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הבחנה מנהלית-תכנונית-סטטוטורית בין שטחים טבעיים ושטחים חקלאיים מעובדים

רקע ומטרות העבודה
חלק נכבד מהשטחים הפתוחים בישראל מוגדרים במסגרות שונות כשטחים חקלאיים – בין אם מכוח
הכרזה ,בין אם כייעוד קרקע בתכניות ,ובין אם כשימוש מותר בייעוד קרקע אחר .רק חלק משטחים אלו
מעובדים בפועל .ברמה הארצית ,כ 03% -מכלל השטחים הפתוחים 1הינם שטחים חקלאיים מעובדים.
בחבל הים תיכוני של ישראל 03% ,מהשטחים הפתוחים הינם שטחים חקלאיים בפועל ,ובאזורי המעבר
–  ,93%כך שבחבלים אלו החקלאות היא שימוש הקרקע העיקרי בשטחים הפתוחים.2
שאר השטחים הינם שטחים טבעיים שאינם מעובדים .מדובר בשטחים פתוחים טבעיים שחקלאות היא
שימוש מותר בהן ,אך הן אינן מעובדות בפועל (להלן "שטחים טבעיים").
על אף שקיים הבדל מהותי בין שטחים חקלאיים בפועל (בין במסגרת שטחי משבצת ובין במסגרת
קרקע זמנית) לבין שטחים טבעיים מבחינת אופי השטח ,ערכי הטבע ,הנוף והשירותים האקולוגיים שהם
מספקים ,מנגנוני ההקצאה המתאימים לכל סוג ,השימושים המותרים ושיטות הממשק – המערכת
הנורמטיבית בישראל אינה כוללת הבחנה ברורה ביניהם ,מבחינה תכנונית ,ומבחינה סטטוטורית.
התוצאה היא שעל רוב השטחים הפתוחים בישראל ,בין אם הם שטחים חקלאיים מעובדים ופעילים ,ובין
אם הם שטחים טבעיים או שטחים חקלאיים שננטשו והם בעלי פוטנציאל לשיקום אקולוגי – חלות אותן
הוראות החוק ,אותן הוראות תכנוניות ואותם הסדרים מנהליים להקצאה ולניהול הקרקע .כתוצאה מכך
מוקצים שטחים טבעיים ערכיים לשימוש חקלאי בהליך מינהלי ללא בחינת שיקולים אקולוגיים,
סביבתיים ותכנוניים המתייחסים לצורך החיוני לשמור עליהם כשטחים טבעיים ועל המגוון הביולוגי
והמערכות האקולוגיות המתקיימים בהם.
במחוז הדרום בעיה זו חמורה במיוחד ,שכן התכנית המחוזית (תמ"מ  )9119סימנה שטחים פתוחים
נרחבים ,בחלקם הגדול שטחים טבעיים – בייעוד חקלאי .ואכן ,בשנים האחרונות המליצה וועדת
הפרוגראמות של מש' החקלאות על הגדלת השטח החקלאי המעובד בפועל בלמעלה מ 133,333-דונם
בנגב ובערבה ,שטחים שהם בחלקם שטחים בעלי ערכיות סביבתית גבוהה.

מטרת העבודה:
גיבוש ובחינה של חלופות ליצירת הבחנה ברורה בין ההסדרים (משפטיים ,תכנוניים ומינהליים) הנוהגים
לגבי קרקע חקלאית מעובדת בפועל ,ובין שטחים טבעיים .זאת במטרה להביא לכך כי על שטחים
טבעיים יחולו כללים שונים בתכלית מאלו החלים כיום בכל הנוגע לאפשרות להפיכתן לקרקע מעובדת,
וזאת בנוסף להצעות לשינוי מנגנון ההקצאה הקיים כיום גם בקרקעות חקלאיות מעובדות ,במטרה
להבטיח חקלאות מקיימת.
מסמך זה כולל מיפוי של מנגנוני ההקצאה של קרקע חקלאית ,תיאור הבעיות העיקריות העולות מן
הסקירה ,והצעה של דרכים לפתרונן.
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שטחים פתוחים לצורך עבודה זו מוגדרים כשטחים שאינם מבונים
"דוח מצב הטבע" ,שותפות המאר"ג ,מרץ .2311
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מילון מונחים קצר
מאחר ומדובר בנושא מורכב יחסית ,עתיר וועדות ומנגנונים ,צורף להלן מילון מונחים קצר .כל מונח
יבואר בהרחבה בהמשך ,אך יוזכר בקצרה להלן במטרה להקל על הקריאה מראשית הדברים.
וועדת הפרוגראמות :ועדה מקצועית הפועלת בתוך משרד החקלאות העוסקת בנושאים הקשורים
בשינויים תכנוניים ,מבניים ופרוגרמתיים ביישובים ובמיזמים חקלאיים שונים ,וקובעת את המסגרת
הכללית של אמצעי הייצור (קרקע ומים) לצרכי תכנון חקלאי לטווח ארוך .הוועדה ממליצה לשר
החקלאות בעניינים שבסמכותו בנושאים של קביעת תקן הנחלות ותוספת נחלות.
וועדת קרקעות עליונה :וועדה שבסמכותה לאשר החכרות קרקע לתקופות שמעל  0שנים ועד 93
שנה .הרכב הוועדה 0 :נציגי משרד החקלאות 0 ,נציגי חקלאים ונציג המוסדות המיישבים (הסוכנות
היהודית1ההסתדרות הציונית) .בשנים האחרונות צורף נציג קק"ל כחבר ,ונציג רט"ג כמשקיף .על
החלטת הוועדה ניתן לערור לשר החקלאות.
וועדת השכרות מחוזית :וועדה הממונה על ידי מנהל רשות מקרקעי ישראל ,ודנה בהשכרות קרקע
לתקופות קצרות (עד  0שנים) .חברים בועדה 2 :נציגים של מינהל מקרקעי ישראל; שני נציגים של
משרד החקלאות; נציג מח' ההתיישבות של הסוכנות היהודית;  0נציגי ההתיישבות; נציג קק"ל.
קרקע עודפת :כהגדרתה בהחלטה  061של מועצת מקרקעי ישראל מיום  " :27.13.36קרקע
שבמקורה לא היתה ראויה לעיבוד חקלאי והמהווה את כל שטח המחנה או חלקו והינה מעבר למכפלת
שני דונם בתקן הנ חלות המאושר לאותו קיבוץ" .מובן שאין הכוונה ללמד על כך כי בישראל ,בין
הצפופות במדינות המערב ישנה קרקע בעודף .השימוש במונח זה נעשה מאחר וזהו המונח המקובל.
משבצת :מכפלה של מספר הנחלות החקלאיות ביישוב בגודל של נחלה שאושרה ע"י משרד
החקלאות .על אף שמדובר במונח שגור ,הוא אינו בעל סטאטוס משפטי עצמאי .המשבצת אינה זהה
לשטח המוניציפאלי של היישוב.
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 .1מיפוי ההסדרים המשפטיים והמנהליים הנוגעים להקצאת קרקע חקלאית ולניהולה
בחלק זה נסקור את המסגרת הנורמטיבית מכוחה נעשית הקצאת קרקעות חקלאיות .הסקירה כללת
את המרכיבים שיפורטו להלן ,ואליהם מתווסף המישור התכנוני ,אשר ייסקר בפרק הבא בנפרד.
.1א הקצאת קרקע חקלאית – מיפוי סוגי ההקצאה
.1ב החלטות מועצת מקרקעי ישראל
.1ג מנגנונים להקצאת קרקע על ידי מינהל מקרקעי ישראל
.1ג .1.הקצאה בדרך של נחלה
.1ג 2.הקצאה שלא בדרך של נחלה
.1ד חוזה החכירה
.1ה סמכויות שר החקלאות בהליך ההקצאה

.0א הקצאת קרקע חקלאית – מיפוי סוגי ההקצאה
הקצאת קרקע חקלאית נעשית במספר מסלולים אפשריים ,המתוארים בקצרה בתרשים הבא .החלוקה
הינה כללית בלבד ,באופן כזה שחלק מסוגי ההקצאה כוללים סוגי משנה .כך למשל הקצאה בדרך של
נחלות (דרך חוזה משבצת) כוללת הן חוזים עם קיבוצים והן עם מושבים ,חוזים הנבדלים זה מזה.
לצורך עבודה זו ,העוסקת בהקצאת שטחים טבעיים לחקלאות – רלוונטיות כמעט כל סוגי ההקצאות:
הן הקצאות שלא במסגרת נחלה והקצאות של "קרקע עודפת "3הנמסרות בחכירה זמנית ליישובים,
מעל לתקן הנחלות – שהן הקצאות שמעבר למשבצת ולכן הן במקרים רבים של שטחים טבעיים ,והן
הקצאות במסגרת של נחלות – במקרים של הגדלת מספר הנחלות ,הגדלת גודל הנחלה ,ואיוש הנחלות
הפנויות.
מסירת קרקע חקלאית
רק בחכירה ,רק עד  49שנים
הסדרה :החלטת מועצת
מקרקעי ישראל מס' .1

הקצאת קרקע שלא בדרך של
נחלה
הסדרה :החלטות 242 ,38 ,7
נוהל 21.01

הקצאת קרקע בדרך של נחלות
(משבצת)
הסדרה :החלטות 1,8

החכרה קבועה במסגרת
היישוב – בהתאם לתקן
הנחלות המאויישות

החכרה זמנית עד למועד
החכרת הקבע :קרקע
הנמסרת באופן זמני עד
שיאוכלס מספר היחידות
הקבוע בתקן

"קרקע עודפת" מעל לתקן
הנחלות  -הנמסרת ליישוב
עד שתידרש לצרכים
אחרים.

השכרה לטווח ארוך (24
או  49שנים)

השכרה לטווח קצר (1-3
שנים)
וועדה מחוזית להשכרות

" 3קרקע עודפת" ,כהגדרתה בהחלטה  061של מועצת מקרקעי ישראל מיום  " :27.13.36קרקע שבמקורה לא היתה ראויה
לעיבוד חקלאי והמהווה את כל שטח המחנה או חלקו והינה מעבר למכפלת שני דונם בתקן הנחלות המאושר לאותו קיבוץ".
מובן שאין הכוונה ללמד על כך כי בישראל ,בין הצפופות במדינות המערב ישנה קרקע בעודף.
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על אף שהתרשים לעיל מתאר חלוקה ברורה בין שני סוגים עיקריים של הקצאה ,שלכל אחת מהן
הסדרה שונה (החלטות מינהל שונות ,ונהלים שונים) ,הרי שבפועל ישנו טשטוש בין קרקעות שהוקצו
בדרכים השונות .כך למשל ,חלק ניכר מהקרקעות שנמסרות שלא בדרך של נחלה – מוקצות לקיבוצים,
שמחזיקים גם שטחים שהוקצו להם בדרך של נחלה .כך יוצא שאותם מחזיקים בקרקע מחזיקים
קרקעות שנמסרו להם בדרכים שונות .נאמר לנו כי מאז שנת  2339הפסיקו הקיבוצים לחתום על הסכמי
חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל ,בין היתר מפני שאחד התנאים לחתימת החוזה מצד ממ"י היה
הדרישה לסמן בנפרד את השטחים הזמניים .דרישת המינהל נבעה מפסיקה של בתי המשפט לעניין
פיצויים ,לפיה הפיצוי על קרקע זמנית הינו נמוך יותר .הקיבוצים ,מצידם ,העדיפו לוותר על חוזה החכירה
בכדי להימנע מסימון נפרד של השטחים הזמניים .4אי הבהירות הגדולה ביותר נוגעת כמובן ל"קרקע
עודפת" (ברקע צהוב בתרשים) הנמצאת במעמד ביניים בין שני סוגי ההקצאה .בפועל מדובר בהקצאה
זמנית ,שנעשית דרך המנגנון של ועדת ההשכרות ,5אך מעמדה בפועל ,כפי שיובהר בהמשך  -במובנים
רבים הוא כשל קרקע משבצת.
מנגנונים נוספים להגדלה בפועל של היקף הקרקע המוקצית לחקלאות הינם באמצעות הגדלת תקן
הנחלות ליישוב ,והגדלת התקן לכל נחלה .החלטות אלו שייכות לקבוצת ההקצאה בדרך של נחלה,
ומעורבות שר החקלאות בהן היא רבה מאוד.
להלן מספר נתונים לגבי חלוקת הקרקע החקלאית בישראל לפי סוג ההקצאה .יש לציין כי קיים קושי
להשיג מידע מפורט ובהיר בנושא הקצאת קרקעות חקלאיות ,ובעיקר בולט קושי כזה לאור המידע הרב
והזמין הקיים ברשת לגבי קרקעות עירוניות .למעשה ,אין מידע מפורט לגבי היקף הקרקע החקלאית
המוחכרת ,בחלוקה לפי סוגי החוזים .להלן מספר נתונים כללים:
מתוך כ 9-מליון דונם של קרקע חקלאית בשטחי מדינה בישראל (לא כולל קרקעות פרטיות) 2.6 ,מליון
דונם נמצאים בתחומי משבצות של יישובים חקלאיים מתוכננים (המתחלקים באופן שווה בין קיבוצים
ומושבים ,סה"כ  75אלף נחלות) ,ו 1.9-מליון דונם שאינם כלולים במשבצות ,מהם כמיליון מוחזקים ע"י
קיבוצים ומושבים כקרקעות זמניות.6

קרקעות במשבצת

10%
25%

קרקע זמנית
65%

אחר

על פי נתוני המינהל ,7מטפל האגף החקלאי ב 19-מליון דונם (מתוך כ 22-מליוני דונם שהם שטח
המדינה) .מתוך נתח זה ,כ 0-מליוני דונם מושכרים לזמן ארוך ליישובים חקלאיים .והשאר מתחלקים בין
החכרה קצרת טווח לגידולים עונתיים ,מרעה ,החכרה למערכת הבטחון ועוד.
ראו למשל חלוקת ההקצאות עפ"י הדו"ח השנתי של המינהל לשנת ( 2336הנתונים במליוני דונמים) :

 4ויתקון ,בע"פ .22.7.2312 ,לאי החתימה על חוזי חכירה ישנן סיבות נוספות ,כמו למשל החשיפה למישכון הקרקע.
 5בן ישראל ורמון ( ,)2311עמ' .56
 6ויתקון.2311 ,
 7דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת התקציב  ,2336זמין באתר המינהל .בדו"ח לשנת  2339הנתונים מעט
שונים וכוללים  0.6מליוני דונם בהשכרה לזמן קצר (ולא  2מליוני דונם לשנת .)2336
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התפלגות קרקע בטיפול האגף החקלאי2006 ,
השכרה לזמן ארוך

0.5

גידולים עונתיים לזמן
קצר
מרעה עד שנה

1

3
1
7

מערכת הבטחון
ייעור

1

שמורות טבע

.0ב החלטות מועצת מקרקעי ישראל
המסגרת הנורמטיבית המתווה את מדיניות המקרקעין בישראל נשענת על  0חוקים עיקריים:
חוק יסוד מקרקעי ישראל :אחד מהקצרים שבספרי החוקים ,הקובע את עקרון הבעלות
הלאומית על הקרקע ואת הכלל בדבר איסור העברתה במכר ,אלא בחכירה בלבד.
חוק מקרקעי ישראל התש"ך ,0691-המונה מספר סוגי עסקאות שכלל העברת הבעלות לא
חל עליהן.
חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך 0691-הקובע את הכללים לעבודת המינהל .בשנת
 2333נערך שינוי מהותי בחוק (שכלל שינוי עקיף בחוק מקרקעי ישראל) – חוק מינהל מקרקעי
ישראל (תיקון מס'  )7התשס"ט .2333-בשינוי זה ,בו קיבל המינהל מעמד של רשות ,הוגדרו
לראשונה מטרות הרשות וכללים להפעלת שיקול דעתה ,ובין היתר גם לעניין הקצאת קרקעות.
יוצא שהחקיקה המתווה את מדיניות המקרקעין הינה חלקית מאוד וחסרה ,בוודאי עד שנת  ,2333ועיקר
מדיניות המקרקעין מוסדר דרך מאות רבות של החלטות מינהליות .מצב זה ,על אף שהוא חוקי ,זכה
לשבט ביקורתו של ביהמ"ש העליון:

" ....החוק בעניין זה מהווה "חקיקה עצלנית" .המסגרת הנורמטיבית שנקבעה בו היא דלה
וחסרה .פרט לעיקרון בדבר איסור על העברת הבעלות במקרקעין המוגדרים בחוק "מקרקעי
ישראל" והחריגים לאיסור זה ,אין החקיקה קובעת דבר לגבי הדרך שיש לנהוג במקרקעין .החוק
אינו מתייחס לא ליעדים שצריכים להיות למינהל ,לא לסדרי עדיפויות ,ולא לכללים ועקרונות
שצריכים להנחות את המינהל בניהול מקרקעי ישראל .ברי ,איפוא ,שהמחוקק לא פרט את
המדיניות הקרקעית בה על המינהל לנקוט .בצד "העדר רועם" זה של עקרונות והנחיות כלליות,
ראשוניים ,בולט הנוסח הרחב המעניק את הסמכות לקבוע את אלה למועצת מקרקעי
ישראל"8....

התוצאה היא שהחלק העיקרי של המדיניות הקרקעית של ישראל מוסדר על ידי החלטות מועצת
מקרקעי ישראל .מאז הקמתה ,המועצה קיבלה למעלה מ 1,333-החלטות ,ובכלל זה החלטות הנוגעות
להקצאת קרקע חקלאית כמפורט להלן.

 8בג"צ  299133עמותת שיח חדש  -למען השיח הדמוקרטי נ' שר התשתיות הלאומיות ,פ,ד נו (( 25 )6המכונה "בג"צ
הקרקעות").
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החלטה מס'  ,0מיום ( 17.5.1365ההחלטה אושרה ע"י הממשלה ביום  ,20.5.1365החלטת ממשלה מס'
 ) 963עוסקת במדיניות הקרקע בישראל בעניין החזקת ומסירת קרקעות מדינה ,כמשמעותן בחוק יסוד
מקרקעי ישראל תש"ך .1363-חלקה הראשון של ההחלטה עוסק במדיניות המסירה של קרקע
חקלאית .9להלן עיקרי ההחלטה הנוגעים לעבודה זו:
o
o
o
o

o
o
o

קרקע חקלאית תימסר בדרך של חכירה בלבד ,לתקופה שלא תעלה על  93שנים ,עם אפשרות
להארכת לתקופה נוספת לאותן המטרות ,כאשר החוכר משתמש בקרקע למטרות החכירה.
מטרות המסירה :ייצור מוצרים חקלאיים ,הקמת מבנים ומתקנים הדרושים למגורי המתיישבים
ולצרכיהם העיקריים ,וכן לצרכי ייצור חקלאי.
עליונות הייעוד והשימוש החקלאי :ייעוד ושימוש של קרקע חקלאית לא ישונה על ידי הרשויות
המוסמכות לכל יעוד או שימוש אחר ,אלא במקרים יוצאים מן הכלל.
הכלל הוא כי קרקע חקלאית תוחכר במסגרת של נחלות ,שגודלן ייקבע על ידי המרכז לתכנון
במשרד החקלאות .עם זאת ,מועצת מקרקעי ישראל רשאית לקבוע כי קרקע חקלאית תוחכר
שלא במסגרת נחלה ,בהתאם לכללים שייקבעו על ידה .חוכר ובני משפחתו הסמוכים לשולחנו
לא יוכלו להחזיק יותר מנחלה אחת ,וכן חל איסור על פיצול הנחלה.
חוכר חייב להתגורר בנחלה ,לנצלה ולעבדה ברציפות ובקביעות למטרות שלשמן הוחכרה.
הפרת חובות אלו תביא לפקיעת זכות החוכר.
איסור להחכיר החכרת משנה ,אלא במקרים מסוימים ,לאותה המטרה ובהסכמת המינהל.
בהסכמי חכירה של קרקע חקלאית ייקבע כי עם שינוי יעודה של קרקע חקלאית ליעוד אחר,
יבוא הסכם החכירה לידי גמר והקרקע תוחזר למינהל מקרקעי ישראל ,תוך פיצוי המחזיק עבור
השקעותיו ועבור הפקעת זכותו.

