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 טל ו/או שירה לוי מהלשכה המשפטית של עיריית ירושלים-ע"י עו"ד דן בן

 02-6297330; פקס': 02-6297586טל': 

 םיבישמה  משטרת ישראל .5

  תגובה מטעם העותרים

, העותרים מתכבדים בזאת להגיש 26.5.2021-ו 15.2.2021התאם להחלטת בית המשפט מהימים ב

 , כדלקמן:4.5.2021מיום  5-ו 2-1המעדכנת של המשיבים  האת תגובתם להודע

 הירושלמיות של העתירה בבקשת העותרים לספק מים בצורה סדירה לשכונות עניינה .1

ומחנה הפליטים  שכונת השלום ,ראס חמיס, ראס שחאדה)ההפרדה  חומתלשמעבר 

 שועפאט. להלן: "השכונות"(. 

עקב מצוקת מים קשה  כשבע שניםנזכיר כבר בראשית הדברים, כי עתירה זו הוגשה לפני  .2

ררים בשכונות אלו. מצוקה זו הפוגעת ותושבים ירושלים המתג 80,000-ממנה סובלים כ

נובעת מכך שתשתית המים הקיימת בשכונות לכבוד ולבריאות בזכויות היסוד של התושבים 

לקויה ואינה מתאימה לסיפוק צרכי המים של התושבים. תשתית המים הקיימת מספיקה 

על עובדות בשכונות כיום. מהאוכלוסייה הקיימת  20%-לכל היותר לאוכלוסיה שגודלה כ

 .אלה אין עוררין

מצוקת המים הינה רק ביטוי אחד למחדלן המתמשך של רשויות המדינה נוסיף ונזכיר, כי  .3

אין בשכונות מחדל זה מתבטא בהפקרת התושבים בכל תחומי החיים: בשכונות הללו. 

הרשויות  אין אכיפת חוק. המדיניות בה נוקטותותכנון, אין אספקת שירותים חיוניים 

והתנערות מאחריות. את מוחלטת הישראליות משך שנים היא מדיניות של התעלמות 

 במציאות בלתי אפשרית:מצויים אשר  ה הכבד של ההזנחה משלמים התושבים,מחיר



נטען כי לא ניתן לחברם וכתוצאה מכך בהעדר תכנון, הם מתגוררים בבתים ללא היתרים 

, מיםלמצוא בעצמם פתרונות לם, הם נאלצים היות שלא ניתן לחיות ללא מילמים. 

 . בתשתית מאולתרת, ישנה ולא מספקת ומשתמשים

ומרבית התושבים  התקדמות קטנה מאד בשטח, עד היום חלה הזמן הרב שעברלמרות  .4

נותרו בדיוק במצב שהיו לפני שבע שנים: זרם מים חלש ביותר, הפסקות מים בשכונות 

 ירת מים במיכלים על גגות הבתים ועוד. תכופות, שימוש במשאבות מים, אג

מדיניות ההזנחה בה נוקטות הרשויות לא השתנתה גם היא. לאחר הגשת עתירה זו, כפי  .5

שיפורט בהרחבה להלן, נחתם הסכם בין רשויות המדינה לחברת הגיחון במסגרתו התחייבה 

מת של המדינה לשאת בחלק ניכר מעלויות שיפור ראשוני של התשתיות, ובעלות מסויי

ומאז ממאנת המדינה לחדשו. בעקבות  2020אספקת המים. ההסכם הנ"ל פקע בסוף שנת 

משיכת ידי המדינה ממעורבותה בסוגיה איימה שוב חברת הגיחון לקראת פקיעת ההסכם 

כך, משמשים תושבי השכונות ככלי  להפסיק את הזרמת המים לשכונות מושא העתירה.

חברת הגיחון מאיימת להפסיק את סולימן מסוודה, ")משחק בידיהן של הרשויות השונות. 

