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  2020 יוני –הארגון  מידעון

  
  

המינוי יצר לנושאי מים. מיוחד פעם ראשונה בתולדות האומה שיש שר ובהוקמה ממשלה חדשה 

ציפייה ואי וודאות רבה. אין לדעת אם השינוי יהיה רע או טוב למשק המים. לדעתי זה בעיקר תלוי 

שלחנו אם ההכרזה על המנוי, . כארגון, זאב אלקיןביושרה, ביוזמה ובמקצוענות של השר הנבחר, 

גש אתו לקדם במשק המים. בשבועות הקרובים ניפלדעתנו אליו מכתב עם שבע נקודות שחשוב 

  שלו למשק המים בשנים הקרובות. נשמיע את הצד שלנו, ונקשיב לחזון  –לפגישת היכרות 
  

אלון שוסטר. לשר החקלאות יש לשר החקלאות,  גם "לאב השני" שלנו במקביל, שלחנו מכתב

אנו ממשיכים להיפגש עם בכירי השפעה רבה על משק המים. גם במצרפי וגם בנושאי מיקרו. 

 ארוך.כרגיל, גם בנושאים שוטפים וגם בנושאים לטווח  נושאים שהתחלנו לקדם בעבר.משרדו על 

  הכוונה להיפגש גם עם אלון בחודש הקרוב, לאחר שהוא ילמד ויגבש את עמדתו על המים לחקלאות.
  

המערכות הממשלתיות יוצאות מקיפאון "הקורונה" והשיח מולם בנושאי נהלים ותקנות המכבידות על 

מול המחלקות השונות של רשות ישיר אנחנו ממשיכים לקיים שיח זרו למסלול הרגיל. החקלאים ח

כתיבת נוהל חדש לממשק  :ועדיין נמצאים בתהליכי בירורמגוון נושאים שעלו לאחרונה . המים

מועד לפרסום הקצבות המים לשנת , 2020ות מים לשנת בתוספות להקצדמי מים,  ה שלבייהג

, נוהל לדיגום מים במאגרים, דמי היתרים לבניית מערכות סולאריות על מאגרים, הקלות במתן 2021

  .חכירה למאגרים, ארנונה למאגרים, מענקים לשיפוץ בארות ועוד

. 3, הצלחנו לקבל ושלחנו אליכם את רשימת הזכאים למענקים בהסכם מים נפרדכמו שדיווחנו ב

 106לקוחות של מקורות, בסכום של  1,192 -ל) צרכן(ל ₪ 10,000ברשימה יש זכאות של מעל 

. לחברי מים לישראל יש זכאות של כעשרים לקוחות חקלאיים של מקורות) 9,211(מתוך  ₪מיליון 

חשוב . בהגשת הטפסים ם מתקדמיםאתאנו מקווים ש. העברנו רשימות לכול החברים ו₪מיליון 

אנו עושים מאמצים לשכנע ישובים נוספים  .2020לזכור שהמועד האחרון להגשה הנו בנובמבר 

  .להצטרף לארגון בעקבות הצלחה זושנהנו מהמאבק שלנו 
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  פנים ארגוני:מבזק 

נעדכן אתכם על . במתכונת המקובלת ואסיפת חברים נוסף כנסאנו מתכננים לקיים בחודש אוגוסט 

החקלאות ומרצה תאריך בהתאם למצב התחלואה בארץ. התכנון הנו להביא מרצה ממשרד ה

כל המשכנו לקיים ישיבות של הנהלת מים לישראל  ת הקורונהמרשות המים. כמו כן במשך כל תקופ

  חודש, ושלחנו אליכם פרוטוקולים ועדכונים נוספים. 

. יש לציין שמרבית החברים 2020אנו ממשיכים בתהליך גביית דמי חבר לחציון השני של שנת 

מספר אגודות חדשות שאמורות להצטרף לארגון בחודשים  יש כבר שילמו. 60%זריזים ומעל 

  הקרובים, ואנו עושים מאמצים רבים בכך.

יש להם  .הצד הכלכלי של משק המיםעבורנו את מתקדמים במחקרם ומנתחים חברת פארטו אנשי 

פרק הסוקר את ההם סיימו לכתוב  .ישנה התקדמותקשיים להשיג נתונים עדכניים, אבל למרות זאת 

בישראל. החודש הם מנתחים ומאפייניו לכלל סוגיו  של משק המיםאת תמונת המצב הנוכחית 

, ולאחר מכן ינתחו עלויות של בניית מתקנים חדשים (צנרת, איגום, תחנות שאיבה, וקידוחים)לעומק 

טוב את הנה שעבודה זו תעזור לנו להסביר יותר כזכור המטרה . עלויות תפעוליות של אספקת מים

המסופקות,  המיםכמויות צמיחה בתחרות באספקת מים לחקלאות תביא לרפורמה ועמדתנו ש

   ה במחירם.דלהוריעילות, ובהתאמה בשיפור 

  

  מאחלים לכם הרבה בריאות

  יו"ר מים לישראל –דוד ירוס 

  מים לישראל מנכ"ל  -אבנר אחיטוב 

  


