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 ,רב שלום

 
 נתונים אודות אספקת חשמל לרצועת עזה -8996 –בקשה לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח הנדון: 

 61.2.6.12מיום  ךסימוכין: מכתב
 

 :נוהתייחסות להלן שבסימוכין לפנייתך במענה
 

לחיסיון הקבוע  בהתאםהשאר  בין וזאתאיננה נותנת מידע על לקוחותיה,  חברת החשמל כידוע, .1
 בסעיף כמשמעו רגיש מידע הינו, המידע המבוקש בפנייתך בנוסף( לחוק חופש המידע. 3)א()9 בסעיף

 למכתבך להשיב מצאנו ,השיקולים מכלול שקילת אחרלועל פי כן  אף .למוסרו שאין, לחוק( 1)א()9
  .להלן מפורטכ

 
בניגוד  .המכתב בטרם נידרש למידע שנתבקש במכתבך, נבקש לתקן טעות יסודית שעומדת ביסוד .6

פנייה של לא התקבלה בעקבות "( הקבינטבטחוני )"-המדיניהחלטת הקבינט למכתבך,  3לנטען בסעיף 
להגבלת חברת החשמל פעלה "(. "פהרשחברת החשמל, אלא בעקבות פנייה של הרשות הפלסטינית )"

מכתבו של מתאם  – שקיבלה מגורמי מדינת ישראל הלפי הנחייאספקת החשמל לרצועת עזה 
ומכתבו של מ"מ היועץ לביטחון לאומי ור' המל"ל,  12.2.6.12הפעולות בשטחים, האלוף מרדכי, מיום 

  .11.2.6.12מיום  ,דוד-איתן בןמר 

 
לפי סדר  למכתבך 2מבלי לגרוע מן האמור לעיל, להלן התייחסות פרטנית למידע המבוקש בסעיף  .3

 :המשנה שלו סעיפי

 
  .וואין מקום לגלות לחוק( 4)ב()9 בסעיף המנוי לגילויתחת הסייג  נופלהמבוקש  מידעה .א

 
וממילא אין בידיה את המסמכים  חברת החשמל לא העבירה המלצה בעניין זה ,לעיל כאמור .ב

  .המבוקשים בפנייתך

 
 :כדלקמן הינן החשמל בנושא חברת דירקטוריון החלטות .ג

 
 :12.2.6.12 מיום החלטה -

בנושא הגבלת אספקת  ביטחוני -המדיני הקבינט התקבלה החלטת 8818בתאריך "
 החשמל לרצועת עזה1

  80/70/871החברה קיבלה הנחיה בנושא ממתאם הפעולות בשטחים ביום 
סוכם כדלהלן: הדירקטוריון רושם לפניו את החלטת ההנהלה  להגביל את אספקת 

בקבלת גיבוי של  החלטת קבינט  החשמל לעזה בתחילת שבוע הבא, מותנה
הממשלה1 הדירקטוריון נותן להנהלה אור ירוק להגביל את אספקת החשמל בעזה, 
על פי מה שהוצג בדירקטוריון1 במקביל, הדירקטוריון יקיים בשבוע הבא ישיבת 

 המשך..."]מליאה מיוחדת בנושא זה1 לקראת הדיון תכין ההנהלה חוות דעת משפטית
 [.חסוי משפטית ולפיכךהדעת העוסק בחוות  ההחלטה
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 :66.2.6.12מיום  החלטה -
 

, הדירקטוריון 801814788בהמשך לדיון מליאת הדירקטוריון שהתקיים ביום "
שמע סקירה על הגבלת אספקת החשמל לרצועת עזה  441814787בישיבתו מיום 

שנעשית באופן מדורג ובתיאום עם כל רשויות המדינה הרלבנטיות, וכן בקשר ישיר 
 בעזה1מול הגורמים התפעוליים 

לאחר שקיים דיון ושמע את חוות דעת היועצים המשפטיים בנושא, מחליט 
 הדירקטוריון כדלקמן:

1 להורות להנהלת החברה להמשיך ולהגביל את אספקת החשמל לרצועת עזה, 8
בהתאם לבקשת הרש"פ להגביל את אספקת החשמל לרצועת עזה לסכום שאינו 

מכתב מתאם הפעולות בשטחים ובמכתב לחודש, כפי שצוינה ב₪ מיליון  40עולה על 
 1המל"ל שהתבסס על החלטת הקבינט