תאגיד השידור  –כאן " אתר "הזרמת המים לשכונות העיר שמעבר לגדר ההפרדה

 . (21.12.2020" )הישראלי

 .1כנספח ורף ומסומן תדפיס הידיעה מצ

עתירה זו הינה מסוג העתירות בהן רק התערבותו של בית המשפט יכולה להביא את כלל  .6

פתרונה דורש השקעה של זמן רב, לשבת ביחד ולהתמודד עם בעיה סבוכה וקשה שהגורמים 

 לפתור את המצוקה כשלונם של העותריםתכלול בין גורמים רבים והשקעה כספית ניכרת. 

ה יכולה להוות סוף פסוק, כאשר על הפרק עומדת פגיעה קשה, מתמשכת אינודאי ש

 זכויות יסוד של תושבי השכונות הללו. בויומיומית 

בהחלטה מתחילת הדרך ברור היה לכל המעורבים שזהו ראשיתו של מסע ארוך ומורכב.  .7

כנראה אין דרך לפתרון עניין המים באבחה קבע בית המשפט כי " 19.1.2015מיום 

ומה שניתן לעשות הוא, מחד גיסא, תחילה ללא שיהוי הפעלת הפתרון  אחת,

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

ידי התושבים, ולוא ברף הנמוך שמציבה המדינה, ואף זאת בהקדם. -על  תשלום

 "הראשיתידי המדינה אינו סוף הדרך. אלא -מוטעם כי הפתרון המוצע על

, לא חמש שניםלמעלה מלמרות דברים ברורים אלה שנאמרו על ידי בית המשפט לפני  .8

וי מים ראשיים, ואף והתקדמה המדינה מעבר לאותו פתרון ראשוני של שדרוג ארבעה ק

ים ששודרגו רק בשניים מהם הוזרמו ומתוך ארבעת הקו –פתרון זה נמצא עדיין בראשיתו 

בים בהודעתם כי הגענו לסוף הדרך ואין מקום עוד להותיר מים. למרות זאת, טוענים המשי

 את העתירה תלויה ועומדת. 

כפי שיפורט להלן, עמדת העותרים היא כי העתירה רחוקה ממיצוי. על המשיבים להפעיל  .9

את שני הקווים הנוספים ששודרגו וטרם הוזרמו בהם מים ובהמשך על המשיבים להציע 

המים המונחת בשכונות הירושלמיות שמעבר לחומה  פתרון מקיף וכולל להתאמת תשתית

 למצבה הדמוגרפי הנוכחי. 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=81658
https://www.kan.org.il/item/?itemid=81658


כמבוקש נוכח הזמן הרב שחלף ובהעדר התקדמות מספקת, הגיעה העת להוציא צו על תנאי   .10

 בסעד הראשון בעתירה.

 מצוקת המים נותרה כשהיתה .א

הפיילוט  וראזוחיבור  באזורכי השיפור החלקי של התשתית טוענים בהודעתם, משיבים ה .11

-משמעותי של התשתית העובדתית שבבסיס העתירה כפי שהוגשה ב שינוי מהווים ,למים

כי חל שינוי באפשרויות העומדות לתושבים ביחס לצורת  ,סבורים המשיבים. על כן .2014

על כן . למים, שחלקן מומשו וחלקן יוכלו להיות ממומשות בהמשך הנגישות ומידת הנגישות

 .ועומדת תלויה להותיר את העתירה מקום ישכי ספק אם המשיבים סבורים 

עמדת המשיבים מנותקת מהמציאות בשטח. אמנם חל שיפור מסוים באספקת המים  .12

תושבי השכונות לא נהנים של זור הפיילוט, אך רובם המכריע לתושבים המתגוררים בא

ביחס לנגישות  כלשהןשינוי, ולא עומדות בפניהם  אפשרויות משיפור זה, במצבם אין כל 

 למים.

