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ופלישות,גנבותושרד!הטבעאיתנינאבקוהם

תחתהבודדיםחוותאנשיעצמםמוצאיםכעתאבל

הופךישראלמקרקעימנהלחדש:מסוגמתקפה

מנהלתוהפרקליטותחוק,לפורעיכורחםבעלאותם

לקםכדימתפשרתבלתימשפטיתמערכה

עליהןשמרושניםשבמשךאדמותאותןמהאדמות.

עוינותלידייםייפלושלאהחוואים,

ארליךיפעת
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^^ריכת
שלריקהמים

TS1$$דהוי■TS1$$דהוי־שלטלצדה׳מקורות',

$DN2$■דהוי$DN2$חוות״בריכהשמכריז

הסיפוראתמתמצתתבודדים״,

שהברכהשניםחמשכברכולו.

בנתהמקורותחברתלמים.צמאה

להעבירכריהמדינה,בכספיאותה

מכסתהצפוניבנגבבודדיםלחוות

שחברתאלאיותר.גדולהמים

מתח,קוהמקוםאלחיברהלאהחשמל

ובינתייםהברכה,אתלהפעילניתןשלאכך

בעזרתגידוליהםאתמשקיםבשטחהחקלאים

יומין.עתיקותשיטותושארסכריםמים,בורות

מתבדריםהבוםרייםשאשכולותיהםגפניםסוכתתחת

שעברוהקשייםאתאורןוגלינועםמתאריםהמדברית,ברוח

מראשליתיר.מדרוםהצפוני,בנגבשלהםהחווההקמתמאז

קלים,אינםבארץבודדיםחוואיםשלשהחייםלהםברורהיה

שהביורוקרטיההייסוריםעוצמתאתשיערולאהםאבל

ישראל,שמדינתלעצמםתיארולאגםהםאותם.תאכיל

למהתצאבודדים,חוותבהקמתנלהבענייןשהפגינה

עקירתכביכול,שמטרתו,משפטיצלבמסעכמושנראה

האדמה.פנימעלמחייתןזואחרבזוהללוההתיישבויות

בןנועם,מספרשנים״,שמונהלפנילקרקע״עלינו

לנטוששהחליטמזוגרכשנובמקוםהזכויות״אתמגן.קיבוץ

חוזההיהעודלהםכאן.להתפרנסשהתקשהאחריהחווה,את

לחדשהצלחנולאאנחנואבלישראל,מקרקעימנהלעם

סוגיםארבעיםמגידולבדוחקמתפרנסיםאנחנוהיוםאותו.

ומשווקיםלפורמולותרוקחיםאנושאותםמרפא,צמחישל

טבע.ולחנויותלמטפלים

ועלדונם000,2עלדיברהמקוםשלהרשמי״החוזה

עלרקיושבתהחווהבפועלקוב.אלף11שלמיםמכסת

מאפשרתואינהמאודקטנהשלנוחמיםומכסתדונם,700

שמונהכברהמצומצמות.המרפאצמחיחלקותאתלהגדיל

ולאשהוקצתה,המיםמכסתאתלממשמבקשאנישנים

חקלאותבשבילהמיםאתמבקששאנימכיווןמצליח.

לאהחקלאותמשרדהמקורי,הייעודכמועדם,לעדרולא

הקרקעייעודישונהשלאעדהמכסהאתלהגדילמוכן

המשפטיתביחידהשני,מצדמוסדרת.פרוגרמה׳..עם

לטפללאגורפתהוראהישישראלמקרקעימנהלשל

תקועים.שאנחנו!כךחדשות,בפרוגרמות
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ונחשחווה

יעוראלמדינתאתדוחףמי

חורמהלמלחמתלצאת

שהיאהבודדיםחוותנגד

ברחביהקימהבעצמה

הנגב?

08ארליךיפעת

מינימכלאישורצריךפרוגרמהלהכין״כדי

העתיקות,ורשותצה״להקיימת,הקרןכמוגורמים,

לחוואיאיןעודכלאישורואתנותןלאמהםאחדואף

זמינותאישורלתתשאמורמיקרקע.זמינותאישור

שניםשמונהישראל.מקרקעימנהלשוב,זהקרקע

שלהמשפטיהיועץביידא,אמיראחרירודפיםאנחנו

הזה.האישוראתלנונותןלאוהואבמנהל,דרוםמחוז

לאחרונה,רקאיתנו.להיפגשמוכןהיהלאאפילוהוא

ודרשלנולסייעהחליטמיתרמועצתשראשאחרי

לנוהבטיחהואאותו.לפגושהצלחנוביידא,עםפגישה

עברוכברמאזקרקע.זמינותאישוריהיהשבועשבתוך

הגיע״.טרםוהאישורשבועות,כמה

הבדוויתהאוכלוסייהנדידת

נבלמה

מזרניםאורחים.מזמיןאורןמשפחתשלהסלון

מכניסיםהגדוליםהחלונותהעגולה,הרצפהעלפזורים

הסוכהתחתישוביםאנוזאתובכלהנוף,אתפנימה

הילדיםארבעתהזיעה.אתמייבשתהרוחשםבחוץ,

שניהם.ביןנעוץקראבטיחכשפלחיחפיםמתרוצצים

טמפרטורתאתמעטלהורידהיחידההדרךזוקראבטיח

שמקורובמקום,החשמלזרםהלוהט.בחוםהגוף

מותרותלהפעלתמספיקאינוסולאריים,בפאנלים

שממוקמיםהטבעיים,השירותיםזאתלעומתמזגן.כמו

עולם.מתפיסתחלקאלאאילוץלאהםלבית,מחוץ

מהעלקשלזרותמביךזאתובכלומטופחים,נקייםהם

בהינףמידנעלםשבבית

ניאגרה.

