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פתח דבר

מכון דש”א שם לו למטרה לקדם שמירה מיטבית על השטחים הפתוחים המהווים בסיס לקיום עולם החי 
והצומח ולדמות נוף הארץ החיוניים לקיומנו ולרווחתנו הפיסית ותרבותית. לצורך כך עוסק המכון באיסוף 
וניתוח מידע ובמחקר יישומי על השטחים הפתוחים וערכיהם ובגיבוש המלצות למדיניות וכלים שיש בהם כדי 
לשלב את השמירה על השטחים הפתוחים במעשי התכנון והניהול של משאבי הקרקע המוגבלים העומדים 
לרשותנו. הצורך בשמירה על שטחים פתוחים מקבל היום ביטוי במדיניות התכנון ובתכניות המתאר בכל 
הרמות ובמדיניות ניהול המקרקעין. ואולם אין בכך די. ישנם גורמים נוספים בעלי השפעה מכרעת על יעילות 
הניהול והתכנון של הקרקע שיש בהם כדי לקבוע לשבט או לחסד את גורל השטחים הפתוחים החיוניים 

לרווחתנו ולשמירת ערכי טבע ונוף. 

מחקר זה עוסק באחד הגורמים הללו – כלי המיסוי. הוא סוקר את הכלים הנהוגים בארץ ובמדינות אחרות, 
בוחן את השפעותיהם לחיוב ולשלילה על ניהול משאבי הקרקע ומגבש המלצות לשיפורים אפשריים שיובילו 

לניהול יעיל של הקרקע שיענה על צורכי הפיתוח תוך שמירה מיטבית על השטחים הפתוחים. 

אנו תקווה שהמחקר והמלצותיו יקבלו במהרה ביטוי במדיניות המיסוי העתידית של ישראל ויתרמו לניהול 
יעיל וחסכוני של משאבי הקרקע המצטמצמים והולכים במדינתו המצטופפת.
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תקציר
מחקר זה נועד לבחון את תפקידם האפשרי של כלים פיסקליים במארג האמצעים הציבוריים לשמירת השטחים הפתוחים. 
בישראל, מן הראוי להדגיש, הנושא הפיסקלי אינו חלק אינטגרלי של החשיבה התכנונית והסביבתית המעצבת את המדיניות 

הציבורית בתחום שמירת השטחים הפתוחים.

הצורך בהכללת ממד פיסקלי נגזר מהתמורה המהותית בראיית הקרקע וייעודה, גם בהיותה קרקע בבעלות ציבורית. במרוצת 
שלושת העשורים האחרונים חל שינוי בקרב השלטון ומגזרים שונים בחברה באשר להתייחסות אידיאולוגית-ערכית לקרקע: 
מנכס לאומי הטעון גאולה ושמירה - להתייחסות נכסית-כלכלית – בה קרקע ניצבת כמוצר מתומחר, commodity הניתן לסחר 

בהתאמה לחוקי ההיצע והביקוש. 

נוכח מגמות אלה והגידול הדמוגרפי והצמיחה הכלכלית המגבירים את הביקוש לקרקע לפיתוח, סוגיית השמירה על שטחים 
על  שהשמירה  היא  זה  מחקר  של  נורמטיבית  הנחה  כך,  בשל  כלכלית.  מהתייחסות  משוחררת  להיות  יכולה  אינה  פתוחים 

השטחים הפתוחים אינה יכולה להתבסס באופן בלעדי על אמצעים תכנוניים ומינהליים. 

מחקר זה סוקר כלי מיסוי עיקריים, במבט בינלאומי ומקומי, המשפיעים על קרקע ועל שימושי קרקע בכלל, ועל השטחים 
הפתוחים בפרט. באמצעות סקירה זו נבחנות אפשרויות לשינויים במדיניות המיסוי, תוך שימוש באמצעים פיסקליים העשויים 

לתמוך בשמירה על השטחים הפתוחים.

ובעקבותיהם  פיתוח,  לחצי   - המרכזי  האיום  למקור  ישירה  בזיקה  פתוחים  שטחים  על  השמירה  נושא  את  ממקד  המחקר 
אין חזרה  כלומר  כזה,  הוא להישאר  בנוי  נדירים, מטבעו של שטח  הפיכת שטחים פתוחים לשטחים מבונים. למעט מקרים 
למצב המקורי. תובנה זו מובילה מחקר זה להתמקד בכלים פיסקליים שבכוחם לרסן פיתוח מפוזר )לא רציף, מדלג( בשטחים 
פתוחים, ובו-זמנית, לתמוך בפיתוח ממוקד בשטחים עירוניים בנויים קיימים. החתירה לריכוז, ככל הניתן, של הבינוי במסגרת 

מרחבים עירוניים קיימים, מבטאת לא רק את ההכרה בדבר אי-ההפיכות הכרוכה בפיתוח הנשען על שטחים פתוחים. 