זרם המים טוב  –קטן ביותר שמתפרש על פני רחוב אחד בלבד  איזו – הפיילוט שבאזורבעוד  .13

ממשיך להיות קשה. זרם המים חלש  לאזורויציב, מצבם של תושבי השכונות שמחוץ 

חשמל משאבות המחוברים ללעיתים אין כמעט זרימה כלל. על הבניינים מתוחים צינורות ו

המים הנשאבים מוזרמים לתוך מיכלי פלסטיק תמידי ותחזוקתן יקרה.  שעושות רעש

 הםהתושבים נדרשים לבדוק את כמות המים בעל הגגות ולצד הבניינים וענקיים שמוצבים 

יום. כאשר הזרם נחלש מאוד, יוצר הדבר לעיתים תכופות גם סכסוכי שכנים בשל מדי 

  התחרות על המשאב החיוני וההישרדותי ביותר שיש.

 

כל המרחב הציבורי כמעט משמש כחלק מהתשתית אותה נאלצים התושבים לאלתר. כך  .14

עיקרי משמשת ציר  במקומות בהם עוברים צינורות בסמוך לחומת ההפרדה, זולדוגמא, 

משאבות תשתית זו כוללת אורכה וממנה יוצאת רשת מים רעועה. מאולתרת ולהתשתית ל

ות המחברות צינורות ארוכים יותר לבתים , וכן משאבהמחברות את המבנים הסמוכים

. סביבתי ובטיחותי קרקע ומהווים מפגעה. הצינורות עוברים בגובה ועל המרוחקים

המים שנאגרים במיכלים על גגות הבתים ולצד יר ווהמשאבות חשופות לפגעי מזג האו

 למזיקים שונים. הבניינים חשופים 



 

 

. שפע של מים יקרים הולך לאיבוד המים ממקורותהמצב קשה יותר ככל שהבית מרוחק  .15

בתשתית המאולתרת והרעועה, וככל שיש להזרים את המים למרחק גדול יותר, כך הזרם 

לולים להזדהם, ואם לא בדרך נחלש. המים שמגיעים לבתים בסופה של דרך חתחתים זו ע

כלי האגירה בהם נאלצים התושבים להשתמש. עתה, בפתחו של הקיץ חוששים אז במ

 ושבים שמצוקתם תחמיר. הת

למרבית האוכלוסייה לאחר שנים כה רבות מעת הגשת העתירה ובהעדר שיפור בגישה למים  .16

מבקשים העותרים לשוב ולהזכיר כי עתירה זו עוסקת בראש ובראשונה בפגיעה  ,במקום

קשה בזכויות יסוד ובהתנערותם של המשיבים מחובותיהם הבסיסיות ביותר כלפי תושבי 

 השכונות.

בהיות הזכות למים חיונית לעצם קיומו של האדם ולקיומו בכבוד, בית המשפט העליון הכיר  .17

במעמדה של הזכות למים כזכות חוקתית, הנגזרת מהזכות החוקתית לקיום בכבוד )ראו 

   ((.2002)  910–909, 899( 3פ"ד נו) פוריה כפר עבודה נ' לוי 7262/00למשל ע"א 

נגזרת מהזכות לרמת חיים נאותה לרבות  יסודמים כזכות הזכות ל ,גם במשפט הבינלאומי .18

( לאמנה הבינלאומית בדבר 1)11הזכויות לבריאות, למזון ולדיור נאותים המעוגנות בסעיף 

זכויות חברתיות, כלכליות ותרבותיות. ועדת האו"ם האמונה על יישומה של האמנה קבעה 

לאמנה,  11למים כנובעת מסעיף  את זכות היסוד 29.11.2002מיום  15בהערה פרשנית מס' 

) UN )ראה  ובמסגרת זו אף קבעה את אמות המידה הנורמטיביות למימושה של הזכות



committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment no. 15, Article 

(11 and 12: The right to water (Twenty-ninth session, 2006), U.N. Doc. E/C..).)  לפי

ההערה הפרשנית, הזכות למים היא זכות חיונית למימוש חיים בכבוד אשר מהווה גם תנאי 

  מקדים למימוש שורה של זכויות יסוד אחרות.

