
 

 

וולטאית  -הודעת זכייה בהליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו
 1למתקני גגות מס' 

 
 פרטי הזוכה: .1

 גרינטופס נטו בע"משם הזוכה: 

 515863975מספר חברה: 

 efrat@greentops.co.il: דוא"ל054-4796524 ' : טל

 ההספק:

   :20 ההספק המותקן הכולל  MW    

  התעריף: .2
  '( מישיבה מס' 1356) 3)החלטת רשות מס'  14-6.7תעריף הזכייה בהתאם קבוע בלוח תעריפים מס

 אג' 23.33( והוא:  13.5.2019מיום  558

 הצמדה של התעריף:  .3

  100%משקל הצמדה למדד המחירים לצרכן בישראל: 

 0%משקל ההצמדה לדולר: 

 0%משקל ההצמדה לאירו:   
 
 
 

 ערבות הקמה: .4

  16:00בשעה  17.07.2019 הזוכה יש להגיש למשרדי הרשות עד יוםעל סך ההספק את ערבות ההקמה ,

 ההגעה למשרדים בתיאום עם אגף רישוי הגב' נעמה הראל.

  ובהתאם לנספח ו' של ההליך  03.12.2020להיות בתוקף עד תאריך: ההקמה למתקני גגות  על ערבות

 .1למתקני גגות מס' וולטאית -התחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

  ובהתאם לנספח ו' של ההליך  03.06.2021להיות בתוקף עד תאריך: ההקמה למתקני מאגרים   על ערבות

 .1למתקני גגות מס' וולטאית -לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוהתחרותי 

 .במועד המצאת ערבות ההקמה תושב לזוכה ערבות ההצעה 

 המועד הקובע והמועד המחייב: .5

  18.06.2019המועד הקובע 

הוא  ולמתקנים על מאגרים 18.06.2020מתקני גגות על בניינים הוא עבור  לסנכרון המועד המחייב
18.12.2020  



 

 

ולמתקנים על מאגרים  18.10.2020מתקני גגות על בניינים הוא עבור  לסנכרון המרבי המחייב המועד
  18.04.2021הוא 

 ( יעודכן אחת לשנה ויחושב באופן הבא:Ptתעריף החשמל לתשלום )

 

 

 

 כאשר:

0P  3= התעריף האמור בסעיף 

A משקל הצמדה למדד המחירים לצרכן בישראל = 

B משקל ההצמדה לדולר = 

C משקל ההצמדה לאירו = 

0CPI  יום )להלן: " 9.2015.007לפני יום  שייהש= מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני יום העבודה
 "(. החישוב

0USD  ממוצע השערים היציגים של הדולר שפורסמו בחמשת ימי העבודה החל מיום העבודה העשירי =
 לפני יום החישוב עד ליום העבודה השישי לפני יום החישוב.

0EUR  ממוצע השערים היציגים של האירו שפורסמו בחמשת ימי העבודה החל מיום העבודה העשירי לפני =
 לפני יום החישוב. יום החישוב עד ליום העבודה השישי

tCPI  בינואר של השנה הקלנדרית שעבורה מחושב  1= מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני יום
 "(.בינואר 1המחיר )להלן: "

tUSD  ממוצע השערים היציגים של הדולר שפורסמו בחמשת ימי העבודה החל מיום העבודה החמישי =
 בינואר. 1י בינואר עד ליום העבודה הראשון לפנ 1לפני 

tEUR  ממוצע השערים היציגים של האירו שפורסמו בחמשת ימי העבודה החל מיום העבודה החמישי =
 בינואר. 1בינואר עד ליום העבודה הראשון לפני  1לפני 

 " הוא יום שבו פרסם בנק ישראל שערים יציגים.יום עבודהבהודעה זו, "
 

  
 

 ____________________________ 18.06.2019 
 תאריך ד"ר אסף אילת  

   יו"ר הרשות  

 העתקים: 
 

 סמנכ"לית חשמל ורגולציה, רשות החשמל –ד"ר נורית גל 

 ראש אגף אנרגיות מתחדשות, רשות החשמל –מר עלאא פחורי 

 ראש תחום אנרגיות מתחדשות, רשות החשמל –מר גל שופרוני 

 משנה למנכ"ל וסמנכ"ל לקוחות, חברת החשמל לישראל  – מר יצחק בלמס

 סגן היועצת המשפטית לפעילות משק החשמל, חברת החשמל לישראל –מר גרשון ברקוביץ, עו"ד 


