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   :תכנית המפגש

  ב שגיאיוא פתיחה והנחיה:

התרומה לשמירה על המגוו�  –: שיקו� אקולוגי של שטחי� חקלאיי� פרופ' תמר דיי' •
  הביולוגי.

: הצגת דוגמאות לעיבוד אקולוגי של אזורי� חקלאיי� בעול�, ד"ר אורית סקוטלסקי •
  והצעות קונקרטיות לקידו� בישראל. 

שתית המשפטית הצגת הת :הראל"אדר' ענת הורובי(/  עו"ד ומתכננת ערי
 איריס הא' •
  והמנהלית הקיימת. 

  

  התייחסות: 

  , משרד החקלאות ענת לווינגרט/  רענ' אמויאל •

 , המשרד להגנת הסביבהמנח
 זלוצקי •

  יו"ר מועצה אזורית לב השרו�מיר ריטוב, ע •

  ,  רשות הטבע והגני� יריב מליחי •

  רשות מקרקעי ישראל נציג •

  

  דיו' פתוח בהשתתפות הקהל 
  

  
  

  ות בהרשמה מראש.פההשתת

  edna@spni.org.il –ת בדואר אלקטרוני נא לאשר השתתפו

  



  

 

 

  

  :רקע

 , 1מתו$ כלל השטח החקלאי 17% , המהווי� כנטושי� שטחי� חקלאיי�הנחת העבודה ביחס ל

שאינו חשש ששטח חקלאי הקרקע. זאת מתו$  ודד את עיבודלעוכי יש  מצב לא רצוי זהוכי  היא

קרקעות , אול� סולל את הדר$ להפיכתו לנדל"� מניב על חשבו� קיומו של שטח פתוח. מעובד

 גבוהה של שטחי� בעלי רגישות סביבתית 2לשיקו� אקולוגיחקלאיות נטושות מהוות הזדמנות 

עשוי  שיקו� אקולוגילוגי באזור חקלאי. שולי שמורות טבע, גדות נחלי� או מסדרו� אקו כגו�

טבע באזורי� חקלאיי� הולשמירה על משאבי יקו� הקרקע לש ,לתרו� להסדרה הידרולוגית

  (קרקע, מי� ומגוו� ביולוגי). 

זאת  .בשטחי� מתאימי� מכוונת של קרקע 3הברהלמדיניות בעול� במדינות שונות לפיכ$ גובשה 

ולהבטיח אספקה של שירותי  ל מגוו� מיני הצומח והחילשמור ע ,בכדי לשק� את הנו( הטבעי

בארה"ב ובמדינות  ,באירופה ולתפקוד החקלאות. � לרווחת האד�ימערכת אקולוגיי� החיוני

לבעלי זכויות  לשיקו� אקולוגי של שטחי� חקלאיי� ומת� גמולת ות תכניוקיימרבות אחרות 

   4בקרקע תמורת השירות האקולוגי שמעניק השיקו� לציבור.

התייחסות מוסדית למדיניות  עדיי�אי� אשר סובלת ממחסור חמור בשטחי� טבעיי�,  ,בישראל

אחד החסמי�  .רגישות סביבתית אקולוגית גבוההשטחי� בעלי ב, הנדרשת של הברת קרקעות

מחייב כי כל החוזה חכירת הקרקע החקלאית, הינו  כזויישו� מדיניות המרכזיי� הניצבי� בפני 

מגבלה ובד באופ� פעיל, והפסקת העיבוד הינה עילה להפסקת חוזה החכירה. שטח חקלאי יע

חקלאי של הקרקע והטלת סנקציות  עיבוד מחייבה 5חוק ההתיישבות החקלאיתנוספת קיימת ב

  כנגד חקלאי שאיננו מעבד אותה. 

