
המדינה מטעם תשובה כתב

 הגיש( לדינההמ)להלן:  2-1בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד, מתכבדים המשיבים  .1

 , כדלקמן:14.12.20ידי בית המשפט העליון ביום -תנאי, אשר ניתן על-תשובתם לצו על

מדוע לא ייקבע כי החלטה בדבר ניתוק, צמצום או הגבלה של אספקת  א."
, אינה יכולה להתקבל ללא בחינה 3לצרכן ביתי בגין חוב למשיבה חשמל 

 פרטנית ומתן זכות טיעון.
מדוע לא ייקבע כי רשימת הצרכנים שאספקת החשמל חיונית להם  ב.

 ג', מצומצמת באופן החורג ממתחם הסבירות. 7כמפורט באמת המידה 
י מסכום מדוע לא ייקבע כי גביית חובות חשמל באמצעות קיזוז אוטומט ג.

הנטען במונה תשלום מראש )להלן: מת"מ( הינה בטלה, למעט אם ביקש זאת 

."הצרכן.

על בסיס האמור בכתב תשובה זה, יבקשו המשיבים לדחות את העתירות ולבטל את הצו  

 תנאי שניתן. הכל כפי שיפורט להלן. -על

 בבית המשפט העליון

בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

4988/19בג"ץ 

 .7-1
 עוה"ד עדי בנימיני ואח'על ידי ב"כ כולם 

 התכנית לזכויות אדם, התכנית הקלינית
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב

 69978רמת אביב, תל אביב 
 03-6407422; פקס': 03-6408361טלפון: 

וכן על ידי ב"כ עוה"ד משכית בנדל ואח'
 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל

 6515417, תל אביב 75רח' נחלת בנימין 
ה ע ו ת ר י ם 03-5608165; פקס': 03-5608185טל': 

נ   ג   ד

הרשות לשירותים ציבוריים חשמל .1
 שר האנרגיה .2

משרד המשפטים על ידי פרקליטות המדינה, 
 , ירושלים29דין -מרח' צלאח א

 02-6467011; פקס': 02-6466590טלפון: 

 לישראל בע"מ חשמלחברת ה .3
 על ידי ב"כ עוה"ד יהושע חורש ואח'

 6520204, תל אביב 31רח' אחד העם 
ה מ ש י ב י ם 03-5660974; פקס': 03-5670700טל': 

 הסיוע המשפטי
 נריה ואח' ערן על ידי ב"כ עוה"ד
ין וופא סנטריבנ 3047רח' תאופיק זיאד 

 1616001נצרת  50021ת.ד. 
י ד י ד   ב י ת   ה מ ש פ ט     02-6462556; פקס': 03-5670700טל': 

--------------------- ואח'
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 מבוא ותמצית עמדת המדינה .1

 

בתיקון לאמות המידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק עניינה של העתירה הוא  .2

 אוהאסדרה  אואמות המידה : )להלן 1.1.18שירות חיוני, אשר נכנסו לתוקף ביום 

(, מישיבה מספר 1187) 1קבוע בהחלטת רשות החשמל מס' ל (, בהתאםהאסדרה החדשה

על ידי בהליכי גביית חובות  תהעוסק ,(החלטת רשות החשמל: )להלן 27.9.17מיום  525

בים בתעריף ביתי המחוימצרכנים ( חברת החשמלאו סש"ח ספק שירות חיוני )להלן: 

 (.צרכנים ביתיים :)להלן

 

 במסגרת העתירה התבקשו ארבעה סעדים: 

  

מדוע לא ייקבע כי החלטה בדבר ניתוק, צמצום או הגבלה של אספקת החשמל , "הראשון

אינה יכולה להתקבל על ידי חברת החשמל, ואינה יכולה להתקבל לצרכן ביתי בעל חוב 

 ".ללא בחינה פרטנית ומתן זכות טיעון

מדוע לא ייקבע כי אין לנתק אספקת חשמל לצרכן בעל חוב, לרבות ניתוק , "השני

אוטומטי של צרכן המחובר למונה תשלום מראש, מבלי להותיר לו אספקת חשמל 

ום בכבוד ]...[ למעט אם נקבע שהוא בעל אמצעים מספקת לצורך מימוש הזכות לקי

  המשתמט ללא צידוק מתשלום חובותיו".

מדוע לא ייקבע כי רשימת הצרכנים שאספקת החשמל חיונית להם כמפורט , "השלישי

 ".ג' מצומצמת באופן החורג ממתחם הסבירות7באמת המידה 

ז אוטומטי מסכום הנטען מדוע לא ייקבע כי גביית חובות חשמל באמצעות קיזו, "הרביעי

 במונה תשלום מראש ]...[ הינה בטלה, למעט אם ביקש זאת הצרכן".

 : רשות החשמל בקישור הבאבאתר  ותאמות המידה זמינ

https://www.gov.il/he/departments/general/amotmidabook 

 

 ,של העותרים והטענות הפרטניות ,בעתירה חלק האריההמהוות את  –הטענות הכלליות  .3

תגובת )להלן:  21.1.20קיבלו מענה בהרחבה במסגרת תגובת המדינה, אשר הוגשה ביום 

לאמות באשר  השהועלו בעתיר –הכלליות והפרטניות  –מבין כלל הטענות . (המדינה

מתוך ארבעת הסעדים  בלבד נושאים שלושהשניתן מתייחס ל, הצו על תנאי המידה

 :שהתבקשו בעתירה

 

לבחינה פרטנית ולמתן זכות טיעון עובר להחלטה בדבר ניתוק , מתייחס הראשוןהנושא 

דרש הסעד בעתירה בעניין זה בהקשר זה נציין כי  .לצרכן ביתיאו צמצום אספקת חשמל 

 חברת ידי על תתקבל לא החשמל אספקת של הגבלה או צמצום, ניתוקבעניין שהחלטה 

לא תתקבל ללא בחינה פרטנית ומתן זכות , זאת בנוסף לדרישה שההחלטה החשמל

https://www.gov.il/he/departments/general/amotmidabook
https://www.gov.il/he/departments/general/amotmidabook
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הבחינה  לסוגייתבית המשפט הנכבד לא כלל דרישה זו והתייחס אך ורק . הצו שנתן טיעון

עם זאת,  .לכך בהתאם תינתן זה תשובה בכתבהפרטנית ומתן זכות הטיעון. ההתייחסות 

ובבחינת למעלה מן הצורך, תידרש המדינה גם לכך שלעמדתה אין זה ראוי ומעשי כי 

יחליט לגבי כל צרכן שלא רשות החשמל, כרגולטור המפקח על סש"ח, תהיה הגוף אשר 

 .משלם את חובותיו אם יש לנתקו אם לאו

 

 מטעמים רשימת הצרכנים שאספקת החשמל חיונית להםמתייחס ל השני,הנושא 

 .ג7כמפורט באמת המידה  בריאותיים

 

מסכום  20%של  חובות חשמל באמצעות קיזוז אוטומטיבהסדרת  הנושא השלישי, עניינו

 , לצורך תשלום חובות עבר של צרכן ביתי.(מת"מהנטען במונה תשלום מראש )להלן: 

 

בסוגיות אלו, ובהן בלבד, תתמקד המדינה במסגרת כתב תשובה זה. זאת, בהתאם לכלל  .4

המחייב ולסדרי הדין הנוהגים בבית המשפט הגבוה לצדק, ולפיהם השאלה שלגביה ניתן 

    תנאי תוחמת את גדר הדיון. כידוע:-צו על

 
תנאי שאותם ביקש, -בית המשפט עשוי להעניק לעותר כל אחד מהצווים על"
תנאי בעצמו -ו חלק מהם. לחלופין, עשוי בית המשפט לנסח את הצווים עלא

בדרך זו מגביל בית המשפט את המחלוקות בין בעלי הדין. )צו אחד או יותר(. 
בין שבית המשפט ניסח בעצמו את הצווים, ובין שהעניק את הצווים 

ן תנאי יתנהל הדיו-המבוקשים בגוף העתירה, הרי שמרגע שהוצאו הצווים על
, עבד אל רחמן נ' שר הביטחון 9669/10)בג"ץ  " [...] בגדרם של אותם צווים

   (.(8.9.14פורסם באר"ש, לפסק דינו של הנשיא גרוניס ) 33פסקה 
 

עוסקת במהותה  כהערה מקדמית וכבר בפתח הדברים יש לציין כי האסדרה שנקבעה .5

 ל,הגורמים המקצועיים ברשות החשמ ידי שנבחנו באופן מעמיק עלבסוגיות מקצועיות 

 שנערךכך שאמות המידה הן תוצאה של תהליך עבודת מטה, זאת לאחר שימוע מקיף 

בכלל הסוגיות. כידוע, בעניינים מסוג זה, נתון לרשות המנהלית שיקול דעת רחב, 

הביקורת ובהתאם מתחם ההתערבות השיפוטית צר מהרגיל. על כן, במסגרת עריכת 

, על הדיון להתמקד בשאלה האם ההסדרים שנקבעו באמות המידה חורגים השיפוטית

 .  לא כך היאהמדינה  ולעמדת –במידה קיצונית ממתחם הסבירות והמידתיות 

 

סבורה כי את הבחינה השיפוטית בעניין יש לערוך בראי מכלול ההסדרים המדינה כך גם,  

שנקבעו במסגרת התיקון לאמות המידה, ובשים לב למצב שהיה קיים עובר לאסדרה. 

לעמדת רשות החשמל, בחינה משפטית באופן המבודד הסדר פרטני כזה או אחר, 

אסדרה, חוטאת בהתעלמות מהמכלול ובהתעלמות מההסדרים הקיימים ערב קביעת ה

 לאמת. 

 

      .  אלו גדרות לתוךהדיון המשפטי להתכנס  עלמוצא,  כנקודת, המדינהכן, לעמדת  על 

 

 בשים לב לאמור, נעמוד להלן בפתח הדברים על עיקרי עמדת המדינה.  
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כפי שפורט בהרחבה בתגובה המקדמית מטעם המדינה, משק החשמל הוא "משק סגור"  .6    

על  (החוקאו חוק משק החשמל )להלן:  1996-תשנ"והחוק משק החשמל, על פי בו ש

עקרון בהתאם לעבור השירותים שנותן ספק שירות חיוני תעריפים לקבוע החשמל רשות 

על פי החוק  )ג( לחוק(.31בתוספת שיעור תשואה נאותה על ההון )סעיף השירות  עלות

החיוני ובוודאי שלא  שירותם שנותן ספק האסור שיהיה סבסוד צולב בין שירותים שוני

 ניתן שיהיה סבסוד צולב בין צרכנים. 

 

ספק שירות חיוני יכול שלא לספק את השירותים למי שאינו משלם על פי החוק, עוד 

של  םכפי שעולה מדברי ההסבר לחוק ומהפרוטוקולי זאת, )ד( לחוק(.17עבורם )סעיף 

זכות קנויה לחשמל למי שאינו משלם בעד מכיוון שאין  ,דיוני הכנסת בעניין החוק

השירות שניתן לו. באותו סעיף בחוק ניתנה לרשות הסמכות לקבוע תנאים שצריכים 

להתקיים כדי שספק השירות יוכל לממש את זכותו שלא לתת שירות ובכלל זה שלא 

 לספק חשמל.

 

ראויות בעה הרשות אמות מידה לעמדת המדינה, במסגרת סמכותה וחובתה זו, ק .7

בין האינטרסים השונים עליהם אמונה רשות החשמל בהתאם לקבוע וסבירות שמאזנות 

זכותו של ספק  ;החשמל ומניעת סבסוד צולבבחוק: הצורך ביציבות כלכלית של משק 

 יצירתהצרכנים בהיבט  טובתו ;שירות חיוני שלא לספק שירות למי שאינו משלם עבורו

 .קושי של במקרים השירות עבור לתשלומים פלטפורמות

 

 –מדיניות הרווחה, ובכלל זאת נגישות למוצרים בסיסיים כגון  ,לעמדת המדינהודוק,  .8

חשמל, מגובשת ומוסדרת במסגרת  –מזון, תחבורה, ביגוד, תרופות, דיור, גז, מים וגם 

ולא במסגרת חוק משק  –מדיניות המס, מנגנון הביטוח הלאומי, מערכת הקצבאות 

 . החשמל וההסדרים מכוחו

 

כלכלית -כלכליות שנוגעות ללב המדיניות הסוציאלית ומאקרו-מדובר בהחלטות מאקרו

כל הסדר אשר קובע מנגנוני סבסוד, פטור מתשלום או הנחה מתשלום  של המדינה.

ידי הרשות המחוקקת בהיותה -סוציאליים, צריך להיעשות רק על-מטעמים כלכליים

 . הגוף שרשאי לקבוע הסדרים ראשוניים בכלל, ותשלומי חובה בפרט

 

 ומתוחמת החוק ידי על מוגבלתשל רשות החשמל בעניינים אלו,  סמכויותיהכן,  על

תכליותיו, אשר מבוססות על והחשמל  משקחוק ל בהתאם הגבייה הסדרי קביעתל

של ספק שירות חיוני שלא לספק שירות  זכותו – לו המשלים העיקרון ועלעיקרון העלות 

 למי שלא משלם עבורו. 

 

בהקשר זה חשוב לציין כי מדובר בעיקרון בסיסי החשוב לעצמאותה של הרשות 

הרשות נדרשת לא פעם להגן  . כמו כן,וליכולתה של הרשות לפעול משיקולים מקצועיים

מעלויות מתן השירות. על התעריף מפני ניסיונות לכלול בו רכיבים שאינם מהווים חלק 
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הרשות עמדה פעם אחר פעם על כך שאין לעשות זאת וכי יש למצוא מקור מימון אחר 

  .צרכני משק החשמל על ולא להשית זאתעבור אותם רכיבים 

 

 החשמלצרכני  כלל עלשלא נובעת מאספקת השירות  עלות להשית שמבוקש ככל, כלומר

זאת  לעשות ישלעקרון הבסיסי של החוק, לכל הפחות,  בניגודתעריף החשמל  דרך

חוק משק החשמל ב הקבענלדוגמה,  כך, .בהתאם הראשית החקיקהבאמצעות תיקון 

תקנות משק החשמל )תשלום מופחת לזכאים שונים(, תקנות שהותקנו על פיו )בו

 400קבוצה של צרכנים שזכאים לקבל  תקנות התעריף המופחת(()להלן:  2011-תשע"אה

התעריף  צרכנילהלן: הנחה מהתעריף הקבוע לשאר הצרכנים ) 50%-קוט"ש של חשמל ב

)ד(( כי רשות החשמל תביא בחשבון את 31(. כמו כן נקבע בחוק מפורשות )סעיף המופחת

  עלות התעריף המפוחת בעת קביעת התעריפים.

