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מגדליוהתאחדות%11)כ־תנובה(,%65המרינה
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במעמדופגעההמשחקכלליאתלחלוטיןשינתה

ביצעולאאגרקסקו,שלהמונופוליסטיהייצוא

והמועצותהמדינההחקלאים,והבעליםההנהלה

עםהחרש.למצבנערכוולאמבנההתאמות

המונופוליסטיהכוחלשימורדאגוהםזאת,

והטבותקרבהשהבטיחהחקלאי,הלוביבאמצעות

ייחודיותוהטבותבממשלות,ושריםלפוליטיקאים
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למיידועיםהיוהדברים
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הלובבלחץשתקההכנסת

עיהעלימההממשלה

כסףלחלקהמשיכהוההנהלה

משבראירועיבשלהיתרביןמנכסיה,החברה

הפסדיהעללכסותעצמיהוןהיעדרעולמיים,

ואגרקםקוכספים,להזריםהמרינהוסירוב

בלחץשתקההכנסתפירעון.לחדלותהידרדרה

והחקלאותהאוצרומשרדיהממשלההלובי;

אנשיבהשישבואגרקסקו,והנהלתעין,העלימו

לומראפילואפשרכסף,לחלקהמשיכהשלומנו,

וברשות״.״בידיעה

עלודיברווחזרודיברורבותשניםבמשך

אבלהפרטתה,ועלעסקילגוףהחברההפיכת

השיח,אתלחסלדרךמצאותמירהאינטרסים

עלשדיברובזמןהתקבלו.שהחלטותאחריגם

חצירגל,פושטתהייתהכברכשהחברההפרטה,

משרדילההעבירוהרשמית,הקריסהלפנישנה

שבדקובלישקל,מיליון55והאוצרהחקלאות

שם.קורהמהכלל

הקפאתצולמתןבקשההוגשה201ביוני

המשפטלביתאגרקסקושלבעניינההליכים

כנאמןמונהנסשלמהור״ראביב,בתלהמחוזי

רו״חלצראגרקסקושלכמפרקולימיםלחברה

המרינה,סירבהההקפאההליךלאורךשפלר.אלי

וערותשלהפצרותיהןהמשפט,בתיקריאותחרף

להירתםהקורסים,והנושיםהשונותהכנסת

לחברה.ולסייע

ההקפאהבקשתהגשתלאחרשנהמחצייותרקצת

היאובהמשךפירוק,צואגרקסקונגדניתןלחברה

אגרקסקו־כרמל.פרטיתלחברהוהפכהנמכרה

מיליון130בסךחובאחריההותירהכךבתוך

פנסיה,קרנותשלההחובאיגרותלמחזיקישקל

ונותניעובריםוספקים,חקלאיםמאותגמל,קופות

במועדאגרקסקושלחובותיההיקףשירותים.

ומתוכםשקל,מיליון600מ־ביותרהוערךהקריסה

חובותיהיתרתהאג״ח.למחזיקישקלמיליון137כ־

שלבסךכיוםמוערכתאגרקסקושלוהתחייבויותיה

שקל.מיליארדכחצי

לוי־וינריבואלהליברקורץסטלה
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אגרקסקומפרקי

המדינהנגד

19מעמודהמשך

חכירתעםהחברהבהתחייבויות

משנתויקרות,גדולותאוניות

פרופורציונלילאבאופן2003

ונכסיה,העצמילהונהבעליל

הצגהנוכחהיתר,ביןהתאפשרה,

נתוניהשלומטעהמגמתית

הכספיים,בדוחותיההכלכליים

החברהשלהחשבוןשרואיבלי

אשרדעתם,בחוותיסתייגו

שלההפסדיםהיקףהסתרתכללו

הבעליםהשקעותניפוחהחברה,

וניפוחהכספיבדוחהמוצגות

החברה״.הכנסותמחזורי

חשיפתהכיבדוחנכתבעוד

סבירהוהבלתיהמוגברת

השוקלסיכוניאגרקסקושל

״בשלהיתרביןהתאפשרה

מצדמחדליםשלארוכהשורה

מורכבשהיההחברה,דירקטוריון

ניסיוןנעדרימגורמיםבעיקרו

מדיניותלהתווייתרלבנטי

אמיתיתבקרהולקיוםלחברה

הפעילותבהיקפיואפקטיבית

ומגורמיםאגרקסקושל

ומצוייםמגדליםהמייצגים

עםמובנהאינטרסיםבניגוד

מחדליםכדירקטורים.תפקידם

הביאוהדירקטוריוןמצדאלה

נקבעההחברהשמדיניותלכך

החברהמנכ״לידיעלבפועל

בהתאםתירוש,שלמהלשעבר

שהכתיבוהציבורייםלאינטרסים

המרינה,ובפרטהמניות,בעלי

דיוניםבדירקטוריוןשנערכובלי

הסיכוניםלהיקףביחסאמיתיים

עצמהעלהחברהשנוטלת

הנתוניםוכאשרוהשלכותיהם

ידיעלהמוצגיםהכלכליים,

בבחינתמתקבליםההנהלה,

אמיתית,בקרהללאוקדש׳׳ראה

מקצועיתבקרהשלאבוודאי

נחוצה״.

