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 , חברת החשמל לישראל בע"מ  3הודעה בדבר הגשת נהלי המשיבה 
, חברת חשמל 3, מתכבדת המשיבה 25.10.2021להנחיית בית המשפט הנכבד במסגרת הדיון שנערך ביום  תאםבה

אכיפת  ואת נוהל הסדרי פריסת חובות(, להגיש לבית המשפט הנכבד את נוהל "חברת החשמל" –להלן לישראל בע"מ )

 , כדלקמן:)כהגדרתם להלן( הגביה

מיום  לפרוטוקול הדיון 22-19, ש' 26לקראת תום הדיון, ציין הח"מ, עו"ד אוריאל פרינץ, כדלקמן )ע'  .1

25.10.2021:) 

 אם היום בתחילת אדוני לששא לשאלה בניגוד "פקיד הגבייה, להסדרי התשלומים יש נוהל
נוהל לפנייה ולשמיעה, להסדרי החוב ומה המגבלות יש לזה נוהל, הוא כרוך בגובה החוב,  יש

כמה פעמים חוזר החוב ומצב כלכלי, שומעים את הטענות אותם פקידי גבייה והם בודקים 
 את הדברים. יש מדרג מי רשאי וכמה לפרוש."

ביקש לקבל את הנוהל אליו הפנה הח"מ, אולם משום מה הנחיה זו לא ראש ההרכב, כבוד השופט יצחק עמית,  .2

 נכתבה בפרוטוקול הדיון.

, שכותרתו "קריטריונים ושיקולים 05-03-08נוהל מספר  בהתאם להנחיית בית המשפט הנכבד מכל מקום, .3

  ."1" ומסומן להודעה זו (, מצורףחובות"פריסת "נוהל  –להלן בעת עריכת הסדרים לגביית חובות" )

קריטריונים/שיקולים בהסדרים לסילוק ", הקובע פריסת חובות לנוהל 4לסעיף מופנה בית המשפט הנכבד  .4

 . "חובות

 בנוסף, במסגרת הדיון השיב הח"מ לשאלת בית המשפט הנכבד כי אין נוהל המסדיר את ההתקשרות לחייבים .5

גם במענה לדרישת פרטים נוספים מצד  וכך השיבה החברה לפרוטוקול הדיון( 2-1, ש' 10 ע' – 29, ש' 9ע' )

עקבות (. ואולם, בנוספים פרטים למתן לבקשותחברת החשמל  מטעם תשובה" ל2לנספח " 14)סעיף העותרים 

על  בית המשפט הנכבד, נמצא כי יש להעמיד דבריםפני הדיון ב לאחרבדיקה נוספת, שערכו נציגי החברה 

 .דיוקם, על מנת לפרוש את התמונה המלאה בפני בית המשפט

 תםעוד טרם היו לחייבים, טלפונית , לפיה נציגי מוקד הגבייה פוניםהנוהגת בחברת החשמל מדיניותה .6

אכן גם לא קיים נוהל ( ולתשובת חברת החשמל 101)כמפורט בסעיף , אינה מוסדרת בנוהל לניתוק' ים'מועמד

למתן זכות טיעון מפורטת לחייבים )הניתנת, בהתאם להוראות אמות המידה ואף מעבר לכך, כמפורט 

 בתשובת חברת החשמל(. 

את  מפרט, ("נוהל אכיפת הגביה" –להלן לעיל ו, שכותרתו "אכיפת הגבייה" )05-03-07נוהל מס' עם זאת,  .7

)על פי מספרי  , ככל שהדבר ניתןטלפוניתבפני הלקוח  התריעל" ,ד אחרון לפני ניתוקעאך כצ, הנחיית החברה

" )בסעיף בטרם ניתוק החשמל ,הטלפון הקיימים במערכת המחשב וחיפוש בספרי הטלפון( בדבר קיום החוב

 ."2ומסומן "תצלום נוהל אכיפת הגבייה מצורף להודעה זו  לנוהל(. 2.4

יעון לחייבים, נשמטה בשוגג ההתייחסות לסעיף הגביה אינו עוסק, בעיקרו, במתן זכות ט ונוהל אכיפתהואיל  .8

  , כאמור לעיל. לנוהל זה במענה לפניית העותרים, והנוהל הובא לידיעת הח"מ אך לאחר קיום הדיון 2.4

 
  אוריאל פרינץ, עו"ד

 ש. הורוביץ ושות'
 חברת החשמלב"כ 

 עדי שלמה, עו"ד

 



תוכן עניינים
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5 תצלום נוהל פריסת חובות 1

13 תצלום נוהל אכיפת הגביה  2

3



נספח 1

תצלום נוהל פריסת חובות

עמ' 5
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 כללי. 1
 

למחול על גביית חובות בנסיבות חריגות, נאלצת החברה מעת לעת, בתהליך אכיפת הגבייה, 
ו/או  גניבת חשמלבגין צריכת חשמל ו/או בגין  שנצברו, לקםבחו/או  במלואםוריביות פיגורים 

שלעיל  החובותכלפי החברה ))להלן: "החייב"( /אדם/גורם אחר של צרכןאחר כל חוב כספי בגין 
 ייקראו ביחד ולחוד: "החוב"(.

פריסת החוב בתנאים במקרים חריגים ועל פי שיקול דעתו, לאפשר רשאי  מנהל מרכז השירות
 .שירות לקוחות אגף החברה ונהלי בכפוף לשונים, הכל 

הוא שוקל אל מול כולן ו/או חלקן, עושה שימוש בסמכויותיו הנ"ל  שמנהל מרכז השירות בעת 
הם: מניעת העברת החוב יובינ ,כבדי משקל שונים םהגבייה, שיקולי אכיפת הידוקשיקולי 

וכן שיקולי עלות תועלת הקשורים  ל"אבודים", פגיעה בתדמית החברה, סיכויי גביית החובות,
 גביית החוב.ב

 לערוך איזון בין השיקולים הנ"ל. מנהל מרכז השירות הסדר לסילוק החוב על  עריכתבטרם 
  

 
 מטרת הנוהל. 2
 

מנהל מרכז  ע"י  ,בכל מקרה לגופו ,אחידים אשר ישקלושורה של קריטריונים/שיקולים  עולקב
 עם החייבסילוק חובות לכולל,  הסדרהצורך בעריכת בטרם הוא מקבל החלטה בדבר  ,השירות

 .הרצוי לחח"י ובדבר סוג ואופי ההסדר
 

הנחיות כלליות  זה נוהלכדי לשמור על אחידות הטיפול באוכלוסיית החייבים נקבעו בבכמו כן, 
בשים לב סדר, בין השאר, ביצוע ההפריסת חובות וויתור על ריביות פיגורים, בעת בדבר אופן 

 לגובה החוב.
 
 
 . אחריות3
 

 .מנהלי מרכזי השירות יישום נוהל זה הינו באחריות 
 
 
 לסילוק חובותהסדרים /שיקולים בקריטריונים. 4
 

ובהתאם להוראות  באופן שוויוני, החובות מהחייבים ואמלאת על החברה לשאוף לגבות  ,לככל
  .אמות המידה וכל דין

על החוב ויתור במקרים חריגים, , לשקול מנהל מרכז השירותבסמכותו של כאמור לעיל עם זאת, 
ו/או לאשר פריסת החוב  ו/או חלקן חלקו, על ריביות הפיגורים שנצברו בגין החובלפחות על ו/או 

 ,שלהלן /שיקוליםהכל בהתאם לקריטריונים ,אחרת לחייב בתשלום החוב ו/או כל מתן הקלה
, וייחתםבכפוף לכך שההסדר יאושר להלן וכן  6-ו 5בסעיפים בכפוף לאמור וכולם ו/או חלקם 

שאר ו 01-04-01 -" סמכויות חתימההחברה "בנוהל אמור ע"י הגורם המוסמך כ ,במידה ונדרש
 .שירות לקוחותאגף והחברה  נהלי 
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 בדיקת הצורך בעת מנהל מרכז השירות אשר יישקלו ע"י /השיקוליםלהלן פירוט הקריטריונים
 :אופי ההסדר שיתבצע עם החייבסוג ווכן בבחירת  לסילוק החובעם החייב הסדר  ביצועב

 
הידוק אכיפת הגבייה והזרמת כספים לקופת החברה וכן הרתעת חייבים מלחמוק  4.1

 מתשלום חובות.
 

לכלי של החייב ויכולת ההחזר שלו, בהתבסס על מסמכים שונים מצבו האישי והכ 4.2
 שיציג החייב ו/או כל גורם אחר בפני החברה.

 
סיכון של הפיכת החוב ל"אבוד", תוך התחשבות בסיכויי הגבייה אל מול ה הסיכוי 4.3

 בהליכים משפטיים.
 שיקול זה יופעל בכפוף להיוועצות עם היועץ המשפטי ו/או עוה"ד החיצוני 

 טפל בגביית החוב.המ  
 

וכן הליכים משפטיים תלויים  וחובות קודמים של החייב ומוסר התשלומים של 4.4
 החייב. ועומדים של החברה ושל נושים אחרים כנגד

 
כינוס -פשיטת רגל, תאגיד-)יחיד ןפירעוהסיכון שבכניסת החייב להליכי חדלות  4.5

 ., תוך תקופת פירעון החובנכסים/הקפאת הליכים/פירוק(
 

בכתב  על חוו"ד משפטיתבהסתמך  ,ות הבסיס המשפטי לגביית החוב מהלקוחאיתנ 4.6
 .של היועץ המשפטי

 
לנוהל ובכפוף לב  בשים ,סוג, טיב וכמות הבטוחות שהלקוח יכול לספק לכיסוי החוב 4.7

 . "קבלת בטוחות מלקוחות" - 05-06-31 מס'  שירות לקוחותאגף 
 

, בהתבסס על חוו"ד מול החייב שיקולי עלות תועלת בניהול הליכים משפטיים אל 4.8
 .בכתב של היועץ המשפטי ו/או עוה"ד החיצוני המטפל בגביית החוב

 
 קשיים באיתור החייב. 4.4

 
 שיקולים של חשש לפגיעה בתדמית החברה. 4.10

 
 גיל החוב. 4.11

 

 התקנת מונה תשלום מראש, מת"מ ופריסת החוב באמצעותו. 4.12
 

יבותיו האישיות, הכלכליות  כל שיקול אחר אשר רלוונטי לסיכויי גביית החוב, לנס 4.13
 והאחרות של החייב וכו'.

