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 תקופת ההסכם .1
 .  שנה ובכפוף לכל דין20 -לזה הינו  תוקפו של הסכם 1.1
הצרכן יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת ועל פי שיקול , על אף האמור לעיל 1.2

והחברה תהא רשאית להביא ,  יום מראש30דעתו הבלעדי בהודעה מוקדמת בכתב של 
 . כם זה להס6הסכם זה לידי סיום בהתאם לסעיף 

 
 הצהרות והתחייבויות הצרכן .2

וכל הציוד , שבמקום הצרכנות הרשום על שמו,  וולטאי-הצרכן מצהיר כי המיתקן הפוטו 2.1
 -ד "כל כללי הבטיחות ולחוק החשמל התשימתאים והותקן על פי  , החשמלי הנלווה לו

ן התקנים י מכו"או תקן אחר המאושר ע/כל תקן ישראלי ו,   ותקנותיו")החוק"להלן  (1954
ההיתרים וכי יש בידו כל ; הישראלי וכל נוהל של חברת החשמל הרלוונטיים לנושא

 .י כל דין להתקנתו"התקפים הנדרשים עפ
 מתחייב להחזיק בהיתרים תקפים כל משך קיומו של ההסדר ולהודיע לחברה הצרכן 2.2

 .בכל מקרה שיחול שינוי או יישלל ממנו מי מההיתרים, מיידית
 

  וולטאי-המיתקן הפוטו .3
 בהספק  וולטאי שבמקום הצרכנות הרשום על שמו הינו-כי המיתקן הפוטו מצהירהצרכן  3.1

 הכל, והוא בעל כל ההגנות הנדרשות,  בסנכרון לרשתט"קו______ שאינו עולה על מותקן 
  .ועל פי כל דין,  שנמסרו לו על ידי החברהבהתאם להנחיות וההוראות הטכניות

וולטאי ובהגנות -ל שינוי בהספק המותקן של המיתקן הפוטוהצרכן מתחייב שלא לבצע כ 3.2
 . החברההמותקנות בו מבלי לקבל אישור מראש ובכתב מאת 

 
 



 
או בהגנות ,  וולטאי-ביצע הצרכן שינוי כלשהו בהספק המותקן של המיתקן הפוטו 3.3

 . החברה תהיה רשאית לבטל את ההסדר, בניגוד להוראות סעיף זה, המותקנות בו
למחוק את (*פאזי -תלת/פאזי-חיבור חדב מתח נמוך  וולטאי יחובר לרשת-וטוהמיתקן הפ 3.4

 . )המיותר
 

  קות תקופתיותבדי .4
 .ולכל מערכות ההגנה וולטאי -יתקן הפוטו בדיקות תקופתיות למבאחריות הצרכן לבצע 4.1
 . שינוי בהספק המתקן הפרטי ובהגנותכל הצרכן ידווח לחברה על  4.2
 יתאם הצרכן עם החברה מועד לביצוע בדיקה,  לעיל4.2יף עם הדיווח על שינוי כאמור בסע 4.3

בהתאם לתעריפים הקבועים , על חשבונו של הצרכן, המיתקן על ידי חברת החשמלשל 
 .באמות המידה ובלוחות התעריפים

 

 התחשבנות .5
, הסכם זה תחושב על פי אמות המידה לפי  הצרכןמילוי התחייבויותבגין ההסדר ו תמורהה 5.1

ועל בסיס קריאה בפועל  של מונה ,  ולוחות התעריפים שיצורפו לה173 אמת מידה, לרבות
 . הייצור

 :מובהר בזאת כדלקמן, מבלי לגרוע  מכלליות האמור 5.2
 

 ):פטורים מהגשת חשבוניות מס(ט " קו4לגבי צרכנים שהמתקן שברשותם הינו עד 
 

ת באמצעו, התחשבנות החברה מול הצרכן תבוצע במסגרת חשבון הצריכה התקופתי 5.2.1
 וולטאי בכל -קיזוז התשלום לו זכאי הצרכן עבור ייצור החשמל במיתקן הפוטו

מהסכום אותו חייב הצרכן לשלם לחברה עבור צריכת החשמל בכל , תקופת החשבון
 .תקופת החשבון

עבור תקופת , במקרה של אי קריאת מונה הייצור,  לעיל5.2.1על אף האמור בסעיף  5.2.2
בון הצריכה את קריאת מונה הצריכה ואת החיוב יכלול חש, מכל סיבה שהיא, חשבון

תחושב , עבור תקופה זו, והתמורה,  בלבד-בגין צריכת החשמל בתקופת החשבון
 . בה ייקרא מונה הייצור, בתקופת החשבון הבאה הראשונה

תיוותר לצרכן יתרת זכות ,  לעיל5.2.1כאמור בסעיף , במקרה בו לאחר ביצוע הקיזוז 5.2.3
במקרה בו . תעביר החברה את היתרה הכספית לידי הצרכן,  100₪בסכום העולה על 

