עדכון מיום 1.9.2015

הסכם הצטרפות להסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיות
מתחדשות בשיטת "מונה נטו"
שנחתם ב_____________ ביום___________ לחודש ___________ שנת 2015
(מועד שילוב המתקן ברשת ,לאחר עמידה בהצלחה בבדיקת מתקן שנייה ולאחר שהצרכן
הציג "טופס  "4כדין מהועדה המקומית לתכנון ולבניה והיתר הפעלה ממנהל ענייני החשמל
במשרד האנרגיה והמים עבור כלל הטכנולוגיות ,או פטור מהיתר במידה ומדובר במערכת
בטכנולוגיה פוטו-וולטאית עד  50קוו"ט)
ב י ן
חברת החשמל לישראל בע"מ –
ח.צ.
כתובת:
(להלן " -חברת החשמל" או "החברה" )
מצד אחד
ל ב י ן
שם הצרכן :
מס' ת.ז/.ח.פ:.
מספר חוזה :
מספר ספק:
מספר הזמנה:
כתובת:
(להלן " -הצרכן" ,או "בעל המתקן")
מצד שני

הואיל

וברצון הצרכן להצטרף להסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת בשיטת
מונה נטו ,בהתאם לפרק ח' סימן ח' בספר אמות המידה והחלטה מס'  10של
הרשות לשירותים ציבוריים –חשמל על נספחיה מישיבה מס'  389מיום
 25.12.2012ו/או החלטה מס'  )964( 2מישיבה  460מיום ( 20/04/15להלן:
"ההסדר");

והואיל

והצרכן התקין במקום הצרכנות הרשום על שמו מתקן לייצור חשמל באנרגיה
מתחדשת שהינו בבעלות ו/או בחזקת הצרכן ושהינו בהספק שאינו עולה על 5000
קילו-וואט ( 5מגוו"ט) ,עבור מונה נטו בתעריף תעו"ז ,ובהספק שאינו עולה על 25
קילו-וואט ( 25קוו"ט) ,עבור מונה נטו בתעריף אחיד בהתאם להוראות אמות
המידה כהגדרתן להלן ,והמתקן הנ"ל עמד בהצלחה בשתי בדיקות מתקן על-ידי
חברת החשמל ,וברשותו של הצרכן "טופס  "4כדין למתקן הייצור והיתר הפעלה
ממנהל ענייני החשמל במשרד האנרגיה והמים ,וכן ברשותו של הצרכן כל שאר
ההיתרים והאישורים הדרושים על פי כל דין ,לצורך הקמת והפעלת המתקן הנ"ל
והזרמת אנרגיה ממנו לרשת החשמל של חברת החשמל ,וכן לצורך הפעלת
ההסדר;
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והואיל

והחברה הסכימה לצרף את הצרכן להסדר בכפוף לאמור בכל דין ולאחר חתימתו
על הסכם זה;
אי לכך הסכימו ביניהם הצדדים כדלקמן:

.1

הגדרות
אמות המידה-

אמות המידה שנקבעו ומתעדכנות ע"י הרשות לשירותים
ציבוריים-חשמל ,מכוח סמכותה על פי חוק משק החשמל,
תשנ"ו ,1996 -לרבות ההחלטות של הרשות שבמצורף אליהן
הותקנו אמות המידה;

היתר הפעלה-

היתר בכתב ממנהל ענייני החשמל במשרד האנרגיה והמים,
בהתאם לסמכותו על פי חוק החשמל ,התשי"ד1954 -
ותקנותיו ,המהווה על פי אמות המידה תנאי מוקדם
להזרמת אנרגיה מהמתקן ,כהגדרתו להלן ,לרשת חברת
החשמל;

הספק מותקן-

ההספק המצרפי של היחידות המסונכרנות לרשת בהתאם
לנתוני היצרן .ההספק המותקן לא יעלה על  5000קו"ט (5
מגוו"ט) עבור מונה נטו בתעריף תעו"ז ,ולא יעלה על 25
קילו-וואט ( 25קוו"ט) ,עבור מונה נטו בתעריף אחיד;

הסדר-

כהגדרתו במבוא לחוזה;

הרשות-

הרשות לשירותים ציבוריים חשמל ,אשר הוקמה מכוחו של
חוק משק החשמל ,התשנ"ו;1996-

טופס -4

אישור להספקת חשמל ושירותים נוספים למתקן כהגדרתו
להלן ,כפי שניתן ע"י "הרשות המאשרת" -רשות התכנון
הרלוונטית ,בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה 1965 -ותקנות התכנון והבניה (אישורים למתן
שירותי חשמל ,מים וטלפון) ,התשמ"א .1981-אישור זה
מהווה תנאי מוקדם על פי אמות המידה להזרמת אנרגיה
מהמתקן לרשת החשמל ,עבור כל הטכנולוגיות ,למעט
מתקנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית עד  50קוו"ט;

