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שיווק ורגולציה שירות, חטיבת   

 לשכת הסמנכ"ל 
 

 08/03/2022, ה׳ אדר ב׳ תשפ״ב: תאריך
   005-0005497-2022מספרנו:

 
 :לכבוד

 עו"ד עביר ג'ובראן דכוור 
 האגודה לזכויות האזרח בישראל 

 Abir@acri.org.ilבאמצעות דוא"ל: 
 

 שלום רב, 
 

 אספקת חשמל בישובים הערביים בצפון ובדרוםהנדון: 
 26.01.2022פנייתך מיום  סימוכין:

 
 במענה לפנייתך שבסימוכין, הריני מתכבד להשיבך כדלקמן:

 
 אספקת חשמל ביישובים בצפון: 

 

 ושיפור אמינות האספקה.   עבודות פיתוח לצורך חיבור לקוחות ולצרכי חידוש הרשת חברת החשמל מבצעת .1

שמוצבות ברחוב ו/או   על כל עבודה כזו, באמצעות מודעות מקפידה ליידע את לקוחותיה, ומבעוד מועד  חברתנו .2
     בכניסה למבנים כמתחייב מאמות המידה שקבעה רשות החשמל.

רק   הפסקות חשמל יזומות אלא מלבצע נמנעהועקב מזג האוויר הסוער החברה  יםבשבועיים האחרונ  .3
 ברשת.  תיקון ליקויים בטיחותיים למקרים דחופים לצורך ובעיקר

 
האספקה   כמו כן, החברה פעלה בכל שעה לתיקון ליקויים שנגרמו בשל מזג האוויר הסוער לצורך החזרת

 ללקוחות. 
 

 את התושבים.   לעדכן מראש אינן צפויות ובהתאם לכך לא ניתן הנ"ל  נציין כי ההפסקות/ההפרעות 
 

 אספקת חשמל ביישובים בדרום: 

חברת החשמל ומרכז ביצוע נגב באגף ירושלים והנגב מודעים לחשיבות אספקת חשמל רציפה ללקוחותיה  
 ופועלת כל העת לאספקת חשמל רציפה. 

גם בעת תקלות, כולל במזג אוויר סוער אנו פועלים כל העת להחזרת החשמל לכלל הלקוחות בלו"ז מהיר עד  
 כמה שניתן. כל זה מתוך משימתיות להחזיר חשמל ללקוחות. 

צוותי חברת החשמל טיפלו בכל התקלות בישובים הבדואים ללא שינוי בזמן הגעת הצוותים ובזמן הטיפול  
. כחלק  24/7עובדי חברת חשמל מגיעים לתקן את ההפרעות והם עושים זאת   בתקלות משנים קודמות.

במטרה לתקן את הנזקים לרשת החשמל. לצערנו בגלל היקף הבעיה   -  מההערכות אף תוגברו בצוותים מהמרכז
מכוח האדם   80%- המערכתית, התיקונים מחזיקים מעמד זמן קצר וקיימת פגיעה מהותית בתשתיות. השקענו כ

 מכלל אוכלוסיית הנגב.  6%בודה בישובים הבדואים על אף שהם מהווים  שלנו בע

הסיבה שלאחר הטיפול בתקלות במספר מוקדים התקלות חוזרות על עצמן )תוך זמן קצר(, נובעת בין היתר  
מריבוי ביצוע חיבורים והגדלות פיראטיים, לא מדווחים, המעמיסים את רשת החשמל וגורמים לתקלות  

בהן הנתון   עומסים גורמים לריבוי הפרעות. בעיקר בשכונות הישנות לעומת השכונות החדשות חוזרות. ריבוי ה
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היה ידוע מראש וכמות ההזמנות לחיבורים נפתחו בהתאם, רשת החשמל נבנתה בהתאם עם יתירות הנדרשת  
 לפיתוח עתידי. 

אך ראוי לציין כי השיפורים   ומשקיעה רבות בשיפור הרשת,חברת החשמל מתחזקת באופן מלא את הרשת,  
 אינם אופטימליים וזאת מכוון שהיא חסרה את  אותם הנתונים שהוזכרו לעיל.  

עוד נדגיש כי קיימת בעיה מהותית שאינה מאפשרת את פיתוחה של הרשת והיא בעיה בטיחותית המתאפיינת  
מתחת לרשת עילית ופריצה או חסימה של ארונות החשמל, התמודדות עם התופעה מאלצת את חברת  בבנייה 

 . להסרת המפגעים שיוצרים התושבים רבות החשמל להשקיע שעות עבודה

מגוו"א   100-בהספק של כלהבים" באזור התעשייה - "רהטהוקמה תחנת משנה  כחלק מפיתוח רשת החשמל  
  ברהט  חדשות ברשת מתח גבוה כך שקיימת היערכות מלאה להזנת השכונותוממש בימים אלו נבנות יציאות 

 ובגמישות מלאה.

