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רקע
הצפי  לאור  העולם.  רחבי  בכל  העירוני,  בנוף  מקום  ויותר  יותר  תופסת  עירונית  חקלאות 
לצמצום השטחים הזמינים לחקלאות בישראל, והקשיים הצפויים באספקת צרכי התזונה 
של תושבי המדינה ממדינות אחרות, יש לבחון את תפקידה של החקלאות העירונית בעתיד

מערך המזון הישראלי.

מטרות המסמך                                                   
להגדיר מהי חקלאות עירונית יצרנית.. 	
לבחון את היתרונות והחסרונות של חקלאות עירונית.. 	
להציג תמונת מצב של חקלאות עירונית יצרנית בעולם.. 	
להציג אתגרים וחסמים אפשריים ושיטות להתגבר עליהם.. 	
להציג דרכים לקידום הנושא.. 	
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מהי חקלאות עירונית?

חקלאות עירונית מתייחסת לגידול, עיבוד והפצה של מזון ובעלי חיים באופן מסחרי או מדיד כלכלית, בתוך 
העיר ובפאתיה 1. חקלאות עירונית נעשית על ידי הקהילה ולמענה, והיא מערבת את התושבים כבעלי עניין 

)Peri urban agriculture בתהליך ההקמה והתיפעול. )חקלאות בפאתי העיר מכונה

חקלאות עירונית משלבת גם פעולות לעיבוד ושיווק התוצרת לאחר הקטיף, ייצור מוצרים בעלי ערך מהיבול, 
שיווק והפצת המזון, טיפול בפסולת מזון ועוד.

במקרים רבים, משלבת החקלאות העירונית ייצור מזון עם תרומה קהילתית - חברתית או סביבתית המיטיבה 
עם המערכת העירונית ומשלבת אוכלוסיות שונות ואוכלוסיות במצבי סיכון. 

חקלאות עירונית מספקת מוצרי מזון מגידולים שונים )ירקות, שורשים, דגנים, פטריות ופירות(, בעלי חיים 
וכו(.  עץ  תוצרי  נוי,  צמחי  מרפא,  )צמחי  מזון  שאינם  מוצרים  וגם  ועוד(,  דגים  חזירים,  בקר,  צאן,  )עופות, 
בחקלאות עירונית כלולים גם- יער/מטע עירוני )agroforestry(, חקלאות אקווה פונית, הידרופונית ושיטות 

גידול מתקדמות אחרות אשר יופיעו בדרך כלל בממדים קטנים2.

ומאפיינים. האו"ם העריך כבר בשנת   אוויר  ובכל מזג  החקלאות העירונית מתקיימת בערים מכל הסוגים 
800 מיליון תושבי ערים מעורבים בחקלאות בעיר וסביבותיה, למחייה או מסחר, שמגיע   מעל  1996 כי 
לכ-15-20% מהמזון העולמי3. בחלק מהערים, חקלאות היא בעלת היסטוריה ארוכה, אך במרבית הערים 

זוהי מגמה חדשה.  מדינות מובילות בתחום קנדה, ארה"ב, יפן, הפיליפינים, סין ועוד.

1 R. Roggema )ed.(, Sustainable urban agriculture and food planning, Routledge, 2016, p 3.
2 http://www.fao.org/urban-agriculture/en/
3 UNDP )United Nations Development Program(. 1996. Urban agriculture: food,
   jobs, sustainable cities. Volume I. Habitat II Publication Series. New York :UNDP

תמונה 1: תשתיות ירוקות בעיר.
.European Commission, 2013. Building a Green Infrastructure for Europe :מקור
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פרקטיקה של חקלאות עירונית:   

 מיזמי חקלאות עירונית ממוינים ל-3 קטגוריות כלליות: מוסדיים, מסחריים, וקהילתיים. 

חלק מהמיזמים מתאימים ליותר מקטגוריה אחת, כמו במקרים שבהם מוקם עסק חברתי – אשר לו רווח 
 כלכלי מפעילותו המסחרית, ורווח חברתי מפעילותו הקהילתית/ חברתית4. 

 
ברמה הפרקטית, חקלאות עירונית היא תלוית הקשר כלומר הפרקטיקה והיישום בפועל בכל עיר מותאמים 
לסביבה המקומית – ולתנאים החברתיים, התרבותיים, הכלכליים, פיסיים, פוליטיים. על כן, קיימים מודלים 
שונים לחקלאות עירונית הכוללים: גינות קהילתיות, גינות בחצרות בתים, גינון על גבי גגות/ מרפסות, גינון 
ורטיקלי )קירות(, גינון במיכלים,  במגרשים פנויים, בפארקים, גידול הידרופוני, אקווהפוני, עצי פרי ובוסתנים, 

משקי חי וגידול דבורים5 6.

חקלאות עירונית עוסקת גם בפעולות לאחר קציר כגון: הכנת מוצרים במטבחים קהילתיים, שווקי איכרים, 
דוכנים למכירת תוצרת בצידי דרכים, שיווק יבול ומוצרים, וטיפול בפסולת מזון ויבול.

טכנולוגיות חדשניות בשירות החקלאות העירונית:
בשנים האחרונות פותחו טכנולוגיות חדשניות לשירות החקלאות העירונית, אשר שינו את האופן שבו ניתן 
וסביבות  וורטיקלי,  LED לגידול, הידרופוניקה, גידול  ירקות. בין החידושים- שימוש בתאורת  ולספק  לגדל 
גידול מבוקרות. שיטות אלו ואחרות, מאפשרים לייצר מזון תוך שימוש בפחות משאבים )מים, קרקע ועוד(, 
ללא תלות במזג האוויר ובעונות השנה, ובצורך בקרקע. טכנולוגיות אלו גם מביאות את החקלאות לתוך 
המרחב העירוני הבנוי, והם הופכים את הגידולים החקלאים לחלק אינטגרלי מחיי היום יום של תושבי העיר7. 
ניתן לחלק שטחי גידול ל-4 חלקים עיקריים: גידול בשטחים פנויים, גידול על גבי גגות )גגות ירוקים(, גידול 

על גבי קירות )קירות ירוקים(, וגידול בתוך מבנים. 

במקרים רבים, חקלאות עירונית נדרשת  לשימוש בטכנולוגיות גידול חדשניות, בשל הצורך להתמודד עם 

מחסור במשאבי אדמה, מים, מקום,  ומגבלות נוספות ברמה התברואתית, הטכנית, הבריאותית ועוד.

איור 2 מערכת גידול ורלטיקלית של CITY FARM לקוח: מאתר החברה

4 European Commission, 2013. Building a Green Infrastructure for Europe
5 14 Types of Urban Agriculture By PowerHouse Growers | Lists, Urban Agriculture
6 Steele, K. )2017(. Urban farming: An introduction to urban farming, from types and benefits to
  strategies and regulations. Vitalyst Health Foundation, Phoenix, AZ.
7 Hosseinifarhangi, M., Turvani, M. E., van der Valk, A., & Carsjens, G. J. )2019(. Technology-driven
  transition in urban food production practices: A case study of Shanghai. Sustainability, 11)21(, 6070.

