
         
 

 

  הרבחל קנע לאיצנטופ לעב רוזיא – תויורימאה דוחיאב ןושאר םכסהב היפוקא

 

 תילבולג היגרנא תיקנע םע הזוח לע המתח היפוקא

 ינקתמל תויטובור תוכרעמ תקפסאל רוזאב תלעופה

  תויורימאב יראלוס רתאב T4)( הביקע

 
 הנש 25 לש הפוקתל גניסיל לש לדומב אוה הזוחה

 

 יראלוסה למשחה תויורימאה דוחיאב קר ,רידא לאיצנטופב ןייפואמ תויורימאה דוחיאב קושה •

 ולוכ MENA רוזאב םייראלוס םיטקיורפ לש קושה חתנמ 58% הווהמ

 
  

 תולודגה היגרנאה תוינקחשמ תחאל תרבוח היפוקא״ :היפוקא ל״כנמ ,הממס ןא׳ז ירבדל

 םע תושדח תונידמל התוליעפ תא ביחרהל הכישממו תויורימאב שדח םכסהב םלועב

 וינב לארשי תורירגש תועצמאב רצונש ,תורבחה ןיב רוביחה .יתועמשמ החימצ לאיצנטופ

 דדחמו היפוקא לש קושה תוליבומל יוטיב ןתונ ,)IFIICC( ודוה לארשי רחסמה תכשלו יהלד

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

 תויקפס לש תודשב םייראלוס תוחול לש יטובור יוקינל תיעבטה הריחבכ התוא םיבצממ

 .תוליבומה היגרנאה

 יחרכה יאנת םניה קנע תודש תקוזחתב ןויסינה םג ומכ הרבחה לש תיסנניפה תונתיאה

 תוכורא תויורשקיה םירשוקו םיכישממ ונאו ,םלועב םיליבומה היגרנאה יפוג לומ הדובעל

 יפותישו תוחוקלה תרושל ךשמהב ,תשדחתמה היגרנאה םוחתב תולודגה תורבחה םע חווט

 .תורחאו EDF, Engie,SoftBank, AES, Fortum, Azure Power  תמגודכ םימייקה הלועפה

 טאווהגמ 3.6 לש ףקיהב תיסחי ןטק רתאב ,היגרנאה תיקנע םע ןושאר םכסהב רבודמ

 תלוכי תחכוה הווהמו ,םכסהה תפוקת ךרואל רלוד ףלא 400-כ הרבחל בינהל יופצש



         
 

 

 ,הז םכסה תחת .רוזיאב תוליעפה תורחא היגרנא תוינקחשל םג ומכ חוקלל תיגולונכט

 רובע הנש ידמ תמלשמ רתאה תליעפמ וב גניסיל לדומב ורכמי היפוקא לש םיטובורה

 .הנש 25 ךשמב ,רתאב םיטובורה לש לועפתהו הקזחאה

 לש ןורתפב חוקלה רחב ,םיטובור תונורתפ רפסמ לש הניחב רחאלש הרקמה די הז ןיא

 תמדקתמ AI תמרופטלפ ,תחכומ תונימא ,תמדקתמ היגולונכט בלשמה היפוקא

 לש הרקמב יביטקפאו ידיימ הנעמ ןתמו קוחרמ יוקינה תולועפ לש אלמ רותינ תרשפאמה

   .רוזאב רידת ןפואב תושחרתמה ,לוח תופוס

 תא וכריבו לארשימו ודוהמ ,יאבודמ חתפמ ישנא םירבד ואשנ שגרמה ערואמה דובכל

 יזרמ רמ ,לארשי-ודוה רחסמ תוכשל לש תימואלניבה תודחאתהה אישנ תאו היפוקא

  ;הלאוורטווהדוס

 ,רופאק ןבייאפ רמ ;לארשי תנידמ אישנ ,ןילביר )יבור( ןבואר אישנה דובכ :םיכרבמה ןיב

 רמ ;ודוהב תויורימאה רירגש ,הנאבלא ןמחאר לודבא דמחא רוטקוד ;תויורימאב ודוה רירגש

 ןתנוי רמ ;לארשיב ודוה רירגש ,הלגיס ראמוק בי׳גנאס רמ ;ודוהב לארשי רירגש ,הכלמ ןור

 ״.ץוחה דרשמב היגרנאה םוחתב לארשי לש דחוימ רירגש ,רלימ

 
 

 לש הקוזחתו הריכמ ,חותיפב ,תקסועה (TASE:ECPA) קיפיטנייס היפוקא תרבח :ביבא לת ,לארשי ,2021 לירפאל 29

 החתיפש יטובורה ןורתפה תא סורפת יכ םויה העידוה םייתיתשת םייראלוס םינקתמ יוקינל םימדקתמ םייטובור תונורתפ

