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 2022אוגוסט ב 28

 שלום רב,

עדכונים, שינויים  –חלטה לשימוע ההצעת הלהערות האגודה לזכויות האזרח הנדון: 

 2022מדיניות הגבייה יולי  –צרכנות  –ותוספות לאמות מידה 

הרשות לשירותים מויסה נ' רוזנצווייג סיגלית  4988/19ניתן פסק דין בבג"ץ  20.1.2022יום ב

 ,זכות יסוד אנגישות לאספקת חשמל הי כי בפסק הדין נקבע "(.פסק הדין)להלן" " ציבוריים חשמל

בלתי מידתית פגיעה  יםמהוו למונה תשלום מראש )מת"מ(יש מצבים בהם ניתוק חשמל או חיבור  וכי

 :ארז קבעה כי-כ' השופטת דפנה ברק. בזכויות אדם

"הזכות לאספקת חשמל היא בעלת זיקה מובהקת לזכות לקיום מינימלי 

בכבוד, שהוכרה זה מכבר בפסיקתנו כחלק מהזכות החוקתית לכבוד 

אין מנוס אפוא מן המסקנה שבהקשרים מסוימים אספקת  [...] האדם

לצורך  חשמל סדירה היא חלק מההיבטים היסודיים הנדרשים לאדם

יומי, ולכן ראויה להגנה תחת מוטת כנפיה של -קיומו הבסיסי והיום

 . לפסק הדין( 70)פסקה  "הזכות לכבוד האדם

 וכן "קושי כלכלי המשתלב עם מצב רפואי" "מצב כלכלי חריג"מוגדרים לפסק הדין,  106בפסקה 

למסלול של צריכת העברתו -אי"לרבות  ,בשל חוב חשמל לנתק אדם מחשמל איןבהם שכמצבים 

" )לצורך הנוחות נשתמש במונח "ניתוק מחשמל" גם ביחס לחיבור למת"מ, חשמל באמצעות מת"מ

, וכן לעניין זהלקבוע כללים לעניין  פסק הדין הטיל על רשות החשמל את החובה .(אא"כ צויין אחרת

 .צרכן העומד בפני סכנת ניתוקל טיעוןמתן זכות הסדרת 

 "(. הצעת ההחלטהזכויות לטיוטת אמות המידה שבנדון )להלן: "להלן הערות האגודה ל

  חשמלמניתוק המוגנת הגדרת האוכלוסייה . א

הגנה אוטומטית מניתוק מתבסס על היות  שמקנה "מצב כלכלי חריג" ,הצעת ההחלטהי פל .1

 דומאשום צר ייזהו קצבת מזונות. לעמדתנו או  הכנסה השלמת/הצרכן מקבל גמלת הבטחת

עמוק, של עוני  נוספים שאינו נותן מענה למצבים ,ברף נמוך במיוחדשל פסק הדין, שכן מדובר 

  או חריף. חמור

ככל . קו העוניגובה עד להכנסות לקבוע כי הרף המזכה בהגנה יהיה יש לעמדתנו על רקע זה,  .2

דבר זה בקיומם של מבחני הכנסה פרטניים לצרכנים הרלוונטיים, הרי ש חפצהשאין הרשות 

ידי המוסד לביטוח המצוי במתעדכן הוא נתון ש ,קו העוני המנהליניתן לעשות על ידי שימוש ב

. (למחקר בלבד שצוינה בטיוטה לשימוע לגבי השימוש בנתונים אלה התנגדותוחרף ) לאומי

זכאות להבטחת הסתמכות על מבחן הכנסה מספקת מענה גם במקרים שבהם מתקיימת 
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דו''ח מבקר המדינה ודו''ח מעקב )ר'  מסיבות שונות, מצב שכיח ביותר הכנסה אך זו לא מומשה

 . (מיצוי של זכויות חברתיות -איבעניין 

, אפילו אין לו כל הכנסות נכות מלאה לקצבתשזכאי מי כי קובעת,  ההצעת ההחלטף על כך, נוס .3

 אגמלת נכות הי .מכיוון שאינו זכאי להשלמת הכנסה אינו זכאי להגנה מפני ניתוק ,נוספות

אין בה די ממילא  ,, וכמו גמלת הבטחת הכנסהד של אנשים עם מוגבלותובום לקיום בכמיהמינ

. חי בעוני מרוד ת נכות ואין לו הכנסות אחרותבקצמהמתקיים אדם ד. לפיכך, ובלקיום בכ

מקצבת נכות בגין חוב  ולו שקל אחד קזזלכי אין  לשצ'נקוהלכת בקבע בית המשפט  ולראיה,

מן הטעם שמדובר בקצבה  דבר זה נקבע. מצה כושר השתכרותשל אדם עם מוגבלות המ

, ינ' כונס הנכסים הרשמאנטולי לשצ'נקו  6353/19רע"א )ר'  קיום בסיסי טרתה להבטיחשמ

ת הנכות, ולו את אלה שאין צבאת מקבלי ק לעל רקע זה יש חובה לכלו(. 11.2.2020 16פסקה 

מצב כלכלי "מטעמים של  ,באופן אוטומטי ברשימת המוגנים מפני ניתוק ,להם הכנסות נוספות

 . אלה לגבי מצבם הרפואישלדרש כלל יי להומבל "חריג

ניתן לקבוע שאדם בעל  וככל שלא ניתן לקבל מן המוסד לביטוח לאומי קובץ מתעדכן שלפי .4

פרטנית על בסיס  השאילתהגשת ואין לו הכנסות נוספות, יש לבחון פתרונות כגון  100%נכות 

המצב כיום שאדם כזה, שנמנה על האוכלוסייה הענייה במדינת תעודת זהות. בכל מקרה, 

 .תלוי בשיקול דעתהאז יהיה אם יפנה לוועדת חריגים ו לאה אלהגנישראל, אינו זכאי 

הבטחת קיום לרשימת המוגנים מניתוק ללא צורך בבחינה פרטנית יש להוסיף את מקבלי  .5

מקבלים תמיכה לשם קיום בפרק זמן מוגבל לאחר עלייתם אשר , לנתמכים של משרד הקליטה

 ארצה, על בסיס תבחינים כלכליים ואישיים. 

