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 לכל חברינו ושותפינו, 

 . מים לישראללקראת סיום מחצית השנה, מצאנו לנכון לעדכן על פעילות 

כוונת רשות המים להעלות באופן חד את תעריפי המים  המאבק בהנושא המרכזי על סדר יומנו הוא  

 למנוע כל עליה של מחיר המים לחקלאות. , כאשר המטרה העיקרית שלנו היא  לחקלאות

רבות   ,במסגרת המאבק שיחות  מים,  ומפגשים    קיימנו  רשות  בכירי    וההתיישבות, החקלאות  עם 

ובהווה ברשות  מנכ"ל משרד המים לשעבר,  נציגי אגף התקציבים במשרד האוצר,   בכירים בעבר 

' אורי שני )נציב המים לשעבר(, מר ירום אריאב )מנכ"ל משרד  פרופהמים ובמשרד האוצר, ביניהם:  

(, מר  וכיום מנכ"ל משרד האוצרקוב )הממונה על התקציבים לשעבר  יהאוצר לשעבר(, מר רם בלינ 

 ., פרופ' עידו קן )הפקולטה לחקלאות( ועוד רבים וטוביםשמעון טל )נציב המים לשעבר(

ב שמואל  בגן  שהתקיים  כנס  אגודות  11/04-יזמנו  נציגי  ישראל,  חקלאי  התאחדות  בהשתתפות   ,

וחקלאים רבים. בכנס הציגו אנשי רשות המים את תפיסתם לעניין מחירי המים לחקלאות, ונציגינו  

ראשון בסדרה  ההיה התייחסו להשפעות הצפויות על החקלאות כתוצאה מהמתווה המוצג. כנס זה 

, אשר נועדו לגבש  אזורי הארץ, עם נציגי ארגוני הקניות, החקלאים ואגודות המים  של מפגשים בכל

, למען עתיד החקלאות וההתיישבות בכל רחבי  חזית אחידה לשמירה על מחירי המים לחקלאות

 הארץ. 

גוף    .המרחב הכפרי  נציגיכל  אשר מאגד בתוכו את    "קבינט המים"להקמת    מרכזיים    היינו שותפים

ראש החץ המשותף במאבק על מחירי המים ובניהול המו"מ עם אנשי רשות המים ומשרד  זה משמש  

אריאב   ירום  מר  נבחר  לאחרונה  הקבינט האוצר.  ו  מטעם  המאבק  בראש  הצד    את  רכז  ללעמוד 

 האוצר.   המים ומשרד  הכלכלי והמו"מ עם נציגי רשות

מק חפר, אפיקי מים )עמק  ערכה ישיבות וסיורים במספר אגודות, ביניהן: עמים לישראל  הנהלת  

קולחי  מי גליל תחתון, מי גולן,  מי שפלת יהודה,  בית שאן(, החברה הכלכלית מנשה, חוף הכרמל,  

 ועוד.  , בקעת הירדןהנגב, קולחי שדרות, רמת הנגב, קולחי לכיש, ועדת הנגב

העתידית בראי  חלק מן האגודות כבר ערך תחשיבים והציג את תמונת החקלאות  בהמשך לפנייתנו  

מהגידולים ייעלמו    60%-50%-כ   , כמעט בכל המדינה,לפי הערכות  .  2028לשנת    המחירים הצפויים

 אנו פונים לאגודות שטרם ביצעו תחשיבים כאלו להעביר אלינו נתונים רלבנטיים.   והאדמות יינטשו.

 .אזור ואזור  בימים אלו מתקיימים מספר מפגשים אזוריים רחבים ואנו מבקשים לקיים אותם בכל

 כי המאמץ המשותף, אליו כולנו מגויסים, יעצור את המתווה המתוכנן. מאמיניםאנו 
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, עסקנו, בעזרת יועצינו הקבועים, עו"ד לילך רזניק  מים לישראל  כחלק מהמפעילות השוטפת של  

, הכוללים התייחסות לתעריפים הנוכחיים,  המים    ומתן רז, במענה למספר שימועים שערכה רשות

ועוד המוכרות  לכולנו  לעלויות  משותפים  הקבינט    ,נושאים  בפעילות  חשוב  חלק  לוקחים  וכמובן 

 במאבק על מחירי המים. 

כן,   לישראל  כמו  המים  מים  אגודות  לעזרת  הירדן  נרתמה  וכן  בפרוילאורך  המזרחי,  המובל  קט 

  מברכים על ההישג.ואנו  פועלת באופן סדיר מול מקורות.

במשרד האגודה החליפה שרון פישביין את נגה שורר, אשר סיימה את עבודתה לאחר מספר שנים.  

המשרד   ניהול  על  לנגה  להודות  הזדמנות  האחרונותוזו  בשנים  המסורה  ולאחל  עבודתה  לשרון  , 

 בהצלחה. 

 

במועדון לחבר של    08:30בשעה    13/09/2021ביום ב'    מים לישראל תתקיים  של  אסיפה  שנתית  

 בזמן הקרוב.  שלחזימון מפורט יי. קיבוץ עין שמר

 יאל אורן עמ    איתן ברושי 

 מנכ"ל      יו"ר 
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