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Uפרויקט D - רקע 

 תחנה( נוספת פחמית כוח תחנת החשמל חברת של הפיתוח לתוכנית ההוכנס 2001 בשנת .1

D(  1,260בהספק של MW ,אשקלון נתתח באזור 2008 בשנת לפעול להתחיל תוכננה אשר. 

 בחודש. מזוט מסוג דלק של בגיבוי, בלבד בפחם לפעול יועדה התחנה, המקורי בפרויקט .2

 סביב ציבוריות ומחאות האחרונות השנים של הגז תגליות רקע על היתר בין, 2010 דצמבר

 כך התחנה תצורת את לשנות והמים האנרגיה שר החליט, נוספת פחמית תחנה הקמת

 של במקרה במערכת יתירות לאפשר נועדה זו ההחלטה. פחם בגיבוי טבעי בגז שתופעל

  מכושר 50%-ב בפחם ייצורה יכולת הבטחת באמצעות, הגז באספקת משמעותית פגיעה

 .זמן נקודת בכל הייצור

 1,460-להגדיל את ההספק המתוכנן ל והמים האנרגיה שר החליט, 2013בחודש מרץ  .3

MW. 

הנצילות טובה לעומת תחנות פחמיות קיימות , כלומר. 44% תחנה היאהצפויה לנצילות ה .4

 ). 60%(מים חדשים "לעומת מחז משמעותיתאך נמוכה , )39%-כ(

 .₪ מיליארד 14-כ שהם ,מותקן ט"לקוו דולר 2,500-בכ מוערכת התחנה הקמת עלות .5

 Dעלות ההון והתפעול הקבוע של תחנה  .עלות זו כוללת גם מתקנים להפחתת פליטות

0F.ם יעיל"ח לשנה לעומת מחז"מש 620מגלמים עלות עודפת של 

1 

 Dבתחנה יצור יהיתר הפליטה של המתקן יאפשר , לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה .6

65%1Fבהעמסה ממוצעת של בשגרה היחידה תייצר בגז , כלומר. בפחם בחירום בלבד

2 

 .בלבד 44%בנצילות של 

Uהניתוח שיטת 

 מרכזי תפקיד גם לפרויקט יש, בשגרה אנרגיה יצוריל שבנוסף בכך מתייחד D פרויקט .7

 הפרויקט כדאיות בחינת, לכן. בחירום החשמל משק של התפקוד רציפות בהבטחת

 מציע הפרויקטש הביטוח לטיבגם , בשגרה הייצור נוסף לבחינת עלות ב להתייחס נדרשת

  .בחירום למשק

 למשתנים באשר וודאות חוסר של במצב מתקבלת הפרויקט עתיד על ההחלטה, ועוד זאת .8

 ליתירות ובאשר רבין אורות באתר 1-4 יחידות לעתיד בדגש, החשמל במשק מהותיים

 אי רקע על למשק הצפויה התועלת את לשקול כך אם נדרש הניתוח. הגז במאגרי הצפויה

 .זו וודאות

 :עיקריים תרחישים בשני הפרויקט משמעות את ניתחנו, זאת לאור .9

 לעלות מתייחס בשגרה הניתוח – בשגרה הפרויקט של הכלכלית המשמעות .א

ולהשפעת , ם יעיל"מחז לעומת) קבוע ותפעול הון( המתקן של העודפת הקבועה

 .בשגרה יםהנצילות הנמוכה של המתקן על סל הדלק
                                                           

1
שנה בשיעור  35-לפי חישוב בשיטת שפיצר ל. ט מותקן"דולר לקוו 1,420-מ מוערך בכ"פער עלות ההקמה לעומת מחז 

WACC  לעלות שנתית זו יש להוסיף תוספת עלות תפעול שנתית קבועה . ₪מיליון  540ההחזר השנתי הוא  6%של
 .בשנה₪ מיליון  80ט מותקן שהם "דולר לקוו 14-המוערכת בכ

2
 .היום בגז המופעלות ליחידות במשק הממוצע ההעמסה לשיעור בהתאם 
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 תרומהל מתייחס בחירום הניתוח – בחירום הפרויקט של הכלכלית המשמעות .ב