  :המוגנים מניתוק בשל מצב כלכלי חריג בנספח ג' יש להוסיףלרשימת  .6

  ;הכנסה או גמלה אחרת בהשלמתללא התניה  ,נכה נזקק •

ללא כל דרישת  ,לחוק הביטוח הלאומי 112 מכוח ס' נכה עבודה המקבל קצבה מיוחדת •

 ; קצבת קיום )נראה כי נפלה טעות סופר בדברי ההסבר(לוספת נ

 ;4גמלת סיעוד ברמה המקבל  90-לה מבן למע קשיש •

אנשים אלו הוגדרו כזכאים  .מצב כלכליעל בסיס כזכאים להגנה זכאים לדיור ציבורי  •

ואין סיבה שלא  ,מצב כלכלי, רפואי ומשפחתימבחני על ידי מדינת ישראל על בסיס 

רבים מהם מקבלים  ,יוכרו אוטומטית כחיים בעוני עמוק ובמצב כלכלי חריג. בנוסף

היא תנאי להכרה בזכאותם, כך שממילא אין בהוספתם קצבת הבטחת הכנסה ש

יש  למנגנון האוטומטי כדי להכביד על המערכת ולהגדיל את העלויות למשק החשמל.

לפעול לקבלת רשימות הזכאים ממשרד השיכון כשם שנעשה עם המוסד לביטוח 

  ;לאומי

כנגד אישור שב''ס )אלה  – משפחות של אסירים שהוכרו על ידי שב''ס כנזקקים •

ולכן מקבלים קצבה  ,אסירים שאין להם נכסים ולמשפחה אין יכולת לתמוך בהם

  ;סמלית משב''ס כדי לקנות דברים חיוניים בקנטינה(

mailto:https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/297-1.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
mailto:https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/297-1.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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מכוח תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(,  הנחה בארנונהזכאים ל •

  ;1993-התשנ"ג

ניתן על בסיס הפניה של לשכת ) יטחון תזונתיכרטיס במסגרת המיזם לבבעלי  •

 ;(הרווחה

 ממשרד ר דירהבשכקיבלו סיוע ייעודי נשים נפגעות אלימות במשפחה שמקבלות  •

וניתן לקבל את המידע לגביהן ישירות  ,נשים אלו זכאיות לסיוע במשך שנתיים .השיכון

 ממשרד השיכון.

 מניתוק חשמלקבלי גמלאות הבטחת הכנסה ומזונות כתנאי להגנה תקופת אכשרה למב. 

כי מקבלי הגמלאות הם אנשים "בעומק עוני" )עמ'  הביטוח הלאומי קבע ,ההחלטה הצעתפי ל .7

, יש בהצעת ההחלטה "מצב כלכלי חריג"(. עם זאת, על מנת שניתן יהיה לקבוע כי מדובר ב8

שתי חלופות לתקופת אכשרה למקבלי גמלאות אלה עובר להחלת ההגנה מניתוק חשמל. בנוסף, 

לטיוטת ההצעה כתבתם, כי שיקול נוסף לתקופת אכשרה הוא "... תמריצים ליציאה  8 בעמוד

לגבי צרכנים במצב כלכלי קשה בשילוב מצב רפואי נקבע כי תקופת האכשרה תהיה  מעוני".

 חודשיים.

מפני ניתוק או התקנת מת"מ יש להחיל ביחס למי שמקבל גמלת קיום, או גמלה ההגנה את  .8

 .מהרגע הראשוןרפואית + גמלת קיום, 

אינו סביר אפילו חודש אחד  או השלמת הכנסה ניתוק חשמל לאדם שמקבל הבטחת הכנסה .9

המוסד לביטוח לאומי בחן את סך הכנסותיהם, מצאן בלתי מדובר באנשים שואינו מידתי. 

. לאלתרהבסיסי,  םכי המדינה צריכה לשאת בהוצאות קיומ וקבע ,קות לקיום בכבודמספ

מדוע נדרש אם כן לא ברור . "עומק עוני"הביטוח הלאומי עצמו הגדיר אנשים אלה כמי שחיים ב

בין בחנה ההכאשר  ,"במצב כלכלי חריג"כי מדובר  נוסף של עוני "כרוני" על מנת לקבוע נדבך

אנשים שמקבלים גמלת  , כידווקא מראה ניסיוננואינה מנומקת. עומק עוני למצב כלכלי חריג 

 9עניים בדיוק כמו אלו שמקבלים אותה  עלולים להיותהבטחת הכנסה במשך חצי שנה 

אנשים שמקבלים הבטחת הכנסה תקופה ארוכה עשויים להיות מאוזנים  ,למעשהחודשים. 

יס הכנסותיהם הפעוטות והבלתי מספקות מלכתחילה. בנוסף, יותר מבחינה כלכלית על בס

לאחר שנתיים של קבלת הבטחת הכנסה עשויים להיות זכאים לדיור ציבורי ובמסגרת זו לסיוע 

 . 'מוגדל בשכר דירה, אנשים ממצים זכויות להטבות שונות וכו

מצבים בלתי עלולה ליצור  של השהיית ההגנה מניתוק חשמל למקבלי גמלאות קיום מדיניות .10

חשמל תשעה חודשים המתקיים על הבטחת הכנסה יהיה מנותק מבהם אדם ש ,סבירים בעליל

 . אך יחובר לפתע לחשמל רק כי חלפה תקופת האכשרה

ויוצרת מצבים  ,של בדיקה/אכשרה על אדם נכה ועני אינה סבירה בעלילכמו כן, החלת תקופה  .11

לאומי להכיר בו כנכה, ובינתיים נותק  פוגעניים ביותר. לדוגמא, אדם שהגיש תביעה לביטוח

אבל יחיה עוד  ,מחשמל. חודש לאחר הניתוק הוא קיבל הכרה בנכותו מן המוסד לביטוח לאומי

חודש ללא חשמל. האם עליו להמתין חודש רק בגלל ההנחה הבלתי סבירה בעליל )וגם בלתי 

 מבוססת( שמדובר במצב זמני? 
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למשל על מנת להיות  –למקבלי הבטחת הכנסה  תקופת אכשרה נדרשתבהם שיש מקרים  אכן, .12

אנשים רבים מוכרים כזכאים לדיור לא רק שבפועל עם זאת, כזכאים לדיור ציבורי. מוכרים 

בינתיים הם ש אלא ,ציבורי גם ללא תקופת המתנה של שנתיים )באמצעות ועדות החריגים(

. מקבלי הבטחת הכנסה(על בסיס הכנסותיהם )ובכללם זכאים לקבל סיוע בשכר דירה לאלתר 

אינה דומה לזכאות להיות  ,מתמשךקשה , שמותנית במצב כלכלי לדיור ציבורי זכאות זולפיכך, 

ולו  ,בכל זאת לממש לה חלופה בדמות סיוע בשכר דירה שמאפשרמכיוון שיש מוגן מניתוק, 

 . ק חשמלדית של זכות אדם באמצעות ניתוומיי בניגוד לשלילה מלאה, זכות לדיורחלקית, את ה

היא ההבדלים  תעסוקה שמטרתה עידוד זכאות לדיור ציבוריאכשרה לה תותקופבחנה בין העוד  .13

מי דרש להיות כזה במשך שנתיים( לעומת נמקבל הבטחת הכנסה )בתקופת האכשרה בין מי ש

בחנה כזו לא הבענייננו, אפילו  .חודשים( 12במשך נדרש לכך שמקבל השלמת הכנסה )

בין הרציונל של עידוד תעסוקה ובין הזכאות להגנה מניתוק  מנומקאין קשר גם מתקיימת, כך ש

 חשמל.

