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 ה מ ש י ב י ם

 
 הודעה מעדכנת מטעם המשיבים

 
 5-ו 1-2, מתכבדים המשיבים ות שניתנובהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, ולארכ .1

 להגיש הודעה מטעמם, כדלקמן. "(המשיבים)להלן: "

 

נזכיר  וריבוי ההודעות המעדכנות, בשים לב לחלוף הזמן מאז שהוגשה העתירה דנן, .2

 .ואת תקציר השתלשלות העניינים עד היום את הרקע לדבריםבתמצית 

 

בהספקת המים לתושבי השכונות  2014כזכור, עניינה של העתירה שהוגשה בראשית שנת  .3

ראס ח'מיס, ראס שחאדה, שכונת השלום ומחנה הפליטים שועפט, הנמצאות מצדה 



הפסקות העתירה הוגשה על רקע  "(.שכונות התפרהמזרחי של גדר הביטחון )להלן: "

 .2014במרץ  העות שקדמו להגשתבשבוהחמירו הנטען בעתירה  אשר לפי ,ושיבושים

 

כבר בתגובתה המקדמית, מבלי לחזור על ההתייחסות לטענות הקונקרטיות אז, הרי ש .4

נוכח בנייה ענפה שלא כדין, ו קיימתהואיל ובשכונות התפר הבהירו משיבי המדינה, כי 

איסור לחבר חל , 1965-א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה157הוראתו המפורשת של סעיף 

 .מבנים אלה למים

 

נוכח המגבלות ות קודמות שהוגשו מטעם המשיבים, כפי שפורט בתגובות ובהודעבהמשך, ו .5

לשיפור הספקת המים הוא שנבחר , המתווה שכונות התפרהמשפטיות והפיזיות הקיימות ב

המוזרמים , באופן שיגביר את נפח המים שדרוג חלקי של תשתיות הצנרת הראשית

מכך ישפר את עמידותה בעומס של  ואת לחץ המים בצנרת, וכפועל יוצא לשכונות התפר

כפי שהובהר  המערכת עבור המחוברים לה כדין וכן את נגישותם של התושבים בכלל למים.

אינו כולל את הספקת המים בצינור של חברת הגיחון ישירות לדירות  לא אחת, המתווה

ור הסטטוטורי המפורש ביחס להספקת מים לבתים שנבנו שלא התושבים, בשים לב לאיס

 כדין. 

 

חובת כי לצד המתווה לשיפור הנגישות למים קיימת  ,לצד זאת, הדגישו המשיבים שוב ושוב 

ויש להביא לגביית תשלום בגין המים הנצרכים. הובהר כי הנושא מקבל  עבור המים תשלום

א להגדלת הצריכה ללא תמורה, וככל שלא ביחשיבות, מכיוון ששדרוג התשתיות מ משנה

רב לקדם פתרון בר  ייהיה קוש –תהא אפשרות אפקטיבית לגבות תשלום בגין מים אלה 

קיימא לאורך זמן. מעבר לכך, ברי כי אין מקום לאפשר מצב שבו דווקא מי שגר במבנה 

כב' רת שנבנה מלכתחילה באופן בלתי חוקי, הוא שיהיה זכאי לקבלת מים בחינם )ראו הע

 (.18.2.2016המשנה לנשיאה רובינשטיין בפסקה ג' להחלטה מיום 

 

המשיבים חזרו והבהירו, כי הגם שהמתווה שגובש אינו מביא את הספקת המים לתושבי  

שיש  המרבישכונות התפר לסטנדרט המקובל במבנים שנבנו כדין, הרי שזהו המתווה 

בידיהם להציע כאשר מדובר במבנים שנבנו שלא כדין וכאשר קיימת הוראת חוק מפורשת 

מדובר בפתרון שהוא בבחינת פתרון כלומר, לבתים אלה. ישירה האוסרת אספקת מים 

בלות הפיזיות והמשפטיות הקיימות, שהרי בנסיבות האמורות במקרה שלפנינו, גאפשרי במ

ות סבירה למקורות מים ברמה חובה היא להבטיח נגישת למים, אך היש להבטיח נגישו

איסור על אספקתם במתכונת הרגילה של חיבור מבנים לתשתית )ראו לצד המינימלית 

 (.5.6.2011)פורסם באר"ש,  מסאעד נ' נציב המיםאבו  9535/06והשוו ע"א 

 