פטור מהיתר בניה-

מסמכים כפי שקבעה הרשות באמות המידה ,אשר צורפו
להחלטה מס'  3מישיבה  451מתאריך  15.1.15לצורך הוכחת
זכאות הצרכן לפטור מהיתר בניה למערכת הפוטו-
וולטאית/למתקן ,לפי תקנות התכנון והבניה (עבודות
ומבנים הפטורים מהיתר) ,התשע"ד( 2014-להלן" :תקנות
הפטור") ,אשר פורסמו במסגרת תיקון מס'  101לחוק
התכנון והבניה ,בתשכ"ה ,1965-ובכלל זה :תצהיר בנוסח
המופיע בנספח א' לאמות המידה הנ"ל והעתק הודעה כפי
שנמסרה על ידי הצרכן לוועדה המקומית לתכנון ובניה,
בנוסח המופיע בנספח א' לאמות המידה הנ"ל ,בצירוף
האישורים הנדרשים לפי תקנה  24לתקנות הפטור :חוות
דעת מהנדס מוסמך מטעם המזמין בדבר קיום התנאים
שבתקנה  24לתקנות הפטור ,אישור מהנדס מבנים כי הגג
של המבנה עליו הוקם המתקן יכול לשאת המתקן וכי
המתקן יציב וכל אישור אחר שנדרש על ידי הוועדה
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המקומית לתכנון ולבניה ,רשות הכבאות וכל גוף מוסמך
אחר מהמבקש.
"מונה נטו רגיל"-

הסדר בו מותקנים במקום הצרכנות מונה צריכה דו-כיווני
המתאים לתעו"ז ,אשר ימנה את כמות הקוט"שים הזורמים
לרשת ,וכן מונה ייצור שימנה את כמות החשמל המיוצרת
במתקן .ההתחשבנות לפי הסדרה זו נעשית לפי החלטה מס'
 10של הרשות מישיבה מס'  389מיום .25/12/12

"מונה נטו פשוט"-

הסדר בו לבקשת הצרכן יותקן במקום הצרכנות רק מונה
צריכה דו -כיווני ,וההתחשבנות תיערך על פי ערכים
נורמטיביים ולא על פי מניה ,כאמור בהחלטת הרשות מס' 2
( )964מישיבה מס'  460מיום  ,20/04/15לעניין עדכון הסדרת
מונה נטו ביחס לצרכנים בתעריף אחיד.

מנגנון קיזוז-

מנגנון התחשבנות בין הצרכן ,בעל מתקן הייצור ,לבין
החברה ,עבור השימוש בקרדיט כספי בש"ח כהגדרתו להלן,
שנצבר לטובת הצרכן במקום הצרכנות שעל שמו ,על ידי
הזרמת אנרגיה מיוצרת במתקן לרשת החשמל של חברת
החשמל;

מקום צרכנות-

כהגדרתו באמות המידה;

מתקן -

מערכת לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בהתאם להגדרה
שבתקנות משק החשמל החשמל( עסקאות עם ספק שירות
חיוני) ,התש"ס ,2000-ובהספק מותקן שלא עולה על 5000
קו"ט (  5מגוואט) עבור מונה נטו בתעריף תעו"ז ,ולא יעלה
על  25קילו-וואט ( 25קוו"ט) ,עבור מונה נטו בתעריף אחיד;

מתקן פרטי-

מתקן חשמל שאינו מתקן חשמל של ספק שירות חיוני ,החל
מהדקי המונה של הצרכן.

קרדיט -

הסכום המצטבר בש"ח לתקופת חשבון ,שיעמוד לזכות
הצרכן ומחושב בהתאם לכמות האנרגיה המוזרמת לרשת
בכל מש"ב ,על בסיס קריאת המונה הדו כיווני;

רישיון-

רישיון שניתן ע"י הרשות מכוח סמכותה על פי חוק משק
החשמל ,התשנ"ו ,1996-כאשר הוא מאושר וחתום ע"י שר
האנרגיה והמים ,לצורך העברת קרדיט לצרכן אחר;

תעריף/תעריפים ,תעריף איזון רשת ,תעריף גיבוי/תעריף גיבוי ארוך טווח ,תעריף שימוש
ברשת ,תעריף תעו"ז ותעריף אחיד -כהגדרתם בהחלטת
הרשות מס'  10מישיבה  389מיום  ,25/12/12בהחלטה מס'
 )964( 2מישיבה  460מיום  ,20/04/15ובספר אמות המידה
של הרשות ולחות התעריפים המצורפים לו ,וכפי שיתעדכנו
ע"י הרשות מעת לעת.

לכל מונח שאינו מופיע בהגדרות האמורות לעיל תינתן לו המשמעות האמורה בחוק משק
החשמל ,התשנ"ו 1996-ותקנותיו ,ו/או בחוק החשמל ,התשי"ד 1954-ותקנותיו ו/או באמות
המידה ו/או בהחלטת הרשות מס'  10מישיבה  389מיום  25/12/12ו/או המשמעות המקובלת
בענף החשמל.
מוסכם כי המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
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 .2תקופת ההסכם
תוקפו של הסכם זה אינו מוגבל בזמן ,כל עוד לא נקבע אחרת בהוראות כל דין ,והוא ייכנס
לתוקף החל ממועד עמידה בהצלחה בשתי בדיקות מתקן כנדרש באמות המידה ושילוב
המתקן ברשת על-ידי חברת החשמל ,ובכפוף לכל דין.
הצרכן מצהיר כי ידוע לו שעל פי אמות המידה מקום צרכנות שפועל בהסדר שבשיטת "מונה
נטו" לא יוכל לעבור בעתיד לכל הסדר אחר שתקבע הרשות.
על אף האמור לעיל ,יחולו ההוראות הבאות:
(א) הצרכן יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת ועל פי שיקול דעתו
הבלעדי בהודעה מוקדמת בכתב של  30יום מראש ,והחברה תהא רשאית
לסיים ו/או להפסיק הסכם זה בהתאם לאמור בסעיף  7להסכם זה ו/או
בהתאם לאמור בכל דין.
(ב) מובהר כי החלפת צרכנים בהתאם לאמות המידה תהווה סיום ההסכם עם
הצרכן ,כאמור באמות המידה ובסעיף  10להלן.

