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 400בני נוער בסמינר סובלנות בחוף אשקלון
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חג'ג'" :לאורך כל
הדרך לא היה לי
שום ספק בניקיון
כפיי  #אמשיך
לעבוד למען תושבי
מרחבים והנגב

החקלאית הגדולה ביש
ראל במו"פ )מחקר ופיתוח(
ערבה תיכונה וצפונית,
בתחנת "יאיר" שמתקיימת
ב 1-2-לפברואר ,בה יוכל
קהל המבקרים לחזות בח
קלאות ההיי טק של ימי
נו ,בשלל זני הגידולים
החדשים וייחודיים בארץ
בניהם :קיוואנו  -מלפפון
מימין לשמאל :יואב מורג ,מנהל מחוז דרום ,שר החקלאות ,חה"כ אורי אריאל ,אייל בלום,
אפריקאי ,דלעת יפנית,
ראש המועצה ערבה תיכונה וחמי ברקן ,יו"ר הועדה החקלאית בערבה
עלי תרד ענקיים ,פפאיה
אלו ,כשבמוקד פיתוח והשקעה ערבה תיכונה ,הסבו חלק לא מבו לא זרעים ועוד.
בתחליפי גידולים חקלאיים שיח טל מהשטחים החקלאיים לגידולים
בתערוכה מציגות מעל 200
ליפו את הפלפל המסורתי בערבה .אחרים וכעת עם סיוע משרד החק חברות מהארץ והעולם ,את פסגת
במהלך השנים האחרונות חקלאי לאות עושה רושם כי המהלך יואץ .הפיתוחים הטכנולוגיים .הכניסה
הערבה בסיוע מו"פ )מחקר ופיתוח(
שר החקלאות הוזמן לתערוכה חופשית.

ביום שני ) (16.1הודיעה פר
קליטות מחוז דרום ,כי סגרה את
תיק החקירה בעניינו של ראש מו
עצת מרחבים.

שר החקלאות ,אורי אריאל התארח בערבה ודן בסוגיית תחליפי גידולים חקלאיים
לפלפל המסורתי בערבה תיכונה

אייל בלום ,ראש מועצה אזו
רית ערבה תיכונה הזמין את שר
החקלאות ,ח"כ אורי אריאל לבי
קור בערבה בפגישה שהתקיימה
בין השניים .עוד השתתפו בפגי
שה יואב מורג מנהל מחוז דרום,
עומר קניון יו"ר 'יופי של ירקות'
וחמי ברקן ,יו"ר הועדה החקלאית
בערבה .בין הנושאים שהועלו,
סוגיית מימוש תחליפי גידולים
חקלאיים לפלפל המסורתי בער
בה ,פערי התיווך ופתיחת השוק
לייבוא והשפעתו על התוצרת הח
קלאית.
במהלך הפגישה אישר השר ,כי
משרד החקלאות ישקיע  93מיליון
שקלים במתן פתרונות לנושאים
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משרד התחבורה :צומת בת הדר ייכנס לרשימה של מוקדי סיכון ,צומת פריאור יעלה לוועדה
הקרובה בראשית פברואר ,צפי לסיום תכנון צומת זיקים /גברעם בעוד כחודש
בשבוע שעבר התכנסה ועדת
הכנסת לצדק חלוקתי ושוויון חב
רתי ,בראשות ח"כ מיקי זוהר,
לדיון בנושא הצבת רמזורים מצילי
חיים לאורך כביש  .4ראש המועצה
האזורית חוף אשקלון ,יאיר פרג'ון,
תושבי בת הדר ,דוד סעדון ,נציג
המליאה וברק פלד וכן ,תושבי באר

גנים ,אבי בורשטיין ומתניה אלי
קים ,הופיעו בפני הוועדה והעלו את
הצורך המיידי בהצבת רמזורים בצ
מתים שהפכו סואנים ומסוכנים.
"אני לא מבין את נורמת המולך
הזו .צריך הרוגים בכדי להקים רמ
זור? אני לא מקבל את הנוסחה הזו
ולצערי כבר נלקחו חיי אדם" ,אמר

 
 
לראשונה :תנועת המושבים בשיתוף מועצת
החלב והתאחדות מגדלי הבקר מקיימות
סמינר בן יומיים בנושא המשק המשפחתי
בענף החלב
לראשונה :תנועת המושבים בשיתוף מועצת החלב והתאחדות מג
דלי הבקר מקיימות סמינר בן יומיים בנושא המשק המשפחתי בענף
החלב.
מדובר בכנס ייחודי במינו במסגרתו יתקיימו הרצאות ,שולחנות עגו
לים ופאנלים שונים בנושאים מגוונים ,כגון :היבטים משפטיים ,משפ
חתיים וכלכליים בנושא הרפת המשפחתית ,רווחת בעלי חיים ברשת,
עיסוקים לא חקלאיים כמקור הכנסה ,פשיעה חקלאית ,עתיד הרפת לאן
ועוד.
אל הכנס צפויים להגיע חברי כנסת ואנשי מקצוע בתחומים השונים
בענף החלב .בנוסף הרפתנים שהם קהל המשתתפים יקיים סדרה של
דיונים בתוך עצמו ועם ראשי הענף בכל הנוגע לעתיד ענף החלב.
הכנס מיועד לרפתנים ובנות זוגם.

פרג'ון והמשיך" :כך גם לגבי צומת
פריאור .אם רוצים לסגור את הצו
מת צריך לתת פתרון אחר .על פי
כל התכניות צריך לתת מענה לתו
שבים .זה קודם לכל דבר אחר!
"הצומת מסוכן ומהווה מפגע
לאוכלוסייה גדולה מאוד וכמות
הרכבים עוד צפויה לגדול .כולנו
תקווה שהנושא יסתיים בטוב .תודה
ליו"ר הועדה ,ח"כ מיקי זוהר ,על
זימון כל אנשי המקצוע ועל המשך
המעקב בנושא".
"עזרו לנו לעצור את זירות הקרב
שאנו עדים להן בכל תאונה בצו
מת ",אמר ברק פלד ,תושב בת הדר.
"באר גנים הוא יישוב חדש ועדיין
לא סיימו לבנות את דרכי הגישה
אליו" ,ציין אבי בורשטיין מבאר
גנים" .מצפים מאתנו להגיע ליישוב
במסוק .אני דורש שהפתרון לא ייק

יאיר פרג'ון בוועדה לצדק חלוקתי בכנסת
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נה בדמים".
מתניה אליקים ,תושב באר גנים
הציג בפני חברי הועדה סרטון
הממחיש את הסכנה והאיום הממשי
בחציית צומת פריאור" .אני שומעת
את זעקת התושבים ואנחנו חייבים
לעזור לך ",ענתה ח"כ איילת נח
מיאס – ורבין ,חברת הועדה ,לראש
המועצה" .בבת הדר צריך להיות
רמזור .אל תחכו להרוגים הבאים".
משרד התחבורה עדכן ,כי צומת
בת הדר ייכנס לרשימה של מוק
די סיכון והוועדה של מוקדי סיכון
תקבע מהו הפתרון הראוי .צומת
פריאור )באר גנים( יעלה לוועדה
הקרובה עם נתונים שתגיש המוע
צה בגיבוי המשטרה .הוועדה צפויה
להתכנס בראשית פברואר .צומת
זיקים/גברעם נכנס לתכנון וסיומו
צפוי בעוד כחודש.