, הגז בתשתית ממושכת פגיעה של במקרה הדלקים סל להוזלת הפרויקט של

  .ן"וגט בסולר שימוש של אלטרנטיבה לעומת

 ולהיקף לביקוש ביחס בוצע החישוב, כלומר. מייצגת כשנה 2025 לשנת מתייחסת ההבחינ .10

 .זו בשנה הצפויים מתחדשת באנרגיה היצור

 .'א נספחב מפורטות לניתוח העבודה הנחות .11

 .'ב נספחב מפורטות התרחישים ניתוח תוצאות .12

Uתחנה של הכלכלית המשמעות D בשגרה 

 שאין, מכאן. בלבד בגז בשגרה תפעל D תחנה, הסביבה להגנת המשרד הנחית לפי, כאמור .13

 .בשגרה במתקן היצור עלות על הפחם למחיר משמעות

 ₪ מיליון 1,110עד  980-בכ המשקית העלות את לייקר צפוי D תחנה של קיומה, בשגרה .14

2Fבשנה

 :רוט הבאילפי הפ 3

 D תחנה של תוהעודפ והתפעול ההון תיועלו בגין התייקרות בשנה ח"מש 620-כ .א

 6-בכ מוערכת דומה בהספק יעיל מ"מחז של ההקמה עלות - חדש ם"מחז לעומת

 הגלומה" הפרמיה" שעלות מכאן. D לתחנה ₪ מיליארד 14 לעומת, ₪ מיליארד

 .שנתי בחישוב ח"מש 620-לכ ערך שווי שהם, ₪ מיליארד 8-כ הינה D תחנה בפרויקט
 יצורי לעומת המתקן של הנמוכה הנצילות בגין התייקרות בשנה ח"מש 490עד  360 .ב

 בשגרה יפעל שהמתקן בהנחה מחושבת הדלקים של העודפת העלות - יעיל ם"במחז

-ל דולר 5 של ממוצע גז מחיר לפי בוצע החישוב כאשר 92%של  מלא ממוצע בעומס

MMBTU.3F

4 

 

U בתרחיש של פגיעה בהספקת הגזהסיכון למשק החשמל 

4Fבשנה TWH 80-לחשמל צפוי לעמוד על כהביקוש , )שנת הייחוס לניתוח( 2025בשנת  .15

5 ,

של  בתרחיש .בגז טבעי TWH 45ולפחות  ייוצרו ממקורות מתחדשים TWH 10-כ, מתוכם

 חלקוהגז הטבעי מהווה , בסולר שימוש ללאעסקים כרגיל משק החשמל מתקיים 

 .מסל הדלק משמעותי

. אחד )LNG( על מאגר גז אחד ומצוף גז נוזליכיום הספקת הגז למשק החשמל מבוססת  .16

בין אם כתוצאה מתקלה ובין אם , גיעה אפשרית בהפקת הגז במאגר תמרבמקרה של פ

 . כתושהפקת הגז עלולה להיות מושבתת לתקופה ממ, כתוצאה מפגיעה מכוונת

                                                           
3

ניתוח . מחירי הדלק העתידיים ובפרט מחירי הסולר והפחםיש לציין כי התוצאות מושפעות מהנחות שונות בנוגע ל 
 .'ג נספחכהתפתחות המחירים מוצג 

4
כלכלית על פני  משקי ממוצע עדיפההפעלת היחידה בעומס , )D )44%הנמוך של תחנה  על אף שיעור הנצילותיוער כי  

 .Dהקמה של מתקנים חדשים לצורך השלמת ההספק הלא מנוצל בהפעלת תחנה הפעלתה בעומס תפעולי מינימאלי ו
 .בביקוש גידול 2.6% של בהנחה 5
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הפעלת ההספק : עותי של תמהיל סל הדלקיםפגיעה אפשרית במאגר תביא לשינוי משמ .17

מיצוי הספקת הגז , הזמין הפחמי להספק בהתאם הפחמי בעומס מלא בכל שעות השנה

 1 בטבלה כמפורט, יוצר באמצעות סולרי החשמל יתר. ומיצוי האנרגיה המתחדשת הנוזלי

 .להלן

 7-12-עלולה להגיע להעלות העודפת של סל הדלק בתרחיש של פגיעה בתשתית הגז  .18

 :ח בשנה"מיליארד ש

העלות העודפת למשק  -בחירום  1-4יצור פחמי בתחנות יבתרחיש שבו לא מתאפשר  .א

 .ח בשנה"מיליארד ש 12-במקרה של פגיעה במאגר הגז עלולה להגיע ל

העלות העודפת למשק  -בחירום  1-4צור פחמי בתחנות יבתרחיש שבו מתאפשר י .ב

 .ח"מיליארד ש 8-7עמוד על לצפויה 

 

U1 טבלה 
Uשגרה תרחיש לעומת, הגז בהספקת פגיעה של בתרחיש הדלקים תמהיל 

 
 

