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 30אלף בתים נותרו מנותקים גם אמש בשל
התלויים במכשירים רפואיים הועמדו בסיכון
הטלפונים כבו
וחולים
האוכל במקררהתקלקל,
יכולה לחמם בקבוק
אם
תושב כפר סבא:״חזרנולתקופת האבך
לתינוקת״
מהרצליה":לא
תושבי השרון נערכיםלהגיש תביעה ייצוגית
חברתהחשמל:״מתנצלים
לתיקוןהמפגעים״
ופועלים
סערת מזג האוויר

משה

גלי
פערה

אחת

כהן,
כהן

מור

שמעוני,

סלוצקר־מרקוביץ
קצרה וסכסוך עובדים הותירו

גפ אתמול יותר משלושיםאלך!
חכרת
טכנאי
מרשת החשמל.
מנותקות
החשמל אומנםפעלולאורך היום כדי לשקם
המתח הגבוה שקרסו בשל הרוחות,
אתכבלי
אך רבבות נאלצולהיערךללילה נופן? ללא
לעבוד ,לבשל או להתקלח במים
אפשרות
חמים .אזרחים רבים לא מתכווניםלעבור
בשתיקהעל המחדל הזה וכעת חלקם נערכים
להגיש תביעה ייצוגית.
ובעלה ,המתכוונים להצטרף
ענת מכפר יונה
משפחות

לתביעה ,היובעלטה
אתמול

בצהריים .״זה

מיום ראשון בבוקר ועד
שיתק

לגמרי״,
אותנו

היא

וסכסוךהעובדים בחברת החשמל

ציבורית ,כרי שהחברה תבין שהיא לאיכולה
להגיע ,כי
קשר .גם לחברת החשמל לאהצלחנו
סיפרה אמש בזעם .״אני עוסקת בכתיבה ,אז
כל העבודה נפסקה .חוץ מזה כלההתנהלות ׳הקווים עמוסים ותתקשרו מאוחר יותר .מתי להרשותלעצמהלהמתין עד שהיא מתחילה
האזרחים
לפעוללתיקון הפסקות החשמל.
נתקשר? כשהכלמלבלב?״.
השוטפתנפגעה .ביום ראשון בערב ישבנו בבית
משלמים לא על רק אחזקה שוטפת ,אלא גם
״אני חושבת שזאת חוצפה בלתירגילה״,
בתחושה עגומה .אי אפשר לחמם את הבית ,אי
עלטיפול במצבי חתם".
היא הוסיפה ,״שחיתות שאין לימיליםלתאר.
אפשר
אפשר להדליק דוד כדי להתקלח ,אי
האזרחים במדינה הזאת משלמים ממיטב כספם
לבשל ,אי אפשראפילו לקרוא ספר״.
ברמה לאומית״
חשמל ואםחלילה מישהו לא משלם בזמן ״ביזיון
עבור
"מדינת עולם שלישי״
חודשה רק
בכוכב יאיר אספקת החשמל
אז הם לא נותניםלאזרחלנשום .איפה נשמע
אתמול בשעות הצהריים .״הגעתי שלשום
שלישי?״.
דבר כזה? במדינתעולם
עם זאת ,הדאגה העיקרית שלה באותן שעות
מומחה
אסף פינק,
לדברי עורך הדין
הופנתהלהוריה המבוגרים ,המתגוררים בנווה
בשעת ערב מאוחרתונאלצתי להתקלח אחרי
יום עבודה ארוך במיםקרים״ ,סיפר חיים ,תושב
ימין .״אבא שלי סובל מבעיית ריאות וזקוק לתביעותייצוגיות ,״גם אם חברת החשמל עושה
לתביעה הייצוגית
את המקסימום ,נראה שלפחותבלילה הראשון היישוב,״אני שוקל להצטרף
הפסקת חשמל ואי
לחמצן .גם אצלם הייתה
אם היא תוגש .הרי אם הייתי מאחר ביום אחד
של ההפסקה החברה לאפעלה במתכונת הרום
להטעין לו את מחולל החמצן .הוא
אפשר היה
היו מחייבים אותי
לשלם את חשבון החשמל
שבמשך כל כך הרבה
היה צריך לשבת לידחלון פתוח והחשש היה וזה הדבר שגרם לכך
בריבית .זו פשוט
לדבריו,
זמן נותרו עשרות אלפים מנותקים״.
שיקבל דלקת ריאות .כיון שלא ניתן היה
שערוריה״.
לטעון
גםבהרצליה ,בדומה לכפר סבא ויישובים
חשיבות
הטלפון ,אי אפשר היהליצור איתם ״לתביעה כזאת יש סיכוי ויש גם
את מכשירי

החשמל

יחזור .אני

לאורך שעות
פדלון ,דרשלהוציא לאלתר
הרצליה ,משה
לעובדי חברת החשמלולהקים
צווי ריתוק
ועדת חקירה ממלכתית .״מדוברבליקוי
פדלון,
מאורותוביזיון ברמה
הלאומית״ ,טען

בקבוק

נוספים באזור השרון,

הפסקת

נמשכה

מורטות עצבים.