בהחלטה העוסקת במדיניות מסירת קרקע עירונית נקבע תנאי הקובע כי קרקע עירונית
תימסר רק לאחר שהושלם תכנונה ורק לשימוש ליעוד שנקבע לה בתכנון .תנאי מקביל אינו
קיים במנגנון ההקצאה של הקרקע החקלאית.
החלטה מס'  8מיום  5.7.1366מגדירה את החוכרים להם תוחכר קרקע חקלאית בדרך של נחלה .ואלה
עיקרי ההחלטה:
הסמכות להמליץ על החכרת קרקע חקלאית בדרך של נחלות היא של שר החקלאות ,או מי שיוסמך על
ידו לצורך כך.
המטרות והחוכרים להם תוחכר קרקע חקלאית בדרך של נחלה הם :יישובים חקלאיים קיימים שטרם
נחתמו עימם חוזים לטווח ארוך ,הקמת יישובים חקלאיים חדשים ,השלמת שטח קרקע שתוכנן ליישוב
ואושר ע"י משרד החקלאות ,השלמת נחלה בודדת של מתיישב הגר באזור בו נמצאת הקרקע שלא
במסגרת יישוב ועיקר פרנסתו היא חקלאות ,החלפת קרקע שנפסלה לעיבוד חקלאי.
ההחלטה מאפשרת לדון גם בבקשות שלא נכללו ברשימה שלעיל ,ושהתקבלה לגביהם המלצת שר
החקלאות או מי מטעמו.
החלטה מס'  01מיום  ,8.00.99בה נקבע מיהם החוכרים להם תוחכר קרקע חקלאית באמצעות
הנהלת הסוכנות היהודית לא"י:

 9קרקע חקלאית מוגדרת בהחלטה כך" :מקרקעי ישראל שאינם קרקע עירונית" .ההחלטה אינה מגדירה מהי קרקע עירונית.
קרקע עירונית מוגדרת בחוק מקרקעי ישראל ,התש"ך .1363-חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס'  ) 7התשס"ט –  ,2333ערך
שינוי עקיף בחוק זה ,בין היתר בהגדרת קרקע עירונית ,נוסח השינוי הוא כדלקמן" :קרקע עירונית" – קרקע שייעודה לפי
תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה– ,91365הוא למגורים או לתעסוקה;" יצויין כי
ההגדרה הקודמת היתה כללית בהרבה" :מקרקעין הנמצאים בתחומי שטח תכנון עיר ,להוציא שטח גלילי.".
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ל גבי ישובים חקלאיים אשר טרם חתמו על חוזה הלוואה להתישבות עם הסוכנות והנמצאים בטיפולה -
קרקע חקלאית תוחכר לפי המלצת שר החקלאות ,לסוכנות ,ל 0-שנים מפעם לפעם או לתקופה קצרה
יותר – על מנת שתינתן ברישיון לאגודות חקלאיות או למתיישבים כברי רשות.
לגבי האחזויות ,יישובים חדשים ובתי-ספר חקלאיים ,שטרם התארגנו כאגודות או כגופים
משפטיים ,תוחכר הקרקע ישירות לסוכנות עד לרישומם כגוף משפטי.
החלטה  68מיום  9.1.1375עוסקת בהשלמת נחלה בודדת קיימת של מתיישב שלא במסגרת יישוב
מאורגן ,וקובעת כי גודל השטח המוחכר ייקבע על יסוד המלצת המרכז לתכנון ולפיתוח חקלאי
והתיישבותי ,בהתאם לגודל הנחלה המקובלת באזור.
החלטה מס'  6מיום  5.7.1366מגדירה מהי נחלה כך:

" חלקת אדמה חקלאית בגודל שנקבע ע"י שר החקלאות בהתייעצות עם מינהל התכנון  ,הנמצאת
בבעלות המדינה ,קרן קימת לישראל או רשות הפתוח והוחכרה  -לתקופה ארוכה  -למתיישב לצורך
פרנסתו מהמשק החקלאי שפותח או שיפותח בחלקה זו".

גם החלטה זו מקנה את הסמכות לשר החקלאות .יש לציין כי מינהל התכנון המוזכר בהחלטה אינו
מינהל התכנון במשרד הפנים ,אלא מינהל התכנון במשרד החקלאות ,שהיה מועצה ציבורית משותפת
לסוכנות היהודית ולממשלת ישראל שמונתה עפ"י החלטת ממשלה ,היא איננה מעוגנת בחקיקה כלשהי
וכבר אינה פועלת מזה שנים .הרשות לתכנון היא חלק ממשרד החקלאות ואינה מהווה תחליף למנגנון
הציבורי של מינהל התכנון .10התוצאה היא כי מנגנון הקצאת הנחלות אינו כולל בחינה ציבורית כלשהי,
בניגוד להחלטת מועצת מקרקעי ישראל ,וכפי שמתבקש מכובד הנושא .למעשה ,כל תהליך
ההתייעצות ,שאמור היה לכלול רכיב ציבורי – נותר בידי משרד החקלאות בלבד (ראו פירוט בחלק
סמכויות שר החקלאות).
החלטה מס'  88מיום  06.1.91עוסקת במסירת קרקע חקלאית שלא בדרך של נחלה .ההחלטה
מאפשרת מסירת קרקע בדרך זו לשתי תקופות זמן:
חכירה לזמן קצר :עד  0שנים ,ובמקרים מיוחדים תובטח זכות החוכר לחדש את החוזה לתקופות נוספות.
חכירה לזמן ארוך :עד  93שנים.
קרקע כנ"ל תוחכר לשימוש התואם את התכנון החקלאי הכולל ,לפי המלצת שר החקלאות .לא תוחכר
קרקע שלא בדרך של נחלה לגידולים אשר תקופת גידולם עולה על תקופת ההחכרה.
ההחלטה קובעת את סדרי העדיפויות בהקצאת הקרקע:
 .1יישובים שמכסת הקרקע שלהם טרם הושלמה ,או חוכר שפינה קרקע חקלאית לפי דרישת
המינהל לפני תום תקופת החכירה ,או חקלאי שהקרקע שלו הופקעה.
 .2חקלאים שעיקר פרנסתם מחקלאות ,המעבדים את הקרקע בעבודה עצמית ,והם מחזיקים שטח
קרקע קטן מגודל נחלה מתוכננת באזור.
 .0פועלים חקלאיים קבועים ,כתוספת לצורך קיומם ,מה שהיה מכונה "משקי עזר"..
 .9חקלאים שעיבדו קרקע בחכירה זמנית לפחות  0שנים ,תוך עדיפות לאלו שעיבדו את הקרקע
בעצמם.
מחוץ לסולם העדיפויות יוקצו קרקעות:
 .1לחוות ניסיון חקלאיות של משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות או המוסדות המיישבים ,ולבתי ספר
חקלאיים לפי המלצת שר החקלאות בכל מקרה ומקרה.
 .2פיתוח מוצרי חקלאות חדשים ליצוא ,לפי המלצה של שר החקלאות בכל מקרה ומקרה.
בקשות לחכירת קרקע חקלאית שלא בדרך של נחלה יוגשו למינהל בצירוף המלצת שר החקלאות.
כאשר ישנם מספר מבקשים לגבי אותה הקרקע – תעבור הבקשה לועדה מיוחדת למטרה זו.
בקשות לחכירה לזמן קצר תועברנה לועדה המחוזית להחכרת קרקע חקלאית (ראו הרכבה להלן).
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במקרה של חילוקי דעות בועדה הנ"ל בין  0נציגי הממשלה ,תועבר הבקשה לדיון בפני מנהל המינהל
או נציגו ומנהל המרכז המשותף לתכנון .במידה ואלו לא יגיעו לידי הסכמה -תוכרע הבקשה ע"י שר
החקלאות.
מבקש הרוצה לערער ע ל החלטת הועדה המחוזית יגיש את ערעורו בפני מנהל המינהל ומנהל המרכז
לתכנון או נציגיהם שלא לקחו חלק בועדה המחוזית.
הרכב וועדת ההחכרות המחוזית עודכן בהחלטה מס'  212מיום  ,26.6.81והוא כולל את :נציג
מינהל מקרקעי ישראל (יו"ר); המרכז לתכנון ופיתוח חקלאי והתיישבותי; המשרד האזורי של מש'
החקלאות; מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית; המרכז החקלאי; ונציג משותף ל"חקלאות
הפרטית"  -התאחדות האיכרים ,לאיחוד החקלאי ולמשקי חירות בית"ר; נציג רשות שמורות הטבע.
החלטה  0019מיום  3.0.2336מרחיבה את חופש הפעולה של המחזיקים בחוזה חכירה למטעים,
וקובעת כי החוכר יוכל לעשות שימוש בקרקע למטרות עיבוד חקלאי ,הכוללות גידולי שלחין ,בעל,
מבנים חקלאיים ועוד – גם אם החוזה המקורי הוא למטעים בלבד.
החלטה מס'  0066מיום  12.0.2333בנושא שמירה על השטחים הפתוחים :החלטה זו קובעת כי
בהחלטותיו לגבי הקצאה וניהול של מקרקעין ,ייתן המינהל ביטוי לשמירה על השטחים הפתוחים.
בהחלטה נכתב בין היתר כי ניהול המקרקעין יתבסס על "מצאי ערכי טבע ,נוף ומורשת תרבות
המאפיינים את הארץ" .ראוי היה כי התנהלות רשות המקרקעין והחלטות המועצה יהיו ברוח החלטה זו.

.0ג

מנגנונים להקצאת קרקע על ידי מינהל מקרקעי ישראל

כפי שצויין לעיל ,הקצאת הקרקע נעשית בשני מסלולים שונים ,שיפורטו להלן:
 oהקצאה בדרך של נחלה
 oהקצאה שלא בדרך של נחלה.
הקצאה בדרך של נחלות היא במהותה הקצאה לזמן ארוך .עם זאת ,ישנם אף קיבוצים המעבדים אלפי
דונמים בחכירה לזמן קצר דרך ועדת השכרות ,המתחדשים באופן כמעט אוטומטי .11התוצאה היא
שמבחינת משך החכירה לא ניתן להבחין באופן חד וברור בין שני המסלולים.
כפי שתואר בתרשים שלעיל ,ונראה להלן בפירוט ,המסלולים בשתי דרכי ההקצאה מעט שונים .כך
למשל ,הדומיננטיות של משרד החקלאות היא רבה יותר במסלול ההקצאה בדרך של נחלה וחכירה
ארוכת טווח כחוזה מטעים (ו.פרוגרמות ,ו.קרקעות) בהשוואה למסלול השני (ו .השכרה מחוזיות) .גם
החלטות המינהל הרלוונטיות שונות בין המסלולים השונים .עם זאת ,קיים טשטוש בין סוגי השטחים,
טשטוש שאף מקנה יתרונות מסוימים לחקלאים המחזיקים בקרקע.

.0ג0.

הקצאת קרקע בדרך של נחלה

החלטה מס'  1קובעת כי הקצאת קרקע בדרך של נחלה היא הכלל ,והיא דרך המלך להקצאת קרקע
חקלאית .ואכן ,הנתונים מראים כי עיקר הקרקע החקלאית בישראל מוחכרת בדרך זו.
הקצאת קרקע ליישוב חקלאי מתוכנן 12נעשית במסגרת של "משבצת" – שאיננה בעלת סטטוס משפטי
עצמאי ,13והיא מכפלה של מספר הנחלות החקלאיות בגודל של נחלה שאושרה ע"י משרד החקלאות.
משטר הנחלות נקבע במדיניות משרד החקלאות בשנים הראשונות לקום המדינה .החוק אינו מאפשר
 11בן ישראל ורמון (.)2311
" 12יישוב חקלאי מתוכנן" הוא יישוב שבו הוקצו לאגודה השיתופית החקלאית ולחבריה מכסות קרקע במסגרת של "משבצת"
ו"נחלה".
 13ויתקון.2333 ,
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סחר בנחלות ,ואוסר על העברת על זכות בקרקע ,אלא במצבים בהם מדובר בשותפים שווים מאותו
יישוב ,או חריגים אחרים .14למרות זאת ,מתנהל בפועל סחר פעיל בזכויות חכירה.15
חכירת
o
o
o

הקרקע מסווגת לשלוש קבוצות ,מבחינת סטטוס החכירה:16
חכירה במסגרת המשבצת ,בהתאם לתקן היחידות המאוכלסות או במסגרת תקן היישוב.
החכרה זמנית עד למועד החכרת הקבע :קרקע הנמסרת ליישוב באופן זמני עד שיאוכלס מספר
הנחלות בהתאם לתקן.
קרקע בחכירה זמנית ("זמני זמני") הנמסרת ליישוב עד שתידרש לצרכים לאומיים אחרים כגון
תשת יות ,אזורי תעשייה ,יישובים חדשים וכיו"ב .המדובר ב"קרקע עודפת" מעל המגיע ליישוב על
פי מכפלת שטח הנחלה במספר הנחלות המאושר .דמי החכירה בקרקעות אלו גבוהים מדמי
חכירה לנחלה ,ומחושבים עפ"י בסיס של דמי חכירה לדונם ,לעומת דמי החכירה לנחלה שהינם
אחידים ללא קשר לגודלה ,למיקומה ולאפשרויות השימוש החקלאי בה.

המשבצת היא אם כך מכסת הקרקע שניתנה לאגודה השיתופית המאגדת את כל בעלי הזכויות
בנחלות .שטח המשבצת אינו זהה לשטח המוניציפלי של היישוב .זה האחרון כולל גם שטחי ציבור
לסוגיהם ,שטחי הרחבות של מי שאינם חברי אגודה ,יערות ,ושטחי בור וטרשים .השטח המוניציפאלי
של היישוב מוסדר לרוב בגבולות תכנית המתאר של היישוב .לעיתים השטחים החקלאיים של היישוב
אינם נכללים בתכנית המתאר ,וישנן לא מעט אגודות שיתופיות המחזיקות קרקע חקלאית בשטחים
מרוחקים.17
נחלות פנויות
לא אחת הקצה המינהל קרקעות בהיקף שמעבר למספר הנחלות המאויישות בפועל ,וזאת על בסיס
תכנון עתידי לקליטת מתיישבים .בפועל ,נוצר מצב בו נותרו נחלות פנויות (לא מאויישות) .על פי הידוע
קיימים לפחות  15קיבוצים המצויים בתת איכלוס (כלומר שמספר המשפחות בקיבוץ עומד על פחות מ-
 53%מתקן הנחלות) .על פי הערכות רשות מקרקעי ישראל ,קיימות במושבים לפחות  9,333נחלות לא
מאויישות ,אם כי קיימות הערכות נמוכות יותר.18
במושבים ,נהגו האגודות למכור את הזכויות בנחלות הפנויות ,כאילו נחלות אלו הן רכוש האגודה.
המינהל התערב בשלב זה וסיכל את פעולת המכירה ,בטענה כי נחלות אלו הן רכושו ,ודרש למסרן
בדרך של מכרז .ביום  3.2.35התקבלה החלטה מס'  1036במועצת המינהל כי איוש נחלות ייעשה בדרך
של מכרז .19בשנים האחרונות עלה נושא זה לדיון מחודש במועצת מקרקעי ישראל.
הגדלת תקן הנחלות והגדלת גודל הנחלה
שני סוגי החלטה נוספים שהינם בעלי השפעה מהותית על היקף הקרקע המוקצית לחקלאות נוגעים
להגדלת תקן הנחלות ביישוב (לצורך קליטת מתיישבים חדשים למשל) ,וכן הגדלת השטח המיועד לכל
נחלה (הגדלה מ 93-דונם ל 63-או ל 63-דונם) .כל אחת מהחלטות אלו מביאה להגדלת שטח המשבצת.
החלטות אלו מתקבלות ע"י שר החקלאות ,לאחר המלצת וועדת הפרוגראמות .למיטב הידוע לנו ,השר
לא אישר החלטה שלא הומלצה על ידי וועדת הפרוגראמות.

 14חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע ומים) התשכ"ז.1367-
 15ויתקון.2311 ,
 16ויתקון ,2333 ,עמ' .313-311
 17ויתקון.2311 ,
 18ויתקון.2312 ,
 19ויתקון  ,2333עמ'  .315כפי שמציין ויתקון בספרו ,גם בעת כתיבת שורות אלו ,יולי  ,2312נוסח החלטה מס'  1036אינו זמין
באתר המינהל ,בשונה ממרבית ההחלטות.
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יש להדגיש כי בשנים האחרונות אין מדובר בתופעה זניחה .אם מדיניות העבר היתה כי כמות הנחלות
וגודלן הינה קבועה יחסית ,הרי שהחל משנת  2339חל שינוי גורף במדיניות ,והמגמה המוצהרת של
המשרד ,המוגדרת על ידו לא אחת כאחד מהישגיו  -היא של הגדלה מסיבית של תקן הנחלות ו1או היקף
הנחלות .המשמעות המעשית היא תוספת של עשרות אלפי דונמים של קרקע חקלאית לעיבוד ,שטחים
שהינם כיום שטחים טבעיים שאינם מעובדים .כך למשל ,במסגרת התכנית להגדלת המשבצת ברמת
הגולן ,נדרשים  02,333דונם ,בערבה מדובר בכ 10,233-דונם ,ובנגב ובערבה יחד –  39,333דונם .כל
זאת ,בנוסף למנגנון ההקצאה הזמנית הרגיל.20

