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פתח דבר

הכפר,   ופיתוח  החקלאות  במשרד  לתכנון  הרשות  של  יוזמה  פרי  הוא  בישראל  והכפר  החקלאות  תכנון  מדיניות   מסמך 
בשיתוף מנהל התכנון במשרד הפנים. 

הארצית  התכנון  ממדיניות  כחלק  הכפרי  והיישוב  החקלאות  שטחי  תכנון  של  בחשיבות  מהכרה  נבעה  המסמך  הכנת 
הכוללת, שבה יינתן ביטוי ייחודי לצרכים, להזדמנויות, למגמות עתידיות ולתועלות של החקלאות ושל היישובים הכפריים 

למרחב ולחברה הישראלית כולה.

רוחב  בנושאי  אלא  עצמם,  בפני  כנושאים  לא  ובכפר  בחקלאות  האחרונות  בשנים  עסקה  הלאומית  התכנון  מדיניות 
לאומיים שונים ובהם פיזור אוכלוסייה, שמירה על רצף שטחים פתוחים, צורכי הצמיחה של הערים וכד’. מסמך מדיניות זה 
ותוך  המשתנה  המציאות  רקע  על  הכפריים,  והיישובים  החקלאות  צורכי  של  המבט  מנקודת  תכנון  מדיניות  להוביל   מיועד 

התייחסות למודלים ולתהליכים המתרחשים בישראל ובעולם. 

משרד  בהנהלת  שאושר  יסוד1  במסמך  הוגדרו  אלה  ותוצריו.  התכנון  תהליך  בהגדרת  החלה  המדיניות  מסמך   הכנת 
המדיניות  גיבוש  תהליך  בו.  שנקבעו  הדרך  לאבני  בהתאם  ובנייה  לתכנון  הארצית  המועצה  בפני  והוצג  והכפר,  החקלאות 

לווה בפורום ציבורי של נציגי המגזר הכפרי  “פורום החקלאות והכפר”  ששימש מסגרת מלווה ומייעצת,  לשיתוף ולשיח. 

שער  שערים:  משלושה  מורכב  הדו”ח  התכנון.  מדיניות  למסמך  מידע  תשתית  מהווה   - ומגמות  מיפוי  אפיון,  מס’1:  דו”ח 
החקלאות, שער היישוב הכפרי ושער המרחב הכפרי. 

למקורות  קישורים  ורלוונטי,  ממוקד  מידע  מוצג  זה  מסמך  חלקי  בשני  המנחה,  התכנון  ולתפיסת  היסוד2  למסמך   כהמשך 
מידע המרחיבים את תשתית הידע ובעיקר – אפיון, מיפוי ומגמות המשקפים תפיסה רב-תחומית, כוללת ודינמית. בסיום כל 

פרק מוצג סיכום קצר הכולל סוגיות מרכזיות שעלו בפרק. 

יש לזכור כי דו”ח זה הוא נקודת מוצא והתחלה של התהליך, ולכן ייתכן כי נושאים שעלו בשלב זה  ברמה עקרונית ובסיסית, 
יקבלו בהמשך העמקה והרחבה בהתאם לצורכי תהליך התכנון. 

התכנית הלאומית לחקלאות ולכפר בישראל, מסמך מדיניות תכנון, אוקטובר 2012, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.    1

מסמך אשר שימש נקודת מוצא להכנת מסמך המדיניות. מסמך המציג את הרציונאל להכנתו ואושר בהנהלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, וכן במנהלך התכנון    2 

במשרד הפנים.



6

החקלאות בישראלהחקלאות בישראל

ועדת ההיגוי 
יו”ר ועדת ההיגוי ד”ר רותי פרום-אריכא  

סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון )תכנון ופיתוח הכפר(  
מנהלת האגף לתכנון ופיתוח הכפר  

נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
סמנכ”ל בכיר למחקר, כלכלה ואסטרטגיה אורי צוק בר 

סמנכ”ל בכיר מינהלת ההשקעות צביקה כהן 
סמנכ”ל בכיר לתשתיות וסביבה דוד ירוסלביץ 

סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון )כלכלה וחקלאות( ד”ר תניב רופא 
מנהלת האגף לתכנון כלכלי חקלאי  

מנהל שה”מ חנן בזק 
היועץ המשפטי  עו”ד ערן אטינגר 

סגנית היועץ המשפטי עו”ד דפנה גוטנברג אבני  
מנהל מחוז הנגב יואב מורג 

מנהלת מחוז המרכז שרה איל 
מנהל מחוז השפלה והר צפניה שאולקר 

מנהל מחוז העמקים ד”ר נתי גלבוע 
מנהל מחוז גליל גולן עמיר אנטלר 

דוברת המשרד דפנה יוריסטה 
הרשות לתכנון, האגף לתכנון ופיתוח הכפר שי דותן 
הרשות לתכנון, האגף לתכנון ופיתוח הכפר רענן אמויאל 
הרשות לתכנון, האגף לתכנון ופיתוח הכפר חגית ברנר 
הרשות לתכנון, האגף לתכנון כלכלי חקלאי ג’מאל מדלג’ 
הרשות לתכנון, האגף לתכנון כלכלי חקלאי עומר בן אשר 

אגף שימור קרקע וניקוז נטע פיינשטיין 
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה ארז אוסמן 

האגף לאגרואקולוגיה, שה”מ ענת לוינגרט 
האגף לאגרואקולוגיה, שה”מ  ד”ר צפריר גרינהוט 

נציגי המועצה הארצית / הולנת”ע 
מנהלת מנהל התכנון, משרד הפנים בינת שוורץ מילנר 

מנהל התכנון, משרד הפנים תמר כפיר 
מנהל התכנון, משרד הפנים אהובה פלג 

המשרד להגנת הסביבה מנחם זלוצקי 
המשרד להגנת הסביבה איריס האן 
משרד האנרגיה והמים דורית הוכנר 

משרד הבטחון עדנה פרדו 
משרד הבריאות שלום גולדנברג 

משרד ראש הממשלה אמיר וייס 
משרד התחבורה אורנה להמן 

משרד התמ”ת אריק לייבוביץ 
משרד התיירות כרמית פינץ קדמי 

רשות מקרקעי ישראל רפי אלמליח 
משרד הבינוי והשיכון עינת גנון 
משרד הבינוי והשיכון אילן טייכמן 
משרד הבינוי והשיכון אסנת קמחי 
משרד הבינוי והשיכון אברי לבני 

רשות הטבע והגנים ניר אנגרט 
סיגל מורן  מוא”ז בני שמעון
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החקלאות בישראלהחקלאות בישראל

מוא”ז לב השרון עמיר ריטוב 
הקרן הקיימת לישראל פנחס כהנא 
החברה להגנת הטבע איתמר בן דוד 

משרד הרווחה ברוך שוגרמן 
רשות המים אורלי זיו 

נציגי המגזר החקלאי 
מנכ”ל התאחדות חקלאי ישראל אבשלום )אבו( וילן 

מזכ”ל התנועה הקיבוצית איתן ברושי 
נציג התנועה הקיבוצית המאוחדת עו”ד מיכי דרורי 

נציג תנועת המושבים עו”ד עמית יפרח 
מנכ”ל, נציג תנועת האיחוד החקלאי עו”ד דודו קוכמן 

מנכ”ל, נציג התאחדות האיכרים דוידי היימן 
מנכ”ל מרכז המועצות האזוריות ישראל נדיבי 

מרכז המועצות האזוריות  אד’ אסף קשטן 
ראש תחום חקלאות וסביבה, מרכז המועצות האזוריות אוריאל בן חיים 

נציגי ציבור / אקדמיה 
אוניברסיטת בר-אילן פרופ’ מיכאל סופר 

אוניברסיטת תל אביב נתליה גוטקובסקי 

צוות מכין - משרד החקלאות ופיתוח הכפר
סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון מנהלת האגף  ד”ר רותי פרום אריכא 

מנהל תחום תיירות, האגף לתכנון ופיתוח הכפר שי דותן 
מנהל תחום תכנון אזורי, האגף לתכנון ופיתוח הכפר רענן אמויאל 

מנהלת תחום תכנון כולל, האגף לתכנון ופיתוח הכפר חגית ברנר 
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה ארז אוסמן 

צוות התכנון
ד”ר רונית דוידוביץ-מרטון ראשי צוות התכנון 

אדר’ אילן איזן  
ד”ר לירון אמדור מתכננים 
ליאורה ולדברג  

אלעד ויסמן  
צליל שי   

נעה שבדרון  
אמיתי שטרן  
נועה בלטר  

יועצים 
ד”ר דלית גסול תיירות כפרית 

עמית שפירא ז”ל, דוד מנינגר סביבה ופיתוח בר-קיימא 
ד”ר אורי וובר משילות מוניציפאלית 

גיורא שחם משאבי מים 
טל פרימן ראודניץ מורשת 
לילך גינת נוימרק  

פרופ’ ראסם ח’מאיסי היישובים הכפריים הערביים 
רן חקלאי כלכלת המרחב הכפרי 

ד”ר חיים צבן, צנובר חקלאות וכלכלה 
ערן געש נוף במרחב הכפרי חקלאי 

טובי אלפנדרי שיתוף הציבור בהליכי תכנון 
מירה יהודאי, א.ב. מתכננים התיישבות כפרית 
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החקלאות בישראלהחקלאות בישראל

רשימת איורים

20 איור 1: צריכת מים בחקלאות 2011-2001 )מיליוני מ”ק( 

20 איור 2: תפוקת גידולים חקלאיים ליחידת מים, מדד; 2010-1950 

21 איור 3:  צריכת מים בחקלאות, לפי סוג מים )מליוני מ"ק( 

21 איור 4 : צריכת מים שפירים וקולחין בחקלאות בשנת 2011 לפי אזור חקלאי )מיליוני מ”ק( 

24 איור 5: מועסקים בחקלאות, לפי מעמד בעבודה, באלפים 

26  .OECD-איור 6: שימוש בחומרי הדברה: ישראל בהשוואה למדינות נבחרות ב

26 איור 7: מכירות חומרי הגנת הצומח בישראל במיליוני שקלים 

31 איור 8: התפלגות שימושי הקרקע העיקריים בישראל )באלפי דונם ובאחוז( 

33 איור 9: פריסת שטחי הקרקע בשימוש חקלאי בפועל 

35 איור 10: שימוש חקלאי בפועל במרקמים עירוניים לפי תמ”א/35 

36 איור 11: התפלגות שטח תכסית קרקע מעובדת במדינת ישראל)בדונם ובאחוז( 

38 איור 12: מיפוי ענפי החקלאות בישראל 

40 איור 13: שטח מעובד, שטחי מטעים, מבנים חקלאיים ומאגרים )דונם( 

41 איור 14: השינוי בתפוקה החקלאית 2010-1986 

41 איור 15: השינוי בתפוקה החקלאית 1986-2010 על פי ענפי חקלאות עיקריים 

43 איור 16: תפרוסת המשבצות החקלאיות על רקע הקרקע החקלאית המעובדת 
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98 איור 40: ארץ ישראל כמרחב עירוני וכאזור מעבר בתקופת האימפריה העותומאנית 



11

החקלאות בישראלהחקלאות בישראל

99 איור 41: ארכיון השומר הצעיר יד יערי 

100 איור 42: התפלגות היישובים שהוקמו בין שנות העשרים ועד קום המדינה 

100 איור 43: התפלגות היישובים שהוקמו בין 1966-1948 

101 איור 44: תכנון פיזי לישראל, אריה שרון, 1951 

101 איור 45: כרזת תנועת העבודה – שנות ה-50 

201 איור 46: הקמת יישובים כפריים לאורך השנים )כל סוגי היישובים הכפריים( 

103 איור 47: הרחבה קהילתית שדה נחום 

103 איור 48: הרחבה קהילתית בית יצחק 

104 איור 49: אוכלוסיית היישובים הכפריים משנת 1961 בהשוואה ליישובים עירוניים  

105 איור 50: התפתחות ההתיישבות הכפרית: שעון אסטרטגי 

107 איור 51: כפר מול עיר, אזור השרון, 2012 

107 איור 52: באר בכפר ערבי מסורתי 

108  OECD-איור 53: הגדרת אזור כפרי על-פי ה

109 איור 54: מחוז אומבריה, איטליה 

109 איור 55: כפר לורך, גרמניה 

109 איור 56: הכפר בקסטון, ארה”ב 

110 איור 57: הכפר ויסלר, קנדה  

110 איור 58: הכפר נימבין, אוסטרליה 

110 איור 59: קיבוץ גת, מראה מהאוויר  

112 איור 60: קיבוץ ניר דוד, 1938 

113 איור 61: מספר יישובים כפריים - לפי תקופות ההקמה 

114 איור 62: פריסת יישובים כפריים - לפי שנת הקמה 

115 איור 63: פריסת יישובים במרחב הכפרי – לפי סוג יישוב 

116 איור 64: שטחי המועצות האזוריות  

117 איור 65: חלקן של המועצות האזוריות בישראל 

117 איור 66: היישובים הערביים בישראל בחלוקה על-פי גודל אוכלוסייה 

118 איור 67: פריסת היישובים הכפריים הערביים בישראל על-פי חלוקה למועצות אזוריות 

119 איור 68: פריסת אחוזי צמיחה בישראל, 2002 – 2010 

120 איור 69: מדד פריפריאליות 

121 איור 70: שינויים בתפרוסת האוכלוסייה בעולם 2030-1950 

121  OECD-איור 71: אוכלוסייה כפרית ועירונית במדינות ה
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מבוא

בשער זה מוצג הרקע לפרק החקלאי במסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר. השער כולל: סקירה של מגמות עיקריות 
בחקלאות ישראל תוך התייחסות לגורמי הייצור ולענפי הייצור העיקריים; סקירת מגמות בצריכת מוצרי מזון, ביבוא מזון 
וביצוא של תוצרת חקלאית וסקירת ההשפעות הציבוריות של החקלאות על ערכי סביבה, חברה, נוף ומורשת. נוסף על 
אלו, תיסקר בשער זה המסגרת הסטטוטורית לפעילות החקלאית בישראל – הגדרתה, מנגנוני הגנה על קרקע חקלאית 
והקרקע המיועדת לחקלאות על-פי חוק התכנון והבנייה. בנספח ייסקרו מגמות עיקריות בחקלאות העולם בהשוואה 

לחקלאות בישראל.

הכתוב בפרק זה נערך על בסיס מדיניות משרד החקלאות והכפר בשנת 2012:

 המשרד יפעל לאבטחת האספקה של תוצרת חקלאית טרייה לציבור, לפיתוח ההתיישבות הכפרית ולשמירה
על השטחים הפתוחים, תוך גילוי אחריות חברתית כלפי כלל אזרחי המדינה, ליווי חקלאי ישראל וקידומם.

חקלאות מזינה: אבטחת האספקה של תוצרת חקלאית טרייה בכמות ובאיכות נאותות ובמחיר הוגן

 חקלאות מיישבת: פיתוח הכפר, עידוד הפריפריה, שמירת הקרקע החקלאית תוך חיזוק ערכי החקלאות, 
החברה והמורשת

 חקלאות מקיימת: קידום התועלות הסביבתיות של החקלאות ושל המרחב הכפרי: בהגנה על החי והצומח, 
על השטחים הפתוחים, על מקורות המים ועל הקרקע לטובת הציבור והדורות הבאים.

כמו כן, מתבסס הכתוב בפרק זה על האסטרטגיה לפיתוח בר-קיימא במשרד החקלאות והכפר )מאי 2010( שקבעה 
מטרת על לפיתוח החקלאות בישראל:

החקלאות הישראלית היא חקלאות רב-משימתית ורב-תפקודית:
  מייצרת ומספקת מזון טרי, בריא, איכותי, מגוון בעלות סבירה בכל ימות השנה.

  תורמת לפיתוח מעגלים כלכליים נוספים של תשומות ועיבוד תוצרת.

 מייצרת ערכי נוף וסביבה, התיישבות ופיתוח הכפר וערכים שבין אדם לסביבתו.

בשלב השלמת דו”ח 1 בשנת 2013, לאחר חילופי השרים, עודכן חזון המשרד כדלקמן: 

המשרד יפעל לפיתוח חקלאות ישראל וביסוס ההתיישבות ברוח ערכי הציונות, לשמירה על אדמות המדינה 
ומשאביה, להבטחת אספקת מזון טרי ואיכותי לתושבי מדינת ישראל ולמינוף היתרון היחסי של חקלאות ישראל.

המטרות והיעדים המנחים לפעילות המשרד הותאמו לחזון והם:

פיתוח ההתיישבות ברוח ערכי הציונותא. 

עידוד ופיתוח ההתיישבות החקלאית והכפרית בדגש על אזורי עדיפות לאומית; 	

עידוד פיתוח עסקי כלכלי מגוון ביישובים כפריים כמנוף לפיתוח אזורי; 	

הדרכה ופיתוח ידע המכוון למינוף ההתיישבות תוך התאמתו ליישום בתנאי האזור; 	

פיתוח החקלאות בכפרי מגזר המיעוטים. 	

יצירת תנאי ייצור אופטימאליים לצורך אספקת תוצרת חקלאיתב. 

ייעול השימוש בגורמי ייצור בחקלאות והגדלת זמינותם לחקלאי תוך פישוט תהליכים; 	

שיפור התנאים הכלכליים לציבור היצרנים; 	

מתן מענה מחקרי יעיל לבעיות מתפרצות המהוות איום על ענפי החקלאות;  	

השתתת פיתוח החקלאות וקידומה על עקרונות של פיתוח בר-קיימא.  	
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שמירה על אדמות מדינה ומשאביהג. 

שמירה על השטחים הפתוחים; 	

שימור ושמירת הקרקע החקלאית ומקווי המים. 	

מינוף יתרונות יחסיים בחקלאות הישראליתד. 

הגדלת ערך היצוא של תוצרת חקלאית טרייה ומעובדת; 	

פיתוח ידע והטמעתו לטובת חקלאות ישראל וקידום היצוא של תעשיית התשומות החקלאיות ויצוא הידע; 	

חיזוק מעמדם ותדמיתם של החקלאות הישראלית והכפר; 	

הגברת מודעות הציבור לצריכה של מזון מתוצרת חקלאית מקומית. 	

אבטחת איכותו ובטיחותו של המזון הטרי המסופק לאוכלוסייהה. 

הסדרת מערכות בקרה ופיקוח על כל שלבי הייצור והשיווק של מזון טרי;  	

קידום שימוש יעיל ומושכל בדשנים, בחומרי הדברה, בתרופות וטרינריות ובתוספי מזון; 	

קידום בריאות בעלי החיים ורווחתם וצמצום הסיכון לבריאות האדם מבעלי חיים ותוצרתם. 	

שיפור איכות השירות ומתן שירות יעיל וידידותיו. 

פישוט תהליכים ושיפור השירות לאזרח ולחקלאי; 	

התייעלות ארגונית במשרד, חדשנות ושיפור תהליכים בארגון; 	

ניהול וביצוע יעיל של פעילויות משרדיות התומכות בקידום יעדי המשרד; 	

הטמעת תרבות של תכנון ובקרה על ביצועי המשרד כחלק מהמערך הממשלתי. 	

עדכון המטרות והיעדים חידד ומיקד את מטרות מסמך המדיניות מחד, ומאידך, החיבור לחזון האסטרטגיה לפיתוח 
בר-קיימא נותר בעינו, כמו גם אבני היסוד של החשיבה התכנונית במשרד על בסיס חקלאות מזינה, מיישבת ומקיימת. 

על כך ועל מטרות מסמך מדיניות התכנון נרחיב בדו”ח 2.
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  החקלאות בישראל1פרק 

על-פי ההגדרה במילון אבן שושן, חקלאות היא “עבודת האדמה לענפיה השונים לשם קבלת יבול: גידול תבואות, ירקות, 
עצים וכן טיפול בבעלי חיים מבויתים”. מוצאה של המילה העברית “חקלאות” הוא מהמילה הארמית “חקל” שמשמעה 

שדה, שטח זרוע או נטוע. 

ניתן להגדיר את החקלאות כתהליך של רתימת המערכות הביולוגיות לתועלת האדם3 משאבי הטבע ממלאים תפקיד 
כולם  אחרים.  טבע  ואוצרות  אורניום  מרבצי  נפט,  בארות  וברזל,  פחם  מכרות  מנצל  רבים. האדם  ייצור  בענפי  חיוני 
משאבים מתכלים. הניצול הוא חד-פעמי ובלתי חוזר. לעומת זאת, חקלאות בת-קיימא חוזרת ועושה שימוש באותם 
משאבים – קרקע, קרני שמש, מים – ואינה מכלה אותם. כאן טמון ההבדל העקרוני בינה ובין שאר פעילויות האדם: 
להתמעט,  בלי  פעם,  אחר  פעם  האדם  לצורכי  וישמשו  ישובו  טבע  אוצרות  שאותם  להבטיח  דרך  מצאה  החקלאות 

ובניהול נכון - אף להשתבח.

לחקלאות ישראל מאפיינים המייחדים אותה מהחקלאות במקומות אחרים. ישראל מאופיינת באקלים צחיח ובמיעוט 
גורמי הייצור הטבעיים של החקלאות: קרקע בהיקף נמוך ובאיכות ירודה יחסית ומים שמקורותיהם מוגבלים. על אף 
זאת, השכילה החקלאות בישראל להפוך את המחסור למנוע צמיחה. בזכות המחסור הרב בגורמי ייצור ועל רקע הצורך 

לספק מזון לתושבי המדינה המתפתחת, הפכה חקלאות ישראל למובילה בידע ובטכנולוגיות חקלאיות. 

כדי להפוך מעט משאבים למירב יבול אפקטיבי, השקיעה מדינת ישראל בעיקר בענפי המעטפת של החקלאות: התשומות 
המאפשרות להפיק יותר ממשאבי הקרקע והמים; טיפול לאחר קטיף - אריזה, טיפול בתוצרת, עיבוד, שימור, ושיווק וכן 

במחקר חקלאי והדרכה.

בפרק זה ייסקרו גורמי הייצור בחקלאות הישראלית, מאפייני העיבודים, השימוש בקרקע החקלאית והמגמות בתפוקה 
החקלאית בישראל.

הגורמים המשפיעים על הייצור החקלאי בישראל. 1.1

אקלים  1.1.1

החקלאות מאופיינת באי-ודאות קיצונית בהשוואה לענפים כלכליים אחרים. בכל משלח יד קיים גבול הבלתי נודע, והוא 
הולך ומתרחב. במלאכה, בתעשייה, במסחר ובתחומים נוספים של פעילות האדם, נתמעטה תלותם של גורמי הייצור 
בטבע. הגשם, הברד והשלג אינם מצרים עוד את צעדי האדם. הוא גבר עליהם על-ידי בניית קורת גג. החימום מאפשר 

לו להתעלם מן הקור, ומיזוג האוויר מסייע בידו לגבור על לחות וחום. 

הגנה  ובמבני  בחממות  גידולים  החקלאות.  הוא  ובמשאביו  בטבע  תלוי  עודנו  הכול  כמעט  שבו  היחיד  הפעילות  ענף 
לעופות ובקר נעשו שכיחים מאוד. עם זאת, החקלאות מוסיפה להיות חשופה להשפעות האקלים המשתנה ולפגיעת 

מזיקים ומחלות. הקשיים והסיכונים עצומים, וכגודל הקושי כן גודלו של האתגר. 

בישראל, האזור המתאים לחקלאות מבחינת כמות המשקעים )מעל 500 מ”מ בממוצע( הוא צפונית לאשקלון. חקלאות 
מתקיימת גם באזורים דרומיים יותר, חלקה אף ברווחיות טובה ועם הרכב גידולים אטרקטיבי, אלא שחקלאות זו מבוססת 
על שימוש בבתי צמיחה ובטכנולוגיות שונות כגון חממות, מצעים מנותקים ואמצעים נוספים המסייעים להתגבר על 
ייצור בתנאים מלאכותיים כאלו  לייצור המזון.  ולייצר תנאים מלאכותיים  ועל תנאים טבעיים אחרים  קשיי האקלים 

מתאים רק לגידולים הרווחיים יותר, המסוגלים לשלם את עלויות ההון וההשקעות הנגזרות מתנאים אלו.

לנחיתות האקלימית של ישראל יש להוסיף את השינויים באקלים ואת ההקצנה בתופעות מזג האוויר, תהליך גלובלי 
העלול להביא להתחממות ולהרעה נוספת ביכולת ייצור המזון של אזורים נרחבים בישראל. אף על פי שקשה לנבא את 

תוצאותיו, יש לקחת בחשבון תהליך עולמי זה במסגרת תכנון עתידי של החקלאות בישראל.

 

ספר הזהב לחקלאות ולהתיישבות, 2012.   3
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קרקע  1.1.2

או  בה  רועים  החיים  ובעלי  בקרקע,  גדלים  צמחים  בחקלאות.  במעלה  הראשון  החקלאי  הייצור  גורם  היא  הקרקע 
מתקיימים מגידולים הגדלים בה.

משאב הקרקע אינו מתחדש בתוחלת חיים אנושית. היווצרות של קרקע היא איטית, ולוקחת בממוצע 100–400 שנים 
לסנטימטר של שכבת קרקע עליונה. התהליך מתרחש באמצעות אינטראקציה לאורך הזמן של האקלים, טופוגרפיה, 
הכיליון של משאבי הקרקע  זאת, תהליך  לעומת  ומינרלים.  בני אדם,  חיים,  בעלי  אורגניזמים, צמחים,  מיקרו  קרקע, 
החקלאית הוא מהיר ביותר. התהליכים הללו כוללים תהליכים פיזיים טבעיים וכן תהליכים מעשי ידי אדם כמו כריתת 

יערות, שריפות, מרעה, חריש ובניית בתים, הגורמים לסחף ולזיהום הקרקע.

ארגון ה-OECD קבע כי הזמינות של משאבי קרקע חקלאית הוא נושא קריטי לסוגיית ביטחון המזון העולמי. קרקעות 
חקלאיות באיכות גבוהה הן נדירות, וקיים חשש מתמיד לאובדנן ולהידרדרות באיכותן, למשל בעקבות עיור. 

המושג “איכות הקרקע” מורכב משני היבטים:

טיפוס הקרקע הנובע מהמאפיינים “המולדים” של קרקעות, כגון סלע המקור והאקלים.  א. 

איכות דינמית - הקרקע היא אומנם אובייקט מינרלי )למעט קרקעות כמו הכבול( אבל היא “חיה ונושמת”. היא   ב. 
מושפעת מגורמים ביוטיים כגון התפתחות אורגניזמים ומיקרו אורגניזמים וכן משימוש חקלאי ומשיטות ניהול.   

איכות הקרקע מושפעת מתהליכים פיזיים )סחף, דחיסה(, כימיים )חמצון, המלחה(, וביולוגיים )שינויים בחומר האורגני(. 
תהליכים אלו מושפעים מהשיטות החקלאיות הנמצאות בשימוש.

היבטים מסוימים של דילדול הקרקע הם הפיכים ומתרחשים בקצב איטי, למשל פחיתה בכמות החומר האורגני. אחרים 
בלתי הפיכים, לדוגמה סחיפה כתוצאה מעיבוד חקלאי לא מתאים, משריפה או מרעיית יתר. 

בישראל, הקרקע המתאימה לחקלאות שאיננה הררית או טרשית יתר על המידה, מצויה בעיקר במישור החוף, בעמקים 
יישום שיטות עיבוד משמרות קרקע, פועל האגף לשימור קרקע  )יזרעאל, חרוד ועמק הירדן( ובצפון הנגב. באמצעות 
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לשמירה על הקרקע החקלאית מפני סחיפה והידלדלות. ממשק העיבוד הרצוי כולל 
שיטות כמו: אי-פליחת הקרקע ומינימום עיבוד,  גידולי חיפוי במטעים, שימוש בממשק ובאביזרי השקיה שאינם יוצרים 
נגר, מחזור זרעים מגוון המעשיר את הקרקע, דישון האדמה בזבל אורגני או בקומפוסט מסוגים שונים. כל אלה תומכים 

בשימור הקרקע. תפרוסת הקרקע החקלאית המעובדת בישראל נסקרת בהרחבה בפרק הבא.

מבחינה אדמיניסטרטיבית, הגוף האחראי על שמירת ייעודה החקלאי של הקרקע החקלאית הוא הוועדה לשמירה על 
קרקע חקלאית ושטחים פתוחים )הולקחש”פ(. פעילותה וסמכויותיה של הוועדה נסקרים בחלקים אחרים של מסמך 
זה. מנגנון אדמיניסטרטיבי זה עובר תהליך של שחיקה מתמשכת בסמכויותיו; ואחת המטרות של מסמך מדיניות תכנון 
החקלאות והכפר היא לגבש כלים לחיזוק מעמדה של הקרקע החקלאית, להבטחת ייעודה ותפקודה החקלאי וככל 

הניתן לצמצום שינוי ייעוד קרקעות לבינוי ופיתוח.א.

מים  1.1.3

בישראל  המשקעים  מיעוט  השקיה.  ללא  חקלאות  לקיים  ניתן  שלא  כמעט  ישראל  נמצאת  שבו  הגיאוגרפי  באזור 
מחייבים  לחקלאות,  אופטימאלית  שאינה  ויבש(  ארוך  קיץ  גשום,  )חורף  השנה  לאורך  שלהם  המקוטבת  והתפרוסת 
להשתמש בהשקיה בהיקפים גדולים יחסית. במיוחד אמור הדבר באזורים הצחיחים )ערבה, חבל הבשור, הר הנגב, 

בקעת הירדן, עמק הירדן, בית שאן ועוד(.

לאורך עשרות שנים התבססה ההשקיה בחקלאות ישראל על מים שפירים. הקצאת המים לחקלאות גדלה בשלושת 
העשורים הראשונים של המדינה. לאחר מכן צומצמה במידת מה והרכבה השתנה: כמויות ניכרות של מים שפירים 

הומרו בקולחין, תהליך הנמשך עד היום.

גרף השימוש הכולל במים בחקלאות בעשור האחרון מציג מגמה מעורבת של עלייה בכמות המים בשנים מסוימות 
לצד ירידה באחרות )ראו איור 1.1 להלן(. מדו”חות סקרי צריכה של רשות המים שהתפרסמו בדצמבר 2012 עולה כי 
סך הצריכה של מים בחקלאות בשנת 2011 ירד ב כ-58 מיליון מ”ק לרמה של כ-1,042 מיליון מ”ק לעומת שנת 2010 
שבה סך הצריכה בחקלאות הסתכם בכ-1,100 מיליון מ”ק. רמת צריכת המים בחקלאות בשנת 2011 נמוכה מממוצע 

הצריכה בחקלאות בעשר השנים האחרונות העומד על כ-1,083 מיליון מ”ק. 
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יש לציין כי בעשור זה )מאז שנת 2001( חלה עלייה מתמדת בשימוש במים שוליים )קולחין ומליחים( בחקלאות, וכיום 
פחות מ-40% מהמים המשמשים לחקלאות הם שפירים )ראו איור 1.3 להלן(. בפרט חלה עלייה מתמדת בשימוש במי 
)מי שפד”ן, איכות טיהור שלישונית המתאימה להשקיית כל סוגי הגידולים(. לאור  קולחין באיכות גבוהה בחקלאות 

המשבר המתמשך במשק המים, קוצצו בעשור האחרון מכסות המים לחקלאות בכ-50%. 

