
רשומות

קובץ התקנות
1 ביולי 2020  8631 ט' בתמוז התש"ף 

עמוד

 כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני( )תיקון מס' 19(,
התש"ף-2020                                                                                                                                                  1698

כללי משק החשמל )תעריפי חשמל( )תיקון מס' 9(, התש"ף-2020                                                                       1702

החלטת שכר שרים וסגני שרים )תיקון(, התש"ף-2020                                                                                        1702

הודעת הבטחת הכנסה )עדכון סכומים לעניין שווי רכב(, התש"ף-2020                                                          1703

קובץ התקנות 8631, ט' בתמוז התש"ף, 1.7.2020

01/07/2010:27



קובץ התקנות 8631, ט' בתמוז התש"ף, 1.7.2020  1698

כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק 
שירות חיוני( )תיקון מס' 19(, התש"ף-2020

התשנ"ו-11996,  החשמל,  משק  לחוק  ו–33   )2(30 17)ד(,  סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
קובעת רשות החשמל את הכללים האלה:

בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות   .1
חיוני(, התשע"ח-22018 )להלן - הכללים העיקריים(, בספר אמות המידה, לפני אמת 

מידה 76 יבוא:

"75א. ביצוע בדיקות ליחידת ייצור בגז טבעי המחוברת לרשת חלוקת החשמל 

תחילהאמת מידהסימןפרק 
מועד 
סטטוסהחלטה ישיבה החלטה

ו': רכישת 
חשמל, 

תחזוקה 
ומשטר 

הפעלה 
של בעלי 
רישיונות 

ייצור 
פרטיים

75א. א': כללי
ביצוע 

בדיקות 
ליחידת 

ייצור 
בגז טבעי 

המחוברת 
לרשת 

חלוקת 
החשמל

מאושר23.9.195658

)א( הגדרות

באמות מידה 75א עד 75ג -

לפני  קבלה  בדיקות  או  עצמיות  הפעלה  בדיקות   - ייצור"  ליחידת  "בדיקות 
הפעלה מסחרית;

"בדיקות הפעלה עצמיות" - בדיקות שמבצע בעל המיתקן באופן עצמי לאחר 
סנכרון יחידת הייצור לרשת ולפני בדיקות קבלה להפעלה מסחרית; 

"חיבור" - חיבור חדש של יחידת ייצור; 

"יחידת ייצור" - יחידת ייצור בהספק שאינו עולה על 16 מגה–וואט המייצרת 
חשמל באמצעות גז טבעי המחוברת לרשת החלוקה או המשולבת במקום 

צרכנות המחובר לרשת הולכה; 

ייצור,  יחידת  של  שילוב  מבקש  או  ייצור  יחידת  של  חיבור  מבקש   - "מבקש" 
לפי העניין, לרבות מבקש שילוב יחידת ייצור המבקש לשלב יחידת ייצור 

לצורך צריכה עצמית והוצאת אנרגיה לרשת ההולכה;

"שילוב" - חיבור של יחידת ייצור לרשת החשמל הפנימית במקום צרכנות קיים 
או בבניין בהקמה שטרם נרשם לגביו צרכן פלוני בפנקסי ספק שירות חיוני 

לצורך צריכה עצמית והוצאת אנרגיה לרשת החלוקה.

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ח, עמ' 926.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 1177; התש"ף, עמ' 1672.  2

 הוספת אמת
מידה 75א 
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)ב( בדיקות הפעלה עצמיות 

בדיקות הפעלה עצמיות יחלו לאחר סנכרון המיתקן לרשת כאמור באמת   )1(
מידה 35כ4)ה(.

בכל  המערכת,  למנהל  המבקש  יגיש  עצמיות  הפעלה  בדיקות  בתקופת   )2(
וכן  הייצור  יחידת  של  זמינות  ליכולת  יומית  תכנית  המוחרת,  יום  בעבור  יום, 
תכנית ייצור מתוכננת במסגרת בדיקות הפעלה עצמיות; התכנית תוגש למנהל 
המערכת בכל יום עד השעה 10:00 בבוקר; בימי חמישי וביום חול שחל יום לפני 
ערב חג, יעביר המבקש את התכנית בעבור יום המוחרת ובעבור שאר הימים עד 

ליום החול הבא.  

ידו  על  המאושרת  ההעמסה  תכנית  את  למבקש  ימסור  המערכת  מנהל   )3(
לבדיקות ההפעלה העצמיות בהתאם לאמור באמת מידה 94.

לא   ,)2( קטן  בסעיף  לאמור  בהתאם  התכנית  את  המבקש  הגיש  לא  אם   )4(
ישלם מנהל המערכת למבקש את התעריף לפי סעיף )א( באמת מידה 75ג בעד 

האנרגיה שהוזרמה לרשת.

