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            לכבוד       לכבוד 

          חברת מקורות בע"מ     חברת הגיחון בע"מ 

   לשכה משפטית     5651193-02בפקס: 

 mishpatin@MEKOROT.CO.IL-yoets-m א"לדו   peniyot@hagihon.co.il  דוא''ל

 

 לכבוד 

 רשות המים  

  7605702-03בפקס: 

 pniyot@water.gov.il  דוא''ל

 

 שלום רב,  

 הסמוכותאספקת מים סדירה לכפר עקב והשכונות הנדון: 

מוניר   מר  ירושלים,  בשם  צפון  שכונות  ועד תושבי  יו"ר  לפנות  זגייר,  בבקשה  הריני    לאלתר לפעול  אליכם 

 מטאר -אל , סמיראמיס, עקב כפרשכונות  תושבי  לוללא הפסקות  באופן קבוע    בכמות ראויה לאספקת מים  

 והכל כדלקמן:  במזרח ירושלים, ייר גוז

סובלים מצפיפות גבוהה  אשר  ר  "קמ 1.45  -על שטח של כקבע    תושבי 70,000 -כ מתגוררים ל"הנ בשכונות .1

 הכיבוש מלפני  עוד אלקודס- רמאללה המים מחברת המים אספקת את מקבליםהתושבים הנ"ל    .ביותר

רמאללה. 1967 בשנת המים  מקורות    אלקודס-חברת  חברת  ידי  על  שמסופקים  המים  את  רוכשת 

אלקודס מהווה  -הלכה למעשה, חברת רמאללההישראלית ומוכרת אותם לתושבים במחירים מפוקחים.  

 מעין צינור להעברת המים לשכונות הנ"ל ואשר נרכשים לצורך זה מחברת מקורות. 

אספקת המים הינה חלקית ומסתכמת  .  בלבדמ"ק ביום    3,000  -מסופקים לתושבי השכונות הנ"ל ככיום   .2

  אלקודס. -המתפרסם על ידי חברת המים רמאללהשבועי  ימים בשבוע, לפי יומן אספקת מים    3.5עד    3  -ב

.  בישראל מ"ק לנפש לחודש 3.5 היתה 2019לשנת זכאות לכמות מוכרת" על פי רשות המים  "ה  נזכיר, כי

 הכמות לה הם זכאים.מ  30%  -בחישוב מהיר, יוצא כי אספקת המים לתושבי השכונות הנ"ל הינו פחות מ 

וכן    וכד'  ניהול משקי הבית, מוסדות הציבור, בתי הספר, מרפאותאספקת המים החלקית משליכה על  

התושבים של  בריאותם  החולים.  על  קופות  הנ"ל  ואכן,  של    בשכונות  גבוהה  מאוד  אחוז  על  מדווחות 

האוכלוסייה הסובל מבעיות בריאותיות הקשורות לאי צריכת מים מספקת ולצריכת מים באיכות ירודה  

 כגון שלשולים והקאות. 
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לבעיות .3 המים המוגבלת    הסיבה  כמות  היא  עקב  לכפר  מוכרת מקורות לחברת  בהספקת המים  אותה 

כפי  התושבים.    , לעומת העלייה המתמדת במספרספקתה לשכונות הנ"לאלקודס לשם א-רמאללה  המים

, חברת המים רמאללה אלקודס מסרה כי היא מספקת מים לשכונות על פי  זגיירמר    שדווח לנו ממרשנו

 מה שחברת מקורות מוכרת לה לצורך כך. 

לגידול    מתאימהאינה    הצנרת  ו  טופלה כראוי מזה עשורים רשת המים בשכונה מיושנת מאוד ולאבנוסף,   .4

בהספקת    הסיבה לבעיות",  2017ממרץ  נייר של מרכז המחקר של הכנסת  על פי    .התושבים המהיר במספר

התושבים. אל    המים לכפר עקב היא כמות המים המוגבלת הנרכשת, לעומת העלייה המתמדת במספר

 ."נמוך ץאלו מצטרף היעדר תשתיות, הגורם, בנוסף להיקפים המצומצמים, גם להספקת מים בלח

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/a0333760-fd3c-e611-80dc-00155d010ede/2_a0333760-fd3c-e611-

80dc-00155d010ede_11_8942.pdf 

לשם אגירת    המוצבים על גגות הבתיםפלסטיק    רכשו מיכליכתוצאה מהמחסור במים, מרבית התושבים   .5

מטבע הדברים, כמויות המים הנאגרות הינה    .הבניינים  לגגותמים וכן משאבות מים להעלאת המים  

ואיכותם מפוקחתר  ביותירודה    מוגבלת  המחסור  .ואינה  עם  התמודדות  ולשם  אף    ,בנוסף  התושבים 

ואינו זמין דיו    והופך את המים למצרך יקר  רוך בעלויות גבוהות ביותרהכקונים מים בשוק הפרטי דבר  

 .  כל תושבל

באופן    1967השכונות האמורות סופחו לשטח שיפוטה כל עיריית ירושלים לאחר הכיבוש בשנת  כידוע,   .6

השטח המסופח. לאור  על    הדין הפנימי בישראל החלת  ינהה סיפוח  התוצאת  המנוגד למשפט הבינלאומי. 

הרי שמוטלת    -המשפט הבינלאומי והמשפט הפנימי הישראלי    -המצב הקיים ומערך הדין החל ושהוחל  

סדירה מים  אספקת  לקיים  החובה  מטעמה  הפועלים  והגופים  ישראל  קבועהעל  איכותית ,  ובכמות    , 

 מספקת לתושבי השכונות הנ"ל.  

זו מוטלת על רשות המים מכוח חוק המים .7 , חברת מקורות  )להלן: חוק המים(  1959  -תשי"ט  ,  חובה 

כחברה הממשלתית האמונה על הפקת ואספקת המים, וכן חברת הגיחון כאחראית על אספקת המים  

 . 2001-חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א בשטחים תחת שיפוט עיריית ירושלים מכוח 

ולשוויון    לכבוד, לבריאות   ,הנגזרת מהזכות לחייםחוקתית  הזכות למים נחשבת כזכות  למותר לציין כי   .8

, פ"ד  פוריה כפר עבודה נ' לוי  7262/00ע"א  ;  1959  -לחוק המים, תשי"ט    3סעיף  )  באשר הואשל כל אדם  

( המים   9535/06  ע"א ;  899(  3נו  נציב  נ'  מסאעד  אבו  במאגרים  )  עבדאללה  וע  (;  2011פורסם 

 .  (2008) אסמאעיל אבו צליח נ' מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב   518/06

)סעיף    האדם   זכויות   בדבר   הבינלאומית  ההכרזהזכות זו גם מוכרת במשפט הבינלאומי לזכויות אדם:   .9

פים  )סע  האמנה לזכויות הילד  ; (12-11האמנה בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות )סעיפים    (;25

  ם"האו  של  הכללית  העצרת  הכרזת;  (14האמנה בדבר ביעור כל הצורות של הפליה גזעית )סעיף  ;  (24  -ו  6

 ((. 8)סעיף  1986משנת  לפיתוח  הזכות בדבר
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תושבי  ל  לכי אספקת המים לכפעול ולוודא  לובאופן דחוף  לאור כל האמור לעיל, הנכם נדרשים בזאת לאלתר  

בלחץ סביר, באופן קבוע  בכמות מספקת, כראוי, מתקיימת  השכונות כפר עקב, סמיראמיס, אלמטאר וזגייר

 .הפסקותוללא  

                                                                                                                                                  

 

 בכבוד רב, 

                                                                                                                                , עו"דסוהאד בשארה   