  

איור 1: צריכת מים בחקלאות 2011-2001 )מיליוני מ”ק(

מקור: רשות המים, סקר צריכת מים 2011

לשיפורים  הודות  מים  ליחידת  בתפוקה החקלאית  עלייה מתמשכת  המים, חלה  בצריכת  לעומת המגמה המעורבת 
טכנולוגיים ולהתייעלות בשימוש.

איור פ: תפוקת גידולים חקלאיים ליחידת מים, מדד; 2010-1950

מקור: עיבוד והרחבה של נתוני פרופ’ יואב כסלו

בעשורים האחרונים חל שינוי בהתפלגות מקורות המים המשמשים לחקלאות. באיור הבא, ניתן לראות השוואה של 
מגמות בצריכת מים שפירים, מי קולחין, מים מליחים ומי שיטפונות לצורכי חקלאות. ניתן לראות כי המגמה הכללית היא 
צמצום השימוש במים שפירים ועלייה בשימוש במי קולחין. בשנת 2009 לראשונה, כמות הקולחין בשימוש החקלאות 
השתוותה לכמות המים השפירים. כמו כן ניתן לראות כי צריכת מים מליחים ומי שיטפונות בחקלאות לא השתנתה 

באופן משמעותי על-פני העשור האחרון. 
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רמת הטיהור של מי הקולחין משתנה בהתאם לטכנולוגיות הטיהור במכוני הטיהור השונים. במי קולחין באיכות טיהור 
נמוכה לא ניתן להשקות גידולים כגון ירקות ופירות. לעומת זאת, במי קולחין באיכות גבוהה )מי שפד”ן, איכות טיהור 

שלישונית( ניתן להשקות את כל סוגי הגידולים. 

איור פ:  צריכת מים בחקלאות, לפי סוג מים )מליוני מ"ק(

מקור: רשות המים, סקר צריכת מים 2011 בעיבוד משרד החקלאות ופיתוח הכפר

איור מס’ 4  בוחן את השימוש במים שפירים לעומת קולחין בחקלאות על פני אזורי הארץ השונים. ניתן לראות כי בדרום 
הארץ בשפלה ובהר מרבית מי ההשקיה הם מי קולחין. בדרום הארץ הפער הוא משמעותי ביותר ומגיע לכמעט 4  מ”ק 

מי קולחין לכל מ”ק של מים שפירים. בצפון הארץ לעומת זאת, מרבית מי ההשקיה הם מים שפירים.

יוצא ממפעל השפד”ן  הבדלים אלו נובעים בעיקר מזמינות מי הקולחין: בדרום הארץ זמינות הקולחין גבוהה כפועל 
המעביר את קולחי גוש דן לצפון הנגב. לעומת זאת, בצפון הארץ אין מפעל טיפול בסדר גודל דומה, והמיעוט היחסי של 

התושבים מביא לכך שכמויות הקולחין המיוצרות נמוכות יותר, ועל כן ההשקיה שם מתבססת על מים שפירים.

איור 4 : צריכת מים שפירים וקולחין בחקלאות בשנת 011פ לפי אזור חקלאי )מיליוני מ”ק(

מקור: רשות המים, סקר צריכת מים 2011
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בשנת 2005, התווסף גורם ייצור משמעותי נוסף במשק המים בישראל – התפלת מי ים. זאת בעקבות הקמת מתקן 
ההתפלה באשקלון, שהיווה את מתקן ההתפלה המשמעותי הראשון בישראל. מאז נוספו שני מתקני התפלת מי ים 
משמעותיים: בפלמחים ובחדרה. בסך הכל מהווים מים מותפלים כ-13% מסך המים הנצרכים בישראל וכ-16.5% מסך 
המים השפירים. הפקת מים מהתפלת מי ים היא תהליך יקר. ישנם מעט גידולים חקלאיים היכולים לשלם את מחיר 

המים המותפלים. עם זאת, המים המותפלים מהווים גיבוי להקצאת המים ממקורות אחרים לחקלאות. 

כמות המים, איכותם ומחירם הם גורמים המשפיעים 
על אופי החקלאות  ומאפייניה. אינטנסיפיקציה של 
התפוקה  להגדלת  מביאה  צמיחה  בבתי  העיבודים 
המים  מחיר  זו,  מסיבה  מים.  מנת  לכל  החקלאית 
פחות משמעותי בכל הנוגע לגידולים האינטנסיביים 
יותר,  אקסטנסיבית  חקלאות  זאת,  לעומת  יותר. 
חקלאות שטחים פתוחים, רגישה יותר למחיר המים 
פחות  רווחיים  בגידולים  מדובר  כלל  שבדרך  מכיוון 
שבהם התפוקה לכל מנת מים צנועה יחסית. דווקא 
ומספקים  פתוחים  שטחים  התופסים  אלה,  גידולים 
נוף חקלאי בעל ערכיות גבוהה, רגישים יותר לתנודות 

בכמות המים. 

באמצעות מדיניות מתאימה ניתן לשמור על אספקה אמינה של מי השקיה במחיר סביר למגוון הגידולים החקלאיים 
במשק, לרבות הגידולים הנופיים בשטחים פתוחים וגידולים אינטנסיביים לסוגיהם.

מגמות בשימוש במים בחקלאות- מקומה של החקלאות בתכנית האב למשק המים, יולי 011פ:

כדי להציג את העתיד של מי ההשקיה לחקלאות נבחנה תכנית האב למשק המים. תכנית האב למשק המים מהווה 
אבטחת  זו,  תכנית  על-פי   .2050 שנת  עד  בישראל  במים  והשימוש  ההפקה  לתכנון  הכוללת  המדיניות  מסגרת  את 
אספקת המים לצריכה הביתית היא בעדיפות עליונה, והאספקה לחקלאות היא במקום משני. עם זאת, נקבע כי משק 
המים יתאים את עצמו לחקלאות )ולא להיפך( – לפריסת החקלאות ולהיקפה כפי שייקבעו במשרד החקלאות ויאושרו 

בממשלה. התכנית ממליצה כי המדיניות בנוגע לחקלאות תתבסס על תכנית אב לאומית לחקלאות.

לצורכי  מים מתאימים  ואיכויות  כמויות  “אבטחת  כך:  הנוגע לחקלאות  היעד  הגדירה את  תכנית האב למשק המים 
פריסת החקלאות, שמירת קרקעות, שימור פוריות הקרקע, גמישות בבחירת גידולים וביטחון המזון”.

תכנית האב למשק המים קובעת כי משק המים יגביל את כמות המים לחקלאות בטווח הקצר, אך עם שיקומו וייצובו 
של משק המים – כמות המים לחקלאות לא תוגבל. החקלאות תתבסס בעיקר על מים מליחים, על קולחין ועל היקף 

מוגבל של מים שפירים. הנחת העבודה היא כי היקף החקלאות ופריסתה בעתיד יהיו דומים למצב הנוכחי.

צריכת המים לחקלאות צפויה לגדול מכ-1,000 מלמ”ש כיום לכ-1,450 מלמ”ש ב-2050, כאשר העלייה תהיה בצריכת 
קולחין. לעומת זאת, כמות המים השפירים בחקלאות תקטן מכ-500 מלמ”ש כיום לכ-450 מלמ”ש ב-2050. 

נקבע כי כמות המים השפירים שתסופק לחקלאות תוגדר  על בסיס הסכם המים עם החקלאים. מעבר לכך, אספקת 
המים תתבסס על כיסויי עלויות מלא. . הנחת העבודה היא כי החקלאות תסתגל למחירי המים הגבוהים על-ידי ייעול 

השימוש במים. כמו כן יתאפשר ניוד של מכסות מים בין החקלאים. 

מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי  1.1.4

מערכת אקולוגית )אקוסיסטמה( היא יחידת נוף שבה מתקיימות חברות של יצורים חיים המקיימים ביניהם ובין סביבתם 
יחסי גומלין. גורמים במערכת אקולוגית כוללים את מגוון מרכיבי הטבע, כגון אור, אוויר, קרקע, מים, שמש, אטמוספירה 
אלה  גומלין  יחסי  כאשר  בתוכה.  הגומלין  יחסי  על  מתמדת  בשמירה  מותנה  האקולוגית  המערכת  של  קיומה  ועוד. 
מתערערים באופן קיצוני המערכת האקולוגית עלולה לקרוס. התערבות מואצת של האדם בסביבתו היא אחד הגורמים 

המשפיעים על יציבות מערכות אקולוגיות.

אחוז מסה”כמלמ”ק 

2020100% סך הכל

1678% כנרת

83641% בארות

33717% מים עיליים

41621% קולחין

26413% התפלת מי ים

טבלה 1: מקורות הפקת מים בישראל 010פ

מקור: הלמ"ס שנתון סטטיסטי לישראל 2012
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ניתן לומר כי המערכת האקולוגית היא הרקע, כמו גם “המיכל” שבתוכו מתרחשת פעילות החיים, כולל זו של בני האדם. 
מכלול  היא  האקולוגית  המערכת  זו,  מבחינה  בתוכה.  ומוכלת  האקולוגית  המערכת  על  נשענת  החקלאית  הפעילות 
גורמי הייצור הטבעיים של החקלאות, וכוללת את האקלים, המים, הקרקע, המסלע, אורגניזמים מסוגים שונים וגורמים 
טבעיים נוספים. החקלאות מתבססת באופן ישיר ועקיף על טווח רחב של שירותים שהמערכות האקולוגיות מספקות 

למערכות חקלאיות: קרקעות פוריות, שירותי מחזור של חומרי הזנה, פירוק חומרי פסולת אורגניים ועוד.

ריו ב-1992  Diversity( שאומצה בוועידת   Bioligical  on Convention( מגוון ביולוגי הוגדר באמנה על מגוון ביולוגי
ועד  המינים  מגוון  דרך  הגנים,   מרמת  הארץ,  כדור  פני  על  החיים  צורות  כמגוון   - ב-1995  ישראל  על-ידי  ואושררה 
המערכות האקולוגיות והתהליכים האקולוגיים האבולוציוניים שתומכים בהם. המגוון הביולוגי הוא המדד לשונות בטבע, 
והוא מתאר את הגיוון של הייצורים מכל מארגי המזון והמערכות האקולוגיות שהם משתייכים אליהם ואת התהליכים 
האקולוגיים שתומכים בהם. המגוון הביולוגי מתחזק מערכות חקלאיות במגוון דרכים: אספקת שירותי האבקה, בקרה 

על אוכלוסיות מזיקים, מניעת סחף קרקע, פירוק חומרי מזון אורגניים בקרקע ועוד.

המגוון הביולוגי הטבעי הוא גם כר הפיתוח והמחקר החקלאי: זיהוי מתוך המגוון הטבעי של זנים חדשים שיכולים להיות 
יכולת  זיהוי אמצעי הגנה מפני מזיקים, תרופות וכדומה. מגוון ביולוגי משפר את היציבות ואת  שימושיים לחקלאות; 
התגובה של המערכות החקלאיות לשינויים סביבתיים, כגון מחלות ומזיקים, שינויי אקלים, אסונות טבע לסוגיהם ועוד. 

מסורתיות,   חקלאיות  מערכות  מורכבים.  הם  ביולוגי  ומגוון  אקולוגיות  מערכות  החקלאי,  העיבוד  בין   היחסים 
המשולבים יחסית  קטנים  ובשטחים  חקלאיות(  בתשומות  שימוש  )מבחינת  יחסית  אקסטנסיבי  בעיבוד   המאופיינות 
למגוון תורמות  גם  ולעתים  הסובבות,  האקולוגיות  המערכות  עם  משקל  בשיווי  כלל  בדרך  נמצאות   – הטבעי   בנוף 
הביולוגי. לדוגמה, בישראל נמצא כי למטעי זיתים בגידול מסורתי יש תרומה למגוון ביולוגי של פרפרים. 4במחקר אחר 
ללא  פתוחים  לאזורים  בהשוואה  הגולן,  ברמת  החקלאיים  באזורים  בר  חיות  של  יותר  רבה  פעילות  ישנה  כי   נמצא 
חקלאות5. במחקרים שונים בעולם אף נמצא כי הפסקת העיבוד הביאה לצמצום המגוון הביולוגי הנשען על תועלות 
של החקלאות, כדוגמת מזון לבעלי חיים מהשדות המעובדים, פתיחה של שטחי חורש, מי השקיה המשמשים גם בעלי 

חיים בטבע וכו’6.

מאידך, לחקלאות אינטנסיבית-מודרנית עשויות להיות השלכות שליליות על מערכות אקולוגיות ועל המגוון הביולוגי. 
מאופיינת  אחרות,  חקלאיות  ותשומות  כימיים  בחומרים  השימוש  מבחינת  יותר  אינטנסיבית  היא  זה  מסוג  חקלאות 
תכסית  את  בפעילויות המשנות  )מונו-קולטורה(,  חקלאיים  מינים  של  מועט  מספר  מגדלים  גדולים שבהם  בשטחים 
הקרקע )חריש, פילוס הטופוגרפיה כחלק מהכשרת קרקעות( ובפעולות אינטנסיביות נוספות. גם במסגרת החקלאות 
באופן  הביולוגי במרחב החקלאי  לשימור המגוון  לב  תוך מתן תשומת  ניתן לאמץ ממשק חקלאי-אקולוגי  המודרנית 

שיביא לשימור השירותים האקולוגיים התומכים בייצור החקלאי.

כולל  ביולוגי  מגוון  שכן  חקלאיות,  מערכות  על  שליליות   השפעות  להיו  עלולות  טבעיים  לשטחים  כי  גם  לציין  ראוי 
“סניטציה טבעית”  אין תקופה של  בעולם,  בניגוד למקומות אחרים  בישראל,  מזיקים לחקלאות.  מגוון של  גם  בתוכו 
הקיץ  בחודשי  להתקיים  יכלה  טבעית  סניטציה  תיכוני, תקופת  ים  באקלים  בחורף.  יותר מתרחשת  קרות  שבארצות 
היבשים והחמים, אך בשל ההשקיה החקלאית היא אינה מתקיימת. הדבר מביא לשגשוגם של מזיקים שונים, המחייבים 
את החקלאים להשתמש בכמות גדולה יחסית של חומרים להגנת הצומח. בשל סיבה זו, פתרונות של שילוב שטחים 
טבעיים וחקלאיים, המקובלים באירופה )למשל השארת שוליים טבעיים מסביב לשדות( אינם תמיד ישימים במערכת 

החקלאית בישראל. נדרש לערוך מחקר ארוך טווח לפיתוח פתרונות אחרים המתאימים לתנאיה של ישראל.

התלות של החקלאות במערכות אקולוגיות ובמגוון ביולוגי, התועלות הסביבתיות שמהן נהנית החקלאות, ההשפעות 
השליליות העלולות להיווצר בין החקלאות והמערכת האקולוגית הסובבת – כל אלה מחדדות את האחריות הסביבתית 

המוטלת על החקלאות וכן את הזהירות הנדרשת כשניגשים לייצר פתרונות לתעלת החקלאות והסביבה גם יחד.

גיא פאר, סלעית קרק ודובי בנימיני )2005(. אזורים חקלאיים בשירות הפרפרים: שימור המגוון הביולוגי בשטחים פתוחים לאורך הגרדיאנט האקלימי בישראל, נקודת ח"ן.   4
דן למקינסון, נעה בן צבי )2009( השפעת המארג הנופי של שטחים חקלאיים על אוכלוסיות של חיות בר, נקודת ח"ן.    5

 Gomez, J.A., Romero, P., Giraldez, J.V. & Fereres, E. )2004( Experimental assessment of runoff and soil erosion in an olive grove on Vertic soil in southern  6
.Spain as affected by soil management. Soil Use and Management 20: 426-431

 .Poyatos, R., Latron, J. & Liorens, P. )2003( Land use and land cover change after agricultural abandonment. Mountain Research and Development 23: 362-368  
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כוח עבודה  1.1.5

מספרם  ירד   1966 בשנת  כבר  הישראלי.  במשק  המועסקים  מכלל  כ-17%  בחקלאות  המועסקים  היוו   1950 בשנת 
לפחות מ-13%. מגמת הירידה בהיקף המועסקים בחקלאות נמשכת מאז, כפי שקורה בכל המדינות העוברות תהליכי 
תיעוש ומודרניזציה טכנולוגית. מספר הולך וקטן של עובדים מייצר בהיקפים הולכים וגדלים. לא רק מספר המועסקים 
קטן, גם הרכבם השתנה: בשנות השישים היה שיעור העובדים השכירים קטן ממחצית המועסקים, ואילו כיום המשק 

המשפחתי האופייני גדול מבעבר, ונשען על קבוצה גדולה יחסית של שכירים, שרבים מהם הם עובדים זרים. 

שיעור המועסקים בייצור החקלאי בישראל עומד על כ-1.4% בלבד מסך כל המועסקים במשק )כ-42,600 איש, עצמאים 
העובדים  כי  היא  ההערכה  זאת,  עם   .)2012 לישראל,  סטטיסטי  שנתון  הלמ”ס,  מקור:  זרים.  עובדים  ללא  ושכירים, 
המספקים שירותים לחקלאות והמועסקים בעיבוד של תוצרת חקלאית מהווים כ-6.3% מכוח העבודה, כלומר סך כל 

המתפרנסים מחקלאות מהווים כ-7.7% מכוח העבודה בישראל )כ-270,000 איש(7.

רק כ-21% מהמועסקים בחקלאות, כ-16,000 איש, הם בעלי משקים עצמאיים. כ-33,000 איש, המהווים כ-43% מסך 
העובדים בחקלאות, הם עובדים זרים מהרשות הפלסטינית או ממדינות אחרות8.

עוסקים  כלומר  חלקית”  במשרה  “חקלאים  רבים שהם  ישנם  הכפרי  לכך שבמגזר  הדעת  לתת את  יש  כך,  על  נוסף 
בחקלאות לצד פרנסות נוספות ביישוב הכפרי ומחוצה לו. 

איור 5: מועסקים בחקלאות, לפי מעמד בעבודה, באלפים

מקור: למ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל 2011, פרק 12: עבודה ושכר, גיליונות שונים

עובדים זרים בענפי החקלאות  1.1.6

נתוני מפקד עובדים זרים לשנת 2012 מציגים מיפוי של היחידות החקלאיות הפעילות במגזר הפרטי/ משפחתי ובמגזר 
השיתופי של המגישים בקשות להיתרים לעובדים זרים9.

היקף השטחים שהוגשו במסגרת מפקד עובדים זרים לשנת 2012 עומד על 1.18 מיליון דונם, שמהם המגזר הפרטי/
משפחתי מעבד 824 אלף דונם והמגזר השיתופי מעבד 356 אלף דונם. מספר המשקים המעבדים שטחים אלה עומד 

על כ-4,515, מתוכם 4,243 משקים פרטיים/משפחתיים ו-272 משקים שיתופיים. 

הסקטור  על-ידי  ו-30%  הפרטי/משפחתי  הסקטור  על-ידי  מעובדים  החקלאי  מהשטח  כ-70%  אלה,  נתונים  על-פי 
השיתופי.

ספר הזהב לחקלאות ולהתיישבות, 2012.    7
הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 2012.    8

ד"ר תניב רופא, "מספר החקלאים, היחידות החקלאיות והתפלגותן לפי מחוזות משרד החקלאות. מבוסס על נתוני מפקד עובדים זרים לשנת 2012", דצמבר 2012.  9
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מנתוני המפקד עולה כי ענף החקלאות בסקטור הפרטי/משפחתי עבר תהליך של התייעלות וכ-68% מהשטח מעובדים 
על-ידי 13% מהחקלאים ביחידות של 250 דונם ומעלה. עם זאת, כ-48% מהחקלאים מעבדים יחידות של עד 60 דונם 

בהיקף של 8% מהשטח המעובד. 

בפילוח של גידולים לסוגיהם ניתן לראות שהיתרונות לגודל הופנמו עוד יותר בגידולי השטח הפתוח וההדרים, שבהם 
כ-5% מהחקלאים מעבדים למעלה מ-60% מהשטח ביחידות גדולות מ-1,000 דונם. 

בסקטור השיתופי, יחידות העיבוד המקוריות גדולות מלכתחילה: 82% מהחקלאים מעבדים 79% מהשטח המעובד 
על-ידי הסקטור ביחידות של 250-4,000 דונם. שיעור החקלאים המעבדים קרקע חקלאית בפריפריה )מחוזות הצפון, 
זה עולה לכדי 73% מהמגדלים  והנגב( בסקטור הפרטי/משפחתי עומד על 58%. בסקטור השיתופי שיעור  העמקים 
בסקטור. בחינת היקפי השטחים המעובדים בפריפריה מסך כל השטחים מעלה כי בסקטור הפרטי/משפחתי כ-58% 

מהשטח המעובד מצויים בפריפריה, בעוד שבסקטור השיתופי כ-83% מהשטח המעובד מצויים באזורים אלה.

קיימת שונות בין 4 סוגי גידולים שנבחנו בהתפלגות של היקפי הייצור באזורים השונים:

בתי צמיחה. 1

במגזר הפרטי/המשפחתי קרוב ל-60% מבתי הצמיחה הן במחוז הנגב. עוד כ-23% - במחוז המרכז.   ●

במגזר השיתופי קיימים בתי צמיחה בהיקף מצומצם ביותר, המהווה כ-3% בלבד מהיקף בתי הצמיחה בארץ.  ●
רובם של בתי הצמיחה במגזר השיתופי מרוכזים במחוז הנגב. 25% מבתי הצמיחה מצויים באזור העמקים.  

שטח פתוח. 2

במגזר הפרטי/משפחתי סה”כ העיבוד בשטח פתוח, במחוזות המרכז, השפלה וההר, עומד על כ-40% מהעיבוד  ●
בשטח הפתוח. עוד 60% מהעיבוד מרוכזים במחוזות הפריפריה. כ-46% מהעיבוד מבוצעים באזור הנגב. 

במגזר השיתופי כ-51% מהעיבוד בשטח הפתוח מתרכז במחוז הנגב עם יחידות גדולות במיוחד ושונות אזורית  ●
גדולה במיוחד. סה”כ 92% מהעיבוד בשטח פתוח של המגזר השיתופי מתרכז בפריפריה ורק 8% במרכז.  

מטעים. 3

במגזר הפרטי/משפחתי כ-30% מגידולי המטעים מתרכזים במחוז הצפון. יתר המטעים מתפלגים באופן כמעט  ●
אחיד בין המחוזות. 

במגזר השיתופי כ-60% מגידולי המטעים מרוכזים במחוזות הצפון והעמקים.   ●

הדרים. 4

במגזר הפרטי/משפחתי כ-60% מגידול ההדרים מרוכז במרכז הארץ ועוד 30% במחוז הנגב.  ●

במגזר השיתופי קיימת התפלגות כמעט אחידה בין המחוזות, למעט מחוז השפלה וההר שבו נטועים רק 5%  ●
מהפרדסים של המגזר השיתופי. במחוזות המרכז והנגב מצויות יחידות העיבוד הגדולות ביותר.

הון ותשומות  1.1.7

בעשורים האחרונים, במקביל לצמצום כוח העבודה בחקלאות, חל גידול בהשקעה ההונית וברכש התשומות הקנויות 
בחקלאות הישראלית. נבחן לדוגמה את השימוש בחומרי הדברה, תשומה שמעידה על האינטנסיביות של הגידולים 
ה-OECD מבחינת השימוש  מדינות  מבין  שיאנית  ישראל מהווה  ומים.  יחידת שטח  מכל  תנובה  יותר  להפיק  והרצון 
בחומרי הדברה. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בכל 1,000 דונם גד”ש וירקות בישראל מרססים  החקלאים 
בממוצע 3.5 טון חומר כימי פעיל 10. לשם השוואה, הריסוס ל-1,000 דונם בהולנד הוא 0.99 טון חומר פעיל, בבלגיה 

0.66 טון, בסלובקיה 0.2 טון ובדנמרק 0.13 טון.

שוק חומרי הגנת הצומח בישראל נמצא בעלייה. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עלו מכירות חומרי הגנת 
הצומח בישראל ב-94% בעשור האחרון. במונחים שקליים: מ-383 מיליוני שקלים בשנת 2001 ל-741 מיליון שקלים 

בשנת 2011. 

החומר הפעיל הוא החומר הכימי שבבסיס חומר ההדברה. בחומרי הדברה קיימים חומרי מעטפת נוספים, אבל החומר הפעיל הוא זה שמבצע את ההדברה בפועל, והוא גם זה   10

שעלול ליצור השפעות שליליות.
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העליה נובעת, בין היתר, מההגדלה בשטחי הגידולים האינטנסיביים בישראל )מטעים, כרמים, ירקות( על חשבון גידולים 
אקסטנסיביים, וגם משינויים במחירי התשומות.

כדי להתייחס לנתונים אלו יש לזכור כי בישראל, בהיותה מדינה עם אקלים ים תיכוני, אין תקופה של סניטציה טבעית 
המתקיימת באירופה בתקופת החורף. בהעדר תקופה שבה באופן טבעי מתמעטת ביותר אוכלוסיית המזיקים, נדרשת 

החקלאות בישראל להתמודד עם מזיקים באמצעות שימוש בחומרי הדברה. 

ידידותיים לסביבה  כימיים לממשק של הדברה המשלבת אמצעים  המעבר מממשק המתבסס בעיקרו על תכשירים 
הוא אחד היעדים המרכזיים בתחום הגנת הצומח ואחד מיעדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. המשרד עושה מאמצים 
לאימוץ שיטות של הדברה ביולוגית והדברה משולבת בגידולים ובמקומות המתאימים לכך, ומפעיל לשם כך תכנית 

תמיכות בחקלאים.

.OECD-איור 6: שימוש בחומרי הדברה: ישראל בהשוואה למדינות נבחרות ב

מקור: סקר הלמ”ס, “חומרי הדברה בחקלאות בשנים 2010-2008”

איור 7: מכירות חומרי הגנת הצומח בישראל במיליוני שקלים

מקור: למ”ס, שנתון 2012
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טכנולוגיה  1.1.8

לתנאים  תגובה  החקלאית,  בטכנולוגיה  משינויים  כתוצאה  מהירה  צמיחה  בעל  ביותר,  דינמי  ענף  היא  החקלאות 
סביבתיים משתנים )אקלים, קרקע, היצע המים(, שינויים בתנאי השיווק ועוד. הצורך בשמירה על התחרותיות בענף 
מחייב חתירה מתמדת ליעילות בייצור. צורך זה כולל פיתוח חקלאות מתוחכמת הנשענת על ידע ומשתמשת בו כדי 
להביא לייצור יעיל ואיכותי ככל הניתן ליחידת שטח ומים, תוך שימוש מבוקר במשאבי טבע, בארץ דלת משאבי קרקע 

ומים כמו ישראל.

בענף  טכנולוגית  לקידמה  דוגמאות  מספר  נציג  מתקדמת.  בטכנולוגיה  יחסית  נרחב  שימוש  עושה  ישראל  חקלאות 
החקלאות, שהיא תוצר של האופי המיוחד של הענף בישראל. המאפיין העיקרי של הדוגמאות הללו הוא הפקה מירבית 

של תוצר ממשאבים מוגבלים, ובמילים אחרות אינטנסיפיקציה של החקלאות:

אוטומציה בענף הבקר לחלב - הכנסת מכוני חליבה ממוחשבים לרפתות;. 1

ישראלי. מערכות ממוחשבות של טפטפות . 2 פיתוח  וחסכונית, המהווה  יעילה  - מערכת השקיה  השקיה בטפטוף 
מאפשרת השקיה בכמויות מים מבוקרות, דישון והדברה. 

גידול פירות וירקות בחממות - גידול מבוקר על שטח מצומצם, תוך שליטה ובקרה על תנאי הגידול: טמפרטורה, . 3
לחות, השקיה, דישון, טמפרטורה ואוורור. הגידול בחממה מאפשר לגדל גם בעונות השוליים ובכך לשפר את הרווחיות.

פיתוחים ביוטכנולוגיים - פיתוח זנים ומוצרים חדשים עתירי יבול, השונים בגודלם, צבעם, טעמם ועמידותם בפני . 4
מחלות.

מו”פ חקלאי

ביכולת  ובפיתוח חקלאי. המערכת החקלאית הישראלית מצטיינת בגמישותה,  עולמית במחקר  ישראל היא מובילה 
במגוון  בישראל מתבצע  פיתוחים חדשים המגיעים מהמחקר. המו”פ החקלאי  ובאימוץ  התאמה לתנאים המשתנים 

גופים:

מינהל המחקר החקלאי )מכון וולקני( במשרד החקלאות 9

המדען הראשי במשרד החקלאות 9

הפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית )רחובות( 9

מרכזי מחקר אזוריים – מרכזים השייכים למנהל המחקר החקלאי ומרכזי מחקר יישומי באזורי פריפריה. 9

מסוגו  הגדולים  עם  ונמנה  בישראל  חקלאי  למחקר  ביותר  הגדול  המוסד  הוא  וולקני(  )מכון  החקלאי  המחקר  מנהל 
בעולם. פועלים בו כ-200 מדענים בעלי תואר דוקטור, כ-340 מהנדסים וטכנאים וכ-220 מלגאים לתארים מתקדמים. 
מנהל המחקר החקלאי עוסק בנושאים כגון: חקלאות מקורה, השקיה, חקלאות באזורים צחיחים, טיפול בתוצרת לאחר 
שפותחו  רבים מהחידושים  חדשים.  זנים חקלאיים  ופיתוח  וטכנולוגיה  מיכון  משולבת,  והדברה  הצומח  הגנת  קטיף, 

במנהל המחקר החקלאי מיושמים בחברות מסחריות בארץ ובעולם.

קרנות המחקר של המדען הראשי במשרד החקלאות נועדו להבטיח ניצול מיטבי של מערכת המו”פ החקלאי בישראל 
לשם התמודדות עם אתגרים בחקלאות ישראל והגברת התועלת בענפיה.

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית )רחובות( היא מכון המחקר האוניברסיטאי היחיד בישראל 
הספר  בבית  החקלאות,  למדעי  מחלקות  בחמש  סטודנטים  כ-2,300  לומדים  בפקולטה  בחקלאות.  תארים  המעניק 

למדעי התזונה ובבית הספר לרפואה וטרינרית.

המחקר והפיתוח החקלאי בישראל נתמכים על-ידי גופים שונים, לאומיים ובינלאומיים, כגון משרד החקלאות, מועצות 
הייצור, האיחוד האירופי, קרנות מחקר אמריקאיות ושותפויות מחקר בינלאומיות שונות.

קירוי צמחים ומבנים חקלאיים

בתנאי המחסור באמצעי הייצור החקלאיים בישראל, חקלאות מתוחכמת המבוססת על ידע ומקצועיות גבוהים היא 
הדרך היחידה ליצור חקלאות בת-קיימא. חקלאות מתוחכמת מסוג זה מתבססת על שימוש במבנים חקלאיים כגון בתי 

צמיחה ומבני עזר לתשומות ולטיפול בתוצרת לאחר קטיף.
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מבנים חקלאיים הם מבנים התומכים ומסייעים לפעילות החקלאית, ומשמשים במישרין לייצור חקלאי או לגידול בעלי 
חיים.

