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 ףוחד

 2022בינואר   20

 ולכבוד  לכבוד

 מר חיים גבאי מר משה ליאון

 מנכ''ל חברת הגיחון בע''מ  ראש עיריית ירושלים

 שלום רב,

 בכפר עקב ומציאת פתרונות דחופים לימי הגשם הקרבים   הצפות נזקיתיקון   הנדון:

בימי  , שוב,שכונת כפר עקבהתמודדו תושבי עמן הקשות ההצפות  בעקבות בדחיפותפונים אליכם  אנו

לאלתר פעולות ניקוז, לתקן את באזור , והנזק הכבד אשר נגרם להם, בדרישה לבצע הגשם האחרונים

תחילת פתרונות חירום לקראת גל הגשמים הנוסף הצפוי כבר בהתשתיות והדרכים שניזוקו ולמצוא 

הזנחתם הקשה והמתמשכת של התושבים, אשר חורף אחר חורף נאלצים להתמודד עם שבוע הבא. ה

עמם לבוא בתים מוצפים, מכוניות שטבעו והיעדרות ממקומות העבודה ומוסדות הלימוד, מחייבת אף 

 . הםשנגרמו לפיצוי בשל הנזקים בדברים בדבר 

 נעמוד על הדברים בפירוט: 

חלקים מכפר ו , הפכובראשית השבוע הנוכחישעבר בסוף השבוע הגשמים שהומטרו בעקבות  .1

עקב, שכונה בצפון ירושלים אשר מעבר לחומת ההפרדה, לשלולית אחת גדולה. הרשתות 

קרקע. מכוניות צפות ומים עומדים בגובה ניכר מעל פני ההמתעדות החברתיות נמלאו בתמונות 

לא אשר  אלפים מתושבי השכונה. קריסת מערכת הניקוז,הושבתו חייהם של  כתוצאה מכך

הצפת הרחובות, הביאה לשופצה זה עידן ועידנים, וההפרדה הלקויה בינה לבין מערכת הביוב, 

באופן שגרם סיכון בריאותי ממשי הדרכים, חנויות ובתים במי גשם מעורבים במי ביוב, 

עד שמישהו "נזק כבד לרכושם )ניר חסון  וחוללה וללימודים ם להגיע לעבוד, מנע מהלתושבים

 (.6.1.2022 ,הארץ ,"ימות לא יעשו כלום: בכפר עקב במזרח ירושלים כל גשם הופך להצפה

 תושבי של הקשה הזנחתםמלמדות, שוב, על , אלה, אשר חוזרות על עצמן בכל חורף תמונות .2

של מערכת  , הדורש טיפול דחוף,והמיושן הרעוע מצבן. ההפרדה לחומת מעבר החיים ירושלים

 אלה. שנים ארוכות הגיחון ולחברת לעירייהבכפר עקב מוכר וידוע  והתשתיות, הביוב ניקוזה

 ולתהליךהמואץ , לקצב הבנייה באוכלוסייה לגידול מתאימות אינן הןו מזה שנים וחודשלא 

לאלה חוברים ליקויים במערכת התברואה ופינוי האשפה, כך . השכונה עוברתש המהיר העיור

 .והקשו עוד יותר על הניקוז שהנוזל העכור סחף עמו ערימות זבל ופסולת שפוזרו לכל עבר

https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-1.10542648
https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-1.10542648
https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-1.10542648
https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-1.10542648
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: בורות יותרבהיקף משמעותי בתושבי כפר עקב המתגוררים באזור שהוצף מדווחים על נזקים  .3

שעות אחר ברכוש רב נפגם. מכוניות ניזוקו קשה ומבני ציבור הוצפו, בתים ונפערו בכבישים, 

הצמוד לגדר ההפרדה  ,אזור אשר הוצףהגיע מפלס המים ב, 16.1.2022הצהריים של יום ראשון, 

. , ופגע במאות דירותויותר וחצישל מטר  לגובהממזרח ולשדה התעופה הנטוש ממערב, 

ורחוב  אלמעהד, אוסמה בן אלחארתהשבהם נגרמו הנזקים הקשים ביותר הם הרחובות 

לנטוש  צוחלקם אף נאלו, אשר תושביהם נאלצו להתבצר בבתיהם עד אשר כלו המים, סמירמיס

 ניזוק.שולחפש דיור חלופי עד לסיום הטיפול בדירות שהוצפו וברכוש  יהםתאת ב

תיהם למוקד העירוני ולאגף התחזוקה והתברואה בעירייה, כי פניו משיחות עם תושבים למדנו .4

 ,העולים על גדותיהם ,לשליחת "ביובית" שתשאב את המים מבורות הניקוז הסתומיםבבקשות 

כך גם פנייתם למכבי אש, בבקשה שיסייעו  .לא נענו ,איסוף הפסולת והזבל שסתמו פתחי ביובול

מהשכונה הוצפו לחלוטין, לא טרח כל גורם מהלך יומיים בהם חלקים בחילוץ מהדירות. ב

 והתושבים הופקרו לגורלם.  ,ולספק פתרונות לכפרהגיע מטעם העירייה או חברת הגיחון ל

 כך מתארים את הדברים תושבי הרחובות אשר הוצפו: .5

ה מלא החצר מאחורי הביתראינו ש, 16.1.22, "ביום ראשון  :ב אל מעהדברחו מתגורר, א"שנ

וחששנו שהבית הצד הקדמי  גם לצד התפשטה ההצפה בהמשך במים כמעט עד לגובה החלונות. 

