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"מדוע לא ליתן טעם , בין השאר, למשיבות בית המשפט הנכבד במסגרת הצו על תנאי הורה .1

ייקבע כי החלטה בדבר ניתוק, צמצום או הגבלה של אספקת חשמל לצרכן ביתי בגין חוב 

כי  ,המשיבות טוענות , אינה יכולה להתקבל ללא בחינה פרטנית ומתן זכות טיעון".3למשיבה 

מהווה מתן זכות טיעון  ,קביעת הסדרי תשלום ועיקרו 3,תקיים במשרדי המשיבה הליך המה

  ובחינה פרטנית כדין.

חשפה שני נהלים פנימיים המסדירים לטענתה הליך זה.  3לאחר הדיון בעתירה, המשיבה  .2

שכותרתו "שיקולים וקריטריונים בעת עריכת הסדרים לגביית חובות",   05-03-08הראשון נוהל 

-03נוהל    חובות"( מסדיר את אופן קביעת הסדרי תשלום עם בעלי חוב. והשניה)להלן "נוהל 

מתווה את פרוצדורת הגבייה  אכיפת הגבייה" )להלן: "נוהל אכיפת הגביה"(שכותרתו " 05-07

כי קיומם ותוכנם של נהלים אלו לא נחשפו בפני העותרים ובפני  ,נציין. של חובות מצרכנים

 ידידת בית המשפט, חרף בקשות מפורשות במסגרת הפרטים הנוספים. 

במשרדי חברת שמתקיים כי ההליך  םהעותרים כי יטענו כי עיון בנהלים מחזק את טענת .3

אינו עומד בעקרונות המשפט המנהלי המחייבים החשמל, או לרוב בשיחה טלפונית עם הלקוח, 

 עריכת שימוע מהותי טרם קבלת החלטה הכרוכה בפגיעה כה קשה בזכיות אדם.

  התייחסות לנוהל החובות:

בעת החלטה בבקשת צרכן  נוהל מפרט את השיקולים שיש לשקול על ידי מנהל מרכז השירותה .4

לנוהל(. הנוהל מציין גם שיקולים הקשורים במצבו הכלכלי של  4)ס'  לפריסת החוב לתשלומים

החייב, אולם מעיון בגוף הנוהל עולה כי פרט לאמירה כללית, אין כל התוויה של אופן הפעלת 

של הצרכן מצבו הכלכלי והאישי בחינת מנגנון המאפשר כל ואין  בבקשת צרכןשיקול הדעת 

 כמפורט להלן.והתחשבות בהם, ובני ביתו 

למנהל  לכל היותר. תשלומים 4-פריסת החוב להיא ברירת המחדל הקבועה בנוהל  ראשית, .5

ברירת המחדל בנוהל מהווה  .ומעלה תשלומים 5של ים מרכז השירות יש סמכות לאשר הסדר

 הוצאות חריגותמהכנסות המשפחה, בהתעלם מ, חוב בלתי סביר ביחס למשקי בית ענייםהסדר 

, אם היא מצויה בהליכי הוצאה לפועל וכדומה. לפי טענת המשיבים חוב ממוצע עומד שיש לה

לא כולל ריביות, המתווספים ₪,  875משכך, פריסה לארבעה תשלומים משמעה כ₪,  3500על 

  .סכום אסטרונומי למשפחה ענייה –לתשלום בעבור הצריכה השוטפת 

סמכות למחול על החוב, על חלקו או על הריביות בגינו לגורמים שונים יש בנוהל כי  מצויןאמנם 

ועל בסיס אלו  , אולם לא ברור כיצד מתקבלת החלטה כאמורגורמים רלוונטיים באישור

בפועל, אף שהח"מ טיפלו במאות מקרים קשים של צרכנים עניים שנותק  לנוהל(. 6 ')סשיקולים 

על   –כי בסמכות חברת החשמל למחול על חוב או על חלקו  להןלא נמסר להם החשמל, מעולם 

וברשות החשמל.  הגורמים הבכירים ביותר בחברה בטיפול בפניות שונות ביקשו זאת מןאף ש

 על כן, מדובר באות מתה.

