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 ההיבט הסביבתי�הרפורמה במקרקעי ישראל

 מאת

* יואב שגיא•איריס הא�

החל מהמישור האישי, קשה להפריז בתיאור מרכזיותה של הקרקע בכל אחד מתחומי חיינו
ה�, שה� נכסי דלא ניידי, מקרקעי�, מהפ� האישי. וכלה בהקשר הלאומי וא� הגלובלי

, עי� כרוכה לרוב בפיתוח זיקה רגשית לקרקעבעלות במקרק. של הקניי�" גרעי� הקשה"ה
לה תחלי�, שכ� אי� חלקת קרקע אחת דו מה לרעותה  מוב� שג� במישור1.ומשו� כ� אי�

מדיניות הפיתוח בדמות פיזור האוכלוסי�, כ� למשל. הקרקע היא רבת מש מעות, הלאומי
מוש מב טאת את השי�שאפיינו את שנותיה הראשונות של המ דינה, והפרחת השממה

, אי� תימה איפוא. חברתיי� וכלכליי�, בקרקע ככלי שלטוני ריבוני להשגת יעדי� לאומיי�
כש� שאירע במהל�, ששינוי ההסדרי� הנוגעי� למדיניות הקרקעית מעורר דיו� צי בורי ער

ב אוגוסט, קידו� הרפורמה במקרקעי ישראל ששינויי החקיקה שבמסגרתה אושרו בכנ סת
2009.2

: שינויי החקיקה שאושרו כחלק מהרפורמה כוללי� שני מרכיבי� עיקריי�,בקליפת אגוז

את מוע צת מינהל. הפיכת מינהל מקר קעי ישראל לרשות מקרקעי��שינויי� מבניי�
. שתפקידה יהיה להתוות את מדיניות ניהול הקרקע, מקרקעי ישראל תחלי� מועצת הרשות

ונוסח התיקו� לחוק מינהל,י הממשלהמועצת הרשות מעניקה רוב מוחלט לנציגי� של שר
כפי שהיא באה לידי, כי ה� יהיו כפופי� למדיניות הממשלה, מקרקעי ישראל א� קובע

.ביטוי בהחלטותיה

, מעבר ממשטר של חכירה לדורות למשטר של בעלות מלאה�שינויי� במשטר הבעלות
ומשיווק של יחידות, כתוצאה מהקניית בעלות לחוכרי� המחזיקי� בחוזה חכירה לדורות

ערב הרפורמה הוגבלה ). הקצאות חד שות(קרקע חדשות בדר� של מכר ולא של חכירה 
ובנוסח, דונ�200,000העברת בעלות בקרקעות מהמדינה לאנשי� פרטיי� להיק� של 

ל, התיקו� לחוק שאושר . דונ�800,000�הורחב ההיק�

דש* על) דמותה של אר)(א"איריס הא� היא מנהלת תחו� תכנו� ומחקר במכו�  השטחי� לשמירה
ל הגנת הטבע, הפתוחי� דש. החברה .א"יואב שגיא הינו ראש מכו�

וכ� תיאוריית האישיות של הקניי� שפותחה על ידי;)1993(115 חלק כללי�דיני קניי� ראו יהושע ויסמ�.1
זה(לפיה משאב מסוי�, מרגרט רדי� עד כדי כ� שהוא נתפס כחלק, קשור לעצמיותינו) קרקע�במקרה

 ). 2005( פרק שני קניי� על פרשת דרכי� ראו דיו� בעניי� זה אצל חנו� דג��שלנו"יאנ"מה
מס(חוק מינהל מקרקעי ישראל.2 (10.8.2009(2209ח"ס, 2009�ט"התשס,)7' תיקו� "להל�) התיקו�:

 "). התיקו� לחוק"או" מינהל מקרקע ישראל לחוק
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יות המקר קעי� ובהשלכות של במאמר זה נתרכז בהיבטי� הסביבתיי� הקשורי� במדינ
על ערכי הטבע, הרפורמה במקרקעי ישראל על הכושר לשמר שטחי� פתוח י� בישראל

הולכת ומתגבשת בממשלה רפורמה בתחו� התכנו�, בעת כתיבת שורות אלו3.והנו� שבה�
 בי� שתי הרפורמות נית� למצוא מאפייני� משותפי� וה� צפויות להעצי� האחת4.והבנייה

. כפי שיבואר בהמש� הדברי�, תיה של השנייהאת השלכו

 ההקשר הסביבתי�שמירת שטחי� פתוחי�

בהקשר. מרכזי וחסר תחלי� מכמה בחינות, הקרקע היא משאב הכרחי, מההיבט הסביבתי
על, זה :השטחי� הפתוחי�הדיו� בנושא הקרקע נוגע בעיקר להגנה

, למעשה. ות האקולוגיות עלי אדמותהקרקע היא יסוד לקיומ� של כל המערכ, ראשית.1
מ בחינת איכות שטחי�(קיומו של המגוו� הביולוגי תלוי בקיומ� של שטחי� פתוחי�

בתו� אלו נודעת חשיבות. כמות ורצ�,)בעלי ערכיות סביבתית גבוהה, טבעיי�
כי קיי� קשר, מחקרי� רבי� מוכיחי�. של שטחי� פתוחי�רצ�מיוחדת לשמירה על 

 בי� היק� השטח המוג� הרצי� לבי� מספר המיני� המתקיי� בו ישר וחיובי 
)(species-area relationship :רב, ככל שהשטח הוא גדול יותר כ� יכולתו לקיי� מספר

אחד הכללי� המוכ חי� והיציבי� ביותר, למעשה, זהו5.של מיני� היא גדולה יותר
שהוא, אובד� המיני�כ� קצב, ככל שהשטח הפתוח יצטמצ� או יקוטע. בעול� הטבע

��ככל שיישמר רצ� גדול ואיכותי יותר של שטח פתוח. יגבר, תהלי� בלתי הפי�כ
למותר. תגדל היכולת לשמר את המגוו� הביולוגי ולקיי� מערכות אק ולוגיות יציבות

המערכות האקולוגיות, הצומח, הכולל את כל מיני החי, כי המגוו� הביולוגי, לציי�
, מחסה, תרופות, בא ספקת מזו��הוא הכרחי לקיו� האנושי, לוגיי�והתהליכי� הביו

6.וכ� הלאה, ביגוד

ערכי. ואת דמות האר), השטחי� הפתוחי� משמרי� את ערכי הנו� והמורשת.2
ה פתוח .וחלק� ג� מהווי� אתרי טיול ובילוי, מורשת רבי� מצויי� במרחב

מי,ת המי�השטחי� הפתוחי� הכרחיי� לשימור כמות ואיכו.3 שכ� בה� מחלחלי�
מ�. גש� אל עומק הקרקע ונאגרי� כמי תהו� הקרקע מהווה חיי) המסנ� מזהמי�

השטח הפתוח מהווה ג� שטח ניקוז טבעי. ובכ� מגינה על איכות מי התהו�, המי�
. של מי נגר

בכתובת, גת בנושא שמירת השטחי� הפתוחי�ראו במצ, על החשיבות שבשמירת שטחי� פתוחי�.3
http://www.deshe.org.il/?CategoryID=225&ArticleID=179)להל�"  ").מצגת השטחי� הפתוחי�:

פור וייעול תחו� התכנו� עיקרי הרפורמה שיוצגו בהמש� לקוחי� מתו� החלטת ועדת השרי� לשי.4
"להל�(30.9.09שהתקבלה ביו�, והבנייה נית� לצפות בנוסח ההחלטה ובדברי "). החלטת ועדת השרי�:

.http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/HatzaatMachlitim.pdf: ההסבר בכתובת
Gary K. Meffe, C. Ronald Carroll and Contributors, Principles of Conservation Biology, second 5.
edition Sinauer Associates, Inc., USA, 1997. 