 .3הצהרות והתחייבויות הצרכן
הצרכן מצהיר כי המתקן  ,שבמקום הצרכנות הרשום על שמו ,וכל הציוד החשמלי הנלווה לו,
מתאים והותקן על פי כל כללי הבטיחות ולחוק החשמל התשי"ד  1954 -ותקנותיו ,כל תקן
ישראלי ו/או תקן אחר המאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ,הוראות חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה 1965-ותקנותיו ,אמות המידה ,וכל נוהל של חברת החשמל הרלוונטי לנושא; וכי יש
בידו כל ההיתרים התקפים הנדרשים עפ"י כל דין להתקנתו ולהפעלתו של המתקן ,לרבות
היתר בניה או היתר לעבודה מצומצמת וטופס  ,4אשר ניתנו מכוח חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה 1965-ותקנותיו וכן היתר הפעלה ממשרד האנרגיה והמים.
הצרכן מתחייב להחזיק בהיתרים ואישורים האמורים כשהם תקפים לכל משך תקופת
ההסדר ולהודיע לחברה מיידית ,בכל מקרה שיחול שינוי בהיתר ו/או אישור כאמור ו/או בכל
מקרה בו יישלל ממנו ו/או יותלה מי מההיתרים ו/או האישורים המפורטים לעיל.

 .4המתקן
 .4.1הצרכן מצהיר כי המתקן הותקן במקום הצרכנות הרשום על שמו (בכתובת:
___________________________________________________________ )
הינו בהספק מותקן שאינו עולה על ______קו"ט (במילים ___________ :קו"ט)
והוא פועל בסנכרון לרשת ,וכן הוא בעל כל ההגנות הנדרשות ,הכל בהתאם להנחיות
וההוראות הטכניות שנמסרו לו על ידי החברה ,ועל פי כל דין.
כן מצהיר ומתחייב הצרכן ,כי המתקן עומד בכל הדרישות והתנאים הטכניים
והאחרים המופיעים באמות המידה ,ובכלל זה באמת מידה  ,200או בכל אמת מידה
שתבוא במקומה.
4.2

הצרכן מתחייב שלא לבצע כל שינוי בהספק המותקן של המתקן ובהגנות המותקנות בו
מבלי לקבל אישור מראש ובכתב מאת החברה.
הצרכן מתחייב לייצר אנרגיה במתקן בטכנולוגית האנרגיה המתחדשת שאושרה לו ע"י
החברה ,בהתאם להוראות אמות המידה וכל דין.

4.3

ביצע הצרכן שינוי כלשהו בהספק המותקן של המתקן ,או בהגנות המותקנות בו ,בניגוד
להוראות סעיף זה ו/או כל דין ,החברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם ,ללא התראה
מוקדמת ובתנאי שקיימת סכנה מיידית לגרימת נזק לגוף ו/או לרכוש.
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בכל מקרה שאין בו סכנה כאמור ,והתקיימו נסיבות סעיף זה תהיה זכאית החברה
לבטל ההסכם ,בכפוף למתן התראה בכתב ומראש לצרכן של  7ימים.
בוצע במתקן שינוי המאפשר לצרכן קבלת טובת הנאה שלא כדין ,יחולו בהתאמה
הוראות אמות מידה  16ו , 24-או כל אמות ממידה שיבואו במקומן ,או בנוסף להן וכן
הוראות כל דין רלוונטי אחר.
4.4

הצרכן מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמתקן שולב ברשת על סמך הבקשה שהגיש על פי
אמות המידה על כל ההצהרות ,הנתונים ,הפרטים והמצגים שמופיעים בה ובנספחיה,
וידוע לו כי החברה תהיה רשאית לבטל ההסכם ו/או לנתק המתקן מרשת החשמל.
בכל מקרה ובו יתברר לחברה כי הבקשה אושרה בטעות של מי מהצדדים להסכם ו/או
של צד שלישי ו/או בניגוד לתנאי אמות המידה ו/או החלטות הרשות ו/או כל דין ו/או
במקרה ויתברר כי במועד אישור הבקשה לא הייתה מכסה פנויה למתקן ו/או בכל
מקרה בו יתברר כי הבקשה הוגשה ואושרה ע"י החברה על סמך הטעייה של הצרכן
ו/או מי מטעמו את החברה ו/או מי מטעמה ,ו/או על סמך טעות עליה ידעו הצרכן ו/או
מי מטעמו ,ו/או שהיה עליהם לדעת עליה ,ו/או על סמך טעות שלא הייתה ידועה לצרכן
ו/או מי מטעמו.
אין באמור לעיל כדי למנוע מהחברה לבטל ההסכם ו/או לנתק המתקן מהרשת בהתאם
להוראות כל דין.

