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 בשדה הסולארי
(הפרבוליות שקתות) הסולאריים הקולטים מכמות (16,000 מתוך 4,000 -כ) כרבע הורכבו   

(מהישוב הרחוק) הצפוני בחלק לרבות ,העפר עבודות מרבית הושלמו 

הצפוני בחלק כעת מתרכזת העבודה .בוצעו 70% – הסולאריים הקולטים יורכבו עליהם לבסיסים כלונסאות ויציקת קידוחים 

וחשמל אש כיבוי תשתית הנחת עבודות מתבצעות ,כן כמו .הדרומי בחלק משניים חשמל מבני שני של הקמה מתבצעת   

האבק בהפחתת מסייע הדבר כי ,יצוין .הושלמה – (מהודקים מצעים) באתר פנימיים כבישים סלילת   

רוח גדר הקמת מתבצעת המערבי בחלק .2016 ספטמבר בחודש להסתיים צפויה הצפוני בחלק הגדר השלמת – היקפית גדר 

 עבודות עפר
 נגב אנרגיה   , נפתלי יאור: צילום

 קידוחים ויציקת כלונסאות 

 נגב אנרגיה  , נפתלי יאור: צילום

 שקתות פרבוליות בשדה הסולארי
 יק'קבלרצגלעד : צילום

 יציקת כלונסאות בשדה הסולארי
 יק'קבלרצגלעד : צילום



 הכוחבאזור תחנת 
 מכלים אלו יאפשרו המשך אספקת חשמל )הסתיימה הכנת ביסוס מחליפי החום ושני מכלי המלח במערכת אגירת החום

 והחלו עבודות ההרכבה( שעות גם כאשר השמש שוקעת 4.5 -במשך כ

 צנרת וחשמל   עבודות הקמת גשריהסתיימו 

 המים ומחליפי החום במערכת ייצור הקיטורמכלי הסתיימה הקמת הבסיסים עבור 

טורבינת הקיטור והגנרטור הוצבו על הבסיס שהוכן עבורם והחל תהליך חיבורם 

 (מבנה הטורבינה ונוספים, מבני חשמל)מתבצעות עבודות להקמת יסודות למבנים ומערכות נוספים 

מתבצעת הקמה של בריכת מגדל הקירור 

מתבצעות עבודות גמר ועבודות פנים במבנה המנהלה וחדר הבקרה של התחנה 

 (  תכלול את השנאי הראשי שיספק את החשמל לרשת החשמל הארצית)החלו עבודות הקמת חצר השנאה 

 בסיס למיכל מלח במערכת אגירת החום  
 יק'גלעד קבלרצ: צילום

 במערכת אגירת החום   עבודות יציקה בבסיס מיכל המלח 
 יק'קבלרצגלעד : צילום
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 פעולות בנייה נוספות
 211הסתיימו עבודות סלילת כביש הגישה החדש לאתר ונפתחה לתנועה הצומת על כביש 

 (בצד המערבי של האתר)מתבצעות עבודות חפירה בשטח המיועד להיות בריכות איוד 

 יסתיים בשבטהחברת מקורות סיימה הקמת קו אספקת מים חדש לתחנה אשר מתחיל ממשאבי שדה ובעתיד 

 תשתית החשמל( קוkW 161 ותחנת משנה )חברת החשמל צפויה לסיים את חשמול תחנת המשנה החדשה עד  . הוקמה

 2016סוף ספטמבר 

 תשתית חלוקת הגז הטבעי של חברת נגב גז טבעי מצויה בשלבי הקמה מתקדמים 

 2015דצמבר , גדר היקפית
 יק'גלעד קוולרצ

 עבודות בצומת  , לפני
 יק'גלעד קבלרצ:  צילום

 השלמת הצומת  , אחרי
 יק'גלעד קבלרצ:  צילום
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