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 לכבוד

 עופר בלוך

 מנכ"ל חברת החשמל 

 3462333-072בפקס: 

 שלום רב, 

 ניתוקי חשמל בכפרים הבדואים בנגבהנדון: 

ולבקש לטפל באופן מיידי בשם האגודה לזכויות האזרח ופורום דו קיום בנגב הריני לפנות אליך  .1

ויסודי בבעיית ניתוקי החשמל החוזרים בשכונות השונות בכפרים הבדואים בנגב, כולל ערערה 

 .14.1.2022מאז יום שישי בנגב, לקייה, רהט, תל שבע ועוד, שנמשכים 

בשבוע האחרון הגיעו אלינו מספר רב של תלונות מתושבים בדואים מכפרים וערים שונים בנגב  .2

שפוגעים קשות  ,אשי מועצות מקומיות בדואיות שם אודות תקלות וניתוקי חשמל יומייםומר

 בשגרת החיים של אלפי תושבים. 

אלפי תושבים בדואים בנגב, נשים כגברים, ילדים כקשישים, לא זוכים  בעת כתיבת שורות אלו .3

שבים לאספקה סדירה של חשמל בבתיהם ובמוסדותיהם הרשמיים. ברוב שעות היממה הם יו

עדר יבחשכה ובקור ללא אמצעי חימום בטוח וללא יכולת לביצוע מטלות יומיות בסיסיות. בה

אספקת חשמל סדירה מאות חולים אינם זוכים לטיפול רפואי ראוי ובטוח בבתיהם, ונעדרת 

 מהם הזכות הבסיסית והאנושית לשימור תרופות בקירור. 

ם, תלמידים רבים יושבים בבתיהם כתוצאה מניתוקי החשמל ובעידן הקורונה והבידודי .4

מנותקים מבתי הספר שלהם וללא יכולת להתחבר מרחוק ללימודים; ועובדים רבים אינם 

יכולים לעבוד מבתיהם ונאלצים להפסיד ימי עבודה יקרים. כמו כן, המון תושבים מדווחים על 

לות נזקים כבדים למכשירי החשמל הביתיים וזאת כתוצאה מאינספור הניתוקים והתק

 בחשמל. 

ובטח  ,כי הם לא נתקלו במצב דומה בעבר משיחות עם תושבים וראשי מועצות בדואים נמסר .5

בהם שכונות שלמות מנותקות מחשמל לעיתים תכופות. עוד נמסר כי  ,לא בהיקפים כה רחבים

בשנים קודמות צוותי חברת החשמל היו מגיעים ומטפלים במסירות בכל בעיה תוך שעות 

ה הייתה נפתרת מהיסוד. אך הפעם מדובר במצב שונה. זמני ההמתנה להגעת ספורות, והבעי

הצוותים של חברת החשמל ארוכים, וגם לאחר שהצוות מגיע לשכונה ומטפל בבעיה, השכונה 

 שוב מתנתקת מחשמל ושוקעת בחושך.

סירבה חברת החשמל  עוד נמסר לנו, כי סמוך להפגנות נגד מדיניות נטיעת העצים של קק"ל בנגב .6

 עדר אישור כניסה מהמשטרה. יעל רקע הטענה של ה ,להיכנס לכפרים והערים הבדואיים
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-שעומדת בניגוד לחוק משק החשמל, התשנ"ו ,אין בכך להצדיק את ההתנהלות עתה ואולם .7

וזאת תוך  ,יבורבמשק החשמל לטובת הצלו, "להסיר את הפעילות  1, שמטרתו, לפי סעיף 1996

 .הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות והתייעלות אנרגטית"

חברת  שלעדר טיפול ראוי, יסודי ומהיר יוההנרחבים ניתוקי החשמל מעבר לחובה זו שבחוק,  .8

בריאות לפרנסה, ל לקיום בכבוד,של התושבים הבדואים לכבוד,  יהםתיובזכו יםהחשמל פוגע

בית המשפט  שרק לאחרונה ,סדירה לאספקת חשמלבזכותם  יםפוגע םהחינוך. כמו כן, לו

 ה כחלק מזכות היסוד לקיום אנושי בכבוד:העליון הכיר ב

"לכאורה, החשמל אינו "מתת טבע" ומרבית שנותיה של האנושות חלפו 
ויות חיוניות בלעדיו. במציאות החיים כיום השימוש בחשמל הוא בסיס לפעיל

רבות שחלקן קשורות בטבורן לצורכי קיום במובן הצר. פעולות שהן חלק 
יום כגון חימום או קירור הבית, בישול או כביסה -בלתי נפרד משגרת היום

תלויות בחיבור לחשמל. כך גם השימוש במחשב לצורכי לימודים או עבודה. 
ם למצרך חיוני קשה אפוא לחלוק על כך שאספקת חשמל בסיסית נחשבת כיו

הזכות לאספקת חשמל היא בעלת זיקה . ]...[ הדרוש לקיום אנושי בכבוד
ה מכבר בפסיקתנו כחלק זמובהקת לזכות לקיום מינימלי בכבוד, שהוכרה 

רוזנצווייג מויסה נ' הרשות  4988/19בג"ץ ) מהזכות החוקתית לכבוד האדם"
 70-ו  65סקאות , פ20.01.2022 ,נבופורסם ב) לשירותים ציבוריים חשמל

 לפסק דינה של השופטת דפנה ברק ארז((. 

 

לאור האמור לעיל, נבקש להודיענו מדוע ישנם ניתוקי חשמל נרחבים בכפרים והערים הבדואים  .9

בנגב; ונבקש עוד לטפל בניתוקים אלו לאלתר באופן יסודי ומקצועי וללא איחור, וזאת במיוחד 

 לאור מזג האוויר והסופה המתקרבת.

  בכבוד רב,

 
 עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד


