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 כ"ט שבט, תשפ"א

 2021פברואר,  11

 3228מספר פניה: 

 לכבוד, 

    ה"ה ג'וזיאן יעקביאן ויסמין דותן .1

 tooshitooshi@walla.co.ilבאמצעות דוא"ל: 

 שיירהנתיב ה –ועד הנהלה  .2

 באמצעות עו"ד נמרוד בכר

 nimlaw@netvision.net.ilבדוא"ל: 

               

 .ג.נ.,א

 

  מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית בע"מ -נתיב השיירה  הנדון:

 14/10/2020ערעור על החלטות אסיפה שהתקיימה ביום  

 

 : רקע

 14/10/20במשרדנו ערעור על הליך כינוס האספה הכללית שהתקיימה ביום , התקבל 30/10/20ביום 

בנושא ההרחבה. הערעור הוגש על ידי ה"ה חלטות האופן קבלת ה"האספה הכללית"(, ועל  –)להלן 

 גוזיאן יעקביאן ויסמין דותן.

יסמין דותן אינה חברת עוד בטרם אתייחס לגופן של טענות, כפי שעולה מהמכתבים שבסימוכין גב' 

אגודה. באספות כלליות של האגודה משתתפים חברי אגודה בלבד ועל כן, אין היא יכולה לערער על 

הליך כינוס האספה הכללית ועל אופן קבלת ההחלטות. יחד עם זאת, על רוב המכתבים חתומה גם 

 –)להלן ב' ג'וזיאן ועל כן, אתייחס לנטען על ידי ג הינה חברת אגודהשג'וזיאן יעקביאן גב' 

 ."המבקשת"(

 

 במכתבים שהתקבלו במשרדנו, להלן התייחסותי:טענות הצדדים כפי שעלו לגופן של 

 : אופן כינוס האסיפה .1

  :המבקשתת וטענ

האופן בה כונסה האספה הכללית אינו תואם את הנחיות הרשם לעניין כינוס אספות כלליות 

 בתקופת הקורונה:

' מבין הנחיות הרשם כחלופה לכינוס האסיפה וקיום ההצבעה. ועד ההנהלה בחר בחלופה ב .1.1

על פי ההנחיות, היה על ועד ההנהלה לאתר מקום פומבי בו יוכלו החברים לעיין במסמכים 

דים לרשותה, בכלל הנוגעים לאסיפה, בנוסף להפצתם לכלל החברים בכל האמצעים העומ
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צעים טכנולוגיים יוכלו להשתתף , על מנת שגם חברי האגודה הנעדרים אמזה, בדואר רגיל

 באספה ולממש את זכותם.

חלק מהמסמכים הנוגעים לאסיפה פורסמו לחברים באמצעים השונים העומדים לרשות  .1.2

דוא"ל, בכתב לתיבות הדואר האישיות ופרסום על לוח המודעות, ואולם, שאלות  –האגודה 

ת הוועד לשאלות, החברים שהופנו לוועד בנושאים שעל סדר יומה של האספה ותשובו

כפועל יוצא, חברים שאינם בקיאים בשימוש באמצעים אלקטרוניים פורסמו בדוא"ל בלבד. 

 לא קיבלו את המידע הנחוץ לפני קבלת ההחלטות.

 תגובת האגודה:

, תחת "שגרת קורונה", התקיים בהתאם 14/10/20הליך כינוס האספה הכללית שהתקיימה ביום 

"הנחיות הרשם"( שהיו תקפות לאותה עת,  –)להלן  20/08/20להנחיות רשם האגודות מיום 

 כמפורט להלן:

 האגודה פנתה למשרד הרשם וקיבלה אישור לקיום האספה הכללית .1.3

, הועבר לידיעת כל חברי האגודה זימון לאסיפה כללית שתתקיים במועדון 10/09/20ביום  .1.4

ונשלח לכל החברים  . הזימון כלל את מועד האספה וסדר יומה.23/09/20הקהילתי ביום 

בדוא"ל ובדואר רגיל, לתיבות הדואר של כל החברים. בנוסף, פורסמה ההזמנה על לוח 

 המודעות היישובי.  