גישה למים היא תנאי למילוי צרכים בסיסיים וזכויות: לשתייה, לייצור מזון והכנתו, ואכן,  .19

תיים, לשמירה על תנאים היגייניים להיגיינה אישית וביתית, לשימושים תרבותיים וד

 במוסדות ציבור ובמתקני בריאות. 

העדר הנגישות למים גורם לתושבי השכונות לסבל רב ופוגע אנושות בזכויות יסוד. עתירה  .20

משך  יםמחדלי המשיב נוכח זכויות אדם למנוע פגיעה מתמשכת בזו נועדה בראש ובראשונה 

מצוי בליבה של העתירה, לא התרחש שינוי של עשרות שנים. בנושא המשמעותי הזה, אשר 

 ממש.

 ופיילוט הרישוםעד כה  שדרוג התשתיות .ב

 ותשל תשתית המים בשכונות מושאביותר במסגרת עתירה זו פעלו המשיבים לשדרוג חלקי  .21

שחאדה,  בשכונת ראס אלה:שודרגו ארבעה קווי מים ראשיים בשכונות  כך, .עתירהה

וכן קו נוסף מחוץ לחומת ההפרדה  כונת ראס ח'מיס תחתוןבשובשכונת ראס ח'מיס עליון 

החלה הזרמת מים בקו המים  2016 בראשית נובמבר. סלאם-בקרבת שכונת דאחיית א

המים בראס ח'מיס  בקו ת מים גםזרמההחלה  2018 ובסוף יונישהונח מחוץ לגדר ההפרדה, 

 .זור לפיילוט, שם גם נקבע האעליון

עונה על הצורך באספקת המים בשכונות שמעבר לחומת ההפרדה שדרוג זה מבורך, אך אינו  .22

 .יכול למצות את מהלכי המשיבים לשיפור תשתית המים בשכונותואינו ברמה סבירה 

שדרוגם של ארבעת קווי המים הראשיים הקיימים בשכונות הוגדר על ידי כבוד המשנה 

התייחסה אליו  3משיבה ( וה19.1.2015)החלטה מיום  "הדרך ראשית"כלנשיאה רובינשטיין 

 הלהודעת המשיב 5" )סעיף ... שכלל לא ברור שיש בו בכדי לענות על הצורךפתרון חלקי"כ

ברור, אם כן, שאין להסתפק בשדרוג חלקי זה של הקווים הקיימים ויש (. 22.3.2015מיום  3

 , אל רחובות הנמצאיםאת פריסתם של הקווים גם לתוך השכונותבאופן משמעותי להרחיב 

מרחק רב מאד מהקווים המשודרגים, על מנת לתת מענה סביר למצוקת המים ממנה 

 . סובלים עשרות אלפי התושבים בשכונות שמעבר לחומה

עוד במסגרת העתירה, נערך פיילוט לרישום תושבי האזור הנבחר בשכונת ראס חמיס  .23

ה של הרשויות, הליך הרישום נלמד תוך כדי תנועה ולמיד. "הגיחוןתאגיד המים "כצרכנים ל

 והרגלת לתושבים לנוכחותם של רשויות שלטון המספקות שירותים בשכונתם. 

צרכנים חדשים, אשר מעולם לא שילמו בעבור מים  243 , עד כה נרשמולפי נתוני המשיבים .24

 –בעתירה שבכותרת  13העותר מס'  –יודגש, כי "המרכז הקהילתי עוטף ירושלים" בעבר. 

ביצע חלק ניכר מהמאמץ לעידוד התושבים להירשם ולרישומם בפועל: אנשי המרכז עברו 

מבית לבית ועדכנו את התושבים, עמדת הרישום פעלה בתוך המרכז הקהילתי עצמו ועובדי 

 המרכז הנחו את התושבים וסייעו להם במילוי הטפסים. 