.0ג 3.הקצאת קרקע שלא בדרך של נחלה (הקצאה זמנית)
כאמור ,הקצאת קרקע שלא בדרך של נחלה הינה החריג (ראו החלטה מס'  .)1החכרה זמנית היתה
נהוגה כבר בשנות השלושים של המאה העשרים ,והשימוש בה הושפע מהצורך לנהל מיליוני דונמים עם
הקמת המדינה ,על רקע מתחים עזים בין הגופים שעסקו בכך באותה העת.21
השכרת קרקע שלא בדרך של נחלה נעשית עפ"י החלטה ( 06החליפה את החלטה מס'  ,)7והיא כוללת
שני מסלולים ,הנבדלים זה מזה במסלול ההקצאה:
 oהשכרה לזמן קצר :עד  0שנים .במקרים מיוחדים יחכיר המינהל קרקע לזמן קצר ,תוך הבטחת
זכות לחדש את החוזה לתקופות נוספות.
 oהשכרה לזמן ארוך :עד  93שנים.
השכרת קרקע לזמן קצר
קרקע חקלאית מושכרת לזמן קצר לאגודות חקלאיות ולחקלאים פרטיים ,22בדרך כלל למטרות גידולי
שדה –בעל ,או לגידולי שלחין עונתיים לתקופה של עד  0שנים ,או למטרות מרעה לתקופה של שנה.
ההשכרה נעשית על פי נוהל  21.31שפרסם האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל ב.3.2.2333
הנוהל קובע מספר תנאים להשכרת הקרקע לעיבוד חקלאי לזמן קצר ,ובהם:
 oתקופת הגידול אינה עולה על תקופת ההשכרה.
 oהשטח המבוקש הינו בבעלות המינהל וניתן להחכירו לזמן קצר.
 oהשטח אינו מושכר באופן רצוף וקבוע לאותו חוכר ,למעט מקרים מיוחדים לפי החלטת ועדת
ההחכרות ובהתקיים התנאים הבאים :דו"ח הפיקוח מאשר כי החוכר עומד בתנאי ההשכרה,
העיבוד נעשה ע"י החוכר עצמו ,מדובר בחלקות בבעלות משותפת (מושע) עם המינהל.
הנוהל מאפשר השכרת קרקע שהייעוד בה איננו חקלאי לפי תב"ע מאושרת ,כאשר הקרקע אינה
דרושה לייעוד זה ,וקיימת אפשרות להשכירה לעיבוד חקלאי זמני עד שתידרש לייעודה המאושר,
בהתקיים מספר תנאים:
 oהתכנית איננה אוסרת במפורש שימוש חקלאי.
 oהשימוש לא יכלול עבודה שביצועה מצריך היתר לפי חוק התכנון והבניה.
 oהשימוש אינו מהווה מטרד לסביבה.
 oהשימוש הינו מוגבל באופן כזה שניתן לסיימו תוך  03יום מההודעה על הפסקת השכירות.
 oתינתן הרשאה לשנה אחת בלבד ,באישור מנהל המחוז ,תוך ציון בפרוטוקול הועדה כי השטח
איננו חקלאי.
 20בן דוד ( )2337וכן מסמך עמדה שהוגש ע"י החברה להגנת הטבע לחברי הועדה לבחינת מדיניות קרקע חקלאית במקרקעי
ישראל.23.0.2311 ,
 21להרחבה בנושא המבט ההיסטורי של שיטת ההחכרה הזמנית של קרקע חקלאית ראו ב"השכרת קרקע לחקלאות לטווח
קצר והשפעותיה האקולוגיות :מקרה חולות הנגב המערבי .ד"ר ארנון בן ישראל ,אורי רמון ודותן רותם ,מכון דש"א ורשות
הטבע והגנים ,יולי .2311
 22דין וחשבון על פעילות מינהל מקרקעי ישראל לשנת .2339
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הנוהל מפרט מספר תנאים להשכרת קרקע לצרכי מרעה ,ובהם :השטח אינו ראוי לעיבוד ,השטח נמצא
מתאים למרעה עפ"י המלצת משרד החקלאות ,ישנה התאמה בין כמות הנשיאה של המזון בשטח לסוג
העדר וגודלו עפ"י חוות דעת משרד החקלאות או רשות מרעה ,דו"ח פיקוח של המינהל .בנוסף ,על
שול חן הכנסת הונחה הצעת חוק לחוק מרעה חדש ,שהסדריו (שטרם אושרו כאמור) חורגים מתחומי
עבודה זו.
מהנוהל עולים העקרונות הבאים:
 oהכלל הוא כי ניתן להחכיר לזמן קצר רק קרקע בייעוד חקלאי ,אך הנוהל מאפשר חריגה מכלל
זה בכפוף למספר תנאים.
 oהכלל הוא כי החכירה היא לטווח קצר ,ולא תוחכר ברצף לאותו חוכר .גם לכלל זה מפרט הנוהל
מספר תנאים להחרגה.
מסלול ההקצאה של קרקע לזמן קצר
להלן השלבים העיקריים במסלול ההקצאה לזמן קצר:
 .1פרסום :האגף החקלאי מפרסם הודעה בעיתונות הארצית בדבר החכרת קרקע חקלאית לזמן
ק צר ,כדי ליידע את המעוניינים להגיש בקשה .בהודעה נכתב כי על שוכרים קיימים שאינם
מעוניינים לחדש את החוזה  -להודיע על כך למינהל .החל משנת  ,2313מי שחוזה השכירות
עימו מסתיים באותה השנה ,מחוייב בהגשת בקשה חדשה .מי שלא יגיש בקשה כאמור או שלא
יודיע כי אינו מעוניין בהמשך השכירות – ייחשב כמי שויתר על השכרת הקרקע.23
 .2בחינה פנימית במינהל :בקשות חדשות נבחנות במטה המינהל ומועברות לבדיקה מקצועית
ביחידות המחוז .הממונה על המחוז מחליט עפ"י הבדיקה המקצועית האם ניתן להחכיר את
השטח.
 .0דיון בוועדת החכרות מחוזית :בפני הוועדה מונחת המלצת משרד החקלאות לגבי הבקשה
(ראו פירוט בפרק הבא ,סמכויות שר החקלאות בהליכי הקצאת הקרקע) .הדיונים יתקיימו
בחודשים יוני-יולי ,ותקופת ההשכרה היא לרוב מה 1-לספטמבר ועד ל 01-לאוגוסט.
 .9חתימה על חוזה חכירה וגביית תשלום עבור השימוש בקרקע.
ערר על החלטת וועדת ההשכרות
על החלטת ועדת ההשכרות ישנה זכות ערר:
הערר מתקיים בדרך של דיון חוזר בוועדת ההחכרות המחוזית .לדיון יוזמן גם מי שאושרה לו ההשכרה.
אם נותרה ההחלטה בעינה ,יכול העורר להביא את הנושא בפני ועדת הערר באמצעות מנהל האגף
החקלאי .וועדת הערר מורכבת מנציגי הנהלות ממ"י ומשרד החקלאות (וועדת השניים) והחלטתה הינה
סופית.
הרכב וועדת ההשכרות
על פי נוהל  ,21.31מנהל המינהל ממנה את וועדת ההחכרות המחוזית ,שחברים בה 2 :נציגים של מינהל
מקרקעי ישראל; שני נציגים של משרד החקלאות; נציג מח' ההתיישבות של הסוכנות היהודית;  0נציגי
ההתיישבות; נציג קק"ל.
החלטה מס'  292קובעת כי נציג רשות הטבע והגנים הינו חבר בוועדה ,אך הדבר אינו מקבל ביטוי
בנוהל ,על אף שהוא מאוחר בשני עשורים להחלטת מועצת ממ"י.

 23ראו נוסח הפרסום בעיתונות באתר ממ"י בכתובת http://www.mmi.gov.il/static/HaklaiKazar.pdf
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מקרים מיוחדים:
הנוהל מאפשר מסלול למקרים בהם נדרשת פעולה מהירה לצורך תפיסת חזקה לשמירה על קרקעות.
אז רשאי מנהל המחוז להחליט בעצמו על השכרת השטח לנאמן מטעם המינהל לתקופה של אותה
עונה חקלאית – בכפוף לאישור ועדת השכרות מחוזית.
מנהל המחוז רשאי לאשר השכרה לעונה אחת בלבד כאשר מתגלה שטח המוחזק זמן רב ללא חוזה,
המחזיק מוכן לחתום על חוזה ולמינהל עניין לעשות זאת ולא לנקוט בצעדי סילוק – בכפוף לאישור
ועדת השכרות מחוזית.
מעמדן של החלטות וועדת ההשכרות
מעמדן של החלטות וועדת ההשכרות (הוועדה המחוזית) נדון בבג"צ  253176אביוב נ' שר החקלאות
פ"מ לב( .792 )0דובר שם בבקשה שהגיש העותר להחכרת קרקע בשטח של  233דונם באשקלון,
בחכירה לתקופה קצרה של  0שנים .הבקשה הובאה בפני הועדה המחוזית להשכרת קרקע חקלאית ,וזו
הודיעה לעותר כי החליטה למסור לו את השטח בחכירה זמנית .על החלטה זו הוגשו ערעורים,
שכתוצאה מהם ביטלה וועדת הערעורים את ההחלטה להחכיר את השטח לעותר ,בטענה כי יש לבצע
לגביו בחינות נוספות ,בין היתר בהתייחס למחסור במים ,ולפיכך השטח יישאר לעת עתה בידי המינהל.
על החלטת הביטול כאמור הוגשה העתירה ,שבסופה החליט ביהמ"ש לחייב את המינהל להקצות
לעותר את הקרקע .ביהמ"ש קבע כי לא היו טעמים לבטל את החלטתה של הועדה המחוזית ,וכי
החלטת וועדת הערעורים לבטל את ההחלטה הקודמת מטעמי מחסור במים אינה יכולה לעמוד לאחר
שכבר התקבלה החלטת הועדה המחוזית והעותר כבר הסתמך על כך וביצע רכישות של תשומות
כזרעים ,דשנים וכיו"ב.
מכאן ניתן להסיק שני עניינים לגבי מעמד החלטת הועדה המחוזית:
החלטת הועדה המחוזית לעניין החכרת קרקע חקלאית ניתנה על יסוד הכללים שקיבלה מועצת ממ"י,
ושנעשו על פי דין .החלטות אלו יש בהן כדי לעורר ציפיות בלב האזרח ,ציפיות שעל המינהל לממשן
בהתאם לכללים .החלטותיה הן במעמד של הבטחה שלטונית ,ולפיכך נדרשים טעמים מיוחדים כדי
לסטות מהן .בלשון פסק הדין:

" ...סבורני שצודק מר שלוש באמרו שההחלטה של הוועדה המחוזית והמכתב שבא בעקבותיה
הקנו לו זכות לקבלת החכירה על השטח .ההחלטה ניתנה על יסוד הכללים ואלה נעשו על-פי
דין .הכללים אינם רק בבחינת הנחיות פנימיות שהמינהל קבע לעצמו ,אלא הם נועדו גם להסדיר
את הנוהל של פניית האזרח אל המינהל ושל הדיון בפנייתו ,ובתור שכאלה יש בהם כדי לעורר
בלב האזרח צפיות שעל המינהל לממשן בהתאם לכללים ....אם דברים אלה נכונים לגבי
הוראות פנימיות גרידא ,קל וחומר יפה כוחם בהוראות שנועדו גם להדריך את האזרח ביחסיו עם
הרשות ,כמו במקרה דנן".
החובה להראות טעם ענייני סביר המצדיק את ביטול החלטת הועדה המחוזית מוטלת על הרשות
המינהלית המבקשת להתעלם מהחלטה שהתקבלה לטובת העותר .במקרה בו דובר – העדר הקצבת
מים אינה טעם מספיק לממ"י בכדי להשתחרר מההבטחה שניתנה לעותר ,גם אם לא הוכח שינוי לרעה
במעמדו עקב מתן ההבטחה:
" ...יש ובית-משפט זה יחייב רשות ציבורית לקיים הבטחה ברורה שנתנה ,גם אם לא הוכח שינוי
לרעה במעמד האזרח עקב מתן ההבטחה"...
הקצאת קרקע זמנית אינה כפופה לעקרונות או לקווים מנחים .בשונה מהקצאת נחלות  -הקצאה שגם
היא אינה חפה כאמור מקשיים אך יש הטוענים כי היא מגלמת בתוכה עקרון של שוויוניות – בהקצאת
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קרקע זמנית אין עקרונות כלל .כתוצאה מכך ישנם המחזיקים באלפי דונמים של קרקע זמנית ,לעומת
כאלו שאין להם בכלל ,או מעט קרקע מסוג זה.24
בעבר ,נמסרה קרקע חקלאית זמנית על בסיס חלוקה שהתקיימה ע"י ועדת החכרות מחוזית של מינהל
מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות ,אך מעת חקיקת חוק חובת המכרזים התשנ"ב ,1332-ניטלה סמכות זו
מהוועדות 25ככל הידוע לנו .זמניות ההקצאה נועדה בין היתר להתמודד עם העדרו של הסדר מניח את
הדעת להקצאת הקרקע באופן קבוע 1ארוך טווח .26מאחר ומדובר בהחכרה זמנית ,חלות על הקרקע
מגבלות על מעשי קבע ,כגון קביעת מערכות השקיה או הקמת מבנים ,ובין היתר אסורה גם נטיעת
מטעים.
עם זאת ,על אף שההקצאה היא "זמנית" ,בפועל מדובר בהחכרה לתקופות ארוכות של עשרות שנים,
ומושבים וקיבוצים רבים ניכסו קרקעות זמניות אלו ,כאילו הן חלק מנכסי האגודה השיתופית.27
היקף הבקשות להשכרה לזמן קצר ,הנדונות בוועדת ההשכרות
להלן נתונים בדבר ההשכרות לזמן קצר לשנת  ,2311בחלוקה לפי מחוזות ,מתוך הדו"ח השנתי של
מינהל מקרקעי ישראל לשנת  .282311כל הנתונים הינם בדונמים.

התפלגות שטחים בחכירה זמנית
3,815

873

1,221
485,142

פו וגול
ירושלים
רום
מרכז

979,231

105,748

תל ביב
חיפה

חלוקת שטחים בהשכרה לזמן קצר לפי מטרת ההשכרה
248,051
גד"ש בעל

3,976

שלחין
מרעה

3,415

מטע
1,293,585

מקור:דו"ח מינהל מקרקעי ישראל לשנת .2311
 24ויתקון.2311 ,
 25שם.
26שם.
27שם.
 28דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת התקציב  ,2311מס'  ,51ירושלים .2312 ,הדו"ח זמין באתר מינהל
מקרקעי ישראל.

05

הבחנה מנהלית-תכנונית-סטטוטורית בין שטחים טבעיים ושטחים חקלאיים מעובדים

השכרת קרקע לזמן ארוך
השכרות אלו ,כפי שצויין לעיל ,הינן הקצאות קרקע לתקופות של עד  93שנים.
הקצאות לזמן ארוך טעונות אישור וועדת הקרקעות של מינהל מקרקעי ישראל.
ההשכרות הן לאגודות של יישובים חקלאיים ,חברות עיבוד וחקלאים פרטיים.
נוהל האישור כולל את השלבים הבאים:
 .1תנאי מוקדם הינו מילוי נהלי משרד החקלאות :אישורה של תכנית כלכלית1חקלאית ע"י וועדת
הפרוגראמות ברשות לתכנון חקלאי במשרד החקלאות .על עבודת וועדת הפרוגראמות ,נהליה
והקריטריונים לעבודתה ראו בהמשך.
 .2המלצת וועדת הקרקעות במשרד החקלאות.
בנוסף ,בכדי לאשר את הבקשה נדרשת עמידה באחת מתקנות הפטור המפורטות בתקנות חובת
המכרזים.
על החלטת הוועדה ניתן לערור לשר החקלאות.
הרכב וועדת הקרקעות :הוועדה מונה  7חברים –  0נציגי משרד החקלאות 0 ,נציגי חקלאים ונציג
המוסדות המיישבים(הסוכנות היהודית1ההסתדרות הציונית) .בשנים האחרונות צורף נציג קק"ל כחבר,
ונציג רט"ג כמשקיף.
בשנת  2311התכנסה וועדת הקרקעות  6פעמים ,ודנה ב 06-בקשות להקצאת קרקע חקלאית לזמן
ארוך.
הקצאת הקרקע פטורה ממכרז :האמנם?
הקצאת קרקעות חקלאיות נעשתה ללא מכרז שנים רבות לפני חקיקת חוק חובת המכרזים ,אלא
שבשונה מתחומים אחרים בהם חובת המכרז הביאה לשינוי בצורת ההתקשרות ,בנושא הקצאת קרקע
חקלאית – הן בדרך של נחלות והן בדרך של קרקע זמנית ,ממשיכה להיערך ללא מכרז.
בתקנות חובת המכרזים התשנ"ג –  ,1330נקבעה שורה של פטורים הנוגעים להתקשרויות של מינהל
מקרקעי ישראל לביצוע עסקה במקרקעין (פרק ג' בתקנות) .בין היתר הפטורים כוללים את העסקאות
הבאות:
 oהענקת זכויות בקרקע למי שהיה בעל זכויות בה (צד לחוזה חכירה ,פיתוח או חכירת משנה
לתקופה של  21שנה לפחות ,או מי שהיה צד לחוזה ,זכאי להיות צד לחוזה או מחזיק במקרקעין
באופן רצוף עשר שנים לפחות ,בהסמכת המינהל).
 oבעל זכויות במקרקעין משותפים ,כאשר למינהל פחות ממחצית מן הזכויות.
 oהענקת זכויות חזקה במקרקעין לקרן קיימת לישראל לביצוע עבודות ייעור ,או לפעולות שמטרתן
שמירה על הנוף והטבע.
 oהענקת זכויות לבעלי מקרקעין גובלים ,במטרה לאפשר ניצול יעיל של הקרקע ,ובלבד שלא ניתן
לשווקה בדרך של מכרז ,ובאישור מנומק של וועדת הפטור של מועצת מקרקע ישראל ואישור
שר האוצר.
 oהענקת זכויות בקרקע חקלאית ,לצורכי חקלאות לרבות למגורי החקלאים ,במסגרת הקמה,
ביסוס או הרחבה של ישובים קהילתיים ,חקלאיים או כפריים ,במחוזות הצפון והדרום.
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בנוסף ,קיים סעיף פטור הנוגע לסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית לביצוע עבודות ציבוריות,
לרבות הקמה ביסוס או הרחבה של יישובים קהילתיים ,כפריים או חקלאיים (ס' ()13( 0א) לתקנות חובת
מכרזים.
לענייננו נוגע בעיקר סעיף הפטור הבא:

" הענקת זכויות שימוש בקרקע חקלאית לצרכי עיבוד עונתי או מרעה ,שאינן כוללות זכות לבניה,
והכל לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים ,ובתנאי ששווי ההתקשרות אינו עולה על 133,333
שקלים חדשים לשנה".

מסעיף זה עולה כי הקצאת קרקע לתקופה של  0שנים חייבת במכרז (ככל שלא חל סעיף פטור אחר),
ובכלל זה הקצאת קרקע להתיישבות בודדים .עד כה נמנע המינהל לפרסם מכרזים להתיישבות בודדים
והעדיף להקצות קרקע למטרה זו במסגרת הרשאות לזמן קצר.29
עם זאת יש לזכור כי הענקת פטור ממכרז היא החריג ,וכי דרך המלך להתקשרות היא בדרך של מכרז,
כפי שקובעת תקנה  1ב(ד):

"החלטה של גוף ציבורי לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז ,תתקבל לפי תקנות אלה לאחר
בחינת האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז ,וככל שהדבר מוצדק וסביר בנסיבות
העניין".

לסיכום ,על אף שינויים רבים בנורמות הנוגעות למכרזים ,נותרו ההסדרים בפועל כפי שהיו לפני חוק
חובת המכרזים והתקנות מכוחו וההקצאות נעשות ללא מכרז .עניין זה טעון בירור נוסף והעמקה.

