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  2014 באוקטובר 21 

  לכבוד
  חברי הוועדה לשמיעת התייחסויות לפיצוי תושבי כפר של�

  ר חיי� זיכרמ�"באמצעות ד
  מזכיר הוועדה 

  9192661�03 :בפקס                                                                                                              

  

  ,ינכבדי

  

  513' על הצעת החלטה מסעמדת האגודה לצדק חלוקתי : הנדו�

  

הפועלת לקידו� ניהול , של האגודה לצדק חלוקתיהראשונית הרינו מתכבדי� להגיש את עמדתה 

אשר קובעת את , בעניי� הצעת ההחלטה שבנדו�, והקצאה צודקי� של מקרקעי ומשאבי ישראל

עקב קוצר הזמ� שנית� למת� תגובה נבקש לציי� כי . הקריטריוני� לפיצוי תושבי כפר של�

מוגשת בזאת  ,בשל החגי� ספורי�ונוכח העובדה שבזמ� קצר היו ימי עבודה ) כשבועיי� בלבד(

שיער$ בפני פ "בעההאגודה תבקש לקבל זכות טיעו� הולמת ולהזמינה לשימוע . מקדמיתעמדה 

   . הוועדה

  

  . להסדר המוצעחרצות נמתנגדת  לצדק חלוקתי כי היא האגודהתטע� , בפתח הדברי�

הפיצוי . ובהסכמתהבשליחותה בידיעת המדינה , שנה 60  �תושבי כפר של� מתגוררי� בשכונה כ

  .בהמש%פיצוי זה אינו מאפשר רכישת בית חלופי כפי שיפורט . המוצע בהחלטה זו הינו זעו�

  

. י חוקיותשבי כפר של� הינה מפלה וגובלת באולעמדת האגודה לצדק חלוקתי המדיניות כלפי ת

הזוכות לקבל הטבות בקרקע  ,לש� כ% ראוי להסתכל על קבוצות אחרות בחברה הישראלית

שקיבלו בעבר אדמות מהמדינה וקיבוצי�  מושבי�כ% למשל  חוכרי קרקעות חקלאיות ב. ציבורית

והכל בתמורה לשיעורי  לבנות עליה� ולמכור אות�כעת יכולי� , ללא תמורה לצרכי� חקלאיי�

, או קיבו( היו תושבי מושבתושבי כפר של� אילו , במלי� פשוטות. )20%�33%בי� (ומי� תשלו� זע

שני�  60אחרי כמעט , אבל ה� בס% הכל תושבי שכונת עוני בדרו� תל אביב ולכ�. היה מעמד� שונה

  .מוצע לה� פיצוי שאינו מאפשר לה� לרכוש בית חלופיה� מודרי� מימנו ו, במקו�

  

לערו% חשיבה מקיפה ולגבש הסכ� שיעניק לתושבי�  קוראת לחברי הוועדההאגודה לצדק חלוקתי 

באופ� שיממש את , פיצוי הול� או דיור חלופי זמני וככל שנית� לשלב אות� בבניה החדשה באזור

על הוועדה לשקול פתרונות שלא . עיקרו� התמהיל החברתי ושימנע הדרה של אוכלוסיה מוחלשת זו
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הגדולי� ממילא ויעלו בקנה אחד ע� עקרו� , � בחברה הישראליתיעצימו את הפערי� החברתיי

 . השוויו� והצדק החלוקתי

  

של מועצת מקרקעי  513להל� התייחסות האגודה לתנאי ההסדר המוצעי� בהצעת החלטה 

  : ישראל

עבור , מיליו� שקל �1.3לזכאי� יעמוד על כ יהמקסימאלסכו� הפיצוי , המוצעעל פי ההסדר 

שאחד לפחות , זוג נשוי"סכו� זה ישול� רק ל .ת בקריטריוני� שנקבעו בהסדרשעומדוהמשפחות 

וכ� זוג נשוי שאחד לפחות מבני הזוג , מבני הזוג הוא ראש משפחה או ב� או בת של ראש משפחה

במקרי� , " .. 06.06.96הוא נכד או נכדה של ראש משפחה ואשר מועד נישואיה� לפני יו� 

  . לשלושה ילדי� לפחות זאת במקרה של הורות, +מליו�  �1.6ל הסכו� עשוי לעלות, מסוימי�

  

אל- שקל ונכדי�  �330 יפוצו בכ 27נכדי� של ראשי משפחות שעברו את גיל ההסדר קובע כי , כ��כמו

הורי� לשלושה ילדי� לפחות , על פי ההסדר. אל- שקל �350יפוצו ב" ראש משפחה"נשואי� של 

  .א% תוספת זו תחול רק עד לילד השלישי, עבור כל ילדאל- שקל  100זכאי� לפיצוי בגובה 

  

הול� את הצרכי� של  ואינו מקפחהינו האגודה לצדק חלוקתי מבקשת להתריע כי ההסדר המוצע 

סכומי הפיצויי� המוצעי� הינ� זעומי� ואינ�  ,מבתיה� שעומדי� להיות מפוני�התושבי� 

ת לאבד את ושעומד למשפחות באותו אזור קורת גג נאותה –מבטיחי� את המטרה לשמה ה� נועדו 

