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, שהיו בהמשך לפגישה , לאחר שפניותינו הקודמותבבקשה לפי חוק חופש המידעאנו פונות  .1

 לא זכו למענה מלא. ,ם לנציגינוכיגן נציבי

מכתבנו עיקריה הועלו על הכתב במסגרת ש ,27.12.12בפגישה שנערכה במשרדכם ביום  .2

רבנים  – ושומרי משפט האזרחנמסר לנציגות האגודה לזכויות  ,בסימוכיןש 1.1.2013מיום 

ח וסיבמנהל האזרחי לנ, התקיימה עבודת מטה 2012נכון לסוף שנת זכויות אדם, כי מען ל

ת בורות מים בגדה המערבית ולהכשרה ישיפשטו ויקלו על הליך קבלת היתרים לבני תקנות

  .בדיעבד של בורות שהוקמו ללא היתר

 כפי שנמסרה לנו באותה הפגישה, עמדת יועמ"ש איו"שנועדה לשקף את  עבודת המטה  .3

עוד נמסר באותה פגישה, כי שיפוץ של  .אין להשאיר תושבים ללא כל מקור מיםלפיה 

 אינו דורש היתר., לרבות ניקויים ואטימתם במכסה, בורות מים עתיקים

, ביקשנו להתעדכן בהתקדמות עבודת המטה לניסוח 9.4.2013במכתבנו שבסימוכין מיום  .4

התקנות בסוגיית תכנון בורות המים ולקבל עמדתכם ביחס לשיתוף האגודה לזכויות 

, לגבי עבודת המטה נו כל עדכוןעד היום לא קיבלהאזרח ושומרי משפט בעבודת המטה. 

-תשובתכם מיום ה .הארגונים בדיונים ביחס לבקשתנו לשיתוףלא התייחסות אף 

 כללה התייחסות פרטנית לרשימת בורות מים עתיקים שלהם הוצא צו, ותו לא. 1.6.2013

אופן נוגעת ללכל מענה עד היום,  העלנו באותה הפניה, ואף היא לא זכתהסוגיה נוספת ש .5

 בפנייתנו בעניין הבהרנו כי ,. להזכירךי הפסקת עבודה והריסה לבורות מיםצוו המצאת

ובעליהם אינם פוקדים  ישובממקום מטבעם, ממוקמים לעיתים במרחק מה  ,בורות המים

אינה מהווה  על שפתו של הבור או הריסה הנחת צו הפסקת עבודה אותם באופן יומיומי.

 המצאה לידי בעליו, במובנה על פי הדין. 

התחייבו הגורמים הרלוונטים  27.12.12כי בפגישה מיום  עוד, בהזדמנות זו נבקש להזכיר .6

בדבר כמות צווי הפסקת העבודה, צווי הריסה סופיים  נתונים למסור לנציגות הארגונים

אלה לא נמסרו עד גם  נות.השנים האחרו שבעומימוש צווי הריסה ביחס לבורות מים ב

 .היום

תשובותיכם ללא מענה מיום פנייתנו בעניינים שפורטו לעיל, נבקש בשל משך הזמן שחלף  .7

 :ללא דיחוילשאלות הבאות 
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, אנא העבירו כןאם  הכשרת בורות מים?ללתכנון ובנוגע האם תוקנו תקנות או נהלים  .א

 לידינו את העתקי הנהלים או התקנות וכן דאגו לפרסמם באתרכם. 

עבודת לברר מה סטטוס נבקש אם טרם נסתיימה עבודת המטה לתקנון בורות המים,  .ב

 ולקבל עמדתכם ביחס לשיתוף האגודה לזכויות האזרח ושומרי משפט המטה

 .בדיונים

 ?לבורות מיםצווי הפסקת עבודה וצווי הריסה  המצאת אופןהאם שונו ההנחיות לגבי  .ג

באם שונו ההנחיות, אנא העבירו אלינו העתק ההנחיות החדשות. באם לא שונו 

אנא הבהירו מה עושה יחידת הפיקוח כדי לעמוד בהוראות החוק ולהביא ההנחיות, 

  לידיעתם של בעלי הבורות את עצם הוצאת הצו ואת תוכנו. 

ריסה הצווי ה וכמות צווי הפסקת העבודהבדבר כמות הנתונים אנא העבירו לידינו את  .ד

 Cבורות, בארות, בריכות אגירה וכד' בשטח  -לכל מקורות מים שהוצאו סופייםה

נבקש לדעת כמה מתוך צווי ההריסה  .בהתאם להתחייבותכם ,2005החל משנת 

 מומשו.

מים מקורות לההריסה הפסקת עבודה וצווי וי ורשימת צנוסף על אלו נבקש לקבל את  .ה

בשבע השנים האחרונות  כולל מיקום מקור המים, מועד מסירה,  Cבשטחי  שנמסרו

 ., והאם מומשואופן מסירה, האם נבדק קיומו של מקור מים אלטרנטיבי

 ,נכנס הקריטריון לפיו אין להשאיר אוכלוסיה ללא מקור מים נבקש מענה לשאלה כיצד .ו

 .ומימושו עבודה, צו הריסהם שבהוצאת צו הפסקת לשיקולי

 

, 29.3.14, שנכנסה לתוקפה ביום 1999-)ב( לתקנות חופש המידע תשנ"ט6להזכירכם, לפי תקנה 

עמותות הפועלות לקידום מטרה ציבורית, ובהן האגודה לזכויות האזרח, פטורות מאגרת בקשת 

 חופש מידע.

 מיום קבלת הבקשה.יום  30לענות לבקשה תוך  כםעלילהזכיר כי על פי חוק בקשך נ

 נודה לקבלת התשובות בהקדם האפשרי. 

 

 ברכה,ב
 

 , עו"ד אביטל שרון     , עו"דרוני פלי
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