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השמירה על השטחים הפתוחים
מכון דש"א )דמותה של ארץ(
מטרת ה ֵערכה:
מצגת זו עוסקת בשמירה על השטחים הפתוחים בישראל ונועדה להציג ולבאר מושגים וערכי יסוד בנושא חשוב זה.
המצגת מיועדת למורים ,מדריכים ,ולכל מי שנושא השטחים הפתוחים בישראל קרוב ויקר לליבו ,ומעוניין להרחיב את ידיעותיו
בתחום זה .היא ניתנת לשימוש כערכה ללימוד עצמי כמו גם להוראה ולהסברה.

הערכה:
נושאי ֵ
הערכה מקיפה מספר סוגיות מרכזיות בתחום השמירה על השטחים הפתוחים בישראל :
•מושגי יסוד :מהם שטחים פתוחים ,ומהי חשיבותם.
•מאפייניה הייחודים של ישראל והמחסור במשאב הקרקע.
•מכיבוש הקרקע לשמירה על דמות הארץ – התמורות במדיניות הפיתוח והשמירה על השטחים הפתוחים מקום המדינה ועד ימינו .
•שטחים פתוחים בישראל – במפות ובמספרים.
•בין הרצוי למצוי – איומים מתמשכים על השטחים הפתוחים.
•כלים לשמירה על השטחים הפתוחים.
אנו מאחלים לכם שימוש יעיל ופורה בערכה.

צוות מכון דש"א
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מהם שטחים פתוחים?
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מהם שטחים פתוחים
שטחים פתוחים מוגדרים כשטחים שאינם בנויים.
ניתן לאפיין את השטח הפתוח על ידי מספר מדדים:
• היקף – גודל השטח וצורתו.
• רצף – חיבור וקישוריות לשטחים פתוחים אחרים.
• איכות – מגוון ביולוגי ,נופים ,ערכי מורשת בשטח.
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מהם שטחים פתוחים?
ניתן להגדיר שטחים פתוחים באמצעות הגדרות שונות .ישנן הגדרות המתייחסות למצב השטח
כמות שהוא )פתוח/בנוי( ואחרות מתייחסות גם לתכניות עתידיות בשטח זה )לפי גישה זו שטח
פתוח שחלות עליו תכניות לבינוי לא יחשב כשטח פתוח( .ההגדרה המקובלת ,שאומצה גם כאן -
מבחינה בין שטח בנוי לפתוח על פי מצבו הנוכחי ,קרי השטחים הפתוחים הם כל אותם שטחים
שאינם בנויים.
את השטחים הפתוחים לסוגיהם ניתן לאפיין ולהבדיל זה מזה על ידי שלושה סוגי מדדים:
היקף השטח הפתוח – כלומר גודלו של השטח האמור.
רצף השטח הפתוח – עד כמה תא השטח בו מדובר מצוי ברצף לשטחים פתוחים אחרים ,ואינו
כלוא או מנותק .כפי שנראה בהמשך ,למאפיין הרצף חשיבות עליונה :ככל שהשטח הפתוח רציף
יותר  -הוא בעל איכויות אקולוגיות גבוהות יותר ,הוא מאפשר שימור של מגוון מינים גדול יותר,
ואיכויותיו הנופיות גבוהות יותר.
איכות השטח הפתוח :באיזו מידה תא השטח הוא בעל רגישות סביבתית גבוהה ,והאם הוא
מכיל ערכים בעלי חשיבות לשימור.
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מהם שטחים פתוחים )המשך(
את סוגי השטחים הפתוחים מקובל לחלק לשניים:
• שטחים פתוחים בתוך העיר – כמו גינות שכונתיות,
פארקים עירוניים.
• שטחים פתוחים מחוץ לעיר –ביניהם שמורות טבע וגנים
לאומיים ,יערות ,חופים ,שטחים חקלאיים.
מצגת זו עוסקת בשטחים הפתוחים שמחוץ לעיר.
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מהם שטחים פתוחים )המשך(:
מקובל להבחין בין שני סוגים עיקריים של שטחים פתוחים:
שטחים פתוחים בתוך העיר :כגון גינות שכונתיות ,פארקים עירוניים ,ואף שטחים פתוחים
המצויים בתחומי העיר ולא נבנו .לרוב אלו שטחים שהיקפם )יחסית לשטחים הפתוחים מחוץ
לעיר( אינו גדול ,במקרים רבים הם כלואים בתחומי הבינוי העירוני והם מצויים ברצף על שטחים
פתוחים אחרים .מבחינה סביבתית ,איכות השטח הפתוח העירוני נמוכה מזו של השטחים
הפתוחים מחוץ לעיר ,אם כי בתחומי הערים בישראל מצויים שטחי טבעיים בעלי חשיבות
סביבתית גבוהה .עיקר תרומתם של שטחים אלו היא ביצירת איכות חיים עירונית גבוהה
לתושבי העיר ,בתרומתם לשירותי מערכת )הפחתת עומס החום העירוני ,קליטת מזהמים ,חייץ
ממפגעים( ,ובערכים החינוכיים,הקהילתיים והנפשיים שהם מספקים.
שטחים פתוחים מחוץ לעיר :שהם מרבית השטחים הפתוחים בישראל וכוללים את רוב רובם של
השטחים החקלאיים ,שמורות הטבע ,היערות ,החופים ,הפארקים המטרופוליניים ושטחים
נוספים .שטחים אלו מתאפיינים לרוב בהיקפם הגדול ,וברצף שהם יוצרים .מבחינה סביבתית
לרבים משטחים אלו איכות וחשיבות גבוהה ,ובהם נשמר המגוון הביולוגי.
מצגת זו ודברי ההסבר עוסקים בשטחים פתוחים מחוץ לעיר בלבד.
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שטחים פתוחים – לשם מה?
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שטחים פתוחים – לשם מה?
למה צריך שטחים פתוחים?
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השטחים הפתוחים:
•
•

•
•
•
•

הכרחיים לקיום ערכי טבע ומגוון ביולוגי
מספקים שירותי סביבה :חיוניים לתהליכים של קיבוע
פחמן ולמיתון תופעת ההתחממות וזיהום האוויר,
ומאפשרים שמירה על איכות וכמות המים.
משקפים ערכי מורשת ותרבות ,נופים ודימויים
מקיימים חקלאות
מהווים מרחבים לפעילות פנאי ונופש
מבטיחים שימור עתודות קרקע לדורות הבאים
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השטחים הפתוחים:
שקופית זו מתארת את תחומי החשיבות השונים ואת הערכים של השטחים הפתוחים .כל אחד
מתחומים אלו יבואר ויפורט בשקופיות הבאות.
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לשמירה על השטחים הפתוחים:
•
•
•
•

חשיבות סביבתית :שימור המגוון הביולוגי ,קיבוע פחמן,
שמירה על איכות וכמות המים.
חשיבות חברתית :שטחים לפנאי לנופש ולמרגוע ,מקום
מפגש שוויוני ונגיש.
חשיבות כלכלית :פעילות תיירותית המבוססת על ערכי
טבע ,נוף ומורשת .פיתוח יעיל ומרוכז שאינו בזבזני
בקרקע ,ושמירה על עתודות קרקע.
חשיבות ערכית ורוחנית :קשר למקום ,אהבת הארץ,
שימור אתרים,נופי תרבות ומורשת.
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לשמירה על השטחים הפתוחים:
ניתן לקבץ את ההיבטים השונים של חשיבות השמירה על השטחים הפתוחים לארבעה מישורים
עיקריים:
חשיבות סביבתית של שמירה על השטחים הפתוחים :הכוללת את שימור המגוון הביולוגי ,את
תרומתם של השטחים הפתוחים למיתון תופעת ההתחממות הגלובלית כתוצאה מתהליכים של
קיבוע פחמן הנעשים על ידי צמחיה ,ואת תרומתם לכמות ולאיכות מי התהום.
חשיבות חברתית מהיותם שטחים לפעילות פנאי ונופש ,ושטחים בהם מתבצע מפגש בין חברי
הקהילה השונים ,ובין קהילות .השטחים הפתוחים מספקים מקום בילוי נגיש ושווה לכל נפש.
חשיבות כלכלית  :לפעילויות שונות בשטחים הפתוחים ,כמו תיירות ,ישנן תועלות כלכליות בלתי
מבוטלות .כמו כן ,גם לערכים הסביבתיים ישנו תו מחיר כלכלי – כמו שימור כמות ואיכות המים,
ושימור המגוון הביולוגי .דגמי פיתוח יעילים ובלתי בזבזניים בקרקע ,כאלו השומרים על השטח
הפתוח – הם גם בעלי יעילות כלכלית גבוהה יותר .פיתוח מפוזר ובזבזני הפוגע ברצף השטח
הפתוח ידוע גם כבלתי יעיל מבחינה כלכלית.
חשיבות ערכית :בשטחים הפתוחים נשמרים ערכי מורשת ותרבות ,ומבטאים את הקשר
ההיסטורי בין העם לארצו ,וערכים חינוכיים ותרבותיים נוספים.
הבחנה זו חשובה ,אם כי גבולותיה אינם חדים ,והדברים שלובים זה בזה .כך למשל  -לערך כמו
שמירה על כמות ואיכות המים ישנה גם חשיבות סביבתית ,גם חברתית וגם כלכלית.
יחסי הגומלין בין חברה-סביבה -וכלכלה הם עמוד התווך העומד בבסיס התפיסה של פיתוח בר
קיימא.
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ערכי טבע ומגוון ביולוגי
• המגוון הביולוגי כולל את כל השונות בטבע :מוון
גנטי ,מגוון מינים ,מגוון מערכות אקולוגיות ,מגוון
תהליכים ביולוגיים.
• המגוון הביולוגי הוא בסיס הקיום שלנו :באספקת
שירותים אקולוגיים כמו איכות אוויר ,קרקע ומים,
כמקור לתרופות ולמזון ,וכבסיס לפעילות כלכלית
כמו תיירות ונופש.
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ערכי טבע ומגוון ביולוגי
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ערכי טבע ומגוון ביולוגי )המשך(

פריחה ברמת מנשה
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ערכי טבע ומגוון ביולוגי )המשך( )תמונה(

10

ערכי טבע ומגוון ביולוגי )המשך(
למרות שטחה הקטן יחסית ,ישראל התברכה במגוון
ביולוגי עשיר במיוחד ,כתוצאה ממפגש בין אזורי
אקלים ובין יבשות.
• בישראל מוכרים כ 2,800-מינים של צמחי בר 530 ,מיני
עופות ,כ 100-מיני יונקים 100 ,מיני זוחלים וכן פרוקי
רגליים ועוד.
• סך הכל בישראל כ 47,000-מינים מוכרים – מנגיפים,
חיידקים ,אצות ופטריות ועד ליונקים.
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ערכי טבע ומגוון ביולוגי )המשך(:
למרות שטחה הקטן ,התברכה ישראל במגוון ביולוגי עשיר בקנה מידה בינלאומי .הדבר נובע
מהתמצאותה של ישראל במפגש של ארבעה אזורים ביו-גאוגרפים ,המיוצגים כולם בתחומי
המדינה ,וכן כתוצאה ממיקומה במפגש בין יבשות אפריקה ואסיה .האזורים הביוגיאוגרפיים הם:
החבל הים תיכוני – בשטחי שדרת ההר )הרי ירושלים( ,הגליל ,הכרמל ,מישור החוף .החבל
האירנו-טורני – לאורך השוליים הדרום מזרחיים של שדרת ההר ,שיפולי הגליל המזרחי וסובב
כנרת .החבל הסהרו ערבי – אזורי החולות בדרום ומרכז מישור החוף ,בקעת ים המלח ,מדבר
יהודה ומרבית אורי הנגב .לאורך הערבה ועד בקעת הירדן מצויה חדירה של צומח סודני.
מפגש זה ,המתקיים על פני שטח מצומצם יחסית ,הוא תופעה נדירה בקנה מידה בינלאומי.
כתוצאה מתנאים אלו ,התברכה ישראל בשפע של נופים ,ובמגוון בתי גידול ועושר של מיני צומח
וחי.
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חבלים פיטו-גיאוגרפיים
ים תיכוני
ים תיכוני הררי
אירנו-טורני
סהרו-ערבי
סודני
*חבל שבו שולט טיפוס תפוצה אחד צוין במפה בצבע אחד.
חבל שבו שולטים שני טיפוסי תפוצה סומן בשני צבעים :הטיפוס הראשון
בחשיבותו מצוין בצבע רקע והשני בחשיבותו בפסי צבע.

מתוך :אטלס ישראל החדש ,המרכז למיפוי ישראל
והאוניברסיטה העברית ,ירושלים.1995 ,
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חבלים פיטו-גיאוגרפיים
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מגוון ביולוגי – צפיפות מיני צומח
)מספר מינים לקילומטר(
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מגוון ביולוגי -צפיפות מיני צומח:
צפיפות מיני ציפורים ומיני צומח בישראל:
כתוצאה מתנאיה הטבעיים )ראו דברי הסבר לשקופית  (7התברכה ישראל במגוון גדול של מיני
צומח וחי )הנמדדים במספר מינים לקמ"ר( ,בהשוואה למדינות אחרות ,כפי שניתן לראות
בתרשימים.
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מגוון מינים – צפיפות מיני ציפורים
)מספר מינים לקילומטר(
ברה"מ
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מגוון מינים – צפיפות מיני ציפורים
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סכנות ואיומים על המגוון הביולוגי
המגוון הביולוגי בישראל ובעולם כולו,
מאויים על ידי מספר גורמים:
• אבדן של בתי גידול טבעיים וקיטוע של
בתי גידול.
• מינים פולשים.
• זיהום.
• ניצול יתר )כמו צייד ,דייג ,מרעה(.
• שינויי אקלים.

צבי ארץ ישראלי
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סכנות ואיומים על המגוון הביולוגי
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סכנות ואיומים על המגוון הביולוגי בישראל
• מספר מינים כבר נכחדו מנופי הארץ:
ביניהם -הדוב החום ,הברדלס ,פרסף חיוור )מין של עטלף( ,עזניית הנגב )גדול
העופות הדורסים בארץ( ,קטופה )דורס לילה( ,פרס ,עגולשון שחור גרון )דו חי,
אנדמי לשמורת החולה(.

