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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו מקום 

לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות 
בו, למאמרי דעה, לסיפורים ולשירים 
שכתבתם, ואף לתמונות שלכדו את 

עיניכם ונשמרו במצלמתכם. כתבו את 
שם הצלם בשם קובץ התמונה, הקלידו 

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית
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2017
היו“ר כבל דרש ממשרדי החקלאות והבריאות התייחסות לתחקיר, 

שהעלה כי תוצרת חקלאית המיובאת לארץ מכילה חומרים מסוכנים
הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת 
כבל,  איתן  חה“כ  בראשות 
תכנון  תקנות  את  אישרה 
משק החלב, העוסקת במדיניות הפיתוח 
 .2017 לשנת  והצאן  הבקר  ענפי  של 
זאת לאחר שהושגו הסכמות בין משרד 

החקלאות לנציגי הענף. 
�היו“ר כבל הזכיר, כי בעקבות המח

ושלח  הקודמת  הישיבה  סגר את  לוקת 
סמנכ“ל  להסכמה.  להגיע  הצדדים  את 
ד“ר  החקלאות,  במשרד  ייצור  גורמי 
לדרישת  בהתאם  כי  הסביר  לוי,  אסף 

הקט המשקים  על  לשמור  כבל  �היו“ר 
�נים לא נפגעה התוספת עבורם, והגד

לת התוספת למשקים הגדולים נלקחה 
ממקור אחר. 

גם  כבל  היו“ר  התייחס  הדיון  בתום 
שהעלתה  בחדשות,  ששודרה  לכתבה 
שמיובאת  החקלאית  מהתוצרת  חלק  כי 
הוא  מסוכנים.  חומרים  מכילה  לישראל 

והב החקלאות  לשרי  יפנה  כי  �הודיע 
ריאות וידרוש מהם לבדוק כיצד זה קורה 
והאם היבוא החקלאי נבדק לפני הכניסה 

�לישראל. לדבריו: ”זה בסדר להוזיל מו
צרים אבל אסור להרעיל את האזרחים.“

את  לקבוע  נועדו  שאושרו  התקנות 
מכ תוספות  יחולקו  לפיהם  �ההסדרים 

וליצרנים  קיימים  ליצרנים  החלב  סות 
בתקנות,  ההצעה  לפי  בענף.  חדשים 
 64 של  מכסה  תתווסף  הבקר  לענף 
בהתאם  תהייה  וחלוקתה  ליטר,  מיליון 
לחלוקת המקובלת בענף – 42% למגזר 

לפני  הקיבוצי.  למגזר  ו�58%  המושבי 
בתק לדון  הוועדה  החלה  �כשבועיים 

הסכמות,  ללא  הסתיימה  והישיבה  נות 
כאשר המחלוקת הייתה באשר לחלוקת 
המושבי.  במגזר  היצרנים  בין  התוספת 
בהצעת  פגע  סיכום שלא  הושג  לבסוף 
 85% מתן  לאפשר  החקלאות,  משרד 
כאשר  במושבים,  למשקים  מהתוספת 
המשקים הגדולים יקבלו תוספת נוספת 
אמר,  וקנין  איציק  חה“כ  אחר.  ממקור 
מאחר  מתבקש,  הפערים  צמצום  כי 
הקטנים  מהחקלאים  חלק  שבלעדיו 
חה“כ  להתקיים.  יוכלו  לא  במושבים 
התקנות  אישור  כי  אמר,  ברושי  איתן 
הוא הוכחה שניתן לגייס את החקלאים 

במושבים והקיבוצים לפעול יחד. 

 TAP VinEco
החברה עוסקת בגידול ירקות נקיים ובטוחים למאכל על מצע של מים, 

ובשיטות זריעה חדשניות, באופן שמספק לחנויות ולענף המסעדנות 
ירקות בטוחים למאכל

ראובן  המדינה  נשיא 
ורעייתו  ריבלין,  (רובי) 
שישי  ביום  ביקרו  נחמה 

הנ בפרויקט כלכלי�חקלאי  �שעבר, 
ל  ש  V i n E c o א  ר ק
העוסקת  חברת TAP הישראלית, 

�בגידול ירקות נקיים ובטוחים למא
�כל על מצע של מים, ובשיטות זרי
לח שמספק  באופן  חדשניות,  �עה 

ירקות  המסעדנות  ולענף  נויות 
בטוחים למאכל.

הנשיא  סייר  ביקורו  במסגרת 
בשתי חממות המדגימות את תהליך 
ושל  למאכל  שתילים  של  הגידול 
ובבית  הזריעה  בנקודת  וכן  חסות 

האריזה המתקדם שהוקם במקום.
הח הבשורה  את  מביאים  �”אתם 

קלאית הישראלית  אל קצוות תבל 
כך. העשייה שלכם  ותודה לכם על 

�מעוררת גאווה גדולה ועל כך הער
כתנו,“ אמר הנשיא.

הנשיא  ייפגש  היום  בהמשך 
הישראלית  השגרירות  צוות  עם 

בוייטנאם ובצאת השבת ימריא חזרה 
ארצה.

הנשיא ריבלין מבקר בפרויקט VinEco בוייטנאם (צילום: קובי גדעון, לע“מ)
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קרא מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור, 
בסמינר הציונות של גרעין עודד ודרור, 

שהתקיים השבוע בנהלל
סמינר  התקיים  השבוע 
עודד  גרעין  של  ציונות 

ודרור בנהלל.

תנועת  מזכ�ל  הגיע  הסמינר  אל 
על  שהסביר  צור,  מאיר  המושבים, 

בה המושבים  ובני  התנועה  �תפקיד 

הראוי:  מקומה  אל  החקלאות  חזרת 
שלה  היחס  את  לשנות  החברה  "על 
ולתת  והחקלאים  החקלאות  כלפי 
יחס ראוי של כבוד והערכה זאת כדי 
ולפתח  לשמור  ימשיכו  שהחקלאים 

את החקלאות."
הצעי חזרת  של  החשיבות  �לגבי 
�רים למשקים אמר צור: "אנחנו צרי

להתפרנס  ההבטחה  את  לייצר  כים 

בבוקר  שקם  שמי  בכבוד.  ולעבוד 
לפלחה לפלפל לרפת החברה רואה 

בו ציוני ורוצה בהצלחתו!!"
צור דיבר על חזונה של תנועת 
הקרובות  השנים  לחמש  המושבים 

מש שהעולם  הבינה  "התנועה   :�
התבגרו,  השתנו  שהמושבים  תנה, 

במ המושב  נראה  איך  �והשאלה 
מוד כחקלאות  החקלאות  �דינה, 

אנחנו  ומתפתחת.  מפותחת  רנית 
רוצים שכמה שיותר אנשים יעשו 
כתיירות  פל�ח  פיתוח  חקלאות, 
וחשוב  חקלאית,  ותיירות  כפרית 
מזה פיתוח הקהילות במושבים על 
המשמעותיים  הערכיים  הצירים 

להצ נצליח  ומהם  גדלנו  �עליהם 
הער הישראלית  החברה  את  �מיח 

כית."

מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים, קורא לצעירים לחזור לחקלאות

בכנס היהדות "מבית אלפא עד נהלל"

במסגרת הועידה הכלכלית 
של המושבים והקיבוצים

בוועידה 
ת  י ל כ ל כ ה

�של הקיבו
והמו �צים 

הפ� םשבי 
ראשי  תיעו 
ת  ע ו נ ת
המושבים 
כשהעניקו 

הער �אות 
מיוחד  כה 
ל  � כ נ מ ל
של  הקודם 

ובהער� בהוקרה  עברי,  דודו  טלי,  ענבי 
כה על 20 שנה של הובלת מדיניות של 
מצוינות, איכות, חדשנות ופיתוח. קידום 
והתנהגות  והקואופרציה  השותפות  ערך 

למופת ודוגמא לאחרים בענבי טלי.
�עברי אמר: "המציאות הפוליטית והכ

לכלית בארץ מקשה על החקלאות כמעט 
עבודה,  קרקע,  מים,  אפשרי,  מימד  בכל 
עתיד  לא  זה  מצב  רגולציה ועוד.  מסחר 
הערכים  סולם  בקרוב.  לטובה  להשתנות 
של המנהיגות הפוליטית, הכלכלית ואף 

הש הישראלית  החברה  של  �החברתית 
הפי של  חזרה  להיפוך  עדים  אנו  �תנה. 

יצרנים.  ולא  סוחרים  של  לעם  רמידה 
ערכים  משדרת  העובדת  ההתיישבות 
היום.  מספיק  לא  לצערנו  זה  וציונות, 
הדרך עוברת דרך איחוד השורות! המבנה 

לסביבה העס לא מתאים  �המקורי שלנו 
קית היום. גודל, יכולות, תחכום וחשיבה 
כלכלית יחזירו אותנו למקום הראוי לנו 

�ונוכל לעבוד את אדמת ארצנו ולהתפר
נס בכבוד."

תחת הכותרת "מבית אלפא עד נהלל" התקיים בשבוע שעבר אירוע מיוחד במינו - כנס 
יהדות ישראלית וקהילה בקיבוץ ובמושב

"מבית אלפא עד נהלל" 
- כנס יהדות ישראלית 
וקהילה בקיבוץ ובמושב 
ברמת  שעבר  בשבוע  התקיים 
תר� ומנהלי  רכזי   150 כ �אפעל. 

בות, קהילה וחינוך במגזר הכפרי 
הגיעו השבוע לכנס ראשוני מסוג 
התחדשות  בנושא  העוסק  זה, 
ובתכני  בחזון  קהילתית  יהודית 

�התרבות היהודית�ישראלית במר
חב הכפרי. הכנס היה כנס משותף 
ולתנועה  המושבים  לתנועת 
ושלח את ממלאי הת�  הקיבוצית
�פקידים השונים עם הרבה מוטיב

התוכניות  להנחלת  ציה 
ביישוביהם.

תנועת  על�ידי  אורגן  היום 
ועל  "שריגים"  ותכנית  המושבים 
ותכנית  הקיבוצית  התנועה  ידי 

"כזה ראה וחדש".
מאיר  מזכ"ל תנועת המושבים, 
במו� וקהילה  "חברה  אמר:   , רצו

שב ובקיבוץ זה הדבר המשמעותי 
ביותר בהתיישבות העובדת. בסוף, 
אחרי הכלכלה, החקלאות והארגון 
בין  המשמעותי  ההבדל  הכלכלי, 
הוא  החברה  לשאר  ההתיישבות 
שבתוכם.  והקהילה  החברה  צורת 

מת עדיין  ובקיבוצים  �במושבים 
שהערבות  מעורבת  חברה  קיימת 
ההדדית היא אבן יסוד בתוכה וזה 
איננו דבר מובן מאליו כמו בעבר. 
תמיד  זה  הקיבוצית  "בתנועה 

בתנו אנחנו  וגם  בד.נ.א  �היה 
להקדיש  התחלנו  המושבים  עת 

החי ומשאבים.  לב  תשומת  �לכך 
משמעותי  דבר  הוא  ליהדות  בור 
החילונים מאבדים  משום שאנחנו 

למנוכ הופכים  הזה,  החיבור  �את 
כמו  אליה  ומתייחסים  לדת  רים 
ולא  מעצבן   – הכשרות  למשגיח 
מרגישים  זה�  את  לראות  רוצים 

טו אנחנו  ניתוק.  �כפייה שיוצרת 
לבין  התרבות  בין  החיבור  עים, 
ביותר  חשוב  דבר  הוא  המסורות 
ולא  לתוכנו  אותו  לאמץ  ועלינו 
דבריו  את  סיים  צור  להירתע." 