דרכי התגמול לוראשוניות להכרה בשיקו� אקולוגי כ"טיפול ראוי" בקרקע חקלאית הצעות 

 6)2003( במסמ$ המדיניות לשמירה על שטחי� פתוחי�נכללות י� שיקצו שטחי� לשיקו� לחקלא

                                                
), 2005אמדור ל, אבנימל$ י. וצב� ח.(. ר' 2005דונ� קרקע חקלאית אינה מעובדת נכו� לשנת  700,000  כ   1

באזורי
 חקלאיי
 א החובה לעבד מודל יישו
 "חקלאות בת קיימ –"שמירה על המרחב הכפרי הזכות לעבד 


  .37, 3 'מוסד שמואל נאמ�.  עמ ",נבחרי

2    Ecological Restoration ;Set-aside. 
הברה מהמילה "בור", במוב� של הפיכת� לאדמות בור, אדמות שאינ� מעובדות במודע ובמכוו� במטרה    3

 .להביא� לכלל שיקו� אקולוגי
אקולוגיי
 באזורי
 חקלאיי
: עקרונות לתכנו' ולממשק  "מסדרונותראו מאמרי� בנידו�: סקוטלסקי א.,    4

"רפורמות במדיניות הסבסוד החקלאי ; סקוטלסקי א., 2010, אוניברסיטת ת"א קמפוס טבע, חקלאי"

אסטרטגיה לפיתוח בר ". 2006אוניברסיטת ת"א, , סביבה"באירופה: תכניות לעידוד חקלאות משמרת 

   .2010," קיימא במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

5
 1967 כ"זסייגי� לשימוש בקרקע חקלאית ובמי�, תש   
 –"אמצעי הרתעה פיסקלי מפני הזנחה של שטחי� פתוחי� , סביבותכנו� /סד� לובנטל/ לרמ� אדריכלי� ראו     6
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 7.)2005( בהוצאת מוסד נאמ� "החובה לעבד –"שמירה על המרחב הכפרי הזכות לעבד  ובמסמ$

קיימות כיו� יוזמות ראשוניות לשיקו� אקולוגי ונופי של שטחי� מתאימי� במסגרת פרויקט 

ישימות חסרות עדיי� התייחסויות ואול�,  8.של משרד החקלאות"חקלאות תומכת סביבה" 

   כנהוג במדינות העול�. ,בישראל בדר$ להטמעת המגמה  חסמי� הקיימי�התמודדות ע� כלל הל

החסמי� כלל ) סקירת 1מכו� דש"א בוח� את האפשרות לערו$ עבודה בנושא זה, שמטרותיה: (

גיבוש המלצות ישימות להתגברות על החסמי�  )2(לקידו� המגמה בישראל החוקיי� והמנהליי� 

  ולעידוד המגמה.

  מטרת המפגש היא לקיי� דיו� בסוגיות הקשורות בנושא זה, ולבחו� את הדרכי� לקידומו. 

  .  

 : שאלות מוצעות לדיו'


מה ?
  הצרכי

 ? לרווחת הציבורשטחי� חקלאיי� של אקולוגי  שיקו�מהי התרומה של  �

 ? משאבי� לאומיי� בשיקו� אקולוגי של שטחי� חקלאיי� כדאי להשקיעמקרי� באילו  �


מה ?
  החסמי

שיקו� אקולוגי של שטחי� חקלאיי� ומת� גמול לחקלאי� על חקלאות תומכת סביבה  �

 ?מגמות אלה בישראל קידו�המעכבי� הגורמי� מה�  מקובלי� היו� בעול�. 


   פתרונות אפשריי

מבחינה קרקעית, ל שטחי� חקלאיי� שיקו� אקולוגי שמה� המהלכי� הרצויי� לעודד  �

  ניהולית, סביבתית וחברתית? 

  מה נית� לעשות בתחו� זה ע� וללא שינויי חקיקה?  �

 מהו מבנה הבעלות ומנגנו� הניהול הרצוי לשטחי� חקלאיי� שיוסבו לשיקו� אקולוגי?  �

 מקורות ודרכי� למימו� גמול לחקלאי� עבור שירותי מערכת אקולוגית. �

רשות מקרקעי ישראל ושל משרד החקלאות בהובלת מהל$ כזה, לאור מהו תפקיד� של  �

 חקיקה בתחו�?גישות והשינויי ה

  

                                                
החובה לעבד מודל יישו
  –"שמירה על המרחב הכפרי הזכות לעבד ), 2005ר' אמדור ל, אבנימל$ י. וצב� ח.(   7

 .19, מוסד שמואל נאמ�.  עמ "באזורי
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"חקלאות בת קיימא 
  אתר חקלאות תומכת סביבה: למע� החברה, הכלכלה והטבעראו      8


