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  הודעה לעיתונות

  לאותקחה פנתה למבקר המדינה לבדיקת חשדות ששרץ "אומ

  קרקע חריגותקיבל הקצאות 

  
  

שפורסמו בימים האחרונים בכלי תחקירים אל מבקר המדינה בדרישה לבדוק ץ פנתה "תנועת אומ
שנעשו , נהל התקין ובטוהר המידותלפגיעה לכאורה במחשדות ורה של ששמהם עולים , התקשורת

  .שלום שמחוןאות י שר החקל"ע
  

  :הועלו הנקודות הבאותאל מבקר המדינה , אריה אבנרי, ר הנהלת התנועה"בפניית יו
לנחלת משפחת שלום שמחון חלקת קרקע נוספת במושב אבן באופן חריג מינהל מקרקעי ישראל הקצה  * 

מו כל התנאים להקצאת קרקע ילמרות שלא התקי, "ועדת לוצאטו"על פי המלצת , מתגורר השרשבו   מנחם
כ ומייצג תנועת "ח( עבור אדם במעמד בכיר "פרוטקציונרי"ל נעשתה באופן "וזאת כשההקצאה הנ, כזו

  ."ל"אבל אף משפחה אחרת במושב לא זכתה להטבה החריגה הנ) המושבים
  
בצורת עבודות קרקע בצמוד לביתו ) כ"בהיותו ח(יג פרטי לשמחון משרד החקלאות ארגן סיוע חר *

שנועד תקציב  ,וזאת תוך ניצול לרעה של תקציב ממשלתי בעקבות מבצע ענבי זעם, באמצעות קרן קיימת
זכה וזוכה  ,יגאל חן, ין זהיהפקיד שסייע לשמחון בענ .למטרות ציבוריות כמו למשל שיקום דרכים חקלאיות

  .לסיוע חריג ותמוה של משרד החקלאותלגבי התנהגותו ו" ת עינייםעצימ"לגם היום 
  
וזאת בהסכמה חריגה של מינהל מקרקעי , השר שמחון הפך שטח ציבורי הצמוד לביתו לשטח פרטי שלו* 

  .לגורם בכיר "פרוטקציה"הסכמה הנראית כ ,ישראל
  
אושרו על  ,תוכניות להרחבת חלקתו על חשבון שטח ציבורי שהגיש שמחון לוועדה המקומית מעלה הגליל* 

דבר המעלה חשד לפעולה תוך ניגוד עניינים , שהוא אחיו של השר שמחון, ל אלי שמחון"ר הוועדה הנ"ידי יו
  .חמור

  
בכך שאישר , ל"תוכניות הנמינהל מקרקעי ישראל העניק זכויות חריגות במיוחד לשר שמחון במסגרת ה* 

לבית  וזאת בנוסף, בחלקה הנוספת א"כר "מ 40צימרים של  5א ועוד "ר כ"מ 200בתים של  2לשר בניית 
זכויות המגורים שאישר המינהל ). ר"מ 160-כ(המקורית של הנחלה ' הקיים של משפחת שמחון בחלקה א

ר ועוד יחידת "מ 160בתים של  2הכוללות , לשמחון חורגות באופן ניכר מהזכויות של בעל נחלה במושב
  ).ר"מ 375כ זכויות המגורים לנחלה עומדות על "סה(ר "מ 55הורים צמודה לבית של 

  
חלקה שאותה הגדיל על , בחלקה הנוספת שאותה קיבל שמחון באופן חריג בנימוק של צפיפות לכאורה* 

  . ותיו של בעל נחלה מן השורהחשבון קרקע ציבורית הוא קיבל זכויות בנייה העולות על זכוי
  
גיזום "שילם משרד החקלאות סכום גבוה לגנן של השר עבור  שמחון ביתו של השרבמסגרת תהליך מיגון * 

  .בתקציב פרויקט המיגוןופיע למרות שהדבר לא ה, "ופינוי


