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09.11.2021  

    

  לכבוד

  21/253משתתפי מכרז 

  

  אספקת חשמל על ידי יצרן פרטי בתעריף מוזל מתעריפי חח"י -3521/2מכרז הנדון : 

  

 להלן התייחסות החברה לשאלות הבהרה שהתקבלו למכרז הנדון. .1

בקשות להבהרות, שינויים או הסתייגויות שלא נענו או שלא אושרו באופן מפורש למען הסר ספק,  .2

 יוותרו כמות שהן במסמכי המכרז. -על ידי החברה 

 הנכם נדרשים לצרף מכתב הבהרות זה להצעתכם כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה במציע. .3

 .17.11.2021 ד ליוםע המכרז הינו י מועד הגשתתשומת ליבכם כ .4

 רות. של הזמנה להציע הצעות וכן של הסכם ההתקש נוסח מעודכןלהבהרה זו מצורף  .5

 . הנדון הגשת המכרז לצורךבלבד יש לעשות שימוש במסמכים אלו 

  

  
  
  

   בברכה,
  

  מאיה בן דור, עו"ד
  מחלקת רכש והתקשרויות
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הסעיף  סידורי
  במכרז

  תשובה  שאלה/הערה

נבקש לקבל את נתוני צריכת החשמל בקובץ   כללי   .1
 )PDFאקסל (באתר זה מופיע רק כקובץ 

  

  מצ"ב

חסרה הגדרה חד משמעית לכמות ההספק   כללי   .2
המקסימלית המבוקשת. כמו כן אין 

  התייחסות לחריגות מהספק. 

  יעודכן כדלקמן: 9סעיף 
מגה וואט שעה  7.5 –המקסימלית הכמות 

  .מגה וואט במדידה חצי שעתית) 3.75(
  

  המקס':עבור חשמל שנצרך מעבר לכמות 
ככל שלמרות חריגה בצריכה כאמור, לא   .א

נדרש הספק לשלם למנהל המערכת 
תשלום בגין סטייה מתכנית הייצור, לא 
יחול שינוי בתנאי התשלום של המזמין.  

כאמור, יידרש ככל שבשל חריגה בצריכה   .ב
הספק לרכוש חשמל ממנהל המערכת, 
ישלם המזמין את חלקו היחסי בתשלום 
כפי שייקבע על ידי רשות החשמל בגין 

  חריגה מתכנית צריכה.
  

 7.2סעיף    .3
למסמכי 
  המכרז

לתחילת האספקה צריך להיות כפוף  המועד
לאמות המידה ולא בהכרח יכול להיות לא 

  ימים לאחת חתימת ההסכם. 45-יותר מ

  יעודכן כדלקמן: 7.2סעיף 
תחילת תקופת ההתקשרות תהא במועד "

החל המציע הזוכה לספק חשמל למזמין, שבו 
יום  60-ובתנאי כי מועד זה לא יהיה מאוחר מ

 ההסכם על ידי המזמין" לאחר חתימת
  

 7.2ס'    .4
למסמכי 
המכרז 

  )4(עמ' 

  נבקש להוסיף בסוף הפסקה: 
הלקוח מודע לכך שהמספק אינו אחראי "

לקבלת אישור סש"ח, וככל שלא יתקבל 
במועד, יידחה מועד תחילת מכירת החשמל 
על פי הסכם זה למועד שבו יתקבל אישור 

  "סש"ח.

  הבקשה נדחית

 8.7ס'    .5
למסמכי 
המכרז 

  )5(עמ' 

 12נבקש לקצר את תקופת תוקף ההצעה מ 
חודשים. מדובר בכמות גדולה  3חודשים ל 

מאוד ששמירת כמות זו למשך תקופה כה 
  ממושכת, משמעותה הפסד למספק. 

  
  

  הבקשה התקבלה

 8.7סעיף    .6
למסמכי 
  המכרז

חודשים.  12-ההצעה של המציע תקפה ל
 3-למדובר בפרק זמן ארוך מדי ויש להפחית 

  חודשים.
  

  הבקשה התקבלה
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 11.8ס'    .7
למסמכי 
המכרז 

  )7(עמ' 

 7.1סעיף זה למעשה סותר את סעיף 
המתייחס לתקופת ההתקשרות. נבקש 

  להסירו.

  הבקשה נדחית

 12ס'    .8
רשימת 
מסמכים 

נספח  –
(עמ'  1

8(  

נבקש כי יודגש שלא נדרש לצרף עותק מלא 
של הרישיון אלא רק עותק נאמן למקור של 

אשון והדף האחרון של הרישיון (אשר הדף הר
מספיקים על מנת להדגים כי למספק יש רישיון 
אספקה בתוקף ואת מועד תום תוקפו). 
הרישיון אינו מסמך פומבי ומכיל פרטים 

  מסחריים רגישים של המספק.

  הבקשה נדחית.
  