�והוסיף: "החיבור בין תנועת המו
חשוב  הקיבוצית  לתנועה  שבים 

לחוסן של כולנו."
ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ"ל 
מאיר, בירך ואמר: "כאשר עיצבו 

והשלי השנייה  העלייה  �חלוצי 
האלטרנטיבית  המסורת  את  שית 
התרבות  את  עיצבו  בסיסה  שעל 
רקע  על  זאת  עשו  הם  בקיבוץ, 
בתרבות  מאד  טובה  הכרות  של 
הגיעו  ככולם  רובם  המסורתית. 
היו  באירופה,  מסורתית  מתרבות 
יש  מה  בדיוק  ידעו  בה,  בקיאים 
לינוק  ומה  אותה  לעצב  איך  בה, 

ממנה הלאה. 
שעוצ החילונית  �"היהדות 

הועברה  ובמושבים  בקיבוצים  בה 
אני  הספר,  בתי  דרך  השני  לדור 
בבית  ללמוד  הספקתי  עוד  עצמי 
היו  האלו  הספר  ובתי  כזה,  ספר 
תוכניות  את  בנו  אוטונומיים, 
היה  לא  ולכן  בעצמם  הלימודים 

לחי התרבות  בין  בחיבור  �ספק 
הספר  בבתי  ספגנו  ואנחנו  נוך, 

שעיצ כפי  בדיוק  התרבות  �את 
בתי  בהמשך  בקיבוצים.  אותה  בו 

תו המדינה,  לחסות  עברו  �הספר 
והפכה  השתנתה  הלימודים  כנית 
הילדים  יותר.  ממלכתית  להיות 
שלנו, הדור הבא אחרינו, לא ספגו 
את אותו עושר שהיה לנו כילדים. 
גדולה  תודה  חייבים  אנחנו  לכן, 
לקרן אביחי, שיוצרים עבורנו את 
היהדות  בין  מחדש  הזה  החיבור 
המתאימה  לפרשנות  מסורתית 
להדגים,  לנו  ומאפשרת  לחיינו 
המשלים,  החינוך  מערכות  דרך 
מסורת  ואת  היהודי  העושר  את 
ולעצב  לקיים  ניתן  כך  ישראל 

�תרבות יהודית השומרת על שור
�שיה גם לא דרך הפרשנות האור

תודוכסית."
הרצאת הפתיחה ניתנה על ידי 

בחד המרכזית  המהדורה  �מגישת 
איש� איש שלום.  תמר   ,10 שות 

ראשון  תואר  בוגרת  היא  שלום 
שני  ותואר  יהודית  בפילוסופיה 
במדע הדתות ובעבר עשתה סדרת 
בפלורליזם  העוסקות  כתבות 
אמרה  איש�שלום  בארה"ב.  יהודי 
כי זוהי זכות ואף חובה של הציבור 

�החילוני בארץ לאמץ מנהגים ור
מתוך  היהודית  מהתרבות  עיונות 

בחירה והחלטה. 
ובתו  לספרות  מרצה  גורי,  יעל 
אח� לדבר  עלתה  גורי,  חיים   של
�ריה. גורי ביקשה לעמוד על הת

מתוך  החילונית,  התפיסה  פתחות 
המוד היהודית  היצירה  �מקורות 

רנית. 
הקהל  התחלק  ההרצאות  לאחר 
לסדנאות מגוונות בהן התאפשרה 

הע לצד  עמיתים  למידת  �שיחה, 
שרה בידע וברעיונות לפעילויות 
מגוונות בחגים ומועדים בקהילות.
סי שלושה  חתמו  הכנס  �את 

קהילות  שלוש  של  הצלחה  פורי 
בהן  שונים,  וממושבים  מקיבוצים 

�מתקיימת פעילות תרבותית שב
יהודית�ישראלית.  תרבות  מוקדה 
יצחק  בית  מיפעת,  היו  המציגים 
הקהל  נהנה  ולסיום  שמר.  ועין 
של  בנושא,  הומוריסטי  ממופע 

צוות 'קלבת שבת'.
"חוגגים  החוברות  חולקו  בכנס 

תכ במסגרת  שיצאו  �במושבים" 
נית "שריגים" וכן, חוברות וחומרי 
המוביל  הצוות  נוספים.  העשרה 
ו"כזה  "שריגים"  התוכנית  של 
ראה וחדש" סיכמו כי היה זה כנס 
לשיתופי  ובסיס  מפרה  מעשיר 

פעולה עתידיים עם השותפים.

דודו עברי. אות הוקרה 
מתנועת המושבים
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בתביעה  מדובר 
 - ציפורי  שהגיש 
מושב עובדים, למתן 
פסק דין הצהרתי וצו 
מניעה קבוע, המונע 
הזכויות  העברת  את 
אשר  זוג,  בני  לידי  במושב  בנחלה 
חתמו על הסכם לקניית נחלה במושב.

שיתופית  אגודה  ציפוריהוא  מושב 
השיתו האגודות  בפנקס  �הרשומה 

פיות אצל רשם האגודות השיתופיות 
מתגוררות  ובו  עובדים“,  כ“מושב 
המחזיקים  חקלאים,  משפחות  כ-70 
ידי משרד  בשטחים שהוקצו להם על 

הושכ המשבצת  שטחי  �החקלאות. 
דו  הסכם  במסגרת  ציפורי  למושב  רו 

מקר רשות  לבין  בינו  שנחתם  �צדדי 
קעי ישראל, ביום 01.12.08, המסדיר 
ציפורי  של  וחובותיה  זכויותיה  את 
בתחומי  לשטחים  ביחס  רמ“י  כלפי 

היישוב.
לפטירתו,  עד  היה,  המנוח  המוכר 
בני  לבין  בינו  ציפורי.  במושב  חבר 
שבו  מכר,  הסכם  נחתם  הקונים  הזוג 
את  הזוג  לבני  למכור  המנוח  התחייב 
נכלל  זה  בהסכם  בנחלה.  זכויותיו 
של  בקבלה  תוקפו  את  המתלה  תנאי 

�בני הזוג לחברות במושב ציפורי. בה
משך לחתימת הסכם המכר החלו בני 
באגודת  לחברות  קבלה  בהליך  הזוג 
ציפורי, פעלו בהתאם להנחיות ועדת 
הקבלה של האגודה, מילאו שאלונים, 

בצי הקליטה  ועדת  של  ראיון  �עברו 
מכון  באמצעות  למבדק  והופנו  פורי, 
החליטה  הקליטה  ועדת  שפי.  קינן 
את  לדחות  ההנהלה  לוועד  להמליץ 
כחברים  להתקבל  הזוג  בני  בקשת 
התאמה  ”חוסר  של  מהטעם  באגודה, 
לקהילה“. לאחר מכן, התקבלה על ידי 
ועד ההנהלה של ציפורי החלטה בדבר 

�אי קבלתם של בני הזוג לחברות בא
גודה, וזאת בהתבסס על המלצת ועדת 
לבני  מכתב  נשלח  ובהתאם  הקליטה, 

הזוג המודיע על ההחלטה האמורה.
ביום  נחתם  נוכח ההחלטה האמורה 
לאחר מכן בין בני הזוג למוכר המנוח 
הסכימו  בגדרו  המכר,  להסכם  נספח 
הצדדים על ביטול התנאי המתלה את 
תוקפו של הסכם המכר בקבלתם של 

בני הזוג לחברות באגודה ציפורי.
הזוג לציפורי,  בני  הודיעו  במקביל 
כי ברצונם להגיש ערר בפני האסיפה 
הכללית על החלטת ועד ההנהלה של 
האגודה שלא לקבלם לחברות. בהתאם 

לאסיפה  האגודה  ידי  על  זומנו  הם 
הכ האסיפה  בעררם.  לדיון  �כללית 

ולא  ללית החליטה לדחות את הערר 
לקבל את בני הזוג לחברות בציפורי.

נוכח טענות מושב ציפורי, כי חרף 
הזוג  בני  פועלים  המושב,   התנגדות 
בנחלה  ועושים  המכר  הסכם  למימוש 
נגד  דנן  התביעה  הוגשה  כבשלהם, 
הזוג  בני  נגד  המנוח,  המוכר  אלמנת 

ונגד רשות מקרקעי ישראל.

ציפורי,  מושב  טען  התביעה  בכתב 
כי הוא מושב עובדים חקלאי, שאופיו 

הח בין  האישי  בקשר  טמון  �הייחודי 
לטענתו,  במקום.  הקהילה  וחיי  ברים 

מו של  בצורך  הכירו  והפסיקה  �רמ“י 
וצ אופיים  על  לשמור  עובדים  �שבי 

את  לבחון  ובהתאם,  המיוחדים  ביונם 
המושב.  בתחומי  להתיישב  המבקשים 
כי  ציפורי,  מושב  טען  האמור  נוכח 

בתחו בנחלה  זכויות  לרכישת  �תנאי 
הוא  במושב  נחלה  מבעל  המושב  מי 
קבלה לחברות באגודה, וכי משנדחתה 

לחב להתקבל  הזוג  בני  של  �בקשתם 
לה תוקף  אין  ציפורי,  באגודת  �רות 

סכם המכר שנערך בינם לבין המוכר 
לקבל  זכאים  אינם  הזוג  ובני  המנוח, 

זכויות בנחלה.
עוד  כי  וטען,  הוסיף  ציפורי  מושב 
קודם להחלטת האסיפה פעלו בני הזוג 
מנהג  בחלקה  ונהגו  ההסכם  למימוש 
בעלים, ובכלל זה החלו בעבודות בניה 
החלקה  שעל  המגורים  בבית  בחלקה 
לטענת  שבנחלה.  נוספים  ובמבנים 

לעצ דין  בעשותם  ציפורי,  �מושב 
הדין  הוראות  את  הזוג  בני  הפרו  מם, 
מושב  מפניות  והתעלמותם  והתקנון, 
ציפורי בעניין זה מעידה לשיטתו על 
כפיים,  ניקיון  וחוסר  לב  תום  חוסר 
מתוך ניסיון לקבוע עובדות מוגמרות 

והתק הדין  להוראות  בניגוד  �בשטח 
נון. נטען עוד, כי בהעניקו את זכויות 
החזקה בנחלה לבני הזוג, הפר המוכר 
המנוח את הוראות התקנון אשר מהווה 
וכן הפר את  בינו לבין האגודה,  חוזה 
על  האוסר  המשבצת  הסכם  הוראות 
בנחלה  זכויות  להעביר  האגודה  חבר 

לאחר ללא קבלת הסכמת האגודה.

במונח  השימוש  הזוג,  בני  לטענת 
"מושב עובדים" על ידי מושב ציפורי 
ולמעשה  בלבד,  עין  למראית  נעשה 
להיות  שנים  מזה  חדל  ציפורי  מושב 

שמר העובדה  נוכח  עובדים,  �מושב 
עובדים  אינם  כלל  המושב  חברי  בית 

�בחקלאות ואינם מחזיקים משקים חק
התואר  על  שמירה  לטענתם,  לאיים. 
"מושב עובדים" או "אגודה חקלאית" 
באדמות  להחזיק  מנת  על  אך  נועדה 
מדינה ולמיין את המבקשים להתגורר 
המדינה  במקרקעי  ולעשות  במושב, 

בהתאם לרצון מושב ציפורי.
שלכל  הוא  יסוד  עקרון  לטענתם, 

למקר לנגישות  חוקתית  זכות  �אזרח 
�קעי המדינה, התנגדותו של מושב צי

פורי להסכם המכר בין המוכר המנוח 
ללא  נגדם  התביעה  והגשת   - לבינם 
מדיניות  לשמר  נועדה  ענייני,  בסיס 
פגיעה  ומהווה  קרקעות  קרטל  של 

�בצדק חלוקתי, התערבות בחופש החו
זים ורמיסה של זכויות יסוד. לטענתם, 
אפליה  של  בדרך  נוהג  ציפורי  מושב 

�בקבלת חברים לאגודה או אישור הע
ברת זכויות לרוכשים חיצוניים והלכה 
את  שרירותי  באופן  מדירה  למעשה, 

מי שאינו מוצא חן בעיניה.

רמ"י טענה, כי היא מכירה באינטרס 
את  לוודא  האגודה  של  הלגיטימי 

להת המועמד  של  אישיותו  �התאמת 
ול היישוב  של  לאופיו  ביישוב  �גורר 

זו  וכי מתוך הכרה  בו,  צביון הקהילה 
מאופי  הנובעים  החברתיים  בצרכים 
הקהילה  וצביון  וממבנה  ההתיישבות 

הנורמ למסגרת  ובהתאם  �במושבים, 
�טיבית התקפה, רמ"י מבקשת את הס

כמת האגודה להעברת הזכויות בנחלה 
בתחומי היישוב, דבר שבא לידי ביטוי 
בסעיף 19ב' בהסכם המשבצת הקובע, 

�כי העברת זכויות בנחלה טעונה בהס
כמת האגודה.

זכות  בין  לאזן  יש  רמ"י,  לטענת 

המבקשים  על  דעה  לחוות  האגודה 
הציבור  זכות  לבין  במושב,  להתיישב 
לקרקעות המדינה. לטענתה, איזון זה 

המש חוזה  במסגרת  ביטוי  לידי  �בא 
האמור,  לכלל  שבו  צדדי,  הדו  בצת 
לזהות  האגודה  הסכמת  קבלת  בדבר 

להע כתנאי  בנחלה  הזכויות  �רוכש 
ברתן, קיים חריג מפורש בגוף החוזה 
לפיו  בהסכם.   26 בסעיף  המשבצת, 
המשכיר,  רמ"י,  טענה  החריג,  הכלל 
מבלי  גם  לפעול  רשאית  רמ"י  היינו 
מקום  האגודה,  הסכמת  את  שתקבל 
בהתאם  נדרשת  האגודה  שהסכמת 
הסכמת  בו  מקום  החוזה,  להוראות 
או  תשלום  בדרישת  מותנית  האגודה 
דעת  שיקול  פי  על  חריגים  במקרים 

הרשות.

נוכח האמור,  כי  בית המשפט קבע 
אין האגודה יכולה להיבנות מהעובדה 
על  הוראה  נכללה  האגודה  שבתקנון 
בחברות  מותנית  זכויות  העברת  פיה 

�באגודה, שכן אין האגודה רשאית לה
גביל העברת זכויות במקרקעי ישראל 
ולהתנות העברה זו בתנאים מגבילים, 

המ בהסכם  שנקבעו  לתנאים  �מעבר 
שבצת.

או  סטטוטורית  הוראה  משאין 
מק מועצת  בהחלטות  אחרת  �הוראה 

המשבצת,  בהסכם  או  ישראל  רקעי 
הזכויות  העברת  התניית  המתירה 
באגודה  בחברות  ביישוב  במקרקעין 
כי  האפשרות  ומשקיימת  השיתופית, 
תועברנה זכויות במקרקעי היישוב גם 
השיתופית,  באגודה  חבר  שאינו  למי 
אין תוקף לכל הוראה בתקנון האגודה 
ומתנה  המקרקעין  עבירות  המגבילה 

בקב הזכויות  להעברת  ההסכמה  �את 

זו עולה  לה לחברות באגודה. מסקנה 
בקנה אחד גם עם פסיקת בית משפט 
זה בעבר, בה נקבע כי  סעיף בתקנון 

�האגודה המתנה החזקת זכויות במקר
�קעין ביישוב ומגורים בו בחברות בא

גודה בטל בהיותו מנוגד לעקרון חופש 
ההתאגדות, שהנו עקרון יסוד בשיטת 

המשפט שלנו.
זו אינה  והגעתי למסקנה כי עמדה 
מנהל  בכללי  עומדת  ואינה  סבירה 
להידחות.  התביעה  דין  כן  ועל  תקין 
הזוג אינם תוקפים  בני  כאמור לעיל, 

�את ההחלטה לדחות את בקשתם לה
השיתופית,  באגודה  לחברות  צטרף 
לשאלת  נוגעת  המחלוקת  ולמעשה 
ציפורי  של  סירובו  סבירות  בחינת 
הזוג.  לבני  בנחלה  הזכויות  להעברת 
החלטה  בין  להבחין  יש  זה  בעניין 
החלטה  לבין  לחברות,  מועמד  לקבל 
למי  זכויות  להעברת  להסכמה  בנוגע 
המפורסמות  מן  אגודה.  חבר  שאינו 
להימנע  היא  הפסיקה  שנטיית  הוא, 
כללית  אסיפה  בהחלטות  מלהתערב 
בזכותה  להכיר  שיתופית,  אגודה  של 
לניהול  באשר  עצמאי  דעת  לשיקול 

�ענייניה ובכלל זה קביעה מי הם הח
ולהימנע  לשורותיה,  שיצטרפו  ברים 
לדעתה  אשר  אנשים  עליה  מלכפות  

מט פי  על  ישתלבו  ולא  יתאימו  �לא 
עם  יחד  חבריה.  ורוח  האגודה  רות 
האגודה  של  זו  יכולת  כי  נפסק,  זאת 
אינה בלתי מוגבלת. הדברים מקבלים 

�משנה תוקף שעה שאין מדובר בתקי
פת החלטה על קבלת חברים לאגודה, 
אלא בחינת סירוב האגודה השיתופית 
מדינה,  במקרקעי  זכויות  להעברת 

�אשר מנוהלים על ידי רמ"י ואשר הס
מכות להקצאתם מסורה בידיה ולפיכך 

נדחתה תביעת המושב.
ספק  ללא  כתנועה  מבחינתנו 
ומאוד  דופן  יוצאת  בפסיקה  מדובר 

הש לה  להיות  שעלולות  �בעייתית, 
�לכות מרחיקות לכת על יכולתן ומ

עמדן של האגודות החקלאיות לקיים 
לטובת  אפקטיביות,  קבלה  ועדות 
שימור המרקם החברתי במושב. אנו 
בכל  המושב  את  ללוות  מתכוונים 

ומב בהמשך  המשפטיים  �ההליכים 
לתקן  שיידרש  ככל  לעשות  חינתנו, 
שנעשתה  המשפטית  הטעות  את 
בית המשפט  ידי  על  הן  זו,  בפסיקה 
ישראל  מקרקעי  רשות  ידי  על  והן 
הקבלה  ועדת  מעמד  את  ולקבע   -
העברת  במעמד  החקלאית  והאגודה 

הזכויות בנחלות במושבים.
הקרקעות  אגף  יו"ר  הינו  הכותב   *

ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים

הכניסה לציפורי. יש להבחין בין החלטה לקבל מועמד לחברות, לבין החלטה בנוגע 
להסכמה להעברת זכויות למי שאינו חבר אגודה
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כורכומול - המיצוי שעושה את ההבדל !

בקשה למתן פסק דין הצהרתי, לפיו לצדדים עומדת זכות ערעור על פסק בוררות, אשר הכריע בסכסוך גבולות אשר 
נתגלע ביניהם

הצדדים הם חברי גורן, אשר 
בנוגע  סכסוך  ביניהם  נתגלע 

נחלו של  ב'  חלקות  �לגבולות 
תיהן. הסכסוך הובא בפני רשם 
אשר  השיתופיות  האגודות 
מינה בורר שיכריע בו לפי חוק 

הבוררות.
בוררות,  ישיבות  מספר  שהתקיימו  לאחר 
אחר,  בעו"ד  ייצוגם  את  המבקשים  החליפו 
שביקש את הסכמת המושב והחברים האחרים 
למתן זכות ערעור על פסק הבורר לכשיינתן, 

�אולם אלו סרבו לכך בטענה כי הדבר לא הוס
כם מלכתחילה, ועל פי הוראות חוק הבוררות 

בהיעדר הסכמה אין לצדדים זכות ערעור.
המבקשים  פנו  ההסכמה,  אי  בעקבות 
לביהמ"ש, בכדי שיורה כי אכן קיימת לצדדים 
זכות ערעור בתום ההליך. לטענתם, עורך הדין 
שייצג אותם בחלקו הראשון של ההליך סבר, 

כי קיימת להם זכות ערעור על פסק הבוררות, 
�כאשר רק לאחר החלפת הייצוג הבינו המבק

שים, כי זכות זו ניתנת רק בהסכמת הצדדים. 
�לטענת המבקשים, עניין זה נבע מכיוון שתק

נון המושב מפנה במקרה של סכסוך ל"משפט 
זה  אולם  ערעור  מנגנון  בו  שהיה  החברים", 

כבר עבר מן העולם. 
אי לכך, טענו המבקשים כי לפי תיקון לחוק 

בו פסק  על  ערעור  זכות  המאפשר  �הבוררות 
ררות, באם הצדדים הסכימו להתדיין לפי הדין 
המהותי, ניתנת להם אפשרות להגיש ערעור 
הבוררות.  פסק  על  ערעור  רשות  לבקש  או 
את  לנהל  יש  כי  המבקשים,  טענו  לחילופין, 

השיתו האגודות  תקנות  לפי  הבוררות  �הליך 
פיות העוסקות ביישוב סכסוכים ולא לפי חוק 
להגיש  זכות  לצדדים  תהיה  שאז  הבוררות, 

השגה לרשם האגודות על פסק הבוררות.
מנגד טענו המשיבים, כי מדובר בניסיון של 

�המבקשים לסכל את הבוררות ולשפר את טע
נותיהם בהליך הבוררות, כאשר הבינו כי הם 
מינוי  כי  טענו,  כן  כמו  בו.  להפסיד  עלולים 
הבורר נעשה על ידי רשם האגודות לפי חוק 

�הבוררות, כך שזכות הערעור קיימת רק בהס
כמת הצדדים, וזו לא ניתנה.

ביהמ"ש פתח דבריו בבחינת הדין הרלוונטי, 
שקובע כי ניתן לנהל הליך בוררות במסגרת 
אגודה שיתופית בשתי מערכות דינים. האחת, 
לפי תקנות האגודות השיתופיות, שבמסגרתן 

�ניתנת אפשרות להגשת השגה על פסק הבו
ררות בפני רשם האגודות. והשנייה לפי חוק 

הבוררות, שבמסגרתו לא קיימת זכות ערעור 
�מובנית על פסק בוררות, וכל שישנה היא אפ

לפי  לביטולו  בקשה  לביהמ"ש  להגיש  שרות 
רשימה סגורה ומצומצמת של עילות, שנקבעו 

בחוק הבוררות. 
הבו לחוק  התיקון  כי  ביהמ"ש,  הוסיף  �עוד 

ררות מקנה זכות ערעור בפני בורר נוסף, רק 
במצב בו הצדדים הסכימו לכך במפורש. או אז 

�תתנהל הבוררות לפי כללים מסוימים המופי
עים בתוספת לחוק הבוררות. 

�ביהמ"ש קבע, כי לפי תקנות האגודות השי
תופיות, במקרה בו תקנון האגודה קובע מוסד 
אליו פונים לצורך יישוב סכסוכים אשר אינו 
קיים עוד, אחראי רשם האגודות למנות בורר 

שכא מוסיפות  התקנות  סכסוך.  של  �במקרה 
לפנות  רשאים  הצדדים  במושב,  מדובר  שר 
בעצמם לבורר אשר מוסכם עליהם, ובהיעדר 
הסכמה יכול התובע לבחור לפנות לרשם, או 

לביהמ"ש בכדי שימנו בורר לפי בחירתם.
�במקרה דנן, המבקשים, שהם התובעים בה

האגודות  לרשם  מיוזמתם  פנו  הבוררות,  ליך 
שהייתה  למרות  זאת  בורר,  שימנה  מנת  על 
בידיהם גם האפשרות לפנות לביהמ"ש. אילו 

היו פונים המבקשים לביהמ"ש, היה ביכולתם 
לבקש ממנו להפנותם להתדיין במוסד בוררות 
חלופי, כגון רשות השיפוט בהסתדרות, המהווה 
מוסד חליפי למשפט החברים. אי לכך, מכיוון 
עליהם  חזקה  דווקא,  לרשם  המבקשים  ופנו 
שהיו מודעים לכך שכאשר מינה הרשם בורר 
לפי חוק הבוררות, הדינים החלים הם הדינים 
מכוח חוק זה. כמו כן, הביעו המבקשים בכתב 
המינוי את הסכמתם לבורר שמינה הרשם, ואף 

החלו בהליך התדיינות בפניו.
את  לקבל  אין  כי  ביהמ"ש,  קבע  כן  כמו 
טענת המבקשים כי לא היו מודעים לכך שאין 
זאת  באפשרותם לערער על פסק הבוררות, 
וחזקה  עו"ד  ע"י  מיוצגים  היו  והם  מכיוון 
עליהם כי ידעו את הדין, מה גם שגרסתם לא 
נתמכה ע"י עוה"ד הקודם שלהם, ואף נסתרה 
בעדותם של המבקשים עצמם. בנוסף, ביהמ"ש 

�מציין כי אם סברו המבקשים כי יש באפשרו
תם לערער, תמוה הצורך שהתעורר בהם לברר 
זאת לאחר שהתקיימו כבר מספר דיונים בפני 

הבורר.
מכל האמור, ביהמ"ש דחה את הבקשה, תוך 

�שציין כי אומנם זכות הערעור היא זכות חשו
הבחי זכות  הייתה  ונתונה  מכיוון  אולם  �בה, 

רה למבקשים לאיזה מסלול לפנות, ומרצונם 
בורר  שמינה  האגודות,  לרשם  לפנות  בחרו 
מכוח חוק הבוררות, לא עומדת בפני ביהמ"ש 

�היכולת למתן זכות ערעור אשר אין הדין הר
לוונטי מאפשר. 

המבק את  וחייב  הבקשה  את  דחה  �ביהמ"ש 
שים בתשלום הוצאות המשיבים בסך 8,500 ₪.
בפני  בחיפה,  המחוזי  המשפט  בבית  ניתן 
כב' השופטת דיאנה סלע. ה"פ 16�06�21482 
בכסליו  ב�ו'  גורן,  אגודת  נ'  דעדוש  ניסים 

תשע"ז, 06 בדצמבר 2016.
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Geva - Bot
רובוט לניקוי פאנלים סולאריים
מאושר על ידי יצרניות הפאנלים ובעל תו תקן איכות

מהמעבדה המובילה בעולם :
פטנט מספר - 67096816   

מושב גורן. סכסוך בנוגע לגבולות חלקות ב'
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* 5  *  19.4-17.5.2017
 3201

1 19.4.2017
16:30-17:00

17:00-17:15

17:15-18:30

1464
(1316 1265

18:30-18:45

18:45-20:15

2 26.4.2017
16:30-17:00
17:00-18:30

18:30-18:45

18:45-20:15

3 3.5.2017
16:30-17:00
17:00-18:45

18:45-19:00

19:00-20:15

4 10.5.2017
16:30-17:00

17:00-18:30

18:30-18:45

18:45-20:00

5 17.5.2017
16:30-17:00

17:00-18:30

18:30-18:45

18:45-20:00
IDN

20:00-20:15

* * * *

מרכז ההכשרה
תנועת המושבים בישראל



רשם האגודות השיתופיות מתקין תקנה חדשה שעניינה 
החובה למינוי ועדת ביקורת באגודות שיתופיות

רשם האגודות השיתופיות זיהה צורך להתקין 
חובה למינוי ועדת ביקורת באגודות שיתופיות, 
ברשויות  התאגידי  הממשל  את  לשפר  במטרה 
האגודה. לאחרונה יצאה פניה ממשרדו של הרשם 
במשרד הכלכלה והתעשיה לאגודות השיתופיות 

בנושא והנה היא לפניכם:
הכ האסיפה  בידי  כלי  היא  ביקורת  �"וועדת 

על  ובקרה  פיקוח  לקיים  אגודה  חברי  ללית של 
ליקויים,  איתור  זה  ובכלל  האגודה  התנהלות 
תהליכי קבלת החלטות וביצוע ההחלטות, ניהול 

יעיל של נכסי האגודה ועוד
* תיקבע חובה למנות ועדת ביקורת;

* החובה תחול על רוב האגודות, אולם אגודות 
�שהיקף פעילותן קטן במיוחד צפויות להיות פטו

רות מחובה זו.
לצורך  עניין  לבעלי  פנייה  בזאת  מבוצעת 

אגו מנהלי  המוצע.  לתיקון  התייחסותם  �קבלת 
דות, אנא דאגו לעדכון החברים בהצעה.

במסגרת העדכון המתוכנן מוצע כי:
תצומצם החובה הגורפת הקיימת כיום למנות 
שהחובה  כך  אגודה,  בכל  (בשכר)  פנים  מבקר 
תחול רק על אגודות בעלות היקף פעילות כספי 

משמעותי
�סוגיות עיקריות הנוגעות למינוי ועדת ביקו

רת. נשמח לקבל את התייחסותך לנקודות הבאות, 
וכן כל הערה על טיוטת התקנות המצורפת

1. הבחנה בהחלת החובה בין אגודות:
�* האם יש להערכתך מקום לקבוע פטור לאגו

דות קטנות? אם כן - מהו הרף המתאים לקביעת 
ו\ פטור מהחלת החובה, בהתייחס למחזור כספי 

או מספר חברים
* האם יש מקום לשקול הבחנה בין סוגי אגודות 

שונים, בהתאם לאופי פעילותן? 
2. האם כדאי לאפשר גם גוף מבקר, כתחליף 

מק באילו  כן  ואם  פנימית,  ביקורת  �לוועדת 

רים?  (בדומה לקבוע בחוק העמותות)
3. כיצד ראוי לקיים ביקורת על תאגידי הבת 

של אגודה?
4. הרכב הוועדה: האם יש למנות חברים מתוך 
האגודה או גם מחוצה לה? אנשי מקצוע? מה ראוי 
חברי  לבין  החיצוניים  החברים  בין  היחס  שיהיה 
האגודה? כיצד מתמודדים עם העדר הכשרה של 

חברי ועדת ביקורת?
5. כיצד ראוי לעודד התנדבות של חברי אגודה 
לכהונה בתפקידים שונים באגודה? האם, לדוגמה, 
ראוי לאפשר מועמדות ליותר מתפקיד אחד (כגון 

הק סדר  שיהיה  ראוי  ומה  ביקורת)  וועדת  �ועד 
דימויות אם מועמד נבחר ליותר מתפקיד אחד?

6. השפעות של החלת החובה: 
* מהן ההשפעות הצפויות של החלת החובה על 

התנהלותן השוטפת של האגודות? 
עלויות  להשית  צפויה  החובה  החלת  האם   *

�נוספות על האגודה? אם כן – מהן העלויות הצ
פויות?

וועדת  לחברי  גמול  לקבוע  יש  האם  גמול:   .7
ביקורת, או להותיר לשיקול דעתה של האגודה?

8. אילו כלים ראוי שיהיו בידי ועדת הביקורת 
לצורך ביקורת אפקטיבית? (כלים לדוגמא: ייעוץ 
משפטי, זכות לכנס אסיפה כללית באישור רשם 

וכדומה).
9. מהן להערכתך ההשפעות הצפויות של בי�

טול החובה הגורפת למנות מבקר פנים?
נא  להתייחסות?  נוספות  נקודות  יש  האם   .10

לפרט.
המידע שיימסר במסגרת פנייה זו ישמש אך ורק 
לצורך לשמו נאסף. רשם האגודות יבחן את כלל 
העמדות שיובאו בפניו במסגרת הליך זה, אך יובהר 
 כי אינו מתחייב להשיב באופן פרטני לכל פנייה
למייל  לפנות  ניתן  ובירורים  נוספים  לפרטים 

המפורט לעיל."

