
מימוןמימון
מתקניםמתקנים

פיתוח  וולטאים- פוטו ם פוטו תוח  וולטא פ
עסקי



נושאים
וןלדיון לד

מתקנים
וולטאים- פוטו

סגירה פיננסית תלווי עסקאותהחזון הסביבתי  ננס רה פ סג
היבט משפטי

הנדסי וביטוחי, היבט טכני

בת  החזון הסב
של לאומי

לוו עסקאות
וולטאי בלאומי-פוטו

מוקדי הבנק

היבט פיננסי מודל המימון של לאומי



החזון החזון 
בת הסביבתי  הסב
להיות מובילשל לאומי

במגזר הפיננסי בישראל בקידום נושאים של הגנה על הסביבה להיות גורם מוביל

ל ות מוב לה

ביישום פעולות להגנה על הסביבה הקיימת בישראללהיות גורם פעיל

לאומי מאמין כי פיתוחם של מוצרים ופרויקטים בעלי  מוצרים ופרויקטים

במגזר הפיננסי בישראל בקידום נושאים של הגנה על הסביבה להיות גורם מוביל

לאומי מאמין כי פיתוחם של מוצרים ופרויקטים בעלי 
קיימא -ערכים סביבתיים הוא בעל חשיבות לפיתוח בר

בישראל ולעתידו של דור המחר

מוצרים ופרויקטים



פעילות  ל  
פיננסית 

אנרגיה  ""
מתחדשת

"ירוקה"

לאומי חרט על דגלו לתמוך ביעדי הממשלה  
להפקת חשמל מאנרגיות מתחדשות על סוגיהןלהפקת חשמל מאנרגיות מתחדשות על סוגיהן

לאומי מביא בחשבון היבטים סביבתיים כחלק מהפרמטרים  
הנבחנים בעת העמדת אשראי ללקוחותיו

,  לאומי בוחן ומממן פרויקטים התורמים לשמירה על סביבה נקייה
העולים בקנה אחד עם מדיניות האשראי הכוללת



לווי עסקאות  לווי עסקאות  
וולטאי - פוטו וולטא  פוטו

שחקנים בלאומי
ם פוטנציאליים  אל פוטנצ

בתעשיה

יצרנים ביתיים

קרקעות ולהקים מתקנים עליהם  /יזם המעוניין לשכור גגות
(SPC)מתקנים תחת חברות ייעודיות 