 2ס'    .9
להסכם 

  )2(עמ' 

נבקש לחדד את ההגדרה "ההנחה" להגדרה 
  הבאה:

ההנחה אשר יחול על רכיב הייצור שיעור  "
, 1-6.3בלבד כפי שמוגדר בלוח התעריפים 

בשעות פסגה וגבע, בשיעור כמפורט בנספח 
א' להסכם זה. מובהר כי על אף האמור אחרת 
בכל מקום, ההנחה לא תחול בכל מקרה על 
החלק ברכיב הייצור אשר נוכה, הופחת ו/או 
הועבר לצד שלישי כלשהו, בהתאם להוראות 

דין ו/או הגורם המוסמך, אלא רק על אותו ה
  חלק מרכיב הייצור שייוותר בידי הספק.

  הבקשה נדחית

 3.3ס'    .10
להסכם 

  )2(עמ' 

נבקש לדייק את מועד ההודעה מראש, כך 
יום על הוספה  90שהמספק יקבל הודעה של 

  או גריעה של מתקנים מההסכם.

  ישונה כדלקמן: 3.3סעיף 
המזמין רשאי להוסיף ולהפחית אתרים "

במהלך ההתקשרות. בכל מקרה כזה היה 
יום  60ויקרה, יעדכן המזמין את הספק 

 ."מראש
  

ס'    .11
,3.4,3.5 ,

3.3 
להסכם 

  )2(עמ' 

נבקש למחוק התייחסות לכך שהמספק יספק 
 2חשמל אלא ימכור בלבד (כאמור בסעיף 

להסכם). הספק מוכר את החשמל ולא מספק 
ועל, נבקש לחדד את ההוראות של אותו בפ

הספק מציע חשמל בהנחה, רק  -סעיפים אלו 
סש"ח (חח"י) אחראי על אספקת החשמל 
למתקני המזמין, ולחבר את המזמין לרשת, 
לבצע תיאומים טכניים כאלו ואחרים. אנו 
נבקש להסיר סעיפים אלו.  יתכן והערה זו 

  רלוונטית לסעיפים נוספים לאורך ההסכם.

  דחית. הבקשה נ

 3.11ס'    .12
להסכם 

  )3(עמ' 

כפי שציינו בסעיף לעיל, לספק אין יכולת לעכב 
או למנוע את אספקת החשמל למתקן. כן 
יכולה להיות לו הזכות לדרוש ניתוק זמני 

  במידה וקיים פיגור בתשלומי המזמין.

  הבקשה נדחית. 

, 4.2ס'    .13
4.1 

להסכם 
  )4(עמ' 

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיפים  את 
  המילים: "אלא אם נאמר אחרת בהסכם".

  הבקשה נדחית. 
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 5.2ס'    .14
להסכם 

  )4(עמ' 

נבקש להוסיף את המילים "לפני כל תום 
תקופת התקשרות" בסוף הסעיף המתייחס 

  ימים. 60 -למתן ההודעה המוקדמת של ה

  יעודכן כדלקמן: 5.2הבקשה התקבלה. סעיף 
לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), "

על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את 
תקופות נוספות בנות  3-תקופת ההתקשרות ב

חודשים כל אחת. הארכת תקופת  12עד 
ההתקשרות כאמור תיעשה במתן הודעה 

ימים לפני תום  60מוקדמת מראש ובכתב של 
 ."ראשונית ו/או נוספת תקופת התקשרות כל
  

 5.3ס'    .15
להסכם 

  )4(עמ' 

  נבקש להוסיף בסוף הפסקה: 
המזמין מודע לכך שהספק אינו אחראי "

לקבלת אישור סש"ח, וככל שלא יתקבל 
במועד, יידחה מועד תחילת מכירת החשמל 

על פי הסכם זה למועד שבו יתקבל אישור 
  "סש"ח.

  

  הבקשה נדחית. 

 5.4ס'    .16
להסכם 

  )4(עמ' 

בכללותו. במידה ואין נבקש לבטל את הסעיף 
בקשה זו מקובלת, נבקש להפוך אותו להדדי 

ויתאפשר לשני הצדדים לבטל את ההסכם 
  בהודעה של שלושה חודשים מראש.

  הבקשה נדחית.

, 6.1ס'    .17
6.2 

להסכם 
  )4(עמ' 

.  הספק לא יכול 5.3ראו הערתינו לסעיף 
להתחייב למועד האישור בפועל, היות 

יפויי כח אשר ומדובר באישור של סש"ח וי
עליהם נדרש לחתום המזמין. נבקש למחוק 

  סעיפים אלו.

  הבקשה נדחית.

 7ס'    .18
להסכם 

-5(עמ' 
7(  

, 7.5, 7.2נבקש שהצהרות הספק בסעיפים 
  ,  יהיו מצג הדדי של המזמין והספק.7.7

  הבקשה נדחית.

 8.1ס'    .19
להסכם 

  )7(עמ' 

נבקש למחוק סעיף זה. לספק אין יכולת 
להתחבר ישירות למונה אצל המזמין, הוא 

  מקבל את נתוני הצריכה מחח"י.

