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 *2018-כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני(, תשע"ח

, קבעה רשות 1996-לחוק משק החשמל, התשנ״ו 33-( ו2)30)ד(, 17בתוקף סמכותה לפי סעיפים  
החשמל ספר אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני כמפורט 
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, אשר במהלכו הופסקה אספקת 124אירוע, שאינו ״מצב חריג״ כהגדרתו באמת מידה  –״ אירוע חריג״
צרכנים לפחות, או אירוע של תקלה מחשובית או  20,000-להחשמל ברציפות למשך שמונה שעות או יותר 

 תפעולית נרחבת אצל ספק שירות חיוני המונעת מספק שירות חיוני אפשרות למתן שרות לצרכנים;

מסמך המיישם את החלטות הרשות לגבי יצרן פרטי ואשר כולל, בין היתר, תעריפים  –״ אישור תעריף״
כוח עליון וביטוח, אחריות, דלק חליפי ותעריפים ליצרן בעד  הנובעים מההסדרים התעריפיים בנושאי

רכישת אנרגיה, רכישת זמינות ואנרגיה או רכישת שירותים נלווים, אם וכלל שהרשות תקבע את אלה, זאת 
נוסף על תשלומים ותעריפים החלים על היצרן לפי כל דין. מסמך זה ניתן על ידי יושב ראש הרשות והוא 

 ות הכלולות בו;מתעדכן לפי ההורא

 אמפר )קו״א(;-וולט-יחידת זרם בסיסית המשמשת להמרה ליחידות קילו –״ אמפר״

לרבות אחד מאלה: הוראת קבע בבנק, כרטיס אשראי, המחאות דחויות, שוברים  –״ אמצעי תשלום״
במזומן, תשלום חשבון צריכה בתדירות חד חודשית, פריסת החוב בחשבון הצריכה, או במונה תשלום 

 אש;מר

הערך הנמדד בקילוואט לשעה על ידי מונה המותקן על הדקי הגנראטור או  –״ אנרגיה מוזנת לרשת״
 בנקודת חיבור מיתקן ייצור לרשת לפי העניין ובהתאם לקבוע באמות מידה אלה;

 אנרגיה שהוזרמה על ידי יחידת ייצור לרשת של ספק שירות חיוני; –" אנרגיה מוזרמת לרשת"

אנרגיה שמקורה הבלעדי הוא אחד מאלה: שמש, רוח, מים, פסולת אורגנית, שפכים  –״ אנרגיה מתחדשת״
 או תופעת טבע אחרת;

-לתקנות החשמל )רישיונות(, התשמ״ה 7בודק כאמור בתקנה -בעל רישיון של חשמלאי –״ בודק מוסמך״
1985; 

 כהגדרת ״בניין״ בחוק התכנון והבנייה; –״ בניין״

 מחזיק במקרקעין;לרבות ה –״ בעל מקרקעין״

זרם החשמל שניתן לצרוך מהרשת או לספק לרשת בנקודה שבה מותקן מונה, מחושב  –״ גודל חיבור״
 אמפר;-וולט-ביחידות קילו

החלטה של ספק שירות חיוני שלא לבצע קריאת מונה בפועל לתקופת חשבון מסוימת,  –״ דילוג יזום״
 הנובעת מצרכי ספק השירות החיוני בלבד;

 הוספת יכולת האספקה לגודל חיבור קיים; –״ חיבורהגדלת ״
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ההספק החשמלי של יחידת הייצור, הנמדד בהדקי המחולל, בניכוי הספק הצריכה  –״ ההספק הנקי״
 העצמית של יחידת הייצור ובניכוי הפסדי השנאה, במגוואט;

 לרבות חשבון; –״ הודעה״

 שם גביית חוב של צרכן לספק שירות חיוני;הליכים משפטיים על פי דין ל –״ הליכי גבייה אזרחיים״

פריסת תשלום חובות של צרכנים בשל צריכת חשמל בתעריף ביתי במקומות צרכנות  –״ הסדרי תשלום״
 המשמשים למגורים, באחד מאמצעי התשלום;

 הסכם לרכישת גז טבעי בין יצרן לבין ספק גז טבעי; –״ הסכם גז״

יצרן מעמיד את כל היכולת הזמינה של יחידת הייצור לטובת שיטת העמסה שלפיה ה –" העמסה מרכזית"
 מנהל המערכת, ומנהל המערכת קובע את תכנית ההעמסה הפרטנית של יחידת הייצור;

שיטת העמסה שלפיה העמסת יחידת הייצור כולה או חלקה נקבעת על ידי היצרן  –" העמסה עצמית"
שור מנהל המערכת, ושאר היכולת הזמינה בהתאם להוראות פרק ו' לספר אמות המידה ובכפוף לאי

 מועמסת לרשת לפי החלטת מנהל המערכת;

הפסקה באספקת חשמל כתוצאה מפעולה יזומה של ספק שירות חיוני המבוצעת  –״ הפסקת חשמל״
 במיתקן חשמל של הספק או של היצרן;

לא אפשר גישה  אם צרכןלמעט  אי עמידת ספק שירות חיוני באמות מידה אלו –פרת אמות מידה" "ה"
 ;למיתקן חשמל של ספק שירות חיוני

תקלה שאינה צפויה מראש המשבשת את אספקת החשמל, המתחילה בהפסקתו של קו,  –״ הפרעה חולפת״
 קטע קו או שנאי בודד ומסתיימת בחיבורו האוטומטי המוצלח, ללא צורך בהתערבות;

ת החשמל, המתחילה בהפסקה של תקלה שאינה צפויה מראש ומשבשת את אספק –״ הפרעה ממושכת״
 קו, קטע קו או שנאי בודד ומסתיימת עם חיבור אחרון הצרכנים;

התקנתו של נתיך המגביל זמנית את זרם החשמל מגודל החיבור המותקן לגודל חיבור קטן  –״ הקטנת זרם״
 יותר;

 לחוק משק החשמל; 21רשות החשמל, שהוקמה לפי סעיף  –״ הרשות״

אש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג שני ימי ר –״ חגים״
 השבועות יום העצמאות ויום בחירות;

 חדר הכולל אמצעי מיתוג לרשת מתח גבוה; –״ חדר מיתוג״

 סכום של חשבון צריכה שלא שולם במועדו; –״ חוב צריכה״

 ;1954-חוק החשמל, התשי״ד –״ חוק החשמל"

 ;1965-חוק התכנון והבניה, התשכ״ה –״ נון והבנייהחוק התכ״

 ;1996-חוק משק החשמל, התשנ״ו –״ החוק״ או ״חוק משק החשמל״

 חברת החשמל לישראל בע״מ; –״ חח״י״

קישור בין בניין או מיתקן לבין רשת חשמל לצורך העברת אנרגיה, לרבות שינוי של גודל חיבור  –״ חיבור״
מיתקני דרך, מיתקני תקשורת ומיתקני תשתית כהגדרתם בחוק התכנון  –יתקן״ קיים; לעניין הגדרה זו, ״מ

קרקעיים, מכשירים ואבזרים אחרים להולכה וחלוקה -והבנייה; החיבור יכיל מוליכי חשמל עיליים או תת
 של חשמל מרשת החשמל עד למונה;

אינו עולה על שלוש חיבור המיועד למי שנחוצה לו אספקת חשמל לפרק זמן קצוב ש –״ חיבור זמני״
 שנים;

חיבור הכרוך בהקמת רשת חשמל ייעודית באזור שבו לא קיים תכנון להתפתחות עתידית  –״ חיבור חריג״
או תוכנית מיתאר מחוזית או מקומית,  35של ביקושים לחשמל מהרשת, לפי תכנית מתאר ארצית )תמ״א( 

 לד;35והכל בכפוף לקבוע באמת מידה 

 ר שעלותו לא נקבעה בלוחות התעריפים, למעט חיבור חריג;חיבו –״ חיבור מיוחד״

 חברת החשמל מחוז ירושלים בע״מ; –״ חמ״י״

מקרקעין, שאינם רשומים בפנקסי ספק שירות חיוני על שם צרכן מסוים, אשר הצרכן או מי  –״ חצרים״
 ;1969-לחוק המקרקעין, התשכ״ט 52מטעמו מחזיק בהם, לרבות רכוש משותף כהגדרתו בסעיף 

פער או סטיה מיכולת זמינה ואנרגיה או מאנרגיה בצריכה או במכירה של חשמל  –״ חריגה מתוכנית״
מטעם יצרן, מספק או צרכן פרטי, ביחס לתוכנית מאושרת רלוונטית, למעט בשל השלת צרכן לפי הוראת 

 ספק שירות חיוני או בשל תקלות כשל במערכות ההולכה, החלוקה או ההתקשרות;

 חשבון צריכה או חשבון שירותי רשת; –״ חשבון״
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הודעת חיוב של ספק שירות חיוני בעד אספקת החשמל השוטפת לצרכן ושירותים  –״ חשבון צריכה״
 הקשורים באספקת חשמל זו;

הודעת חיוב של ספק שירות חיוני בעד שירותים שספק שירות חיוני נותן לצרכניו  –״ חשבון שירותי רשת״
כל דין במקום הצרכנות לרבות חיבור, הגדלת חיבור, הודעות על הפסקות חשמל, לפי אמות המידה ולפי 

שירותי עע״א, תיקון נתיך, הון מונה, תחזוקת המונה, קריאת מונה, עיבוד נתוני מניה, תקשורת )אמצעי 
קריאה מרחוק(, העברת נתוני הקריאה, אמינות אספקה, חיבור מתקן פי וי באנרגיה מתחדשת לרשת 

 תקשורת רלוונטיות, מוקד טלפוני ביחס לתלונות הקשורות לפעילותו;ומערכות 

בחשבונות שערך ספק שירות חיוני, לרבות קביעת הצריכה, או אי דיוק כל טעות  –״ טעות בחשבון״
 ; )ז(13הערכת הצריכה, חישוב ויישום התעריף, למעט לעניין אמת מידה 

 ;2005-ן חשמל פרטי קונבנציונלי(, התשס״הכהגדרתה בתקנות משק החשמל )יצר –״ יחידת ייצור״

 ;2004-כהגדרתה בתקנות משק החשמל )קוגנרציה(, התשס"ה –" דלקית-יחידת ייצור דו"

 ההספק הנקי שיחידת הייצור יכולה לספק; –״ יכולת זמינה״

 ההספק החשמלי המרבי שיחידת הייצור יכולה לייצר בהדקי הגנרטור בחצי שעה –" יכולת זמינה ברוטו"
 נתונה;

החלק מן היכולת הזמינה המשתנה המשמש את היצרן לביצוע  –״ יכולת זמינה לטובת עסקאות פרטיות״
 עסקאות פרטיות;

 החלק מן היכולת הזמינה העומדת לרשות היצרן; –״ יכולת זמינה משתנה״

מות החלק מן היכולת הזמינה העומד לרשות מנהל המערכת בהתאם לקבוע בא –״ יכולת זמינה קבועה״
 המידה;

בעל רישיון מותנה, רישיון ייצור או רישיונות ייצור, שאינו  –״ יצרן חשמל פרטי״ ו״יצרן פרטי״, ״יצרן״
 ספק שירות חיוני;

 יצרן שמיתקן הייצור שלו פועל באמצעות אחת מאלה: –״ יצרן באנרגיה מתחדשת״

 אנרגיה מתחדשת בלבד; (1)

 י ובלבד שמתקיימים שני תנאים אלה:אנרגיה מתחדשת וכן שימוש בדלק פוסיל (2)

מסך האנרגיה המיוצרת  15%שיעור השימוש בדלק הפוסילי אינו עולה על  )א( 
 במיתקן;

 השימוש בדלק הפוסילי הכרחי לתמיכה בייצור באמצעות האנרגיה המתחדשת; )ב( 

שק החשמל יצרן המייצר באמצעות יחידת ייצור בקוגנרציה כהגדרתה בתקנות מ –״ יצרן בקוגנרציה״
 ;2004-)קוגנרציה(, התשס״ה

כהגדרת יצרן פרטי בתקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי(,  –״ יצרן קונבנציונאלי״
 ;2005-התשס״ה

 ;130כהגדרתו באמת מידה  –״ כח עליון״

כל אחד מאלה: התקנת מונה תשלום מראש, לרבות מת״מ הכרחי, התקנת נתיך מוקטן  –״ כלי גבייה״
 יתוק אספקת החשמל במקום הצרכנות;ונ

 שמפרסמת הרשות מזמן לזמן; –״ לוחות התעריפים״

המבקש להתחבר לרשת החשמל של ספק שירות חיוני לצורך רכישת חשמל או  –״ מבקש החיבור״
מכירתו, קבלת שירותי תשתית או נתינתם או קבלת שירותי גיבוי, בעבורו או בעבור אחרים, לרבות מי 

 גודל חיבור קיים, אשר נפתח לו תיק עבודה במשרדי ספק השירות החיוני; שמבקש לשנות

 וואט;-מגה –״ מ״ו״

 יחידת הספק אשר כפולותיה מהוות גודל חיבור לתשלום; –״ מו״א״ או "מגה וולט אמפר״

 לרבות כל ציוד המשמש למדידת החשמל; –״ מונה״

 ;20כמשמעותו באמת מידה  –״ מת״מ״ או ״מונה תשלום מראש״

מונה תשלום מראש שספק שירות חיוני מתקין במקום הצרכנות עקב חובות צריכה של  –" מת"מ הכרחי"
 הצרכן, כחלופה לניתוק אספקת החשמל;

 בעל רישיון חלוקה וכן מחלק היסטורי; –״ מחלק״

 חח"י; –" מחלק דומיננטי"

או ישוב אחר, אשר מקיים את גוף דוגמת מועצה מקומית, קיבוץ, מושב, ישוב קהילתי  –״ מחלק היסטורי״
התנאים הבאים: הוא בעל זכויות במקרקעין המשמש לו כמקום צרכנות ובעל זכויות בתשתית חשמל 
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המשמשת אותו לחלוקת חשמל לתושביו, הוא מבצע פעילות של רכישת חשמל במתח גבוה, חלוקה 
לוקה שלו וקיבל אישור והספקת חשמל כמשמעותן בחוק לצרכנים ביתיים בעלי מונים אישיים בשטח הח

 של ראש אגף רישוי ברשות בדבר הכרתו כמחלק היסטורי בהתאם להחלטות הרשות;

מיתקן חשמל שבבעלות ספק שירות חיוני, עד הדקי היציאה של  –״ מיתקן חשמל של ספק שירות חיוני״
 יותר;המונה, עד קופסת החיבורים הראשונה או עד המפסק של מיתקן החשמל הפרטי, לפי הקרוב ב

 מיתקן חשמל שאינו מיתקן חשמל של ספק שירות חיוני; –״ מיתקן חשמל פרטי״

מיתקן המשמש לייצור אנרגיה חשמלית, הכולל, בין היתר, את יחידות הייצור הממוקמות  –״ מיתקן ייצור"
רים באתר וכן מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אבזרים וציוד חשמלי קבוע או מטלטלין הקשו

 אליהן;

 אמפר; 1x25 -מיתקן המחובר בגודל חיבור הקטן מ –״ מיתקן צריכה ייחודי״

אספקת חשמל בנקודת מניה אחת למחלק או למקום צרכנות במתח נמוך שבו קיים  –״ מכירה מרוכזת״
 צרכן אחד הנותן שירות אספקת חשמל לאחרים;

 משק החשמל;כהגדרת בעל רישיון לניהול המערכת בחוק  –״ מנהל המערכת״

 המנהל כהגדרתו בחוק משק החשמל או כל מי שיבוא במקומו לפי דין; –״ מנהל מינהל החשמל״

החלק ממיתקן הייצור בתחום שבין כניסת האנרגיה החשמלית לשנאי הראשי או  –״ מסדר מתח עליון״
, בין היתר, לשנאים הראשיים עד ליציאה מחצר מיתוג ספק השירות החיוני לכיוון רשת ההולכה, הכולל

שנאי ראשי אחד או יותר, קו הולכה אחד או יותר, מפסיקי זרם, מנתקים, הגנות, אמצעי מדידה ואמצעי 
 החווייה;

 צרכן חשמל בעל רישיון הספקה כהגדרתו בחוק משק החשמל; –״ מספק״

ונים מערכת של מונים ושנאי מדידה, לרבות כבלי מתח נמוך המשמשים לחיבור בין המ –״ מערכת מניה״
 ושנאי המדידה וארון המונים;

 ;124כקבוע באמת מידה  –" מצב חריג"

שטח מקרקעין או מספר שטחי מקרקעין אשר לגביהם נעשה חיבור לרשת החשמל  –״ מקום צרכנות״
ונרשם לגביהם צרכן פלוני בפנקסי ספק השירות החיוני, לרבות רישומו על מונה שהותקן במקום, אם 

 הותקן;

שעות ביקוש שבו חל תעריף עומס וזמן לפי רמת הביקוש לחשמל: מש״ב פסגה, מש״ב  מקבץ –״ מש״ב״
 גבע ומש״ב שפל;

צרכן רשום שהוא זכאי כהגדרתו בתקנות משק החשמל )תשלום  –״ נכה הרדיפות והמלחמה בנאצים״
 ;2010-מופחת לזכאים מקרב נכי הרדיפות והמלחמה בנאצים(, התשס״א

בעל רישיון לניהול המערכת, בעל רישיון הולכה או בעל רישיון חלוקה,  –״ חסש״" או ״ספק שירות חיוני״
)ד( לחוק ולרבות בעל רישיון ייצור 60כהגדרתם בחוק, כולל חח״י כבעלת הרישיון שניתן לה לפי סעיף 

 )ב( לחוק, כי הוא מרכז חלק מהותי מהייצור במשק החשמל;18שהשר קבע, לפי סעיף 

ות הכרוכות בביצוע חיבור לרשת החשמל, לרבות תיאום טכני ועבודות העבוד –״ עבודות החיבור״
 משרדיות הקשורים אליהן;

עבודה המבוצעת ברשת של ספק שירות חיוני לבקשת אדם,  –״ עע״א״ או ״עבודה על חשבון אחרים״
 למעט עבודות החיבור;

רציף בהתאם לבדיקות  ההספק המזערי שבו יחידת ייצור יכולה לייצר אנרגיה באופן –" עומס מזערי"
 הקבלה שבוצעו לפי אמות מידה אלה;

התקשרות ישירה למכירת אנרגיה בין יצרן למספק או בין מספק לצרכן במחיר שבין  –״ עסקה פרטית״
 קונה מרצון למוכר מרצון;

 ;2000-כהגדרתה בכללי משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני(, התש״ס –״ עסקת רכישה״

 התקנת מונה על יד כל מקום צרכנות בבניין קומות; – ״פיזור מונים״

מונים, מכשירי מדידה תקניים, ספרי חשבונות, וכל מכשיר או מסמך אחר  –״ פנקסי ספק שירות חיוני״
 אשר משמש את ספק השירות החיוני במהלך עסקיו הרגיל;

מקורות הייצור בחצרו צריכת האנרגיה של צרכן על פני חצי שעה רצופה מכלל  –" שעתית-צריכה חצי"
 ומרשת החשמל;

 האנרגיה הנדרשת להפעלת יחידת ייצור; –" צריכה עצמית של יחידת ייצור"

שעתית הגבוהה ביותר שנמדדה בשנה נתונה -מכפלה של הצריכה החצי –" צריכה שעתית מרבית"
 בשתיים;
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 א לחוק;31ת לפי סעיף צרכן רשום המחויב בתעריף ביתי, הזכאי לתשלום מופח –״ צרכן בתעריף מופחת״

צרכן שמחובר ישירות ליחידת ייצור של יצרן שאינו נדרש לרישיון חלוקה בהתאם להוראות  –" צרכן חצר"
 ב לחוק משק החשמל;3סעיף 

 צרכן המחובר לרשת מתח גבוה; –״ צרכן מתח גבוה״

 צרכן המחובר לרשת מתח נמוך; –״ צרכן מתח נמוך״

 ר לרשת מתח עליון;צרכן המחוב –״ צרכן מתח עליון״

 צרכן שהתקשר בעסקה פרטית; –״ צרכן פרטי״

 צרכן הרשום לגבי מקום צרכנות, לרבות מספק; –״ צרכן רשום״

צרכן רשום המחויב בתעריף ביתי, המשתמש במכשיר המנוי בנספח  –״ צרכן שאספקת חשמל חיונית לו״
 ג ועומד בתנאיה;7א׳ לאמת מידה 

 לו מונה אלקטרוני המתוכנת למטרות תעריף עומס וזמן;צרכן שהותקן  –״ צרכן תעו״ז״

קו חשמל שתחילתו בקו של רשת חלוקה או רשת הולכה וסיומו בנקודת חיבור למיתקן  –״ קו חיבור״
 חשמל פרטי;

 וואט;-קילו –״ ק״ו״

 יחידת הספק בסיסית, אשר כפולותיה מהוות גודל חיבור לתשלום; –״ קו״א״ או ״אמפר-קילו וולט״

ריבית בגין איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית, כמשמעותה בהודעה בדבר  –״ ת איחוריםריבי״
 שיעור ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת מזמן לזמן ברשומות;

כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת  –״ ריבית החשב הכללי״
 מזמן לזמן ברשומות;

כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת מזמן  –״ ריבית פיגורים״
 לזמן ברשומות;

התקנת כל המונים המשרתים בניין במקום אחד, שהוא ארון מונים או חדר החשמל,  –״ ריכוז מונים״
 בכניסה לבניין או בקומה בבניין קומות;

קומה או קומות בבניין קומות, אך לא את כל  התקנת קבוצת מונים המשרתים –״ ריכוז מונים קומתי״
 הבניין, בחדר חשמל;

רישיון זמני שניתן לאדם ולפיו אם יתקיימו תנאיו והוראות הדין, יינתן לאותו אדם  –״ רישיון מותנה״
 רישיון ייצור;

 רשת חשמל של ספק שירות חיוני; –״ רשת החשמל״

יים, שנאים, מבנים, מיתקנים, מכשירים ואבזרים קרקע-מוליכי חשמל עיליים או תת –״ רשת מתח גבוה״
 קילוולט )מידות נומינליות(; 33-וולט ונמוך מ 400אחרים המשמשים לחלוקת חשמל במתח העולה על 

קרקעיים, שנאים, מבנים, מיתקנים, מכשירים ואבזרים -מוליכי חשמל עיליים או תת –״ רשת מתח נמוך״
 וולט )מידות נומינליות(; 400אחרים המשמשים לחלוקת חשמל במתח של 

קרקעיים, תחנות מיתוג, מבנים, מיתקנים, מכשירים -מוליכי חשמל עיליים או תת –״ רשת מתח על״
 קילוולט או יותר )מידות נומינליות(; 400ואביזרים אחרים, המשמשים להולכת חשמל במתח של 

נה, מבנים, מיתקנים, מכשירים קרקעיים, תחנות מש-מוליכי חשמל עיליים או תת –״ רשת מתח עליון״
קילוולט )מידות  400-קילוולט ונמוך מ 115ואביזרים אחרים, המשמשים להולכת חשמל במתח העולה על 

 נומינליות(;

שירותים שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני, לרבות חיבורים לרשת חשמל, שירותי אנרגיה,  –״ שירותים״
תי צריכת חשמל, שירותי הולכה, שירותי חלוקה, שירותי אספקה, שירותים הכרוכים ברכישת חשמל, שירו

 שירותי תשתית ושירותי גיבוי;

שירותים הנדרשים לשם שמירת אמינות ואיכות של הספקת החשמל באמצעות רשת  –״ שירותים נלווים״
 החשמל לרבות ייצוב מתח, ייצוב תדר, אנרגיה ריאקטיבית ועתודות מסוגים שונים;

שירותים הניתנים לצרכן על ידי מחלק במסגרת אחריותו על הרשת, לרבות הזמנות  – ״שירותי רשת״
חיבורים חדשים לרשת והגדלת חיבורים, הודעה ותיאום יזום של הפסקות חשמל, בירור תקלות ברשת 

 והעברה בין קווי הזנה לצורך אספקת חשמל שוטפת, והכל באמצעי ייעודי לצרכן, באופן ישיר ושוטף;

 שנאי מתח וזרם המיועדים למדידת מתחים וזרמים בערכים גבוהים ובמתחים שונים; –״ דידהשנאי מ״

תוכנית העמסה של כלל יחידות הייצור במשק לכל חצי שעה, שקובע מנהל  –״ תוכנית ההעמסה הכללית״
 ;93המערכת טרם תחילת ההעמסה, כקבוע באמת מידה 
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העומס של יחידת ייצור בכל חצי שעה, שקובע מנהל תוכנית המפרטת את  –״ תוכנית ההעמסה הפרטנית״
 ;94המערכת מספר שעות לפני העמסת היחידה, כקבוע באמת מידה 

התכנית המועברת על ידי מנהל המערכת ליצרן המורה ליצרן על  –" תכנית העמסה פרטנית יום מראש"
תר לפי המקרים האמורים אופן הפעלת יחידת הייצור ביממה העוקבת להגשת התכנית או לתקופה ארוכה יו

 א;94באמת מידה 

תכנית ההעמסה הפרטנית העדכנית ביותר המועברת על ידי מנהל  –״ תוכנית העמסה פרטנית מעודכנת״
 המערכת המורה ליצרן על אופן הפעלת יחידת הייצור;

והייצור תוכנית יומית שמגיש יצרן למנהל המערכת, המפרטת את היכולת הזמינה  –״ תוכנית ייצור יומית״
 ;91המתוכנן כאמור באמת מידה 

תוכנית שבועית שמגיש יצרן למנהל המערכת המפרטת את היכולת הזמינה  –״ תוכנית ייצור שבועית״
 ;90והייצור המתוכנן, כאמור באמת מידה 

תוכנית יומית שמגיש מספק למנהל המערכת המפרטת את הצריכה המצרפית  –״ תוכנית צריכה יומית״
 ;57הצרכנים בעסקאות פרטיות, כאמור באמת מידה המתוכננת של 

תוכנית שבועית שמגיש מספק למנהל המערכת המפרטת את הצריכה המצרפית  –״ תוכנית צריכה שבועית״
 ;56המתוכננת של הצרכנים בעסקאות פרטיות, כמפורט באמת מידה 

