
 1

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  



 2

  

  תוכן עניינים
  

  

  Sunday  --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ------- -- ---- --- --- ---- -- 3מידע אודות 
  

  4 -- - --- ---- -- ---- ------ --- ---- --- --- --- -- ---- ---- --- --היתרונות של אנרגיה סולארית 
  

  Solar as a Service  -- ---- --- --- ---- --- --- ---- 6 –וספים פתרונות וערכים מ
  

  8 - ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- - שאלות נפוצות ותשובות 
  

  12 -- ---- ---- --- --- ---- --- --- --- מחירים והספקי מערכת , מערכות ביתיות ועסקיות
  

  13 --- ---- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- --- - -----מחויבות סביבתית ואחריות קהילתית 
  

  14 ----- ---- --- --- - ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- - יצירת קשר 
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  .יש לכולנו שתי סיבות נוספות לחייך, בכל יום בו השמש זורחת, מהיום

ה בישראל יכולים לעבור בקלות להפעלת חשמל מאנרגיה סולארית ארגון ומשפח, כל עסק, מהיום

  :וליהנות פעמיים

   

 חלק משמעותי בהפחתת גזי החממה המאיימים וקחים על משאבי כדור הארץ ולשומריםגם  

  . זו שנוריש לילדינוועל, שלנוולוגיה על האק

  . כבר מהיוםמרוויחיםו  בחשבון החשמלחוסכיםגם  

   

Sunday -הנות יבישראל ל שמה לה ליעד לאפשר לכל בית ועסק -יה הסולארית  חברת האנרג

  .כל אחדת ולהפוך אותה לזמינה וברת השגה עבור ולהרוויח מהשימוש באנרגיה סולארי

   

  .Sundayמהיום כל יום הוא , אז חייכו

  

  

AboutUs 

   

Sunday –ק בישראל  שמה לה ליעד לאפשר לכל בית ועס-  חברת האנרגיה הסולארית של ישראל  

  .כל אחדשגה עבור הנות ולהרוויח מהשימוש באנרגיה סולארית ולהפוך אותה לזמינה וברת היל

  

בות להפוך את ישראל למרכז עולמי של חדשנות וידע ימנהליה ועובדיה חזון ומחו,  Sunday-ל

  .בתחום האנרגיה סולארית

עם יכולות נצילות , )PV(אית וולט- החברה משלבים מודולים מתקדמים בטכנולוגיה פוטופתרונות

הספקים מ הן מהחברות וSundayי "כל הטכנולוגיות והמוצרים המותקנים ע. ואמינות גבוהות

 שנה 20 מספקת בכל התקנותיה בישראל אחריות של Sunday, אי לכך. המובילים בתחומם בעולם

   !ידה- המותקנים עללפאנלים הסולארים

Sundayון רב של פרוייקטיםוארית עבור מיג מספקת פתרונות אנרגיה סול:  

  

ם מוסדות ציבורייב, בעסקיםהמותקנות  ,מערכות המחוברות לרשת החשמל הארצית 

 .)הן על גגות המבנים והן על הקרקע( ובבתים פרטיים

  

 . להפקה מסחרית של חשמל מאנרגיה סולריתמחוברות רשתחוות סולאריות  

  

 מחוברים לרשת אינםחשמל בישובים אשר המפיקות , מערכות אנרגיה סולארית עצמאיות 

 . החשמל הארצית
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Ecologic & Economic 

 

  . שמש...היתרונות של האנרגיה הסולארית ברורים כ

  

לחלוטין ובמהלכה אין כל פליטה של " יהינק"י אנרגיה סולארית היא "הפקת חשמל ע -נקי  

 אינה PVארית מבוססת מודולים של מערכת סול, מנת להפיק חשמל-על ,למעשה. גזי חממה

 גם בימים מעוננים המערכת פועלת באופן ,אור יום ובמקרים רביםל אלא רק, נזקקת לקרינה ישירה

 .אופטימלי

 

