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באמצעות דוא"ל

שלום רב,
הנדון :בקשה על פי חוק חופש המידע ,תשנ"ח – 1998-נתונים על אודות
אספקת חשמל לרצועת עזה
 .1אני פונה אלייך ,בשם עמותת "גישה" בבקשה על פי חוק חופש המידע ,התשנ"ח( 1998-להלן:
חוק חופש המידע) לקבלת נתונים על אודות אספקת חשמל לרצועת עזה וסוגיות קשורות.
 .2לאחרונה פנינו בעניין זה למתאם פעולות הממשלה בשטחים (להלן :המתפ"ש) אך פנייתנו
נענתה בסירוב לאחר שנמסר כי "מתפ"ש לא אמון על אספקת מים וחשמל לעזה ,ואין בידיו
את הנתונים המדויקים .נתונים אלו מצויים בידי החברות הרלוונטיות ,המוכרות חשמל ומים
לרצועה -חברת החשמל לישראל ו"מקורות"" (סעיף יג לתשובת מתפ"ש).

העתק העמודים הרלוונטיים מתשובת מתפ"ש לבקשת חופש המידע מיום  ,20.5.2015מצ"ב
ומסומן א'.
 .3אמנם על-פי החוק אין המבקש מחויב לציין את הטעם שבפנייתו (סעיף (7א) לחוק) ,אך אציין
כי עמותת "גישה" מטפלת בסוגיות הנוגעות למימוש זכויות היסוד של הפלסטינים תושבי
רצועת עזה ויכולתם לחיות חיים תקינים ,ולפיכך נתוני אספקת החשמל לרצועה רלוונטיים
ביותר לעבודתנו השוטפת .להלן המידע המבוקש:
א .כמה מגה וואט חשמל מספקת חברת חשמל בפועל לרצועת עזה נכון להיום? אנא פרטו
אילו קווי חשמל פעילים ונכון להיום מובילים חשמל לשטחי רצועת עזה וכמה מגה וואט
מועבר בכל קו.
ב .כמה אחוזים מסך צריכת החשמל ברצועת עזה מספקת ישראל/חברת החשמל?
ג .באיזה מועד החלה חברת החשמל לספק את כמות החשמל שהיא מספקת היום לעזה?
ד .כיצד נקבעת כמות החשמל המועברת לרצועת עזה? אילו שיקולים נשקלים בעת ההחלטה
להגדיל או לצמצם את כמות החשמל המועברת לרצועה מישראל?
ה .האם יש צפי להרחבה או צמצום של כמות החשמל המסופקת לעזה מישראל בעתיד
הקרוב לעין ,למשל על ידי הוספת קו חשמל?

ו .האם היו תקופות בשבע השנים האחרונות שבהן ,בשל המצב הביטחוני או סיבות אחרות,
הוקפאה/צומצמה אספקת החשמל לרצועת עזה? אם כן ,נא פרטו את מועדי הצמצום ,את
היקף הצמצום (במגה וואט) ואת סיבת ההקפאה/צמצום בכל מקרה ומקרה.
ז .האם בשנה האחרונה תועדו תקלות בהולכת החשמל לעזה באחד או יותר מקווי החשמל?
אם כן ,נא פרטו באילו קווים ארעה התקלה ,מה גרם לתקלה ,באיזה צד של הגדר ארעה,
מה היה משכה ומתי טופלה.
ח .כיצד מתבצע התיאום של הכנסת עובדי חברת חשמל הישראלים לאזור הגדר עם רצועת
עזה ,לשם תיקון תקלות בקווי החשמל? באותו אופן ,כיצד מתאמת חברת חשמל את
הגעתם של עובדים פלסטינים לשם תיקון תקלות בצד הפלסטיני של הגדר?
ט .איזה ציוד לתחזוקת מערכת החשמל בעזה הוכנס לרצועה בשנה האחרונה? נא פרטו.
י .מהו סכום הכסף שחברת החשמל גובה מדי חודש עבור החשמל שהיא מספקת לרצועת
עזה נכון להיום? מהו התעריף (מחיר למגה וואט) שלפיו סכום זה נקבע? אילו רכיבים
כלולים בתעריף זה? האם תעריף החשמל זהה לזה שנגבה בישראל?
 .4בנוסף לאמור ,נודה לקבלת כל מסמך ו/או נוהל ו/או הסכם הנוגע להסדרי אספקת החשמל
לרצועת עזה ואשר נערך בין חברת חשמל לגורמים אחרים ,וכן כל מסמך המגבה את המידע
המבוקש לעיל.
 .5בהתאם לסעיף (6ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,תשנ"ט ,1999-עמותה רשומה פטורה
מאגרת בקשה ומ 4-שעות ראשונות של אגרת טיפול.

העתק אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת  ,2015מצ"ב ומסומן ב'.
 .6לאור כל האמור לעיל ,אבקשך בזאת להעביר לידינו בהקדם האפשרי ,ולא יאוחר מן התקופה
הקבועה בחוק ,את המידע הנדרש במכתב זה.

בברכה,

מיכל לופט ,עו"ד
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