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 תגובת העותרים להודעות המעדכנות מטעם המשיבים

ולבקשה לשינוי מועד ההגשה, מתכבדים העותרים  9.1.2017התאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום ב .1

 להגיש את תגובתם להודעות המעדכנות מטעם המשיבים. 

בהפסקה של בשיבושים ועקב משבר מים קשה, שהתבטא  שלוש שניםלמעלה מעתירה זו הוגשה לפני  .2

תושבים המתגוררים בשכונות הירושלמיות שמעבר לחומת ההפרדה )ראס  80,000-אספקת המים לכ

ח'מיס, ראס שחאדה, שכונת השלום ומחנה הפליטים שועפאט. להלן: "השכונות"(. המשיבים מסכימים 

, נובעים מכך מאז ומצוקת המים הנמשכת בשעתו כי הפסקת אספקת המים לשכונות אלהכולם, 

מהודעות  שתשתית המים הקיימת בשכונות לקויה ואינה מתאימה לסיפוק צרכי המים של התושבים.

יש לברך על העדכון של המשיבים עולה שהמשיבים אכן משקיעים מאמצים להביא לשיפור המצב. 

למרבה מלבד לאחד, אולם  טרם הופעלו אשר ,עם שדרוג הקווים הראשיםההתקדמות שחלה בשטח 

בהרחבה בתגובת העותרים  פורטו הדברים הצער אין בכך כדי לספק את הצורך האמתי בשכונות. 

 .(6.11.2016יום לתגובת העותרים מ 5,10,12,13,14,16סעיפים  ו)רא 6.11.2016האחרונה מיום 

 



 שלוחותדרוג הקווים הראשים והוספת ש

בתוך  חדשה גדולה יותר צנרת תוכנית לשדרוג ארבעת הקווים הראשים כמעט הושלמה בהצבתה .3

 הצבת השלוחות החדשותפועל על  3עובד הקבלן מטעם המשיבה  , וכיוםוקו אחד מחוץ לחומה  השכונות

 . בראס שחאדהלהרחבת השלוחות בראס ח'מיס וטרם החלה העבודה 

לפתור את המצוקה ממנה סובלים התושבים, אלא רק לשפר המשיבים בתוכנית  איןכי נשוב ונדגיש,  .4

 כיוון שהיא אינה כוללת הנחת קווי מים נוספים ,זאת .במידה מוגבלת את אספקת המים לשכונות

. אורכם של הקווים שהתחייבו שתי השלוחות החדשות(מ)לבד  רק שדרוג של ארבעה קווים קיימים אאל

מים שקיימים בשכונות אלו,  ימתוך שלושה קילומטרים של קוועל כקילומטר בים לשדרג עומד המשי

זאת אף על פי שחוות דעת המומחה שהוגשה לבית המשפט קבעה, כי היקף צינורות המים הנדרשים ו

 הק"מ בהתחשב בגודל השטח והאוכלוסיי 30על מנת להבטיח אספקת מים סבירה וסדירה עומד על 

 (.  10.5.2015ה ביום לחוות הדעת שהוגש 5)סעיף 

" )החלטה מיום הפתרון המוצע על ידי המדינה אינו סוף הדרך, אלא ראשיתהכי " ,משפט קבעהבית  .5

, כי מדובר םהקווישהינה הגורם המקצועי, קבעה ביחס לשדרוג ארבעת  ,3(. כמו כן המשיבה 19.1.2015

מיום  3להודעת המשיבים  5)סעיף " פתרון חלקי... שכלל לא ברור שיש בו בכדי לענות על הצורךב "

 קווים גם לתוך השכונות. הזה ויש להרחיב את פריסתם של בשידרוג . על כן אין להסתפק (22.3.2015

 הליך רישום התושבים כצרכני מים

בקמפיין לרישום תושבים  3 ההמשיבהחלה הרחבת הקווים הראשים בשכונות לעבודות העם סיום  .5

זמן קצר, לווה בסתירות ובלבול משך נערך להוא  : מספר פגמיםבשל לא צלח ההליך  כצרכני מים.

