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 פרוטוקול אסיפה כללית

 במועדון לחבר בקיבוץ עין שמר  11/10/2021נערכה בתאריך 

 חברים  50-כמשתתפים, מתוכם  80: משתתפים

 : איתן ברושי יו"ר האסיפה

 : אורן עמיאלמזכיר האסיפה

 

 :על סדר היום

 דברי פתיחה וברכות  .1
 

לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בירך מר עודד פורר, שר החקלאות ופיתוח הכפר והשר   .א

את הפורום. השר הדגיש את חשיבות נושא המים לחקלאות, כמו כן התחייב כי מחירי  

 המים לא יעלה ואף תיבחן הורדה של מחיר המים, בייחוד של המים המושבים.

מר גיורא שחם, מנכ"ל הרשות הממשלתית למים וביוב, סקר את מדיניות רשות המים   .ב

מי  ואת התהליכ  צמצום הזרמת  בכנרת,  בכללם: הגדלת תחלופת המים  ים השונים, 

כנרת להשקיה באקויפרים, הגדלת השפד"ן ועוד. גיורא ציין את מתווה רשות המים 

 לעליית המחירים לחקלאות. המתווה צפוי לעלות לדיון חוזר בהמשך. 

משלה מר אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, סקר את הדיונים במ .ג

החקלאות  על  לשמירה  מחויבת  ההתאחדות  בחקלאות.  הרפורמות  על  ובכנסת 

 והחקלאים בעיקר כנגד המתווה המאיים על החקלאות הצמחית. 

האוצר,  .ד במשרד  התקציבים  באגף  וחקלאות  מים  תחום  מנהל  בורובסקי,  חיים  מר 

התייחס למתווה המים לחקלאות שמקודם ע"י רשות המים בתמיכת משרד האוצר. 

ים ציין כי משרד האוצר מחוייב לקיומה של חקלאות בארץ, אולם תוך שמירה על חי

 מחירים תחרותיים ויעילות.

 
 סקירת פעילות האגודה  .2

 
מר איתן ברושי, יו"ר האגודה, סקר את פעילות האגודה בשנה האחרונה. איתן הזכיר  .א

פועלת עפ"י אמנת המייסדים   ופיתוח    –כי מים לישראל  משק המים שמירה קידום 

לחקלאות ולמרחב הכפרי ע"י הגדלת ההיצע, שיפור האיכות והקטנת עלויות המים. 

להורדת   הכל  תעשה  לישראל  מים  מחיר.  עלית  מתווה  קפאת  את  לחיוב  ציין  איתן 

אגודות  מעמד  לחיזוק  פועלים  אנו  הממשלה.  מחברי  חלק  שהתחייבו  כפי  המחירים 

 המים וחיזוק יכולתן בתחרות מול מקורות. 

ו"ד לילך רזניק, היועצת המשפטית של האגודה, סקרה את המענה המשפטי שניתן  ע .ב

 מצורפת סקירה בהמשך. –בשנה האחרונה לשימועי רשות המים 
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אורן עמיאל, מנכ"ל האגודה, סקר את פעילות האגודה וההנהלה בשנה האחרונה, בכלל   .ג

בגיוס חברים ח והאזורים,. אנו עוסקים  פגישות במרבית האגודות  דשים, בעיקר זה 

מודלים   בבחינת  לעסוק  הקרובה  בשנה  מתכננים  אנו  המערבי.  ובנגב  בערבה  בגליל, 

שונים אשר יסייעו בחיזוק מעמד האגודות מול מקורות, כולל הצעת פתרונות לשפד"ן 

 ולאספקת המים הביתיים. 

