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שיווק ורגולציה שירות, חטיבת   

 לשכת הסמנכ"ל 
 

 24/01/2022, כ״ב שבט תשפ״ב: תאריך
   005-0001775-2022מספרנו:

 
 :לכבוד

 עו"ד נארימאן שחאדה זועבי 
 המיעוט הערבי בישראל המרכז המשפטי לזכויות  -עדאלה

 
 adalah@adalaj.org באמצעות דוא"ל:

 
 

 שלום רב, 
 

 תיקון תקלות בישובים הבדואים בדרוםהנדון: 
 19.01.2022סימוכין: פנייתך למנכ"ל  חברת החשמל וליועמ"ש החברה מיום  

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 ללקוחות בלו"ז מהיר עד כמה  
 ניתן. ש

אדגיש שאין שכונות בישוב רהט שהיו מנותקות מחשמל מספר ימים, היו מספר תקלות שחוזרות על עצמן )תוך  
זמן קצר(, נובע בין היתר מריבוי ביצוע חיבורים והגדלות פיראטיים, לא מדווחים, המעמיסים את רשת החשמל  

 שוב לצורך תיקון התקלות. וגורמים לתקלות חוזרות. בכל התקלות נכנסו צוותי חברת החשמל לי

מלבד תקלות הנתיכים הייתה תקלת מתח גבוה שתוקנה במהלך הלילה, ללא המתנה לבוקר שלמחרת. כל זה  
 מתוך משימתיות להחזיר חשמל ללקוחות. 

ביחד עם ראש עיריית רהט ונציגים נוספים    הנהלת חברת החשמלהתקיימה פגישה עם    18.1.22בתאריך  כי    נציין
חברת החשמל    מהעירייה. בישיבה סקרנו את הפעילות של חברת החשמל ובישיבה ציין ראש העיר לטובה את

 ושרואים את הצוותים בשטח. כולם בעצם מודעים למקור ממנו נובע הפער.  

 בישיבה סוכם על פעילות מיידית ובטווח הבינוני.  

  התחנה נקראת תחנת   –יוזכר כי רק לאחרונה סיימה חברת החשמל הקמת תחנת משנה חדשה באזור התעשייה  
 להבים" ויכולה לספק כל דרישה בעיר רהט למשך שנים.  -משנה "רהט

כפי שהתרענו במשך שנים, בשל האיסור שחל על חיבור חשמל לבניה לא חוקית, נוצר מצב שבו רשתות החשמל  
ים הבדואיים עמוסה בחיבורים לא מוכרים ושלא בוצעו על ידי חברת החשמל. זו למעשה רשת  בפזורה וביישוב

 חשמל אלטרנטיבית לזו של חברת החשמל.  
 

במזגי אוויר קיצוניים, כשיש צריכת חשמל גבוהה מאוד, כמו בימים האלה, הרשת הזו והחיבורים האלה יוצרים  
קבותיהם אין ספור הפרעות באספקה. מדובר בבעיה שחוזרת  עומס בלתי סביר ובלתי צפוי על רשת החשמל ובע

על עצמה, וגם תחזור בכל חורף וקיץ. הפתרון לבעיה הקשה הזו הוא אחד: לאפשר לחברת החשמל לחבר את כל  
 הבתים ביישובים הללו לחשמל, רק שינוי חוק יכול לפתור את הבעיה. 

 

http://www.iec.co.il/
mailto:adalah@adalaj.org


 שמור  -עסקי  
 

 
 

והשימוש בו מהווה עבירה על חוק זה אשר עלולות להיות לה השלכות   1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חיובהר: המסמך עשוי להכיל "מידע פנים"  
 פליליות. על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות. 

PLEASE NOTE: This document may include “Inside Information” in accordance with Israel’s Securities Law, 1968, and making use 
of this Information may constitute a criminal offence pursuant to that Law. Therefor Please treat this Information as CONFIDENTIAL 

 076-8642888, תל אביב, טלפון 7, רחוב החשמל חטיבת שיווק ורגולציה

 The Israel Electric Corporation Ltd   בע"מ. לישראל  חברת החשמל

 :Registered Office: POB 10, Netiv Haor 1, Haifa, Fax 972-4-8674886פקס:  , 31000חיפה,   10, ת"ד 1המשרד הרשום: נתיב האור 

 http://www.iec.co.ilכתובתנו באינטרנט: 

במטרה    -יום ולילה, ואף תוגברו בצוותים מהמרכז    בלי קשר לכך, עובדי חברת החשמל עובדים מסביב לשעון,
 לתקן את הנזקים לרשת החשמל. 

 לצערנו, בגלל הבעיה המערכתית, התיקונים מחזיקים מעמד זמן קצר וקיימת פגיעה מהותית בתשתיות.  
 

  צר לנו על הלקוחות שמחוברים בצורה חוקית לאספקה, אך חברת החשמל איננה חברת אכיפה ואין לנו יכולת 
 להתמודד עם האיסור לחבר בתים, שיוצרת חיבורים פיראטיים. 

 
 אנו עושים ככל שביכולתנו להחזיק את הרשת ביכולת סבירה. 

 
 אשמח לעמוד לרשותך לכל שאלה נוספת.

 
 
 

 , ב ב ר כ ה      
 
 

                 
 אורן הלמן        

 שיווק ורגולציה  ,שירותסמנכ"ל                                                                                                                       
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