  הבקשה התקבלה. 

 8.4ס'    .20
להסכם 

  )8(עמ' 

הספק לא נכנס לאתרי -נבקש למחוק סעיף זה 
גוף המזמין על מנת לבדוק, להתקין או לבצע 
כל פעולה שהיא בקשר למונים. המונים 
באחריות חח"י בלבד, בהתאם לאמור באמות 

 המידה. 
  

  הבקשה התקבלה. 

 8.5ס'    .21
להסכם 

  )8(עמ' 

הספק יעמיד למזמין פורטל לקוחות אשר בו 
וני הצריכה שלו באופן יוכל המזמין לצפות בנת

שוטף, אך לא מדובר בנתוני זמן אמת מפני 
  שגם הספק לא מקבל מחח"י נתוני זמן אמת.

 הבקשה התקבלה. 

 8.6ס'    .22
להסכם 

-8(עמ' 
9(  

הספק לא מציג בחשבון החשמל מחיר ממוצע 
 8.6.13לקוט"ש נבקש למחוק את תת הסעיף 

 הבקשה התקבלה. 
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 8.7ס'    .23
להסכם 

  )9(עמ' 

נבקש למחוק סעיף זה. נדגיש שוב כי כל פניה 
של המזמין לבדיקת המונים צריכה להתבצע 
מול חח"י, היות והמונים הם באחריותה 

  הבלעדית של חח"י.

 הבקשה התקבלה. 

 8.8ס'    .24
להסכם 

  )9(עמ' 

נבקש למחוק סעיף זה בהתאם להערותינו 
לשאלות ההבהרה)  7בסעיפים קודמים (סעיף 

בנוגע לאחריות הבלעדית של חח"י בכל הנוגע 
  לטיפול במונים.

 הבקשה התקבלה. 

 9.3ס'    .25
להסכם 

  )9(עמ' 

נבקש להחליף את הביטוי ב"חודש מסוים" 
ל"חודש צריכת השיא בכל התקופה שמתחילת 

ואילך" ולמחוק את האספקה לפי ההסכם 
 הסיפא של הסעיף.

 הבקשה התקבלה. 

 9.6ס'    .26
להסכם 

  )10(עמ' 

נבקש להוסיף לסעיף "ובכפוף לאישור סש"ח" 
מצ"ב נוסח חדש לקטע בסעיף:  "מהראשון  –

לחודש העוקב שלאחר קבלת ההודעה, 
ובכפוף לאישור סש"ח, והוא לא יצרוך חשמל 
מהספק ובהתאם הספק לא יחויב בגינו 

  בתשלום בשל צריכת החשמל שלו."

  הבקשה נדחית. 

ס'    .27
10.1.4 
להסכם 

-10(עמ' 
11(  

נבקש למחוק את כל המשפט: "מלחמה או 
פעולת טרור יחשבו כח עליון בכפוף להוראות 

  כל דין ביחס למשק לשעת חירום."

  הבקשה נדחית. 

 10.2ס'    .28
להסכם 

  )10(עמ' 

  הבקשה נדחית.   נבקש שסעיף זה יהיה הדדי.

ס'    .29
10.2.2 
להסכם 

  )10(עמ' 

נבקש להוסיף את המילים "אצל הספק" 
בהמשך לקטע: "קושי דומה ביחסי העבודה.." 
ונבקש למחוק את ההמשך של המשפט ועד 
לסוף הסעיף  "ולמעט שביתה כללית במשק או 

  שביתה של עובדי חח"י..."
  לספק אין שליטה על מה שקורה אצל חח"י.

  הבקשה נדחית. 

ס'    .30
10.2.3 
להסכם 

  )10(עמ' 

  הבקשה נדחית  נבקש למחוק סעיף זה.

ס'    .31
10.2.4 
להסכם 

  )11(עמ' 

  הבקשה נדחית  נבקש למחוק סעיף זה. 

ס'    .32
10.2.5 
להסכם 

  )11(עמ' 

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף "עקב מעשה 
  או מחדל".

  הבקשה נדחית

ס'    .33
10.2.10 

במתקני נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף "ו/או 
  המזמין, אלא אם נגרמה עקב כח עליון".

  הבקשה נדחית
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להסכם 
  )11(עמ' 

ס'    .34
10.2.11 
להסכם 

  )11(עמ' 

נבקש למחוק בסיפא של הסעיף את המילה 
"הספק" ולהחליף אותה במילים "מי 

  מהצדדים".

  הבקשה נדחית

 10.3ס'    .35
להסכם 

  )11(עמ' 

נבקש להוסיף באמצע הסעיף את המילים 
מכירת חשמל" "ובכלל זה ההנחה לפי הסכם 

אחרי המילים "יהיה אותו צד פטור מביצוע 
  אותה מחויבות".