מי הגשמים והביוב הסירחון שגורמים  בכל חורף בשש השנים האחרונות.שקורה כפי כולו יוצף, 

הוא כבד, ומציף את הבית והשכונה כולה זמן רב לאחר  ועולים על גדותיהםשמתערבבים 

שהדרך אליו הייתה מאחר הלכו לבית הספר הילדים לא עוקבים ם הימיובישהמים נספגים. 

של כל תושבי כלי הרכב אנחנו לא הלכנו לעבודה כי ומוצפת ומלאה בורות ושלוליות עמוקות, 

, גם כשנגמרו אף אחד מטעם העירייה לא הגיע לעזורגם החשמל הופסק.  .הרחוב טבעו

התקשרנו לעירייה פעמים התבקע, ומסוכן עכשיו לנהוג בהם. . האספלט ברחובות הגשמים

עמוד בשכונה כדי לעזור בשאיבת המים ובניקיון, ביקשנו שיביאו ביובית שתשיבואו רבות כדי 

 . "אבל לא היה מענה ולא הגיעו לסייע לנו, הלהתמודד עם מצבי חירום כאל

. וזה קשה מאוד לגדר ההפרדהאנחנו גרים קרוב " :ברחוב אוסמה אל חריסה מתגורר, "מא

ביום  .המערכת לא עומדת בעומסכך ש ,ופתחי הניקוז מועטים המים מצטברים במהירות

הרכב שלי הוצף אצליח. מאוד הבנתי שלא אבל מהר  ,ע בבוקרבבשעה שלעבודה יצאתי ראשןן 

עכשיו מנו. ברוח מנאלצתי לצאת וללא נדלק, ומפלס המים בתוכו עלה במהירות עד ש ,מים

 למכשירי חשמ .כולל לבית שלי ,נכנסו גם לבתיםטונפים מים מצריך להחליף לו מנוע. 

 .מסגד בשכונה הוצף וניזוק מאודגם ההתקלקלו, הספות והמזרונים ספוגים מים ומסריחים. 

לשפר את  ,הכביש לעבוד על  ולכיםה –סיפור האותו מהעירייה את שנה אנחנו שומעים  כל

 , וכלום לא קורה".ביובהניקוז ומערכת ה להפריד את מערכת, הניקוז
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המים הגיעו  ,ביום ראשון בבוקר הרחוב היה מוצף" :חריסהאוסמה אל  ברחובמתגורר , "לה

היינו נצורים במשך כל היום. הרכב שלי עדיין מהבית, של המכוניות. לא יכולנו לצאת לגגות עד 

במוסך כי המנוע שלו הלך והביטוח אינו מכסה נזקים כאלה. נגרם נזק גם לבית שלנו ולחצר. 

תקלף מהם. יהיה הבית החיצוניים ספוגים במים והטיח מממקומו, קירות נעקר הריצוף בחצר 

 . "שך החורףלנו קשה מאוד לתקן את זה ואני חושש מאוד ממה שיקרה בהמ

 ירושלים תעירייהזנחתם ארוכת השנים של תושבי כפר עקב חותרת תחת חובתם החוקית של  .6

היתר  ביןובטיחותם של תושבי העיר ורכושם,  שלומםללדאוג  הגיחוןהעירוני  המים תאגידו

מעגן את  פקודת העיריותל (2) 235סעיף באמצעות טיפול בתשתיות ובמערכות הביוב והניקוז. 

לפקודה  236-235 סעיפים ;"לדאוג ל"ניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט עירייהחובת ה

 לרבות ,ובניינים תשתיות ,של רחובות והבטוח הנאות תכנונםעל  לפקחמחייבים את הרשות 

מוסדות התכנון  .(לפקודה 242(3) סעיף) של מערכות ביוב וניקוז ןוהסדרת ןתחזוקת באמצעות

 והבנייה התכנון בחוק הקבועים המנחים לעקרונות בהתאם לפעול מחויביםהמקומיים 

תנאי מחייה נאותים מבחינת בטיחות,  שתאפשר עירונית''ע תב קביעת ם, ובה1965-התשכ''ה

קובע את אחריות התאגיד לספק , 2001-מים וביוב, תשס"א יחוק תאגיד .םנוחות ומניעת מפגעי

העירייה וחברת  ולכל אלה חדללתושבים שירות נאות, ללא הפליה, בתחום המים והביוב. 

 הגיחון.