1 להורות להנהלת החברה להמשיך ולתאם, ככל שניתן, את הגבלת אספקת החשמל 4
עם הגורמים הרלבנטיים במדינה, ומול הגורמים התפעוליים ברצועה, על מנת 

 להקטין ככל שניתן את ההשפעה על הצרכים החיוניים ברצועה1
לקיים בקרה רצופה בנושא זה, באמצעות היו"ר ובאם משתנות הנסיבות, לקיים 1 3

 דיון בדירקטוריון על פי הצורך1"
 

 .כאמור מידע החשמל בחברת אין .ד
 

קבינט, אלא רק את מכתב מ"מ היועץ לביטחון לאומי הת חברת החשמל עותק של החלטידי באין  .ה
  .11.2.6.12ור' המל"ל מיום 

 

ה להנחי, בהתאם לרצועת עזה באספקת החשמליישום הדרגתי של ההגבלה תכנית חברת החשמל ל .ו
גורמי המדינה )המתפ"ש, משרד הערות התכנית הועברה ל למכתב זה. 'אנספח מצ"ב כ שקיבלה,

 האנרגיה, משרד האוצר והמל"ל( טרם יישומה. 
 

לבקשת כאמור, לפי מה שנמסר לחברת החשמל, ההגבלה על אספקת החשמל לרצועת עזה בוצעה  .ז
תה בידיעת הצד הפלסטיני, מה גם שהיא זכתה להד תקשורתי נרחב החל יהרש"פ ולכן ממילא הי

זאת ועוד, האחריות למתן הודעות פורמליות לצד הפלסטיני הינה של תאום ממחצית חודש מאי. 
חדרי הפיקוח בזמן אמת מנמסרו ההגבלות היישום ההדרגתי של  לעת ודעוההפעולות בשטחים. 

 .חשמל המקומיים בעזהגורמי הדרום של חברת החשמל ישירות ל של מחוז
 

 . רצועת עזהאספקת חשמל לנוגע לב בין חברת החשמל לבין הרש"פבכתב  אין הסכם אספקה .ח
 

 :האחרונים החודשים 16-ברצועת עזה ל החשמל שסופקבגין החודשיים  חשבונותהסך פירוט  .ט

 

 סכום החשבון )בש"ח( חודש
 31,1.2,211 6.12יולי 

 63,611.,32 6.12אוגוסט 
 32,214,261 6.12ספטמבר 
 42,322,261 6.12אוקטובר 

 69,626,222 6.12נובמבר 
 32,124,221 6.12דצמבר 

 32,923,663 6.12ינואר 
 91.,46,239 6.12פברואר 

 32,239,946 6.12מרץ 
 1.6,119,.4 6.12אפריל 

 34,932,111 6.12מאי 
 34,162,311 6.12יוני 
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 מטבעו החשמל זרם. ברורה אינה" בפועל לעזה שסופק החשמל זרם היה"מה  לדעת הבקשה .י
אף  .הבקשה לערק לכל רגע נתון, ולכן לא ניתן לענות  מדידת זרם החשמל נכונהו רגע בכל משתנה

 16-בכל אחד מ ברצועת עזה "ש(בקוט) החשמל צריכת היקף להלןשהדבר לא התבקש על ידכם, 
 :החודשים האחרונים

 
 "ש(בקוט)היקף צריכת החשמל  חודש
 ..12,141,6 6.12יולי 

 ..31,1.,11 6.12אוגוסט 
 ..14,221,2 6.12ספטמבר 
 .1.2,211,14 6.12אוקטובר 

 .21,299,44 6.12נובמבר 
 .23,26.,.9 6.12דצמבר 

 .16,912,16 6.12ינואר 
 .92,922,92 6.12פברואר 

 ..16,342,1 6.12מרץ 
 .96,226,12 6.12אפריל 

 .1.,21,924 6.12מאי 
 .22,124,22 6.12יוני 

    
 בידי חברת החשמל.המידע אינו מצוי  .יא

 
לחיבור במתח עליון( תלויים בתשלום מצד  העברתו" )לצורך 121הקמתו ויישומו בפועל של "קו  .יב

הרש"פ, בחתימת הסכם מסחרי ותפעולי, וביכולת של תחנת המשנה בעזה לקליטת הקו. רק לאחר 
 את ולבצע(, קילומטרים מספר פני)על  הקו יתרת את להקיםפתרון נושאים אלה, ניתן יהיה 

