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שלוםרב,

 וניתוקים אשראי הסדרת בנושא מידההלשינויים באמות  "פורום החשמל"הנדון: התייחסות 

 אנו מתכבדים בזאת שבנדוןלהגיש בנושא המידה אמות לטיוטת התייחסותנו את פורום"בשם

-הרווחהאגף)הכוללתאתתושביהעירחיפה,העונישרשרתלהתרתחיפהשותפותבוחברים,"חשמלה

חיפהעיריית חיפה(, והבריאותבאוניברסיטת הרווחה למדעי ,אדםהזכויותלמעןרבניםוהפקולטה

פועלו,אביב-תלבאוניברסיטתאדםלזכויותוהקליניקהבישראלהאזרחלזכויותהאגודה אשר

.מקומילשלטוןהארציהמרכזעםפעולהפיבשיתו

,ישואישהאשכלאמונהמתוך,ישראלבמדינתיסודכזכותהחשמלאתלקדםפועל"החשמלפורום"

לשם.בכבודולקיוםהבסיסייםלצורכיהםחשמלשללאספקהזכאיםיהיו,במצבםהכלכליתלותבלא

שליסודיולשינויבזכותחוקיתלהכרהוהמשפטיהציבוריבמישורפועלהחשמלפורום,זומטרההשגת

החשמלבמשקהממשלהמדיניות היתרבין. החשמלמחירילהורדתפועלהפורום, מעגלהרחבת,

.מחשמלתושביםניתוקולמניעתלהנחותהזכאים

:להלן התייחסותנו

 הקדמה

,באמצעות(החשמל רשותחשמל)להלן:–לרשותלשירותיםציבורייםראשונהפנינול2014ביולי .1

תל באוניברסיטת אדם לזכויות האזרח-הקליניקה לזכויות והאגודה אביב בבקשהבישראל,

 מידה אמות להסדרת או הגבלה בכלליבנושא שיעמדו כך חוב בשל החשמל אספקת של ניתוק

לשםקיוםוזאתלאורמעמדהשלהזכותלחשמלוחיוניותהשלאספקתהחשמל,המשפטהציבורי

 1.שלהצרכניםוהצרכניותבכבודובבריאות

,בפנייתנו .2 כי טענו במהותייםהיבטים מוסדרים אינם חשמל אספקת ובבהגבלת אמותתקנות

(.י"חח:המידהוישלהםביטוימצומצםביותרבנהליםפנימייםשלחברתהחשמללישראל)להלן

עלשר ולכןבנסיבותאלופעולתניתוקיהחשמלכיוםנעשיתבהעדרמקורסמכותמספקכןטענוכי

ו התשתיות החשמל ורשות התקנות לתיקון מפורשותלפעול הוראות שיכללו כך המידה, אמות

 .1996-בעניין,כנדרשבחוקמשקהחשמל,התשנ"ו

 .3 פנייתנו, להוזמנובעקבות פגישה ביום ראש4.8.14שהתקיימה יוסף, מירב גב' צרכנותאגףעם

 .עלעמדתנוהעקרוניתבפירוטחזרנו,במהלכההחשמלברשותציבורופניות

                                                           
1
 .1נספח מס' מצורףומסומן29.7.2014מכתבנומיום
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 .4 פגישה, סיכום מכתב יוסף גב' הוציאה פגישתנו לאחר כי ציינה לסייעהצדדיםכל"...מטרתבו

לצרכנים תוךחובותיהםתמורתולשלםבכבודלהתקיים,חשבונותיהםבתשלוםהמתקשים,

שייבחן היתרבין, מערךבסיסעל"חשמלניתוק"ו"מראשמונהתשלום"הגבייהבכליהשימוש,

 2".וקריטריוניםתהליכיםשלושקוףמובנה

עקרונותשלדעתנוראויכייעמדולנגדעיניהרשותבבואהלנסחאמותשורהשלהצענובמענהלכך, .5

כאמור. וקריטריונים ובראשונה,3מידה שעמדנובראש כך שבחובהולרשעל סמכות החשמל ת

עוד.אספקתהחשמללקבועאמותמידהמפורטותשיתוואתשיקולדעתחח"ילניתוקוהגבלהשל

כי איסורטענו לקבוע לוחובלגבייתככליהחשמלאספקתצמצוםאוניתוקעליש שאין למי

מספקים כלכליים אמצעים במקום זאתולהשתמש מידתיים גביה באמצעי שעומדיםאחרים

לצורךגבייתחובותשכןהדבראינומתבצעבמת"מחח"ילהשתמשישלאסורעלכילרשותחח"י;

סמכותב ; ישכי התראהסבירלקבוע יהיהלנקוטבאמצעיהליך ניתן סכוםשרקמעליו ולקבוע

ישלהקיםועדותחריגיםכיישלהגדירבבירורקבוצותאוכלוסייהחסינותמפניניתוק;כיגבייה;

אשריפעלובשקיפותוידונובמקריםשלצרכניםשלאנופליםבגדרהאוכלוסיותהחסינותאךעקב

 ניתוק; מפני להגנה זכאים לצרכן אחרות אישיות נסיבות ו/או כלכלית מצוקה יש לאפשרכי

;ערעלהחלטהבעניינםלצרכניםלער ישלקבועחובתשקיפותופרסוםהנהליםלציבורבאופןכי

.הנגישלאוכלוסיותשונות;ועוד

מאזעמדנובקשר4.כיהרשותלומדתאתהערותינוהשיבהגב'יוסףבקצרהלמכתבנו6.10.14ביום .6

החשמל רשות עם יוסףבאמצעות,רציף גב' בהתקדמות והתעדכנו המידה.העבודה, אמות על

ל התקופה כל לידיעתאורך שלהבאנו יוסףה גב' פרטניים הנמצאיםמקרים טיפולנו,תחת

בזכויותהיסודשלהצרכניםהמוחלשיםביותר.בחלקהמדגימיםכיצדהמצבהנוכחימוביללפגיעה

אולםמדוברהיהבפתרון יוסףהביאהלפתרון, רקהתערבותהשלגב' ונקודתיחלקימהמקרים,

 בלבד.

