
 
 אגירה משולב ייצורמתקן מ המערכתלמנהל  תעריף מכירת אנרגיה - 71 -  6.7לוח 
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 כאשר:

0P –  'וולטאית בשילוב קיבולת -לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 1התעריף שנקבע בהליך תחרותי מס

אגירה, למתקנים המחוברים לרשת המתח הגבוה או ישולבו במקום צרכנות המחובר לרשת ההולכה )להלן בלוח זה: 

 "ההליך"(

A לשקל הישראליצמדה ה= משקל ה. 

B משקל ההצמדה לדולר =. 

C משקל ההצמדה לאירו =. 

0CPI  כאמורלפני יום העבודה השישי לפני המועד האחרון להגשת הצעות  לאחרונה= מדד המחירים לצרכן שפורסם 

 "(. המועד האחרון)להלן: " בהליך הצעות להציע בהזמנה 2בסעיף 

0USD  ממוצע השערים היציגים של הדולר שפורסמו בחמשת ימי העבודה החל מיום העבודה העשירי לפני המועד =

 האחרון עד ליום העבודה השישי לפני המועד האחרון.

0EUR  ממוצע השערים היציגים של האירו שפורסמו בחמשת ימי העבודה החל מיום העבודה העשירי לפני המועד =

 השישי לפני המועד האחרון. האחרון עד ליום העבודה

tCPI  בינואר של השנה הקלנדרית שעבורה מחושב המחיר  1לפני יום  לאחרונה= מדד המחירים לצרכן שפורסם

 "(.בינואר 1)להלן: "

tUSD  בינואר  1= ממוצע השערים היציגים של הדולר שפורסמו בחמשת ימי העבודה החל מיום העבודה החמישי לפני

 בינואר. 1אשון לפני עד ליום העבודה הר

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

 בינואר. 1עד ליום העבודה הראשון לפני 

 

 משולבחשמל מהרשת למתקן אגירה  רכישתתעריף  - 81 -  6.7לוח 

 תעריף רכיב

 אנרגיה  רכישתתעריף 
 עבור

DE𝑚

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝐸𝑓𝑓𝑐𝑒𝑖𝑛𝑐𝑦
, מחיר לקווט"ש mהקווט"שים הראשונים שנרכשים בחודש  

 מהרשת=  נרכש



 

𝑃𝑡 ∗ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝐸𝑓𝑓𝑐𝑒𝑖𝑛𝑐𝑦  

ל מעבר, נוספת אנרגיה עבור
DE𝑚

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝐸𝑓𝑓𝑐𝑒𝑖𝑛𝑐𝑦
 לקווט"ש נרכש מהרשת=  מחיר, 

𝑃𝑡 ∗ 3 

 

 :כאשר

DE𝑚 –  סך האנרגיה הנדרשת בדרישת האנרגיה על ידי מנהל המערכת בחודשm. 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝐸𝑓𝑓𝑐𝑒𝑖𝑛𝑐𝑦 –  87% –נצילות נורמטיבית למתקן אגירה. 

𝑃𝑡 – בשנה לקוט״ש  המחירt  16 -6.7תעריף  לוחלפי. 

 

 ממתקן אגירה משולב עבור אנרגיה שלא סופקה בהתאם לדרישת האנרגיה תעריף - 91 -6.7לוח   

 תעריף רכיב
 לא כי למנהל היצרן דיווח עליו מסופק לא חשמל עבור
 ההעמסה ממועד שעות 4 עד לספקו יוכל

 

𝑃𝑡 ∗ 2 

דיווח היצרן למנהל כי  לא עליו מסופק לא חשמל עבור
 שעות ממועד ההעמסה 4לא יוכל לספקו עד 

𝑃𝑡 ∗ 3 

 

 