מבטיחה החזר , 2008 ליולי 1 -החקיקה שנכנסה לתוקף בישראל ב,  המקריםברוב - רווחי  

) ח"בתוספת הצמדה למדד ולמט (10-12%השקעה שנתי לרוכשים מערכת אנרגיה סולארית של 

 .  שנה20לתקופה של לפחות 

 

ומשנה לשנה אנו עדים , התחממות כדור הארץ היא כיום עובדה מוגמרת -סביבתי  

הצפות של שטחים , עליית מפלס הימים,  המסת הקרחונים-תופעה זו להשפעות הדרמטיות של 

גלובלי כי אחד הגורמים המשפיעים קיים קונצנזוס . נרחבים וכן אסונות טבע במימדים שלא הכרנו

מזוט ואף , פחם(והמזהמות " הקונבנציונאליות"ביותר על התחממות כדור הארץ הוא תחנות הכוח 

" נקיים"ורק שינוי משמעותי ועקבי להפקת אנרגיה ממקורות , )גז טבעי המזהם מעט פחות

  .ומתחדשים עשוי לבלום מגמה זאת

 

אנרגיית השמש היא ללא ספק הנפוצה והזמינה , דשיםמבין מקורות האנרגיה המתח -זמין  

השנתי להפקת חשמל העולמי  להלן נתונים המפרטים את ההספק והפוטנציאל -להמחשה . ביותר

      ):וואט שעה-מיליארד קילו= וואט שעה -טרה(וואט שעה -ממקורות האנרגיה המתחדשים בטרה

  350,000,000 – קרינה סולארית ישירה -

  200,000 –ח  אנרגית רו-

  100,000 –תרמית - אנרגיה גיאו-

  50,000 – (Biofuels) דלק ביולוגי -

  5,000 –גלים / אנרגיית גאות-

  

אנרגיית השמש היא אין , פחם וגז,  דלקמובניגוד למקורות אנרגיה מזהמים כ -אינסופי  

רץ במשך כמות האנרגיה המגיעה לכדור הא, למעשה... סופית ומובטחת למיליוני השנים הבאות

 פני-יקף הגדול מכל צריכת החשמל עלמספיקה להפקת חשמל בה, י קרינת השמש" שעות ע12

 . שלמהכדור הארץ בשנה
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 -ממוצע של כ(ר מן הגבוהות בעולם "מדינת ישראל התברכה בקרינת השמש למ -ישראלי  

1,700KWH1,000 –ואה לפחות מ ו בהש,ר" למKWHאך , )ר במרבית אירופה וצפון אמריקה" למ

באם נוסיף לנתון זה את . כיום היא אחת המדינות המפגרות ביותר בעולם בניצול אנרגית השמש

 – להפקת חשמל התלות הבלעדית שלה ביבוא נפט וגזאת פוליטי של ישראל ו-אוימצבה הג

המסקנה המתבקשת היא כי השימוש באנרגיה סולארית להפקת חשמל הוא כורח קיומי של 

 . ישראל

 

הירידה הצפויה בשנים הקרובות של ,  מרבית האנליסטים בתחום האנרגיהפי-לע -חסכוני  

הפחם והגז , יה המתמשכת במחירי הנפטימחירי הרכיבים של מערכות סולאריות לצד העל

מצביעים על כך שבשנים הקרובות מחיר הפקת חשמל באמצעות אנרגית השמש יהיה נמוך 

, "הקונבנציונאליות"ח ופחם או גז בתחנות הכ, ממחירי החשמל שיופקו באמצעות המקורות נפט

 .ולא יהיה צורך בסובסידיות הניתנות כיום למשתמשים באנרגיה סולארית

  

ההשקעה במערכת אנרגיה היא חד , להפקת אנרגיה" מסורתיים"בניגוד לפתרונות  -עצמאי  

ללא ,  בחינםזה ניתן לשימוש" דלק"ו, של מערכת האנרגיה הסולארית הוא השמש" הדלק. "פעמית

