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)להלן:  3המשיבה של כלי גבייה שגרתי מחשמל כצרכנים ביתיים תירה זו עוסקת בניתוק ע .1

שבו הוחלט  2020)למעט שנת . בכל שנה לגביית חובות חשמל "(חברת החשמל"החברה" או "

עשרות אלפי פעולות של ניתוק  מבוצעותלצמצם את ניתוקי החשמל עקב משבר הקורונה( 

צרכנים פרטיים מחשמל. במקום לגבות את החוב בהליכים מידתיים יותר כגון הסדרי תשלום 
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או באמצעות מערכת המשפט והוצאה לפועל, בוחרת  הצרכנים ההולמים את יכולותהוגנים 

 וזולה כך מבטיחה חברת החשמל גביה מהירהמרשת החשמל.  םחברת החשמל לפעול לניתוק

 ול להתקיים בלי חשמל, אף לא לתקופה קצרה.של החוב, שכן אף צרכן לא יכ

מהווה פגיעה קשה אינו דומה לשלילת שירות אחר בשל אי תשלום. ניתוק חשמל ניתוק חשמל  .2

-155 סעיפים)לבריאות, לחיים ולקיום בכבוד  –בכבוד האדם ובשורה של זכויות הנגזרות ממנו 

מינימאלי בכבוד, שבגרעין  ניתוק חשמל בשל חסרון כיס פוגע בזכות לקיום. (לעתירה 166

ניתוק חשמל פוגע קשות בזכויות של ילדים לכבוד ולשוויון, . האדם החוקתי של הזכות לכבוד

בשל העובדה  לעתירה(. 171-167 חיים הולמים, לבריאות ולחיים )סעיפים לתנאילחינוך, 

רכנים בכל שחשמל הינו כה חיוני, ובגלל שחרב ניתוק החשמל מתנופפת מעל ראשם, נדחפים הצ

מחיר לקושש כסף על מנת לשלם עבור החשמל, על חשבון צרכים חיוניים אחרים. חשמל הוא 

 בלעדיו. להתקייםלא מוצר שניתן 

בניגוד לתמונה שמציירות המשיבות, העותרים אינם חולקים על נקודת המוצא לפיה את חוב  .3

הנחה או פטור החשמל יש לשלם, העותרים אינם מבקשים מבית המשפט שיורה על מתן 

העותרים חולקים על . העותרים גם אינם דורשים סבסוד צולב בין שירותים שונים. מתשלום

על אופן ו – ניתוק חשמל –הדרך שבה נגבה חוב החשמל, ובמסגרתו על הכלי המרכזי לגבייה 

 קבלת החלטה זו. 

שאינו סביר ואינו מידתי לצורך קבלת  כמכלול יוצרות הסדרלטענת העותרים, אמות המידה  .4

החלטה הכרוכה בפגיעה כה קשה בזכויות אדם, וזאת נוכח כל אחד מהפגמים המנויים בסעיפי 

 הצו על תנאי, כמפורט להלן. 

על הבעייתיות והפגמים בהסדר לניתוק מחשמל ניתן ללמוד גם מהשוואה להסדר המפורט  .5

 מקרים במוצר חיוני שישהשמדובר בשני  דהחרף העובהמים, ניתוקי שקבעה המדינה בתחום 

לא ניתן כל הסבר מניח את  להבטיח נגישות אליו גם לצרכנים הסובלים מעוני ומצוקה. חובה

 הדעת בתשובות המשיבות מדוע לא ייקבע הסדר דומה. 

 להתייצב וליתן טעם כדלקמן: ותלמשיבהורה המשפט הנכבד שהוציא מלפניו בית  תנאיהצו על  .6

ייקבע כי החלטה בדבר ניתוק, צמצום או הגבלה של אספקת חשמל לצרכן מדוע לא  .א

 , אינה יכולה להתקבל ללא בחינה פרטנית ומתן זכות טיעון.3ביתי בגין חוב למשיבה 

מדוע לא ייקבע כי רשימת הצרכנים שאספקת החשמל חיונית להם כמפורט באמת  .ב

 ג', מצומצמת באופן החורג ממתחם הסבירות. 7המידה 

לא ייקבע כי גביית חובות חשמל באמצעות קיזוז אוטומטי מסכום הנטען  מדוע .ג

 במונה תשלום מראש )להלן: מת"מ( הינה בטלה, למעט אם ביקש זאת הצרכן.

 בעניינם המשיבים תותשובעל תנאי דורשים את הכרעת בית המשפט הנכבד,  צוה ראשי שלושת .7

חשמל מבוצעים  ניתוקירור כי ילעתירה עולה בב םיהמשיב ממענה – אדרבא. מספקת אינה

 2-1 המשיבות. הצרכן של הפרטני מצבולבחון את  אפשרהמשמתקיים הליך שימוע  מבליכיום 

 .זו טענה לדחות יש"שימוע".  – במשא ומתן להסדר תשלומים לראות ,שגוי באופן ,מבקשות

על ניתוק מתקבלת באופן אוטומטי  ההחלטהולגבי הסדר תשלומים אינם שימוע  המגעים

 הסדרל ,מסכיםאו לא  ,פועלהצרכן לא  אםו, בחלוף המועדים שנקבעוהצרכן צובר חוב  כאשר
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. הוא ינותק בלי בירור נוסף – . במקרה כזה"מ וקיזוז החוב דרכולמת חיבורל או תשלומיםה

שאין  אלא פרטניעורכת שימוע  אינהש רק לא, חברת החשמל בתשובתה מודה כי ואכן

 בר הוא מניתוק להגנה שנקבעו בקטגוריות נכלל שלא מי וכי, פרטנית לבחינה מקום להשקפתה

בניגוד לכך  .כזאת בחינה וךלער ומומחיות כלים כלאין לה ממילא  כימדגישה  אף, וניתוק

טרם קבלת  הצרכן את לשמועהאחראית  היאכי חברת החשמל  ןבתשובת גורסות 2-1המשיבות 

 חולשת את וחושף לעין בולט הואבין תשובות המשיבות בעניין זה  פערה – החלטת הניתוק

 .טיעונן

עדיין אולם  אין חולק כי חלה התקדמות וחלק מדרישת העותרים התקבל,בעניין הסעד השני, 

ביחס לאלה שאינם זקוקים למכשור רפואי, אבל כל התייחסות  2-1 המשיבותאין במענה 

או אנשים למשל חולי סכרת שמאחסנים אינסולין בקירור,  – בריאותםלאספקת חשמל חיונית 

למשל  –הזקוקים למיכשור רפואי שלא נכלל ברשימת המוגנים מניתוק מסיבה לא ברורה 

המרותקים למיטות נשים עם מוגבלות שמתניידים בכיסאות גלגלים חשמליים, חולים א

אין במענה המשיבות כל  ,כמו כן ., וכן קבוצות פגיעות כמו תינוקות וקשישיםחשמליות

במקרים קיימת חובה לייצר מנגנון חריגים המאפשר הפעלת שיקול דעת כי  ,התייחסות לטענה

השינוי שמציעות המשיבות  לאחר אישורמשכך, הרי גם מניעת ניתוק. רפואיים חריגים ו

 עדיין נדרשת הכרעה בסעד זה כמפורט לעיל. קבוצת חסיני ניתוק, והרחבת 

 םלגבות חובות בדרך של קיזוז ןסמכותלא נתנו טעם משביע רצון לשאלת  ותהמשיבולבסוף, 

ביצוע קיזוז חובות עבר לטענה כי  ספקואף לא נתנו מענה מ ,מהמת"מ, ללא הסכמת הצרכן

הסבירות והמידתיות ופוגעת פגיעה קשה מהצריכה השוטפת הינה פעולה החורגת ממתחם 

 . בצרכן ובזכויות יסוד מוגנות שלו

 במסגרת שימוע לפני ניתוק חשמל בחינה פרטנית ומתן זכות טיעון היעדר

)ז( מאפשרת לחברת החשמל לנתק אספקת חשמל 21רירת המחדל הקבועה באמת מידה ב .8

ללא הבחנה בין צרכנים בעלי , אם התקיימו תנאים פרוצדוראליים מסויימיםבעל חוב,  מצרכן

צרכנים החיים בעוני ובנסיבות חיים קשות, המתקשים לפרוע את בין יכולת לשלם את החוב ל

כל חייב, שאינו נמנה באופן מפורש בקבוצה המצומצמת המוגנת . חברת החשמל רואה בחובם

יר התשובה בתצה 12עיף ס)חברתי -הכלכליממצבו הבחנה הנגזרת תשלום, ללא מניתוק, כסרבן 

  .(3של המשיבה 

קבלת החלטה בדבר  בטרם מובנהקיומו של הליך בחינה פרטני  מחייבותאמות המידה אינן  .9

"ץ בגכללי הצדק הטבעי )ל בהםו משפטנו בשיטת יסוד למושכלותזה מנוגד  דבר .ניתוק מחשמל

להישמע לפני קבלת החלטה הפוגעת בזכויות  הזכות .(1958)1493 יב"ד פ ,הפנים שר 'נ ברמן

 ד"פ, ישראל מדינת 'נ בראון 1988/94 פ"ע) וחירותו האדם כבוד: יסוד-מחוק נגזרת אףיסוד 

 790' עמ, 771( 3, פ''ד מט)נ' מבקרת המדינה ואח' טרנר 4914/94בג"ץ (; 1994) 608( 3)מח

, גם אם בזכויות יסוד תפוגעחשמל מוצר חיוני  של אספקתו מניעתכי  ,מחלוקת אין ((.1995)