‘מחזור החיים׳ - התכנוני, המינהלי והכלכלי - של קרקע כמקרקעין מאופיין על ידי שלבים שונים - שאינם בהכרח רציפים וחד 
כיווניים – בהם נקבעים שימושי הקרקע המותרים והזכויות התכנוניות הנלוות, עיגון זכויות חזקה על הקרקע, ניצול הקרקע 
בפועל, וכן השלכות נגזרות מכך בהקשר של השפעות חיצוניות. ככלל, כל שלב כזה מזמן ‘אירוע פיסקלי׳, לאמור חיוב מס, 
היטל או דמי היתר, לרבות הקלות )הנחות ופטורים(, אגב החלטה או הרשאה שלטונית או מינהלית כלפי יחידים או איגודים. 
המחקר רואה בשלבים אלה של מחזור החיים של קרקע כמקרקעין, מעין תחנות מעבר הכרחיות בהן אירועי המס הנלווים להם 

יכולים לשמש, בגבולות הצדקתם הציבורית, לטובת שמירת שטחים פתוחים.
בניגוד לתכנון הסטטוטורי שהוא בעל חיוב כללי, כלומר הוא חל על רשויות המדינה ועל הציבור כאחד, אמצעים פיסקליים 
יכולים להיות מופעלים רק על הציבור. המדינה רשאית להטיל מס על תושביה, בין כיחידים ובין כאיגודים, אך אינה ממסה את 
עצמה או את זרועותיה. הרלוונטיות של הכלים הפיסקליים נתחמת על ידי א-סימטריות זו. מס הוא יסף כספי המצטרף לעלות 
הכוללת של החלטה נתונה ומשפיע על כדאיותה הכלכלית. על כן מס, אם איננו נטול משקל, הוא מכווין התנהגות – בין בדרך 

של המרצה בין בדרך של הימנעות. 

על בסיס אימוץ תובנה זו, בדבר הפוטנציאל של מס כמכווין התנהגות, מוצגים במחקר שני דפוסים של  שמירה פיסקלית על 
שטחים פתוחים:

• או 	  ,)earmarked taxes( פתוחים  שטחים  שמירת  הוא  המוצהר  שייעודם  מסים  על  המבוססת  ישירה  פיסקלית  שמירה 
הקלות מס לאותה מטרה הנשענות על מס לא-מיועד )כגון, מס הכנסה או מס רכוש(.

• שמירה פיסקלית עקיפה באמצעות מיסוי תומך בהתחדשות עירונית  או במיסוי מעודד המשך השימוש החקלאי בשטחים 	
המיועדים לכך תוך הבטחת כדאיות כלכלית המאפשרת עמידה בפני תשואתה החלופית של הקרקע בגין המרת שימושה 

)קרקע לבנייה(.

הסקירה הבינלאומית שנערכה במסגרת המחקר מצביעה על ארבעה אמצעים פיסקליים עיקריים התומכים בשמירה ישירה 
)mitigation fees(. בתחום השמירה  )tax relief( והיטלי שיפוי  )surtax(, הקלות מס  על שטחים פתוחים: מס ישיר, מס יסף 
פיתוח  המתמרצים  מסים  פתוחים:  שטחים  של  העקיפה  להגנתם  התורמים  מסים  סוגי  שני  בולטים  העקיפה  הפיסקלית 

אינטנסיבי יותר בשטחים מיועדים לבנייה, והטבות מס להחייאת מרקמים עזובים ושיקום שטחים מופרים. 

סקירת מערכת המסים בישראל מצביעה על קיומם של כלים פיסקליים העשויים לסייע לשמירה עקיפה של שטחים פתוחים 
ואף לא על כלי אחד המיועד לשמירה ישירה.1 במסגרת זו נכללים מסי המקרקעין של המדינה )מס שבח, מס רכישה(, היטל 
השבחה באחריות השלטון המקומי )באמצעות ועדות התכנון( וכן “היטלים“ מטעם רשות מקרקעי ישראל בעלי אופי מקביל 

לאמצעים האמורים )‘דמי הסכמה׳ ו׳דמי היתר׳(. 
זו אך מקור מימונו הוא תקציבי  1. ה'קרן לשמירה על שטחים פתוחים', בחסות רשות מקרקעי ישראל, היא הכלי המיועד היחיד הקיים בישראל למטרה 

)בשיעור 1%, בכל שנה, מכלל ההכנסות הרשות באותה שנה( ולא פיסקלי.
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בשנים האחרונות המדינה השכילה להפנים את נחיצותם של כלים פיסקליים בבואה לעצב יוזמות להתחדשות עירונית )פינוי-
בינוי, עיבוי, הרווית הבנייה במסגרת תמ“א 38(. זאת, באמצעות הקלות מס הכוללות: פטור ממס שבח, פטור ממס רכישה, 
פטור ממע"מ, פטור מהיטל השבחה, הנחות בארנונה, פטור מתשלום דמי היתר. הקלות אלה הם תמריצים כספיים חיוניים 

להנעת מיזמים, אך מורכבות מימושם וסף כדאיותם הכלכלי מגבילים בשלב זה את הקלת הלחץ על שטחים פתוחים.