 

 פטור להסדיר המידה אמות נועדו לא לכתחילהמ כי להבהירכן, כעניין מקדמי יש  על

 אינו כלל, כאמור והדבר, בעקיפין אם ובין במישרין אם בין, חשמל צריכת עבור מתשלום

 . המידה אמות קביעת במסגרת החשמל רשות של בסמכותה

 

ושקופים לציבור בדבר  , שוויונייםמטרתן של אמות המידה לקבוע הסדרים מובנים

על ידי ספק השירות החיוני, תוך תכלול  מדיניות הגבייה והניתוקים של צרכני חשמל

קביעת מנגנוני גבייה  לבין ,ואיזון בין עקרונות היסוד במשק החשמל כפי שהוסברו לעיל

       מבלי שיהיה בכך להביא לפריצת אותם עקרונות יסוד.    ,זאת .וניתוק סבירים ומידתיים

 

מאד את זכותו של ספק שירות צמצמה במסגרת האסדרה רשות החשמל על רקע האמור,  .9

  :כמפורט להלן חיוני שלא לספק את השירות

 

נדרשים למכשור רפואי מציל חיים ספק שירות חיוני לא יוכל לנתק צרכנים אשר  .א

 ; הנאציםנכי רדיפות  ואוכלוסיית

 

ספק שירות חיוני לא יוכל לנתק צרכן שנמנה על אוכלוסיית צרכני התעריף המופחת אלא  .ב

 לגבותהשירות החיוני לא רשאי . ספק תשלום מראש להתקנה של מונהאם האחרון סירב 

ללא  התשלום מראש מונהחובות העבר באמצעות  אתמצרכני התעריף המופחת 

 ; השוטפת לצריכה ייועד בו שיופקד סכום וכל ,הסכמתם

 

ספק שירות חיוני לא יוכל לנתק צרכן רגיל שאינו משלם עבור החשמל אלא אם האחרון  .ג

 הסדרמנגנון  נקבעהמידה  באמותנסביר כי  זה בהקשרכלשהו.  חובלהסדר  להגיע סירב

 תשלום במונה להטעין מבקש שהצרכן מהסכום 20% יופחתו לפיומחדל  ברירת של חוב

שכן הוא מאפשר לצרכן  ביותרבהסדר חוב מיטיב  מדוברלטובת החזר חוב העבר.  מראש

 הממוצע)החוב  ₪ 3,500 שללפרוס חוב המשתייך לעשירון השלישי לדוגמה,  ,ממוצע
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השירות החיוני והצרכן יכולים  ספק .₪ 55שנים בהחזר חודשי של  חמשלכ"מ( במת

 התקנת מת"מ או קיזוז במת"מ.  כולל ושאינולהגיע להסדר חוב אחר שמתאים לצרכן 

 

  : שלושת הראשים לצו על תנאימכאן ל

 

: בחינה פרטנית ומתן זכות טיעון לצרכנים, עובר לניתוק, צמצום באשר לנושא הראשון .10

 או הגבלת הספקת החשמל שלהם.

 

הבנתה וצמצמה את שיקול הרשות במסגרת אמות המידה מעבר לכך ש כפי שיפורט להלן, .11

זכות לצרכנים  האף ניתנ ,על צמצום או הגבלת השירות בואו להחליטהדעת של סש"ח ב

אמות המידה . לגבי פריסת חובותיהם הליכי הגבייהטיעון ובחינה פרטנית במסגרת 

 פרטנית בחינה במסגרת הליכי הגבייה על שלביהם השונים, ,מחייבותהנוכחית במתכונתן 

 צרכן אשר מתקשה לשלם את חובותיו.סש"ח לכל  על ידי יתפרונטאל טיעוןומתן זכות 

אפקטיבית יותר )מעבר ליתר ריסת תשלומים נועדה למנוע בצורה טיעון לצורך פהזכות 

, צמצום הכלים המופעלים בהליך הגבייה עד לניתוק( מצב שבו נאלץ סש"ח לבצע ניתוק

מיוחד  צוות עובדיםפרטנית זו  חינהבלשם  ייעדהחברת החשמל  .או הגבלה של השירות

  חריגים המגיעים אליו.ל במקרים ההמטפ

 

, כגוף המפקח על קיום ואכיפה של אמות המידה, בוחנת תלונות רשות החשמלזאת ועוד, 

בהתאם לסעיף  במקרה של הגשת תלונה ,של צרכנים על סש"ח. רשות החשמל בוחנת

, בהתאם לכךאמות המידה.  לפיאם ספק השירות החיוני ביצע את חובותיו ( לחוק, 2)37

ידי -הרשות עשויה להתערב מקום בו היא מצאה כי הופעל שיקול דעת בלתי סביר על

גם בכך יש כדי להשלים את זכות החברה ולהורות לה לבחון הסדרים נוספים עם הצרכן. 

שר זה חשוב לציין כי ממועד בהק .לגביית חובותהטיעון הניתנת לצרכנים באשר 

 ,מלאה של האסדרה החדשה )כשנה וחצי ממועד כניסת האסדרה לתוקף(הטמעה הה

המטפל בפניות לקביעת הסדרי חברת החשמל מטה ב ייעוד של עובדיםשכאמור כללה גם 

ושל צרכנים לרשות  םסוציאלייפניות של עובדים משמעותית פחתו חוב מיוחדים, 

  .םיהסדרי חוב ייחודיקביעת  בענייןהחשמל 

 

זה אינו רלוונטי  מנגנון עמדת המדינה היא כי ,בהתייחס למנגנון הקיים במשק המים

 שניתנו המשמעותיים הגבייה כלימוחלים על משק החשמל  לאלמשק החשמל כל עוד 

 השימוש את להפעיל להם שניתנו הסמכויות ובפרט, החוק במסגרת המים לתאגידי

אין נכונות  ,המשפטי לממשלה היועץהדברים על ידי  בחינת)גבייה(. אחר  המסיםפקודת ב

השוואה  , לעמדת המדינה,על כן ."ח שימוש בפקודה המסים )גביה(לסשאו כוונה לאפשר 

 מים אינה רלוונטית.משק הזו ל

  

מטעמים  רשימת הצרכנים שאספקת החשמל חיונית להם :באשר לנושא השני .12

 .ג7כמפורט באמת המידה  בריאותיים
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שבה רשות בנושא זה,  14.12.20בעקבות הערות בית המשפט הנכבד שהושמעו בדיון מיום  .13

שאספקת בואו תחת ההגדרה של מי בחינה של רשימת הצרכנים שיביצעה החשמל ו

בשנית החשמל רשות פנתה בחינה זו החשמל חיונית להם מטעמים בריאותיים. במסגרת 

 ,המצויים בשימוש ביתיפרט את כלל המכשירים הרפואיים על מנת שילמשרד הבריאות 

את חיי מיידית עשוי לסכן מחשמל עקב חוב צריכה הרלוונטי  מגוריםמקום ה שניתוק

הערכה מספרית לכמות המכשירים , התבקש משרד הבריאות לתת במסגרת זו. המטופל

מאת מענה התקבל  28.1.21ביום  .ל קופות החולים בארץמטופלים בכל הנמצאים אצל

מענה משרד ארצי על יישום סטנדרטים בקהילה במשרד הבריאות )להלן: הממונה ה

הנוסף )מעבר למכשור המנוי באמות  אשר פירט את המכשור הרפואי החיוני (הבריאות

 אשר לשיטתו יש לכלול ברשימת צרכני האספקה החיונית מטעמים בריאותיים.  המידה(

 

רשות החשמל אימצה את  10.5.21 במסגרת שימוע שפורסם ביוםכפי שיפורט להלן, 

רשימת המכשור הרפואי הביתי שהוצעה במענה משרד הבריאות, למעט מכשירי 

-כל חיונית להם גדל מכך שהיקף הצרכנים המוגדרים כמי שאספקת החשמ ,האינהלציה

סבורה  , בשלב זה ובכפוף להליך השימוע,באשר למכשירי האינהלציה. 45,000-כל 700

 האינהלציה היקף השימוש הנרחב במכשיריאופן השימוש הרבגוני ובשל כי רשות החשמל 

; (של מכשירים מאות אלפיםבמדובר )לפי מענה משרד הבריאות  בקרב האוכלוסייה

; כאשר במרבית ר אינהלציה בקלות רבה ואף ללא מרשם רופאמשניתן לרכוש מכשי

המקרים אין המדובר במענה בריאותי חיוני; ומשלא נמצאה דרך מוסכמת להבחין בין כל 

; בשלב זה, בכפוף מסוגים ובאופנים שונים אינהלציה יהחולים המשתמשים במכשיר

 מכשירי אינהלציה. ב משתמשיםלהליך השימוע, אין מקום להחלת הגנה מפני ניתוק עבור 

 

 .1מש/ סומןמצורף ומ מענה משרד הבריאותצילום 

 

מכל מקום יובהר כי סוגיה זאת עודנה מצויה בהליך שימוע, ורק לאחר השלמת ההליך, 

 אספו מהציבור ובחינתן, תתקבל החלטה סופית בעניין. ישמיעת כלל הערות שי

 

המדינה סבורה כי בנסיבות בהן נערכת בחינה מחודשת בעניין על ידי הרשות המנהלית, 

 יש לאפשר את השלמת ההליך ולהימנע מהכרעה שיפוטית. 

 

מסכום  20%של  גביית חובות חשמל באמצעות קיזוז אוטומטי: באשר לנושא השלישי  .14

 ביתי.במת"מ, לצורך תשלום חובות עבר של צרכן הנטען 

 

שאינו נמנה על צרכן ביתי ברירת המחדל עבור כהסדר חוב אמות המידה קבעו כאמור,  .15

 למנגנון מעבר. הסדר זה כולל ת האספקהצרכני התעריף המופחת או על צרכני חיוניו

 חובות עבור מראש המשולם התשלוםמ 20% של וייחוס מ"מת באמצעות מראש תשלום

המשמעות  ,החשמל רשות שערכה מבדיקהשכן  חוונ מידתי הוא זה הסדר, כאמור. עבר

 חודשי בהחזר שנים לחמש החוב פריסת הואשלו עבור צרכן ממוצע בעשירון השלישי 

 והצרכן החיוני השירות קספמונע מהסדר ברירת מחדל לא קביעת כאשר  ,זאת. ₪ 55 של
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ואכן רוב הסדרי  "מ.מת התקנת כולל ושאינו לצרכן שמתאים אחר חוב להסדר להגיע

 שלאהסדרי חוב  210,000-כ) חברת החשמל אינם כוללים מת"מהחוב אליהם מגיעה 

   "מ(.מתהסדרי חוב באמצעות  47,650-"מ אל מול כמתבאמצעות 

 

מהתשלום לקזז סכום כלשהו לא ניתן התעריף המופחת  ם הנמנים על צרכנילצרכני .16

חוק ב השנקבעקבוצת הצרכנים  – היינולא הסכמתם. מראש הנעשה במסגרת המת"מ, ל

, בית משקי 330,000 -המונה כ ,לתעריף מופחתהתעריף המופחת שהם זכאים תקנות בו

, כאשר חובות מראש יכולה להמשיך לצרוך חשמל בכפוף לתשלום הצריכה השוטפת

  .בדבל אזרחיים גבייההעבר נגבים בהליכי 

 

הספציפית שמלכתחילה התקנת מת"מ רלוונטית בעיקר אפוא, כי מתוך הקבוצה יוצא  

משקי בית מהאפשרות לבצע גבייה באמצעות  330,000-כרשות החשמל  העבורה, החריג

חודשי  בהחזר המדוברגם עבור צרכן "רגיל" שלא הוחרג  .המת"מ כתנאי להתקנה

  . מובן מאליו, כי הסדר זה, בכללותו, הוא סביר ביותר.  ₪ 55ממוצע של 

 

הרשות תקבע אמות " )ד( לחוק החשמל קובע כי17כזכור, סעיף שאלת הסמכות. באשר ל .17

מידה שלפיהן יהיה רשאי בעל רשיון ספק שירות חיוני שלא לתת את השירות או שלא 

להפסיקם, לעכבם או להגבילם, אם לא לבצע את הרכישה שבהם הוא חייב לפי חוק זה, 

התשלומים בעדם לפי כל דין או לא נתקיימו התנאים למתן השירות שולמו לבעל הרשיון 

  ."או לביצוע הרכישה כדין

 

הגבלת או  לקבוע אמות מידה לעניין ניתוק, עיכובסמכות הלעמדת המדינה, פשיטא, כי 

 .אספקת החשמלעה גם סמכות לקבוע תנאים שבהתמלאם לא תנותק , משמחשמל

 השוטפת החשמל אספקת עבור תשלום כנגד חוב וסייח של מנגנון באמצעות החוב פריסת

 .    לצרכנים המוצעת תשלומים לפריסת נוספת דרך היא

 

הסדר חוב ברירת המחדל במסגרת המת"מ לצרכנים שאינם ביטול לעמדת המדינה,  .18

של להגדלה משמעותית  תביא, וסבירצרכני תעריף מופחת שכאמור הוא הסדר מידתי 

 נתוניםמשעולה . כפי הוצאה לפועלגבייה בהליכים אזרחיים, קרי השיועברו לחובות ה

של חברת אבודים ההיא גידול בחובות של תוצאה זו המשמעות , רשותב התקבלוש

הקיזוז  אפשרות, מנגד אינה רצויה ואינה יעילה.כי תוצאה זו  המדינה סבורה. החשמל

מאפשרת גבייה וודאית של מלוא החוב, גם אם בסכומים קטנים ולאורך שנים רבות, 

 זו לעובדהלהבדיל מהליכי גבייה אזרחיים בהם שיעור הגבייה כאמור נמוך מאד. 

  .החשמל משק ולתכנון ליציבות הנוגע בכל רבה משמעות

 

לאחרונה בשימוע שפורסם כי בהמשך להערות בית המשפט בדיון, בהקשר זה יצוין עוד,  .19

כי ביחס לצרכן המצוי בהליכי חדלות פירעון, יש ובהר האסדרה בנוגע להרשות  על ידי

לפועל לפי הכללים המיוחדים החלים בהליכים מסוג זה, בכל הנוגע לגביית חובות 

  .נושים פסולהבאמצעות המת"מ, על מנת למנוע מצב של העדפת 



9 

 

 

 אלו היו עיקרי הדברים.  .20

 

העובדתי  רקע הנדרש,הצגת הסדר הדברים אם כן יהיה כדלקמן: עתה נעבור ל

ולאחר מכן, תידרש המדינה בהרחבה לשאלות שעליהן הורה בית המשפט  והנורמטיבי,

 הנכבד להשיב במסגרת הצו על תנאי.

 

 העובדות הצריכות לעניין .2

 

קדמה עבודת מטה מעמיקה שביצעה המעגנת את אמות המידה,  רשות החשמל להחלטת .21

במטרה להשיג הליכי גביה מאוזנים, המתווים  האסדרה החדשהלקביעת  החשמל רשות

עבודת המטה שניהל במסגרת  תהליכי פירעון חובות חשמל שוטפים של צרכנים ביתיים.

כלל הגורמים הדרושים עם  דין ודברים ארוךהחשמל התקיים  הצוות המקצועי ברשות

 . חברת החשמל לישראל, וחברת החשמל מזרח ירושלים ,ארגונים חברתייםלעניין לרבות 

 

בתגובה המקדמית לעתירה  העובדתית התשתית לפירוטת בית המשפט הנכבד א נפנה

 והנספחים הרלוונטיים. דנן העתירה נושא המידה אמות לקביעת שהביאה

 

אף ו המידה באמות מהותייםרחבים ונוכח התגובות שהתקבלו ביצעה הרשות שינויים  .22

 .הכללים קביעת בטרם נוסף שימועל לצאת החליטה

  

ניתנה החלטת רשות החשמל אשר פרסמה את אמות המידה. להחלטת  27.9.17ביום  .23

יקונים. צילום רשות החשמל צורף מסמך נלווה עם דברי הסבר לכלל השינויים והת

 לעתירה. 1החלטת רשות החשמל והמסמך הנלווה לה צורפו כנספח 

 

, פנתה האגודה לזכויות האזרח לשר האנרגיה וליו"ר רשות החשמל. 15.1.19ביום  .24

  לשימוע תגובתן במסגרת העותרות שהעלו הדומות לטענותבמסגרת פנייה זו הוצגו טענות 

השיב  19.2.19עולות בעתירה הנוכחית, אשר תוקפות את אמות המידה החדשות. ביום וש

יו"ר רשות החשמל לפנייה. במסגרת המענה נטען כי אמות המידה נכנסו לתוקף לאחר 

 עבודת מטה מסודרת. בין, היתר נאמרו הדברים הבאים: 

ם את האיזון הראוי בין כלל השיקולים והאינטרסי ערכה]רשות החשמל[ "
 האמורות המידה אמות את קבעה הרשות, בפרטשהועלו במהלך העבודה. 