חברה המעוניינים להקים מתקנים בשטחם/עסק

(SPC)מתקנים תחת חברות ייעודיות 

בארץ עם בעלי  (EPC)נציגי יצרנים /יצרני, שילוב של יזמים
קרקעות במיזם משותף/גגות



לווי עסקאות 
וולטאי  -פוטו

חושביםבלאומי
איתך עסקים

מוקדים עסקיים המכוונים לטיפול בלקוחות 3באמצעות 

מימון מתקנים בודדים 
עסקים  /ללקוחות פרטיים

1
מימון בסכום העולה

: ח למתקן"מיליון ש 50על 

3
מימון ליזמים עסקיים

ח "מיליון ש 50בסך של עד 

2
קק

בסניפי החטיבה  : קטנים
הקמעונאית

קןן
החטיבה העסקית

ןך
החטיבה המסחרית: למתקן



לווי עסקאות 
וולטאי  -פוטו

חושביםבלאומי
איתך עסקים

פגישות עם יזמיםפעילות לאומי   לות לאומ   פע
לקידום העסקאות

אישור עקרוני לבקשות המימון

מתן ייעוץ בתהליך תוך התעדכנות שוטפת ברגולציה

עריכת נסחים של הסכמי מימון ומסמכים

T/Sהוצאות 



מודל  מודל  
המימון של  

לווי עסקאות לאומיל
וולטאי  - פוטו

בלאומי

%80 עד  שיעור המימון

)למתקנים בינוניים(שנה  18עד  תקופת ההלוואה

בשנה ספציפית 1.1 -בממוצע רב שנתי ומ 1.2- לא יפחת מ יחס שרות חוב

צבירת קרנות רזרבה לשירות החוב ולהחלפת ממירים צבירות רזרבה



סגירה סגירה 
תפיננסית ננס פ

אבני דרך  
לרישיון

קבלת רישיוןסגירה קבלת רישיון מותנה הגשת בקשה ן ק
)חודשים 24- תקף ל(

במהלך התקופה יש  
לעמוד באבני הדרך 

שקבעה הרשות

פיננסית עם  
הבנק

ן ק
שנה   20 - קבוע ל

והתקנת המערכת
על הגג

ק
לאישור תעריפי

)יום 90 - תקף ל(

שקבעה הרשות

השלב בו נכנס הבנק 
לבדיקות מעמיקות

חתימה על 
הסכם מימון

ליווי ובקרה תזרימיים  
שוטפים

תנאי הכרחי למימון

אבני דרך



שלב  שלב  
בחינת  
סגירה העסקה

פיננסית

היבט  
משפטי

,  היבט טכני
הנדסי וביטוחי

היבט  
פיננסי



היבט 
משפטמשפטי

סגירה 
פיננסית

וקבלת , או היצרנים/ו) O&M -ו EPC(בחינת הסכמים עם קבלנים 
קערבויות מטעמם לשביעות רצון הבנק לרבות הסבת הערבויות ן

שמירת זכויות בעת מימוש, זכות גישה לגג, תוקף - הסכמי השכירות 

, ייעוד הקרקע, הסכמי חכירה, הזכויות בקרקע - זיקה לקרקע  ק ק קק ק,,ק ,ק
הערת אזהרה/החרגה

פ הרגולציה"כל הסכם או מסמך אחר הנדרשים ע



בט היבט  ה
,  טכני

הנדס  הנדסי  
סגירה וביטוחי

פיננסית

קבלני ההקמה והתפעול בעלי יכולת מקצועית וניסיון בהקמת מתקנים 
י סוג המתקן"י מהנדס הבנק עפ"הקבלנים יאושרו ע, וולטאים-פוטו

או היצרנים/היבטים מקצועיים בהסכמים עם הקבלנים ו

ל  ל  

הערכת איכות היצרנים לרבות המפרטים הטכניים ותכולת האחריות

פוליסת הביטוח לשביעות רצון הבנק

במהלכה ובתומה, סקירת האתר בו יוקם המתקן טרם ההקמה

קןבדיקת הציוד ותפוקת המתקן ק ק



היבט 
ננספיננסי פ

סגירה  
פיננסית

קבלני ההקמה והתפעול בעלי יכולת פיננסית לעמוד 
ות כנדרשבהתחייבויותיהם לאחריות לרבות הוצאת ערבויות כנדרש ות לרבות הוצאת ערבו הם לאחר ות בו בהתח

הלקוח בעל הוכחת יכולת להעמדת הון עצמי ואיתנות פיננסית

טיב ותכולת הערבויות והאחריות

צבירת קרנות רזרבה לשירות החוב והחלפת ממירים

פ המודל"עמידה ביחסים הפיננסיים ע



תודה
נורית פירנינורית פירני

Nurit.pirani@bankleumi.co.il



אבני הדרך  אבני הדרך  
שקבעה 
הרשות

מגוף מממןT/Sהצגת 

, הצגת מסמכים המעידים על הפקדת התוכנית מוועדות תכנון
תשלום מקדמה בגין התקשרות פתיחת הזמנות תכנון לרשת

הצגת אישור מוועדת תכנון להקמת המתקן

הצגת היתר בניה למתקן

תשלום מקדמה בגין התקשרות, פתיחת הזמנות תכנון לרשת

קן

בקשה לאישור תעריפי

סגירה פיננסית עם גוף מממן

סגירה פיננסית