תמונות 2-3: גידול באקוופוניקה
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הטכנולוגיות הנפוצות מתחלקות על פי הקריטריונים הבאים:. 1

    אופי מצע הגידול: . 1
• גידול במצעים מנותקי קרקע שונים	
• גידול על מים ללא קרקע 	

2.      אופי סביבת הגידול: 
• גידול בחממות מבוקרות אקלים מבוססות אור שמש	
• גידול בסביבות מבוקרות לגמרי	

דוגמאות לטכנולוגיות מובילות בעולם:

הידרופוניקה: גידול צמחים במצע מנותק ללא שימוש בהזנה דרך אדמה דשנה. יש מגוון רחב של שיטות 
ומערכות גידול, מבוססות הידרופוניקה, הנבדלות אחת מהשנייה בתכונותיהן כגון: משטר הזרימה במערכת, 
אופן אספקת המים המדושנים והחמצן לשורשים, סוג המצע התומך )אם בכלל( והרכב המים המדושנים 
)דשן אנאורגני או מי ברכת דגים(. לכל שיטת גידול יתרונות וחסרונות אשר ישפיעו על קלות התפעול, על 

יציבות המערכת ולבסוף על הצלחת הגידול.

למשל: חברת Livingreen – חברה ישראלית המתמחה בגידול הידרופוני וורטיקלי בשיטת ההזנה הדקה 
עם תעלות מרובעות או רפסודות צפות )DWC( . החוות מאפשרות לגדל כ-5000 ראשי חסה על שטח של 

350 מ"ר8. 
אאורפוניקה ורטיקלית: 

)סוג של הידרופוניקה( גידול צמחים באוויר או בארוסול )תרסיס( ללא שימוש בהזנה דרך אדמה או מדיום 
אגרגטי אחר.

למשל: חברת Cityfarm  - חברה ממלזיה. 
המייצרת מודולות לחוות גידול ורטיקליות, בעלות 4 קומות המייצרות 115 קילו של ירק, עשבי תיבול וירקות 

על שטח של  4 מ' )גובה(  * 2 מ' )אורך( *1.2 מ' )עומק(  כ-9.6  מ"ר9.

תמונה 4: חווה הידרופונית שיטת הזנה דקה )NFT( בתעלות מרובעות

איור 4 מכולת גידול של חברת AGRICOOL לקוח מאתר החברה

  https://livingreen.co.il אתר החברה 8 
  https://cityfarm.my/products/custom-setup אתר החברה 9

תמונה 5: מכולת גידול של חברת Verticalfield סמוך לסופרמרקט  
בעיר מודיעין

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9E%D7%97
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אחת.  במערכת  )הידרופוניקה(  מצע  מנותקי  צמחים  וגידול  מים  חקלאות  המשלבת  שיטה  אקוופוניקה: 
הפרשות הדגים משמשות כדשן אורגני עבור הצמחים אשר בתורם מטהרים עבור הדגים את המים. למשל: 

.Livingreen חברת

גאופוניקה: מצע מבוסס אדמה באופן ורטיקלי. 

למשל: חברת Vertical field – חברה ישראלית.

גידול בסביבות מבוקרות: בשני סוגי הגידול בסביבות מבוקרות נוצר חיסכון של עד 95% ממי הההשקיה 
לעומת הקרקע.

למשל: חברת Agricool  - חברה צרפתית הממחזרת מכולות מטען ישנות למיכלי גידול בעלי מערכות 
בקרה לטמפרטורה, לחות, תאורה וכו'. לפי פרסומי החברה, במכולה של 35 מ"ר ניתן לגדל את כמות הייבול 

שניתן לגדל בשדה של 4 דונם.
או חברת Vertical field – חברה ישראלית שבשלב זה העמידה לבחינה )פיילוט( מכולות באתרים של רמי 

לוי במודיעין ובאשדוד וכן בנמל תל אביב.

פתרונות  מגוון  לתת  מנת  על  ובעולם  בארץ  אפ  סטארט  בחברות  מפותחות  נוספות  טכנולוגיות 
לחקלאות עירונית- חסכניות במים, מקום, חשמל, תאורה וכו'.

)NFT( תמונה 7: אקוופוניקה: שיטה המשלבת חקלאות מים וגידול צמחים מנותקי תמונה 6: גידול צמחים בשיטת הזנה דקה
מצע )הידרופוניקה( במערכת אחת, על גג דיזינגוף סנטר בתל אביב
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תפוקות יבול של טכנולוגיות חדשניות – לדוגמא:

 AeroEdge מצורפת טבלה המשווה בין שיטות גידול וורטיקאליות של חברות שונות )הנתונים באדיבות חברת
באדיבות דוד מנדלבאום ודוד עבאדי(.

חשיבות החקלאות העירונית

צפי לגידול באוכלוסייה ובדרישה למזון

גידול באוכלוסיית העולם - אוכלוסיית העולם גדלה בקצב מהיר, וצפויה להגיע עד 2050 ל-9.1 מילארד 
בני אדם. ויתרה מכך, העולם נהיה יותר ויותר עירוני, כבר בשנת 2007 נחצה הקו – כך שמספר האנשים 
 55% מעל  חיים  כיום  כפריים.  באזורים  החיים  האנשים  מספר  על  עולה  בעולם,  עירוניים  באזורים  החיים 
מהאנשים בעולם באזורים עירוניים. הצפי הוא כי עד 2050 , שני שלישים מאוכלוסיית העולם תחיה בערים10.

צפיפות האוכלוסייה במדינת ישראל צפויה אף היא, להכפיל את עצמה ב-35 השנים הקרובות ולהגיע עד 
2050 ל- 15 מיליון איש. מגמות העיור בישראל אף יותר חריפות מבכל העולם וכבר כיום חיים מעל  90% 

מתושבי ישראל בערים, ומספר זה צפוי לעלות ל- 94% 11.

איור 	: חקלאות עירונית על גגות פריז

10 https://ourworldindata.org/urbanization
11 Avigail Heller - Urban agriculture in Israel: Production, environment and society in Fields of tomorrow : 
towards a new modernity / edit ed by David Knafo
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עליה בדרישה למזון בעולם גידול זה באוכלוסיית העולם מצריך עלייה בסך כל הדרישה למזון בכ- 70%         
)משנת 2005 -2050(, במקביל לכך ששינוי האקלים מאיים על הייצור החקלאי בכל העולם וגם בישראל.

שטחים פתוחים בישראל תמונת מצב נוכחית וצפי

שטחים פתוחים פוטנציאלים בישראל - היקף השטחים הפתוחים בישראל מצומצם מאד, כמות השטחים 
הפתוחים הזמינים לחקלאות בישראל הולך וקטן, ועתודות הקרקע מועטות ביותר.

