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בוסונמרוד בוסונמרוד

)רמ״י(ישראלמקרקעירשות

שללאישורההיוםלהביאצפויה

ברא־ישראל,מקרקעימועצת

שות

$TS1$בראשות$TS1$

$DN2$בראשות$DN2$בחלון,משההאוצר,שר

שבברבסוגיההחלטההצעת

עתירותבמהשלבמרכזןעמדה
כחלותלבעליהיתרמתןלבג״ץ:

לטובתמבכיםלהשבירבמושבים

)פל״ח(.חקלאיתשאיכהפעילות
העריםפורוםמאיימיםבתגובה

וגופים15ה-)פורוםהעצמאיות

ומא־לבג״ץ,שובלפכותירוקים

שימים

$TS1$ומאשימים$TS1$

$DN2$ומאשימים$DN2$מדי־בקידוםהמיכהלאת

ניות

$TS1$מדיניות$TS1$

$DN2$מדיניות$DN2$בג״ץ.פסיקתאתהסותרת

לאישור,שתובאההחלטהפיעל

מב־אושטחשבהנחלה,בעליוכל

נה

$TS1$מבנה$TS1$

$DN2$מבנה$DN2$לא־פעילותבהםלקייםשאושר

חקלאית,

$TS1$,לאחקלאית$TS1$

$DN2$,לאחקלאית$DN2$שלישילצרלהשכירם

תתקייםהמושכרשבשטחובלבד

החק־למשק״זיקהבעלתפעילות

לאי

$TS1$החקלאי$TS1$

$DN2$החקלאי$DN2$לר־בהתאםהכפרי,ולמרקם

שימת

$TS1$לרשימת$TS1$

$DN2$לרשימת$DN2$ידיעלשתיקבעשימושים

ישראל״.מקרקעירשותהנהלת

ההחלטהלשוןפישעלאף

שתגדיררשימהלהיקבעאמורה

למשק״זיקהבעלישימושיםמהם

זהבשלבהכפרי״,ולמרקםהחקלאי

הר־שלהכנתההושלמהלאעדיין

שימה,

$TS1$,הרשימה$TS1$

$DN2$,הרשימה$DN2$כזאתרשימההנראהוככל

היום.המועצהלאישורתובאלא

שני־עמומה,בהגדרהמדובר

תן

$TS1$שניתן$TS1$

$DN2$שניתן$DN2$שלרביםסוגיםבתוכהלכלול

מקרהבכלכילהעריךניתןעסקים.

תו־לממכרחנויותהרשימהתכלול

צרת

$TS1$תוצרת$TS1$

$DN2$תוצרת$DN2$,יר־אוגבינותכגוןחקלאית

קות,

$TS1$,ירקות$TS1$

$DN2$,ירקות$DN2$ומלאכהחיים,לבעליפנסיון

חקלאית.לתוצרתהקשורהזעירה

מסעדותאםברורלאזאת,עם

העס־ברשימתייכללוצימריםאו

קים

$TS1$העסקים$TS1$

$DN2$העסקים$DN2$להשכ־להעמידאפשרשיהיה

רה

$TS1$להשכרה$TS1$

$DN2$להשכרה$DN2$.במושבים

להשכירשרוצה"מי
כן"אוכךמשכיר

השכ־המינהלאיפשרבעבר

רה

$TS1$השכרה$TS1$

$DN2$השכרה$DN2$חקלאיות,בנחלותמבניםשל

לא־לפעילותשימשושבפועל

חקלאית,

$TS1$,לאחקלאית$TS1$

$DN2$,לאחקלאית$DN2$קפה,ובתימסעדותכגון

דיןעורכימשרדיואףחנויות,

פורוםהגישו2007ב-ואדריכלים.

הדמוק־והקשתהעצמאיותהערים

רטית

$TS1$הדמוקרטית$TS1$

$DN2$הדמוקרטית$DN2$,מטעמיו,אחדכלהמזרחית

זו.מדיניותנגדלבג״ץעתירה

אתתקפוהמקומיותהרשויות

עס־שלזליגהיצרזהשכןהמהלך,

קים

$TS1$עסקים$TS1$

$DN2$עסקים$DN2$כגוןגבוההארנונהמניבי

לכפר.מהעירומשרדיםחנויות

ברשויות,הכלכליתהפגיעהמלבד

בכךישכיהירוקיםהגופיםטענו

הפרבור.מגמתאתלהעמיקכדי

מצידה,הדמוקרטית,הקשתואילו

בעקרו־פגיעהזובמדיניותראתה

נות

$TS1$בעקרונות$TS1$

$DN2$בעקרונות$DN2$יישוביםכאשרהחלוקתי,הצדק

להםשניתנושטחיםמרוביכפריים

אותםמנצליםחקלאות,למטרות

הערים.חשבוןעלהוןלגריפת

2011ב-שניתןהדין,בפסק

נגדהעותריםטענותהתקבלו

לא־חקלאיתלפעילותהשכרת

השכרתלהתיר״ההחלטהבמלואן.