 חברת של המשנה תותחנ האיזורית ההולכה מערכת להתאמת הנדרשות הנוספות העבודות
 מול החשמל חברת של מזכויותיה לגרוע מבלי ,זאת . כלעליוןולהעבירו לחיבור במתח  החשמל

 . שתתקבל אחרת החלטה או הנחייה ומכל"פ הרש
 

 החלטה כנגד מנהליים לעניינים המשפט לבית לעתור בידך יש לחוק 12 סעיף לפי כי להודיעך הנני .4

 .זו
 
 
 

 ,רב בכבוד        
 

 , עו"דקרמר אהוד                          
 העמדת מידע לציבור על הממונה  
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  חטיבת לקוחות
  לשכת המשנה למנכ"ל

  וסגן המנהל הכללי
  

  21.5.2017, "ה אייר תשע"זכ  
  105-011691-2017  מספר:

  
  

  המנכ"ל  - אל: מר עופר בלוך
  
  

  הגבלת אספקת חשמל לרצועת עזה: הנדון
  

בעניין  15.5.2017: מזכר מתאם פעולות הממשלה בשטחים אלוף יואב (פולי) מרדכי מיום סימוכין
  שבנדון

  
  

 כללי .1

 נדרש לבצע הגבלות באספקת החשמל לרצועת עזה., לחברת החשמלשבסימוכין ת ובהתאם להנחי

מש"ח  25בהתאם לפניית הרשות הפלסטינאית לישראל שהאספקה תוגבל להיקף של  ןה ותההנחי

  מש"ח. 40- מתוך תשלום חודשי של כ ,בחודש

  .22/5/2017מיום  -התחלת ההגבלות

  

 רקע .2

תחנות משנה  4-קווי מ"ג מ 10אספקת החשמל מישראל לרצועת עזה מבוצעת באמצעות  2.1

 כמתואר בנספח א'.

קווי ההזנה לרצועת עזה עמוסים במרבית שעות היממה עד לעומס המקסימלי האפשרי,  2.2

גם שיעור . המחייב ניהול ביקושים עמוק המבוצע בפועל על ידי החשמלאים המקומיים

 התקלות בקווים אלו גבוה מאוד ומשפיע גם על הצד הישראלי.

אלא ע"פ  ,הגבלות הצריכה בהתאם לתשלומי החשמל לחברה באופן מדויק אין יכולת לבצע 2.3

  .של העומס בקווים אלו הערכה בלבד

הגבלת עומס קיצונית, עלולה להעמיד בספק רב את יכולת ניהול הביקושים (גם לאור ניסיון  2.4

(עלטה  העבר) ומשמעותה עלולה להיות הפסקת הזנת החשמל באופן כליל בקווים שיוגבלו

 .איזורית) או בכלל הרצועה (עלטה כללית)

פעלה החברה, בגיבוי ובתיאום עם משרד הביטחון, להגבלת אספקת החשמל  2007נת בש 2.5

יתה באמצעות כיול של מגבילי עומס במנתקים יבקווים המזינים את הרצועה. שיטת ההגבלה ה

 .בכניסה לרצועה עם פיקוד מרחוק בקווים

לחברה לבצע את ההגבלות באופן מידתי ולא  הותרה לבג"ץ שבסופה בעקבות כך, הוגשה עתיר 2.6

  בכל הקווים.

(בארות מים  בנספח ב'בחלק מקווי ההזנה לרצועה ישנה צרכנות ישראלית כמתואר יצוין כי  2.7

  כמו כן, בכניסה של כל קו לרצועה מותקן מנתק עם פיקוד מרחוק. ומתקנים צבאיים).
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 שיטה .3

 3- כ -באמצעות כיול מפסיקי הזרם בתחנות המשנה (זמן התארגנותהגבלת הצריכה תבוצע  3.1

 לצורך כך יופסק הקו לפרק זמן של כחצי שעה ולאחר כיוונון ההגבלה יחובר בחזרה. שעות).

מהעומס הרגיל שלהם, קרי הגבלת  60%-קווים בכל פעם, לכ 2 -הדרגתיתבוצע באופן הגבלה ה 3.2

  מש"ח). 40מש"ח מתוך  25 -שלומים(כשיעור הגבלת הת 400Aבמקום  250A-זרם ל

  קו שייפסק מעומס יתר בפעם הראשונה, יישאר מופסק שעה אחת לפני חיבורו מחדש. 3.3

 יישאר מופסק לשעתיים.הקו מההפסקה השנייה ואילך מעומס יתר,  3.4

יותנה בקבלת אישור מהחשמלאי ברצועת עזה על הורדת עומסים המאפשרת  מחדש כל חיבור 3.5

 חיבור.

