תיק מספר 5522/000///
בפני רשם האגודות השיתופיות
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אגודות שיתופיות המסווגות כמושבי עובדים וכפרים
ב ע נ י ן:
שיתופיים (להלן" :האגודות" או" :האגודה")

ו ב ע נ י ן:

עקרונות לחלוקת מכסת המים לחבריה
לצורך עיבוד חקלאי.

ו ב ע נ י ן:

בקשת משרד החקלאות באמצעות המשנה למנכ"ל
ומנהל רשות התכנון ,התאחדות חקלאי ישראל ,אגודת
יישובי פועלי אגודת ישראל ,ארגון מגדלי הירקות ,תנועת
המושבים ,האיחוד החקלאי ,מושבי הפועל המזרחי
ותנועת העובד הציוני ,לקביעת עקרונות אלה וזאת לאור
מצב משק המים במדינה והצפי שהקיצוץ במכסות המים
ימשך גם בעתיד.

ה ח ל ט ה
\
התבקשתי לקבוע כללים לחלוקת מים פנימית באגודות בעקבות מצב משק המים
והצורך ליצור ודאות בנושא.
הנני מנחה את האגודות השיתופיות המסווגות כמושב עובדים או ככפר שיתופי כי
בשנת  50/5יחולו עליהן העקרונות הבאים:
 ./בהחלטה זו:
"מכסת מים  - " 28כמות המים הקבועה ,הרב שנתית ,שהוקצתה לאגודה
חקלאית לצורכי חקלאות,על בסיס הפרוגראמה של היישוב,
מספר הנחלות באגודה ותקן מים לנחלה ,לפי קביעת רשות
התכנון במשרד החקלאות ורשות המים.
"הקצאת מים שנתית"  -כמות המים שהוקצתה לאגודה חקלאית ,לשנה
מסוימת ,מתוך מכסת המים  , 28לצורכי חקלאות,
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לפי קביעת רשות התכנון במשרד החקלאות ורשות
המים.
חלקת אדמה חקלאית בגודל שנקבע על ידי שר החקלאות
"נחלה" -
בהתייעצות עם מינהל התכנון ,הנמצאת בבעלות המדינה ,קרן
קיימת לישראל או רשות הפיתוח והוחכרה – לתקופה ארוכה
למתיישב.
מיזם במשותף של האגודה לצורך פעילות חקלאית.
"עיבוד משותף" -
חבר אגודה שהוא בעל זכויות בנחלה העוסק בחקלאות
"חקלאי פעיל"-
בפועל ,וחבר אגודה בעל נחלה שלא עסק בחקלאות
ומבקש לחזור לחקלאות פעילה.
.5

מכסת המים  28תתחלק באופן שווה בין חברי האגודה .האגודה ,באמצעות
מוסדותיה המוסמכים ,אשר רשאים להקצות חלק מהמכסה לשם עיבוד בענף
משותף כמפורט להלן.

.3

האגודה תחליט לגבי אופן חלוקת ההקצאה השנתית בין חברי האגודה שהינם
החקלאים הפעילים בתוך משבצת האגודה ,ולענף בעיבוד משותף ,על פי
המפורט להלן.

.4

חלוקת הקצאת המים השנתית תיעשה לחקלאים הפעילים בלבד ,בחלוקה שווה.

.2

נקודת המוצא לחלוקה תהיה זכותו השווה של כל חקלאי פעיל .במידה וחקלאי
פעיל אינו נזקק למלוא חלקו היחסי בהקצאה ,האגודה תחלק את היתרה באופן
שוויוני בין החקלאים הפעילים האחרים ,מבין חבריה ,עד למכסימום צרכי המים
של כל חקלאי פעיל.

.6

חבר אגודה שלא היה חקלאי פעיל אולם חזר לפעילות חקלאית בשנה מסוימת
רואים אותו כחקלאי פעיל לשם חלוקת הקצאת המים לאותה שנה.
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.7

לא יובאו בחשבון לעניין ההקצאה ,שטחים המעובדים ע"י חברי האגודה מחוץ
למשבצת האגודה.

.2

באגודה שבה קיים ענף בעיבוד משותף ,תקצה האגודה מים לעיבוד המשותף
הנעשה על ידה או עבורה ,ובלבד שגידולים אלה מעובדים בתוך משבצת
האגודה .כל זאת ,עד לתקרה של  30%מההקצאה השנתית .הקצאה גבוהה יותר
טעונה החלטה של האסיפה הכללית .

.8

האגודה וחבריה לא יהיו רשאים לנייד או להעביר מתוך מכסת המים המוקצית
להם לצד שלישי ,אלא אם סופקו כל צרכי החקלאים הפעילים כאמור ,ורק
מתוך היתרה הבלתי מנוצלת של מים מתוך ההקצאה לאגודה ,ככל שתיוותר
יתרה כזו ,ועל בסיס חד שנתי בלבד.

./0

החלטתי זו תחייב את האגודות השיתופיות המוזכרות לעיל ,אלא אם ,לפחות
חמישית מחברי האגודה ביקשו לכנס אסיפה כללית לצורך קבלת החלטה על
חלוקה פנימית אחרת .החלטת האסיפה תחייב אלא אם יש בה קיפוח.

.//

במקרה של טענת קיפוח ,הנושא יובא בפני ועדה משותפת הכוללת את נציג
משרד החקלאות ,נציג התנועה המיישבת הרלבנטית ונציג התאחדות חקלאי
ישראל .ירכז את פעילות הוועדה נציג התאחדות חקלאי ישראל.
הוועדה תעביר אלי את המלצתה תוך שבועיים מיום קבלת התלונה ,וסמוך
לאחר מכן ,אתן החלטה בעניין נשוא המחלוקת.

./5

תחולה מיום . /./.50/5
אורי זליגמן ,עו"ד
רשם האגודות השיתופיות

ניתן היום  /2./5.50//בהעדר.
המזכירות תפיץ החלטתי לכל מושבי
העובדים והכפרים השיתופיים ,התנועות
המושביות ,משרד החקלאות ורשות מים.
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