
 597 מינהל מקרקעי ישראל
 

 

ד רמט עלולות להוות - מחצבות נטושות -ת שניצולן הופסק ועדיין לא שוקמו בוחצמ.1
 .כות הסביבהובאיחותי ותברואי והן פוגעות בנוף יטב
 
 לאת נטושות אשר בוחצ מ260-ישראל לפחות כ ביוה, 1999ביולי , הביקורתסיום  דעומב
 וםיקלשלא למפקח על המכרות ולא לקרן , מספרן המדויק לא היה ידוע, אולם. מווקש

 .מחצבות
 
 1998-1990 -ך תשע השנים לבמה ,וכך, ם רבות קצב שיקום המחצבות הינו איטיינש הז
, ם שלהריוקמבלפי נתונים לא , הקרן הצטברובשעה שבידי , ת בלבדבוחצ מ33 מווקש

 .ח"ן שיו מיל220-כ, 1998לשנת הכספים 
 
 דשמחמממצאי הביקורת עולה הצורך לבחון ולהגדיר ,  משרד מבקר המדינהתעלד.   2
 את;  ואת סמכויותיההידיקאת תפ, ת מעמדה המשפטי של הקרן לשיקום מחצבותא
 יםספהכשמש כנאמן של הקרן לצורך גביית המ, בין הקרן לבין המינהלים שכת היחסערמ

קח מפ השל תיוויחון ולהגדיר מחדש את תפקידיו ואת סמכובוכן ל; ממפעילי המחצבות
 .לעניין שיקום מחצבות, על המכרות

 
 המדינה בנושא רק מבל ש45בעקבות הממצאים שפורסמו בדוח שנתי , לעיל אבומכ
 אתמת צוות אשר יבחן הקל  ע1996החליטה הממשלה בשנת , "תחצבוהטיפול במי דרס"
וק  חתצעלהסה יחתיה, 1997ת של הממשלה משנת פהחלטה נוס. דת המכרות הקיימתקופ

לדעת משרד . ותצבמחשתחליף את פקודת המכרות האמורה ואת הוראותיה בדבר שיקום 
 של פקודת מחדש נהחילבשנה ותסתיימנה הפעולות חשתו מן הראוי, מבקר המדינה

 . ת הצעת החוק שתחליף את הפקודהכנלה ו,1925-המכרות מ

 

 ושימוש חורג בקרקעותה יסתפ

, לראיש את מקרקעי ישראל לפי חוק מינהל מקרקעי הלמנ) י" ממ-להלן (מקרקעי ישראל ל נהמי
ל  עי"ממכן מפקח .  שבניהולותקעורי הוא לשמור על הק"תפקידיו של ממ מחדא. 1960-ך"התש
יולי  בי"מממדיון שיזם . עות באמצעות יחידת הפיקוח שלוהמטרות שלהן הקצה את הקרקלוי מי

עליהן ת קיחובנייה בלתי , י"ות ממקערקל כי פלישה, יועץ המשפטי לממשלה עולהל הצ א1999
 . ואין אכיפה מונעת יעילה, והסגות גבול מתבצעות בהיקפים נרחבים

 
 תפיסה ושימוש  המדינה שלושה אירועים שלמבקרשרד  מדק ב1999אוגוסט -ם מאידשיובח
הבדיקה נעשתה במחוז הצפון . י בהם"מואת הטיפול של מ, שלא למטרות שלהן הוקצתהע רקבק
 .י"מ משל

 וות סוסים חמתהק

 -ן ללה(ה הרשות לתכנון ופיתוח חקלאות שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר יצמל ה1984 ארנובי
  20-כ, מהם. םונ ד70- כ) היזם-להלן (להקצות לתושב ראש פינה , י"לממ, )החקלאותד שרמ
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 לעובדי יםרומג תי ב10להקמת ם ונ ד10-וכ, צורך הקמת חווה לגידול סוסים בהר אליעזרם לנדו
 .1986תכנית זאת אושרה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במארס . הווהח