 
פנייה של גורמי חוץ )כגון: ארגוני רווחה, עמותות, נציגי תקשורת וכו'( בצירוף  4.14

 מסמכים מתאימים.
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 , כולל ריבית פיגורים.חובות לפריסת שיקול דעת. 5
 

 המשתנים הבאים:בשיקול הדעת לפריסת חובות כולל ריבית פיגורים, יש לקחת בחשבון את כל 
 מרכיבי החוב .א

 גובה החוב .ב

 ותק )גיל( החוב .ג

 תשלום אחרון שבוצע ע"י הלקוח .ד

 זהות הלקוח .ה

 סטטוס מנותק/מחובר .ו
 

תשלומים  4המשתנים שלעיל, ניתן לאפשר פריסה של עד את  בחינת השיקולים הכולליםלאחר 
להתייעץ עם מנהל יש  -תשלומים ומעלה  5של חודשיים רצופים, כולל ריבית פיגורים. במקרים 
 מהסדר פריסת התשלומים הבסיסי. לחריגהמרכז השירות ולהציג את הקריטריונים לבקשה 

 
ידי הגורמים -פריסת חובות כולל ריבית פיגורים תיעשה בהתאם למדרג האישורים על

 .01-04-01המוסמכים, כאמור בנוהל סמכויות חתימה  
 
 
 
על  )אי גבייה(ולוויתור במלואו ו/או חלקו  )הקרן( החובעל  )אי גבייה(. מדרג כספי לוויתור 6

 ריביות פיגורים
 

שלהלן,  6.2 -ו 6.1על חוב ו/או ריבית פיגורים כאמור בסעיפים  )אי גבייה(הסמכות לאשר ויתור 
 01-04-01 -יתור ובכפוף לנוהל "סמכויות חתימה"ותיקבע בהתאם לגובה הסכום הכספי של הו

 ללקוח.זיכוי הינה כהוצאת שיק  ור על החוב )הקרן( או על ריביתוית יובהר, כי האמור להלן. 
 

 / או חלקו )הקרן( החוב על )אי גבייה( וויתורלסמכות  6.1
 

-01 -"סמכויות חתימה"  באישור הגורם המוסמך על פי נוהל ,מנהל מרכז השירותבסמכות  
שקל את , לאחר שבמלואו ו/או חלקו )הקרן( על חוב (שלא לגבות)לוותר , 04-01

את הסכום שלא נגבה יש  לעיל, כולם ו/או חלקם. 4הקריטריונים/השיקולים שבסעיף 
"טיפול  05-07-01בנושא העברה לחובות אבודים, בנוהל  7להעביר לחוב אבוד בהתאם לסעיף 

מנהל מרכז החלטתו של  את CRM -ברשומת אינטרקציה ב בגמ"חים חשמל". יש לתעד
 .סמך לאי הגבייההגורם המו אישורואת  השירות
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-(  בתוקף מ3)גירסה 

14/2/2013   

 גירסה
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 תואם הגבלים עסקיים

 

 

 

 
 התראה/ריביתעל  )אי גבייה(סמכות לוויתור  6.2

 
 .שוב"למשים במערכת המשת - )כולל(₪   18עד  - 

אחראי משמרת במוקד שירות  בסמכות - (ש"ח )כולל 1,000עד  )לא כולל(₪  18 -מ   -
יחד עם גורם מקצועי נוסף ( ראש מדור בכיר)או ראש צוות  (103אחמ"ש במוקד )

, ובלבד שהוויתור נעשה בהתאם לקריטריונים דר הינו בתחום אחריותםשההס
ידי הגורם המוסמך, כאמור בנוהל -שלעיל אושר ונחתם על 4המפורטים בסעיף 

 .01-04-01סמכויות חתימה  
ראש מדור/תחום/צוות יחד עם גורם בסמכות  - )כולל(₪  5,000)לא כולל( עד ₪  1,000 -מ   -

, ובלבד שהוויתור נעשה בהתאם ינו בתחום אחריותםה מקצועי נוסף שההסדר
ידי הגורם המוסמך, -שלעיל אושר ונחתם על 4לקריטריונים המפורטים בסעיף 

 .01-04-01כאמור בנוהל סמכויות חתימה  
סגן מנהל מחלקה / ראש תחום יחד בסמכות  - )כולל(₪  10,000עד  )לא כולל(₪  5,000 -מ   -

, ובלבד שהוויתור נעשה דר הינו בתחום אחריותםשההס עם גורם מקצועי נוסף
ידי הגורם -שלעיל אושר ונחתם על 4בהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף 

 .01-04-01המוסמך, כאמור בנוהל סמכויות חתימה  
מנהל מחלקה יחד עם גורם מקצועי בסמכות  - )כולל(₪  40,000)לא כולל( עד ₪  10,000 -מ   -

, ובלבד שהוויתור נעשה בהתאם לקריטריונים חום אחריותםבת נוסף שההסדר הינו
ידי הגורם המוסמך, כאמור בנוהל -שלעיל אושר ונחתם על 4המפורטים בסעיף 

 .01-04-01סמכויות חתימה  
סגן מנהל אגף / מנהל מרכז ביצוע בסמכות  - )כולל(₪  200,000)לא כולל( עד ₪  40,000 -מ   -

ארצי יחד עם גורם מקצועי נוסף שההסדר הינו בתחום  מנהל מרכז חשבונות /
שלעיל  4, ובלבד שהוויתור נעשה בהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף אחריותם

 .01-04-01ידי הגורם המוסמך, כאמור בנוהל סמכויות חתימה  -אושר ונחתם על
אגף רשת יחד  ת /מנהל אגף שירובסמכות  - )כולל(₪ מיליון  2)לא כולל( עד ₪  200,000 -מ   -

, ובלבד שהוויתור נעשה הינו בתחום אחריותם עם גורם מקצועי נוסף שההסדר
ידי הגורם -שלעיל אושר ונחתם על 4בהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף 

 .01-04-01המוסמך, כאמור בנוהל סמכויות חתימה  
 

 סכום)הכולל החוב  למען הסר ספק, הסמכות כמפורט בסעיפים לעיל, תיקבע לפי גובה
מין וסוג שהוא על פי  החוב/החשבון המקורי, לפני ויתור על הכנסות המגיעות לחברה מכל

 .(הוראות כל דין
 

 סמכות חתימה על שינויים בהתחייבויות כספיות:
משווי  (כולל) 5%שינויים הגורמים לשינוי בשוויה של התחייבות חיצונית, בהיקף שעד  .א

תמו על ידי הגורמים המוסמכים לפי סך שווי לפני השינויים, ייח ההתחייבות
 .השינויים

 (לא כולל) 5%שינויים הגורמים לשינוי בשוויה של התחייבות חיצונית, בהיקף שמעל  .ב
ההתחייבות לפני השינויים, ייחתמו על ידי הגורמים המוסמכים לחתום על  משווי

 .כולל השינויים ההתחייבות לפי שוויה

נוי בשוויה של התחייבות חיצונית ייחתמו על ידי שינויים שאינם מתבטאים בשי .ג
 .המוסמכים לחתום על ההתחייבות לפי שוויה, עד דרג סגן מנהל אגףם הגורמי
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 . תיעוד7
 

במלואו ו/או בחלקו ו/או על  )הקרן( ו/או מחילה על החוב )אי גבייה( בכל מקרה של וויתור 
כל מתן  בעת רה של פריסת חוב ו/אוריביות הפיגורים במלואן ו/או בחלקן ו/או בכל מק

יתעד הגורם המבצע את הפעילות, ברשומת סילוק החוב, עת הקלה אחרת לחייב ב
שימוש, מתוך רשימת  השיקולים בהם עשההקריטריונים/את  ,CRM -ב האינטראקצי

 כליישמרו הנ"ל בנוסף לתיעוד  ., תוך ציון של הגורם המאשרלעיל 4 השיקולים שבסעיף
שהמציא החייב ו/או צדדים שלישיים בקשר עם סילוק החוב וכן  אסמכתאותוה המסמכים

, בקשר בערכאות שטיפל בגביית החובחוו"ד שניתנו ע"י היועץ המשפטי ו/או עוה"ד החיצוני 
 .עם ההסדר

 
 
  . חתימת ההסדר8
 

יאושר לסילוק החוב  הסדרה במקרים חריגים )משפטיים / הכוללים ויתור על קרן החוב( 
 מס'" סמכויות חתימה" החברה ם ע"י הגורם המוסמך בחברה, בהתאם לקבוע בנוהלייחתו

01-04-01. 
 
 
  והאצלתן תיו. סמכו9
 
על פי  שלעיל, 5 לבצע את האמור בסעיף רשאי להאציל סמכויותיו סגן מנהל אגף השירות  4.1

 .שלהלןנספח א' , בהתאם למרכז השירותנוהל זה למנהל 
להאציל סמכויותיו לעניין הסדר פריסת חוב הכולל ריבית פיגורים  רשאי מרכז השירותמנהל  

 בהתאם לנספח ב' שלהלן. ולפקידי תחום הגביה לראש תחוםשלעיל,  5בסעיף כאמור 
 

לוויתור על קרן ו/או ריבית פיגורים )למנהל רשאי להאציל סמכויותיו  סגן מנהל אגף השירות 4.2
 .)*( "סמכויות חתימה", כמפורט בהבהרה שלהלןעליו לפעול לפי נוהל  , אךמרכז השירות

 
 הבהרה)*(  
 סמנכ"ל/מנהל, קובע כדלקמן: "6.1סעיף  01-04-01 – "סמכויות חתימההחברה " נוהל 

 אגף/יחידה בעל תפקיד מיוחד רשאי לפנות לפי הצורך, ובאופן מידתי לקבלת אישור המנכ"ל
 ."להאצלת סמכות חתימה לעובדים 
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קריטריונים  08-03-05מס' שירות לקוחות לנוהל אגף  9לפי סעיף   סגן מנהל אגף השירותנוסח האצלת סמכות עבור  -א' נספח 

 "(הנוהלושיקולים בעת עריכת הסכמים לגבי חובות )להלן: ""
 

 האצלת סמכויות חתימה 
 
 
 

 _____________________      __________________מר/גב' ______________________________    
 תפקיד                                               שם מלא                                                        ת.ז.                                 

