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 הבושת לש חוכה תנחת תא ןממי םילעופה
לקש ןוילימ 600-ב קרושב
 תורישי למשח רוכמל הילע רסאיי םא ץ"גבל רותעל םייושע הנחתה יליעפמ
הרונמו סקינפה ,ללכל בוחהמ תיצחמ רוכמי קנבה .םייטרפ תוחוקלל

 םתחנ ,יטרפה למשחה ףנע תא הנורחאב םיוולמש םייטמרדה םייונישל עקר תנומתכ

 תולעבבש קרוש IPP תיטרפה חוכה תונחת תמקהל ןומימה םכסה לומתא

 ןקתמל ךומסב רלוד ןוילימ 200–כ לש תללוכ העקשהב םקות הנחתה .

 .ן"דפשל תימורד לארשיב לודגה הלפתהה

 התיצחמ תא רוכמל יופצ ךא ,לקש ןוילימ 600 לש האוולה הנחתל דימעי  קנב

 .הרונמו )קלד תטילשבש( סקינפה ,חוטיב ללכמ בכרויש - םיידסומ םיפוג םויצרוסנוקל

 םיירפ תפסותב 2.2% לש תיתנש תיביר אשיתו ,הנש 17 ינפ לע סרפית האוולהה

4.5% לש תיביר האוולהה אשית ןכמ רחאל .םייתנשכ ךשמהל הרומאש המקהה תפוקתב

 .דדמל דומצב

 ורכמיי )עצוממב( טאו־הגמ 70–כ .טאו־הגמ 140 לש ללוכ קפסהב םקות חוכה תנחת

 קלד תצובקמ( IDE תרבח תוקיזחמ ובשו 2013 ףוסמ לעופש ,ךומסה הלפתהה ןקתמל

 ריחמה תא רשפאל הרומא תיסחי לוזה למשחה תשיכר .)49%( ןוסי'צאה דצל )

 .הנידמל הלפתהה תינייכז העיצהש םילפתומה םימה לש תיסחי ךומנה

 ,תאז םע .םייטרפ למשח ינכרצל רכמיהל התיה הרומא הנחתב רצוימה למשחה תרתי

 לדומ תא לטבל למשחה תושר תנווכתמ ,למשחה קשמב תננכותמה המרופרה תרגסמב

 ןונגנמב יתלשממ תכרעמ להנמל הריכמ תבוטל – יטרפה למשחה לש הרישיה הריכמה

 .)POOL( תיתעש הסרוב ןיעמ לש

 זרכמ תעב ועבקנש ןויכיזה יאנת תא רפי למשחה תריכמ ןונגנמ יוניש ,קלד תנעטל

 גרחות אל םא ץ"גבל רותעל ףא הצובקה תלקוש ףנעב םימרוג תנעטלו – הלפתהה

 .שבגתמה ירוטלוגרה יונישהמ

 יושע ,זא דע .הרשפל עיגהל ןויסינב למשחה תושר לומ םיעגמ הרבחה תלהנמ הנורחאב

 ,ךכ לע ףסונ .החדיי ןומימה לש גניזולקה דעומו – הנחתל למשחה ףירעת רושיא בכעתהל

 לע היפלש ,הפיחב הדובעל ןידה תיב תקיספ חכונל ןתניהל לכוי הז רושיא םא רורב אל

 םייתניב .למשחה תרבח לש הדמעמב עוגפל ידכ םהב שיש םידעצמ ענמיהל הנידמה

 .םמע תינמנ קלדש ,רמת רגאמ ילעבמ יעבט זג תשיכרל הזוח לע קרוש IPP המתח

 .רלוד ןוילימ 750 דע לש תללוכ הרומתב .זג לש 3.3BCM דע לש השיכרב רבודמ

 .הנש 15–כ ךשמיתו 2016 לש ןושארה ןועברב לחת זגה תריכמ

 ןומימ תקלחמ שארו ,זג םירמ ,םינרצנוקה רזגמ שאר וליבוה םילעופה םעטמ הקסעה תא

 רימא ,תושיכרהו םיגוזימה ל"כנמס הקסעה תא ליבוה קלד םעטמ .ןהכ ןרוא ,םיטקיורפ

 ילכלכה ץועיה תרבח הגציי קלד תא ,ןכ ומכ .גניטיוו ויבליס ,תויתשת קלד ל"כנמו ,גנל

MNS. בירי ,תיללכה תבשחה ןגס וליבוה הנידמה ידיב תיסנניפה הריגסה רושיא תא 

 .רדפ יגח ,היגרנאה טנרפרו ,המחנ

ףשדור תריכמל יטיס תא הרכש קלד

קלד תצובק

םילעופה

ליכו
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 הדכנה הרבחה לש הריכמה תא םדקל ידכ קנב יטיס יתוריש תא הרכש קלד ,ךכ ךותב

 םיריהמ םישיבכ ידצב הדעסהו תונועמק ,קלד תריכמב תקסועה ,ףשדור תיטירבה

ב םיריהמה םישיבכה ידצל תוריש תונחת 28 הליעפמ הרבחה .סלייוו דנלטוקס ,הילגנאב

 ינכודו תויונח ,)תונחתהמ קלחב( תונולמ ,תודעסמ ,קלד תונחת תוללוכש ,םירתא 20–

 .הפק

 תואצוה לש שדחמ ןוגרא דצל ,םתלעפהב רתוי הבוט תוליעיו םירתא חותיפ תובקעב

 ילועפת חוור( 2013EBITDA–ב ףשדור הרצי ,2013–2011–ב קלד הליבוהש הטמה

 ןוילימ 18 תמועל ,ט"שיל ןוילימ 30 לש )תותחפהו תחפ ,םיסמ ,ןומימ תואצוה ינפל ימירזת

 ,הינטירבב תואנולמהו תונועמקה ,ן"לדנה ימוחתב רופישה ךמס לע .2009 ףוסב ט"שיל

 ןוילימ 32 ביבס עונל יופצש ,2014–ב ףשדור לש EBITDA–ב ףסונ רופישל תיזחת דצל

 ליפכממ רזגנה ,ט"שיל ןוילימ 300–כ לש יווש ףשדור רובע תשקבמ קלד .ט"שיל

EBITDA 150–כ לש בוחה תא ונממ תיחפהל שי ,הז ריחמ לבקל חילצת םא .10 לש

כב הזכ הרקמב םכתסת קלדל וטנ הרומתהש ךכ ,ףשדור לש ח"גאה ילעבל ט"שיל ןוילימ

 הלש םינמוזמה תפוק תא ולידגיש ,)לקש ןוילימ 900–850–כ( ט"שיל ןוילימ 150–

 .היתוינמ ילעבל םידנדיוויד קלחל ורשפאיו
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