.0ד

חוזה החכירה

מרבית הישובים החקלאיים השיתופיים במדינה מחזיקים בקרקעותיהם כשוכרים או כחוכרים ("חכירה"
מוגדרת בסעיף  0לחוק המקרקעין ,תשכ"ט –  ,1363כשכירות לתקופה העולה על חמש שנים) .בנוסף,
בצד החקלאות השיתופית ,קיימים גם חקלאים פרטיים המחזיקים בקרקע פרטית כבעלים ,ו1או כשוכרים
או חוכרים באמצעות חוזי שכירות קצרים (שנה עד שלוש שנים) או ארוכים ( 21או  93שנים) .כל חוזי
השכירות והחכירה עליהם חתומים החקלאים (הן בחקלאות השיתופית ,והן בחקלאות הפרטית)
מנוסחים על-ידי מינהל מקרקעי ישראל ומהווים "חוזים אחידים" כהגדרתם בחוק החוזים האחידים,
תשמ"ג –  .1362עפ"י דו"ח מינהל מקרקעי ישראל לשנת  ,1336קיימים  23סוגים שונים של חוזים.30
החוזה הרווח ביותר הוא החוזה התלת שנתי ותלת צדדי ומוכר בשם "החוזה המשולש" .הצדדים לחוזים
אלו הינם מינהל מקרקעי ישראל ,הסוכנות היהודית והאגודה השיתופית .הסוכנות בחוזים אלו היא
השוכרת ,והאגודה החקלאית ,כמו גם החקלאי הבודד – הינם ברי רשות .הפרקטיקה היא שחוזים אלו
מתחדשים בפועל בתום כל תקופת שכירות ,אם כי לשון החוזה היא ברירת המחדל קרי :סיום החוזה
בתום תקופת ה שכירות" ,אלא אם יוסכם בכתב אחרת" .כמחצית מבין היישובים החקלאיים הינם צד
לחוזה דו-צדדי בין האגודות החקלאיות לבין מינהל מקרקעי ישראל .גם בחוזים אלו החקלאי הינו בר
רשות כל עוד לא נרשמה המשבצת בספרי רישום המקרקעין .בנוסף ,קיימים חוזי חכירה דו צדדים ,בהם
החקלאי הוא צד ישיר לחוזה מול המינהל ,כשוכר או חוכר .חוזים אלו מתקיימים בעיקר בחקלאות
הפרטית .31

29
30
31

ויתקון.2333 ,
מתוך חוות דעת משפטית ,פרופ' גבריאלה שלו ,זכויות החקלאים במקרקעי ישראל.1333 ,
שם.
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חוזי החכירה מגדירים באופן ברור כי מטרת השכירות היא לצרכי חקלאות בלבד .עוד כוללים החוזים
תניית שינוי ייעוד ,ולפיה עם שינוי הייעוד בקרקע רשאי מינהל מקרקעי ישראל להביא את החוזה לסיומו,
תוך פיצוי החקלאים על השקעותיהם בקרקע ,ועל הפקעת זכותם.
מעמדה של קרקע המושכרת במסגרת חוזה שכירות המתחדש לעת לעת (חוזה משבצת) ,נדון בתא
(מרכז)  51973-11-13מצליח מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' החברה הלאומית לדרכים
בישראל בע"מ (פרשת מצליח) .שם נדונה הפקעת קרקע ע"י מע"צ שנמסרה למושב בהחכרה
מתחדשת ל 0-שנים ,שלא בשטחי חלקות א' או ב' .המושב טען כי הפיצוי המגיע לו הוא כמי שזכאים
להיות בעלי זכויות חכירה לדורות ,ואילו מע"צ טענה כי הפיצוי הוא בגין אבדן זכויות העיבוד החקלאי
בלבד.
ביהמ"ש עורך הבחנה בין  0סוגי שימוש בקרקעות המדינה לצרכים חקלאיים:
 oחכירה לדורות
 oהשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר ( 0שנים או שנה למרעה) – עפ"י נוהל  21.31של ממ"י.
 oהרשאה לשימוש במקרקעין עפ"י חוזה משבצת ,לפי החלטה  19של ממ"י .המקרה הנדון סווג
לסוג זה.
ביהמ"ש מנתח את חוזה המש בצת ומזהה בו רכיבים שאינם מקובלים בחוזה שכירות לתקופה קצרה ,בין
היתר החובה לשלם היטלי השבחה ,זכויות הורשה ,ביצוע עבודות בקרקע למטרות מבנים ,מגורים ועוד.
מכאן מסיק ביהמ"ש כי:

" ...תכליתו האמיתית של חוזה המשבצת אינה שכירות לתקופה של שלוש שנים בלבד ,אלא
הקמת ישוב קבע במקרקעין על ידי האגודה (המושב) ,זאת במובחן מהשכרת קרקע לעיבוד
חקלאי לזמן קצר .יצויין כי לעניין השכרת קרקע לעיבוד חקלאי קובע נוהל המינהל מס' 21.31
כתנאי הראשון לביצוע ההשכרה כי "תקופת הגידול איננה עולה על אורך תקופת
ההשכרה" [ההדגשה אינה במקור – ב.א ,].וברי כי הוראה זו אינה מתיישבת כלל עם הוראותיו
של ההסכם המשולש או עם תכליתו".

פרשנות זו מקבלת חיזוק מהחלטות שונות של המינהל,מדברי אנשי המינהל ומפסיקות קודמות של בתי
המשפט המוזכרות בפסק הדין .כתוצאה מכך קובע ביהמ"ש כי זכותו המהותית של המושב כבר רשות
על פי חוזה המשבצת היא כזכותו של חוכר לדורות.
עניין נוסף שיש להזכיר הוא קיומם של חוזי חכירה בין בעלי נחלות במושבים לבין הקרן הקיימת
לישראל ,חוזים שמקורם עוד קודמת להקמת המדינה או קודם להקמת מינהל מקרקעי ישראל .חוזים
אלו שונים מחוזי המינהל בחלק מן הנושאים .כך למשל בחוזים אלו תנאי החכירה קבועים בחוזה בלבד,
ואין הם יכולים להשתנות מכוח החלטות מועצת ממ"י (בשונה מחוזי החכירה בהם המינהל הוא צד).
בשינוי ייעוד נקבע כי יש להשיב את הקרקע לקרן הקיימת ,אך לחוכר זכות קדימה ל"נחלה עירונית".
כמו כן בחוזים אלו קיימת אפשרות לפצל את הנחלה ,בתנאי שיישמר כושר הייצור .

.0ה

סמכויות שר החקלאות בהליך הקצאת הקרקע החקלאית

ראשיתן של סמכויות משרד החקלאות בכל הנוגע להקצאת קרקע חקלאית קודמת להקמת מינהל
מקרקעי ישראל בשנת  .1363לאחר קום המדינה ניתנו הסמכויות להקמת יישובים חקלאיים ,ובכלל זה
חלוקת הקרקעות – לסוכנות היהודית .בשנת  1352הקימו מש' החקלאות והמחלקה להתיישבות את
"המרכז המשותף לתכנון חקלאי והתיישבותי" ,כגוף העוסק בתכנון החקלאות וההתיישבות הכפרית.
המרכז הוא הגוף אשר גיבש את התכניות ליישובים והמליץ על גודל הנחלה .הסמכות לאישור התכניות
היתה בידי שר החקלאות על פי המלצת המרכז לתכנון.
מכוח החלטת ממשלה מיום  11.11.62הוקמה מועצה מייעצת לשר החקלאות ,בשם "מינהל התכנון
החקלאי" .בהחלטה נקבע כי מינהל התכנון החקלאי ימליץ לשר החקלאות על מדיניות התכנון החקלאי
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וההתיישבות .32המועצה כללה שמונה נציגי ממשלה ,שני נציגי ההסתדרות הציונית העולמית ,ואחד עשר
נציגי ציבור .סמכויות המינהל עוגנו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מס'  1,6,3שהוזכרו לעיל .כך
למשל בהחלטה מס'  1נקבע כי קרקע חקלאית תוחכר בדרך של נחלות ,וכי גודל הנחלה ייקבע ע"י
המרכז המשותף לתכנון ופיתוח חקלאי של משרד החקלאות (לימים הרשות לתכנון .)33החלטה מס' 3
משנת ( 1366ראו נוסח ההחלטה לעיל) קובעת כי גודל הנחלה ייקבע ע"י שר החקלאות בהתייעצות עם
מינהל התכנון.
יש לזכור כי מהקמתו ,ועד לשנת  1333היה מינהל מקרקעי ישראל חלק ממשרד החקלאות ,ושר
החקלאות הוא שעמד בראש המינהל .כך יוצא שלשר החקלאות היו נתונות הן הסמכויות המקצועיות
בדבר גודל הנחלה וההיבטים המקצועיים שבתכנון החקלאות ,והן הסמכויות המנהליות הנוגעות לניהול
ולהקצאת הקרקע.
המנגנונים במשרד החקלאות המעורבים בהליך הקצאת הקרקע הם:
 .1וועדת הפרוגראמות :הבוחנת את התכנון החקלאי המוצע וממליצה לשר החקלאות על הצורך
בשינויים בתקן מספר הנחלות ו1או בתקן גודל הנחלה ,ובכך משמשת כגוף המקצועי המייעץ
לשר.
 .2המלצת מחוז משרד החקלאות לוועדת ההשכרות בממ"י.
להלן פירוט קצר לגבי כל אחד ממנגנונים אלו:
וועדת הפרוגראמות
וועדת הפרוגראמות הינה גוף מקצועי העוסק בתכנון חקלאי ובנושאים הקשורים בשינויים תכנוניים,
מבניים ופרוגרמתיים ביישובים ובמיזמים חקלאיים שונים .עפ"י משרד החקלאות ,וועדת הפרוגראמות
עוסקת בשאלת הצורך והאפשרות לפיתוח ולמימוש פרוגרמה ,וקובעת את המסגרת הכללית של אמצעי
הייצור (קרקע ומים) ,המהווה מעין מקסימום לשם התווייה לטווח הארוך .בשלב הבא עובר הטיפול
לוועדת הקרקעות אשר מחליטה למי בדיוק תוקצה הקרקע ואת המיקום המדוייק של ההקצאה .לעת
הדיון בוועדת הקרקעות מוצגת גם תמונת המצב התכנונית כולל מעמדה של הקרקע כקרקע חקלאית.34
הועדה ממליצה לשר החקלאות בעניינים שבסמכותו מכוח החלטות  1,6,3של מועצת מקרקעי ישראל –
קביעת תקן מספר נחלות ,ותוספת נחלות .תחומי העיסוק של הועדה כוללים:
תכנון חקלאי :הגדרת תקן מספר הנחלות ביישוב ,הגדרת תקן גודל נחלה ביישוב ,הגדרת אמצעי ייצור
קרקע ומים עבור חקלאות "לא מתוכננת" שלא במסגרת נחלה; תכנון המרחב הכפרי; היבטים נוספים
שונים של תכנון חקלאי ויישובי בנוסף לאלו שפורטו לעיל.
חברי הוועדה :יו"ר – ראש הרשות לתכנון במש' החקלאות .חברים – ראש תחום קרקע ,ראש תחום מים,
ראש תחום תיירות ומנהל אגף תכנון חקלאי ,כולם מן הרשות לתכנון במשרד החקלאות; נציג הסוכנות
היהודית1ההסתדרות הציונית .משקיפים בועדה :נציגי תנועות ההתיישבות – האיחוד החקלאי ,התנועה
הקיבוצית ,תנועת המושבים ,מרכז המועצות האזוריות ונציג הנהלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
שנוספו בעשור האחרון.

32
33
34

הקצאת קרקע חקלאית והרחבת שטחי עיבוד חקלאי בנגב ובערבה ,משרד החקלאות ,מרץ .2336
לא ברור מתי והיכן ,אם בכלל ,הוסמכה הרשות לתכנון להחליף את המרכז לתכנון.
שם.
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לוועדת הפרוגראמות נוהל המסדיר את עבודתה ,נוהל מס'  32.39מתאריך .3.6.2335
הנוהל קובע את סדרי הדיון בבקשות לשינוי פרוגרמטי .המבקשים הם בעלי הזכויות בקרקע או יזם של
מיזם חקלאי או התיישבות בודדים .לענייננו נקבע כי לכל תכנית הכרוכה בשינוי יעוד של קרקע
חקלאית ,המחוז יכין חוות דעת ביחס להיבטי ניקוז ושימור קרקע.
סעיף  13בנוהל מפרט את הקריטריונים לבחינת הנושאים הנדונים בועדת הפרוגראמות:
הקריטריונים למתן המלצה לתקן מספר הנחלות כוללים בין היתר :תקן מספר הנחלות ביישובים
סמוכים ,היקף השטחים המעובדים המוחזקים ע"י היישוב ,היצע מים וקרקע ,מספר בתי אב ביישוב,
מיקום גיאוגרפי ותיקון עוול היסטורי .עוד נקבע כי ככלל ,תוספת לתקן מס' הנחלות תיקבע רק במקרים
חריגים ומיוחדים ,בעיקר ביישובי פריפריה .מצב תכנוני1סטוטוטרי ,כמו גם הערכיות הסביבתית של
השטח – אינם נכללים בין הקריטריונים.
קריטריונים למתן המלצה לתקן גודל נחלה :התאמה לתקן גודל נחלה באזור ,התאמה לתקן גודל
נחלה באזור בו מבוקשת השלמת הקרקע למשבצת ,מספר חקלאים פעילים ביישוב ,מצאי קרקע זמין
ו היכולת להתקיים ולהפעיל משק חקלאי ל בסיס גודל נחלה קיים ועתידי .גם במקרה זה המצב התכנוני
וערכיות השטח – אינם נמנים בין הקריטריונים.
קריטריונים עיקריים למתן המלצה לחקלאות "לא מתוכננת" (= שלא במסגרת נחלה)
למיזמים חקלאיים :איתור קרקע ומים זמינים ,פרוגרמה חקלאית על בסיס כלכלי ,סמיכות למגורי
היזם ,היזם אינו בעל נחלה ויכולת מוכחת לעיבוד ואחזקת השטח .גם במקרה זה נעדרים קריטריונים
תכנוניים וסביבתיים .קריטריונים מסוג זה אינם נכללים גם בין הקריטריונים למתן המלצה לתקן מים
ליישוב.
קריטריונים עיקריים למתן המלצה להתיישבות בודדים :הבקשה היא בנפת באר שבע בלבד,
הרשות תיבחן בקשות אלו כמקרים חריגים .הרשות תבחן האם הבקשה עתידה לתרום לפיתוח האזור
ותואמת את מטרות המדינה ותוכניותיה לפיתוח האזור ,האם יש לקק"ל ,לרט"ג או למינהל מקרקעי
ישראל עניין מיוחד במגורים באזור לשם שמירה על ערכי הטבע ,היער או הקרקע וכן שיקולים נוספים.
כמו כן יישקל האספקט האישי.
בקשות הנוגעות להתיישבות בודדים יוגשו על פי נוהל מיוחד המפורט בנספח לנוהל העיקרי ,ובו יש
לפרט בין היתר את העניינים הבאים :הצגת המצב התכנוני לפי תכניות קיימות – מחוזיות ומקומיות;
תכניות מפורטות לגבי מבנים ותשתיות.
עוד הובהר בנוהל כי בכל החלטה פרטנית של ועדת הפרוגראמות ,ייוסף סעיף באותיות מודגשות ,בו
ייכתב כי אישור זה הוא עקרוני בלבד ,ואינו מהווה אישור תכנית או מתן היתר להקמת מבנים מכל סוג
שהוא לפי חוק התכנון והבניה ,וכי על המבקש לדאוג לעצמו להשגת האישורים הדרושים מרשויות
התכנון והבניה .סעיף זה נועד למנוע אי בהירות באשר ליחס בין הליך האישור ע"י ועדת הפרוגראמות,
לבין זה שלפי חוק התכנון והבנייה ,ולהבהיר כי מדובר בשני מסלולים נפרדים שאינם מוציאים זה את זה.
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וועדת הפרוגראמות – סקירת המצב בפועל
בעבודה שנערכה ע"י בן דוד ( 35)2337נבחנו הפרוטוקולים של וועדת הפרוגראמות מן השנים  2333עד
 .2336סקירת הפרוטוקולים העלתה מספר ממצאים חשובים:
o

o

o
o

o
o
o

o
o

פעילות וועדת הפרוגראמות לאורך שנים ארוכות לא היתה חשופה לציבור ,ולא התנהלה לפי
כללי השקיפות המקובלים במוסדות התכנון למשל .בעבודה שצוינה לעיל ,הפרוטוקולים של
ישיבות הועדה הושגו רק לאחר מספר חודשים מכוח חוק חופש המידע .מאז שונה הנוהג,
והפרוטוקולים מתפרסמים באתר משרד החקלאות.
החל משנת  2339מוביל משר' החקלאות מהלך רחב היקף בנגב ובערבה להרחבה משמעותית
של שטחי העיבוד החקלאי ,על חשבון שטחים טבעיים .מדובר בהרחבה בהיקף של למעלה
מ 011,111-דונם ,וזאת כתוצאה מההחלטות הבאות:
הגדלת תקן הנחלה (מ 93-דונם ל 63-דונם בעין גדי ,מ 93-דונם ל 63-דונם לנחלה בנאות הכיכר
ובמושבי הערבה ,ביישובי חבל אלות וכן במושב עין הבשור).
תוספת נחלות :למשל ביישובים דקל ,יבול ויתד במועצה האזורית אשכול .ביישובים אלו מספר
המשפחות נמוך מתקן הנחלות לפני ההרחבה המבוקשת ,כלומר וועדת הפרוגראמות המליצה
להגדיל את מספר הנחלות הרבה מעבר למספר המשפחות המתגוררות במקום בפועל.
הקצאת נחלות ליישוב חדש :קביעת פרוגרמה ליישוב חלוצית.
על אף שתוספת נחלות הינה לרוב הליך חריג ,ביישובי הנגב והערבה החריג הפך לנורמה
ולכלל .למעשה ,החל משנת  ,2339שטח נחלה של  63דונם הפך מרף עליון  -לנורמה.
החלטות וועדת הפרוגראמות ,בעיקר לגבי הגדלה גורפת של תקן הנחלות ,התקבלו ללא בחינה
כוללת של כלל משאבי הייצור – מים וקרקע ,וכן ללא תיאום מראש עם גורמים כמו מערכת
הבטחון ורשות הטבע והגנים.
החלטות וועדת הפרוגראמות יכולות להיחשב הבטחה שלטונית ,אך הן אינן תחומות בזמן ,וניתן
לשנותן בכל עת.
הח לטות הועדה אינן מתחשבות כלל בשיקולים סביבתיים .כתוצאה מכך חלק מן השטחים
המיועדים להרחבה הינם שטחים בעלי רגישות סביבתית גבוהה מאוד.

בעקבות ובתגובה לעבודה זו פרסם משרד החקלאות מסמך תגובה 36בו תוארה מדיניות המשרד הרואה
בחיזוק הנגב והגליל יעד שהוא חלק ממדיניות רב שנתית ,במסגרת זו רואה המשרד בהרחבת החקלאות
בסיס תעסוקתי מרכזי לחיזוק ההתיישבות הקיימת בנגב והגליל .המסמך מפרט את השיקולים
והקריטריונים להגדלת השטחים החקלאיים בנגב ,בערבה ובכיכר סדום.
המלצת מחוז משרד החקלאות לוועדת ההשכרות
המלצת משרד החקלאות נועדה לשמש חומר רקע לועדת ההשכרות שבמינהל מקרקעי ישראל בבואה
לדון בבקשות להשכרה.
למשרד החקלאות נוהל "תהליך המלצת מחוז משרד החקלאות לבקשה לועדת ההשכרות" ,נוהל מס'
רת 30.301מיום  .03.5.2335מטרת הנוהל היא לקבוע תהליך המלצה אחיד בכל מחוזות משרד
החקלאות .הנוהל מתייחס להשכרות חדשות ולחידושי השכרה כאחד.

 35הקצאת קרקע חקלאית והרחבת שטחי עיבוד חקלאי בנגב ובערבה כאיום לשמירת הטבע והנוף ,סקירת מנגנון ההקצאה של
מש' החקלאות בשנים  ,2333 – 2336איתמר בן דוד ,החברה להגנת הטבע.2337 ,
 36הקצאת קרקע חקלאית והרחבת שטחי עיבוד חקלאי בנגב ובערבה ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר – הרשות לתכנון ופיתוח
החקלאות ההתיישבות והכפר ,מרץ  .2336זמין באתר משרד החקלאות.
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נוהל הבחינה במשרד החקלאות:
 oמתכנן המחוז מקבל את הבקשה דרך מינהל מקרקעי ישראל או ישירות מהחקלאי ,ובוחן האם
הושלמו כל המסמ כים הנדרשים .בין היתר יש לצרף לכל בקשה תשריט ,ודף פנייה המפרט את
גודל השטח המבוקש ,מטרת הבקשה ,אורך התקופה המבוקשת ונימוקים להזדקקות לשטח.
 oמתכנן המחוז יבקר בשטח ככל שנדרש ,יבדוק את הבקשה מבחינה כלכלית ומקצועית ,יעביר
את הבקשה בהתאם לצורך למהנדס המחוז1מתכנן שימור קרקע לצורך בדיקת התאמה פיסית
של השטח לייעוד המבוקש ,ויכין חוות דעת הכוללת המלצה1אי המלצה לגבי הבקשה.
 oמנהל המחוז יאשר את ההמלצה ויחתום עליה.
 oחוות הדעת וההמלצה יועברו לוועדת ההשכרות לא יאוחר מ 03-יום ,ככל הניתן,ממועד הגשת
הבקשה במחוז.
 oעם קבלת סדר היום לדיון בועדת ההשכרות ,ייערך תיאום בין נציג המחוז לבין נציג הרשות
37
לתכנון לשם הצגת משרד החקלאות בדיון ,וכן ייערך תיאום עם מנהל תחום שטחים פתוחים
ועם היחידה לפיקוח על שטחים פתוחים.
קריטריונים למתן המלצת משרד החקלאות לועדת ההשכרות:
 oתקופת הגידול אינה עולה על תקופת ההשכרה ,למעט מרעה.
 oלעיבודי שלחין – הקצאת מים ואפשרות הספקה.
 oהשטח המשמש למרעה אינו משמש לעיבוד.
 oקריטריונים שונים הקשורים במרעה :התאמה בין כושר הנשיאה של השטח לגודל העדר,
המלצת מתכנן המרעה במחוז ,וכיו"ב.
ניתן לראות כי בין הקריטריונים ,לא נכלל קריטריון המתייחס לנושא התכנון.