•  75מיני צמחים )כ 3% -מכל מיני הצומח בארץ( לא נמצאו מאז שנות
החמישים!
•

 142מינים של בעלי חיים מצויים בישראל בסכנת הכחדה,

ביניהם -חתול חולות ,סנאי זהוב ,לוטרה ,טריטון פסים ,חפרית מצויה )דו חי(.
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סכנות ואיומים על המגוון הביולוגי בישראל
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חרחבינה חופית

אירוס הארגמן

פשתנית יפו
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סכנות ואיומים על המגוון הביולוגי בישראל )המשך( )תמונה(

17

פיפיון צהוב

יעל

ירבוע מצוי

חתול בר
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סכנות ואיומים על המגוון הביולוגי בישראל )המשך( )תמונה(
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ערכי טבע ומגוון ביולוגי
שמירה על השטחים הפתוחים ועל בתי הגידול הטבעיים
שבהם היא כלי מרכזי בשימור מגוון מיני הצומח והחי
שישראל התברכה בהם.
שמירה על היקף ,רצף ,ואיכות של שטחים פתוחים הכרחית
לשימור המגוון הביולוגי.
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ערכי טבע ומגוון ביולוגי:
השטחים הפתוחים הם אלו המאפשרים את קיומו של המגוון הביולוגי ,את שימור מגוון מיני
הצומח והחי ,ואת קיומם של בתי גידול על המערכות האקולוגיות המתקיימות בהם .המגוון
הביולוגי נחשב כמשאב מרכזי והכרחי ,התורם משאבים רבים לאדם ולסביבתו באופן חסר
תחליף ,כמעט בכל תחומי החיים :מזון ,רפואה ,חקלאות ועוד .שימור המגוון הביולוגי הוא אחד
מעקרונותיו הבסיסיים של פיתוח בר קיימא.
קיים קשר ברור בין היקף ורציפות השטח הפתוח ,לבין מספר המינים שבכוחו לקיים .כמו כן ידוע
כי הגורם הראשון במעלה לאבדן של מגוון ביולוגי הוא אבדן בית הגידול .לפיכך ,שמירה על רצף
של שטחים פתוחים ,זיהוי והגנה על מסדרונות אקולוגיים ובתי גידול – הוא מרכיב מרכזי
במאמץ להגן על המגוון הביולוגי.
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אבדן וקיטוע של בתי גידול ושטחים פתוחים הם
גורמים מרכזיים לפגיעה במגוון הביולוגי
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הקשר בין גודל שטח לבין מספר המינים שהוא יכול לשאת:
צמחים באזור הים תיכוני של ישראל

20

אבדן וקיטוע של בתי גידול ושטחים פתוחים הם גורמים מרכזיים לפגיעה
במגוון הביולוגי:
קיטוע של בתי גידול ושל שטחים פתוחים הוא האיום המרכזי על המגוון הביולוגי .כפי שניתן
לראות בתרשים ,קיים קשר הדוק בין גודל השטח הפתוח לין מספר המינים שהוא יכול לשאת:
ככל שגודל ורצף השטח הפתוח גבוהים יותר – כך גדל מספר המינים היכולים להתקיים בו.
התרשים מתאר ממצאים מהאזור הים תיכוני ,אולם קשר זהה מוכר ממערכות אקולוגיות רבות,
והוא אחד הכללים הביוגאוגרפיים העקביים ביותר.
כאשר מדובר בשטחים מנותקים,כמו איים או שמורות טבע מבודדות ,קצב אבדן המינים ליחידת
שטח תוצאה מקיטוע בית הגידול – הוא מהיר יותר.
קיטוע השטח הפתוח יוצר אוכלוסיות קטנות ,בעלות מגוון גנטי צר ,הפגיעות להכחדה.
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שירותי סביבה :קיבוע פחמן ,מיתון תופעת
ההתחממות ,איכות אוויר.
• רוב רובו של הצומח מצוי בשטחים הפתוחים .לצמחייה
ישנו תפקיד הכרחי בקיבוע פחמן ,ולכן -במיתון תופעת
ההתחממות הגלובלית.
• תכנון יעיל של שימושי קרקע – ריכוז הפיתוח ושמירה על
שטחים פתוחים  -ידוע כמסייע בהפחתת פליטות גזי
חממה.
• לריאות ירוקות בעיר ובסמוך אליה ישנה תרומה מוכחת
בהפחתת עומס החום העירוני ,ובהפחתה של זיהום
אוויר.
21

שירותי סביבה :קיבוע פחמן ,מיתון תופעת ההתחממות ,איכות אוויר.
קיבוע פחמן ומיתון תופעת ההתחממות הגלובלית :אחד הגורמים המרכזיים הממתנים את
תופעת ההתחממות הגלובלית הוא התהליך הטבעי של קיבוע פחמן הנעשה ע"י צמחיה .מרבית
הצומח מצוי בתחומי השטחים הפתוחים ,כך שלשטחים פתוחים ,ובעיקר מיוערים – נודעת
חשיבות רבה במיתון תופעת ההתחממות.
עוד ידוע כי פיתוח יעיל של שימושי קרקע ,המבוסס על ריכוז הפיתוח ושמירת מירב השטחים
הפתוחים – הוא פיתוח המסייע בהפחתת פליטות גזי החממה ,ולעומתו ,פיתוח מפוזר ,המחייב
בדרך כלל נסיעות רבות ברכב הפרטי ,והגוזל שטחים פתוחים נרחבים – גורם לתופעות הפוכות.
ברמה המקומית – שטחים מיוערים מהווים ריאות ירוקות המסייעות בהפחתת עומס החום
העירוני ,ובמניעת היווצרות של "אי חום עירוני".
במדינת ישראל ,ששטחים נרחבים ממנה הם שטחים מדבריים – מתחייבת התייחסות זהירה
ושקולה לנושא הייעור .אמנם שטחי יער מסייעים במיתון תופעת ההתחממות ,אך ייעור שטחים
מדבריים ,ייעור מונוקולטורי )חד מיני( ,וייעור מסיבי במינים מיובאים – ידועים כבעלי השלכות
סביבתיות שליליות ודחיקת בתי גידול ומינים טבעיים וייחודים למקום.
לכן ,על פעולות היעור לאזן בין התרומה הסביבתית לבין הנזק שהן עשויות לגרום.
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שמירה על כמות ואיכות המים
השטחים הפתוחים מהווים:
• אזורי חלחול למי התהום
• שטח לניקוז טבעי של מי
נגר.
• תווך המסנן מזהמים ומגן
על איכות מי התהום.

מפעל חידור למי תהום – נחלי מנשה

פגיעה בשטחים הפתוחים תגרור
פגיעה בכמות ובאיכות משאב המים.
22

שמירה על כמות ואיכות המים:
שמירה על השטחים הפתוחים מבטיחה את איכות וכמות המים במקורות המים של ישראל,
שלא התברכה כידוע בשפע ממשאב יקר זה :השטחים הפתוחים מתפקדים כאזורים לחלחול
למי התהום וניקוז טבעי לנגר עילי ,מה שמאפשר העשרה טבעית של מי התהום .כיסוי שטח
פתוח בבינוי מגבירה את ההיתכנות לנזקי שטפונות ,לסחיפת קרקע ,ולאובדן של מי גשם.
כמו כן השטח הפתוח מספק סינון טבעי למי הגשם המחלחלים לעומק הקרקע ,כך שאיכות מי
התהום עולה.

22

ערכי מורשת ותרבות ,נופים ודימויים
ערכי מורשת רבים בישראל מצויים בשטחים הפתוחים.
יופיים ,מעמדם וערכם נשענים במידה רבה על המרחב
הפתוח הסובב אותם.

23

ערכי מורשת ותרבות ,נופים ודימויים:
בשטחים הפתוחים נשמרת המורשת התרבותית של ישראל ,נופים ,מבטים ודימויים הקשורים
בעבר ובהווה של החברה .בהם חקוקים מאורעות מחיי האומה ,נשמרים זכרונות היסטוריים של
בני הדתות השונות ,ונופיה הקדומים של ארץ התנ"ך .כאשר מדובר באתרי מורשת ,יש חשיבות
לשמירת ההקשר הנופי הפתוח סביבם ,שהוא זה המעניק להם זהות וייחודיות .כך למשל הר
תבור ,מצדה ,חומות ירושלים – יאבדו את עוצמתם אם לא יישמר ההקשר הנופי העוטף אותם.
מובן שלערכים אלו ישנו ערך תיירותי עבור תושבי הארץ ותיירות חוץ ,על המשמעות הכלכלית
הנגזרת מכך.
השטחים הפתוחים גם מעניקים איכות וזהות לשטחים הבנויים .יישוב השומר ומטפח את
השטחים הפתוחים המקיפים אותו ומשכיל לשמר את ערכי הטבע ,הנוף והמורשת המצויים
בהם ייהנה גם מדימוי טוב יותר ,ומכושר תחרות )למגורים ולעסוקה( גבוה.
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הר התבור יאבד את משמעותו כציון נוף היסטורי
ללא המרחב הפתוח סביבו
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ערכי מורשת ותרבות ,נופים ודימויים )המשך( )תמונה(

24

חוויית העלייה לירושלים תאבד את ייחודה
ועוצמתה ,אם הדרך אליה תהיה רצופה תחנות דלק,
מפעלים ,קניונים ,שיכונים ומחצבות.
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ערכי מורשת ותרבות ,נופים ודימויים )המשך( )תמונה(

25

נופים ,מבטים ודימויים
בשטחים הפתוחים

דרום מערב גודד
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נופים ,מבטים ודימויים בשטחים הפתוחים )תמונה(
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27

נופים ,מבטים ודימויים בשטחים הפתוחים )המשך( )תמונה(

27

חורבת ענים ,יער יתיר
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נופים ,מבטים ודימויים בשטחים הפתוחים )המשך( )תמונה(

28

השטח הפתוח יוצר דימוי וזהות ליישוב

אשדוד וחולות אשדוד

29

השטח הפתוח יוצר דימוי וזהות ליישוב )תמונה(

29

חקלאות
חלק גדול מהשטחים הפתוחים הם שטחים חקלאיים .מלבד
הערך הכלכלי יצרני בקיומם של שטחי החקלאות ,הם
כוללים ערכי נוף ,תרבות ומורשת ומהווים ביטוי מרכזי
לקשר בין העם לאדמתו.
לשטחים החקלאיים ,ובעיקר
לחקלאות ידידותית לסביבה,
ישנה תרומה סביבתית:
קיבוע פחמן ,שימור קרקע,
חידור מים למי תהום ,שימור מינים.
30

חקלאות:
חלק ניכר מהשטחים הפתוחים בישראל הם שטחים חקלאיים .קיומה של החקלאות הינו יסוד
מרכזי בתמונת העתיד של ישראל .החקלאות נושאת עימה ,מלבד ערכיה הכלכליים והיצרניים,
גם ביטוי לקשר בין העם לאדמתו ופשע של ערכי תרבות ומורשת ,חזות ונוף ,כפי שניתן לראות
בתמונות .אין ספק כי ללא שמירה על שטחי החקלאות לא ניתן יהיה לשמור על המרחב הפתוח
בישראל ,והסביבה והחקלאות כרוכים זה בזה באופן בלתי ניתן להפרדה

30

31

חקלאות )המשך( )תמונה(
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32

חקלאות )המשך( )תמונה(
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33

חקלאות )המשך( )תמונה(
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חקלאות ידידותית לסביבה
לחקלאות ידידותית לסביבה חשיבות סביבתית ,בצד
התועלות הכלכליות לחקלאי :היא מבטיחה אזורי חייץ בין
שמורות ,עתודה לשיקום אקולוגי ולשטחי פארק ,ושטחים
לשימור דמות הארץ וערכי מורשת.
בשנים האחרונות גוברת ההכרה
בחשיבותה של החקלאות הנופית.

34

חקלאות ידידותית לסביבה:
לחקלאות ידידותית לסביבה ,כגון כזו הממעיטה או נמנעת משימוש בחומרי הדברה ודישון
סינתטטים – נודעת חשיבות רבה במיוחד .בשטחים אלו ניתן לשמר מגוון גדול של מינים
טבעיים ,והם מהווים חוליות חשובות במפת המסדרונות האקולוגיים .בשנים האחרונות חקלאות
אורגנית מתבררת כרווחית ביותר גם לחקלאי.
חקלאות נופית ותיירות חקלאית :בעת האחרונה גברה בישראל המודעות לקיומה של חקלאות
נופית ,השמה דגש על שימור ייחודו של הנוף החקלאי ,של דרכי עיבוד מסורתיות ,של קווי מגע
בין השטח המעובד והשטח הטבעי וכן של "חקלאות מותג" .במקרים הולכים ומתרבים שטחי
החקלאות משלבים בתוכם שימושי תיירות.
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תיירות חקלאית – קטיף עצמי
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חקלאות ידידותית לסביבה )המשך( )תמונה(
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לקו המגע בין השטח הטבעי למעובד ייחוד ואיכות
נופית .
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חקלאות ידידותית לסביבה )המשך( )תמונה(

36

מרחבים לפעילויות פנאי ונופש
• השטחים הפתוחים לסוגיהם מהווים מרחבים
למגוון פעילויות פנאי ,נופש וספורט לציבור כולו.
• השטחים הפתוחים מאפשרים בילוי נגיש ,עממי
ושווה לכל נפש.
• לפעילויות פנאי ונופש בשטחים הפתוחים ערך חינוכי,
ערך נפשי וערך חברתי :הן מזמנות אפשרויות מפגש.