משליךבמיםהמחסור

משפחתשלחייהעל

אחרות.בדרכיםאורן

מיםבורות״שיפצנו

סכרים״,ובנינועתיקים

״היוםהזוג.בנימספרים

קצרנובבוקרבחמש

במיםשהושקתהחיטה,

האוכליהיהזהשאגרנו.

גםלנוישהשנה.שלנו

ועציפריבוסתניירק,גן

החלבמוצריאתזית.

מהעדרמפיקיםאנחנו

הביציםוגםשלנו,הקטן דנהשריתהחוק.אתלפרשהסמכות

שבעצםכךאוכלים,לאאנחנובשרעצמי.מגידולהן

בעצמנו״.מייצריםאנחנושלנוהמזוןרובאת

בזמןכלילונחםמתמאוד,משובשתלחווההדרך

בגללכאלה.חמישהכאןהיוהאחרוןבחורףשיטפונות.

״למרותהשביל.אתלשפץניתןלאהאישורים,היעדר

צריכיםאורןמשפחתבנישהקימו,המדהיםהמפעל

ממשלתית״,תמיכהשוםללאבעצמםהכוללעשות

ומיהיהודיתהסוכנותאישלשעברברוכין,אריקאומר

״ישבנגב.הבודדיםחוותאתבהתנדבותכיוםשמרכז

להעביראפשראבלהבודדים,לחוותשמיועדכסףהמון

שהמנהלשניםכמהוכברתקף,חוזהעםלחוותרקאותו

שקיימותחוות30מתוך24ל־החוזים.אתמחדשלא

חוותשששבעצםכךתקף,חוזהאיןהצפוניבנגב

לכולן.המיועדהתקציבאתמקבלות

שמדוברהואהחוותסיפורבכלשמדהים״מה

מתנכרתהיאוהיוםלכאן,שלחהשהמדינהבאנשים

הייתיאניהאלה?החוותהוקמובכלללמהאליהם.

לספריכולואניהסוכנות,מטעםהאזורמנהלאז

שלאכדישטחלתפוסמאוד:ברורההייתהשהסיבה

שנחשבתאבולגיין,משפחתבדוויות.לידייםייפול

חברון,מאזורנשיםלכאןייבאההבדווים,ביןנחותה

אוכלוסייהשלרציניתהעברהלהתפתחהחלהוכך

הייתההתופעהאתלמנועהדרךהצפוני.לנגבמחברון

הנגב.שלהצפונייםליישוביםחברוןביןחיץהקמת

להתמודדנאלצווהםלשטח,לבדהחוואיםאתשלחו

החוותהאוכלוסייה.נדידתאתבגופםועצרוגנבות,עם

לפתוררצתהלאשהמדינהלבעיותקלכפתרוןהוקמו

מתארתוכניתהיוםערהוכנהלאלצעריבעצמה.

הצפוניות״.לחוותמסודרת

מיטיבהבהכרחהייתהכזומתארשתוכניתולא

חוותכךעליעידוהצפוני;הנגבחוותשלמצבןאת

מערכתבפניהןגםשעומדותהנגב,ברמתהבודדים

כלשםהצפוני,מהאזורבשונהונחושה.דורסנית

הנגבברמתכולל,תכנוןובליאחרבזמןהוקמהחווה

הבודדים.לחוותמסודרתתוכניתמלכתחילהנבנתה

לחיזוקממשלתיפרויקטהושק90ה־שנותבראשית

ולאורךבאזור,והתיירותהחקלאותולעידודהנגב

שלבהקמתןישראלממשלותתמכומאזהדרךכל

בוועדתהתקבלה2002בדצמברלמשלכךהחוות.

תוקףשקיבלההחלטה,והגלילהנגבלפיתוחהשרים

היאיחידים״התיישבותולפיהממשלה,החלטתשל

הנגבלפיתוחהממשלהמדיניותלמימושאמצעי

ובגליל״.בנגבהמדינהקרקעותעלולשמירהוהגליל

מקרקעיומנהלזו,מדיניותלממשהוטלהשריםעל

בודדיםלהתיישבותתוכניתלהכיןהתבקשישראל

האמורית.הארץבהבלי

׳דרךבשםתוכניתהמנהליזםזאתכללאור

ותיירות,חקלאותהמשלבותחוות25להקמתהיין׳,

הסוכנותנגב,רמתהאזוריתהמועצהעםבשיתוף

משפחות24הלאומיים.והגניםהטבעורשותהיהודית

ביורוקרטימסעשלובסופוהמדינה,לקריאתנענו

לאכלכליתהשקעהותוךקשהבעבודההקימו,ארוך

דרךתוכניתאושרה2006במאיהחוות.אתמבוטלת,

זוובמסגרתובנייה,לתכנוןהארציתבמועצההיין

אתולהסדירהקניינילנושאפתרוןלמצואישכינקבע

החוות.שלמעמדן

הוסדר.טרםהחוותומעמדשנים,ששחלפומאז

המקימיםאתותמרצהשעודדההמרינה,מכך:יתרה

ומתייחסתעורףלהםהפנתההקרקע,עללעלות

2007בדצמברחוק.פורעיפולשיםכאלכעתאליהם

בדברהנחיהמזוזמנילממשלההמשפטיהיועץהוציא

בנגב:בודדיםחוותכנגרמשפטייםאמצעיםנקיטת

בשלבשלפיופעולהמתווהעלדוברבנושא״בדיון

׳חבלהמכונהבאזורהאכיפהפעילותתמוקדראשון

תביעותתוגשנההאזרחי,במישורכידוברכןהיין'.

