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 ה הבינוי והשיכון\חברת הכנסת שלי יחימוביץ שאלה את שר

להחכיר ליו"ר עמותת הדביר החדש את  7.7.04הקרן הקיימת לישראל התחייבה בהסכם מיום 

השלום" בירושלים לצורך הקמת בית ספר לנערים ונערות מוגבלים וכפר למחייתם במסגרת "יער 

מוגנת. הקק"ל התנתה עם יו"ר העמותה שאם לא תצליח לפתוח את הקריה בכפר המוגבלים עד 

תעביר קק"ל את השימוש בקרקע לידי עמותת אלעד, וזכויות יו"ר העמותה  - 2005סוף שנת 

אישור חוזה הרשאה ממ"י להקמת ביה"ס והכפר. יו"ר העמותה פעלה  בקרקע יושעו עד להמצאת

בהתאם להסכם, השיגה התחייבות ושותפויות להענקת תרומות להקמת הכפר וקידום הפרויקט, 

אם תציג בפני הנוגעים בדבר חוזה הרשאה ממ"י. ממ"י סרב להקצות את הקרקע ליו"ר העמותה 

רוב קק"ל למתן הסכמתה נעשתה בניגוד עקב אי הצגת אישור קק"ל להקמת הכפר. סי

להתחייבויות קק"ל בהסכם. בינתיים, בפועל העבירה קק"ל את השימוש בקרקע לידי עמותת 

אלעד, שהזדרזה להקים על הקרקע מבנה ללא כל היתר, ועושה שימוש בקרקע לצרכיה, ללא 

 .אישור כדין של ממ"י ויתר הרשויות הדרושות

בפני קק"ל על כך שחתמה הסכם עם העמותה אולם בפועל עושה  יו"ר עמותת הדביר החדש מחתה

 .כל שלאל ידה כדי שההסכם לא יכובד

נוכח מחאותיה של יו"ר העמותה על אי כיבוד ההסכם עם עמותת הדביר החדש, הציעה קק"ל 

להוסיף חלקה סמוכה נוספת ל"יער השלום" על מנת שהשטח כולו יועמד לרשות עמותת הדביר 

אלעד ובתנאי שיועמד לרשות שתיהן ביחד בהסכם אחד. יו"ר עמותת הדביר החדש החדש ועמותת 

 .סרבה לכך

 :רצוני לשאול

 ?מדוע הזכויות לעמותת הדביר החדש הוקנו לעמותה מלכתחילה בהגבלת זמן בלתי סבירה .1



 2005מודע הותנה מלכתחילה שאם עמותת הדביר החדש לא תשיג את האישורים הנחוצים עד   .2

 ?ע לשימוש עמותת אלעדתעבור הקרק

מדוע קק"ל התחייבה התחייבות נוגדת לעמותת הדביר החדש ולעמותת אלעד לגבי אותה   .3

 ?חלקת קרקע

 ?האם נכון שקק"ל מנועה לפי החלטותיה להעביר קרקעות לשימוש עמותת אלעד  .4

 ?מדוע לא -האם לקק"ל הסכם בכתב עם עמותת אלעד? אם לא   .5

ם עמותת אלעד לא נועדה להכשיר העברת קרקעות האם כריכת עמותת הדביר החדש ע .6

לעמותת הימין אלעד בניגוד להחלטות הפורמליות של קק"ל במסווה של העברת הקרקע 

 ?לנערים ונערות מוגבלים

 ?מדוע קק"ל לא העניקה עד כה ליו"ר עמותת הדביר החדש את האישור הנדרש לממ"י  .7

"יער השלום" וחלקת קרקע סמוכה לו האם נכון שקק"ל המשיכה להתנות מסירת הקרקע של   .8

לידי עמותת הדביר החדש רק אם העברה זו תיעשה לעמותת הדביר החדש ולעמותת אלעד גם 

 ?מדוע –יחד? אם כן 

מדוע קק"ל הסכימה, לפחות בשתיקה, לנוכחות אנשי עמותת אלעד בשטח "יער השלום" ללא   .9

ים? מדוע אינה פועלת לסילוק אישור ממ"י? מדוע הסכימה להקמת מבנה ללא היתרים נדרש

 ?המחזיקים בשטח שלא כדין

 ?מדוע ממ"י לא נקטה בכל צעד מתחייב לסילוק עמותת אלעד הפועלת בשטח שלא כדין .10

 








