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 פרופיל עסקי
הנה חברה פרטית -מ "שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע  

 חברת בת של תעבורה אחזקות

80: מספר עובדים   

 ר"מ 850 :ר       שטח משרדים "מ 8,500: שטח מפעל 

 ת רמלה  "אזה: מיקום 

 'יח 10,000השנים האחרונות כ  15כ גנרטורים שנמכרו ב"סה
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 היסטוריה על קצה המזלג

  
 

על מנת להתמודד עם המחסור הצפוי בחשמל הפעילה הרשות לחשמל את 
.הסדר השלה יזומה באמצעות הפעלת גנרטורים  

 
2004ההסדר קיים משנת   

 
 500 KVA  - 5 MVA  פ ההסדר כל מי שברשותו גנרטורים בהספקים של"ע  

יתומרץ  ,אשר יפעיל אותם בשעות בהן קיימת הסתברות למחסור בחשמל 
.כספית  

 
 
 
 
 
 
 



 הסדר השלה יזומה עד 15.11.11

 
 .שעות בשנה 1000-2000פ ההסדר הישן ניתן היה להפעיל את הגנרטורים "ע
 

 )ש "לקו₪  1.5ספורות ועד ' אגנעו בין (תעריפים שונים  24בכל יום התפרסמו 
 

 )בהתאם לכדאיות הכלכלית(פ רצונו "הלקוח הפעיל את הגנרטורים ע
 

אשר דרש  , הסדר זה בוטל כתוצאה ממדיניות המשרד להגנת הסביבה 
 .הפחתה ניכרת בשעות העבודה של הגנרטורים
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 הסדר השלה יזומה                   – מה השתנה ?
 

 .  התמריץ גדל בצורה משמעותית
 

 .ש המופק מגנרטור"לקו₪  3.815התעריף הנוכחי הנו 
 

 .התמריץ הנו קבוע ואינו משתנה כל יום וכל שעה
 

 :יתרונות
 .התמריץ ידוע מראש ואינו תלוי בגורמים משתנים שאינם ידועים לנו
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 .שעות בשנה 150-100כמות שעות ההפעלה 
 )שעות  1000-2000לעומת ( 

 
 :  המשמעות
 פחות זיהום

 פחות תדלוקים  
 פחות תחזוקה  

 .פחות בלאי מנוע
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 ?כמה כסף חוסכים בשנה 
 

 ₪ 111,500  :הרווח הצפוי  ,ג"שעות עבודה לצרכן מ 100ב
  

 ₪  167,250  :הרווח הצפוי  ,ג"שעות עבודה לצרכן מ 150ב
 

 לאחר הוצאות סולר ותחזוקה
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 ?כיצד מחושב הרווח 
 

 ₪ 3.815    :ג "תעריף תמריץ מ
 -₪   0.955    :קיזוז תעריף הייצור 

 +₪    1.12   :תעריף פסגה הנחסך בעת הפעלת גנרטור 
 -₪    1.75 ) :כולל סולר ותחזוקה(ש גנרטור "עלות הפעלה קו

       _______ 
 ₪  2.23    :ש "כ רווח נטו לקו"סה

 
 לשעה₪  KW 500 X  2.23  ₪=  1,115הרווח לגנרטור בהספק 

 ₪ 111,500   =שעות   X 100₪  1,115: שעות  100הרווח ל
 ₪ 167,250  =שעות   X 150₪  1,115: שעות  150הרווח ל
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 KW 500 כחעלות הקמת תחנת 
 :הכוללת כחתחנת    

 דיזל גנרטור על כל מערכותיו בהספקKVA 700 
 חופה מושתקתDBA 65  מטר 7ממרחק 
 לוח מחליפים)CHANGEOVER ( מפסקי אוירA 1250 
מערכת סינכרון 
 מטר 15כבלים עד 
וכואישורים ,התקנה,הובלה' 

 

 ₪ 500,000כ כ הערכת מחיר  "סה 
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 ?תוך כמה זמן מחזירים את ההשקעה 

 
 שעות בשנה 150בהנחת עבודה של 

 

 שנים 3החזר השקעה תוך כ 
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י הלקוח  "רכישת התחנה ע 
 )אפשר גם בליסינג(    
 
 
 חלוקה ברווחים(שותפות בהקמת התחנה( 

 
 

 אפשרויות השקעה ללקוח
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 רשימה חלקית של פרויקטים
     קיבוץ שפיים   MVA 3.4  )KVA 1250  +KVA 700 X 3 ( 

  קיבוץ כברי   MVA 2.1  )KVA 700 X 3 ( 
  קיבוץ יזרעאל  MVA  2.1  )KVA 700 X 3 ( 
   קיבוץ מעוז חיים   MVA 2.1  )KVA 700 X 3 ( 
  קיבוץ עלומים   MVA 2  )KVA 1100  +KVA 900  ( 
  שדה נחמיה   MVA 2  )KVA 1250  +KVA 750  ( 
   קיבוץ עין גב   MVA 1.5  )KVA 500 X 3 ( 
 קיבוץ משאבי שדה-   MVA 1.3  )KVA 500  +KVA 800  ( 
 

 תעשייה
 קיבוץ שדות ים   –מפעל אבן קיסר MVA  3.8  )KVA 1900 X 2 ( 
 קוקה קולה   MVA2.1  )KVA 1400  +KVA 700  ( 
 סקופ מתכות   MVA2.1 )KVA 700  X 3 ( 
פיוירן      MVA2.1 )KVA 700  X 3 ( 
  גולן פלסטיק   MVA1.4 )KVA 700  X 2 ( 
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