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 1 נוכחים:

 2 בעצמו 1עו"ד סנא איבן ברי  ועו"ד דן יקיר, וכן העותר  –לעותרים 

 3עו"ד עבדאאלה דכוור, וכן ראש המועצה מר סאלם אל אטרש ועוזר ראש המועצה מר  – 2למשיבה 

 4 עקאב אבו רביע

 5ץ לשכה משפטית עו"ד יוסי אפשטיין, יוע 1עו"ד דמיטרי קוגן, וכן מטעם המשיבה  – 3-ו 1למשיבים  

 6 עו"ד אורי נוסבאום וסמנכ"ל הרשות מר ליאור כלפה 3נתנאל כהן, מטעם המשיבה מנהל המחוז מר 

 7 
<#1#> 8 

 9 
 10 

 11 פרוטוקול

 12 

 13 הערת בית המשפט:

 14 בית המשפט מודיע לצדדים שהוא חבר בלתי פעיל באגודה לזכויות האזרח.

 15 

 16 ב"כ הצדדים:

 17 אין לנו בקשה בעניין המותב.

 18 

 19 

 20 
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 1 ב"כ העותרים:

 2, וזאת בשים לב לכך שמדובר בעתירה  1לחובת המשיב ₪  6,000נבקש לפסוק לזכותנו הוצאות בסך 

 3 שלישית בשנת הלימודים הנוכחית בעניין הזכות לחינוך בתל ערד.

 4 

 5 : 1המשיבים ב"כ 

 6מאז הגשת העתירה ועד מועד הדיון נעשו מאמצים קדחתניים אל מול גורמי המועצה למצוא פתרון 

 7ונמצא פתרון לפני הדיון, הפתרון סוכל על ידי העותרים ולכן אני סבור שאם וכאשר ייפסקו הוצאות 

 8 הן צריכות להיות על הצד הנמוך ואני משאיר את ההחלטה לבית המשפט. 

 9 
<#2#> 10 

 11 סק דיןפ

 12לפני עתירה נגד המחדל המיוחס למשיבות מלספק מים למוסדות החינוך שבהם לומדים תלמידי תל 

 13 ערד, ישוב בלתי מוכר של הקהילה הבדואית בנגב. 

 14 המשיבים אינם חולקים על כך שחובתה של מדינת ישראל לספק מים למוסדות אלה. 

 15 , פטורה המדינה מחובה זו. ורהבלתי מוסדר של הישוב האמ ולא עלתה טענה כי בשל מעמד

 16את הטענות שהשמיעו המשיבים, כהסבר למצב הקיים, ניתן לחלק לשני סוגים: טענות של רשויות 

 17מסוימות על כי החובה אינה מוטלת עליהן, אלא על מי מן הרשויות האחרות;  וטענות כי קיום החובה 

 18 כרוך בהליכים ממושכים לפי כל דין. 

 19 אף אחד משני סוגי הטענות הללו. חוששני כי לא ניתן לקבל

 20הן לצורך  –אזכיר כי עסקינן בנגב ובתקופת הקיץ  –הצורך במים הוא צורך חיוני, הן לצורך שתיה 

 21תברואה. לא ניתן להותיר תלמידים במהלך יום הלימודים ללא מים אפילו שעה אחת. מובן מאליו, 

 22ת בענייני סמכות ואחריות בין רשויות אפוא, שלא ניתן להשהות קיום צורך זה עד שיוכרעו מחלוקו

 23ועד שיקוימו דרישות משפטיות בענייני הליכים שונים, כגון לפי דיני התכנון והבניה,  מנהליות שונות,

 24 דיני המכרזים וכיוצא באלה. 

 25מהסכמת המשיבים לקיומה של חובה של המדינה לספק מים לתלמידים נובעת, אפוא, הסכמה לכך 

 26 , בכל דרך חוקית שאינה כרוכה בעיכובים כאמור. תרלאלשיש לספק את המים 

 27מחלוקת הסמכויות, בהקשר זה, מזכירה את המשל התלמודי על הפרדס שנעלמה ממנו תנובה, ובעליו 

 28תה בדבר. החיגר התגונן בטענה יחשד בשני השומרים, שאחד מהם היה חיגר והאחר סומא, כי ידם הי

 29שהוא אינו מסוגל ללכת והסומא התגונן בטענה שהוא אינו מסוגל לראות. הושיב בעל הפרדס את 

 30 החיגר על כתפי הסומא ודן אותם כאחד. 