2015באוגוסט .7 הראשונה, אתאמותהמידהבהתאםבמסגרתהשנהלאחרפנייתנו לתקן ביקשנו

ושלדרי הדיןת לנו, בישרה על יוסף גב' אודות והמועד המידה אמות טיוטת לשליחתפרסום

 בכתב.התייחסויותהציבור

שלההמידהלהידרשלנושאבכובדראשולתקןאתאמותרשותהחשמלהחלטתעלאנומברכים .8

אשרב אינהמשגת. והסדרתחובותלצרכניםשידן החשמל עםזאת,לניתוקי המידה  אמות יחד

לאלפי משפחות בישראל המנותקות מחשמל או עומדות בפני הולם  פתרוןלא מעניקות מוצעותה

 בתנאי עומדת לאאמות המידה המוצעות , איום הניתוק בשל מצב בריאותי ו/או כלכלי. לעמדתנו

 .ובדרישות הדין החשמל משק חוק

 :בפירוט הדברים יובאו להלן

 לא מהותיותהן שכן אמות המידה המוצעות  ללא מקור סמכות מספק יתבצעוניתוקי החשמל  (1)

 .9 באופן שונות אינן המוצעות המידה הקיימותמשמעותיאמות המידה המידהמאמות אמות .

 המוצעות גם בעיקרן ניתוק,הן לפני ההתראה ולפרוצדורת הזמנים ללוח מתייחסות טכניות,

                                                           
2
 .2נספח מס' מצורףומסומן12.8.15מכתבהשלגב'מירביוסףמיום
3
 .3נספח מס' מצורףומסומן28.9.2014מכתבנומיום
4
 .4נספח מס' מצורףומסומן6.10.14מכתבהשלגב'מירביוסףמיום



 
 

 

3 
 

המשתייכים אלה בפרט החייבים, זכויות על השפעה להם שיש מהותיים מהיבטים ומתעלמות

כגוןאופןהפעלתשיקולהדעתשלחח"יבהחלטהעלהגבלהאועלניתוק,לאוכלוסיותמוחלשות,

אופןהטיפולבמקריםחריגיםוסייגיםלה לניתוקהחשמל. בכךגבלהאו המוצעותהמידהאמות,

 .הניתוקלפעולתמספקהסמכהמקורמהוותאינןולפיכךהמסמיךהחוקלדרישתעונותאינן

 .10 מידה אמות לקבוע החשמל רשות חובת מהותיות חח"י של הדעת שיקול את נלמדתשיתוו

לחוקמשקהחשמל17סעיףמפרשנות הקובע)ד( , עלרשותהחשמל לפיהןאמותמידהלקבועכי

 5.צרכןבעלחובמרשתהחשמלאולהגבילהחיבורהחשמללנתקחברתתהארשאית

מים,כמוחשמל,זירהשווהמחוקהמים.גניתןללמודעלחשיבותןשלאמותמידהמהותיותגםכ .11

הזכות יסוד. הזכותלחשמל,למיםהואמצרך כמו ביתהמשפט., ידי גםבמקרהזה,6הוכרהעל

,ונקבע2001-יוב,התשס"אלאחררפורמהבמשקהמים,תוקןהחוקהמסדיר,חוקתאגידימיםוב

)להלן וביוב הרשותהממשלתיתלמים כי צרכניםמזרםהמים רשות:בו לניתוק כללים תקבע )

עתירותלבג"ץבשםהאגודהלזכויות ועלכךהוגשו רשותהמיםלאקבעהכלליםכנדרש, המים.

סייעבג"ץ7ים.האזרח,הקליניקהלזכויותאדםבת"אוצרכניםמעוטיהכנסה,שנפגעומניתוקימ

.23.3.15בדרבוןהמדינהלהשליםקביעתהכלליםואלופורסמוביום

הםדוגמאלאמותמידהמהותיות2015-ה"התשע(,מיםאספקתניתוק)וביובמיםתאגידיכללי .12

תוקזרםהמים.כברמסעיףהמטרהניתןלראותאתהאיזוןשערכהרשותהמים,באישורועדתילנ

 ביןהצורךלנתקמיםבמקריםמסוימיםלזכויותהצרכנים:הכלכלהשלהכנסת,

 "מטרותיהםשלכלליםאלההן:

מים(1) אספקת ניתוק פעולת לביצוע והתנאים המקרים את להסדיר
אךלא צרכנים, להבטחתתשלוםחשבונותצריכהשוטפיםשל כאמצעי

כאמצעילגבייתחובותעבר;

(2) ינותק לא ביתי צרכן כי אילהבטיח בשל המים תשלום-מאספקת
חובו,אלאאםכןאישרזאתמנהלהרשות,בהתאםלכלליםאלה;

להבטיחשחברהתעשהשימושבסמכותהלבצעפעולתניתוקאספקת(3)
בחינת תוך בצרכן, הפגיעה צמצום תוך הרשות, מנהל באישור מים
זה כלליםאלהובכלל האפשרותלעשותשימושבאמצעיםחלופייםלפי
בסוג בהתחשב המים, שירותי לחיוניותםשל לב ובשים תשלום, הסדר

הנכס,השירותיםהניתניםבווהיקףהפגיעההצפויהלהיגרםלצרכן".

