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  חסו ישראל הכנסת חבר
  

 של, 2009
ע"התש, )4' מס תיקו (הנגב לפיתוח הרשות חוק יישו�): מהיר דיו (היו�
לסדר הצעה. 2
  אלדד אריה הכנסת חבר

  
  
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

הצגת הסטטוס , דיו� מהיר: היו��על סדר. הכלכלהאני מבקש לפתוח את ישיבת ועדת . בוקר טוב
, בבקשה, אדוה. כשרת חוות הבודדי�הלא� הגענו שנתיי� אחרי שחוקקנו את החוק שאפשר את תהלי* 

  . הבימה של*
  

  :רבינובי' אשל אדוה
  

בוועדה . משרדית שהוקמה בעקבות החוק�אני עומדת בראש הוועדה הבי�. בוקר טוב לכול�
הגברת רותי , נציגת משרד החקלאות –משתתפי� נציגי� של כמה משרדי� שג� הוגדרו במסגרת החוק 

ונציג משרד ; אושראבישי בר , נציג משרד התיירות; מנח� זולוצקי, להגנת הסביבהנציג המשרד ; פרו�
  . אריאל צבי שיושב פה לידי, המשפטי�
  

בתחילת דרכה היא למדה את . התחילה את עבודתה בקצב נמר' לפני למעלה משנה וחציהוועדה 
 חלק מהזמ� הוקדש ג� ללמידת הנושא –לא כל חברי הוועדה טיפלו בנושא החוות הסוגיות של החוות כי 

במסגרת . נעשו ג� שימועי� של גופי� שוני� שטיפלו ומטפלי� בחוות הבודדי�במסגרת הוועדה . בשטח
  .מקרוב את הסוגיות שעומדות לפנינוסיירנו והבנו , הסיור בשטח נפגשנו ג� ע� בעלי חוות

  
וג� " דר* היי�" ג� חוות –עובדי� בקשר ישיר ע� נציגי� מטע� החוות במש* כל הזמ� הזה אנחנו 

  . החוות האחרות, הצפוניותהחוות 
  

את אמות המידה שלפיה� אנחנו נדרשי� להסתכל על , בי� היתר, במסגרת העבודה הגדרנו
 והתחלנו בתהלי*, הולכת להתנהל הוועדהאי* , הגדרנו מה� המהלכי� שאנחנו רוצי� לקיי�, החומרי�

וג� בקיו� הליכי� מול ג� מתיקו( ע� משרדי ממשלה שוני� , מבעלי החוותשבו אספנו נתוני� ג� 
לעמוד על חלק  כדי –ג� מינהל מקרקעי ישראל וג� לשכת התכנו�  –משרדי� שעוסקי� בנושא כל השני� 

  .מהקריטריוני� שנדרשנו במסגרת החוק
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

 ע� הוועדה כדי לעשות חיתו* הנגב והגליל קיי� דיוני�השר לנושא . שאלת ביניי� קצרה, אדוה
  ?מצב

  
  :רבינובי' אשל אדוה

  
  .לית ולשר"הצגתי סטטוס למנכקיי� מספר מפגשי� אתי שבה� , לא קיי� דיוני� ע� הוועדה

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?כמה פעמי�
  

  :רבינובי' אשל אדוה
  

  . לא זוכרת להגיד עכשיו
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?חמש? עשרה�שבע? פע�
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  :רבינובי' אשל האדו

  
מורכבות הנושא ככל , את הנושאאני חייבת להגיד כמי שלא הכירה . פעמי� בודדות, לא

תחלנו לדו� והיו� אנחנו נמצאי� בשלב שבו לאחר שה, מחדש בעומק רבשהתקדמנו נפערה לפניי כל פע� 
ומעלי� דילמות שאנחנו מתמודדי� את�  התגלו כל מיני פערי� שמקשי� עלינו את המש* העבודה בתיקי�

בעיקר נמצאי� יו� וה, בחלק שיתפנו את לשכת התכנו�. גורמי� אחרי�במסגרת הוועדה אבל משתפי� ג� 
  . הבעיותמול מינהל מקרקעי ישראל לחלק מפתרו� 

  
 לשנס מותניי� ולראות אי* כדיברורה לנו המשימה ואני חושבת שחברי הוועדה נמצאי� ש� 

  . את המקסימו� כדי לתת את ההמלצותאנחנו יכולי� כמיטב יכולתנו לעשות 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ? איפה הפער הכי גדול
  

  :אלדד אריה
  

  . זה הפער, ברורהא� אחרי שנתיי� הבעיה מתחילה להיות . אגיד ל* איפה הפער
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . שהו אופרטיביבואי ניכנס למ, אדוה
  

  :רבינובי' אשל אדוה
  

והפערי� שמתגלי� בי� תיק , כל מקרה שונה ממקרה אחר, לציי� שככל שאנחנו דני�אני חייבת 
אני לא חושבת שהשיפוט הזה הוא ראוי . תיק אתה רואה את הפערי��� בתיקכשדני, לתיק למול הקביעות

  . לוועדה שעושה את עבודתה
  

  :אלדד אריה
  

פי הכללי� �מקרקעי ישראל ממשי* להתנהל עלמינהל , בשנתיי� האלה שעברו, הא� בינתיי�
החוק שנחקק והוועדה שעובדת לא משפיעי� על דפוסי ? דרכי התנהגות קודמותפי �על, הקודמי�

  ?ההתנהגות של הרשויות
  

  :רבינובי' אשל אדוה
  

  .הוא יענה, נמצא פה נציג מינהל מקרקעי ישראל
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

עזבי רגע . רק את�זה . בבקשה מה הדרישה שלכ� מגור� שלטוני אחראת� צריכי� להגיד לנו , לא
  . לזרוק אותי למינהל מקרקעי ישראל זה פשוט. את מינהל מקרקעי ישראל

  
 התהלי* הגור� הזה אמור היה לדאוג שבמהל* כל. פי החוק הזה אמור היה לרכז�שעליש פה גור� 

אחרת בשביל מה נבנה ? אחרת בשביל מה יש את זה, ע� משרדי הממשלההדברי� יפעלו בצורה מתואמת 
  ?הא� יש פה מישהו? מי נמצא פה מפרקליטות מחוז מרכז? המנגנו� הזה

  
  :בר איתי

  
  . לא מרכז. דרו�

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?מה תפקידו של אדוני
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  :בר איתי
  

  . אזרחי, פרקליט מחוז דרו�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

של לפי הפרוטוקול ? ירה אלא הלבינהלא הסד? המשפט שהכנסת הלבינה�זה אתה שהצהרת בבית
  .  לא הסדירה–המשפט אתה קבעת שהכנסת הלבינה �בית

  
  :בר איתי

  
  .אני לא זוכר כרגע

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ? ל* מה שנאמר תוכל להסביר לנווא� אני אראה ,  לא זוכראתה
  

  :בר איתי
  

   .שאפשר לבקש תיקו� פרוטוקוליש הרבה מקרי� 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

מה , ולשאלה של חבר הכנסת אלדד, איפה הפערי�, בבקשה מה קורה כרגעתסבירי לנו , אדוה
שנמצאות אני רוצה ג� לקבל תשובה מדוע חוות . בכל התהלי*קורה ע� ההתנהלות של משרדי הממשלה 

  . הוגשו נגד� תביעות, כרגע בתהלי* הסדרה
  

  :קריאה
  

  . זה אני אומר עוד מעט
  

  :חסו� אלישר ר"היו
  

  .בשמחה, את תאמרי
  

  :רבינובי' אשל אדוה
  

  . זה לא מתפקיד הוועדהאני לא אתייחס לזה כי 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

מוכרחה להיות לכ� . אדוה, זה פשוט לא יכול להיות שלא. להיות שלאלא יכול , אני אומר ל*
  ?אז מה עשינו, � לכ� אמירהאיא� . אמירה למשרדי הממשלה השוני�

  
 –לא הלבנה אלא הסדרה , הסדרה כשהיתה בעיה של –אמורה היתה לקחת נושא הוועדה הזאת 
  . נקלעו לבעיה כיצד להסדיר וניסו לתת כלי�שרשויות ממשלתיות 

  
בערבית אומרי� שכל תרנגול על ערימת  � באותו זמ� , * שאת� מנסי� ליצור הסדרהו* התהליבת
כולל , ויודע לחלק ציוני�, את המדיניות שהוא תופס לעצמו  וכל אחד פה מתנהל כפי–הוא גבר הזבל שלו 
  . באמת אני לא מבי�. אני לא מבי� מה התפקיד שלכ�אז , כולל לחברי הכנסת שיושבי� פה, למשכ� הזה
  

  :אלדד אריה
  

  . ולא הגשת�, עברו הרבה יותר מזה. להגיש משהו חודש 18תפקיד� היה תו* , בי� השאר
  

  :רבינובי' אשל אדוה
  

  .לה לתת הנחיות מהסוג הזהאנחנו לא ועדה שיכו,  הפרקליטות לא כפופה לנו–אני חייבת לציי� 
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . תגידו את עמדתכ�, הנחיותלא צרי* 
  

  :רבינובי' אשל אדוה
  

  � �  �ולא במצב , התיקי� עצמ�כלפי , אנחנו נדרשנו להסדרה של התיקי�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

 �תגידו? לפרקליטות המדינהיש למשרד שלכ� מה להגיד , אי� ונתבעי�אבל בזמ� הזה אנשי� נקר
  .את� צודקי�

  
  :רבינובי' אשל אדוה

  
  ?למשרד או לוועדה

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .את הטיפול בעניי� הזהובטח לוועדה שמרכזת . למשרד
  

  :רבינובי' אשל אדוה
  

המשפטיי�  ככל שאני מבינה את רוח החוק וככל שהיועצי� –זה לא מסמכותה , לגבי הוועדה
  . גבולות עבודת הוועדהאו מגדירי� לה� את , שעובדי� אתנו תוחמי�

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . השרלית וג� "ביקשתי שיהיו פה ג� המנכ, אדוה
  

  :ורו� לאה
  

  . ראש�אדוני היושב, לאר'� ה� בחו'
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

 וא� – אומר פה אני רוצה שיהיה ברור שכל מה שאני. את השר, שיהיה ברור. את השר, מבחינתי
למה אני לא מבי� .  אני רוצה להבי�–והשר יהיה פה , דיו� כשהשר יהיה פהיהיה צור* אנחנו נקיי� עוד 

  . אנחנו מייצרי� מי� ראש קט� שמעבירי� אותו דר* קו( של מחט בלי לשפש( את האוזניי�
  

אדוני , ביר ליאז אולי תס. את� יודעי� מה הבית הזה אמר. ע� החוותאת� יודעי� מה קורה 
  .קביעתו של הבית הזהלמה החלטת לא לקבל את , הפרקליט
  

  :צבי אריאל
  

  . ברשות* אדוני, אני אנסה להסביר
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . שיסביר, מי מכ� שיכול להסביר. להסבירתנסה אתה 
  

  :בר איתי
  

  .אבל בוא תסביר, אישית שלי כמוב�לא , זוהי החלטה מערכתית
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  :צבי אריאל
  

פועלת במסגרת הוועדה . אני אדבר על הוועדה וג� על עניי� התביעות, אני ממשרד המשפטי�
ה האווירה זו ג� הית, כמו שאנחנו הבנו אותה �הסמכות שניתנה לה בחוק . הסמכויות שניתנו לה בחוק

ועדות לקבל בקשות מו,  היתה שהוועדה תפעל לרכז את כל המידע–שאני זוכר כשחוקקו את החוק הזה 
לא יכולה להגיד משהו אחר למשרדי� היא , אי� לה סמכויות בתחומי� של משרדי� אחרי�. ולהסדיר אות�

  . שבתחו� הסמכות שלה�אחרי� או לגבי ההתנהלות 
  

פה לתיקי� ספציפיי� או לדברי� שעומדי� כרגע תלויי�  אני לא אכנס –לגבי מדיניות התביעות 
  .המשפט�ועומדי� בבית

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . מדיניות. מדיניות
  

  :צבי אריאל
  

לרו' וקצת ואחרי שהוועדה התחילה , כאשר הוקמה הוועדה. התביעהאני אדבר על מדיניות 
משרד המשפטי� אי* להמשי* את מדיניות התביעות מול העבודה של דקנו ע� ב, גיבשה את התמונה

  . הוועדה
  

כל  בדקנו את הנסיבות ואת – כל מקרה ומקרה לגופו �אחרי שעברנו על התביעות שהוגשו 
היתה שאפשר להמשי* בתביעות במקרי� המסקנה שהגענו אליה לגבי המדיניות . המאפייני� של כל מקרה

  . בה� ולאשר אות�חו' לסמכותה או שהיא לא אמורה לדו�  או שה� מ–שבה� בכל מקרה הוועדה 
  

  :אלדד אריה
  

  ?החוק הזהג� א� ה� סותרי� את רוח 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . לפני הוועדה אתה כבר יודע מה מסקנותיה עוד–תסביר לי   
  

  :צבי אריאל
  

  . לא אמרתי מה מסקנותיה
  

  :ורו� לאה
  

על , באישור השר, לרשות מקרקעי ישראלהוועדה מתבקשת להמלי' , לחוק) 8(בפסקה , 3בסעי( 
מקרקעי� וכמה הא� אפשר לשמוע כמה המלצות כאלה ניתנו בהקצאות של . הקצאות של מקרקעי�

  ?הכנסתמקרקעי� הוקצו עד כה בהתא� לחוק שקיבלה 
  

  :צבי אריאל
  

הוא מדבר על משהו , את תשומת הלבהסעי( שאליו את מפנה . אתייחס לשאלה של מנהלת הוועדה
  . השני של עבודת הוועדההוא השלב . ותימדבר על תיקו� החוק המההוא , אחר