תקופת האכשרה חלה גם לגבי קשישים המתקיימים על קצבת אזרח ותיק או שארים ובנוסף,  .14

כרוניות "ברי כי התכלית של עידוד תעסוקה או בחינת ה. ביחס לאלה, בתוספת השלמת הכנסה

י מדובר באנשים שיש סיכוי קלוש, אם בכלל, שמצבם הכלכלי כ ,אינה רלוונטית "של העוני

 ישתפר בעתיד.

. להצעת ההחלטה( 8)עמוד  "ליציאה מעוני ציםתמרי "... שלול קשיהבהקשר זה נציין, כי  .15

סמכות וגם לא שאין לה לא  ,לרשות החשמלשיקול זר הוא תקופת אכשרה קביעת ב לתמיכה

נהפוך  –תמריץ ליציאה מעוני לא מהווה  חשמלניתוק . בנוסף, מומחיות לעודד יציאה מעוני

פוגע גם בזכותם של ילדים אף וואת הפגיעה בכבוד,  מעמיק את הנזקקות ניתוק חשמל .הוא

. דבר זה ובין מטרתו קשר רציונלי לא מתקיים בינוגם כך ש ,לחינוך וכך ליציאה ממעגל העוני

כל זה עומד  .פרנסה נזקקים לחשמל רכיום שלצעל אחת כמה וכמה כאשר מדובר באנשי נכון

מהותית ופרקטית. פסק הדין קבע לא רק  –גם בסתירה לעמדה העקרונית הקבועה בפסק הדין 

"במציאות החיים כיום השימוש בחשמל הוא בסיס אלא ש ,כי אספקת חשמל היא זכות יסוד

. זאת ועוד, .או עבודה.לפעילויות חיוניות רבות ... כך גם השימוש במחשב לצורכי לימודים 

בעידן שבו  –תקופת הקורונה חשפה עוד יותר את המשמעות של אספקת חשמל סדירה ורצופה 

.. .אנשים רבים התבקשו לעבוד או ללמוד מביתם, ואף לשהות בו במסגרת של סגר או בידוד

בסיסי  סטנדרטכאשר מנותקת אספקת חשמל קיימת סכנה לפגיעה ישירה באפשרות להבטיח 

חיים בכבוד לילדים, ובהקשר זה גם ליכולתם להיות תלמידים מתפקדים, מה שמוסיף את  של

 לפסק הדין בהתאמה(. 73, 71, 65הזכות לחינוך" )פסקאות  –הזיקה לזכות יסוד חשובה נוספת 

החלופות לעניין תקופת האכשרה לקבלת גמלה כתנאי להכרה בזכאות להגנה נוסיף על כך,  .16

או חודשיים  חודשים 12מתוך  9חודשים או  24חודשים מתוך  18לטה )מניתוק בהצעת ההח

  ונדמות שרירותיות.( בלתי ממנומקות אחרונים

  מטעמי עוני השלוב במצב רפואי המנגנון להוכחת זכאות להגנהג. 

כתנאי מתנגדים להתניה של אישור עובד סוציאלי מן הלשכה לשירותים חברתיים  אנואשית, ר .17

גנה אוטומטית על בסיס רשימות הביטוח הלאומי. אין הכאים לזלמתן הגנה למי שאינם  בלעדי

כבוד, אנשים שאינם רשומים בלשכות לעשות כן, כיוון שמדובר בפגיעה בעל  לכפותשום הצדקה 
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ורעות ממילא תחת כהכבדה מיותרת על מערכות שאף ו ,פרטיות ובאוטונומיה שלא לצורךב

 . העומס

ים חברתיים דורש הליך קבלה חושפני של הפונה ובני ביתו, ויתור קבוע רישום בלשכה לשירות .18

אינו נוגע רק למצבו קבלה ההליך . 'וכושיתוף פעולה מלא עם תהליכים טיפוליים  ,על סודיות

פרטיות. על רקע זה, לא סביר שאדם שכל  סוגיותשל הפונה ללשכה אלא למבחר  כליהכל

למשל בשל כך שהוא חולה סכרת, יאלץ לפנות ללשכה ולחשוף  –הגנה מניתוק  ללקב ומבוקש

 את קרביו שלו ושל משפחתו, שלא לצורך. 

ככל לקבל התייחסות במקרים מתאימים,  תוכלבפסק הדין נקבע כי "ועדת חריגים כזו... גם  .19

 –הכול  . , גם מרשויות הרווחה שיש להן היכרות עם משפחתו ועם צרכיהשיבקש זאת הצרכן

חרף זאת שבית אם כן, (. לפסק הדין, ההדגשות הוספו 84סקה בע רשות החשמל" )פכפי שתק

הרי שהוא קובע, ובצדק, כי אישור של הלשכה לשירותים  ,המשפט לא נכנס לפרטי ההסדר

 חברתיים אינו יכול להיכפות על הצרכן. 

מן המחלקה בדת סוציאלית אין זה סביר שאישור כאמור יכול להינתן על ידי עוובנוסף,  .20

יש מערכות רבות שבהן יש עובדים סוציאליים ידה בלבד, כיוון ש ועלתים חברתיים לשירו

עמותות ב בבתי חולים, בקופות חולים,לדוגמא  –שאינם חלק מן הלשכות לשירותים חברתיים 

צרכנים בנוסף, ועוד. במסגרת סל שיקום או במפעל מוגן שירותים לנזקקים,  תשונות שנותנו

שירותים ממערכת הרווחה, למשל אנשים שאין להם מעמד המקנה אינם יכולים לקבל רבים 

על קבלה ללשכה של אדם שזכאי רבים קשיים  המעמיס מערכת הרווחהכי  ,זכאות לכך. נוסיף

לו וכלא י ,לרוב ,ואנשים אלה ,של מערך בריאות הנפש במשרד הבריאותלכאורה לסל שיקום 

 להתקבל בלשכה לשירותים חברתיים.