תוכנית הפיתוח כוללת הקמת אשכול בתי כלא מודרני בצומת 
מגידו, הקמת אצטדיון כדורגל, פיתוח מוקדי תיירות ועוד

איציק חול�  ראש המועצה האזורית מגידו,
לפיתוח  השר  עם  שעבר  בשבוע  נפגש  בסקי, 

אזורי, חה“כ צחי הנגבי. 
את  לשר  חולבסקי  הציג  הפגישה  במהלך 

�תוכנית הפיתוח האסטרטגית של המועצה במ
רחב צומת מגידו, הכוללת: הקמת  אשכול בתי 
-כלא מודרני, מתחם תיירות בשטח של הכלא 
הנוכחי, שבמרכזו רצפת הפסיפס הנדירה של 
פיתוח  השלישית,  מהמאה  נוצרי  תפילה  בית 
שלא  קמח  טחנות  חשיפת  כולל  הקיני  נחל  
הקמת  וטיול,  הליכה  ומסלולי  כה  עד  נחשפו 
האזורית  למועצה  משותף  כדורגל  אצטדיון 

ובצ עירון  מעלה  המקומית  ולמועצה  �מגידו 
השישי,  הרומי  הלגיון  מחנה  מרכז מסחרי,  דו 
תל מגידו ואופציה לאזור סחר בינלאומי ליד 

מעבר סאלם. 
 השר התרשם מאד מהחזון ומהתוכנית 

והבטיח לסייע בקידומה.
נושא  את  השר  בפני  העלה  המועצה  ראש 
המתכננת  עלית,  יקנעם  של  הסיפוח  תוכנית 
הס� הביע  השר  המועצה.  מיישובי   3  לספח

תייגות ברורה מתוכנית חד צדדית וממהלכים 
כוחניים, שנעשים ללא שיתוף פעולה  אמתי, 

ישר כן והגון. 
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רישוי מבנים ©ללא היתר®

לצורך הגדלת זכויות בניה
לשם החלת בית שלישי

המחירים
הזולים ביותר טיולי איכות בקבוצות קטנות
טיולים בחפץ-לב

yehuda@hefez-lev.co.il www.hefez-lev.co.il

סין

19 ימים    
24.9-11.102017

12-19.7.2017
18-25.6.2017
24-31.7.2017

18 ימים
5-21.11.2017

ויטנאם 
קמבודיה

* קבוצה של 16-20 איש

גאורגיה
ג'יפים

* קבוצה של 16-24 איש

* קבוצה של 16-20 איש * קבוצה של 16-22 איש* קבוצה של 13-18 איש
$ 3885

איסלנד קובה

* קבוצה של 16-20 איש

15 ימים
14-27.12.2017

14 ימים
אוקטובר 2017

14 ימים

סרי לנקה

* קבוצה של 20-26 איש

7 ימים
7 לילות

7 ימים
7 לילות

$ 1760 $ 1420

$ 4390

$ 4600

16 ימים 
סין שמורות

גאורגיה

7-22.5.2017

טיול אחד בשנה

 יולי 2017
טיול אחד בשנה

הרשמה בעיצומה

צפון קוריאה 
וצפון סין

12 ימים
7-19.9.2017

גמר הרשמה 
10.7.2017

מחיר 

מיוחד לחג
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2017

2x4
20,000 193,500

70,000 36 x 2,830

1.5
10,000 114,900

35,000 36 x 1,770

75 1.6
137,900

45,000 36 x 2,075

5005 077-7009534
office@smartlease.ci.il

1.6 LX
10,000 130,500

50,000 36 x 1,870

1.5
10,000 133,900

50,000 36 x 1,960

1.2
99,900

35,000 36 x 1,500

ARE
YOU
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”גלגלים של תקווה“ בעמק יזרעאל, בשבת הקרובה

נעים על גלגלים במועצה האזורית אשכול
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053-7750579 03-5353876



 

#

 עמוס דה-וינטר
צילומים: טל מנור

מנהלי מ משתתפים,  אות 
מוש מזכירי  �מפעלים, 

מזכירי  וקיבוצים,  בים 
ארגונים  וראשי  אגודות 

בוועי השתתפו  �כלכליים 
והמושבים  הקיבוצים  דה הכלכלית של 

�שהתקיימה ביום חמישי שעבר, במודי
עין. הוועידה התקיימה בארגון מחלקת 
הירוקים של קבוצת "תכלת תקשורת" 
 BDO זיו האפט וחברת רואי החשבון 
קואופ  קבוצת  דיסקונט,  בנק  ובחסות 
, משרד שלמה כהן ושות' – עו� לישרא

רכי דין ומגשרים, נקסטום, פרופימקס, 
הנחה  הכנס  את  ומקסופט.  מדידה  קו 
גדי סוקניק, עיתונאי ומנחה בערוץ 10.

יו"ר וועדת הכלכלה, חה"כ איתן 
במה� הועידה.  באי  את  בירך   , לכב
לך דיון תחת הכותרת "זירת מקבלי 
החלטות בתנועות המיישבות" נשא 
אלון,  צבי  הצמחים,  מועצת  מנכ"ל 
הקשה:  החקלאות  מצב  על  דברים 
שיש  היחידה  המדינה  הרי  "אנחנו 

אדמו את  לקחת  שרוצים  �כאלה 
באלה  למעשה  יורה  והממסד  תיה 

מדב כולם  האדמה.  על  �ששומרים 
רים - אבל בפועל נעשה מעט מאוד. 
לשמור  מספיק  נעשה  לא  לדאבוני 
על רווחיותם של המגדלים ויכולתם 

להתפרנס בכבוד."

לאחר מכן, התנהל פאנל בנושא: 
הפולי בעידן  ההתיישבות  �"מצב 

תנועת  מזכ�ל  אמר  במסגרתו  טי" 
חקלאי  התאחדות  ויו�ר  המושבים 
אינ� �קיימים " צור,  מאיר   ישראל,

החקלאים למדינת  בין  זרים  טרסים 
�ישראל. זו שטות גדולה לצייר אות

נו כמי שאחראים על יוקר המחייה," 
השיווק  "אפילו רשתות  צור.  הוסיף 
ממשלת ישראל  זה. אם  את  הבינו 
היתה מבינה את זה אז היינו נמצאים 

במקום טוב."
חה"כ איתן ברושי, המבקש לבטל 
את הסמכות הבלעדית שניתנה לשר 
אמר:  חקלאי,  ייבוא  לאשר  האוצר, 
עם  בבוקר  לקום  יכול  האוצר  "שר 
בשוק  קיים  לא  ייבוא.  לאשר  חלום 

חתי עם  אחד  ששר  אחר  �תחום 

קיימת  ייבוא.  לאשר  יכול  אחת  מה 
שחיקה גדולה במעמד החקלאות. אם 
לנושאי  הקואליציה  כל  את  נרתום 
האוצר.  את  לכופף  נוכל  החקלאות 
או  הגליל  חוק  בהעברת  כמו שעשו 

שדה דב."
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 
: "יש דיס-אינ� ןאבשלום (אבו) ויל

פורמציה בנושאי החקלאות שמונעת 
משיקולים פוליטיים. כמות השטנה 

כשהנו הם  באינפורמציה  �והדיס 
למקבלי  מגיעים  החקלאיים  שאים 
הייצוא.  את  למנף  יש  ההחלטות. 

�הלובי החקלאי בכנסת הוא כוח מש
מעותי שכבר שנים לא היה לנו."

דודו קו�  מזכ�ל האיחוד החקלאי,
יש  רע.  הוא  החקלאים  "מצב  כמן: 
בכבוד  לעבוד  לחקלאים  לאפשר 

לה שלהם  היכולת  את  �ולהבטיח 
מחסור  יהיה  בעתיד  בארץ.  תקיים 
ערכים  קיימים  ולחקלאות  במזון 
ביטחון  כמו  מזון  לביטחון  מעבר 
המדינה  וכו'.  הגבולות  על  ושמירה 
כשמצב  רק  בדברים  לטפל  נזכרת 

נורא קורה."

=

תחת הכותרת ”הרפורמות במיסוי 
וועדת  יו“ר  אמר  המחוקק“,  בראי 
גפני:  חה“כ משה  בכנסת,  הכספים 
ברושי  חה“כ  כאשר  ”התרגשתי 

בי נכרתה  אותי  הכיר  שמאז  �אמר 
ננו ברית וזה נכון! לצערי, המציאות 
היא שהמושבים והקיבוצים מקבלים 
מכה אחר מכה היא מציאות שמדינת 
ישראל לא יכולה להרשות לעצמה.“
הכל מצבה  גפני,  חה“כ  �לדברי 

המשק  מצוין,  הוא  ישראל  של  כלי 
המון  בו  ויש  חזק  מאוד  הישראלי 
כסף: ”המציאות היא שמדינות רבות 
ספרד,  יוון,  ראה  באירופה,  קרסו 
מוקפת  קטנה  מדינה  אנחנו  ארה“ב. 
הגדול  שחלקו  תקציב  עם  עוכרים, 
עובר לביטחון, ולמרות זאת, במוטת 
הייצוא צמחנו, האבטלה ירדה באופן 

דרמטי, מצאנו גז ויש לזה השלכות 
השלכות  גם  אלא  כלכליות  רק  לא 
גז  יצוא  על  סיכמנו  גיאופוליטיות. 

לתורכיה.
”אני בא לכאן עם תקווה לעתיד. 
מתכוון  שאני  המים  נושא  את  יש 
הגליל‘,  ’חוק  את  העברנו  לפתור, 
ברור  כשהיה  גם  עליו  התעקשנו 
שאי אפשר להעביר אותו. אמרנו חד 

שג חקלאים  על  מדובר  �משמעית: 
רים בגליל, על קו העימות. נכון היו 
בעיות בחוק וחלק גדול מהם תוקנו 

�ע“י הוועדה ומשרד החקלאות, נכנ
�סו לתוכם, הגשתי אולטימטום והל

כנו על זה עד הסוף. 
המע מס  את  ביטלנו  �”בנוסף, 
נוס ונושאים  דברים  יש  �סיקים. 