  
  :ורו� לאה

  
  .נכו�

  
  :צבי אריאל

  
כרגע הוועדה מתמקדת בנושא הזה כי זה , בהוראת המעברהשלב הראשו� של עבודת הוועדה מצוי 

ההמלצות , קוד� כול, לכ�. זה סעי( הוראת המעבר, ק� של החוק המת5זה סעי( , כרגע נמצא על השולח�
  . מיזמי� עתידיי�מדברת עליה� כרגע אלה המלצות לגבי מיזמי� קיימי� ולא לגבי שהוועדה 
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באי� להחלי( את שיקול הדעת של לא , משרד המשפטי�,  הפרקליטות–דיניות התביעות לגבי מ
לא , גביה� יש חוזהסמכות הוועדה מתייחסת למקרקעי� של. סמכות הוועדה נקבעה בחוקאבל , הוועדה
  . אחרי�לא לגבי דברי� , הוועדה ג� בוחנת את ההיתכנות התכנונית. מקרקעי� אחרי�לגבי 

  
,  מקרי� של פלישות מחו' לחוזה–נו בדקנו את המקרה ואנח –במקרה של פלישות , ממילא  

והדברי� האלה ג� נאמרו במסגרת , אות�היא לא יכולה לאשר , הוועדה ג� לא אמורה לאשר אות�
  . הדיוני� בכנסת

  
  :ורו� לאה

  
  .הוראת מעבר

  
  :צבי אריאל

  
נאמר שיהיו מקרי� , על החוקבדיו� האחרו� שהתקיי� ממש בהצבעות האחרונות , א� אדוני זוכר

  . חו' לסמכות הוועדהאו יהיו שטחי� שה� מחו' לחוזה ומ
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . בדיו� בכנסת נאמר שהוועדה תוכל להמלי' להרחיב ג� את שטח החוזה של המינהל
  

  :צבי אריאל
  

  . אדוני, זה לא מה שנאמר
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ? לא
  

  :צבי אריאל
  

  . אדוני, לא
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?רוצה את הציטוטאתה 
  

  :צבי אריאל
  

  . אני בדקתי אותו, אדוני, הפרוטוקול מונח לפניי. אני בדקתי את הפרוטוקולי�
  

  :קריאה
  

  .זה לא מופיע בחוק
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?נכו�, על המדיניותעכשיו נכנסי� לדיו� . תודה רבה,  אוקיי. נתיהב. מופיע בחוקלא , אה
  

  :ורו� לאה
  

  . בעתיד אלא ג� לגבי הסעי( של הוראות המעברא רק לגבי הסעי( ל
  

  :צבי אריאל
  

מה שנאמר . בואו נהיה מדויקי�, דברי� בפרוטוקול הבוקרג� בדקתי את ה, נכחתי בדיו� אזאני 
לפי הכללי� הנוהגי� יהיה נית� להקצות אות� ,  יכול להיות שקרקעות מחו' לסמכות של הוועדה–ג� אז 

אנחנו לא . כל מקרה ייבח� לגופו, זי�כללי חובת המכר, המינהל כפו( לכללי�. במינהל לגבי הקצאות
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אני , כרגעזה ג� חלק מהבעיות שהוועדה נתקלה בה� . מה אפשר לעשותשוללי� את זה ואנחנו ג� בודקי� 
  . רק אומר לגבי שאלת הסמכות

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

לגלגל , ומה שלא יאושר, למה כל כ* בער לכ� לטפל בהמש* התביעות ולא לחכות לסו( הוועדה
  ?כתביעה

  
  :לדדא אריה

  
  . שתנוהלוא ברור שכללי המשחק ה

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

על הסמכות של* להמשי* תביעה . רק את הנקודה הזאת, רוצה להבי�את זה אני ? למה. תגיד למה
החלטה לא תסביר לי למה קיבלת� .  ג� אי� דיו�–פה האדו�  אני –על היכולת של* להבהיר . אי� דיו�

  . והמשכת בתביעות" הלבנה"קראת� לו , להמתי� לתהלי* ההסדרה
  

  :צבי אריאל
  

  .אני לא רוצה להתייחס לזה
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .אז שיתייחס מי שאמר, לא רוצה להתייחסאתה . אני מבקש
  

  :צבי אריאל
  

הוא יוכל להתייחס בהיבטי� , משפט�במגבלות הענייני� של תיק שמתנהל בבית, ג� הפרקליט
משקיע בנושא של רוב הזמ� שאני , יודע מה בער לנו ומה לאאני לא ,  שוב–אבל מה שאני אומר , הכלליי�

אני לא משקיע בנושא של מדיניות תביעות אלא דווקא בעבודה של הוועדה ובהיבט , אדוני, חוות בודדי�
היו , הלוהיו תיקי� שהתנ. לא בער לנו שו� דבר. ראש הוועדה תוכל לאשר את זה�  ויושבת–של ההסדרה 

צרי* ג� . אל מול מה שהוועדה עשתה, בדקנו אות� אל מול הסמכויות של הוועדה. שהתנהלותביעות 
  . יש מדרגי�, להבי� שהחוות ה� לא מקשה אחת

  
  :ורו� לאה

  
  ?לחוק הוסדרו כבר) ב(5כמה מקרי� לפי סעי( ? כמה חוזי� נחתמו לגבי העבר

  
  :צבי אריאל

  
ה� ,  הנתוני�כלריכזה את , הוועדה בחנה. ראש הוועדה�זה ג� מה שתיארה יושבת, אני מסביר

ובהמש* העבודה היתה שונה ג� מזו שאנחנו וג� הכנסת  –תמונת המצב שהתבררה לנו . נמצאי� בפניה
המעמד התכנוני והיכולת להתאי� בי� הדברי� ,  מבחינת המעמד הקנייני–חשבה כשהיא חוקקה את החוק 

  . הוועדה היו� בודקתלה דברי� שא. האלה
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

על א( "אנחנו דרשנו להתערב בהליכי התכנו� וכתבנו אתה זוכר שבנוסח הראשו� של החוק , אדוני
  ? נכו�, "כל די�

  
  :קריאה

  
  . כ�
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

לי שמאי . ואני דרשתי ממנו שיודיע את זה לפרוטוקול, החוצהשקרא לי , ישב פה שמאי אסי(
 יהיו בודדות שלא � הוא אמר . המכריע של החוותתכנוני לגבי הרוב אסי( אמר שהוא יודע להשית הסדר 

  . יוכלו להיות
  
את או לא העבירו את זה כששמאי אסי( סיי� , את זה� מישהו לא ידע מזה או לא הבי� א

אי� לי שו� .  אנחנו נתק� את החוק–למרוח אותנו , חס וחלילה, א� נאמר כדי. תקנו את התקלה, תפקידו
  ?יש איזשהו מסר? איזושהי רוח שיוצאת מהבניי� הזה יש –אבל השאלה שלי , בעיה

  
יר לי בבקשה למה כבודו תסב. לכללי�אנחנו רוצי� את ההסדרה של העניי� הזה בהתא� . מסריש 

כשהוועדה תסיי� את , בסו(. ואחרי זה המשכת בתביעות, הזה קוד� כול ביקשלא המתי� למה שהבניי� 
  .  תבע אות�–יישארו ל* עשרה תיקי� , עבודתה

  
  ?רלוונטימדוע הוא לא . זו השאלה שלי? לא רלוונטי עבורכ�מדוע המסר שיצא מהבניי� הזה הוא 

  
  :קוטב אורית

  
 ודאי שיוצא מסר .מנהלת היחידה לתביעות בפרקליטות המדינה, אורית קוטב. אדוני, אני אענה

�פועלי� עלוהחוק הזה מקובל עלינו ואנחנו מכבדי� אותו ואנחנו , נכתב בחוקהמסר הזה , מהבניי� הזה
ואנחנו לא יכולי� כמוב� אלא להניח את ההנחה הזאת , ברורהזו אני חושבת הנחת המוצא והיא הנחה . פיו

  .שהחוק הוא חוק ואנחנו מכבדי� אותו
  
המחוקק ואותה זו המצווה של . וקהחוק וקוראי� את תנאי הס( של החנחנו פועלי� בגדרו של א

 –בתהלי* שאומר בחינה לגופו , אילו חוות ניתנות להסדרהותנאי הס( של המחוקק קבעו , אנחנו מכבדי�
 ואילו חוות לא נופלות בכלל בגדרו של – כמוב� אני לא חלק מהוועדה, ואת זה אמורה לעשות הוועדה

  .לחוק הזה יש תחומי�, החוק
  

 כל –ואז כשנדרשנו לעניי� וכשעלו , פני שהחוק חוקקהתביעות הגשנו לאת מרבית� של , אנחנו
שלא  בחנו ג� את התביעות שהגשנו וג� את אלה –הזמ� עלו בפנינו עוד אפשרויות להגיש עוד תביעות 

  . פי הוראת המחוקק�על, פי הוראתכ��בחנו על, הגשנו וששקלנו באותה עת ואנחנו שוקלי� כל העת להגיש
  

החוות שה� . הס( ה� חוות שבה� אנחנו ממשיכי� את הליכי התביעההחוות שנופלות מחו' לתחומי 
. עד להכרעת הוועדה ה� חוות שהקפאנו בה� את הדיו� –ויש חוות כאלה  –יכולות להיכנס לגדרו של החוק 

, ופהודאי שאנחנו לא נקיי� כא� דיו� בכל תביעה לג, אדוני לא רואה כמוב� את כל הנתוני� של כל התביעות
האלה שלגביה� הדיו� מושהה עד לקבלת הכרעת הוועדה כי החוות אבל יש חוות , בכל הלי* משפטי לגופו

ויכול להיות שיוגשו , בה� אנחנו ממשיכי�, חוות אחרות שה� מחו' לתחומי הוועדה. נופלות בגדרי החוק
  .אחרות כאלה

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?"דר* היי�"כמה מהתביעות שלכ� ה� לגבי חוות ב
  

  :קוטב אורית
  

  .שבע תביעות, לדעתי
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ? לא נופלת בתנאי הס(" דר* היי�"אי* יכול להיות שחווה ב
  

  :קוטב אורית
  

  . בסיטואציה של פלישה משמעותיתאו , ג� לא חוזה רעייה, בהיעדר כל חוזה, למשל
  
  :קריאות

  
�  � �  
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  :קוטב אורית

  
פי � על, את הדברי� כהוויית�בואו נציג . היו ויש חוות שהיו בה� חוזי רעייהחוזי רעייה . לא נכו�

והיו חוות כאלה שג� נשארו בגדר� פחות או יותר של ,  חוזי רעייה–� חוזיהיו חוות שהיו לה� . העובדות
אני לא יודעת א� . הס(לפחות מבחינת עמידה בתנאי , וה� חוות שנופלות בגדרו של החוק, אות� חוזי�

  . זה באמת לא במנדט שלי, או לאבסו( הוועדה תחליט להכשיר אות� 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

ענו איזשה� קב, הזהאנחנו מינינו את הוועדה מתו* מטרה לקחת את הפרויקט , גברת קוטב
  . כללי� ראשוניי�

  
 אני יודעת –היתה יודעת לשבת פה עכשיו ולהגיד לי , מסיימת את עבודתהא� הוועדה היתה 

לדיו� כזה או זה מחייב אותנו . פי מה שאני הגעתי� על,  לא50, ות מאושרות חו15, פי החוק� להגיד ל* שעל
  ?בסדר, אחר

  
  :קוטב אורית

  
  . אני את*

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . אולי לתיקו�
  

  :ורו� לאה
  

  . תיקוני� לחוק
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

ה 'החבר. אפשר לתאר אותנו בכל מיני תיאורי�.  אומר ל* בכל הרצינותאני? מה קורה לנו כא�
שהוא דיו� במהות זה לא דיו� . א� הגזמתי,  איש120.  איש60זה , א� תחברי אות� כול� ביחד, האלה

 יקט הזה הוא מתו* איזושהי תפיסת עול� מסוימתהניסיו� באמת להסדיר את הפרו. והפופוליסטית של
  . שבאה לידי ביטוי בהצעת החוק ובדיוני� על הצעת החוק

  
יצרנו את המנגנו� . מחפשי� את הדר* אנחנו –אמרנו . את� יודעי� שזה מה שהכנסת בעצ� אמרה

ולאחר מכ� לחדש רק את ההיגיו� הבסיסי מדוע לא להמתי� לסו( עבודת הוועדה תסבירי לי בבקשה . הזה
  ? לכ*הא� יש איזו סיבה משפטית . את התביעות

  
  :קוטב אורית

  
את� מדברי� אתי בשפה .  שלא יישמע חלילה חצו(,קוד� כול. אני אענה ל* כמה תשובות, כ�

מה שאת� קבעת� בחוק הוא . אני מכבדתואת החוקי� האלה , את� מדברי� אתי בשפה של חוקי�, אחת
בתהלי* החקיקה  ומה שקבעת� בחוק אלה תנאי ס( מסוימי� שאת� בחרת� ,אותימבחינתי מה שמחייב 

  . של הכנסת להכניס אות� ולא להכניס אחרי�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?ת מודדת את השכ� הבדואיסרגל אבאותו 
  

  :קוטב אורית
  

אבל , אתה מגיע אתי בדיוק לנקודה שאליה אני עומדת להגיע. הנוס(עכשיו הלכת אתי לשלב 
  .של החוק ואני בוחנת את התנאי� המקדמיי� זו השפהקוד� כול 
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מי שלא עומד בתנאי . היא בדיוק מתייחסת למי שלא עומד בתנאי הס( של החוק, הנקודה השנייה
ופה אני כבר מגיעה , וה� בכל המגזרי�וות הבודדי� כמו הרבה מאוד אחרי� שה� לא בח, הס( של החוק