 בהספקת ממושכת פגיעה בהינתן דלקים תמהיל
 דלקים תמהיל ]TWH[ הגז

 בשגרה
]TWH[ 

 דלק
 פחמית יכולת ללא

 1-4 בתחנות
 פחמית יכולת עם

 1-4 בתחנות
 פחם 25-14 39 27
 אנרגיה מתחדשת 10 10 10
 גז טבעי 57-45 - -

 גז נוזלי 0~ 20 20

 סולר 0~ 12 24
U81 U81 U81 סה״כ 
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Uתחנה תרומת D לגידור הסיכון של פגיעה בהספקת הגז 

ובהתאמה , בחירום MW 1460-צור הפחמי בימאפשרת להגדיל את הי Dהקמת תחנה  .19

החיסכון הצפוי למשק כתוצאה מקיומה של , להערכתנו. צור בסולרילהקטין את הי

 3.4-הוא כבחירום בהשוואה לתרחיש של פגיעה ממושכת בהספקת הגז , Dתחנה 

, העלות העודפת במקרה של פגיעה ממושכת בהספקת הגז, כלומר 5F6.בשנה ח"מיליארד ש

 .ח בשנה"מיליארד ש 9.1עד  3.5-ל D,תרד בהינתן תחנה 
6F

7 

אנו סבורים כי אין כדאיות , לצמצום עלות סל הדלק בחירום Dעל אף התרומה של תחנה  .20

 :זאת מהסיבות הבאות .כביטוח מפני פגיעה בהספקת הגז Dכלכלית בהשקעה בתחנה 

 7F8.עשויה אף היא להיפגע בחירום Dתחנה  .א

 ח"ש מיליארד 1.1-1-כ של שנתי להפסד, לעיל כאמור, להביא צפויה התחנה הקמת .ב

אספקת הגז תושבת , שנים 4בכל  אם רק כדאית D בתחנה ההשקעה, כלומר. בשנה

 .לשנה אחת לפחות

  .ג

 

U לפגעה בהספקת הגז ללא תחנה האם ניתן לגדר את הסיכוןD? 

16.8.20158Fמיום  476 'בהחלטת הממשלה מסשנקבעה ניות פיתוח מאגרי הגז כפי ימד .21

9 

מימוש המתווה צפוי להבטיח  .פועלת ליצירת תנאים ליצירת גיבוי בהפקת ובהספקת הגז

 .תנין-לוויתן וכריש, תמר :מקורות בלתי תלויים 3-הספקה מ

מגדרת את הסיכון לתקלה ממושכת אשר תמנע הגז בהפקת היתירות סביר להניח כי  .22

 .שגרההספקה של הגז ב

הגבוהה של המאגרים ומפוי האיומים כפי שבא לידי ביטוי בעבודת  הפגיעות, עם זאת .23

מעלים את החשש כי היתירות בהקמת המאגרים עלולה שלא להבטיח ] 2016[מחצב 

 . הספקה רציפה של הגז בחירום

אנו רואים , יצור החשמל בישראליעלויות  לעלאור המשמעות הכבדה של פגיעה כזו  .24

בהינתן פיתוח המאגרים , ית של הסיכון להפקת הגזועחשיבות רבה בביצוע בחינה מקצ

 .  בעתיד

                                                           
6

 0.6של  ותפעול עודפות למשק ת הוןיותח בעלות הדלקים בניכוי עלו"מיליארד ש 4חיסכון זה מגלם חיסכון של  
 .ח בשנה"מיליארד ש

 9-8-בתרחיש של פגיעה ממשוכת בהספקת הגז צפויה לרדת להעלות העודפת למשק , Dבהינתן תחנה , כלומר 7
 .1-4צור פחמי ביחידות יבשנה ללא ביטול י ח"מיליארד ש 4.7-3.5או  1-4בהינתן סגירה של יחידות  ח"מיליארד ש

 .)2016(ב בנושא רציפות התפקוד של משק החשמל "ראה עבודת מחצ 8
, "לוויתן" הטבעי הגז שדות של מהיר ופיתוח" תמר" הטבעי זהג משדה המופקת הטבעי הגז כמות להגדלת מתווה" 9
 ."נוספים טבעי גז ושדות" תנין"ו" כריש"

 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec476.aspx :ראה
 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec476.aspx�
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 אף על הגז בהספקת לפגיעה סיכון שקיים למסקנה תוביל מקצועית שבחינה ככל .25

  ,חשמלה במשק היתירות להגדלת נוספים פתרונות בחוןל מוצע, המאגרים של היתירות

   .הגז בתשתית ממושכת פגיעה של במקרה
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Uעבודה הנחות – 'א נספח 

 

 81 של לחשמל ביקוש עם 2025 שנת היא לניתוח זה הבסיס שנת TWH זה מתוך כאשר 

 25.5 על בגז פים"יח ידי על ייצורהו TWH 10.4 עומד על מתחדשות באנרגיות ייצורה

TWH. 

