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שלום רב, 
פעילויות  ופיתוח  חדשות  פעילויות  על  עדכונים  שורת  לכם  מגישים  אנחנו 
קיימות של האגודות קבוצת משקי הקיבוצים. מוזמנים להתעדכן ולהתעניין. 

מכיל מידע שיווקי

עוד ב'מקומי': חדש - ממשק ניהול מקומי פיננסי 

יותר משנה נמשך שיתוף הפעולה בין אנשי הפיתוח ביישומון )אפליקציה( 'מקומי' למנהלי חשבונות 
בקיבוצים במטרה לייעל את תהליך הסליקה, להגביר את השקיפות ולהנגיש את דפי התקציב דרך 
אפליקציית מקומי, ולא פחות חשוב - שתפעול המערכת יהיה נוח ונגיש לעוסקים. הממשק שפותח 

מאפשר שליטה מלאה, מאובטחת וידידותית לביצוע הפעולות הבאות:

ניהול פרטי האוכלוסייה הרלוונטיים בבסיס נתונים אחד.	 

שיקוף התקציבים - משיכת נתונים תקופתית מהמערכת הפיננסית והנגשת המידע.	 

תשלום אוטומטי - רישום דיגיטלי לחיוב דרך חשבון הבנק / כרטיס אשראי.	 

אנו שמחים לעדכן שכבר החל ממחזור הסליקה הקרוב )אוקטובר 2021( השליטה וניהול הממשק 
 - בקיבוצים  מקומי  מנהלי   - אתכם  מזמינים  אנו  עצמאי.  באופן  ולנוחיותכם  ידיכם  על  יבוצעו 
לקבל  מעוניינים  אתם  אם  השונות.  האפשרויות  את  לחקור  ולהתחיל  הניהול  לממשק  להיכנס 
הסבר על תפעול הממשק, אנו מזמינים אתכם לתאם פגישת הדרכה: ניצן בן יהודה 054-4455633. 

משקארד: חלוקת מתנות שנתית ב-6.5 מיליון ₪! 

שנה  זו  יחלק  ובמושבים  בקיבוצים  לגרים  ביותר  והמשתלם  הגדול  ההטבות  מועדון  משקארד, 
שלישית ברציפות הטבה כספית או שוות כסף )בחינם( ליותר מ- 55,000 חברי המועדון, בסך כולל 
של כ - 6.5 מיליון ₪ ישירות למחזיקי כרטיס משקארד הזכאים. בדומה לשנים קודמות, החלוקה 
יוכלו  המועדון  חברי  ב-01/02/22.  ותחל   www.meshekard.co.il המועדון  באתר  תתבצע 
לבחור בין קבלת המתנה שבחרו עד הבית, לבין קבלת שוברים לרשתות מובילות, לבין זיכוי לביטוח 

חקלאי והכל בשווי מאות שקלים, או לחלופין זיכוי כספי ישירות לכרטיס. 

יוכלו גם לתרום את שווי הזיכוי הכספי שלהם לעמותה שיבחרו,  חידוש השנה - חברי משקארד 
תחת מסגרת 'עיגול לטובה' שהיא בעצמה עמותה המעודדת תרומות קטנות לעמותות. כל המידע 
יופיע בתקנון החלוקה באתר משקארד ובפרסומינו החל מ- 1.12.21. חשוב לציין: כל המצטרפים 
הם  גם  זכאים  יהיו  הזכאות,  בתנאי  יעמדו  ואשר   '22 מרץ  חודש  סוף  עד  ל-משקארד  החדשים 

לחלוקת המתנות השנתית שתסתיים באמצע מאי.

שווה להיות חבר: הטבות נוספות למחזיקי משקארד 

משקארד,  לחברי  ומשתלמות  קבועות  הנחות  ניתנות   2021 אוקטובר  חודש  מתחילת  החל 
בכרטיס  בתשלום  מבצעים,  כפל  כולל  קבועה,  הנחה   4% ביניהן  ועוד,  חשמל  מוצרי  בתיירות, 
משקארד  לחברי  בנוסף,  שלה(.  הסחר  ובאתר  סניפיה   70 )בכל  חשמל  טרקלין  ברשת  המועדון 
החברים  יוכלו  המועדון,  באתר  אשר  משקטורס  בקטגוריית  ובחו"ל!  בארץ  לחופשה  לצאת  שווה 
להזמין מלונות במחירים משתלמים ובנוסף יקבלו 4% הנחה קבועה - בתשלום בכרטיס המועדון. 
הטבות נוספות הן כרטיסים מוזלים למגוון בתי הקולנוע ברחבי הארץ, הופעות, ועוד - הכול באתר 