  �  � �או לשאלה של מגזרי� אחרי� לשאלה של הבדואי� 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ? שיהיה לה חוזה ע� המינהל" דר* היי�"יש חובה בהא� 
  

  :קריאה
  

  . לא היהמעול� 
  
  :קריאות

  
�  � �  
  

  :קוטב אורית
  

  . יש, כ�
  

  :קריאה
  

  . יותר מחווה אחת
  

  :קוטב אורית
  

  . לא ניכנס לחוות פרטניות, שוב
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .לא היה לה� חוזהשמעול� " דר* היי�"שבע חוות ב
  

  :קוטב אורית
  

היה ויש כאלה שלא , י� שלא היה לגביה� כל חוזהבחלק� יש פלישה משמעותית לשטח. לא שבע
  .לה� בכלל חוזה

  
  :בר איתי

  
  . יש כאלה בלי חוזה בכלל

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . בלי חוזה בכלל אני מכיר אחת
  

  :קריאה
  

  . שתיי�
  

  :קריאה
  

  . ארבע
  
  

  :קריאה
  

  . יש יותר
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  :קריאה
  

  . היא מצאה ארבע, הוועדה בדקה
  

  :רבינובי' אשל אדוה
  

  . ארבע חוות, לשיטת הוועדה
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . ללא שו� חוזה
  

  :בר איתי
  

  . כ�, יו� בהיר אחד נחתו בשטח. נכו�
  

  :קריאה
  

  . בלי שהמועצה תאשר את זה
  

  :שריר יונת�
  

  .היר אחד אבל זה יו� ב,יו� בהיר אחד ע� פקחי המינהל ומנהל מחוז של המינהל  
  

  :קוטב אורית
  

המינהל הוא הגו( המוסמ* לנהל את . רק המינהל. המועצה לא בעלת סמכות לאשר הקצאה
מועצה מקומית ושו� מועצה הוא לא הסמי* שו� . וזה מה שהמחוקק הסמי* אותו לעשותמקרקעי ישראל 

  .ו עובדהוז, ת של מדינת ישראל או להקצות קרקעות של המדינהאזורית לנהל את המדיניות הקרקעי
  

  :שריר יונת�
  

הוא יית� אולי , מחוז דרו� של המינהל כשה� עלו לקרקעמנהל , אז בוא נביא את גבי וייסמ�
  . תשובות

  
  :קוטב אורית

  
  . של מינהל מקרקעי ישראל יושב פהיכולי� להביא את גבי וייסמ� אבל נציגו 

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

אני . אותנו ארבע שני� אחורה מחזירה –עכשיו מה שאת עושה לנו . ל הדיו�זה כהרי , גברת קוטב
  . מדבר את* בכל הרצינות

  
  :אלדד אריה

  
  .  בהצלחה ניכרת–לי להתפר' ויותר 

  
  :קוטב אורית

  
  . מה לעשות, זה התפקיד שלי

  
  :אלדד אריה

  
   �  �לאיי� את מה שנעשה בבית הזה , כ�
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  :טבקו אורית
  

  .חלילה, להיפ*, לא
  

  :אלדד אריה
  

שעושי� מה שה� חושבי� בהתעל� מוחלט מרוח , מכובדי� דר* פעולת� של פקידי ציבור � �
  . החוק

  
  :קוטב אורית

  
  .חס ושלו�. חס ושלו�

  
  :אלדד אריה

  
בכוונה עד זה נראה כאילו הוועדה גוררת רגליי� . לכ� אי* זה נראהאני אומר .  חס ושלו�,לא, לא

  . שאת� תגמרו להשמיד את החוות
  

  :בר איתי
  

  . להיפ*
  

  :קוטב אורית
  

  � � מבחינתנו אפילו יצא מכתב שקרא לזירוז עבודת הוועדה, לפעולת הוועדהאנחנו לא אחראי� 
  

  :בר איתי
  

  . נכו�
  

  :קוטב אורית
  

אבל , שתאי' את עבודתה  שיצא מאת המשנה לפרקליט המדינה לענייני� אזרחיי� לוועדה כדי � �
  . במנדט שליהנושא הזה הוא לא 

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

תגידי למה את צריכה שהוועדה תאי' ? אכפת ל*מה ? למה את צריכה שהוועדה תאי' את עבודתה
  .עבודתהאת 

  
  :קוטב אורית

  
אני לא יודעת והמדינה לא יודעת , ה משו� שג� החוות שנמצאות בדיוני הוועד–אני אומר לאדוני 

  . דעתיש לה שיקול , הוועדה. של דבר יוסדרו או לאא� כול� בסופו 
  

  :חסו� לישרא ר"היו
  

  ?  יש ארבע חוות שלא עומדות בתנאי הס(– אחרי הבדיקה של כל המסמכי� –הוועדה אמרה ל* 
  

  :קוטב אורית
  

  . הוועדה לא מדברת אתי
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?הוועדה הודיעה ל*. סליחה
  



 ועדת הכלכלה 
 04/06/2012   
  

14

  :קוטב אורית
  

  . לא
  

  :חסו� שראלי ר"היו
  

 איפה אני יכולה לטפל –אמרת , לקחת את החוק. וזאת בדיוק הנקודה, מה את עושהעכשיו תראי 
 –וא� היא תבוא אליי* ותגיד ל* . לא המתנת? איפה אני יכולה לטפל? מה נמצא? מה חורג? עכשיו

מארבע החוות מהמסמכי� שהוצגו בפניי במסגרת הוועדה מצאתי משהו שאני יכולה דווקא כ� להכליל 
  . זה בדיוק כל הדיו�? מה הצרה, האלה

  
מחוז דרו� של מנהל .  יש פה איזושהי תקלה מערכתית–הזה אמרה כ* הרוח שיצאה מהבניי� 

זו היתה , הראשו� שליעל הפיקוח ועזר לי לטעת את הכר� מינהל מקרקעי ישראל שיצא ע� האחראי 
  . זו היתה התמונה, הבעיה

  
במקו� , קפצת�. ולתת כלי להסדרה, נו לקחת את הדבר הזה מבלי לפרו' את כל הקווי�ניסי

מה , ממהרתאחרת לא� את , להמתי� שהוועדה תסיי� את עבודתה, להמתי�. כלו�כי לא קרה , מתי�לה
  ?אכפת ל* שהוועדה תחיה עוד שנתיי�

  
  :קוטב אורית

  
  . ותשממתיניש חוות , כמו שאמרתי, ראשית

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . ה� בוועדהאבל מלכתחילה כל החוות צריכות להמתי� כי 
  

  :קוטב אורית
  

הולכת ומשתלטת , אני אורית קוטב,  שטח סת�ותופסתמחר אני הולכת . אני את� לאדוני דוגמה
  . על שטח

  
  :יזרעאל איל
  

  .זה לא מה שקרה
  

  :קוטב אורית
  

  . אני נותנת דוגמה, זה מה שקרהלא אמרתי ש
  

  :בר איתי
  

  .הוגשו ג� תביעות כאלה לוועדה
  

  :קוטב אורית
  

ואנחנו , את ב� הזוג שלי, מביאה את הילדי� שלי, יישבת על השטחמת, סת�אני משתלטת 
הא� בזה אני מנעתי את היכולת של מינהל מקרקעי . רצה ומגישה לאדוה בקשהואז אני , מקימי� חווה

  ? אל להתמודד אתיושל מדינת ישרישראל 
  

  :ורו� לאה
  

  .זה לא המקרה, הדוגמה היא טובה
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .1ד "משוכנע שלא עברת קורס קצינות בבהאני כמעט , גברת קוטב
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  :קוטב אורית
  

  .12ד "בנות הלכו לבהבזמני . לא היה בזמני, 1ד " לא בבה–עשיתי 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

 –מתרגלי� אות* ש בדר* כלל כשאתה צולח בתרגיל 1ד "כי בבה, 1ד " לא בבה–מראש אמרתי 
נתקלת בצוללת , עכשיו תרגיל. צוללת בוואדי: אומרי�, והתרגיל נגמר –מכשול ועוד מכשול ועוד מכשול 

  . בוואדי
  

או . יש פה פעולה,  גברתי–וארצה לשי� א� אני אקו� יו� אחד , ילתקשיבי מה את אומרת 
 מהייעו' המשפטי ארצה אחרי כ�אני , וא� לא, יכולי� להגיע לאותה נקודה בתפיסת הפעולה שלנושאנחנו 

  . אני צרי* לעשות כדי להיות יותר ברור ג� כלפיי*של הוועדה שיגידו מה 
  

 בואו,  בואו נעזור–אמרנו . וכמה שני�לקחנו נושא שא( אחד מכ� לא ידע לפתור אותו עשרי� 
, אנחנו לא פותחי� את הכול –אמרנו פה לאנשי� . במידת האפשר, הזאת מבלי להחריבנפתור את הבעיה 
מראש , לא יודע. לא 10,  בפני�20 –בסו( הוועדה תגיד לנו , הוועדה תשב, קבענו תנאי�. שיהיה לכ� ברור

  .ו זה הוועדהצוואר הבקבוק של, אבל אנחנו ניכנס למסלול והמסלול הזה, אני לא יודע
  
. ה� רצו והגישו. יש מועד אחרו� להגשה, שלו�  מי שלא יגיש את המסמכי–מרנו למתיישבי� א
,  כנראה זה לא חשוב לו–השר . צוואר הבקבוק זה הוועדה. לה� היה מועד אחרו� להגשה, היה ברור

ה� יגידו לי כמה זה חשוב , אני ארצה לשמוע אות�. אני לא יודע,  אני לא בטוח שזה חשוב לה–לית "המנכ
  .לה�

  
שאנחנו כמו , היה צרי* לחייב,  הנימוס אפילו–דבר אחר עזבי כל ,  ההגינות–ההגינות , זמ� הזהב

לפניי* את יניח , הוא יגמור. יש עכשיו כלי שהוסכ� עליוג� את� יושבי� כי , צריכי� לשבת ולבלוע
אני מצפה מכ� ,  לא רק תרביצו–רגע תרביצו חופשי מאותו . בהגדרה,  אלה לא מאושרי�–יגיד , תיקי�ה

  . תסבירו לי למה ?למה. אני לא מקצה מי�,  אני לא מחדש חוזה–תביעות אבל עד אז , שתעשו את זה
  

  :שמול יעקב
  

ג� השלו� וג� . לפרקליטות, את דבר� לכ�המשפט המחוזי אמרו �משפט השלו� ובית�בית
  . ט העליו�המשפ� ואת� בעקשנות הולכי� לבית, תנו לחוות להמשי* להתקיי� –המחוזי 

  
  :בר איתי

  
, הפעילות האכיפתית של פרקליטות דרו�. היא נותרה באוויר, רציתי לענות לשאלה שנשאלה

כאשר , אני חושב שהקטע של החוות תופס אולי אחוזי� בודדי�. רחבהבהקשר של המקרקעי� היא , חיאזר
  .השולח� לא סוד הדבר ואני ש� את הדברי� על �הבעיה שלנו היא בעיה אכיפתית כלפי המגזר הבדואי 

  
  :חרמש שי
  

  . אצל המתיישב הבודד זה מאה אחוז, אצל* זה אחוזי�
  

  :בר איתי
  

ג� , כזה או אחר* אכיפתי לא בהלי. אבל מה לעשות שאני מסתכל בראייה מרחבית, אוקיי
�סמיכגו� הליכי תכנו� ובנייה או הליכי� מנהליי� או , בה�בהליכי� שהפרקליטות האזרחית לא עוסקת 

זה כהערה . אותו יחס כמו של חוות הבודדי�אני מבקש ,  רבותי–עלתה הטענה של המגזר האחר , פליליי�
כיוו� , ללא הצדקהלראייתנו המשפטית , כאשר אתה מסכי� לעכב הליכי� �אכיפתית לגבי מדיניות 

  .שמלכתחילה אי� מנדט לוועדה לדו� בכ*
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?מאיפה אתה יודע מה הוא ימציא לה
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  :בר איתי
  

  . ס(אני מדבר על תנאי , לא
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

. חוזה אתו אי� לי –המינהל בא ואומר ל* . של צד אחדאתה הרי שומע טיעוני� ? מאיפה אתה יודע
  ? נכו�

  
  :בר איתי

  
  . כ�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . ההסתמכותכל רוח החוק בנויה על הסוגיה של . כל החוק? נכו�. כל החוק הזה בנוי על ההסתמכות
  

  :בר איתי
  

  . אני חולק על הקביעה הזאת, אני לא רוצה לפתוח פה דיו� ציבורי
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .בו דיו� ציבוריזה המקו� הכי טוב לפתוח , דר* אגב
  

  :בר איתי
  

הנחת עבודה א� הוא חוקק תחת . החוק חוקק. לא אערער על החוקאני , החוק כבר חוקק, לא
  . יי� לא לחקיקה הזאתאחרת אבל זה כבר ענאני חושב , בסדר גמור, שהיתה פה הסתמכות

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .זה לא חשוב מה שאתה חושב
  

  :בר איתי
  

  . רלוונטילכ� זה לא . נכו�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . החוק הזה חוקק על הסתמכות, כי פה
  

  :בר איתי
  

  ?על המדינה? על מי? הסתמכות של מי
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

, תשבו –מוכ� לקחת אות* אחר כבוד לגברת היועצת המשפטית  אני –אתה רוצה . על ההסתמכות
  .תדברו בלשונכ� והיא תסביר ל* על בסיס מה