 .13 היתר, בין המים מזרם צרכן ניתוק על מפורש איסורהכלליםכוללים, תאגיד5)סעיף לכללים(.

₪1000מיםשירצהלנתקצרכןצריךלבקשאישורמיוחדולעמודבתנאיםברורים:החובהואמעל

לשלםעבורהחובורק הצרכן היהעל בו ישזכותאםטרםחלפהשנהמהמועדהאחרון לצרכן .

לו לפנות חייב התאגיד מכן ולאחר המים, תאגיד בפני ברשוטיעון מיוחדת לאשרעדה המים, ות

 מהםשאחד,החברתייםהשירותיםבתחוםמומחיותבעליציבורנציגישניישבובוועדההניתוק.

כלכלתבתחוםניסיוןבעלציבורנציג;הסוציאלייםהעובדיםבחוקכהגדרתוסוציאליעובד

בפניותבטיפולניסיוןבעלהממשלתיתהרשותנציג;הכנסהמבחניבעריכתזהובכללהמשפחה

ועדה.שלוםמשפטביתשלשופטלשמשהכשירמשפטןשהוא,הממשלתיתהרשותונציג;הציבור

                                                           
5
אתלבצעשלאאוהשירותאתלתתשלאחיונישירותספקרשיוןבעלרשאייהיהשלפיהןמידהאמותתקבעהרשות"

כללפיבעדםהתשלומיםהרשיוןלבעלשולמולאאם,להגבילםאולעכבם,להפסיקם,זהחוקלפיחייבהואשבהםהרכישה
 ".כדיןהרכישהלביצועאוהשירותלמתןהתנאיםנתקיימולאאודין

6
 אבו9535/06(;ע"א2002)909,899(3נו)ד"פ,לוי' נ עבודה כפר פוריה5545/33א"ר'עעלזכותהמיםבמשפטהישראלי

 (.5.6.11)פס"דמיוםהמים נציב' נ מסאעד
 מים תאגיד' נ שנער1326/13(;בג"ץ4.5.2015)החלטהמיוםמזרחי נ' הרשות הממשלתית למים ולביוב671/13ץ"בג7

 (.4.5.2015)החלטהמיום 'ואח מ"בע רמלה
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זורשאיתלבחוןביןהיתראתמצבוהכלכלישלהחייב.להלןתרשיםזרימהשלתהליךניתוקמים

 לפיהכלליםהחדשים:

  

  

לניתוק .14 כללים ולאשר לבחון חובתה את פירשה המדוכה על שישבה הכלכלה ועדת כן, כי הנה

 כלומר טוענים, שאנו מה עם אחד בקנה העולה באופן ממים ולא–צרכנים מהותיים ככללים

הכולליםאףקביעהנורמטיביתחשובהביותרלפיההכללהואשלאמנתקיםצרכןממים,טכניים,

במצבו היתר בין המתחשב פרטני בירור של מוסדר הליך רקלאחר תיעשה זה חריגהמכלל וכי

 החייב. של הכלכלי זאת, ת הסדרה וכולל לאשל רשות החשמל המוצעות אמות המידה לעומת

 .חח"י בידי ות הניתוקסמכמהותית של אופן הפעלת 

 אמות המידה המוצעות לא מעניקות משקל מספק לפגיעה בזכויות היסוד של החייבים (2)

לאדםאשרמעולםלאנותקמזרםהחשמלליותרמכמהשעות,בעתתקלה,קשהאפילולדמייןאת .15

חייוללאזרםהחשמל.במדינהמתקדמתבעידננו,החיבורלזרםהחשמלעבורמרביתהאנשיםהוא

בגדרהברורמאליו.כלמערכותהחייםמתבססותעלקיומושלזרםחשמלקבועוסדיר.מרביתם

 של הואהמוחלט החשמל בהם משותפים, בבניינים בדירות עירוני, בשטח מתגוררים האזרחים

ואנשים בשקיעה, ומסתיימים בזריחה מתחילים אינם החיים רגילה. חיים שגרת לקיום תנאי

ומקיימיםפעולותרבותבביתםבשעותהלילה, עובדיםומנהליםאתחייהםגםבשעותהחשיכה,

במבניהמגוריםבעיר,רביםמהםללאשטחפתוח,לאניתןלחיותבזכותהחשמלהמאיראתהבית.