.www.meshekard.co.il :משקארד

משקי ליסינג: רכבים חדשים ממתינים לכם 
בייצור  לעיכוב  לגרום  ממשיך  ועדיין  גרם  כבר  הקורונה  מגפת  בשל  בשבבים  העולמי  המחסור 
יותר  עוד  ועיכובים  רכבים  של  במלאים  משמעותי  מחסור  חווה  ישראל  גם  כך,  בשל  רכבים. 
משמעותיים באספקת רכבים שכבר הוזמנו. זמני האספקה עשויים להתארך עד לכדי חצי שנה ואף 
יותר, ויבואני הרכב לא מתחייבים לעמוד גם בזמנים הללו. הביקוש ההולך וגובר לרכבים בשילוב 
המחסור במלאים גורם בין היתר לעלייה במחירי הרכבים החדשים ולכך שלקוחות שאינם יכולים 
להמתין פרקי זמן כה ארוכים עד קבלת רכבם החדש, מחליטים לרכוש רכבים משומשים. צעד זה 
גורם לעלייה משמעותית בביקוש - גם של הרכבים המשומשים, ואפילו למחסור ועליית מחירים 

בסגמנט זה. 

במשקי ליסינג נערכנו מבעוד מועד למצב הזה ורכשנו למלאי החברה מגוון רכבים מה שמאפשר 
לנו להמשיך בפעילותנו כרגיל. אנחנו ממליצים בחום ללקוחות המעוניינים לרכוש רכבים במהלך 
2022 להקדים ולבצע עסקאות כבר עכשיו, על מנת לשריין רכבים מהמלאי הקיים ומהמלאי הצפוי 

שלנו.

שריינו עוד היום את הרכבים שלכם. ניתן לפנות למנהלי תיקי הלקוחות האישיים או בטלפון 6553*

שווה לבדוק:
מערכת לניהול רישום המגרשים וזכויות החברים בבית ובמגרש 

קיבוצים.  במספר  רבה  בהצלחה  פועלת  וכבר  השנה  בתחילת  הושקה  בקיבוצים"  "טאבו  מערכת 
ונותנת מענה לבעיית ה"זיכרון ארגוני"  וזכויות החברים,  המערכת עושה סדר ברישום המגרשים 
בכל הקשור למגרשים, בתים ופרטי החברים והיורשים המחזיקים בהם. המערכת מאפשרת רישום 
של זכויות החבר במגרש ובבית בקיבוץ, בשלב "השיוך החוזי" הפנימי ורישום של חכירת המשנה 

בקיבוצים הנמצאים בחלופת האגודה, וזאת עד לרישום הזכויות במרשם המקרקעין )"טאבו"(. 

בחודשים האחרונים חלה התקדמות בהליכי השיוך בחלופת האגודה ויחד איתה גוברת ההתעניינות 
במערכת מצד אותם קיבוצים. המערכת נותנת מענה מיטבי לסוגית הרישום של חכירת המשנה 

הניתנת לחברים בחלופת האגודה.

ציון נואמה מנהל הפעילות מטעם אגודת "מצפן" מקבוצת משקי הקיבוצים, מציין כי לאחר תהליך 
מסודר של קליטת נתונים במערכת, מפיקים עבור הקיבוץ והחבר דו"ח ובו פירוט על נתוני הנכס, 
פרטי בעלי הזכות וההתחייבויות הקיימות על הנכס (הערות אזהרה, זיקת הנאה ועוד(. משלב זה 
גם ניתן לבצע העברת בעלות, רישום יורשים, הוספה או מחיקה של הערות אזהרה ועוד. המערכת 
יורשים,  פרטי  בתוכו  מפורט,  מידע  ולמנהלים  ליורשים  לחברים,  ונותנת  הנתונים  לארגון  תורמת 

ונתונים על שיעבוד, התחייבויות ומגבלות אחרות הקיימות על הנכס ועוד. 

tzion@mishkei.co.il :ציון ישמח להרחיב על המערכת. פרטיו

נס"ר: במרכז העשייה - פרישת תשתית סיבים אופ' והגנת הפרטיות 
ומידע  תקשורת  שירותי  המספקות  חברות  ונציגי  בקיבוצים  מידע  ומערכות  תקשורת  אנשי   150
חנה  בבית  חברת הנס"ר להתיישבות, שבבעלות משקי הקיבוצים, שהתקיים  של  השתתפו בכנס 

סנש בקיבוץ שדות-ים. 

