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לכבוד:
מר גיורא שחם
מנהל רשות המים.

הנדון :שיבושים באספקת המים לחקלאות בבקעת הירדן.

בשל תקלות שנתגלו בארבעה קידוחי מים של חברת מקורות צומצמה אספקת המים השפירים
לחקלאי הבקעה.
בתגובה לכך ,שלחת ביום  16.5.20מכתב לחברת מקורות שהרושם העולה ממנו הוא כי בחרת
לנצל את התקלות ככלי במאבקים השונים שרשות המים מנהלת נגד מקורות ,במקום לקחת
אחריות על הבעיה עצמה.
איני צד להתדיינות בינך לבין מקורות מכתבך רווי אי דיוקים ,אין בהם שמץ של אמת .מי שאשם
במצב שאליו נקלעו חקלאי בקעת הירדן ,זו הרשות שאתה מנהל אותה ,הייתי מצפה ממך
להתפטר לאלתר ,נכשלת בתפקידך ,כל בר דעת היה לוקח אחריות ומתפטר לנוכח
הכישלון.
רשות המים היא זו שמונעת לכאורה בכל דרך לתת מענה לאספקת המים השפירים לבקעת
הירדן ובעקיפין לגרימת נזק לחקלאי בקעת הירדן ,לכאורה.

הרשלנות של הארגון שלך מתמשכת כבר כמה שנים ,היהירות והשחצנות של רשות המים
החלה עוד בתכנית אב לאספקת מים בבקעת הירדן שעברה שיפוט ב .13.08.17כבר אז
החלה מסכת הכישלונות ,על פי "תכנית אב לאספקת מים" המים השפירים במרכז הבקעה ,
על פי תכנית זו אין כלל בעיית מים בבקעה ונקבע כי "שנת  -2020אין צורך בתוספת  ,שנת
 – 2030מחסור של  0.2מלמ"ש ,שנת  – 2040מחסור של  2.8מלמ"ש (וגם זה בהערה).
במכתבי מיום  6.8.17הבאתי לידיעתך כי תכנית האב הוכנה מבלי שאנשי רשות המים טרחו
להיוועץ עם מי מאנשי הבקעה הוספתי וכתבתי לך" :לצערי הרב לא קיבלנו תשובות ברורות
לגבי צעדים אופרטיביים שיתנו מענה מידי לאספקת המים ומצוקת המים כולל השפירים של
חקלאי ותושבי צפון ומרכז בקעת הירדן".
חובתי הציבורית מנעה ממני לתמוך בתכנית האב כל עוד לא קיבלנו מענה ברור הכולל לוח
זמנים לפתרון מצוקת המים בבקעת הירדן  ,נכון לעת הזו.
אך אתה כמי שעומד בראש רשות המים בחרת להתעלם לחלוטין מהכתובת שתלויה על הקיר
כ בר כמה שנים ,ובמקום לקחת אחריות על המחדל ,הנך מנסה להטיל את האחריות על חברת
מקורות.

לפני כחמש שנים השתתפתי בדיון ברשות המים בנוכחות ההידרולוג של מקורות ואנשי
מקורות .בפגישה ני תנה סקירה מקצועית על מצבם בכי הרע של קידוחי המים והירידה במפלס.
ההתרשמות של י מהפגישה הייתה שזה לא מעניין את אנשי רשות המים ,יצאתי בתחושה
מאוד קשה.
לפני שנתיים בעקבות בעיות באספקת מים במרכז בקעת הירדן ,הוצגו בפניך פתרונות ,חלפו
שנתיים ופתרונות איין.
לפני שנה שוב נפגשנו בעקבות בעיות באספקת מים ונזקים כבדים שנגרמו לחקלאים ופתרונות
איין.
לא זו בלבד רשות המים בראשותך עושה כל מאמץ לא לחבר את בקעת הירדן למערכת
הארצית למרות החלטת ממשלה מיום (.10.06.18מכתבי מיום )6.11.19

להבנתי מי שאחראי למחדל ולהתנהלות הרשלנית במצב הקיים זו רשות המים ,אל תנסה
להטיל את האחריות על חברת מקורות זה עיוות של המציאות והשתלשלות האירועים
המובאים להלן.
די בדו"ח של רו"ח רם לוי חשב רשות המים בעניין אגודת המים עמק הירדן כדי שתסיק מסקנות
לגביך ולגבי אחרים ותתפטר.
הרשות בראשותך לא בוחלת במעשיה ,במקום להשיב למכתביי השונים לגופו של עניין ,או
להשיב למכתביו של בא כוח המועצה בנושאים שונים הקשורים לפעולת רשות המים מאז
תמיכתי בתיקון  27לחוק המים אתם מנסים בכל דרך להטיל בי דופי ולהוציא את דיבתי רעה.
ניסיון זה לא יצלח ,ולא ירתיע אותי מלהביע את עמדתי כי תפקודך בכל הקשור לבקעת הירדן,
ולא רק ,הוא בגדר כישלון חרוץ.
אני שב וקורא לך לנהוג מעשה כבוד ולהתפטר ,נכשלת!.
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