37

מרחבים לפעילויות פנאי ונופש:
השטחים הפתוחים משמשים כ"ראות ירוקות" עבור תושבי הערים ,המהווים רוב מכריע במדינות
המפותחות ,כולל ישראל .השטחים הפתוחים גם מעניקים מקום מפלט ומרגוע ומענה לביקוש
לצורכי פנאי ונופש – ביקוש ההולך וגובר עם עליית רמת החיים והצפיפות.
בשונה ממקומות בילוי אחרים ,השטחים הפתוחים מאפשרים גישה שוויונית ומקום מפגש נגיש,
עממי ושוויוני לכלל הציבור ,מה שמקנה להם חשיבות חברתית גבוהה.
לשטחים הפתוחים ,על ערכי הטבע ,הנוף ,המורשת והחקלאות המצויים בהם יש ערך חינוכי
ותרבותי ממעלה ראשונה בקירוב הציבור אל ערכים אלו ,בחברה ההולכת ומתרחקת מהסביבה
הטבעית.
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מרחבים לפעילויות פנאי ונופש )המשך( )תמונות(
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מאפייניה הייחודים של ישראל
והמחסור במשאב הקרקע
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מאפייניה הייחודיים של ישראל והמחסור במשאב הקרקע

39

נתוני שטח ,אוכלוסיה וצפיפות בישראל
בהשוואה למדינות אחרות
מצרים

שטח
אוכלוסייה
צפיפות

 1,001,449קמ"ר
74,032,880
 74נפש לקמ"ר

ישראל

שטח
אוכלוסייה
צפיפות

 22,145קמ"ר
7,000,000
 316נפש לקמ"ר

הודו

שטח
אוכלוסייה
צפיפות

ארצות הברית

 3,287,263קמ"ר
1,103,371,000
 336נפש לקמ"ר

בריטניה

שטח
אוכלוסייה
צפיפות

 242,900קמ"ר
59,667,840
 246נפש לקמ"ר

שטח
אוכלוסייה
צפיפות

 9,629,091קמ"ר
298,212,900
 31נפש לקמ"ר

ספרד

שטח
אוכלוסייה
צפיפות

 505,992קמ"ר
43,064,190
 85נפש לקמ"ר

40

נתוני שטח ,אוכלוסיה וצפיפות בישראל בהשוואה למדינות אחרות )כל הנתונים
מאתר האו"ם(

40

צפיפות האוכלוסייה בישראל
בשנים 2020 - 1940

41

צפיפות האוכלוסייה בישראל בשנים :2020 – 1940
מדינת ישראל היא בין המדינות הצפופות בעולם כבר כיום ,ועתידה להיות המדינה המערבית
הצפופה ביותר .צפיפות אוכלוסייה ברמה הארצית נמדדת לפי מס' נפשות לקמ"ר .בשנת 2003
היתה צפיפות האוכלוסייה בכלל ישראל כ 300-נפש לקמ"ר .לשם השוואה ,ממוצע הצפיפות
במדינות המפותחות הוא כעשירית מכך –  30נפש לקמ"ר.
בתוך המדינה קיים הבדל גדול בין נפת באר שבע ,המתאפיינת בצפיפות נמוכה )כ 30-נפש
לקמ"ר בשנת  ,(2000מול שאר המדינה ללא נפת באר שבע ) 640נפש לקמ"ר באותה השנה(.
בשנת  2020עתידה הצפיפות בישראל להגיע ,בממוצע ארצי ,ל 410-נפש לקמ"ר ,בעוד שללא
נפת באר שבע היא עתידה להגיע ל 900-נפש לקמ"ר!.
בגרף ניתן לראות את הצפיפות בישראל )ממוצעת ,לא נפת באר שבע ורק בנפת באר שבע(
בהשוואה למדינות מערביות בעלות צפיפות ממוצעת דומה לשלנו ,כשהולנד ידועה כאחת
מהצפופות שבהן .ניתן לראות כיצד הצפיפות בישראל עומדת לעבור את זו של המדינות
הצפופות יחסית כיום ,וזאת בשל השיעור הגבוה בגידול האוכלוסין ,מה שאינו מאפיין מדינות
מפותחות .השוואה זו בולטת במיוחד כאשר נקודת ההשוואה היא ישראל ללא נפת באר שבע.
הטבלה מפרטת "ציוני דרך" של נתוני הצפיפות בהיסטוריה של מדינת ישראל ,בהשוואה
למדינות ה ,OECDתוך הבחנה בין חלקי הארץ השונים.
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צפיפות אוכלוסייה בישראל
סה"כ ישראל

שנה

הנגב = נפת
באר שבע

ישראל ללא
נפת באר שבע

ממוצע
המדינות
המפותחות

1948

40

1

107

18

2008

320.9

45.4

710

30

2020

410

50

900

)נכון לשנת (2000

35
הנתונים בנפש לקמ"ר
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צפיפות אוכלוסייה בישראל

42

שיעור גידול האוכלוסייה
שיעור גידול האוכלוסייה השנתי בישראל – 2.1 %בשנה

מקורOECD :

43

שיעור גידול האוכלוסייה

43

וביחס לאחרים...
מדינה

צפיפות )נפש לקמ"ר(

שיעור גידול אוכלוסיה

ישראל

302

2.1

בלגיה

340

0.4

הולנד

391

0.6

מלטה

1,261

1.4

הונג קונג

6190

0.7

קוסטה ריקה

80

5.3

זמביה

14

4.7

מלאווי

97

3.3

רשות פלשתינאית

584

3.7

בחריין

993

2.6
מקור :אתר האו"ם.2006 ,
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וביחס לאחרים:...
צפיפות ושיעור גידול אוכלוסין – בהשוואה למדינות אחרות :בטבלה זו ניתן לראות דוגמאות
למספר מדינות המתאפיינות בצפיפות גדולה מזו של ישראל )רקע חום( ,אך בכולן – שיעור גידול
האוכלוסייה נמוך מאוד .ישנן מדינות ששיעור גידול האוכלוסייה בהן גבוה מישראל )רקע תכלת(
– אך הצפיפות בהן נמוכה וביכולתן לקלוט את תוספת האוכלוסייה החזויה מבלי שיהיה לכך
ביטוי דרסטי בצפיפות.
ישנן מדינות ספורות )מתוך נתוני האו"ם לשנת  - 2003רק בחריין והרשות הפלשתינאית( שגם
הצפיפות וגםשיעור הגידול בהן גבוהים מישראל – אך תרבות הצריכה בהן ,כולל של משאב
הקרקע  -שונה מזו שבישראל.

44

מספר נתונים
• אוכלוסייה :משנת  1948עד שנת  2001גדלה אוכ' ישראל
פי  5.6) 8מליון נפש( .אוכ' חזויה בשנת  9 – 2020מליון
נפש )תוספת של 2.5מליון נפש שהם כמו אוכ' מחוז
מרכז +ת"א ,או אוכ' ת"א (7 X
• היקף שטח בנוי )לכל השימושים ובכל המפלסים( גדל
בשנים אלו פי  ,17וצפוי לגדול עד  2020עוד פי :1948) 2
 14מליון מ"ר 240 :2000 ,מליון מ"ר 525 :2020 ,מליון
מ"ר(.
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מספר נתונים:
גידול אוכלוסייה והגידול בשטח הבנוי בישראל :בשקופית זו מפורטים מספר נתונים על היקף
גידול האוכלוסייה והיקף השטח הבנוי בישראל ,נתונים בעלי חשיבות עליונה מבחינת השפעתם
על היכולת לשמר שטחים פתוחים ,וכנתוני רקע לתכנון בכלל.
חוסר ההתאמה בין שיעור גידול האוכלוסייה ושיעור הגידול בהיקף השטח הבנוי נובע מהעלייה
ברמת החיים ומצריכה גבוהה יותר של קרקע לנפש )למטרות מגורים ,מסחר ,תשתיות וכו'(.
משנת  1948ועד שנת  2000גדל השטח הבנוי בישראל )במטרים רבועים( פי  :17מ 14-מליון
מ"ר )בכל המפלסים( בשנת  ,1948לכ 240-מליון מ"ר בשנת  .2000עד לשנת  ,2020צפוי היקף
השטח הבנוי להגיע לכ 525-מליון מ"ר ,כלומר להכפיל את עצמו )ויותר( ביחס לשנת .(*)2000
מכאן שקיימת משמעות גורלית לשאלה – לאן יופנה היקף הפיתוח המתוכנן ,והאם ועד כמה
יפגע בשטחים הפתוחים.
)*-אדם מזור ,הפרישה המרחבית והתשתיות כגורמים לצמיחה ,יוני .(2001
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הצפיפות המרחבית
2000

2020

פרישת השטח
המפותח והצפוי
על פי המשך
המגמות:
900
נפש
לקמ"ר

640
נפש
לקמ"ר

1948

107
נפש
לקמ"ר

השטח הבנוי
גדל פי 17
ב 52-שנה,
וצפוי לגדול
עד  2020פי 2.2
מהקיים
בשנת .2000

 50נפש
לקמ"ר

 38נפש
לקמ"ר

 1נפש
לקמ"ר

מקור :ישראל 2020
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הצפיפות המרחבית

46

מאפייניה הייחודים של ישראל
•
•
•
•
•

צפיפות גבוהה יחסית למדינות מערביות אחרות.
שיעור גידול אוכלוסיה המאפיין מדינה מתפתחת.
רמת חיים ,צמיחה כלכלית ותרבות צריכה של מדינה מערבית.
מדיניות רבת שנים של צריכה גבוהה של שטח פתוח לצרכי
"בטחון לאומי" )כמו שטחים צבאיים ,יישובים חדשים(.
תרבות פיתוח בזבזנית בקרקע.
כל אלו מחייבים שינוי תפיסה ממדיניות של כיבוש הקרקע
לצרכי פיתוח – אל התמודדות עם אזילת משאב הקרקע.

47

מאפייניה הייחודיים של ישראל:
מדינת ישראל היא המדינה היחידה מבין המדינות המפותחות ,שמתקיים בה צירוף המאפיינים
הבא :צפיפות אוכלוסייה גבוהה ,שיעור גידול גבוה של האוכלוסייה וכן תרבות צריכה ואורח חיים
מערבי הגורמים לניצול גבוה של משאבי הטבע והסביבה.
כמו כן ,כתוצאה ממדיניות רבת שנים של צריכה גבוהה של שטח פתוח למטרות בטחון לאומי
והתיישבות – מתאפיין דגם הפיתוח של ישראל בריבוי של יישובים ומוקדי פיתוח.
לכל אלו יחד ,יש השפעה ישירה וממשית על הכושר לשמר שטחים פתוחים בישראל.
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מ”כיבוש” הקרקע לצרכי פיתוח אל
שמירה על דמות הארץ –
התמורות במדיניות הפיתוח
והשמירה על השטחים הפתוחים
מקום המדינה ועד ימינו
48

מ"כיבוש הקרקע" לשמירה על דמות הארץ – התמורות במדיניות הפיתוח
והשמירה על השטחים הפתוחים מקום המדינה ועד ימינו.

48

מדיניות הפיתוח בימי ראשית ההתיישבות
 .1שטחים פתוחים כסממן לנחשלות ושממה:

"נלבישך שלמת בטון ומלט ..המדבר אנו דרך בו
נחצבה..הביצות אנחנו נייבשן) "...נתן אלתרמן(
 .2מדיניות פיזור יישובים כאמצעי ראשי בתפיסת
הביטחון הלאומי ,אחיזה בקרקע ועיצוב גבולות
הארץ,יישובים כפריים כ"מוצבים אזרחיים".

49

מדיניות הפיתוח בימי ראשית ההתיישבות:
יעדים של כיבוש השממה ופיזור אוכלוסין היו אלו אשר הנחו את מדיניות הפיתוח בשנותיה
הראשונות של המדינה .הקמת נקודות פיתוח חדשות נעשתה כאמצעי ראשי בתפיסת הביטחון
הלאומי ועיצוב גבולות הארץ ,והיישובים נתפסו כ"מוצבים אזרחיים".
מדיניות פיזור הפיתוח נבעה ממכלול של סיבות ,ביניהן הרצון לממש ריבונות במדינה הנלחמת
על עיצוב גבולותיה ,קליטת עלייה בהיקפים גדולים ,והמאמץ לייצב רוב יהודי בחלקי הארץ
השונים.
השטחים הפתוחים נתפסו אז כאוייב ,כשממה ,כשטח שיש לכבשו ולהפכו לשטח מיושב או
מעובד .תפיסה זו היא גם שהביאה לייבוש החולה ,לתפיסות מי נחלים ,ייבוש בתי גידול ולחים.
תפיסה זו קיבלה ביטוי נרחב בכתובים ,כפי שמצוטט בדוגמאות שבשקופית.

49

מדיניות הפיתוח בימי ראשית ההתיישבות
)המשך(..
•
•
•
•

שנות ה 50-וה :60-מבצעי התיישבות בגליל ,חבל לכיש.
שנות ה :70-התיישבות בסיני ,יהודה ושומרון ,ובגולן.
שנות ה :80-תכנית המצפים ,ייהוד הגליל.
שנות ה :90-קליטת העלייה מברית המועצות לשעבר,
הכנת תכנית מתאר ארצית לפיתוח ,שימור וקליטת
עלייה )תמ"א .(31

50

מדיניות הפיתוח בימי ראשית ההתיישבות )המשך(:
גלי הפיתוח בישראל:
שקופית זו סוקרת את גלי הפיתוח העיקריים בישראל מאז הקמתה:
בשנות ה 50-וה :60-פיתוח חבל לכיש ,מבצעי התיישבות בגליל ובנגב ,הקמת עיירות הפיתוח.
בשנות ה :70-פיתוח בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים -יהודה ושומרון ,הגולן ,סיני.
בשנות ה :80-פיתוח המצפים בגליל ,וראשית ההתפכחות מגישת פיזור הפיתוח.
שנות ה 90-עמדו בסימן קליטת העלייה מברה"מ לשעבר ,הכנת תמ"א ) 31תכנית המתאר
הארצית לבנייה ,פיתוח ולקליטת עלייה( ,תכנון ופיתוח מזורז במסגרת הולל"ים )וועדות לבנייה
למגורים(.
בשנות ה - 2000אנו עדים לחזרה לגישה של פיתוח גושי התיישבות חדשים – מזרח חבל
לכיש ,אזור חלוצה .היוזמה להקמת חבל התיישבות חדש בחולות ניצנים ,בעקבות הליך
ההתנתקות -נדחתה.

50

תוצאות מדיניות
פיזור האוכלוסייה
ו"כיבוש השממה":
יישובים רבים פזורים במרחב
הצפוני של מדינת ישראל

51

תוצאת מדיניות פיזור האוכלוסייה ו"כיבוש השממה":
תוצאת מדיניות פיזור האוכלוסייה ו"כיבוש השממה" היא ריבוי של נקודות יישוב בכל רחבי
ישראל ,בעיקר במרחב הצפוני .מפת הרקע היא מפה בה מסומנים כל השטחים המבונים
בישראל נכון לשנת .1992

51

תחילת ההתפכחות
• השטח הפתוח הולך ואוזל
• המחסור בשטחים פתוחים עומד ביסוד חלק גדול
מהבעיות הסביבתיות בישראל.
• אם יתקיים תרחיש "עסקים כרגיל" – פיתוח על פי
כוחות השוק – משאבי הטבע והנוף הפתוח ,בעיקר
במרכז הארץ – יקרסו.
לכן  -מאפייניה הייחודים של ישראל מחייבים אותנו
לאמץ מדיניות פיתוח מושכלת ומכוונת.

52

תחילת ההתפכחות:
החל מסוף שנות השמונים ולאורך שנות התשעים ניתן לזהות שינוי בתפיסה – מגישה של כיבוש
השממה ופיזור הפיתוח  -להפנמה של מצוקת משאב הקרקע הקיימת בישראל ,ולצורך לשמור
על השטחים הפתוחים ועל דמות הארץ .תפיסה זו הופנמה בתכניות אב ומתאר )ראו פירוט
בשתי השקופיות הבאות(  -מתוך הכרה בכך כי אם תימשך מגמה של "עסקים כרגיל" ,יאזלו
עתודות השטח הפתוח של ישראל ,ויפגעו ללא תקנה ערכי הטבע ,הנוף והמורשת המצויים
בהם .לכן ,במקום המשך מגמת "עסקים כרגיל" יש לאמץ מדיניות פיתוח מכוונת ומושכלת ,תוך
הפנמת ערכו של השטח הפתוח.

52

שמירה על שטחים פתוחים -ציוני דרך
שנות החמישים והשישים:
הקמת החברה להגנת הטבע וחקיקת חוק גנים לאומיים
ושמורות טבע.

שנות השמונים:
תחילת ההתפכחות :ההבנה ששמורות הטבע קטנת מכדי
לשמור על הטבע .פעילות במסגרת החברה להגנת הטבע
ומכון דש"א :צוותי חשיבה וניירות עמדה  -הגנה על
שטחים פתוחים כערך ,הכוונת הפיתוח למרכזים
הבנויים ,תחבורה ציבורית.