 
 הוהחו מגורים לעובדית ייבנ
 
בשטח התכנית ם ונ ד10אה של י לאשר הקצ"ר ממכרז של ממלפטוה הוועדה יטחל ה1988 וארנבי
 ותיר ד10ת מדובר בהקמ, י"פי תכניות הבינוי שאישר ממ על. מגורים עבור עובדי החווהת קמלה
ם ת נח1991במאי . םונ ד1כל דירה תוקם במגרש של ; ל אחת כר" מ160 קרקע בשטח של ותודצמ
 יםורמגהשטח למטרת תכנוניות אישרו את ייעוד ות הלאחר שהוועד, י ליזם"וח בין ממת פיהוזח

 הםש, 31%עבור שטח זה שילם החוכר דמי חכירה בשיעור של . י"כדרישת ממ, של עובדי החווה
, י"מ מעםמט המפקח וחיוד, 1994בינואר , מהלך הבנייה בברכ). 1991מחירי מאי ב (ח" ש40,519

בהתאם ה נישאמדובר בבנייה מפוארת , שטחבנייה ובדיקת המבנים הקיימים בהטי רכי על פי מפ
 במארס -כן  מחרלאי "ומה שהזמין ממשמתיאור הדירות ב, כמו כן. לקריטריונים של מגורי צוות

ופש  נתי ב10ו קמהוכי , ררתבה, 1999ור של משרד מבקר המדינה בשטח באוגוסט יקמבו, 1995
מערכות ש לוושובישול וכל פינת א, ורים ושלושה חדרי שינהגר מד בכל דירה ח-מפוארים 

 .וכי ניתן להשתמש בכל בית כמעון לשלוש דירות אירוח; תיםשירו
 
ן  נת, למגורים של עובדי החווה, לכאורה, תדושאין הדירות מיוע, שמהתכניות ניתן לראותאף  לע
י למנהל אגף קרקע " ממלנהמתב  כ1995במזכר מאוגוסט . י את אישורו לתכניות הבינוי"ממ
קשה להניח שיש . 'הפיקוח וכו, בקרה על התכניותהשאלה היכן היתה ה: " בעניין זהיתלאחק
ל "ם מבדיקה שערך סמנכג... ".  ראפבין מבנים עבור דירות עובדים לבין דירות נופש ון יודמ
 כןשאכפי , פשוי נתכי עוד בזמנו היה חשש שהיזם התכוון להקים באתר ב, ררתבה, 1995- בי"ממ
 .שהע
 
 . כדי למנוע את הקמת דירות הנופש, יהיל פיקוח צמוד במהלך הבני הפעם לאג י"ממ
 
 דירות הנופשת ירמכ
 
י וביקש להעביר את זכויותיו "א כוחו של היזם למנהל מחוז צפון של ממ בנה פ1994לי ובי
 היועץ המשפטי של ןהכישעל פי חוות דעת .  דירות לשמונה אנשים שרכשו אותן ממנונהמובש
 אישור לפטור ממכרז מוועדת הפטור שליד העברת הזכויות תתאפשר רק לאחר קבלת, זחוהמ
 היזם לשנות את על הז ובכפוף לאישור, ר שינוי המטרה בדיעבדחלא, מקרקעי ישראלת עצמו
כי , עוד הוסיף היועץ המשפטי של המחוז. מדירות למגורים לעובדי החווה לדירות נופשע "בהת
לדעת היועץ . רה בחוזהשכן אינה תואמת את המט, תכויוכול גם להתנגד להעברת הז יי"ממ
 מנהל מחוז יעוד ה1994בספטמבר . נה ציבוריתיזה הצעד הנכון לעשותו מבח,  במחוזטישפהמ
 . י אינו מאשר את העברת הזכויות"שממ, לבא כוחו של היזםן פוהצ
 
 שרה פקתעס
 
יים לפינוי כולל של השטח משפטכי מחוז הצפון יחל בהליכים , י" ממתה הנהליטחל ה1995ני ובי
וכן  , י ליזם הודעת ביטול של הסכמי החכירה עמו"מ מלח ש1995באוקטובר .  החוזהוליטוב

י לבית המשפט תביעה "ממש גי ה1995בנובמבר . מקרקעין ולפנותםמה ודיסלק  לזםהינדרש 
 .ד היזם ורוכשי הזכויותנג כידלסילוק 

 
 נדונו כמה תלונות. ון מר אריאל שר-ת הלאומיות שתיום דיון אצל שר התייתק ה1996 מברצבד
 הובהן גם העסקה האמור) ראו בהמשך(י "ממבנוגע לקרקעות , ם ותושב ראש פינהזיה לש
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מתשובת שר התשתיות הלאומיות למשרד מבקר המדינה  ). קול מדיון זה לא נמצאוטורפ(