חרףכינכתבבהמשך

נקלעהשאליולמשברמודעותם

התזרימית,ומצוקתההחברה

לאהחברהשלהמניותבעלי

אתלההזרימוולאבידיהסייעו

להמאפשרשהיההנדרש,ההון

תחרותיתעמדהשובלתפוס

תוצרתשלהייצואבשוק

מתחריה.מולאלחקלאית

הגרילהאףעצמה״המרינה

הכלכלייםהקשייםאתוניצלה

החברה,מצויההייתהשבהם

הפרטההליךכפייתלצורך

מצבהאתשהחמירבמתווה

שללעזיבהוגרםאגרקסקושל

עםנוספים...מגדליםלקוחות

שלהקשההמצבעומקגילוי

2011שנתבתחילתאגרקסקו

לקוחותבפניהמדינהחשפה

הקשהמצבהאתמגדלים

בהזרמתלסייעשלאועמדתה

החריפהבכךלהצלתה.הון

מגמתאתיותראףהמדינה

המגדלים,הלקוחותנטישת

ללאהחברהאתמותירהכשהיא

בדוח.נכתבכלכלי״,אופק

עסזןינן"אין

מופרכת״בתביעה

הואהדוח,השלמתעם

בת״אהמחוזילביהמ״שהוגש

אישורואתביקשווהמפרקים

המרינהנגדתביעהלהגיש

החברה.לחובותאחריותהבגין

המפרקיםצירפוהתביעהלכתב

שלכלכליתדעתחוות

פרלמןמנחםהכלכלןהמומחה

שלהפסולההתנהלותהעל

תביעהלהגישבקשתםאגרקסקו.