  
  :בר איתי

  
  .בשמחה

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .יש חוק בסו(. שאלהאני שואל 
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  :בר איתי

  
  .נכו�

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .בחוק הזה יש ועדה שאמורה לבחו�
  

  :בר איתי
  

  .נכו�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?נכו�. עומדאמורה לבחו� א� ב� אד� עומד בתנאי הס( או לא הוועדה 
  

  :בר איתי
  

  . נכו�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

אמרנו בסוגיית . אמרנו את כל הדברי� האלה. גה שלוומה מידת העמידה שלו ומה מידת החרי
  . אמר –אמר את זה פה . אני אדע לעשות התאמות תכנוניות –שמאי אסי( אמר , הבנייה של המגורי�

  
  ?לחכותמה אכפת ל* . עכשיו השאלה היא מאוד פשוטה

  
  :בר איתי

  
  � � �של קטע שלפי היתכנות אני לא נכנס לקטע של שמאי אסי( כיוו� שזה , אדוני

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ? למה אתה לא מחכה לפעילות הוועדה. תנאי הס(. א שמאי אס(ל, לא
  

  :בר איתי
  

אני מדבר על תנאי . לא מדובר על היתכנות תכנונית, ורגילפה תנאי הס( הוא תנאי עובדתי פשוט 
  .שאלה עובדתית פשוטהזוהי .  יש הקצאת קרקע או אי� הקצאת קרקע–שאומר ס( 

  
  :קריאות

  
�  � �  
  

  :יזרעאל איל
  

קח . שאת� משו� מה מתעלמי� ממנה,  יש פה בעיה מהותית מאוד עקרונית.אבל זה לא העניי�
  .לזה הגעתי לנגב, זורקי�לנגב כי באתי למתווה תוכנית אני הגעתי . חוזה של המינהל אני ע� –אותי 

  
, שני� 13היה צרי* לקחת אותי למכרז לפני . פישל, מקרקעי ישראלמינהל , מישהו פה במנגנו� הזה

  . הייתי מסדיר את ענייניי,  שני�14להסדיר את ענייניי לפני היה צרי* ; הייתי הול* למכרז
  

כזה חלק מהפרויקט כי לי בעיני* יש ? למה. והריני עומד בפני שוקת שבורה, לא עשה את העבודה
י ושיקרו את כל החלק הנוס( שאליו התחייבו לי ובעצ� רימו אותאבל , ואליו אתה מתייחס, שהוא מאושר

  . חשובהוזאת הנקודה הכי , ליו אתה לא מתייחסא, במקו� היו�כי אני לא יכול לחיות , לי
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?אתה בתביעות? אות* תובעי�, איל
  

  :יזרעאל איל
  

  . בוודאי, אני בתביעות
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?  הסכ� ע� המינהללו אי� שו�
  
  :קריאות

  
�  � �  
  

  :בר איתי
  

  � � � 90%�ו,  מהשטח10%על יש לו הסכ� 
  

  :אלדד אריה
  

  . זה בדיוק העניי�
  

  :יזרעאל איל
  

 דונ� 20 קח בנגב –א� מישהו היה אומר לי . תילש� הגע, פי מתווה זורקי��אני באתי ואני פועל על
  � �  �כר� 

  
  :בר איתי

  
  . א( אחד פה במדינה לא יודע מה זה מתווה זורקי�, דר* אגב

  
  :יזרעאל איל
  

  .כי אתה החלטת להתעל�אז אתה לא יודע 
  

  :בר איתי
  

  . הוא המינהל. הוא ג� לא יודע, אבל שאלתי אותו
  
  :קריאות

  
�  � �  
  

  :שריר יונת�
  

זה מה שאת� . תוכנית זורקי�, "י�דר* הי"תוכנית חוות , זו התוכנית שאת� עושי� היו� לחוות
  . אולי תבדקו בעצמכ�, עושי�

  
  :אלדד אריה

  
היה אני לא יודע מה . דבר אחד שפקידי ציבור מתעלמי� ממנו והוא נקרא רציפות שלטוניתיש 

  . אומרי� זה מה שאת� –אני ממציא את הגלגל , לפניי
  
  :קריאות

  
  . לא
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  :קריאות

  
�  � �  
  

  :יזרעאל איל
  

נית שכוללת את כל משל� למתכנ� שהמינהל שכר אותו להכי� תוכ,  אדו� ביידא משל� לזורקי�
  .הגעתי לנגבובגינו , ועליו אתה תובע אותי, השטח שאתה מדבר עליו

  
 –אותי למחוזי לקחת ,  להפסיד ש�–פריע ל* לקחת אותי לשלו� ממה שלא , אתה לא יודע את זה

לקחת אותי , ל* כיד המל* ובזמ� שיש ל* כיד המל*בכספי� שיש , ובחריצות בלתי נלאית, להפסיד ש�
לא פלשתי . של המינהל על השטח שאותו אתה תובע אותיעכשיו ג� לעליו� כי אתה לא יודע שיש מימו� 

�בא למתחייב עליו לא הייתי בא לנגב כי לא הייתי וא� לא היה , הגעתי אליו כי מישהו התחייב עליו, אליו
ואת� לא , קלאסי" הרצחת וג� ירשת. "שרד חקלאות יגיד ל* את זהוכל נציג מ,  דונ� כר� שפושט רגל20

  .מתביישי� בכלל
  

  :בר איתי
  

  .אני לא רוצה להיכנס כי יש הלי* תלוי ועומד בעניי�, אני כופר בכל מה שאמרת
  

  :אלדד אריה
  

  ? ואת� מערערי� בעליו�זה לא נכו� שהפסדת� בשלו� ובמחוזי
  

  :בר איתי
  

  . לא
  

  :יזרעאל איל
  

  . זה לא נכו�
  

  :אלדד אריה
  

  ?לעליו�הוא ערער ? הוא ערער? הגיע לעליו�אי* זה 
  

  :קריאה
  

  . לא
  

  :קוטב אורית
  

  . ההליכי� היו כ*
  

  :בר איתי
  

  .המדינהמחק את התביעות של , השלו� נת� החלטה לא מנומקת. אני יודע מה היו
  

  :אלדד אריה
  

  . הפסדת� בשלו�, בעברית פשוטה
  

  :בר איתי
  

  .טע� שהמחיקה שגויה, �משפט השלו�המשפט המחוזי ביטל את ההחלטה של בית� ובית. נכו�
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  :קריאות
  

  � � �אבל 
  

  :יזרעאל איל
  

  .שלח אתכ� לסו( הוועדה
  

  :קריאה
  

  . שתחכו עד סיו� תהלי* הוועדה?מה קבעה כבוד השופטת ברקאי
  
  :קריאות

  
�  � �  
  

  :בר איתי
  

  . אפשר לנהל שיח�אי
  

  :שריר יונת�
  

. רק אמר שמ� הראוי להמתי� קצת, לחיי�המשפט המחוזי החזיר את התיקי� � בית–המשמעות 
  � � � קבע הוא לא, עד מתיהוא לא אמר 

  
  :קריאה

  
  � �  �עד סו( 

  
  :בר איתי

  
  . מה שנקרא, בלתי קצוב, לא מועד נצחי. לא עד הסו(, לא
  

  :שמול יעקב
  

  . סלקטיביזיכרו� , לא זוכר את ההלבנה כנראה. באמת, נו
  

  :בר איתי
  

 על הקטע של העיכוב –על זה המדינה הגישה ערעור , ואז ההחלטה הסופית על הסיפה של הדברי�
  � � �לגבי החלק 
  

  :שמול יעקב
  

   .למיצוי ההליכי� המנהליי�עד . ככה כתוב, עד למיצוי ההלי*
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

השאלה הראשונה . לשאלה הראשונה ששאלתיעכשיו כל הדיו� מתמצה ומחזיר אות* . סליחה
  . נא הפעל שכל ישר ולב רחב, חוק לא כתוב בשו� –שאני שאלתי 

  
. תחת אותה ממשלה, מדינהאנחנו נמצאי� באותה . יש הלי*. * שאלה פשוטה שואל אותאני

מי להכריז עליו כמיז� תיירותי היא אמורה להמלי' לשר , יו� להגדירנקבעה ועדה שאמורה בסופו של 
  ?נכו�. חקלאי

  
  :בר איתי

  
  � � �ומבחינת ראיית הפרקליטות , החוק קבע אמות מידה. נכו�
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .אני לא מבי� אות*. ו�אבל יש לה� היו� מסלול אחר לבוא ולקיי� את הדי
  

  :אלדד אריה
  

לא ,  חברי�–הוא אומר פע� אחרי פע� . אני מבי� אותו, זה לא שאני לא מבי� אותו. אני מבי� אותו
  .אנחנו נעשה מה בראש שלנו, משנה מה את� תכתבו פה

  
  :בר איתי

  
  . בדיוק ההיפ*

  
  :אלדד אריה

  
  . ועוד מחיי*,  אומר בשיא הבוטותזה מה שאתה

  
  :צבי אריאל

  
  . זה מה שכתבנו בחוק כשעשינו אותו, אבל אדוני

  
  :ו�חס ישראל ר"היו
  

  ?אתה עכשיו מספר לי מה כתבנו בחוק
  

  :אלדד אריה
  

  ?הלבינהזה אתה שאמרת שהכנסת 
  

  :צבי אריאל
  

  . לא אני אמרתי, לא
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

, יכול לשבת ולחיי* אתה – מוכרח לומר ל* אני, דר* אגב. ל*זה ההוא שמחיי* . זה ההוא, לא
על דר* ההתנהלות  אני תיכ( אגיד ל* ג� מה אני חושב –אני אומר ל* . ולבטא במידה מסוימת זלזול

אני , הזו אבל א� אתה רוצה להביא אותי לנקודה – ציבורלא לפגוע בפקידי ,  דבר שאני מקפיד�הזאת
  . בקלות נמצא ש�

  
. האלהעוד אי� ל* את הטרמפולינה שתביא אות* לקרסוליי� . ציוני�אל תשב בפוזיציה של מחלק 

  � � � תעלל בה� מתכוו� להא� אתה . אבל כ� הפסדתי, כ�,  אה–לא הפסדתי . אני מבקש ממ* באמת
  

  :אלדד אריה
  

  . הוא מתעלל. לא מתכוו�
  

  :בר איתי
  

  . רואה שזה עובר לפסי� אישיי�אני
  

  :אלדד אריה
  

   .קלסית התעמרות שלטונית –יש פה מעשה , אי� פה שו� כוונה, הוא לא מתכוו�
  



 ועדת הכלכלה 
 04/06/2012   
  

22

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .ה רואה שזה עובר לפסי� אישיי� את?מה אתה רואה
  

  :בר איתי
  

פי �עובדי� עלשהפרקליטות והיוע' המשפטי , אומר ל* כא� נציג היוע' המשפטי, מלכתחילה
  . פי מה שרשו� בחוק�לעובדי� ע. החוק

  
  :אלדד אריה

  
  . תמיד. תמיד

  
  :בר איתי

  
  . ומנסי� לצייר את זה כאילו שהעבודה היא בניגוד לחוק

  
  :אזולאי) מוקי (מרדכי

  
  . מרוח החוקאבל במנותק 

  
  :חרמש שי
  

  . פי החוק ובלהט רב� על–ייאמר 
  

  :אלדד אריה
  

  . נאמר הרבה פעמי�,  נבל ברשות התורה–נאמר כבר 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

איפה אנחנו ? נכו�, שאנחנו נכו� להיו� מצויי� במצב שאי� לנו עדיי� כללי�, אדוה, אני מבי�
  ? עומדי� כרגע

  
  :י'רבינוב אשל אדוה

  
יש לנו חוות שאנחנו כ� יכולי� לתת עליה� " דר* היי�"חוות אנחנו עומדי� במצב שבו לגבי 

. אחת� לא לטפט( אות� אחת–מי שמייצג את החוות  ג� בהתייעצות משותפת ע� –רק החלטנו , המלצות
, הבעיה עדיי�אנחנו נשאיר אות� בלב , נפעל רק לפי רוח החוקא� . לנו מספר חוות שיש לנו את� בעיותיש 

אנחנו מנסי� לפרו' כ* שאפשר כרגע לנסות לראות אי* ולכ� אנחנו בדיאלוג ע� מינהל מקרקעי ישראל 
  .אני מנסה להתנסח בעדינות. בעיהלתת לה� איזושהי הרחבה ולא להותיר ע� אותה יהיה 

  
  :ורו� לאה

  
  ?בכמה חוות מדובר

  
  :רבינובי' אשל אדוה

  
  . המספרלא סגורה על 

  
  :חרמש שי
  

  . סדר גודל
  

  :ורו� לאה
  

  . 45, 35, 25, 15, 5. בער*
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  :קריאה
  

  . לדעת את הדברי� האלהאבל את� אמורי� 
  

  :רבינובי' אשל אדוה
  

ומבחינת ההיתכנות מבחינת החוק , "דר* היי�"ת שאינ� ב החוו–" דר* היי�"בבאשר לחוות שאינ� 
  . פי אמות המידה�את עבודת הוועדה רק עלחוות הדעת שקיבלנו אינה מאפשרת כרגע , התכנונית שלה�

  
עבודה של מתכנ� לקחת , וועדה אלא כמשרד לפיתוח הנגב והגלילשלא במסגרת ה, ולפיכ* החלטנו

פתרונות לראות אי* אנחנו יכולי� ככל שיותר למצוא , שתבח� מחדש ותעשה איזושהי בדיקת היתכנות
אית� להמלצות ולהביא כדי כ� לצאת , יצירתיי�שה� פתרונות יותר , תרונותלחוות שאפשר למצוא לה� פ

