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ערב ראש השנה תשפ"ג

חברים יקרים
ערב ראש השנה אנחנו מבקשים לעדכן ולברך אתכם,
קיימנו לאחרונה אסיפה שנתית של "מים לישראל" .בהשתתפות מרבית חברי האגודה .כיבדו אותנו אורחים רבים
ביניהם:
אבשלום )אבו( וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אשר מסר עדכון על הרפורמה בחקלאות.
ח"כ יאיר גולן ,סגן שרת הכלכלה ,ועו"ד שלומית שיחור רייכמן ,רשמת האגודות השיתופיות אשר התייחסו לחשיבות
האגודות בכלל ואגודות המים לחקלאות בפרט.
חה"כ והשר לשעבר יצחק וקנין ,יו"ר עמית בקק"ל ,אשר הצביע על המחויבות של קק"ל לסייע לקידום נושאים של
מים וקרקע.
דני גרינוולד ,סמנכ"ל אסדרה ברשות המים ,אשר הציג את האתגרים הניצבים בפני משק המים וכן תהליכים אשר
נמצאים על סדר היום לרבות אספקת מים לבית.
חזי ליפשיץ ,המנכ"ל הנכנס של הרשות הממשלתית למים ולביוב שהציג את תפיסת עולמו בתחום המים בכלל והמים
לחקלאות בפרט.
בסיום האסיפה נפרדנו במילים חמות מגיורא שחם ,מנכ"ל רשות המים היוצא ,שסקר בפנינו את שנות פעילותו והודנו
לו על תרומתו החשובה למשק המים בישראל במשך שנים רבות.
באסיפה עסקנו בין היתר בקבלת חברים חדשים ,אישור דוחות כספיים ודוח המבקר ,בחרנו חברי הנהלה ודיווחנו על
הפעילות של האגודה בתחום השינויים והעמדות של רשות המים :שינוי מודל ההתחשבנות בגין בארות ,הרחבת
ההקצאות למים שפירים לחקלאות וכן למגעים הנמשכים עם נציגי הרשות בעניין אספקת המים לבית במרחב הכפרי
ועוד .דיווחנו על תחילת מגעים עם מועמדים לכנסת מהמפלגות השונות על מנת להשפיע על מדיניות הממשלה
שתיבחר בתחום המים בכלל ולחקלאות בפרט.
השתתפנו בכנס של רשות המים העניין הרגולציה של ספקי הקולחין ונהלי הסיוע למפעלי ההשבה.
נפגשנו לאחרונה עם יעקב )ינקי( קוינט וצוות ההנהלה הבכיר של רמ"י והצגנו את הקשיים בהקמת מאגרים חדשים
ומערכות סולאריות על המאגרים .קבענו המשך דיונים בנושא .
אנו ממשיכים את המאמצים בכל דרך אפשרית על מנת לחזק את מעמד אגודות המים ולהשפיע על מדיניות משק
המים בישראל.

נאחל לכולם שנה טובה ,שנה ברוכת מים ויבולים ,שנת שגשוג פיתוח והתחדשות ,בטחון ושלום.
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