י� בהסדר רהדברי� נאמרי� במיוחד לאור העובדה כי היקפי הזכאות המוגד. �מקו� מגוריה

  . מותירי� הרבה משקי בית מחו( למעגל הזכאות

  

אמורי� שינתנו בתמורה לפינוי דירת� היחידה לעמדת האגודה לצדק חלוקתי סכומי הפיצויי� 

מ למנוע מצב לפיו התושבי� שיפונו ימצאו את עצמ� דרי "ע ,י הקרקע באותו אזורלהתאי� לערכ

הקריטריוני� נכתבו בהתבסס על חוות ", לפי דברי ההסבר המצורפי� להצעה. הפינוירחוב לאחר 

אנו מבקשי� ". 1�12דעת כלכלית אשר בחנה את עלות הפינויי� ואת שווי המקרקעי� במתחמי� 

ולית� זכות טיעו� לגביה לאגודה לצדק  בטר� יאושר ההסדר דנא, מורהלקבל את חוות הדעת הא

  . חלוקתי

  

, רק כמות מצומצמת למדי של משפחות בשכונה עולה כי פרסומי� רבי� בתקשורתמ, בנוס- לאמור

סכו� זעו� שאינו מספיק , לעמדתנו, שהוא א-, זכאיות לפיצוי מלא, המקיימות שורת תנאי�

   .ור לאחר פינויהלמשפחה למציאת פתרו� די

  

ג� במקרי�  יהיו זכאי� לקבלת הפיצויי� האמורי�למי שלא  ההסדר המוצע ג� כולל הגדרות

להסדר המוצע נקבע כי לא יינת�  10כ% למשל בסעי- , שיעמדו בתנאי הזכאות המוזכרי� בהחלטה
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�וכ% ג� , הבת זוגו רכשו במהל% השני� דירה מחו( לשכונ/פיצוי למי שיימצא לגביו כי הוא או ב

  .יפו� אביב�הדבר לגבי מי שפוצו בעבר כנגד פינוי מקרקעי� בתחומי העיר תל

  

חו( למעגל הזכאות על משפחות רבות עשויות למצוא את עצמ� מ, משמעות הדברי� הינה כי בפועל

א- שאי� (כספי או פיצוי /ובזה להיוותר ללא אפשרות לדיור חלופי ו, א- שה� מקיימות את התנאי�

  (!).קורת גג  אפשרות למציאת ובעצ� משפחות העומדות בפני הפינוי נותרות ללא שו� ,)בו די

   

מדי שנה עבור תושבי� שלא  �10%ג� סנקציה שלפיה גובה הפיצוי יפחת בההסדר המוצע קובע 

 .המנהלת את הקרקע עבור המדינה, על הסכמי הפינוי מול חברת חלמיש 2015יחתמו עד תו� 

האגודה תטע� כי טוב הייתה עושה המדינה א� הייתה , ובלתי סבירה מדובר על סנקציה קשה

במגזרי� אחרי� בחברה  שנעשהכפי , נוקטת במדיניות של תמריצי� במקו� עונשי� במקרה הזה

  .  כגו� המושבי� והקיבוצי� הישראלית

  

תו אישור ההסדר המוצע בהיולהימנע מ הוועדהקוראת לחברי האגודה לצדק חלוקתי , נוכח האמור

ההסדר אינו , ח ולא מספק פתרונות ראויי� לאנשי� שעומדי� בפני איו� הפינוי ואובד� כלפמק

מצד שני ג� תנאי , מעמיד בפני התושבי� שיפונו סכומי� שיאפשרו לה� למצוא דיור חלופי

דהיינו ג� את הסכומי� , ההסדר מותירי� מאות משפחות לפי הפרסומי� מחו% למעגל הזכאות

  .ובכ$ ה� נותרי� לא קורת גג נאותה לה� ולמשפחותיה�, א יקבלוהזעומי� ה� ל

  

לנהוג , האגודה קוראת לחברי הוועדה לערו$ חשיבה מעמיקה בטר� אישור ההסדר, כ�& כמו

ולגבש , לקחת בחשבו� ולשקול בכובד ראש את טיעוני התושבי� והגורמי� המקצועיי�, בשקיפות

  .    ישרת את טובת� הסדר שיהיה מוסכ� על תושבי כפר של� ואשר

  

האגודה עומדת על דרישתה לקבל את חוות הדעת הכלכלית המוזכרת בדברי ההסבר , בנוס'

  . כאמור לעיל

  

לרבות זכות לנקוט בהלי% , או זכויות משפטיות/אי� באמור משו� ויתור על כל טענה משפטית ו

  .  משפטי

  ,בברכהבכבוד רב ו                                                          

  

  ד "עו, נורה אשקר    ד"עו, רויטל ברילנשטיי�     ל"מנכ, קדר)  אלכסנדר( ר סנדי"ד

  

  האגודה לצדק חלוקתי              