, המפורטים בתצהירו להלן נפרט את הכשלים בחוסר תיאום בין הרשויות.ותושבים, שנמסר לבמידע 

 :, המצורף לתגובה זו4 עותרשל ה

חבלי הינתן ב .25.5.2017עד יום , בלבד ימים עשרהנמשך ו 14.5.2017יום ב החלהליך הרישום  .א

, ועל רקע הכאוס השורר בשכונות, המשמעות כזהשסדר גודל בפרויקט של הצפויים לידה ה

להירשם  ולעידודםמספקת להגברת המודעות אצל התושבים לא ניתנה אורכה  היא כי

 כצרכנים. 

 מחסוםתוך ב "מרכז שירות משולב"קמפיין הרישום החל עם פתיחתה של תחנה משטרה ב .ב

באותו מתחם ובחדרים צמודים . הפקידים שטיפלו ברישום הושבו שועפאטמחנה פליטים 

הנגשת שירות הרישום בקרב של הינה  ביםישל המש םכוונתעיקר אמנם . לתחנת המשטרה

שאינה זוכה לאמון התושבים  ,עם פתיחת  תחנת המשטרה –אולם התזמון  ,התושבים

רתיעה תושבים מלהגיע מתחם הבאותו עם המשטרה המשותפת בה יוהיש  –ומרתיעה אותם 

 למקום. 



לתושבים, זרעו בלבול רב בקרב שהועברו שטיפלה ברישום, והמסרים  3המשיבה לות ופע .ג

 הרתיעו אותם מלהירשם:והתושבים 

 שלטתחילה פורסם  - לא היה ברור איזו שכונה נדרשת לבצע את הרישום .1

הינו אך ורק  ו נכתב שהרישוםתבכותר .במחסום עם ההודעה על תחילת הקמפיין

כי  שלטלתושבי ראס ח'מיס. כמה ימים לאחר מכן הוסף בכתב יד על אותו 

הרישום הוא גם לתושבי ראס שח'אדה. מספר ימים לאחר מכן, חזרו בהם 

 הפקידים ואמרו שהרישום הינו אך ורק לשכונת ראס ח'מיס.

 מודלל , כדיהחתומה מטהיחד עם  4-ו 1עותר מספר  ביום הראשון לרישום ניגש .2

, מסרו 3ם מטעם המשיבה ופקידי הרישאת כלל הפרטים על הליך הרישום. 

בראס  אך ורק לבניינים הצמודים לקווי המים החדשיםשהרישום בשלב זה הוא 

 וממנצילום מפה אשר נתלה מאחוריהם, הצביעו על הם ח'מיס ובראס שחאדה. 

 לשלושה אזורים:  והמים בראס ח'מיס ובראס שחאדה חולק וישקוניתן ללמוד 

A ,B  ו-C לא נכללו שעל תושביהם להירשם הצמודים אליהם ומוספרו הבניינים .

 בתים מחוץ לטווח שסומן. 

בבתים שהינם  בראס ח'מיס חולקו פלייריםאף על פי כן, עם תחילת הרישום  .3

, היינו לא בצמוד לקו הראשי החדש, אלא בבתים מחוץ לטווח המסמן במפה

  . הדברים גרמו לבלבול נוסף בקרב התושביםהמרוחקים ממנו. 

עוד התברר בשיחות עם הפקידים, כי הגיחון מבקש שמכל בניין יירשם אדם אחד  .4

, והוא אדם אחד יישא בחובות המים של בניין שלםבשם כל דיירי הבניין. כלומר, 

יצטרך להתמודד עם החובות של כל הדיירים. מדובר בבניינים גבוהים מרובי 

רור, כי הדבר הרתיע רבים מלהגיע ולהירשם, כי אין אדם שמעוניין לשאת דירות. ב

 בחשבון המים עבור כל שכניו. 