ביצוע תחזוקה במיתקן תוכנית שמגיש יצרן למנהל המערכת אשר מפרטת את מועדי  –״ תוכנית תחזוקה״
 ;86ועל יכולת הייצור המקסימאלית האפשרית ביחידות מגוואט במיתקן, כאמור באמת מידה 

התעריפים המיועדים למקומות צרכנות שלהם לא מותקן מונה מתאים לתעריף עומס  –״ תעריפים אחידים״
ני שעות הצריכה בסוגי וזמן, ומחושבים על בסיס ממוצעים שנתיים בהתאם לתעריף עומס וזמן ולמאפיי

 מקומות הצרכנות, כמפורט להלן:

תעריף חשמל המיועד לבתים המשמשים למגורים בלבד אשר ניתן להם  –״ תעריף ביתי״
לתקנות התכנון והבנייה  5א לחוק התכנון והבנייה, ותקנה 157אישור לפי הוראות סעיף 

תים המשמשים למגורים , לב1981-)אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון(, התשמ״א
 בלבד אשר חוברו כדין לפני כניסת החוק לתוקף, לבתי תפילה ולמבנים לצרכי חקלאות;

תעריף חשמל המיועד למאור לרחובות ציבוריים  –״ תעריף מאור לרחובות ציבוריים״
 המופעל רק בשעות הערב והלילה;

למגורים בלבד,  תעריף חשמל המיועד למבנים שאינם משמשים –״ תעריף שאינו ביתי״
ובכלל זה מבנים המשמשים למלאכה, לתעשייה או למסחר, למוסדות חינוך ותרבות, למרכזי 
קליטה, למבנים המשמשים עמותות ומוסדות ללא כוונת רווח, למרפאות, לבתי חולים, לבתי 
מלון, למשרדי ממשלה, למבנים המחוברים בחיבור זמני ולקטע של רחוב ציבורי העובר 

 במנהרה;

תעריף שישלם מנהל המערכת בעד רכישת אנרגיה מיצרן קונבציונאלי שמחובר לרשת  –״ תעריף אנרגיה״
 ;102שעתית של היצרן כאמור באמת מידה -ההולכה בהתאם להצעת המחיר החצי

תעריף נורמטיבי לחיבור בתוספת חיוב בעבור הקמת תשתית במסגרת הזמנת חיבור  –״ תעריף חיבור חריג״
 ללוחות התעריפים ״עבודות על חשבון אחרים״; 4.4תעריפים הקבועים בפרק חריג בהתאם ל

תעריף המוטל עקב סטייה מגודל הרכיב הריאקטיבי עבור כל אחד  –״ תעריף חריגה ממקדם הספק״
 מהמתחים: עליון, גבוה ונמוך;

 תשלום עבור שימוש בחשמל הנמדד על פי צריכה או העברה בפועל של חשמל, –״ תעריף חשמל״
 ביחידות של קילוואט לשעה;

 ;1-6.3כקבוע בלוח תעריפים  –״ תעריף ייצור משוקלל״

תעריף חשמל למחלקים במתח גבוה ולצרכנים במתח נמוך המחלקים ומספקים  –״ תעריף מכירה מרוכזת״
 חשמל לאחר;

כה, תעריף חשמל המחושב לפי עומס הצריכה המערכתית וזמן הצרי –״ תעו״ז״ או ״תעריף עומס וזמן״
 ומיועד לצרכנים שלהם מותקן מונה אלקטרוני המתוכנת למטרות תעריף זה;

 תעריף החל על מכירת חשמל לרשות הפלסטינית; –״ תעריף צובר״

התקופה הנקובה בחשבון הצריכה כתקופה שלגביה נערך החשבון לתשלום בעד  –״ תקופת חשבון״
 הצריכה;

ותים הבסיסי שספק שירות חיוני או מנהל המערכת תשלום המשקף את עלות סל השיר –״ תשלום קבוע״
מספק לצרכניו או לבעלי רישיונות, לפי העניין; סל השירותים הבסיסי כולל, בין היתר, את השירותים 
האלה: עריכה, שליחה וגבייה של חשבון; קריאת מונה; עלויות הון ותפעול למונה; שירותי מחלקת 

 רסום.מונים; מערך השירותים לקהל; הוצאות פ
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 תשלום לצרכנים בשל הפרת אמות מידה .7
 סטטוס החלטה ישיבה מועד החלטה תחילה אמת מידה סימן פרק
א׳: 

 כללי
א׳: פרשנות 

והוראות 
 כלליות 

. תשלום 7
לצרכנים בשל 

 הפרת אמות מידה

10.07.06 
 

1.6.15 

07.09.06 
9.6.14 

2.12.14 

174 
427 
444 

2 
7 
5 

 מאושר
 מאושר 
 מאושר

 ן וחובת התשלוםאופ )א(

ספק שירות חיוני אשר יפר כלפי צרכן אחת או יותר מאמות המידה, ישלם לצרכן בשל  (1)
ככל  12.1-1ימים ממועד סיום ההפרה, תשלום בסכום הקבוע בלוח תעריפים  60ההפרה, בתוך 

או בסכום אחר שנקבע באמת מידה מסוימת. התשלום בשל ההפרה ישולם לצרכן בלבד שנקבע, 
 לימי העבודה ממועד תחילת ההפרה עד מועד סיום ההפרה. בהתאם

-איחר ספק השירות החיוני בהעברת התשלום לצרכן, ישא התשלום ריבית פיגורים מהיום ה (2)
 ממועד סיום ההפרה עד יום העברת התשלום בפועל לצרכן. 61

שירות התשלום לצרכן יבוצע באמצעות התחשבנות כוללת בחשבון הצריכה או בחשבון ה (3)
של הצרכן; אם אין לצרכן חשבון צריכה או חשבון שירותי רשת לתשלום, או אם סכום התשלום 
גבוה מסכום החשבון שעל הצרכן לשלם לספק השירות החיוני, יבוצע התשלום באמצעות העברתו 

 בפועל ישירות לצרכן.

 

 אירועים חריגים )ב(

 הוראות אמת מידה זו לא יחולו במקרה של אירוע חריג.

 

 מידע א.7
אמת  סימן פרק

 מידה
 סטטוס החלטה ישיבה  מועד החלטה תחילה

א׳: פרשנות  א׳: כללי
 והוראות כלליות 

 10.7.06 א. מידע7
 
 

1.6.15 
1.1.18 

26.10.08 
04.04.11 
17.11.14 
2.12.14 
27.9.17 
22.3.18 

6.3.19 
24.6.19 

15.11.18 

237 
332 
442 
444 
525 
538 
555 
559 
550 

2 
2 
2 
5 
1 
4 

14 
11 
14 

 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר

 העמדת מידע לרשות הציבור )א(

 ספק השירות החיוני יעמיד לרשות הציבור מידע כמפורט להלן:

 זכויות וחובות הצרכן וספק השירות החיוני; –קיומן של אמות המידה  (1)

 החיוני בתחום תלונות הציבור; דוח שנתי המסכם את פעילות ספק השירות (2)

פי -דקות אי אספקה בחתך ארצי, מחוזי, ואזור מינהלי, וכן בחתך פרטני לכל קו ועל (3)
 השנה האחרונה;

וולטאים בהתאם לקבוע בפרק -סך ההספק המותקן המצטבר הארצי של מתקנים פוטו (4)
 ח׳ סימן ג׳, בחלוקה לפי תעריף ביתי ותעריף שאינו ביתי;

 בי התשלום הקבוע וסכומיהם, בטבלה כקבוע בנספח א׳ לאמת מידה זו;מרכי (5)

הרכבי הדלקים שמהם מיוצר חשמל ורמת זיהום לקוט״ש, בטבלה כקבוע בנספח ב׳  (6)
 לאמת מידה זו;

טבלה ובה פרטים אלה: התקלה באספקת החשמל, היקף התקלה  –באירוע חריג  (7)
התקלה, סטאטוס הטיפול ואמצעי טיפול )הספק ומספר צרכנים(, מועד משוער לתיקון 

 חלופיים בתקלה, ככל שיש כאלה;

נתוני רשת המתח הגבוה, העליון והעל ונתוני תחנות הכוח שלהן נשמר מקום ברשת,  (8)

 2018-כללים תשע"ח
 2019-כללים תש"ף

 2019-ת"ט תש"ף
 ( 2כללים )מס' 

 2019-תש"ף

 2018-כללים תשע"ח
 ( 2כללים )מס' 

 2019-תש"ף
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נתוני חיבורים ונתונים של עבודות על חשבון אחרים בהתאם לטבלאות א' עד י"א שבנספח 
 ג' לאמת מידה זו;

ים על שינויי תדר המערכת כפי שנרשמו אצל מנהל המערכת, דוח חודשי של נתונ (9)
 בהתאם לטבלה שבנספח ד' לאמת מידה זו;

וולטאים, בהתאם -דוח שנתי בדבר ההספק המותקן המצטבר הארצי של מיתקנים פוטו (10)
 ו' לאמת מידה זו;-לטבלאות שבנספחים ה' ו

שובה לבקשה להתחבר דוח רבעוני המפרט את רשימת מיתקני הייצור שקיבלו ת (11)
לרשת, דוח רבעוני המפרט את רשימת מיתקני הייצור שחוברו לרשת ודוח סטטיסטי לשר 

 לשנה קלנדרית, והכול בהתאם לטבלאות שבנספח ז'.

 

 פרסום נתוני גבייה מצרכנים ביתיים: (1)א

 ספק שירות חיוני יעמיד לרשות הציבור מידע כמפורט להלן: (1)

 ת להסדרי תשלום, לאמצעי תשלום והעלויות הכרוכות בכך.מידע אודות האפשרו )א(

 אופן הפנייה לרשות החשמל בתלונה כנגד ספק שירות חיוני. )ב(

השנה האחרונה(  –מידע אודות מספר ניתוקי חשמל בשנה הקלנדרית האחרונה )להלן  )ג(
 בשל איחור בתשלום חשבון צריכה.

 חוב צריכה של צרכנים בתעריף מופחת. ציון מספר ניתוקי חשמל בשנה האחרונה בשל )ד(

מידע אודות שיעור הערכות הצריכה והדילוגים היזומים שספק השירות החיוני ביצע  )ה(
 בשנה האחרונה.

 מספר התקנות מת״מ בשנה האחרונה. )ו(

מידע אודות משך הזמן הממוצע שחלף בשנה האחרונה בין מועד עריכת חשבונות  )ז(
 נות בפועל.הצריכה לבין תשלום החשבו

 הפרסום יוצג באתר האינטרנט של ספק השירות החיוני, ויתעדכן אחת לשנה עד חודש מאי. (2)

ספק שירות חיוני ישלח למחלקות רווחה ברשויות מקומיות ולארגונים חברתיים, לפי  (3)
בקשתם, עלון מידע מעודכן בדבר האפשרות להסדרי תשלום. הבקשה תוגש באופן מקוון באתר 

 נט של ספק השירות החיוני.האינטר

 

 פרסום נתונים בנוגע לסקרי חיבור ומתן התחייבות חיבור לרשת (2)א

 מנהל המערכת יפרסם לגבי כל סקר חיבור שהתבקש ממנו לבצע את הנתונים האלה: (1)

 המועד שבו בוצע התשלום בעבור ביצוע סקר החיבור; )א(

 ההספק המבוקש; )ב(

 טכנולוגיית המיתקן; )ג(

המכסה(, שבמסגרתה  –)להלן באמת מידה זו  1כו35המכסה, כהגדרתה באמת מידה  )ד(
 מבקש החיבור מעוניין להקים את המיתקן;

 מיקום המיתקן המבוקש; )ה(

 המועד הצפוי להשלמת סקר החיבור. )ו(

 –)להלן באמת מידה זו  5כו35נתן מנהל המערכת התחייבות לחיבור לפי אמת מידה  (2)
 ור(, יפרסם מנהל המערכת את הנתונים האלה:התחייבות לחיב

 מועד מתן ההתחייבות לחיבור; )א(

 מיקום המיתקן המתוכנן; )ב(

 הטכנולוגיה והמכסה המבוקשת; )ג(

 ההספק שלו ניתנה התחייבות לחיבור ותוקף ההתחייבות לחיבור. )ד(

 ר פקעה.פקעה התחייבות לחיבור, יפרסם מנהל המערכת הודעה כי ההתחייבות לחיבו (3)

 

 פרסום סקרים (3)א

מנהל המערכת יפרסם לציבור, באתר האינטרנט שלו, סקרי היתכנות, סקרי תכנון וסקרי  (1)
חיבור במלואם, בתום שבעה ימי עבודה ממועד שליחת הסקרים למבקש ולא יאוחר מארבעה עשר 

 2019-כללים תש"ף

 2019-כללים תש"ף
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 ימי עבודה מאותו מועד.

סקר יש להשאירם חסויים, לרבות בשל אם קיימים בסקר מידע או נתון אשר לדעת מבקש ה (2)
היותם סוד מסחרי, יודיע מבקש הסקר למנהל המערכת, בתוך שבעה ימי עבודה ממועד קבלת 
הסקר, על המידע או הנתונים אשר יש להשאירם חסויים ואת הנימוקים לסודיותם; מנהל המערכת 

או בחלקו, ויודיע על כך  יחליט, בתוך שבעה ימי עבודה, אם לגלות את המידע או הנתון, במלואו
 בתשובה מנומקת בכתב למבקש הסקר.

(, אם הודיע מבקש הסקר על מידע או נתונים שיש להשאירם 1על אף האמור בסעיף קטן ) (3)
ימי עבודה ממועד שליחת  7(, מנהל המערכת יפרסם את הסקר בתום 2חסויים לפי סעיף קטן )
שהרשות לא הורתה לו אחרת בשל פנייה שביצע  ( למבקש הסקר, ובלבד2תשובתו לפי סעיף קטן )
 לחוק משק החשמל. 37מבקש הסקר לפי סעיף 

 

 אופן ומועד פרסום המידע )ב(

המידע יוצג באתר האינטרנט של ספק השירות החיוני ובמשרדיו ויועבר לארגוני הצרכנים לא  (1)
ירות החיוני או מיום ימים מיום שהוצג בפני הגורמים המאשרים אותו אצל ספק הש 60-יאוחר מ

 חובת פרסומו לפי כל דין, לפי העניין.

 ( יובא בחשבון החשמל, אחת לשנה.1המידע האמור בסעיף )א() (2)

( יוצג באתר האינטרנט של ספק השירות החיוני ובמשרדיו לא 2הדוח האמור בסעיף )א() (3)
 ביוני בכל שנה. 1-יאוחר מ

שעות  12ר האינטרנט של ספק השירות החיוני בתוך ( יוצג באת7המידע האמור בסעיף )א() (4)
 מתחילת הפסקת החשמל באירוע החריג ועד תום האירוע.

)ב( יובא גם בצרופות לחשבון הצריכה, אחת לשנה, -()א( ו1()1המידע האמור בסעיפים )א (5)
 ()ו(.3)ב()24וכן על גבי התראה שנייה לפי אמת מידה 

( יוצג במשרדי רשות החשמל 8מידע האמור בסעיף )א()(, ה1על אף האמור בסעיף קטן ) (6)
 בלבד.

ימי  5( יפורסמו באתר האינטרנט של מנהל המערכת בתוך 1()2הנתונים האמורים בסעיף )א (7)
 עבודה ממועד התשלום בעבור סקר החיבור.

ימי  5( יפורסמו באתר האינטרנט של מנהל המערכת בתוך 2()2הנתונים האמורים בסעיף )א (8)
 ודה ממועד מתן ההתחייבות לחיבור.עב

ימי  5( תפורסם באתר האינטרנט של מנהל המערכת בתוך 3()2ההודעה האמורה בסעיף )א (9)
 עבודה ממועד פקיעת תוקף ההתחייבות לחיבור.

 

 מועד עדכון המידע )ג(

די ( יעודכן אחת לשנה או אחת לרבעון בהתאם למוע6)-( ו5(, )3המידע האמור בסעיפים )א() (1)
 הפקת הדוחות אצל ספק השירות החיוני.

ביום החול  –( יעודכן אחת לשבוע, ביום ג׳, ואם חל חג ביום ג׳ 4המידע האמור בסעיף )א() (2)
 הראשון שאחריו.

 

 א )מידע(7נספח א׳ לאמת מידה 

 מרכיבי התשלום הקבוע וסכומיהם

 תשלום קבוע )לא כולל מע״מ(
 סכום מרכיב התשלום

  ונהמונה ותפעול המ
  קריאת המונה
  הפקת חשבון

  שליחת חשבון
  מוקד שירות צרכנים

  גבייה פרסום
  סה״כ

 

 צרכנים שאספקת החשמל חיונית להם ג.7

 2018-כללים תשע"ח
 2019-כללים תש"ף
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 סטטוס החלטה ישיבה  עדכון תחילה אמת מידה סימן פרק
א׳: פרשנות  א׳: כללי

והוראות 
 כלליות

ג. צרכנים 7
שאספקת החשמל 

 חיונית להם

 מאושר 1 525 27.9.17 1.1.18

 רישום )א(

ספק שירות חיוני ירשום צרכן העומד בכל התנאים המפורטים להלן כצרכן שאספקת חשמל  (1)
 חיונית לו:

הצרכן רשום בספרי ספק השירות החיוני ומחויב בתעריף ביתי. לעניין זה ייחשבו  )א(
או מי שחולק עימו  םשל הצרכן הרשו בת הזוג/או  בןו,  כצרכנים רשומים גם ילדיו הקטינים

  .את משק הבית

, לפי הטופס שבנספח ב׳ לאמת מקורית הצרכן המציא לספק השירות החיוני הצהרה )ב(
מידה זו, חתומה בידו ובידי הרופא המטפל על הימצאות המכשיר ושימוש הצרכן בו במקום 

ה הצרכנות ובאישור מינהלי של היחידה או הסניף לטיפולי בית בקופת החולים שאלי
 משתייך הצרכן.

()ב( תוגש אחת לשנתיים, או במקרה של אחד מהשינויים 1ההצהרה כאמור בסעיף קטן ) (2)
 הבאים: שינוי במצב הרפואי, שינוי כתובת או שינוי במכשיר הנמצא בשימוש.

(, יבוטל הרישום של הצרכן כצרכן 3לא הומצאה הצהרה מעודכנת כאמור בסעיף קטן ) (3)
ת לו, ובלבד שספק השירות החיוני הוציא מכתב התראה לצרכן, לא יאוחר שאספקת חשמל חיוני

 מחודשיים לפני תום כל תקופה של שנתיים.

 

 פרסום )ב(

ספק שירות חיוני יפרסם באתר האינטרנט שלו את המכשירים הרפואיים החיוניים המנויים בנספח 
 א׳ לאמת מידה זו ואת הטופס המצורף כנספח ב׳ לאמת מידה זו.

 

 ג7פח א לאמת מידה נס

 מכשיר רפואי חיוני הינו מכשיר כמתואר שלהלן
 אישור נדרש המכשיר

אישור רופא על הימצאות המכשיר ושימוש הצרכן בו  מכשיר הנשמה בשימוש ביתי )מנשמים(
במקום הצרכנות ואישור מנהלי של היחידה/הסניף לטיפול 

 ביתי בקופה. הזכאות טעונה חידוש כל שנתיים.
אישור רופא על הימצאות המכשיר ושימוש הצרכן בו  כותילב מלא

במקום הצרכנות ואישור מנהלי של היחידה/הסניף לטיפול 
 ביתי בקופה. הזכאות טעונה חידוש כל שנתיים.

 

 ג7נספח ב לאמת מידה 

 הצהרה על שימוש במכשיר רפואי חיוני

 הנחיות:

 הה בלבד.הדפס את הטופס הזה ומלא אותו בצבע שחור או כחול כ .1

 אנא דאג שהרופא ימלא את הדף הנוסף. .2

 אנא דאג שהרופא המטפל יחתום על הטופס לאחר מילויו. .3

נדרש אישור מנהלי של היחידה/הסניף לטיפול בית בקופת חולים. ללא אישור זה הטופס אינו  .4
 בתוקף.

 אנא דאג לשלוח את הבקשה אל מוקד השירות של ספק השירות החיוני. .5

 :, מי שחולק עימו את משק הבית, פרטי בן/בת הזוגהצרכן הרשום פרטי
. פרטים 1

 אישיים
 מצב משפחתי שנת לידה שם פרטי שם משפחה מספר חוזה

 ר / נ / ג    

 ., מי שחולק עימו את משק הבית, פרטי בן/בת הזוגפרטי הקטין בנו/בתו של הצרכן הרשום
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 (יש לצרף ספח תעודת זהות בו רשום הקטיןחיונית לו, )למלא אם הקטין הינו הזכאי שאספקת החשמל 
 שנת לידה שם פרטי שם משפחה . פרטים אישיים2

 
. כתובת 3

מגורים 
 עיקרית

 דירה קומה כניסה מס׳ בית רחוב שכונה עיר/ישוב
       

 הערות  מיקוד
 

 

 
. פרטי 4

 קשר
 מספר נוסף טלפון נייד טלפון בבית

   

   

 

 מידע חשוב

ני אישור בקשה זו, תיבחן ההצהרה לעניין שימוש במכשיר בכפוף לרשימת המכשירים הרפואיים לפ
 ג בספר אמות המידה שקבעה רשות החשמל.7החיוניים שבנספח א לאמת מידה 

 כחלק מבקשה זו, על המבקש להמציא לחברה אמצעי קשר זמינים לצורך עדכונים ובירורים. .1

ים מחדש או במקרה של אחד מהשינויים הבאים: שינוי במצב בקשה מסוג זה תוגש כל שנתי .2
הרפואי, שינוי כתובת או שינוי במכשירים הנמצאים בשימוש. אי עמידה בתנאי זה עשויה להביא 

 לביטול הזכאות.

בקשה זו נוגעת לנושא ניתוק זרם החשמל עקב אי עמידה בתשלום חשבון צריכה שוטף, אך לא  .3
 לא כדין/תקלה/עבודה יזומה על ידי החברה.עקב חובות בגין צריכה ש

בעת תקלה תינתן עדיפות לטיפול בצרכנים בעלי בקשה מסוג זה אך אין החברה מתחייבת לכך  .4
 והדבר כפוף לצרכים תפעוליים.

 לצרכנים המגישים בקשה זו מומלץ להחזיק מקור כוח חלופי לשעת חירום לצורך המכשיר החיוני. .5

רת מחובת תשלום חשבון החשמל השוטף. אי תשלום יישא ריבית פיגורים בקשה זו אינה פוט .6
 ואכיפת גבייה על פי דין.

 מומלץ לפנות אל המוסד לביטוח הלאומי לבירור זכאות להנחה בחשבון החשמל. .7

 

 הצהרה

אני, החתום מטה, צרכן חשמל בתעריף ביתי, מצהיר בזאת על נכונות האמור בבקשה זו ועל כך שיש 
ובשימושי או ברשות בני/בתי הקטינ/ה מכשיר רפואי חיוני הנטען מאספקת חשמל שוטפת.  ברשותו

המכשיר נמצא בשימושי האישי/בשימוש בני/בתי הקטינ/ה בתוך הבית המשמש למגורים וחיוני כי תהיה 
 לו אספקת חשמל במשך כל שעות היממה.

י על כל שינוי במכשיר מציל חיים אני מצהיר שאעדכן את חברת החשמל ואת קופת החולים באופן מיד
 שברשותי/ברשות בני/בתי הקטינ/ה, מעבר דירה או שינוי במצב הרפואי.

 הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי הינם מלאים ונכונים. 

 

 ________________ ____________ 

 תאריך חתימה 

 

 אישור רופא

 להשלמה על ידי הרופא המטפל בצרכן.

 כל השאלות באופן מלא אנא מלא כל מידע וענה על

 תאר את הציוד לו זקוק המטופל: .1

 מכונת הנשמה בשימוש ביתי )מנשם( 
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 לב מלאכותי 

זקוק לשימוש במכשיר       אני מאשר בזאת כי להערכתי המקצועית המטופל )שם פרטי ושם משפחה( 
 שמל שוטפתמציל חיים, הנטען מאספקת ח

 יש למלא את כל הפרטים; אישור חסר לא יתקבל

 

 פרטי הרופא:
 שם פרטי שם משפחה מספר רישיון פרטים אישיים

   

 

 אישור מנהלי של היחידה או הסניף לטיפולי בית בקופת החולים:
 כתובת טלפון   קופת חולים

 היחידה/הסניף
 חותמת

      

 

 ________________ ____________ 

 תאריך תימהח 

 

 סימן ב׳: מיתקני חשמל

 

 ביקור מתואם במקום צרכנות .9
 סטטוס החלטה ישיבה  מועד החלטה תחילה אמת מידה סימן פרק

ב׳: מיתקני  א׳: כללי
 חשמל

. ביקור מתואם 9
 במקום צרכנות

 מאושר 6 129 05.07.02 

 תיאום ביקור )א(

אי ליזום תאום של ביקור במקום צרכנות לשם ספק השירות החיוני או הצרכן, לפי העניין, רש( 1)
קבלת השירותים הדורשים ביקור במקום על פי אמות מידה אלו, לצורך תחזוקת המיתקנים ולכל 
 צורך אחר הדורש כניסה למקום הצרכנות.

רחב ככל  רוטיפו ,הודעה על עצם הביקור לצרכן בתום הביקור ישאיר ספק שירות חיוני"( 2)
 ."םממצאיהוטיפול ה האפשר על 

 

 מניעת ביקור שתואם )ב(

לא איפשר צרכן ביקור במקום צרכנות לאחר תאום, ישלם הצרכן ״עלות ביקור במקום לשווא״, 
, למעט אם נמסרה לספק השירות החיוני הודעה מטעם 2-5.4ללוח תעריפים  1-3כקבוע בשורות 

 הצרכן על ביטול הביקור זמן סביר לפני המועד המתואם.

 

 עה במועדאי הג )ג(

לא ביקר מי מטעם ספק השירות החיוני במקום הצרכנות במועד המתואם, תקוזז מעלות השירות 
, למעט אם 2-5.4ללוח תעריפים  1-3שניתן לצרכן עלות ביקור במקום לשווא כקבוע בשורות 

נמסרה לצרכן הודעה מטעם ספק השירות החיוני על ביטול הביקור זמן סביר לפני המועד 
 המתואם.