וריבוי  ים המועט שנרשםעמדת המשיבים היא, כי הפיילוט נחל כשלון נוכח מספר הצרכנ .25

. בנוסף, המשיבים מגלגלים את האחריות התושבים שממשיכים לצרוך מים ללא תשלום

 לכשלון הפיילוט על כתפי העותרים. 

זור זה וחוסר האפשרות המעשית האחריות לוואקום האכיפתי המוחלט שקיים באראשית,  .26

 -זור זה  ם מהתושבים באשל הרשויות לפעול באופן שוטף ואפקטיבי לגביית תשלומי המי

מוטלת כל כולה על כתפי המדינה. העותרים הזכירו שוב ושוב בתגובותיהם כי משימת 

הביצוע של הסדרת אספקת המים מול התושבים ובכלל זה הסדרי הגבייה והאכיפה מוטלת 

 במלואה על כתפיהם של המשיבים. 

בים. מכל מקום, על משכך, ככל שהפיילוט נחל כישלון הרי שזהו כשלונם של המשי .27

זור הפיילוט לגביית תשלום עבור המים מהתושבים המשיבים להמשיך ולפעול בא

 המחוברים לקו המשודרג. 

  זור הפיילוטבא יש להתייחס למספר הצרכנים הרשומיםשנית, בניגוד לטענות המשיבים,  .28

א בחשבון על מנת למדוד את מידת הצלחתו של הפיילוט יש להבי. של ממש כהישג – 243 -

 פחת, קרי: לא היתה גבייה כלל. 100%-שנקודת המוצא בעבור אזור הפיילוט היתה של כ

עמד  –רחוב אחד בשכונה אחת  –הפיילוט  זורלפני הפיילוט, מספר הצרכנים הרשומים בא

צרכנים בלבד )החלטה מיום  256 ובכל השכונות מעבר לחומה היו רשומים ,על בודדים בלבד

הפיילוט הכפיל את כמות הצרכנים הרשומים בשכונות עות הדבר, כי משמ .(18.2.2016

 שמעבר לחומה. 

במקום שבו במשך עשרות שנים נאלצו התושבים "להשיג" מים בדרך לא דרך ולא נעשו מצד  .29

וללא פעולות  באופן וולונטרימשפחות  243הרשויות ניסיונות גבייה ואכיפה, רישומן של 

 אכיפה הינו הישג של ממש. 

כבכל השכונות שמעבר לחומה, גם באזור הפיילוט בולטת האנרכיה השלטונית, על וסף, בנ .30

כן אין בידי המשיבים מידע מהימן אודות מספר המשפחות שמתגוררות בפועל באזור זה. 

משפחות. באם המציאות קרובה  1000-ל 600זור הפיילוט מתגוררות בין ההערכות הן כי בא

 . 50%ספר הנרשמים עומד כמעט על יותר להערכה הנמוכה, הרי שמ

הפחת  נתוניזאת ועוד, הערכת מידת הצלחתו של הפיילוט צריכה להיעשות על רקע  .31

נחתם הסכם בין  3.12.2015ביום בפרט. שכונות שמעבר לחומה בירושלים המזרחית בכלל וב

שכותרתו "עקרונות להסדרת הסוגיות  ,ואגף התקציבים באוצר 1המשיבה לבין  3המשיבה 

הסכם זה נחתם  .2020ד ע 2016 שתוקפו לשנים)להלן: הסכם העקרונות( מול תאגיד הגיחון" 

וחברת מקורות  1לבית המשפט הנכבד נגד המשיבה  3הגישה המשיבה בעקבות עתירה ש

בדרישה למימון, שיפוי והתאמת תעריפי המים למצב הייחודי של השכונות מושאות עתירה 

)פס"ד מיום  ון בע"מ נגד הרשות הממשלתית למים וביובחברת הגיח 2404/15)בג"ץ  זו

13.12.2015.)) 