 
 

 מוסמך/ת בזה על ידי לחתום, בשמי ובמקומי על הסדרי חוב
 (:האצלה הרלוונטיתסוג ה  X-סמן בכדלקמן )

 
  לאשר פריסת חובות )תוך חיוב בריבית פיגורים( בהסדר של עד  ש"ח 200,000ועד  ₪ 40,000בחובות של מעל

לנוהל, מגובים בבטוחות, ככל שניתן בנסיבות העניין, בכפוף  5 תשלומים חדשיים רציפים,  כאמור בסעיף 20
 קוחות"."קבלת בטוחות מל 05-06-31שירות לקוחות לנוהל אגף 

 
  דולר, לפי סעיף  1,000 עולה על שאינו לאשר ויתור במסגרת הסדרי חוב  על  קרן  החוב ו/או חלק ממנה בשיעור

 .לנוהל 6.1
 
 

 
 "האצלת סמכות" זו תיכנס לתוקף החל מיום חתימתה. 

                               פעמית/תקופתית עד יום    -"האצלת סמכות" זו הנה קבועה/חד
 (בחר באפשרות אחת בלבד) 

 
 
 

   שם המאציל:

   תפקיד המאציל: 

       חתימת המאציל:                       תאריך אישור המאציל : 

 
 
 
 
 
 
 

 "סמכויות חתימה". 01-04-01( אין במסמך זה כדי לגרוע מהאמור בנוהל חברה 1הערות: )
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קריטריונים  08-03-05מס' שירות לקוחות לנוהל אגף  9לפי סעיף   ירותמרכז הש נוסח האצלת סמכות עבור מנהל -נספח ב'  
 "(הנוהלושיקולים בעת עריכת הסכמים לגבי חובות )להלן: ""

 
 האצלת סמכויות חתימה 

 
 
 

 __________________   _____________________   מר/גב' ______________________________    
 תפקיד                                               שם מלא                                                        ת.ז.                                 

 
 

 מוסמך/ת בזה על ידי לחתום, בשמי ובמקומי על הסדרי חוב
 (:את סוג ההאצלה הרלוונטית   X-סמן בכדלקמן )

 
  תשלומים חודשיים  4לאשר פריסת חובות )תוך חיוב בריבית פיגורים( בהסדר של עד ₪  10,000בחובות של עד

 .ה(י)לפקידי גבי .לנוהל 5רצופים, כאמור  בסעיף 
 
  10לאשר פריסת חובות )תוך חיוב בחובות פיגורים( בהסדר של  עד ₪  40,000ועד ₪  10,000בחובות שמעל 

 .ה(י)ראש תחום גבי נוהל.ל 5תשלומים  חודשיים רצופים, כאמור בסעיף 
 

 
 

 "האצלת סמכות" זו תיכנס לתוקף החל מיום חתימתה. 
                               פעמית/תקופתית עד יום    -"האצלת סמכות" זו הנה קבועה/חד

 (בחר באפשרות אחת בלבד) 
 

 
 

   שם המאציל:

   תפקיד המאציל: 

       חתימת המאציל:                       תאריך אישור המאציל : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סמכויות חתימה". 01-04-01הערה: אין במסמך זה כדי לגרוע מהאמור בנוהל חברה 
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נספח 2

תצלום נוהל אכיפת הגביה 

עמ' 13
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 מאשר
 

 ע' פלישון

 בתוקף מתאריך
 

09/12/2019 

 פורסם בתאריך
 

09/12/2019 

 12גירסה   מבטל
 

 28/11/2018 -בתוקף מ

 גירסה
 

13 

 חתימה
 
 

 

 

 
 כללי .1
 

 על פעילות הגבייה להתבצע בנפרד מפעילות הקריאה.  1.1
תקופת תדירות אחת לחודשיים או אחת לחודש, בהתאם ל -החברה מגישה ללקוחותיה חשבונות תקופתיים   1.2

הלקוח ישלם את החשבונות המוגשים לו, בגין צריכת החשמל , אמות המידהל פי החשבון ללקוח. ע
 ד המועד האחרון לתשלום.והשירותים שקיבל, ע

 במקרים בהם הלקוחות אינם פורעים את חשבונם עד המועד האחרון לתשלום, החברה נוקטת באכיפת גבייה  1.3
 .24בכפוף להוראות אמת מידה 

 
  אכיפת הגבייה .2
 

ף ללקוח דו חודשי ובחלו מהמועד האחרון לתשלוםימים  10בחלוף לפחות התראה אכיפת הגבייה כוללת משלוח 
 ההתראה במקרה שהלקוח לא פרע את חשבונו. , וזאתללקוח חד חודשי מהמועד האחרון לתשלום ימים 7לפחות 

 שלחת ללקוח בדואר או בדוא"ל, בהתאם לאופן קבלת החשבון שבחר הלקוח.נערכת בצורה ממוכנת ונ
 

יפי השירותים "תער 5.4-2שנקבע באמות המידה, לוח בחשבון הבא, בסכום  ההתראההלקוח יחויב בגין 
 .15המורחבים", סעיף 

 .Z_595סיווג החיוב :  החיוב מתבצע אוטומטית על ידי המחשב.
 

 התנאים הבאים: תקיימויחל לאחר שי דו חודשייםללקוחות  כניסה לדו"ח מועמדי ניתוק
  30והוא נמצא ברמת גבייה  קיבל שתי התראות בגין חובהלקוח. 

  חשבונות לפחות 3או כאשר החוב כולל  ,שקלים 500כאשר סכום החוב המצטבר הנו מעל. 

  של החשבון הראשון שבחוב. יום מהמועד האחרון לתשלום החוב 90אם עברו לפחות 
 

 .לאחר התראה אחת לפחות הכניסה לדו"ח מועמדי ניתוק הנ - חד חודשיללקוח 
 
 

 שיר רפואי חיונייובהר, כי האמור לעיל אינו חל על לקוחות בחיוניות אספקה, מסיבות של קיום מכ
 להלן. 2.5ניצולי שואה או וטרנים, כמפורט בסעיף 

 
 

 :חיוב בריבית פיגורים/איחורים/חשכ"ל  2.1
 

במקרים בהם חשבון חשמל לא נפרע במועד, הלקוח יחויב באחת מהריביות  24 -ו 21מידה -פי אמות-על
 :שלהלן

 .ריבית פיגורים 

 ריבית איחורים 

 ריבית חשב כללי 
 
  יה בשיעור כפי שייקבע מעת לעת על ידי החשב הכללי באוצר.הריבית תה -
הריבית תחול על הסכום הכולל של החשבון, לתקופה שמחלוף המועד האחרון לתשלום ועד מועד התשלום  -

  למעשה.
 החשב הכללי באוצר. ריבית תהיה מצטברת ותחושב לפי חישוב רבעוני, בהתאם להוראתה -
 בשורה נפרדת בחשבון הראשון שיוגש ללקוח לאחר תשלום החוב.החיוב בגין הריבית יתבצע  -

 
 
 
 
 

 :ללקוחות בחוזים פעילים / חובות בטיפול משפטי/הוצאה לפועל עבר בודד-טיפול בחוב  2.2

13
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במקרים בהם החשבונות השוטפים שולמו, אך מסיבה כלשהי קיים חוב ישן באותו מקום צרכנות, על  -

להעביר את החוב לחשבון השוטף, עם ריבית  , ישהחוב. במקרים שניתןהמחוז לבדוק את הסיבה לקיום 
 .פיגורים

אין לבצע פעילות אכיפת גבייה, ואין  -במקרים בהם ללקוח חובות בטיפול משפטי או בהוצאה לפועל  -
בחוזים פעילים יש לבצע פעילות גבייה בגין חובות שוטפים שאינם קשורים לחוב  לגבות כספים בגין החוב.

 טיפול המשפטי.שב
 
 

 העברת חובות בין בני זוג  2.3
 

ללקוח, בהתאם ככלל, העברת חובות בין בני זוג לא תיעשה באופן אוטומטי, אלא לאחר שליחת מכתב התראה 
 לא יועבר החוב בין בני הזוג. -נוהל. ככל שיוצגו על ידי הלקוח מסמכים שיסתרו את חזקת השיתוף ללנספח ד' 

מי מבני  ג רשומים באותו חוזה, וקיים חוב לתשלום באחד ממקומות הצרכנות הרשום ע"שבמידה ושני בני הזו
. ולתיעוד מתאים , בכפוף לתנאים שצוינו לעילהזוג, ניתן להעביר את חוב בן הזוג האחד לחשבון בן הזוג השני

 במקרים של ספק יש להתייעץ עם היועצים המשפטיים.
 
 

 יתוקהודעה טלפונית ללקוח לפני הנ  2.4
 

קיום החוב ידוע ללקוח וכי ששיש לנקוט בו רק לאחר שמשוכנעים  ,החשמל ללקוח הינו צעד קיצוני ניתוק
 הגיעו לידיו.אליו ההתראות שנשלחו 

 
)על פי מספרי הטלפון הקיימים במערכת המחשב וחיפוש  , ככל שהדבר ניתןטלפוניתבפני הלקוח  התריעיש ל

 טרם ניתוק החשמל.ב ,בספרי הטלפון( בדבר קיום החוב
 

 במקרים בהם לא ניתן לאתר טלפונית את הלקוח, יש להמשיך ולפעול בהתאם להוראות הנוהל.
ההתקשרות, גם במקרה שהמחוז לא איתר את  תאת כל ניסיונו CRM -ברשומת אינטרקציה ביש לתעד 

 הלקוח.
 
 

 ובמצב חירום יםבימי מזג אוויר קש, אכיפת הגבייה במועדי החגים של הדתות השונות  2.5
 

אין לבצע  ובמצב חירום בימי מזג אוויר קשים, במועדי החגים של הדתות השונות, למרות כל האמור בנוהל זה
ניתוקים בצרכנות הביתית )ניתן לבצע מהלכים לאכיפת הגבייה, ללא ניתוק(. יובהר, כי מועדי חג ומזג האוויר 

 משך.לא יהוו עילה לחידוש האספקה במקרים של ניתוק מת
אחת לשנה אגף שירות לקוחות יפיץ מזכר בנושא אי ניתוקים בחגים ובמועדי הדתות השונות, הכולל את 

 .לשנה הקרובה תאריכי החגים
 
 

 הליכי גבייה מלקוחות בתעריף חברתי  2.6
 

בתעריף  מלקוחותחובות צריכה  להשתמש בכלי גבייה, למעט ניתוק אספקת החשמל, לצורך גביית ניתן -
 .חובות באמצעי תשלום אחרים לפעול לגבייתה של החברה , זאת מבלי לפגוע בחובתחברתי

 -להסדר תשלומים  מגיעו םמת"ביתי בתעריף חברתי שמותקן אצלו  לקוח, (6)ו'() 24פי אמת מידה -לע -
 ריבית החשב הכללי.שלו תחול על החוב 

בשל חוב צריכה בלבד,  חברתיבתעריף  ללקוחלנתק את אספקת החשמל  ניתן, שלעילעל אף האמור בסעיף  -
 לנתק את ניתןסירב לאפשר את התקנתו. במקרה כאמור,  והלקוח הכרחי םלהתקין מת" הפעל החברהאם 

יש לתעד במערכת  .ימים לפחות לפני ביצוע הניתוק 15אספקת החשמל, בכפוף למתן התראה בכתב לצרכן 
 את הפנייה ללקוח ואת הסכמתו/סירובו להתקנת מת"ם.