53

שמירה על שטחים פתוחים – ציוני דרך:
שתי השקופיות מזכירות כמה ציוני דרך מרכזיים בשינוי התפיסה – מכיבוש השממה לשמירה
על השטחים הפתוחים .ראשית הדרך הייתה בעבודתם של צוותי חשיבה בתוך מכון דש"א
והחברה להגנת הטבע ,אשר עוד בשנות השמונים פרסמו מסמכי עמדה בדבר מצוקת השטחים
הפתוחים ,הצורך בשמירת עליהם ועל ערכיהם גם מחוץ לשמורות טבע ,והצורך בייעול השימוש
במשאב הקרקע והשמירה על השטחים הפתוחים באמצעות שיפור ההגנה עליהם והפניית
הפיתוח אל תוך הערים והישובים הקיימים.
גלי העלייה של ראשית שנות התשעים ,ותנופת הפיתוח בעקבותיהם ,היוו זרז מרכזי באימוץ
מדיניות ארצית כוללת להבחנה ברורה בין שטחים המיועדים לפיתוח וכאלו המיועדים לשימור.
תכנית המתאר הארצית שאושרה בשנת  ,1993תמ"א  ,31תכנית מתאר ארצית משולבת
לבנייה ,פיתוח וקליטת עלייה  -מהווה ציון דרך מרכזי בהגנה על הנוף הפתוח ,בהיותה התכנית
הראשונה המסמנת שטחים פתוחים כ"נוף כפרי פתוח" ומעניקה להם הגנה ככאלו.
בשנת  1995אושרה תכנית המתאר הארצית ליער ולייעור ,תמ"א  ,22שייעדה  1.6מליון דונם
של שטחי יער טבעי ,יער נטוע ,חורש ושטחים פתוחים אחרים – כשטחים לשימור ולהגנה.
תכנית אב לישראל לשנות האלפיים" ,ישראל  ,"2020היא מסמך מדיניות רחב היקף ,שהוכן ע"י
צוות מקצועי ורחב בראשות פרופ' אדם מזור ,הטכניון .תכנית האב ,שאף אומצה בממשלה,
ניתחה את תחזיות הפיתוח של ישראל בהתאם לתרחישים שונים ,והצביעה באופן ברור על
המשמעויות החמורות שיצמחו ממדיניות של "עסקים כרגיל" .תכנית האב שירטטה את "תמונת
העתיד" של ישראל ,ששמירת שטחים פתוחים לסוגיהם היא אחד מעקרונותיה המרכזיים.
במסגרת עבודה זו הוקדש כרך לנושא השטחים הפתוחים שהוכן ע"י מוטי קפלן ואורי דיין.
תמונת העתיד וקווי המדיניות של "ישראל  "2020הוטמעה בהמשך בתכניות המתאר הארציות
והמחוזיות.
בשנת  ,1996במסגרת שינוי  43לחוק התכנון והבנייה ,הורחבו סמכויות הועדה לשמירה על
קרקע חקלאית – גם לשמירה על שטחים פתוחים בכלל.
בשנת  2000פורסם ע"י רשות הטבע והגנים מסמך בנושא מסדרונות אקולוגיים ,הממחיש את
החשיבות בשמירה על שטחים פתוחים גם מחוץ לשמורות הטבע ,ועל חיוניותם של מסדרונות
אקולוגיים לקיומו של המגוון הביולוגי .במסמך מפה מתארת את פריסתם של מסדרונות אלו.
בשנת  2003קיבלה הממשלה את אחת ההחלטות המפורטות ביותר בתולדותיה ,ולפיה על
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שמירה על שטחים פתוחים -ציוני דרך) ..המשך(

שנות התשעים:
שינוי מהותי בתפיסה:
 :1992ועידת ריו" :פיתוח בר קיימא".
 :1993תמ"א )תכנית מתאר ארצית( :31
הנוף פתוח – ערך לשימור.
שכבה סטטוטורית של שטחים בעלי רגישות סביבתית
גבוהה.
אין ישובים חדשים.
הרחבות יישובים במסגרת גבולות התכנון הקיימים.
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שמירה על שטחים פתוחים -ציוני דרך) ..המשך(
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שמירה על שטחים פתוחים -ציוני דרך) ..המשך(
 :1995תכנית מתאר ארצית ליער וייעור ,תמ"א  ,22הגנה על 1.6
מליון דונם שטחים פתוחים )טבעיים ונטועים( .
 :1996תכנית אב לישראל לשנות האלפיים "ישראל :"2020
תכנית מתאר ארצית ליער וייעור ,תמ"א  ,22הגנה על  1.6מליון
דונם שטחים פתוחים )טבעיים ונטועים( .
הפנמת המודעות לאזילת משאב הקרקע
הכוונת עיקר הפיתוח לערים והתכנסות אל השטח הבנוי.
הכוונה לשטחים בעלי רגישות נמוכה.
 :1996שינוי  43לחוק התכנון והבנייה :הרחבת סמכויות הועדה
לשמירת קרקע חקלאית גם לשטחים פתוחים.
קידומן של תכניות מתאר מחוזיות.
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שמירה על שטחים פתוחים -ציוני דרך)..המשך(
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שמירה על שטחים פתוחים -ציוני דרך) ..המשך(
שנות התשעים:
 :2000מסדרונות אקולוגיים ככלי לשמירת טבע מחוץ לשמורות
הטבע.
 :2003החלטת ממשלה על אימוץ מדיניות פיתוח בר-קיימא
:2004
– חוק חופים
– חוק ייצוג גופים לא ממשלתיים
 :2005תמ"א  :35הטמעת עקרונות ריכוז בניה ושמירה על
שטחים פתוחים" ,פיתוח צמוד דופן ,מרקמים מוטי שימור,
מכלול נופי.
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שמירה על שטחים פתוחים -ציוני דרך)..המשך(

56

העקרונות המנחים את התכנון הארצי
ישראל  ,2020תמ"א  ,35תכניות מחוזיות
•
•
•
•

הכוונת עיקר הפיתוח למרחבים מעויירים ,תוך הותרת
מרחבי ביניים פתוחים וחייצים ירוקים והתבססות על
מערכות הסעת המונים.
התכנסות אל השטח הבנוי:הימנעות מפיתוח שאינו צמוד
דופן ,הרווית מרקמים בנויים.
פיתוח עירוני איכותי:יצירת איכות חיים עירונית גבוהה.
הגנה על המרחב הפתוח והרחקת הפיתוח מאזורים בעלי
רגישות סביבתית גבוהה.

כל אלו הם ביטוי לגישה של פיתוח בר קיימא
של משאב הקרקע
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העקרונות המנחים את התכנון הלאומי ישראל  ,2020תמ"א  ,35תכניות
מחוזיות:
מספר עקרונות מנחים את התכנון הלאומי בישראל ,הבאים לידי ביטוי ב"תמונת העתיד" לפי
"ישראל  ,"2020ושהוטמעו בתכנית המתאר הארצית החדשה ,תמ"א  ,35ובתכניות המחוזיות.
עקרונות אלו הם :הפניית עיקר הפיתוח למרחבים מעויירים ,המתאפיינים בבנייה רווייה וניצול
יעיל של הקרקע ובהתבסס על מערכות להסעת המונים .זאת תוך שמירה על מרחבי ביניים
פתוחים כמו חייצים ירוקים ומרחבים פתוחים ברמה האזורית והארצית .עקרון זה מחייב כי
הפיתוח העירוני יהיה אטרקטיבי ואיכותי ,יקצה ,בין היתר ,די שטח ציבורי פתוח ברמה
העירונית ,ויתחרה עם היצע הפיתוח צמוד הקרקע .עקרון מרכזי נוסף הוא "פיתוח צמוד דופן" –
כלומר הימנעות מפיתוח בלב השטח הפתוח ,והצמדת פיתוח עתידי את תוככי השטחים
המבונים או בצמוד אליהם .זאת מתוך כוונה למנוע פגיעה ברצף השטחים הפתוחים .עקרון
חשוב נוסף הוא הרחקת הפיתוח מאזורים בעלי רגישות סביבתית גבוהה ,והפניית עיקר הפיתוח
לשטחים בעלי רגישות סביבתית נמוכה.
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שטחים פתוחים בישראל – במפות
ובמספרים
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שטחים פתוחים בישראל  -במפות ובמספרים
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התפלגות השטחים הפתוחים בישראל
היקף
סוג השטח
רמת הגנה
%
דונם
16.8 3,391,111
גן לאומי/שמורת טבע מוגנים לפי חוק גנים ושמורות
מוגנים
גבוהה
3.2
651,086
גן לאומי/שמורת טבע לפי תמ"א 8
2.1
425,000
יער טבעי לשימור )תמ"א (22
22.1 4,467,197
סה"כ שטחים מוגנים
3.7
לא מוגנים יער טבעי לטיפוח ,יער נטע אדם ויער פארק חופי)תמ"א 745,000 (22
0.5
105,661
שמורת נוף )תמ"(8
1.6
322,000
יער נטע אדם ויער פארק מוצעים )תמ"א (22
0.2
39,000
נטיעות בגדות נחלים )תמ"א (22
27.6 5,585,682
שטחים חקלאיים )נתוני למ"ס ומש' החקלאות(
נמוכה
44.3 8,958,976
שטחים פתוחים אחרים )נתוני למ"ס(
77.9 15,756,319
סה"כ שטחים לא מוגנים
100.0 20,223,516
סה"כ שטחים פתוחים
)עפ"י נייר עבודה מתאריך  ,6.12.01מדיניות וכלים לשמירה על שטחים פתוחים ,סביבותכנון ,סדן לבנטל ולרמן אדריכלים(.
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התפלגות השטחים הפתוחים בישראל:
הטבלה מציגה את התפלגות השטחים הפתוחים בישראל ,בדונמים ובאחוזים מסך השטח
הפתוח .מן הטבלה ניתן לראות כי רוב רובם ש השטחים הפתוחים בישראל אינם מוגנים מכוח
חוק )כמו שטחים שהוכרזו כשמורות טבע וגנים לאומיים( וניתן לשנות בקלות יחסית את ייעודם
באמצעות אישור תכנית.
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רצף השטחים הפתוחים
רוב השטחים הפתוחים במדינת
ישראל נמצאים במרחק של פחות
מ 5-ק"מ משטח בנוי.

עד  2ק"מ
 5-2ק"מ
 15-5ק"מ
 25-15ק"מ
 40-25ק"מ
 60-40ק"מ
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* מקור :נועם לוין ,חוה להב,
יואב שגיא ,מכון דש"א.

רצף שטחים פתוחים:
במפה זו צבועה לכל נקודה במרחב ,על פי המרחק שלה ממוקד פיתוח .עיון במפה מראה כי
בשטח מדינת ישראל שמצפון לבאר שבע ,כמעט ואין שטחים המצויים במרחק העולה על  5ק"מ
ממוקד פיתוח .מפה זו אינה כוללת כבישים ,שגם להם השפעה על רצף השטח הפתוח.
לשמירת רצף השטח הפתוח ישנה חשיבות מכמה היבטים ,בינהם:
הפן הנופי :לרצף של שטח פתוח ישנה ערכיות נופית גבוהה .מבחינה זו אין דינו של שטח פתוח
הנגלה למלוא העין ,כדינן של פיסות קרקע קטנות המנותקות על ידי אלמנטים בנויים ומופרים.
הפן האקולוגי :כפי שראינו קודם ,אחד הפרמטרים המרכזיים המשפיעים על הכושר לשמר את
המגוון הביולוגי הוא גודל בית הגידול והקשרים בין בתי גידול שונים .ככל שהשטח הפתוח רציף
וגדול יותר ,וככל ששטחים טבעיים ושטחים המיועדים לשימור יישמרו כך שרצף של שטח פתוח
יחבר ביניהם – כך יגדל הסיכוי לקיים ולשמר בהם מערכות טבעיות.
מורשת :ככל שנשמרים רצפים גדולים יותר ,כך נשמרים טוב יותר מכלולי המורשת.
כל אלו ממחישים את חשיבות העקרון של פיתוח צמוד דופן ,כלומר פיתוח הנעשה בהמשך
וצמוד לפיתוח קיים ,שכן מכל הבחינות שלעיל ,ככלל ,הפגיעה הסביבתית הנובעת מהקמת מוקד
פיתוח בלב השטח הפתוח – גדולה מזו של הרחבת פיתוח קיים.
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שמורות טבע וגנים לאומיים
כ 17%-משטח המדינה הם שמורות טבע
וגנים לאומיים.
מרביתם מצויים בדרום הארץ ,ובחפיפה
עם שטחי אש.
שמורות הטבע במרכז הארץ קטנות ולא
רציפות.
רק  2.5%מהאזור הים תיכוני בישראל
מוגן בשמורות טבע.
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שמורות טבע וגנים לאומיים:
שמורות וגנים הם השטחים בעלי רמת ההגנה הגבוהה ביותר .המפה מתארת את הפריסה של
שמורות וגנים ברחבי הארץ.
היקף השטח המוגן כשמורות בארץ  17%מכלל שטחי המדינה ,הוא גבוה בהשוואה למדינות
אחרות ,אך מהפריסה עולות כמה בעיות:
מרבית שטחי השמורות מצויים בנגב ,ובחלקן מהוות גם שטחי אש במקביל.
רק  2.5%מהאזור הים תיכוני בישראל ,שהוא בית גידול המאויים בקנה מידה עולמי ,מוגן
כשמורות טבע.
במרכז הארץ שמורות הטבע מעטות וקטנות ,ומנותקות זו מזו.
כל אלו מובילים להכרה בצורך (1) :לפעול להגדלת השטחים השמורים ) (2להגן על שטחים
פתוחים המצויים מחוץ לשמורות הטבע.
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סקר והערכה של משאבי השטחים הפתוחים
שאינם מוגנים
מכון דש"א בשיתוף עם ארגוני סביבה מבצע הליך סקר
והערכה בשטחים הפתוחים ומסווג שטחים פתוחים על פי
ערכם הסביבתי .נתוני הסקרים משמשים כלי עזר להנחיית
תכנון השטחים הפתוחים.
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סקר והערכה של משאבי השטחים הפתוחים שאינם מוגנים
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סקרי טבע ונוף
מכון דש"א – דמותה של ארץ
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סקרי טבע ונוף ,מכון דש"א – דמותה של ארץ

63

מסדרונות אקולוגיים
אין די בשמירת טבע בתחומי
שמורות הטבע בלבד.
המסדרונות האקולוגיים יוצרים
רצפים של שטח פתוח הכרחיים
לשימור המגוון הביולוגי.
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* מקור :שקדי ,י .ושדות ,א2001 .
מסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים :כלי לשמירת טבע,
רשות הטבע והגנים.