שטחים פתוחים רבים מוקדשים לשרת את גידול האוכלוסייה האינטנסיבי ואת מגמות העיור. לפי . 	
ממצאי דו"ח מצב הטבע שנערך על ידי "מארג" בשנים 2014-2017, 56 קמ"ר של שטחים פתוחים, 
לרבות שטחים טבעיים, מיוערים וחקלאיים הפכו לשטחים בנויים )חצי משטחה של תל אביב(. קצב 
השינוי משטחים פתוחים לשטחים בנויים בין השנים 2014-2017 הוא הגבוה ביותר ב-20 השנים 

האחרונות, כאשר קצב אובדן השטחים הפתוחים כיום גבוה במיוחד במרכז וצפון הארץ12.
הביטחון . 	 מרחקי  את  בחשבון  לוקחים  אלו  שטחים  הביטחון.  מערכת  ע"י  מוחזקים  רבים  שטחים 

הנדרשים לאימונים ואת עליונות השיקול הביטחוני.
חלק גדול מהשטחים צחיחים ואינם מתאימים לגידול תוצרת חקלאית. בנוסף שינוי האקלים צפוי . 	

להוביל לעלייה משמעותית בטמפרטורה הממוצעת במדינת ישראל ועלייה נוספת בכמות האזורים 
הצחיחים, ומעוטי המים טבעיים.

ישנם שימושי קרקע נוספים, בהם שימור השטחים הפתוחים לצורכי שימור טבע והיסטוריה13.. 	

יש לבחון, האם חקלאות עירונית יכולה לתת מענה למחסור הצפוי בשטחים פתוחים?

https://www.hamaarag.org.il/content/inner - "12 דו"ח מצב הטבע בישראל 2018 – "המארג 

      13 עתיד צפוף ישראל 2050 , צפוף – הפורום לאוכלוסיה, סביבה חברה – נובמבר 2018

תמונה 8: החממה ברוטשילד - מרכז לחקלאות עירונית בשדרות רוטשילד שהוקם ע”י החברה לחקלאות עירונית בשיתוף 
עם עיריית תל אביב )ינואר 2018(”
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יתרונות החקלאות העירונית

במגוון  והקהילה  הפרט  של   ,)well being  – )ה  הכללית  הרווחה  תחושת  את  משפרת  עירונית  חקלאות 
דרכים:
 תורמת לפיתוח של מערכות מזון מקומיות המספקות מזון בריא, טרי ומקומי לתושבי העיר14. 	
 מחזקת את הקשר בין החקלאי ללקוח.	
 מחזקת  את החיבור הערכי, תרבותי, חינוכי לאדמה ואת ההכרות עם תהליכי הייצור והצריכה	
 ראה 	 בישראל,  תזונתי  ביטחון  )על  חוסן  יצירת   – קהלים  מגוון  של  התזונתי  לביטחון  תורמת  היא 

הרחבה בנספח א'(.
 היא מקדמת את הפיתוח הכלכלי בעיר ובכלל.	
 היא עוזרת בחיזוק שילוב והכלה חברתיים.	
 בחלק משיטות הגידול תורמת לפיתוח אקוסיסטמה עירונית15 בת קיימא על ידי קידום הצימוח הירוק 	

במגוון שטחים פנויים לכך )כגון: מגגות, קירות, מגרשים נטושים(. עלייה מעין זו בשטחי הירק בעיר 
היא בעלת תרומה ניכרת – היא מסייעת במיתון אי החום, משפרת את מגוון המינים העירוני, מסייעת 
בהיקפי  ירידה  נגר,  מי  על  שליטה  מזיקים,  על  ביולוגית  ושליטה  הדברה  האבקה,  חנקן,  בקיבוע 

ההצפות, וחיסכון באנרגיה16. )ראה הרחבה בנספח ב'(.

מדיניות לעידוד חקלאות עירונית – דוגמאות מהעולם:

	- סינגפור
רקע:  מדינה -עיר היפר אורבנית. בסינגפור פחות מ- 1% מהשטח הכולל מוקדש לחקלאות, ו-90% 
לכידות  על  ושומר  הסביבה  את  המכבד  מזון  ייצור  ומודל  מספקת  תזונה  אבטחת  מיובא.  מהמזון 

חברתית הוא אתגר מפתח בסינגפור. 
מקומי  מזון  ייצור  להגדיל  שמטרתו   ”30 by 30“ פרויקט  על  הכריזה  סינגפור  ממשלת  מדיניות: 

ל-30% )מה- 10% הנוכחיים( עד 2030. 
 Edible המדיניות צמחה מהשטח מעלה בעקבות עבודה משותפת בין ארגון חברה אזרחית מקומי
– שפעלו לעדכון מדיניות שימושי הקרקע  לאומי  לפיתוח  לבין המשרד הממשלתי   Garden City

בעקבות פיתוחים טכנולוגים ושיטות חדשניות שמאפשרת החקלאות העירונית.
חזון: "חווה לכל עיר, גינה לכל בית, חקלאי לכל משפחה".

מטרות: הארגון שם לעצמו למטרה לחזק את חוסנה של סינגפור, ואת הקשר של העם למזונו על ידי 
הצגת החקלאות העירונית לעם הסינגפורי למטרות חינוכיות, מטרות אזרחיות ופנאי.  

14  בקרב תושבי ישראל יש העדפה ברורה למזון טרי, על פני מזון מעובד. קיימת מגמה הולכת וגדלה של ירידה במכירות של 

מזון מעובד וצריכה הולכת וגדלה של מזון טרי – ובפרט ירקות ופירות . בשנת 2016 אף הוקמה בישראל הועדה לאסדרה 
וקידום התזונה הבריאה. המלצות ועדה זו המיושמות בהדרגה, מקדמות את הצריכה של ירקות ופירות טריים, ומזון בריא באופן 

כללי, במגוון תוכניות ממשלתיות הפועלות ברמה הלאומית – במפעלים, מסגרות חינוך, בקהילה ועוד.
15  G.D. Jenerette, S.L. Harlan, W.L. Stefanov and C.A. Martin, ”Ecosystem services and urban heat  
     riskscape moderation: water, green spaces, and social inequality in Phoenix, USA.“ Ecological 
     Applications, 2011, 21)7(.
16   https://www.nsf.gov/discoveries/disc_summ.jsp?cntn_id=244100&org=NSF&from=news
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	 – פריז
רקע:  ראשת עיר חדשה ששמה לה למטרה להפוך את פריז לעיר בעלת חוסן סביבתי וכלכלי – עיר 

ירוקה ובת קיימא.
המטרות:

1.  אספקת מזון טרי ומקומי לתושבי העיר.
2. קידום חוסנה של העיר במצבי חירום, והבטחת אספקת מזון לבירה במצבים של אסונות טבע,  

     משברים חברתיים, טכנולוגים וכו – )גם כחלק ממערך לאומי לחירום( 17.                                                    

מדיניות:

  1. עידוד הכיסוי של גגות וקירות העיר בצמחיה עד 2020 על ידי הרצת קמפיין וקול קורא לחקלאים 
     ואירגונים לשימוש בגגות פרטיים וציבוריים. 