מותנה בהיות האדם רשום  לגבי מצב כלכלי כי אישור הלשכות לתי סביר בעלילנוסף על כך, ב .21

בהן חצי שנה ומעלה. כך, במשך חצי שנה האדם )שכאמור אולץ להירשם ללשכה רק כדי לקבל 

יוותר ללא חיבור לחשמל, על אף שמהותית מצבו מצדיק הגנה מפני ניתוק מניתוק חשמל(  הגנה

 . לאלתר

ותלוי במידה רבה במידת  אורך זמן קבלה ללשכההליך  .מיידי אינו מספק הפתרון של אישורגם  .22

אינו מוכר למערכת שכלל נתן לאדם יואין לדעת אם י העומס במחלקה לשירותים חברתיים,

  .כרות מוקדמתיה

אישור על  ,למשל .על מצב כלכלי גם מגופים אחרים ים, יש לאפשר קבלת אישורעל רקע זה .23

אוכלוסייה זו צריכה  ,)וכאמור לעיל זכאות לדיור ציבורי צריך לספק לעניין הוכחת מצב כלכלי

כרטיס ; אישור על הנחה בארנונהכאמור כך  ;לעמדתנו להיות מוגנת אוטומטית מניתוק(

הוא מספק לצורך  ,ניתן על בסיס הפניה של לשכת הרווחה) תזונתי טחוןיהמיזם לב במסגרת

 ;(מצב כלכלי ואין סיבה "להחזיר" את האדם לקבל אישור על מצב כלכלי מן הלשכההוכחת 

 .ועוד

נוסף על כך, ככל שסוברים שהלשכה היא הגוף המקצועי שיכול לתת אישור לגבי נזקקות  .24

, הרי שאין כל הצדקה לבקש שהעובד הסוציאלי יפרט מדוע האדם נכלל בקבוצת עונימטעמי 

לקבלת אישור עו''ס מלכתחילה הוא שלחברה ממילא אין הטעם להפניה  .נזקקות עוני

. כזה אינו מעניינו של ספק שירות חיוניפרטי מידע ו ,המומחיות המתאימה בעניין חומרת העוני
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שאין דרישה לפרט את  כפי ממש שבצדה פגיעה בלתי מידתית בפרטיות, ,אין להציג דרישה זו

 שנכללת ברשימה.ההיסטוריה הרפואית של אדם שצורך תרופה מסוימת 

 אישור על מצב רפואי ד. 

ע כי רשימת התרופות והמכשור הרפואי תתעדכן מדי שנה בהיוועצות במשרד ובלק יש ,אשיתר .25

יש לקבוע כי כל עדכון . כיוון שסל התרופות והשירותים מתעדכן תדיר , בין השאריאותרהב

 ספק השירות החיוני.ולא במישרין על ידי  ,יעשה על ידי רשות החשמללרשימת התרופות 

שום אמות המידה ייאסף מידע ייש לקבוע גם כי כחלק מן הבקרה שעושה רשות החשמל על י .26

קול הכללתן ברשימת והרשות תש ,בדבר תרופות שבגינן ניתנת הגנה מניתוק על בסיס פרטני

 .ג'7התרופות הנספחת לאמת המידה 

. למשל, לא הישיר לרופא המטפאישור של גורם רפואי שאינו ה שוכל הצדקה לדר אין, שנית .27

 כזודרישה  מדוע נדרש אישור מנהלי לצורך הוכחה לשימוש בלב מלאכותי או מנשמים. ןמוב

וזמן המתנה כיתות רגליים הטלת נטל בירוקרטי מיותר על צרכנים חולים ועניים, משמעה 

 מיותר לאישורים שונים.

 פקיד גבייה בטלפון( ולו בעל פה )למשל באוזני ,בהקשר זה יש לקבוע כי ברגע שצרכן מעלה טענה .28

לפרק זמן סביר, שלא בדבר מצב רפואי שבאופן עקרוני מזכה אותו בהגנה, אין לנתקו מחשמל 

 .אישורים לכךיאפשר הנפקה והצגה של על מנת  ,יום 30-יפחת מ

שינוי מצב  יש לקבוע, כי במקרה של טענה בדבר( 7()2)ב24לאמור באמת מידה  בניגודבנוסף,  .29

רפואי לאחר החלטה של ועדת חריגים )מכיוון שהיא אינה מתכנסת באופן רציף ואינה יכולה 

חברת במקרה ואלו כבר הופעלו, לדון מיידית בבקשה(, תקפיא את הפעלת אמצעי הגבייה. 

 . חבר את הצרכן מחדש לאספקת חשמל רציפה עד להחלטת הוועדהשמל תהח

האחת, ישירות למוקד הטלפוני  :וגדר היום בשתי דרכיםאופן מימוש הזכאות להגנה מניתוק מ .30

משלוח מסמכים לתיבת דואר אלקטרונית לבחינה על ידי  –בסיס תעודת זהות; השנייה  ועל

 מפורשותפקיד גבייה. נוכח מאפייני האוכלוסייה בעלת אוריינות דיגיטלית חלקית, יש לקבוע 

 .ת החשמלחברבמשרדי  פיזית, תתאפשר הגשת מסמכים כאלה גםכי 

 זכות טיעוןועדת החריגים ומתן ה. 

 ספק שירות חיוני הבוחן אפשרות להגנה מניתוק של צרכן לכל הסדר היא, כי המוצאנקודת  .31

הכפוף לכללי המשפט הציבורי. דבר זה נכון גם ביחס לפקיד הגבייה וכן  הוא אורגן מנהלי

  ת החריגים.ועדלו

בניגוד עניינים מובנה  המצויה ,החריגים אינה יכולה להתקיים בחברת החשמל ועדת ,לעמדתנו .32

 . בהיותה הנושה של הצרכן בעל החוב

הרכב הוועדה, כפיפותה וסמכויותיה, לצמצם כמה שיותר את פעולתה בניגוד עניינים על  .33

 ולהגביר את עצמאות שיקול דעתה.

, כי "לא נקבע 2015-מים וביוב(, תשע"ה בכללי תאגידי מים וביוב )ניתוק אספקת, לשם השוואה .34

ימונה לחבר הוועדה המייעצת מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של 

 . )א((9יד אחר שלו" )סעיף ניגוד עניינים בין תפקידו בוועדה המייעצת לבין עניין אחר או תפק
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תפקידים מתאימים לכך .... תוך הפרדה ממילוי בע, כי על הוועדה לכלול "בעלי ופסק הדין קגם  .35

 לפסק הדין(. 98תפקיד אחר, למען ניקיון הדעת ומניעת הטיות..." )פסקה 

עובד  , כאשרעובד בכיר בחברת חשמל יהיהת ההחלטה קובעת שיו"ר הוועדה עהצ, לכךבניגוד  .36

, כאשר שני חברי הוועדה, שהם בהגדרה אדם המצוי בניגוד עניינים. בנוסף חברת חשמל הינו

בשכר, הרי שהם על ידה י ציבור, ממונים על ידי חברת חשמל וסביר שמתוגמלים אמנם נציג

 מצויים בניגוד עניינים מובנה. 