 בחינות עורכת, מהציבור שהתקבלו ופניות תלונות על מתבססת שהיא תוך
 הנוגעים הצדדים עם משמעותי שיח ניהול ולאחר, ומקיפות יזומות ובדיקות

 ".בחוק כמתחייב ציבורי שימוע ועריכת לדבר
 

 עוד נאמר במסגרת המענה, כי: 
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שנה אחת בלבד מאז כניסתן של אמות המידה לתוקף, ולמרות  לאחר" 
שמדובר בפרק זמן קצר ביחס לשינוי המשמעותי שמתרחש במשק בעקבות 
יישום אמות המידה, כבר ניתן לראות שמספר הניתוקים בקרב צרכנים 

 שהיקף נמצא 2016 לשנת ביחסביתיים נמצא במגמת ירידה מתמדת ותלולה. 
 אנו אלה בימים. 25%-בכ ירד הביתי בתעריף לצרכנים במשק הניתוקים

 ". החוב הסדרי שיעור על המידה אמות של ההשפעה את במקביל בוחנים
 

 לבסוף, נאמר כי: 

 

 לב ובשים, המידה אמות תיקון השלכות בחינת הושלמה טרם, הזו בעת"
לתהליך הארוך והמעמיק שקדם לתיקון האמור, הרשות סבורה שעוד מוקדם 
לשוב ולהידרש לתיקון אמות המידה הקיימות. יחד עם זאת, הרשות בוחנת 
באופן רציף את הצורך בעדכון אמות המידה ותשמח לקיים שיח פתוח ושוטף 
עם הארגונים החברתיים ושאר הגורמים הרלוונטיים, על מנת להבטיח את 
האיזון הראוי בין הצורך להבטיח אספקת חשמל לכול לבין הצורך להבטיח 

 ".שצרכנים ישלמו בגין השירות אותו הם מקבלים
 

ומענה יו"ר רשות החשמל מיום  15.1.19צילום פניית האגודה לזכויות האזרח מיום 

 לעתירה. 10, 9צורפו כנספחים  19.2.19

 

נוספת ליו"ר רשות החשמל על ידי ב"כ העותרים במסגרתה  הועברה פנייה 6.3.19ביום  .25

השיבה ראש אגף צרכנות ובקרה ברשות החשמל לפנייה  14.3.19שבו על טענותיהם. ביום 

 תוך שציינה, בין היתר, את הדברים הבאים:

 
פתוח ושוטף עם הארגוניים החברתיים  שיח ולקיים לקדם ממשיכה הרשות"

, הרשות תקיים הליך שיתוף 18.3.19 -ם שני הבנושאים שבתחום סמכותה. ביו
, 525 מספר מישיבה 1 רמספ רשות החלטת עבור( וביצועציבור )יישום 

 בתשלום המתקשים צרכנים ביניהם, ביתיים מצרכנים גביה בהליכי העוסקת
 ".חשבונותיהם

 
 לעתירה. 12-, ו11צורפו כנספחים  14.3.19והמענה מיום  6.3.19צילום הפנייה מיום  

 

, החשמל רשות ביוזמת עגול שולחן 18.3.19ביום התקיים לכך, כמתואר בעתירה,  בהמשך .26

 הוזמנולשולחן העגול  .לקחים להמשךבהפקת ו המידהביישום אמות  אשר עסק

 תל באוניברסיטת למשפטים הקליניקה נציגי, האזרח לזכויות האגודה נציגיהשתתפו ו

, רווחה נציגי, (הסיוע המשפטי –במשרד המשפטים )להלן  המשפטי הסיוע נציגי, אביב

 .ועוד אדם זכויות למען רבנים, סוציאליים עובדים

 

 .2מש/ ומסומן מצורף העגול השולחן סיכום צילום 

 

בהשתתפות נציגי רשות , כמצוין בעתירה, התקיימה פגישה בחברת החשמל, 6.6.19ביום  .27

 החשמל, וב"כ העותרים, אשר עסקה ביישום ובהטמעת אמות המידה.

 

 הוגשה העתירה דנן. 22.7.19ביום  .28
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 3לאור תגובת המשיבה  .הגישו המשיבים תגובה לבקשה למתן צו ביניים 14.8.19ביום  .29

תנותק  לאלמקום מגוריהם ...  4-1החשמל של העותרים  אספקת)חברת החשמל(, לפיה, "

", ההכרעה בבקשה למתן צו הביניים בשל חוב של מי מהם לחברה, עד להכרעה בעתירה

 התייתרה.

 

נוכח האמור בתגובת קבע בית המשפט הנכבד, כדלקמן: " 18.8.19בהחלטה מיום  .30

קת החשמל למקום מגוריהם של המשיבים, ובכפוף להתחייבותם שלא לנתק את אספ

 .", אין צורך במתן צו ביניים בהחלטה שיפוטית4-1העותרים 

 

"ידיד בית להליך במעמד הצטרפות ל ה בקשה מטעם הסיוע המשפטיהוגש 20.9.19ביום  .31

הוגשה תגובה מקדמית מטעם  21.1.20ביום  .(בקשת ההצטרפות)להלן:  המשפט"

הוגשו תגובות כאמור מטעם  23.1.20המשיבים, וכן תגובה לבקשת ההצטרפות. ביום 

 , חברת החשמל לישראל.3המשיב 

 

כידוע, ביני לביני, פרץ משבר הקורונה ועמו המגבלות שהטילה הממשלה על התקהלויות  .32

הקורונה נקטה חברת החשמל בשורה של הקלות ובכלל ועל מקומות עבודה. בשל משבר 

 .8.12.20זאת בנוגע לניתוק אספקת חשמל, ועל כך עדכנו המשיבים בהודעה מיום 

 

באותו  בפני בית המשפט הנכבד, שלאחריו ניתן הצו על תנאי.התקיים דיון  14.12.20ביום  .33

 של הסיוע המשפטי.ההצטרפות היום, ניתנה גם החלטה המקבלת את בקשת 

 

כפי שיפורט בהרחבה להלן, בעקבות הערות בית המשפט הנכבד בדיון שהתקיים ביום  .34

לתיקון אמות המידה הנוגעות להרחבת רשימת הזכאים  הצעהגיבשה הרשות  14.12.20

המדרג " גם ברשימה יכללו, ההחלטה הצעת לפי. ג7לאספקה חיונית הקבועה בסעיף 

 רשות. הקיימות היום שלא נכלל באמות המידה של מכשירים מצילי חיים, "השני

 מיום מענה במכתב התקבלה אשר, התייחסותו לקבלת הבריאות למשרד פנתה החשמל

 בשל נזקקים אשר צרכנים מניתוק להימנע הומלץ המענה במסגרת (.1מש/) 28.1.21

 .השני במדרג המנויים למכשירים הרפואי מצבם

 

להרחיב את רשימת בעלי אספקה חיונית כך שזו  הוצע יום, בהצעה שגובשה,בסופו של 

בעקבות  .האינהלציהבמדרג השני, להוציא את מכשירי  תכלול את המכשירים שנמנו

הרחבה זו, מספר משקי הבית הנכללים במסגרת הצרכנים שאספקת החשמל חיונית להן 

בדבר "מועדי  24אמת מידה לתקן את  כן הוצע . כמובתי אב 45,000-ל 700-גדל מכ

נמצאים לצרכנים שתשלום" כך שיובהר בה כי קיזוז חובות עבר באמצעות המת"מ 

, וזאת על מנת למנוע העדפת יעשה בהתאם לכללים החלים בהליך זה בהליך חדלות פרעון

 נושים אסורה.
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לשימוע ציבורי פרסמה מליאת רשות החשמל הצעת ההחלטה  10.5.21בהמשך לכך, ביום  .35

ג, העוסק בצרכנים שאספקת החשמל חיונית להם, כך 7לפיה יתוקן הנספח לאמת מידה 

הצעת )להלן:  שיכלול גם את כל המכשירים מהמדרג השני לפי מענה משרד הבריאות

 כאמור.  24(. וכן הצעה לתיקון אמת מידה לשימוע ההחלטה

 

 .3מש/ ןסומומף מצור 10.5.21מיום לשימוע  הצעת ההחלטהצילום 

 

יצוין כי לאור בקשות שהתקבלו אצל רשות החשמל מטעם ארגוניים שונים, הוחלט  .36

 . 14.6.21להאריך את המועד להגשת התייחסויות הציבור לשימוע עד ליום 

 

מצורף ומסומן  הציבור לשימועצילום ההחלטה להאריך את המועד להגשת התייחסויות  

 .4מש/

 

 עד כאן בדבר הרקע העובדתי הנדרש, ועתה לרקע הנורמטיבי.  .37

 

 רקע נורמטיבי .3

 רשות החשמל וסמכויותיה (א)

החשמל להסדיר את הפעילות במשק אשר מטרתו " ,חוקק חוק משק החשמל 1996בשנת  .38

לטובת הציבור, וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות והתייעלות אנרגטית, 

 לחוק(.  1)סעיף  "והכול תוך יצירת תנאים לתחרות ומיזעור עלויות

 

קביעת מכוח החוק הוקמה רשות החשמל כרגולטור אשר תפקידיו העיקריים הם  .39

. זאת, השירות שניתן על ידי ספק שירות חיוני תעריפים ואמות מידה לטיב ואיכות

במטרה ליצור גוף מקצועי שיהיה אמון על תפקידים אלו בהתבסס על שקלול כלל 

ובענייננו הן צרכני החשמל והן חברת החשמל כספק  –האינטרסים העומדים על הכף 

 שירות חיוני.

 

 כדלקמן: חוק ה קובעלעניין הקמתה של הרשות וסמכויותיה,  .40

 

מוקמת בזה רשות החשמל במשרד שתפעל בהתאם למטרותיו של חוק  .21"
זה ובהתאם למדיניות השר ולמדיניות הממשלה בהתאם לסמכויותיהם לפי 
כל דין, בתחום משק החשמל, תיישם את מדיניותם בהתאם להוראות חוק זה 
 וכן תפקח על מילוי ההוראות לפי חוק זה ולפי הרישיונות ותמלא את

 .התפקידים שנקבעו לה בחוק זה ושהוטלו עליה לפי כל דין אחר."

 

שלושה נציגי ממשלה ושני  – חברים 5לחוק והוא כולל  22הרכב הרשות נקבע בסעיף  .41

: יו"ר שימונה על ידי הממשלה לפי הצעת שר האנרגיה בהתייעצות עם שר נציגי ציבור
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ידי -תפקידו או נציג שר האנרגיה שימונה עלהאוצר; מנכ"ל משרד האנרגיה מתוקף 

ידי -הממשלה; הממונה על התקציבים מתוקף תפקידו או נציג שר האוצר שימונה על

 ידי הממשלה.-הממשלה; שני נציגי ציבור לפי הצעות שר האנרגיה ושר האוצר שימונו על

 

ביעת תעריפים ואמות לק הבלעדית לרשות החשמל מסורה הסמכות לחוק, 30לפי סעיף  .42

  , הקובע, כדלקמן:מידה במשק החשמל

 

 . ואלה תפקידי הרשות:30"
קביעת תעריפים ודרכי עדכונם וביצוע בקרת עלויות לשם כך, לפי שיקול  (1)

 ;32-ו 31דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם להוראות סעיפים 
ן ספק קביעת אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רשיו (2)

שירות חיוני לצרכן, לבעל רישיון הספקה, ליצרן חשמל, ליצרן חשמל פרטי, 
אמות  –לבעל רישיון אגירה או לבעל רישיון ספק שירות חיוני אחר )להלן 

 ;מידה( ופיקוח על מילוי חובותיו על פי אמות המידה
מתן רישיונות ופיקוח על מילוי תנאים שנקבעו ברישיונות וכן, ככל שלא  (3)

קביעת כללים  –)א( 7( של סעיף 4( או )1קבע השר תקנות לפי פסקאות )
 בעניינים המנויים בפסקאות האמורות, בכפוף למדיניות השר;

קביעת אמות מידה לעניין המקרקעין שייחשבו לחטיבת קרקע, ולעניין  א(3)
הגורם שייחשב לצרכן בחטיבת קרקע אם יש יותר מגורם אחד שיכול 

 מור;להיחשב לצרכן כא
קביעת כללים לעריכת עסקאות בין בעל רישיון ספק שירות חיוני לבין  (4)

 בעל רישיון;
  ( פיקוח על מילוי הוראות לפי חוק זה על ידי בעל רישיון ואכיפתן".5)
 [הח"מ –, הוספו אחרת צוין שלא ככל, ולהלן לעיל ההדגשות כל]

 

השירותים במשק החשמל יקבעו על פי "עקרון העלות". קובע כי מחירי לחוק  )א(31סעיף  .43

 : צולב בין שירותים שונים כן קובע הסעיף כי אין לאפשר סבסוד

 

הרשות תקבע את התעריפים על בסיס עקרון העלות בהתחשב, בין  )א(31"
כל מחיר ישקף את עלות השירות המסוים, היתר, בסוג השירותים וברמתם; 
; נקבעה על חשבון העלאתו של מחיר אחר בלא שתהיה הפחתת מחיר אחד

בתקציב המדינה תמיכה לצורך הפחתת מחיר שירות, יופחת סכום התמיכה 
 מן העלות של אותו שירות".

 

לקבוע אמות מידה שלפיהן  החשמל )ד( לחוק משק החשמל קובע כי על רשות17סעיף  .44

ספקת החשמל, כאשר לא יהיה רשאי ספק שירות חיוני להפסיק או להגביל את א

 מבוצעים התשלומים עבור השירות: 

 

)ד( הרשות תקבע אמות מידה שלפיהן יהיה רשאי בעל רשיון ספק שירות 17"
חיוני שלא לתת את השירות או שלא לבצע את הרכישה שבהם הוא חייב לפי 

אם לא שולמו לבעל הרשיון  להפסיקם, לעכבם או להגבילם,חוק זה, 
י כל דין או לא נתקיימו התנאים למתן השירות או התשלומים בעדם לפ
 ."לביצוע הרכישה כדין
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 לעכבו או להגבילו להפסיק מתן שירות, ניתן , כיברירת מחדל החוק מורה, בבחינת .45

בהתאם לאמות . וזאת, מקרה של אי ביצוע תשלום עבור שירות שספק שירות חיוניב

היא שספק שירות חיוני רשאי  , אם כן,המוצא של החוק. נקודת המידה של רשות החשמל

. מכאן, שאמות המידה נועדו שלא לתת שירות כאשר לא ניתן לו תשלום עבור השירות

 ודאי . לפיכך,השירות הפסקת מתבצעת שבו האופן את אךלקבוע, בעיקרו של דבר, 

תשלום שאין בסעיף המסמיך הנ"ל כל הוראה המאפשרת לקבוע באמות המידה פטור מ

   עבור חשמל, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. 

