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 לכבוד לכבוד 

 קארין אלהרר מר יואב קצבו

 שרת האנרגיה  ציבוריים חשמל מ"מ יו"ר הרשות לשירותים

yoav@pua.gov.il Sar@energey.gov.il  

 בהול!

 שלום רב, 

 יישובים הערביים מהצפון עד הדרוםבמתמשכים ניתוקי חשמל הנדון: 

 26.1.2022 מיום אליכם מכתבנו

 25.1.2022-ו 24.1.2022מכתבינו אל מנכ"ל חברת החשמל מהימים 

כם להורות לחברת החשמל להבטיח אספקת חשמל בדחיפות ולבקששוב והריני לפנות אליכם 

רציפה ומלאה לשכונות ולישובים ערבים בכל הארץ, כפי שסופקה באופן סדיר בשנים קודמות. 

לחברת החשמל להבטיח טיפול יעיל, מהיר ויסודי בניתוקי החשמל אשר סובלים נבקשכם להורות 

 מזה למעלה משבועיים מאי אספקה סדירה של החשמל.

ם מהצפון ועד ימדיווחים יומיים שמגיעים אלינו מתושבים המתגוררים ביישובים הערבי .1

מג'ד אלכרום, כמו: מסעדה, מג'דל שמס, כפר כנא, נצרת, יפיע, אלג'דידה אלמכר,  לדרום,

נצרת, ערערה שבנגב, לקיה, רהט ועוד, אלפי תושבים, לקוחות קבועים של חברת החשמל, 

 סובלים מניתוקי חשמל יומיים במשך שעות רבות כל יום.

קשה לקבל את ההסברים של חברת החשמל שמופצים באמצעי התקשורת השונים, לפיהם  .2

בנו ללא היתר לרשת החשמל, דבר הגורם טיים של בתים שנהניתוקים נובעים מחיבורים פיר

נזק לרשת, וכי זו הסיבה העיקרית לניתוקים אלו. עוד טוענת חברת החשמל כי רק שינוי 

 חקיקה שיאפשר לחברה לחבר בתים ללא היתר לרשת החשמל יפתור את הבעיה. 

תופעת ניתוקי החשמל הנרחבים של שכונות שלמות בעשרות יישובים ערביים ובמשך שעות  .3

. ההסברים של חברת החשמל אינם מתיישבים עם העובדה חדשה תופעהשבועות ארוכים היא ו

שלא חל שינוי בתשתיות ביישובים הערביים בהשוואה לשנה הקודמת, וכי בעבר לא היו ניתוקי 

חשמל במספר כה רב של יישובים כפי שאנו עדים לו היום. בכל שנה חברת החשמל ידעה 

 וסיפקה לצרכנים פתרונות יסודיים שמחזיקים מעמד.  ,ת החשמללהתמודד עם הבעיות של רש

משיחות עם תושבים ערבים, לפי הדיווחים בכלי התקשורת וכתוצאה מניתוקי החשמל  .4

הקבועים והנרחבים בשכונות הערביות, חלק מהלקוחות של חברת החשמל נטשו את בתיהם 

רת החשמל ישבו בלילות הקרים ועברו לבתי מלון. לקוחות אחרים הרשומים בחב

תרון יצירתי, כשהטמפרטורה צנחה מתחת לאפס מעלות במכוניותיהם והפעילו חימום כפ
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על אף המצב הכלכלי  ,והחליטו ,היו לקוחות שאיבדו אמון בחברת החשמל בבתיהם. בנוסף לכך

לקנות גנרטור בעשרות אלפי שקלים כדי לספק חשמל לבתיהם, משפחותיהם והחולים  ,הקשה

 זקוקים יותר מכל לאספקת חשמל סדירה.אשר  ,הםבש

מעולם לא היינו עדים למצב כזה. חברת החשמל רשאית, כמובן, לפעול לשינוי חקיקה ולחיבור  .5

בתים לחשמל, ללא קשר למצב התכנוני, ודאי נוכח חשיבותה של הזכות לחשמל כחלק מכבוד 

בבעיות החשמל האדם. יחד עם זאת, על חברת החשמל החובה עדיין לטפל באופן יסודי 

ביישובים הערבים ולספק פתרונות מעשיים לציבור לקוחותיה שמשלם ועומד בהתחייבויותיו, 

 כפי שעשתה במשך שנים רבות. 

מדוע הניתוקים הם כה  לאור האמור לעיל, נבקשכם לפקח על עבודת חברת החשמל ולבדוק .6

ארוכי טווח לבעיות נרחבים השנה וזאת בשונה משנים קודמות, ולספק פתרונות דחופים ו

 התשתיות שם.

 לטיפולכם הדחוף נודה.  .7

  בכבוד רב,

 

 עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד


