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 ,רב שלום

נתונים על אודות  – 1998-, תשנ"חהמידע חופש חוק פי לע בקשה: הנדון
 אספקת חשמל לרצועת עזה

 1998-ח"התשנ, המידע חופש חוק פי על בבקשה ,"גישה" עמותת בשם, יךיאל פונה הריני .1

 עזה.נתונים על אודות אספקת חשמל לרצועת  תלקבל( חוק חופש המידע)להלן: 

 צייןאך א ,(לחוק( א)7 סעיף) אין המבקש מחויב לציין את הטעם שבפנייתו פי החוק-אמנם על .2

פלסטינים תושבי השל מימוש זכויות היסוד בסוגיות הנוגעות ל מטפלת" גישה" עמותת כי

ויכולתם לחיות חיים תקינים, ולפיכך מידע על אודות אספקת החשמל מישראל  רצועת עזה

  עבודתנו השוטפת.קידום מטרותינו ול ונדרש ביותר לרצועה הוא רלוונטי

ביטחוני לצמצם את כמות -התקבלה החלטת הקבינט המדיני 11.6.2017כידוע לך, ביום  .3

לדברי יו"ר חברת החשמל,  (.החלטת הקבינט)להלן:  החשמל שישראל מספקת לרצועת עזה

, ש"כחברה עסקית הייתה לאחר פניה של חברת החשמלטל, ההחלטה התקבלה -יפתח רון

₪ מיליון  25מחויבת לנתק" מרגע שהרשות הפלסטינית הודיעה שהיא מאפשרת לקזז רק 

 (. html-392268-D-w.news1.co.il/Archive/001http://ww.00בחודש )

כי  חברת החשמל מסרהלפי מידע שנמסר לנו ממשרד המשפטים ואשר פורסם בתקשורת,  .4

בכל יום בשני  תוגבל , באופן כזה שהאספקה19.6.2017-הצמצום החל בפועל בבוקר יום ב' ה

עד לפי הדיווח, הצמצום יימשך  עשרת הקווים המובילים חשמל מישראל לעזה.קווים מבין 

כל עשרת הקווים, כך שהיקף אספקת החשמל יעמוד על גובה ההתחייבות ב האספקה להגבלת

  הכספית.

 בהינתן עובדות אלו, נבקש לקבל את המידע הבא: .5

החשמל בטרם  נא למסור עותק מכל הפרוטוקולים של הדיונים שהתקיימו בחברת .א

 ושא של צמצום אספקת החשמל.התקבלה החלטת הקבינט, ואשר עסקו בנ

שהונחו לפני חברת החשמל,  המסמכים המקצועייםהדו"חות ונא למסור עותק מכל  .ב

בטרם התקבלה והועברה ההמלצה לצמצם את אספקת החשמל. זאת, לרבות דו"חות 

הנוגעים לצריכת החשמל בעזה, למצב התשתיות בעזה, להשלכות הצמצום על הסביבה, 

 ולהשלכות הצמצום על המצב הביטחוני באזור. הבריאות והתברואה באזור
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נא למסור עותק מכל ההחלטות שהתקבלו בדירקטוריון של חברת החשמל בנושא  .ג

 האמור.

נא למסור מידע באשר לכל הפגישות, השיחות וההתייעצויות שקוימו בין נציגי חברת  .ד

ההחלטה  לפני ואחרי -החשמל לבין נציגים של הרשות הפלסטינית לעניין הצמצום האמור

 לצמצם.

 נא למסור עותק מהחלטת הקבינט לצמצם את אספקת החשמל לרצועת עזה. .ה

מהו נפח החשמל  -נא למסור עותק מתוכנית חברת החשמל לשלבי הצמצום בפועל .ו

נא למסור מהו היעד הסופי של , מאילו קווים, באיזה תדירות ולמשך כמה זמן? שיופחת

שישנה טבלה, אקסל או מפה  ככלהצמצום מבחינת כמות החשמל שתצומצם. 