פרטים נוספים ראו (ושא ת הנה ישיבה הורה השר לבחון מחדש אתבאו כי, הול ע1999 ברצממד
 ).ךמשבה
 
וזאת בעקבות , י להביא את הנושא לדיון חוזר בהנהלה"ה הנהלת ממיטחל ה1997 ראוניב
 . ר התשתיות הלאומיות בנדון שצל א1996מבר דצ שנתקבלה בטהחלהה

  
יזם להעביר את הזכויות לור ששמשמעותה מתן אי, י החליטה להציע הצעת פשרה"ממ תלהנה
במטרה , והעסקה" דירות למגורים או לנופש"ההסכם להמינהל ישנה את מטרת :  לאחריםותירבד
וכי היזם , ירות הנופש שומה חדשהדל כי תוזמן, עוד סוכם. ישור ועדת הפטוראתובא ל, הדשהח
 .כירה מהוונים חמי ד91% לםיש
 
, כרזיםבת מת חונותקל) 28 (3סקה לפי תקנה עת האי " ועדת הפטור של ממרהיש א1997 ילויב
ן תבנימוק שלא ני, שר האוצר סרב לאשרה, אולם. ת אישור משר האוצרשרדוה, 1993-ג"שנהת
יון נוסף אצל שר התשתיות הלאומיות בפברואר לד הלעהנושא הו.  את הבנייה בדיעבדירכשלה

ל משרד "ם פגישה עם מנכו יזי"ומנהל ממ, ט כי היזם יפנה במכתב לשר האוצרחלהוו, 1998
 .רוצהא
 
לא ; ובעקבותיו בוטלה התביעה כנגד היזם, ם פשרה עם היזםי על הסכ"מ מתם ח1999 ראוניב
 . ר האוצר חתם על תקנת הפטור ממכרז ששצאנמ
 
ע "בהתי או היזם פעלו בוועדות התכנון כדי לשנות את "כי ממ, ד סיום הביקורת לא נמצאמוע עד

- כלשי עבור הקרקע סכום נוסף "לממ פי הסכם הפשרה שילמו היזמים לע. שפלמטרת מגורי נו
 .ח"ן שיויל מ1.6

 

 

כי מלכתחילה היתה מטרת היזם להקים , לות העניינים כמתואר עולה לכאורהלששתמה
א הו, י חשש לגבי כוונת היזם"על אף שהיה לממ; "מגורי סייסים"פש בהגדרה של נוי בת
י "לא פעל ממ, גם כשהוחל בהקמת דירות הנופש. תזא ע נקט צעדים כדי למנולא
רק . י כי מוקמות דירות נופש" ממםל אף הדיווח של המפקח מטע הבנייה עקתפסלה
וגם , י לנקוט צעדים משפטיים"ם למכור את הדירות לאחרים החליט ממיזהש ביקכש
להפרת , בהסכם פשרה, י גושפנקה"בסופו של דבר נתן ממ. וא הפסיק התםאו

יצא , יותיושהפר את החוק ואת התחייבו, שהיזם, יוצא אפוא. יותיו של היזםיבויהתח
 .כרנש

 

  מסעדה-" והל אירוחא "מתהק

" אוהל", בראש פינה, על שטח שהוחכר לו לצורך רעייה, היזםם קי ה1991ע שנת צבאמ.   1
 . י"ר ממואיש ובלי, האוהל הוקם בלא קבלת היתרים על פי חוק התכנון והבנייה. לאירוחש שמהמ
 .מדובר במבנה עץ המשמש כמסעדה, לעופב
 
ים ניונכתבלי שנעשו השינויים ה, י בדיעבד את הקמת אוהל האירוח"ממר יש א1991ר במבונב
 .כמתחייב מחוק התכנון והבנייהע "בבת
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אולם , י ליזם החכרת הקרקע להקמת אוהל אירוח לשנה נוספת"ממר יש א1993ואר רבבפ.   2
 יעוד ה1995רק בדצמבר . י ולא שילם את דמי החכירה" חוזה חכירה עם ממלעם תחא  לזםהי
 .ודרש ממנו לפנות את הקרקע, ל העסקהויזם על ביט לי"ממ

