
:תויאטלוו-וטופ תוכרעמ גורדש
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:הצרמ
בורבח סירוב
למשח סדנהמ

Enercity– ףתוש םילעבו ל"כנמ

תליא ,2022 היגרנאו למשח סנכ



?רבדנ המ לע
Øלארשיב תוירחסמ תוכרעמ- המדקה
Øהזילנא ,רוטינ– גרדשל הטלחהל דע םיבלשהו תוביסה תריקס 

ןויפאו
Øתוירשפא גורדש תועצהו םיינכט םיטביה- הסדנה
Øרוסא המו רתומ המ- היצלוגר
Øהעקשה רזחהו םייסנניפ םיטביה
Øגורדש ירחאו ינפל םיעוציב תכרעה 



לארשיב תוירחסמ תוכרעמ
Øוטופ םינקתמל לארשיב הנושארה הסכמה העבקנ2008 תנשב 

 ש"טוקל 2.04₪– ףירעתב ,םיירחסמו םייטרפםייאטלוו
Øםינבמ תוגג לע םינקתמ לש טאוו הגי'ג1.3-כ ורבוח2020 תנש דע, 

ש"טוקל 0.45₪–2.04  לש םינתשמ םיפירעתב
ßש"טוקל 1₪ לעמ ףירעתב תוכרעמ ףלא20-מ רתוי 
ßי"חח לומ הנש20 ל הזוח

Øש"טוקל 'גא44-כ לע דמוע םויכ עצוממה ףירעתה



רוטינ- ?גרדשל םאה
רוציי תוקופת יפל
Ø1650-כ תעצוממ תיאטלוו וטופ תכרעמ תקופתkWh/kWp/year
Ø0.6%-כ לש תעצוממ םילנאפ תייצדרגד
Øßרושע רחאל הניקת תכרעמ תקופת -_____kWh/kWp/year

רוזאה ותואב תומוד תוכרעמל האוושה**



הזילנא/רוטינ– ?גרדשל םאה
)םיהובג "תונימז יא" יזוחא( תולקת יוביר
Øריממ תולקת
Øםילנאפ –PID, תודויד ,םירבש ורקימ 
Øגותימ ירזיבא ,םילבכ( תכרעמה יביכרמו למשח יביכר יאלב( 



ןויפא- ?גרדשל םאה
)לצונמ אל גג חטש( ן"לדנ
Øגגה לע תכרעמה חטש םוצמצ
Øהשדח תכרעמ תפסות



ןויפא- ?גרדשל םאה
Øה םאה ROIםלתשמ?

ףירעתה הבוגו הרדסאה גוס-
Øי"חח לומ הזוח ףוס דע רתונש ןמזה



גורדשל םיירשפא תונורתפ– הסדנה
םילנאפ תפלחה
Øרתוי םיהובג קפסהו תוליצנ ילעב םילנאפ תנקתה

םיריממ/םילנאפ תומיאת תקידב תשרדנ **



גורדשל םיירשפא תונורתפ– הסדנה
ריממ תפלחה
Øיטלומ ריממ mpptםוקמב single mppt
Øםיריממ רפסמ םוקמב דיחי ריממ

לנאפ/ריממ תומיאת תקידב תשרדנ**



גורדשל םיירשפא תונורתפ– הסדנה
)םיריממו םילנאפ( ללוכ גורדש
Øתכרעמה חטש םוצמצ
Øתכרעמ תפסות PVגגה לע תיחכונ הרדסאב השדח
Øתמייק תכרעמ תלדגה



גורדשל םיירשפא תונורתפ– הסדנה
יתדוקנ גורדש
Øםילוקת" םילנאפ דודיבו טוויח" 

תדרפנmppt תסינכ ךותל-
 תוקופת תדיריל םימרוגה םיטנמלא/תוללצה תומייק וב םוקימב-

)'דכו םוח ,םימהזמ תוטילפ( םילנאפה
Øירזיבא תנקתה Anti PID
Øדכו םירלקנירפס ,םיטובור– תויטמוטוא הפיטש תוכרעמ'