  
 הצעות לסדר והחלטות  .3

 
עיקרי דוח הביקורת רו"ח יפתח אלון, מבקר האגודה, הציג את    –דוח ביקורת פנים   .א

שנערכה על ידו בתחילת השנה. מרבית הליקויים וההערות שעלו בדוח, תוקנו במהלך  

 . 2021שנת 

 : רו"ח אמיר כהן הציג את הדוחות הכספיים של האגודה - דוחות כספים  .ב

a.  אושר. – 2020לשנת דוח 

b. אושר. -  30.06.2021לתאריך  דוח 

c.   לשנת התקציב  הצעת  הכוללת  2022הוצגה  ב,  חבר  דמי  )הגדלת    5%-עדכון 

 ההצעה אושרה.  –אלש"ח  850-, לאלש"ח בשנה 800- הכנסות האגודה מ

 מבקר ועו"ד -אישרור בחירת רו"ח .ג

a.  אושר.   –משרד בעז מקלר ושות'  –רו"ח מבקר לאגודה 

b.  אושר. –משרד מגל  –עו"ד לעניינים שוטפים 

 קבלת חברים חדשים לאגודה: .ד

a.  מי רמת הנגב 

b.  לישראל )קק"ל( קרן קיימת 

c.  מי השרון המזרחי 

 ההצעה אושרה. 

האגודה   .ה הנהלת  חברי  הכוללת    – אישור  המוצעת  הרשימה    16אושרה 

 מוזמנים קבועים. הרשימה מצורפת.  5- חברים ו

 

 

 תפוצה: חברים

 רשם: אורן עמיאל 

 

 

 

 _________ 

 חתימת יו"ר 
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   2022הצעת תקציב  - מים לישראל 

 ביצוע  
2020 

 

 תקציב 
2021  
 עודכן  

בתאריך  
17/02/21 

 
תחזית  
סיום 
2021 

תקציב 
2022 

 שינוי 
 מול

 תחזית 
2021 

         

  488  דמי חבר  - הכנסות
          

800    800 850 50 

 בדמי חבר + גביה נוספת 5%עליה של  -הסבר    
              

  368  הנהלה ומזכירות  
          

417    437 456 19 

  76  סה"כ משרדיות וקבועות 
             

94    96 74 (22 ) 
         

 ( 3) 530 533  511  444  סה"כ קבועות 

                  
סה"כ יועצים בתחום 

 11 130 119  125  177  המים
         

       -       -       -  15  42  שיווק ודמי חבר 
         

         פעילותהוצאות מבוססות 
מאבק במתווה מחירי מים   

 -       40 40       ושימועים 

 100 100    50  -        בלת"מ ויוזמות מיוחדות

 50 50         רזרבה
                

 150 190 40  50        -  סה"כ
         

 158 850 692  701  663  סה"כ הוצאות

 ( 108)       - 108  99  ( 175)  עודף )גרעון( 
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 חברי הנהלה –מים לישראל 

 11.10.2021הצעה לאסיפה הכללית 

 

 מוזמנים קבועים חברי הנהלה 

 יועצת משפטית  – עו"ד לילך רזניק  .1 יו"ר    -גבת - איתן ברושי  .1

 יועץ כלכלי  –מתן רז בירן  .2 מי חוף כרמל  –יועד לודר  .2

 חרוד עמק  –צביקי נור  .3 הערבה הדרומית – אבי רמות  .3

 מנכ"ל  – אורן עמיאל  .4 קולחי הנגב  –אורי אשר  .4

 מנהלת משרד – שרון פישביין .5 מי גולן  –איתן שדה  .5

  אגמי עמק חפר –צביקה גרבר  .6

  מי בקעת הירדן  –דב קוזנייצוב  .7

  מי בקעת הנדיב, "רימון"  –כרמל יוגב  .8

  קולחי שדרות   –מאיר ברוקנטל  .9

  מנשה החברה הכלכלית   –עזרא סידרנסקי  .10

  אפיקי מים  )עמק המעיינות(   –ניר וילק  .11

  עמק חרוד   –הילל גרוסר  .12

  עמק הירדן   –אריק ראובני  .13

  מי רמת הנגב  –יעקב מוסקוביץ  .14

  נציג קק"ל  – יוסי שרייבר  .15

  נווה מבטח   –חזי אנטיגנוס  .16
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