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 לכבוד

 עופר בלוך

 מנכ"ל חברת החשמל 

 3462333-072בפקס: 

 שלום רב, 

 בנצרת וביפיעניתוקי חשמל הנדון: 

על רקע ניתוקי החשמל הממושכים שהחלו ביום חמישי שעבר בשכונות  בדחיפות הריני לפנות אליך

השונות של נצרת ויפיע, ולאור מזג האוויר הקר והסופה המתקרבת, ולבקש לדאוג לאספקה סדירה 

של חשמל. עוד אבקש לדעת מדוע ניתוקי חשמל מבוצעים ללא כל התראה לתושבים ונמשכים שעות 

בע אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. להלן החל מהשעה אר –ארוכות וממושכות 

 הדברים בפירוט:

מפניות שהגיעו אלינו עולה, כי החל מיום חמישי שעבר סובלים תושבי נצרת ויפיע בשכונות  .1

קרות של היום, שונות מניתוקי חשמל. הניתוקים מבוצעים ללא התראה, בשעות הכי קשות ו

לפנות בוקר. ניתוקים אלה משאירים אלפי תושבים  2אחר הצהריים ועד לשעה  4החל מהשעה 

ללא אמצעי חימום בטוח, כאשר הטמפרטורות בחוץ צונחות. כמו כן, חולים היושבים בבתיהם 

משך שעות ללא אפשרות להפעלת ציוד רפואי שהוא חיוני להם, דבר שמעמיד את בנשארים 

 בריאותם בסכנה אמיתית.

ברת החשמל עולה כי הניתוקים מבוצעים בגין עבודות מהתושבים נמסר, כי מפניות שלהם אל ח .2

נציגי חברת החשמל להחזרת אספקת החשמל תוך זמן של בקו חשמל מרכזי, וכי ההבטחות 

 אינן מתקיימות.   –בתוך שעה, לפי הנטען  –קצר 

בית המשפט  שרק לאחרונה ה סדירה של חשמללאספקאין צורך להכביר מילים אודות הזכות  .3

רוזנצווייג מויסה נ'  4988/19בג"ץ כחלק מזכות היסוד לקיום אנושי בכבוד ))ה העליון הכיר ב

 (. 20.01.2022 ,נבופורסם ב) הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

 ,חובתה של חברת החשמל לדאוג להודיע לתושבים אודות ניתוקים יזומים שהיא מבצעת .4

רק זמן קצר ולא בשעות הכי וחובתה להבטיח כי ניתוקים אלו, במיוחד כשהם יזומים, יהיו לפ

קרות של היום, כשאנשים שוהים בבתיהם. כמו כן, על חברת החשמל לתת פרק זמן סביר 

לתושבים, ובמיוחד החולים, כדי להתכונן מראש לסיטואציה, אם דרך הגעה לבתי חולים או 

 המרפאות השונות בזמן הניתוקים, או שהייה אצל קרובי משפחה בשכונות אחרות שלא צפוי

 בהן ניתוק, או לדאוג להם לאספקת חשמל אלטרנטיבית.

לאור האמור לעיל, ולאור מזג האוויר הקר והסופה המתקרבת, אני פונה אליך ומבקשת לדאוג  .5

לאספקה סדירה של חשמל בנצרת ויפיע ובשאר בערים והיישובים; להימנע מניתוקי חשמל 
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יזומים בשפה הערבית וזאת כדי יזומים בימי הקור הקשים; להודיע מראש אודות ניתוקים 

להגן על אוכלוסיות שהחשמל נחוץ לבריאותה. עוד אבקש להודיע לנו מדוע הטיפול בבעיית 

 הניתוקים נמשכת זמן כה רב.

  בכבוד רב,

 

 עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד

 אלהרר, שרת האנרגיההעתק: השרה קארין 