נוספים  פעילות  לתחומי  להיכנס  הארגון  כוונת  את  הקיבוצים,  משקי  מנכ"ל  רונן,  רן  הציג  בכנס 
מוסדי  טלוויזיה  תוכן  שירות  ועל  התקשורת,  תשתיות  על  בדגש  בקיבוצים,  התקשורת  בתחומי 
המותאם לשוק הקיבוצי על בסיס הסיבים ומוקד שידורים קיבוצי. ברכה מצולמת של שר התקשורת 
יועז הנדל, הוקרנה לבאי הכנס ובה ציין השר לחיוב את היקפי פרישת הסיבים האופטיים בקיבוצים, 
קבלת  וכן  מרחוק  עבודה  לתושבים  שמאפשר  הפריפריה  יישובי  של  משמעותי  צמיחה  כמנוע 
שירותים דיגיטאליים על בסיס תשתיות תקשורת רחבות פס, ללא צורך לעמוד בפקקים ולנסוע 
למרכזי תעסוקה. השר ציין את הובלת הקיבוצים בתחום זה ביחס לישובים אחרים בפריפריה, תוך 
שדרוג  חשיבות  את  והדגיש  הקיבוצים,  של  הנס"ר  ורישיון  בקיבוצים  הקיים  הידע  על  התבססות 

התשתיות באותם קיבוצים בהם עדיין לא בוצעה פרישת סיבים מלאה.

וכן  בנוסף, הוצגו בכנס הרצאות בנושא אבטחת מידע לנוכח התקפות סייבר על ארגונים שונים, 
הודגש הצורך של הקיבוצים לעמוד בדרישות החוק להגנה ושמירה על פרטיות המידע שמנוהל 
עליו  לשמור  מחויב  מידע שהקיבוץ   - ולקוחות  ילדים, תושבים,  חברים,  על  מגוון  מידע   - בקיבוץ 

ולוודא שלא יופץ ושלא ייעשה בו שימוש שלא לצורך.

הארגוני  המבנה  שאלת  נידונה  ובו  בקיבוצים  תקשורת  אנשי  של  פאנל  התקיים  הכנס  בסיום 
מערכות  שבין  הממשק  וכן  והמידע,  התקשורת  תחומי  בחשיבות  העלייה  לאור  לקיבוץ  המתאים 
המידע לתשתיות התקשורת, והממשקים שבין המגזר העסקי לקהילתי בקיבוץ בהיבטי התקשורת 

והמידע.

מודל חדש וכניסה לתחום התקשורת הדיגיטלית בקיבוץ 

הוועד המנהל של משקי הקיבוצים החליט על הרחבת הפעילות בתחום התקשורת הדיגיטלית 
פתרונות  במציאת  בקיבוצים  וגדל  ההולך  הצורך  את  ראייתנו  הוא  להחלטה  הזרז  בקיבוצים. 
הן   - לקיבוצים  לעזור  ורצון  אופטי,  סיב  על  המושתתת  תקשורת  להפעלת  ומותאמים  איכותיים 

כבעלים במשקי הקיבוצים, והן כצרכני תקשורת דיגיטלית בעלת מאפייני צריכה ייחודיים. 

מימוש ההחלטה: בהסכם שיתוף פעולה עם חברת mediagate המחזיקה במערכת להעברת 
משרדי  אבות,  בתי  חולים,  בתי  במלונות,   )IPTV( רשומים  ללקוחות  דיגיטליים  טלוויזיה  שירותי 
ממשלה ומוסדות בארץ ובעולם. הכוונה היא להציע לקיבוץ מוצר המספק לו תוכן דומה לשירות 
הניתן היום מחברות הוט ו-YES, אשר שולטות במשך שנים רבות בתחום פעילות מוסדית זה מול 

הקיבוץ, ובתוספות שהן מוכרות לחברים בבתים. 

