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בסימן זה:
"אדם" – כמשמעותו בחוק הפרשנות ,התשמ"א –  , 1891ולרבות :קרובו ,תאגיד שבשליטתו או
בשליטת קרובו ולרבות תאגיד שהוא או קרובו בעל מניות ,שותף או חבר בו;
"גג" – כיסוי עליון או צדדי של מבנה במקום צרכנות או של מאגר מים;
"הספק מותקן" ההספק הנקוב של הפנלים בהתאם לנתוני היצרן (;)DC
"מיתקן " – מיתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת,
הכולל בין היתר קולטים פוטו-וולטאים ,מערכת מניה וממיר זרם ישר לזרם חילופין ,ובהספק מותקן
שלא עולה על  05קילו-וואט;
"קרוב" – בן זוג (לרבות ידוע בציבור) ,הורה ,הורי הורה ,צאצא ,צאצאי בן -זוג ובני זוגם של כל אחד
מאלה ,אח או אחות ובני זוגם;
"שילוב מיתקן" – חיבור של מיתקן לרשת החשמל של מקום הצרכנות;
"שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ;1899-

(א) שילוב מתקן
( )1מחלק ישלב מתקן של צרכן ,על גג בלבד ,לאחר שקיבל הצרכן התחייבות עקרונית לשילוב
המתקן כאמור בסימן זה.
( )2מחלק יתן התחייבות עקרונית לצרכן לשילוב של מתקן אחד או יותר לפי סימן זה ,ובלבד
שההספק המותקן של המתקנים אשר שולבו החל מיום  1.1.19במקום הצרכנות אינו עולה
על  05קילו וואט.
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ח' :איכות
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בטכנולוגיה
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עצמית
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עודפים