 2. שילוב תושבים בייצור חקלאי על גגות וקירות העיר.

ירוקים, ולתמוך בפיתוח של מודל חקלאי  חזון היוזמה הוא להפוך את פריז לעיר בעלת מרחבים 
מקום  ומתן  כבוד  מתוך  העיר.  לתושבי  השוק(  ועד  )מהשדה  מקומי  מזון  לאספקת  המופנה 

לגסטרונומיה הצרפתית שעושה שימוש במוצרים טריים ברמה גבוהה 18. 

	 – שיקאגו
רקע: חקלאות עירונית בשיקגו החלה כבר בימי מלחמת העולם השניה בתכנית הגידול במגרשים 
נטושים. מאז אותם ימי שמרה העיר על המוטו שלה כ"עיר גנים" וגם כיום היא אחת הערים המובילות 

בחקלאות עירונית ברחבי ארה"ב.

מדיניות:
1.  תחום הרגולציה -  שינוי בחוקי התיכנון והבנייה של העיר והגדרת מיזמי חקלאות עירונית וגינון 
25 דונם. שינוי זה בחוקי התיכנון איפשר למשקיעים  קהילתי כיכולים להתפרש על שטח של עד 

ויזמים לפתח חוות ריווחיות על גגות, ובשטחים פנויים בעיר. 
2.  תמיכה בסטרט אפים לקידום מזון מקומי – העיר שיקגו תומכת בסטראט אפים, יזמים, עמותות 
האקסלרטור  החממה/  כגון:  תוכניות  בעזרת  ותמיכה  הקמה  מענקי  מתן  ידי  על  עירוניות,  וחוות 
ליזמים  שמסייע   -  Good Food Business Accelerator  - העירונית  החקלאות  ליזמים בתחום 
בתחום המזון להרחיב את יכולות הייצור, שיווק והפצה של תוצרת מזון מקומית ואחראית במטרה 

לקדם את הבריאות החברתית, כלכלית וסביבתית של הקהילה. 

חזון: יצירה של מערך מזון משגשג, מקיף, הוגן, המאפשר לכל תושב גישה למזון טרי, בריא, באיכות 
גבוהה ובעל ערך תזונתי גבוה19.

17   Paris Climate Action Plan- City of Paris, Green Parks and Environment Urban Ecology Agency -May 
      2018
18 The veolia institiute review - facts reports - Urban agriculture- another way to feed cities
19  https://www.americaninno.com/chicago/how-chicago-became-a-leader-in-urban-agriculture/

http://www.goodfoodaccelerator.org/
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	 – קובה
ייצור המזון קרס  הגוש הסוביטי.  קובה את קשרי המסחר שלה עם  איבדה  בשנות ה-90   - רקע 
וחומרי הדברה. מצב זה הוביל את קובה לעשות  ייבוא – דשנים, טרקטורים, דלקים,  עקב אובדן 
אוריינטציה מחודשת של מערך ייצור המזון, לחקלאות עירונית עם גידול של 4.2% בשנה בשנים 

1996-2005. גידול הגבוה ביותר במרכז אמריקה, שעמד על 0% באותה תקופה.
מדיניות )כתגובה למשבר המזון( מעבר לייצור מזון עצמי בתשומות מועטות )כולל דלק ואמצעי 

שינוע(. 
מים(, אספקת ערוצי  אורגנית,  )אדמה, פסולת  ומשאבים שקיימים בעיר  פנויים,  שימוש במגרשים 

שיווק ומסחר.
שיתוף פעולה נרחב בין מספר משרדי ממשלה, והרבה מאד תמיכה מבחוץ ומבפנים על ידי מגוון 

ארגונים. 
בתחילת הדרך חקלאים עירוניים רבים היו עובדי מדינה, דבר שיצר תמריץ להשתלבות של בעלי 

מקצוע מהתחום החקלאי והטכני בתחום.

ייצור של מזון איכותי, ללא שימוש בחומרים כימיים, לשיפור התזונה של אוכלוסיית קובה  החזון: 
)שהושפעה קשות ממשבר המזון(.

רשויות מקומיות רבות בעולם, תומכות בחקלאות עירונית שמשלבת ערכים 
חברתיים כגון: 

בטחון תזונתי, חינוך, פנאי, טיפול, בריאות, ופחות בצד הכלכלי. בתמיכה בדרך כלל כוללת אספקת אדמה, 
מים התמיכה טכנית נוספת20. לדוגמא )כלל הדוגמאות21(:

עירונית  שילבו חקלאות  אל סלאם בטנזניה,  או דאר  אוגנדה,   – כמו קמפלה  ערים   – והזנה  מיגור רעב 
באסטרטגיות התיכנון שלהם כדי להגידל את הביטחון התזונתי. 

יורק, שיקאגו, אמסטרדם,  עידוד הגישה למזון בריא וטרי – במדינות מפותחות בערים כגון: טורנטו, ניו 
לונדון ופריז. במדינות אלו נעשה שימוש בחקלאות עירונית כדי להתמודד עם התופעה של "מדבריות מזון" 
– שכונות בה מתגוררת אוכלוסיה מעוטת יכולת, שבהם לא נפתחו חנויות מזון, ויש גישה מועטה למזון טרי.

הקהילתית  הלכידות  לחיזוק  רבות  משמשים  קהילתי  וגינון  עירונית  חקלאות  פרויקטי   – קהילתי  פיתוח 
ולספק משרות והכשרה למחוסרי עבודה, ולמניעת פשע. למשל: פארק השיקום בדטרויט המספק משרות 

רבות, או התכנית לשיקום והשבת אסירים למעגל החברתי בקליבלנד, החווה הבין תרבותית בברלין ועוד
חינוך – חוות המשמשות לחינוך והעלאת המודעות בקרב תושבים למקורות ייצור המזון שלהם. למשל: חוות 

ליבינג גרין בדיזינגוף סנטר, פסונה 02 בטוקיו, הרפת העירונית הצפה ברוטרדם.