שי חג'ג' .לא היה לי שום ספק
בניקיון כפיי

ראש המועצה האזורית מרחבים
שי חג'ג' התייחס לדברים ואמר:
"לאורך כל הדרך לא היה לי שום
ספק בניקיון כפיי .המועצה האזו
רית מרחבים מנוהלת ביושר ובש
קיפות .אמשיך לעבוד למען תוש
בי מרחבים והנגב .יש לנו משימות
גדולות וחשובות :הרחבות היישו
בים ,הקמת שני היישובים החדשים
באשל הנשיא ובצמוד לעלה נגב,
יביאו אוכלוסייה עמידה ויהוו
המשך למימוש חזון יישוב הנגב.
הקמת בית החולים השיקומי הרא
שון בדרום ,תשתיות ועוד .החי
נוך במרחבים מצוין וניצב בגאון
ברשימת המצוינים בארץ ,הקמנו
אולם ספורט ,חנכנו את אולם הת
רבות לפני כשנה וחצי ומאז בכל
חודש מגיעים אלינו טובי האומנים
למופעים ,הקמנו מרכז צעירים
עם השותפים בשדות נגב ,הגדלנו
באופן משמעותי את המלגות לס
טודנטים ועוד ועוד .מבקש להודות
לכולם על התמיכה והאמון".
מועצת מרחבים זכתה לראשו
נה בפרס שר הפנים לניהול כספי
תקין ,עם סיום שנת הכהונה הרא
שונה של חג'ג' במרחבים ,ומאז
זכתה ברציפות בפרס היוקרתי.
חג'ג' עמד בראש המאבק להוספת
יישובי מרחבים למפת הטבות המס
ומאז שנת  ,2016נהנים תושבי
מרחבים מהטבת מס בגובה ,7%
ניהל את המאבק להורדת מחירי
המים השפירים לחקלאות ולה
שוואת מחירים בין כל החקלאים
בארץ )יש ששילמו  40א"ג בלבד(,
ובתחילת החודש אושר התיקון
בחוק .כאמור ,חג'ג' מקדם הקמת
שני יישובים במרחבים ואת הקמת
בית החולים השיקומי הראשון בד
רום.
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פסק הדין מאפשר הפקעה של  35דונם במושב מגשימים ,לטובת הרחבת סביון  #בפסק דין נקבע שסכום הפינוי ייקבע
ע"י שמאי ויתאפשר להם לרכוש מגרשים בפטור ממכרז
פסק דין של בית המשפט
יאפשר הפקעת  35דונם
חקלאיים למען הרחבת
היישוב סביון וישים קץ לסכסוך רב
שנים בין רשות מקרקעי ישראל
)רמ"י( לבין בעלי קרקעות במושב
מגשימים.
הסכסוך הארוך נסוב על גובה
הפיצוי לחקלאים :שטח של כחצי
דונם בהרחבה ישווק בכ 4.5מיליון
שקל ,אולם למושבניקים שבמשך
 70שנה החזיקו באדמה לשימוש
חקלאי הציעה רמ"י פיצוי לפי ערך
הקרקע החקלאית 45 ,אלף שקל
לדונם .מנגד דרשו החקלאים 200
אלף שקל לדונם ,בהתאם לחוות
דעת עצמאית של שמאי .בהסכם
הפשרה שאושר ע"י בית המשפט
נקבע ,כי סכום הפיצוי ייקבע לאחר
חוות דעת שמאית פרטנית שתוזמן
על ידי רמ"י .כן נקבע כי האגודה
השיתופית מגשימים תהא רשאית
לרכוש מגרשים בפטור ממכרז.
אגודת מושב מגשימים טענה ,כי
הפיצוי המוצע לה במסלול הרגיל
אינו מפצה על הנזק ,בגין הלולים
והגידולים החקלאים שיאבדו .עם
זאת ,השטח פונה כבר לפני כשש
שנים ,סמוך למועד דרישת ההשבה
ובשנתיים האחרונות ניהלה האגודה
באמצעות עו"ד אופיר לוי ממשרד
חגי שבתאי מאבק משפטי בעניין זה.
ע"פ חוות דעת שהזמין המושב משני
שמאים ,הפיצוי צריך לעמוד על 8.7
מיליון שקל.
כאמור ,במסגרת הסכם פשרה
שאושר ע"י בית המשפט ,סכום
הפיצוי ייקבע לאחר חוות דעת
שמאית פרטנית שתוזמן ע"י רמ"י

והאגודה מגשימים תהא רשאית
לרכוש מגרשים בפטור ממכרז .כמו
כן נקבע ,כי רמ"י תקפיא שישה מג
רשים פוטנציאליים עבור המושב,
עד שתתקבל שומה פרטנית לכל
מגרשי התוכנית ,לפיה ייקבע שווי
המגרשים המוקפאים ובהתאם לכך
ייקבע כמה מגרשים תקבל האגודה
בפטור ממכרז )ככל הנראה שני מג
רשים(.
עוד נטען על ידי מושב מגשי
מים ,כי בשלב הראשון של ההרח
בה הייתה הקרקע בבעלות פרטית
ובבעלות חברת אפריקה ישראל ,אך
כמעט לא הוקצו שטחים ציבוריים
פתוחים ,מה שאיפשר לחברה לנצל
באופן מקסימלי את השטח למכירת
המגרשים ,כך שכעת רוב השצ"פים
יוקצו מקרקעות המושב
מושב מגשימים של האיחוד הח
קלאי הוקם לאחר מלחמת העצ
מאות ולפני הקמת מינהל מקרקעי
ישראל .כיום מרבית תושביו אינם
עוסקים בחקלאות .ב 2011קיבלו
אנשי המושב הודעה מרמ"י ,לפיה
ייעוד הקרקע שונה מחקלאות למ
גורים וכי עליהם להשיבה בתוך
חודש וחצי בחזרה למדינה ,תמו
רת פיצוי בהתאם לגידול החקלאי
בקרקע .מדובר בקרקע שהיא חלק
מחטיבת קרקע גדולה יותר הגוב
לת ביהוד ובסביון .התוכנית למתחם
כולו החלה להתגבש ב 2003כתו
כנית של הול"ל )הוועדה הלאומית
לדיור( לצורך הקמת שכונת מגורים
בסביון ,הכוללת  292בתים צמודי
קרקע .ע"פ התוכנית ,במתחם של
מגשימים ייבנו כשש וילות ויתרת
הקרקע מיועדת לצורכי ציבור .אלה