על ידי סוגי תועלות המסופקי� לחברות אנושיות: שירותי המערכת האקולוגיתלהרח בה בנושא זה ראו.6
: זמי� בכתובת,)2005, קמפוס טבע,ר יעל גבריאלי וענת פלדמ� עורכות"ד(מערכות אקולוגיות טבעיות

http://campusteva.tau.ac.il/upload/services.pdf.
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כ� שמצפו�, א� דג� הפיתוח מפוזר מאוד7,מרבית המקרקעי� בישראל ה� שטחי� פתוחי�
מל י ותר 8.מ ממוקד פיתוח"ק5�נפת באר שבע כמעט ואי� נקו דה במרחב הפתוח המרוחקת

 היא עתידה 2020ובשנת, מדינת ישראל היא מהצ פופות ביותר בי� מדינות המערב, ואכ�
של. להיות המדינה הצפופה ביותר מבי� המדינות המפותחות מצי אות זו מעמידה אתגרי�

ש מ תכנני המרחב הפיזי א יו� מתמיד על הכושר לשמר,ל ישראלממש בפני ובכלל זה יוצרת
הצפיפות ולחצי הפיתוח. בכמות וברצ� הנדרשי�, שטחי� פתוחי� בישראל באיכות

. ועל הבעלות עליה, הגדולי� מקציני� ג� את הוויכוח על ניהול ותכנו� הקרקע

 משטר הבעלות בישראל

, דופ� בהשוו אה למרבית מדינות המערבמדינת ישראל מאופיינת במדיני ות מקר קעי� יוצאת
כ על. מקרקעותיה מצויות בניהול מינהל מקרקעי ישראל93%�שכ� הבעלות הציבורית
�מקרקעי ישראל: קבועה בחוק יסוד, כעיקרו� יסוד, הקרקע

של, וה� המקר קעי� בישראל של המדינה, מקרקעי ישראל" של רשות הפיתוח או
בה, הקר� הקימת לישראל 9".א� במ כר וא� בדר� אחרת,� לא תועברהבעלות

ב הסכמה רחבה שורשיו: בהתבסס על ההנמקות הבאות10,עיקרו� זה התקבל בכנסת
 השקפה סוציאליסטית לפיה בעלות 11;המקראיי� של עקרו� הבעלות הציבורית על הקרקע

הגברת הזיקה בי�; הלאו� על הקרקע היא הכרחית לבניית משטר של צדק חברתי ושוויו�
התיישבות; לבי� מדינת ישראל, שתרמו למא מ) לרכישת המקרקעי�, יהודי התפוצות

מתאפשרי� בקרקע, כמו ג� פיזור או כלוסי�, חקלאית וקליטת עלייה חסרת אמצעי�
ב קרקע שאינה נמצאת בידיי�; בבעלות ציבורית תכנו� ומימוש התכניות קלי� יותר

. קרקע לידי זרי�מחירי דיור נמוכי� והימנעות מהעברת; פרטיות

 עלו טיעוני� דומי� לאלו שעלו 2009ובדיו� על הרפורמה של שנת, שני� רבות חלפו מאז
ו שוויו�: 1959בשנת  13היכולת לקלוט עלייה, חשש מהעברת קרקע לזרי�12,ערכי� של צדק

כ,ר"קמ1,094� 2003תכסית השטח הבנוי בישראל היתה בשנת.7 שטח. משטח המדינה5%�שה�
זה.ר"קמ130הכבישי� הבינעירוניי� הוא  ב, יחד ע� שטח שיעור.ר"קמ1,224�מסתכ� השטח הבנוי

כ) ללא כבישי�(השטח הבנוי  11%�מצפו� לבאר שבע הוא)�דפוסי השימוש בשטחי� מוטי קפל�: מתו
 )). 2007,ד להגנת הסביבהמכו� ירושלי� לחקר ישראל והמשר(הבנויי� בישראל

ה, ראו מפה הממחישה מציאות זו במצגת השטחי� הפתוחי�.8 .3ש"לעיל
(1960(312ח"ס, מקרקעי ישראל: יסוד�חוק.9 ג�) "להל�  "). חוק היסוד:

ה, יהושע ויסמ��לאופ� אישור חוק היסוד ולניתוח ההנמקות לחקיקתו ראו.10 , בשער השלישי,1ש"לעיל
. 216' עמ

כה�" כי לי האר), והאר) לא תימכר לצמיתות".11 .כג, ויקרא
 מקרקעי�" הפרטת קרקעות והרפורמה במקרקעי ישראל ממבט של צדק חלוקתי"רויטל ברילנשטיי�.12

 ). 2009(532/ח
עו.13 ד אבי דרכסלר בכנס חירו� שנער� בנושא הרפורמה במקרקעי� והרחבת סמכויות"ראו דבריו של

דש,ס למדיניות ציבורית"מטע� ביה,ל"הות  4.6.2009ביו�,א"מכו� ירושלי� לחקר ישראל ומכו�
"להל�( :סיכו� יו� זמי� בכתובת"). כנס החירו�:

http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/KenesMekarkein_June2009.pdf.
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מקו מ� של השי קולי� הסביבתיי� בעיצוב, לעומת זאת14.והקושי לייש� תכנו� כולל
תפס, מקרקעי ישראל: שנפקד לחלוטי� מהדיו� בעת אישור חוק יסוד,ר קעי�מדיניות המק

. וטוב שכ�, מקו� נכבד ברפורמה הנוכחית

 השטחי� הפתוחי� וערכיה��15ההצדקות לבעלות ציבורית במקרקעי�
 כמוצר ציבורי

, על הערכי� הרבי� המצויי� בה� לתועלת האד� והסביבה, השטחי� הפתוחי� בישראל
מוצרי� ציבוריי� ). public goods(לי מאפייני� מובהקי� של מוצרי� ציבוריי� ה� בע

חו סר היכולת למנוע את ההנאה מהמוצר ממי שלא משל�: מתאפייני� בשתי תכונות
והעובדה כי ההנאה של האחד מאותו מוצר אינה גורעת מיכולתו של האחר ליהנות, עבורו
� כוללי� שטחי� בעלי חשיבות סביבתית מוצרי� ציבוריי, בהקשר של מקרקעי�. ממנו

ה נדרשי� לתשתיות לאומיות, אגמי�, חופי�, לשימור ומשאבי טבע כמו ג� מקרקעי�
. ומקרקעי� לצורכי ביטחו�)ב"צרכי� ביטחוניי� וכיו, מסילות, כבישי�(

כ� שהשוק הפרטי אינו יכול להבטיח, ניהול של טובי� ציבוריי� מתאפיי� ביסודו בכשל שוק
כמו ג� על הערכי� האחרי�,ת ההגנה הנדרשת על המערכות האקולוגיות הטבעיותא

הגנה על מוצרי� ציבוריי� היא ההצדקה המובהקת, לכ�. הגלומי� בשטחי� הפתוחי�
שכ� השוק החופשי לעול� לא יסדיר את אספקת� ואת, ביותר לבעלות ציבורית על קרקע
יהול המקר קעי� נדרשת ומתחייבת מעו רבות שבנ, מכא�. ההגנה עליה� לטובת כלל הציבור

של, שימור ערכי� בעלי חשיבות סביבתית גבוהה. ציבורית שה� משאבי� בעלי מאפייני�
 16.הוא אחת ההצדקות המוכרות לבעלות ציבורית על הקרקע,"מוצר ציבורי"

ג� במדינות בה�. עיקרו� זה עולה ג� מסקירה בינלאומית של מבנה הבעלות על הקרקע
הרי ששטחי� בעלי מא פייני� של מוצרי� ציבוריי�, בית הקר קע מצויה בבעלות פרטיתמר

במספר מדינות א� פועלות קרנות הרוכשות קרקעות או זכויות. ה� בבעלות ציבורית
 ומעבירות את ניהול הקרקע או 17,בשטחי� חשובי� לשימור, בקרקע מידי בעלי� פרטיי�

ק רקעית ערכית וייחודיתבזכות. הזכויות בה לידיי� ציבוריות נתברכה מדינת, מדיניות
מ אפשר לרשויות. הינה בבעלות ציבורית, רובה ככולה, ישראל בכ� שהקרקע מצב זה

את. המדינה לנהל את הקרקע כמ וצר ציבורי הפרטת השטחי� הפתוחי� עלולה לשנות
,דיובאופ� אבסור, לגזול מהציבור את הנכס המשמעותי ביותר העומד לרשותו, המצב

. לגרו� לכ� שבעתיד ייאלצו המדינה והציבור לרכוש מחדש קרקעות שיופרטו

דש, ראו למשל.14 "להל�( מסמ� עמדה�הפרטה במקרקעי ישראלא"מכו� זמי�,")מסמ� העמדה:
:בכתובת

http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/HafratatMekarkeinGovermentDesicion.pdf.
בי� הפרטה להמש� הבעלות רחל אלתרמ�: ראו, להרח בה בנושא ההצדקות לבעלות ציבורית על הקרקע.15

).1999, מכו� פלורסהיימר למחקרי מדיניות(מדיניות קרקעית עתידית לישראל: הלאומית
בנ.16 .ש�: ושא זה ראולהרח בה
דש(רכישת קרקע או זכויות בקרקע לצור� שמירתה כשטח פתוחתומר גוטהל�.17  ). 2008,א"מכו�
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יש חשיבות והצדקה לקיומה של בעלות ציבורית מלאה על כל השטחי�, לעמדתנו
כ שטחי� פתוחי� לסוגיה� : המסומני� בתכניות המתאר

טבע, שטחי� שה� מוצרי� ציבוריי� מובהקי�� , ערותי, גני� לאומיי�,כ מו שמורות
א קולוגיי�, אגמי�, חופי� פארקי� ושטחי� אחרי� בעלי רגישות, מסדרונות

. המכילי� ערכי טבע ונו� חשובי� לשימור, סביבתית גבוהה

שטחי� המיועדי� להישמר כשטחי� חקלאיי� או בייעודי� אחרי� של שטח פתוח�
:מהטעמי� הבאי�, על פי תכניות המתאר

