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 תגובת העותרים להודעות המעדכנות מטעם המשיבים

 מתכבדים העותרים להגיש את תגובתם 17.7.2017התאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום ב .1

רישום התושבים ; )ב( קווי רשת המים (א)להודעות המעדכנות מטעם המשיבים בשני מישורים: 

 ים המשודרגים. וכצרכנים לצורך הפעלת הקו

 רשת המים 

אחת מהן ; העותרים חוזרים ומברכים על שדרוג ארבעת הקווים הראשים ושתי שלוחות  .2

לצד זאת, העותרים  ובימים אלו עובדים על השלוחה בראס שחאדה. הושלמה בראס ח'מיס

לפתור את המצוקה , וכדי לספק את הצורך בשכונותאין בשדרוג הזה מבקשים להדגיש, כי 

ממנה סובלים התושבים, אלא רק לשפר במידה מוגבלת את אספקת המים לשכונות. זאת, 

בהרחבה בתגובת  פורטו הדבריםנוספים וחדשים. הנחת קווי מים  הנדרש הינוהמהלך כיוון ש

 .18.6.2017ובהודעתם האחרונה מיום  6.11.2016העותרים מיום 

" )החלטה הפתרון המוצע על ידי המדינה אינו סוף הדרך, אלא ראשיתהבית המשפט קבע, כי " .3

, שהינה הגורם המקצועי, קבעה ביחס לשדרוג ארבעת 3(. כמו כן המשיבה 19.1.2015מיום 

 5" )סעיף פתרון חלקי... שכלל לא ברור שיש בו בכדי לענות על הצורך, כי מדובר ב "םהקווי

על כן אין להסתפק בשדרוג זה ויש להרחיב את פריסתם (. 22.3.2015מיום  3להודעת המשיבים 

 של הקווים גם לתוך השכונות. 



נוסיף, כי בסוגיית שדרוג קווי המים התגלעו פערים מסוימים בין המידע שהוצג לעותרים לגבי  .4

אופן הביצוע המתוכנן לבין הביצוע בפועל, הן ביחס לעובי הצינורות והן ביחס לאורך הציר 

שעליו הם יונחו. לפער זה צפויה להיות השפעה ישירה על לחץ המים באזור ועל היכולת המעשית 

   בים ליהנות מזרימת מים סבירה. הנושא נמצא כעת בבחינה בין העותרים למשיבים.של תוש

 תהליך רישום התושבים כצרכני מים

התקיימה ישיבה בין  אכן ,12.7.2017בהודעתן האחרונה מיום  2-ו 1כפי שעדכנו המשיבות  .5

מסרו נציגי  בפגישה. 20.7.2017בתאריך לבין נציגי העותרים ובאת כוחם  3-ו 1שיבות המ

. גם קמפיין , לרישום תושבים כצרכני מים, שני במספרן רישום נוסףיקמפיהמשיבות כי ייערך 

שכונות הכלולות בעתירה זו(. ה)שכונה אחת מתוך שלוש  בשכונת ראס ח'מיס זה יתקיים

 . חודשוימשך בתחילת חודש אוגוסט יחל הפרויקט 

סיורים התייעצויות וקיום פיין באמצעות לסייע להצלחת הקמ כמיטב יכולתםיעשו העותרים  .6

 ,הסבר לתושבים אשר פונים אליהם לבירורים. יחד עם זאתמתן ו 3המשיבה נציגי בשטח עם 

להגיע לכלל תושבי שכונת ראס אינם יכולים עותרים כפי שהדגישו העותרים לא אחת בעבר, ה

הליך הרישום דבר את פרסם הרשויות ל תפקידן וחובתן של ח'מיס המונה עשרות אלפים. 

   אופן אפקטיבי ונגיש לכלל התושבים.ב

, ולעותרים תינתן והשלמת העבודות יעדכנו המשיבותבתום תהליך הרישום העותרים יציעו, כי 

 .אפשרות להגיב
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