כזכור, החובה לקדם גם את סוגיית התשלום מצאה ביטויה גם בהחלטת בית המשפט  

 :19.1.2015הנכבד מיום 

 

כנראה אין דרך לפתרון עניין המים באבחה אחת, ומה שניתן "

לעשות הוא, מחד גיסא, תחילה ללא שיהוי הפעלת הפתרון המוצע 



ידי המדינה, קרי, שדרוג קוים ראשיים; ומאידך -לעת הזאת על

ידי התושבים, ולוא ברף הנמוך שמציבה -גיסא הסדרי תשלום על

 ".את בהקדםהמדינה, ואף ז

  

אף ת הגבייה במקביל לשידרוג הקווים, בית המשפט הנכבד הוסיף והתייחס לסוגי

 .17.7.17ומיום  9.1.17מיום בהחלטותיו המאוחרות יותר 

  

שהתבצעו מטעם המשיבים ובראשות המטה לאורך השנים, עדכנו המשיבים בהתפתחויות  .6

 שכונות התפרלתשתיות המים  שדרוגחלו ביחס לר ש, א"(המל"ל)להלן: " לביטחון לאומי

, מאידך - וביחס לנושא הסדרת רישום הלקוחות ומנגנוני הגבייה והאכיפה ,מחד –

 כדלקמן.

 

קווי מים  הארבע בשנים שחלפושודרגו  ,בשכונות התפר המים תשתיות שדרוגל יחסב

בצנרת, וכתוצאה לאפשר הגברת נפח המים המוזרם לשכונות ולחץ המים על מנת ראשיים 

ראס בשכונת : קו המים שהונח מחוץ לגדר ההפרדה, קו המים מכך גם את הנגישות למים

בהמשך ראס ח'מיס תחתון. בשכונת עליון וקו המים  ראס ח'מיסבשכונת שחאדה, קו מים 

הראשיים  מקווי המיםכשלוחות עורקיים המתפצלים  קווי תשתית ארבעהלכך, הונחו גם 

 לצנרת הראשית נגישותה, לצורך הגברה נוספת של ראס שחאדהבמיס ו'בראס חששודרגו 

חברת הגיחון אף התקינה עודכן בית המשפט כי  2018מאוגוסט בהודעה . בתוך השכונות

  תחנת שאיבה נוספת על קווי המים המוליכים מים לאזור. 

 

אופן בהונח מחוץ לגדר ההפרדה, שהחדש  החלה הזרמת מים בקו המים 1.11.2016ביום 

ה בקו החלה הזרמ 25.6.2018וביום  כמות ולחץ המים לתוך שכונת השלום,שהגביר את 

. בהודעות קודמות שהוגשו מטעם המשיבים הובהר כי מיס עליון'חבראס המים החדש 

ת דלהגמעבר אל הקווים המשודרגים מותנה ברישום התושבים ובנכונותם לשלם עבור 

    המים הנצרכים.היקף 

 

הושקעו מאמצים בחשיבה ורישום התושבים כצרכני מים  הגבייה נושא הסדרתבמישור 

 קודמות.אודותיהם פרטה המדינה בהודעות רבות על , על מתווה גביה מתאים

 