37

הנוהל אינו מפרט באיזה גוף מדובר ,כפי הנראה הכוונה היא למנהל התחום בתוך משרד החקלאות.

22

הבחנה מנהלית-תכנונית-סטטוטורית בין שטחים טבעיים ושטחים חקלאיים מעובדים

 .2הסדרה תכנונית  -תכניות להסדרת הפעילות החקלאית
בפרק לעיל סקרנו את המנגנונים המינהליים להקצאת קרקע חקלאית .בחלק זה נבחן את המסגרת
התכנונית ,ובהמשך – נבחן את טיב הקשר בין ההגדרות התכנוניות לבין מנגנון ההקצאה ,כלומר – האם
ובאיזה אופן מנגנון הקצאת הקרקע החקלאית מושפע מההוראות התכנוניות החלות על השטח.
.2א הוראות בתכניות ארציות ומחוזיות בעניין פעילות חקלאית
.2ב תכניות מתאריות ומפורטות
.2ג וועדות משותפות לתכניות איחוד וחלוקה
.2ד תכניות לרישום משבצות חקלאיות
להלן הפירוט:

.3א

הוראות בתכניות ארציות ומחוזיות בעניין פעילות חקלאית

הוראות לעניין קרקע חקלאית בתכניות ארציות הן כלליות יחסית ופחות נוגעות לעבודה זו .תמ"א ,05
תכנית מתאר ארצית לבנייה ,פיתוח ושימור ,ממילא אינה נוקטת בשפה של שימושי קרקע ,אלא בשפת
המרקמים.
תמ"א ( 22יער וייעור) ותמ"א ( 6שמורות טבע וגנים לאומיים) כוללות אף הן הוראות לעניין השימוש
החקלאי ,ומתירות אותו בתנאים :מכוח תמ"א  6לא ניתן לגרוע מזכויות השימוש בקרקע חקלאית,38
ובתמ"א  22נקבע כי "התכנון המפורט של היער יביא בחשבון מניעת פגיעה בשטחים חקלאיים" .39עם
זאת ,תכניות אלו פחות רלוונטיות לנושא העבודה ,שכן שטחים המוגדרים בתמ"א  22ובתמ"א  6אינם
שטחי החיפוש הטבעיים לצורך הקצאת קרקע חקלאית לצרכי עיבוד ,ונדרש בהם תיאום כלשהו עם
הגופים הרלווטיים – קק"ל או רט"ג בהתאם לעניין .הליך זה מבטיח תיאום ברמת המיקרו ,אך אין בו
כדי להוות הסדר מספק לעניין התכנון הכולל של מכלול המשאבים הנדרשים לחקלאות :קרקע ,מים,
חול ,השלכות על המערכות האקולוגיות ועוד.
תכניות מחוזיות
ניתוח של תכנית המתאר המחוזית למחוז הדרום ,תמ"מ  0141מלמד כי ניתן לאשר עיבוד חקלאי
במרבית ייעודי הקרקע בתמ"מ .40ייעודים אלו כוללים גם שטחים שמיועדים לחקלאות וגם שטחים שניתן
להתיר בהם חקלאות (כגון יער ,שטחים פתוחים ,שמורות נוף ועוד) .הנתונים מלמדים כי בלמעלה מרבע
משטחי מחוז דרום ( )26.69%החקלאות מהווה מרכיב דומיננטי ,ויחד עם הייעודים בהם החקלאות מהווה
שימוש מותר – נגיע ללמעלה מ 65%-משטחי המחוז .התוצאה היא ש"שטחי החיפוש" לחקלאות במחוז
הדרום הינם נרחבים למדי.
תכנית המתאר המחוזית למחוז המרכז ,תמ"מ  ,2048מאפשרת שימוש לחקלאות בשטחי נוף כפרי
פתוח (סה"כ  976,353דונם ,שהם  06.7%משטח המחוז) ,בשטחי אזורי נופש מטרופוליני ( 00,662דונם,
שהם  2.9%משטח המחוז) ,ואזור נחל וסביבותיו ( 112,526דונם 6.6% ,משטח המחוז).

38
39
40

ס'  12לתמ"א 6
ס' ( 6ב) בתמ"א.
ראו פירוט בתוך בן ישראל ורמון ( – )2311ניתוח כמותי וגרפי של תמ"מ . 1919
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תכנית המתאר למחוז הצפון ,תמ"מ  ,642מאפשרת שימוש חקלאי בייעודי הקרקע הבאים :שטח
יישוב עירוני ,שטח יישוב כפרי ,שטח יישוב כפרי1קהילתי ואזור חקלאי1נוף כפרי פתוח .בנוסף בשטחי
יער ושמורות טבע חלות הוראות תכניות המתאר הארציות המאפשרות אף הן חקלאות בתנאים .לתמ"מ
 312ישנה גם שכבה של רגישות סביבתית ,ממנה נגדר רובד נוסף של הוראות תכנוניות .תמ"מ 312
מאפשרת שימוש לחקלאות גם בשטחים שהוגדרו כרגישים ביותר – קבוצת רגישות  ,1ומובן כי חקלאות
מותרת גם בשטחים שהוגדרו ברגישות נמוכה יותר (קבוצות .)2,0
מפה מס'  :1שטחים בתכניות המתאר המחוזיות המאפשרים עיבוד חקלאי.

לסיכום  :נראה כי שכבת תכניות המתאר המחוזיות מאפשרות שימוש חקלאי בשטח ניכר משטח המחוז,
ובכלל זה בשטחים בעלי רגישות סביבתית גבוהה.

.3ב תכניות מתאריות ומפורטות
השימוש החקלאי מוסדר גם באמצעות תכניות מתאר מקומיות או מפורטות ,כגון תכניות ליישובים,
למועצות אזוריות וכיו"ב .איתור תכניות אלו נעשה באמצעות חיפוש באתר משרד הפנים ,חיפוש לפי סוג
התכנית (תכניות מתאר מקומיות) ,ועל ידי הגדרת "חקלאות" בשורה של מטרות התכנית .חיפוש זה
העלה מספר מצומצם של תכניות מאושרות ,שהוא כפי הנראה מצומצם מזה הקיים בפועל .להלן שתי
דוגמאות.
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שם התכנית ומצב
סטטוטורי
תכנית מתאר
מקומית למועצה
אזורית תמר
13 133132
מאושרת מ21.7.1360
שטח התכנית
 1,763,333דונם
בערך.

התייחסות לעניין חקלאות
בין יעדי התכנית (ס'  2.2נמנה היעד הבא" :קביעת שטחי הקרקע לחקלאות,
בהתאם למלוא הפוטנציאל שלהם באזור".
ס'  2.2בתכנית קובע כי לכל אזור (ובכלל זה אזור חקלאי) תוכן תכנית
מפורטת ,אלא אם נקבע אחרת בתכנית.
סעיף  0.2.6עוסק באזור חקלאי .אלו ההוראות לגביו" :מותר שימוש לעיבוד
חקלאי ומבנים הדרושים במישרין לייצור חקלאי ,לעיבוד חקלאי של האדמה,
לגידול בעלי חיים ,לחקלאות ימית ,ולהקמה של יישובים חקלאיים ,הכל לפי
התוספת הראשונה לחוק .היתרי בניה יוצאו על פי תכנית בינוי מאושרת ע"י
הועדה המקומית .הגבולות המדוייקים של האזור ייקבעו במסגרת תכניות
מפורטות ,אשר תועברנה לאישור הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ,במידה
והן חלות על קרקע חקלאית מוכרזת.
התכנית מסמנת גם שטחים כ"שטח שמור" (ס'  .)0.2.13שטחים אלו מיועדים
עפ"י ההוראות לשמירת הנוף הטבעי ואיכות הסביבה סביב מוקדי ואתרי
תיירות ומרפא .בשטחים אלו לא תותר כל פעילות פיתוח או בנייה ,למעט
עיבוד חקלאי של האדמה.
בדברי ההסבר לתכנית נכתב כי התכנית מייעדת לחקלאות את כל השטחים
שנבדקו בסקרי קרקע ונמצאו מתאימים לעיבוד חקלאי .שטחים נוספים
המתאימים לעיבוד סומנו בייעוד של "חקלאות ובריכות אידוי".

הקצאת נחלות
ליחידות חקלאיות
בגני טל1חפץ חיים
בר110121
יישובי חולות חלוצה
במועצה האזורית
אשכול
תכנית 96313217

התכנית אינה כוללת טבלת שטחים.
מטרת התכנית היא הקצאת נחלות ל 65-יחידות חקלאיות בתחום היישוב,
קביעת זכויות לבנייה לא חקלאית ,איחוד וחלוקה ועוד.
תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת.
התכנית אושרה במאי .2336
שטח התכנית  26,333דונם ,והיא נועדה להסדיר את ההתיישבות במערב
המועצה האזורית אשכול ,ולהביא להקמתם של  0יישובים עד  533יח"ד כל
אחד ,הקצאת שטחים חקלאיים וכבישי גישה.
התכנית היא מקומית שלא ניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה .בהמשך הוכן
תכנון מפורט לכל אחד מהיישובים.
שטחים בייעוד חקלאי מהווים כ 62%-משטח התכנית ,כ 21,533-דונם .לגביהם
קובעת התכנית כי התכניות המפורטות לשטחים אלו יכללו שימושים מכוח
התוספת הראשונה ,כי חלוקת השטים החקלאיים ,דרכי הגישה ,מתקנים
חקלאיים ,סככות וחממות יהיו בסמכות ועדה מקומית בכפוף לנספח
שבתכנית זו ,וכי יש להימנע ככל האפשר משימוש במטוסי ריסוס וחיטוי
בקרקע .כל שטחי החממות יגודרו כדי למנוע התעופפות פסולת ,ודרכי העפר
לחלקות החקלאיות יהיו כבושות (לכל הפחות).
כמו"כ סומן שטח המיועד עבור היישובים חלוצית  ,1-9והפיתוח בו ייעשה
עפ"י הנספח שצורף לתכנית זו.
התכנית מגדירה "שטח נוף לשימור" בו ייאסרו בנייה ופיתוח ,וגם עיבוד
חקלאי .מדובר בשט של  079דונם 1.99% ,משטח התכנית.
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לסיכום :נמצאו תכניות ספורות המסדירות את הייעוד החקלאי ברמת התכנון המפורט ,וספק עד כמה
מדגם זה מייצג תופעה נרחבת .בתכניות שנמצאו השימושים המותרים בייעוד החקלאי הם מרחיבים.
בשני מקרים סומנו שטים לשימור ,בהיקף מצומצם יחסית .באחד מהם הפעילות החקלאית מותרת ,על
אף שפעול ות פיתוח אחרות אסורות .בכך ישנה התעלמות מההשלכות הסביבתיות של הפיתוח
החקלאי.

.3ג וועדות משותפות לתכניות איחוד וחלוקה של קרקע חקלאית
סימן ה' בחוק התכנון והבניה עוסק בועדות משותפות:
ס'  07מאפשר לשר הפנים ,לאחר התייעצות עם המועצה הארצית ומוסדות התכנון הנוגעים בדבר,
להכריז בצו על הקמת ועדה משותפת לתכנון ובניה ליותר ממחוז אחד או ליותר ממרחב תכנון אחד.
ס'  06קובע כי שר הפנים יקבע את הרכב הועדה המשותפת וימנה את חבריה לפני המלצת מוסדות
התכנון הנוגעים בדבר.
ס'  03קובע כי לועדה המשותפת יהיו כל הסמכויות והתפקידים של ועדה מחוזית ,מקומית ורשות רישוי
מחוזית1מקומית .שר הפנים רשאי לאסור בצו או להגביל את השימוש באותם סמכויות ותפקידים ע"י
מוסדות התכנון הנוגעים בדבר.
מכוח סמכות זו הוציא שר הפנים בשנת  1367את צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לאיחוד
וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים ,המרכז ,חיפה ,הצפון והדרום) התשמ"ז .1367-תחום הועדה
(ס' 0לצו) כולל את תחומן של הועדות המחוזיות המנויות בו ,בשטחי קרקע חקלאית הנמצאים בתחום או
בהחזקת ישוב שיתופי ,וכן קרקע אחרת הנמצאת בתחום ישוב שיתופי כאמור.
הרכב הועדה אשר נקבע בצו :נציג שר הפנים הוא היו"ר ,נציג ממ"י ,נציג מש' המשפטים ,נציג המוסדות
המיישבים ,נציג הארגון היציג של המועצות האזוריות ,נציג אחת הועדות המחוזיות – לפי העניין.
המשמעות :העדר ייצוג סביבתי בוועדה.
ס'  5מגדיר את תפקידי הועדה וסמכויותיה:

לועדה המשותפת יהיו כל הסמכויות של ועדה מחוזית לפי החוק בקשר להכנה ואישור
". 5
של תכניות בדבר איחוד של מגרשים לפי סימן ז' לפרק ג' לחוק ובדבר חלוקה ואיחוד של
קרקעות לפי פרק ד' לחוק ,ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע ,למעט
–
()1

הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף  166לחוק;

סימון מקומם של נחלים ,תעלות ניקוז ,מיתקנים לאספקת מים ומיתקנים הנדסיים
()2
הקיימים במועד אישורה של התכנית,
והכל ככל שהן נדרשות אגב הכנת תכניות כאמור ,ובלבד שהמגרשים והקרקעות כאמור הם
קרקע חקלאית ,ונמצאים בתחום יישוב שיתופי או שהוא מחזיק בהם ,וכן קרקע אחרת הנמצאת
בתחום יישוב שיתופי כאמור".
תוקף הצו הוגבל עד .01.12.2313
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בנוסף ,הוציא שר הפנים בשנת  2332צווים להקמת וועדות מקומיות משותפות לאיחוד וחלוקה בקרקע
חקלאית במחוזות השונים .תוקף הצווים עד  .01.12.2313לא ידוע לנו האם תוקף הצווים הורחב מאז
שנית.

.3ד

תכניות לרישום משבצות חקלאיות

בעבר ,מרבית הקרקעות החקלאיות בישראל לא עברו הליכי איחוד וחלוקה (פרצלציה) ,ומעמדן היה
של קרקעות לא מוסדרות .כתוצאה מכך גם לא ניתן לרשום את הזכויות בקרקע בלשכות המקרקעין
(טאבו) ,ובכלל זה גם לא ניתן היה לרשום את זכויות החכירה  -רישום החלקות בספרי מרשם
המקרקעי ן הינו תנאי מוקדם לחתימת חוזי חכירה לדורות עם בעלי הנחלות ביישוב .כמו כן ,רישום
בפנקסי המקרקעין לגבי מקרקעין שאינם מוסדרים מקנה מעמד חלש יותר בהשוואה לרישום זכויות
לגבי מקרקעין מוסדרים (רישום לגבי מקרקעין מוסדרים מהווה ראיה חותכת לתוכנו ,לעומת רישום
לגבי מקרקעין לא מוסדרים ,אשר מהווה ראיה לכאורה לתוכנו ,ס'  125לחוק המקרקעין) .המגמה
להשלים את הליכי הרישום מופיעה כבר בהחלטה מס'  1של מינהל מקרקעי ישראל מיום .17.5.1365
בנוסף ,בכדי לזרז את הליכי הרישום הוקם בשנת " 1377המרכז לתכנון ורישום המלאי הקרקעי באזורים
כפריים" (הידוע בשמו כמרכז לרישום משבצות) ,ובעקבות כך הואץ הליך הכנת תכניות איחוד וחלוקה
לפי חוק התכנון והבנייה ,ובהתאם לחוק המקרקעין .עד שנת  1336טיפל המרכז בהכנה לרישום של
יותר מ 633-משבצות מתוך כ 733-יישובים שלמרביתם לא היתה מפת משבצת .עד לשנה זו ()1336
הסתיים הטיפול בכ 233-משבצות ,רובן של קיבוצים.41
בשנים האחרונות אושרו תכניות לצרכי רישום של קרקעות חקלאיות ,כפי שניתן לראות באתר משרד
הפנים.
באתר משרד הפנים מצויים פרטים של מספר תכניות לרישום משבצות חקלאיות .להלן ריכוז המידע
באתר .מידע זה הינו חלקי ,שכן תכניות נוספות לרישום משבצות חקלאיות מסווגות באתר משרד הפנים
כתכניות מפורטות.

שם התכנית

מידע

החלטות

פארן והסביבה
משד54/

מטרת התכנית :תכנון חלוקה לצרכי רישום
בפנקסי המקרקעין באדמות מושב פארן
והסביבה.
עיקרי הוראות התכנית :ביטול ואיחוד גושים
וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש.
הוראות התכנית אינן נמצאות באתר.
מטרת התכנית :תכנון חלוקה לצרכי רישום
בפנקסי המקרקעין באדמות קיבוץ צאלים
והסביבה.
עיקרי הוראות התכנית :ביטול ואיחוד גושים
וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש.
הוראות התכנית אינן נמצאות באתר.
תכנון חלוקה לצרכי רישום בספרי המקרקעין
באדמות מושב נחושה.

הוחלט כי התכנית טעונה אישור שר הפנים לפי ס'
,901
החלטה מיום 9...01
אין מידע נוסף לגבי מצבה הסטטוטורי של התכנית.

צאלים – אדמות
חקלאיות והסביבה
ת/משד5./

נחושה – אדמות
חקלאיות
ת/משד54/
מעונה
משצ901/

41

ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם
מחדש.

הוחלט כי התכנית טעונה אישור שר הפנים לפי ס'
,901
החלטה מיום 9...01
אין מידע נוסף לגבי מצבה הסטטוטורי של התכנית.
ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם
מחדש ,יעוד לתעלת ניקוז קיימת.
החלטה מיום  9...01כי התכנית טעונה אישור השר.
החלטה מיום  41.5.90כי התכנית מאושרת ,מאחר
ולא ניתנה החלטה לגביה (זו ברירת המחדל
המופיעה בחוק לגבי סעיף  .)901הנוסח בהחלטה:
לא הוחלט -אושר.

מתוך "הזכויות בקרקע חקלאית" ,גדעון ויתקון ,1336 ,בתוך חוות הדעת של פרופ' גבריאלה שלו
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שם התכנית

מידע

החלטות

אלון הגליל
משצ 9/901

שטח התכנית  9191דונם ,תכנית מפורטת
לאיחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים.
עורך התכנית :המרכז לרישום משבצות
חקלאיות.
מטרה :תכנית חלוקה לצרכי רישום בספרי
המקרקעין.
לתכנית תשריט ייעודי קרקע בקנ"מ ,9:90,000
ובו ייעודי קרקע שונים :חקלאות ,מגורים
בעתיד ,חקלאי מיוחד ,מלאכה ,יער ,גם לאומי,
מבני משק .הוראות התכנית אינן קובעות
שימושים מותרים בייעודים אלו .ההוראות
קובעות כי כל פיתוח ובינוי יאושרו עפ"י תכנית
מפורטת אחרת הקובעת הוראות בעניינים אלה.
התכנית אינה משנה את תמהיל ייעודי הקרקע
בין המצב המאושר למוצע (כלומר ,לא מגדילה
שטחי חקלאות למשל).
אין מידע

 10.1.4001נקבע כי התכנית אינה טעונה אישור
השר.