  הבקשה נדחית

 10.4ס'    .36
להסכם 

  )11(עמ' 

 14נבקש להאריך את מספר ימי ההודעה ל 
  יום.

  הבקשה נדחית

 10.5ס'    .37
להסכם 

  )11(עמ' 

נבקש להאריך את מספר ימי ההתראה לביטול 
  ).14ימים (במקום  60ההסכם ל 

  נדחיתהבקשה 

 10.6ס'    .38
להסכם 

  )11(עמ' 

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף "ולמעט 
ביטול הנחה שיחול במקרה של כח עליון אצל 

  הספק".

  הבקשה נדחית

 10.7ס'    .39
להסכם 

-11(עמ' 
12(  

נבקש למחוק את החלק בסעיף האומר "מכל 
סיבה שאינה בשליטתו הסבירה של הספק". 

הובלת  לספק אין שליטה על ספקי הגז ולא על
  הגז בתוך ישראל.

  הבקשה נדחית

 11.2ס'    .40
להסכם 

  )12(עמ' 

נבקש להבהיר במה מדובר בבקשה להגשת 
"דוח ריכוזי לכל אחד מגופי המזמין" לנציגי 
המזמין תהיה אפשרות לראות את כל הנתונים 
המצרפיים של מתקני המזמין בפורטל 
הלקוחות ובחשבונית יהיה ניתן לראות את כל 

וקשים בסעיף, עבור כל מתקן הפרטים המב
  ממתקני המזמין. 

  
נבקש להדגיש כי הספק שולח חשבונית 

  חתומה דיגיטלית בדואר אלקטרוני.

  ישונה כדלקמן: 11.2נוסח סעיף 
הספק יגיש למזמין, בנפרד, אחת לחודש, "

חשבונית מס כדין בליווי דוח ריכוזי ודוח נפרד 
לכל אחד מאתרי גופי המזמין שיכלול לפחות 
את הפירוט הניתן בחשבונות חח"י, כולל 
פירוט אודות כמות צריכת החשמל בפועל של 
המזמין בכל אחד מאתרי המזמין, הכמות 

רטים החורגת, התשלום הקבוע, כלל הפ
הנדרשים וכן כל תשלום נוסף הנדרש מאת 
המזמין, לפי העניין, בתוספת מע"מ כדין 

"). את האמור יצרף החשבון החודשילהלן: "(
הספק הן בעותק קשיח והן במדיה מגנטית. 
לעניין זה המועד הקובע להגשת החשבון הוא 
מועד המצאתו לראשונה בכל אחד מהאמצעים 

  ."האמורים לעיל
 11.6ס'    .41

הסכם ל
  )12(עמ' 

"ככל  –נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף 
וימצא כי אכן מדובר בחוסר התאמה להצעת 

הספק. כל עיכוב מכל סיבה אחרת יחויב 
 8%המזמין בריבית פיגורים בשיעור של 

  שנתי".

  הבקשה נדחית

 11.7ס'    .42
להסכם 

  )13(עמ' 

"הצרכן לא נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף 
סכומים כלשהם אלא אם יקזז ו/או ינכה 

  ניתנה הסכמת המספק לכך מראש ובכתב"
  

  הבקשה נדחית
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נדגיש כי בשום מקרה לא ניתן לקזז תשלום. 
התשלום מבוצע לאחר שצרכן כבר צרך את 

החשמל שכן אין עיכוב באספקה, ועל כן 
המספק כבר העביר את כל התשלומים 

  לחח"י. 
  

   11.8סעיף  –נבקש להוסיף סעיף חדש 
  

לחלוק בהודעה בכתב  " הלקוח יהיה רשאי
על גובה סכומי ההנחה ו/או סכום ביטולי 

ההנחה, אשר בחשבון המסחרי, בתוך עד 
) ימים ממועד משלוח 180מאה ושמונים (

  החשבון המסחרי." 
  

  :11.9נבקש להוסיף סעיף חדש 
יום  11" תשלום חשבון החשמל יתבצע 

לאחר מועד הפקת חשבון החשמל והחשבון 
ה לחיוב חשבון אשר ישולם באמצעות הורא

  תועבר לספק לאחר חתימה על ההסכם."
  

  :11.10 –נבקש להוסיף סעיף חדש 
  

" במקרה של ייצור חשמל על ידי הספק 
(כיצרן חשמל) מדלק חלופי, מכל סיבה שהיא 

ובכלל זה הוראות סש"ח, במקרה כזה לא 
יהיה המזמין זכאי להנחה על רכיב הייצור. 

אמור יהא ככל וביטול ההנחה בנסיבות כ
) ימים רצופים 30למשך יותר משלושים (

) חודשים 12במהלך תקופת שנים עשר (
רצופים, יהיה כל צד רשאי להודיע על סיום 

) ימים 60ההסכם בהודעה בכתב של שישים (
מראש, אשר לאחריה יודיע הספק לסש"ח על 

סיום העסקה הפרטית והעסקה תבוא לידי 
יום סיום במועד קבלת אישור סש"ח על ס

  העסקה הפרטית עם הספק."
 12.4ס'    .43

להסכם 
  )13(עמ' 

נבקש למחוק סעיף זה. הוא אינו רלוונטי 
להסכם זה, מדובר במתן הנחה ותשלומים 

בגין צריכת החשמל אשר מועברים לספק, אין 
כל התייחסות לדמי ניהול בהסכם למכירת 

  חשמל.