  .או סיכוני עליית מחירים" הולכה/הובלה"ללא עלויות הגבלה ו

  

 הן אמינות לחלוטין וללא כל Sundayי "מערכות אנרגיה סולארית המותקנות ע -אמין  

הטיפול התקופתי במערכת מסתכם בניקוי האבק שהצטבר על הפאנלים , לרוב. חלקים נעים

 . יםי שנה למודולים הסולאר20ה אחריות של עד  מעניקSunday, לכן. ם בקיץיהסולארי

  

  המחשה מספרית 

  

ר ובהספק של " מ350-מערכת אנרגיה סולארית בהיקף המתאים להתקנה על גג עסק בשטח של כ

50KWP) השנים הראשונות לאחר ההתקנה הראשונית חשמל 20 -צפויה לייצר ב, )קילו וואט שיא 

ייצור .  ייצור החשמל הסולארי הוא נקי לחלוטין- כאמור. )קילו וואט שעה (1,700,000KWHבסך של 

  .!ג פחם" ק3,349,000 פחמית היה דורש שריפה של כוחכמות זהה של חשמל בתחנת 

  

, תחמוצת הפחמן אשר הייתה נמנעת באם החשמל היה מיוצר בתחנת כוח סולרית-כמות פליטת דו

   . עצים4,142 ה לנטיעתמשול

  

ויר ותמנע גם את הפליטה לא, על גג אחד בלבדל "כנסולארית אנרגיה  התקנה של מערכת ,כמו כן

  . ג חנקן" ק7,794 -ג גופרית ו" ק24,211, תחמוצת הפחמן-ג של דו" ק5,503,571:של הגזים הבאים
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 350-קנה אחת על גג של עסק בשטח של כי הת"יכול להיות מושג ע, סכון בזיהום המפורט מעלהיהח

 מערכות 1,000 -ותר מ החיסכון בזיהום שיושג בהתקנה של לא י אתבנפשכםשוו .  בלבדר"מ

   !עשרות אלפי התקנות שכאלההפוטנציאל בישראל הוא . סולאריות

  

) מאוד(מסתבר שלהיות ירוק ולשמר את משאבי כדור הארץ משתלם ? ומה בקשר לפן הכלכלי

אותו  ,חשמל בתקופה האמורהתפיק ,  המותקנת על גג אחד בלבדהסולריתהמערכת . כלכלית

בתוספת (ח " ש3,417,000 בסכום כולל של ,פ החקיקה החדשה"מחויבת חברת החשמל לרכוש ע

צמוד ( לשנה 10-12%החזר מובטח של , עבור רוב הלקוחות, ל מהווה"נהסכום ה). הצמדה למדד

  ! שנה לפחות20במשך ) למדד

  
  

   וערכים מוספיםפתרונות
  

אנרגיה (וחדשנית בתחום האנרגיה הסולארית  הנה חברה אנרגיה מובילה Sundayחברת 

ולהרוויח מהשימוש הנות יל שמה לה ליעד לאפשר לכל בית ועסק בישראל Sunday ). ירוקה/נקייה

 . לכל אחדית ולהפוך אותה לזמינה וברת השגהבאנרגיה סולאר

   

  :פתרון מקיף וכוללהעסקיים והביתיים  מספקת ללקוחותיה Sundayחברת 

 Solar as a Service –כל השירותים תחת גג אחד וללא עלויות נוספות !   

