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נספח ג'  -דוגמה לכתב התחייבות נספח ג' לרישיון
התחייבות מחזיקי אמצעי שליטה בבעל הרישיון המותנה
אני הח"מ*_______________ נושא ת.ז מס'_____________ המורשה בחתימתי לחייב את
החברה ששמה ____________:מס' חברה ________:המחזיקה ______מניות המהוות
______ מהון המניות של בעל הרישיון המותנה  ,מתחייב בשם החברה להעמיד לטובת בעל
הרישיון לתקופת הרישיון המותנה ועד לסגירה הפיננסית ,הון בסכום של ___ מיליון ש"ח ,אשר
יהווה הון עצמי של החברה בעלת הרישיון המותנה ,לצורך עמידה בדרישות התקנות להון עצמי
של  20%משווי מתקן הייצור כהגדרתו ברישיון  ,התחייבות זו היא עד הסגירה הפיננסית.

אני מתחייב לעמוד בכל ההוראות הרלוונטיות לגבינו ברישיון ,בחוק משק החשמל ,תשנ"ו1996-
ובתקנות.
ידוע לי כי אי עמידה באחת מן ההתחייבויות יכול שתגרור ,בנוסף לכל סעד אחר ,גם ביטול
הרישיון.
ולראיה באתי על החתום

_____________
חתימה

________________
תאריך
אישור עו"ד

אני הח"מ ,עו"ד__________ רישיון מס'____________ מאשר בזה כי
בתאריך ___________ הופיע בפני עו"ד _____________ מס' רישיון _____________
מר/גב_____________ נושא/ת ת.ז / _______________ .המוכר לי אישית,
ולאחר שזיהיתיו והבהרתי לו את משמעות הדברים חתם בפני על כתב ההתחייבות דלעיל .
כן הריני מאשר כי החתום מטה מוסמך לפי מסמכי ההתאגדות של החברה לחייב את בעל
הרישיון בחתימתו.
_____________
חתימה

________________
תאריך

*במקרה של יותר מאדם אחד יש לצרף תצהיר לכל אחד בנפרד.
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נספח ד' – כתב ערבות בנקאית נספח ד' לרישיון
בנק/חברת ביטוח __________________
סניף _________________
כתובת________________
לכבוד
הרשות לשירותים ציבוריים –חשמל
רחוב הסורג 1
ירושלים
א.ג.נ.
הנדון :כתב ערבות
על פי בקשת ________________ )להלן" :המבקש"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל
סכום עד לסך של ____________ שקלים חדשים )במילים___________________ :
שקלים חדשים בלבד( ,כשסכום הערבות צמוד לשער הדולר של ארצות הברית )להלן -
"ארה"ב"( )להלן" :סכום הערבות"( ,בקשר לרשיון ייצור קבוע מס'  .......שהוענק למבקש.
לצרכי ערבות זו" ,שער הדולר של ארה"ב" – השער היציג של דולר ארה"ב שמפרסם בנק
ישראל ,מזמן לזמן.
"השער הבסיסי" – שער הדולר שפרסם בנק ישראל ביום ___________ ,דהיינו שער של
_________ שקלים חדשים ל –  1דולר ארה"ב.
אם בתאריך תשלום סכום כלשהו על פי ערבות זו ,יהיה השער הקובע גבוה מהשער הבסיסי,
יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה השער הקובע על השער
הבסיסי )להלן" :סכום הערבות המוגדל"(.
למען הסר ספק מובהר ,אם יתברר כי השער הקובע שווה לשער הבסיס או נמוך ממנו ,לא יחול
כל שינוי בסכום הערבות.
1א .אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד גובה סכום הערבות או סכום
הערבות המוגדל ,לפי העניין ,בתוך  7ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ובכתב,
וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק ,להוכיח או לבסס דרישתכם בכל אופן שהוא ומבלי
שנדרוש תחילה סילוק הסכום האמור מהמבקש .כמו כן ,מוסכם בזאת במפורש ,כי לא
תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש או לפנות בדרישה מוקדמת למבקש
או לממש בטחונות אחרים או הכל ,כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות או סכום
הערבות המוגדל ,לפי העניין ,על ידינו.
ב .ניתן לדרוש תשלום על פי ערבות זו לשיעורין ובלבד שסך כל סכומי הדרישות גם יחד ,אשר
נשלם על פי תנאי ערבות זו ,לא יעלה על סכום הערבות .לפיכך ,אם ולא תממשו ערבות זו
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במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי
ממומשת.
2א .הדרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה ,עליה להימסר במקור ולהתקבל
בסניף הבנק/חברת הביטוח המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל
בשעות העבודה בהן הסניף/החברה פתוח לקהל.
ב .יש לציין בכל דרישה את הסכום שאותו דורשים ,עד גובה סכום הערבות.
ג .דרישה בפקסימילה ,במברק ,בתקשורת מחשבים או כל יוצא בזה לא תיחשב כדרישה
מספקת לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה.
 .3אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים
להימנע מתשלום על-פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא ,ואנו מוותרים בזה
במפורש ומראש על כל טענה ,לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על-פי דין.
 .4בנוסף ,לכל האמור לעיל ,הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של המבקש כלפיכם או
בתוקף החוזה ביניכם או בחוזה או חבות של המבקש כלפי צד שלישי הקשור עימכם,
והיא בלתי חוזרת ,בלתי מותנית ועצמאית.
 .5הערבות תהיה בתוקף עד יום ______________או עד שיבוצע התשלום על-פיה ,לפי
המוקדם ,והדרישה לתשלום על-פיה צריכה להתקבל אצלנו לא יאוחר מהמועד האמור –
לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל אצלנו – לא תיענה.
 .6ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בברכה,
סניף הבנק/חברת הביטוח