אני  הזאת.  בתקופה  שעשינו  פים 
גבוה  לא  הרוח  מצב  יודע שאצלכם 
הבעיות  בגלל  בעיקר  מובן,  וזה 
בי  לראות  יכולים  אתם  הקיומיות. 
גבוהה  חשיבות  לזה  ויש  חבר  ידיד, 
כי תפקיד יו“ר וועדת הכספים הוא 

מרכזי בכלכלה.
עי השקעות  בחוק  רואה  �”אני 

דוד הון בחקלאות את אחד החוקים 
צריכה  הממשלה  שהכנו.  הגדולים 
לקבל החלטה איך נותנים הטבות מס 
במדינת ישראל. אמרתי שהממשלה 

�תעשה חוק עידוד השקעות הון בח
קלאות תוך שנה - ואם הממשלה לא 

תעשה זאת, אני יעשה זאת.“
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עדנה זיו, מנהלת עיתוני ההתיישבות ב"תכלת תקשורת", פותחת את הוועידה

הוועידה הכלכלית של הקיבוצים והמושבים – מפגש 



 

מפתח   – הנדל“ן  ”זירת  במסגרת 
דיבר  ועיסקית“,  חברתית  לצמיחה 
מנכ“ל רשות מקרקעי ישראל (רמ“י), 
”יזמות  שמרון עדיאל, בוועידה על 

�נלד“נית בקיבוצים ובמושבים“. לד
ברי עדיאל, מה שההתיישבות מכנה 
מצד  מפלה  ומדיניות  מנכר  כיחס 
רמ“י, אינו מעוגן במציאות: ”אנחנו 
רשות מבצעת הפועלת לפי החלטות 
המועצה הארצית לתכנון ובניה וגם 
מדיניות  להתוות  רוצה  הייתי  אם 
אחרת אני לא יכול, אני חייב לבצע 
את המדיניות המוטלת עלינו,“ אמר.
”אנח כי:  עדיאל  ציין  �בהרצאתו 

נו זוכים לשיתוף פעולה גדול יותר 
מהקיבוצים,  ופחות  המושבים  מצד 

שנ ההחלטות  ליישום  הנוגע  �בכל 
תקבלו במועצת מקרקעי ישראל.“

”דוראל  מחברת  יוניצמן,  ירון 
הרבה  החשיבות  על  דיבר  נדל“ן“ 
הערכות  והשלכות  שמאי  בהערכות 

שמאיות על יישום חלופת האגודה.
ומנהל  שותף  רחמן,  פלג  עו“ד 
שלמה  במשרד  המקרקעין  מחלקת 
ומגשרים,  דין  עורכי   – ושות‘  כהן 

הוות  – קרקעות  ”השבת  על  �דיבר 
רחמן:  עו“ד  אמר  היתר  בין  מלים“. 
”החלטה 1470 של מועצת מקרקעי 

מאפשרים  הוותמ“לים  וחוק  ישראל 
הזדמנות  שמעוררים  הקשים  לצד 

וכלכ משפטי  פעולה  �לשיתוף 
החק הישובים  בין  טווח  ארוך  �לי 

לישובים העירוניים שנהנים  לאיים 
מההחלטות.

”אחת האפשרויות למיצוי זכויות 

באמצ היא  החקלאיים  �הישובים 
הרשויות  עם  פעולה  שיתוף  עות 
בו  באופן  הרלבנטיות,  העירוניות 
האפשר  במידת  יתחשבו  התכניות 

החק הישובים  של  �באינטרסים 
הביצוע.  ובשלביות  במיקום  לאיים, 
ניתן להשיג תיאום מסוים באמצעות 
הקיבוצים  של  היזום  זכויות  מינוף 

הרל הרשויות  ראשי  עם  �בתיאום 
התנגשות  תהיה  שלא  כך  בנטיות, 
שלבי  לגבי  גם  כך  מתואמת.  בלתי 
התקדמות  למשל  התכנית,  ביצוע 
לכיוון שטחי הקיבוצים לאחר ציפוף 
ובנית צמודת דופן למתחם העירוני 

הקיים, וכיו“ב.“
שותף  ליכטנשטיין,  רותם  עו“ד 
במשרד  פרויקטים  מחלקת  ומנהל 

ומ דין  עורכי   – ושות‘  כהן  �שלמה 
האגודה  ”חלופת  על  דיבר  גשרים, 
”אנחנו  לדבריו:  ומימון“.  מימוש   –
עדיפות  באזורי  גם  קיבוצים  רואים 

בשא עמוקים  דיונים  �המקיימים 
הדירות  שיוך  תהליך  התאמת  לת 
לאורחות חייהם וצרכיהם. מצד שני 
אזור  במרכז  המצויים  בקיבוצים 
קיבולת  למיצוי  וקרובים  הביקוש 

המש להם,  המגיעה  הדיור  �יחידות 
מעות הנלווית להענקת זכויות שיוך 

שי היא   - חלופה  בכל   - �לחברים 
האוכלו לקבוצת  ביחס  קיצוני  �נוי 

סייה שתוכל להרשות לעצמה לבוא 
הרבה  הוא  והקושי  הקיבוץ  בשערי 
מעבר להיבט הכלכלי המיידי. אבל 
שמעוניין  בקיבוץ  יום,  של  בסופו 
מנוס  אין  האגודה,  חלופת  בביצוע 

הכלכלית  ההיתכנות  את  מלבחון 
ההסד מנגנון  את  ולנתח  �לביצועה 
וכן מעורבים פה כספים בסכו �רה, 

מים משמעותיים וצריך לתת על זה 
את הדעת.“

במסגרתו  פאנל  נערך  כן,  כמו 
אגף  יו“ר  יפרח,  עמית  עו“ד  אמר 

בת שיתופיות  ואגודות  �קרקעות 
לבירו ”מעבר  כי:  המושבי,  �נועת 

החלטות  כל  ליישום  מעבר  קרטיה, 
פעם  לעבור  צריכים  אנחנו  רמ“י, 
אחר פעם את משוכת בג“צ וגם אחרי 
שאנחנו מסיימים את ההליך כעבור 
את  לאשר  ומצליחים  שנים   4-5
ברמ“י  נתקלים  אנחנו  אז  ההחלטה, 
ובמעגל הבלתי הנסבל ל קצב יישום 

ההחלטות שהוא כל כך איטי.“
כדוגמא נתן עו“ד עמית יפרח את 
”מבחינת  לדורות“:  ה“חכירה  נושא 

�רמ“י מדובר בהחלטה שעברה ואוש
נמצאים  אנחנו  היום   . ב-2003  רה 

הצליחו  נחלות  מספר  ורק  ב-2017 
�ליישם את ההחלטה. בנושא הזה אנ

חנו בהחלט תחת ייאוש, בכל הקשור 
ליכולת שלנו ליישם את ההחלטות. 
דרך  כברת  הלכנו  מבחינתנו,  גם 
מנת  על  לקראתה  באנו  רמ“י,  מול 
להגיע להידברות, הגענו להחלטות 
ראה  הציבור  בסוף  אבל  וסיכומים 
שהדברים אינם מיושמים בשטח. יש 
איטית  בהחלט  היא  אבל  התקדמות 

ובלתי נסבלת.“
מהמחלקה  דרורי,  מיכי  עו“ד 
הקיבוצית,  התנועה  של  המשפטית 

הצל גם  היו  להתיישבות  כי  �ציין 
הח העליון  ביהמ“ש  ”למשל,  �חות: 

השלום,  לביהמ“ש  תיק  לדיון  זיר 
במו פרפרים  האכלת  כי  נקבע  �בו 

שב זה שימוש חקלאי. יש מושבניק 
קבוצות  ומארח  פרפרים  שמגדל 

�ילדים במשק ומדינת ישראל החלי
טה שהיא רודפת אותו. הגישו נגדו 
תביעה וזה רק מראה לך את החיכוך 

ברמת האבסורד שלו.“
קיימת  קרן  מנכ“ל  חפץ,  אלכס 
לישראל, אמר: ”אנחנו בקרן קיימת 
אחריות  לה  שיש  כתנועה  לישראל 
מאז  ההתיישבות  על  שנים  רבת 

מקר במועצת  כחברה  וכן  �הקמתה 
קעי ישראל, בטוח שנהיה שגרירים 

ונ איתם  ונהיה  לפריפריה  �נאמנים 
סייע.“

אינ� שאלון  נערך הכנס   במהלך 

חה“כ משה גפני: ”אני רואה בחוק השקעות עידוד הון בחקלאות את 
אחד החוקים הגדולים שהכנו. הממשלה צריכה לקבל החלטה איך 

נותנים הטבות מס במדינת ישראל. אמרתי שהממשלה תעשה חוק 
עידוד השקעות הון בחקלאות תוך שנה - ואם הממשלה לא תעשה 

זאת, אני יעשה זאת“
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הכנס  באי  התבקשו  בו  טראקטיבי, 
שאלות.  על  לפעם  מפעם  לענות 
למשל: מי יבחר בחלופת האגודה? 
11% מבאי הוועידה סברו כי כל ענף 
סברו   60% בחלופה;  יבחר  הקיבוץ 

הפריפ קיבוצי  בעיקר  בה  �שיבחרו 
ריה, כי מחיר הקרקע שם זול מאוד 
מנ� האגודה  שחלופת  סברו   28% -ו

וכי  בקרקע  הקיבוץ  שליטת  ציחה 
הקיבוצים השיתופיים יבחרו בה.

וכי האם  נוספת שעלתה,  �שאלה 
צד לבנות מתחמי תעסוקה במושבים 
ובקיבוצים? 2% מהקהל סברו כי אין 
עבודתו  את  ימצא  אחד  כל  לבנות, 
מתח� בהקמת  סברו   67%  בעצמו,

ו-30%  יישובים  לכמה  תעסוקה  מי 
סברו כי יש לתמוך בהקמת תעסוקה 
לחברים חדשים בטכנולוגיות ויוזמה 

עסקית.

 

מנכ"ל  אשר,  משה  אמר  בנאומו 
המס  בעולם  "אנחנו  המסים,  רשות 

מש דברים  להעביר  שכדי  �יודעים 
מעותיים תמיד צריך את הלחץ אבל 

�הרבה מהעבודה שלנו נעשית מאחו
רי הקלעים, כמו גם במקרה של הדו 
שיח שניהלנו עם התנועה הקיבוצית 

�ואני רוצה בהזדמנות זו להודות לצ
וות שבראשו עמד ניר מאיר, מזכ"ל 
התנועה על שיתוף הפעולה. עשינו 
עבודה מספיק טובה לשני הצדדים – 

גם לאוצר וגם לקיבוצים."
דמוקר "בחברה  כי:  הוסיף,  �אשר 

טית שוויונית אנחנו צריכים לדאוג 
בחקיקה  גם  יעבוד  שהעולם  מחד, 
לפגוע  רוצים  לא  אנחנו  ומאידך 
בקיבוצים  גם  שיש  האדיר  במרקם 

על  המיסוי  את  שיותר  כמה  ולקדם 
מנת שיהיה יותר צודק ונכון."

למרבה ההפתעה התברר כי אשר 
�לא יכל להגיע לדיון בוועדת הכס

מי  ודווקא  ההסכם  את  פים שאישר 
שהציג את הסיכום בין הצדדים היה 
הקיבו� התנועה  מזכ"ל   , מאי רניר 

אומר  היה  "אם מישהו  צית, שאמר: 
לי שאדבר בשבחה של רשות המסים 
הייתי שולח אותו להסתכלות, אבל 

לק אותי  לימדה  ההיא  השנה  �חצי 
שמועה  לאוזננו  הגיעה  ביולי  חים. 
שתופרים לנו 'מיטת סדום' וחשבנו 
לפני הפגישה עם אשר שנפגוש בן 

�אדם שחושב שהוא יודע הכל, שיק
שיב לנו ואחר כך יעשה מה שתכנן.

