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שלום רב,
הנדון :בקשה על פי חוק חופש המידע ,תשנ"ח – 1998-נתונים על אודות
אספקת מים לרצועת עזה
 .1אני פונה אלייך בשם עמותת "גישה" בבקשה על פי חוק חופש המידע ,תשנ"ח( 1998-להלן:
חוק חופש המידע) לקבלת נתונים על אודות אספקת מים לרצועת עזה וסוגיות קשורות.
 .2אמנם על-פי החוק אין המבקש מחויב לציין את הטעם שבפנייתו (סעיף (7א) לחוק) ,אך אציין
כי עמותת "גישה" מטפלת בסוגיות הנוגעות למימוש זכויות היסוד של הפלסטינים תושבי
רצועת עזה ויכולתם לחיות חיים תקינים ,ולפיכך נתוני אספקת המים לרצועה רלוונטיים
ביותר לעבודתנו השוטפת .עוד אציין שלאחר שפנינו בבקשת חופש מידע דומה לחברת
"מקורות" ,נמסר לנו מהם כי הרשות הרלוונטית היא רשות המים ולכן יש לפנות אליכם.
 .3להלן המידע המבוקש:
א .מהי כמות המים השנתית שסופקה לרצועת עזה מישראל בשבע השנים האחרונות (2009-
 ?)2015נא פרטו את כמות המים שסופקה בפועל בכל שנה ושנה.
ב .מהי יכולת אספקת המים השנתית של ישראל לרצועת עזה? ככל שיש פער בין נתון זה
לבין כמות המים שסופקה בפעל ,נא הסבירו את המקור לפער.
ג .במה תלויה יכולת אספקת המים השנתית של ישראל לרצועת עזה? האם היא תלויה
בכמות וגודל הצינורות ,ביכולות השאיבה וכו'? נא לפרט?
ד .כיצד נקבעת כמות אספקת המים לרצועת עזה? האם הכמות הנוכחית נקבעה בשל
קיבולת מקסימלית בצינורות המים או בשל סיבות אחרות? נא פרטו .האם במסגרת
השיקולים נבחנים גם הצרכים הנוכחיים והעתידיים ברצועת עזה?
ה .האם ישנה החלטה להגדיל את כמות המים המסופקת לעזה בעתיד הנראה לעין?
ו .האם היו תקופות בשבע השנים האחרונות שבהן ,בשל המצב הביטחוני ,קושי בתיאום או
סיבות אחרות ,הוקפאה/צומצמה אספקת המים לרצועת עזה? אם כן ,נא פרטו את
המועדים.

ז .מהו התעריף שגובה ישראל עבור כל מטר קוב מים שהיא מספקת לרצועת עזה? האם
התעריף זהה לזה שנגבה מתאגידי המים בישראל או לזה שנגבה מהרשות הפלסטינית
בגדה המערבית? האם מדובר בתעריף זמני? האם התעריף שונה בשבע השנים האחרונות?
ח .כיצד גובה רשות המים את התשלום עבור המים המסופקים לרצועת עזה? האם התשלום
מבוצע על בסיס חודשי או שנתי?
ט .מה היו תאריכי ההתכנסות של ועדת המים המשותפת של ישראל עם הרשות הפלסטינית
וועדות המשנה בשבע השנים האחרונות?
י .מתי לאחרונה סוכמו ו/או עודכנו ההסדרים הנוגעים לאספקת המים לרצועת עזה?
יא .כמה פעמים נפגשו נציגי רשות המים עם נציגי הרשות הפלסטינית הפועלים בתחום המים
והביוב ברצועת עזה בשנה החולפת?
יב .כמה פעמים נפגשו נציגי רשות המים עם נציגי ארגונים בינלאומיים הפועלים בתחום
המים והביוב ברצועת עזה בשנה החולפת?
יג .כמה פרויקטים הנוגעים למים וביוב ברצועת עזה אושרו ו/או בוצעו בשבע השנים
האחרונות על ידי רשות המים? כמה נמצאים בתהליכי תכנון וביצוע? נא לפרט את סוג
הפרויקט בחלוקה לכל שנה ושנה.
יד .האם ננקטו על ידי רשות המים פעולות ייחודיות לטיפול במי השופכין באזור רצועת עזה?
מהן?
טו .בנוסף לאמור ,נודה לקבלת כל מסמך ו/או הסכם הנוגע להסדרי אספקת המים לרצועת
עזה ו/או אשר נערך בין רשות המים לגורמים אחרים ,וכן כל מסמך המגבה את המידע
המבוקש לעיל.
 .4בהתאם לסעיף (6ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,תשנ"ט ,1999-עמותה רשומה פטורה
מאגרת בקשה ומ 4-שעות ראשונות של אגרת טיפול.

העתק אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת  ,2016מצ"ב ומסומן א'.
 .5לאור כל האמור לעיל ,אבקשך בזאת להעביר לידינו בהקדם האפשרי ,ולא יאוחר מן התקופה
הקבועה בחוק ,את המידע הנדרש במכתב זה.

בברכה,

מיכל לופט ,עו"ד
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