 

 :, כדלקמןדברים אלו נלמדים אף מדברי ההסבר לחוק שנכתבו על סעיף זה .46

 

"בעל רישיון ספק שירות חיוני יחויב ליתן שירות לכלל הציבור באמינות, 
בתנאי  כל זאתביעילות, ברמה הדרושה, לפי תנאי רישיונו ולפי כל דין; 

שהצרכן שילם את התשלומים שחויב בהם בדין ומילא אחר כל התנאים 
 (.החוק להצעת)ג( 16)סעיף". לקבלת השירותים שנקבעו בדין

 

 .5מש/צילום דברי ההסבר לחוק מצורף ומסומן  

 
עמידה בתנאי התשלום.  הוא שירות לקבלתבהתאם לחוק משק החשמל, תנאי  הנה כי כן, .47

 ,(החשמל רשותואילך  2003הרגולטור )תחילה השר, ומשנת כי המחוקק ביקש  לצד זאת,

להפסיק  בזכותלרעה  מוששי למנוע בכדיהפסקת מתן שירות, בין היתר, יקבע כללים ל

 .שירות

 

מיום  525מישיבה מספר (, 1187) 1אמות המידה נקבעו בהחלטת רשות החשמל מס'  .48

הליכי גבייה מצרכנים  –, עדכונים ושינויים באמות המידה תיקוניםשכותרתה " 27.9.17

", אשר חלק מהוראותיה נכנסו לתוקף ביום קבלת ההחלטה, המחויבים בתעריף ביתי

  לעתירה. 1. צילום ההחלטה צורף כנספח 1.1.18וחלק אחר נכנס לתוקף ביום 

 

 ת ההסדרים שנקבעו באמות המידה, אשר רלוונטיים לענייננו.נרחיב עתה, על אודו .49

 

אסדרת גביית תשלומי חשבונות צריכה של צרכנים בתעריף  –אמות המידה  (ב)

 חשמל ביתי

 

עדכון אמות המידה המסדירות את הליכי על  החשמל רשותשקדה בשנים האחרונות  .50

בהתאם לקבוע בסעיף  .יתיים על ידי ספק שירות חיוניהגבייה והניתוק של צרכנים ב

ה את אמות תבהחלט החשמל רשות , עדכנההמצוטט לעיל )ד( לחוק משק החשמל17

יהיה רשאי בעל רישיון ספק  םשלפיהנקבעה מדיניות הגבייה, קרי, הכללים  ןשבההמידה 

שירות חיוני שלא לתת שירות אספקת חשמל או לצמצמו, אם לא שולמו לו התשלומים 

בעד השירות שסיפק. עוד עדכנה הרשות אמות מידה הנוגעות לאופן גביית חוב צריכה 

 ולחיבור צרכנים לחשמל לאחר ניתוק.
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המתחשבים במצוקות של אוכלוסיות היא לקבוע הסדרים החדשה תכלית האסדרה  .51

אשר מוחלשות ונזקקות, תוך יישום הליכי גבייה באמצעים מדורגים, סבירים ומידתיים 

הצורך הציבורי  לבין ,בסיסי חיים צורך הוא בחשמל השימוש כימאזנים בין ההבנה 

 ., בהתאם לתכלית חוק החשמלבגבייה אפקטיבית של חשבונות החשמל

 

מתווה לספק שירות חיוני הליך גביה חדש, הכולל שימוש בכלים  החדשה האסדרה .52

נתק אספקת ל שרק לאחר מיצויים, רשאי ספק שירותובאמצעי גבייה מגוונים ומדורגים, 

. המשיבים סבורים כי האסדרה צועדת כברת דרך משמעותית לטובת החשמל ככלי גביה

 החדשה האסדרה לפיגבייה. אמצעי הגנה על צרכנים מפני שימוש לרעה בניתוק כ

  .כאשר מוצו כל ההליכים להסדרת החוב רק ייעשההשימוש בניתוק ככלי גבייה 

  

 .להלן נתאר בהרחבה את עיקרי האסדרה החדשה .53

 

את הצורך בניתוק אספקת לצמצם בין היתר,  ,שנועדהמת"מ  בכלימרכזי  שימוש( 1)ב. 

 חשמל

 

מונה  ואה , כאמור,המת"מ)ו(. 24מת"מ נקבעה באמת מידה שימוש בהסדרת ה – מת"מה .54

 על ידי צרכן( prepaid)  מראשהמאפשר צריכת חשמל בהתאם לכמות חשמל הנרכשת 

 המופעל. המת"מ, הוא מונה אלקטרוני וככזה מהווה בעצם מנגנון תשלום מראש

באמצעות כרטיס מגנטי או הקשת קוד, והוא מאפשר לפיכך צריכת חשמל בתשלום 

 גם זה בכלי שימוש לעשות הוחלט, האסדרה לפי. , בהתאם לסכום הנטען במת"ממראש

 החשבון את ולשלם באשראי חשמל לצרוך קושי להם יש כי שהתגלה צרכנים עבור

בשיטה זו הצרכן מקציב לעצמו את הסכום שאותו הוא רוצה לשלם בעבור  .בעבורו

 הצרכן, ₪ 10-ל מתחת יורדת מ"במת שהוטען הסכום יתרת כאשרהחשמל שיצרוך. 

כן, נקבע באמות המידה כי קיימת לצרכן אפשרות להטענה  כמו. כך על התראה מקבל

או סוציאלית )אמת  , במקרים של מצוקה רפואיתללא תשלום מראש "מהמתחריגה של 

  ((.1ב, סעיף קטן ד)29מידה 

 

 ( מתן הגנות לצרכני התעריף המופחת2)ב.

 

משק א לחוק 31מתוקף סעיף  –(( 6-7)ו()24)אמת המידה " "צרכני התעריף המופחת .55

נקבעה קבוצה של צרכנים שזכאים  ,שהותקנו על פיו התעריף המופחתתקנות והחשמל 

הנחה מהתעריף הקבוע לשאר הצרכנים הביתיים,  50%-של חשמל בקוט"ש  400לקבל 

 כדלקמן:

 

( לחוק 4)א()2א לחוק קובע כי צרכנים ביתיים הזכאים לגמלה בהתאם לסעיף 31סעיף  .56

, )בשל כך שהגיעו לגיל הפרישה( זכאים לתשלום מופחת 1980-הבטחת הכנסה, התשמ"א

בהתייעצות עם שר הרווחה ובהסכמת שר האוצר, , וכי שר האנרגיה, 50%בשיעור של 
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יכול להרחיב את רשימת הזכאים לתעריף מופחת, תחת המגבלה שסך ההפחתה לא תעלה 

מסך התשלומים המשולמים על ידי כלל הצרכנים בעבור צריכת  1.5%-על סכום השווה ל

 החשמל, כדלקמן: 

 
הבטחת הכנסה, ( לחוק 4)א()2צרכן הזכאי לגמלה לפי סעיף   )א(  א.31"

מהתעריף הביתי, בעד  50%, ישלם תשלום מופחת בשיעור של 1980-התשמ"א
הקוט"ש הראשונים שצרך מדי חודש בשימוש ביתי בלבד; בסעיף זה,  400

התעריף לתשלום בעבור צריכת חשמל המיועדת לבתים  –"תעריף ביתי" 
 המשמשים למגורים בלבד.

הרווחה ובהסכמת שר האוצר, רשאי השר, בהתייעצות עם שר    (1)  )ב(
לקבוע אוכלוסיות נזקקות נוספות, שמי שנמנה עמן ישלם תשלום מופחת, 
בשיעור שיקבע מהתעריף הביתי, כמות החשמל שבעדה יהיה זכאי לתשלום 
מופחת, וכן שיעורי הנחה וכמויות שונים לקבוצות אוכלוסיה, ולשם כך רשאי 

מתגוררות בבית הצרכן ואזור הוא להביא בחשבון את מספר הנפשות ה
המגורים, את הכנסותיהן, גילן ומצבן הרפואי, והכל ביחס לצריכת החשמל 

 הממוצעת של צרכנים שבביתם אותו מספר נפשות.
זכאות לתשלומים מופחתים לפי סעיף קטן זה תיקבע כך, שסך ההפחתה    (2)

-ווה למהתשלומים בעבור צריכת חשמל לפי סעיף זה לא יעלה על סכום הש
 מסך התשלומים המשולמים על ידי כלל הצרכנים בעבור צריכת חשמל. 1.5%

השר, בהתייעצות עם שר הרווחה, יקבע הוראות בדבר דרכים להוכחת    )ג(
הזכאות לתשלום מופחת בהתאם להוראות סעיף זה, וכן רשאי הוא לקבוע 

 ."הוראות לענין אופן מסירת מידע לשם הוכחת זכאות כאמור

 
בתוך קבוצה זו נמנים, כי ובאמות המידה בתקנות התעריף המופחת  בהתאם לכך, נקבע .57

בין היתר, מקבלי קצבת הבטחת הכנסה, מקבלי קצבת סיעוד, אזרחים ותיקים, משפחות 

 :, כדלקמןחד הוריות, משפחות מרובות ילדים, נכים, נפגעי פעולות איבה וחיילים בודדים

 

או שאירים, בתוספת השלמת  ותיק אזרח המקבל קצבת צרכן מעל גיל פרישה .א

 ;הכנסה

 ;חוק נכי רדיפות הנאציםתגמולים לפי ל צרכן הזכאי .ב

 ;צרכן הזכאי לקצבת זקנה לנכה .ג

 רכן הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים;צ .ד

צרכן הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה(, בעד ילד התלוי בעזרת  .ה

 לטיפול רפואי מיוחד;הזולת או ילד הזקוק 

 צרכן הזכאי לגמלת סיעוד; .ו

  ;צרכן יוצא צבא המשרת בשירות סדיר והוכר לפי פקודת הצבא כחייל בודד .ז

או לתשלום לפי חוק המזונות  הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסהצרכן  .ח

 להורה יחיד שעמו ובהחזקתו שלושה ילדים לפחות;

לתשלום לפי חוק המזונות,  מלה לפי חוק הבטחת הכנסה אוגצרכן הזכאי ל .ט

 למשפחה שעמה ובהחזקתה ארבעה ילדים לפחות;

צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, שנקבעה לו נכות בשיעור  .י

לפחות או צרכן הזכאי לתגמול לפי החוק האמור שדרגת נכותו נמוכה  50%של 

 חון;והוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביט 50%-מ
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, 1970-צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל .יא

לפחות או צרכן הזכאי לתגמול לפי החוק  50%שנקבעה לו נכות בשיעור של 

והוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות  50%-האמור שדרגת נכותו נמוכה מ

 משרד הביטחון.

 

בניתוק אספקת  כברירת מחדל הליך הגבייה לא יסתייםנקבע כי עבור צרכנים אלו  .58

. רק במקרים שבהם הצרכן לא מאפשר את התקנת המת"מ תקנת מת"מבהאלא  ,החשמל

 של המעבר חיובבביתו, רשאי ספק השירות החיוני להפסיק את מתן השירות. יודגש כי 

 ריבית את מיידית מפחיתה באמצעותו החובות וקיזוז מ"למת המופחת התעריף צרכני

 לריבית( %8.1 עמדה על האסדרה קביעת במועד) שלהם החוב על שמוטלת הפיגורים

 .(%1.6 במועד קביעת האסדרה עמדה על) ל"חשכ

 

בעקבות טענה שעלתה בשימוע הציבורי מטעם הסיוע המשפטי, חודד באמות המידה כי              

)סעיף צרכן אשר פרע את חובותיו, יוכל, ככל שיחפוץ בכך, לחזור למסלול מונה הקרדיט, 

 .לאמות המידה( (7)ו()24

 

לעניין גביית חובות עבר  הסדר שונהבנוסף להגנות אלו, על צרכני התעריף המופחת חל  .59

 :לאמות המידה( (6)ו()24במת"מ, כדלקמן )סעיף 

 

ם גביית חובות צריכה של צרכנים בתעריף מופחת, יתקין מחלק אצל "לש
הצרכן מת"מ הכרחי ויגיע איתו להסדר פריסת חובות במת"מ הכרחי; על 

לא הגיע התשלומים שישולמו במסגרת הסדר זה תחול ריבית החשב הכללי. 
מחלק להסדר חוב עם הצרכן יפעל המחלק לגביית החוב בהליכי גבייה ה

. סרב הצרכן להתקנת מת"מ הכרחי רשאי המחלק לנתק את אספקת אזרחיים
 ."החשמל

 

)המכונה מת"מ  להתקין מת"מ הסכים המופחת התעריף על הנמנה צרכןש במידה, כלומר

כל  ולפיכך, באמצעות מת"מאת חובות העבר ללא הסכמתו  מנומיגבה סש"ח לא  הכרחי(

כלומר, צרכן כאמור, רשאי שלא להגיע להסדר . סכום שיופקד בו ייועד לצריכה השוטפת

 חוב ובמקרה כזה חובות העבר ייגבו ממנו בהליכי גבייה אזרחיים. 

 

 ומקלה נוחה תשלומים בפריסת מתומרצים המופחת התעריף צרכני כי, יצוין לבסוף

 של מקרים זליגת למנוע במטרה במשק מהנמוכות ריבית ובתחולת ,באמצעות המת"מ

 .יותר קשים, הדברים מטבע, שהם אזרחיים גביה הליכי אל בתשלום מתקשים

  

 ( קבוצות המוגנות באופן מוחלט מפני ניתוק3)ב.

 

)י((. 21)אמת מידה  "ונכי רדיפות הנאצים צרכנים שאספקת החשמל חיונית להם" .60

צרכנים הנמנים על אוכלוסייה הזקוקה לאספקת חשמל רציפה לצורך ה המדובר בקבוצת

שואה הזכאים לתשלום מופחת בהתאם לסעיף שימוש במכשיר רפואי חיוני וכן ניצולי 
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משק החשמל )תשלום מופחת לזכאים מקרב נכי  א לחוק משק החשמל ולתקנות31

צרכנים  700-כקבוצה זו מונה כיום . 2010-"אעהתש (,הרדיפות והמלחמה בנאצים

. צרכנים אשר צרכנים ניצולי שואה 14,500-בחיוניות אספקה מטעמים בריאותיים, וכ

הינם צרכנים רשומים העומדים  יוגדרו כצרכנים בחיוניות אספקה, מטעמים בריאותיים,

משתמשים במכשיר רפואי חיוני המנוי בטבלה  קרי, .ג7בתנאים הקבועים באמת מידה 

המצרפים הצהרה מתאימה מרופא בנוסח המצורף  ,המידההמצורפת כנספח לאמות 

  כנספח לאמות המידה.

 

תבוצע עבור צרכני חיוניות אספקה, עם סיום הליך הגביה המדורג שנקבע באמות המידה,  .61

כי לא יתאפשר לנתק  ,. יודגשאכיפת הגבייה באמצעות הליכי גבייה אזרחיים בלבד

אספקת חשמל לאוכלוסייה זו בגין חוב צריכה שוטפת וכן לא יתאפשר להתקין 

 לאוכלוסייה זו נתיך מוקטן או מת"מ. 

 

של מליאת רשות  הצעת ההחלטה לשימועכאמור לעיל, וכפי שיורחב להלן, במסגרת  .62

שים צרכנים בעלי את רשימת המכשירים המשממשמעותית החשמל, הוצע להרחיב 

 צרכים רפואיים.