 . מדובר במוצר שניתן עבור תשלום

ההסדר הראוי נלמד מן הטיפול בבעלי חוב במשק המים. שם, החלטה על  –לצורך השוואה  .10

ניתוק חייב ממים אינה מתקבלת על ידי תאגידי המים, הנושים, אלא על ידי ועדה של מומחים 

-)ניתוק אספקת מים(, התשע"ה כללי תאגידי מים וביובהמים ) ואנשי ציבור היושבת ברשות
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איסור על ניתוק מים, והחלטה על ניתוק שם, ברירת המחדל היא . ("כללי המים")להלן  2015

לא נתנו טעם  ותמשיבפרטנית. ה המים בניגוד לכלל זה מחייבת החלטה פרטנית לאחר בחינ

 לאמץ מנגנון דומה על ידם.  ןמספק לסירוב

כי  טוענותנדרשת החלטה פרטנית לניתוק צרכן, אך הן  כי לכאורה מסכימות 2-1 המשיבות .11

אמות המידה מתוות הליך הולם שבו נתונה לצרכן בעל חוב זכות טיעון עובר לניתוק בכך שהוא 

 לטענתבניגוד לעמדתן זו, למשרדי חברת החשמל ולבקש הסדר תשלומים.  לפנות רשאי

 של יידוע הכוללת פעולות שרשרת של בסופה נמצא החשמל אספקת ניתוק, 2-1המשיבות 

חוב  הסדר לקביעת חריגה בקשה להגיש אפשרות, כללית השגה אפשרות ת,התראו ,הצרכן

 , עלןלטענתי. פרונטל באופן החיוני השירות ספק נציגי בפני להישמע ואפשרות פרטני באופן

 "ופנים שוםמ וללא ,בהוגנות ,בסבירות ,בענייניות "סמכויותיו את להפעיל החיוני השירות ספק

 (.2-1המשיבות תצהיר התשובה מטעם ל 88-89יפים )סע

חברת החשמל עצמה טוענת לא רק שההליך המתואר אינו מהווה "שימוע" בפני ניתוק, אלא ש .12

אין לה חובה כי בריש גלי שהיא אינה נדרשת לבחינה פרטנית של נסיבות הצרכן עובר לניתוק ו

לקיים לו הליך שימוע כלשהו. לשיטתה, זכות הטיעון מוטמעת באמות המידה שקבעה המשיבה 

(. 3המשיבה לתצהיר התשובה של  176, 171-169, 24-20ובתקנות שתיקן המחוקק )סעיפים  1

על ידי הבחינה הפרטנית נעשית בעצם סיווגו של אדם  ,של חברת החשמל לשיטתה –כלומר 

, אלא אם יסרב תקוהזכאיות לתעריף חברתי )אשר לא ינלאחת הקבוצות גורמים אחרים 

בידיה  אין , ומעבר לכךלנתק(אסור מטעמים רפואיים )ש המוגנות מניתוקחיבור למת"מ( או ל

 פרטנית לבחינה מחויבת עצמה רואה אינה החשמל חברת –כלומר לים לבחינה פרטנית כזו. הכ

לכל היותר היא מוכנה לשמוע  .למי שאינו באחת מהקבוצות המוגנות מניתוק טיעון זכות ולמתן

 גישה, ואך ורק לעניין הסדר החוב.אם יזום פ ,אותו

הצרכנים שנותקו מחשמל ומוגדרים כאן המקום לשוב ולהדגיש, כפי שנעשה בעתירה, כי  .13

מרבית המנותקים, על אף שהם אנשים החיים  .הם מיעוט בקרב המנותקים בתעריף חברתי

אינם סיוע בשכר דירה, לורבים מהם זכאים לגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי או בעוני עמוק, 

דבר זה עולה גם מהנתונים שמסרה חברת החשמל  .מוגדרים כזכאים לחשמל בתעריף מופחת

 .(3של המשיבה לתצהיר התשובה  115סעיף מת"מ ר' חובות הנגבים ב)לדוגמא לעניין 

מכאן שבעוד שרשות החשמל טוענת שמתקיים שימוע מספק טרם הניתוק על ידי חברת  .14

אין מקום בכלל חברת החשמל טוענת שנעשה בענייניות, בסבירות וללא משוא פנים, שהחשמל, 

 ?להאמין למי. , ושבפועל היא גם לא פועלת כךשאינה מסוגלת לבצע שימוע כזה, לשימוע פרטני

וא למעשה פגישה עם עובד חברת החשמל, אליו מתייחסת רשות החשמל השה"שימוע"  .15

)כקבוע באמת מידה לפי תנאי חברת החשמל שמטרתה הבלעדית היא הגעה להסדר תשלומים 

  ללא בחינה פרטנית של מצבו של החייב., )ז((24

כלים  כל ללאעל קביעת הסדר חוב עם הצרכן או על ניתוק חשמל מתקבלת  ההחלטה, וודוק .16

אין . לתמוך בהן להתמודד עם הטענות שעולות מצד הצרכן ולבחון את הראיות שהוא מביא

בעניין ערר על למשל כמו  –רכי קביעתו דבלגבי גובה החוב, או חשבונאיות עסקינן בטענות 

בענייננו, פניות של צרכנים עניים לפני ניתוק מאפיינים טכניים. שהן בעלות  – שומת ארנונה

אמור לשטוח את עניינו בפני צרכן כזה כל כולן במצבם הכלכלי ו/או הרפואי. עוסקות חשמל 
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כל מסמך התומך בבבקשתו וכל מידע " כטענת רשות החשמל, הצרף לפקיד חברת החשמל ול

-1 המשיבות מטעם התשובה לתצהיר 63)סעיף  "שיש בו כדי לסייע לבחון את בקשתו לעומקה

אין כל כלים לבחון , למי שאמור לדון בבקשה שלא לנתק חשמל מן הטעמים הללו. עם זאת, (2

 לא את הבקשה ולא את הראיות המבססות אותה.  –

" ...הטלת חובה על בדיקה פרטנית ה. לה כלים לערוך שימוע כז ןחברת החשמל טוענת כי אי .17

 –מ "להימנע מניתוק או מפריסת החוב באמצעות קיזוז ממתפוזיטיבית לכל לקוח המבקש 

ובוודאי שלא אינה ישימה ולא יהיה בה כדי להועיל לציבור הצרכנים הואיל ולרשות החשמל, 

לחברת החשמל, אין סמכות יכולת מקצועית, ידע וכלים מתאימים: לקבוע מבחנים 

פרטנית; לקבוע הליך לבירור ערכיים לביצוע בדיקה -כלכליים-וקריטריונים סוציאליים

לערוך בדיקה פרטנית  ;זכאות זו וממילא לבחון מי מבין הצרכנים החייבים עומד בקריטריונים

המשיבה התשובה של  לתצהיר 25 " )סעיףהכרוכה, בהכרח, בפגיעה בפרטיותם של הצרכנים

3.)  

ומחיות על מנת יתרה מכך, שימוע שנערך לאנשים עניים ומוחלשים, דורש כלים מיוחדים ומ .18

לנוכח שלהם החשש מומחיות כדי לנטרל את  נדרשת ות הטיעון.של זכ ימימוש אפקטיבלאפשר 

תחושת ההשפלה הכרוכה בהצגת בעיותיהם , מומחיות להתמודד עם ופער הכוחותיחסי התלות 

משוא הפנים שיש לרבים מקרב מומחיות לנטרול הכלכליות, החברתיות והרפואיות בפני זרים, ו

-177, עמ' אתגר העוני של המשפט המנהלימי שעורכים את השימוע בנוגע לעניים )אייל פלג 

"הם חשים כי  תצהירה של עו"ס טל הילל המתארת כיצדבהקשר זה ניתן לעיין ב. ((2013) 170

 73פניות ישירות שלהם לחברת החשמל לא זוכות למענה מהותי ולהתחשבות בהם" )סעיף 

האגודה לזכויות עובדי של  םלעתירה, המפנה לתצהיר המסומן א'(. דבר זה עלה גם מנסיונ

 .לעתירה ולתצהיר המסומן ב'( 74)ר' סעיף  האזרח

 לשם קבלת החלטה הם בעלי המומחיותימ בהסדר המקביל בעניין ניתוקי מים נקבעלא בכדי,  .19

החלטות מנהל רשות המים יתקבלו בהתאם להמלצת ועדה  ,על ניתוק מים. לפי הכללים

מייעצת, שכוללת שני נציגי ציבור בעלי מומחיות בתחום השירותים החברתיים, נציג ציבור בעל 

 מומחיות בכלכלת המשפחה ובמבחני הכנסה ושני נציגי רשות המים שאחד מהם הוא משפטן.

בוודאי שאינו יכול להוות חלופה לאנשי  פקיד של חברת החשמל, ויהיה המסור והאכפתי ביותר,

 שכן אין לו הכישורים לקבל החלטה מסוג זה.  ,מקצוע אלו

אינו יכול לקבוע צו  חברת החשמל גםפקיד  ,בהיעדר אמות מידה המתוות את שיקול הדעת .20

בהיעדר מומחיות מיוחדת, יכולתו שהולם את מצבו הכלכלי של החייב. מידתי וסביר תשלומים 

לשקול את מצבו האישי והכלכלי של הצרכן, הוצאותיו השונות, חיוביו השונים, של הפקיד 

אם  ,4 העותרת של עניינה – לעתירה 117 עיףס' ר) הכנסותיו או צרכיו המשתנים מוגבלת מאד

 מעורבות גם כאשר, ברמדאןלבנות חולות הזקוקות לקירור תרופות ושהחשמל בביתה נותק 

 חידוש לצורך הולם תשלומים הסדר בעבורה להשיג מנת על סייעה לא סוציאליים עובדים של

פלו במאות פניות בשנים ודבר זה עולה גם מנבסיונן של העותרות שטי החשמל אספקת

  האחרונות(.