 

( 10כללים )מס' 
 2019-תשע"ט
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 פרק ב': צריכת חשמל

 סימן א׳: צרכנות

 קביעת כמות חשמל שנצרכה .13
 סטטוס החלטה ישיבה  מועד החלטה תחילה אמת מידה סימן פרק

ב׳: צריכת 
 חשמל

. קביעת 13 א׳: צרכנות
כמות חשמל 

 שנצרכה

 
 
 
 
 

1.9.17 
1.12.17 

29.11.05 
04.04.11 
11.04.11 
06.02.12 
25.11.15 
12.9.16 

26.12.16 
19.2.18 
28.6.18 

167 
332 
333 
362 
479 
497 
507 
537 
544 

2 
2 
1 
3 
4 
8 

11 
3 

13 

 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר

 בסיס החישוב )א(

חשבון הצריכה יחושב על בסיס קריאת המונה בתקופת החשבון הרלוונטית. הוראה זו לא תחול 
 לגבי מת"מ.

 "ש.לצרכן במכפלת תעריף לקוט יוגש לגבייהסך הקוט"ש 

 

 גביית תעריף מערכתי (1)א

המחלק יגבה מצרכן הצורך חשמל ממיתקן במקום הצרכנות אשר אינו מחויב בתעריף צריכת 
 .1-8.1חשמל, תעריף מערכתי בהתאם לקבוע בלוח תעריפים 

 

 תדירות קריאת המונה )ב(

חיוני את המונה אחת לתקופת חשבון. לצורך קביעת התשלום בעבור הצריכה יקרא ספק השירות ה
 הוראה זו לא תחול לגבי מת"מ.

 

 הרשאת גישה )ג(

קריאת מונה המחייבת גישה פיזית למונה תיעשה בשעות סבירות ולאחר הצגת תעודה מזהה. ספק 
שירות חיוני רשאי לנתק את אספקת החשמל למקום הצרכנות או  לחצרים אם הצרכן לא איפשר 

חודשים, שאחריה הוגשו לו שני חשבונות עוקבים על  12קופה העולה על גישה למונה למשך ת
ימי  14)ה( ובכפוף להודעה מוקדמת של 14בסיס הערכת צריכה מוגדלת כאמור באמת מידה 

 עבודה לפחות.

 

 קביעת תשלום על בסיס הערכה )ד(

לום בעבור על אף האמור לעיל, במקרים המפורטים להלן רשאי ספק שירות חיוני לקבוע את התש
 )הערכת צריכה(: 14צריכה על בסיס הערכת הצריכה כאמור באמת מידה 

 המונה הוסר או שלא רשם את מלוא צריכת החשמל כתוצאה מליקוי או מפגיעה בו; (1)

 החשמל נצרך שלא דרך המונה; (2)

לא התאפשרה לספק השירות החיוני גישה למונה לצורך קריאתו בימים ובשעות  (3)
בה שאינה בשליטתו, ובלבד שספק השירות החיוני קרא את המונה לפחות פעם סבירות מסי

 החודשים שחלפו; 12-אחת ב

ספק השירות החיוני לא ביצע קריאת מונה לתקופת החשבון המסוימת מטעמים של  (4)
דילוג יזום, ובלבד שבתקופת החשבון הקודמת לא היה דילוג יזום ומספר הדילוגים היזומים 

ניים במהלך השנה הקלנדרית; לא פעל ספק השירות החיוני כאמור, ישלם לא יעלה על ש
, נוסף על העלות הנחסכת מן התשלום 1-12.1לצרכן את עלות ההפרה כקבוע בלוח תעריפים 

 (;1הקבוע כקבוע בסעיף )ט()

 החשמל נצרך שלא דרך מונה במקום צרכנות של בעל מיתקן צריכה ייחודי. (5)

 2018-כללים תשע"ח
 ( 3כללים )מס' 

 2019-תש"ף

 2018-כללים תשע"ח

 2018-כללים תשע"ח

( 3כללים )מס' 
 2019-תש"ף
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 פריסת תשלומים )ה(

קרים שבהם נדרש הצרכן לשלם הפרשים בשל הגשת חשבונות המבוססים על הערכת הצריכה, במ
 )ו(.26הסדר פריסה לתשלומים כאמור באמת מידה לבקשת הצרכן יופעל 

 

 ידי הצרכן-קריאת המונה על )ו(

צרכן רשאי לקרוא בעצמו את המונה, במועדים שקבע ספק השירות החיוני, ולמסור את נתוני ( 1)
ו באמצעות הטלפון או באמצעי אחר. לצורך קביעת כמות החשמל שנצרכה יראו את נתוני צריכת

הצריכה שקרא ומסר הצרכן כקריאת מונה לכל דבר ועניין. ספק השירות החיוני ימסור מספר 
  .באמצעי שיאפשר ספק שירות חיוני, הקריאהאסמכתא לצרכן לקבלת 

אחת לשנה,  ,, לקרואקן לו מונה שאין גישה אליוספק שירות חיוני יאפשר לבקשת צרכן שהות (2)
 בתיאום מראש.  אפשרתת ת המונהקריאגישה למונה. ההאת 

עבור מונים רציפים, שמידע מהם מפורסם ועומד לרשות צרכן באתר האינטרנט של ספק ( 3)
 שירות חיוני , פרסום קריאת המונה שם, כך שצרכן יוכל להתעדכן בה, תיחשב כמתן גישה לקריאת

 המונה.

 

 

 אימות קריאת הצרכן )ז(

ספק השירות החיוני רשאי לאמת את קריאת הצרכן באמצעות קריאה מאוחרת. במקרה כזה תיקבע 
 כמות החשמל שנצרכה בהתאם לקריאת ספק השירות החיוני.

 

 קריאת מונה מיוחדת )ח(

מת ספק השירות צרכן רשאי לדרוש מספק השירות החיוני ביצוע קריאת מונה מיוחדת, שאינה ביוז
 .2-5.4בלוח תעריפים  29החיוני. בעבור שירות זה ישלם הצרכן את התעריף הקבוע בשורה 

 

 זיכוי בגין דילוג יזום )ט(

לא בוצעה קריאת מונה על ידי ספק השירות החיוני בתקופת חשבון מסוימת מטעמים של  (1)
1-בלוח תעריפם  6-4ע בשורות דילוג יזום, יזוכה הצרכן בתעריף המשולם בשל קריאת מונה כקבו

 בהתאם לסוג המונה. 5.4-25.4.1

צרכן שהוא צרכן רשום לגבי מספר מונים המותקנים באותו מקום צרכנות יזוכה בתעריף  (2)
לגבי כל מונה אשר בשלו משולם  2-5.4המשולם בשל קריאת מונה כקבוע בלוח תעריפים 

 התשלום הקבוע.

 

 בסיס הערכה מחלוקת בגין כמות שנקבעה על )י(

)הערכת צריכה( רשאי  14במקרים של מחלוקת על כמות החשמל שנקבעה כאמור באמת מידה 
 הצרכן לפנות אל ראש אגף צרכנות ברשות לצורך הכרעה בעניין.

 

 תשלום לצרכן בגין ביצוע דילוג יזום ביתר )יא(

ם לצרכן בשיעור (, יחויב ספק השירות החיוני בתשלו4בכל מקרה של חריגה מהוראת סעיף )ד()
 .1-12.1הקבוע בלוח תעריפים 

 בדיקת דיוק מונה ותקינותו .15
מועד  תחילה אמת מידה סימן פרק

 החלטה
 סטטוס החלטה ישיבה 

ב׳: צריכת 
 חשמל

. בדיקת דיוק 15 א׳: צרכנות
 מונה ותקינותו

 29.11.05 
26.10.08 
04.04.11 
06.02.12 
26.12.16 
19.2.18 

167 
237 
332 
362 
507 
537 

2 
2 
2 
3 

11 
3 

 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר

 2018-כללים תשע"ח
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 תדירות בדיקות מדגמיות )א(

ספק שירות חיוני יערוך אחת לשנה לפחות בדיקות מדגמיות לבדיקת דיוק המונים, ויעמיד לעיון 
 הציבור את ממצאי בדיקתו.

 

 זכות הצרכן לבחור את דרך בדיקת המונה )ב(

 המותקן במקום הצרכנות ייבדק באחת מן הדרכים האלה: צרכן רשום רשאי לבקש שהמונה

על ידי ספק השירות החיוני; ביקש הצרכן כי הספק יבדוק את המונה, תהיה הבדיקה  (1)
ללא תשלום אם נעשתה פעם אחת במהלך שלוש שנים קלנדאריות. ביקש הצרכן כי הספק 

בעבור הבדיקה  יבדוק את המונה פעם נוספת במהלך שלוש השנים הקלנדריות, ישלם
, אלא אם כן נמצאה קריאתו 2-5.4ללוח תעריף  7-8הנוספת את התעריף הקבוע בשורות 

 לבדיקה מוצדקת.

בודק אחר(;  –על ידי בודק שהוסמך על ידי הרשות להסמכת מעבדות )באמת מידה זו  (2)
 ביקש הצרכן כאמור, יחולו הוראות סעיף )ז(.

 

 משך הזמן עד לביצוע הבדיקה )ג(

קת מונה על ידי ספק השירות החיוני, או הסרתו לצורך בדיקה על ידי בודק אחר, תיעשה לא בדי
 ימים מיום קבלת בקשת הצרכן. 30-יאוחר מ

 

 אופן בדיקת סוגי המונים ומבחני תקינות )ד(

 מונה ישיר ייבדק בשתי נקודות של תחום המדידה: (1)

-ובעומס גבוה המתייחס לזרם של כ של הזרם הבסיסי 10%-בעומס נמוך המתייחס לזרם של כ
 של הזרם הבסיסי בעומס מאוזן. 50%

 של הזרם הבסיסי. 100%-וכ 20%-מופעי יהיה בזרם של כ-מופעי למונה תלת-עומס בדיקה חד

 מונה למערכת מניה ייבדק בשתי נקודות של תחום המדידה: (2)

-וה המתייחס לזרם של כשל הזרם הנומינלי ובעומס גב 10%-בעומס נמוך המתייחס לזרם של כ
 של הזרם הנומינלי. 50%

מונה מכני חדש לחיבור ישיר )ללא שנאי המרת זרם( ייחשב כלא תקין אם תוצאות מדידת  (3)
 .IEC 62053-11 CLASS 2אנרגיה אקטיבית הצביעו על סטייה העולה על הקבוע בתקן 

ם צרכנות ייחשב כלא תקין מונה מכני המחובר ישירות )ללא שנאי המרת זרם( ומותקן במקו (4)
 .3%אם תוצאות מדידת אנרגיה אקטיבית הצביעו על סטייה העולה על 

מונה מכני חדש לחיבור דרך שנאי זרם ייחשב כלא תקין אם תוצאות מדידת האנרגיה  (5)
 במתח נמוך. IEC 62053-11 CLASS 2האקטיבית הצביעו על סטייה העולה על הקבוע בתקן 

בר דרך שנאי זרם והמותקן במקום צרכנות ייחשב כלא תקין אם תוצאת ( מונה מכני המחו6)
 במתח הנמוך. 3%מדידת האנרגיה האקטיבית הצביעה על סטייה העולה על 

מונה מכני חדש לחיבור דרך שנאי מתח וזרם ייחשב כלא תקין אם תוצאות מדידת האנרגיה  (7)
במתח גבוה  IEC 62053-11 CLASS 1האקטיבית הצביעו על סטייה העולה על הקבוע בתקן 

 ובמתח עליון.

מונה מכני המחובר דרך שנאי מתח וזרם והמותקן במקום צרכנות ייחשב כלא תקין אם  (8)
 במתח גבוה ובמתח עליון. 1.5%תוצאת מדידת האנרגיה האקטיבית הצביעה על סטייה העולה על 

יה אקטיבית הצביעו על מונה אלקטרוני חדש ייחשב כלא תקין אם תוצאות מדידת אנרג (9)
 IECבמתח נמוך, ועל הקבוע בתקן  IEC 62053-21 CLASS 2סטייה העולה על הקבוע בתקן 

62053-22 CLASS 0.5s .במתח גבוה ובמתח עליון 

מונה אלקטרוני המותקן במקום צרכנות ייחשב כלא תקין אם תוצאות מדידת אנרגיה  (10)
תח נמוך, ואם תוצאות מדידת אנרגיה אקטיבית במ 3%אקטיבית הצביעו על סטייה העולה על 

 במתח גבוה ובמתח עליון. 1%הצביעו על סטייה העולה על 

מונה אלקטרוני חדש ייחשב כלא תקין אם תוצאות מדידת אנרגיה ריאקטיבית הצביעו על  (11)
במתח נמוך, ועל סטייה העולה על  IEC 62053-23 CLASS 3סטייה העולה על הקבוע בתקן 

 במתח גבוה ובמתח עליון. IEC 62053-23 CLASS 2בתקן הקבוע 

מונה אלקטרוני המותקן במקום צרכנות ייחשב כלא תקין אם תוצאות מדידת אנרגיה  (12)
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במתח גבוה  3%במתח נמוך, ועל סטייה העולה על  4%ריאקטיבית הצביעו על סטייה העולה על 
 ובמתח עליון.

יוחלף המונה במונה אחר על ידי ספק השירות החיוני, בין  נמצא כי המונה המקורי אינו תקין, (13)
אם נבדק על ידו או בין אם נבדק על ידי בודק מוסמך אחר. ספק השירות החיוני ישמור על המונה 

 המקורי לתקופה שלא תפחת מששה חודשים ממועד החלפת המונה.

סטייה, יתקן ספק  5% נמצא כי המונה אינו תקין, ומדידת האנרגיה כתוצאה מכך עולה על (14)
 26)הערכת צריכה( ואמת מידה  14השירות החיוני את חשבונות הצריכה בהתאם לאמת מידה 

 )תיקוני חשבון(.

 

 זכות ספק השירות החיוני לבצע בדיקה במקום צרכנות )ה(

ספק השירות החיוני רשאי לבצע בדיקת מונה במקום צרכנות לאחר תיאום מראש עם הצרכן 
 )ביקור מתואם במקום צרכנות(. 9דה כאמור באמת מי

 

 בדיקת מונה במעבדות ספק שירות חיוני )ו(

ספק שירות חיוני רשאי להסיר את המונה ולבדקו במעבדותיו ובמקרה כזה יהיה אחראי  (1)
 להרכיב מונה חלופי במקום הצרכנות.

המונה  נמצא בבדיקה כי המונה תקין, יישא הצרכן בעלות הבדיקה, לרבות עלות הסרת (2)
 בהתאם לסוג המונה. 2-5.4ללוח תעריפים  7-9והתקנת המונה החדש, כקבוע בשורות 

נמצא בבדיקה כי המונה אינו תקין, לא יחויב הצרכן בתשלום, למעט אם החשמל נצרך שלא  (3)
 )צריכת חשמל שלא כדין(. 16כדין, ויחולו הוראות אמת מידה 

 בעה ימים מיום הבדיקה.דו״ח בדיקת המונה יישלח לצרכן בתוך ש (4)

 

 בדיקת המונה על ידי בודק מוסמך אחר )ז(

 נבדק המונה על ידי בודק מוסמך אחר, יחולו הוראות אלה:

ספק השירות החיוני יהיה אחראי, לפי דרישת הבודק האחר, להסיר את המונה ולמוסרו  (1)
ה יעביר הבודק לו. ספק השירות החיוני יתקין במקום הצרכנות מונה תקין; בסיום הבדיק

 האחר את המונה לידי ספק שירות חיוני.

עלות הבדיקה על ידי בודק אחר תחול על הצרכן, אולם אם יתגלה בבדיקה כי המונה  (2)
אינו תקין יזכה ספק השירות החיוני את הצרכן בסכום שלא יעלה על תעריף הבדיקה של ספק 

אשר יותקן במקום הצרכנות. בכל  השירות החיוני שאישרה הרשות, ולא יחויב בעלות המונה
 .2-5.4בלוח תעריפים  9מקרה יישא הצרכן בעלות הסרת המונה והתקנתו, כקבוע בשורה 

הצרכן רשאי לדרוש מספק השירות החיוני להתקין את המונה שפורק ונבדק על ידי  (3)
. ספק 2-5.4בלוח תעריפים  9הבודק האחר. הצרכן ישלם בעבור ההתקנה, כקבוע בשורה 

 השירות החיוני רשאי לבדוק את המונה עם התקנתו.

 

 מתן הודעה מוקדמת לצרכן טרם הסרת המונה )ח(

ימים ממועד  15ספק שירות חיוני יודיע לצרכן בכתב על בדיקת מונה שביקש הצרכן בתוך  (1)
 קבלת בקשת הצרכן, ובה יציין את טווח הזמן המשוער לביצועה וכי ייתכן שהמונה יוסר.

עד ההסרה יאפשר ספק השירות החיוני לצרכן לתעד את קריאת המונה האחרונה ואת במו (2)
 קריאת המונה הראשונה של המונה המחליף.

 )נמחק(. (3)

 )נמחק(. (4)

 

 תיעוד קריאת מונה בעת הסרת מונה החשמל ממקום הצרכנות )ט(

עט כקבוע בסעיף החליף ספק שירות חיוני מונה חשמל במקום צרכנות, מכל סיבה שהיא, למ (1)
, יודיע בכתב לצרכן על ביצוע ההחלפה ועל תיעוד הקריאה האחרונה (2)א() 16ואמת מידה  )ח(

 .במונה שהוסר במועד הסרתו והקריאה הראשונה במונה המחליף במועד התקנתו
החלפת ממועד  מי עבודהי 15בתוך על ביצוע ההחלפה בכתב  ספק שירות חיוני יודיע לצרכן 

 .המונה

 2018-כללים תשע"ח

 2018-כללים תשע"ח
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ספק השירות החיוני יתעד את פרטי המונה שהוסר ממקום הצרכנות, לרבות קריאת המונה,  (2)
גם באמצעות צילום, אשר יתויק בספרי ספק השירות החיוני לפרק זמן שלא יפחת משנה ממועד 

 ההסרה.

מצא ספק השירות החיוני כי במונה שהוסר בוצעה צריכה שלא כדין או נפל בו ליקוי, ישמור  (3)
 ירות החיוני את המונה לתקופה שלא תפחת משישה חודשים ממועד הסרתו.ספק הש

( כדי לפטור את הצרכן מתשלום חוב 3( עד )1ביצוע האמור בסעיפים קטנים )-אין באי (4)
 הצריכה.

 

 הפסקת שירותי צריכה ביוזמת הצרכן .17
 סטטוס החלטה ישיבה  מועד החלטה תחילה אמת מידה סימן פרק 

ב׳: צריכת 
 מלחש

. הפסקת שירותי 17 א׳: צרכנות
צריכה ביוזמת 

 הצרכן

 01.06.03 
25.11.15 
26.12.16 
19.2.18 

129 
479 
507 
537 

6 
4 

11 
3 

 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר

 צרכן רשום המבקש להתנתק )א(

צרכן רשום המבקש להתנתק מרשת החשמל יודיע על כך לספק השירות החיוני, וישלם את עלות 
 .2-5.4ללוח תעריפים  12-ו 11למקום הניתוק כקבוע בשורות הניתוק בהתאם 

 

 פרק הזמן לביצוע הניתוק )ב(

מיום רישום הבקשה במשרדיו, ימי עבודה ימים  15ספק שירות החיוני יבצע את הניתוק בתוך 
 )ג(.-ובלבד שהצרכן השלים את הנדרש ממנו בהתאם לקבוע בסעיפים )א( ו

 

 ביטול מעמד צרכן רשום )ג(

כן לא יחשב לצרכן רשום במקום הצרכנות שלגביו ביקש ניתוק, החל מיום הניתוק ולא יאוחר הצר
מיום רישום בקשתו במשרדי ספק השירות החיוני, ובלבד שאיפשר לספק ימי עבודה ימים  15-מ

 השירות החיוני לבצע את כל הדרוש לניתוק.

 

 אחריות לתשלומים בעד שירותי חשמל וצריכתו )ד(

פעל הצרכן הרשום על פי האמור בסעיפים )א( או )ג(, רשאי ספק השירות החיוני כל עוד לא 
לגבות מהצרכן הרשום תשלומים בעד שירותי חשמל שנותן ספק השירות החיוני, לרבות בעד 

 צריכת חשמל.

 

 צרכן שנותק ומבקש להתחבר מחדש )ה(

התחבר מחדש לרשת צרכן שנותק מרשת החשמל בהתאם לאמת מידה זו רשאי לבקש לאחר מכן ל
החשמל; ביקש כאמור, ישלם לספק השירות החיוני דמי חיבור מחדש בהתאם למקום הניתוק 

 .2-5.4ללוח תעריפים  12-ו 11כקבוע בשורות 

 

 אישור על שימוש או אי שימוש בחשמל או אישור על העדר חובות )ו(

או אי שימוש בחשמל או צרכן רשאי לדרוש מספק השירות החיוני להמציא לו אישור על שימוש 
אישור על העדר חובות במקום הצרכנות או בחצרים. בעבור המצאת האישור ישלם הצרכן את 

 .2-5.4בלוח תעריפים  28התעריף הקבוע בשורה 

 

 רישום צרכן חדש .18
 סטטוס החלטה ישיבה  מועד החלטה תחילה אמת מידה סימן פרק

ב׳: צריכת 
 חשמל

 . רישום צרכן18 א׳: צרכנות
 חדש

 29.11.05 
04.04.11 
09.06.14 
25.11.15 
27.9.17 

167 
332 
427 
479 
525 

2 
2 
7 
4 
1 

 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר

 2018-כללים תשע"ח

 2018-כללים תשע"ח
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 בקשה לקבלת אספקת חשמל לחצרים שאינם מקום צרכנות )א(

המבקש לקבל אספקת חשמל לחצרים שאינם מקום צרכנות, יירשם כצרכן בציון שמו המלא,  (1)
וכתובת למשלוח הודעות, נייח ונייד ככל שיש  מעודכן של ות שלו, מספר טלפוןמספר תעודת הזה

; 2-5.4ללוח תעריפים  14-ו 13וישלם לספק השירות החיוני הוצאות סידור ורישום כקבוע בשורות 
, בקשהגשת הבמועד ה היה המבקש בעל דרכון זר ובעל אשרה ורישיון לישיבה בישראל מעל שנה

בפנייה. כן יצוין מועד תוקף האשרה. ספק שירות חיוני רשאי לדרוש עיון  יצוינו גם פרטים אלו
 באשרה.

היה המבקש תאגיד, יצוין גם מספר התאגיד שלו ויצורף אישור מאת רואה חשבון או עורך  (2)
 דין בדבר המוסמכים לחתום בשם התאגיד.

המבקש את מספרו של במועד הבקשה ועם רישום צרכן חדש יציין ספק השירות החיוני בפני  (3)
 חוזה האספקה החדש כאסמכתא לביצוע הפעולה.

מבלי לגרוע באמור לעיל יאפשר ספק שירות חיוני רישום צרכן חדש גם באמצעים דיגיטליים  (4)
 )הודעות(, למעט באמצעות מסרון. 5כאמור באמת מידה 

 

 אישור רישום )ב(

רישומו במשרדיו אישור בכתב על ימים ממועד  15ספק השירות החיוני ימציא לצרכן בתוך 
 הרישום, כולל פירוט זכויותיו וחובותיו של הצרכן כצרכן רשום, וימסור לצרכן מידע בדבר אלה:

 ;"מ בהתאם לבקשת צרכןוהאפשרות להתקנת מת סוג המונה המותקן במקום (1)

 (.1)ב()15הזכאות לבדיקת המונה במקום הצרכנות כאמור באמת מידה  (2)

 .הצרכן, בהתאם למניה המותקנת אצלו סוג התעריף בו מחויב (3)

 

 

 

 הנושא באחריות התשלום לעניין חשמל שסופק )ג(

נצרך חשמל שסופק בידי ספק שירות חיוני לחצרים, יהיה הספק רשאי לחייב את המחזיק בחצרים 
 בתשלום בעד החשמל, זולת אם המחזיק הוכיח כי אדם אחר צרך את החשמל.

 

 בחירת והתקנת מונה )ד(

פאזי, מונה תשלום מראש )מת״מ( או תעריף -פאזי, תלת-כן זכאי לבחור בין מונה חדצר (1)
 .במקום הצרכנותצריכה ה היקףסךובכפוף לגודל החיבור של הצרכן  עומס וזמן

לעניין זה יביא ספק השירות החיוני לידיעת הצרכן את סכום התשלום הקבוע הנגזר מכל בחירה  .
 .1-5.4כקבוע בלוח תעריפים 

 .,הסכמת צרכן ללא  ,ספק שירות חיוני רשאי להתקין מת״מ (2)
הינו בעל אשרה ורישיון אשרה ורישיון לישיבה בישראל או שב בעלאינו הצרכן לחצרים שבהם 

 צרכן הבמקרה שיציג למעט . במועד הגשת הבקשה לישיבה בישראל לתקופה קצרה משנה
 .זכויות בעלות מקרקעיןאסמכתא שיש בה להעיד על רכישת 

 

 החלפת צרכנים .19
מועד  תחילה אמת מידה סימן פרק

 החלטה
 סטטוס החלטה ישיבה 

ב׳: צריכת 
 חשמל

. החלפת 19 א׳: צרכנות
 צרכנים

 
 
 
 

1.9.17 

29.11.05 
04.04.11 

9.6.14 
25.11.15 
12.9.16 
27.9.17 

167 
332 
427 
479 
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2 
2 
7 
4 
8 
1 

 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר

 העברת זכות לקבלת שירות חשמל )א(

ספק שירות חיוני יעביר זכות לקבלת שירות חשמל במקום צרכנות ויבצע גמר חשבון  (1)
הצרכן המעביר( ובלבד שיירשם לגבי מקום הצרכנות  –בעקבות בקשה של הצרכן הרשום )להלן 
ני יעביר את הצרכן החדש(. לחילופין, ספק שירות חיו –אדם אחר המבקש להירשם כצרכן )להלן 
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הזכות לקבלת שירותי חשמל במקום צרכנות ויבצע גמר חשבון לצרכן המעביר בעקבות בקשה של 
צרכן חדש. ספק השירות החיוני ירשום את הצרכן החדש וימציא לו אישור בכתב על הרישום, 

ימים מיום הבקשה. חל עיכוב בביצוע  15כולל פירוט חובותיו וזכויותיו כצרכן רשום, בתוך 
-1אמור, ישלם ספק השירות החיוני לצרכן החדש את עלות ההפרשה הקבועה בלוח תעריפים כ

 , וזאת בכל חשבון צריכה שמוגש לו עד לסיום ההפרה.12.1

לצורך ביצוע הבקשה יעמוד לרשות הצרכן, באתר האינטרנט של ספק השירות החיוני, טופס  (2)
קש המצאת חוזה או שטר המאמת את בקשה בכתב, וספק השירות החיוני רשאי לדרוש מהמב

 פרטי הבקשה, ויציין בפני המבקש את מספר האסמכתה לביצוע.

