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גויס למשרה של מנהל פרויקט להקמת מפעל אחד מחברי צוות הפרויקט  1122בשנת  -. מוטיבציה לפרויקט 2
סולארית בחברת ייזמות  העוסקת ומתמחה בתחום. לפני שלב חתימת החוזה -לייצור חשמל בטכנולוגיה תרמו

התקבלה הודעה כי הפרויקט בוטל והחברה נסגרת. הדבר עורר תהיות רבות שכן ייצור חשמל מאנרגית השמש 
אל שטופת השמש וחברות ישראליות מקימות מפעלים מסוג זה נראה כפעולה טריוויאלית ומתבקשת בישר

ונוחלות הצלחה רבה. בירור קצר העלה תהיות נוספות, מצד אחד מוצגים  01 -ברחבי העולם כבר משנות ה
נתונים המאשרים כי ישנה תנופה בשוק הסולארי בישראל והמדינה מעוניינת בקידום התחום אך מהצד השני 

אחריות לקיפאון שנוצר בקשיים שמערימה הממשלה ובכך שכלל אין הצדקה כלכלית תולים יזמים רבים את ה
לעסוק בתחום. אנו החלטנו לבחון את הנושא לעומק תוך השוואה למצב משק ייצור החשמל מאנרגיות 

מתחדשות העולמי ולהציג בתוצאות הפרויקט תמונת מצב עדכנית לגבי היכולת והאפשרויות העומדות בפני 
 וניינים לעסוק בתחום. יזמים המע

גידול הצפי ל אנרגיות המתחדשות תלך ותגדל בעקבות כמות החשמל המיוצרת באמצעות–. סקירת ספרות 1
והתפוקה ובעיקרם אנרגיה סולארית יגבירו את הכדאיות הכלכלית  אשר שיפורים טכנולוגייםו בסובסידיות

IEA, 2012a)).  הערכה העלולה להתברר 1110הצריכה בשנת מ 1צריכת האנרגיה בישראל צפויה לעלות פי ,
 (.1110רובס, )כצנועה בהתחשב בעלייה במחירי הדלק בעולם ובקצב הצמיחה של רמת המחייה בישראל 

השנים הבאות בשילוב  01הביקוש העולמי הגובר לנפט גולמי והערכות כי מאגרי הנפט יתרוקנו כליל במהלך 
חברת ) ושי בייבוא נפט בצורה סדירה לישראל ובמחיר סבירהמצב הגאופוליטי במזרח התיכון יוצרים ק

בתגובה לעליות החדות במחירים ובתנודתיות במשק הדלקים, החל ממשבר האנרגיה . (1122החשמל לישראל, 
התומכת בייצור חשמל ממקורות חלופיים. בנוסף, , אימצו מדינות רבות מדיניות אנרגטית 01 -של שנות ה

קול הסביבתי לגורם חשוב בעיצוב מדיניות האנרגיה. תופעות אלו לא פסחו על ישראל, בחלוף הזמן הפך גם השי
, אלא שכאן לא יושמו ההחלטות ומשק האנרגיה הישראלי (1110רובס, ) שממשלותיה קיבלו החלטות דומות

ק משהמאפיינים הבולטים של  .(1121רונן, ) םמימזהוה םהקונבנציונליי אנרגיההנותר מסתמך על מקורות 
על מקורות מזהמים במיוחד  התבססותבמגוון מצומצם של מקורות אנרגיה,  תתלוהם ה האנרגיה הישראלי

 לשימוש ניתן היה לצפות ,. אילו היה משק האנרגיה בישראל תחרותי יותר(1110)רובס,  ריכוזיות גבוהההו
התעריף הישיר של   .(1121)פרנס,  רמת זיהום נמוכהלהפקת חשמל וביותר של מקורות אנרגיה  רחב מגווןב