"כשנכנסנו פנימה התברר כי כל 
�אחד כיוון ליעד אחר, ודי מהר הב

גם  של  למודל  להגיע  נתי שאפשר 
יצאו מרוצים.  בו שני הצדדים  וגם, 
לצערי, לקח 14 שנה להגיע למודל 

�הזה כי לא הייתה הדברות וכנה בי
ננו לאוצר. לו הייתה הידברות כנה 

�כזאת ביננו לרמ"י, היינו כבר מחס
לים את כל אי ההבנות."

ומנהל  בכיר  שותף  שטיין,  דורון 
רואי  במשרד  ההתיישבותי  המגזר 
פירט   ,BDO האפט  זיו  החשבון, 

�בפני באי הוועידה את השיטות והד
לקיבוצים  שיסייעו  החוקיות  רכים 
להפחית מכובד המס, בעקבות הסדר 
וביטוח  הכנסה  במס  החדש,  המיסוי 
משפיעים  הללו  "החוקים  לאומי: 
ארץ  מקיבוצי   100% על  למעשה 

המו על  משפיעים  לא  הם  �ישראל, 
�שבים, אבל כן משפיעים על המוש

בים השיתופיים, ששיטת המיסוי בו 
כמעט זהה לשיטת המיסוי בקיבוץ.
הכב היתר  בין  היא  �"המשמעות 

דת נטל המס. רשות המסים יחד עם 
ורשמה  החוק,  את  כתבה  הממשלה 

�לעצמה בגוף הצעת החוק שיעד הג
שמו� שקלים,  מיליון   500 הוא  ביה 

לאומי.  וביטוח  הכנסה  ממס  רכבים 
�אנחנו למעשה נמצאים בפתח המה

ואנחנו  עבר  כבר  החוק  כאשר  פכה 
היום בלסייע  כרואי חשבון עסוקים 

לה הקיבוצים  ולחברי  �לקיבוצים 
שלהם,  המסים  את  ולתכנן  סביר 
מידתית  תהיה  שהפגיעה  באופן 

והוגנת.
 BDO-אחד הדברים שפיתחנו ב"
זה הפחתה של תוספת המס על ידי 
עשינו  הפנסיוני.  החיסכון  הגברת 
מספר שינויים, שבעיקרם מאפשרים 

�לקיבוצים להפקיד יותר כספים לפ

נסיה ובכך גם להפחית גם את חבות 
המס."

יתרונות  על  דיבר שטיין  כן  כמו 
בחי בספורט,  לעמותות  �התרומה 

עוד  ובלפחות  סביבה  באיכות  נוך, 
מו� היא  שאף  נוספות,  מטרות   30

מס  לצורכי  אפילו  ומאושרת  כרת 
ע"פ סעיף 46. "לא להתבלבל," אמר 
חקלאית  שיתופית  "אגודה  שטיין, 
בסעיף  ולהשתמש  להמשיך  שרוצה 
62, שלא השתנה דבר בה, חייבת או 
או  לחקלאות  בעצמה  עוסקת  שהיא 
עוסקים  מבעליה  חלק  או  שבעליה 

עומ לא  ואתם  במידה  �בחקלאות. 
השומה  פקיד  לבוא  יכול  בכך,  דים 
העומדת  הזאת  הזכות  את  ולשלול 

בפניכם." 

עושים  לא  הקיבוצניקים  לדבריו, 
כספים  בהעברת  מספיק  שימוש 
לצורכי  המוכרת  המילואים,  לקרן 

הקי זכאי  להם  נושאים,  ובעוד  �מס 
אתם  "רבותיי,  מסורתי.  באופן  בוץ 
בקרן  מספיק  שימוש  עושים  לא 
המילואים," אמר ועודד אותם לבצע 
בנושא  מחודשת  פיננסית  בדיקה 

הער ותקציבי  הפסיביות  �ההכנסות 
בות ההדדית.

עו"ס גילי תמיר, המשדרת ברשת 
בנו הוועידה עצות  נתנה לבאי  �ב', 

לחקלאים  שמגיעים  לכספים  גע 
מבלי  והמושבים,  הקיבוצים  ולחברי 
שכלל הם יודעים שהם מגיעים להם 
משרד  הכנסה,  מס  לאומי,  בביטוח 

חו קופות  ביטוח,  חברות  �הביטחון, 

 

חה"כ איתן כבל, יו"ר וועדת הכלכלה מברך את 
באי הוועידה הכלכלית של הקיבוצים והמושבים

חה"כ משה גפני, יו"ר וועדת הכספים. ”אתם 
יכולים לראות בי ידיד, חבר ויש לזה חשיבות 

גבוהה"

מאיר צור, מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר 
התאחדות החקלאים. ”זו שטות גדולה לצייר 

אותנו כמי שאחראים על יוקר המחייה"

חה“כ איתן ברושי. ”לבטל את הסמכות הבלעדית 
שניתנה לשר האוצר, לאשר ייבוא חקלאי"

דודו עברי, ממושב לכיש, מקבל את אות ההוקרה לשנת 2016 על ניהול ערכי ומצליח
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לים ועוד. למשל נושא מחלות. רבים 
לא  ההתיישבות  וחברי  מהחקלאים 
יודעים שמגיעים להם פיצויים בגין 
מחלות נזקי עור, נזקי ריאות, נזקים 

אורתופדים ועוד.
דני  רו"ח  זיו האפט,   BDO יו"ר
מרגלית, נתן סקירה על האפשרויות 
מפעלים  בהנפקת  הגלומות  הרבות 
או  בבורסות  הקיבוצית  בתעשייה 
בהכנסת שותפים משקיעים למפעל, 
כדרך למימון. "לחברות בקשיים יש 

לתפ אם  מזומנים,  בתזרים  �צורך 
פיתוח  פעילות  הרחבה,  שוטף,  עול 
הצורך  הוא  המשותף  המכנה  ועוד. 
לבוא  יכול  כספיים  מקורות  בגיוס 
אגרות  גיוס  של  הבסיסית  בדרך 

במ דומיננטי  מרכיב  שהינו  �חוב, 

הפנסיה.  קרנות  ההשקעות של  בנה 
משקיע  הכנסת  היא  נוספת  חלופה 

�פיננסי או אסטרטגי. לא מדובר בה
לוואה נושאת ריבית אבל כן מדובר 
באקט של מכירה חלקית או הכנסת 

שותף."
אשכול  ראש  לוטקר,  עופר  רו"ח 
זיו   BDO-ב והתיישבות  תעשיה 
ההייטק  מהפיכת  על  דיבר  האפט, 
הקשיים  למרות  לדבריו,  בחקלאות. 

�הרבים בהם נתקלים חקלאים ישרא
יש  גדלה,  העולם  "אוכלוסיית  לים, 
פחות  נכון,  אכילה.  בהרגלי  שינויי 
בחקלאות,  לעסוק  רוצים  אנשים 
דרישה  יש  ומאידך  מים  פחות  יש 
וטרי  בריא  למזון  וגוברת  הולכת 
מדף  חיי  עם  יותר  גבוהה  באיכות 

עולה.  המון  צריכת  יותר.  ארוכים 
רק מהפיכה טכנולוגית חדשה תוכל 
לאנושות  טרי  מזון  מספיק  לייצר 
ואחד הביטויים שלה הוא בחקלאות 

מדייקת."
,אבירם ז'ולטי מנהל חטיבת הת�

נתן סקירה  מיכות ברות לחדשנות, 
טיפול  הרשות:  פעילות  תחומי  על 
במיזמים  תמיכה  הזנק,  בחברות 
ליצור  סיוע  בארץ,  החברה  לשיפור 
לקידום  מסורתיים  בענפים  מתקדם 
 1.5 של  תקציב  לרשות  המטרות. 
מידי  מקבלת  והיא  שקל  מיליארד 
שנה בקשות לתמיכה ב-6 מיליארד 
של  בשיעור  תומכת  הרשות  שקל. 
ובהשתתפות  מההשקעה   50%-20%

בסיכון. 

דודי קליין, סמנכ"ל שיווק ופיתוח 
עסקי באשרא – החברה הממשלתית 

הדר את  הסביר  אשראי,  �לביטוח 
לפ ביטוח  אשרא  נותנת  בהם  �כים 

רויקטים במדינות מתפתחות בעלות 
סיכון גבוה וכן דיבר על מוצר ביטוח 

חדש של אשרא, ביטוח ערבויות.

רן עוז, סגן מנהל האגף לבנקאות 
מסחרית בבנק דיסקונט, אמר בכנס: 

חו באמת  דיסקונט,  בבנק  �"אנחנו 
אנחנו  שלנו,  הפוקוס  שאתם  שבים 
רוצים ללוות אתכם – אנחנו עושים 
רוצים  אנחנו  אבל  היום  כבר  זאת 

לעשות את זה הרבה יותר.
לשי הן  הנדל"ן,  בנושא  �"למשל, 
הר מניבים.  לנכסים  והן  עצמי  �מוש 

עיון בגדול פשוט, רוב הקרקע שייכת 
�לקיבוץ ואנחנו עושים את הליווי הכ
�ספי. במצב בו רבים רוצים לצאת מה

עם  כפרית  בסביבה  ולהתגורר  ערים 
win- איכות סביבה יש פה מצב של
win לכולם. בשנים האחרונות פית�
מיומנים  ואנחנו  הזה  המוצר  את  חנו 
בזה. מי שמעוניין מוזמן לבוא אלינו 

לבנק ולתפור את החליפה שלו.
"כנ"ל לבעלי מפעלים, בכל נושא 
ההתחדשות, קווי ייצור, מיכון חדש, 

השק דורשים  האלה  הדברים  �כל 
עות ולכן רבים מהמפעלים לא פעם 
זאת  עושים  אחרים  זה.  את  דוחים 
הולכים  הם  אם  השוטף.  חשבון  על 
זה  הבנקים  ברוב  אז  בנקאי  לליווי 
4-5 שנים. אנחנו הוצאנו לאחרו� -ל
נה תקנה חדשה שזה ל-12 שנה, עד 
75% השתתפות של הבנק ובתנאים 

מסוימים ניתן להגיע גם ל-85%."
מק� מנכ"ל   , ברויא שלום  רד"ר 
 Horizon תכנית  על  דיבר  סופט, 
2020 שהחברה שותפה בה, המקבלת 

בפ האירופאי.  מהאיחוד  �תמיכה 
רויקט המכונה CLAFIS ישנם 13 
שותפים מתשע מדינות, עם תקציב 
הוא  אירו. הפרויקט  3.6 מיליון  של 
פיתוח,  וכולל תכנון,  לשלוש שנים 

לפי בשטח,  ופיילוטים  �אינטגרציה 
בתחום  חדשניות  והמצאות  תוחים 

החקלאות ועוד.
�בתום הוענקו אותות הוקרה למצ

טיינים בתחום הכלכלי והעסקי. אות 
הוקרה הוענק לפלורנסיה פליסצ'וק, 
על  קטורה  בקיבוץ  כספים  מנהלת 
ידי דורון שטיין, שותף בכיר ומנהל 
רואי  במשרד  ההתיישבותי  המגזר 
החשבון, זיו האפט BDO, עדנה זיו, 
מנהלת העיתונים הירוקים בקבוצת 
"תכלת תקשורת", ניר מאיר, מזכ"ל 
אוריון,  ופלג  הקיבוצית  התנועה 
מנהל אגף המשק בתנועת המושבים.

