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 לכבוד

 אורי אריאלח"כ  - החקלאותשר 
 

 
 משבר המים בחקלאות :הנדון

 
 שלום רב,מכובדי 

 –, כאשר הקריאה ברורה בימים האחרוניםלכותרות  שבתייבשת" הקמפיין המפורסם "ישראל מ
הפכה לצרה המרכזית  ותאספקת המים לחקלאלחסוך במים בשל שנת בצורת נוספת. יש 

השנתית לכל חקלאי בישראל הצטמצמה באופן ניכר  המכסה. הנוכחי והמשמעותית ביותר במשבר
 פרדסים אשר טופחו במשך דורי דורות. בשדות ובגידולים החקלאיים, ב לפגועועשויה 

 
רלו של החקלאי יהיה מר גו, אם לא יוצע פיתרון בקרובאל. אנו זועקים את זעקת החקלאים בישר

בכדי להציל  ההפרש אתשלם מכיסו שהוא יבחר לתייבש, או החקלאית תתוצרתו או ש – וכואב
 עשוי להיקלע לפשיטת רגל.את גידוליו, ובכך הוא 

 
והמועצות . החקלאים, הגופים הרלוונטיים במדינת ישראל ברציפות החמישיתזוהי שנת הבצורת 

רק  להימצאעשוי  בעיהל פתרוןהכל יכולתם, אך כמים המול מחסור  האזוריות מנסים להתמודד
 אדוני השר, לקדם את חתימת תיקון, מבקשות ממך וריותהמועצות האז .משרד החקלאותידי ב

 ץ מים מרצון.לחוק המים, ולאשר לחקלאים לקצ 27
 

בכל תפוקת מתקני ההתפלה, הקמת וכולל שימוש מרבי : משבר המיםל פתרונותמספר  םישנ
ץ מים מרצון, קיום לחקלאים לקצ , אישורלחוק המים 27תיקון חתימה על ים, מתקנים נוספ

והכרת  קיצוץ מדרגי המבוסס של סוג הגידול והאזור האקלימי, סבסוד מחירי המים ע"י האוצר
 שנת בצורת נוספת. וע כדי להילחם בבעיה ולמנ אלו הפתרונות .משרד החקלאות בשנת הבצורת

 
ופעלה לאישור עודדה  , ואףשראל סירבה להכריז על שנת בצורת, מדינת י2018בתחילת שנת 

  ,חדשים גידוליםחקלאים נטעו ושתלו ואכן רבות. ישובים חקלאים חדשים ונחלות הקמת 
  בתוך חודשים ספורים. להיפגעעשויים  כעתש
 

 להכריז על שנת בצורת בחקלאות. במידה והפתרונות שהוצגו אינם יספיקו, אנו מבקשים ממך 
 . , על אף הבצורתויוכלו להתפרנס בכבוד חוקהחקלאים יזכו לתשלומי פיצויים עפ"י הכך, 

 לנחלת העבר.במהרה יהפוך  -, "ישראל מתייבשת" תקווה שהסלוגן המפורסםכולי 
 

 בברכה,    

 
 עמיר ריטוב 

 יו"ר מרכז המועצות האזוריות
 אזורית לב השרוןהמועצה הוראש 

 
 

 :העתקים
 של הכנסתהכלכלה ועדת חברי 
 של הכנסת הכספיםועדת חברי 

  יו"ר ועדת החקלאות במרכז המועצות האזוריות וראש מועצת חוף הכרמל ,כרמל סלע
 ראשי המועצות האזוריות

 .במרכז המועצות האזוריות וסביבהראש תחום חקלאות, קיימות אוריאל בן חיים, 


