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תשע"ד 10 /
מיועד ל:

ישיבות קטנות

פנימיות תורניות

מסגרות נחם

ישיבות גדולות

כוללים

כולם

מצ " ב פרוטוקו ל ישיבה של מטה המאבק המשותף נגד הנוהל החדש של שר האוצר

[ophir katz [mailto:ophir@ophirkatz.co.il :From
Monday, October 28, 2013 6:10 AM :Sent
' ;'Carlos Sztyglic'; 'arie rogel'; 'Dushi Shlom'; 'Dudu Shlomo'; 'nir misgav' :Toאיתן מורן'; '' ;'Boaz Hermanשמעון
סיאני'; '' ;'david'; 'Liat Citron'; 'Eitan Tsachorנעמי סטוצינר איזי שפירא'; 'אפרת שפרוט'; '' ;'Avishag Heferמוחמד
דראושה קרן אברהם'; ' ;rubi@dolev4u.org.ilשלמה ברילנט'
 :Subjectנוהל תמיכות  -ישיבת ה"שולחן העגול" המצומצם

שלום לכולם,
אני מבקש לדווח על ישיבת אתמול של נציגי "השולחן העגול" עם אנשי משרדי האוצר ,המשפטים ורוה"מ.
נוכחו :מהצד שלנו  -אפרת שפרוט ,נפתלי דרעי  ,שוקי ארליך )מנהיגות מתנדבת( ואני
משרדי הממשלה – אודי פראוור ותמר פלד ממשרד רוה"מ; עו"ד יואל בריס )היוהמ"ש משרד האוצר(; יאיר טל ועוזרת שלו
ועו"ד חנן ארליך.
על דעת כל חברינו – הודעתי בתחילת הישיבה כי לאור העובדה שלא הייתה עד היום כל התקדמות של ממש אנו מבקשים
לדון ,בתחילת הישיבה ,בדרישתנו להקפיא הנוהל החדש עד לסיום הדיונים בסעיפי הנוהל.
עוד אמרנו להם )כדי לא יטענו שאנחנו מצד אחד מנהלים עמם סוג של מו"מ ומצד שני מסתירים שמתכננים מאבק ציבורי(
שהמגזר החליט לפתוח במאבק ציבורי לדחיית כניסת הנוהל החדש לתוקף.
מהלך הפגישה היה סביר לחלוטין.
נציגי האוצר ומשרד המשפטים נראו )ונשמעו( "מרוככים" ומוכנים למצוא פתרונות.
הנושא המרכזי היום היה דרישתנו לשימוע ולערעור.
לגבי חובת שימוע – העניין מקובל על האוצר.
לגבי ערר – הם יציעו מנגנון שייתן יהיה לעבוד על פיו .זה לא יהיה שופט בדימ .כמו שרצינו אבל יציעו מנגנון כלשהו.
נקבעו אמנם  3ישיבות נוספות בטווח של חודש וחצי – אבל ברור שהעניין ייקח עוד זמן ואין סיכוי ,לעניות דעתי ,שנסיים
לדון ולהגיע להסכמות בכל הנושאים).נושאים מרכזיים – ובכלל זה סוגיית הפיקוח ,המקרקעין ועוד לפנינו(
כפי שדיווחתי לכם  -ועד הפעולה שלנו ,הכולל את מרכיבי החברה האזרחית השונים החליט ,לאחר הפגישה עם ח"ב ניסן
סלומיאנסקי לקיים מאבק ציבורי בעניין זה.
על כן ,בסיום הפגישה אמרתי שוב שאנחנו עומדים על דחיית הנוהל החדש וכן שננקוט במאבק ציבורי על ענין זה.
"השורה התחתונה" – המאבק לגרום לכך שהנוהל החדש יוקפא עד לתיקונו – ימשך וכולנו נידרש בימים הקרובים "לתת
כתף" למאבק זה .לקחנו בחשבון את מועדי ה  GAוה"אירועים" המרכזיים במאבק יהיו רק לאחריו. .
בברכה ויום טוב
אופיר