תועבר יתרת הזכות לחשבון החשמל ,  100₪תיוותר יתרת זכות בסכום הנמוך מ 
 . העוקב

במקרה בו הצרכן יחתום על הוראת קבע בבנק ,  לעיל5.2.3על אף האמור בסעיף  5.2.4
תלות ללא , תועבר יתרת הזכות שתיוותר לאחר הקיזוז, לתשלום חשבונות החשמל

 .באמצעות חשבון הבנק שאת פרטיו מסר לחברה, לידי הצרכן, בגובה סכום היתרה
 

 
 ):חייבים בהגשת חשבוניות מס(ט " קו4 -לגבי צרכנים שהמתקן שברשותם הינו גדול מ

 
, התחשבנות החברה מול הצרכן תבוצע במסגרת חשבון הצריכה התקופתי 5.2.5

 .ההתחשבנות תכלול     שני חלקים
חברת החשמל ,  וולטאי-לום התמורה בגין החשמל המיוצר במתקן הפוטולצורך תש

ש המיוצרים בתקופה ואת "המפרטת את הקוט, המלצת חשבון צרכן לתעביר
 .התמורה בגינם

המחלקה העורכת את החשבון במחוז  ימציא למשרדי צרכןה, חישוב זהפי -על
 .חשבונית מס ערוכה כדין לצורך קבלת התשלום______, 

 .מיום קבלתה בחברה,  ימי עבודה15ל בתוך "תפרע את החשבונית הנהחשמל חברת 
. במקביל יוגש לצרכן חשבון צריכה עבור צריכת החשמל שלו בתקופת החשבון

 .חשבון הצריכה ישולם כקבוע באמות המידה
 
 
 



יכלול , מכל סיבה שהיא, עבור תקופת חשבון, במקרה של אי קריאת מונה הייצור 5.2.6
ת קריאת מונה הצריכה ואת החיוב בגין צריכת החשמל בתקופת חשבון הצריכה א

תחושב בתקופת החשבון הבאה , עבור תקופה זו, והתמורה,  בלבד-החשבון
 .בה ייקרא מונה הייצור, הראשונה

יחולו  לו כתוצאה ממכירת החשמל שתשולם הצרכן מצהיר שידוע לו כי על התמורה  5.2.7
הוראות פקודת מס הכנסה והתקנות שחלות לפיה ולפי חוק מס ערך מוסף ולפי כל 

ידי רשויות המס בעניין -או הנחיה שתינתנה על/או הוראה ו/וכן כל תקנה ו, דין אחר
 .מכוח סמכותם שבדין, זה

בדבר הקטנת ניכוי מס או , פי החוק-התקף על,  ימציא לחברה אישורצרכןבמקרה וה 5.2.8
פי האישור לגבי תשלומים שיחולו -תפעל עלחברת החשמל , ת הניכויפטור מחוב

 .שור לחברה ועד לתום תקפו של האישורהאיממועד מסירת 
 

 סיום מוקדם של ההסכם על ידי החברה .6

בהם חברת החשמל רשאית , בנוסף לכל המקרים האחרים,  להסכם1.1על אף האמור בסעיף 
 הזכות להביא הסכם זה לידי סיום בכל אחד מן לחברה תהיה, י דין"לסיים את ההתקשרות עפ

 :המקרים הבאים
, עמוד בהוראות הסכם זה הוראות כל דין חברת החשמל תהיה מנועה מלפי-ל ועבמקרה 6.1

התקופה האמורה ואי קבלת רישיון מתאים עד לתום לרבות עקב אי הארכת רישיונה 
 .מניעה חוקית כאמור תהיה לחברת החשמלתקופת ההסכם תסתיים במועד בו אזי , חלופי

 . בו הצרכן הפר איזו מהתחייבויותיו על פי ההסכם ועל פי כל דיןבמקרה 6.2
 אחת מהעילות הקבועות בדין לרבות באמות המידה ובתקנות משק החשמל בהתקיים 6.3

לביצוע הפסקת אספקת , 2003 -ג"תשס, )תנאים ומקרים להפסקת אספקת חשמל, כללים(
 .החשמל ולניתוק אספקת החשמל

או חלק , במקרה בו המתקן הפוטו וולטאי,  לעיל6.3י לגרוע מכלליות האמור בסעיף מבל 6.4
הפרעות הגורמות לחריגה (להפרעות ברשת החשמל , במישרין או בעקיפין, גורמים, ממנו

בתנאי שחברת החשמל פנתה אל הצרכן בכתב בבקשה כי יתקן את הגורם וזאת , )מהנדרש
 .  והצרכן לא ביצע את התיקון כאמור יום ממועד פנייתה14להפרעה וחלפו 

 .הצרכן אינו מאפשר גישה למונה החשמל הנמצא בחצריו 6.5
 

 תאחריו .7
בין ) גוף או רכוש(ממין כלשהו ,  תקלה או נזקהצרכן ישא באחריות מלאה ובלעדית בגין כל 7.1