הצעת ההחלטה במתכונת הנוכחית, קובעת מנגנון שאינו עונה על החובה להבטיח את עצמאות  .37

להיות בעלי מקצוע רלוונטיים כאשר בראשה,  שיקול הדעת של הוועדה. חברי הוועדה צריכים

נציגים של רשות החשמל או רשות אחרת של מדינת ישראל,  נמצאים ,הירכחב הפחותאו לכל 

 ולמצער אנשים שאינם עובדי חברת החשמל או מקבלים ממנה תשלום. 

ככל שהרכב הוועדה ומקצועית.  גם הוא מגביל קבלת החלטה עצמאיתהוועדה  חברימספר  .38

יש בכך ו ,צם, יש פחות אפשרות להשמעת מגוון עמדות ויכולת ההשפעה על ההחלטהמצומ

  משקל גדול יותר לעמדת עובד חברת החשמל. עניקלה

הצעת ההחלטה אינה מסדירה את ההכשרה הנדרשת לחברי ועדת החריגים, הן לצורך  .39

חיוני אינם  , "...רשות החשמל וספק שירותשציינתם. כפי קבלתם לתפקיד והן במהלך ביצועו

 בפסק הדין נקבעלהצעת ההחלטה(.  4גורמים מוסמכים בתחום הרווחה" )סעיף ב. בעמ' 

"ההסדר העתידי נדרש להציג את הצורך בהגדרתו של גורם מובחן שיעסוק כי  ,בהקשר זה

בנושא ברשות החשמל או אצל ספק השירות החיוני עצמו ויכלול בעלי תפקידים מתאימים לכך 

לדוגמא, אין די בהיותו של אדם עובד סוציאלי  (.לפסק הדין 98" )פסקה ...ם מבחינת הכשרת

 לקבלת החלטות מסוג זה. עדכנייםסיון רלוונטי יבהכשרתו, יש לוודא כי יש לו ידע ונ

בית המשפט העליון מצא טעם לפגם יש לזכור, כי  .תמותוו ןאינ הוועדהאמות המידה להחלטות  .40

"נוהל גביית החובות, שנזכר לעיל, מציין אמנם כי ניתן להביא בחשבון שיקולים בכך ש

הקשורים לנסיבותיו האישיות ולמצבו הכלכלי של בעל החוב, אך מלבד אמירה כללית זו אינו 

 84מתווה את אופן הפעלת שיקול הדעת ואינו מציג מנגנון מסודר לבחינת הטענות" )פסקה 

 לפסד הדין(. 

קובע,  ת ההחלטהלהצע 11סעיף ד. בעמ'  .תיקונו במסגרת הצעת ההחלטה בא עלו פגם זה אינ .41

יקבע ויפרסם נוהל פנימי הכולל החשמל[ חברת  –, במקרה זה ]ספק שירות חיוניכי "סש"ח 

ניסוח זה קריטריונים שלפיהם ועדת החריגים תבחן את הבקשות והמענים שיותאמו להם". 

 ,נים מובנהשכאמור מצוי בניגוד ענייו שלנהליו התייחס בית המשפט, ,גוףאותו מותיר בידי 

  מידה להחלטתו.ה לקבוע לעצמו את אמות שיקול דעת רחב באופן בלתי סביר

, אך לאלה אין כל זכר בהצעת ההחלטה, שיש חובה לשקול שיקוליםבפסק הדין מצוינים מספר  .42

 הצרכן בביתהמתגוררים ילדים צעירים ; לפסק הדין( 71-ו 65עבודה מן הבית )פסקאות ובהם 

וכן חסרי ישע  לפסק הדין( 80)פסקה  במקום הצרכנות קשישים (;לפסק הדין 81-ו 73אות )פסק

שיקולים אלו הם הבסיס בלבד לרשימה של אמות יודגש,  .שמתקשים להתמודד עם מת"מ )שם(

 ואינם ממצים אותה. ,מידה סבירות

 את אמות המידה להכרה בצרכן עני, או עני וחולה.לעצמה לא ברור כיצד תקבע הוועדה  בנוסף, .43

לעניין קביעת עדה ושל הומהצעת ההחלטה במתכונתה הנוכחית נראה שההסתמכות הבלעדית 
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תהיה על הידע והניסיון של "גורם חיצוני לספק השירות החיוני, בעל התמחות מצב כלכלי 

צר בהירות, ולוודא קבלת יעל מנת לי .אין די בכךכאמור,  ,בעבודה סוציאלית". לעמדתנו

עריכת האיזונים הנדרשים כרשות האמונה על על רשות החשמל  ,החלטות בשקיפות ואחידות

לידיו של גוף חיצוני סמכות זו  כלליות לעניין זה, ולא להעביר גם לקבוע אמות מידהבענייננו 

 שמקצועיותו ועצמאותו מוטלת בשלב זה בספק., נוסף

 ה אוטומטיתהגנ נתןיריכה להצבהם שיש מקרים  –עניין אמות המידה להפעלת שיקול הדעת ל .44

גבי אנשים שהכנסתם אינה עולה על הכנסות הנמוכות מקו העוני, או למניתוק בשל עוני. כך 

למצער אנשים שהכנסתם נמוכה מגמלת הבטחת הכנסה או מגמלת נכות לבעלי מוגבלויות. 

אחרת, מתן ההגנה למקבלי גמלאות הבטחת הכנסה ואחרות בלבד, כמוצע בהצעת ההחלטה 

ידה רבה משום שהיא יוצרת אבחנה בין אוכלוסיות שאין ביניהן הבדל מהותי היא שרירותית במ

 .ובעלות הכנסות זהות ורלוונטי לענייננו

. העניק הגנה מניתוקת שיקול הדעת של הוועדה אוכלוסיות שיש ליכלול בהתווילעמדתנו יש ל .45

הגנה בהתאם  נשים שמוכרות על ידי רשויות הרווחה כנפגעות אלימות, כנגד הצגת צוכך למשל 

 .נשים ששהו במקלט או, 1991-תשנ"אהחוק למניעת אלימות במשפחה, ל

בחישוב ההכנסות אין לכלול תוספות כמו תוספות לגמלאות )למשל תוספת תלויים, שר"מ או  .46

שיש לצרכנים בעלי  מוגדריםעודיות שנועדו להבטיח צרכים ישכן אלו גמלאות י, (, סיעודניידות

סיוע שהצרכן מהווה מדובר ב –כר דירה שע בוסיההכנסה ן לכלול בחישוב מוגבלויות. כמו כן אי

לצורך קביעת  כהכנסה על ידי המוסד לביטוח לאומיואינו מחושב  רק צינור להעברתו למשכיר

על פני מי שאינם ה של בעלי דירות . כל מדיניות אחרת משמעה הפליזכאות להבטחת הכנסה

שלא מקבל הבטחת הכנסה על פני מי שמקבלה, למשל מטעמים  ה של מיאו הפלי בעלי דירות

  של אי מיצוי זכויות.

