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 לכבוד
 יו"ר הועד

 מזכיר / מרכז משק
 חברי הועד

 חקלאים
 

 שלום רב,

 

 חוק המיםהנדון: 

הפנים בכנסת ובתוך כמה ימים יעבור לקריאה  לחוק המים. בועדת 27בשבוע שעבר עבר תיקון 
 שניה ושלישית בכנסת והתיקון ייכנס לתוקפו בזמן הקרוב.

מהלך זה החל בדרישתו של השר אריה דרעי להורדת מחיר המים הביתיים, הצעת חוק של השר 
יובל שטייניץ ועבודה מאומצת שלקחו על עצמם יו"ר ועדת הפנים ח"כ דודי אמסלם, וח"כ יו"ר 

 לובי החקלאי יצחק ועקנין בכדי להכניס את המים החקלאים לתוך החוק.ה

 העקרונות שהנחו את ח"כ דודי אמסלם ויצחק ועקנין היו:

 הורדת מחיר המים לחקלאות. .א

 צמצום פערי המחיר בין החקלאים השונים. .ב

 אי הלאמת אגודות המים והשארתם בבעלות בעליהם. .ג

 השבת מענקי פיתוח למקורות מים נוספים. .ד

 
ואכן במאמץ משותף של חברי הכנסת, אגף התקציבים באוצר ורשות המים. המאמץ שלהם 

 הצליח. כך שכל העקרונות שלהם נכנסו לחוק.

 

נציין שבמידה וחוק זה לא היה עובר היתה מתבצעת עליית מחיר בהתאם להסכם המים באופן 
 . 01.01.2017מיידי מתאריך 

 מצ"ב מכתבו של השר אורי אריאל שביושר אמר את האמת לאשורה.

חברים, אם תחילת הדיונים על תיקון החוק היה הרבה בלבול אצל רוב החברים כולל אצלי, 
שרובו נבע מנתונים לא נכונים שקיבלנו כגון: "מלאימים לנו את אגודות המים", "מעלים את 

ב זה לא לעסוק בהם ולא באינטרסים שעמדו מחיר המים המושבים" ועוד ועוד, שעדיף בשל
 מאחוריהם.

 

 



 

 

 

 

לאחר שלמדתי את הנתונים כמו שהם החלטתי לתמוך ולעזור בקידום החוק ובכך לייצר תקוה 
לחקלאים ולחקלאות בכל הארץ. ההחלטה שלי באה ממקום של ערכים שוויון, צדק, מנהיגות 

 ואחריות על כלל החקלאים בארץ.

שנה, של עיוות במשק המים לא היינו מנצלים את ההזדמנות  70וב שלאחר בלתי נסבל היה לחש
 שנה. 70לייצר יותר צדק והיינו משאירים את המצב כמו שהוא  לעוד 

למרות הכעס והאכזבה שלי מחלק מהחברים, לא אתן דוגמאות לאבסורד המתקיים במשק המים 
 במשך עשרות שנים.

ים תומכים בחוק ויצביעו בעדו בכנסת, כולל הבית נציין שכל המפלגות ואנשי הציבור הבכיר
 היהודי, מר"צ ,המחנה הציוני, ימין ושמאל כאחד. זה מראה עד כמה המהלך היה צודק.

זאת הזדמנות להודות למי שפעל לטובת העניין כולל שיפורים בחוק עד הרגע האחרון בדיון 
 שעות. 15בוועדת הפנים בין 

לם, ח"כ יצחק ועקנין יו"ר הלובי החקלאי בכנסת, השר יובל ח"כ ויו"ר ועדת הפנים דודי אמס
שטייניץ, השר משה כחלון, השרה איילת שקד, השר אריה דרעי, חברי הלובי החקלאי בכנסת: 

ח"כ חיים ילין, ח"כ איתן ברושי, ח"כ עומר בר לב, ח"כ איתן כבל יו"ר ועדת הכלכלה ועוד רבים 
 טובים שעזרו.

ריאל היה הראשון אחרי הרבה שנים שאמר נוריד את מחיר המים כמו ראוי לציין שהשר אורי א
שאמר נוריד את מס המעסיקים, אמר, פעל והצליח. ועל כך אני מודה לו מאוד וזאת למרות שלא 

תמיד ראינו את הפתרון באותה הדרך. אני מאמין כי היעדים הבאים שסימן השר אריאל לטפל 
 בהם בזמן הקרוב יישאו פרי.

 ערי התיווךסוגיית פ .1

 סוגיית העובדים הזרים, כמות העובדים, ניכויים מותרים, נקודות הזיכוי. .2

 מענקי השקעות בחקלאות. .3
 אנחנו נהיה לעזר לשר ככל שנידרש בכדי לקדם את החקלאים והחקלאות. 

 למרות שחוק המים יאושר בימים הקרובים העבודה עוד רבה: 
 עבור המשך קיומם. יש לדאוג לאותם גידולים שמחיר המים קריטי 

 יש לייצר ממשק בין המדינה ומפיקי המים הפרטיים.
 

אני מחוייב לנסות ולמצוא פתרון עם משרדי החקלאות והאוצר במענקים, שדרוגים והסבת 
 גידולים לאותם המשקים.

אני מבקש מכל מושב שיש לו שאלות בנושא לייצור קשר עם פלג אוריון מנהל אגף המשק בתנועת 

 peleg@tmoshavim.org.ilבמייל  5775227-052המושבים 

לסיכום ידוע לי שלצד ההחלטה שמטיבה עם רוב מוחלט של החקלאים במשק המשפחתי יש גם 
י שנפגע מהחוק החדש. ויש גם מספר משקים משפחתיים שנפגעים מכך נעשה כל שביכולתנו מ

 לעזור להם.
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לסיום, מאז ההצבעה בוועדת הפנים יש מתקפה חסרת רסן כנגד הקיבוצים מצד פוליטיקאים, 
 אנשי ציבור וכלכלה. זה ממש לא מקובל עליי.

 
בכל המובנים יש זכות על בניית הארץ לא פחות לקיבוצים שהם חברה ערכית, תורמת ואיכותית 

 מאתנו המושבניקים. אני מבקש לציין זאת ומבקש מכולם לגנות את המתקפה זאת מולם.
 

 הקיבוצים והמושבים הם "מלח הארץ"!
 
 
 
 

 מאיר צור
 

 מזכ"ל תנועת המושבים
 

 קלאי ישראל חהתאחדות ויו"ר 
 
 
 
 

 