כדלקמן:קבועעדיפותלסדרבהתאםאזרחיות

פולשיםלפינויתביעותלהגשתלפעולישתחילה

לכךובהמשךלהם,שהוקצהלשטחמעברפלשואשר

אותנו?למשוךאפשר״כמהנאות:חוות)בתמונה(,נחימובלאה

אנחנומהבלילה.ישניםאנחנואיךיודעתלאבאמתאני

עובדבושהחשמלנורמלי,ביתלבנותמבקשים?הכולבסך

שתוךאומרתאנישנהכלהסוף?עדנסגרוהחלוןשצריךכמו

צודקת״אנימחדששנהוכלבסדר,יהיהשנתיים־שלוש
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השקמיםבחוותשרוןבשקט.בהלישוןשאפשרהנגבבצפוןהיחידההחווה

מחזיקים־נגדתביעותבכלל,פולשיםלפינויתביעות

ברשות

$TS1$מחזיקיםברשות$TS1$

$DN2$מחזיקיםברשות$DN2$ותביעותפקע,שברשותםהחוזהאשרלשעבר

ללאהקרקעהוקצתהלשמםהשימושייעודילאכיפות

להליכיםהדבריםמטבעהנלוויתההרתעה)...(מכרז.

שיתוףלהשגתלסייעכשלעצמהעשויהפליליים

להבטיחישבמקביל,האזרחי.במישורגםפעולה

שחוזיהןהחוותושלהפנויותהחוותשלבמכרזשיווק

לפעולאבקשישראל.מקרקעימנהלידיעלהסתיימו

בדלעיל״.לאמורבהתאםהאכיפהפעילותלהגברת

אתלחדשבמנהלחדלוהיועץ,הנחייתעםבבד

החוואים.עםהעונתייםהחוזים

זהלצערי,כחוק.שלאבקרקעאוחזיםאנחנו״כרגע

שהחווהקורנמל,ענתבכאבאומרתהמדויק״,המינוח

שדה־בואכה40כבישעלשנה15לפניהוקמהשלה

בוקר.

$TS1$.שדהבוקר$TS1$

$DN2$.שדהבוקר$DN2$2006ב־שנים.חמשכברחוזיםחידשלא״המנהל

הקרקע,החזקתעבורלשלםהאחרונהבפעםהצלחנו

מאזהגשנובפועל.חודשלאעצמושהחוזהלמרות

המסמכיםכלעםהחוזה,אתלחדשבקשהפעמיםכמה

המקוריההוזהלהגיב.טרחולאאפילווהםהרלוונטיים,

וזאתולמגורים,למשקמבניםלהעמידלנואפשרשלנו

שנתייםתוךאמוריםהיינוהמרעה.לחוזהבמקביל

לאאחדאףאבלקבע,בנייתלתכנוןהרשאהלקבל

התוכניות״.אתהגשנושלאכךאותנו,הנחהאויידע

מקנאיםהפקידיםאולי

17להםהיולקרקע,עלוקורנמלודניכשענת

החלבמןחולבות.108מונהשלהםהעדרהיוםעזים.

שמשמשותומשובחות,מגוונותגבינותמייצריםהם

קרונותבתוךבמקום,שהקימוהקטנההמסעדהאת

לחקלאות״,הפקולטהבוגרי״שנינוקסומים.רכבת

במדריכההחקלאותבמשרדעבדהגם״ענתדני.מספר

כמהובמשךגבינות,לייצרלמדתיאניצאן,לגידול

היינוחקלאית.חווהבולהקיםמקוםחיפשנושנים

היהודית,הסוכנותישראל,מקרקעימנהלעםבקשר

קיבלובסוכנותהנגב.רמתומועצתהחקלאותמשרד

בואו׳,׳יאללה,לנואמרומאוד,חמהבצורהאותנו

עםמפהמטהכלפיהקירעלגלגלוהםבסרטיםוכמו

היין׳.׳דרךהכותרת

800לנואישרהלתוכנית.הקבלהועדתאת״עברנו

בתנאימגוריםלבתידונםשניובתוכםלמרעה,דונם

אחרירקלקרקעעלינולחקלאות.דונםושישהנחלה

הלבאנחנו.טיפוסיםכאלההאישורים.כלבידינושהיו

אםומגדל.חומהשלהסגנוןבשבילמדיחלששלי

יאריכוולאעורףלנושיפנושנה15לפנייודעיםהיינו

לקרקע״.עוליםהיינולאהחוזה,אתלנו

להווהשבנוהמפורטתהתוכניתכימספריםהזוגבני

ולוועדההמקומיתלוועדהפעמיםארבעכברהוגשה

ברירה,מחוסר״בינתיים,נידונה.טרםאבלהמחוזית,

ילדיםארבעהכברלנוישבמקום.קרוואניםעודהצבנו

שלושהכעתאחד.בחדרלגוריכוליםלאוהםגדולים,

ביוםאותנומשמשאחרלמגוריםמיועדיםקרוואנים

מיועדוהשלישיללינה,משמשהשניוסלון,כמשרד

הבכור.לבננו

חייםלדרךנחשבותבודדיםחוות״בארץ

המזוןעיקרהעולםברוב״אבלדני,מוסיףייחודית״,

גדולותאושלנו,כמוקטנותפרטיותבחוותמיוצר

אבלזה,אתלהסבירקשהישראל.מדינתכלכמו

חוותשלהרעיוןאתאוהביםלאשהפקידיםנראה

שהביורוקרטיההיאשלנוההרגשהלפעמיםבודדים.