במהלך השבועות האחרונים ביצענו עבודות נרחבות בישובים: ערערה, תל שבע, כסייפה, חורה כדי לשפר את  
 רציפות אספת החשמל, עד כמה שניתן, בנסיבות שתוארו.

ת לרשת וסובלים מהתופעה, אך חברת החשמל איננה חברת אכיפה  צר לנו על הלקוחות שמחוברים בצורה חוקי 
 ואין לנו יכולת להתמודד עם האיסור לחבר בתים, כאמור. שתוצרתה בין השאר חיבורים פיראטיים. 

 אנו עושים ככל שביכולתנו להחזיק את הרשת ביכולת סבירה. 

עמסת יתר, בגין חיבורים לא מוכרים,  דובר על הפרעות שנבעו, כאמור, מהב'( נשיב כי מ- )א'11במענה לסעיף 
לא מבצעת עבודות מתוכננות ולא מנתקת באופן יזום,   חברת החשמל לא מדובר על ניתוקים יזומים.לפיכך 

לא מדובר על אפשרות להודיע מראש. לגבי צמצום משך ההפרעה,   ,. לכןזהלרבות בגין חוב, במזג אוויר שכ
רעה ואכן בממוצע הארצי, משך הפרעה, לא  פעושה ועשתה ככל שביכולתה לצמצם את משך הה ברת החשמלח

 היה ארוך. 

ניתן מענה מלא בשפה הערבית ללקוחות שמבקשים לקבל את   19.04.2021-)ג'( נשיב כי החל מה11במענה לסעיף 
 בנתב המענה הקולי.  3בשפה הערבית על ידי הקשה על הסיפרה השירות 

 
 השירות נחלק לשני חלקים: 

 (:IVRמענה קולי ) .1
" הדיאלוג במענה הקולי הינו בשפה הערבית כולל הנחיות והפניות לביצוע פעולות באופן  3לאחר ההקשה על " 

 שעות בכל ימות השבוע.  24שירות זה ניתן  –עצמי במגוון נושאים 

 :אנושימענה  .2
ה' בין   – המוקד מספק מענה אנושי מלא החל מהפתיח ולכל אורך השיחה בשעות פעילות המוקד )בימים א'  

 (. 13:00  – 08:00, וביום ו' ביון 19:00 – 07:00
בשעות בהן המוקד מספק שירות בנושא תקלות בלבד משובצים גם נציגי שירות דוברי ערבית אך אין אנו   

 שירות מלא בשפה הערבית והמענה הוא לפי זמינות הנציגים ודחיפות הפניה. מתחייבים לספק 
 

 מכלל השיחות.  3%- כ חשוב לציין כי היקף השיחות בשפה הערבית מהווה 
 

לעניין שירות קבלת מסרון בנושא הפסקות מתוכננות נעדכן כי קיים שירות במסגרתו לקוח מקבל הודעה על  
תאריך ושעות ההפסקה וזאת בנוסף להודעות המודפסות המחולקות  קיום הפסקה מתוכננת באזורו עם 

 בניינים.  /לבתים
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תכנון,   וקריטריונימתכננת את הרשתות עפ"י הזמנות לחיבורים  '( נשיב כי חברת החשמלד)11סעיף במענה ל
 . הפתרון היסודי הוא "יישום חוק החשמל" ואז יותר לחברת החשמל לחבר מבנים נוספים באופן תיקני

 
נערכה מראש תגברה כוחות, ביצעה עבודות מקדימות, אבל   ברת החשמלחבפנייתך, נשיב כי  12סעיף מענה לב

 לחברת החשמל.כאמור אי אפשר לצפות את מספר הבתים/דירות שלא מחוברים באופן תיקני ולא ידועים 
 
 אשמח  לעמוד לרשותך לכל שאלה נוספת. 

 
 

 , ב ב ר כ ה      
 
 

                 
 אורן הלמן        

 שיווק ורגולציה  ,שירות סמנכ"ל                       
 
 
 

   העתקים:
 מר ע. בלוך, מנכ"ל חברת החשמל 

 מר מ. כהן, מ"מ סמנכ"ל חטיבת שרותי רשת ומנהל אגף רשת ירושלים והנגב 
 מר ש. בוחבוט, מנהל מרכז ביצוע נגב 
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