
 על רקע משבר המים, ובהמשך 
למכתבו של שר החקלאות לשר 

האנרגיה אודות בקשת סיוע בנושא, 
התקיימה פגישה בין שרי החקלאות, 

 ח"כ אורי אריאל, והאנרגיה, 
ח"כ ד"ר יובל שטייניץ, ומנכ"לי 

המשרדים, עו"ד שלמה בן אליהו 
ושאול מרידור, בניסיון למצוא פתרון 

לקיצוץ המים לחקלאות. בפגישה 
הסכימו השרים כי החקלאות לא 
תשרוד קיצוץ כה עמוק במכסות 

המים, והחליטו לפעול יחדיו ובשיתוף 
פעולה למציאת פתרונות חלופיים. 
השרים הנחו את המנכ"לים לגבש 

מספר חלופות שיוצעו לרשות המים 
על מנת למנוע את הנזק לחקלאות 
או לצמצמה ככל האפשר ולשמור 

על משק המים כולו.  כזכור, בשבוע 
שעבר, על רקע הודעתה המפתיעה 

של רשות המים על הקיצוץ החד 
בהקצאות המים לחקלאות, ולנוכח 
הצורך והחשיבות שרואים השרים 

להמשכה של החקלאות הישראלית, 

פנה שר החקלאות אל שר האנרגיה 
בבקשה לסיוע ולמציאת חלופה 

רלוונטית אשר תסייע למשק המים 
ותביא לפתרון עבור משבר החקלאות.

הסכמה על אי קיצוץ
מתוך רצון לתת לחקלאים וודאות 

ולאזן בין הדאגה למשק המים לבין 
צרכי החקלאות, שר החקלאות הוביל 

מהלך שבמסגרתו משרד החקלאות, 
משרד האוצר ומשרד התשתיות הגיעו 

להסכמה כי יציעו היום במועצת 
רשות המים מתווה לפיו לא יקוצצו 

כמויות המים לחקלאות בשנת 2018 
ובכך החקלאים יקבלו את כמות המים 

לפי הכמויות בהם השתמשו בפועל 
בעבר. אם יתברר במהלך החורף כי 

מבחינה הידראולוגית יש צורך לקצץ 
את המים בחקלאות יסוכם מראש 

מנגנון השיפוי לחקלאים בדומה 
למודל התמיכה שהופעל בשנת 2009 

כלומר עוד לפני קבלת ההחלטה 
על הקיצוץ ובכך תעניק המדינה 

ודאות לחקלאים ותמנע הפגיעה 
במשק המים. לאחר מאמצים של שר 

החקלאות ואנשי המקצוע במשרד 
החקלאות, משרד האוצר, ומשרד 

התשתיות מוצע היום ברשות המים 
כי הקצאת המים לחקלאות בשנת 

2018 תהיה  ב- 10 מיליון קוב יותר 
מאשר בשנת 2016 וההקצאה תעמוד 

על 280 מיליון קוב. השימוש במים 
שפירים במערכת הארצית בפועל 
בשנת 2016 היה 271 מיליון קוב. 
כאמור משרד האוצר והחקלאות 

סיכמו כי אם מבחינה הידראולוגית 
יהיה צורך לקצץ במים לחקלאות, 

המדינה באמצעות משרד החקלאות 
ומשרד האוצר יקבעו את מנגנון 

השיפוי לחקלאים שיעשו שימוש 
מופחת במים ובכך לחקלאים תינתן 

וודאות ורווחיותם לא צפויה להיפגע, 
כלומר לא יהיה קיצוץ ללא פיצוי. 

כעת נותר לראות ולבחון האם 
במציאות, אכן נמצא פתרון שישביע 

את רצון החקלאים.   ▲

מסתמן פתרון במאבק על מכסות 
המים לחקלאות

על רקע החשש כי החלטת רשות המים לקצץ  מחצית ממכסות המים לחקלאות פירושו 
גזר דין מוות לענף. משרד החקלאות ומשרד האנרגיה החלו מגבשים פתרון למשבר המים 
לחקלאות. לצורך כך, שרי החקלאות והאנרגיה מינו צוות מקצועי למציאת פתרון לנושא •

מגדלי סילו וורודים

במהלך החודש, הגיע לאמבר כירורג 
הדריך וקיים בדיקה לעובדות שהיו 
מעוניינות בכך. אין לנו ספק, אומר 
חזי מאור, מנכ"ל אמבר "שבריאות 
העובדים נמצאת במקום הראשון 

וכשיש התגייסות כלל עולמית לנושא 
חשוב כמו זה אנחנו שמחים לקחת 
חלק". יש לציין כי היוזמה והביצוע 

הגיעו מעובדות החברה שפנו להנהלה 
וקיבלו אור ירוק )או וורוד(. ההיענות 

היתה מרשימה והתגובות חמות 
ומעודדות. ▲

מודעות לסרטן השד באמבר

לראשונה השנה מצוין באמבר 
חודש המודעות לסרטן השד 

במגוון פעולות, לאורך כל החודש 
האחרון מוארים מגדלי הסילו 
באמבר ובאמבר דרום באורות 
וורודים. נשות הארגון הוזמנו 
להרצאה במטרה לעודד גילוי 
ואבחון מוקדם ולהעשיר את 

הידע בנושא •
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