התנהלות זו מטעם המשיבים בלבלה את התושבים, והרתיעה רבים מלבוא ולהירשם. משנודע לחתומה  .6

גב' תמי  ,סמנכ"לית רשות המיםל 15.5.2017פנתה ביום  ,בקרב התושבים יעהתמטה על הסרבול והר

ולא כולל את שכונת  שהרישום אמור להתבצע בשלב זה אך ורק לתושבי ראס ח'מיס אשר הבהירהשור, 

זאת בניגוד  ,בניינים המסומנים במפהאת הכל השכונה ולא רק אמור לכלול את וכי הוא , ראס שחאדה

 חוסר תיאוםשנו . עלה שי4-ו 1ים מסרו לחתומה מטה ולעותר 3מוחלט למה שפקידי הרישום של משיבה 

בעקבות השיחה ביקשה גב'  בלבול בקרב התושבים.למה שגרם  ,בין המשיבים ביחס להליך הרישום

 . בהןלהבהיר את הסתירות ולטפל  3שור מהמשיבה  

את לבקשתם וזה הראה  להם  ,1עותר התיאמו פקידי חברת הגיחון סיור בשטח עם  זאתבעקבות  .7

. בהמשך לכך חולקו פליירים 3דעת המשיבה ל לרשום את דייריהםהבניינים המסומנים במפה, שיש 



 בבניינים אלה. עוד נתבקשו הפקידים להבהיר, שיש מספר אפשרויות לתשלום: התקנת מונה מים אישי

 חיוב דייר אחד עבור כל הבניין. או , במשפחה נפשותה, או חיוב לפי מספר לכל דירה

ברשת  אף פרסם 1העותר  .תהליך הרישוםהצלחת לסייע ל כן,, אם ניסו םובאת כוח 4 -ו 1 יםהעותר  .8

 אל והודעה על הרישום. בעקבות הפרסום הגיע ,של השכונות םהמקומייבדפים  ,החברתית פייסבוק

רות נוכח ההתנהלות המבלבלת של התושבים, אשר ביקשו לקבל הבפניות רבות של  4-ו 1 יםעותרה

אלו  בפונים ללכת ולהירשם. אולם, ורי, והפצבידיהםעלה ככל שרו יהסב 4-ו 1 יםעותרה .3המשיבה 

ם ןתפקידם של תושב אחד או מספר תושבים לבצע את ואין ביכולת היו הימים האחרונים לרישוםכבר 

מטעם הרשויות  תחת הסברה אפקטיבית ומושקעת ,רשויות בהסברה נגישה וברורה לתושביםהשל 

ובכך , ברישום ה הקצרה שנותרה לא אפשרה להמשיךהתקופ. והגורמים המקצועיים האמונים על כך

 .ומנטום שאיפשר לעוד תושבים לבצע את הרישוםמפוספס 

 'א ומסומן ב"מצ 4 העותר של תצהירו

 ב'תצלום המפה עם הסימונים שהוצגה במשרדי הרישום מצ"ב ומסומן 

 'ג ומסומן ב"מצ פייסבוק החברתית ברשת פרסום תצלום

קצרה שהוקדשה לכך, הואולם בשל התקופה בימים האחרונים של הרישום, הליקויים תוקנו אם כן,  .9

והרישום התושבים רבים הורתעו ואי הסדרים  , המסרים הסותריםהבלבולמיקום הגורמים הרושמים, 

ושינויים  ,מצידן של הרשויותוחריפה נכשל. יש לזכור, כי מדובר במי שהתרגלו להזנחה רבת ששנים 

  . ם הרשויותדרמטיים שכאלה מחייבים מהלכי הסברה אפקטיבית מטע

 מים ואי סדרים בזרימה לשכונות יניתוק

 בשכונות בימים אלה. מצב אספקת המיםנבקש להביא לידיעת בית המשפט הנכבד את סיום בטרם  .10

התושבים. בנקודות  צריכת המים שלגברה חום ת הומידבועלייה  28.5.2017-ב תחילת חודש רמדאןמאז  .11