דודו קוכמן .מרבית דרישות האגודה
נענו

שטחים שלפני שהושבו לרמ"י שי
משו לגידולי שדה ,ללולי תרנגולות
ולמטע זיתים.
הקשת המזרחית דרשה לבטל את
זכויות הייזום לחקלאים ובמקומן
לתת פיצוי כספי בלבד .מדובר בז
כויות ייזום שנקבעו ע"פ חוק המ
תחמים המועדפים לדיור )הוותמ"ל(,
ושלפיו הושגו לאחרונה הסכמי
פדיון קרקע חקלאית בין חוכרים
לבין רמ"י באור יהודה ובקריית
אונו ,לצורך בנייה רוויה למגורים
עו"ד עמית יפרח ,יועמש ויור
אגף קרקעות בתנועת המושבים,
אומר בתגובה לטענת הקשת המז
רחית" :הטענות של האגודה לצדק
חלוקתי בעניין זכות הייזום לוקה
בראש ובראשונה בעיוותן של העו
בדות ואף בטעויות רבות בנוגע

למצב המשפטי .קבלת התמריצים,
ובכללם הפיצוי הכספי או הזכות
לרכוש בפטור ממכרז מגרשים,
כפופה לתנאים רבים וביניהם הוד
עת החוכר החקלאי ,לפיה הוא יודע
שחוזה החכירה ביחס לקרקע המוש
בת בוטל ואין לו התנגדות לביטולו
של החוזה ולגריעת השטח ממכסת
הקרקע המגיעה ליישוב.
"בנוסף ,ההחלטה בדבר מתן זכות
להקצאת חלק מהקרקע בפטור
ממכרז ,התקבלה כבר לפני  6שנים,
לא היתה גחמה ספונטנית של מו
עצת מקרקעי ישראל ,אלא החלטת
ממשלה שקיבלה את המלצת ועדת
השרים שהמליצה להנהלת המינהל,
כי יש מקום למתן זכות לחוכר לר
כישת חלק מהקרקע ששונה יעוד
בפטור ממכרז ,ואכן הנהלת המינהל
קיבלה הצעה זו ובעקבות זאת אוש
רה החלטה .1222
"החקלאים אינם 'זוכים' מההפקר
בקרקע ,אלא מקבלים זכות לרכוש
במחיר מלא בפטור ממכרז את הק
רקע ,ששינתה יעודה ועליה ישבו,
בה אחזו ,ואותה פיתחו משך עשרות
שנים .בשנים האחרונות אנו נר
תמים למאמץ הלאומי להקלה על
מצוקת הדיור דרך הגדלת ההיצע,
אך שום משבר גדול ככל שיהיה
לא מצדיק רמיסת זכויותיהם של
חקלאים שכל חטאם היה שאדמתם
אותה הם מחזיקים עשרות שנים
משנה את ייעודה".
עו"ד דודו קוכמן ,מזכ"ל תנועת
כפרי האיחוד החקלאי ,מסר בתגובה
כי הסכם הפשרה חשוב ,מאחר שבמס
גרתו התקבלו מרבית דרישות אגודת
מגשימים" :זה פסק דין שנותן פר

שנות שונה ורחבה יותר מהפרשנות
הצרה של רמ"י ,אם וכאשר מחליט
בעל זכויות לדרוש לפעול לשומה
פרטנית .כמו כן גם הזכות ליהנות
בפטור ממכרז במקרה של מסלול פר
טני נשמרת ,למרות הפרשנות המקו
רית של רמ"י ששללה זאת במקור“.
בנוגע לדרישת הקשת המזרחית
לבטל זכויות ייזום לחקלאים )שב
מקומן יינתן פיצוי כספי בלבד( שנ
קבעו ע"פ חוק המתחמים המועדפים
לדיור )הוותמ"ל( ,ושלפיו הושגו
לאחרונה הסכמי פדיון קרקע חק
לאית בין חוכרים לבין רמ"י באור
יהודה ובקריית אונו ,לצורך בנייה
רוויה למגורים  -אמר עו"ד קוכ
מן שהחקלאים אינם רוצים ואינם
צריכים את הפיצוי הכספי הזה
מהמדינה ,שהוא בבחינת לעג לרש
ומעדיפים להמשיך להחזיק בקרקע.
"הוותמ"ל פוגע בקניינו של החק
לאי שמחזיק בקרקע עשרות רבות
של שנים.
לדברי קוכמן" ,מדובר בסכום
ברוטו .כמו כן ,אם נחשב את הפי
צוי לדונם על פי מניין השנים שבהן
שומר החקלאי על הקרקע ,נגלה
שהפיצוי הוא של כמה אגורות .הז
כות שעליה מלינים היא הזכות של
תושבי מגשימים לרכוש במחיר מלא
מגרש לאחר שנמכרו לפחות 40%
מהמגרשים ,וכאשר ידוע מה המחיר
שישלמו בעלי הזכויות בקרקע שהם
נדרשים להשיב .המתנה היחידה
היא הפטור ממכרז ,ותו לו .בממשלה
החליטו לגמור את החקלאות ואת
היישובים הכפריים ולהפוך אותם
לשכונות לוויין של הערים ,וזו
השאלה העומדת על הפרק“.

 

ראש המועצה מרחבים ,ביחד עם שר הפנים ויו"ר וועדת הכספים ,פועלים
תיקצוב שיקום התשתיות במושב תפרח ,בהשקעה של כ 30-מיליון שקלים
בשבוע שעבר התקיימה
ישיבה בהשתתפות ראש
המועצה האזורית מרח
בים ,שי חג'ג' ,שר הפנים והשר
לפיתוח הנגב והגליל ,חה"כ אריה
דרעי ועם יו"ר וועדת הכספים,
חה"כ משה גפני ,בעניין מצב הת
שתיות בתפרח .מושב תפרח לא
זכה להתייחסות בתחום התשתיות
והוזנח במשך שנים.
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לדברי חג'ג'" :אנחנו פועלים
במטרה לקדם החלטה בוועדת
השרים ,לתקצוב שיקום התשתיות
בכ 30-מיליון  .₪מדובר בכבישים,
מדרכות ותאורה .מקווה שבש
בועות הקרובים הוועדה תתכנס
ותתקבל החלטה על הקצאת התק
ציב מכלל משרדי הממשלה הנוג
עים בדבר .אני מבקש להודות לשר
ולחה"כ גפני על הנכונות והרצון

האמיתי לסייע.
בימים אלה מתבצעות עבודות
להקמת ביוב מרכזי בתפרח .עד
היום ,הביוב זרם לבורות ספי
גה דרך צינורות מעל הקרקע,
מה שיוצר מפגע סביבתי .עבודות
הביוב צפויות להסתיים בעוד כ4-
חודשים ,עד אז ,אנו מתנצלים על
אי הנוחות שנגרמת ,אבל זה למען
מטרה טובה".