4.5

המתקן יחובר לרשת מתח _________ בחיבור תלת-פאזי.

 .5בדיקות תקופתיות
באחריות הצרכן לבצע בדיקות תקופתיות למתקן ולכל מערכות ההגנה שלו ,לפי כל דין.
הצרכן לא יבצע כל שינוי בהספק המותקן של המתקן.
כל שינוי בהגנות המותקנות במתקן ,מחייב קבלת אישור מראש ובכתב מאת החברה.
עם הדיווח על הבקשה לשינוי כאמור ,יתאם הצרכן עם החברה מועד לביצוע בדיקה של
המתקן על ידי חברת החשמל ,על חשבונו של הצרכן ,בהתאם לתעריפים הקבועים באמות
המידה ובלוחות התעריפים המצורפים לה .השינוי המבוקש ע"י הצרכן במתקן יתאפשר רק
בכפוף לקבלת אישור החברה בכתב ומראש לביצוע השינוי ומעבר בדיקת המתקן בהצלחה.
5א' .מונים ללקוחות תעו"ז  -מונה נטו רגיל
במסגרת ההסדר יותקן מונה צריכה דו-כיווני במקום הצרכנות ,המתאים לתעו"ז במקום
מונה הצריכה הקיים שעל שם הצרכן ,אשר ימנה את כמות הקוט"ש הזורמים לרשת החשמל.
בנוסף ,יותקן במקום הצרכנות שעל שם הצרכן מונה ייצור ,כאמור באמות המידה ,אשר ימנה
את כמות החשמל המיוצרת במתקן.
ההתחשבנות כאמור בסעיף  6להלן ,תיעשה על בסיס קריאות המונים האמורים.
כל אמות המידה בקשר להתקנת מונים ,מניה ומערכות מדידה יחולו על הצדדים.
5ב' .מונים ללקוחות בתעריף אחיד  -מונה נטו פשוט
במסגרת ההסדר יותקן מונה צריכה דו-כיווני במקום הצרכנות ,במקום מונה הצריכה הקיים
שעל שם הצרכן ,אשר ימנה את כמות הקוט"ש הזורמים לרשת החשמל.
לפי בקשת הלקוח ,לא יותקן במקום הצרכנות מונה ייצור ,וכל ההתחשבנות בגין הייצור
במתקן תבוצע ע"פ ערכים נורמטיביים ,כפי שנקבעו באמות המידה ,ולא ע"פ מנייה בפועל.
ההתחשבנות כאמור בסעיף  7להלן ,תיעשה על בסיס קריאות המונה האמור.
כל אמות המידה בקשר להתקנת מונים ,מניה ומערכות מדידה יחולו על הצדדים.
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 .6התחשבנות ללקוחות תעו"ז – מונה נטו רגיל
התמורה בגין ההסדר ומילוי התחייבויות הצרכן לפי הסכם זה תחושב על פי אמות המידה,
ולוחות התעריפים שיצורפו לה ,ועל בסיס קריאה בפועל של מונה הצריכה התעו"זי הדו כיווני
ושל מונה הייצור.
יובהר ויודגש ,כי בכל מקרה הצרכן -בעל המתקן לא ייהנה ולא יהיה זכאי לכל זיכוי כספי
בגין הייצור במתקן הייצור שלו ,בהתאם לקבוע באמות המידה ובהסדר.
הצרכן -בעל המתקן ישלם מידי תקופת חשבון בגין כל קוט"ש מיוצר במתקן את תעריף
איזון רשת ,כפי שנקבע על-ידי הרשות ויתעדכן מעת לעת ,ואת תעריף הגיבוי ארוך הטווח,
ככל שייקבע ע"י הרשות ובסכום שייקבע ע"י הרשות ויתעדכן מעת לעת.
הצרכן -בעל המתקן ישלם מידי תקופת החשבון בגין האנרגיה שזרמה לרשת ונצברה כקרדיט
לזכותו את תעריף השימוש ברשת ,כפי שנקבע ע"י הרשות ויתעדכן מעת לעת.
כן ישלם הצרכן -בעל המתקן את התעריף בגין צריכת החשמל במקום הצרכנות שרשום על
שמו ,וכן את התוספת לתשלום הקבוע ,הכל כאמור באמות המידה ולוחות התעריפים
המצורפים להן ,כפי שמפרסמת הרשות ומעדכנת מעת לעת.
הצרכן -בעל המתקן יקבל מידי שנה דוח ,המפרט את היקף הקרדיט הנצבר לטובתו ואת
השימושים שנעשו בו ,בין היתר ,לטובת קיזוז מחשבונות החשמל שלו או של צרכנים אחרים,
והכל לפי בקשות שהגיש לחברה במהלך השנה (הבקשה להעביר קרדיט לאחר תכלול פירוט
אחוזים מדויקים מסה"כ האנרגיה המוזרמת לרשת ,שהצרכן מבקש לקזז מחשבונותיו
ומחשבונות של צרכנים אחרים).
6.1