_____________________
מורשה חתימה )(1

_________________________
מורשה חתימה )(2
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נספח ו' לרישיון  -תנאים לביצוע סגירה פיננסית או למימון עצמי
פיננסי –
הצגת כל הסכמי המימון החתומים הנדרשים לשם מימון הקמת המתקן ,בין בעל
הרישיון לבין גורמים מממנים ,וקיום כל התנאים המוקדמים לתחילת העמדת המימון
מכוחם לרבות התנאים המפורטים בנספח ה' ברישיון ,למעט קבלת האישור התעריף.
העמדת מלוא סכום ההון העצמי על ידי בעל הרישיון הנדרש לשם מימון ההקמה של
המתקן במקרה של מימון עצמי.
המצאת תוכנית עסקית או מודל פיננסי אשר צורף להסכם המימון ,או במקרה של מימון
עצמי ,על ידי הגופים המוסמכים בבעל הרישיון.

*
*
*

סטטוטורי -
אישורים הנדרשים מהמשרד להגנת הסביבה ,משרד הביטחון ,מינהל מקרקעי ישראל,
משרד הפנים  ,מועצה מקומית ,ועדות תיכנון וכל גורם רלוונטי אחר.
היתרי בנייה למתקן באתר.
תוכניות מאושרות.

*
*
*
הנדסי -

מתקן המתחבר למתח גבוה יציג חוזה  EPCבהיקף גודל זהה למתקן נשוא הרישיון ,עם
גורמים קבלניים בעלי ניסיון בהקמת שני מתקנים פוטו וולטאיים בהיקף דומה להיקף
העבודות הנדרשות במתקן נשוא הרישיון ,ובכללן עבודות חשמל ,עבודות הנדסה אזרחית
ועבודות הקמת והפעלת הציוד העיקרי ,או חוזה עם גורם המפקח על הפרויקט שהינו בעל
ניסיון מוכח של לפחות שנתיים בניהול ופיקוח על פרויקטים בגודל המתקן נשוא
הרישיון.
מתקן המתחבר למתח גבוה יציג חוזים לאספקת ציוד עם יצרני ציוד עיקרי מוכרים
בתחום בהיקף גודל זהה למתקן נשוא הרישיון ,בעלי ניסיון ומוניטין ,אשר סיפקו ציוד
עיקרי בשנים האחרונות למתקנים פוטו וולטאים בהיקף דומה להיקף המתקן המוצע.
מתקן המתחבר למתח גבוה יציג הסכם  O&Mלמתקן בהיקף גודל זהה לגודל עם חברה
בעלת ניסיון בתפעול מתקנים בהיקף דומה להיקף נשוא הרישיון ,אשר יכלול גם את ביצוע
התחזוקה למתקן וכן הסכם גיבוי לחלפים ולתמיכה מקצועית .הסכם כאמור יהיה
לתקופה שלא תפחת משלוש שנים ממועד עמידתו של בעל הרישיון בהצלחה בבדיקות
הקבלה.

*

*
*

כללי-
*
*

תיאומים נדרשים עם ספק שירות בהתייחס לממשק החיבור ובהתנהלות היצרן ברשת
מתקן המתחבר למתח גבוה יציג חוות דעת מחברת ייעוץ כהגדרתה ברישיון אודות
ישימות טכנולוגית וכלכלית של המתקן בהתייחס להסכמים הרלוונטיים של בעל הרישיון
ובהינתן אישור תעריף מהרשות.
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