 
 

  חשמל אספקת חיוניות של הגדרה קיימת לגביהם לקוחות  2.7

14
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התנאים  רכת, תתבצע במידה והלקוח עומד בשניבמעמסוג "רפואי חיוני" רישום לקוח עם חיוניות אספקה 

 הבאים:
הלקוח רשום במערכת ומחויב בתעריף ביתי. לעניין זה ייחשבו כלקוחות רשומים גם ילדיו הקטינים של  א.

 .ובן/בת זוגו רשוםהצרכן ה
, לפי לגבי הימצאות המכשיר ושימוש הלקוח בו במקום הצרכנות הלקוח המציא לחח"י הצהרה מקורית ב.

הטופס שבנספח ג' לנוהל. על ההצהרה להיות חתומה על ידי הלקוח והרופא המטפל. כמו כן, על גבי הטופס 
 ולים שאליה משתייך הלקוח.לטיפולי בית בקופת החאו הסניף  יהיה אישור מנהלי של היחידה

 
תוגש ע"י הלקוח אחת לשנתיים, או במקרה של אחד מהשינויים הבאים: שינוי שלעיל ' בההצהרה בסעיף  -

 במצב הרפואי, שינוי כתובת או שינוי במכשיר הנמצא בשימוש.
ת במידה ולא הומצאה הצהרה מעודכנת ע"י הלקוח כאמור בסעיף שלעיל, יבוטל הרישום של חיוניו -

אספקה עבור הלקוח. זאת, בתנאי שנשלח מכתב התראה ללקוח לא יאוחר מחודשיים לפני תום כל תקופה 
במקרים חריגים ולפי שיקול דעת הגורם האחראי במחוז, ניתן להמשיך הגדרת הלקוח כחיוני,  של שנתיים.

 גם מעבר לתקופה של שנתיים.
 
 
 

 :כדלקמן לנהוג יש וחלק של האספקה חיוניות לגבי מידע םשקיי מקרה בכל
 

 :לקוחהש ידועבו  מקרה בכל שוב"ל במערכת האספקה חיוניות את ולעדכן לסמן 2.7.1
בשימוש ביתי )מנשמים(, לב מלאכותי. זאת, בתנאי  הנשמהמכשיר  משתמש במכשיר רפואי חיוני: -

 והל(.שהלקוח הגיש טופס רשמי, מאושר וחתום, על סמך הוראות אמות המידה בנושא )נספח ג' לנ
 וטרן )לוחם ממלחמת העולם השנייה(. ניצול שואה,  -

מפעלים  כגון: צבא, בתי חולים, רמזורים, כיבוי אש, משטרה, עיריות, מועצות, במקרים אחרים
, הגדרת (ES31במערכת שוב"ל )טרנזקציה  כמפורטתקשורת, מגן דוד אדום וכו', -יוניים, מתקניח

 ם בלבד.חיוניות האספקה משמשת לצרכים תפעוליי
  

 סימון קיים שלגביו'(, וכו תשלומים הסדר, ללקוח התקשרות) ללקוח הגבייה אכיפת תהליך את לבצע 2.7.2
במידה והליכי אכיפת הגבייה  .או התקנת מת"ם הזרם ניתוק לביצוע פרט ,חשמל אספקת חיוניות של

 לא צלחו, יש לפנות להליכי גבייה אזרחיים.
 

 לזרם לחברוהזרם נותק בגין חוב, יש רפואי חיוני מוקדם על קיום מכשיר  במקרים בהם אין מידע  2.7.3
, נותק שבגינו החוב תשלום במצב תלות ללא, , בתוך שעתייםרפואי חיוני מכשיר שבידיו המודיע לקוח

באחריות הלקוח לספק את המסמכים  .לשירות לקוחות  המחוז מנהל לסגן המקרה על מיד ולהודיע
 הימנע מפעולות אכיפת גבייה מתקדמות, כגון ניתוק.המתאימים על מנת ל

 
 
 

 חש" 50חוב עד לסכום של   8.2
 

 הודעה ללקוח בין אם סכום החוב הינו בגין חשבון בודד או בגין מספר חשבונות.הפיק אין ל
של  חובות עד לסכום כמו כן, אין לנקוט הליכי גבייה נוספים, כמו ניסיון גבייה של החוב ו/או ניתוק החשמל.

 ש"ח מועברים לחשבון השוטף הבא באופן אוטומטי. 50
 

 
 
 
 
 
 

 התראות 2ש"ח ומעלה שבגינו נערכו  500-בחוב בסכום של מקודם/ים  ות נ/הודעה בגין חשבון  9.2
 

15
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, בהתקיים כל גם בהעדרו של הלקוח מן הבית, יש לגבות את החוב או לחילופין לנתק את החשמל 2.9.1
 שלעיל. 3המפורטים בסעיף  תוק,לביצוע ני הקריטריונים

 
לא ניתן לגבות את החוב או לנתק את החשמל במקום האספקה מפני שהלקוח אינו נמצא במקרה בו  2.9.2

 יש להשאיר במקום הודעה. -והמונה נמצא בתוך החצרים  במקום
 עשו במועד מאוחר יותר כאשר תימצאיי( כולל ניתוק מחוץ לחצרים) גביית החוב/ניתוק החשמל 

 האפשרות לכך.
 

אליו מתייחסת  וגיל החוב סכום יעשה על פי סולם עדיפויות, בהתחשב בגובהיהטיפול בגביית החובות  2.9.3
 האדם המצוי במחוז.-, במסגרת כוחההודעה

 
נשלח  -חשבונות בחוב ומעלה  3-ש"ח ו 10,000דוח המציג מקרים של מקומות צרכנות עם חוב מעל  2.9.4

לשירות לסגנים לדווח מנהלי מחלקות הגבייה הסוקס אחת לחודש. על ווחי דילמחוזות במסגרת 
 המקרים שבדוח, כולל פירוט הסיבות לאי הניתוק בכל מקרה ומקרה. עללקוחות 

  
    

 חידוש אספקת החשמל 2.10
 

הסבר על  הכוללת הודעה על ניתוק החשמלאת ה למסור/להשאירבכל מקרה של ניתוק החשמל יש  2.10.1
 ויות שהלקוח המנותק אמור לבצע על מנת לחדש את אספקת החשמל.הפעיל

 , תחודשהחובאת והלקוח שילם כתוצאה מאי תשלום חוב,  ללקוחנותקה אספקת החשמל במידה ו 
 על ביצוע התשלום. הלקוחשעות ממועד הודעת  6 בתוך ללקוחאספקת החשמל 

 
 חיוב לקוחות בגין חיבור זרם לאחר ניתוק 2.10.2
, בו נותקה אספקת החשמל עקב אי תשלום והלקוח פרע את חובו ומבקש להתחבר מחדשבמקרה  

(, 11) 5.4-2לקוח בהוצאות ניתוק וחידוש אספקת החשמל כקבוע בלוח התעריפים את ההחברה תחייב 
 ב)ב(.29, בהתאם לאמת מידה (12)
 

 מתבצעת באמצעות מערכת השוב"ל. לאחר ניתוקהדרישה לחיבור אספקת חשמל 
מן הקמת הדרישה קיימת אפשרות לבצעה ללא חיוב בדמי חיבור. במידה והעובד מחליט שלא לחייב בז

 חובה עליו לציין את הסיבה להחלטתו. –את הלקוח בדמי חיבור 
 

באחריותו של מנהל מחלקת הגבייה/מנהל האזור, לבצע בדיקה מדגמית של מקרים בהם לקוחות לא 
 לכך.חויבו בדמי חיבור והסיבות שניתנו 

 
 
 אמפר( כחלופה לניתוק 10תקנת נתיך מוקטן )ה 11.2

 
בכל אחד מהסעיפים שלעיל, בהם קיימת עילת ניתוק וקיימת היתכנות טכנית, ניתן להתקין נתיך מוקטן 

 כחלופה לניתוק החשמל, ולהשאיר במקום בולט את המכתב שבנספח א' לנוהל.
 
 

 התקנת מונה תשלום מראש )מת"ם( 2.12
 

מס' שירות לקוחות וספת לניתוק היא התקנת מת"ם ללקוחות כשהדבר אפשרי, בהתאם לנוהל אגף חלופה נ  
 התקנה והפעלה של מערכת מת"ם"." - 06-18-01

, בהתאם לאמור בסעיף )לרבות ללקוח בתעריף חברתי ניתן להתקין מת"ם אצל לקוח המחויב בתעריף ביתי  
 אמפר. 3X80גודל חיבור של ( ו/או אצל לקוח בתעריף מסחרי עד שלעיל 3.5

 וטרנים.וללקוחות ניצולי שואה ו מסוג "רפואי חיוני" אין להתקין מת"ם ללקוחות בחיוניות אספקה  
 פריסת "ם. עלהמת במסגרת צרכן של צריכה חוב ניתן לפרוסאחרים,  צריכה חוב תשלום אמצעי בהיעדר  

 הבאים: הכללים יחולו מת"ם באמצעות תשלומים
 החוב החזר שיעור את להגדיל הצרכן, ניתן , אולם, לבקשת20%יהיה  תשלום בכל החוב זרהח שיעור -

 .50%על  יעלה שלא תשלום, ובלבד בכל
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במידה והסכים לקוח בתעריף ביתי להסדיר תשלום באמצעות מת"ם, יישאו כל התשלומים ריבית  -
ום, יש לחייב את הלקוח איחורים מיום תחילת הסדר התשלום. במידה והפר הלקוח את הסדר התשל

 פיגורים על יתרת החוב שנותר לתשלום במועד ההפרה.ריבית ב
עד מועד הסכמה על הסדר תשלום בין הלקוח והחברה, יש לחייב את הלקוח בריבית פיגורים על החוב  -

 וריבית זו תיכלל בהסדר התשלום.
 

