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 תגובה מטעם העותרים

מתכבדים העותרים להגיש  10.2.2022ומיום  26.1.2022בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 כדלקמן: 17.2.2022את תגובתם להודעות המשיבים מיום 

לחוק  136הוגשה הודעה מטעם משיבי הממשלה. בהודעה נטען כי לתיקון מס'  17.2.2022ביום  .1

(, אין כל השלכה 136 תיקון)להלן:  5.1.2022ום שהתקבל בכנסת בי 2022-התכנון והבניה, התשפ"ב

על האפשרות לחבר למים את הבתים בשכונות הירושלמיות שמעבר למחסום שועפאט, ראס 

(. לטענת השכונות –סלאם ומחנה הפליטים שועפאט )להלן -חמיס, ראס שחאדה, דאחיית א

ן החלופות המפורטות המשיבים, המצב התכנוני הנוגע לארבע השכונות אינו עונה לאף אחת מ

, ועל כן שר הפנים אינו מוסמך להוציא צו אשר מתוקפו ניתן יהיה להגיש בקשות 136בתיקון 

הובהר כי על  17.2.2022מיום  4לחיבור מבני מגורים פרטניים בשכונות הללו. בהודעת המשיבה 

ה הלא מורשית יהבניהשכונות דנן לא חלה כל תוכנית וכי ניסיונות ליזום תוכנית נגנזו בשל ריבוי 

 במקום.

העותרים יטענו כי פרשנותם הדווקנית של המשיבים את תיקון החוק מתעלמת מהתכלית לשמה  .2

נועד התיקון, והיא אינה מדויקת. בנוסף יטענו העותרים, כי המשיבים נוהגים בחוסר תום לב שעה 

mailto:Roni@acri.org.il


מחדל אותו יצרו  –עדר תכנון לשכונות אלו ישמחריגים את השכונות הללו מן החוק על בסיס ה

רכי התכנון של השכונות. ייתכן כי וגורמי התכנון עצמם במשך עשרות שנים של התעלמות מצ

המשיבים לא מעוניינים להגיש תכנית מפורטת שתאפשר מגורים כחוק וחיבור לתשתיות לשכונות 

 א)ב( לחוק התכנון והבניה. 61אלה, אולם הסמכות לעשות זאת קיימת בידיהם מכוח סעיף 

מלקדם תוכניות שמכוחן יוכלו נמנעו הרשויות במשך עשרות שנים כפי שעולה מהודעות המשיבים,  .3

למרות שנתוני הגידול הטבעי בירושלים המזרחית וכן ההגירה וזאת התושבים לבנות כחוק. 

 והיה עליהם ,למשיביםהיו ידועים  השנים האחרונות 15-בההמונית לשכונות שמעבר לחומה 

  רכי התושבים.ורונות בנייה חוקיים שיענו על צלפעול להעמדת פת

מקידום תוכניות לשכונות אינו עומד בקנה אחד , 4התכנון, לרבות המשיבה  ורמיג הימנעותם של .4

 . שם,"2000"תוכנית מתאר מקומית ירושלים גם עם עקרונות התכנון של ירושלים כפי שנקבעו ב

משמשת " 2000וכנית המתאר "ירושלים ת .כשטח מגורים עירונימסומן שטח השכונות דנן 

יה ירושלים יוהוועדה המחוזית לתכנון ובנ 4המשיבה  .2009כמסמך מדיניות תכנון לפחות מאז 

במקום ואח' נ'  36572-04-13עת"מ נון מפורט באיזורים אחרים בעיר )משתמשות במסמך לתכ

 (.29.9.13יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים ואח', פורסם בנבו, 

לא זו בלבד שהמחדל בתכנון השכונות הינו עמוק עד כדי כך שהמצב התכנוני בשכונות אינו מגיע  .5

, אלא שעל פי הודעת המשיבים הם אינם מתכוונים 136לכדי עמידה ברף הנמוך אותו מציב תיקון 

ם להודעת משיבי הממשלה(. כך, למעשה, מודים המשיבי 16לפעול כדי לתקן את המצב )ראו ס' 

בפה מלא כי אין להם כל עניין בפתרון של בעיית החיבור למים, אף שמדובר בבעיה הומניטרית מן 

 המדרגה הראשונה ובפגיעה אנושה בזכויות אדם בסיסיות.