מועצה אזורית מרחבים) .צילום מתוך ויקפדיה(
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זוהי הפניה שהעברנו לחה“כ אלי כהן ,יו“ר
ועדת הרפורמות ,בעניין חוק פיצולי דירות
שעלה השבוע לדיון .הבענו התנגדות לחוק
במתכונת הזו שאינה תואמת את הייחוד שיש
למרחב הכפרי והמורכבות של היישום בה
תיישבות ,הנוסח הקיים מבחינתנו בעייתי
ונתנגד לו.
להלן נוסח ההתנגדות ששיגרתי לחה“כ
אלי כהן:
”ראשית חשוב להדגיש כי אנו בתנועת
המושבים ,המייצגת  350מושבים ,תומכים
ברעיון הגדלת היצע יחידות הדיור ואף מוכנים
להירתם למאמץ הלאומי ,על מנת להוריד את
יוקר הדיור .בנוסף ,אנו מוקירים את המאמץ
העצום שאדוני משקיע ,מתוקף תפקידך ,על
מנת ולהקל על מצוקה זו עבור אזרחי ישראל.
”חוק פיצול הדירות הוא בוודאי עוד ניסיון
מצדך להגדיל את היצע יחידות הדיור ,בנו
סף לכלל הצעדים שכבר נעשו בעניין .יחד
עם זאת ,במגזר המושבי וגם במגזר הקיבו
צי ,יישום הצעת החוק מעוררת שאלות רבות
ומורכבות וזאת ,בשל הדינים המיוחדים הח
לים עלינו מול רמ“י ומול המועצה הארצית
לתכנון ובניה .כבר כעת ניתן לזהות סוגיות,
כמו:
 .1שבישוב חקלאי )כולל הרחבה( ניתן יהיה
לממש הפיצול רק בכפוף לאישור האגודה

עו“ד עמית יפרח” .ננסה לקדם עמך פתרון
מאוזן ,לטובת כלל אזרחי המרחב הכפרי“

עמך פתרון מאוזן ,לטובת כלל אזרחי המרחב
הכפרי.

 
הצעת חוק חדשה של חה“כ אלי כהן )כולנו(
אושרה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה.
מדובר בהצעת חוק פרטית ,שמציעה להתקין
הוראת שעה למשך חמש שנים ,במסגרתה פי
צול נכס צמוד קרקע למספר יחידות דיור יהיה

”שלא יהיה צורך בחתימת מינהל על בקשה להיתר
לפיצול ושלא יהיה צורך לבצע עסקה/לשלם על פיצול
כזה )אגב ,מישהו שמע מה עמדת המינהל? יתכן וידרשו
שיחול רק על דירות מהוונות ואז זה יוצר יתרון להרחבות
מול החברים(“
השיתופית ולתנאים שתקבע ,לרבות לעניין
”ועדות קבלה“ )בעיה באזורים שאינם נגב
וגליל(.
 .2שהיחידות המפוצלות לא יספרו או יהוו
תוספת לתמ“א  35מעבר ליחידות הרגילות
ומעבר ליח“ד הקטנות של  55מ“ר.
 .3שלא יהיה צורך בחתימת מינהל על
בקשה להיתר לפיצול ושלא יהיה צורך לבצע
עסקה/לשלם על פיצול כזה )אגב ,מישהו שמע
מה עמדת המינהל? יתכן וידרשו שיחול רק על
דירות מהוונות ואז זה יוצר יתרון להרחבות
מול החברים(.
על כן בקשתי לקיים עמך בהקדם האפשרי
פגישה מחוץ לדיוני הועדה ,בה נעלה בפניך
את הסוגיות המורכבות הללו וננסה לקדם

חוקי .על פי הצעת החוק ,פיצול נכס שכזה
לא ידרוש היתר מהוועדה המקומית ובמקביל,
בעל הנכס אף יהיה פטור מהיטל השבחה.
הצעת החוק קובעת שלושה סייגים למצב
של פיצול הנכס .הראשון הוא שהנכס המקורי
גדול מ 120-מ“ר; השני הוא שיחידת הדיור
החדשה שתיווצר מהפיצול תהיה בשטח של
לפחות  60מ“ר ובעלת כניסה נפרדת ,שירו
תים ומטבח .והסייג השלישי ,שיחידת הדיור
צריכה להיות מושכרת בשוק החופשי ולא
לקרובי משפחה או למי שיש זיקה בינו לבין
בעל הנכס.
* הכותב הינו יועה“מ ויו“ר
אגף הקרקעות ואגודות שי
תופיות בתנועת המושבים
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לאחרונה התקבל פסק דין
בבית המשפט העליון
)בע“מ  ,(4660/16פלוני נ‘
פלונית ,מחודש ספטמבר ,2016
שעשוי להיות לו השלכות מרחיקות
על חלוקת נחלה בין יורשים .המדו
בר בבני זוג שהתגרשו ,ובמסגרת
איזון הרכוש המשותף בין הצדדים
נפסק לזכותה של האישה לקבל
מחצית ממניות הגבר בשתי חברות
פרטיות שהקים ,העוסקות בסחר של
רכיבים אלקטרוניים )במאמר מוסגר
נעיר כי העברה אגב גירושין של
נכסים בין בני זוג אינה מקימה
אירוע מס( .עוד נפסק ,כי חלקה של
האישה במניות לא יינתן לה במניות
בעין ,בשים לב לכך שהיא אינה
מכירה את עסקי החברות והשניים
אינם יכולים לשתף פעולה בניהול
עסקי החברה ,אלא יינתן לה בקיזוז
שווי המניות משווי חלקו של הבעל
בבית המגורים המשותף שלהם,
אותו תרכוש האישה.
לצורך הקיזוז נקבע שווי המניות
בסך של כשבעה מיליון  ₪ולפיכך,
האישה זכאית למחצית סכום זה )כ-
 3.5מיליון  .(₪ואולם ,הבעל ביקש
כי אשתו לשעבר תקבל את הכספים
המגיעים לה לפי שווי נטו ,כלומר,
בניכוי המס שהיה מוטל אילו נמ
כרו מניותיה לצד ג‘ .בית המשפט
בערכאה הראשונה דחה את בקשת
הבעל בנימוק ,כי על האישה לשאת
בתשלום המס רק אם העברת הת
מורה אליה תיעשה בדרך של מי
מוש )מכירה( מניותיה לצד ג‘ וככל
שמכירה זו לצד ג‘ תהא חייבת במס.
אולם ,ככל שהבעל ייבחר לתת לה
את שווי המניות ממקור מימון אחר,
והעמדת המימון תהא כרוכה במס
)לדוגמא :מחלוקת דיבידנד או מש
כורת שהוא ימשוך מהחברות( ,הרי
שמדובר בחיוב אישי של הבעל החל
עליו ואין האישה צריכה לשאת בת
שלום מס זה.
במילים אחרות ,כשם שאין
האישה צריכה לשאת במס ההכנ
סה החל על משכורות הבעל ,ככל
שהוא יבחר לממן ממשכורותיו את
התשלום לאישה בגין חלקה בשווי
המניות ,כך אין היא צריכה לשאת
במס הכרוך במשיכת דיבידנד לצו
רך מימון חלק האישה במניות.
ערעור שהגיש הבעל לבית המ
שפט המחוזי נדחה ,ומכאן הערעור
לבית המשפט העליון .כבוד השופט
מזוז אימץ את קביעות בית המשפט
לענייני משפחה )הערכאה הראשונה
שדנה בתיק( וקבע ,כי ככל והעב
רת חלק האישה במניות לבעל תהא
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העובדה שאין כיום אירוע מס בהעברת חלק האישה במניות לבעל ,אין זאת אלא דחיית מס בלבד

חייבת במס או ככל והבעל ימכור
את מניותיה של האישה לצד ג‘
והדבר יהיה כרוך בתשלום מס  -על
האישה לשאת בחבות המס וההתח
שבנות ביניהם תהא על בסיס הנטו.

