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 ____________________) הממחה(שם הצרכן הרשום  מ"חברת החשמל לישראל בע: אל
 ____________________פ                                "ח/ז"ת     
 ____________________כתובת מקום הצרכנות               
 ____________________מספר חוזה צריכה                     
      ____________________   טלפוןמספר     

 
 

 טורבינות רוח/ הסכם למערכות פוטו וולטאיות קטנות–המחאת זכות : הנדון
 

בהתאם לחוק המחאת חיובים ) הנמחה (________________ להודיעכם כי המחאתי על דרך השעבוד לי הרינ
על פי ההסכם , לי מכם בעתידאו שיגיעו /את מלוא זכויותיי לקבלת הכספים המגיעים ו, 1969-ט"התשכ

 ").ההסכם: "להלן(______ טורבינות רוח מיום /בינינו למערכות פוטו וולטאיות קטנות
 

 .בלבד) הנמחה(___________ ל ל "לשלם את הכספים הנ לפיכך הנני מורה לכם בזה
 

ספר יבוצע התשלום על ידי זיכוי חשבון מ, אחרת) הנמחה(____________ כל עוד לא יורה לכם 
ש "ע_________, שכתובתו __________, של בנק ________ בסניף __________ 

ובהתאם להוראות אמות המידה של , למעט במקרה של החלפת צרכנים____________________,
 .טורבינות רוח/הרלוונטיות להמחאת זכות בהסכם פוטו וולטאי,  חשמל–הרשות לשירותים ציבוריים 

 
ואין בה כדי לפגוע בזכויות או בטענות , ברת התשלום כדי לגרוע מכל הוראה בהסכםידוע לי כי אין בהע

 .לרבות זכות סיום מוקדם של ההסכם, י דין"או עפ/שיהיו לכם לפי ההסכם ו
 

כי יש , בכתב יד ברור, שאגיש לחברת החשמל, הנני מתחייב לציין על גבי כל חשבונית הנובעת מההסכם
במקרה בו הנני זכאי או שאהיה זכאי , בנוסף לאמור לעיל. חאת הזכותלשלם את הכספים בהתאם להמ

הנני מתחייב לציין על גבי כל , לקבל כספים מחברת החשמל מכל סיבה שאינה נובעת מההסכם שבנדון
ידוע לי כי . את שם ההסכם לפיו מוגשת החשבונית, בכתב יד ברור, חשבונית שאגיש לחברת החשמל

 .על גבי חשבונית שאגיש לכם, בגין טעות בציון האמור לעילות חברתכם לא תשא בכל אחרי
 

לפי , לכםהנני מתחייב להחזירם ,  שהם כולם או בחלקם שולמו בטעות או שלא כדין, כספיםתשלמו ליאם 
 . הראשונהכםדרישת

 
 :ולראיה  באתי  על  החתום

 
 )הממחה(רשום              הצרכן ה              תאריך                        

 
_______________                _____________________________ 

 )פ"ח/ז"ת, חתימת מורשה חתימה וחותמת, שם(
============================================================= 

     הנמחה
       ______________________________ 

___________________________   ______________________________ 
 אנשי קשר /י טלפון של איש/ ומספר,כתובת, שם                                  )חותמת, חתימת מורשי חתימה, שם(

 .לעניין המחאת זכות זו
============================================================= 

 
 אישור חברת החשמל

 
 .ל ונפעל על פי האמור בה" ההוראה הנהרינו מאשרים קבלת

 
,  חשמל–לנוחותכם ולידיעתכם מצורפות עיקרן של הוראות אמות המידה של הרשות לשירותים ציבוריים 

מקרה של פרסום הוראה בכל . טורבינות רוח/הרלוונטיות להמחאת זכות בהסכם פוטו וולטאי, שבתוקף
, על המחאת זכות זותחולנה ,  לחשמל-י הרשות לשירותים ציבוריים"או עדכון אמות המידה ע/חדשה ו

 .הוראות והחלטות אמות המידה המעודכנות
 

   __________________תאריך   ________________________ חתימה 
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 - להמחאת הזכותנספח

 )הרשות לחשמל( חשמל -ירותים ציבורייםהוראות אמות המידה של הרשות לש

 

מאפשרת חברת החשמל לצרכן להעביר אליה כתב הוראה בלתי , בהתאם להוראות הרשות לחשמל .1

, לקבלת תשלומים המגיעים לו) לרבות על דרך שיעבוד תזרים מזומנים(חוזרת להמחאת זכויותיו 

 על המחאת .ורבינות רוחט/בגין ייצור חשמל בהתאם להסדרה למתקנים פוטו וולטאים קטנים

 .הזכות חלות הוראות אמות המידה

 .מהתשלומים בגין ייצור החשמל, חברת החשמל לא תקזז את חובות הצרכן בגין צריכת החשמל .2

או בכל מקרה אחר בו הדבר הותר לה , במקרה בו הצרכן לא ישלם חשבונותיו בגין צריכת החשמל .3

לא .  החשמל לנתק את אספקת החשמל לנכסרשאית חברת, או על פי כל דין/על פי ההסכם ו

 גם חדל,  במקרה בו נותקה אספקת החשמל,לכן". אי בודד"יתאפשר מצב בו המתקן עובד כ

במקרה בו עילת הניתוק תהא אי תשלום  .מפסיק התשלום בגין הייצור, ולפיכך,  במתקןהייצור

" ה לפני ניתוק התרא-לוםתזכורת לתש"תשלח חברת החשמל העתק ממכתב ה, חשבון החשמל

מובהר כי אין בהוראה זו כדי להשית אחריות כלשהי על חברת . גם אל הנמחה, שלח אל הצרכןישי

מעשה או מחדל שעשויים להיגרם לנמחה או , החשמל כלפי הנמחה או מי מטעמו בגין כל תוצאה

 .או בגין ניתוק מקום הצרכנות/אחר בשל משלוח ההתראה ו' לצד ג

רישום מקום הצרכנות על (=ניתן לבצע החלפת צרכנים במקום הצרכנות , כמו בכל מקום צרכנות .4

שהינו (על פי פניה של הצרכן היוצא , החלפת צרכנים מבוצעת באופן מיידי, ככלל). שם צרכן חדש

או על פי פניה , )הצרכן הנכנס(או על פי פניה של הצרכן המעוניין להיכנס לנכס , )הממחה בענייננו

, חברת החשמל תבצע את החלפת הצרכנים, על פי הוראות הרשות לחשמל. משותפת של שניהם

לאחר ביצוע החלפת הצרכנים הזכאות ). הממחה( סיום ההסכם עם הצרכן היוצא -ומשמעותה

יחד ). לאחר שחתם על הסכם מול חברת החשמל(לקבלת כספים בגין הייצור עוברת לצרכן הנכנס 

חשמל ביחד עם לפנות אל חברת ה,  יום45ק זמן של עומד לרשותו של הצרכן היוצא פר, עם זאת

. הסבה או המרה של כתב ההוראה, בהודעה על ביטול, )מוטב ההוראה(הצרכן הנכנס והנמחה 

אשר חתם , ימשיך הסדר התשלומים עם הצרכן הנכנס, במקרה בו לא תינתן הודעה כאמור לעיל

 .על הסכם מול חברת החשמל
 

 

תחולנה , י הרשות לחשמל"או עדכון אמות המידה ע/פרסום הוראה חדשה ומובהר בזאת כי בכל מקרה של 

  .או אמות המידה המעודכנות/הוראות ההחלטה ו
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