מסדרונות אקולוגיים:
בשנים האחרונות גוברת ההכרה בכך כי אין די בשמירת טבע בתחומי השמורות והגנים בלבד.
ובכדי להבטיח את קיומם של מיני החי והצומח באופן נאות ,יש לשמר מסדרונות אקולוגיים –
רצפים של שטח פתוח המחברים וקושרים את השטחים המוגנים ,ומאפשרים את קיומן של
מערכות אקולוגיות יציבות.
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שמורות ביוספריות
• מטרתן של שמורות ביוספריות היא שמירה על המגוון
הביולוגי ומשאבי הטבע בשילוב עם פיתוח בר קיימא.
• לשמורה הביוספרית  3אזורים :שטחי גלעין ,בהם
שמירת הטבע מירבית ,שטחי חייץ המחברים או מקיפים
שטחי גלעין ,ושטחי מעבר – בהם מרוכז הפיתוח.
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מקור :אתר UNESCO

שמורות ביוספריות:
שמורות ביוספריות קיימות בעולם החל משנת  ,1974כשמטרתן העיקרית היא שמירה על המגוון הביולוגי ומשאבי
הטבע ,בשילוב עם פיתוח בר קיימא .רעיון השמורות הביוספריות נהגה על ידי אונסק"ו ,מתוך הבנה כי בראייה
ארוכת טווח יש לשלב בין היבטים של שימור ופיתוח ,תחת יצירת הפרדה חדה ואף קונפליקט בינהם .מאז שנות
השבעים ועד היום הוקמה רשת של שמורות ביוספריות בכל רחבי העולם.
השמורות הביוספריות נבדלות זו מזו בפרמטרים רבים ,ובכל מדינה ובכל אזור ניתן יהיה למצוא דגם אחר ,בהתאם
לצרכי ומאפייני המקום .עם זאת ,הביטוי המרחבי המשותף לכולן הוא קיומם של שלושה אזורים מרכזיים :אזורי
הגלעין ,בהם שמירת הטבע מירבית ,אזורי חייץ שמקיפים או מחברים אזורי גלעין בדרך כלל ,ואזורי מעבר.
בארץ ישנן  3דוגמאות לקידום של שמורות ביוספריות:
) (1בכרמל הוכרה שמורה ביוספרית על ידי אונסק"ו ,אך היא לא נערכה תוך שיתוף התושבים במרחב ואינה
מתפקדת בפועל ככזו.
) (2בתחומי המועצה האזורית מגידו מצוי בעיצומו )ראשית  (2008הליך של תכנון שטחי המועצה לפי עקרונות של
שמורה ביוספרית ,התהליך נערך תוך השתתפות של נציגי היישובים ,תושבים ואירגוני סביבה.
) (3תכנון של מזרח חבל לכיש .בסוף שנות התשעים ,בעקבות שורה של יוזמות להקמת ישובים חדשים במרחב,
הוכנה והושלמה תכנית אב למרחב הביוספרי ) (2004שאף אומצה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה .במסגרת
קידום פתרונות הקבע למתיישבים שפונו מחבל עזה ,החל שוב קידומם המואץ של יישובים חדשים במרחב זה,
ובצידם –תכנית המתאר למזרח חבל לכיש ,שאמורה להוות את הביטוי הסטטוטורי לתכנית האב למרחב הביוספרי.
זהו למעשה הנסיון הראשון בארץ לעיגון סטטוטורי של שמורה ביוספרית )המכונה שם "מרחב ביוספרי"( ,המתנהל
תחת לחץ ותמיכה ממשלתית להקמתם של ישובים חדשים בלב מרחב רגיש זה .תנאים אלו מעוררים ספק לגבי
האפשרות ליישם כהלכתם את עקרונות התכנון של שמורה ביוספרית.
תנאיה הייחודיים של ישראל – צפיפות האוכלוסין ולחצי הפיתוח מחד ,ועושר המגוון הביולוגי מאידך –מתאימים
לתכנון של שמורות ביוספריות ,שנועדו ליצור מאזן ושילוב מיטבי בין צרכי הפיתוח לצרכי השימור ,ולהטמעה של
תפיסת פיתוח בר-קיימא.
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תכניות לשטחים פתוחים
בשנים האחרונות גוברת ההכרה בכך כי השטחים הפתוחים
הינם מושא תכנוני בפני עצמו הראוי לתכנון מפורט.
בימים אלו מקודמות מספר תכניות שעניינן השטחים
הפתוחים :תכנית למרחב נחל שקמה ,תכנית אגן נחל פולג,
תכנית סובב בקעת הנדיב ועוד.
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תכניות לשטחים פתוחים:
בשנים האחרונות מתברר כי אין די בכך כי שטחים פתוחים מסומנים ככאלו בתכניות המייעדות
שטח לפיתוח ,וכי נדרש מהלך נוסף – תכנון שעניינו ומרכזו השטח הפתוח .ואכן ,בשנים
האחרונות מקודמות מספר תכניות העוסקות במרחב הפתוח בלבד :תכנית לאגן נחל פולג,
תכנית סובב בקעת הנדיב לשטח הפתוח בבקעת הנדיב וגבעות אלונה ,תכנית מרקמית לנחל
השקמה ,ועוד .תכניות אלו עוסקות בסיווג השטחים הפתוחים ,בתפקודים שהם ממלאים ובקשר
בינם לבין המרחב הפתוח סביב.
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אגן נחל פולג
מפת חשיבות לשימור

מתוך" :נחל פולג וסביבתו :סקר ,ניתוח והערכה של משאבי טבע,
נוף ומורשת האדם" ,חוה להב ואורי רמון ,אוגוסט .2005
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אגן נחל פולג -מפת חשיבות לשימור

67

תכנית מתאר ארצית חלקית
למרחב ניצנים  /צפון אשקלון
תשריט  – 2שימור ופיתוח מרחב השטחים הפתוחים
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תכנית מתאר ארצית חלקית ,למרחב ניצנים  /צפון אשקלון
תשריט  – 2שימור ופיתוח מרחב השטחים הפתוחים
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סובב בקעת הנדיב
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סובב בקעת הנדיב
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מיפוי גופים העוסקים בשמירה על השטחים
הפתוחים
גופים ממשלתיים
משרד הפנים
המשרד לאיכות הסביבה
רשות הטבע והגנים
משרד החקלאות

גופים לא ממשלתיים
החברה להגנת הטבע
אדם טבע ודין
קק"ל
חיים וסביבה
עשרות עמותות מקומיות ונושאיות

מוסדות אקדמיים /מחקריים
מכון ירושלים לחקר ישראל
מכון דש"א
מוסד שמואל נאמן
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מיפוי הגופים העוסקים בשמירה על השטחים הפתוחים:
ניתן לחלק את הגופים העוסקים בשמירה על השטחים הפתוחים ל 3-קבוצות עיקריות:
גופים ומשרדים ממשלתיים:
משרד הפנים – באמצעות מערכת התכנון ,שהשמירה על השטחים הפתוחים היא אחד מיעדיה
המרכזיים.
המשרד להגנת הסביבה – העוסק בהגנה על השטחים הפתוחים בתוך ומחוץ לעיר.
רשות הטבע והגנים – הממונה על שמורות הטבע והגנים הלאומיים ,וכן על שמירת ערכי טבע
מוגנים באשר הם.
משרד החקלאות – האמון על השטחים החקלאיים.
גופים לא ממשלתיים )(NGO'S
עמותות ארציות כמו החברה להגנת הטבע ואדם טבע ודין.
עמותות מקומיות שהוקמו ופועלות לשימור חבל ארץ מסויים )כמו הקואליציה לשימור הרי
ירושלים(.
גופי מחקר ואקדמיה העוסקים בין היתר במחקר שימושי המסייע בקידום ההגנה על השטחים
הפתוחים.
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בין הרצוי למצוי  -איומים
מתמשכים על השטחים הפתוחים
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בין הרצוי למצוי  -איומים מתמשכים על השטחים הפתוחים בישראל
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השטחים הפתוחים בישראל מצויים תחת
איומים בלתי פוסקים
• כרסום בכמות השטחים הפתוחים :למשל על ידי
פיתוח בשטחים הפתוחים.
• פגיעה באיכות השטח :כמו אבדן של בתי גידול ופיתוח בשטחים
רגישים.
• פגיעה ברצף השטח הפתוח כתוצאה מקיטוע של מרחבים ובתי
גידול על ידי תשתיות או על ידי פיתוח נקודתי ומפוזר.
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השטחים הפתוחים בישראל מצויים תחת איומים בלתי פוסקים:
המאיימים לפגוע באחד או יותר מהמדדים המאפיינים את השטח הפתוח:
פגיעה בכמות השטחים הפתוחים :למשל על ידי הפשרת שטחים פתוחים לבנייה למטרות שונות
וכל הפרה של השטח הפתוח למטרות בינוי ופיתוח.
פגיעה באיכות השטחים הפתוחים :על ידי פיתוח בשטחים בעלי רגישות וערכיות סביבתית
גבוהה ,קיטוע של השטחים הפתוחים הגורם לירידת איכותם של שטחים ההופכים לקטנים
ומנותקים .מימשק לא נכון של שטחים פתוחים עשוי לגרום נזק גם הוא – למשל חדירה של
מינים פולשניים ,הדוחקת ופוגעת באוכלוסיות מקומיות של מיני חי וצומח.
פגיעה ברצף השטח הפתוח :גם אם הפיתוח מוגבל בהיקפו ,ככל שהוא קוטע את השטח
הפתוח -הוא פוגע ברצף ,שהוא מדד הכרחי וקיומו של שטח פתוח איכותי .תשתיות כמו
כבישים וגדרות פוגעות באופן קשה ברצף השטחים הפתוחים ,עד כדי בידוד אוכלוסיות.
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סוגי איומים על השטחים הפתוחים
דרכי פעולה ויוזמות הממשלה  :לחצים על מערכת התכנון,
מסלולים "עוקפי תכנון" ,התיישבות חדשה.
יזמות פרטית ומקומית.
פגמים מינהליים :בנייה בלתי חוקית והעדר אכיפה מספקת.
חבלי ארץ מאויימים :האיום על מרחביו הפתוחים של הנגב,
על חבל לכיש ,הרי ירושלים ,חופי ישראל וחבלי ארץ
נוספים.
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סוגי איומים על השטחים הפתוחים:
שקופית זו מתארת כמה מקורות איום על השטחים הפתוחים:
דרכי פעולה ויוזמות הממשלה :למרות העקרונות והמתווים הברורים מאוד של מערכת התכנון,
הממשלה מרבה ליזום פרויקטים ומהלכים המאיימים על היכולת להיצמד לעקרונות אלו ,ובכך
מאיימים על השטחים הפתוחים.
כל למשל ,קידמה ומקדמת הממשלה תכניות ליישובים חדשים ,גושי התיישבות וחוות בודדים,
אף שאלו מנוגדים למדיניות התכנון.
לאורך ההיסטוריה יזמה הממשלה מספר מסלולים "עוקפי תכנון" :בצד מערכת התכנון ה"רגילה:
בראשית שנות התשעים הוקמו ,כהוראת שעה ,הול"לים – ועדות לבנייה למגורים .וועדות אלו
סיימו למעשה את תפקידן ,והן אינן פעילות עוד .במסגרת חוק ההסדרים של שנת  2002הוקמה
הוועדה הארצית לתשתיות לאומיות )הות"ל( ,שבשונה מהול"לים – היא אינה מוקמת מכוח
הוראת שעה ,אלא כשינוי חקיקה קבוע .הליך אישורן של תכניות בות"ל מחליף את כל הליכי
התכנון של תכניות רגילות – המועצה הארצית ,הוועדות המחוזיות ,הוועדות המקומיות וגם
הולקחש"פ .הרכב הוועדה נותן רוב מוחלט ) 12מתוך  15חברים( לנציגים של משרדי ממשלה,
והליך הבחינה הסביבתית בו נעשה בהליך מקוצר )הנמדד בימים( ,כפי שקבוע בחוק .מאחר
ופרויקט מגיע לות"ל לאחר הכרזה של  2שרים ורוה"מ ,והוועדה מורכבת כמעט כולה מנציגים
של משרדי ממשלה ,לא נערכת בה בחינה אמיתית של חלופת האפס ,על המשמעות הסביבתית
הכרוכה בכך.
צמצום סמכויות הועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים :עם השנים נעשו כמה מהלכים
לצמצום סמכויות הוועדה ,שתפקידה הוא שמירה ,ברמה הארצית ,על משאב השטחים
הפתוחים .כירסום אחד נעשה עם הקמת הות"ל ,שהתכניות המתאשרות על ידה אינן טעונות
אישור הולקחש"פ .צמצום משמעותי בסמכויות הועדה נעשה במסגרת חוק ההסדרים ,2006
והיקף התכניות הטעונות את אישורה הצטמצם במידה ניכרת.
הקרקע הציבורית כאמצעי תשלום ומתן הטבות :לעיתים משמשת הרקע הציבורית כאמצעי
תשלום לקבוצות שונות .כך היה למשל בהסדר הקיבוצים ,וכעת – במסגרת הנסיונות למציאת
פתרונות קבע למתיישבי חבל עזה.
החלטות מועצת מקרקעי ישראל :לאורך השנים התקבלו במועצת מקרקעי ישראל מספר
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איומים על השטחים הפתוחים  -דוגמאות

כריית פוספטים בבקעת צין

74

איומים על השטחים הפתוחים – דוגמאות.
בשקופיות הבאות נתאר מספר סוגי איומים .בתמונות ניתן לראות כריית פוספטים בנגב ,אחד
מגורמי הפיתוח המאיימים על מרחביה הפתוחים של ארץ הבראשית שנותרה באזורים שונים
בנגב ,וכן שלטי פרסום בעניין בניית שכונת מגורים ,הנושאת באופן אירוני את השם "שמורת
מליבו" ,בשולי גבעות הכורכר בסמוך לנס ציונה.
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סלילת כבישים וגידור
גורמים לקיטוע של בתי גידול
ולפגיעה בבעלי חיים.

75

סלילת כבישים וגידור :
תשתיות כבישים ,בעיקר אלו הנעדרות מעברים לבעלי חיים ,וכן פעולות כמו גידור – קוטעות את
רצף השטח הפתוח ,עד כדי קיטוע של בתי גידול ובידוד של אוכלוסיות טבעיות .כאמור ,קיטוע
של שטחים פתוחים והקטנתם ליחידות קטנות ומבודדות – פוגעת קשות ביכולת לקיים מערכת
אקולוגית בריאה ומקיימת לאורך זמן.

75

בנייה למגורים ,ולתעסוקה,
כרייה והעברת תשתיות
 גורמים לפגיעה בבתיגידול ובנופים.

