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תקנון הרשת
למערכת החשמל הארצית

(Grid Code)
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תוכן המצגת

((Grid Codeמוטיבציה להכנת תקנון הרשת 1.

הגופים שיחול עליהם| מהות ויעדים

כיצד גובש מבנהו, הליך הכנת תקנון הרשת2.

מה נוכל למצוא בתקנון הרשת3.

ניווט באתר נגה לתקנון הרשת ונספחיו4.
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המסגרת החוקית

(Grid Code)תקנון הרשת למערכת החשמל הארצית 

'  מחליטה הרשות בהחלטה מס, בתוקף סמכותה על פי דין1.
להעניק רישיון לחברה לניהול מערכת 17.06.2020מיום 58207

.החשמל הארצית

תכנון  , פ רישיון זה אחראית לניהול"חברת ניהול המערכת ע2.
ופיתוח של מערכת החשמל במקטעי הייצור והמסירה וזאת  

לצורך הבטחת השרידות של מערך הייצור וההולכה של מערכת 
.החשמל

לרישיון קובע כי בעל הרישיון יקבע ויפרסם תקנון רשת 87סעיף 3.
. בהתאם לכללים
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הגדרה ויעדי תקנון הרשת
:  הגדרה

תקנון הרשת הוא המסמך הטכני הקובע את הכללים המסדירים את 
תקנון  . הפיתוח וחיבור משתמשים במערכת מסירת החשמל, הניהול

באופן  , זה יקבע את הנהלים לפעילותם של כל משתמשי המערכת
.  שקוף ושוויוני

:יעדים

.  התפעול והדיווח, שיקוף של תהליכי הפיתוח והתכנון1.

,  בהתאם לעקרונותלפעול אחידות בין כלל הגורמים המחויבים 2.
.  הנחיות והדרישות הטכניות מהמתקנים, הנהלים

.תקנון הרשת הוא מסמך טכני ואין בו כדי להגדיר תנאים מסחריים כלשהם
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למי מיועד תקנון הרשת

:חלות

,  תקנון הרשת חל על כלל משתמשי מערכת המסירה

ומתקנים אשר יש ביכולתם להשפיע על  ,מתקני צריכה וייצור חשמל
,  מתקנים ברשת החלוקה לייצור, חיבורים בין מדינות: כגון, המערכת

.אגירת אנרגיה וכל פיתוח במערכת החשמל, צריכה
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הכנת תקנון הרשת  

.העבודה בוצעה בהנחיית מנהל המגזר מר גיל יהודה ובליווי המקצועי של דר קובי יהב

.צוותים מקצועיים בחברה נרתמו להכנת תקנון הרשת במתכונתו הנוכחית

.העתקים לחברת החשמל ולגורמים במשק החשמל, פורסמה טיוטה להתייחסות הציבור
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שלבי הכנת תקנון הרשת  
:עבודת ההכנה כללה

EIRGRID, Tennet: למשל, סקר ספרות שבוצע1. ,National Grid

גיבוש מתודולוגיה  2.

(פרקי תקנון הרשת) אישור תכולה 3.

התאמת חומרי העבר למבנה החדש4.

פגישות צוותים  5.

קריאה מודרכת6.

ב"תיקונים וכיו, עדכונים, דיונים עם משרד האנרגיה ורשות החשמל כולל קבלת הערותיהם בכתב7.

מידע . פרקי העבודה כוללים מידע עקרוני ככל האפשר אשר אינו משתנה באופן תדיר

(.'נתונים בעלי אופי משתנה וכד, טבלאות, הסברים)מפורט ישולב בנספחים ככל הניתן 
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Grid Codeמבנה עקרוני של תקנון הרשת הישראלי 
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חיבור מתקנים: זרקור על נושא בפרק שלישי
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תהליך עקרוני לחיבור מתקן ייצור למערכת  
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ציוד עיקרי: זרקור על נושא בפרק שלישי
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נוהל-חיבור-לקוחו

ת-נספח יג

תהליכי אישור ציוד

:נתונים ומסמכים טכניים שמבקש החיבור יעביר למנהל המערכת בהתאם למסלול אישור הציוד3.8.3

:בפני מבקש החיבור קיימים שני מסלולים אפשריים לאישור הציוד העיקרי3.8.3.1

.י מנהל המערכת ונמצא מתאים להתקנה במערכת"ציוד עיקרי שעבר בדיקה טכנית ע–' מסלול א❖

.י מנהל המערכת"ציוד עיקרי שלא נבדק ע–'מסלול ב❖

תקנון הרשת
דרישות טכניות בחיבור ציוד עיקרי בעל השפעה מערכתית למערכת המסירה

יגנוהל חיבור לקוחות נספח 
(400/161kV)המידע הנדרש עבור שנאים בתחנות משנה ותחנות מיתוג 
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ניווט באתר נגה לתקנון הרשת

https://www.noga-iso.co.il/


14

ניווט באתר נגה  

לתקנון הרשת  

https://www.noga-iso.co.il/grid-code/
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ניווט באתר נגה לתקנון הרשת ונספחים

הדרישות המעודכנות המחייבות הם בעת חתימה על הסכם תאום טכני* 

:נספחים

נוהל חיבור לקוחות

(02.2022-מיגגרסה עדכנית לנספח )נוהל חיבור לקוחות נספח 

דרישות ממתקן אגירה

PVדרישות ממתקן 

https://www.noga-iso.co.il/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/
https://www.noga-iso.co.il/customerconnectionprocedure/
https://www.noga-iso.co.il/highvoltageproduction/
https://www.noga-iso.co.il/highvoltageproduction/
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ניווט באתר נגה  

לדרישות טכניות
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מעודכן  יגנספח 

02.2022
נוהל חיבור לקוחות

דרישות עבור שנאים
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סיכום

(  עמודים ללא נספחים100-כ)תקנון הרשת פורסם לציבור כטיוטה ראשונה 

בהתאם לצרכי משק החשמל ובכפוף לחובתה  , י חברת נגה"ויעודכן מעת לעת ע

.איכות ואמינות מערכת החשמל, של החברה להבטיח את שרידות

צפי לפרסום בסוף , אנו בישורת האחרונה, נבחנת התייחסות הציבור שנאספה

.השנה

Grid Code< -פרסומים < -אתר נגה : להתרשמות מוזמנים לנתיב להלן
( נגהGrid Codeאו לחילופין לכתוב בחיפוש בדפדפן)

https://shield.ericomcloud.net/?Shield-TenantID=c5d61818-b63e-4250-9e1a-63b79f44fe81&X-Authenticated-User=ben.zadok%40noga-iso.co.il&url=https%253A%2F%2Fwww.noga-iso.co.il%2Fgrid-code%2F%2523Grid%252520Code
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!תודה רבה