ישלכם׳למהשלהםקנאהמתוךמונעתהאינסופית

שיבוא,שרוצהמיכלאדרבה,אומראניאין?׳.ולי

יהיה״.לווגםקשה,יעבוד

פינוי?בטבנתאתבבמעמירהחוזהחידושאי

שמצבנוכךסילוק,צומעולםקיבלנולא״אנחנו

לקבליכוליםלאאנחנוחוזהכשאיןאבליחסית,טוב

במרכיביעזרהלאוגםהחקלאותממשרדתמיכה

נאלצתהמחלבהי״א(.וגדראבטחה)מצלמותביטחון

אנחנוולכןהבריאות,ממשרדיצרןרישיוןבלילעבוד

רובאתבירידים.להשתתףאוגבינותלייצאיכוליםלא

המנותכלשבהשלנו,במסעדהמוכריםאנחנוהתוצרת

מייצרים״.שאנחנוהגבינותעלמבוססות

קורנמלמשפחתבביתלנושמוגשהכיבודגם

משאיריםהעזיםוהטעמיםויוגורט,גבינותעלמבוסס

אנולהתפקע,ערשבעיםרב.זמןהלשוןעלחותמםאת

חוותאלפעמינוושמיםמהקורנמליםלשלוםנפרדים

השכנה.׳נאות׳

שנים.עשרלפנינחימובולאהגדיהקימו׳נאות׳את

ניר־צבי,למושבעשרבגילמארגנטינהארצהעלהגדי

לחווהיחד.הםומאזהמקום,ילידתלאה,אתהכירשם

רשתשמכרואחריכפר־ריף,ממושבהגיעוהםשלהם

ובהו״ל.בארץמסעדות18של

מספרנורמטיביים״,אנשיםשהיינולומר״אפשר

אבלבחקלאות,התעניינו״תמידמתגלגלת.ב־ר׳גדי

המסעדנות.לתחוםפנינובמשבר,היהשהענףבגלל

ועדתשלאישורשקיבלנואחרילקרקעעלינו

מנהלראשהמנהל.מולחוזהשהתמנוואחריהפרוגרמה

לבקרהגיעאפרתי,יעקבבעצמו,ישראלמקרקעי

בקרוואןמגדליםשאנחנושראהאחריבמקום.אותנו

עודלקרקעלהעלותהורההואילדים,שישהאחד

אין2006מ־אךהחוזה,אתלנוחידשופעמייםקרוואן.

עבריינים״.להיותנאלציםואנחנובתוקףחוזהלנו

ביטוי?ליריבאזהאיו

מים.מכסתהיעדרהיאשלנוהעיקרית״הבעיה

\rrnxלסיי/נרתמו חרמשושיאלדדאריהחסון,ישראל.1

בלתיהןוהמשפטיוציה״הביורוקרטיהחרמש:שירו״כ

זאתלעשותצריכיםהיוהחוות,אתלפנותצריךאםנסבלות.

להחזיקמזמן.לאשרצריכיםהיואותן,להשאירצריךאםמזמן.

כספים,השקיעושם,חייםאנשיםהוגן.m7וההגרילעלאותן

צריךלאבמדבר.ציוניתלנוכחותהיחידהסיכוישזהגםמה

להקל״אפשראבלשרצים,להכשיר
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wvuשלמרדף rrnnuאורןמשפחתהמנהל.שלהמשפטיהיועץאוורי

עדרעבורמיםעלכסףמאורהרבהמוציאיםאנחנו

משלמיםאנחנוניכרהלקעלכיוהכבשים,העזים

000,2בהתחלהלנואישרוביתית.צריכהשלבתעריף

שאזהעדרהגדלתשעםפהבעלהבטחהתוךקוב,

לנוישהיוםהמכסה.גםתגדלגדיות47עלעמד

מאלף,ליותרלהגיערוציםואנחנווכבשים,עזים600

שיגדילוסיכויואיןקוב000,1עודלנודרושיםאבל

עםבתוקףחוזהשאיןזמןכלהמים,מכסתאתלנו

ישהבריאות.ממשרדיצרןאישורגםלנואיןהמנהל.

גבינות,לייצארוציםהיינואםאבלפיקוח,אמנםלנו

בעיה״.הייתהזו

צימריםארבעגםבחווההקימהנחימובמשפחת

ואפילוצימרים,כללהשלנו״הפרוגרמהיפהפיים.

יעסוקשלאשמיהמנהלנציגידיעללנונאמר

אישורלקבליוכללאבתיירות,משמעותיתבצורה

ללאאותםלהקיםנאלצנובפועלהחווה.להפעלת

התיירותלמשרדבקשההגשנורשמיים.אישורים

זכאותקיבלנוובאמתהצימרים,עלמענקלקבלכדי

מפנילנוהעבירולאעצמוהכסףאתאךלמענק,

בתוקף״.חוזהשאין

שליטהתחתועדה

שלהתוצרתמיטבמונחתלפנינוהשולחןעל

תיבוללהישמסחררת.הצפתיתהגבינההנחימובים.

הפה.חללעלכלילשמשתלטעדיןומרקם

הירוקותועיניהלשיחה,מצטרפתהצמהבעלתלאה

לכמהמתמצתתהיאשאותוהכאב,אתמדברות

לאבאמתאניאותנו?למשוךאפשר״כמהמשפטים.

הכולבסךאנחנומהבלילה.ישניםאנחנואיךיודעת

כמועובדבושהחשמלנורמלי,ביתלבנותמבקשים?

