
ר תניב רופא"ד
לית כלכלה ופיננסים"סמנכ

2018כנס מהנדסים 



אושר בסיס תעריף הרשת

הפיתוח הומלצה לשריםתוכנית

–אושרה הרפורמה במשק 
מיקוד החברה בפיתוח הרשת

ועדה להסרת חסמים  

הרשות תבצע בקרה על הקמת הרשת

השינויים הרגולטוריים ברשת
בשנה החולפת



פיתוח  
הרשת  
כמענה  

לביקושים

פיתוח  
הרשת  
לחיבור  
מתקני  
לייצור

עמידה  
בקריטריוני

התכנון

המטרה



רשות  
החשמל  

אחראית להכוונת  
המשק

חברת החשמל
אחראית לביצוע

חברת ניהול 
המערכת 

אחראית לתכנון

חלוקת האחריות



הפיתוחתוכניתהמלצה לשר על 

הפיתוחתוכניתהכרה בעלויות 

הפיתוחתוכניתבקרה על 

ייזום פיתוח בכפוף למפת הדרכים שתעודכן מעת לעת

–רשות החשמל 
אחריות להכוונת המשק



הפיתוחתוכניתהכנת 

מתאריסטאטוטוריתכנון 

קביעת סטנדרטים לציוד

תיאום עם מערכת החלוקה

תכנון ארוך טווח–מנהל המערכת 



הפיתוח כולל  תוכניתז"ללוהקמת הרשת בהתאם 
תכנון מפורט

תפעול הרשת

הקמה ותפעול רשת החלוקה, תכנון

ביצועאחריות -החשמל חברת 



מבנה  :
:פרקים2לתוכנית 

הקמת רכיבי רשת-' פרק א◦
סטאטוטוריקידום -' פרק ב◦

אופק תכנוני:
שנים  3שנים ותאושר מידי 7טווח של -' פרק א◦
שנים3שנים ותאושר מידי 10טווח של –' פרק ב◦

2018-2022הפיתוח תוכנית



אישור השר  
רשת העל –

ו"ק400

אישור מנהל 
יתר  –המערכת 

הרכיבים

אישור  
–הרשות 

161רשת 
קווים 

מערכתיים

עדכונים בתוכנית הפיתוח/אישור שינויים



אנרגיה מתחדשת:
משלימה לחיבור הספק מתחדשות נוסףתוכנית1.1.19עד ◦

אנרגיה קונבנציונלית:
יבחן מגוון חלופות למימוש מפת הדרכיםט"התפ-2019במהלך ◦

סטאטוטוריהרשות תנחה לקדם תכנון , בכפוף לתוצאה◦

התכנון ימומש בעתיד בהתאם לתוצאות  מכרזים שתפרסם הרשות◦

התאמת הרשת לחיבור יצרנים



עלויות נורמטיביות1.

קשר הדוק בין היקף ההשקעות לתעריף לצרכן2.

העמסת עלויות באופן הוגן על הצרכנים3.

מותאמים לריבוי מספקים–שירותי צרכנות 4.

11

עקרונות כלליים לתעריף



:הפיתוח שאושרהתוכנית
סטאטוטוריחשמול ותכנון 

תוכניתהנכס
2018-2022תוכנית2013-2017

על פי דוחות  
כספיים של  

י"חח

תכנוןהקמה
סטאטוטורי

25214337)מ"ק(400KVקווי 

MVA(222(גים"תחמ–השנאה 

211276117)מ"ק(161KVקווי 

MVA(1,0102,7873,032(שים"תחמ–השנאה 



הפיתוחתוכניתעלויות 

ח"שמליוניהשקעה בפיתוח
ממוצעת  השקעה שנתית
2013-2017450בפיתוח הרשת 

השקעה שנתית ממוצעת לפי  
2018-20221,200לשנים השימוע

Used & Usefulהכרה בעלויות רק לאחר חשמול הנכס 



סיכום

פיתוח  
הרשת

סיוע בהסרת  
חסמים

תוכניתאישור 
הפיתוח 

ובקרה עליה
בסיס תעריף 

הרשת

רפורמה 
ומיקוד החברה 

בהקמה 
ותפעול הרשת

חבילת האמצעים המפורטת תסייע בקידום פיתוח הרשת בחומש הקרוב



תודה רבה
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