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 שלום רב,

 

 דחוף!

 יזומות ביישובים הערביםת חשמל והנדון: הפסק

 

 הריני לפנות אליכם כדלקמן:

 

על  שר התלוננוביומיים האחרונים, פנו אלינו תושבים רבים מיישובים ערבים בצפון ובמשולש א .1

לפי  כפר כנא ועוד.לרבות ביישובים נחף, אום אלפחם, יפיע,  הפסקות חשמל יזומות ביישוביהם

ראשיים והן בחלק מהבתים לתקופות של מספר הן ברחובות  קווי חשמל נותקועדויות התושבים, 

מעדויות של תושבים שהגיעו  בנוסף, .ובמיוחד בשעות הערב רב של שעות במהלך היום, מידי יום

ו עולה למשל כי בעיר אום אלפחם, נתבקשה חברת החשמל להגיע למקום לתיקון הפסקת אלינ

 סר עליהם להיכנס אל תוך העיר. לדרישת המשטרה, נאהחשמל אך נמסר להן כי 

 

ובאישור המשטרה או  ניתוק החשמל היזוםהימים האחרונים, עולה חשש כבד כי בנסיבות של  .2

בים ביישובים הערבים לצאת ולממש את זכותם להפגין שולדרישתה נעשה על מנת למנוע מהת

 . ביישוביהםולמחות נגד האלימות המשטרתית 

 
, דבר המדגיש את תיזום של חשמל לא נצפה ביישובים יהודיים וגם לא בערים המעורבויתוק נ .3

 החשש כי הניתוק נעשה במכוון ביישובים הערבים.

 
. הוא גם נדרש לצורך שמירה על חיוני הנדרש בכדי להגשים קיום אנושי בכבודמצרך חשמל הוא  .4

קשר זה בה .בריאותם של התושבים זאת במיוחד ככל שזרם החשמל נחוץ לצורך מתן טיפול רפואי

חשמל, בדומה למים, הינו זכות יסוד, וכי חיים ללא כי בית המשפט השלום בחיפה נקבע על ידי 

יצחק יליזרוב נ' חברת  19120-03-14אספקת חשמל הינה פגיעה בזכותו של האדם לכבוד )תא )חי'( 

ֿֿ)החלטה ישראל בע"מ אבו גבל נ' חברת החשמל ל 13054-11-13; ת"א החשמל לישראל בע"מ

כן רק לאחרונה הוציא בית המשפט כמו  . )[ השופטת חנה לפין הראל5.2.2014, ]10.3.2014מיום 

פלוני נגד הרשות  4988/19העליון צו על תנאי בעתירה נגד ניתוק חשמל לחייבים )ראו: בג"ץ 

 (.14.12.2020, תלוי ועומד, תו על תנאי מיום לשירותים ציבוריים חשמל



 

 2 

 
ובים כלל ובמיוחד ביישוקי חשמל ייזומים בתל הנכם נדרשים להימנע מנימור לעיהאלאור  .5

 הערבים.

 

 

 .מיידית, נודהלהתייחסותכם ה

 

 

 

 

                                                                                                       
 

 בכבוד רב,       

 סאוסן זהר, עורכת דין

 