מומחה נציג כולל לשם מתן זכות טיעון לצרכן בעל חוב, ולהשוואה, המנגנון שנקבע בכללי המים  .21

חוק ההוצאה לפועל וחוק  יםון שקובענלא בכדי, המנגבכלכלת המשפחה ובמבחני הכנסה. 

לעניין קביעת צו תשלומים הוא מורכב ומתבסס על חקירת יכולת וראיות רבות  חדלות פרעון
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ההחלטה מורכבים(. חיים ובחינה של מצבי צאות והכנסות, מצב משפחתי ורפואי )הו

מקצועי ונייטרלי  גורםשל  שיקול דעת שיפוטי היא תוצאה של הפעלתבסופו שמתקבלת 

 לסכסוך בין הנושה והחייב. 

 או לעכב, להפסיק :חוב בעל צרכןלטיפול ב אפשרויות במספר נקב, המסמיך החוקזאת ועוד,  .22

" רשאי" לשון נוקט החוקשכן , מלא באופן חשמל ולספק להמשיךאך גם  חשמל אספקת להגביל

" השימוע" ,לכך בניגוד. (לנקוט באף אחת מהן שלא רשאי גם כלומר) האפשרויות לכל ביחס

כתחליף לניתוק,  תשלום הסדר על ומתן במשא מתמצה החשמל חברת שמבצעת לכאורה

 הבוחןשיקול דעת מהותי  במסגרתו מופעל לאשיבוצע באופן אוטומטי אם לא יגיעו להסדר. 

 המסמיך לחוק בניגוד ,למעשה. במצבו לנקוט הראוי האמצעי או הפרטני הצרכן של מצבו את

: בלבד אפשרויות שתי קיימות שבסיומו מנגנון יצרו המידה אמות, מונה שהוא ולאפשרויות

 או, מלאה חשמל אספקת והמשך ,החשמל חברת שקבעה התנאים לפי תשלומים להסדר הגעה

 זמנית מתחדשת שאספקתו כזה או רציף) חשמל ניתוק – בהסדר לעמוד יכול לא והצרכן במידה

 כזו(. הטענה מכל החוב של כפויה גבייה תוך"מ, במתהצרכן מטעין כסף  אם רק

ונוסיף, חברת החשמל כלל אינה חייבת לערוך הסדר תשלום אלא "במקרים חריגים ובהתאם  .23

ביקשו  4-ו 1ת ו(. לדוגמא, העותר)ז( 24לשיקול דעתו של ספק השירות החיוני" )אמת מידה 

כדי להשיב את החשמל שנותק בבית כאמור לעיל ( או 1 הסדר תשלום כחלופה למת"ם )העותרת

 96בשלילה גורפת )סעיפים  נונעו( 4שיש לו חולים קשים בעיצומו של חודש הרמדאן )העותרת 

הח"מ מטה טיפלו במאות פניות במסגרתן התבקשה חברת חשמל  לעתירה בהתאמה( 117-ו

, בסכום שיש ביכולתו לעמוד בולערוך הסדרי תשלום כאשר הצעותיו של החייב, הנוקבות 

נדחו כעמט תמיד, והוא נאלץ להסכים להסדר שקבע בנוסף לתשלום עבור הצריכה השוטפת, 

 .לעתירה( 76)ר' סעיף  כדי להמנע מניתוק חברת חשמל ואף לשלם מקדמות גבוהות

אספקה מוגבלת בדמות קוד חירום בגובה או אספקה מלאה וגבייה בהוצאה לפועל, באופן זה,  .24

 שמתקייםהליך כל אלו אינן תוצאות אפשריות של ה – מסויים בהתאם למצבו של הצרכן

 בחברת החשמל.

להטעין את המת"ם.  אמצעיםם רבים וקטנים, ושאין לו ישוו לנגד עיניכם צרכן עני שיש לו ילד .25

לעתירה(. אחת האפשרויות  84המפורט בסעיף המקרה  'הוא חי תקופות ארוכות ללא חשמל )ר

בעניינו היא התקנת מת"ם וקביעה של קוד חירום בגובה שיספיק לצרכים הבסיסיים ביותר 

שכן היא מהווה  ,קיימת הסמכה בחוקפעולה זו לת במקביל. ילמשך חודש וכן גבייה אזרח

אלא שהחלטה והיא מידתית יותר במקרה של צרכנים מסוימים.  ,אספקת החשמל"הגבלה" של 

קוד חירום לצרכנים  סיפקוכי המשיבות  ,בהסדר שקבעה רשות החשמל. נצייןאפשרית לא כזו 

, כלומר 2020הקורונה בשנת  פתהמחוברים למת"מ בגובה של כמה מאות שקלים בתקופת מג

הנסיבות מחייבות קבלת החלטה כזו אולם להכרה זו אין  הכירו בכך שיש מקרים ותקופות בהן

 מות המידה.ביטוי בא

שלא לנתק כלל, דבר שהחוק עצמו להחליט אמות המידה גם לא מאפשרות לחברת החשמל  .26

 כאמור. מאפשר 

המידה אין כל התווית שיקול דעת ביחס לקביעת הסדר החוב. רשות  באמותלא די בכך,  אם .27

החשמל הותירה את שיקול הדעת לחברת החשמל באופן מוחלט והיא אינה מפקחת אחר 
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צרכן פנה אליה בתלונה. לפיכך, לחברת החשמל יש סמכות לקבוע  בו במקרהביצועו, למעט 

לבקשה לפרטים הנוספים של  מהמענה .ובאופן שרירותי בלבד עיניה ראות לפי תשלוםהסדר 

למענה  30סעיף ) אופן עריכת ההליך לגבי פנימיים נהלים אפילו איןשחברת החשמל עולה 

-16ד למענה של חברת החשמל )סעיפים נוסף, בניגו(. 3לבקשה לפרטים נוספים מטעם המשיבה 

חברת החשמל נוהגת כעניין שבשגרה  (,3למענה לבקשה לפרטים נוספים מטעם המשיבה  17

להתנות את הסדר התשלומים וכן את התקנת המת"ם בתשלום מקדמות שגובהן שרירותי. 

 לעתירה(. 76הח"מ טיפלו כאמור בעשרות מקרים כאלה )סעיף 

המשיבות  לשיטתאשר חברת החשמל אינה יודעת לומר דבר על ההליך לקביעת הסדרי תשלום,  .28

המידע היחיד שמצוי ברשותה הוא מספר הסדרי התשלום . ניתוק שימוע לפנימהווה  2-1

מציינת שיש עלייה  המפלחים את תוצאותיו. חברת החשמל , אך אין נתונים מספרייםשנקבעו

בכמות הסדרי התשלום, אך היא אינה יודעת לומר כמה מבקשות הצרכנים להסדר תשלום 

כי יגבה מהם  ביקשוכמה צרכנים נדחו, כמה צרכנים לא הצליחו לעמוד בהסדרי התשלום, 

למענה לבקשה לפרטים נוספים מטעם  21-ו 15וכיוצ"ב )סעיפים  ממן המת" 20%פחות מ

 ספק אם יש גם תיעוד כלשהו להליך זה, חרף היותו שימוע לפני ניתוק, לכאורה.(. 3המשיבה 

הסדרי את ", או לא רק שלא התוותה את הליך קביעת הסדר התשלוםמצידה, רשות החשמל  .29

שבו היא מבקשת לראות , לעתירה( 58-57 )ז(; סעיפים24)אמת מידה  "התשלום החריגים

במענה לבקשה לקבל את הנהלים שמתווים . כלל אינה מפקחת עליו גםאלא שהיא שימוע, כ

)ר'  אליומידע ביחס כל כי אין לה  והודתהאת העותרים לחברת החשמל  הפנתההליך זה, היא 

 (.2-1לפרטים נוספים מטעם המשיבות  למענה לבקשה 6סעיף 

ממילא  ןשה) בענייני "חשבונות" על כלל התלונות שהתקבלוהמידע היחיד המצוי בידה הן  .30

בהם מבנה חשבון ותלונות במגוון נושאים  כוללות. אלו (לשנה 310-49בין  ותונע מועטות מאד

החשבון, החלפת צרכנים, החשמל, מועדי תשלום, איחור בהגשת החשבון, שינוי כתובת קבלת 

כי "לא  טענו 2-1המשיבות . ביחס לבקשתנו לפילוח ספציפי יותר בקשות לדחיות תשלומים ועוד

למענה לבקשה לפרטים נוספים  11סעיף )קיים בידי רשות החשמל פילוח להסדרי חוב בלבד" 

 .)2-1מטעם המשיבות 

פקטיבי על קבלת החלטות אלפקח באופן  ת רשות החשמלהיעדר פיקוח זה עומד בניגוד לחוב .31

על ידי  מתקבלותששל חברת החשמל. היעדר פיקוח זה חורה במיוחד כאשר מדובר בהחלטות 

דפנה ר' ) ובשל כך יש לו רגולטור חיוני שירותשל  ואספקתשאחראי על  ועוד כזהגוף עסקי, 

 461 (3ל) עיוני משפטארז "המשפט הציבורי של ההפרטה: מודלים, נורמות ואתגרים" -ברק

(2008)). 

