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 הודעה מעדכנת מטעם המשיבים
 

 
המתווה כי "( המשיבים, עדכנו משיבי המדינה )להלן: "1.10.20כנת מיום בהודעה המעד .1

מיס, שכלל המשך הפרסום והעידוד לרישום התושבים 'להשלמת הפיילוט בשכונת ראס ח

יצא לפועל, כפי  ,סגירת הקו הישןו מתן אפשרות לצרוך מים מהקו החדש ,כצרכנים

. עוד עדכנו ואין מוזרמים בו עוד מים קו המים הישן סגרנ מהלך זה במסגרת .שסוכם

במהלך חודש אוגוסט נרשמו הנמסר מחברת הגיחון לרשות המים,  על פי המשיבים כי

לצד זאת, . 2018צרכנים הרשומים משנת  112-צרכנים חדשים, נוסף על כ 130לפיילוט 

פן ועלתה בא באזורצריכת המים במקביל לשיפור תשתית אספקת המים, נמסר כי 

עוד צוין בעדכון . , כך שנמשך הגידול בהפסדים הכספיים של חברת הגיחוןמשמעותי

מהגיחון, כי אותרו שני מקרים של התחברות לקו החדש ללא מדידה וללא רישום של 

לא נרשמו לפיילוט גם בשלב זה תחום הפיילוט שב צרכניםוישנם בניינים ו צרכנים

 .  וצורכים מים בדרך לא ברורה



 

מקוונת בראשות  ישיבה התקיימהעדכנו המשיבים כי , 15.11.20במסגרת בקשתם מיום  .2

הוחלט על המשך כיווני פעולה בתחום האכיפה ובתחום , ומצב הדבריםלבחינת  המל"ל

העותרים. כמו כן נציגי של גורמי המשיבים עם ישיבה תואמה , כי עדכנועוד  ההסברה.

 .15.12.20ולעדכן עד ליום  לשובהתבקש 

 

 

גורמי  התקיימה הישיבה האמורה של 22.11.20ביום כי  ,, עדכנו המשיבים15.12.20ביום  .3

פרק זמן נוסף על מנת לגבש את עמדתם ביחס  המשיבים עם נציגי העותרים, והתבקש

 לעתירה לאור מצב הדברים הנוכחי, כפי שתואר בהודעות האחרונות. 

 

רמי המשיבים התקיימה ישיבה נוספת של גו 5.1.21כעת יבקשו המשיבים לעדכן כי ביום  .4

. במהלך הבלתי חוקיתמים ה צריכתבראשות המל"ל לבחינת קידום האכיפה כנגד 

והפסקת  אכיפת החוק שיינקטו לשם קידוםהישיבה, הוחלט על כמה כיווני פעולה 

להירשם  עידוד תושבי ראס ח'מיסולצד המשך הסברה  השימוש במים ללא תמורה,

    לצורך תשלום עבור המים הנצרכים.

 

 

ברחבי שכונת  פעם נוספת נתלו 13.1.21ביום לפי הנמסר לרשות המים מתאגיד הגיחון,  .5

ומזמינות אותם  הפונות לתושבים ,שפה הערביתב מטעם הגיחון, ראס ח'מיס הודעות

כי נוכח אתגרי נגיף בהודעות הגיחון, להירשם כצרכנים למערכת המים החדשה. כן צוין 

, לצד פון וכן באתר האינטרנט של הגיחוןהרישום זמינות בכל טלהקורונה, אפשרויות 

במסגרת יודגש, האפשרות להירשם במנהל הקהילתי של עוטף ירושלים בראס ח'מיס. 

להפסקת גניבות לפעול  המדינהכי בכוונת עוד, הובא לידיעת התושבים  הודעות אלה

הצורכים מים בלא אכיפה פלילית כנגד אלו בדרך של  עשות כן גם המים באזור ול

 .תשלום

 

 .1מש/צילום הפנייה לתושבי ראס ח'מיס בשפה הערבית ובשפה העברית מצורף ומסומן  

 

. כמו כן, התקיימה ישיבת עבודה בין הרשות המים הגיחון ומשטרת ישראל, בהמשך לכך .6

עם נציגי העותרים, במסגרתה רשות המים והגיחון של  התקיימה פגישה 10.1.21ביום 

 צעדי האכיפה המתוכננים על ידי המשיביםהכוונה לנקוט גם בלידיעת העותרים  ההובא

להוסיף ולסייע במאמץ התבקשו נציגי העותרים  .לצד ניסיון נוסף לעידוד לרישום

על ידי פעם נוספת . עוד הובהר לתשלום עבור המים הנצרכים להגדלת מספר הנרשמים

גורמי המשיבים, כי בלא קידום היבטי הרישום והתשלום בשכונת הפיילוט, לא יהיה ניתן 

 . להתקדם עם פתיחת יתר הקווים המשודרגים בשאר האזורים בשלב זה

 

 



ויעדכנו בדבר המשך הפעולה ככל שבית המשפט הנכבד יראה לנכון, ישובו המשיבים  .7

 ימים או במועד אחר שייקבע.  60תוך  המתוכנן,במתווה 

 

 ' בשבט תשפ"אב היום,  

 2021בינואר  15  
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