שעיקרה מציאת פתרון לחיבור לתשתיות במקומות  136המשבים מתעלמים מתכליתו של תיקון  .6

דליהן מצאו עצמם התושבים נאלצים לבנות שלא בהם הרשויות נמנעו מלפעול ולתכנן, ובשל מח

 :5.1.2022שהתקבל בכנסת ביום  136כדין. כך עולה בפירוש מדברי ההסבר לתיקון 

לחשמל, למים  חיבורם של בתים שנבנו ללא היתר לאפשר את"מטרת הצעת החוק היא  

ם סבלו התושבים שני, ברובם יישובים ערבייםאו לטלפון. ביישובים רבים בישראל, 

מהיעדר תכנון, ומשום כך נבצר מתושבי יישובים אלה להוציא היתרי בנייה ולהתחבר 

. ברוב המקרים אותם תושבים התחברו בסופו של דבר לחשמל, לחשמל, למים או לטלפון

 למים או לטלפון באופן לא חוקי. 

להבטיח שהחיבורים האמורים ייעשו באופן חוקי הצעת החוק נועדה בראש ובראשונה 

, בין היתר משום שחיבור מבנה לחשמל באופן לא חוקי עלול להיעשות באופן לא וחובט

בטוח ולסכן במידה רבה את מי שמתגורר באותו מבנה ומי שנמצא בסביבתו... כמו כן, 

לאפשר רמת חיים נאותה לעשרות אלפי אנשים המתגוררים מטרת הצעת החוק היא 

לתשתית ראויה המתאימה לישראל בעת ואינם מחוברים  בבתים שנבנו ללא היתר בנייה

( )אי תחולת סעיף 137" )דברי ההסבר להצעת החוק התכנון והבניה )תיקון מס' הזאת

, 875 –הצעות חוק הכנסת , 2021-חיבור לחשמל, למים או לטלפון(, התשפ"ב –א 157

24.11.2021.) 

הצעת החוק, אם כך, נועדה לתקן בדיוק את המצב הבלתי נסבל עמו מתמודדים התושבים  .7

מחדל ארוך שנים של רשויות התכנון מנע מהתושבים בשכונות אלה כל  –העתירה  מושאבשכונות 



עדר כל חלופה, ומשלא יכולים התושבים לקיים חיים ללא קורת גג ובלא יבהאפשרות לבנות כחוק. 

לצינורות המים בים בשכונות אלה לבנות את ביתם בלא היתר ולהתחבר מים, נאלצו התוש

. הדבר אינו מעיד על זלזול בשלטון החוק אלא על כורח המציאות באמצעים שהיו בידיהם המעטים

 שנובע מכשלי מערכת התכנון. 

גבוה מהשיעור הכלל  ,(2.7%-2.5%בעשור האחרון ) הגידול של האוכלוסיה הערבית בירושלים .8

. גידול זה אף (1.5%-1.8%בקרב האוכלוסיה היהודית בירושלים ) הגידולמשיעור ו( 1.9%י )ארצ

בתוך כך, גידול האוכלוסייה בשכונות  (.2.2%מהשיעור של האוכלוסיה הערבית בישראל )גבוה 

  1.5%-שמעבר לחומה הוא הגבוה ביותר ועומד על למעלה מ

כמעט נפשות לחדר( כפולה  1.8בית בירושלים )גם צפיפות הדיור הממוצעת בקרב האוכלוסיה הער .9

והיא אף גבוהה מזו של  נפשות לחדר( 1מהצפיפות בקרב האוכלוסיה היהודית בירושלים )

  2האוכלוסיה הערבית בישראל.