 
 ב בשטחחואישור גביית  2.13

 
מילוי ומסירת קבלה ידנית מפנקס הקבלות  ידי-עללקוח תיעשה גביית החוב באמצעות הודעה בחצרי ה

 פרטי הלקוח. בהקלדתהממוספר. הקבלה תצורף לשובר התשלום שבהודעה, למניעת טעויות 
 

 
  העברת חוב צרכנות קודם 2.14

 
 -ש"ח )בין אם בחוזה החדש הלקוח בהסדר הו"ק או שלא(  300 מעלחוב צרכנות קודם 

 ובר לתשלום )חצ"ק ידני(.יישלח ללקוח מכתב + ש
 

 -ש"ח )בין אם בחוזה החדש הלקוח בהסדר הו"ק או שלא(  300 -ל מתחתחוב צרכנות קודם 
יבוצע חצ"ק אוטומטי, ללא שליחת מכתב ללקוח. בחשבון החשמל של הלקוח תופיע שורה בדבר החיוב 

 בחצ"ק.
 

 
  בהסדר הוראת קבע לקוחות  2.15

 
 הפעילויות הבאות: יש לבצע אתבמקום הצרכנות, לפני פעילות לאכיפת הגבייה  

 .לערוך בירור עם הלקוח אודות הסיבה לקיום החוב -
 לתאם עם הלקוח את הכללת החוב בחשבון השוטף המועבר לגבייה בהוראת הקבע. -
את במקום הצרכנות, רכז הגבייה יעביר לאחר כל הפעילויות שלעיל, אם נדרשת פעילות לאכיפת גבייה  -

בהודעה לפני/על ניתוק הזרם מצוין שהלקוח . ות לפני/על הניתוק לאישור למנהל מחלקה/אזורההודע
 נכלל בהסדר הוראת קבע.

 
לקוח אשר הוראת הקבע שלו חזרה פעמיים ברציפות, תופסק הגבייה בהסדר הוראת הקבע. אם סיבת אי 

 .לאחר שחזרה פעם אחתכיבוד התשלום נובעת מחסימת החשבון, תופסק הגבייה בהסדר הוראת הקבע 
 
 

  טיפול במקרה של התחברות עצמית של לקוחות שנותקו ובמקרה של פירוק חיבור  2.16
 

  התחברות עצמית  2.16.1
 קיימים שני סוגי התחברות עצמית, ולהלן  דרך הטיפול בכל אחד מהמקרים:

 
במסגרת אכיפת כאשר המונה רושם את הצריכה )התחברות עצמית דרך המונה(, המשך הטיפול   -

 הגבייה באמצעות התקנת מת"ם.
 
כאשר המונה אינו רושם את הצריכה )התחברות עצמית תוך עקיפת המונה(, המשך הטיפול  -

 .יועבר למדורי המג"ח
 
 

 פירוק החיבור או נזק אחר לחיבור  2.16.2
לחדש  במקרה שהחיבור פורק עקב התחברות עצמית או נזק אחר לחיבור, ומגיע לקוח חדש המבקש

 את אספקת החשמל, הטיפול יהיה כדלקמן:
 
 .התקנת חיבור חדשהלקוח הנכנס יחויב בעלות   -
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הלקוח היוצא יחויב במסגרת פעולות לאכיפת הגבייה, בגין החוב ובגין העלויות השונות   -

 או לנזק.ו/הקשורות לפירוק החיבור 
 
 

  לקוחות מנותקים תקופה ארוכה  2.17
 

 רכנות נותק בגין חוב והלקוח לא מסדיר את חובו, יש לפעול כדלקמן:במקרים בהם מקום צ
 
ימים מיום הניתוק, יש לערוך גמר חשבון )גמ"ח( במקום  90אם הלקוח לא פנה להסדיר חובו במשך עד    -

 הצרכנות.
גביית הגמ"ח, תתבצע במסגרת פעילויות הגבייה של חובות בגמ"ח, בהתאם לנוהל אגף שירות לקוחות  -

 "טיפול בגמ"חים חשמל". - 05-07-01
 

 
  תיעוד הטיפול באכיפת הגבייה ובהסדרים עם הלקוח   2.18

 
 תאת הניסיונות לגביית החוב )ניסיונו CRM -ברשומת אינטרקציה בעל עובדי הגבייה/המחוז לתעד    2.18.1

 ליצור  קשר, שיחות עם הלקוח, וכו'(, ואת פניות הלקוח להסדר סילוק החוב.
במקרה של הסדר חוב עם הלקוח, יש לבצע הקמת הסדר לתשלום החוב, לקבוע את דרך קבלת   2.18.2

(, ולתעד תשלום בשובריםאו הסדר  פריסה בחשבונות החשמלשיקים, התשלומים )באמצעות 
 את ההסדר שסוכם עם הלקוח. CRM -ברשומת אינטרקציה ב

בלת שיקים או באמצעות חיוב הבהרה: הקמת ההסדר לפריסת התשלומים במערכת באמצעות ק 
 .כניסת הלקוח למועמדי ניתוקאת  החשבונות שייערכו ללקוח, תימנע

 
 

 חוק לצמצום השימוש במזומןפעילות בהתאם ל 2.19
 

ניתן לקבל תשלום במזומן בגובה  2018 –יובהר כי בהתאם להוראות החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח 
ניתן  -₪  11,000-בעסקה )חוב( הגבוהה מ₪.  11,000שהינה עד לתקרה  בעבור עסקה )חוב(₪  11,000של עד 
 .היתרה תשולם באמצעי תשלום אחר₪.  11,000-מסכום העסקה במזומן, ובכל מקרה לא יותר מ 10%לקבל 

 
 
  הסדרי תשלום לגביית חוב .3

 
 שקל בחשבון השוטף 1,000עד  ותהכללת חוב   13.

  
 בחשבון הבא שייערך ללקוח.  ו, ייכללשולמושלא ש"ח  1,000של  כולל עד סכוםחובות 

 
 הסדרי תשלום חריגים   3.2

  
במקרים חריגים ובהתאם לשיקול דעת, ניתן להגיע להסדר תשלום עם לקוחות המחויבים בתעריף ביתי  -

בלבד שיש להם חוב ומתקשים בתשלום החוב, באופן שיקבע עם הלקוח. יחד עם זאת, אין בכך כדי לגרוע 
 החברה. לבצע הסדרי חובות כלשהם עם כל לקוח אחר, לפי שיקול דעת חח"יזכותה של מ

ועד למועד ביצוע  חשבון שלא שולם במועדו יישא ריבית פיגורים, החל ממועד הפיגור בתשלום החשבון -
 .התשלום בפועל

 לקוחות בלבד, עם על תשלומים שיבוצעו במסגרת הסדרי תשלום בגין חובות צריכת חשמל שוטפים -
 הלקוחאת , חח"י תשוב ותחייב התשלום הופר הסדראם המחויבים בתעריף ביתי, תחול ריבית איחורים. 

 .לתשלום החל ממועד ההפרה של הסדר התשלום ואילך בריבית פיגורים על כל חוב שנותר
ניתן בקשות חריגות להסדרת תשלום שלא  .הטלפוני הסדרי תשלום יטופלו באמצעות הפניה אל המוקד -

 החברה.הטלפוני יטופלו במשרדי  להסדירם באמצעות המוקד
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  שיקים דחויים  3.3
 

 ובכפיפות לנוהל זה בלבד. שהנסיבות מצדיקותקבלה מוגבלת של שיקים דחויים תיעשה במקרים 
 

לקוח תיעשה רק באישור מנהל/ממונה תוך בקרה על חיוב הובמקרים חריגים בלבד,  ,קבלת שיקים דחויים
 קים בחשבון החברה בבנק.יוהפקדת הש ,בהוצאות הרשום

 
יש לוודא כי הלקוח שמבקש את הסדר התשלום הנו לקוח רשום במקום הצרכנות וכל הפרטים לגביו 

 מעודכנים.
 
 

 מקרים בהם ניתן לשקול קבלת שיקים דחויים  3.3.1
 

הסיכון שהשיק ככלל, יש לקבל שיקים דחויים מהלקוח הרשום בלבד. זאת, על מנת להקטין את  -
יחזור ללא כיסוי. יחד עם זאת, קיים שיקול דעת לאנשי הגבייה/קופאים לגבי קבלת שיקים 
דחויים, גם כשעל פני השיק לא מופיע הלקוח הרשום )לדוגמה: אם לקוח נותן שיק עבור קרוב 

 .משפחה או במידה ולא חזרו בעבר שיקים דחויים של הלקוח(
כמצוין  ומנם מאוחר, אך עדיין לפני התאריך האחרון לתשלוםכאשר מועד פירעון השיק הינו א -

 בחשבון החשמל.
, אך בכל אפשרות אחרת (אמנם באיחור) אם קבלת השיק דחוי מבטיחה את תשלום החוב -

 התשלום היה מתבצע באיחור רב יותר.
במקרה שהצטבר חוב בגלל טעות של החברה )טעות בעריכת החשבון הקודם, חשבון קודם לא הגיע  -

 באשמתנו לידי הצרכן וכו'(.
 במקרים קשים ובעייתיים כשברור שאי אפשר לגבות את התשלום במזומן. -
כאשר לא ידועה כתובת אספקה חדשה, ולא ברור מתי, אם בכלל , ניתן יהיה לאתר  -גמ"ח חשמל  -

 את הצרכן.

מחלקה ככלל, אין לקבל שיקים דחויים בגין שיק שלא כובד, ובמקרים חריגים, באישור מנהל  -
 ומעלה.

 
 מילוי השיק וחתימתו 3.3.2

 
 יתקבלו שיקים לפקודת החברה בלבד )אין לקבל שיקים מוסבים(. -

יש להקפיד על מילוי . כלומר, יש להקפיד שהשיק יכיל את כל הנתונים הנדרשים לפי כל הכללים -
 .וכו'יק , סכום מדונאות של כל פרטי השיק, כגון: חתימה, תאריך, התאמה בין הספרות והמילים

. ההחתמה הדיגיטלית כוללת את מספר המסמך, בקופה כמקובל על החתמת כל שיק יש להקפיד -
 שהינו מספר חד חד ערכי, ודרכו ניתן לזהות את פרטי הלקוח.