מ צד בעלי קרקע פרטיי� בניגוד למגמות התכנו� מניעה של יצירת לחצי פיתו� �ח
. כפי שיובהר להל�

, מניעה של צבירת משאב הק רקע על ידי מספר מצומצ� של בעלי שליטה�
. ומניעת יחסי� פסולי� בי� בעלי הו� לשלטו�

ק רקע גבוהה יחסית לטובת פרויקטי� תשת יתיי� וכעתודות� שמירה על זמינות
.פיתוח

 18, כי שמירת טבע אינה יכולה להתקיי� רק בגבולות שמורות הטבע, כיו� ידוע�
ג�, ונדרשת מדיניות רחבה יותר להגנה על המגוו� הביולוגי המתייחסת

ולא רק לכאלו שה�, ובכלל זה קר קע חקלאית, לשטחי� פתוחי� מכל הסוגי�
. בעלי ערכיות סביבתית גבוהה

מחויבת לשימור המגוו�, וו� הביולוגיכצד לאמנת המג, כי מדינת ישראל, חשוב להדגיש
:לאמנה נקבע)ד(8בסעי�. הגנטי במיקו� המקורי

על מערכות יקד� את ההגנה ... כל צד מתקשר, ככל שהדבר אפשרי ומתאי�"
ו קיו� אוכלוסיות בנות קיימא של מיני�, אקולוגיות בסביבותיה� סביבות טבעיות
(הטבעיות  .).ש.י,.ה.א�ההדגשות אינ� במקור"

משמעות הדבר היא מחויבות לשמר מערכות. 1995ישראל חתמה על האמנה עוד בשנת
. טבעיות ושטחי� פתוחי�

 יש עדיפות�ככל שהדבר נוגע לשטחי� שאינ� בנויי�, מנקודת המבט הסביבתית, לכ�
על הקרקע וניהולה כמוצר ציבורי על פני משטר של בעלות, למשטר של בעלות ציבורית

.פרטית

ל, באזורי� בישראל המתאפייני� באקלי� הי� תיכוני.18 . מהשטח2.5%�שמורות הטבע מעניקות הגנה רק
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לאור, השפעת הבעלות הפרטית על קבלת ההחלטות במוסדות התכנו�
 הרפורמה המתהווה בתחו� התכנו� והבנייה

מערכת התכנו� בישראל היא הכרחית וחשובה, כיאה למדינה צפופה ועתירת צורכי פיתוח
באמצעות נוסחה מאוזנת להבטחת כלל, מאי� כמוה להספקת צרכי� אלה ולהשגת השימור

מהווה גור� לח), קיומ� של בעלויות פרטיות בשטחי� שאינ� מיועדי� לפיתוח.הצרכי�
�צ"בג. על מוסדות התכנו� להפשרת שטחי� לבנייה ג� במקומות שאינ� מיועדי� לכ

במסגרתה ציטט בית המשפט מתו� מס קנות ועדת, כלל התייחסות לנושא זה19הקרקעות
: מילגרו�

ח"התמרי! לבצע עסקאות נדל" וכרי קרקע חקלאית באזורי ביקוש מתבטאת� בקרב
על,�"ידי יזמי� בתחו� הנדל�בלחצי� מצד חוכרי קרקע חק לאית אשר נדחפי� על

מוסדות הת כנו� לאשר שינוי ייעוד ג� במק ומות ששינוי שכזה אינו עולה בקנה אחד
ה ראויי� לשימוש, ע� התיכנו� האורבני האופטימלי או אינו עומד בסדרי העדיפויות

.שכל ויעיל בקרקע חקלאיתמו

כי למרות שבסמכות מוסדות התיכנו� לדחות יוזמות, גורמי התיכנו� עצ מ� מודי�
ב היבט האורבני, אלו ת כניות שאינ� רצויות . הלחצי� נשאו לא אחת פרי וכ� אושרו

כי נכו� יהיה שרמת הלח! של חוכרי הקרקע והיזמי� עימ�, גורמי התיכנו� סבורי�
חת באופ� משמעותי ובכ� יתאפשר תהלי� קבלת החלטות נכו� קשרו עיסקאות תפ

"... יותר בהיבט התכנוני הכולל

: קבע בית המ שפט באותו עניי�, בהמש� הדברי�

נ 727 רואי� אנו שלא רק שהחלטה" כרות לחוכרי קרקעות חקלאיותימציעה הטבות
הה, באזורי� בה� שינוי הייעוד לקרקע למגו רי� אינו נדרש צעה יוצרת אלא שעצ�

כ�.פיתוי לחוכרי� ובעקבותיו תה לי� לא רצוי מבחינה תכנונית המתבקש הוא על
מ� הראוי, שא� נדרשי� עידוד ותמרי! לשינוי ייעוד� של קרקעות חקלאיות

פי שיקולי תכנו� ודרישות קרקע�על, ליי� בה�אשייקבעו התחומי� הטריטורי
מ,הדבר נחו!, למגורי� ל חוכרי הקרקע וההטבה בצו רת פיצויי� א� היא, וגברי�
ב תחומי� אלה, נדרשת (תינת� רק לגבי קרק עות ,.ה.א�ההדגשה אינה במקור"

 .).ש.י

ב, יש לשי� לב לעובדה דובר על ההשלכות השליליות של מת� פיצויצ הקרקעות"בגכי
י וחמרו כאשר יוענקו זכויות, קל וחומר. לחוכרי� בגי� הליכי התכנו� כי השלכות אלו

. בעלות במלוא�ה

נ�עמותת שיח חדש 244/00)"בג. 19 נו"פ, ות הלאומיותשר התשתי' למע� השיח הדמוקרטי 25)6(ד
(2002(5652/אמקרקעי�,)2002( "להל�)  ").צ הקרקעות"בג:
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החלטת. בעת כתיבת שורות אלו מקדמת ממשלת ישראל רפורמה בחוק התכנו� והבנייה
הגדרה"כי אחד מנו שאי הרפורמה הוא, קובעת20ועדת השרי� שהוקמה לקידו� הנושא

�'שככלל, מחודשת של הליכי התכנו� כ המגמה ". ...'תכנית אחת תאו שר בוועדה אחת,
עד כדי, כ� ההחלטה היא ביזור סמכויות מהוועדות המחוזיותהברורה העולה מבחינת תו

 שחבריה� כזכור ה� נבחרי הציבור ברמה 21, אל הוועדות המקומיות�ביטול� לחלוטי� 
ע��המוניציפלית  חלק� בעלי עניי� ישיר במקר קעי� שבבעלות� או בעלי קשרי� פוליטיי�

הת, בעלי עניי� כאלה זו. כנו� והבנייהורוב� אינ� בעלי מומחיות בתחו� , לו תיוש� כוונה
הרי שזירת התכנו� עלולה להיחש� לקשרי� בעייתיי� בי� בעלי הו� לבי�, ולו ג� בחלקה

תולדת רפורמת, כתוצאה מהחיבור בי� בעלי קרקע פרטיי�, זאת. מקבלי החלטות
א, שסמכויותיה� עומדות להתרחב, לבי� ועדות התכנו� המקומיות, הקרקעות � וה� עשויות

ללא בקרה, להיות מוסד התכנו� היחיד בעל סמכות ההחלטה לגבי שורה ארוכה של תכניות
את, אי� ספק. מקצועית של הוועדות המחוזיות כי הרפורמה במקרקעי ישראל תעמיד

המגמה של הרחבת. מוסדות התכנו� בפני לחצי� חדשי� וחזקי� מצד בעלי הקרקע
ה מאחר שה� אינ�, איו� על השטחי� הפתוחי�סמכויות הוועדות המקומיות מגדילה את
שילוב� של שתי הרפורמות עלול ליצור, לכ�. מותאמות להתמודדות ע� לחצי� מסוג זה

. על איכות החיי� והסביבה�וכת וצאה מכ�, איו� של ממש על איכות התכנו�

את, לתפיסתנו המדיניות הקרקעית של ישראל צריכה להיות כזו המאפשרת ומעודדת
כמו ג� יעדי, מימוש יעדי הפיתוח: וש יעדי התכנו� הקבועי� בתכניות המתאר השונותמימ

הכוונת עיקר הפיתוח,)ב"שטחי� חקלאיי� פתוחי� וכיו, פארקי�, שמורות וגני�(השימור 
שילוב� של שתי הרפורמות ג� יחד. חידוש עירוני ופיתוח צמוד דופ�, למרחבי� המעויירי�

את המגמה ההפוכהכי הסינרגי, מעורר חשש של:ה ביניה� תהיה כזו שתעודד דווקא פריצה
ה� כתוצאה מביזור סמכויות התכנו� ללא בקרה וה� כתוצאה, מדיניות התכנו� הלאומית