  יימחק 12.4הבקשה התקבלה. סעיף 

, 12.6ס'    .44
12.7 

,12.8 
,12.9 

להסכם 
  )13(עמ' 

נבקש למחוק סעיפים אלו. כל סעיפי השיפוי 
הנוגעים ליחסי עבודה בין עובדי המזמין 

  .םרלוונטיילספק אינם 

  הבקשה נדחית
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 13ס'    .45
להסכם 

  )14(עמ' 

נבקש לבטל את סעיפי הערבות. מדובר 
בהסכם למתן הנחה והחשיפה הפיננסית היא 
של הספק ולא של המזמין. בנוסף, הפיצוי 
המוסכם המפורט בהסכם, שהערבות נועדה 
להבטיח את תשלומו, מתייחס למצבים בהם 
נגרם איחור שאינו בשליטת הספק אלא 
בשליטתו של המזמין וחח"י. (ראו גם את 

  לשאלות ההבהרה. 11ו בסעיף התייחסותנ

  יימחק.  13הבקשה התקבלה. סעיף 

 13סעיף    .46
  להסכם

  יימחק. 13הבקשה התקבלה. סעיף   נבקש לבטל את סעיפי הערבות

 14ס'    .47
להסכם 

  )15(עמ' 

, ולא נוכל 14נבקש למחוק את כל סעיף 
להתאים את הביטוח של הספק לדרישת 

  ההסכם. 
התקשרות עם ההסכם בין המזמין לספק הוא 

בעל רישיון מספק. בעל רישיון היצרן עומד 
  בדרישות הביטוח על פי דין ואמות המידה.

  הבקשה נדחית

 15.1ס'    .48
להסכם 

  )16(עמ' 

נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף "בכל הנוגע 
למכירת חשמל למתקנים שאינם מתקני 

המזמין המפורטים בהסכם זה". לא יתכן 
למתקני  מצב שבו ספק נוסף יספק חשמל

המזמין במקביל לאספקת החשמל של הספק 
  הזוכה במכרז.

  הבקשה התקבלה. 

 16ס'    .49
להסכם 

  )17(עמ' 

נבקש למחוק את תתי הסעיפים הבאים 
הם אינם  16.6, 16.4, 16.3, 16.2, 16.1

מתאימים לאופי השירות אשר מעניק הספק 
(מתן הנחה) תחת ההסכם. אין רלבנטיות 

אינו עוסק בעצמו לסעיפים אלו כאשר הספק 
בפעילות פיזית כלשהיא במתקני המזמין או 

באופן פעילות אחר אשר יכול ליצור נזק 
  למזמין.

הבקשה נדחית. מדובר בסעיפים סטנדרטיים 
  המקובלים בכלל ההתקשרויות בחברה. 

 17.1ס'    .50
להסכם 

-17(עמ' 
18(  

יום  90נבקש לעדכן את זמן תיקון ההפרה ל 
  ימים) 7(במקום 

 -ו 1נבקש למחוק את שני הסעיפים הקטנים 
, הם אינם רלוונטים בכל הנוגע להסכם 2

למכירת חשמל, אין נזק שניתן לתקן ע"י גורם 
  אחר.

  הבקשה נדחית. 

 17.2ס'    .51
להסכם 

  )18(עמ' 

  נבקש שסעיף זה יהיה הדדי.
כך שיהיה מנוסח  17.2נבקש לתקן את סעיף 

  כך:
הא הפר הספק הפרה יסודית, ת 17.2" 

רשאית החברה להפסיק את ההתקשרות 
עמו לאלתר לאחר מתן הודעה לתיקון 

ההפרה בתוך זמן סביר וזאת מבלי לגרוע מן 
הסעדים העומדים לרשות החברה על פי כל 

  דין, או על פי הסכם זה."

  הבקשה נדחית. 
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 17.3ס'    .52
להסכם 

  )18(עמ' 

  נבקש שסעיף זה יהיה הדדי.
ולהוסיף בנוסף נבקש לתקן את סעיף זה 

בסיפא של הסעיף "למעט אם ננקטו ממי 
  מהגורמים המממנים של הספק"

  הבקשה נדחית.

 17.4ס'    .53
להסכם 

  )18(עמ' 

נבקש לתקן סעיף זה כך שינוסח מחדש כך 
"הודיעה החברה על ביטול ההסכם, יודיע 

הספק על כך לסש"ח וההסכם יתבטל במועד 
  הסיום המאושר ע"י סש"ח"

  הבקשה נדחית.

