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שלום רב,
הנדון :הטעיה באתר הפייסבוק של מתפ"ש בנוגע לאספקת המים לרצועה
 .1אני פונה אליך בעניין דף הפייסבוק של המתפ"ש ,עליו להבנתנו הינך אמונה .כעוקבים
אדוקים של האתר ,הפועל בשפה האנגלית בלבד ,הופתענו לראות שבדו"חות היומיים
המפורסמים בפייסבוק ,מציין המתפ"ש כי ישראל מספקת  10מליון מטר מעוקב (מלמ"ק)
מים בשנה לעזה .כך נראה למשל דיווח מיום :8.10.2015

 .2מדובר במידע חסר בסיס ושגוי .בפועל ישראל אינה מספקת  10מלמ"ק מים בשנה לעזה,
ומעולם לא סיפקה כמות כזו .לפי מידע שהתקבל מחברת "מקורות" ,שאחראית על אספקת
המים לרצועה ,בשנת  2014סיפקה ישראל לרצועה רק  3,898,832מלמ"ק .בין החודשים
ינואר-אוגוסט  2015אספקת המים עמדה על  2,811,419מלמ"ק בקו דרום הרצועה ו-
 1,424,509מלמ"ק בקו החדש של נחל עוז שהחל לפעול בחודש מרץ  -2015ביחד פחות מ5-
מלמ"ק מים .אמנם ,נכון הדבר שישראל סיימה זה מכבר את העבודות להנחת צינור המים

החדש בנחל עוז ,שבפוטנציה יכול לספק לרצועת עזה  5מלמ"ק נוספים לאלו שיכולים לעבור
בקו הדרומי ,וביחד  10מלמ"ק ,אך האספקה בפועל שונה מכך משמעותית בשל יכולות
הקליטה והתשתיות בצד העזתי .על-כן ,זוהי הטעיה לדווח שישראל מספקת היום  10מלמ"ק
בשנה.

העתק תשובות חברת "מקורות" שהתקבלו במסגרת חוק חופש המידע מצ"ב ומסומנים א'.
 .3ככל הידוע לנו מידע שגוי זה הופץ באתר האינטרנט של המתפ"ש לפני שפסק לפעול בחודש
יוני  ,2015וכן בדף הפייסבוק מרגע שהוקם ועד היום .מדובר על פרסום בתפוצה רחבת היקף,
שכן קהל רב עושה שימוש באתריכם לקבלת מידע ונתונים על פעילות צה"ל ביחס לרצועת
עזה -ישראלים ,פלסטינים וגורמים בינלאומיים .ברי כי תפוצה כה רחבה וממקור שאמור
להיות מהימן ומקפיד על עובדותיו ,מחייבת את המתפ"ש לבחון בשבע עיניים את המידע
שהוא מפרסם ולהקפיד הקפדה יתירה על פרסום התואם את המציאות בשטח ,פרסום שאינו
מטעה את קוראיו .כדוברת המתפ"ש ,ודאי ברורה לך גם באופן אישי החשיבות שבהעברת
מידע מדויק ,אמין ומהימן לציבור.
 .4נציין כי לאחרונה פנינו למשרד החוץ בדבר דיווח דומה ,מוטעה ,באתר האינטרנט שלהם לגבי
כמות אספקת המים מרצועת עזה .בעקבות פנייתנו תוקן הפרסום באתר ונמחק הדיווח לפיו
ישראל מספקת בפועל  10מלמ"ק מים לעזה בשנה.
 .5לאור האמור ,נבקש כי תפעלו לתקן את הנתון המופיע בדו"חות היומיים המתפרסמים בדף
הפייסבוק לאלתר ,וכן תוציאו הודעה מעדכנת בדבר התיקון .נבקשכם מכאן ולהבא להקפיד
הקפדה י תירה על הבסיס העובדתי של המידע המשמש אתכם בפרסומיכם לקהלים שונים
ורחבים בציבור העוקבים אחריכם בארץ ובחו"ל.
 .6אנא הודיעוני על הטיפול בפנייתי.
בברכה,
מיכל לופט ,עו"ד

העתק:
 .1סגן המתפ"ש ,תא"ל גיא גולדשטיין -באמצעות פקס03-6976306 :
 .2קצין פניות ציבור במתפ"ש ,סגן עמרי דן -באמצעות דוא"ל cogat.pnz@gmail.com
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