במפות :התמעטות שטחי החולות
מתוך :שימור חולות מישור החוף :מסמך מדיניות.2003 ,
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בנייה למגורים ,תעסוקה ,כרייה והעברת תשתיות:
פעולות פיתוח אלו נוגסות בשטחים הפתוחים באשר הם .מבין בתי הגידול ,ישנם כאלו
המאויימים באופן מיוחד ,כמו שטחי החולות ,רכסי הכורכר ובתי גידול לחים .השקופית מציגה
את השתרעות שטחי החולות בשנות הארבעים של ראשית המאה העשרים ,בהשוואה להיקפם
בסוף שנות התשעים של אותה מאה .ממצאים אלו לקוחים מעבודה מקיפה שהוכנה בנושא
החולות ע"י החברה להגנת הטבע ,רשות הטבע והגנים ,המשרד לאיכות הסביבה ,קרן קיימת
לישראל ,נציבות המים ומכון ירושלים לחקר ישראל.
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התמעטות שטחי חולות במאה ה20-

מתוך :שימור חולות מישור החוף :מסמך מדיניות2003 ,

77

התמעטות שטחי חולות במאה ה:20-
הגרף ממחיש מספרית את מה שניתן ללמוד מההצגה הגרפית במפה :בראשית המאה העשרים
השתרעו חולות מישור החוף על כ 366,000-דונם .בסוף המאה העשרים נותרו מהם רק כ-
 185,000דונם של שטחי חולות שמתוכם כ 80,000 -דונם הם חולות מופרים ,דהיינו חולות
שנעשו בהם פעולות פיתוח כגון פריצת דרכים ,הנחת קווי תשתית וכריית חול .חלק משטחים
אלו ניתנים עדיין לשיקום.
חולות אשדוד ניצנים ,כדוגמא ,השתרעו בעבר על שטח של  49,000דונם ,מהם נותרו כיום
 31,000דונם ,מהם  80%נותרו בלתי מופרים.
תכניות שונות ,ובמרכזן תמ"א  ,35כוללות בתחומי שטחים המיועדים לפיתוח – כ 86,000-דונם
של חולות!! ,חלקם חולות מופרים .אם ימומשו תכניות אלו באופן מלא יוותרו במישור החוף רק
כ 58,000-דונם של חולות במצבם הטבעי ,ועוד כ 41,000דונם של חולות מופרים .כל זאת,
בנוסף לאיומים מסוגים אחרים כמו גניבת חול וכרייה בלתי חוקית ,וכן חסימת מקורות הגעת
החול על ידי שוברי גלים ומזחים המוקמים לאורך החופים.
שטחי החולות הם רק דוגמא לאיומי הכירסום והקיטוע של בתי הגידול בישראל .כמותם
מאויימים בתי גידול אחרים.
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הדמיה" :הרובע המיוחד" באשדוד

ה"דיונה הגדולה"
פארק חולות אשדוד
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הדמיה" :הרובע המיוחד" באשדוד:
הדמיה של "הרובע המיוחד" המקודם בסמיכות לדיונה הגדולה באשדוד .בנוסף לשטחים
למגורים ,קודמו ומקודמות באשדוד תכניות נוספות לתעסוקה ולמטרות אחרות ,המאיימות על
החולות.
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הדמיה :תכנית ספדי לבנייה במערב ירושלים
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הדמיה :תכנית ספדי לבנייה במערב ירושלים:
הדמיה של הפיתוח שתוכנן במסגרת תכנית ספדי )תמ"מ  1/37מערב ירושלים( :הדמיה זו
ממחישה את הפגיעה הסביבתית החמורה שהייתה נגרמת כתוצאה מאישור תכנית ספדי ,אשר
ייעדה שטחים טבעיים פתוחים נרחבים במערב ירושלים לבנה למגורים ולתעסוקה .לאחר
מאבק ציבורי רחב נדחתה התכנית במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.
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איתור ראשוני של ישובים חדשים

יישובים חדשים
פוגעים קשות בסביבה ואינם
מתמודדים כיום עם:
– האיזון הדמוגרפי
– השמירה על הקרקע
– חיזוק הביטחון
הפתרון המוצע:
חיזוק יישובים קיימים ,על
היתרונות הסביבתיים,
החברתיים והכלכליים
הטמונים בכך
מכלול היוזמות להקמת יישובים חדשים על רקע מפת רגישות סביבתית
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יישובים חדשים:
בשקופית זו מפה המתארת את מכלול היוזמות להקמת יישובים חדשים ,על רקע מיפוי רגישות
השטחים הפתוחים .ניתן לראות כי מרבית היישובים מקודמים לאורך גבולות המדינה ,בגליל,
ולאורך קו התפר .יוזמות אלו קיבלו ביטוי ברובן בהחלטות ממשלה ,אם כי חלקם כבר נדחו
במוסדות התכנון.
יישובים חדשים גורמים לפגיעה סביבתית :הם יוצרים מוקד פיתוח חדש בשטח הפתוח ,ומושכים
אליהם תשתיות חדשות .במקרים רבים הם גורמים גם לפגיעה ביישובים סמוכים ,בשל התחרות
הנוצרת על המשאב האנושי .ישנם מקרים בהם מקודמות תכניות ליישובים חדשים במרחק קטן
מאוד מיישובים בתת איכלוס.
הפגיעה הסביבתית קשה במיוחד כאשר מדובר בשטחים בעלי רגישות סביבתית גבוהה,
שבתחומם מוצעים רוב היישובים החדשים.
כיום ידוע כי יישובים חדשים אינם מתמודדים עוד עם היעדים לשמם הוקמו בימי ראשית
המדינה ,מה גם שברוב רובם של שטחי המדינה ישנן חלופות התיישבות אחרות באמצעות
הרחבת יישובים קיימים .כתוצאה מכך אין להקמת יישובים חדשים השפעה על האיזון
הדמוגרפי .גם לחיזוק הבטחון ולשמירה על הקרקע ,נימוקים שבעבר היוו הצדקות להקמת
יישובים חדשים יש כיום חלופות שאינן פוגעות בסביבה ,ומשיגות את אותם היעדים.
החלופה המוצעת להקמת יישובים חדשים היא חיזוק היישובים הקיימים .בישראל מספר גדול
מאוד של יישובים קיימים ,אותם ניתן להרחיב ולעבות .ישובים רבים ,ובכלל זה כאלו שבסמוך
להם מקודמות תכניות לישובים חדשים – מצויים בתת איכלוס ומשוועים לאוכלוסייה נוספת.
עיבוי ההתיישבות הקיימת חוסך את הפגיעה הסביבתית הכרוכה בהקמת יישוב חדש ,מסייע
בחיזוק חברתי של היישובים הקיימים ,ומהוה חלופה יעילה הרבה יותר מבחינה כלכלית לחלופה
של הקמת יישוב חדש.
כך למשל ,בדו"ח החוקרת לתכנית המתאר המחוזית של מחוז הצפון )תמ"מ  ,(2/9נמצא כי
במחוז הצפון לבדו קיימות עתודות קרקע של כ 100,000-יחידות דיור זמינות לפיתוח במיגזר
הכפרי בלבד! עתודות אלו מייתרות לחלוטין את הצורך בהקמת נקודות יישוב חדשות.
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חוות בודדים
•
•
•
•
•

פיתוח מפוזר ולא יעיל הפוגע ברצף השטחים הפתוחים וגורר
אליהם תשתיות.
פגיעה אקולוגית כתוצאה מהחדרת מינים מבוייתים לשטחים
טבעיים.
גידור שטחים נרחבים גורם לקיטוע רצף השטח הפתוח והופך
שטחים פתוחים נרחבים לבלתי נגישים לציבור הרחב.
הפגיעה חמורה במיוחד כאשר החוות ממוקמות בשטחים בעלי
רגישות סביבתית גבוהה.
רוב רובן של החוות בישראל הוקמו בניגוד לחוק וללא מכרז.
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חוות בודדים:
למרות שמדובר בנקודות פיתוח קטנות בהיקפן ,התיישבות הבודדים גורמת לפגיעה סביבתית ,מכמה סיבות:
פגיעה בשטחים הפתוחים – כתוצאה מפיזור הפיתוח על פני המרחב ,ובמידה לא פחותה מהתשתיות המתחייבות מהקמתן –
דרכי גישה ,חשמל ,מים,ביוב .כל אלו מרשתים את השטח הפתוח ,וקוטעים אותו .חלק מחוות הבודדים מצויות בשטחים בעלי
רגישות סביבתית גבוהה.
השלכות אקולוגיות – כתוצאה מהפגיעה המפוזרת בשטח הפתוח ,המכרסמת ופוגעת בבתי גידול טבעיים ,וכן כתוצאה מהחדרה
מסיבית של מינים מבוייתים ,שהיא בעלת השלכות שליליות על אוכלוסיית מיני הצומח והחי הטבעיים:
כלבים וחתולים "זולגים" החוצה ,וגורמים נזק למערכת הטבעית ,בין היתר על ידי הכלאות עם זני בר )חתולי בר וזאבים( ,וכן על
ידי טריפה .חתול יכול לצוד כ100-חיות בר בשנה ,ורדיוס הפעולה שלו יכול להגיע עד  2ק"מ .בתוך זמן לא רב השטח יכול להפוך
סטרילי ממיני בר.
למיקום של חוות משק חי גדולה בלב השטח הפתוח )פרות ,סוסים וכד'( ,שהן חלק מחוות בודדים רבות ,ישנן השלכות אקולוגיות
רחבות הפוגעות בשטחים רגישים.
חוות הבודדים יוצרות רצף של צומח שיובא לאזור ע"י האדם ושאיננו מתאים למערכת הטבעית .כאשר רצף ההתיישבות הוא
מלא ,העברה והתפשטות של מינים אקזוטיים גרים ומינים שאינם מקומיים תגרום לנזק למערכת הטבעית ,בין היתר ע"י דחיקה
של המינים המקומיים.
פיתוח בלתי יעיל של מערכות תשתית ,ביניהן רשת חשמל ,ביוב ,תשתיות מים ודרכים .בנושא התחבורה למשל ,משמעות הדבר
היא פיתוח של התחברויות רבות למערכת הדרכים ,על העלות הכספית הכרוכה בכך ,זלילת הקרקע ,והקושי התחבורתי הנובע
מריבוי ההתחברויות .מן המפורסמות היא שכביש מושך ומזמין פיתוח ,גם כאשר מדובר "רק" בהתיישבות בודדים.
פגיעה בזכות הציבור  -התיישבות הבודדים מעניקה חזקה של מעטים על גבי שטחים נרחבים ,שטחים הנגרעים מסך השטחים
הפתוחים בעלי הגישה החפשית לציבור .שטחי החוות הם שטחים נרחבים ,מגודרים בחלקם הגדול ,ורובם סגורים בפני הציבור
הרחב ואינם נגישים לו .שטחים אלו נגרעים מהמאגר ההולך ומצטמצם של שטחים פתוחים ולמעשה מופקעים מן הציבור הרחב,
ומוקצים לטובת אותם מתיישבים בודדים.
נטל כלכלי על הרשויות המקומיות ועל המדינה – בסתירה למגמת ההתייעלות בשלטון המקומי.
סתירה למדיניות התכנון  -צורת ההתיישבות של חוות בודדים מנוגדת לעקרונות התכנון שגובשו בשנים האחרונות ,כפי שקיבלה
ביטוי בהחלטת המועצה הארצית בנדון לפיה ""...כמדיניות תכנון ,עמדת המועצה היא שאין מקום להתיישבות בודדים לסוגיה,
באשר צורת התיישבות זו אינה תואמת את עקרונות התכנון שגובשו בשנים האחרונות ....במקרים חריגים בודדים ,בנפת באר
שבע ,יקוים דיון בכל מקרה לגופו במוסדות התכנון."....
עוגן לפעילות פיתוח עתידית  -מרגע שננעצת יתד הפיתוח הראשונה ,מתגבר הסחף ביכולת להגן על השטח הפתוח .כל נקודת
פיתוח ,קטנה ככל שתהיה ,מהווה גרעין ובסיס להתרחבות עתידית .מאחר והתיישבות בודדים היא במקרים רבים בעלת בסיס
כלכלי רעוע )וככל הידוע לנו לא נבחנת ההצדקה או יכולת העמידה הכלכלית של נקודות התיישבות אלו( – מתרחשים תהליכי
פיתוח בלתי מבוקרים ,במקרים רבים בדרך של התפתחות סטיכית ובלתי חוקית .עצם הקמתה של נקודת התיישבות כזו יוצרת
למוסדות המדינה מחוייבות מסויימת לפרנסה חלופית למתיישב ,מה שגורר פיתוח בלתי רצוי או מתוכנן.
הבעיות הנובעות מהענקת הזכויות בקרקע )בעיות המוכרות כבר מחוות קיימות(  -העברת הנכס לידי אחרים ,המתיישבים
נפרדים זה מזה והופכים כל אחד לבעלי זכויות בקרקע ,המתיישב נוטש את הנכס ונעלם ,המתיישב מצרף אליו דיירים נוספים,
כולל עובדים זרים מתגוררים דרך קבע במקום.
הפן הערכי עקרוני – רוב רובן של חוות הבודדים הקיימות בארץ הוקמו ללא מכרז ,ובניגוד לחוק התכנון והבנייה.
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חוות בודדים

חוות נפחא

חוות נחל באר חיל

חוות נפחא

חוות זהר במדבר
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חוות בודדים – )תמונות(:
בשקופית זו תמונות של חלק מהחוות שהוקמו במסגרת תכנית דרך היין ,שהיא תכנית
המאפשרת את הקמתן של עד  30חוות בודדים )רובן הוקמו בפועל קודם שהתכנית אושרה(
לאורך דרכים מרכזיות בנגב .ניתן לראות כי רובן מגודרות וסגורות בפני הציבור הרחב.
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התיישבות בודדים איננה פתרון לבעיית הבנייה
הבלתי חוקית במגזר הבדואי ,ולהיפך.
•
•

•
•

הנצחת תרבות של אי ציות
לחוק.
צעד לעומתי ומתריס,
המגדיל את אי השוויון בין
האוכלוסיות וצפוי להחמיר
את המצב.
התשתיות להתיישבויות
הבודדים מעודדות פיתוח
רוב החוות כוללות פעילות
נקודתית בלבד שאין לה
תרומה לשמירת השטח
הפתוח.
הפתרון המוצע – קידום פתרונות קבע הולמים
לפזורה הבדואית ,בשילוב אכיפה קפדנית של חוקי
התכנון והבנייה.