 
נדון בין היתר נושא אוהל , ימה אצל שר התשתיות הלאומיותקיהת ש1996בה מדצמבר ישבי.   3
.  שום הליך כנגד היזםהזב לששלא לנקוט ב, י"ה הנהלת ממיטחל ה1997בינואר . וחירהא
שר התשתיות  כי בעקבות הישיבה אצל, הלו ע1998 של מנהל המחוז מפברואר בוכתממ
 ". תביעה לפינוישתגהל הוקפאו ההליכים"ות מיאוהל
 
אוהל "שנושא , ר התשתיות הלאומיות הוחלט שצל א1998ן נוסף שהתקיים בפברואר ויבד.   4
, י ולמשרד התיירות כדי שיאושר כפרויקט תיירותי"מלמ תיובא לאישור ועדה משותפ" וחירהא
תפת ושמאמנם הוועדה ה. מהוועדה המחוזית" לשימוש חורג"יזם להציג אישור ן על ה כמווכ
דחתה ,  מחוז צפון-אולם ועדת משנה להיתרי בנייה של הוועדה המחוזית , את הפרויקטה שראי
ר של משרד מבקר המדינה קוביב, 1999 באוגוסט. שה למתן לגיטימציה לאוהל אירוחבק האת
שעל אף , יוצא. ת מסעדהדכי בשטח עומ, התברר, י"ממלוויית יחידת הפיקוח של  בתרבא
 .זםהיי לא פעל למצות את הדין עם "ממ, ישרו מתן שימוש חורג למבנה אאל ןת התכנויושושר

 

 דירות בראש פינהת כרהח

) רידעמ -להלן (מ "ת לשיכון בישראל בעיאומל החברה ה-עמידר ה  ערכ1976- ו1975ם יבשנ.   1
כל . יםבתעל פי החוזים הוחכרו לדייר שני ).  הדייר-להלן (ב ראש פינה שני חוזי חכירה עם תוש

ב ערממ. םונ ד4.15שני המגרשים הם בשטח של ; בית עומד על מגרש ששטחו לא הוחכר לדייר
 נילשפלש הדייר , י"ד בממועתיה על פי. םונ ד8-להם נמצאים מגרשים נוספים בשטח של כ

 לתקבבלא , גודרת לסוסיםמוספים והקים עליהם מכלאה מגרשים שלא הוחכרו לו ולמגרשים הנה
 . י"יתר מממה
 
כי הוא מסיג , י לדייר"הודיע ממ, י בשטח"ביקור של מפקח מטעם ממר אחל, 1993י וניב.   2
לא נקט , ף שהדייר לא עשה כןא על. םולכן עליו לפנות, מחזיק במגרשים שלא הוקצו לו וולגב
 .שהם כדי לפנותו מהמגרשיםם כלעימצא, 1995ד יולי ע, י"ממ

 
, ביקש להסדיר את חזקתו של הדייר בכל השטח וי"ממא כוח הדייר ל בנה פ1995י לובי.   3

בתשובתו לבא . וזאת לצורך המשך פיתוח של מיזם תיירותי על שטח זה,  על ידיו בפועלזקוחשמ
ם שיגרהמייר את שני להחכיר לד" לפנים משורת הדין"כי יהיה מוכן , י"ייר הודיע ממדהשל חו כו

שטח  הרתיתבתנאי שיפנה מרצונו את , םנו ד4.15בשטח כולל של ,  לבתים שהחכירו לובשמסבי
 .רהכיהחי עם הדייר על חוזי "מ מתם ח1996בספטמבר ). םונד 8-כ(שאליו פלש 

 
. יש לבנות כל בית על דונם אחד בלבד, ע הקיימת"על פי התב י"ממ הסכמי חכירה שכורתפי  על
 עדשעל כל אחד מהם אפשר לבנות בית בשטח של ,  דונם נוספיםישהדייר זכה בכשנ, פואא, אציו

 .על פינוי שטחים אליהם פלש" כפיצוי"זאת ו; ר" מ160
 
יר לא פינה את ידשה ףעל א, י עם הדייר על חוזי החכירה"מ מתם ח1996בספטמבר , רומכא.   4
סעיף המתלה את תוקפם בפינוי יתרת השטח ובלי שנכלל בחוזים , מגרשים שהחזיק בהם הרתית
 .פלשו לישא