 17.5ס'    .54
להסכם 

  )18(עמ' 

נבקש למחוק מסעיף זה את המילים "ו/או 
  להפסיק הספק את ביצועו"

  
  :17.6בנוסף נבקש להוסיף תת סעיף חדש 

כל אחד מהאירועים המפורטים להלן מהווה  "
אירוע הפרה יסודית של המזמין ומקנה לספק 

זכות לביטול ההסכם באופן מיידי וכמפורט 
  להלן:
  סכום המגיע כל פיגור בתשלום

מהמזמין לספק לפי ההסכם במידה 
והפיגור עולה על תקופה של שבעה 

) ימים ממועד התשלום על פי 7(
  הסכם זה.

  כל הפרה של התחייבות מהותית
 3.2ובכלל זה הפרת הוראות סעיף 
(קרי הבאת ההסכם לידי סיום 

המוקדם בניגוד להוראותיו) כאשר 
ההפרה (א) אינה ניתנת לריפוי; או 

במידה וההפרה ניתנת לריפוי,  (ב)
) 30אך אינה נרפאת בתוך שלושים (

ימים ממועד קבלת הודעת הספק 
 אודות ההפרה. "

 
חודשי  4-כפי שציינו, המספק כבר חשוף לכ

צריכה של הצרכן לפני שהצרכן יחזור להיות 
צרכן של חח"י. המספק לא יכול לאפשר את 
הגדלת החשיפה אף יותר (אשר הינה כאמור 

לה מאוד) בכך שלצרכן תהיה תקופת גרייס גדו
ארוכה בגין אי תשלום או שיחווה אירוע הרעה 
במצב הפיננסי אשר יסכן את אפשרותו לבצע 

  תשלומים למספק. 
  

  הבקשה התקבלה חלקית.
  יתווסף תת סעיף נוסף כדלקמן:

"פיגור בתשלום מטעם המזמין העולה על 
ימים תהווה הפרה יסודית של  30תקופה בת 

  סכם". הה

 18ס'    .55
להסכם 

  )18(עמ' 

  הבקשה נדחית.   נבקש שסעיף זה יהיה הדדי.

 20ס'    .56
להסכם 

  )19(עמ' 

 20.4, 20.2, 20.1נבקש לבטל את סעיפים 
אלו מוסדרים במסגרת סעיף ההפרות.  –

בנוסף נבקש להבהיר כי הפסקת מתן 
ולא  השירותים יכולה להתרחש על ידי סש"ח

  הבקשה נדחית. 
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על ידי הספק אשר מתחייב לתת הנחה בעוד 
ששירותי ההולכה והחלוקה והמניה הם 

באחריות בלעדית של חברת החשמל על פי 
  הוראות הדין.

 22ס'    .57
להסכם 

  )20(עמ' 

נבקש להוסיף לסעיף את המילים "למעט 
לגורמים המממנים של הספק" לאחר המילים 

ו/או ישעבד "הספק לא ימחה ו/או יעביר 
לאחר את זכויותיו בהתאם להוראות הסכם 

  זה".

  הבקשה נדחית. 

 24.2ס'    .58
להסכם 

  )20(עמ' 

נבקש שגם הודעות בדואר אלקטרוני ייחשבו 
במתקבלות במועד שיגורן למזמין ושיוספו 

פרטי איש קשר רלוונטי אצל כל אחד 
  מהצדדים.

  הבקשה נדחית. 

 26ס'    .59
 חדש

להסכם 
  )21(עמ' 

נבקש להוסיף סעיף חדש להסכם בנוגע 
להוראות שיחולו במועדים בהם תחנת הכח 

  של הספק לא זמינה לאספקת חשמל:
  

"הספק רשאי לבטל את ההנחה על רכיב 
הייצור בכל חודשי השנה ובלבד שביטול 

מסך צריכת  8%ההנחה כאמור לא יעלה על 
המזמין בשעות פסגה וגבע בפועל, המחושב 

ב שנתי לתקופת ההסכם במצטבר בממוצע ר
("אי זמינות"). מובהר כי הספק יהיה רשאי 
"לצבור" אחוזי אי זמינות עודפים, העולים על 

) בשנה כלשהי, 92%תשעים ושניים אחוזים (
ולקזז בשנים בהן אחוזי אי הזמינות שלו 

). 92%נמוכים מתשעים ושניים אחוזים (
מובהר בזאת כי חישוב אי זמינות לפי סעיף זה 

ו חישוב תיאורטי שנעשה על ידי הספק ולא הינ
ניתן לבססו בהוכחות ובכלל זה לעניין פעילות 

  יחידות ייצור החשמל."
  

