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  הודעה לעיתונות
  

   למנוע הצגת מועמדתו מהיועץ המשפטי לממשלהץ מבקשת "אומ

  ל "קקהר "שמחון ליושלום של שר החקלאות 
  

בבקשה , ד יהודה ויינשטיין"עו, ליועץ המשפטי לממשלהץ פנתה הבוקר "תנועת אומ
, ל"ר קק"ד יושייתן הנחיה לשר החקלאות שלום שמחון שלא יציג את מועמדותו לתפקי

  .במנהל תקין בהצגת מועמדותו יש פגיעות לכאורהמאחר ש
  

הנחיה שניתנה בשנת , בין השאר,  מצטט בפנייתו,ד בעז בן צור"עו, פרקליט התנועה
 שמטרתה היתה להנחות 2008- ו2005ש ועודכנה מאז פעמיים בשנים "י היועמ" ע1996

כוחם לרעה בחשש לניגוד  על מנת למנוע ניצול ,שרים בממשלה לקראת פרישתם
  .עניינים

לית משרד החקלאות לשעבר "נויה של מנכיד בן צור את פרשת מ"בהקשר לכך מציין עו
  .דבר שעורר כבר אז חשש לניגוד אינטרסים, ל"לית הקק" שאלתיאלי לתפקיד מנכיעל

בשעתו הוקמה ועדת משפטנים שדנה בענייני מערכת היחסים בין עוד טוען הפרקליט כי 

 המשייקם באופן ל יש תחומי פעילות"לקק: "שקבעה כי, ל" החקלאות לבין הקקמשרד
  . מהותי לפעילות ממשלת ישראל ולפעילות המיוחדת של משרד החקלאות

  :עיקרייםההשקה הלהלן שלושה תחומי 
ל מפעילה את סמכויות הפיקוח של משרד החקלאות לפי פקודת היערות על פי "הקק"

  .מיוחד שנקבע על ידי היועץ המשפטי לממשלההסדר 
ל מבצעת עבודות פיתוח של תשתיות חקלאיות מתקציב משרד החקלאות על פי "הקק

  .הסדר של פטור ממכרז שאושר על ידי החשב הכללי
ל היא שותפה למדינה במועצת מקרקעי ישראל הקובעת את מדיניות ניהול "הקק

ל "הכוללים גם את קרקעות הק, קעי ישראלמקר: במובנם בחוק יסוד" מקרקעי ישראל"
  ."עצמה

ל לא חלקה על העובדה שקיימת מערכת "לית הקק"בהתאם לכך טוען הפרקליט כי מנכ
שמגבלות הקבועות בחוק השירות  ול"יחסים הדוקה בין משרד החקלאות לבין הקק

  .הציבורי חלות בעניין זה

  
לא מתכוון שר , ת צינוןשעברה תקופ, שאלתיאלי'  בניגוד לגבץ טוענת כי"אומ

לטענת התנועה שר החקלאות כיהן ועדיין מכהן  .תקופת צינוןלעבור החקלאות 
ל גדולים לעין ערוך והוא חייב "תפקיד שבו תחומי אחריותו והשפעתו על ענייני הקקב

אם אמנם , ל"לעבור תקופת צינון הקבועה בחוק לפני שיותר עליו לעסוק בענייני קק
  .ייבחר לתפקיד


