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          19.01.2022 

 

 

 שלום רב,

 דחוף ביותר! 

  ם בדרוםהבדואי יםיישובבחשמל  תקלותסירובכם לפעול לתיקון הנדון: 

יישובים מספר חשמל בה תקלות לתיקוןלאלתר  לפעולבקשה דחופה ביותר בהריני לפנות אליכם 

 :מובא להלןככפי  הכול .כולל היישובים רהט, ערערה בנגב, שגב שלום ותל שבע, ,בדואים בדרום

בדרום על סירוב חברת  בדואים יישוביםפניות רבות מתושבי  לידינו הגיעו האחרונה ביממה .1

 החשמל ברשת תקלות ןתיקוהחשמל להיכנס ליישובים, בייחוד בשעות הלילה, לצורך 

כאמור מדווחות ביישובים כגון  פניות. , בטענה של העדר אישור להיכנסבשכונות השונות

מופסק במספר רב של שכונות,  החשמלרהט, ערערה בנגב, שגב שלום ותל שבע, כאשר 

 חלקם, חשמלתושבי שוהים כרגע ללא  אם לא עשרות אלפי אלפיוכפועל יוצא של האמור 

 . ותקינה נאותה חיים שגרת להמלנ מהם המונע, דבר ברצף הרביעי ביום אף

 קיומו מבטיח אשרו אין שבלעדיו חיוני משאבכהחשמל  של חשיבותולהכביר במילים  אין .2

. הדברים מקבלים משנה תוקף בתנאי מזג אוויר קשה זה, בכבודשל האדם  יסיסהב

 חשמלהבקרב כלל האוכלוסייה. שכן ניתוק  הגבוהים התחלואהובתקופת הפנדמיה ואחוזי 

 הזכות, לכבוד זכותל זה ובפרט; האדם של הבסיסיות יותהזכו כללב ישירה פגיעה הווהמ

לחינוך בעידן בו הלימודים במרבית המוסדות מתקיימים מרחוק.   הזכות בןכמוו, לבריאות

במטרה להסדיר את הפעילות במשק החשמל  בא 1996-חוק משק החשמל התשנ"וואכן, 

 על כן החוקהשירות.  עילותיו הבטחת אמינות, זמינות, איכות,כדי  "לטובת הציבור", תוך 

 .מגדיר את חברת החשמל כ"ספק שירות חיוני" ומעניק מעמד מיוחד לחיוניות השירות

והשארת מאות חברת החשמל להיכנס ליישובים הבדואים לתיקון הליקויים  סירוב .3

זמין לניהול חיי היומיום והפעולות החיוניות לחיים תקינים ובתנאים  חשמלמשפחות ללא 

סמכויות אשר הופקדו בידי חברת החשמל לתכליותיו ול, הנ"להינו מנוגד לחוק אנושיים, 

 כספק בלעדי של שירות חיוני זה.

 ביישובים חשמלבכלל הליקויים  לתיקוןלאלתר  לפעולהאמור לעיל, נבקשכם  נוכח .4

 .שבע ותל שלום שגב, בנגב ערערה, רהט יישוביםב כולל, הבדואים

 לכבוד, לכבוד,
 עו"ד נבו יעל   מר עופר בלוך

 יועמ"ש חברת חשמל מנכ"ל חברת חשמל
 072-3481566בפקס:  072-3462333: בפקס
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נשקול פניה  שאם לא כן .לנושא המידית, נבקש התייחסותכם זו פנייתנו דחיפות נוכח .5

 . לערכאות בעניין

 

 ,רב בכבוד

 "דעו, זועבי שחאדה נארימאן

______________________ 


