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  תקציר
השפעתן ניכרת . אחד הגורמים המעצבים את פני הנוף ההררי בארץ ישראל הוא הכשרות קרקע חקלאיות

  .  בדרך כלל הקמת קירות תמך מסוגים שוניםהמחייבים, למרחוק בגלל המסלע הקשה והשיפועים הגדולים

בוצעו  בעבר באמצעים פשוטים שהיו זמינים באותה , שהקיפו חלקים נכרים מנוף ההרים, הכשרות אלה

שפעלו , ההתיישבות היהודית הציונית באזור ההר הביאה לראשונה הכשרת קרקע בכלים כבדים. תקופה

  . בקנה מידה משמעותי

לעתים לשטחי טרשים שלא , בה של הכשרות קרקע חקלאיות בשטחים הררייםלאורך השנים נמשכת הרח

, לעקור סלעים כבדים": סדרי בראשית"זאת בעזרת כלים כבדים שבאפשרותם לשנות . הוכשרו בעבר

תנופה זו התאפשרה בעקבות הקמתו של מנגנון מוסדי . לרבד שכבות אדמה שיכסו שטחי טרשים ועוד

לאחר הקמת מדינת ישראל גם משרד , ובהמשך, הסוכנות היהודית, אל לישרתהקיימשבמרכזו הקרן 

  .החקלאות ומינהל מקרקעי ישראל

שינויים , תמורות בחברה הישראליתהתפתח משבר בחקלאות הישראלית כתוצאה מ, בשנות השמונים

תהליך זה .  בישראל80 -במדיניות הכלכלית הממשלתית והמשבר הכלכלי החריף שאירע באמצע שנות ה

שהיקפן הגיע בתחילת שנות האלפיים , הגדיל את מעגל הקרקעות החקלאיות שאינן מעובדות בפועל

אפילו בשטחים הרריים שבהם , למרות זאת לא נפסק תהליך הרחבת שטחי העיבוד. למאות אלפי דונמים

ון מנגנממשיך , למרות קיומן של אדמות מוברות בקנה מידה רחב. הכשרת הקרקע כרוכה בהשקעה ניכרת

 ולעתים אף לאותן אגודות שחלק ספק קרקעות נוספות אחרות לחוכרים אחריםלההקצאה המנהלית 

  .משטחיהן אינו מעובד בפועל

  
הרי ": חקרי מקרה"בשני אזורים שהוגדרו כ, בשלב ראשון של המחקר נערך בירור כמותי של תופעה זו

ות החדשות שמאפשר להעריך בדיוק באזורים אלה בוצע מיפוי מלא של ההכשר. ירושלים ומרום הגליל

: את מבנה הבעלות של הקרקעות שהוכשרו ואת מידת הכללתן בשטחים מוגנים, טוב יחסית את היקפן

  . גנים לאומיים ויערות, שמורות טבע

אם כי בגליל הפעילות רחבה יותר , נמצא שהיקף ההכשרות החקלאיות היה מצומצם יחסית בשני האזורים

 דונם בהרי 385 דונם לערך לעומת 1390:  מזה בהרי ירושלים3.6שרות גדול פי בתחום זה והיקף ההכ

 מהשטח החקלאי באזור ואילו בהרי ירושלים תופסות 4.1%בגליל ההכשרות החדשות מהוות . ירושלים

, 90%-למעלה מ, בשני האזורים בוצעו מרבית ההכשרות.  מהשטח החקלאי2.3%ההכשרות רק 

אבל מהנתונים הקיימים וממידע , תונים על משבצות היישובים אינם שלמיםהנ. י"בקרקעות בניהול ממ

נוסף שהתקבל בעל פה ברור שחלק ניכר מהן התבצעו בשטחים שהיו מחוץ למשבצות הקבע ובמקרים 

  . י המנהל"אחדים גם בשטח שלא הוחכר למבצע ההכשרה ע

ל עושים "ג וגם קק"כר שגם רטהכשרות הקרקע הן בהיקף מצומצם יחסית וני: באשר לשטחים המוגנים

 מתירה עיבודים 22א "זאת למרות שתמ. מאמצים לצמצם הכשרות חקלאיות חדשות בשטחים מוגנים

  .  חקלאיים בשטחי יער
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  :גם בשטחים הרריים, נבחנו גם הגורמים להמשך הרחבת שטחי העיבוד

 באמצעות הקצאת תוספת וזאת,  חקלאים קיימים אשר מעוניינים להגדיל פעילותם–מניעים כלכליים  •

 .קרקע ובהמשך הכשרתה לעיבוד חקלאי

 בחלק ההכרה כי זכויות הקנייןבמגזר החקלאי תחדדה בשנים האחרונות ה – מניעים קנייניים  •

במיוחד , עיבוד קרקע בפועל מחזק את מעמד החוכר.  אינן מעוגנות היטבמהקרקעות החקלאיות

מניעים . זאת גם במקרה של שינוי ייעוד. ם וכרמיםכמו במקרה של מטעי, כאשר הוא עתיר השקעות

לעומת מרום הגליל שהוא אזור , שהם אזור ביקוש מובהק, אלה דומיננטיים יותר בהרי ירושלים

 .פריפריאלי עם ערכי קרקע נמוכים יחסית

בין אזרחי ישראל " מאבק על הקרקע" בחוגים מסוימים קיימת תפיסה של –מניעים לאומיים  •

, לאור תפיסה זו יש חשש משינויים גדולים במערכת ההקצאות של קרקע ומים. רבים והעהיהודים

בהתייחסות לאזורי המחקר בעבודה . שחוקיה מיטיבים ומשרתים טוב יותר את ההתיישבות היהודית

נתפס באופן " המאבק על הקרקע"ו, שבו יש אוכלוסיית מיעוטים גדולה יותר, נמצא שבגליל. זו

  .ההכשרות החקלאיות גדול יותרהיקף , מוחשי יותר

 

בראש ובראשונה היצע מים מוגבל והיצע :  שמקשים על הגדלת שטחי העיבוד,ישנם חסמיםעם זאת 

. שבהם חלקים ניכרים של השטח הוגדרו כשמורות טבע ויערות, בעיקר באזורים הרריים, קרקע מוגבל

 הנוכחית המפוצלת מקשה על פיתוח  ניהול הנחלות במתכונתן– וחוקיים בנוסף ישנם חסמים מוסדיים

הדיונים . אבל הן בעייתיות מבחינות רבות, ישנן אמנם דרכים לריכוז שטח קרקע גדולים יותר. החקלאות

  .בהקצאות קרקע לוקחים זמן רב ודורשים פעולה מול מספר רב של רשויות וגופים

  

כיון . אית להכשרה לעיבוד יגדליתכן והביקוש לקרקע חקל, מניתוח זה עולה שמידה וחסמים אלה יחלשו

תוך בחינה של מכלול ההשפעות , ישנה חשיבות לדיון ציבורי שיטתי בדרכי הקצאת קרקע חקלאית, שכך

במיוחד , להכשרות הקרקע החקלאיות השפעה סביבתית ניכרת. של התהליך ובכללן השפעתו הסביבתית

  . בתחום האקולוגי

, לועדת קרקעות עליונה.  הצורך בתשומה סביבתית לתהליךישנה היום הבנה אצל מרבית הגורמים בדבר

ג צורפו "נציגי רט. ל"ג וקק"צורפו כמשקיפים נציגי רט, העוסקת בהקצאות קרקע חקלאית לזמן ארוך

אבל . העוסקות בהחכרות לזמן קצר יותר, י"כמשקיפים גם לועדות החכרת קרקע חקלאית מחוזיות של ממ

כך למשל . לים הסביבתיים יקבלו משקל ראוי בכל שלבי התהליךישנה עוד דרך ארוכה עד שהשיקו

התיישבות , שמקבלת את ההחלטות המשמעותיות ביותר לגבי גודל נחלות ומספרן, תפרוגראמובוועדת 

מעמדם כמשקיפים , גם בגופים בהם הם מיוצגים. הגופים הסביבתיים אינם מיוצגים כלל, בודדים ועוד

  . מחליש במידת מה את השפעתם

הרכב המוסדות שדנים בנושאי הקצאות קרקע להכשרה , ניתן לסכם ולומר שבמבנה המוסדי האידיאלי

גם במבנה , אבל. ועיבוד חקלאיים צריך היה לשקף טוב יותר את מכלול הצרכים מאשר המבנה הנוכחי
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לצורך . ישנן אפשרויות רבות לתרום לניהול יעיל של משאבי הקרקע, שמוצג בעבודה זו, המוסדי הנוכחי

  . מחולקות לפרקים על פי הגוף שאליו הן קשורות, זה מובאות בסיום המחקר מספר המלצות נקודתיות

 מוצע בנוסף להכללת שיקולים סביבתיים בכל שרשרת ההחלטות הנוגעות להכשרת במשרד החקלאות

ללא , רהלחזק את זרועות האכיפה והפיקוח על הכשרות הקרקע ולוודא שכל הכש, קרקע חקלאית חדשה

. שתאושר בידי אגף שימור קרקע וניקוז" תוכנית הכשרה"תעשה לפי , קשר לאופי הבעלות על הקרקע

ד של אקולוג ואדריכל "להכשרות גדולות או להכשרות המתוכננות בשטחים רגישים מומלץ לקבל חוו

  . שיכולים להציע הנחיות לביצוע ההכשרה באופן שימזער את הפגיעה בערכי טבע ונוף, נוף

בפעילות אגף קרקע חקלאית " פיתוח בר קיימא" מודגש הצורך הפנמת עקרונות במינהל מקרקעי ישראל

בניגוד ,  יש לשים דגש מיוחד על חשיבות שימור השטחים הטבעיים המשמשים בדרך כלל למרעה-

וב מתוך תפיסה זו חש.  של החקלאות תהליך חיובי בכל מקרההלתפיסה הקיימת שרואה באינטנסיפיקצי

שכיום הם גורם שולי , גם לפתח מנגנונים לניוד קרקע לעיבוד וקישור בין עיבוד הקרקע לדמי החכירה

 . בשיקולי החקלאי אם לעבד את הקרקע

מוצע לפעול לשיפור המודעות של הגופים המחליטים להשפעות הסביבתיות של לגופים הסביבתיים 

ם הנחיות שמאפשרות לעתים את מיתון הפגיעה חומר הסברה בנושא זה צריך לכלול ג. הכשרות הקרקע

ברוב הארגונים עצמם מוצע לשפר ולהטמיע נהלים שיבטיחו התייחסות מסודרת . י ההכשרה"בסביבה ע

  . ומלאה למכלול השפעותיה של כל הכשרת קרקע חקלאית מוצעת

שרת קרקע יש לבדוק את האפשרויות לצמצום הפטור הגורף מהיתר בנייה  שנהוג בהכבתחום המשפטי 

סיוג הפטור יכול לבוא בעקבות הרחבת הסדק שנפתח בדברים שכתב השופט חשין . למטרות חקלאיות

המשנות את פני , ראוי שהכשרות קרקע גדולות. ד של שופט השלום דניאל פיש"ץ הייעור ובפס"בבג

 . פ תוכנית תקפה"ידרשו להיתר בנייה שניתן ע, הקרקע באופן דרסטי ובלתי הפיך

מוצע להרחיב את ההתייחסות לדפוסי העיבוד החקלאי המותרים באזורים שונים  התכנוניבתחום 

 הגופים הציבוריים המלצה נוספת היא לפעול להכללת נציג. במסגרת תוכניות העוסקות בשטחים פתוחים

) לצרכי הסדר רישום(בוועדה המחוזית המשותפת לתוכניות מפורטות  שעניינם שמירת איכות הסביבה

 . ות היישוביםלמשבצ

 למדיניות של הברת קרקעות כחלק משיקום  מקיפה יותרתייחסות מוסדיתהמלצה כללית היא לפתח ה

או כחלק מסל כלים אפשרי למיתון עודפי ) כגון קרקע חקלאית באיכות ירודה(אקולוגי במצבים מסוימים 

טח ויש לפעול באופן בדרך כלל אין די בהפסקת עיבוד הש. ייצור של תוצרת חקלאית במשק הישראלי

על מגוון מיני הצומח ירה הנוף הטבעי ולשמלשיקום  )כפי שנעשה באזורים שונים של אירופה(מושכל 

ארגוני חקלאים וארגוני שימור סביבה כאשר המטרה העיקרית של מדיניות זו , והחי בשיתוף גופי מחקר

  .פיתוח הכפר וגיוון תעסוקותהיא לתרום לפיתוח ענף התיירות הכפרית באזורים מסוימים במסגרת 
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  הקדמה
יגי נצ. גופים ורשויות רבים ומגוונים קשורים לנושא הכשרות הקרקע החקלאיות ולהשפעתן על הסביבה

  : לאיסוף החומר והכתיבהגופים אלה שתפו פעולה בעריכת המחקר וסייעו רבות  

 .וההר ומחוז הגלילמחוז השפלה , אגף שימור קרקע וניקוז,  הרשות לתכנון- משרד החקלאות •

 . מחוז צפון ומחוז מרכז, אגף מקרקעין,  אגף שטחים פתוחים–רשות הטבע והגנים  •

 .מרחב מרכז ומרחב צפון, אגף הייעור,   אגף הכשרות קרקע ופיתוחן-ימת לישראל יקהקרן ה •

 .הסיירת הירוקה, המרכז לרישום משבצות,  קרקע חקלאיתאגף –מינהל מקרקעי ישראל  •

 . יחד עם מתכננים ויועצים פרטיים בתחום זה, פון ומהמרכזחקלאים מהצ •

ם על דעת ההמחקר ומסקנותיו , על אף האמור. איסוף המידע הראשוני נעשה בתמיכת רשות הטבע והגנים

 . הכותבים בלבד

   .אפשרה את ביצוע המחקר"  לקידום ערכי נוף וסביבה באזורים החקלאיים של ישראל–נקודת חן "קרן 

  

  מבוא

  רקע

השפעתן ניכרת . אחד הגורמים המעצבים את פני הנוף ההררי בארץ ישראל הוא הכשרות קרקע חקלאיות

  . המחייבים בדרך כלל הקמת קירות תמך מסוגים שונים, למרחוק בגלל המסלע הקשה והשיפועים הגדולים

ייה של בעבר הרחוק בוצעו הכשרות אלה בעיקר באזורים שזוהו בהם מבנים גיאולוגיים שאפשרו בנ

מדרגות . חוואר מוצא ותצורת כפר שאול, קטנה, בית מאיר,  בעיקר תצורות שורק-מדרגות חקלאיות 

שטחי , כרמי זיתים וגפן,  אפשרו לגדל מטעים- עבודת יד ובהמות -שעובדו באמצעים פשוטים , אלה

  ). במקומות שבהם נובעים מעיינות(פלחה ושלחין 

נשארו שטחי בור , רשה מאמץ רב ותועלתה הייתה מעטהשהכשרתם לחקלאות ד, בשטחים אחרים

  . עמינדב וורדים, כסלון, מדובר בעיקר בשטחי טרשים דוגמת תצורות כפירה. ששמשו בעיקר למרעה

 פשוטים םמכאנייבוצעו ככל הידוע באמצעים , למרות שהקיפו חלקים נכרים מנוף ההרים, הכשרות אלה

 בתחילה גם היא באמצעים  פעלההיהודית הציונית באזור ההרההתיישבות . שהיו זמינים באותה תקופה

 םמכאנייכשרת קרקע בכלים ה של המאה הקודמת הכניסה לשימוש 50-אבל החל משנות ה, פשוטים

האמצעים הכלכליים שהוקצו לתכלית זו היו מצומצמים יחסית . שפעלו בקנה מידה משמעותי, כבדים

גדולים מספיק ,  שבהם זוהו שטחי קרקע משמעותיים,וההכשרה החקלאית התרכזה בעיקר בואדיות

  . לאפשר כניסה של טרקטורים לעיבוד
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  הכשרת קרקע חקלאית בתוך שטח טבעי בגליל המערבי
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מרום הגלילבשטחים שהוכשרו בעבר ועומדים זנוחים 
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לעתים לשטחי טרשים שלא , ם הררייםלאורך השנים נמשכת הרחבה של הכשרות קרקע חקלאיות בשטחי

, לעקור סלעים כבדים": סדרי בראשית"זאת בעזרת כלים כבדים שבאפשרותם לשנות . הוכשרו בעבר

זאת למרות שבמקביל לתהליך הרחבת שטחי העיבוד . לרבד שכבות אדמה שיכסו שטחי טרשים ועוד

  . וגם בהרי ירושלים גם בגליל–עומדים זנוחים שטחים ניכרים שהוכשרו בעבר לחקלאות 

הן משפיעות גם על המערכות . ציאל גדול לשנות את פני הנוף ההררינלהכשרות קרקע אלה יש פוט

יש לכן חשיבות לבדיקת המנגנונים . האקולוגיות וגם על חופש התנועה של הציבור בשטחים הפתוחים

של עיצוב הנוף החקלאי במטרה להבינם ולנסות להשפיע על התהליכים , המניעים את התרחבות התופעה

  . והטבעי באזור ההר

 לא ניתנה עד  והמערכת האקולוגיתלמרות ההשפעה הגדולה של הכשרות הקרקע החקלאיות על פני הנוף

אוקטובר (שפורסם לאחרונה " תדריך לניהול סביבתי"כך לדוגמה . היום תשומת הלב הראויה לנושא זה

  .1מתייחס להכשרת קרקע חקלאיתי המשרד לאיכות הסביבה כמעט שאינו "ע) 2004

  שאלות המחקר

  :בהקשר זה עולות מספר שאלות

 הכשרות קרקע ?האם יש הבדל בין אזורים שונים בארץ? מה היקף הכשרות הקרקע החדשות •

זאת בעקבות המשבר . 1985אחרי ,  השנים האחרונות20-הוגדרו ככאלה אם הן בוצעו ב" חדשות"

 . הקרקע המעובדתהיקף  של  הניכרתפת ההרחבהשסיים את תקו, בחקלאות בשנים אלה

תפיסת הקרקע בהקשר , גורמים כלכליים(? מהם הגורמים שיוצרים תמריץ להכשרות קרקע חדשות •

  ).ועוד, בהקשר הלאומי, הקנייני האישי

האם יש הבדלים בהיקף התופעה ואופייה ? מה הקשר בין מבנה הבעלות להכשרות קרקע חדשות •

 ? ציבוריתים בבעלות בשטחים פרטיים ובשטח

מהי המדיניות של הגופים המנהלים  ?מה היקף הכשרות הקרקע החקלאיות בתוך שטחים מוגנים •

  ?ל"ג וקק" רט–שטחים אלה 

האם ישנה הפנמה של שיקולים סביבתיים ? מהם תהליכי האישור והבקרה על הכשרות קרקע חדשות •

  ?נופי של הכשרת הקרקעהאם ישנה התייחסות וניתנות הנחיות לעיצוב ה? בתהליך

                                                 
 קווים מנחים להטמעת היבטים –תדריך לתכנון סביבתי ). 2004(, .ובן יוסף א, .רוטמן ע-רפפורט 1

  . ושליםיר, המשרד לאיכות הסביבה, סביבתיים בהליכי תכנון
 



 10

  מבנה העבודה ותוצריה 
  : כמה פרקים עיקרים כוללת העבודה

  .  על תולדות הכשרות הקרקע בשטחים הרריים בכלל ובישראל בפרט–מבט היסטורי  •

  . על המנגנונים והתהליכים שקשורים בקבלת החלטות בנושא–מבט מוסדי  •

 .פים הסביבתייםעמדות הגו,  השפעת ההכשרות על הסביבה–מבט סביבתי  •

דרכים להפנמת שיקולים סביבתיים בתהליך בסיכום העבודה  מוצעות:  דיון והמלצות–מבט מסכם  •

 קריטריונים לבחינה של תוכניותמוצעים גם . שבו מאושרות הכשרות קרקע חקלאיותמורכב ה

 . הגופים הדנים בתוכניות אלהחדשות להכשרת קרקע חקלאית המובאות בפני 
  

  שיטת העבודה 
יחד עם בדיקה מפורטת ומרחבית , הארצית, שילוב של בחינת הנושא ברמה המערכתיתכוללת העבודה 

   . ירושלים הרי- מרום הגליל ואחד ביהודה – אזור אחד בגליל": חקרי מקרה"של 

  : השאלות הבאותנבחנוברמה המערכתית 

ת בתחום זה לא מרבית ההחלטו(? מהם המנגנונים המנהלים והמפקחים על ההכשרות חקלאיות •

מתקבלות בוועדת הקרקעות חלקן . פ חוק התכנון והבנייה"נידונות במסגרת וועדות תכנון הפועלות ע

מהו משקלם של ). י משרד החקלאות בשיתוף מנהל מקרקעי ישראל ונציגים נוספים"המנוהלת ע

  ?ים בנושא זההשיקולים הסביבתיים בדיונ

  ?מהם מנגנוני הפיקוח והאכיפה בתחום זה •

  ?מהן נקודות המבט השונות של הגופים המשתתפים בתהליך ובדיונים •

  :סתייע במספר כליםהבירור שאלות אלה 

 מנהל: ראיונות רקע עם בעלי תפקידים מרכזיים השותפים בתהליך אישור הכשרות קרקע חקלאיות •

  .ל"קק, רשות הטבע והגנים, משרד החקלאות, מקרקעי ישראל

 מה משקל – הוועדות העוסקות באישור בקשות בתחום זה  של ותכתובתבחינת פרוטוקולים •

  ? השיקולים הנופיים והסביבתיים בדיונים ובהחלטות

? אלו מקרים של הכשרת קרקע חקלאית ללא אישורים מתאימים הגיעו לערכאות: בדיקה משפטית •

  ? מה ניתן ללמוד מהפסיקה המצומצמת בנושאים אלה

  : ונים הבאיםנבחרו נבדקו הנת בשטחים ש-חקרי מקרה 

  . )1985אחרי  (מיפוי של שטחים הררים שעברו הכשרה חקלאית בשנים האחרונות •

 .בדיקה של המעמד הסטטוטורי והקנייני של השטחים שהוכשרו •

לזמן ולאמצעים , לבדיקת הגורמים המניעים את התהליך, חקלאים ויזמים בתחום זהראיונות עם  •

 . המושקעים בו
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  :מבט היסטורי

  ? קרקע ומדוע היא נדרשתמהי הכשרת

לאדמה , או בעלת מגבלות, הכשרת קרקע במשמעותה החקלאית היא הפיכת אדמה בלתי ראויה לעיבוד

תנועת כלים ולשיטות עיבוד חדישות מאפשרים הנדרשת לשטחים ה, בחקלאות המודרנית. ראויה לעיבוד

  . 2ת אלההסרת מגבלותיה והתאמתה לדרישו, כוללת ההכשרה גם שיפור תנאי הקרקע

  

הגנה זו היא .  הגנה מתהליכי סחף–שימור הקרקע יכולה לסייע ב, אם היא מבוצעת כראוי, הכשרת קרקע

, הנהגת אמצעי שימור קרקע מעידה על רמתה והתקדמותה של החקלאות. חלק חשוב בכל תרבות חקלאית

י ביטוי ברור כלל זה בא ליד. כפי שהזנחתם עשויה להצביע על תרבות חקלאית ירודה או שוקעת

הייתה בארץ , כאשר מודעותם של יושבי הארץ לעניין סחף הקרקע הייתה גבוהה: בחקלאות בארץ ישראל

בתקופות אחרות הביאה הזנחת נושא זה . ששרידיה מעוררים התפעלות עד היום, תרבות חקלאית מפוארת

  .  הארץתלנסיגת החקלאות ולהידלדלו

האדמה מתפוררת והופכת , בקיץ השחון. לות לשימור קרקעבארץ ישראל ישנה חשיבות עליונה בפעו

עם רדת גשמי היורה , וכך, בין השאר בגלל רעייה, הצמחים החד שנתיים מדוכאים בחלקים רבים. לאבק

  . הכבדים נמצאת האדמה גלויה וסכנת הגריפה חמורה במיוחד

  

  הכשרת קרקע בשטחים הרריים

זאת בעיקר בשל השיפועים התלולים וכמויות . סוי הצומחבמיוחד עם הסרת כי, ההרים רגישים לסחיפה

עם זאת בקרקעות טרה רוסה הנפוצות באזור זה ישנם גורמים מעכבי סחיפה כמו . המשקעים הגדולות

צורת הריבוד של שכבות , הימצאות כיסי קרקע בין הסלעים, ריבוי הסלעים החשופים על פני השטח

י כך מעכבים "לה מעודדים את חדירת המים אל בין הסלעים ועכל א. הסלע  וכיסוי האבן על פני השטח

קוטעת את שיפוע המדרון ומעכבת את תהליכי ) טראסות(בניית מדרגות חקלאיות . התפתחות של נגר עלי

עם זאת ראוי להדגיש שבעיית סחף הקרקע נוצרת במרבית המקרים מעיבוד . הזרימה והסחיפה במורדו

בדרך כלל במצב שבו הקרקע מכוסה צמחייה טבעית אין כמעט סחף . חקלאי לא נכון או מרעיית יתר

  . קרקע

  

  : הכשרת הקרקע ההררית המסורתית נעשתה בכמה שלבים

  .על שורשיהם העמוקים, עקירת העצים והשיחים: לפחות בחלקה, לפי הצורך בירוא הצמחייה הטבעית. 1

  .  לחרישהוצאת האבנים והסלעים הגדולים המפריעים: סיקול ועיזוק. 2

  . בניית מדרגות חקלאיות מהסלעים והאבנים שנמצאו בשדה ובקרבתו. 3

                                                 
 .172-164' עמ', כרך ו, אנציקלופדיה עברית: בתוך, "הכשרת קרקע) "1970(, .ד, ויעלון, .מ, קפלן 2
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שכבות אופקיות עם חילופים בין גיר ודולומיט קשים : בניית המדרגות התבססה על התנאים הטבעיים

בניית המדרגה מעל שכבת הסלע הקשה נועדה . ות ההריםדהיוצרים מדרגות טבעיות במור, לחוואר רך

המדרגה הוקמה באופן מסורתי ". טרה רוסה"בדרך כלל , יפת האדמה הפורייה שמעליהלמנוע את גר

במקרים רבים הובאה קרקע למילוי מהעמק הסמוך על גבי חמורים . ללא חומר מלכד, בבנייה יבשה

  . וגמלים

במקביל . שיאפשרו הפעלת מיכון חקלאי, ההתפתחות הטכנולוגית דרשה בנייה של טרסות רחבות יותר

כדי לבדוק את הפוטנציאל החקלאי וכדאיות פעולות , חו ידע ושיטות למדידת עומק הקרקעהתפת

שיטות אלה נועדו להעריך את אחוז הטרשים המחוברים לתשתית וקשה לפיכך לסילוק . 3ההכשרה

  . מהשטח ואת עומק הקרקע

 לדרוש עומק בשנות החמישים והששים מקובל היה. המדדים לקרקע המתאימה למטעים משתנים עם הזמן

כיום ישנה במקומות שונים נטיעה במעין . מ" ס25-30בשנות השמונים דובר על . 4מ לפחות" ס50של 

  .  ללא חישוף מלא של הטרסה, "בורות"

איסוף האבנים , מתבצע חריש עמוק. תהליך ההכשרה הראשונית דורש פעולה משולבת של דחפור ורוטר

הרוטר עוקר גושי סלע גדולים ועמוקים . הקירות התומכיםוסילוקן לצד השדה כשחלקן משמש לבניית 

במקרים שצריך להוציא חלקים מסלע האם נעשה שימוש בפיצוצים או בבגר ששובר את הסלע . יותר

בשנים . המדרגות צריכות להיות מפולסות עד כמה שאפשר). השימוש בבגרים התרחב בשנות התשעים(

גם אם השיפוע הפנימי של , ור מדרגות רחבות וארוכות יותרהאחרונות ישנה בחלק מהמקומות נטייה ליצ

  . הטרסה גדול יותר

  

  בארץ ישראלהיסטוריה של הכשרות הקרקע 

אזורים אלה יושבו בתקופת : בארץ ישראל ישנה מסורת ארוכה של הכשרות קרקע באזורים ההרריים

ך החלה ההתפשטות כ. שאפשרה אגירת מים בבורות, עם המצאת המלט הבלתי חדיר למים, הברזל

שרידים שונים ואומדנים שונים מורים כי חלק ניכר . היישוב בהר ועמה החקלאות ההררית האינטנסיבית

  . )ס"המחצית הראשונה של האלף הראשון לפנה (משטחי ההר היה מדורג ומעובד כבר בתקופת הברזל

ל אי יציבות שלטונית ה הייתה ארץ ישראל נתונה לתקופות ארוכות שפירמאז סוף האלף הראשון לס

העיבוד החקלאי נטה . במיוחד במישורים, עקב כך נזנחו שטחי עיבוד רבים. ומצב הביטחון התערער

גם שם ננטשו חלק מהמדרגות החקלאיות ומרעה כבד האיץ את תהליכי , אבל. להתרכז בעיקר בהרים

  .  מי התהוםסחיפת הקרקע הביאה גם להגברת הנגר העלי והידלדלות מאגרי. סחיפת הקרקע

  

                                                 
  .ל"קק, וניםסקר יעודי להכשרת קרקע ראשונית בשטחים טרשיים על פני סוגי מסלע ש, )1985(, .ע, שלמון 3
 . ההסברה של הקרן הקימת לישראלבהוצאת אגף,  תולדותיה והישגיה–הכשרת קרקע ). 1964(, .א, ארני 4
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בתחילתה נרכשו קרקעות בעיקר בעמקי הארץ שהביקוש . מהפכה באה עם ההתיישבות היהודית החדשה

גם האגרוטכניקה האינטנסיבית הממוכנת מתאימה יותר . להן היה נמוך בגלל בעיות ניקוז וביטחון

  . לשטחים מישוריים נרחבים המצויים בעיקר בעמקים

פעולות אלה .  סיקול ודירוג–ודם כל פעולות הכשרת קרקע מקיפות חידוש החקלאות ההררית חייב ק

 10,000- הוכשרו כ1900עד . כחלק משגרת העבודה החקלאית, י המתיישבים עצמם"נעשו בדרך כלל ע

  .  דונם נוספים באזורים אלה16,000-עד לקום המדינה הוכשרו כ. דונם באזורים הרריים

י אגף הכשרת קרקע ופיתוחה "באזורי הארץ השונים ברובה עלאחר קום המדינה נעשתה הכשרת הקרקע 

, מיפוי ומדידות, לצרכים אלה הוקם מערך מקצועי של תכנון. שהשתתפה גם במימון פעילות זו, ל"בקק

  . המבצע את ההכשרה על כל שלביה, עובדי שדה וכלים כבדים

. יכרת של הכשרות הקרקעהביא להרחבה נ, בסיוע כוח העבודה הזול של העולים החדשים, מערך זה

שטחי ההר מנוצלים בעיקר .  דונם נוספים100,000 הוכשרו באזורים הרריים 1955-1948בשנים 

  . כמו מטעי נשירים, לגידולים הדורשים אקלים קריר

חשיבות כמקור לעידוד "נודעה לה גם . חשוב לציין שהכשרת הקרקע נתפסה לא רק כפעולה פיזית

 .5"ם בארצועורב היה ערכה כסמל לתקומת ה,  של ההתיישבותבימיה הראשונים, וגאווה

  

זאת בעקבות המשבר המתמשך . מסוף שנות השמונים חלה ירידה ניכרת בהיקף ההכשרות החקלאיות

כך פחתה גם הדרישה . שהוציאו שטחי קרקע נרחבים ממעגל העיבוד, בחקלאות וצמצום היצע המים

  . להכשרות קרקע חדשות

  

התפתחות שיטות עיבוד חדשות שינו את הדרישות שהיו מקובלות בעבר בקשר ההתקדמות הרבה ו

כן התקדמו שיטות . שטחים רדודים ואבנוניים שנפסלו בעבר נחשבים כיום ראויים לעיבוד. לקרקע

בעקבות אלה השתנה האומדן . שיטות העבודה והניסיון הרב שנרכש, ההכשרה באמצעות הכלים החדישים

הסמוך לבית , הראויים להכשרה וגוברת המגמה לעסוק בהכשרה באזור מצומצםשל פוטנציאל השטחים 

בכך מושגת יעילות והוזלה ניכרת של . ולהימנע מטיפול בשטח כולו) הכשרה נקודתית(הגידול של הצמח 

  . ההכשרה

  

  הכשרת קרקע בארץ ישראל והמנגנון המוסדי לל"קק

  הציוני השמיניהקונגרס.  הראשון לקיומהלתוך פעילות הכשרת הקרקע כבר בעשור" נשאבה"ל "קק

זרוע של ההסתדרות הציונית בארץ שבאמצעותה , על הקמת המשרד הארצישראלי 1907 בשנת החליט

, תואמו רכישות האדמה ומפעליה העתידיים של הקרןבמשרד זה . תנהל קרן קימת את רכישות הקרקע

ן בלשכה הראשית ובמשרד לראשי הקר. שמימנה את רוב תקציבו של המשרד הארצישראלי

                                                 
 .172' עמ', כרך ו, אנציקלופדיה עברית: בתוך, "הכשרת קרקע). "1970. (ד, ויעלון, .מ, קפלן 5
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אלא יש צורך מיידי גם להכשיר ולעבד את הקרקע , הארצישראלי התברר במהרה שלא די לרכוש אדמות

על אף .  החשש מהפקעת הקרקעות בשל אי עיבודן במשך שלוש שנים –כדי להימנע מסכנת המחלול 

 בספרי הטאבו ת לא רק היה עכשיו ברור שהגאולה נעשי –העובדה שהקרן נוסדה כדי לגאול אדמות 

כך הייתה הקרן פעילה בתהליך . בנטיעה ובהתיישבות, אלא בסיקול ובחריש, ובאמצעות העברת הקושאן

 עד להתארגנותן של קבוצות מתיישבים וגיבושן של  –עיבודה והכשרתה , ארוך של רכישת הקרקע

  . צורות התיישבות חדשות ומקוריות

ל יכלה לכוון את מאמציה להמשך רכישת הקרקעות " היסוד והקק נוסדה בועידת לונדון קרן1920בשנת 