״אנשים חיים יום יום
מפחדים

מהחושך.

בפחד

ראש עיריית

מטרור וכעת גם

מדובר במחדל

חמור מאוד

ובפשיטת רגל מוסרית״.

פרלון ציין שבמהלך שעות הערבוהלילה
צוותיעירייה מכל האגפים עבדו במשך שעות
משפחות
ארוכות במתן סיועלפינוי עשרות
מאפשר שהייה ללא חשמל.
שמצבן אינו
בין המפונים:חולים הזקוקיםלבלוני חמצן,
קשישים

״התייאשתי מלחכות שהחשמל
כבר יומיים מנותקתבלייכולת לחמם
לילדה הקטנהשלי ,פגה שחזרהלפני כשבוע
מביתהחוליםובשבילה חלב אם הואקריטי״.
סער ודרי,

עיר

תושב כפר סבא ,סיפר כי ״חצי

מחוברת ,חצי

מנת שיורה
מנותקים מדברים אחרים :מצרכים בסיסיים
לעובדיםלעבוד
כמתבקש מהמצב .נכוןלרגע זה,עוברי החברה
לדבריו ,״בכניסה
וטלוויזיה״.
כמו אינטרנט
לתיקון המפגעיםולהחזרת
לרחוב שבו שוכן המשפחתון של בתי התינוקת פועלים ללאלאות
במתכונת חרום,

קידמה את פנייפרגולה מרוסקת ,שרק במזל
לנפגעים בגוף .הדירה שלי
לא גרמה
רק לאחר  12שעות שבהן חזרנו לתקופת

חוברה

האבן״.

ומשפחות עםפעוטות.

בשכונת נווה עמל בהרצליה
התושבים  35שעות ללא חשמל .״מאז יום
ראשון בבוקר ,אין לנו חשמל בבית .המים
ברור החשמל נגמרו,האוכל במקררהתקלקל,
להטעין אתהטלפון הנייד ,להדליק
אין איך

אספקת

לתושבים״.
החשמל

בוועד העובדים
והשיבו

בניסיון

את

ביישוב סלעית

החזאים
בשומרון

התושבים ללא חשמל
במצב בלתי אפשרי.כאילו

נותרו

ומים .״אנחנו

סיכום

אמש לעבודה,
נמצאים

חזרנו מאות שנים

בחברה דחו את הטענות

אמש כי הצוותים עבדו סביב השעון

להתגבר על

קריסות כבלי
מאשימים

נותרו

מנותקת.

אלה

שמחוברים

חברת החשמל שבו
בהנהלת
אתמול את העובדים ב״שביתהאיטלקית״:
״אנו מתנצלים על שלאהצלחנולהחזיר את
אספקת החשמל כסדרה לחלק מתושבי השרון
והמרכז ,אשר חלקם היומעל יממה ללאחשמל.
הנהלת החברה פנתה לבית הדין
לעבודה על
והאשימו

שהושג

מאות

האירועים של

מתח גבוה .עם זאת ,בעקבות

שלשום בלילה

בבית הדין

הוגבר קצב העבודה ונעשה ניוד

של

עובדיםלאזור השרון.
גםלתחזיות מזג האוויר ,שלא התריעו

היהלטענת

מפני סופת הרוחות העזה,
אחורה ואין מישיענה״ ,סיפר יו״ר הוועד
החשמל חלק במחדלהגדול.
אפשר לקלח את
ביישוב ,אבי בן זקן ,״אי
נרות בחשיבהזו סכנת נפשות .בקיצור ,אנחנו הילדים ,אין מיםלשתייה .ברור שגם אי אפשר לרוחות במהירות של  40 50קשר ,אבלבפועל
חסריאונים״ ,סיפרה זוהרית סבךיוםף ,תושבת לשטוף כלים והגנים והמעונות לאיכולים היו אזורים עם רוחות במהירות שלמלמעלה
ממאה קשר .זה נראה היה כמו׳הוריקןקטן׳״,
יכוליםלהתפנות
לפעול ,מכיווןשהילדים לא
השכונה.
סיפר גורם בחברת החשמל.
בשירותים בשל המחסור במים״.
סיפרה כי
קרן ארזי,
תושבת העיר,
״הצפי

חברת

היה