ההתחשבנות היא על בסיס ברוטו
ואין לנכות לאישה את המס החל
בגין משיכת דיבידנד או משכורות
של הבעל מהחברות( .מס אחרון זה
אינו מעניינה של האישה ולכן אין

”ההסדרים המשפחתיים היצירתיים בעידן
הנחלה המהוונת מאפשרים לנו להוציא
לפועל את המדיניות של אי מכירת הנחלות
והיורשים צריכים לפעול בדרך ארץ ובהבנה
ושיתוף פעולה ,בכדי להגשים את המטרה
ולא לשמוט את הקרקע מתחת לרגליהם
ולפרק משפחה על רקע של חלוקת נחלה“
אולם ,יש להבחין בין חבות המס
בגין העברת המניות לבעל )שאז יש
מקום להתחשבן על בסיס נטו( לבין
חבות המס הכרוכה בהעמדת מי
מון ממקורות הבעל לצורך תשלום
התמורה ,בגין מניות האישה )שאז

מקום שישליך על סכום התמורה
בעד המניות.
בכל הכבוד הראוי אנו חולקים על
עמדה זו של בית המשפט .ההתח
שבנות בין הבעל לאישה צריכה
להיות על בסיס נטו של שווי המ

ניות )כלומר ,בניכוי המס החל( .לא
בגלל המס שחל בשל צורת המימון
בה הבעל משתמש )משכורת או די
בידנד מהחברות( ,אלא בגלל שבמ
כירה עתידית לצד ג‘ ,של המניות
הללו ,תהיה חבות במס בידי הבעל.
במילים אחרות ,העובדה שאין כיום
אירוע מס בהעברת חלק האישה
במניות לבעל ,אין זאת אלא דחיית
מס בלבד.

מה הקשר?
מה הקשר בין פסק דין זה לבין
הסדר בין יורשים בנחלה?
כפי שהסברנו במאמרים קודמים,
אם יורש רוכש את הזכויות בנחלה
של יתר היורשים ,ותשלומי האיזון
משולמים מתוך נכסי העיזבון ,אין
אירוע מס בפעולה זו .בהסדר בין
יורשים של נחלות חל העיקרון של
”זה נהנה וזה לא חסר“ ולכן הפיצוי
הוא על בסיס ”נטו“ ,כמו במכירה
לצד ג‘ ,כאשר על היורש שיקבל את
הזכויות יחול המס בדחייה .פסק הדין
האמור יכול ליצור כר פורה לטענות

מצד יורשים המוכרים את הזכויות
בנחלה לאחד היורשים ,כאשר הת
מורה משולמת מתוך נכסי העיזבון,
כי מגיע להם לקבל פיצוי על בסיס
שווי ברוטו!
טענות מסוג זה עשויות להביא
לפירוק של משפחות ולתוצאה של
מכירת נחלות ,שכן גובה הפיצוי
יהיה גבוה ולא ניתן לעמוד בו .אנו
חוזרים על עמדתנו כי” :נחלות לא
מוכרים“ אלא מעבירים אותן מדור
לדור במשפחה .ההסדרים המש
פחתיים היצירתיים בעידן הנחלה
המהוונת מאפשרים לנו להוציא
לפועל את המדיניות של אי מכירת
הנחלות והיורשים צריכים לפעול
בדרך ארץ ובהבנה ושיתוף פעו
לה ,בכדי להגשים את המטרה ולא
לשמוט את הקרקע מתחת לרגליהם
ולפרק משפחה על רקע של חלוקת
נחלה.
* הכותבים מתמחים באגו
דות שיתופיות ,במינהל ובמיסוי
www.lieblaw.co.il
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נשיא איק"א ,אוסמונד ד' אביגדור
גולדשמיט – על שמו נקרא המושב אביגדור

ימים ראשונים – עגלה עם פרד

אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה – מתיישבי כפר יעל הראשונים

מושב אביגדור " -מושב כלבבי"
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כפר יעל – בהמשך שונה שם המושב לאביגדור
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חני סולומון

יש אנשים המגשי
מים את החלום הציוני
שלהם וקובעים את ביתם
וחייהם במושב או קיבוץ בפריפריה.
ויש הסבורים שדווקא עבודת מחקר
רבת שנים ,לטובת האדם ,חייו ושי
פור מזונותיו הצמחיים היא ההגשמה
הציונית הלכה למעשה .פרופ' אבי
לוי ,שמונה ממש לאחרונה לדייקן
הפקולטה לביוכימיה במכון ויצמן
ברחובות ,מקדיש את חייו לחקר
הגנום הצמחי .כנער צעיר בן 17

עלה לוי ארצה ב 1976מצרפת.
"כיליד פריז עליתי לישראל כדי
להגשים את החלום הציוני במלואו.
הדוד שלי ומשפחתו חיו במושב בן
עמי והם היו בשבילי משפחה מא
מצת .שם נחשפתי לחיים במושב
ובחקלאות".
הוא מספר שאמו רצתה שילמד
רפואה ,אך בחירתו הייתה בתחום
מדעי הצמח .במהלך לימודי התואר
הראשון והשני באונ' העברית בירו
שלים ,נשבה ליבו בקסמי הגנטיקה
של החיטה" .החיטה היא צמח קטן,
יפה וצנוע ,בעל צרכים מועטים

מאוד ,אך הגנטיקה שלה היא מאוד
מורכבת ומסקרנת ",הוא אומר.
לימודי הדוקטורט של לוי במכון
ויצמן ,בהנחייתו של פרופ' משה
פלדמן ,שרכש מוניטין כמומחה עו
למי לגנטיקה ולאבולוציה של החי
טה  -רק קרבו אותו לתחום.
פרופ' פלדמן שימש לפרופ' לוי
כמקור השראה והתעניינותו בד
גנים גברה ,במיוחד בחיטה ובתי
רס" :ההמשך הטבעי היה ללמוד
ולחקור בתחום המופלא הזה .את
עבודת הבתרדוקטוריאלית )מלגה
המסייעת להמשך לימודים ומחקר(

