25.2.15
לכבוד
מר אלי גליקמן
מנכ"ל חברת החשמל
נתיב האור  ,1ת.ד10 .
חיפה 31000
ובפקס04-8185151 :
שלום רב,

הנדון :הפסקת חשמל בגדה המערבית עקב חוב הרשות הפלסטינית
הריני לפנות אליכם בדרישה להימנע מניתוק יישובי הגדה המערבית מחשמל וזאת מהנימוקים המפורטים
להלן:
 .1ביום  23.2.15ולפי הפרסומים בתקשורת ופניות שהגיעו אלינו עלה ,כי הוריתם על ניתוק זרם
החשמל ממספר יישובים בגדה המערבית וזאת עקב חוב כספי שלטענתכם צברה הרשות
הפלסטינית .כמו כן ,עולה כי זו הפעם הראשונה בה הנכם מנתקים את החשמל ליישובים בגדה
המערבית וכי הניתוק התבצע למשך כ 45 -דקות בחמשה קווי חשמל בערים שכם וג'נין אשר כידוע
הם מאוכלסים מאוד .בעיר שכם ,הנחשבת כאחת הערים הגדולות בגדה המערבית מתגוררים יותר
מ 357,000 -תושבים ובעיר ג'נין כ 288,000 -תושבים .כך שניתוק החשמל השפיע על חלק נכבד
מהאוכלוסייה האזרחית בגדה המערבית.
 .2החיבור לחשמל אמנם הוחזר והוא בוצע לפרק זמן של כשעה ,אך עם זאת ,עצם יישומה של
מדיניות זו ,גם בהתקיימותו של חוב כספי ,הינה פסולה וזאת בהתחשב בעובדה כי הנכם הספק
העיקרי והבלעדי לחשמל בכל יישובי הגדה .כמו כן ,בהיות הגדה המערבית מצויה תחת שליטה
וכיבוש ישראלי ,הרי גוברת החובה לשמור על חיים תקינים של האוכלוסייה האזרחית ולהתחשב
בטובתה של אוכלוסייה זו והפרת חובה זו משמעה הפרת חובה המוטלת על מדינת ישראל בהיותה
כח כובש ,המוטלת עליה הן מכח המשפט הבינלאומי ההומניטארי והן מכח הפסיקה הישראלית.
 .3חובה זו גוברת בשל העובדה כי חשמל ,כמו מים ,אינם מצרך הומניטארי אלא אספקתם מהווה
מימוש לזכויות חוקתיות רבות ,לרבות הזכות לבריאות ולחיים .ככל שזה נוגע לניתוק חשמל מבתי
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הספר השונים ביישובים הנ"ל ,אספקת החשמל ,נוגעת גם למימוש הזכות החוקתית לחינוך של
התלמידים.
 .4חובה זו מקבלת משנה תוקף כאשר הניתוק התבצע בימים האחרונים ובעיצומו של מזג אוויר קריר
במיוחד ובמהלך עונה חורפית סוערת במיוחד ,כאשר ניתוק בתי חייבים ,ככלל ,נתפס כבלתי סביר.
ביום  11.2.15ובהיותך מנכ"ל חברת החשמל ,הורית שלא לנתק מחשמל בתי חייבים המתגוררים
בישראל בשל תנאי מזג האוויר וכך הנחית את מוקדי שירות חברת החשמל  1.103הנה כי כן ,ככל
שהדבר נוגע לחיוב כספי של הפלסטינים בגדה ,הנחייתך לא קיבלה תוקף והמסקנה המתבקשת
הינה כי ניתוק היישובים הפלסטינים לעיל מחשמל ,נועדה אך ורק כצעד של ענישה קולקטיבי
המתווסף לצעדי ענישה חמורים אחרים שנוקטת ישראל כנגד הרשות הפלסטינית בתחומים שונים
אחרים.
 .5במצב הדברים הנ"ל ,כאשר מזג האוויר מחייב שימוש בלתי פוסק בחשמל ,הופך הניתוק ,תהא
תקופתו קצרה ככל שתהא ,לבלתי נסבל וקשה במיוחד.
 .6נבקש להדגיש ,כי החיבור לחשמל אמנם הוחזר ליישובים הפלסטינים ,אך כפי שפורסם בעיתון
"הארץ" עולה כי לא תימנעו מניתוק חוזר של יישובים פלסטינים אלו או אחרים ,מעת לעת ,עקב
קיומו של החוב הכספי של הרשות .ועל כן דרישתנו הינה כי תימנעו מיישום עתידי של מדיניות זו.
להתייחסותכם העניינית והמיידית ,נודה.

בכבוד רב,
סאוסן זהר ,עורכת  -דין
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