ניתן לסווג את המבנים החקלאיים כך:

מבנים בהם מתבצעת פעילות הייצור החקלאי: א. 

מבנים לגידולים צמחיים: חממות, בתי רשת, מנהרות גידול ועוד;  ●

מבנים לגידול, אחזקה או טיפול בבעלי חיים )כולל בעלי כנף ודגים(.  ●

מבני שירות לטיפול בתוצרת חקלאית לאחר קטיף כגון: אחסון, קירור, מיון ואריזה.ב. 

מבני שירות אחרים כגון: סככות ומחסנים לציוד וכלים ומבנים כמו מרכז מזון, מתבן וכו’ - לאחסון מזונן של חיות ג. 
משק.

ועוד,  ייבוש תבלינים  בד, מחלבה,  בית  יקב,  כגון:  לעיבוד התוצרת המופקת מהיבול  הנדרשים  הוא מבנים  נוסף  סוג 
מדובר  עוד  כל  תעשייתיים(  מבנים  )ולא  חקלאיים  למבנים  נחשבים  זה  מסוג  מבנים  מקומית.  תוצרת  על  הנשענים 
על-ידי  תוצרת חקלאית המופקת  לעיבוד  מיועדים  והם  העיבוד  להיקף  יחסי  הוא  שגודלם  קטנים  בהיקפים  במבנים 

המגדל בעיקר מתוצרת המשק החקלאי המקומי.

חקלאיים  במבנים  השימוש  החקלאי.  הייצור  של  והייעול  השיפור  מגמת  של  נגזרת  הוא  חקלאיים  במבנים  השימוש 
תורם להגדלת היבול ליחידת שטח, לחיסכון במים, להגנה מפני מזיקים ונזקי אקלים, לוויסות עונת ההבשלה של הפרי 
ועוד. מבנים אחרים כדוגמת בתי אריזה וטיפול בתוצרת חקלאית מאפשרים לטפל באופן ראוי ויעיל בתוצרת חקלאית 
וגדלה של האוכלוסייה המקומית לתוצרת  ולדרישה ההולכת  בהתאם לסטנדרטים הנדרשים עלידי השווקים בעולם 
טרייה ובריאה. במקרה של גידול ואחזקת בעלי חיים, נועדו המבנים החקלאיים לשפר את רווחת בעלי החיים, לשמור 

על איכות הסביבה מפני זיהומים פוטנציאליים, להגן מפני איומים וטרינריים ועוד. 

ירקות  גידול  ביותר.  ומשמעותיים  רבים  יתרונות השימוש במבנים חקלאיים מבחינת פיתוח חקלאות בת-קיימא הם 
ופירות בחממות מאפשר שליטה מקסימלית על תנאי הייצור. הגידול בחממות מאפשר החלפת הקרקע במצע מנותק; 
שליטה כמעט מלאה על תנאי מזג האוויר כולל טמפרטורה ותאורה; כל אלו מאפשרים הגדלה משמעותית של היבול 
ליחידת שטח. נוסף על כך, לגידול בחממות יש יתרונות סביבתיים: הפחתה של השימוש במים להשקיה, ולעתים גם 

הפחתה של השימוש בחומרי הדברה. 

זה  מסוג  מבנים  קרקע(.  )מים,  במחסור  המצויים  טבע  במשאבי  השימוש  את  לצמצם  מאפשרים  חקלאיים  מבנים 
לפיכך חלק חשוב מהגידולים  )חומרי הדברה(.  זיהום  פוטנציאל  בעלי  בחומרים  לצמצם את השימוש  גם  מאפשרים 

האורגניים מתבצעים בחממות ובבתי צמיחה. 

הטבלה הבאה מציגה השוואה בין גידולים חקלאיים בשטח פתוח לחקלאות מקורה, בהתבסס על התחשיבים שמפרסם 
המשרד  פרסם  שלגביהם  נבחרים  גידולים  במספר  נערכה  ההשוואה  החקלאות.  במשרד  והמקצוע  ההדרכה  שירות 
תחשיבים הן למצב של גידול בשטח פתוח והן למצב של גידול במבנים כמו חממות, מנהרות עבירות, בתי רשת וכיוצא 
בזה. ניתן לראות כי במרבית הגידולים השימוש בחקלאות מקורה משפר את היבול ליחידת שטח, ומביא לחיסכון במים 

בגידול. כמו כן בחלק גדול מהגידולים, השימוש בחקלאות מקורה מביא לצמצום השימוש בחומרי הדברה.

ופגיעה במגוון הביולוגי. מבנים כאלו עלולים  גידול  ישנן השפעות שליליות של קיטוע בתי  מאידך, לחקלאות מקורה 
ולקטוע רצפים אקולוגיים. למבנים חקלאיים עלולה להיות גם השפעה  להוות מלכודת לחיות בר הנכנסות אליהם, 

סביבתית ונופית בלתי רצויה. 

יכולים לבלוט  ובעלי מאפיינים תעשייתיים  גדולים  מבנים חקלאים עלולים לפגוע ברצף השטחים הפתוחים; מבנים 
בנוכחותם על רקע המרחב הפתוח וליצור מרכזי תעסוקה בהיקף גדול ומשמעותי. ייתכנו מפגעים חזותיים כתוצאה 
מחממות שהוזנחו וכן סיכון כלכלי בהקמה של משק חממות גדול במיוחד הכרוך בהשקעות בהיקף ניכר. בתי צמיחה 
ולנזקים  סמוכים  חקלאיים  בשטחים  הקרקע  בשימור  לבעיות  להביא  עשויים  ניקוז  מערכות  הסדרת  ללא  המוקמים 

לתשתיות סמוכות. לפיכך ישנם מצבים וישנם מקומות שבהם רצוי שיהיו הגבלות על הקמת מבנים חקלאיים.
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על אף היתרונות הכלכליים והסביבתיים של מבנים חקלאיים, ישנן מגבלות על הרחבת השימוש בהם הנובעות מתנאים 
גידול  ולתפעולם של בתי צמיחה. לפיכך לצד מגמות עכשוויות של  וידע רב להקמתם  נדרש הון  כלכליים-חקלאיים: 
בשטחי המטעים והירקות תחת בתי רשת, החלק העיקרי של החקלאות בישראל מוסיף להתקיים בשטחים פתוחים, 

וניתן להניח כי כך יהיה גם בעתיד.

סוגיית המבנים החקלאיים היא סוגיה מורכבת, בעיקר בשל הצורך החקלאי-תפקודי למקם חלק מהמבנים החקלאיים 
זאת  החקלאי.  המשק  של  ויעיל  נאות  מתפעול  כחלק  החקלאיים-הפתוחים  בשטחים  כלומר  העיבוד,  למקום  סמוך 
לעומת מדיניות התכנון הכוללנית, השואפת לשמור ולהגן ככל הניתן על שטחים פתוחים מפני כל בינוי באשר הוא. 
ואולם, חשוב להדגיש כי מיקום חממות, בתי צמיחה ומבנים חקלאיים אחרים במרחק משטחי הגידולה חקלאי,  עשוי 
לפגוע בייצור החקלאי  ובתוצרת החקלאית. כך למשל, נדרש להקים בתי אריזה לגידולים חקלאיים מסוימים  בסמוך 
למקום הגידול, הצמיחה והקטיף  מכיוון שלא ניתן להוביל את הגידולים למרחקים ללא טיפול מידי אחר-קטיף בלי 

שתיגרם פגיעה באיכות התוצרת )למשל תותים(. 

בו זמנית, מתוך הכרה ברגישות הבינוי בשטחים הפתוחים והחקלאים חיוני להגדיר את מאפייני הבינוי של בתי האריזה 
 , נוף  תבנית  סביבה,  רגישות  עכדניות,  עכשוויות,  הגדרות  וליצור  החקלאית,  לתוצרת  החיוניים  החקלאיים  והמבנים 

מרחב ואקולוגיה. 

סוגיית המבנים החקלאיים בין אם בשטח הפתוח ובין אם בתחום המרקם הבנוי עולה לדיון לעתים קרובות במוסדות 
התכנון, בדרך כלל מתוך כוונה לצמצם את השפעותיהם השליליות. לאור חיוניותם ותרומתם של המבנים החקלאיים 
לנושא המבנים החקלאיים  ברוח הקיימות, קבע משרד החקלאות מדיניות מוסדרת  הייצור החקלאי  יעילות  לשיפור 
)במסמך “מדיניות והנחיות לתכנון מבנים חקלאיים”, ינואר 2012(, המשמשת את המשרד במתן חוות דעת לתכניות 

ובהיתרים למבנים חקלאיים.

טבלה פ: השוואה בין חקלאות מקורה וחקלאות שטח פתוח – גידולים נבחרים

 תפוקה אופן ייצורהגידול
טון לדונם

 תוספת
  התפוקה 
 בחקלאות

מקורה

צריכת מים 
 מ"ק/טון 

תוצרת

חיסכון במים 
בחקלאות 

מקורה

 חומרי 
 הדברה ₪ / 
טון תוצרת11 

חיסכון בחומרי 
 הדברה 

בחקלאות 
מקורהפ1

קישוא
462.5107.3מנהרות נמוכות

3.514%100.038%122.613%שטח פתוח

פלפל
 הדליה ספרדית 

1283.3124.8במנהרות

6100%100.017%139.210%שטח פתוח

אפרסק 
מוקדם

2.5272.0208.0בית רשת

 2.50%306.011%202.43%שטח פתוח

בננות
7.6239.36.1בית רשת

79%267.110%8.327%שטח פתוח

אבטיח 
סידלס

757.1157.4מנהרות נמוכות

70%57.10%191.618%שטח פתוח

מלון גליה
9111.1260.3מנהרות עבירות

4125%112.51%338.523%שטח פתוח

מלפפון
בית צמיחה 

2352.2128.3)שני מחזורי גידול(

4475%100.048%145.312%שטח פתוח

עגבניות 
רגילות

2544.0165.8בית צמיחה

8.5194%70.638%256.635%שטח פתוח
חומרי הדברה ₪ / טון תוצרת 11  חיסכון בחומרי הדברה בחקלאות מקורה 12

 מקור הנתונים: תחשיבי שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות, שנים שונות

ההתייחסות לחומרי הדברה מובאת במונחים כספיים ולא במונחי כמות החומר מכיוון שמדובר במצרף של חומרי הדברה מסוגים שונים, שיחידות המידה שלהם שונות )ק"ג, ליטר(.   11

ניתן להניח שעלות החומרים משקפת במידה טובה את כמות החומר הנדרשת בייצור.
הנתונים המצוינים באדום מצביעים על שימוש גדול יותר בחומרי הדברה בחקלאות מקורה בהשוואה לחקלאות בשטח פתוח.  12
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חקלאות מדייקת

בשנים האחרונות נכנס כלי חדש לתכנון אופטימאלי של תשומות בחקלאות, המכונה “חקלאות מדייקת”. החקלאות 
המדייקת עוסקת באופטימיזציה של שימוש בתשומות על-ידי איסוף מידע מירבי מהשטח לאורך תקופות זמן ארוכות. 

המידע מעובד ומועבר לכלי היישום בשטח המכוון באופן ממוחשב את השימוש האופטימאלי בתשומות חקלאיות.

החקלאות המדייקת מיושמת באמצעים אוטומטיים שונים. אמנם עדיין יושב אדם על הקומביין, אך הולכות ומתרבות 
המשימות הנעשות על-ידי כלי זה באופן אוטומטי. התוצאה היא פתיחת תלמים מדויקת ויישום ריסוסים ודשנים באופן 

מדויק בלי לאבד שטחים ובלי יישומים כפולים.

איסוף המידע נעשה, בין היתר, על-ידי כלי אסיף וקציר, שבהם מותקנים משקל, מצלמות וחיישנים למיפוי מדויק של 
רמת היבול בכל נקודה. ישנם משקים שהצטברו בהם מפות יבול על פני מספר שנים. מידע זה מעובד להנחיות דישון 
אופטימאליות, אשר מועברות באמצעי מחשוב לכלי דישון הכוללים מרכיבים אוטומטיים. המידע מאפשר גם זיהוי בעיות 

באופן ניהול ההשקיה. קיים גם מכשיר שמזהה בין השורות מקבצים של עשבים ומקלטר או מרסס על סמך צילום.

לכלים אלה נוספה היכולת לזהות שונות בין חלקות באמצעות צילומי אוויר, צילום תרמי ותצלומי לוויין. נעשים כיום 
ניסיונות לפענח מחלות בצמחים ולבדוק את מצב החנקן בעלים על סמך אורכי גל מצילום ממטוס. ניתן גם לנטר את 

ההתייבשות של תחמיצים, ולהחליט על מועד קציר אופטימאלי או לזהות צימוח לא טוב כשהוא מתרחש.

פעולה כלל אזורית היא הדרך הכלכלית ביותר ליישם את החקלאות המדייקת. יישומי החקלאות המדייקת רלוונטיים 
במיוחד במקומות ובגידולים שבהם התשומות רבות יחסית. בשנים האחרונות נערך פיילוט בחקלאות מדייקת בדרום 
הארץ, ונמצא כי גידולי השדה באזור זה צורכים תשומות מעטות יחסית ועל כן כלים אלו פחות מתאימים שם. במטעים 

בצפון הארץ, ייתכן כי כלי החקלאות המדייקת יהיו אפקטיביים יותר.

תפרוסת העיבודים החקלאיים בישראל. 1.2

הקרקע היא גורם הייצור הראשון במעלה בחקלאות, והיא גם המשאב הנדיר ביותר והרגיש ביותר בשל היותו בלתי 
ניתן לחידוש למעשה. הקרקע היא גם גורם הייצור שניתן לתכננו באמצעים של חוק התכנון והבנייה, ולפיכך התייחסות 
מפורטת אליו היא הכרחית במסגרתו של מסמך מדיניות התכנון לחקלאות ולכפר. בשל כל הגורמים הללו נביא להלן 
התייחסות מפורטת לתפרוסת הקרקעות החקלאיות המעובדות בישראל על רקע מכלול שימושי הקרקע בארץ ובפרט 

השימושים הקרקעיים המרכזיים בחקלאות: מרעה ועיבודים על ענפיהם השונים.

תפרוסת שימושי הקרקע בישראל

האיור הבא מציג את שימושי הקרקע העיקריים בישראל במבט כולל. ניתן לראות כי הקרקע המבונה תופסת כ-4% 
משטח המדינה. כ-19% משטח המדינה תופסים השטחים החקלאיים המעובדים. שטחים שמורים - ביניהם שמורות 
טבע, גנים לאומיים ויערות - הם שימוש קרקע דומיננטי בישראל, ותופסים כ-36% משטחי הקרקע. שטחים פתוחים 

אחרים, הכוללים בין היתר שטחי אש ושטחים מדבריים בנגב, תופסים כ-41% משטח הקרקע במדינה.

ניתן לראות את  פני מחוזות משרד הפנים מוצגת באיורים הבאים.  בישראל על  תפרוסת שימושי הקרקע העיקריים 
הדומיננטיות של השימוש החקלאי במחוזות הדרום והצפון. 

ממצא מעניין הוא הדומיננטיות של שימוש הקרקע החקלאי במחוז מרכז: היקפו דומה כמעט להיקף הקרקע המשמשת 
לשטח בנוי, והוא משמעותי הרבה יותר משימושים אחרים של שטחים פתוחים )יער, חורש ושטח פתוח אחר(. כלומר, 

עבור האוכלוסייה הגדולה המתגוררת באזור המרכז, שטח חקלאי הוא השטח הפתוח העיקרי בסביבת המגורים. 

מרעה  1.2.1

המרעה הוא ענף חקלאי מרכזי בעולם: הוא תופס כ-25% משטח הקרקע בעולם )נתוני FAO לשנת 2011(. הרעייה היא 
ענף חקלאי אקסטנסיבי ביותר המתבסס כמעט אך ורק על משאבי הטבע ודורש תשומות מועטות מצד האדם. במצב 
זה נדרש לשמור על מאזן מתמיד בין כמות בעלי החיים במרעה ובין כושר ההתחדשות הטבעי של שטחי הרעייה כדי 

לא להגיע לרעיית יתר.
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קיימות למרעה תרומות סביבתיות חשובות, בפרט באזור אקלים ים תיכוני ובמקומות שבהם הרעייה מתקיימת דורות 
רבים והצמחייה הטבעית הסתגלה אליה.

היות המרעה ענף אקסטנסיבי מציב אותו במקום לא ברור מבחינת מעמדו כענף חקלאי, ולעתים אין הוא נחשב כלל 
כענף חקלאי במסגרת השיח הציבורי בישראל. יש להבהיר כי כותבי דו”ח זה רואים במרעה ענף חקלאי לכל דבר, שיש 

לפתחו, להסדירו ולכוונו בהתאם.

למרעה היסטוריה רבת שנים בשטחיה של ארץ ישראל. במשך שנים רבות רעו בעלי חיים מבויתים ברוב שטחה של ארץ 
ישראל ובתוכו גם במדבריות הנגב. המרעה בישראל עבר מספר גלים של גדילה והצטמקות: עד קום המדינה הרעייה 
הייתה אינטנסיבית למדי והשפיעה על הצומח המקומי, העשבוני והמעוצה. בתקופה שלאחר קום המדינה ירד לחץ 
הרעייה, אך היא לא נפסקה. בעשורים האחרונים ישנה הכרה בחשיבות הסביבתית של מרעה מבוקר, ולעתים הוא 

מתקיים גם בשמורות טבע. מרעה בש

נכון להיום, כולל המרעה המוסדר כ-1.23 מיליון דונם, כמפורט 
ופיתוח  החקלאות  משרד  התכנון  רשות  )נתוני  לעיל  בטבלה 
למרעה  משמשת  מהשטח  כמחצית  רק   .)2014 לשנת  הכפר 
שימושים  לצד  מרעה  מתקיים  אחרים  בשטחים  ואילו  בלבד, 
אש.  ושטחי  יערות  לאומיים,  גנים  טבע,  שמורות  כגון  אחרים 
המרעה מוסדר בחוזים שנתיים מתחדשים עם רשות מקרקעי 
וכן בחוזים עונתיים של עד חצי שנה, המסדירים את  ישראל 

הרעייה בשטחי בתה, חורש ויער. 

כוללים  בישראל  העדרים  וצאן.  בקר  מגדלי  כ-500  בישראל 
כ-60 אלף פרות וכ-80 אלף ראשי צאן )נתוני רשות המרעה, 
רעייה  גם  בישראל  קיימת  המוסדרת  הרעייה  מלבד   .)2013
לא מוסדרת בשטחים נוספים )אין נתונים על היקף השטחים 

הללו(. 

מקרקעי  רשות  החקלאות,  משרד  בין  עליו  והפיקוח  המרעה  פיתוח  פעולות  את  ומתאמת  מסדירה  המרעה  רשות 
נוספות.  נדרשות  ותשתיות  מים, שקתות  דרכים,  גידור,  פיתוח תשתית  בפעולות של  מדובר  היתר  בין  וקק”ל.   ישראל 

כמו כן קובעת הרשות את היחס בין גודל העדר לגודל שטח המרעה כדי שהתחדשותו הטבעית של השטח לא תיפגע.

קרקע חקלאית מעובדת  1.2.2

הביטוי “קרקע חקלאית מעובדת” מתייחס לקרקע המשמשת בפועל לגידולים חקלאיים מסוגים שונים, וכולל שדות, 
מטעים, חממות, משקי בעלי חיים, בריכות דגים ושטחים נוספים שבהם מיוצרים מוצרים חקלאיים. 

מקורות שונים מציגים נתונים שונים ואף סותרים לגבי היקף הקרקע המעובדת: 

לפי נתוני הלמ”ס )שנתון סטטיסטי לישראל, 2013 לוח מס’ 19.1(, השטח המעובד בישראל מקיף 2.983 מיליון  ●
דונם )ללא מרעה13(.

על-פי נתוני ארגון המזון והחקלאות של האו”ם )FAO( לשנת 2011 )הנתון המעודכן ביותר בעת פרסום דו”ח זה(,  ●
השטח המעובד בישראל, כולל שטחי מרעה, הוא בהיקף של 5.2 מיליון דונם המהווים כ-24% משטח המדינה. 

על-פי נתוני בנט”ל )בסיס נתונים טופוגרפי לאומי, 2012( הקרקע החקלאית המעובדת בפועל מקיפה כ-4.35 מיליון  ●
 דונם, שהם כ-19.8% מסך הקרקע בישראל. נתון זה אינו כולל שטחי מרעה שאינם ממופים במסגרת הבנט”ל. 

נתונים בדבר שטחי מרעה התקבלו ממשרד החקלאות על בסיס נתוני רשות מקרקעי ישראל והובאו בפרק 2.2.1 לדו"ח זה. על-פי נתונים אלו, בישראל יש כיום כ-1.2 מיליון דונם    13

מרעה מוסדר. 

 איור 8: התפלגות שימושי הקרקע 
 העיקריים בישראל )באלפי דונם ובאחוז(
מקור: דו”ח ג’ לעדכון תמ”א 35, יולי 2010
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בארץ,  שונים  במקומות  משוות  בדיקות  ולאחר  להערכתנו 
הנוגע  בכל  ביותר  המהימנים  הם   2012 הבנט”ל  של  הנתונים 
לקרקע חקלאית מעובדת, ולפיכך נתבסס עליהם בניתוח המוצג 

כאן14. מרעה בשטחים אחרים15

שטחים חקלאיים נוספים לאלו שפורטו לעיל הם שטחי מרעה. 
נתונים בדבר שטחי המרעה בישראל הובאו בפרק 2.2.1 בדו”ח 
זה. הנתונים הם נתוני משרד החקלאות המתבססים על נתוני 

רשות מקרקעי ישראל בדבר שטחי מרעה מוסדרים.

על-פי נתונים אלו ישנם בישראל כ- 1.2 מיליון דונם שטח מרעה 
נוסף על שטחים חקלאיים מעובדים, ממופים בבנט”ל  מוסדר. 
“שטחי בור”16,  שעל-פי הגדרת הבנט”ל הם “אזור מעובד שנזנח 

או שאין בו צמחייה כרגע.           

יש הכוללים בו גם שטחי אדמה שבקלות יחסית עשויים לשמש כקרקע חקלאית”. שטחי הבור מהווים כ-0.9 מיליון 
דונם, שהם כ-4% משטח המדינה. 

יש לראות בהם שטחים טבעיים. התשובה  ניתן לראות בשטחי הבור שטחים חקלאיים, או שמא  ישנה שאלה האם 
)בין היתר תהליכי  בו  ומתרחשים  עיבוד, לתהליכים שהתרחשו  בין היתר לטווח הזמן שבו עמד השטח ללא  קשורה 
התחדשות של צמחייה טבעית(, למגוון הביולוגי ולמערכות האקולוגיות המתקיימים בו, כולל כאלו שהתבססו בו לאחר 

הפסקת העיבוד החקלאי - גורמים שיש לבדוק באופן פרטני בתאי השטח השונים.

תפרוסת הקרקע החקלאית המעובדת על-פי נתוני בנט”ל מוצגת במפה שלהלן. 

 טבלה 4: שטח תכסית קרקע מעובדת לפי מחוזות משרד הפנים

שטח תכסית קרקע מעובדת לפי שטח תכסית ומחוז )דונם(

 שטח מחוז
המחוז

 שטח 
מעובד

 שטח 
 בריכות מאגריםמטעים

דגים
 מבנים 
חקלאיים

סה"כ קרקע 
בעיבוד חקלאי

 מחוז
652,94668,78142,1779040722112,584 ירושלים

4,638,372970,568527,71720,86522,81213,7361,555,699מחוז צפון

1,294,400324,915177,6183,7181,43522,478530,163מחוז מרכז

14,443,7711,622,554196,95110,283047,6141,877,402מחוז דרום

 מחוז 
173,37816,0034,9540011221,099תל אביב

878,237130,495104,4112,9826,9298,220253,038מחוז חיפה

 סה"כ 
22,081,1053,133,3461,053,82938,75131,17692,8824,349,984מדינת ישראל

4,187,175162,809

מקור: צוות תכנון, על בסיס נתוני בנט”ל

הבחירה בבנט"ל כבסיס הנתונים קשורה לאופן איסוף הנתונים. נתוני הלמ"ס בנוגע לקרקע החקלאית מבוססים על ניתוח נתונים מקבצים מנהליים שונים שהעיקריים שבהם הם:    14

 בקשות חקלאים לעובדים זרים; מכסות מים; ביטוח חקלאי באמצעות קנט. מקורות אלו הם חלקיים וייתכן שאינם משקפים את מכלול הקרקע החקלאית המעובדת.
 לדוגמה: חקלאי שיש לו משק קטן שהוא מעבד לבד בצורה אקסטנסיבית ובגידולי בעל וממילא אינו עורך ביטוח חקלאי - לא "ייתפס" בנתונים הללו )חקלאות מסוג זה 
 מאפיינת למשל את המגזר הערבי(. נתוני ה-FAO מתבססים על נתוני הלמ"ס ועל נתוני משרד החקלאות, ועורכים שימוש במקורות דומים. לעומת זאת, נתוני הבנט"ל 

מבוססים על ניתוח תצלומי אוויר שבהם ניתן לראות את שימושי הקרקע בפועל. לעניות דעתנו, דרך איסוף הנתונים הזו אמינה יותר מאיסוף נתונים באמצעות מקורות משניים כמו 
 קבצים מנהליים ומשקפת באופן מלא יותר את מצב עיבוד הקרקע החקלאית בישראל. יתר על כן, נתוני הבנט"ל נאספים במערכות ממ"ג, ומאפשרים עריכת ניתוחים מורכבים 

לתפרוסת גיאוגרפית, הצלבה עם קבצים גיאוגרפיים אחרים )לרבות תכניות מתאר( וניתוחים נוספים שנתוני הלמ"ס )שהם נתונים מספריים( אינם מאפשרים.
הכוונה לשטחים שיש בהם מספר שימושי קרקע, למשל שטחי אש שיש בהם יערות, שטחי שמורות טבע שיש בהם יערות וכו'.  15

.FAO-יש לציין כי קטגוריה זו מופיעה רק בנתוני הבנט"ל ואין כל התייחסות אליה בנתוני הלמ"ס או ה  16

גודל )דונם(שימוש 

637,128מרעה בלבד

149,455מרעה בשטחי אש

21,720 מרעה בשטחי יערות

מרעה בשמורות טבע וגנים 
246,329 לאומיים

175,665 מרעה בשטחים אחרים15 

1,230,297סה”כ

טבלה פ: שטחי מרעה בישראל 014פ

מקור הנתונים: רשות התכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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איור 9: פריסת שטחי הקרקע בשימוש חקלאי בפועל

מקור: נתוני בנט”ל 2012, בעיבוד צוות התכנון
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קרקע מעובדת ביישובים עירוניים  1.2.3

קרקע חקלאית מעובדת בתחומי שיפוט של יישובים עירוניים

מקובל לחשוב כי העיבוד החקלאי מתבצע במסגרת יישובים כפריים ועל-ידי תושבי הכפר. אולם בחלק מהמקומות 
בישראל המצב שונה, והקרקע החקלאית נמצאת בתחומי שיפוט של יישובים עירוניים. כך המצב, למשל, במושבות שהיו 

בעבר יישובים כפריים והפכו עם הזמן ליישובים עירוניים; או בכפרים ערביים שהפכו לערים.

בישראל  כי כ-13% מהשטח המעובד  לראות  ניתן  עירוניים.  ביישובים  הטבלה הבאה מציגה את הקרקע החקלאית 
נמצא בתחום יישובים עירוניים – עיריות או מועצות מקומיות, כלומר איננו כלול במרחב הנחשב כפרי. מאחר שהמרחב 
החקלאי והמרחב הכפרי אינם זהים זה לזה, והחקלאות מתבצעת גם בתחומם של יישובים עירוניים, נושא זה משמעותי 

בקביעת תחום הפעילות החקלאית בתכניות שונות.

טבלה 5: שטחים חקלאיים מעובדים ביישובים עירוניים17

סה”כמועצות מקומיותעיריותשימוש קרקע חקלאי

6,0096,01912,028מבנים חקלאיים )דונם(

174,221160,537334,758מטעים, פרדסים ועצי זית )דונם(

98,316216,570314,886שדות מעובדים )דונם(

278,546383,126661,672סה”כ

כ- 13%שיעור מסה”כ בישראל

מקור: צוות תכנון, על בסיס נתוני בנט”ל 2012

קרקע חקלאית מעובדת בתחום מרקמים עירוניים בתמ”א 5פ

בתחום מרקם עירוני בתמ”א 35 ישנם שטחים המשמשים בפועל לחקלאות. כ-509,223 דונם קרקע חקלאית מעובדת 
בפועל, המהווה כ-13.2% מסך הקרקע החקלאית המעובדת בישראל, כלולים בתחומי מרקמים עירוניים בתמ”א 35. 
יש לתת את הדעת לאותם שטחים חקלאיים במסגרת תחומי הערים והמרקמים העירוניים, שבמצבים שונים ימשיכו 

לשמש לחקלאות, בכפיפה ולצד שימושים עירוניים מתפתחים.

טבלה 6: קרקע בייעוד חקלאי במרקמים עירוניים על-פי תמ"א 5פ – חלוקה על-פי מחוזו

מחוז
עיריות

סה”כשימוש אחר 
מטעיםשטח מעובד

46,17371,317352117,842 מחוז צפון

42,01135,31887978,208מחוז חיפה

54,48031,9602,10188,541מחוז מרכז

9,7293,48114313,353מחוז תל אביב

6,63912,7915719,487מחוז ירושלים

174,39916,0051,388191,792מחוז דרום

333,431170,8724,920509,223סה"כ ארצי

מקור: צוות תכנון, על בסיס נתוני בנט”ל

ראוי לציין כי ישנם יישובים עירוניים רבים שאינם כלולים במרקמים עירוניים על-פי תמ"א 35, אלא מהווים "יישוב מיוחד" או מוגדרים תחת הגדרות אחרות. לכן השטחים   17 

החקלאיים ביישובים עירוניים )טבלה 5( נרחבים יותר מהשטחים החקלאיים במרקמים עירוניים על-פי תמ"א 35 )טבלה 6(.
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איור 10: שימוש חקלאי בפועל במרקמים עירוניים לפי תמ”א/5פ

מקור: נתוני בנט”ל 2012, בעיבוד צוות התכנון
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מאפייני העיבודים החקלאיים. 1.3

דרך  מרעה;   – ביותר  שבין האקסטנסיביים  בטווח  העיבודים  את  כאן  נסקור  מגוונים.  בישראל  העיבודים החקלאיים 
גידולים חקלאיים בשטח פתוח – גידולי שדה, מטעים, ירקות ועוד; ועד העיבוד האינטנסיבי ביותר מבחינת השפעתו על 

השטח – החקלאות המקורה )חממות, בתי רשת וכדומה(.

גידולים חקלאיים  1.3.1

וכוללים  מגוונים  בישראל  החקלאיים  הגידולים 
וגידולים  גידולי שדה, ירקות, מטעים מסוגים שונים 
ישנה  הצומח,  חקלאות  ענפי  על  נוסף  אחרים. 
החקלאות  ענפי  החיים.  בעלי  לענפי  רבה  חשיבות 
182012 בנט”ל  נתוני  על-פי  בישראל   העיקריים 

מוצגים באיורים הבאים. 