. מרבית הקרקע שנרכשה בשנות העשרים הייתה בעמקים מישוריים. י הכשרת הקרקע"והשבחתן ע

בדומה לנוף , המתיישבים היהודים שהיו ברובם יוצאי מזרח אירופה העדיפו בתחילה קרקעות מישוריות

בגלל ,  אדמות אלה בארץ ישראל נחשבו בעייתיות להתיישבות.החקלאי אותו הכירו בארץ ממנה באו

בשנות העשרים ביקשו המוסדות . ולכן נמכרו למתיישבים במחירים נמוכים יחסית, הביצות שנוצרו בהן

בניגוד . פתרון למתיישבים רבים ככל האפשר אשר יהוו, המיישבים לרכוש שטחי קרקע נרחבים במיוחד

היה שטח האדמה שהוצע למכירה בהר קטן בדרך , אחת  מהן היו בבעלותששטחים גדולים, לאדמות העמק

התעניינותה של -מצב זה השפיע השפעה נחרצת על אי. מבוססת ולא הספיק לייסוד נקודה יישובית, כלל

  .הקיימת באזור ההר-הקרן

שהוכחו ישראל -רצוי להתרכז ביישוב אזורי ארץ כי בשלב זהסבר , י"מנהל המשרד הא, רופיןדר ארתור 

ולפיכך אין , וחולות עוד זמן ידוע לא יהיו כשרים לעבודה תרבותית הרים חשופים. . . 'ואילו , כפוריים

שעליה להיאבק  ,ההתיישבות שלנו':  מצויה עוד הבהרה 1925-בחוברת שכתב רופין ב' בחשבון להביאם

הטובה ביותר הנמצאת  שעליה לנצל קודם כל את האדמה, יש לה עניין צודק, כך הרבה מכשולים-בכל

לעומת מיעוט ההישגים , באזורי המישור והשפלה ניסיון יישובי מוצלח שהצטבר' במקום הטוב ביותר

 6.של עמדה זו השפיע בלא ספק על עיצובה, החקלאיים בהר

, באזור קריית ענבים נבנו מדרגות אבן. עם זאת נעשו במקביל גם ניסיונות ראשונים בחקלאות הררית

. עקיבא אטינגר, ל"הנחה את המתיישבים בתהליכים אלה איש קק. ניטעו כרמים ומטעי פרישעל חלקן 

בשנות השלושים נוספו יישובים הרריים בגליל העליון וביהודה והעמיקה ההתמחות בהכשרת קרקע 

תהליכים אלה אפשרו להפוך . בגליל היה צורך גם בבירוא חורש צפוף עם עצים עמוקי שורש. הררית

אין ':  כתב שוב ארתור רופין1935בשנת . לכרמים ומטעים" בלתי מתאימים לעיבוד"וגדרו כשטחים שה

אולם הוא , כספים ענבים ועטרות עלה לנו בהרבה-הניסיון בקרית. להזניח גם את ההתיישבות ההררית

ההתיישבות על אותם  וכעת יש לשאוף להגדלת הרכוש הקרקעי באזורים אלה ולהגביר את. הצליח

 .'ת שהתחלנו בהםהיסודו

                                                 
גוש עציון מראשיתו ועד : בתוך" דר ארתור רופין וההתיישבות באזור ההר). "1986(, .מ, שילה 6

   .הוצאת יד בן צבי, )מרדכי נאור: עורך(, פרשיות נבחרות וחומר עזר, סיכומים, מקורות: ח"תש
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 – שנים הראשונות הוכשרו כ 15 –ב : עם הקמת המדינה הורחב היקף הכשרות הקרקע במהירות

הצרכים גדלו כמובן עם העלייה ההמונית .  דונם שהוכשרו לפני הקמתה45,000לעומת ,  דונם375,000

גדולים נעשו ") משרשים("דחפורים ורוטרים : גם הטכנולוגיה השתפרה. והקמת מאות יישובים חדשים

 –הידע בתחום זה הלך ונצבר ולרשות המבצע עמד כוח אדם זמין וזול יחסית . זמינים יותר לעבודות אלה

  .העולים החדשים שיושבו באזורי ההר

  

הקרקעות בהן החזיקה עברו לניהולו של גוף : ל"תהליך זה הביא גם לשינוי בהגדרת תפקידיה של קק

השותפה במועצת , ימתיקהקרן ה כולל –אבל כל אחד מהשותפים בו , אלמינהל מקרקעי ישר, מינהלי חדש

 אישרה 1960ביולי .  ממשיך להיות הבעלים של אדמותיו–מקרקעי ישראל ומייצגת בו את העם היהודי 

מת לבין מדינת יקיהקרן ההכנסת את החוק המסדיר את ענייני הקרקע במדינה ואת מערכת היחסים בין 

ימת יקהקרן הנחתמה אמנה בין מדינת ישראל לבין , 1961בנובמבר , נה אחר כךומעט יותר מש, ישראל

קיבלה מדינת ישראל , ר יוסף וייץ הועמד בראשו"שד, עם הקמתו של המינהל. לישראל על הקמת המינהל

 שאושר עם –) 23כה , ויקרא(והארץ לא תימכר לצמיתות  "–ימת יקהקרן האת העיקרון החשוב של 

והן לא , הן אדמות הלאום, לא רק אדמותיה של הקרן, ולפיו האדמות כולן, קודם לכן שנה 60ייסודה 

 הכשרת קרקע מוסמך לביצועי המדינה כגוף "קיימת נקבעה עהקרן ה. יימכרו אלא יימסרו רק בחכירה

  . ופיתוחה

ידיה של ב. הכנת תשתית וייעור, סיקול, תיעול,  ניקוז–הכשרת הקרקע : ל היו"המשימות בהן התרכזה קק

  . הקרן הופקדה פיתוחן של הקרקעות הטעונות פיתוח בישראל

במקביל להקמת , בהמשך שנות הששים הוחל בביצוע תוכנית להכשרות קרקע נרחבות במרום הגליל

 דונם 70,000-ד נועדה להכשיר כ"שהוכרזה בערב ראש השנה תשכ, תוכנית זו. היישובים בגבול לבנון

היא בוצעה בשיתוף המגבית המאוחדת שמימנה את עבודת . ון והתחתוןהעלי, לחקלאות ברחבי הגליל

  .מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית ומשרד השיכון

  

. מאזור לאזור ומיישוב ליישוב, המקורות הכספיים לביצוע הכשרת הקרקע היו שונים מתקופה לתקופה

י העם היהודי "ה שהכסף שנאסף עזאת מתוך תפיס. ל מימנה באופן מלא הכשרות קרקע"בשלב ראשון קק

הכשרתן לפיתוח חקלאי ובמידת , רכישת האדמות: משמש לגאולת הקרקע שמתבצעת בכמה שלבים

ניתן כך גם לגבות דמי . הכשרת הקרקע מגדילה את הערך היצרני והכלכלי של האדמה. הצורך גם שיקום

בסוד המקיף הביא גם לחוסר יעילות הס. המהווים מקור להשקעות נוספות בתחום זה, חכירה גבוהים יותר

חלקים של השטחים שעומדים נטושים היום הוכשרו . ולכך שלעתים בוצעו הכשרות ללא צורך אמיתי

 1967בשנת ,  בפעם הראשונה1953כך לדוגמה חלקה מצפון לבר גיורא הוכשרה בשנת . פעמיים ושלוש

  .7 בפעם השלישית1982בפעם השנייה ובשנת 

  
  

                                                 
 .מרחב מרכז, ל"ארכיון קק, מפת הכשרת קרקע של אזור מושב בר גיורא: מקור 7
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ל הצטמצמו ונדרשה במרבית המקרים השתתפות כספית של הסוכנות "נים תקציבי קק משנות השמוהחל

ל "קק, שלא היו כבר בטיפול הסוכנות, לקיבוצים ותיקים. משרד החקלאות ולעתים גם היישוב, היהודית

כך שהסבסוד , ל גבוהות יותר"י קק"עם זאת עלויות ביצוע ההכשרה ע. מימנה רק מחצית ממחיר ההכשרה

  . ומשלב מסוים בחרו חלק מהיישובים לבצע את ההכשרה באמצעות קבלנים פרטיים,  כדאילא תמיד

המנגנון שעסק בתחום זה היה מורכב . הכשרות קרקע נעשו בהכוונת אנשי המקצוע של הסוכנות היהודית

 לעתים היה אותו מנהל לחבל הסוכנותי ולמחוז –שהיה מקורב למנגנון הסוכנותי , גם מאנשי החקלאות

למעט מקרים יוצאי , ל הכשרות קרקע עבור המגזר היהודי בלבד"ככלל ביצעה קק. ל משרד החקלאותש

במקרים אלה שולבה הכשרת . ל שותפה בחלקות מסוימות עם בעלי קרקע ערביים"דופן בהם הייתה קק

במטרה להשביח את ערך הקרקע ולהגיע לבעלות מלאה של , קרקע בתהליכים של איחוד וחלוקה מחדש

חלקות אלה נועדו בדרך כלל לשמש בעסקות חליפין מול קרקעות . לפחות על חלק מהחלקה, ל"קק

  . בעיקר בגליל, מבוקשות להתיישבות יהודית

  

. סימון בעלויות וצרכי היישוב, בדרך כלל ההחלטה על הכשרה חדשה התקבלה על סמך סקר קרקע

ו מקרים שבהם היו סטיות מגבולות השטח אם כי הי, ההתייחסות לסקר הקרקע הייתה בדרך כלל עניינית

בדרך כלל (תוכנית הכשרת הקרקע עברה שיפוט במשרד החקלאות האזורי . שהוגדר כמתאים להכשרה

  ). בתוכניותומקצועי ללא דיון פרטני 

  

אגף הייעור היה בדרך כלל חלש . ל"אגף הכשרת קרקע היה לאורך שנים האגף הגדול והדומיננטי בקק

הכשרת קרקע חקלאית קבלה בדרך כלל עדיפות על פעולות ייעור או . ת ההחלטותיותר במערך קבל

. עד סוף שנות השמונים הוא היה אגף הכשרות קרקע פטור מהוצאת היתרי כריתה. שמירת החורש הטבעי

  . גם לאחר מכן לא הייתה הקפדה מלאה על הוצאת רשיונות כריתה בשטחים בהם התבצעה הכשרה

לרשות שמורות הטבע לא היה . ממשי של גופים אחרים על ביצוע ההכשרות בשטחבעבר לא היה פיקוח 

עתיקות וקווי , ההכשרה התחשבה רק בתופעות ייחודיות של ערכי טבע. כמעט קשר לפעולות ההכשרה

, עם זאת לפחות בגליל העליון מקובל היה להשאיר בשטח את ערימות האבן. תשתית שהיה חשש שייפגעו

שפני סלע לדוגמה משתמשים בערימות אלה .חות לחלק מהמערכות הטבעיות להתקייםתהליך המאפשר לפ

  . כמחסה ומקום מקלט

  

התחזק ) 1981-1989(ל "מינהל פיתוח הקרקע בקק -ק "מפבתקופה שבה התמנה חיים צבן למנהל 

באותה תקופה נערך סקר שטחים מוברים והתגלה . השיקול המקצועי בהחלטות על הכשרת קרקע חדשה

$ 400 - השקעה בהכשרת קרקע נקבע רף מרבי של.  דונם שטחים שאינם מעובדים17,000 –יש כ ש

במקביל ישנה התייחסות משמעותית יותר . ק"הכשרה יקרה יותר נדרשה לאישור של מנהל מפ. לדונם

כך שנוצרה התחשבות גדולה יותר ביער , ל הלך והתחזק"הקשר עם אגף הייעור בקק. לערכי נוף וסביבה

  .ד של רשות שמורות הטבע"בהמשך הועברו תוכניות ההכשרה גם לחוו. עצי חורש קיימיםו
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הכשרות קרקע חקלאית

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000

19
56

19
60

19
64

19
68

19
72

19
76

19
80

19
84

שנה

רה
ש
הכ

ם 
דונ

סה"כ
האגף 
חבל ההר
- ירושלים
חבל גליל
- גליל

באמצע שנות השמונים הצטמצם הביקוש לקרקעות חקלאיות והדגש באגף הכשרת הקרקע עבר לבניית 

הכשרת קרקע חקלאית נדחקה הצידה גם בגלל העובדה שהעבודה במאגרים נחשבה למתוחכמת . מאגרים

בנוסף החל האגף לעסוק גם ביצירת .  ולכן זכתה ליוקרה רבה יותר מפעולות הכשרה,ומורכבת יותר

בשנים האחרונות עוסק האגף גם . בעיקר ביישובי הגליל, שמשקלה התחזק, תשתית לפעילות תיירותית

  .בפעולות הקשורות בניקוז ושיקום נחלים

  

שבו , ות מיוחדים כמו פינוי סיניפעולות הכשרת הקרקע התבצעו בהיקף משמעותי בעיקר בעקבות מאורע

אזורים נוספים בהם נמשכה פעילות זו היו . במיוחד בפתחת רפיח, הייתה פעילות חקלאית רחבת היקף

  . רמת הגולן והערבה

  

  :להלן מספר נתונים המראים על מגמות בהיקפי הכשרת הקרקע

  : 1986 - 1956בשנים , ל"קק, י אגף הכשרות קרקע ופיתוחן"הכרת קרקע חקלאית ע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

). 1979(ואחרי פינוי סיני ) 1967(ניתן לראות עליה בסך היקפי ההכשרות אחרי מלחמת ששת הימים 

  . בשטחי ההר בגליל ובהרי ירושלים ישנה מגמת ירידה בהכשרות הקרקע
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  : החל מאמצע שנות השמונים ניכרת ירידה חדה בהיקף ההכשרות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 לדוגמה בוצעו בעיקר 2003בשנת . ל הצטמצם עוד"י קק"האחרונות היקף הכשרות הקרקע עבשנים 

  . במקומות שונים בארץ, הכשרות לצרכי הקמת מבנים לגידול בעלי חיים

  ל ומשמעותו"שינוי ארגוני בקק

 -מ. ל החליטה כאסטרטגיה להתמקד בנושא הייעור ולצמצם את פעילותה בנושא הכשרת קרקע"קק

הדומיננטיות של אגף הייעור . חדו יחידות הייעור ויחידות הכשרת הקרקע במרחבים משותפים או1999

 2001בתחילת שנת . ל שוב אינה זרז להכשרות קרקע חדשות" קק.ומטרותיו לאחר האיחוד היא ניכרת

יצא נוהל חדש לביצוע הכשרות קרקע שבו מודגש הצורך בבירור הרקע הסביבתי של האזור המיועד 

ולמידת ההתאמה , ד של המרחב בהתייחס למידת הפגיעה בערכי טבע ונוטף"נדרשת גם חוו. הלהכשר

  .228א "לתמ

, להוסיף שיקולים נופיים בתכנון פעולות תשתית, שזכו רק להצלחה חלקית, במקביל ישנם ניסיונות

כללת ל כמבצעת לחצה לה"מקרה נוסף בו קק. שיש בהם גם פוטנציאל תיירותי, במיוחד מאגרי מים

  .ל מלבנון"ת צהגתשומה נופית בתכנון הייה בבניית הדרכים העוקפות לאחר נסי

ל בכלל ואגף הייעור בפרט בא לידי ביטוי בעיקר בהכשרה "חיזוק השיקולים הסביבתיים בפעילות קק

ל צריכה לפעול לפי תוכניות סטטוטוריות "התחזקה ההכרה שקק. ועיצוב הידע המקצועי בקרב העובדים
                                                 

  .20.2.2001, )3( עדכון –נוהל הכשרות חקלאיות , אגף מפעלי הפיתוח, ל"קק 8
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הוקמה בדירקטוריון . ברמת הארגון החל תהליך פנימי שתומך בהפנמת שיקולי קיימות בפיתוח. תמאושרו

  . פעיל סביבתי ותיק, אלון טל'  דרתהקרן ועדת משנה בנושא זה בראשו

  

  ניתוח מגמות בחקלאות

שינויים במדיניות הכלכלית הממשלתית והמשבר הכלכלי החריף שאירע , תמורות בחברה הישראלית

  .שינוי על הליכי הייצור החקלאי וגרמו להאצת תהליכי  הםהשפיעו גם,  בישראל80 - שנות הבאמצע

  

  :התמורות העיקריות שחלו הן

וביטול הדרגתי של , בהגנות ובתמיכות הממשלתיות הייחודיות בענפי חקלאות רבים, צמצום בתכנון •

  . מרבית מכסות הייצור

וחתימה על הסכמי השלום עם ירדן )  W.T.O(כתוצאה מהצטרפות ישראל להסכם הסחר העולמי  •

ההגנה האדמיניסטרטיבית  על  הייצור המקומי והיצוא החקלאי מפני יבוא , ועם הרשות הפלשתינאית

  .כן הונהגה ליברליזציה חלקית ביצוא. הומרה במכסי יבוא

 או, משקים מתמחים. באופן הדרגתי, מספרם של המועסקים בחקלאות הולך ומצטמצם בעקביות •

כאלה שלהם יתרונות כלכליים לגודל המעסיקים כוח עבודה שכיר זמני הולכים ותופסים את מקומם 

שהתבססו לאורך שנים על עיקרון העבודה העצמית והמשק , של המשקים הקטנים וההומוגניים

  .המעורב

התגברות קשיי הפרנסה מהעיסוק בחקלאות הביאו רבים למצוא פרנסתם באורח מלא או חלקי  •

בנוסף לכך חל תהליך מואץ של פיתוח תעסוקה . ים העירוניים הסמוכים לישובים החקלאייםבמרכז

. תיירות ומתן שירותים מגוונים, מלאכה: בתחומים הבאים, חליפית בכפר לחקלאות המשק המשפחתי

  . תופעה זו ידועה גם בארצות מפותחות אחרות

שלהם השפעה , חין ובמים שולייםמעבר הדרגתי ממושך משימוש במים שפירים לשימוש במי קול •

  .ארוכת טווח על אזורי החקלאות ומפת הגידולים

, במשק המשפחתי בוטלה הערבות ההדדית ובמקום המערכות הארגוניות האזוריות והארגון המקומי •

  .בעיקר על בסיס ענפי, פונים היצרנים לפעילות פרטנית ולהתארגנות מרצון

צת מקרקעי ישראל על הסדרי פיצויים וכן הסדרי חובות מדיניות קרקעית המבוטאת בהחלטות מוע •

הביאו לעליית מחירי קרקע חקלאית ובהמשך לתהליכי כרסום מסיביים , שכרוכים בהסדרי מקרקעין

ערכה הכלכלי של . תעשיה ותשתיות, שיעודן שונה משימוש חקלאי למגורים, בקרקעות חקלאיות

ני באזורי הביקוש במרכז "ביחס לערכה הנדלקטן משמעותית , כנובע מהייצור החקלאי, הקרקע

  :  השפעה עלאלהלתהליכים . הארץ

o תדירות ועוצמת העיבוד החקלאי.  

o השקעות בענפי החקלאות השונים.  



 20

o כניסת גורמים ספקולנטים לעסקאות עתידיות על קרקע חקלאית.  

בהתאם , הכפרים החקלאיים המתוכננים יושבים על מקרקעי ישראל וזכאים לחוזי חכירה לדורות •

בייחוד (לרוב היישובים כיום , בפועל. למספר החלטת מועצת מקרקעי ישראל שעסקו בנושא זה

  .מוחכרות משבצות הישובים בחוזים מתחדשים לשלוש שנים במעמד של בר רשות) מושבים

הברת קרקעות והשבת קרקעות : נתונים כמותיים לגבי שינויים בהיקף הקרקע החקלאית המעובדת

  וד החקלאילמעגל העיב

אחד הגורמים שאמור להשפיע על היקף הקרקעות להכשרה הוא היקף הקרקעות שעיבודן הופסק מסיבות 

הערכה . זאת מתוך הנחה שהן חלק מהיצע האדמות שעומד לצורכי פיתוח החקלאות בעתיד. שונות

מובאות אולם בפרק זה , מספרית מדויקת של היקף הקרקעות המוברות היא מחוץ לגדר של עבודה זו

חשוב להדגיש .  הגליל והרי ירושלים–בצד פירוט של נתונים חלקיים באזורי המחקר , הערכות כלליות

שלפיהם נאסף " אזורים האקולוגיים"עבודה זו לבין השאין חפיפה מלאה בין אזורי המחקר כפי שהוגדרו ב

  . שהם כוללים שטחים נרחבים יותר, המידע במשרד החקלאות

  

 דונם 700,000 –גיע לכ ההיקף הקרקעות הלא מעובדות , 2002 משנת ד החקלאותעל פי נתוני משר

משרד החקלאות יחד עם מינהל מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה פועלים בכמה מישורים  .מידי שנה

  : בשל מספר סיבות מרכזיות, לצמצום היקף הקרקעות המוברות

  .ניגוד לתנאי חוזה החכירהשמירת קרקע בידי החוכר ומניעת שימוש בקרקע חקלאית ב •

  .שליטה ובקרה על השימוש באמצעי ייצור לצרכי תכנון חקלאי •

 קיים חשש שמזיקים שמקורם בשדות מוברים –) הגנת הצומח(שמירה על גידולים מפני מחלות  •

  .יחדרו לשדות מעובדים

  

טרה במ, )סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים( נחקק חוק ההתיישבות החקלאית 1967בשנת 

לא יחכירו ולא יעבירו , שחקלאים המחזיקים בקרקע לאומית או ממשלתית ובמכסת מים בהתאמה

  .ביצועו הופקד בידי משרד החקלאות. זכויותיהם בקרקע ומים לאחרים

החוק קובע כי המחזיק או הזכאי להחזיק בקרקע ממקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק יסוד מקרקעי 

לא ינהג בקרקע שימוש חורג אלא על פי היתר בכתב , רה או על פי רשותבין אם על פי הסכם חכי, ישראל

 כיום ממלאת תפקיד זה -רשות מוסמכת (מאת שר החקלאות או מאת מי שהשר הסמיכו לכך ברשומות 

  ).  המרכזת את ועדת קרקעותהחקלאותבשמת גלין מהרשות לתכנון במשרד 

יהיה , תן על ידי מי ששר החקלאות הסמיכו כאמורהחוק מציין כי במידה וסירוב להתיר שימוש חורג ני

החוק מאפשר במקרים של עבירה . המחזיק בקרקע רשאי לבקש עיון מחדש בבקשתו על ידי השר עצמו

  .על הוראותיו הפקעת הזכות לקרקע על ידי חוכר
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 ,למשתלה, לגידול פרחים, קרקע שנועדה לשמש לייצור תוצרת חקלאית"החוק מגדיר קרקע חקלאית כ

  ".או להחזקת ציוד חקלאי או מלאי חקלאי, לגידול בעלי חיים או להחזקתם או למרעה להם

  

  :התוספת הראשונה לחוק מגדירה שימוש חורג בקרקע חקלאית כאחת מהפעולות הבאות

ואולם עיבוד ; או שעבוד הזכות, העברה או הקנייה של כל זכות שיש למחזיק בקרקע או בחלק ממנה. 1

כירים או על ידי מי שקיבל על עצמו את העיבוד בקבלנות ועל חשבון המחזיק לא יראו הקרקע על ידי ש

  .כשימוש חורג

מלבד אם השותפות היא בין תושבי אותו ישוב והשותפים עובדים , יצירת שותפות בקרקע או ביבול. 2

  .במידה שווה

  .הקניית זכות אריסות בקרקע או ביבול. 3

  .הזנחת עיבוד קרקע חקלאית. 4

, )ערובה(למעט שעבוד שנעשה על פי הוראות פקודת המלוות לזמנים קצרים על יבול , שעבוד היבול. 5

  .או שעבוד שתנאיו מנעו מהנושה את הטיפול ביבול, 1935

  .הקניית זכות מגורים. 6

  

והוא מיושם בשטח , למעשה חוק ההתיישבות החקלאית מהווה אמצעי מרכזי באכיפת חובת עיבוד הקרקע

ת עבודת הפיקוח של מינהל מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה כאשר עמדת משרד החקלאות באמצעו

  .ומינהל מקרקעי ישראל היא שיש לעודד עד כמה שניתן עיבוד חקלאי

  

, למינהל מקרקעי ישראל ולסיירת הירוקה נוהל משותף לטיפול במקרים של הזנחת עיבוד קרקע חקלאית

  .לרבות על ידי החכרת משנה, חקלאיתהפרה בשימוש בקרקע המוחכרת למטרה 

  

  תהליך השבת קרקע לעיבוד חקלאי

הסיירת הירוקה מאתרת את הקרקעות המוברות ומנהלת משא ומתן עם החוכר לשם השבתן לעיבוד 

  . חקלאי

, בלוח זמנים שיקבע, במקרים בהם מתברר כי הוזנח עיבוד קרקע יידרש החוכר לחזור ולעבד את השטח

  .מטעים, שלחין, בעל: ד בזמן הקרוב ביותר בהתאם לסוג הגידול כגוןבמטרה שהשטח יעוב

  : בתהליך זה מוצעים פתרונות לעיבוד חקלאי כגון

  . סיוע תקציבי לנטיעות- 

  . שותפות של ישובים לשם עיבוד קרקעות- 

  .'אגודות פלחה וכד, חוכרים לבין ארגונים אזוריים/ שותפויות בקרקע בין חקלאים- 

משרד החקלאות ומינהל מקרקעי ישראל גם את הועדות החקלאיות , ים הסיירת הירוקהלעיתים משתפ

  .במועצות האזוריות בתהליך השבת הקרקע לעיבוד
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ארצי - שטח קרקע חקלאית שלא עובדה (באלפי דונם)
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 ניתן להוציא צו לעקירת 1956י חוק הגנת הצומח "עפ, בכדי לצמצם פגעי מזיקים באזורים חקלאיים

נת הצומח במשרד החקלאות מקבלים דיווח השירותים להג, אלהגם במקרים . גידולים בקרקעות שהוזנחו

  . מגורמים שונים על קרקעות מוברות

י הסיירת הירוקה אשר מוציאה בכתב פניה לחקלאי על מנת "איתור השטח נעשה בפועל ע, בדרך כלל

מוציאים צו עקירה ומבצעים , במידה והחקלאי לא מבצע את העקירה בעצמו. שיעקור את השטח בעצמו

בחלק מהמקרים החוכרים נוטעים במקומם . ת קבלנים ולבסוף מחייבים את החקלאיאת העקירה באמצעו

  .מטעים צעירים

  נתוני קרקעות מוברות

  : לנושא זה יש שני מקורות מידע השונים בהגדרותיהם ובמקור הנתונים

  . י הרשות לתכנון במשרד החקלאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"נתונים סטטיסטיים שנאספים ע .1

  ).הסיירת הירוקה( היחידה לפיקוח על שטחים פתוחים נתוני .2

ברמה יש חשיבות לבחון את היקף הקרקע החקלאית שלא עובדה , ככל שהנתונים הקיימים מאפשרים

" אזורים אקולוגיים ".אזור הרי ירושלים ואזור מרום הגליל: ארצית וכן בשני אזורים הרלוונטיים למחקר

. שהוגדרו כחקרי מקרה בעבודה זו המחקר ימשטחן משמעותי באופאלה של משרד החקלאות גדולים 

  .  לדוגמה כולל גם שטחים נרחבים בשפלת יהודה "אזור אקולוגי הרי ירושלים"

  

  נתונים סטטיסטיים

ס לכלל "מקור הנתונים הוא שאלונים אשר נהוג להפיצם אחת לשנה על ידי הרשות לתכנון והלמ

כולל , בסקר ניתנים נתונים שונים). ישובים ערביים, מושבות(ם המתוכננים ואחרי, היישובים החקלאיים

כולל שטחי עזר (השטח הלא מעובד הינו מספר המתקבל מהפחתת סך השטחים המעובדים . שטחי גידול

  : מהשטח המוחזק על ידי הישוב) כמו דרכי גישה
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אזור אקולוגי הרי ירושלים - שטח קרקע חקלאית (מטעים) שלא עובדה (בדונם)
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אזור אקולוגי הרי ירושלים - שטח קרקע חקלאית שלא עובדה (באלפי דונם)
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,  דונם700,000 – עומד על כ כי ברמה הארצית שטח הקרקע החקלאית שלא עובדהניתן לראות בגרף 

  .באורח די יציב לאורך השנים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

של  "אזור אקולוגי הרי ירושלים" כי בהיקף הקרקע החקלאית שלא עובדה ב הקודםניתן לראות בגרף

יציבות לאורך שנות התשעים ומגמת עלייה , קיימת מגמת ירידה בתחילת שנות התשעיםמשרד החקלאות 

  .חרונותבארבע השנים הא

 עד "אזור אקולוגי הרי ירושלים"ניתן לראות כי בהיקף המטעים שלא עובדו ב הבא בגרף, לעומת זאת

  . לאחר מכן עלייה מתונהמגמת ירידה וניכרת לאמצע שנות התשעים 
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מרום הגליל - שטח קרקע חקלאית (מטעים) שלא עובדה (בדונם)
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מרום הגליל - שטח קרקע חקלאית שלא עובדה (באלפי דונם)
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 קיימת "אזור אקולוגי מרום הגליל" כי בהיקף הקרקע החקלאית שלא עובדה בהבאניתן לראות בגרף 

 מגמת עליה ולאחר מכן מתחילה מגמת ירידה שמתייצבת בשנים 1997 עד לשנת :ודתיות רבה יותרתנ

 .האחרונות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :מגמת עלייה מתונה לאורך השניםניכרת  "אזור אקולוגי מרום הגליל"בהיקף המטעים שלא עובדו ב
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  )רוקההסיירת הי(נתוני היחידה לפיקוח על שטחים פתוחים 

בהתאם לחוק " שטח מובר"שטח מוגדר כ. מקור הנתונים הוא בדיקת השטח על ידי פקחי הסיירת הירוקה

עיבוד לצורך כך יכול להיות גם עיבוד .  שנים רצופות3ההתיישבות באם לא עבר כל עיבוד שהוא במשך 

 דונם ולכן נכללות 10 –הבדיקה נעשית בחלקות הגדולות מ ). חריש ללא זריעה(בסיסי כגון פילוח קרקע 

יש שטחים נוספים אשר אינם מעובדים שנה או שנתיים הידועים ורשומים בסיירת . גדולות' רק חלקות א

חשיבות הצגת נתונים .  שנים ברצף3ח הסיירת בשל תנאי אי עיבוד במשך "אך לא נכללים בדו, הירוקה

  . היא בפירוט לישוביםאלה

 שהוציאה הסיירת הירוקה משקף את היקף הברת קרקע 1999/2000ח קרקעות מוברות לשנים "דו

  . 2000חקלאית לדצמבר 

  

  

  1999/2000 היקף קרקע מוברת שלא חזרה  לעיבוד בשנים -הרי ירושלים אזור אקולוגי : 1טבלה 

  )בדונם(היקף קרקע   שם ישוב

  368   שדות מיכה

  100   תירוש

  468  כ"סה

  

  1999/2000יקף קרקע מוברת שחזרה  לעיבוד בשנים  ה-הרי ירושלים אזור אקולוגי : 2טבלה 

  )בדונם(היקף קרקע   שם ישוב

  300  גבעת יערים 

  100   גבעת ישעיהו 

  100  זכריה 

   400   כסלון 

  180   ר "מבוא בית

   400   מטע 

   300   נווה אילן 

   500   נס הרים 

  2280  כ"סה
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  1999/2000  לעיבוד בשנים  חזרהשלא היקף קרקע מוברת -מרום הגליל : 3טבלה 

  )בדונם(היקף קרקע   שם ישוב

  100   אביבים 

  20   דישון 

  565  כפר שמאי 

  500  שפר 

  201   אמירים 

  378   חזון 

  250   כלנית 

  120  מרגליות 

 246 שזור 

  2380  כ"סה

  

  1999/2000 היקף קרקע מוברת שחזרה  לעיבוד בשנים -מרום הגליל : 4טבלה 

  )בדונם(קף קרקע  הי  שם ישוב

  150   כרם בן זמרה 

  500  מירון 

  650  כ"סה

  

 דונם אשר רובם הגדול 2700 – היו באזור הרי ירושלים כ 1999/2000ניתן לראות כי בשנים , לסיכום

 –באזור מרום הגליל מתוך כ , לעומת זאת.  בשל התערבות הסיירת הירוקה2000חזר לעיבוד עד דצמבר 

 דונם בשל התערבות הסיירת 650 – רק כ 2000חזרו לעיבוד עד דצמבר , ו דונם שלא עובד3000

  .הירוקה
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 שהוציאה הסיירת הירוקה המשקף את 2002ח קרקעות מוברות לשנת "דוגמה נוספת יכול לשמש דו

  . 2002היקף הברת קרקע חקלאית לדצמבר 

  

  2002 היקף קרקע מוברת שלא חזרה  לעיבוד בשנת -הרי ירושלים : 5טבלה 

  )בדונם(היקף קרקע   שם ישוב

  385  אבן ספיר

  275  אורה 

  106  בית מאיר 

  565  בר גיורא

   267  גפן 

  220  ישעי 

   19   לוזית 

  900   ר "מבוא בית

  57   מסילת ציון 

  66   נחושה 

  105   עגור 

  469   עמינדב 

  406   רוגלית 

  646   שדות מיכה 

   19   לוזית 

  4505  כ"סה

  

  2002 היקף קרקע מוברת שחזרה  חלקית לעיבוד בשנת -רי ירושלים ה: 6טבלה 

  )בדונם(היקף קרקע   שם ישוב

  444  גבעת יערים

  368  גבעת ישעיהו

  297  זכריה

  565  זנוח

  689  נווה אילן

  284  נחם

  2647  כ"סה
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  2002 היקף קרקע מוברת שחזרה לעיבוד בשנת -הרי ירושלים : 7טבלה 

  )בדונם(היקף קרקע   שם ישוב

   1285  אביעזר

  523  בית נקופה

  300  בקוע

  619  כסלון

  70  כפר אוריה  

  353  מטע

  475  נס הרים

  299  צפרירים

  100  קריית ענבים

  317  תירוש

  4341  כ"סה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ו וננטשו בראש נחל מטערשטחים חקלאיים שהוכש



 29

  2002לעיבוד בשנת  היקף קרקע מוברת שלא חזרה -מרום הגליל : 8טבלה 

  ) בדונם(היקף קרקע   שם ישוב

  100   אביבים

  201   אמירים 

  20  דובב

  72  דלתון

  80  חזון

  12  כחל

  250  כלנית

  250  מרגליות

  60  עלמה 

  100 שזור 
  30  שפר

  1175  כ"סה

  