אומרתאנישנהכלהסוף?עדנסגרוהחלתשצריך

אנימחדששנהוכלבסדר,יהיהשנתיים־שלוששתוך

בציניות.מחייכתהיאצודקת״,

שמנהלהיין׳ב׳דרךהוותמשבעאחתהיאנאותחוות

הנחייתברוח2009במהלךנגדןהגישישראלמקרקעי

המנהל,סילוק.לצובקשהלממשלה,המשפטיהיועץ

החוותבעליכיכעתטועןהפרויקט,יוזמיביןשהיה

ברחביציבורמקרקעיעלוהשתלטוהחוקאת״הפרו

להםהותרושלאלייעודיםהמקרקעיןהסבתתוךהנגב,

רווחיםהפקתתוךואחרים,מסחרייםייעודיםזהובכלל

מבקשתהמדינהבמשפט״.ולאעושרועשייתנאים

הםבהםמהמקרקעיןהנתבעיםל״סילוקלהביאלפיכך

לנתבעיםשישההסכמיםביטולעללהורותמחזיקים,

הרלוונטי,בשטחמלהימצאלהימנעהמדינה,עם

הנתבעים,הרשאתמכוחבשטחשמצויגורםכללפנות

שמחזיקיםהשטחיםאתלפנותהמרינהאתלהסמיך

הנתבעיםולחייבהמיטלטלין,כלפינויכוללהנתבעים

המשפט״.בהוצאות

מהשבעאחתהיאשלנוהחווהלמהיודעלא"אני

רנדומלי,שזה״ייתכןגדי.אומרסילוק״,צוהוגששנגדן

קיבלנואנחנושהקמנו.הצימריםבגללשזהוייתכן

מהגודלחרגנוולאדונם,עשריםשלשטחעלחוזה

מים,מכסתועודשטחעודשנקבללנוהבטיחוהזה.

שופכיםאנחנוומרגיז.מכעיסהזההמצבקיבלנו.ולא

מוחלט״.ודאותבחוסרוחייםכסףפה

הח״כיםהמחוקקים.אלהחוואיםפנולהםבצר

לסייע,נרתמוחרמשושיאלדדאריהחסון,ישראל

לחוקמם׳תיקוןאתלהעבירהצליחו2010ובמאי

הרשותאתמסמיךהזההתיקוןהנגב.לפיתוחהרשות

להתירבחוות,להכרהמידהואמותכלליםלקבוע

חקלאיותלמטרותבאדמותלהשתמשבהןלמחזיקים

השרלמגורים.לבינוירישויולהעניקותיירותיות,

בין־ועדהלהקיםהוסמךוהגלילהנגבלפיתוח

משרדית

$TS1$ביןמשרדית$TS1$

$DN2$ביןמשרדית$DN2$אילותמליץאשרמקצועיים,גורמיםשל

להמשיךיוכלוומקימיהןבדיעבד,יוסדרוחוות

מכרז.ללאבהןולהחזיק

מתיקוןשנתייםבחלוףאךהוקמה,אכןהוועדה

טרםהיאבה,שהתקיימודיונים15מ־יותרולאחרהחוק

אותה:שמסנדלמישישמתברראחת.חווהולוהסדירה

החוותאתולהסדירלחוואיםלסייעמאודרוצים״רובנו

שלעיכוביםיש״אבלבוועדה,גורםאומרבהקדם״,

עםשנפגשהמשפטיםממשרדמישהוישמשפטנים.

בה״.שולטובעצםהוועדה

מיהו?

לממשלה.המשפטיליועץהמשנהדנה,״שרית

עוצמההרבהלהישגורו.אלכמולרגלאליהעולים

מחליטההיאשריף.שלסוגהיאלה.מלקקיםוכולם

המחמירהבדרךזהאתועושההחוק,אתלפרשאיך

ביותר״.

אותה?מניעמהלמה?

אתמסמנתוהיאבידיים,עוצמההרבהלה״יש

להיותשואפתהיאהמשפטית.במערכתהבאהתפקיד

בדרך.להחליקרוצהולאהמערכת,ראש

גורם,אותומדגישפשוטה״,בסוגיהמדובר״לא

התכנון.בנושאולאחקלאיבשטחהמגוריםלגבי״לא

לאוחלקםתכלת,שכולהטליתלאהםהחוואיםגם

אליהםבאלאאניהרשויות.מוללהתנהליודעים

חלקםאבלמשפטניםלאפלאחים,הםבטענות

כחוק״׳אהשתלטותגד׳פעול״נמשיך

המשפטיליועץהמשנהאתלראייןבקשתנו

במשרדנדחתה.דנה,שריתלממשלה,

בכתב:לפנייתנולענותבחרוהמשפטים

החוקלפרשנותביחסהטענות"לעניין

החתן,מכוחהפועלמנהליגוףבהיותההוועדה,

מחוץלפעולמוסמכתואינהרשאיתאינה

וההנחיותהמחוקק,הכתיבשאותםלגבולות

הוראותאתתואמותלוועדהשניתנוהמשפטיות

שלסמכותההיקףכילצייןלמותרהחוק.

החקיקההליךכדיתוךגםהיטבהובהרהוועדה

כןועלהכנסת,שלהכלכלהועדתדיוניבמסגרת

ביפרשנותמדוברלפיההטענהבעינינותמוהה

המשפטים.משרדמצדמגמתית׳

התביעותניהולאודותהטענות"לעניין

שלטוןלאכיפתבתביעותיהפועלתהמדינה

הצדקלכלליובהתאםשוויוניבאופןהחוק

ולפעוללהמשיךהמדינהבכוונתהחלוקתי.

