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קביעת אסדרה בבקידום תחום הרכב החשמלי וציין כי רשות החשמל רואה חשיבות רבה אבפתח הדברים 

בשיתוף עם בימים אלה פועלת הרשות  .באופן יעיל ובטיחותיפריסת תשתית טעינה לרכב חשמלי שתאפשר 

לעקוב אחר ההתפתחויות ותמשיך  מיטביתעל מנת לסייע לקידום התחום בצורה ה מספר משרדי ממשלה

  באופן שוטף. 

 אתייחס להלן לנקודות שהעליתם במכתבכם:

חטיבת קרקע בתיקון ב אסדרה הנוגעת לחיבורי חשמללאור חוסר הבהירות באשר ל –מניית משנה  .1

חיבורים בובכללם  ,לחוק משק החשמל נוצרו עיכובים זמניים במתן חיבורים לצרכנים 16מס' 

 החליטה הרשות ,בתקופת המעברעל מנת להתגבר על בעיה זו  המיועדים לטעינת רכב חשמלי. 

באמות המידה העדכניות התיקון.  לאפשר הזמנות חיבור על פי המצב המשפטי שהיה קיים ערב

שתיקבענה בתקופה הקרובה הרשות תקבע את האופן בו יוסדרו חיבורים בחטיבת קרקע ובכלל 

 זאת חיבורים לעמדות טעינה.

רשות החשמל קיבלה מספר פניות מצרכנים באשר לקשיים  –הגדלת חיבור חשמל ודרישות התקנה  .2

הקמת עמדות טעינה. נראה כי במרבית בחיבור ובהם הם נתקלים בחלק מהמקרים בתהליך הזמנת 

הטמעה למידה ובשלבי חדש יחסית הנמצא מהעובדה כי מדובר בתחום המקרים הקשיים נובעים 

. למען הסר ספק, האסדרה אצל כלל השחקנים, כולל בחברת החשמל בתפקידה כבעל רישיון חלוקה

חיבור מתן לוהכללים  ,החיבור תמטר פימבחינה בין חיבורים על החלה על הזמנת חיבורים אינה 

הגדלת חיבור לצרכן הם זהים ושוויוניים. רשות החשמל תמשיך לעקוב אחרי הטמעה של ולחדש 

 חלוקה. נותרישיו ימנגנונים אחידים לצורך הגברת השקיפות והיעילות במתן חיבורים על ידי בעל



 

 

להבנתנו,  ,םועמדתות התכנון ורשוינהל התכנון ינושא היתרי הבנייה נמצא בסמכות מ –היתרים  .3

די הגיע ליעל פי המידע שכי אין צורך בהיתר בנייה לצורך קבלת חיבור חשמל לעמדת טעינה. היא 

פועלת בימים אלה להטמעת הפטור מהיתר כך שבתקופה הקרובה חסם זה הרשות, חברת החשמל 

 .צפוי להיפתר

חיות להקמת עמדות טעינה לאחר בימים אלה מתגבש נוסח סופי של הנ –הנחיות מינהל החשמל  .4

 שנערכו שני סבבים של קבלת תגובות מהציבור. בין השאר נבחן במסגרת זו נושא בדיקות המתקנים

ולהימנע עד כמה שניתן  לרמות הסיכון בכל סוג של מתקןבמטרה להתאים את חומרת הדרישה 

 .מדרישות שעלולות להוות חסם

כפי שהוזכר לעיל, הכללים באשר למתן חיבורים הם כללים רוחביים החלים על  –אמות המידה  .5

בוחנת בימים כלל סוגי החיבורים ואינם מפלים בין צרכנים על רקע מטרת החיבור. עם זאת, הרשות 

בכפוף לעמידה בתנאים  בלוחות זמנים קצרים יותרשיסופקו סוגי חיבורים  וןיאפאפשרות של  אלה

 .באסדרה שייקבעו

 

 .לרשותכם לכל שאלה או עניין נוסף אני
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