 המתארים את שלבי הצמצום נא להעביר עותק מאלו גם כן.

ההחלטה וכן פרטי התוכנית אם הועברה לרשויות ברצועת עזה הודעה על נא לפרט  .ז

אם כן, כמה זמן  לצמצום אספקת החשמל, על מנת לאפשר להם להיערך למשמעויותיה.

 נמסרו הפרטים הרלוונטיים?מראש 

עותק מהסכם האספקה בין חברת החשמל לרשות הפלסטינית. לעניין זה נא למסור  .ח

ציינת כי עדיין לא נחתם הסכם אספקה לטווח ארוך  9.9.2015אזכיר כי בתשובתך מיום 

 עם הרשות. על כן, אבקש לקבל את הסכם האספקה החל כיום, גם אם הוא לטווח קצר.

ועת עזה בשנה החולפת, של רצ המדויקנא למסור מה היה חשבון החשמל החודשי  .ט

 בחלוקה לחודשים. 

נא למסור מה היה זרם החשמל שסופק לעזה בפועל בשבע השנים האחרונות, מתוך סך  .י

 החשמל שהועמד לרשותה בכל הקווים. נא לפלח לפי שנים.

 נא לפרט כמה אחוזים מסך צריכת החשמל ברצועת עזה מספקת חברת החשמל בישראל. .יא

" לרצועת 161ברשות חברת החשמל ביחס להתקנת קו "נא למסור את כל המידע שיש  .יב

 באיזה שלב עומד הקמתו ויישומו בפועל. -עזה

 בנושא של אספקת חשמל לרצועת עזה, פנינו אליך בבקשת מידע  2015כי בשנת אזכיר  .6

במענה נכתב כי לאור העניין של עמותת "גישה" במידע ולאור . 9.9.2015וקיבלנו מענה ביום 

לחוק חופש המידע, נמסר  11 -10שבגילוי המידע, ובהתאם לאמור בסעיפים  העניין הציבורי

דברים אלו ודאי נכונים לפנייתי הנוכחית, הדנה בצמצום אספקת החשמל, המידע המבוקש. 

. גם במענה לבקשה זו , אם לא ביתר שאת,ולכן אבקש כי אותם השיקולים ינחו אתכם

רה לרשות המינהלית לתת דעתה בין היתר לחוק המו 10במיוחד אפנה תשומת לבך לסעיף 

נין הציבורי שבגילוי המידע מטעמים של שמירה על בריאות הציבור או בטיחותו, או על"

קבע בעבר כי גם מידע הנוגע לבריאותו של בית המשפט העליון  ."שמירה על איכות הסביבה

אפילו אם ציבור תושבי עזה, חוסה תחת סעיף זה ומצדיק גילוי מידע הנמצא בידי הרשות, 

 מדינת ישראל נ' גישה 3300/11)ר' עע"מ  מידע זה גובש במסגרת דיונים פנימיים של הרשות

 (.5.9.2012)פורסם בנבו, 
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 פטורה רשומה עמותה, 1999-ט"תשנ(, אגרות) המידע חופש לתקנות( ב)6 לסעיף בהתאם .7

 טיפול  אגרת של ראשונות שעות 4-ומ בקשה מאגרת

 .2017מצ"ב אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 

משום ומשום שמדובר בהחלטה שהינה בעלת השלכות מרחיקות לכת על החיים ברצועת עזה,  .8

הנכם מתבקשים לטפל  בעניין,דיון ציבורי מושכל ורציני  דרוש לקיום שהמידע המבוקש

פחות וככל הניתן בתוך  כמה שיותר מהר לידינו להעבירו ,בבקשה במהירות וברצינות הראויה

רק חלק מהמידע, ראשון יש ברשותכם שבשלב ככל  בבקשה זו. הנדרש המידע את, ימים 30-מ

 ו באופן הזה.נבקש כי תמסרו אות או מידע שניתן להעביר בתנאים,

  

 בברכה,                                                                      

 

 מיכל לופט, עו"ד                                                                         
 המחלקה המשפטית                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