היתרונות של הפתרון המוצע על ידנו הם: 1. הוזלת המחיר ללקוח הסופי תוך מתן אפשרות וחופש 
לבחור ולהוסיף תכנים מאפליקציות הסטרימינג לפי בחירתו האישית של כל משתמש. 2. הקמת 
פלטפורמה דיגיטאלית מתקדמת וקיבוצית לכל שירותי התוכן הקהילתיים )שידורי דיונים ואסיפה, 
ארכיון סרטי וידיאו קיבוצי, לוח מודעות, מצלמות אבטחה, ועוד(. 3. פתרון מוסדי שמאפשר ניהול 
תשתית אופטית אחודה לכל שירותי התקשורת בקיבוץ, ובפרט ניהול רוחב פס מיטבי ברמת הקיבוץ 

למול העלייה המתמשכת בדרישות לרוחב פס שתלווה אותנו עוד שנים רבות. 

הפלטפורמה  של  ראשונות  והתקנות  בהדגמות  מתחילים  אנחנו  אלה  בימים  מתקדמים?  איך 
החדשה בקיבוצים. 

מבצעים את ההדגמות ביחד עם חברת  דיויד שרון 052-2203544 אלון פלד 052-3990919 
mediagate )מדיהגייט(. נשמח להיפגש עם נציגי הקיבוצים שמעוניינים לבחון את הנושא, ולהציג 

להם את יכולות המערכת.

עד כאן הפעם. אנחנו מאחלים לכולם בריאות טובה
ולהתראות בעדכון הבא. 

הנהלת קבוצת משקי הקיבוצים

יצא לדרך פרויקט דיור ייחודי לנקלטים חדשים בקיבוץ
פרויקט ראשון של פעילות "דירות בקיבוצים" יוצא לדרך. הפעילות הזו היא חדשה יחסית בקבוצת 
ממומן  הפרויקט  בקיבוצים.  והשכרה  למגורים  קטנות  יחידות  הקמת  ובמרכזה  הקיבוצים,  משקי 

במתכונת של DBOT בהשקעה משותפת של משקי הקיבוצים ושל הקיבוץ.

צפויות  בפרויקט  הדירות  יחידות.   26 כולל  והוא  מנשה,  רמות  בקיבוץ  מוקם  הראשון  הפרויקט 
כי  "דירות בקיבוצים" מציין  ניב תורן מנהל תחום פרויקטים  להתאכלס לקראת חגי תשרי 2022. 
בחודשים הקרובים צפויים להתחיל פרויקטים דומים בקיבוצים נוספים. לדבריו, המטרה המרכזית 
המיועדות   25-35 בגילאי  צעירות  למשפחות  מגורים  להציע  לקיבוצים  לאפשר  הינה  בפעילות 
להיקלט בקיבוץ, ומעוניינות לגור בו עד התחלת תהליך הקליטה ובניית בית הקבע בקיבוץ. הפעילות 

באה לענות על צורך שקיים בנושא זה בקיבוצים. 

 niv@mishkei.co.il ניתן ליצור קשר עם ניב בטלפון 054-7703700 או באמצעות דוא"ל

משקי עטיה מניבים בקיבוצים: שני פרויקטים ראשונים יצאו לדרך 
במגזר  נדל"נים  פרויקטים  ליזום  במטרה  עטיה,  קבוצת  עם  ביחד  שהקמנו  האגודה  פעילות 
למבני  ומעבר  נוספים  הסכמים  נחתמו  השנה  של  השני  ברבעון  תאוצה.  צוברת  ההתיישבותי 
ונמצאת בשלבי  והמשרדים  בתחום המסחר  הלוגיסטיקה שהאגודה מקימה, האגודה פועלת גם 

תכנון של מתחמי תעסוקה בקיבוץ רמות מנשה ובקיבוץ משמרות )בשיתוף עם גרנות(.

עוד נציין כי, בניית המרכז הלוגיסטי החדש ברמת השופט, שנבנה בסמוך למרכז דומה שמשמש 
להרחבת  השופט  רמת  קיבוץ  עם  התקשרה  והאגודה  הקרוב,  בחודש  להסתיים  צפויה  אסם,  את 

הפעילות המשותפת ל- 40 דונם נוספים, הכוללים גם מבנים קיימים.

בנוסף, האגודה פועלת לקידום פרויקטים במושבים ואף חתמה הסכם עם מושב רם - און להקמת 
מרלו"ג של כ 8,000 מ"ר. 

הצטרפו אלינו להצלחה וצרו קשר לתאום פגישת היכרות. 

