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  2020ינואר  –הארגון  מידעון

החברים על מנת להביא את פועלנו לידיעת . ומוצלחת טובהאזרחית שנה לחברי מים לישראל 

אתם שאותו ף ט. זאת בנוסף לחומר מקצועי שודף עדכון תקופתי אנו ממשיכים במשלוח, בארגון

בכתובת:  המחודש אנו מפרסמים באתר האינטרנטאותם חומרים שול, במייל מקבלים באופן רציף

www.waterisrael.org.il.  

  

  יו"ר מים לישראל – דוד ירוס

את יותר במפורט נציג אנו תחומים. רב של . הפעילות הייתה רבה ומגוון 2019שנת ללאחרונה סיכמנו את פעילותנו 

נשמח מאוד לראותכם שוב במועדון לחבר של קיבוץ עין שמר.  פברוארל 19 -בכנס שיתקיים בעיקרי הפעילות 

  2020כמו כן באסיפת חברים שלאחר הכנס נאשר את תכנית העבודה והתקציב לשנת באירוע זה. 
  

בהחלט אפשר לומר שבשנה זו המשכנו לבסס את מעמדנו כמייצגים של החקלאים בנושאי מים. גם מול הארגונים 

(במיוחד החקלאים "האחים שלנו" שלמדו להכיר ולהוקיר את פעילותינו, וגם מול גורמי הממשלה של ההתיישבות ו

. במקביל וב של החקלאים בנושאי מיםשהבינו שאנו גורם מייצג וחש ומשרד האוצר), משרד החקלאות רשות המים

  . גון שלנורמספר החברים באהשרות שנו נותנים לכם ולהגדלת  שיפורל פעלנו
  

לפעול בשלוש גזרות ולחזק את הארגון: פעילות  2020הצבנו לנו כאתגר להמשיך בשנת כפי שאבנר יפרט בהמשך, 

עילות פנים ארגונית לחיזוק הקשרים בין , ופמול מוסדות המדינה ייצוגית חיצונית, עזרה לחברים בצרכיהם הרבים

לטווח ארוך שתקום במשך  וועדת מחירי המים לחקלאותהמשימה העיקרית הינה לפעול ולהשפיע על  החברים.

  השנה הקרובה.
  

  מים לישראל מנכ"ל  -אבנר אחיטוב 

על ולהבין ללמוד . תוך כדי כך עם כולכםאני כבר כעשרה חודשים בתפקיד. בתקופה זו הספקתי להיפגש כמעט 

וגם בגידולים גם בגודל, מקורות המים, סוגי גם ב –. השונות כידוע הנה גדולה השונות המאפיינים של אגודת מים

ו, מוזמן לפנות לנגה ונשמח לבקר נמי שעדיין לא נפגשנו אתבהזדמנות זו, החקלאיים שבהם משתמשים במים. 

  מייצג.ביישוב או אגודה שהוא 
  

. עם חלקם יצרנו יחסי עבודה תקינים השונים משרדי הממשלהבבמשך השנה נפגשנו עם כעשרים עובדים בכירים 

דגים, ועם חלקם קצת פחות. כמו כן אנחנו נפגשים בקביעות עם מוסדות התנועות ויתר הארגונים המייצגים (פלחה, 

לכן לכולם יש , המייצגים מוצר, אנו מייצגים גורם ייצורפירות,...) ומתאמים איתם עמדות. בניגוד ליתר הארגונים 

העיתונים  מרביתכתבות על הארגון ב כתבושיבעזרת באינטנסיביות חשיבות לשתף אתנו פעולה. בנוסף, פעלנו 

מודע לקיום ארגון  החקלאים בעיתונות הארצית. לכן, כיום רוב ציבורהצלחנו להכניס גם כתבות וידיעות ו ,החקלאיים

  ישראל ופעולותיו.מים ל
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  אמנה בקצרה מספר פעולות שביצענו בחודשים האחרונים:
 הדיון בעתירה יתקיים בעוד שבועיים.. לבית המשפט העליון עתירה בגין ריבית מקורות הגשת )1
בכל המקרים זימנו אותנו  -לרשות המים שונים במשך השנה הגשנו שש פעמים ערעורים על תקנות וכללים  )2