לא בוצע לצרכן מעביר גמר חשבון בשל העדר רישום של צרכן חדש, יודיע לו ספק השירות  (3)
)הפסקת  17החיוני על זכאותו לבקש את הפסקת שירותי הצריכה בהתאם להוראות אמת מידה 

 ביוזמת הצרכן(. שירותי צריכה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ספק שירות חיוני יאפשר החלפת צרכנים גם באמצעים  (4)
 )הודעות(, למעט באמצעות מסרון. 5דיגיטיליים ובמענה לצרכן כקבוע באמת מידה 

 

 ציון פרטים )ב(

ו, בכל בקשה כאמור בסעיף )א( יצוין שמו המלא של הצרכן החדש, מספר תעודת הזהות של (1)
וכתובת למשלוח הודעות. היה הצרכן החדש בעל מספר דרכון זר ובעל מעודכן טלפון מספר 

אשרה ורישיון לישיבה בישראל, יצוינו גם פרטים אלו בפנייה. כן יצוין מועד תוקף האשרה. ספק 
 שירות חיוני רשאי לדרוש עיון באשרה.

לו ויצורף אישור מאת רואה היה הצרכן החדש תאגיד, יצוין בבקשה גם מספר התאגיד ש (2)
 חשבון או עורך דין בדבר המוסמכים לחתום בשם התאגיד.

 

 אחריות לתשלום עד למועד הגשת הבקשה )ג(

כל עוד לא הוגשה בקשה כאמור בסעיף )א( יהיה הצרכן הרשום אחראי לתשלום בעבור שירותי 
 חשמל הניתנים למקום הצרכנות על ידי ספק השירות החיוני.

 

 ד חובות איחו )ד(

נותר צרכן חייב בחובות כלפי ספק השירות החיוני על פי אמות מידה אלו בגין מקום צרכנות או 
חצרים שבהם צרך חשמל, יהא ספק השירות החיוני רשאי לכלול את חובו בחשבון צריכה אחר של 

שאליו אותו צרכן ויחולו על חשבון זה הוראות אמות מידה אלו כאילו נוצר החוב במקום הצרכנות 
 מתייחס חשבון הצריכה האחר.

 

 עלות ביצוע ההחלפה )ה(

צרכן חדש ישלם לספק השירות החיוני עלות ביצוע החלפת צרכנים )הוצאות סידור ורישום( 
 .2-5.4ללוח תעריפים  14-ו 13כקבוע בשורות 

 

 חיוב מונה תעו״ז או מונה תשלום מראש בהתאם לתעריף אחיד )ו(

תעו״ז או מת״מ, וחדלו להתקיים התנאים להחלת התשלומים לפיהם  מותקן במקום צרכנות מונה
במקום הצרכנות, ייוותרו המונים מותקנים במקום אך הצרכן הרשום יהא רשאי לפנות לספק 

 השירות החיוני בבקשה לקבל חשבונות שוטפים על פי קריאה ובהתאם לתעריפים אחידים.

 

 חיוב מת״מ –רישום או העברת זכות לקבלת שירות חשמל  )ז(

ל אשרה ורישיון שאינו בעספק שירות חיוני רשאי להתקין במקום צרכנות מת״מ לצרכן חדש 
בעל אשרה ורישיון לישיבה בישראל לתקופה קצרה משנה אשר המציא לישיבה בישראל או שהינו 

  (,1לספק השירות החיוני את הפרטים הנדרשים לפי סעיף )ב()
הגשת הבקשה, אסמכתא שיש בה להעיד על רכישת זכויות צרכן, במועד הלמעט במקרה שיציג 

אך לא יתנה את רישומו של הצרכן החדש בהתקנת המת״מ בפועל במקום  בעלות במקרקעין.
אם יש מחסור במוני תשלום מראש רשאי ספק השירות החיוני להתקין את המת״מ . הצרכנות

 שרה ורישיון כאמור.במועד מאוחר למועד הרישום וכל עוד במקום רשום הצרכן בעל א
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 מונה תשלום מראש )מת״מ( .20
 סטטוס החלטה ישיבה  מועד החלטה תחילה אמת מידה סימן פרק

ב׳: צריכת 
 חשמל

. מונה 20 א׳: צרכנות
תשלום 
מראש 

 )מת״מ(

סש״ח חח״י 
1.6.06 

סש״ח חמ״י 
29.11.05 

29.11.05 
06.02.12 

167 
362 

 

2 
3 

 מאושר
 מאושר

 תשלום מראש זכאות להתקנת מונה )א(

צרכן מתח נמוך זכאי כי יותקן במקום הצרכנות הרשום על שמו מונה תשלום מראש, כמפורט 
 להלן:

ספק השירות החיוני ישלח לכל צרכן רשום חדש דף מידע בדבר מת״מ,לא יאוחר   (1)
 משבעה ימים ממועד הרישום במשרדיו.

 מת״מ במקום הצרכנות. צרכן יגיש לספק השירות החיוני בכתב את בקשתו להתקין (2)

 המת״מ שיותקן יאפשר קריאה של נתוני הצריכה. (3)

ספק השירות החיוני יבצע את הנדרש למעבר למונה תשלום מראש בתוך שלושה  (4)
חודשים מיום שנרשמה בקשת הצרכן במשרדי הספק ובכפוף למלאי המונים הקיים. לא 

האריך את תקופת הטיפול לפרק זמן נמצא מונה מתאים במלאי, רשאי ספק השירות החיוני ל
 חודשים. 15שלא יעלה על 

צרכן שבמקום הצרכנות הרשום על שמו הותקן מת״מ ימשיך להיות מחויב בחשבון  (5)
 החשמל בתשלום הקבוע שבו חויב בטרם ההתקנה.

מעבר למונה תשלום מראש יהיה לתקופה של שנה לפחות ולא יהיה כרוך בתשלום.  (6)
ראשונה רשאי הצרכן לבקש התקנתו של מונה מתח נמוך המאפשר קריאה החל מתום השנה ה

בלוח  9ועריכת חשבון, ובלבד שהצרכן יישא בעלויות הסרת והתקנת המונה כקבוע בשורה 
 .2-5.4תעריפים 

ספק השירות החיוני יבצע את בקשת הצרכן להתקנת מונה מתח נמוך כאמור בתוך  (7)
 צרכן במשרדיו.שלושה חודשים מיום שנרשמה בקשת ה

 

 סימן ב': חשבונות ותשלומים

 משלוח חשבון .22
 סטטוס החלטה ישיבה  מועד החלטה תחילה אמת מידה סימן פרק

ב׳: צריכת 
 חשמל

ב׳: חשבונות 
 ותשלומים

. משלוח 22
 חשבון

 
 
 

 )ג( 22סעיף 
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 תדירות שליחת החשבון )א(
 עבור, לערך )א( ספק שירות חיוני ישלח לצרכן חשבון צריכה אחת לחודשיים  (1)

 עבור, לערך החודשיים השוטפים הקודמים למועד שליחת החשבון או חשבון צריכה אחת לחודש

טף הקודם למועד שליחת החשבון. ספק שירות חיוני רשאי לשלוח לצרכן חשבון החודש השו

 ."צריכה בשל תקופת חשבון קצרה יותר

, ימי עבודה ממועד קריאת מונה הצריכה 5ספק שירות חיוני ישלח את חשבון הצריכה בתוך ")ב( 

האמור  ."ןההמוקדם מבינמתם התקופה עבורה ניתן להגיש את החשבון,  -ואם לא נקרא המונה

 על ספק שירות חיוני בעל רשיון מחלק.רק בסעיף זה יחול 

 

 2018-כללים תשע"ח

מ''ס :לפני  0   :כניסה  :מעוצב  
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חודשית חשבון צריכה אחת -ספק שירות חיוני ישלח לצרכן הרשום במערכת הצרכנות הדו
אחת  –חודשית -לחודשיים, בשל החודשיים השוטפים, ולצרכן הרשום במערכת הצרכנות החד

י לשלוח לצרכן חשבון צריכה בשל תקופת שאלחודש, בשל החודש השוטף. ספק שירות חיוני ר
 חשבון קצרה יותר.

 24ספק שירות חיוני ישלח לצרכן חשבון שירותי רשת במועדים המפורטים באמת מידה  (2)
 )מועדי התשלום(.

 

 הכתובת למשלוח חשבונות וחזקת קבלתם )ב(

 חשבונות ישלחו אל הכתובת שמסר הצרכן לצורך משלוח דברי דואר. (1)

ן יהיה רשאי לשנות את כתובתו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק השירות החיוני רכצ (2)
 או באמצעות הודעה טלפונית עם קבלת מספר אסמכתא.

יראו את החשבון כנמסר לצרכן אם נשלח באמצעות הדואר או על ידי שליח. הסכים הצרכן  (3)
פקסימיליה, דואר אלקטרוני, ת מראש ובכתב לקבל את החשבונות בכל אמצעי דיגיטלי, לרבו

אינטרנט וכדומה, יראו את החשבון כנשלח אם נמסר באותו אמצעי לפי הפרטים שמסר הצרכן 
 לספק השירות החיוני לצורך כך.

חשבון שנשלח לצרכן, בהסכמתו, באמצעות דואר אלקטרוני, יזוכה בעלות הקבועה בשורה  (4)
 .2-5.4ללוח התעריפים  33

 

 חודשי-חשבון חשמל חד –על בסיס הערכה  מהחשבונות מקד )ג(

-חודשי ישלח אליו ספק השירות החיוני חשבונות מקדמה חד-לבקשת צרכן המקבל חשבון דו
חודשיים על בסיס הערכה בהתאם לחשבון הצריכה הקודם. מידע בדבר שירות זה יונגש לצרכנים 

 על גבי חשבון הצריכה.

 

 משלוח לכתובת מיוחדת )ד(

פעמי, לכתובת מיוחדת שימסור לספק השירות -משלוח חשבון, באופן חד קשצרכן רשאי לב
ג בלוח 22א עד 22החיוני. בעבור שירות זה ישלם הצרכן לספק השירות החיוני כקבוע בשורות 

 .2-5.4תעריפים 

 

 דוח מרוכז )ה(

לבקשת צרכן שרשומים על שמו מספר מונים והוא משלם את חשבונות הצריכה באמצעות  (1)
קבע בבנק, ימסור לו ספק השירות החיוני דוח לגבי כל המונים שהמועד האחרון לתשלום  אתהור

בגין צריכת החשמל שנרשמה בהם, חל באותו יום. הדו״ח המרוכז יינתן לצרכן כאמור ללא תוספת 
 תשלום.

לפני קבלת השירות ימסור הצרכן לספק השירות החיוני רשימה כתובה של כל המונים  (2)
 שמו ויודיע בכתב את המען שאליו יישלח הדוח. עלהרשומים 

 

 גישה למידע דיגיטלי )ו(

(, או לנציגיו המורשים באמצעות ייפוי 1ספק השירות החיוני יאפשר לצרכן כאמור בסעיף )ה()
כוח, למשוך מידע המפרט נתונים מלאים ובהם כל הפרטים המופיעים בכל חשבונותיו של הצרכן 

לית. המידע יהיה במבנה קובץ טקסט לפי מפרט סטנדרטי שעליו יודיע יטבאופן מרוכז, במדיה דיג
 ספק השירות החיוני לצרכן המאפשר לצרכן לקרוא את הנתונים.

 

 תכולת חשבון .23
אמת  סימן פרק

 מידה
 סטטוס החלטה ישיבה  מועד החלטה תחילה

ב׳: צריכת 
 חשמל

ב׳: 
חשבונות 

 ותשלומים

23 .
תכולת 
 חשבון

סעיף 
ל ח (2)ב()23

לעניין חח״י 
צרכנות תעוז 
חד חודשיים 

29.11.05 
18.07.07 
09.6.14 

 
 

167 
189 
427 

 
 

2 
4 
7 
 
 

 מאושר 
 מאושר
)סש״ח 

 חח״י(
מושעה -

 2018-כללים תשע"ח

 2018-כללים תשע"ח



כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני(, 
 2018-תשע״ח

 נוסח מלא ומעודכן
 

22 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

במערכת 
צרכנות 

חדשה החל 
מיום 

01.06.06. 
עבור יתר 

צרכני תעו״ז 
חד חודשיים 

-החל מ
1.05.2008 

 
1.9.17 

 
17.11.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.11.15 
12.9.16 

25.12.17 

 
442 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

479 
497 
533 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
8 
5 

סעיף קטן 
( 2)ב()23

עבור 
סש״ח 
חמ״י 

 מאושר
 
 
 
 
 

 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר

 אופן עריכת חשבונות וניסוחם )א(

חשבונות ייערכו וינוסחו באופן שיאפשר לאדם מן היישוב לקרוא ולהבין את מהות החיובים  (1)
 ואופן חישובם.

נות יפורטו, בין היתר, התשלומים והחובות שהצרכן חייב בהם בעבור שירותים בובחש (2)
שקיבל מבעלי רישיונות, ובכלל זה שירותי הולכה, שירותי חלוקה ויתר השירותים הכרוכים 

 בפעולות מנהל המערכת.

 

 סוגי החשבונות ותכולתם: )ב(

 חשבון צריכה (1)

 בחשבון צריכה יפורטו כל אלה, לפי העניין:

 סוג השירות; א()

 התעריף הנוהג עבור השירות; )ב(

כמות החשמל שצרכן המחויב בתעריף ביתי צרך; נתון זה יוצג גם באמצעות  )ג(
השוואה גרפית לממוצע הצריכה האזורי הרלוונטי לצרכן, באופן שיאפשר לצרכן 

 ללמוד על מאפייני צריכתו ביחס לצרכנים אחרים שבאזור מגוריו;

חודשי כאמור באמת מידה -ן ומידע בדבר שירות חשבון חדבותקופת החש )ד(
 )ג(;22

 דרך קביעת הצריכה; )ה(

 אפשרות פריסה לתשלומים, אם קיימת; )ו(

יפורטו בחשבון כלל השירותים הניתנים במסגרתו  –התשלום הקבוע  )ז(
ותעריפיהם; מדי תקופת חשבון יודיע ספק השירות החיוני על פרסום שוטף של 

 תעריפיהם באתר האינטרנט שלו;ו המרכיבים

 מועד הוצאת החשבון; )ח(

 המועד האחרון לתשלום; )ט(

הקודם ומועד קריאה אחרון; מועדים כאמור לא  –מועד הקריאה של המונה  )י(
 יצוינו אם מותקן מונה רציף;

 –)תיקון חשבון(  26בתיקון חשבון עקב טעות בחשבון כמשמעותה באמת מידה  )יא(
ל התיקון, לרבות כמות הצריכה שבה מחויב הצרכן והתעריפים ש פירוט מובחן

 בעבורה;

(, באמצעות 3)א()7בתשלום לצרכן בגין הפרת אמות המידה כאמור באמת מידה  )יב(
 –תשלום בפועל ישירות לצרכן או באמצעות התחשבנות כוללת בחשבון הצריכה 

 פירוט מובחן של התשלום וסיבתו;

 –א לחוק 31לתשלום מופחת מכוח הוראות אמת מידה י אם הצרכן הרשום זכא )יג(
ציון זכאות זו, תוך פירוט אופן עריכת החשבון בהתאם לשיעור התשלום המופחת 

 )ח(;-)ז( ו30הקבוע בחוק ובהתאם למפורט באמות מידה 

 2018-כללים תשע"ח
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חלקה בתעריף של עלות רכישת החשמל מיצרני אנרגיה ירוקה; פרט זה ייכלל  )יד(
אחת לשנה, בעקבות פרסום העדכון השנתי על ידי הרשות ולא ו בחשבון או יצורף אלי

 יאוחר מחודש יוני;

חלקה בתעריף של עלות התשלום המופחת לזכאים; פרט זה ייכלל בחשבון או  )טו(
יצורף אליו אחת לשנה, בעקבות פרסום העדכון השנתי על ידי הרשות ולא יאוחר 

 מחודש יוני;

עומס וזמן יפורטו גם כל אלה, נוסף על  יףבחשבונות צריכה על בסיס תער )טז(
 האמור לעיל:

 תאריכי קריאה תקופתיים בין קריאה לקריאה, כולל מספר ימים בתקופה; (1)

קריאת מונה קודמת ונוכחית, צריכה בתקופה, מחיר מחייב  –לכל מש״ב  (2)
 וסך הכול;

 סך כול הצריכה, סך כול התשלום; (3)

(, 2)-( ו1משב״ים כאמור בסעיפים קטנים )ו במקרה של שינוי תעריפים א (4)
 כל שינוי בנפרד לגבי תאריך השינוי;

 מקדם יעילות הצריכה )מקדם ההספק(; (5)

 חשבון שירותי רשת (2)

 בחשבון שירותי רשת יפורטו כל אלה, לפי העניין:

 סוג השירות; )א(

 התעריף הנוהג בעבור השירות; )ב(

 מועד מתן השירות; )ג(

 יסה לתשלומים, אם קיימת;פראפשרות  )ד(

 מועד הוצאת החשבון; )ה(

 )ג(;24מועד פקיעת תוקפו של החשבון, כאמור באמת מידה  )ו(

 1999ואחריה ולמזמינים הגדלת חיבור בשנת  1996למזמינים חיבור בשנת  )ז(
 גודל החיבור; –ואחריה 

 סטטוס החיבור )קבוע, זמני(; –למזמינים חיבור זמני  )ח(

לצרכן בשל הפרת אמות מידה, באמצעות תשלום בפועל ישירות לצרכן ם בתשלו )ט(
או באמצעות התחשבנות במסגרת חשבון שירותי רשת רלוונטי של מזמין השירות 

 פירוט מובחן של התשלום וסיבתו; –שכלפיו הופרו אמות המידה 

 הפניה ללוחות התעריפים הרלוונטיים לחישוב עלות העבודה המוזמנת; )י(

 גודל המיתקן או הטורבינה; –וולטאי או טורבינת רוח -כן בעל מיתקן פוטוצרל )יא(

תשלום כקבוע באמת מידה  –וולטאי או טורבינת רוח -לצרכן בעל מיתקן פוטו )יב(
)הסדרי תשלומים  176)שילוב מיתקן ייצור ברשת על ידי המחלק( ובאמת מידה  175

 מית ממיתקן הייצור.עצלצרכנים(; ההתחשבנות כוללת, בין היתר, צריכה 

 

 שירותי רשת לצרכן )ג(

ספק שירות חיוני יעמיד את שירותי הרשת לרשות כלל צרכני החשמל, בין אם הם מקבלים שירות 
 אספקה מספק השירות החיוני ובין אם הם מקבלים שירות אספקה ממספק.

 

 צרופות )ד(

החיוני הודעה לצרכן ובה ת בחודשים מרץ עד חודש אפריל, בכל שנה, ישלח ספק השירו (1)
פירוט חיובים שנתי הכולל סיכום של הסכומים שבהם חויב הצרכן בשנה הקלנדרית הקודמת 
למועד הפקת ההודעה, לרבות חיובים אשר לא שולמו בידי הצרכן עד מועד משלוח ההודעה. 

 ותלחיובים שלא שולמו כאמור תוקצה בהודעה שורה נפרדת מובלטת וכן מידע על כלל מקומ
, לרבות כתובת מקום הצרכנות, תעריף המחויבים בתעריף ביתי הצרכנות הרשומים על שמו

הקוט"ש שבו חויב מקום הצרכנות, סך צריכה שנתית בקוט"ש, סך התשלום השנתי לגבי כל אחד 
אספקה בהתבסס על המידע הקיים בספרי ספק השירות -ממקומות הצרכנות בנפרד, סך דקות אי

בוה המזין את מקום הצרכנות ובהתאם למדדי אמינות אספקה ממוצעים הגהחיוני בקו המתח 
 המוערכים לפי שלוש השנים הקודמות למועד הפקת המידע.

 2018-כללים תשע"ח
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 ()ז(.1בצרופה לחשבון יובא לידיעת הצרכן המידע כאמור בסעיף )ב() (2)

 הודעות נוספות בהתאם להנחיות הרשות בנושאים צרכניים, מזמן לזמן. (3)

 

 לוםתשמועדי ה .24
 סטטוס החלטה ישיבה  מועד החלטה תחילה אמת מידה סימן פרק

ב׳: צריכת 
 חשמל

ב׳: חשבונות 
 ותשלומים

. מועדי 24
 התשלום

 
 

1.9.17 
1.12.17 

 
1.1.18 

29.11.05 
25.11.15 
12.9.16 

26.12.16 
10.7.17 
27.9.17 
16.4.18 

4.8.19 

167 
479 
497 
507 
520 
525 
539 
561 

2 
4 
8 

11 
5 
1 
1 
2 

 רושמא
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר

א' לפקודת סדרי שלטון  18לעניין אמת מידה זו, ימי מנוחה כמשמעם בסעיף קטן  -חגים (1)א
 שבת, ימי בחירות ויום העצמאות.-, לרבות שישי1948 -ומשפט, תש"ח

 מועד אחרון לתשלום )א(

המפורט בחשבון כמועד האחרון  עדצרכן ישלם כל חשבון שיישלח אליו, לא יאוחר מהמו
 לתשלום.

 

 חשבון צריכה )ב(

 על חשבון צריכה יחולו כללים אלה:

-ימים לפחות ממועד הפקת חשבון חד 20המועד האחרון לתשלום החשבון יהיה  (1)
חודשי. פירעון עד למועד האחרון לתשלום -ימים לפחות ממועד הפקת חשבון דו 20-חודשי ו

 הוא ללא ריבית.

מוך למועד הפקת החשבון, ישלח ספק השירות החיוני הודעה על הפקת חשבון בס (2)
 צריכה באמצעי דיגיטלי שהצרכן המציא לספק השירות החיוני לשם כך, ככל שהמציא.

 לגבי חוב צריכה בתעריף ביתי יחולו כללים אלה: (3)

 ימים מן המועד האחרון לתשלום ישלח ספק שירות חיוני לצרכן 7 4בתוך  )א(
לטלפון, ככל שמספר הטלפון רשום אצל ספק שירות חיוני, על החוב. מוקלטת   ודעהה

 במוקד השירות.אנושי מיידי.תאפשר לצרכן לקבל מענה המוקלטת ההודעה 

ימים לפחות לאחר המועד האחרון לתשלום והצרכן לא פרע את  10חלפו  )ב(
ון החוב בדואר אל רעהחשבון, ישלח ספק השירות החיוני לצרכן התראה ראשונה לפי

המען של הצרכן, הרשום אצל ספק השירות החיוני שעל גביה המילה ״התראה״ 
בשפות עברית, ערבית, רוסית ואמהרית, ויחייב את הצרכן בעלות הוצאות פעילות זו 

 .5.4-2ללוח תעריפים  13 15כקבוע בשורה 
2- התעריפיםח כה בהתאם לקבוע בלוולמעט אם נשלח בהודעת דואר אלקטרוני, אז יז

 .26שורה  5.4

ימים לפחות ממועד הפקת החשבון, ישלח ספק השירות החיוני לצרכן  34חלפו  )ג(
 חשבון צריכה חדש הכולל הודעה בעניין חוב צריכה קודם.

ימים לפחות לאחר המועד האחרון לתשלום החשבון הראשון, ישלח  34חלפו  )ד(
ן צריכה באמצעי דיגיטלי שהצרכן בוספק השירות החיוני לצרכן הודעה על הפקת חש

 המציא לספק השירות החיוני לשם כך, ככל שהמציא.

ימים לפחות ממועד הפקת החשבון הראשון שבחוב, ישלח ספק שירות  52חלפו  )ה(
לטלפון, ככל שמספר הטלפון רשום אצל ספק השירות מוקלטת חיוני לצרכן הודעה 
 החיוני, בעניין החוב.

ות לאחר המועד האחרון לתשלום החוב, והצרכן לא פרע את פחימים ל 58חלפו  )ו(
החוב, ישלח ספק שירות חיוני התראה שנייה בדואר אל המען של הצרכן, הרשום אצל 
ספק השירות החיוני, שעל גביה המילים ״התראה שנייה״ בשפות עברית, ערבית, רוסית 

א עשוי לבצע לשם הוואמהרית. בהתראה זו יציין ספק השירות החיוני את הפעולות ש
גביית החוב. בנוסף, יציין ספק השירות החיוני, באופן בולט על גבי ההתראה, הפנייה 
אל הכתובת באתר האינטרנט של ספק השירות החיוני שבה יופיע תרגום נוסח ההתראה 

 2018-כללים תשע"ח
( 15כללים )מס' 

 2019-תשע"ט

 2018-כללים תשע"ח
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בשפות ערבית, רוסית ואמהרית, וכן תצוין האפשרות לפנות לתשלום החוב בהסדרי 
ימים לאחר שנשלחה על ידי ספק  20אה כהתראה שהתקבלה ירתשלום. התראה זו ת

שירות חיוני. ספק השירות החיוני יחייב את הצרכן בעלות הוצאות פעילות זו כקבוע 
 .2-5.4ללוח תעריפים  15בשורה 

ימים לפחות מהמועד האחרון לתשלום החשבון הראשון שבחוב,  90בחלוף  )ז(
החשמל לצרכן, להתקין במקום הצרכנות ת רשאי ספק השירות החיוני לנתק את אספק

מונה תשלום מראש או לבצע הקטנת זרם. בעבור פעילות זו, למעט התקנת מת״מ, 
 .2-5.4ללוח תעריפים  11יחייב ספק השירות החיוני את הצרכן בעלות הקבועה בשורה 

 הוראות אמת מידה זו לא יחולו במקרה של אירוע חריג. )ח(

לחרוג ממניין הימים הקבוע בכל אחת מהפסקאות י ספק שירות חיוני רשא )ט(
שלעיל, מכל סיבה שהיא, ובלבד שהחריגה תהיה לטובת הצרכן, כך שבכל מקרה 

ימים  90השימוש בכלי הגבייה, כולל ניתוק אספקת החשמל, לא ייעשה אלא בחלוף 
 לפחות מיום המועד האחרון לתשלום.

