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במענה לפנייתך שבסימוכין להלן התייחסותנו :
חברת החשמל איננה נותנת מידע על לקוחותיה וזאת ,בין השאר ,בהתאם לחיסיון הקבוע בסעיף
(9א)( )3לחוק חופש המידע .בנוסף ,מדובר במידע רגיש כמשמעו בסעיף (9א)( )1לחוק שאין למסרו .יחד
עם זאת ,לאור העניין שלכם בבקשה ולעניין הציבורי שבגילוי המידע ,ובהתאם לאמור בסעיפים 11-11
לחוק חופש המידע ,להלן התייחסותנו :
בנושא היקף האספקה  -חברת החשמל מספקת חשמל לעזה החל משנות ה –  .01אספקת החשמל
הינה באמצעות  11קווי הולכה במתח גבוה בגודל של כ  351אמפר בכל קו .היקף האספקה נקבע
בהתאם להזמנות לאספקת חשמל אשר מוגשות לחברת החשמל וככל שניתן לבצען ,בכפוף לתשלום
מלוא התמורה בגין ביצוען.
בנושא רשת החשמל בתוך הרצועה  -רשת החשמל ברצועת עזה הינה רשת חשמל פרטית ,האחריות
לתחזוקתה נמצאת בידי הרש"פ ואין בידי חברת החשמל כל מידע באשר לציוד שהועבר לרצועה לצורך
תחזוקת מערכת החשמל.
בנושא צריכת החשמל  -חשבונות החשמל של רצועת עזה הינם כ  55-35מיליון  ₪לחודש .למיטב
ידיעתנו אספקת החשמל לעזה נעשית גם ממקורות אחרים .מידע נוסף בנושא יתכן שמצוי בידי הרשות
הפלשתינאית .עוד נציין כי עדיין לא נחתם הסכם אספקה לטווח ארוך עם הרש"פ ואין לנו התחייבות
הסכמית לאספקת חשמל בכמות כזו או אחרת.
בנושא קביעת התעריפים  -נציין כי תעריפי החשמל ,לרבות התעריפים החלים על אספקת החשמל
לרצועת עזה ,נקבעים על ידי הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל בהתאם לסמכויותיה על פי חוק משק
החשמל .התעריף מפורסם על ידי הרשות לשירותים ציבורים – חשמל באתר האינטרנט של הרשות.
רצ"ב קישור לאתר הרשות .http://pua.gov.il/Rates/5/Pages/default.aspx

בנושא תקלות באספקת החשמל  -בקווי החשמל המזינים את רצועת עזה היו תקלות מסיבות שונות,
כבכל רשת חשמל ,ואלה תוקנו ע"י צוותים של חברת החשמל.
הנני להודיעך כי לפי סעיף  10לחוק יש בידך לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים כנגד החלטה זו.
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