  2002 היקף קרקע מוברת שחזרה  לעיבוד בשנת -מרום הגליל : 9טבלה 

   2002ת שחזרה לעיבוד בשנת היקף קרקע מובר  שם ישוב

  ) בדונם(

  240   דישון 

  350  חזון

  565  כפר שמאי

  190  עלמה

  100  שזור

  1145  כ"סה

  

 היה באזור הרי ירושלים היקף גדול יותר של קרקע מוברת  אשר 2002ניתן לראות כי בשנת , לסיכום

 דונם נשארו מוברים באזור 4500 –אך לא ניתן להתעלם מכך שכ , ברובה חזרה לעיבוד או לעיבוד חלקי

 כ 2000חזרו לעיבוד עד דצמבר ,  דונם שלא עובדו2300 –באזור מרום הגליל מתוך כ , לעומת זאת. זה

   . דונם בשל התערבות הסיירת הירוקה1150 –

חלק . והשינויים לאורך השנים הוא מחוץ לגדרה של עבודה זוסיכום כולל של היקף הקרקעות המוברות 

. גם באזורים הרריים, ם ציינו שבשנים האחרונות חל צמצום בהיקף הקרקע שאינה מעובדתמהמרואייני

גם בגליל , ברור שגם עתה עומדים שטחים נרחבים שאינם מעובדים בשני אזורי המחקר, עם זאת

  .וגם בהרי ירושלים
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  סיכום הנתונים לאזורי המחקר

חקר אותרו שני אזורים הרריים בעלי לצורך בדיקה מעמיקה יותר של נתונים הקשורים לשאלות המ

  :מאפיינים שונים

גבול לבנון , נחל פקיעין במערב,  הגוש ההררי שבין הר הארי והר כפיר בדרום–אזור מרום הגליל   .א

באזור זה ישנן גם קרקעות פרטיות וגם קרקעות מדינה . מורדות הר מירון ונחל צבעון במזרח, בצפון

י "נמצאים בתוכו שטחים המנוהלים ע. מושבים וכפרי מיעוטים, קיבוצים: ומגוון גדול של יישובים

  .  דונם147,000-גודל השטח כ . ל"ג וקק"רט, י"ממ

 הגוש ההררי מהגבול המערבי של ירושלים ופרבריה עד קו התחתון של –אזור הרי ירושלים   .ב

הקו "לפי הגבול הדרומי והצפוני של אזור זה נקבע . המצלעות המערביות היורדות לשפלת יהודה

מעין כסלון דרך הר אדר להר : שלוחת קובי ושלוחת סנסן ובצפון, נחל רפאים:  בדרום–" הירוק

. בו מצויות גם מרבית הקרקעות הפרטיות, באזור זה מרוכזים כפרי המיעוטים באזור אחד. עוזרר

 .  דונם173,700- גודל השטח כ.ל"ג וקק"רט, י"שאר השטח נמצא בניהול ממ

   

 יים החקלאםשטחיהשכבת . שטחים נתונים בדונמים.  נתונים שנאספו במהלך המחקרלהלן ריכוז

 הכשרות קרקע חדשות מוגדרות .9ג הלאומי"גזורה מתוך שכבת תכסית ושימושי קרקע של הממ

באזורים שיש בהם או התפתח בהם צומח טבעי ולא הייתה בהם , 1985ככאלה אם בוצעו אחרי 

  . שכבת בעלויות מתוך קדסטר ארצי.דם לכןפעילות חקלאית עשרות שנים קו

 הרי ירושלים מרום הגלילנתונים
 173,720 147,000 כ שטח המחקר "סה
 16,444 33,500 כ שטח חקלאי "סה
 9.5% 22.8%  שטח חקלאי מכלל השטח%
 4,180 20,038 כ שטח פרטי"סה
 2.4% 13.6%  שטח פרטי מכלל השטח%

   )1985אחרי (הכשרות חקלאיות חדשות 
 385 1,390 כ הכשרות חדשות "סה
 0.2% 0.9%  הכשרות חדשות מכלל שטח המחקר%
 2.3% 4.1%  הכשרות חדשות מכלל השטח החקלאי%

שמורות טבע וגנים : הכשרות חקלאיות חדשות בשטחים מוגנים
    10)22לפי תמא (ויערות ) 35לפי תמא (לאומיים 

 90 121 הכשרות חדשות בשטחי יער
 23.4% 8.7% רות בשטחי יער מתוך כלל ההכשרות החדשות הכש%

 21 270 הכשרות חדשות בשמורות וגנים
 5.5% 19.4%  הכשרות בשמורות וגנים מתוך כלל ההכשרות החדשות%

   הכשרות חקלאיות חדשות בחלוקה לפי בעלות על הקרקע
 32 135 הכשרות חדשות בקרקע פרטית

 8.3% 9.7% שרות החדשות הכשרות בקרקע פרטית מכלל ההכ%
 353 1255 הכשרות חדשות בקרקע מדינה

 91.7% 90.3%  הכשרות בקרקע מדינה מכלל ההכשרות החדשות%

                                                 
ישנם אי .  גפנים– 665,  זיתים– 663,  מטע עצי פרי– 660,  שטח בור– 609,  שטח מעובד– 608נלקחו הקטגוריות  9

 . יתכנו לכן אי דיוקים בחישובים המתבססים על שכבה זו. דיוקים והשכבה אינה משקפת בכל השטחים את המצב בשטח
שאושרה רק , 22א "במיוחד נכונים הדברים לגבי שטחי תמ. חשוב לציין שחלק מההכשרות קדמו לייעוד השטח לשימור 10

 . תקופת הבדיקה בעבודה זו שנים לאחר תחילת 10-כ, 1995בשנת 
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 הרי ירושלים מרום הגלילנתונים
 100.0% 1390 כ"סה

שמורות , 22א "תמ(שטחים פרטיים בתוך שטחים מוגנים סטטוטורית 
 )35טבע וגנים לאומיים בתמא 

  

 66,525 28,862 כ שטחי יער"סה
 38.3% 19.6% ר מכלל אזור המחקר שטחי יע%
 67,690 87,450 כ שטחי גנים ושמורות"סה
 39.0% 59.5%  שטחי גנים ושמורות מכלל אזור המחקר%

 9,124 2,300 שטח חפיפה בין יער ובין גנים ושמורות
 125,091 114,012 גנים ושמורות מכלל השטח,  יער-כ שטחים מוגנים "סה
 72.0% 77.6% ים ושמורות מכלל השטחגנ,  יער- שטחים מוגנים %
 832 165 כ שטחים פרטיים בשטחי יער "סה
 1.3% 0.6%  שטחים פרטיים בשטחי יער%

 330 103 )22תמא (שטחים פרטיים מעובדים בשטחי יער 
 502 62 )22תמא (שטחים פרטיים שאינם מעובדים בשטחי יער 

 6 14650 כ שטחים פרטיים בשמורות וגנים"סה
 0.0% 16.8% חים פרטיים בשמורות וגנים שט%

 0 7,950 שטחים פרטיים מעובדים בשטחי שמורות וגנים
 6 6,700 שטחים פרטיים שאינם מעובדים בשטחי שמורות וגנים
, 22א "תמ(שטחים חקלאיים בתוך שטחים מוגנים סטטוטורית 

     )35שמורות טבע וגנים לאומיים בתמא 
 3,610 3,008  יערכ שטחים חקלאיים בשטחי"סה
 5.4% 10.4% מתוך שטח היערות שטחים חקלאיים %
 3,060 14,237 כ שטחים חקלאיים בשטחי שמורות וגנים"סה
 4.5% 16.3%  שטחים חקלאיים בשמורות וגנים%
  361.0%  יחס הכשרות במרום גליל לעומת הרי ירושלים%
  27.7%  יחס הכשרות בהרי ירושלים לעומת מרום הגליל%
  

בתוכניות חלק ניכר משטחם כלול . שני אזורי המחקר ההררים מאפיינים דומים לעיון בטבלה מגלה שיש

 מאזור המחקר ממרום הגליל 77.6%:  אם כשמורת טבע ואם כיערשמשמרות את ייעודם כשטח פתוח

 במרום 19.6% לעומת 38.3%, בהרי ירושלים רב יותר חלקם של היערות.  מהרי ירושלים72%-ו

 שמורות טבע וגנים 39% לעומת 59.5%בהרי הגליל שמורות הטבע דומיננטיות יותר והן מכסות . גלילה

  . לאומיים בהרי ירושלים

,  דונם20,000-למעלה מ: בצפון היקף השטחים הפרטיים גדול יותר:  שונה במידת מהמבנה הבעלות

, חורפיש, פקיעין, אן'בית גהשטחים הפרטיים מרוכזים סביב הכפרים .  מכלל השטח13.6%שמהווים 

 מכלל השטח 2.4%, בהרי ירושלים השטח הפרטי מצומצם יותר. יש'וג) בשולי אזור המחקר(פסוטה 

שטחים פרטיים נוספים . מעל עין חמד, "נחלת יצחק"עין רפה ו, והוא מרוכז בעיקרו סביב אבו גוש

ע השמורות והגנים הלאומים בהרי בעוד שקרק. בשולי מחצבת הרטוב ובאזור נטף, נמצאים מעל עין כרם

  .  משטחים אלה נמצא בבעלות פרטית16.8%בגליל , ירושלים נמצאת רובה ככולה בבעלות ציבורית

 22.8%,  דונם33,500-השטחים החקלאים מכסים כ.  דומיננטית יותר במרום הגלילהפעילות החקלאית

חשוב לציין שמיפוי . שטח מכלל ה9.5%בהרי ירושלים השטחים החקלאיים מכסים רק . מהשטח

אבל ההבדלים בין שני אזורי המחקר , השטחים החקלאיים עליו מבוססים נתונים אלה אינו מדויק לגמרי

  . בתחום זה הם מובהקים



 32

השטחים החקלאיים :  סטטוטורית נרחבת יותר בגלילהפעילות החקלאית בתוך שטחים מוגניםגם 

בהרי ירושלים היקף .  משטחי היער10.4%-ים ו משטחי השמורות והגנים הלאומי16.3%מהווים 

 משטחי 5.4%- משטחי השמורות והגנים ו4.5%: השטחים המעובדים בשטחים השמורים קטן יותר

  . היערות

  

   ) מפות אזוריות מעבר לדף– 1985 שבוצעו אחרי (הכשרות קרקע חדשות 

יל הפעילות רחבה יותר בתחום אם כי בגל, היקף ההכשרות החקלאיות היה מצומצם יחסית בשני האזורים

 דונם הכשרות 385 דונם לערך לעומת 1390:  מזה בהרי ירושלים3.6זה והיקף ההכשרות גדול פי 

 מהשטח החקלאי 4.1%- מכלל השטח ו0.9%בגליל ההכשרות החדשות מהוות . חדשות בהרי ירושלים

  . מהשטח החקלאי2.3%- מכלל השטח ו0.2%באזור ואילו בהרי ירושלים תופסות ההכשרות רק 

 בעיקר בשטחי העיבוד של הכפר –בשטחי שמורות טבע , 19.4%, בגליל בוצעו כחמישית מההכשרות

, 23.4%, בהרי ירושלים בוצעו כמעט רבע מההכשרות. אן ובשוליים הצפוניים של השמורה'בית ג

  . גם ברכס כתרון וגם מדרום לאבו גוש–בשטחי יער 

  .  בקרקעות בבעלות ציבורית, 90%-למעלה מ, שרותבשני האזורים בוצעו מרבית ההכ

  :מניתוח הנתונים עולות מספר מסקנות

אין נתונים מקיפים על היקפי הברת הקרקע .  מצומצם למדי החדשותהיקף ההכשרות החקלאיות •

במיוחד , אבל אין ספק שהיקף השטחים המוברים גדול יותר מהשטחים שהוכשרו, באזורי המחקר

 .בהרי ירושלים

, שמורות טבע: מרבית הקרקע שאינה בעיבוד חקלאי נמצאת בשטחים מוגניםני אזורי המחקר בש •

לאיתור שטחי " שטחי חיפוש"גם שטחים אלה נתפסים לעתים כ, עם זאת. גנים לאומיים ושטחי יער

ולעתים ישנה פלישה שאינה , לעתים מוגשת בקשה מסודרת לעבד שטחים אלה. עיבוד נוספים

לט יותר בשטחי יער שם הפיקוח בשטח פחות אפקטיבי והשימוש החקלאי אינו הדבר בו. מוסדרת

 .  22א "עומד בניגוד לכללי תמ

חשוב לציין שלמרות . פוטנציאל ההכשרות בשטחים פרטיים גדול יותר בגליל מאשר בהרי ירושלים •

היקף , )ג"ולאחר מכן על רט(אן על רשות שמורות הטבע 'הלחץ הציבורי המאסיבי של תושבי בית ג

השטחים שהוכשרו צמודים בדרך כלל . ההכשרות לצרכי חקלאות בשמורה ההוא מצומצם יחסית

לאחר שהגישו בקשה , אן'זאת למרות שלפי התקנות יכולים תושבי בית ג. לשטחי עיבוד קיימים

 .הגבלותלהכשיר חלקות פרטיות בשמורה כמעט ללא , מתאימה והמתינו שנה

הנתונים על .  השנים האחרונות בוצעו בשטחים בבעלות ציבורית20-מרבית ההכשרות החקלאיות ב •

אבל מהנתונים הקיימים וממידע נוסף שהתקבל בעל פה ברור , משבצות היישובים אינם שלמים

שחלק ניכר מהן התבצעו בשטחים שהיו מחוץ למשבצות הקבע ובמקרים אחדים גם בשטח שלא 

 .  י המנהל"הוחכר למבצע ההכשרה ע
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  : דימבט מוס

   חקלאייםעיבודהכשרה ו ל מדינהתהליכי הקצאת קרקעות

. נהל מקרקעי ישראליי מ" מהקרקעות בשטח מדינת ישראל נמצאות בבעלות ציבורית ומנוהלות ע93%-כ

, נהל לצורך עיבוד חקלאייי המ"לכן מרבית ההכשרות החקלאיות החדשות נעשות על קרקע שהוקצתה ע

ולאחר מכן מוחכרת קרקע בבעלות , ה מציג את המנגנון שבו מוקציתפרק ז. וכך צפוי להיות גם בעתיד

ובמיוחד בחלקיו העוסקים בהקצאת קרקע , ון ההקצאהמנגנהדיון ב. ציבורית להכשרה ועיבוד חקלאיים

מקום הזהו גם  .והי תחילת הדרך המובילה במרבית המקרים להכשרה בפועל חשוב היות וז,לזמן ארוך

הדיון  . והאחרותלהתקיים דיון בצורך בהכשרה ובמשמעויותיה הסביבתיות שבו יכול  במעלההראשון

ת קרקע בקרקעות פרטיות מצומצם יותר גם בגלל חלקן הקטן יחסית מכלל קרקעות ישראל וגם ובהכשר

  . בגלל שאמצעי המדיניות הזמינים לגביהם מוגבלים

  

  האמנה ההתיישבותית

 על  בעבר מדינת ישראל בהתיישבות הכפרית התבססהתמיכת המוסדות הלאומיים ולאחר מכן של, ככלל

תפיסה התיישבותית לפיה מתקיימת שותפות בין המוסדות המיישבים למתיישבים בכדי להשיג את המטרה 

שנחתמה " אמנה ההתיישבותית"לאחר קום המדינה שותפות זו קיבלה ביטוי ב. הלאומית של יישוב הארץ

המים וההון הדרושים , ת ולפיה סיפקו המוסדות את הקרקעבין מדינת ישראל לבין הסוכנות היהודי

לפיתוח ההתיישבות ובתמורה התחייבו המתיישבים להתיישבות קבע במקומות שהוקצו להם ולעבד את 

הקצאת המשאבים הלאומיים הוקצתה . בציפייה ליצירת כושר קיום עצמי ובלתי תלוי בעתיד, הקרקע

  .באופן מקצועי באמצעות כלים תכנוניים

  

  התכנון החקלאי בישראל

. תכנון פיתוח החקלאות בארץ ועיצוב מבנה המשק החקלאי המתוכנן נעשה על בסיס של טיפוסי משק

הון , ביסודה של הקצאת הקרקע בתהליך תכנון טיפוסי המשק השונים עמדו הנחות הנוגעות להכנסה

  :ומים

מקובלת של משפחת עובד מקצועי  ההכנסה השנתית של משפחה חקלאית צריכה להגיע להכנסה – הכנסה

הון מספיק , תוך שנות דור, כמו כן קיים הצורך לאפשר לחקלאי המתיישב לצבור. 'בתעשייה מסוג א

  .לקיום ולחידוש המשק ולהעברתו לדור הבא

כדי ,  יעד תעסוקה מלאה של משפחת המתיישב במשקו ולאיזון סביר של לוח העבודה השנתי– עבודה

  .ודה שכירהלמזער את הצורך בעב

גודל יחידות , בהתאם לאזור האקולוגי,  המים המוגבלים תוכננו כמנה שנתית ועונתית למשק– מים

  . הקרקע וזמינות המים
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תכנון מנת הקרקע והמים למתיישב החקלאי נערך לפי תוכניות ההתיישבות שאישרו הרשות לתכנון 

סייגים , במסגרת חוק ההתיישבות החקלאית" (קרקע חקלאית" הוגדרו אלהלפי עקרונות . והמינהל לתכנון

במסגרת חוק המועמדים להתיישבות חקלאית " (יישוב חקלאי"ו" מתיישב ",)1967לשימוש בקרקע ומים 

 מושג המגדיר את יחידת –כמושג בסיסי בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל " נחלה"וכן המושג ) 1953

  .הקרקע שמקבל המתיישב החקלאי

התברר כי מקורות המים של מדינת ישראל לא יוכלו לספק את כל הכמויות  60 –בתחילת שנות ה 

בכל ישוב הזכאיות להקצאת ) נחלות(נקבעו קריטריונים לחישוב מספר יחידות המשק , לפיכך. שתוכננו

  . אך גם אלה קיבלו רק חלק מכמות המים שתוכננה בתוכנית המקורית, מים בהתיישבות המתוכננת

  

  י בישראלדפוסי התכנון החקלא

שקבעו את דפוסיו ומבנה ,  גורמים עיקריים4-את התכנון החקלאי בישראל אפיינו לאורך השנים כ

  :המוסדות

  .בעלות הקרקע היא ברובה הגדול בידי המדינה. 1

  .מקורות המים הם בבעלות המדינה או בפיקוחה המלא. 2

  .מרבית הון ההשקעה מקורו במדינה או במוסדות המיישבים. 3

והן מהוות גורם בעל משקל רב , פוליטי- החקלאים מאוגדים בתנועות התיישבותיות על בסיס ערכירוב. 4

  .בממסד החקלאי ובכלל

ר המינהל הוא "יו. בראש הפירמידה של מוסדות התכנון החקלאי בישראל עומד מינהל התכנון החקלאי

, התנועות ההתיישבותיות, שר החקלאות ובמינהל מיוצגים המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית

שהיו כפופות לאורך שנים ) נציבות המים, מינהל מקרקעי ישראל(רשויות הקרקע והמים , משרד האוצר

  .אך נהנו ממעמד סטטוטורי שונה משאר יחידות משרד החקלאות, רבות לשר החקלאות

. געות בדברתפקידו של מינהל התכנון לאשר או לדחות את התוכניות שמביאות בפניו הרשויות הנו

המשותפת למשרד החקלאות ולמחלקה , ההתיישבות והכפר במשרד החקלאות, הרשות לתכנון החקלאות

הכנת תוכניות והצגתן בפני מקבלי , עיבודם, אחראית לאיסוף הנתונים, להתיישבות של הסוכנות היהודית

וע ויישום מדיניות מועצות הייצור ורשויות הקרקע והמים הן האחראיות לביצ. ההחלטות הרלוונטיים

) בענפים בהם עדיין הן קיימות(התכנון ומבחינה פורמאלית הן המקצות ליצרנים השונים את מכסות ייצור 

  .ומכסות גורמי ייצור
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  החלטות מועצת מקרקעי ישראל

מספר החלטות מועצת מקרקעי ישראל העניקו סמכויות לשר החקלאות ולרשות לתכנון במשרד החקלאות 

  ). תקן הנחלות(ומספר נחלות לישוב ) מכסת קרקע(וע בנושאי גודל יחידת קרקע לנחלה להחליט ולקב

  

  :להלן המרכזיות שבהם

  1החלטה מספר 

תנאי החכירה של קרקע חקלאית נקבעו בהחלטה זו של מועצת מקרקעי ישראל והתבססו על התנאים 

ת כי קרקע חקלאית תוחכר ההחלטה קובע. שהיו נהוגים בקרן הקיימת לישראל מראשית המאה העשרים

במסגרת של נחלות כאשר גודל נחלה ייקבע על ידי המרכז המשותף לתכנון ופיתוח חקלאי של משרד 

  ").המרכז לתכנון("החקלאות 

  8החלטה מספר 

לפי המלצת שר החקלאות או מי שיוסמך , קובעת קריטריונים להקצאת קרקע חקלאית בדרך של נחלה

  .רות ולחוכרים המפורטים בהחלטהלכך על ידו לעניין זה ולמט

  9החלטה מספר 

  ".חלקת אדמה חקלאית שנקבע על ידי שר החקלאות בהתייעצות עם מינהל התכנון"מגדירה נחלה כ

  476החלטה מספר 

כמכפלת מספר הנחלות שאושר ליישוב בידי " מכסת קרקע" ומגדירה 823עודכנה על ידי החלטה מספר 

  .בשטח הקרקע שקבע שר החקלאות לנחלה ביישוב מסוים, לאותמינהל התכנון החקלאי במשרד החק

  :  סמכויותיו של שר החקלאות הינןאלהמכוח כל ההחלטות 

  .להמליץ כי קרקע חקלאית תוחכר בדרך של נחלה ולמי תוחכר -

 .לקבוע את גודלה של נחלה בהתייעצות עם הרשות לתכנון -

  

  .ישוב ולייעץ כאמור לשר החקלאותלהחליט על מספר הנחלות ל, סמכויות הרשות לתכנון הן

  

הכלל הוא כי מכפלת תקן הנחלות במכסת הקרקע לנחלה מהווה את משבצת הישוב לצורך חכירה 

כאשר מכסת הקרקע לנחלה נעה , על פי טיפוסי משק שונים באזורי ארץ שונים, בחוזה ארוך טווח

  . דונם לנחלה80 – ל 25בין 

במכסת , 65,000 –נות לכלל היישובים החקלאיים הינו כ מספר הנחלות המתוכנ, 2005נכון לשנת 

מתוך כלל שטחי העיבוד החקלאיים בארץ ,  מיליון דונם לחכירה לדורות2.8 –קרקע כוללת של כ 

  . מיליון דונם4.2 –שגודלם כ 
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  ותמנגנון הקצא

  ועדת פרוגרמותו

מבניים ופרוגרמטיים , נייםועדת פרוגרמות עוסקת בתכנון חקלאי ובנושאים הקשורים בשינויים תכנו

  . ביישובים ובמיזמים חקלאיים שונים

  :תחומי העיסוק שלה כוללים

הגדרת תקן גודל נחלה בישוב והגדרת , הגדרת תקן מספר נחלות בישוב:  נושאי תכנון חקלאי כגון- 

  .אמצעי ייצור קרקע ומים עבור חקלאות פרטית בחכירה ארוכת טווח

רישום בתים על שם חברים , הרחבות יישובים, פרוגרמות יישוביות:  תכנון המרחב הכפרי כגון- 

  .שינויי סיווג יישובים והתיישבות בודדים, בקיבוצים

  .בנושאי תכנון חקלאי ועדת פרוגרמות בוחנת בקשות לפני ועדת הקרקעותבעיקר , פעמים רבות

  

 שר החקלאות 1,8,9'  מס והחלטות מועצת מקרקעי ישראל1960ך "תש, י חוק יסוד מקרקעי ישראל"עפ

הינו הגורם המוסמך לקבוע תקן מספר נחלות לישוב ותוספת נחלות לישוב ועל כן ועדת פרוגרמות 

  .נדרשת להמליץ בפני שר החקלאות כגורם מקצועי במשרד

  

  :בהתאם לחלוקה הבאה,  משקיפים5 –ר ו " חברים כולל  יו7 –הועדה מורכבת מ 

:  נציגי הרשות לתכנון5 - מנהל או סגן מנהל הרשות לתכנון ו –ש יושב רא( נציגי משרד החקלאות 6

) ראש תחום תיירות, ראש תחום מים, ראש תחום קרקע, מנהל אגף תכנון חקלאי כלכלי, מרכז הועדה

  ).ההסתדרות הציונית העולמית/ הסוכנות היהודית (ונציג המוסדות המיישבים 

האיחוד החקלאי , תנועת המושבים(ות התיישבות  תנוע3כמשקיפים בדיוני הועדה משמשים נציגי 

  .נציג מרכז המועצות האזוריות ונציג הנהלת משרד החקלאות, )והתנועה הקיבוצית

. מגיש בקשתו למחוז במשרד החקלאות אליו הוא משתייך, גורם המעוניין בטיפול ועדת פרוגרמות בעניינו

  . יה למחוז הרלוונטי לשם קבלת המלצת המחוזועדת פרוגרמות אינה דנה בבקשות שיופנו ישירות ללא פנ

במקרים . במועד קבוע אחת לחודש, ישיבות מליאת הועדה מתכנסות במשרדי משרד החקלאות בבית דגן

ר הועדה "מעביר יו, של שינוי נתוני פרוגרמת הישוב הדורשים את אישורו וחתימתו של שר החקלאות

ההחלטה נכנסת לתוקף עם אישורו וחתימתו .  לקבלתהפניה לשר הכוללת את ההחלטה והנימוקים שהביאו

) ועדת קרקעות: למשל(כולל במשרד החקלאות , של שר החקלאות ומופצת לגורמים הנוגעים בדבר

  .ומינהל מקרקעי ישראל

, מבוא: הועדה בוחנת בקשה המלווה במסמך הכולל, במקרים של אישור פרוגרמה לישוב חקלאי חדש

תכנון כלכלי , )גידולים, מים, קרקע(היבטי תכנון חקלאי , פוטנציאל פיתוח, רותמט, מיקום, רקע גיאוגרפי

  .מערכת ארגונית ופרוגרמה פיזית, מערכת שירותים, דמוגרפיה, ומבנה משק

  :להלן קריטריונים לבחינת נושאים שונים הנידונים בדיוני ועדת פרוגרמות
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  : קריטריונים למתן המלצה לתקן מספר הנחלות

  . הנחלות ביישובים סמוכים דומיםתקן מספר -

 . היקף השטחים המעובדים -

 .היצע הקרקע והמים אותם ניתן להעמיד לרשות האגודה -

 . מספר בתי האב ביישוב -

 .מיקום גיאוגרפי -

 . תיקון עיוות היסטורי -

  .בעיקר בפריפריה, לא מאושרת תוספת לתקן מספר נחלות אלא במקרים חריגים ומיוחדים, ככלל

  : מתן המלצה לתקן גודל נחלהקריטריונים ל

  .התאמה לתקן גודל נחלה באזור -

 .התאמה לתקן גודל הנחלה באזור בו השלמת הקרקע למשבצת -

 . מספר החקלאים הפעילים ביישוב -

 . מצאי קרקע זמין -

  .היכולת להתקיים ולהפעיל משק חקלאי על בסיס גודל נחלה הקיים והעתידי -

  :  לא מתוכננת למיזמים חקלאייםקריטריונים עיקריים למתן המלצה לחקלאות

  .איתור קרקע ומים זמינים -

 .  פרוגרמה חקלאית על בסיס כלכלי -

 .או התיישבות בודדים/חקלאות בעלי חיים תאושר במסגרת יישוב חקלאי מתוכנן ו -

 .סמיכות למגורי היזם -

 . היזם אינו בעל נחלה ביישוב חקלאי מתוכנן -

  . יכולת מוכחת לעיבוד ואחזקת השטח -

  

  ת קרקעות עליונהועדו

הועדה פועלת במסגרת הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר במשך כחמישים שנים ונוהלי 

  .2005שנת , ועודכנו שוב השנה, 1987עודכנו בשנת , 1964עבודתה הוגדרו בשנת 

  

  שר החקלאות1,8,9'  והחלטות מועצת מקרקעי ישראל מס1960ך "תש, י חוק יסוד מקרקעי ישראל"עפ

  . הינו הגורם הממליץ למינהל מקרקעי ישראל על הקצאת קרקע לחכירה לטווח ארוך לצרכי עיבוד חקלאי

ועדת קרקעות עליונה ממונה על ידי שר החקלאות בכדי להמליץ ולחוות עמדה עבור מרכז התכנון 

עיבוד ולמינהל מקרקעי ישראל בסוגיות הקשורות  להקצאת קרקע חקלאית לחכירה לטווח ארוך לצרכי 

  :כגון, חקלאי

מאפיינים את החקלאות הפרטית בעיקר לגידולים ,  שנים49 / 25 / 12 -ל( חוזי חכירה ארוכי טווח - 

  ).'גידול בעלי חיים וכד, עתירי השקעות בקרקע כמטעים
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מאפיינים את החקלאות המתוכננת ( צרוף שטחים למשבצות ישובים מתוכננים או לחוזי חכירה קיימים - 

  ).ות השיתופיתבהתיישב

  . אישור משבצות ישובים מתוכננים-

  ).כאשר מעבירים קרקע מחכירה זמנית לקבועה, למשל( חילופי שטחים - 

  . הערות או שינוי החלטות קודמות-

  ). בסוגיות של חכירה קצרת טווח ועונתית( ערעורים על ועדות החכרה המחוזיות - 

רן קיימת לישראל לשמירה על אדמות מדינה בהתאם  סוגיות שונות כגון הקצאת קרקע לנטיעות ק- 

  .להחלטות ממשלה

  

 נדונות אלהבקשות ).  שנים5תקופות של עד (הועדה איננה דנה בבקשות להקצאת קרקע לחכירה קצרה 

במסגרת ועדות החכרה מחוזיות במינהל מקרקעי ישראל אשר בוחנות בקשות של ישובים המבקשים 

לגבי . נתית גם בהקשר של מידת עיבוד הקרקע העומדת לרשותםחכירת קרקע חקלאית בחכירה עו

ישובים שאינם מעבדים חלק גדול מהקרקע העומדת לרשותם במשך מספר שנים נוהגות ועדות ההחכרה 

  .המחוזיות שלא להמליץ להחכיר להם את הקרקע עונתית

  

  :בהתאם לחלוקה הבאה,  משקיפים2 –ר ו " חברים כולל  יו7 –הועדה מורכבת מ 

  : נציגי ממשלה3

  . מנהל או סגן מנהל הרשות לתכנון במשרד החקלאות–יושב ראש 

  .משרד החקלאות,  מרכז הועדה-נציג הרשות לתכנון 

  . מנהל האגף החקלאי או סגנו–נציג מינהל מקרקעי ישראל 

  : נציגי ארגוני חקלאים3

מגזר (י המשק המשפחתי  נציג יישוב– נציגי המרכז החקלאי  המאגד את ההתיישבות השיתופית 2

  ).מגזר הקיבוצים(ונציג יישובים שיתופיים ) המושבים

חקלאות פרטית בעיקר במושבות ובמגזר (נציג התאחדות האיכרים המייצג את החקלאות הפרטית 

  ).הערבי

  ).ההסתדרות הציונית העולמית/ הסוכנות היהודית (נציג המוסדות המיישבים 

  .קיימת לישראל ונציג רשות הטבע והגניםהקרן הנציג כמשקיפים בדיוני הועדה משמשים 

  

  פניות

גורם המעוניין בקרקע ממינהל מקרקעי ישראל למטרות עיבוד חקלאי מגיש בקשתו למחוז במשרד 

ועדת הקרקעות אינה דנה בבקשות שיופנו ישירות . החקלאות שבתחומו נמצאת הקרקע היעודה להקצאה

  . ללא פניה למחוז הרלוונטי

שה פונה למחוז במשרד החקלאות בבקשה להמלצה להחכרת קרקע לחקלאות הכוללת את פרטיו מגיש בק

גודל השטח המבוקש ומטרת , נקודת ציון, חלקה, גוש: איתור(פרטי השטח המבוקש להקצאה , הכלליים



 39

תקן הקרקע לנחלה , מספר הנחלות המאוישות בשטח, ונתונים כגון תקן מספר נחלות מאושר) הבקשה

  .זור וסך כל הקרקעות שהוקצו לו בעבר עד ליום הבקשהבאותו א

תא התכנון במחוז משרד החקלאות יבחן ויבדוק כי הבקשה מתאימה לשימוש החקלאי המבוקש של 

מפה של איתור השטח המבוקש /וינחה את המבקש להמציא את האישורים הראשוניים וכן תשריט, הקרקע

  .ודיווח על מאזן הקרקע המצויה בידו

גודלו והתייחסות למידע , התכנון במחוז להכין תצלום אויר צבעוני בו מסומן השטח המבוקשעל תא 

תא , במידה ועולה צורך. אתרים ארכיאולוגיים וכדומה, יערות, גנים לאומיים, סטטוטורי כשמורות טבע

ות קיימת לישראל לשם קבלת התייחסהקרן האו /התכנון יפנה את הפונה בבקשה לרשות הטבע והגנים ו

במידת הצורך רשאי המחוז לדרוש התייחסות של ועדת , כמו כן. ראשונית בנוגע לשימוש חקלאי בקרקע

לאחר ביצוע כל הפעולות . המחוז במינהל מקרקעי ישראל לעניין זמינות הקרקע או כל גורם אחר, תכנון

  .ת  עליונהקרקעוהללו המחוז יעביר באופן מסודר את הבקשה מלווה בהמלצתו להמשך דיון בועדת 

  

כל הנושאים העומדים לדיון בועדת הקרקעות מופנים על ידי משרד החקלאות להתייחסות , מעבר לכך

  . לפני הדיון במליאת הועדה, האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל

בקשה תידון במליאת ועדת קרקעות רק במידה ומולאו כל התנאים לטיפול במחוז הרלוונטי של משרד 

 4 קבלת התייחסות האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל שרשאי להתייחס תוך החקלאות ולאחר