ל, יידחה המועד להפעלת כלי עיחרג ספק שירות חיוני מהמועדים הקבועים ל )י(
 הגבייה, לרבות ניתוק אספקת החשמל, בהתאמה, בשים לב למספר ימי החריגה.

)ז( לנתק את אספקת החשמל לצרכן, 21ספק שירות חיוני יפעל כאמור באמת מידה  (4)
ימים מן המועד האחרון לתשלום החשבון  90להקטין זרם או להתקין מת״מ, ובלבד שחלפו 

ש״ח כולל ריבית, או אם קיימים שלושה חשבונות  500אם סכומו עולה על  ובהראשון שבח
ש"ח כולל ריבית. בעבור פעילות זו, למעט  500בחוב בשנה קלנדרית, שסכומם יחד עולה על 

ללוח תעריפים  11התקנת מ״מ, יחייב ספק השירות החיוני את הצרכן בעלות הקבועה בשורה 
2-5.4. 

 שאינו ביתי יחולו כללים אלה: יףלגבי חוב צריכה בתער (5)

חלפו שבעה ימים לפחות מהמועד האחרון לתשלום והצרכן לא פרע את  )א(
החשבון, ישלח ספק השירות החיוני לצרכן תזכורת לתשלום והתראה לפני ניתוק 

 15ההודעה(, ויחייב את הצרכן בעלות הוצאות הטיפול כקבוע בשורה  –)בסעיף זה 
()ב(, 3ודעה תיערך ותישלח לפי האופן הקבוע בפסקה )הה; 2-5.4ללוח התעריפים 

 וספק השירות החיוני יציין בה את העלות האמורה בפסקה זו.

חשבון שלא שולם במועד יישא ריבית פיגורים מהמועד האחרון לתשלום עד  )ב(
 למועד התשלום בפועל של החשבון.

י לנתק את ונבחלוף שבעה ימים ממשלוח ההודעה, רשאי ספק השירות החי )ג(
 אספקת החשמל למקום הצרכנות.

 

 חשבון שירותי רשת (1)ב

תשלום חשבון שירותי רשת שבוצע יהיה במועד הזמנתו של השירות. ספק השירות החיוני יאפשר 
)אופן התשלום(, למעט אם הצרכן  25לצרכן לשלם את החשבון באופנים הקבועים באמת מידה 

)ה( 21עות חשבון הצריכה כאמור באמת מידה מצביקש לשלם את חשבון שירותי הרשת בא
 א)ז(.35ובכפוף להוראות אמת מידה 

 

 חשבון לגבי שירות שטרם ניתן )ג(

 על חשבון לגבי שירות שטרם ניתן, יחולו כללים אלה:

ימים ממועד הוצאת החשבון והצרכן  30המועד האחרון לתשלום החשבון יהיה לפחות  (1)
 האחרון לתשלום, ללא ריבית. עדיוכל לפרוע את החשבון עד למו

 לא שולם החשבון עד למועד האחרון לתשלום, יפקע תוקפו של החשבון. (2)

( כל עוד לא שולם החשבון כאמור באמת מידה זו, יהיה ספק השירות החיוני פטור מביצוע 3)
 העבודה המוזמנת.

ביום  קףלבקשת הצרכן יערוך ספק השירות החיוני חשבון חדש על פי התעריף הת (4)
 הוצאתו.

 ( יצוין על גבי החשבון.4( עד )1תוכנם של סעיפים קטנים ) (5)

 

 שירות בחלקים )ד(
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ניתן שירות בחלקים, ישלם הצרכן לשיעורין בהתאם להתקדמות מתן השירות, לגבי כל חלק של 
השירות שניתן, בהתאם לכללים המפורטים בסעיף )ב(, ולגבי חלק שטרם ניתן, בהתאם לכללים 

 רטים בסעיף )ג(.פוהמ

 

 הסדרי תשלום וגביה בין ספקי שירות חיוני )ה(

ספק שירות חיוני המחזיק ברישיון אספקה, אשר סיפק חשמל למחלק אחר, ולא שולמה תמורה 
 בעבור החשמל שסופק, יפעל כמפורט להלן:

לפחות מהתמורה בעבור אספקת  80%אם המחלק האחר שילם לספק שירות חיוני  .1
דת חיבור מרוכזת, ספק השירות החיוני לא יהיה רשאי להפסיק את אספקת קוהחשמל לנ

 –החשמל לנקודת החיבור המרוכזת; באמת מידה זו ״אספקת חשמל לנקודת חיבור מרוכזת״ 
 ידי ספק שירות חיוני למחלק אחר בנקודת מניה אחת.-אספקת חשמל על

תק את אספקת החשמל (, ספק שירות חיוני יהיה רשאי לנ1על אף הקבוע בפסקה ) .2
למחלק אחר אם המחלק האחר לא פרע במלואם שלושה חשבונות חשמל שהגיש לו ספק 

או יותר מהממוצע של  60%השירות החיוני וסך החוב המצטבר של המחלק האחר הוא 
 שלושת החשבונות.

לפטור את המחלק האחר מחובתו לשלם תמורת כל חובותיו אין בהוראות סעיף זה כדי  .3
 לספק שירות חיוני בעבור החשמל שסופק לו, בהתאם לקבוע באמות המידה.

אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מספק השירות החיוני לפנות להליכי גבייה לפי כל  .4
 דין.

 לה:המועד לתשלום החשבון וההתראות לפני ניתוק יהיו לפי הוראות א .5

 ימים לפחות ממועד הפקת החשבון; 20המועד האחרון לתשלום יהיה  )א(

חלפו שבעה ימים מהמועד האחרון לתשלום והמחלק האחר לא פרע את  )ב(
החשבון, ישלח ספק השירות החיוני למחלק האחר התראה ראשונה לפירעון החוב; 

י ודואר רשום ספק השירות החיוני ישלח את ההתראה כאמור באמצעות דואר אלקטרונ
 למען הרשום של המחלק האחר;

ימים לפחות מהמועד האחרון לתשלום והמחלק האחר לא פרע את  14חלפו  )ג(
ההתראה השנייה(  –החשבון, ישלח ספק השירות החיוני התראה נוספת )בסעיף זה 

למחלק האחר; בהתראה השנייה יציין ספק השירות החיוני את הפעולות שהוא עשוי 
ביית החוב; ספק שירות חיוני יהיה רשאי להתריע על ניתוק מאספקת לבצע לשם ג

חשמל במסגרת התראה זו; ההתראה תישלח למשרדי המחלק האחר באמצעות דואר 
אלקטרוני ודואר רשום, למען הרשום של המחלק האחר; ספק השירות החיוני יודיע 

לתן ויתעד את למחלק האחר בשיחת טלפון על אודות ההתראות שנשלחו, יוודא את קב
 אישור הקבלה במערכת הממוחשבת.

 )נמחקה(. .6

המחלק האחר יפרסם לצרכניו הודעה בדבר מתן ההתראה השנייה לפני ניתוק נקודת  .7
ידי המחלק שקיבל את ההתראה, באתר האינטרנט -החיבור המרוכזת. ההודעה תפורסם על

(, 9מחלק כאמור בסעיף ) שלו, לא יאוחר מיומיים ממועד קבלתה אצלו; היה המחלק האחר
 יכלול הפרסום גם הבהרה כי תפורסם הודעה נוספת טרם הניתוק.

ימים לפחות ממועד שליחת ההתראה השנייה רשאי ספק שירות חיוני לנתק  28בחלוף  .8
 את אספקת החשמל בנקודת החיבור המרוכזת.

אזור כללה ההתראה השנייה התראה על ניתוק והיה המחלק האחר מחלק חשמל ב .9
לצו בדבר עיסוק בחשמל  2יהודה והשומרון, אשר קיבל היתר לעיסוק בחשמל מכוח סעיף 

( 1, יחולו נוסף על פסקאות )1971-(, התשל"א427)הסדרה והפעלה( )יהודה והשומרון( )מס' 
 (, גם הוראות אלה, כתנאי לביצוע הניתוק:8עד )

נייה, לגורמים המפורטים ספק השירות החיוני יודיע, במועד שליחת ההתראה הש )א(
 להלן, לגבי הכוונה לניתוק אספקת החשמל למחלק האחר:

 לשכת שר הביטחון; (1)

 לשכת שר האנרגיה; (2)

 לשכת שר האוצר; (3)

 מפקדת תיאום פעולות הממשלה בשטחים; (4)

 קצין מטה לענייני אנרגיה במינהל האזרחי; (5)

 2018-כללים תשע"ח
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 רשות החשמל; (6)

( תישלח למשרדי הגורמים האמורים באמצעות דואר הודעה לפי פסקת משנה )א )ב(
אלקטרוני; ספק השירות החיוני יודיע לאותם גורמים בשיחת טלפון על אודות ההודעה 
שנשלחה, יוודא את קבלת ההודעה במשרדיהם ויתעד את אישור הקבלה במערכת 

 הממוחשבת; העתק מהודעת היידוע יועבר במקביל למחלק האחר;

לפחות ממועד שליחת ההתראה השנייה והודעת היידוע, יודיע  ימים 28בחלוף  )ג(
ספק השירות החיוני למחלק האחר על כוונתו לנתק את אספקת החשמל בנקודת 
החיבור המרוכזת, ויהיה רשאי לעשות כן שבעה ימים לאחר מסירת ההודעה על הכוונה 

שלו  לנתק את אספקת החשמל למחלק האחר; המחלק האחר יפרסם באתר האינטרנט
 את ההודעה על הכוונה לנתק את אספקת החשמל מיד עם קבלתה.

 

 כלי גבייה, לרבות במסגרת הסדר תשלום –שירות מונה תשלום מראש  )ו(

ספק שירות חיוני רשאי להתקין מונה תשלום מראש אצל צרכן המחויב בתעריף ביתי, לרבות  (1)
להם וצרכנים שהם נכי הרדיפות  צרכן בתעריף מופחת, ולמעט צרכנים שאספקת חשמל חיונית

 והמלחמה בנאצים.

(, בהיעדר אמצעי תשלום חוב צריכה אחרים, יפרוס ספק 1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן ) (2)
 שירות חיוני חוב צריכה של צרכן במסגרת המת״מ.

 על פריסת תשלומים באמצעות מת״מ יחולו הכללים הבאים: (3)

, אולם, לבקשת הצרכן, רשאי ספק השירות 20%יהיה שיעור החזר החוב בכל תשלום  )א(
 .50%החיוני להגדיל את שיעור החזר החוב בכל תשלום, ובלבד שלא יעלה על 

הסכים צרכן בתעריף ביתי להסדיר תשלום באמצעות מת״מ, יישאו כל התשלומים  )ב(
ק ריבית איחורים מיום תחילת הסדר התשלום. הפר הצרכן את הסדר התשלום, יחייב ספ

 השירות החיוני את הצרכן בריבית פיגורים על יתרת החוב שנותר לתשלום במועד ההפרה.

עד מועד הסכמה על הסדר תשלום בין הצרכן וספק שירות חיוני יחייב ספק השירות  )ג(
 החיוני את הצרכן בריבית פיגורים על החוב וריבית זו תיכלל בהסדר התשלום.

אמצעות מת״מ, יאפשר ספק שירות חיוני לצרכן להמציא לא הסכים הצרכן להסדר תשלום ב (4)
חלופה לתשלום החוב באמצעי תשלום אחר, מלבד פריסת החוב בחשבון הצריכה או בחשבון 
צריכה בתדירות חד חודשית. על תשלומים החל מיום תחילת הסדר התשלום תחול ריבית איחורים. 

אה, רשאי ספק השירות החיוני לא הומצאה חלופת תשלום כאמור או הופרה החלופה שהומצ
 להפעיל כלי גבייה, לרבות ניתוק אספקת החשמל.

בשל חובות צריכה של צרכנים שאספקת חשמל חיונית להם וצרכנים שהם נכי הרדיפות  (5)
 מוהמלחמה בנאצים יפעל ספק שירות חיוני לגביית החוב בהליכי גבייה אזרחיים.

עריף מופחת, יתקין ספק שירות חיוני אצל הצרכן לשם גביית חובות צריכה של צרכנים בת (6)
מת״מ הכרחי ויגיע איתו להסדר פריסת חובות במת״מ הכרחי; על התשלומים שישולמו במסגרת 
הסדר זה תחול ריבית החשב הכללי. לא הגיע ספק השירות החיוני להסדר חוב עם הצרכן יפעל 

רב הצרכן להתקנת מת״מ הכרחי רשאי ספק שירות חיוני לגביית החוב בהליכי גבייה אזרחיים. ס
 ספק השירות החיוני לנתק את אספקת החשמל.

 שולם החוב במלואו, יאפשר ספק השירות החיוני לצרכן שלא להיות מחויב באמצעות מת״מ. (7)

 

 הסדרי תשלום חריגים )ז(

 במקרים חריגים ובהתאם לשיקול דעתו של ספק השירות החיוני, רשאי הוא להגיע להסדר (1)
תשלום עם צרכנים המוויבים בתעריף ביתי בלבד שיש להם חוב ומתקשים בתשלום החוב, באופן 

 שיקבע עם הצרכן.

אין באמור כדי לגרוע מזכות ספק שירות חיוני לבצע הסדרי חובות כלשהם עם כל צרכן אחר, לפי 
 שיקול דעתו.

ר בתשלום החשבון ועד חשבון שלא שולם במועדו יישא ריבית פיגורים, החל ממועד הפיגו (2)
 למועד ביצוע התשלום בפועל.

על תשלומים שיבוצעו במסגרת הסדרי תשלום בגין חובות צריכת חשמל שוטפים בלבד, עם  (3)
צרכנים המחויבים בתעריף ביתי, תחול ריבית איחורים. הופר הסדר התשלום ישוב ויחייב ספק 

ותר לתשלום החל ממועד ההפרה של הסדר שירות חיוני את הצרכן בריבית פיגורים על כל חוב שנ
 התשלום ואילך.
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ידי ספק שירות חיוני באצעות הפניה אל המוקד הטלפוני; בקשות -הסדרי תשלום יטופלו על (4)
חריגות להסדרת תשלום שלא ניתן להסדירם באמצעות המוקד הטלפוני יטופלו במשרדי ספק שירות 

 חיוני.

 

 צריכהטיפול בבקשה חריגה לפריסת חוב  )ח(

ספק שירות חיוני יקבל, במסגרת שעות קבלת הקהל במשרדיו או לפי פנייה בכתב, בקשות  (1)
ימי  15לפריסת חוב צריכה, אשר הוגשו בתוך כוחם  יאו באשל צרכנים המחויבים בתעריף ביתי 

ימי עבודה מיום  10()ב( או 3עבודה מיום שליחת תזכורת ראשונה לתשלום החוב לפי סעיף )ב()
()ו(. בבקשתו יפרט הצרכן את נימוקי הבקשה, 3ת תזכורת שנייה לתשלום החוב לפי סעיף )ב()קבל

יצרף אליה כל מסמך התומך בה, ויציין את אמצעי התשלום שבו בכוונתו לפרוע את החוב ומספר 
התשלומים המבוקש. הצרכן יציין בפנייתו אם הוא נמנה על צרכנים שאספקת חשמל חיונית להם, 

 הם נכי הרדיפות והמלחמה בנאצים או צרכני תעריף מופחת.צרכנים ש

ספק שירות חיוני יקבל בקשה חריגה לפריסת חוב צריכה לתשלום במועד מאוחר למועדים  (2)
 (, ובלבד שהבקשה תהיה פעם אחת בלבד לכל חוב צריכה.1הקבועים בסעיף קטן )

ימי עבודה מיום  21לא עולה על ספק השירות החיוני יטפל בבקשה לפי סעיף זה בפרק זמן ש (3)
שבו התקבלה הבקשה במשרדי ספק השירות החיוני, וימסור את תשובתו לצרכן מיד עם תום 
הטיפול בעניינו. במהלך הטיפול בבקשה לא ינקוט ספק השירות החיוני בכלי גבייה, אך תחול 

 ריבית פיגורים על חוב הצריכה.

החיוני להציג לצרכן את האמצעים האפשריים  במסגרת הטיפול בבקשה יפעל ספק השירות (4)
 לתשלום החוב, כאמור בהגדרה ״אמצעי תשלום״.

הפר הצרכן את הסדר התשלום או לא הגיע להסכמה עם ספק השירות החיוני על הסדר  (5)
 )חובת תשלום( ובאמת מידה זו. 21תשלום, יפעל ספק השירות החיוני בהתאם לקבוע באמת מידה 

 

 

 םאופן התשלו .25
 סטטוס החלטה ישיבה  מועד החלטה תחילה אמת מידה סימן פרק

ב׳: צריכת 
 חשמל

ב׳: חשבונות 
 ותשלומים

. אופן 25
 התשלום
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 אופן תשלום החשבון )א(

 ון יתבצע, לפי בחירת הצרכן, באחד מן האופנים האלה:תשלום חשב

 במשרדי ספק השירות החיוני; (1)

-בהסדר הוראת קבע בבנק או בבנק חוץ כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ״א (2)
 בנק(; –)להלן  1981

תשלום החשבון של צרכן ביתי בהוראת קבע כאמור יתאפשר בכל אחד מן התאריכים האלה 
, לפי בחירת הצרכן הביתי; לא נקב הצרכן הביתי בתאריך חיוב 28או  20, 10, 2: בכל חודש

 בחודש; 10-מסוים, יחויב חשבונו ב

 בכל בנק או בבנק הדואר; (3)

גם באתר האינטרנט של  –באמצעות כרטיס אשראי בטלפון, ולגבי חשבון צריכה  )א((4)
 ספק השירות החיוני; 

 
על גבי החשבון את מספר הטלפון וכתובת אתר האינטרנט ספק השירות החיוני יפרסם )ב( 

)לחשבונות צריכה בלבד( שבהם ניתן לשלם ואת הסכום המרבי לתשלום כאמור. נעשה 
התשלום באמצעות כרטיס אשראי, באתר האינטרנט או בטלפון, יקבל הצרכן אישור מקוון 

נים המשלמים בשיטת לקליטת התשלום אצל ספק השירות החיוני; שירות זה יינתן גם לצרכ
 מונה תשלום מראש;

כהגדרתה ספק שירות חיוני יכבד תשלום בכרטיס אשראי במסגרת "עסקה במסמך חסר" )ג( 
 ,למעט תשלומים שבוצעו ונדחו בדיעבד, 1986-"ו)א( לחוק כרטיסי חיוב, התשמ9בסעיף 

 בטענה חוזרת של הכחשת עסקה. ,צרכן ידי-על פעמיים או יותר בשנה קלנדרית
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בכל דרך אחרת נוספת או מקום אחר שספק השירות החיוני יודיע עליהם ברבים,  (5)
 לרבות באתר האינטרנט שלו.

 

 תשלום באמצעי שלא כובד )ב(

)ג(, 24)ב( או 24שילם הצרכן באמצעי שלא כובד, יחולו על החשבון הוראות אמות מידה  (1)
יבוד החיוב בהתאם לנסיבות כקבוע לפי סוג החשבון שבעטיו נוצר החוב, בתוספת הוצאות אי כ

 .2-5.4ללוח תעריפים  20עד  17בשורות 

(, שילם צרכן באמצעי שלא כובד, רשאי ספק השירות 1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן ) (2)
או בכרטיס אשראי שלא בעסקה במסמך חסר כהגדרתה החיוני לדרוש שהתשלום יהיה במזומן 

 .1986-לחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו 9בסעיף 

 

 גבייה במקום הצרכנות )ג(

)ביקור מתואם במקום צרכנות(, יגיע נציג  9לפי בקשת צרכן ובתיאום עמו כאמור באמת מידה 
ספק השירות החיוני אל מקום הצרכנות לצורך גביית החוב. בעבור שירות זה ישלם הצרכן לספק 

 .2-5.4בלוח תעריפים  21השירות החיוני כקבוע בשורה 

 

 בעת הגעה לצורך ניתוק או קריאת מונה תשלום )ד(

הגיע ספק השירות החיוני למקום הצרכנות או לחצרים לצורך ניתוק אספק החשמל או לצורך 
קריאת מונה, ובמעמד זה שילם הצרכן בעבור החוב במקום הצרכנות באמצעות המחאה דחויה או 

 21תשלום כקבוע בשורה באמצעות כרטיס אשראי למוקד, ישלם הצרכן לספק השירות החיוני גם 
 .2-5.4בלוח התעריפים 

 

 תשלום באמצעות שיק דחוי )ה(

ספק השירות החיוני רשאי לקבל תשלום באמצעות שיק דחוי אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת. 
ובהתאם לאמור באמת  2-5.4בלוח תעריפים  27במקרה כזה יחויב הצרכן בעלות הקבועה בשורה 

 (.3)ב()24מידה 

 

 להחזר המחאה דחויה טרם מועד פירעונהבקשה  )ו(

ביקש הצרכן לקבל בחזרה לידיו המחאה דחויה שמסר לספק השירות החיוני, לפני המועד הנקוב 
 .2-5.4בלוח תעריפים  27בו לפירעון, יחויב בעלות הקבועה בשורה 

 

 חשבון משולם כראיה לסילוק חוב )ז(

אם הצרכן שילם באמצעי שלא כובד, כגון  חשבון ששולם יהווה ראיה לסילוק החוב בשלו, למעט
 שיק או כרטיס אשראי במסמך חסר.

 

 תיקון חשבון .26
מועד  תחילה אמת מידה סימן פרק

 החלטה
 סטטוס החלטה ישיבה 
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 תיקון חשבון )א(

 ספק שירות חיוני רשאי לתקן חשבון שנשלח לצרכן רק אם התקיים אחד מאלה: (1)

 נתגלתה טעות בחשבון; )א(

 נתגלו עובדות חדשות המצביעות על צריכת חשמל שלא כדין. )ב(

 

 חיובים וזיכויים בגין טעות בחשבון )ב(

מועד האחרון לתשלום, יחולו נתגלתה טעות בחשבון אשר שולם על ידי הצרכן לפני ה (1)
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 הוראות אלה:

הייתה הטעות בחשבון כזו שסכום התשלום הנקוב בו היה נמוך מהתשלום המתחייב  )א(
על פי הצריכה בפועל, יחויב הצרכן במלוא סכום הפרשי הצריכה ממועד היווצרות הטעות 

בית לא לפי התעריפים שהיו תקפים במועד הצריכה, ובלבד שהתקופה לגבייה רטרואקטי
תעלה על ארבע שנים שקדמו ליום גילוי הטעות. אם הטעות בחשבון הייתה תוצאה של 
פעילות ספק השירות החיוני, תהא הגבייה הרטרואקטיבית מוגבלת לשנתיים מיום גילוי 

 הטעות.

הייתה הטעות בחשבון כזו שסכום התשלום הנקוב בו היה גבוה מהתשלום המתחייב  )ב(
יזוכה הצרכן במלוא סכום הפרשי הצריכה ממועד היווצרות הטעות  על פי הצריכה בפועל,

ובלבד שהתקופה לא תעלה על שבע שנים. החשבון יערך לפי התעריפים שהיו תקפים במועד 
 הצריכה בתוספת ריבית החשב הכללי.

נתגלתה טעות בחשבון לפני המועד האחרון לתשלום והצרכן טרם שילם את החשבון, יוציא  (2)
 ות החיוני חשבון מתוקן בהתאם לתעריפים שהיו תקפים במועד הצריכה.ספק השיר

נתגלתה טעות בחשבון לאחר המועד האחרון לתשלום והצרכן טרם שילם את החשבון, יוציא  (3)
ספק השירות החיוני חשבון מתוקן בהתאם לתעריפים שהיו תקפים במועד הצריכה. ההתחשבנות 

 )ב(.24וראות אמת מידה בגין אי תשלום במועד תהיה בהתאם לה

 

 צריכת חשמל שלא כדין )ג(

במקרה של צריכת חשמל שלא כדין יחויב הצרכן במלוא סכום ההפרש, בהתאם להוראות אמת 
 )צריכת חשמל שלא כדין(. 16מידה 

 

 חשבון שתוקן )ד(

תיקן ספק השירות החיוני את החשבון, ישלח את החשבון המתוקן לצרכן ועל חשבון זה יחולו 
 )מועדי התשלום( בהתאם לסוג החשבון. 24אות אמת מידה הור

 

 המועד למשלוח חשבון מתוקן )ה(

המועד לעריכת חשבון מתוקן כאמור בסעיף )ד( לא יעלה על ארבעה עשר חודשים מיום  (1)
 גילוי הטעות או מיום גילוי הצריכה שלא כדין, לפי העניין.

תשלום בסך ם ספק השרות החיוני לצרכן , ישלהאמורלא נערך החשבון המתוקן במועד ש ככל
 תשלום בגין הפרות אמות מידה. 12.1-1בלוח ההפרות  הקבוע

(, במקרים של צריכה שלא כדין במוני תעו״ז ובמקרים של 1על אף האמור בסעיף קטן ) (2)
צריכה שלא כדין החוזרת על עצמה, יישלח החשבון המתוקן בתוך פרק זמן של שמונה עשר 

 יותר.חודשים לכל ה

 

 פריסת תשלומים )ו(

()א(, יפרוס ספק השירות החיוני את התשלום לתקופה 1במקרים של טעות כאמור בסעיף )ב() (1)
 ללא ריבית. או לתקופה קצרה יותר, לבקשת הצרכן,מקבילה לתקופה שבגינה נוצר החוב, 

 

וספת ריבית במקרים אחרים רשאי ספק השירות החיוני לאפשר לצרכן לפרוס את התשלום בת (2)
 החשב הכללי.