לאלתעסוקההמיועדיםהשטחים

בנחלההזכויותלבעליחקלאית

לשיקו־ראוימשקלמעניקהאינה

לים

$TS1$לשיקולים$TS1$

$DN2$לשיקולים$DN2$כהלכהמאזנתואינההשונים
ממתחםהיאחורגתומשכךביניהם,

בדימוםהשופטתקבעההסבירות״,

חתו־שעליודיןבפסקארבלעדנה

מים

$TS1$חתומים$TS1$

$DN2$חתומים$DN2$ובהםשופטים,שבעהאחדפה

ביתנשיאתלשעברבייניש,דורית

הנוכחיתוהנשיאההעליון,המשפט

נאור.מרים

״גידולכיארבלכתבהעוד
לא־לתעסוקההבנייהבהיקףניכר

חקלאית
$TS1$לאחקלאית$TS1$

$DN2$לאחקלאית$DN2$חלקלפחותלממשעלול

בתופעתהכרוכיםהחששותמן

עסקיםמעברזהובכללהפרבור,

טוביםתנאיםבשללכפרהעירמן

גודשהחמרתלהם;שיוצעויותר

שאינםבעורקיםוהתחבורההתנועה

לפגי־בתורושיגרוםלכךמיועדים

עה

$TS1$לפגיעה$TS1$

$DN2$לפגיעה$DN2$;דמוגרפייםושינוייםסביבתית

כןהרצויות.המגמותאתהנוגדים

דרכיםלהכשרתלהביאהדברעלול

פתוחים,בשטחיםוחניוניםחדשות

ולהח־פרטיברכבמוגברלשימוש
מרת

$TS1$ולהחמרת$TS1$
$DN2$ולהחמרת$DN2$זיהום״.מפגעי

הנחרץ,הדיןפסקבעקבות

ישראלמקרקעימועצתקיבלה

להטילהחלטה2012באוקטובר
הפעילותהשכרתעלגורףאיסור

שגםאלאבנחלה.הלא־חקלאית

לבג״ץ,לעתירההביאהזוהחלטה

באוגוסטהחקלאים:מצדהפעם

מטההאזוריתהמועצההגישה2013

גםהצטרפהשאליהעתירה,יהודה

המושבים.תנועת

רשותהקימההעתירהבעקבות

הנו־לבדיקתצוותישראלמקרקעי

שא,

$TS1$,הנושא$TS1$

$DN2$,הנושא$DN2$נציגיעםפגישותקייםאשר

נציגיעםוכןהחקלאיםהגופים

למצואמנתעלהמקומי,השלטון

עלמקובלשיהיהבינייםפתרון
הצ־העלהבעבודתוהצדדים,שני

וות

$TS1$הצוות$TS1$

$DN2$הצוות$DN2$בפניהוצגואשרממצאים,כמה

חורשים.כמהלפנירמ״ימועצת

מה־״רביםכינמצאהיתרבין

תושבים

$TS1$מהתושבים$TS1$

$DN2$מהתושבים$DN2$הםבמושביםהוותיקים

הכנ־למקורוזקוקיםפנסיות״חסרי

סה

$TS1$הכנסה$TS1$

$DN2$הכנסה$DN2$,שרוצהמי״בפועל,כיוכןקבוע

וביןשמותרביןמשכירלהשכיר

שי־ישנםכינמצאעורשאסור״.

מושים

$TS1$שימושים$TS1$

$DN2$שימושים$DN2$לעריםרלוונטיים״שאינם
כפרית״.בסביבהרקלבצעוניתן

״השכרתכיהצוותקבעלפיכך

ופתרוןכלכליהכרחמהווההפל״ח

כלכליותלמצוקותומתבקשזמין

במוש־המבוגרתהאוכלוםיהשל

בים״,

$TS1$,במושבים״$TS1$

$DN2$,במושבים״$DN2$תופעההיא״ההשכרהכיוכן

והיאהארץבמרכזבישוביםרווחת

תמו־ביקוש,שלישירהפונקציה

רה

$TS1$תמורה$TS1$

$DN2$תמורה$DN2$מוגבלת)שהיאאכיפהויכולת

נ״ב(.אפקטיבית;ואינהמאור

״שימושיםכיהצוותקבעעוד

אינםהחקלאילמשקזיקהבעלי

הטב־ומיקומםלעיר,תחרותיים

עי

$TS1$הטבעי$TS1$

$DN2$הטבעי$DN2$הח־ביישוביםהואוהמתבקש

קלאיים״.

