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כל זכויות היוצרים על הנתונים, שמורות לחברת חשמל בלבד וחברת החשמל הינה הבעלים 
 היחידים של נתונים אלו. 

מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו לידע כללי בלבד ובכל מקרה אין החברה מתחייבת על 
 דיוקו ו/או שלמותו ו/או היותו רלוונטי למקרה זה או אחר.

ין במידע האמור כדי להחליף החובה לבצע את התיאומים הטכניים הנדרשים כמו כן, הואיל וא
ו/או הבדיקות הנדרשות ו/או הבירורים עם גורמי המקצוע הרלבנטיים בחברת החשמל בהתאם 

 לנוהלי החברה ועל פי כל דין וכנדרש לכל מקרה לגופו.

ה לבין החומר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישות הדין ו/או נהלי החבר
 המפורסם באתר יגברו דרישות הדין ו/או נהלי החברה, בהתאמה.

אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, לשנות, לעבד כל חלק מן המידע הכלול 
 באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. 

עמה, במפורש או אין במסירת המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מט
במשתמע, לדיוק, לאמינות, או לשלמות המידע באתר, והחברה ו/או מנהליה ו/או עובדי החברה 

 לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע. 

 כל שימוש במידע ייעשה על אחריותו על המשתמש בלבד.

העושה שימוש במידע חובה המידע המובא בכל פרסום הינו מידע שיכול ויתעדכן מעת לעת ועל 
 להתעדכן בעדכוני המידע באתר חברת החשמל. 

 בכל מקרה כל עדכון בכל מסמך יבוא במקומו של נוסחו הקודם של המסמך, עובר לעדכונו.

 
 

 פוטנציאל חיבור מתקני ייצור מבוזרים לרשת החלוקה
 (30/9/2020 נכון לתאריך )

 
 

  לרשת החלוקה פוטנציאל החיבור של מתקני ייצור מבוזר את  המציגות טבלאות המסמך כולל
 .  ם, לפי אזורים גיאוגרפיימערכת ההולכהומערכת ההשנאה של זמינות בהתאם ל

  ,ה בו קיימת זמינות בשתי המערכות רק במקרממש  יוכל להתחיבור הפוטנציאל ככלל 

  אינדיקציה בלבד  הם מהווים דינמיים ומשתנים ברמה יומית ולכן הם הנתונים נציין כי
אין המשמעות בכל מקרה,  לפוטנציאל חיבור ייצור מבוזר לרשת החלוקה  באזורים השונים. 

 .  את תשובת המחלקשעל בסיס מידע זה יוכל היזם לדעת בוודאות 

  ,המידע המצורף אינו מחליף את הצורך של כל יזם המעוניין לחבר/לשלב מתקן בהמשך לכך
שתקבל מענה פרטני )תשובת מחלק( בהתאם מתקן שילוב ה/לחיבורייצור מבוזר להגיש בקשה 

 ולמצב של המערכת במועד הגשת הבקשה.עקרונות הטכניים ל

   במערכת ההולכה, ההשנאה והחלוקה  כניות פיתוח נרחבותת חברת החשמל ממשיכה ליישם
גיה לקליטת מתקני ייצור ביעדי משרד האנר על מנת להגדיל את פוטנציאל החיבור ולעמוד 

 מבוזר לרשת החלוקה.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שרותי רשתחטיבת 
 אגף הנדסת רשת

 הנדסת חלוקה
 תפיתוח טכנולוגיות רש
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 אגף חיפה וצפון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם התחמ"ש  אזורי הזנה
זמינות מערכת 
 השנאה )מו"א(

ולכה זמינות מערכת ה
 )מו"א(

קרית טבעון, נשר, רכסים, 
 יוקנעם

 85 זבולון
 אין מגבלה

 16 ניידת זכרון דור, נחשולים, פרדיס

 100 נהריה נהריה, בן עמי, לימון

 0זמינות 

שלומי, ראש הנקרה, עמקה, 
 אבו סנאן, ירכא

 152 כברי

 88 מעלות תרשיחא, כפר ורדים-מעלות

 114 נעמן עכו, קרית מוצקין

 90 אדמירליטי חיפה, קרית ים, קרית חיים

קרית אתא, קרית חיים, קרית 
 ביאליק, קרית מוצקין

 קריות
 

182 
 

 123 קישון נשר, חיפה

 194 שקמונה חיפה

 149 רוממה חיפה, עוספיה

 85 בר לב אור, אחיהוד-תל

קרית ביאליק, קרית מוצקין, 
 קרית ים, עאבלין

 צור שלום
 

117 
 

 47 תפן פן, פקיעיןמגדל ת

 87 כמון כמון, שזור

 107 כרמיאל כרמיאל, גילון

 82 צפת צפת, מירון, דלתון

 137 משגב שגב, סחנין

 19 שפרעם שפרעם

 148 שפרינצק חיפה

 128 זמיר טירת הכרמל, חיפה, עתלית



 2020תאריך פרסום: אוקטובר 
 0גרסה: 