עשיתי באוניברסיטת סטנפורד,
ארה"ב .אכן המשכתי במחקר העוסק
בגנים ניידים ,המשפיעים על יצי
בות הגנום ובדרך זו ,על האבולוציה
המזורזת שלו".
לאחר כמה שנים חזר לוי למכון
ויצמן כחוקר עצמאי והמשיך בכיוון
מחקר חדש" :הדינמיקה של הגנום
בצמחים אחרים".
משנת  2009עד  2014שימש
פרופ' לוי כראש המחלקה למדעי
הצמח במכון וייצמן ,המתמחה בחקר
גנטיקה מולקולרית של צמחים וכן,
כיועץ מדעי ראשי ב"אבוג'ן" ,חברת
ביוטכנולוגיה ישראלית ,שנוסדה
בשנת  .2002החברה פועלת בתחום
של שיפור תכונות בצמחים באמ
צעות גנומיקה .הטכנולוגיות של
החברה משלבות מערכות לבדיקת
גנים בצמחים ,ניסויי שדה ויכולות
ייצור מידע גנומי ייחודי.
"אני גאה שחברה זו נוסדה ע"י
הסטודנטים שלי .חברה זו ואחרות
תפקידן לשנות וליצור זנים משופ
רים של צמחים לחקלאות .הן בעצם
משנות את הגידולים מבחינה גנטית
ובכך מובילות ליבול טוב ומשופר
יותר .הצמחים הופכים לעמידים
יותר :ממזיקים ,ממחלות ,לסוגי
אקלים ועוד".

~

פרופ‘ אבי לוי עם קומביין בשדה חיטה
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קרן מפעל הפיס ע"ש לנדאו איש
רה את המלצות ועדות השיפוט לזו
כים בפרסי מפעל הפיס לאמנויות
ולמדעים ע"ש לנדאו לשנת .2016
הפרס היוקרתי מוענק זו השנה ה15
ומחולק לשבעה נבחרים בתחום
האמנויות ובתחום המדעים והמחקר.
השנה נבחרו ארבעה זוכים מתחום
האמנויות ושלושה מתחום המדעים
והמחקר ,שהגיעו להישגים ראויים
בתחומם ותרמו תרומה רבת ערך
לקידום המדע והמחקר .לכל אחד
מהזוכים הוענקו  150אלף שקל.
"זאת התרגשות גדולה בשבילי
לקבל את 'פרס לנדאו' ,כהערכה על
שנים רבות של עבודת מחקר ויישום

פרופ‘ לוי בחלק ניסוי

”האורגניזמים
המועדפים עלינו
למחקר הם:
ארבידופסיס,
עגבנייה ,חיטה
ושמרים .השמר
משרת אותנו כדוגמא
נפלאה העוזרת
להבין איך גנומים
המתרחקים זה מזה
פועלים באורגניזמים
מורכבים“
מעשי בגידולים חקלאיים ",אומר לי
פרופ' לוי.
מנימוקי השופטים בתחום המ
דעים והמחקר :הפרס ניתן לפרופ'
אבי לוי מהמחלקה למדעי הצמח
במכון ויצמן למדע על פעילות
מדעית מצטיינת ופורצת דרך בת
חום של אפיון והבנת הגנום הצמחי.
במהלך הקריירה שלו תרם פרופ'
לוי רבות להבנת הדינמיקה של הג
נום הצמחי ע"י לימוד מערכתי של
פעילות טרנספוזונים ,תיקון DNA
,רקומבינציה ,היברידיזציה ,אפיג
נטיקה ,פוליפלואידיזציה ועריכת

הגנום .ברבים מתחומים אלו הוא
נחשב לפורץ דרך וכן הוא נחשב
כאחד מחלוצי שיטת העריכה הג
נומית בצמחים" .כך כתבו השופטים
פרופ' אביגד וונשק ,פרופ' אביחי
דנון ופרופ' רחל אמיר.

מהו הרעיון והמטרה למחקריך?
"מטרת המחקר להבין את המנגנון
שמכתיב את הפלסטיות והאבולוציה
של הגנום הצמחי .צמחים מתקדמים
מהר במרוץ האבולוציוני .קיימים
מאות אלפים של מיני צמחים בג
נום הצמחי בממלכת הצמחים .לכמה
מהם יש  100אלף גנים ,פי ארבע
מאשר לבני אדם .צמחים מראים
עמידות גבוהה לשינויים גנטיים,
הכוללים פוליפלואידים* .במין יחיד
כדוגמת התירס ,השונות הגנטית
גבוהה יותר מאשר כל מחלקת הפ
רימטים**.
"יחדיו אנחנו חוקרים את תרומת
המנגנון ,כגון :טרנספוזיציה ,שיח
לוף דנ"א והכלאה פוליפלואידית
לאבולוציית גנום מהירה .הנושא
העיקרי במחקר שלנו הינו הקשר
בין שינויים אפיגנטים*** ויציבות
הדנ"א.
"בנוסף אנו רותמים מנגנוני
תיקון דנ"א ,לפיתוח שיטות חד
שות לעריכת גנום מדויק להשבחת
צמחים .האורגניזמים המועדפים
עלינו למחקר הם :ארבידופסיס
)צמח ממשפחת המצליבים ,המש

מש כמודל טוב למחקר( ,עגבנייה,

פרופ‘ אבי לוי” :זאת
התרגשות גדולה
בשבילי לקבל את
’פרס לנדאו‘ ,כהערכה
על שנים רבות של
עבודת מחקר ויישום
מעשי בגידולים
חקלאיים“

חיטה ושמרים .השמר משרת אותנו
כדוגמא נפלאה העוזרת להבין איך
גנומים המתרחקים זה מזה פועלים
באורגניזמים מורכבים .עכשיו אנ
חנו מתכוננים ליישם את מה שלמ
דנו מהשמרים בחיטת הלחם ,שהיא
מין חיטה המכיל גנומים שונים
מאוחדים בגרעין אחד".
מרבית הניסויים שמבצע פרופ'
לוי נעשו במו"פים ,כמו :מרכז גילת,
שבנגב ,חוות עדן ,בעמק המעיינות
ובקיבוצים :עמיעד וחולתה.
* מונח בגנטיקה :הכפלת עותקים
מכל כרומוזום
ימ ִטים הינם סדרה של יונ
** ְפּ ִר ָ
קים הכוללת את הקיפופים ,הקופים
והאדם.
*** תהליך שינוי תורשתי שאינו
כרוך בשינוי הדנ"א

פרופ‘ אבי לוי” .להבין את המנגנון שמכתיב את הפלסטיות והאבולוציה של הגנום הצמחי“
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קנביס רפואי – גידול קנביס אינו נחשב לגידול חקלאי ולכן עלול להתפרש כשימוש חורג

