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 ב- עומד ינהל־מקרקעי־ישראד ף*
 עליו ביותר: מוזר במצב אלה ימים

ה הישר אם לחקור טונ ארי המיגהל, -על מ
 שיערך חוזה־התכירה את הסר ׳שירון, אל

 שקמים הוות בפעל הימינהל עם בשעתו
 שרון הקטין מכך, כתוצאה ואם, בדרום

נלמי שהגיעו החכירה דמי תשלומי את
 ראש השבוע שסתב מי-כ-תב החווה. סן רל

 ריין, משולם במיינהל, אגף־קרקע־חיקילאית
 ליו הורה זיו, יד,יודח הדרום מחוז מנהל אל

מעוב (קרקע שלחין דונמים כמה לבדוק
 פלחה־ אדמת דונמים וכמה בהשקייה) דת

החוואי. שרון מעבד השקייה) (ללא בעל

זהל מקרקעי מי
לשר הנפור ישראל

 משק להשלמת גידולים ועוד תעשייה
צאן. יעל המושתת החווה,

 ההברות, את שרון אריאל קנה כאשר
 ׳שחוזה־ לכך המי־נהל הסכמת את קיבל

ה עם יוחד יעבור הקרקע של החכירה
 ,1971 בספטמבר שתוקן זה, חוזה חברות.

 אריאל את המחייב מיישפטי מיסמך הוא
ואשתו. 'שרון
 שנעשה השיעבוד בהסכם למשלי, יכך,

 הלוואה מתן לצורך בנק אקסצ׳יינג׳ עם
 (ד) שלם סעיף מופיע החווה, לרכישת

 כולל הקרקע, של חוזה־החכירה; כי הקובע
להסכם מצורף ,1971 מספטמבר התיקון

ם חוווחים הפה־ חחפו
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 ששטח יתברר אם כי מורה המייכתב
 יש דונמים, 1000מ־ גדול בהווה ד,שלחין

 את שרון מחוות לגבות כדי מייד לפעול
 קר־ מהחכרת גובה ד,מיגר,ל שכן ההפרשים,
 פי-יחמישה גבוהים סיכומים קע-שלהין

קרקע־בעל. לעומת

 בחתימת
ולילי אריאל

 אחרי רק .נכתב ריין של יכתבו **
 החווה בעיסקיי שערכתי שחקירה

 לתשר אותה הובאתי הפרשה. את העלתה
 כי הבטיח המינהל הנמהל. שיל מת־ליבו

ש חוזה־החכירה של מלא למיצוי יפעל
 החווה מן לגבות ידאג וכי בזמנו, נחתם

ממנה. המגיעים ההפרשים את
הלי לנקוט כוונה שום אין אולם

מע על אחרים או מישפטיים כים
 שחוזה־ למרות וזאת העבר, שי

 סנקציות למינהל נותן החכירה
 לו. דומה או כזה כמיקרה כדורות
 של כהווה מדובר אין הכל, ככלות

 לאשר, שיצטרן• במי אלא אלמוני,
ה נקיטת את המינהל, על כממונה
כתוואי. עצמו נגד צעדים

 חווה שקמיס, בתיק האחרונה ההודעה
מוס )51־063032 החברה (מיססר חקלאית

 אוריאל חדל הישנה ביולי 15־1 כיי רת,
רחובות, מ שרון,
 לילי אשתו, וריק ההברה כמנהל לכהן

הרישום לפי אולם מנהלת. נשארה שרון,

 בחלקים החווה ביעל נשאר עדיין שחון
אשתו. עם שווים

ל אישור האוצר נתן 1972 באוקטובר
 אלף 400 בסך הלוואה לקובל שירון אריאל
 שי־ אוף בנק ניישנל מאקסצ׳יינג׳ דולר
 ידידו של וובניהולו בבעלותו ׳שהייה קאנו,
נק מיכתבים מספר לאחר זיקס. סם הטוב,

שנ בריבית תוחזר ההלוואה כי סופית בע
בלירות. 20/0 ועוד בדולרים, 60/0 של תית

חב ׳שתי למעשה, קנתה, שתן מישפחת
 ישראלים צאן מיפעלי קרוייה האחת רות:

 הקנייה עם חקלאית. חווה נגב, והשניה
 וההברות לשקמים, נגב של ישטה שונה

 אוחדו ושקמים ישראלים צאן מיפעלי
למס שנמסר הדין־וחשבון ליפי למעשה.
החב רכוש היה 1972 בסוף ד,הכנסה

:כך הרכישה, עם רות,
צאן, גידול בעיקר מפעולות, הכנסה @

ס נע*ח זה הסכם י | ו י  ב״יי״י / נ

ק ל1ש^ו5 אקסזנ׳ינ!׳^ "הבנק") - (להלן שיקאגו אוף בנ

ת שרון אריאל לבין לי י ל - דיו להלן יקראו (אשר שרון ו ח  "בית - י

ד ר ס גנ "), "אריאל" ו ת לי לי "  - (להלן בע״ם חקלאית חוה שיקפים ו-

. ד1ם "םם'צ") - (להלן בע״ם ישראליים באן ו־&טעלי "שיקסים") י נ •

ולילית אריאל
של

 לבנק שרון מישפחת שבין בכתב־השיעבוד הראשון הסעיף
 המלא שמה כי מגלה, שיקאגו, אוף בנק נשיינל אקסצ׳יינג׳

בית־שתן. קיצור, לשם החוזה, בסופם נקראים שניהם לילית. הוא שרון לילי

 מתחילות שנתיים כעבור תשולם הריבית
׳תש 64ב־ תוחזר הקרן ואילו ,1973 מאי

 חודשים 48 שיתחילו רבע־ישנתיים, לומים
 נחתם הבנק עם החוזה .1973 ימאי אחרי
 הפיכה ההלוואה העברת ועם. ,1973 במאי

 שרון. מיישפחת בניי של ׳רכושם החווה
 בחב־ כמנהלת מונתה עצמה ׳שרון לילי
 ,1972 ,בדצמבר כבר -בשטח המחזיקות רות

.1973 שנת במהלך -שית ואריאל

ה היה ההוצאות בניכוי לירות. אלף 157
לירות. אלפים 10 הנקי רווח

 450 בשווי ׳שונים נכסים לחברות
לירות. אלף
 (נוסף החברות של העיקרי הנכס •

 מינהל-מיקרקעי־ישר- יעם חוזה היה כך) על
 הקיימת) הקרן עם בשעתו (שנעשה אל

 צאן לגידול קרקע דונם 4000כ־ להחכירת
גידולי עליו לגדל היותר עם ובעלי־חיים,

 בהתחיי• עמדה ההברה וכי הישיעסוד,
 כל עשתה לא ההה־החכירה לפי ברקותיה

 המקנה מחדלי לכל אחראית ואינה פעולה
 או חוזה־ההכירה את לבטל זבות למינהיל
ביטולו. את לגרום-
 גם חתומים זה כתב־שיעבוד על

 כי יודעים שהם אשתו, וגם אריאל
כ כלשהו ■דבר לעשות להם אסור
המיגהל. עם לחה,דדה,חכירה ניגוד

ס, ס מי  מי
ושרון

 כולל המינהל, עם וזה־החבירה ך*
 החל ״דמי־החכירה, קובע: והתיקון, 1 1

 המחירון בסיס על יהיו ,1971 מספטמבר
 על־ידי שנקבע כנך חקלאיים, לגידולים

 הגידולים לסוגי ' טועציתימקרקעי-ישראל
שעלי לשקנויים כסוף ,השונים החקלאיים

 על בפעם, יפעם מדי המועצה תחליט הם
:להלן השטחים בסיס

לדו לירות 16 לפי שלחין, דונם 1000״
(לשנה). נם

 לפי בעל, גידולי־סלחה רו,נם 2500״
לדונם. לירות 0.75
 מחירי לפי ואדיות, שיטתי דונם 168״

לדונם. לירות 0.05 לפי מידעה,
 מיבסת־מים על טבוסיס דלעיל ״הסכום
 של גציבות־המים של קבועה מאושרת

 כמות תשתנה אם לישנה. ממ״-ק אלף 485
תות ליותר, או לפחות המוקצבת, המים

שב־ לעייל המפורטת השטחים חלוקת אם
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