כאשר היקף הייצור מן המערכת עולה על היקף הצריכה –
דהיינו ,הצרכן מספק חשמל לרשת ,ייזקף לזכות הצרכן קרדיט.
הקרדיט יחושב על-פי תעריף התעו"ז בהתאם למתח האספקה של הצרכן ,בניכוי
עלויות תעריפי גיבוי ארוך טווח ,תעריפי איזון רשת ותעריפי שימוש ברשת ,כפי שנקבעו
על-ידי הרשות ויתעדכנו מעת לעת.
הקרדיט יועבר ,תוך הפעלת מנגנון הקיזוז לחשבון החשמל של הצרכן לתקופה
העוקבת ,או לבקשת הצרכן לצרכן אחר ,בכפוף לאמור להלן.
אם הקרדיט מועבר (בכפוף למתן הודעה בכתב ומראש לחברה) לצרכן אחר ,הוא יחושב
על-פי עלות הייצור ,בניכוי עלויות גיבוי ואיזון רשת ,כפי שנקבעו על-ידי הרשות
ויתעדכנו מעת לעת.
יובהר כי העברת קרדיט לצרכן אחר תתאפשר רק כנגד מתן הודעה בכתב ומראש
לחברה ,תוך ציון בהודעה לטובת מי יועבר הקרדיט (באחוזים מדויקים מסך האנרגיה
המוזרמת לרשת) ,וכן כל פרט רלוונטי אחר לדרישת החברה ,וכן בכפוף להמצאה
מראש של רישיון כדין שניתן ע"י הרשות באישור וחתימת שר האנרגיה והמים.
בנוסף מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כל סכום הקרדיט חייב בניכוי מס במקור על פי
הוראות פקודת מס הכנסה וכל דין (הן קרדיט המשמש את בעל המתקן והן קרדיט
המועבר לאחר) ,על-פי שיעור המס החל על בעל המתקן ,וכפי שיתעדכן מעת לעת.
מובהר כי החברה תנכה מחשבון החשמל של בעל המתקן ,או של צרכן אחר אליו בחר
בעל המתקן להעביר את הקרדיט שצבר ,את שיעור הקרדיט בניכוי במקור של סכום
המס ,בשיעור החל על בעל המתקן.
כמו כן מובהר בזאת כי הקרדיט ינוכה ממרכיב הצריכה כולל מע"מ המופיע בחשבונית
הצריכה.

6.2

כאשר היקף הצריכה עולה על היקף הייצור –
דהיינו ,הצרכן צורך חשמל מהרשת ,הצרכן יחויב בגין החשמל הנצרך מהרשת בהתאם
לתעריף התעו"ז בעונה ובמש"ב המתאים (לאחר הפעלת מנגנון הקיזוז במידת הצורך),
בתוספת ה תשלום הקבוע והתוספת לו ,כפי שנקבעו ע"י הרשות וכפי שיעודכנו מעת
לעת.
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יובהר ,כי על כל קוט"ש המיוצר במתקן הייצור ונצרך במקום הצרכנות בשעות אלה,
הצרכן יחויב בעלויות תעריפי גיבוי ארוך טווח ובתעריף איזון רשת.
6.3

קרדיט שלא מומש במהלך תקופת חשבון ימומש בתוך תקופה שלא תעלה על שנתיים,
שאם לא כן תאפס החברה את הקרדיט שנוצר בתקופת חשבון זו.

6.4

עוד יובהר ,כי כתנאי לשימוש בקרדיט ,על בעל המתקן להעביר חשבונית (מס או
אחרת) ערוכה על-פי כל דין ,בהתאם להמלצת חשבון שתוגש לו על-ידי חברת החשמל.
הזיכוי/קיזוז בחשבון החשמל יתבצע בפועל רק לאחר קבלת חשבונית מתאימה
במשרדי חברת החשמל ערוכה כדין לטובת חברת החשמל (פרט לעוסקים המדווחים על
בסיס מזומן ,כאמור בחוק מס ערך מוסף).

6.5

יובהר ,כי ,כאמור ,כל סכום הקרדיט חייב בניכוי מס במקור (הן קרדיט המשמש את
בעל המתקן והן קרדיט המועבר לאחר) ,על-פי שיעור המס החל על בעל המתקן ,וכפי
שיתעדכן מעת לעת.
מובהר בזאת כי מחשבון החשמל של בעל המתקן ,או של צרכן אחר אליו בחר בעל
המתקן להעביר את הקרדיט שצבר ,ינוכה שיעור הקרדיט בניכוי סכום המס ,בשיעור
החל על בעל המתקן .
על בעל המתקן להגיש אישור מתאים מידי שנה ,ולעדכן את המחוז המטפל בחברה
לגבי כל שינוי שחל בחבות ניכוי המס במקור שלו.
יודגש ,כי במקרה שלא יוגש אישור מתאים ע"י הצרכן לגבי שיעור ניכוי מס במקור,
ייגבה מס במקור בשיעור  ,30%על-פי תקנה (2ב) ו( -ג) לתקנות מס הכנסה (ניכוי
מתשלומים בעד שירותים או נכסים) התשל"ז –  1976ו/או בשיעור אחר כפי שיקבע
בהוראות כל דין.

