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U9.1.2017מיום  508  'חשמל ישיבה מסה רשות 

Uאמת מידה חשבון חשמל רכוש משותף – )1122( 1 'החלטה מס 
 

 רשות בזאת קובעת, דין כל לפי סמכויותיה ויתר, 1996 – ו"התשנ, החשמל משק חוק לפי לסמכויותיה בהתאם

 :כדלקמן") הרשות: "להלן( החשמל

חשבון חשמל רכוש ": חדשה 29תיקבע אמת מידה , אשר בוטלה, "הגדרות" 29במקום אמת מידה    .1

 :ולשונה כדלקמן "משותף

  -באמת מידה זו 

 .1969-ט"תשכ, לחוק המקרקעין 52כהגדרתו בסעיף   -בית משותף 

 .בבנייןרים יחיבור המיועד לצורכי כלל הדי -חיבור ציבורי 

הרשום על שם ועד , לבקשת נציגות בית משותף יגיש ספק שירות חיוני את חשבון החשמל .1

לתשלום במסגרת , רכוש משותף -או את חשבון החשמל המוגש עבור צריכת החשמל , הבית

ה בשווה ועור השתתפות קבוע המחולק שויבשהמשותף חשבונות החשמל של הדיירים בבית 

 :יינתן בכפוף לתנאים הבאיםהשירות . בין הדיירים

 .נרשמת באמצעות מונה נפרד של החיבור הציבוריצריכת החשמל  .א

 .משותף רשומים כצרכנים בפנקסי ספק שירות חיוניההדיירים בבית כל  .ב

או החלטת , המצאת תקנון הבית המשותף פק שירות חיוניידרוש ס ,לצורך קבלת השירות .2

הצרכנים , שיעור השתתפות אחיד של הדייריםתקנון הקובע תיקון ה אסיפת דיירים על

נוסח הבקשה לקבלת בנוסף ידרוש ספק שירות חיוני . חשבון החשמלתשלום ב, הרשומים

לרבות צירוף החלטת אספת דיירים המאשרת , לאמת מידה זו' מופיע בנספח אההשירות 

 .קבלת שירות זה

תוחל אמת , ל סיבה שהיאמכ, המנותק לפרק זמן של שנה לפחותבמקרה של חיבור ציבורי  .3

ספק  ידי-להמידה באופן מנדטורי כך שחשבונות החשמל של החיבור הציבורי יוגשו לתשלום ע

אמור מבלי לגרוע מה. רים בבית המשותףיבמסגרת חשבונות החשמל של הדי, שירות חיוני

אלא הדיירים שווה בין לק באופן וחי התשלום , 1969-ט"תשכ, לחוק המקרקעין) א(58בסעיף 

זה סעיף לעניין . אם יוכח לספק השירות החיוני כי תקנון הבית המשותף קובע חלוקה אחרת

 .לעיל 1בסעיף לא יחולו תנאי השירות הקבועים 

לרבות ניתוק  יחולו הוראות אמות המידה ,המצטרפים לשירות, על חשבונות הצרכנים .4

 .האספקה במקרה של אי תשלום

 .לעיל 2בסעיף לנוהל השירות הקבוע בקשה לביטול השירות תוגש בהתאם  .5
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בהתאם לקבוע באמת , הרשום על שם ועד הבית, ספק שירות חיוני יגיש את חשבון החשמל .6

התשלום הקבוע יכלול  .ה בשווה בין הדייריםובחיוב התשלום הקבוע אשר יחולק שוו, מידה זו

 .ו למעט מרכיבי הפקת חשבון ושליחתו לצרכןביאת כל מרכי

 

על היקף הטמעת השירות הקבוע באמת מידה זו ועל , אחת לחצי שנה, חיוני ידווח לרשותספק שירות  .2

על היקף , אחת לחצי שנה, ידווח ספק שירות חיוני, בנוסף. השפעתו על כמות הניתוקים ברכוש ציבורי

