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                       01/02/2016   
  לכבוד

  עופר בלוךמר 
  ל"מנכ

  חשמל לישראלחברת 
  אביבתל 

  רב,שלום 
   כןמ והפקת חשבונות חודשיים לצר"השימוש במת נוהלי :הנדון

  באוכלוסיות מעוטות הכנסה והזדמנויותפגיעה 
  

במטרה למצמצם פערים חברתיים וכלכליים בחברה הישראלית. הדרך בה בחרנו  1997"ידיד" הוקמה בשנת 
 17עול היא באמצעות סיוע לאזרחי ישראל למצות את זכויותיהם החברתיות. להשגת המטרה אנו מפעילים לפ

יכת הוא נושאי צר מהנושאים בהם אנו מטפלים מזה שנים רבותאחד מרכזי זכויות בקהילה ברחבי הארץ. 
  ו בקרב אוכלוסיות מעוטות הכנסה והזדמנויות. החשמל והתשלום עבור

  
על ידי  )מונה חשמל מוגבל בתשלום מראש(מ "המתהפעלתו של בין הגורמים המרכזיים ל מספר שנים היינו לפני

ות הולכות וגדלות המגיעות למרכזי בהמשך לפני רכים יחד עם זאת אני פונה אליךחברתכם ועל כך אנו מב
ה אל החשמל לצריכ והדרך שבה מחושבת רכישת מ"והעוסקות בנוהלי הפעלת המת "ידיד"הזכויות של עמותת 

  מול החזרת חוב הצרכן כחלק מהרכישה. 
  

שלום היחסי של החזר חובות באמצעות השימוש במונה המחייב תמ לשימוש הובטח כי החלק "המתכשהוכנס 
ולתדהמתנו אנו מגלים כי במקרים רבים לצערנו מערך הרכישה.  10%צריכת חשמל לא יעלה על מראש עבור 

  אחוזים מערך רכישת החשמל.  70עד  40החלק היחסי של החזר החוב עומד על 
  

ולא הצליחו  אשר נקלעו לחובותמנויות מעוטות הכנסה והזדאוכלוסיות פשוטה ברורה ומחרידה. מעות המש
שזה יאפשר להם שימוש מושכל בכספם אך במקום מ "שמל שלהם נאלצים להשתמש במתלעמוד בתשלומי הח

משמעותי  כיון שחלק הרבה יותר פשוט ובצריכת החשמל הרי שהם נדרשים עתה להוציא סכומי כסף גדולים
   למו לרכישה מועבר להחזר החוב לחברה.מהסכום ששי

  
מתן  –בקש להעלות בפניך מלסוגייה הבאה שאני  אותי מביא שהוא מקומם ובלתי סביר ושא זהנל, "המנכאדוני 

ת הסיבות לכך שמשפחוחת א חודשי כפי שנהוג כיום.-ן חשמל חודשי במקום חשבון דוהאפשרות לקבל חשבו
שבון בר בחאינן מצליחו לעמוד בתשלום חשבון החשמל שלהן הוא פשוט כיון שמדומעוטות הכנסה והזדמנויות 

מדובר בצורך של כל א ל דו חודשי אשר בעיקר בחודשי החורף ובחודשי הקיץ החמים יכול להגיע לאלפי שקלים.
סר היכולת של משפחה שרמת הכנסתה נמוכה, בחו דוברמ כלת.אזרח להשתמש בחשמל בצורה חסכונית ומוש

וכך הם מוצאים את עצמם  כמעט ואינה קיימתשיכולתה לרכוש מוצרי חשמליים בעלי צריכה אנרגטית נמוכה, 
 פות לבין החובה לעמוד בתשלומי החשמל המים הארנונה ושארמזון ותרוהצורך לרכישת ודש בין מזגזגים מידי ח

   הקיומיות. ההוצאות
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מאפשרת, למבקשים זאת, לקבל את חשבונות החשמל שלהם על בסיס נודע לנו כי חברת החשמל אכן לאחרונה 
ן הדבר, כיצד ניתן לבצע זאת ומדוע אין חברת החשמל פועלת בדרך של מבקש לדעת האם נכוני א י.חודש

   הסברה מקיפה כדי לידע את הציבור על זכותו זו.
  

נוכל לבחון דרכים שונות כדי וזאת כדי ש אין חברת החשמל פועלת כךאבקש לדעת מדוע  ואין הדבר נכוןבמידה 
  מתן אפשרות שכזו לצרכנים המבקשים זאת. לחייב

  
   

  ובברכה, מראשבתודה 
  

  מלמדרן               
  

  מדיניות חברתית ל"סמנכ              
   "ידיד"עמותת               

  
  

  :העתק
  כ חיים כץ, שר הרווחה והשירותים החברתיים"ח
  ר ועדת הכלכלה, הכנסת ירושלים"כ איתן כבל, יו"ח

  והתשתיות הלאומיות. אנרגיה ל משרד ה"ל מרידור, מנכשאומר 
  

              
  
  
  


