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מהוראת קידום והשתתפות במימון עתירה כנגד "השבת קרקע" כחלק  -משאל במייל בעניין הנדון: 

 השעה לקידום מתחמים מועדפים לדיור
 

ולאור קבלת מכתבי דרישת השבת קרקע שהתקבלו  במסגרת ליווי וריכוז פרויקט הותמ"ל של ממ"א

בהתאם להוראת השעה, הועלתה בקשה של התנועות המיישבות להגשת עתירה לבג"ץ באמצעות 

 משרד כספי ושות' לעניין הפגיעה החוקתית בזכות הקניין ובחופש העיסוק של החקלאים.

אור -שידלובסקי וישי טיכו גד ד"עוה ידי על בישיבה שנערכה וכללה את כלל הנוגעים בדבר הובהר .1

 לקבוע והזכות שלמדינה הסמכות ומכיוון צ"בג של ההתערבות מגבלות לאור כי,  ממשרד כספי

 עתירה ממוקדת נדרשת זו, מדיניות של את "המידתיות" לבחון הסמכות צ"אך לבג מדיניות

 כך החקלאים של הקניין בזכות החוקתית הפגיעה לעניין השעה להוראת א3סעיף  לתקיפת

עתירה זו תוגש על ידי  – .יותר ומדוד שקוף יהיה החקלאיות הקרקעות שהתהליך להפקעת

 תנועת המושבים והתנועה הקיבוצית. –התנועות 

ידי ממ"א בניסיון לבטל את -בשלב זה, נראה כי לא בשלה העת להובלת והגשת עתירה כוללת על .2

וראת השעה. ככל וניסיונות אלה ייכשלו, הוראת השעה, אלא יש למקד את המאמץ באי הארכת ה

 הארץ, של בדמותה בפגיעה השעה, הוראת בדורסנות שתתמקד עתירה "כוללת"מוצע  להגיש 

 היישובים של הצביון שינוי כפריות, חיים הקיום לסביבות בזכות פגיעה לאן, החקלאות פני

 בין וזאת בשוליהן, שינה יצירת פרברי במקום הערים תוך אל הפיתוח והצורך בהפניית החקלאיים

 - המחקר המקודם על ידי ממ"א כחלק מהפרויקט במסגרת שיאספו הנתונים על בהתבסס השאר

 העתירה "הכוללת" תוגש על ידי ממ"א.

התבקש מרכז המועצות על ידי התנועות המיישבות לקחת חלק פעיל בקידום העתירה הממוקדת 

 ובהשתתפות במימונה.

 30% -כ מימון חלקי בשיעור שלבמייל חוזר להשתתפות  אישורכםאני מבקש את בהתאם לכך 

לטובת עתירה שתוגש על ידי  ,(שימומן ממענק קרן יד הנדיב₪, אלף  30שלא יעלה על )ובסך 

 באופן המשפט בית כידיד או כמשיב לעתירה א"כן לאשר את צירוף ממ-התנועות המיישבות. כמו

 .פגיעה בחקלאים בתחומי המועצות האזוריותה על יותר רחבה תמונה המשפט לבית שיספק

 
 בברכה, 

 עמיר ריטוב
 יו"ר  
 

 העתקים:
 ממ"א סמנכ"ל -ישראל נדיבי
 תחום תכנון וקרקעות -מילכה כרמל

 יועמ"ש ותמ"ל -אופיר כהן
 מירב ברנע יועמ"ש ממ"א

 רכזת פרויקט תכניות ותמ"ל -נעה שבדרון