ההחמרה בהנחיות משרד הבריאות וההגבלות על ההתקהלות, החליט ועד ההנהלה  לנוכח .1.5

ים העברת מסר –חלופה ב'  -לקיים את האסיפה הכללית האגודה בהתאם להנחיות הרשם 

, נשלחה לחברים הודעת עדכון על הכוונה לבצע את האסיפה 15/09/20בכתב. על כן, ביום 

במתכונת של שילוב אמצעים דיגיטליים, דואר והעברת מסרים והצבעה בכתב. במסגרת 

העדכון, ובהתאם להנחיות הרשם, עודכנו חברי האגודה בדבר האפשרות להעביר 

ה באמצעות דוא"ל של האגודה. ולחברים התייחסותם לנושאים שעל סדר יום האספ

המתקשים בשימוש באמצעים טכנולוגיים הוצעה אפשרות להיפגש עם נציגי הוועד במועדים 

 . שהוגדרו

דחות את מועד לאור הסגר שהוטל על תושבי המדינה בחגי תשרי, החליט ועד ההנהלה ל .1.6

 .22/09/20כינוס האספה הכללית והודיע על כך לחברי האגודה ביום 

. במסגרת הזימון 14/10/20, נשלח זימון חדש לאספה כללית שנקבעה ליום 24/09/20ביום  .1.7

פורסם סדר יום האספה והוארך המועד להגשת התייחסויות חברי האגודה בדוא"ל או 

 .30/09/20יום במסירה ידנית למזכירות האגודה עד ל

הזימון נשלח לכל חברי האגודה בדוא"ל, בדואר רגיל לתיבות הדואר, ופורסם על לוח  .1.8

 המודעות היישובי. 

חברי אגודה )חבר וזוג חברים(, בצירוף  3התייחסויות של  2במשרדי האגודה התקבלו  .1.9

 מסמכים, לנושאים שעל סדר יום האסיפה. 
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סם ועד ההנהלה את התייחסויות החברים, , בהתאם להנחיות הרשם, פר04/10/20ביום  .1.10

 בצירוף המסמכים נלווים, לכלל חברי האגודה באמצעות דוא"ל.

, לפנים משורת הדין, פרסם ועד ההנהלה לחברי האגודה את התייחסותו 05/10/20ביום  .1.11

 לעמדות החברים. 

, פרסם ועד ההנהלה את טופס ההצבעה הכולל הסברים להעברת הטופס 12/10/20ביום  .1.12

 מצעים השונים, דוא"ל, וואטסאפ, מסירה ידנית במזכירות האגודה. בא

, התקיימה האסיפה לפי המתווה האמור ובהתאם לחלופה ב' להנחיות 14/10/20ביום  .1.13

הרשם, במסגרתה התקיימה הצבעה בכתב באמצעות טופס ההצבעה שהועבר לחברי 

 האגודה.

 ביחס לאספות קודמות. אחוז השתתפות גבוה –מחברי האגודה השתתפו בהצבעה  83% .1.14

 , פורסם לחברי האגודה פרוטוקול האספה.21/10/20ביום  .1.15

 , לא התקבלו כל תלונות מחברי האגודה באשר לאופן ההצבעה. המבקשתלמעט פניית  .1.16

 

 התייחסותי:

כפי שעולה מתגובות האגודה ומהמסמכים שצורפו אליהן עולה כי האגודה בחרה לכנס את  .1.17

ולשלב שימוש באמצעים  20/08/20משרדנו מיום  להנחיות האספה הכללית לפי חלופה ב'

מרבית הפרסומים הנוגעים לאספה הכללית הועברו לידיעת החברים באמצעות  .טכנולוגיים

באמצעות תיבות הדואר האישיות של  –דוא"ל, פרסום על גבי לוחות המודעות ובדואר רגיל 

 כלל חברי האגודה.