 ~ ~ ~ #
~~~~
~
עו"ד מיכל בוסל*

ב 12בינואר ערך משרד החק
לאות ופיתוח הכפר מפגש חקלאים
בנושא קנביס רפואי .המפגש נועד
לתת מענה לשאלות רבות שהופנו
למשרד החקלאות ,בשל ההתע
ניינות הרבה בעיסוק בתחום הקנביס
הרפואי ,במיוחד לאור ההחלטות
וההנחיות החדשות בנושא .נביא
להלן דגשים מתוך המפגש.
קנביס אינו רשום כתרופה ויעי
לותו ובטיחותו בשימוש למטרות
רפואיות טרם הוכחו .יחד עם זאת,
קיימות עדויות לכך ,שקנביס עשוי
לסייע לחולים הסובלים ממצבים
רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם.


הסדרת התחום באמצעות הר
גולציה נועדה להבטיח ,כי איכות
שרשרת האספקה של קנביס לשי
מוש רפואי ,הכוללת גידול ,ייצור,
אריזה ,הפצה וניפוק של מוצרי
קנביס לשימוש רפואי ,תהיה ברמת
האיכות הגבוהה ביותר ובאופן הדו
מה ככל הניתן לנוהג הקיים ביחד
לתכשירים רפואיים ותרופות.
על פי הוראות פקודת הסמים
המסוכנים משנת  ,1973קנביס הוא
חומר המוגדר כ"סם מסוכן" שחל
לגביו איסור שימושי אלא אם ניתן
לדבר רישיון כדין.
בנוסף להוראות פקודת הסמים
המסוכנים" ,האמנה היחידה לס
מים נרקוטיים" משנת  1961קובעת
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משטר פיקוח ייחודי לסם זה ,וב
כלל זה ובכלל זה קיומה של סוכ
נות ממשלתית האחראית להסדרת
הנושא .על פי החלטות הממשלה
בנושא )החלטות מס' ,1050 ,3609
 ,(1587משרד הבריאות – היחידה
לקנביס רפואי )יק"ר( משמש "סוכ
נות ממשלתית" בכל הנוגע לפיקוח
ולהסדרת הטיפול בקנביס למטרות
רפואיות ולמחקר.
על כן ,כל עיסוק או מגע בקנ
ביס בארץ ,כגון גידול ,ייצור ,הפצה,
החזקה ,שינוע ,בדיקות מעבדה ,ני


תהליך רישוי העיסוק בתחום הק
נביס לשימוש רפואי הוסדר במסמך
שפרסמה היק"ר שכותרתו "מפת
הדרכים" ומטרתו להנחות ולסייע
לציבור המבקש לעסוק בתחום.
הליך בקשה לקבלת רישיונות
לפי פקודת הסמים המסוכנים ,יעשה
בהתאם להוראות פקודת הסמים
המסוכנים והתקנות וכן על פי הנ
חיות ונהלי היק"ר .ההליך הינו דו
שלבי .בשלב הראשון ,תבחן עמידת
המבקש בתנאי סף וזאת על מנת

מטרת הסדרת התחום הינה להבטיח כי איכות
שרשרת אספקת הקנביס לשימוש רפואי
תהיה ברמת השירות הגבוהה ביותר ובאופן
דומה לתכשירים רפואיים ועל כן ההסדרה
והרישיונות כוללים דרישות איכות ואבטחה
מחייבים
פוק או מחקר של צמח הקנביס ומו
צריו מחויבת בעמידה בהוראות כל
דין ,לרבות קבלת רשיון מתאים
לפי פקודת הסמים המסוכנים )דרך
היק"ר( וכן בעמידה בתנאי הרשיון.
תנאי הרישיונות לעוסקים בת
חום כוללי דרישות איכות ואבטחה
מחייבות ותנאים רלוונטיים נוספים
בהתאם לסוג הרישיון ולפי העניין,
כפי שגובשו וכפי שיעודכנו מעת
לעת.

למנוע ממבקש הוצאות או השקעות
במצב בו המבקש אינו עומד בתנאי
הסף )תנאי הסף יובאו בהמשך הס
קירה(.
בהתאם להנחיות היק"ר ,לא יוג
בל מספר העוסקים בתחומי העיסוק
המוגדרים במסמך ההנחיות שפרס
מה היק"ר וכל מי שעומד בדרישות
האיכות ,האבטחה והתנאים הנד
רשים ,יוכל להגיש בקשה לקבלת
רישיון לעסוק באחד מתחומי העי

סוק .כמו כן ,ככל שהדבר תואם את
דרישות האיכות והדין ,לרבות חוק
התכנון והבנייה ,יתאפשר גם לקיים
במתחם אחד משתלה לחומרי רי
בוי ,חוות גידול ,מפעל ייצור ובית
מסחר .הניפוק לא יעשה באותו המ
תחם אלא בבתי מרקחת בלבד.
הכוונה היא שהסדרת גידול הק
נביס תגרום למעבר משוק המרוכז
על ידי המדינה למשטר כלכלת שוק
חופשי אשר יהיה מבוקר ומפוקח על
ידי המדינה ויאפשר אפשרות שווה
לכל חקלאי או יזם לעסוק בו.
יצוא קנביס :צוות בינמשרדי
בראשות מנכ"לי משרד הבריאות
והאוצר ובהשתתפות משרדי הח
קלאות ,בטחון הפנים ,המשפטים
והכלכלה נמצא כעת בעיצומם של
דיונים בשאלת היתכנות וייצוא
הקנביס הרפואי מישראל ויגיש
מסקנותיו לשרי הבריאות והאוצר.
לאחר מכן ,שאלת היתכנות הייצוא
תובא לדיון בממשלה .כאשר גם אם
יאושר ייצוא ,אפשר יהיה לייצא רק
חומר מעובד.


להלן נקודות עיקריות להגשת
בקשה למשרד הבריאות לקבלת
אישור ראשוני .בשלב הראשון ,על
המבקש/יזם להגיש בקשה לקבלת
אישור ראשוני.
 .1כאשר מוגשת בקשה לקבלת
רישיון לחוות גידול  /ריבוי קנביס,
נדרשים מספר אישורים:
האישור הראשון הינו אישור המ

עיד כי המבקש הינו בעל זכויות
במקרקעין בה ניתן לקיים את הגי
דולים המבוקשים או אישור המעיד
כי ליזם שותפות עם בעלי זכויות
בקרקע חקלאית כאמור לאחר קבלת
היתר לשימוש חורג על פי חוק
ההתיישבות החקלאית.
הצורך בפנייה לרשות מקרקעי
ישראל ומשמעותה  -הכוונה לצי
רוף אישור זכויות בקרקע מהגוף
הרלוונטי )לשכת רישום המקרקעין
או רשות מקרקעי ישראל – ”רמ"י"(.
בעניין זה ,יודגש כי כאשר מוגשת
פנייה לרמ"י לקבלת אישור זכויות,
רמ"י מבצעת בדיקה של הקרקע,
