בבית המשפט העליון
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
העותרים:

בג"ץ 2235/14

ג'מיל רשאד סנדוקה ואח'
ע"י ב"כ עוה"ד אן סוצ'יו ו/או דן יקיר ואח'
מהאגודה לזכויות האזרח בישראל
רח' פייר קינג  ,33ירושלים  ,9153102ת.ד53262 .
טל'  , 02-6521218פקס02-6521219 :
נגד

המשיבים:

 .1הרשות הממשלתית למים ולביוב
 .2שר התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים
ע"י מחלקת הבג"צים ,פרקליטות המדינה ,משרד המשפטים ,ירושלים.
טל'  02-6466686פקס 02-6467011
 .3חברת הגיחון בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אביב ברנט ,משרד קרמר שפירא
טלפון 02-6234258 :פקס02-6255493 :
 .4עיריית ירושלים
ע"י ב"כ עו"ד דן בן טל ואח'
מאגף היועץ המשפטי ,עיריית ירושלים
טל' 02-6297586 :פקס02-6296377 :

תגובת העותרים להודעות המעדכנות מטעם המשיבים
בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  ,14.6.16מתכבדים העותרים להגיש את תגובתם
להודעות המעדכנות מטעם המשיבים  1ו 2-והמשיבה  3מיום  2.6.16ומטעם המשיבה  3מיום
:9.6.16
 .1עתירה זו הוגשה לפני למעלה משנתיים עקב מצוקת מים קשה ממנה סובלים כ80,000 -
תושבים המתגוררים בשכונות הירושלמיות שמעבר לחומת ההפרדה (ראס ח'מיס ,ראס
שחאדה ,שכונת השלום ומחנה הפליטים שועפאט .להלן" :השכונות") .מהודעות העדכון של
המשיבים וכן מפגישות שהתקיימו בין המשיבים לעותרים בחודשים האחרונים ,עולה ,כי
המשיבים אכן משקיעים מאמצים כנים לשיפור המצב .יש לברך על ההתקדמות שחלה בשטח
בחודש האחרון עם שדרוג שני צינורות ראשיים ,אולם ,למרבה הצער ,מדובר בהתקדמות
חלקית ואיטית ,כפי שיפורט להלן.
 .2בהחלטתו מיום  16.2.16העיר בית המשפט כי "באופן קונקרטי ,עסקינן עתה בהבטחה ובתקוה
כי באפריל הקרוב יוחל בהנחת ארבעה קוים מרכזיים שישדרגו את הצנרת הקיימת ויוסיפו
לחץ מים" .נזכיר ,כי כבר לפני שנה וחצי ,בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום  19.1.15נקבע ,כי
על המשיבים להתחיל באופן מיידי בשדרוג ארבעת הקווים הראשיים ,אותו פתרון חלקי ובלתי
מספק אשר גובש על ידי המשיבים כפתרון ראשוני לבעיה" :כנראה אין דרך לפתרון עניין המים
באבחה אחת ,ומה שניתן לעשות הוא ,מחד גיסא ,תחילה ללא שיהוי הפעלת הפתרון המוצע
לעת הזאת על-ידי המדינה ,קרי שדרוג קוים ראשיים; ומאידך גיסא הסדר תשלום על-ידי
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התושבים ,ולו ברף הנמוך שמציבה המדינה ,ואף זאת בהקדם ".בית המשפט אף הדגיש כי "אנו
יוצאים מהנחה כי ניתן להתחיל בעבודות היסוד בהקשר זה מידית( ".ההדגשות הוספו).
 .3שנה וחצי חלפו מאז ,וכעת מתברר כי שניים מהקווים המהווים בפועל את הקווים הארוכים
והמשמעותיים ביותר (הקו שעולה מהכביש הראשי לשכונת ראס חמיס והקו שעולה מהכביש
הראשי לשכונת ראס שחאדה) לא קיבלו אישורי משטרה והיתרי חפירה .מהודעות המשיבים
אין צפי או לוח זמנים לביצוע הקווים הנותרים.
 .4נראה כי למשיבים לא אצה הדרך במציאת פתרון למצוקה הקשה ממנה סובלים תושבי
השכונות הירושלמיות ,וזאת למרות שקיימת הסכמה בקרב כלל המשיבים ,כי תשתית המים
הקיימת בשכונות אלה מספיקה לכל היותר לכ 20% -מהתושבים וכי בלי הרחבה של תשתית
המים באזור ,ימשיכו תושבי השכונות לסבול ממחסור כרוני במים.
 .5נזכיר ,כי התוכנית העומדת על הפרק לשדרוג ארבעה קווי מים קיימים לא צפויה לפתור את
המצוקה ממנה סובלים התושבים ,אלא רק לשפר במעט את אספקת המים לשכונות וזאת
מכיוון שהיא אינה כוללת הנחת קווי מים נוספים אלא רק שדרוג של ארבעה קווים קיימים.
המשיבה  ,3שהינה הגורם המקצועי בשטח ,קבעה כי מדובר ב"פתרון חלקי ...שכלל לא ברור
שיש בו בכדי לענות על הצורך" (סעיף  5להודעת המשיבה  3מיום  .)22.3.15מומחה מטעם
