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2009
ע"התש, ) 4' מס תיקו (הנגב לפיתוח הרשות חוק יישו�  

  
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

לדיו� שהיה זה דיו� המש. . אני מקווה שאורנה תצטר& אלינו, אני רוצה לפתוח את הדיו�, רבותי
 הדברי� היא על א� רוח, מהגורמי� המטפלי� לחזור אלינו ולומר לנושבו ביקשנו , לנו לפני כשבועיי�

, נכו�, שהוא לא הגיעאני מבי� . יגיע על מנת להציג את המדיניות ג� ביקשנו שפרקליט המדינה .דעת�
  ?עידית

  
  :חנוכה עידית

  
  . הגיע רק פרקליט מחוז דרו�.נכו�
  

  :חרמש שי
  

  .הוא הודיע שהוא לא יגיע בכתובי�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?רוצי� להתחילאת� , אדווה, אז בבקשה. אוקיי
  

  :רבינובי%�אשל אדווה
  

תחילה , אמרתי ג� בוועדה הקודמת. לדיו� שהיה פה היו לנו כמה דיוני� פנימיי�בהמש. 
דווקא בעקבות . ביחדרר את המלצותינו שאנחנו רוצי� לטפל בכול� ולשחהתייחסנו לחוות בראייה 

את כל החוות כמקשה דיווחתי שאנחנו לא רואי� , ודיוני� שהיו אצלנוהדברי� שנאמרו פה ולאור חשיבה 
יותר פשוטי� ויש ביניה� מקרי� יותר  אלא יש ביניה� מקרי� ,"דר. היי�"אני מדברת על חוות , אחת

  .עבודה ובירורי�מסובכי� שדורשי� יותר 
  

לנו כמחשבה זה שאת אות� החוות שמבחינתנו אנחנו ואחד הדברי� שהע, שרהצגנו את הנושא ג� ל
ואז ג� אני מקווה שזה יעבור בתור החלטה , מתכנסת הוועדה ליולי 12�ב, יכולי� להמלי% לשר נמלי% לשר

  .של הוועדה
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?או שיש למשרד עמדה, המדיניות הרווחת ממשיכה כמו שהיא? ומה ע� יתר החוות בתהלי.
  

  :רבינובי%�אשל אדווה
  

  .שאולי משרד המשפטי� יתייחס לעניי� הזהאני מעדיפה 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .בבקשה
  

  :חרמש שי
  

  ?המשפטיי� נמשכי�ההליכי� 
  

  :בר איתי
  

פקטו �נכו� לעכשיו דה. מיני מצבי�יש כל , יש תיקי� תלויי� ועומדי�, יש הליכי�? זה הקשרבאי
". דר. היי�"של , קוריי�המ, הבסיסיי�יש לנו את השבע תיקי� , כל ההליכי� המשפטיי� שלי ידועי�

ולאחרונה הועברו ג� תביעות , במספרי�אל תתפסו אותי ,  א� אני לא טועההוגשו עוד שתי תביעות נוספות
  .ממחוז ירושלי� של מנהל מקרקעי ישראל
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .לדיו� הזהמחוז ירושלי� לא רלוונטי 
  

  :בר איתי
  

�נמו. יותר מקו , הגבול הדרומי שלו, מחוז ירושלי�. הוא רלוונטי  � �  
  
  :קריאה

  
115.  
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .אוקיי
  

  :חרמש שי
  

ב  שנה שהוא יוש20אחרי ופירוק החווה ,  שקל160,000אני ביליתי לילה בחווה שקיבלה קנס של 
  .וזה ירושלי�. שמה

  
  :בר איתי

  
המשפט המחוזי הפ. את �בית, פי החלטה של השלו� התביעות נמחקו�� לעכשיו עלנכו, בקיצור

כאשר , התביעות של המדינה כנגד אות� שבע חוות מקוריותהחיה את , משפט השלו��ההחלטה של בית
  .זה פחות או יותר. עד להתקדמות התהלי. בוועדההוא אמר רק שההליכי� מותלי� 

  
  :חרמש שי
  

אני לא הבנתי מה ?  הקפאת תהליכי�זה הקפאת תהליכי� או שזה לא, למי שלא מבי� במשפטאז 
  .אמרת

  
  :בר איתי

  
  .משפט�התיק חי בבית

  
  :חרמש שי
  

  .קזה עלא כיפ" חי"
  

  :בר איתי
  

�להגיש בקשות לביתא� אתה רוצה . פקטו� לו� דהכרגע לא עושי� כ, יש תביעה תלויה ועומדת
בהמתנה להתקדמות כאשר כול� , פקטו לא מתנהל הלי.�אבל כרגע דה. לאמשפט אז א& אחד לא יגיד ל. 
  .זה הצומת של הוועדה, שתיעשה בעיקר בצומת הקרובה

  
  :יזרעאל אייל
  

  .ע לעליו�"כי הגשת� בר, זה לא מדויק
  
  

  :בר איתי
  

השאלה למי . לא אכנס לנימוקי� משפטיי�, חשובלא . ע"כיוו� שחשבנו שנכו� יהיה להגיש בר, נכו�
אמרתי . המשפטי לממשלהפי עמדת היוע% �כמוב� על, מצב הפרקליטות עשתה הערכת .יש שליטה בהלי.

. עצמה בלבדלא פועלת בחלל ריק ולא פועלת על דעת הפרקליטות , הקוד� ואני חוזר ומדגישאת זה בדיו� 
תיק ותיק וכ. כל , זה בא מיוזמה של היוע% המשפטי לממשלה, כ. ג� ע� הגשת שבע התביעות המקוריות
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לשי� את ,  אז קוד� כול.דעת היוע% המשפטי לממשלהזה מתוא� על , די�בסדרה הזאת של חוות הבוד
  .שיהיה ברור, הדברי� על השולח�

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

� אותו חר ואתה מייצג מא, מדוע היוע% המשפטי � �  
  

  :בר איתי
  

  .יש פה נציב בכיר ממני, לא
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

את אלה , לא מתלי� את כל הטיפול הזהמדוע את� , אבל שניכ�, ידבראריאל תיכ& , לא משנה
  ?עד שהוועדה תסיי� ותקבעו לוועדה תארי. לסיו�, הוגשושעוד לא 
  

  :בר איתי
  

, ריהוועדה היא גו& סטטוטו.  שו� מעמד חוקילפרקליטות אי�, של הוועדהאנחנו לא בעלי הבית 
יודע אני לא , נכו� לעכשיו חל& די הרבה זמ�. הזה הוא סוברניוהגו& , פי די��שהוק� על, אני לא טועהא� 

 כל רשויות האכיפה יעצרו א� נגיד שנמתי� לעול� ועד. אבל אנחנו לא רואי� תוצאות בוועדה, כמה בדיוק
 כל הזרועות ייעצרו עד –' וכוזרועות שלא נמצאות כא� , של תכנו� ובנייהג� אכיפה ,  לא רק הפרקליטות–

  .אנחנו לא עושי� את זה בדר. כלל, & אחרשל גולאיזשהו פעולה 
  

ות שלפי הנחיית היוע% יש חו. מקשה אחתזו לא , יש הבדל אדיר בי� חווה לחווה, נימוק נוס&
פע� . אופרטיבית אפשרות להסדרה�דעת הפרקליטות אי� לה� ברמה המשפטיתהמשפטי לממשלה ועל 
חדש מושג , אירועי� בשטחי�ג� בעקבות ה, ישעכשיו , לא אהובה עליכ�" הלבנה"שעברה ראיתי שהמלה 

  ". הסדרה "–
  

קבוצה ההומוגנית ג� בתו. ה. יש הבדלי� אדירי� בי� החוות, זו לא מקשה אחת, זה לא גו& אחד
, או אי� הסכ�יש הבדלי� א� קיי� הסכ� , יש הבדלי� במצב המשפטי. יש הבדלי�" דר. היי�"כביכול של 

  . ואחד דברי� שוני�יש אל& , יש הבדלי� במצב התכנוני
  

, כנגזרת של המדיניות של היוע% המשפטי לממשלהכמוב� , קליטות כ� עושה הערכת מצבולכ� הפר
שלצור. , אצל המשנה ליוע% המשפטי לממשלהשהיתה ישיבת הערכת מצב ג� לאחר הישיבה במקרה יצא ו

נגזרה , ולאור הערכת מצב וג� לאור קבלת נתוני� מהוועדה, המשפטי לממשלה� הוא כמו היוע% העניי
להיכנס וג� נאמר לי לא , אני לא יכול להיכנס, המשפט� את המדיניות הזו אנחנו נביע בבית.מדיניות

  .המשפט�תית� הודעות מתאימות לבתיובסופו של דבר הפרקליטות , לנתוני� של תיקי� פרטניי�
  

יכול כי זה , יחד ע� זה אנחנו עדיי� ממתיני� שישתחרר צוואר הבקבוק בדמות הוועדה הזאת
לכ� , אני חוזר ואומר, כל תיק הוא שונה. אנחנו נית� הודעות פרטניותובהתא� לכ. , לפשט מאוד את המצב
  .המצב יהיה אחרת מבחינה משפטיתיכול להיות שבכל תיק 

  
  :שמול יעקב

  
  .אתה לא מדייק. ולא כל אחד בנפרד, המשפט�כל התיקי� מתנהלי� כמקשה אחת בביתאבל 

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .סליחה
  

  :בר איתי
  

משפט �בית, אבל כל תיק יש לו מספר תיק, ה� נדוני� בגלל שיש אותו מייצג. לא מקשה אחתזה 
  .אחר
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  :שמול יעקב
  

  ?מהאז 
  

  :בר איתי
  

  .יש לו תביעה אחרת
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

ממ. אני רוצה לשמוע , אריאל, אבל. ה להיות על שבע חוותהתביעה לא יכול, פרטניתהתביעה היא 
הא� חלק מהתשובה של הפרקליטות , שאלה אחת לפני שאתה משיבועוד . בבקשה הבהרה על המדיניות

  ?או אחרתשל היתכנות כזו , . על אמירה מסוימת של הוועדההמשפט תיסמ�לבית
  
  :צבי אריאל

  
שכל הזמ� יש ג� עוד , צרי. להדגיש את זה. על מה שאמר פרקליט מחוז דרו�אני רק אוסי& 

כ� הוחלט ובהקשר שלה� , יש ג� הליכי� נגד חוות אחרות. צרי. להסתכל על התמונה במלואה, הליכי�
אפשר לומר �מצאנו שאי בגלל שבאותה הערכת מצב שעשינו באמת, להמתי� על סיו� העבודה של הוועדה

וככה , התביעות האלה צריכות להמתי� לעבודת הוועדהולכ� , שהחוק קבעשעל פניו אי� התאמה לכללי� 
נלקחי� בחשבו� כשבאי� לשקול י� ג� וכמוב� שהדבר. א� אני זוכר נכו�, ג� נעשה ביותר מתביעה אחת
  .וג� זה צרי. שייאמר, ג� לזה צרי. לשי� לב. את ההגשה של תביעות חדשות

  
החוק נת� לנו סט של כלי� . לא ניכנס לתיקי� ספציפיי�, אגיד שוב באופ� כללי, לעניי� המדיניות

כשאנחנו , בגדול מבחינתנו. להסדיר את המעמד של החוות בצורה מסודרת ומושכלתכדי שיהיה אפשר 
 זה גבול –החוזי� שנחתמו בעבר , � לייצר התאמה בי� המצב הקנייניאנחנו מנסי, קוראי� את החוק

  .לבי� המצב התכנוני –הסמכות של הוועדה 
  

השונות בגלל הנסיבות . אי� מה לעשות, קשה אחתהחוות ה� לא מ, באמת כמו שאמרו פה כבר
  .גדולהיש חוות שבה� מידת ההתאמה היא . המצב הוא שונה

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

לקחתי : זה את הדבר הבאמה שאתה אומר לי . י רוצה להבי� אות. מדויקאנ, אריאל, סליחה רגע
מעל תהלי. , זה מעל הוועדהוהחלטתי להסתכל על , סט הכלי� שהוועדה אמורה בעצ� לעסוק בה�את 

  .באיזשה� קביעות כאלה ואחרותולצאת כבר , העבודה של הוועדה
  
  :צבי אריאל

  
  .אדוני, זה לא מדויק

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .זה יכול להיות אחרתאז תסביר לי אי. 
  