"האות הוענק לה על ביצוע מהלך 
ומצליח  ערכי  בניהול  משמעותי 
הישגים  שורת  בשל   ,2016 לשנת 

�מרשימה של הישגים חברתיים וכל
כליים, קידום מיזמים במכון הערבה 
שפונה לא רק לקהל הישראלי אלא 
ופלשתינאים,  ערביים  לקהלים  גם 
השקעות במיזמים טכנולוגיים והכל 

שיתו חיים  אורח  שמירת  כדי  �תוך 
פי."

עברי,  לדודו  הוענק  הוקרה  אות 
טלי"  "ענבי  חברת  מנכ"ל  לשעבר 

�במושב לכיש, על ביצוע מהלך מש
 .2016 לשנת  מצליח  וניהול  מעותי 
"מושב לכיש משמש דוגמא לניהול 

�ערכי יעיל ומקצועי תוך עבודה מק
צועית שהובילה להקמת מותג 'ענבי 

�טלי', הנשען על שיווק מאורגן מי
פעילויות  כולל  ומקצוענות,  תוג 

התורמות לקהילה בישראל."
הוועידה הסתיימה בארוחת צהרים 

דשנה וטעימה.

שמרון עדיאל, מנכ“ל רמ“י. ”אנחנו זוכים 
לשיתוף פעולה גדול יותר מצד המושבים ופחות 

מהקיבוצים“

משה אשר, מנכ“ל רשות המיסים. ”לקדם כמה 
שיותר את המיסוי על מנת שיהיה יותר צודק 

ונכון"

רן עוז, סגן מנהל האגף לבנקאות מסחרית בבנק 
דיסקונט. "אתם הפוקוס שלנו"

 

חה"כ איתן ברושי,  מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים, דודו קוכמן, מנכ"ל האיחוד החקלאי וערן הופמן, סמנכ"ל בכיר וראש 
מטה קואופ ישראל
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מאוזן:
1. החליט מה לשתות במפרץ (6) (ע"פ יגאל פרנקל); 4. משתדלות לא להתעכב 
בהכנת הסושי (4) (ע"פ גד ברנע); 8. ראו 19 מאוזן; 9. האיש המוזר טוען שנגמר 
לי העושר (6); 11. קפיטל מועך במרכז אמריקה (7) (ע"פ גד ברנע); 12. הרמן 
בתקופה סהרורית (3); 13. חללית, הענן שלהם! (3); 15. ריצ'רצ'ים מינו סכר (7); 
18. שמענו שעשו ממנו מנהל של חצי מדינה (6) (ע"פ יגאל פרנקל); 19. (עם 8 
מאוזן) נכשיר את המסור (4); 21. נס וחוזר כעץ (ע"פ אסא אורן); 22. הממתק 

הספוגי בדרך מהרופא לבית המרקחת (6) (ע"פ אסא אורן).
 

מאונך:
 20 ראו   .3  ;(5) בית ספר  יד   .2 (ע"פ אלי בראל);   (5) ידיעה חדשה לא בטור   .1
מאונך; 5. צדי שולט ביד גסה על חסרת הקול (5); 6. בתה החיה הגדולה מכוונת 
לאלוהים (5) (ע"פ איתן ציון); 7. הניח בת מלך במוסך (4,3) (ע"פ יגאל פרנקל); 
10. עסק באמנות מרוקנית (7) (ע"פ יגאל פרנקל); 13. דילן מודע לבחישה (5); 
14. הם ריחמו במטר הרבוע, אבל לא מספיק (5); 16. איזו רוח משרה כף בנאים? 
מאונך)   3 (עם   .20  ;(5) טלי  על  אותנו  מלמד  הוא   .17 פרנקל);  יגאל  (ע"פ   (5)

שרברב ברזילאי (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 208:
1. קולינס; 4. משוב; 8. נמתן; 9. חדירים; 11. הומלכנו; 12. ידע; 13.  מאוזן: 

מות; 15. יקינתון; 18. אנגלית; 21. הקלה; 22. אלמגור.
מאונך: 1. קליפה; 2. לבנים; 3. נבדל; 5. שגרתי; 6. באמצע; 7. אדמונית; 10. 

תכריכים; 13. משאלה; 14. תרגיל; 16. תענוג; 17. נעקור.

www.readbooks.co.il

"אלמה וביורן", מאת מלכה אדלר, מביא את סיפורה של אלמה, 
בת ה�29, הנשואה לבעל מנוכר, אם לילד, היוצאת לטיול מאורגן 
המלון  בבר  היושב  נאה  גבר  ביורן,  לנורבגיה,  בהגיעם  חברה.  עם 
נע� היא  לחדרו.  אותה  מזמין  הוא  אותה.  רואה  מתאכסנת  היא  וב 
ממנו.  להיפרד  שהספיקה  מבלי  עוזבת  היא  בבוקר  למחרת  תרת. 
ביורן מחפש אותה ומגיע אליה באמצע הלילה. ארבעה ימים הספיקו 
לה כדי ללמוד מה זאת אהבה. היא חוזרת לארץ, הוא רוצה לבוא, 
אך היא בוחרת לא לעזוב את הבית ונשארת עם בעל אמיד. אלמה 
אינה מאושרת. הציור בו היא עוסקת, מעניק משמעות לחייה. 21 
שנים לאחר מכן היא טסה לנורבגיה, לחתונת בנה איתמר, עם אנה 

אהובתו הנורבגית, "אלוהים איך זה קרה?" היא זועקת. היא מתייסרת, האם לחפש את אהובה 
? הטיסה לשם לוקחת אותה למסע אחורה בזמן - אל ילדותה, אל יחסיה עם אמה אל� רמשכב
גרה, ילידת סלוניקי, אל המפגש עם הנורווגי ואל הציור שהציל אותה מחיי שיממון והעניק 
משמעות לחייה. דרך התמונות שאלמה מציירת ואלה שהיא רואה בעיני רוחה, אנו מתוודעים 
לחלומותיה, ליחסיה המורכבים עם ילדיה ובעיקר לסיפור אהבה גדול מהחיים. (טפר הוצאה 

לאור, 422 עמודים)

"מאה ימים של אושר", מאת פאוסטו בריצי, במאי, תסריטאי ומפיק 
עקולנו איטלקי עטור פרסים, מביא את סיפורו המרגש של לוצ'ו בא�
ילדים,  ואב לשני  נשוי  בן ארבעים,  גבר  טיסטיני, דמות שלא תשכחו, 
שהייתי  היא  שלי  היחידה  "החרטה  ימות.  הוא  יום  באיזה  היטב  שיודע 
כן, לא כל אחד  צריך לגלות שאני עומד למות, כדי להתחיל לחיות". 
יכול לדעת מראש באיזה יום ימות, אך לוצ'ו באטיסטיני יותר מכך: הוא 
זה שקבע את התאריך, אחרי שזכה לביקור של אורח בלתי צפוי ובלתי 
רצוי, גידול סרטני בכבד, שהוא קורא לו "החבר פריץ". מאה ימים לחיות 

לפני נקודת הסיום. מאה ימים כדי להותיר מאחור זיכרון יפה לילדים שלו, לשחק עם החברים, 
רובעיק לכבוש מחדש את לבה הפצוע של אשתו לאחר שבגד בה. מאה ימים שבהם לוצ'ו מח�

ליט להשקיע את כל כולו בדבר הקשה מכול: להיות מאושר. והמוטו שלו: "יום שלא צחקנו בו 
הוא יום אבוד". (מאיטלקית: מונה גודאר, הוצאת כנרת זמורה, 396 עמודים)

מתנה נפלאה לכל אחד: ספר השירים "באו ממני אינם שלי", מאת 
היוצרת והמשוררת סיגל, הוא ספר תובנות שלוקח את הקורא יד ביד 
אל מסע בתוככי החיים. שאלות שמעסיקות את כולנו זוכות לתשובות 
בשירים עדינים ומדויקים. הנופים הנגלים הם האדם ופנימיותו, היקום 
שלא  והזמן  האהבה  המלחמה,  המשקפת,  החברה  והדרו,  הטבע  והדרך, 
אחת גורם לנו כמעט לאבד את מתנת ההווה. בעידן זה של חקר אישי 
ורצון להבין את רבדי החיים נותן ספר זה חוויית קריאה חכמה ומעצימה 
שבסופה פעימות הלב הופכות ברורות. בעידן הנוכחי, בו "התעוררות" 
הינה מצרך חיוני ומבוקש, מגישה לנו סיגל ספר חכם, הדוק ומדויק. זהו 
ספר חכם, כאמור, ובכך טיבו. ספר שבו הלב אומר ומדבר "את שהרוח 
אינם  פעם  אף  חדריו  אך  אמנם,  האדם שביר  לב   .(163 (עמ'  מספרת" 

סגורים. יש להותיר בהם מקום לאדם ולרצונותיו - "השאר מקום בלבך/לרצונך" (עמ' 28), 
ולזכור שה"עצמי" יודע את נסתרות כל הדברים. "כשפחות כואב הלב לא פוחד להתרחב" (עמ' 
140) מציינת סיגל. מוטיב זה מלווה את היצירה לאורכה. "היה נאמן/היה די נאמן/היה נאמן די 
 ,"seagull" זמן/להיות עצמך" (עמ' 14), היא מדגישה, ושוקלת היטב מילים. (הוצאת הספרים

170 עמודים)

בסדרה  החמישי  מהגיהינום",  והחופשה   –  5 לוזר  "בארי  בספר 
ובאמצעות  כוחו  בכל  ממשיך  לוזר  בארי  סמית,  ג'ים  ואייר  שכתב 
מג� לגמרי  שהוא  להוכיח  משעשעים  ותעלולים  פורה  דמיון   , רהומו
ניב. בשפתו המצחיקה והמיוחדת ובליווי איורים משובבי נפש ומלאי 
הומור, מספר בארי על חייו ועל תעלוליו השובבים. הפעם הוא מספר 
על חופשתו, כשאימא שלו אמרה לו שהחברים הכי טובים שלו יכולים 
להצטרף אליהם לחופשה בקרוואן שלהם, בחוף פלונקטון. בארי היה 
שהוא  כמה  פעם.  אי  טובה  הכי  החופשה  להיות  הולכת  שזאת  בטוח 
. הספר מעולה לראשית קריאה, הכתב גדול ומנוקד, הפרקים קצ� הטע

רים ומלווים באיורים הומוריסטים, השפה פשוטה ובגובה העיניים של 
הילד והסיפור משעשע ומצחיק מאוד. (מאנגלית: חגי ברקת, הוצאת דני ספרים, 239 עמודים, 

מנוקד)
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