כונסשלרעתבחוותנתמכה

שעברבשבועהרשמי.הנכסים

אתאורנשטייןהשופטאישר)ג׳(,

פני״עלכיוצייןהתביעההגשת

מסמרות,לקבועומבליהדברים,

איןהחומר,בחינתיסורועל

מופרכת״.בתביעהעסקינן

באמצעותשהוגשהבתביעה

כיצויןגורניצקימשרד

בפרשתהמדינההתנהלות

משקפתאגרקסקושלקריסתה

״המדינהמשפטי.מאורותליקוי

לנוכחעיניהלעצוםבחרה

שלפיהןהרין,הוראות

שלהמיוחדותבנסיבותיה

שבוהאופןלרבותאגרקסקו,

התנהלותהאתהכתיבההמרינה

הוןעםבשניםעשרותבמשך

וסיכוניםעצומיםחובותדקיק,

עלאחריותנטילתגדולים

איננהאגרקסקושלחובותיה

חובהאלאגרידא,ערכיעניין

אינהשהמדינהקשיחהמשפטית

נכתב.ממנה״,להתנעריכולה

״דפוסיכיבתביעהצויןעור

כפוהנתבעותשהכתיבוהפעולה

לחלק,כגיגיתהראגרקסקועל

ה׳עודפים׳כלאתשוטף,באופן

בקופתהלהיצברהיושיכולים

והמועצותשהמדינהלגורמים

בדרך)החקלאים(,ביקרםחפצו

התמורה)הגדלת(התאמתשל

וזאתלחקלאים,המשולמת

הדין״.מהוראותבהתעלם

הניתנותהדוגמאותאחת

זאתאסורהלהתנהלותבדוח

עלבתקנוןשנקבעההוראההיא

המניותכבעלתהמדינה,ידי

שהחליטהומיבחברההמרכזית

החברהעלואסרהייסודה,על

ואףרווחיםלצבוראולהפיק

כלאתלחלקאותההביאה

כתוצאהשנוצרוהעודפים

כתמורהלמגדלים,מפעילותה

״מיליםתוצרתם.עבורנוספת

חברההייתהאגרקסקואחרות

דאגההנתבעותשבהוראת

)ולאספקיהשללרווחיהם

לאגםוממילאשלה,לרווחתה

למתחייבבניגודהנושים,לכספי

בתביעהנכתב.החוק(״,מהוראות

השוטפיםהרווחיםשהעברתנטען

עלהוכתבהשכאמורלחקלאים,

במשךוהמועצותהמדינהידי

התעלמותתוךשניםעשרות

מכךהנובעהעצוםמהסיכון

דיבידנדחלוקתמהווהלנושים,

ומוסווית.אסורה

נטעןפעילותה,שנותלאורך

)לרבותהנתבעות״רתמועוד,

עלש׳הונחתו׳הוראותבאמצעות

לדורותיהם,החקלאותשריידי

החברהאתבעקיפין(אובמישרין

לאומיתמשימהלכלוקופתה

בתחוםחשובהבעיניהןשנראתה

שבהןבנסיבותלרבותהחקלאות,

לחברהיסבשהדברברורהיה

כניסה)למשל,כלכלייםהפסדים

ששרהפםדייםפעילותלתחומי

בקידומם,חשיבותראההחקלאות

הרשותעםהפסדיפרויקטביצוע

יחסישלמשיקוליםהפלסטינית

שלהמיםמקורותעלוהגנהחוץ

ועוד(״.ישראל,מדינת

חשיבות

לעתידהתביעה

התובעיםכתבוהדבריםבסיכום

למדינתמתיראינו״הריןכי

׳להשתמש׳ולמועצותישראל

באגרקסקושניםעשרותבמשך

אגרקסקועללכפותובקופתה;

כלכליותלאלהחלטותדוגמאות

תירושלמהאיתןרפאל

מלוניםלמגדליהטבות

לחץאזהחקלאותמשרדמנכ״להפעילםםב־

החברהמלונים.למגדליהטבותלתתאגרקםקועל

למענקשקלכמיליוןשלבסךהלוואהוהפכהנענתה

למגדלים

בעזהשדהתותגידוליקידום

פרויקטאגרקםקוקידמההחקלאותמשרדבהנחיית

שדה.תותלגדלעזהברצועתפלסטיניםלעידוד

מבחינתמדיני,אינטרסבכךהיההמדינהמבחינת

בהיקףמאוד,הפסדיבפרויקטמדוברהיההחברה

ניהוליותתשומותשצרךשקלים,מיליונישל

עלחמאםלהשתלטותעדבוצעהפרויקטחריגות.

םםב־עזה,

והתמריםהנוידגילתחומיכניסה

החקלאות,כשראיתןרפאלשלכהונתובתקופת

אגרקםקו״ממחרהחברה:למנכ״להוראהנתןהוא

תלונותבעקבותהנוי״,דגיייצואלתחוםנכנסת

פעילותלתחוםנכנסההחברהקשיים.עלמגדלים

רבותהשקעותממנהשידרושמראשברורשהיה

בהוראהגםהיהתהליךאותוהפסדים.להויסב

התמרים.ייצואלתחוםלהיכנס

בחו״לבתערוכותהצגה

תירוששלמהלשעברהחברהמנכ״לשלמעדות

להשתתף,לחברההורוחקלאותשרישכמהעולה

משוםבחו״לבתערוכותחלקי,אומלאבמימון

אףהמדינה,שלהחוץליחםיחשובנראהשהדבר

אלהבתערוכותענייןהיהלאעצמהשלחברה

בתחומיהעסקולאוחלקן

עובדיםקליטת

החקלאותמשרדשביצעכוללתמרפורמהכחלק

הנחהה־םםםשנותבראשיתהחקלאיותבמועצות

לקלוטהחברהאתאורוןחייםאזהחקלאותשר

הפרחיםמועצתשלהייצואיחידותאתלשורותיה

עובדיהןכ־םעלאז|,)בשמןחפירותומועצת

עםעסקית;שאינההתנהלות

קיצוניתבצורהרקיקעצמיהון

ומתוךעתק;בסכומיוחובות

לסיכוניםמלאהמודעות

פועלתשבהםהגדוליםהעסקיים

לנטושפשוטהדיןוביוםהחברה

עלבהסתמךהטובעתהספינהאת

שלהנפרדתהמשפטיתאישיותה

נושיה".גבעלהחברה

ויתנהלוהמתנהליםלמהלכים

לאגרקםקוביחסהמשפטבבית

רבה.עתידיתחשיבותיש

והייתהשהושפעהאגרקסקו,

באמצעותהמרינה,פיקוחתחת

שלה,והרגולטוריםהשרים

ופעלהמעורבתכחברהנרשמה

דברלכלממשלתיתכחברה

באופןשנוהלהחברהועניין

ונצברוהלכושחובותיהרע,

שפורקה,עדהתמשכהוקריסתה

הבעליםשהמדינה,לאחר

נמנעהובעקיפין,במישרין

שקליםמיליוניעשרותמהזרמת

שנפרע.העמוקלבור

חברותכמהפועלותבישראל

בעייתיבמצבממשלתיות

מוטה,ניהולעםבמיוחד

עומדיםשאינםרגולטורים

השפעהבעליפוליטיקאיםבפרץ,

לרגענוחותהחלטותשמקבלים

חברותאלהלעתיד.ורעות

כבדיםחובותוצוברותשצברו

לכסות,שיוכלוסיכוינראהשלא

אגרותמחזיקיחוב,בעליעם

שללמצבלהגיעשעלוליםחוב

שקרהכפיפירעון,יכולתחוסר

הזאתהפרשהמיצויבאגרקסקו.

לעתיד.חובההוא
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