השיק ייכתב על ידי הלקוח, למעט אם ניתן למלא את השיק באמצעות מערכת הקופה באופן  -
 אוטומטי.

 
  טיפול בשיקים דחויים 3.3.3

 
בשוב"ל ההחתמה הדיגיטלית כוללת את  יש להחתים את חשבון החשמל והשובר בקופה כמקובל. -

 מספר המסמך, שהנו מספר חד חד ערכי, ודרכו ניתן לזהות את פרטי הלקוח.
 .על ידי הקופה את השובר החתוםיש להפקיד את השיקים עם קבלתם בקופה, ולתת ללקוח  -

 החברה בבנק יזוכה במועד הנקוב בשיקים.מחלקת החשבונות במחוז תבדוק שחשבון  -
התאמת חשבונות שיקים דחויים תתבצע, במחלקת החשבונות במחוז, לפחות פעם אחת בכל  -

 חודש.
 
 

 חיוב הצרכן בגין קבלת שיק דחוי  3.3.4
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בסכום כמפורט בלוח  יש לחייב את הצרכן בגין ההוצאות הנגרמות לחברה בטיפול בגביית שיק דחוי

, פרט למקרים בהם הצטבר חוב עקב טעות גוריםיבריבית פכן ו שבאמות המידה( 27) 5.4-2התעריפים 
 של החברה )טעות בעריכת חשבון קודם/חשבון לא הגיע לידי הצרכן(.

 
 חישוב הריבית ייעשה כדלקמן:

 ZCC_TX_MANUAL_CHARGEעמלה בטרנזקציה היש להקים את 
 
 ון לתשלום החשבון, תחושב הריביתהמועד האחר לפניאם מועד קבלת השיק הדחוי הוא  -

בגין התקופה שבין המועד האחרון לתשלום ובין מועד פירעון השיק )הן לגבי חשבונות  אוטומטית
 שוטפים והן לגבי גמ"חים(.

אם מועד קבלת השיק הדחוי הוא לאחר המועד האחרון לתשלום החשבון, תחושב הריבית  -
 כדלקמן:

. הריבית בין מועד קבלת השיק ובין מועד פירעון השיקבגין התקופה ש : חשבונות שוטפים -
)עד מועד קבלת  מחושבת אוטומטית ומתווספת לחשבון הבא של הלקוח.

 השיק, חיוב הריבית מתבצע אוטומטית על ידי המחשב(.
 בגין התקופה שבין המועד האחרון לתשלום לבין מועד פירעון השיק. : גמ"חים -

 פת לחשבון הבא של הלקוח.ומתווס ת,אוטומטי מחושבתהריבית 

 בריבית/בעמלה בגין השיק הדחוי, תיעשה במועד כדלקמן: לקוחחיוב ה  -
 )פרט לגמ"ח(. לקוחבחשבון הבא של ה -
 במקרים של גמ"ח. -במועד קבלת השיק הדחוי  -

 
 בבנקשלא כובדו  שיקים דחויים  3.3.5

 
למשוך את סדרת מהבנק לדרוש שיק בגין חשבון סגור/חסום/מוגבל, יש  אי כיבודבמקרים של  -

על הפעילות ולגבות מיידית את  לקוחלהודיע לועם קבלת השיקים השיקים הדחויים מהבנק, 
 .שלא כובד: טיפול בשיק 006-003-001-003בהתאם לנוהל  - החוב

 
בגין אי כיסוי, רק לאחר שיק שני ברציפות שחזר, יש לפעול כמפורט בסעיף  אי כיבודבמקרים של  -

 שלעיל.
 

 
 סמכות לאשר קבלת שיק דחוי  3.3.6

 
 .מנהל מחלקה / ממונההסמכות לאשר קבלת שיק דחוי הנה של 

 
במקרה שהשיק הדחוי הוא של עובד חברה, עובד אחר שהוסמך לכך יאשר את קבלת השיק )גם אם 

 העובד שנתן את השיק מורשה לאשר קבלת שיקים דחויים(.
 
 
 
 
 

 הסבר לקבלת שיק דחוי 3.3.7
 

 נהק דחוי שמועד פירעונו לאחר המועד האחרון לתשלום כמצוין בחשבון החשמל, טעושיקבלת כל 
 .CRM -ברשומת אינטרקציה ב הסברתיעוד 

 
 

 אחריות לעריכת בקרה  3.3.8
 

20



 חברת החשמל לישראל בע"מ                                                                   

 שירות לקוחותאגף                                                                                          

 הפרק                

 קריאה וגביה

 הנושא                                     

 שבונותגביית ח

 מספר הנוהל             

05-03-07  

 שם הנוהל:   

 אכיפת הגבייה  

 מספר דף

9 

 מתוך                   

19 

 

 מאשר
 

 ע' פלישון

 בתוקף מתאריך
 

09/12/2019 

 פורסם בתאריך
 

09/12/2019 

 12גירסה   מבטל
 

 28/11/2018 -בתוקף מ

 גירסה
 

13 

 חתימה
 
 

 

 

 .לשירות לקוחותלבקרה הנה של סגן מנהל המחוז  אחריות ניהולית  -
ונה על העובד שמקבל שיקים לבקרה הנה של מנהל המחלקה/מנהל האזור הממ אחריות ביצועית  -

 דחויים.
 
  

 גבייה בשטח . 4
 
 

. ניתן לקבל , אלא במבצעי גבייה או במקרים בהם קיים חשש לגביית החובאין לקבל תשלום במזומן בגין חוב  4.1
בגין פעולה זו של תשלום בשטח עקב חוב, יחויב הלקוח בגין גבייה במקום  .תשלום בשיק או בכרטיס אשראי

 הצרכנות.
 

סכום , יש להקפיד על מילוי נאות של כל פרטי השיק, כגון: חתימה, תאריך, התאמה בין הספרות והמילים 4.2
 וכו'.מדויק 

 
 מספר ההזמנה. /חוזה החשבון מספר יש להקפיד ולרשום בגב השיק את   4.3

 
 ד, כלומר אין לקבל שיקים מוסבים.ככלל, שיקים המופקדים יהיו לפקודת החברה בלב 4.4

יובהר כי בהתאם להוראת  מקרים חריגים, ניתן לקבל שיקים מוסבים, באישור מנהל המחלקה/מנהל האזור.ב
שיק שהוסב, יש לציין את שם המקבל, שם המסב מזומן, ובמידה והוחלט לקבל החוק לצמצום השימוש ב

 ומספר ת"ז שלו. 
 

 ."לא סחיר" –יש לשרטט כל שיק המתקבל )//(, וכן להטביע חותמת  4.5
 

 דלעיל.  4.3סעיף קבלת שיקים דחויים מלקוחות תיעשה בהתאם ל 4.6
 

 כספים הנגבים בשטח  4.7
 

 בקופות החברה, לאחר סיום עבודתם באותו היום בשטח. -גובי החברה יפקידו את כספי הגבייה   4.7.1
 

הקטנה בתוך  לכספת שיקיםה ו, יוכנסאשר לא הספיק להפקידם בבנק שיקיםבמידה ובידי הגובה   4.7.2
 ובה ידווח על כך למנהל הגבייה.מעטפה חתומה, והג

 
 המחוזי/האזורי. במסמכי הגבייה המתאימים, ומסמכים אלה יועברו אל הקופאי  הגובים ישתמשו  4.7.3

 
בקרה על הגבייה בשטח תיעשה על ידי רישום של מספר ההודעות לפני/על ניתוק, איתם יוצא הגובה    4.7.4

ם. כשהגובה חוזר למשרד, תבוצע בקרה על מספר המקרים והסכומים שגבה, מספר לשטח מידי יו
 ההודעות שהושארו ללקוחות ללא גבייה ומספר ההודעות שהוחזרו למשרד.

 הגבייה. רמ"דהבקרה תיערך על ידי מנהל המחלקה/ 
 

בהם כמו כן יש לוודא שכספי הגבייה מתייחסים למסלול של אותו היום בלבד. במקרים חריגים 
 הכספים נתקבלו שלא ממסלול של אותו יום, הגובה צריך לקבל את אישור הממונה.

 
 

  קבלות למשלמים  4.8
  

מילוי ומסירת קבלה ידנית מפנקס הקבלות  ידי-עלגביית החוב באמצעות הודעה בחצרי הלקוח תיעשה 
בנוסף לכך, יש  .לקוחפרטי ה בהקלדתהממוספר. הקבלה תצורף לשובר התשלום שבהודעה, למניעת טעויות 

 להחתים את הקבלה של העסקה באמצעות הקופה ולשלוח ללקוח בדואר ביום העבודה העוקב.
 

)במידה וגובה החוב הינו עד ₪  11,000עד  –בכל מקרה, ניתן יהיה לגבות בעת אכיפת הגבייה בשטח במזומן . 4.9
₪  11,000-ובכל מקרה לא יותר מ₪(,  11,000מסכום החוב )במידה וגובה החוב הינו מעל  10% -ו₪(,  11,000

 לעיל.  2.18ראו בסעיף  במזומן.
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 התנהגות הולמת בעת אכיפת הגבייה בשטח  .5
 

הגובה התנהגות תהליך אכיפת הגבייה מחייבת את הגובה לבוא במגע עם הלקוח, כולל כניסה לחצר או לדירה. 
ת ועשויה ליצור תגובה בלתי צפויה של יבצורה מוטע לקוחיכולה להתפרש על ידי ה במהלך אכיפת הגבייה בשטח

 כניסה לבית כאשר בבית נמצא קטין, )הטרדה מינית,הגובה תלונות על התנהגות בלתי הולמת של  :לקוחות, כגוןה
 .הגובהכניסה לבית ללא רשות וכו'(, אלימות מילולית או פיזית כלפי 

 
 להלן כללי התנהגות הגובה:

  
 ס ובאדיבות עם הלקוח.בנימונהוג ש לי   5.1

 
 הופעה של הגובה והזדהות בפני לקוחות 5.2

 
 התנהגות הולמת מתחילה בהופעה הולמת. לפיכך, על הגובה להקפיד על הופעה נאותה. 
 במחוזות/אזורים בהם  צוידו הגובים בביגוד עם לוגו של החברה, עליהם להקפיד להופיע עם ביגוד זה. 
קוח המבקש זאת את תעודת העובד, לציין את שמו בבירור, ואת מטרת הביקור הגובה חייב להציג בפני כל ל 

 שלו במקום הצרכנות.
 