ענפי  הם  וירקות  שדה  גידולי  כי  לראות  ניתן 
יחד  ומהווים  בישראל,  הדומיננטיים  החקלאות 
המעובדת.  החקלאית  הקרקע  משטח  כ-75% 
דומיננטי,  גידול  הם  גם  שונים  מסוגים  פרי  עצי 
המעובדים.  מהשטחים  כ-21%   וכוללים 

ראוי לציין את ההבדלים המהותיים בין גידולי שדה 
וירקות לבין ענף המטעים:

פתוח א.  שטח  וירקות  שדה  גידולי   – דינאמיות 
את  להחליף  ניתן  חד-שנתיים.  גידולים  הם 

לעומת  ועוד.  המים(  זמינות  )למשל  הפיזיים  לתנאים  בביקושים,  לשינויים  בהתאם  גבוהה  בתדירות  הגידול  סוג 
זאת, מטעים הם גידולים לטווח ארוך. בדרך כלל, המטעים מתחילים להניב כ-4-3 שנים לאחר הנטיעה, והעצים 
זו גידול מטעים גמיש פחות, ומהירות התגובה שלו לתנאים  ויותר. מבחינה  20 שנה  מסיימים את חייהם לאחר 

משתנים נמוכה יותר.

השקעות הון – בגידולי שדה וירקות שטח פתוח השקעת ההון נמוכה יחסית. לעומת זאת, במטעים השקעת ההון ב. 
גבוהה יותר, ופירותיה מתקבלים לאחר זמן רב יחסית )הזמן הנדרש לעצים להגיע לניבה(. 

תפרוסת ענפי החקלאות על-פי המחוזות השונים מוצגת בטבלה הבאה ובמפה בעמוד הבא. ניתן לראות את הדומיננטיות 
של המטעים במחוז צפון ואת הדומיננטיות של גידולי השדה והירקות במחוז דרום.

מגמות אלה תואמות תנאים פיזיים כגון:

כתוצאה מטופוגרפיה א.   – בצפון  לגידולי שדה;  יותר, המתאימות  נרחבות  מישוריות  – קרקעות  בדרום  טופוגרפיה: 
הררית, החלקות קטנות יותר ומתאימות פחות לגידולי שדה ויותר למטעים הרווחיים גם כשמדובר בהיקפי קרקע 

קטנים יחסית.

אקלים: בצפון – האקלים קריר יותר ומתאים לסוגים מסוימים של מטעים )נשירים, כרמים(.ב. 

יש לציין כי ישנם מקורות שונים לנתונים על אודות השטחים החקלאיים המעובדים בישראל – היקפם הכולל והחלוקה לענפים שונים. לאחר בחינה של מקורות מידע שונים הוחלט   18

 להשתמש בדו"ח זה בנתוני בנט"ל )בסיס נתונים טופוגרפי לאומי( משנת 2012 )אלא אם צוין אחרת( הנערך על-ידי מרכז מיפוי ישראל על בסיס פענוח תצלומי אוויר. 
ההגדרות לענפי החקלאות השונים, על-פי בנט"ל, מובאות בנספח לדו"ח זה.

 איור 11: התפלגות שטח תכסית קרקע מעובדת 
במדינת ישראל)בדונם ובאחוז(

מקור: נתוני בנט”ל 2012, בעיבוד צוות התכנון
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טבלה 7: קרקע מעובדת לפי ענף חקלאי ומחוז  )דונם(

מחוז
 שטח

  המחוז 
)דונם(

גידולי שדה 
וירקות

עצי פרי 
גפניםזיתיםבננותדקליםכללי

סה"כ שטח 
חקלאי 
מעובד

אחוז 
השטח 

החקלאי 
במחוז*

 מחוז
652,94668,78135,8310006,346110,95817.0 ירושלים

4,638,372971,363412,5305,5479,35543,35156,9351,498,28532.3מחוז צפון

1,294,400324,915163,6000031713,701502,53338.8מחוז מרכז

14,443,7711,622,554174,8967750021,2791,819,50512.6מחוז דרום

מחוז תל 
173,37816,0334,9380001620,98712.1אביב

878,237130,49587,01806,1141,23610,043234,90626.7מחוז חיפה

22,081,1053,137,984878,8126,32215,46844,904108,3214,187,175סה”כ ישראל
19.0

6100.פ0.41.1פ.1.00פ74.8סה"כ באחוזים

מקור: צוות תכנון, עיבוד נתוני בנט”ל 2012
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איור פ1: מיפוי ענפי החקלאות בישראל

מקור: נתוני בנט”ל 2012, בעיבוד צוות התכנון
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חקלאות מקורה ומבנים חקלאיים  1.3.2

החקלאות הישראלית מאופיינת ברמה טכנולוגית גבוהה ביותר. מטבע הדברים, חקלאות מסוג זה עושה שימוש במבנים 
חקלאיים לייצור חקלאי )חממות וקירוי צמחי אחר(, לעיבוד תוצרת, לאכסון בעלי חיים, לאחסון תשומות, כלים חקלאיים 
ועוד. הטבלה הבאה והמפה בעמוד הבא מציגים את אופני הייצור העיקריים בישראל – חקלאות שטח פתוח לעומת 

חממות.19 

בסך הכול תופסות החממות כ-92,882 דונם בכל רחבי הארץ, המהווים כ-2.2% מהקרקע החקלאית. ניתן לראות כי 
במחוזות מרכז, דרום וחיפה גדול שיעורם היחסי של החממות ביחס למחוזות אחרים, והיא תופסת כ-5-2% מהקרקע 

החקלאית.

טבלה 8: שטחי חקלאות, שטח פתוח וחממות )דונם(

 % החקלאות המקורה חממות סה"כ חקלאות שטח פתוח  שטח המחוז מחוז
מסה"כ שטח חקלאי

652,946110,9587220.7% מחוז ירושלים 

4,638,3721,498,28513,7360.9% מחוז צפון 

1,294,400502,53322,4784.5% מחוז מרכז 

14,443,7711,819,50547,6142.6% מחוז דרום 

173,37820,9871120.5% מחוז תל אביב 

878,237234,9068,2203.5% מחוז חיפה 

22,081,1054,187,17592,8822.2%סה"כ ארצי

מקור: צוות תכנון, עיבוד נתוני בנט”ל, 2012 לאחר תיאום עם יחידת הממ”ג של משרד החקלאות

על הרחבתם.  כלכליות-חקלאיות  מגבלות  קיימות  לצד התועלות הכלכליות של מבנים חקלאיים  לעיל,  כפי שנאמר 
של שטחי  להרחבה  להקמת משק חממות הם חסמים משמעותיים  הנדרש  הרב  והידע  הנדרשות  עלויות ההשקעה 

החקלאות המקורה. יש להניח כי גם בעתיד עיקר החקלאות בישראל תתבצע בשטחים פתוחים.

התפוקה החקלאית בישראל. 1.4

התפוקה של הסקטור החקלאי בישראל נמצאת במגמת עלייה מתמדת. זאת על אף היציבות בחלק מגורמי הייצור 
)היקף הקרקע החקלאית לא גדל מאז שנות ה-70 של המאה העשרים(. 

הכוונה לחממות כהגדרתן במסגרת הבנט"ל.  19
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איור פ1: שטח מעובד, שטחי מטעים, מבנים חקלאיים ומאגרים )דונם(

מקור: נתוני בנט”ל 2012, בעיבוד צוות התכנון
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הגרף הבא מציג את הגידול בתפוקה החקלאית בישראל בשנים 2010-1986. ניתן לראות כי ב-25 השנים הנסקרות 
גדלה התפוקה החקלאית בכ-75%, גידול של כ-3.1% בשנה. נתונים אלו מדגימים את ההתייעלות הגבוהה של הייצור 
החקלאי בישראל: מקרקע בהיקף זהה מייצרים החקלאים הישראליים כיום כמעט פי שתיים תוצרת בהשוואה למצב 

לפני כ-25 שנים. 

עם זאת, להערכת מומחי מכון וולקני, ההתייעלות בישראל קרובה לשיא, וניתן להניח כי בלתי אפשרי להביא להתייעלות 
משמעותית נוספת בייצור המזון על בסיס משאבי הקרקע הקיימים. התייעלות נוספת, אם תבוא, תתבסס על טכנולוגיות 

שיפותחו בעתיד ואף עשויה להידרש הרחבה של שטח הקרקע המעובד.

איור 14: השינוי בתפוקה החקלאית 2010-1986

מקור: למ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל 2012

האיור הבא מציג את המגמות בתפוקה החקלאית בשנים 2010-1986 בחלוקה לענפי חקלאות עיקריים. 

איור 15: השינוי בתפוקה החקלאית 1986-2010 על פי ענפי חקלאות עיקריים

מקור: למ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל 2012
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היבטים קנייניים בקרקע חקלאית. 1.5

במקרקעין  מדינה.  ומקרקעי  פרטיים  מקרקעין  מקרקעין:  של  כלליים  סוגים  בשני  מתבצע  בישראל  החקלאי  העיבוד 
לשורה של  כפוף  ישראל  במקרקעי  הפועל  זאת, משק  לעומת  שיקוליו.  על-פי  מנהל החקלאי את משקו   – הפרטיים 

מגבלות ותקנות הידועות כ”מדיניות הקרקע החקלאית” ובכלל זה “משטר הנחלות”.

נחלה חקלאית  1.5.1

נחלה היא “קרקע חקלאית שהוחכרה לחוכר לתקופה ארוכה לצורך פרנסתו ומגוריו והמהווה יחידה משקית חקלאית 
אחת” )עפ”י החלטה מס’ 9 של מועצת מקרקעי ישראל(. עוד מהתקופה שקדמה להקמת מדינת ישראל ובהמשך על-פי 
החלטות מינהל מקרקעי ישראל, הוחכרה קרקע חקלאית על-פי “עיקרון הנחלה”. גודלן של הנחלות נקבע על-פי תנאים 
כלכליים וחקלאיים של שנות החמישים ואף קודם לכן, במטרה לאפשר למשק הבית החקלאי להתפרנס מנחלתו ברמה 
הדומה לזו של משק בית עירוני ממוצע20. הנחלות שוות בגודלן בתוך היישוב ובדרך כלל גם בין יישובים סמוכים. עם 
זאת, באזורים שונים בארץ ניתן למצוא נחלות בגדלים שונים: מכ-30 דונם לנחלה )בדרך כלל במרכז הארץ( ועד 60 דונם 

ואף יותר מזה )בדרך כלל בפריפריה(.

במושבים, הנחלות מעובדות על-ידי החקלאים באופן פרטי ובחלק קטן מהמושבים על-ידי האגודה החקלאית. בקיבוצים, 
הנחלות מעובדות במשותף. 

הנחלה החקלאית מגלמת בהגדרתה קבוצה רחבה של זכויות ומחויבויות: היא כוללת זכויות בנייה למגורים, למבנים 
חקלאיים ולפעילות לא חקלאית; הקצאת מים ועוד. על הנחלה חלים כללים והגבלות כגון איסור על פיצול הנחלה 
וחובה להורשה לממשיך יחיד; איסור על איחוד נחלה והגדלתה ואיסור על החכרת משנה של קרקע בנחלה. בפועל, 
השימוש בקרקע החקלאית בישראל מלווה בחריגות מהכללים שנקבעו בדבר השכרת משנה של קרקעות חקלאיות 
בתחומי היישוב או מחוצה לו, וכן ישנם תאגידים חקלאיים המעבדים את הקרקע במרוכז עבור היישובים בדרך של 

השכרת קרקע ללא אישור ובניגוד לחובת העיבוד העצמי שבהסכמי החכירה ביישובים. 

משבצות חקלאיות  1.5.2

המשבצת החקלאית היא מושג המשמש לתיאור היקף הקרקע החקלאית העומדת לרשותו של יישוב חקלאי מתוכנן 
והמהווה  ומגוריו  פרנסתו  לצורך  ארוכה  לתקופה  לחוכר  “קרקע חקלאית שהוחכרה  היא  נחלה  ומושבים(.  )קיבוצים 
יחידה משקית חקלאית אחת” )החלטה מס’ 9 של מועצת מקרקעי ישראל(. עיקר הקרקע החקלאית מוחכרת בדרך של 
נחלות. המשבצת החקלאית היא מכפלה של מספר הנחלות החקלאיות ביישוב כפול גודל של נחלה שאושר על-ידי שר 

החקלאות ופיתוח הכפר.

נוסף על המשבצות החקלאיות, ישנם שטחים מעובדים המושכרים לתקופות קצרות )שנה עד שלוש שנים(, שטחים 
יותר שלא בדרך של נחלה וכן שטחים חקלאיים בבעלות פרטית )במושבות וביישובים  המוחכרים לתקופות ארוכות 
ערביים(. המשבצות מהוות למעשה את עיקר השטח החקלאי המוחכר למושבים ולקיבוצים לאורך זמן, ומתוקף כך, 
מהוות את עיקר השטח המעובד באופן קבוע בישראל. מתוך כ-4.3 מיליון דונם של קרקע חקלאית מעובדת בשטחי 
ישראל, כ-2.6 מיליון דונם )12% מכלל שטחה של מדינת ישראל, 60% מכלל השטח המעובד( נמצאים בתחומי משבצות 

חקלאיות של יישובים כפריים.

טבלה 9: שטחי משבצות חקלאיות ושטחים חקלאיים מעובדים

 סה"כ חקלאות שטח פתוח שטחמחוז

שטח משבצות חקלאיות )נתוני משרד החקלאות(
3,645,96917%

4,349,98420%

2,624,52812%שטח חקלאי מעובד )כולל מבנים חקלאיים, מאגרי מים ובריכות דגים(

 קרקע חקלאית מעובדת בפועל בתחום המשבצות החקלאיות
22,081,105100% )כולל מבנים חקלאיים, מאגרי מים ובריכות דגים(

173,37820,987שטח מדינת ישראל

מקור לעניין שטחי משבצות: נתוני משרד החקלאות; מקור לעניין שטח חקלאי מעובד: בנט”ל 2012

20  אמדור ל., בן שחר מ., צבן ח. ולרמן צ. )2012( "חיזוק שוק המקרקעין החקלאי בישראל, תכנון ריכוזי לעומת שוק חופשי",  מקרקעין יא/2. 
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תפרוסת המשבצות החקלאיות על רקע הקרקע החקלאית המעובדת מוצגת במפה הבאה.

איור 16: תפרוסת המשבצות החקלאיות על רקע הקרקע החקלאית המעובדת

מקור: נתוני בנט”ל 2012, בעיבוד צוות התכנון
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חקלאות ביישובים הערביים21. 1.6

הדיון בנושא החקלאות ביישובים הערביים כולל מספר מרכיבים. יש עובדים בחקלאות שענף התעסוקה הבסיסי שלהם 
הוא חקלאות, ויש עובדים שענף החקלאות מהווה עבורם תעסוקה משלימה; יש גם עובדים ערבים בענף החקלאות 
שעובדים ביישובים היהודיים. פיתוח השטחים החקלאיים ביישובים הערביים ובתחום אדמות הכפר שלהם וכן פיתוח 

ענפי החקלאות - מאפשרים ייזום פרויקטים שהצרכנים שלהם אינם רק מבין תושבי האוכלוסייה הערבית.

טבלה 10: קרקע מעובדת בפועל בתחום המוניציפלי של היישובים הערביים

מספר יישוביםגודל אוכלוסייה
קרקע מעובדת בפועל )דונם(

סה"כ באחוזיםסה"כשטחי בורמטעיםשטח מעובד

8,3193,0272,76014,10612%*49יישובים עד 2,000 תושבים

 2,000- 5,0002310,5164,8911,99617,40315%

8522,47647,57011,57381,61872%יישובים מעל 5,000 תושבים

15741,31155,48816,328113,128100%סה"כ בתחום יישובים ערביים

*כולל יישובים המוגדרים על-פי הלמ"ס כשבטים בדואים

מקור: צוות התכנון, עיבוד נתוני בנט”ל, 2012

הקרקע החקלאית מתפרסת ביישובים הערביים באשר הם ללא הבחנה בין מאפייניהם, גודלם, היקף אוכלוסייתם וכד’. 
ישנם שטחים  עירוניים(  כיישובים  )המוגדרים על-פי למ”ס  יותר מ-2,000 תושבים  ביישובים שאוכלוסייתם מונה  גם 

חקלאיים וגם מועסקים בענפי החקלאות.

אפיון החקלאות במגזר הערבי  1.6.1

2009 על כ- 700,000 דונם  ההערכה היא שהיקף שטחי החקלאות במגזר הערבי )מחוץ לערים ובתוכן( עמד בשנת 
מתוכם כ-500,000 דונם מעובדים. בטבלה מספר 11 מוצגת חלוקת שטחי החקלאות על-פי סוגי גידולים22. רוב גדול 
של השטחים המעובדים הללו משמש לחקלאות בעל, ורק 14% משמשים לחקלאות שלחין, כלומר שטחים המבוססים 
בעיקר על השקיה שאינה טבעית. לשם השוואה, שיעור שטחי חקלאות השלחין בכל מדינת ישראל באותה השנה עמד 

על 22.5% )נכון לשנת 2012 כמעט ולא חל שינוי בנתונים אלה(23.

השטחים החקלאיים ביישובים הערביים הם חלק מתחום השיפוט הנוכחי של היישובים הערביים, והם אינם כוללים 
את השטחים הנכללים באדמות הכפר על-פי הגדרה של החלוקה המנהלית מהתקופה המנדטורית. שטחים אלה אינם 
במניין השטחים  כן,  כמו  היהודיים.  ביישובים  ערבים  על-ידי  והמעובדים  המושכרים/החכורים  את השטחים  כוללים 
של  לבעלות  הנתבעות  קרקעות  ולא  לפרטיים  המדינה  בין  בסכסוך  הנמצאים  שטחים  כלולים  לא  הללו  החקלאיים 

האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב.

  טבלה 11: שטחים מעובדים במגזר הערבי על-פי סוגי גידולים )בקירוב(

סה"כגד"שמטעיםירקותסוג הגידולים

50,000190,000260,000500,000בדונם

2,624,52812%52%100%באחוזים

מקור: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 2009

פרק זה נכתב על-ידי פרופ' ראסם חמאיסי, ומבוסס על מקורות שונים, ביניהם נתוני משרד החקלאות, נתוני למ"ס נכון ל-2002 )הנתונים המעודכנים ביותר, והכוללים חלוקה   21 

בין מגזרית( ועוד.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 2009    22

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2013  23
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מידע נוסף הדרוש לשם אפיון החקלאות במגזר הערבי, כגון שימוש בחקלאות מקורה, חסר מאוד ועל מנת שניתן יהיה 
לקדם את הטיפול במגזר זה, יש לאסוף מידע רב ומדויק הרבה יותר ממה שנגיש כיום. מן הראוי לאמוד גם את השטח 

המשמש לרעייה על-ידי מגדלי בעלי חיים ערבים. 

החקלאות במגזר הערבי היא בעיקר מסורתית, ויש לכך יתרונות אקולוגיים. מגבלות וחסמים ממסדיים ומבניים תרמו 
לשימור החקלאות המסורתית, אף שקיימים חקלאים ערבים פורצי דרך החוכרים שטחים חקלאיים ביישובים היהודיים 

ומעבדים אותם בחקלאות מודרנית. כמו כן, במספר יישובים ערביים פותחה חקלאות העושה שימוש בחממות. 

פיתוח החקלאות במגזר הערבי    1.6.2

בעשור האחרון השקיע משרד החקלאות ופיתוח הכפר במספר תכניות ופרויקטים המיועדים לקדם את מצב החקלאות 
במגזר הערבי. תכניות אלה כללו את שיקום מערך הדרכים החקלאיות שבתחום השטח החקלאי בכפרים הערביים, 
הוצאת העדרים )דירים ורפתות( אל מחוץ ליישובים הערביים, שיקום בתי בד קיימים, עידוד השקיה במי קולחין, טיפול 
רפורמה  בוצעה  אלה,  על  נוסף  חקלאית.  תיירות  פיתוח  וכן  ערביים  חקלאים  על-ידי  המוגשות  להשקעות  בבקשות 
בהקצאת מי החקלאות למגזר הערבי שבמסגרתה הוחלט להסדיר את הקצאות המים במספר תחומים, כגון מים לענפי 

גידול בעלי החיים והשקיית גידולים במי קולחין.

סיכום פרק 1. 1.7

צמיחה  של  למנוע  שלה  יחסית  המצומצמים  הייצור  גורמי  את  להפוך  ישראל  השכילה  קיומה,  שנות  עשרות  במשך 
חקלאית, והפכה מובילה בעולם בידע ובטכנולוגיות חקלאיות.

האקלים הבעייתי “הותאם” לחקלאות באמצעות השקיה, התאמת זנים ופיתוח ידע חקלאי. פותחו מנגנונים להגנה על 
קרקע חקלאית מפני עיור ומפני סחף ובליה. שיטות השקיה מתוחכמות ומדויקות, ושימוש במים מושבים אפשרו פיתוח 
חקלאי על בסיס היצע מים מוגבל. שימוש בהון ובתשומות וכן בטכנולוגיה חקלאית תרמו אף הם לעלייה מתמדת בפריון 

החקלאי.

במסגרת השיפור הטכנולוגי בחקלאות, הורחב השימוש בבתי צמיחה ובמבנים חקלאיים אחרים שמסייעים להתאמת 
האקלים לגידול, תורמים לצמצום השימוש במים ובחומרי הדברה, לשיפור בתנאי גידול בעלי חיים ולטיפול בתוצרת 

לאחר הקטיף. 

גורם מגביל לפיתוחם. בסך הכול, מבנים  והידע הנדרשות להקמת מבנים חקלאיים מהוות  עם זאת, השקעות ההון 
חקלאיים תופסים פחות מ-2% מהקרקע החקלאית בארץ, ויש להניח כי גם בעתיד עיקר החקלאות בישראל תתבצע 

בשטחים פתוחים.

המשקים  מספר  גם  וכך  השנים,  עם  הצטמצם  בישראל  בחקלאות  המועסקים  היקף  המפותחות,  במדינות  כמקובל 
הפעילים, ואילו חלה עלייה בגודלו של המשק הממוצע, כך שלא חל שינוי של ממש בהיקף הכולל של הקרקע המעובדת.

מצאי הגידולים החקלאיים בישראל מגוון. ביחס לעולם, מוצאים בישראל פחות שטחי מרעה וריבוי יחסי של גידולים 
אינטנסיביים כגון מטעים וירקות. גידולים אלו מאופיינים ביעילות השימוש במשאבי טבע )קרקע ומים( וכן ברווחיות 

גבוהה יותר לחקלאי.

התפוקה החקלאית בישראל נמצאת מזה עשורים בעלייה מתמדת. נשאלת השאלה: עד מתי תמשיך צמיחה זו, ומה 
הם התנאים הנדרשים להמשך המגמה. יצירתם של התנאים הללו היא אחת המטרות של התכנית הלאומית לחקלאות 

ולכפר.

במגזר הערבי נמצאים שטחים חקלאיים בהיקף משמעותי, והם מאופיינים בחקלאות אקסטנסיבית יחסית – חקלאות 
בעל המעובדת בשיטות מסורתיות ביחס לחקלאות במגזר היהודי. לחקלאות מסוג זה ערכים נופיים, אקולוגיים וערכי 

תרבות ומורשת. יש לה פוטנציאל לאינטנסיפיקציה ולשדרוג שיתרמו לכלכלה המקומית.
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 צריכה מקומית של תוצרת חקלאיתפפרק 

צריכת המזון בישראל. 2.1

צריכת המזון בישראל גבוהה יחסית למקובל בעולם, ומתאימה למיצובה של ישראל כמדינה מפותחת. בממוצע, צורך 
אדם בישראל כ-3,569 קלוריות לנפש ביום, לעומת ממוצע עולמי של כ-2,821 קלוריות לנפש ביום )נתוני FAO לשנת 

2009(. כלומר הישראלי צורך כ-27% יותר קלוריות מהממוצע העולמי.

התרשים הבא מציג את צריכת הקלוריות בישראל בהשוואה למדינות נבחרות. ניתן לראות כי גם בהשוואה למדינות 
מפותחות צריכת המזון בישראל גבוהה יחסית.

איור 17: אספקת אנרגיה לתזונה בעולם )קלוריות ליום(

 מקור: הלמ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל 2012

היום  ועד  ה-20  המאה  של  ה-50  משנות 
בעלייה  בישראל  המזון  צריכת  נמצאת 
עמדה  המדינה,  הקמת  לאחר  מיד  מתמדת. 
על  הישראלי  של  היומית  הקלוריות  צריכת 
על  מדובר  כיום  ואילו  קלוריות,  כ-2,600 
הרכב  גם  ליום.  קלוריות  מ-3,500  למעלה 
החלבון  צריכת  כיום  כאשר  השתנה,  המזון 
מקובל  שהיה  למה  ביחס  בכ-30%  עלתה 
בשנות ה-50. בפרט חלה עלייה בצריכת בשר, 
ירידה  חלה  במקביל,  ומוצריו.  וחלב  קטניות 

באספקת הקלוריות מדגנים.

סוג המזון העיקרי הנצרך בישראל הוא דגנים 
הקלוריות  מסך  כ-34%  המהווים  ומוצריהם, 
להלן(.  איור  )ראו  בישראל  אדם  של  היומי 
עיקרי,  מזון  מוצר  הם  גם  ושומנים  שמנים 

ואחראים לכ-19% מסך הקלוריות היומי. 

 8%( ומוצריו  וחלב  היומית(  הקלוריות  מצריכת   11%( בשר  הם  הישראלי  של  בתפריטו  נוספים  עיקריים  מזון  מוצרי 
מצריכת הקלוריות היומית(. 

איור 18: צריכת קלוריות לנפש / יום בישראל - מוצרי מזון עיקריים

מקור: הלמ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 2012
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חשיבותם של המוצרים מהחי בצריכת המזון משקפת את מיצובה של ישראל כמדינה מפותחת. במדינות מתפתחות 
מבוססת התזונה על מוצרים מהצומח, עם מיעוט יחסי של צריכת מוצרים מהחי, הדורשים השקעת משאבים רבים יותר 
בתהליך הייצור, בפרט להזנת בעלי החיים. לעומת זאת, במדינות מפותחות, חלקם היחסי של המוצרים מהחי בתצרוכת 

המזון גבוה יותר. 

הצריכה המקומית ביחס ליבוא וליצוא תוצרת חקלאית. 2.2

הצריכה המקומית של מוצרי מזון מתבססת על שני מקורות: ייצור מקומי של תוצרת חקלאית; ויבוא מוצרים חקלאיים. 

ישראל, כמו מרבית המדינות המפותחות בעולם, אינה נהנית מעצמאות תזונתית. מגבלות השטח של ישראל מונעות 
ממנה לספק לעצמה את כל התצרוכת החקלאית הנדרשת לה. ישראל מייבאת מזון בהיקפים גדולים ומייצרת עבור 
עצמה את התצרוכת הטרייה בלבד. נוסף על כך, ישראל מייצאת כ– 25% מתפוקת החקלאות המקומית הכוללת בעיקר 

ירקות, פירות ותפוחי אדמה.

האיור הבא מציג את התפלגות השימושים של הייצור המקומי של מוצרי מזון נבחרים: לצריכה מקומית וליצוא, וכן את 
היקפי היבוא של מוצרי מזון.

איור 19: ייצור מקומי, צריכה מקומית, יצוא ויבוא של מוצרי מזון עיקריים, 010פ

מקור: הלמ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 2012

יצוא חקלאי  2.2.1

היצוא החקלאי מהווה גורם להתייעלות ולשיפור איכות המוצרים החקלאיים בישראל. כאשר החקלאים הישראלים 
נדרשים לעמוד בתקנים המקובלים במדינות היעד )למשל האיחוד האירופי(, כלל התוצרת החקלאית משתפר, לרבות 

התוצרת המגיעה לשווקים המקומיים. 

ליצוא  הייצור  בערבה(. תשתית  )למשל  פריפריה  באזורי  בעיקר  לחקלאים,  פרנסה חשוב  מקור  מהווים  היצוא  גידולי 
מתווספת לפוטנציאל הייצור המקומי, תורמת לקיומו ויכולה לשמש גיבוי בעת משבר.

נושא היצוא החקלאי הוא סוגיה חשובה שיש לשקול את כל היבטיה במסגרת תהליך התכנון ארוך הטווח של החקלאות 
משאבים  על  ולא  “בעודף”  משאבים  על  המתבססים  מוצרים  לייצא  היה  מוטב  כי  הטענה  אף  על  זאת  הישראלית. 

במחסור )קרקע, מים(.
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יבוא מוצרים חקלאיים  2.2.2

האיור הבא מציג את התפלגות המזונות בישראל על-פי שיעור היבוא מתוך סך הצריכה. ניתן לראות כי בכל הנוגע 
לדגנים ומוצריהם, קטניות ודגים – למעלה מ-50% מהתצרוכת המקומית מסופקת מיבוא. בכל הנוגע לדגניים ומוצריהם, 
כ-98% מהתצרוכת המקומית מיובאת ממדינות אחרות. במוצרי קפה, סוכר וממתקים, התצרוכת הכוללת אף עולה על 

זו המיובאת )מוצרי גלם מיובאים, עוברים תהליך עיבוד ומיוצאים בערך גבוה יותר(.

המוצרים החקלאיים שבהם היבוא משמעותי אחראים לכ-47% מסך צריכת הקלוריות המקומית. כלומר, שיעור מהותי 
מצריכת המזון של תושבי ישראל מבוסס על יבוא.

המוצרים שבהם ישנה עצמאות תזונתית יחסית הם שמנים ושומנים, פירות, ירקות ומקשה ותפוחי אדמה. בכל המוצרים 
הללו, למעלה משני שליש מהתצרוכת המקומית מיוצרים בישראל. לגבי המוצרים מהחי – בשר, חלב ומוצריו וביצים – 
עיקר התצרוכת המקומית מיוצרת בארץ, אך יש לזכור כי מזונותיהם של בעלי החיים מבוססים בעיקר על דגניים, שרובם 

מיובאים.

 1999 )בין שנת  נבחרים לאורך העשור האחרון  הטבלה הבאה מציגה השוואה בממדי היבוא של מוצרים חקלאיים 
לשנת 2010(. ניתן לראות כי בנוגע לתפוחי אדמה ועמילנים וכן לקטניות, גרעיני שמן ואגוזים - חל קיטון ביבוא החקלאי 

בתקופה זו. לעומת זאת, במוצרים אחרים ישנו גידול.24

טבלה פ1: השינוי בכמות היבוא – מוצרים חקלאיים נבחרים 1999, 010פ

סה"כ% השינויכמות יבוא 010פ )טון(כמות יבוא 1999 )טון(מוצר

1,718,8001,892,76610%500,000דגנים ומוצריהם

100%)-48%(21,60011,322תפוחי אדמה ועמילנים

)-6%(92,30086,496קטניות, גרעיני שמן ואגוזים

53,00065,21323%שמנים ושומנים

60,30069,21815%בשר

35,40044,86827%דגים

מקור: הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 2000, 2012

24  מקור: דו”ח כלכלי על החקלאות והכפר 2008, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
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איור מס’ 19ב’: יבוא מוצרי מזון עיקריים בישראל וחשיבותם כחלק מתצרוכת המזון המקומית

 מקור: צוות תכנון, על בסיס למ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל 2011

הערה: המספרים מעל העמודות מייצגים את שיעור היבוא מכלל התצרוכת של המוצר. 