לאור חומרת המצב פנתה  . 2.6.2017ביום שישי,  הופסקה זרימת המים כליל מסוימות בתוך השכונות

הדחופה לתיקון המצב. לאחר פניה  ןלמעורבותבקשה ב 3-ו 1למשיבות  5.6.2017 החתומה מטה בתאריך

נקודות אותן לכיום  יםיעמגבשלוש השכונות מסביב למחנה הפליטים המים  .זרם המים זו השתפר מעט

את וימלא הפעלת משאבות כדי שזרם המים יצליח להגיע עד לבתים ויש צורך ב ים בשבוע בלבדיפעמ

 . מיכל המים

 ד' ומסומן ב"מצ 5.6.2017 מיום העותרים פניית העתק

ככל  לא נמצאה תקלה בשום מקטע בצנרת הראשית." נמסר: 6.6.2017מיום  בת רשות המיםובתש .12

 .".ויר החם ופרופיל הצריכות ברמדאן יוצרים עומס על המערכת, שמביא לירידת לחציםומזג האהנראה 

 'המצ"ב ומסומן  6.6.2017מיום  1משיבה  תשובת העתק



 סיכום

שלוש שנים לאחר הגשת העתירה והתושבים עודם סובלים מניתוקי מים קשים עם הגעת הקיץ, שבשנים  .13

האחרונות חל בו גם חודש רמדאן. מצוקת המים היא קשה והסבל לתושבים רב. הדברים נותנים משנה 

 תוקף לצורך במתן פתרון מקיף מעבר לשדרוג ארבעת הקווים הראשים, שהרי אפילו מקום בו שודרג

 קו המים, כמו בשכונת השלום, עדיין ישנם בימים אלו קשיים בזרימת מים לחלק מהבתים בשכונה. 

חובתם של השיבים לספק לתושבים כמויות מים המתאימות לשינויים הדמוגרפיים המתרחשים בשטח.  .14

המשיבים ידעו על הגידול החד במספר התושבים בשכונות מזה שנים רבות ולמרות זאת הניחו להם 

מהתושבים בשכונות. המשבר הוא תולדה  20%-"להסתדר" עם תשתית מים שמספיקה לכל היותר לכ

 חה המתמשכת ועצימת העיניים של הרשויות. של ההזנ

לפתור את המצוקה ממנה סובלים  ושתי השלוחות כשלעצמןשל ארבעת הקווים אין בתוכנית השדרוג  .15

וזאת כיוון שהיא אינה כוללת  ,התושבים, אלא רק לשפר במידה מוגבלת את אספקת המים לשכונות

 .שעומדים בצורך הנחת קווי מים נוספים

ים חלה חובה לנקוט אמצעים דחופים בה בזכות למים כזכות יסוד היא שעל המשימשמעה של ההכר .16

כדי לממש את הזכות. הגברת נפח המים המוזרמים לשכונות באמצעות שדרוג ארבעת הצינורות 

 יש להפעיל, ו, המהווה פתרון חלקי בלבד למצוקההראשיים המזרימים מים לשכונות הינו צעד חיוני

 ות האפשרית.במהיר את הקווים הללו

כי בית המשפט יורה למשיבים לחזור ולבחון פתרון ממשי ארוך טווח למצוקת המים יבקשו העותרים  .17

 מעבר לשדרוג של הקווים הראשים. שיכלול הנחת קווי מים נוספים בשכונות 

יורה למשיבים לקיים תהליך רישום נוסף, לתקופת זמן בית המשפט הנכבד כי   ,העותריםעוד יבקשו  .18

פעולות הסברה אפקטיביות ונגישות לתושבים, אשר תלווה ב)בת מספר שבועות לפחות(,   הארוכה די

 הרישום.הליך פירוט כל המידע טרם תחילת שתכלולנה 

 

 

18.6.2017  

 

________________ 

 נסרין עליאן, עו"ד

 ב"כ העותרים














