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 בהול!

 שלום רב, 

 יישובים הערביים בצפון ובדרוםניתוקי חשמל בהנדון: 

כם להורות לחברת החשמל להבטיח אספקת חשמל רציפה אליכם בדחיפות ולבקשריני לפנות ה

ם בגליל ובנגב, בפרט בימים הקרובים. נבקשכם להורות לחברת יישובים ערבייומלאה לשכונות ול

שנמשכים ימים ושעות ארוכות, ללא הודעה  ,החשמל להימנע מניתוקי חשמל יזומים בנצרת ויפיע

זג האוויר הסוער. כן נבקש להבטיח טיפול יעיל, מהיר ויסודי מוקדמת וללא התחשבות בתנאי מ

במיוחד ביישובים הבדואים בנגב אשר סובלים מזה למעלה מעשרה ימים מאי  ,בניתוקי החשמל

 אספקה סדירה של החשמל.

ועליכם האחריות  ,האופן בו מתבצעים הדברים כיום כושל וגורם לפגיעה קשה ביותר בזכויות אדם

 רים זה יבוא על תיקונו בהקדם.לוודא כי מצב דב

  להלן הדברים בפירוט:

 ניתוקי חשמל ממושכים ביישובים הבדואים בנגב 

סובלים תושבי הכפרים והערים השונים בנגב מתקלות וניתוקי  14.1.2022אז יום שישי מ .1

חשמל יומיים שפוגעים קשות בשגרת החיים של אלפי תושבים. אלפי תושבים בדואים בנגב, 

רים, ילדים כקשישים, לא זוכים לאספקה סדירה של חשמל בבתיהם ובמוסדותיהם נשים כגב

 הרשמיים. 

משיחות עם תושבים וראשי מועצות בדואים נמסר, כי הם לא נתקלו במצב דומה בעבר ובטח  .2

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

רת החשמל היו מגיעים ומטפלים במסירות בכל בעיה תוך שעות כי בשנים קודמות צוותי חב

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

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

 שוב מתנתקת מחשמל ושוקעת בחושך.
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פנינו יחד עם פורום דו קיום בנגב אל מנכ"ל חברת החשמל וביקשנו לטפל  24.1.2022ביום  .3

באופן יסודי בבעיות ניתוק החשמל, ולהודיע לנו מדוע יש ניתוקים כה נרחבים ביישובים 

 הבדואיים בנגב. 

כפי שהתרענו במשך שנים, בשל היום התקבלה תשובה מטעם חברת החשמל בה נמסר, כי " .4

ה לא חוקית, נוצר מצב שבו רשת החשמל בחלק ימל לבתים בבניהאיסור שחל על חיבור חש

פתרון המהיישובים הערביים עמוסה בחיבורים לא מוכרים ושלא בוצעו על ידי חברת החשמל. 

לבעיה הקשה הזו הוא אחד: לאפשר לחברת החשמל לחבר את כל הבתים ביישובים הללו 

עוד  .שמל, יכול לפתור את הבעיה"לחשמל, ורק שינוי חוק, כך שנוכל לחבר כל בית לרשת הח

כי חברת החשמל עובדת מסביב לשעון כדי לתקן את הנזקים של רשת החשמל, אך נמסר, 

"בגלל הבעיה המערכתית, התיקונים מחזיקים מעמד זמן קצר וקיימת פגיעה מהותית 

   .בתשתיות"

ברת החשמל אין בידינו לקבל תשובה זו. אלפי תושבים שמשלמים את חובם באופן קבוע לח .5

נאלצים לשהות בקור ללא אפשרות חימום בטוחה. מאות חולים שמחוברים כדין לרשת 

החשמל ומשלמים מכספם ובמועד את דרישות התשלום של חברת החשמל אינם יכולים 

 להשתמש בציוד רפואי חיוני ואינם יכולים לשמור את התרופות שלהם בקירור. 

