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1.    הרינו להודיעך כי בהמשך לתשובת המחלק השלילית שנשלחה אליך ביום 12/05/2021 - קיבלנו ביום 12/05/2021 את בקשתך
       המעודכנת לשילוב/חיבור מתקן ייצור בטכנולוגיה פוטו וולטאי - ברשת החלוקה בהתאם לאמת מידה 35כ2(ט)(9), ולפיכך הננו

       מאשרים את בקשתך לשילוב/לחיבור מתקן הייצור, בכפוף להגבלות המצויינות במסמך זה (להלן – "המתקן").
 

       להלן פרטי המתקן:
       שם האסדרה: אסדרה תעריפית מעל 15 קו"א

       סוג המתקן: פוטו וולטאי
       הספק מותקן: 0.000 קו״ט (*הספק מהפכים * 0.9, בהתאם להגדרת אמות המידה)

       מיקום: גגות
       מועד התחייבות לחיבור או לשילוב המתקן: 05/10/2022

       תעריף: 0.45 ש"ח
 

       השילוב/חיבור המבוקש, יתאפשר בכפוף לעמידתך בדרישות המפורטות כדלקמן:
כל עידכון נוסף בבקשה שיש בו כדי לאפשר תשובת מחלק חיובית או חיובית מוגבלת:

דרישה להתקנת אמצעי להגבלת צריכת אנרגיה מהרשת- כן
הגבלת צריכה מרבית מהרשת 3X25   אמפר במ"נ

דרישה להתקנת אמצעי להגבלת הזרמת אנרגיה לרשת - כן
הספק הזרמה מירבי לרשת 0 קוו"ט

 
2.   בהתאם לאמור באמת מידה 35כ2(ט)(1) חברת החשמל מבהירה בזאת כי תנאי להפעלה ולשילוב המתקן ברשת החשמל, הינו עמידה

      של המתקן בדרישות חוק התכנון והבניה תשכ״ה - 1965 והתקנות שמכוחו** וכן בעמידה בכל התנאים הקבועים באמות המידה לצורך
      הפעלה מסחרית.

 
3.   רצ״ב חשבון לתשלום. יובהר כי במידה ולא ישולם חשבון זה בתוך 14 ימי עבודה, תפקע הודעה זו.
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לתשומת לבך:

סימן ג׳ בפרק ג׳ לספר אמות המידה שפרסמה רשות החשמל קובע את התנאים לחיבור או שילוב מתקן ייצור לרשת החלוקה ואת המועדים
הרלוונטיים.

ככל שלא תעמוד בתנאים ובמועדים המפורטים באמות המידה ו/או כל הוראת דין, מכל סיבה שהיא, תפקע תשובה זו.
אין באמור במענה זה כדי לסתור האמור באמות המידה של רשות החשמל ובתנאי ההליך התחרותי שפרסמה הרשות ובכל מקרה של סתירה

בין מענה זה להוראות אמות המידה ומסמכי ההליך התחרותי יגברו הוראות אמות המידה ומסמכי ההליך התחרותי.
 
 

                                                                                                                   לשירותך בכל עת,
                                                                                                                   מיכה אורן

 
 

** במקרה שבו קיים חיבור שהינו זמני - יש לוודא כי היתר הבניה/אישור לתחילת עבודות הינו בתוקף. על המבקש להמציא לידי חברת החשמל היתר בניה
או טופס 4/תעודת גמר כתנאי להפעלה ולשילוב המתקן ברשת החשמל, ככל שהמתקן אינו נהנה מפטור לפי סעיף 24 לתקנות התכנון והבנייה (עבודות

ומבנים הפטורים מהיתר), תשע״ד-2014.
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