  . חודשים מיום הפניית הבקשה על ידי מרכז הועדה

  

  זימון וסדר יום

 יום מיום קליטתה 45בקשה אשר עמדה בכל התנאים האמורים לעיל תשובץ לסדר יומה של הועדה תוך 

  .במזכירות ועדת הקרקעות

נציגי הרשות לתכנון במשרד החקלאות יבדקו ויבחנו נתונים שונים בנוגע , לקראת התכנסות הועדה

, פעילות על פי חוק ההתיישבות החקלאית, שטחים מעובדים ושטחים שאינם מעובדים: למגיש הבקשה

  .ניוד זכויות עיבוד בקרקע ותיאום בין הקצאת משאב המים למשאב הקרקע

חברי . במועד קבוע אחת לחודש, חקלאות בבית דגןישיבות מליאת הועדה מתכנסות במשרדי משרד ה

חומר . שרטוטים ומפות: במידת הצורך בליווי חומר עזר כגון, הועדה והמשקיפים מזומנים בכתב לדיון

פתוח וגלוי בפני חברי ומשקיפי הועדה המעוניינים לעיין בו , עזר שאינו ניתן להפצה מסיבות שונות

מגישי הבקשות להקצאת קרקע מזומנים גם כן להשתתף בדיון . הבשעות העבודה במשרדי מזכירות הועד

בכפוף לאישור יושב , חברי ועדה ומשקיפים רשאים להזמין גורמים נוספים להשתתף בדיון. שבעניינם

  .ראש הועדה בתאום מראש

  

  החלטות

דעתם של המשקיפים נשמעת תמיד לפני קבלת . זכות ההצבעה נתונה לחברי הועדה ולא למשקיפים

תוצאות החלטה שמתבצעת באמצעות הצבעת החברים נרשם באופן מסודר בפרוטוקול הישיבות . חלטהה
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הערות , נוכחים שאינם חברי הועדה, נוכחים ונעדרים מקרב חברי הועדה והמשקיפים, הכולל סדר יום

 הפרוטוקול מופץ לכל. או משקיפים מבקשים לכלול בפרוטוקול והתפלגות ההצבעה/כלליות שחברים ו

המלצת הועדה תיחתם בצירוף . חברי הועדה והמשקיפים לאחר הדיון לשם אישורם תוך מספר ימים

  . שנים בלבד3תאריך קבלת ההמלצה ותוקפה למשך 

בכפוף לפניה , כל חבר או משקיף בועדת הקרקעות רשאי לעיין בפרוטוקולים השמורים במזכירות הועדה

  .מראש

  

  דיון חוזר

או אושרה באופן , חכרת קרקע לזמן ארוך שנדונה בוועדה ולא אושרהבמקרה של בקשה להמלצה לה

  .או משקיף, חבר ועדה, ניתן להעלות את הבקשה לדיון חוזר בפני הועדה על ידי המבקש עצמו, חלקי

  

  ערר

בדיון ערר . רשאי לערור בפני שר החקלאות, גם בדיון החוזר, גורם אשר בקשתו סורבה על ידי הועדה

החלטות השר בענייני עררים .  ראש הועדה יופיע בשם הועדה בעניין הערר שיובא בפניויושב, בפני השר

  .  מובאות לידיעת חברי הועדה

  

האגף החקלאי (עובר הטיפול במגיש הבקשה למינהל מקרקעי ישראל , בתום ההליך בועדת הקרקעות

  .לשם המשך הטיפול בהקצאת הקרקע, )בהנהלה הראשית  ובמחוז הרלוונטי

  

  : כוםלסי

  . חל אך ורק על קרקעות בניהולו של מינהל מקרקעי ישראל לעיל2.2, 2.1סעיפים המנגנון המתואר ב

שמתבטא בהמלצה עקרונית להקצאת (ועדת פרוגרמות מטפלת במנגנון המסגרת התכנונית הפרוגרמטית 

  .לישוב ובמקרים מסוימים לחוכר בודד)  אמצעי ייצור כקרקע ומים

במנגנון ההקצאה הפרטני של הקרקע לישוב ולחוכרים בודדים בחכירה ארוכת ועדת קרקעות מטפלת 

  .טווח

במכירה , בעלות על קרקע נקבעת כמקובל בתנאי שוק חופשי: בקרקע פרטית אין מנגנון הקצאה מוסדי

  .בין קונה מרצון למוכר מרצון
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  דיוני ועדת הקרקעות בתשומה סביבתית 

הקצאת זכויות תופס עצמו כעוסק ב,  לעיל2עיבוד המתואר בפרק המנגנון להקצאת קרקעות חקלאיות ל

 לעיל ולכן רואה את עיקר 1פעולתו נגזרת מהמבנה המוסדי המתואר בפרק . זכויות תכנוןולא בבקרקע 

עשייתו ומקור הסמכויות שניתנו לו בתחום הקנייני של הקצאת קרקע לצרכי עיבוד חקלאי ולא בתחום 

  .קרקעהסביבתי של אופן פיתוח ה

. עיון ראשוני בפרוטוקולים ונוהלי העבודה מראה שינוי בהתייחסות לצד הסביבתי של הכשרת הקרקע

שמירת הטבע , בתחילת עבודתה נעדר חלק זה כמעט כליל מדיוני הוועדה ואם הייתה אליו התייחסות

שא שמורת בנו, 20.4.1978כך לדוגמה בדיון שהתקיים ביום . מתחרה לחקלאות, נתפסה כגורם שלילי

כלל בשמורת יכל שטח חקלאי הראוי לעיבוד לא צריך לה: "דרובלס. אומר חבר הוועדה מ, טבע בטיחה

ואכן התקבלה החלטה כוללנית ". אדמות עיבוד שבמשבצות ודאי אין לכלול אותם בתחומי שמורה. טבע

  . להמליץ כי קרקעות של משבצות יישובים לא יוכרזו כשמורת טבע

ישנה התייחסות לצד הסביבתי )  מובא כנספח– 2005(בנוהל העבודה החדש : הדרגתיבהמשך חל שינוי 

  . ועדת הקרקעות עצמהברמת הבדיקה המחוזית וגם בדיוני גם 

תא התכנון במחוז משרד החקלאות אשר נדרש להכין תצלום אויר : שלב הטיפול במחוז משרד החקלאות

, גנים לאומיים,  למידע סטטוטורי כשמורות טבעגודלו והתייחסות, צבעוני בו מסומן השטח המבוקש

את הפונה לרשות אמור להפנות תא התכנון , במידה ועולה צורך. אתרים ארכיאולוגיים וכדומה, יערות

 במידת, כמו כן. ל לשם קבלת התייחסות ראשונית בנוגע לשימוש חקלאי בקרקע"או קק/הטבע והגנים ו

רק לאחר ביצוע כל הפעולות . עדת תכנון או כל גורם אחרהצורך רשאי המחוז לדרוש התייחסות של ו

 .קרקעות  עליונההללו המחוז יעביר באופן מסודר את הבקשה מלווה בהמלצת המחוז להמשך דיון בועדת 

גם אם (אך עצם נוכחותם , בנוהל העבודה של וועדת הקרקעות עצמה אין התייחסות סביבתית ספציפית

כפי שאכן , ל מאפשרת להעלות שיקולים אלה בדיון"ג וקק"ל נציגי רטש) חסרי זכות הצבעה, כמשקיפים

מעיון בנוהל עולה כי למשקיפים אפשרות למעורבות בתהליך ,  מעבר לכך. משתקף בפרוטוקולים אחדים

  :במספר שלבים

במידת הצורך בליווי , המשקיפים מזומנים בכתב לדיון: שלב זימון וסדר יום לדיון ועדת קרקעות -

פתוח וגלוי , שרטוטים ומפות כאשר חומר עזר שאינו ניתן להפצה מסיבות שונות:  כגוןחומר עזר

בכפוף , המשקיפים רשאים להזמין גורמים נוספים להשתתף בדיון, בנוסף לכך. בפני המשקיפים

 .לאישור יושב ראש הועדה בתאום מראש

ברי הועדה ולא על אף שזכות ההצבעה נתונה לח: שלב קבלת ההחלטות בדיון ועדת קרקעות -

י בקשתם המפורשת ניתן "דעתם של המשקיפים נשמעת תמיד טרם קבלת החלטה ועפ, למשקיפים

הפרוטוקול מופץ למשקיפים לאחר הדיון לשם אישורו תוך מספר . לרשום הערותיהם בפרוטוקול

בכפוף , כל משקיף בועדת הקרקעות רשאי לעיין בפרוטוקולים השמורים במזכירות הועדה.  ימים

 .לפניה מראש
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 במקרה של בקשה להמלצה להחכרת קרקע לזמן ארוך שנדונה: שלב דיון חוזר בועדת קרקעות -

ניתן להעלות את הבקשה לדיון חוזר בפני הועדה על , או אושרה באופן חלקי, בוועדה ולא אושרה

 .ידי פנייה מסודרת של משקיף למזכירות הועדה

  

מת שיקולים נופיים וסביבתיים בתהליך קבלת ההחלטות של ל לפעול להפנ"נראה כי תפקיד המשקיפים הנ

, הטכנולוגיים, חקלאיים- ביחס לשאר השיקולים הכלכלייםאלהועדת קרקעות ולתת משקל לשיקולים 

  .'הקנייניים וכד

  

  : ניתן לראות במספר דיונים והכללתם של שיקולים סביבתייםג בוועדה"דוגמאות להשפעת נציג רט

 השטח נמצא בין שמורת טבע קיימת לבין שטח שמור –ל מושב אביבים בקשה להכשרת קרקע ש •

. אקולוגית ונופית שהוצגה בוועדהד "ג בוועדה נכתבה חוו"בעקבות בקשה של נציג רט. 22א "בתמ

לרצף השטח הפתוח ולמפגעים נופיים העלולים , במסמך ישנה התייחסות לעולם החי והצומח באזור

י אקולוגית מקצועית בסיוע אנשי השטח של "המסמך נכתב ע. להיגרם כתוצאה מביצוע ההכשרה

  .בסופו של דבר השטח לא הוחכר לצורך ביצוע ההכשרה ונשאר שטח מרעה. המרחב והמחוז

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ג"רט, טליה אורון: צילום (השטח שהוצע להכשרה מצפון לנחל דישון

בשטח זה אותר חורש טבעי  :ב יערהטח לבניית דירים בשולי מושקרה שני הוא בקשה להקצאת שמ •

בדיקת החלופות נעשתה בשיתוף עם מתכנני המחוז . מפותח ולכן התעורר צורך בבדיקת חלופות

בעקבות החלטה זו סייעה . בסופה התברר שחלופה זו היא הרע במיעוטו. ג ובמשרד החקלאות"ברט

  . ג בגיוס המשרד לאיכות הסביבה לתמיכה בפרוייקט"רט

 נחל אביב

 נחל דישון

 המדרון להר אביבים

השטח הנדון
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  ים בהקצאות קרקעשיקולים נוספ

הוא הקצאת , שהוא בעיקר בעל משמעות קניינית אך גם בעל משמעות סביבתית, נושא נוסף הנדון בוועדה

או שמכסת תושביהם קטנה באופן , שטחים חקלאיים לגופים שאינם מעבדים שטחים שהוקצו להם בעבר

  . משמעותי ממספר הנחלות שלפיהן חושבה מכסת הקרקע להם הם זכאים

שימוש יעיל ומופחת ות זו משפיעה באופן ישיר על יישומם של עקרונות מדיניות סביבתית כמו מדיני

  . 11תוך עידוד חסכון ומניעת פגיעה בלתי הפיכה במשאבי טבע, בקרקע ובמשאבי טבע

 : כבר היום דורש משרד החקלאות ממגיש הבקשה להקצאה של קרקעות נוספות את הפרטים הבאים

  .ובדים ושטחים שאינם מעובדים בידי החוכרקירת כלל השטחים מעח •

 .ח פעילות על פי חוק ההתיישבות החקלאית"דו •

 .לניוד זכויות עיבוד בקרקע) במידה והיו(בקשות  •

 . תיאום בין הקצאת משאב המים למשאב הקרקע שבידי החוכר •

 אולם ,) שנים5תקופות של עד (הועדה איננה דנה בבקשות להקצאת קרקע לחכירה קצרה , יתרה מכך

לגבי ישובים שאינם מעבדים חלק גדול מהקרקע העומדת לרשותם במשך מספר שנים נוהגות ועדות 

  .ההחכרה המחוזיות שלא להמליץ להחכיר להם את הקרקע עונתית

בדרך כלל אין . י" גם נושא חובות החוכר לממקרקעות  עליונהבמקרים יוצאי דופן עולה בדיוני וועדת 

במקרה של חובות גדולים הנושא נדון , אבל לעתים, נאי להקצאת הקרקעדרישה לתשלום חובות כת

  .12בוועדה

  

  מנהל מקרקעי ישראל במערכת הקצאת קרקעות חקלאיות להכשרה ולעיבודי תפקיד

: במנהל מקרקעי ישראל הוא האחראי להחכרה של קרקעות חקלאיות לגופים שונים" אגף קרקע חקלאית"

הכשרה חקלאית מתבצעת בדרך כלל באדמות המוחכרות לטווח . 13םמושבים וחקלאים בודדי, קיבוצים

מערכת השיקולים . כיום המנהל בדרך כלל אינו יוזם אלא מגיב לבקשות להכשרת קרקע חקלאית. ארוך

 מכפלת מספר הנחלות בתקן -ההיסטורי " משטר הנחלות"בה נידונות הבקשות מבוססות בעיקרן על 

  . הנחלה האזורי

מאפשרת להקצות את מרבית הקרקעות , ם תקנות פטור ממכרז במקרים שוניםיחד ע, מסגרת זו

בעיקר מסיבות , במערכת ישנו חשש מפתיחה רחבה של מערכת הקצאות הקרקע. החקלאיות ללא מכרזים

בשיחות עם נציגי האגף החקלאי במנהל , עם זאת. לאומיות וחברתיות הקשורות לשליטה במשאב הקרקע

ם לפגם בהפקדת תהליך הקצאת הקרקעות החקלאיות בידי וועדה שחלקה בעלי עולה השאלה אם אין טע

והאם המלצתה " קרקעות  עליונהוועדת "מתוך כך עולה גם הצורך לבדוק מה מעמדה של . עניין מובהקים

                                                 
 קווים מנחים להטמעת היבטים סביבתיים בהליכי –תדריך לתכנון סביבתי ). 2004(, .ובן יוסף א, .רוטמן ע- רפפורט 11

 .5' עמ,  ירושלים, המשרד לאיכות הסביבה, תכנון
  6.4.2006 מיום  241'  מספרוטוקול ישיבת ועדת קרקעות 12

, מר שועי אדומי ומנהל האגף בעבר, סגנה, מנהלת אגף קרקע חקלאית, שולה בן צבי' עם גבפרק זה נכתב בעקבות ראיונות  13
 .מר דרור קרישפין
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במקרים מסוימים עולה גם השאלה אם מאחורי הבקשה להחכרת קרקע . מחייבת את המינהל בכל מקרה

וועדת "ישנה לעתים גם בעיה גם ביישום המלצותיה של . יות לשינוי ייעודחקלאית עומדות ציפ

שאינה נותנת תמיד משקל ראוי להערכות היצע הקרקע הזמין לצורך , במשרד החקלאות" פרוגרמות

  .ביצוע החלטותיה

, שיש לנהלו ביעילות, בשנים האחרונות גובר משקלה של התפיסה הרואה בקרקע מוצר ציבורי יקר ערך

נחלש הקונצנזוס האידיאולוגי . ביתר שקיפות מאשר היה מקובל בעבר, פי קריטריונים שוויונייםעל 

שחבר בין ההתיישבות העובדת לצורכי המדינה ובולטים יותר מבעבר הבדלי אינטרסים בין קבוצות 

האוטונומיה . שצריכים למצוא את איזונן בדרך בה מנהל המינהל את משאב הקרקע, אזרחים שונות

חסית שהייתה לאגף קרקע חקלאית בעבר נחלשה והיום יש מעורבות רחבה יותר של ההנהלה ואגפי הי

נציג "ישנה הרגשה שלעתים חסר בדיונים על הקצאות קרקע , למרות זאת. המינהל השונים בנושא זה

  .שייצג תפיסות של פיתוח בר קיימא מול הצרכים של בעלי העניין הנוכחיים בקרקע" הדורות הבאים

  

  ניוד קרקע

סקירה מלאה שלו היא מחוץ . חברתיות ולאומיות כבדות משקל, נושא זה כורך בתוכו שאלות כלכליות

פטור בלא כלום אי אפשר היות והשפעתו על היצע הקרקע לעיבוד היא , עם זאת. לגדרה של עבודה זו

ות בין חוכרים קרקעהבעיות בניוד . וכך גם על הצורך בהכשרה חדשה של קרקעות חקלאיות, גדולה

בסמיכות מקום למקום שבו נמצאת ,  תורמות למצב שבו ישנה הכשרת קרקע חדשה בקרקע מדינהשונים

  .קרקע שאינה מעובדת

  

ובאזורי ההר בפרט קשה להתפרנס , בחלקים ניכרים מאזורי הארץ: הקיים ישנה בעיה" משטר הנחלות"ב

אגודות או חברות לרכז יחידות קרקע , לאיםישנה לכן נטייה לחק. מנחלה בגודל המוכתב לאותו אזור

שבהן ניתן לנהל את הייצור החקלאי ביתר יעילות ולהגיע לרווחים כלכליים משמעותיים , גדולות יותר

למרות , שיכולים להתמודד בהצלחה עם מגמות אלה, לא נוצרו עד כה כלי מדיניות חדשים, עם זאת. יותר

  .  שנה20-י כבר כשבעיות אלה עומדות על סדר היום הציבור

" הועדה לגיבוש מדיניות כוללת לקרקע חקלאית"בהקשר זה מעניין לבחון בראי הזמן את המלצותיה של 

: הוועדה תיארה את התמורות שעוברות על מהמגזר החקלאי. 14י משרד החקלאות" ע1990-שהוקמה ב

ת וימצאו בפעילות זו קרקע כמשאב חקלאי מחולקת בין המעבדים אותה על מנת שייצרו תוצרת חקלאי"

לגישה ... ל היה חלק ממדיניות ההתיישבות והפיתוח"בישראל מילוי היעדים הנ. את פרנסתם

בהתאם לכך הושקע בחקלאות ובהתיישבות החקלאית הון רב בפיתוח . האידיאולוגית נתנה עדיפות גבוהה

,  את הקרקע זכויות מגורים גישה זו נתנו למתיישב בנוסף לזכות לעבדחמכו. על ידי הגורמים המיישבים

גביית החזר ההשקעות הלכה והצטמצמה באופן .... זכויות מים והון השקעה לפיתוח המשקים

 ההתפתחות.... עובדה זו בולטת במיוחד בתחום הרנטה המשולמת למנהל עבור קרקע חקלאית...ריאלי
                                                 

 .משרד החקלאות, ח הועדה לגיבוש מדינית כוללת לקרקע חקלאית"דו). 1990. (א, ושסקין, .ד, ברוידא 14
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לתה של המדינה להמשיך חוסר יכו, העדפת השיקול הכלכלי: הכלכלית והחברתית שבין מאפייניה היום

, המחסור במים והרכבו של מאגר כח האדם השכיר בייצור החקלאי, את התמיכה המסיבית במשק החקלאי

ההרהורים . להתמודד כלכלית...שהמשק החקלאי הבודד לא יכול במבנהו הישןהביאה לידי כך 

חופש , כלפי האגודהזכויות הפרט וחובותיו ...והערעורים לגבי המבנה החברתי בהתיישבות כוללים

אלא על , ופתיחת החקלאות ליזמים חדשים שלא על בסיס אידיאולוגי התיישבותי חברתיהמתיישב 

כל אלה מחייבים לקבוע מדיניות ברורה וניתנת לביצוע של הקצאת קרקעות . סיכון ורווח, בסיס השקעה

י הקצאות או "קתם נקבעת עבמגבלות גורמי הייצור האחרים הנמצאים במחסור ואשר חלו, לייצור חקלאי

  : לאור זאת המליצה הוועדה". תחרות מחירים

מינהל מקרקעי ישראל חייב לדאוג לכלים אשר יאפשרו לנייד קרקע חקלאית מבעלי נחלה שאינם "

לכן יותר ניוד קרקעות לעיבוד חקלאי כמתחייב מייעול . מעבדים אותה לחקלאים היכולים לעשות כך

שתפקידו יהיה להפעיל " בנק קרקעות" הציע מספר כלים שביניהם הקמת הוועדה". הייצור החקלאי

. בבנק הקרקעות יופקדו לתקופות קצובות מראש הקרקעות הבלתי מעובדות: "ולנהל את ניוד הקרקעות

זאת ללא פגיעה בזכות הקניין של ". בנק הקרקעות ידאג לעיבודן באמצעות קבלנים או מעבדים אחרים

 הקרקעות יבטיח את זכויות החוכר הראשוני באם ירצה לשוב ולעבד את הנחלה בנק: "..החוכר הראשי

  ."בעצמו בהתאם להסכם החכירה

זאת מתוך הבנה שההסדרים בין החקלאים לחלוקה מחדש של זכויות וחובות רק משבשים ומייקרים את 

כולל שאלת ניוד , הוועדה הציעה למעשה להפריד בין מדיניות קרקעית. הייצור החקלאי ויוצרים עיוותים

, בהמלצות הוועדה היה ניסיון להביא למנגנון יעיל יותר של עיבוד וניהל. לבין שיטת ההקצאה, קרקעות

שנקבעו על בסיס שיקולים , "נחלה למתיישב"מבלי לערער את מנגנוני הקצאת הקרקע ההיסטוריים של 

  . חברתיים וכלכליים

  

התקבל פתרון חלקי שמאפשר בתנאים מסוימים ניוד  שבה 2001המלצות הוועדה לא יושמו עד לשנת 

ללא הקניית זכויות , ניוד זכויות עבודההחלטה מאפשרת . י" של מועצת ממ915החלטה  –קרקע חלקי 

של חוכרים שלא בתנאי נחלה , או לתאגידים שלהם, בין אגודות, בין מתיישבים במסגרת אגודה, בקרקע

כאשר הגורם המנייד שותף לפחות בשליש לצורך , ד חקלאיוכן שותפיות עם חברות לעבו, לזמן ארוך

אישור .  אחוז משטח המשבצת25 מגבלה נוספת היא מכסת ניוד של .הוצאות יצור והתמורות, השקעות

ההחלטה הוצאה . הסוכנות ותנועות ההתיישבות, י"ממ, הניוד הוא בוועדה משותפת למשרד החקלאות

מאז לא . 2003פג בסוף שנת ) י" של מועצת ממ957טה  החל–לאחר הארכה (כהוראת שעה שתוקפה 

  . הוארך תוקפה רשמית אבל מנגנון הניוד שהוגדר בהחלטה ממשיך לפעול

י מי "למעורבים בדבר ברור שמנגנון זה מכסה רק חלק מהעסקאות הקשורות בעיבוד קרקע חקלאית ע

 אינם מייצגים תמיד את אופייה בנוסף לכך החוזים המוצגים לפני מנגנון הבקרה. שאינו החוכר הראשי

  . האמיתי של השותפות בין חוכר הקרקע והמעבד בפועל
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ניתן לסכם ולומר שלא נוצרו עד כה התנאים ליצור שינוי מקיף שיבטיח בצורה טובה יותר את מימוש 

הבטחת חופש ביכולת ההקצאה של קרקע מתאימה : מדיניות הקרקע ואיזון בין יעדיה העיקריים שהם

בעיית ניוד . ד חקלאי בהתאם לעניין הציבורי בעתיד ושימור אופייה החברתי של ההתיישבותלעיבו

הקרקעות תורמת למצב שבו יש דרישה להכשרות קרקע חדשות למרות שבסמיכות מקום נמצאות לעתים 

  .קרקע שהוכשרה בעבר ואינה מעובדת בפועל

  

  נהל מקרקעי ישראלימי "המשך הקצאת קרקע חקלאית ע

  :על פי המדדים הבאים, כל בקשת החכרת קרקע חקלאית נבדקת במינהל, רהבכל מק

  ?האם הקרקע נמצאת בבעלות המדינה •

 ?האם אין היא מוחכרת לגורם כלשהו •

 ?מהן תוכניות המתאר החלות עליה •

, האם היא נמצאת באזור שהוא פוטנציאל לשימוש קרקע אחר? האם ישנן כוונות תכנוניות לגביה •

  ?שאינו חקלאי

  

תקן נחלה , במועצה האזורית מטה יהודה כך לדוגמה. ום אין איזון בין היישובים מבחינת חלוקת הקרקעכי

בקיבוצים מספר הנחלות מתייחס .  דונם45בעוד שתקן נחלה לקיבוצים הוא ,  דונם28במושבים הוא 

תייחסות במושבים ישנה בדרך כלל ה. גם אם מספר התושבים בפועל קטן יותר, הנחלות המתוכנן' למס

, מחזיקים בשטחי קרקע גדולים, בעיקר קיבוצים, יישובים ותיקים: זאת ועוד. למספר הנחלות המאוישות

לא הוקצה עד כה מלוא השטח , בעיקר מושבים, ליישובים צעירים יותר. מעבר למשבצת שהוקצתה להם

ם בחלוקה באחדים ממושבים אלה יש בעיה לא רק במכסה הכוללת אלא ג. להשלמת המשבצת שלהם

  . הפנימית של הקרקע בין בעלי הנחלות

ישנה שאיפה לאזן את הקצאות הקרקע בין יישובים שונים אבל בפועל אין פעולה בקנה , ברמת ההצהרה

משרד החקלאות והתנועות המיישבות לא עודדו יוזמות בכיוון זה וגם . מידה משמעותי לתכלית זו

גם , לקרקע ציבורית ולא לקרקע שמוחכרת ליישוב אחרהיישובים עצמם מעוניינים להרחיב את שטחם 

  .שתוקפה פג מידי שנה, אם מדובר בהחכרה זמנית

  

שניתן לנצלן לפי , שאמורות להיות עתודות" הקרקעות הזמניות"דוגמה לדילמות אלה ניתן לראות בנושא 

 קיבוץ גבעת נהל נגדיכך למשל בתביעה שהגיש המ. 15החוק עומד לימין תפיסה זו. הצרכים המשתנים

י מתייחס כשיגרה לחוזי "ממ"הקיבוץ טען מצידו כי : השלושה בנוגע לסילוק יד משטחי עיבוד זמניים

, מר דרור קרישפין, י" נציג ממ."כאל הסכם חכירה לדורות, העיבוד העונתיים המתחדשים אוטומטית

ת תלת שנתי ויש חוזה יש במינהל חוזה משבצ" :בין שטחי משבצת מזה ושטחי עיבוד עונתי מזההבחין 

                                                 
, 080382/99' תיק  א, קיבוץ גבעת השלושהמדינת ישראל ורשות הפיתוח נגד , השופט מרדכי בן חיים' פסק דין של כב 15

 27.4.2006מתאריך 
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בעוד שחוזה שכירות תלת שנתי איננו בתנאי ... החוזה הראשון הוא בתנאי נחלה. שכירות לעיבוד זמני

אורך . מטרת השימוש הם גידולים עונתיים בלבד... בדמי חכירה שאינם דמי חכירה של נחלה, נחלה

  ..." תקופת הגידול אינה יכולה לעלות על תקופת החכירה

רה זה קבל את עמדת המינהל במלואה ודחה את טענות הקיבוץ בדבר פגיעה בזכות הקניין השופט במק

 הקיבוץ טען שמקרים אחרים המנהל העניק פיצויים גבוהים לחוכרים –ובדבר פגיעה בדבר אפליה אסורה 

זאת למרות שהקרקעות עליהן נסב הדיון נכללו פעמים בטעות בהסכם המשבצת של . של קרקעות זמניות

י "משפקע תוקף הסכמי המשבצת בשל תפוגת משך תחולתם וממ"י כי "השופט קבל את טענת ממ. יבוץהק

הוא צטט את סעיפי חוזה החכירה ". י נדרש להראות שהמקרקעין נחוצים לו"לא חידשם אין ממ

 ומשסירב הנתבע 1998התוצאה הבלתי נמנעת הינה כי החל מחודש אוקטובר "הרלוונטיים וקבע כי 

ל הסכם המשבצת אשר ממנו נגרעו השטחים הזמניים יש לראותו כמי שמחזיק במקרקעין שלא לחתום ע

  ".כדין והתובעות זכאיות איפוא לסלק את ידו מן המקרקעין

   

אבל מעיון בפסק הדין ניתן לראות שמרגע התביעה הראשונה , מערכת החוק עמדה אמנם לימין המינהל

-עד לקבלת פסק דין בערכאה ראשונה עברו כ" ק ההתיישבותחו"בשל הפרה של , לסילוק יד מהמקרקעין

  .לאחרונה נודע שהוגש ערעור על פסק דין זה.  שנה14

דף " שהופיעה ב16עדות נוספת לפעולה הססנית של המינהל בנושא הקרקעות הזמניות ניתן לראות בידיעה

  ":נמנע משבר עם המנהל" תחת הכותרת 1.6.2006בתאריך ) עיתון קיבוצי" (הירוק

כיון שניתן היה להבין ...פרוטוקול של ישיבת הנהלת המינהל שהגיע לידי מספר קיבוצים עורר מהומה"

 שנים 3ממנו שקיימת החלטה חדשה לפיה המינהל יוציא כל קרקע זמנית בסוף תקופת החכירה של 

, פרתייעקב א, ל מינהל מקרקעי ישראל"בפגישה שקיים גברי ברגיל עם מנכ. למכרז פתוח לכל דורש

בשיחתם סיכמו השניים שההחלטה לגבי הקרקעות הזמניות לא תחול על הקרקעות ... הסתבר כי לא היא

ההחלטה תחול רק על קרקע עונתית שבטיפול . הזמניות שבידי הקיבוצים אשר ימשיכו להחזיק בהם

  . המנהל באמצעות וועדת החכרות כל שנה

הייתה יכולה להיות הרת אסון ,  המינהל ומאושרתאם אכן הייתה מגיעה למועצת, משמעות ההחלטה...