 

 חוב הסדרי באמצעות חריגות בבקשות פרטני טיפול המאפשר מנגנון נקבע( 4.ב)

 ( (ח)24 מידה אמת) גמישים

 

מנת לאפשר לספק שירות חיוני ליתן מענה למקרים חריגים המגיעים לפתחו, ניתנה -על .63

 זו במסגרת. הצריכה לצורך תשלום החובבבקשה לפרוס את חוב אפשרות לצרכן לפנות 

הוא יוכל  שבוביא בפני ספק שירות חיוני בקשה מנומקת להסדר תשלומים לה הצרכן על

לעמוד והוא רשאי לצרף אליה כל מסמך התומך בבקשתו וכל מידע שיש בו כדי לסייע 

 לבחון את בקשתו לעומקה. 

 

עתו של ספק השירות החיוני, במקרים חריגים ובהתאם לשיקול ד"ובלשון אמת המידה: 

רשאי הוא להגיע להסדר תשלום עם צרכנים המחויבים בתעריף ביתי בלבד שיש להם 

 יתירה ((.1)ז()24 מידה" )אמת חוב ומתקשים בתשלום החוב, באופן שיקבע עם הצרכן

מכך, ספק השירות החיוני מונחה לטפל בבקשות להסדרי תשלום חריגים שלא ניתן לטפל 

למשרדי החברה )סעיף  יזומה הזמנהבהם באמצעות המוקד הטלפוני, באמצעות 

דיון  לצורךהצרכן, הוא יזומן לפגישה במשרדי ספק השירות החיוני  לבקשת. ((4)ז()24

  .((1)ח()24 מידה אמת)פריסת החוב ל ובבקשת

 
, הצרכן זכאי לפנות בתלונה, בכל עת, חיוני שירות ספק רישיון בעל תשובת קבלת לאחר  

 לזמנים( לחוק משק החשמל, והן יטופלו בהתאם 2)37סעיף  לפיאל רשות החשמל 

 ".כתבטיפול בתלונות ב" 33הקבועים באמת מידה 
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מענה פרטני לצרכנים  במתן משמעותית דרך כברת אפוא נעשתהמידה זו  באמת

המתקשים לשלם את חובותיהם, לרבות האפשרות להמשיך לצרוך חשמל לפי יכולתם 

 לשלם, ופריסת חוב מקלה המסייעת להם לעמוד בתשלומי החוב. 

 אמת) גבייה בהליכי נקיטה טרם חובותיו את לשלם לצרכן הניתן הזמן פרק הוארך( 5.ב)

 (24 מידה

 

 90-ל ימים 14 -מ גבייה כלי להפעלת עד המינימאלית התקופה את הרחיבו המידה אמות .64

 (.החשבון הפקת ממועד ימים 106) החשבון לתשלום האחרון מהמועד ימים

 

 

 קשר ליצור הניסיון חובת מוטלת חיוני שירות ספק על, לצרכן לסייע מנת על, ועוד זאת .65

 לרבות) חיוני שירות ספק ידי על המבוצעת התקשרות דרך ובכל שלב בכל הצרכן עם

 .החוב היווצרות ממועד החל( אוטומטית הודעה

 

 מידה אמת) ומעלה ₪ 500-( הוגדל הסכום שבגינו ניתן לפתוח בהליכי גבייה ל6)ב.

24(4))  

 

הליכי אכיפת גבייה יופעלו לאחר שהצרכן לא שילם, במועד שהיה עליו לשלם, חוב צריכה   .66

אם קיימים שלושה חשבונות בחוב אף  , או לחלופיןריביות כולל ₪ 500 של סך על העולה

כלומר, אמות המידה קובעות שיעור חוב מינימלי  ₪. 500אם סכומם יחד אינו עולה על 

 שרק אם החוב עולה עליו, ניתן להתחיל לנקוט בהליכי גבייה מול צרכן מחשמל. 

 

 ובהודעות במסרונים לרבות, הגבייה הליךטרם  התראות רחבה החובה למתןהו( 7)ב.

 ()ב(24)אמת מידה ולרבות תרגום לשפות שונות  ,מוקלטות

  

גם בכל הקשור למתן התראות טרם הליך הגביה נעשו שינויים שמטרתם להקל על  .67

על מנת להקל על צרכנים ששפתם אינם עברית, נקבע כי התראה כך למשל, הצרכנים: 

יופיע כיתוב בולט "התראה"  ההתראה בכתב תופק בשפה העברית. על גביראשונה 

"לפני ניתוק" יופיע  -ערבית, רוסית ואמהרית. על גבי ההתראה השנייה  עברית, בשפות:

כיתוב בולט "התראה" בשפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית וכן תופיע הפנייה לאתר 

גום נוסח ההתראות בשפות ערבית, רוסית , שם יופיע תרספק שירות חיוניהאינטרנט של 

לספק שירות חיוני  לפנות הצרכן של אפשרותו בדבר הודעה תתקבל, וכן ואמהרית

הפנייה זו, על גבי החשבון, תופק בשפות: עברית, ערבית, רוסית גם . פריסת חוב ולבקש

 ואמהרית.

 

 תשלחונ ,והתראה על אי תשלוםהודעות המיידעות על הפקת חשבון לפי אמות המידה,  .68

/ פקס / מסרון, ומספרי הטלפונים שלהם מצויים  דוא"ללצרכנים אשר הצטרפו לשירות 

יצוין כי הרחבת ההתראות ושיפור האפקטיביות שלהן אל  ברשותו של ספק שירות חיוני.
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מול הצרכנים, נעשתה, בין היתר, כמענה לטענות שעלו על ידי האגודה לזכויות האזרח, 

 האגף לסיוע משפטי, במסגרת הליך השימוע. ו

 

, במזג חגים ובערבי בחגים, ושבת שישי בימי חשמל אספקת נתק( הוטל איסור ל8)ב.

)אמות המידה  החשמל אספקת לחידוש הזמן משך קוצר; אוויר קיצוני או בשעת חירום

  (ב(29-א)א( ו29

 

ה' וככל שלא מדובר בחג או בערב חג. עוד נקבע -פעולת הניתוק לא תבוצע אלא בימים א' .69

שעות מרגע שהודיע הצרכן  6החיוני חייב לחבר מחדש את הצרכן בתוך כי ספק השירות 

 לפיה, הקודמת סדרהאב הקביעה לעומת זאת)לספק השירות החיוני על תשלום החוב 

, היום באותו 24.00 השעה עד מחדש הצרכן יחובר 17.30 השעה לפני החוב ששולם ככל

 ביום 12.00 מהשעה יאוחר לא מחדש הצרכן יחובר 17.30 לאחר החוב שולםש וככל

שנטענה מטעם הסיוע המשפטי במסגרת השימוע, נקבע  עקבות טענהיצוין כי ב. (שלמחרת

יותר  להוסיף הוראה נוספת לפיה מזג אוויר קיצוני יתווסף לרשימת המקרים בהם לא

 ניתוק אספקת החשמל.

 

)אמת מידה  תשלום בהסדריהמצויים  חובותל מופחתים ריבית שיעורי נקבעו( 9)ב.

  ((3)ב()6

 

עד לאסדרה החדשה, חוב חשמל חויב בריבית פיגורים )במועד קבלת כאמור לעיל,  .70

( עד לפירעון החוב. במסגרת האסדרה החדשה נקבע כי חוב 8.1%האסדרה עמדה על 

משיעור ריבית מופחת של  הייהנמכל סוג, לרבות הסדר חריג,  תשלום בהסדרהמצוי 

(. בנוסף, צרכני תעריף מופחת 6.1%ריבית איחורים )במועד קביעת האסדרה עמדה על 

במועד קביעת )חשכ"ל ריבית זכאים כאמור לבהסדר תשלום באמצעות מת"מ המצויים 

 .(1.6% האסדרה עמדה על

 

 ור לעמדת המדינה. משעמדנו על מלוא הרקע הנדרש, העובדתי והנורמטיבי, נעב .71

 

 המדינה עמדת .4

 

 דין העתירה להידחות בהיעדר עילה.  היא כי דינהעמדת המ .72

 

 כנגדחוק משק החשמל קובע כי חשמל הוא מוצר המסופק כמוסבר לעיל בהרחבה, 

. תחת העיקרון הזה, רשות החשמל הופקדה על התנאים שלפיהם יהיה רשאי ספק תשלום

מנת לוודא שקודם הפסקת השירות, בעל -שירות חיוני שלא לתת שירות, וזאת על

 .חיוניות המוצרבשים לב לסבירים אמצעים בהרישיון נקט 
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אשר ראוי ומידתי יוצרות איזון  , אמות המידה שקבעה רשות החשמלמדינהלעמדת ה .73

עולה בקנה אחד עם העיקרון של הספקת חשמל תמורת תשלום מחד גיסא, ואשר מונע 

ניצול לרעה של אמצעי הניתוק כלפי צרכנים חייבים, תוך שימוש במגוון אמצעי גבייה 

 מידתיים, מאידך גיסא. 

 

ועי, בתום הליך מינהלי ראוי וסדור, כאמור, הליך התקנת אמות המידה נעשה באופן מקצ .74

נשמעו, בין היתר, טענות במהלכם במסגרתו קוימו שני שימועים ציבוריים מקיפים, 

 מטענותיהן אף התקבלו.  חלק לא מבוטלהעותרים בלב פתוח ובנפש חפצה ו

 

עסקינן אם כן בהחלטה מקצועית סבירה וראויה ולכל הפחות, כזו שאינה חורגת באופן 

רחב שיקול הדעת הרחב הנתון לרשות החשמל, אשר אינה מסוג ההחלטות קיצוני ממ

 שבית המשפט הנכבד נוטה להתערב בהן.

 

הנתון לשיקול הדעת המקצועי של למעשה חקיקת משנה בתחום  כידוע, אמות המידה הן .75

כאשר עולה  – הרשות, ולכן התערבותו של בית משפט במקרים מעין אלו תיעשה במשורה

חברת החשמל לישראל בע"מ נ' רשות  1261/98)בג"ץ  מן ההחלטה חוסר סבירות קיצוני

חברת  7976/04(; כן, ראו בג"ץ 22.3.98פורסם באר"ש, , )חשמל –לשירותים ציבוריים 

 865( 1פד"י נט) חשמל ואח' –החשמל לישראל בע"מ נ' הרשות לשירותים ציבוריים 

לתחומי ביתר שאת כאשר עסקינן בסוגיה הנוגעת במהותה הדברים נכונים . ((2004)

ידי גוף המורכב מנציגי ממשלה ומנציגי -אשר התקבלה על כלכלית-מדיניות חברתית

 . ציבור

 

לעמדת המדינה, אמות המידה שקבעה רשות החשמל מהוות ביטוי ראוי וסביר   .76

לסמכותה של הרשות לפי חוק משק החשמל לקבוע את התנאים שבהם יהיה רשאי ספק 

שירות חיוני שלא לתת שירות )למעט נושא של אספקה חיונית מטעמים בריאותיים, אליו 

הוא עיקרון העלות, כי חשמל הוא  ,חוקהקבוע ב עיקרוןהיוקדש פרק נפרד(. זאת, בהינתן 

הרווחה של המדינה, שרשות החשמל  מדיניותמוצר שיש לשלם בעבורו. יצוין כי ככלל, 

 . בגינם תשלום קבלת ללא בסיסים מצרכים חלוקתאמונה עליה, אינה כוללת  איננה

 

יימת הסמכות נקודת המוצא אפוא היא כי בהתאם לחוק החשמל לספק שירות חיוני ק .77

לנתק צרכנים שלא שילמו את חובם, להגביל או לצמצם את אספקת החשמל שלהם 

 לחוק(. 17)סעיף 

 

, ככלל, כל הסדר אשר קובע מנגנוני סבסוד, פטור מתשלום או הנחה המדינהלעמדת  .78

ידי הרשות המחוקקת -סוציאליים, צריך להיעשות רק על-מתשלום מטעמים כלכליים

. סמכויותיה בהיותה הגוף שרשאי לקבוע הסדרים ראשוניים בכלל, ותשלומי חובה בפרט

פיקוח על הסדרי הגבייה, קביעה ומוגבלת ומתוחמת לשל רשות החשמל בעניינים אלו, 

 –החשמל ועל פי תכליותיו, אשר מבוססות על עיקרון העלות  משק לפי הקבוע בחוק

  .הספקת חשמל תמורת תשלום
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לחוק, שמכוחו נקבעו אמות המידה נושא העתירה,  17מקום, יובהר שוב כי סעיף מכל  

מעניק כל  הסעיף אינו עוסק בקביעת מנגנוני פטור או הנחה מתשלום עבור חשמל, ואין

 סמכות לעסוק בסוגיות אלו במסגרת אמות המידה.  

 

מדיניות הרווחה כלפי תושבים שידם אינה משגת, ובכלל זאת נגישות מעבר לכך,  .79

חשמל,  –מזון, תחבורה, ביגוד, תרופות, דיור, גז, מים וגם  –למוצרים בסיסיים כגון 

מערכת ו יניות המס, מנגנון הביטוח הלאומיבמסגרת מד , ככלל,מגובשת ומוסדרת

ב המדיניות הסוציאלית כלכליות שנוגעות לל-הקצבאות. המדובר בהחלטות מאקרו

כלכלית של המדינה. החלטות אלו, המשפיעות על משק המדינה באופן רוחבי -ומאקרו

קובעי המדיניות ידי -מתקבלות על ,ולהן משמעות תקציבית שמוטלת על כלל הציבור

 ככל הניתן במסגרת הסדרים ראשוניים. לכך והגורמים המתאימים ו

 

לוות חובה ותשלומי ימשק המדינה, מיסים, מ )א( לחוק יסוד:1 כידוע, בהתאם לסעיף .80

פיו. לעמדת המדינה, -חובה אחרים המוטלים על הציבור דרושים הסמכה בחוק או על

" שכן הוא משקף את עלות מחירתעריף החשמל אינו מהווה מס או תשלום חובה אלא "

צריכת מים נפסק על ידי השירותים, ללא סבסוד צולב. נזכיר כי בשאלת סיווג תשלומים ל

מורה בעבור תבית המשפט הנכבד כי אלו מהווים "מחיר" בשל כך שהם משתלמים 

מרכז השלטון המקומי נ' הרשות  1195/10בג"ץ ) מיידית ומסוימת באופן מובהק

 )כתוארו אז( יןידינו של השופט רובינשט-נ' לפסק קהפס, הממשלתית למים ולביוב

 (. (13.11.14פורסם באר"ש, )

 

בהתאם לכך, תוספת תשלום, אם תוטל על צרכני החשמל, בגין כיסוי חובותיהם של מי  .81

ומהסמכות שניתנה לרשות החשמל במסגרת  העלות מעיקרון חורגתמשגת, שידם אינה 

 צרכני על, בחוק הקבוע החברתי לתעריף מעבר, מוחלשות אוכלוסיות סבסוד. החוק

החשמל תקרב את תעריף החשמל למעמד של מס או "תשלום חובה". לעמדת המדינה, 

מלבד העובדה כי הדבר יהיה בניגוד למצוות המחוקק, הרי שמדובר בדרך "רגרסיבית" 

לא יעילה ולא צודקת לחלק את הנטל הכלכלי שבו צריכה לשאת המדינה בין אזרחיה 

 הנדרשים לממן נטל זה. 