. ממגמת ההפרטה

: ההסדרי� העיקריי� ברפורמה במקרקעי ישראל מנקודת מבט סביבתית
 אז והיו�

, ברפורמה שאושרה במקרקעי ישראללהל� יפורטו ההסדרי� העיקריי� הנכללי�
 ולמצב הרצוי מנקודת�בהשוואה למצב החוקי התק� ערב אישור הרפורמה מצד אחד

. מצד שני, ראות של ניהול הקרקע כמוצר ציבורי

הדברי� הבאי� מצוטטי� מתו� חומר הרקע שנשלח לחברי ועדת השרי� לשיפור וייעול תחו� התכנו�.20
ב. 23.9.09והבנייה ביו�  אור. אז אושר הנוסח ברוב קולות, 30.9.09�ישיבת ועדת השרי� התקיימה

ה, החלטת ועדת השרי� .4ש"לעיל
"להחלטת ועדת השרי�)1(ב3כ� למשל קובע סעי�.21 ביזור סמכויות בתחו� התכנו� מהוועדות המחוזיות:

"נקבע)2(ב3בסעי� ". לוועדות המקומיות בתו� כ� בחינת ייעודו של דרג התכנו� המחוזי והסמכויות:
"נכתב)4(ב3בסעי�ו". המסורות בידיו והרכב הוועדות המחוזיות הערכת ההיתכנות וההצדקה:

לפעולה) מחוזית ומקומית, ארצית(למדיניות המיועדת להעברת מערכת התכנו� מפעולה בשלוש רמות 
".בשתי רמות
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 מטרות רשות המקר קעי�.1

 לא נכללה�עד לאישור הרפורמה, לאור� כל שנות קיומו של מינהל מקרקעי ישראל
למטרות שעל מועצת מקרקעי ישראל, ולו כללית, כל התייחסותבחוקי המדינה

רשויות, למעשה. ומינהל מקרקעי ישראל לשוות לנגד עיניה� בעת קבלת החלטות
ה מקרקעי�, מינהליות אלו נהנו משיקול, שקיבלו החלטות רבות ומשמעותיות בניהול
ה משפט העליו" זכתה" מציאות לקויה זו 22.דעת מוחלט בלשבטו של בית צ"בג�
. הקרקעות

שכ� לראשונה הוגדרו בחוק קווי�, לרפורמה יש תרומה חיובית של ממש, במוב� זה
. מנחי� לניהול המקרקעי�

מ קרקעי ישראל3סעי� שכותרתו,א1המוסי� לחוק את סעי�, לתיקו� לחוק מינהל
מ קרקעי ישראל" כי,"מטרות רשות :קובע

�תפקידיה במסגרת, רשות מקרקעי ישראל תפעל"

לניהול מקרקעי ישראל כמשאב לש� פיתוחה של מדינת ישראל)1(
ובכלל זה להשארת עתודות, הסביבה והדו רות הבאי�, לטובת הציבור

ת ו� איזו� ראוי, קרקע מספיקות לצרכיה ולפיתוחה של המדינה בעתיד
ובי� שיווק קר קע לשמירה על עתודות, בי� צורכי שימור לצו רכי פיתוח

ל ";צורכי ציבורקרקע

כי, סביבתיות המוטלות על הרשות וקובע" עשה"התיקו� לחוק א� מפרט חובות
: תפקידיה יכללו ג�

מ גורי�)1(" ק רקעות למטרות בר, הקצאת , דיור ציבורי, השגה�דיור
ו בהיקפי�, שטחי� פתוחי� ולמטרות אחרות, תעסוקה ב מקו מות

 לרב ות צרכי�,והסביבההחברה, הנדרשי� על פי צורכי המשק
;עתידיי�

לרבות, רכישת קרקעות וסיוע למדינה בהפקעת קרקע ות לפי כל די�)2(
 .).ש.י,.ה.א�ההדגשות אינ� במקור(23"למטרות סביבתיות

של ממש, בעניי� זה שכ� בנוסחי�, למאבק הציבורי ברפורמה היתה תרומה
וג� זאת, של הקרקעהראשוני� נכללה רק מחויבות קלושה לניהול ציבורי וסביבתי

וכ� לא פו רטו בה� חובות הרשות, כמעי� סרח עוד�, בכפו� לכל שאר תפקידי הרשות
כי השינוי הנוכחי אכ�, יש לקוות. בתחו� הסביבה והשמירה על השטחי� הפתוחי�

 
ש�"דפנה ברק ארז.22  613 כא עיוני משפט" מינהל מקרקעי ישראל בצבת האינטרסי��דונ� פה ודונ�

)1998 .( 
.א2המוסי� לחוק את סעי�,� לחוק מינהל מקרקעי ישראל לתיקו3סעי�.23
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יהווה נקודת מפנה בכל הנוגע למחויבות המדינה לשמירה על השטחי� הפתוחי�
. בישראל

ה.2 מ ועצת  רשות וע צמאות שיקול הדעת של חבריה הרכב

�"התש, ערב אישור הרפורמה קבע חוק מינהל מקרקעי ישראל�"להל�(1960 חוק:
עד,")מינהל מקרקעי ישראל מה�, חברי�24כי מועצת מקרקעי ישראל תמנה

יו,ל"מחצית יהיו נציגי ממשלה ומחצית נציגי קק כי מחצית, החוק קבע.ר"וכ�
כ�. ויתרת� אנשי אקדמיה, משלה יהיו עובדי מדינהמהחברי� מטע� המ , כמו

 חבר במו עצה ג� נציג ארגוני24,מתוק� חוק ייצוג גופי� שעניינ� איכות הסביבה
, לא מונו אנשי אקדמיה למועצת מקרקעי ישראל, בפועל. הסביבה הלא ממשלתיי�

. וכוונת המחוקק דאז לא מומשה

הרכב רשות המקרקעי�:� מחמירה אותווא, הרפורמה מקבעת מצב שלילי זה בחוק
ונעדר, החדשה מעביר לידי הממשלה שליטה מוחלטת בניהול קרקעות המדינה

. שיהיה במעמד של משקי�, למעט נציג ארגוני הסביבה,רי ייצוג ציבולחלוטי�

התיקו� לחוק מינהל מקרקעי ישראל מגביל את שיקול הד עת של נציגי הממשלה
: במועצה

כפי שבאה לידי, שלה במועצה יהיו כפופי� למדיניות הממשלהנציגי הממ"
 25".ביטוי בהחלטותיה

בהחלטת ועדת. ביטוי לגישה זו נית� לראות ג� ברפורמה בתחו� התכנו� והבנייה
:השרי� נכתב

ה ממשלה החברי�" גיבוש מנגנו� להבטחת תיאו� תכנוני מרבי בי� משרדי
 26".יות הממשלהבמטרה לייש� את מדינ, במוסדות התכנו� 

שה� חברי מועצת רשות, של הגבלת שיקול הדעת של נציגי הממשלה, גישה זו
האיזו� הנדרש בי�. היא חמורה ומדאיגה ביותר�המקרקעי� או חברי ועדות התכנו� 

לבי� שיקול הדעת המקצועי העצמאי, כפיפות� של עובדי מדינה למדיניות הממשלה
, כ� שמצד אחד27,יות היוע) המשפטי לממשלהקיבל ביטוי בהנח, של עובדי� אלו

מ צד שני, מחויבי� נציגי הממשלה למלא את מדיניות הממשלה �חובת� לשקול, א
נוסח התיקו� לחוק מפר איז ו� זה לטובת כפיפות. שיקול דעת מקצועי עצמאי

שלעיתי� ה� קונקרטיות וא� נגועות, מוחלטת למדיניות הממשלה ולהחלטותיה
.של שיקול הדעת המקצועי העצמאי, עד כדי ביטול, תו� צמצו��בשיקולי� זרי� 

: להל�(2002�ג" התשס,)תיקוני חקיקה(הסביבה איכות חוק ייצוג גופי� ציבוריי� שענינ� בשמירת.24
.")חוק ייצוג גופי� שעניינ� איכות הסביבה"

).3א(א4 המוסי� לחוק את סעי�� לתיקו� לחוק מינהל מקרקעי ישראל6סעי�.25
ה, להחלטת ועדת השרי�)3(ג3ראו סעי�.26 .4ש"לעיל
).2003(8.1000 הנחיות היוע! המשפטי לממשלה" שיקולי שר או נציגו במוסדות תכנו�".27
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א� זה לא ימלא את תפקידו לשביעות, התיקו� לחוק ג� קובע סנקציה למנהל הרשות
: רצו� הממשלה

ה�, ראו השרי� כי מנהל הרשות אינו ממלא את תפקידו כראוי" רשאי�
א, בהודעה מנומקת בכתב, באישור הממשלה, להודיע לו � בתו� זמ� סביר כי

יורו על סיו�, שנקבע בהודעה לא ימלא את המוטל עליו כפי שפורט בהודעה
לא מילא המנהל את שהוטל עליו בתו� המ ועד שנקבע בהודעה; כהונתו
 28".רשאי� השרי� להודיע לו על סיו� כהונתו, כאמור