 .בקשות ההצטרפות להסדר אשר לא עמדו בתנאים והטעמים המפורטים לסירוב

 

על קיומו של , במהלך השנה ועד כניסת אמת המידה לתוקףספק שירותי חיוני יודיע לכלל הצרכנים  .3

 .לחשבונות החשמל כצרופה, פעמייםההודעה תופק לצרכנים . המוצע באמת מידה זו השירות

 

 . 1.12.2017מועד כניסת אמת המידה לתוקף הינו  ביום : תחילה .4

 

 

Uביאורים: 

רים עלה יבין הדישל הרכוש המשותף חשבון החשמל  הצורך בשירות חלוקת - הוולונטריתהתחולה  .1

לאחר הגשת בקשה  מנגנון שיאפשר לקבל את השירות נקבעמתלונות ציבור שהגיעו אל הרשות ובהתאם 

לאמת המידה  מצורף .1969-ט"תשכ, בחוק המקרקעיןהקבועות בהתחשב בהוראות ו לספק השירות החיוני

 .לרשות הצרכנים המבקשים לקבל את השירות או לבטלו שיעמוד טופסכנספח 

מכל , תקופה של למעלה משנהלהחשמל מנותק  לחיבור ציבורי שבובנוגע מוצעת  -התחולה המנדטורית  .2

בשווה בין הדיירים אלא אם יוכח לספק השירות החיוני כי תקנון  באופןהתשלום  יחולק  .סיבה שהיא

רה זה תחולת השירות באופן מנדטורי תאפשר לצמצם באופן במק. הבית המשותף קובע חלוקה אחרת

מחוברים מקלטים וחדרי מדרגות היהיו א שלאזרחים מקרה חירום בל ץמשמעותי את החשש מפרו

 .לאספקת חשמל

כיון שמדובר בשירות חדש הדורש התאמת מחשוב של ספק השירות  1.12.2017מועד התחילה נקבע ליום  .3

 .החיוני
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Uרכוש משותף -חשבון חשמל "הגשת בקשה לשירות  - 29מידה לאמת ' נספח א " 

 

 :נא לסמן

רכוש  -חשבון חשמל"את השירות  UלקבלUמבקשים __ ֹ_______בכתובת , החתומים מטה, אנו
יצורף לחשבונות  בחיבור הציבוריכך שחשבון החשמל המוגש עבור צריכת החשמל " משותף

 בחלקים שווים, הצרכנים הרשומים בבנין, החשמל של כל הדיירים

רכוש  -חשבון חשמל"את השירות  UלבטלUמבקשים __ ֹ_______בכתובת , החתומים מטה, אנו
צורף יפסיק להיות מ בחיבור הציבוריכך שחשבון החשמל המוגש עבור צריכת החשמל " משותף

 .בחלקים שווים, הצרכנים הרשומים בבנין, הדייריםלחשבונות החשמל של כל 

 

מצורף תקנון , בנוסף .לבקשה זומצורפת א והיבקשת שירות זו חייבת בהחלטת אסיפת דיירים 
הקובע שיעור השתתפות אחיד , או החלטת אסיפת הדיירים על תיקון התקנון, הבית המשותף

 .בתשלום חשבון החשמל, הצרכנים הרשומים, של הדיירים

כצרכנים , הגרים בו בפועל, ידוע לנו שלצורך קבלת השירות רשומים כלל הדיירים בבניין
 . לא ניתן לקבל את השירות, בחברת החשמל ושללא רישום כזה

 :להלן רשימות הדיירים בבניין ופרטיהם, לקבלת השירות

 מספר מונה מספר חוזה שם משפחה שם פרטי

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

טופס מתוך (ב בקשת צרכן לרישום "מצ, ככל שנמצא צרכן שאינו רשום. נא לבצע רישום צרכן* 
 ).ספק שירות חיוניאתר האינטרנט של 