 

לעמדת המדינה, אמות המידה השואבות , על מנת לחדד ולהבהיר, כי שוב זאת אמרנוכל  .82

להרחבת הסיוע הסוציאלי הניתן על  סמכותן מחוק החשמל, אינן הפלטפורמה המתאימה

ידי המדינה לאוכלוסיות שידן אינה משגת, בדמות סבסודן או לחילופין חסינותן מפני 

למעשה השתת עלויות החסינות מפני ניתוק )שמשמעותה הלכה  ניתוק של אספקת חשמל

. עם זאת, אמות המידה הן בהחלט הכלי המתאים לאסדרת מדיניות (כלל הצרכניםעל 

הגבייה ככזו שמאפשרת באופן מותאם חלופות ומנגנוני גבייה רכים, פריסת חובות לאלו 

 ומותאם, , מלכתחילה, באופן יעיל, רגיששנזקקים, ריביות נמוכות וכד', על מנת למנוע

 עקב אי תשלום. מאספקת החשמל ניתוקם של צרכנים
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 לשלושת ראשי הצו על תנאי שניתן, כסדרם.במסגרת האמורה לעיל, נשיב עתה  .83

 

ות טיעון עובר להחלטה בדבר מתן זכבחינה פרטנית ו -הראש הראשון  (א)

 אספקת חשמל לצרכן ביתיניתוק 

  

רשות החשמל בהתאם להוראות חוק החשמל, , דין טענה זו להידחות. מדינהלעמדת ה .84

, כפי היא רגולטור שתפקידו להסדיר את משק החשמל לטובת הציבור. תפקיד הרגולטור

אלא  ,אינו להחליף את שיקול דעתו של המפוקח בשיקול דעתו שלו שהוגדר בחוק,

פעלה רשות החשמל עת  ך,הכללים שלפיהם הוא יפעל. בהתאם לכלהתוות את מסגרת 

היה רשאי ספק שירות חיוני קבעה באמות המידה אסדרה מפורטת של המקרים שבהם י

 ,. יצוין1996, בהתאם לסמכותה החל משנת להפסיק אספקת חשמל של צרכנים ביתיים

אמות מידה ובהן  250-כי אמות המידה נשוא ענייננו משולבות בספר אמות מידה הנושא כ

אשר לטיב, לרמה ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני, שעל כולם הוראות שונות ב

 נדרשת רשות החשמל לפקח. 

  

מנת -על להתקיים שצריכים התנאים את מסדירות, החשמל רשות שקבעה המידה אמות .85

, ועל כן לא הוענקה לחברת החשמל השירות את להפסיק רשאי יהיה חיוני שירותי שספק

ל פי אמות המידה עשלא  או שיקול דעת להחליט האם ומתי צרכנים ינותקוכל סמכות 

החל ממשך  –. כפי שהובהר, הרשות קבעה שורה של הסדרים מידתיים שהותוו לעניין זה

הזמן בין הפקת החשבון להפעלת כלי הגבייה, וכלה בהקמת מנגנון ליצירת הסדרי חוב 

ע אילו צרכנים ינותקו ותחת אילו חריגים. הסדרים אלה קובעים למעשה כיצד להכרי

  .תנאים

 

בתי המשפט אישרו לאורך השנים לא פעם את סמכותו של ספק שירות חיוני לנתק צרכן  .86

שלא שילם את חובו כל עוד הוא פועל לפי החוק ובהתאם לאמות המידה. ראו לענין זה 

( 25.5.14)טרם פורסם,  חברת החשמל נגד אבו ג'בל 16557-03-14רע"א את שנקבע ב

 :(ג'בל-עניין אבו –להלן )

 

עצם סמכותה של חברת החשמל לנתק חשמל, במקרים המתאימים ובהתאם "
לחוק ולתקנות, אושררה בפסקי דין רבים של בית משפט השלום ]ראו לדוגמה 

 טרםסאלח נ' חברת החשמל לישראל בע"מ ) 1161/04חיפה( -את בש"א )מחוזי
  ."(28.4.2004, פורסם

 

חברת החשמל לישראל בע"מ נ' ג'מאל תופיק  18-12-35539( פהחי-ע"א )מחוזי גם וראו

 (:6.1.19"ש, אר)פורסם ב ג'ורבאן

 

העולה במקובץ מכל האמור לעיל הוא, שרשאית חברת החשמל לנתק את "
חוק אספקת החשמל מביתו או עסקו של צרכן בהתקיים התנאים שצוינו ב

בתקנות משק החשמל, ובספר אמות המידה, ואולם, אין בכך  ,משק החשמל
המשפט להפעיל את שיקול דעתו, כאשר מונחת -כדי לגרוע מסמכותו של בית

http://www.nevo.co.il/law/72045
http://www.nevo.co.il/law/72045
http://www.nevo.co.il/law/72045
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עשה לחיבור מחדש, -בפניו בקשה למנוע את הניתוק, ולחלופין, ליתן צו
 ."וכבענייננ

 

בחוק נקבע כי על "ספק שירות מהותי. -עוד יוזכר בהקשר זה כי  סש"ח  הוא גוף דו .87

 חיוני" יוטלו חובות מספירת המשפט הציבורי. כך לדוגמה נקבע כי ספק שירות חיוני

יתן שירות לכלל הציבור בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה שקבעה הרשות, באמינות "

( לחוק משק החשמל(. 1)א()17" )סעיף וביעילות, והכל לפי תנאי רשיונו ולפי כל דין

מהותי" בהיותה ספק שירות חיוני -בנוסף, כידוע, הוכרה חברת החשמל בפסיקה כ"גוף דו

 449( 2, פ"ד מא)מיקרו דף נ' חברת החשמל 731/86 ץבג"הממלא תפקידים ציבוריים )

היסוד של המשפט הציבורי חלים עליה במלאה  ((. משמעות הדבר שעקרונות1987)

 תפקידים בעלי היבט ציבורי.

 

בדיקה פרטנית סש"ח לזכותו של צרכן לפנות לבאמות המידה מעוגנת  ,כפי שנראה להלן 

טרם ניתוקו מחשמל. בנוסף נסביר מדוע המנגנון הייחודי שנקבע  ולהשמעת טענותיו

 והטעמים להבחנה בין השניים.  במשק המים אינו בר השוואה למנגנון הניתוק מחשמל, 

 

להציע לצרכן הסדרי תשלום גמישים באופן  מחויבסש"ח  ,בהתאם לאמות המידה .88

וניתן לו שיקול דעת רחב ביצירת  ,( לאמות המידה(1)ז()24שייקבע עם הצרכן )סעיף 

הסדרי תשלום חריגים על מנת שיהיה בידו ליתן פתרון למנעד רחב של קשיי צרכנים 

 סש"ח מונחה לטפל בבקשות להסדרי תשלום חריגים שלא ניתן לטפלבתשלום חובות. 

לבירור פרטני במשרדי החברה  יזומה הזמנהבהם באמצעות המוקד הטלפוני, באמצעות 

בנוסף לאמצעי ההתקשרות הרבים שבאמצעותם ( לאמות המידה(. על כן, 4)ז()24)סעיף 

 סש"חבבקשה ליצירת הסדרי תשלום חריגים, ש"ח מאפשרת הרשות לצרכנים לפנות לס

 רדיו לצורך בחינה פרטנית ומתן זכות טיעוןמחויב לקבל צרכנים לפגישה פרונטלית במש

 .(( לאמות המידה1)ח()24)סעיף 

 

ניתוק אספקת החשמל, נמצא אפוא בסופה של שרשרת פעולות הכוללת יידוע של הצרכן,  .89

מספר התראות, אפשרות השגה כללית, אפשרות להגיש בקשה חריגה לקביעת הסדר חוב 

. בכל אחת בפני נציגי ספק השירות החיוני באופן פרונטלי שמעיואפשרות לה באופן פרטני

מאבני הדרך האלה, על ספק השירות החיוני להפעיל את סמכויותיו בענייניות, בסבירות, 

 בהוגנות, וללא משום ופנים. 

 

זאת ועוד, רשות החשמל, כגוף המפקח על קיום ואכיפה של אמות המידה, בוחנת תלונות  .90

ים על סש"ח. רשות החשמל בוחנת, במקרה של הגשת תלונה בהתאם לסעיף של צרכנ

( לחוק החשמל, ובכלל זאת, אם ספק השירות החיוני ביצע את חובותיו לפי אמות 2)37

המידה, לדוגמה שלח הודעות, הזמין את הצרכן לפגישה, שקל הסדרי חוב כנדרש, וכיו"ב. 

מצאה כי הופעל שיקול דעת בלתי  בהתאם לכך, הרשות עשויה להתערב מקום בו היא

 ידי החברה ולהורות לה לבחון הסדרים נוספים עם הצרכן. -סביר על
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על החלטותיה של חברת חשמל מפקחת רשות ציבורית, היא רשות  ,אם כן, בנוסף .91

( לחוק לרשות החשמל ניתנה סמכות לבדוק תלונות של צרכנים 2)37החשמל. לפי סעיף 

הן. לעמדת המדינה הסדרים אלה ממצים את זכות הטיעון וההשגה של ולהחליט ב

בכך יש  צרכנים פרטיים ובפרק זמן סביר לפני שסש"ח רשאי לנתק את אספקת החשמל.

 כדי להשלים את זכות הטיעון הניתנת לצרכנים באשר לגביית חובות.

 

התנאים שצריכים הנה כי כן, בהתאם לסמכות שניתנה לה, רשות החשמל קבעה את  .92

הרשות קבעה  .מנת שספק שירותי חיוני יהיה רשאי להפסיק את השירות-להתקיים על

משך הזמן בין הפקת החשבון להפעלת גובה החוב, החל מ –שורה של הסדרים מידתיים 

וכלה בהקמת מנגנון ליצירת הסדרי אפשרות לתשלום מראש חלף ניתוק, כלי הגבייה, 

. הסדרים אלה קובעים למעשה מותאמים לצרכנים לאחר בחינה פרטנית חוב חריגים

כיצד להכריע אילו צרכנים ינותקו ותחת אילו תנאים. משכך אפוא, לא הוענקה לספק 

אלו נקבעו  –ינותקו שירות חיוני כל סמכות או שיקול דעת להחליט האם ומתי צרכנים 

המידה, אלא רק שיקול דעת באשר למתן הסדרי תשלום חריגים אשר נעשה  באמות

 במסגרת בירור פרטני.

 

באמות המידה קיים מנגנון משולב הכולל מגוון כלים, לרבות בחינה פרטנית בכתב ובעל 

בכך, לעמדת . פה בפני סש"ח לצורך קביעת הסדרי חובות מקלים לאלו שנזקקים לכך

ולמצות זכות טיעון כנדרש ביחס לגביית חובות. כלומר, אמות המדינה יש כדי לבסס 

המידה אינן מאפשרות ניתוק צרכנים מבלי שניתנה להם הזדמנות נאותה וסבירה 

ם ובכך לאפשר להם גבייה המותאמת להשמיע טענותיהם ביחס לגביית החובות ופריסת

 .למצבם, ולמנוע את ניתוקם מבעוד מועד

 

מישיבת הוועדה המשותפת של וועדת  7מס' מעיון בפרוטוקול  התמונה יצוין, כילהשלמת  .93

שדנה בהכנת חוק משק החשמל לקריאה שנייה ושלישית עולה כי הכספים וועדת הכלכלה 

רשאית לשלול מספק השירות תהיה כך שהרשות לא נוסח בכוונה )ד( לחוק 17סעיף 

ום חשבון חשמל, אלא רק להתוות את תשל-בגין אישלא לספק שירות  והחיוני את זכות

מישיבת הוועדה ראו לעניין זה, את הדיון  אים שבהם הוא יהיה רשאי לעשות כן.התנ

בנוגע לסעיף  28.02.1996מיום  של הכנסתהמשותפת של וועדת הכספים וועדת הכלכלה 

 :לפרוטוקול( 11)עמ'  האמור

 

 :ב' אבלין"
על רשיון ספק שירות בבתקנות ל)ד(, למה כתוב "השר רשאי להתיר 16בסעיף 

חיוני שלא לתת את השירות ... אם לא שולמו ..." האם השר רשאי להתיר 
לבעל הרשיון שלא לתת את השירות אם לא שילמו לו? זה צריך להיות יותר 

 קטגורי. אם האדם לא משלם עבור חשמל, לא צריך היתר מיוחד.
 

 :א' שניידר
 )ג((.16ל )שם זה היה בסעיף נדמה לי שכך זה היה גם בנוסח הכחו

 
 :ד' ליפשיץ
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אנה שניידר, נעשה שינוי נוסח ובמקום "להתיר" אולי כדאי: "לקבוע כללים, 
 תנאים ומקרים שבהם בעל רשיון יכול לא לתת את השירות".

 
 :א' שניידר

בסדר. "השר רשאי לקבוע כללים, תנאים ומקרים שבהם בעל רשיון ספק 
 ."שלא לתת את השירות" וכו'שירות חיוני יהיה רשאי 

 

 .6מש/מצורף ומסומן  28.02.1996צילום פרוטוקול הדיון מיום  

 

)ד( לחוק משק החשמל לעניין זה 17כמוזכר לעיל, בסופו של יום הנוסח הקבוע בסעיף  .94

רשאי בעל רשיון ספק שירות חיוני שלא הרשות תקבע אמות מידה שלפיהן יהיה " הוא כי

לתת את השירות או שלא לבצע את הרכישה שבהם הוא חייב לפי חוק זה, להפסיקם, 

לעכבם או להגבילם, אם לא שולמו לבעל הרשיון התשלומים בעדם לפי כל דין או לא 

 ."נתקיימו התנאים למתן השירות או לביצוע הרכישה כדין

 

פעלה בהתאם למצוות המחוקק ויצרה מסגרת כללים רשות החשמל ה, לעמדת המדינ .95

מידתית וראויה למקרים שבהם רשאי ספק שירות החיוני לנתק צרכן שלא שילם בעבור 

השירות, הכוללת בחינה פרטנית ומתן זכות טיעון. זו היא מצוות המחוקק. ממילא נסביר 

ק המים, אינו ראוי ואינו ניתן להלן בקצרה מדוע מנגנון אחר, כדוגמת זה שמיושם במש

 ליישום במשק החשמל. 

 

 אינה רלוונטית המים למשק השוואהה( 1)א. 

 

בדיון שהתקיים בפני בית המשפט הנכבד, ובטענות העותרים בעתירה, עלתה השאלה  .96

לגבי השוואת אסדרת הניתוקים בחשמל לאסדרה שנקבעה לגבי ניתוקים במשק המים. 