  

 אצל הלקוח Sunday השלב הראשון הוא סיור של צוות מקצועי של  -סקר התכנות  

לעיתים אין .  או בחצר הלקוחוההערכת ההתכנות להתקנת מערכת אנרגיה סולארית על גג

חולשה מבנית של הגג , מוצלגג : לדוגמא, אפשרות או כדאיות להתקנת מערכת אנרגיה סולארית

 .אשר לא תאפשר התקנת המערכת

 

מצביע על כדאיות של התקנת , באם סקר ההתכנות – טפול בכל האישורים הרגולטורים 

 מטפלת ואחראית Sunday, מערכת אנרגיה סולארית והלקוח מביע את רצונו ברכישת המערכת

חיבורה להתקנת המערכת ושמל כגון אישור מחברת הח, לכל האישורים הרגולטורים הנדרשים

שים ו לא נדרשים לבזבז זמן יקר להשגת האישורים הדרSundayלקוחות  ,לרשת החשמל הארצית

 .ונחסכת מהם ההתרוצצות במבוכים הבירוקרטים

  

במקרים , חותיה בקבלת מימוןו מסייעת ללקSunday –סיוע במימון רכישת המערכת  

ברוב המקרים עלות .  להגיע עד למלוא עלות המערכת אשר עשויהרבים הלוואה ארוכת טווח

שנתית נמוכה משמעותית מהחסכון בחשבון החשמל או הזיכוי הכספי שמקבל /המימון החודשית

הלקוח חוסך בחשבון החשמל ומרויח סכומים משמעותיים מהיום .  הלקוח מחברת החשמל

  .הראשון להתחברות למערכת



 7

  

  

  

 מחויבת לספק Sunday – רם ההתקנה טתכנון סביבתי והנדסי של המערכת 

ללקוחותיה את הפתרונות המתקדמים ביותר הנדסית וטכנולוגית בד בבד עם התחשבות 

. רמה אסטטית גבוההעל  הקפדהתוך ומקסימלית בתכנון הארכיטקטוני הקיים של מבנה הלקוח 

הצוות , הלפני ההתקנ. ה ביותר/אנו מאמינים שלכל לקוח יש להתאים את המערכת המתאימה לו

מערכות , ממירים, מודולים(ביותר  בוחר את הרכב המערכת האופטימלי Sundayהמקצועי של 

mountingומבצע תכנון מפורט של המערכת ומיקומה על גג , לצרכים הספציפיים של הלקוח)  ועוד

התוכנית . י כלי תכנון ממוחשבים מתקדמים"ע) או במקרים מסויימים בחצר הלקוח(הלקוח 

 .מוצגת ללקוח לפני ההתקנה לאישורו הסופי, תהמפורט

  

מתאמים מראש עם הלקוח , Sunday  צוותי ההתקנה המקצועיים של - התקנת המערכת  

ברוב המקרים התקנה מושלמת של המערכת . את המועד הנוח ביותר ללקוח להתקנת המערכת

 . שלושה–מתבצעת ביומיים 

 

חשמלאי מוסמך מטעם י "בדקת ע לאחר שהמערכת נ–חיבור המערכת לחברת החשמל  

 מתאמת ביקור Sunday,  ונמצא כי היא תקינה ומתאימה לחיבור לרשת החשמלSundayחברת 

רק לאחר .  הבודק אף הוא את תקינות המערכתחברת החשמל אצל הלקוחרשמי של של נציג 

שמתקבל אישור בכתב מטעם חברת החשמל כי כל הבדיקות הן לשביעות רצונה ובהתאם 

 30 עד 20החל מאותו רגע ולמשך . המערכת מחוברת פיזית לרשת החשמל הארצית, ותלתקנ

בהוצאות חשבון החשמל ) ובמקרים רבים מאפס(חוסך , השנים הבאות מיצר הלקוח חשמל נקי

 ".רווח נקי"ומרויח 

  

 הוא מהספקים הטובים , כגון מודוליםSunday י"  הציוד המותקן ע– שנה 20אחריות ל  

 שנה לנצילות 20 יכולה להבטיח ללקוחותיה את אחריות היצרן למשך Sundayלכך אי . בעולם

 . וולטאים המובטחת ביום ההתקנה-המודולים הפוטו

  

 ,ותיקונים מציעה ללקוחותיה שרות תמיכה  Sunday –תיקונים ותמיכה, שרותי תמיכה 

רות זיהוי בעיות המאפש, י מערכות ניטור מרחוק ממוחשבות" שעות ביום בכל ימות השבוע ע24