מתקלחיםבמים אנו וחימוםהמבוססיםעלחשמל. השנהללאמערכתמיזוג בחלקגדולשלימי

בכמות שרכשנו מוצרים באמצעות מבשלים אנו חשמלי. בדוד רבים במקרים המיוצרים חמים

אריותהמזוןבמקררלצריכהמתמשכת.פעולהגדולהושמרנובמקרראובמקפיא,ושומריםאתש

זומאפשרתגםחיסכוןמשמעותיבעלויותהמזוןלעומתרכישתמזוןמוכןלצריכהמיידית.מערכות

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/10/water-flowchart.jpg
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/10/water-flowchart.jpg
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בזכותואנומטעיניםאתהטלפוןהניידוהמחשב.–התקשורתשלנועםהעולםמבוססותעלחשמל

צופים חדשותצורכיםובטלוויזיהאנו במכונתכביסהבאמצעותחשמל. מכבסיםאתבגדינו אנו

 המבוססתעלחשמל,כדישיהיולנובגדיםנקיים.

ממושכיםאנשיםש .16 חשמל ניתוקי לשגרתמתאריםזאתחווים וקשה הפרעהמהותית כ"סיוט",

חייהם.בסערההקשהבחורףהאחרוןובחורפיםקודמיםנותקואלפימשפחותלמספרימיםמרשת

 החשמלכתוצאהמהסערה.אנשיםאזתיארואתהחוויהכ"הישרדות"בקורובחושך.

 .17 בו מצב בנפשכם הוריתשוו חד עצמהמוצאאם את מנותקת באמצעים מחסור מרשתתבשל

להדליקהבאפילה,ונאלצתמצויהיאבאופןמתמשך,קבועאולסירוגין.ברדתהחשיכההחשמל

וילדיהנרו שמהוויםסכנהבטיחותית, ת, פנס. לאור בית מקופסאותתאוכלהיאמכיניםשיעורי

מתקשיםלתפקדהאוילדייה,והמזוןבמקפיאהפשירוהתקלקל.בקיץשלשימורים,כילאניתןלב

אם גם ובחורף, מזגן, לומר שלא להפעיל, ניתן לא מאוורר אפילו כאשר החום, חולההיאבשל

הואאינהומצונ להתקלחבמיםחמיםלחמםאתהביתהיכולנת, או אינה. לתתהיכולאישהזו

הולראותטלוהלילדי כלחבריהםלכתה, גישהלמחשבכמו עזרהמשכניםעלמכתאנסייזיהאו

הטלפון ולהטענת לכביסה לתשלוםוקרובים נדבות מהם לקבץ ונאלצת למגורים אף לעיתים ,

זומציאותמשפילה,זוהיהמציאותשרביםורבותמהפוניםשבטיפולינוחוויםיוםיום..החשמל

 קיוםבסיסיבכבודבחברתנו.להתקייםוביכולתומדכאתוקשה,הפוגעתבכבודהסגולישלאדם

בליבת הזכות הבסיסית לכבוד ,המצויההזכות לקיום בכבודהיאממתחייבתהזכותלחשמלעלכן, .18

חסן נ' 10662/04הזכותלקיוםבכבודהוכרהבפסיקהכחשובהשבזכויותהחוקתיות)בג"ץהאדם. 

הדין)המוסד לביטוח לאומי  מפסק (28.2.2012יום בפיסקה נאור54, השופטת של דינה לפסק

 (.(חסן פרשת)להלן:

האדםמגנהלארקעלהיבטיםשלילייםשלפגיעהבכבודאלאזכותלכבודמשפטפסקכיההבית .19

עמותת מחויבות לשלום 366/03)בג"ץגםעלהיבטיםחיונייםשלהגנהעלהזכותלהתקייםבכבוד

ס)וצדק חברתי נ' שר האוצר פ"ד 3, 464( (2005)477, .(מחויבות פרשת–)להלן כי ישנפסק

על המדינה חובה לדאוג לכך שרמת חייו של אדם לא לכלאדםוכי:"בסיסייםתנאימחיהלהבטיח

,769(4,פ"דנט)טויטו נ' עירית ירושלים 3829/04")עע"מתרד מתחת לסף הנדרש לחיים בכבוד

עודנפסקכי2004)779 :לקיוםבסיסיבכבודעלהמדינהלהבטיחלכלאדםאמצעיםחומריים((.

חוקי היסוד מגנים על הזכות לכבוד, ובגדרה על היבט הקיום החומרי הנדרש לצורך מימוש "

)פהזכות לכבוד מחויבות רשת" , (482בעמ' העניין באותו חשמלהואחלקביתהמשפטציין. כי

המתחיי מינימאליים קיום תנאי אדם:מאותם לכל חוקתית מבחינה על מה תיאלץ אפוא "בים

 חשמלהאם על מזון תינוקות לבתה? האם על לבוש לעצמה ולילדיה? האם על  -העותרת לוותר

ומים? היש אדם שיוכל לקבוע כי זכותה של העותרת לקיום אנושי בכבוד אינה נפגעת בנסיבות 

 ההדגשהאינהבמקור(.,500שם,בעמ'")אלו?

