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 2235/14"צ בג העליון המשפט בבית

 כבית משפט גבוה לצדק  בשבתו

 

 ג'מיל רשאד סנדוקה ואח'

 ואח'  אן סוצ'יועל ידי ב"כ עו"ד 
 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל

 02-6521219פקס: , 02-6521218טל': 

  העותרים

 ג ד  נ

 הרשות הממשלתית למים ולביוב .1
 שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים  .2

 ע"י פרקליטות המדינה
 משרד המשפטים ירושלים 

 026467011, פקס: 02-6466590טל': 
 חברת הגיחון בע"מ  .3

 ע"י ב"כ עו"ד קרמר ו/או עו"ד א. ברנט
  02-6255493פקס:  02-6234258טל: 

 עיריית ירושלים  .4
 ע"י ב"כ עו"ד דן בן טל ו/או עו"ד שירה לוי 

 מהלשכה המשפטית של עיריית ירושלים 
 02-6297330פקס:  02-6297586טל: 

 משטרת ישראל .5

  המשיבים
 

 מטעם המשיביםתגובת העותרים להודעת העדכון 

מתכבדים העותרים להגיש את תגובתם  11.3.2018בהתאם להחלטת בית המשפט מיום  .1

 .27.5.18 מיום)להלן "המשיבים"(  5-ו 2, 1 להודעת המשיבים

להפעלת יישום הפיילוט ל בשלבים ראשוניםעולה, כי המשיבים נמצאים המשיבים מעדכון  .2

צינור המים המשודרג שהונח בחלק העליון של שכונת ראס ח'מיס. הפעלת צינור זה אמורה 

לאפשר אספקת מים לתושבים המתגוררים בחלקים הגבוהים של שכונת ראס ח'מיס, 

  .השכונות הכלולות בעתירה זושהיא אחת מארבע 

כדי בשיתוף העותרים והמנהל הקהילתי  המשיבים שעשוהעותרים מברכים על המאמצים  .3

שי של רישום משהסתיים לפני כחודש הסבב השלילרתום את התושבים להליך הרישום. 

מתווה פעולה מעשי  יקודם, העותרים מקווים כי בקרוב בחלק זה של השכונה צרכני מים

הזרמת המים בקו מצפים בכיליון עיניים לאת הפעלת הצינור. העותרים שיאפשר 

 .  לפני למעלה משנה מההסתיי הנחתו עבודת, אשר המשודרג
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עוד מקווים העותרים, כי ניתן יהיה להרחיב בהקדם את המתווה לשני קווי המים הנוספים  .4

 כבר, האחד בחלק התחתון של ראס ח'מיס והשני בראס שח'אדה. ונחו האשר 

הגם שהמהלכים שעומדים כעת בפני יישום מציבים אתגרים רבים בפני המשיבים ובפני  .5

שיש לקוות שהזרמת המים בצינורות המשודרגים ישפרו את זרם  על אףתושבי השכונות ו

 . ומוגבל בלבד ימדובר בפתרון ראשונחשוב לזכור כי המים לחלק מהתושבים, 

שדרוג ארבעת קווי המים הראשיים הקיימים בשכונות הוגדר על ידי כבוד המשנה לנשיאה  .6

פתרון "כ התייחסה אליו 3( והמשיבה 19.1.2015)החלטה מיום  הדרך ראשיתכרובינשטיין 

מיום  3 הלהודעת המשיב 5" )סעיף ... שכלל לא ברור שיש בו בכדי לענות על הצורךחלקי

ויש של הקווים הקיימים זה חלקי בשדרוג  אין להסתפקברור, אם כן, ש(. 22.3.2015

, אל רחובות הנמצאים את פריסתם של הקווים גם לתוך השכונותבאופן משמעותי להרחיב 

על מנת לתת מענה סביר למצוקת המים ממנה מרחק רב מאד מהקווים המשודרגים, 

  .בשכונות שמעבר לחומהסובלים עשרות אלפי התושבים 

נוכח הצעדים שצפויים המשיבים לנקוט בהקדם לצורך השלמתו של מתווה הפעולה  .7

להודעה(, יבקשו העותרים  22-25, כך על פי הודעתם )סעיפים משודרגלפתיחת קו המים ה

 כי בית המשפט יורה למשיבים לעדכן בתוך זמן קצר על צעדים אלו.

  2018ביוני  10

_______________ 

 "ד, עואן סוצ'יו
 ב"כ העותרים

 

 