 מציעה ביקורות תקופתיות של המערכת Sundayללקוחות המעוניינים . ופתרונן בזמן אמת

 ).די בניגוב האבק המצטבר על הפאנלים אחת לשנה בקיץ, לרוב(ותחזוקה שוטפת 

  

 מציעה ללקוחותיה Sunday – ללקוח למידע על תפקוד המערכת 24/7נגישות של  

המאפשרת קבלת מידע מקיף ומעודכן על נתוני יצור , מערכת יעודית ללקוח מבוססת אינטרנט

 .י קליק אחד"החשמל במערכת והחסכון הכספי בכל עת ע
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  ותשובותנפוצות שאלות  
  

  ?מדוע עכשיו 

 מאפשרת לכל אחד לייצר 2008 ליולי 1 -שנכנסה לתוקף ב) feed-in tariff(תקנה חדשה 

  . מהחזר כספי מובטחתלתרום לסביבה וליהנו, "ירוק"שמל ח

  

  ?מהם עיקרי התקנה 

י מערכות "עהחשמל המיוצר לרכוש את כל , פ התקנה החדשה"מחויבת ע, חברת החשמל

והן אצל ) 50KWPעד להיקף של (המותקנות הן אצל לקוחות עסקיים  אנרגיה סולאריות

י חברת החשמל "חשמל תתבצע ערכישת ה. )15KWPעד להיקף של  (לקחות פרטיים

 ! מהמחיר בו נצרך היום חשמל4 הגבוה בלמעלה מפי – ש"לקווט ₪ 2.01בתעריף של 

 בתוספת  השנה הקרובות20משך ל ל"שמל מתחייבת לתשלום התעריף הנחברת הח

 ברת החשמל להמשיך השנה הראשונות מתחייבת ח20לאחר ו, ח"ד ולמטהצמדה למד

  .י מערכות האנרגיה הסולארית במחיר השוק באותה תקופה"ולרכוש את החשמל המופק ע

  

  ?כיצד פועלת מערכת לאנרגיה סולארית 

 כמה עשרותרי מכיל אכל מודול סול.  שמקורה בשמש פוגעת במודולים הסולאריםקרינה. 1

 מייצר ,בזמן פגיעת הקרינה). יליקוןלרוב ס (ממוליך למחצה הבנויים  וולטאים–תאים פוטו 

שמציינות את יכולת , גודל המודול נמדד ביחידות קילו וואט שיא. זרם חשמל ישרכל תא 

 30 עד 25 הינו כ אורך החיים של מודול. המודול לייצר חשמל בתנאי מעבדה אופטימלים

  .שנים

 

תפקידו של ממיר הזרם להפוך את הזרם . לממיר הזרםהחשמל המופק מהמודלים עובר . 2

 .לרשת החשמל הארצית (AC) לזרם חליפין המתאים,  המופק מהמודלים)DC (הישר

. מונה יצור יעודי של חברת החשמל מודד את כמות החשמל שמייצרת המערכת הסולארית

מתבצע התשלום , ובהתאם לתקנות הרשות לחשמל, על סמך המדידה של מונה הייצור

  .  2.01₪החודשי עבור כל קילו וואט שיוצר במערכת לפי תעריף של 

 

 . מועבר לרשת החשמל הארצית, החשמל המופק במערכת. 3

  

מה שמבטיח את המשך , התקנת המערכת איננה כרוכה בניתוק מרשת החשמל הארצית. 4

  .הספקת החשמל הסדירה לצרכן

 

, פ תעריף חברת החשמל"ומחוייב ע, עובר דרך מונה הצריכה, י הצרכן"החשמל הנצרך ע. 5

  .  אגורות לצרכן פרטי55 - 47 כיום על כ העומד
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חשוב . משמש להפעלת המכשירים החשמליים, החשמל המועבר דרך מונה הצריכה. 6