  .אות� לעבודת הוועדה
  

והוא כרגע בדיאלוג  המש* העבודה לגבי החוות העתידיות ניסחנו מסמ* ראשוני שמאפשר את
  . דיו� על המסמ* הזה ע� מינהל מקרקעי ישראלשלנו ע� הרשות לפיתוח הנגב לקראת 

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .בבקשה, סער
  

  :פאוקר סער
  

אנחנו יודעי� במועצה שיש חוות שקיבלו . מסוי� לגבי הנושא של עבודת הוועדהיש כא� קושי 
  .נדמה לי ארבע חוות כאלה –את� בעיה בנוגע לחוזה  שיש –נוס( מהוועדה בקשה להעביר חומר 

  
וזה נכו� שהרצו� , והוועדה צריכה לקבל החלטה בשלב מסוי�החוות האלה העבירו חומר לוועדה 

צריכה לקבל החלטה הא� החומר שה� הגישו והוועדה , כפי שנאמר, שלא לטפט( אות� הוא רצו� משות(
 כי אי� מחלוקת שיש בחוק מעמיד אות� בתנאי הס( או לא מעמיד אות� בתנאי הס(, החומר החדש, עכשיו

  . לא מישהו שפלש, שקוד� כול צרי* להיות איזשהו חוזהתנאי ס( שאומר 
  

 –דעת משפטיות � חלק� הגישו חוות. ארבע החוות האלה טוענות שה� לא פלשו ושיש לה� חוזה
הוגשו , אחרדעת אחרת של משרד �חוות, שהיתה בעבר יועצת משפטית של המינהלדעת של מי �שתי חוות

  .הוועדה צריכה לקבל החלטה, דעת משפטיות�חוות
  

כא� מגישי� תביעה מתו* איזושהי הנחה מראש שהוועדה תקבל החלטה שהיא דוחה את 
  .  זההטיעוני� של החוות האלה בכלל בלי לבדוק את

  
ועות האחרוני� אנחנו יודעי� במועצה שבשב. חלק מהדברי� זה חומר חדש שהגיע בזמ� האחרו�

את הטענה הזאת . חוזה מחייב ע� המינהל שיש לה� – לטענת אות� חוואי� – הגיע חומר חדש שמלמד
  .ולבדוקהוועדה תצטר* לבחו� 

  
מה שה� הגישו , ה� שקרני�,  אוקיי–אומרי� , יוצאי� מתו* הנחה, ברגע שמגישי� נגד� תביעה

בכלל בלי לשקול את הבקשות שלה� שהוגשו לוועדה ושצרי* לאפשר לדעתנו , בכלל בלי לבדוק, לא נכו�
  . ועדה לבחו� אות� לגופ�לו

  
אני יודע שיש חוות . הזה יש מחלוקת ג� בנושא –פלישה , סו קולד, לגבי הנושא של מה שנקרא

החוואי� טועני� שה� לא פלשו אלא שמשרד הביטחו� גידר סביב� שטחי� שה� , פלשושטועני� נגד� שה� 
נניח לצור* העניי� שהיתה אבל ,  זאת לא עמדת המועצה–נניח לצור* העניי� וג� , לא צריכי� אות� בכלל

אז מראש . הכרההוא עומד בתנאי הס( והוא יכול לקבל , שיש לו חוזה אי� מחלוקת שהשטח עדיי�, פלישה
א� הוא מקבל את . שהוא יקבל את ההכרה מהוועדהבכ* לסכל למעשה אפשרות , רוצי� לפנות אותו

  � � �ראש הנכבד ציטט קוד� � וזה מה שהיושב–מהוועדה ההכרה 
  

  :ביידא אמיר
  

  .החוזיהתביעות ה� לא על השטח . סליחה, זה לא נכו�
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  :קריאה
  

  . תקרא בפרוטוקול הדיו�
  
  :קריאות

  
�  � �  
  

  :פאוקר סער
  

  � �  �תביעת המדינה . ת� לי לסיי�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

 ואתה היית ברוב – באנו ואמרנו בדיוני� על החוק משו� שאנחנו, אז אדרבה ואדרבה, דר* אגב
  ?נכו� או לא. ההסדרה יאפשרו הגדלת השטחי� בהתא� לכללי� נאמר ש� שייתכ� ובתהלי* –הדיוני� 
  

  :צבי אריאל
  

  .מסמכויות הוועדהלא כחלק 
  

  :קריאה
  

�  � �  
  

  :פאוקר סער
  

לא , א� היית� שומעי� עוד משפט. מה שיש לי להגידתנו לי לסיי� , לא הפרעתי לכ�, סליחה
  . היית� קופצי�

  
  :בר איתי

  
  . עשינו רק תיקו� עובדתי קט�

  
  :פאוקר סער

  
  .ת� לי לסיי�. זה לא תיקו� עובדתי, לא
  

  :בר איתי
  

זה נאמר . השטח שהוקצה בחוזה לגבי – תהיה מדויק �ולא מבקשת פינוי המדינה לא ביקשה פינוי 
  .המשפט ג��בבית

  
  :פאוקר סער

  
לא אמרתי שהמדינה . אני מבקש אחר כ* לתק� את הדברי�, היה חוסר דיוקא� . צרי* לדייק

תסכל את  בפועל היא – א� היא תתקבל –של המדינה אמרתי שהתביעה . ביקשה פינוי משטח החוזה
'  חלק מהכר� שיי* לא� הפריד אות� אפשר ל�אי, הפעילות של החוואי� ג� בשטח החוזה מפני שהחוות

  . בפועל הוא יצא מכל השטח,  ומפני� אותו מכל היתרא� נותני� לו רק את השטח הקט�. 'וחלק שיי* לב
  

  :צבי אריאל
  

  . יותר משטח החוזהאבל ג� הוועדה לא תוכל לתת לו
  

  :שח( נבו רות
  

  . נכו�לא 
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  :קריאות
  

�  � �  
  

  :פאוקר סער
  

, לגופו של עניי�אני טוע� , אני לא טוע� חס וחלילה טענות אישיות. אולי תאפשרו לי לסיי�, סליחה
  . ז תנו לי לדברא

  
בסופו של . החוזה והשטח שמסביב היה דיו� ארו* בשאלה של 2010 במאי 25�הוועדה בבישיבת 

: אומרת, אתי בנדלר, המשנה ליוע' המשפטי לכנסת, של הוועדה המכובדתהיועצת המשפטית , דבר
  ."ג� שמדובר רק באות� מקרקעי� שלגביה� נחת� חוזהנובע  "– של מקרקעי� –" מההגדרה הזאת"

  
א� , לפי כל די�, כמוב� שאי� מניעה אחר כ*. חת�לגבי מה שנ: "אחר כ* היא ממשיכה ואומרת

ואני ממשי* , ראש הנכבד קוד� � מה שאמר היושב–" להרחיב את השטח, יתקיימו ההליכי� הראויי�
  ."אבל החוק הזה יאפשר מת� זכויות רק באות� מקרקעי� לגביה� נחת� חוזה במקור "�ומצטט 

  
 שהכרה תהיה רק על השטח –אני לא חולק עליכ�  ועל זה –הכרה יכולה להיות שה? מה זה אומר

לפי , הוא יוכל להגיש בקשה לפי הדי� הקיי�, ההכרהאחרי שהוא מקבל את , של החוזה אבל אחר כ*
  . כדי שיתאפשר לו לשבת על כל החווהלהרחיב את השטח , פטורי� ממכרז וכללי� שקיימי� בדי� הקיי�

  
את ההכרה כי ג� להכרה יכול  אנחנו לא מחכי� שתקבל –ו אומרי� ל, מראשא� מפני� אותו 

את� מראש רוצי� . שטח משיק וכולי,  יש תקנות פטור שמדברות על מצב הדברי� בשטח–להיות משקל 
מיתר השטח כי לא יהיה יכול להיות שהוא יצא ג� , וא� הוא יוצא מש�. מש�קוד� כול צא . לסכל את זה

שאומרת המשנה ליוע' המשפטי  את� מראש מונעי� את האפשרות להסדיר את מה .לו כדאי להישאר ש�
  .בוועדה

  
  :אבייד אמיר

  
  .זו פרשנות. זה לא נכו�

  
  :פאוקר סער

  
  .אני ציטטתי מתו* הכתוב. לא פרשנותזה 
  

  :ביידא אמיר
  

  . מונע בהכרח בקשה עתידיתלא , הפינוי משטח שהוא לא שטח חוזי
  

  :יזרעאל איל
  

  � � � במדינה , באר'. לא קשורבירח זה 
  

  :ביידא אמיר
  

מאפשרי�  ברגע שאנחנו בעצ� –בהחלט לראות נקודת מבט שאומרת אפשר . להיפ*, לא, לא
בבקשה יש בעייתיות רבה אחר כ* , בפועל מהשטח התפוס %10כאשר נגיד שטח החוזה הוא , הישארות
  . כבר נמצא בשטח הזה ותופס אותו כאשר אד� –להקצות 
  
  :קריאות

  
�  � �  
  

  :שריר יונת�
  

  . את� הבאת� אותו לש�
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  :קריאה
  

  .ק בא להסדירהחואת זה 
  

  :אלדד אריה
  

מקו� בתפקיד �כאשר אד� מתמנה לממלאמקו� �אתה תגיד את זה ג� על מינוי ממלא
  ?יש בעייתיות במינוי שלו לתפקיד? את התפקידכדי שאחר כ* יקבל , בפרקליטות
  

  :ביידא אמיר
  

 אני לא –אני רק אומר מה שאמרתי . הידעאי� לי את , אני בטח לא יכול להתייחס לדברי� כאלה
  . � כאלהלמינויי� או לדברימתייחס 
  

  :אלדד אריה
  

  .אבל זו הגזירה השווה, לא
  

  :ביידא אמיר
  

  .זה כל מקרה. לא גזירה שווהזה , לא
  

  :אלדד אריה
  

הוא . אי� לי המסמ* –אתה אומר . להבנתו ככה השלטו� הבטיח לו, אד� יושב א� ב� –אתה אומר 
ולכ� ,  דונ�50�אפשר לחיות רק מ, אפשר לחיות מחמישה דונ��שלא הבטיחו כי אי להיות  לא יכול–אומר 

  . דעתו להקצות מעט מדיא( אחד לא היה מעלה על 
  

  :ביידא אמיר
  

  .  אי� כא� א( אחד ע� שטח מוקצה של חמישה דונ�.א( אחד לא הקצה חמישה דונ�
  

  :אלדד אריה
  

X ו �Y ,אני לא נכנס.  
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

אחרי שהיא , הרי ל* ברור שהוועדה. ארבע שני� לאחור�באמת לפי דעתי אנחנו חוזרי� שלוש
שהיא יש הסתברות ,  יש סבירות כזאת–יכול להיות , תקבע את הפרמטרי� ותקבע את הכללי� ותציע

יש . 80לה� את� חייבי� לתת ,  דונ�10לא יכולי� לתת לה� רק את� " דר* היי�" ב–תבוא ותגיד 
  ?יש? הסתברות כזאת

  
  :ביידא אמיר

  
  ?שהוועדה תמלי'

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .כ�
  

  :ביידא אמיר
  

  .יכול
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  :שמול יעקב
  

  . המינהלפי תוכנית �על
  
  :קריאות

  
�  � �  
  

  :שריר יונת�
  

 דונ� 90יש לי , אני. ואת� חתומי� עליה, אושרה בוועדה מקומית והופקדה בוועדה המחוזית
  � � � ע� מנהל מחוז דרו� , אותי ש�כי את� שמת� ,  זה לי–ע� תוכנית , חתומי� עליהבמפה שאת� 

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .בבקשה. תודה, יוני
  

  :חרמש שי
  

חרתי לא מתיימר ולא על סמ* זה נב, הענייני� המשפטיי�אני מוכרח לומר שאני לא מבי� את כל 
עול� אחת שהיא רוח תפיסת .  יש פה שתי תפיסות עול�– אני מבי� רק דבר אחד. להגיע לבניי� הזה

בעברית לחפור , undermine שנקרא באנגלית להיטות לעשות מהתפיסת עול� שנייה היא , המחוקק
  . כדי שהחוק הזה לא יחזיק מי�, מלמטה

  
תנו .  הקפאת הליכי�–אפשר לבקש דבר אחד בלבד , במצב הזה שבו הוועדה לא גמרה את עבודתה

  ? לא� את� רצי�, את עבודת הוועדהלגמור 
  

, רואה אתכ� רצי� על כביש ירוח�אני לא , אני לא רואה אתכ� רצי� על כביש ערד. אני גר בנגב
אני אומר ? היחידות האלה זו הבעיה של הנגב היו� 20. רצי� לש�. רואה אתכ� רצי� לשו� מקו�אני לא 

  . תקומו ותגידו,  א� זו הפרת החוק החמורה ביותר בנגב–
  

 ואני �ותהיה מכובדת , סיימה את עבודתהא� ועדה יושבת ולא . דבר אחד פה צרי* להיות מקובל
 – אני ח( מכל עוו� בכל הענייני� המשפטיי� פה ,את תהלי* עבודתה של הוועדה ולא את נהליהלא מכיר 

  . לא� אצה הדר*, א� ועדה דנה כרגע ולא סיימה את עבודתה
  

נעזור לכ� .  הוועדה יצטרכו את כול� לגרש הביתהייתכ� שבתו� עבודתה של, תנו לוועדה לגמור
אני מוכ� לתמו* בחוק . לכותרתהצעתי לאריה אלדד כרגע הצעה פוליטית שראויה , אגב. לגרש אות�

