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1
הסבר על התהליך

ואיך מתקינים מערכת סולארית, בתמצות מה היא מערכת סולארית



זה הגג לפני 



זה הגג אחרי



כיצד מתקינים מערכת סולארית

ש•

פתור , פטור מהיטל השבחה, פטור מהיתר בניה•
מארנונה

בדומה להיתר בניה מדובר בטפסים והליך בירוקרטי•

עבודה עם חשמל מחויבת להתבצע על ידי חשמלאי  •
.מוסמך

לא מומלץ להיות קבלן עצמי •

הכלבהתקשרות עם חברות סולאריות התשלום כולל •
ואישורים מול , פאנלים ורכיבים, התקנה, גם רישוי

חברת חשמל 

מומלץ לערוך סקר שוק ולהתקין באמצעות חברה  •
סולארית   



בחירת חברה סולארית–כיצד מתקינים 

רצוי לערוך סקר שוק ולקבל כמה הצעות  •
מחיר ממספר חברות

:סוגי חברות סולאריות2ישנן •
חברות שמתקינות מערכות  –חברות מתקינות •

סולריות על גגות

קבוצות בהן מתקבצים יחד  –קבוצות רכישה •
כגון מאה אלף גגות  . מספר רוכשים לכדי קבוצה

.וקהילת השמשסולאריים

-את ההצעות השונות יש להשוות לפי קילו•
כ מחיר המערכת  "וואט מותקן ולא סה



...צריך להכיר

מושגי יסוד

הספק, פאנל סולארי, וואט-קילו, חשמל



מושגי ייסוד  

הספק פאנל סולארי

לכל פאנל סולארי יש סך כמות  •
ייצור החשמל שהפאנל מסוגל  

ההספק ביחידות  . שעהבלהוציא 
שעה והוא מוגדר על פי  -וואט

היכולת המקסימאלית של הפאנל  
בתנאים  להפיק חשמל מהשמש 

קרינה  , מעלות25-15)אידיאלים 
90ר ב "וואט למ1000של 

(  לפאנלמעלות 

(ש"קוט)וואט שעה -קילו

את כמות  יחידה המציינת •
(  או מסופקת)האנרגיה הנצרכת 

ואט  1000בהפעלת הספק של 
(  הפעלת הקומקום החשמליכמו )

במשך שעה אחת



מושגי ייסוד  

וואט שעה-לקילותשלום 

התשלום שישולם או שיתקבל  •
וואט אחד  -משעה חשמל של קילו

כיום תשלום הצריכה  (. ש"קוט)
55-בחשבון הביתי הרגיל הוא כ

.   ש"קוטג לכל "א

ספק מותקן של מערכת ה
סולארית

סך המצטבר של הפאנלים  •
לדוגמה  . המותקנים על גג המבנה
וואט  450אם הספק כל פאנל הוא 

פאנלים מחוברים על  10וישנם 
הגג אז ההספק המותקן  

וואט  -קילו4.5וואט או 4,500הוא
.  מותקן



2
תנאים הכרחיים

שנה  25י"חחחוזה מול , חיבור חשמל קבוע, 4טופס , היתר בניה
לא צמוד' אג48, והמשמעות



מחויב מבחינת החוק

היתר בניה

4או טופס 



מה הדין של חריגות בניה

לא מתבצעת  . התקנת מערכת סולארית נעשית כאשר המבנה נבנה כדין•
לא מדובר בביקורת של וועדת תכנון ובניה אלא  . בדיקה כללית לנכס

.  בתנאי של חברת חשמל לאישור המערכת הסולארית



חיבור חשמל מתאים

הקמה של מערכת סולארית  •
ועד  , ט"קו5פאזי עד -בחיבור חד

פאזי  -לחיבור תלתט"קו15
(לצרכן ביתי)

יש לבדוק בחשבון החשמל כי  •
3X25גודל החיבור שלכם הוא 

,  יש צורך בארון חשמל תקני•
ממסר פחת  , הארקה תקינה

אם יש ספק מומלץ להיוועץ  , עובד
עם חשמלי מוסמך  

2017פאזה אוג י"חחמתוך עלון 



3
בדיקת גודל גג

,  גג רעפיםבין הבדל , נטו/ברוטוכיצד ניתן לחשב גודל , חישוב גודל הגג
ן ובניה קלהגג בטו