מבוצעת בשעות בהן מפיקה , )ביתי או מסחרי(להדגיש כי במידה וצריכת החשמל של הצרכן 

ישירות , יזרום החשמל דרך מונה הייצור, )שעות הצהריים(המערכת הסולארית חשמל 

  .וישמש להפעלת המערכות החשמליות אצל הצרכן, למונה הצריכה

  

   ?בעקבות התקנת מערכת אנרגיה סולאריתק מחברת החשמל האם אני מתנת 

  .ואינה פוגעת בזמינות החשמל,  המערכת עובדת במקביל לחברת החשמל הארצית!לא

  

  ?האם המערכת בטוחה 

  .המערכת בטוחה לשימוש. בכל התקנים הנדרשים עומדות Sundayהמערכות של חברת            

  

  
  
  י חברת החשמל "מונה המציג את החשמל שהופק ונקנה ע. DC/AC  3ממיר . 2וולטאים  -מודולים פוטו. 1
  .י חברת החשמל"מונה צריכה של החשמל המופק ע. 4

  
  

  ?איך מודדים את גודל והיקף המערכת 

 יצור שמציינות את יכולת WP)(פיק -י יחידות וואט"יכולת יצור החשמל של המודול מצוינת ע

מודלים ב Sundayמשתמשת חברת כיום . ל האופטימלית של המודול בתנאי מעבדההחשמ

יכולת היצור האפקטיבית של המודול תלויה במיקומו .  וואט פיק200 -כבעלי יכולות יצור של 

, מיקום(ואיכות ההתקנה ) פ עוצמת הקרינה וכמות שעות השמש באותו אזור"ע(, הגיאוגרפי

  ).לזרם חילופיןזווית אופקית ואנכית והמרה 
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  ?מהי כמות החשמל שתייצר המערכת 

) וואט פיק- קילו1( וואט פיק 1000של כ טיפוסית צפויה מערכת , בתנאים אופטימלים

בדרום . במרכז הארץ, ש בשנה" קוט1,700 -להפיק כ, ר" מ7-8כ פ שטח של "המותקנת ע

  .הארץ ניתן לצפות להספקים גבוהים משמעותית

מזרם ישר , שתפקידו להמיר את הזרם, נאסף לממיר זרם מרכזי, יםהחשמל המופק במודול

  . מ להזינו לרשת החשמל הארצית"לזרם חילופין ע

מ להגיע "המערכת ונתוני יצור החשמל עור טלניבנוסף מותקנות מערכות מתקדמות 

  .לאופטמיזציה של הפקת החשמל

  

  ?מה כוללת התקנת המערכת 

  .ה והאקלים באזור המיועדביצוע סקר מקדים על נתוני הסביב -

  . חשמלי–ותכנון הנדסי , תכנון שטח להתקנת המודולים, בין השאר, תכנון הנדסי מפורט הכולל -

  .)'ביטוח וכו, חברת החשמל(מתקן השגת כלל האישורים הנדרשים להקמה ותפעול של ה -

  .המתקןהקמת  -

 .תקופת הרצה וחיבור לרשת החשמל הארצית -

  . לבקרה ומעקבטטרנחיבור לרשת האינ -

  .שירות ואחריות, תמיכה -

  

  ?כיצד יש לתחזק את המערכת לאחר התקנתה 

וניקוי של , תחזוקת המערכת הנה פשוטה יחסית וכוללת בעיקרה בדיקות תקופתיות

  . המודולים מאבק ולכלוך

  

  ?כמה זמן תחזיק המערכת 

רציף וללא בעיות לתקופה מערכות אנרגיה סולארית הן אמינות ביותר וניתן לצפות לתפקוד 

 20 -היא ל,  קרי המודולים–אחריות היצרן למרכיב העיקרי במעערכת  . שנה25-30של 

  !שנה

  

