
 

  

חברת החשמל לישראל בע"מ

חטיבת שירות, שיווק ורגולציה

תעריפי החשמל האחידים לאספקה במתח נמוך
בתוקף מ- 1.1.21 ואילך

(במקום התעריפים שהיו בתוקף מ- 1.1.20)

(לא כולל מע"מ)

תשלום קיבולת 
בש"ח

מונה בסיס 
חד פאזי

מונה בסיס 
תלת פאזי

תשלום חודשי קבוע 
חלוקה

8.269.57130.24

תשלום חודשי קבוע 
אספקה

11.5111.4689.16

תשלום חודשי קבוע 
חלוקה

8.269.57130.24

תשלום חודשי קבוע 
אספקה

11.5111.4689.16

תשלום חודשי קבוע 
חלוקה

8.269.57130.24

תשלום חודשי קבוע 
אספקה

11.5111.4689.16

(כולל מע"מ בשיעור 17%)

תשלום קיבולת 
בש"ח

מונה בסיס 
חד פאזי

מונה בסיס 
תלת פאזי

תשלום חודשי קבוע 
חלוקה

9.6611.20152.38

תשלום חודשי קבוע 
אספקה

13.4713.41104.32

תשלום חודשי קבוע 
חלוקה

9.6611.20152.38

תשלום חודשי קבוע 
אספקה

13.4713.41104.32

תשלום חודשי קבוע 
חלוקה

9.6611.20152.38

תשלום חודשי קבוע 
אספקה

13.4713.41104.32

מאור רחובות 
ציבוריים

344.39

53.09כללי 1

50.66ביתי 2

3.77

3.77

3.77

45.38

43.30 ביתי 2

מאור רחובות 
ציבוריים

337.94

כללי 13.22

3.22

3.22

מחיר כל 
קוט"ש 
באגורות

   ללקוח דו-חודשי
   ללקוח    
חד-חודשי

מהות התעריףמספר

תשלום חודשי קבוע בש"ח

סוג תעריף
 KVA -בש"ח ל

בשנה

מהות התעריףמספר

תשלום חודשי קבוע בש"ח

מחיר כל 
קוט"ש 
באגורות

   ללקוח דו-חודשי
   ללקוח    
חד-חודשי

סוג תעריף
 KVA -בש"ח ל

בשנה



  

חברת החשמל לישראל בע"מ
חטיבת שירות, שיווק ורגולציה

(לא כולל מע"מ)

תשלום בעד הקוט"שג.

בעד כל קוט"ש:

אגורות77.32אגורות82.03אגורות96.41בשעות הפסגהבקיץ:

"32.27"35.09"45.00בשעות הגבע

"21.19"23.34"31.59בשעות השפל

אגורות71.80אגורות75.50אגורות87.59בשעות הפסגהבחורף:

"42.37"44.75"53.68בשעות הגבע

"23.87"25.92"33.94בשעות השפל

באביב או בסתיו:

אגורות32.43אגורות34.84אגורות43.79בשעות הפסגה

"25.99"28.20"36.65בשעות הגבע
"20.97"22.90"30.60בשעות השפל

ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח 145.81ש"ח 121.33 11.44 89.16

1001.19 ש"ח 382.24 ש"ח

11.43ש"ח לשנה17.92ש"ח לשנה3.22

121.33

תשלום חודשי 
קבוע חלוקה

תשלום חודשי 
קבוע אספקה

א.
תשלום
חודשי
קבוע

265.71

התעריף לפי עומס המערכת וזמן הצריכה )תעו"ז(
בתוקף מ- 1.1.21 ואילך

(במקום התעריף שהיה בתוקף מ- 1.1.20)

אספקהאספקה במתח נמוך
במתח גבוה

אספקה
במתח עליון דו חודשיחד חודשיניהול יומי

26.58 ש"ח 122.44 ש"חש"ח

ש"ח לשנה
 KVA -בש"ח ל

בשנה
תשלום קיבולת ב.



 

חברת החשמל לישראל בע"מ

חטיבת שירות, שיווק ורגולציה

(כולל מע"מ בשיעור 17%)

תשלום בעד הקוט"שג.

