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 הכלכלה של הכנסת ר ועדת "יו
 

 ,שלום רב
 
 

 "עיגון זכויות החקלאים בקרקע"דרישה לדחיית הדיון בחוק : הנדון
 

עיגון זכויות " בהצעת החוק 6/12/05ביד המקרה נודע לנו על ישיבת הועדה שעתידה להתקיים ב
 .אפריים סנהכ "של ח" החקלאים בקרקע

,  הגורמים המתנגדים לחוק בהםכל קומםנפקד מ, להפתעתנו הרבה מעיון ברשימת המוזמנים לדיון
, "במקום", "החברה להגנת הטבע", "אדם טבע ודין", "האגודה לזכויות האזרח", "הקשת המזרחית"
 .וכמובן מפלגת הירוקים, "פורום ערי הפיתוח", " הערים הגדולות15פורום ", "ל"שתי"

 .זמנו לדיוןובאופן תמוהה גם נציגי המשרד לאיכות הסביבה לא ה
 

מהרכב רשמית המזמנים עלה החשש הכבד שיש כאן ניסיון להעביר חוק בעל משמעויות כבירות למדינת 
 !במחטף וללא דיון ציבורי, הן חברתיות והן סביבתיות, ישראל הן כלכליות

 
דימוי של כנסת שלא . מאוששת את הדימוי הרע מאוד שיש לציבור על הכנסת, התנהלת הקשורה בחוק זה

. יר חוקים גרועים שעולים לציבור מיליארדים לשם הישרדותם הפוליטית של חבריהאיכפת לה להעב
כנסת שבה , כנסת שבה בעלי ההון מכתיבים לנציגיהם החלטות, כנסת שאין בה דיונים ציבוריים ראויים

 .שולטים אינטרסנטים פרטיים למיניהם על סדר היום הציבורי
 

ולכן אנו דורשים שהארגונים , העתידית של מדינת ישראלאנו רואים בחוק זה סכנה הרת גורל לדמותה 
 כדי לתת לארגונים אלו זמן מינימלי ידחה שדיון זה דורשיםאנו , החברתיים וסביבתיים יוזמנו לדיון בחוק

 .להתכונן
 הן למשרד האוצר והן ליועץ המשפטי לממשלה אפריים סנהכ " שידוע לנו שקיימת הבטחה מח,רק נציין

 .  עדה עד אשר מסקנות ועדת הבר יוגשו לממשלהויע לדיון בושחוק זה לא יג
     

 ".     עיגון זכויות החקלאים בקרקע"מצורף מכתב שמפלגת הירוקים שלחה ליועץ המשפטי לממשלה בנושא 
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 :העתק

 ר הכנסת  " יו–כ ראובן ריבלין "ח
 חברי ועדת הכלכלה של הכנסת

  היועץ המשפטי לממשלה -ד מני מזוז "עו
 הארגונים החברתיים והסביבתיים