כחוק,שלאמדינהמקרקעיעלהשתלטותנגד

הקרקעמשאבעלולשמירההחוקלאכיפת

החוקהפרותנוכחלכליה.החשוףהמוגבל

תוךהקמתןהשניםלאורךבחוותשנעשו

למטרותבהןשימושמדינה,לאדמותפלישה

שלהחקלאילייעודםבניגודומסחרמגורים

ראוייםשימושדמיתשלוםאיהמקרקעין,

תכנוניתוהסדרהחוזיתהתקשרותוהיעדר

לממשלההמשפטיהיועץהורהההקמהשל

באמצעותהיתרביןהאכיפה,הליכיקידוםעל

חלקנגדידלסילוקאזרחיותתביעותהגשת

מקרקעימנהלהגישזובמסגרתהחוות.מבעלי

כמהדרום,מחוזפרקליטותבאמצעותישראל,

חקיקתועםבודדים.חוותמפעילינגדתביעות

המשפטיםבמשרדנבחנהמס׳תיקוןשל

וטריאשקלאולאחרההליכים,ניהולשאלת

שאינןחוותנגדבתביעותלהמשיךהוחלט

ניתןלאואשרהמחוקק,שקבעבתנאיםעומדות

החוק.הוראותפיעלבהןההחזקהאתלהכשיר

שמאזהתקופהבמשךכיזהבהקשר"נציין

למועדשנכוןאףועללתוקף,החוקשלכניסתו

המלצההגישהטרםהוועדהאלהשורותכתיבת

שיקולהפרקליטותמפעילהאחת,חווהלגביולו

וניחתחדשותתביעותלהגשתהנוגעבכלדעת

המדינההסכימהלמשלכךקיימות.תביעות

נמצאאשרחוותנגדשהוגשותביעותלהשהות

וקיימתהוועדהסמכותבתחוםמצויעניינןכי

כייצויןעודידה.עלשיוסדרוחוקיתאפשרות

המשנהפנתההוועדה,בעבודתההשתהותנוכח

ליו״רסוןאוריתהגב׳)אזרחי(המדינהלפרקליט

מצדההתשובותמתןאתלזרזבבקשההוועדה

אליה.שהוגשולבקשות

ביתבפנינידונושהוגשו,מהתביעות"חלק

כניסתולאוראשרבבאר־שבע,השלוםמשפט

החוותשלעניינןכיהחליטהתיקוןשללתוקף

הבין־הוועדהבפניובראשונהבראשיידון

משרדית

$TS1$הביןמשרדית$TS1$

$DN2$הביןמשרדית$DN2$לביתרמקוםיהיהמכןלאחרורק

עלהורהולכןהמדינה,שהגישההתביעות

המדינהשהגישהבערעורהתביעות.מחיקת

אתהמחוזיהמשפטביתביטלההחלטה,על

בהןהדיוןכיקבעאולםהתביעות,מחיקת

הוועדהבפניהמנהליההליךלמיצויעדיעוכב

המדינההגישהזוהחלטהעלהבין־משרדית;

העליון,המשפטלביתערעוררשותבקשת

נידונה".טרםאשר

וזנחה.שלווההמדינה

ברוכיןאריק
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בחוזה.שנכתבממהבהרבהגדולשטחעלהשתלטו

המוגדרתהקרקעביןהתאמהחוסרשלמצביםגםיש

מהלפיבפועל.החווההוקמהשבוהמקוםלביןבחוזה,

חוותששמקסימוםתאשרהוועדהכרגעמבין,שאני

התחלנולאעודיותרהצפוניותהחוותעלהיין׳.מ׳דרך

ותיקיםשהםאנשיםשםישעליהן.לבילבילדון.

בנגבאבלבשטח,שניםעשרותכברונמצאיםמאוד

קשהויהיההחוות,אתשמאגדתתוכניתאיןהצפוני

הקימוכינורמלי,לאמשהופהישאותן.להסדירמאוד

עשושהםנכוןהמדינה.בשליחותהאלההחוותאת

אתלתקןדרךלמצואצריךאבלבדרך,טעויותגם

החוות״.כלאתולהסדירהטעויות

ומעכבתמכוונתיד

אתשנים15כברשמייצגמישרגא,אליעדעו״ד

עלקשותבמיליםחוסךלאהיין',׳דרךשלהחוות

בכלשולטהזההמשרדאיך״מדהיםהמשפטים.משרד

סמכותדיןפיעלקיבלההוועדהבוועדה.התהליכים

פיעלמתנהלתהיאלמעשהאךהחוות,אתלהסדיר

בחוטים״.המושכת

רנה?שריתשלהמניעמדו

לאאנימשלו.אג׳נדהישאהדלכלמושג.לי״אין

המניעיםהאםלדעתיכוללאואניולב,כליותחוקר

פוסט־ציונייםאידיאולוגיים,פוליטיים,הםשלה

שישהיאשלנוהתחושהמקרה,בכלמשפטיים.או

אתלעקרכדיהכולושעושיםמטורפת,סחבתפה

כברשעברהחוקהחוות.אתלהסדירשנועדהמהלך

אתלסייםחודשים18לוועדהקצבשנתיים,לפני

רקלאזהבעיניירגליים.מושכתהיאאבלעבודתה,

עבודתאתשמעכבתמכוונתידכאןישיעילות.חוסר

להחלטתובניגודגםהיאהזאתהסחבתהוועדה.