 
 לחששבמכתב . גם נושא זהן דו נ1996ן שהתקיים אצל שר התשתיות הלאומיות בדצמבר ויבד.   5
 כם השר כייה סבהוא ציין כי באותה ישי, י בעקבות אותו דיון"מ מנהל ממ"דייר אל מה
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פרוטוקול הכאמור לא נמצא (יק הדייר את הסדרת הקרקע שבה מחז" באור חיובי", וןחבל שי

 ).זהן יומד
 
ץ ועהיוציא המחוז מכתב ובו פירט את השתלשלות העניינים בלווי המלצת  ה,רשהדיון עם ה ירחא

 יםיכהלי "קט ממנלא , על אף זאת. שלפיה לא ניתן להגיע להסדר נוסף עם הדייר, המשפטי למחוז
 .לפינוי הדייר מיתרת השטח שאליו פלש

 
דוק את יב י"מסוכם כי מנהל מ,  שר התשתיות הלאומיותכתלש ב1998נוסף מפברואר  ןוידב
. כדי להגיע להסכמה בנושא, וייפגש עם הדייר, י"בשיתוף עם היועץ המשפטי של ממא ושהנ
עד , על אף זאת. שונה מזה שכבר הוצע רסדהלשגם הפעם לא ניתן להגיע , י העלתה"ממת יקבד
כדי להחזיר לחזקתו את יתרת ,  הדיירדי צעדים משפטיים כנג"ט ממיום הביקורת לא נק סעדמו
, מהם ארבעה דונם המיועדים, שהדייר עדיין מחזיק שלא כדין בשמונה דונם, וצא אפואי. טחהש
,  לשטח ציבורי פתוח ולדרךםיעדויוהיתר מ, לבניית ארבע דירות צמודות קרקע, ע"התבי  פעל
 וןכנהתי להשלים את "יסת שטחים אלה לא מאפשרת לממתפ. ם של כל תושבי ראש פינהושימלש

 .ע ולשווקם"ויים שבתבפנשל יתרת המגרשים ה

 השרי ברהס

כ " שר התשתיות הלאומיות לשעבר חירסב ה1999ו למשרד מבקר המדינה מנובמבר בתשובת
רה את יצא  ל1996ההחלטה שנתקבלה אצלו בדצמבר , הסוסים תווח כי בנושא, שרוןל יאאר
י היא "ת ממלהנוה, ה הוא הורה לבחון מחדש את הנושאבבאותה ישי. עייתי של היזםב הצבהמ
כי התערבותו החלה לאחר , בעניין אוהל האירוח הסביר השר. ה להגיע לפשרה עם היזםיטחלשה
כל שנאמר . מצב נתון באופן ציוני ואנושי ם עדדונוצר צורך להתמו, יו עובדות בשטח הברשכ
.  לא לגדוע את מטה לחמה של המשפחהךי לחפש דר" ממעלי כ, )1996דצמבר (ישיבה ה ותבא
אשר . י היתה צריכה למצוא את הדרך לסייע לתפקוד האוהל מהבחינה החוקית"ממ תהלהנ
בד בו עיבודים יע ותוכי הדייר החזיק בשטח שנים ארוכ,  דירות עמידר הסביר השררתחכלה
י "שה היה שממיכי סיכום הפג,  עובדה היא,לדבריו. ובכך ראה השר ייעוד ושליחות, םיילאחק
ברגע שהשר קיבל תשובה ; של דברים כי לא ניתן להגיע להסדרם פוס וכי, הגיע להסדר לסהינ
 .י" הוא לא התערב בהחלטה המקצועית והסופית של ממיתילשל

 
י "ממל יבק, 1996קודם לישיבה אצל שר התשתיות בדצמבר  כי, רבקר המדינה העימ דרשמ
 חוקית תילב תוזאת בשל פעילו,  בחלקן גם בדבר הגשת תביעות משפטיות נגד היזם,ותלטהח
כי ההחלטות שהתקבלו אצל שר התשתיות , לכאורה, נראה. על קרקעות המדינהע יצשב
חלטותיו הקודמות והגיע ה את הי שינ"הן שגרמו לכך שממ, י"הממונה על ממ, ותמיאוהל
 .  המיטיבות עם היזםותשרלפ

 