-כ לש תורבטצמ תוסנכהו הגמ 3.6 לע דמוע הקסעה ףקיה .2021 ךלהמב עצבתהל היופצ הנקתהה ,יאבודב יראלוס ןקתמב

 היפוקאב חוקלל שיש ברה ןומאה לע דיעמה ,הנש 25-ל גניסיל לש לדומ וניה חוקלה לומ לא תורשקיהה לדומ ,רלוד ףלא 400

  .הירצומבו

 ודוה לארשי רחסמה תכשלו יהלד וינב לארשי תורירגש תועצמאב רצונ יאבודב הליעפה הרבחה ןיבל היפוקא ןיב רוביחה

)IFIICC(, םהרבא ימכסה תועצמאב לארשי תלכלכל וחתפנש םיילארטלירט םיילכלכ הלועפ יפותישל הנושאר תינונס וניהו. 

 

 Single גוסמ םיבקוע םינקתמב םייראלוס תוחול יוקינל דעוימ ,הדשב םילנאפה יבג לע ןקתויש T4-םגדמ היפוקא לש טובורה

Axis Trackers (SAT). ה טובור-T4 ריווא ימרז תריציו רבייפ-ורקימב שומיש תועצמאב םייראלוסה תוחולה תרוש תא הקנמ 

 שומיש תועצמאב תעצבתמ טובורה לש טווינה תלועפ .םייראלוסה תוחולהמ הצוחה קבאה יקיקלח תא ףוחדל ידכב םירקובמ

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

 .םיליעפמ וא הדובע חוכ ךירצמ אלו ןיטולחל ימונוטואל תוחולה יוקינ תא ךפוה ךכבו ,הליעיו תילאמיטפוא הרוצב טווינו תוחולה

 

  



         
 

 

  :הרבחה תודוא

 םימזיה ידי-לע 2013 תנשב המקוה ,םילודג םייראלוס םינקתמל הקיטובורב תימלוע הליבומ ,(TASE:ECPA) קיפיטנייס היפוקא

 סויג םע דחיבו ,רלוד ןוילימ 82.5 לש םוכס הסייגו 2020 רבמצדב ביבא לת תסרובב רחסיהל הלחה הרבחה ,רלמ השמו ןרע

 .2020 תנשב רלוד ןוילימ 100 מ הלעמל הסייג ,העציבש יטרפ

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

 .ימלוע יוסיכב םירשואמ םיטנטפ 50-ל לעמ םע יתועמשמ ינחור ןיינק תלעב הניה הרבחה ,ףסונב .םיחיחצ

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

 תחא איהו ,285% לעמ לש םימכסה לע המיתחב עצוממ יתנש לודיג בצק תונורחאה םינשה 6-ב  הגיצה הרבחה ,תאזמ

  .ילארשיה קשמב רתויב תוחמוצה תורבחה

 לאיצנטופה תא ףקשמה ןותנ ,ימלועה קושה ללכמ דבלב 4%-כ םיווהמה ,םימותח תרגסמ ימכסה טאוו-הגי׳ג 16.6 היפוקאל

 רשאכ םלועב םיליבומה היגרנאה ינקחש םניה היתוחוקלו ,תושבי עבראב םויכ הליעפ הרבחה .םויכ םייקה םוצעה

 .םינש 25 לש הפוקתל איה םמע תורשקתהה

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

  .יהלד וינבו דירדמב ,ץראב םידבוע 150-כ הקיסעמ איהו ,לארשיב םיישארה םידרשמב תבשוי

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

 ,BP ןוגכ ,םחפהו םיקלדה םוחתמ תוליבומה היגרנאה תורבח םג ומכ םלועב תוליבומה למשחה תוינרצי קלח וב תוחקולשו

Shell, Total, תוברל ,תושדחתמ תויגרנאל רבעמה תא תושועש PV.  

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

 םייק ולא םירתאב .תוכומנ עקרק תויולע דצל ,ההובג הנירק תמרמ תונהיל תנמ לע תוירבדמב םימקומ םהמ םיבר .ףיצר יוקינ

 תוחולה לש ינדי יוקינ תבוטל תושורדה םימה תויומכ עונישבו םייראלוסה תוחולה לעש קוביאה תומר םע דדומתהל בר ישוק

   .35% לש ףקיהל דע עיגהל היושע למשחה רוציי תמרב הדיריה ,יוקינ רדעיהב

 יוקינ .םייגטרטסא היגרנא ינקתמ םתואב תוהובג למשח רוציי תומר רמשל תנמ לע חרכהל וכפה הקיטובורו היצמוטוא

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

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

 תרגוא רשא ,)Ecoppia AI( הרבחה לש ןנעה תמרופטלפל רוביחל תודוא הקוזחתו לועפת תויולע רועזמ ןמזב ובו ,הנשה לכ