עלשמופקדוהגליל,הנגבלפיתוחהשרשלורצונו

לסייםמאודרוצההיהשהשרחושבאניהחוק.יישום

התהליך.אתכבר

אחדמצדמשקיעהשהמדינהמוזרמאודנראה״לי

שעוברתאבתוכניתלייצרכדישקליםאלפימאות

עםבאיםופתאוםובנייה,לתכנוןהארציתהמועצהאת

הקנייני״.בפןבעיהשישהזה,המוטרףהרעיון

התיקוןשלמרותכךעלבוערתשרגאשלחמתו

החוותהסדרתאתובוחנתיושבתשוועדהואףבחוק,

משפטית.בהןלהיאבקהפרקליטותממשיכהכולן,

שלאורקבעהסילוקבקשתהוגשהשאליוהמשפטבית

שהוגשוהתביעותאתלמחוקישהחדשיםהנתונים

אבלבהסדרתן,לדוןלוועדהולאפשרהחוותשבעכנגד

הגיש201ביולילוותר.לאהחליטבפרקליטותמישהו

המחוזיהמשפטלביתערעורישראלמקרקעימנהל

למחוקהשלוםמשפטביתהחלטתכנגדבבאר־שבע

הערכאההחלטתאתחיזקדווקאהמחוזיהתביעות.את

הוועדהשלעבודתהלסיוםעדכיוקבעהנמוכה,

במשרדהחוות.כנגדההליכיםכלאתלהקפיאיש

הגישהפרקליטותבהוראתנואש;אמרולאהמשפטים

העליון,המשפטלביתערעוררשותבקשתהמנהל

2013בינואריתקייםבהוהדיון

רציונלית״,לאהיאהפרקליטותשל״ההתנהלות

שלתפיסהמתוךפועלים״הםשרגא.עו״דאומר

ועדה,והוקמהחוקחוקקהריההר׳.אתהדין׳ייקוב

לכםאצהמההסילוק?תביעותאתלהמשיךלמהאז

מוטרפתהתנהלותזוולהרוס?פינויצווילהוציאהדרך

התחושהאותנומלווההדרךכללאורךראויה.ולא

אפשרהחוות.עלמלחמההכריזהשהפרקליטות

המשפט,בביתהפרקליטיםשלמהאמירותזאתללמוד

כלפיחשיםשהםהבוזאתלהסתירכללמנסיםשלא

שההליךואומריםהמשפטבביתעומדיםהםהמחוקק.

החוות׳״.את׳להלביןנועדהחקיקתי

החקלאיםנגדלבןספר

בהליכיםלהמשיךהפרקליטותשלהחלטתה

הח״כים,אתלהרגיזהצליחההחוותכנגדהמשפטיים

שהתקייםבדיוןעוקפת־כנסת.ממדיניותחלקבהשרואים

חסוןישראלהיו״רשאלהכלכלהבוועדת0122ביוני

כל״למההמשפטים:משרדנציגצבי,אריאלעו״דאת

לסוףלחכותולאהתביעותבהמשךלטפללכםבערכך

כתביעה?״לגלגליאושרשלאומההוועדה,

השתנו״.המשחקשכלליברור״הלואאלדד:אריה

להבין,רוצהאניזהאתלמה?למה.״תגידחסון:

להמשיךשלךהסמכותעלהזאת.הנקודהאתרק

פה׳אנילהבהירשלךהיכולתעלדיון.איןתביעה,

החלטהקיבלתםלמהליתסבירדיון.איןגםהאדון׳

׳הלבנה׳לוקראתםההסדרה.לתהליךלהמתיןלא

והמשכתםמביעות״.

לזה״.להתייחסרוצהלא"אניצבי:

אזלהתייחס,רוצהלאאתהמבקש.״אניחסון:

שאמר״.מישיתייחס

רובלא,ומהלנובערמהיודעלא״...אניצבי:

לאאניבודדים,חוותשלבנושאמשקיעשאניהזמן

דווקאאלאתביעות,מדיניותשלבנושאמשקיע

ויושבת־ההסדרהשלובהיבטהוועדהשלבעבודה

ראש

$TS1$ויושבתראש$TS1$

$DN2$ויושבתראש$DN2$שוםלנובערלאזה.אתלאשרתוכלהוועדה

שהתנהלו.תביעותהיושהתנהלו,תיקיםהיודבר.

מולאלהוועדה,שלהסמכויותמולאלאותןבדקנו

לאהןשהחוותלהביןגםצריךעשתה.שהוועדהמה

מדרגים".ישאחת,מקשה

עםנפגשובכנסת,ונשניםחוזריםדיוניםלצד

וחסון.חרמשהח״כיםאוגוסטבתחילתצביאריאל

״ניסינוחרמש.אומרכלום״,קידמהלאהזו״הפגישה

מיםשלהקצאהלאפשרהמשפטיםמשרדאתלשכנע

תעבורנהשהןעדזמני,באופןלהוותביטחוןומרכיבי

כךכלהיושקיבלנוהתשובותההסדרה.הליךאת

להביןהצלחתילאשפשוטומסורבלותפילוסופיות

בלתיהןהללווהמשפטיזציההביורוקרטיהאותן.

לעשותצריכיםהיוהחוות,אתלפנותצריךאםנסבלות.

לאשרצריכיםהיואותן,להשאירצריךאםמזמן.זאת

חייםאנשיםהוגן.לאזההגרילעלאותןלהחזיקמזמן.

היחידהסיכוישזהגםמהכספים,השקיעואנשיםשם,

שאףבמקוםשםחייםהםהזה.במדברציוניתלנוכחות

להכשירצריךלאבו.לגורמסכיםהיהלאאחראחד

מקלה.מדינותלהפעילאפשראבלשרצים,

ברורועכשיויאושרו,החוותשרובחשבו״בהתחלה

עדמחדשהחוקאתנחוקקנוותר.לאאנחנואבלשלא.

לבן׳׳ספרכתבהדנהשריתלצערי,יוסדרו.שהחוות

בקרקעותשקשורדברבכלבארץ.החקלאיםכנגד

כשודדיהחקלאיםאתרואההיאנגד.היאלחקלאות,

שלה״.העולםתפיסתזאתקרקעות.

