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של   לחו  הקיץ החום  כולנו  ו שלח את  לקיים  פשות  זאת, הצלחנו  עם  יחד  את קצב העבודה,  האט 

 ובות: אוגוסט מספר פגישות חש-יולי במהלך 

מק • מנכ"ל  עם  שלו.  נפגשנו  הניהול  מצוות  וחלק  לנג,  עמית  ה"אני  ורות,  הוצגו  בפגישה 

קיים  ל מאמין" הן שלנו והן של מקורות. סיכמנו כי ההידברות בין הגופים חשובה והוחלט 

נ  של  פגישה  כחודשיים  לישראל  מדי  מים  סמנכ"ל  וציגי  בראשות  מקורות  מטעם  צוות 

 מטרת פגישות אלו לייצר חלוקת גזרות בין הגופים ותיאום מוצלח יותר.. פיתוח

את • לישראל  קיימת  בקרן  לשעבר  פגשנו  וקנין  חה"כ  בקק"יצחק  עמית  כיו"ר  המכהן  ל  , 

המקר ו סוגיות  את  בפניו  הצגנו  ישראל.  מקרקעי  במועצת  הראשי  עימהנציג  ם  קעין 

המאגרים בתחומי  בעיקר  האגודות,  עומתמודדות  דרישות  רמ"י ל ,  של  וגוברות    ות 

שך להצגת הנושאים בפני נציגי  של מערכות סולאריות ועוד. סוכם על פגישת המסדרות אב

 "י. ל ברמקק"

מעם  בפגישה   • אגף  מנהל  בנישתי,  במיוסי  ומיסוי  הפניםקרקעין  הצגנו  שרד  את  ,  בפניו 

וגדדרישות הארנונה ההולכו מים. עבור מאגרים ומתרשויות המקומיות  של הלות  ת  קני 

שנו  דר ו  בסורד ויגרמו לסגירת משק הקולחיןכדי אסברנו כי הדרישות מגיעות לעתים לה

ה  א, לא נרתקופת הבחירותלאור    .ד הפניםרבתקנות משת תעריפי מקסימום לארנונה  קביע

כי נמשיך לפעול בנושא לקראת יהיה לקבוע תקנות אלו בשנה הקרובה, אולם סוכם  כי ניתן  

 וגש. תקציב המדינה הבא שי 

עם   • המים  ברשות  ליפשיץ,  נפגשנו  הנכנס,  חזי  נוש המנכ"ל  והצגת  היכרות  אים  לפגישת 

הרשות תקיים איתנו דיאלוג רצוף , ביקשנו כי  בוערים. מעבר להצגת כל הנושאים המוכרים

 גדולה יותר.   תהליכי השימוע המתקיימים יבוצעו בשקיפות וכן כי 

זו הציג מנכ"ל    . בפגישהספת של חזי ליפשיץ בהתאחדות חקלאי ישראלהצטרפנו לפגישה נו •

ם ואנו  מנגד הציגו נציגי החקלאי  ,אות" שלו למשק החקל רשות המים את ה"אני מאמין

לחקלאות ולמגזר הכפרי. סוכם כי תתקיים  קיימים במשק המים  בראשם את האתגרים ה

 הידברות שוטפת בין הצדדים.

ל אסדרה ברשות המים, מתוכננות מספר פגישות עם סמנכ"ים  מהלך החודשיים הקרובב •

בתחום זה.  בעניין מתווה אספקת המים לבית במגזר הכפרי, וייסוד של חלופה לאגודות  

 התחשבנות בגין הפקה מבארות.שות לשינוי ב את ההדברות בעניין הצעת הר  כמו כן, נמשיך

רביעי,    כי  רכיזנ אסיפה  07/09/2022ביום  שמר,    תתקיים  בעין  לישראל  מים  של  נשמח  כללית 

 השתתפותכם חשובה! ראות את כולכם.ל

 אורן עמיאל     איתן ברושי 

 מנכ"ל     יו"ר
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