דלית 050-7590501 גיל 052-3310903

בשורה לחברי משקארד שהם לקוחות בנק לאומי 
החל מחודש 08/21 לקוחות בנק לאומי יכולים להנפיק 'משקארד בנקאי' ישירות בסניפי לאומי 
יכלו להנפיק עד כה. איך עושים זאת? אומרים לבנקאי/ת  בנוסף למשקארד חוץבנקאי אותו 
קוד שיוך 2018 לקיבוצים או 2017 למושבים. בכך מצטרף בנק לאומי להפועלים, הבינלאומי, 
ויהב. לקוחות הבנקים הללו כמו גם לקוחות הבנקים האחרים, יכולים עדיין, כמובן,  מזרחי, אגוד 
חוץ  או  בנקאיים  ככרטיסים  מונפקים  המועדון  כרטיסי  תזכורת:  חוץבנקאי.  משקארד  להנפיק 
בנקאיים, בהתאם לבחירת הלקוח והבנק בו מתקיים החשבון. ההבדל בין בנקאי לחוץבנקאי הינו 
שבכרטיס בנקאי - כל תנאי הכרטיס מוענקים ומוגדרים ע"י סניף הבנק בו מנוהל החשבון ואילו 
בכרטיס חוץבנקאי הנ"ל נקבע ישירות על ידי חברת האשראי ולכן מסגרת האשראי היא נוספת לזו 
הקיימת בסניף הבנק. כרטיס בנקאי יימסר בסניף ואילו כרטיס חוץבנקאי יגיע עם שליח עד הבית.

"בית בקיבוץ": מתקוונים אליכם 
אגודת "בית בקיבוץ- ניהול פרויקטים והנדסה" התחדשה באתר אינטרנט ובדף פייסבוק. באתר 
סל  האגודה,  מעורבות  בהם  פרויקטים  על  מידע  תמצאו   www.baitbakibutz.co.il שלנו 
השירותים שהאגודה מציעה ונותנת, ופירוט של חברי הצוות המקצועי - המורכב כולו מקיבוצניקים 

- המוביל את הפרויקטים. 

המאפשר  פייסבוק  דף  גם  עלה  בקיבוצים,  מפרויקטים  תמונות  משולבות  בו  החדש,  האתר  לצד 
לעקוב ולהתעדכן בעשייה ובהתקדמות הפרויקטים. מוזמנים להצטרף לדף הפייסבוק שלנו

וניהול של פרויקטים  והנדסה )אגש"ח(, מתמחה בתכנון, מימון  ניהול פרוייקטים   - בית בקיבוץ 
לפיתוח תשתיות ומגורים בקיבוצים בפריסה ארצית כעשור. בית בקיבוץ הינה אגודת בת של משקי 
הקיבוצים - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, וככזאת, הינה בעלת זהות קיבוצית והיכרות מעמיקה 
עם תהליכים קיבוציים פנימיים. היקף הפרויקטים שלנו בשנת 2021 עומד על כ-550 יחידות דיור 

ב- 25 קיבוצים.

מנכ"ל בית בקיבוץ ארז אייזנר מכהן בתפקיד מאז ספטמבר 2020, מוביל תנופת פרויקטים חדשים, 
תוך הצבת סטנדרטים גבוהים, עמידה ביעדים, עם מחויבות למדדי איכות ובקרה מחמירים. לבית 
בקיבוץ מודל עבודה ייחודי המתמקד בשלושה תחומים: ניהול הפרויקט בשקיפות ציבורית, יצירת 
חיץ משפטי וכספי בין הקיבוץ לבין החברים הבונים והקטנת החיכוך בין הקיבוץ לנקלטים, בתקופת 

הקליטה והבניה.

חלק מהפרויקטים המוצגים באתר:

 

ייזום פרויקטים לאגירת אנרגיה בקיבוצים 

אגודת משקי אנרגיה )המשווקת המובילה של חשמל המיוצר מתחנות כח פרטיות לקיבוצים( 
בשטח  חשמל  אגירת  לשילוב  ומותאם  ייחודי  מודל  פיתחו  הקודם(  בשמה  )מי-רם  רם  ומשקי 
חצר הקיבוץ )"אחרי המונה"(, המבטיח לקיבוץ יתרונות כלכליים ותפעוליים תוך שימור איתנות 

מחלק החשמל בישוב. 

החשמל  רשת  בניהול  רבה  דינאמיות  מאפשרת  החשמל  ברשת  אנרגיה  אגירת  נחוץ?  זה  למה 
ברמת הישוב וברמה הארצית, ומאפשרת להתגבר על מגבלת זמני היצור של אנרגיות מתחדשות 

)בשעות שאין שמש(. 