 .7התחשבנות ללקוחות בתעריף אחיד – מונה נטו פשוט
התמורה בגין ההסדר ומילוי התחייבויות הצרכן לפי הסכם זה תחושב על פי אמות
המידה ,ולוחות התעריפים שיצורפו לה בכל הקשור לעדכון הסדרת מונה נטו ביחס
לצרכנים בתעריף אחיד ,ועל בסיס קריאה בפועל של מונה הצריכה הדו כיווני.
יובהר ויודגש ,כי בכל מקרה הצרכן -בעל המתקן לא ייהנה ולא יהיה זכאי לכל זיכוי כספי
בגין הייצור במתקן הייצור שלו ,בהתאם לקבוע באמות המידה ובהסדר.
הצרכן -בעל המתקן ישלם מידי תקופת חשבון את תעריף האיזון הנורמטיבי ,כפי שנקבע
על-ידי הרשות ויתעדכן מעת לעת ,ואת תעריף הגיבוי ארוך הטווח ,ככל שייקבע ע"י
הרשות ובסכום שייקבע ע"י הרשות ויתעדכן מעת לעת.
הצרכן -בעל המתקן ישלם מידי תקופת החשבון בגין האנרגיה שזרמה לרשת ונצברה
כקרדיט לזכותו את תעריף השימוש ברשת ,כפי שנקבע ע"י הרשות ויתעדכן מעת לעת.
כן ישלם הצרכן -בעל המתקן את התעריף בגין צריכת החשמל במקום הצרכנות שרשום על
שמו ,וכן את התוספת לתשלום הקבוע ,הכל כאמור באמות המידה ולוחות התעריפים
המצורפים להן ,כפי שמפרסמת הרשות ומעדכנת מעת לעת.
הצרכן -בעל המתקן יקבל מידי שנה דוח ,המפרט את היקף הקרדיט הנצבר לטובתו ואת
השימושים שנעשו בו לטובת קיזוז מחשבונות החשמל שלו.
7.1

כאשר היקף הייצור מן המערכת עולה על היקף הצריכה –
דהיינו ,הצרכן מספק חשמל לרשת ,ייזקף לזכות הצרכן קרדיט.
הקרדיט יחושב על-פי תעריף אחיד בהתאם לתעריף האחיד שחל על הלקוח ,בניכוי
עלויות תעריפי גיבוי ארוך טווח ,תעריפי איזון רשת ותעריפי שימוש ברשת ,כפי
שנקבעו על-ידי הרשות ויתעדכנו מעת לעת.
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הקרדיט יועבר ,תוך הפעלת מנגנון הקיזוז לחשבון החשמל של הצרכן לתקופה
העוקבת.
בנוסף מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כל סכום הקרדיט חייב בניכוי מס במקור על פי
הוראות פקודת מס הכנסה וכל דין ,על-פי שיעור המס החל על בעל המתקן ,וכפי
שיתעדכן מעת לעת.
מובהר כי החברה תנכה מחשבון החשמל של בעל המתקן את שיעור הקרדיט בניכוי
במקור של סכום המס ,בשיעור החל על בעל המתקן.
כמו כן מובהר בזאת כי הקרדיט ינוכה ממרכיב הצריכה כולל מע"מ ,המופיע
בחשבונית הצריכה.
7.2

כאשר היקף הצריכה עולה על היקף הייצור –
דהיינו ,הצרכן צורך חשמל מהרשת ,הצרכן יחויב בגין החשמל הנצרך מהרשת
בהתאם לתעריף האחיד (לאחר הפעלת מנגנון הקיזוז במידת הצורך) ,בתוספת
התשלום הקבוע והתוספת לו ,כפי שנקבעו ע"י הרשות וכפי שיעודכנו מעת לעת.

7.3

קרדיט שלא מומש במהלך תקופת חשבון ימומש בתוך תקופה שלא תעלה על
שנתיים ,שאם לא כן תאפס החברה את הקרדיט שנוצר בתקופת חשבון זו עבור
מונה נטו בתעריף תעו"ז ,ותבצע זיכוי כספי בהתאם לרכיב הייצור הנורמטיבי עבור
מונה נטו בתעריף אחיד.

7.4

עוד יובהר ,כי כתנאי לשימוש בקרדיט ,על בעל המתקן להעביר חשבונית (מס או
אחרת) ערוכה על-פי כל דין ,בהתאם להמלצת חשבון שתוגש לו על-ידי חברת
החשמל .הזיכוי/קיזוז בחשבון החשמל יתבצע בפועל רק לאחר קבלת חשבונית
מתאימה במשרדי חברת החשמל ערוכה כדין לטובת חברת החשמל (פרט לעוסקים
המדווחים על בסיס מזומן ,כאמור בחוק מס ערך מוסף).