הקיבוצים . שלא הצליחו לרשום את אדמותיהם בחוזה חכירה לדורות, בעיקר בדרום, לקיבוצים רבים

,  בפרשה זו."מעבר לקרקע המשבצת המיועדת להם במינהל" זמניות"האלה מעבדים קרקעות המוגדרות 

 האצבע של הדרגים הפוליטיים בהחלטות המינהל ודרכי ניתן לראות גם את טביעת, כמו בפרשות אחרות

  .יישומן בפועל

   

נושא זה לא נמצא בראש . במיוחד בכל מה שקשור לקרקעות חקלאיות, י חלש יחסית"הפיקוח של ממ

עוסקת אמנם , נהל שותף משמעותי במימון פעילותהישהמ" הסיירת הירוקה. "סדר העדיפויות של המדינה

                                                 
  .הדף הירוק" נמנע משבר עם המנהל. "1.6.2006נחמן גלבוע  16
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בפועל חלק ניכר ". חוק ההתיישבות"היא מכסה רק חלק קטן מעבירות על אבל , בפעילות אכיפה

  . מהחקלאים אינם ממלאים את חובותיכם המנויות בחוזה החכירה

  

נהל מקרקעי ישראל הוא שותף מרכזי במערכת הקצאת הקרקעות להכשרה יניתן איפה לסכם ולומר שמ

, דיונים בבקשה כלשהי וגם בשלב הסופיהסכמתו נדרשת בדרך כלל גם כתנאי מקדמי ל. ועיבוד חקלאי

ישנן במינהל תהיות לגבי הדרך בה צריך להתנהל מנגנון הקצאת . של ביצוע ההחכרה הלכה למעשה

השיקולים הסביבתיים . אך אלה לא הבשילו להצעות או שינויים משמעותיים במנגנונים הקיימים, הקרקע

י כמו "נמים באופן חלקי בעקרונות פעולה של ממאבל לעתים הם מופ, אינם נשקלים באופן מובנה ומודע

  .ניצול יעיל של משאב הקרקע

  

  הקצאת קרקעות להכשרה ועיבוד חקלאיבשיקולי שימור קרקע 

 בעיקר כשהם מבוצעים –בשטחים פתוחים הכשרה ועיבוד חקלאיים הם הגורמים העיקריים לסחף קרקע 

הכשרות הקרקע החדשות בתקופת המנדט לכן עם התרחבות . במקומות ובטכניקות שאינם מתאימים

החלו להיגרם נזקי . התרחבה תופעת נזקי הסחף, שלא לוו תמיד בתמיכה מקצועית מתאימה, הבריטי

  . 17סחף וגלישות אדמה, )במיוחד בסוף שנות השלושים(רכוש ונפש כתוצאה משטפונות 

הכריזה על מספר אזורים זו .  מועצה ארעית לשימור קרקע1940כדי לטפל בבעיות אלה הוקמה בשנת 

פקודת "שנה לאחר הקמת המועצה התפרסמה . רובם בשטחים הרריים, כמועדים לשטפונות וסחף

שבהם ניתן לכפות אמצעי שימור , פקודה זו מאפשרת הכרזה על אזורים שמורים". השיטפון וסחף הקרקע

על פי הוראות . חזקהומתן אפשרות לממשלה לבצע עבודות הסדרה וא, הוראות לעיבוד ומרעה: קרקע

  . אלה ניתן למנוע עיבוד חקלאי במקום בו יש סכנת לאבדן קרקע בעקבות פעולה זו

והוציא הנחיות ,  שנועד לעסוק בנושא שימור קרקע,של היישוב היהודי, נוסף הוקם גוף 1946-ב

הוקם  1948-ב. ליד המרכז החקלאי, "הוועדה הציבורית למניעת סחף הקרקע "– לחקלאים בנושא זה

 הוקמה ועדה עליונה לניקוז והגנה בפני 1953בשנת . קרקע במשרד החקלאותה מירתהמדור לש

  ". חוק הניקוז וההגנה בפני שטפונות" התקבל ביוזמתה 1957-ב. שטפונות

. המנדטורית תקנות שנועדו להסדיר את הפעילות בנושא זה" פקודת סחף הקרקע" נוספו ל1960בשנת 

עד , ה של פעולות הכשרת קרקע באופן שלא ייצרו מפגעי ניקוז ושימור קרקעהתקנות מאפשרות הכוונ

  :  של תקנות אלה כתוב3בסעיף . כדי איסור של עיבוד ומרעה בתחום מסוים

בתחום    בדבר אופן עיבוד קרקע לתת הוראות, בהודעה שתפורסם בדרך הנראית לו, המנהל רשאי"

לאסור לגמרי פעולה מהפעולות האמורות   וכן...ת אחרות בובי-חיות בקר או, רעיית צאן, האזור המיוחד

לא יבצע אדם : " מחייב הגשת תוכנית גם להכשרה חקלאית4סעיף , בהמשך" .בשטח מסוים שבאזור

 פיתוח אלא לפי תכנית מפורטת שאושרה על ידי קרקע או עבודת-בתחום אזור מיוחד מפעל שימור

                                                 
17 Taylor, F.H., (~1941). The Destruction of the Soil in Palestine, Bulletin no. 2, Soil Conservation 

Board, Government of Palestine  



 49

 אלא ,שבדרכי הקצאתן דנו עד כה, א רק את קרקעות המדינהראוי להדגיש שתקנות אלה חלות ל" .המנהל

  . גם על קרקעות פרטיות שמתבצעת בהן הכשרה חקלאית

  

, על תפעול המנגנונים שנוצרים מתוקף תקנות אלה ממונה אגף שימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות

צועית בנושא התאמת גופים אלה עם בעלי הסמכות המק. בשיתוף פעולה עם תאי שימור קרקע המחוזיים 

  . קרקע לחקלאות בכלל ולהערכת חלקות ספציפיות אותן מייעדים להכשרה חקלאית

  

בפועל חלק ניכר מההכשרות החקלאיות בשנים האחרונות מתבצע ללא הכוונה ותיאום עם , עם זאת

גם חוכרים . בעלי קרקע פרטית מבצעים בדרך כלל את ההכשרה ללא מעורבות ממשלתית כלל. האגף

בין השאר בגלל העובדה שהמדינה לא מעניקה , ל קרקע מדינה לא פונים תמיד למחוז משרד החקלאותש

אישור משרד החקלאות נדרש לכאורה לצורך הוכחה . כיום סבסוד משמעותי להכשרת קרקע חקלאית

ולא פעולה אחרת טעונה , הפטורה מהיתר לפי חוק התכנון והבנייה, שמדובר בפעולת הכשרה חקלאית

, אבל בפועל האכיפה בשטחים הפתוחים מוגבלת ולא תמיד נדרש אישור כזה. תר כמו כרייה או בנייההי

  . גם כשמבוצעות עבודות עפר בקנה מידה נרחב

  

  כרייה במסווה של הכשרה חקלאית

מבקר המדינה נדרש . מצב זה הביא גם להתפשטות התופעה של כרייה במסווה של הכשרה חקלאית

הועלה כי בארץ כולה רווחת כרייה : "ח נכתב"בדו. 18שהוקדש לתופעה זוח "דו בלאחרונה לתופעה זו

  ".זאת בלי שעבודות אלה הותרו כדין, בקרקע חקלאית בידי חקלאים או קבלנים מטעמם

אין במשרד החקלאות נוהל המסדיר : "המבקר הוליך חלק מהאשמה למצב זה לפתחו של משרד החקלאות

,  בכרייה בשדהו ליחידת המכרות במשרד התשתיות הלאומיותןעונייהמאת הליך הפנייה של חקלאי 

והיו מקרים שוועדות מקומיות או מינהל מקרקעי ישראל או , למינהל מקרקעי ישראל ולמוסדות התכנון

נתנו היתרים לכריית קרקע מבלי להעביר את בקשת הכרייה לגורמים , כל אחד מהם בנפרד, המשרד

) עומק הכרייה: למשל(אין הגדרה כמותית : "בחוקים ובתקנותעיה  המבקר הצביע על ב."האחרים

הבהירות -אי. להבחנה מובהקת בין עבודות להכשרת קרקע לחקלאות הכוללות חפירה ובין עבודות כרייה

הביאה לכך שהאגף לא שלל כרייה בקרקע חקלאית ונתן לה הכשר במועד האישור של פרויקטים לכרייה 

פנו חקלאים רק ...  במקרים רבים....ת את החקלאי למפקח על המכרותושימור קרקע מבלי להפנו

למשרד החקלאות וביקשו גושפנקה של ועדות השיפוט לשימור קרקע לאישור תכניות להכשרת קרקע 

חלק מהקרקעות החקלאיות נשוא הבקשות היו באיכות , יתר על כן. ולמימון כמחצית מעלות העבודות

הדיונים כיצד להתמודד עם תופעות " .ה כלל צורך בעבודות שימור כלשהןולא הי, גבוהה וללא שיפועים

על אף דיונים שהתקיימו באגף וברשות התכנון במשרד לא גובשה מדיניותו של : "אלה לא הסתיימו עדיין

וממילא גם לא נקבעו קריטריונים לכרייה בשטחים חקלאיים ולא נוסחו נהלים מחייבים , המשרד בנושא
                                                 

  ירושלים,  כרייה בקרקע חקלאית-דוח ביקורת על משרד החקלאות ופיתוח הכפר ). 2006(, המבקר המדינ 18
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אצל הממונה על המכרות ובמשרד הפנים נכתבו ניירות עמדה , גם במינהל. ת כרייהלטיפול בבקשו

  ." אולם ללא תיאום בין המשרדים ובלי אחידות בפעולות המתחייבות, בנושא

אך טרם אושרה , שנבדקה בלשכה המשפטית, במשרד החקלאות נכתבה כאמור הצעה לנוהל? מה הלאה

ת הכשרת קרקע לעיבוד אינה טעונה היתר בנייה אך מצריכה ההצעה מדגישה שפעול. י הנהלת המשרד"ע

, על תקנות שימור הקרקע"זאת בהסתמך . י אגף לשימור קרקע וניקוז"תוכנית מפורטת ומאושרת ע

הטופוגרפיה המתוכננת , תוכנית ההכשרה צריכה לכלול מידע על שימושי הקרקע הנוכחיים". 1960

  . ותוכנית הנדסית וכלכלית כללית

תוכנית להכשרת קרקע צריכה להתבצע תוך איזון של כמויות :  מבדיל בין הכשרת קרקע לכרייההנוהל

כריית חומרי קרקע  או אבן באדמה מעובדת דינה "לעומת זאת . ללא הוצאת קרקע מחוץ לאתר, העפר

, יקוזאישור התוכנית לפי חוק הנ, פעולה זו מצריכה היתר לפי חוק התכנון הבנייה." כדין כרייה לכלליה

והכנת תוכנית שיקום שתאפשר החזרה של השטח למעגל העיבוד , אישור ופיקוח של המפקח על המכרות

  . החקלאי

בגלל השפעות שליליות על החקלאות , ניתן לראות שהכוונה לא לעודד פעולות כרייה בשטחים חקלאיים

גם ,  מוסד רשמיבנוסף ישנו חיזוק של הצורך בעריכת תוכנית מפורטת שתאושר בידי. והסביבה

כוונה זו צריכה כמובן להיות מגובה במנגנון מתאים שילווה את . בקרקעות מדינה וגם בקרקעות פרטיות

 ללא בצירוף זרוע מפקחת שתאתר הכשרות קרקע שמתבצעות, הכנת התוכניות ויישומן הלכה למעשה

 . י משרד החקלאות"תוכנית מפורטת ומאושרת ע

  

   קע חקלאיתשיקולים משפטיים בהכשרת קר

פ תקנות חוק "על פי המצב המשפטי הקיים הכשרה חקלאית אינה טעונה היתר עמן המקובלות היא ש

 בתקנות אמנם מונה בין 2סעיף קטן . 1967 -ז "תשכ, )עבודה ושימוש הטעונים היתר(התכנון והבנייה 

אבל מסייג " הקרקעכרייה או מילוי המשנים את פני , חפירה, כל חציבה"העבודות הטעונות היתר גם 

  :בהמשך שההיתר אינו דרוש ל

  ;עבודה חקלאית רגילה באזור חקלאי) ד(

  ;הכשרת קרקע למטרות חקלאיות באזור חקלאי) ה(

  ;עבודת גינון שאינה מצריכה קירות תומכים) ו(

  

לעוצמת שינוי הנוף ופני הקרקע ולמקום בו היא מתבצעת , ללא קשר להיקפה, האם כל הכשרה חקלאית

 מדובר בפעולה שהשפעתה על למרות שלעתים, מקובל היה לחשוב שכך היא?  פטורה מהיתראכן

 בשנים . פעילות חקלאית הקרובהסביבה ניכרת מאד והיא מתבצעת בשטח שלא התבצעה בו בעבר

  . האחרונות ישנם סדקים בקביעה חד משמעית זו
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שופט חשין כותב ה. בשטחים פתוחים פעולות ייעור –ראשיתם בפסק דין שעסק בנושא אחר אם כי קרוב 

מה פירוש יש ליתן , השאלה הנשאלת היא": 19 בנושא הצורך בהיתר לפעולות ייעור288/00ץ "בבג

הכשרת קרקע למטרות חקלאיות באזור "ו" עבודה חקלאית רגילה באזור חקלאי"התיבות -לצירוף

  ?אלו עבודות הן הפטורות מן הצורך להצטייד בהיתר לביצוען? "חקלאי

  הפטור מַכוון עצמו לעבודות? לתקנות ההיתר) ה(-ו) ד)(2(1מהו אפוא פישרו של הפטור הניתן בתקנה ...

,  או מילוי המשנים את פני הקרקעהכריי, חפירה, כל חציבה "-מסוימות הנכללות במסגרת האיסור 

ראויות לדעת  אלהאופי מסוימים המייחדים אותן עושים עבודות - אלא שתווי-" יציבותה או בטיחותה

 - וכלשון התקנות -כמסתבר , כוונת הדברים היא. המשנה לפטור מן הצורך להצטייד בהיתר-מחוקק

שלולא הפטור ) באזור חקלאי(לעבודתו השגרתית והיומיומית של החקלאי : קרא, לעבודה חקלאית רגילה

 ועוד רי וכריתתםנטיעת עצי פ, חרישה: אף אתה אמור? ומהי העבודה. הייתה נצרכת עבודתו להיתר

חייו לא היו , לו נצרך החקלאי להיתרים לפעילויות אלו. כיוצא באלו פעילויות של החקלאי בחיי היומיום

, כך הוא באשר לגידולים חקלאיים המשתנים מעת לעת. ומעולה של צרה זו ביקש המחוקק לפוטרו, חיים

  ."ולעניינם אין צורך בקבלת היתרים

יתכן שיש לסייג , שמשנה סדרי בראשית, כשמדובר בפעולה שאינה שגרתיתמתוך הדברים ניתן להסיק ש

ודי בדברים ששמענו כדי לשכנענו כי דבר המחובר לקרקע " :לגבי היער כותב השופט. את הפטור הגורף

אין זה מתקבל על הדעת כי ,  היא כה ניכרת- ולא רק על סביבתו הקרובה -ואשר השפעתו על סביבתו 

 ."יהיה פטור מהיתר

בדלת זו נכנס השופט דניאל פיש שנדרש לאחרונה לדון בתביעה שהגישה המדינה כנגד בעלי קרקע 

המדינה טענה במקרה זה . 20במדרון תלול, שבצעו עבודות עפר בקנה מידה נרחב באזור שייעודו חקלאי

ח כי מדובר בשטבעלי הקרקע טענו מצדם . אופי העבודות והיקפן חייבו הגשת בקשה להיתר בניהש

חקלאי שהמדרון התלול מנע את שימושו וכי העבודות שבוצעו נכנסות בגדר עבודה חקלאית רגילה 

  . ה החוסה תחת החריגים המפורטים בתקנות התכנון והבני,שהתבטאה בהכשרת הקרקע לצרכים חקלאיים

  : שניתן לאחרונה, השופט כתב בפסק דינו

 חציבת טרסות -העבודות שבוצעו. ירה בעלילהפרשנות שמבקש הנאשם לייחס לתקנות הינה בלתי סב"

 הותירו פצע עמוק ורחב בנוף ההר ושינו כליל את -רחבות מימדים תוך כדי שימוש בציוד הנדסי כבד

אין כל דמיון בין . השינוי כה ניכר ובולט שניתן להבחין בו ללא ביצוע מדידות. התכסית של המקום
                                                 

 -טבע ודין , אדם:  בעניין,בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, השופט מיכאל חשין' כב 19

מינהל , םשר הפני ודן פרי נגד פרופסור זאב נאוה, ר אביבה רבינוביץ"ד, הסביבה אגודה ישראלית להגנת

, 288/00ץ "בג, קרן קיימת לישראל, שר החקלאות, מינהל מקרקעי ישראל, משרד הפנים - התכנון

  .29.8.01מתאריך 
 

נה מוחמד 'מדינת ישראל נגד מחאג: בעניין, בית משפט השלום בחיפה, השופט דניאל פיש' כב 20

 .5.3.06מתאריך , 002832/05פ , נה אחמד'ומחאג
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גם כאשר , ככלל. ו הכשרת קרקע לעבודות חקלאיותהפעולות שבוצעו לבין עבודה חקלאית רגילה א

במידה וקיים צורך בפעולות הכשרה שיש בהן כדי לשנות באופן , מדובר בעבודות לצרכים חקלאיים

היתר כאמור חייב להתבסס על תכנית בת . קיימת חובה לבקש היתר בניה, משמעותי את פני הקרקע

 ןההיגיו). 673, )5(ד נה"פ. '  אח4-שר הפנים ו' נ'  אח3- אדם טבע ודין ו- 288/00ץ "ראו בג(תוקף 

  הינן לקבוע 1965-ה"תשכ, בדרישה לקבל היתר נובע מכך שהמטרות המרכזיות של חוק התכנון והבניה

שפירא בכנסת בעת הקריאה הראשונה של הצעת ' דברי שר הפנים ח(מדיניות פיתוח ולפקח על אכיפתה 

 מחייב קבלת אלהמימוש מטרות ). 1828-1829) ג"תשכ (37כ "ד, 1962-ג"תשכ, חוק התכנון והבניה

 והחריג הפוטר מהחובה - לרבות באזורים חקלאיים-אישור לביצוע שינויים משמעותיים בפני הקרקע

  ".לקבל היתר טרם ביצוע עבודות יחול רק כאשר העבודות אינן כרוכות בשינוי כאמור

 יופעל במידה והנאשם יעבור עבירתעונשם כלל קנס כספי ומאסר על תנאי ש. הנאשמים הורשעו בדין

  . לחוק התכנון והבניה ויורשע עליה' בניה המפורטת בפרק י

  

הכשרת ) ה("בסעיף הפטור " אזור חקלאי"טענה נוספת שיכולה לעלות בהקשר זה היא פרשנות המונח 

האם מדובר באזור פתוח בכלל או שמדובר רק באזור שהתבצעה " ;איקרקע למטרות חקלאיות באזור חקל

יכולה להיות . למיטב בדיקתנו לא הועלתה שאלה זו עד כה בדיון משפטי? בו עבודה חקלאית בעבר הקרוב

יתכן שניתן לדרוש היתר בנייה " האזור החקלאי"אם יתקבל פירוש מצמצם להגדרת : לה משמעות רבה

  . שלא הייתה בשימוש חקלאי שנים רבות, שמתבצעות בקרקע בתולהותוכנית להכשרות קרקע 

  

   21 כלכלי-הכשרות קרקע בשטחים הרריים במבט חקלאי 

 בדרך זו – במניע כלכלי  גםהרצון להכשיר קרקע נוספת ולהרחיב את שטחי העיבוד קשור בדרך כלל

היקף הקרקעות המעובדות הרחבת . החקלאי יכול לעתים לייעל את תהליך הייצור ולהגדיל את רווחיו

שהיה להם ביקוש בשנים , בשטחי ההר באה בעיקר בעקבות התאמה אקלימית לגידולים מסוימים

זאת למרות . בגליל התרחבו במקצת מטעים ייחודיים אחרים כמו דובדבנים. האחרונות כמו כרמיי יין

  . שככלל יש היום עודפי פרי באזור הגליל ההררי

היות וניתן לעבד בעלות סבירה גם , ות חשוב בהחלטה על התאמת הגידולכיום הקרקע היא גורם פח

עם הצטברות הידע והכלים . קרקעות שנחשבו בעבר לבעייתיות ונפסלו להכשרה בסקרים קודמים

גם בשטחי טרשים ניתן בדרך כלל להכשיר את . המתאימים יורדים גם המחירים הריאליים של ההכשרה

  .לדונם ₪ 2000 - 1000הקרקע לחקלאות בעלות של 

  :החסמים המשמעותיים להרחבת החקלאות ההררית הם

מה שמגביל את הלחץ ,  כיום פוטנציאל המים באזור הגליל העליון ממוצה כמעט לגמרי- פוטנציאל המים

  .הגדלת כמות המים הזמינה תאפשר הגדלה של שטחי עיבוד באזורים אלה. להרחבת העיבוד החקלאי

                                                 
נחמיה שאולקר ואריה צוויג ממשרד החקלאות ועם , שם שדמון, נמרוד שץ, ת שיחות עם עמיר אנטלרפרק זה נכתב בעקבו 21

 . נימי יפה ומוטי צמיר, דני ולירו, עמית ניר:  חקלאים ונציגיהם
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ם בגליל וגם בירושלים מרבית השטח נמצא בשמורות טבע וגנים לאומיים או ג,  באזורי ההר– קרקע

קיימים אמנם . הגופים הסביבתיים מקשים על עיבודים חקלאיים בשטחיהם. ל"בשטחי יער בניהול קק

, אבל בקשות להרחבת שטחי העיבוד באזורים אלה כרוכות בתהליך ארוך ומייגע, מנגנוני הדברות

קשה למצוא קרקעות מתאימות בבעלות . לקבל את השטח המבוקש לעיבודשבסופו לא ניתן תמיד 

גם במקרה וחקלאי מצליח ליצור הסכם . האפשרויות לניוד קרקע מוגבלות. ציבורית בשטח שאינו מוגן

 $ 40-120מקובלים דמי שימוש של : יש לכך עלויות משמעותיות לייצור החקלאי, עיבוד עם חוכר אחר

 סביבתיות על פיתוח חקלאי שמקורן בתוכניות סטטוטוריות הגבלותמסוימים יש באזורים . לדונם לשנה

  . מכח חוק התכנון והבנייה

.  ניהול הנחלות במתכונתן הנוכחית המפוצלת מקשה על פיתוח החקלאות–  חוקיותהגבלותמבנה מוסדי ו

הדיונים בהקצאות . אבל הן בעייתיות מבחינות רבות, ישנן אמנם דרכים לריכוז שטח קרקע גדולים יותר

  . קרקע לוקחים זמן רב ודורשים פעולה מול מספר רב של רשויות וגופים

  

כך . למרות זאת יש במקרים מסוימים הכשרות חקלאיות שאינן כדאיות לפי תחשיבים כלכליים מקובלים

 בעזרת מילוי של כמויות אדמה אדירות שהובאו משטחים, למשל הוכשרו שטחים נרחבים באזור מטולה

 מעלות 10כמעט פי , לדונם$ 2000 –בהערכה גסה עלויות הכשרת השטח באזור זה הגיעו ל . שכנים

, שמכשירים שטחי מטעים במדרונות תלולים, כך גם אצל הדרוזים בגולן ובגליל. הכשרה באזור רגיל

  . המצריכים הקמת קירות תמך אדירים

. מטרה זו בעקבות רצון לרכוש חזקה באדמההגורמים שמאפשרים הכשרות אלה הן הצברי הון שמופנים ל

אצל חלק . גם כשהכדאיות הכלכלית שלו היא בעייתית, העיבוד החקלאי נתפס בחוגים שונים כערך חשוב

. מהחקלאים הכשרת הקרקע נתפסת גם כחלק ממאבק לאומי בין יהודים וערבים על השליטה במשאב זה

שנוטים , כך גם אצל חלק מהיהודים. זה בקרקעאצל הערבים היא פעמים רבות סימן לשורשיות ואחי

  .  בערכים אלה כסמל לאופייה המיוחד של חזרת העם היהודי לארץ ישראלזלהיאח

  תקן קרקע ורישומה

לחלק ניכר . באזורים ההרריים נמצאים מרבית הקיבוצים בתקן קרקע מלא ואף חוכרים קרקעות נוספות

משרד החקלאות בדרך כלל לא יוזם .  חסרה קרקע לתקן,במיוחד אלה הצעירים יותר, ממושבי העובדים

הוא מנחה ומסייע בהשגת האישורים , אבל במידה ויש פנייה בכתב של יישוב, מהלך של הכשרה חקלאית

ישנן אם כן פניות להשלמת תקן קרקע . י"הסוכנות היהודית וממ, ג"רט, ל"הנדרשים ובמגעים עם קק

 משרד החקלאות ולעתים גם הוועדות החקלאיות במועצות להן מנסים לסייע, מהאגודות החקלאיות

לצרכי חתימת חוזה (גופים אלה מסייעים ליישובים גם בהסדרת המשבצות החקלאיות שלהם . האזוריות

הוא : תהליך זה מתקדם בעצלתיים. עם המרכז לרישום משבצות, )חכירה לדורות ואפשרות רישום בטאבו

תים גם בהסכמה פנימית בתוך המושב על חלוקה של שטחי לנחלה ולע ₪ 2,700כרוך בתשלום של 

. הוא כרוך בהגדרה של שטחי משבצת לעומת שטחים זמניים) בעיקר בקיבוצים(במקרים אחרים . העיבוד

. אצל חלק מהקיבוצים ישנה סברה שבמצב בו המשבצת אינה מוסדרת קיים ערפול שיפעל לטובת הקיבוץ
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מרבית ארגוני החקלאים , למרות זאת. ת לא נגבה היטל השבחהבנוסף לכך ביישוב ללא משבצת מוסדר

שמעניק אופק ברור יותר וודאות גדולה יותר באפשרויות , ממליצים לפעול לחתימת חוזה חכירה לדורות

  .   קיבוצים על חוזה חכירה לדורות270- מתוך כ120 חתמו 2005נכון לשנת . 22פיתוח היישוב

ואה חשיבות מיוחדת בעצירת תהליך ריכוז הקרקעות בידי חקלאים באזורי הפריפריה משרד החקלאות ר

ישנה כוונה שהחקלאות תהיה עזר לחיזוק . גדולים ונטישת החקלאות על ידי מרבית תושבי המושבים

השאיפה היא לבצע את כל הבדיקות לפני . כחלק מהמדיניות לעידוד הפריפריה, האוכלוסייה באזור זה

  .  במטרה לשפר את השירות לאזרח ולקבל החלטות ענייניותזאת. הדיון בוועדת הקרקעות

  חובת העיבוד העצמי

 - ז "תשכ, חוק ההתיישבות"י החוכר מוזכרת בחוזה החכירה ובעקיפין גם ב"חובת עיבוד הנחלה ע

בחוק מפורט גם תהליך שבסופו של דבר מאפשר למינהל להפקיע את זכות החכירה של מי ". 1960

חוק הגנת "גם משרד החקלאות יכול לפעול בשדה שאינו מעובד בעקבות . להשעושה שימוש חורג בנח

. שבא למנוע יצירת מפגעים חקלאיים בתוך רצף של שטח חקלאי מעובד, "1956 –ז " תשט,הצומח

  . המשרד יכול בתנאים מסוימים לסלק את המפגעים ולחייב את בעל הקרקע בעלות פעולותיו

הממונה העיקרית על האכיפה בתחום קרקעות . גדול שאינם מעובדיםלמרות כל זאת ישנם שטחים בהיקף 

רשות הטבע והגנים , נהל מקרקעי ישראליי מ"המופעלת במשותף ע" הסיירת הירוקה"המדינה היא 

בדרך כלל בתיאום עם מנהל , "חוק ההתיישבות"פקחי הסיירת עוסקים גם באכיפת . וגורמים נוספים

ללית במגזר ההתיישבותי היהודי היא לנסות ולעודד את החקלאי המגמה הכ. המחוז במשרד החקלאות

שהזניח את נחלתו לחזור ולעבדה ורק במקרים קיצוניים נפתח תהליך שבסופו עלול החקלאי לאבד את 

, לאחר שמוצו תהליכי ההדברות עם החקלאי, ברגע שהוגשה תביעה לבית משפט, עם זאת. חזקתו בקרקע

 בית המשפט הוא זה שקובע מה יעלה -פקחים ועובדי משרד החקלאות הדבר שוב אינו נתון בידי וה

  . בגורלה של הקרקע הנדונה

המינהל איים לעתים . לחזקתם בקרקע) בעיקר במושבים(בשנים האחרונות התחזק חששם של החקלאים 

 ביצוע חריש -לא לחדש חוזים של קרקעות לא מעובדות מחקלאים שלא השקיעו את המינימום הנדרש 

עם הגעת מועד חידוש חוזה החכירה , החשש עלה בחלק ממושבי מטה יהודה .לדונם ₪ 20 –לות של כ בע

/ בדרך של חריש  כאמור החזרת הקרקע לעיבוד יכולה להתבצע.  שנים49של חלק מהקרקעות אחרי 

 בכל מקרה. או פעילות חקלאית ממשית יותר, )מדרום מזרח למושב אורה, כמו בעמק לבן(דסקוס בלבד 

שאינם זקוקים לכמויות מים גדולות כמו זיתים עם השקיית עזר בשנים בגידולים מדובר בדרך כלל 

). באזור מטע(שצורכים פחות מים מגפנים של ענבים למאכל , או גפני ענבי יין) בית נקופה(הראשונות 

חות "אה דור(בנוסף לכל אלה יש קרקעות שהוכשרו לחקלאות  אבל אינן מעובדות כלל כבר מספר שנים 

. חלק מהחקלאים סוברים שהדרישה לעבד את הקרקע בכל תנאי אינה לגיטימית ).הסיירת הירוקה לעיל

                                                 
יסודות : בתוך, המושב לבין המינהל/ דגשים לחתימת חוזה חכירה לדורות בין הקיבוץ ). 2005(, .צ, ד בן אור"עו 22

  . תל אביב, ברית פיקוח,  תקציר מנהלים–ין בהתיישבות המקרקע
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אין לדרוש מהחקלאי לעבד ולאיים על זכות , הם גורסים שאם תנאי השוק לא מאפשרים חקלאות רווחית

  . הקניין שלו

פשרים לגופים בעלי יכולת לעבד שמא, לאור התפתחויות אלה עולה חלקן של שותפויות מסוגים שונים

אגודות "גופים אלה יכולים להיות שייכים למושבים עצמם כמו . את הקרקע בהסכם עם החוכר הראשי

כך חזרו בשנים האחרונות לעיבוד שטחים גדולים באזורים הרריים . או גופים מסחריים עצמאיים" פלחה

בחלק מהפרויקטים החדשים . ידול הענביםבעזרת השקעות של יקבים מסחריים שהרחיבו את פעילותם לג

בתחום זה ישנה מחשבה גם על שילוב אלמנטים תיירותיים ולכן יש הקפדה על עיצוב נופי של הכרמים גם 

  .23במחיר של הכשרת קרקע יקרה יותר

, אבל. ל"בשיתוף פעולה עם קק" יערות משקיים"חלופה אחרת שנבחנה בשנים האחרונות היא נטיעת 

ל מסבסדת את "גם במקרים בהם קק, ות חלופה זו לא עומדת במבחן הכדאיות הכלכליתבמרבית המקומ

זאת בעיקר עקב הקושי להחזיר את החלקה לעיבוד חקלאי במקרה וישתנו התנאים . 24הנטיעה עצמה

  .הכלכליים

  
  :מבט סביבתי

מכן הוא לאחר . פרק זה כולל הסבר קצר בנושא השפעותיה של הכשרת קרקע חקלאית על הטבע והנוף

 ,ל"ג וקק"רט, בעלי אוריינטציה סביבתית" מנהלי שטחים פתוחים " מתייחסיםדרך שבהמפרט את ה

  .ליוזמות הכשרת קרקע חדשות

  השפעת הכשרה ועיבוד חקלאיים על הנוף והמערכת האקולוגית

  הנוף החקלאי 

 החקלאי משתנה הנוף. הכשרה חקלאית של שטח טבעי אינה משנה בהכרח לרעה את איכויותיו הנופיות

בהן ההשקיה שומרת לעתים על חיותו לעומת , במיוחד בעונות היבשות, עם עונות השנה ומוסיף גיוון לנוף

, המדרגות החקלאיות הן חלק מהנוף ההררי המסורתי של ארץ ישראל והן משמרות. השטחים הטבעיים

  . דמות נוף תרבות מן העבר, גם אם באופן חלקי

בניית חממות בשטחים חקלאיים במקומות שונים פוגעת : געות בערכים אלהעם זאת ישנן מגמות שפו

פגיעה פחותה יש בכיסויים שונים של מטעים . ברצף הנופי ומכניסה אלמנט זר לנוף החקלאי המסורתי

  . ) תמונה בעמוד הבאורא (כרמים ושדות שלחין

                                                 
לדונם  ₪ 2000 -בפרויקט נטיעת כרמים גדול עם מחשבה תיירותית מאחורי שקם בהרי יהודה הגיע מחיר ההכשרה ל 23
 . בשטח שעיקר עבודות הפילוס נעשו בו כבר בעבר, )1999מחירי (

 . ן"נקודת ח,  בחינת ישימות כלכלית ומערכתית–ייעור משקי בישראל , )2004(, .ל, אמדור, .ח, צבן24
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   באזור מרום הגליל"מכוסה"נוף חקלאי 
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המבקש מציין בדרך ? האם ישנה הכוונה לגבי אופי השימוש החקלאי עם הקצאת  הקרקע להכשרה ועיבוד

עם זאת אין הוא מחויב לעבד את השטח בדרך מסוימת . כלל לאיזו תכלית חקלאית הוא מייעד את השטח

אבל אין , וחממות בכללן,  באשר להקמת מבנים חקלאייםהגבלותישנן באזורים שונים . או בגידול מסוים

  . או הנחיות לכיסוי מטעים או שדות ביריעות מסוגים ובצבעים שוניםהגבלות

  השפעות אקולוגיות של הכשרה חקלאית 

הכשרת קרקע . השפעת הכשרת הקרקע והעיבוד שבה בעקבותיה על המערכת האקולוגית בעייתית יותר

ניתן לאפיין אותה . רך כלל בעקירת הצומח הטבעי ושינוי משמעותי בפני הקרקעחקלאית כרוכה בד

  . כהפרעה מתמשכת של המערכת האקולוגית הטבעית

המחולל שינוי , כאירוע לא שיגרתי ולא קבוע בהתרחשותו" הפרעה מוגדרת 25על פי פרבולוצקי ופולק

חקלאית זו " הפרעה"יצירת ".  משקלמבני ברור בחברה הטבעית ומסיט אותה ממצב סטטי הקרוב לשיווי

 קטע של בית גידול הנבדל –) patch(במרכזו של פסיפס טבעי יכולה להיכלל גם תחת ההגדרה של כתם 

 ישנם כתמים טבעיים וכתמים מעשי ידי .בתכונותיו האקולוגיות ובהתאמתו לאכלוס על ידי אורגניזמים

 ומהווים חלק אינטגראלי  הטבעיתקולוגיתבעוד שהראשונים נתונים להשפעה של המערכת הא. אדם

.  בגלל התמשכות ההפרעה לאורך זמןאינו כזה) Introduced Patch(הרי כתם מעשה ידי אדם , ממנה

  :26נקבעת על פי מספר מדדיםאו הפרעה על הפסיפס הטבעי סביבו /אופי ומידת ההשפעה של כתם ו

  .עוצמת ההפרעה .1

 .משך הזמן של ההפרעה .2

 . התדירותה של ההפרע .3

 .משך הזמן שחלף .4

 .צורת הכתם .5

 .מספר הכתמים ופיזורם .6

 ).חקלאות אינטנסיבית או מסורתית(אופיו של הכתם  .7

  ).סביבה מדברית וכדומה, סביבה ים תיכונית(מיקומו הגיאוגרפי  .8

  ולא ניתן לצייר תסריט,לכתם חקלאי במרכזו של פסיפס טבעי צורות שונות של השפעה על המרחב, לכן

  : להלן מספר אפשרויות של השפעת כתם חקלאי על הפסיפס הטבע סביבו. היחיד של השפע

 בנוסף לפגיעה  הכשרת הקרקע החקלאית במרכז של פסיפס טבעי דורשת,, 27קיטוע בית הגידול

אשר יכולים , )ביוב ולעיתים חשמל, מים( פריצת דרך או דרכי גישה והתקנת תשתיות הראשונית גם

  .לגרום לקיטוע של בית הגידול

                                                 
 .הוצאת כרטא. הישראלית  התיאוריה והמציאות–אקולוגיה . 2001. ג, ופולק, .א, פרבולוצקי 25

26 Forman, R. T. T., and Gordon, M. 1981. Patches and structural components for a landscape ecology. 
BioScience 31:733-740. 