בית נקופה אדמות
חקלאיות
משי11/
זנוח אדמות
חקלאיות
משי19/
חצבה והסביבה
משד51/
בטחה אדמות
חקלאיות
משד55/
יהל – אדמות
חקלאיות
משד59/

הדרי מעון – אדמות
חקלאיות
משד50/
דביר – אדמות
חקלאיות
משד9/14/

תכנון חלוקה לצרכי רישום בספרי המקרקעין
באדמות החקלאיות של מושב זנוח

ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם
מחדש,
יעוד שטח לתעלת ניקוז קיימת.
תכנון חלוקה לצרכי רישום בספרי המקרקעין
באדמות מושב בטחה.
ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם
מחדש.
שטח התכנית 5,511 :דונם.
תכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה בהסכמת כל
הבעלים.
עורך התכנית :המרכז לרישום משבצות
חקלאיות.
מטרה :תכנית חלוקה לצרכי רישום בספרי
המקרקעין.
לתכנית תשריט ייעודי קרקע בקנ"מ ,9:90,000
ובו ייעודי קרקע שונים :חקלאות ,דרך מאושרת
ויער טבעי לשימור .הוראות התכנית אינן
קובעות שימושים מותרים בייעודים אלו.
ההוראות קובעות כי כל פיתוח ובינוי יאושרו
עפ"י תכנית מפורטת אחרת הקובעת הוראות
בעניינים אלה.
התכנית אינה משנה את תמהיל ייעודי הקרקע
בין המצב המאושר למוצע (כלומר ,לא מגדילה
שטחי חקלאות למשל).
תכנון חלוקה לצרכי רישום בספרי המקרקעין
באדמות פרדסי ''הדרי מעון'' במועצה אזורית
אשכול
תכנון חלוקה לצרכי רישום בספרי המקרקעין
באדמות קיבוץ דביר.
ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם
מחדש.
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התכנית אושרה ע"י הועדה המקומית המשותפת
לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית במחוז
הצפון ביום .10.5.4001
מוסד התכנון המוסמך לאשר התכנית :ועדה
מחוזית משותפת (ארצית).

התכנית טעונה אישור שר הפנים ,החלטה מיום
10.1.4001
 : 40.4.01נקבע כי התכנית אינה טעונה אישור שר
הפנים.
 :45.4.01התכנית אושרה להפקדה .מוסד התכנון
המוסמך להפקיד :ועדה מחוזית משותפת (ארצית).
 :4..99.01פרסום לאישור ברשומות.
 :9...01נקבע כי התכנית טענה אישור שר הפנים
 :9..5.90התכנית אושרה (לא הוחלט – אושר).
 9...01נקבע כי התכנית טעונה אישור השר.

התכנית מאושרת.
 – 91.1.01התכנית אינה טעונה אישור שר הפנים.
הפקדה פורסמה ברשומות ביום .5.1.01
לתכנית לא הוגשו התנגדויות והיא אושרה לפי ס'
 901ג' לחוק.

 91.1.01התכנית אינה טעונה אישור שר הפנים
 91.1.01התכנית טעונה אישור השר
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כנגד תכנית לאדמות חקלאיות בשובל ,משד ,031הוגשה התנגדות מטעם בדואים הטוענים לזכויות
במקרקעין בתחום התכנית ,באמצעות עמותת עדאלה .בהתנגדות (הוגשה בשנת  )2339נטען כי כל
תכליתה של התכנית הוא להכשיר את רישום המקרקעין תוך פגיעה בזכויות המתנגדים ,ואין זו תכנית
איחוד וחלוקה שבסמכות הועדה המשותפת .עיון במידע המצוי באתר ביחס לתכנית זו מלמד כי ככל
הנראה התכנית טרם אושרה( .המידע היחיד לגביה הוא כי היא אושרה ע"י שר הפנים לפי ס' .)133
לסיכום :בתכניות איחוד וחלוקה (אלו שניתן היה לעיין בהוראותיהן) ,לא נכללו הוראות איכותיות לגבי
עיבוד חקלאי כגון היבטים סביבתיים ,חקלאות מקיימת ,או ניצול משאבים .לכל היותר כוללות תכניות
אלו אימוץ של ייעודי קרקע קיימים (לדוג' ,יער) .דבר זה תואם את התכלית הטכנית יחסית של מהלך
תכנוני זה (תכניות לצרכי רישום).

 .3בחינת שיקולים סביבתיים ותכנוניים בהליך הקצאת הקרקע החקלאית
עבודות שנערכו בשנים האחרונות וניתחו את הליכי הקצאת הקרקעות ,מצביעות על ממצא ברור :העדר
התייחסות מספקת לשיקולים הסביבתיים בהליך הקצאת הקרקע החקלאית .42התוצאה היא הקצאה
של שטחים נרחבים לצורך עיבוד חקלאי ,שבחלקם הינם שטחים בעלי רגישות סביבתית גבוהה ,בעיקר
בחולות הנגב המערבי ובערבה.
בין השנים  2337-2313המליצה ועדת הפרוגראמות על הקצאת קרקע נוספת ,כלומר קרקע טבעית שלא
היתה מעובדת בעבר ,בהיקפים נרחבים ביותר .43בין השנים  2333-2336היקף ההקצאות מסוג זה עמד
על  39,333דונם באזור הנגב והערבה בלבד !44הקצאות חדשות נרחבות קיימות גם ברמת הגולן .נתונים
אלו נוגעים רק להקצאה דרך נחלות במושבים ,ולא להקצאות לקיבוצים והקצאות שלא בדרך של נחלה.
המשמעות היא כי היקף ההקצאות בפועל הוא גדול הרבה יותר.
חלק מן השטחים אותם החליטה וועדת הפרוגראמות להקצות לטובת עיבוד חקלאי הינם שטחים בעלי
רגישות סביבתית גבוהה במיוחד.45
פן חשוב נוסף הנוגע לשיקולים הסביבתיים לעת הקצאת קרקע חקלאית הוא המשאבים הנוספים
הנדרשים לצורך עיבוד חקלאי ,מלבד הקרקע :מים וחול .כל החלטה על הרחבת שטחי העיבוד החקלאי
כרוכה גם בהרחבת השימוש במשאבים אלו ,על המשמעויות הסביבתיות הנובעות מכך .למרות זאת,
הליכי ההקצאה כפי שהם מתנהלים כיום ,אינם כוללים בחינה של המשמעויות הסביבתיות הנובעות
מההקצאה הנוספת של מים לצורך העיבוד החקלאי המבוקש ,וגם לא בחינה של המשמעות הסביבתית
הנובעת מהגדלת הצורך בחול.
עניין נוסף העולה מניתוח התנהלות וועדת ההשכרות הוא הלחץ הרב בו מתקבלות החלטותיה ,ובעיקר
במחוז הדרום .מאחר ומדובר בהחכרות לזמן קצר ,היקף הבקשות הוא רחב – מאות החלטות מדי שנה,
החלטות שיש לקב ל בלוח זמנים קצר הנגזר ממועדי ההשכרה .כתוצאה מכך ,הצביעו חלק מחברי
הוועדות ומרואיינים נוספים על לחץ רב ,לחץ שעלול להביא את לדפוסי התנהלות בעייתיים ובהם הכנה
והצגה חלקית של מידע רלוונטי .מן הפן הסביבתי יש לכך משמעות נכבדת ,שכן לקבלת החלטות

 42בן דוד ( )2337בן ישראל ורמון (.)2311
 43מסמך השלמת נתונים למסמך מיום  ,23.0.2311מדיניות קרקע חקלאית הנכללת בגדרי מקרקעי ישראל – היבטים ושיקולים
סביבתיים במציאות בת זמננו ,החברה להגנת הטבע10.9.2311 ,
 44איתמר בן דוד ,הקצאת קרקע חקלאית והרחבת שטחי עיבוד חקלאי בנגב ובערבה כאיום לשמירת הטבע והנוף ,החברה
להגנת הטבע.2337 ,
 45בן דוד ( ,)2337בן ישראל ורמון (.)2311

22

הבחנה מנהלית-תכנונית-סטטוטורית בין שטחים טבעיים ושטחים חקלאיים מעובדים

המתחשבת בפן הסביבתי ,ישנו הכרח בהצגת שכבות הממ"ג הרלוונטיות ,בניתוח ערכיות השטח ,חוות
דעת סביבתיות ועוד .ניתוח התנהלות הוועדה מלמד כי אופן התנהלות הוועדה אינו מאפשר זאת.46

.2א מעמד רשות הטבע והגנים בהליך ההקצאה
רשות הטבע והגנים לוקחת חלק בהליכי הקצאת הקרקע החקלאית באופן חלקי ביותר:
 oנציג רשות הטבע והגנים הינו במעמד של משקיף בוועדת הקרקעות העליונה העוסקת בהשכרות
ארוכות טווח.
 oתיאום ברמת המחוז לגבי המיקום המדוייק להקצאה ,לאחר שכבר התקבלו החלטות וועדת
הפרוגראמות (למשל בדבר הגדלת תקן הנחלה או מס' הנחלות).
רשות הטבע והגנים אינה שותפה בשום דרך להליך קבלת ההחלטות בוועדת הפרוגראמות ,שהיא זו
המתווה את המדיניות בדבר היקף הקרקע החקלאית שתוקצה.
סמכויות רשות הטבע והגנים
לרשות הטבע והגנים שני סוגי סמכויות מכוח חוק גנים לאומים ושמורות :
 oסמכויות בתחומי שמורות טבע וגנים לאומיים ,הנובעות מהגדרת השטח ככזה.
 oסמכויות לגבי ערכי טבע מוגנים בכל מקום בו הם נמצאים ,בין אם בתחומי שמורת טבע ובין אם
לאו.
להלן פירוט קצר:
בתחומי שמורות וגנים יש לרשות הטבע והגנים שני סוגי סמכויות ,בהתאם למעמד השטח:
בשטחי שמורות וגנים מוכרזים מכוח חוק ג"ל וש"ט ,יש לרשות את מלוא הסמכויות שלא יפורטו כאן,
מאחר ושטחים אלו אינם מעוררים קושי מן ההיבטים הקשורים בעבודה זו ,על אף שבשטחי גנים
לאומיים מותר לקיים חקלאות.
בשטחי שמורות וגנים המאושרים בתכניות אך טרם הוכרזו ישנה לרשות סמכות עיקרית אחת שנועדה
למנוע את סיכול הייעוד של השטח לשמורה:

( .25א) משאושרה תכנית בדבר ייעודו של שטח כגן לאומי או כשמורת טבע ,לא תיעשה
באותו שטח פעולת בניה או כל פעולה אחרת שיש בה ,לדעת הרשות ,כדי לסכל את ייעודו של
השטח כגן לאומי או כשמורת טבע ,אלא באישור הרשות ,כל עוד לא בוטל ייעודו כאמור.

הגנה על ערכי טבע ונוף :ס'  00לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע מקנה לרשות הטבע והגנים סמכות
למנוע פגיעה בערכי טבע מוגנים בכל מקום בו אלו נמצאים ,בין אם בשמורת טבע ובין אם לאו ,ובכלל
זה גם בשטחים טבעיים שיש כוונה להקצות אותם למטרות עיבוד חקלאי .ההגנה על ערכי הטבע הללו
אינה מוחלטת ,וניתן לפגוע בהם בתנאי שניתן לכך היתר מאת רשות הטבע והגנים .מנגנון זה מקנה
סמכויות פיקוח חזקות לרשות הטבע והגנים.
מדברים אלו עולה כי תיאורטית רשות הטבע והגנים יכולה להשפיע מכוח הסמכויות הנתונות לה בחוק
על הליך ההקצאה של קרקע חקלאית ,בכמה מישורים:
 oכאשר מדובר בשטח שהינו שמורת טבע מאושרת בתכנית ,אם העיבוד החקלאי מסכל את ייעוד
השטח לשמורה – הרשות יכלה למנוע פעולות אלו מכוח סמכותה לפי ס'  25לחוק.
 oכאשר העיבוד החקלאי מסכן ערכי טבע ונוף מוגנים ,באשר הם נמצאים.

46

בן ישראל ורמון ( .)2311ממצאים אלו מבוססים על ראיונות עם חברי ועדה ועם מרואיינים נוספים.
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לא ידוע לנו האם וכיצד הופעלו סמכויות אלו בכל הנוגע להליכי הקצאה של קרקע חקלאית .למיטב
הידוע לנו הרשות לא הוציאה היתרים לפגיעה בערכי טבע מוגנים בשטחים טבעיים שהוקצו לצורך
עיבוד חקלאי ,גם כאשר התרחשה פגיעה כזו כתוצאה מהקצאת קרקע לצורך עיבוד חקלאי.

.2ב ניתוח הקשר בין המישור התכנוני לקנייני בעת הקצאת קרקע
בחינת הליכי השכרת הקרקע ,בין אם בדרך של נחלות ובין אם בהקצאה שלא במסגרת נחלה ,מלמדים
כי הייעוד החקלאי של הקרקע אינו מהוה שיקול מרכזי (אם בכלל) בהחלטה האם להקצות קרקע והיכן.
זאת כתוצאה משלוש סיבות עיקריות:
 oהנהלים והמנגנונים להקצאת הקרקע אינם כוללים התייחסות לפן התכנוני בתוך ה"צ'ק ליסט"
של הנושאים שיש לבחון בעת הליך ההקצאה ,ואף מאפשרים הקצאת קרקע שאינה בייעוד
חקלאי ,בהקצאה לזמן קצר.
 oהתכניות מאפשרות עיבוד חקלאי בשורה נרחבת ייעודי קרקע ,כך שבפועל לא מדובר במכשול.
 oהדעה הרווחת (והפרקטיקה) היא כי עיבוד חקלאי בקרקע פטור מהיתר (ראו דיון בהמשך).
מאחר ואין צורך בהיתר ,לא מתחייבת גם תשתית תכנונית המסדירה את העיבוד החקלאי.
בנוהל השכרת קרקע לזמן קצר ,בנוהל  21.31של האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל ישנה
התייחסות מיוחדת למצב בו מתבקשת קרקע להשכרה ,אך ייעודה אינו חקלאי .מהנוהל עולה כי דרך
המלך ,הכלל הוא כי ניתן להשכיר לזמן קצר רק קרקע שייעודה בתב"ע הוא חקלאי .עם זאת ,כחריג,
ניתן להשכיר לזמן קצר קרקע שייעודה אינו חקלאי בתב"ע ,בהצטבר מספר תנאים ,ועד שתידרש
לייעודה המאושר .תנאים אלו הם:
 oהתכנית איננה אוסרת במפורש שימוש חקלאי.
 oהשימוש לא יכלול עבודה שביצועה מצריך היתר לפי חוק התכנון והבניה.
 oהשימוש אינו מהווה מטרד לסביבה.
 oהשימוש הינו מוגבל באופן כזה שניתן לסיימו תוך  03יום מההודעה על הפסקת השכירות.
 oתינתן הרשאה לשנה אחת בלבד ,באישור מנהל המחוז ,תוך ציון בפרוטוקול הועדה כי השטח
איננו חקלאי.
הנוהל עושה שימוש במונח תב"ע ,מונח שאינו סטטוטורי ,אם כי בלשון הדיבור הכוונה לעת השימוש בו
היא לתכנית מתארית או מפורטת .לפיכך לא ברור האם מונח זה כולל גם תכניות מתאר מחוזיות או
ארציות למשל.
בהשכרת קרקע חקלאית לטווח ארוך ,הרקע המקצועי העומד בפני הועדה הוא המלצת משרד
החקלאות וועדת הפרוגראמות הפועלת במסגרתו .כפי שהוזכר לעיל ,לעת הדיון בועדת הפרוגראמות
מוצגת גם תמונת המצב התכנוני כולל מעמדה של הקרקע כקרקע חקלאית ,אך מנוסח הנחיות הנוהל
של וועדת הפרוגראמות ,היבט זה אינו תנאי סף ,וגם אינו מהוו שיקול מרכזי או עיקרי בהמלצת הוועדה.
מהמתואר לעיל עולה כי העובדה שהשטח הינו בייעוד שאיננו חקלאי אינה מהווה מכשול או חסם בפני
השכרתו ,בוודאי לטווח קצר ,ובלבד שחקלאות איננה שימוש אסור .לכך יש להוסיף את העובדה כי
חלק נכבד מהשטחים הפתוחים בתכניות המתאר המחוזיות מגדירים חקלאות כאחד מהייעודים
המותרים .כך למשל ,למעלה מרבע שטחי מחוז דרום של משרד הפנים ,26.69% ,נכללים בשלושת
הייעודים שחקלאות היא מרכיב מרכזי בהם .בחמישה ייעודים נוספים העיבוד החקלאי מותר בתנאים.
יחד יוצא שלמעלה מ 65%-משטח מחוז דרום כולל ייעוד חקלאי .47בניתוח ברמה הארצית ניכרת מגמה
47

ראו ניתוח מפורט של ייעודי הקרקע וכן תשריטים בתוך בן ישראל ורמון (- )2311
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דומה :48חקלאות היא ייעוד מותר בתכנית המתאר המחוזית למחוז ת"א באזורים המוגדרים כאזור חקלאי,
שטח לפארק מטרופולינים ושטח לפארק עירוני ראשי .במחוז המרכז – אזור נוף כפרי פתוח ,אזור נחל
וסביבותיו ,ואזור נופש מטרופוליני ,התופסים יחד קרוב למחצית משטח המחוז ,49במחוז הצפון (תמ"מ
 )213אזור חקלאי1נוף כפרי פתוח.

 .4סוגיית הצורך בהיתר לפעולות עיבוד חקלאי
דרך המלך הקבועה בחוק התכנון והבנייה היא כי לא ניתן לבצע עבודות או שימושים בקרקע ללא
היתר ,ראו ס'  195לחוק התכנון והבניה התשכ"ה:1365-

עבודות טעונות היתר [תיקונים :התשל"ח (מס'  ,)2התשמ"א (מס' 6א) ,התשמ"ח (מס' ,)2
התשנ"א (מס'  ,)0התשנ"ג ,התשנ"ה (מס' ])9
( .195א) לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה
המקומית או רשות הרישוי המקומית ,לפי הענין ,היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי
ההיתר:
( )1התווייתה של דרך ,סלילתה וסגירתה;
( )2הקמתו של בנין ,הריסתו והקמתו שנית ,כולו או מקצתו ,הוספה לבנין קיים וכל תיקון
בו ,למעט שינוי פנימי בדירה;
( )0כל עבודה אחרת בקרקע ובבנין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש
הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל תכנית.
את החוק משלימות תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) ,תשכ"ז ,1367 -המפרטות
מהם העבודות והשימושים הטעונים היתר .הכלל (הקבוע בתקנה ( )2קובע כי כל חציבה ,חפירה ,כרייה
או מילוי המשנים את פני הקרקע ,יציבותה או בטיחותה – טעונים היתר ,למעט מספר חריגים שאינם
טעונים היתר ,ובהם:

"(ד)
(ה)

עבודה חקלאית רגילה באזור חקלאי;
הכשרת קרקע למטרות חקלאיות באזור חקלאי;"

השאלה מהי "עבודה חקלאית רגילה באיזור חקלאי" ,כלומר מהו היקף התחולה של הפטור  -נדונה
בבג"צ  ,266133אדם טבע ודין ואח' נ' שר הפנים ואח' ,שעסק בצורך בהכנת תכניות מפורטות מכח
תמ"א  . 22בין היתר טענו שם המשיבים כי דינן של פעולות יערניות כדין עבודה חקלאית ,ולכן הן חוסות
תחת הפטור מהיתר שמעניקות התקנות לעבודות חקלאיות .להלן חלקים מפסק הדין ,מפיו של כב' הש'
חשין ,שיובאו (כמעט) בשלמותם בשל הרלוונטיות לנושא (ההדגשות נוספו).