לרבות האם ישנם דו"חות פיקוח
עדכניים או שימושים חורגים בק
רקע .ייתכן אף שרמ"י תשלח פיקוח
מטעמה לבדיקת השטח בגינו מבו
קש האישור .ככל שבקרקע מבוצע
שימוש חורג ,לא ניתן יהיה להגיש
בקשה לקבלת רישיון כאמור.

האם מדובר בשימוש חורג לפי
החוק?
יצוין כי בהתאם לחוק ההתיישבות
החקלאית ,מחזיק קרקע המעביר את
השימוש בה לאדם אחר )לא לשכי
רים מטעמו או לפעילות המבוצעת
על חשבונו( או שותפות בקרקע
או ביבול שאינה בין תושבי אותו
יישוב ,או שהשותפים בה אינם עו
בדים במידה שווה ,ייחשבו לשימוש
חורג בהתאם לחוק .דהיינו ,המבקש
צריך להיות פעיל בשותפות ולא רק
להעמיד את הקרקע לשימוש של

אחרים ולקבל תמורה ללא שיש לו
כל חלק בפעילות המבוצעת בקרקע.
האישור השני הינו אישור המעיד
כי לקרקע הקצאת מים המאפשרת
את הגידול  -הכוונה לאישור של
וועד האגודה .כמו כן ,גם בעניין
זה יש לעמוד בתנאי הקבוע בחוק
ההתיישבות ,לפיו לא ניתן להעביר
מכסת מים לאחר ולא להשתמש בה
לצרכי קרקע המהווים שימוש חורג.
אישור נוסף שנדרש הוא אישור
מאת וועד היישוב המקומי לקיום
הגידול בתחומו ובנוסף ,אישור על
הסכמת האגודה החקלאית לקיום
הגידול במידה שהפעילות הינו בת
חום המשבצת החקלאית.
 .2האישורים הנדרשים להג
שת בקשה לקבלת רישיון למפ
על לייצור מוצרי קנביס או לבית
מסחר
אישור המעיד כי היזם הינו בעל
זכויות במבנים שנבנו כדין.
אישור עירייה  /מועצה אזורית
כי הפעילות המבוקשת תואמת את
התב"ע או אישור לשימוש חורג.

תפרש כשימוש חורג .על כן ,יתכן
כי יראו בגידול הקנביס שימוש
עסקי )מפעל לייצור קנביס שאינו
נחשב לגידול "חקלאי" בהגדרתו
אלא עשוי להיחשב כמבנה לתעשיה
ומסחר( או לחילופין שימוש נלווה
לפעילות חקלאית לפי החלטת מו
עצת רמ"י מס'  .1316במקרים כאלו,
יש לשקול האם הסדרת השימוש
הינה כדאית וכלכלית.
גישת משרד הבריאות לשיווק
הינה מודל המדיקליזציה .דהיינו
שהמוצר יהיה דומה ככל האפשר
לתרופות ולא לגידולים חקלאיים.
המטרה היא לנפק את המוצר בדו
מה לתרופות בבתי המרקחת )הכנס
לא התייחס ללגליזציה של הקנביס
אלא למטרתו הרפואית בלבד -
מדיקליזציה(.
בהקשר זה ,יצוין כי הוצאת קנביס
מתחום מורשה )חווה ,מפעל ,בית
מסחר( תהיה רק לגורם מורשה אחר
)חווה ,מפעל ,בית מסחר או בית מר
קחת ,לפי העניין( או לאתר השמדה
מאושר על ידי משרד הבריאות.

האם מדובר בשימוש חורג לפי
רמ"י?
יש לציין כי גידול קנביס אינו
נחשב לגידול חקלאי ולכן עלול לה

בדיקת הבקשות ע"י היחידה לקנביס
רפואי
בשלב השני ,הבקשות שהוגשו
נבדקות על ידי היק"ר לעמידה בת

נביס לשימוש רפואי תהיה ברמת

עוה"ד מיכל בוסל .הבקשות שהוגשו
ליק"ר הועברו לבדיקת המשטרה אך
בשל מחסור באמצעים במשטרה הן
טרם טופלו
נאי הסף .בהקשר זה ,היק"ר מבצע
בדיקה לאיתור מידע המונע מתן
רישיון ובכלל זה בדיקה וקבלת
חוו"ד משטרת ישראל בהתאם למ
סמכים שהוגשו לו ,וביניהם רשי
מת בעלי השליטה ,מורשי החתימה
והמנהלים וכן העובדים וכל עובד
או קבלן משנה שיעסוק בתחום מט
עמו של היזם .בשלב זה ,הבקשות
שהוגשו ליק"ר הועברו לבדיקת
המשטרה אך בשל מחסור באמצעים
במשטרה הן טרם טופלו.


מטרת הסדרת התחום הינה להב
טיח ,כי איכות שרשרת אספקת הק

ההתיישבות בעניין איסור שימוש

בהתאם להנחיות היק"ר ,לא יוגבל מספר
העוסקים בתחומי העיסוק המוגדרים במסמך
ההנחיות שפרסמה היק"ר וכל מי שעומד
בדרישות האיכות ,האבטחה והתנאים
הנדרשים ,יוכל להגיש בקשה לקבלת רישיון
לעסוק באחד מתחומי העיסוק
השירות הגבוהה ביותר ובאופן
דומה לתכשירים רפואיים ועל
כן ,ההסדרה והרישיונות כוללים
דרישות איכות ואבטחה מחייבים.
פתיחת התחום לכלכלת שוק חופ
שי אומנם תהיה מבוקרת ומפוקחת
על ידי המדינה אולם עלולה לגרום
לירידה במחיר המכירה של המוצר.
על כן ,נדרש לבצע תחשיב כלכלי
ולבחון את כדאיות ההשקעה בגידול
וזאת בשים לב להשקעות ולהוצאות
הרבות הצפויות )הן בטרם והן במה
לך הגידול( ,כגון בדיקות מעבדה,
מערכות מיגון ושמירה או ביטוח
שתילים שאינן נדרשות בדרך כלל
בגידולים "רגילים".
כמו כן ,יש לעמוד בתנאי חוק

חורג בקרקע חקלאית על ידי הש
כרתה לאחר כפי שפורט לעיל וכן
בעניין השימוש במכסות המים.
תשומת לב נוספת היא בעניין הפ
נייה לרשות מקרקעי ישראל לקבלת
אישור זכויות ולהשלכות הכרוכות
בכך ,לרבות בדיקה אפשרית של
המקרקעין על ידי פיקוח מטעמה
של רמ"י .ויש להתחשב גם בעובדה
כי גידול קנביס אינו נחשב ל"גידול
חקלאי" בהגדרתו ועלול להתפרש
כשימוש חורג אשר נדרשת הסדרתו
מול רמ"י.
האמור אינו חוו"ד משפטית.
* הכותבת הינה עו"ד בחגי שב
תאי ,שפירא  -משרד עורכי דין

כורכומול  -המיצוי שעושה את ההבדל !
26.1.2017
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