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חברת נגב אנרגיה מקימה תחנת כוח תרמו  -סולארית
של  121מגה-וואט ליד היישוב אשלים אשר בנגב
התחנה תוקם ותופעל מכח הסכם זיכיון ,שנחתם עם
מדינת ישראל
התחנה היא פרויקט האנרגיה המתחדשת הגדול ביותר
שיוקם בישראל
התחנה תהווה אבן דרך חשובה במימוש יעד לאומי של
 10%ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עד לשנת 2020
התחנה תוקם ותופעל תוך יישום סטנדרטים בינלאומיים
מתקדמים בתחומי הסביבה ,החברה ושמירת זכויות
העובדים בפרויקט
התחנה תספק חשמל נקי מאנרגיה מתחדשת
לכ 60-אלף משקי בית בישראל (להמחשה ,העיר חיפה)

כביש 211
מבט על  -תחנת הכוח
הדמייה :א.ב מתכננים
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זכיין — חברת נגב אנרגיה אשלים תרמו  -סולאר בע"מ
הסכם עם המדינה  -נגב אנרגיה חתמה עם המדינה על הסכם זיכיון לתכנון,
מימון הקמה ותפעול של תחנת כח תרמו-סולארית בהיקף של  110מגה-וואט.
ההסכם נחתם לאחר זכיית נגב אנרגיה במכרז שפרסמה המדינה
תקופת ההסכם —  28שנים ,מתוכן  3שנות הקמה (החל מחודש יולי 2015
ו25 -שנות תפעול (עד לשנת .) 2043בסיום התקופה התחנה תועבר למדינה
הלקוח — חברת החשמל ,אשר תרכוש את החשמל שתייצר התחנה
שטח התחנה — כ 3,900-מ"ר
טכנולוגיית ייצור החשמל — שוקת פרבולית
אגירת חום — הטכנולוגיה תאפשר אגירת חום במהלך היום כך שהתחנה תוכל
לספק חשמל במשך  4.5שעות בכל יום גם לאחר שהשמש שוקעת
גז טבעי — התחנה תצרוך גז טבעי לגיבוי פעילותה
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הבעלים של התחנה?
חברת נגב אנרגיה הינה בעלת הזיכיון להקמה ולתפעול תחנת הכוח .נגב אנרגיה
מוחזקת על ידי שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת ( ,)50%קרן נוי באמצעות שותפות
נוי נגב אנרגיה ( )40%וחברה ספרדית ,המקימה ומפעילה תחנות כוח דומות
ברחבי העולם ()10%
מי מקים את התחנה?
התחנה תוקם באמצעות קבלן הקמה ,שהינו שותפות של שיכון ובינוי סולל בונה
תשתיות ( )67.5%וחברה ספרדית ()32.5%
מי יתפעל את התחנה?
התחנה תתופעל ותתוחזק באמצעות חברה ייעודית שהוקמה לצורך כך ,המוחזקת
על ידי שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת ( ,)50%קרן נוי באמצעות שותפות נוי נגב
אנרגיה ( )40%וחברה ספרדית ()10%
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מיקום תחנת הכוח
ליד היישוב אשלים אשר בנגב
מפת האזורGoogle maps :

אנרגיה טובה לסביבה

NEGEV ENERGY
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מידע על הטכנולוגיה
איך זה עובד?
קרינת השמש נאספת ע"י מערכת של מראות המותקנות על
גבי שקתות פרבוליות בשדה הסולארי .השקתות הפרבוליות
עוקבות אחר השמש ומרכזות את הקרינה לצינורות מיוחדים
הנמצאים במוקד שלהן.
הצינורות קולטים את הקרינה ומחממים שמן תרמי הזורם
דרכן לטמפ' של  388מעלות צלזיוס.
החום שבשמן התרמי מחמם מים ,אשר הופכים לקיטור המניע
טורבינה להפקת חשמל.

NEGEV ENERGY
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שוקת פרבולית
צלם :גלעד קבלרצ'יק

יתרונות הטכנולוגיה:
• ייצור חשמל נקי מאנרגיית השמש
• הפחתה משמעותית של זיהום ופליטות CO2
• פעילות רצופה למשך כ– 11שעות ביממה בממוצע שנתי
• תלות נמוכה בשינויי מזג האוויר
• יכולת אגירת חום לצורך ייצור חשמל בעת עננות
ובשעות החושך
• יכולת ניהול על ידי מנהל המערכת (חברת החשמל)
• טכנולוגיה מוכחת – עשרות מתקנים הפועלים ברחבי העולם
למעלה מ 30-שנה

תרומה למשק
והזדמנויות שיוצר הפרויקט
תרומה לסביבה
פיתוח אזורי

 מניעת פליטה של כ 245,000-טון  CO2בשנה = להורדה של כ– 50,000כלי רכב מהכביש השקעה בהיקף משמעותי בנגב:• תכנון ופיתוח סביבתי באשלים
• הקמת תשתיות (גז טבעי ,חשמל ,מים) המאפשרות פיתוח נוסף באיזור

פוטנציאל פיתוח
תיירות לאיזור
תרומה משקית
 רכש מקומי כחול לבן בהיקף משמעותיהזדמנויות תעסוקה  -צפי של למעלה מ– 1,000עובדים בשיא וכ 630-עובדים בממוצע במהלך ההקמה
 כ 60-עובדים מקצועיים קבועים לתפעול ואחזקה לאורך  25שנות תפעול התחנה היווצרות מעגל שני של ספקי שירותים לפרויקט בתקופת ההקמה והתפעול -הקמת נקודת תצפית תיירותית על האיזור

מבט מדרום-מערב
מבנה תחנת הכוח והשדה התרמו-סולארי
הדמייה :א.ב מתכננים

לפרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת מייל  information@negevenergy.co.ilובטלפון03-6305834 :
כתובתנו :הירדן 1א ,קריית שדה התעופה7010000 ,

אנרגיה טובה לסביבה

