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 /332241צ "בג                  בבית המשפט העליון

 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

 ' מיל רשאד סנדוקה ואח'ג :העותרים
 'ואח או דן יקיר/יו ו'אן סוצד "כ עוה"י ב"ע  

 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל 
 13939. ד.ת, 2513519ירושלים , 33פייר קינג ' רח  
 19-3195952: פקס,  19-3195956' טל  
 

 נ ג ד    

 

 הרשות הממשלתית למים ולביוב. 1 :המשיבים
 האנרגיה והמים , שר התשתיות הלאומיות. 3  
 .ירושלים, משרד המשפטים, פרקליטות המדינה ,צים"י מחלקת הבג"ע  

 19-3837155פקס  19-3833363' טל
 מ "חברת הגיחון בע. 2  
 שפיראמשרד קרמר , ד אביב ברנט"כ עו"י ב"ע  
 19-3911823: פקס 19-3938916: טלפון  
 עיריית ירושלים. /  
 ' ד דן בן טל ואח"כ עו"י ב"ע  
 עיריית ירושלים ,מאגף היועץ המשפטי  
 19-3923377: פקס 19-3927163: 'טל  
 

 מטעם העותרים הודעת עדכון

בשבועות האחרונים העותרים מבקשים לעדכן את בית המשפט הנכבד וכן את המשיבים בכך ש .5

חשש פ שועפאט ולהתריע מפני .הוחמר המחסור במים בשכונות הירושלמיות שמעבר למחסום מ

 . ם הקרוביםבחודשי להתרחש שעלולחמור משבר ל

חלק ממחנה ב לחלוטיןהופסק זרם המים  95.3.51ועד ליום ראשון  56.3.51מיום חמישי , לדוגמה, כך .9

מבירור שערכנו . בעקבות פיצוץ שארע בצינור מים (המחנהבחלק התחתון של )הפליטים שופעאט 

נותק זרם המים  99.3.51ביום , כמו כן. כי התושבים אספו כסף ותיקנו בעצמם את הצינור, עלה

ללא כל , 91:11ועד לשעה שעות הצהריים שכונת ראס שחאדה החל מ העליון של חלקלחלוטין ב

 . התראה או הסבר

דן עשרות אלפי תושבים לחיים , הרמדאןחודש חד בתקופה זו של ובמיו, המחסור האקוטי במים .3

ככל שצריכת המים תגבר בחודשי הקיץ , כמו כן. ולפגיעה חמורה בזכויות היסוד שלהם נסבליםבלתי 

 . האחרונותבשנים מספר פעמים כפי שארע  ,צפוי המחסור במים להחמיר

בהעדר זרם מים . של שריפות ,חלילה, המחסור במים מסכן את חיי התושבים במקרה, זאת ועוד .8

למלא את מיכל המים בתוך ולצוות החירום השכונתי אין כל אפשרות לכבאית אש , מספק בצינורות

למועצה מקומית  ,במקרה של שריפה הכבאית צריכה לנסוע אל מחוץ לשכונות, בפועל. השכונות

 . ם ולחזורלמלא שם מי ,(תחת אחריות הרשות הפלסטיניתהנמצאת ) הסמוכה ענתא
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, אשר מוכרת למשיבים היטב, שבמתן מענה למצוקת המים בשכונות והדחיפות החשיבות לאור .1

. הראשיים הצינורות ארבעת של השדרוג בביצוע העיכוביםמתקשים העותרים להבין את פשר 

 שצורף 2.3.51 מיום הגיחון ל"מנכ מכתב) 9-5 המשיבים לתגובת שצורפה הגיחון חברת מתשובת

 של המפורט התכנון את 3112 בפברואר כבר סיימה החברה כי, עולה( המשיבים לתגובת 9/מש כנספח

 זמן משיביםל ונדרש הפרויקט בביצוע מיידי באופן להתחיל ניתן לא מדוע ברור לא משכך .הפרויקט

 . ביצועו ביחל בטרם ,(53.7.51 ליום עד) התכנון השלמת לצורך נוסף

 שיהוי ללא תחילה" להתחיל יש כי, 52.5.51 מיום בהחלטתו כבר קבע הנכבד המשפט בית כי, יוזכר .3

 זה בהקשר היסוד בעבודות להתחיל ניתן כי מהנחה יוצאים אנו" וכי" ראשיים קוים שדרוג[ב...]

, הנתונים שהובאו לעילכי עד כה טרם התחילו פעולות כלשהן בשטח ולאור , למותר לציין". מידית

נבקש מבית המשפט לקבוע מועדים מוקדמים יותר לעדכון מצד , לכך אי. עובדה זו מטרידה ביותר

 .המשיבים על התקדמות הפעולות להנחת התשתיות

כי הסוגיה דורשת , 95.3.51בהחלטתו מיום בית המשפט הנכבד עמדת אנו מברכים על , זאת ועוד .7

נוכח דחיפות . המועצה לביטחון לאומיפתרון רחב וכולל ומכבדים את הצעתו לערב בדיונים את 

לעדכונים מצד המשיבים גם  לקבוע לוחות זמנים קרוביםנבקש מבית המשפט , הטיפול בסוגיה

  .בעניין זה

 

 3112ביוני 28 

_____________ 

 ד "עו,  יו'אן סוצ

 כ העותרים    "ב                                                                                                                                     

 

 

 

 