השאלה הנשאלת היא ,מה פירוש יש ליתן לצירוף-התיבות "עבודה חקלאית רגילה
.91
באיזור חקלאי" ו"הכשרת קרקע למטרות חקלאיות באיזור חקלאי"? אלו עבודות הן הפטורות מן
הצורך להצטייד בהיתר לביצוען? האם "עבודה חקלאית רגילה" ו"מטרות חקלאיות" ,כוללות
נטיעת יערות ,אם לאו?

 48מסמך השלמת נתונים למסמך מיום  ,23.0.2311מדיניות קרקע חקלאית הנכללת בגדרי מקרקעי ישראל – היבטים ושיקולים
סביבתיים במציאות בת זמננו ,החברה להגנת הטבע.10.9.2311 ,
 49פארקים מטרופולינים בישראל ,עבור מכון ירושלים לחקר ישראל .2311 ,אזור נחל וסביבותיו תופס  6.6%משטח המחוז,
פארקים מטרופולינים  ,2.9%ושטח נוף כפרי פתוח .06.7%

32

הבחנה מנהלית-תכנונית-סטטוטורית בין שטחים טבעיים ושטחים חקלאיים מעובדים

הפֵּך בהן ,שרק כך יעלה בידנו לרדת
לפירושן של תקנות ההיתר שומה עלינו להפוך ול ַ
.92
לחיקרן .הפטורים שהמשיבים מבקשים לגדור עצמם בהם  -אלה פטורים שציטטנו למעלה ואשר
עניינם עבודות חקלאיות  -מהווים חריגים לכלל...
אם נפרש את הוראת תקנה  )2(1רישה כלשונה וכפשוטה ,כל חפירה שהיא בקרקע
משנה את פני הקרקע ונצרכת היא להיתר .כך ,למשל ,חפירת גומה קטנה לשתילת שתיל ,גם
היא נצרכת לכאורה להיתר .פירוש זה לא יתקבל ,כמובן ,על דעתנו ,ולא רק בשל הכלל של
זוטי-דברים .אין להניח כי תכלית התקנות היתה לאסור על מעשים מעין-אלה ,וממילא לא יבואו
אותם מעשים במיסגרת הפטורים .מלכתחילה אין הם באים בגידרי האיסור וממילא לא יבואו
בגידרי הפטור.
מהו אפוא פישרו של הפטור הניתן בתקנה ()2(1ד) ו(-ה) לתקנות ההיתר? הפטור מכַוון
עצמו לעבודות מסויימות הנכללות במסגרת האיסור " -כל חציבה ,חפירה ,כריה או מילוי
המשנים את פני הקרקע ,יציבותה או בטיחותה"  -אלא שתווי-אופי מסויימים המייחדים אותן
עושים עבודות אלו ראויות לדעת מחוקק-המישנה לפטור מן הצורך להצטייד בהיתר .כוונת
הדברים היא ,כמסתבר  -וכלשון התקנות  -לעבודה חקלאית רגילה ,קרא :לעבודתו
השיגרתית והיומיומית של החקלאי (באיזור חקלאי) שלולא הפטור היתה נצרכת
עבודתו להיתר .ומהי העבודה? אף אתה אמור :חרישה ,נטיעת עצי פרי וכריתתם ועוד
כיוצא באלו פעילויות של החקלאי בחיי היומיום .לו נצרך החקלאי להיתרים לפעילויות
אלו ,חייו לא היו חיים ,ומעולה של צרה זו ביקש המחוקק לפוטרו .כך הוא באשר
לגידולים חקלאיים המשתנים מעת לעת ,ולעניינם אין צורך בקבלת היתרים.
שונה היא  -מקצה-אל-קצה  -פעילות הייעור .ראשית לכל ייאמר ,כי נתקשה לסווג
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פעילות יעור כ"עבודה חקלאית רגילה" .אכן ,היער ועציו חיים על הקרקע ומן הקרקע  -כמוהם
כעץ השזיף  -אולם בעובדה זו כשהיא לעצמה אין כדי להצדיק סיווגה של עבודת יעור כ"עבודה
חקלאית" ,ולא-כל-שכן כעבודה חקלאית "רגילה" .ואמנם :עבודות יער אין רואים אותן כעבודה
"חקלאית" .הדבר בא לידי ביטוי ברור בחוברת הקרויה "תמא - 122תוכנית מיתאר ארצית ליער
ולייעור  -מיסמך מדיניות....
הקריטריון הראשון והמרכזי היה הפרדה מוחלטת בין שטח מעובד או הראוי לעיבוד ובין שטח
שאינו מעובד ואשר אינו ראוי לעיבוד .כלל מנחה בתכנית היה ,כי שטחים מעובדים בכל צורה,
בחקלאות המודרנית או המסורתית ,לא ייכללו בתכנית .הנחה זו מושרשת במפעל הייעור בארץ -
מאז ומתמיד יועדו לייעור שטחים טרשיים ומבותרים ,אשר לא התאימו לעיבוד ...גם תמא 22
עצמה מבחינה מפורשות בין אדמה חקלאית לבין יעור.
שנית ,אין הצדקה לסווג פעילויות יער וייעור כעבודה חקלאית רגילה .עבודה חקלאית
רגילה היא ,כאמור ,חרישה ,זריעת דגנים ,שתילת שתילים או נטיעת עצי פרי .אלה כולם
מוגבלים הם ,בתנאי הארץ ,בשטח ובדחיסות ,והשפעתם על הסביבה השפעה שולית היא.
לא כן הוא היער ,העשוי להשתרע על פני עשרות ,מאות ואלפי דונמים של קרקע .אמר על-כך
איש הטבע דן פרי ,ונביא מדבריו:
גידולים חקלאיים מטבעם הינם זמניים ומשתנים בהתאם לנסיבות שונות כגון עונות השנה ,כמות
הגשמים הצפויה ,צרכי השוק וכד' .על כן ,בכל פעם שחקלאי מעוניין לשנות את גידוליו או
לשתול עץ פרי באדמתו החקלאית הפרטית ,אין יסוד סביר לחייבו לכתת את רגליו לועדת
התכנון והבניה על מנת שיקבל היתר ,ובכך לסרבל את עבודתו ולהכביד על המערכת שלא
לצורך .מאידך ,יער מטבעו אינו משתנה לאחר נטיעתו ונותר קבוע .לכן ,כאשר עסקינן
בעבודות ייעור נרחבות המתבצעות בשטח ציבורי ולמען הציבור כולו ,ואשר יותירו את
חותמן לדורות לבוא ,שונה הרציונל המנחה בתכלית.
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חיפוש נוסף של פסיקה בעניין זה הניב תוצאות מועטות יחסית ,העוסקות ברובן בסוגית הצורך בהיתר
בנייה לעבודות בנייה של ממש בשטחים חקלאיים (למשל הקמת סככות ,בניית טרסות ועוד).
ב פ ( 32602135שלום חיפה) ,מדינת ישראל נ' מחאג'נה אחמד ומחאג'נה מוחמד ,הורשעו הנאשמים
שביצעו עבודות הכשרה לצרכי נטיעות חקלאיות .דובר בעבודות הכשרת קרקע בשטח של  03דונם,
ששינו את פני הקרקע ויצרו טרסות בשטח נרחב במקרקעין השיכים לנאשמים באום אל פחם .השטח
מוגדר בתכניות והוכרז כקרקע חקלאי .ביהמ"ש (השופט דני פיש) קובע כי הפרשנות שמבקש הנאשם
לתת לתקנות (לפיה מדובר בעבודות שאינן טעונות היתר) היא בלתי סבירה בעליל .מדובר בעבודות
רחבות מימדים תוך שימוש בציוד הנדסי כבד ,ששינו ללא הכר את פני השטח .אין כל דמיון בין עבודות
אלו לבין עבודה חקלאית רגילה או הכשרת קרקע חקלאית.
גם כאשר מדובר בעבודות הכשרה לצרכים חקלאיים המשנות באופן משמעותי את פני השטח קיימת
חובה לבקש היתר בניה .הדבר נובע ממטרות חוק התכנון והבניה המחיב קבלת אישור לביצוע שינויים
משמעותיים בפני הקרקע .לכן הנאשם מורשע בעבירה של ביצוע עבודות ללא היתר .גם גזר הדין
החמיר יחסית עם הנאשמים ,בהתחשב בעובדה כי נעשו עבודות בלתי הפיכות וכי ספק אם ניתן להחזיר
את השטח לקדמותו.
הבחנה חשובה נוספת ניתן לעשות בין פעולות כרייה לבין פעולות להכשרת קרקע חקלאית :כאשר
מתבצעים הכנסה או הוצאה של חומר (אדמה או סלעים) מהשטח – מדובר בכרייה ,ובעבודה הטעונה
תכנית והיתר .כאשר מזיזים קרקע בתחום החלקה מבלי "לייבא" או "לייצא" אליה חומרים ממקומות
אחרים – מדובר בהכשרת קרקע.
מדברים אלו עולה כי יש מקום לבסס טענה משפטית כדלקמן:
עבודות להכשרה ראשונה של קרקע לצורכי עיבוד חקלאי ,בשטח שעד לאותו עיבוד ראשון הינו שטח
טבעי – אינן נכללות בגדר שגרת הפעולות היומיומיות של החקלאי שאליהן כיוון המחוקק את הפטור.
אין דין עבודות לעיבוד שוטף בשטח שהיה חקלאי מדורי דורות ,כדין הכשרה ראשונה של שטח טבעי
לטובת שטח חקלאי .ההבחנה בין שני המסלולים נשענת על התבחינים הבאים:
 oפעולה שגרתית שוטפת מול פעולת הכשרה ראשונה :הפטור מכוון לעבודות שגרתיות יומיומיות,
ולא להכשרה ראשונה מסיבית של אלפי דונמים המשנה את פני השטח .הבחנה זו נובעת
מהמונח עצמו – "עבודה חקלאית רגילה באיזור חקלאי" .מכאן ניתן להסיק כי עבודה חקלאית
לא רגילה (וניתן לטעון כי הכשרה ראשונה מסיבית של קרקע חקלאית אינה עבודה רגילה) –
תהיה טעונה היתר.
 oעוצמת ההשפעה הסביבתית :הכשרה ראשונה של שטח הינה בעלת השפעה סביבתית
משמעותית ,שלא כמו עיבוד שוטף .ראו דבריו של חשין לעניין זה בהקשר של הבחנה בין עיבוד
חקלאי שוטף ליער " :והשפעתם (של השטחים החקלאיים – א.ה) על הסביבה השפעה
שולית היא .לא כן הוא היער " .על בסיס אותו הרציונל ניתן לבסס הבחנה בין עיבוד חקלאי
שוטף לבין הקצאה ראשונה של שטח טבעי לצורך עיבוד חקלאי.
 oהפיכות  :מובן כי עיבוד ראשון יוצר מצב בלתי הפיך לעומת עיבוד שוטף ושגרתי .לעניין ז מצטט
חשין את דן פרי :מאידך ,יער מטבעו אינו משתנה לאחר נטיעתו ונותר קבוע .לכן ,כאשר

עסקינן בעבודות ייעור נרחבות המתבצעות בשטח ציבורי ולמען הציבור כולו ,ואשר

יותירו את חותמן לדורות לבוא ,שונה הרציונל המנחה בתכלית .על בסיס אותו רציונל –
ניתן לבסס הבחנה בין עיבוד ראשון של קרקע חקלאית לבין עיבוד שוטף.
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כמו כן ,ניתן להציע פרשנות צרה למונח "איזור חקלאי" – במובן שלפיו איזור שאינו חקלאי בפועל –
איננו איזור חקלאי ,ולכן לא ניתן לתת בו פטור מהיתר .טיעון נוסף שניתן לטעון הוא כי המונח "איזור
חקלאי" הינו במובנו הסטטוטורי ,ובכל מקום בו השטח אינו מיועד לחקלאות – הרי שאין פטור מהיתר.
פרשנות זו אין בה הרבה כדי להועיל מאחר וכפי שצויין לעיל ,המחסום הסטטוטורי אינו המחסום
המרכזי בהקצאת קרקעות ,שכן שטחים נרחבים מאפשרים את הייעוד החקלאי בתחומם.

 .5בעיות עיקריות לדרכי פעולה מוצעות לפתרונן
תמונת המצב המצטיירת בכל הנוגע למסלולי ההקצאה של קרקע חקלאית מעלה כי יש צורך אמיתי
ודחוף לשינוי הנורמות הקיימות בעת הקצאת קרקע למטרות עיבוד חקלאי ,בוודאי ככל שהדבר נוגע
להקצאה ראשונה של שטח שהוא טבעי בפועל או שלא עובד מזה שנים רבות ויש לו יכולת להשתקם.
לא מכבר הוקמה וועדה ציבורית לבחינת מדיניות הניהול של הקרקע החקלאית ,וועדת רוטקופף.
ההמלצות שלהלן לשיפור המצב הקיים יכולות לסייע בידי הוועדה להציע אמצעים לשילוב שיקולים
סביבתיים בהליכי קבלת ההחלטות בכל הנוגע להקצאת קרקע חקלאית.
להלן טבלה מציגה את הבעיות העיקריות ואת האמצעים המוצעים לפתרונן
בעיה
העדרו של מסלול ייחודי להקצאה
ראשונה של קרקע טבעית לצרכי
חקלאות.

פתרון מוצע
יצירת מסלול הקצאה נפרד למקרים בהם מבוקש שטח טבעי
למטרות עיבוד חקלאי .במסלול זה יינתן דגש לבחינת
המשמעות הסביבתית של ההקצאה :קרקע ,מים וחול.
כלים:
החלטת מועצת רמ"י המסדירה הקצאה של קרקע טבעית
למטרות חקלאות:
 oבחינה פרוגראמטית הכוללת בחינת השלכות
סביבתית של הקצאת הקרקע ,המים והחול.
 oמנגנון היוועצות ברט"ג.
 oתסקיר סביבתי.
 oהפורום המחליט בעניין ההקצאה (וועדת קרקעות)
יכלול נציגות סביבתית :משרד להג"ס ,רט"ג ,נציג
ארגונים סביבתיים לא ממשלתיים.
ישנן מדינות בהן נהוגה בחינה סביבתית של פעולות חקלאיות
בעלות משמעות סביבתית גדולה ,בין היתר התמרת קרקע
50
טבעית למטרות חקלאות( .למשל אוסטרליה ,אנגליה ,דרא"פ)

50

ארז ח .2312 .חקיקה וכלים משפטיים להגנת המגוון הביולוגי :תסקירים סביבתיים אסטרטגיים ,החברה להגנת הטבע.
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בעיה
מנגנוני ההקצאה של קרקע
חקלאית אינם כוללים בחינה של
השיקולים הסביבתיים :וועדת
הפרוגראמות במשרד החקלאות,
וועדת ההחכרות המחוזית וועדת
הקרקעות העליונה – אינן כוללות
ייצוג לאינטרס הסביבתי ,ואינן
כוללות בחינה סדורה של השלכות
סביבתיות של ההקצאה.

סמכויות רט"ג להגנה על ערכי טבע
מוגנים אינן באות לידי ביטוי בהליכי
ההקצאה

פתרון מוצע
 oעידכון נוהל וועדת הפרוגראמות של משרד החקלאות כך
שיכלול שיקולים סביבתיים.
 oשינוי הרכב וועדת ההחכרות המחוזית ווועדת הקרקעות
העליונה כל שבשתיהן ייכללו נציגים סביבתיים :נציג
המשרד להג"ס ,נציג רט"ג ונציג ארגוני סביבה לא
ממשלתיים.
 oעידכון נוהל ההשכרות לטווח קצר ,כך שזה יכלול
שיקולים וקריטריונים סביבתיים בהקצאת קרקע
חקלאית.
 oגיבוש נוהל להחכרת קרקע חקלאית לטווח ארוך,
והטמעת שיקולים סביבתיים בנוהל זה.
o
o

עיגון מעמד רט"ג כחברים בכל וועדות ההחכרות.
חובת היוועצות ברט"ג בכל הליך הקצאה אחר (ובכלל
זה קודם להחלטת וועדת פרוגראמות).

העדר מידע

החלת נורמות של שקיפות בכל הנוגע להקצאת קרקע חקלאית:
יצירת מאגר מידע נגיש שיאפשר לדעת אילו קרקעות חקלאיות
מוחכרות במסגרת אילו חוזים.

עבודות חקלאיות ,גם כאלו
שהשפעתן הסביבתית עצומה כגון
הכשרת שטח טבעי – חוסה תחת
הפטור מהיתר לעבודות חקלאיות.

יצירת מצב משפטי לפיו הכשרה ראשונה של קרקע חקלאית
אינה חוסה תחת הפטור מהיתר הניתן לעבודה חקלאית רגילה
באזור חקלאי .יצירת המציאות המשפטית החדשה יכולה
להתאפשר באמצעות אחד הכלים הבאים:
 oהנחיית יועמ"ש לממשלה להבהרת התיבה "עבודה
חקלאית רגילה באזור חקלאי" כך שלא תכלול הכשרת
קרקע ראשונה.
 oשינוי תקינה :בתקנות פטור מהיתר – למשל דרך
הרפורמה.
 oשינוי חקיקה :חוק התכנון והבנייה ,למשל במסגרת
הרפורמה.
 oמאבק משפטי במקרה בו פרשנות הפטור מההיתר תנוצל
להכשרת קרקע בשטח רגיש.

שימוש חקלאי הינו מותר בחלק
ניכר של השטחים הפתוחים
בתכניות (בעיקר ברמה המחוזית),
גם כאשר מדובר בשטח בעל
רגישות סביבתית גבוהה.