  . ג� על חוות הבודדי�ההסדרה באולפנה א� הוא יורחב 
  

  :אלדד אריה
  

  .לדברי ההסבר של החוקאני אוסי( את זה 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

? כו�נ, התכנו�הפערי� ה� פערי� בסוגיה של . היו� מצויי� במצב כזהשאנחנו , אדוה, אני מבי�
  ? את� יודעי� להגיד אי* הולכי� להתגבר עליה�

  
  :צבי אריאל

  
  .אנחנו משקיעי�, אנחנו בודקי� את זה

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

הא� ? ולהגיד עד תארי*תח� את זה בזמ� אפשר ל? לכ� לעשות את העסק הזהכמה זמ� עוד נשאר 
  ? אפשר
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היתה ואחת ההסתערבויות הכי טובות שהיו לי , מדי פע� מסתערבבעבודתי הקודמת הייתי , אני
 אותו –איחרת בעשר , איחרת בשנה. קח את הזמ�, בעיהאי� ,  גלגול נשמות–דרוזי כי דרוזי� חיי� לנצח 

  .דבר
  

  :כיו( ואיל
  

  ...הביתהאני לוקח ? כתוב בפרוטוקול עכשיוזה 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

� פתרו� או ע� פערי� שצרי* לגשר עליהאפשר לדעת תארי* שבו את� מגיעי� ע� . בבקשה
  ?תארי*אפשר לקבל ? בפתרו�

  
  :צבי אריאל

  
  � � �פע� מה שאפיי� את העבודה של הוועדה בשנתיי� האלה זה שכל 

  
  :חרמש שי
  

  .תגיד מספר?  שנה15, שנה, אתה מסוגל להגיד חודש. זה הכול, הוא רוצה תארי*
  

  :צבי אריאל
  

  . הזהשבי� על הנושא אנחנו יו
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .  אנחנו יושבי�–תפסיק לספר לי 
  

  :חרמש שי
  

  . תגיד לי, מה הבעיה פה. זה לא התנחלויות ביהודה ושומרו�,  אתרי�24זה 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?  כא� חותכי�–אפשר לדעת תארי* שבו את� אומרי� 
  

  :צבי אריאל
  

  .לי כרגעהפרטי� לא ברורי� . אני לא יודע להגיד דבר כזה
  

  :חרמש שי
  

, כ� כבר א( אחד לא יבוא אליכ�תשללו את כספ� ואחרי , תוציאו את נשמת�, תקיזו את דמ�
  . זה הכול, מחוקק שאת� לא מכבדי� אותהיש פה כוונת .  יש פה כוונת מחוקקזה מרתיח כי, לא. אי� בעיה
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

את י� ולהורות למינהל להמשי* אית� למשרד החקלאות לתת לה� מכסות מאתה מוכ� להורות 
  ?החוזי�

  
  :צבי אריאל

  
  . משרד החקלאות כ� נות� מכסות מי�, להבנתי

  
  :שמול יעקב

  
  . ממש לא. מה פתאו�
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  :קריאות

  
�  � �  
  

  :שלמה צביקה
  

  . תגיד לה�, רוזיליו
  

  :צבי אריאל
  

  .� פרטנימה שסוכ� הוא שבמקרי� פרטניי� יהיה דיו
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

מצד . אני לא אגיד ל* מתי התהלי* נגמר –אתה מצד אחד אומר . תקשיבו טוב מה את� עושי�
  . לא על הירח –אנשי� בסו( חיי� .  הנשמהבדר* אני אוציא ל* את, שני

  
 קח את – כרגע אתה הביורוקרטיה –קח את הזמ� . במידה מסוימת אנושי, אולי קצת קשהדבר 

  . אבל ת� לאנשי� לחיות, את הוועדה בקצב של*תעשה , הזמ�
  

  :חרמש שי
  

  . זה הכול, תקפיא את כל ההליכי�  
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

זה היה מעיק על , מהשכר 30%א� ל* היו לוקחי� עכשיו . מכסות מי�תגדיל לה� , ת� לה� חוזי�
  . חיי�אנשי� ש� , ברצינות? נשמת*

  
  :חרמש שי
  

  .הלב� יהיה יותר פשוטע� הספר , אני מציע להחזיר את המנדט הבריטי
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .אני שואל אתכ� ברצינות, לא
  

  :צבי אריאל
  

  .של המניעי� האנושיי�אני אתעל� מההערה 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .את� מחויכי�, לא יודע? ע� מה אנשי� יוצאי�אתה מוכ� להגיד . בסדר, תתעל�
  

  :חרמש שי
  

  . נוותר ל*, א� תית� לוח זמני�
  

  :צבי אריאל
  

התמונה , הבעיה שוב. אתמול מבחינתנוהדברי� היו נגמרי� , א� זה היה תלוי רק בוועדה
פע� כשהתקדמנו אנחנו התקדמנו מצעד לצעד וכל . זאת לא התמונה שראינו בהתחלהשהתבררה לנו בסו( 

  � � �אני מקווה שזה ייקח , שאנחנו כרגע כ� מנסי� לפתוראני יכול להגיד רק . נתקלנו במקו� יותר קשה
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  :חרמש שי
  

  . זה הכול, אל תתעלל בה�, תקפיא את התהליכי� בינתיי�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

יכול להיות , תגיד למשרד החקלאות שהוא יכול לתת לה� אפשרות לחיות כי עוד שנתיי�אז 
  . שתעקור אותו מהאדמה

  
מה ,  אבל אני אומר ל*–אני אעזור ל* , אלי תבוא –כי הרי מה שהוועדה תפסוק בסופו של יו� 

ועד אז אני אחנוק , הוועדה לעבודת limitנקרא אי� לי מה ש, ליי�אי� לי דד , אי� גבול. אתה אומר לה�
  . לאט�אתכ� לאט
  

  :צבי אריאל
  

 פנינו –בס* הכול מה שעשינו . זה ג� מה שאמרנו, אני אשלי� את ההתייחסות לגבי התביעות
  . צדדי� היה הלי* של פינוי חדזה לא . המשפט בהלי* של בירור�לבית

  
משפט �ולכ� הלכנו לבית, דהלא נכנסי� בתנאי הס( של הוועה� , יש מקרי� שמבחינתנו לפחות

אז לבוא ולהגיד עכשיו , האלה של הטענותבי� היתר ג� בנושאי� ,  שיהיה ברור� בדיוק על הדבר הזה 
  .זה קצת חוטא למטרה, שהוועדה גוררת רגליי� האנשי� האלה תקועי�שבגלל 

  
  :חרמש שי
  

? על אדמתו תחת גפנו ותחת תאנתויש אחד שיכול לשבת בשקט ? מישהו שמצבו מוסדר אצלכ�יש 
  ?אחד

  
  :ביידא אמיר

  
  . יש כמה. בוודאי

  
  :חרמש שי
  

  ?מסודר, "היי�דר* "מכל 
  

  :ביידא אמיר
  

  . לא" דר* היי�"ב
  

  :חרמש שי
  

  . תודה רבה, אה
  

  :ביידא אמיר
  

  � � �יש חוות בודדי� 
  

  :חרמש שי
  

  . שקמי� זה מסודרבחוות 
  

  :ביידא אמיר
  

  . יש עוד חוות, חוות שקמי�
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  :שריר יונת�
  

 החוות 130כל , ע" שש חוות שיש לה� תב–מסמ*  לפני שנה יצא –שש חוות במדינת ישראל 
  .ע"שש חוות ע� תב. זה מסמ* שאת� הוצאת�. הנוספות לפינוי ולהריסה

  
  :ביידא אמיר

  
  .130הוציא א( אחד לא 

  
  :ברוכי� אריק

  
יודעי� איזה . רו תהלי* מסוי�הולכי� כמו שהחוות המוסדרות עבהשאלה שלי למה לא , אדוה

יש חווה שהיא משנות . כאלה עוד לפני החוות שהוסדרו יש –למה לא לוקחי� את החוות . תהלי* ה� עברו
, חוות שהיו עוד לפני או באותו זמ� את אות� למה לא לוקחי�. '60�החוות שהוסדרו משנות ה', 50� ה

, יש דבר ברור, יש תהלי* כבר. לא ברור לי? דר* כפי שהסדירו את החוות האחרותומסדירי� אות� באותה 
  . יש דבר שנעשה

  
  :ביידא אמיר

  
וג� השתנתה , לחוק חובת מכרזי�ג� השתנה החוק שנכנס , מאז השתנו הזמני�. אגיד בקצרהרק 

התוכניות שהמינהל דר* אגב היה  כאשר –בואו נגיד ,  או הובהרה–נו� לתכמדיניות המועצה הארצית 
מ " שינוי לתמ–כל התוכנית לגבי הנגב הצפוני נדחתה , נדחו, רשויות התכנו� המחוזיותיחד ע� , שות( לה�
מכיוו� שזה היא לא תאפשר חוות בודדי� , למעט מקרי� בודדי�שאמרה ש, ידי המועצה הארצית� נדחה על

  .נוגד את המדיניות התכנונית
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

את התנועה , איתי, ראית. אנחנו יודעי� מהי, 35א "הרי תמ?  מה ששמאי אמר כא�ומה ע�
  . ברורי� כשבאנו לדו� בחוק ורוחה היו מאוד 35א "תמ? שעשית

  
  :ביידא אמיר

  
  . נכו�

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

קובעי� שמאי אסי( ביקש שזה לא יהיה החוק הראשו� שבו . שמנושמנו את הסעי( אשר , לפיכ*
  ? נכו�. בחוק הליכי תכנו�

  
  :קוטב אורית

  
  . כ�
  

  :ביידא אמיר
  

  . כ�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

והוא , מה אתה אומרובלבד שתשב פה ותצהיר לפרוטוקול שיהיה ברור , אני מוכ� –אמרתי לו 
  . כולנו יודעי�, מה היתה הרוח. דיבר פה בער* עשר דקות

  
, נעשה תיקו� לחוק, בבקשהתגידו לנו את זה , ששמאי אמר הוא לא רלוונטיא� מה . שמאי עבר

  .אני מבטיח לכ�. את הכנסת לזהואני מבטיח לכ� שאני אגייס 
  

, קיבלתי את ההערה של שמאיאני . ג� אני לא רוצה, דר* אגב. אני לא רוצה ג� –את� לא רוצי� 
  .  בידיי� נקיותובלבד שהיא תהיה
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ואת� צריכי� , מסייעת לכ� לפתור את הבעיהא� היו� האמירה של שמאי לא רלוונטית והיא לא 
  .  אז נייצר לכ� אותו–משהו יותר חד 

  
  :ביידא אמיר

  
  . זו שאלה לרשויות התכנו�

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?בתור טרמפיסט? פהבתור מה הוא ישב . אבל שמאי אסי( ישב פה
  

  :ביידא אמיר
  

  .הממונה על רשויות התכנו�בתור . א� אנחנו מדברי� על פנייה לרשויות התכנו�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . זה מה שהוא אמר פה. לרוב המכריע מענהתת והוא אמר שהוא יודע ל, יפה
  

  :שמול יעקב
  

  . הוא אמר בפירוש לחבר את הדברי� ביחד, אמיר
  

  :ביידא אמיר
  

  . כנו�רשויות התאז זה , בסדר
  

  :שמול יעקב
  

  . לא להקשות, מכ�מה שמבקשי� , אז תפעלו לפי הרוח הזאת
  

  :קריאה
  

  .ג� א� הוא ירצה, הוא לא יכול להחליט, הוא לא רשות תכנונית
  

  :שמול יעקב
  

  ".היי�דר* "הוא יז� את תוכנית ? אתה לא מבי� את זה. הוא המתכנ�, להוא המינה
  

  :קריאה
  

  . הוא לא המתכנ�
  

  :קריאה
  

  . המועצה הארצית, תכנו� מאשר תוכניתזה מוסד . הוא לא מאשר תוכניות
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .אני מוצא את עצמי לא מצליח להתכנס, לכ�אני אומר , ה'חבר
  

  :חרמש שי
  

  . סגור את הדיו�
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  :צבי אריאל
  

 –זוכר נכו� א� אני , מה ששמאי אסי( אמר. התכנו� של החוות הצפוניותאני רוצה להגיב לגבי 
  � � � 35א "נוני של תמהמצע התכ, תגישו תוכניות, תבואו, בבקשה

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . יכול להכיל
  

  :צבי אריאל
  

והמשרד , ות הצפוניותכרגע על החומשרדית באמת לא הוציאה החלטות �הוועדה הבי�. יכול להכיל
  � �  �לפיתוח הנגב והגליל 

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . הוא לא דיבר רק על הצפוניות
  

  :צבי אריאל
  

מה שהמשרד ". דר* היי�"לזה ש� קוד למה שמחו' , "דר* היי�"על מה שמחו' לאני מדבר כרגע 
לקד� את התכנו� על עצמו את העבודה הזאת והוא כ� היו� מנסה הוא לקח , תוח הנגב והגליל עשהלפי

  .  שמאי אסי( הוא כ� רלוונטילכ� אני חושב שמה שאמר. במקומות האלה
  

  :חרמש שי
  

  ? הנכדי� שלה צריכי� לקבל פתרונות.  שנה50? תגיד לי, ואי� לה הסדר שנה 50אז יושבת גברת 
  

  :קריאה
  

47.  
  

  :חרמש שי
  

  .שנה בנגב המערבי 50. לא שלוש שני�? את� מביני� על מה מדובר. יושבת שנה היא 50
  

  :שח( נבו רות
  

  . וניאד, משק צא�
  

  :חרמש שי
  

  .תברר בדיוק איזה חוזי� יש לה? יש ל* חוזי�? צריכה לחכותכמה היא ,  שנה50
  

  :שח( נבו רות
  

  . שליהמינהל הפסיק את החוזי� . אי� לי חוזי�. אי� לי חוזי�
  

  :חרמש שי
  

  . זה הכול, דונ� מהאדמה 2,000שייקחו לה 
  

  :קריאה
  

  . יש לה חוזה חכירה בכלל, אדוני
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  :קוטב אורית
  

  ? ק צא�לא הוגשה תביעה בעניינו של מש
  

  :קריאה
  

�  � �  
  

  :שח( נבו רות
  

זו הפרנסה . חלק מהקרקע. על כל מסמ* שאני מקבלת אני נדרשת לפנות את הקרקע. יפה מצדכ�
  ? אתאדה? מה אני אעשה עכשיו? את� לא מתביישי�. שלי ושל הילדי� ושל הנכדי�

  
  :ביידא אמיר

  
  � �  �המינהל 

  
  :שח( נבו רות

  
  ? אני אתאדה. תקשיב לי עכשיואתה , לא
  

  :ביידא אמיר
  

  . חס וחלילה. א( אחד לא ביקש שתתאדי
  

  :שח( נבו רות
  

  ? שהשכני� שלי יקבלו את הפרנסה שלי, אז מה
  

  :קריאה
  

  .להתכנס לתחומי החוזה
  

  :שח( נבו רות
  

בהמלצה של משרד , ממינהל מקרקעי ישראלזה השטח שאני קיבלתי . אני לא אתכנס, לא
  .החקלאות
  

  :חרמש שי
  

  ? מתי
  

  :שח( נבו רות
  

  .'67בשנת 
  

  :קוטב אורית
  

  ? אופ� קיבלתבאיזה 
  

  :שח( נבו רות
  

  .מה זה משנה
  

  :שריר יונת�
  

  . כותרת–מינהל מקרקעי ישראל . מינהל מקרקעי ישראל נת� לה
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  :קריאות
  

�  � �  
  

  :שח( נבו רות
  

  .את לא מבינה בכלל בתכנו�, האני הגשתי פרוגרמ
  

  :קריאה
  

  .אני לא רק מבינה בתכנו�, אני חברת מוסדות תכנו�
  

  :שח( נבו רות
  

  . דופ� ליישוב�היא צמודת, שלי יש היתכנות תכנוניתלחווה . יפה מאוד
  

  :ביידא אמיר
  

  � � � לכול� אבל לא , נכו�
  
  :קריאות

  
�  � �  
  

  :ורו� לאה
  

  .לה לדבראל תפריעו . את� מפריעי� לה לדבר
  

  :שח( נבו רות
  

הנושא הוועדה עשתה משגה כאשר החליטה לשי� קוד� כול את . אני רוצה לדבר ואת� תקשיבו לי
עדה תחליט לשנות את סדרי א� הוו. פי החוק�עליש לו עשר שני� , הנושא התכנוני. התכנוני לפני ההכרה

 יוכר –' התחייבויות ממשלתיות וכו, היה לו חוזה,  כלומר–ולהחליט שמי שעומד בתנאי הס( העדיפויות 
  . המינהלכל העניי� יצא מהידיי� של , יכול להגיש בקשה להכרה תכנונית, כמיז� תיירותי חקלאי

  
המינהל הוא גו( ביצועי . למשרדי הממשלהואני חושבת שהמינהל פה לקח על עצמו תפקיד מעל 

הממשלה הושיבו הוא צרי* למלא את החוקי� ואת המטרות שלשמ� משרדי , משלונדה 'ולא גו( ע� אג
את� מתנהלי� . פי משהו מסודר�על, פי פרוגרמה�את זה עלאנחנו קיבלנו , אנחנו לא פלשנו. אותנו ש�

  ?מה זה הדבר הזה. אנחנו גנבי�כאילו 
  

  :רבינובי' אשל אדוה
  

  . ההיתכנות התכנונית נקבעה לנו בחוק כתנאי ס(. אני רוצה לענות באשר להיתכנות התכנונית, רות
  

  :שח( נבו רות
  

  . יש לנו פרשנות שונה לחוק. לא נכו�. לא נכו�
  

  :חרמש שי
  

והופכי� אות� מיישבי� אות� כחקלאי� , לוקחי� אנשי�? את� שמי� לב מה קורה פה, רבותי
  . לא מבי� על מה היא מדברתאני , אני מודיע לכ�. למשפטני�
  

  :ביידא אמיר
  

  . רות נבו כלו�אי� נגד הגברת 
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  :שח( נבו רות
  

  . יפה מצדכ�. יפה מצדכ�
  

  :חרמש שי
  

אני לא מבי� ? משפט�כדי להיות היו� חקלאי אתה צרי* להיות קוד� כול , רבותי. אני לא מבי�, לא
הגברת הזאת צריכה ? השתגעת�, מבי�אני לא ? ג� בדגניה עשו את זה? עשו את זהג� בחניתה . את העניי�

  . הולכת לגדל צא�להיות פרופסור למשפטי� לפני שהיא 
  

  :בר איתי
  

  . ג� חקלאי צרי* לעמוד בחוזי�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .בבקשה, מר הר שמש
  

  :שמש הר משה
  

הוועדה עשתה פה טעות שהיא בחרה שלא לראות בחוות . נבואני רוצה להצטר( לדברי� של גברת 
 תוכנית –ידי חברי �תוכנית שהוזכרה עלאני מזכיר לוועדה שהיתה .  היתכנות תכנוניתבצפו� הנגב כבעלות

, אומנ�. עבר את הוועדה, אותה זה מינהל מקרקעי ישראל והוועדה המחוזיתתוכנית שמי שיז� , 47414
, אבל כל אחת מהחוות בצפו� הנגב, הרחבההמועצה הארצית לא אישרה אותה א* ורק בגלל פריסתה 

  . אמרו שיש היתכנות תכנונית, כול�כמעט 
  

שחלות רשמו את התוכניות , עשו מחקרי� על כל חווה וחווה? נו צריכי� לחזורלמה עכשיו אנח
עוד פע� צריכי� לעשות אותו , 2005�חוזרי� אחורה לעכשיו אנחנו .  אפשר להסדיר את זה–עליה� ואמרו 

  .מצב
  
משפט השלו� לפני שבוע בענייני בקשר לקצב �בבקשה להפנות לוועדה את מה שאמר ביתני רוצה א

כאורה ' אליה� הופניתי כי ל"הדי� של בג�לרבות פסקי, ממסמכי� שהגיש: "הוא אומר. עבודת הוועדה
פועלת הממשלה לכאורה לתמו* בסוג זה של , מחד. מדיניות הממשלה בעניי� חוות הבודדי� אינה אחידה

לכאורה שקיי� " שר'"אלא שיש להביא בחשבו� כי מדובר ב. ומכפיפה אותה לכללי� תכנוניי�, התיישבות
א( זאת יש , נה כזאתככל שאי� כוו, ומאיד*, יש לפעול בדר* מהירה, וככל שיש כוונה להכשירו, בשטח

מבלי לדעת תשובות ברורות לכא� או לכא� , המצב שבו נותרי� אות� מתיישבי� בשטח. לומר בקול ברור
 ואני מבי� שהיא –וא� הוועדה רוצה לעבוד בקצב שלה . וזה המצב שבו אנחנו נמצאי�, "אינו מצב בריא

, תתנו מענקי�, תחדשו חוזי�, תפסיקו לחנוק אותנו, גורמי� אחרי�, שהאז בינתיי� בבק –רוצה לעזור 
  .אחר עד שאי� החלטה שאי� למקו� שלנו מקו� להישארתתנו כל מה שצרי* לכל מקו� 

  
  :חרמש שי
  

�יש פה דו. או שהדיו� נגמר, או שיסכימו הרשויות להקפאת תהליכי�? אפשר להציע משהו, ישראל
סעו . שווהכל הדיו� לא , א� אי� הקפאת תהליכי�.  חירשי� ואטומי�– לא אגיד ל* חירשי� –שיח של 
  . חבל על כל רגע שאת� יושבי� פה, יש לכ� עבודה, הביתה

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .יותר מנוסה ממניאתה . יש לי אלי* שאלה
  

  :חרמש שי
  

  . בענייני� המשפטיי� לא הבנתי על מה מדברי� פה, לא
  

  :�חסו ישראל ר"היו
  

  ?יש ל* משהו להציע, ואתה מערי* כמוני שתוצאת הדיו� הזה לא תוביל לתוצאה שאתה קורא לה
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  :חרמש שי
  

מה ". הקו הירוק"בוא נטפל בחוק הסדרה בתו* ? נכו�, רהיש ביו� רביעי חוק הסד. בוא נבדוק. כ�
שנה להתווכח ע� רשויות  45גברת צריכה אחרי ? "הקו הירוק"להסדיר את זה בתו* אפשר �אי, קרה

 והיא גרה ש� –גר ש� באזור  אני –כלב לא היה מוכ� לגור ש� , נה ש45כשהיא באה לש� לפני ? שלטו�
   ?מנהלי� איתה משא ומת�אז היו� . על גבול פתוח מול רצועת עזה, לבד

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .בבקשה, צביקה
  

  :שלמה צביקה
  

שלי קיבל ממדינת נולדתי בשטח שאבא , 50אני בינואר הקרוב ב� . שקמהחוות אג� , צביקה שלמה
  .1959�ישראל ב
  

  :חרמש שי
  

  . תזכיר ממי
  

  :שלמה צביקה
  

  . ממינהל מקרקעי ישראל
  

  :חרמש שי
  

  .גוריו��מב�. לא
  

  :למהש צביקה
  

  . כשהוא קרא להתיישב בנגב
  

  :חרמש שי
  

  .זאת ההיסטוריה. של*גוריו� שלח את אבא � זה ב�, לא
  

  :שלמה צביקה
  

 ורוזיליו ישראל ממשרד – בזמנו ג� מנהל הקר� הקיימת  שהיה–ר חיי� צב� "ע� ד, מדינת ישראל
  .  שנה50� משלחו את אבא שלי לש� לפני למעלה, שיושב פה, החקלאות
  

. שמתי קרווא� בשטח,  אני הגעתי לשטח2001בשנת , בשנות האלפיי�בגלל גל הגניבות הרב שהיה 
  . תקשיב לי,  שי–כל הזמ� היה חוזה 

  
  :חרמש שי
  

  .את זההייתי אצל* כדי שתספר לי 
  

  :שלמה צביקה
  

 שאלה – לא באר שבע –מחוז ירושלי� , היה חוזה מסודר מול מינהל מקרקעי ישראל שנה 50
  . שונה לגמרישבע זה �מינהל ירושלי� ובאר. מדינות שונות

  
אתה למה , אדוני:  הוא אמר לי–הוא עושה לנו טרור  – הגיע פקח בש� שלומי כה� 2005בשנת 

אני , אני לא את� ל*? לגור במבשרת בקומה רביעית בירושלי�אני צרי* ו, תגור פה בעצי הזית האלה ובטבע
  . אוציא אות* מפה
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ואז ביקשנו רשות ,  סדר די� מקוצר– שנה 50 אחרי –י� מקוצר הגישו נגדי כתב תביעה בסדר ד
  . שבע נת� לנו רשות להתגונ��משפט השלו� בבאר�ובית, להתגונ�

  
ואז , מכתב שאני באיזשהו הלי* פהלי אדוה נתנה . נסעתי לבית אמות משפט, עכשיו לקחתי מכתב

למה , יו� להחליט מה קורה איתי 30עכשיו עוד פע� השופט נת� לה� , נגמרה החצי שנה. דחו בחצי שנה
  .דברה� לא יעשו שו� 

  
 נות� לי ישראל רוזיליו לא, מדינת ישראל נתנה לי חשמל,  אני גר בשטח– שנה 50 אחרי –היו� 

לא , מענק לכבשי�מסי� רשות מרעה אבל אני לא יכול לקבל אני משל� , יותר תקציבי� כבר שבע שני�
  .כבר שבע שני� אי� לי חוזה. חוזהכי אי� לי , כלו�, לא שוקת למי�, גדר

  
יש לי שני ילדי� שבאי� אלי בהסדרי . מה המעמד שלי,  עומד היו�אניאני רוצה לדעת איפה 

תחתו* : בא הפקח ואומר לי,  מטר מרובע45 בקרווא� יש לי –ה� צריכי� לישו� אצלי בסופי שבוע , ראיה
  .אני לא רציתי לחתו*.  מטר מרובע24רק תשאיר , את הקרווא�

  
  :קוטב אורית

  
  . זו חווה שהיתה לגביה הסכמה. בחווה הזו היתה הסכמה להקפיא את הליכי התביעה

  
  :שלמה צביקה

  
  . זה נגמר עכשיו, אבל הנה

  
  :קוטב אורית

  
  .אבל עד היו� נתנו ואני לא אומרת שלא נית� שוב, לזה שוב� אנחנו נידרש אז לכ

  
  :שלמה צביקה

  
  ? די��אני צרי* לשל� עשרות אלפי שקלי� לעור*?  שנה ככה עושי�50אחרי 

  
  :חרמש שי
  

אני לא מבי� את ?  תולה–ברצותו ,  חות*–כלומר ברצותו , משאירי� את הב� אד� תלוי על החבל
  . אני במקרה הייתי אצלו. העניי�

