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 באמצעות דוא"ל

 הנדון: התנגדות ארגוני החקלאים ליישום דו"ח שמרת

 שלום רב,

חקלאות, פברואר למים תעריפי היעד למטרת ליישום מסקנות  בבהילותהובא לידיעתנו כי בימים אלה אתם פועלים  .1

צוין כי נציגי החקלאים אף (, וכי במסגרת דיונים אלה דו"ח שמרת)להלן:  ,דו"ח ע"ש אילן שמרת ז"ל 2021

 "מסכימים" לכך.

ליישם דו"ח  וכלמכל , נציגי החקלאים, מתנגדים אנולאור זאת אנו מוצאים לנכון לפנות אליכם בכתב ולהדגיש כי  .2

 שמרת בעת הזאת.

על במסגרת המו"מ להסכם  ארגוני החקלאים מתנגדים בתקיפות להעלאת מחירי המים. יתירה מזו, ראשית,  .3

של נושאים הקשורים והכרוכים זה בזה כמקשה  שור ארוכה  נהבין המדינה לחקלאים נדוהרפורמה בחקלאות 

 אחת, כאשר לא ניתן לנתק נושא אחד ממשנהו ולייחס לנו הסכמה זו או אחרת לנושא אחד בלבד. 

כי ככל מפורשות ובו נאמר  ,לעניין המים( 11)יוחד סעיף מיוחד חתום -הסכם הרפורמה הבלתיטיוטת נזכיר: ב .4

כי אז משרד החקלאות, משרד האוצר, רשות המים לשינוי תעריפי המים בחקלאות, שרשות המים תיישם מהלכים 

"סיוע לשיפוי , שיאפשר לחקלאים 2018, ידונו ביחד להגיע להסכם שיבוסס על הסכם המים מ ונציגי החקלאים

הסכמת , כלומר הולם והוגן על פי כל קריטריון, על מנת להתמודד עם השינוי, לרבות באזורים נעדרי החלופה". 

ותעריף המים  באותו סעיף, כי במידה ועוד נכתב שם החקלאים ניתנה לעיקרון של העלאת תעריפים כנגד שיפוי.

עד למועד  2018הגעה להסכם שיפוי, תינתן תמיכה לחקלאים בהתאם למתווה הסכם המים ות יעלה טרם לחקלא

לזאת הסכמנו; מתוך תקציבי הסכם הרפורמה.   ₪ליארד ימ 1עד הגעה להסכם חדש, ולצורך כך יישמר סכום של 

 לא לדבר אחר. 

ריפי המים לחקלאות, בלי צדדי של ייקור תע-ת מהלך חדאינה מאפשרסכם הרפורמה טיוטת הבלשון פשוטה,  .5

  מהלך שלוב, משלים, של שיפוי החקלאים בהסכם מסודר.

קרסו כל ההסכמות  ועמוההסכם עם החקלאים לא נחתם  ,תנוכחיהכידוע לכל, עקב מהלכי משרדי הממשלה  .6

כל הסכמה באף אחד מהנושאים שנדונו, לרבות  איןשנדנו במשא ומתן. למען הסר ספק, אנו מבהירים בזאת כי 

בנושאים השונים לטובת חיזוק  עד לכינון ממשלה חדשה שאיתה נבוא שוב בדין ודבריםנמתין בנושא המים, ואנו 

 ת.החקלאות הישראלי

מוקד הורדה וביטול של מכסים, הנוכחית יישמה כבר חלק מהגזירות של תוכנית הרפורמה כשבלצערנו, הממשלה  .7

לא שולם. מצב זה שם את החקלאים במצב הגרוע כאשר הפיצוי המוסכם לחקלאים )תקציבים לתמיכה ישירה( 

המובטחת שתאפשר להם תחרות התמורה של תוצרת חקלאית בלי שניתנה לחקלאים מוזל יבוא החל ביותר: 

 .הוגנת

דומה כי הכוונה ליישום דו"ח שמרת מנסה לחקות את מהלכי הממשלה הנוכחית: ליישם את הגזירה בלי לתת את  .8

 וניאבק בו בכל כוחנו.הפיצוי. אנו לא ניתן יד למהלך זה 

 בנושאהעקרונית  תהמדיניוולקבוע את  37-, בה עתידה להתגבש בכל יום הממשלה הבתקופת ביניים זו  .9

מנע מכל פעולה שיש בה בכדי לקבוע יולה יתירה , על רשות המים החובה לפעול בזהירות הרפורמה בחקלאות

בפרט, יש להמתין לכינון הממשלה החדשה מציאות בשטח ולכבול את ידי הממשלה החדשה שעדיין לא קמה. 

 ולחידוש המו"מ על הרפורמה, שנושא תעריפי המים בחקלאות הינו סעיף מרכזי בה. 



       
 
 

 

 

 חוקי. ישלטון,  תהווה מחטף בלתי ראוי ובלתחילופי קבלת החלטות כלשהן בעת הזאת,  .10

אליה מהלך שיפוי עלול להיות פוטנציאל הרסני על החקלאות, אם לא יוצמד תעריפי המים בחקלאות להעלאת  .11

 משלים של הממשלה כפי ההבנות שהושגו במו"מ על הרפורמה. 

 , אולם לא ניתן להתעלם מכך שמועצת המים מורכבת מנושאי משרות אמנם רשות המים הינה רשות עצמאית .12

נציגי הממשלה במועצת רשות  .הממשלההשונים אשר תפקידם הוא לפעול בהתאם למדיניות הממשלה  במשרדי

מחטף המייצג את מדיניות ממשלת המעבר, במטרה להציב עובדות בפני הממשלה כעת רשאים לבצע אינם המים 

  מכל בחינה. פסול  מהלךהחדשה. מדובר ב

אותם  חדשו לאור כל האמור לעיל, אנו דורשים כי תקפיאו את כל הדיונים בעניין יישום דו"ח שמרת בעת הזו ות .13

 . יניותהוקביעת קווי היסוד של מד 37-רק לאחר כינון הממשלה ה
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