ועדתעררבצפון
חילצה
ישראל התחייבהלהגריל
בשטחם .ועדת ערר של משרד הפנים :״במדינתנו
את הזרמת

אבי

בר־אלי

רמזה כי טענותיהם

המיםלממלכה,

אינטרסנטיות

לכאורהומשלולות יסוד.

<<

הנחת

צינור מים שי־
$TS1$שי$TS1$%%

לסעיפי הטכם השלום
בהמשך

%%
$DN2$שי$DN2$%%

שראל

התחייבה לבצע
השלוםשעליו

התחייבה

עם הירדן,

השלום עםירדן ממשבר
את הסכם

שבמסגרתם

אך ארבעה קיבוצים סביב

הצפופה ,אין מנוס מכך

ביקשה חברת מקורות לאשר לה
הנחת צינור בקוטר 64צול ,שיונח
לקרקעותחקלאיות
בחלקו מתחת
מעוברות בקיבוצים.

הכנרת

שהקמת

התנגדו להנחת

צינור מים

תשתית תיעשה בחצרם שליישובים״

$DN2$ררוריגרנות $DN2$,הזהירה מפני
נות,
לחייב אותה
די בכך ,כךטענו ,כדי

להכין תמ״א

חדשהלפרויקט (אף

שמדובר בצינור

קטן יותר
לכאורה).

מנגר ,הגישה גם מקורות ערר.

בנייה

בהסכמת

התניית היתרי

גורם חיצוניובעל

אינטרס עסקי כמו אגודת המים

של

עמק הירדן.

גולדנברג,
באמצעותעו״ר אינםה
ישראללהזרים כמות מים שנתית
הסבם
במסגרת
בעלי הקרקע ,רשות מקרקעי
ממשרד עופר שפיר ,טענה כי יש לאומיים,
קבועהלממלכה ,ובהמשך להסכם ישראל ,אישרה את המעבר .בסוף
התמה עם ממלכת ירדן עוכבה
הצפופה יח־
$TS1$יחסית$TS1$
ובמדינתנו
לבטל את ההתניה שקבעההוועדה כולו,
ינואר אישרה וערת התכנון המקו־
$TS1$המקומית$TS1$
שנחתם בין המדינות בשנה שעב־
$TS1$שעברה$TS1$
בחצי השכה האחרונה בעקבות
$DN2$יחסית $DN2$אין מנוס מכך שהקמתה של
סית
לקיבוצים או
המקומית ,היות שאין
$DN2$המקומית $DN2$בעמק הירדן את הבקשה ,אך
מית
$DN2$שעברה$DN2$לפיתוח מיזמי התפלה משות־
$TS1$משותפים$TS1$
רה
קשיים שהערימו ארבעה קיבו־
$TS1$קיבוצים$TS1$
תשתית המים תעשה בחצרם של
למנוע הנ־
$TS1$הנחת$TS1$
לאגורת מים זכות וטו
התנתה זאת בכך שביצוע הפרויקט
אמורה
פים
$DN2$קיבוצים $DN2$סביב הבכרת.
צים
$DN2$משותפים $DN2$בין ים המלחלעקבה
יישובים אלה או אחרים״ ,נכתב
$DN2$הנחת $DN2$קו מים.
חת
יאושר בחתימת הקיבוצים שדרכם
ישראללהיערך להגברת הזרמת
דגניהא׳ ,דגניה
הקיבוצים
לאחר עיכוב של חורשים ,קב־
אף שאלה מתנגדים
עובר הצינור
לירדן .לשם כך נדרשת
מי הכנרת
ב׳ ,כנרת ובית זרע העלו שורת
$TS1$קבעה $TS1$בהחלטה.״טענות הקיבוצים העו־
$TS1$העוררים$TS1$
$DN2$העוררים $DN2$לובשות בעיקרן אופי של
ררים
בהסכמת אגורת
וכן
$TS1$תחנת $TS1$לפרויקט
מקורותלהניח קו מים חרש בין תח־
טענות סטטוטוריות מוזרות נגר
עה
$DN2$קבעה$DN2$לפני כשבוע כצפוי וערת הערר
טענות מסוג
במחוז צפון כי אכן אין צורך בה־
$TS1$בהכנת$TS1$
$DN2$תחנת $DN2$דגניהלבריכת בית זרע שמד־
$TS1$שמדרום$TS1$
נת
התוכנית להניח את הצינור בש־
$TS1$בשטחם$TS1$.
Not in) nimby
המים של עמק הירדן(גוף ביצוע
) ,וראוי היה כי
כנת
$DN2$שמדרום$DN2$לכנרת.
רום
שהתוכנית אושרה
$DN2$בשטחם $DN2$.זאת ,אף
טחם.
של פרויקטי תשתית).
$DN2$בהכנת $DN2$תוכנית םטטוטורית חרשה My Backyard
שמופנים
המשאבים הרבים
את
״פרויקטלאומי בעל חשיבות
כבר לפני שנים .חילוץ ישראל
מידלאחר מכן הגישו הקיבוצים בגלל הקטנת הצינור .בנוסף ,קבעה
התאפשר רק עליונה״ כך כונתה הנחת הצינור,
מדינית
ממבוכה
ערר עלההחלטה .בין היתר ,טענו
כי מרגע שבעל הקרקע אישר את להעלאתן היה ממלא שיתוף פעו־
$TS1$פעולה$TS1$
$DN2$פעולה $DN2$אמיתישתכליתו מציאת פיתרון
$TS1$בחתימת $TS1$לה
תוכנית הפרויקט ,אין הכרח בחתי־
כי בעודלפי התוכנית קוטר הצינור
להתחייבות הממשלהכלפי
בהמשך
לפני כשבוע ,לאחר שוועדת ערר
לביצוע ,שיש בו מי־
$TS1$מינימום$TS1$
ממשי וסביר
מת
מקורות מב־
$TS1$מבקשת$TS1$
צריךלהיות  66צול
ממשלתירדן .בהתבסס על תוכנית
משרד הפנים במחוז צפון
של
$DN2$בחתימת $DN2$החוכרים .כמו כן ,וערת הערר,
נימום
$DN2$מינימום$DN2$
ררורי־גר־
$TS1$ררוריגרנות$TS1$,
חגית
שבראשות
צול.
64
בקוטר
צינור
להניח
קשת
$DN2$מבקשת$DN2$
הוכנה
שכבר
מתאר
ואף
הקיבוצים,
את
דחתה
)תמ״א(
מעוברות״.
פגיעה בקרקעות
עו״ר
בעבר,
טענות
״צורכי

משק

המים הם

המשרתים

את

צרכים

הציבור

