
 
   

סגור חלון

 על חברת סולינדרה והקלינטק בישראל
 וולטאית בישראל-ב משליכה גם על התעשייה הפוטו"נפילתה של חברת הקלינטק מארה

 14/11/11  'איתן יודילביץ
סולינדרה . ב"מקליפורניה גרמה לגל זעזוע בארה Solyndraנפילתה המתוקשרת של חברת 

קיבלה ערבות ממשרד האנרגיה האמריקני לקבלת הלוואות בסך  2009-וב, 2005-הוקמה ב
בספטמבר . במסגרת תוכנית ההתאוששות הכלכלית של הנשיא אובמה, מיליון דולר 535

". משרות העתיד"אמר סגן הנשיא ביידן כי החברה תספק את  2009

שאפשרו כיסוי מירבי של הגג וניצול , סולינדרה התמקדה במערכות סולריות לגגות גדולים
החברה יצאה לדרך כשמחיר . האנרגיה המוחזרת ממנו באמצעות מודולים צילינדריים

המבנים המודרניים והמפעל , שש שנים בלבד לאחר הקמתה, כיום. הסיליקון היה בשחקים
 . הגדול בקמפוס היפה של החברה בעיר פרמונט התרוקנו ממאות עובדיהם

הודיעו  - SpectraWatt-ו Evergreen Solar -שתי חברות סולאר נוספות , מלבד סולינדרה
האירועים . הודיעה על סגירת פעילותה במדינת מרילנד BPSolarוחברת , על פשיטת רגל

 . הללו צריכים לעורר שאלות גם בתעשיית הסולאר הישראלית

אך נפילתה של סולינדרה , חברות קמות ונופלות בלי שיגיעו לדיון בקונגרס האמריקני, נכון
הממשלה משחקת אותה קרן הון "שגרר גל של ביקורת פוליטית על כך ש, הפכה לנושא טעון

 ". סיכון

ואין בה , וולטאית-ישראל אינה נמצאת בחזית הטכנולוגיה הפוטו, על אף תדמיתה בעולם
וולטאיים שהינם לב המערכת מבחינת ביצועים ועלויות הפנלים -טכנולוגיה של תאים פוטו

והיתרה הן עלויות מערכות , מהעלות היא מערכת מותקנת 50%, בתחום זה. הסולאריים
 . התקנה והוצאות אחרות, חשמליות

, אפ ישראליות פיתחו טכנולוגיות לתפיסת קרינת השמש בעלויות מופחתות-חברות סטארט
 . אך עדיין מתקשות להמריא

על אף הירידה . וולטאי-ההזדמנות לחדשנות ולפריצות דרך קיימות בתחום הפוטו
מחירי האנרגיה  -בעיקר אלה שמקורם בסין  -המשמעותית במחירי הפנלים הסולאריים 

 . וולטאית עדיין רחוקים ממחירי החשמל שמיוצר מפחם או מגז-הסולארית הפוטו

ב "שבוחן את מצב השוק הסולארי בארה SEIAבדוח מטעם ארגון חברות האנרגיה הסולרית 
ומאידך צומצמו , נכתב כי מצד אחד ירדו מחירי המודולים הסולריים באופן משמעותי

-עלויות החשמל מאנרגיה סולארית פוטו. התמריצים שניתנים להתקנת מערכות סולאריות
 . וולטאית עדיין רחוקים מלהיות תחרותיים ללא התמריצים

עם . וולטאיות-המצב הכלכלי העולמי יוצר האטה יחסית בקצב ההתקנות של מערכות פוטו
וואט של -מגה 600-קרוב ל 2011ב הותקנו בחצי השנה הראשונה של "רק בארה, זאת

נראה שהעולם עבר את , עם כניסתן של סין והודו למרוץ הסולארי. וולטאיות-מערכות פוטו
יזמות וחדשנות , על ישראל להשקיע במחקר. חזור בנושא אנרגיית השמש-נקודת האל

 . וולטאי-בנושא כדי להוביל בתחום הפוטו

 ל קרן בירד"הכותב הוא מנכ
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