� מבצעת שניהול המקרקעי� בישראל ייעשה על ידי זרוע, הסדרי� אלו מצביעי� על כ
, ללא בקרות ואיזוני� נדרשי�, תו� הענקת מש קל יתר לצורכי הפיתוח, של הממשלה

שכ� מהרכב, תו� התעלמות מהיבטי� סביבתיי� וחברתיי� של ניהול המקרקעי�
נציגי ציבור ונציגות של ארגוני הסביבה, אנשי אקדמיה, המועצה נעדרי� מומחי�

ה מוחלטת לממשלה בקביעת התיקו� לחוק מעניק שליט. הבלתי ממשלתיי�
דבר שיגביל את שיקול הדעת המקצועי, המדיניות ובניהול השוט� של המקרקעי�

אנ שי מקצוע ונציגי ציבור, העצמאי של חברי המועצה וימנע את יכולת� של מומחי�
.להשפיע על גיבוש וניהול מדיניות המקרקעי� של ישראל

ארגוני� ומגזרי� שוני� במועצת, אקדמיה, חברות� של נציגי ציבור, לגישתנו
שכ� רק בכוח�, ה� חיוניי�, ויכולת חברי המועצה להפעיל שיקול דעת, הרשות

 �משוחררת מלחצי� נקודתיי� וקצרי, מקיפההיראילהבטיח קבלת החלטות תו
ההרכב הנוכחי מנוגד לעקרו� האיזוני� והבלמי� ופוגע פגיעה אנושה. טווח

. בדמוקרטיה ההשתתפותית

 מעבר ממשטר של חכירה למשטר של בעלות.3

מ משטר של חכירה למשטר של השינוי המרכזי ברפורמה במ קרקעי� הוא המעבר
,ל טענת תומכי הרפורמה.מ קרקעי ישראל: בניגוד לעיקרו� הקבוע בחוק יסוד, בעלות

 עיסוקו המרכזי�מהל� זה נועד לאפשר לרשות המקרקעי� לעבור מניהול של חוכרי�
 וכ� תימרו) שוק המקרקעי� והוזלת 29, לניהול הקרקע�נהל מקרקעי ישראל של מי

כי לבעלי�, ה� כתוצאה מקיצור הליכי� בירוקרטיי� וה� מתו� הנחה, מחירי הדיור
. פרטיי� תהיה מוטיבציה גבוהה יותר לפתח ולבנות

 העברת בעלות ערב הרפורמה

חוק. ימה ג� ערב הרפורמההעברת בעלות בקרקע מ� המדינה לידיי� פרטיות התקי
2א� סעי�, מקרקעי ישראל אמנ� קובע עיקרו� כללי של אי העברת בעלות: יסוד

:כי, בחוק היסוד קובע

).ד(2המוסי� לחוק את סעי�, לתיקו� לחוק מינהל מקרקעי ישראל3סעי�.28
ה, כנס החירו�ב, מנהל מינהל מקרקעי ישראל, ראו דבריו של ירו� ביבי.29 .13ש"לעיל



2009
Á/6)¯·Ó·Â מקרקעין� 74(ÌÈ¯Ó‡Ó 

". לא יחול על סוגי מקרקעי� וסוגי עסקאות שנקבעו לעניי� זה בחוק1סעי�"

�"התש, החוק הקובע מה� חריגי� אלו הוא חוק מקרקעי ישראל�"להל�(1960 קחו:
שכלל איסור העברת הבעלות, והוא מונה שבעה סוגי עסקאות") מקרקעי ישראל

בס. לידיי� פרטיות לא חל עליה�  30):7(ק"החריג הרלוונטי לענייננו הוא זה המפורט

המ דינה או במקרקעי רשות הפית וח למטרת פיתוח" ב מקרקעי העברת בעלות
מ קרקע י� כאלה שה� קר קע עירונ, לא חקלאי כל,יתאו העברת ובלבד ששטח

"...ההעברות מפסקה זו יחד לא יעלה על מאתיי� אל� דונ�

: שני סוגי מגבלות על העברת בעלות, למעשה, סעי� זה קבע

ד ונ�: מגבלת כמות*  היה ההיק� המירבי המותר 2006עד שנת. מאתיי� אל�
 2006.31היק� זה הוכפל בחוק ההסדרי� של שנת. דונ�100,000

פ יתוח לא חקלאי: מהותמגבלת* , הקרקע שנית� להעבירה היא קרקע למטרת
על פי הנוסח שהיה(שהגדרתה בחוק מקרקעי ישראל,"קרקע עירונית"או

:היא) בתוק� לפני התיקו� לחוק מינהל מקרקעי ישראל

".שטח גלילי להוציא, מקרקעי� הנמצאי� בתחומי שטח תכנו� עיר"

ר, בפועל שכ� מדובר בכל קרקע המצויה בתחומי,יקמגבלה זו היוותה כלי
ב אשר היא א�, תכנו� של כל רשות מקומית בי� א� היא מיועדת לפיתוח ובי�

כ�, מכירת קרקעות היתה כפופה. היא שטח פתוח לכל דבר להגדרה רחבה, א�
של) שטח תכנו� עיר(הנתונה להחלטה מינהלית, ביותר ולא לייעוד התכנוני

. הקרקע

�"התש, תוק� ג� חוק מינהל מקרקעי ישראל 2006בשנת� ונוספה לו הוראת 1960,32
( הוראת שעה�הקניית בעלות בדירה בבניי� רווי"שעה שכותרתה סעי�).יז4סעי�"

בעל שתי קומות(זה קובע תנאי� להקניית בעלות ללא תמורה בדירות בבניי� רווי 
. רה מהווני�לחוכרי� בעלי חוזי חכי,)כהגדרתו באותו סעי�, לפחות

הקצאת"שעניינה, 1144' אישרה מועצת מקר קעי ישראל את החלטה מס 9.3.2008�ב
מאפשרת, החלטה זו33".זכות בעלות בקרקע שייעודה למטרות תעשייה ומסחר

בהתקיי� מספר, למש� שנתיי� שיווק קרקעות המיועדות לתעסוקה בדר� של מכר

 
ג�, הציטוט לעיל הוא מתו� נוסח החוק כפי שהיה לפני התיקו� לחוק מינהל מקרקעי ישראל. 30 אשר כלל

. תיקוני� בחוק מקרקעי ישראל
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי�(חוק הסדרי� במשק המדינה . 31

�"התש, תיקו� עקי� לחוק מקרקעי ישראל(312, 2057ח"ס, 2006�ו"התשס,)2006�1960.(
.ש�.32
הקצאת זכות בעלות בקרקע שייעודה למטרות תעשייה" של מועצת מקרקעי ישראל 1144החלטה . 33

(ומסחר "9.3.2008) "להל�)  ").1144החלטה:
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קק: תנאי� ה,ל"הקרקע אינה בבעלות השטח אינו, וקצתה בפטור ממכרזהיא לא
. והוא אינו מצוי בשטח המחנה של יישוב חקלאי, דונ�20עולה על 

: חוק יסוד�כי שלושה החוקי� העוסקי� במדיניות המקרקעי�, מ� המקוב) עולה
י שראל, מקרקעי ישראל  איפשרו ג� ערב�חוק מק רקעי ישראל וחוק מינהל מקרקעי

לא, קעי ישראל לבעלי� פרטיי�הרפורמה הקניית בעלות במקר ובלבד שס� השטח
הנ. דונ�200,000יעלה על  ל קבעה תנאי� מפורטי� ומקלי� להעברת"החקיקה

כ מעט בכל, בעלות בדירות מגורי� בבתי דירות א� העברת הבעלות הי תה מותרת
וללא הגבלת גודל לעסקה, ובכלל זה שטחי� פתוחי� שאינ� מיועדי� לבנייה, שטח

כי עד אותו מועד, מנתוני� שנמסרו בדיו ני ועדת הכלכלה של הכנסת עולה. בודדת
כ, על פי הערכות, הועברה) 2009יולי( 60,000�בעלות בשטח שהיקפו� 34. דונ�80,000

מ כירת קר קע לתעסוקה כא מור 1144החלטה לא, מאפשרת ג� א� כי החלטה זו
. יושמה בפועל עד לדיוני� על הרפורמה

היק� השטח המותר: שנת מפנה מבחינת מדיניות המ קרקעי� היתה 2006שנת
ב דירות מגורי�, במכירה הוכפל . והחלה מיושמת מדיניות של הקניית בעלות

 הקניית בעלות במסגרת הרפור מה

החלטת. ראשיתה של הרפורמה באמירות מרחיקות לכת בעניי� הפרטת הקרקע
: קבעה כי35הממשלה

עי" רוניות למגורי� והקצאות חדשות במכרזי� הקצאות חדשות של קרקעות
בדר� של הקניית, א� ורק, של קרקעות עירוניות למטרות תעסוקה תתב צענה