הביקוש החזוי לתוצרת חקלאית. 2.3

בשני העשורים האחרונים, גדלה האוכלוסייה בישראל בשיעור של כ-1.9% בשנה )נתוני הלמ”ס, 2012(. קצב גידול זה 
נחשב גבוה יחסית בהשוואה בינלאומית. בהנחה כי יימשך קצב הגידול הנוכחי, יהיו בישראל כ-9.3 מיליון איש בשנת 

2020 וכ-11.2 מיליון איש בשנת 2030. 

איור מס’ 20 מציג את הגידול הצפוי באוכלוסייה בישראל בשנים 2049-2009 )תחזיות הלמ”ס(. התחזיות נעות בין גידול 
של 0.8% בשנה לגידול של 2.5% בשנה )ראוי לציין כי בשנים האחרונות גידול האוכלוסיה השנתי בישראל עומד על 

כ-1.9%, ותואם את התחזית הבינונית המופיעה באיור(. 
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איור 0פ: תחזית גידול האוכלוסייה בישראל

מקור: למ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל 2012.

איור מס’ 21 מציג את הגידול באוכלוסיית ישראל בשנים 2010-1986 לעומת הגידול בתפוקה החקלאית. ניתן לראות כי 
בעשורים הללו יש התאמה בין השניים, כלומר לעת עתה ההתייעלות בחקלאות ישראל מספיקה כדי לאפשר ייצור מזון 
עבור האוכלוסייה הגדלה במדינה. עם זאת, כאמור, להערכת מומחי מכון וולקני, ההתייעלות בחקלאות ישראל קרובה 

למיצוי בהינתן המשאבים הקיימים.

איור 1פ: השינוי בתפוקה החקלאית והשינוי באוכלוסיית ישראל 2010-1986

מקור: למ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל 2012

על רקע הגידול באוכלוסייה הצפוי בישראל יהיה צורך בכמות מזון גדלה והולכת. לאור המגמות הנוכחיות, ניתן להניח 
כי חלק חשוב מהמזון הנדרש יגיע מיבוא. עם זאת, יהיה צורך להגדיל גם את התפוקה החקלאית המקומית, אם על-ידי 

המשך ההתייעלות בייצור החקלאי במשאבים הקיימים, ואם גם על-ידי הגדלת שטח העיבודים החקלאיים.

ייצור מתקדמות. נדרשת  שמירה ופיתוח של יכולת הייצור החקלאי מחייבים משאבי קרקע משאבי מים וטכנולוגיות 
מדיניות לאומית לשמירה על פוטנציאל הייצור החקלאי לצורך אספקת תצרוכת המזון של אוכלוסיית ישראל.
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סיכום פרק 2. 2.4

ישראל, כמו מרבית המדינות המפותחות בעולם, אינה נהנית מעצמאות תזונתית, והיא מייבאת מזון בהיקפים גדולים. 
כ-98% מתצרוכת הדגנים מיובאים ממדינות אחרות, והמוצרים החקלאיים שבהם היבוא הוא משמעותי ) כגון קטניות, 
תזונתית  עצמאות  לגביהם  שקיימת  המוצרים  היומית.  הקלוריות  צריכת  מסך  למחצית  לקרוב  אחראים  וקפה(  דגים 

יחסית הם שמנים ושומנים, פירות, ירקות ומקשה ותפוחי אדמה.

ישראל  בחקלאות  ההתייעלות  עתה  לעת  בשנה(.  )כ-1.9%  יחסית  גדול  בקצב  גדלה  ישראל  אוכלוסיית  כי  לזכור  יש 
מספיקה כדי לאפשר ייצור מזון עבור האוכלוסייה הגדלה במדינה. עם זאת, להערכת מומחי מכון וולקני, ההתייעלות 
בחקלאות ישראל קרובה למיצוי בהינתן המשאבים הקיימים. לכן, נדרשת מדיניות מושכלת להכוונת הייצור החקלאי, 

כולל היבוא והיצוא שלו, לצורך אבטחת המשך אספקת המזון לאוכלוסייה הגדלה בעקביות.
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  ההשפעות והתועלות הציבוריות של החקלאותפפרק 

כלכליות,  כוללות השפעות  מזון. ההשפעות הציבוריות הללו  בייצור  ערכה  ציבוריות מלבד  מגוון השפעות  לחקלאות 
ומספקת  מייצרת  החקלאות  ורב-תפקודית.  רב-משימתית  החקלאות  של  מהיותה  נובעות  והן  וסביבתיות,  חברתיות 
מזון טרי, איכותי ומגוון ובעלות סבירה בכל ימות השנה; תורמת לפיתוח מעגלים כלכליים נוספים של תשומות ועיבוד 

תוצרת; מייצרת ערכי נוף וסביבה, התיישבות ופיתוח הכפר וערכים שבין אדם לסביבתו.

בהתאמה ליעדי המשרד, הפרק יסקור תחילה את תרומת החקלאות ליישובה של הארץ.

בנויים,  שטחים  על:  בתוכם  שונים,  גורמים  על  סביבתית  השפעה  גם  יש  לחקלאות  שלה,  הציבוריות  התועלות  לצד 
שטחים פתוחים, משאבי מים, המגוון הביולוגי ומשאבים אחרים.

פורסם  האסטרטגיה  )מסמך  בר-קיימא  לפיתוח  אסטרטגיה  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד  ערך  האחרונות  בשנים 
במאי 2010( המקיפה את כל אגפי המשרד ואת כל מערך פעילויותיו וקובעת מטרות, יעדים ודרכי פעולה להטמעת 
ערכי הקיימות בפעילות המשרד. אסטרטגיה זו מקיפה יעדים סביבתיים וחברתיים ובד בבד שומרת על הכלכליות של 

הפעילות החקלאית בארץ.

פרק זה יסקור את ההשפעות של החקלאות על משאבי סביבה, ולאחר מכן את התועלות הציבוריות של החקלאות, 
בין היתר לאור הערכים שנקבעו בתכנית האסטרטגית לפיתוח בר-קיימא של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. עבור כל 

נושא יוזכרו האמצעים הנוכחיים שמאמץ משרד החקלאות כחלק מהאסטרטגיה.

החקלאות כמכשיר ליישוב ולפיתוח הארץ. 3.1

טרם הקמת המדינה, שימשה ההתיישבות החקלאית מכשיר להגשמת יעדים לאומיים: קליטת גלי עלייה, פתרונות דיור, 
ייצור מזון, פריסה מרחבית בשטחי ארץ ישראל, הגשמת אידיאות וערכים שיתופיים ומהפך בתדמית היהודי הגלותי 

הנודד. יעדים אלו הוגדרו עוד בראשית פעולתה של התנועה הציונית, לפני למעלה ממאה שנים.

היישובים הכפריים והחקלאות שולבו זו בזו באופן מלא בכל היבט אפשרי - ערכי, כלכלי, חברתי, תרבותי, קנייני ועוד. 
נוצרו אגודות שיתופיות שלהן שויכה קרקע לעיבוד חקלאי כתשתית למאות ישובים כפריים ברחבי הארץ שתרמו תרומה 

ניכרת לביסוס גבולות המדינה ולצמיחתה.

חיזוק ההתיישבות באזורים מועדפים. אחת התועלות המושגות  יעדים של  לקידום  כיום, החקלאות מהווה מנוף  גם 
באמצעות קיומם של ענפי החקלאות היא פיזור אוכלוסייה וקידום כלכלי של הפריפריה, בעיקר מההיבט התעסוקתי. 

באזורי פריפריה החקלאות היא מקור תעסוקה ופרנסה מרכזי, המסייע גם לגיוון ההיצע התעסוקתי עבור התושבים. 

יתר על כן, השטחים החקלאיים הם תשתית לפעילויות נופש ותיירות, שגם לה תרומה לגיוון מקורות התעסוקה בכפר, 
ובפרט בפריפריה. התרומה של השטחים החקלאיים לפעילויות נופש ופנאי היא בצורה ישירה, על-ידי שהייה בפועל 
בשטח הפתוח או על-ידי ההנאה הבאה מהסתכלות בנוף. במקרים רבים, התיירות כלכלית יותר מהחקלאות שמתקיימת 

באותו שטח, אולם אין ספק כי התיירות לא תתקיים ללא החקלאות התומכת בה.

גלם,  חומרי  אספקת  כגון:  בענפים  במשק,  נלווית  כלכלית  פעילות  יוצרת  החקלאות  התיירותית,  הפעילות  על  נוסף 
טכנולוגיות, מכשור מתאים וכו’. פעילות כלכלית זו תלויה במידה רבה בהמשך הקיום של פעילות חקלאית יציבה. 

ברמה  וגם  מקומית  ברמה  ופיתוח  של מחקר  קיומם  מחייבת  בישראל,  הנפוצה  זו  כמו  מתוחכמת,  פעילות חקלאית 
גלובאלית. מאידך, פעילות של מחקר ופיתוח חקלאיים מייצרת עבור המשק הישראלי, כיום ובעתיד, הזדמנויות עסקיות 
ליצוא טכנולוגי בתחום החקלאות ובתחומים משיקים. החקלאות הישראלית משמשת בהקשר זה כר ניסיונות ומקום 

הדגמה לחידושים שפותחו במסגרת המחקר החקלאי הישראלי.
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השיתופיות במגזר הכפרי והחקלאי  3.1.1

היישובים הכפריים שהוקמו על-ידי התנועה הציונית בארץ ישראל התאפיינו בשיתופיות בין החקלאים ברמות שונות. 
כבר במושבות שהוקמו על-ידי אנשי העלייה הראשונה, התקיימה מידה מסוימת של שיתופיות בין החקלאים, שהקימו 
אגודות התיישבות, ניסחו תקנונים לחיים משותפים, ותכננו את היישובים בדגם מתכנס ותוך שמירה על שוויון בגודלי 
המשקים. במושבות העלייה הראשונה היו הקואופרטיבים בתחום היצרני )קואופרטיב “פרדס”, אגודת הכורמים של 
נוסף על אלו, היו במושבות קואופרטיבים  יק”א(.  וחווה שיתופית בעתלית שהוקמה על-ידי  יעקב  וזכרון  ראשון לציון 

לשיווק משותף של התוצרת החקלאית.

בתקופות העלייה השנייה והשלישית שוכללו והועמקו עקרונות השיתופיות והשוויון במגזר הכפרי בישראל בצורת דגמי 
היישוב הייחודיים: מושב העובדים, המושב השיתופי והקיבוץ.

גם בצפון אמריקה.  ואחר כך  קואופרטיבים חקלאיים התפתחו בעולם במחצית השנייה של המאה ה-19, באירופה 
זילנד(  ניו  הולנד,  קנדה,  )ארה”ב,  במדינות מפותחות   – בעולם  רבים  במקומות  קואופרטיבים חקלאיים  קיימים  כיום 
ומתפתחות )הודו, מלזיה, מקסיקו, אוקראינה( כאחד. בעולם מקובלת בדרך כלל שיתופיות בקניית תשומות, בשימוש 
בכלים חקלאיים, בשיווק התוצרת החקלאית ובגיוס אשראי. לעומת זאת, שיתופיות בייצור ובעלות משותפת על הקרקע 

מתקיימות, ככל הנראה, רק בקיבוצים בישראל, ומכאן הערך המורשתי שלהן.

קואופרטיבים הם אחד הכלים החשובים לפיתוח כלכלי במדינות מתפתחות, בזמני מחסור ובאזורים פריפריאליים. זהו 
מכשיר יעיל להישרדות כלכלית ולפיתוח מכיוון שהחקלאים מאגדים יחד את כל המשאבים העומדים לרשותם, וכך 
מייצרים יתרונות לגודל ואפשרות ממשית להשפעה על השוק. לצד היתרונות הכלכליים, לשיתופיות יש גם יתרונות 

חברתיים – מכיוון שהיא דואגת לא רק לתועלות העסק ובעליו, אלא גם לעובד.

המשבר בעיקרון השיתופיות במגזר החקלאי שחל בישראל כהמשך למשבר הכלכלי של שנות ה-80, הביא בין היתר 
להיחלשות האגודות החקלאיות ולרצון להפרטה ואף לשינוי סיווג בחלק מהקיבוצים. עם זאת, יש לזכור כי הקואופרציה 
כ”שנת   2012 שנת  על  האו”ם  הכריז  ולראיה  בעולם,  רבות  במדינות  ורלוונטי  אפקטיבי  כלי  היא  החקלאי  במגזר 

הקואופרטיבים הבינלאומית”. ניתן להניח כי קרנה של השיתופיות תחזור ותעלה גם במגזר הכפרי הישראלי.

תיירות כפרית וחקלאית  3.1.2

השטחים החקלאיים הם תשתית לפעילות תיירותית, לנופש ולפנאי ומקום מפלט מהצפיפות העירונית. ביטוי לכך ניתן 
לראות בהתפתחות של תיירות כפרית וחקלאית בארץ ובעולם. התרומה של השטחים החקלאיים לפעילויות נופש ופנאי 
היא ישירה - על-ידי שהיית נופשים ומבקרים בשטחים החקלאיים או בצורה עקיפה – ההנאה שבהתבוננות בנוף כרקע 

וכמסגרת לפעילות פנאי ונופש באתר מסוים. ניתנה הרחבה לנושא זה בפרק נפרד.

תרומה לאזורי פריפריה  3.1.3

חלק ניכר מהמרחב הכפרי בישראל נמצא באזורי פריפריה, בסמיכות לגבולות או באזורים המיושבים בדלילות. העיבוד 
החקלאי והנוכחות של התושבים בשטח מונעים תפיסת קרקעות והשתלטות גורמים בלתי רצויים על השטח. כמו כן, 
ופעילויות אחרות  הנוכחות בשטח מצמצמת תופעות כמו: שפיכת אשפה במקומות לא מורשים, בנייה בלתי חוקית 

שנוכחות החקלאים בשטח הפתוח מונעת אותן.

לעתים  מרוחקים,  ביישובים  כלכלית.  ורווחה  תעסוקה  ביצירת  היא  פריפריה  באזורי  החקלאות  של  חשובה  תרומה 
קרובות החקלאות היא מקור הפרנסה העיקרי האפשרי בשל הריחוק ממרכז הפעילות העסקית של המדינה. החיבור בין 
תרומת החקלאות לעיצוב גבולות המדינה ולפריסה המרחבית לבין התועלת הכלכלית - יוצר תועלת לאומית לקיומה 

של המדינה בכלל ולקיומם של יישובי הפריפריה בפרט.

השפעת החקלאות על משאבי סביבה. 3.2

לצד תועלותיה, לחקלאות עלולות להיות השפעות שליליות על מגוון שימושי קרקע סמוכים: בנויים, פתוחים, על משאבי 
מים ועל משאבים אחרים כגון המגוון הביולוגי. יש לומר כי חלק מההשפעות השליליות של החקלאות הן תוצאה של 
משטר עיבודים לקוי, וניתן להתמודד איתן על-ידי עיבוד נכון יותר. לדוגמה: עיבוד משמר, מקטין את כמויות הנגר והסחף 

ובכך מצמצם זיהומים סביבתיים, בפרט של נחלים ושל מערכות ניקוז. 
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חקלאות ומגורים  3.2.1

החקלאות עשויה ליצור מטרדים בסביבת אזורי מגורים: מטרדי ריח )בעיקר ממשקי בעלי חיים(; זיהום אוויר כתוצאה 
מריסוס בחומרי הדברה; רעש – כתוצאה מעבודה בכלי עיבוד כבדים בשעות שונות של היום; פוטנציאל סיכון לזיהום או 
להרעלה כתוצאה מהשימוש במי קולחין להשקיה ומטרדים וסיכונים נוספים. לשם צמצום ההשפעות של החקלאות על 
שימושי קרקע בנוייה, נקבעו חוקים ותקנות שונים, כגון מרחקי מינימום לריסוס שדות חקלאיים בקרבה לאזורי מגורים. 
במסגרת תכניות מתאר נקבעות לעתים הוראות בנוגע למרחקי מינימום בין אזורי מגורים ומשקי בעלי חיים, וכן נדרשים 

תסקירים סביבתיים ונופיים לליווי תכניות למבנים חקלאיים בסמוך לשכונות מגורים וכיו”ב.

מבנים חקלאיים  3.2.2

צמיחה  בתי  נפח השטח, הם  מבחינת  בהם,  העיקריים  שונים.  מסוגים  למבנים  נדרש  ויעיל  אינטנסיבי  ייצור חקלאי 
למיניהם – חממות, בתי רשת וכו’. נוסף על אלה, ישנם מבנים חקלאיים שנועדו לסייע לייצור החקלאי ולעיבוד התוצרת, 

והם בולטים יותר מבחינה נופית – בתי אריזה, מבני משק בעלי חיים, אחסנת תשומות וכלים חקלאיים וכיו”ב.

המבנים החקלאיים מאפשרים לייצר תוצרת חקלאית בצורה יעילה ולחסוך במשאבי קרקע, מים, חומרי הדברה וכדומה. 
עם זאת, הם עלולים לפגוע בנוף הירוק, בבתי גידול ובשטחים פתוחים וכפועל יוצא גם לפגוע במגוון הביולוגי ובמשיכת 

תעסוקה ותחבורה לשטחים פתוחים ולאזורים כפריים.

נקבעו  שבו   )2013 במאי  )פורסם  החקלאיים  המבנים  לנושא  מדיניות  מסמך  ערך  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד 
קריטריונים לתכנון ולמיקום מבנים חקלאיים מסוגים שונים בהתאם להיבטים תפקודיים חקלאיים ולהיבטים סביבתיים, 

נופיים וכלכליים.  

השפעת החקלאות על מערכות אקולוגיות ועל מגוון ביולוגי  3.2.3

 מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי הם ערך בפני עצמו. הם תורמים לרווחת האדם והם משאב בסיסי לחקלאות.

ניתן  לעיל.   2.1 בפרק  הוצגה  ביולוגי  ולמגוון  אקולוגיות  למערכות  החקלאות  שבין  ההשפעות  מארג  של  המורכבות 
ועל המגוון הביולוגי מותנית באופיה של החקלאות  כי השפעת החקלאות על המערכות האקולוגיות  ולומר  לסכמה 
יכולות לחיות בשווי משקל עם המערכת  וכן חקלאות מודרנית-מדייקת  המדוברת. חקלאות מסורתית-אקסטנסיבית 
האקולוגית והמגוון הביולוגי. לחקלאות מודרנית-אינטנסיבית עלולה להיות השפעה שלילית בהיבט זה. במקומות שונים 
בעולם עוצבו פתרונות לחיזוק הממשק האקולוגי של החקלאות, חלקם מיושמים בהצלחה בישראל )הדברה ביולוגית / 

משולבת, שימור קרקע, אי פליחה וכיו”ב(.

זיהום קרקע ומים  3.2.4

ריסוס בחומרי הדברה אסורים, דישון עודף, היסחפות דשן וחומרי הדברה עקב גשמים, שטיפת מתקני ריסוס, השקיה 
במים המכילים מזהמים, משטר עיבודים לקוי ואי-טיפול במוצאי שפכים של משקי בעלי חיים - עשויים לזהם קרקעות 

חקלאיות וקרקעות פתוחות סמוכות וכן לפגוע במי תהום. 

נציג ביתר פירוט מקצת מהגורמים לזיהום קרקע הקשורים לחקלאות:

דישון עודף

הדשנים נועדו להגדיל את הפוריות ולשפר איכות התוצרת על-ידי אספקת יסודות מזינים לגידולים. דישון יתר עלול 
לגרום לזיהום מי התהום, להעלאת רמת המליחות של הקרקע, לזיהום האוויר כתוצאה מהתנדפות חומרי דשן ולזיהום 
התוצרת החקלאית המגיעה למזון. כ-50% מבארות המים במדינה מזוהמות בכמות עודפת של חנקות, שמקורן העיקרי 
דישון מגיע למאגרי מים, קיימת סכנה  עילי הנושא חומרי  נגר  וחוב’, 2004(. כאשר  )צבן  והשקיה לקויים  דישון  הוא 

להתפתחות אצות הפוגעות באיכות המים לשתייה.

ניתן לצמצם את הדישון העודף בחקלאות באמצעות מדיניות נכונה של דישון התואמת את צורכי הגידולים, את זמינות 
היסודות המזינים ואת יכולת הנשיאה של הקרקע.
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השקיה בקולחין באיכות נמוכה

)מי  מייצר  לגורם  )מי שפכים(  מזהם  גורם  הופך  בקולחין  סביבתי, שכן באמצעות השקיה  יעד  היא  בקולחין  השקיה 
השקיה(. השקיה בקולחין גם מאפשרת חיסכון בשימוש במים שפירים בחקלאות, כך שניתן להפנות יותר מים שפירים 
לצרכנים אחרים, כולל למשאבי טבע. עם זאת, השקיה בקולחין באיכות נמוכה, או עם תכולת מלחים גבוהה עלולה 

לפגוע בקרקע פגיעה ארוכת טווח. כמו כן, היא עלולה לגרום לזיהום מי תהום ומים עיליים.

ריסוס עודף

ריסוס שונים.  כלי  אזורים חקלאיים באמצעות  טונות של חומרי הדברה מפוזרים בארץ מדי שנה מעל  עשרות אלפי 
לחומרים הללו רמת רעילות שונה, וחלקם עלולים להזיק לאוכלוסייה, לבעלי החיים, לצמחים, למקורות המים, לקרקע 
ולאוויר. תשטיפים משטיפת מתקני ריסוס מכילים שאריות של תכשירים שיכולים לזהם את הקרקע ואת מי התהום 

באופן מצטבר ולעתים במקומות קבועים ההופכים למוקדי זיהום. 

במסגרת האסטרטגיה לפיתוח בר-קיימא, נקבעה שורה של יעדים סביבתיים לטיפול בטווח הקצר, בין היתר: “קביעת 
“לבצע  והדברה משולבת”;  קרקע  עיבודים משמרי  כגון  סביבתיים אצל החקלאים,  היבטים  להטמעת  מדידים  יעדים 
מעקב אחרי היישום”; ו-”לפעול לשיפור איכות המים המושבים בחקלאות, ולהגדלת היקפי השימוש בהם”. יעדים אלו, 
הנמצאים בתהליך יישום, מאפשרים טיפול בבעיות הסביבתיות וצמצום ההשפעה של החקלאות על הקרקע, המים 

ומשאבי טבע אחרים.

הידוק קרקע ויצירת סחף  3.2.5

משטר עיבודים לקוי עלול להביא להידוק יתר של הקרקע, לבליה ולסחף רב. הידוק הקרקע יכול לגרום לירידה בנפח 
תכולת המים בקרקע ולהורדת רמת החדירות של הקרקע, כך שבזמן שירד גשם פחות מים יוכלו לחדור לקרקע והנגר 
העילי יגדל. קרקע מהודקת יתר על המידה מונעת חדירת שורשי הצמחים לעומק הקרקע ובכך מקטינה את היבולים. 
יצירת סחף מקטינה את פוריות הקרקע באזורים גבוהים באגן ההיקוות, ומגדילה את הצטברות הסחף בסביבות נחלים, 

העשויה להביא לחסימת האפיק והמאגרים הסמוכים לו.

ולהידלדלות הקרקע, הגורמות לירידה בפוריות הקרקע.  גורמים להאצת תהליכי סחיפה  ממשקי עיבוד אינטנסיביים 
הגורם הדומיננטי לסחף קרקע באזורים צחיחים וצחיחים למחצה הוא איטום פיזיקאלי של פני הקרקע שגורם לירידה 
בקצב החידור של המים לקרקע ולהגדלת כמויות הנגר העל קרקעי. פוטנציאל סחיפה מגביר את סכנת השיטפונות 

וההצפות ומוביל לבעיות סביבתיות: אבדן שטחים חקלאיים, הרס מערכות הניקוז, הרס בתי גידול.

והטיפולים השונים שלאחריו  גידול שבהם החריש  יוצרת מצעי  שיטת העיבוד החקלאי הנהוגה ברוב שטחי הפלחה 
יוצרים גרגרי קרקע קטנים מאוד. עצם התהליך גורם להפחתת החידור ולנגר עילי מוגבר. מלבד הפגיעה בשטח החקלאי, 
עצם הגברת הנגר גורמת להסעה מוגברת של חומרי דישון, ריסוס, פולימרים ולייצוב ועיקור של שטחים טבעיים סמוכים.

סחיפת הקרקע בשטחים החקלאיים עלולה לגרום לתופעות של עירוץ מוגבר בשטחים החקלאיים, ועקב הגדלת הנגר 
לכסות  עלולה  מוגברת  קרקע  סחיפת  לחלופין,  הטבעי.  בשטח  מוגברת  לפגיעה  כך  ועל-ידי  הטבעיים  בשטחים  גם 
שטחים טבעיים, לקבור צומח ולחסום מחילות של מכרסמים זוחלים וחרקים שונים. שינוי טופוגרפי שעובר שטח המוסב 
לחקלאות עלול לגרום לשינוי קיצוני במשטר הנגר והזרימה בשטחים טבעיים סמוכים. עודף נגר עלול לכסות צומח או 
לחשוף את שורשיו. העדר נגר עלול להביא לשינוי בזמינות המים ולהתייבשות צומח.25 פגיעה בקרקע ובפוריותה מפחיתה 
את יכולת הגידולים לנצל מערכות ומשאבים טבעיים קיימים, ומצריכה תמיכה חיצונית של משאבים מלאכותיים כגון: 

השקיה, דישון, הדברה ותוספת עיבודים. 

הגשמים  מי  מעודף  הנזקים  את  למנוע  מיועדות  אלה  שיטות  הנדסיות.  בעיקר  הן  המקובלות  הקרקע  שימור  שיטות 
וההשקיה ולאפשר קיום חקלאות בשטחים אלה. בין השיטות המקובלות: שיחים, תעלות ניקוז, ניקוז תת-קרקעי, הטיות 

נחלים, סכרים ומפתנים. אין בכוחן של שיטות אלה לפתור את הבעיות בכל מרחב השטח, ועלותן גבוהה מאוד. 

ברחבי העולם, חדרו בשנים האחרונות גישות חדשות לעיבוד קרקע ולתרבות חקלאית הנשענות על עיבודים משמרי 
קרקע ועל משאבי טבע כמו מי גשם ואנרגיה, ובכך תורמות לשימור איכות הסביבה של כלל השטחים הפתוחים. לגישות 
חדשות אלו חשיבות מיוחדת בשל שטחי הקרקע המצומצמים בישראל. השיטות הללו כוללות: אי-פליחה, גימום, סיכור, 

עיבוד בפסים, חיפוי בשאריות הגידול, יישום צמחי כיסוי ועוד. שיטות אלו הוכחו כיעילות לשימור הקרקע והסביבה.
התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר )אתר האינטרנט(  25
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הניקוז  פעילות מערכתית מקיפה, הכוללת התארגנות של חקלאים באגני  נרחב של חקלאות משמרת מחייב  יישום 
השונים ובתמיכה מקצועית-ארגונית-כלכלית של המדינה. 

האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר החל ליישם תכנית רב-שנתית לפיתוח חקלאות משמרת 
משאבי קרקע וסביבה חקלאית בשנת 2007. ברקע להכנת התכנית עמד מיפוי לפי מפת הקרקעות המעובדות שבסיכון 
לסחיפה, שהראה כי כ-40% משטח גידולי השדה והקרקעות החקלאיות הן בסיכון וכ-10% משטח המטעים מצויים 

בקטגוריה של סיכון סחיפה חמור.

התכנית הרב-שנתית מציעה גישה חדשה שעיקרה הוא שימור הקרקע תוך קיום פעילות חקלאית באמצעות שילוב 
שיטות חדשות של עיבוד, גידול וניהול שטח. חקלאות זו תהיה בסיס לניצול מאוזן של משאבים ושל מערכות טבעיות. 
החקלאי והקהילה החקלאית הם הגוף הדומיננטי ליישום התכנית, תחת ההנהגה של משרד החקלאות. בשלב ראשון 

מתמקדת התכנית בהטמעת חקלאות משמרת בשטח של כמיליון דונם קרקעות מעובדות בטווח של עשר שנים.

עיבודים משמרי קרקע הם אחד מיעדי התכנית האסטרטגית לפיתוח בר-קיימא של משרד החקלאות. האגף לשימור 
קרקע וניקוז מפעיל תכניות שונות ומקצה אמצעים לתמיכה בפעולות שימור קרקע, כולל תמיכה כלכלית בחקלאים 

המיישמים את הפעולות הללו.

פסולת חקלאית  3.2.6

חומרי הדברה  אריזות  פלסטיק,  גזם,  חיים,  בעלי  פרש  כגון:  שונים,  פסולות מסוגים  ביצירת  מלווה  פעילות חקלאית 
ופגרים. כיום, שיעור ניכר מתוך הפסולת החקלאית הוא בעל ערך כלכלי, שכן ניתן להפכו מחדש למוצר – דשן, מקור 
אנרגיה, חומר גלם לתעשייה וכו’. מנגד, קיימים עדיין סוגי פסולות חקלאיות שטרם נוצרו עבורן התנאים לשימוש חוזר, 

וכך הן יוצרות השפעות שליליות על הסביבה. להלן יובאו דוגמאות לסוגים עיקריים של פסולת חקלאית.

פסולת משקי בעלי חיים

משקי בעלי החיים בארץ מייצרים כ-3 מיליון טון פסולת בשנה. מתוכם כ-30 אלף טון חנקן צרוף, המהווה סיכון לזיהום 
מי התהום בחנקות. נוסף על כך, פסולת משקי בעלי חיים מהווה סיכון לזיהום קרקע ומי תהום בחיידקים קוליפורמים, 
למטרדי ריח וכיו”ב. בשנים האחרונות מניע משרד החקלאות רפורמות מקיפות בענפי בעלי החיים שמטרתן להקטין 

את ההשפעות של פסולת המשקים.

הרפורמה בענף הרפת יושמה בהצלחה, וחלק ניכר מהרפתות הפעילות בישראל כיום מיישמות שיטות לטיפול מתאים 
בפסולת הפרות. רפורמה דומה בענף הלול נמצאת בתהליכי יישום, וכעת מניע המשרד רפורמה בענף המדגה.

פסולת פלסטיק

כיסוי  משטחי  גידול,  ומנהרות  חממות  לכיסוי  יריעות  הקרקע,  פני  לחיפוי  יריעות  כוללת  למיניה  הפלסטיק  פסולת 
לתחמיצים, צינורות השקיה, מיכלים ואריזות של תשומות חקלאיות, אריזות של תוצרת חקלאית ומוצרי פלסטיק וקרטון 
נוספים הקשורים לחקלאות. פסולות אלו נאגרות באתרי פסולת, אך גם במקומות לא מורשים, מפוזרות ברחבי השדה 
ויוצרות מטרדים נופיים. שאריות מזון ותכשירים המצויים באריזות הללו יוצרים זיהום. במקרה של שריפת  החקלאי, 

פסולת, נוסף למטרדים הללו גם זיהום אוויר.