 על החלטת חברת החשמל אין אפשרות של עררבהסדר שקבעה רשות החשמל , נוסף על כל אלה .32

הגשת , אך בידי הצרכן עומדת אפשרות לפנות בתלונה לרשות החשמלאמנם . לנתק חשמל

 .מצומצם מאודימוש שעשה זה נ תלונה אינה ערר, ולא בכדי באמצעי

לפני ניתוק על ידי חברת  שימוע של הליך תקייםשמ גיסאמחד  טוענתהחשמל  רשותאם כן,  .33

מפקירה  הנוכחידברים ה במצב. עליו מפקחת אינה היאלא הסדירה אותו ו גיסא ומאידךחשמל 

נושה שיש לו כלים  –רשות החשמל צרכנים עניים ומוחלשים להתמודד עם חברת החשמל 

 .לגביית חוב באמצעות הסנקציה של ניתוק חשמל דראקוניים



 8 

 הניתוק הליך לעניין הראוי הסעד

הסדר הראוי הוא כזה שמפריד בן הפונקציה של קביעת הסדרי תשלום )שהכללים לעריכתם ה .34

או  צריכים להיות מוסדרים על ידי רשות החשמל( ובין הפונקציה של החלטה על ניתוק חשמל

להתקבל על ידי גורם מקצועי ונייטרלי, וההליך צריכה . החלטה על ניתוק חשמל הגבלתו

. , בדומה לכללי הניתוק שנקבעו לניתוקי מיםלקבלתה צריך להיות מאוסדר ומפוקח כדבעי

ברירת המחדל היא לא לנתק אלא אם לאחר בחינה פרטנית התברר כי החייב משתמט מתשלום 

 ללא הצדקה.

או הגבלת חשמל  ניתוק על החלטה תתקבל בטרם הפרטני השימוע שאת ראוי העותרים לעמדת .35

)בג"ץ  נורטיביתמהותי בעל דואליות -דו גוףאמנם החשמל היא  חברתגורם ניטראלי.  יםייק

חברת החשמל היא  עם זאת,((. 1987) 461, 449( 2, פ"ד מא)מיקרו דף נ' חברת החשמל 731/86

תאגיד הכפוף לחוק החברות הממשלתיות, ומטרתה השאת רווח ועמידה במסגרת תקציבית. 

ומהירה  , זולהאפקטיבית גבייהל מוטיבציהלפיכך  לה ויש עסקיים משיקולים מונעת החברה

 . הניתן ככל

צרכן ובחינה פרטנית של נסיבותיו, מפעילה חברת לבבואה למלא את הפונקציה של שימוע  .36

החשמל סמכות מנהלית במהותה, למרות שהיא מצויה בניגוד עניינים מובהק )להרחבה ר' 

 החברה את יוביל החזק הכלכלי שהתמריץ מובנית סכנה קיימתעתירה(. ל 199-193סעיפים 

 לקיוםלהליך הוגן ו החייב של הזכות על הגנהה עם אחד בקנה עולות שאינן החלטות לקבלת

החוב תוך  של מהירה בגבייה העצמי האינטרס למימוש ובראשונה בראש מיועדות אלא, בכבוד

אבישי ביניש "מיקור חוץ בראי המשפט הציבורי: הפרטת  'ר)השקעת מינימום מאמץ ועלויות 

בנוגע ו ,)תשס"ח( 303, 283( 2לח) משפטיםתכניות 'מרווחה לעבודה' ובעיית כשלי הפיקוח" 

עמ'  'ר, ל"כלכליזציה של קבלת ההחלטות", המאפיינת התנהלות של גוף הפועל משיקולי רווח

 במשרד הוטרינרים השירותים מנהל' נ לחיות לחיות תנו עמותת 4884/00 ץ"בג (;306

שלא מדובר בסכנה תאורטית  לעתירהשצורפו  התצהירים. ((2004) 205 (5)נח ד"פ, החקלאות

 שת הלכה למעשה.אלא בכזו שמתממ

התמריץ של חברת החשמל להימנע מניתוק הוא נמוך במיוחד דווקא ביחס ללקוחות מעוטי  .37

אמצעים, שמתקשים באופן קבוע לשלם את חשבון החשמל. במקרים אלו ההגיון הכלכלי 

, ואילוץ החייב לעבור אזרחית גבייה או חוב מהסדרי הימנעות –והתמריץ העיסקי הוא ברור 

כדי שניתן יהיה לקזז מתוך הסכום שייטען את החוב, וכן להפקיד בידי החייב העני את  למת"מ

בלי שתידרש כל מינותק  –ואם לא  ,יקבל –אספקת החשמל. אם ישלם המשך האחריות ל

 החלטה נוספת בענייננו. 

מושכלות הפקדת השימוע בנושא כה רגיש בידי חברת החשמל מעוררת חשש של ממש כי ייפגעו  .38

תום לב, על יסוד שיקולים ענייניים, בשוויון, וכי השימוע לא ייערך בד של המשפט המנהלי יסו

ארז -דפנה ברק( נפש חפצהלב פתוח ובב טענות החייב לא יישקלוכי , ובסבירות ובמידתיות

 . )(2010) 461 , א, משפט מנהליארז-דפנה ברק; (2010) 619ב  משפט מנהלי

החלת המשפט הציבורי על התאגיד "פגיעותה של האוכלוסייה שחשופה לניתוקי חשמל גם בשל  .39

הפרטי לא בהכרח פותרת את הבעיה הכרוכה בהפקדת חייהן של אוכלוסיות מוחלשות בידיהם 

ה"ש , 501ג,  כלכלי-משפט מנהליארז -)דפנה ברק "של גופים פרטיים הפועלים למטרת רווח
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ם העברת סמכויות מסוימות לחברת החשמל, למשל לספק חשמל (. לפיכך, גם א(2013) 173

אחת מהן, היא  להעביר לה.ראוי לתושבי המדינה, היא תקינה, הרי שישנן פונקציות שלא 

שחבים לה עצמה, כאשר המשמעות של אי קבלת כאלו  פגיעים במיוחד, עריכת שימוע לצרכנים

 .הצרכן, היא החלטה שפוגעת קשות בזכויות אדם תטענו

 שימוע לאחר רק תתקבל הגבלתו או חשמל ניתוק על החלטההאמור, יש לקבוע כי  לאור .40

 מקצועי, ניטראלי גורם ידי על תקבל ההחלטה וכי, טיעון זכות לצרכן תתאפשר בו, פרטני

 בדומה, החשמל ברשות מקצועית ועדה להיות יכולה זו. החשמל חברת ידי על ולא, ועצמאי

 עצמאית מקצועית ועדה, מים לניתוקי בבקשות דיון לצורך המים ברשות שנקבעה לוועדה

 שייקבע אחר גורם או, החשמל רשות של המידה באמות מוסדרת שפעולתה, החשמל בחברת

 .ונייטרלי מקצועיובלבד שיהיה  המידה באמות

 החשמל ניתוקי להסדר המים ניתוקי הסדר בין בחנהאה בעניין הטענה

כאמור בעתירה, הסדר ניתוקי המים שקבעה הכנסת קובע שניתוק מים לבעלי חוב הוא אסור  .41

אלא אם תאגיד המים קיבל אישור לנתק מרשות המים, לאחר בחינה פרטנית בוועדה מקצועית 

של נסיבותיו הפרטניות של החייב. ניתן היה לצפות שהסטנדרט שנקבע לניתוקי מים יאומץ גם 

לא ניתן שניתנים בתשלום, ואשר מים וחשמל הם שניהם מוצרי יסוד  לניתוקי חשמל, שכן

 בלעדיהם. להתקיים קיום אנושי בכבוד

ת דהטענה המרכזית של המשיבות היא שלתאגידי המים עומדת חלופת גבייה בדמות פקו .42

שימוש המיסים )גבייה(, המייתרת את הצורך בניתוק מים, ואילו לחברת החשמל אין אפשרות ל

כלי גבייה זה, ואם תרצה לגבות את החוב בהליכים אזרחיים היא תידרש לפנות להוצאה ב

 לפועל, והדבר יוביל לקשיי גבייה או חובות אבודים, שעלותם תגולגל לשאר הצרכנים. 

 לדחות טענה זו, ממספר טעמים.יש 

הניתוק,  , לפני שנאסר על ניתוק מים עשו תאגידי המים שימוש תכוף ונרחב בסמכותראשית

גם אז נשמעו טענות דומות בדבר למרות שהייתה בידי תאגידי המים סמכות גבייה מנהלית, ו

במבחן המציאות התברר  הסכנה בשלילת סמכות הניתוק וגלגול העלות על שאר הצרכנים.

 . ניתן לקיים משק מים בלי ניתוקי מיםהאזהרות היו מוגזמות וכי ש

ביעת כללים לניתוק מים ציינה הרשות הממשלתית למים אי קלמשל, בתגובה לעתירה נגד  כך

"מובן שלא ניתן להימנע מניתוק מים כלפי צרכנים שאינם משלמים את חובם, דבר וביוב כי 

אשר יגרום לתאגידים קשיים פיננסיים חמורים ויגרום לגלגול עלויות הצרכנים שאינם 

המבוסס על עקרון העלות משלמים על צרכנים שמשלמים, שכן משק המים הוא משק סגור 

 מזרחי 671/13בבג"ץ  14.4.2013מיום  תגובת רשות המיםל 3פיסקה ) ומממן את מלוא פעולתו"

 (.נ' הרשות הממשלתית למים וביוב

"הותרת חלל ריק וביטול כל יכולת של תאגידי המים כי  ,הוסיפה והזהירה אזרשות המים 

לנתק מים, אינה מתיישבת עם נקודת המוצא לפיה הזכות לקבל מים מותנית בתשלום, ועלולה 

ברור לחלוטין,  ...גידי המים, ולנזק למכלול צרכניהםלגרום תוצאות קשות ביותר לפעולת תא

נהל את משק המים בלא תשלום של מאות צרכנים ]...[ עוד ברור, שתאגידי המים אינם יכולים ל

אי עוד להפסיק את אספקת המוצר לצרכן יגדל מספר שכי אילו ייוודע לכל שהתאגיד אינו ר

https://law.acri.org.il/pdf/hit671tguva.pdf
https://law.acri.org.il/pdf/hit671tguva.pdf
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הצרכנים שאינם משלמים חובם במועד ותגדל צריכת המים הבזבזנית בנכס. הדבר יגרום פגיעה 

 –המים לנהל את משק המים, והצרכנים כולם  ברורה, ואפשר אף אנושה, ביכולתו של תאגיד

 .(26)שם, בפיסקה  כולם יפגעו" –אלה המשלמים חובם וכן סרבני התשלום 

נפוצים ונרחבים למדי. עד לפני כמה שנים עשרות אלפי משקי היו חשוב להזכיר כי ניתוקי המים 

י ניתוק המים. בית נותקו כל שנה מזרם המים בשל חוב לפני שהפרקטיקה נאסרה ונקבעו כלל

 היום יש ניתוקים בודדים בלבד, אך התוצאות החמורות שחזו לא התממשו. 