יצירת רובד תכנוני (למשל דרך המהלך להכנת תכניות המתאר
הכוללניות) הכולל הבחנה מדייקת יותר בין שטחים המיועדים
לעיבוד חקלאי לבין כאלו שיישארו כשטחים חקלאיים ,והתאמת
השימוש החקלאי לרגישות השטח.
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מקורות
בן דוד איתמר ,הקצאת קרקע חקלאית והרחבת שטחי עיבוד חקלאי בנגב ובערבה כאיום לשמירת
הטבע והנוף ,סקירת מנגנון ההקצאה של מש' החקלאות בשנים  ,2333-2336החברה להגנת הטבע,
.2337
בן ישראל ארנון ,אורי רמון ודותן רותם ,השכרת קרקע לחקלאות לטווח קצר והשפעותיה האקולוגיות:
מקרה חולות הנגב המערבי ,מכון דש"א ורשות הטבע והגנים ,יולי .2311
דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת התקציב  ,2311מס'  ,51ירושלים.2312 ,
ויתקון גדעון ,דיני מקרקעי ישראל ,חושן למשפט ,תל אביב.2333 ,
ויתקון גדעון" ,כך עושים כולם" – פרשת הקרקעות בעמיקם ,מקרקעין י ,21מרץ 2311
ויתקון גדעון ,מדיניות ניהול קרקע חקלאית במקרקעי ישראל ,מקרקעין יא ,21מרץ .2312
מסמך עמדה שהוגש ע"י החברה להגנת הטבע לחברי הועדה לבחינת מדיניות קרקע חקלאית
במקרקעי ישראל.23.0.2311 ,
שלו גבריאלה ,זכויות החקלאים במקרקעי ישראל ,ללא תאריך.
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נספח
תקנות חובת מכרזים ,התשנ"ג – 3991-סעיפי הפטור מעסקאות במקרקעין
פרק ג' :התקשרויות של מינהל מקרקעי ישראל לביצוע עיסקה במקרקעין
נוסף על האמור בתקנה  ,1התקשרות של מינהל מקרקעי ישראל (להלן  -המינהל) לביצוע עיסקה
פטור מחובת מכרז .44
לעיסקה במקרקעין במקרקעין של המדינה ,רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל ,אינה טעונה מכרז כאשר נושא ההתקשרות
הוא אחד מאלה:
הענקת זכויות במקרקעין למי שהוא בעל זכויות באותם מקרקעין או למי שיורה בעל הזכויות
()9
להעניקן; לענין זה" ,בעל זכויות במקרקעין"  -צד לחוזה פיתוח ,לחוזה חכירה או חכירת משנה לתקופה של
עשרים ואחת שנים לפחות ,מי שזכאי כדין להיות צד לחוזה כאמור וכן מי שהיה צד לחוזה כאמור או מחזיק
במקרקעין באופן רצוף ,עשר שנים לפחות ,בהסכמת המינהל;
הענקת זכויות במקרקעין למי שהוא בעל זכויות במקרקעין משותפים אשר בהם למינהל פחות
()4
ממחצית מן הזכויות ,והכל אם אין אפשרות לחלוקה בפועל של המקרקעין על פי תכנית כמשמעותה בחוק
התכנון והבניה ,תשכ"ה;91.4-
הענקת זכויות בנכס כמשמעותו בחוק הגנת הדייר [נוסח משולב] ,תשל"ב ,9114-למי שהוא בעל
()1
זכויות בנכס לפי החוק האמור ,לרבות הענקת זכויות בניה בבנין שבו נמצא הנכס;
הענקת זכויות במקרקעין במסגרת הסדר של סכסוכי קרקעות ,או במסגרת פינוי מפעל שמיקומו
()5
מהווה מטרד ובלבד שהחשב הכללי או נציגו וכן היועץ המשפטי של המינהל אישרו כי הענקת הזכויות נחוצה
וצודקת בנסיבות הענין;
הענקת זכויות במקרקעין באזור עדיפות לאומית למפעל שתחום עיסוקו תעשיה או מלאכה,
(א)
תק' תשנ"ג)4( 3991-
או בניית מבני תעשיה להשכרה אם הוא מפעל מאושר כמשמעותו בחוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט,9141-
ומנהלת מרכז ההשקעות אישרה כי הקרקע המסוימת דרושה למפעל במסגרת התכנית המאושרת
כמשמעותה בחוק האמור;
תק' תשס"א( 1003-א )9הענקת זכויות במקרקעין באזור עדיפות לאומית למפעל חקלאי מאושר כמשמעותו בחוק לעידוד
השקעות הון בחקלאות ,תשמ"א ,9110-אם מינהל ההשקעות בחקלאות אישר כי אותם מקרקעין דרושים
למפעל במסגרת התכנית המאושרת כמשמעותה בחוק האמור;
הענקת זכויות במקרקעין באזורי עדיפות לאומית למפעל שתחום עיסוקו תעשיה או מלאכה או
(ב)
תק' תשנ"ג 3991-בניית מבני תעשיה להשכרה לפי המלצת משרד התעשיה והמסחר ,ובלבד שהאזור נמנה עם האזורים
הכלולים במודעה בעתונות שיפרסם משרד התעשיה והמסחר לפחות אחת לשנה והמזמינה הגשת בקשות
להענקת זכויות במקרקעין כאמור; דחיית בקשה כאמור על ידי משרד התעשיה והמסחר תיעשה מנימוקים
שיירשמו;
הענקת זכויות כאמור בפסקאות משנה (א) ו(-ב) יכול שתיעשה לפי טבלת מחירים מוזלים שאישר
(ג)
לענין זה שר האוצר;

תק' (מס' )1
תשנ"ה3991-
תק' תשס"ט1009-

תק' תשס"א1003-

הענקת זכויות במקרקעין ל"צרכי ציבור" כמשמעותם בסעיף (911ב) לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה-
().
 ,91.4ובלבד שההתקשרות נעשית עם רשות מקומית ,לצרכיה;
הענקת זכויות שימוש בקרקע חקלאית לצרכי עיבוד עונתי או מרעה ,שאינן כוללות זכות לבניה,
()1
והכל לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים ,ובתנאי ששווי ההתקשרות אינו עולה על  900,000שקלים חדשים
לשנה;
הענקת זכויות חזקה במקרקעין לקרן קיימת לישראל לביצוע עבודות ייעור ,או לפעולות שמטרתן
()1
שמירה על הנוף והטבע;
הענקת זכויות במקרקעין במסגרת פיצויים הניתנים לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
()1
 ,9151או לפי חוק רכישת מקרקעין (אישור פעילות ופיצויים) ,תשי"ג;9141-
הענקת זכויות בקרקע משלימה כמשמעותה בסעיף  10לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה ,91.4-ששטחה
()90
אינו עולה על חצי דונם ואשר על-פי תכנית כמשמעותה בחוק האמור ,אינה מהווה יחידת בניה עצמאית,
ובלבד שההתקשרות נעשית עם בעל זכויות בקרקע גובלת אשר הקרקע האמורה דרושה לו לשם השלמת
יחידת הבניה שלו על פי אותה תכנית;
(90א) הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות במקרקעין גובלים ,במטרה לאפשר את הניצול היעיל ביותר של
המקרקעין ,בהתחשב בייעוד הקרקע ובמטרת השימוש בה ,ובלבד שלא ניתן לנצל את הקרקע כאמור
באמצעות שיווקה בדרך של מכרז; הענקת זכויות כאמור טעונה אישור מנומק של ועדת הפטור של מועצת
מקרקעי ישראל ואישור שר האוצר;
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תק' (מס' )1
תשנ"ה3991-

תק' (מס' )1
תשנ"ו3991-

תק' (מס' )1
תשנ"ה3991-
תק' (מס' )1
תשנ"ה3991-

תק' (מס' )1
תשנ"ה3991-

תק' תשנ"ו3991-

תק' (מס' )1
תשנ"ה3991-

תק' תשס"ט1009-

הענקת זכויות במקרקעין גובלים למפעל קיים לצורך הרחבת המפעל ,הכל בהתאם להמלצה
()99
מנומקת של המשרד האחראי לתחום פעילותו של המפעל; הענקת זכויות כאמור בשטח העולה על חמישים
אחוזים משטח המפעל  -טעונה אישור ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל;
(99א) הענקת זכויות במקרקעין גובלים למוסד חינוך קיים ,לצורך הרחבת המוסד ,והכל בהתאם להמלצה
מנומקת של משרד החינוך התרבות והספורט; הענקת זכויות כאמור בשטח העולה על חמישים אחוזים
משטח מוסד החינוך ,טעונה אישור ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל; לענין זה" ,מוסד חינוך" -
כמשמעותו בחוק לימוד חובה ,תש"ט;9151-
העברת בעלות במקרקעין לפי סעיף  )4(4לחוק מקרקעי ישראל ,תש"ך;91.0-
()94
הענקת זכויות במקרקעין למשקיע שאינו תושב ישראל לצורך הקמת מיזם עסקי לרבות מיזם
()91
תיירותי או מיזם מלונאי ,אם לדעת שר האוצר והשר הנוגע בדבר ,בהתייעצות עם רשות ההשקעות במשרד
האוצר ,המיזם יביא תועלת למשק המדינה והענקת הזכויות במקרקעין המסויימים ללא מכרז הינה חיונית
להצלחתו של המיזם;
הענקת זכויות במקרקעין להקמת מיזם תיירותי יחודי שאינו מיזם מלונאי ,לפי המלצת ועדה
()95
משותפת למשרד התיירות ולמינהל ,ובתנאי ששר התיירות ,או מי שהוא הסמיכו ,אישר כי הקצאת
המקרקעין ללא מכרז חיונית להצלחתו של המיזם;
הענקת זכויות במקרקעין להקמת מיזם תיירותי לרבות מיזם מלונאי ,לפי המלצת ועדה
(א)
()94
משותפת למשרד התיירות ולמינהל ,ובלבד שנתקיימו בה שני אלה:
המקרקעין כלולים ברשימת האזורים שאינם אזורים מבוקשים למטרות תיירות ,כפי שתיקבע בידי
()9
הועדה המשותפת למשרד התיירות ,למינהל ולמשרד האוצר;
המקרקעין כלולים במודעה בעתונות שיפרסם משרד התיירות לפחות אחת לשנה ,המזמינה הגשת
()4
בקשות להענקת זכויות במקרקעין כאמור; במודעה ייכלל תיאור מדוייק ככל הניתן ,של השטח המיועד
למיזמים;
דחיית בקשה כאמור בפסקת משנה (א)( )4תיעשה מנימוקים שיירשמו;
(ב)
הענקת זכויות חכירה במקרקעין לנכה צה"ל ,לשם הפעלת תחנת דלק ,לפי המלצת אגף השיקום
()9.
במשרד הבטחון;
הענקת זכויות במקרקעין לבתי תפילה או למקוואות; הענקה כאמור תיעשה לפי מבחנים שוויוניים
()91
שתקבע הרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין לפי צרכי התושבים ,והיא טעונה אישור היועץ
המשפטי של הרשות המקומית;
(91א) הענקת זכויות במקרקעין למוסד הפועל שלא למטרות רווח ,אשר בידיו רשיון לפי סעיף (94א)( )1לחוק
שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,תשל"א( 9119-להלן  -רשיון) ,או שיש בידיו אישור מן השר לעניני
דתות שבכוונתו ליתן לו רשיון בכפוף להענקת זכויות כאמור והכל לצורך פעילותו בהתאם לרשיון;
הענקת זכויות במקרקעין לבניה למגורים לנכה צה"ל קשה ,לפי המלצת אגף השיקום במשרד
()91
הבטחון ,ולאחר שהרשות המוסמכת באגף השיקום בדקה ואישרה זכאות למתן ההמלצה;
הענקת זכויות במקרקעין לבניה למגורים באזורים כפריים לתושבי אותו מקום וכן הענקת זכויות
()91
במקרקעין לבניה למגורים בישובי קו עימות ,לתושבי אותו מקום אשר יתחיבו לגור במקום בפועל ,חמש
שנים נוספות לפחות; לענין זה" ,ישוב קו עימות"  -ישוב הנמצא בקו קדמי במרחק של עשרה ק"מ או פחות
מקו הגבול הבין-לאומי עם סוריה או עם לבנון;
הענקת זכויות בניה למגורים לבדואים בישובי הבדואים;
()40
הענקת זכויות במקרקעין כנגד ויתור על זכויות במקרקעין;
()49
הענקת זכויות במקרקעין שלגביהם נתקיימו לפחות שני מכרזים פומביים ,שתנאיהם ,פרט למחיר
()44
המזערי הנדרש ,זהים ,שביניהם לא חלפה יותר משנה וטרם חלפו תשעה חדשים מיום פרסום האחרון
שבהם ,ולא הוגשו בהם הצעות העומדות בתנאי המכרז; הענקת הזכויות תיעשה בתנאים שנקבעו במכרזים
האמורים ובמחיר שיקבע השמאי הממשלתי;
הענקת זכויות במקרקעין למי שזכה במכרז שערך משרד הבינוי והשיכון במסגרת ביצוע פרוגרמה
()41
שנתית לבניה למגורים ובמסגרת הזכיה;
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תק' תשס"א1003-

תק' תשס"א1003-

תק' תשס"ג1001-

תק' תשנ"ה3991-

תק' (מס' )1
תשנ"ה3991-
ת"ט תשנ"ה3991-
תק' תשס"א1003-

מכרז סגור או
הגרלה

הענקת זכויות במקרקעין למי שמשרתים בכוחות הבטחון או עבורם ,במסגרת מיזם של בניית
()45
שכונת מגורים המתבצעת ביוזמת צבא הגנה לישראל ובאישור שר הבטחון;
(45א) הענקת זכויות במקרקעין ביישובי המיעוטים ,למי שמשרתים או ששירתו בכוחות הביטחון שנתיים
לפחות ,לצורך בניה למגורים ,לפי המלצת משרד הביטחון;
הענקת זכויות במקרקעין למגורים ,או לבניה עצמית של יחידה אחת למגורים ,לנזקק כמשמעותו
()44
בחוק שירותי הסעד ,תשי"ח;9141-
רכישת מקרקעין על-ידי מינהל מקרקעי ישראל;
()4.
(בוטלה);
()41
הענקת זכויות בקרקע חקלאית ,לצורכי חקלאות לרבות למגורי החקלאים ,במסגרת הקמה ,ביסוס
()41
או הרחבה של ישובים קהילתיים ,חקלאיים או כפריים ,והכל באזורים הכלולים במחוזות הצפון והדרום
כמשמעותם בהודעה שפרסמה הממשלה מתוקף סמכותה לפי סעיף  1לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
תש"ח;9151-
מתן הרשאה נוספת לכרייה ולחציבה של אבן לבעל הרשאה קודמת ,ובלבד שהגיש בקשה
(א)
()41
לפטור לפי פסקה זו לא יאוחר מיום י"ב באב התשס"ג ( 90באוגוסט  ;)4001בפסקה זו –
"בעל הרשאה קודמת" – מי שנתקיימו בו כל אלה:
היתה לו הרשאה לכרייה ולחציבה של אבן באותם מקרקעין (להלן – זכות) ביום תחילתו של החוק;
()9
הזכות הוארכה והיתה בתוקף באחד מאלה:
()4
ביום הקובע;
(א)
בתקופה כלשהי שבין יום תחילתו של החוק לבין היום הקובע ,ובעל הזכות המשיך בכרייה
(ב)
ובחציבה ,בלא התנגדות המינהל ,עד היום הקובע;
תשלומיו למינהל לענין זה הוסדרו לא יאוחר מיום י"ז באב התשס"ג ( 94באוגוסט ;)4001
()1
"היום הקובע" – יום כ' באייר התשנ"ח ( 9.במאי .)9111
הרשאה נוספת תינתן לפרק הזמן המתאים בשים לב ,בין השאר ,לסוג האבן ,למשך הזמן שבו
(ב)
הופעלה המחצבה ,ליחס שבין ההשקעה הכספית במחצבה לבין התשואה שניתן היה להפיק ממנה בעבר
ולאינטרס הציבורי והכלכלי שבהקצאת הרשאות לכרייה וחציבה באמצעות מכרז פומבי; תנאי למתן פטור
הוא קיומו של כל היתר הנדרש על פי דין לכרייה ולחציבה ,ובכלל זה תעודות והיתרים לפי פקודת המכרות,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ;91.4-לא יינתן ,ככלל ,פטור כאמור אלא אם כן תנאי ההרשאה הנוספת
יהיו שוויוניים ובהתאם לכללים המקובלים במינהל.
החלטה ליתן פטור לפי פסקה זו תינתן על יסוד המלצה מנומקת ,בכתב ,של ועדה מקצועית בראשות
(ג)
שופט בדימוס שימנה שר המשפטים ,שחברים בה נציג משרד האוצר ,היועץ המשפטי למינהל ושני נציגי
ציבור שימנה שר האוצר ,מהם – אחד לפי הצעת נשיא התאחדות התעשיינים ואחד ,רואה חשבון ,לפי הצעת
נשיא לשכת רואי חשבון בישראל.
הענקת זכויות במקרקעין לבנייה למגורים לזכאי שיקום לפי המלצת המינהלת לשיקום סייענים
()10
שבמשרד ראש הממשלה ולאחר שהמינהלת אישרה את זכאותן;
הענקת זכויות במקרקעין לתאגיד שעיסוקו בתחום הבריאות ואשר אינו פועל למטרות רווח ,לשם
()19
ביצוע עיסוקו כאמור;
הענקת זכויות במקרקעין לצורך הקמה והפעלה של מיתקן בזק ,כמשמעותו בחוק הבזק ,תשמ"ב-
()14
 ,9114לבעל רישיון למתן שירותי תקשורת ,ובלבד שהמנהל הכללי של משרד התקשורת אישר כי המקרקעין
נחוצים לבעל הרישיון וכי שטחם אינו עולה על הנדרש לשם הפעלת המיתקן כאמור.
התקשרויות של מינהל מקרקעי ישראל לביצוע עיסקה במקרקעין אינן טעונות מכרז פומבי אלא
.4.
מכרז סגור שבמהלכו גם ניתן לערוך הגרלה ,בהתקיים אחד מאלה:
הענקת זכויות בהתאם לתקנה  )9(44עד ( )91( ,)99( ,)90( ,)1עד ( )91( ,)94ו )91(-עד ( ,)49במקרים
()9
שבהם מעוניינים במקרקעין שניים או יותר ,הממלאים אחר התנאים המצויינים בכל אחת מהפסקאות
האמורות ,לפי הענין;
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הענקת זכויות במקרקעין במסגרת תכנית "בנה ביתך" או לקבוצות בעלות אופי יחודי ,הכל
()4
באזורים בהם היצע המקרקעין עולה על הביקוש או יש למדינה ענין מיוחד בעידוד ההתיישבות;
הענקת זכויות במקרקעין לבניה למגורים בשכונות מצוקה או בשכונות שיקום ,על פי המלצת משרד
()1
הבינוי והשיכון ובהתאם למבחנים שוויוניים;
הענקת זכויות במקרקעין לבניית יחידה אחת למגורים לנכה לצורך מגוריו ,אם הוא נכה גפיים
()5
תחתונות לצמיתות ,בדרגה של שבעים וחמישה אחוזים או יותר ,והוא אזרח ישראל.
היתה עיסקה במקרקעין של קרן קיימת לישראל טעונה מכרז לפי תקנות אלה ,רשאי המינהל לערוך
מכרז למקרקעי קרן .41
קיימת לישראל את המכרז באופן התואם את כתב האמנה שנכרת בין המדינה לבין קרן קיימת לישראל ביום כ' בכסלו
תשכ"ב ( 41בנובמבר .)91.9
מועצת מקרקעי ישראל תמנה ועדת פטור מבין חבריה בצירוף היועץ המשפטי של המינהל
(א)
ועדת פטור של .41
המינהל
או נציגו וחשב המינהל או נציגו (בתקנות אלה  -ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל); בין חברי המועצה
תק' (מס' )1
תשנ"ה3991-
שיהיו חברי הועדה יהיה נציג משרד האוצר החבר במועצה ,או עובד המדינה אחר מבין חברי המועצה  -אם
ת"ט תשנ"ה 3991-אין בין חברי המועצה נציג משרד האוצר.
החלטות ועדת המכרזים על מתן פטור בהתקשרויות כאמור בתקנות  )44(44ו )41(44-או
(ב)
תק' (מס' )1
תשנ"ה3991-
כאשר שווי ההתקשרות עולה על  4,000,000שקלים חדשים ,טעונות אישור ועדת הפטור של מועצת מקרקעי
תק' תשס"ג1001-
 1009ישראל.
תק' תשס"ט-
תקנות  1עד 95 ,90א 94 ,עד (41 ,44 ,40א) ו ,45-יחולו ,בשינויים המחוייבים ,על התקשרויות לביצוע
תחולת הוראות פרק.41
עיסקה במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל.
ב'
תק' תשס"ט1009-

המחיר בהתקשרות
ללא מכרז
תק' תשנ"ח3991-

תק' תשנ"ח3991-

הענקת זכויות במקרקעין בידי המינהל ללא מכרז פומבי ,תהיה במחיר שיקבע שמאי

(א)
.10
ממשלתי.
מחיר המקרקעין שיקבע השמאי הממשלתי לצורך התקשרויות לפי תקנה  )9(44ו ,)1(-יביא
(ב)
בחשבון קיומן של זכויות לגבי המקרקעין.
המינהל יהיה רשאי להתקשר במחיר הנמוך מן המחיר שקבע שמאי ממשלתי מנימוקים
(ג)
שיירשמו ובלבד שעל כל החלטה כאמור יחול סעיף (50ג) לחוק יסודות התקציב ,תשמ"ה.9114-
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