אחריותן של רשויות מקומיות להצפות לסוגיית  לא אחת המשפט העליון נדרש ביתנזכיר, כי  .7

"כוח בגדר אינן ו ,ומפתיעהכי הצפות חורף אינן תופעה חריגה זה מכבר וקבע  ,נזקי הצפהלו

התרשלותן של כי  ,בית המשפטעוד קבע . ולהיערך אליואירוע שניתן וצריך לצפות אלא עליון" 

 2906/01ע"א  ר' למשל:וי )לקבלת פיצ זכותעשויה להקים לניזוקים לחורף ערכות יהרשויות בה

בוודאי לא נסתר  (.(25.05.2006)פסק דין מיום  ית חיפה נ' מנורה חברה לביטוח בע"מיעיר

שינויי האקלים המובילים לאירועי מזג אויר קיצוניים ולירידת מהעירייה ומחברת הגיחון כי 

מגבירים את הסיכון להצפות ומחמירים את הנזקים  ,משקעים רבים בתוך פרקי זמן קצרים

ההגנה מפני נזקי הנגרמים כתוצאה מהם )ראו: דו''ח מבקר המדינה על השלטון המקומי: 

 פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים דוח מיוחד:; (6.202130.) טפונותיש

(26.10.2021)) . 

אך העירייה  ,מדי שנהבכפר עקב  חוזרות על עצמן, מסכנות חיים, הצפות נרחבותנשוב ונדגיש:  .8

, מדיווחים בתקשורת עניין התשתיות הלקויותממשיכה להתעלם מפניות חוזרות ונשנות אליה ב

 "הצפות קשות בשכונה המוזנחת בירושלים: "לא מגיע לנו לחיות ככהחיים גולדיטש  )ר' למשל:

YNET (6.11.2020 נורית יוחנן ;)" תפנו לעירייה שלכם": תושבי מזרח ירושלים פנו לעירייה

 2.2.2021פניית האגודה לזכויות האזרח מיום , כמו גם מ5.112020 ,כאן ",ונדחו – עקב ההצפות

 למכתב זה. ירושלים, המצורפת בעניין תשתיות לקויות במזרח 

http://www.nevo.co.il/law/74255/235.2
http://www.nevo.co.il/law/74255/235.2
http://www.nevo.co.il/law/74255
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2021/Shilton/2021-Shilton-502-Floods-Hagana.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2021/Shilton/2021-Shilton-502-Floods-Hagana.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7357-3.aspx
https://www.ynet.co.il/news/article/SJVXjkmFP
https://www.ynet.co.il/news/article/SJVXjkmFP
https://www.ynet.co.il/news/article/SJVXjkmFP
https://www.kan.org.il/item/?itemid=79508
https://www.kan.org.il/item/?itemid=79508
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 זאת ההשקעה בתשתיותולמרות שכונת כפר עקב היא הגדולה בשכונות העיר, לסיום נוסיף כי  .9

)אחמד ה פועלת באינה ועיריית ירושלים כמעט , ובשטחה ובשירותים לתושביה בטלה בשישים

)מכון ירושלים  מחקר תשתית והערכה ,ירושלים השכונות הערביות במזרח - כפר עקב ,אסמר

התנהלות זו, וההתעלמות ממצוקת התושבים ומחובותיה אשר בדין,  ((.2018למחקרי מדיניות )

גם במצבי חירום, קיצוניות אף יחסית להזנחתן המתמשכת של שכונות מזרח ירושלים. 

ולפעול  אנו סבורות כי יש לראות את אירועי השבוע האחרון בחומרה יתרהבנסיבות אלה, 

 .נמרצות על מנת שלא יישנו

תדאג לפתרונות דחופים לאלתר בכפר עקב, לעיל, אנו מצפים כי העירייה תתייצב  לנוכח האמור .10

הישנות מחזות זוועה צעדים הנדרשים למניעת כל הבלפני פרוץ גל הגשם הבא, ובהמשך תנקוט 

לבוא כמו גם , 21-למאה ה בשכונה ת הניקוז והביובומערכן והתאמתן של הרחבתאלה, לרבות 

זנחת להם בגין ה ים שנגרמונזקפיצוי לתושבים בשל הבדברים עם תושבי השכונה בדבר 

 התשתיות בשכונה.

, גם אם אלה וםבמקרי חירתושבים העירייה למענים שמציעה העוד נבקש, כי ישופרו לאלתר  .11

באחריותם בעלי תפקידים שמינוי : ים בשכונות המופקרות אשר מעבר לחומת ההפרדהרמתגור

תושבים, זמינים לליצור מענים הצפות בזמן התהוותן ותקלות הנגרמות בלפתור וביכולתם 

 היתר בין, בערביתהתושבים,  לידיעת הביאל יש זה מידעלרבות פינויים מדירות שהוצפו. 

 ובאמצעות המרכזים הקהילתיים. העירייה באתר פרסומו באמצעות

 שקול את המשך צעדינו.נודה לתשובתכם הדחופה על מנת ל

 ,בברכהכבוד רב וב

 
 טל חסין, עו"ד דרעות שאער, עו"

 עתק: עו"ד אלי מלכה, היועץ המשפטי, עיריית ירושליםה
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