 

 :כניסה לביתכללי  5.3
 

 :מותקן בחוץכניסה לבית כאשר המונה   5.3.1
 

 ידי הצגת השם והצגת תעודת עובד.-הזדהות בפני הלקוח עליש ל -
 
בלבד, על מנת לשמור על פרטיות המשא הכניסה לבית תהיה במקרים של פעילות לאכיפת גבייה  -

 ומתן עם הלקוחות במקרה של קבלת תשלומים מהלקוח, הסדרי תשלום  וכו'.
 
 כניסה לבית תעשה באישור הלקוח.ה -

 
 

 :בתוך הביתכניסה לבית כאשר המונה מותקן  5.3.2
 

אכיפת  :ידי הצגת השם והצגת תעודת עובד, תוך ציון מטרת הביקור-הזדהות בפני הלקוח עליש ל -
 גבייה.

 
 הלקוח.ובליווי כניסה לבית תעשה באישור ה -
 
למשך הזמן הדרוש לבצע את הפעילות שצוינה כמטרת  -משך השהייה בבית תהיה מינימאלית  -

 הביקור.
 
 :(18)נער/ה מתחת לגיל  כניסה לבית כאשר בבית נמצא קטין/קטינה בלבד 3.35.
 

 בלבד. אין להיכנס לבית במקרה שבבית נמצא קטין/קטינה -
 
אין לבקש דבר )כגון: שתייה וכו'( ואין להתעכב בבית, כולל מענה על שאלות בתחומים שונים   -

 הקשורים לחברה.
 
 לבצע ניתוק. אין -
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 בהיתקלות במצבים אלימים  5.4
 

מתוך דאגה לשלומו של הגובה, יש לעשות הכל  על מנת למנוע כניסה למצבים של אלימות, הן אלימות 
 לימות פיזית. לפיכך, יש לנהוג כדלקמן:מילולית והן א

 
 עם  הלקוח. חלוויכובהיתקלות באלימות מילולית, הגובה נדרש שלא לענות ולא להיגרר  5.4.1

 
 בהיקלע לאלימות פיזית רצוי לנתק מגע ולהימנע מכניסה למצב אלים. במקרה כזה יש לדווח לממונה 5.4.2

יש לעדכן במערכת הממוחשבת על המקרה  תו.על המקרה מיד עם קרו במחוז/אזור/מחלקה/מדור
 ולסמן בהתאם.

 
"טפול במקרים  - 094-04-006-009המנהל ייתן גיבוי וסיוע לגובה, ויפעל בהתאם לנוהל חטיבת לקוחות    5.4.3

  של אלימות המופעלת על ידי גורמים מחוץ לחברה כנגד עובדי החברה". 
 

 
 רכנות שאינו שלולקוח המשלם בטעות חשבון השייך למקום צ .6

 
משלם בטעות חשבון השייך למקום צרכנות שאינו שלו, ולאחר מכן מגיע למשרדי  לקוחישנם מקרים, שבהם 

 החברה ומבקש החזר הסכום ששילם בטעות.
 

 התנאים להחזר כסף בגין חשבון ששולם בטעות   6.1
 

לנוהל  ב' רה לפי הנוסח שבנספחיחתום על הצה לקוחההחזר יבוצע כנגד הצגת חשבון מקורי בלבד. ה 6.1.1
 זה.

 
תעשה בגין חשבון אחד בלבד ששולם בטעות ללא תוספת ריבית או הצמדה  ללקוחהחזרת הכסף  6.1.2

 )תשלום על מספר חשבונות בטעות מעורר חשד(.
 

חודשים מיום תשלום החשבון ששולם בטעות,  4ההחזר יבוצע רק במקרים, שבהם עבר פרק זמן של עד  6.1.3
שהות מספקת לגלות את טעותו, ושלחברה תהיה עדין האפשרות לגבות את  לקוחת על מנת לתת לוזא

 הנמצא בחצרים.לקוח החוב מה
 

מעבר לתקופה הנ"ל וכשמדובר ביותר מחשבון אחד יבוצע ההחזר רק על פי אישור סגן מנהל המחוז  6.1.4
 בקשתו של הלקוח.       כל מקרה לרבות דתוך תיעו או מי שהוסמך על ידו לשירות לקוחות

 
 חיוב מקום הצרכנות שבגינו שולם החשבון בטעות  6.2

 
 יש להחזיר לחוב את מקום הצרכנות שבגינו שולם החשבון בטעות. 6.2.1

 
 ששילם בטעות. ללקוחחיוב מקום הצרכנות, שבגינו שולם החשבון בטעות, יהיה בגובה הסכום שהוחזר   6.2.2

 
 
 

 זיוף הוכחת תשלום -לילי טיפול בחשד למעשה פ .7
 

כל מקרה של חשד למעשה פלילי )זיוף הוכחת תשלום( יועבר למחלקת החשבונות שתבדוק את הנושא אל מול 
 המקור בו נטען ששולם החוב.

לאחר בחינת המקרה, באם קיים חשד למעשה פלילי של זיוף, המקרה יועבר לבחינת מחלקת הביטחון/ המחלקה 
 נה במשטרה.הגשת תלושם המשפטית, ל

 
 

 ציוד וכלי עבודה ברשות הגובה .8
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עובד גבייה המתנייד ברגל יישא איתו ציוד וכלי עבודה מתאימים לצורך אכיפת הגביה: ניתוק חשמל במונה ישיר 
"ציוד וכלי  – 733-104-012-002בהתאם למפורט בנוהל הרשת הארצית  -חד פזי וניתוק בנתיך מתברג חד ותלת פזי 

 ים לטיפול במוני חשמל לחיבור ישיר ללא הפסקת מתח.עבודה המיועד
 

 
  אופן הטיפול בלקוחות עסקיים חייבים . 9
 

 כללי  9.1
 

של הלקוחות  לאור רגישות לניתוק אספקת החשמל והנזק הצפוי בשל כך, נדרש טיפול המותאם לצרכיהם 
 בנושא גביית חובות והודעות לפני ניתוק". העסקיים

 .במערכת שוב"ל כ"חיוניות אספקה"ן מסומכל  לקוח עסקי  
 עשהיצעד חריג, ו והנ בהליכי אכיפת הגבייה ללקוחות עסקיים האספקה ניתוקשל אמצעי יודגש כי השימוש ב 

 ., נכשלוהלקוחאצל  בכיריםפניות לגורמים  כגון:ת החוב, יילגב שהאמצעים האחריםלאחר רק 
 

 גורמים מטפלים  9.2
 

יה ללקוחות עסקיים, הנו באחריות מחלקות הגבייה במחוזות, או מנהלי הטיפול בנושאי אכיפת הגבי 
. החלטה על ניתוק לקוח עסקי )או חלק , בשיתוף פעולה עם מנהל תיק הלקוח, במידת הצורךהאזורים

מחצריו/מאתריו( הנה באחריות סגני מנהלי המחוז לשירות לקוחות, או מי שימונה מטעמם לנושא זה. יש 
מחלקות/יחידות הלקוחות העסקיים על כל החלטה לנתק לקוח עסקי, אשר יסייעו בנושא ליידע את מנהלי 

 במידת הצורך.
 

 דרכי פעולה להקטנת חובות לקוחות עסקיים   9.3
 

על מנת להקטין ככל האפשר חובות לקוחות עסקיים, על מחלקות הגבייה/ מנהלי האזורים בכל מחוז ומחוז,  
 ול בלקוחות עסקיים במחוז כדלקמן:ונים על הטיפלבדוק ולבצע תוך תיאום עם הממ

לגבי לקוחות המשלמים באמצעות הוראת קבע בבנק, יש לבדוק אם כל אתרי הלקוח נכללים בהסדר  -
כך, ולפעול להכללת כל אתרי הלקוח בהסדר -הוראת קבע, במידה ולא, יש ליידע את הלקוח העסקי על

 הוראת הקבע.

 להסדר תשלומים באמצעות הוראת קבע בבנק.יש לעודד לקוחות עסקיים להצטרף  -
 , וכן מספרי טלפון/פקס/נייד של אנשי מפתח.יש לטייב כתובת לגבייה אצל כל הלקוחות העסקיים -

יש לבדוק דו"ח חובות לקוחות עסקיים מידי חודש, ולהתריע מידית על  מקרים בעייתיים בפני סגן מנהל  -
פני מספר מחוזות, יש לידע  בנושא  את  מנהלת -ח פרוש עלהמחוז לשירות לקוחות. במידה והלקוח הנו לקו

 המחלקה ללקוחות עסקיים ופתוח שווקים.  

ממקורות המידע של החברה, או  שוי להצביע על לקוח עסקי בקשיים,יש לבדוק באופן שוטף, מידע הע -
 שלחברה קשר עמם.

 

 

 בקשיים לקוח עסקימידע העשוי להצביע על   9.4
 

 שעיסוקו מתן מידע בדבר איתנות פיננסית של חברות, עמו התקשרה החברה לצורך כך.מידע מנותן שרות  -
 יזיה, עיתונות.וומידע מכלי תקשורת: רדיו, טל -
 .(פריסת תשלומיםל )לדוגמא: בקשה פניית הלקוח  -
 מידע פנימי מעובדי החברה, לדוגמה מקוראי מונים, גובים על מצב בית העסק בשטח.  -
 ימים לערעור. 14קוחות שהוכרז על חשבונותיהם כמוגבלים, תוך מתן מידע מבנק ישראל על ל -
 .אי כיבוד הוראות קבע -
 .מידע ממחלקת תשלומים לספקים -
 מידע המועבר למחוזות מאגף שירות לקוחות. -
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 העברת מידע לגורמים המטפלים  9.5
 

מחוז, מחלקות ב אחר , עובדבה,  גולעיל, ובכלל זה: קורא מונים 8.4 כל עובד שמגיע אליו מידע כאמור בסעיף  
גורם סגן מנהל המחוז לשירות לקוחות או למשפטיות, מחלקת תשלומים לספקים וגזברות, יעביר את המידע ל

. הגורם המטפל יעביר את המידע שהתקבל לידיו לכל הגורמים המטפלים ידו לטיפול בנושא-שמונה על
ולמחלקה ללקוחות עסקיים ופתוח שווקים פים במחוזות האחרים בחברה, עם העתק למחלקת צרכנות ותערי

 .שירות לקוחותבאגף 
 

 הטיפול בגביית חוב של לקוח עסקי   9.6
 

 טיפול בגביית חוב של לקוח עסקי שלא נמצא בהליכי פירוק  9.6.1
 

לקוח אשר הוראת הקבע שלו חזרה פעמיים ברציפות, תופסק הגבייה בהסדר הוראת הקבע. אם סיבת 
ם נובעת מחסימת החשבון, תופסק הגבייה בהסדר הוראת הקבע לאחר שחזרה פעם אי כיבוד התשלו

 אחת.
  