  ?האם ניתן להתקין את המערכת בכל מקום ועל כל גג 

  'גג רעפים פרגולה קיימת וכו, גג שטוח -קין את המערכת על כל שטח גג פנוי ניתן להת            

  .ין את המערכת גם על הקרקעקימת אפשרות להתק

.  מעלות30 -ההתקנה האופטימלית היא כשהפאנלים הסולארים מופנים דרומה בזוית של כ

  ).'בתים גבוהים ממול וכו, י עצים"ע(ודא שאיזור ההתקנה אינו מוצל ויש ל

  .המערכת מומלצת בעיקר לבעלי עסקים ולבתים פרטיים

  ) דיירים4עד (קטנים משותפים ים תבבניתן גם להתקין את המערכת 

  .ברבי קומות לא מומלץ בשלב זה להתקין את המערכת בגלל שטח הגג היחסי הקטן
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  ?לכמה זמן עלי לצפות מהרגע שאני מחליט להזמין את המערכת ועד התקנתה 

מהרשויות מחברת החשמל והוצאת כלל האישורים משך הזמן הארוך ביותר בתהליך הוא 

התקנת המערכת .  עד שלושה חודשים– ייםכחודשקופה של ולרוב יש לצפות לת, המקומיות

 למערכות ביתיות ויותר יומייםכ לרוב מסתיימת לאחרשורים י כלל האתבפועל לאחר קבל

  .מכך למערכות עסקיות

 בין משרדים" להתרוצץ"אין צורך .  מטפלת בקבלת כל האישורים למערכתSundayחברת 

  .והרשויות השונות
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  שטחי התקנה ותמחור,  הספקים-מערכות אנרגיה סולארית 

  

והן ) בעיקר לבתים פרטיים( מיועדות הן למגזר הפרטי Sundayשל מערכות האנרגיה הסולארית 

  .למגזר העסקי והציבורי

ר בהתאם להספק המערכת " מ25-100שטחי ההתקנה הנדרשים למערכות במגזר הפרטי הנם לרוב 

החקיקה  (ר" מ100-370שטחי ההתקנה במגזר העסקי הנם לרוב ). 1KWPכל  ר ל" מ7 -כ(

ש למערכות בהספק "לקווט ₪ 2.01הנוכחית מאפשרת מכירת החשמל לחברת החשמל בתעריף 

  .)15KWP - ובמגזר הפרטי לא גבוה מ, במגזר העסקי50KWP -שלא גבוה מ

  

הספק זה . 4KWPבהספק של להתקנות על גגות בתים פרטיים היא למערכות  Sundayהמלצת 

הפטור , כן-כמו. ממקסם לדעתנו את התמורה ביו גובה ההשקעה להספק וההחזר הכספי המובטח

הוא למערכות בהספק שלא יעלה על ) לשנה ₪  18,000עד (המלא ממס הכנסה למשפחות 

4KWP.(  

 50KWPת בהיקף וציבורי היא לשאוף להתקנת מערכ- להתקנות במגזר העסקיSundayהמלצת 

  .ל"במידה וקיים שטח מתאים להתקנה כנ

  

החזר כספי , היקף יצור החשמל, ניתן למצוא מידע אודות שטח ההתקנה, בטבלה המפורטת מטה

ניתן כמובן להתקין מערכות בהספקים .  עבור מערכות למגזר הפרטי והעסקי- צפוי שנתי וכן מחיר

  . שונים

             

 4KWP  הספק המערכת

  )לקוח פרטי (

50KWP  

  )עסקילקוח (

  ר"מ 350-370  ר"מ 28-30  שטח התקנה

 יצור חשמל היקף

  ממוצע

6,800KWH  85,000KWH  

 החזר כספי שנתי

 מחברת צפוי

  החשמל

13,668₪   

  

170,850 ₪  

  

   ₪  1,420,000   ₪   119,000  עלות מערכת 

  

בדרום . ז הארץהיקף יצור החשמל וההחזר הכספי הצפויים מבוססים על נתוני קרינת השמש במרכ