נושאים שעמדו על סדר יומה של האספה שאלות החברים שהופנו לוועד בבאשר ל .1.18

פורסמו לחברי האגודה באמצעות אתר היישוב עולה כי הן והתייחסויותיו לשאלות, 

והפרסומים כל ההודעות ניתן היה לראות את "סאמדיי" ישירות למייל של החברים. בנוסף, 

 באתר היישוב ובאפליקצית טלגרם בזמן אמת. גם 

לא  שלטענתהים להעביר שמות חבר נתבקשה המבקשת, 24/01/21בשיחתנו הטלפונית מיום  .1.19

 בדוא"ל. קיבלו את המסמכים

שנטען כי לא קיבלו את  חברים 4של צוינו שמותיהם , 25/01/21מיום בתשובת המבקשת  .1.20

 השאלות החברים ותגובת הוועד.

החברים, נשלחו  4התברר כי למעט חבר אחד מבין עם האגודה שקיימתי מבדיקה  .1.21

שלח התייחסותו לתגובת אף  אחד החברים. באמצעות אתר "סאמדיי"ל המסמכים בדוא"

 הוועד באמצעות דוא"ל.

 מקוםומשלא נמצאה ראיה לחשש שהעלתה המבקשת לא מצאנו כי יש   לאור האמור, .1.22

 להטריח את חברי האגודה ולקיים הצבעה חוזרת על בסיס חשש בלבד. 
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באמצעים אלקטרונים בלבד אינם  העובדה שהערות החברים ותשובות הוועד נשלחו לחברים

מהווים סטיה מהותית מהוראות הדין והנחיות הרשם שיש בה כדי להשפיע על תוצאות 

 , נדחה. 14/10/2020קבלת ההחלטות באספה הכללית מיום ההצבעה. ועל כן, הערעור על הליך 

 

  תשלום דמי פיתוח .2

 :המבקשתת וטענ

, שאם 03/11/20עד ליום ₪,  319,000של מתיישבי ההרחבה נדרשו לשלום דמי פיתוח בסך  .2.1

 לא כן, המגרש יועבר להגרלה.

ימי עבודה בלבד  18, ולמתיישבים באותו המועד היו 14/10/20החלטה זו התקבלה ביום  .2.2

הרחבה את הסכם , קיבלו מתיישבי ה20/10/20להסדיר את התשלום. ואולם, רק ביום 

מדובר בזמן  –ימי עבודה בלבד להסדרת התשלום  10אגודה", ומשכך נותרו  –"מתיישב 

קצר בו נדרש מהמתיישב ללמוד את פרטי ההסכם, לקבל יעוץ משפטי, ככל שנדרש, 

 ולהסדיר את התשלום וכאמור מדובר בסכום לא קטן.

 לטובת ההרחבה.  טרם הסתיים גיבוש הסדר פיצויים עם בעלי המגרשים שניתנו .2.3

על חלק מהמגרשים עדיין קיימים גידולים חקלאיים ולכן, לא ברור מתי ניתן יהיה להתחיל  .2.4

 בעבודות הפיתוח. מידע זה, לא ניתן לכלל התושבים.

לאור זאת, מבקשים לדחות את מועד התשלום הסופי של דמי הפיתוח כדי למצות את  .2.5

ת לאפשר למתיישבים להעלות הסתייגויות האפשרויות הכלכליות לגיוס הכספים וכן, על מנ

 אגודה", ככל שישנם. –ותיקונים להסכם "מתיישב 

 –בהסכם "מתיישב  הטעיית חברי האגודה והמתיישבים לגבי מספר המגרשים בהרחבה: .2.6

יחידות דיור  82אגודה" נרשם שהאגודה יזמה הקמת שכונת מגורים קהילתית לשם הקמת 

 מגרשים מיועדים להרחבה. 80ת שכן רק מדובר בהצהרה בעייתי –חדשות.  