 
  

 8מתוך  3עמוד 

 

 16 דליית אל כרמל עוספיה

 0זמינות 

 47 ציפורית כפר כנא, בית רימון

 149 נצרת צרת, ריינהנ

 95 מ.העמק מגדל עמק, יפיע, עילוט

 168 קיסריה קיסריה, אור עקיבא

 89 חריש חריש

 137 עירון כפר קרע, ערערה

 112 נ.חדרה חדרה, גן שמואל

 77 ק.שמונה מטולה, קרית שמונה

14.7 

 82 חולה רמות נפתלי, יפתח, גונן

 45 כנרות גינוסר, חוקוק, לבנים

 25 כורסי גשור, רמות

 4 ניידת קצרין קצרין, עין זיוון, אורטל

 32 ראש פינה ראש פינה, כפר הנשיא

 82 אלון תבור עין דור, דברת

40.5 

 42 תל אור, כנרת, יבנאל

 92 פוריה טבריה

 60 עין חרוד גן נר, גבע

 24 בית שאן בית שאן, שדה נחום

 106 נעםיוק יוקנעם, טיבון, מגדל העמק

 84 יזרעאל כפר ברוך, רמת דוד

 אין מגבלה  68 שרון חופית, כפר ויתקין, מכמורת.
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 אגף רשת דן והחוף:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם התחמ"ש  אזורי הזנה
זמינות מערכת 
 השנאה )מו"א(

זמינות 
מערכת הולכה 

 )מו"א(

 146 אייל כוכב יאיר,נווה ימין

 אין מגבלה

 139 בית יהושע נתניה , קדימה צורן ,תל מונד

 83 גאליה רחובות

 151 שורק-גן גן שורק, ראשל"צ ,בית עובד

 62 גן רווה יבנה , כפר הנגיד

 251 הרצליה הרצליה , גליל ים, כפר שמריהו

קרית עקרון,מזכרת בתיה,כפר 
 מרדכי,רחובות

 132 חבצלת

 97 יבנה אשדוד , יבנה

 100 הלוםי נתניה

 85 כנות גדרה, בני עייש, גן יבנה

 141 כפר סבא מתן , כפר סבא,ג'לג'וליה

 20 ניידת טייבה טייבה

 20 ניידת נס ציונה נס ציונה, באר יעקב

 20 2ניידת נס ציונה  נס ציונה 

 20 ניידת שער אפריים טייבה

 33 נס ציונה נס ציונה, נצר סירני

 149 נתניה דרום ,כפר נטר נתניה , אבן יהודה

 194 סתריה רחובות , מזכרת בתיה, רמלה

 190 עמק חפר כפר יונה ,פרדסיה,נתניה

 100 קניונים ראשל"צ

 151 ראשון מזרח ראשל"צ , באר יעקב
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 184 רעננה רעננה , משמרת , בני ציון

 אין מגבלה 

 99 שביב הרצליה, רעננה

 100 ר אפריםשע טייבה , קלנסווה, בת חפר

 27 זמורות אשקלון, קרית מלאכי, בית עזרא

 151 22רמת אביב  תל אביב, ר"ג

 149 הכפר הירוק תל אביב 

 101 ת"א צפון תל אביב

 299 רמת גן ר"ג, ב"ב

 200 ת"א מזרח חולון, אזור, תל אביב

 151 אנילביץ תל אביב, גבעתיים

 200 תל גיבורים חולון, בת ים, תל אביב

 201 חולון חולון, בת ים

 100 אור יהודה אור יהודה, קריץ אונו, ר"ג

 201 אונו  קרית אונו, ב"ב, ר"ג

 279 עתידים תל אביב, ב"ב

 168 13רמת אביב  תל אביב

 112 13ת"א צפון  תל אביב

 112 השלום תל אביב

 168 קריה תל אביב

 168 ת"א מרכז תל אביב

 224 שיהמנ תל אביב

 50 ת"א דרום תל אביב, בת ים

 40 איתן  קרית גת, כוכב מיכאל, אחוזם

 זמינות 0
 

 59 צפית אמציה, קרית מלאכי, יד בנימין

 12 קרית גת קרית גת, אמציה, זרחיה

 97 כרמיה רצועת עזה, אשקלון, אור הנר

 89 אשקלון אשקלון

 133 אשדוד באר טוביה, אשדוד, גן יבנה

 149 ניר גלים שדוד, יבנה, משגב דבא

 39 שדרות שדרות, יכיני, חלץ
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 אגף רשת ירושלים והנגב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם התחמ"ש אזורי הזנה
זמינות מערכת 
 השנאה )מו"א(

