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                                                                                                           לכבוד 
 , מנהל רשות המים    גיורא שחםמר           , שר הפניםאריה דרעיח"כ     , השר להגנת הסביבה  זאב אלקיןח"כ 

 
 כבודכם,

 
 
 

 זרקא-ג'סר אשפכי חייב תאגיד מים אזורי לטפל בדרישה להנדון:   

 

דחוף לבעיית השפכים הקשה מידי ולמצוא פתרון רשות המים משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה ומעמותת צלול מבקשת 

קיים, שייקח על עצמו את הטיפול  רופה של המועצה לתאגיד מים אזורייבאמצעות צ ,אזרק-של המועצה המקומית ג'סר א

 .ת המועצהבתשתיו

הכלכלי, אך למרות זאת נראה שאין  הבשל מצב מועצהשל ה הכי תאגידי המים באזור מתנגדים לצירופ ,לעמותת צלול ידוע

 מטרה זו.לנקוט בצעדים יוצאי דופן כדי להגשים  משרדיכםעובדה שתחייב את . המלבד מהלך ז כל פתרון אחר

שפכים גולמיים לנחל עדה, לנחל רוגין ילסמזרים הישוב  , במהלכןרבותנמשכת מזה שנים זרקא -אבעיית השפכים של ג'סר 

הישובים תושבי . זאת בנוסף לסבלם הרב של התושבים ושל לזיהום הנחלים ולזיהום חופי הרחצה באזור גורם ,תנינים ולים

  השכנים.

בשיפור  משני מיליון שקללה למע המילת"ב צו לתיקון מעוות ובסיוע באמצעות במהלך השנים האחרונות השקיעה המדינה

שבכך ימצא פתרון לבעיה. למרות מתוך תקווה  בהקמת תחנות שאיבה ובהקמת לוח בקרה חדש ,תשתיות הביוב במועצה

 בשל היעדר תחזוקה סדירה של המערכות. מכאן, שאם הטיפולפעם אחר פעם תקלות הביוב חוזרות על עצמן  השקעה זו

עד ו ,תרד לטמיוןהגדולה של כסף ציבורי שכבר הוצא, הרי שכל ההשקעה  ,תאגידלבזמן הקרוב לא יעבור בתשתיות הביוב 

 , וחוזר חלילה.של סכום דומה יהיה צורך בהשקעה מחודשתמהרה 

בעזרתם הם מסוגלים לחייב  כליםלא מעט ולמשרד להגנת הסביבה לרשות המים , לעמותת צלול ידוע, כי למשרד הפנים

של כספי ציבור כשל כלכלי, המשך בזבוז  םמשמעות, אי נקיטה בצעדים אלה את הטיפול בישוב.קלוט תאגיד מים וביוב ל

  ובריאות הציבור. הים ,והפקרה חסרת אחריות של הטבע, הנחלים

 

 עמותת צלול שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל דרך כדי למנוע מפגע זה, כולל פנייה לבית המשפט. 

 

 בכבוד רב ובברכה,                                         
 

 מאיה יעקבס                  
 מנכ"ל                                                   

 העתקים:
 ממונה על מחוז חיפה, במשרד הפניםה ,פאיז חנאמר  
 , מנכ"ל המשרד להגנת הסביבהישראל דנציגרמר 
 מנהל מחוז צפון, המשרד להגנת הסביבה, שלמה כץמר 
 מנהל אגף מים ונחלים המשרד להגנת הסביבה מיר ארז,עמר 
 רשות המים המינהל לפיתוח תשתיות ביוב,, מנהל משה גראזימר 
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