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 שלום רב,

 

 חיים בשכונות ירושלים המזרחית אתרים מסכניהנדון: 

 

אליכם מבית חנינא, אנו פונים קייס אבו רומילה ילד השל חשוף בעקבות מותו בטביעה בבור מים 

אתרים מסכני חיים ם של צוותי פיקוח עירוניים לבחינת תם לאלתר של להוצאדחופה בבקשה 

נינא וראס חמיס, וזאת בפרט בשכונות בית חולטיפול מיידי בהם,  בירושלים המזרחיתנוספים 

 , כמפורט להלן:בעיר בטרם יגבו מפגעים סביבתיים קורבנות נוספים

בבור מים בשכונת בית חנינא, לא הרחק , שבע וחציקייס אבו רמילה, בן טבע  24.1.2020ביום  .1

מותו שעה שהלך לרכוש מוצרים במכולת. בעקבות הוא נפל אליו מבית מגוריו. ככל הנראה 

של גופתו  כי תפתח בבדיקה מידית של האירוע. בשעות העוקבות למציאת הודיעה העירייה

 גודר בור המים. ילדה

אלא שבטיפול נקודתי, לאחר מעשה, באתר מסוים אין די כדי להבטיח את שלומם וביטחונם  .2

בית בערך נציג האגודה לזכויות האזרח סיור  27.1.2020ביום של תושבי ירושלים המזרחית. 

הוא לא הרחק ממנו, , בו טבע קייסמערבית לבור . נוספות בעיר המזרחית ובשכונות חנינא

בין ף לחלוטין, המצוי בשולי דרך עפר המחברת חשוורחב ממדים,  ביוב עמוק המקוונתקל ב

 .בהשונים בתי השכונה ובין רובעים 

 אבו רמילהקייס כי בור המים שבו מצא העלתה בו אגן הביוב וזרימת הנוזלים התחקות אחר  .3

מורכבות גדותיו  .עימים בו באין מפרזורומי גשמים מי ביוב א חלק מוואדי אשר והאת מותו 

זרימת הביוב ובימות החורף עתירי הגשמים נקווים במהלכו אגני נוזלים.  ,מבוץ טובעני

-עד לשכונת אל כהוממשי ,מזרחי של חומת ההפרדהצפון ה מעברה ,רם-באזור א המתחיל

היא חלק ממסלול זרימת המים, אשר אבו רומילה בה טבע קייס כה ריהב עקבה בבית חנינא.

קה, רחבה ומסוכנת, ומשם הם עמוה בריכלשוב מי הביוב כאמור נקווים בהמשכו, כאמור, 

כי מגורים. תושבים העידו, מבתי גדול לא ממשיכים לזרום. הבריכה עצמה מצויה במרחק 

  .אגן הביוב ולאורך גדות הוואדי ילדים ובני נוער נוהגים לשחק בשטח
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 .Latitude 31.84373  Longitude 35.22221דת ציון ובנקנמצאת חיים נת המסכבריכת הביוב 

 .הבריכה ומסלול המיםמצורפים צילומי 

גילה  אשר מעבר לגדר ההפרדה,  קילומטרים ספורים צפונית לבית חנינא, בשכונת ראס חמיס .4

בין  המצויה עצומת ממדיםמאולתרת עובד השטח של האגודה מפגע מסכן חיים נוסף: מזבלה 

, שר מהווה למעשה תהום בעומק של כששה מטריםאחפורה כבור ענק  מזבלה זו. בתי מגורים

מן גרוטאות מתכת וברזל. המזבלה אינה מגודרת ונקל ליפול אליה ות אליה היתר מושלכובין 

  .שיכה, כמו גם במזג אוויר סוערבשעות הח דרךה

 Latitude 31.81153 בנקודת ציוןסכנה, וצולמו את הצילומים המצורפים ממחישים ה

.Longitude 35.2418  

חובתה של רשות מקומית היא לטפל במפגעים סביבתיים ולדאוג להסרתם. כך בכלל, וכך  .5

לצורך כך העניק בפרט כאשר מדובר במפגעים המהווים סכנה ברורה ומידית לחיי תושבים. 

)נוסח חדש(, בחוק  נרחבת וכלים מגוונים, בין היתר בפקודת העיריותלה המחוקק סמכות 

בחוק הרשויות  ,1961-חוק למניעת מפגעים, התשכ"אב ,1984-תשמ"דשמירת הניקין, 

 המקומיות )אכיפה סביבתית סמכות פקחים( ובחוקי עזר שונים לרבות חקיקה עירונית.