קווים בכל שלב,  2הצריכה בקווים שהוגבלו, יבוצעו הגבלות בקווים הבאים, לאחר שתתייצב  3.6

  הקווים. 10עד להגבלת כל 

קווים עם צרכנות ישראלית, תבוצע לאחר הפסקת הקו, הפסקה של המנתק בכניסה לרצועה ב 3.7

  (בפיקוד מרחוק) ויחובר הקו בתחמ"ש, על מנת לאפשר אספקה למתקנים אלו.

 י ביצוע ההגבלות:שלב 3.8

 ראשון: שלב 3.8.1

 .מזין את דרום העיר עזה –קו שניר מתחמ"ש נתיבות 

 .מזין את חאן יונס –קו קלע מתחמ"ש בשור 

  שלב שני: 3.8.2

קווים  2המשך ע"פ טבלת הקווים לעיל, ובתיאום עם קמ"ט חשמל והמתפ"ש, כל פעם 

  נוספים, לאחר התייצבות העומס בקווים הקודמים.

 ם נוספים:תיאומי 3.9

 על פניו, אין מניעה לביצוע ההגבלות. בהכנה. צאתנמחוות דעת משפטית  3.9.1

  הוכנה טיוטת הודעה לתקשורת. -היערכות תקשורתית   3.9.2

  קשר מול הפלסטינאיים: 3.9.3

חדרי פיקוח מחוז דרום  –מחוז החשמלאים מקומיים בעזה העובדים ישירות מול  3.9.3.1

  (ת"א+ב"ש).

  .מנהל מחלקת תפעול מחוז דרום – "ארז"מתקן תיאום וקישור (מת"ק)  3.9.3.2

  :ת לגורמים הפלסטינאייםודעה רשמיה 3.9.3.3

  .מנהל המחוז באחריות - קמ"ט חשמלע"י  3.9.3.3.1

  .המשנה למנכ"ל באחריות –נציג המתפ"ש ע"י  3.9.3.3.2

  ניהול סיכונים: 3.10

במקרה של ניהול לא מספק של הביקוש ע"י הפלסטינאיים, מערכת החשמל ברצועה  3.10.1

 . איזורית או כללית עלולה להתדרדר למצב עלטה

  שיקום האספקה צפוי לארוך מספר שעות.במקרה של עלטה כללית,  3.10.2

  .ביקור נשיא ארה"ב, יום ירושלים -ביצוע הגבלות בשבוע זה רגישה מבחינה מדינית 3.10.3

  



3 

  

  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: 

 

 

 סיכום .4

פה התוכנית לעיל הוצגה ואושרה בדיון פנימי בראשות היו"ר היום, והוצאתה לפועל כפו 4.1

 לאחר דיון נוסף. ביצוע סופי אישורלהשלמת חוות הדעת המשפטית ו

 עדכון הדרג המדיני, יבוצע ע"י לשכת המנכ"ל והיו"ר. 4.2

  

  

  

  בברכה,

  יצחק בלמס

  

  

  המשנה למנכ"ל

 וסמנכ"ל לקוחות

  

  העתק:

  סמנכ"לית, היועצת המשפטית -עו"ד יעל נבו

  דוברת החברה -גב' דליה בודינגר

  מנהל מחוז דרום –ד"ר קובי יהב 

  מנהל אגף הולכה והשנאה –מר סרגו בראונשטיין 
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 הזנת החשמל לרצועת עזה - נספח א'

 

 
  

  
  

    

 כרמיה
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  צרכנות ישראלית בקווים לרצועת עזה –נספח ב' 
  
  

 סוג צרכנותסוג צרכנותסוג צרכנותסוג צרכנות שם קושם קושם קושם קו עדיפותעדיפותעדיפותעדיפות

 ללא שניר 1

 ללא קלע 2

 נתיבי ישראל חמדה 3

 צבא, חקלאי (השקיה) שריון 4

 חקלאי (השקיה) נקרות 5

 נתיבי  ישראל, חקלאי (השקיה) סוריה 6

 מקורות גריזים 7

 מקורות , מתקן סלולר מירון 8

 מקורות, צבא עיבל 9

 חקלאי, צבא, מקורות רומח 10

  

 