יעדיה.  למימוש  פיסקליים  בכלים  נעזרת  אינה  הכפרי  במגזר  הקרקעית  המדיניות  עירונית,  להתחדשות  למדיניות  בניגוד 
זכויות החקלאים על  מדיניותה הנוכחית של רמ“י מיועדת להאיץ, במסגרת ההפרטה הזוחלת בתחום המקרקעין, את עיגון 
הקרקע בחלקות המגורים, לרבות זכויות בנייה וכן הסדרת שימושים כלכליים לא-חקלאיים. אגב כך היא חותרת לקונסולידציה 
וביסוס   ,35 בתמ“א  שנקבעה  לקיבולת  בהתאמה  הלא-חקלאית,  והפעילות  המגורים  בתחום  לבנייה  המותרים  השטחים  של 
של  מעמדם  על  שומרת  היא  זאת  עם  יחד  מכך.  הנגזרות  הסביבתיות  ההשלכות  על  חקלאיים,  יישובים  של  הפרברי  אופיים 
השטחים החקלאיים על ידי התניית ההסכמה לעיגון הזכויות בחובת עיבוד הנחלה ברציפות, לאורך כל תקופת החכירה. הסדרת 
הזכויות מזמנת אירועים פיסקליים, הכרוכים )בהתאמה לסוג העסקה( בחיוב תשלום מסי מדינה )מס שבח, מס רכישה ומע“מ(, 
“היטלים“ לרמ“י )דמי הסכמה, דמי שימוש בגין שימושים לא חקלאיים על ידי החוכרים או צד ג׳, אם היו(, ולרשות המקומית 

)היטל השבחה, אם נדרש(. לא נראה שיש למכלול מיסוי זה השפעה על שמירת שטחים פתוחים ב״יישובים החקלאיים.

דיאלקטיקה סביבתית מציבה אתגר נוסף לשמירה על שטחים פתוחים במגזר הכפרי: שינוי יעוד של קרקע חקלאית להקמת 
מתקנים סולאריים לייצור חשמל. למרות הקדימות המוצהרת בדבר הקמת מתקנים פוטו-וולטאיים על גבי מבנים, מדיניות 
הקצאת מכסות לייצור והכדאיות הכלכלית לקונצרנים כלכליים בהקמת מתקנים גדולים מגבירים את תהליך המרת שימוש 
הקרקע. תמריצים פיסקליים יכולים לעודד ניצול רב יותר של גגות במרחבים בנויים, אך התפיסה השלטת, בה כל גג משויך 
ליצרן יחיד מצמצמת את הסיכוי להפיג את הלחץ על שטחים פתוחים. ברוח זו הוצגה כאן, ברמת עיקרון בסיס, תפישה לניצול 
יידרש להגדיר את מכלול האמצעים הפיסקליים  זו, אם אכן אפשרית,  שטח גגות במסגרת מיזמים רבי היקף. פיתוח גישה 

העשויים לאפשר את הפיכתה למדיניות ישימה.

בעת הזאת, השאיפה להכנסת שינויים במדיניות המיסוי או בהתאמת כלים פיסקליים לצורכי שמירה על שטחים פתוחים יכולה 
להיראות נאיבית. מתוך מודעות למציאות זו, המחקר מאמץ גישה מפוקחת, השואפת לבחון אפשרויות לשינוי “ממושמע“, 

דהיינו כזה הניתן להישקל במסגרת מנגנונים קיימים, או בהתאמה אליהם, תוך הפעלתם באופן זהיר. 

זה,  בהקשר  הפתוחים.  השטחים  לשמירת  לסייע  העשויות  אחדות,  אפשרויות  להעלאת  מקום  עדיין  יש  אלו,  מגבלות  בצל 
מוצעים במחקר , גם אם באופן שלדי, שני כלים פיסקליים: 

• היטל השבחה דיפרנציאלי: היטל בעל שיעור משתנה שנועד ליצור קשר הדוק יותר בין גובהו לבין סיכון שטחים פתוחים 	
עקב פיתוח לא יעיל של קרקע אגב פיזור מוקדי פיתוח )גם אם כל מוקד הוא קטן בהיקפו(, “מתיחת“ קווי תשתית נלווים, 
ובטווח הארוך יותר יצירת מעגלי פיתוח נוספים סביב המוקד הקיים; פגיעה ברציפות השטחים הפתוחים, שהיא בעלת 

חשיבות מכרעת מבחינה אקולוגית; פגיעה ברציפות השטחים הפתוחים הנגלים לעין )רציפות נופית(. 
• מס בגין שטחים מופרים: מס זה נועד להחזיר שטחים פתוחים מופרים למצבם הטבעי )שיקום אקולוגי(, ככל שניתן, והוא 	

מושתת על הפעלת נטל מיסוי שיהיה יחסי להשקעה הדרושה לתיקון המפגעים ולקצב החזרת המצב לקדמותו.