  :צבי אריאל

  
יש שטחי� . גבולות הגזרה לעבודת הוועדה ה� מאוד ברורי�, כפי שנאמר ג� בדיו� הקוד�

. במצב שבו אי� חוזה% לחוזה המקורי או וזה שטחי� שה� מחו, יכולה להיכנס אליה�שהוועדה לא 
או מצאנו שלגבי פלישות , הערכת מצב שנעשתה ג� אחרי שהוקמה הוועדהושוב אחרי , במקרי� האלה

  .וכ. עשינו, להמשי. בתביעות שהוגשו כברה לגבי שטחי� שלגביה� לא נחת� חוזה אי� שו� מניע
  

מידה של התאמה בי� המצב התכנוני לייצר זה ועדה צריכה מה שהו, בסופו של דבר, ואני אומר שוב
 בתביעותאי� שו� סיבה לא להמשי. , ככל שמידת ההתאמה הזאת היא לא גדולה. לבי� המצב הקנייני

  .האלה
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

התהלי. הזה עוד לא , אנחנו נדע לעשות את ההתאמה, רבותי: אבל ישב פה שמאי אסי& ואמר
אני אומר . ל. את זה מהפרוטוקולאוציא ? את זה מהפרוטוקולאתה רוצה שאוציא ל. . אמר את זה. הותנע

מה הוא אמר לי בשיחה . גדול מאוד מתוכ�נדע לעשות את זה לחלק , לא לכול�, את זהנדע לעשות : ל.
  .לא אנקוב באחוזי�. לא חשוב כרגע, על ידבחדר 

  
ידי �נאמר על.  וחלק מהחוות יצטרכו תיקו� חוזיהזו ג� נאמר שייתכ�בוועדה ? עכשיו מה קרה

? נכו�, את� ראית� את זה? אדווה,  נכו�–ו שזה לא סותר תיקו� היה , היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה
  .בפרוטוקולראית� את זה 

  
בפוזיציה תסביר לי אי. אתה מתיישב , מאחר ויש את שתי האמירות הללו. אני שואל אות. שאלה

עבודה , שמע: א� היית בא אלי ואומר לי. מעל הוועדה ומחליט כבר החלטות שהוועדה אמורה להניח ל.
ניסינו לומר לה� ,  והגליל שבאחריותו הוועדה הזומול המשרד לפיתוח הנגב, כשאי� הגדרת זמ�, ריקבחלל 

 אנחנו כי,  אנחנו מבקשי� שתתחמו את זה בזמ�–יפה אחת כי את� שתי רשויות שעובדות בכפ,  תגידו לי–
  .לא נאמרהאמירה כזו . לא מוכני� שהמצב הזה יהיה פרו%

  
ככה אני מבי� . והתחלת להחליט עבורה, המיקמת במדיניות של. את עצמ. מעל הוועד? עשיתמה 
  .להיות שאני טועהיכול . את הדברי�

  
  :בר איתי

  
  .עכשיואותה שאלה שאתה שואל , השאלה דר. אגב עלתה בדיו� הזה שנעשה

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .סימ� שהיא שאלה טובה
  

  :בר איתי
  

ואני חוזר , המצב היתה מכוונת ג� בעיקר לתת הנחיות משפטיותישיבת הערכת . בצורה אחרת
ועסקה , היוע% המשפטי של הוועדה וגברת אדווהנוכח שמה . בצד המשפטי בלבד לוועדה, ומדגישואומר 

אמור להנחות את היועצי� , by definition, כאשר היוע% המשפטי לממשלה, ורק בסוגיות המשפטיותא. 
  . לרבות את היוע% המשפטי של אותה ועדה, המשפטיי� של כלל השירות הציבורי

  
שלא על כל סוגיה פרטנית של כל חווה או בטח , פה נעשה דיו� בסיסי ביותר, ת אומרתזא
, המינימליי� שה� תנאי הס&אלא בבסיס של הבסיס לגבי התנאי� , משפטית כזו או אחרתסיטואציה 

  .זה מה שהיה מבחינת ההנחיה המשפטית לוועדה. נאי� האלהסיות ובשונות המשפטית של התובוור
  

עמדת היוע% המשפטי זו , טיזה המצב המשפ: יגיד לה היוע% המשפטי. גו& סוברניהוועדה היא 
את לקחת , לא יודע עד כמה היא רשאית להחליט לסטות מזהאני , היא יכולה להחליט. 'לממשלה וכו

אני בטריטוריה לטיגטורית , זו לא הטריטוריה שלי, בזהאני לא בקיא . לעשות משהו אחר, הסיכו�
כאילו  לכ� זה לא נכו� לראות את התמונה .אבל רוח הדברי� היתה עיסוק בסוגיות המשפטיות, בפרקליטות

  .בסוגיה משפטיתאלא ככל שמדובר , מעל הוועדה, ו& מלמעלהכביכול יושב ג
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

 לא יכולה הוועדה, כל חווה שאתה הגשת נגדה תביעה, שאתה מציג את הדברי�לפי האופ� , איתי
  .לאשר אותה
  

  :בר איתי
  

  .אני לא חושב ככה
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

אתה לא מתיישב מעל אלא אתה . העניי�בוא נדבר ברמה הלוגית של . להיותזה הפועל היוצא צרי. 
  .את התביעותעל סמ. זה אתה מגיש , בכלל איזשהו בסיס משפטיעושה הערכה א� יש 

  
  :בר איתי

  
. הפרקליטות אלא היוע% המשפטי לממשלה מנחהזה לא , דר. אגב, מה שדיברתי כרגע

�הפרקליטות בשורה התחתונה . הפרקליטות לא מנחה � �  
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .הנגזרתאת מיישמת 
  

  :בר איתי
  

  .נכו�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

את מה שהוא הנחה לכאורה מאחר שהוא הנחה . אז עכשיו אני שואל שאלה נורא פשוטה. בסדר
, טותלפי הערכת המצב של הייעו% המשפטי לממשלה ושל הפרקלי, שאתה הגשת עליה� תביעה, שבע חוות

  .הוועדה לא יכולה לאשר אות�
  

  :בר איתי
  

  .תיתלא נכו� עובד
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

משהו שאחרי זה לא רוצה שתגיד פה . לא רוצה לא להיכשל ולא להכשילאני ". שבע"עזוב רגע 
. תה מייתר את הוועדההרי א. נחנו מדברי� על הצגת המדיניותא.  אחרמשפט לא תוכל להגיד משהו�בבית

  ?טועהלוגית אני צודק או , אפילו שאני יודע מה דעת., חנא. אי� מה לעשות
  

  :חרמש שי
  

החוק , לא אהבת את החוק? נכו�, אתה בעד שמירת החוק: אמרתי לו. הכנתי אותו כבר קוד�
  .� פני� ואופ� לאבשו: ר סוייד"דאמר לי ? אתה תל. נגד חוק שנחקק, נחקק

  
  :סוייד חנא
  

  .שאגידזו ההערה הראשונה . אגיד ל. מה אני חושב על כל הדיו�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .לא התכוונתי, לא
  

  :סוייד חנא
  

  .הערה קצרה מאוד, ת� לי
  

  :חרמש שי
  

  . אל תעצור אותו, ל. פה חבר כנסת הגו�יש 
  

  :סוייד חנא
  

  .די��זה מדינת עורכי, אז זה לא בדיוק מדינת חוק. חושבי� שפה מדובר במדינת חוקיש 
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  :חרמש שי
  

  .את זה אני אוהב
  

  :בר איתי
  

  .אני מסכי� את. שיש עוד& משפטיזציה בחיי� שלנו
  

  :חרמש שי
  

  .את� המייצגי� הנאמני� שלה
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

, סביר ל. למה אני רוצה להבי� את זהא. אני רוצה להבי� באמת, ענית ליאתה עוד לא , אבל אריאל
כמו שמאשימי� את הבית הזה בחוק , bypassח פה תפתמשו� שא� י, כי זו הנקודה הכי מהותית מבחינתי

 bypassיתפתח פה במשרד המשפטי� אבל א� . אז יש פה מהלכי� שאי� דבר כזה בטבע, %"עוק& בג
  ?אתה מבי� אותי. שיהיה ברור. אני אחזק את החוק אז ,לוועדה

  
  :צבי אריאל

  
  .מבי�אני 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .bypassואני מריח פה . אוקיי
  
  :צבי אריאל

  
  ?אני יכול לענות

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .תה צרי. לענותא
  
  :צבי אריאל

  
אני אומר . מעק& של הוועדהאני לא חושב שיש פה . המשפטי� וג� בוועדהאני יושב ג� ע� משרד 

משפט הוא �הגשנו וכרגע המצב שלה� בביתהתביעות ש. כל תיק ותיק, של עניי�הדברי� נבחנו לגופו , שוב
  .מצבי� שה� מחו% לגבולות הסמכות של הוועדהה� , כמו שהפרקליט תאר

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

אנחנו מבקשי� , מהומה ומבולקה בכל הסוגיה הזוישנה : החוק אמר את הדבר הבא, אריאל
לכל מי שרוצה . הנגב והגלילאמרנו שתוק� ועדה תחת אחריותו של המשרד לפיתוח לפיכ. . להסדיר

standingשאתה לקחת את ברגע . תדו�הוועדה , הביא את כל המסמכי�יש לו שנה וחצי ל,  בפני הוועדה
. יצרת ציר עוק&אתה , standingאני יודע להגיד מה יש לו ומה אי� לו , פהאני ש� את עצמי : עצמ. ואמרת
  .הרי זה כל הדיו�, אי� מה לעשות

  
  :צבי אריאל

  
שהציגה את זה בדיו� הקוד� נציגת וכמו , המשמעות שלה היא, הפרשנות שאתה מציג עכשיוכי 
ועצ� הגשת הבקשה , שיכול אד� בתו. השנה וחצי הזאת לפלוש לכל קרקע שהוא רוצה, הפרקליטות

  .זו הקצנה של אותו דבר. חסינות עד בוא גואללוועדה תהווה בשבילו תעודת 
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .כשלאתה יכול להגיד שהעובדה שהדבר הזה פתוח ולא מתוח� בזמ� היא , אדוני, סלח לי
  
  :צבי אריאל

  
  .אני מסכי�

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .אז תתח� את זה בזמ�, אוקיי
  

  :שמול יעקב
  

  .הוועדה תיחמה את זה בזמ�
  

  :חסו� לישרא ר"היו
  

  .באמת סלח לי. סלח לי
  
  :צבי אריאל

  
אולי היוע% המשפטי של הוועדה יוכל להגיד , לקראת החלטותאני מסכי� שראוי שהוועדה תתכנס 

  .זמני�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

אני : אמרת, במדיניות שאתה קיבלת בגלל שזה פתוח. אנחנו לא בורחי� מהנקודה, אריאל, לא
  .אי� לי תרגו� אחר. מעליהאני יושב , עכשיו ממלא את מקומה של הוועדה

  
  :צבי אריאל

  
 יש עשרות תביעות אחרות כי, הוועדהמהעדר הזמ� של עבודת אנחנו בעצמינו סובלי� . ממש לא

  .או מקפיאי� בגלל שאנחנו מחכי� להחלטה של הוועדהשאנחנו או מגישי� 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?אתה סובל מזה נורא. אני מקווה שאתה לא סובל מדי מזה
  
  :צבי אריאל

  
�אני משתדל  � �  

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

של בחינה של אני מבי� שזה נעשה מתו. שיקול , את אלה שהקפאת. אות. שאלהאני שואל . אוקיי
  ?נכו�, רוח החוק והבסיס המשפטי שיש לכ�

  
  :צבי אריאל

  
  .כ�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

כי לא נתת לה , זה אומר שאתה שמת את עצמ. מעליה. בחינהשהגשת זה ג� מתו. אלה . אוקיי
הטענה של. היא . נורא מצטעראני , אי� לי לוגיקה אחרת. שזה תכלית החוק, האת עבודתאת הזמ� למצות 

אבל , לנו הדבר הזה הרבה מעל ומעבר למה שרצינו נקלענו לסיטואציהשמאחר והתמש. , אריאל, נכונה
  .ת� ג� את השנה וחציאת� לא נת
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  :צבי אריאל

  
  .האלה הוגשו ג� לפניאבל התביעות 

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

אתה ש� את : אני אומר ל. שוב פע�. אתה ד� בה� עוד פע�עכשיו , ה הוגשוהאלהתביעות , בסדר
, כי מה שהבית הזה התכוו�. לא לזה התכוונו: אז אני צרי. להגיד, ש� את עצמ. מעלא� אתה . עצמ. מעל
לא שאתה תבח� מה נית� . לא הפו., ועדה שתסדיר ותביא ל. את הדברי� שהיא לא יודעת להסדירשתהיה 

. לוגיקה אלמנטרית. מה שהיינו עושי�זה , א� זה מה שהיינו רוצי�. לדו� ביתרלהסדרה ותשאיר לוועדה 
  ?עושי�את� מביני� מה את� , ה'חבר

  
  :חרמש שי
  

  .ה� ודאי מביני�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .זה מה שאת� עושי�? עושי�אתה מבי� מה שאת� : אז אני אומר ל., לא
  

  :חרמש שי
  

  .לא אהבו את החוקה� 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .זה כבר לא את. עכשיו, וואלה, איתי
  

  :חרמש שי
  

התוצאה היא של הישיבה א� . ודמתחוזרי� עוד פע� לדיו� הפילוסופי של הישיבה הק, ישראל
  .הרצינותבכל , בוא נסגור את זה, הקודמת
  

  :בר איתי
  

�כל מה שאתה אומר בשורש של ה, היה נכו�אבל זה bypass , שורה אחתהיה איזה חוק של א� ,
א� החוק הייתי שמח מאוד . הפעילות של הוועדההחוק מתווה את תחו� . הוועדה תסדיר וזהו: שאומר

  .היה פוטר אותנו, היה מאפשר
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?היית בדיוני� פה בחקיקה, איתי
  

  :בר איתי
  

  .לא
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

נתנו פה , ישבנו פה. לא שבוע ולא חודשיי�, ישבנו פה בדיוני� בחקיקה לא יו�, איתי, תראה
הוא טע� , היו לי אתו שיחות ארוכות, חבר הכנסת חנא סויידיושב פה , ותדע ל.. אופציה לקיי� שיחות

הרוח . התלבטנו. ת וטענות מאוד יסודיו–אלא נגד , הוא לא כל כ. טע� בעד –כבדות בעד ונגד טענות מאוד 
בעיות בואו ננסה למצוא מכניז� לפתור איזושהי בעיה בלי ליצור : הבאשל החוק הזה אמרה את הדבר 

  .זה היה הרוח. אחרות
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עשו את מלאכת� , .אני אומר ל, המשפטי� מהבוקר ועד הלילהרו פה נציגי משרד דיב, ותשמע
היה , להביע את דעתושכל אחד שרצה , אתה יכול להעיד לטובתי,  חבר הכנסת סוייד.התחשבנו. נאמנה

  . בסו& הרמנו ידיי�. יכול פה להביע
  

נחנו מבקשי� לנסות להסדיר בעיה שנולדה א. יש רוח שהחוק הזה אמר. שואל אות. שאלהאני 
לא , שמע? משרד המשפטי�עושה עכשיו מה . שא& אחד מאתנו לא התכוו�, מכל מיני דברי�כתוצאה 

נשאר בחיי� לא הייתי , די� ממוצע�פחות מעור., בלי קצת חושי� חדי�, איתי, והאמ� לי, נולדתי אתמול
�ל, אוקיי? bypass, מה הוא עושה.  פע�7,000bypassיש תשובה .  

  
  :בר איתי

  

 על רוק� מזימות, כביכול כאילו יושב מישהו. זה קונוטציה שלילית, bypassקורא לו מה שאתה 
  .המצבזה לא . נניח, מנת להחיל איזשהו חוק שהוא לא לרוחו

  
  :חרמש שי
  

  .אמרת� שזה הלבנה, המשפט�זה כבר בביתהרי ביטאת� את 
  

  :בר איתי
  

  .לא
  

  :חרמש שי
  

  ?מה אני צרי. להבי� מהלבנה
  

  :בר איתי
  

הרבה ה אני לא רוא, מה ההבדל, אחר כ. נעשה ויכוח מילוני על הלבנה והסדרה, אתה רוצה
עכשיו נתחיל לדבר על . חלק לחוקיהפכת , מה שהיה לא חוקי במישורי� שוני� ומשוני�. הבדלי�

  ? בצורה ענייניתהסמנטיקה או 
  

על , משרד המשפטי�. את� שוכחי� דבר אחד, יתר מוטיבציה למשרד המשפטי�את� מייחסי� 
בי� הפרקליטות לבי� , מי שמתמצא, דר. אגב, הבדלי� ויש –בי� א� זה הפרקליטות , זרועותיו השונות

דבר אחד משרד המשפטי� והיוע% המשפטי  אבל –' יש הרבה פעמי� חילוקי דעות וכו, בחקיקההייעו% 
�זה אולי ב,  בהגדרה,לממשלה אנוסי� לעשותDNAה� לא , ה� מרובעי� מדי. וזה לעבוד לפי חוק,  שלה�

 ,מה לעשות, אנחנו כמשפטני� חיי�. ' קורא לזה רוח החוק וכויכולי� לאפשר איזשה� מה שאתה
  .מהטקסט של החוק

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

אתה מבי� שבי� מה שאתה אמרת , ואני באמת מערי. אות. כאד� מספיק אינטליגנטמאחר , איתי
מתכוו� לעשות את זה א� אתה , מה שאנחנו אומרי� יש עוד הרבה תחנות ביניי� שאפשר היה לעשותובי� 
, הסדרה להלבנהאני יודע להסביר ל. היטב מה ההבדל בי� , דר. אגב.  שמחפש הסדרהפי רוח החוק�על

שא� משרד , אני אומר ל. למשל. כ�על זה תדבר ע� שי אחרי , זה רגעאבל עזוב את . באמת אני אומר ל.
� אפשרית תחנת ביניי� אחת ,  סת� דוגמה–המשפטי� היה מסב תשומת לב  �   

  
  :בר איתי

  
  . בהמש.יהיו קשיי� אחר כ.

  
  :חסו� ישראל ר"יוה
  

� �של יש לנו פה מצב , שיהיה לכ� ברור, רבותי: ואומר לה�,  של המשרד לפיתוח הנגב והגליל
אני ,  ניאל% להתחיל לפעול–א� את� לא תסיימו את זה במועד הזה ניאל% להתחיל לפעול , עוברי עבירות

  .את.
  



 ועדת הכלכלה 
 25/06/2012   
  

13

  :בר איתי
  

ונכו� . אבל בהחלט ג� יש דיוני� במשרד המשפטי� בצד הפלילי, להשבית שמחותלא רוצה כא� 
  .התחו� האזרחי, זה לא התחו� שלי בעצ�. המתנהג� זה נמצא במצב של , לעכשיו

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

" דר. היי�"אחת התביעות נגד . אד�� צביע על הב�לא אואני , אני חייב לספר ל. משהו, איתי
הוא לא יכול , ל ושלדג"של מטכהב� שלי עבר גיבוש , שמע: למישהו שהתקשר אלי ואמר ליהוגשה 
  .יש לו תביעה ע� חשד לפלילי�, ליכי יש לו תיק פלי? אתה יודע למה, להתקבל
  

  :בר איתי
  

  .אני לא עוסק בפלילי,  עוד פע�.מה שאני יודע. אי� שו� תביעה? "דר. היי�"פה ב
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?אוקיי, יש נגדו תביעה
  

  :בר איתי
  

  ?תביעה אזרחית, אה
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . תביעה אזרחית, כ�
  

  :בר איתי
  

  ? שמעכב לתהליכי מיו�וזה מה, נו
  

  :חסו� שראלי ר"היו
  

  . בוודאי
  

  :חרמש שי
  

  .זו הערה בתיק
  
  :קריאה

  

Welcome to the club.  
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

לא יעזור , אריאל.  החיי�כי אלה? זהאתה יודע למה אני מספר ל. את . �אתה לא יכול לעבור אבחו
, ייגמר תו. שנה וחציא� הבהרת למשרד לפיתוח הנגב והגליל שא� זה לא אני רוצה לדעת , ל. כלו�
  ?ה תיאל% להתחיל לפעול את– ככה בניסוח הזה –שנתיי� 

  
  :צבי אריאל

  
  .זמני� לא נתתי לה�

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .ממתי� שנתיי� ואתה מקבל תשובותאתה : הרי א� הייתי אומר ל.. הדיו� הוא על זמני�
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  :בכור הוזמ� אורנה
  

  .בכללזה לא נאמר 
  
  :כהא� אריאל

  
  .להחישהיה מכתב של הפרקליטות לוועדה לנסות , צרי. להודות

  
  :חסו� ישראל ר"והי
  

ורוח החוק אמרה , יש רוח חוק. שאלה נורא פשוטהאני שואל אות. ? אני אומר ל. לנסות להחיש
תתחילי לרבע , תתחילי לעבוד: ואמרנו לה, את גברת אדווהלקחנו . שאנחנו רוצי� לנסות ללכת על הסדרה

בשלב הזה אני יודע מה היא : שאומרבזמ� הזה יש מדיניות של משרד נוס& . התחילה לעבוד. את המעגל
  . שהוא אומרזה בעצ� מה . ואני מגיש תביעות, מה לאתוכל לאשר 
  

למה אתה לא אומר ? יכול להגיד משפט כזהאתה לא אומר לו שהוא לא למה , אתה יוע% משפטי
  .חבל על הזמ�, עזוב, וב נוט? אתה לא יכול להגיד משפט כזה: למשרד המשפטי�

  
  :חרמש שי
  

  ?אפשר לסגור את הישיבה
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

הלר רצה אבי , סליחה. חליטו את�ת, אייל, יוני, בבקשה. שרוצה עוד לדברבוא נית� למי , לא
  .לדבר

  
  :הלר אבי
  

את האפשרות לתכנו� של חוות מבססי� אזכיר לכולנו שאנחנו . בפ� התכנוני אני יכול להתייחס
את האפשרות שמגדירה למעשה , 42 תיקו� 14/4תוכנית המתאר מחוז הדרו� הבודדי� על בסיס של 

רצועה אי� בתוכנית המתאר זו אותה ומה שאנחנו רו". דר. היי�"תוכנית , התכנונית של חוות בודדי�
  . שבתחומה אפשר לבחו� אפשרויות תכנו�

  
שנידונו , ות של חוות תוכני25 נכו� להיו� הוגשו לוועדה המחוזית מחוז דרו� 2012 עד 2009בי� 

 שאנחנו יודעי� שה� אופציה 30�מתו. ה, דיו�חלק� בטר� , חלק� בתנאי הפקדה בתנאי�, בוועדה מחוזית
  .של היו�זה הסטטוס . לתכנו�

  
  :קריאה

  
  ?"דר. היי�"כל חוות 

  
  :הלר אבי
  

  .הכול, כ�
  
  :קריאה

  
  ".כל"הוא לא אמר 

  
  :קריאה

  
  .אני אמרתי

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .אי� משהו לא חוקי. מקבל תביעהלפני שאתה , די� ליד.�עור. מציע ל. שתיקח אני, אבי
  



 ועדת הכלכלה 
 25/06/2012   
  

15

  :קריאה
  

  .אבל הוא אמר את האמת
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .בבקשה, אוקיי, טוב
  

  :מושקובי% יעקב
  

אני רוצה ". דר. היי�"שכמוב� תומכת בפרויקט , הנגב�רמתאני מייצג פה את מועצה אזורית 
פה בוועדת הכלכלה הייתי בכל הישיבות שחוקק החוק , דיברו פה על לוח זמני�, י הכנסתלהבהיר פה לחבר

� �  
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .אנחנו מנסי� להירגע מזה
  

  :מושקובי% יעקב
  

�  �, מה: כי אמרו, זה היה רוח הדברי�. תוסדרהחווה שלו , הדברי� היתה שמי שהיה לו חוזה רוח 
יש , חברי הכנסת, את� צריכי� להבי�. א� היה לו חוזה זה סימ� שהיה איזשהו כיוו�? אד� עלה�ב�סת� 

רק על אז הוא יקבל ? היה לו חוזה, כ�: כי ה� אומרי� בוועדה. התחכמות פשוטה מאוד, פה התחכמות
  .השטח של החוזה

  
הנושא של המגורי� היה . הנושא של המגורי�את ? מה ביקשו להסדיר? מה ביקשו בכלל בחוק הזה
. רק לנושא המגורי�השר היה צרי. להמלי% שפוטרי� אותו ממכרז . צרי. לקבל פטור ממכרז מהוועדה

  .לא צרי. שו� דבר, מכרזלא צרי. , ה� קיבלו בחוזה את השטח ממשרד החקלאותבנושא החקלאי 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .עזוב, ה'יענקל
  

  :מושקובי% יעקב
  

זה לא צרי. פטור על השטח של החו. רק השטח של החוזה? המשפטיי�מה אומרי� היועצי� 
  . נחושהושיגידו את זה במצח, התחכמותזאת פשוט . ממכרז ולא צרי. כלו�

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

אבל בערבית יש פתג� , הכנסת סוייד שיתרג� את זהאני הייתי מבקש מחבר , מר מושקובי%
יודע משו� שאתה , לא פה זו הפינה של ההתחכמות, תיכנסאל , עזוב. לא מחלב ולא מקמח, הלבנו: שאומר

אל תיכנס . אנחנו יודעי� את זה, שבי� החוזה לבי� השטחי� המעובדי� יש הבדל לא מבוטל, בדיוק כמוני
  .לא הנושא כא�זה , לזה

  
ויש פה מדיניות , יש ועדהתחתיו , המשרד לפיתוח הנגב והגליל, אחד זה הוועדה, יש פה שני גופי�

כתוצאה מהמדיניות הזו שלו נגזרי� , דר. אגב. זה שני הדברי� שעומדי�. של הייעו% המשפטי לממשלה
  . דברי�20,000ואי� משרד החקלאות ואי� ואי� עוד לא מחדשי� חוזי� : וד דברי�הרבה מא
  

  :סוייד חנא
  

נשי� שידרת� לא, אולי בזמ� שהובלת� את החוק הזה. אולי אכניס איזו הערה, ראש�אדוני היושב
, כל מה שנעשה יולב� או יוסדר, ברוח הזו שהכול מותרשבעצ� חשבו , נכונהלא , איזו תחושה לא מדויקת

שהיתה מי� תחושה , ובחנו אותואני זוכר אז שדנו בעניי� הזה . הואז יש בעיות ע� ז, ככהועכשיו זה לא יצא 
והכול , חרי�בוחנת מצדדי� איש עי� , עכשיו בכל זאת יש תקדימי�. הכול יעבורלא מוצהרת שאוטוטו 

  .נתקע
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

שתדע , � א� קרה דבר כזה זה לא קרה בכוונת מכוו.אני רוצה להגיד ל. משהו, חבר הכנסת סוייד
. לעזוראני לא יודע , אני נורא מצטער, ה'חבר: חוואי� שאמרתי לה�אני אומר ל. שהיו כמה , להיפ.. ל.

בבקשה שילכו לעשות , עובדת במשרד מפואר, הקמנו ועדה: אני רק אמרתי דבר אחד. היו לי ג� כאלה
  .כי לחוואי� תחמנו את זמ� ההגשה, את הדבר הזה אפשר היה לתח� בזמ� ולגמור. שהחוק אמרבדיוק כפי 
  

  :סוייד חנא
  

  ?וכול� הגישו
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

באמת ברוב , אומר ל.אני . רלוונטי לדיו� הזהמי שלא הגיש הוא לא , דר. אגב. כל מי שרצה הגיש
זה לעג ,  כבר לנתח בשביל הוועדהלנסות לייצר גו& מקביל שיודע, הללומרגע שאמרנו את הדברי� , יושר.

אחרי , בבקשה, אייל, כ�. אני רק יודע מה הפעולות, לפרש מה המניעי�ואני לא רוצה . לאינטליגנציה שלנו
  .זה יוני

  
  :יזרעאל אייל
  

זה , רוצה לדייק בפרטי�ואני , שנעשתה חשיבה רבה על נושא התביעותהתחושה היא , קוד� כול
כלומר זה לא , החקיקהשבע תביעות הוגשו לפני . התביעות הוגשו לפני החקיקה, ידי אריאל�נאמר על

  .שנעשתה חשיבה אחרי החקיקה
  
  :צבי אריאל

  
  .שנעשתהודאי 

  
  :יזרעאל אייל
  

ולהגיד , בנדיבות מה שנקרא שלטונית" גרייס"ובמקו� לתת , פי הבנתי�על, יהבעצ� היתה אינרצ
, וצידוקי� שנתת� כרגעהלכת� וחיפשת� את כל אות� סיבות , בוא נית�, ועדההוקמה : מה שישראל אמר

שג� בגינ� , ג� השלו� וג� המחוזי, המשפט�הטיעוני� בביתאחד , אגב. י. תביעות קודמותאי. להמש
 % בעתירה"זאת אומרת בג. החוק מאזהיו שבעצ� התביעות שלכ� לא רלוונטיות כי השתנה , הפסדת� ש�

להמשי. להיות נידונה , ולכ� אי� לתביעה הזאת מקו�, השתנו הדברי� בצורה מהותית: אמר% "שלנו לבג
  .%"בבג

  
את� ממשיכי� את הלי. . ואת� לא מתייחסי� לזה בכלל, מהותי% אומר שהיה שינוי "כלומר בג

, צידוקי� והסברי� ותירוצי�ומתחילי� להלביש עליו , התביעות בדיוק כמו שהתחלת� אותו לפני החוק
  .נורא חשוב שנבי� אותה, טיקהזו הסמנ, קוד� כול. ונותני� לזה איזושהי מראית עי� של הסבר והצדקה

  
  :בר איתי

  
זה אבל התביעות , אתה שאלת את אריאל על התביעות. מבחינה עובדתיתאבל זה לא נכו� 

  .הפרקליטות
  

  :יזרעאל אייל
  

  .התביעה שאני קיבלתי היתה לפני החקיקה. אני יודע
  

  :בר איתי
  

לאחר מכ� .  באה החקיקהלאחר מכ�, במצב אפס, התביעות הוגשו לפני החקיקה בכלל. אתה צודק
 הפרקליטי� – לא זוכר א� זה הייתי אני או פרקליט אחר שהופיעאני , המשפט� הצהירה בביתהפרקליטות 

 שהתביעה כרגע של המדינה לא עוסקת בתחו� החוזי המקורי –שלי בעיקרו� מופיעי� בתיקי� האלה 
מישהו . היו פלישות, בעצ� בכל החוות, זאת אומרת פעמי� רבות. שאותו יז� קיבל אלא בשטחי� פלושי�

  . דונ�5,000הוא מחזיק ,  דונ�50, אני יודע מה, קיבל
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  :יזרעאל אייל
  

  .אני רוצה בלוגיקה הזאת להמשי.. אני חייב לענות
  

  :ושקובי%מ יעקב
  

  . דונ�5,000שיגיד ש� למי יש , לא
  

  :בר איתי
  

�לא בתביעות האלה , אגיד ל. שיש חווה, אני לא אכנס שמות � �  
  

  :מושקובי% יעקב
  

  .במדינה אחרת? יש איפה. אז אל תגיד, לא
  

  :בר איתי
  

  .אל תשאל אותי איפה
  

  :מושקובי% יעקב
  

לא אני יכול להגיד ל. שבשו� חווה ? למה להטעות את הציבור? זהלמה להגיד את . כזהאי� דבר 
  .מתקשרי� אלי א� לשי� תריס, שמו תריס
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?חושב שאני יכול להגיע ע� הפטיש אלי.אתה , מושקובי%
  

  :מושקובי% יעקב
  

לא יתפסו , יתפסו אותנו? אפשר לשי�. שלא ייכנסו זבובי�, בביתמפחדי� אנשי� לשי� תריס 
כי מפחדי� שיבואו , החולגרי� על , הביתיש לי חוות שלא ריצפו את . אנשי� נמצאי� בפחד? אותנו

, א& אחד לא פולש. לא הוסיפו מטר, כלו�, דבר בתקופה שהוועדה יושבתא& אחד לא עשה שו� . הפקחי�
  .מטר ומחכי� למוצא פיה של הוועדהא& אחד לא זז . ה שפולשי�אומרי� פ
  

  :יזרעאל אייל
  

אתה . עות הוגשו קוד�התבי, אז קוד� כול. בבקשה, לגמור את הלוגיקה שהתחלתיאני רוצה רגע 
  היו�שאת� מטפלי� אמרת� , וזה נכו�, אומר שבאחד הדיוני�

  
  :בר איתי

  
  .בכל התיקי�

  
  :יזרעאל אייל
  

  .בסדר
  

  :בר איתי
  

כי התפיסה המשפטית של , עד שהוועדה תחליט לגבי אותה משבצת, בשלב זה: הפרקליטות אמרה
  . של אותה הקצאה מקוריתהמדינה היא שהחוק נות� את הסמכות לוועדה על המשבצת

  
  :יזרעאל אייל
  

ואומר ל. בצורה , כא� מנהל המחוז של משרד הפני�יושב . פה מהות הבעיהאני חייב להיכנס כי 
  . תוכניות25כרגע במחוזית הוגשו לי , נורא ברורה
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  :בר איתי
  

  .בי� הצד התכנוני לצד הקנייניאתה מערבב 
  

  :יזרעאל אייל
  

ה� הוגשו על , מתמטיקה פשוטהא� אעשה , קרי. על כל השטחהתוכניות האלה הוגשו , סליחה רגע
שהוא וה� הוגשו ג� על השטח הנוס& , שיש לאנשי� חוזה עליה� ועליו אתה לא תובע אותו, החוזיהשטח 

  . שנה13י� כבר שמנהל מקרקעי ישראל מכ, "דר. היי�"הנגזרת של תוכנית 
  

יש פה מצד אחד גו& . פער עצו�אני רואה שיש פה ? אני רואה את זההא� אתה מסוגל להבי� אי. 
, על חלק ממנה יש לי חוזה. המקו�שבגינה אני וכולנו הגענו אל , "דר. היי�"תוכנית תכנוני שמכי� את 
ברגע שהוא הסתיי� נית� . 14/4/א"החוזה בעצ� לא התאפשר כי לא היה שינוי תוכנית תמהחלק השני של 

ואותו אתה תובע אותי , להתקיי�על אותו חלק שני אתה לא נות� בכלל . החלק השנילתת לי חוזה ג� על 
  .כפולש

  
ע� , בוועדה המחוזית, שולח�אני נמצא אצלו על ה, א� תשאל את משרד הפני�. אבל לא פלשתי
ויש בה אפילו רשעות , היא לא מדויקת, המלה פלישה מבחינת. היא לא נכונהלכ� . התוכנית על כל השטח

נמצא בי� הפטיש כי אני ? למה. כביכול שו� סיכוילאותו מקו� שאי� לי כי אתה בעצ� לוקח אותי , מסוימת
וקורא לי ואתה כבר ר% ולוקח אותי לש� ', ההלי. התכנוני וכובמשרד הפני� עוד לא סיימו את . לסד�

  .עבריי� ופולש וגנב
  

לא היה ,  שנה13זה לפני שא� אני או מישהו היה יודע את , כולנו לפוזיציהוש� אתה מכניס את 
  .כראות עיני.ואתה מנצל את הפער הזה ועושה . כנס לש�לנו סיבה להיאי� . מגיע לכא� בכלל

  
  :בר איתי

  
  ?נכו�, אתה רוצה תשובה

  
  :יזרעאל אייל
  

  .אני מאוד אשמח
  

  :בר איתי
  

לכל .  יציאה מהשטחתקרא לזה, פלישה היא מלה ניטרלית. מקוריתאת השטח של ההקצאה היש 
, יש את השטח המקורי. 1,500%� א� זה ב1,000%�א� זה ב, 100%� א� זה ב, חברי�, החוות יש פלישות

  .לימי� הקימו פה מתקני� שמה מתקני�
  

  :יזרעאל אייל
  

  ".דר. היי�"פי תוכנית �על, איתי, פי התוכנית�על
  

  :בר איתי
  

  .יגוד לחוקהבנייני� הוקמו בנ
  

  :יזרעאל אייל
  

  .מכיר את התוכניותאתה לא , תקרא את התוכניות. פי התוכנית�על, סליחה
  

  :בר איתי
  

  .עכשיו את� מגישי� את התוכניות, רגע
  

  :יזרעאל אייל
  

  .תבי�, איתי, ר% לפני התביעות של.זה . זה כבר ר% המו� שני�, לא עכשיו
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  :בר איתי

  
פי �הוא אומר החוק וזה על. מה הלב של הבסיס, ל. מה היוע% המשפטי לממשלה אומראגיד 

  .'לא תצטרכו להיתקל במשפטני� שמטרידי� ומפריעי� וכו. ייגמרו כל הבעיות, ישתנהא� החוק . וקהח
  

  :שריר יונת�
  

א� : אז עכשיו אתה אומר, עשינו חוק. אעבוד לפי החוק, קא� תעשו חו: ל המנהל"אמר מנכזה ג� 
  .ואני חושב שיש גבול, ההתנהלותזה ממשי. את . את החוקתשנו 

  
  :בר איתי

  
  .את� לא רוצי� תשובה

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .בבקשה, תענה לו. על הזכויות של.אני אשמור , איתי
  

  :בר איתי
  

לידי יושב איש מנהל מקרקעי . בלי קונוטציות שליליות? בסדר, יש פה פלישה ניטרלית. תודה רבה
מספר תנאי� שהוא מחיל את עצמו ונות� סמכויות והחוק קובע , על זה נחת החוק, יש פה מצב. ישראל
אני מדבר '? של העבר וכובאיזה תנאי� נית� להתגבר על כל ההיסטוריה ? בתנאי� של החוקמה . לוועדה

  .שליליותבצורה נקייה בלי קונוטציות 
  

  .י"ע� ממרק למקרקעי� שבגינ� נחת� הסכ� , תשי� לב, החוק מגדיר את המלה מקרקעי�, אחד
  

  :יזרעאל אייל
  

 לא .יש לנו חוזי� על השטחי� האלה? איתי, לא היה צרי. את החוקאז אתה מבי� שבשביל זה 
  .צרי. את החוק א� זה המצב

  
  :יזרעאל אייל
  

  .בבקשה. בקשבהוא הקשיב לכ� , אייל
  

  :בר איתי
  

, נעזוב את זה. יומו או אי קיומו של הסכ� בכתבהבעיה של ק, אחתזו בעיה מספר . עוד שתי מלי�
 שלי יהיו הרבה יותר קלי� לולא הסייגי� החיי�, עוד פע�, מצדי. את זה החוק קובע. זה בצדנשי� את 
אולי זה היה גור� לאינפלציה של כל כי אחרת , הכניס סייגי� כאלהשהיה צור. אחר לכנראה . והמגבלות
   .ומבקשי�מיני פוני� 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .א� אתה שואל אותי, את החיי� עכשיו בהתייחסות ל.לפי דעתי אתה מסב. לעצמ. , איתי
  

  :בר איתי
  

  .אני רק רוצה להסביר לבחור בצורה כנה משהו אחד
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .שמו אייל
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  :בר איתי
  

זו , אני לא המצאתי. אלה דרישות שכתובות בחוק, עוד פע�. הבעיה השנייה היא התכנות תכנונית
, האלהאתה צרי. להלביש את כל השכבות . המשפטי לממשלהלא המצאה של הפרקליטות ולא של היוע% 

  .זה כל הסיפור. ולראות אי. אתה מסנכר� ביניה�, את התנאי� האלה
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

ולהגיד וברגע שהוועדה אמורה לסיי� את עבודתה היא אמורה בעצ� להעביר ל. . הוועדה אמורה
  .I rest my caseאלה ,  אדוני:ל.

  
  :בר איתי

  
  .לא אלי

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .בסדר, לא אלי.
  

  :בר איתי
  

  .המדינה כבר תסדר את זה ע� היוע% המשפטי
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .אני שואל שאלה. הפואנטהוזו בדיוק ? עשינו בינתיי�מה . המדינה, בסדר
  
  :קריאה

  
  .מוקפאותהתביעות , בינתיי� אי� תביעות

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

השאלה א� ה� יכולי� להמשי. , שמספיק התביעות מוקפאות זה לא דבר. יש לי אלי. שאלה, עזוב
  .את עבודתוצרי. לאפשר לה� להמשי. להתנהל בחיי� עד שהריבו� יגמור מישהו , תשמע. לחיות

  
  :בר איתי

  
  . לא הקטעזה, לא
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

, שאת� מציגי�א� אני מבי� את המדיניות . השאלה היא אלי., אריאל. איתי, לא אתה, עזוב
  . שאמרתזה מה. יוגשו עוד תביעות במסגרת העבודה: בעצ� את� אומרי�

  
  :בר איתי

  
  . לא–תביעות חדשות , נכו� לעכשיו

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .אתה אמרת שיש עוד שני תיקי�
  

  :בר איתי
  

 אבל .די� חיצוניי� ממחוז ירושלי��עורכי, לא הפרקליטות, לא אנחנו הגשנו. תיקי� שכבר הוגשו
  .אהזה ג� בהקפ
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  :חרמש שי
  

  . שקל עומדת160,000�על ההתביעה , הייתי ש� ביו� חמישי. אני לא יודע על הקפאה
  

  :בר איתי
  

  .אתה מדבראז אני לא יודע על איזה תיק 
  

  :חרמש שי
  

  .חווה ליד דביר
  

  :בר איתי
  

  .ה הלי. פליליז. זה לא אנחנו, משהו אחרזה , לא? ליד דביר
  

  :משחר שי
  

  .אני מדבר על חווה במחוז ירושלי�, "דר. היי�"אני לא מדבר על 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .שמה, העבריי�הנה 
  

  :חרמש שי
  

  .אפשר לגמור את העניי� וזהואז , ק'אולי באת כבר ע� הצ. לא ראיתי אותו? הוא פה, אה
  

  :בר איתי
  

, דר. אגב. זה תחו� אחר לחלוטי�, הפרקליטות האזרחית, בזה אנחנו לא מטפלי�, הלי. פליליזה 
  .לי אישית מהרבה תיקי� שהוא פותחמשה מוכר 
  

  :חרמש שי
  

  .מזה שבוע ג� לי
  

  :בר איתי
  

  .המשפט�הופענו ביחד בבית
  

  :חרמש שי
  

  ?מול השנייחד או אחד 
  

  :בר איתי
  

  . שכ� אחד מול הצד שכנגד, ביחד הופענו, לא
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

, הנגזרות של התביעות הללו. לא את הפרקליטות, �אני רוצה לשאול שאלה את משרד המשפטי
שמשרד , בעצ� יוצרי� שרשרת של תגובות, היוע% המשפטי של מחוז דרו� של המנהליושב ליד. ג� 

הא� הדבר . ענקי� לחוות ואי� מענקי� שמגיע לה� כחוקהקצאות מי� ואי� מהחקלאות לא יכול לתת 
  ?כ� או לא, הזה יכול להיפתח
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  :צבי אריאל
  

החוזה הוא תוצאה של עבודה של ש של והחידו, בחידוש של החוזהמבחינתנו זה תלוי , שוב
  .זה הכול. הוועדה

  
  :חרמש שי
  

  .בינתיי� שיתייבשואז 
  
  :קריאה

  
  .ל. את המי� בביתשיסגרו 

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

אתה מבי� שהתשובות , אריאל. תנו לי רגע להתקד�. תיכ& את� לכ�, ראיתי אתכ�, שנייה, יוני
  ?מה עושי� ע� האנשי�. יות לחיי�האלה כבר לא רלוונט

  
  :חרמש שי
  

  .שיתייבשו
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

, במה שנקרא פטור מחובת הנחה, את� רוצי� לכפות עלינו שנגיש שני תיקוני� להצעת החוק פה
  .זה יעבור, לחיי. כמה שאתה רוצהואתה יכול , אנחנו נעשה את זה, ה מונח כא�ז. ונקד�

  
  :צבי אריאל

  
  .אדוני, לא מחיי.אני 

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

יושב פה שי ? את� רוצי� שנגיע לזה: אני שואל אות.. נא הפעילו שכל ישר: בשו� חוק לא אכתוב
  . הללו יעברו ומהר מאודהתיקוני�. אני מבטיח ל. דבר אחד, איננואריה אלדד , חרמש

  
  :חרמש שי
  

  .ה� כבר הוגשו
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

, לקבל איזושהי סדרה של החלטות אנושיותאת� מוכני� : א פשוטההשאלה שלי אלי. הי
עוד , עוד שנה, חצי שנהעוד ? לפיתוח הנגב והגליל מה שנקרא סו& תהלי.ותסכמו ע� המשרד , נורמליות

  .תגמרו עניי�, תחליטו את� ביניכ�, עוד שנה וחצי, שמונה חודשי�
  

  :סוייד חנא
  

  .מ� איו� או סחיטה חקיקתיתמרגיש כא� שיש אני : אני חייב להגיד ל., ראש�אדוני היושב
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

   .לא
  

  :סוייד חנא
  

  .חושב שיש כא� אמירה מאוד מסוכנתאני . בטח
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?מהי
  

  :סוייד חנא
  

  .אשנה ל. את החוק כפי שאני רוצהתיישר לפי הבנתי או שאני או שאתה מ
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .זו לא סחיטה חקיקתית
  

  :סוייד חנא
  

  .זו בהחלט סחיטה חקיקתית
  

  :חרמש שי
  

�כוונת החוק היתה כי , ה� אגב סחטו אותנו, סוייד �  �   
  

  :סוייד חנא
  

  .בסדר
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?בסדר, אה
  

  :חרמש שי
  

  .רהסוחט מסוחט פטו: על זה נאמר. כנגד סחיטהזאת סחיטה 
  

  :סוייד חנא
  

כבר נתת לאנשי� איזה מי� הרגשה מוטעית שחשבו בזמנו אתה , ידידי? סחטנות? ככה זה. בסדר
� שאפשר למחול עליה� ויש דברי� שאייש דברי� . ו על כ.למרות שאנחנו התרענ, יכולי� לעשותשה� 

שיש לו דעה לגבי הצעת , ואתה אומר לגו& המשפטי, עכשיו אתה בונה עוד נדב. אחד. אפשר למחול עליה�
�  שאני אעשה מה או שאתה תפרש� את הפרשנות שלי או, תראה: החוק � �  

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

.  ל.לא מתאי�, מוטעית את מה שאמרתיזה מתאי� לי לפרש בצורה כל כ. , אדוני, סליחה. לא
�היא לא על, לוגית וג� אופרטיביתג� בצורה , והגעת אתי ג� כ� למסקנה שהפעולה שננקטהאתה ישבת פה 

  .אפילו שאתה התנגדת, פי רוח החוק שחוקק פה
  

  :סוייד חנא
  

  . אבל יש רוח חוק ויש טקסט.כ�זה 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

 כתבו שמשרד המשפטי� אמור לשבת מעלבשו� מקו� לא , בטקסט של החוקג� , דר. אגב, לא
  .הוועדה ולקבל

  
  :סוייד חנא
  

  .לא
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .זה ברור ל.
  

  :סוייד חנא
  

  .לבי� שטח שאי� עליו הסכ�אבל להבחי� בי� שטח שיש עליו הסכ� 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .יש את הוועדהבדיוק בשביל זה . בסדר, שנייה רגע
  

  :סוייד חנא
  

  .אני לא בא לקלקל את השמחה כא�
  

  :�חסו ישראל ר"היו
  

?  את� מביני� שמה שנעשה פה הוא לא נכו�:אומראני . אני מכבד אות. מאוד, אני עונה ל. לוגית
יש . תיקו�דרש תקנו בבקשה את מה שנ: הייתי אומר לה�, רבהתודה , הבנו, כ�: א� היית� אומרי� לי

�פה יושב ב�, ה'חבר, תראו: אתה אמרת, בדיו� הקוד� כשישבנו פהרק . לזה נגזרות מפה עד להודעה חדשה
  . ובסו& בקצה כפר של� זז ימינה או שמאלה,&"אומר אל, אד�

  
� לחיות ובסו& כל יו� הוא צרי. ג, ציבור של� שיושביש , אני אומר ל. ג� פה שיש נגזרות

ה� לא מקבלי� מענקי� וה� לא מקבלי� , את הדבר הזהשיש , ארבע שני�, וכבר שלוש שני�. איכשהו
את� : אני שואל אות�. ה� לא מקבלי�. מכסות מי� וה� לא מקבלי� עוד דברי� שמגיע לה� לקבל

  ?סחיטהאז למה אתה קורא לזה ? אז מה, לא: במידה והוא אומר לי? מוכני�
  

  :סוייד חנא
  

בזמנו כשאת� אני הבנתי אז , יההאנושי של הבע, את הפ� הרגשי. אני חייב לתת ל. אנלוגיה
בו הרי אני בא ג� ממגזר שיש . עכשיו אוסי& אנלוגיהואני , ואני ג� דיברתי בזמנו, הצגת� את הצעת החוק

  . ויז� משרד הפני� תוכניות להסדרה. והיא דרושה הסדרה, לא מוסדרת, יתבנייה לא חוק
  

ושהיא רק צריכה גבי שכונות שיש לה� תוכנית שהופקדה ונשמעו התנגדויות ואני מכיר שכונות על 
ומקבלי� , וללא חיבורי חשמלואנשי� ללא חיבורי מי� , הבירוקרטיה רק מעכבת אותה, את החתימה

של האנשי� האלו אני רוצה כפי שאני מבי� את המצוקה . וא& אחד לא נוק& אצבע, ויש צווי הריסה, קנסות
  .הדבר הזהשיש ג� דרכי� לעשות את , יחד ע� זה אני מתריעאבל . הבי� את המצוקה הזול

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?אי.
  

  :סוייד חנא
  

, דיברנו, זוכראתה . בזמנו התרענו על כ. שזה בא להסדיר. לשי� כל דבר בפרופורציהוצרי. ג� 
  .רחב יותרבואו נעשה משהו : תאתה אמר
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .נכו�
  

  :סוייד חנא
  

נעשה כאילו משהו למגזר האחר שאני אבל אני רואה שכא� . זוכר את כל הדיוני� שהיו לנואני 
אבל , לא רק מייצג את המגזר הערביכמוב� ע� מגזרי� אחרי� אני , לייצגואני ממשי. , ייצגתי בזמנו

הפרקליטות עצמה ומשרד , אנשי� שמה סובלי� לא פחות. במיוחד במגזר הערביהבעיה הזו קיימת 
  .לפחות כא� אני רואה שה� מנסי� איכשהו. המשפטי� לא מגלי� שו� אהדה למצוקה של האנשי� האלו
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  :חרמש שי
  

  .אה
  

  :סוייד חנא
  

  .אמרתי איכשהו
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?אתה מוכ� לקבל את אותו טיפול
  

  :סוייד חנא
  

  .תשאל אותו. כ�
  

  :בר איתי
  

  .גזר הבדואי וג� כלפי היהודיג� כלפי המיש פעולות אכיפתיות , מחוז הדרו�, במחוז שלי לפחות
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .לא הגיע עד אליוחבר הכנסת סוייד הוא מעילבו� והוא מלי� שזה . אתה לא מבי�, איתי, לא
  

  :חרמש שי
  

  .יגמרו בדרו� יעלו צפונה, כי בינתיי� עובדי� בדרו�
  

  :בר איתי
  

  .היו� ראיתי. הצעת חוק לגבי הגלילאני ראיתי 
  

  :סוייד חנא
  

  ?איזה
  

  :בר איתי
  

  .שהו שמקביל לנגבמ, הצעת חוק לגבי הגליל
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

. שדי� הנגב כדי� הגלילכי אני לא חושב , שה� ג� פנו אלי ואני סירבתיאני רק יכול להגיד ל. . נכו�
המשפטי ושניכ� ואנחנו וצה שאורנה תתייחס והיוע% ראני , מאחר ואנחנו מתקרבי�, ברשותכ�, טוב

  .נסכ�
  

  :בכור הוזמ� אורנה
  

שלי היתה המטרה . בתחילת הוועדהאז לא שמעתי מה שנאמר , אני מתנצלת על האיחור, טוב
לבוא לכא� היו� ולהראות אחרי למעלה משנה וחצי מה הוועדה בראשותה של אדווה אצלי במשרד עשתה 

בעוד עשרה ימי� עד ו שתהיה והבשורה שאני רוצה להגיד זה שבישיבה הבאה שלנ. האחרונותבשנה וחצי 
  .  חוות11נחנו הולכי� כבר לאשר א, אל תתפסו אותי בדיוק, שבועיי�
  

. את האור בקצה המנהרהקט� שיש אית� כרגע בעיה אבל אנחנו רואי� אית� יש עוד מספר חוות 
ויש את שאר החוות שאני לא יודעת עדיי� להגיד כי לא , ואי. לפתוריש בעיות שיודעי� אי. לטפל בה� 

אני לגמרי . ידי נציגי משרד המשפטי��רב את מה שנאמר עלשמעתי פה בקשב . הסתיימה העבודה
מצד שני זה לא בדיוק , מצד אחד נתנו סמכות לוועדה. ע� מה שאתה אומר, ראש�אדוני היושב, מסכימה
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לשבת בינינו ולראות אי. ממשיכי� מכא� אנחנו צריכי� אחרי , �יושבי� פה הנציגי. מתקד� ברוח הוועדה
  .שליזאת התשובה . והלאה

  
  .אמר בתחילת הישיבהשלי או אדווה רוצי� להוסי& משהו שלא נואולי היוע% המשפטי 

  
  :כהא� אריאל

  
, אנחנו מתחילי�. לית אמרה" מה שג� המנכ,אני חוזר לתחילת הדברי�. אני היוע% המשפטי

אני מניח . מניח שהעסק יתקד� יותר מהרואני , החל מהדיו� הבא עוברי� על תיקי�, התלבטנו, דנו, ישבנו
. שאלה תיקי� שאנחנו יותר מכירי�, "דר. היי�" ידונו כל תיקי שבמהל. החודשי� הקרובי�אבל בזהירות 

אז , ביקשת לוח זמני�. מגובשי�שמה אנחנו פחות , צרי. זמ� לגבי החוות הצפוניות, ל.אני לא יודע להגיד 
  .ידונו" דר. היי�"כל תיקי , אפילו לפני, ד סו& השנההערכה שלי שע

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .יש ל. עוד חוותאבל , "דר. היי�"כל 
  
  :כהא� אריאל

  
אנחנו כמשרד . התכנוני הוא יותר מורכבבגלל שש� האופק , צת יותר קשה לי להגידעליה� ק
כי� שלוקחי� קצת אלה מהלמטבע הדברי� , אבל ברגע שאתה מנסה לקד� תכנו�, ולבחו�מנסי� לקד� 

דר. "אבל . ת האלהשנסיי� לדו� לגבי החוו, בוודאי לא עד סו& השנה, ואני לא יכול להתחייב. יותר זמ�
  .הקרובי�אני מניח שזה יסתיי� בחודשי� " היי�

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?אני יכול לבקש בקשה מכ�
  
  :כהא� אריאל

  
  .כ�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

ההגינות ואני חושב שמ� . הלח% על כאלה שלא מוסדרמאחר ואחרי שתתחילו להסדיר יתחיל 
, שאת� זקוקי� לפרק זמ� כזה או אחרשתגיד , שתהיה לכ� אמירה מאוד ברורה מול משרד המשפטי�

  ?מבי� אותיאתה . את� צריכי� לעשות את זה. לה� את מרחב המחיהותאפשר 
  
  :כהא� אריאל

  
  .אני מבי� מה אתה אומר

  
  :חרמש שי
  

  .מה ג� שחלק מהמהלכי� ה� ג� מהלכי� הפיכי�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

אנחנו , המנגנו� הזה שנוצר הוא מנגנו�אני חושב שבאמת . החלטות, כ. קשהזה לא כל , אריאל
לא התערבתי , ושבת פה אורנה ואתה יושבהנה יושבת פה אדווה וי, אני ולו פע� אחת. עליוכולנו מסתכלי� 

  ?אמת. של השיקול שלכ�ברבע גר� 
  
  :כהא� אריאל

  
  .נכו�
  



 ועדת הכלכלה 
 25/06/2012   
  

27

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  
  .אד��הזה יש בניבקצה של השרשור , תבינו? בסדר, אני ג� לא מתכו� להתערב. אוקיי

  
  :חרמש שי
  

אפשר לתת היו� . מהלכי� שה� מהלכי� הפיכי�יהיו פה . אני רוצה להזכיר דבר אחד, ישראל
אז צריכי� ש� . זה הכול, באמצע המדבר הזהאי� שו� סיבה לעכב כרגע מי� . את המי�מי� ומחר לקחת 

ללכת , זהצרי. לפרק את , והלא תאשר את החו. לתת את זהששר החקלאות יקבל את ההיתר , מי�כרגע 
א� אד� . לעצור מי� זה דבר מטור& לגמרי, לא אמרתי לבנות בניי�. תמיד אפשר לעצור קצת מי�, הביתה

אתה צרי. . תית� מי�אל : אומרי� לו, . עוד מי� והוא צרי200�ל 100� והעדר צא� גדל מ, מגדל חוות צא�
? בעניי� הזהמה הבעיה . הרי יש דברי� שה� שכל ישר? מהאנשי�לחלק את כמות המי� בכפול עדר לחצי 

  . קח אות� אחרי זה חזרה, מי�ת� 
  

לא אמרתי את זה שבאחת . לא אמרתי לבנות גדרות צא�. דברי� טריוויאליי�? אני מדברעל מה 
יוכלו " השומר החדש"שאנשי , אליתקשיבו , החוות שהייתי באותו לילה בשמירה הכניסו קרו� על גלגלי�

קרו� על ,  שוולרשטיי� הכניסאז באה הסיירת הירוקה והגישה דוח נגד הקרו� על גלגלי�. להיות ש� בלילה
  . חוקית באותו שטחשהות בלתי : אמרו לו. ע� יצול, גלגלי�

  
, הוחלט להתעלל באנשי�אז א� . ואחרי זה תעשו את הסדר הסופי, אז זה מה שנקרא שכל ישר

לא יהיו . לא תהיה בעיהר תו. פרק זמ� קצ, תמשיכו הלאה, את זה נהדרעושי� , את� יודעי� מה, ה'חבר
את זה אפשר אבל . ולא אמרתי היתרי בנייה, דברי� טריוויאליי�. ילכו הביתהאנשי� , לא יהיה קרו�, מי�

  ?להשיג
  

  :חסו� אלישר ר"היו
  

  .בבקשה. זה מתחיל להטריד אותי, מרגיזי� את שיא� את� , ה'חבר
  

  :ליפקה משה
  

אני עושה את זה בהתנדבות כדי לסייע ". משק צא�"נבו� ממייצג את הגברת רות אני , די��אני עור.
ואני שואל את . 1967עזה ולחיות ש� משנת לשבת כמעט על רצועת , לה לעשות דבר שבעיני הוא ציוני טהור

מדוע יש עוינות כל כ. : אותה כבר מספר שני�אני מכיר , עוד לפני שהיה החוק הזה, אחר פע�עצמי פע� 
  ?האנשי� האלהעמוקה וניכרת מול 

  
מביאי� את מאיפה את� . ושאלתי ישירות, איתה במנהל לפני שהחוק הזה חוקקהייתי בפגישות 
�ולא בצפו� תלהשרו� �לא ברמת, ה� לא גרי� לא בכפר שמריהו, ה� חיי� ש�? העוינות הזו כלפי אנשי�

בזה ג� במקרי� נוספי� באזור הזה שג� ש� סייעתי ונתקלתי . ה� יושבי� באמת על רצועת עזה, אביב
  .  אני רואה בזה דבר שפשוט מקומ� אותי.לאנשי�

  
נכו� .  משפטני�אני מצטער שכל העסק הזה עבר לידי, דבר ראשו�. להגיד שני דברי�ולכ� אני רוצה 

הגברת . פשוטות, עניי� לפתור בעיות אנושיותזה , למע� הש�, זה לא עסק למשפטני�אבל , די��שאני עור.
זה עד שלא לא תקבלי חו? שנתיי�מה אומר לה� המנהל כבר . עלתה על הקרקע ע� חוזהרות לדוגמה 

  .איזה מי� דבר זה. מזכויותיי. בקרקעתוותרי על חלק 
  

חוק היחיד זה ה. לומר משהו משפטניוזה לא כדי , דבר יוצא דופ�יש פה , אני קורא את החוק הזה
, בהקצאת הקרקעלמנהל אי� שיקול דעת : אני חוזר. שיקול דעת בהקצאת הקרקעשאני מכיר שלמנהל אי� 

משרדית �ועדה הבי�שהו, לתת לזה באמת את התהלי. הנכו�כל מה שצרי. היה כדי . זה כתוב בחוק
שהיא לא , שהיא היתה ש�: � הבסיסיי�תאמר שהיא עומדת בכללי, כבר שנתיי� על המדוכהשיושבת 

  .תסדירו את העניי�. לה חוזהשהיה , פלשה
  

אז היא לא , אי� לה חוזהאז ? שנתיי� לא התקדמנו מטר אחד מרובעאי. זה יכול להיות שאחרי 
אפשר �איאז , אז היא לא יכולה להגיש אותה, היא כמוב� אחרתותוכנית המתאר , יכולה להגיש תוכנית

מקצר את , עצ� הדיו� של הוועדה במש. שנתיי�. ופתאו� מכניסי� פה עניי� של היתכנות תכנונית, לדו� בה
אז . עשר שני� מיו� תחילת החוקזה . השני� שהחוק בעצמו איפשר להסדיר את העניי� התכנוניעשר 

יישארו , עוד שנה או שנתיי�, די� אריאל מהרשות לפיתוח הגליל�ועוד שנתיי� אני שומע מעור.שנתיי� פה 
  .כשזה מדובר על הנגב הרחוקשני� באר% כנראה לא כל כ. מספיק לענייני תכנו� שש . רק שש שני�
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הוא , כשהוא רוצה, למנהל מקרקעי ישרא. הכנסת חנא סויידוזה לחבר , אני רוצה להגיד עוד משהו

והבתי� המנהל רצה להסדיר את החזקה ואת התפיסות של הקרקעות וכאשר . נקודה, יודע להסדיר עניי�
את� יכולי� , ע� החלטת מועצה, בלי חוק, בלי תכנו�, הוא קיבל החלטה, הבלתי חוקיי� במגזר הערבי

תעופו : וא& אחד לא אמר. כל מה שהיה צרי. זה לבוא ולחתו� על חוזה בתנאי� מפליגי�. לקרוא אותה
  .הכלי� האלה נמצאי�ולכ� . מהקרקע
  

הזה הפ. לפרקליטות מחוז שכל העניי� , ומה שאני שומע זה. יש חוק, פה יש מצב הרבה יותר טוב
צריכי� לשמור שהכול אני מבי� שה� , סליחה שאני שואל. משרד המשפטי�, פרקליטות המדינה, דרו�

ל העניי� לא מסתכלי� עלמה ? אבל אי. זה יכול להיות שכל העניי� הפ. לעניי� משפטני בכלל, יהיה תקי�
ושלא ידאגו יו� , שיקבלו חוזה, שצריכי� למצוא לה� פתרו�, של אנשי� שחיי� ש�, הפשוט, הבסיסי
  .לא יכולי� לעשות שו� דבר? מה יקרה מחר בבוקרולילה 

  
כפי . יש דברי� שלא נאמרי�, דברי� שנאמרי�יש . ברשות., רוצה עוד הצעה אחת קטנהאני 

י� מהחוק הזה שני סעיפלהוריד , אולי צרי. באמת לתק� את החוק. התחושה היתה של עויינות, שאמרתי
  .תודה רבה. כדי שהדר. תיסלל לפתור את הבעיה הזאת, או שני פרקי סעיפי�

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . חמש דקותייבי� לסיי� עוד אנחנו ח, ה'חבר. יוני, כ�. תודה רבה
  

  :שריר יונת�
  

�מ" דר. היי�"אני מלווה את התהלי. הזה בנושא החוות ו, בוקר�ליד שדה" אורליאה"אני מחוות 
שאמר ואני רוצה קצת להתייחס לדברי� . זה מהיותי בעל חווהוג� אחרי , ג� כמעורב בתכנו�, 1996

  .להיות מאוד ממוקד, כמה משפטי�, פרקליט מחוז דרו�
  

ההליכי� עד הגשת המלצות קפאו ההליכי� או ייעצרו % וג� במחוזי נאמר שיו"ג� בבג, דבר ראשו�
הוועדה עדיי� . יש לזה הרבה מאוד משמעות. אבל ג� לא בהתקדמות, סיכו�לא עד . במלי� אלה, הוועדה

להשתמש בנתוני� סופיי� שלוועדה יש זכות ויכולת  יש סעי& בחוק שאומר .לא הגישה את ההמלצות שלה
שזה יכול לקחת אותה לעולמות , היא מקבלתלנתוני� שמעבר לאמות המידה ומעבר , ונתוני� אחרי�
  .אחרי� לחלוטי�

  
כי את� כל הזמ� מפספסי� את הנקודה של הנוכחות , ואני רוצה מפה קצת ללכת אחורה

חוות כל . כי הבסיס הוא אחר לחלוטי�, "דר. היי�" בתוכנית ,המנהל יותר והפרקליטות, והמעורבות שלכ�
חוזי� והיתרי� בנוכחות ומעורבות , לפחות בשני� הראשונות, קיבלו, ישבו בקרקע, עלו לקרקע" דר. היי�"

לקח כשמונה שני� מיו� עליית וזה , ו� הפקחי�של ממנהל מחוז דרו� של מנהל מקרקעי ישראל ועד אחר
  .2005החווה הראשונה לקרקע ועד 

  
  :בר איתי

  
�� שאסור ל. לשי� שו� כתוב בחוזי, להיפ.. חוזי� רק לחקלאות לא למגורי� ולא חווה  � �   

  
  :שריר יונת�

  
כששוב הבסיס , "דר. היי�"ית זאת תוכנ. אני מבקש מאוד להיות ממוקד, הגעתילא . תיכ& אני אגע

מנהל מחוז , וייסמ�כי כשאני ישבתי מול גבי . ישראל שהוביל וניתב יפה מאודשלה היה מנהל מקרקעי 
הוא , ע� אשתי וילדי ולגור" דר. היי�"כנית לעלות כחלק מתואני רוצה : ואמרתי לו, דרו� של המנהל

אז המעורבות . אי. את� משחקי� בסמנטיקהאחרי זה הבנו ולמדנו . והוא ידע, עלא כיפאק: אמר
  .סיפור אחרזה , ת� עושי� אחרי זהמה א.  היתה מאוד מסוימתוהנוכחות שלכ� בבסיס

  
כשאני לא רוצה לחזור שוב על כל , רוצה לגעת בסו& בשתי שורות במשחק שקורה היו�אני 

. שנקבעו פה דברי� מאוד ברורי� בחוקאני חושב . הדי� לבי� החוק�  עורכיבי� הפרקליטות לבי�הריבי� 
והסעי& האחרו� , נכו�, "דר. היי�"נקבעה ג� ההיתכנות התכנונית שהיא אבל , נכו�, נקבע מקרקעי�
היו רוצי� א� , את זה לדר. החיוב זה יכול היה לקחת וללכתוא� היו רוצי� לקחת . אודשמשלי� יפה מ

  .ולא משחקי� משחקי�
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אז זה שיקומו . שלו עד שלוש שני� מיו� קבלת החוקשמיז� יכול להגיש את התוכנית בחוק נקבע 
נקבעו כללי� , הוועדה קיבלה שנתיי�.  לא יקומו כבר–חוות נוספות , כמו שאת� אומרי�, בימי� אלה

  .  ללכתזה יכול היהא� היו נותני� לזה ללכת בצורה מקצועית . מאוד ברורי�
  

ואני , כי אני מרגיש. וזה האנשי� בסו&, אני רוצה לגעת בשורה התחתונה שמדברי� פה כל הזמ�
. בשטחת ואנחנו הבעיה היא שאנחנו לא סככה חקלאי". משחקי� עלינו"שאת� אני רואה , לא רק מרגיש

בשנה הבאה . בגיל שנתיי� גילו לו גידול בראש, שהיו� הוא ב� שש, ילד אחד ב� ארבע. לי יש חמישה ילדי�
, שלא ייכנס גש� כי אסור ליאני לא סוגר את החלו� . לא מרי� ידיי�ואני לא מוותר ו', הוא עולה לכיתה א

  .שו� דבר כי אסור ליואני לא בונה 
  

  :בר איתי
  

  .יכול להגיד אות� דברי� בלי לצעוקאתה 
  

  :שריר יונת�
  

  .כי מישהו צרי. לשמוע את זה, מתנצל א� אני צועקאני 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .ה� מדברי� מד� ליב�, אל תיקח את זה אישית, יתיא
  

  :בר איתי
  

  .ג� מדבר על דברי� שלא בשליטתיהוא , לא
  

  :שריר יונת�
  

וכשעליתי , ואני צרי. לפרנס חמישה ילדי�. בדיוק על מה אני מדבריודע אני מדבר ואני , נכו�
ל המנהל "ומשה אפרתי מנכ, הבית וישב ושתה קפהוראה את , לקרקע והיה אצלי פקח המנהל אורי לרנר

:  קיבלתי צו פינוי ואמרו לי2006�וב. שאני בונה שמהוראה את כל מה , כל הכבוד: בבית ואמרהיה אצלי 
  . ל. מפה, אסור ל. לעשות כלו�, עד כא�

  
�לילד שלי ב� ארבע אני מוציא לעורכיואת כל הכס& , יש לי חמישה ילדי�ו,  אני עומד2006�מאז 

אולי אני נראה צעיר אבל  –ובאיזשהו שלב המשחקי� האלה שמשחקי� עלי . דברי� אחרי�די� ולכל מיני 
יש פה אבא שעושה סדר ע� הילדי� , יש פה סדר, וחשבתי שבא החוק אז יופי.  נמאס לי–ל אני קצת גדו

  .אבל כנראה שיש פה ילדי� שעוד משחקי�. שלו
  

אבל , לא אמרתי את זה בחיי� שלי. החלטהי מבקש שמישהו פה יהיה בוגר ויקבל ואנאז אני חושב 
בש� , אז נכו�. שאתה עושה, "דר. היי�"אבל יש ל. את תוכנית . תפנה אותי מחר? אתה רוצה לפנות אותי

שאלו אותי את , היו אצלי בביתהמתכנני� של. , אבל היא התבססה על מה שאני עשיתי, "22חווה "|שלי זה 
  .& אחד אחרלא את א, השאלות
  

  :בר איתי
  

  .עוד פע�, אני לא עוסק בתכנו�
  

  :שריר יונת�
  

אבל יושב ליד. . המשפט אתה כל הזמ� מנופ& בתכנו��רק בבית, אני יודע שאתה לא עוסק בתכנו�
ואני חושב שמישהו צרי. לקחת את ההחלטה . הפני� ואנחנו רואי� אי. זה עובד במשרד הפני�ממשרד 
,  בדיו� של הצעת החוק נאמר.אני רואה שזה לא קורהכי ג� לפי הדיו� של היו� , את הסאגה הזאתלהפסיק 

נעבוד , תעשו חוק, החוקאנחנו מאוד נשמח לעבוד לפי : של מנהל מקרקעי ישראלל הקוד� "שאמר המנכ
  . עוד הצעת החוקאז הגישו , ובעכשיו ג� החוק הזה לא ט, אז עשו חוק. לפיו

  
נות סככות לנו לבלא נותני� , עוצרי� לנו את המי�, ילדי� של אנשי� אחרי�, הילדי� שלי, ואני
מבנה , אתה יכול לעצורמי� : אמרו פה. ונכנס לי גש�, כי אסור ליאני לא מתק� את הגג שלי . חקלאיות

אשמח שהאנשי� של. , ודע מהאתה י. ולא עושה דברי� אחרי�, בבלוקי�אני לא בונה . אתה יכול להרוס
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, ה� מצלמי� אותי, מהכביש, אולי מרחוק. מנהל לא היה אצלי בבית א& פקח 2006�מ. יבואו אלי
  .זה אני יודע בטוח, ומהמטוס ביו� שישי

  
. זה מה שיש, זה החוק: ותגידואל תשבו מרחוק , התהלי. הזהאבל תראו אי. את� נכנסי� לתו. 

". חוזה"או " החוזה: "פסיקבנרות מחפשי� כל , אז את� חופרי� מתחת, את החוקאז הנה משני� לכ� 
אמר מבקר המדינה על הדוח של המחדלי� , ואני רוצה פה לצטט, אני חושב שמתישהו צרי. לעשות את זה

. הגדול של המנהיגות הוא בראיית המציאות וקביעת דרכי פעולה נכונותחנה מב: בכרמלוהכשלי� בשריפה 
  .תודה. 21�אנחנו במאה ה, חושב שזה צרי. להיחת.ואני 

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

אני ,  קצר–אני רואה שכל אחד פה מדבר מכאב ליבו  –א� אפשר , �אני ממש מבקש מכ, ה'חבר
. פה מי שינהל את הדיוני� להיות במקו� אחר אחרת יעיפו אותי ג� מהסיעה ולא יהיה 15:00�חייב ב
  .רותי, בבקשה

  
  :שח& נבו רות
  

מה . לתכנו� את מנהל המחוזאני רוצה לשאול שאלה בנוגע ". דר. היי�"הדיו� היו� התמקד בחוות 
  ?קורה ע� החוות הצפוניות

  
  :הלר אבי
  

  .אי� לי תשובה
  

  :שח& נבו רות
  

  .זה לא משהו שצנח, הושיבו אנשי�? מה זאת אומרת
  

  :הלר אבי
  

  . לבדוק ולהשיב ל. מוכ� אני. אי� לי מידע שאני יכול להשיב
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .לענות ל. כרגעהוא לא יודע 
  

  :הלר אבי
  

  .אני מוכ� לבדוק ולתת ל. תשובה אמיתית. י לתת ל. תשובהאי� לי מידע מספיק כד
  

  :שח& נבו רות
  

שבע במשרד �פת באריודעת לנעד כמה שאני . ש� כבר הרבה שני�מדובר במספר חוות גדול שיושב 
  .הפני� יש סוברניות בעניי�

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?את סומכת עלי, תגידי, רותי
  

  :שח& נבו רות
  

  .כ�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  . אז זמנ. ת�, אוקיי
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  :ח&ש נבו רות
  

  .תודה רבה, ת�זמני 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

א� . את� ל. תשובה, אבדוקי אנ: אמר, פה מנהל המחוזיושב . תני לנו לצאת לדר.. אגיד ל. למה
  .אנחנו נדבר אתו, תודיעי לי, לא תקבלי תשובה תו. שבועיי�

  
  :שח& נבו רות
  

  .תודה, מאה אחוז
  

  :פאוקר סער
  

 אני לא רוצה לחזור על הדברי� שאמרתי .אני אהיה מאוד קצר, ראש�אדוני היושב, תודה רבה
יש היתרי� שלא כתוב , י שומרג� הנושא של היתר. התביעות של הישיבה הקודמת בנושא 25�23בעמודי� 

לא אכנס לכל , ויש חוזי� אחרי� בחטיבה להתיישבות שכתוב שהחוואי� חייבי� לגור בשטחבה� שומר 
  . זה

  
, מחלוקתאות� שטחי� שעליה� אי� להיכנס לנקודה אחת שהיא הנושא החקלאי באני רוצה 

יש חוות . שיש ג� חוזי� ארוכי טווח, כמו שאת� יודעי�, חוותויש . השטחי� החוזיי� שעליה� החוק חל
טחי� החוזיי� ישנ� בש. יש חוות ע� חוזי� לפחות שני�, יש חוות ע� חוזי� ליותר,  שני�21�ע� חוזי� ל

למשל בחו% פגש אותי . עדכו� של מכסותשדורשי� , לא מדבר על דברי� אחרי� כרגע, צרכי� חקלאיי�
 –לא הרחיבו את השטח , באותו שטח –הגדילו את עדר הפרות , יש איקס פרות: אמר לי, אחד החברי�

  .אז לא מעדכני� לה� את המכסות. והפרות רוצות לשתות
  

לגרו� לה� להתפנות , אות� רוצי� בכוח להחניק. לנו במועצה אי� תשובה לזה? לכל זהמה הסיבה 
החקלאיי� רוצה להבי� למה אנחנו לא יכולי� למצוא פתרו� לצרכי� אז אני ? כמו שפה נרמז, מרצו�

�לא ה, בשטחי�so called אבל בשטחי� החוזיי� שיש –על ההגדרה  אנחנו חולקי� כמוב� – פלושי� 
, א� זה מכסות מי�? אפשר לאפשר למשרד החקלאות לעדכ� את הצרכי� האלה�למה אי. לגביה� חוזה
  .שתילי�, תשתיות חקלאיותזה א� , א� זה מענקי�

  
. לו מענק לגבי קניית השתילפה אחד החברי� שהוא לא קונה שתילי� כי לא מאשרי� אומר לי 

  .תודה. הזאתצרי. למצוא פתרו� ג� לסוגיה 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .בבקשה, משה
  

  :שמש הר משה
  

דיברת שיש . בצורה אחרתאני אשאל את זה רק , לשאוללמעשה רות כבר שאלה את מה שרציתי 
אני רק רוצה לדעת א� ידוע ל. משהו לגבי מה שאמר שמאי אסי& לוועדה ". דר. היי�" מ25תוכניות לגבי 

  .ותר את העניי� הזהאתה יודע משהו שסא� , שיש אפשרות להכשיר או להסדיר את כל החוותהנכבדה 
  

  :הלר אבי
  

  .אתולא הייתי 
  

  :שמש הר משה
  

כי אנחנו מרגישי� שאנחנו צריכי� להוכיח , זהרציתי רק לדעת א� יש משהו שסותר את . בסדר
  . לא יכול להיות מוסדרבמקו� שמישהו יגיד לנו שיש מקו� כזה או אחר שהוא , שיש היתכנות

  



 ועדת הכלכלה 
 25/06/2012   
  

32

  :רבינובי%�אשל אדווה
  

שלא כוועדה , לפיתוח הנגב והגלילי רק רוצה להעיר שג� בוועדה הקודמת אמרתי שהמשרד אנ
. ת של החוות הצפוניותכדי שיבדוק את נושא ההיתכנו, לקחת מתכנ�עושה עכשיו פעילות כדי , אלא כמשרד

ולכ� נדרשת חשיבה יצירתית אחרת כדי , "דר. היי�"היא לא כתוכנית , כי ברור שהסוגיה היא אחרת
  .מה עושי�לראות 

  
  :חסו� לישרא ר"היו
  

 ייתכ� –ואני חושב שאני זוכר נכו� ,  א� אני זוכר נכו�–שמאי אמר שייתכ� שבתחו� התכנוני 
מקומות כאלה , עבלמשל מקומות שה� בשמורות בט, מאוד של חוות שיצטרכו להעתיקשיהיו מספר בודד 

