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  2020 אפריל –הארגון  מידעון
למקבלי  אנו בעיצומה של תקופה קשה ומורכבת. לכן מטבע הדברים נושא המים פחות חשוב

לטפל במגוון נושאים. כרגיל, גם בנושאים שוטפים ומשתדלים . למרות זאת אנו ממשיכים ההחלטות

   ארוך.וגם בנושאים לטווח 
  

אנחנו ממשיכים לקיים שיח מול המחלקות השונות של רשות המים, רשות מקרקעי ישראל ורשות 

תוספות בתקנות לגביית דמי מים,  נוישידיגום מאגרים,  . מגוון נושאים שעלו לאחרונה הינם:החשמל

רצון של עקב המצב החדש, החשמל  תוחבר, פריסת תשלומים למקורות 2020ת להקצאות מים לשנ

בנושא  10תמא ו, למאגרי מיםקרקע החכרת הבהסכמי  לרעה סעיפיםרשות מקרקעי ישראל לשנות 

  בכל הנושאים השמענו את דעתנו ולחצנו לעזור לחקלאים. הפקת חשמל סולארי על מאגרי מים.

כונת זו של שלושה מפגשים מתואסיפת חברים. אנו מתכוונים להמשיך בכנס בחודש פברואר קיימנו 

. כמו כן 2020העבודה והתקציב לשנת בכנס אישרנו את תכנית  בשנה ולקיים מפגש נוסף ביוני.

  שות המים ועדו קהן מהפקולטה לחקלאות.רממסאלחה הקשבנו לשתי הרצאות של ג'אבר 

של אגודות המים ושל נתחו עבורנו מבחינה כלכלית את מבנה ההוצאות שי חתמנו עם חברת פארטו

. המטרה הנה שעבודה זו תעזור לנו להסביר יותר טוב את עמדתנו שיש לחזק את חברת מקורות

שתחרות באספקת מים לחקלאות תביא ו ,מול חברת מקורות ספקי המים הפרטיים לחקלאות

   ה במחירים.דכמויות ולהורצמיחה בל

דה זו, ובנוסף לה גם ייעוץ משפטי שאנו נעזרים בו. עולים סכומים לא מבוטלים. לכן, נערוך עבו

. במאי נתחיל בסיבוב חדש של גביית דמי חבר. אנו גוביםבקרוב דיון על גובה דמי החבר שאנו 

  מבקשים שתשתפו פעולה ושתשלמו במועד.
  

ראש הממשלה הקים "שולחן עגול" להתדברות של נציגי החקלאי, חוקרי אקדמיה ואנשי הממשל 

של צוותים אלו. דנו בנושאים, של ירידה השתתפתי בשתי ישיבות בבעיות של החקלאות הישראלית. 

, עלויות אספקת מזון לבעלי חיים, שפוגעים בחקלאים חקלאות, פערי התיווךהכולל במגזר הבפריון 

יעלה  לחקלאות המיםמשק קלאות. הנושא של חהתפוקה ברים על זהשפעת עלויות העובדים ה

. אני מכין חומר לצורך הצגת העובדות ולליבון הבעיות. חלק שאמורה להתקיים ביוני בפגישה הבאה

  מהשקפים הצגתי באסיפת החברים שהתקיימה בפברואר. אשמח לקבל ממכם רעיונות נוספים.
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בות שהנושא שר חקלאות חדש. תקוותינו הינה שהמינוי יהיה איש התייש מינוי שלאנו נערכים ל

איש שיקדם את פיתוח החקלאות, וכמובן כתנאי הכרחי לכך להגדיל את כמויות החקלאי חשוב לו. 

. גם בתחום הרגולטיבי, וגם מטרות לפיתוח .אנו מכינים רשימת הצעות עבורוהמים לחלאות. 

  .חשובים אלו םנושאי עזרתו, ולקדם במטרתנו ליצוא עמו יחסי עבודה קרובים

  מאחלים לכם הרבה בריאות

  חג פסח שמח

  יו"ר מים לישראל –דוד ירוס 

  מים לישראל מנכ"ל  -אבנר אחיטוב 

  
  
  
  
  
  
  
  