 חידוש אספקת החשמל ב.29
 סטטוס החלטה ישיבה מועד החלטה תחילה אמת מידה סימן פרק

ב': צריכת 
 חשמל

ב': חשבונות 
 ותשלומים

ב. חידוש 29
 אספקת החשמל

 מאושר 1 525 27.9.17 

 תנאים ומועדים לחידוש אספקת החשמל לאחר ניתוק )א(

כדין כתוצאה מאי תשלום חוב, והסיבה שבשלה נותקה  נותקה אספקת החשמל לצרכן (1)
שעות  6האספקה חדלה להתקיים, יחדש ספק השירות החיוני את אספקת החשמל לצרכן בתוך 

 ממועד הודעת הצרכן או ממועד תשלום החוב, לפי העניין.

ספק שירות חיוני יחדש את אספקת החשמל לצרכן אף אם הסיבה שבשלה נותקה האספקה  (2)
דלה להתקיים, אם ספק השירות החיוני רשם את הצרכן כצרכן שאספקת חשמל חיונית לו; לא ח

מיושר לשני הצדדים :מעוצב  
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  שעות ממועד הרישום כאמור. 2אספקת החשמל תחודש בתוך 

 
(3  ) 

שעות  48נותקה אספקת החשמל מסיבה אחרת, והסיבה חדלה מלהתקיים, יבוצע החיבור תוך 
בא"מ רשת בדיקת מתקן כאמור ובכפוף לכך שלא נד מעת קבלת הודעת הצרכן בעניין

שבת ביום שישי, ימי ביום מניין השעות הקבועות בסעיף קטן זה לא ימנו ב בסעיף)ג(.)ג(.ב29
 . חגיםוב

 חידוש  צריכת החשמל שנותק בשל אי תשלום חוב )ב(

ביקש צרכן לחדש את אספקת החשמל לאחר שנותקה בשל אי תשלום חוב, יחייב אותו ספק 
-2בלוח תעריפים  12-ו 11ת ניתוק וחידוש אספקת החשמל כקבוע בשורות שירות החיוני בעלו

5.4. 

 

 בקשה לחיבור אספקת החשמל לאחר ניתוק במשך יותר משנתיים )ג(

חל ניתוק באספקת החשמל במשך יותר משנתיים והצרכן בעל זכות במקרקעין ביקשו לחדש את 
 יוני בתשלום כמפורט להלן:אספקת החשמל למקום הצרכנות, יחייב אותם ספק השירות הח

 11לפי עלות חיבור מחדש כקבוע בשורה  –אם המונה לא הוסר והחיבור לא פורק  (1)
 , 1-4.3ולפי עלות בדיקת המיתקן כקבוע בלוחות תעריפים  2-5.4בלוח תעריפים 

 , לפי העניין.3-4.3-ו 2-4.3

 11ש כקבוע בשורה לפי עלות חיבור מחד –אם המונה הוסר אך קו החיבור לא פורק  (2)
ועלות  2-5.4בלוח תעריפים  9, עלות התקנת מונה כקבוע בשורה 2-5.4בלוח תעריפים 

 , לפי העניין.3-4.3-ו 2-4.3, 1-4.3בדיקת המיתקן כקבוע בלוחות תעריפים 

לפי עלות חיבור חדש כקבוע בלוחות התעריפים  –אם המונה הוסר והחיבור פורק  (3)
 לחיבורים חדשים.

 

 ידוש אספקה במת״מ בקרות אירוע חריג, מצב חריג או מצב חירוםח )ד(

ב )מוקד טלפוני( 7ספק שירות חיוני יעמיד לרשות צרכניו מוקד טלפוני כקבוע באמת מידה  (1)
פעמי מטעמי -אשר יאפשר הטענת קוד למת״מ לבקשת צרכן בקרות אירוע חריג, מצב חריג חד

ג אוויר קיצוני, שעת חירום במשק החשמל שעליה מצוקה כלכלית או בריאותית של הצרכן, מז
לחוק ובמצב חירום, ככל שיחולו במדינה כולה או בשטח מסוים; לעניין  58הכריז השר לפני סעיף 

 כל אחד מאלה: –זה, ״מצב חירום״ 

-א לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל״א90אירוע אסון המוני, כהגדרתו בסעיף  )א(
1971; 

-רף או שעת התקפה, כהגדרתם בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״אמצב מיוחד בעו )ב(
1951; 

 מצב חירום אחר אגב לחימה; )ג(

( 1ספק שירות חיוני יעמיד לרשות צרכן הפונה למוקד טלפוני במקרים המנויים בסעיף קטן ) (2)
 ש״ח. 50-הסדר אשראי למת״מ לצורך צריכת חשמל, בסכום שלא יפחת מ

 

 צריכת חשמל סימן ג׳: חיוב בעבור

 תעריף עומס וזמן )תעו"ז( .31
מועד  תחילה אמת מידה סימן פרק

 החלטה
 סטטוס החלטה ישיבה 

ב׳: צריכת 
 חשמל

ג׳: חיוב בעבור 
 צריכת חשמל

. תעריף 31
עומס וזמן 

 )תעו"ז(

 29.11.05 
23.04.07 
26.10.08 
16.05.11 
30.1.12 

167 
185 
237 
335 
361 

2 
1 
2 
6 
2 

 מאושר
 מאושר

 רמאוש-
סעיף -

()ד( 1)א()31
 וסעיף 

)ב( 31
 מושעה
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 עבור ספק
 שירות חיוני

 חמ"י

 צרכנים שיחויבו על פי תעריף עומס וזמן )א(

ספק שירות חיוני יחייב צרכנים כמפורט להלן בתשלום עבור צריכה על פי תעריף עומס וזמן  (1)
 :5כקבוע בלוח תעריפים 

 צרכני מתח עליון; )א(

 צרכני מתח גבוה; )ב(

 אמפר או יותר; 200x3צרכנים המחוברים בחיבור של  ג()

קוט"ש או  40,000צרכני מתח נמוך שצריכתם במשך השנה הקלנדרית האחרונה היתה  (1))ד(
 . יותר

במקום הצרכנות בשנה קלנדרית החשמל המצרפית המחלק ימדוד את צריכת ( לצורך כך 2)
 .מכל המניות המותקנות בו אשר על שם הצרכן

 

 
ספק שירות חיוני יסיים את היערכותו להעברת צרכנים כאמור לתעריף עומס וזמן )תעו"ז(  (א13)

צרכני מתח נמוך שצריכתם במשך .שנת המעבר( –עד סוף חודש מרץ בשנה העוקבת )להלן 
קילוואט שעה או יותר; ספק שירות חיוני יסיים את  40,000השנה הקלנדרית האחרונה הייתה 

 –נים כאמור לתעריף עומס וזמן עד סוף חודש מרץ בשנה העוקבת )להלן היערכותו להעברת צרכ
 שנת המעבר(.

באפריל בשנת המעבר. מועד  1מועד המעבר של צרכן חדש לחיוב בתעריף עומס וזמן יהיה  (2)
זה יחול גם לגבי צרכנים המבקשים להיות מחויבים בתשלום לפי תעריף אחיד, כאמור בסעיף קטן 

(4.) 

במרץ בשנת המעבר.  15רות החיוני יודיע על המעבר המתוכנן לחיוב החדש עד יום ספק השי (3)
 הוגשה ההודעה במועדה, יחול שינוי בתעריף בחודש העוקב.

()ד( וצריכתם הפכה 1צרכני מתח נמוך שחויבו על פי תעריף עומס וזמן בהתאם לסעיף קטן ) (4)
חודשים לפחות, יחויבו בתשלום  12קילוואט שעה במשך תקופה רצופה של  40,000-נמוכה מ

 בעבור צריכה על פי תעריפים אחידים או על פי תעריף עומס וזמן, לפי בחירתם.

חודשי יוגש לצרכן תעו"ז שגודל החיבור שלו למקום הצרכנות אינו עולה -חשבון צריכה דו (5)
 אמפר. 80x3על 

כללי "שאר הצרכנים לרבות  1-5.4צרכן תעו"ז יחויב בתשלום קבוע כקבוע בלוח תעריפים  (6)
 אמפר". 100חיבורים מעל 

צרכנים המחויבים על פי תעריפים אחידים יישאו בעלות הסרה והתקנה של המונה כקבוע  (7)
 .2-5.4בלוח תעריפים  9בשורה 

 

 זכאות צרכן מתח נמוך לעבור לחיוב בתעריפי עומס וזמן )ב(

י עלות החשמל שצרך תחושב בהתאם צרכן מתח נמוך שאינו צרכן תעו"ז זכאי לבקש כ (1)
 1-5.2תעו"ז וולונטרי( כקבוע בלוח תעריפים  –מתח נמוך וולונטרי )להלן  –לתעריף עומס וזמן 

 .1-5.1ועל פי מקבצי שעות הביקוש כקבוע בלוח תעריפים 

צרכן בתעריף ביתי זכאי לבקש לחלופין כי עלות החשמל שצרך תחושב בהתאם לתעריף  (2)
-3תעו"ז פשוט וולונטרי( כקבוע בלוח תעריפים  –מתח נמוך פשוט וולנטרי )להלן  –עומס וזמן 

 .2-5.1, ועל פי מקבצי שעות הביקוש כקבוע בלוח תעריפים 5.2

(, אשר מונה החשמל שלו 2( או )1צרכן שביקש להיות מחויב כאמור בסעיפים קטנים ) (3)
עבודות הנדרשות במיתקן הצרכן מותקן בתוך דירה במקום הצרכנות, יבצע על חשבונו את ה

לצורך העתקת המונה על ידי ספק השירות החיוני אל מחוץ למקום הצרכנות, ויישא בעלות הסרת 
 24המונה מתוך הדירה והתקנת מונה תעריף עומס וזמן מחוץ למקום הצרכנות כקבוע בשורה 

 .2-5.4בלוח תעריפים 

ל המונים האחרים לפני התקנת מונה תעריף במקום צרכנות שבו מותקן יותר ממונה אחד, יוסרו כ
 .2-5.4בלוח תעריפים  9עומס וזמן. הצרכן יישא בעלות הנובעת מהסרת המונים כקבוע בשורה 

( היו מחויבים בתעריף ביתי 2)-( ו1צרכנים שלפני המעבר כאמור בסעיפים קטנים ) )א( (4)
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 ומס וזמן וולונטרי., ביתי תעריף ע1-5.4ישלמו תשלום קבוע כקבוע בלוח תעריפים 

( היו מחויבים בתעריף כללי 2)-( ו1צרכנים שלפני המעבר כאמור בסעיפים קטנים ) )ב(
, כללי, "שאר הצרכנים לרבות חיבורים 1-5.4ישלמו תשלום קבוע כקבוע בלוח תעריפים 

 אמפר". 100מעל 

חובות ( היו מחויבים בתעריף מאור לר1צרכנים שלפני המעבר כאמור בסעיף קטן ) )ג(
 מאור רחובות. 1-5.4ציבוריים, ישלמו תשלום קבוע כקבוע בלוח תעריפים 

ספק השירות החיוני יבצע את הנדרש למעבר לתעו"ז וולונטרי ולתעו"ז פשוט וולונטרי בתוך  (5)
חודשים מיום שנרשמה בקשת הצרכן במשרדי הספק ובכפוף למלאי המונים הקיים. לא נמצא  3

י ספק השירות החיוני להאריך את תקופת הטיפול לפרק זמן שלא יעלה מונה מתאים במלאי, רשא
 חודשים. 12על 

מעבר לתעו"ז וולונטרי ולתעו"ז פשוט וולונטרי יהיה לפרק זמן מינימלי של שנה. בתום שנה  (6)
רשאי הצרכן הרשום לעבור לתעריף האחיד שלפיו חויב לפני המעבר, ובלבד שיישא בעלויות 

. ספק השירות החיוני יבצע את 2-5.4בלוח תעריפים  9ונה כקבוע בשורה הסרה והתקנה של מ
 ימים מיום שנרשמה בקשת הצרכן במשרדיו. 90בקשת הצרכן הרשום בתוך 

עשר -ספק שירות חיוני יערוך תחשיב לצרכן חדש שבהסדר תעו"ז פשוט וולונטרי לשנים (7)
וולונטרי והן לפי התעריף האחיד חודשים רצופים ראשונים של תשלומים הן לפי תעו"ז פשוט 

שלפיו חויב לפני המעבר. בתום השנה הראשונה, הצרכן יהיה רשאי לבחור להמשיך במסלול 
תעו"ז פשוט וולונטרי או לחזור ולהיות מחויב לפי התעריף האחיד ויהיה זכאי לקבל החזר 

ו, ככל שיהיה התחשבנות בגין ההפרש בין התעריף האחיד לתעו"ז פשוט וולונטרי על תקופה ז
כזה. צרכן שהחליט לחזור למסלול אחיד לא יוכל להצטרף שוב למסלול תעו"ז וולונטרי או 
למסלול תעו"ז פשוט וולונטרי במשך שנתיים ממועד חזרתו למסלול האחיד. קבלת ההחזר 

 תתאפשר פעם אחת בלבד.

( 1ם בסעיפים )ב()מובהר כי לצורך עסקת מכירת חשמל לצרכנים, דין צרכני תעו"ז המפורטי (8)
 (.1( כדין צרכני תעו"ז המפורטים בסעיף)א()2)-ו

 

 סימן ד': פניות ותלונות צרכנים
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ב׳: צריכת 
 חשמל

ד׳: פניות 
ותלונות 

 צרכנים

. טיפול 33
בתלונות 

 צרכנים

 04.04.11 
09.06.14 
25.11.15 
19.2.18 

332 
427 
479 
537 

2 
7 
4 
3 

 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר

 תלונה בכתב או בטלפון )א(

ספק שירות חיוני ל ליחידת תלונות או פניות הציבור אצל עם קבלת תלונה של צרכן שהופנתה
ה ספק השירות החיוני את קבלת תלונות אצלב האחראים לטיפולהגורמים  ובכתב או בטלפון יאשר

ותחילת הטיפול בה. הייתה התלונה בכתב, יפיק ספק השירות החיוני הודעה המאשרת את קבלת 
 התלונה.

 

 פנייה של צד שלישי (1)א

היתה התלונה פנייה של צד שלישי לבירור תלונה, יידרש הפונה למסור לספק השירות החיוני ייפוי 
 כוח לצורך קבלת מידע בשם הצרכן.

 

 ל בתלונההמועד המרבי לטיפו )ב(

ימי  21-ספק השירות החיוני יטפל בתלונה וישלח לצרכן תשובה לגביה בהקדם ולא יאוחר מ
עבודה מיום קבלת התלונה במשרדיו. תשובה לתלונה בכתב תישלח לצרכן בכתב בתוך פרק הזמן 

 האמור.

 

 בדיקה או דיון נוספים )ג(

 2018-כללים תשע"ח

 2018-כללים תשע"ח
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נשוא התלונה טעון בדיקה או דיון  כי הענייןלאחר בדיקה, על אף האמור בסעיף )ב(, אם התברר, 
ימי עבודה מיום  21-נוספים, יודיע ספק השירות החיוני לצרכן, בכתב ובהקדם, אך לא יאוחר מ

ככל שמתעכב ספק שירות  קבלת התלונה במשרדיו, את הסיבה שבשלה מתעכב הטיפול בתלונה.
ועד מתן מענה סופי דה ימי עבו 21ימשיך ויעדכן את הצרכן בכתב ובתוך כל  מענהחיוני במתן 

 בתלונה.

 

 איסור נקיטת הליכי גביה )ד(

בתקופת הטיפול בתלונה לא יהא ספק השירות החיוני רשאי לנקוט הליכי גבייה, לרבות גביית 
 הריבית בגין איחור בתשלום החוב השנוי במחלוקת או הליכי חיוב אחרים.

 

 תלונה שהגיעה דרך רשות אחרת )ה(

פק השירות החיוני דרך רשות אחרת שאליה הופנתה התלונה, תחשב תלונת צרכן שהגיעה לס
כתלונת צרכן לכל דבר ועניין ויחולו עליה כל הוראות אמת מידה זו, לרבות לוחות הזמנים 

 לטיפול.

 

 פיצוי בגין איחור )ו(

בכל מקרה של חריגה מן המועדים הנקובים באמת מידה זו ישלם ספק השירות החיוני לצרכן 
 ש"ח. 10,000-, אך לא יותר מ1-12.1ום בשיעור הקבוע בלוח תעריפים המלין תשל

 

 תלונות המטופלות במקום הצרכנות .34
מועד  תחילה אמת מידה סימן פרק

 החלטה
 סטטוס החלטה ישיבה 

ב׳: צריכת 
 חשמל

ד׳: פניות 
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. תלונות 34
המטופלות 

 במקום הצרכנות

 01.06.03 
29.11.05 
06.02.12 

129 
167 
362 

6 
2 
3 

 מאושר
 מאושר
 מאושר

 )א( תלונה על רמת המתח

התלונן צרכן על רמת המתח המסופקת למקום הצרכנות, יבדוק ספק השירות החיוני את  (1)
איכות המתח למקום הצרכנות, בהקדם ולא יאוחר מחמישה ימי עבודה ממועד רישום קבלת 

)ביקור מתואם  9ם מראש כאמור באמת מידה פי תאו-התלונה במשרדי ספק השירות החיוני, או על
 במקום הצרכנות(.

התגלתה חריגה בזמן הבדיקה, תתוקן החריגה בהקדם האפשרי, ולצרכן תשלח הודעה על  (2)
תוצאות הבדיקה וכן פירוט לוחות הזמנים המשוערים לביצוע התיקון. דו"ח המפרט את התיקון 

 וע העבודה.שבוצע יישלח לצרכן בתוך שלושה ימים מיום ביצ

בהתאם לשיקול דעתו של ספק השירות החיוני יותקן ציוד למדידה רצופה של רמת המתח  (3)
למשך שבוע ימים, אם הצרכן התלונן על רמת המתח המסופקת למקום הצרכנות, למרות שלא 
נמצאה חריגה בבדיקה שנערכה במקום הצרכנות. בהפעלת שיקול דעתו ישקול ספק השירות 

, בין היתר, את אלה: ריבוי תלונות של כמה צרכנים מאותו אזור או הצטברות החיוני בחשבון
 נזקים לצרכנים שלא הוכרו כזכאים לפיצוי לפי אמות המידה.

ספק השירות החיוני ידווח לצרכן על החלטתו, בין אם החליט לבצע מדידה רצופה ובין אם  (4)
 החליט שאין בה צורך.

 

 צרכן שלא חויב בתשלום )ב(

ויב צרכן בתשלום עבור התיקון שבוצע, ישלח ספק השירות החיוני לצרכן הודעה בכתב על לא ח
 ביצוע התיקון והפטור מחובת התשלום.

 

 תלונה בגין תקלה במקום צרכנות )ג(

התלונן צרכן על תקלה באספקת חשמל במקום הצרכנות, ינחה ספק השירות החיוני את  (1)
א במיתקן חשמל של ספק השירות החיוני ולא במיתקן הצרכן כיצד לוודא כי מקור התקלה הו

ספק יתקן חשמל פרטי. התברר כי מקור התקלה הוא במיתקן חשמל של ספק השירות החיוני, 
את התקלה בהקדם ולא יאוחר משעתיים ממועד קבלת ההודעה על יגיע לתקן השירות החיוני 



כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני(, 
 2018-תשע״ח

 נוסח מלא ומעודכן
 

35 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

ספק השירות יתקן תחבורה חריגים,  התקלה. בתנאי מזג אויר גרועים, בישובים מרוחקים או בתנאי
 את התקלה בהקדם ולא יאוחר משלוש שעות ממועד קבלת ההודעה על התקלה.יגיע לתקן החיוני 

הזמין צרכן חשמלאי פרטי לאחר שספק השירות החיוני הודיע לצרכן כי התקלה היא במיתקן  (2)
את הצרכן בעלות הזמנת  חשמל פרטי ונמצא כי הודעת הספק מוטעית, יזכה ספק השירות החיוני

 החשמלאי כנגד הצגת אסמכתאות מתאימות לספק.

(, וכן במקרה של ניתוק אספקת 1בכל מקרה של איחור במועדים הנקובים בסעיף קטן ) (3)
חשמל כתוצאה מתקלה במיתקן שלגביה הודיע ספק שירות חיוני כי היא במיתקן חשמל פרטי 

ם ספק השירות החיוני לצרכן תשלום בשיעור הקבוע ונמצא כי הודעת הספק הייתה מוטעית, ישל
 ללוחות התעריפים. 1-1.12בלוח 

 

 עלות תיקון נתיך )ד(

בעבור תיקון נתיך כאמור בסעיף )ג( יחייב ספק השירות החיוני את הצרכן בתשלום כקבוע בשורה 
 )ב(.24. על התשלום יחולו הוראות אמת מידה 2-5.4בלוח תעריפם  25

 

 ן הצרכןתקלה במיתק )ה(

הגיע ספק השירות החיוני למקום צרכנות עקב תלונה על רמת מתח המסופקת למקום הצרכנות, או 
עקב תלונה לגבי אספקת החשמל, והתברר שמדובר בתקלה במיתקן של הצרכן, יחויב הצרכן 

, ובלבד שהספק הדריך את הצרכן 2-5.4בלוח תעריפים  3בעלות ההגעה למקום כקבוע בשורה 
ק כי אין מדובר במיתקן הצרכן, והביא לידיעתו כי אם התקלה היא במיתקן הצרכן ולא כיצד לבדו

 במיתקני ספק השירות החיוני יחויב הצרכן בעלות האמורה.

 

 פרק ג': חיבורים לרשת

 סימן א': חיבור למתח נמוך

 

 חיבור מהיר ט.35
 סטטוס החלטה ישיבה  מועד החלטה תחילה אמת מידה סימן פרק

ים ג': חיבור
 לרשת

א': חיבור 
 למתח נמוך

ט. חיבור 35
 מהיר

 מאושר 2 167 29.11.05 

 כללי חיבור מהיר (אד)

פנה מבקש החיבור לספק השירות החיוני, בציון מספר חוזה או גוש וחלקה של הבניין שלגביו 
מבוקש החיבור וגודל החיבור המבוקש בקו"א, והספק התחייב לסיים את ביצוע החיבור ואת 

ימי עבודה מיום קבלת תשלום בעבור החיבור, יחולו  30מיתקן בפרק זמן שאינו עולה על בדיקת ה
 הוראות אלה:

מבקש החיבור ישלם את מלוא התשלומים בעבור החיבור ובעבור בדיקת המיתקן  (1)
לבנייני קומות  2-4.3לבתים צמודי קרקע, לוח תעריפים  1-4.3כקבוע בלוח תעריפים מספר 

למבנים תעשייתיים ומסחריים, בהתאם לייעוד הבניין בעת  3-4.3תעריפים  למגורים, או לוח
 הגשת הבקשה לחיבור.

)ג( לעניין חשבון לגבי 24( יחולו הוראות אמת מידה 1על חשבון כאמור בסעיף קטן ) (2)
 שירות שטרם ניתן.

מיום  ימי עבודה 30ספק השירות החיוני יסיים את ביצוע החיבור ובדיקת המיתקן בתוך  (3)
 התשלום.

 
 ביטול בקשת חיבור ()ב

( ביטול מבקש החיבור את בקשתו בכל עת שהיא לאחר ששילם תשלום כאמור באמת 1)
המידה ובטרם סיים ספק השירות החיוני את העבודות יחויב מבקש החיבור בעלויות שנגרמו 

 ק שיקות חיוני עד למועד הביטול.לספ

יום ביצוע העבודות על ידי ספק השירות החיוני, ( ביטל מבקש החיבור את בקשתו לאחר ס2)
 לא יקבל מבקש החיבור החזר כספי.

  
 קילו וואט בלא הגדלת חיבור 100מן ז׳: תוספת והחלפת הספק במיתקן פוטו־וולטאי גדול מ־י

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%94,_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F_%D7%A1%D7%A4%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99)#פרק_ג_סימן_ז
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 . מד35
 [12; תש״ף־2.9.19]תיקון: 

  קילו וואט בלא הגדלת חיבור 100תוספת והחלפת הספק במיתקן פוטו־וולטאי הגדול מ־
 )א( 

  הגדרות
  –באמת מידה זו 

 הספק המודולים שאותם מבקש המבקש להחליף במיתקן בקילו וואט;  –“ הספק מוחלף”
 להתקין מעבר להספק פחת;  הספק המודולים שאותם מבקש המבקש –“ הספק נוסף”
 הספק המחושב לפי הנוסחה שלהלן:  –“ הספק פחת”

 
 כאשר: 

משך הזמן, בחודשים שלמים, שחלף ממועד ההפעלה המסחרית עד מועד החלפת ההספק; לעניין מניין משך  –
ימים יעוגל  15ימים יעוגל כלפי מטה, ואילו חודש לא שלם שחלפו בו מעל  15הזמן כאמור, חודש לא שלם שחלפו בו עד 

 כלפי מעלה; 

 הספק הפחת בקילו וואט;  –

 ההספק הקיים בניכוי ההספק המוחלף בקילו וואט;  –

 ילו וואט; ההספק המוחלף בק –
קילו וואט המבקש מספק שירות חיוני להוסיף או להחליף  100בעל מיתקן פוטו־וולטאי בהספק העולה על  –“ מבקש”

 מודולים במיתקנו בלא הגדלת חיבור; 
בקשה להחליף או להוסיף מודולים במיתקן קיים כך שהספק המודולים לאחר  –“ בקשה להספק נוסף בלא תוספת ממיר”

 ה עולה על הספק הפחת, בלא תוספת ממיר; ביצוע ההחלפ
בקשה להחליף או להוסיף מודולים במיתקן קיים כך שהספק המודולים לאחר  –“ בקשה להספק נוסף עם תוספת ממיר”

 ביצוע ההחלפה עולה על הספק הפחת, ולהוסיף ממיר למיתקן; 
ולים במיתקן לאחר ביצוע ההחלפה בקשה להחליף מודולים במיתקן כך שהספק המוד –“ בקשה להחלפת הספק פחת”

 לא יעלה על הספק הפחת; 
המחלק, ואם המיתקן משולב לצרכן מתח  – 16MWאם המיתקן המשולב הוא בהספק הקטן מ־ –“ ספק שירות חיוני”

 מנהל המערכת.  –עליון או לתחנת משנה פרטית 
 )ב( 

  אישור ספק שירות חיוני
(1 ) 

קילו־וואט המעוניין להוסיף או להחליף מודולים במיתקן, יגיש לספק  100על  בעל מיתקן פוטו־וולטאי בהספק העולה
 הבקשה(.  –השירות החיוני בקשה בעניין זה, טרם ההוספה או ההחלפה של המודולים במיתקן )להלן באמת מידה זו 

(2 ) 
 . בסימן זהבוע ספק שירות חיוני יאשר למבקש להוסיף מודולים במיתקן או להחליפם, לפי העניין, בכפוף לק

 )ג( 
  תשלום בעד בדיקת בקשה

 , כתנאי לבדיקת הבקשה. 1–4.3ללוח תעריפים  14קבוע בשורה ספק שירות חיוני יגבה מהמבקש תשלום כ
 )ד( 

  תנאי סף לבדיקת בקשה
(1 ) 

 ספק שירות חיוני יוודא את קיומם של המסמכים והנתונים המפורטים להלן כתנאי סף לבדיקת הבקשה: 
 )א( 

(, למעט 2ובסעיף )ה() 2כ35( לאמת מידה 1בפסקאות )א(, )ג(, )ז(, )ט( ו־)יב( לסעיף )ה()המסמכים והנתונים המפורטים 
 ; פסקה )ג( לאותה אמת מידה

 )ב( 
 ההספק המוחלף; 

 )ג( 
 ההספק הנוסף. 

