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למתן שירותי מימון לצורך ביצוע התקנת  6/2018קול קורא  – הסברהמפגש 
 בשיטת "מונה נטו" של החברה הכלכלית PVמערכות סולאריות בטכנולוגית 

 לאילת ועיריית אילת
 

 
 :נוכחים

  ;עו"ד שירלי אביטל, יועמ"ש החברה
 ;אלעד טופל, מנהל פרויקט עיר חכמה, עיריית אילת

 ;עו"ד אבי ממן, יועץ משפטי
 ;מעיין אורן, בנק אוצר החייל אילת

 ;סיגל גליל, בנק דיסקונט אילת
 ;צביקה קריל, בנק דיסקונט אילת

 ;עדנה אברג'יל, בנק לאומי אילת
 ;אילתמיטל אסרף, בנק לאומי 

 נק פועלים אילת;דיין, בשי 
 ליאורה אושפיץ, בנק הפועלים אילת.

 
 

 שלום לכולם, לפני שנתחיל ברשותכם נעשה היכרות קצרה.  אבי:
נמצאים כאן עו"ד שירלי אביטל, יועמ"ש החברה;  אלעד  תציגו עצמכם ומהיכן ומצידנו

טופל, רכז תחום עיר חכמה באילת ואני עו"ד אבי ממן, יועץ משפטי שמלווה את החברה 
 בפרויקט הגגות הסולאריים.

 
 הדיגיטלית לניתוח סולארי.מסביר על פרויקט אילת סולאר ומציג לנוכחים את המערכת  אלעד:

 
מהצריכה של חשמל בשטח שלהם  75%לות מייצרים היום רק לשם הדוגמא, חבל אי

 מסולארי.
 

אנחנו יצרנו יחד עם משרד האנרגיה תוכנה, המיועדת לבתים פרטיים, אתה כתושב נכנס, 
אותם ועל גבי נכסים שבבעלותך ומציגה לך את המקליד ת.ז והמערכת יודעת לזהות אותך, 

לפי תקופת החזר להנגיש את כל  המערכת יש מחשבון כלכלי לפי גודל המערכת שיודע
 .המידע בצורה ברורה ופשוטה

 
 האם התוכנה כיום קיימת? ש:

 
 כן. ת:

 
אנחנו מיפינו את כל הגגות בעיר אילת באמצעות מערכת דיגיטלית שיודעת לזהות את  אלעד:

 5-7פוטנציאל הפקת האנרגיה מכל גג וגג בעיר. רוב הגגות הפרטיים זה בסדר גודל של 
לקילוואט. בגגות ציבוריים ₪  5,000(. המחיר הוא בסביבות 40%)סדר גודל של קילוואט 

 המחיר אפילו נמוך מעט יותר.
 

 האם נוכל לקבל עותק מהמצגת? ש:
 

 זו לא מצגת זו מערכת אבל אנחנו נעביר אליכם לינק. ת:
 

ן הקבלן מה שחשוב להדגיש כאן זה שבסוף החברה הכלכלית או העירייה לא צד בעניין בי אלעד:
אנחנו לא צד או בין הבנק לדייר. אנחנו מנגישים את המידע בלבד כשירות לציבור. 

להסכמים האלה וכמובן שאנחנו לא מתערבים או מתיימרים להתערב בנושאים 
 המסחריים שלכם מול הלקוח בסופו של יום.

 



 

 

נה שאתם ש 15נראה שהתקופה ארוכה מדי, לפי הנתונים שאתם מציגים תקופת החזר של  ש: 
 דורשים נראה שמאוד ארוכה...

 
היא בהתאם לאסדרה. האסדרה החדשה היא למעשה התקופה, לרבות תקופת ההחזר,  ת:

 התחייבות של חח"י לשלם לפי תעריף...
 

 מסביר לנוכחים את ההבדלים המהותיים שבין אסדרת מונה נטו או שיטת התעריף. אלעד:
  
ולא על פי השיטה הישנה כך הרעיון הוא שללקוח בעצם נוצרת מעין הכנסה נוספת  

 שלמעשה אין קיזוז בחשבון החשמל.
 

 יש בקול קורא התייחסות גם לבתים משותפים וועדי בתים, מה קורה עם זה? ש:
 

 כרגע אנחנו מנסים לעשות פיילוט לגבי בתים משותפים וכרגע אנחנו ממפים בתי מלון, מבני ת:
תעשייה וכו'. אנחנו לא בטוחים שזה יהיה על אותה מערכת או על אותו הליך אבל זה משהו 

 שאנחנו מטפלים בו.
 

 האם ניתן לדעת כיום כמה בתים פרטיים קיימים במערכת? ש:
 .4,500-כן, כ ת:

 
שנים במקום עד  )עשר( 10)חמש( עד  5-האם ניתן לקצר את תקופת ההחזר בתנאי הסף ל ש:

 ?ולהפחית את התקופה המינימאלית שנים 15
 

 יתוקן כדלקמן: 3.1.4.2תנאי הסף שבסעיף  ת:
 

 ")עשר( שנים. 10( עד חודשים 12)שנה אחת "תקופת ההחזר תעמוד על  
 

 סולאר:-מצורף קישור לאתר האינטרנט של מערכת אילת
 
/http://eilatsolar.cdigital.co.il 
 
 
 

 בהצלחה!
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