נתן יעבור כל יחידה י –יחידות בהרחבה  82משרד הבינוי והשיכון אישר עלויות פיתוח עבור  .2.7

יחידות בלבד, יחסר סבסוד משרד השיכון  80כתוצאה מבנייה של ₪.  70,000סבסוד של 

ולא ₪  770,000המגרשים הנותרים כך שעלויות הפיתוח עבור מגרשים אלה יהיה  2עבור 

ברור מאין יושלם סכום זה עבור פיתוח התשתיות. ככל שהאגודה תחליט שלא להקצות את 

המגרשים, האגודה תישא בעלויות תשלום דמי הפיתוח, כולל השלמת הסבסוד ככל שלא  2

 יינתן על ידי משרד השיכון.

טיפול מול נושא זה נמצא ב – בעלי מגרשי האינפילים אמורים לשלם דמי פיתוח מופחתים .2.8

כל עוד  לקבלת פתרון המתהווה בין הצדדים. ממתיניםו המועצה האזורית "מטה אשר" 

נושא זה להצבעה ולקבל החלטות. ואולם,  להעלותזה לא בא על פתרונו אסור היה  עניין

התקבלה החלטה לפיה בעלי המגרשים האינפילים נדרשים לשלם את הסכום במלואו באותו 

 .03/11/20מועד שנקבע, 
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 תגובת האגודה:

 הנהלת האגודה פועלת מזה עשור לקידום פרויקט ההרחבה. .2.9

, החליטה האספה הכללית שהמועד האחרון לתשלום דמי הפיתוח על 24/02/20כבר ביום  .2.10

. החלטה זו 30/04/20האגודה לקבלת הזכויות במגרשים יהיה לא יאוחר מיום  יידי מומלצי

ל כן, אין מקום לטענת המבקשות כי למתיישבים בין היתר גם למבקשות. עפורסמה כדין, 

ימים בלבד לגיוס הכספים ולהשלמת הסידורים הנדרשים לתשלום דמי הפיתוח. לא  18היו 

זו אף זו, עקב התפשטות נגיף הקורונה והתמשכות ההליכים זכו המתיישבים בהארכה של 

פשר לאותם למעלה מחצי שנה לצורך היערכות וגיוס הכספים האמורים ואף הוועד א

מומלצים שנתקלו בקשיים טכניים לשלם בשיק דחוי לשבועיים לאחר המועד הקובע. נוסף 

על האמור, יישום מועדי תשלום עלויות הפיתוח אינן נוגעות לחברי האגודה כי אם 

 למומלצים מטעמה לקבלת זכויות במגרשים שאינם חברים.  

 אגודה:  –הסכם מתיישב  .2.11

 סים בין האגודה למתיישבים החדשים אושר בוועד ההסכם המעגן את מערכת היח .2.11.1

. באותה תקופה, המבקשת, גב' ג'וזיאן יעקוביאן, כיהנה 2018ההנהלה בחודש יולי 

 כיו"ר ועד ההנהלה, הייתה שותפה לניסוחו של ההסכם ואף אישרה אותו. 

 טענות המבקשת מתייחסות להערות מטעם המומלצים, שאינם חברי אגודה. .2.11.2

 א היה על סדר יומה של האסיפה הכללית.נושא זה כלל ל .2.11.3

בימים אלה, מתקיים דיון מול משרד השיכון בנושא עלויות הפיתוח בהתאם  .2.11.4

להחלטות שיתקבלו יתכן שההסכם לא יהיה רלוונטי או שיערכו בו שינויים. ככל 

 שיהיו שינויים תאפשר האגודה למומלצים להעלות שאלות ו/או הערות להסכם.

בהתייחס לטענות בנוגע לעליות הפיתוח המאושרות לגביה  –ים בעלי מגרשי האינפיל .2.12

עלויות הפיתוח, ממוצעות ושיוויוניות, אושרו על ידי הגורם המוסמך –ממומלצי האגודה 

 , והיו בתוקף במועד האספה.23/10/18במשרד השיכון ביום 

ות הפיתוח ועד ההנהלה מודע לנסיונותיה של  גב' ג'וזיאן, המבקשת, לשנות את אישור עלוי .2.13

בשל רצונה לשלם עלות מופחתת עבור מגרש המגורים שהוקצה לבנה. ועד ההנהלה פועל 

מול הגורמים הרלוונטיים ועומד על כך שעלויות הפיתוח השוויוניות יישארו כפי שאושרו 

 ולא ישונו. 