הזכות " שםמצייןד"רפלגכי543,בעמ'(2013)אתגר העוני של המשפט הישראלי-לפלגגםאי'ור

למינימום של קיום אנושי בכבוד )כמו הזכות לכבוד כשלעצמה( מורכבת מנדבכים שונים ובהם 

 ".הזכות לביטחון סוציאלי, הזכות לדיור, וכן הזכויות למים וחשמל
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 .20 בישראל ימינו ללאחייםללאחשמלהםחייםשל נתפסתכבוד. ההגנהעלהזכותלחשמל ואכן,

"לאדם שנאבק להשיג תנאי מחיה מינימליים אין חופש של ממש לחתור ההבנהשכמתחייבתמן

אזרחיות"להשגת יעדים כלשהם זכויות בין היחסים "על גביזון זכויות-)רות ובין פוליטיות

-חברתיות 25כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראלזכויות כלכליות" שני45, ויובל )יורםרבין

 נמנעת2004עורכים, בלאאספקתחשמל ונפגעתמהחייבים((. אורחחייםתקין האפשרותלנהל

באופןמובהקומתמשךזכותםלקיוםבכבודשלהמשפחותהמנותקותללאבחינתמצבןהכלכליאו

 האישי.

הנמוכות,כברהכירובכךשהזכותלכבודנפגעתבשלניתוקיםמרשתבתיהמשפטבארץ,בערכאות .21

 החשמל. פס"ד )להלן:"יצחק יליזרוב נ' חברת החשמל לישראל בע"מ19120-03-14בת"א)חי'(

 כזכות יסוד:הוכרהזכותהאדםלחשמל"(יליזרוב

קשיםביותרהזכות למים והזכות לחשמל" בלעדיהםהחייםבימינו

צריכות להיות כלולות בזכויות היסוד החברתיות ם,עדבלתיאפשריי

וכחלק מזכותו של האדם לחיות בכבוד כמצוות חוק היסוד כבוד 

האדם וחירותו לא ניתן לומר כי היום, חיים ללא חשמל הם חיים .

,ומכלמקוםככלשמדוברבחברהבמדינתישראל".)ההדגשותבכבוד

(.5אינןבמקור;עמ'

אבו גבל נ' חברת  13054-11-13בת"אגםחיוניותהשימושבזכותלחשמלכצורךחייםבסיסיהוכרה .22

 (:אבו גבלפס"ד)להלן:החשמל לישראל בע"מ

"איןצורךלהכבירבמיליםבדברחיוניותהשלאספקתהחשמללביתו

 התובע. לשם ניהול  חיוניתמדובר בזכות יסוד בסיסית אשר של

הדבריםהסדירים החיים היומיומיים משפחתו. ובני התובע של

של רעייתו של הקשה הרפואי מצבה לאור תוקף משנה מקבלים

ניתוק הדירה מזרם החשמל בנסיבות אלו, כמוהו כניתוק  התובע...

ישלהתחשבגםבמצבוחולה מבלון חמצן לו הוא זקוק לקיום חייו. 

)ההדגשות".שלהתובעהסובלמאסטמהקשה7-הרפואישלבנובןה

(.6אינןבמקור;שם,עמ'

ב )כ"ס( חברת החשמל בישראל בע"מ נ' ענבל בציר6438/04ת"א כי(בצירפס"ד)להלן: נקבע

ולאבכדיהוגדרההתובעתכספקשירותחיוני".)ההדגשהצריכת חשמל הינה בבחינת סם חיים "

 עמ' הכרהבחשמל4אינהבמקור;שם, גםמפסיקהבתחוםדינינלמדתכצורך בסיסי (. בעקיפין

21412-09-11תמ"שהמזונות,שםנקבעכיהחשמלהואחלקמןהצרכיםהבסיסייםשלכלקטין)

 (.11,פסקהס.ש ואח' נ' מ.ש

החיבור .23 למימושלחשמלמהווהאף בפסיקתביתהמשפטהנכבדנקבעכיהזכות לבריאותתנאי .

שמעו מהזכותלכבוד נגזרת, לבריאות האדהזכות כבוד גנתבחוקיסוד: וכי: ככלל, "םוחירותו,

בג"ץ)"ניתן לומר כי הזכות לבריאות מהווה שם כולל לאגד של זכויות הקשורות לבריאות האדם

 (.דינהשלהנשיאהביניש-לפסק9פס'ב,(28.7.08)פס"דמיוםלוזון נ' ממשלת ישראל3071/05
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האדם .24 בזכות פוגעת חשמל לאספקת נגישות עםמחלותמניעת להתמודד וביכולתו אולבריאות

שמספקאומזוןכמואינסוליןמצילותחיים.ללאחשמללאניתןלשמורבקירורתרופותמוגבלות

תזונתי להשתמשבמכשיריםרפואייםבטחון לאניתן אינהלציה, מכשירי הדורשיםאספקתכמו

 חשמלועוד.

כך שבמלאכת קביעתן לא שקלה רשות החשמל,  לאקוניות מצביעות עלהמוצעות הן אמות המידה  .25

,של החייבים בעקבות הניתוק יסודולחילופין לא נתנה משקל מספק, לשיקול הפגיעה בזכויות 

מידתיות האמצעי שנבחר לשם גביית החוב לנוכח קיומם של אמצעים אחרים לגביית חוב, 

האפשרות להגביל את החשמל למספר שעות ביום או להקטין את הזרם כך שיספיק לשם צרכים 

הצורך להבחין בין סרבן תשלום לבין אדם שאין לו די אמצעים לשלם את חשבון החשמל, נאותים, 

מצאותם של ילדים קטנים ופעוטות במשק הבית, ימצבו הבריאותי של הצרכן ובני משפחתו, ה

 .מנת למנוע פגיעה בחיי אדם ועוד-בות אלה עובר לניתוק עלהחובה לבחון נסי

 

 אוכלוסיות חסינות ניתוק אמות המידה המוצעות לא מגדירות (3)