קווי מים לחיבור השכונות שמעבר לגדר  להניח הגיחון התחייבה חברתבהסכם העקרונות  .32

כי  ,הוסכם עודאת הגבייה בהן.  להגביראת השירותים לשכונות אלה ו להגדילההפרדה, 

לגדר ככמות מוכרת לרכישת מים בין  רשות המים תכיר בכמויות המים המסופקות מעבר



הוסכם כי המדינה  ;50%להכרה בפחת מים בשיעור של באופן ששקול  2020עד  2015השנים 

עד )מעלויות הפיתוח  80%תשתתף בפיתוח תשתיות בשכונות שמעבר לגדר בשיעור של 

זמים מהעלויות הכרוכות במי 50%תן מענק בשיעור של ניישוכן  ₪(מיליון  17-לסכום של כ

כמו כן נקבע כי . ₪(מיליון  20עד לסכום של )של חיבור לרשת הביוב בשכונות שמעבר לגדר 

מיליון ש"ח בשנה למשך חמש שנים, ותוכר עלות  5יינתן תקציב להוצאות אבטחה בסך 

 . מיליון ש"ח במים שמקורות מוכרת לתאגיד 3נוספת בסך 

 .  2ספח מצורף ומסומן כנעקרונות הסכם ה

הפחת הנורמטיבי בשכונות שמעבר לחומת המשיבים מכירים בכך שעולה כי  מכל אלה .33

 . ומשכך זו נקודת המוצא שביחס אליה יש להעריך את הפיילוט כהישג 50%ההפרדה הינו 

בירושלים המזרחית, כפי שעולה שדרוג ופריסה של קווי מים חדשים הינו חלק ממערך כולל  .34

 23.3.2020 ילות תאגיד הגיחון" ופורסם ביוםמדוח מבקר המדינה שכותרתו "היבטים בפע

כך למשל, בשכונות שונות  (.דוח המבקר)להלן:  2020א 70דוח שנתי  ,מבקר המדינה)

שתית ישנה המועדת לתקלות בירושלים המזרחית קיים פחת מים גבוה מאוד, חלקו נובע מת

  . לדוח המבקר( 1022)ר' ע  .וחלקו מגנבות ונזילות

 חיבור המים לשכונות במזרח ירושלים שמעבר לגדרפרק בדוח המבקר שעוסק ב"תגובה לב .35

מדובר בהסכם ראשון "כי  2019באפריל " מסר אגף התקציבים במשרד האוצר ההפרדה

ושהוא נחתם לתקופה מוגבלת כדי לתת מענה לבעיה שנוצרה לתאגיד , שנעשה בנושא זה

-להתמודד עמו לעתיד לבוא ובאופן ברהגיחון באזור זה ובמטרה לבחון כיצד נכון יהיה 

קיימה. התפיסה הייתה כי בטווח הארוך אספקת השירותים תתייעל באופן שיאפשר 

רשות המים השיבה למשרד מבקר המדינה באפריל . "לצמצם או לבטל את הסיוע התקציבי

בשיתוף עם הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים, , היא פועלת מזה שנים ארוכות"כי  2019

לטפל בבעיות אספקת המים ופחת הגבייה והמים במזרח ירושלים, וכי היא כתבה  כדי

יידרש לפתוח את הסכם העקרונות עם תאגיד הגיחון  2019שלקראת שנת  2018לאג"ת ביוני 

ויהיה צורך לשפות את התאגיד בהיקפים גדולים יותר עבור אספקת המים בעקבות הקמת 

עוד הוסיפה רשות המים  ....בר לגדר ההפרדהחמשת קווי המים לחיבור השכונות שמע

על אף "כי, השיבה רשות המים למבקר המדינה  2019בדצמבר ". שפנייתה לא נענתה

לא חלה התקדמות של ממש במתן מענה רוחבי, אשר יאפשר בין  ,מאמצים רבים שנעשו

יה היתר, פעילות להנחת תשתית מסודרת במזרח ירושלים, צמצום פחת המים, העלאת הגבי

של דמי מים. בהעדר פתרון רוחבי, רשות המים ממשיכה לקדם פתרונות ביניים בשכונות 

שמעבר לגדר ההפרדה, בין היתר, הונחו תשתיות מים וביוב מרכזיות בשכונות שמעבר לגדר 

ההפרדה ונעשית עבודה לשיפור האספקה, ולרישום צרכנים נוספים כצרכנים של הגיחון. 