נשלחה לגב' בביל,  ,הודעת משרד השיכון כי בכוונת המשרד לערוך שינויים בעלויות הפיתוח .2.14

 התקבלה אצלה לאחר מועד קיום האסיפה. וחברת אגודה, בדוא"ל, 

לאחר שהעניין הובא לידיעת ועד ההנהלה, עדכן הוועד את כלל חברי האגודה והמומלצים כי 

בכוונתו להעלות התנגדות לעריכת שינויים בעלויות הפיתוח ובמידת הצורך אף יגיש עתירה 

 מנהלית.
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 משרד הכלכלה
 9438622, ירושלים 15רחוב הצבי 

 טופס פנייה מקוון, igudshitufi@economy.gov.il , 7502737-074טל' 
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, והנושא מצוי בדיונים בין ועד 16/11/20ביום  מסמך עלויות פיתוח חדש, פורסם רק .2.15

ההנהלה למשרד השיכון וקיימת סבירות גבוהה שההחלטה תשתנה והאישור הקודם ישוב 

על כנו. עד לקבלת עמדה סופית של משרד השיכון ו/או במסגרת עתירה מנהלית, מצויים 

לא עם המועצה הכספים בחשבון נאמנות משותף לאגודה ולחכ"ל. הדברים נעשים בשיתוף מ

 האזורית ועל דעתה.

מודל פיצוי הוסכם עם כל בעלי   :פיצוי בעלי הנחלות שמנחלתם נגרעה קרקע חקלאית .2.16

הנחלות שנאלצו לוותר על קרקע חקלאית לטובת ההרחבה, ואושר באספה הכללית במקביל 

לאישור התב"ע החדשה של המושב. ועדת הקרקעות שמונתה לצורך זה, פועלת לשם ביצוע 

ודל הפיצוי שנקבע עם בעלי הקרקעות ובהתאם להחלטות האספה גם בנוגע למועדי מ

תשלום הפיצוי. תשלום הפיצויי יעשה מתוך הון האגודה ומהתקבולים הצפויים להתקבל 

מחלקה של האגודה בדמי הניהול של הפרויקט. הנושא נמצא בישורת האחרונה ועל כן,  אין 

 עקב העדר הסכמות עם בעלי הנחלות בדבר הפיצוי.  חשש שעבודות הפיתוח יאלצו להידחות

 המגרשים שיוותרו בחזקתה:  2אחריות האגודה לתשלום דמי פיתוח של  .2.17

 מגרשים. 82בתב"ע המעודכנת של המושב, אכן נוספו  .2.17.1

 למומלצי האגודה,  מגרשי מגורים שווקו 80בהתאם להחלטות מוסדות האגודה:  .2.17.2

טות מוסדות האגודה. ידוע לוועד כי מגרשים נוספים ישווקו בהתאם להחל 2-ו

במידה ויוחלט שלא לשווק את המגרשים למומלצים, האחריות לתשלום דמי 

מגרשים אלה הינה של האגודה, והתשלום יעשה מתוך ההון העצמי  2הפיתוח של 

 של האגודה ואין לאגודה בעיה תקציבית לעמוד בתשלום זה.

 : התייחסותי

נושאים שהועלו על ידי המבקשת ולא נמצא כי הוועד חרג האגודה נתנה מענה מפורט בכל ה

 מסמכויותיו או שנעשו פעולות בניגוד להוראות הדין. לאור האמור, אין מקום להתערבות משרדנו.

 

 

 : לסיכום

ל לאור האמור לעיל לא נמצא כי האגודה פעלה בניגוד לדיני האגודות השיתופיות והנחיות משרדנו וע

 דנו בפנייה זו. כן, הסתיים טיפול משר

 

 

 בכבוד רב,

 
 טל מור

 מרכזת פיקוח 
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