83

התיישבות בודדים אינה הפתרון לבעיית הבנייה הבלתי חוקית במיגזר
הבדואי ,ולהיפך:
תכנית דרך היין קודמה בהמשך להחלטת ממשלה בדבר עידודה של התיישבות בודדים כאמצעי
לשמירה על קרקעות המדינה .בשקופית זו מפורטים הטעמים מדוע הקמת חוות הבודדים,
בוודאי כאשר הן מוקמות באורח בלתי חוקי – לא רק שאינה פותרת את בעיית הבניה הבלתי
חוקית במיגזר הבדואי ,אלא שהיא מחמירה אותה.
התיישבות הבודדים נבחנה על ידי מבקר המדינה ,שפירסם את ממצאיו החמורים בעניין זה
בדו"ח מס' 50ב' .בין היתר נטען שם כי הקצאת הקרקע נערכה לא מכרז ,וכי לא נבחנו חלופות
לשמירה על השטח מפני בנייה בלתי חוקית ,חלופות שהוצעו בזמנו – כמו עיבוד ,רעייה ,ייעור
ופיקוח.
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בנייה בלתי חוקית בשטח הפתוח והיעדר אכיפה
מספקת
• היקפי הבנייה הבלתי חוקית בישראל גדולים מאוד.
בנוסף,מבנים חקלאיים רבים משמשים בפועל למטרות
אחרות – שלא כדין.
• אכיפת חוקי התכנון והבנייה רחוקה מלהדביק את היקף
התופעה.
• לבנייה בלתי חוקית בשטחים הפתוחים השלכות שליליות
קשות :פיתוח מפוזר הנוגס בשטח הפתוח וקוטע את הרצף,
תשתיות מרובות ,פגיעה בשטחים חקלאיים ,בעיות איכות
סביבה )כמו פינוי פסולת ,ביוב( ,חוסר תכנון.
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בנייה בלתי חוקית בשטח הפתוח והיעדר אכיפה מספקת:
בנייה בלתי חוקית מתבצעת בפועל בארץ בהיקף נרחב ,חלקה בשטחים הפתוחים ,בעוד
שהאכיפה רחוקה מלהדביק את היקף התופעה .בנייה בלתי חוקית מסכלת בפועל את ייעודי
הקרקע הקבועים בתכניות ,שכן הם הופכים ,באופן בלתי חוקי ,שטח המיועד להיות פתוח –
לשטח מבונה.
לבנייה בלתי חוקית השלכות שליליות רבות על השטחים הפתוחים:
ראשית ,מדובר בדרך כלל בבנייה מפוזרת ודלילה בלב השטח הפתוח ,על התשתית הנדרשת
לשם קיומו של המוקד החדש .פיזור זה עומד בסתירה למדיניות התכנון המפנה הדגלת בפיתוח
צמוד דופן .במקרים רבים ,קביעת העובדות בשטח מסכלת את קידומן של תכניות ,שכן כבר
נקבעו עובדות בשטח מתוך צרכיו של המחזיק באותה יחידת קרקע ,ולא מתוך ראייה כוללת.
בנייה בלתי חוקית בשטחים החקלאיים פוגעת בשטחים החקלאיים עצמם :היא מכרסמת בקרקע
החקלאית ,קוטעת שטחים חקלאיים רחבים ליחידות קטנות ובלתי רגולריות ,ומקשה על המשך
העיבוד של שטחים אלו.
בעיות איכות סביבה :מאחר ומדובר בבנייה בלתי חוקית ,היא אינה מלווה בפתרונות נאותים
לביוב ,לדרכים ,למים ולפסולת ,כתוצאה מכך מתאפיינים מוקדי פיתוח אלו בבעיות רבות בתחום
איכות הסביבה.
פגיעה בערים :מוקדי המסחר המתפתחים בשטחים החקלאיים יוצרים תחרות בלתי הוגנת עם
הערים שכן הם אינם נושאים בעלויות ההשקעה הנדרשת לפיתוח תשתיות באזורי תעסוקה
ותעשייה מסודרים .הפגיעה בערים קיבלה משקל נכבד בדו"ח מבקר המדינה מס' 50ב'.
משמעות ערכית :מצב בו נעשית עבירה על החוק ביודעין ,בעוד רשויות המדינה אינן מצליחות
להתמודד עם התופעה ,הוא מצב בעייתי וחמור במדינה המבקשת לשמור על אופייה כמדינת
חוק .דור שלם גדל למציאות שבה עבירה על חוקי התכנון והבניה היא נורמה ,מציאות בה
העבריינות משתלמת .למציאות כזו ישנה משמעות ערכית ומוסרית חמורה ביותר.

84

בנייה בלתי חוקית בשטחים הפתוחים

בנייה בלתי חוקית במיגזר הבדואי

מרכז קניות "אילנות" בצמוד לשטח המתוכנן
כאזור נופש מטרופוליני

מרכז מסחרי שהוקם דרך ניצול לרעה של מנגנון
השימוש החורג
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בנייה בלתי חוקית בשטחים הפתוחים – )תמונות(:
שקופית זו ממחישה כמה מהתופעות המוכרות בנוף הבנייה הבלתי חוקית בישראל –
מרכז קניות אילנות :פעילות מסחרית עניפה ,ב"מרכז קניות אילנות" ,בצד כביש ) 4מדרום
לצומת השרון( ,בשטח המיועד להיוותר ולהישמר כשטח פתוח ,בצמידות לאזור נופש
מטרופוליני.
בנייה בלתי חוקית במגזר הבדואי :במגזר הבדואי מתקיימת בנייה בלתי חוקית בהיקף נרחב,
במקרים רבים בשל העדרם של פתרונות דיור בתכניות מאושרות.
שימוש חורג :מרכז מסחרי שהתפתחו בדרך של "שימוש חורג" ,במקרה זה צומת ביל"ו בסמוך
לרחובות .מדובר במבנים חקלאיים שבדרך של "שימוש חורג" הפכו למרכזי קניות ,בניגוד
מוחלט לייעוד בתכניות המתאר ,ולמדיניות התכנון הלאומית המפנה את עיקר הפיתוח ,כולל
פיתוח למטרות מסחר – לתחומי הערים.
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חבלי ארץ מאוימים :איום על מרחביו הפתוחים
של הנגב
•
•
•
•

בצד הפניית הפיתוח ,כיעד לאומי ,אל הנגב – לא מוקדש מאמץ
להגן על מרחביו הפתוחים של הנגב
הנגב אינו "ריק" כפי שמקובל לחשוב .קיימות בו יוזמות פיתוח
רבות :ישובים חדשים ,תשתיות ,שטחי כרייה.
גם בנגב אין מקום למדיניות פיתוח בזבזנית ומתירנית שלא
לצורך.
בראייה ארוכת טווח יש לנהוג בחסכנות
גם בתכנון קרקעות בדרום הארץ
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חבלי ארץ מאוימים -איום על מרחביו הפתוחים של הנגב:
ישנם אזורים שהשטחים הפתוחים בהם מאוימים באופן מיוחד .כזה הוא למשל הנגב .בעת
האחרונה מקודמות תכניות ממשלתיות המבקשות להפנות את עיקר הפיתוח אל הנגב .ואולם,
בתכניות אלו לא מוקדשת תשומת הלב הראויה לשמירה על המרחבים הפתוחים שנותרו בו.
הנגב הוא חבל הארץ היחידי בו נותרו עדיין מרחבים פתוחים נרחבים" ,ארץ בראשית" .מדיניות
הפיתוח בנגב אינה מפנימה ואינה מיישמת את הלקחים שראוי להפיק מהפיתוח לאורך שנות
קיומה של המדינה .זוהי מדיניות פזרנית בקרקע ,המניחה כי הנגב הוא "ריק" ,ומרחביו שנדמים
אינסופיים מאפשרים בו פיתוח בלתי מרוסן.
ואולם ,כשם שלפני עשורים בודדים נדמו חבלים אחרים בישראל כ"ריקים" והיום מורגשת בהם
הצפיפות ,כך צפוי לקרות גם בנגב .השקופיות הבאות ממחישות את גורמי הפיתוח העיקריים
בנגב ,המאיימים על השטחים הפתוחים שבו.
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יוזמות פיתוח בנגב

כריית פוספטים בבקעת צין

תשתיות אנרגיה :קווי מתח ,מתקני ייצור.

ריבוי תכניות לכבישים

סלילת דרך לחוות סרגוסטי
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יוזמות פיתוח בנגב:
התיישבות :יישובים יהודיים קיימים ומתוכננים ,וכן חוות בודדים ,בצד יישובים מוסדרים קיימים
ומתוכננים לפזורה הבדואית ,וכן בנייה בלתי חוקית במיגזר זה.
כרייה וחציבה :שטחים רבים בנגב מיועדים לכרייה ולחציבה ,ובכלל זה כריית פוספטים בלב
אזורים בעלי רגישות סביבתית גבוהה.
צה"ל עם הפנים לנגב :שטחים רבים בנגב משמשים כבר כיום כשטחי אש .הרחבת היקף
הפעילות תבוא בחלקה על חשבון השטחים הפתוחים.
תשתיות וכבישים :כבישים מתוכננים ,מסילות ברזל ,שדה תעופה בינלאומי חדש )שדה צקלג,
מצפון לבית קמה(.
אנרגיה :הן מתקני ייצור והן קווי הולכה רבים מתוכננים לקום ברחבי הנגב.
מכלול יוזמות אלו ,על רקע הנסיון שנצבר כבר בארץ ,מובילים למסקנה כי גם בנגב אין מקום
למדיניות פיתוח פזרנית ,וגם בו חובתינו היא להיצמד לעקרונות שתוארו קודם לכם – פיתוח
צמוד דופן וחסכון במשאב הקרקע .אם לא כך ,נשמיד במו ידינו את מרחבי ארץ הבראשית
היחידים שנותרו לנו.
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חבל לכיש
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חבל לכיש )תמונות(
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חבל לכיש )תמונות( )המשך(
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חבל לכיש )תמונות( )המשך(
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•
•

•
•

שפלת יהודה ,שחבל לכיש הוא
חלק ממנה ,הינה בעל חשיבות
אקולוגית ונופית גבוהה מאוד.
בשנת  1997הוצגו בפני המועצה
הארצית תכניות להקמת מספר
ישובים במזרח לכיש כחלק
מתפיסה התיישבותית ביטחונית.
תכניות אלו נדחו ,והאזור תוכנן
כמרחב ביוספרי.
בשנים האחרונות אושרה
הקמתם של שלושה יישובים
חדשים במרחב זה כפתרונות
למתיישבי גוש קטיף בגיבוי
ובעידוד ממשלתי.
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חבל לכיש )המשך(
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חבל לכיש )תמונות( )המשך(
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פיתוח בחופים

חוף בבת-ים

מרינה חיפה – נספח בינוי לתכנית בנין עיר

93

פיתוח בחופים
בשנים האחרונות חל שינוי דרמטי בהתייחסות של מוסדות התכנון לחוף הים ,בהשוואה לשנות
ה .'90-בשנים האחרונות לא אושר ע"י מוסדות התכנון אף פרויקט בעייתי ,בדומה לאלו שקמו
בשנות ה ,'90-לאורך החוף .הקמת הועדה לשמירת הסביבה החופית מחזקת מגמה זו .מגמת
שיפור.
מאז אישורן ובנייתם של המרינות באשקלון ,אשדוד והרצליה ,במהלך שנות ה ,'90-לא אושרה
אף מרינה נוספת .במהלך השנים האחרונות נדחו תכניות רבות להקמת מרינות נדל"ניות לאורך
החוף :נהריה ,עכו ,נתניה ובשנה האחרונה נדחתה סופית תוכנית המרינה בראש הכרמל
בחיפה .מגמת שיפור.
במהלך השנים האחרונות פסקו בתי המשפט בעקבות עתירות של הארגונים הסביבתיים כנגד
השימוש למגורים במסווה של דירות נופש ,ומוסדות התכנון הוציאו מושג זה מהז'רגון התכנוני.
מגמת שיפור.
החוק לשמירת הסביבה החופית יישב מחלוקת רבת שנים בנוגע לתחום איסור הבנייה וקבע קו
חוף ברור למדינת ישראל ,בגובה של  0.75מ' ,המעוגן בקורדינטות והמפורסם ברשומות .מגמת
שיפור.
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כלים לשמירה על השטחים
הפתוחים
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כלים לשמירה על השטחים הפתוחים