 היצלוגר
Øםינקתמ רובע םיפירעתו הדימ תמא העבק למשחה תושר הטלחה 

טאוו וליק100- מ םילודגםייאטלוו-וטופ



היצלוגר
:םיירשפא םיבצמ3-ב תקסוע תושרה תטלחה
תחפ קפסהל דע קפסה תפלחה1.
ריממ תפלחה אלל ,תחפ קפסהל רבעמ קפסה תפסות2.
 רוביח לדוגל םאתהב( ריממ תפסות םע תחפ קפסהל רבעמ קפסה תפסות3.

)םייק

 ףלחומה קפסהה לש תיביטמרונה היצדרגדה תא אטבמה קפסה– תחפ קפסה
.רוציי ןקתמב



היצלוגר
:תחפה קפסה בושיח



היצלוגר
טאוו וליק100 דע םינקתמ

!ןקתמה לש אצומ קפסהבו ריממה קפסהב יוניש אלל גורדש
)תחפ קפסהל דע קפסה תפלחה(

:ןקתמה רוביח ינפל
üסדנהמ תרהצה
üלמשח קדוב
üםיריממ לויכ
üתוינכות AsMade

:י"חחל השגהל םיכמסמ
üבוליש תשקב ספוט
üתוינכות 
üםיריממו םילנאפ טרפמ



1- אמגוד
השדח תכרעמ תפסותו תמייק תכרעמ חטש םוצמצ– אלמ גורדש



2- אמגוד
 רתוי ההובג תוליצנב םילנאפל גורדש

 שומיש תבוטל תכרעמה חטש םוצמצו
רתונה גגה חטשב



3- אמגוד
הסמעה םוסקימל דע קפסה תפסותו ,ריממו םילנאפ תפלחה
150%– הסמעה סחי



העקשה רזחה ןדמוא 2010שנת הקמה
[kWp] רכת 100גודל מע

רכת [ש"ח] 2.2תעריף מע
[kWh/kWp] 1450שעות שמש

רגציה דג 1.5%אחוז 
רגציה עתידי דג 1.5%אחוז 

   319,000₪הכנסה שנתית

דכניים נתוני ייצור ע

דרוג   390,000₪עלות ש
      3,545₪מחיר לקילו

[kWp] רכת 110גודל מע
רכת [ש"ח] 2.2תעריף מע

[kWh/kWp] 1650שעות שמש
רגציה עתידי דג 0.6%אחוז 

  399,300₪הכנסה שנתית
    80,300₪תוספת הכנסה שנתית

דרוג צפי ייצור לאחר ש

הפרשחדשישןשנה
0319,000₪     399,300₪  80,300₪                            
1314,215₪     396,904₪  82,689₪                            
2309,502₪     394,523₪  85,021₪                            
3304,859₪     392,156₪  87,296₪                            
4300,286₪     389,803₪  89,516₪                            
5295,782₪     387,464₪  91,682₪                            
6291,345₪     385,139₪  93,794₪                            
7286,975₪     382,828₪  95,853₪                            
8282,671₪     380,531₪  97,861₪                            

804,012₪                         

רגציה דג לפי  צפי הכנסות עתידי 



גורדש רחאל םיעוציב תאוושה

(100KWp) [kWh] - רמל ייצור מנו (110KWp) [kWh] - רמל ייצור מנו
2021 2022

Jan 71.49 63.60 -11%
Feb 83.68 57.16 -32%
Mar 92.72 3.26 -96%
Apr 124.96 161.04 29%
May 142.06 198.66 40%
June 135.04 199.80 48%
Jul 122.53 207.11 69%

סה"כ ייצור סה"כ ייצור
2021 2022

Apr
May
June
Jul

52,458.35 84,326.67
60.7%     

(31,868.32 kWh)

Date

Date יחס- 2022/2021

יחס- 2022/2021



!הבשקהה לע הדות

...ןיינעו הלאש לכל םינימז