המנהלאתשואלבכללמי

ליברמן,בנציישראל,מקרקעימנהללראשהפנינו

מתעקשתשבראשותוהמערכתמדועהשאלהאת

תשובתוהסילוק.הליכיהקפאתכנגדלערער

אלאלעליון,הערעוראתהגישהמנהל״לאמפתיעה:

טוען.הואהפרקליטות״,

הערעור.בקשתעלחתוםהמנהלאגל

ערעורלהגישהאםאותישואלתלא״הפרקליטות

לא״.או

אותך?לשאולגליגשמוערעורמגישההיא

אתשאומרמיאבלדעתי,אתלהביעיכולאני״כן.

הפרקליטות״.זוהאחרונההמילה

גפהריהזה?הערעוראתלעצורממכותאיןולך

הליביאתלהקפיאשישקבעובמהוזיוגםבשלום

הסילוק.

המפתחותאתלהחזיריכולאניסמכות.לי״אין

המפתחותאתלהחזיראפשראיאבלהביתה,וללכת

הקשותלתחושותמודעאניתראי,דבר.כלעל

העיכוביםבגללהחוותמפעיליבקרבשמקננות

במרץפועלאניהמנהלוכראשמעמדן,בהסדרת

בחוותרואהאנילנושא.וחוקיראויפתרוןלהביא

המדינהקרקעותלשימורשתרםחשובמפעלהבודדים

בנגבבדוויתהשתלטותהצפוני.לנגבמחברוןעוברים

ליברמןסמכות.ליאיןשרגאמטורפת.סחבתשלוםלפטול.מחויבחש

שרגא:אליעדעו״ד

הפרקליטותשל״ההתנהלות

הרירציונלית.M7היא

אזועדה,והוקמהחוקחוקק

תביעותאתלהמשיךלמה

הדלכםאצהמההסילוק?

ולהרוס?פינויצווילהוציא

שהפרקליטותהיאהתחושה

החוות.עלמלחמההכריזה

כללמנסיםלאהפרקליטים

חשיםשהםהבוזאתלהסתיר

המחוקק״כלפי
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מיושבים.בלתיבאזוריםההתיישבותלפיתוחוסייע

הממשלהובמשרדיבמנהלהמקצועאנשיעםיחד

הקיימותההחלטותליישוםפועלאניהרלוונטיים,

האפשרי״.בהקדםהבעיהאתלפתורכדי

הואהבודדיםחוותהסדרתנושאעלשממונהמי

גםהמכהןשלום,סילבןוהגלילהנגבלפיתוחהשר

עלשלוםהטיללאחרונההממשלה.לראשכמשנה

אתלפתורכדידרךכללמצואולרשטייןפינחסיועצו

להסדירהיוםכברניתןהשרלדבריהחוות.בעיית

לאכדילכךהאישוריםעלמלחתוםנמנעהואאךמהן,

האחרות.החוותכלשלבהסדרתןלפגוע

ואומרהבודדים,בחוותמלאהתמיכהמביעשלום

בנגב,התיישבותי־ציוניממפעלחלקבהןרואההואכי

מיישמתזו״התיישבותהלאום.קרקעלשימורהחיוני

במהלךלצערי,הארץ.יישובמצוותאתלמעשההלכה

הראויההרשמיתלהסדרהזכולאהבודדיםחוותהשנים

המצב.אתלתקןמנתעלעכשיופועליםואנווהנכונה,

למעלההבאתשליערהצבתילתפקידכניסתיעם

ומתיישביולגליל,לנגבנוספיםמתיישביםמיליוןמחצי

אניזה.חזוןלמימושמהדרךחלקהנםהבודדיםחוות

לפעולואמשיךהחוות,למעןלפעולמחויבעצמירואה

ובגליל״.בנגבההתיישבותועיבויהנושאהסדרתלמען

הנגב,צפוןשלבחוותכללדנהלאהוועדהכהעד

אחתחווהיששםאבלשרגא,לאליעדאומרתאני

שקמים,חוותלהקוראיםבשקט.לישוןאפשרשבה

החוזהאתחידשולההאחרות,החוותמכלובשונה

יודעים״אנחנושרגא,אומרהפלא?״״מה2010ביוני

שלבפרשהשהסתבךמישרון.אריקהתנהלאיךהיטב

תהיהלאבנגבשחווהמצפהאתשלם,יווניבאישליטה

שמנהלהתעקשתמידשרוןעליו.קטןזהבשליטתו?

גםהשוניםמשרדיובאחריותיהיהישראלמקרקעי

היההזההבייביתמירהתמ״ת.כשרגםחקלאות,כשר

להעניקיודעהבייביהבייבי,עליפהששומרומיאיתו.

חזרה״.לו

מיליברמן,בנצישלבידייםנמצאהבייביהיוםאבל

התיישבות.עירורעמשמזוהה

אחרמצדיקלהבדילשליברמן,מקווה״אני

בפרשתנקשרששמואפרתי,לשעברהמנהלראש

הממשלותהממלכה.ולטובתביושרפועלהולילנד

הןשהחוותפעמיםהרבהכךכלהחליטוהשונות

התיירות,שמשרדלהיותיכוללאהמדינה.לטובת

לאיכותוהמשרדהביטחון,ומשרדהחקלאות,ומשרד

ימליצוכולםוקק״להיהודיתוהסוכנותהסביבה,

יחשובמישהוהמשפטיםבמשרדורקויעודדו,ויממנו

הממלכהשלהחוכמההמהלך.כלאתויתקעאחרת

אחד״.משרדבידינמצאתלא

dyokanלתגובות: makorrishon.co.il
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