נציגי התושבים והעותרים, לקיים בשכונת ראס ח'מיס  המשך לשיח עםהוחלט, בבין היתר 

קבלת נגישות לפתחים  צורךל כמשתמשים במיםהתושבים לרישום  פיילוטעליון 

כי אין בתחילה עמדו המשיבים על כך . הנצרכים תשלום בעד השימוש במיםהמוסדרים ו

תחילה הסדרת הרישום  ללאהזרים מים בצינור החדש בהיקפים ובלחצים מוגברים מקום ל

מים שבצדה תשלום.  תספקאתסוכל האפשרות לשכן ללא רישום מראש , לצורך גביה

וההסדר כולו  שלוםהתה וילמתווה הגביהיה בכך משום תמריץ שלילי המשיבים הבהירו כי 

מתווה הפיילוט כלל תליית מודעות הקוראות יוזכר, כי . בר קיימאיאפשר פתרון לא 

, ביקורים בבתי התושבים כדי להסביר את מתווה האספקה והתשלום לתושבים להירשם

פתיחת עמדות רישום במרכז לשירותים משולבים ובמרכז כן ו ולעודד רישום לפרויקט



רישום ומספר מבצעי הסברה נערכו בתקופה שחלפה הקהילתי הממוקמים בשכונה. 

מתווה דא עקא שבמישור הרישום, . בעבר כאמור, כפי שפורט בהרחבה בתגובות שהוגשו

במסגרת כי מתווה החיוב שגובש עוד,  יוזכר. תוצאות דלות בלבדכאמור הפיילוט הניב 

חיוב מופחת, שמגלם צריכה  הציעלגבי התושבים שיירשמו כצרכני מים הפיילוט 

בשל העדר לאור המאפיינים המיוחדים של אספקת המים באזור ומינימאלית של משפחה, 

, הוכנו עידוד רישום התושביםלצורך  .אפשרות חוקית ופיזית למדידת צריכה פרטנית

 ההסברהומבצע הרישום מסגרת לדוגמא שניתן יהיה להציג במטיביים נורחשבונות 

, על 25.6.18כאמור, ביום  נפתחלאזור הפיילוט  החדש קו המיםבסופו של דבר,  לתושבים.

, וזאת לצד כצרכנים התושבים רישוםנרשמה התקדמות משמעותית במישור  אף שלא

 .כדי לעודד תושבים נוספים לרישוםתוך ציפייה שיהיה בכך מהפחתת לחץ המים בקו הישן, 

אף בכך לא היה כדי לשנות את תמונת ואולם , אספקת המים בקו הישן הופסקהבהמשך אף 

 243נכון ליום זה עומד מספר הנרשמים באזור הפיילוט על הרישום באזור באופן מספק. 

  נמשכים.עודם יחד עם זאת, המאמצים להביא להצלחת הפיילוט לא חדלו והם בלבד. 

 

זה מכבר לצורך שדרוג נוסף )כמפורט כאן המקום להזכיר, כי שני הקווים הנוספים הונחו 

והמניעה העומדת בפני אספקת מים באמצעותם היא חוסר האפשרות לגבש מתווה לעיל(, 

שיבטיח נגישות למים באמצעותם לצד תשלום עבור המים כחוק, על מנת להבטיח כי ניתן 

יהיה לקיים פתרון זה לאורך זמן. התשתית שהונחה זמינה לשימוש ותוכל לשמש למטרתה 

 מיד עם מציאת הפתרון לנושא זה. 

 

 ,כי לצד כל אלה התקיימו מעת לעת ישיבות במל"ל בשיתוף גורמים רבים ושונים ,נזכיר עוד 

דונו הסוגיות השונות העוסקים בה, במסגרתן נ אשר מלווה את הסוגיה ואת משיבי המדינה

 .והתקבלו הנחיות להמשך פעולה שעל הפרק

 

, 5.1.2021ביום כי  המשיבים, עדכנו 15.1.2021יום האחרונה שהוגשה בבהודעה המעדכנת  .7

