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  גב' מירב יוסף
 ממונה על פניות הציבור ראש אגף צרכנות ובקרה וה

  רשות החשמל
 meirav@pua.gov.il בדוא"ל 

 שלום רב, 

 מדיניות גבייה –הערות האגודה לזכויות האזרח לתיקון אמות המידה צרכנות  הנדון:

נבהיר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מעמדתנו כפי שנפרשה הלן הערותינו להצעת ההחלטה בנדון. ל

או להכיר בכך שההערות אלו מכשירות את המדיניות הפסולה והבלתי  4988/19בהרחבה בבג"ץ 

 חוקית של ניתוק חשמל מוחלט לבעלי חוב עניים. 

 צרכנים שאספקת החשמל חיונית להם

  ל" בפרק זמן של "שעות עד ימים".החלטה קובעת אמות מידה שעניינן "סיכון חיי המטופה

לעמדתנו מדובר באמת מידה שאינה נותנת מענה מספק לשם הגנה  – סיכון חיי המטופל .1.1

קובע אמת  1996-ו"תשנהעל אוכלוסיות פגיעות מבחינה רפואית. גם חוק זכויות החולה 

חייו נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה ל"היא ו למתן טיפול ללא כל התניה, רחבה יותר מידה

כך, אין די בכך שניתוק  ."או קיימת סכנה כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה

מחשמל יסכן את חיי הצרכן אלא שיש לשקול אמת מידה שמכירה בחיוניות חשמל גם 

, כגון גרימת סבל או או פגיעה קשה באיכות החיים של סכנה חמורה לבריאותבמקרים 

 .כאב

צריכה להיבחן לאור ההערה הנ"ל. גם פגיעה חמורה  – מיםפגיעה בפרק זמן של שעות עד י .1.2

בבריאות בפרק זמן של ימים יכולה להוות אמת מידה להגדרת צרכן ככזה שהחשמל חיוני 

 לו. 

 הדורשים חיבור לחשמל רפואייםרשימה סגורה ומצומצמת של מכשירים 

 רשימה זועמדתנו, ל .)להלן: "הרשימה"( החלטה כוללת רשימה סגורה של מכשירים מצילי חייםה

, ואינה מהווה לבין שיקולים אחרים הזכות לחיים, לבריאות ולכבוד ןנכון בי אינה משקפת איזון

במקרים  היא כובלת את שיקול הדעת של הרשותשבכך  ,מענה הולם לחובה להפעיל שיקול דעת

 .מורכבים מטבע הדברים

החלטה  – ם לאינהלציההחלטה שלא להכליל ברשימת המוגנים מניתוק אנשים שזקוקי .1.3

 שצויןהעובדה שיש אבחנה בתוך אוכלוסיות המשתמשים באינהלציות כפי בפרט נוכח זו, 

 תומכת משרד הבריאות . עמדתו המקצועית שלבדברי ההסבר להחלטה, אינה סבירה
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לכתב התשובה מטעם  118)ר' פסקה  בהכללת מכשירי אינהלציה ברשימת המכשירים

 עולה שיש בנוסף, מן העמדה שצוטטה גם בדברי ההסבר להחלטה (.4988/19המדינה בבג"ץ 

וות פגיעה קשה הלוניתוקם מחשמל עלול  ,סיס יומיצרכנים הזקוקים לאינהלציות על ב

 בבריאות ואף בחיים. 

 המשרד המשפטים בסוגימערך הסיוע המשפטי בבנוסף, נבקש להפנותכם להערות של  .1.4

ולחוות הדעת המצורפות להן. עולה מהן כי החלטה גורפת בנוגע לאנשים התלויים 

באינהלציה כמענה לצרכים בריאותיים אקוטיים לא רק שאינה סבירה, אלא שאינה 

לא ברורה ההחלטה הגורפת, המנוגדת על רקע זה מבוססת על תשתית עובדתית הולמת. 

נוסיף כי יתכנו צרכנים אלה ברשימה.  לעמדה המקצועית של משרד הבריאות, שלא לכלול

מקרים שונים בהם יש צורך במכשיר הדורש חשמל כמו מקרר לקירור תרופות, חלקן 

ולכל הפחות, לעניין להצטרף להערת משרד המשפטים  נבקשבהמשך לכך מצילות חיים. 

 החובה להיוועץ באופן רחב ומקיף יותר על מנת לבסס עמדה מקצועית בסוגיה.

חלטה אינה קובעת כל מנגנון של שיקול דעת שמאפשר עת ההצה – נון חריגיםהיעדר מנג .1.5

, אפילו לתת הגנה מניתוק גם לצרכנים במצבים רפואיים קשים שאינם כלולים ברשימה

. מטבע הדברים, אין דרך לדעת מראש את מובהקותבעניינם היו חוות הדעת הרפואיות 

. דבר זה היה קרים החריגים והנדיריםולו במ –כלל התרחישים מבלי לאפשר שיקול דעת 

, כאשר יש חוות דעת ים ברשימהימאפשר לתת מענה גם לחלק מן הצרכנים שאינם מנו

 היעדרו של מנגנון חריגים מהווה פגם מהותי בהצעת ההחלטה.. רפואית התומכת בכך

 או בוועדה מטעמה ,הרשות המנהלית להיות מופעל על ידיחייב  – מנגנון חריגים מקצועי .1.6

אנשי רפואה רלוונטיים ועובדים בין השאר,  ,צריך לכלול ולא אצל ספק השירות. מנגנון כזה

 סוציאליים.