לאחר .26 רק ניתוק המאפשרים ממים, לניתוק הכללים את הבאנו לניתוק, סביר להסדר כדוגמה

 ועדהמיוחדת. יש רשות החשמל, ידי -עלהסדר זה החלתו של עד לבחינת לעמדתנו, אישורשל

לחלוטין מפני  קבוצות אוכלוסייה שיהיו חסינותכבר עתה, באמות המידה המוצעות,  להגדיר

של  ןוחייה ןניתוק מטעמים כלכליים כגון מקבלי קצבאות קיום או מטעמי ההגנה על בריאות

שימושלאספקת חשמל רציפה נזקקותאשר קבוצות  העושים צרכנים מונשמים; צרכנים כגון

אינסולין; תרופותכגון חוליםהנזקקיםלקירור אינהלציות; חמצן, בלון בתמיכהנשימתיתכגון

עלאלולהיקבעעלבסיסאמותמידהחוליםהנזקקיםלחימוםאוקירור;תינוקותרכיםוכיוצ"ב.

 שישלקבועאתזהותובכללים.רפואיותמקצועיותועלידיגורםרפואיברסמכא

 .27 יש בנוסף, כגוןמנגנון של העברת המידע האמור מהגופים הרלוונטיים לחברת החשמללקבוע ,

וללא אוטומטי באופן תעשה המידע העברת וכדומה. הביטחון משרד לאומי, לביטוח המוסד

חותעלחשמל.כלשהצרכןיאלץלהוכיחכיהואנמנהעלאוכלוסיותאלו,בדומהלמנגנוןמתןההנ

שיקבעו. הקבוצות על הנמנים פרטיות על להגנה אמצעים נקיטת תוך זאת לקבועבמקביל, יש

המידה מנגנון המחייב את חברת החשמל לברר באופן יזום, עובר להפסקת או הגבלת באמות

אספקת החשמל, האם במשק הבית נמצא אדם הנמנה על האוכלוסיות שהוגדרו כבעלות צורך 

 בחשמל,אוהאםקיימיםבמשקהביתצרכניםשעבורםחשמלהואצורךחיוני.חיוני

 .28 חסינות, קבוצות קביעת השגה ועררליש להקים מנגנון לצד ישנן. הדברים, קבוצותמטבע

ברשימתלכלולניתןשלאאוכלוסייה באופןמצבןאתלקבועקושישישכיווןהזכאיםמראש

רשמייםנתוניםבסיסעלאוטומטי באמותהמידהועדותחריגיםאשרתהיינה. ישלכונן לפיכך,

אליהןכילקבוערשאיות שפנה נסיבותלגביומתקיימותאוקשהכלכליתבמצוקהשרויצרכן

 חריגותשמקנותלוהגנה,ולוזמנית,מצמצוםאספקתחשמל.אישיות

 

 עיגון הסדר קיזוז חובות באמצעות מת"מ הוא פסול (4)

(מעגןאתהסדרקיזוזהחובותבאמצעותמת"מ24)הוספתס"קהלאמתמידה(להצעה3ב)3סעיף .29

בהעדרסמכותבאמותהמידה מבצעתפרקטיקהזו כיוםחח"י כי הערותינו זאתלאור ההסדר, .
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קובעאחוזקיזוזנמוךיותרמהפרקטיקההנוהגתבחברתמעגןאתההסדרבאמותהמידה,המוצע

כיום תןוונחשמל הסדרפריסהאחר.להמציאחלופהלתשלוםחובותבאמצעותאפשרותלצרכן

כיום,-על שהואמבוצע כפי הקיזוז אתהפגיעהשבהסדר המוצעממתן עדין מדובר אףשההסדר

 .בפרקטיקה פסולה לגביית חובות

לשיטתכם .30 המת"מ, אמצעי להיות נועד יותר, עולהמידתי בטיפולנו ממקרים אולם מניתוק,

חייהםש מותאםלנסיבות אינו אשר לגבייתחובות, אגרסיבי בכלי צרכניםהנמצאיםמדובר של

אתעצמםפגיעתוקשה.למעשה,תחתהסדרקיזוזחובותבאמצעותמת"מ,מוצאיםבפועלובעוני

ניתוקנכפהעליהםלגייסכספים כאשרלאחרכל ניתוקים, פוסקתשל הצרכניםבשרשרתבלתי

גורמיםשוניםכמושכניםוקרובים,אוממעטהכנסותיהםהחודשית,תוךחששמעברליכולתםמ

 ממשילפגיעהבזכותלקיוםבכבוד.

קיימיםבישראלהליכיםלגבייתחובות,הןהליכיםמנהלייםוהןהליכיםאזרחיים.המשותףלכולם .31

הואשגבייתהחובנעשיתלאחרבחינתמצבוהפרטנישלהחייב,הבחנהביןמישמשתמטמתשלום

לביןמישלאמסוגללעמודבתשלוםהחוב,והכלתוךאיזוןביןהתכליתשלגבייתהחובלתכלית

 של בכבוד. להתקיים ואפשרותו החייב של כבודו על מהסכוםשמירה החוב קיזוז אחוז אם גם

לאיכוללהיקבע,הואלעולםבדיקתיכולתההחזרשלהחייבשמוטעןבמת"מיקבעלאחרהליךשל

 .שלהחייבבגללהאופיהמשתנהשלסכוםהכסףהמקוזזבכלהטענהובהתאםליכולת

לבטל את האופציה לקזז את החוב לפיכך יש גבייה אגרסיבית ובלתי חוקית ורך ד, מדובר בדעתנול .32

