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לכבוד
מר סילבן שלום,
שר התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים

לכבוד
מר יאיר לפיד
שר האוצר

מכובדיי,
הנדון :מחירי המים לחקלאות
הרינו לפנות אליכם בעניין מחירי המים לחקלאות בישראל והתנהלות משק המים בכלל –
 .3כידוע ,מחירי המים בישראל מגיעים לסכומים בלתי סבירים ועולים עשרת מונים על מחירם
במדינות ה– .OECDמחירם המופרז של המים גם לשימושים חקלאיים ,הוא נדבך נוסף
בגזירות שמטילה הממשלה על ציבור החקלאים ומצטרף לכוונה להעלות את היטל ההפקה
החל על מפיקים פרטיים ,הטלת מס המעסיקים ,ביטול נקודות הזכות לעובדים זרים ועוד.
 .4ציבור החקלאים בישראל נאנק תחת הנטל וזועק זעקתו :איננו יכולים לעמוד במחירי המים
בישראל ,או ביתר הגזירות שגוזרת עלינו הממשלה בשרירות לב ומתוך מטרה להעשיר את
קופתה ,ללא התחשבות בקשיים האובייקטיביים הניצבים בפנינו ובניגוד גמור להצהרתה ,כי
תתמוך בחקלאות ותסייע בצמיחתה.
 .1מחירם הגבוה של המים בישראל ,נובע ממבנה משק מים שגוי ,תעשייה שלמה המגלגלת
כספים על גבם של הציבור בכלל והחקלאים בפרט ורגולטור ,אשר מנסה ליצור מצגי שווא של
מחסור ומענה ,להצדקת פועלו וזכות קיומו.
 .2ויודגש ,העלאת מחירי המים ,כמו גם העלאת היטלי ההפקה המתוכננת בחודשים הקרובים,
לא נועדו לשיפור תשתיות המים בישראל ,אלא כהכנסות ישירות לקופת האוצר לשם סבסוד
גירעונות הנובעים מהתנהלות כושלת.
 .5ב 4112-חתמו החקלאים על הסכם המים ,כאשר בפתיחתו מופיעה הפסקה הבאה:
" נוכח ההכרה בחשיבות ייעול השימוש במים במגזר החקלאי ,תוך שמירה על קיומה
ופיתוחה של החקלאות בישראל בפריסה גיאוגרפית בכל רחבי הארץ ,יפורטו להלן כללים
למתן סיוע ממשלתי למשקים חקלאיים בשל העלאת תעריפי המים והיטלי ההפקה כאמור
בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים ( 5002תיקוני חקיקה) ,התשס"ה 5002-ובשל
העלאת תעריפי המים ל"מחיר היעד" ,הכל כאמור במסמך זה".
כאמור,
כאמור לעיל ,במציאות הקיימת ובתוך שלל הגזירות ,לא ניתן לקיים חקלאות במחירי המים
העולים מההסכם.
לפיכך ,ההצהרה לעיל לפיה מעוניינת הממשלה בקיומה ופיתוחה של החקלאות הפכה להיות
ריקה מתוכן .נראה שהממשלה עושה כל אשר לאל ידה ,על מנת לצמצם את החקלאות
בישראל עד לכדי חיסולה .הממשלה למעשה מצהירה במעשיה ,כי אינה מעוניינת בחקלאות
במדינת ישראל וכפועל יוצא מכך בהתיישבות העובדת ,ביודעה כי החקלאים אינם יכולים
לעמוד בשלל הגזירות שהיא גוזרת עליהם וביניהם העלאת מחירי מים שפירים ,העלאת היטל
הפקה למפיקים פרטיים ,הטלת מס מעסיקים ,ביטול נקודות הזכות לעובדים זרים ועוד ,וכל
זאת בהצטרף לשלל הקשיים האובייקטיביים הקיימים בחקלאות במדינת ישראל .וכאמור,

תאגידי המים בישראל וחברת מקורות רק מרעים את המצב לאין ערוך ובכך חוטאים
למטרתם.
 .2בהתאם להסכם המים ,מגיע מחירם של המים לחקלאות לסכום מופרך של –  ₪ 5.52נכון
להיום ועתיד אף לעלות עד לסך של ( ₪ 5.2המחיר כולל הובלה עד פתח היישוב) .על כך ,יש
להוסיף כ 11 -אג' עבור חלוקה פנים יישובית ,כך שסה"כ מחיר המים יגיע לסך של .₪ 3.50
 .7גם במקום שבו החקלאים מתנהלים באופן עצמאי בנושא אספקת המים והשקיעו כספי עתק
במימון תשתיות ,החליטה רשות המים להעלות את תעריפי היטל ההפקה ,כך שהיא למעשה
מענישה את ציבור החקלאים על יעילותם ומתעלמת לחלוטין מהשקעותיהם בתחום אספקת
המים ומהסתמכותם על מחירים ידועים מראש .העלאת היטלי ההפקה תגרור פגיעה של
עשרות מיליוני שקלים במגזר החקלאי.
 .8אין ספק ,כי הממשלה בהתנהלותה בנושא זה ,כמו גם בנושאים אחרים ,היא זו האחראית על
יוקר המחיה .עלייה כזו בתשומות תגרור אחריה ,באופן בלתי נמנע ,עלייה דרסטית במחירים
לצרכן וכן צמצום השטחים החקלאיים .כפועל יוצא ייפגע כמובן גם הייצוא החקלאי ,אשר
לא יוכל להתחרות במחירים המוצעים לשוק הבינלאומי.
 .9הפתרונות הראויים והצודקים ,לא מצויים בהעלאת מחירי המים בישראל על גבם של
החקלאים ,אלא בין היתר ,בייעול השיטה ומבנה משק המים ,בריכוז אזורי של הקצאות
המים ,תוך איגום ,חלוקה ושיווקם ליחידות הקצה.
 .31לאור כל האמור ,אנו רואים חשיבות קריטית לתכנון מחדש של מבנה משק המים ואופן
איגומו וחלוקתו .לשם כך ,איננו רואים מנוס מלפתוח את הסכם המים לדיון מחודש ,זאת על
מנת להגיע להבנות התואמות את המציאות הנוכחית על שלל גזירותיה ,אשר הממשל הציב
בפני ציבור החקלאים .כן אנו דורשים ,כי לא יועלו תעריפי היטל ההפקה המתוכננים לינואר
 ,5052כך שיתאפשר המשך קיום ראוי למגזר החקלאי התואם את הצהרות הממשלה.
 .33להתייחסותכם הדחופה נודה!

מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים

איתן ברושי
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

דובי אמיתי
נשיא התאחדות האיכרים בישראל

העתקים:
ראש הממשלה ,מר בנימין נתניהו
מר יאיר שמיר ,שר החקלאות ופיתוח הכפר
מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,מר הראל לוקר
מנכ"ל משרד החקלאות ,מר רמי כהן
מנכ"לית משרד האוצר ,גב' יעל אנדורן
מנכ"לית משרד התשתיות הלאומיות ,גב' אורנה הוזמן-בכור
יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים ,מר צביקה אורן
מנכ"ל ויו"ר רשות המים ,מר אלכס קושניר
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,מר אבשלום (אבו) וילן