 החליט הגבייה פקיד אם רקת יהיה מעורב בטיפול בבקשת צרכן כזה, מנהל מרכז השירו שנית, .6

בעניין צרכן עני החלטה דווקא אם כן, ולבקש אישור לחמישה תשלומים ומעלה.  אליו לפנות

ולא אותו פגש  שלאמתקבלת על ידי גורם בלבד שאינו יכול לפרוע את חובו בארבעה תשלומים 

 .באם לפנות אליופקיד הגביה לפי שיקול דעתו של , ורק שוחח עימו



 
 

כל אפשרות ערר על החלטת הגורמים המוסמכים בדבר הסדר  אין גםהנוהל  לפישלישית,  .7

יעמוד בפני שוקת  תשלומים 5או  4שלא יכול לעמוד בהסדר תשלומים של  מיהתשלומים. 

 . לערר חלופה מהווה אינה החשמל לרשות תלונהכי  יודגששבורה. 

יחס לקבוע הסדרי חוב בהתיהנוהל לא מפרט מהי הכשרתם של הגורמים השונים , רביעית .8

לבחון את  בעלי התפקידים השונים צרכנים בדבר מצבם האישי והכלכלי, או מה יכולתלטענות 

משתיקת המשיבים במענה לבקשה לפרטים  .ומביא על מנת לבסס טענותי שהצרכןהמסמכים 

אין להם כל הכשרה רלוונטית ואין כי  ,עולהבעניין, הנוספים בעניין זה, ומשתיקת הנוהל 

 . שזוהי מומחיותם, ושניתן להיוועץ עימם בסוגיות מורכבות אלובקרבם גורמים 

והקליניקה לזכויות אדם  6סיון העותרת ינ פגמים אלו בנוהל עולים בקנה אחד עם .9

בכתבי  שטענו. כפי בטיפול במאות פניות של לקוחות עניים בעלי חובבאוניברסיטת תל אביב 

יעון או בחינה פרטנית, אלא שמדובר במנגנון טאפשרות לבפועל לא רק שאין כאן ובדיון, דין -בי

  שאינו תואם ולו במעט את יכולתו הכלכלית של צרכן עני.גביית חובות שרירותי 

 התייחסות לנוהל אכיפת הגבייה: 

משלוח ההתראה, גובה  למנגנוןמהווה חזרה על ההוראות של אמות המידה בנוגע נוהל זה,  .10

הסכום ממנו ניתן להפעיל כלי גבייה, הריביות המוחלות על החוב וההסדרים שנקבעו באמות 

 המידה ביחס לצרכנים בתעריף חברתי ולצרכנים חסיני ניתוק. 

הנוהל אינו כולל כל התווית שיקול דעת כפי שעולה מהפרקטיקה, שתוארה באריכות בעתירה,  .11

אינם נמנים על הרשימה הסגורה של צרכני דווקא מדינת ישראל, שבאשר למרבית הצרכנים ב

חסיני הניתוק, ואינו מסדיר הליך מנהלי מהותי, טרם קבלת החלטה על  ואהתעריף החברתי 

הוא אינו כולל כל הוראה מהותית ממנה ניתן ללמוד על אופן הפעלת ניתוק מחשמל בעניינם. 

 כה קשה בזכויות אדם. שיקול הדעת טרם קבלת החלטה הכרוכה בפגיעה

סעיף הנוקטת בתיבת האולם מלשון , הנוהל מציין כי יש להודיע לצרכן טלפונית טרם הניתוק .12

המילים "להודיע טרם הניתוק", ברור כי התכלית היא מתן הודעה בלבד לצרכן על קיום החוב 

הטלפון  כל הוראה המחייבת את פקיד הגבייה לבצע במסגרת שיחתבו ועל הניתוק הצפוי. אין 

האמורה בחינה מהותית ובירור על המצב הכלכלי, רפואי, אישי של הצרכן, על מצבי סיכון בהם 

כמו כן הנוהל הוא עלול להימצא ועל הסיבות בגינם הוא מתקשה להגיע להסדר חוב מותאם. 

 כי ניתן לנתק את הצרכן מחשמל גם אם לא ניתן היה לאתר אותו טלפונית.  ,קובע במפורש

חברת החשמל אינה מאפשרת שימוע מחזק את טענת העותרים לפיה  האמור לעיל לסיכום, .13

שמטרתה לברר האם הצרכן מתחמק ללא הצדקה בחינה פרטנית  נה מבצעת, ואיעובר לניתוק

מתשלום החוב או שמא הוא לא מסוגל לעמוד בחוב או בהסדר שמוצע לו, וכי פקידי הגבייה  

טענת לפיכך,  .ת באופן אחיד על אנשים במצבים שוניםמדיניות גורפת שמוחלמונחים על ידי 

נותן מענה לראש הראשון של הצו על תנאי  חברת החשמלהמשיבים לפיה ההליך המתקיים ב

 . היא טענה שגויה

 