ום לגן לשספציפיים, למשל תאין לכלול בחישוב ההכנסות סיוע משפחתי שנועד לצרכים  .47

 יןדהת הילדים, או תשלום עבור טיפול שיניים. דבר זה קיבל הכרה בהלכה שנקבעה על ידי בי

-17457עב"ל )ר'  הובה נקבע כי סיוע משפחתי למקבלי גמלאות קיום אינו הכנס ,הארצי לעבודה

 ((.17.5.2018) המוסד לביטוח לאומי –קרול  08-14

, לעצמוזאת לספק השירות החיוני לקבוע תיר אין לה. ינן מוגדרותאסמכויות יו"ר הוועדה  .48

 ,כאמור לעיל ,כי הוא אמור להיות עובד חברת חשמל )ולכך ,בפרט כאשר בהצעה הנוכחית נקבע

 נו מתנגדים(.א

מה הוא הנוהל שיפורסם לא ברור מהצעת ההחלטה נוסף, ב :להכרעהחובת פרסום אמות מידה  .49

הקריטריונים להחלטה יוסדרו בנוהל  כי ,נכתבשצוינו לעיל בדברי ההסבר  גיסא, . מחדלציבור

כי ספק השירות החיוני יפרסם נוהל  ,(ג. נקבע8()2)ב 24 גיסא, באמת מידה , מאידךפנימי

מכוח זה כחובה לפרסם נוהל  לקבוע. לעמדתנו, יש 'וכהמסדיר את אופן הפעלת שיקול הדעת ו

 .החובות החלות על גוף הממלא תפקיד ציבורי

יש לקבוע כי התקנת נתיך מוקטן לא תיעשה ביחס לצרכן שיש לו נסיבות רפואיות  :נתיך מוקטן .50

"נתיך מוקטן איננו יעיל בהגבלת  החשמללפי חברת כאמור שמצדיקות מתן הגנה מניתוק מלא. 

צריכת החשמל הכוללת ואיננו ישים במרבית מקומות הצרכנות. במקומות שניתן ליישם נתיך 

ידי -, כהגדרתם על'חיונייםצרכים 'תו ממילא לא תאפשר שימוש בחשמל להתקנ –מוקטן 
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מקדמית לעתירה תגובה ) אפשרת, ככלל, תאורה והפעלת מקרר"העותרים, הואיל והיא מ

 (23.1.2020מיום מטעם חברת החשמל 

אין להתיר לספק השירות  ,לנעשה כיום בניגוד: םלגבי הסדרי חוב חריגי החלטות התוויית .51

 .תשלומים 10-6 ככלל, תקרה של ,קובע. לראיה, נוהל חברת החשמל דהיום לקבוע זאת בעצמו

 7-6-ב, ובד"כ מדובר , נדיר שמספר תשלומים זה יינתן לצרכן בעל חובסיוננויבפועל, מנ

 וליכולת , למגבלות הכלכליותתשלומים לכל היותר, ללא כל התייחסות להכנסות משק הבית

ים יכולות להיות שיעור מסו ע הסדרי חוב הוגנים וסביריםובאפשרויות שונות לק. ההחזר שלו

לבקשת שיתווסף לחשבונות השוטפים משק הבית, תשלום קבוע הפנויות של הכנסות המ

 ועוד. ,הצרכן

כי ועדת החריגים היא שתקבע אם הצרכן ישמע בעל  ,הצעת ההחלטה קובעת :טיעון בעל פה .52

. בקשתולשפורטו בפנייתו. לעמדתנו יש לאפשר לצרכן לטעון בעל פה  הנסיבותפה, על בסיס 

בכתב" )פסקה  אףנקבע, כי "מימוש של זכות הטיעון יכול להיות  4988/19בפסק הדין בבג"ץ 

פנה בית המשפט עולה, כי ההחלטה לפסק הדין, ההדגשה הוספה(. מעיון במקורות אליהם מ 98

א.מ. עומר נכסים  702/20עע"ם לגבי אופן הטיעון צריכה להיות מותאמת לנסיבות. לדוגמא ב

( נקבע, 13.8.2020) והשקעות בע"מ נ' ד"ר משה ברקת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נהלית לתו של מי שעלול להיפגע מהחלטה מל זכות הטיעון אמור להבטיח את יכוכי "מימושה ש

להציג את טענותיו באופן אפקטיבי. אכן, לא אחת אפשר להגשים תכלית זו לא רק במתכונת 

ו מאפייני נ(. בעניינ42פסקה ות העניין" )של טיעון בעל פה, אלא גם בכתב, והכל תלוי בנסיב

גם פני ניתוק חשמל הוא כזה שטיעון בכתב אינו תמיד נגיש לה. האוכלוסייה הנזקקת להגנה מ

"נדרשת תשומת לב מיוחדת להסרת מחסומים מובנים הקיימים בפני בפסק הדין נקבע, כי 

אנשים החיים בעוני, על מנת שיוכלו לממש את זכות הטיעון שלהם באופן מהותי ולתרגם את 

 177-169 גר העוני של המשפט המינהליאת סיפור חייהם לשפת המשפט המינהלי )איל פלג,

 לפסק הדין(. 92((" )פסקה 2013)

כך למשל יש . ים לשמיעה של אנשים עם מוגבלויותיש לקבוע הסדרים מיוחדבהמשך לכך,  .53

ר בבית הצרכן כאשר הדבר נדרש. כזכור, ולאפשר שימוע באמצעי היוועדות חזותית, וכן ביק

כי יש טעם לתת הגנה מניתוק חשמל וממת"מ כאשר "הדברים אמורים לא רק פסק הדין קבע, 

בעוני, אלא בחוסר ישע משולב, כאשר העוני כרוך בקשיים אחרים )פיזיים, קוגניטיביים או 

לפסק  80)פסקה רגשיים( ומעצים אותם )למשל, בשל חוסר יכולת להתמודד עם הפעלת מת"מ" 

בהגדרה,  ,מענה למצבים כאלה, מכיוון שאנשים אלו הצעת ההחלטה נותנתהדין(. עם זאת, 

וגם אין כל התוויה של  ,יתקשו לממש את זכותם להוכיח זכאות להגנה בפני ועדת החריגים

 . שיקול דעת של הוועדה בהקשרים אלה

על מנת לבקש  ,בשמוו ,ה של אדם אחר, שאינו הצרכןייש לאפשר פנימקרה  בכלבהמשך לכך,  .54

בהיותה עונה  ,גם זכות להיות מיוצג על ידי עורך דין בפני הוועדהלכל אדם יש הגנה לצרכן. 