20 Urban Agriculture Europe - Frank Lohrberg, Lilli Licka, lionella Scazzosi, Axel timpe s
21  Opportunities and Challenges of Urban Agriculture for Sustainable City Development- Erwin van 
   Tuijl, Gert-Jan Hospers, Leo van den Berg
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שיטות פעולה לעידוד חקלאות עירונית - דוגמאות מהעולם
	 – סינגפור

גדול  מחסור  עקב   - חקלאות  לצרכי  באדמה  השימוש  את  המגבילה  נוקשה  מדיניות  החסמים: 
באדמה במדינה היתה מדיניות נוקשה שהגבילה את השימוש באדמה לצרכי חקלאות ואיסור על שימוש 

באדמה לצרכי חקלאות בשילוב מטרות חברתיות.
– לא לקחה בחשבון את הפיתוחים הטכנולוגיים שמאפשרת  עודכנה במהלך השנים  המדיניות שלא 

חקלאות עירונית- לגידול במגוון רחב של מרחבים ושטח מצומצם.
שיטת הפעולה: הוקם צוות פעולה לחקלאות עירונית על ידי המשרד הממשלתי לפיתוח לאומי. צוות זה 

פעל בשיתוף עם האירגון הפרטי לפיתוח פרויקט "החווה האזרחית" – Citizen Farm. הצוות:
יצר חזון – שמשלב בין תוקף כלכלי והשפעה חברתית. א. 
הקים מעל 200 מיזמי חקלאות בגדלים שונים, המשלבים השפעה חברתית בתחומים שונים עם 	. 

ערך מסחרי – כגון: אספקת מזון למשפחות, אספקת מזון למסעדות ומוסדות ברחבי סינגפור ואף 
טיפול בפסולת אורגנית וגידול זחלים לתעשיית הדגים 22.

סקר את הפיתוחים הטכנולוגים, שמאפשרת חקלאות עירונית- לגידול במגוון רחב של מרחבים ג. 
ושטח מצומצם. 

 הסיר חסמים רבים אשר כיום מאפשרים עידוד של חקלאות עירונית, והובילו להצהרה של ממשלת 	. 
סינגפור. השותפות התפתחה לחזון.

	 – שיקאגו
החסמים: לא הוגדרו באופן ברור השימושים בהגדרת ייעודי השימוש בקרקע. העדר הכשרה התמחות 

 ותעודות בתחומי החקלאות העירונית, בעיות באספקת מים וביטוח23.
 שיטות פעולה 24: 

הגדרת שימושי קרקע לצרכי גינון קהילתי וחקלאות עירונית בחוקי התכנון והבניה, המאפשרים . 	
שימוש מאושר השטחים אלו. היתרי בנייה והקמה נדרשים לחקלאות עירונית.

מימון ורכישה של אדמות לחקלאות עירוניים – בעיר נוסד ארגון ללא מטרות רווח המממן. . 	
בשיתוף עם גופים ציבוריים רכישה של אדמות.

תמריצי מיסוי וסיבסוד שימוש בגגות לחקלאות.. 	
פיתוח הכשרות ותקנים לעוסקים בחקלאות עירונית. . 	

22 THE VEOLIA INSTITUTE REVIEW - FACTS REPORTS- Urban agriculture- another way to feed cities
23 Regulatory and other barriers to urban and peri-urban agriculture: A case study of urban planners 
    and urban farmers from the greater Sheila R. Castillo,a* Curtis R. Winkle,b Stephen Krauss,a Amalia 
   Turkewitz,a Cristina Silva,aand Edie S. Heineman
24  https://www.chicago.gov/city/en/depts/dcd/supp_info/urban_agriculturefaq.html
25 Urban Agriculture Europe - Frank Lohrberg, Lilli Licka, lionella Scazzosi, Axel timpe -
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	- פריז
שיטות פעולה:

בשנת 2016, הוקמה יוזמה של ראשת העיר בשם Parisculteurs )קול קורא(, במטרה לקדם א. 
את חזונה, ושמה לה למטרה, לכסות מיליון מ"ר של גגות וקירות בעיר בצמחיה, מתוכם שליש 
לחקלאות עירונית, עד 2020 )קול קורא נוסף(. במסגרת הקול הקורא זוהו תחילה השטחים 

האפשריים ואז הוצעו למגישים.
)תמורת 	.  ציבורי  עסק בשטח  של  להפעלה  פריז  העיר  לבין  מפעילים  בין  ייחודים  חוזים  פותחו 

תשלום(.
נעשים בעיר מהלכים לקידום, תמיכה, והכרה במיזמי חקלאות עירונית ידידותיים לסביבה על ג. 

ידי פיתוח תוכנית הסמכה וסימון.

הערה: קידום השינוי והתועלות שטומנת בחובה חקלאות עירונית יהיו אפשריים רק במידה ותפותח 
מדיניות הלוקחת בחשבון את המגוון וריבוי השחקנים ובעלי העניין השונים25.

 

אתגרים וחסמים )בעולם ובארץ(

עלויות ההקמה של חווה לחקלאות עירונית, בדומה להקמת עסקי start up אחרים, יכולות להיות . 	
ייעודי  כגון: תקנים,  נוספים  ומטרה. בנוסף ההתמודדות עם אתגרים  מיקום  – תלוי גודל,  גבוהות 
קרקע, זיהומי קרקע, תשתיות, מעלים מאד את עלויות ההקמה של חוות חקלאות עירונית גדולות 

וקטנות כאחד.
מסגרת חקיקה נוקשה או חוסר ברגולציה ברורה ותקנות ספציפיות לנושא )כמו בסינגפור( אשר . 	

בשל מצוקת המקום הגבילה מאד את השימוש באדמה לצרכי חקלאות, ואסרה על שימוש באדמה 
לחקלאות בשילוב מטרות חברתיות. 

מחסור בשטחי אדמה ובעלות על האדמה - חקלאות אורבנית מתקיימת פעמים רבות במגרשים . 	
נטושים ברחבי העיר ו/או על שטחי ציבור פתוחים או בנויים )כגון גגות/ קירות(. כפועל יוצא החקלאי 
/ המגדל אינו הבעלים של הקרקע )סקר שנעשה בעולם מצא כי רק 5.3% מהשטחים ב-38 ערים 
הם בבעלות המגדל(. מגדלים מסתכנים באובדן שטחי הגידול שלהם, וההשקעה שהתלוותה לכך 

)ציוד, השקייה וכו'(  26.
קרקעות מזוהמות – פעמים רבות האדמה הזמינה לשימוש בערים, היא אדמה מזוהמת במתכות . 	

כבדות, עופרת, דלקים ופסולת משימוש תעשייתי או עירוני קודם. ניקוי קרקעות הוא תהליך ארוך 
ויקר ותלוי התיקצוב ממשלתי,  ובביצוע עירוני/ ממשלתי.

קושי ביישום חומרי הדברה בתחומי יישוב )בריאות הציבור, רעש...(. 	
זמינות ועלות מי השקיה. 	
תשלום ארנונה. 	