, אמנם פקודת המיסים )גביה( מעניקה כלי גביה דרקוניים, ואינה מאזנת כראוי בין שנית

אך גם  .זכויות הנושה וזכויות החייב, ולכן המגמה לצמצם את השימוש בפקודה ראויה וצודקת

חיים, באמצעות ההוצאה לפועל לחברת החשמל כלים משמעותיים לגביית בהליכי גבייה אזר

חובות, וחייב שבחקירת יכולת יתברר שמשתמט מתשלום חובותיו ללא הצדקה צפוי לסנקציות 

 , שחקן חוזק בהליכים אלה,חברת החשמל הינה גוף מונופוליסטי עצוםמשמעותיות ומכבידות. 

תובענה  כגון מקוצרים בהליכים לנקוט יכולהאף ו) להשיודע להתנהל בהליכי הגביה בצורה יעי

 לבקש יכולהחייב כאשר , 1967-לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז 1א 181סעיף  לפי על סכום קצוב

  .(רשות להתגונן

שתאגידי המים מעדיפים במרבית המקרים כלל לא לבקש מרשות המים עובדה , השלישית

שכך יהיה בהכרח בנוגע לניתוקי  מחייבתלנתק את הצרכן ומסתפקים בכלי הגבייה שבידם, לא 

תבקש מרשות החשמל )או הגורם העצמאי שייקבע לכך(  דווקאחשמל. ייתכן וחברת החשמל 

בהחלט ייתכן  לא תסתפק בגבייה אזרחית., ואו לכפות עליהם חיבור למת"מ לנתק צרכנים

אך הדבר ייעשה לאחר שענינו הפרטני של הצרכן והגורם שייבחן את הבקשות יאשר אותן, 

ולא כברירת מחדל לכל צרכן שלא מוכן להגיע להסדר על ידי גורם עצמאי ומקצועי ייבחן 

 התשלומים המוצע לו. 

, אימוץ הסדר דומה להסדר של ניתוקי המים לגבי ניתוקי חשמל לא בהכרח יוביל רביעית .43

 לפתיחת עשרות אלפי תיקים חדשים בהוצאה לפועל, אלא סביר שיוביל ליותר הסדרי חוב. 

שבלי סמכות רחבה לנתק צרכנים מחד גיסא, ובלי סמכות לגבות  מבקשת לשכנעהחשמל  חברת

 והדבר, גבייה יכולת ללא תיוותר היא, גיסא מאידך)גבייה( את החוב באמצעות פקודת המיסים 

אלא שדווקא הנתונים שמסרה חברת החשמל בעצמה  .נרחב בהיקף אבודים תבולח יוביל

 על ההגבלהקשר ישיר בין  קיים דווקאמשקפים מציאות שונה בתכלית. לפי חברת החשמל, 

 חברתהסדרי פריסת החובות.  לבין ,החשמל חברת לרשות העומדים הגבייה באמצעי שימושה

המידה והתגברו  אמות שינויב שהחלו, ניתוק על המגבלות עצם כיצד מדגימה עצמה החשמל

בהסדרי  משמעותית לייהלע הובילהמאוד בתקופת הקורונה, שם ההנחיה הייתה לא לנתק כלל, 

 עם צרכנים בעלי חוב.  פריסת החוב

 של כולל בסך תשלומים פריסות 23,090 בוצעו 2019ביוני  –החשמל חברת נתוני  לפי

 בחשבון תשלומים פריסות 47,794 בוצעו 2020לאחר מכן, ביוני  שנה אילוו .ח"ש  49,239,477

 באמצעות הנגבה הסכום 2020 בדצמבר .ח"ש 71,066,800 של כולל בסך ובשוברים החשמל

תצהיר ל 130-122סעיפים ) שקלים 136,103,700 של כולל סך על עמד כבר חובות פריסת

  (.3התשובה של המשיבה 
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חברת החשמל ציינה נתונים אלו כדי להציג תמונה ורודה של שיפור בנכונות של החברה להגיע 

העלייה בהסדרי החובות התרחשה במקביל להקשחת  –להסדר חובות ולא לנתק, אבל בפועל 

יותר, כך האפשרות של החברה לנתק. המסקנה היא שככל שסמכות הניתוק מצומצמת 

מתרחבים מספר הסדרי החוב. השיא היה בתקופת הקורונה שבה ההנחיה הייתה להימנע 

ים וכן חלה ירידה צרכנ 7,394 נותקו מחשמל רק 2020בשל מצב החירום. בכל  מניתוק צרכנים

  תוך שנה וחצי! 276%בשיעור של מספר הסדרי החוב גדל  –התוצאה ו בחיבור למת"מ,

את סך החובות לחברת  ההסדרי חובות מגדילבמספר שמעותית מעלייה מטבע הדברים 

(, אך אין 3לתצהיר התשובה של המשיבה  144)סעיף  בעצמההחשמל, כפי שציינה החברה 

מדובר בחובות אבודים, אלא בחובות שמוחזרים בהסדרי תשלום, בהרבה יותר הסדרי תשלום. 

ראוי גם להדגיש כי חלק מהעלייה בסך החובות לחברת החשמל נובע מהמשבר הכלכלי החריף 

חל שיעור עליה גבוה בסך החובות גם בצרכנים לא ביתיים  –של תקופת הקורונה, ולראייה 

בחובות הלקוחות הביתיים(, כך שקשה לייחס את העלייה  66%לעומת עליה של  51%)עלייה של 

 בחוב הכולל דווקא לרגולציה על הצרכנים הביתיים.

הוצאה ריבוי הליכים במכאן שצמצום האפשרות לנקוט בניתוק לאו דווקא תוביל ישירות ל

צמצום יכולת הניתוק תוביל להרחבה דווקא לפועל ואולי גם לאי גבייה. בהחלט נראה סביר ש

צרכן, בלי צורך בהליכי ה מותאם ליכולותניכרת של הסדרי החוב וגביית החוב באופן שיותר 

לעומת זאת, סמכות ניתוק נרחבת מובילה ליד קפוצה בהסדרי חוב והעדפת  גבייה אזרחיים.

 הניתוק או חיבור למת"מ לצרכי קיזוז החוב ממה שנטען בו. 

יגוד לטענה כי הסדרים מכוח פקודת המיסים עדיפים תמיד על נקיטה בהליכי בנחמישית,  .44

ם של תאגידי מצב לעדיף ע כנושההוצאה לפועל, יש מקרים בהם מצבה של חברת החשמל 

ת דמים. למשל, כאשר מדובר בצרכן שאין לו רכוש, שכר או גמלה שניתן לעקל באמצעות פקוה

מים באופן , הוא ממשיך לצרוך מטלטליןים או על בשל ההגנות על סכומים מסויימהמיסים, 

 את הצריכה יכולה להגביל, חברת החשמל בדיוק. מנגד, באותם מקרים וחובו תופח בלתי מוגבל

 נמוך יותר. בשיעור צבר יוהחוב שממשיך לה באמצעות המת"ם

או של חברת החשמל לא ניתן הסבר משכנע לסירובה של רשות החשמל  –בשורה התחתונה  .45

 לקבוע הסדר דומה במהותו להסדר שנקבע ביחס לניתוקי מים.

 מסיבות רפואיות שמוגנים מניתוקרשימת הצרכנים חוסר סבירות ב

 מסיבות רפואיותההסדר שנקבע באמות המידה לגבי צרכנים שאספקת החשמל חיונית להם  .46

רשימת המוגנים  עם זאת,הורחב משמעותית בעקבות הגשת העתירה והדיון הראשון בעתירה. 

 עניים וחולים של צרכני חשמל יות אדםופוגע בזכובלתי סביר באופן  מניתוק עדיין מצומצמת

זאת, גם מבעיות רפואיות חמורות המחייבות חיבור לחשמל.  הסובלים ,ובני משפחותיהם

והכל, כפי שיפורט  – שעליה הצהירה רשות החשמללאחר הרחבה קבוצת המוגנים מניתוק 

 להלן. 

, כי קבוצת הצרכנים המוגדרת כבעלת 'צורך חיוני בחשמל' המקוריות קבעואמות המידה  .47

כי היא תכלול  ,קבעומסיבות רפואיות תכלול רק צרכנים מונשמים ובעלי לב מלאכותי. כן הן 

לאחר הדיון . 1957-חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"זאת אוכלוסיית נרדפי הנאצים כהגדרתם ב
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אי שנתן בית המשפט, ביצעה רשות החשמל בחינה מחודשת של אמות תנ-בעתירה והצו על

 המידה. 