 2015-כללי תאגידי מים וביוב )ניתוק אספקת מים וביוב(, התשע"העל משק המים חלים 

 אי של מחדל ברירת של עיקרון מסדירים אשר( כללי ניתוק אספקת מים)להלן ולעיל: 

 לכללי ניתוק אספקת מים(.  5)סעיף  ניתוק

 

רשות המים, הוא  –כללי ניתוק אספקת מים הם מקרה חריג ויוצא דופן שבו הרגולטור  .97

הוא הגוף שבוחן טענות בדבר ניתוק צרכנים של שירות. בהתאם לכללים, חריג לברירת 

מחדל זו, מתקיים בתנאים מסוימים המוסדרים בכללי ניתוק אספקת מים, כאשר בסופו 

של תהליך נבחן הניתוק באופן פרטני על ידי ועדה מייעצת לראש רשות המים )סעיפים 

 ללי ניתוק אספקת מים(. לכ)א( 8(, 6)א()6

  

הטענה לגבי השוואת ההסדרים שובה, שכן לכאורה, מדוע לא ניתן להשוות את הכללים  

המשמשים את משק המים לאלו של משק החשמל, כאשר אין חולק כי מדובר במצרכים 

 ?חיוניים
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קי מים לבין האסדרה שנקבעה לגבי ניתובין אין כל בסיס להשוואה כי  המדינה תטען .98

 . בשל מנגנוני הגבייה השוניםוזאת  חשמלת חשבונות שקבעה הרשות לעניין גביהאסדרה 

 

אי ניתוק הצרכן כפי שנקבעה בכללי ניתוק אספקת מים, -לא ניתן לקבוע ברירת מחדל של .99

ט ללא כלי הגבייה המשמעותיים שניתנו לתאגידי המים בחוק תאגידי המים והביוב, ובפר

המסים )גבייה(. פקודת פקודת הסמכויות שניתנו לתאגידי המים להפעיל את השימוש ב

הגבייה היא כלי פוגעני שמעמיד לתאגידי המים סמכויות של משרד ממשלתי, והיא נותנת 

. יובהר, כי חובותמנת לגבות -בידם מגוון כלי גבייה, ללא צורך בפנייה להוצאה לפועל, על

יתנים בידי חברת החשמל הכלים של פקודת המיסים הגבייה, לו היו נ ,לעמדת הרשות

הרי שלא היה כל קושי להשוות את אסדרת הניתוקים לזו שחלה במים. ואמנם, בעבר 

קוימו דיונים בין רשות החשמל למשרד המשפטים באשר לאפשרות להחיל את פקודת 

 הגבייה גם על חובות בגין צריכת חשמל.

 

אין נכונות או כוונה עמדתו היא כי  ,לדברים נדרש לממשלה המשפטי שהיועץלאחר  .100

מדובר בכלי אנכרוניסטי שכן  ,זאת. המסים )גביה( תשימוש בפקוד לסש"חלאפשר 

ודרקוני, הנותן בידי בעל החוב כלים פוגעניים, והניסיון מלמד כי הוא מעורר קשיים לא 

לצמצם את דווקא היא טים של משרד המשפפשוטים בחיי המעשה. העמדה הרוחבית 

לפיכך, ברי כי הרחבת פקודת הגבייה לגופים נוספים כגון השימוש בכלי זה ולא להרחיבו. 

 אינה עומדת על הפרק.  3המשיבה 

 
 לפועל הוצאה הליכי לנקוט נדרש אינו המים שתאגיד החלת פקודת הגבייה, היא משמעות .101

 וא לעקל באופן מידי מיטלטלין ,התראה מתן לאחר ,החוב והוא יכול את לגבות כדי

ואם  ,חובו את פרע שלא לצרכן השייכים )חוב או מזומן כסף, בנק חשבון נכסים )לרבות

 בדרך הגבייה את לממש או המעוקלים את למכור – חובו את לפרוע לסרב ממשיך הצרכן

 .לו המגיע הסכום לשם תשלום אחרת

 

כי ו ,עבור בעל החוב יעיל ביותראכן הוכח ככי שימוש בפקודת הגבייה המדינה תטען  .102

כאשר היא חלה מצטמצם מאד מספר החייבים המגיע לכדי ניתוק. כמובן שיחד עם 

מדובר בהליך שעשוי להיות פוגעני מאוד כלפי הצרכן, הכולל עיקול נכסים בלא  ,יעילותו

 שהתקיים הליך אזרחי.

 

למיטב ידיעתה של רשות החשמל, זאת בהתבסס על בירור שנערך מול רשות כמו כן,  .103

ון ו, בעיקר מכיבשנה בודדים מקרים מספרועדה המייעצת במשק המים בוחנת וה ,המים

על כן, בהעדר סמכות לסש"ח  שפקודת הגבייה מייתרת מלכתחילה את הצורך בבחינה זו.

לפעול בהתאם לפקודת הגבייה )תוך שעמדת המדינה כאמור היא שגם אין להעניק 

סמכות כזאת(, לא ניתן כלל להפעיל ועדה דומה, ואין מקום לערוך השוואה בעניין בין 

 הסדרים השונים במהותם. 
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ה במניעת ניתוקי מים לחייבים , שדנ17.11.14מיום  ישיבת ועדת הכלכלהכך למשל, ב .104

היא זו השימוש בפקודת הגבייה אפשרות את  עולה כי העובדה שיש לתאגידי המים

 . להלן מתוך הדיון: אפשרה את ההקלה בניתוקיםש

 

]...[" 
 [: נציגת האגודה לזכויות האזרחטלי ניר ]

קודם כול, לא ברור לי כל כך מה זה המקרים של סרבני תשלום כי הרי 
וזה אנחנו מכירים מהתאגידים, איך הם פועלים? אם מישהו לא  –בפרקטיקה 

משלם, ויש לו כסף בחשבון הבנק, מפעילים את פקודת המסים )גבייה( וגובים 
 .יעיםאת הכסף בעיקול על חשבון הבנק. ולכן זה קצת מוזר לי מי אלו שמג

אנחנו מאוד בעד שיבוטל כל השימוש בפקודת המסים )גבייה(, ובאמת 
 15ועמ'  4עמ' " )הוועדה תחליט מיהו זה שלא מצליחים לגבות ממנו את הכסף

 (.פרוטוקולל
 

 .7מש/מצורף ומסומן  17.11.14צילום פרוטוקול הדיון בוועדת הכלכלה מיום  

 

, מיטיב עם הצרכן שנקבע באמות המידההליך הגביה המדורג לפיכך, לעמדת המדינה,  .105

ודוק, אף  פקודת הגבייה. ם לפיהליכיהפעלת מ באופן משמעותי פחותהופוגע בו במידה 

ב"כ העותרות, האגודה לזכויות האזרח, אשר מבקשת להשוות את הליכי הגבייה במשק 

גרת העתירה, עמדה בהקשר אחר, כעולה מפרסומים באתר המים למשק החשמל במס

האגודה לזכויות האזרח, על כך שלשיטתה יש לבטל את ההסדר של פקודת המסים 

 גבייה. 

  

 .8מש/ מאתר האגודה לזכויות האזרח מצורף ומסומן מיםצילום פרסו 

 

אשר מוביל לכך שלפני  –בהיעדר מנגנון גבייה "אפקטיבי" כזה שקיים במשק המים  .106

הוועדה המייעצת עומדים מדי שנה צרכנים בודדים בלבד, הרי שבפני רשות החשמל, 

בתור הגוף שיערוך את הבחינה הפרטנית עובר להחלטה אם לנתק צרכן ביתי אם לאו, 

שיוצע להם, הוא אותו פתרון המוסדר כבר יעמדו אלפי צרכנים. ודוק: הפתרון המיטבי 

 עתה, בדמות הסדרי חוב מותאמים ומקלים.

 

כל עוד חוק משק החשמל אינו כולל סעיף אשר מחיל את פקודת  מכל מקום, כאמור, .107

הקבועות בהחלטת לא ניתן להשוות בין הקבוע בכללי המים לבין אמות המידה הגבייה, 

 . רשות החשמל

 

, סבורה המדינה כי מנגנון משק המיםהסדרים בהשוואה לל, בשים לב ביניים סיכום .108

לבירור פרטני ומתן זכות טיעון לצרכנים בפני רשות החשמל, מעבר לזה המעוגן במסגרת 

הכוללות בין השאר בירור פרטני של פריסת חוב על ידי הסש"ח ומנגנון  –אמות המידה 

 אינו נדרש ואינו ישים.  –בירור תלונות של צרכנים על סש"ח 
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 או צמצום, ניתוקנזכיר כי הסעד בעתירה בעניין זה דרש שהחלטה בעניין כמצוין לעיל,  .109

, זאת בנוסף לדרישה החשמל חברת ידי על תתקבל לא החשמל אספקת של הגבלה

הצו שנתן המדינה סבורה כי . לא תתקבל ללא בחינה פרטנית ומתן זכות טיעוןשההחלטה 

הבחינה הפרטנית ומתן  לסוגייתבית המשפט הנכבד לא כלל דרישה זו והתייחס אך ורק 

  .זכות הטיעון

 

ראוי  עם זאת, ובבחינת למעלה מן הצורך, תידרש המדינה גם לכך שלעמדתה אין זה

תהיה הגוף אשר יחליט לגבי כל ומעשי כי רשות החשמל, כרגולטור המפקח על סש"ח, 

 .צרכן שלא משלם את חובותיו אם יש לנתקו אם לאו

 

לעמדת המדינה, די בזכות הטיעון הניתנת לצרכני חשמל לפני סש"ח בנוגע להליכי הגבייה  .110

לצרכנים ביתיים הזדמנות להשמיע תת כדי לופריסת תשלומי חובות, כפי שהוסבר לעיל, 

טענותיהם בכתב ובעל פה ועל מנת לאפשר להם הקלות משמעותיות בפריסת חובם ובכך 

באופן העולה בקנה אחד עם תכלית אמות המידה. המדינה סבורה כי  –למנוע ניתוק 

 תהממומשקיימים נימוקים כבדי משקל מדוע יש להותיר את זכות הטיעון כאמור, ככזו 

אינו  הרגולטור,  –רשות החשמל כגוף המפקח על סש"ח ומדוע  ,פק השירותס אל מול

 .הגורם שתפקידו לבצע בחינה פרטנית

 

רגולטור, ברור כי לסש"ח בתור הגוף הגובה -סש"ח-צרכן –, במשולש היחסים ראשית .111

להמשך א החשמל, יש את האינטרס המרבי להגיע להסדר שיבי משק בהתאם לחוק

שכן אי אספקה לצד גבייה  –יעילה של חוב העבר שנצבר  מכירת החשמל יחד עם גבייה

 , בסופו של יום, עלויות על סש"ח. משיתהשל חובות באמצעי גבייה אזרחיים 

 

יוזכר בהקשר זה, כי בתור גוף גובה, על סש"ח חלים עקרונות היסוד של המשפט הציבורי  

נקבע כי על "ספק שירות חיוני" רי. כך לפי החוק, בו במלאו תפקידים בעלי היבט ציבו

יתן " יוטלו חובות מספירת המשפט הציבורי. כך לדוגמה נקבע כי ספק שירות חיוני

שירות לכלל הציבור בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה שקבעה הרשות, באמינות 

ק החשמל(. ( לחוק מש1)א()17" )סעיף וביעילות, והכל לפי תנאי רשיונו ולפי כל דין

מהותי" בהיותה ספק שירות -בנוסף, כידוע, הוכרה חברת החשמל גם בפסיקה כ"גוף דו

( 2, פ"ד מא)מיקרו דף נ' חברת החשמל 731/86 ץבג"חיוני הממלא תפקידים ציבוריים )

449 (199 .)) 

 

עוד יוזכר, כי רשות החשמל, כגוף המפקח על קיום ואכיפה של אמות המידה, בוחנת  

ל צרכנים, בין היתר כנגד סש"ח והליכי הגבייה. רשות החשמל בוחנת, במקרה תלונות ש

( לחוק, אם ספק השירות החיוני ביצע את חובותיו 2)37של הגשת תלונה בהתאם לסעיף 

שקל הסדרי חוב לפי אמות המידה, לדוגמה שלח הודעות, הזמין את הצרכן לפגישה, 

להתערב מקום בו היא מצאה כי הופעל בהתאם לכך, הרשות עשויה , וכיו"ב. כנדרש

ידי החברה ולהורות לה לבחון הסדרים נוספים עם הצרכן. -שיקול דעת בלתי סביר על

 .גם בכך יש כדי להשלים את זכות הטיעון הניתנת לצרכנים באשר לגביית חובות
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  יתיים., סש"ח נמצא בקשר בלתי אמצעי, ארוך טווח ונגיש אל מול צרכנים בשנית .112

שים ברחבי הארץ עם אפשרות לקבל פניות צרכנים, לרבות בנושא פרומשרדי סש"ח 

לבעל  הגבייה. האינטראקציה עם הצרכנים, בין היתר בנושאי הגבייה, הופכת את הסש"ח

ניסיון מקצועי וארגוני ומומחיות לבחינת בקשות לפריסת חובות. בתוך כך, ובהתאם 

הפקדת לפיכך,  לה עם גורמי הרווחה הרלוונטיים.שיתופי פעו פיתח סש"ח ,לאסדרה

לגבי הקלה על צרכנים המתקשים לשלם ויצירת הסדרי  –בידי סש"ח  מסויםשיקול דעת 

הוא חיוני  –המקרים הרחבה שעשויה לבוא בפניו לקשת תשלום חריגים המותאמים 

בקשות למענה יעיל ואפקטיבי  וראוי, והוא כרוך גם במידת אחריותו של הסש"ח ליתן

 בלוחות זמנים קצרים. ידי צרכנים העומדים בפני ניתוק-המוגשות על

  

סש"ח, על  פיקוח המדינה תטען כי אין זה מתפקידה של רשות החשמל, האמונה על .113

להיכנס בנעליו של הגוף הגובה, לבחון באופן פרטני טענות צרכנים ולהכריע בהן באופן 

מחשמל ומי לא. לרשות החשמל, שתפקידיה מנויים בסעיף שיקבע מי מהצרכנים ינותק 

 הח האדם הנדרש לכך. והרי, גם לו הייתולחוק, אין את המומחיות הדרושה ואת כ 30

עושה זאת בהתאם לאותן אמות  ההרי שהיית ,הרשות בוחנת אצלה את טענות הצרכנים

שות לעניין המידה שנקבעו. הווי אומר: סש"ח בהיבט זה הוא זרוע ביצועית של הר

 פועל בהתאם לאמות מידה שקבעה לו רשות החשמל.אשר  ,הגבייה ואופן הגבייה

 

הטלת התפקיד של בחינת הניתוקים על הרשות עשויה להביא לפגיעה ממשית בתפקידי  .114

הליבה של הרשות כפי שנקבעו בחוק החשמל. הרשות לא יועדה לבחון תלונות ברמה 

סוציאלי -אם מצבו הכלכלי בשאלה רעה נקודתית ביחס לכל צרכןפרטנית שכזו, תוך הכ

 מצדיק מתן הגנה מפני ניתוק. 

 

לפיכך, לעמדת המדינה, משעה שהרשות קבעה אסדרה מפורטת המנחה את ספק השירות  .115

מהותי בעצמו, באילו מקרים הוא רשאי להפעיל את כלי הגבייה -החיוני, שהוא גוף דו

שהאסדרה מאוזנת ומידתית, אין מקום להפעלת לשיקול דעת פרטני נוסף  שבידו, ומשעה

 . נובו-דה ידי הרשות-על

 

הראש השני של הצו על תנאי בדבר הרחבת רשימת הצרכנים המוגנים  (ב)

מניתוק חשמל שאספת החשמל חיונית להם בשל מכשור רפואי לו הם 

 זקוקים

 

ולאחר  בנושא זה, 14.12.20שהושמעו בדיון מיום בעקבות הערות בית המשפט הנכבד  .116

משרד הבריאות התבקש  בעניין. למשרד הבריאותבשנית החשמל רשות פנתה  שקילתן,

שניתוקם עשוי לסכן את חיי המטופל בטווח זמן של לפרט את כלל המכשירים הרפואיים 

שירים הערכה מספרית לכמות המכ. בנוסף, התבקש משרד הבריאות לתת שעות עד ימים

 .הנמצאים אצל מטופלים בכלל קופות החולים בארץ
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ארצי על יישום סטנדרטים הממונה האת ממענה התקבל  28.1.21יום בכאמור לעיל,  .117

המכשור שלדעת משרד הבריאות יש להגן על  לפיו, (1מש/) בקהילה במשרד הבריאות

 המשתמש בו  מפני ניתוק הם:

 מטופלים. 30,000 -כ –מחוללי חמצן  .א

   BPAPבעלי מכשיר  4,700  .ב

 CPAPבעלי  7,900  .ג

 בעלי מכשור סופר טיפות להזנה או לתרופות 2,300  .ד

 בעלי מכשיר דיאליזה ביתית  90  .ה

אחר )כגון: משעל, סקשיין, פאלס אוקסימטר, מוניטור  מכשורכאלף בעלי ו .ו

 . (HIGH FLOW ,IPVקרדיאלי אפנאה, מייארבו, 

 

. ההערכה של משרד מכשירי אינהלציה ביתיתלכלול גם הבריאות ביקש משרד בנוסף,  .118

במענה משרד הבריאות  .ציבורבמסוג זה  מאות אלפי מכשיריםשקיימים הבריאות היא 

נכתב כי מכשירים אלו נמצאים בשימוש בעיקר בקרב חולים באסטמה, החל משימוש 

ם. עוד נכתב כי שכיחות מחלת האסטמה יומיומי ועד לשימוש נדיר של אחת בכמה חודשי

אחוזים וההערכה היא שכשליש מחולי האסטמה  10-ל 8באוכלוסייה הינה בין 

 משתמשים במכשירי אינהלציה ביתית. 

