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 25.12.2017מיום , 533 'מס ישיבהמ ,חשמלה רשות 

ללוח  4.3-1של לוח  והבהרת תחולה שינוי שםלעניין  החלטה) 1221( 6' החלטה מס

 התעריפים

 

ויתר סמכויותיה לפי כל , 1996 –ו "התשנ, בהתאם לסמכויותיה לפי חוק משק החשמל

 שינוי שם) "הרשות" – להלן( חשמלה רשות בזאת קובעת, ולאחר שימוע כדין ,דין

 :כדלקמן, ללוח התעריפים 1-4.3ח ושל ל והבהרת תחולה

 

חיבור  תעריף"במקום  , בשם הלוח, ")הלוח: "להלן(ללוח התעריפים  1-4.3בלוח  .1

 ".באמצעות פילר מוניםלצרכן המחובר  תעריף חיבור"יבוא " לבתים צמודי קרקע

" פילר למונה אחד, קרקע תעריף חיבור ליחידה צמודת"במקום , בלוח 1בשורה  .2

 ".תעריף חיבור לצרכן בפילר למונה אחד"יבוא 

 2-פילר ל, תעריף חיבור לשתי יחידות צמודות קרקע"במקום , בלוח 2בשורה  .3

 ".תעריף חיבור לשני צרכנים בפילר מונים"יבוא " מונים

מספר (ומעלה בהזמנה   יחידות 3-תעריף חיבור ל" במקום, בלוח 3בשורה  .4

ומעלה  צרכנים 3-לבפילר תעריף חיבור "יבוא " K=0.95, )הזמנה זוגיהיחידות ב

 ".K=0.95, )מספר היחידות בהזמנה זוגי(בהזמנה  

היחידות ' מס(ומעלה בהזמנה   יחידות 3-תעריף חיבור ל"במקום , בלוח 4בשורה  .5

ומעלה בהזמנה   צרכנים 3-לבפילר תעריף חיבור "יבוא " K=0.95, )זוגי-בהזמנה אי

 ".K=0.95, )זוגי-היחידות בהזמנה אי 'מס(

תעריף " יבוא "תעריף הגדלת חיבור לבתים צמודי קרקע"במקום , בלוח 5בשורה  .6

 "הגדלת חיבור בפילר מונים

 ביאורים

אלו  בתים "תעריף חיבור לבתים צמודי קרקע" נקרא בלוח התעריפים 1-4.3לוח  )1(

 מבנה שעבורו מבוקש חיבורייעוד הישנם מקרים בהם  .מחוברים באמצעות פילר מונים

מבנה , גן ילדים: כגון אליו מתבצע באמצעות פילר מוניםאך החיבור  הוא לא למגורים

 .ד טעינה לרכב חשמלי ועודועמ, מסחרי

להבהיר כי תעריף חיבור של צרכן המחובר בפילר מונים יחויב בהתאם  הנועד ההחלטה )2(

 .1-4.3ללוח 

 :להלן הלוח המתוקן )3(
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   תעריף חיבור לצרכן המחובר באמצעות פילר מונים** :  1 -4.3לוח 
 (H+219.33*K*C)+825.84   פילר למונה אחדלצרכן בתעריף חיבור  1
 (H+135.51*K*C)+991.01   מונים 2-פילר ללשני צרכנים בתעריף חיבור  2

 K=0.95   991.01+(H+135.51*K*C)*(n/2), )מספר היחידות בהזמנה זוגי(ומעלה בהזמנה   צרכנים 3-לבפילר תעריף חיבור  3

-K=0.95 991.01+(H+135.51*K*C)*((n, )זוגי-היחידות בהזמנה אי' מס(ומעלה בהזמנה   צרכנים 3-לבפילר תעריף חיבור  4
1)/2)+   (H+219.33*C) 

 K*ΔC*825.84+146.99   בפילר מוניםתעריף הגדלת חיבור  5
 טרם נקבע   חיבור נוסף לרשת מתח נמוך מקו אחר 6
 n*K*445.19   בדיקה חוזרת/ תעריף בדיקת מתקן 7

 5 -4.3קבועה בלוח התעריפים  Hעלות  *
 'וכו עמודי טעינה לרכב חשמלי ,תעשייה/מבנה מסחרי ,גן ילדים ,בית מגורים, צרכן המחובר באמצעות פילר מונים לרבות כל**

 

 


	