  
  :שלמה צביקה

  
  ? לא מחדשי� לי למה, חוזה רעייה? למה לא מחדשי� לי חוזה

  
  :חרמש שי
  

  .יחד תכננו איפה צרי* לחתו* כדי שיהיה מקו� ג� לשירותי�, היות והייתי אצלו בצרי(
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  � � �  אני יודע שזה לא בתחו� סמכות המחלקה שאת מנהלת–לפי דעת* , גברת קוטב
  

  :קוטב אורית
  

  .יחידה
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

 בהנחה שעבודת הוועדה תימש* –שאת� הסכמת� להקפיא לגביו האד� הזה . סליחה, היחידה
  ? צרי* להשאיר אותו במצב שהוא נמצא בו, עוד שלוש שני�
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  :קוטב אורית
  

פיה ויש להקפיא � אנחנו נוהגי� עלאמרתי כבודכ� באו אלינו בהצעה שלגבי חלק מהחוות כפי ש
החווה של ההסכמה לגבי . ויש באמת חוות שלגביה� ניתנה הסכמה, הוועדהאת ההליכי� עד לסיו� עבודת 

צפי שאי� לי ,  שוב–שהיתה בשעתו לצפי סיו� עבודת הוועדה פי הערכה � היא ניתנה על. מר שלמה ניתנה
  .מהוועדהאני לא חברה בוועדה ואני לא חלק , מנדט לגביו
  

המשפט לבחו� את העניי� �יתידי ב�עלואנחנו נדרשנו , עכשיו פג אותו מועד שניתנה לגביו הסכמה
  . לנו אנחנו נבח� את הנושא שוב בהחלטמשפט נת� �ובמסגרת הימי� שבית, שוב

  
  :שמש הר משה

  
  ?למה להקפיא חוזי� שבע שני�? את החוזי� שבע שני�אבל למה מקפיאי� 

  
  :שלמה צביקה

  
  ?לא יכול לחתו� חוזה על רעייה למה אני

  
  :קריאות

  
�  � �  
  

  :חרמש שי
  

  ?מישהו מכ� מוכ� לגור בתנאי� כאלה
  

  :קוטב אורית
  

  . זה לא רלוונטי
  

  :חרמש שי
  

  ?נכו�, שאלה קשה
  

  :קוטב אורית
  

וזה באמת לא , דברי� על אי* אני חיהאני יכולה לבוא ולומר הרבה . אדוני, היא לא קשה בכלל, לא
  .רלוונטי

  
  :חרמש שי
  

  ?  שנה50לפני הוא פלש 
  

  :קוטב אורית
  

  � � � אני לא אמרתי 
  

  :חרמש שי
  

, נתת� להפקרות הזאת להתנהלאי* . תגידו לי,  שנה50איפה היית� ? אותו שנה לא פינית� 50
  ? היו� התעוררת� ?ואת� שותקי�,  שנה50שאד� יושב בלתי חוקי על קרקע 

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

להסביר אי* עוצרי� את הפדאיוני� באמצעות ב� אד� , ורשת כזאתהיתה מחוות פיליפ , דר* אגב
  .אוקיי, בסדר.  ל*�אז היו� אומרי� לו , אחד שחי בשטח
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  :קוטב אורית
  

, להיכנס לכל חווה פה בדיו�בגלל ההליכי� המשפטיי� אסור לנו בכלל . כרגע לכל חווהלא ניכנס 
  .כשיש הלי* משפטי

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .את צודקת, נכו�
  

  :קוטב אורית
  

שהפרקליטות בנוגע לתביעות בוחנת כל , את זהינו דווקא של שלמה מוכיח ועני, אומר שובאני רק 
  . מקרה לגופו
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

לשחרר או , הליכי�� תהיו מוכני� לבקש הקפאת הא� את� בסמכותכ, ממשרד המשפטי�אדוני 
  ? המש* התקשרות כזו או אחרת עד תו� עבודת הוועדה, מה שנקרא, לבקש שמשרד החקלאות יאפשר

  
  :צבי אריאל

  
  � �  �חושב שהסברנו פה לאור* אני 

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?בסדר, תשובות קצרות. די
  

  :חרמש שי
  

  . הסברי� קיבלנו שעה וחצי
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?אתה יכול להגיד לי כ� או לא
  

  :צבי אריאל
  

  . אני לא חושב שאנחנו יכולי�, לא
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . הבנתי. זאת אומרת את� לא, את� לא יכולי�
  

  :חרמש שי
  

  .  חוק הסדרה– לפרוטוקול –אני אומר ל* ברצינות , חוק הסדרה. קדימה, ישראל
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .בסדר גמור
  

  :שמול יעקב
  

  . שהחוות יתייבשו, ה'חבר
  

  :חרמש שי
  

  � � �יהיה פה חוק הסדרה בתו* , ה'חבר, לא, לא
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ? משרד התיירות? הא� יש מי שעוד רוצה לומר משהו
  

  :יזרעאל איל
  

  .שזה יפתח ויעשה, אחר כ* ה� יבואו וייבבו כמו בפע� הקודמת
  

  :כיו( ואיל
  

הסטטוס כי אנחנו באתי לשמוע את , האמת. משרד התיירות, מנהל אג( תיירות כפרית, ואיל כיו(
ואנחנו כל שנה מאריכי� את כתבי , 2003�ה מחוות הבודדי� מ'לחבראצלנו לפחות באג( מחויבי� בתקציב 

  ?מתיעד ,  כל שנה להארי*–אני רוצה לדעת . הזכאות האלה
  

  :שמול יעקב
  

  . ואיל, תשמור את הכס(, תשמור
  

  :קריאה
  

  .תשמור את זה בינתיי�
  

  :ריאהק
  

  .נציג של משרד התיירות הוא חלק מהוועדה, ואיל
  

  :כיו( ואיל
  

רושה שאני מעביר יזו , 2003�אבל זה מ, פ� אחר של משרד התיירות בוועדהוזה , אנחנו יודעי�  
  . משנה לשנה

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . את הדיו� תו* שלוש דקותאני צרי* לסכ� , בקצרה. מר רוזיליו, בבקשה
  

  :רוזיליו ישראל
  

, בדיו� הזהלמרות האווירה הדי קודרת , אני מציע בכל זאת. משרד החקלאות, ישראל רוזיליו
� ולפי יושבת–נוהל  הוא לא מושל� אבל הוא –הוועדה ישבה כמעט שנתיי� והיא גיבשה נוהל . להתקד�

  . ראויות להתקד� חוות שה�  Xראש הוועדה יש 
  

  :חרמש שי
  

  � � �היא לא אמרה 
  

  :רוזיליו ישראל
  

  . המינהל לגמור את התהלי*אמרה שיש כאלה שהיא יכולה להמלי' לשר שלה להמלי' בפני היא 
  

  :ורו� לאה
  

  ?X�כמה זה ה
  

  :רוזיליו ישראל
  

  .אני לא יודע, היא תגיד
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

כלפי היתר באותו אתה מבי� את ההתנהגות של אלה , שהיא מאשרת עכשיו שלושהבוא נניח , שי
  ?רגע

  
  :חרמש שי
  

  . בטח
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . Package Dealצודק מי שאומר , עזוב
  

  :שמול יעקב
  

  . Package Dealרק . כו�נ
  
  :קריאות

  
�  � �  
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . זה הכול או לא כלו�, שומע פהאחרי מה שאני 
  

  :רוזיליו ישראל
  

�כי רק בשיטה הזאת נוכל לדעת א� התהלי* הוא בכלל ברלהעביר הלאה , מה שמוכ�, אני מציע
וכל עוד זה יושב בוועדה , ויש עוד את המשפטי� בהמש*כי יש עוד את המינהל בהמש* , או לאמימוש 

לו יתחי, רק כשהוא יבוא אליה�. מחכי� שהחומר יבוא אליה�. האחרי� לא נוקטי� שו� עמדה ומחכי�
  .תהלי* בפני עצמווג� זה , לדו� בו

  
  :ורו� לאה

  
  . יש תביעות. לא מחכי�

  
  :רוזיליו ישראל

  
  .לצאת במכרז חוות עתידיות אמורות . לעסוק בחוות עתידיות–עוד מנדט יש לה , הוועדה

  
  :ורו� לאה

  
  . ג� את זה שמענו שלא עשו, כ�
  

  :רוזיליו ישראל
  

צרי* לקד� במקביל בדר* ,  בדר* הזאתמה שלא. ע� משרד המשפטי�, מוכני�, למכרזויש נהלי� 
 חובת המכרזי� אבל לא יוצא –יודע  המכרז הזה נהיה איזו סיסמה שא( אחד לא .ולהוציא מכרזי�, הזאת
  .יודעי� מה זה מכרזלא , מכרז

  
אבל לפחות נוכל לדעת איפה אנחנו , יתמודדו ונוכל להתקד�אנשי� , שיוציאו את המכרזי� האלה

א יודעי� אבל ל, אנחנו עומדי� בוועדה ודני� ודשי�. היו� אנחנו לא יודעי� איפה אנחנו נמצאי�. נמצאי�
  . וזה חבל, לא ימשי*א� התהלי* ימשי* או 
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  :רבינובי' אשל אדוה
  

  � � �אני רק רוצה להדגיש שאני כ� דיווחתי שהוועדה גיבשה 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

   . דיווחת, כ�, כ�
  

  :רוזיליו ישראל
  

  . לא לחכות, אני חושב שצרי* להוציא אות� פשוט, אני יודע
  

  :חסו� ישראל ר"יוה
  

פער גדול מאוד בי� רוח החוק לבי� תפיסת העול� שלנו אי� לי שו� ספק שיש . אני רוצה להגיד כ*
  .שלולבי� אופ� הפירוש המעשי , שהבית הזה ניסה להעביר

  
. אומר שכנראה אנחנו טעינו בניסוח החוקאני בעצ� , מאחר שמתקיימת אופציה כזאת לפרשנות

שגופי הביצוע במדינת ישראל כנו על כ*  כי סמ–קצת יותר חדי� ולהפסיק אנחנו צריכי� להיות כנראה 
ממה או מסתבר שה� מביני� את זה אחרת , מסתבר שלא. בהתא�יבינו את הרוח שיצאה מכא� ויפעלו 

  .שהתכוונו
  

. אני מבי� שאנחנו לא מסוגלי� להשפיע בדר* הזו. הדיו� הזה היה ניסיו� להסביר ואולי ג� להשפיע
 ואני רוצה –הכלכלה קראה וקוראת ועדת , ראי�אנחנו מכא� קראנו ואנחנו קו. לומר כ*אני רוצה , לפיכ*

, הממשלתיי� להקפיא את ההליכי� המשפטיי� לגופי� –ג� ריח לא טוב באוויר יש , להוסי( משלי משהו
  .פעילות הוועדהלחדש את החוזי� עד תו� 

  
מי , ובהיעדר לוח זמני�, עליה לוח זמני�מותר להשית , מאחר שהוועדה היא ג� אורג� ממשלתי

  . להסבירנצטר* , מאחר שאי� את ההבנה הזאת. נקודה, האזרחזה שצרי* ליהנות מכ* 
  

, � הבא את השר לפיתוח הנגב והגלילבדיואני רוצה , אני דורש. לא מוצה, כרמל, הדיו� הזה בעיני
שה� , מינהל מקרקעי ישראל, הגורמי� במשרד החקלאותאני רוצה את הגורמי� במשרד המשפטי� ואת 

  . המדיניות היא כזאתשיתייצבו פה לדיו� הזה ויתנו לנו תשובות למה , לת החלטותלקבבעלי סמכות 
  

  :חרמש שי
  

אני כבר הייתי . אות* למינהל מקרקעי ישראלהשר לפיתוח הנגב והגליל לא יעזור ל* כי הוא ישלח 
  .ש�

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . בסדר גמור
  

  :קריאה
  

  .הוא אמור לעזור
  

  :חסו� ישראל ר"יוה
  

  . אותי הוא לא שולח. מקרקעי ישראלשיגיד לי מה הוא רוצה להגיד למינהל . נביא
  

  :חרמש שי
  

  .ה שאתה רוצה להגידמ
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

ושיגיד , שיגיד את זה כא�. אני לא מתא� פעולות הממשלה. שיגיד את זה פה. אז שיגיד את זה פה
מה , אני לא יכול להגיד שהיא לא, שדר* אגב –נוקטת בה כא� מה הוא חושב על המדיניות שהפרקליטות 

  . זו דעתי, בעיני היא פרשנות ע� ריח רע. סוג של פרשנות, שנקרא
  

ע� הזמנה , של שר נגב גלילע� הזמנה , ברשות*, כרמל, הדיו� הזהאני מבקש להמשי* את , ולפיכ*
  . הבכירי� שאחראי� על קביעת מדיניותשל גורמי הפרקליטות 

  
  :חרמש שי
  

  . המינהלונציגי 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . של המינהלואני רוצה שיבואו לפה ראש המינהל והיוע' המשפטי , ע� משרד החקלאות
  

  :שח( נבו רות
  

  ?כנו�מה ע� רשות לת
  

  :חרמש שי
  

  . משרד החקלאות
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . רשות תכנו� זה לא משרד החקלאות. לא
  

  :קריאה
  

  . מינהל התכנו�
  

  :שח( נבו רות
  

  . מינהל התכנו�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

. מבקשת שתקפיאו תהליכי� ותחדשו את החוזי� הוועדה –אני מבקש מכ� עד אז . מינהל התכנו�
  . לפי לוח הזמני� שאת� תעמידו לרשותי, שבועיי�� שבוענקיי� את הדיו� הבא בעוד , היה ולא תעשו את זה

  
   .הישיבה נעולה, תודה רבה

  
  
  

  .10:30הישיבה ננעלה בשעה 