פסולת גזם

בטיפול נכון ניתן להשתמש בפסולת זו כמשאב “ולהחזיר” אותה לחקלאות כחומר מדשן. עם זאת, גזם לא מטופל הוא 
מפגע סביבתי – מכער את הנוף, מעביר מחלות ומזיקים לגידולים חקלאיים ולא חקלאיים, גורם ריח רע ומהווה סכנת 

שריפה.

הטיפול בפסולות חקלאיות מוסדר באמצעות חוקים ותקנות שונים. משרד החקלאות מעורב באכיפה של מניעת שריפת 
גזם על-ידי חקלאים וכן בהסדרה של אתרים לטיפול בפסולת חקלאית, על מנת שהטיפול בה ייערך בצורה מפוקחת 
כך,  נוסף על  והפיכת הפסולות האורגניות לחומרים מדשנים שיוחזרו לחקלאות.  ובמידת האפשר תוך קומפוסטציה 

מממן משרד החקלאות מרסקות גזם המסייעות לחקלאים לבצע טיפול נאות בגזם.



57

החקלאות בישראלהחקלאות בישראל

השפעה על כמות המים  3.2.7

החקלאות הישראלית היא צרכן מרכזי של המים בישראל, ובתוך כך יש לה השפעה על כמות המים הזמינה לצריכה 
ומשנת  בחקלאות,  מטופלים(  )קולחין  מושבים  במים  בשימוש  עלייה  חלה  האחרונות  בשנים  ישראל.  תושבי  על-ידי 
2009 כמות הקולחין בשימוש חקלאי עולה על כמות המים השפירים בחקלאות. ככל שיגדל השימוש במים מושבים 
בחקלאות, כך תיקטן ההשפעה של המגזר החקלאי על כמות המים השפירים העומדים לרשות מגזרים שונים בישראל, 
כולל מים לשירות ערכי טבע )נחלים, מעיינות וכו’(26. כמו כן, יש להזכיר כי השימוש בקולחין בחקלאות מהווה פתרון 
קצה לחלק חשוב מהשפכים בישראל, ומהווה למעשה הפיכה של מטרד למשאב. השימוש בממשק עיבוד משמר קרקע 
מגביר את חידור הגשם ומי הנגר לקרקע, ומביא בכך תרומה כפולה: לצומח - על-ידי הגדלת כמות המים הזמינים, ולמי 

התהום - על-ידי חילחול המים משכבות הקרקע העליונות. 

השפעה על איכות המים  3.2.8

פעילות חקלאית יכולה לגרום לזיהום ניטרט של פני המים ומי התהום, לעלייה ברמות זרחן של המים, לזיהום מחומרי 
הדברה ולהשפעות מזיקות של משקעי קרקע ושל מינרלים מלחים. רמה מוגזמת של מזהמים חקלאיים במים יכולה 
להוות סכנה לבריאות האדם כתוצאה מפגיעה באיכות מי השתייה. כמו כן, ריכוזים גבוהים של מזהמים יכולים לגרום 

לבעיות אקולוגיות כולל איטרופיקציה27.

ליותר מ-40% מכל מקורות  האומדנים האחרונים מצביעים על כך שבחלק ממדינות ה-OECD החקלאות אחראית 
במרבית  כי  מראות  מהזמן האחרון  בדיקות  כי  לציין  יש  הזרחן.  מפליטת  וליותר מ-30%  המים  לתוך  פליטת החנקן 

המדינות הללו חלה בשני העשורים האחרונים ירידה של רמת הזיהום מהחקלאות28.

זיהום מי התהום הוא נושא מדאיג במיוחד, מכיוון שהחלמה טבעית מזיהום יכולה לקחת עשרות שנים. עלויות הטיפול 
במי שתייה ובשיפור מקורות המים הן משמעותיות.

המונעת  מדייקת”  ול”חקלאות  משולבת  והדברה  ביולוגית  להדברה  מעבר  בחקלאות,  המושבים  המים  איכות  שיפור 
כתוצאה  תהום  מי  זיהום  מניעת  לשם  החקלאות  משרד  בעידוד  כיום  המיושמות  מהפעולות  חלק  הן   - דישון  עודפי 

מפעילות חקלאית. 

האתגרים בשיפור הממשק בין החקלאות לסביבה  3.2.9

צמצום “תביעת הרגל” של החקלאות בסביבה יכול להתבטא באופנים שונים ובפעילותם של גורמים שונים, בין היתר:

כתוצאה מפסולת חקלאית  ● זיהום  מים,  זיהום  על-ידי החקלאות:  הנוצרים  סביבתיים  לצמצום מטרדים  רגולציה 
וכדומה;

את  ● גמר(,  חומרי  גובה,  )מבחינת  הנוף  על  השפעתם  את  שמצמצם  באופן  חקלאיים  מבנים  של  מתאים  תכנון 
השפעתם על קיטוע בתי גידול )מימדי אורך, התפרסות בשטח(, מיקום, הגבלת שימושים;

לשימוש  ● טיפול שפכים, תשתיות  ומערכות ארגוניות המאפשרות להפוך פסולות למשאב: מכוני  הקמת תשתיות 
עירונית  בקולחין בחקלאות, תשתיות לשימוש בבוצת מכוני טיפול שפכים בחקלאות, תשתיות להפרדת פסולת 

ולקומפוסטציה של פסולת עירונית אורגנית, קומפוסטציה של פסולת חקלאית אורגנית ועוד;

יותר. למשל:  ● יהיו מצומצמות  ותהליכי הגידול החקלאי כך שההשפעות הסביבתיות השליליות  שיפור התשומות 
שינוי הרכב חומרי ההדברה כך שהשפעותיהם הסביבתיות יקטנו;

מחקר ופיתוח והדרכה חקלאית לצורך פיתוח תהליכים חקלאיים ידידותיים לסביבה והקנייתם לחקלאים; ●

תמריצים כלכליים ואחרים לחקלאים המיישמים תהליכים סביבתיים בחקלאות. ●

כל הפעולות הללו תלויות בשלושה גורמי יישום עיקריים: רגולציה, מחקר פיתוח והדרכה וכן בחקלאים עצמם.

בהקשר זה יש לציין את הפעולות שננקטות כיום לשיפור הממשק בין החקלאות והסביבה: חוקים הקובעים את היחסים 
בין החקלאות לסביבה )למשל מרחקי מינימום בין אזורי מגורים לבין אזורים המותרים לריסוס(; 

אסטרטגיה לפיתוח בר-קיימא, משרד החקלאות ופיתוח הכפר  26

יצירת תנאים של מחסור בחמצן בגוף המים עקב התרבותם המהירה של היצורים הצורכים את החמצן המומס במים. התהליך נובע בדרך כלל מהעשרת המים במזהמים המשממ  27

שים מזון ליצורים חיים.
 OECD: )OECD- Environmental Performance of Agriculture at a Glance()OECD-Environmental Indicators for Agriculture: Methods and Results,-מסמכי ה  28
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האסטרטגיה לפיתוח בר-קיימא של משרד החקלאות; פעילות של גופי המו”פ ושירות ההדרכה והמקצוע לטובת הקניית 
תהליכי עיבוד סביבתיים לחקלאים; פעילויות האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות; תכניות מתאר הקובעות 
חקלאות  המקדמים  עצמם  החקלאים  ביוזמת  פעילויות  חקלאיים;  מבנים  של  הנופית  ההשפעה  לצמצום  אמצעים 

אורגנית, הדברה משולבת, עיבודים משמרים ואמצעים נוספים לטיפוח הממשק הנכון בין חקלאות וסביבה.

החקלאות בשירות הסביבה. 3.3

בגורמים  מינימלית  בתלות  מקומית  מזון  אספקת  מבטיחה  היא  כלכלי.  ומניע  הכרחי  קיומי  ערך  מהווה  החקלאות 
לייצור  של החקלאות  המסורתיים  תפקידיה  לצד  וביטחוניים.  מדיניים  אקלימיים,  משברים  של  בעתות  גם  חיצוניים, 
מזון, נלווים אליה, מתוך ראייה של פיתוח בר–קיימא, תועלות נוספות הכוללות בין היתר שירותי מערכת אקולוגית כגון: 

שימור שטחים פתוחים, מים וקרקע, נוף ותיירות, תרבות ומורשת והתיישבות כפרית. 

בעבודה שנערכה במסגרת מוסד נאמן בטכניון )צבן וחוב’ 2004(, נאמד הערך הכלכלי של התועלות הציבוריות של 
החקלאות לסביבה, לנוף, לתיירות ולמורשת בכ-73 דולר לדונם. זאת מעבר לתועלת הישירה של החקלאות בייצור מזון 

וסיבים.

בכל העולם המפותח ננקטים צעדי מדיניות מתוך גישה של פיתוח בר-קיימא שנועדו לתמוך ולחזק את המגזר הכפרי 
והייצור החקלאי. צעדים אלו נובעים מהכרה בחשיבותה הלאומית של החקלאות ומהרצון למנוע הידרדרות של המגזר 

הכפרי, זניחת קרקעות, אובדן תעסוקה והשתנות של דמות הנוף החקלאית.

חקלאות בת-קיימא מבוססת על מערכות חקלאיות המקיימות את משאבי הקרקע והמים הדרושים להן, ועל ממשק 
חקלאי התורם לשימור המגוון הביולוגי בנופים החקלאיים, ותומך בתפקוד המערכות האקולוגיות.

מדיניות פיתוח בר-קיימא של אזורים חקלאיים חייבת לשאוף לאזן בין שלושה מרכיבים:

המערכות האקולוגיות, משאבי הקרקע והמים )שימור משאבי הטבע כבסיס לתפקוד המערכת החקלאית(; ●

הכלכלה החקלאית )כדאיות כלכלית של ייצור המזון(; ●

פיתוח הכפר )יציבות חברתית וגיוון מקורות פרנסה של הקהילה המקומית(. ●

התכנית האסטרטגית לפיתוח בר-קיימא של משרד החקלאות מזהה את התועלות הסביבתיות והנופיות של החקלאות 
בישראל כחלק מהיותה חקלאות רב-תפקודית המספקת תועלות ציבוריות מעבר למזון וסיבים. התכנית האסטרטגית 

קובעת שורה של כלים לחיזוק התועלות הנוספות של החקלאות, מלבד השמירה על ערכיה היצרניים והכלכליים. 

לשטחים הפתוחים החקלאיים יש תפקידים סביבתיים רבים. תרומותיה הציבוריות של החקלאות כוללות:

תפקודים כלכליים: בראש ובראשונה ערכם הכלכלי של השטחים החקלאיים לייצור חקלאי ומגוון רחב של פעילויות 
כלכליות הנשענות על השטחים הפתוחים: אתרי תיירות, פנאי ונופש. ערך כלכלי שנילווה לנוף הכפרי הפתוח הוא ערך 
ולפארקים  לנוף פתוח  רבים הראו שקרבת מבני מגורים  ועם תצפית אליהם: מחקרים  הנכסים הנמצאים בסמיכות 

מעלה את ערכם של הנכסים. 

תפקודים מערכתיים - שימור שטחים פתוחים: השטח החקלאי הפתוח משפיע לטובה על איכות החיים בסביבתו 
דרך השפעתו על איכות המים והאוויר, אפשרויות הנופש, הבילוי, התיירות האקולוגית, המגוון הנופי, העושר והמגוון 
הביולוגי. לשימוש החקלאי נודעת חשיבות לשימור השטח הפתוח, הבלתי מבונה. השטחים הפתוחים מאפשרים מעבר 
חופשי לבני אדם ולבעלי חיים במרחב, מספקים מקורות קיום ומחיה למיני בעלי חיים, מאפשרים שימוש בשטח לטיול 

ולנופש, מקטינים את הנזק מזיהום אוויר שמקורו בפליטה מכלי רכב ותועלות נוספות. 

שימור מגזר חקלאי בר-קיימא ורווחי בישראל משרת מכלול של יעדים לאומיים, ביניהם יעד תכנוני חיוני של קיום מרחב 
גדול של שטחים פתוחים, המשמשים בפועל כריאות הירוקות של המדינה. ערך זה מביא תועלת לציבור הרחב, אבל 
אינו משתקף בהכנסה של החקלאי. אחד הגורמים המאיימים על שימור הקרקע החקלאית הוא הרווחיות הנמוכה של 

הפעילות החקלאית.

לשטחים הפתוחים תפקיד תכנוני המגדיר את גבולות השטח הבנוי. השטחים הפתוחים יוצרים מסגרת ברורה לתחום 
הבינוי העירוני והכפרי ושומרים על חיצים ירוקים המונעים חיבור בין ישויות יישוביות. השטחים הפתוחים הם שיוצרים 
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את ההפרדה בין המרקמים האורבאניים ובין אזורי היישובים הכפריים והחקלאיים. המעטפת הפתוחה המגדירה גבולות 
ברורים לבינוי תורמת לייחוד ולזהות של הערים והיישובים ומחזקת את דימוין העצמי. קיטוע הרצף הבנוי על-ידי שטחים 

פתוחים מעלה את ערכו של השטח הבנוי מכיוון שהוא תורם תרומה רבה לאיכות החיים של תושבי הערים. 

תפקודים הידרולוגיים: לשטחים הפתוחים תפקיד מכריע במשק המים. בשטחים אלו מבוצע עיקר חידור מי הגשם 
והנגר לאקוויפר מי התהום, ומרבית קידוחי הפקת המים פרוסים בשטחים אלו. שטחים פתוחים מאפשרים חלחול מי 
גשמים אל מאגרי מי התהום, בשונה משטחים בנויים. שטחים חקלאיים, העוברים חריש, מאפשרים חלחול גדול יותר 

ביחס לשטח טבעי לא חרוש, ובכך תרומתם להעשרת מי התהום.

השטחים הפתוחים מגנים על אזורי הבינוי מהצפות, היות שביכולתם לתפקד כשטחי הקליטה הזמניים של עודפי הנגר 
ולקיים בתוכם מאגרי מים מסוגים שונים. השטחים החקלאיים מהווים את רצועות ההגנה סביב פרוזדורי הנחלים, 

ופשטי הצפה לקליטה ולהשהיה של עודפי נגר עילי בעת אירועי גשם חריגים. 

החקלאיים  לשטחים  באטמוספרה,  החמצן  למאזן  התורמת  ירוקה  כריאה  תפקודם  על  נוסף  סביבתיים:  תפקודים 
חיץ  אזור  בשמשם  האוויר,  איכות  ובשיפור  מזהמים  בקליטת  סביבתיים,  מטרדים  ובהפחתת  בהפגת  חשוב  תפקיד 

משימושים מטרידים )מחצבות, תעשיות חומרים מסוכנים, מכוני טיפול בשפכים וכד’(.

העוברת  האורגנית,  הפסולת  מעובדות:  פסולות  של  ממוחזרת  תוצרת  של  הקליטה  שטחי  הם  החקלאיים  השטחים 
תהליכי קומפוסטציה, יכולה לחזור לשדה החקלאי כחומר דישון. כך גם בנוגע לבוצות ממכוני טיהור שפכים שיכולים 
לחזור לשדה החקלאי כדשנים. כך הופך החקלאי פסולת למשאב, ואף יכול ומוכן לשלם עבורו. גזם ופסולת אורגנית 
יכולים אף הם לשמש לדישון. כל אלו הם פסולות שאין להם כל שימוש אחר, ואילו בשדה החקלאי הם מהווים משאב 

יצרני שניתן אף לגבות מחיר עבורו. כך מסייע החקלאי גם לממן את עלויות הטיפול בפסולת עירונית. 

העירוני:  הנוזלית של המגזר  למרבית הפסולת  פתרון  מהווים  מוצקה, השטחים החקלאיים  עירונית  לפסולת  בדומה 
קולחין – שפכים עירוניים שעברו טיהור, משמשים להשקיה בחקלאות. גם בהקשר זה הופך החקלאי פסולת למשאב, 
הקולחין.  עבור  בכך שהוא משלם  הטיהור,  במכוני  הטיהור  עלויות  את  לממן  מסייע  גם  עבורו. החקלאי  ואף משלם 
הניצול הכלכלי של משאבים שניוניים אלו הוא המנוף להשקעה טכנולוגית וכלכלית בטיובם ובטיהורם לאיכות גבוהה 

שמאפשרת שימוש ללא סיכון לזיהום הסביבה. 

תפקודים אקולוגיים ושמירה על מגוון ביולוגי: לשטח פתוח ורציף חשיבות רבה מבחינת קיום מערכות אקולוגיות, 
בתי גידול ומגוון מינים המתקיימים גם בשטחים חקלאיים. זיהוי השפעות החקלאות על המגוון הביולוגי הוא מורכב. 
המידע בנושא איננו רב, שכן מספר יחסית קטן של מדינות עוקבות ומודדות את המגוון הביולוגי בחקלאות באופן קבוע. 
בהקשר זה יש להתייחס למגוון של הצמחים ובעלי החיים במשק החקלאי מצד אחד, ומצד שני להשפעה של החקלאות 

על מגוון צמחי וחיות הבר.

המגוון הגנטי של זני צומח וזני בעלי חיים אשר משתמשים בהם בחקלאות גדל במדינות מסוימות של ה-OECD, ככל 
הנראה בשל אסטרטגיות עסקיות של החקלאים הקשורות לגיוון מוצרי החקלאות ופיתוח שוקי נישה, ובשל מדיניות 

סביבתית חקלאית של הרשויות במדינות השונות. 

אשר לצמחי הבר - במדינות רבות הקרקע החקלאית היא בית הגידול העיקרי לחי ולצומח. לחקלאות השפעות מורכבות 
על אוכלוסיית הצמחים וחיות הבר. מחד, עיבוד חקלאי אינטנסיבי, כולל שימוש בחומרי הדברה, עשוי להביא לפגיעה 
הללו.  באוכלוסיות  לגידול  להביא  וכך  הבר,  לחיות  מזון  מקורות  לספק  עשוי  החקלאי  השדה   – מאידך  הבר;  בחיות 
לדוגמה, בממוצע כולל, בשטחים החקלאיים ב-OECD ירדה אוכלוסיות הציפורים בעשור האחרון, אך לאחרונה, בחלק 
מסוימים  בגידולים  כי  לכך  מדעיות  עדויות  ישנן  זאת  עם  התאוששות.  סימני  הראו  הציפורים  אוכלוסיות  מהמדינות, 

ובשיטות עיבוד מסורתיות לחקלאות יש השפעות חיוביות על המגוון הביולוגי. 

חקלאות מסורתית אקסטנסיבית, הכוללת מרעה, כרמי זיתים וגידולי בעל נוספים, יכולה להעשיר את המגוון הביולוגי 
על-ידי יצירת גיוון גדול יותר של בתי גידול ושמירה על רציפותם, שימור פוריות הקרקע ומניעת סחיפתה, שמירה על 
איכות המים, גיוון מקורות המזון לבעלי חיים, מזעור הנזקים הנגרמים כתוצאה משימוש בדשנים וחומרי הדברה כימיים 

ועוד29.

ראו בין היתר: פאר, ג', קרק, ס', ובנימיני, ד' )2006(. אזורים חקלאיים בשירות הפרפרים: שימור המגוון הביולוגי בשטחים פתוחים לאורך הגרדיאנט האקלימי בישראל. נקודת ח"ן.   29

 Gomez J.A., Romero, P., Giraldez J.V., and Fereres, E. )2004(. Experimental assessment of runoff and soil erosion in an olive grove on Vertic soil in southern
 .Spain as affected by soil management. Soil Use and Management20: 426-431
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במקומות הללו, הפסקה של העיבוד החקלאי מביאה להפחתה של המגוון הביולוגי בעקבות צמצום מקורות המזון 
לבעלי חיים, שינוי תנאי הגידול ואובדן בתי גידול – לאחר שהשדות והמטעים הפכו מכבר לבית הגידול “הטבעי” של 

אוכלוסיות הצמחים ובעלי החיים.

השטחים החקלאיים היבשתיים מאכלסים מינים רבים של צמחים ובעלי חיים. הנופים החקלאיים מספקים בתי גידול 
יותר  הסביבתי  הפיתוח  שבהם  מפרוורים,  או  עירוניים  מיושבים,  אזורים  מאשר  וציפורים  בר  לחיות  יותר  מתאימים 
אינטנסיבי והשטחים הפתוחים מאוד מקוטעים. אזורים חקלאיים משמשים למעשה חיץ בין האזורים הטבעיים לבין 
גידול  ובתי  יותר. אזורי חיץ חקלאיים עשויים לספק מזון, מחסות,  האזורים הבנויים, המפותחים באינטנסיביות רבה 

מתאימים לרבייה, לנדידה, ולקישור בין אוכלוסיות של צמחים ובעלי חיים.

לייצור חקלאי הוא בדרך כלל מהלך כדאי הן  קידום מדיניות התומכת בשימור המגוון הביולוגי באזורים המשמשים 
מבחינת שמירת הטבע והן מבחינה כלכלית לתעשיית הייצור החקלאי. מערכות אקולוגיות מספקות למערכות חקלאיות 
קרקעות בריאות, שירותי מחזור של חומרי הזנה ושירותי פירוק חומרי פסולת. המגוון הביולוגי - הכולל את המגוון הגנטי, 
מגוון המינים, ומגוון התהליכים האקולוגיים, מתחזק את המערכות האקולוגיות, ותורם ליכולתן לספק שירותים תומכי 
חיים. כך למשל, מינים שונים מספקים לשטחים חקלאיים שירותי האבקה, הפצת זרעים, שליטה באוכלוסיות מזיקים, 

שירותי אחזקת קרקע )מניעת סחף( ושירותי פירוק ומחזור של חומרים אורגניים בקרקע.

החקלאות כמקור מזון, צל, מסתור, נקודות עמידה לטורפים ומקורות מים זמינים מהווה מוקד משיכה למינים רבים 
שכרגיל קצב ריבויים מוגבל על-ידי תנאים סביבתיים, ביולוגיים, פיזיולוגיים והתנהגותיים. הסטת שיווי המשקל עקב 
כניסת החקלאות גורמת למינים מלווי אדם או מינים אופורטוניסטים לדחוק מינים מקומיים. עם זאת, מינים מסוימים 
ושאוכלוסיותיהם  גם מינים מקומיים הנהנים מהחקלאות  מהמערכת הטבעית נמשכים לחקלאות כך שניתן לראות 

גדלות. 

שינויים באינטנסיביות החקלאית ובסוגי הגידול יכולים לגרום לשינוי בתזונת עופות חורפים ולפיכך להשפיע על מידת 
שרידתם ועל גודל אוכלוסיותיהם. בארץ התופעה מוכרת מהישארותם של אלפי עגורים אפורים בעמק החולה עקב 

שינוי בסוג הגידול החקלאי ובזמינות המזון בעיתוי הנדידה.

יצירת שטחי חקלאות בסמוך לשטחים מדבריים גוררת מינים ים תיכוניים ללב השטחים המדבריים, ולמעשה מבטלת 
מחסומים גיאוגרפיים, פיזיולוגיים ואחרים בתפוצת מיני צומח וחי ודוחקת את המינים המקומיים. 

אחד היעדים שקבע משרד החקלאות ופיתוח הכפר במסגרת התכנית האסטרטגית לפיתוח בר-קיימא הוא: “לקדם את 
ותמיכות כלכליות”. פעילות מחקרית  שימור המגוון הביולוגי בשטחים החקלאיים, באמצעות מחקר אקולוגי-חקלאי 
יכולה לשפר את ההבנה של השפעת החקלאות על מגוון ביולוגי ולקבוע אמצעים להביא לכך כי המטע והשדה יהוו בית 

גידול תומך גם לחלק מאוכלוסיות הצמחים וחיות הבר בישראל.

שיתוף פעולה בין מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע 
וקיבוץ מעגן מיכאל הביא להקמת איי קינון בברכות הדגים 
הדרומיות של הקיבוץ, שם הוקם פארק צפרות ומתקיימת 
בו פעילות רבה של הדרכות צפרות על-ידי מרכז צפרות 

המשותף לשני הגופים.

איור פפ: איי קינון לשחפיות בבריכות דגים במעגן מיכאל
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עגורים בעמק החולה מקונפליקט לאטרקציה תיירותית

)“אגמון  המלאכותי  האגם  גם  יותר  ומאוחר  החולה,  שמורת 
לינה  אתרי  מהווים  התשעים,  שנות  במהלך  שנכרה  החולה”(, 
נוחים לעגורים. בתחום הממשק החקלאי, עבר עמק החולה שינוי 
משמעותי ביותר. בתחילת שנות התשעים, נחפרו בשטח החקלאי 
לעגורים.  נוחים  שתייה  אתרי  מהוות  ואלו  ניקוז,  תעלות   עשרות 
שטחים רבים שקודם לכן לא ניתנים היו לעיבוד, הפכו לשטחים 
ההתכנסות  חדשים.  גידולים  הוכנסו  וכן  באינטנסיביות  מעובדים 
לשתייה היא צורך חשוב של העגורים, ובעמק החולה הצורך אף 
מתגבר שכן עיקר המזון המצוי בשטח הוא יבש ומחייב הסתמכות 
על מקור מי שתייה. בשיתוף פעולה בין הגופים הסביבתיים וחקלאי 
העמק הוחלט שהדרך הנכונה ביותר למזער את הנזקים היא לייצר 
לעגורים שטחים חלופיים לאיסוף מזון, אטרקטיביים יותר מהשטחים 
שזה עתה נזרעו. על-פי תכנית שהוכנה, העגורים לא מופרעים בחודשי 
הסתיו )אוקטובר-נובמבר(. בתקופה זו העגורים אינם גורמים נזק, 
 והם אפילו מועילים בכך שהם מסלקים מהשדות את זרעי הבוטנים 

שעשויים לנבוט ולהפריע לגידולים החדשים שנזרעו.

כלל  בדרך  המתרחשת  העגורים,  במספר  הירידה  לאחר  מיד 
באמצע דצמבר, מתחילה האכלה יזומה של העגורים בשטח שיועד 
לכך. בשטח זה מפוזרים מדי יום 3-2 טון תירס, המושכים אליהם 
את הרוב המכריע של העגורים. ההאכלה נמשכת עד מחצית מרץ, 
פעולה  הקינון שלהם.  לאזורי  צפונה  ונודדים  העגורים  עוזבים  אז 

זו מביאה לכך שבשנים האחרונות לא נרשמו נזקים משמעותיים של עגורים לשטחים הזרועים. עלות הפרויקט קטנה משווי 
הנזק ומעלויות העבודה שהושקעה קודם לכן במלחמה בעגורים. עיקר עלות הפרויקט מוטלת על חקלאי עמק החולה ואליהם 
הצטרפו החברה להגנת הטבע, המשרד לאיכות הסביבה והקרן הקיימת לישראל. עשרות אלפי העגורים בעמק החולה מהווים 

אטרקציה תיירותית ומושכים מדי שנה עשרות אלפי מבקרים אל אגמון החולה, שמורת החולה וסביבתם.

לשטחים החקלאיים הפתוחים מיוחס ערך אסתטי, מקום של רוגע ושלווה המאפשרים הפוגה מחיי העיר הסואנים. 
הציבור מייחס ערך לקיומו של נוף חקלאי פתוח. במחקרים שנערכו בארץ ובעולם נמצא כי הציבור מצהיר על נכונות 

לשלם עבור שמירת הנוף החקלאי. 

תפקודים חברתיים: מערך השטחים החקלאיים בכלל, בתוך ובגבולות המטרופולינים בפרט, מספק אתנחתא לתושבי 
הערים והיישובים הכפריים ומקום בילוי לפעילויות ספורט, טיול ונופש בשטחים הפתוחים. נגישותם הקרובה למרכזי 
האוכלוסייה הצפופים הופכים אתרים אלו למבוקשים ביותר. פינות טבע, אתרי מורשת ומוקדי עניין שנמצאים בינות 
לנוף החקלאי הופכים אבן שואבת לפעילות חקר, לימוד וטיול של מערכות החינוך, תנועות הנוער, קבוצות מטיילים 
ומשפחות. התפתחות ענפי הספורט בשטחים החקלאיים הפתוחים: ריצה, הליכה, רכיבת אופניים ורכיבת סוסים - 
רבים  אופנים  שבילי  ובוצעו  תוכננו  האחרונות  ובשנים  פתוחים,  בשטחים  וארוכים  רציפים  למסלולים  דרישה  יוצרת 

המעידים על הביקושים הגדלים לשימושים אלו. 

תפקודים תרבותיים: השטחים הפתוחים משמרים את מגוון תצורות הנוף, הטבעי והאנושי, וערכי המורשת של הארץ. 
בהם נטועים פניה ודמותה של הארץ. בהם נשמרת המורשת התרבותית ובהם חקוקים מאורעות בחיי הארץ והאומה. 
הנוף הפתוח הוא שמעניק לאתרים הארכיאולוגים וההיסטוריים את ההקשר הנופי למקום הימצאותם ומדמה באופן 
הקרוב ביותר את מראה הנוף בעבר ההיסטורי. בהיבט זה השטחים הפתוחים, כחלק מנופי התרבות והרקע שבתוכו 

נמצאים חלק גדול משרידי העבר - מהווים את התשתית הבסיסית ביותר לפיתוח ענף התיירות. 

תפקודים רב-דוריים: שטח בנוי שוב לא יוכל לתפקד כשטח פתוח. ההסבה של שטח פתוח לבנוי בדרך כלל אינה 
הפיכה. השטחים הפתוחים הם העתודה לפיתוח העתידי ומילוי צרכיהם ומאווייהם של הדורות הבאים. 

איור פפ: עגורים בעמק החולה

מקור: יוסי אשבול, מרכז הצפרות של החלה”ט
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מרחב  הבאים  לדורות  יעניק  הפתוחים  השטחים  של  יעיל  וניצול  ולבינוי  לפיתוח  פתוחים  שטחים  מינימום  המרת 
המסורתי  מהייעוד  בהרבה  שחורגת  ומשמעות  תרומה  החקלאיים  לשטחים  בצורכיהם.  יפגע  ולא  רחב  אפשרויות 
שהיא  הרב-מערכתיות  מהתועלות  נובעות  החקלאות  של  הציבוריות  תרומותיה  חקלאית.  תוצרת  אספקת  של 
מבלי  אלו  ערכים  בפועל  מייצרים  החקלאים  והסביבה.  האקולוגיה  התיירות,  התרבות,  החברה,  בתחומי  מספקת 
משגשגת30. חקלאות  של  קיומה  להמשך  מהמוטיבציה  חלק  הם  אלו  ערכים  תמורה.  כל  כך  על  מקבלים   שהם 
והדורות  בגינם. החברה בכללותה, הדור הנוכחי  אינם מתוגמלים  והחקלאים  אינם משוקללים  ציבוריים אלו  ערכים 
תביא  כלכלית  כדאיות  חוסר  עקב  חקלאות  שטחי  ונטישת  החקלאות  של  קיומה  הפסקת  נפסדת.  יוצאת  הבאים, 

בעקבותיה לאבדן חלק נכבד מהתרומות הציבוריות ולפגיעה בשורה ארוכה של ערכים קיומיים לחברה31.

