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 שלום רב,  

 4988/19יישום פסק הדין בבג"ץ הנדון: 

סיגלית מויסה נ' הרשות  4988/19ניתן פסק דין בבג"ץ  19.1.2022ביום  .1

. בפסק הדין נקבע, כי על רשות החשמל לתקן את יבוריים חשמללשירותים צ

אמות המידה המסדירות גביית חובות החשמל וניתוקי חשמל בגין חוב בפרק 

 זמן של עד שישה חודשים. 

 :לפסק הדין נקבע 108בפסקה  .2

"עד לתיקון אמות המידה וקביעת הנהלים תמנע חברת החשמל 

 –קת חשמל )ובכלל זה מניתוק צרכנים ביתיים בעלי חוב מאספ

העברתם למסלול של מת"מ(, ככל שמועלות טענות באשר למצב רפואי 

חריג שמצריך חיבור לאספקת חשמל סדירה, או באשר למצב כלכלי 

קשה ביותר שאינו מאפשר את תשלום החוב, המבוססות באסמכתאות 

 מתאימות לכך".

שמל או התקנת על רקע זה נבקשכם לפעול לאלתר להורות על איסור ניתוק ח .3

מת"מ במקרים של טענה למצב כלכלי או רפואי קשה שיעלה צרכן בעל חוב. 

בשלב זה של הסדר לוקה בחסר ועד לעיגונן של אמות מידה, האסמכתאות 

הנחוצות לשם הכרה בטענות כאלה צריכות להיות מינימליות, נגישות וזמינות 

נה מניתוק או מהתקנת ככל הניתן. יש לנקוט גישה מרחיבה ככל הניתן ולתת הג

שלהלן או כיוצ"ב, והכל  החלופיותמת"מ על בסיס כל אחת מן האסמכתאות 

 בהתאם למאפייני הצרכן והמערכות בהן הוא מוכר:

 הצהרת הצרכן;  •

 ; בקהילה אישור מרופא מטפל •

שור עובד זכאות בלשכות לשירותים חברתיים בדבר היות הצרכן אי •

 מטופל בלשכה או בדבר קושי כלכלי; 

אישורים בגין קבלת גמלה מביטוח לאומי, משרד הביטחון או גוף אחר  •

 של מדינת ישראל; 

 על בסיס מגורים בדיור ציבורי או קבלת סיוע בשכר דירה.  •
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למת"מ בדו"ח סוציאלי, או כל מסמך  אין להתנות מניעת ניתוק או מניעת חיבור .4

אחר שיש קושי בהשגתו במהירות ושאינו רלוונטי לאנשים רבים שאינם 

 מטופלים במערכת הרווחה.

את עמדתנו בדבר אמות המידה לעיונכם בקרוב בנוסף בכוונתנו להעביר  .5

לקחו יאם י נודהבעניינים שנקבעו בפסק הדין עובר לפרסומן לשימוע ציבורי. 

 מהלך  החשיבה על ההסדר הראוי. בחשבון ב

 נבקשכם לעדכננו בהקדם בדבר פעולתכם בנדון.  .6

 

 בכבוד רב, 

 משכית בנדל, עו"ד

 

 העתקים )בדוא"ל(:

 קארין אלהרר, שרת האנרגיה גב'

 עו"ד רנאד עיד, מחלקת בג"צים, פרקליטות המדינה

 רשות החשמל גב' מירב יוסף, ראש אגף צרכנות ופניות ציבור,

 מר אורן הלמן, סמנכ"ל שיווק ורגולציה, חברת החשמל

 


