ראש המועצה

ט"ז סיון ,תשע"ו
 22יוני2016 ,
לכבוד
חברי הועדה המשותפת פנים הגנת הסביבה והכלכלה
נכבדיי,
הנדון :הצעת חוק המים (תיקון מס'  ,)27התשע"ו – 2016-דיון וועדה משותפת הפנים והכלכלה
ב 20-ביוני התקיימה ישיבה משותפת של וועדות הפנים והכלכלה של הכנסת בכדי לדון בתיקון  27לחוק
המים .מדובר בתיקון חשוב מאין כמותו ,אשר שיאפשר ליצירת תעריף מים אחיד לכל החקלאים ברחבי
הארץ ,מבלי שלמיקום הפיסי של החלקות החקלאיות תהיה השלכה עליו
תיקון זה נועד להסיר עוול\ ,ואי-שוויון אשר מתקיימים מזה שנים ארוכות .חקלאים ,בעיקר באזורי ספר
מרוחקים ,נאלצים לשלם תעריפי מים מקסימאליים מהסיבה הפשוטה ,שהמים היחידים באיכות מי
מקורות (או תחליפיים) אותם הם יכולים לצרוך הם מי מקורות ,שעבורם משולם כיום התעריף
המקסימאלי.
כיום הפער בתעריפי המים המשולמים על-ידי החקלאים ,עומד על כ . 300%-זהו מצב בלתי-נסבל,
שהמילה "הפליה" צבועה לאורכו ולרוחבו.
בית-המשפט העליון ,בבג"צ  10541/09יובלים ש.ד.י .בע"מ ו 16-אח' נ' ממשלת ישראל ,עמד על עקרון
האחידות ,שלפיו תעריפי המים והביוב יהיו אחידים לכל סוגי הצרכנים ברמה הארצית ,ולא יושפעו
מעלויות האספקה לישוב זה או אחר.
כפי שעמדו על-כך חברי הוועדה ,בדיון שהתקיים ב 20-ביוני ,החקלאות היא ערך לאומי ואסטרטגי עליון
במדינה שיש להגן עליו היטב .הדברים נכונים מקל וחומר ,בחקלאות באזורים מרוחקים ,דוגמת פתחת
ניצנה ,שבלעדיה – לא תהיה בהם התיישבות יהודית כלל .לא ניתן להפריז בחשיבותם של הדברים.
גזרת תעריפי המים היקרים ממיטה אסון על חקלאים רבים!
מבחינתי ,כמי שעומד בראש ,מוביל ומנהיג את חזון פיתוח ההתיישבות בנגב המצב שבו חקלאים
שביקשו להגשים את חלום הציונות בחבל ארץ מרוחק זה ,נאלצים בזה אחר זה לסגור את משקיהם נוכח
הקשיים הכלכליים בפניהם הם ניצבים ,הוא בלתי מתקבל על הדעת  .בוודאי כאשר אין מדובר בגזירת
גורל או אסון טבע אלא בהחלטות שכל תכליתן לתת את המענה המקצועי והענייני .כפי שתעריפי החשמל
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אחידים בכל מדינת ישראל בלי קשר למקום המגורים ,כך הדבר חייב להיות בתעריפי המים .נקודה  .כל
ניסיון להתחכם ו/או להפריד את חלקי החוק נובעים מניעים פסולים ובלתי ראויים.
לכן ,הפחתת תעריפי המים לחקלאי פתחת ניצנה ,לא רק שמחויבת בחוק ,היא גם צו השעה כדי להציל
את אותם חקלאים ,שעדיין מצליחים לעבד את אדמותיהם.
אסור לעכב את ההכרעה ההיסטורית הזו!
אסור גם לפצל את הדיון בין הדיון במים לצריכה ביתית לבין הדיון במים לחקלאות ,שכן פיצול כזה ,עלול
לגרור אחריו דחייה ארוכה (מידי) בהסדרת תעריפי המים לחקלאות ,וכך – כשכבר תבוא הבשורה (והיא
חייבת לבוא) ,יהיה זה בבחינת מעט מידי ומאוחר מידי ,ליותר מידי חקלאים.
אנו קוראים לך שלא להסכים לדחיית הדיון בתעריפי המים לחקלאות ,וכן לתבוע את יישום עקרונות
השוויון בתעריפי המים לחקלאות – שוויון שמתחייב הן מבחינה משפטית והן מבחינת שימור ערכי
הציונות והשמירה על גבולות המדינה.
חקלאי פתחת ניצנה נאבקים היום על מפעל חייהם .ככל שתהיה דחייה במציאת פתרון הולם וחוקי
למצוקתם ,לא תיוותר בידיהם ברירה אלא לפנות לבית המשפט הגבוה לצדק ,אשר על-סמך פסיקותיו
בעבר ,אנו מאמינים ,כי יושיט לעותרים את הסעדים אותם יבקשו .אנו מקווים שניתן יהיה להגיע
לאותה התוצאה ,ללא צורך בעירוב בית המשפט העליון.

בברכה,
שמואל ריפמן
ראש המועצה

העתקים:
שר האוצר – ח"כ משה כחלון
שר החקלאות ופיתוח הכפר – ח"כ אורי אריאל
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