אלו את לרשימת הצרכנים "בעלי צורך חיוני בחשמל" גם  להוסיף בעקבות בחינה זו הוחלט .48

, מכשירי דיאליזה ביתית, סופרי BPAP ,CPAPהנדרשים למכונות הבאות: מחוללי חמצן, 

ספר מכשורים אחרים(. לפי הנתונים שפירטה רשות תרופות למתן או להזנה ומ –טיפות/מכשור 

 .45,000-לכ 750-מ עלה בעקבות זאתהחשמל, מספר הצרכנים המוגנים מפני ניתוק 

של קבוצת הודיעה רשות החשמל על הרחבה נוספת  19.10.2021בהודעה המעדכנת מיום  .49

את משתמשי מכשירי האינהלציה החולים במחלת ריאות  המוגנים מניתוק, והיא תכלול גם

כרונית מאובחנת אשר רופא מטפל מומחה בקופת חולים בתחום הנוגע בדבר אישר כי קיים 

  .לפי הערכת משרד הבריאות מדובר בעשרות אלפי חולים .צורך מציל חיים בשימושם במכשיר

ריאות, כפי שמשתקף גם עם זאת, בחינה של התכתובת בין רשות החשמל ובין משרד הב .50

 , מעלה שלושה כשלים משמעותיים בהחלטת הרשות: 2-1מתצהיר התשובה של המשיבות 

 מצבים בשלל לחולים ניתוק מפני הגנה במתן הצורך את כלל שקלה לא החשמל רשות – האחד

 ביחס הבריאות במשרד היוועצה לא כלל החשמל רשות. לחשמל חיבור שדורשים רפואיים

 חולי למשל – להם חיונית חשמל אספקת אבל, רפואי למכשור זקוקים שאינם חוליםצרכנים ל

ובעזרים  במכשיריםשימוש או אנשים שדווקא עושים , בקירור אינסולין שמאחסנים סכרת

 חולים, חשמליים גלגלים בכיסאות שמתניידים מוגבלות עם אנשיםכגון , שונים רפואיים

 .חשמל אספקת המחייבים נוספים מצבים ושלל חשמליות למיטות המרותקים

שרגישות במיוחד מבחינה  האפשרות לייצר הגנה מניתוק לקבוצות אוכלוסיה, לא נשקלה בנוסף

רפואית למחסור בחשמל, גם בלי שהם חולים במחלה מסוימת, כמו תינוקות בני יומם 

וקשישים, שהם לא נכללים בקבוצת הקשישים של נכי הרדיפות והמלחמה בנאצים. בריאותם 

של תינוקות וקשישים עלולה להיפגע קשות כתוצאה מחסור בחשמל, בעיקר בעיתות של מזג 

 יצוני. אויר ק

לגבי מצבים רפואיים חריגים שלא נכללים היעדר אפשרות להפעלת שיקול דעת  – השני

רשות  – מצבים רפואיים הם מורכבים מטבעם ודורשים שיקול דעת. בקבוצות המוגנות מניתוק

החשמל לא כוננה מנגנון חריגים כלשהו. להפך, היא קבעה רשימה סגורה, שמונעת להפעיל 

 שיקול דעת במקרים רפואיים חריגים ולמנוע ניתוק, למרות שהחוק מתיר לה לעשות כן. 

 המכשיריםדרישה לפירוט " כללההבריאות  משרדהחשמל עם  רשותשל  ההיוועצות .51

זו אף זו, הרשות  לאחשמל.  ניתוק מפני הגנהבהם  למשתמשים לתתנדרש  אשרהרפואיים" 

 "המטופל חיי את לסכן" עשוי שניתוקם רפואיים למכשירים ורק אךההיוועצות  אתצמצמה 

לתצהיר התשובה מטעם המשיבות  117-116פסקה )" ימים עד שעות של" זמן בטווחוזאת רק 

2-1.)  

נדרש להעלות  שהיה השאלהגם לא ענה, על  ולפיכך נשאל לא, הבריאות משרדזה,  באופן .52

, כך .ומלאה רציפה חשמל אספקתבהם נדרשת  המצבים הרפואיים מהם בהתאם לנוסח הצו:

מציל  רפואי מכשיר"כ מוגדר לא אך בריאותית מבחינה בחשמל חיוני צורך להיות שעשוי מה כל

 . מהדיון" הודר מלכתחילה בפרק זמן של שעות וימים חיים
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-חוק זכויות החולה, תשנ"ולגם  מנוגדת, של צרכנים המוגנים מניתוק בשל צורך חיוני זו הגדרה .53

נסיבות בהן "קיימת  גם אלא, "חיים מסכן" מצב רק אינו רפואי חירום מצב כי שקובע 1996

 .סכנה מיידית כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף"

חולים שחשמל את אותם מדיר מלכתחילה מן הדיון שניתוקו מסכן חיים במכשור  ההתמקדות .54

חיוני להם ביותר: כאלה הנדרשים למקרר על מנת לשמור את תרופות מצילות חיים בקירור או 

בהקפאה; בעלי מוגבלות הזקוקים לקלנועית נטענת, לכיסאות גלגלים חשמליים, למיטות 

 . אנשים אלה נדרשים לחשמל כצורך חיוני. סיעוד חשמליות וכיוצ"ב

בטווח של כי חולה סכרת שלא מזריק אינסולין הוא בסכנת חיים ממש לדוגמא, אין מחלוקת  .55

לעתירה, תיאור מקרה שטופל באגודה לזכויות האזרח; סעיף  84בין שעות לימים ספורים )ר' ס' 

ח אינסולין שלא היה בקירור כי והאופן בו נדרש להשליך לפ 2לעתירה בעניינו של העותר  101

כך חולים אחרים הזקוקים לתרופות  .(לעתירה 93לא היה לו כסף להטעין את המת"ם; ס' 

  הזקוק לתרופות לאיזון לחץ ריאתי המחייבות קירור. 1בקירור כמו בנה של העותרת 

את מכשירים רפואיים שניתוקם אמנם לא יסכן חולים הנזקקים לבנוסף, קיימים מצבים של  .56

ויתכן שאף לנכות קשה, כאב, סבל, לבטווח של שעות עד ימים, אך הוא עלול לגרום ל הםחיי

  לפגיעה בחיים בטווח הארוך.

, ילד הלוקה בשיתוק מוחין, המרותק לכסא גלגלים חשמלי, ואולי גם מתקשר עם לדוגמא .57

פה לצורך העולם באמצעות מחשב המחובר אליו. ילד כזה שאין מחלוקת, כי אספקת חשמל רצי

 .ברשימת המוגנים מניתוקכיום הטענת הכסא היא חיונית לו, אינו נכלל 

שוו בנפשכם אישה קשישה וסיעודית שמרותקת למיטה חשמלית בביתה. יש צורך לשנות תדיר  .58

שעל מנת רות פצעי לחץ, או צאת מנח המיטה ואת התנוחה בה היא שוכבת, כדי למנוע היוו

. אישה זו היא אדם שאספקת חשמל רציפה היא להרימה מן המיטה חשמלי נדרש מנוףרחצה ל

 .צורך חיוני רפואי עבורו. אישה כזו, לא נכללת ברשימת המוגנים מניתוק

אין סכנת חיים מיידית, וגם לא בטווח של כמה ימים. אלא שבהיעדר , בשני המקרים האחרונים .59

בשני  .אף פגיעה בחיים, מה ימיםבטווח של מעל כשחשמל תגרם פגיעה קשה בבריאותם ויתכן 

 – 1994-"דהתשנחוק ביטוח בריאות ממלכתי, בשמנויים עזרים מיכשור ובמדובר בהמקרים 

שמשרד הבריאות התעלם להניח לא סביר  .א בתוספת השלישית4לסעיף  11-ו 10, 8פרטים כגון 

 כי השאלה שנשאל הייתה מצומצמת מלכתחילה. יותר להניח, ממיכשור כזה במכוון. סביר

בשל חוב. לבנה של העותרת צרכים רפואיים  , שחוברה למת"ם1העותרת היא דוגמא נוספת  .60

מגוונים ובכללם הוא נזקק לקירור ולחיבור למחשב. כאשר הח"מ ביקשו מחברת החשמל 

 לעתירה(.  96-94לחברה לחשמל ולפרוש את חובה לתשלומים, בקשתן נענתה בשלילה )ס' 

יל, הן היו גם אם ישנה מחלוקת בדבר חיוניות החשמל בדוגמאות שבהן נקבנו לע –ויוער  .61

נדרשות, לכל הפחות, להיכלל במסגרת הדיון הראשוני עם הגורם המקצועי. לחלופין, ההחלטה 

במקרה דנן, לא היה דיון כזה וגם אין כל שלא לעשות כן הייתה צריכה להיות מנומקת כדבעי. 

המשיבות לא קיימו הליך היוועצות הולם וראוי עם הגורם מכאן שהנמקה מדוע לא נערך. 

 .ועיהמקצ
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רשות החשמל להרחבת קבוצת המוגנים מניתוק מסיבות רפואיות היא שהרחבה כזו הגישה של  .62

אין זה סביר לכלול ברשימת חיוניות האספקה כמות כה גדולה " ולכן גבוהה עלותב כהכרו היהת

בנוסף חוששת  (.המדינה לתשובת 118של חולים, אשר יהיו חסינים מניתוק חשמל" )פסקה 

 העלו, למשל .ומרמאות, רפואי במצב שמצוי מי את גדירהרשות החשמל מכך שתתקשה ל

 וללא פרטי באופן גם, אינהלציה מכשירי בקלות לקנות היכולת לאור כי החשש את המשיבים

)ראו  מניתוק המוגנים לרשימת להיכנס מנת על שלהם מכוונת רכישה של סכנה יש, מרשם

יש לצפות לכך שבהנתן חסינות מניתוק לבעלי מכשירי  ..." – המדינה לתשובת 118 פסקה

 אינהלציה ביתית מספרם יעלה באופן ניכר"(. 