(2 ) 
 אם המבקש הגיש בקשה להספק נוסף עם תוספת ממיר, הוא יכלול בבקשתו גם את הנתונים האלה: 

 )א( 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%94,_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F_%D7%A1%D7%A4%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99)#סעיף_35מד
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%94,_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F_%D7%A1%D7%A4%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99)#פרק_ג_סימן_ז
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%94,_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F_%D7%A1%D7%A4%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99)#סעיף_35כ2
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C#סעיף_ה
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C#סעיף_ה
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 ש; הספק הממיר הנוסף המבוק
 )ב( 

 ()ב(. 3התעריף המבוקש לפי סעיף )ח()
 )ה( 

  הודעה על עמידה בתנאי הסף ובדיקת הבקשה
, בשינויים המחויבים, 2כ35סעיף )ו( לאמת מידה ספק שירות חיוני יודיע למבקש על עמידה בתנאי הסף בהתאם להוראות 

“ יפתח המחלק תיק עבודה ויבדוק”, בשינוי זה: במקום 2כ35סעיף )ח( לאמת מידה ויבדוק את הבקשה בהתאם להוראות 
 “. יבדוק המחלק”יבוא 

 )ו( 
  תשובת ספק שירות חיוני

(1 ) 
ום מסירת ההודעה שהבקשה עומדת בתנאי ימי עבודה מי 21ספק שירות חיוני ייתן למבקש תשובה חיובית, בכתב, בתוך 

במשרדי ספק השירות  2כ35( לאמת מידה 1סעיף )ו()הסף או מיום קבלת הפרטים הנוספים שביקש בהתאם להוראות 
 החיוני, לפי העניין. 

(2 ) 
(, אם המבקש הגיש בקשה להספק נוסף עם תוספת ממיר, ספק שירות חיוני רשאי, מטעמים 1על אף האמור בסעיף קטן )

 מיוחדים שיירשמו, לדחות את הבקשה. 
 )ז( 

  מתן אישור הפעלה מסחרית
(1 ) 

 הגיש בקשה להחלפת הספק פחת, יחולו הוראות אלה: אם המבקש 
 )א( 

המבקש יבדוק את המיתקן על ידי בעל רישיון חשמלאי בודק מתאים לזרם הנומינלי של המיתקן לפי חוק החשמל, ויעביר 
 את תוצאות הבדיקה לספק שירות חיוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה; 

 )ב( 
ימי עבודה ממועד  7מבקש אישור בכתב להפעלה מסחרית למודולים שהוחלפו במיתקן, בתוך ספק שירות חיוני ייתן ל
 קבלת תוצאות הבדיקה. 

(2 ) 
 אם המבקש הגיש בקשה להספק נוסף בלא תוספת ממיר יחולו הוראות אלה: 

 )א( 
הסכם ”(; לעניין זה, 2ספק שירות חיוני יעביר למבקש הסכם רכישה מעודכן התואם את התעריף המעודכן לפי סעיף )ח()

 ; 3כ35בסעיף )ו( לאמת מידה כמשמעותו  –“ רכישה
 )ב( 

וק את המיתקן על ידי בעל רישיון חשמלאי בודק מתאים לזרם הנומינלי של המיתקן לפי חוק החשמל, ויעביר המבקש יבד
 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה;  7את תוצאות הבדיקה לספק שירות חיוני בתוך 

 )ג( 
ימי  7לפו בו, בתוך ספק שירות חיוני ייתן למבקש אישור בכתב להפעלה מסחרית של המודולים שנוספו למיתקן או שהוח

 עבודה ממועד קבלת תוצאות הבדיקה והסכם הרכישה החתום על ידי המבקש. 
(3 ) 

, למעט סעיפים )א(, )ה( 3כ35דה אמת מי, 1כ35אמת מידה אם המבקש הגיש בקשה להספק נוסף עם תוספת ממיר, יחולו 
 מחויבים ובשינויים אלה: , למעט סעיף )א(, בשינויים ה4כ35ואמת מידה ו־)יא(, 

 )א( 
 “; ספק שירות חיוני”יקראו “ מחלק”בכל מקום, במקום 

 )ב( 
 “. או הוספת ממיר במיתקן ייצור קיים”, בסופה יקראו 1כ35שבאמת מידה “ שילוב מיתקן”בהגדרה 

(4 ) 
(, אם המיתקן פועל מכוח רישיון, יתנה ספק שירות חיוני הפעלה מסחרית של 3( עד )1נוסף על האמור בסעיפים קטנים )

 . המיתקן בהצגת החלטת רשות על עדכון הרישיון בהתאם להספק החדש
 )ח( 

  תעריף
(1 ) 

אם המבקש הגיש בקשה להחלפת הספק פחת, לא יעדכן ספק שירות חיוני את התעריף שלו זכאי המיתקן, ומשך תקופת 
 התעריף לא יוארך. 

(2 ) 
אם המבקש הגיש בקשה להספק נוסף בלא תוספת ממיר, יעדכן ספק שירות חיוני את התעריף בעד האנרגיה המוזרמת 

 17–6.7ם בעד האנרגיה המוזרמת במסגרת ההספק הנוסף את התעריף לפי הוראות לוח תעריפים מהמיתקן, כך שישל
 ומשך תקופת התעריף לא יוארך. “, תעריף למבקש הספק נוסף ללא תוספת ממיר”

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%94,_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F_%D7%A1%D7%A4%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99)#סעיף_35כ2
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%94,_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F_%D7%A1%D7%A4%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99)#סעיף_35כ2
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%94,_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F_%D7%A1%D7%A4%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99)#סעיף_35כ2
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%94,_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F_%D7%A1%D7%A4%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99)#סעיף_35כ3
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%94,_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F_%D7%A1%D7%A4%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99)#סעיף_35כ1
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%94,_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F_%D7%A1%D7%A4%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99)#סעיף_35כ3
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%94,_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F_%D7%A1%D7%A4%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99)#סעיף_35כ4
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%94,_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F_%D7%A1%D7%A4%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99)#סעיף_35כ1
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(3 ) 
אם המבקש הגיש בקשה להספק נוסף עם תוספת ממיר, ישלם ספק שירות חיוני תעריף בעד האנרגיה המוזרמת מהמיתקן 

 התאם להוראות אלה: ב
 )א( 

 ספק שירות חיוני לא יעדכן את התעריף בעד האנרגיה המוזרמת מהממיר הקיים ומשך תקופת התעריף לא יוארך; 
 )ב( 

 בעד האנרגיה המוזרמת מהממיר הנוסף ישלם ספק שירות חיוני תעריף כלהלן: 
(1 ) 

ת, והבקשה עומדת בתנאים לזכאות לתעריף זכה המבקש, בעצמו או באמצעות אחר, בהליך תחרותי שפרסמה הרשו
ישלם ספק שירות חיוני למבקש את התעריף שקבעה הרשות, למשך התקופה שנקבעה  –שקבעה הרשות לגבי אותו הליך 

 לתשלום לגבי אותו הליך תחרותי; 
(2 ) 

–6.7וח תעריפים ישלם ספק שירות חיוני תעריף בהתאם לקבוע בל –( 1לא התקיים לגבי המבקש האמור בפסקת משנה )
 .218ה ( באמת מיד3בסעיף )ג(), לפי סוג המיתקן המבוקש, למשך התקופה הקבועה 15

 

 

 קילווואט 100החלפת מתקן פוטו וולטאי מתחת  (ט)

 
מתקן פוטו הספק פחת לצרכנים שברשותם על אף האמור באמת מידה זו, ספק שירות חיוני יאפשר הגשת בקשה להחלפת 

-( ו1(, )ז()1)ב(, )ה(, )ו()-()א( ו1בכפוף לקבוע בסעיפים )ב(, )ג(, )ד() קילוואט 100 -ממתחת ל שהספקו קטן וולטאי

 .("1)ח()

 

 

 

 פרק ד': אמינות האספקה

 סימן א': הפסקות חשמל יזומות

 הודעה על הפסקת חשמל .37
מועד  תחילה אמת מידה סימן פרק

 החלטה
 סטטוס החלטה ישיבה 

ד': אמינות 
 האספקה

א': הפסקות 
 חשמל יזומות

. הודעה על 37
 הפסקת חשמל

 29.11.05 
06.02.12 

167 
362 

2 
3 

 מאושר
 מאושר

 הודעה על הפסקת חשמל ()א

ספק שירות חיוני יודיע לצרכן על כל הפסקת חשמל. ההודעה תכלול את תאריך הפסקת  (1)
החשמל, שעת תחילתה, שעת סיומה וסיבת ההפסקה. ספק השירות החיוני יעשה כל מאמץ לסיים 

 את הפסקת החשמל מוקדם ככל האפשר.

 

 אופן מסירת ההודעה )ב(

מל תימסר בכתב ותודבק במקום בולט לעין, בכניסה לכל מבנה שבו הודעה על הפסקת חש (1)
נמצא המונה שאליו מתייחסת ההודעה; היו למבנה יותר מכניסה אחת, תודבק ההודעה בכל 

 כניסה.

לצרכנים במתח גבוה ובמתח עליון ניתן למסור את ההודעה באמצעי שונה מהאמור בסעיף  (2)
יוודא כי הצרכן קיבל את ההודעה באמצעות רישום פרטי (, ובלבד שספק השירות החיוני 1קטן )

 המסירה, שם מקבל ההודעה ותפקידו.

 

 מועד מתן ההודעה )ג(

( או 2)א()31לצרכן שאינו צרכן תעו"ז ולצרכן שבחר בתעריף עומס וזמן לפי אמות מידה  (1)
שעות  48-מ לא פחותימי עבודה לפחות לפני מועד ההפסקה המתוכנן אך  7)ב( תימסר ההודעה 31

 לפני מועד ההפסקה המתוכנן.

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%94,_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F_%D7%A1%D7%A4%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99)#סעיף_218
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ימי עבודה לפחות לפני מועד  14( תימסר ההודעה 1)א()31לצרכן תעו"ז כאמור באמת מידה  (2)
 ימי עבודה לפני מועד ההפסקה המתוכנן. 5-לא פחות מההפסקה המתוכנן אך 

פסקה התרחש אירוע שאינו בשליטת ספק השירות החיוני ושבעקבותיו לא ברור אם ה (3)
החשמל תתבצע במועדה המתוכנן, רשאי ספק השירות החיוני להשהות את מתן ההודעה עד לא 

 ביום שלפני מועד ההפסקה המתוכנן. 12:00יאוחר מהשעה 

 בכל מקרה של הפרת אמת מידה זו ישלם הספק לצרכן את הסך הקבוע בלוח תעריפים 
1-12.1. 

 

 הפסקת חשמל ללא הודעה )ד(

)א(, ספק השירות החיוני רשאי להפסיק את אספקת החשמל לפרק זמן שלא  למרות האמור בסעיף
דקות ללא מתן הודעה, אם יש או עלולה להיות סכנה לגוף או לרכוש או אם הפסקת  60יעלה על 

 החשמל נדרשה מטעמים של יעילות וחיסכון.

 סימן ג': שיטות אספקה

 איכות חשמל .41
מועד  תחילה אמת מידה סימן פרק

 החלטה
 סטטוס החלטה ישיבה 

ד': אמינות 
 האספקה

ג': שיטות 
 אספקה

 29.11.05  . איכות חשמל41
20.09.07 
22.7.13 

167 
194 
410 

2 
4 
7 

 מאושר
 מאושר
 מאושר

 תבחינים למדידת איכות חשמל )א(

 לצורך בדיקת איכות החשמל ייבחנו, בין היתר, התבחינים המוגדרים להלן:

של המתחים השלובים או  R.M.S-רכת תלת פאזית, שבו ערכי המצב, במע –" אי איזון מתחים"
 הפרשי המופע בין פאזות סמוכות אינם שווים;

אי יציבות חשמלית הנגרמת כתוצאה מסדרה של שינויים מחזוריים במעטפת גל  –" הבהוב מתח"
 המתח;

 באמת מידה זו, בנוסף לקבוע בפרק א': –" הפרעות"

 20מערכו הנומינאלי לפרק זמן של  5%-האספקה נמוך מ אירוע שבו מתח –" הפרעה חולפת"
 דקות; 3מילישניות ועד 

היחס בין ההספק הפעיל של המתקן )וואט(, לבין ההספק המדומה של המתקן  –" מקדם ההספק"
 אמפר(;-)וולט

 של המתח בנקודת החיבור; R.M.Sערכי  –" מתח אספקה"

בין גל המתח/הזרם המעוות לגל המתח/הזרם  היחס באחוזים –" עיוות הרמוני כולל במתח/בזרם"
; 40-הבסיסי, והוא שווה לשורש של סכום ריבוע הרמוניות המתח/הזרם הבודדות עד להרמוניה ה

הגדרת רמת העיוות ההרמוני הכולל בזרם הינה בהתאם לקשיחות מקור ההספקה בנקודת החיבור 
(PCC דוגמת טבלה )י מכון התקנים הישראלי, כאשר המפורסם על יד 51900בתקן ישראלי  10.3

המדד לקשיחות המקור הינו יחס זרם הקצר לזרם העומס ורמת העיוות המותרת באחוזים הינה 
 זוגיות;-להרמוניות האי

מערכו הנקוב לפרק זמן  110%עלייה רגעית של מתח האספקה מעל  –( SWELL" )עליית מתח"
 מילישניות לדקה. 10שבין 

 

 גבולות מתח )ב(

מהמתחים  ±10%-ת חיוני יספק חשמל לצרכניו במצב יציב בגבולות מתח שלא יחרגו מספק שירו
 הנומינליים האלה:

 400במיתקן חשמל פרטי המחובר לרשת מתח נמוך, מתח ההזנה בין שתי פאזות יהיה  (1)
 וולט;

ק"ו,  11ק"ו,  6.3במיתקן חשמל פרטי המחובר לרשת מתח גבוה, יהיה מתח ההזנה  (2)
ק"ו, בהתאם למתח הקיים ברשת המתח הגבוה שאליה מחובר  33ק"ו או  22 ק"ו, 12.6

 הצרכן;

ק"ו  160ק"ו,  110במיתקן חשמל פרטי המחובר לרשת מתח עליון, יהיה מתח ההזנה  (3)
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 ק"ו, בהתאם למתח הקיים ברשת מתח עליון שאליה מחובר הצרכן. 400או 

 

 שינויים במתח אספקה )ג(

שנות את רמת המתח הנומינלי של החשמל המסופק לצרכן, יפעל כאמור ביקש ספק שירות חיוני ל
 להלן:

יודיע לצרכן ויתאם עמו מראש כל שינוי כאמור, ויאפשר לצרכן להיערך לשינוי בתוך  (1)
 פרק זמן סביר;

 יתאים את המיתקן של הצרכן למתח החדש שאותו הוא מבקש לספק; (2)

מתח והנובעות ממנו, ולא יחייב את הצרכן בכל יישא בכל העלויות הכרוכות בשינוי ה (3)
 עלות שהיא, לרבות עלויות בשל שינויים במיתקן שלו.

 

 תדר אספקה )ד(

-הרץ ל 47הרץ ובגבולות תדר שבין  50ספק שירות חיוני יספק לצרכניו חשמל בתדר נומינלי של 
 הרץ. 52.5

 

 חיבור מנועים ומכשירים חשמליים )ה(

ק"ו או מכשיר אחר  2.5ת החשמל מנוע בעל הספק נומינלי העולה על ביקש צרכן לחבר לרש (1)
ק"ו, יחבר ספק השירות החיוני את המיתקן של הצרכן לרשת  5.75בעל הספק נומינלי העולה על 

 פאזית.-באספקה תלת

ק"ו, יחבר ספק  2.5-ביקש צרכן לחבר לרשת החשמל מנוע בעל הספק נומינלי נמוך מ (2)
פאזית, לפי בחירת -פאזית או תלת-מיתקן של הצרכן לרשת באספקה חדהשירות החיוני את ה

 הצרכן.

פאזי בהספק העולה על -ספק השירות החיוני לא יחבר לרשת החשמל מיתקן בעל מנוע חד (3)
ק"ו אשר איננו מצויד במתנע מקטין זרם התנעה  3.7פאזי בהספק העולה על -ק"ו או מנוע תלת 2.5

 מתאים.

 

 במיתקן של צרכןאיזון פאזות  )ו(

 פאזית ידאג לאיזון העומס בין הפאזות בכל עת.-צרכן שמיתקנו מוזן באספקה תלת (1)

מצא ספק שירות חיוני חוסר איזון בין הפאזות במיתקן של הצרכן יידע ספק השירות החיוני  (2)
 את הצרכן בכתב, והצרכן יפעל לאיזונן בתוך זמן סביר מיום קבלת ההודעה.

 

 קמקדם הספ )ז(

ספק שירות חיוני יביא לידיעת צרכן חדש אשר המונה במיתקן שלו מאפשר מדידת מקדם  (1)
-1הספק, בכתב, את דבר קיומו של תעריף חריגה בשל מקדם הספק נמוך, כקבע בלוח תעריפים 

 , ואת האופן שבו עליו לפעול לצורך שיפור מקדם ההספק.5.7

, יביא 0.92-תקן החשמל של הצרכן נמוך ממצא ספק שירות חיוני כי מקדם ההספק במי (2)
לידיעת הצרכן, בכתב, את גודלו של מקדם ההספק שנמדד במיתקן שלו ואת העלות הנוספת 
, 1-5.7שנגרמה לצרכן בשל מקדם הספק נמוך בהתאם למדרגות החיוב המפורטות בלוח תעריפים 

 ויחייב את הצרכן בתוספת תשלום כקבוע בלוח התעריפים האמור.
ודעה מפורטת בדבר חיוב בגין מקדם הספק נמוך תומצא לצרכן בכתב במסגרת חשבון ה( 3)

 החשמל.

 

 חובת ספק שירות חיוני –ערכים חשמליים ברשת החשמל  )ח(

 ספק שירות חיוני יפעיל את רשת החשמל שלו כך שתעמוד בערכים החשמליים הבאים במצטבר:

 ;50160קן ישראלי על פי מאפייני מתח חשמל כפי שהם מוגדרים בת (1)

 שבנספח לאמת מידה זו; 1כאמור בטבלה  (2)

 שבנספח לאמת מידה זו. 2כאמור בטבלה  (3)
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 תנאי במתן שירות לצרכן –ערכים חשמליים ברשת החשמל  )ט(

ספק שירות חיוני יוודא שצרכניו אינם חורגים מרמת העיוות ההרמוני בזרם כמפורט בטבלה  (1)
 שבנספח לאמת מידה זו. 3

(, יערוך 1מצא ספק שירות חיוני כי צרכן חורג מרמת העיוות ההרמוני כאמור בסעיף קטן ) (2)
 ויגיש לצרכן, עם העתק לראש אגף הנדסה ברשות, דו"ח אשר יתייחס, לכל הפחות, לאלה:

 תיאור המיתקן; )א(

 פירוט של מיקום ביצוע הניטור. מכשירי המדידה והמועדים שבהם בוצע הניטור; )ב(

פירוט כל הממצאים הרלוונטיים לאיכות חשמל, לרבות: זרם, מתח, אי איזון במתח,  )ג(
הספק, מקדם הספק, תדר, רמת עיוות הרמוני כולל בזרם ובמתח, שקיעות מתח ועליות מתח 

הרמוניות חורגות במתח ובזרם, -בצירוף תמונת הגל בנקודות הקריטיות, הרמוניות ואינטר
 ווח הארוך ותופעות מעבר, אם נדגמו;רמת הבהוב בטווח הקרוב ובט

מסקנות והמלצות, בצירוף הודעה לצרכן ובה דרישה לסילוק מקור ההפרעה, ככל  )ד(
 שנדרש, בהקדם האפשרי.

 

 שיטת המדידה וסוג מכשיר המדידה )י(

שיטת מדידת הערכים החשמליים של התבחינים האמורים בסעיף )א(, תהיה בהתאם לסעיף  (1)
 .50160בת"י  5.2.2.2

 .961בתקן ישראלי  12.43המכשירים למדידת הערכים החשמליים יהיו בהתאם לחלק  (2)

 

 פיצוי צרכן בשל נזק למכשיר חשמלי כתוצאה מהפרעות באיכות החשמל )יא(

צרכן המבקש פיצוי מספק שירות חיוני על נזק שאירע למכשיר חשמלי שברשותו בהתאם  (1)
י במצב יציב(, יגיש לספק השירות החיוני בקשה בכתב )נזקים למכשיר חשמל 48לאמת מידה 

)ג(. נוסף על האמור שם יציין הצרכן בבקשתו את 49-)א( ו49בהתאם למפורט באמות מידה 
 הפרטים האלה:

 זיהוי מקום הצרכנות; )א(

 תיאור החריגה מהערכים החשמליים האמורים בסעיף )ח( ומועדי החריגה; )ב(

 פרעה או ניזוקה;פרטי המכשיר שפעולתו הו )ג(

 פרטי איש הקשר לבירור התלונה; )ד(

 מידע טכני רלוונטי; )ה(

 נתוני מדידות, ככל שיש ברשותו, לרבות ציוד ואופן המדידה. )ו(

ספק השירות החיוני יבדוק את מקור ההפרעה שגרמה לנזק. אם לדעת ספק השירות החיוני  (2)
וני לצרכן דו"ח המפרט את תוצאות הבדיקה, מקור ההפרעה הינו צד ג', יעביר ספק השירות החי

לרבות נתונים על איכות החשמל ומקור ההפרעה כפי שנרשמו במועד קרות האירוע. אם מקור 
ההפרעה הינו ברשת של ספק השירות החיוני, יפעל ספק השירות החיוני על פי הקבוע באמת מידה 

 )בקשה לפיצוי והטיפול בה(. 49

 

 41נספח לאמת מידה 

 ערכים שנתיים מרביים של מספר שקיעות המתח ומשכן – : מספר שקיעות מתח1טבלה 
 זמן )במילישניות( 

 מתח שיורי 
 )אחוזים(    

200≤ t 
≤10 

500≤ 
t>200 

1,000≤ 
t>500 

5,000≤ 
t>1000 

60,000≤ 
t>5000 

 סה"כ

80≥ u <90 162 8 5 10 10 195 

70≥ u <80 64 8 4 2 2 80 

40≥ u <70 38 8 2 2 2 52 

5≥ u <40 12 8 2 2 2 26 
 353 16 16 13 32 276 סה"כ

 

 ערכים שנתיים מרביים של מספר עליות המתח ומשכן – : מספר עליות מתח2טבלה 
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 זמן )במילישניות( 
 עליית מתח 

 )באחוזים(

500≤ t ≤10 5,000≤ t>500 60,000≤ t>5000 סה"כ 

120≥ u 50 30 10 90 
110 <u <120 100 50 30 180 

 

 אחוז רמת העיוות ההרמוני המרבי בזרם – : רמת עיוות הרמוני בזרם3טבלה 
TDD  מספר הרמוניות        11עד  17עד  23עד  35עד  35מעל 

 יחס זרמים
 20-פחות מ 4 2 1.5 0.6 0.3 5
 50-קטן מ 7 3.5 2.5 1 0.5 8

 100-קטן מ 10 4.5 4 1.5 0.7 12
 1000-קטן מ 12 5.5 5 2 1 15
 1000-גדול מ 15 7 6 2.5 1.4 20

 

 סימן ה': פיצוי בשל נזקים למכשירים חשמליים והפרעות ממושכות ברשת החשמל

 נזק למכשיר חשמלי במצב יציב .48
מועד  תחילה אמת מידה סימן פרק

 החלטה
 סטטוס החלטה ישיבה 

ד': 
אמינות 

 האספקה

ה': פיצוי בשל 
נזקים למכשירים 

חשמליים 
והפרעות 

ברשת ממושכות 
 החשמל

. נזק 48
למכשיר 

חשמלי במצב 
 יציב

 29.11.05 
04.04.11 
06.02.12 
09.06.14 
27.10.14 
21.5.15 

25.11.15 

167 
332 
362 
427 
440 
462 
479 

2 
2 
3 
7 
7 
1 
4 

 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר

 פיצוי )א(

תוצאה מאירוע באספקת ספק השירות החיוני יפצה צרכן שמכשיר חשמלי שברשותו ניזוק כ
 )בקשה לפיצוי והטיפול בה(. 49החשמל כמפורט בסעיף )ב(, בהתאם להוראות אמת מידה 

 

 אירועים מזכים בפיצוי )ב(

האירועים באספקת החשמל, אשר כתוצאה מאחד מהם ניזוק מכשיר חשמלי שברשות צרכן 
 והצרכן יהיה זכאי לפיצוי על הנזק, הם אלה:

מן המתח הנומינלי  15%-אספקה הנמוך או הגבוה ביותר מאספקת חשמל במתח  (1)
 )ב(;41הקבוע באמת מידה 

פאזי במתח נמוך מהדקי השנאי ועד להדקי החיבור -ניתוק מוליך האפס במעגל תלת (2)
 פאזי;-למיתקן חשמל פרטי, אם נגרם נזק למכשיר חד

ת במכשירי תקלה, תפעול מוטעה או תחזוקה שלא על פי תוכנית התחזוקה השנתי (3)
 הגנות מפני זרם יתר וזרם קצר בכל רמות המתחים, ובווסת מתח בשנאי;

 הפיכה בין פאזה לאפס או בין פאזה לפאזה כתוצאה מחיבור מוטעה ברשת; (4)

 מגע רופף באפס או בפאזה ברשת מתח נמוך או בחיבור לבית; (5)

אמצעי הגנה מפני תקלה באחד הקטבים של מנתק מתח גבוה, ובלבד שהצרכן התקין  (6)
 חוסר פאזה;

מן התדר הנומינלי הקבוע  5%-או נמוך מ 5%-אספקת חשמל בתדר אספקה הגבוה מ (7)
 שניות או יותר; 10)ד(, לפרק זמן של 41באמת מידה 

תדירות ההפרעות החולפות או ההפרעות הממושכות בקו המתח הגבוה המזין את הצרכן ( 8)
 ל ארצי השנתי;או יותר מן הממוצע הכל 3.5היא פי 

מספר מבקשי הפיצוי המוזנים מאותו קו מתח גבוה באותו אירוע עולה על חמישה,   (8)
ובלבד שאינם מוזנים מאותו כבל הזנה )חל"ב(, ופרק הזמן שחלף ממועד קרות האירוע עד 

 בוטל  ימי עבודה 21להגשת הבקשה השישית לפיצוי לא עלה על 
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שניות מפעולת  90חיבור חוזר אוטומטיות בתוך  ביצוע של יותר משתי פעולות )א( (9)
 ההגנה לניתוק הקו;

ביצוע של יותר מפעולת מיתוג ידנית אחת על כל הקו, בתוך חמש דקות לאחר  )ב(
 גמר פעולת ממסר לחיבור חוזר אוטומטי;

ביצוע של יותר מעשר פעולות מיתוג ידניות על חלק של הקו המזין את מקום  )ג(
 טע התקול;הצרכנות לאיתור הק

)ג( זה ישלם הספק לצרכן 9במקרה של חריגה ממספר פעולות המיתוג הקבועות בסעיף קטן 
 ;1-12.1גם את הסך הקבוע בלוח תעריפים 

 )ח(.41חריגה מהערכים החשמליים הקבועים באמת מידה  (10)

 פעולה חשמלית של חיבור אספקת החשמל. –בסעיף זה, "פעולת מיתוג" 

 

 מזכים בפיצוי אירועים שאינם )ג(

ספק שירות חיוני לא יפצה צרכן אם נגרם נזק למכשיר חשמלי בעקבות תקלה במיתקן חשמל  (1)
 פרטי של צרכן.