המבקש יעדכן את תכנית הייצור שהגיש למנהל המערכת עקב תקלה או   )5(
כל סיבה אחרת וידווח על כך למחלק ולמנהל המערכת.

בהגבלה  שלו  הייצור  יחידת  של  שילוב  אישר  המחלק  אשר  מבקש   )6(
לפי או  35כ2  מידה  לאמת  )ט()3()ב(  סעיף  לפי  לרשת,  אנרגיה  הזרמת   של 

סעיף )ד()5( לאמת מידה 35כו6, לפי העניין, רשאי לבדוק את יחידת הייצור שלו 
בעומס מלא, ואולם אינו רשאי להזרים אנרגיה לרשת מעבר להגבלה שנקבעה 

בתשובת המחלק.

)ג( בדיקות קבלה להפעלה מסחרית

רק  ייצור,  ביחידת  מסחרית  להפעלה  קבלה  בדיקות  יבצע  המערכת  מנהל   )1(
לאחר קבלת הודעה מהמבקש על סיום בדיקות ההפעלה העצמיות.

הרכישה  בהסכם  ייקבע  מסחרית  להפעלה  הקבלה  בדיקות  ביצוע  אופן   )2(
שלו  הייצור  שיחידת  למבקש  ואולם  35כ3,  מידה  לאמת  )ו(  בסעיף  כאמור 
מסחרית  להפעלה  בדיקות  ביצוע  אופן  עליון,  במתח  צרכנות  במקום  משולבת 

ייקבע בהסכם כאמור בסעיף )ו( לאמת מידה 35כו6.

בתקופה שבה מבוצעות בדיקות הקבלה ביחידת ייצור, בכל יום, עד השעה   )3(
10:00 בבוקר, יגיש המבקש למנהל המערכת תכנית זמינות של יחידת הייצור; 
ביום חמישי וביום חול שחל יום לפני ערב חג, יעביר המבקש את התכנית בעבור 

יום המוחרת ובעבור שאר הימים עד ליום החול הבא.  

ידו  על  המאושרת  ההעמסה  תכנית  את  למבקש  ימסור  המערכת  מנהל   )4(
הקבועים למועדים  בהתאם  וזאת  מסחרית,  להפעלה  היומיות   לבדיקות 

בסעיף )א( לאמת מידה 94.

עמד המבקש בבדיקות הקבלה להפעלה מסחרית שביצע מנהל המערכת,   )5(
יעביר מנהל המערכת למבקש ולרשות את ממצאי הבדיקה ותוצאתה, בצירוף 

אישור להפעלה מסחרית.

לא עמד המבקש בבדיקות הקבלה להפעלה מסחרית, יפרט מנהל המערכת   )6(
את  בבדיקה,  לאי–העמידה  הסיבות  את  עבודה,  ימי  שבעה  בתוך  למבקש, 
הליקויים הנדרשים לתיקון ואת הבדיקות שנדרש המבקש לבצע מחדש לצורך 
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הבדיקות  לביצוע  חדש  מועד  המבקש  עם  ויתאם  הקבלה,  בבדיקות  עמידה 
הנדרשות.

טבעי  בגז  ייצור  ליחידת  מסחרית  הפעלה  לפני  קבלה  בבדיקות  הפרמטרים  75ב. 
המחוברת לרשת חלוקת החשמל

תחילהאמת מידהסימןפרק 
מועד 
סטטוסהחלטה ישיבה החלטה

ו': רכישת 
חשמל, 

תחזוקה 
ומשטר 

הפעלה 
של בעלי 
רישיונות 

ייצור 
פרטיים

75ב.א': כללי
הפרמטרים 

בבדיקות 
קבלה לפני 

הפעלה 
מסחרית 
ליחידת 

ייצור 
בגז טבעי 

המחוברת 
לרשת 

חלוקת 
החשמל

מאושר23.9.195658

הפרמטרים התפעוליים שייבחנו בבדיקות הקבלה לפני הפעלה מסחרית )א( 

ייצור  ליחידת  מסחרית  הפעלה  לפני  קבלה  בדיקות  יבצע  המערכת  מנהל   )1(
לפי הפרמטרים התפעוליים והחשמליים כמפורט בנספח  לאמת מידה זו.   

הן  אם  בנספח  האמורות  אלה  על  נוספות  בדיקות  יבצע  המערכת  מנהל   )2(
נדרשות לצורך תפעול יחידת הייצור, ובלבד שהבדיקות הנוספות נקבעו מראש 
בהסכם הרכישה כקבוע בסעיף )ו( לאמת מידה 35כ3 בין המבקש למנהל המערכת, 
או שהן נקבעו מראש בהסכם התיאום הטכני כקבוע בסעיף )ו( לאמת מידה 35כו6 
אם המבקש הוא יצרן שיחידת הייצור שלו משולבת במקום צרכנות במתח עליון.  

