
 
 

 __________תאריך: 

 '                                                                                                                    לכב
 "(חברת החשמל)להלן: " חברת החשמל לישראל בע"מ

 

 

 ברת החשמלהצהרת לקוח לגבי קרבה לעובדי ח הנדון:

 

הנני המבקש בבקשה זו מצהיר ומאשר כי בן/בת הזוג שלי**, או מי מהוריי** אינו מועסק/גמלאי בחברת 

 "(.החברההחשמל לישראל בע"מ )להלן: "

 

ידוע לי כי חל איסור מוחלט על כל עובדי החברה )בין הקבועים ובין הארעיים לסוגיהם ובין המועסקים 

(, וכן על תאגיד 21בחוזה אישי, עובדי וועד/מחוג וכו'( וגמלאי החברה וכן על קרוביהם )בן/בת זוג, ילד עד גיל 

 -ת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטושבבעלותם ו/או בשליטתם ו/או ניהולם*** של מי מהנ"ל, להתקין מערכ

וולטאית/רוח -קו"ט( ו/או מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 100וולטאית/רוח קטנה )בהספק של עד 

אחרת ו/או בכל טכנולוגיה אחרת ובכל הספק שהוא, בנכסים שבבעלותם ו/או בחזקתם ובמקומות צרכנות 

 רשות החשמל.מונחים אלה באמות המידה של  שבהם הם בגדר "צרכן רשום" ו/או "צרכן" )כמשמעות

 

טורבינת וולטאית/-הנני מצהיר כי ידוע לי שהחברה הסכימה לטפל בבקשה שהגשתי לשילוב המערכת הפוטו

רוח ברשת החשמל על סמך ההצהרה וההתחייבות הנ"ל וידוע לי כי היה ויתברר כי ההצהרה הנ"ל אינה 

וך הוצאתה ת החברה להפסיק הטיפול בבקשה בכל עת, תנכונה ו/או שלמה ו/או מדוייקת, תהא רשאי

ו/או לנתק המערכת מהרשת )ככל שחוברה(, מבלי שיהיו לי כל טענות  רשות החשמלמהמכסה המאושרת ע"י 

ו/או תביעות לחברה בקשר לפעולתה כאמור וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי כל 

 דין, בנסיבות כאמור.

 

 בן/בת זוג, לרבות הידוע/ה בציבור. -זו * בהצהרה 

 .21לילד/ ה עד גיל   ** רלוונטי

  - 1968"שליטה" כמשמעותה בחוק ניירות ערך התשכ"ח  - ***בהצהרה זו 

היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או  -"שליטה" 
שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסויים משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם 

 של אמצעי השליטה בתאגיד;

 כל אחד מאלה: -"אמצעי שליטה", בתאגיד 

 זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;   (1)

 הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי;   (2)

 
  - 1999-נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט  –מנהל בתאגיד 

מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד  –"נושא משרה" 

 כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי

 

 

 חתימת הלקוח: _____________________

 

 ום בלבד. ל בעל החוזה הרשתהיה שהחתימה  –לתשומת לב 

 


