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כותרת :רמי שני -חברת מקורות מצמצמת את
הזרמת המים לחקלאי הדרום אם לא
מיכה פרידמן  :לא רק הצרות האלה נוחתות על התושבים בדרום,
החקלאים שביניהם קיבלו בימים האחרונים מכתב מחברת מקורות
שלהם ,שבה היא מודיעה להם כי חרגו ממכסות המים שהוקצבו
להם ,ואם לא ישלמו את החובות הגדולים שצברו ,הרי מכסות
המים המוזרמות אליה ,ילכו ויצטמצמו והבוקר זה כבר קורה.
החקלאים אינם מתכוונים לעבור לסדר היום על הדרישות הללו.
מתכננים מרד מסים ופעולות מחאה נוספות .רמי שני ,כתבנו
בדרום שב ומדווח.
רמי שני  :מכתב קצר התקבל השבוע בארגון החקלאי "מושבי
הנגב" מחברת מקורות .הארגון נדרש להעביר לחברה עד לסוף
השבוע שעבר ,סכום של כ 8-מיליוני שקלים ,חוב הארגון לחברה,
בגין צריכה מים מטוהרים משפכי דן .מכתבים דומים התקבלו גם
בארגוני חקלאות אחרים מהנגב והדרום.
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בתגובה אמר ,אתמול יאיר מנע ,מנכ"ל מושבי הנגב ,כי הוטל חוב
בלתי אפשרי על כלל החקלאים באזור ,נטל נוסף על התמודדות
ביטחון ואקלים.
יאיר מנע  :השאלה הגדולה היום אם היא לא  30או  20או .40
השאלה הגדולה אם רוצים בכלל חקלאות בנגב .אנחנו נלחמים
כבר  8שנים בקסאמים 5 ,שנות בצורת רצוף .והיום ממשלת
ישראל החליטה להשית עלינו גזרה נוספת ,שאנחנו לא יכולים
לעמוד בה פשוט.
רמי שני  :ארגוני החקלאים אומרים ,כי הם מנסים להתמודד עם
דרישות התשלום ,אך הם תלויים בין היתר בגשמים אלה איחרו
משמעותית להגיע השנה והם נאלצו להשתמש ביותר מים .כשעשו
זאת בעבר ,הוטל עליהם קנס הגיוני .הפעם אומר ,מנע ,צמח
הקנס לממדים מבהילים.
יאיר מנע  :החוב הוא של  30מיליון שקל לכל חקלאיי הנגב4.5 .
שקלים לקוב מים לחקלאות ,זה לא משהו שאף גידול יכול לשאת
אותו ,חוץ מגידולים לא חוקיים .אנחנו פשוט לא מסוגלים ולא
יכולים לשלם כזה חוב.
רמי שני  :החקלאים מתכננים כנס חירום בראשית חודש אפריל.
בינתיים הם מנסים להידבר עם כל גורם אפשרי ,כדי למנוע את
ההגבלה המתוכננת על צריכת המים .אם לא יצליחו ,הם מתכננים
שורה של צעדי מחאה והתנגדות לדרישות התשלום ,בהם מרד
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מסים וכן צעדים משפטיים ואחרים.
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