בעד כל קוט"ש:

אגורות90.46אגורות95.98אגורות112.80בשעות הפסגהבקיץ:

"37.76"41.06"52.65בשעות הגבע

"24.79"27.31"36.96בשעות השפל

אגורות84.01אגורות88.34אגורות102.48בשעות הפסגהבחורף:

"49.57"52.36"62.81בשעות הגבע

"27.93"30.33"39.71בשעות השפל

באביב או בסתיו:

אגורות37.94אגורות40.76אגורות51.23בשעות הפסגה

"30.41"32.99"42.88בשעות הגבע

"24.53"26.79"35.80בשעות השפל

ש"ח 104.32 ש"ח 141.96

תשלום חודשי 
קבוע חלוקה

תשלום חודשי 
קבוע אספקה

ש"ח 143.25 ש"ח ש"ח310.88 447.22 ש"ח 31.10

ש"ח 170.60 ש"ח 141.96 ש"ח

תשלוםא.
חודשי
קבוע

התעריף לפי עומס המערכת וזמן הצריכה )תעו"ז(
בתוקף מ- 1.1.21 ואילך

(במקום התעריף שהיה בתוקף מ- 1.1.20)

אספקה במתח נמוך
אספקה במתח עליוןאספקה במתח גבוה

דו חודשיחד חודשיניהול יומי

תשלום קיבולתב.
 KVA -בש"ח ל

בשנה
ש"ח לשנה13.37ש"ח לשנה20.97ש"ח לשנה3.77

13.38

ש"ח 1,171.39



 
 

  

חברת החשמל לישראל בע"מ
חטיבת שירות, שיווק ורגולציה

בתוקף מ- 1.1.21 ואילך
(במקום התעריף שהיה בתוקף מ- 1.1.20)

תשלום חודשי קבועא.

תעו"ז מתח נמוך חד חודשי:

ש"ח143.25ש"ח122.44תשלום חודשי קבוע חלוקה

ש"ח104.32ש"ח89.16תשלום חודשי קבוע אספקה

תעו"ז מתח נמוך דו חודשי:

ש"ח31.10ש"ח26.58תשלום חודשי קבוע חלוקה

ש"ח13.38ש"ח11.44תשלום חודשי קבוע אספקה

תשלום קיבולתב.

ש"ח לשנה3.77ש"ח לשנה3.22בש"ח ל- KVA בשנה

תשלום בעד הקוט"שג.

בעד כל קוט"ש:

אגורות112.80אגורות96.41בשעות הפסגהבקיץ:

"52.65"45.00בשעות הגבע

"36.96"31.59בשעות השפל

אגורות102.48אגורות87.59בשעות הפסגהבחורף:

"62.81"53.68בשעות הגבע

"39.71"33.94בשעות השפל

באביב או בסתיו:

אגורות51.23אגורות43.79בשעות הפסגה

"42.88"36.65בשעות הגבע

"35.80"30.60בשעות השפל

התעריף הברירתי הרגיל לפי עומס המערכת וזמן הצריכה

(תעו"ז ברירתי רגיל)

כולל מע"מ

בשיעור 17%לא כולל מע"מ



 תעו"ז ותעו"ז ברירתי רגילמקבצי שעות הצריכה למטרת  ג.
 

 תעו"ז ותעו"ז ברירתי רגיללמטרת  -פסגה, גבע ושפל  -מקבצי שעות הצריכה  
ייקבעו בהתאם לעיתוי הצריכה בפועל לפי חודשי השנה, שעות היממה וימי השבוע, 

 בהם הייתה הצריכה כמפורט בטבלה שלהלן:
 
 

  

 ש ע ו ת          ה צ ר י כ ה                       
 

 בשבתות בימי ו'  מקבצי  

 ובחגים ובערבי חג ה'-בימי א' השעות החודשים העונה

      

 

 קיץ

 יולי

 עד 

 אוגוסט

 פסגה

 גבע

 שפל

 17עד  10-מ

  21עד  17-ומ  10עד  07-מ

   24עד  21-ומ  07עד  00-מ

   ----- 

   ----- 

 24עד  00-מ

----- 

----- 

 24עד  00-מ

 דצמבר חורף

 עד 

 פברואר

 פסגה

 גבע

 שפל

 22עד  16-מ

   08עד  06-מ

 16עד   08-, מ06עד  00-מ

 24עד  22-ומ

---- 

   20עד  16-מ

  24עד   20-, מ16עד  00-מ

 19עד  17-מ

 21עד  19-מ

 17עד  00-מ

 24עד  21-ומ

 אביב/

 סתיו

 מארס עד יוני

 ספטמבר עד 

 נובמבר

 פסגה

 גבע

 שפל

 20עד  06-מ

   22עד  20-מ

 24עד  22-ומ  06עד  00-מ

---- 

 20עד   06-מ

 24עד  20-ומ  06עד  00-מ

---- 

 21עד  17-מ

 17עד  00-מ

 24עד  21-ומ

 
 
