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 םמר גיורא שח מר אורי אשר  מר בני ביטון
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  לום רב,ש

 דרישה לגידור מאגרי השפכים בעיר דימונה שמסכנים את חיי התושבים שבסביבה  הנדון:

, האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב בשם האגודה לזכויות האזרח, המועצההרינו לפנות אליכם 

 אזרחיקיום בנגב לשוויון -פורום דוו מתכננים למען זכויות תכנון –עמותת במקום  ,ארגון שתיל

ולבקשכם לגדר לאלתר את מאגרי השפכים שנמצאים בתחום המוניציפלי של עיריית דימונה, 

 המנוהלים על ידי חברת קולחי הנגב ונמצאים תחת הפיקוח של הרשות הממשלתית למים וביוב. 

אי גידור המאגרים, לרבות בריכות החמצון/הביוב, מהווה סכנת חיים אמיתית לתושבים 

 ,הםיים שמסביב ובכללם תושבי הכפר קסר אלסר, ומסכן את חיי הילדים מבינהמתגוררים בכפר

 שיש להם גישה ישירה אל הבריכות ונמצאים בסכנת טביעה. 

הגידור שהיה מסביב לבריכות החמצון/ביוב של קולחי הנגב הלך ונעלם עם השנים, דבר שיצר  .1

 ובמיוחד לילדים.  ,דרך גישה ישירה לבריכות לתושבי הכפרים הקרובים לבריכות

  

 החמצוןבתמונה ילדים תושבי הכפר שמשחקים ליד בריכות  בתמונה חלק משאריות הגדרות שהיו מסביב לדרכי הגישה לבריכות
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קיום ושמירת כללי הבטיחות והביטחון מסביב לבריכות החמצון/הביוב ובכלל זה גידור  .2

הבריכות, מתחייב לשם שמירה על חייהם של התושבים והילדים המתגוררים במרחק רגל 

 מאותן בריכות.

מסדירה בין היתר את סמכויות העיריה הפקודה(,  –)להלן  1964פקודת העיריות ]נוסח חדש[,  .3

כי על העירייה לנקוט אמצעים להסרת  תחומים כמו בריאות, שלום ובטיחות הציבור, וקובעתב

ג לבדיקות שמטרתן לברר מה הם המטרדים הקיימים )סעיף ודאלכל מטרד או למניעתו ו

; על העירייה להתקין ולקיים במצב טוב בורות שופכין ציבוריים ותדאג שיהיו בנויים ((1)242

 ((; על העירייה למנוע5)242יהוו מטרד או מפגע לבריאות )סעיף  ומוחזקים באופן שלא

פה במקום ציבורי או פרטי במידה המהוה סכנה לבריאות הציבור סחי ואש טברות שלהצ

שופכין או נקז, בין פרטיים ובין  רובמ עובנד ציבורי המטר רת כלסהם ליצעולנקוט אמ

של העיריה הפקודה סמכות כללית  , קובעתבנוסף((. 7)242ו מכל מקור אחר )סעיף א ציבוריים,

טחון ילעשות בדרך כלל, כל מעשה הדרוש לשם שמירה על תחום העיריה, בריאות הציבור והב

 ((.29)249בו )סעיף 

-עזר לדימונה )שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים(, התשע"ודברים דומים נמצא בחוק  .4

ובע כי "ככל שהדבר דרוש לשם מניעת מפגע או קהעזר לחוק  15. סעיף )להלן: חוק העזר( 2016

סכנה לציבור, חייב בעל הנכס לבנות קיר תומך או לגדר את הנכס או להקים בו קיר הפרדה 

 בהתאם לדרישת ראש העירייה, המהנדס או המפקח ולהנחת דעתו."

האחריות למצב המסוכן השורר כיום בשל אי גידור בריכות החמצון/הביוב, מוטלת על כתפי  .5

 העירייה, חברת קולחי הנגב כמו גם הרשות הממשלתית למים וביוב.

לאור האמור לעיל, נבקשכם לדאוג לאלתר לגידור בריכות החמצון/הביוב ולמנוע גישת תושבים  .6

 אליהם. 

 בכבוד רב,

 
______________________ 

 עּביר ג'וּבראן דּכוור, עו"ד

 

 