העותרים קבע כי מדובר ב"טיפה בים" (סעיף  17לחוות הדעת שהוגשה ביום  )10.5.15ובית
המשפט הנכבד קבע כי "הפתרון המוצע על-ידי המדינה אינו סוף הדרך .אלא ראשיתה".
(החלטה מיום  .)19.1.15אלא שאפילו הפתרון המינורי שמוצע על ידי המשיבים מבוצע באופן
חלקי בלבד ובקצב איטי מהצפוי.
 .6העותרים מברכים על הודעת המשיבים בעניין בחינת האפשרות לשדרוג חלק מקווי המים
האחרים של חברת הגיחון הקיימים בשטח וכן לפריסת מספר קווי תשתית נוספים באזור שבו
לא קיימת מערכת כזו .אלא שגם כאן אין כל התחייבות ללוח זמנים לביצוע הבדיקות הדרושות.
 .7מבלי לחזור ולפרט בפני בית המשפט הנכבד את מצוקות חיי היום יום של התושבים שצורכים
כמויות מים נמוכות מהמינימום הדרוש להם ,ללא וודאות אספקה ובדרך לא דרך ,נציין רק כי
בחודשים האחרונים סובלים רבים מהתושבים ,במיוחד בשכונת ראס שחאדה ,מניתוקי מים
ממושכים .כך ,למשל ,ביום  18.5.16פנתה ב"כ העותרים למשיבים בהודעה דחופה בעקבות
דיווח על הפסקת מים מוחלטת של למעלה משבוע לכ 15-בניינים בשכונת ראס שחאדה
(הגובלים בשכונת דאחיית א-סלאם) .מדובר בבניינים הממוקמים באיזור גבוה של השכונה
ואשר סובלים מהפסקות מים תכופות אולם בשנים האחרונות הם לא סבלו מהפסקה ארוכה
כל כך .ביום  ,23.5.16משלא ארע שינוי במצב בשטח ,פנתה שוב ב"כ העותרים למשיבים .לאחר
מספר ימים מפניה זו ,חזר זרם המים החלש לשכונה .במשך שבועיים חיו כמאה תושבים כמעט
ללא מים ,בני משפחה עברו להתגורר אצל קרוביהם בשכונות אחרות ,תושבים קנו מיכלי מים
מכפרים בגדה וילדים ומבוגרים סחבו דליי מים משכנים וקרובי משפחה.
פניות העותרים למשיבים מיום  18.5.16ומיום  23.5.16מצ"ב.
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 .8במישור הגבייה ,מבקשים העותרים לעדכן את בית המשפט ,כי הם משקיעים מאמצים גדולים
בניסיון לסייע למשיבים בגיבוש מתווה מוסכם לגביה .העותרים ובאי כוחם נפגשו בחודשים
האחרונים מספר פעמים עם נציגים ופעילים בשכונות ,ובכלל זה המוכתרים ונציגי המשפחות
הגדולות ,על מנת לדון יחד בפתרונות אפשריים .כמו כן ,נערכו מספר פגישות עם המשיבים
בעניין זה ונערך תהליך משמעותי של בירור החסמים והאלטרנטיבות האפשריות.
 .9יש להדגיש כי מדובר במשימה קשה ומורכבת נוכח היקף האוכלוסיה האדיר והיעדר הנהגה
יחידה ובעלת סמכויות .למרות זאת ,קיימת ,למיטב התרשמותנו ,נכונות רבה בקרב התושבים
לשלם בעבור אספקת מים סדירה וראויה .חשוב להבין ,כי כל עוד אספקת המים בפועל רחוקה
מלענות על הצרכים הבסיסיים ביותר של התושבים ,והם נאלצים לשלם עלויות חודשיות
גבוהות עבור החשמל הדרוש לשאיבת המים (במרבית המבנים בשכונות מופעלות משאבות מים
אשר ממלאות מיכלים לאגירת מים) ,קיים קושי בשכנוע התושבים להיענות למתווה גבייה.
 .10לאור האמור לעיל ,העותרים מצפים בכיליון עיניים להזרמת המים בקווים המשודרגים,
שעבודתם עומדת להסתיים בשבועות הקרובים .יודגש ,כי הפעלתם של הקווים המשודרגים,
ובמיוחד הקו שהונח מחוץ לחומה ואשר אמור להגביר את זרם המים לשכונת ראס שחאדה
ודאחיית א-סלאם הסובלות מניתוקי מים תכופים בתקופה האחרונה ,אינה תלויה במנגנון
הגביה שנמצא עדיין בדיונים ,וגם לא בקבלת האישורים על שני הקווים הנוספים .נוכח
המצוקה היומיומית הקשה ממנה סובלים עשרות אלפי תושבים ,וודאי שיש לעשות שימוש
מיידי בכל צינור משודרג ,אף אם מדובר בשיפור נקודתי וחלקי ביותר.
 .11נוכח ההתקדמות החלקית ביותר מצד המשיבים ולאור המצוקה הנמשכת בשטח ,אשר צפויה
אף להחמיר בימות הקיץ ,מבקשים העותרים כי המשיבים ישובו ויעדכנו את בית המשפט
בעוד  45יום.
 .12עוד מבקשים העותרים ,כי בית המשפט הנכבד יוציא מלפניו צו על תנאי כמבוקש בעתירה.

 20ביוני 2016
_____________
אן סוצ'יו ,עו"ד
ב"כ העותרים
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