זאת ועוד, להפסקת עיבוד חקלאי ונטישת שטחים חקלאיים יכולות להיות השפעות סביבתיות שליליות רבות. שטחים 
לשטחים  רצויים  לא  שימושים  של  חדירה  לבינוי,  חקלאיות  אדמות  של  ייעוד  שינוי  פיתוח,  תהליכי  מעודדים  עזובים 

הפתוחים ופגיעה אפשרית בשירותי המערכת האקולוגית שמסופקים על-ידי החקלאות.

חקלאות משמרת: ניתן להצביע על שתי גישות אלטרנטיביות כאסטרטגיות לאיזון בין חקלאות לשמירת הטבע. הגישה 
הראשונה מציעה ליצור הפרדה מרחבית בין שטחים המיועדים לייצור מזון ובין שטחים המיועדים לשמירת הטבע. על-
פי גישה זו, יש לצמצם את השטחים הנדרשים לייצור מזון על-ידי אינטנסיפיקציה של הממשק החקלאי והגדלת יעילותו, 
ולשחרר שטחי חקלאות שוליים לשיקום אקולוגי ולשימור כשמורות טבע קבועות. מנקודת המבט של גישה זו שמורות 
הטבע באזורים כפריים מנוהלות כאיים בתווך חקלאי, ושטחי החקלאות נחשבים חסרי משמעות, או עוינים לשימור 

המגוון הביולוגי במרחב הכפרי.

הגישה השנייה “חקלאות ידידותית לטבע”, מציעה לאזן בין ייצור מזון ובין שמירת טבע על-ידי תכנון נופים חקלאיים 
גלעין  )אזורי  טבעיים  כתמים  של  כפסיפס  מעוצב  כפריים  אזורים  של  הנוף  זו,  גישה  לפי  רבי-תפקידים.  הטרוגניים, 
)אזורי חיץ אנטרופוגניים(. המגוון הביולוגי, החיוני לתפקוד המערכת  גידול חקלאיים  שמורים(, לצד כתמים של בתי 

האקולוגית, מצוי בכל הפסיפס - הן בבתי הגידול הטבעיים והן בבתי הגידול החקלאיים.

המפתח לקיימות ארוכת-טווח של המערכת האקולוגית במרחבים כפריים הוא הקטנת הפערים בין הכתמים הטבעיים 
והחקלאיים ושמירה על שונות מרבית במרחב ובזמן. מדיניות לממשק שמירת טבע באזורים כפריים חייבת להתבסס 
על מחקרים אקולוגיים העוסקים בהבנת יחסי הגומלין בין כתמי הגלעין השמורים ובין כתמי החיץ החקלאיים. בהתאם 

לכך, יש לעודד חקלאות רב-תפקידית באזורים ערכיים לשמירת טבע.

שטחים חקלאיים כמסדרונות מעבר אקולוגיים: מערכות חקלאיות )בעיקר חקלאות אקסטנסיבית - חקלאות בעל 
ושטחי מרעה( משמרות רצף של שטחים פתוחים לא מבונים ויכולות להוות הרחבה של תחום המחיה למינים רבים של 
צמחים ובעלי חיים ולסייע בחיזוק ערכי טבע ומרכיבים של המגוון הביולוגי. כתמים לא מעובדים ברצף החקלאי עשויים 
לשמר מינים נדירים. שטחי חקלאות יכולים לתפקד כמסדרונות אקולוגיים בין שטחים טבעיים אחרים הפזורים במרחב, 
ואופי השירות הניתן על-ידם משתנה על-פי המיקום וצורת העיבוד. לדוגמה: בשולי שדות, בשדות מעובדים אינטנסיבית, 
בשטחים המקיימים חקלאות אורגנית, חקלאות אקסטנסיבית או עיבוד משמר של הקרקע, שטחי החקלאות יכולים גם 

לתפקד כמוקדים להגנה על מינים הקשורים לבתי גידול לחים.

שטחים  בעיקר  החקלאיים,  השטחים  פריסת  החקלאי,  לשימוש  הנלוות  האקולוגיות  ההשפעות  את  למזער  מנת  על 
חדשים, צריכה להיות ככל האפשר צמודת דופן לפיתוח קיים, תוך הקפדה על יצירת קווי מגע קצרים ככל האפשר בין 

השטח החקלאי לשטח הטבעי.

ערכי נוף, תרבות ומורשת בנוף החקלאי. 3.4

תרומות  לחקלאות  ליחס  ניתן  הארץ.  של  דמותה  בעיצוב  שנים  ורבת  גדולה  חשיבות  הכפרי  ולמרחב  החקלאי  לנוף 
חיצוניות רבות אשר חורגות מעבר לתפוקות הישירות של התוצרת החקלאית. מעבר לתפקידים המסורתיים של יצור 

מזון, לחקלאות תפקידים ותועלות בהיבטי נוף, סביבה ושימור וטיפוח ערכי מורשת ותרבות.

צבן, ח' ואחרים )2004(. חקלאות בת-קיימא במכלול שמירת ערכם של שטחים פתוחים בישראל. יער. גליון 5-6.    30

קפלן, מ' ואחרים )2011(. חקלאות נופית. חקלאות בת קיימא. נקודת חן.  31
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הגדרת הנוף החקלאי: 

 מרחב המאופיין בהומוגניות מסוימת בין מרכיביו הפיסיים. יחידת שטח אשר מורכבת ממאפיינים טבעיים 
ואנושיים, ומקיימת יחסי גומלין וקשר הדוק בין שתי המערכות.

ומורשת של פעילות האדם לאורך דורות, ביטוי להתפתחות הסטורית של  ניתן לזהות בנוף החקלאי הקשרי תרבות 
וביטוי לאורח חיים של קהילות. החקלאות הינה חלק מהפסיפס הנופי שמייצר את דמותה של הארץ.  ההתיישבות 
מעבר לערכי נוף, לחקלאות תפקידים בעלי ערך סביבתי כגון שמירת על שטחים פתוחים ללא בינוי, שמירה על הסביבה 
כרצף שטחים פתוחים ושימור מסדרונות אקולוגיים , החדרת נגר עילי לאקוויפר ואספקת ריאות ירוקות במדינה במגמת 

פיתוח עיור וציפוף.

הנוף החקלאי הינו מערכת מורכבת של אינטראקציה בין משאבי הטבע והתערבות האדם. החקלאות מהווה מרכיב 
מרכזי באופי, בצביון ובהוויה הכפרית, ומשקפת ערכים תרבותיים לאומיים.לחקלאות ולערכים שהיא מייצרת תרומה 

מהותית לחברה, לקהילה ולמגוון צורות החיים שהיא מאפשרת.

הפעילויות השונות המתאפשרות בשטח החקלאי, והמגע הבלתי אמצעי עם ערכי טבע, נוף ומרחב פתוח, מספקים 
מידע, מלמדים על תהליכים טבעיים ומחזקים את הקשר בין האדם לטבע. אין מורה טוב ללימוד והמחשת מחזוריות 

הטבע ועונות השנה כביקור וצפיה בנוף החקלאי.

הנופים החקלאיים מיוחדים בכך שהם משלבים בין ערכי המורשת, התרבות וההיסטוריה לבין ערכים וויזואליים. הנופים 
החקלאיים מהווים מראה למגוון תרבויות ותקופות - תקופות ארכיאולוגיות בחקלאות, ראשית ההתיישבות הציונית, 

המושבות, הקיבוץ והמושב, חקלאות ערבית מסורתית, חקלאות היי טק ועוד.

מדינות רבות בעולם המערבי אימצו מדיניות המעודדת ותומכת בשימור נופים חקלאיים מסורתיים, כחלק מנוף המורשת 
וכבסיס התשתיתי לפיתוח ענף התיירות במרחב הכפרי. 

חקלאות נופית, התומכת בשימור מכלולי נוף בעלי ייחוד, משתלבת בגישת החקלאות המשמרת בכך שהיא שומרת על 
ההטרוגניות של הנוף ותומכת בקיומן של מערכות אקולוגיות טבעיות. אבן היסוד בשימור חקלאות נופית הוא ניתוח 
מפורט של תכונות הנוף ומרכיביו, המהווים את הבסיס לקביעת דמות הנוף הרצויה, לשימור, טיפוח או שינוי באופי 

ובסוגי הגידולים ומרכיבי הנוף הנלווים, לרבות הגבלות על בינוי חקלאי ואחר שאינו משתלב בה. 

בעיני  הנוף  את  הממתגת  המקום”  “רוח  את  יחדיו  המהווים  החקלאי  בנוף  המאפיינים  לזיהוי  רבה  חשיבות  קיימת 
המתבונן, ולאיתור אמצעים לשימורם וטיפוחם.

סיווג נוף חקלאי לפי מאפייניו הטבעיים:

ערוצים,  ● בתרונות,  כגון  גאומורפיים  מאפיינים  תלול.  והררי  הררי  גבעי,  גלוני,  מישורי,  תבליט  פיסי-   מבנה 
אפיקי נחלים.

מסלע- סוג הסלע המהווה את תשתית פני השטח. ●

צמחיה- “חברות צמחים” הקיימות בשטח. ●

הידרולוגיה- מי תהום, מערכת ניקוז. ●

אקלים- השפעת האקלים על השטח. ●
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 נחל צלמון- נוף מטעי זיתים משולב בשטחי חורש עם טופוגרפיה משתנה )צילום: ערן געש(

מרכיבי הנוף החקלאי:

גידולים חקלאיים- הצמחיה היצרנית המהווה את הגידול החקלאי עצמו, לעומת הצמחיה הנלווית לגידול החקלאי  ●
לה תפקידים שונים כגון סימון דרכים וגבולות, שבירת רוח וכד’. ניתן לסווג את הצמחייה בנוף החקלאי לפי סוגי 
גידולים, צורת עיבוד ואופי הכיסוי הצמחי. לחלק מהגידולים נדרש קירוי קל כגון חממות ובתי רשת בעלי נצפות 

גבוהה ומשמעותית.

מורפולוגיה – התאמת הגידולים החקלאיים לתוואי הקרקע המשתנה. ●

ופיתוח  ● לקיום  הכרחי  תנאי  מהווה  מים  מערכות  פיתוח  רבה,  בישראל משמעות  המים  למערכת  מים-  מערכות 
החקלאות. מערכות המים כוללות: בארות, מגדלי מים, קווי הולכה, “קונועים”, טפטפות וטכנולוגיות נוספות של 

הולכת מים לשדות, מודרניות או מסורתיות.

דרכים וגבולות- הנוף החקלאי תחום ע”י דרכים וגבולות- גדרות אבן, טרסות מסורתיות, שבילים, דרכים, צמחייה  ●
גובלת. גודל החלקות וצורתן בהתאם לבעלויות מהווה נדבך חשוב בהיבט הנופי של פסיפס הנוף המשתקף לצופה. 

חקלאות  ● של  מבנים  סילו,  מים,  מגדלי  כגון  החקלאי,  מהנוף  חלק  המהווים  אופיניים  מבנים  חקלאיים-  מבנים 
מסורתית כגון גתות, בתי בד, טחנות קמח. מבנים מודרניים גדולים כגון רפתות ולולים תופסים מקום משמעותי 

בנוף החקלאי.

הקשרים תרבותיים של הנוף החקלאי:

מקורות היסטוריה וארכיאולוגיה- הנוף החקלאי מאזכר אירועים היסטוריים, יצירות ספרות או אומנות. ●

הפרעות  ● ללא  מסוימת,  בתרבות  שהתפתחה  והסביבה  החיים  תנאי  את  משקף  הנוף  חיים-  אורח  כמשקף  הנוף 
מגורמים זרים, תוספות מאוחרות ועיוותים אחרים. )בקעת הנדיב לעומת נופי הטרסות בהרי יהודה(.

השטח  ● עיבוד  לעומת  המשאבים  ניצול  הטבעית,  לסביבה  מידת ההתאמה  לסביבה-  החקלאות  בין  גומלין  יחסי 
למרות חוסר התאמה לתנאיו הפיסיים.
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 מבט אל בקעת בית נטופה מצפון- שדות מעובדים במישור, מטעי זיתים על מורדות ההר )צילום: ליטל מסעודה(

ערכים נופיים של הנוף החקלאי:

צבעוניות - מכלול צבעים המורכב מסוגי הגידולים, קרקעות, תחלופת עונות השנה. ●

תבניות נוף - מרקמים בנוף הם שילוב של דפוסי צבע, חומריות, כיווניות. ●

פרטים בנוף - במבט מקרוב ניתן להתרשם מן המרקם הייחודי לחומרים המקומיים. ●

ניגודיות - מראות שונים ומנוגדים הנשקפים מן הנוף החקלאי. ●

מובהקות - תווים ברורים וייחודיים המשותפים למרחב החקלאי. ●

בחלקות  ● המאופיינת  המסורתית  החקלאות  של  הנופים  לדוגמא  החקלאי.  הנוף  של  הויזואלית  מורכבותו   - גיוון 
קטנות ומגוונות.

חקלאיים  ● נופים  למצוא  ניתן  נטישה.  בהליך  או  משגשג  הוא  האם  השטח,  של  העיבוד  המשכיות  מידת   - חיות 
במצבים שונים של חיות.

דינמיות מחזורית - שינויים בין עונות השנה, שינויים בטכנולוגיית העיבוד המשפיעים על מראהו וערכיו של השטח  ●
החקלאי.

יחידת נוף חקלאי32: חבל ארץ המכיל מאפיינים דומים מבחינת התרבות, הנוף והערכים החקלאיים. יחידת הנוף  ●
החקלאי מורכבת משני יסודות- המאפיינים הטבעיים של השטח )אקלים, מורפולוגיה, מסלע, הידרולוגיה, צומח 

טבעי וכו’(, והתבנית התרבותית )צורת עיבוד, מרקם החלקות, תשתיות חקלאיות וכו’(. 

בתוך יחידת הנוף ישנם מופעים נופיים שונים מובהקים המהווים מעין “חדרי” נוף. ●

מבט מכביש 75 לכיוון אלוני אבא ובית לחם הגלילית- מארג של שטחים חקלאיים, שטחים טבעיים וישובים כפריים )צילום: ענת כ”ץ(

32  "חקלאות נופית חקלאות בת קיימא"- נקודת חן. מוטי קפלן, אדר' נעמה רינגל, אדר' לירון אמדור. פב' 2011. 
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התרבות  נופי  וטבע”,  אדם  של  המשולבת  “היצירה  את  המייצגים  תרבות  נופי  של  בחשיבותם  הוכר  האחרונה  בעת 
האדם.  בעבור  וזיכרון  להשראה  מקור  מהווים  והם  אדם,  ידי  ומעשה  טבע  של  שילוב  בהם  שמתקיים  נופים  הם 
 האמנה להגנת אתרי מורשת עולם של אונסק”ו מכירה בנופי המורשת התרבותית כנופים בעלי ערך גבוה לשימור33.

הנוף החקלאי, כסוג של נוף תרבות, מייצג את “היצירה המשולבת של אדם וטבע” )כפי שנאמר באמנה להגנת המורשת 
הלאומית של אונסקו )1972(. ישראל התברכה בנופי תרבות שלחלקם איכות וערכיות עולמית, המקום היה מאז ומעולם 
החקלאות  ערש  את  גם  נמצא  כאן  והאיסלם.  הנצרות  היהדות  נוצרו  וכאן  ועמים  תרבויות  ישויות,  בין  דרכים  צומת 

הקדומה ואתרי התיישבות מגוונים לאורך ההיסטוריה.

 נוף תרבות הינו נוף בו מתקיים שילוב בין טבע ומעשה ידי אדם או נופים המהווים מקור להשראה וזיכרון עבור האדם34.
נופי התרבות בונים את דמותה של הארץ. הנופים החקלאיים מהווים נדבך משמעותי במרכיבי נופי התרבות של הארץ. 
ניתן לחלק את נופי התרבות לשלוש קטגוריות שונות, כמובן שקיימים שילובים בין הקטגוריות השונות בנופים השונים:

ונוצר בידי אדם מתוך כוונה. לדוגמה: הפרישה המעגלית במושב נהלל, א.  נוף המוגדר בבירור שתוכנן  נוף מעוצב- 
שדרות עצי וושינגטוניות במרחב הפתוח )בעתלית, בית הרצל ביער חולדה , שדה אליהו(.

נוף אורגני- נוף מייצג תרבות, מסורת ואורחות חיים שהתפתחו באופן אורגני לאורך זמן כתוצאה מיזמה כלכלית, ב. 
מנהלית או דתית והשתלב בסביבה הטבעית בתוכה נוצר. כוללמשתי קבוצות: נוף אורגני מתמשך- נוף הממשיך 
להתקיים. לדוגמה: מטעי נשירים ביעפורי, כרמי הזיתים על טרסות בלב הגליל. שרידי נוף אורגני- חקלאות קדומה 

בנגב, טרסות בהרי יהודה.

נוף אסוציאטיבי- נוף המשמש מקור השראה וזיכרון לאור הרקע התרבותי, הדתי והאידאולוגי שבתוכו נוצר. הנוף ג. 
החקלאי מהווה רקע ובסיס לסיפור. לדוגמה: מגידו וארמגדון, שאול והפלישתים בגלבוע, משמר השדות-אלכסנדר 

זייד.

כל הערכים הללו הביאו לביטויים שונים של הגנה על נופים חקלאיים במסגרת תכניות ומסמכי מדיניות. לשם דוגמא 
המסמך “נופי תרבות בישראל”35 שפורסם על ידי רט”ג כולל מגוון נופים חקלאיים. בשנים האחרונות קיים צימאון עז 

בציבור הישראלי לחזור למקומות שבהם עוד ניתן לראות את האדמה החרושה ואת הברושים. 

שימור מורשת איננו רק שימור של מבנה זה או אחר או הקמתם של מרכזי מבקרים יעודיים, שימור מורשת הינו שימור 
המורשת הנופית, החקלאית ומרקמי היישובים, היוצרת יחד מארג של צורות צבעים וריחות אשר מספר את סיפורה של 

מדינת ישראל לאורך הדורות. 

ו”ארומה” משלו, ועל מנת לשמור על מורשת מקומית לאתר, ליישוב או לחבל ארץ מסוימים  לכל ישוב סיפור משלו 
זו מורגשת מאד במרחב הכפרי, במורפולוגיה של היישוב, באזורים  יש לאתר את “רוח המקום” הייחודית להם. רוח 

הציבוריים, במרחבים הפתוחים שבתוך היישובים, באלמנטים נופיים ובצמחייה דומיננטית. 

במהלך כ- 130 שנות התיישבות יהודית בארץ, התפתח מגוון ייחודי בקנה מידה עולמי של ישובים כפריים, משלושה 
טיפוסים עיקריים: המושבה, הקיבוץ והמושב. זאת לצד הכפר הערבי.

אופי הישוב והמבנה הפיסי שלו, שואבים מתפיסות עולם שונות שהביאו להקמתו, מטכנולוגיה, ידע ומשאבים שעמדו 
לרשות המתיישבים, משיקולים היסטוריים, קנייניים ותנאי השטח הייחודיים לישוב.

למרות ההבדלים המשמעותיים בין סוגי הישובים, ניתן למצוא בכולם, את המאפיינים הבאים:

צפיפות אוכלוסייה נמוכה ביחס לשטחי הישוב.א. 

החקלאות מהווה מרכיב מרכזי בפרנסת התושבים.ב. 

הישוב מקיים חיי קהילה המושפעים ומשפיעים על אופי המרחב הציבורי.ג. 

ניהול עצמי של נכסי הציבור.ד. 

המבנה המורפולוגי של הישוב הכפרי היהודי, משקף במידה רבה את האידיאולוגיה ממנה שאב, ותמורות ההיסטוריות 
והחברתיות שהיוו רקע להקמתו.

שר שלום א ואחרים, "נופי תרבות בישראל", רשות הטבע והגנים, קרן ברכה והועד הישראלי לאונסק"ו.    33

"נופי תרבות בישראל"- רט"ג- אביעד שר שלום, עירית עמית, אבי ששון, רפי ריש, יובל פלד  34

"נופי תרבות בישראל"- רט"ג- אביעד שר שלום, עירית עמית, אבי ששון, רפי ריש, יובל פלד, 2010  35
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ערב תחילת ההתיישבות היהודית בסוף המאה ה-19, לא היו בארץ ביטויים לתכנון אורבני מובהק בערים ובמרחב 
הכפרי הדליל שהיה בה. הבינוי הקודם נשען על מציאות קדומה יותר ועל יוזמות פרטיות מקומיות בלבד. בהסתכלות 
לאחור, ניכר כי תרומה מרכזית של ההתיישבות החקלאית היה שימוש בכלי תכנון ומחקר בכל האמור לתכנון המרחב 

הכפרי במגוון רחב של תחומים שיפורטו להלן. הדבר מרשים במיוחד בכל האמור לתקופה שבטרם הקמת המדינה. 

הכשרת הקרקע, ניקוזה והפיכתה לקרקע חקלאית- מעניין לראות כי מרבית הקרקעות המשמשות כיום לחקלאות 
בישראל היו ביצות ואדמות בור במישור החוף, העמקים ובצפון הנגב36. העבודות ההנדסיות שנעשו להכשרת שטחים 

אלו מתועדות במקרים רבים ועדויות אף קיימות בשטח.

תכנון מוקדם- מרבית הישובים תוכננו ע”י הגורם המיישב בתקופה שנבנו )הברון, יק”א, ההסתדרות הציונית באמצעות 
חברת הכשרת הישוב, קק”ל ולאחר קום המדינה ע”י משרד השיכון והחברות המיישבות(. התכנון התאפיין בפשטות 
ובה לתת מענה לצרכי הפרט והקהילה בהתאם לסוג הישוב הכפרי ולאידיאולוגיה שלו. יש לציין כי המתכננים היו ערים 
ומושפעים מהלכי הרוח התכנוניים באירופה, משם הגיעו רבים מהם, על כן תוצרי התכנון מנהלים דיאלוג מתמשך עם 

מגמות תכנון בעולם. 

חצר כנרתנהלל- תכניתדגם מושבה טיפוסית

לתכנון  הותאמו  בניה מקומיים, אשר  בחומרי  שימוש  נעשה  במרבית המקרים  מודרניות-  בניה  טכנולוגיות  יישום 
החדש ו/או לטכנולוגיות מודרניות שיובאו.

 תקרת בטון צרכניה בחרות הקשתות זכרון יעקב
אדר’ אריה שרון

כפר מסריק בניה מלבנים

כבר ב- 1870 הבין קרל נטר כי המפתח לשינוי ולשיפור אורח  יישום טכנולוגיות חקלאיות מתקדמות ופיתוחן- 
ופיתוח חקלאי, התקדמה  ידע, חינוך  ופיתוחה. ההשקעה האדירה בהקניית  החיים בארץ, תלוי בחקלאות מתקדמת 
במקביל ובהדדיות מלאה עם הקמת הישובים ופיתוחם. תכנון העבודה החקלאית, נעשה במקביל ובשילוב מלא עם 

תכנון הישובים ונועד לאפשר מיצוי מיטבי של משאבי הקרקע והמים.

"מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר- דו"ח מס' 1 – פרק 2.1.2 קרקע.    36
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אנטיליה בחאן זרעוניהחצר כינרתעגבנית שרי- פיתוח ישראלי

אגרונומיה- בד בבד עם הקמת הישובים הראשונים החל מחקר אגרונומי שהביא להבאת זנים חדשים ופיתוח זנים 
מקומיים )אהרון אהרונסון, קרל נטר ועוד(. מיני צמחיה רבים הנתפסים בעינינו כיום כצמחיה טבעית ומקומית, מקורם 

במקומות רחוקים כמו ההדרים, בננות, מיני דקלים, אקליפטוסים וכו.

הקמת מפעלי מים חדשניים ופיתוח שיטות השקיה- על מנת לאפשר קיומו ופיתוחו של המערך החקלאי, היה צורך 
הכרחי בהקמת מפעלי מים ופיתוח שיטות השקיה ייחודיות. מיזמים רבים בתחום זה הם תוצר של נסיון מצטבר בעבודה 

החקלאית וחיבור הדוק בין השטח לאקדמיה )אהרון אהרונסון, מכון וולקני(.

טפטפות- המצאה ישראליתבריכת בנימיןבית המעיין בזכרון יעקב

של  המשותפת  היכולת  למיצוי  הביאו  שונות  התארגנויות  שונים-  מסוגים  שיתופיות/חקלאיות  אגודות  הקמת 
הישובים ברמה המקומית, האזורית והארצית. אגודות אלו הקימו מבני חקלאיים ציבוריים לצרכי השקיה, אחסון, קירור, 

אריזה ותעשייה חקלאית. 
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בית המעין בזכרון יעקבבית קירור בעין השופט

)צורות  עיבוד חקלאיות(, חברתיים  צורות  )מבנים, מתקנים,  פיסיים  כוללים אלמנטים  ערכי המורשת של החקלאות 
התיישבות ייחודיות(, אסוציאטיביים )קישור לאירועים היסטוריים, סיפורים, שירים( ועוד.

מורשת החקלאות והכפר של ארץ ישראל הינה עתיקת יומין וקימות עדויות ארכיאולוגיות רבות המעידות על קיומה, 
לטכנולוגיה החקלאית שפותחה  סיפורי התנ”ך  על הספקטרום שבין  אנו.  ימינו  ועד  היסטורית  החל בתקופה הפרה 

בשנים האחרונות, נפרסת המורשת החקלאית וההתיישבות החקלאית לדורותיה.

כולו: הקיבוץ, מושב העובדים, המושב  אין כדוגמתם בעולם  ייחודיות, אשר  צורות התיישבות חקלאית  ישנן  בישראל 
השיתופי וכדומה. יש חשיבות עולמית לשימור המורשת של צורות התיישבות אלו. יש להתייחס לייחודיות זו ולדאוג לכך 
שמספר קיבוצים, מושבי עובדים ויישובים )שיבחרו על פי קריטריונים היסטוריים, אדריכלים ושימוריים( יישמרו כמכלול 

המספר את סיפורם לעולם ולדורות הבאים. 

חקלאיים.  מורשת  בנופי  היתר  בין  נגעו  והנופית,  הבנויה  במורשת  שעסקו  רבים,  מדיניות  ומסמכי   מחקרים 
בין העבודות הללו: 

תכניות מתאר שונות שהגדירו מכלולי נוף לשימור: א. 

כמרקמים. המרחב  הגדירה  אותם  תכנון  לאזורי  חולקה  35 הארץ  נוף”. בתמ”א  “מכלולי  הוגדרו   35 בתמ”א  	

הכפרי הוגדר כ”מרקם כפרי” או “מרקם שמור משולב”. “מרקם כפרי- אליו יכוון פיתוח יישובים כפריים ופיתוחם 
ייפגע  של הישובים המיוחדים שבו, לרבות שטחי תעסוקה, שטחים חקלאיים ושטחים לתיירות, ובלבד שלא 
אופיו הכפרי-חקלאי הכולל ויישמר, ככל האפשר, רצף שטחים פתוחים וחקלאיים.” שטחים חקלאיים, בהתאם 
למיקומם נמצאים ב”מרקם שמור ארצי” או “מרקם שמור משולב”, כשהמטרות הם להשיג רצפים של שטחים 
ירוקים פתוחים ולהגדיר אזורים בהם מתאפשר פיתוח והרחבת ישובים לעומת אזורים בו הפיתוח זהיר ומוגבל. 
בתכנית מופיע המושג “מכלול נופי”- “מכלול נופי הוא שטח פתוח ברובו בעל רגישות נופית גבוהה שמקורה 
בשילוב של ערכי נוף וטבע עם מעשה ידי האדם: חקלאות, מורשת או דת.” במסמכי המעקב והבקרה לתמ”א 

35 ישנה התיחסות ספציפית לנושא החקלאות ותועלותיה הנופיות.

בתכניות מתאר מרחביות כמו “תכנית סובב בקעת הנדיב” תמ”מ 6/5, ותכנית “פארק שקמה” תמ”מ 4 / 14 /  		

43 נעשה ניסיון להגדיר מכלולי נוף לשימור בצורה מפורטת יותר. 

של  השיפוט  הפתוחים שבתחום  כל השטחים  את  כוללת  אשר  ש/1130,  כמו  מפורטות,  נקודתיות  בתכניות  	

המועצה המקומית זכרון יעקב, קיימת התייחסות לתכנון עתידי ברמת המבנה והחלקה.

רשות הטבע והגנים – המסמך “נופי תרבות בישראל” נכתב במשותף ע”י רט”ג והועד הישראלי לאונס”קו. במסמך ב. 
מפורטים קריטריונים למיון נופי תרבות והערכה שלהם. המסמך מציע חלוקה לכחמישים פוליגונים של נופי תרבות, 

המדורגים לפי חשיבות עולמית, ארצית ומקומית. 

עבודות כגון “חקלאות נופית” )קפלן, רינגלר ואמדור 2011( שנערכו במסגרות אקדמיות ואחרות.ג. 

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל – בשנת 1998 הוכן על ידי המועצה לשימור אתרים סקר ארצי ובו רוכזו ד. 
כל האתרים לשימור בארץ, כולל מבנים ומכלולים המתייחסים לחקלאות ומורשת הכפר. יצוין כי מאז הכנת הסקר 

נוספו אתרים נוספים לרשימה. 

רשות העתיקות – נתונים על אזורים שבהם הייתה חקלאות קדומה בישראל, אשר נותרו לה עדויות. ה. 

מקורות נוספים לנושאי מורשת - כגון פרויקט תמ”ר במשרד ראש הממשלה, הועד הישראלי לאונסקו ועוד. ו. 
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המסורת החקלאית בארץ משתרעת על פני תקופה של אלפי שנים. דמות הנוף החקלאי שזורה בסיפורי התנ”ך וראשית 
הנצרות ומהווה מרכיב מרכזי בדמות ההיסטורית של הארץ. הנוף התנ”כי מהווה גם את הרקע לתיירות המבקשת לחוות 
את נופי התנ”ך, בין השאר בדמותם של כרמי הגפנים ובוסתני הזית, התאנה והרימון, נופי הטראסות בהר והמתקנים 

הנילווים לקיומם. דוגמאות לנופי תרבות חקלאית בישראל: 

דרך הבשמים בנגב. האתר כולל מכלול של דרכי מסחר, ערים ושדות חקלאיים ארכיאולוגיים, המדגימים טכנולוגיה  ●
עתיקה של עיבוד הקרקע בתנאי מדבר קיצוניים.

)“המשלוש  ● מהמתחם  חלק  הגישה  אף  ישראל  הכינרת(.  צפון  )נצרת-  בגליל  הנצרות  ראשית  אתרי  תרבות  נוף 
הקדוש” בצפון הכינרת( לאונסק”ו במטרה לקבל הכרה כאתר מורשת עולם. 