לחוק  22" )סעיף בוריים על פי דיןיגופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים צלהגדרה "... 

 (.1961 -לשכת עורכי הדין, תשכ"א

יש לקבוע כי  :דחייה על הסף של בקשה לפטור מניתוק או פריסת חוב בהיעדר מסמכים .55

, היא סמכות (6()2)ב24סעיף ) נתונה לוועדה לדון בבקשות ללא מסמכים נוספיםהסמכות ה

http://www.nevo.co.il/case/26400536
http://www.nevo.co.il/case/26400536
http://www.nevo.co.il/case/26400536
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מבלי  אולם אין לדחותה על הסף ,לוועדה שמורה כמובן הזכות לדחות את הבקשה שבחובה.

 במיצוי זכויות.  שיש לה חסמים מובנים ומוכרים ,האוכלוסייהלאור מאפייני  לדון בה,

כי פקיד גבייה יעביר כל בקשה לפטור, גם כזו שאינה עונה להגדרות של אמת  ,עובנוסף יש לקב .56

 .(ג' 7לפי הפרוצדורה שחלה על בקשות שנדחו לפי אמת מידה )ועדת חריגים וג', ל 7מידה 

 ערר החובה לקבוע מנגנון ו. 

והערר צריך  ,יש לקבוע אפשרות לערור על החלטת הוועדה בניגוד לאמור בהצעת ההחלטה, .57

כאן, לא רק שההחלטה מתקבלת על ידי גוף הנגוע בניגוד עניינים, . רשות החשמל רר בפנילהתב

החלטה כאשר מדובר ב. , ואפילו האפשרות לבקש עיון מחדש בה מוגבלתאלא שהיא סופית

 תן עליה אפשרות ערר.ינשמשמעה פגיעה בזכויות יסוד, אין זה סביר באופן קיצוני שלא ת

יה יכשלב מקדמי לפני פנ אפשרות השגה על החלטות של גופים מנהלייםלעגן  חיוני ,בהקשרנו .58

ליצירת גופי ערר פנימיים  המגמה". , על מנת לתת לרשות לשקול את החלטתההמשפטלבית 

הציבורית של  בחשיבות אינה נחלתו הבלעדית של החוק. זה שנים מספר נוטה המחוקק להכיר

המינהליות במטרה ליישב  ונים של הרשויותמינהלתיים במגזרים הש הקמת גופי ערר פנים

תקווה כי גישה זו עשויה  במהירות סכסוכים המתגלעים בין הפרט לרשות המינהלית, ומתוך

בר אור נ' הוועדה המחוזית  00/6365ע"א )ר'  לטפח יחסים תקינים והוגנים בין האזרח לשלטון"

 ד, משפט מינהלי דיוני ארז-פנה ברקד; (26.3.2002) 45( 4ו ), פ"ד נלתכנון ולבנייה מחוז צפון

מנגנון המסדירה  (15.3.2015) של מועצת מנהל מקרקעי ישראל 1195 ההחלט; כן ר' (2017) 192

 המקבילשבמידה מסוימת בקונסטרוקציה משפטית  שוביותיערר על החלטות ועדות קבלה י

 .למבנה הפרטי/ציבורי שבענייננו(

יש לעגן את הסמכות העניינית של ערכאה שיפוטית  :הוועדהקונה לעניין ערעור על החלטת לא .59

כלשהי לדון בערעור על החלטות בעניין זה. כיום, אף על פי שמדובר בגוף שמקבל החלטות 

 למרות, לדון בהשגות על החלטותיואין סמכות מנהליות, לבית המשפט לעניינים מנהליים 

שערעור על החלטה מנהלית  אין זה סבירכיוון ש. שנראה שזהו הפורום המתאים לכך מהותית

ועדת חריגים  תהחלטלהשיג על דרך כי  נראה, תהיה פנייה לבית משפט שלום בהליך אזרחי

אינו סביר בהתחשב במאפייני האוכלוסייה זה דבר  .מכוח סמכותו השיוריתהינה עתירה לבג"ץ 

 .ואף משולל הגיון מערכתי ,המדוברת

. פרק הזמן אינו סביר וק חשמל לאחר החלטת ועדת חריגיםביצוע החלטה על ניתל פרק הזמן .60

ועוד כאשר מדובר בהחלטה שמשמעותה  ,אינו סביר באופן קיצוני ,12או אפילו  ,ימי עבודה 5של 

בכללי תאגידי מים וביוב )ניתוק אספקת מים  לשם השוואה,. היא פגיעה בזכות יסוד בפועל

 60רק לאחר כי ניתוק מים לאחר דיון החלטת מנהל הרשות יתבצע  ,נקבע 2015-וביוב(, תשע"ה

, בין השאר על מנת לאפשר לצרכן לערער על ההחלטה. כן נקבע כי "בהודעה תצוין זכות יום

 הצרכן לעתור על החלטת מנהל הרשות לפי הדין".

 .בכתב ולפרט את השיקולים שהביאו להחלטתה על הוועדה לנמק החלטותיה :חובת הנמקה .61

 .ואף יבואר לו בעל פה במידת הצורך יועבר לצרכןהכתובה עותק מן ההחלטה 
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 כלליז. 

הצעת ההחלטה  :היסטורי / מחלק אחר על 24 -ו 21ג', 7הקבוע באמת מידה החלת ההסדר  .62

קובעת את הפרוצדורה לעניין חוב של מחלק אחר. הצעת ההחלטה שותקת ביחס לתחולתה של 

כזה. על אמות המידה האמורות לחול על כל אדם בישראל, אמות המידה האמורות על מחלק 

כיוון שהן מספקות הגנה מהותית על זכות אדם מהותיות ואוניברסליות, וללא תלות במי 

שובים יאין להתיר הפסקה של אספקת חשמל בגין חוב לי שנית, שמספק לו את החשמל בפועל.