במערכת סולארית הגודל כן קובע

.ככל שהגג יותר גדול כך יש יותר מקום להתקנת פאנלים סולאריים•

1מטר אורך על 2.15-גודל הפאנלים שנהוג להשתמש בהם כיום הם כ•
מטר רוחב

וואט  465-הספק אופייני לפאנל הוא כ•

וואט מותקן-קילו1-ר של גג יוכל להספיק לכ"מ4.5-כלומר תיאורטית כ•

והכדאיות של המערכת  , ניתן להתקין יותר פאנלים, ככל שהגג גדול יותר•
הסולארית גדלה



רעפים-סוגי גגות ואופן ההתקנה 

התקנה באמצעות וו שמתלבש  •
מתחת לרעף ויושב על קורות הגג

הפאנלים הסולאריים מחוברים  •
מ  "ס10-15בשורות במרחק של כ

מהרעפים

שיפוע הפאנלים הסולאריים זהה  •
לשיפוע הגג

אין צורך לשמור על מרחק בין  •
שורה אחת לשנייה



בטון שטוח–סוגי גגות ואופן ההתקנה 

ההתקנה על הגג באמצעות  •
קונסטרוקציה של משולשי מתכת

גג ללא  להקונסטרוקציה מוצמדת •
קדיחות אלא על ידי חיבור לאבני  

שפה שמהווים כמשקולת  

זווית אידיאלית של הפאנלים  •
לדרום  15%כ

50יש לשמור על מרחק של כ•
מ בין השורות של הפאנלים   "ס



חישוב גודל הגג

השלב הראשון בחישוב גודל הגג  •
כלומר . הוא מדידת גודל הגג ברוטו

הגודל של הגג כולל כל המתקנים  
פיר  , מעקה, מזגנים, שעל הגג

'  דוד שמש וכד, מעליות

בגגות שמשלבים מספר סוגי גג כמו •
בית שחציו גג רעפים וחצוי גג בטון  
ניתן לחשב כל חלק בנפרד ולסכום 

יחד

יכול להיות חישובים גסים•



המרת גודל הגג לגודל  
מערכת סולארית

ר של גג ניתן "מ7בממוצע על כל •
כלומר . קילו וואט סולארי1להתקין 
-ר יכול להתקין כ"מ100גג של 

וואט מערכת סולארית -קילו14

ככל ויש יותר מתחמים קטנים כך  •
הנצילות יורדת

ניתן לקחת בחשבון שטחים קטנים •
נוספים

לדבוק בפשטות ולא לחשב הזזות של  •
מזגנים  , דוד שמש)מתקנים על הגג 

('וכד

יש להפעיל היגיון בחישובי השטחים •
ולהניח הנחות שמרניות 

(יש מספר דרכים להגיע לאותו פתרון. נב)

(שמש-תצלום אוויר של רחוב שמעון בית)



?מזגן /מה עושים עם דוד שמש

כ גודל הגג"מסהר "מ7-10דוד שמש להפחית •

:חושבים להזיז את הדוד והקולטנים•
לבדוק הכרחיות אחרת לא להזיז  •
ניתן לשפר מיקום מבלי להיכנס לעלויות גדולות•

הזזת מדחס המזגן , כגון השכבת הדוד כדי למנוע הצללה. ניתן לדייק בשלב מאוחר יותר•
' בהתאם לאורך החיבור וכד



4
חישוב תפוקה

חישובי תפוקה, מפנה של השמש



עקרונות חישוב תפוקה בהתאם למפנה הגג

ממוצע שעות שמש מלאות  •
שעות שמש  1,700בישראל הוא 

מלאות

וואט מותקן של -קילו1כלומר •
1,700פאנלים מייצרים בשנה 

וואט חשמל שמוזרם לרשת-קילו

הוא ממוצע  1,700המכפלה של •
הממוצעים וכולל את התנאים  

האקלימיים וסביבתיים בישראל   



תפוקה בהתאם למפנה הגגחישוב 

מפנה הגג משפיע על התפוקה של •
התקנה  . המערכת הסולארית

במפנה צפוני תוריד את התפוקה

חשוב לזכור שחישובי התפוקה •
:מושפעים רבות מגורמים נוספים

,  כגון מזגנים. עצמים שמטילים צל על הגג•
' דוד שמש וכד, פיר מעליות, עצים

ככל (. בעיקר בגג רעפים)שיפוע הגג •
ושיפוע הגג חד יותר החשיפה לשמש 

פוחתת
ככל ומזג האוויר חם יותר כך פעילות  . חום•

הפאנלים נפגמת
לכלוך על הפאנלים יפגע . אבק ולכלוך•

ביכולת קליטת קרני השמש על הפאנל  



5
חישוב כדאיות

חישוב נטו רווח  , עלות הקמת מערכת, גובה ההכנסות ממכירת חשמל



חישוב כדאיות  

התפוקה השנתית שהתקבלה  •
הינה הבסיס להכנסות שהמערכת  

.  הסולארית תייצר

יש להכפיל את התפוקה השנתית  •
בתעריף שבו אנו נמכור את  

החשמל לחברת חשמל

לכל ' אג48כיום התעריף הוא •
וואט שנמכור לרשת-קילו



הכנסות-חישוב כדאיות 

יתאים  . ר"מ100לדוגמה גג של •
מותקן   KW14-למערכת של כ 

בשנה23,800KWhותפיק 

וואט שעה בשנה  -קילו23,800•
₪ 11,424= ג "א48כפול 

הכנסות בשנה

כלומר ההכנסות ממכירת חשמל  
!  בשנה₪ 11,000-הם כ



הצגת המודל הכלכלי  