נספח - פרמטרים תפעוליים לבדיקות קבלה

סוגי הבדיקותטכנולוגיה

הספק מותקן והספק מינימלי רציףיחידת ייצור 

קצב שינויי הספק 

שמירה על יציבות בהספקים שונים

משך זמן עד לסנכרון לרשת, זמן הגעה לעומס מינימלי 
ולעומס מלא

הפעלה רציפה של מיתקן ייצור בהספק מינימלי

הפעלה רציפה של מיתקן ייצור בהספק מקסימלי 

בדיקות אמינות

בדיקת נצילות* 

בדיקות של תגובה לשינוי תדר

 * המבקש רשאי לדווח על נצילות המיתקן על פי התחייבות ספק הציוד חלף עריכת בדיקת
   נצילות.
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75ג. תעריף בעד הזרמת אנרגיה בבדיקות ליחידת ייצור בגז טבעי המחוברת לרשת 
חלוקת החשמל

תחילהאמת מידהסימןפרק 
מועד 
סטטוסהחלטה ישיבה החלטה

ו': רכישת 
חשמל, 

תחזוקה 
ומשטר 

הפעלה 
של בעלי 
רישיונות 

ייצור 
פרטיים

75ג. תעריף א': כללי
בעד 

הזרמת 
אנרגיה 

בבדיקות 
ליחידת 

ייצור 
בגז טבעי 

המחוברת 
לרשת 

חלוקת 
החשמל

מאושר23.9.195658

)א( תעריף בעד הזרמת אנרגיה בבדיקות ליחידת ייצור

בדיקות  במהלך  המיוצרת  האנרגיה  בעד  למבקש  ישלם  המערכת  מנהל   )1(
ליחידת ייצור, לפי מדידה בהדקי הגנרטור, את התעריף הקבוע בלוח תעריפים 

.3-6.24

בין  לפער  בהתאם  החשמל,  צריכת  בעד  תעריף  מהצרכן  יגבה  המחלק   )2(
החשמל,  לרשת  שהוזרמה  האנרגיה  לבין  הגנרטור  בהדקי  המיוצרת  האנרגיה 

כקבוע בסימן ב' "חשבונות ותשלומים" לפרק ב' "צריכת חשמל".

)ב( עריכת חשבון בעבור האנרגיה המיוצרת בבדיקות ליחידת ייצור

בעבור כל חודש שבו בוצעו בדיקות ליחידת ייצור, מנהל המערכת יערוך   )1(
ויגיש למבקש או ליצרן, לפי העניין, עד ה–20 בחודש העוקב, המלצה לחשבון 

לתשלום בעד האנרגיה המיוצרת לצורך בדיקות ליחידת הייצור.

ימים   20 בתוך  העניין,  לפי  ליצרן,  או  למבקש  ישלם  המערכת  מנהל   )2(
קלנדריים מהמועד שבו התקבל חשבון לתשלום שהמציא לו המבקש או היצרן, 

את התשלום בעד האנרגיה המיוצרת במסגרת בדיקות קבלה ליחידת ייצור."

כ"ט בסיוון התש"ף )21 ביוני 2020(
)חמ 3-3178-ת2(

ת ל י א ף  ס א  
יושב ראש רשות החשמל  
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כללי משק החשמל )תעריפי חשמל( )תיקון מס' 9(, התש"ף-2020

התשנ"ו-11996,  החשמל,  משק  לחוק  ו–32)א(   31  ,)1(30 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
קובעת רשות החשמל תעריפים אלה:

בכללי משק החשמל )תעריפי חשמל(, התשע"ח-22018 )להלן - הכללים העיקריים(,   .1
אחרי לוח תעריפים 2-6.24 יבוא:

"לוח 3-6.24: תעריף בעד רכישת אנרגיה בתקופת בדיקות הקבלה מיחידת ייצור בגז 
טבעי המחובר לרשת החלוקה או מיחידת ייצור בהספק שאינו עולה על 16 מגה–וואט 

המשולב במקום צרכנות במתח עליון לפי סוגי הבדיקות:

תעריף )באגורות לקווט"ש(סוג הדלקסוג הבדיקה

בדיקות קבלה עצמיות, 
בדיקות קבלה להפעלה 

מסחרית 

מחיר שולי חצי שעתי יום מראש גז
כמשמעותו באמת מידה 93"

כ"ט בסיוון התש"ף )21 ביוני 2020(
)חמ 3-3178-ת3(

ת ל י א ף  ס א  
יושב ראש רשות החשמל  

החלטת שכר שרים וסגני שרים )תיקון(, התש"ף-2020

של  הכספים  ועדת  מחליטה  הממשלה1,  לחוק–יסוד:   36 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
הכנסת לאמור: 

בהחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב-21982, לפני סעיף 10 יבוא:   .1

"גילום מס 
בשל תשלומים, 

שירותים וטובות 
הנאה

בטבת  י"ג  יום  עד  הממשלה  ראש  על  שהוטל  הכנסה  מס  9ו. 
הנובעת  הכנסה  בשל   )2017 בדצמבר   31( התשע"ח 
או  המשתלמים  הנאה  וטובות  שירותים  מתשלומים, 
למילוי  בקשר  הממשלה  לראש  המדינה  מאוצר  הניתנים 
תפקידו כראש הממשלה, למעט משכורת וקצבה, יהיה על 

חשבון אוצר המדינה."

ז' בתמוז התש"ף )29 ביוני 2020(
)חמכ-2000040(

ני פ ג ה  ש מ  
                יושב ראש ועדת הכספים 

 

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ק"ת התשמ"ב, עמ' 508; התשע"ח, עמ' 956.  2

הוספת לוח 
תעריפים 3-6.24 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 83.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 1654; התש"ף, עמ' 1672.  2

הוספת סעיף 9ו 
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הודעת הבטחת הכנסה )עדכון סכומים לעניין שווי רכב(, התש"ף-2020

התשמ"ב-11982  הכנסה,  הבטחת  לתקנות  ו–10ב  10)ד(  תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2019 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב   .1
דצמבר 2018, ולפי האמור בתקנה 10)ד()1( לתקנות, נוסח תקנה 10)ג( לתקנות ונוסח 

תקנה 10ב לתקנות הוא מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, כלהלן:

)1(  ")ג( על אף האמור בתקנה זו, היה הנכס רכב, ינוכה מהגמלה סכום חודשי 
השווה לאחד מאלה:

)1( לגבי עובד שהוא בעל רכב ששוויו עולה על 17,583 שקלים חדשים 
- סכום השווה ל–3% מההפרש שבין שווי הרכב ל–17,583 שקלים חדשים;

)2( לגבי מי שאינו עובד שהוא בעל רכב ששוויו עולה על 9,309 שקלים חדשים 
- סכום השווה ל–3% מההפרש שבין שווי הרכב ל–9,309 שקלים חדשים;

בתקנת משנה  זו -

"עובד"  - אחד מאלה, ולגבי פסקאות )2( ו–)3(, למשך התקופות הנקובות בהן: 

)1( מי שיש לו הכנסה חודשית מהמקורות המפורטים בסעיף 2)1( 
על  העולה  בסכום  מעבודה(,  הכנסה   - זו  )בהגדרה  לפקודה   )2( או 
25% מהשכר הממוצע, או בסכום העולה על 17% מהשכר הממוצע 

אם הוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה; 

ובלבד  מעבודה,  הכנסה  לו  ואין  מעבודתו  שפוטר  גמלה  )2( תובע 
שבשלושת החודשים שקדמו לפיטורים השתלמה לו גמלה, הוא היה 
בעל רכב והוא היה עובד כאמור בפסקה )1( - בשלושת החודשים 
התפטרות  לרבות   - "פוטר"  זה,  לעניין  הפיטורים;  מועד  שלאחר 
בנסיבות שהיו מזכות אותו בדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים 

מיום הפסקת העבודה, לפי סעיף 166)ב( לחוק הביטוח;

האמורה  ההכנסה  מן  פחותה  מעבודה  שהכנסתו  גמלה  )3( תובע 
בפסקה )1(, לפי העניין, ובלבד שבשלושת החודשים שקדמו לירידה 
עובד  היה  והוא  רכב  בעל  היה  הוא  גמלה,  לו  השתלמה  בהכנסה 
כאמור בפסקה )1( - בחודש שבו חלה הירידה בהכנסה ובחודשיים 

שלאחר החודש האמור; 

"שווי הרכב" - לפי קביעת המוסד בהתחשב בשווי הנקוב במחירון רכב 
לפי  שנה,  כל  של  ביולי  וב–1  בינואר  ב–1  פורסם  אשר  בשוק  מקובל 
המאוחר מביניהם, ובהתחשבות במשתנים המופיעים ברישיון הרכב 

בלבד.";

)2(  "10ב. תובע שהוא בעל רכב ששוויו עולה על 41,373 שקלים חדשים, לא זכאי 
לגמלה, כאמור בסעיף 9א)ב( לחוק; על הסכום האמור תחול תקנה 10)ד(; בתקנה 

זו, "שווי הרכב" - כהגדרתו בתקנה 10)ג(."

א' באדר התש"ף )26 בפברואר 2020(
)חמ 3-4794(
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