חזקה כי נזק למכשיר חשמלי לא נגרם כתוצאה מאירוע כמפורט להלן, אלא אם כן הוכח  (2)
 אחרת:

 הפסקת חשמל ופעולת חיבור חשמל אחת בגמר ההפסקה; )א(

וליך פאזה או שריפת נתיך ברשת אספקה מתח נמוך, או שריפת נתיך ברשת ניתוק מ )ב(
 אספקה של מתח גבוה;

 .50160בתקן ישראלי  1.1התקיימו תנאי פעולה בלתי רגילים כקבוע בסעיף  )ג(

 

 תקלה שאינה מנויה באמת מידה זו )ד(

אה מאירוע הגיש צרכן לראש אגף צרכנות ברשות תלונה על נזק שנגרם למכשיר חשמלי כתוצ
 )ד( בוטלשאינו מנוי באמת מידה זו, יכריע בה ראש אגף צרכנות.

 

 פיצוי בשל הפרעות ממושכות ברשת החשמל א.48
מועד  תחילה אמת מידה סימן פרק

 החלטה
 סטטוס החלטה ישיבה 

ד': 
אמינות 

 האספקה

ה': פיצוי בשל נזקים 
למכשירים חשמליים 

והפרעות ממושכות 
 ברשת החשמל

י א. פיצו48
בשל הפרעות 

ממושכות 
 ברשת החשמל

 מאושר 7 440  1.1.15

 מדידת רמת האמינות )א(

ספק שירות חיוני ימדוד את רמת האמינות במיתקני הייצור על פי תקנים מקובלים וכמפורט  (1)
 להלן:

AIT=8,760*60*ENS/AD 

 כאשר:

AIT – ( )זמן ממוצע שווה ערך לאי אספקת אנרגיה )מנורמל בדקותAVERAGE 
INTERRUPPTION TIME) 

ENS – ( אנרגיה בלתי מסופקת במקטעENERGY NOT SUPPLIED) 

AD – ( ביקוש שנתיANNUAL DEMAND) 

ספק שירות חיוני ימדוד את רמת האמינות בכל אחת מרמות המתחים במערכת ההולכה  (2)
 )קווים והשנאה( על פי תקנים מקובלים וכמפורט להלן:

AIT=8,760*60*ENS/AD 

 ה זו:בנוסח

AIT – ( )זמן ממוצע שווה ערך לאי אספקת אנרגיה )מנורמל בדקותAVERAGE 
INTERRUPTION TIME) 

ENS – ( אנרגיה בלתי מסופקת במקטעENERGY NOT SUPPLIED) 
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AD – ( ביקוש שנתיANNUAL DEMAND) 

 (.NENSכמו כן ימדוד ספק השירות החיוני את מספר ההפרעות שגרמו לאנרגיה בלתי מסופקת )

 בנוסחה זו:

ספק שירות חיוני ימדוד את רמת האמינות המסופקת לצרכנים וליצרנים המחוברים לרשת  (3)
 החלוקה על פי תקנים מקובלים וכמפורט להלן:

מדד ממוצע  – SAIDI – System Average Interruption Duration Index )א(
 משך הפרעות בשנה.

 
מדד ממוצע  – SAIFI – System Average Interruption Frequency Index )ב(

 לתדירות הפרעות בשנה.

 
מדד  – CAIDI – Customer Averege Interruption Duration Imndex )ג(

 משך שיקום אספקה לצרכן.

 
ספק שירות חיוני יפרסם באתר האינטרנט שלו את המדדים האמורים בסעיף קטן זה בסדרה  (4)

 ארצית.-חוז וברמה כללשנים לפחות, לכל מ 10רב שנתית של 

 

 הפרעות ברשת החשמל המזכות בפיצוי )ב(

 האירועים המזכים צרכן או יצרן בפיצוי בשל הפרעות ברשת החשמל, הם אלה: (1)

הפרעה ממושכת למיתקן המחובר לרשת המתח הגבוה, אשר מקורה במיתקני ספק  )א(
 שעות רצופות; 20השירות החיוני, ואשר משכה עולה על 

ות ממושכות למיתקן המחובר לרשת המתח הגבוה, אשר מקורן במיתקני ספק הפרע )ב(
 שעות; 40השירות החיוני ואשר משכן הכולל בשנה קלנדרית עולה על 

הפרעה ממושכת למיתקן המחובר לרשת המתח הנמוך, אשר מקורה במיתקני ספק  )ג(
 שעות רצופות; 24השירות החיוני, ואשר משכה עולה על 

ושכות למיתקן המחובר לרשת המתח הנמוך, אשר מקורן במיתקני ספק הפרעות ממ )ד(
 שעות. 48השירות החיוני ואשר משכן הכולל בשנה קלנדרית עולה על 

( לא ייכללו הזמנים שבהם התקיים מצב מן המצבים 1במניין משך השעות האמורות בפסקה ) (2)
 האלה:

קו מתח נמוך אחר במהלך המיתקן קיבל הזנה חלופית מקו מתח גבוה אחר או מ )א(
 ההפרעה;

הצרכן או היצרן נתן את הסכמתו לספק השירות החיוני לעכב את הטיפול בהפרעה,  )ב(
 לרבות במסגרת הסדרי השלה לפי אמות המידה בפרק זה;

 הצרכן או היצרן עצמו גרם להפרעה ברשת של ספק השירות החיוני; )ג(

ות ביטחוניות או משום שלא התאפשרה לא ניתן לבצע פעולות לשיקום אספקה מסיב )ד(
 גישה למקרקעין;

ההפסקה בוצעה לצורך מניעת סכנת חיים, סכנה לרכוש, או כל נזק אחר לצרכנים או  )ה(
 ליצרנים אחרים, או על פי כל דין;

 ההפסקה בוצעה על פי הנחיות של רשות מוסמכת; )ו(

 ;ההפסקה הממושכת תואמה עם בעל המיתקן והתקבלה הסכמתו )ז(

 הגורם להפרעה ברשת הוא צד ג'. )ח(

 חישוב השעות לעניין הזכאות לפיצוי ייעשה לכל נקודת חיבור בנפרד. (3)
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 גובה התשלום )ג(

בשל כל הפרעה שהצרכן  1-9.4ספק שירות חיוני ישלם לצרכן תשלום כקבוע בלוח תעריפים  (1)
 זכאי לפיצוי בשלה בהתאם לקבוע באמת מידה זו.

)אחריות( בשל כל הפרעה  141חיוני ישלם ליצרן תשלום כקבוע באמת מידה  ספק שירות (2)
 שהיצרן זכאי לפיצוי בשלה בהתאם לקבוע באמת מידה זו.

 תשלומים כאמור לעיל הינם בנוסף לכל תשלום על פי כל דין. (3)

 

 פיצוי לצרכן במתח עליון )ד(

ות אשר יכלול, בין היתר, היבטים ספק שירות חיוני וצרכן במתח עליון יחתמו על הסכם שיר (1)
 של אמינות אספקה ומנגנון פיצוי לצרכן במקרה של חריגה מהקבוע בהסכם.

לא הגיעו ספק השירות החיוני והצרכן להסכמה על רמת אמינות האספקה שתסופק לצרכן,  (2)
 יהא הצרכן רשאי לפנות לראש אגף הנדסה ברשות, וראש אגף הנדסה יכריע בסוגיה.

 

 וי על נזק למכשיר חשמלי כתוצאה מהפרעות ברשת החשמלפיצ )ה(

(, רשאי הצרכן או היצרן לפנות 1נגרם נזק למכשיר חשמל כתוצאה מאירוע כאמור בסעיף )ב()
)בקשה לפיצוי  49לספק השירות החיוני בבקשה לקבלת פיצוי בהתאם לקבוע באמת מידה 

 והטיפול בה(.

 

 מסירת נתונים )ו(

מסור לו ספק שירות חיוני נתוני הפרעות, כפי שנרשמו במכשירי המדידה לבקשת צרכן או יצרן י
 המותקנים ברשת שבהחזקתו.

 

 התקנת מונה רציף )ז(

לבקשת צרכן או יצרן, יתקין ספק שירות חיוני מונה רציף במקום המונה הקיים. הצרכן או  (1)
 היצרן יישא בתשלום קבוע על פי הקבוע בלוח תעריפים )טרם נקבע(.

רישום הפרעות החשמל במונה שהותקן יהווה בסיס לחישוב משך ההפרעות הממושכות  (2)
 ותדירות ההפרעות הממושכות בשנה.

 ספק שירות חיוני יאפשר גישה יומית למידע הנאגר במונה. (3)

 

 הגשת בקשה לפיצוי )ח(

י צרכן או יצרן המבקש פיצוי בשל הפרעות ברשת החשמל, יגיש בקשה לספק השירות החיונ
)בקשה לפיצוי והטיפול בה(, ויפרט בה את התאריך המדויק, היום  49בהתאם לאמור באמת מידה 

 והשעה שבהם אירעה ההפרעה.

 

 )ט( בוטלטיפול במחלוקות )ט(

פנה צרכן או יצרן לראש אגף צרכנות ברשות בעניין מחלוקת בינו לבין ספק השירות החיוני בדבר 
 ע הממונה בדבר.פיצוי בשל הפרעות ברשת החשמל יכרי

 

 בקשה לפיצוי והטיפול בה .49
מועד  תחילה אמת מידה סימן פרק

 החלטה
 סטטוס החלטה ישיבה 

ד': אמינות 
 האספקה

ה': פיצוי בשל 
נזקים למכשירי 

חשמל  והפרעות 
ממושכות ברשת 

 החשמל

. בקשה 49
לפיצוי 

 והטיפול בה

 01.06.03 
09.06.14 
27.10.14 
21.05.15 
25.11.15 

129 
427 
440 
462 
479 

6 
7 
7 
1 
4 

 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר

 הגשת בקשה לפיצוי )א(

בקשת צרכן או יצרן לקבלת פיצוי על נזק למכשיר חשמלי שנגרם בשל הפרעות באיכות ( 1)
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)איכות חשמל( או בשל הפרעות באספקת החשמל כאמור באמת  41החשמל כאמור באמת מידה 
במצב יציב(, או בשל הפרעות ממושכות ברשת החשמל לפי אמת )נזק למכשיר חשמלי  48מידה 
 א )פיצוי בשל הפרעות ממושכות ברשת החשמל(, תופנה לספק השירות החיוני בכתב.48מידה 

  

 פיצוי הצרכן )ב(

ספק השירות החיוני יפצה את הצרכן בעבור כל נזק ממון ישיר שנגרם למכשיר חשמלי כתוצאה 
, או בשל הפרעות ברשת החשמל כאמור 48לקבוע באמת מידה  מאירוע המזכה בפיצוי בהתאם

א. סכום הפיצוי בעבור נזק שנגרם למכשיר חשמלי לא יעלה על שוויו של המכשיר 48באמת מידה 
 במועד שניזוק.

 

 המצאת פרטים )ג(

על מנת לקבוע את גובה הפיצוי לעניין הזכאות לפיצוי בשל נזק למכשיר חשמלי, על הצרכן 
, התאריך ק השירות החיוני כל מסמך שיש בידו להמציא, לרבות פירוט פרטי התקלהלהמציא לספ

, חלקים שהוחלפו והצעת מחיר מפורטת או חשבון תיקון. והשעה המשוערת בהם אירעה התקלה
במידת הצורך יציג הצרכן, לבקשת ספק השירות החיוני, גם את המכשיר שניזוק, אך לא יהא 

 פיצוי בהתאם לקבוע באמת מידה זו.בהצגת המכשיר תנאי לקבלת ה

 

 פיצוי היצרן )ד(

 )אחריות(. 141ספק שירות חיוני יפצה יצרן על פי הקבוע באמת מידה 

 

 מועד מתן הפיצוי )ה(

ימי עבודה מיום מתן המענה הסופי  60-סכום הפיצוי יועבר לצרכן או ליצרן בהקדם ולא יאוחר מ
 לבקשתו.

 

 

 הסדרי תשלומים לצרכנים .197
מועד  תחילה אמת מידה סימן רקפ

 החלטה
 סטטוס החלטה ישיבה 

ח': איכות 
 הסביבה

ח': ייצור חשמל מבוזר 
באנרגיה מתחדשת 

 בשיטת מונה נטו

. הסדרי 197
 תשלומים לצרכנים

3.3.13  
23.1.14 

25.11.15 
22.3.18 

389 
418 
479 
538 

10 
4 
4 
7 

 מאושר
 מאושר
 מאושר
 מאושר

 כללי –ת בעד חשמל המיוצר במיתקן תעריף לצרכן והתחשבנו )א(

וולטאי -המחלק יגבה מאת הצרכן את התוספת לתשלום הקבוע לצרכן בעל מיתקן פוטו (1)
 .1-5.4הקבועה בלוח התעריפים 

(, המחלק יגבה מאת הצרכן ויעביר לבעל רישיון הולכה את 1נוסף על האמור בסעיף קטן ) (2)
-1הייצור ובהתאם לתעריפים הקבועים בלוח תעריפים עלויות הגיבוי והאיזון, לפי קריאת מונה 

5.8. 

(, המחלק יגבה מאת צרכן אשר שילב מיתקן בלא מונה ייצור 2על אף האמור בסעיף קטן ) (3)
 וואט את עלויות האיזון והגיבוי לפי הנוסחה האלה:-קילו 15שהספקו אינו עולה על 

*1600) * (I+G)0P= (C 

 כאשר:
P קהתשלום של הצרכן למחל 

0C  הספק הפאנלים המצרפי של המיתקן שעליו דיווח הצרכן במועד הגשת הבקשה
 לשילוב המיתקן;

I+G ( תעריפי האיזוןI( והגיבוי )G הקבועים בלוח התעריפים )אשר היו בתוקף 1-5.8 ,
 ;196במועד מתן התשובה החיובית לפי אמת מידה 

מחלק מצרכן תעו"ז את תעריפי שירותי ( יגבה ה3)-( ו2נוסף על האמור בסעיפים קטנים ) (4)
כיווני וכקבוע -התשתית לפי כמות האנרגיה מוזרמת לרשת בכל מש"ב על בסיס קריאת המונה הדו

 בהתאם למתח החיבור של הצרכן לרשת. 1-7.6-ו 2-7.3, 1-7.3בלוחות תעריפים 

 2018-כללים תשע"ח
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ל במקום בתום כל תקופת חשבון יקזז המחלק את הקרדיט התעריפי מתעריף צריכת החשמ (5)
צרכנות וינכה את עלויות הגיבוי, האיזון והשימוש ברשת, כפי הנדרש. הודעה על זכאות לתשלום 

 צרכן תהיה במתכונת שבנספח א' לאמת מידה זו.

( נותר לצרכן קרדיט תעריפי בשל החשמל שיוצר 5אם לאחר קיזוז כאמור בסעיף קטן ) (6)
לחשבון החשמל של הצרכן לתקופה העוקבת  במיתקן, יעביר המחלק את הקרדיט התעריפי שנותר

 או, לבקשת הצרכן, יעביר המחלק את הקרדיט התעריפי שנותר במסגרת דוח מרכז או למחלק.

קרדיט תעריפי שלא מומש במהלך תקופת חשבון ימומש בתוך תקופה שלא תעלה על  (7)
 .שנתיים מתום תקופת החשבון; קרדיט תעריפי שלא מומש בתוך תקופה זו יאופס

הצרכן לא יהיה זכאי לקבל תעריף אחר מעבר לקרדיט התעריפי, לרבות תעריף הפחתת  (8)
 מזהמים או כל תעריף אחר לאנרגיות מתחדשות.

שנים מיום שילוב  25ההתחשבנות האמורה בין המחלק לבין הצרכן תבוצע לתקופה של  (9)
 המיתקן בידי המחלק.

 

 קהעברת קרדיט תעריפי מצרכן תעו"ז למחל )ב(

בדצמבר של כל שנה את  20-המחלק יאפשר לצרכן תעו"ז להודיע בכתב, לא יאוחר מיום ה (1)
בחירתו להעביר את הקרדיט התעריפי למחלק. ההסדר שחל בהתאם להודעה כאמור ימשיך לחול 

 כל עוד הצרכן לא הודיע בכתב על בחירה בחלופה אחרת.

ות בתקופת חשבון מסוימת חלק המחלק יאפשר לצרכן תעו"ז, על פי בקשתו, להקצ (2)
מהקרדיט התעריפי שלגביו הודיע על העברתו, לצריכה עצמית. הבקשה תימסר בכתב לספק 

לחודש הקודם לתקופת החשבון שלגביה מבוקשת ההקצאה לצריכה  1-שירות חיוני לא יאוחר מ
 העצמית.

יף משוקלל בחר צרכן התעו"ז בהעברת הקרדיט התעריפי למחלק, ישלם לו המחלק תער (3)
שנים מיום הודעת צרכן  10. תעריף זה יקובע לתקופה של 1-6.3)אחיד( הקבוע בלוח תעריפים 

(, בהתאם לתעריף שבתוקף ביום הודעת הצרכן, בכפוף לעדכונים 1התעו"ז לפי סעיף קטן )
בינואר של כל שנה על פי מדד מחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו.  1-שייעשו ב

 שנים כאמור יפעל המחלק בהתאם להסדרים שתקבע הרשות ושיהיו בתוקף באותה עת. 10בתום 

צרכן תעו"ז שבחר בחלופה של העברת הקרדיט התעריפי למחלק, רשאי להמציא למחלק  (4)
ההוראה( והמחלק  –כתב הוראה בלתי חוזרת להעברת התשלום לחשבון ייעודי )בסעיף קטן זה 

ויפעל לפיה. המחלק לא ימנע מצרכן תעו"ז להמחות את יאשר את קבלת ההוראה בחתימתו 
זכויותיו לקבלת התשלום המגיע לו לצד שלישי, לרבות לגוף מממן, על דרך שעבוד תזרים 
המזומנים. המחלק לא יקזז מהתעריף חובות של צרכן תעו"ז, לא יעביר את התשלום לאחר ולא 

או מוטב ההוראה ובהתאם לנוסח יקבל הוראה נוגדת להעברתו מגורם שאינו צרכן התעו"ז 
 ההוראה.

ככל שלא ניתנה הוראה לפי סעיף קטן זה, הקרדיט התעריפי יאופז בתום שנתיים כאמור  (5)
 (.7בסעיף קטן )א()

 

 תשלום קרדיט תעריפי מצרכן שאינו צרכן תעו"ז למחלק )ג(

שנתיים לפי המחלק ישלם לצרכן שאינו צרכן תעו"ז את הקרדיט התעריפי אשר לא נוצל לאחר 
 הנוסחה הזו:

 
 כאשר:

REFUND – ]התשלום ]בשקלים 

C – ]ערך הקרדיט התעריפי שלא נוצל ]שקלים 

retailT – ]תעריף הצריכה לקוט"ש שבו מחויב הצרכן בעת התשלום ]ש"ח/קוט"ש 

generationT –  לקוט"ש בעת התשלום  6.3-1תעריף משוקלל )אחיד( הקבוע בלוח תעריפים
 ]ש"ח/קוט"ש[

 

 התחשבנות בעת החלפת צרכנים ד()

 19החלפת צרכנים המשתתפים בהסדר לפי סימן זה תתבצע בהתאם לקבוע באמת מידה  (1)
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)החלפת צרכנים(, ולעניין הסדר ההתחשבנות לגבי המיתקן תהווה סיום ההסכם עם הצרכן היוצא. 
ם המחלק, לאחר החלפת הצרכנים וחתימת הצרכן החדש על הסכם לעניין הסדר ההתחשבנות ע

ימשיך המחלק את הסדר ההתחשבנות בעד החשמל המיוצר במיתקן עם הצרכן החדש, בכפוף 
 לחתימת הצרכן החדש על הסכם עם המחלק.

אף אם לא קרדיט תעריפי שנוצר בתקופתו של הצרכן היוצא יעמוד לרשותו של הצרכן היוצא 
ם באמת מידה זו, ובהתאם על פי ההסדרים הקבועיהודיע על כך מראש לספק השירות החיוני, 

 להודעתו של הצרכן היוצא.

 
 

 

(, מחלק ידרוש מצרכן שהעביר את זכותו לקבלת שירות חשמל 1על אף האמור בסעיף קטן ) (2)
ימי עבודה,  45(, להגיש, בתוך 2בנכס מסוים, ואשר המציא למחלק כתב הוראה כאמור בסעיף )ג()

ב ההוראה, שלפיה הם מודיעים למחלק על הודעה משותפת יחד עם הצרכן החדש בנכס ומוט
 ביטול, הסבה או המרה של כתב ההוראה.

(, לא ישלם המחלק בעד החשמל המיוצר 2לא קיבל המחלק הודעה כאמור בסעיף קטן ) (3)
 במיתקן עד למועד קבלת ההודעה.

 

 הזרמת חשמל לרשת על ידי צרכן פרטי )ה(

ן זה, יודיע למחלק על היקף הקרדיט שברצונו ביקש צרכן פרטי לשלב מיתקן ברשת לפי סימ (1)
 להעביר למחלק בהתאם להוראות סעיף )ב(.

בעבור הקרדיט התעריפי שלא הועבר למחלק, יחשב המחלק את סכום הקרדיט התעריפי  (2)
 בהתאם לסימן זה, וישלם אותו לצרכן.

בתעו"ז סכום הקרדיט התעריפי שישולם בכל תקופת חשבון לא יעלה על ערך החשמל  (3)
 שהצרכן צרך מהרשת באותה תקופת חשבון.

ו' לעניין הגשת תכניות וסטיות מהן -אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהקבוע בפרקים ה' ו (4)
 בידי מספק או יצרן פרטי.

בדצמבר  25על צרכן פרטי ששילב מיתקן אחרי יום  22.3.2018תחילתו של סעיף זה ביום  (5)
2012. 

 

 197דה נספח א': לאמת מי

 מידע בחשבונות מונה נטו:
  מידע

  קרדיט שנצבר בחשבונות קודמים
  ניצול קרדיט בתקופת החשבון

  יתרת קרדיט לניצול בחשבונות האלה
  תקופת חשבון שבו נוצר הקרדיט המוקדם ביותר

 

 מידע בהמלצת חשבון:

 תקופה מש"ב
תעריף 
 סה"כ תפוקה לקוט"ש

תפוקה 
שנצברה 
 בקרדיט

קרדיט 
 צבר בש"חשנ

      מ"נ –פסגה קיץ 
      מ"נ –גבע קיץ 

      מ"נ –שפל קיץ 
      סה"כ

 

 חיובי שירותי רשת ואיזון:

 מש"ב סוג החיוב
תקופת 
 חיוב לקוט"ש חשבון

תפוקה חייבת 
 בתשלום

לתשלום 
 בש"ח

     פסגה קיץ שימוש ברשת
     גבע קיץ שימוש ברשת
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     שפל קיץ שימוש ברשת
     פסגה קיץ איזוןדמי 

     גבע קיץ דמי איזון
     שפל קיץ דמי איזון
   סך הכול

 

 

 

 

 

 

 


