
 ממעוף הציפור תחילה
  באזור והן הסולארי השדה בשטח הן ,הפרויקט בהקמת משמעותית התקדמות חלה (2016 ספטמבר) הקודם העדכון מאז

   .האתר במרכז נמצאת אשר ,הכוח תחנת

 

 עבודות עפר
 נגב אנרגיה   , נפתלי יאור: צילום

 מבט עילי על התחנה מכיוון צפון מערב  
 אלבטרוס: צילום

 היישוב אשלים  

 אזור תחנת הכוח

 השדה הסולארי

 5מתוך  1דף  (2017מרץ )מה נעשה עד כה 



 ממעוף הציפור תחילה
  ושמירה בטיחות על מרבית הקפדה תוך ונעשות ,רבים ועובדים קבלנים בין מורכב בסנכרון כרוכות ,בעיצומן מצויות העבודות

 הסביבה על

 

 עבודות עפר
 נגב אנרגיה   , נפתלי יאור: צילום

 קידוחים ויציקת כלונסאות 

 נגב אנרגיה  , נפתלי יאור: צילום

 אזור תחנת הכוח
 אלבטרוס: צילום

 מכלי המלח  
 המותך  

מבנה הקמת  

 הקולטים

 מבנה  
 הטורבינה  

 מחממי

 השמן   

 מכלי  
 המים

 בניין  

 המנהלה

 מגדל קירור

 מבנה חשמל
 ראשי      

 מכלי  
 השמן  

 5מתוך  2דף  (2017מרץ )מה נעשה עד כה 



 בשדה הסולארי
(הסולארי מהשדה 75%-כ) 16,000  -כ מתוך סולאריים קולטים 12,000 -כ הורכבו   

(הושלם 50%-כ) התרמי השמן את שיוליכו הצינורות שהינם ,הקולטים צינורות התקנת נמשכת 

באזור .(הכוח לתחנת הסולארי מהשדה החום את שמוליכה זו) התרמי השמן עבור הפלדה צנרת הושלמה הדרומי באזור  

 הקרובים בשבועות תחל ההתקנה הצפוני

הצנרת למערכות התמיכות וכן לקולטים הבסיסים כל והותקנו העפר עבודות הושלמו   

הושלמו הסולארי בשדה החשמל מבני 

נמשכות וחשמל אש כיבוי תשתית הנחת עבודות 

סיום בשלבי נמצאת הרוח גדר הקמת המערבי ובחלק הושלמה ההיקפית הגדר בניית 

 עבודות עפר
 נגב אנרגיה   , נפתלי יאור: צילום

 קידוחים ויציקת כלונסאות 

 נגב אנרגיה  , נפתלי יאור: צילום

 התקנת שקתות פרבוליות בשדה הסולארי
 יק'גלעד קבלרצ: צילום

 התקנת שקתות פרבולות בשדה הסולארי
 יק'גלעד קבלרצ: צילום

 5מתוך  3דף  (2017מרץ )מה נעשה עד כה 



 באזור תחנת הכוח
מחליפי חום מלח הותקנו ועבודות הצנרת המחברת ביניהם  : הרכבת שני מכלי המלח נמצאת בשלבים מתקדמים

 שעות לאחר שקיעת השמש    4.5מכלי המלח יאפשרו המשך אספקת חשמל מלאה במשך . בעיצומן

  הוקמו מכלי המים ומתבצעת הרכבה של ציוד וצנרת כיבוי אש 

מכלי השמן התרמי והמשאבות הותקנו על בסיסם וכן מתבצעות עבודות הרכבת הצנרת 

קיטור-מתקדמת ההרכבה של ציוד ומערכות צנרת באזור מחליפי חום מים 

מבנה הטורבינה והמערכות הקשורות אליה מצויות בהרכבה 

הונח כבל תת קרקעי לחשמל מתח עליון ומתבצעת התקנת ציוד חשמל ובקרה , השנאים בחצר ההשנאה הורכבו

 במבנה החשמל

הרכבת מגדל הקירור נמצאת בשלבים מתקדמים 

 מתבצעות עבודות גמר ופנים במבנה המנהלה וחדר הבקרה 
 של התחנה

 שני בסיסי מכלי המלח שישמשו לאגירת החום  
 אלבטרוס: צילום

 מבט אל מיכל המים  
 יק'גלעד קבלרצ: צילום

  5מתוך  4דף  (2017מרץ )מה נעשה עד כה 



 פעולות בנייה נוספות
 (מערבית לאתר)מתבצעות עבודות סלילה של דרך גישה לנקודת התצפית 

 (מערבית לאתר)מתבצעות עבודות חיפוי ואיטום של בריכות האיוד 

עבודות הסטת נחל שדה פקועה בשלבים סופיים 

י מקורות חובר לתחנה"חיבור קבוע של מי שתיה אשר מקורו בקו חדש שהוקם ע 

 הוקמה תשתית החשמל( קוkW 161 ותחנת משנה של חברת החשמל .)  קו חשמל תת קרקעי יחבר את תחנת הכוח

 לתשתית זו  

מנאות חובב עד לתחנה ומוכנה לאספקת גז טבעי לצורכי  , נפרסה', נגב גז טבעי'של חברת , תשתית הולכת הגז הטבעי

 תחנת הכוח  

תשתית הגז הטבעי נמצאת בשלבי הקמה מתקדמים, בתוך תחנת הכוח 

 

 מילוי חפירת קווי חשמל  
 נפתלי יאור  : צילום

 עבודות חיפוי ואיטום של בריכות האידוי  
 נפתלי יאור  : צילום

 5מתוך  5דף  (2017מרץ )מה נעשה עד כה 