  הבקשה התקבלה חלקית.
  בנוסח הבא: חדש 24יתווסף ס' 

במועדים בהם תחנת הכוח של הספק לא 
תהיה זמינה לאספקת חשמל, הספק יהיה 
רשאי לספק חשמל תמורת תשלום בגובה 
התעריף ולא בגובה התעריף המופחת, וזאת 

מסך כל  8%למשך פרק זמן שלא יעלה על 
השעות השנתיות במש"בים פסגה וגבע. 
במידה ומשך תקופת אי  הזמינות תעלה על 

ת השנתיות במש"בים מסך כל השעו 8%
פסגה וגבע, התשלום לספק בגין צריכת 
החשמל במש"בים אלה יהיה בגובה התעריף 

    המופחת (כולל ההנחה).
  
  

 27ס'    .60
 חדש

להסכם 
  )21(עמ' 

נבקש להוסיף סעיף חדש להסכם העוסק 
באפשרות השהייה בהתאם להסכם עם 
הגורמים המממנים של דליה ובאפשרות 

המזמין גם במקרה של שמירת הזכויות של 
  השהייה לצרכים של הספק.

  
על אף כל האמור בהסכם זה, הספק  27.1"

יהיה רשאי להשהות את ההסכם בהודעה 
בכתב למזמין ולסש"ח, בכל אימת שתעריף 

(או כל  1-6.3הייצור המשוקלל המפורט בלוח 
לוח אחר שיחליף אותו), יהיה נמוך מעשרים 

ד המחירים ), צמוד למד21.00ואחת אגורות (
("מחיר  2020הידוע בחודש דצמבר 

  המינימום"), ויחולו הוראות כמפורט להלן: 

  הבקשה התקבלה חלקית.
  בנוסח הבא: חדש 25יתווסף ס' 

על אף האמור בהסכם זה, בכל מקרה 
שתעריף רכיב הייצור המשוקלל במש"ב 

בלוחות  1-6.3המפורט בלוח (פסגה או גבע) 
(או כל לוח אחר  התעריפים של רשות החשמל

מעשרים ואחת יהיה נמוך שיחליף אותו), 
), צמוד למדד המחירים הידוע 21.00אגורות (

, אזי ("מחיר המינימום") 2020בחודש דצמבר 
במסגרת התמורה יובא בחשבון רכיב הייצור 

  לקווט"ש במש"ב המסוים ללא הנחה.
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אם עלה רכיב הייצור על מחיר המינימום  .1
 יהיה הספק רשאי להודיע ללקוח ולסש"ח

על החזרת המזמין לעסקה פרטית עם 
הספק והוראות ההסכם ישובו לחול על 

הצדדים, מהמועד שנקבע בהודעת 
הספק והמזמין יפעל כדי לאפשר את 

  החזרה במועד זה. 
ככל ותקופת ההשהייה לפי סעיף זה  .2

) חודשים, יהיה כל 6תעלה על שישה (
צד רשאי לבטל את ההסכם במתן הודעה 

יום לצד האחר,  )90בכתב של תשעים (
אלא אם במהלכם עלה רכיב הייצור על 
מחיר המינימום. ככל ורכיב הייצור לא 
עלה על מחיר המינימום יודיע הספק 

לסש"ח על סיום העסקה הפרטית לאחר 
  ) הימים האמורה. 90תקופת תשעים (

כל התחייבויות הצדדים ביחס לתקופה  .3
אשר לפני ההשהיה יישארו ללא שינוי. כן 

י תקופת ההשהייה תנוכה מוסכם כ
 5.1מתקופת ההסכם כאמור בסעיף 

  בהסכם.
על אף האמור אחרת בהסכם זה,  27.2

הספק יהיה רשאי להשהות את ההספקה 
במהלך תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא 

ולסיימה ולהחזיר את המזמין להספקה לפי 
הסכם זה, ביחס למתקן אחד או יותר 
הספק  ממתקני הלקוח, כפי שיפורט בהודעת

(להלן: "המתקן המושהה") ויודיע על כך 
ימים מראש  15למזמין בהודעה בכתב של 

  ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות:
.  ההשהייה תיכנס לתוקף במועד בו 1

המתקן המושהה יחל להיות צרכן של סש"ח 
ותסתיים במועד המבוקש על ידי הספק 

מסש"ח, להשבת המתקן המושהה (להלן: 
  הייה")."תקופת ההש

. בגין תקופת ההשהייה, ישלם הספק 2
למזמין את סכום ההנחה על רכיב הייצור 

אשר המזמין היה זכאי לקבל מהספק אלמלא 
היה המתקן מושהה ועבר להיות צרכן של 

זה, כאשר הוא  27סש"ח בהתאם לסעיף 
מחושב על פי צריכת החשמל של המזמין 

מסש"ח בפועל במתקן המושהה ובהתבסס 
ונית החשמל המפורטת שקיבל על חשב

המזמין מסש"ח (להלן: "הפיצוי המוסכם"). 
הפיצוי המוסכם יהא הסעד הבלעדי והיחיד לו 

יהא המזמין זכאי מהספק בקשר עם סעיף 
  זה.   27



  

 

  תשתיות אנרגיה בע״מ

09-9528553משרד 4612002, 2121א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד.  3הסדנאות  maya_b@pei.co.il www.pei.co.ilמייל 