פרים והיישובים הבדואים בנגב, ואף טיפלה בהן חברת החשמל מכירה את בעיות התשתית בכ .6

כראוי בשנים קודמות ואפשרה חיבור סדיר לחשמל, כך שלא ברור מדוע השנה חברת החשמל 

אינה יכולה לספק פתרונות שיחזיקו מעמד בתקופת החורף באופן מיוחד, ומדוע היא לא 

 נערכה מראש לטיפול בבעיות אלו.

 החשמל בשיא הקור וללא הודעה מוקדמת בנצרת וביפיע ניתוקי חשמל יזומים של חברת

יום חמישי שעבר שכונות רבות בנצרת וביפיע סובלות מניתוקי חשמל. אלפי תושבים מ .7

מנותקים מהחשמל במשך שעות ארוכות החל משעות אחר הצהריים ועד לפנות בוקר. 

צעים בגין מהתושבים נמסר, כי מפניות שלהם אל חברת החשמל עולה כי הניתוקים מבו

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

 אינן מתקיימות.   –בתוך שעה, לפי הנטען  –זמן קצר 

וביקשנו  ,אי לכך, פנינו אתמול אל מנכ"ל חברת החשמל והתרענו אודות הניתוקים היזומים .8

יזומים בימים קרים. כמו כן ביקשנו כי  לדאוג לאספקה סדירה של חשמל ולהימנע מניתוקים

במידה וחברת החשמל רוצה לעשות ניתוק יזום אז עליה להודיע על כך מראש לתושבים בשפה 

וזאת כדי להגן על אוכלוסיות שהחשמל נחוץ לבריאותה. עד כתיבת שורות אלו  ,הערבית

 קשים.זאת על אף הסערה ותנאי מזג האוויר ה ,מדיניות הניתוקים היזומה ממשיכה

 עד כאן פירוט הדברים. 

 משק חוקשל  מטרתו. חשמל של סדירה המילים אודות הזכות לאספק להכביר צורך אין .9

יבור, וזאת תוך הצ לטובת החשמל במשקאת הפעילות  דירהינה "להס 1996-"והתשנ, החשמל

 לאחרונהרק  (.לחוק 1 יףהבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות והתייעלות אנרגטית" )סע

 אנושי לקיום היסוד מזכות כחלק בזכות לאספקה סדירה של חשמלבית המשפט העליון הכיר 

נבו, ב פורסם) רוזנצווייג מויסה נ' הרשות לשירותים ציבוריים חשמל 4988/19בג"ץ ) בכבוד

20.01.2022 .)) 
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ע תושבי נצרת ויפיאת לא יעלה על הדעת כי בשיא הקור חברת החשמל מנתקת בצורה יזומה  .10

מחשמל ללא הודעה מוקדמת ובמשך שעות רבות כל יום. כמו כן, על חברת החשמל החובה 

יישובים בנגב ולספק חשמל לציבור הלקוחות בלטפל באופן יסודי בבעיות החשמל בערים ו

 שלה שם שעומד בהתחייבויות. 

 מן:קללאור האמור לעיל, נבקשכם כד .11

 ובמיוחד בימי סערה וקור קיצוני. להימנע מניתוקים יזומים של חשמל בימים הקרים, .א

 לקצר את זמני הניתוקים היזומים. .ב

להודיע לתושבים מראש ובשפה הערבית אודות ניתוקים יזומים וזאת על מנת לאפשר  .ג

 לתושבים להתכונן מראש.

יישובים הבדואים בנגב, ולספק פתרונות עניינים בלפקח על עבודת חברת החשמל בערים ו .ד

 תיות שם.וארוכי טווח לבעיות התש

בנוסף נבקשכם לבדוק ולמסור מדוע חברת החשמל לא התכוננה מראש לטיפול יסודי בבעיות  .12

 החשמל ביישובים הבדואים בנגב. 

 לטיפולכם הדחוף נודה.  .13

  בכבוד רב, 

  

 עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד


