
28/11/05 
 :לכבוד

  מני מזוזד"עו
 היועץ המשפטי לממשלה 

 
  

 ,שלום רב
 
 

 "עיגון זכויות החקלאים בקרקע"בנוגע ל' מפלגת הירוקים'עמדת : הנדון
 

". עיגון זכויות החקלאים בקרקע"התרחשו התפתחויות משמעותיות בתהליך הקרוי , בחודש האחרון
והשבוע דווח , כ אפרים סנה"בתחילת החודש עברה בכנסת בקריאה טרומית הצעת חוק פרטית של ח

 .979שה את המלצותיה והן דומות להחלטה שועדת הבר גיב
 
 !תהליך מושחת  -"עיגון זכויות החקלאים בקרקע"רואה בתהליך של ' מפלגת הירוקים'

אנו רואים בחומרה רבה את העובדה שקבוצה קטנה וכוחנית סוחטת את המערכת הפוליטית ואת נבחרי 
 .ור ופוגעות בכלכלת ישראלהציבור להעניק לה הטבות חסרות פרופורציה המפלות את שאר הציב

קיימת סכנה הרת גורל לכלכלת ישראל ולמרקם " עיגון זכויות החקלאים בקרקע"בתהליך של , לתפיסתנו
 .החברתי שלה
 :מהווה פגיעה חמורה בכמה מישורים ואלו הם" עיגון זכויות החקלאים בקרקע"תהליך , להערכתנו

העלול לגרום לקריסה , 90שהחל בשנות העידוד משמעותי לתהליך ; והחלשת הערים, פרבור .1
י בריחה של עסקים "י בריחה של האוכלוסייה החזקה מהן והן ע"כלכלית של ערים רבות הן ע

 .לאזורים הכפריים
" שרצים"בא בעצם להכשיר אלפי " עיגון זכויות החקלאים בקרקע"; פגיעה בשלטון החוק .2

יימים בישובים הכפריים שהחוק עליהם לא  קבלתי חוקייםאלפי מבנים ועסקים ,  במגזר הכפרי
לא , מדובר כאן במסר חמור שעובר לציבור. נאכף למרות התראות של מבקר המדינה וגם שלנו
אלא שעבריינים אלו זוכים בפרסים בשווי , רק שהחוק לא נאכף על עבריינים והם לא נענשים

 .מיליונים על חשבון הציבור
מתן הטבות  "979החלטה בת בחוות דעתך מתחילת השנה על כפי שכת; פגיעה בעקרון השוויון .3

מעוררת שאלות של הטבה עם ציבור מסוים על חשבון נכסי , ובעיקר האפשרות לסחור בהן, כאמור
מדובר ". ממנו נפגעות קבוצות אוכלוסיה אחרות, ותוך הפסד הכנסות לאוצר המדינה, כלל הציבור 

 !ם במדינה דמוקרטית שאסור שתקייבאפליה בוטה ומשמעותיתכאן 
" עיגון זכויות החקלאים בקרקע" לפי הערכות ההטבות הגלומות בתהליך ;פגיעה בכלכלת ישראל .4

מדבור בגרימת הפסד משמעותי ישיר ועקיף לכלכלת , הן בשווי מיליארדים של נכסי ציבור
 .ישראל הן בטווח המיידי והן בטווח הארוך

מהווה בעצם עידוד משמעותי לתהליך " יות החקלאים בקרקעעיגון זכו"; פגיעה וחיסול החקלאות .5
לתהליך זה . ן"שקיים במגזר החקלאי של מעבר מפרנסה ייגיע כפיים מחקלאות לפרנסה מנדל

יכולת להיות השלכת קשות של תלות ביבוא מוצרים חקלאיים והתייקרותם ופגיעה והזנחה של 
 .המרחבים הירוקים בישראל

בתהליך של פרבור במדינה קטנה כמו ישראל טמונות סכנות ; ובסביבהפגיעה באיכות החיים  .6
העלאת רמת המינוע שתביא , כמו איבוד שטחים פתוחים רבים באזורים הכפריים וכן, סביבתיות

לסלילת עוד כבישים ולהגברת בעיית זיהום האוויר שיחד עם החלשת הערים יגרמו לפגיעה 
 . באיכות החיים של רוב תושבי ישראל

 
כפי שהיא " עיגון זכויות החקלאים בקרקע"רואה בהחלטה  ל' מפלגת הירוקים'אור האמור לעיל ל

 ! ראוי שתשונה, היום כהחלטה שהשפעתה תהיה גרועה ביותר ועל כן
 
 
 



 
אנו מאמינים שהחקלאים זכאים להטבות שוות ערך להטבות שזכו להן החוכרים העירוניים במבצעי 

 .ההיוון השונים שערך המינהל
 

בא לשפר את מצבה של " עיגון זכויות החקלאים בקרקע"אנו לא רואים שום היבט או דרך שתהליך 
, "חקלאיים"להשקפתנו תהליך זה נולד ומקודם לצורך הישרדותם של פוליטיקאים שתלויים ב, ישראל

 .אנו רואים במאבק לסיכול ההחלטה כמאבק חשוב ונמשיך בו במלאו העוז במישור הציבור
 

 ! נפעל לשנותה באמצעים משפטייםלא במקרה שתתקבל החלטה כזו אנו עם זאת
אנו , תפיסת העולם שלנו גורסת שאין זה נכון שבית המשפט יחליף את הממשלה בקבלת החלטות

שנבחרי הציבור צריכים לקבל אחריות על החלטותיהם הגרועות ולא לסמוך על בית המשפט נים מאמי
 .שיתקן את טעותיהם

בפנייך שבמקרה שתתקבל החלטה כזו מפלגת הירוקים תפעל באמצעים משפטיים להכיל אנו מתריעים 
 ."לא חקלאיים"גם על ציבור החוכרים האת ההחלטה וההטבות הגלומות בה 

  
ולדרוש מן המדינה להעניק , לתביעה משפטית" לא חקלאיים"אנו מתכוונים לארגן את ציבור החוכרים ה

תביעה זו תבסס . עתידים לזכות להם" חקלאיים"וות ערך להטבות שההטבות ש" לא חקלאיים"לחוכרים ה
ופגיעה בקניין הציבור שלא לתכלית ראויה ושוויונית לפי חוק היסוד , עקרון השוויון, על עקרון הצדק

 . כבוד האדם וחירותו
 

אנו מודעים לעובדה שבתביעה כזו יהיה מודבר בהוצאה של עשרות ואולי מאות מיליארדי שקלים 
אבל האחריות לכך לא נופלת עלינו אלא על נבחרי , המדינה תהה חייבת לשלם לכלל החוכרים בישראלש

 ".עיגון זכויות החקלאים בקרקע"הציבור שיקבלו את ההחלטה על 
    

אנו מבקשים שכבודך יציג את הנתונים הנמצאים במכתבנו בפני הממשלה או הכנסת לפני קבלת ההחלטה 
 ".יגון זכויות החקלאים בקרקעע"או חוקים העוסקים ב

 
 ,בברכה

 
 הדס שכנאי 
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