלה ירתאב תויטובורה תוכרעמה תנקתה תא עצבל הרבחה לש

 תונקתה רפסמ םילשהל החילצה הרבחה ,2021 תנשל ןושארה ןועברהו 2020 תנשל יעיברה ןועברה ךלהמב

 לש ןלועפת יכ שיגדהל ונל בושח .הנורוקה רבשמ לשב התחדנ ןתנקתהו 2020 תנש ךלהמב ונמזוה רשא

 ועפשוה אל ולא םיתורישמ תועבונה תוסנכה םג ומכ ,ודוהב הרבחה ידי לע ונקתוה רבכש תוכרעמה

 ״.רבשמהמ

 

  



 
 

 

 

  :הרבחה תודוא

 תנשב המקוה ,םילודג םייראלוס םינקתמל הקיטובורב תימלוע הליבומ ,(TASE:ECPA) קיפיטנייס היפוקא

 םוכס הסייגו 2020 רבמצדב ביבא לת תסרובב רחסיהל הלחה הרבחה ,רלמ השמו ןרע םימזיה ידי-לע 2013

 .)ףסכה ינפל( רלוד ןוילימ 82.5 לש

 םייתיתשת םייראלוס םינקתמ יוקינל תויטובור תוכרעמ לש הקוזחתו הריכמ ,חותיפב ,תקסוע היפוקא

 םיטנטפ 50-ל לעמ םע יתועמשמ ינחור ןיינק תלעב הניה הרבחה ,ףסונב .םיחיחצ םירוזאב םימקוממה

 .ימלוע יוסיכב םירשואמ

 תיטמוטוא הרוצבו םימ אלל הליל ידמ םייראלוס םילנאפ 10,000,000-כ הקנמ היפוקא לש םיטובורה ךרעמ

  .םיראלוס םילנאפ דראילימ 3-מ הלעמל הקינ הכ דעו ,ןיטולחל

 .תובורקה םינשה תעבראב המקה לאיצנטופ םיווהמה ,םימותח תרגסמ ימכסה טאוו-הגי׳ג 16.6 היפוקאל

 תורשקתהה רשאכ םלועב םיליבומה היגרנאה ינקחש םניה היתוחוקלו ,תושבי עבראב םויכ הליעפ הרבחה

 .םינש 25 לש הפוקתל איה םמע

 .יוניבו ןוכיש תלהנה רבחו היגרנא יוניבו ןוכיש ל"כנמכ ןורחאה ודיקפתב ןהיכ ,הממס ןא'ז רמ ,הרבחה ל"כנמ

  .יהלד וינבו דירדמב ,ץראב םידבוע 155-כ הקיסעמ איהו ,לארשיב םיישארה םידרשמב תבשוי הרבחה תלהנה

 לע קלדותמש קוש ,הנשל הנשמ יתרפס ודו ריהמ בצקב לדגה ,תושדחתמה תויגרנאה קושב תלעופ היפוקא

 תוליבומה היגרנאה תורבח םג ומכ םלועב תוליבומה למשחה תוינרצי קלח וב תוחקולשו םיינידמ םידעי ידי

  .PV תוברל ,תושדחתמ תויגרנאל רבעמה תא תושועש ,BP, Shell, Total ןוגכ ,םחפהו םיקלדה םוחתמ

 תוחול ינוילימ םע ,םיעובר רטמוליק תורשע ינפ לע םיערתשמה ,קנע ירתא םלועב םינבנ תונורחאה םינשב

 תויולע דצל ,ההובג הנירק תמרמ תונהיל תנמ לע תוירבדמב םימקומ םהמ םיבר .ףיצר יוקינ םישרודה םייראלוס

 חוכ עונישבו םייראלוסה תוחולה לעש קוביאה תומר םע דדומתהל בר ישוק םייק ולא םירתאב .תוכומנ עקרק

 הלולע למשחה רוציי תמרב הדיריה ,יוקינ רדעיהב .תוחולה לש ינדי יוקינ תבוטל תושורדה םימה תויומכו םדאה

   .םיזוחא תורשעל עיגהל

 ףקיהב היגרנא ינקתמ םתואב תוהובג למשח רוציי תומר רמשל תנמ לע חרכהל וכפה הקיטובורו היצמוטוא