הדבר נובע מכך שחלק מעלויות הייצור אינן מחושבות במחיר לצרכן. החשמל בישראל הוא מהנמוכים בעולם, 
על מחיר החשמל לשקף רק את העלויות הישירות לייצורו, ללא עלויות חיצוניות  (2991)לפי חוק משק החשמל 

ייצור מוגבר של חשמל, כפי . המדינה ע"י תומסבסדו או השפעות סביבתיות הנגרמות כתוצאה מהליך הייצור
לעלות ההשקעה  ליותשמבקשת תכנית החירום הלאומית של משרד התשתיות מלווה בעלויות אינם פרופורציונ

 ,העצימות האנרגטית של המשק הישראלי ויוצרים סיכון לאומי קטנה לאורך זמןומגולמים בתעריפי החשמל. 
טיבה זמינה של אנרגיה חלופית, גוברת התלות בספקים חיצוניים אשר אין כלכלי ואסטרטגי. ללא אלטרנ

במחירים סבירים של ולמדינה יכולת לשלוט על יציבותם ולפיכך אין לה היכולת להבטיח אספקה סדירה 
(. בנוסף ולאור מצבה הפיננסי של חברת החשמל והערבויות המדיניות 1110)רובס,  מקורות אנרגיה מיובאים

הרשות לשירותים )ו לחברה, תעריפי החשמל צפויים לעלות עלייה חדה נוספת ובטווח הזמן הקרוב אשר ניתנ
 . (1121חשמל,  –ציבוריים 

אשר ישמש  MSprojectסולארי בתוכנת -אנו יצרנו מודל מפורט ועדכני להקמת מפעל תרמו –. מתודולוגיה 3
ת הנדרשים לביצוע בפועל של פרויקט מסוג זה. בסיס להבנת הצרכים והקורלציה בין המשאבים, זמנים ועלויו

לחישוב שני  Excelהנתונים שהופקו מהדוחות שמספקת התוכנה שימשו אותנו ליצירת מודל נוסף בתוכנת 
זמן החזר  -( וLevelized Cost of Electricityמדדים לבחינת כדאיות הפרויקט: מחיר החשמל המוחלק )

חר חישוב המדדים הרצנו מספר רב של סימולציות של אופטימזציה . לא Return Of Investment)השקעה )
וביצענו ניתוח רגישות לשינויים במשתני ההחלטה )עלות השקעה ראשונית, שער ריבית, שער  Solverבתוכנת 

 הדולר, תפוקה שנתית, תעריף לתשלום( על המדדים.
מתוכה ₪,  2,192,101,111שקעה הינה העלה כי עלות הה MSproject -המודל שנבנה בתוכנת ה  –. ממצאים 4

 ימים. 101וזמן ביצוע הפרויקט הוא ₪  091,092,219עלות החומרים הינה ₪,  55,102,090עלות העבודה הינה 
המבטא זמן  ROI,1.1111 -ו₪  LCOE ,1.915 -חושבו ה solver -באמצעות הרצת סימולציות אופטימזציה ב

 שנים. 10החזר השקעה של 
אן אנו מסיקים כי במצב הקיים אמנם הפרויקט אינו כדאי אך שינוי בפרמטרים הנ"ל מכ –. סיכום 5

והתחשבות במגמת השינויים העתידיים בתעשיית האנרגיה בכלל ובתעשייה הירוקה בפרט יעלו את רמת 
מעלות ביצוע  01%כדאיות ביצוע הפרויקט. תרחיש אפשרי לביצוע הפרויקט הוא מצב בו המדינה מסבסדת 

ולמעשה מעניקה ליזמי הפרויקט רווח כפול. מצד אחד מאפשר הוזלה ₪ מיליון  011-051קט בסכום של בפרוי
משמעותית בעלות המוחלקת של החשמל לרמה הקטנה מעלות ייצור החשמל הקונבנציונלי בישראל. בנוסף 

 ל הפרויקט.השתתפות המדינה בפרויקט תקטין מאוד את הסיכון הרגולציוני והבירוקרטי המלווה ביצוע ש

 