בזכויות אדם של כלל הצרכנים  שלמים בשל חוב של המחלק האחר. דבר זה מהווה פגיעה קשה

 שוב. יבי

לשפות נוספות שרלוונטיות לאוכלוסייה  ,הטפסיםאת כל ובכלל זה  הנהלים,יש לתרגם את  .63

 תרגום לשפותבלהסתפק  אלו ,שחיה בעוני. לעמדתנו יש לעשות כן לערבית, לאמהרית ולרוסית

 .ת חברת החשמללה בהתראות על חוב ולפני ניתוק ששולחא

חובה פוזיטיבית ליידע השירות החיוני יש  לספק: ניתוקוב שעומד בפני הפנייה לצרכן בעל ח .64

ר' )דוע ייהגינות המנהלית ממנה נגזרת חובת העובר לניתוק, מכוח חובת  זכויותיוצרכן בדבר 

 10982/07עע"ם  ;(26.6.2012) קצין התגמולים —בוחבוט נ' משרד הביטחון  4406/10 רע"א

כאשר מדובר (. חובה זו גוברת 6.7.2008) 125(3)על –, תקונונו נ' משרד הבינוי והשיכון

ויולטה  1381/01 (ארצי)עב"ל  )ר' פגיעה קשה בזכויות אדםלבאוכלוסייה מוחלשת ובפוטנציאל 

 אתגר העוני של המשפט המנהליל פלג יאי. (26.12.2004) המוסד לביטוח לאומי –אולחובוק 

(647-615) (2013).) 

 צרכניםובמקרה של  ,הצעת ההחלטה קובעת מנגנון של משלוח התראות כתובות עובר לניתוק .65

ה במיוחד, שחלקה יגם באמצעות מסרונים. עם זאת, הדרך להגיע לאוכלוסייה עני מסוימים

יזומה של מוקד ספק השירות  שיחת טלפוןהיא באמצעות  או אינו דובר עברית, אינו אורייני

 הנגישות הרבה יותר מאשר מסרונים.  ,אפ-פעול לשלוח הודעות וואטסבנוסף, יש ל. החיוני

צרכנים שלא פרעו חובם מקבלים שיחת טלפון מפקיד גבייה או מי פעמים רבות נציין, כי  .66

בדבר הצרכן בירור ויידוע כוללת , ולא גבייהביצוע של שיחה זו היא  מהותהמטעמו, אבל 

אם ה יש לנסות ולבררחובה, כי בכל פנייה לצרכן בגין חוב באמות המידה . יש לקבוע יוזכויות

הצרכן מהן  באוזני יפורטוכי כן ו ,מנוי על האוכלוסיות שעשויות להיות מוגנות מניתוקצרכן ה

 .גם אם אינו נמנה על אוכלוסיות אלה פניובהאפשרויות העומדות 

סיוננו, לא רק י. מנהתניית הסדר תשלומים חריג בתשלום מקדמהלקבוע איסור על יש  .67

מקדמות שגובהן דרישת , אלא שלרוב מדובר בברת החשמלרווחת בח בפרקטיקהשמדובר 

 דרישה זו .כתנאי מוקדם להגעה להסדר חוב ולהחזרת חיבור החשמל שקלים ואלפי מאות

 .צרכנים ענייםעל ידי  מהווה חסם משמעותי לפריעת חובות

שרים שונים, ישנם צרכנים שאין להם כפי שפרטנו כאן בהק: התייחסות לתושבים זריםהיעדר  .68

ושאין להם נגישות ללשכות לשירותים חברתיים, בהיותם חסרי מעמד  לקצבאותזכאות 

זכאות לכך. יש לקבוע חובה מפורשת לקבל פנייתם מקנה או כאלו שמעמדם אינו  ,בישראל

עדת החריגים וולהעברתה לו הקבועות ביחס לאוכלוסייה ישראליתבענייננו ללא האסמכתאות 

 ., תוך מתן הנחייה להתחשבות מיוחדת במגבלת היכולת להציג מסמכיםבמישרין
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יש לקבוע, כי במקרה שבו אדם מפסיק להיות זכאי להגנה : תום הזכאות להגנה מפני ניתוק .69

וכן לתת לו זכות טיעון.  ,מניתוק יש לתת לו פרק זמן מספק להיערך לכך לפני ביצוע הניתוק

במיוחד לעניין מקבלי גמלאות. מניסיוננו אין זה נדיר שזכאים לסיוע מאבדים  חיונידבר זה 

טעות טכנית, טעות אנוש, או כשל  בירוקרטיים, בשל זכאויות לגמלה או לסיוע אחר מטעמים

 בהעברת הנתונים בין רשויות.

ל ע הצעת ההחלטה קובעת, כי אחת לשנה ידווח ספק השירות החיוני לרשות החשמל :שקיפות .70

המידה ונהליו המשלימים. לעמדתנו יש לקבוע הליך מוסדר של דיון ברשות  תיישום אמו

ברשות.  הבקרהח של ספק השירות והן את מסקנות ולפרסם לציבור את הדו ,בדו"חות אלה

 לדחיית בקשותבנוסף, יש לקבוע כי הדוח שתגיש חברת החשמל יכלול גם פירוט של הנימוקים 

 להגנה מניתוק. 

לעמדתנו יש להחיל ריבית נמוכה על מי שהגיעו  :על תשלומים החשב הכללי )חשכ"ל( ריביות .71

טוב תעשה חברת החשמל אם תבחן  [...]"כי  ,המליץבעניינו להסדרי תשלום. גם בית המשפט 

לבטל את ריבית האיחורים, ולמצער להעמידה על ריבית החשב הכללי כפי  האפשרותאת 

 לפסק הדין(. 103" )פסקה (בין השנייםשנעשה לגבי צרכני התעריף המופחת, הנמוך מ

בכל מקרה מדובר  –בנוסף, יש להחיל ריבית חשכ"ל על כל מי שקיבל הגנה ופטור מניתוק חשמל  .72

יכולים לפרוע חובם )בין אם מטעמי עוני ובין אם מטעמי עוני השלוב במצוקה  שאינםבאנשים 

 ן המינימום האפשרי.שא ריבית גבוהה יותר מיכי חובם י ,ולפיכך אין זה סביר ,אחרת(

אקטיבית על כלל המנותקים רטרו יש לקבוע כי אמות המידה יחולו: תחולה רטרואקטיבית .73

נתן לכל מי שזקוק ישמל, מחוברים לנתיך מוקטן או למת"מ. ההגנה המהותית צריכה להחמ

יצבור חוב מכאן והלאה. לשם כך יש להטיל חובה על ספק השירות החיוני שלה כעת ולא רק למי 

  לפנות באופן יזום לצרכנים שצוינו לעיל ולבחון זכאותם לחיבור רציף לחשמל.

 ד לשירותכם ככל שנדרשו הבהרות נוספות.ונודה על שקילת הערותינו ונשמח לעמ

 בכבוד רב ובברכה, 

 משכית בנדל, עו"ד 