27 http://ec.europa.eu/comm/agriculture/publi/landscape/ch5.htm  



 58

לפגיעה  עלולה להביא הפיכת שטחים טבעיים לשטחי חקלאות. םהשפעה על איכות המים והאקוויפרי

  .  נגר עילי וכדומה, דשנים, סחיפה, ביוב, ניקוז: במשק המים במגוון דרכים

גורמת ) Introduced Patch( פגיעה בפסיפס הטבעי על ידי כתמים מלאכותיים .28םפגיעה בסטטוס המיני

  . לא מעט מינים הופכים לרגישים יותר ופגיעים יותר. ס המינים בבית גידולם הטבעילדרדור סטטו

,  ככל שהיחס בין אזורי השוליים לגודל הפסיפס גדול יותר.Edge Effects(29(הגדלת השפעות השוליים 

 הכתם החקלאי אינו מבודד מסביבתו אלא מקיים .כך קיימת השפעה גדולה יותר על אופיו של הפסיפס

. פעילות בשני הכיוונים ועוד, הפרעות, מינים, לחות, חומר, מעבר אנרגיה - יחסי גומלין דינאמיים אתה

כך נמצא למשל : ראוי לציין שלאזורי המעבר יש במקרים מסוימים דווקא חשיבות אקולוגית גדולה

  . 30תיםשמגוון הפרפרים ופעילותם היו גדולים במיוחד באזורי מעבר בין שטחי בתה ולבין מטעי זי

מצומצם יותר בשטחים החקלאיים נישות אקולוגיות מגוון הברוב המקרים . תצמצום הנישות האקולוגיו

זאת למרות שבמקרים מסוימים לשטח החקלאי יכולה להיות גם תרומה חיובית . פסיפס טבעימאשר ב

  .  אם מדובר בעיבוד אקסטנסיבימיוחדב, למגוון בתי הגידול

אין זה פשוט לקבוע כיצד ישפיע כתם חקלאי , ין את הכתם ולהבדילו מסביבתוגם אם אפשר לאפי, לסיכום

עם זאת צמצום השטח הטבעי וקיטועו נחשבים בדרך כלל לתופעה הפוגעת . מסוים על הפסיפס הסובב

העיבוד החקלאי קשור פעמים רבות בגורמים המרכזיים של פגיעה בתפקודן של . באקוסיסטמות רבות

לעתים גם הכנסת מינים זרים לאקוסיסטמה וניצול , אבדן בתי גידול ושינוי איכותם: מערכות אקולוגיות

ב הראה שהתפתחות החקלאות והייעור היו הגורמים "מחקר שנערך בארה. יתר של המשאבים הטבעיים

במחקר אחר בו נחקרו . 31 מאירועי הפגיעה במערכות הטבעיות בתוך פארקים13% –המרכזיים ל 

ים נמצאו החקלאות ותופעות הקשורות להכשרת קרקע חקלאית כגון כריתה ללמעלה הסיבות להכחדת מינ

  . 32 של המקרים בהם הגיעו צמחים אל סף כליה12% –מ 

  

נושא נוסף המשפיע על קשרי הגומלין בין השטח החקלאי והשטח הטבעי סביבו הוא סוג העיבוד החקלאי 

 מחקלאות מסורתית לחקלאות אינטנסיבית שבה בשנים האחרונות קיימת נטייה בכל העולם לעבור. בשטח

מאפיינים של . קיים ניצול יעיל יותר של שטח השדה תוך הקטנת השוליים והחלקים הבלתי מעובדים

                                                 
28 http://biology.usgs.gov/s+t/SNT/noframe/lu106.htm  

29 Skole, D.L., and Tucker, C. 1994. Tropical deforestation and habitat loss fragmentation in the 
Amazon: satellite data from 1978-1988. Science 260:1905-1910.  

 הפתוחים בשטחים הביולוגי המגוון שימור -הפרפרים בשירות חקלאיים אזורים, )2006. (ובנימיני ד. ס, קרק, .ג, פאר 30
  .ממחקרי נקודת חן, בישראל האקלימי לאורך הגרדיאנט

31 Schafer, C.L., (1995). Values and shortcomings of small reserves, BioScience 45, pp 80-88. ,  מצוטט
  .645' עמ, אקולוגיה התיאוריה והמציאות הישראלית. 2001. ופולק ג, .א, פרבולוצקיאצל 

32 Schemske et al,  (1994). Evaluating approaches to the conservation of rare and endangerd plants, 
Ecology 75, pp 584-606. ,  אקולוגיה התיאוריה והמציאות . 2001. ופולק ג, .א, פרבולוצקימצוטט אצל

  .652' עמ, הישראלית
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עלייה בשימוש בחומרי הדברה וצמצום מגוון , חקלאות זו הם שימוש בשיטות עיבוד והשקייה חדישות

   .34, 33הגידולים

ים ניצול יעיל יותר של שטח השדה המעובד תוך הקטנת השוליים קי, בשיטת העיבוד האינטנסיבית

שיטות עיבוד אלה גורמות אמנם . תוך שימוש בשיטות עיבוד והשקיה חדישות, והחלקים הבלתי מעובדים

אבל מאידך גורמות לבעיות אקולוגיות סביבתיות המשפיעות על כלל המערכת , לרווח ניכר לחקלאים

בעיות העיקריות של המעבר לחקלאות אינטנסיבית ונטישה של שדות אחת ה. האקולוגית ומרכיביה

תופעה זאת ניכרת במטעי  . 35היא יצירת משטחים אחידים ובכך מצמצמת את מגוון בתי הגידול, חקלאיים

הכרמים המודרניים שבהם הצורך בשורות ארוכות מביא לסילוק גלי האבנים והטרסות שחלקו את השדות 

כתמים שבעבר לא עובדו בגלל מגבלות שונות נעלמים בעקבות . ח וצמחים שונים"בעבור והיוו מפלט לבע

  . הכשרה חוזרת של הקרקע באמצעים מודרניים ויעילים יותר

בעלי שוליים בלתי מעובדים ,  מאופיינת במגוון של שדות מסוגים שונים לעומת זאתחקלאות מסורתית

ס ומרקם סביבתי אשר השתלב עם בתי הגידול יצר פסיפ, מבנה ייחודי זה. הפרוסים על פני השטח

, באירופה, לדוגמה. כפועל יוצא נמנע קיטוע של בית הגידול במקביל ליצירת כתמיות. הסובבים אותו

 מבתי הגידול החשובים ביותר לשימור טבע קשורים באופן ישיר לשטחים חקלאיים 50%למעלה מ 

  . המעובדים בצורה המסורתית באינטנסיביות נמוכה

טחים המעובדים בשיטה של חקלאות מסורתית ובלתי אינטנסיבית תומכים במינים רבים לדוגמה של ש

המעבר לחקלאות אינטנסיבית פגע בלא מעט אוכלוסיות של , באירופה. עופות שאוכלוסיותיהן התמעטו

ת פגיעה במגוון רחב של עופות המרכיבים את אחת מהרמות הטרופיו .36עופות מקננים ועופות חורפים

, גורמת לפגיעה בכלל הרמות הטרופיות המרכיבות את המערכת האקולוגית, הגבוהות ביותר במארג המזון

  . ומכאן לפגיעה באיזון של המערכת האקולוגית בכללותה

הבוחנת את כלל מרכיבי המערכת , )Landscape Ecology(ה רחבה של האקולוגיה הנופית יבראי

קלאות האינטנסיבית המודרנית הסמוכה לשטחים טבעיים המעבר לח, האקולוגית בראיה מערכתית

  :  שתי בעיות עיקריותמחריףפתוחים 

  .  של השטחים הפתוחים הטבעיים שמסביבם) Habitat Fragmentation(הפרעה ברצף  .1

  .צמצום ההטרוגניות והכתמיות .2

                                                 
33 Tella et al., 2000. Farmland habitat selection of wintering lesser kestrels in a Spanish pseudosteppe: 

implication for conservation strategies. Biodiversity and Conservation 9: 433-441.  

34 Blanco G., Tella J. L., and Torre I. 1998. Traditional farming and key foraging habitats for chough 
Pyrrhocorex pyrhocorex conservation in a Spanish pseudosteppe landscape. Journal of Applied 
Ecology 35:232-239. 

35 Bignal E. M., and McCrackent D. I. 1996. Low intensity farming systems in the conservation of the 
countryside. Journal of Applied Ecology 33: 413-424. 

 
זרון , )Aquila chrysaetos(עיט זהוב , )Crex crex(מלכישליו , )Pyrrhocorax pyrrhocorax(זג אדום מקור , כדוגמת 36

 .ד ועו)Falco peregrinus(בז נודד , )Falco columbarius(בז גמדי , )Circus cyaneus(תכול 



 60

באיזון עלול לפגוע וגורם לפגיעה ממשית במגוון הביולוגי ) ואחרים נוספים (אלהשילובם של שני גורמים 

  .העדין בטבע

  

  "חקלאות נופית"

" חקלאות נופית"שגיא מציע פיתוח . 37 שבין שטחים חקלאיים לשטחים פתוחים עמד כבר שגיאקשרעל ה

 40ובריה ואמדור וח39גמן ופורתליז , 38גם קפלן. סביבתית ככלי חשוב לשמירה על שטחים פתוחים

עשוי לתרום " חקלאות נופית"וטוענים כי פיתוח , קלאייםקושרים בין חקלאות נופית לתכנון הנופים הח

  .לשימור אקולוגי של הסביבה

   

  

בין , החקלאות הנופית מהווה גם נכס חברתי חשוב בעידן בו הערך הכלכלי של שטחים פתוחים נגזר

אינה זוכה למימוש אמיתי בעיקר מכיוון , החקלאות הנופית, אולם. מתרומתם לתיירות ולנופש, היתר

אין תמריץ ממשי לראיה ) ובעלי הקרקע,יזמי נופש, רשות הטבע והגנים, חקלאים(שחקנים הבודדים של

, משרדי הפנים, הרשויות המקומיות, לאינטגרטורים העיקריים ברמת המדיניות, לעומת זאת. כוללת

מערכת נופית , בתוך שטחי החקלאות,  מודל יישומי שישלב עד כהנמצאלא , איכות סביבה וכדומה

  .כחלק משיקולי ניהול השטח, על שיקולים אקולוגיםגם המבוססת 

  

  ל" מדיניות קק–יוזמות להכשרת קרקע חקלאית 

לכן בדרך . שהפוטנציאל החקלאי שלהן נחשב מוגבל, בקרקעות שוליותהייעור נעשו פעולות כלל בדרך 

 היער ניטע זאת למעט מקרים בהם. כלל לא נוצר צורך לביצוע בהכשרות חקלאיות בשטחי יער

שנועד לפנות את מקומו , במקרה כזה היער נתפס כשימוש קרקע זמני". תפיסת שטח"מלכתחילה לצורך 

  .בבוא העת לשימושים אחרים

תוכנית זו . תוכנית מתאר ארצית ליער וייעור: 22א "שינוי במצב זה בא עם פיתוחה ואישורה של תמ

יער פארק קיים שעונים / נוסף ליער נטע אדם ב. שהייתה מקובלת עד אז" יער"הרחיבה את הגדרת ה

, נוספו בתוכנית זו קטגוריות נוספות של שטחים הנקראים יער, צפוף או דליל, להגדרה המקובלת של יער

                                                 
  .ן"פרסומי נקודת ח.  מבט לעתיד–טבע ונוף , סביבה, חקלאות. 2001. י, שגיא 37

פרסומי נקודת ). 'חלק א ( האיכויות החזותיות של הנוף החקלאי בישראל–חקלאות נופית . 2001. מ, קפלן 38
  .ן"ח

  .פ צפון" מו–ל "מיג. שטחי חקלאות כשטחים פתוחים. 2001. י, פורתו.  נ, זליגמן39

 החובה לעבד מודל יישום –שמירה על המרחב הכפרי הזכות לעבד . 2005. ח, וצבן, .י, אבנימלך, .ל, אמדור 40
  .חיפה, הטכניון. מוסד שמואל נאמן. באזורים חקלאיים נבחרים" חקלאות בת קיימא"
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, קטגוריה אחת היא של שטחי צומח טבעי עם תצורות צומח שונות שחלקן. אבל אין בהם עצים נטועים

אבל , קטגוריה נוספת היא שטחים שנועדו לייעור עתידי. עציאינן כוללות כמעט צומח , כמו בתה למשל

, עד לתחילת שנות התשעים. הם אינם נטועים ויכולים להתאים גם לשימושים אחרים וחקלאות בכללם

התפתחו גם טכנולוגיות חקלאיות חדשות שהפכו קרקעות , בהן התגבשה הגרסה הסופית של התוכנית

קנה , בנוסף לכך. לאדמות בעלות פוטנציאל חקלאי משמעותי) כגון חולות(שנחשבו קרקעות שוליים 

העלה חשש שתחום היערות אינו מסומן בדיוק מספיק וכולל , 1:50,000, המידה בה נערכה התוכנית

  . בתוכו שטחים מעובדים בפועל

כיוון שכך כלולים בתוכנית זו מספר סעיפים שמאפשרים פעילות חקלאית והכשרת קרקע בכלל זה 

תוכנית מתאר ארצית ליער , 22א "מתוך תקנון תמהנה מספר הוראות .  שהוגדרו בה כיערבשטחים

  :וייעור

  

  יער פארק חופי, נטיעות בגדות נחלים, יער פארק מוצע, תכנון יער נטע אדם מוצע

  . התכנון המפורט של היער יביא בחשבון מניעת פגיעה בשטחים חקלאיים. ב.6

  

  יחס לתוכניות אחרות

כל שינוי בשימושי רעייה או עיבוד חקלאי יעשה בתיאום עם שר החקלאות או , מען הסר כל ספקל. ...א.7

  . נציגו

  

  פעולות מותרות ביער

לשמירתו ולשימושו כאזור נופש , לשיקומו, לפיתוחו, ביער יותרו הפעולות הדרושות לקיומו. א.13

, מחנות נוער, נופש וחניונים, י יערדרכ, טיפוחם וכריתתם, בכלל זה נטיעת עצים, ותיירות בחיק הטבע

הכל בהתאם , וכמו כן שימוש חקלאי ורעיה המותרים על פי כל דין, נופש ומשחקים, מתקני ספורט

  . להוראות תוכנית זו

  

גם אם כוונתם של . ללא צורך בשינויי ייעוד, תקנון התוכנית מתיר אם כך פעילות חקלאית בשטח היער

ניתן על פי הוראות , לחלקות שהיו מעובדות בפועל בזמן אישור התוכניתעורכי התוכנית הייתה בעיקר 

  .אלה גם להפוך שטח יער קיימים לשטחי חקלאות מעובדים

  

  : הוראות אלה באו לענות על כמה צרכים

 . שחלקן נמצאות בבעלות פרטית, מניעת פגיעה בפעילות בחלקות חקלאיות קיימות •

דה והיה אפילו חשש פגיעה באדמות חקלאיות היו צפויות  במי–מניעת עיכובים באישור התוכנית  •

התנגדויות רבות גם מצד חקלאים פרטיים וגם מצד גורמים מוסדיים כמו משרד החקלאות ומנהל 

 . מקרקעי ישראל
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צמצום הצורך להתמודד עם תביעות פיצוים בעקבות פגיעה בפוטנציאל החקלאי של שטחים שנכללו  •

 . נגזרות ממנהא ובתוכניות המפורטות ה"בתמ

ל נתפסת החקלאות כחלק מהשימושים הראויים לשטח פתוח ולשטח יער "בעיני חלק ממתכנני קק •

תפיסת "מתכננים אלה סוברים שחלק מהתפקידים שנועדו ליער כמו שמירת נוף פתוח ו. בכלל זה

מות במקו, לכן אין להתנגד להסבת שטחי יער לשטחי חקלאות יצרנית. ממלא גם שטח חקלאי" השטח

  .בהם הדבר מתאפשר ומתאים

  

בפועל הדרך להפיכת שטחי יער לשטחים של חקלאות פעילה אינה קלה ורק שטחים מצומצמים יחסית 

מרחב צפון ומרחב , במרבית המקרים מדיניות המרחבים אליהם מתייחסת עבודה זו. עוברים תהליך זה

מדיניות זו בולטת . בת החקלאותהיא לנסות ולצמצם את הכרסום בשטחי היער ובכלל זה הרח, מרכז

במיוחד במרחב מרכז שבו נעשו במקומות מסוימים ניסיונות להגיע להבנות שימנעו הכשרה מחודשת 

ל עצמה לא מבצעת "קק. אפילו של שטחי משבצת בהם התפתחו יערות או חורש עם צומח טבעי מגוון

  .תקיןגם אם אושרו בהליך , בדרך כלל הכשרות קרקע חקלאיות בשטחי יער

  

הבקשה יכולה להגיע מהיזם . בדרך כלל ברמת המרחב, כל בקשה להכשרה חקלאית בשטחי יער נדונה

או ממטה אגף , ממשרדי המחוז המקביל של משרד החקלאות, )בדרך כלל יישוב או אגודה חקלאית(

  ). ל בוועדת קרקעות"בדרך כלל מנציג קק(הייעור 

  

 –ברמת המרחב . מנהל האזור, מהנדס האזור, ד של היערן" חוו–ברמת האזור : מנגנון הבדיקה כולל

הכולל גם את מנהל " פורום סטטוטורי"לבעיות בקנה מידה גדול מכונס . תכנון' ד של מנהל מח"חוו

  . ל"תכנון מתארי במטה קק' המרחב ומנהל מח

בטופס ". התייחסות לתוכניות העולות על מקרקעי הייעור"חוות הדעת מסתייעות בטופס שכותרתו 

  . ההתייחסות לפגיעה היא כוללנית ואין בו דרישה להתייחסות מפורטת לערכי טבע ונוף

הפרוצדורה הנוגעת להכשרת קרקע חקלאית פשוטה יותר מפרוייקט אחר היות ושטח חקלאי בדרך כלל 

  :מדדים עיקריים להחלטה בנושא זה הם. 22א "אינו נגרע מתמ

  ?האם הוא כלוא בתוך שטחים שכבר מעובדים? תוח קייםפי/ האם השטח הוא צמוד דופן ליישוב  •

  )התייחסות בעיקר לעצים(? מהי ערכיות השטח מבחינת ערכי הטבע והנוף •

 ?אגודה מעובדים/ האם שטחים אחרים של אותו חוכר ? מהי חיוניות ההכשרה החקלאית •

 ?מעובד בעברהאם היה ? )ל ומשרד החקלאות"ד של אנשי קק"על פי חוו(האם השטח ראוי לעיבוד  •

  .לכרמי זיתים וגפנים לדוגמה יכולה להיות תרומה לנוף ההררי? מה אופי ההכשרה העתידית •

  

שטח . הגישה הבסיסית היא לנסות למנוע הכשרות קרקע בשטחים שגדל עליהם חורש מפותח או דליל

בחשיבותם ל ההכרה "אם כי בשנים האחרונות גוברת גם בקק, טבעי ללא עצים זוכה להגנה עקבית פחות
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מתחזקת גם ההכרה שהכשרה חקלאית בשטחי יער מצמצמת את השטח . של שטחי בתה מסוגים שונים

טכניות -נעשית מורכבת בעקבות התפתחויות אגרו" ראוי לעיבוד"ההחלטה אם השטח . הפתוח לציבור

  .שמאפשרות לעבד גם שטחים שנחשבו בעבר לא ראויים לעיבוד

רונות בתכנון ואישור בוועדות התכנון של תוכניות רבות ליערות ל עסוקה בשנים האח"קק, עם זאת

שחלק קטן מהן כולל גם אישור , תהליך אישור התוכניות דורש פעמים רבות פשרות שונות. וסביבתם

  . ל"י קק"תמורת תמיכתם בתוכניות המוגשות ע, להכשרות חקלאיות בהיקף מצומצם ליישובים שונים

  

המנפיקה אותם מכח הסמכות , ל"מקק" היתרי כריתה"עצים צריך גם כדי להכשיר שטח שגדלים בו 

 אלה ניתנים תוך שיקול דעת ותוך הכוונה לשלב עצים קיימים בתוך הנוף ".פקיד היערות"שהאציל לה 

  . ל מעורבת לעתים גם בהעתקת העצים"במקרים אלה קק). כמו בכפר שמאי וספסופה(החקלאי 

המבנים החקלאים משמשים פעמים רבות . מהווה פתח לפיתוח אחרל שותפה לחשש מפיתוח חקלאי ש"קק

לא , שהן לעתים בעלות עניין, רמת הבקרה על כך היא נמוכה והוועדות המקומיות. לצרכים אחרים

  . מפקחות כראוי

  

   .41הכשרות קרקע בגליל

גודל .  שטחים בהיקף ניכר עומדים נטושים-בגליל יש היום עודף גדול בשטחים חקלאיים שהוכשרו 

 רק מגדל שמעבד שטחים –גודל חלקה כזה לא מאפשר פרנסה .  דונם ברוטו30הנחלות בגליל הוא 

  . כתוצאה מכך חלק מהשטחים החקלאיים ניטשים. נרחבים הרבה יותר יכול להרוויח

 היום הכשרת הקרקע –ל "קקוהסוכנות , בעבר ההכשרות החקלאיות נעשו בעיקר בתקציבים של המדינה

. ללא תגובה הולמת, )פלישות(נהל ילעתים התבצעו היו הכשרות חקלאיות בשטחי מ. מסובסדתכמעט לא 

  . זאת בתקופה שהמטעים היו רווחיים יותר

בנים " דונם קרקע חקלאית לחלק מה10סיבה נוספת להרחבת השטחי החקלאיים דרושה בצורך להקצות 

  ". וועדת קרקעות עליונה"רות דרך תוכניות אלה עוב. המשתכנים בהרחבות של מושבים" הממשיכים

גם אם לא בצורה , ת מחולקים בין החבריםובכל מקרה שטחי החקלאות שהאגודות החקלאיות חוכר

גם אם השטחים הקיימים , קשה שלא להחכיר לאגודה שטחים נוספים, בעקבות חלוקה זו. רשמית

  . ברשותה לא מעובדים על ידי חלק מהחקלאים

  

' חלקות א(המשויכים לחברי מושב באופן אישי , בדרך כלל לשטחים קרוביםשטחי האגודה מחולקים 

שטחים משותפים מעובדים במקרים רבים . שנמצאים בדרך כלל בעיבוד משותף, ושטחים רחוקים, )'וב

  .  בעיקר כרמי יין–או בשיתוף עם חברה מסחרית , י קבלנים"ע

  

                                                 
  .ל"קק, מרחב צפון, עמרי בונה' דוד ליברמן ודר' דר, ראיון עם דוד מטקבעקבות ראיון עם  41
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במסגרת .  אגף הייעור יוזם החלפת שטחיםבמקרה כזה. בתוך שטחי היער יש שטחים פרטיים, לעתים

/ ל לא מעוניינת לתת פיצוי "היות וקק. העבודה על התוכניות המפורטות מתבצעת בדיקת של בעלויות

שיפוי לוועדות מקומיות היא נמנעת מפגיעה בקרקעות פרטיות ובדרך כלל גם בקרקעות שכלולות 

  . במשבצות היישובים

י "אלה מנוהלות ע. שניתן להשתמש בהם לחילופי קרקע, תה הישירהל יש קרקעות שנמצאות בבעלו"לקק

ל בעדיפות "החלפת חלקות בשטחי יער נמצאת בקק, עם זאת. ל"חברת הימנותא או אגף מקרקעין של קק

  . עיקר המאמץ מופנה לרכישת קרקעות במקומות שמתוכננים להתיישבות. נמוכה

  

במקביל נוטעת לפעמים . אלה נחשבים כשטח יער. יםל נמצאים מאות דונמים של כרמי זית"בניהול קק

זאת בעקבות . אלה לצורך תפיסתם לשימוש עתידי, ל בשטחים שלא נועדו להיות יער בעתיד הרחוק"קק

ביוזמת המועצות , י"תפיסת השטח נעשית בדרך כלל עבור ממ. חסרון השטחים המיועדים לנטיעה לדורות

  .ם במקרה כזה יש צורך באישור תוכנית סטטוטוריתאבל ג, המנהל מקצה את הקרקע האזוריות

  

י לא מחזיר לעצמו את "ממ. לאורך השנים הולך ומטשטש ההבדל בין קרקע פרטית לקרקע חכורה

. ני נמוך"בגליל אין למינהל עניין גדול בקרקע היות והערך הנדל. גם אם היא אינה מעובדת, הקרקע

מצליחים לעתים להשביח קרקע , בדרך כלל יהודים, זמיםי. ישנו מסחר הולך ומתרחב בקרקעות, במקביל

  . פרטית שרכשו באמצעות שינוי ייעודה הסטטוטורי

  

  מעורבות הגופים הסביבתיים בתהליך קביעת המשבצת של היישוב

המרכז לתכנון ורישום האינוונטר הקרקעי "מינהל מקרקעי ישראל מפעיל בשיתוף המרכז החקלאי את 

שם מתבצעת הכנת המשבצות לרישום בספרי מרשם ". כז למשבצות חקלאיות המר–באזורים כפריים 

  . על פי חוק התכנון והבנייה למשבצות היישובים, לצורך זה מוכנות תוכניות מפורטות. המקרקעין

ל הוציא שר הפנים צו לפיו מונו ועדות "על מנת לפשט ולזרז את הליכי הדיון ואישור התוכניות הנ

למעט מחוז תל אביב ומחוז ירושלים שבו רק ועדה ( אחד ממחוזות משרד הפנים מקומיות משותפות לכל

  . וכן ועדה מחוזית אחת משותפת לכל מחוזות אלה)  מטה יהודה–מקומית אחת 

  

שממנה ניתן , קביעת המשבצת היא הליך משמעותי שמאפשר ליישוב להביא לאישור תוכנית מתאר

רק עם חתימת החוזה החוכר יכול להכשיר את השטח . י"התקדם לקראת חתימת חוזה חכירה עם ממל

את התוכנית עצמה ניתן לתאר כתוכנית מתאר מקומית הכוללת בתוכה את . ולעבדו) במידת הצורך(

התחום בדרך כלל רחב . י את המשבצת שהיישוב חוכר לדורות"סביבת האינטרסים שבתוכה מגדיר ממ

  . יותר מהמשבצת עצמה

  

לאחר אישור התוכנית , מאחר ומאוחר יותר, הגופים הסביבתיים בשלב זהישנה חשיבות למעורבות 

 1997ל בשנת "פנתה קק, לכן. יכולתם להשפיע על שימושי הקרקע בשטח המשבצת מצומצמת יותר
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למרכז לרישום משבצות בבקשה למנות לוועדה יועץ ליער וחורש מטעמה ולתאם עמה כל החלטה 

ת שנמצאות בשלבי הכנה במרכז לרישום משבצות מועברות ואכן תוכניו. 22א "שקשורה בשטח תמ

ל אמורות להיות "הערות קק. תוך יידוע גורמי המטה העוסקים בתכנון מתארי, ל"להערות מרחבי קק

  . יום ובמידת הצורך מקוים בירור בין הצדדים21מועברות למרכז תוך 

  

לאחר : ולא היא. ניית זכויות בקרקעבמקרים רבים נתפסו קביעת ייעודי השטחים עם אישור התוכנית כהק

נהל שוב יבתהליך החתימה נדרש המ. י"אישור התוכנית החוכרים נדרשים לחתום על חוזי חכירה עם ממ

ל למנוע פגיעה "זוהי הזדמנות נוספת לקק. 22א "ל בנוגע לשטחים המצויים בתמ"להתייעץ עם קק

  . בשטחים ערכיים

ם סביב הכשרת קרקע גדולה שנעשתה במושב בדרום הרי דוגמה להתנהלות זו ניתן לראות בדיוני

ל ועברה כנראה "תוכנית זו הועברה לעיון קק. י"ההכשרה התבצעה לאחר אישור תוכנית מש. ירושלים

התוכנית אושרה והקצאת השטח . ללא בחינה מדוקדקת וללא הערות משמעותיות למרכז לרישום משבצות

התברר שהכשרת הקרקע , לאחר תחילת העבודות בשטח, עם זאת. קרקעות  עליונהאושרה בועדת 

במסגרת התיאום הנוסף , ל מתכוננת"נהל ושקקינעשתה כנראה עוד לפני חתימה סופית על החוזים במ

זאת למרות שבתוכנית . להסתייג מהרחבת ההכשרה לשטחים עם צומח טבעי, נהליהנדרש עם המ

שר זה שהחקלאי חרג גם מגבולות החלקה עוד התברר בהק. שאושרה הם מסומנים כשטחים חקלאיים

בלי שהיה מי שיאתר את החריגה וימנע את הפגיעה בשטח שמחוץ לגבולות , שאושרה באופן משמעותי

  . החלקה

, ללא דרך גישה קיימת,  דונם בנחל שעל15התקבלה בקשה להכשרה חקלאית של : דוגמאות מהגליל

. על החלקה אושר דילול של העצים לצורך הסקהאם כי לב, ההכשרה לא אושרה. 22א "בשטח כלול בתמ

באזורים אלה מתפתח . מספר בקשות להרחבת שטחי העיבוד התקבלו ממושבים צמודים לגבול הצפון

הבקשות להשלמת משבצות הקרקע של . חורש מגוון שמצוי בחלקו הגדול בשטחי יער ושמורות טבע

בדרך של פנייה ישירה ואם בעקבות פנייה של אם , יישובים אלה מגיעות לכן לדיון בגופים הסביבתיים

כך לדוגמה פנה אחד : הדרך אותה עוברת בקשה כזאת היא ארוכה. מחוז משרד החקלאות המטפל בבקשה

תוך אזכור , ל דחתה בתחילה את הבקשה"קק.  להרחיב את שטחי העיבוד שלו2001היישובים בשנת 

יתן להחזירם למאגר הקרקעות המעובדות הצורך לבדוק שוב את שטחי המשבצת שאינם מנוצלים ונ

 נערך 2004באמצע שנת . ל"בהמשך סייע למושב מתכנן המחוז במשרד החקלאות במגעים עם קק. בפועל

בסיור זה הוצעו מספר חלקות . מזכיר היישוב ונציג משרד החקלאות, ל"סיור בהשתתפות נציגי קק

בהמשך . הכשרה לא חוקית שבוצעה בפועל דונם של 15הכוללים ,  דונם118בשטח כולל של , להכשרה

 100 - הוגשה בסוף השנה בקשה להקצאת כ קרקעות  עליונההדיונים נפסלו שתי חלקות נוספות ולועדת 

לקראת הדיון נערכה . ג"ל ורט"חומר הרקע הועבר לחברי הוועדה ולמשקיפים מטעם קק. דונם למושב

תוצאות הבדיקה הראו שאיתור מרבית החלקות לא . ג בדיקה אקולוגית ונופית של השטחים הנידונים"ברט

הומלץ לצמצם את גבולות ההכשרה בגבול שמורת טבע מוצעת ולבדוק שטח . ג"עורר התנגדות ברט

ג שוב " הנקודתיות עלתה ברטתבמקביל להסתייגויו, עם זאת. שייעודו שונה לחורש טבעי לשימור
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ת חקלאיות צמודות שהוכשרו בעבר עומדות התמיהה מדוע צריך להכשיר שטחים חדשים בזמן שחלקו

 בדרך להקצאת הקרקע נידונו נושאים נוספים כמו – 2006הדיונים בבקשה זו נמשכים בשנת . נטושות

  . י ומנגנוני ניהול הקרקע במושב עצמו"חובות כספיים לממ, 22א "פלישות לשטחי תמ

דרך כלל דרך ארוכה עד ניתן איפה לסכם ולומר שבקשה להכשרת קרקע בשטחים אלה עוברת ב

למרות שברור לכל שחלק מהשטח , עם זאת ישנה נטייה שלא לחסום לחלוטין את הבקשות. לאישורה

אפילו בתוך אותה , זאת גם מתוך הבנה לקשיי ניוד קרקע. המוחכר לאותה אגודה אינו מעובד בפועל

  .אגודה וגם מתוך רצון לחזק את ההתיישבות באזור זה

  

ל "בראיונות עם עובדי קק. ל לא נעשה שימוש בנוהלי עבודה קבועים וכתובים"הנבמרבית התהליכים 

מקרים . לא נמצא לנכון ליצור נוהל קבוע אלא כל מקרה נדון לגופו, נאמר שהיות והבקשות נדירות כל כך

' מוזמן גם מנהל מח. מנהל המרחב, מתאם סטטוטורי, מנהל אזור": פורום סטטוטורי"בעייתיים נדונים ב

  . כנון סטטוטורית

גם אם מתעורר לעתים , מנהלי מרחב מרכז הדגישו שבאזורם עיקר המשקל ניתן לשמירת השטח הפתוח

  . קונפליקט עם צרכים חקלאיים

  

כמעט ללא מעצורים , ל הלכה דרך ארוכה מגוף שהיה יוזם ומבצע הכשרות קרקע"ניתן לסכם ולומר שקק

טחים פתוחים מיוערים וטבעיים ועיקר מטרתו היא לשמור ובדיקות לגוף שעיקר עיסוקו הוא בניהול ש

  . עליהם בערך טבע ונוף ציבורי

הן מבחינת , זאת. עם זאת ניתן לשפר את תהליכי המעקב וההתייחסות לבקשות הכשרה חקלאית בעתיד

במיוחד בכל מה שקשור לערכי טבע והן מבחינת חלוקת , מקצועיות הבדיקות הנערכות באזור המבוקש

. יערן ומנהל האזור, אקולוג, מתכנן, מתאם סטטוטורי: ל"ת ברורה בין הפונקציות השונות בקקאחריו

יתכן מאד שנוהל עבודה מסודר יותר תוך הקפדה על תיעוד ההחלטות ולוחות זמנים מוגדרים יסייע גם 

  . שהטיפול בבקשתם נוטה להתארך מאד, למבקשים

  

   ג" מדיניות רט–יוזמות להכשרת קרקע חקלאית 

לאור , ג משקיעה כיום מאמצים גדולים יותר לצמצם הכשרות קרקע חקלאיות חדשות"ככלל רט

הרשות שותפה בתהליך קבלת החלטות לגבי הכשרת קרקע . הצטמצמות השטחים הפתוחים הטבעיים

  : חקלאית בכמה מעגלים

שבה , ת בתחום זה ישנה הבדלה בין שמורה מוכרז-בקשות להכשרה חקלאית בתחום שמורות טבע  •

לבין שמורות שאושרו בתוכניות , ג מעמד חזק וכל שינוי משמעותי צריך לקבל את אישורה"יש לרט

סייג נוסף בתחום השמורות הוא שמורת הר מירון שהיא אמנם מוכרזת אבל . שונות אך טרם הוכרזו



 67

איות אן יכולים תושבי הכפר להכשיר קרקעות חקל'בתוקף הסכם שנחתם עם המועצה המקומית בית ג

 . ג אפשרות למנוע זאת"בבעלותם בתנאים מסוימים בלי שתהיה לרט

 בשנים האחרונות התחדדה –בקשות להכשרה חקלאית בשטחים פתוחים מחוץ לתחום השמורות  •

ג ששמירה על ערכי הטבע והנוף אינה מתמצה בשמורות הטבע אלא צריכה לעסוק "התפיסה ברט

כיוון שתהליך הקצאת קרקע חקלאית לעיבוד מ. בדרך בה מתנהל מכלול השטחים הפתוחים

. ג להשפיע גם בזירה זו"שואפת רט, והכשרתה בהמשך הם תהליכים שמשפיעים על פני הנוף

קרקעות   ובוועדת )בעיקר בצפון הארץ(הממשק העיקרי בתחום זה הוא עם מחוזות משרד החקלאות 