 מוגנים מניתוקה שרשימתהמשיבים מציירים תרחיש אימה קיצוני ובדיוני שבו עצם העובדה  .63

צמן , תוביל מיד אלפי משפחות נורמטיביות לחדול מתשלום חשבון החשמל, לייצר לעתוגדל

 חובות שיובילו לתיק בהוצאה לפועל, ואף לרוץ ולקנות באופן פיקטיבי! מכשירי אינהלציה. לא

המתמודדים עם מצבים  םאנשיאיסור על ניתוק של ליל. מדובר באיום אמיתי אלא בדח

שאלו לא ישלמו את החשבון בהמוניהם, ולא אומר שאחרים יצטרכו  אין משמעו רפואיים

השלכות משמעותיות על  ובהם קשים תרחישים מציירים המשיביםלסבסד להם את החשמל. 

אין קשר ישיר בין מספר האנשים  , שאין להם אחיזה במציאות.משק החשמל ועליית מחירים

אשר זכאים עקרונית להגנה מפני ניתוק ובין מספר האנשים שבפועל יעשו שימוש בהגנה 

 אתוישלמו  משלמים מניתוק הגנה יקבלוהאנשים אשר  מרביתנהפוך הוא, המדוברת. 

ההגנה נועדה למיעוט שמצוי במצוקה כלכלית ורפואית, והחוב במקרה זה  .בזמן חשבונותיהם

 .או בהסדר תשלומים ייגבה בהוצאה לפועל

, מן הנימוק שהדבר כרוך בעלות נוספים בריאותיים מצבים לכלול שלא הרשות החלטת, משכך .64

ראוי בעליל שכן אינה מבוססת על תשתית עובדתית כלשהי.  סבירה בלתי היאתקציבית גבוהה, 

היה שהמדינה לא הייתה מעלה על הכתב תרחיש אימים המזהיר מפני מעין נהירה המונית של 

אנשים לקנות מכשירי אינהלציה ביתיים כדי להתחמק מתשלום אם תאומץ עמדת משרד 

א רק שקו טיעון זה ספקולטיבי (. ל2-1לתצהיר התשובה מטעם המשיבות  118הבריאות )סעיף 

אלא יש בו כדי לעשות דמוניזציה של אנשים החיים בעוני על ידי הצגתם  –וחסר ביסוס 

כשקרנים ורמאים, אשר בודקים כל סעיף וסעיף בנהלים הממשלתיים על מנת "לעקוץ" את 

 . המדינה

מניתוק מטעמים  הרחיבו את קבוצת המוגניםלסיכום חלק זה, אין חולק כי אמות המידה כיום  .65

ואין  שהחשמל חיוני להםצרכנים  רפואיים, אך הרשימה עדיין מצומצת יתר על הנדרש ומדירה

 אין כדי לרפא את הפגם. ,אמות המידהתיקון לגם ב. לנתקם מסיבות רפואיות

הוא שאין במסגרתו כל  2-1פגם נוסף במנגנון המוגנים מניתוק שקבעו המשיבות לבסוף,  .66

מסיבות  שיקול דעת והכרה במקרים חריגים כזכאים להגנה מפני ניתוקאפשרות להפעלת 

. דבר זה נדרש דווקא מכיוון שמצבים רפואיים הם מורכבים ודינמיים מטבעם ועל כן רפואיות

  י שיאפשר בחינתם של מקרים שונים, כדוגמת המקרים שהבאנו לעיל.יש לקבוע מנגנון מקצוע

הולמת וסבירה של מוגנים מניתוק )דבר שאינו מתקיים  גם לו היו אמות המידה מתוות רשימה .67

היום( לא ניתן בתחום זה לקבוע רשימה סגורה של מקרים ללא אפשרות של הפעלת שיקול דעת 

 פרטני, הדרכים והגורמים להפעלתו.
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שלא לנתק חשמל  אפשרותאין  חברת החשמללא סביר שבמסגרת אמות המידה ל, יתר על כן .68

לתצהיר התשובה של  102 ')סשלא נכלל בקבוצה המוגנת מניתוק במקרים של מצב רפואי קשה 

 .מנוגד לדיןואף  דבר זה בלתי סביר בעליל(. 3המשיבה 

על המשיבות היה לקבוע מנגנון שיאפשר בחינתם של מצבים רפואיים חריגים. בנוסף, לסיכום,  .69

להפעיל שיקול דעת שלא לנתק חשמל במקרים מפורשת יש לתת לספק השירות החיוני סמכות 

 שעל פניו זקוקים לאספקת חשמל כצורך חיוני. ,של צרכנים

  "ממהמתהאוטומטי של חובות עבר  הקיזוז

ה בהרחבה, המת"מ מהווה חלופה לניתוק חשמל מוחלט, אך השימוש בו כפי שהוסבר בעתיר .70

לכשעצמו מוביל את הצרכן המוגבל באמצעים לבעיה חריפה אחרת, שבה הוא מצוי במרדף 

תמידי לטעינת המונה ולסדרה בלתי נפסקת של ניתוקים. למעשה המת"מ משחרר את חברת 

א נכללים בסטטיסטיקה כניתוק חשמל. החשמל מאחריות לגורלו של הצרכן והניתוקים הללו ל

כאשר מדובר בצרכנים מעוטי אמצעים, המת"מ מהווה עבורם מקור לאיום תמידי של ניתוק 

צריך להיות אמצעי שנתון והוא מת"מ יש להמעיט בשימוש בחשמל. לכן עמדת העותרים היא ש

 ., תחת איום של ניתוקלבחירתו של הצרכן ולא אמצעי שנכפה עליו

לאמצעי מרכזי  םאת המת", באופן פסול, הפכו המשיבותאם לא די בקשיים שמייצר המת"מ,  .71

מכל  באמצעות קיזוז אוטומטי בגין חובות העבר . זאתלגביית חובות העבר של הצרכן מאסיביו

 שוטפת. של כסף מזומן במת"ם עבור צריכת חשמל הטענה 

אצל צרכנים בעלי חוב )פרט  מת"םהתקין כי ניתן ל ,קובעתה)ו( 24אמת מידה נקבע ב שימוש זה .72

א יפחת המוגדרים בחיוניות אספקה( ולקזז באמצעותו את החוב בשיעור שלהמועטים לצרכנים 

לבקשת הצרכן ניתן שקיימת אפשרות לקבוע אחוז קיזוז נמוך יותר.  מבלי, מכל תשלום 20%-מ

 . 50%לעלות את שיעור החזר החוב באמצעות המת"מ עד לגובה של 

שמדובר באמצעי גביה נטול סמכות, שכן בחוק משק  הינהשל העותרים המרכזית  הטענה .73

 בהסמכה צורך אין כי טוענות המשיבותהחשמל אין הסמכה לגביית החוב בדרך של קיזוז. 

במענה  .מידתי ובהסדר, הניתוק סמכות הפעלת לעומת מיטיב בהסדר מדובר שכן מפורשת

יצוין, כי המשיבות כי לא ייעשה קיזוז לצרכן שמצוי בהליכי חדלות פירעון.  הבהירולעתירה 

עצם  דבר זה נובע ממילא מן הדין החל על גביית חובות מאדם שמצוי בהליכי חדל"פ. ובנוסף,

"מ לכל צרכן אחר שלא מצוי בהליכי חדלות פירעון לא במתהסמכות לקזז מהסכום הנטען 

 הובהרה.

לחוק משק החשמל )ד( 17סעיף שובה עומדים העותרים על עמדתם שגם לאחר מקרא כתבי הת .74

לקזז חובות עבר מהתשלום לקבוע כי ניתן  2אינו מהווה מקור סמכות מכוחו רשאית המשיבה 

 בגין צריכה שוטפת וזאת ממספר טעמים: 

)ד(, ממנה לומדים המשיבים על סמכותם לבצע את הקיזוז, אינה כוללת כל 17לשון סעיף  .75

מאפשרת לעשות זאת. לא ניתן לקבל את פרשנות המשיבים שמבקשת לקנות סמכות הוראה ה

, אינה מהווה לנתק לעכב או להגבילכל הכבוד, הסמכות בסעיף זה. בדרך ההוראה הכללית 

 . חוב, שלא בהסכמת הצרכן הסמכה מספקת לצורך ביצוע פעולת קיזוז
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 מסקנה זו מתבקשת הן מלשון הסעיף המסמיך והן מתכליתו. 

בעל רשיון ספק שירות חיוני" והסעיף כולל שורה של הוראות  חובותהינה " 17כותרת סעיף 

על חברת החשמל כספק שירות חיוני. מלשון הכותרת "חובות" עולה שתכליתו  חובותהמטילות 

(. על ידי מונופולכיום מסופק )ה ביותרוני של הספק מאחר ומדובר בשירות חי ולהגביל את כוח

 אחר סעיף בכל או, זה בסעיף בצורה מפורשתמעוגנת  אינהאין מחלוקת, כי פעולת הקיזוז 

לביצוע פעולות משכך הרי שאין לקבל פרשנות הרואה בסעיף זה כמקור סמכות  .המסמיך בחוק

 .המחוקק במפורשיקבע על ידי שפוגעות בזכויות הצרכן ובכבודו אלא אם הדבר 

לפגיעה בזכויות יסוד  כידוע חקיקת משנה חייבת לעמוד בבחינה דקדקנית במיוחד בכל הנוגע .76

לעתירה והאסמכתאות המופיעות שם(. כך, גם תקנה אינה יכולה לסתור חוק ואינה  229)סעיף 

לעתירה  230יכולה לחרוג, מהותית או דיונית מהמסגרת שהתוותה בחקיקה ראשית )סעיף 

 אסמכתאות שם(.וה

חברת החשמל אינה יכולה ליטול לעצמה סמכות לבצע קיזוז או סמכות לייצר כלי גבייה, מבלי  .77

כאשר המחוקק רצה להתיר קיזוז הוא עשה זאת בדרך שקיימת לכך הסמכה בחקיקה ראשית. 