 כתוצאה מקרינה סולארית   10% -הארץ ניתן לצפות להיקף יצור חשמל ולהחזרים כספיים גבוהים ב

גג (המחירים הסופים והמחייבים לכל מערכת יקבעו בהתאם לסוג ומורכבות ההתקנה  .גבוהה יותר

  .מ"כל הסכומים בטבלה הם לפני מע). גג רעפים ועוד, שטוח
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  מחויבות סביבתית
  

מחויבת לקחת חלק פעיל  Sunday, כחברה המובילה את תחום האנרגיה הנקייה והמתחדשת 

 . ולתרום לשמירת איכות הסביבה והקטנת פליטת גזי החממה בעולם

 

 מייצרים חשמל המופק מאנרגיית השמש בלבד ולפיכך Sundayכל הפתרונות והמוצרים של  

 .ר הארץ והאקולוגיה המשמר את משאבי כדו,ולא מזהם" ירוק"הוא חשמל 

  

 Sundayמתחייבת לשמור על הסטנדרטים הסביבתיים המחמירים ביותר בכל פעולותיה  . 

 

 25-30לפחות  מיועדים להיות בשימוש לתקופה של  Sundayאף שהמוצרים והפתרונות של  

בימים אלו אנו שוקדים על תוכנית שתבטיח מחזור מלא בסוף , שנים לאחר ההתקנה הראשונית 

 .וולטאים אשר יותקנו על ידינו בישראל-ש של מודולים פוטוהשימו

  

  Sunday רואה את עצמה כחלק מהתנועה הסביבתית בעולם ובישראל ומעודדת כל גוף וארגון

והירוקה לפנות אלינו בכל נושא אשר אנו עשויים להיות בו לעזר בקידום  בתנועה הסביבתית

  .נדה הסביבתית בארץ ובעולם'האג

  
  

  קהילהמעורבות ב

  

צמיחה אישית ומקצועית לעובדינו ומקסום , מעבר למחויבותנו לייצר ערך מוסף עבור לקוחותינו

" להעניק בחזרה"אנו מאמינים כי לכל חברה חובה לתרום ו, ברווחיות החברה" השורה התחתונה"

  .לכל קהילה בה היא פועלת

   

 Sundayאלא גם בחברה ,בתיים מחויבת להיות סוכנת שינוי חיובית לא רק בנושאים סבי 

 .באמצעות פרויקטים התנדבותיים ותרומות כספיות, ובקהילה בה אנו ומשפחותינו חיים ועובדים

  

 Sunday מרווחיה הנקיים השנתיים באמצעות תמיכה 3% מתחייבת להעניק בחזרה לפחות 

וכן , ותרומות לארגונים ללא מטרות רווח המסייעים לצמצום פערים חברתיים והשכלתיים בחברה

 . ירוקים הפועלים למען איכות הסביבה ומשאבי כדור הארץ/לארגונים סביבתיים

  

 Sunday להמשולמים ע,  ימי עבודה6בכל שנה  מעודדת את עובדיה ומאפשרת להם לתרום -

  .פעילויות התנדבותיות שונותטובת  ל,י החברהיד
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  יצירת קשר
  
  

   :או ענייןאנא אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה 

  com.sundayisrael@corpclient: ניתן לפנות ישירות במייל, לקוחות עסקיים

  com.sundayisrael@public: לקוחות מהמגזר הציבורי

   com.sundayisrael@greenbuilding: םכיטקטירן וא"יזמי נדל, קבלנים

   com.sundayisrael@client: לקוחות פרטיים

  com.dayisraelsun@busdev: בקשות לשיתוף פעולה

  com.sundayisrael@media: עיתונאים ומדיה

  

 8860* -נא להתקשר ל, לפניות טלפוניות

 

Sundayמ" בע  

  43501 רעננה, בית גמלא, 34רחוב ירושלים 

  09-7754669 :טלפון

  09-7754698: פקס

  

  
  


