
עסקה סולרית שנייה



תמצית ההצעה
.תעריפיתנען תיכנס לעסקה סולרית שנייה באסדרה 

:  גגות3קילוואט על 330-יותקנו כ 
 מבנה הזרקה ומחסן  ,(אשר יוחלף במסגרת הפרויקט)אולם הספורט

.לוגיסטי במפעל 

.כולל החלפת הגגח"מלש1.6-עלות הפרויקט כ
.שנים10-י הלוואה ל"ע( 80%)מימון עיקרי 

.ח"אש220-כ –רווח שנתי צפוי 
.13%–כ –( IRR)תשואה 

.ח"מש1.4–כ –( NPV)ערך נוכחי נקי 
:תזרים הכנסות

השנים הראשונות10-לשנה ב₪' א73-כ.
11-25לשנה בשנים ₪' א210-כ  .
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עקרונות ומשמעויות–תעריפיתאסדרה 

25בתעריף קבוע המובטח למשך ( י"חח)חשמל לישראל לחברתייצור חשמל ומכירתו •

שנה

לא צמוד למדד•

יצרן החשמל נהנה מזרם תקבולים צפוי•

140KWpמוגבל בגודל על •

י"לחחהתחשבנות פשוטה בין הצרכן •

תעריף

ש"לקוט₪ 0.45
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מבנים להקמה
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הצעה מסחרית

י "ההצעה מותנית בביצוע סיור באתר ע, SMAממירי , מ"ללא מע**
ועריכת תכנון ראשוני' מהנדס חשמל וקונס

3.25 ₪ (הערכה)מחיר לואט מותקן 

110,000 ₪ עלות תשתיות*

400,000 ₪ החלפת גגות

₪55,000 ליווי ויעוץ

1,637,500 ₪ **330KWP-כ עלות ל"סה

עלות הקמה
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הצעה מסחרית

1,637,500 עלות הקמה

410,000 25%מימון עצמי 

1,227,500 *שנים10כ הלוואה ל "סה

223,000 רווח שנתי צפוי  

150,000 שנים10החזר הלוואה 

73,000 יתרה אחרי מימון  

רווח שנתי 

מימון

לשנה0.5%הנחת שחיקה של הרווח * 
כנגד המחאת זכות של תקבולי הפרוייקט הלוואה* 

6



7

גג אולם ספורט-הדמיה



גג אולם ספורט-הדמיה
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החלפת גגות ותשתיות חשמל, פירוט מערכות

החלפת גג תשתיות הספק גודל גג סוג גג שם ד"מס

- 35,000 ₪ 130 KWp ר"מ1,400 פאנל הזרקה-אולם יצור 1

- 25,000 ₪ 50 KWp ר"מ500 בטון בקרת איכות 2

- 15,000 ₪ 40 KWp ר"מ400 פאנל (מחסן גילי)לוגיסטיקה  3

400,000  ₪ 35,000 ₪ 110 KWp ר"מ1,300 אסבסט אולם ספורט 4

400,000  ₪ 110,000  ₪ 330 KWp ר"מ3,600 כ"סה

1+2+3מבנים -הפרדת חיבורי חשמל •

מפרט בסיס סוג גג שם ד"מס

קלקר–החלפת גג אסבסט לגג פאנל מבודד

הרכבת מזחלות

התקנת רוכב עליון

אסבסט אולם ספורט 4

מפרט החלפת גגות
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אינדיקציות פיננסיות

הנחה פרמטר

ואט שיא-קילו330 גודל הפרויקט

1,637,500  ₪ *עלות הפרויקט

ש לקילו ואט"קוט1,720 תפוקה שנתית

0.5%
ירידה שנתית ביכולת  

הייצור

(שנים4)מואץ  פחת

שנים25 משך הפרויקט

הכנסה שנתית

ש"קוט567,500 ייצור חשמל שנתי

ש"לקוט₪ 0.45 תעריף אסדרה

255,420₪ הכנסה שנתית ברוטו

הוצאה שנתית

29,700₪ עלות תפעול שנתית

2,681₪ עלות ביטוח שנתית

32,381 ₪ כ עלות שנתית"סה
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