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שלום רב,
הנדון :עדכונים לעניין תיקון חוק המים והיטלי ההפקה
תיקון  27לחוק המים:
העדכון העיקרי לעניין זה הוא שאין חדש.
תיקון החוק עבר בתחילת החודש קריאה ראשונה וממתין לדיון באחת משתי ועדות הכנסת – ועדת
הפנים או ועדת הכספים.
אנו פועלים בכל הערוצים האפשריים על מנת לפצל את החקלאות מתיקון החוק – פעולה אשר
תתאפשר במסגרת הדיון שיערך בוועדה אליו הוא יופנה.
אנו עוקבים אחר הנושא ונעדכן מיידית בכל התפתחות לכשתתרחש.
תיקון כללי המים לעניין היטלי ההפקה:
מזה כשנתיים מנסה רשות המים להביא מספר שינויים הן בגובה היטלי ההפקה המושתים על ציבור
המפיקים (מים חקלאיים ומים ביתיים) והן במנגנונים העוטפים אותם .במסגרת שינויים אלו נכללים
תיקונים המיטיבים עם המפיקים ותיקונים מרעים.
במצב הדברים הנוכחי ,בטרם השינוי המתהווה בחוק ,מחויבת רשות המים לאשר כל שינוי בהיטלי
ההפקה ב ועדת הכספים של הכנסת .לאור העובדה כי מכלול התיקונים כורך תיקונים מיטיבים ותיקונים
מרעים ,אשר להם ציבור החקלאים לא יכול להסכים ,הצליחה התאחדות חקלאי ישראל למנוע את
אישור הכללים בועדת הכספים בדיוניה הקודמים.
לפני כשבועיים נערך דיון בועדת הכספים בו הנחה יו"ר הועדה ,ח"כ משה גפני ,את רשות המים להגיש
לאישור הועדה את קובץ התיקונים ללא התיקונים המרעים את מצב המפיקים במגזר הכפרי-חקלאי.
ביום שלישי השבוע הביאה רשות המים לאישור הועדה קובץ תיקונים מצומצם המכיל רק תיקונים אשר
אינם קשורים להפקת המים במגזר הכפרי-חקלאי וזאת ללא התיקונים אשר מיטיבים עם המגזר .הוועדה
אישרה נוסח תיקון זה.
בשורה התחתונה ,מצב המגזר הכפרי-חקלאי לא השתנה והתיקונים הנדרשים עומדים בעינם .רשות
המים עומדת על דעתה בכריכת התיקונים המיטיבים בתיקונים המרעים וזאת על אף ניסיונות חוזרים
ונשנים מטעמנו להסביר כי הכריכה אינה לגיטימית .אנו ממשיכים לפעול לאישור התיקונים המוסכמים
ולהחרגת התיקונים אשר מרעים את מצבנו .גם לעניין זה ,ככל שיהיו עדכונים הם יועברו מיידית.
אני מזמין כל מי שמעוניין לקבל פרטים נוספים או הסברים לפנות ישירות אלי לטלפון
 0584-919919או במייל .matan@iff.co.il
בברכה,
מתן רז-בירן
מנהל תחום המים – התאחדות חקלאי ישראל
תפוצה:
מזכירי תנועות
מזכירי ארגונים
פורום שולחן המים
ועדות משק
ועדות חקלאיות
מזכירות התאחדות חקלאי ישראל