כנגד צריכת המים הבלתי  האכיפהלבחינת קידום  ל"לבראשות המנוספת התקיימה ישיבה 

כיווני פעולה שיינקטו לשם קידום הוחלט על . במסגרת הישיבה באזור הפיילוט חוקית

ועידוד תושבי  הסברה המשךוהפסקת השימוש במים ללא תמורה, לצד  החוק אכיפת

 .להירשם לצורך תשלום עבור המים הנצרכיםהפיילוט שכונת 

 

 13.1.21ביום  נמסר מחברת הגיחון לרשות המים,ש המידע כי על פי ,עוד עדכנו המשיבים 

הודעות מטעם הגיחון, בשפה הערבית, עליון נתלו פעם נוספת ברחבי שכונת ראס ח'מיס 

, תוך שהובא למערכת המים החדשההפונות לתושבים ומזמינות אותם להירשם כצרכנים 

בדרך , בין היתר, כי בכוונת המדינה לפעול להפסקת גניבות המים באזורלידיעת התושבים 

נוכח  . בהודעות הגיחון צוין כיכנגד אלו הצורכים מים בלא תשלום אכיפה פליליתשל 

אפשרויות הרישום זמינות בכל טלפון וכן באתר האינטרנט של הגיחון, אתגרי נגיף הקורונה 

 לצד האפשרות להירשם במנהל הקהילתי של עוטף ירושלים בראס ח'מיס.

 



התקיימה פגישה של רשות המים והגיחון עם נציגי  10.1.21כמו כן, עדכנו המשיבים כי ביום  

ט גם בצעדי האכיפה העותרים, במסגרתה הובאה לידיעת העותרים הכוונה לנקו

המתוכננים על ידי המשיבים לצד ניסיון נוסף לעידוד לרישום. נציגי העותרים התבקשו 

להוסיף ולסייע במאמץ להגדלת מספר הנרשמים לתשלום עבור המים הנצרכים. עוד הובהר 

פעם נוספת על ידי גורמי המשיבים, כי בלא קידום היבטי הרישום והתשלום בשכונת 

יהיה ניתן להתקדם עם פתיחת יתר הקווים המשודרגים בשאר האזורים הפיילוט, לא 

 בשלב זה.

 

 העדכון הנוכחי

 

ביצעה ת ישראל כי בהמשך להודעה שנמסרה בנדון, משטרכעת יבקשו המשיבים לעדכן  .8

מי שלא נרשמו ביחס למיס, 'פעולות חקירה בהקשר של גניבות המים בשכונת ראס ח

, אך למתווה שעומד לרשות התושבים כמפורט בהודעות הקודמותכצרכנים בהתאם 

מטופל על ידי משטרת ישראל בליווי  הנושא. לכאורה ממשיכים לצרוך מים שלא כדין

 .)פלילי( פרקליטות מחוז ירושלים

 

, מצורף 19.4.2021מיום סטטוס תיק החקירה בעניין גניבת מים במחנה פליטים שועאפט, 
 .1מש/ומסומן 

 

חברת של ווח ידהעל פי בצד האמור, כפי שצוין בהודעות קודמות שהוגשו מטעם המשיבים,  .9

באזור עלתה באופן צריכת המים במקביל לשיפור תשתית אספקת המים,  ,הגיחון

צרכני המים תוך גרימת נזקים כספיים כבדים ועלויות המושתתות על , משמעותי

עולה כי בשלב זה לא לרשות המים, של חברת הגיחון  נייםכדע מדיווחים. הנורמטיביים

נרשמה התקדמות ברישום צרכנים נוספים בהתאם למתווה. למעשה, מאז ההודעה 

מבצע ההסברה הנוסף שהתקיים, לאחר ו, 2021בחודש ינואר שהוגשה המעדכנת הקודמת 

  בלבד בחברת הגיחון.  אחדנרשם צרכן מים נוסף 

 