26   Growing Urban Agriculture: Equitable Strategies and Policies for Improving Access to Healthy Food 
      and Revitalizing Communities : Allison Hagey, Solana Rice, Rebecca Flournoy
27  Huntingtoncommunitygardens.com, ”Gardening—A Holistic Approach to Civic Health,“ retrieved from 
     http://www. huntingtoncommunitygardens.com/36.html.

http://www.parisculteurs.paris/
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אחד, . 	 מצד  רבות.  פנים  בעלת  סוגיה  היא  עירונית  חקלאות  מיזמי  של  הרווחיות  סוגיית   - רווחיות 
 500-2000$ בין  של  בשווי  יבולים  להניב  יכולים  קהילתי  גינון  מיזמי  כי  מעריכים  מחקרים 
 27  6$ כ-  של  בערך  יבול  מניב  עירוני  חקלאות  באתר  שמושקע   1$ ושכל  לשנה.   למשפחה 
 יחד עם זאת, מיזמי חקלאות מסחריים קטנים נוטים להתקשות בייצור רווחים גבוהים. בדרך כלל 

יווצר רווח מועט ומספר קטן של אנשים )ולא במשרות מלאות(.

התמודדות עם חסמים )ניסיון מהעולם(

עלויות הקמה ראשוניות - . 	
עירונית  חקלאות  ממיזמי  הנדרשת  הגבוהה  הראשונית  ההשקעה  אתגר  עם  בהתמודדות 

ואתגרי  הרווחיות: רשויות ומדינות שונות פועלות בדרכים הבאות:
• מתן תמיכה כספית ליוזמות בתחילת דרכן )Start up( או מימון עלויות הפעלה דרך מגוון תמיכות/ 	

מענקים למגוון נושאים או מתן הלוואות בריבית נמוכה.
• 	 No-Cost Fidelity ואג"ח  אסירים לשעבר, בעלי קשיים בהעסקה.  להעסיק  פרטיים  תימרוץ עסקים 

Bonds התחייבות מול המעסיקים החוששים מגניבה או נזק לרכושם.

• תמיכה בתוכניות הזדמנות שנייה.	
• מתן מענקים לתוכניות הנלחמות בחוסר ביטחון תזונתי ומסייעות לקדם את העצמאות הכלכלית של 	

קהילות מעוטות יכולת.
• 	 Start ups או  קואופרטיבים  כגון   - אזוריות  מזון  במערכות  התומכים  מענקים  או  הלוואות  מתן 

המציעים שינוי אופי המערכת הקמעונאית באמצעות החקלאות העירונית.
• מתן  מענקים לחקלאים שמוסיפים ערך לייבולם, כגון: הכנת ריבות, רטבים וכו.	
• מתן מענקים וסיוע טכני לפיתוח מיזמים המתמקדים באספקת מזון בריא ומקומי לקהילות שגישתם 	

למזון בריא מוגבלת.
• שיצריכו 	 כלכלית  עצמאות  בעלות  עירונית  חקלאות  של  בפעולות  לתמיכה  פיילוט  תוכנית  פיתוח 

  .Start up מענקים או השקעות בשלבי פיתוח, התבססות ומסחור במחזור חיי
• שותפויות מקומיות - במקומות שונים בארה"ב חקלאים קטנים חברו יחד ועובדים בשותפות להקל 	

על רכישת תשתיות, מיון התוצרת, שיווקה, איחסונה ועוד.
• פחמן 	 פליטות  הפחתת  או  תוצרת  מחירי  וויסות  לשם  מפיץ  או  קמעונאי  גורם  עם  שותפויות  עידוד 

באמצעות יצירת שרשרת ערך קמעונאית קצרה יותר.

פיתחו . 	 שונות  ומדינות  ערים   - ובעלויות  עירונית  לחקלאות  השטחים  אתגר  עם  בהתמודדות 
פנויות  אדמות  של  "מלאי"  רשימת  מעין  כוללת  הנפוצות  האסטרטגיות  אחת  שונות,  אסטרטגיות 

לשימוש ברחבי הערים, כך:
• במגרשים 	 שימוש  לעשות  מקומית  קהילה  להעצמת  תחרותית  מענקים  תוכנית  יצרה   – קליבלנד 

פנויים לטובת חקלאות עירונית.

28 http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201320140AB551
29  Growing Urban Agriculture: Equitable Strategies and Policies for Improving Access to Healthy 
      Food and Revitalizing Communities : Allison Hagey, Solana Rice, Rebecca Flournoy
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• 	The Urban Agriculture Incentive Zones Act -   28 קליפורניה –ערכה תיקון לחוק קרקעות
• שיקגו יצרה ישות משפטית הממומנת על יד העיר שבסמכותה לרכוש מגרשים לשמור על המרחב 	

הציבורי הפתוח. התכנית משמרת אדמות מפני פיתוח פוטנציאלי, מעניקה אחריות לעושים שימוש 
באדמות ותומכת בשליטה ושימוש קהילתי בשטחים הפתוחים.

• אוסטין – מיפוי אדמות ופירסום אדמה פנויה לקהילה ואירגון של הסכמי חכירה 	
• הסכמי 	 לאשר  פרטיים,  ושטחים  ציבור  שטחי  של  רישום  לערוך  יכולים  הכללי  הממשל  או  העיר 

חכירה עם בעלי אדמות פרטיות, לנקות אדמות מזוהמות, ולאשר שימוש באדמות עירוניות, כחלק 
ממדיניות עירונית או לאומית 29.

• עיריית שיקאגו יצרה מעין קרן נאמנות לאדמות שממומנת על ידי העיר שמורשת לרכוש אדמות 	
ולשמר אותם כמרחבים פתוחים כולל גינון קהילתי.

• ארגון העובד עם חסרי בית , מציע אדמה פדרלית עודפת לארגונים שעובדים עם חסרי בית	
• Southside Community Land Trust  SCLT פותחה קרן נאמנות שרכשה אדמות במחירים מוזלים 	

מפרטים או בתרומה . הרשת גם יצרה רשת של גינות שפועלות על קרקעות ציבוריות- בתי ספר, 
כנסיות ועסקים.

קרקעות מזוהמות -  . 	
השטח  נבחר  בטרם  אדמה  בדיקות  מבצעים  חקלאים  בעולם,  זו  סוגיה  עם  מהתמודדות  כחלק 
כגון:  העירונית  שימוש בטכנולוגיות מתחום החקלאות  נעשה  בנוסף  עירונית.  לחקלאות  המיועד 

ערוגות מוגבהות, גידול הידרופוני המאפשרים ניתוק מהקרקע המזוהמת.

מכסות מים נמוכות מדי, ועלויות מים גבוהות -. 	
)הידרנטים(,  הכיבוי  לברזי  להתחבר  לחקלאים  איפשרה  בעירונית  המים  מחלקת  בקליבלנד, 
לאספקת מים לחקלאות העירונית עד לפתרון בעיית הבעלויות. שימוש בשיטות גידול הידרופוניות 

החוסכות בכמות גדולה מהמים.