הסדרי תשלום מיוחדים עם לקוחות עסקיים החורגים מהאמור לעיל )כגון הסדרים שאינם חד פעמיים  

ידי סגן מנהל המחוז לשירות לקוחות או מי שימונה מטעמו -לרבות הסדרים ארוכי טווח(, ייעשו על
ה, יערכו בכתב, ויוזרמו למערכות הצרכנות הרלבנטיות. בנוסף, קיומם של הסדרים אלה יועבר לנושא ז

אל מנהלת המחלקה ללקוחות עסקיים ופתוח שווקים שבאגף שירות לקוחות שבאחריותה ליידע את 
 מנהל האגף על קיומם.

 
  טיפול בגביית חוב של לקוח עסקי שנכנס להליכי פירוק  9.6.2

 
חוב של לקוח עסקי חד אתרי, או רב אתרי במחוז אחד בלבד, יהיה באחריות סגן מנהל  טיפול בגביית

המחוז לשירות לקוחות או מי שימונה מטעמו. כאשר מדובר בלקוח,  אשר אתריו פרוסים על יותר 
ממחוז אחד, יחליט סגן מנהל אגף שירות לקוחות )או מי שימונה מטעמו לטיפול בנושא(, אם  הטיפול 

החוב יתבצע באופן ארצי או מחוזי. במידה ויוחלט על טיפול ארצי, יקבע סגן מנהל אגף שירות בגביית 
לקוחות )או מי שימונה מטעמו לטיפול בנושא(, מי מבין הגורמים המטפלים במחוזות ירכז את הטיפול 

 בגביית החובות מול המפרק/נאמן/כונס/מנהל מיוחד )להלן: "מפרק"( של הלקוח העסקי.
 בגביית החוב יכלול: הטיפול 

ספקת החשמל לחצרי הלקוח. במידה שהמפרק אפנייה למפרק ועריכת בירור איתו בנוגע להמשך  -
יש להעביר את האספקה על שמו. במידה שהמפרק אינו מעוניין , מעוניין בהמשך אספקת החשמל

 בהעברת האספקה, יש לבצע ניתוק אספקה.

כך תהיה באחריות סגן -פר ימים. ההחלטה עלהפקת חשבונות ללקוח מידי שבועיים/שבוע/מס -
מנהל המחוז לשירות לקוחות או מי שימונה מטעמו. יש להקפיד על אחידות בקביעת המועד 
להפקת החשבונות הנ"ל וזאת ככל שניתן במסגרת הנסיבות הנתונות ובהתחשב במועדים שנקבעו 

 ידי החברה ללקוחות דומים במצבים דומים בעבר.-על

 וב.הגשת הוכחת ח -

השתתפות בדיוני בית משפט, תוך תיאום עם  -השתתפות באסיפת נושים ובמקרה הצורך -
 היועצים המשפטיים של המחוזות הרלבנטיים.

בהליך אשר  -ידי בית המשפט-פי ההסדר שאושר על-סיום הטיפול בגביית החוב או חלק ממנו, על -
יש להחזיר בסיום  -פעילותובסופו הלקוח חוזר לפעילות, להבדיל מהליך בו הלקוח מפסיק את 

 שם הלקוח. לעההליך את האספקה 

סיום התהליך במקרה של לקוח החוזר לפעילות  ומעבר להגשת חשבונות רגילים, ייעשה בהתאם  -
 להחלטת סגן מנהל המחוז לשירות לקוחות, תוך תיאום עם הגורמים המטפלים במחוזות.

שמונה לטפל בגביית החוב לכל הגורמים  ידי מי-המידע הקשור בטיפול בגביית החוב יועבר על -
 הרלבנטיים במחוזות, לדובר/דוברי המחוזות הרלבנטיים ויכלול הנחיות מפורטות לטיפול.

 
 פני מספר מחוזות )או חלק מחצריו/מאתריו(-ניתוק לקוח עסקי הפרוש על  9.6.3
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רושים על פני מספר פני מספר מחוזות, או חלק מחצריו/מאתריו הפ-כל ניתוק לקוח עסקי הפרוש על

שבאגף שירות לקוחות קודם  מחוזות, מחייב יידוע מנהלת המחלקה ללקוחות עסקיים ופתוח שווקים
לניתוק, ויבוצע רק באישור סגני מנהלי המחוזות לשירות לקוחות הרלבנטיים ויידוע דובר/דוברי המחוז 

ח, לסיכויי החברה לגבות את הרלבנטיים. ההחלטה לגבי הניתוק תתייחס לאיתנות הפיננסית של הלקו
 החוב, ולמספר וגיל החשבונות שלא נפרעו.

 

 תיעוד הפעילויות מול לקוח  עסקי שנכנס  להליכי פירוק   9.6.4
 

ת המבוצעות מול את כל הפעילויו  CRM -הגורמים הרלבנטיים במחוזות נדרשים לתעד במערכת ה 
 להליכי פירוק. לקוח עסקי שנכנס
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 אמפר 10ללקוח על התקנת נתיך נספח א' : הודעה 

 
 

 שירות לקוחותאגף 
 לשירות לקוחותמשרד הסגן 

 מחוז _____________
 
 

___________ 
 נבקש תשומת לבך להודעה זו    ___________
___________ 

 
 
 

 לקוח נכבד,
 
 

 חובך בגין חשמלהנדון : 
 

ו אליך, הרי שבגין חובך לחברת מאחר שלא פרעת את חשבון החשמל שנשלח אליך, ולאחר ההודעות שנשלח
החשמל כפי שתיווכח מטופס ההתראה המצורף בזה, ובהתאם לדין, היה עלינו לנתק את אספקת החשמל 

 לדירתך.
 

 יחד עם זאת, כדי למזער עד כמה שניתן את אי הנעימות הכרוכה בהפסקת חשמל,
 

שמל שלך, והוא עומד לא ניתקנו את האספקה במלואה אלא הגבלנו את יכולת השימוש במתקן הח
 אמפר בלבד. 10עכשיו על 

 
 מספיק למקרר ותאורה בלבד. -זרם זה 

 
 אין להפעיל מכשיר חשמלי נוסף, שכן הפעלתו תגרום להפסקת חשמל כללית בכל הדירה.

 

 חיבור חשמל במקרה זה, יתאפשר רק לאחר תשלום החוב.
 

שלם ל( ו103ידית למשרדנו )מוקד להתקשר מי וכים באמור לעיל, נבקשךכדי למנוע אי נעימות ומגבלות הכר
 את חובך.

 

 .במלואהבמידה שלא תסדיר חובך לחברת החשמל, תנותק אספקת החשמל לדירתך 
 

 לשירותך בכל עת,
 
 
 

 בברכה,
_________ 

 
 לשירות לקוחותסגן מנהל המחוז 
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 ינו שלוהמשלם בטעות חשבון השייך למקום צרכנות שאלקוח נוסח הצהרה ל' : נספח ב

 
 
 

 חברת החשמל לישראל בע"מ
 
 
 

 ה צ ה ר ה 
 
 

 ........הלקוחהנני מצהיר בזאת, כי שילמתי בטעות את חשבון החשמל של 

 ..........ע"ס ...........ש"ח בתאריך .......... חשבון חוזהמס' 

 

 ידי בטעות לאחר שחשבתי בתום לב כי אני משלם את חשבון החשמל שלי.-התשלום בוצע על

 

 אני מצהיר בזה כי קיבלתי את סכום החשבון הנ"ל מחברת החשמל לישראל בע"מ 

 ביום ............

 
 
 
   שם      
 
   חוזה חשבון מס'      
 
    ת"ז      
 
    כתובת      
 
    חתימה      

 
 
 

מצ"ב צילום תעודה מזהה.
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 נספח ג' : הצהרה על שימוש במכשיר רפואי חיוני
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 מכתב התראה ללקוח טרם העברת חוב בין בני זוגנספח ד' : 
 
 

 תאריך: ____________

 :לכבוד

______________________________________________ 

 )כתובת מקום צרכנות( 

_____________________________________________ 

 )כתובת משלוח חשבון(

 

 העברת חוב בין בני זוג טרם התראה  :הנדון

 

ברת החשמל פועלת בהתאם לאמות המידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק כידוע, ח .1
 . 1996 –שירות חיוני שהותקנו ונקבעו מכוחו של חוק משק החשמל, התשנ"ו 

)ג( אחראי הצרכן הרשום לתשלום בעבור שירותי החשמל הניתנים למקום 19בהתאם לאמור באמת מידה 
 שמל. הצרכנות על ידי חברת הח

)ד( במקרה וצרכן נותר חייב בחובות כלפי ספק השירות החיוני )חברת 19בנוסף, ועל פי הקבוע באמת מידה 
 החשמל(, רשאית החברה לכלול את חובו בחשבון צריכה אחר של אותו צרכן. 

 

הרינו להביא לידיעתך כי בהתאם למידע הרשום במערכות החברה, קיים חוב שטרם שולם בחשבון חוזה  .2
ספרו ________________ הרשום על שם בן/בת זוגך מר/גב' ___________________ במקום שמ

 הצרכנות שכתובתו _____________________ )להלן: "מקום הצרכנות הנוסף"(.  
 
 

לאור האמור באמות המידה שלעיל, ומכוח קיומה של "חזקת שיתוף" בין בני זוג שהוכרה בדין גם לעניין  .3

מיום הוצאת מענה  ימים 14בתוך הודיעך כי באם לא יוסדר החוב האמור לחברת החשמל חובות, הרינו ל
הרשום במקום הצרכנות יועבר החוב הרשום על שם בן/בת זוגך שבמקום הצרכנות הנוסף לחשבונך זה, 

שבכתובת __________________ )יש לציין כאן את הכתובת של בן/בת הזוג אליו/אליה נשלח המכתב 
 בראש מכתב זה(. והמופיע 

 
 

 או/ו( www.iec.co.il) החברה של האינטרנט אתר לקבלת מידע נוסף ובירורים בנושא באפשרותך לפנות דרך .4
 .   103 לנציגי השרות של חברת החשמל במוקד פנייה באמצעות

 

 ,בברכה

__________________ 
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