 תחשמל נדרשאספקת יש לכלול הוראה שאוסרת על ניתוק כאשר עולה טענה ש בהמשך לכך .1.7

 .בעניין, ועד להחלטה לשם הגנה על החיים או הבריאות, אפילו אין הטיפול כלול ברשימה

. תחום הרפואה ןהצעת ההחלטה אינה מעגנת מנגנון עדכו – מת המוגנים מניתוקעדכון רשי .1.8

הינו דינמי וקיימת מגמה למעבר לטיפול בקהילה. על רקע זה יש לקבוע חובת היוועצות 

שנתית עם משרד הבריאות לשם בחינת הצורך בעדכון הרשימה. עדכון כזה יכול שיהיה 

ר החלטות ועדת החריגים כאשר הן מעלות צורך לאוהתאם לשינויים בעולם הרפואה וכן ב

 רוחבי שמצדיק הכללה של טיפול ברשימה.

יכול להוות חסם מפני הכרה בהגנה  תנאי זה – במקום הצרכנות םדרישת היות הצרכן רשו .1.9

כאלו שבעלי הבתים אינם מעבירים את חשבון החשמל על שמם.  צרכנים שונים, למשלעל 

 נת חריגים.גם מטעם זה נדרש מנגנון בחי

במקרים שונים אנשים עומדים בפני ניתוק בשל  – ההגנה לא תחול על צריכה שלא כדין .1.10

גם  –טענה לחיבור בלתי חוקי, אפילו כזה שארע בעבר. ההחלטה שלא להכליל צרכנים אלו 

דבר  .אם הם עומדים באמות המידה להכרה בחיוניות החשמל עבורם, הינה בלתי סבירה

, אולם גם אם תבררה עד תומההכאשר הטענה בדבר שימוש לא חוקי לא זה נכון במיוחד 

התבררה ונמצא כי בעבר היה שימוש לא חוקי בחשמל, אין לנתק חשמל בהיותו תנאי לחיים 
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, אינו יכול להוות בזכויות אדם ולבריאות. ניתוק מחשמל, כאשר משמעו פגיעה כה קשה

בעת מתי ניתן לתת הגנה מפני ניתוק הצעת ההחלטה אינה קו עונש על עבירה על החוק.

אינו סביר גם דבר זה  .לצרכנים אלה או שמא הם מוחרגים מן ההסדר ללא מגבלת זמן

 ובעל פוטנציאל לפגיעה קשה בזכויות אדם.

אין סיבה שאישור של רופא משפחה לא יספק  – מנגנון הכללה ברשימת המוגנים מניתוק .1.11

אישור רופא מומחה/ אישור מנהלי מהווה  מבחינת האסמכתא הרפואית. משמעות דרישה

סרבול בירוקרטי שאינו סביר. דבר זה יפגע בהכרח באוכלוסיות מוחלשות ויעכב את 

 ההכרה בכלל הצרכנים שעומדים בתנאים.

האינטרנט של החברה. יש  ודאין די בפרסום ההחלטה בעמ – פרסום לציבור הצרכנים .1.12

באמצעות  ,בכתב ,ל בקהילהגורמי הטיפוחובה להנגיש את המידע לכלל הצרכנים ואף ל

 .במדיה מגוונת בדרך של פרסום אקטיביכן חשבון החשמל ו

 כלי גבייה, לרבות במסגרת הסדר תשלום –שירות מונה תשלום מראש  .1.13

יהווה אמצעי גבייה מנדטורי,  לעמדתנו רשות החשמל אינה מוסמכת לקבוע כי מת"מ .1.14

למעט לבקשת הצרכן. על רקע זה, דרך המלך לגבייה לאחר שמוצתה האפשרות להגיע 

לגופה . 4988/19כפי שפרשנו בהרחבה בבג"ץ  ,היא גבייה אזרחית כדין ,להסדר תשלומים

ובין צרכן  אין אבחנה מהותית בן צרכן שמצוי בהליך מכוח חוק חדלות פרעוןשל החלטה, 

מהווה מלי שיש לו תיקים במערכת ההוצאה לפועל. בשני המקרים גבייה מחוץ להליך הפור

ופוגעת  מעקרת את תכלית החקיקה בתחום, עומדת בניגוד לפסיקההעדפת נושים אסורה, 

 בזכויות החייב ובזכויות נושים אחרים. 

 ספק שירות חיוני ומחלק אחר

ם בשל חוב של מחלק חשמל. מדובר בצעד שמהווה עמדתנו אין לנתק חשמל לישוב שלל .1.15

 פגיעה קולקטיבית ופסולה בתושבי הישוב. 

בנוסף, יש להחיל את אמות המידה שחלות על ספק שירות חיוני גם על מחלק אחר, ובפרט  .1.16

 בעניינים הנוגעים לניתוק חשמל לצרכן ביתי וכלל ההסדרים המקנים לו הגנות בהקשר זה.

 . ינונודה על שקילת הערות

 בכבוד רב ובברכה,

 , עו"דמשכית בנדל

 