 31, הסמכות השיורית לעשיית כל דבר שעל המדינה לעשותו נתונה 3 -ו 1כפי שציין בצדק ב"כ המשיבים 

 32 לממשלה. 

 33דו של בית המשפט לעניינים מנהליים להכריע במחלוקות פנימיות בין משרדי ממשלה אין זה מתפקי

 34ורשויות מנהליות. תפקידו להכריע במחלוקות בין הרשויות לבין האזרח. כאשר מתגלעת מחלוקת בין 

 35מי נושאת בחובה לספק לאזרח שירות מסוים, עניין הוא ליועץ המשפטי רשויות שונות בשאלה 
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 1בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה העוסקות  –הכללי באוצר לענות בו לממשלה או לחשב 

 2 ולא לבית המשפט לעניינים מנהליים.  –בישוב מחלוקות כאלה 

 3על בית המשפט לדאוג  –בית המשפט הוא "אביהם של יתומים". אם החובה המנהלית מתגלה כיתומה 

 4 שהיא תקוים, כך או אחרת.

 5הטענות המתייחסות לצורך בהליכים ממושכים, משום שכאמור מדובר לא ניתן גם לקבל את סוג 

 6 ידית לנזקקים לו אינה סובלת דיחוי. , שאספקתו המבשירות שיש לו אופי של שירות חירום

 7בעיר בני  ,בשל מחלקת הקורונה ,כולנו שמענו לאחרונה על אספקת מזון לתושבים השוהים בבידוד

 8זהו תפקידם הרגיל והעיקרי של חיילי צה"ל. גם ברור שלא ניתן ברק, על ידי חיילי צה"ל. ברור שלא 

 9היה להשהות את אספקת המזון לתושבים הזקוקים לו עד להשלמת התדיינויות בין משרדי ממשלה 

 10וגורמי שלטון מקומי מי אחראי לכך, או עד השלמתם של הליכים דיוניים כגון הליכי מכרז. המדינה, 

 11די, הפעילה את הזרוע המקיימת מוכנות מתמדת תרון מישחייבה פלעצמה לפתור בעיה חובה שראתה 

 12 לכל משימה, וביצעה משימה זו. 

 13 זכורני, בתקופת היותי חייל בצה"ל, שכאשר צרכים מבצעיים חייבו הקמת בסיס צבאי מאולתר בשטח

 14קימה תוך מספר שעות מתקני רחצה, מטבח ושירותים, עם צנרת יחידת הבינוי הצבאית ה –

 15כלי מים, אשר מולאו על ידי מכליות. שהינו במתקן זה מספר חודשים, ומעולם לא חסרו למשהתחברה 

 16 לנו מים. 

 17לא נבצר מן המדינה לפתור לאלתר את הבעיה של עצם אספקת  –כעניין שבעובדה  –אני למד מכך, כי 

 18מצא פתרון המים למוסדות החינוך הנדונים, ולו בפתרון זמני מעין הזה שננקט בדוגמאות לעיל, עד שי

 19ימו כל החובות החוקיות לפי כל דין יקואשר ייושם לאחר שיוכרעו המחלוקות בין הרשויות ו ,קבע

 20 בתחומי התכנון והבניה, המכרזים וכו'. 

 21כי בימים האחרונים ננקט פתרון דומה, באמצעות מכליות ששוגרו על ידי  3-ו 1ציין ב"כ המשיבים 

 22יף וציין כי מדובר בפתרון יקר ועל כן לא ניתן ליישמו על האגף לביטחון המים ברשות המים; אך הוס

 23פני תקופה ארוכה מימים ספורים. תשובתי לכך היא שהפתרון הזה יכול להיחשב "יקר" אך ורק אם 

 24להפקיע את חובת  כדי –ליום ₪  9,000-כ –קיימת לו חלופה זולה יותר. שאם לא כן, אין במחירו 

 25 לזקוקים להם.  מיםהמדינה, שהמדינה הודתה בה, לספק 

 26מובן כי פסק דין זה אינו יכול להסתיים במתן תוקף להסכמת המדינה בדבר חובתה לספק מים 

 27תה קיימת גם לפני הדיון. חרף זאת, לא היו מים. כלומר, נדרש לסמן חובה יהסכמה זו הי. לתלמידים

 28למנוע מצב שבו די אופרטיבית קונקרטית יותר מאשר לקבוע כי על המדינה לספק מים לתלמידים, כ

 29כי לא ניתן לעשות דבר שאינו דבקותן בטענה חידוש המחלוקות בין הרשויות ותהיה תוצאת פסק הדין 

 30 כרוך בהליכים ממושכים. 