 

רשות החשמל סבורה כי אין זה סביר בשלב זה יצוין, בכפוף להשלמת הליך השימוע, 

לכלול ברשימת חיוניות האספקה כמות כה גדולה של חולים, אשר יהיו חסינים מניתוק 

רכישת מכשיר מסוג זה היא קלה ופשוטה וניתנת לרכישה באופן  –חשמל. יתרה מכך 

פרטי, כך יש לצפות לכך שבהינתן חסינות מניתוק לבעלי מכשירי אינהלציה ביתית 

 יעלה באופן ניכר.  מספרם

 

פרסמה מליאת רשות החשמל הצעת ההחלטה לשימוע  10.5.21ביום בהתאם לאמור,  .119

ג, העוסקת בצרכנים שאספקת החשמל חיונית 7ציבורי לפיה יתוקן הנספח לאמת מידה 

מלבד  להם, כך שיכלול את כל המכשירים מהמדרג השני לפי מענה משרד הבריאות

  .לציהמכשירי האינה

 

. לאחר מכן, ילמדו 14.6.21להסתיים ביום  יל, נכון לעתה, הליך השימוע צפויכאמור לע 

 ויבחנו כלל העמדות שהתקבלו מאת הציבור, ותתקבל החלטה בעניין. 

 

המדינה סבורה כי השינוי המוצע מהווה כברת דרך משמעותית הנותנת מענה אם כן,  .120

 לויים במכשור רפואי כתוצאה ממצבם הבריאותי.הולם לצרכנים ביתיים הת
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בנסיבות אלו, בהן בעקבות ההליך המשפטי, בוחנת המדינה מחדש את עמדתה בהליך,  

זאת בכוונה להרחיב את רשימת המכשור הרפואי המאפשר הגנה מניתוק, סבורה המדינה 

 כי יש לאפשר לה להשלים את ההליך המנהלי המצוי בעיצומו. 

 

של הצו על תנאי שעניינו גביית חובות עבר באמצעות  הראש השלישי (ג)

 המת"מ

 

מחובות עבר בכל הטענת  %20( דין הטענה באשר לסמכות סש"ח לגבות בשיעור של 1)ג. 

 להידחות מת"מ

 

הרשות תקבע אמות מידה שלפיהן יהיה רשאי " )ד( לחוק החשמל קובע כי17כזכור, סעיף  .121

בעל רשיון ספק שירות חיוני שלא לתת את השירות או שלא לבצע את הרכישה שבהם 

להפסיקם, לעכבם או להגבילם, אם לא שולמו לבעל הרשיון הוא חייב לפי חוק זה, 

התשלומים בעדם לפי כל דין או לא נתקיימו התנאים למתן השירות או לביצוע הרכישה 

לעמדת המדינה, פשיטא, כי סמכות לנתק לעכב, או להגביל, משמיעה גם סמכות  ."כדין

מעבר לכך, גם אלמלא סמכות זו  לקבוע תנאים שבהתמלאם לא תנותק אספקת החשמל.

חוק  15הייתה קבועה ברחל בתך הקטנה בלשון החוק, הרי שניתן ללמוד אותה גם מסעיף 

הסמכה להתקין תקנות או ליתן הוראת כי " הקובע, כידוע, 1981-תשמ"אההפרשנות, 

משמעה גם הסמכה לתקנן, לשנותן, להתלותן או לבטלן בדרך שהותקנו התקנות  -מינהל 

 ."או ניתנה ההוראה

 

מנת שצרכן ימנע מניתוק הוא הסכמה על הסדר חוב. -התנאי הבסיסי שקבעה הרשות על .122

ר החוב, וזאת באחד מהאמצעים הגמישים החוב אלא הסכמה על הסד תשלוםלא  –ודוק 

 מנגנון באמצעות החוב פריסתשניתנו לסש"ח ולאחר בחינה פרטנית וזכות טיעון כאמור. 

 לפריסת דרך למעשה היא השוטפת החשמל אספקת עבור תשלום כנגד חוב ייחוס של

 .    לצרכנים המוצעת תשלומים

 

תשלום מקובל לצורך הסדרת חוב העבר, והוא אף ודוק: הצרכן רשאי להגיע לכל הסדר  .123

רשאי להגיע להסדר חוב שלא יחייבו להפעיל מת"מ כלל. אילו צרכן בוחר לשלם סכום 

מסוים בכל חודש תמורת החוב, במנותק ממת"מ, בוודאי שלא היה ניתן לראות זאת 

ניתן  כ"קיזוז" במובנו המשפטי מול התשלום המיועד להמשך הצריכה. באותו האופן לא

ידי ייחוסו מתוך התשלום שנעשה במת"מ, -לסווג את ייחוס חוב הצריכה, הנעשה על

 חוזי.-כקיזוז במובנו המשפטי

  

 "מ הוא למעשה עוד אמצעי נוח לפריסת חובותהמת( 2)ג. 

 

 מהווה ואינו בתשלום מראש שוטפת חשמל אספקת מאפשר שהוא לכך מעבר"מ, המת .124

שמציעה  –מידתי ומאוזן  –חוב  הסדרהגעה ל כלי שמאפשר עוד, הוא למעשה ניתוק כלי
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רשות  שערכה מבדיקהמנת להימנע מניתוק החשמל. -הרשות לטובת הצרכנים על

 55-"מ עומד על כבמתהחשמל, עולה כי היקף התשלום החודשי בעד חוב ממוצע הנפרס 

 דרך בכללם את חובותיו , לבקשתו של הצרכן, ניתן שישכזכור .שנים 5-בפריסה כ ₪

  .באסדרה שקבוע לתשלום האפשרויות מנעדלשירצה בהתאם  אחרת

 

צרכן ₪.  3,500-מבדיקה שערכה רשות החשמל, החוב הממוצע הפרוס במת"מ הוא כ

בחודש. משך הזמן הנדרש לצרכן ₪  276-המשתייך לעשירון השלישי, מוציא על חשמל כ

. שנים כחמשאחוז בכל הטענה, על מנת להחזיר את חובו הוא  20זה באמצעות קיזוז של 

בחודש בלבד, כפי ₪  55 -יצטרך להוסיף כ מנת לשמור על אותה רמת צריכה, הצרכן-על

 שמודגם בטבלה הבאה:

 

 3500 חוב ממוצע פרוס במת"מ

 20% אחוז קיזוז 

 3 עשירון

 335 הוצאה חודשית לחשמל, גז ודלק לבית

 0.81 הוצאה לחשמל -התאמה 

 0.83 הרכב הוצאה -התאמה 

 276.51 הוצאה חודשית לחשמל מותאמת

 55.30 קיזוז חודשי

תשלום חודשי נדרש לשם שמירת רמת 

 331.81 צריכה

 63.29 מספר חודשים שיידרש להחזר החוב

 5.27 תרגום לשנים

 

נקבע, לאחר שנשמעו והתקבלו טענות  20%כפי שצוין לעיל, קביעת השיעור הקבוע של  .125

 שיעורהירד  ,בעקבותיהן .האגודה לזכויות האזרח, והסיוע המשפטי במסגרת השימוע

לפני השימוע הציבורי  35%לפני האסדרה החדשה, ומשיעור של  50%משיעור של  הקבוע

 .20%לשיעור של 

 

ת לצורך תשלום חוב העבר משום סטייה פסכום סביר מהצריכה השוט גבייתאין ב על כן, .126

התנאים שבהם יהיה רשאי סש"ח שלא לתת שירות.  את מהסמכות של הרשות לקבוע

מנת -אחד מהסדרי החוב הגמישים שהרשות מאפשרת לסש"ח להציע לצרכן עלב וברמדה

סמכות ההסמכות להפעיל את המת"מ יונקת את כוחה, בסופו של יום, מלהימנע מניתוק. 

 הקבועה בחוק החשמל.שלא לתת שירות 

 

בהתאם לאמות המידה חל איסור סש"ח לקזז סכום כלשהו כפי שהודגש לעיל,  .127

קבוצת הצרכנים  –מהצרכנים הנמנים עם  התעריף המופחת, ללא הסכמתם. היינו 

משקי בית, יכולה להמשיך לצרוך חשמל  330,000 -הזוכה לתעריף מופחת והמונה כ
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, כאשר חובות העבר נגבים בהליכי גבייה מראש בכפוף לתשלום הצריכה השוטפת

 אזרחיים בלבד. 

 

ספק שירות חיוני לא יוכל לנתק צרכן שנמנה על אוכלוסיית צרכני ש משמעות הדבר היא .128

. במסגרת אותו אם האחרון סירב לעבור למנגנון תשלום מראש התעריף המופחת אלא

מנגנון תשלום מראש לא יכול ספק השירות החיוני לקזז חלק מהתשלום שניתן מראש 

 זהותאת  ,לעילכאמור חובות עבר, אלא אם כן הצרכן נתן את הסכמתו לכך. לטובת 

לבחון את צרכי ותמיד ניתן  ,התעריף המופחת קובע החוק ושר האנרגיה צרכני

 תולדייק אותה במיד ,תמהילהואת  הנמנית על צרכני התעריף המופחת ההאוכלוסיי

  הצורך.

 

של להגדלה משמעותית  תביא םצרכניהלכלל  "קיזוז"אפשרות ה ביטול לעמדת המדינה,  .129

 מנתונים. כפי שעולה הוצאה לפועלגבייה בהליכים אזרחיים, קרי השיועברו לחובות ה

היא גידול בחובות של תוצאה זו המשמעות  ,על ידי חברת החשמל רשותב התקבלוש

 ה ואינה יעילה.של חברת החשמל. המדינה סבורה כי תוצאה זו אינה רצויאבודים ה

, והם כרוכים שנים רבותהליכי גבייה אזרחיים הם הליכים יקרים וארוכים, הנמשכים 

)המוטלות על הצרכן(. מנתוני חברת החשמל עולה כי בהשוואה בין  בעלויות משמעותיות

סכום הקרן הצמוד בתיק לסכום יחד עם ההוצאות, שכ"ט ואגרות, יוצא כי היקפו הכספי 

, לצד זאת, סיכויי הגבייה בהליכים 45%-בממוצע בשיעור של למעלה משל כל תיק גדל 

נסגרו  2017-2018מהתיקים שנפתחו בשנים  13%אלו נמוכים באופן יחסי, כך למשל רק 

 23%-עמד על כ 2019או שהגיעו להסדר ושיעור הגבייה בהוצל"פ בשנת  2019עד לחודש 

 מסך הקרן.

 

 בריבית מאפשרת גבייה וודאית של מלוא החוב באמצעות המת"מהגבייה מנגד, אפשרות  .130

, להבדיל מהליכי גבייה אזרחיים בהם , גם אם בסכומים קטנים ולאורך שנים רבותנמוכה

ולתכנון  ליציבות הנוגע בכל רבה משמעותלעובדה זו שיעור הגבייה כאמור נמוך מאד. 

 משק החשמל. 

 

קיזוז חובות באמצעות המת"מ במתכונת הנוכחית, הוא הסדר לסיכום, לעמדת המדינה,  .131

מידתי ומאוזן, אשר מיטיב עם צרכנים שמתקשים לעמוד בתשלומי חשמל, מאפשר להם 

 להסדיר את חובם, ומאפשר להם לשלוט בצריכת החשמל מבלי להגדיל את חובם.

 

וב הגמישים שהוצעו לו, או ככל שהצרכן לא הסדיר את חוב העבר שלו באחד מהסדרי הח .132

ל מתוך התשלום המשולם מראש עעבר ל גם גביית חובות וכלמת"מ ישימוש בלבקשתו, ה

 גבייה זו לשיעור של הוגבלההחדשה ואולם, באסדרה  .הצרכן עבור אספקת החשמל ידי

מחדל לגבייה הברירת  ,)אלא אם כן הצרכן בוחר שיעור גבוה יותר(. טרם האסדרה 20%

נקבעה, בין  20%יצוין כי גם הורדת שיעור גביית החוב לשיעור של  .50%ל עעמדה  זו

היתר, בעקבות טענות שעלו מטעם האגודה לזכויות האזרח והסיוע המשפטי בשימוע 

הציבורי. לאחר שמיעת כלל העמדות, הגיעה מליאת רשות החשמל לכלל החלטה כי 
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לבין יכולת הצרכן לשלם את החוב  שיעור זה מהווה איזון ראוי בין הצורך בגביית חובות,

 באמצעות המת"מ.

  

לסרבני  שלילי תמריץ עשוי להיווצרלצורך החזר חוב,  מידתי קביעת שיעורבהיעדר 

, תוך הסתמכות על מעבר משמעותיים חובות . במצב דברים זה, תתאפשר צבירתתשלום

 מעודדתקביעת שיעור מינימלי של החזר חוב,  לעומת זאת, . תשלום מראשלמנגנון 

חייבים שלא לצבור חובות משום שגם באמצעות מנגנונים אחרים אין מקום להתחמקות 

לא להגדיל את חובותיו באופן ש מסייע לוו החייב מיטיב עםמהם. בסופו של יום, המנגנון 

 .ולהקטין את הריבית המשולמת בעד החוב שבפיגור חריג

 

 צרכניםהתקנות מת"מ ל 3100-כבוצעו  2020בשנת נציין כי את האוזן, מנת לסבר  על

 מקומות צרכנות במצטבר. 33,000-כ 2020ביתיים. סה"כ נעזרים בשירות מת"מ בשנת 

  

 סוף דבר .5

  

בהיעדר עילה להתערבות בית המשפט לאור כל האמור לעיל, דין העתירה להידחות,  .133

 .הנכבד בהחלטת רשות החשמל

 

נתמכות בתצהירה של הגברת מירב יוסף,  בתצהיר התשובההעובדות המפורטות  .134

 ברשות החשמל. ובקרה צרכנות בכיר חטיבת אגף מנהלתהמשמשת בתפקיד 

 

 "ז בסיון תשפ"אכ  ,היום

 2021ביוני  07  

 

 

  

 

 רנאד עיד, עו"ד

 במחלקת הבג"צים א' סגן בכיר

 בפרקליטות המדינה

 , עו"דטוויגאבי 

 במחלקת הבג"צים עוזר ראשי

 בפרקליטות המדינה
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