94

מחסור בכלים מתחום מדיניות המקרקעין
תכניות המתאר השונות
מייעדות שטחים שונים
כשטחים פתוחים.
ואולם – ללא כלים מתחום
מדיניות המקרקעין ,אשר
יתנו מענה לזכויות
המחזיקים בקרקע – יוותרו
השטחים הפתוחים "על
הנייר" בלבד.
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מחסור בכלים מתחום מדיניות המקרקעין:
בעקרונות התכנון ,שתוארו קודם לכן בהרחבה ,אין די בכדי לשמור על השטחים הפתוחים,
ממספר סיבות:
הצורך להתמודד עם זכויות המחזיקים בקרקע – מתן פיצוי לבעלי קרקעות פרטיות המיועדות
לשימור ,וכן לחוכרים המחזיקים בקרקע .זאת בכדי להבטיח את היעוד המשמר של השטח,
במקרים בהם יש זכויות פיתוח למחזיקים בקרקע.
מימון – מימוש שטחים למטרות להן הם מיועדים דורש מימון ,הן לצורך "גאולת" השטח –
כלומר העמדתו לטובת כלל הציבור ,והן לצורך פיתוחו והחזקתו כפארק ,כשמורת טבע ועוד.
ללא כלים אלו ,יישאר יעוד הקרקע "על הניר" בלבד ,ככוונה תכנונית ללא יכולת לממשה.
דוגמאות:
הצורך בהסדר עם בעלי קרקעות בפארק השרון מעכב כבר שנים את הכרזתו כגן לאומי.
דיונים משפטיים עם בעלי קרקעות פרטיים בגן לאמי גבעות הכורכר לא מאפשרים להכריז על
השטח כשמורת טבע.
העדר מימון ,וחילוקי דעות עם המחזיקים בקרקע  -גורמים לכך כי לא ניתן להשלים את הקמתם
של פארקים מטרופוליניים בישראל.
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כלים לשמירת שטחים פתוחים
• הגנה על השטחים הפתוחים בתכניות המתאר השונות,
וקידום תכניות מפורטות לשטחים הפתוחים ככאלו.
• ניהול המקרקעין על פי עקרונות בג"צ הקרקעות:
• קרקעות המדינה הן מוצר ציבורי
• הקרקע אינה אמצעי לחלוקת הטבות
• ניהול והקצאה לכלל צורכי הציבור כולל סביבה וחברה
• סיוע ממלכתי לחקלאות ידידותית לסביבה
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כלים לשמירה על השטחים הפתוחים:
שקופיות אלו מתארות באופן ראשוני מספר כלים הכרחיים לשמירה על השטחים הפתוחים.
מידע נוסף ומפורט בנשא זה ניתן למצוא ב )לינק לחוברת הכלים(
היצמדות לעקרונות התכנון ,המפנימים את הצורך בשמירה על משאבי הקרקע והנוף הפתוח,
היא כלי הכרחי ובסיסי להגנה על השטחים הפתוחים .חריגה מהמדיניות ,למשל בדרך של
החלטות ממשלה על הקמת יישובים חדשים או מיזמי פתוח אחרים הסותרים את מדיניות
התכנון – היא איום מרכזי על האתגר לשמור על השטחים הפתוחים בישראל.
מדיניות ניהול המקרקעין צריכה להיעשות בהתאם לכללים ולעקרונות שנקבעו בבג"צ הקרקעות
)הפניה( ,לפיהם הקרקע הינו משאב ציבורי ,ועל הקצאת הקרקע להיעשות תוך ראיית כלל
הציבור וצרכיו ,ולא ככלי לפיצוי ולהטבה לקבוצות אוכלוסייה מצומצמות.
סיוע ממלכתי לחקלאות ידידותית לסביבה :לאור העובדה כי שטחים פתוחים רבים היו ויהיו
שטחים חקלאיים – יש לקדם במשותף את קיומה של חקלאות ידידותית לסביבה ,וקיומה של
"חקלאות פתוחה" )שאינה מבוססת על בתי צמיחה ומבנים חקלאיים מתועשים( .כל זאת תוך
שיתוף בין ציבור החקלאים לבין ארגוני הסביבה ,ותוך סיבסוד החקלאות העונה על מטרות אלו.
סבסוד של חקלאות ידידותית לסביבה היא כלי מקובל ונפוץ בכמה ממדינות אירופה.
ניטרול הקשר בין הון לשלטון :שהוא אחד הגורמים לפריצת מדיניות התכנון ע"י לחצים על
המערכת .לשם כך יש לחזק את כוחם של הנציגים המקצועיים במוסדות התכנון.
הגברת מעורבות ומודעות הציבור היא גורם מפתח בקידום השמירה על השטחים הפתוחים.
הנוף הפתוח שייך לכל אחד מאיתנו .מניסיונות העבר ידוע כי מאבק ציבורי והתעקשות של ציבור
מקומי או כלל ארצי – הצליחו לעצור יוזמות פיתוח הפוגעות בנוף הפתוח .דוגמאות לכך :הישוב
מיכל בגלבוע ,תכנית ספדי להרחבת ירושלים מערבה ,תכנית מרינה חיפה.
יישום כלים משלימים לשמירה על השטחים הפתוחים :כדוגמת ניוד זכויות משטחים המיועדים
לשימור אל אלו המתאימים לפיתוח ,או רכישת זכויות פיתוח בכדי להבטיח כי שטח כלשהו
יישאר פתוח לאורך זמן ,ללא זכויות בנייה.
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כלים לשמירת שטחים פתוחים) ..המשך(
• סדרי מינהל תקין לנטרול הקשר בין הון ושלטון
• הגברת מודעות ומעורבות הציבור במאמץ להגן על
השטחים הפתוחים ובהתנגדות לתכניות פוגעות.
• יישום כלים משלימים לשמירה על הקרקע והשטחים
הפתוחים כמו ניוד זכויות ,רכישת קרקע.
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כלים לשמירת שטחים פתוחים)..המשך(
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הרפורמה במקרקעי ישראל
• באוגוסט  2008אישרה הכנסת שינויי חקיקה במסגרת
רפורמה במקרקעי ישראל .לרפורמה שני מרכיבים עיקריים:
• שינויים מבניים :הפיכת מנהל מקרקעי ישראל לרשות מקרקעין
ושינויים בהרכב מועצת המנהל.
• שינויים במשטר הבעלות :מעבר ממשטר של חכירה למשטר של
בעלות – מכירת קרקע במקום החכרתה.
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הרפורמה מציעה כמה שינויים במדיניות ניהול הקרקע בישראל ,העיקריים שבהם הם:
החלפת מינהל מקרקעי ישראל ברשות מקרקעין .את מועצת מינהל מקרקעי ישראל תחליף מועצת רשות הנשלטת
לחלוטין ע"י הממשלה אשר תוסמך לנהל ולהפריט את הקרקע על פי שיקוליה הבלעדיים בלא מגבלות בחוק.
הפרטה :הרחבת האפשרות למכור קרקעות ,כלומר להעביר לבעלות פרטית )חלק בתשלום וחלק לא בתשלום( –
קרקעות הנמצאות בבעלות המדינה .בכל מקרה מדובר בקרקע ולא בדירה עצמה
בגירסה הראשונה ,הרפורמה המוצעת היתה מרחיקת לכת עד מאוד .היא איפשרה הפרטה גורפת של קרקעות
המדינה ,ללא מגבלת כמות )כיום המגבלה בחוק היא  200,000דונם( ,וללא שום קווים מנחים – למשל איזו קרקע
ניתן יהיה למכור ,וללא הגבלה על עיסקה בודדת .במתכונת הראשונה שהוצעה ניתן היה למכור שטחים לא
מתוכננים  -כלומר שטחים פתוחים ,בהיקף לא מוגבל ,ובאופן כזה שבעל הון בודד יכול היה לרכוש גם יחידת קרקע
של מאות דונמים .וכל זאת על פי החלטות שרירותיות של רשות מקרקעין הנשלטת באופן מוחלט ע"י הממשלה ללא
כל נציגות ציבורית.
הליך קידום הרפורמה היתה בעייתי מאוד :למרות שמדובר בשינויים מרחיקי לכת ,לא קדמה לרפורמה עבודה של
וועדה ציבורית ,כמקובל ברפורמה מסדר גודל כזה .יתרה מזו ,ההצעות שנכללו ברפורמה עומדות בסתירה
להמלצות של וועדות קודמות שעסקו בנושא ,בראשן וועדה גדיש .כך למשל ,הרפורמה מאפשרת מכירה של
קרקעות לתעסוקה ,בעוד שוועדת גדיש המליצה על תקופות חכירה ארוכות רק בקרקע למגורים.
החוק עבר בקריאה ראשונה במסגרת חוק ההסדרים השנוי במחלוקת ,וקידום החוק נעשה במהירות רבה ,תוך
הפעלת לחצים קואליציוניים חזקים .זהו אינו מהלך ראוי לקידום שינוי כה מרחיק לכת במדיניות המקרקעין של
ישראל!
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הרפורמה במקרקעי ישראל ) ..המשך(
הרפורמה כוללת מספר הסדרים בעלי השפעה מהותית על
השטחים הפתוחים ,לחיוב ולשלילה:
• הרכב מועצת רשות המקרקעין מעניק רוב מוחלט לנציגי
הממשלה ,אינו כולל נציגי ציבור ואקדמיה ,וכפוף להחלטות
הממשלה.
• הגדלת היקף הקרקע שניתן למכור מ 200,000-דונם ,ל-
 800,000דונם.
• אפשרות למכירת קרקעות המיועדות לתעסוקה ,תיירות
ומלונאות.
• מעבר למדיניות של הפרטה.
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פעילותנו מול יוזמת הרפורמה כללה לכן שני מישורים האחד :בלימת המגמות השליליות והשני :ניצול הזדמנות
לאימוץ ההמלצות בדבר מחוייבות הרשות לשטחים הפתוחים והקמת קרן לשמירת שטחים פתוחים שתמומן
מהכנסות המדינה מפיתוח הקרקע .בשני המישורים נחלנו הצלחות חשובות .בנושא תפקידי הרשות מהווה הנוסח
הנוכחי מהפך של ממש בהתייחסות ניהול המקרקעין לשטחים הפתוחים .באשר לצמצום הנזקים ,הוכנסו הגבלות
חשובות בחוק ,ואולם איום ההפרטה וגלישתה לשטחים הפתוחים עדיין קיים.
למרות הישגים אלו ,חשוב להדגיש כי הנוסח שאושר כולל עדיין כמה בעיות משמעותיות:
•הרכב מועצת רשות המקרקעין כולל אך ורק את נציגי הממשלה וקק"ל ונמצא בשליטה ממשלתית מוחלטת .נציג
ארגוני הסביבה הלא ממשלתיים ,שהיום הוא חבר מכוח החוק – מוצע כעת כמשקיף בלבד .אין במועצה ייצוג
למגזרי החברה השונים אין מומחים משום תחום ,ולא נציגים של ארגונים לא ממשלתיים נוספים.
•נוסח החוק קובע כי נציגי הממשלה ברשות יהיו כפופים למדיניות הממשלה והחלטותיה – כלומר מדובר במועצת
רשות שהיא זרוע מבצעת של הממשלה ,תוך הגבלה בעייתית של שיקול הדעת העצמאי והמקצועי של הנציגים!
•קיימת בחוק אפשרות למכור גם שטחים לתעסוקה ,ומוזכר גם כי ניתן למכור שטחים לתיירות ולמלונאות!
לתפיסתנו שטחי תיירות ומלונאות הם נכסים ציבוריים שאין להעמידם למכירה! אין כל הצדקה לאפשר מכירה של
כפרי נופש ,חופים או שטחי תיירות שהם גם שטחים פתוחים בחלקם – מכמני המורשת והטבע של המדינה!
•ניתן יהיה למכור קרקע ציבורית בהיקף של  800,000דונם ,פי  4ממה שמותר היום בחוק) .כיום המגבלה היא 200
אלף ,וההערכה היא שעד כה נמכרו בין  60ל 80-אלף דונם(
•הרחבת הרפורמה למגזר החקלאי.
ללא ספק נדרשת רפורמה במקרקעי ישראל .המצב הנוכחי אינו נסבל ואינו רצוי.
ואולם ,שינויים אלו ניתנים לביצוע כאשר הקרקע נותרת קרקע ציבורית.
עמדתנו היא כי לנוכח מאפייניה המיוחדים של ישראל – צפיפות ,מחסור חריף בקרקע ,מגוון ביולוגי עשיר במיוחד
– יש הצדקה לבעלות ציבורית רחבה על הקרקע .הקרקע היא מוצר ציבורי ועל המדינה לנהל אותה לטובת כלל
האזרחים וכלל הצרכים – של דורינו ושל הדורות הבאים .ללא ספק בוצעו שינויים חיוביים לעומת הנוסח הראשוני
ואף לעומת המצב הקיים ,אך אין בהם די.
כמו כן ראוי כי נושא כה בסיסי ,הנמצא בבסיס קיומה של החברה בישראל – יידון באורח ראוי ,תוך שקילת כל
השיקולים ,ולא בסד הזמנים הלחוץ ,והמונע משיקולים פוליטיים קואליציוניים כפי שנעשה ההליך הנוכחי .
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הרפורמה במקרקעי ישראל ) ..המשך(
הסדרים חיוביים ברפורמה:
• לראשונה מוגדרים תפקידי רשות המקרקעין ,ובכלל זה
מחויבות לשמירה על השטחים הפתוחים ולניהול הקרקע
כמוצר ציבורי.
• ניתן יהיה למכור רק קרקע שחלה עליה תכנית מפורטת
)מגבלה שלא היתה בעבר(
• קביעת הוראות לקידום תחרות והגבלה על היקף עיסקה
בודדת
• הקמת קרן שטחים פתוחים
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להלן ההישגים העיקריים שהוטמעו ברפורמה:
•יצירת מגבלות חוקיות לצמצום האפשרות להפרטה שרירותית של הקרקע בידי רשות מקרקעין
הנשלטת בלעדית ע"י הממשלה
•הגדרת תפקידי רשות המקרקעין כך שהעיקרון המנחה הוא ניהול משאבי הקרקע לטובת
הציבור והסביבה .כמו"כ הגדרה מפורטת של תפקידים סביבתיים ובכלל זה הקצאה ,רכישה
ופדיון קרקע לצורך שמירה על שטחים פתוחים  .זהו חידוש חשוב ביותר ,שאינו קיים בחקיקה
הנוכחית.
•הקמת קרן לשמירת שטחים פתוחים שמקורותיה יבואו מהכנסות המדינה מפיתוח הקרקע -
ראשונה בהיסטוריה פעולה אקטיבית לשמירה על שטחים פתוחים.
•הגבלת האפשרות למכירת קרקעות רק בשטחים בהם יש תכנית מפורטת לבנייה למגורים או
תעסוקה .בכך תימנע האפשרות למכור שטחים פתוחים שאינם מתוכננים.
•הגבלת גודל עיסקה בודדת ל 16-דונם ,בכדי למנוע רכישת של קרקעות רבות בידי מעטים.
כיום אין הגבלה כזו בחוק.
•הכנסת תנאים ליצירת תחרות ,בכדי למנוע צבירת קרקע בידי מעטים
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קרן השטחים הפתוחים
• קרן לשמירת השטחים הפתוחים ,בדגש על יעדי שימור המגוון
הביולוגי ,וכן פיתוח שטחים לפנאי ונופש .מקורות המימון של
הקרן יהיו לפחות אחוז מתקבולי המדינה מפיתוח מקרקעין.
• זהו הסדר חדש לחלוטין ,המבטא לראשונה מחויבות אקטיבית
של המדינה לשמירה על השטחים הפתוחים.

שטח המיועד לאזור נופש מטרופוליני באזור נס-ציונה
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החוק קובע כי תוקם קרן לשמירה על השטחים הפתוחים ,שמטרותיה הן:
"סיוע במימון השמירה ,הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים ,שמחוץ לשטחים
העירוניים הבנויים ,לרבות שטחים פתוחים שיש להם חשיבות לשמירה על המגוון הביולוגי
והמערכות האקולוגיות בישראל ,פארקים ואזורי נופש ופנאי ,וכן סיוע לגורמים הפועלים
להגשמת מטרות הקרן" )סעיף  ,3חוק מנהל מקרקעי ישראל ,תיקון מס'  ,7התשס"ט (2009
החוק קובע ,כי הקרן תפעל על פי תכנית רב שנתית וכי כספי הקרן יבואו מהפרשה מכלל
הכנסות הרשות באותה שנה ,וכן מתרומות ומקורות אחרים.
סדרי פעולת הקרן ייקבעו בהסכמת שר האוצר והשר להגנת הסביבה.
הקמת הקרן היא צעד חיובי וחשוב ,מאחר ולראשונה נקבעת מחויבת אקטיבית של המדינה
לשימור ולטיפוח השטחים הפתוחים ,נושא שנעדר עד כה מהחוק ,מהחלטות הממשלה והמנהל.
מנגנון הקרן פורץ את התפיסה המקובלת כי שטח פתוח צריך "לממן את עצמו" ,תפיסה
המובילה להסבה של שטחים פתוחים המיועדים לשימור ,למטרות פיתוח ,רק מתוך שיקולים
כלכליים צרים.
הקמת הקרן מאמצת את המלצת ארגוני הסביבה ובראשם מכון דש"א בנושא זה.
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השמירה על השטחים הפתוחים
מכון דש"א )דמותה של ארץ(
הכנת המצגת :איריס האן ,יואב שגיא ויוחנן דרום
עריכה גרפית :רן גולדבלט
תמונות :ד"ר אדיב גל ,אייל ברטוב ,אייל יפה ,אלון רוטשילד ,איתמר
בן-דוד ,בעז שחם ,דוד שוהמי ,ליאור כסלו ,מוטי סלע ,מוטי קפלן,
ליאורה דרום ,נועם לוין ,עמיר בלבן ,שי טחנאי וצוות יחידת הסקרים
של מכון דש"א.
אם הופרו זכויות יוצרים ע"י שימוש במסמכים ,תצלומים או כל חומר אחר ,ההפרה
נעשתה בתום לב .נודה מאוד לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה מיד.
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