א סבורה שמדובר בבעיה מדינית שההיבטים שלה חורגים אל רשות המים הוסיפה כי הי

מעבר לתחומי הפעילות שהיא יכולה לקדם. וכי ראוי שהנושא יימצא את פתרונו שלא 

 ".במסגרת תעריפי המים

משרד  .2020הסכם העקרונות נקבע לארבע שנים, עד שנת בסיכומו של הפרק נכתב כי " .36

וצר ולתאגיד כי נוכח הקשיים הייחודים מבקר המדינה מעיר לרשות המים, למשרד הא

עליהם למצוא פתרון ארוך טווח לסוגיות בגבייה ובפחת המים בשכונות במזרח ירושלים, 



פחת המים, פחת הגבייה וההשקעות הנדרשות לפיתוח מערכות המים והביוב במזרח 

, וכדי לפתור את הסוגיה ולקבל ירושלים, ובכלל זה בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה

לרבות הגורמים )חלטות בעניין נדרש לקיים שיח רציף בנושא בין כלל הגורמים ה

 "., להגדיר צעדים מעשיים ולקבוע לוחות זמנים לביצועם(הביטחוניים ועיריית ירושלים

" בדוח חיבור המים לשכונות במזרח ירושלים שמעבר לגדר ההפרדההפרק שכותרתו "

 .3כנספח המבקר מצורף ומסומן 

יל נראה, כי המשיבים חלוקים ביניהם בשאלה מי נושא באחריות לטיפול מהאמור לע .37

נראה במצוקת המים בשכונות שמעבר לחומה וכל רשות מטילה את האחריות על האחרת. 

אפילו להביא  מתקרבותשסבור כי הפעולות שנעשו עד כה  אחד גורם ולומכל אלה שאין 

צעד הראשון בלבד, הן מבחינת פרישת תרון את מצוקת המים הקשה וברור כי זהו הלידי פ

התשתית, והן מבחינת שיפור הגבייה. כמו כן, ברור לכל שמורכבותו של הנושא מחייבת 

ומציאת פתרונות לבעיות שהן תוצר של  של כלל הרשויות הרלוונטיותמעורבות ומחויבות 

 .הזנחה קשה ומחדל של שנים

 סיכום

כי אף שעבר זמן רב מיום הגשת העתירה, הרי ניתן ללמוד שתוארו לעיל ממכלול הדברים  .38

תרון. בעבור רוב רובם תושבי למציאת פ , גם אם משמעותיים,שנעשו רק צעדים ראשונים

על כן, העותרים סבורים שטענת המשיבים לפיה התשתית . הרבההשתנה  השכונות

כן, וא גם אם חל שיפור מסוים בתשתיות. ית אינה רלוונטית עוד אינה נכונה,העובדת

מראשית ימיה של עתירה זו ברור היה לכל כי הבעיה שעולה ממנה סבוכה מאוד ופתרונה 

 : 18.2.2016בהחלטתו מיום  רובינשטיין  המשנה לנשיאה דאזייקח זמן, כפי שקבע 

שבנו ונתכנסנו כדי להמשיך ולברר כיצד ניתן לקדם אספקת מים סדורה  א. "