$TS1$.החקלאיים״$TS1$

$DN2$.החקלאיים״$DN2$לאפשרהומלץלפיכך

אשרלשימושיםפל״ח״השכרת

החקלאילמשקזיקהבעליהינם

היאזוהחלטההכפרי״.ולמרקם

המועצה.שללפתחההיוםשתובא

מדובראםברור"לא

משמעותי"בשינוי
העצמאיות,העריםבפורום

לפסי־הביאהשהגישושהעתירה

לת

$TS1$לפסילת$TS1$

$DN2$לפסילת$DN2$אומריםבעבר,הפל״חהשכרת

עלשולליםאינםכיבמפתיעכעת
בנח־לא־חקלאיתפעילותכלהסף

לות,
$TS1$,בנחלות$TS1$

$DN2$,בנחלות$DN2$בפעילותמדוברשאכןובלבד
החקלאי.למרחבברורהזיקהבעלת

איתןהפורום,מנכ״ללדברי

נציגיעםשקיימובפגישהאטיה,

אישורלצדכיסוכםבנושארמ״י

סגורהרשימהגםתאושרהפל״ח

תו־זווכימותרים,שימושיםשל

עבר

$TS1$תועבר$TS1$

$DN2$תועבר$DN2$מו־מבעוד15ה-פורוםלעיון

עד

$TS1$מועד$TS1$

$DN2$מועד$DN2$״רשימהנעשה.לאהדבראך

למרותאלינו,הועברהלאשכזו
בנו־רמ״ישלמוקרמתהתחייבות

שא,

$TS1$,בנושא$TS1$

$DN2$,בנושא$DN2$טו־מבשראינוכמובןוהדבר

בות״

$TS1$טובות״$TS1$

$DN2$טובות״$DN2$לנויתברר״אםאטיה.אמר
מבק־החדשהההחלטהיריעלכי

שת

$TS1$מבקשת$TS1$

$DN2$מבקשת$DN2$פתיחתמחדשלהכשיררמ״י

המ־וביןשבינםועסקיםמשרדים

רחב

$TS1$המרחב$TS1$

$DN2$המרחב$DN2$דוגמתזיקהכלאיןהכפרי

לאדיןועורכיאדריכליםמשרדי
לבג״ץ״.נוספתפעםלפנותנהסס
המו־אתהמייצגיםבגופיםגם

שבים,

$TS1$,המושבים$TS1$

$DN2$,המושבים$DN2$המושבים,תנועתובראשם

מסי־היוזמהעללברךממהריםלא

בות

$TS1$מסיבות$TS1$

$DN2$מסיבות$DN2$:השי־שרשימתהעובדהדומות

מושים

$TS1$השימושים$TS1$

$DN2$השימושים$DN2$רמ״יידיעללבסוףשיותרו

עמיתעו״דלדבריגובשה.טרם

בתנועתהקרקעותאגףיו״ריפרח,

לרמ״יהתנועההעבירההמושבים,

בעיניהשמהוויםשימושיםרשימת

החקלאילמשקזיקהבעלתפעילות

נענתה.לאעדייןאך

המוע־שלהעקרונית״האמירה

צה,

$TS1$,המועצה$TS1$

$DN2$,המועצה$DN2$שלהשכרהלחדששמאפשרת

הקודמתשהחלטתהלאחרפל״ח

חשובה״,היאלחלוטין,זאתאסרה

תובאשלאעד״אךיפרח.אומר

השימו־רשימתהמועצהלאישור

שים

$TS1$השימושים$TS1$

$DN2$השימושים$DN2$אםברורשלאהריהמותרים

הואעומדיםאנחנושבפניוהשינוי

ברשימתמדוברשיהיהאואמיתי,

תנועתובעייתית״,צרהשימושים

היאגםהגישההחקלאיהאיחוד

ההחלטה.להצעתהסתייגויות

המ־היועץבן־ארי,אליעו״ד

שפטי

$TS1$המשפטי$TS1$

$DN2$המשפטי$DN2$ודין,טבעאדםארגוןשל

הצעתאתבחריפותהואאףתקף

פסיק־שחרף״מתבררההחלטה:

תו

$TS1$פסיקתו$TS1$

$DN2$פסיקתו$DN2$המבהירהבג״ץ,שלהמפורשת

לא־לפעילותשטחיםשהשכרת
חקלאית

$TS1$לאחקלאית$TS1$
$DN2$לאחקלאית$DN2$בלתי־סבירה,היאבנחלות

ושובגוברתהבצעתאוותעדיין

לעיןמתחתלמחטףניסיוןנעשה
מקרקעירשותבחסותהציבורית,

הישרשהשכללקוותישישראל.

שיהיהבליתיגנז,והיוזמהיגבר

המשפט״.בתיאתשובלערבצורך

נמסר:ישראלמקרקעימרשות

הגוללאתסתמהלאבג״ץ״הכרעת

שהוגשבג״ץבעקבותהעניין,על

מועצתידיעלשניםכמהלפני

שבחנהועדההוקמהיהודה,מטה

שנוכחלמסקנהוהגיעההסוגיהאת

החקלאותבאופישחלוהשינויים
לאפשרישהחקלאית,וההתיישבות

העסקיםעםמתחרהשאינופל״ח

לאישוריובאואלהמסקנותבעיר.

היום״,המועצה