בהתאםקבוע.במקוםזאת,ישלהגיעעםהחייבאוהחייבתלהסדרתשלומיםבאמצעות המת"מ

 .האםמעונייניםהםלהיותמחובריםלמת"מאומונהרגילולהעמידלבחירתםליכולתםהכלכלית

םבעוניסובליםבמרביתהמקריםמהדרהכלכליתובשלכךלאחשובלהדגישכיאנשיםהנמצאי .33

,ולרביםמהםגםאיןמגווןשלאמצעיתשלוםכגוןהמחאותדחויותוכרטיסיאשראיבידםמצויים

 .לשוברים, אותם יוכלו לשלם במזומןיש לאפשר לחייבים לפרוס את החוב גם חשבוןבנק.לפיכך,

מקרה, .34 לרבותההסדרים החלים על ניתוק אקטיבי מחשמלאת יש להחיל על המת"מ בכל ,

 על קיצוניאוירבמזגניתוקאיסורההסדרים ושבתותחגים, לניתוק. עובר ברורהוהתראות לא

ידיטכנאיחח"ילביןניתוק-ביןניתוקהמבוצעעלובאמותמידההמוצעותההבחנהשנעשיתכיום

על -המבוצע המת"מ, תחת המת"מ. ידי החשמל נגמרזרם הטעון הכסף שסכום ברגע מנותק

 .גאווירקיצוניזגםבשבות,חגיםומ–ויתחדשרקאםהצרכןיטעיןאתהמונהמחדש

עובר להתקנת המת"מ האם בבית הצרכן קיים אדם הנמנה על לבחוןבנוסף,ישלחייבאתחח"י .35

או בריאותייםו/קבוצות אוכלוסין פגיעות מטעמים כלכליים  לצרכנים. דייביחס להם שאין

ולפיכךמחשמלשקולהלניתוק,ביתרשאתתחתהסדרהקיזוז,בביתםמת"מאמצעים,התקנתה

בעתההחלטהלהעבירבכפייהצרכןלמת"מ.במשנהזהירותלנקוטיש

 הצעה ראויה, אך נדרש שיפור –הסדר פריסה בבקשה לפריסת חוב  (5)

ומעגןאתחובתבבקשתהצרכןלפריסתחובאתהטיפול)ז((מסדיר33להצעה)אמתמידה4עיףס .36

 הצרכן. של הכלכלית ויכולתו חייו בנסיבות להתחשב חח"י בהצעה וחשובהמדובר ראויה

זכותלקיוםבכבודשלהצרכנים.יחדעםזאת,נפלובהצעההמבוססתעלההכרהוהחובהלהגןעלה

 לתקן.עלהרשותשלטעמנופגמיםמהותיים

המוצעתאינהמפרטתמהםהקריטריוניםלפיהםעלחח"ילהחליטבבקשתאמתהמידהראשית, .37

הצרכן,מיהגוףהאמוןלטפלבבקשהומההרכבו.שיקולהדעתשנשארבידיחח"יהוארחבמאד
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יםשלקיוםבכבוד,יכולתיומשאירפתחלהחלטותשרירותיותשאינןמבוססותעלשיקוליםרלוונט

ש לפרט באמות המידה מהם הקריטריונים לפיהם תחליט חח"י יכלכליתונסיבותחייםאחרות.

 .ונהלי עבודתו בבקשות הצרכנים, וכן לקבוע את הרכב הגוף המחליט

 .38 על עומד לפריסתהחוב להגישבקשה יכול הצרכן שבו הזמן פרק ממועד10בנוסף, ימיםבלבד

ברבאוכלוסיותפגיעותההתראההראשונה.לטעמנומדוברבפרקזמןקצרמאד,במיוחדכאשרמדו

ואחרות כלכליות במצוקות בבקשה.המצויות התומכים מסמכים לבקשה לצרף הדרישה ולאור

לעמדתנו, אין להגביל בזמן את מועד הפניה של הצרכן לחח"י בבקשה לפרוס את החוב יש .

להסדיר את בחוב נמצא את הצרכן שבצורה אקטיבית לאפשר את הפניה בכל מועד, ואף לעודד 

 פניות יזומות לצרכנים שקיבלו התראה. באמצעותהבקשה  ידי הגשת-עלאקטיבית ובו ח

מקריםבהםניתןללמודממצבוהכלכלישלהחייבשהואכגוןישלקבועכיבמקריםמתאימים,,כן .39

–לאיצליחלהחזיראתהחובבפרקזמןסביראושאיןדרךלהשאירלודייאמצעיםלקיוםבכבוד

  ו/או מחילה על החוב או חלק ממנו.כי יש לאפשר מחיקת ריביות 

יוםממועדההחלטה,ללאסייגים.מדוברבפרקזמןקצרמאדויש30-אפשרותהערעורמוגבלתל .40

 יוםלפחותולקבועחריגים.60-לעמדתנולהאריךאתפרקהזמןל

לפריסת תשלומים על גבי  יש לחייב את חח"י לפרסם על אודות האפשרות להגיש בקשה לבסוף, .41

.וכן באתר האינטרנט התראות וההודעות לצרכן לאמתמידה הכוונהבמשפטשהוסף זוהי אם

)ד("וינקובאתהאופןבוניתןלצרכןלמצותאתזכותו",הרישישלבאראתניסוחאמתהמידה24

 ולכתובזאתבאופןמפורש.