רווחיות -. 	
במקומות שונים בעולם מתמודדים עם אתגר זה על ידי הארכת תקופת הצימוח, תוך שימוש בחממות 
וטכנולוגיות אחרות, או גיוון היבולים, והשירותים שהן נותנות.  בנוסף, גופים מסחריים גדולים כמו 
אירגון  Edible garden city הפועל בסנגפור וצוין לעיל, פועל על ידי יצירת רשת של מגוון גדול של 

קרקעות ושטחי גידול במטרה להגדיל את הרווחיות שלהם.
חוות רבות משלבות ערך חברתי ופועלות בתחום החינוך, ההכשרה, השיקום, הגמילה ועוד, על מנת 

להגדיל את ערכה ורווחיותה הכללית של החווה.
 SHAR Self-Help( אירגון  ידי  על  בדטרויט  נעשית  וחברתית  חקלאית  פעילות  בין  לשילוב  דוגמא 
כל  מהתמכרויות  גמילה  בתהליכי  לקוחות  ב-4000  מטפל  האירגון   –  )Addiction Rehabilitation

עוד 50  עירונית. האירגון הקים בדטרויט בשיתוף עם  ידי שילוב של תוכנית לחקלאות  על  שנה, 
ארגונים שונים את החווה הגדולה ביותר לחקלאות עירונית בדטרויט )120 דונם(.

30 The veolia institiute review - facts reports - Urban agriculture- another way to feed cities
31 http://monthlyreview.org/2012/01/01/the-paradox-of-cuban-agriculture/
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דוגמא נוספת להתמודדות עם סוגיית הרווחיות, היא הפעילות של הקואופרטיב שהוקם בקליבלנד, 
בשם : Green city growers, המפעיל חוות חממות הידרופונית של 40 דונם, ומספק עלים ירוקים 
ומאפשרות  כקואפרטיב  פועלות  החממות  מקליבלנד.  מייל   150 עד  של  ומסעדות בטווח  לחנויות 
את  ולפתח  המנהל  לועד  ולהיבחר  לבחור  בבעלות,  להשתתף  חקלאים  או  השכונה  לתושבי 
הקואופרטיב. המיזם מייצר כ-40 משרות מלאות מקומיות. המיזם צפוי להתרחב לרשת של חממות 

ומיזמי עיבוד ואריזת המזון.

תוצרי מדיניות לעידוד חקלאות עירונית - בעולם

סינגפור - מעל 200 מיזמי חקלאות בגדלים שונים, המשלבים השפעה חברתית בתחומים שונים. . 	
עם ערך מסחרי – אספקת מזון למשפחות, מסעדות ומוסדות ברחבי סינגפור ואף טיפול בפסולת 

אורגנית וגידול זחלים לתעשיית הדגים 30.
גגות . 	 על  גינות  קיימות  העירונית.  החקלאות  בתחומי  מיזמים   1500 מעל  הוקמו  היום  עד   - פריז 

ובמרתפים. המיזמים מקדמים את הגידול הכלכלי ומייצרים משרות חדשות, כמו גם מיירקים את 
העיר הצפופה.

קובה -  קיימים כיום 383,000 חוות עירוניות בקובה המכסות חצי מיליון דונם של אדמות שלא היו . 	
בשימוש, ויותר ממיליון וחצי טון ירקות – 20 ק"ג/ מ"ר לשנה של חומר צמחי אכיל מבלי להשתמש 
בכימיקלים סינטטים. חקלאות עירונית מספקת 70% מתצרוכת הירקות הטריים בערים כמו הוואנה 

ווילה קלרה 31.

נספח א’ – יתרונות החקלאות העירונית

מדוע עולה הצורך בחקלאות עירוני? )מתוך אמנת מילאנו(32

ההכרה כי ערים שמאכלסת מחצית מאוכלוסיית העולם משחקות תפקיד אסטרטגי בפיתוח של מערכות 
מזון בנות קיימא וקידום תזונה בריאה. ערים הם מרכזים של חדשנות כלכלית, פוליטית ותרבותית ומנהלות 

משאבים ציבוריים, משקיעות בתשתיות ומומחיות.
בטוח,  ראוי,  מזון  לכל.  מזון  של  ואמינה  קבועה  באספקה  הנוכחיות  המזון  מערכות  בפני  העומד  האתגר 
מקומי, מגוון, הוגן, בריא ועשיר באבות המזון. המשימה של הזנת הערים צפויה לעבור מגבלות בשל הפצה 
ונגישות לא מאוזנת, התדרדרות מצב הסביבה, מחסור ומיעוט במשאבים, שינוי אקלים, ייצור וצריכה שאינם 

בני קיימא, אובדן מזון ופסולת.
ההכרה כי העיור המואץ משפיע באופן משמעותי על העולם במימדים הכלכליים, חברתיים וסביבתיים, ולכן 

מצריך בחינה מחדש של המוכנות של ערים לצרכי המזון, המים ויתר השירותים והסחורות.
ו אישית  בריאות  על  כבד  נטל  ומהווים  עיר,  בכל  קיימים  השונות  בצורותיהם  תזונה  ותת  שרעב,  ההכרה 
Well being ועל כן מובילים לעלויות / מחירים כלכליים וחברתיים ברמת משקי הבית, הקהילה, הרשות 

המקומית, והלאום.
על  וסביבותיה  העיר  קטנים משחקים תפקיד משמעותי בהזנת  מזון  ויצרני  ההכרה שמשפחות חקלאיות 

32  מתוך אמנת מילאנו - Milan urban food policy pact )אוקטובר 2015( –

/http://www.milanurbanfoodpolicypact.org 

33 כנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה – שתי כלכלות – חברה אחת: ישראל 2050 – כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת – מדדים 

    יעדים וחזון לפי תחומים– דצמבר 2019 

http://www.evgoh.com/gcg/


חקלאות עירונית יצרנית18

ידי סיוע בשימור מערכות מזון חסינות / עמידות, שוויוניות, עם מזון מותאם תרבותית. רה אורינטציה של 
מערכות המזון ושרשראות ערך בדיאטות בנות קיימא היא אמצעי לחיבור צרכנים ליצרנים.

 ההכרה שחקלאות אורבנית ופרי אורבנית מציעה מגוון הזדמנויות להגן ולשלב/ לשמר את המגוון הביולוגי 
למערכת  תזונתי,  לבטחון  הן  סינרגיסטי  באופן  תורמת  ולכן  העירוניות,  המזון  ומערכות  העיר  במרחבי 

האקולוגית, ולשלומות של בני האדם.

נספח ב’ – חקלאות עירונית ובטחון תזונתי 

האם חקלאות עירונית בישראל )ובעולם( יכולה לקדם את הביטחון התזונתי של תושבי העיר )במיוחד 
משכבות חלשות( ואת חוסנה של המדינה באופן כללי, ובעידן משבר האקלים בפרט?

ככל שהעולם הולך ונהיה יותר ויותר עירוני, היקפי העוני וחוסר הבטחון התזונתי עולים.  יתרה מכך, מומחים 
בתחום האקלים מזהירים כי שינוי האקלים וההתחממות הגלובלית צפויים להוביל למשבר בתחום המזון.

