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 "האגודה לזכויות האזרח בישראל" -חי -עו"ד שרונה אליהו
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התייחסות  -קידוחי מים פלסטינים בגדה המערבית  -חופש המידע  תבקש: הנדון

 מנהא"ז איו"ש
 0240.42012: פנייתך מתאריך

                                                               

 להלן התייחסות מנהא"ז איו"ש: 4הריני לאשר קבלת פנייתך בנושא שבנדון .9

JWC 4-נדרש לאישור ה ,מכל סוג ,כל פרויקט מים ,1140142012-עד ה: לפנייתך 1סעיף   4א

כי רק פרויקטים בעלי  ,לאחר חתימה על הסכם חידוש פעילות הועדה בתאריך הנ"ל, עודכן

קדיחת בארות  –4 בנוגע לקידוחים JWC-השפעה על האקוויפר נדרשים לאישור ה

נדרשות  ן הבארותחדשות/חליפיות, שדרוג בארות וכל פעולה המגבירה את ההפקה מ

 JWC4 -לאישור ה

רשויות המים הישראלית והפלסטינית4 כל גורם רשאי להגיש באמצעותן : לפנייתך 2סעיף  4ב

 ולשיקולן להעלות הבקשה לוועדה4

על פי הסכמי הביניים, כל פעולה המשפיעה על האקויפר נדרשת לאישור : לפנייתך 3סעיף  4ג

חדשות, חליפיות והעמקת בארות ועדת המים המשותפת זאת לרבות קדיחת בארות 

 קיימות4 

הפנייה לוועדה עבור באר פלסטינית תתבצע באמצעות רשות המים הפלסטינית ועבור באר 

 ישראלית ע"י רשות המים הישראלית4

את ההליכים הסטטוטוריים הנדרשים מומלץ לקדם לאחר אישור ועדת המים המשותפת 

וזאת כיון שועדת המים המשותפת עשויה לפסול את המיקום משיקולים הידרולוגיים 

 ואחרים4 

אישור הועדה המשותפת אינו פוטר מפנייה על ידי המבקש אל המינהל האזרחי4 על המבקש 

 ל באופן ישיר אל קמ"ט מים4להגיש את הבקשה לצו ולהיתר א
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 להלן האישורים הנדרשים מהמבקש מעבר לאישור הועדה המשותפת:

על פי דיני האזור, כל פעולת הקדיחה של בארות חדשות טעונה צו מהממונה על ענייני 

המים4 הקדיחה תהיה פטורה מהיתר לשכת התכנון במידה והגוף המבצע הינו רשות 

 ציבורית או מי מטעמה4

הבאר4 על מרכיבים אלו יחול   ההיתר התכנוני אינו חל על מרכיבי בינוי במתחםהפטור מ

 חוק התכנון והבנייה4

בנוסף על הרישוי התכנוני, נדרש רישיון לצורך הפקת המים4 רישיון ההפקה ניתן ע"י קמ"ט 

 מים לכל מפיקי המים עד להסכמי הביניים4 

 : בשני המקרים לא קיים הבדל4לפנייתך 1-ו .סעיף  4ד

 הפרוצדורה הינה כפי שפורט בסעיף ג' לעיל4 :לפנייתך 6סעיף  4ה

על פי הסכמי הביניים, כל פעולה המשפיעה על האקויפר נדרשת לאישור : לפנייתך 2סעיף  4ו

ועדת המים המשותפת זאת לרבות קדיחת בארות חדשות, חליפיות והעמקת בארות 

 קיימות4 

באמצעות רשות המים הפלסטינית ועבור באר הפנייה לוועדה עבור באר פלסטינית תתבצע 

 ישראלית ע"י רשות המים הישראלית4

שואבת את סמכותה מהסכמי הביניים ומבוססת על הסכמת רשות המים  JWC-החלטת ה

 הפלסטינית והישראלית, לרבות היבטים הידרולוגיים, הקצאות מים ופיתוח אזורי4 

מרכיבים של בינוי, הבקשה צריכה , כיון שהקידוח מכיל JWC-לאחר שהמיקום נקבע ב

להגיע לאישור סטטוטורי )מקומי או מחוזי( ונבחנת בדומה לכל הליך סטטוטורי על כל 

דרישותיו אחר )כולל הסדרת המקרקעין( ללא הבדל זהות המגיש אשר נבחנת ע"י לשכת 

 לפי הצורך4  –התכנון במנהא"ז או הועדות המקומיות 

קרקעית נדרשת הוצאת צו קמ"ט -התקנת התשתית התתנוסף על כך, לשם ביצוע הקדח ו

-מים שנבחנת ככל עבודת מטה לצו קמ"ט מים ע"י קמ"ט מים4 במידה והמיקום שאושר ב

JWC  אינו בעל היתכנות סטאטוטוריות, יש לקבל אישורJWC  חדש למיקום חדש4 על כן

 יש להצטייד בחלופות4

 )גם ישראלים גם פלס'(4לא יאושרו תשתיות מים עבור מבנים בלתי חוקיים 

 הבדל4 : לא קייםלפנייתך 8סעיף  4ז

 :לפנייתך 9סעיף  4ח

 מעקב אחר בקשות שהוגשו4 בידי המנהא"זאין  (א)9
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 4אושר קידוח בחיזמא – 2010 ( בשנתב)9

 4אושר קידוח בג'נזור – 2011 בשנת        

-להחלטת הכמפורט בצו קמ"ט מים שניתן לקידוח ובהתאם ההגבלות שהוצבו הינן  (ג)9

JWC  4בעניינו 

 מעקב כזה4 בידי המנהא"זאין  :לפנייתך 10סעיף  4ט

 JWC-הקריטריון הראשוני הינו אישור ה לעיל, 2 כפי שפורט בסעיף : לפנייתך 11סעיף 

שכולל בתוכו את ההסכמה שבין רשויות המים וכן ההיבט המקצועי ההידרולוגי4 מעבר 

לכך, בכל הנוגע למנהא"ז, הבקשה צריכה לעמוד בקריטריונים הסטטוטוריים המקובלים 

 באיו"ש4

4 אין פרוצדורה JWC-קמ"ט מים בוחן את הבקשות על פי החלטות ה  :לפנייתך 12סעיף  4י

 מוסדרת כתובה4

 13קידוחים, על כל סוגיהם,  28ננקטו הליכי בב"ח כנגד  2010משנת  :פנייתךל 13סעיף  4יא

 בחברון4 1-בג'נין ו 10בבקעת הירדן, 

 ע"י יח' הפיקוח4 להלן פילוח לפי שנים: 6נהרסו באופן עצמי ו 1-קידוחים נהרסו, כ 11     

 20114הריסה אחת, ע"י יח' הפיקוח : 

 2012: 4הריסה אחת, ע"י יח' הפיקוח 

 2011 :2  ,ע"י יח' הפיקוח4 .-באופן עצמי ו 3הריסות 

 2016 :2 4הריסות, באופן עצמי 

קידוח אחד נמצא בהליך בג"ץ, קידוח אחד בעתירה שנמחקה, וקידוח אחד נוסף אשר התיק 

 בעניינו נסגר4

 תיקי הבב"ח הנותרים בנושא קידוחי מים4  .1טרם מומשו צווי ההריסה העומדים מול 

 לידיעתך4 .4

 בברכה,  

 

 
 
 

 העתק:
 'ארמ'

 רע''ן אזרחי
 קמ''ט מים