 31אמנם, קיימות מחלוקות בשאלת מיהות הרשות האחראית להיבטים הלוגיסטיים של תפעול 

 32המוסדות החינוכיים הנדונים, ואספקת המים בכללם. אולם, בהתאם לגישה אמורה, שלפיה לא ניתן 

 33יש צורך לקיומה, אחראית המים לתלמידים "יתומה" מרשות לאלתר להותיר את החובה לספק 

 34 נקבע אחרת, תישא בחובה זו.ימת אשר, כל עוד לא להצביע על רשות מסו

 35אני סבור כי יש להטיל אחריות טנטטיבית על משרד החינוך לקיום החובה הממשלתית לספק מים 

 36ו"אם אין קמח . אין מחלוקת כי משרד החינוך אחראי על ה"תורה"; לאלתר למוסדות החינוך הנדונים
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 1יש לראות  –עילות חינוכית של תלמידים עסקינן אין תורה". כלומר, משבאפשור פ –)לרבות מים( 

 2במשרד החינוך, כל עוד לא הובהר אחרת, את בעל הסמכות השיורית ובעל החובה השיורית לדאוג 

 3 לאפשר את הפעילות החינוכית על ידי הבטחת אספקה של מים למוסדות החינוך.

 4חינוכי; אולם, משביישוב אעיר, במאמר מוסגר, כי בדרך כלל זהו תפקידה של הבעלות על המוסד ה

 5בלתי מוכר עסקינן,  אין לפניי בעלות, בדמותה של רשות מקומית, הנושאת באחריות זו, ולפיכך 

 6 דוקה ביותר לפתרון הבעיה. המתבקש לראות במשרד החינוך את בעל הזיקה ה

 7ציבורי מובן כי משרד החינוך אינו חייב לבצע בפועל את הזרמת המים, והוא רשאי להיעזר בכל גורם 

 8כל עוד לא  –אולם  .או פרטי כפי שיראה לנכון, לרבות הסתייעות בצה"ל כבדוגמה שהוזכרה לעיל

 9יש לראות בו את הרשות המנהלית האחראית לקיומה של החובה  –קבעה הממשלה אחרת 

 10 הממשלתית האמורה. 

 11אן ולהבא, לדאוג לאלתר, ומכ, משרד החינוך, 1לסיכום, העתירה מתקבלת, במובן זה שעל המשיב 

 12נים, והוא נושא באחריות לקיומו של לאספקת מים שוטפת )תרתי משמע( למוסדות החינוך הנדו

 13אחריות זו לא תיחשב למקוימת אלא אם בפועל, כמו . שירות חיוני זה, שאספקתו אינה סובלת דיחוי

 14קת ב"מרוץ שליחים", תיכנס רשות אחרת בנעליו, ותספק את המים בלא כל שיבוש והפסקה באספ

 15 המים. 

 16כדי לאפשר למדינה מספר ימים להתארגנות, ובהסכמת העותרים, ובשים לב לכך שממילא גם לבתי 

 17הספר נדרש פרק זמן מסוים לצורך ניקוי וחיטוי לקראת קליטת התלמידים, הצו האמור יכנס לתוקף 

 18 .08:00בשעה  1.6.2020ביום 

 19ערב הדיון היה מוגבל לימים ספורים, ולא  ציינו כי הפתרון שנמצא 3-ו 1ים לעניין ההוצאות, המשיב

 20היה בידיהם להציע פתרון סביר מידי לחלוף הימים הללו. בנסיבות אלה, הגשת העתירה הייתה 

 21 מוצדקת, וסכום ההוצאות שביקשו העותרים הינו בהחלט צנוע. 

 22סכום יום, אחרת יישא ה 30תוך ₪,  6,000לפיכך, המדינה תשלם לעותרים את הוצאות העתירה בסך 

 23 הפרשי הצמדה וריבית פיגורים כחוק מהיום.

 24 

 25 
<#3#> 26 

 27 
 28 במעמד הנוכחים. 27/05/2020, ד' סיוון תש"פניתנה והודעה היום 

 29 

 
 

 שופט, פרידלנדר שלמה

  30 

 31 סלם הילה ידי על הוקלד