משבר בתחום המזון יגרם עכב ירידה של ממש ביכולת הייצור של מזון, חקלאות ודגה והתייקרות מחירי 
המזון. מגמות אלו יובילו לפגיעה משמעותית בביטחון התזונתי באזורים נרחבים, ובמיוחד בקרב השכבות 

החלשות 33.

נתונים אלו מתווספים לנתונים באשר לביטחון תזונתי של תושבי ישראל בהווה. על-פי סקר שערך המוסד 
בשנת 2016, כחמישית מתושבי ישראל )כ- 1,600,000 סובלים מחוסר ביטחון תזונתי,  לביטוח לאומי34 

תזונתי  ביטחון  מחוסר  סובלים  למחציתם  מעל 
ניכר )עם סממני רעב(, בהם מאות אלפי ילדים.

17.8% - מהמשפחות חיות באי-ביטחון תזונתי, 
ביטחון  מחוסר  סובל  בישראל  שלישי  ילד  כל 
מעל  מתוכם,  ילדים.  בכ-755,000  תזונתי 
מחוסר  סובלים  בישראל  ילדים  ל-300,000 

ביטחון תזונתי חמור, עם ביטויי רעב.
בשמירה  משמעותי  תפקיד  בישראל  לחקלאות 
על בטחון תזונתי. יחד עם זאת, על פי ההערכות 
ערוך  אינו  הישראלי  החקלאות  ענף  מומחים, 
לספק את כל הצרכים של תושבי המדינה. יתרה 

מכך, במצב של התייקרות מזון ומים בעולם, יהיה 
של  קיומה  על  הנשען  יבוא,  על  להתבסס  קושי 
שאכן  הבטחה  אין  )אשר  בישראל  חזקה  כלכלה 

תהיה(.

איור 7: מידת אספקה עצמית של מזון .

לקוח מתוך מסמך אספקת תוצרת חקלאית טרייה כיעד אסטרטגי לחקלאות בישראל

34  המוסד לביטוח לאומי - סקר ביטחון תזונתי 2016  -  ממצאים סוציו כלכליים עיקריים  מאת: מירי אנדבלד, אורן הלר, 

      נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב

מקור: המוסד לביטוח לאומי - סקר ביטחון תזונתי 
2016  -  ממצאים סוציו כלכליים עיקריים  מאת: מירי 

אנדבלד, אורן הלר, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב
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החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה של משרד 
בת  לתזונה  הפורום  במפגש  המליצה  החקלאות 
את  להגדיל  ישראל  על  כי   – מינואר 2019  קיימא 
ואספקה  מאחר  מקומי  מזון  לייצור  הפוטנציאל 

עצמית מעלה את חוסן המדינה במקרים של:
מזון  של  בזמינות  ירידה  מזון,  באספקת  הפרעות 
מחירים  של  יציבות  חוסר  בינלאומיים,  בשווקים 
תועלות  מקדמת  ובנוסף  בינלאומיים,  בשווקים 
נוספות: כלכליות, סביבתיות, חברתיות כגון חיזוק 

אזורי פריפריה35.
על פי התרשים המצורף, ישראל מספקת את רוב 

הפירות והירקות הטריים, ורוב צריכת החלב, הביצים והעוף. ישראל מתבססת על יבוא של דגנים, דגים וחלק 
המזון  צריכת  האקלימיים,  השינויים  הצפוי,  האוכלוסיה  גידול  בשל  זאת,  עם  יחד  הבקר.  מבשר  משמעותי 

בישראל צפויה לעלות 36.
הגלובלי  המזון  במערך  הצפויים  לקשיים  מענה  במתן  חשוב  תפקיד  עירונית,  לחקלאות  אלו  היבטים  לאור 
והישראלי. ארגון המזון והחקלאות של האו"ם המקדם את החקלאות העירונית במדינות השונות, ככלי לקידום 
בטחון תזונתי טוען כי, לירקות מחזור גידול קצר, חלקן יכולים להקצר כבר לאחר 60 ימי גידול. גינה עירונית 
מניבה 15 פעם יותר מחלקה כפרית. מטר רבוע אחד יכול לספק עד 20 ק"ג מזון בשנה37.  חקלאים עירוניים 
ורווח  ויכולים למכור בדוכני רחוב ובשווקים, צימצום פערי התיווך,  משקיעים פחות בשינוע, אריזה ואיחסון, 
ישיר גדול יותר לחקלאי. חקלאות עירונית יכולה לייצר משרה אחת לכל 100 מטר רבוע של גינה – בייצור, 

חומרי גלם,שיווק, ותוספת הרווח מצמצום פערי התיווך 38.
ובשיגרה בישראל לאוכלוסיה הגדלה, כאמור חשוב  ועל כן על מנת להבטיח ביטחון תזונתי במצבי משבר 

להשקיע ביכולות ייצור מקומי. בחקלאות עירונית טמון חלק מהפתרון לאתגר עתידי זה.  

נספח ג’ – חקלאות עירונית והאקוסיסטמה העירונית
חקלאות עירונית תורמת לפיתוח אקוסיסטמה עירונית, מיתון אי החום ושימור ופיתוח מגוון המינים 

בעיר.
ככל שצפיפות הערים עולה, והיקף השטחים הירוקים בעיר קטן, עולה הטמפרטורה בעיר, ומתרחשים אירועי 

חום קיצוניים, ומתמשכים. אירועים אלו, מצטרפים למגמות ותהליכים אקלימיים גלובליים ומקומיים. 
לצמחייה במרחב העירוני תפקיד חשוב במיתון אי החום העירוני – טמפרטורה ולחות, באופן כללי, ובמיתון 

החום במבנים אשר על גגותיהם/ קירותיהם או בקרבתם קיימת צמחייה.

בנוסף צמחייה הגדלה בעיר, מקדמת את מגוון המינים בעיר, מייצרת מרחבי מחייה לבע"ח. בנוסף היא תורמת 
גם לשלומות של האדם – מרגיעה נפשית דרך מיתון השפעות שמש וגשם ועד מיתון רעש, ניקוי האוויר והאבק.  
הן  המזון,  במערך  הן   - קיימא  בת  עיר  בקידום  משמעותי  תפקיד  עירונית  לחקלאות  אלו  רחבים  בהיבטים 
בהשפעה על מערך הפסולת האורגנית, והן בהשפעה על הטבע והאקלים בעיר והשפעותיו על העיר ותושביה.

 35 אספקת תוצרת חקלאית טרייה כיעד אסטרטגי לחקלאות ישראל-  ד"ר יעל קחל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, החטיבה
     למחקר, כלכלה ואסטרטגיה

 36  אספקת תוצרת חקלאית טרייה כיעד אסטרטגי לחקלאות ישראל-  ד"ר יעל קחל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, החטיבה
       למחקר, כלכלה ואסטרטגיה

http://www.fao.org/urban-agriculture/en  37  

 http://www.fao.org/urban-agriculture/en  38 
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