  .ואחרי�
  

המשרד : אני מבי� כ.. כא�נראה ע� מה אנחנו יוצאי� פה וע� מה אנחנו נשארי� אבל בואו 
�תחיל בהתנעה של תהלי. הנגב והגליל תו. שבועיי� מלפיתוח  � �  

  
  :חרמש שי
  

  . חוות11באישור של : אורנה אמרה
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .י. האישורבהתנעה של תהל
  

  :חרמש שי
  

  .לא הבנתי? תהלי. האישור או האישור
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .אישור
  

  :חרמש שי
  

  . אל תגיד תהלי., תהלי.לא 
  

  :רבינובי%�אשל אדווה
  

  .אנחנו ממליצי� לשר, זה לא אישור
  

  :חרמש שי
  

  .מרגיש פה כמו במכבסה כל הזמ�אני , ת המלי�אני מפחד מכל מכבסו
  
  :קריאה

  
  .לא ההתחלה, לי.זה סו& התה

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?פלא שיורי� עלי., תגיד לי
  

  :חרמש שי
  

  .אתה לא עוצר את זה? עליפלא שיורי� 
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

ד המשפטי� שנכו� הבנתי ממשר. מהחוות ובהמש. הפעילות כלפי החוות האחרותבאישור של חלק 
  ?נכו�. לעכשיו התביעות מוקפאות

  
  :בר איתי

  
כרגע ממילא . משפט עליו�� רשות ערעור בביתמשפט תלויה בקשת �פי החלטה של בית�על

הערכת מצב ובהתא� לכ. תיעשה , למוצא פיה של הוועדהקליטות ומשרד המשפטי� כולו ממתיני� הפר
  .המשפטיבכל תיק על נסיבותיו לגבי המש. ההלי. תשובות המדינה יינתנו בתיקי� באופ� פרטני , פרטנית

  
  :פאוקר סער
  

  ?המי�, ומה ע� הצרכי� החקלאיי�
  

  :בר איתי
  

  .עניי� של הפרקליטותזה לא 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

את עמדת הפרקליטות שמענו . עניי� של הפרקליטותזה לא . דיברת�. אני מסכ� עכשיו, סער, רגע
  ?יפה את� עומדי�לכ� אברור . ביחס לתביעות שכרגע תלויות עומדות

  
כעוק& הוועדה פה בעצ� מבקשת מכ� שלא תקיימו פעילות שבעינינו משתמעת . משרד המשפטי�

 לקיי� –הקצאות מי� , משרד החקלאות מענקי� של –כפי ששי פה דיבר , ותאפשרו לכל הנגזרות, ועדה
  ?הזהאפשר לקבל מכ� את הדבר . רקמת חיי� עד אשר הוועדה תסיי� את עבודתה

  
  :צבי אריאל

  
חוזי� של המנהל אני לא יודע להארי. . אני חושב שהפתרו� הוא זירוז ההליכי� של עבודת הוועדה

�מחו% לדר. שאדוני  � �  
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

אתה לא : איזה פינהתבי� רגע . מבקש ממ. עכשיו שתארי. או שלא תארי.אני לא . אל תארי.
.  יודע לתת מענקשל המנהל משרד החקלאות לא יודע להקצות מי� ולאבלי חוזה , מארי. חוזה של המנהל
  ?ש ל. פתרו� לבעיה הזוי? אד�� אתה מבי� שבקצה יש בני

  
  :צבי אריאל

  
  .פתרו� מלבד זירוז עבודת הוועדהכרגע אי� לי 

  
  :קריאה

  
  ?שיש ג� חוזי� בתוק&אתה יודע 

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

, קלאותע� משרד החלשבת , אתה מוכ� בבקשה ללכת למשרד המשפטי�: אני שואל אות. שאלה
במטרה אנחנו נתכנס בעוד שלושה שבועות עוד פע� ? הזוולהציע לוועדה פתרו� בסוגיה , לשבת ע� המנהל

  ?אפשר. לקבל תשובה
  
  :צבי אריאל

  
  .אני לא מכיר פתרו� אחר. י מה אנחנו חושבי�רק אמרת, אפשר
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

אני מבקש , אי� פתרו� אחר: אל תית� לי תשובה? נכו�, אתה מבי� שיש פה בעיה, תשמע, אריאל
: הוועדה תגיד ל.. יש פה סיטואציה שאת� מביני� שהיא חריגה, תשבו רגע. אני באמת מבקש ממ., ממ.

  ?יש מי� מושג לפני� משורת הדי�. זה פרק הזמ� שיש ל., שנה וחצי, שנהאני מתכוונת לסיי� בתו. 
  
  :צבי אריאל

  
ואני לא יודע להבדיל בי� מקרה , חוקאני לא יודע להקצות משאבי� של המדינה לא לפי , שוב

  .למקרה
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

יודע אז אתה לא . שהמדינה קבעה מנגנו� להסדרה, פה סיטואציית ביניי� חריגהאבל יש ל. 
  ?בגלל שזה חריג: להגיד

  
  :צבי אריאל

  
  .אז בואו נחכה שהמנגנו� הזה יסיי� לעבוד

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .ברצינות. בר הזההד, זה ארבע אופטלגי� לכל כאב ראש, בוא הנה
  
  :צבי אריאל

  
  .אז בוא נחכה שהמנגנו� הזה יסיי� לעבוד

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?האד� בינתיי��אבל מה עושי� בני
  

  :שריר יונת�
  

  .יש דברי� כאלה. יש דבר שנקרא היתר חריג, ברגע שיש היתכנות. יש היתר חריג
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

? הדי�ני� משורת אי� דבר כזה לפ, ר כזה היתר חריגאי� דב, אי� דבר כזה חריגה. לא מבי� אות.
  ?בסקלה הזאתאי� פתרונות ? באמת אי�
  

  :ליפקה משה
  

כי ,  שו� דברבלי, המשפט העליו� החליט לבנות גשר ליישוב בדואי בלי היתר�בית. יש פתרונות
  .המשפט�התערב בית, מעל לכל הדברי�. לא יכלו לעבור את הנהרהילדי� 
  
  :צבי אריאל

  
  .אי� לי בעיה,  על זהאני מוכ� לשבת ולחשוב. המשפט העליו��לא ביתאני 
  

  :מושקובי% יעקב
  

  .לתת מכסה זמנית בינתיי�שי הציע , כמו ששי הציע
  
  :צבי אריאל

  
  .את הקצאת המכסות במשרד החקלאותאני לא מכיר .  ע� תשובותנחזור
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  :חסו� ישראל ר"היו
  

לאנשי� לשמור על לכ� וג� ג� לוועדה וג� אנחנו נעזור , ניפגש פה עוד שלושה שבועותאנחנו 
  . זה מה שאנחנו רוצי� לעשות? בסדר. לא לאנוס את החוק ולפתור את הבעיה, מסגרת החוק

  
אדוני , ואני מבקש ממ.. אי. אנחנו מתכנסי� לדבר הזהבואו תראו , אחרוני� חביבי� זה הוועדה

. ההסדרהאחר מייצג את המתיישבי� שנכנסי� לתהלי. של אתה ולא מישהו , היוע% המשפטי של הוועדה
אתה , אתה לא נדב. נוס& של משרד המשפטי�. הסדרה אצל.כי הוא בתהלי. , אתה הפרקליט שלה�

  .לא מישהו אחר, אתה חייב לשמור על הזכויות שלו, הוא אצל. בתהלי.. הפרקליט שלה�
  

  :כהא� יאלאר
  

  .אבל אני ג� לא פרקליט שלה�, המשפטי�אני לא עובד משרד 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  ?אתה יוע% משפטי של ועדה שתכליתה הסדרה, ליתגיד 
  
  :כהא� אריאל

  
  .משפטי מטע� המשרדאני יוע% , יוע% משפטי מטע� המתיישבי�אבל אני לא , כ�
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .ני לא אמרתי ל. מטע�א
  

  :בר איתי
  

  .הבעיה שלו היא עוד יותר מסובכת
  
  :כהא� אריאל

  
  .אני מודע למורכבות

  
  :בר איתי

  
 משו� שהוא ג� כפו&, מוצא את עצמי מסנגר עליובמקרה כ. אני , הבעיה שלו עוד יותר קשה

אות� חשבי� שיושבי� זה כמו . כל המשפטני� בשירות הציבורי. י לממשלהלהנחיות היוע% המשפט
  .לכ� מצבו הרבה יותר מסוב.. במשרדי הממשלה וכפופי� למשרד האוצר

  
  :חרמש שי
  

  .כבלת לו את הידיי�, זהו
  

  :חסו� ישראל ר"והי
  

. לא איכפת לי שזה ייקח עוד שתי דקות, אני חייב לספר ל. קוריוז קט�, אתה יודע מה, איתי
ישבתי .  משפטני�55צרי. לנהל זה אחת היחידות שהייתי , ויו� מהימי�, עבדנו, האמ� לי, בעברבעיסוקי 

, ועטור הכולהגעתי לתפקיד הזה כבר עטור קרבות ועטור מבצעי� , אומר ל.כשאני , במש. שלוש שעות
  .די� במסלול הזה� ומעול� לא נזקקתי לעור.

  
ו לי מש. שלוש שעות למה אני לא יכול  והסביר–אנשי� נפלאי� ,  דר. אגב– פרקליטי� 55וישבו 

בעוד כל מיני מקומות יכולתי להיות , י להיותבביירות יכולת. לחצות את הכביש בלי לדבר אית� קוד�
: שאלתי בסו&, שעותישבתי בשקט שלוש . את הכביש אני לא יכול לחצות בלעדיה�אבל , בלעדיה�
אמרתי . בטוח: אמרו לי? את� בטוחי� שאי� לכ� דבר מה להוסי&: לה�אמרתי . כ�: אמרו לי? סיימת�

ואחד שיש לו , אחד שיש לו פתרו� לכל בעיה: יועצי� משפטיי�אני מכיר שני סוגי� של , תקשיבו: לה�
  .מי שיהיה בשני יהיה במטווח, אני צרי. את הסוג הראשו�. פתרו�בעיה לכל 
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  :בר איתי
  

  .שיחזיק מי�צרי. פתרו� 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

 שאני –את החבורה המכובדת הזו קחו בבקשה : החוק פה ביקש מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל
ה ייצרנו לכ� הנ,  בבקשה–פניני� בנגב , בכל זאת, לראות את הנגב בלעדיה�� לא רוצה אומר ל. שאני היו

  .תסדירו, כלי
  

 א� כתוצאה מהתהלי. האנשי� האלה ,תפיסת עולמ.לפי : מרגע זה אני שואל אות. שאלה
. יכול להיות שאני טועה, שליזו תפיסת העול� . הוא, לפי תפיסתי? אמור לייצג אות�מי , נקלעי� למצוקה

תהלי. שאנשי� נטחני� יצרנו פה , שמע:  הייתי אומר ל..זה היה מונח לפתחיא� , אני ככה הייתי נוהג
  .כ. אני סבור, זהסליחה שאני אומר את , ממנו

  
  :כהא� אריאל

  
לרבות , הוועדהשג� אני וג� כל חברי , לסיפור שאתה אמרת עכשיואני רק יכול להגיד ל. בהמש. 

מאוד זמ� כדי לנסות למצוא פתרונות לכל חווה שמתעוררות מבלי� הרבה , נציג משרד המשפטי�, אריאל
  .כמוב� נעשה את זה בהתא� להנחיות היוע% המשפטי לממשלה ולפי החוקאנחנו . לגביה בעיות
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

. טוב מה שאני אומר ל.תקשיב . אתה פוגע ליד? אתה יודע אי. אומרי� בעדינות מפקשש, אריאל
בתו. תהלי. . הדבר הזהשהמדינה החליטה לקחת על עצמה במטרה להסדיר את , אתה חלק ממשימה
לא , ההזמישהו צרי. להעביר את אנקת� ולייצג אות� בהיבט . נאנקי�והאנשי� האלה , ההסדרה יש חיי�

אבל להסביר שמשהו בתהלי. , כתב הגנה לתביעות שלה�אתה לא נדרש להגיש . לייצג בהיבט המשפטי
 לא נכנסתי ל. ,לא ביקשתי ממ. שתשנה, שתסדיראני לא ביקשתי ממ. . זה רק את�, מסתדר טובהזה לא 

  .את� זה הכתובת, אי� לה� כתובת אחרת. � התוכ�לעול
  
  :כהא� אריאל

  
  .נחנו מעבירי� הלאהא, המסרי� שאנחנו מקבלי� מה�כל 
  

  :חסו� ישראל ר"היו
  

תעביר לנו בכתב , אריאל, אלא א� כ�, שלושה�עוד שבועיי�אז אנחנו ניפגש , ה'חבר. בסדר, אוקיי
  ?בסדר. ואז נפי% לכול�

  
  :צבי אריאל

  
  .אבל אנחנו נבדוק את זה, אני בספק

  
  :חסו� ישראל ר"היו
  

  .אנחנו נשמח. אוקיי
  

  .תודה רבה
  

  .15:11הישיבה ננעלה בשעה 
  

  