 1995-לחוק ביטוח לאומי תשנ"ה 315-ו 312, 303כך, הוראות סעיפים של הסמכה ספציפית. 

מסמיכות במפורש את המוסד לביטוח לאומי לקזז מגימלה, במקרים ובתנאים המצויינים 

שואב לחוק זה את  1980-לחוק הבטחת הכנסה תשמ"א 23 גם סעיף כך במפורש בלשון החוק.

 לא החשמל משק חוקבניגוד להסדרים אלו,  י.הסעיפים המתירים קיזוז בחוק הביטוח הלאומ

  .שוטפת לצריכה הצרכן של מהתשלום עבר חובות של קיזוז לבצע מסמיך

)ד( ממנו מנסות המשיבות לקנות 17מסקנה זו עולה בקנה אחד גם עם תכלית הסעיף. סעיף   .78

לצרכן שלא שילם עבורו.  החיוני המוצר אספקת המשךמקור סמכות, מבקש להסדיר את אופן 

לא בכדי המחוקק טרח להתייחס לסוגיה זו. הדבר נובע מתוך הכרה בחיוניות החשמל ובכך 

שלא ניתן להותיר את שיקול הדעת בדבר הסדרים בענין זה לשיקול דעת ספק השירות החיוני. 

וני המחוקק הבהיר בכך שלמדינה יש אינטרס ברור בהתוויית הדרך בה יפעל ספק שירות חי

 בנוגע לאספת חשמל, גם אם הצרכן בעל חוב.

בשלב זה, בניגוד ל"מוצר רגיל", חשמל הינו מוצר חיוני שברור שלא ניתן לחיות בלעדיו או 

שמסופק על ידי )ועוד כזה לצרוך אותו מספק חלופי. בשל ייחודיות החשמל כמוצר חיוני 

צרכן לא שילם בגין המוצר,  , המחוקק יצר כאן איזון שמשמעותו היא שבמקרה בו(מונופול

לנקוט חלופות פחות  , וכן)סמכות רשות(, להפסיק את השירות מכאן והלאה רשאיהספק 

פוגעניות של עיכוב או הגבלה, וזאת על מנת למנוע המשך הצטברות החובות בעתיד. כלומר, 

 וליתובוודאי שאין תכ לצרכן בעל חוב בעתידתכלית הסעיף היא הסדרת אופן אספקת החשמל 

תוך עקיפת ההסדרים שקבעה המדינה בחקיקה ראשית לגביית  ,ליצור כלי לגביית חובות העבר

 חובות. 

את האמצעי המידתי יותר של מנסה להפוך משכך הרי שיש לדחות את פרשנות המשיבים ש .79

מניעת המשך צבירת חובות שמאפשר אספקת חשמל תוך ( ם"צמצום אספקה" )דרך המת"

 .חובות העבר של הלקוח לגבייתלאמצעי , עתידב



 17 

הטענה שאין צורך בסמכות מפורשת לקיזוז חובות עבר כי ממילא יכולה חברת החשמל לנתק  .80

את הצרכן עד שישלם את מלוא חובותיו ומכיוון שהיא אינה חייבת לחבר את הצרכן למת"מ, 

 היא טענה צינית.

מידתי ומיטיב עם הצרכן,  הסדר אכןהוא  אםש הרי, מידתי בהסדרשמדובר  טענהל ביחס .81

המתחברים למת"מ רוב הצרכנים  ממילאהמעניק לו תנאי תשלום שלא יקבל בדרך אחרת, אז 

, ואז ייעשה הדבר בהסכמתם ולא כאמצעי גביה כפוי. אך ייתכן ואצל חלק אותו יבקשו

מהצרכנים, בוודאי אם כבר יש להם הסדר חובות כולל בהוצאה לפועל לשאר חובותיהם, 

במקרה זה הם גם העדפה תהיה לתשלום החוב כחלק מהסדר החובות ולא באמצעות קיזוז. ה

ייהנו מההגנות שמעניק להם חוק ההוצאה לפועל, הגנות שלא קיימות בהסדר קיזוז שנכפה 

והאסמכתאות המופיעות שם, הכוללים פירוט של הגנות לעתירה  209-206 סעיפים 'ר) עליהם

 (.ובפסיקה ביחס לגביית חובותועקרונות שגובשו בחקיקה 

 עלול להוותבהחלט לא רק שנעשה בחוסר סמכות, אלא גם הכפוי  הקיזוזלעמדת העותרים לכן  .82

לצריכה ₪  150שמתקשה להטעין צרכן ללדוגמא  .במצוקה חסם משמעותי בפני צרכנים עניים

 (שימושדמי מע"מ ו ,בגין ריביות הבתוספת הפחת)מן החוב  20%לאחר קיזוז של  שוטפת,

 . לעתירה( 42 ר' סעיף) בלבד לצריכת חשמלשקלים  82-כ יוותרו

לצרכן יכולת מעשית לשלוט בגובה ההחזר או לנהל מו"מ לגביו, הקיזוז הכפוי אינו מאפשר  .83

בעקבות כל ניתוק נדרש הצרכן לגייס . לשרשרת בלתי פוסקת של ניתוקים הסיכון תא מגדילו

)להרחבה  , או ממש לקבץ נדבות ותרומותאחרים םחיונייכספים ממכרים או לגרוע מצרכים 

 לכתב העתירה(. 84-77ראו סעיפים  םעל ההשלכות הקשות של המת"

לתוצאות פוגעניות  המוביל , של גבייה שרירותית בסכומים משתניםכמפורט בעתירה הסדר זה .84

 ביותר כאשר חייבים עניים מפרים את התחייבותם לשלם בהסדרי איחוד תיקים שנקבעו להם

בר"ע ; (08.06.2009)פורסם בנבו,  יהודית רכטינגר נ' בנק דיסקונט 1654/08בעניין ברע )ת"א( 

בו )נ איריס פדרו )כהן(-בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' שחר 3045/01)מחוזי ירושלים( 

כמו גם האינטרס החברתי והכלכלי של המדינה זכותם לשיקום כלכלי כך, נפגעת . (25.06.2001

לעתירה לעניין הפגיעה בתכניות שיקום כלכליות של מערכת הרווחה  92)ר' ס'  בשיקום חייבים

 .(בשל חוב לחברת החשמל שמתנהל מחוץ להליכים בהוצאה לפועל

כי הקיזוז הוא למעשה הסדר פריסת חובות הנתון  ותיש לדחות את טענת המשיבבנוסף,  .85

הסדר פריסת תשלום אמור לשקף מצב בו לאחר בחינת יכולת ההחזר לבחירתו של הצרכן. 

, ועל בסיס הערכתו את בהסכמתו, נקבע, , בנוסף לצריכה השוטפת שלוהחודשית של הצרכן

במת"ם אינו בעל אף אחד להחזר. הסדר הקיזוז  קבוע, סכום חודשי בויכולתו הכלכלית לעמוד 

 מהמאפיינים הללו. 

לצרכן אין יכולת אמיתית לדחות את דרישת הקיזוז שכן החלופה היא ניתוק ולכן , ראשית

מדובר בהסדר כפוי שהחלופה לו היא ניתוק מיידי ומוחלט שעה שאין חלופה בדמות ספק אחר 

להסכים על קיזוז בשיעור , לצרכן, ולחברת החשמל, אין אפשרות בחירה שניתשל חשמל; 

 111-110ס'  ;לבקשה לפרטים נוספים 3בת המשיבה לתשו 4, עמ' 15)פיסקה  20%-הנמוך מ

(; 20%במקום  15%שביקשה, לשווא, כי יקזזו לה מהמת"ם  3המקרה של העותרת  –לעתירה 

בניגוד להסדר פריסת חוב שאמור לשקול את יכולתו הכלכלית של הצרכן ולקבוע , שלישית



 18 

מוביל לתוצאה בו סכום  הטענהכל מקבוע אחוז קיזוז שתואם יכולת זו,  קבועסכום חודשי 

יכולת ההחזר ה בהתאם לצריכת החשמל השוטפת, ללא קשר לחודשי משתנחוב ההחזר ה

חויב באופן אוטומטי יהוא בחודש קר במיוחד, בו צרך יותר חשמל כך  .ולמצבו הכלכליהמעשית 

 אינו בעל יכולת כלכלית לעמוד בכך. יתכן והחוב למרות שגבוה יותר לטובת  בתשלום

מובילה לכך שהסכום שמוחזר לטובת החוב האחיד והגורף, שיטת הקיזוז  כתוצאה מכך,

הסתמכות של הצרכן מבעוד מועד על סכום החזר הערכות או יההיכולת את שולל ומשתנה 

שיקום כלכלי של בעלי חוב, עולה בקנה אחד עם התכלית הכללית של דבר זה אינו החוב. 

 וממחישה את השרירותיות וחוסר הסבירות והמידתיות בשימוש באמצעי זה.

, מתבקש בית המשפט ובעיקרי הטיעון אשר על כן, נוכח כל אחד מהטעמים המפורטים בעתירה

 למוחלט.לעשות את הצו על תנאי שהוציא מלפניו הנכבד 

21.10.2021 

 
 משכית בנדל, עו"ד עדי ניר בנימיני, עו"ד

 ב"כ העותרים