כללים עקב עמדתנו. המאבק הזה הנו את הגם שינו מהמקרים בעל פה. בחלק קטן גם להסביר את עמדתנו 

 לטווח הארוך.לשיפור מצב החקלאות די מתסכל, אבל אני מאמין שיעזור 
רים מאג 138רשימה של בתכנית המתאר הארצית לכלול  רט"גנגד בקשת ה מנהל התכנוןמאבק ממוקד ב )3

בעזרת התגייסות של רבים הצלחנו לגרום לכך שתצומצם  .תאים פוטו וולטאיים שבהם יהיה אסור להתקין

לסיבוב השני ולגרום נערכים כבר ואנו לדיון במוסדות, רשימת המאגרים. הרשימה החדשה עוד לא הוגשה 

 לצמצמה עוד יותר.
(בערך). רוב  2010להם השתתפות בהשקעות עקב הסכם המים הישן משנת  היש עדיין ישובים רבים שמגיע )4

 .שנהיה פעילים בעזרה לישוביםלשתף אותנו והישובים אינם מודעים לזכאות זו. פנינו למשרד החקלאות 

לאחר הרבה דיונים הם הסכימו להעביר אלינו את הרשימה. כאשר נקבלה, ניידע את הישובים בכך, ונפעל 

 מש כספים אלו.לעזור להם למ
  

  ל:ופעאנו מתכננים לשבהם חדשים לשנה הקרובה סימנו מספר נושאים 
ואילך. אנו  2022הנושא המרכזי הנו שרשות המים מקימה ועדה לקביעת מחירי המים בחקלאות משנת  )1

מתכוננים להיות פעילים ולהשמיע את דעתנו בפני הוועדה. לצורך כך כבר התחלנו בפגישות פנימיות להבנת 

בדיונים יעלו נושאים הנושא, ויתכן ונוציא גם בקשה לעבודה מחקרית שתסייע להציג את עמדתנו. יש לציין ש

משק שיטה של על ידי מפיקים פרטיים, יתרונות וחסרונות ב תהפקעידוד אנו כבר פועלים בהם כמו שבהם 

 מים הסגור תקציבית, השקעות המדינה בפיתוח משק המים וכדומה.
לכל  המיוחדותבעיות ושאר , מול מקורות תשלומיםבעיות ב, בנושאי הקצאות מיםמתן שרות לישובים קטנים  )2

סבסוד), עם גורם מקצוע בתחום על ידי . סוכם שזה נושא חשוב ושהארגון יתקשר (או בגיוס חלקי, או יישוב

 .ישירות מול היישוביםיפעל שזה 
  .שלנו האזוריות באגודות שלו והפמליה לאחר הבחירות) ימונההחקלאות (ש שר של סיוריםוארגון  קידום )3

  
פחות נעים שעולה שוב ושוב ומפריע לפעולתנו. באופן מובנה יש לכל אגודה  לצד כל הפעילות החיובית יש נושא קצת

לפעמים הוויכוח הנו לגיטימי ומפרה. ובוודאי ובוודאי לכל . שונה אינטרסים קצת שונים. בהתאמה גם השקפת עולם

של וגורם לפעולות  ,מחלחל ניגוד האינטרסים לעיתיםלצערי . גם ללא הארגון אחד זכות לפעול לטובת האגודה שלו

בלתי  לנזק , צעד כזה יגרוםלדעתי .פרוק הארגוןפעולות אלו עשויות חס וחלילה לגרום להארגון.  ישירות כנגדחברים 

ויגרמו למשק המים  ,זאתחולשה גורמים אחרים ינצלו כל פילוג יגרום לכך ש, שאנו כחקלאים לא נתאושש ממנו. הפיך

חשוב מאוד  ימה זו וקורה לכולם להתאחד ולשמור על האינטרס המשותף.. לכן אני מנצל בעצוםהחקלאי נזק 

  .שנשאר ונהיה מאוחדים
  

לסיום, בימים האחרונים קיבלתם מיילים על סיבוב נוסף של גביית דמי חבר. בימים הקרובים ישלחו גם חשבוניות 

  עסקה. אנו מבקשים שתשתפו פעולה ושתשלמו במועד. תודה מראש.
  
  