תשלומים

מספר
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תחולה

עדכון

ישיבה החלטה סטטוס

(א) תעריף לצרכן ועלות בעבור חשמל המיוצר במיתקן – כללי
( )1מחלק יגבה מהצרכן תעריף בשל צריכת חשמל מהרשת במקום הצרכנות כקבוע בסימן ב'
בפרק ב' .נוסף לכך יגבה המחלק מהצרכן את התוספת לתשלום הקבועה בלוח התעריפים
 .1-0.5כן יגבה המחלק בעבור חשמל נצרך ממתקן את התעריף המערכתי הקבוע בלוח
התעריפים .1-9.1
( )2בעבור החשמל המוזרם לרשת מהמתקן ,ישלם המחלק לצרכן ששילב מתקן לאחר
 1.1.2519את התעריף הקבוע בלוח תעריפים  0-9.1שורה  xxxבעת מתן ההתחיבות
העקרונית ,ובלבד שההספק המצטבר של המתקנים ששילב הצרכן אינו עולה על 10
קילוואט.
( )3בעבור החשמל המוזרם לרשת מהמתקן ,ישלם המחלק לצרכן ששילב מתקן לאחר
 1.1.2519את התעריף הקבוע בלוח תעריפים  0-9.1שורה  xxxבעת מתן ההתחיבות
העקרונית ,ובלבד שההספק המצבר של המתקנים ששילב הצרכן גדול מ 10 -קילוואט
ואינו עולה על  05קילוואט.
( )5שילב הצרכן מתקן אחד או יותר כך שההספק המצטבר פחת מ 10-קילוואט ולאחר מכן
שילב מתקן כך שההספק המצטבר עלה על  10קילוואט יהיה התעריף לכלל ההספק
המצטבר שברשותו לפי התעריף העדכני שבלוח  0-9.1שורה  xxxבעת מתן ההתחייבות
העקרונית לשילוב המתקן האחרון.
( )0מחלק ישלם לצרכן אשר שילב במקום הצרכנות מתקן נוסף לפי הליך תחרותי שקבעה
הרשות ,את התעריף שנקבע בהליך התחרותי גם עבור החשמל המיוצר במתקן ששולב
החל מיום  1.1.19לפי סימן זה.
( )9ההתחשבנות האמורה תבוצע לתקופה של  20שנים מיום שילוב המיתקן בידי המחלק.
( )1בתום  20שנה כאמור ,יפעל המחלק בהתאם להסדרים שיהיו נוהגים באותה עת ,ככל
שהרשות תקבע הסדרים כאמור.
(ב) התחשבנות
( )1המחלק ימסור לצרכן במסגרת החשבון ,הודעה על זכאות הצרכן לתשלום ובנוסף יכלול
בהודעה השנתית האמורה בסעיף ( 23ד) סיכום של הזכאות לתשלום לצרכן המפרטת את
מספר הקוט"שים שייצר המיתקן בשנה הקודמת ואת התמורה שלה זכאי הצרכן בגינם.
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( )2המחלק יפיק את החשבון לצרכן בתוך  1ימי עבודה ממועד קריאת המונה ,ויפרע את
התשלום ליצרן בתוך  95יום מיום קבלת חשבונית המס מהצרכן .אם הצרכן פטור מהגשת
חשבונית מס על פי דין ,יעביר המחלק את התשלום לצרכן בתוך  95יום ממועד הפקת
החשבון.
( )3הצרכן רשאי להמציא למחלק הוראה בלתי חוזרת (להלן" :הוראה") להעברת התשלום
לחשבון ייעודי והמחלק יאשר את קבלת ההוראה בחתימתו .המחלק לא ימנע מהצרכן
להמחות את זכויותיו לקבלת התשלומים המגיעים לו בקשר לייצור חשמל לצד שלישי,
לרבות לגוף מממן ,על דרך שיעבוד תזרים המזומנים .המחלק לא יקזז מהתשלומים
חובות של הצרכן ,לא יעביר את כספי התשלומים לאחר ולא יקבל הוראה נוגדת להעברתם
מגורם שאינו הצרכן או מוטב ההוראה ובהתאם לנוסח ההוראה.
( )5לא שילם הצרכן עבור צריכת החשמל ,יפעל המחלק בהתאם לקבוע באמת מידה  25ובלבד
שאם ניתנה הוראה כאמור בסעיף קטן ( ,)3ישלח המחלק ,במקביל לשליחת תזכורת
לתשלום – התראה לפני ניתוק לצרכן ,העתק ממנה למוטב ההוראה .אין באמור בסעיף
זה כדי להשית אחריות כלשהיא על המחלק כלפי מוטב ההוראה או מי מטעמו בשל כל
תוצאה ,מעשה או מחדל שעשויים להיגרם למוטב או לצד ג' אחר בשל משלוח ההתראה
או בשל ניתוק מקום הצרכנות.
( )0כחלופה לניתוק המחלק רשאי לקזז סכומים קצובים המגיעים לו ,מתוקף אמות המידה,
שזמן פירעונם הגיע וטרם שולמו ,כך שהסכום שיעמוד לרשות הצרכן יהיה לאחר ביצוע
הקיזוז .הקיזוז האמור מותנה בהודעה של  15יום מראש ובכתב לצרכן.
(ג) הסדר התשלומים בעת החלפת הצרכן
( )1החלפת צרכן במקום צרכנות שיש בו מיתקן תתבצע בהתאם לקבוע באמת מידה 18
(החלפת צרכנים) ותביא לסיום ההסכם בין המחלק לבין הצרכן המעביר .לאחר החלפת
הצרכן וחתימת הצרכן החדש על הסכם עם המחלק ,ימשיך המחלק את הסדר התשלום
בעבור החשמל המיוצר במיתקן עם הצרכן החדש .חתימת הצרכן החדש על הסכם עם
המחלק הינה תנאי להמשך הסדר התשלום עבור החשמל המיוצר במיתקן.
( )2על אף האמור בסעיף קטן ( ,)1מחלק ידרוש מצרכן מעביר אשר המציא למחלק הוראה
כאמור בסעיף (ג)( ,)2להגיש יחד עם הצרכן החדש ומוטב ההוראה הודעה משותפת ,בתוך
 50ימי עבודה ממועד ההעברה ,שלפיה הם מודיעים למחלק על ביטול ,הסבה או המרה של
ההוראה.
( )3לא קיבל המחלק הודעה כאמור בסעיף קטן ( ,)2תחדל חובת התשלום של המחלק לפי
סימן זה.
(ד) התחשבנות בין המחלק לבין בעל רישיון ההולכה
( )1המחלק ימסור לספק השירות החיוני בעל רישיון ההולכה או למנהל המערכת לאחר
כינונו ,בכל תקופת חשבון ,דיווח אודות סך התשלומים ששילם לצרכניו שבבעלותם
מיתקן בעבור החשמל שיוצר במיתקניהם בהתאם להוראות סעיף (א)( ,)2בצירוף תצהיר
בחתימת המחלק ,המאומת בידי עורך דין.
( )2בעל רישיון ההולכה או מנהל המערכת ישלם למחלק את סך התשלומים שהמחלק שילם
בהתאם לדיווח האמור בסעיף קטן ( )1בניכוי שווי הצריכה העצמית של צרכני המחלק.
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(ה) התחשבנות בתים משותפים
שולב מתקן אצל צרכן שהוא נציגות בית משותף ,ישלם המחלק את התשלומים לחשבון נציגות
הבית המשותף.
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