אינו  לפקודת העיריות שנים עשרפרק סמכות העיריה לטפל במפגעים הנה סמכות חובה.   .6

כי על העירייה לבצע  ,קובעה לפקוד 242סעיף מותיר בידי הרשות שיקול דעת לעצם הפעלתה. 

אמצעים להסרת כל מטרד או "לנקוט , וכן בריאות הציבור ונוחותותברואה, פעולות בענייני 

 .ים"מניעתו ותדאג לבדיקות שמטרתן לברר מה הם המטרדים הקיימ

ירושלים המזרחית סובלת מהזנחה ארוכת שנים על ידי העירייה, בין היתר בתחום התשתיות.  .7

עיר סובלות מאפליה יות במזרחהשכונות הכי  2018מבקר המדינה לשנת דו"ח מצא כך, 

המערביות )דו"ח מבקר חמורה בהקצאת משאבים לטיפול בתשתיות  יחסית לשכונות העיר 

"השכונות הערביות וכן כי  (,552עמ'  , 2018, מאי פיתוח וחיזוק מעמדה של ירושלים, המדינה

ירודים ובהיעדר תשתיות מתאימות ושירותים  במזרח העיר מתאפיינות בתנאים סביבתיים

ל אלה יצרו בשכונות הערביות במזרח העיר מפגעים סביבתיים, נופיים כעירוניים נאותים. 

(. אחת השכונות שנסקרו 548" )שם, עמ' ותברואתיים הפוגעים באיכות חייהם של התושבים

פנמה, וכי לא רק בפגיעה בדו"ח היא בית חנינא. המציאות העגומה מלמדת כי הביקורת לא הו

 באיכות החיים מדובר אלא בחיים עצמם.

רשות המקומית ולאחריותה לסילוק מכשולים אף בתי המשפט התייחסו שוב ושוב לחובת ה .8

ם ולספק לתושבים מענה יסודי ומהותי, טיפול שורש ולא אלתור נקודתי. יומפגעים סביבתי

חוזרת ונשנית לאורך תקופה של שנים תקלה י "קבע בית המשפט העליון ככבר בהקשר זה 

ידי פתרונות ארעיים ושטחיים, -מצביעה על צורך בטיפול יסודי, שאינו יכול לבוא על תיקונו על

דברים אלה יפים . "(1989) 343( 3מג) ,ברק-שטרנברג נ' עיריית בני  73/86ע"א ) "מזמן לזמן

 לענייננו.

, 28.5.2017מיום  2684-ו 13.5.2018מיום  3790ת הממשלה והחלטלסיום נזכיר, כי בהתאם ל .9

ירושלים המזרחית, הוקצו כלכליים ופיתוח כלכלי ב-צמצום פערים חברתייםב ועסקאשר 

ורה זו אמתכנית  .בשכונות אלהיוב הבלשיפור תשתיות המים, הניקוז ומיליוני שקלים עשרות 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-NB-3-343-L.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-NB-3-343-L.htm
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יתה להיות בעיצומה אך בשטח, ובפרט באתרים אשר מהווים סכנת חיים ברורה לתושבים יה

 המתגוררים בסמוך אליהם, לא ניכרות עקבותיה.

מזבלה בשכונת בשכונת בית חנינא ובוהמים הביוב  ניתטפלו לאלתר באגבשל האמור לעיל נצפה כי 

ן נצפה כי צוותי פיקוח עירוניים יישלחו לסיורים בשכונות ראס חמיס, בטרם יתרחש אסון נוסף. כ

תן ארוכת השנים אליה חובר החורף עתיר ירושלים המזרחית, אשר מועדים לפורענות בשל הזנח

  לטפל בהם בדחיפות. -, וככל שאלה יימצאו במטרה לאתר מפגעים מסכני חיים נוספיםהגשמים, 

  בכבוד רב,

 

 טל חסין, עו"ד

 מחלקת ירושלים המזרחית

 העתקים: 

 lishka@jerusalem.muni.il, בדוא"ל   מר משה לאון, ראש עיריית ירושלים

 pniyot@water.gov.ilבדוא"ל  שי פרץ, מנכ"ל הרשות הממשלתית למים ולביובמר 

  danis@hagihon.co.ilמר דני סוסנוביץ', אחראי מוכנות לחירום, חברת הגיחון בע"מ בדוא"ל 

  Yisrael@sviva.gov.ilבדוא"ל  הסביבה הגנת, מנכ"ל, המשרד לגיא סמטמר 

 ומורשת ירושליםלמשרד  ה, מנכ"ל, מרדכי בניטהמר 
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