תוכניות נקודתיות( לא נערך תכנון מעולם: לא  6דונם הפזורים על פני  15-לשכונות אלה )מלבד כ .10

 . ברמה של תוכנית מתאר ולא ברמה של תוכנית מפורטתברמה של תוכנית אב, לא 

על אזלת היד של הרשויות בתכנון השכונות הללו ניתן ללמוד מהיוזמה היחידה שבה נקטה עיריית  .11

יזמה עיריית ירושלים  1997ירושלים לתכנון האיזור. לאחר שלושים שנים של חוסר מעש, בשנת 

החליטה הוועדה המקומית להמליץ לוועדה  1999(, ובשנת 6131תוכנית לשטח זה )תוכנית 

דנה הוועדה המחוזית בתוכנית והחליטה  2003המחוזית להפקיד את התוכנית. רק בשנת 

להפקידה, אולם בשל הזמן שחלף ממועד הכנת התוכנית ועד להפקדתה, התברר שהתוכנית אינה 

לא נעשה כל ניסיון  משקפת עוד את המצב הקיים בשל ריבוי בנייה בשטח. התוכנית נגנזה ומאז

 להכין תוכנית לאזור זה. 

", אלא שבעוד 2000כאמור, השכונות מושא עתירה זו מיועדות למגורים לפי תוכנית "ירושלים  .12

שעבור השכונות היהודיות במערב העיר הכינה העירייה לאורך השנים תוכניות סטטוטוריות 

כונות במזרח העיר כמעט ולא " כדבר שבשגרה, לש2000מפורטות בהתאם לתוכנית "ירושלים 

ובשכונות שמעבר לחומה לא הוכנה ולו תוכנית  ,הוכנו תוכניות כאלה )אלא רק מספר תוכניות אב(

 אחת כזו. 

הבנויות בצפיפות גדולה  ,כי קיים קושי להסדיר בדיעבד את השכונות שמעבר לחומה אין ספק .13

מחדל התכנוני אינו יכול להיות וללא בסיס תכנוני, אלא שהותרת המצב הקיים על כנו והמשך ה

פתרון. ההחלטה להמשיך במדיניות של הזנחה היא החלטה לא סבירה באופן קיצוני. בנוסף לכך, 

, המשך התנערותם של המשיבים מחובתם לתכנן יוצרת אפליה לרעה של 136עם חקיקת תיקון 

לחבר מבנים שנבנו  תושבי השכונות שמעבר לחומה, מול תושבי מקומות אחרים בהם כן ניתן יהיה

ללא היתר לתשתיות באמצעות התיקון, וזאת משום שכלל הגורמים השלטוניים בוחרים במודע 

 שלא לפעול בהתאם לחובותיהן הבסיסיות ביותר. 

אינה נמנעת ככלל מתכנון שכונות בהן קיימת בניה רוויה ללא תכנון. דוגמא  4יש לציין, כי המשיבה  .14

להסדרת שכונת  4אר שהוגשה אך לאחרונה על ידי המשיבה לכך ניתן למצוא בתוכנית המת

על ידי הוועדה המחוזית. לפי  21.1.2022 (. תוכנית זו הופקדה ביום790758עיסאוויה )תוכנית מס' 

                                                            
 (.2021)23-22, עמ' על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוימכון ירושלים למחקרי מדיניות,  1
 (.2019) 62, עמ' על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוימכון ירושלים למחקרי מדיניות,  2
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התוכנית "מרבית שטח השכונה הינו קרקע שאינה מוסדרת... הסביבה הבנויה מתאפיינת, בין 

בחלקו ללא תשתית תכנונית קודמת, באי הלימה בין היתר, בבינוי בלתי אחיד ובלתי מוסדר, 

יעודים מאושרים לבין שימושים בפועל, במחסור בתשתיות ציבוריות, במגבלות גובה בתכניות 

מאושרות, במערך תחבורתי לקוי, ובהעדר הסדרה קניינית של הקרקעות ושל הגבולות בין 

 לצרכי התושבים בשכונה....".  המגרשים. מטרת התכנית היא מתן מענה תכנוני, מקיף ומיטבי

הרשויות יודעות להראות יצירתיות רבה כאשר הן מבקשות לאפשר  כי ,למעלה מן הצורך נציין .15

אחרות, אשר נהנות מעמדות  חיבור לתשתיות למבנים שנבנו בניגוד לכל דין ע"י אוכלוסיות

ית משפטית כך למשל, פורסם לאחרונה כי במשרדי הביטחון והמשפטים גובשה תשת השפעה.