מצויות ממזרח לגדר ההפרדה. זו ובתשלום לתושבי שכונות מזרח ירושלים ה

מעתירות ה"שמרטפות" שבהן מנסה בית המשפט לסייע לקידום נושא חשוב 

וכאוב. אין חולק כנראה כי המצב העובדתי עגום ביותר, בהפקרות השוררת 

במקום, ולענייננו בבניה בלתי חוקית מסיבות שהביאה את מספרי האוכלוסין 

מהם רשומים )מן  256ם לא רבות, ורק , פי עשרה משהיו לפני שני80,000-לכ

העבר( כמחוברים חוקית לשעוני מים. הסוגיה שהעלתה העתירה היא היעדר 

הספקה סדורה של מים מזה, והיעדר תשלום בעדם מזה. זו מן העתירות 

המתסכלות, שכן אין חולק כי הסוגיה חשובה, אך אין גם חולק כי היא קשה, 

הביאו עד הלום, ברי כי המצב כיום קשה ומבלי שנתיימר לנתח את הסיבות ש

פוא מצעד אחר צעד, תוך מאמץ ואין פתרון זמין לטווח הקצר. אין מנוס א

נמשך של כל הגורמים והמשך מעורבות אינטנסיבית של המועצה לביטחון 

 "...לאומי

פעולות האכיפה אותם תארו המשיבים בתגובתם מצויים גם הם רק בראשיתם  בנוסף, .39

ניתן ללמוד עדיין על מידת האפקטיביות שלהם על אחוזי הרישום ושיפור  ובוודאי שלא

מדוח הגביה. ודאי שלא ניתן להטיל את האחריות לרישום על העותרים ועל התושבים. 

להפחתת פחת הגביה באזורים אחרים מבקר המדינה ניתן ללמוד שכאשר נעשו מאמצים 



לדוח  886)ראו ע'  יפור משמעותי.בירושלים המזרחית, הרי שהם היו אפקטיביים וחל ש

 מבקר המדינה(

כאשר כל ההליכים שננקטו נמצאים רק בראשיתם, יש לתמוהה מדוע אצה למשיבים הדרך  .40

 לבקש לסיים את ההתדיינויות בעתירה.  

זור זה, אינם יכולים מוחלט בא ואכיפתי מחדלן של הרשויות ויצירתו של ואקום שלטוני .41

יהם בכיבוד זכויות היסוד של התושבים למים ובביצוע לשחרר את המשיבים מחובות

הפעולות הנדרשות לצורך מימוש זכות זו, ובוודאי שאין בהם כדי לגלגל את האחריות 

החובה לספק מים מוטלת על הרשויות. כך גם החובה לאכוף את  .לכתפיהם של העותרים

 החוק.

מוצע הוא הפתרון האפשרי כאילו המתווה ה טענות המשיבים כפי שציינו העותרים בעבר, .42

היחיד במגבלות המשפטיות הקיימות, משוללות יסוד ומהוות התנערות פסולה של 

שדרוג התשתית אינו יכול להסתכם בהחלפת קווי המים  .המשיבים מחובותיהם הבסיסיות

 הישנים, ויש להתאים את התשתית למצבן הגיאוגרפי והדמוגרפי של השכונות.

תרון לא הצהירו המשיבים כי בכוונתם להמשיך ולקדם פ בבקשתם למחוק את העתירה .43

למצוקה הקשה של תושבי השכונות. למעשה, ההיפך הוא הנכון. המשיבים למעשה 

"מרימים ידיים" ומבקשים לשוב ולהתנער מחובותיהם, ובכך לא רק שלא לקדם את 

י של בית כפי שפורט לעיל, רק ליווההישגים המועטים שהושגו עד כה אלא למחקם כליל. 

 תרון ראוי למצוקה הקשה. משפט זה יגרום לכלל הגורמים לשבת ביחד ולגבש פ

תרון כולל לבעיית הנסיגה בעמדת המשיבים באשר לחובתם למצוא פ ובשלמשום כל אלה  .44

המים הקשה בשכונות אותן הזניחו משך עשרות שנים, שבים העותרים ומבקשים מבית 

ולהורות למשיבים להשקיע את שנדרש כדי  תנאילהוציא מידיו צו על המשפט הנכבד 

שהפגיעה הקשה בזכות היסוד למים ממנה סובלים שלתושבי השכונות שמעבר לחומה תבוא 

 כדי סיומה. 
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