או / והחברהאו למתקני /או למתקנים המשותפים ו/וו  למתקנימושייגר, ישיר או עקיף
של , לרבות כיול לא נכון, מהפעלה לא נכונהכתוצאה מרשלנות או כתוצאה ', גלמתקני צד 

או בשל כשל או תקלה /ו,  או מי מטעמוצרכןי ה"ע, צרכןהציוד או המתקנים בחצר ה
 .צרכןבמערכות ההגנה של ה

מרשת  וולטאי -פוטו המתקןבכל מקרה של ניתוק ה, כלליות האמור לעילמ גרועמבלי ל 7.2
,  באחריות בשל נזק או תקלההחברהלא תשא צרכן במערכת ה בשל אירוע החשמל

 . בלבדצרכןעל ה והאחריות בגינם מוטלת 
 מתחייב לבדוק התאמת כשירות המתקן לעבודה עם מתקני חשמל אחרים הנמצאים צרכןה 7.3

 . חצר הצרכןב
 ת החשמלאמינות אספקל צרכןכלפי התשא באחריות  החברה, על אף האמור בסעיף זה 7.4

 .שירי חשמל על פי הקבוע באמות המידהלמכנזקים לו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הסבה .8

לאחר שנתן הודעה מוקדמת , הצרכן רשאי להעביר או להסב או להמחות הסכם זה בשלמותו בלבד
י תקיים את "חח. להסבה או להמחאה כאמור, לחברת החשמל וקיבל את הסכמתה בכתב להעברה

בתנאי שגורם זה יקבל על , ם הצרכןההסכם עם כל גורם שירשם כצרכן במקום הצרכנות במקו
 .עצמו את כל התחייבויות הצרכן על פי ההסכם

 

 שונות .9
 הימנעות מפעולה או מתן אורכה מצד מי מהצדדים להסכם זה כלפי הצד ,שום ויתור 9.1

לא ייחשב כוויתור על , או אי שימוש בזכות מהזכויות המוקנות לצד כלשהו בהסכם, האחר
 תקדים ולא ישמשו מניעה לעל תביעה או טענה מצד מי זכויות מי מהצדדים ולא יהוו

 .כלפי הצד השני, מהצדדים להסכם
ען הסר ספק מובהר בזאת כי הסכם זה נחתם בכפוף להוראות כל דין ובכלל זה הוראות מל 9.2

חוק ,  ותקנותיו1954  –ד "התשי, חוק החשמלהחקיקה הרלבנטית בתחום החשמל לרבות 
וכי עם , והכללים ואמות המידה שהוצאו מכוח, נותהתק, 1996-ו"התשנ, משק החשמל

י הרשות לשירותים ציבוריים "או עדכון אמות המידה ע/פרסום החלטה חדשה בנדון ו
או נהלים מחייבים /או הנחיות ו/י שר התשתיות הלאומיות ו"או פרסום כללים ע/חשמל ו

 התאמה ההסכם יעודכן בסעיפים בהם לא תהיה, במסגרת סמכותו החוקית של השר
או לנהלים החדשים /או להנחיות ו/או לכללים ו/או לאמות המידה החדשות ו/להחלטה ו

 .ובכל מקרה יגברו הוראות הדין המעודכנות
לייתר או לפגוע בכל חבות של , מובהר בזאת כי אין בהסכם זה כדי לבוא, למען הסר ספק 9.3

 . חשמל ואיכות הסביבה, לרבות הוראות הדינים הקשורים לבטיחות, הצרכן על פי כל דין
 

 הודעות .10
 .כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה כמפורט בכותרת הסכם זה 10.1
מוסכם כי כל הודעה בכתב שתשלח בדואר רשום על ידי אחד ,  לגרוע מהאמור לעילמבלי 10.2

 שעות מעת 72מהצדדים לנציג משנהו לפי כתובתו תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 
 .מסירתה למשלוח

 .במקרה של שינויים בפרטים המופיעים לעיל, בים לעדכן זה את זה בכתבהצדדים מתחיי 10.3
 
 
 

 
 לראיה באו הצדדים על החתום

 

 
 מ"חברת החשמל לישראל בע-" חברה"ה

 52-0000472' מס. צ.ח
 הצרכן

 ___________________. פ.ח/ ז.ת

 
 

 )אישור חתימה: במידה והצרכן הוא תאגיד(
 

ה "ה_______ ב________, התייצבו במשרדי ברחוב _______  כי ביום ד מאשר בזה"עו________, הנני 
ולאחר שזיהיתי את ' _________ מס. ז.נושא ת_______ ומר ' ________ מס. ז.נושא ת_________ מר 
שם (ל הינם מורשי החתימה של "ה הנ"הריני מאשר כי ה. ל חתמו בפני על הסכם זה"הנ. ז.ת' ל לפי  מס"הנ

 . לכל דבר וענייןו ולחייב אותצרכןל הו שוכי הם מוסמכים לחתום בשמ__________ וסק ע' מס) הצרכן
                                                                                                         __________      

                 
           וחותמתד "עוחתימה  

 
 


