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להטעייה באתר באשר פנינו לדוברת המתפ"ש  13.10.2015במכתבנו שבסימוכין מיום  .1

הפייסבוק של מתפ"ש בנוגע לכמות אספקת המים לרצועת עזה. כך, בעוד שהנתונים 

 5-של פחות מ בפועל אספקההרשמיים של חברת "מקורות" לגבי אספקת המים עומדים על 

)עד אוגוסט(, דו"חות המתפ"ש מציינים כי ישראל מספקת  2015, במהלך שנת מלמ"ק בשנה

("Provided by Israel")  מלמ"ק מים בשנה.  10לתושבי הרצועה 

ציינת כי אין מדובר בהטעיית הציבור אלא בניסוח שלא הובן כהלכה  שבסימוכיןבתשובתך  .2

דע אותו מפרסמת היחידה וכדי לחשוף את הציבור וכי מתוך שימת דגש על אמינות המי

 עלו ליצירת ניסוח בהיר ומדויק יותר.שיית היחידה בזירה הפלסטינית, תפלע

לאתר הפייסבוק של המתפ"ש מעלה שהניסוח לא  שהועלו מאזהיומיים ואולם, עיון בדו"חות  .3

-ועלה לאתר ב, שה2015שונה כלל אלא נותר כפי שהיה. אף בדו"ח החודשי לחודש אוקטובר 

 10לעזה כמות של  ("Israel supplies"), חזרתם על הנתון לפיו ישראל מספקת 17.11.2015

אמנם בדו"ח זה נוספה הבהרה בכוכבית לפיה מדובר בכמות שנתית, אך  מלמ"ק מים בשנה.

אין בתוספת זו כדי להבהיר את הטעון הבהרה. למעשה, זוהי עדיין הטעיה. בעוד שנכון הדבר 

מלמ"ק מים בשנה לרצועת עזה, יכולת זו אינה ממומשת בפועל.  10ראל אישרה לספק כי יש

 5-עומדת, נכון לאוגוסט, על פחות מ 2015כאמור, הכמות השנתית של אספקת המים בשנת 

המלמ"ק כמהלך שמבוצע בפועל על ידי המתפ"ש, גם  10מלמ"ק.  לכן, זוהי הטעייה לציין את 

 ומטעה, ועליכם לתקנו לאלתר.  ר הינו שגוינתון זה כאמו .בפרישה שנתית

אין זה מתפקידנו להציע פתרונות הולמים לתיקון הפגם, אך ברי כי "ניסוח בהיר ומדויק  .4

יותר" הינו פשוט ניסוח המתעד באופן שוטף ועדכני כמה מלמ"ק מים הועברו עד כה במהלך 

 מלמ"ק מים.  5-כאמור, פחות מ -לרצועת עזה 2015שנת 

 לתיקון הפגם ללא דיחוי, ועדכוננו כאמור.אודה  .5
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