. לשם ביצוע האמור לעיל יחתום המזמין על 3
ייפוי כוח בכל נוסח שיידרש על ידי סש"ח 

  לצורך קיום הוראות סעיף זה.
הפיצוי המוסכם יועבר למזמין בתוך אחד . 4

) ימים קלנדאריים מקבלת חשבונית 11עשר (
חשמל של סש"ח המפרטת את צריכת 

החשמל של המזמין מסש"ח במתקן 
המושהה. ככל והמזמין יעביר את חשבונית 

החשמל של סש"ח לגבי צריכת המתקן 
המושהה, לאחר תום תקופת ההשהייה, יזכה 

הפיצוי המוסכם לפי הספק את המזמיןבגובה 
זה בחשבון המסחרי הראשון  27.2סעיף 

אשר יוצא למזמין לאחר השבת המתקן 
  המושהה לעסקה פרטית עם הספק.

. ככל ותהא מניעה להעברת המזמין לעסקה 5
פרטית עם הספק בהתאם למבוקש בהודעת 
הספק לסש"ח (כאמור לעיל), מסיבה התלויה 

הפיצוי במזמין, לא יהיה הספק חייב בתשלום 
המוסכם וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת 

  שיש לספק לפי ההסכם.
  

 28ס'    .61
 חדש

להסכם 
  )22(עמ' 

להסכם, העוסק חדש  28נבקש להוסיף סעיף 
בהוראות שיחולו במקרה של שינוי בדין 
המביא להפחתת כמות החשמל שהספק יכול 

 לייצר ו/או לספק ללקוחותיו.
 

 מוצע הנוסח הבא:
 
 . שינוי בדין28"

. במקרה של שינוי בדין המביא להפחתת 28.1
כמות החשמל שהמספק יכול לייצר ו/או לספק 

ועל ללקוח/ות, יודיע המספק על כך לצרכן 
ההשלכות הנובעות משינוי כאמור והצדדים 
ידונו בהתאמות הנובעות מהשינוי האמור 

) ימים, או במועד 30ויסכמו בתוך שלושים (
המוקדם יותר כפי שיקבע על ידי הדין, על 
ההתאמות המוסכמות. לא הגיעו הצדדים 

) הימים 30להסכמה בתוך שלושים (
האמורים, יהא המספק רשאי להודיע על 

ת אשר ביכולתו לספק בעקבות השינוי הכמו
בדין לפי תנאי הסכם זה והצרכן יהא רשאי 
להודיע אם ברצונו לסיים את ההסכם בהודעה 

) ימים ממועד הודעת המספק על 7של שבעה (
הכמות המעודכנת, וההסכם יבוא לידי סיום 

 במועד המוקדם ביותר האפשרי על פי הדין.
 

  הבקשה התקבלה חלקית.
  חדש: 26יתווסף ס' 

הבקשה להוספתו התקבלה ויתווסף  – 28.1
  חדש.  26סעיף 
להסכם  5.5אין צורך. האמור בסעיף  - 28.2

ולכן הבקשה מספק מענה לאמור בסעיף זה 
  להוספתו נדחית.

   הבקשה להוספתו נדחית. – 28.3
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י במקרה . למען הסר ספק מובהר בזה, כ28.2
בו המספק יהיה מנוע מלספק לצרכן חשמל 
ו/או במקרה בו הצרכן יהיה מנוע מלצרוך 
חשמל, עקב אי הארכת מי מרישיונותיו של 
המספק ו/או של הצרכן, לפי העניין, ו/או אי 
קבלת רישיון מתאים חלופי ו/או בשל החלטת 
גורם מוסמך (לרבות רשות מדינתית או 

די סיום בהתאמה סש"ח), אזי יבוא ההסכם לי
ולא תהיה למי מהצדדים כל טענה או זכות 
כלפי משנהו בשל סיום כאמור וכל צד לא יהיה 
זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה עקב כך ולא יהיה 
בסיום ההסכם כדי לגרוע מהתחייבויות 
הצדדים אשר השתכללו עד למועד סיומו 

 המוקדם של ההסכם.
 

לשינוי במקרה של שינוי בדין אשר יביא   28.3
באופן חישוב חריגה מצריכה של המספק ו/או 
החריגה בצריכת החשמל המרבית של 
לקוחותיו, יודיע המספק אם ברצונו לפעול 
להתאמת שינוי חישוב החריגה לפי הוראות 

] להסכם זה והצדדים יפעלו 4.6סעיף [
להתאמת שינוי חישוב החריגה בתוך שלושים 

לא ) ימים ממועד מתן הודעת המספק. 30(
הגיעו הצדדים להסכמה על ההתאמה 
הנדרשת בתוך התקופה האמורה, יהא 
המספק רשאי לפעול בהתאם להוראות סעיף 

  (ב) או (ג)] לעיל."4.6[
  
  
  
  
  
  
  

     

 