 36" ...ולא של הענקת זכות חכירה, זכות בעלות או זכות לגבי בעלות

כי נית� יהיה להקנות בעלות בקרקע המיועדת בתכנית, החלטת הממשלה קבעה ג�
של, מקומית לפיתוח .א חלה עליה תכנית מפורטתעל א�

כפי שהת בטאה בהחלטותיה ובנוסח התיקו� לחוק שהגישה, מדיניות הממשלה
כ�, היתה, לכנסת , מעבר מוחלט ממשטר של חכירה למשטר של הקניית בעלות, א�

הנהני� ממנה ומיקו� השטחי�, כאשר כל ההחלטות לגבי היק� העברת הבעלות
,ת מינהליות של מועצת הרשות ומנהל הרשותבה� תועבר הבעלות נתונות להחלטו

. הכפופי� לחלוטי� לממשלה

מכו�. מדיניות זו עוררה התנגדות נח רצת מצד ארגוני הסביבה והא רגוני� החברתיי�
הסביבה והשטחי�, האמו� על נושאי שמירת הטבע,א בחברה להגנת הטבע"דש

 
חה, ראו למשל.34 מס',כ שלי יחימובי)"דבריה של  הכנסת, של ועדת הכלכלה57'מתו� פרוטוקול ישיבה

 . http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/kalkala/2009-07-20.rtf: בכתובת,)20.7.09(18�ה
ה)5/ממי(117החלטה.35 (עי�רפורמה במקרק"32�של הממשלה "12.5.2009) "להל�)  החלטת:

 ").הממשלה
).א(15בסעי�,ש�.36
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 הפתוחי� וניהול� אשר קבע לו למטרה להגדיר את השמירה על השטחי�, הפתוחי�
העלה במהל� הדיו�, כאב� יסוד בניהול מקרקעי ישראל, כמוצר ציבורי לטובת הכלל

 37:ברפורמה את הטענות והדרישות הבאות

מפקיעה מידי המדינה את היכולת לשלוט על מימוש מכירת שטחי� אלו�
עלולה לגרו� למחסור, ובסופו של דבר, של שטחי� המיועדי� לבנייההפיתוח 

 בשטחי��כלומר, וללחצי פיתוח במקומות שאינ� מיועדי� לכ�, ביחידות דיור
. הפתוחי�

מונח הוא" קרקעות המיועדות בתכניות מתאר מקו מיות לפיתוח"המונח�
ו, מעורפל ב מדרו� התדרדרות" מזמי�"המהווה פתח להפרטה גורפת של קרקע

ג�, ופוליני תכנית מקומית לאזור נופש מטר�לדוגמה. חלקלק מאוד הכוללת
זו, מרכיבי� של פיתוח כ� ג� תכנית לשיקו� נחלי�. עונה לכאורה על הגדרה

של, או לפארקי� ושטחי� פתוחי� אחרי�, ואגני היקוות הכוללי� ג� מרכיבי�
. כ� נפתח הפתח למכירה של שטחי� פתוחי� בפועל. פיתוח

וא סיכל את המגמותה, חברתי לא השיג את כל יעדיו�למרות שהמאבק הסביבתי
ובצד הבעיות, המקוריות של הממשלה להפרטה שרירותית וגורפת של הקרקע

מ שמעות בתחו� הסביבתי, שנותרו המעבר ממשטר של חכירה. א� נשא פירות רבי
א� התיקו� לחוק מינהל מקרק עי ישראל קובע מספר, למשטר של בעלות נותר בעינו

את המצב ששרר טר� הרפורמהתנאי� והגבלות להקניית בעלות אשר משפ . רי�
:להל� ההסדרי� הקבועי� בתיקו� לחוק בהתייחס להקניית בעלות

ב שטח המיועד למגורי� או לתעסוקה� שחלה עליו, הקניית בעלות תתאפשר רק
ל הוציא היתר בנייה כלומר שטח שאושרה לגביו, תכנית מתאר שמכוחה נית�

את,זהבמוב�. תכנית ברמה מפורטת למ טרות פיתוח הרפורמה משפרת מאוד
לא, המצב הנוהג ערב הרפורמה אז נית� היה למכור ג� שטחי� פתוחי�

של. כמעט ללא הגבלה, מתוכנני� מגבלה זו באה לידי ביטוי בהגדרה המתוקנת
: בחוק מקרקעי ישראל" קרקע עירונית"

 קרקע שייעודה לפי תכנית שנית� להוציא מכוחה�'קרקע עירונית'"
ו הבניההיתר או,�1965ה"התשכ, בנייה לפי חוק התכנו�  הוא למגורי�

 38".לתעסוקה

ל� ג� בעניי� זה יש שיפור. דונ� בעסקה בודדת16�הקניית בעלות מוגבלת
עוד. אז לא הוגדרה בחוק מכסה מירבית לעסקה, לעומת המצב ערב הרפורמה

התחרות ומניעת כי יותקנו מכוחו תקנות לעניי� הגברת, קובע התיקו� לחוק
. ריכוזיות בהחזקת מקר קעי�

ה, ראו במסמ� העמדה.37 .14ש"לעיל
. לתיקו� לחוק מינהל מקרקעי ישראל13סעי�.38
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התיקו� לחוק מאפשר במפורש מכירת קרק עות ג� למטרות, למרבה הדאגה�
זאת בניגוד להמלצות ועדת. ובכלל זה שטחי� לתיירות ומלונאות, תעסוקה

" תעסוקה" המונח 39.אשר עסקה בקרקעות למטרות מגורי� בלבד, גדיש
: דר באופ� רחב ומעורפלבתיקו� לחוק מקרקעי ישראל מוג

, תיירות או מלונאות, מסחר, משרדי�, מלאכה, תעשיה�' עסוקהת'"
 40";למעט חקלאות או גידול בעלי חיי�

ראוי להותיר� בידי, שלתפיסתנו, הגדרה זו כוללת ג� שטחי� מלונאיי�
העברת. בכדי לשמור עתודות מלונאיות בהתא� לצורכי המדינה, הציבור

י� לידיי� פרטיות עלולה להמרי) את הסבת� לשימושי� שטחי� מלונאי
 יגבר הלח)�וכאשר יידרשו אות� עתודות מלונאיות ביו� מ� הימי�, אחרי�

שה�, ובכלל זה בשטחי� ערכיי� מבחינה סביבתית, למקמ� בשטחי� הפתוחי�
. בעלי ער� תיירותי

. לעיל" תעסוקה"בהגדרת" תיירות"בעיה חמורה עוד יותר מעוררת המילה
על, מנוסח הסעי� ברור ה�". מלונאות"כי ההגדרה באה לרבות כ�, מה , א�

, תיירותיות מסחריות" אטרקציות"כי אלו שטחי, הדעת נותנת? שטחי� אלו
אנו. א� ג� נכסי מורשת וטבע המהווי� אתרי ביקור ה� שטחי תיירות

י אופי שטחי� המיועדי� לתיירות ולמלונאות ה� שטחי� בעלכי, סבורי�
ג�, ורא וי כי יישארו בידי המדינה כנכס ציבורי, ציבורי בטיבו ובמהותו מה

כמו שטחי�, שפעמי� רבות מיועדי� למטרות תיירות שטחי� בעלי אופי ייחודי
.משו� אופיו הציבורי של ייעוד הקרקע התיירותי, בעלי איכות נופית ייחודית

וכ�, אה בסופו של יו� לשינויוההתנגדות העזה לנוסח זה לא הבי, למרבה הצער
ג� הקניית בעלות בשטחי� לתעסוקה זה, אושר החוק כשהוא מאפשר ובכלל

. תיירות ומלונאות

מ� ל200,000�מגבלת הכמות שונתה מחצית ": מנות"בשתי, דונ�800,000� דונ�
,)2014עד שנת(אחת בחמש השני� הראשונ ות לאחר אישור הרפורמה 

.ש השני� שלאחר מכ�והמחצית השניה בחמ

כי בעוד ששני התנאי� הראשוני� מהווי� הגבלה והחמרה ביחס, נית� לראות
הרי ששני האחרוני� מרחיבי� מאוד את האפשרות, למצב ערב הרפורמה

ג� בכמות וג� במהות השטח אותו נית�, להעברת בעלות במקרקעי ישראל
. להעביר לידיי� פרטיות

(2005(ח הוועדה"דו) ועדת גדיש(הוועדה הציבו רית לרפורמה במינהל מקרקעי ישראל.39 "להל�)  המלצות:
 ").ועדת גדיש

. לתיקו� לחוק מינהל מקרקעי ישראל13 סעי�.40
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של.4  המדינה לשמירת שטחי� פתוחי� מחויבות אקטיבית

לא כללו החוקי� הנוגעי� לניהול מקרקעי ישראל כל מחויבות לביצוע, ערב הרפורמה
. פעולות אקטיביות לשמירה על השטחי� הפתוחי� וערכי הטבע והנו� הגלומי� בה�

 פתיחת הדיו� בתיקו� לחוק היוותה 41. החלטת הממשלה התעלמה ג� היא מהיבט זה
.ת להכניס לתיקו� החוק את המחויבות הסביבת ית בניהול המקרקעי�עבורנו הזדמנו

דש, ואכ� שכללו הצעות לניסוח המחויבות,א הגיש מסמכי� מפורטי�"מכו�
ג�, הסביבתית כחלק ממטרות ומ תפקידי הרשות על פי חוק המחייבות את הרשות

ומ, יש לציי�. להקצות כספי� למטרות אלה בחינה זו כי דרישותינו הת קב לו במלוא�
: במספר מובני�, מהווה הרפורמה שינוי חיובי רב משמעות

ניהול מקרקעי"בי� מטרותיה של רשות מקרק עי ישראל מוגדר לראשונה ג��
הסביבה, ישראל כמשאב לש� פיתוחה של מדינת ישראל לטובת הציבור

ר אוי בי� צורכי שימור לצורכי פיתוח... והדורות הבאי�  42...".תו� איזו�

בי� תפקידי רשות המק רקעי� נכללות ג� פעולות אקטיב יות לשמירה על�
ל. השטחי� הפתוחי� : בהתא� לתיקו� לחוק הרשות מחויבת

מ גורי�)1(" בר, הקצאת קרקע ות למטרות שטחי� ... השגה�דיור
פי, ולמטרות אחרותפתוחי� במ קומות וב היקפי� הנדרשי� על

פ... החברה והס ביבה, צורכי המשק י צורכי הסביבה על
 . .. והחברה

, רכישת קרקעות וסיוע למדינה בהפקעת קרקעות לפי כל די�)2(
,.ה.א�ההדגשה אינה במקור(43"...לרבות למטרת סביבתיות

.)ש.י

כי תוק� קר� לשמירה על השטחי� הפתוחי� שמטרותיה, התיקו� לחוק קובע�
:ה�

 של השטחי� הפיתוח הסביבתי והטיפוח, וע במימו� השמירהסי"
לרבות שטחי� פתוחי�, הפתוחי� שמחו! לשטחי� העירוניי� הבנויי�

שיש לה� חשיבות לשמירה על המגוו� הביולוגי והמערכ ות האקולוגיות 
וכ� סיוע לגורמי� הפועלי�, פארקי� ואזורי נופש ופנאי, בישראל

ה קר�   44".להגשמת מטרות

וכי כספי הקר�, שנתית�רבכי הקר� תפעל על פי תכנית, התיקו� לחוק קובע
, מכלל הכנסות הרשות באותה שנה, בכל שנה,1%יבואו מהפרשה בשיעור של 

ה, חלטת הממשלהה.41 .35ש"לעיל
".מטרות רשות מקרקע ישראל"� לתיקו� לחוק מינהל מקרקעי ישראל3סעי�.42
 ". תפקידי הרשות"�ש�.43
.כב4המוסי� לחוק את סעי�, לתיקו� לחוק מינהל מקרקעי ישראל10סעי�.44
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שר. וכ� מתרומות וממקורות אח רי� סדרי פעולת הקר� ייק בעו בהסכמת
. האוצר והשר להגנת הסביבה

ה קר� לשמירה על השטחי� הפת וחי�, שינויי� אלו הכוללת ג� מקור, ובעיקר הקמת
ב ה� צעד חיובי, רור להגנה על השטחי� הפתוחי� ולטיפוח� לטובת הציבורתקציבי

מאחר שלראשונה נקב עת מחויבות אקטיבית לשימ ור ולטיפוח השטחי�, חשוב
 נושא שנעדר ה� מחוק מינהל מקרקעי ישראל וה� מהחלטות הממשלה�הפתוחי� 

 45.והמינהל בשני� האחרונות

בדבר המחויבות לשמירה על השטחי� צעד זה מהווה המש� להחלטה ההצהרתית
א בחודש מר)"הפתוחי� שהתקבלה על ידי מועצת מקרקעי ישראל ביוזמת מכו� דש

:ולפיה 2009,46

על השמירה את רואי� ישראל מק רקעי ומינהל ישראל מקרקעי מועצת"
 שיקבל חיוני כמרכיב, הפתוחי� וכ� את קיומ� של פארקי� ויערות השטחי�

:הב אי� בהיבטי� וזאת, מקרקעי� הקצאה וניהוללע החלטה בכל ביטוי

.פיתוח לפעולות קרקע בהקצאת מיטבי חיסכו�.1

תרבות ומורשת נו�, טבע ערכי מצאי על המקרקעי� ניהול ביסוס.2
. את האר! המאפייני�

מ תאר בתכניות לכ� המיועדי� לשטחי� הפיתוח הכוונת על הקפדה.3
.ומקומיות מחוזיות, ארציות

פארקי�, לאומיי� גני�, טבע לשמורות קרקע הקצאת של מזורזו�קיד.4
.האר!שלו הנופי הביולוגי המגו ו� על לשמירה ושטחי� חיוניי�

.חקלאיי� פתוחי� שטחי� על השמירה עידוד.5

פתוחי� בשטחי� כדי� שלא ושימושי� פלישות נגד האכיפה הגברת.6
".טבעיי� וחקלאיי�

מהווי�,ת הקר� לשמירה על השטחי� הפתוחי� בפרטוהקמ, שינויי� אלה בכלל�
שכ� עד היו� המדינה לא הכירה בחובתה לגאול ולטפח, מהפ� חיובי של ממש

כי שטח פתוח, הקמת הקר� פורצת את התפיסה המקובלת, בנוס�. שטחי� פתוחי�
 �ששטחי� המיועדי� לשימור יוסבו למטרות, המובילה לכ�,"לממ� את עצמו"צרי
הצעות להקמת קר� כזו הועלו. רק מתו� שיקולי� כלכליי� של מימו� הפארק, פיתוח

 
 מקרקעי�" יחס רשויות המדינה לשמירה על השטחי� הפתוחי��המצוי לרצוי בי�"ראו איריס הא�.45

 ). 2009(129/ח
(שמירה על שטחי� פתוחי�" של מועצת מקרקעי ישראל 1179החלטה.46 "12.3.2009 .( 
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 וה� נלמדו מתו� פעולת� 48, וה� ברמה המטרופולינית47כבר בעבר ה� ברמה הארצית
 49.ובעיקר קרנות פרטיות, של קרנות לשימור קרקע במקו מות אחרי� בעול�

 סיכו�

 הקרקע בישראל מקודמות על ידי שתי רפורמות משמעותיות הנ וגעות לניהול ולתכנו�
ששינויי החקיקה שבמסגרתה אושרו בחודש אוגוסט, הרפורמה במקרקעי�: הממשלה

"להל�(1965�ה"התשכ, והרפורמה בחוק התכנו� והבניה, 2009 ו הבנייה: ,")חוק התכנו�
נ ית� לזהות מספר מאפייני� דו מי� ומדאיגי� המחברי� בי�. שהחלה את דרכה לא מכבר

: פורמותשתי הר

ונעשה באורח ריכוזי על ידי משרד ראש, הלי� קידו� הרפורמות הוא מזורז�
כמקובל בשינויי�, מבלי שקדמה לה מלצות עב ודה של ועדה ציבו רית, הממשלה

ב קריאה ראשונה בכנסת. בסדר גודל כזה שינויי החקיקה ברפורמת הקר קעות עברו
מ. השנוי במחלוקת,כחלק מחוק ההסדרי� אבק ציבורי הופרד פרק זה בעקבות

ה משי� באופ� מזורז מאוד, מחוק ההסדרי� . א� קידומו

ב סתירה להמלצות של המלצות, יתרה מזו� הרפורמות מתעלמות או עומ דות
רפורמת הקרקעות כוללת ג� הפרטה בקרקעות: תהליכי� מובני� שקדמו לה�

. על ידי הממשלה שא� אושרו50,בניגוד להמלצות ועדת גדיש, המיועדות לתעסוקה
הרפורמה המתגבשת בחוק התכנו� והבנייה מציעה שינויי� מרחיקי לכת במבנה

ב, החוק מס(תזכיר חוק התכנו� והבניה בניגוד להמלצות הנכללות ,)90' תיקו�
, המהווה הצעה מקיפה שגובשה על ידי מינהל התכנו� במשרד הפני�, 2008�ט"התשס

.�לאחר התייעצות ע� בעלי עניי� שוני

זו. היעדי� המרכזיי� בשתי הרפורמות ה� ייעול וקיצור הליכי�� , תחת סיסמה
ומבלי שנערכה עבודת רקע לאיתור החסמי� הגורמי� לעיכוב בתחו� המקרקעי�

מעבר למשטר של בעלות פרטית: מוצעי� שינויי� מרחיקי לכת�והתכנו� והבנייה 
. ות במערכת התכנו�והצעה לביטול הוועדות המחוזי, בתחו� המקרקעי�

שלכי, בשתי הרפורמות נית� לראות� ": משמעת ממשלתית"הוש� דגש על יצירה
למדיניות, כאמור, כפופי�, המהווי� רוב, חברי הממשלה במועצת המקרקעי�

 
57 קרקע" החזו� הציוני והשטחי� הפתוחי��החלו� ושברו, שמירת השטחי� הפתוחי�"יואב שגיא.47

" ניהול המקרקעי� כמוצר ציבורי: השלב הבא�שמירה על שטחי� פתוחי�"יואב שגיא;)2004(
).2008(638/זמקרקעי�

ב.48 מסמ� העקרונות ההצ עה להקמת קר� לשמירה על השטחי� הפתוחי� ברמה המטרופולינית נכללה
ב למדיניות פיתוח במטרופולי� תל אביב � על השטחי� כי תוק� קר� לשמירה, ש� הוצע,)1998( כר

שמקורות המימו� שלה יהיו היטל על שינוי ייעוד של שטחי� פתוחי�, הפתוחי� במרחב המטרופוליני
תקבולי� מזכיונות או דמי שימוש בשטחי�, קנסות על פגיעה בשטחי� פתוחי�, לפיתוח עירוני

. תקציבי הרשויות ותרומות, הפתוחי�
ה, ראו גוטהל�.49 .17ש"לעיל
ו.50 ה, עדת גדישהמלצות .39ש"לעיל
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בהחלטת ועדת השרי� בעניי�. כפי שהיא באה לידי ביטוי בהחלטותיה, הממשלה
�: הרפורמה בתכנו� והבנייה נכתב כ

גיבוש מנגנו� להבטחת תיאו� מרבי בי� משרדי הממשלה החברי� במוסדות"
 51".במגמה לייש� את מדיניות הממשלה, התכנו�

היא תפגע בשיקול הדעת העצמאי, לו תיוש� בפועל. מגמה זו חמורה ומדאיגה מאוד
�, והמקצועי של נציגי הממשלה במועצת המקרקעי� ובוועדות התכנו� ותגרו� לכ

. ללא איזוני� ובלמי�, אלו יהפכו להיות זרוע מבצעת של הממשלהשמערכות

ה ציבור בהליכי קבלת החלטות� מבנה מועצת רשות: היעדר שקיפות ומעורב ות
שכ� חברי� בה רק נציגי, המקרקעי� מדיר את הציבור מהלי� קבלת ההחלטות

רה ערב הרפורמה מחריפה עוד יותר את המציאות ששר, בכ�.ל"ממשלה ונציגי קק
כ�. אישורה הרפורמה אינה מציעה דבר להגברת שקיפות הליכי קבלת, כמו

פרסו� הצעות ההחלטה של מועצת רשות המקרקעי� לצור�, למשל, כמו, ההחלטות
. מהל� המתבקש מחשיבות� של החלטות אלו לכלל הציבור, קבלת תגובות מהציבור
ת ולו מילה אחת בעניי� החלטת ועדת השרי� אינה כולל, בתחו� התכנו� והבנייה

שחלקו כיו� בקבלת ההחלטות זעו� מאוד, הגברת מעו רבות הציבור בהליכי התכנו�
א�. בהשוואה למקובל במדינות מערביות אחרות ביזור ההליכי� וקיצור� עלול

. לפגוע ביכולתו של הציבור להשפיע על ההחלטות המתקבלות במוסדות התכנו�

נכ, ואול� ללי� מספר הסדרי� חשובי� לקידו� ניהול המקרקעי� ברפורמה במקרקעי�
כה, כמוצר ציבורי א פיינה את ניהול המקרקעי� עד זה. תפיסה שלא יש לרפורמה, מהיבט

�ה צור� בניהול המקרקעי� כמוצר ציבורי מודגש על ידי ארגוני. תרומה חיובית ופורצת דר
:ראו לדוגמה את הדברי� הבאי�. הסביבה מזה שני� רבות

ה מדינה להקצות ולנהל את המקרקעי� כדי לתת מענהי" ש לעג� בחקיקה את חובת
ה ציבוריות ולא רק לצורכי הפיתוח יש לכלול בי� מטרות אלה את ... לכלל המטרות

את השמירה על המורשת החזותית ... השמירה על המגוו� הביולוגי הייחודי של אר!
צ ורכי הציבור  ה אר! ואת למר חב פתוח לנופש ובילוי והתרב ותית הטבו עה בנופי

יש לעג� במדיניות ובהחלטות את חובת המדינה להבטיח זאת באמצעות. בחיק טבע
מ דינה למטרות אלה ובאמצעות רכישה של קרקעות וזכויות  הקצאת קרקע ות

ו החברתי , פירוש הדבר, ככלל... בקרקעות שיש לייעד� לשימור בשל ערכ� הסביבתי
כשעל המדינה לנהל את המקרקעי� של" בעלי�" לא אלא כנאמ� אמיתי

 52"...הציבור

ה, להחלטת ועדת השרי�)3)(ג(3ראו סעי�.51 .4ש"לעיל
ה,"ניהול המקרקעי� כמוצר ציבורי: השלב הבא�שמירה על שטחי� פתוחי�"יואב שגיא.52 ,47ש"לעיל

ג�.72' בעמ , עקרונות פעולה והמלצות, תיקי כלי, מדיניות וכלי� לשמירה על שטחי� פתוחי�ראו
מסב ממ:6�כ' פרק תיק כלי של"התייחסות לשטח הפתוח המנוהל על ידי מוצר"י כאל מקור שירותי�

(ציבורי בע" בע,מ"סביבותכנו� בע"סד� לובנטל עבור הח ברה להגנת,מ עורכי�"מ ולרמ� אדריכלי�
).2002,ל"המשרד להגנת הסביבה וקק, רשות והטבע והגני�, הטבע
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כי, חשוב להדגיש, ואול�. הרפורמה אימצה את המלצות ארגוני הסביבה, מבחינה זו
ה קרקע, שינוי גישה זו נדרש ואפשרי ליישו� ! ג� מבלי לייש� רפורמה שמהותה הפרטת

הפרטה: רי�בי� שני סוגי הסד, כמעט באופ� אירוני, שהרפורמה מש לבת, התוצאה היא
. והגברת אחריות המ דינה לשמירת השטחי� הפתוחי� מצד שני, מצד אחד

השינוי במדיניות ניהול המקר קעי� לטובת ניהול משאב הקר קע כמוצר ציבורי הוא שינוי
; ויש להצר על כ� שגישה בסיסית זו היא לא זו שהנחתה את רשויות המדינה, חיוני ונדרש

ב מבלי לחשו� את הקרקע לסכנות, משטר של חכירה לדורותנית� ורצוי היה ליישמה ג�
משטר ההפרטה ג� לא נדרש לפישוט וייעול ההליכי�. הגלומות במשטר של בעלות

ל נית� היה, שכ� את מרבית בעיות הסרב ול הקיימות כיו�,"אזרח הקט�"הבירוקרטיי�
 53.לפתור באמצעות שינויי� מינהליי� ושינויי תקינה בלבד

ב שכ� העיסוק בקרקע נוגע בערכי�, מקרקעי ישראל עוררה דיו� ציבורי רחבהרפורמה
בשונה מהדיו�, כאמור. לסביבה ולמדינה, לקהילה, הבסיסיי� ביותר הנוגעי� לאד�

זה, מקרקעי ישראל: בכנסת על אישור חוק יסוד , לא נפקד הפע� הקול הסביבתי מדיו�
מקו�, ובצדק, תפסו, י� הפתוחי�ביניה� הדאגה לשמירת השטח, ושיקולי� סביבתיי�

מא בק� של ארגוני הסביבה והחברה בנוסחי� הראשוני� של הרפורמה. נכבד במסגרתו
שכ� אישור התיקו� לחוק מינהל,א� עיקר הדר� עוד לפנינו, ג� א� חלקי54, אכ� נשא פרי

 שתוכנה ורישומה בפועל ייקבעו במידה רבה, מקרקעי ישראל הוא רק חלק מהרפורמה
כי מבי� שתי המגמות המשתקפות, יש לקוות. ידי החלטות הרשות ואופ� יישומ�על

ואחריות המדינה לניהול הקרקע כמוצר ציבורי ושמירת, הפרטה מצד אחר�ברפורמה 
. תגבר ידה של השנייה�השטחי� הפתוחי� 

עו.53 ה, דרכסלר בכנס החירו�ד אבי"ראו דבריו של .13ש"לעיל
דש.54 זה"מכו�  לצד קואליציית הארגוני� הסביבתיי�,א והחברה להגנת הטבע לק חו חלק מרכזי במאבק

של. והחברתיי� שהוקמה בעיצומו של המאבק את דר� ההתמודדות ואת התרומה לגיבוש הנוסח הסופי
:החוק נית� לראות בכתובת

http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/SummarisingDocument.pdf.