ת שולישפ, יועץ המשפטי לממשלה הוא טען הצלא, 1999י ביולי "זם מנהל ממשין יובד
לות לששתמה, אולם. לקרקעות המדינה נעשות בהיקף ניכר ואין אכיפה יעילה של החוק

עצמו לא י "משמ, העול, *"םיהתיישבות יחיד" בדוח זה ובדוח על ורטוכפי שפ, העניינים
  היא כי יזמיםאהצותה. עשה די במקרים שצוינו לאכיפת החוק

                                                      
 .000בדוח זה בעמוד  ראו  *
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  אויצאלא אף , לא זו בלבד שלא נענשו, וקבעו עובדות בשטח, את התחייבויותיהםו פרשה
 קיחולעוברים על " עידוד"ל להתפרש כ עלומיצוי הדין-שאי, עולה החשש. שכריםנ
 .מדינהה

 

 ות יחידיםשבייהת

, ב שיתופיושמ, מושב, קיבוץ: ללת כמה מסגרות התאגדותובות הכפרית בישראל כישתיהה
-תמייזמאז שנותיה הראשונות של המדינה קיימת גם פעילות . ב הקהילתישויי ה- 70- הותשנומ

 ).יםידיחשבות ייהת –להלן ( חוות שבכל אחת מהן מחזיק יחיד -חקלאית של התיישבות יחידים 
 
, יםידיח תויבוישתי ה35 מווק ה1998עד שנת , )נהלי המ-להלן (קעי ישראל ר מקלוני מינה נתילפ

 הלינהמ.  בתחומי המועצה האזורית רמת נגב עוד חמש התיישבויות יחידיםמווק ה1998ובשנת 
-כשל קף י בה1ונחלותם ונ ד66,000- של כהיקףהחכיר להתיישבויות יחידים אדמות חקלאיות ב

 . םדונ 2,000
 
קע רקשרד מבקר המדינה את סדרי הקצאתם של מתחמי  מדק ב1999אוגוסט -לפריאם ישדוחב
הבדיקה נערכה במשרד הראשי . ואת סדרי הקמתן של התיישבויות יחידים, בים יחידיםישתילמ
).  משרד החקלאות-להלן (ובמשרד החקלאות ופיתוח הכפר ,  ובמחוזות צפון ודרום שלוהלינבמ
, במועצה האזורית רמת נגב, במשרד הבינוי והשיכון, ניםפ השלמה נערכו במשרד הותיקבד
 ).  משרד התשתיות-להלן (ת לאומיות וי לתשתרדמשוב
 

 ת להקמת התיישבות יחידים וסדרי ביצועה וינימד

, ילגלובבעיקר באזור הנגב , הבעיות המרכזיות אתן מתמודדת המדינה בשנים האחרונות אחת.   1
  .רה על קרקעות המדינה שמיהיא

 
לשר ) יירת הירוקה הס-להלן (מנהל היחידה לשטחים פתוחים ע צי ה10.8.97מיום  בתכמב
להפעיל תכנית יזומה לשמירת קרקעות , ) שר החקלאות דאז-הלן ל( ןתירפאל א, ת דאזאוקלהח
יעור י, יהרעי, עיבוד, התיישבות: התכנית הציגה חמישה אמצעים לשמירה על הקרקע. נהדיהמ
 .וחיקופ
 
 שר –להלן (רון ש אריאל,  בין שר התשתיות הלאומיות דאזוןדיב, 12.8.97-ב, ר מכןחים לאימוי
  אתכי יש לעודד ולקדם , ) דיון השרים-להלן (קבעו השרים , לשר החקלאות דאז, )ת דאזיושתתה
י שנ. וכי המטרה העיקרית של התיישבות זו היא לשמור על קרקעות המדינה, ישבות היחידיםתיה
 םאם האמצעים הנוספים שהוצגו במכתב מנהל הסיירת הירוקה יעילי, ובחנ רים לאהש
 .וטילביים יותר מן האמצעי שעליו החטיפקוא

                                                      
והיא יחידה משקית , צורך פרנסתו ומגוריו של החוכרל, נה ש49-דמה חקלאית שהוחכרה ל א- להנח 1

ון נאשר את גודלה קבע שר החקלאות בהתייעצות עם הרשות לתכ, א ניתנת לפיצולשל אחת יתלאחק
 . החקלאות ההתיישבות והכפר במשרד החקלאותוחיתפו
 