 

 בלתי מספקת שקיפות (6)

 .42 מידה 7אמת )סעיף לשימוע(1א החלטה להצעת עלבאינטרנטלפרסםי"חחאתלחייבמציעה

.מ"המתוהסדרחובותטיפולבבקשהלפריסת,ניתוקמועדיה,התשלוםמועדי,הגביהדרכיאודות

מדובר בהצעה ראויה אך לא מספקת שכן היא לא מחייבת את חברת החשמל לפרסם את נהליה 

שלה בעבר,. הרשות בפני התרענו שכבר כפי חשמל חברת והסדרילענינהלי החשמל ניתוקי ן

בקשתחופשמידע,הושחרובאופןשהליךהפעלתשיקולהדעת,אלינובמסגרתשהועברוהמת"מ,

כמוגםבעלהסמכותלעשותכן,נותרעלום,בתואנההמופרכתשל"סודמסחרי",ובניגודמובהק

הח שחברת לעובדה מעבר החשמל. חברת כדוגמת גוף על שחלה השקיפות מסרבתלחובת שמל

שמדוברבמידע דברזהחמורעודיותרכיוון בתואנותשונות, לחשוףמידעשאמורלהיותפומבי

ואשראליהןמתייחס להיכללבאוכלוסיותשחשמלהואצורךחיוניעבורן עבורמישעשוי שחיוני

אליהן שונים, מטעמים החוב בתשלום הקלה לבקש שעשויות לאוכלוסיות או הנהלים, אחד

מת מידע כזה חייב להיות נגיש ומפורסם באתר האינטרנט של חברת החשמל, ייחסנוהלאחר.

 .במשרדי קבלת הקהל שלה ועל כל טופס התראה לפני ניתוק



 הסדרים הדורשים חיזוק והבהרה – התראות ולוח זמנים (7)

טוביותרמההסדרהקיים,24באמתמידהההסדרהמוצע:המצאת הודעה על הפסקה / הגבלה .43

במסירה תבצעיישלקבועכימשלוחהודעותבטרםניתוקאולםלטעמנוגםהסדרזהלאמספק.

ידיעלהמידעקבלתלוודאהחברהאתאףלחייבישלעמדתנו,.או לכל הפחות בדואר רשוםאישית
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פהבעלהבהרהתוךהחובבגיןלצרכןטלפוניתהודעהחובתלקבועישכךלשם.פהבעלגםהצרכן

 .שלהגבלתאספקתהחשמלבהליכיםלנקוטהחברהכוונתשל

לוחות זמנים עובר לניתוק: הגדרת .44 מידה לאמת הביאור הניתוק24בדברי פעולת כי מצוין ,

ניסוחאמתמידה4תתאפשררקלאחר לדעתנו, בהצעהלא24חודשים)לאברורמאיזהמועד(.

 משקפתאתההסדרשבביאורוישלתקןזאת.

 

אכיפה ופיקוח על הגבייההעדר הוראות בדבר  (8)

אתפעולתחברתהחשמל.עלהכלליםלפרטשלרשותהחשמלעלאכיפהמנגנוןבכלליםלעגןיש .45

יש.אמותהמידהאתלאכוףכדילנקוטמחויבתתהיההחשמלרשותשבהםהאקטיבייםהצעדים

 מצדחברתהחשמל.לקבועחובתדיווחלרשות

 סיכום

עלאףשישלברךעלכוונתרשותהחשמללהסדיראתהמצבהנוכחי,שבואלפימשפחותמנותקות .46

איוםניתוקמאספקתזרםהחש ומאותאלפימשפחותמחוסרותאמצעיםעומדותבפני מללביתן

 יוםיום, ולא מרפאות את  ילצערנו אמות המידה המוצעות לא מספקות פתרון ראוזרםהחשמל

  .המצב הקיים של העדר הסדרה מהותיות של ניתוקי חשמל ודרכי גביית חובות

מצרךחיוניהנדרשלשםקיוםאנושיבכבודלאמכירותבכךשחשמלהואאמותהמידההמוצעות .47

שידםאינה מי הבסיסייםשל שתספיקלצרכים חשמל לאמבטיחותאספקהשל הן ובבריאות;

לא הן ניתוק; על הפעלתשיקולהדעתבהחלטהעלהגבלהאו לאמסדירותאתאופן הן משגת;

א להגבלה הסייגים הם ומה חריגים במקרים הטיפול אופן את ועודמסדירות החשמל לניתוק ו

 .שפירטנולעילליקוייםרביםנוספים

האמצעי הקיצוני והפוגעני של ניתוק אספקת החשמל ש עודן מאפשרות אמות המידה המוצעות .48

, הפוגע בזכויות היסוד לקיום בכבוד, לחיים ולבריאות של כלי אכיפה פסול ועונשייהווה 

 .הצרכנים



 .49 קוראים אנו האמור, כל על לרשותלאשר בהתאםהחשמל המוצעות המידה אמות את תקן

 להתייחסותנוכאמור.נשמחלסייעולעמודלרשותכםבכלשאלהאוהבהרה.

ה,בברכבכבודרבו

,בשםפורוםהחשמל
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