 . עליונה

ואופי החקלאות הוא החלת תוכניות ג להשפיע על עיצוב הנוף "תחום נוסף דרכו שואפת רט •

סטטוטוריות הכוללות תיחום והנחיות לגבי דרכי עיבוד השטח החקלאי על שטחים פתוחים בעלי 

ג שותפה "שרט" התוכניות המרקמיות" דוגמאות לתוכניות מסוג זה הן .חשיבות לשמירת הטבע והנוף

 ".בני שמעון"ועצה האזורית תוכניות אחרות שעוסקות בשטחים פתוחים כמו זו של המבהובלתן ו

ג "רט. דיון ואישור תוכניות למשבצות חקלאיות, נושא נוסף שקשור בקרקע חקלאית הוא הכנה •

בתהליך קיבוע המשבצות החקלאיות ומנסה שלא לכלול בהן ) בעיקר באזור הצפון(שותפה לעתים 

  . שטחים שנמצאים בתוך שמורות טבע וגנים לאומיים

  

אזור המחקר השוכן (באזור הרי ירושלים . טנסיביות בנושאים אלה הוא מחוז צפוןהמחוז שעוסק ביתר אינ

היקף ההכשרות החקלאיות החדשות מצומצם יותר והן לא התבצעו ) ג"בתחום מחוז מרכז של רט

סביב גן לאומי תל : אם כי הן התבצעו בסמיכות גדולה לשטחים מוגנים( או בגנים לאומיים בשמורות טבע

   .)גבול שמורת סנסןצובא וסמוך ל

  :במחוז צפון מתקבלות בקשות להכשרת קרקע מכמה מקורות

לבעלי קרקע פרטיים בשמורת הר . יישובים ובעלי קרקע פרטיים, באופן ישיר מאגודות חקלאיות •

  ). ראה להלן(ג "מירון ישנו טופס מיוחד אותו הם צריכים להגיש במסגרת תהליך הפנייה לרט

 המחוז נוטה להעביר לא רק את הבקשות בשטח שמורות טבע –לאות ממחוז גליל של משרד החק •

 . אלא גם בקשות אחרות

זאת למרות שלפי נוהלי העבודה של . (קרקעות  עליונהג בוועדת "לעתים מגיעות פניות דרך נציג רט •

  ). עוד לפני הפנייה לוועדה, משרד החקלאות התיאומים אמורים להיעשות ברמת המחוז

  

ולא בפתרון בעיה , צטמצם בדרך כלל להצעה מוגדרת העוסקת בחלקת אדמה מסוימתעם זאת הדיון מ

לא נדונות חלופות שונות ואין בדרך כלל דיון פתוח במיצוי אפשרויות . אזור מסוים/ קרקעית של יישוב 

ג "ד של רט"כך לדוגמה נכתב בחוו. שכבר הוכשרו בעבר, העיבוד החקלאי של שטחי המשבצת הקיימים

  ):11.11.2004(בקשת תוספת קרקע למושב בגבול הצפון בנוגע ל
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מצויים שטחי הכשרה רבים העומדים , במסגרת הסיור שערכנו נראה כי בסמיכות לבקשות שבנידון"

מן הראוי היה כי בקשה כגון זו תיבחן את התמונה הכוללת של תא השטח המדובר תוך התייחסות . נטושים

האם : "בסיפא של המסמך נאמר)". נטושים ומוצעים, עובדיםשטחים מ(ושקלול של מכלול המרכיבים 

 ההולך ואוזל של השטחים הפתוחים הערכיים 'בנק' מהדאקסיומה היא כי שטחי משבצת חדשים יבואו תמי

  !"? ההולך ומצטבר של השטחים המוכשרים הנטושים'בנק'ולא מה

  

בחלק ניכר . ובים החקלאייםנושא בעייתי נוסף הוא המידע החלקי בנושא חכירות הקרקע של הייש

ישנן בידי בעלי עניין שונים . מהמקרים אין מפה מחייבת וברורה של השטחים החכורים על ידי היישוב

 קרקעות –המשבצת היא דינאמית ומשתנה לאורך השנים . גרסאות שונות שאינן תואמות בהכרח זו את זו

כם משבצת מוסדרת כלל ובידם רק חוזי ישנם יישובים שאין ל. זמניות עוברות למעמד קבוע ולהיפך

  . חכירה קצרי טווח

  

  ?ג"כיצד מטופלת בקשה להכשרת קרקע חקלאית ברט

כיום הטיפול מתבצע ברובו ברמת . מקרקעיןהבאגף , בעבר התבצע חלק ניכר מהטיפול במטה הרשות

רד החקלאות מש, בדרך כלל מול הגורמים המחוזיים ברשויות אחרות כמו מנהל מקרקעי ישראל, המחוז

  מצומצם יותרניסיון בתחום זההבמחוז מרכז . ראוי לציין שהכתוב מבוסס על הניסיון במחוז הצפון. ועוד

גם כשתוכננה הכשרת קרקע של מושב .  והעדר קשר שוטף עם משרד החקלאותעקב מיעוט ההכשרות

מחוז השפלה  (החומר לא הועבר ממחוז משרד החקלאות, בצמוד לשמורת טבע, בדרום הרי ירושלים

  .ג"ולא נדון במחוז מרכז של רט) וההר

  

  :ראשית הטיפול בכתיבת חוות דעת של

 .פקח אזורי •

 . השפעות נלוות של ההכשרה, מינים נדירים,  ערך  אקולוגי–המחוז / ביולוג המרחב  •

 . התייחסות נופית,  מעמד השטח–סביבתי / מתכנן סטטוטורי  •

  

, רכז תשתיות, שבו שותפים מנהל המחוז וסגנו" צוות תכנון מחוזי"חוות דעת אלה משמשות בסיס לדיון 

  .  בדרך כלל מנהל אגף שטחים פתוחים–לעתים מצטרף גם נציג מטה . מנהל המרחב והביולוג, מתכנן

  

שיקול . ג באזור המבוקש להכשרה"תוך כדי הדיון בבקשה מנסים להבין ולשקול את האינטרסים של רט

כך היא מנסה , ג חזק יותר" ככל שמעמדה של רט– הסטטוטורי של החלקה ראשון קשרו כמובן למעמד

  . להתעקש יותר על עמדתה
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סדרים (תקנות שמורות הטבע "באזור כזה חלות . גן לאומי מוכרזים/ המעמד החזק ביותר הוא שמורה 

,          לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע50 - ו37שהוצאו לפי סעיפים , "1979 -ט"התשל, )והתנהגות

  . 1963 -ג"התשכ

כך למשל . ג"ללא היתר מיוחד מרט, בתקנות אלה ישנים איסורים שאינם מאפשרים פעילות חקלאית

הגדרת הפגיעה )".  שמורה-להלן(לא יפגע אדם בחי או בצומח או בדומם בתחום הטבע . "2כתוב בסעיף 

נטילה או שינויה , החזקה,  קטיפה,כריתה, חבלה, שבירה, הריסה,  לרבות השמדה–פגיעה : "היא רחבה

הקמת , שינוי בצורה הטבעית של פני הקרקע, ...של צורה או תנוחה טבעית של חי או צומח או דומם 

  ";...העברת קו מים, גדר וכיוצא באלה, סוללת עפר, הקמת קיר, מבנה או חלק ממנו

 18בסעיף . ל פעילות חקלאיתכול, כל פעילות בשמורה, משיקולים שונים, עם זאת הרשות יכולה להתיר

  : של התקנות מפורט

 הרשות רשאית להתיר בהיתר מיוחד בכתב ביצוע כל פעולה האסורה -היתר לביצוע פעולות מיוחדות "

לשמירה על מצב , על פי תקנות אלה אם הדבר דרוש לקיומם והתפתחותם התקינים של החי או הצומח

  ."או לצורך אחר כפי שייקבע על ידי הרשות,  לחוק33ף או למילוי תפקידיה על פי סעי, קרקע בשמורה

  

תקנה זו מאפשרת ". הר מירון"הנוגעת לתושבי שמורת הטבע ) 19(בתקנות אלה מצויה גם תקנה ייחודית 

  .נושא זה יידון ביתר הרחבה בהמשך. ג תוכל למנוע זאת"בלי שרט, בתנאים מסוימים פיתוח חקלאי

יכול לעשות רק , למעט חריג בודד, קלאי בתחום שמורות טבע מוכרזותניתן איפה לסכם ולומר שפיתוח ח

  . כולל הכשרת קרקע חקלאית, בידיה כל הכלים החוקיים למנוע פיתוח חקלאי חדש. ג"בהסכמת רט

  

, ג יש יכולת השפעה חזקה גם במקרים שהשטח הוגדר כשמורת טבע או גן לאומי בתוכנית מאושרת"לרט

 –ח "התשנ, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, שמורות טבע, חוק גנים לאומיים"ב. גם אם לא הוכרז עדיין

  הגבלת פעולות: "מופיע סעיף" 1998

לא תיעשה באותו שטח , משאושרה תכנית בדבר ייעודו של שטח כגן לאומי או כשמורת טבע) א( .25

טח כגן לאומי או כדי לסכל את ייעודו של הש, לדעת הרשות, פעולת בניה או כל פעולה אחרת שיש בה

  ." כל עוד לא בוטל ייעודו כאמור, אלא באישור הרשות, כשמורת טבע

הכשרת קרקע חקלאית יכולה בהחלט להכלל בהגדרה של פעולה שיש בה כדי לסכל את ייעודו של השטח 

בסעיף זה עשתה הרשות שימוש כשפעלה כנגד הכשרה חקלאית בשמורת הטבע יער . כשמורת טבע

תוך חישוף , פעולות של הכשרת שטח" ביצע תושב אחד הכפרים השכנים 2001 בשנת .42)אודם(מסעדה 

שילוט ..הציב"י פקח הרשות והוא "פעולות אלה זוהו ע". כל הצמחייה וגיבוב האבנים כדי לבצע נטיעות

ולמנוע את המשך עבודות ההכשרה של , על המקרקעין במטרה לסמן את המקרקעין בשטחי הרשות

צמחי חצב מצוי ורקפת מצויה "י ביולוג המחוז שהוסיף כי "לאחר מכן נבדק האתר גם עבימים ש". השטח

  ". נפגעו ונעקרו תוך כדי פעולות הכשרת הקרקע... שהינם ערכי טבע מוגנים 
                                                 

בעניין הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים נגד , בבית משפט השלום בקצרין, ד של כבוד השופטת ברכה סמסון"פס 42
 .11.03.03  מתאריך 000609/01' א: בתיק עיקרי, 000597/01א "בש, נביל שהלן
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שבהסכמת שני הצדדים עמד בתוקפו , תחילה הוצא צו מניעה ארעי: ג במישור המשפטי"בהמשך פעלה רט

לאסור על המשיב לקיים כל "בהמשך פנתה הרשות לבית המשפט בבקשה . טהעד לקיום הדיון ומתן ההחל

בדרך של ביצוע פעולות שיקום ... ואף להשיב את המקרקעין לקדמותם " פעילות חקלאית במקרקעין

  . המקרקעין על פי הוראות הרשות ובפיקוחה

עד למתן , יתהשופטת נעתרה לבקשת הרשות והאריכה את צו המניעה שאוסר המשך ההכשרה החקלא

סיכול "זאת בהסתמך על סעיף . שמעורבות בו גם שאלות בעלות שאינן מעניינינו, הכרעה בתיק העיקרי

  . של שמורה בעלת תוכנית מאושרת" ייעוד

  

ג בנושא הכשרות "במצב זה אין מעמד חוקי לרט. מעמד חלש יותר יש לשמורה שאושרה להפקדה

כך לדוגמה במכתב שנשלח . ייחסות לתוכנית המופקדתחקלאיות אבל בקרב רשויות שונות ישנה הת

  :ג"למנהל מקרקעי ישראל בנוגע לתחום המשבצת של אחד ממושבי הצפון כותבת מתכננת מחוז צפון ברט

איני , לאור האמור לעיל ובהתאם למדיניות המנהל שלא להכליל שטחי משבצת בתחומי שמורות וגנים"

 13450/ זה אושר להפקדה במסגרת תכנית גשטח . המשבצתרואה כל מניעה בגריעת שטח זה מתחומי 

  ."  קציון- שמורת טבע נחלית8382/ל וכן במסגרת תכנית ג"יער ברעם של קק

. שהדיון הסטטוטורי בה טרם החל או נמצא בראשיתו, במקום אחר ישנה התייחסות גם לשמורה מוצעת

ל משרד החקלאות ישנה התייחסות לאחת בעקבות פנייה ש, קרקעות  עליונהג בוועדת "במכתב לנציג רט

 לגבול הצעת הרחבה, השטח צמוד מצפון לחלקות קיימות ומדרום: "החלקות המוצעות להכשרה חקלאית

 שתהווה גבול שמורה, בתנאי של צמצום בקשה והגבלתה לקו הדרך, אין התנגדות. לשמורת נחל אכם

  ". ברור

  

  ?מה לגבי שטחים פתוחים מחוץ לשמורות הטבע

בעיקר למסדרונות , זורים שנמצאים מחוץ לשמורות טבע ההתייחסות היא ברמה כללית יותרבא

גם באזורים אלה ישנה כוונה לערוך בדיקה מקצועית של , עם זאת. האקולוגיים ולרצף השטחים הפתוחים

 ג היא"ראוי לציין שבמקומות רבים לא הופנמה עדיין התפיסה שרט. לפחות במחוז צפון, ערכיות השטח

ולכן לא מעבירים אליה להתייחסות תוכניות וכוונות , בעלת עניין גם בשטחים מחוץ לשמורות טבע

  . הנוגעים לשטחים אלה

ג להתנגד להרחבת משבצת של "כך לדוגמה ישנה המלצה ברט: בנוסף באים לעתים שיקולים תכנוניים

שנמצא סמוך לאזור , טחאלא בגלל השאיפה לשמור את הש, מושב בצפון לא בגלל שיקולי טבע ונוף

  . לצרכים אחרים, תעשייה קיים

  

נושא נוסף המהווה שיקול בתגובת הרשות לבקשה להכשרת קרקע חקלאית מחוץ לשמורות טבע וגנים 

 גנים חוק"ערכי טבע מוגנים מוגדרים גם הם ב. לאומיים הוא נוכחותם של ערכי טבע מוגנים בשטח הנדון

  : בחוק כתוב". 1998 –ח "התשנ, מיים ואתרי הנצחהאתרים לאו, שמורות טבע, לאומיים
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כעל , שלדעתו יש ערך בשמירתו או יש סכנה להכחדתו, השר רשאי להכריז על ערך טבע) 1) (א( .33

הכרזה על ערך טבע מוגן תפורסם   ;בין בכל הארץ ובין באזור פלוני או במקום פלוני, ערך טבע מוגן

  .ברשומות

  .אלא בהיתר כללי או מיוחד מאת המנהל, מוגןלא יפגע אדם בערך טבע ) ג(

באזורים . חלק מהצמחים שהוגדרו בערכי טבע מוגנים הם מינים נפוצים כגון כלנית מצויה ורקפת מצויה

למרות . כך שלכאורה ניתן היה למנוע הכשרת קרקע באזורים אלה, הררים ניתן למצאם כמעט בכל חלקה

ות עשתה בו שימוש זהיר ולא העמידה אותו מעולם למבחן הרש, בגלל רוחב היריעה של חוק זה, זאת

עם זאת הוא הוכר כשיקול לקבלת החלטות על הקצאת קרקע . משפטי מול פעילות של הכשרה חקלאית

  . קרקעות  עליונהלעיבוד חקלאי בוועדת 

 

וחד במי, כאמור בתכנון יוזם של שטחים פתוחים ישנה כוונה להכליל תנאים מגבילים להכשרה חקלאית

גבלות קשורות בעיקר בהקמת מבנים חקלאיים הכיום ה. אבל גם בתוכניות אחרות, בתוך שמורות טבע

כך למשל בתוכנית המרקמית . לגידור ולפעולות ניקוז, אבל ישנה נטייה להוסיף תנאים להכשרת קרקע

 על גבלהבאזורים מסוימים הצעת מו, ג בשיתוף עם משרד הפנים"שמובילה רט, "מרחב שקמה"של 

גבלה זו התקבלה במסגרת תוכנית אב שאושרה על ידי ה. שטחי מרעה קיימיםבהכשרה חקלאית חדשה 

  . וועדת ההיגוי ונמצאת בתהליך מתקדם לקראת אישורה כתוכנית מתאר מחייבת

  

  מעמדה הקנייני של החלקה 

 הגבלותלהטיל ג למנוע או "חוכר של חלקה חזקה יותר כך פוחתת יכולתה של רט/ ככל שחזקת הבעלים 

, שמורות טבע, חוק גנים לאומיים"התחשבות במעמד הקנייני קיימת כבר בחוק . בתהליך הכשרה חקלאית

מובאת ההסתייגות " עדיפות וייחוד הייעוד"בסעיף ". 1998 –ח "התשנ, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה

  :הבאה

דיפה על פני כל ייעוד אחר של תהיה ההכרזה ע, משהוכרז שטח כגן לאומי או כשמורת טבע) א (  .24

ולמעט זכויות , המותרים על פי דין, מעליו או מתחתיו, למעט כל ייעוד או שימוש אחר בשטח, אותו שטח

  . שהיו קיימות בו ערב ההכרזהןקניי

  

 מכלל 7%- רק כ–אך היא נדירה יחסית במדינת ישראל , בעלות פרטית היא החזקה המשמעותית ביותר

. מרבית הקרקע נמצאת בבעלות המדינה ומנוהלת בידי מנהל מקרקעי ישראל. ינההקרקעות בשטח המד

בשטחים " חכירה לדורות"בקרקע מדינה במרחב הכפרי החזקה המשמעותית ביותר בקרקע היא 

אבל באופן מעשי , בשטחי המשבצת יש גם חכירות תקופות קצרות יותר". שטחי משבצת"שמוגדרים כ

שנמצאות בעיבוד ". קרקעות זמניות"חזקה חלשה יותר יש ב.  לדורותמעמדן דומה לשטחים החכורים

  . חקלאי ובדרך כלל לא מתבצעות בהם הכשרות חקלאיות חדשות
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 על הכשרה חקלאית גם של קרקעות פרטיות ושטחי הגבלותג להטיל "מנסה רט, בשמורות מוכרזות

מות והלחץ הציבורי שהפעילו בשמורת הר מירון מדיניות זו לא עמדה בלחץ ההפגנות האלי. משבצת

  .אן'תושבי הכפר בית ג

לפני מספר . ג כנגד הכשרה חקלאית של תושבי כפרים אחרים"בהם פעלה רט, עם זאת במקרים אחרים

אחרי שלא שעו להתראה שנשלחה . שנים החלו בעלי קרקע בתוך שמורת הר מירון להכשירה ולעבדה

 תביעת פיצויים בגין 1999בעליה הגיש בשנת . ןאליה ביצעה הרשות עקירה של הנטיעות במקרקעי

 19'  תקנה מסהאם: תביעה זו העלתה שאלה משפטית חשובה. עקירת העצים והעבודה שהושקעה בחלקה

המאפשרת לתושבי השמורה להכשיר ולעבד את אדמותיהם הפרטיות גם ללא , לתקנות שמורות הטבע

? ל תושבי הכפרים השכנים לה כמו פקיעין וחורפישאן אלא גם ע'חלקה רק על תושבי בית ג, ג"אישור רט

טען שכוונת הצדדים היתה , אן והיה בין מעצבי ההסכם'ששמש כראש מועצת בית ג, ד של התובעים"עו

ג התנגדה לפרשנות מרחיבה זו וטענה שההסכם חל על תושבי "רט. שההסכם יחול גם על תושבי פקיעין

במקרה זה שני הצדדים הסכימו שבית : רון משפטי ברורשאלה זו לא באה לידי פת. אן בלבד'בית ג

ג ודחה "בית המשפט פסק לטובת רט. בלי שיצטרך לנמק את החלטתו, "על דרך הפשרה"המשפט יפסוק 

אין בו משום תקדים ברור בשאלת היקף תחולתה , אבל היות ופסק הדין לא נומק. את התביעה בשלמותה

  . 43של התקנה

   

שטח זה . בתוך שמורת הר מירון, בדיון קשור לשטח משבצת של מושב עובדיםשנמצא נוסף מקרה מבחן 

המושב פנה לפני מספר שנים למשרד . נזנח לפני למעלה משלושים שנה והצומח הטבעי בו מתחדש

במהלך . ג להתייחסות"הבקשה הועברה לרט. החקלאות בבקשה שיסייע לו בחידוש העיבור בחלקה זו

היות ומדובר בשטח משבצת שלא נמצאו בו ערכי , ג"ו הייתה התלבטות ברטהדיונים הפנימיים בבקשה ז

בעיקר בגלל שיקולים הקשורים ברצף השטח , למרות זאת הוחלט לבסוף להתנגד לבקשה. טבע מיוחדים

ג למושב " הודיע מחוז צפון של רט23.4.2006ביום . הפתוח והחשש מפני חדירת פיתוח אל תוך השמורה

  . ש העיבוד החקלאי בחלקה זועל התנגדותו לחידו

  

  הכשרות חקלאיות בשמורת הר מירון

 ועל רשויות  על רשות שמורות הטבע ותומכיהםאן'בעקבות הלחץ האגרסיבי שהפעילו תושבי בית ג

גם אם ,  נחתמו עם נציגי התושבים שמאפשרות עיבוד חקלאי של האדמות בבעלות תושבי הכפרהמדינה

  . זתהן נמצאות בתוך השמורה המוכר

בתיקון לתקנות . שבו פעולות אלה מותרות בשטחים פרטיים בתחום השמורה, ישנו בשמורה זו מצב חריג

  :  נכתב1998משנת 

  

                                                 
בעניית נעים סלאמה מרזוק ואחרים נגד הרשות לשמירת הטבע והגנים , בית משפט השלום עכו,  שרהשופט שמעון' כב 43

 1.11.2005מתאריך , 002954/99תיק א , הלאומיים
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  פטור לתושבי שמורת הר מירון

תקנות אלה לא יחולו בשטח ישוב בתחום שמורת הר מירון כמסומן על גבי המפה החתומה על ) א. (19

ועל אדם שהוא תושב אותו ישוב או מי שבא , שרדי שמורות הטבעידי שר החקלאות שהעתקה מופקד במ

אינם , לרבות פרנסה, במידה שהצרכים הדרושים לקיום אורח חיים תקין, ) תושב-להלן(מטעמו 

  .מתיישבים עם האמור בהן

רשאי לעשות במקרקעין , ) הישוב-להלן) (א(בעל מקרקעין בישוב כאמור בתקנת משנה ) ב     (

, ובכלל זה פעולות של הכשרת קרקע באמצעות ציוד מכני כבד, שימוש לצרכים חקלאייםשבבעלותו כל 

וכן , קטיף והובלת היבולים בדרכים הקיימות מתחומי המקרקעין אל הישוב, נטיעה, כריתת עצים, עיבודה

  .לבצע כל פעולה הקשורה לצרכים חקלאיים

בורות , במקרקעין שבבעלותו,  עם הרשותבתיאום, בעל מקרקעין כאמור רשאי להקים ולהחזיק) ג    (

  .והכל בכפוף לדיני התכנון והבניה, מים ומחסנים חקלאיים

' שלא היו מעובדות לפני יום ג, יחולו על קרקעות בתחום השמורה) ג (-ו) ב(הוראות תקנות משנה ) ד   (

  :בהתקיים כל אלה, )1998 במרס 1(ח "באדר התשנ

ב לרשות והודיע לה על רצונו לעבד ולהכשיר את המקרקעין בעל המקרקעין פנה בכת) 1      (

  ;שבבעלותו

חלפה שנה ממועד הפניה ולא עלה בידי הרשות להשיג את הסכמת בעל המקרקעין להצעותיה ) 2      (

  ;לקרקע חלופית או לתשלום דמי שימוש או לפיצוי הולם אחר

שעליה , אושרת בידי מודד מוסמךמ, בעל המקרקעין הגיש לרשות תכנית של המקרקעין) 3      (

  .והרשות לא חלקה על התכנית, מסומנים גבולות המקרקעין שלו

, מקרקעין שאין אליהם דרך גישה עבירה לרכב חקלאי) ד(היו המקרקעין כאמור בתקנת משנה ) ה   (

, רהפגיעה בערכי הטבע והנוף שבשמו, ככל האפשר, ייקבעו הדרך ותנאי פריצתה והכשרתה באופן שימנע

כפי , בין על תוואי הדרך שאישר פקיד הסדר מקרקעין ובין על תוואי דרך קרוב אליו ככל האפשר

  .שיוסכם בין בעל המקרקעין לרשות

  

תנאים אלה מאפשרים לבעל קרקע הרוצה בכך להכשיר את אדמתו כמעט ללא תנאים מגבילים ואף 

  . לפרוץ אליה דרך במידת הצורך

אבל , חילופי הקרקע מתבצעים פה ושם? אדמות הפרטיות בשטח השמורההאם בעתיד אכן יוכשרו כל ה

נהל ינושא זה נמצא בדרך כלל בעדיפות נמוכה במ, לאורך חלק ניכר מהזמן. אין פריצת דרך בעניין זה

 השנים האחרונות הוכשרו 20- ב– הכשרות הקרקע הן מצומצמות יחסית ,למרות זאת. מקרקעי ישראל

 או בשולי מרבית החלקות שהוכשרו צמודות לחלקות קיימות. ח השמורה דונם בשט200 -פחות מ 

 היות ומדובר בשמורה גדולה וחשובה הוחלט ברשות על הליך מסודר של הערכת המצב הקיים .השמורה

ל "י מנכ"שיאושר בסופו של דבר ע" מסמך מדיניות"במחוז צפון נמצא בהכנה . ובחינת המגמות העתידיות

  .הרשות
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  ל" קק ומדיניותג"רט השוואה בין מדיניות –יות חדשות הכשרות חקלא

 –מעניין להשוות בין פעולת שני הגופים הגדולים שמנהלים חלקים ניכרים מהשטחים הפתוחים בישראל 

בחינה של דרכי פעולתם מול בקשות להכשרה חקלאית .  לישראלתהקיימקרן הרשות הטבע והגנים ו

 - לצמצם הרחבה של שטחי חקלאות בשטחים אותם הם מנהלים שניהם מנסים : מעלה קווי דמיון רבים

נציגי גופים אלה פועלים בדרך כלל בשיתוף פעולה כמשקיפים . גנים לאומיים ויערות, שמורות טבע

  .בעלי זכות הצבעה בוועדה זו,  ונאבקים במשותף על הכללתם כחברים מלאיםקרקעות  עליונהבוועדת 

ל יש לבחון את המצב היום לאור "בקק: וצים הקשורים במדיניות זולכל אחד מגופים אלה איל, עם זאת

במקביל , התפתחותו ההיסטורית של הארגון שבראשיתו הוביל ובצע את מהלכי הכשרת הקרקע לחקלאות

והיא נוטה להתרכז בניהול שטחי " מהפך סביבתי"ל מעין "בשנים האחרונות עוברת קק. לפיתוח הייעור

, אבל בתוך עולם הערכים של הארגון נמצאת גם התמיכה בהתיישבות, םיער ושטחים פתוחים אחרי

, שממנה נגזרים קווי המדיניות של ניהול היער, 22א "נוספת לכך העובדה שתמ. במיוחד באזורי פריפריה

  . מתירה פעילות חקלאית בשטחי היער ולכן אין אפשרות לאסור אותה באופן גורף

מתוך תפיסה של ,  נכללו בהם שטחים חקלאיים מעטים וקטניםמלכתחילה: בשמורות הטבע המצב שונה

ג בדרך כלל למנוע פעילות חקלאית חדשה "על פי החוק יכולה רט. קונפליקט בין החקלאות לבין הטבע

ג התפיסה "עם הזמן התחזקה ברט. ובמידה רבה של הצלחה גם בשמורות מאושרות, בשמורות מוכרזת

, עיות היא להיות מעורבת בניהול מערכת השטחים הפתוחים כולהשהדרך הנכונה לשמירת המערכות הטב

כיוון שכך הארגון מנסה להעמיק את מעורבותו בניהול השטחים . ולא להצטמצם בגדרי השמורות

שינוי תפיסתי זה לא נקלט במלואו . שהם החלק הארי של השטחים הפתוחים בצפון הארץ, החקלאיים

קבוע ומלא בין יחידות ,  ולכן לא נוצר עדיין קישור מוסדי מובנהבסביבה המוסדית העוסקת בנושאים אלה

  . ג לגופים החקלאיים שפועלים בסביבתם"השטח והמטה של רט

תהליך . נכללו שטחים פרטים וחקלאיים נרחבים יחסית, ובשמורת הר מירון בפרט, באחדות מהשמורות

ג "בשמורות אלה רט. בשמורהזה הוליד מחאה שהביאה בסופו של דבר להגמשת מדיניות השימור 

בעקבות הסכמים שחתמה עליהם ובאים לידי , משלימה עם קיום שטחים חקלאיים ולעתים גם להרחבתם

  .ביטוי בתקנות ובתקנונים המכתיבים את כללי ההתנהגות בשמורות אלה

   

/ מחוז ברמת ה" פורום תכנון: "בשני הארגונים ישנו תהליך מסודר יחסית של קבלת החלטות בתחום זה

המרחב מקבלים בדרך כלל החלטות בנושאים אלה תוך הסתמכות על חוות דעת מקומיות והסתייעות 

  . שמייצגים את הארגון במנגנונים העוסקים בהקצאת קרקע חקלאית, בגורמי מטה

ד סטטוטורית ולסקירה של המפקח " לחוו–ג "מנגנון הבדיקות המקדמיות מסודר וממצה יותר ברט

שעוסקת גם בהשפעות נופיות ולעתים גם במורשת , ד של אקולוג" בדרך כלל גם חווהמקומי מתלווה

כלי הבדיקה השתכללו בשני הגופים והם עושים שימוש במערכות . האדם בתחום ההכשרה המבוקשת

  . לאיתור הבקשות ולבדיקתן על רקע מידע נוסף על השטחים הנדרשים) GIS(ג "ממ
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. מרחב צפון/  בטיפול בבקשות להכשרה חקלאית נמצא במחוז ל עיקר ההתמחות"ג וגם בקק"גם ברט

כך שהמערכת מתורגלת פחות בטיפול בהן והעברת המידע , במרכז הכשרות הקרקע מצומצמות יותר

  . מגורמי משרד החקלאות הרלוונטיים אינה שוטפת

  

ופקדת על ל מ"קק: מחוץ לשטחים אותם הם מנהלים, "אקס טריטוריאלי"לשני הגופים יש גם תפקיד 

ערכי טבע "ג מופקדת על הגנת "ועל הוצאת היתרי כריתה ורט)" 1926(פקודת היערות "הגנת עצים לפי 

 הכשרה ".1979 -  ט'תשל  מוגנים טבע ערכי - טבע ושמורות לאומיים גנים הכרזת"בעקבות " מוגנים

ל עושים "ג וגם קק"אבל גם רט, חקלאית חדשה פוגעת פעמים רבות גם בעצים וגם בערכי טבע מוגנים

זאת בין השאר בגלל התכולה . שימוש מוגבל בסמכויותיהן בתחום זה להגבלת פעילות ההכשרה החקלאית

  . שכוללות גם מינים נפוצים בכל האזור ההררי, הרחבה של רשימות העצים וערכי הטבע המוגנים

נסים להורות על שילוב ל מ"בקק? כיצד בכל זאת משפיעים נושאים אלה על הכוונת ההכשרות החקלאיות

לעתים הארגון אף מסייע . חלק מהעצים בהכשרה והעתקת אחרים לאזורים מחוץ לחלקות המוכשרות

גם , הנושא מופיע בחוות דעת הקשורות לבקשות הכשרה חקלאית: לגבי ערכי טבע מוגנים. בהעתקתם

 קרקעות  עליונה ועדת הוא הוכר גם כאחד המדדים שעל פיהם דנה. בתחום שמורות טבע וגם מחוץ להן

 .בבקשות להקצאת קרקע להכשרה ולעיבוד

הכשרות חקלאיות בשמורות טבע מתגלות . ג יש מערך יעיל ומקיף יותר של פיקוח ושליטה בשטח"לרט

 בעיקר עקירה של –בדרך כלל במהירות ולעתים מתבצעות בשטח גם פעולות להחזרת המצב לקדמותו 

דבר שמקשה על , פף יותר וישנן פלישות שמתגלות לאחר זמן רבל רו"מערך הפיקוח של קק. נטיעות

  .הטיפול הן

  

זאת היות ושטחי היער . ג"ל בפעילות המרכז לרישום משבצות נרחבת יותר מזו של רט"מעורבות של קק

תורמים להתחשבות הדדית גם הקשרים . נמצאים בקרבת יישובים ובשדות חקלאיים יותר משמורות טבע

  . ל למינהל מקרקעי ישראל וארגוני החקלאים"קודיים בין קקההיסטוריים והתפ

 שהוכשרו  של קרקעותיעילישנה שאיפה כללית לניצול מניתוח הפעילות של שני הגופים עולה ש

 ולמניעת הכשרות חדשות ליד שטחים מוברים )דיונים בועדת הקרקעות, פניות ברמת המחוז(לחקלאות 

אף . זה אינו מצוי בתוכנית הפעולה הארגונית של אף אחד מהגופיםנושא , אבל. שאינם מנוצלים לחקלאות

מחוץ " זו פעולה שנתפסת –  למשליזומה לפיתוח מנגנונים של ניוד קרקעאחד מהם לא פועל בצורה 

  . של ארגונים אלה" למגרש

מים ג למנוע במקרים מסוי"ל וגם ברט"בפועל מנסים גם בקק. כך גם לגבי ניהול שטחים חקלאיים נטושים

אין פעולה שיטתית ליצירת , אבל. הכשרות חוזרות במקומות שהתפתח בהם יער או צומח טבעי איכותי

 . י החוכר"מנגנון של פיצוי כלכלי והעברת זכויות במקרה של נטישת הקרקע ע
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  :מבט מסכם