 םירוזאב םילודג םיטקיורפ לש תוילכלכה רופישל יתועמשמ טנמלאל ךפה םימ אלל יביטקפא יוקינ .יתיתשת

  .םישבי

 תיבטימ הרוצב יראלוס למשח רוציי םירשפאמ םדקתמ עדימ דוביעב שומישהו ןנעה ססובמ יטובורה ךרעמה

 הרבחה לש ןנעה תמרופטלפל רוביחל תודוא הקוזחתו לועפת תויולע רועזמ ןמזב ובו ,הנשה לכ ךרואל הפיצרו

)Ecoppia AI(, הטילש תרשפאמו תויטובורה תוכרעמה תוליעפ תודוא עדימו םינותנ תדבעמו תרגוא רשא 

 .םיטובורה לש יוקינה תולועפ לע קוחרמ הרקבו



 
 

 

 הרטמב הירצומל חווט יכוראו םיפטוש תינכט הכימתו הקוזחת יתוריש היתוחוקלל הקינעמ הרבחה ,ףסונב

 .םייראלוסה תוחולה לש היגרנאה תקופת לאיצנטופ לש יברמ לוצינ רשפאל

 .E4 תיטובור תכרעמ אוה 2013 תנשב הרבחה החתיפש ןושארה רצומה

 הצוחמו הטמ יפלכ קבא יקיקלח ריבעהל ידכ הדיבכה חוכב שומיש ךות תעצבתמ םיטובורה לש יוקינה תלועפ

 תועצמאבו החישק םוינימולא תרגסמב שומיש ךות הטמ הלעמ םיענ םיטובורה יוקינה תלועפ ךלהמב .תוחולל

 תוחול ינפ לע סמוע אללו )םיחוורמ אלל ,תוחולה ןיב םג( הקלח העונת רשפאמה רמוחב םיפוצמ םילגלג

 .E4 גוסמ ןה הרבחה תוכרעמ לש תומייקה תונקתהה תיברמ .םייראלוס

 םייראלוס תוחול יוקינל םידעוימה םיטובורה ,T4 תיטובור תכרעמ אוה הרבחה תקוושמ ותוא ףסונ רצומ

 םייראלוסה תוחולה תרוש תא הקנמ T4-ה טובור .)Single Axis Trackers) SAT גוסמ םיבקוע םינקתמב

 יקיקלח תא ףוחדל ידכב םירקובמ ריווא ימרז תריציו ,רבייפ-ורקימ גוסמ תוכר דב תוסיפ לש בוביס תועצמאב

 םיביכרו םינשייחב שומיש תועצמאב תעצבתמ טובורה לש טווינה תלועפ .םייראלוסה תוחולהמ הצוחה קבאה

 תוחולה יחוורמ ןיב הזוזת ךות ,םייראלוסה תוחולה תולובג תא תוהזל טובורל םירשפאמה ,םיפסונ םייגולונכט

 חוכ ךירצמ אלו ןיטולחל ימונוטואל תוחולה יוקינ תא ךפוה ךכבו ,םיוקינל הליעיו תילאמיטפוא הרוצב טווינו

 .םיליעפמ וא הדובע

 םג תוחולל קזנ וא העיגפ תורצוי אלש הלאככו ,םייראלוסה תוחולל תוחוטבו תונימאכ ואצמנ תוכרעמה יתש

 .יוקינ לש םינש תורשע ירחא

 ךכבו ,הדשה לש הקוזחתהו יוקינה תויולע תא תיתועמשמ םיליזומ ,הרבחה החתיפש םידוחייה תונורתפה

 יפותיש הרבחל .םילנאפה תוליעי לע הפיצר הרימש ךות  ,העקשהה תרזחהל ןמזה יקרפ תא תיטמרד םירצקמ

 ,EDF, Engie, Fortum, AES  תמגודכ תשדחתמה היגרנאה םוחתב קנע תורבח םע םייתועמשמ הלועפ

Brookfield, Actis, SoftBank, Azure Power, Renew Power לש היתוכרעמ תסירפ ףקיה  .תורחאו 

 םלועב ליבומה ןקחשכ התוא םיבצממ ,התוליעפ תונש עבשב שכרנש חכומה ןויסינה םג ומכ ,םלועב הרבחה

 .םייתיתשת םינקתמב םייראלוס תוחול לש שביה יטובורה יוקינה םוחתב

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