 .םיטובורה לש יוקינה תולועפ לע קוחרמ הרקבו הטילש תרשפאמו תויטובורה תוכרעמה תוליעפ תודוא עדימו םינותנ תדבעמו

 לש יברמ לוצינ ךרוצל הירצומל חווט יכוראו םיפטוש תינכט הכימתו הקוזחת יתוריש היתוחוקלל הקינעמ הרבחה ,ףסונב

 .םייראלוסה תוחולה לש היגרנאה תקופת לאיצנטופ

 .E4 תיטובור תכרעמ אוה 2013 תנשב הרבחה החתיפש ןושארה רצומה

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

 רשפאמה רמוחב םיפוצמ םילגלג תועצמאבו החישק םוינימולא תרגסמב שומיש ךות הטמ הלעמ םיענ םיטובורה יוקינה תלועפ



         
 

 

 תוכרעמ לש תומייקה תונקתההמ תיברמ .םייראלוס תוחול ינפ לע סמוע אללו )םיחוורמ אלל ,תוחולה ןיב םג( הקלח העונת

 .E4 גוסמ ןה הרבחה

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

 תוכר דב תוסיפ לש בוביס תועצמאב םייראלוסה תוחולה תרוש תא הקנמ T4-ה טובור .)Single Axis Trackers) SAT גוסמ

 לש טווינה תלועפ .םייראלוסה תוחולהמ הצוחה קבאה יקיקלח תא ףוחדל ידכב םירקובמ ריווא ימרז תריציו ,רבייפ-ורקימ גוסמ

 תוחולה תולובג תא תוהזל טובורל םירשפאמה ,םיפסונ םייגולונכט םיביכרו םינשייחב שומיש תועצמאב תעצבתמ טובורה

 ןיטולחל ימונוטואל תוחולה יוקינ תא ךפוה ךכבו ,הליעיו תילאמיטפוא הרוצב טווינו תוחולה יחוורמ ןיב הזוזת ךות ,םייראלוסה

 .םיליעפמ וא הדובע חוכ ךירצמ אלו

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

 .יוקינ לש םינש

  :תואבה תולוכיה תא ,רתיה ןיב ,תוללוכ םיטובורה תולוכי

o סיסב לע תוחולה ןויקינ לע יארחא טובורה - עובק יוקינ ידי לע םייראלוסה תוחולה לש ההובג הקופת רמשל תלוכיה 

 שומיש אלל עצבתמ יוקינה .35% דעכב תוחולה תוליצנ לע עיפשהל םייושעה קוביאו ךולכל יגוס ןווגמ ינפמ ,ימוי

 .םיעובק םינקתמב היצטיברגה לוצינו םירקובמ חור יבשמ תריצי ,רבייפ-ורקימב שומיש ךות ,םימב

o רשפאמ הרבחה תוכרעמב שומיש - םישק ריווא גזמ יאנתב ודוקפתו ולועיי ,יראלוסה חולה תוכיא תא רמשל תלוכיה 

 רפסמ ףא םיתיעל( בר ןמז ךוראל יושעש ינדי יוקינ תמועל קבא תפוס לש עוריאמ רתוי הריהמ תוששואתה תלוכי

  .)תועובש

o ךכ לע עירתהלו ,תוחולה דוקפתל עירפהל םייושעה תוחולה ינפ לע םינוש םילושכמ רתאל תלוכיה.  

o הללוסה סוטאטס ,ןויקינה בצמ ,ריוואה גזמ ינותנ ,תוארתה לע ןותנ ןמז לכב הצקה ישמתשמל חוודלו רשקתל תלוכיה 

 .׳דכו

o ידועיי יראלוס חול תועצמאב ,תוללוסה לש תימצע הניעט עצבל תלוכיה. 

o יוקינ תלועפ לכב רבייפורקיימה יושע יוקינה טנמלאל ימצע יוקינ עצבל תלוכיה 

 

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

 תורבח םע םייתועמשמ  הלועפ יפותיש הרבחל .םילנאפה תוליעי לע הפיצר הרימש ךות  ,העקשהה תרזחהל ןמזה יקרפ תא

 EDF, Engie, Fortum,AES, Brookfield, Actis, SoftBank, Azure Power  תמגודכ תשדחתמה היגרנאה םוחתב קנע

Renew Power התוא םיבצממ ,הרבחה תוליעפ תונש עבשב שכרנש חכומה ןויסינה םג ומכ ,םייקה תונמזהה רבצ .תורחאו 

 .םייתיתשת םינקתמב םייראלוס תוחול לש שביה יטובורה יוקינה םוחתב םלועב ליבומ ןקחשכ

 