7.5

יובהר ,כי כאמור ,כל סכום הקרדיט חייב בניכוי מס במקור ,על-פי שיעור המס החל
על בעל המתקן ,וכפי שיתעדכן מעת לעת.
מובהר בזאת כי מחשבון החשמל של בעל המתקן ,ינוכה שיעור הקרדיט בניכוי
סכום המס ,בשיעור החל על בעל המתקן .
על בעל המתקן להגיש אישור מתאים מידי שנה ,ולעדכן את המחוז המטפל בחברה
לגבי כל שינוי שחל בחבות ניכוי המס במקור שלו.
יודגש ,כי במקרה שלא יוגש אישור מתאים ע"י הצרכן לגבי שיעור ניכוי מס במקור,
ייגבה מס במקור בשיעור  ,30%על-פי תקנה (2ב) ו( -ג) לתקנות מס הכנסה (ניכוי
מתשלומים בעד שירותים או נכסים) התשל"ז –  1976ו/או בשיעור אחר כפי שיקבע
בהוראות כל דין.

 .8הפרות וסעדים
על אף האמור בסעיף  2לעיל ,בנוסף לכל המקרים האחרים בהם חברת החשמל רשאית
לבטל ולסיים את ההסכם על פי כל דין ,לחברה תהיה הזכות לבטל הסכם זה בכל אחד מן
המקרים הבאים:
 .8.1במקרה ועל-פי הוראות כל דין חברת החשמל תהיה מנועה מלעמוד בהוראות הסכם
זה ,לרבות עקב אי הארכת רישיונה עד לתום התקופה האמורה ואי קבלת רישיון
מתאים חלופי ,אזי תקופת ההסכם תסתיים במועד בו תהיה לחברת החשמל מניעה
חוקית כאמור.
 .8.2במקרה בו הצרכן לא עמד בדרישות הדין בכל הקשור לאופן ההפעלה והתחזוקה של
המתקן ו/או במקרה והפר את הוראות סעיפים  ,4.3 ,4.2 ,4.1 ,3ו 5-להסכם שייחשבו
להפרות יסודיות של ההסכם לכל דבר ועניין.
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 .8.3בהתקיים הנסיבות האמורות בסעיף  4.4להסכם.
 .8.4בהתקיים אחת ו/או יותר מהעילות הקבועות בדין לרבות באמות המידה ו/או בתקנות
משק החשמל (כללים ,תנאים ומקרים להפסקת אספקת חשמל) ,תשס"ג ,2003 -לביצוע
הפסקת אספקת החשמל ולניתוק אספקת החשמל במקום הצרכנות.
 .8.5מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ,במקרה בו המתקן ,או חלק ממנו ,גורמים,
במישרין או בעקיפין ,להפרעות ברשת (הפרעות הגורמות לחריגה מהנדרש) ,וזאת
בתנאי שחברת החשמל פנתה אל הצרכן בכתב בבקשה כי יתקן את הגורם להפרעה
וחלפו  14יום ממועד פנייתה אל הצרכן  ,והצרכן לא ביצע את התיקון הנדרש כאמור.
 .8.6הצרכן אינו מאפשר גישה חופשית למי מהמונים ו/או כל ציוד אחר של החברה הנמצא
בחצריו.
מוסכם כי ביטול ההסכם ע"י החברה מכל אחת ואחת מהסיבות המנויות לעיל כפוף למתן
התראה לצרכן בכתב ומראש של  7ימים ,למעט לעניין סעיף  7.5שעל פיו תינתן התראה בכתב
לצרכן של  14יום מראש .על אף האמור לעיל ,בהתקיים הנסיבות שבסעיף  7.1לעיל ו/או
במקרה והפרת מי מסעיפי ההסכם ו/או הדין ע"י הצרכן עלולה לגרום לנזק מיידי לגוף ו/או
לרכוש ו/או לסכנה בטיחותית מיידית לרשת החשמל ,תהא רשאית החברה לבטל ולסיים
ההסכם ללא צורך במתן התראה מראש ובכתב כאמור ,בכפוף להוראות כל דין.
חדלה להתקיים העילה לביטול ההסכם ,רשאית החברה להמשיך את ההסכם עם הצרכן,
ולעניין חישוב תקופת ההסכם ,תילקח בחשבון גם התקופה בה הופסק/הושהה ההסכם.מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,תהא רשאית החברה לנקוט בכל סעד העומד לרשותה על פי כל דין,
במקרה של הפרת ההסכם ע"י הצרכן.

.9

אחריות וביטוח
 9.1הצרכן יישא באחריות מלאה ובלעדית בגין כל תקלה ו/או פגיעה ו/או נזק מכל מין ו/או
סוג שהוא (גוף או רכוש) בין ישיר או עקיף ,שייגרמו למתקן ו/או למתקן הפרטי ו/או
למתקנים המשותפים ו/או למתקני החברה ו/או למתקני צד ג' ו/או לכל צד ג' שהוא,
כתוצאה מרשלנות ו/או הפרת חובה חקוקה ו/או הפרת הוראות ההסכם ו/או כתוצאה
מתחזוקה כושלת ו/או הפעלה לא נכונה ,לרבות כיול לא נכון ,של הציוד ו/או המתקנים
שבחצרי הצרכן ,ע"י הצרכן ו/או מי מטעמו ,ו/או בשל כשל ו/או תקלה שהתרחשה
במערכות ההגנה במתקן של הצרכן.
בכל מקרה של תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה בגין תקלה
ו/או פגיעה ו/או נזק ,בנסיבות בהן הצרכן אחראי לנזק ו/או הפגיעה ו/או התקלה
כאמור לעיל ,ישפה הצרכן את החברה במלוא סכום חבותה הן לפי פס"ד והן לפי פשרה
או לפי כל הסכם או הסדר ,לרבות הוצאות משפט ,מיד עם דרישתה הראשונה של
החברה בכתב ,ובלבד שניתנה לצרכן הודעה על התביעה/דרישה ,ניתנה לו האפשרות
להתגונן בפניה ונתקבל אישורו המוקדם לכל פשרה ,הסכם או הסדר שיושג עם התובע.
9.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל מקרה של ניתוק המתקן מרשת החשמל מכל
סיבה שהיא ,לא תשא החברה באחריות כלפי הצרכן בשל נזק ו/או תקלה למתקן ו/או
למתקן הפרטי ו/או לכל הפסד אחר שייגרם לצרכן ו/או מי מטעמו.