  דיון

   גורמים לתהליך–הכשרות קרקע חדשות 

 עולה החשיבות שמוסד זה רואה להמשך ,במסמכים רבים של משרד החקלאות שנסקרו בעבודה זו

בעיקר ,  קיום הקהילות הכפריות-מסיבות כלכליות ומסיבות חברתיות בעיקר , העיבוד של קרקע חקלאית

 שמירת הנוף החקלאי בפרט והשטחים הפתוחים -נוספים לכך גם טיעונים סביבתיים . באזורי פריפריה

    .ננטיות של המגזר היהודי בתחומים אלה שמירה על הדומי-ובמובלע גם אתוס לאומי ) בכלל

הרכבת שטחי העיבוד ולביצוע הכשרות קרקע חקלאיות מניעים למתוך סיבות אלה ניתן להבין אם את ה

  :גם בשטחים הרריים, חדשות

וזאת באמצעות הקצאת תוספת ,  חקלאים קיימים אשר מעוניינים להגדיל פעילותם–מניעים כלכליים  •

של קרקע מוכשרת של חוכרים אחרים " חכירת משנה ".עיבוד חקלאיקרקע ובהמשך הכשרתה ל

כך שיש יתרון בחכירה ישירה , כמו גם בעלות כלכלית לא מבוטלת, כרוכה בבעיות משפטיות וחוזיות

בממסד ישנה נטייה לתמוך בצורה משמעותית יותר בחקלאות . במידה וניתן להגיע אליה, מהמינהל

  .  חלופות תעסוקתיות מצומצמות יותר לעומת תושבי מרכז הארץשלתושביהם יש, בשטחי הפריפריה

 717/727/737י מספר "צ הקשת המזרחית בנוגע להחלטות ממ" בעקבות בג–עים קנייניים ימנ •

 בחלק התחדדה ההכרה במגזר החקלאי כי זכויות הקניין, שעניינן שינוי ייעוד קרקע חקלאית

שתן של זכויות אלה באה לידי ביטוי בעיקר במקרה חול.  אינן מעוגנות היטבמהקרקעות החקלאיות

כמו , רבים מהמרואיינים קישרו בין הכשרות הקרקע באזורי ביקוש מובהקים. של שינוי ייעוד אפשרי

, אין ספק כי עיבוד חקלאי. לרצון להבטיח אחיזה איתנה בקרקע, השוליים הפרבריים של ירושלים

מסייע בעיגון ) המזכה בחוזים ארוכי טווח(ולי מטעים ויתרה מכך עיבוד חקלאי עתיר השקעות כגיד

 ברור שמניעים אלה .בין השאר גם במצבים של שינוי ייעוד, מעמדו הקנייני של  החוכר בקרקע

לעומת מרום הגליל שהוא אזור , שהם אזור ביקוש מובהק, דומיננטיים יותר בהרי ירושלים

  .פריפריאלי עם ערכי קרקע נמוכים יחסית

 בין אזרחי ישראל" מאבק על הקרקע" בחוגים מסוימים קיימת תפיסה של –אומיים מניעים ל •

, לאור תפיסה זו יש חשש משינויים גדולים במערכת ההקצאות של קרקע ומים. היהודים והערבים

. בהתייחסות לאזורי המחקר בעבודה זו. שחוקיה מיטיבים ומשרתים טוב את ההתיישבות היהודית

יהיה דומיננטי יותר " המאבק הלאומי", שבו יש אוכלוסיית מיעוטים גדולה יותר, ניתן לצפות שבגליל

בהרי ירושלים . יביא להיקף גדול יותר של הכשרות חדשות וקיימות" המאבק על הקרקע"ו

ושטחים , י יישובים יהודים"תחום ע, האוכלוסייה הערבית דומיננטית פחות ומרוכזת באזור אחד

 הכשרות הקרקע בגליל הן – ניתן למצוא אישוש חלקי בממצאי המחקר למסקנה אפשרית זו. מוגנים

  .אם כי בשני המקרים לא מדובר בתהליך דינאמי ורחב היקף, אכן נרחבות יותר מאלה בהרי ירושלים
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  תהליכי שינוי בחקלאות

 להכשרה חקלאית בכלל, הן בהרי ירושלים והן בגליל,  נרחבים באזורי ההרשטחי קרקע" נפסלו"בעבר 

חלק ניכר של קרקעות אלה הוקצו לייעור או לשמירת הטבע . קשיים אגרוטכניים ועלויות הכשרה גבוהות

וקרקעות השוליים הופכות " ראויות לעיבוד"כיום ישנה הרחבה ניכרת של הקרקעות שנחשבות . והנוף

 למגמת ניתן כיום לראות מספר סיבות עיקריות. בתנאים מסוימים למבוקשות לצרכי הכשרה חקלאית

  :שינוי

  שיפורים טכנולוגיים

טכנולוגיים והשקעה רב שנתית במחקר ופיתוח מאפשרים כיום לעבד קרקע חקלאית -שינויים אגרו

 זאת גם מבחינת כלי .באזורי ההר אשר בעבר נחשבה לקרקע שאין טעם לעבדה מבחינה חקלאית

שמאפשרות לעבד ,  והדישוןשמאפשרים טיפול גם בשטח טרשים וגם מבחינת שיטות ההשקיה, ההכשרה

  . גם שטחים עם קרקע רדודה

   היצע המים וניצולם

משק המים הוא דינאמי גם בעקבות הקמת מפעלי השקיה וגם בעקבות פיתוח מפעלי מים מושבים בצורות 

בנוסף מתפתחות לאורך השנים טכניקות . הגדלת היצע המים יכולה להביא לגידול הביקוש לקרקע. שונות

במקביל ישנו מעבר לגידולים חסכניים במים כמו כרמי זיתים וכרמים של . להשקיהל של המים לניצול יעי

  .שצריכת המים שלהם נמוכה באופן משמעותי מזו של כרמים של ענבי מאכל, ענבי יין

  שותפויות בחקלאות

  את האפשרות להסדרים בין מאדלאורך שנים רבות חוזי החכירה של מינהל מקרקעי ישראל הגבילו

ראה לעיל בפרק ( 2001שנת י מ" של מועצת ממ915החלטה . החוכרים לשם עיבוד הקרקע בשותפות

מרחיבה במידת מה את האפשרויות בתחום זה ופותחת פתח לחידוש עיבוד בשטחים ") מבט מוסדי"

  . שותפויות מסוגים שונים נוצרו גם בגליל וגם בהרי ירושלים. שניטשו בעבר

החוכרים נדרשים להגיש , י ויצר שותפות בעיבוד עם החוכרים בשטחי משבצתבמקרה שנכנס גורם פיננס

לניוד זכויות העיבוד )  שנים25כ לתקופה של עד "שניתן בד(בקשה מרשות מוסמכת לשימוש חורג 

  .בקרקע חקלאית

  :אפשרויות לשותפות' קיימות מס

  ).יקבים: למשל(ית כניסה של שותף חיצוני כחברות עיבוד חקלאי וחברות עיבוד תוצרת חקלא •

 ונס הרים באזור מטע: למשל(שותפויות בין חוכרים חקלאיים המעבדים שטחים חקלאיים במשותף  •

  ).הרי ירושלים וכפר שמאי באזור מרום הגליל

  ).מפעלים אזוריים(שותפות עם תאגיד אזורי  •

ה להקצאות קרקע ויתכן שגם לדריש, הקלות נוספות במנגנון זה יכולות להביא להרחבת שטח עיבוד בהר

  . חדשות
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   והכשרות קרקע חדשותשימור הקרקע

אשר לו תאים מקצועיים בכל המשרדים , במסגרת משרד החקלאות פועל האגף לשימור קרקע וניקוז

 אגף זה ממשיך מסורת של חקיקה ופעילות שהשפיעה רבות על עיצוב והכוונת הכשרות .המחוזיים

  :ו נחלשה מעט מכמה סיבותעם הזמן השפעת. הקרקע החקלאיות בישראל

פיתוח פתרונות עיבוד לקרקעות בעייתיות או רדודות הקטין את משמעות אופי הקרקע ותכונותיה  •

  . הקשורות להכשרה ועיבוד חקלאיים בהחלטות 

צמצום במערכת התמיכות הממשלתית והחלשת המערכת המוסדית שעוסקת בתחום זה הביא לכך  •

ללא תמיכה של משרד החקלאיות וללא שיתוף , באופן פרטישחלק ניכר מהכשרות הקרקע מבוצע 

במקרה כזה התמריץ לפנות לאגף . ל שהייתה בעבר גורם מבצע עיקרי בתחום זה"פעולה עם קק

 . לאישור תוכנית ההכשרה קטן יותר

שנחשבים לעבירה , לעתים מתבצעות מתחברות לפעולות הכשרת קרקע מבצעי כריית קרקע וסלעים •

כיום המדיניות במשרד החקלאות היא לא לסייע לפעולות . דרו כל האישורים הנחוציםכל עוד לא הוס

  . מסוג זה ולכן סביר שמי שמעורב בהן לא יפנה לאגף

  

מספק שירותי הוא . גם היום ישנם יתרונות כלכליים ומקצועיים בשיתוף פעולה עם אגף זה, עם זאת

. ן סקרי קרקעות הנדרשים לקביעת ערכן וייעודןפעולות שיפוט מקצועי לתוכניות וכ, הדרכה לחקלאים

בתוכנית הפיתוח לשנת , למשלכך . במקומות שבו הוא עדיין קיים, המלצתו נדרשת לקבלת סיוע ממשלתי

 של מנהלת ההשקעות בחקלאות מצוין כי חקלאי המעוניין במענק לנטיעה של מטעים נדרש לקבל 2005

ובמידה ונדרשות פעולות לשימור הקרקע יש , ית של המטעאת המלצת האגף לשימור קרקע לתוכנית הפיז

  .לכלול אותן בתוכנית שתוגש לפני הנטיעה

  

גיבש האגף לשימור קרקע נוהל  , בדומה לגיבושם של נהלים מעודכנים ברשות לתכנון, לאחרונה

בין . הכשרות קרקע מעודכן במטרה להטמיעו בעבודת המטה ובעבודת התאים המקצועיים במחוזות

כלולות הנחיות לבחירת שטח למטע אשר תואם עם פרוטוקול גידול המטעים , ושאים שכלולים בנוהלהנ

 וישנה בו הבחנה ברורה בין הכשרת קרקע )שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות(מ "שנוסח בשה

   .נבדק בלשכה המשפטית והועבר לאישור הנהלת המשרד, נדון באגףהנוהל . וכרייה

  

ם בקרקע ציבורית ואם בקרקע א, חובת הפנייה לאגף בנוגע לכל הכשרת קרקע רענון של בנוהל זה ישנו

ותקנות שימור הקרקע שהוצאו מכוחה בשנת ) 1941(חובה זו מבוססת פקודת סחף הקרקע . פרטית

ניתן יהיה לנצל את הדיון בתוכנית ההכשרה ולהציע בנוסף לבדיקה , במידה וחובה זו אכן תיאכף. 1960

  .ופגיעה מינימאלית בערכי טבעהנחיות עיצוב נופי נית גם האגרוטכ
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   קרקע חדשות מול שטחים נטושים שהוכשרו בעברכשרותטיפול בה

מציגים תופעה , עיללהנתונים הכמותיים לגבי שינויים בהיקף הקרקע החקלאית המעובדת המתוארים 

ץ המוסדי שנעשה לצורך ברורה ונרחבת במגמה רב שנתית של הברת קרקעות חקלאיות וכן את המאמ

כאשר מצד אחד קיימת , נראה כי מתקיים תהליך מנוגד והפוך, למעשה. השבתן למעגל העיבוד החקלאי

ומצד שני מנגנון ההקצאה המנהלית ממשיך , מגמה רב שנתית של הברת קרקעות בידי חוכרים קיימים

  .ומספק קרקעות נוספות אחרות לחוכרים אחרים

בין השאר באמצעות הברה ,  גובשה מדיניות המכוונת לצמצום הייצור החקלאיבמדינות מפותחות שונות

, מכוונת של קרקע בכדי לשקם את הנוף הטבעי ולשמור על מגוון מיני הצומח והחי בשיתוף גופי מחקר

ארגוני חקלאים וארגוני שימור סביבה כאשר המטרה העיקרית של מדיניות זו היא לתרום לפיתוח ענף 

  .ית באזורים מסוימים במסגרת פיתוח הכפר וגיוון תעסוקותהתיירות הכפר

בישראל אין כיום כל התייחסות מוסדית למדיניות של הברת קרקעות כחלק משיקום אקולוגי , לעומת זאת

או כחלק מסל כלים אפשרי למיתון עודפי ייצור ) כגון קרקע חקלאית באיכות ירודה(במצבים מסוימים 

  .ראלי והסבתם של אזורים חקלאיים לפעילות תיירותית עקיפהשל תוצרת חקלאית במשק היש

  

  המלצות

  הערות כלליות

 : 44 החקלאותבמשרד" הועדה לגיבוש מדינית כוללת לקרקע חקלאית"ח "נפתח בדברים שנכתבו בדו •

. שטח מדינת ישראלמשתרעת על רוב רובו של , על פי הגדרות בעלות תוקף חוקי, קרקע חקלאית"

אלא כאל אוצר , שמספק תוצרת חקלאית, אינה מצטמצמת אך ורק כאל נכס יצרניההתייחסות אליה 

, שמקיפים ייצור חקלאי, שמגוון השימושים בו מחייב שיקולים תכנוניים ארוכי טווח, טבע מוגבל

היבטים אלה חייבים לעצב את המדיניות . שמירה על איכות הסביבה והבטחת עתודות לפיתוח

יש לחזור ולהדגיש כי בניגוד לנכסים . ה יעד לאומי ולא רק סקטוריאלילשמירת קרקע חקלאית שהינ

הרכב , במבנה המוסדי האידיאלי". אחרים שטחי קרקע אינם ניתנים להגדלה ואין להם כשר ניידות

המוסדות שדנים בנושאי הקצאות קרקע להכשרה ועיבוד חקלאיים צריך היה לשקף טוב יותר את 

 . וכחימכלול הצרכים מאשר המבנה הנ

ישנן אפשרויות רבות , שהוצג בעבודה זו, ניתן לומר שגם במבנה המוסדי הנוכחי, למרות הנחה זו •

, לצורך זה מובאות בהמשך פרק זה מספר המלצות נקודתיות. לתרום לניהול יעיל של משאבי הקרקע

 .מחולקות לפרקים על פי הגוף שאליו הן קשורות

                                                 
משרד , ח הועדה לגיבוש מדינית כוללת לקרקע חקלאית"דו). 1990. (א, ושסקין, .ד, ברוידא 44 •

 .החקלאות
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שאינם רשמיים , מנגנוני הדברותקרקע חקלאיות מתקיימים במבנה המוסדי הקיים בדיון על הכשרות  •

 בין –זאת גם ברמה המקומית .  לתהליכי קבלת החלטות בתחום זהמידע ויעילותסיפים המו, בחלקם

י "משרד החקלאות וממ, ל"קק, ג"גם ברמה המחוזית בין מחוזות רט, ג"ל ורט"החקלאים לעובדי קק

ג "ל ורט"בוועדה זו יושבים נציגי קק. רקעות  עליונהקבוועדת  - ובמידת מה גם ברמה הארצית

אך נראה שדעתם נשמעת ויש להם השפעה מסוימת גם על תהליכי קבלת ההחלטות , כמשקיפים

 . בתחום זה

  

  :הגופים הסביבתיים

כתיבת נהלים בגופים הסביבתיים שיביאו להתייחסות מסודרת ומלאה למכלול השפעותיה של כל  •

 ).ראשי פרקים מוצעים בסוף פרק זה(וצעת הכשרת קרקע חקלאית מ

חלק ניכר מהחקלאים ועובדי הגופים המלווים את הכשרות הקרקע אינם מודעים למכלול ההשפעות  •

חומר . ראוי שהגופים הסביבתיים יפיצו פרסום קצר בנושא זה. של הכשרה חקלאית על הטבע והנוף

. י ההכשרה"ן הפגיעה בסביבה עההסברה צריך לכלול גם הנחיות שמאפשרות לעתים את מיתו

 .החומר יופץ לחקלאים עצמם וישמש את חברי הוועדות השונות בשיפוט ההצעות

 מדריך ,המטהגם ברמת השטח וגם ברמת , ם הקרובים לנושא זהמוצע לכתוב ולהפיץ בקרב עובדי •

 מהי ?מהי משבצת: לעובדי הארגונים הסביבתיים בנושאים הקרקעיים" מורה נבוכים"קצר שישמש 

כמודל יכול לשמש המדריך ? המשמעות של כל אחד מחוזי החכירה לגבי זכויות החוכר בקרקע

 לשימושם 2005שהוציאה ברית פיקוח בשנת "  תקציר מנהלים–יסודות המקרקעין בהתיישבות "

 .של העוסקים בתחום זה בהתיישבות העובדת

  

  :משרד החקלאות

ללא קשר , על הכשרות הקרקע ולוודא שכל הכשרהלחזק בשיתוף כל זרועות האכיפה את הפיקוח  •

. שתאושר בידי אגף שימור קרקע וניקוז" תוכנית הכשרה"תעשה לפי , לאופי הבעלות על הקרקע

ד של אקולוג "להכשרות גדולות או להכשרות המתוכננות בשטחים רגישים מומלץ לקבל חוו

 . ימזער את הפגיעה בערכי טבע ונוףשיכולים להציע הנחיות לביצוע ההכשרה באופן ש, ואדריכל נוף

 לצורך זה –) ולא רק לוועדת קרקעות(, זק את התשומות הסביבתיות בדיוני וועדת פרוגרמותיש לח •

הזמנת משקיפים מארגונים סביבתיים והכללת : יש לבצע שינויים בהרכב הוועדה ובדרכי עבודתה

שיבות גדולה היות וועדת פרוגרמות לתהליך זה יש ח. השיקולים הסביבתיים בקריטריונים להמלצות

הוועדה נחשבת אמנם לוועדה פנימית . משפיעה על עיצוב השטח החקלאי לא פחות מוועדת הקרקעות

ראוי לצרף . אבל כבר עתה משתתפים בדיוניה משקיפים מסקטורים שונים, של משרד החקלאות

 .אליהם גם משקיפים מהסקטור הסביבתי

 .קרקעות  עליונהכחברים מלאים בעלי זכות הצבעה בוועדת ג "ל ורט"צירוף המשקיפים מקק •
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כריה ושיקום ,  בנוהל מוצע להכשרת קרקע לחקלאות4.8סעיף (בדרישות לתוכנית הכשרת קרקע  •

אופי , הנטוע בשטח המוצע להכשרה/  סוג הצומח הטבעי –להוסיף ) אתרי כריה בקרקע חקלאית

מדידה דיגיטליים שיאפשרו למתכנן המשרד כן יש לדרוש נתוני . השטח סביב החלקה המוצעת

ולגורמים אחרים אליהם מועברת הבקשה לחוות דעת לבדוק את האזור על רקע אורתופוטו ומידע 

 . דיגיטלי נוסף

או בסמיכות לשטח טבעי או שטח , העברת כל בקשה להכשרה של קרקע חקלאית במקום שטח טבעי •

 זאת במידה .בשלב הטיפול במחוז)  ונופיוגיכיועץ אקול(ג "לרט,  שנה20-שלא עובד למעלה מ

המוגשת לאגף , "תוכנית ההכשרה" כבר בשלב ההתייחסות למתבצעותוהבדיקות הסביבתיות לא 

 בנוהל טיפול במחוז בבקשות לדיון 3.7.5בסעיף המלצה זו מעוגנת באופן חלקי  .שימור קרקע וניקוז

ג "רט(ל "לכל אחד מהגורמים הנ, ל פי הנדרשע, המתכנן במחוז יפנה": בוועדת קרקעות עליונה כתוב

 ההתייחסות .מרחבית לקבלת התייחסות ראשונית לשימוש חקלאי בקרקע/ ברמה המחוזית ) ל"וקק

  ". יום ברמה העקרונית בלבד30תהיה בכתב תוך 

  

  :מנהל מקרקעי ישראל

באזורי במיוחד , התייחסות מקיפה ומעמיקה לדרכים כיצד לשפר את ניצול הקרקע החקלאית •

ישנה סברה רווחת שפתיחה של שוק הקרקעות לסחר חופשי . היא מחוץ לתחום עבודה זו, פריפריה

. השתלטות של גופיים כלכליים גדולים על חלק ניכר מהקרקעות החקלאיות/ תביא להווצרות 

. במיוחד באזורי פריפריה כמו הגליל העליון, לתהליך כזה יכולות להיות השפעות חברתיות שליליות

על , עם זאת ניתן להצביע על כיווני חשיבה שיכולים לסייע בניצול יעיל יותר של הקרקעות החכורות

העקרונות המובילים הם פיתוח מנגנונים לניוד . בסיס העקרונות שפורטו בפרק בנושא ניוד הקרקעות

 לדמי מבלי שהחוכר הראשון מעבד את זכויותיו בקרקע וקישור בין עיבוד הקרקע, קרקע לעיבוד

חשיבות מנגנונים אלה . שכיום הם גורם שולי בשיקולי החקלאי אם לעבד את הקרקע, החכירה

 התבצעו 90%-למעלה מ, מתחזקת מממצאי המחקר שהראה שמרבית הכשרות הקרקע החדשות

 .בקרקע בבעלות ציבורית ולא בקרקע פרטית

 לשים דגש מיוחד על חשיבות  יש-בפעילות אגף קרקע חקלאית " פיתוח בר קיימא"הפנמת עקרונות  •

בניגוד לתפיסה הקיימת שרואה , שימור השטחים הטבעיים המשמשים בדרך כלל למרעה

 .   של החקלאות תהליך חיובי בכל מקרההבאינטנסיפיקצי

  

  

  

  :בתחום המשפטי

תקנות חוק פ "ע, בדיקת האפשרויות לצמצום הפטור הגורף מהיתר להכשרת קרקע למטרות חקלאיות •

סיוג הפטור יכול לבוא בעקבות . 1967 –ז "תשכ, )עבודה ושימוש הטעונים היתר(הבנייה התכנון ו
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ד של שופט השלום דניאל "ץ הייעור ובפס"הרחבת הסדק שנפתח בדברים שכתב השופט חשין בבג

ידרשו , המשנות את פני הקרקע באופן דרסטי ובלתי הפיך, ראוי שהכשרות קרקע גדולות. 45פיש

 . פ תוכנית תקפה"ן עלהיתר בנייה שנית

) ה("בסעיף הפטור " אזור חקלאי"כיוון נוסף הוא בחינה משפטית של מתן פרשנות מצמצמת למונח  •

יוגדר כאזור " אזור חקלאי"במידה והמושג " ;הכשרת קרקע למטרות חקלאיות באזור חקלאי

 דרוש היתריתכן שניתן יהיה ל, ולא כשטח פתוח בכלל, שהתבצעה בו עבודה חקלאית בעבר הקרוב

שלא הייתה בשימוש חקלאי שנים , תוכנית להכשרות קרקע שמתבצעות בקרקע בתולה מכוח בנייה

  . רבות

במטרה למנוע כרייה והכשרת קרקע , להגדיר מהי הכשרת קרקע חקלאית בצורה משפטית מחייבת •

ניתן להשתמש לפיתוח הבחנות אלה בנוהל הכשרת קרקע . לבנייה במסווה של הכשרה חקלאית

 . כרייה ושיקום אתרי כרייה בקרקע חקלאית שנכתב במשרד החקלאות, לחקלאות

  

  :בתחום התכנוני

הרחבת ההתייחסות לדפוסי העיבוד החקלאי המותרים באזורים שונים במסגרת תוכניות העוסקות  •

 .בשטחים פתוחים

פת לתוכניות בוועדה המחוזית המשות  הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבההכללת נציג •

חוק ייצוג גופים ציבוריים "זאת בעקבות . למשבצות היישובים) לצרכי הסדר רישום(מפורטות 

 ."2002-ג"התשס, )תיקוני חקיקה(שעניינם שמירת איכות הסביבה 

 ניתן להוסיף סעיף המאפשר להגביל בתוכנית מפורטת הסבה של שטח 22א "בתיקון המתגבש לתמ •

ולות ובדיקת הבעלויות שמתבצעים במסגרת הכנת התוכניות המפורטות דיוק הגב. יער לשטח חקלאי

 מחמירות יותר על הגבלותגם במקרה של הטלת , מצמצמים באופן ניכר את החשש מתביעות פיצויים

 .  עיבוד חקלאי בשטחי יער

  

  

                                                 
 -טבע ודין , אדם:  בעניין,העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדקבית המשפט , השופט מיכאל חשין' כב 45

מינהל , שר הפנים ודן פרי נגד פרופסור זאב נאוה, ר אביבה רבינוביץ"ד, הסביבה אגודה ישראלית להגנת

, 288/00ץ "בג, קרן קיימת לישראל, שר החקלאות, מינהל מקרקעי ישראל, משרד הפנים - התכנון

מדינת ישראל נגד : בעניין, בית משפט השלום בחיפה, השופט דניאל פיש' כבו .29.8.01מתאריך 

 .5.3.06מתאריך , 002832/05פ , נה אחמד'נה מוחמד ומחאג'מחאג
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   ראשי פרקים לבדיקה של בקשה להכשרה חקלאית בראייה סביבתית

 לצורך מילוי. ל"ג ובקק"ית טופס התייחסות להצעות הכשרת קרקע ברטלבנילהלן מפורטים ראשי פרקים 

  . אדריכל נוף או מתכנן ולעתים גם ארכיאולוג, הטופס נדרש צוות רב תחומי הכולל אקולוג

  
 :  ובסביבתהבחלקה ונוף מצאי ערכי טבע 

 .פעילות בעלי חיים, צמחייה: ערכי טבע בחלקה המבוקשת בסביבתה •
 .כשרה המבוקשתערכי נוף בסביבת הה •
 .מכלולים, קויים, אתרים נקודתיים: ערכי מורשת האדם בסביבת החלקה •
 .שטחים טבעיים, מסדרונות אקולוגיים: מיקום החלקה ברצף השטחים הפתוחים •
  

  : המוצעת ההכשרהסוג
  .____________: אחר/ פלחה / גידולי שדה שלחין / מטעים / חממות / מתקנים לגידול בעלי חיים  •
 .אחר/ אורגני גידול  •
   .____________ : אחר/ חוזה מטעים ) / חכירה לדורות(משבצת : אורך החכירה המבוקשת/ סוג  •
  
  

  :הנוף ומורשת האדם, הערכת ההשפעה של ההכשרה המוצעת על ערכי הטבע
  ____________________________________________________: בתחום האקולוגי •
  _______________________________________________________: בתחום הנופי •
  __________________________________________________: בתחום מורשת האדם •
  

  :רקע כללי לבקשה
________ : אחר/ התיישבות בודדים / יישוב חדש / השלמת תקן קרקע ליישוב קיים  •

____________.  
  .דונמים__________ מהם מעובדים , דונמים חכורים____ ברשות המבקש נמצאים  •
  . הנמצאות בחזקת חוכרים אחרים, מצבת קרקעות שאינן מעובדות באזור ההכשרה •
  

  : נושאים נוספים שנמצאים בדיון עם מבקש הבקשה
  ).גנים לאומיים/ שמורות טבע / שטחי יער (שטחים בתחום אזורים מוגנים  •
 . דיון בוועדות/ נון תוכניות סטטוטוריות בעלות עניין משותף בשלבי תכ •
 _________________________________: אחר •
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Landscape Terracing in Mountainous : English Summary

 Past Trends and Future Directions –Regions  
 

One of the main factors which affect the landscape of mountainous regions is the 

construction of terraces for cultivation. The influence of this process is extremely 

conspicuous due to the hard rocks and steep slopes which necessitate construction of 

high walls. In the past, terraces were constructed with simple tools that were available 

at the time. The modern Jewish settlers brought to the land of Israel for the first time 

heavy machinery which transformed the landscape, even in areas that were not 

cultivated in the past. These modern tools are able to displace huge rocks or cover 

large tracts of land filled with rocks with soil from an external source.  

The expansion of terracing, supported by several institutions such as the Jewish 

National Fund, Keren Hayesod (The Foundation Fund) and later on the Ministry of 

Agriculture and Israel Land Authority (ILA), continued for years.  

It the 1980's a serious crisis developed in Israeli agriculture as a result of changes in 

Israeli society, revisions of government economic policies and a major general 

economic crisis. This process has increased the area of uncultivated agricultural land 

to a few hundred square kilometers.  

Even so, the process of expanding agricultural areas did not stop even in mountainous 

regions, where land reclamation requires expensive terracing. In spite of the fact that a 

significant amount of agricultural land was not being cultivated, government 

institutions continued to allocate land tracts to other lessee or even to cooperative 

societies that were not cultivating all of their leased land.  

In the first stage of this research, a quantitative survey of the phenomenon was 

conducted in two regions that were defined as "test cases": the Jerusalem Hills and 

part of the Upper Galilee. In these regions, we mapped all new terracing which 

allowed for an accurate evaluation of the total area that was developed for this 

purpose, the type of ownership of these lands (private or public) and whether these 

tracts were included in approved forests or nature reserves.   

The data that was collected shows that in both regions the extent of new terracing was 

limited. However, In the Upper Galilee, the area that was developed for cultivation 

was 3.6 times larger than in the Jerusalem Hills: 1390 dunams compared to 385 

dunams in the Jerusalem Hills. It the Galilee, the new terracing consists 4.1% of the 
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total cultivated area and in Jerusalem Hills it is only 2.3%. In both regions, over 90% 

of the reclaimed area was public land. The data about land parcels allocated to Jewish 

settlements has not been completed, but from the available data and from information 

gathered in background interviews, it is clear that part of  the new terracing was 

carried out on land outside the allocated parcels ("Mishbazot") and even in tracts that 

were not leased by Israel Land Authority. Regarding protected areas – the new 

terracing was limited and it seems that both the Nature and Park Authority (NPA) and 

Jewish National Fund (JNF) which manages the forest areas, have made a great effort 

to prevent expansion of cultivation in the areas that they manage. This in spite of the 

fact that the National Master Plan for Forests ("Tama 22") allows agricultural activity 

within designated forests.  

 

What were the incentives for cultivation expansions, even in mountainous regions? 

Economic incentives – Farmers wanted to expand their agricultural activities, partly 

by increasing the area that is cultivated by them.  

Possession incentives – In recent years, the agricultural sector has realized that its 

possession rights are at risk, at least regarding part of the cultivated land, leased from 

ILA.  

Nationalist incentives – In certain communities the perception of "land struggle" 

between Jews and Arabs still prevails, even within the state's boundaries. In this 

context, there is fear of significant changes to land and water allocation systems, 

which favor Jewish farmers. Regarding the "test cases" in this study, it seems that in 

the Galilee, where the minority communities' presence is more evident, the extent of 

cultivation expansion is greater. 

 

On the other hand, there are obstacles to enlarging cultivated areas: First and foremost 

is the limited supply of water and available land, especially in mountainous regions, a 

significant segment of which was designated a protected zone. In addition, there are 

institutional and legal obstacles – the division of the allocated land parcels 

("Nahalot") makes it difficult to develop profitable agriculture. There are ways to hold 

bigger tracts, but these are problematic from a few aspects. Land allocation 

procedures usually take a long time and require negotiations with many institutions.  
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From this analysis, it seems possible that the demand for agricultural land will 

increase once these obstacles diminish. Therefore, it is extremely important to hold a 

public debate on the way land is allocated for cultivation, and this process's 

implications, including environmental aspects. New terracing and enlarging cultivated 

areas have significant impacts, especially on the ecosystem.  

There is a growing understanding that environmental input is essential to this process. 

Two representatives of environmentally oriented organizations (NPA, JNF) were 

invited to join the committee that makes recommendations on long lease land 

allocations. NPA representatives have also joined the ILA's regional land allocation 

committees, which discuss short lease requests.  

However, there is still a long way to go until environmental considerations are 

incorporated into all stages of the decision making process. For example, there is still 

no any environmental representative on the committee that deals with major 

agricultural development programs. Even where there are environmental 

representatives, their position as observers reduces their influence.  

To conclude, an ideal institutional framework, dealing with land allocation for 

agricultural development should represent a wider range of interests and 

considerations. But even in the current institutions and processes, there are significant 

improvements that can be made. A number of recommendations relating to the 

different organizations involved in this discussion are listed below.   

Ministry of Agriculture – In addition to incorporating environmental considerations 

in decision making processes, it is recommended to significantly strengthen control 

and enforcement on new land reclamation projects in order to make sure that all these 

projects follow an approved "Reclamation Plan" required by state regulations. For 

large projects, it is recommended to demand ecological and scenic assessments that 

can suggest measures to minimize damage inflicted by development projects.  

Israel Land Authority – It is important to internalize "sustainable development" 

principles in all activities of Agricultural Land Department. The usage of natural areas 

as pasture land should be maintained, contrary to the current policies that encourage 

agricultural intensification. Also from this perspective, it is necessary to develop 

mechanisms for transferring land between lessees with different needs and to relate 

lease fees to actual cultivation of the land. Today this is rarely a consideration in 

farmers' decisions regarding land cultivation.  
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Environmental Organizations and Agencies – should try to enhance awareness of 

the environmental impacts of land reclamation and new terracing. Publications on this 

subject should include suggestions for measures to minimize damages resulting from 

this activity. It is also recommended to improve and to internalize internal regulations 

that ensure full and systematic examination of environmental impacts on new plans 

for agricultural development.  

Legal Realm – Possibilities for limiting the all-encompassing exemption from 

permits, required for almost any other development action, should be examined. This 

diminution can follow the "crack" opened by Judge Heshin's verdict relating to 

forestation activities and by Judge Fish's verdict. Major land reclamation projects 

should be examined like other development projects, with public participation and by 

committees that represent different interests.  

Planning Realm– Instructions for agricultural land use should be incorporated into 

plans dealing with open spaces. Another recommendation is to include representatives 

of Environmental NGOs in the regional planning committee that deals with detailed 

plans of agricultural settlements, which are used as baseline for registering land in the 

land registry office. 

 

A general recommendation is to develop a comprehensive policy relating to 

uncultivated lands. In some cases, such as land of poor agricultural quality, ecological 

rehabilitation should be considered. In this case stopping cultivation must be followed 

by active management to restore nature and landscape values. This process should be 

developed in cooperation with environmental agencies, experts and farmers and may 

also contribute to the development of rural and ecological tourism. 

 

  