 הערכות לפי הזיהום של חיצוניות עלויות הכוללות משקיות ותועלות עלויות נבדקות 

 ).CO2ללא עלויות ( הסביבה להגנת המשרד

 ן כדלהלןה דלקים לפי המשתנות הייצור עלויות: 

 פירוט דלק סוג
 נצילות שיעור

 ממוצע

 משתנה עלות
 מיוצרש "לקוט

 )ש"לקוט₪ (

 עלות: מזה
 חיצונית

' אג) (זיהום(
 )ש"לקוט

לטון$ 70 של פחם עלות פחם זול  39% 0.16 4.6 

לטון$ 120 של פחם עלות פחם יקר  39% 0.23 4.6 

 יחידה מוסבת – גז

 mmbtu-ל 5$ של גז עלות

40% 0.22 2.9 

 1.9 0.15 60% מ חדש יעיל"מחז –גז 

ממוצע קיים  –גז 
 י"בחח

48% 0.18 2.4 

לחבית$ 80 של נפט עלות סולר  43% 0.48 5.6 

LNG 3%+  גז עלות.  48% 0.19 2.4 

 .₪ 3.8 – הדולר שער* 

 

 תחנה  עלויותD: 

 השקעה
 הון עלות

 *)$ מיליון(
 חיים אורך

 WACC )שנה(

 עלות תוספת
 תפעול
 שנתית
 קבועה

 **)$ מיליון(

 מקור

 D – 1460 MW 2,070 35 6% 14 תחנה

י "נתוני חח
ועבודת 
רשות 
 החשמל

 מיליארד 1.5( דומה בהספקחדש  מ"מחז הקמת עלות לבין) דולר מיליארד D )3.6המוערכת של תחנה  עלות בין פער*

 .)דולר
 .מ חדש בהספק דומה"תוספת עלות תפעול שנתית מעבר לעלות הקבועה של מחזהערכת ** 
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Uהניתוח תוצאות – 'ב ספחנ 

 

 .הייחוס שנת עד ההשקעות וכלל מתחדשות אנרגיות, פים"יח עלויות ללא 2025 הייחוס בשנת החשמל למשק המשקיות לעלויות מתייחס הניתוח
 ותרחיש חלופה כל לפי ₪ במיליון המשקית העלות סך הינם בצהוב המספרים . 

 תחנה חלופות של העלויות פערי מוצגים אלה למספרים מתחת D מצוףו LNG של הוזלה משמעותו שלילי מספר, כך. בביטוח כלל השקעה ללא מצב לעומת 
 ).באדום מסומן( המשקית העלות של התייקרות משמעותו חיובי מספר ואילו) בירוק מסומן( המשקית העלות

 .המשקי הדלק סל בעלות שינוי וכן) ותפעול הון( קבועה לעלות בחלוקה מוצגים העלות פערי

H הסבה לגז של יחידות 4-1גריטת 4-1 + הקמת מחז"מ

חירוםשגרהחירוםשגרה

פחם זולפחם זול

 הגבלת 
פחם ל-
30%

 אין הגבלת 
 אין גז במשק פחם יקרפחם

 הגבלת 
פחם ל-
30%

 אין הגבלת 
 אין גז  פחם יקרפחם

במשק

     15,828       8,950       7,685     7,718ללא השקעה      19,846      8,501      7,371      7,361ללא השקעה
D 16,440      9,609      8,355      8,376תחנה      D 12,423     10,058       8,799     8,826תחנה     

LNG 14,301      8,705      7,575      7,565מצוף      LNG 12,502       9,155       7,889     7,922מצוף     

12,484    12,474    11,344    8,111     8,144       6,878       
9,079      9,069      7,939      4,706     4,738       3,473       

D תחנהD תחנה
      4,026-          487          493         487הפרש סל דלק       4,026-         487         363         394הפרש סל דלק

          621          621          621         621הפרש עלות הון+תפעול           621         621         621         621הפרש עלות הון+תפעול
      3,405-       1,108       1,114     1,108הפרש כולל       3,405-      1,108         984      1,015הפרש כולל



8 
 

Uוהנפט הפחם מחירי של היסטורית התפתחות – 'ג נספח 

 

 

 UIndex MundiU: מקור

 

 

 

 RBRTE מחירי, UEIAU: מקור

 

Uהערה:U זו בעבודה הונח. האחרון בעשור לחבית דולר 140-ל 30 בין נעו הנפט מחירי כי לראות ניתן מהגרף 

 .זה לטווח בהתאם לחבית דולר 80 של עלות
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 התפתחות הסטורית של מחירי הפחם

 מחיר פחם נוכחי מחיר פחם הסטורי

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=coal-australian&months=180�
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=W�
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