9.3

הצרכן יהיה אחראי לרכוש ביטוח מתאים לכיסוי חבויותיו על פי דין ,על פי שיקול
דעתו ,ולדאוג לחידוש הביטוחים כך שיהיו בתוקף לכל תקופת ההסכם.

9.4

הצרכן מתחייב לבדוק התאמת כשירות המתקן לעבודה עם מתקני חשמל אחרים
הנמצאים בחצר הצרכן.
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.10

החלפת צרכנים
 10.1החברה תבצע החלפת צרכנים לפי אמות המידה על פי פניה של הצרכן שבהסדר
("הצרכן היוצא") והצרכן החדש ("הצרכן הנכנס").
 10.2מובהר בזאת כי החלפת צרכנים תביא לסיום מיידי של הסכם זה ,וכי הצרכן הנכנס
(שיירשם כצרכן רשום במקום הצרכנות) יוכל להמשיך את ההסדר באותם תנאים,
ובתנאי שיחתום על הסכם מול חברת החשמל וימציא את כל המסמכים הדרושים
לחברה לשם ביצוע ההחלפה בהתאם להוראות אמות המידה וכל דין.

 .11שונות
 11.1שום ויתור ,הימנעות מפעולה או מתן אורכה מצד מי מהצדדים להסכם זה כלפי הצד
האחר ,או אי שימוש בזכות מהזכויות המוקנות לצד כלשהו בהסכם ,לא ייחשב
כוויתור על זכויות מי מהצדדים ולא יהוו תקדים ולא ישמשו מניעה לכל תביעה או
טענה מצד מי מהצדדים להסכם ,כלפי הצד השני.
 11.2למען הסר ספק מובהר בזאת כי הסכם זה נחתם בכפוף להוראות כל דין ובכלל זה
הוראות החקיקה הרלבנטית בתחום החשמל לרבות חוק החשמל ,התשי"ד – 1954
ותקנותיו ,חוק משק החשמל ,התשנ"ו ,1996-התקנות ,הכללים ואמות המידה שהוצאו
מכוחו ,וכי עם פרסום החלטה חדשה בנדון של הרשות ו/או עדכון אמות המידה ע"י
הרשות ו/או פרסום כללים ע"י שר האנרגיה והמים ו/או הנחיות ו/או נהלים מחייבים
במסגרת סמכותו החוקית של השר האמור ,ההסכם יעודכן בסעיפים בהם לא תהיה
התאמה להחלטה ו/או לאמות המידה החדשות של הרשות ו/או לכללים ו/או להנחיות
ו/או לנהלים החדשים של השר ,ובכל מקרה יגברו הוראות הדין המעודכנות על האמור
בהסכם ,גם אם טרם עודכנו הוראות ההסכם.
 11.3למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין בהסכם זה כדי לבוא ,לייתר או לפגוע בכל חבות
של הצרכן על פי כל דין ,לרבות הוראות הדינים הקשורים לבטיחות ,חשמל ואיכות
הסביבה.

. 12

הודעות
כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה כמפורט בכותרת הסכם זה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם כי כל הודעה בכתב שתשלח בדואר רשום על ידי אחד
מהצדדים לנציג משנהו לפי כתובתו תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום  72שעות מעת
מסירתה למשלוח.
הצדדים מתחייבים לעדכן זה את זה בכתב ,במקרה של שינויים בפרטים המופיעים לעיל.
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ולראיה באו הצדדים על החתום

____________
הצרכן

_____________________________
חברת החשמל לישראל בע"מ

(במידה והצרכן הוא תאגיד :אישור חתימה)

הנני _______________________ ,עו"ד מאשר בזה כי ביום _____________ התייצבו במשרדי
ברחוב __________________ ,ב_____________.
ה"ה מר ____________________ נושא ת.ז .מס' _____________ ומר __________________
נושא ת.ז .מס' __________________ ולאחר שזיהיתי את הנ"ל לפי מס' ת.ז .הנ"ל חתמו בפני על
הסכם זה .הריני מאשר כי ה"ה הנ"ל הינם מורשי החתימה של (שם הצרכן) מס' עוסק/ח.פ.
_____________
וכי הם מוסמכים לחתום בשמו של הצרכן ולחייב אותו לכל דבר ועניין.

_______________
חתימה עו"ד וחותמת

