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תאריך27.5.18 :
מספר :ד71 8-

לכבוד
ח"כ מר משה גפני
יו"ר ועדת הכספים
א .נ, .

הנדון :הקמת ועדת חקירה בנושא התנהלות רשות המים
שלום רב,
בימים אלה פתחה רשות המים בקמפיין הקורא לציבור לחסוך במים .בדיונים בכנסת
מסבירים אנשי הרשות שאנו נמצאים ברצף בצורות מזה חמש שנים וכי לא ניתן היה
לחזות את השינויים במזג האוויר ואת רצף הבצורות.
אנו טוענים שלא כך היא .התנהלות רשות המים בשנים האחרונות היא שערורייתית
ומהווה עילה להקמתה של ועדת חקירה פרלמנטרית.
תפקידה של הועדה יהיה לא רק לחקור את ההתנהלות עד כה אלא להציע ניהול תקין
ויעיל של משק המים.
 .1ראשית נפתח ונאמר כי רשות המים מתנהלת במחשכים ומוסרת מידע חלקי
וחסר לציבור .כך למשל הקיצוץ במים לחקלאים הוא הרבה מעבר למה שמשרד
האוצר טען בדיון ביום רביעי האחרון .לטענת האוצר הקיצוץ הוא רק  20מלמ"ק,
אלא שבפועל מדובר בפי שלוש!!.
 .2אי קיומו של חוק המים והתנהלות הרשות במחשכים כאחד מהגורמים למחדל:
שר התשתיות עובר על החוק בכך שהוא מסרב למנות את מועצת המים וזאת על אף
דרישות חוזרות ונשנות מצד האיחוד החקלאי ולמרות דו"ח מבקר המדינה בנושא .אי
מינוי "מועצת מים" אינו עניין בירוקרטי אלא מהותי .כך למשל חוסר היערכות של
רשות המים למצבי קיצון שתוצאותיהם מושמעות בחודשים האחרונים בתקשורת.
מזה שנים ,רשות המים פועלת ללא גוף מפקח כנדרש בחוק .רשות המים מתנהלת
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במחשכים לא מיישמת מנגנונים הקבועים בחוק וכך מספר פקידים המהווים את
"מועצת רשות המים" קובעים את המדיניות ובין היתר כמה נשלם על המים.
ובמה דברים אמורים?
על פי חוק המים שתוקן ב 2006-אמורות היו לקום  2מועצות לפיקוח על עבודת
הרשות -האחת" ,מועצת רשות המים" והשנייה "מועצת המים" .ההבדל ביניהן
תהומי" :במועצת רשות המים" יש בעיקר פקידים שמייצגים את משרדי הממשלה
הרלוונטיים" .במועצת המים" על פי החוק אמורים לשבת  37נציגים שלפחות חציים
אמורים להיות נציגי הצרכנים .אלא שפרק זה של החוק לא יושם מעולם!
ואילו מתוך  2נציגי ציבור שאמורים להיות "במועצת רשות המים" יש רק נציג ציבור
אחד שמונה לפני מס' חודשים וזאת לאחר שמקומו של נציג הציבור לא אויש במשך
מספר שנים.
מצב בו שישה פקידים בכירים במשרדי ממשלה מהווים מועצת מנהלים של רשות
המים כשלסירוגין מצרפים אליה נציג ציבור אחד אינה מהווה איזון הולם לנושא
חשוב ובסיסי לאזרחי המדינה – המים! וגם אינה מהווה תחליף למועצת המים.
לסיום נאמר כי עבור החקלאי המים הם אמצעי יצור בדיוק כמו חשמל למפעל
תעשייתי .הרי לא יעלה על הדעת שבחברת "ישקר" למשל יפסיקו לייצר כלי חיתוך
בגלל אי אספקת חשמל או שבאינטל יפעילו את המפעל לסירוגין בשל קיצוץ במכסות
החשמל.
קיצוץ מכסות המים לחקלאים הוא גדיעת אמצעי יצור מהותי ולכן יש צורך
במנגנון פיצוי הולם לאלתר.
עד חקיקת החוק ב 2006-כל שינוי במדיניות המים נדון בוועדת הכספים וראוי
שנושא חשוב זה יבוא לדיון בוועדת הכספים.
אודה לך על קיום דיון בהקדם בנושא חשוב זה.
ב ב ר כ ה,

דודו קוכמן
מזכ"ל האיחוד החקלאי
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*מצ"ב תרשומת בין משרד התשתיות למזכ"ל האיחוד החקלאי.

העתק:
ד"ר מוטי דלג'ו -יו"ר האיחוד החקלאי וראש מועצה אזורית דרום השרון
ח"כ יצחק ועקנין -יו"ר הלובי החקלאי
ח"כ עומר בר לב -יו"ר הלובי החקלאי
ח"כ איתן ברושי -יו"ר הלובי החקלאי
ח"כ חיים ילין-יו"ר הלובי החקלאי
מר אבו וילן -מנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
מר מאיר צור – מזכ"ל תנועת המושבים
מר ניר מאיר -מזכ"ל התנועה הקיבוצית
מר יצחק איליה -מזכ"ל איגוד המושבים
מר אמיתי פורת -מזכ"ל הקיבוץ הדתי
מר צביקה מרום -מזכ"ל העובד הציוני
מר משה בן ישי -מזכ"ל משקי חירות -בית"ר
מר שרגא נוי -משקי פעולי אגודת ישראל
מר ירון סולומון – המחלקה להתיישבות באיחוד החקלאי
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