שתאפשר חיבור לחשמל של מאחזים בלתי מורשים בגדה המערבית באמצעות צו אלוף, זאת 

למרות שבעבור רובם המכריע של המאחזים הבלתי מורשים לא ניתן אישור להפקדת תוכנית, 

עדר התכנון בהם אינו נובע מהזנחה או אפליה, אלא מחשש ממשי לפגיעה ביחסי החוץ יולמרות שה

יישובים יחוברו  30מסתמן: לפחות  )ראו: חזקי ברוך, שראל באם תפעל להכשרתםשל מדינת י

 .(23.02.2022, 7ערוץ , לרשת החשמל הארצית

מן ההודעות של המשיבים וכן מן הדיון עולה שלשיטת המשיבים בעיית המים הקשה בשכונות  .16

משיבים מציעים שמעבר לחומה הגיעה למבוי סתום ואין כל דרך שניתן עוד לקדם פיתרון. ה

למחוק את העתירה ולהותיר את המצב על כנו, תוך המשך הפגיעה המשמעותית בזכויות היסוד 

 של תושבי השכונות שמעבר לחומה. 

לעמדת העותרים, כפי שפורט לעיל, יש בידי המשיבים לפעול להגשת תוכניות לשכונות שמעבר  .17

מדת המשיבים היא כי לא ניתן ". ככל שע2000לחומה התואמות את מסמך המדיניות "מתאר 

לפעול באפיק התכנוני הרגיל, על המשיבים מוטל הנטל למצוא פיתרון משפטי לחיבור המבנים 

, ואם בדרכים 136למים, אם בחקיקה ראשית, כפי שנעשה לגבי מקומות אחרים באמצעות תיקון 

עוסקים  בגדה המערבית. בעת שגורמי ממשל רבים תאחרות כפי שפורסם שמתוכנן להיעשו

במציאת פתרונות לחיבור לתשתיות של מבנים שנבנו ללא היתר, הותרת עשרות אלפי תושבי 

השכונות שמעבר לחומה ללא כל פתרון למצוקה הקשה מהווה אפליה קשה, ומותירה ספק באשר 

 לרצונם של המשיבים ליטול אחריות על תוצאות מחדליהן.

בור מסודר של הבניינים בשכונות לרשת המים כבר למען הסדר הטוב, ראוי להזכיר, כי פתרון לחי .18

הוצע ואף הופעל באופן חלקי במסגרת ההתדיינות בעתירה זו כפיילוט, אלא שהמשיבים מסרבים 

למצות את הפתרון הזה ולהרחיבו. כך, המשיבים מעדיפים כי השקעה ממשית וראשונה בתשתיות 

דל נוסף של המשיבים ברישום וגבייה. המים בשכונות שמעבר לחומה תרד לטמיון, וזאת בגין מח

על כן, שבים העותרים וטוענים כי יש להזרים מים בשני קווי המים הנוספים שהונחו בשכונות 

ולאפשר לתושבים שמתגוררים בסמוך להם להירשם אצל תאגיד המים ככל תושב בירושלים, 

 ולצרוך מים באופן סדיר וכדין.

הימנעותם החוזרת של המשיבים מנטילת כל אחריות על הכאוס התכנוני ששורר בשכונות שמעבר  .19

לחומה, ועל השלכותיו הקשות על כל תחומי החיים ובפרט במישור ההומניטרי, מהווה הוכחה 

עדר ליווי של בית המשפט הנכבד, ישובו המשיבים להתנער מחובותיהם. הניסיון מלמד, ילכך שבה

נות בהן שורר ואקום שלטוני עלולה אף להחמיר. על כן, שבות העותרות ומבקשות שהמצוקה בשכו

 כי בית המשפט הנכבד יוציא מלפניו צו על תנאי כמבוקש בעתירה.
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