את  ובפרט  גורמים  של  רב  מספר  בחשבון  לקחת  צריכה  אגירה  מערכת  שילוב  על  ההחלטה 
ההשפעה הדרמטית מבחינה תפעולית וכלכלית על פעילות החלוקה ועל פעילות האנרגיה בישוב 

)חלוקת חשמל, יצור, אגירה וצרכנות(. 

המודל שפותח בידי משקי אנרגיה ומשקי רם המשמשת כזרוע הנדסית תכנונית לתחום האגירה 
מאפשר שיתוף פעולה עם יצרן חשמל פרטי באופן שמוסיף ערך משמעותי לפרויקט ולקיבוץ. 

מתווה פרויקט אגירת החשמל עם הקיבוץ נשען על שותפות בין הצדדים. * מציאת פתרונות מימון 
 PV + מיטביים לפרויקט )ללא צורך בהון עצמי מהקיבוץ * תכנון האגירה על בסיס צריכת החשמל
של הקיבוץ. * הקמה ובניה של מערכת האגירה בחצר הקיבוץ )ללא עלות לקיבוץ(. * טיפול בכל 
הנושא הרגולטורי - משפטי והסדרת היתר הקמה והפעלה של המערכת. * מתן שירותים נוספים 

לקיבוץ ולמפעל כגון: גיבוי )איילנדינג(, ייצוב נפילות מתח למפעל ועוד.

החל המימוש ושני פרויקטים של אגירה כבר נמצאים בשלב ביצוע. יותר מעשרים קיבוצים נוספים 
כבר הביעו התעניינות. אנחנו מזמינים את הגורמים המתאימים בקיבוץ לקבוע אתנו פגישה בה נדון 

על הצרכים ונציג אפשרויות מתווה אגירה נכון ומתאים לכם. 

לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם יואב צור 054-4522505 או נעמה זך 050-7500047.

משק-גל: לקוחות 'מקומי' יקבלו החזרים בסך מיליון ש"ח*
חדשות משמחות ללקוחות מקומי שהינם חברי ארגון משקי הקיבוצים: בסוף חודש אוגוסט 2021 
התקבלה החלטה באסיפת המשקים של הארגון )האסיפה הכללית(, לפיה 'מקומי' ייכלל בקבוצת 
הפעילויות של הארגון שעבורן זכאים הלקוחות בפועל אשר עומדים בתנאי ההחלטה לקבל החזר 

כספי בגין עודפי הפעילות של שנת 2020*.

 ₪  1,000,000 עד  של  כולל  בסכום  החזרים  לאשר  השנה  כבר  הוחלט  ההחלטה,  במסגרת 
ללקוחות מקומי, אשר התקשרו בהסכם תקף עם אגודת משק-גל שבשליטת משקי הקיבוצים 

ורכשו שירותים בפועל בשנת 2021.

שירותים  ורכשו  תקף  בהסכם  התקשרו  אשר  הלקוחות  לכל  שוויוני  באופן  יחולקו   ₪  700,000
מחזור  מסך  פרומיל  של  )תשלום   2021 בשנת   - הפיננסי  המסלול   - פלוס'  'מקומי  עבור  בפועל 

הכספים בתקציבים האישיים(.

שירותים  ורכשו  תקף  בהסכם  התקשרו  אשר  הלקוחות  לכל  שוויוני  באופן  יחולקו   ₪  300,000
בפועל עבור 'מקומי קהילתי' - המסלול הקהילתי - בשנת 2021 )990 ₪ לחודש(.

ההחזרים  מחלוקת  ליהנות  והמעוניינים  הזכאות  בתנאי  העומדים  הקיבוצים  משקי  ארגון  חברי 
ולהיכנס ליישום והטמעת מערכת מקומי מוזמנים לפנות אלינו בהקדם - עקב כמות הפניות הגדולה 

- על מנת שיוכלו להיכנס לתור ליישום עוד לפני תום השנה.

oferl@mekome.net ,050-9121900 לפרטים: עפר לין 

* זכאות חברי הארגון לקבלת ההחזרים הינה בהתאם ובכפוף לתנאי החלטת האסיפה הכללית של משקי הקיבוצים 
מיום 25/08/2021. ההחלטה הינה ביחס לעודפי שנת 2020 בלבד.

משקי לי     ינג
לי�ינג שמבי� קיבוצי� ומושבי�
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