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IPMנתוני תחנת הכוח 

מגה ואט450ההספק

בשטח פרטי באזור התעשייה באר טוביהדונם50השטח

SGT5 4000Fסימנס גזטורבינת

SST 5-3000סימנס טורבינת קיטור  

סולר בחירום, גז טבעיהדלק

גז וקיטור–מחזור משולבהקונפיגורציה

-60%הנצילות

לצרכנים פרטיים15%, מכירה לרשת הארצית85%צרכנים

2020סוף תחילת הפעלה
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יעילות וודאות הן תנאי למחיר חשמל נמוך

מחיר  

קילו וואט

עלות הקמה  

לקילו וואט

רווח

לקילו וואט

עלות אנרגיה 

לקילו וואט

יעילות ייצור  

החשמל

הלוואה  

ארוכת טווח  

(שנה15-20)

תשואה להון

וודאות  

עיסקית

2/3
1/3
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(היצע וביקוש)המחיר כפונקציה של יעילות 

(P)מחיר 

עלות שולית  
(SMP) ,(MC)

תחנות  

ביעילות גבוהה
תחנות  

ביעילות נמוכה

(Q)כמות 

מחיר השוק

כמות השוק

(S)עקומת ההיצע 

(D)עקומת הביקוש  

הרגולטור צריך 

לקדם תחנות כוח  

ביעילות גבוהה
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?כיצד תושג עלות ייצור חשמל מינימלית

תנאי לעלות ייצור מינימלית

מחיר גז נמוך  •

פחות גז  -יעילות ייצור גבוהה •

לכל קילו וואט חשמל

מימוש התנאים

עלות הפקה והולכת גז נמוכה•

תחרות בין ספקי גז•

תחנות כוח מחזור משולב בציר •

(OPC, דליה, IPM)אחד 

,  אשדוד)תחנות כוח קוגנרציה •

(חדרה ועוד, רמת גבריאל, רמת נגב

שיפורים  )תחנות כוח חדשות•

(טכנולוגיים
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השקעהעתירפרוייקטהיאכוחתחנת

(80%)ארוךטווחהלוואות,(20%)עצמיהון–המימוןמקורות

תשואה+העצמיההוןלהחזרגדולהוודאות–להשקעהתנאי

ריבית+הקרןלהחזרמלאהוודאות–להלוואהתנאי

,יותרנמוכההריבית,יותרארוךלטווחהמימוןכךהוודאותשגדולהככל

יותרנמוכהההקמהעלותכלומר

מחיר נמוך= וודאות גדולה 
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"משולש הזהב"

מימון

ארוך טווח 

בריבית נמוכה

זמינות

תשלום זמינות  

מובטח לכל תקופת  

המימון לכיסוי עלות  

ההקמה

גז טבעי

מקור גז מובטח  

T.O.Pללא סיכון 

מתקיים  IPM-ב

על  " משולש הזהב"

914בסיס אסדרה 
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בעיית הוודאות בגז

הגזלבעייתפיתרוןחלופות

(T.O.P-הלחשיפתמחוייבהמערכתמנהלIPM-ב)T.O.P-לכיסויהבטחת•

•T.O.P(כיוםבישראל60%מעללעומת20%-למתחת)מאדנמוך

נמוךספוטמחיר•

נמוךבמחירמחייבבלתיגזרכישתהסכם•

הגזספקישלמרכזייםכלכלייםמאפיינים

טווחארוךובמימוןעצומהבהשקעהמאופייןגזקידוח•

ארוךלטווחמובטחותהכנסותמחייבהגזקידוחמימון•

גבוהT.O.Pמחייבתהכנסותהבטחת,להיוםנכון•

T.O.Pסיכון גבוה במחוייבות לתשלום –הבעייה 
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סוגיית וודאות המחיר

וודאותאילייצרעלול,(SMP)שולימחיר

החישובצורתידועהלא•

(אג+200-ל13בין)מידיגבוההתנודתיות•

80-השנותמאזהעולמיתהכלכלהלצמיחתהכרחיתהיאהמחיריםיציבות•

יציבלהיותחייב(תאגידאוביתמשק)לצרכןהמחיר•

יציבלהיותחייביצרן/למספקהמחיר•

ולתמידתמיד,הייצורשלהשוליתמהעלותגבוהלהיותחייבליצרןהמחיר•

914מתקיימת לרוב וודאות במחיר על בסיס רגולציה IPM-ב

שנה20-מהחשמל נמכר בתעריף קבוע וידוע מראש ל85%•

גבוהSMPתחזוקה כאשר /חשיפה למחיר נמוך מהעלות מתקיימת בתקלה•
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שאלות לגבי רגולצייה עתידית

?"הזהבמשולש"מתקייםהאם

?"הזהבמשולש"לאפקטיביתחלופהישהאם

?T.O.P-הבשיעורמשמעותיתירידהצפויההאם

?נמוךבמחירבגזספוטשוקצפויהאם

?מראשוידועאמין,יציבSMP-ההאם

?בשוקתחרותתתקייםהאם

?מ"למחזכלכליתחליףשיהווחשמללאיחסוןיעיליםפתרונותמובטחיםהאם
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