 

 החגים המפורטים להלן יוגדרו לצורך תעו"ז כשבתות, וערבי החג כימי ו': 
 

תורה, ראשון ושביעי של פסח, ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון של סוכות, שמחת  
 יום העצמאות, חג השבועות.

 
השעות הנקובות דלעיל הנן לפי שעון ישראל. בתקופות בהן יהיה בתוקף שעון קיץ,  

 יותאם ציוד המדידה המשמש לקביעת מקבצי השעות הנ"ל.
  

 



 
  

חברת החשמל לישראל בע"מ
חטיבת שירות, שיווק ורגולציה

תשלום חודשי קבועא.

תעו"ז מתח נמוך חד חודשי:

ש"ח143.25ש"ח122.44תשלום חודשי קבוע חלוקה

ש"ח104.32ש"ח89.16תשלום חודשי קבוע אספקה

תעו"ז מתח נמוך דו חודשי:

ש"ח31.10ש"ח26.58תשלום חודשי קבוע חלוקה

ש"ח13.38ש"ח11.44תשלום חודשי קבוע אספקה

תשלום קיבולתב.

ש"ח לשנה3.77ש"ח לשנה3.22בש"ח ל- KVA בשנה

תשלום בעד הקוט"שג.

בעד כל קוט"ש:

אגורות112.80אגורות96.41בשעות הפסגהבקיץ:

"41.02"35.06בשעות השפל

אגורות102.48אגורות87.59בשעות הפסגהבחורף:

"43.66"37.32בשעות השפל

באביב או בסתיו:

אגורות43.00אגורות36.75בכל השעות 

בשיעור 17%לא כולל מע"מ

התעריף הברירתי הפשוט לפי עומס המערכת וזמן הצריכה

ללקוחות ביתיים בלבד

(תעו"ז ברירתי פשוט)
בתוקף מ- 1.1.21 ואילך

(במקום התעריף שהיה בתוקף מ- 1.1.20)

כולל מע"מ



 

 בלבדללקוחות ביתיים  הפשוטמקבצי שעות הצריכה למטרת התעו"ז הברירתי  ג.
 

ייקבעו  הפשוטלמטרת התעו"ז הברירתי  -פסגה ושפל  -מקבצי שעות הצריכה  
בהתאם לעיתוי הצריכה בפועל לפי חודשי השנה, שעות היממה וימי השבוע, בהם 

 הייתה הצריכה כמפורט בטבלה שלהלן:
 
 

  

 ש ע ו ת          ה צ ר י כ ה                       
 

 בשבתות בימי ו'  מקבצי  

 ובחגים ובערבי חג ה'-בימי א' השעות החודשים העונה

      

 

 קיץ

 יולי

 עד 

 אוגוסט

 פסגה

 

 שפל

 17עד  10-מ

 

 כל היתר  

   ----- 

    

 כל השעות

----- 

 

 כל השעות

 

 חורף

 דצמבר

 עד 

 פברואר

 פסגה

 

 שפל

 22עד  16-מ

 

 כל היתר

---- 

 

 כל השעות

 19עד  17-מ

 

 כל היתר

 אביב/

 סתיו

 מארס עד יוני

 ספטמבר עד 

 נובמבר

 פסגה

 

 שפל

---- 

 

 כל השעות

---- 

 

 כל השעות

---- 

 

 כל השעות

 
 
 

 החגים המפורטים להלן יוגדרו לצורך תעו"ז כשבתות, וערבי החג כימי ו': 
 

ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון של סוכות, שמחת תורה, ראשון ושביעי של פסח,  
 יום העצמאות, חג השבועות.

 
הנקובות דלעיל הנן לפי שעון ישראל. בתקופות בהן יהיה בתוקף שעון קיץ, השעות  

 יותאם ציוד המדידה המשמש לקביעת מקבצי השעות הנ"ל.
 