זמינות מערכת 
 הולכה )מו"א(

העיר באר שבע, שגב שלום, נבטים, 
 מתקני מקורות, 

 112 באר שבע

443 
העיר באר שבע, לקיה, מיתר , 

 , עומרסנסנה , כרמים
 138 ב"ש צפון

 סודה סטרים , עידן הנגב , סודה
 סטרים , תראבין , גבעות בר

 0 להבים

 76 ב"ש מערב עיר באר שבע, רהט, קיבוץ חצרים

55 

אופקים, תפרח , גילת , ברוש , 
 תדהר

 10 אופקים

ובה בית הגדי , תלמי בילו, זמרת , ש
 בארי , שוקדה 

 6 נתיבות
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מקורות מבטחים, עין הבשור , 
 גבולות , אוהד , צוחר 

 35 הבשור

0 

פתחת הנגב : סופה , חלית , שדי 
 אברהם , יתד , אבשלום

 13 ניר יצחק

 
 תלמי יוסף, חלוציות, צאלים

 -חלוציות פרטי 
 שנאי חחי עתידי

0 
 

חורה, אלסייד, מולדה , מתקני 
 קת(, מיתר , כרמיתמקורות )שו

 13 ניידת שוקת

181.7 

רמת חובב , תרכובות ברום 
 )ספקטרום( , כימאגיס

 50 רמת חובב

עיר הבהדים, משאבי שדה, טללים, 
 שדה בוקר

 13 משאבי שדה

 66 מצדה מרכז הנגב

רמון, מקסימה, מלונות, העיר מצפה 
  שדמה

 48 מצפה רמון

העיר דימונה, ירוחם אזור תעשייה, 
 נבטים , מחצבה, 

 67 דימונה

שני ליבנה , הר עמשא , דרום הר 
 חברון 

 33 ערד

עין יהב , ספיר , חצבה , תמר ,  
 עידן, סדום , נווה זוהר

 7 סדום צפון

 33 רותם מישור רותם, אזור תעשייה רותם

פארן , צוקים , צופר, נאות סמדר , 
 נווה חריף , חבל אילות

 0.08 פארן

20.7 

אילת, עין עברונה , באר אורה  העיר
 מלונות, 

 73 נחל שחורת

 0 יוטבתה קטורה, יהל, שחרות

 0 יוטבתה ניידת יוטבתה

 145 אילת העיר אילת,  שכונות בתוך אילת

שדה תעופה תמנע,  פארק תמנע, 
 מאגר אליפז

 14 תמנע

 173 אריאל אריאל

 66 אבן העזר ירושלים אין מגבלה 

 20 1עמנואל  ניידת אריאל

 20 2ניידת עמנואל  אריאל
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 יישובי בקעת הירדן
ניידת מעלה אפרים 

1 
0 

 אין מגבלה 

 יישובי בקעת הירדן
ניידת מעלה אפרים 

2 
18 

 196 עטרות צפון ירושלים

 20 1ניידת עטרות  ירושלים

 20 2ניידת עטרות  ירושלים

 150 ק"ו 33-ם ד'-י גוש עציון ובית לחם -ירושלים

 19 ניידת ד' ירושלים

 96 ק"ו33-ם ג'-י ירושלים

 131 תעשיה אדומים מעלה אדומים

 97 ביתר ביתר, גוש עציון ואפרת

 181 חברון חברון , דרום הר חברון

 29 ערד, קו אדמה ערד ,דרום הר חברון

 67 ק"ו 22ם ג', -י ירושלים

 33 מנחת ירושלים

 63 אבן ספיר ירושלים

 64 שער הגיא רושליםי

 149 גבעת שאול ירושלים

 20 ניידת בית שמש בית שמש 

 117 הרטוב בית שמש 

 99 ק"ו12-ם ג'-י ירושלים

 150 ם ה'-י ירושלים

 99 קרית הלאום ירושלים

 150 ק"ו 12-ם ד'-י ירושלים

 20 ניידת נחל צופים ירושלים

 20 ניידת רמת רחל ירושלים

 147 הוד השרון ד השרון )הרצליה, רעננה(מערב הו

 147 ראש העין ראש העין, כפר קאסם

 184 פ"ת פ"ת, הוד השרון, א"ת נוה נאמן

פ"ת העיר, א"ת קרית אריה, א"ת 
 אבנת רמת סיב.

144 

 100 ארעית מכבית דרום העיר, א"ת רמת סיב. -פ"ת 

פ"ת דרום העיר, יהוד, סביון, גני 
 בארות יצחק תקוה, מושבים.

200 

 53 2+  1ניידות אלעד  אלעד העיר

שוהם, א"ת שוהם צפון, א"ת חבל 
סיטי, אלעד, -מודיעין, א"ת איירפורט

 שוהם מושבים.
94 

לוד העיר, א"ת לוד צפון, א"ת 
סיטי, תעשיה אווירית, -איירפורט

 לוד נתב"ג )גיבוי(.
168 

 88 גזר לוד העיר, אחיסמך, מושבים.

העיר, א"ת מודיעין, מכבים  מודיעין
 מודיעין רעות, מודיעין עילית.

176 

 20 ניידת רעות מודיעין עילית, כפר רות, אורנים.

 