ת ישיבחודשיים הקרובים בעתידה להתקיים בשלב זה, בהמשך לבחינת צעדי האכיפה,  .10

עם יתר גורמי המשיבים לשם בחינת מצב הדברים ודרכי פעולה  מל"לבראשות ה סטטוס

 לקידום העניין. נוספות 

 

 המשיבים עמדת

 

 האחרונות השניםבמהלך כפי שפורט בהרחבה לעיל, וכפי שעדכנו המשיבים מעת לעת,  .11

וזאת , אזורב לשדרוג חלקי של תשתיות הצנרת הראשיתלקידום המתווה פעלו המשיבים 

. את נפח המים המוזרמים לשכונות ואת לחץ המים בצנרת על מנת שניתן יהיה להגדיל

במסגרתו שודרגו קווי מים ראס ח'מיס נערך פיילוט בשכונת  ,שנבחרבמסגרת המתווה 

. לצד זאת, קיימו ואליה, תוך מתן אפשרות לתושבים לצרוך מיםראשיים בשכונה 

נרשמה היענות  מנגד, .מים רשם כצרכנייהתושבים להעידוד המשיבים פעולות רבות ל



כתוצאה עלתה  , וכפועל יוצא, צריכת המיםלרישום כצרכני מים םתושביהמטעם מועטה 

, תוך השתת הוא מזערי –ואילו התשלום שנגבה כנגדה  מהשדרוג שבוצע בתשתיות המים,

חשבונות המים של עלויות משמעותיות על משק המים, המתגלגלות דרך תעריפי המים ל

לצד הניסיון לרתום את התושבים והעותרים בהקשר זה, יתר הצרכנים במשק המים. 

החלה משטרת ישראל לעודד רישום ותשלום בגין המים הנצרכים לשם הצלחת המתווה, 

ך מים ללא תשלום, וזאת על אף שהועמדה צוראכיפה ביחס למי שלצורך פעולות בנקיטת 

פעולות לו אפשרות להירשם כצרכן בתאגיד הגיחון ולצרוך מים בתשלום נורמטיבי. 

החקירה שבוצעו ותוצריהן במישור האכיפה הפלילית, כמו גם השפעתן על נושא הרישום 

 תיוודענה רק בהמשך. 

 

 . חודשיים הקרוביםצפויה להתקיים ב ל"לכאמור, ישיבת סטטוס נוספת במ

 

, לשיטת המשיבים, בשים לב להתפתחויות ולשינויים שחלו מאז בנקודת הזמן הנוכחית .12

שיבושים שהיו באותה עת והביאו להרעה , עת הוגשה על רקע 2014הגשת העתירה בשנת 

 תאינה אקטואליהתשתית העובדתית סבורים המשיבים כי  ברמת הנגישות למים בשכונות,

צורת הנגישות ומידת הנגישות אפשרויות העומדות לתושבים ביחס לבוכן חל שינוי  ,עוד

לאור  .כמפורט באריכות לעילשחלקן מומשו וחלקן יוכלו להיות ממומשות בהמשך,  ,למים

 . במתכונת שבה הוגשה מקום להותירה תלויה ועומדת, לא כל שכן זאת, ספק אם יש

 

במישור המשפטי, כפי שהבהירו המשיבים כבר בשלבים מוקדמים של ההליך, יש מניעה 

 המשיבים קידמו מתווה. חוקית לחבר את המבנים למים כפי שביקשו העותרים מלכתחילה

תלוי בשיתוף הפעולה של  כי המשך התהליך והבהירו, הנגישות למיםלשיפור  חלופי

מכל מקום, גם אם הסוגיה לא באה אל  התושבים ובתשלום תמורת המים הנצרכים.

היותו של לא ברור מה התועלת בהמשך  ה במישורים השונים,פתרונה, ונדרשת המשך פעול

, בהיותו נשען על תשתית עובדתית שאינה ההליך הנוכחי תלוי ועומד במתכונתו הנוכחית

   . רלוונטית עוד
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