בקעת הנדיב על כרמיה ומטעיה כמאפיין של חקלאות המושבות זכרון- בנימינה- גבעת עדה.  ●

מכלול פרדסי השרון באזור חדרה- עמק חפר ומושב נהלל כמייצג ייחודי של מבנה המושבים הראשונים בארץ.  ●

מטעי הזיתים של בקעת בית הכרם )מג’אר, רמה(. ●

עמק החולה. ●

עמק הירדן. ●

עמק בית נטופה.  ●

המפה בעמוד הבא מציגה את אתרי ומכלולי המורשת הכפרית והחקלאית בישראל, על פי מגוון המקורות שהוזכרו.
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איור 4פ: אתרי ומכלולי המורשת הכפרית והחקלאית בישראל

מקור: נתוני בנט”ל 2012, בעיבוד צוות התכנון
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חקלאות עירונית37  3.4.1

חקלאות עירונית מוגדרת כחקלאות בחלקות קרקע קטנות יחסית, בתוך העיר ובשוליה, אשר מעובדות על ידי חקלאים 
לא מקצועיים, מבין תושבי הערים לצורך עיסוק פנאי, ולשם אספקת פרחים, ירקות ופירות לתצרוכת עצמית. 

בעולם המערבי החקלאות העירונית מקובלת כתחביב פנאי המשלב מפלט מן העיר, כמקום להעצמת הקהילה ולהקניית 
ערכים המקשרים בין “האדם לאדמתו” ולטבע. לצד אספקת תצרוכת של מזון טרי. עבור קהילות מעוטות יכולת במרכזי 

ערים, גינון קהילתי נותן מענה לערכים אלו ומאפשר “הפרחה” של שטחים שהיו מוזנחים ולא שמישים. 

התועלות של החקלאות העירונית אינן בהכרח כלכליות, הן משיגות תועלות פסיכולוגיות, חברתיות וקהילתיות, תורמות 
לחיזוק הדימוי העצמי של קהילות מועטות יכולת, בהשתלבות החברתית של קבוצות שונות- עולים, קשישים ובהטמעת 

ערכים חינוכיים של קרבה לטבע, אדמה ועבודת כפיים. 

והיא  העיקרי  השימוש  היא  החקלאות  שבו  הכפרי  במרחב  החקלאות  את  להחליף  באה  אינה  העירונית  החקלאות 
מעובדת על ידי חקלאים מקצועיים. אין היא יכולה להוות פתרון למגמה של נטישת שטחים חקלאיים או להחזרתם של 
שטחים נרחבים למעגל העיבוד. היא גם לא פתרון קסם לגינון בשטחים ציבוריים פתוחים בערים שאין הרשות יכולה 
לתחזקם. יש לראותה כשימוש חקלאי מיוחד, בעל ערך נוסף ואחר, כחלק ממגוון האפשרויות לפעילות פנאי ולהשגת 
יעדים קהילתיים- חינוכיים וסביבתיים בשטחים הפתוחים, במדינה מצטופפת שבה לרוב האוכלוסייה אין גינות פרטיות 

ונחלש הקשר עם הטבע ועבודת האדמה. 

שני דפוסים מרכזיים של חקלאות עירונית שקיימים בעולם נוגעים לעניינו:

או חלוקה . 1 קיימת חקלאות משותפת  יחסית שבו  - חינוכיות: דפוס של חקלאות בשטח קטן  גינות קהילתיות 
האוכלוסייה.  ומרכזי  וחינוך  ציבור  למוסדות  קרובה  ובנגישות  העיר  בתוך  לרוב  נמצאות  הגינות  קטנות.  לחלקות 
הגינה מופעלת בעיקר ע”י קבוצת גננים, קהילה או פרויקט חינוכי המשמש מסגרת ללימוד ולהתנסות בנושאים 
סביבתיים ותזונתיים עבור תלמידי בתי ספר והקהילה המקומית. הארגון והניהול מרכזיים )הכשרת קרקע, אספקת 

מים וקומפוסט, פינוי פסולת( וגם העיבוד לרוב משותף. 

בארץ קיימות מס’ חוות חקלאיות כאלו, מרביתן הן בדגש חינוכי, וקיימות גם גינות קהילתיות שהעיקר בהן הוא 
הקרקע  את  מקצה  המקומית  הרשות  ועמותות.  ציבוריים  גופים  ידי  על  מופעלות  הגינות  רוב  הקהילה.  העצמת 

ומסייעת ותומכת בפרויקטים בדרכים שונות. 

חקלאות עירונית בשולי ערים )דגם אינדיווידואלי(: החכרה של חלקות חקלאיות לאנשים שאינם חקלאים . פ
מקצועיים. מטרת העיבוד היא בילוי איכותי של זמן פנוי ויצירת תצרוכת עצמית של צמחי נוי, ירקות ופירות ללא 
מטרות מסחריות. החלקות גדולות יחסית )עד 1.0 דונם(. חקלאות כזו מאפיינת שולי ערים ואזורים כפריים הקרובים 

לעיר. לרוב קיימת התארגנות גג שדואגת להכשרת הקרקע, אספקת מים וקומוספט ולמגע עם הרשויות.

בארץ כמה דוגמאות. באתר הסטף קק”ל מאפשרת לאנשים פרטיים לשכור בעלות סמלית, חלקת קרקע קטנה 
לגידול ירקות )בוסתנוף(. שטח הפרויקט 10-15 דונם ובתוכו 55 חלקות. בראשון לציון מתחם לחקלאות עירונית 
המשכיר חלקות לעיבוד עצמי לתושבים, כך גם במשתלה בתל אביב. בירוחם נערכים כעת לפיתוח חקלאי של 

מטעי ארגן והקמת בית בד לייצור שמן הארגן.

האתגרים הייחודיים לשמירת הנוף החקלאי:

ישנו הבדל מהותי בין שימור מבנים או אתרים בנויים לבין שמירה על מאפייני המורשת של נוף חקלאי. שימור מבנים 
המקומית  ברמה  ניסיון  גם  כמו  ממנו,  ללמוד  שניתן  שנים  עתיר  עולמי  ניסיון  יש  שבהם  נושאים  הם  בנויה  ומורשת 

שהצטבר בעשרים השנה באחרונות. שימור נוף חקלאי הוא נושא שטרם טופל מבחינה מערכתית בישראל.

החקלאות מטבעה היא ענף דינמי ומשתנה בקצב מהיר. על מנת להבטיח את יכולתה של החקלאות להמשיך ולספק 
את תצרוכת המזון הטרייה של אוכלוסיית ישראל, היא חייבת להיות דינמית ולהתאים את עצמה לשינויים באוכלוסייה, 

בכלכלה ובצורכי השוק.

הפרק מבוסס ברובו על: אלון ט, אמדור ל, "פיתוח חקלאות עירונית בישראל", הטכניון מח' לארכיטקטורה ותכנון ערים, 2005  37
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הנוף חקלאי הוא פועל יוצא של הפעילות החקלאית ועל כן הוא דינמי באופיו:

עונתיות - מראה השטחים המעובדים משתנה במהלך השנה מבחינת צבעוניות, טקסטורה וריח. שדה חיטה לדוגמה 
משתנה לפי עונות השנה וזמני הזריעה והקציר. בתחילה נראים אדמה ותלמים, אחר כך צמחים רכים, צמחים גבוהים 

יותר. השדה הופך מירוק לצהוב, ובסוף יש מראה של שדה קצור עם ערמות חציר. 

מגוון גידולים - גידולי שדה הם עונתיים מטבעם ומשתנים לפי צורכי השוק ועונות השנה.

התאמה לצורכי שוק - בענפים שונים, כמו פרחים, מטעים וענפי החי - מחליפים החקלאים מדי מספר שנים את סוג 
הגידול לפי כדאיות כלכלית ודרישת השוק. 

חידושים ופיתוח - החקלאות היא ענף מתפתח מבחינת מחקר ופיתוח וחשוב לאפשר  לחקלאים להתאים את עצמם 
לחידושים בתחום ולמיכון חדש. 

לוגיסיטקה ותקנים - חלק מהתוצרת החקלאית בישראל משווקת לאיחוד האירופי, שלו תקנים ברורים לגבי אופן גידול 
הפירות והירקות והטיפול בהם מרגע הקטיף ועד שיווק התוצרת. לגידולים כאלה יש היבטים של שינוע ואריזה. התקנים 

דורשים ביטוי רלוונטי בבינוי ובפיתוח השטח החקלאי והיישוב הכפרי. 

הדינמיות של הנוף החקלאי היא חלק חשוב ואינהרנטי שלו. חלק מה”קסם” ומהאווירה שמשרה נוף חקלאי על המתבונן 
הוא השינוי שחל בו: בכל פעם הנוף נראה קצת אחרת, ולמעשה מחבר את המתבונן לטבע: לעונות השנה, למזג האוויר 

ולאדמה. 

נשאלת השאלה: איך משמרים נוף שאיננו קבוע? השימור של הנוף החקלאי חייב לאפשר את הדינמיות, אחרת הוא 
ומצד  הפתוח  החקלאי  הנוף  על  תשמור  אחד  שמצד  מסגרת  לחפש  יש  שלו.  העיקריים  המאפיינים  אחד  את  יאבד 
ויהיה צורך במתן מספר חלופות לטיפול בה.  זו עומדת בלב השימור של הנוף החקלאי   שני תאפשר גמישות. סוגיה 

סיכום פרק 3. 3.5

לחקלאות תרומות סביבתיות רבות בשיפור קליטת מי גשמים לתת-הקרקע ולמי התהום; בהפיכת מטרדים ופסולת 
עירונית למשאב – פסולת אורגנית המשמשת לדישון או קולחין המשמשים להשקיה; ביצירת נופים מושכי עין וירוקים; 
ובשמירה על מגוון ביולוגי ייחודי שהתפתח באזורים המעובדים לאורך מאות ואלפי שנים ותלוי למעשה בהמשך העיבוד 

החקלאי.

החקלאות מהווה מרכיב מרכזי באופי, בצביון ובהוויה הכפרית, ומשקפת ערכים תרבותיים לאומיים. מורשת החקלאות 
והכפר של ארץ ישראל היא עתיקת יומין וקיימות עדויות ארכיאולוגיות רבות המעידות על קיומה, החל בתקופה הפרה-
היסטורית ועד ימינו אנו. שרידי נופים חקלאיים עתיקים הם מהאתרים הארכיאולוגיים הייחודיים של הארץ. המעטפת 
החקלאית המעובדת היא הרקע לאתרים היסטוריים רבים אחרים, ונופי תרבות, כגון בקעת בית נטופה או בקעת כנרות 

מספרים על התרבות החקלאית הערבית או על ימי ראשית הציונות.

נוסף על התרומה למורשת, לחקלאות תרומה חברתית חשובה באספקת מקורות פרנסה ביישובי פריפריה מרוחקים, 
שבהם היא אופציה זמינה לפרנסה ראויה.

אמנם החקלאות גם עלולה ליצור מטרדים כגון מטרדי ריח, זיהום בחומרי הדברה, פוטנציאל לסיכון כתוצאה משימוש 
בקולחין, יצירת סחף קרקע, פסולת חקלאית כולל פסולת משקי בעלי חיים וגזם, קיטוע בתי גידול טבעיים, השפעות 
מצאה   )2004 וחוב’,  )צבן  בטכניון  נאמן  במוסד  שנערכה  עבודה  כי  לציין  יש  אך  ועוד,  חקלאיים  מבנים  של  נופיות 
שההשפעות השליליות הללו מתקזזות אל מול השפעות החיוביות, כך שסך ההשפעות הציבוריות של החקלאות הוא 
חיובי ונאמד בכ-73 דולר לדונם. לחקלאות בישראל תרומות ציבוריות חשובות, ביניהן: אספקת תעסוקה, שמירה על 

אורח החיים הכפרי, שמירה על רצף שטחים פתוחים, נופי תרבות ומורשת, מגוון ביולוגי ועוד. 

מאזן הדברים בין התועלות הציבוריות להשפעות השליליות של החקלאות על הסביבה יכול עוד להשתנות לטובה על-
ידי הגברת המעורבות הציבורית ליצירת חקלאות אחראית לסביבה.מגוון התועלות הציבוריות של החקלאות מחייב 
מציאת איזון בין צורכי הפיתוח לצורכי החקלאות במשק הישראלי. חשיבות הנוף וכן ערכי התרבות והמורשת הטמונים 

בחקלאות - מחייבים הגדרה של אמצעי שימור, הגנה, טיפוח ומיצוב מתאימים לקרקע החקלאית ולעיבוד החקלאי. 

ויזואלי  תיווך  היותו  לצד  הנוף החקלאי  פשוטים שכן  לא  כרוכה באתגרים  מורשת  כנופי  הנופים החקלאיים  שמירת 
ואסתטי הוא גם מקום עבודתו ומקור פרנסתו של החקלאי. פיתוח כלים חדשניים לשמירה על צביון הנוף החקלאי הוא 

אתגר מרכזי של התכנית הלאומית לחקלאות ולכפר.
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  המסגרת הסטטוטורית4פרק 

הגדרת החקלאות והקרקע החקלאית בארץ ובעולם. 4.1

והכפר, ומשמשת לקביעת סוגי  ומהי קרקע חקלאית היא אבן הבסיס לתכנון של החקלאות  ההגדרה מהי חקלאות 
השימושים שניתן לאפשר בקרקע חקלאית במסגרת תכניות מתאר בהיררכיות שונות )ארציות, מחוזיות ומקומיות(.

ארגונים שונים בארץ ובעולם מגדירים את החקלאות והפעילות החקלאית באופנים שונים. החקלאות בארץ מוגדרת 
במסגרת החקיקה, במסגרת התכנון המתארי ועל-ידי גופים שעיסוקם מחקר ומידע. נסקור את ההגדרות המרכזיות 

בנושא.

ה-FAO ארגון המזון והחקלאות של האו”מ  4.1.1

ה-FAO מגדיר “שטח חקלאי” )area agricultural( כמצרף של כל השטחים הבאים:

שטח מעובד - שטח שיש בו גידולים חקלאיים עונתיים, כרי דשא לכיסוח או רעייה, שטח שיש בו גידולי ירקות ושטחים 
שבאופן זמני )פחות מחמש שנים( אינם מעובדים. 

שטחי גידולים קבועים - קרקע המעובדת בעיבודים חקלאיים ארוכי טווח שאין צורך לנטוע אותם מחדש אחת למספר 
 שנים )למשל קקאו וקפה(; קרקע ששתולים בה עצים ושיחים לתפוקת פרחים; משתלות )פרט לאלו המיועדות לעצי יער(. 
כרי דשא ומרעה קבוע – קרקע המשמשת באופן קבוע )חמש שנים או יותר( לגידול צמחים עשבוניים, בין אם בצורה 

מכוונת או כעשבי בר38.

החוק האיטלקי  4.1.2

על-פי החוק האיטלקי )צו מס’ 228 “כוון ומודרניזציה של הענף החקלאי, עפ”י סעיף 7 לחוק 5 במרץ 2001, מס’ 57” 
מ-18 במאי 2001(:

“חקלאי הוא המבצע אחת הפעילויות הבאות: עיבוד קרקע, ייעור, ניהול משק חי ופעילויות קשורות. 

לעניין עיבוד קרקע, ייעור וניהול משק חי, הכוונה לפעילויות המכוונות לטיפול ופיתוח של מחזור ביולוגי או שלב הכרחי 
של המחזור כאמור, של צמח או בעל חיים, העושים שימוש או יכולים לעשות שימוש בקרקע, ביערות או במים מתוקים, 

מים מלוחים או מי ים.

בכל מקרה, הכוונה היא לפעילויות הקשורות שבוצעו על-ידי אותו חקלאי, שמטרתן טיפול, אחסון, עיבוד, שיווק ופיתוח 
לאספקת  המכוונות  פעילויות  ואף  חיים,  בעלי  מגידול  או  היער  או  הקרקע  מעיבוד  בעיקר  המתקבלים  מוצרים  של 
טובין או שירותים באמצעות שימוש בציוד ובמשאבי המשק הקיימים המשמשים לרוב את הפעילות החקלאית, לרבות 

הפעילות לפיתוח האזור, הנכסים הכפריים והייעור או קליטה ואירוח כהגדרתם בחוק”.

נושאים של טיפול, אחסון, עיבוד, שיווק  וכולל בה גם  ניתן לראות כי החוק האיטלקי מרחיב את הגדרת החקלאות 
ופיתוח של מוצרים חקלאיים וכן שירותים כגון שירותי תיירות.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ישראל  4.2.3

על-פי הגדרות הלמ”ס39, ענף החקלאות כולל: חקלאות, ייעור ודייג.

שטח חקלאי מוגדר:

נוי, מדגה ושטח לשימוש  וצמחי  וירקות, פרחים  גידולי שדה  “שטח המשמש לפעילות חקלאית. כולל שטחי מטעים, 
חקלאי אחר. כולל שטח שנזרע ולא נקצר. לא כולל שטח מרעה טבעי”.

שטח לשימוש חקלאי אחר מוגדר: 

“שטח מבנים, חצרות ודרכים במשק החקלאי וכן שטחים הראויים לעיבוד אשר בשנה הנסקרת לא היו עליהם גידולים. 
בשנים 2002-2000 כולל גם שטח פרחים וצמחי נוי”.

 http://faostat.fao.org/site/379/DesktopDefault.aspx?PageID=379 2012 31 אוגוסט   38

המבוא לפרק החקלאות בשנתון סטטיסטי לישראל  39
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שטח גידולים מוגדר:

“שטח שבו מגדלים גידולים, כולל שטחי רב-גידול, שטחים שנזרעו ולא נקצרו ושטחים שנקצרו טרם הבשלת הגידולים”. 

חוק התכנון והבנייה40  4.2.4

חוק התכנון והבנייה אינו מגדיר באופן ישיר קרקע חקלאית, אלא בעקיפין בלבד.

התוספת הראשונה לחוק התכנון והבנייה 1965 )ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים( קובעת כי:

על-ידי שר החקלאות בהודעה  זה  לעניין  ועדת מומחים שנתמנתה  חוות דעת של  יסוד  על  “הוועדה רשאית להכריז 
ברשומות כי קרקע פלונית תהא קרקע חקלאית לעניין חוק זה”.

החוק מגדיר “מטרה לא חקלאית” כך:

“בנייה או שימוש בקרקע שאינם דרושים במישרין לייצור חקלאי, לעיבוד חקלאי של האדמה או לגידול בעלי חיים”.

מכאן, על דרך השלילה, אנו למדים מהי מטרה חקלאית.

קרקע חקלאית מוכרזת מתוקף התוספת הראשונה לחוק התכנון והבנייה:

קרקע חקלאית מוכרזת היא קרקע שהוכרזה על-ידי הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים )הולקחש”פ(. 

קרקע  מהווים  דונם  מיליון  כ-8  חקלאית:  כקרקע  נרחבים  קרקע  היקפי  על  הולקחש”פ  הכריזה  סמכותה,  מתוקף 
 חקלאית מוכרזת, שהם כ-36% משטחי המדינה. המפה הבאה מציגה את שטח הקרקע החקלאית המוכרזת בישראל41.
יש לציין כי הקריטריונים להכרזה על קרקע חקלאית אינם דווקא יכולת הייצור החקלאי של הקרקע, וכי ישנה קרקע 

חקלאית מוכרזת שאינה מתאימה לעיבוד חקלאי.

הפרק נכתב בעת שתיקון לחוק התכנון והבנייה טרם אושר.  40

יש לקחת בחשבון כי המיפוי הוא מקורב בלבד וכי המיפוי בדרום הארץ חלקי.    41
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איור 5פ: פריסת שטחי הקרקע החקלאית המוכרזת

מקור: על בסיס עיבוד נתוני בנט”ל, 2012 בעיבוד צוות התכנון
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הכרזת הקרקע החקלאית.  מבלי ששונתה  מוכרזת  קרקע חקלאית  על  בינוי  שונים  במקומות  לאורך השנים התבצע 
בדיקה של הקרקע החקלאית המוכרזת אל מול שכבת השטחים הבנויים בישראל )2007( מצביעה על היקף התופעה: 
סה”כ 254,544 דונם של קרקע חקלאית מוכרזת עברו בנייה בלי שחל שינוי במעמד הקרקע כקרקע חקלאית מוכרזת. 
שטחי  פריסת  את  מציגה  הקודם  באיור  המפה  בישראל.  המוכרזת  החקלאית  מהקרקע   3.2% מהווים  אלו  שטחים 

הקרקע החקלאית המוכרזת.

את  המצמצם  חקיקה  תיקון  מוצע  ולאחרונה  הולקחש”פ,  של  במעמדה  שחיקה  חלה  השנים  לאורך  כי  לציין  ראוי 
סמכויותיה, כמוצג להלן.

תיקון 100 לחוק התכנון והבנייה:

הכנסת  לאישור  והועבר   2013 יוני  בחודש  הארצית  המועצה  על-ידי  אושר  והבנייה  התכנון  לחוק   100 מספר  תיקון 
כהצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס’ 102(, התשע”ג–2013. תיקון מהותי זה מתמקד בשלושה יעדים מרכזיים: ביזור 

סמכויות לוועדות המקומיות, קיצור הזמן לאישור תכניות וייעול ושיפור הליכי רישוי הבנייה. 

ולקרקע חקלאית מוכרזת באמצעות שינוי סעיפים 7-5  בין השאר לתפקידיה של הולקחש”פ  התיקון לחוק מתייחס 
לתוספת הראשונה לחוק התכנון והבנייה, כדלקמן:

“סעיף 5 - על-פי החוק הקיים, הסמכות להכריז על קרקע פלונית כקרקע חקלאית לעניין התוספת הראשונה לחוק, 
הינה של הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים )להלן – הולקחש”פ(, על יסוד חוות דעת של וועדת 
מומחים שתמונה לעניין זה על-ידי שר החקלאות. על מנת לייעל את ההליך האמור, מוצע לתקן את הסעיף ולקבוע כי 
הסמכות להכריז על קרקע חקלאית תוקנה למועצה הארצית לתכנון ולבנייה, לאחר התייעצות עם הוועדה לשמירה על 

קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.

6 - מוצע לקבוע כי לא יהיה צורך באישור נוסף של הולקחש”פ לאישור תכנית בתחום שטח שהוכרז כקרקע  סעיף 
חקלאית, וזאת ככל שקודם לכן אישרה הולקחש”פ תכנית בשטח האמור, המייעדת אותו למטרה אחרת שאינה חקלאות 

או שטחים פתוחים. 

בהתאם לחוק הקיים, אין צורך באישור הולקש”פ לתכנית בתחום שטח שהוכרז כקרקע חקלאית וזאת ככל שהתכנית 
אושרה על-ידי המועצה הארצית או ועדת משנה שלה, ובלבד שאישור התכנית כאמור נדרש לפי הוראות תכנית מתאר 
ארצית או מחוזית בשל תחולתה על קרקע חקלאית או על סוג של שטחים פתוחים, וצוין במפורש בהחלטת המועצה או 
ועדת המשנה שלה, לפי העניין. מטעמי יעילות וקידום הליכי אישורן של תכניות, מוצע להרחיב הוראה זו לכל מקרה שבו 
תכנית אושרה על-ידי המועצה הארצית או ועדת משנה שלה ולבטל את המגבלה לפיה הוראה זו תחול דווקא כאשר 
אישור המועצה הארצית או ועדת המשנה שלה לפי הוראות תכנית מתאר ארצית או מחוזית נדרש בשל תחולתה על 

קרקע חקלאית או על סוג של שטחים פתוחים.

סעיף 7 - מוצע לצורך ייעול ההליכים התכנוניים, כי שימוש חורג בקרקע חקלאית בהתאם לקבוע בתוספת הראשונה, 
לא יהיה טעון אישור הולקחש”פ אלא רק אישור הוועדה המחוזית”.

התיקון מצמצם למעשה את סמכויותיה של הולקחש”פ ומעביר חלק מהן לוועדות התכנון המחוזיות ולמועצה הארצית. 
בכל הנוגע להכרזה על קרקע חקלאית, הולקחש”פ הופכת לגוף מייעץ והגוף המחליט בדבר הכרזת קרקע חקלאית 
הוא המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, במקום ועדת המומחים מטעם שר החקלאות. אחת המטרות של מסמך מדיניות 
תכנון החקלאות והכפר היא למצוא ולעצב כלים לחיזוק ההגנה על הקרקע החקלאית בישראל, במיוחד לאור מגמת 

השחיקה במעמד הולקחש”פ.

חוק ההתיישבות החקלאית )סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים(, תשכ”ז-1967  4.1.5

מטרתו של חוק ההתיישבות היא להביא לכך שבעלי זכויות בקרקע חקלאית יעבדו אותה בכוחות עצמם ולא יעבירו את 
זכויותיהם לאחרים. מטרה נוספת היא מניעת מצב שבו בעלי הזכויות בקרקע חקלאית יהפכו לאריסים או ישתעבדו 

בכל דרך לאחרים.
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חוק ההתיישבות החקלאית קובע כי אסור לבעל זכויות בקרקע לעשות את הדברים הבאים: 

העברה או הקנייה של כל זכות שיש למחזיק בקרקע או שעבוד הזכות;. 1

יצירת שותפות בקרקע או ביבול, מלבד אם השותפות היא בין תושבי אותו יישוב והשותפים עובדים במידה שווה;. 2

הקניית זכות אריסות בקרקע או ביבול;. 3

הקנית זכות רכישת היבול בשדה )דמאן(;. 4

שעבוד היבול;. 5

הקניית זכות מגורים.. 6

בעל זכויות בקרקע שערך פעולה מהפעולות הללו – ניתן להפקיע את הקרקע ממנו.

החוק מגדיר קרקע חקלאית כך:

“קרקע שנועדה לשמש לייצור תוצרת חקלאית, לגידול פרחים, למשתלה, לגידול בעלי חיים או להחזקתם או למרעה 
להם, או להחזקת ציוד חקלאי או מלאי חקלאי”.

תכניות מתאר ארציות ומחוזיות  4.1.6

תמ”א 35 

תמ”א 35 מתייחסת לקרקע חקלאית כאל שטח פתוח. בהגדרותיה קובעת התמ”א:

“שטח פתוח שטח המיועד בתכנית מתאר מחוזית לתכליות הבאות: שמורת טבע, שמורת נוף, גן לאומי, יער, שטח  נוף 
כפרי פתוח, שטח חקלאי, נחל וסביבותיו, חוף רחצה, נופש מטרופוליני, מאגר, פארק מטרופוליני  / אזורי או תכלית דומה אחרת 

וכן דרכים, מסילות, קווי תשתית, כרייה וחציבה.”

תפישה זו הרואה בקרקע חקלאית שטח פתוח, שורשיה מפורטים בכרך אמצעי המדיניות של תמ”א 35, הכולל פרקים 
על חקלאות ונוף. 

בפרק החקלאות נסקרים בקצרה היקף השטח המעובד, תשומות המים בחקלאות, היקף המועסקים, תפוקת הענף 
במונחים כספיים, אוכלוסיית המגזר הכפרי, סוגי הכפרים וזיקתם לחקלאות. כמו כן נסקרים תהליכים במגזר הכפרי, 
קהילתיות  הרחבות  הכפרי,  למרחב  עירונית”  “זחילה  אחרות(,  לתעסוקות  )מעבר מחקלאות  בתעסוקה  שינויים  כגון 
35 על-פי הרציונל של  ביישובים כפריים והרעת תנאי הסחר בחקלאות. מוצע כי החקלאות תתוכנן במסגרת תמ”א 

חקלאות כלכלית-נופית-סביבתית, באופן הרואה בחקלאות אמצעי לשמירה על מרחב ירוק ופתוח. 

בפרק הנופי בכרך אמצעי המדיניות של תמ”א 35, ישנה התייחסות לחקלאות כאחד המרכיבים המרחביים של דמות 
הארץ. במסגרת זו מוזכרים נופי חקלאות הטרסות, חקלאות אינטנסיבית בקרבת מקורות מים, אזורי מרעה ובהם שרידי 
חורש טבעי, כפרים קטנים, חקלאות מדברית ועוד. הפרק מציג גם השוואה בין הנוף החקלאי בראשית המאה העשרים, 
על האידיאל הנופי של היישוב היהודי בראשית מפעל ההתיישבות הציונית, על אידיאל הכפר הערבי המקובל בתודעה 

הפלסטינית, לבין נופי החקלאות היהודית והערבית הקיימים כיום. 

תמ”א 35 אינה מביאה הגדרה של מהי חקלאות או מהי קרקע חקלאית. התמ”א מפנה בהקשר זה לתוספת הראשונה 
“16.4 אישור הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית  כי:  35 נקבע  והבנייה. במסגרת סעיף 16.4 לתמ”א  לחוק התכנון 
ושטחים פתוחים – תכנית הנגזרת מתכנית זו וחלה על קרקע חקלאית מוכרזת כמשמעותה בתוספת הראשונה לחוק, 

תועבר לאישור הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים”.

תכניות מתאר מחוזיות

את  מגדירות  והן   ,)3/2 לתמ”מ  )פרט  לחקלאות  במפורש  מתייחסות  אינן  המחוזיות  המתאר  תכניות  מרבית  ככלל, 
החקלאות על-ידי הפניה לתוספת הראשונה לחוק התכנון והבנייה. יש תכניות הכורכות חקלאות עם שטחים פתוחים 
מסוגים אחרים, לדוגמה:42 אזור חקלאי / נוף כפרי פתוח – ייעוד קרקע שבו מתאפשר עיבוד חקלאי לגווניו )בתמ”מ 30/1 
מחוז ירושלים; תמ”מ 9/2 מחוז צפון; תמ”מ 6 מחוז חיפה; תמ”מ 21/3 מחוז מרכז(; אזור חקלאי נופי )בתמ”מ 30/1 
מחוז ירושלים( או שטח פתוח / חקלאי מוגן )בתמ”מ 6 מחוז חיפה( – ייעודי קרקע שבהם מתאפשרת החקלאות תחת 

סייגים הנובעים מרגישות השטח והרצון לשמר מאפיינים מסוימים בו.

42  ראו גם טבלה 6 להלן.
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תמ”מ 3/2 )תכנית מתאר מחוזית לרמת הגולן( מגדירה מהו “אזור חקלאי”:

השימושים  ולכל  לנופש,  ואתרים  אזורים  פיתוח  כפריים,  יישובים  הקמת  לרבות  חקלאי,  כפרי  לפיתוח  הנועד  “אזור 
והפעילויות הקשורים לתפקודם ולביסוסם הכלכלי כמפורט בטבלת השימושים”.

ניתן לראות כי אין מדובר כאן בהגדרה לאזור חקלאי אלא בהגדרה המקובלת למרחב כפרי.

מסמך המדיניות שעמד ברקע תמ”מ 6 – תכנית המתאר המחוזית למחוז צפון )תכנית האב למטרופולין חיפה ומחוז 
יישובים כפריים,  זו מוגדר המרחב הכפרי כמרחב הכולל  1999(, מקדיש פרק לנושא המגזר הכפרי. במסגרת  חיפה, 
שטחים פתוחים המשמשים לחקלאות, מרעה ושטחי בור וכן אזורי תעסוקה, מלונאות, תיירות ותשתיות. מסמך הרקע 
עומד על התמורות במרחב הכפרי ועל הצורך להבטיח את המשך קיומם של הכפר, הקהילה הכפרית, החקלאות והנוף 
כלכלי  כגורם  קיום החקלאות  יעד של המשך  קובע המסמך  כן,  כמו  הישראלית.  בהוויה  בסיסיים  כמרכיבים  הכפרי 
למתפרנסים ממנה, כאמצעי חיוני לייצור “סל המזון” לתושבי מדינת ישראל וכאלמנט נופי “פסטורלי” המשתלב במערך 
השטחים הפתוחים במרחב מטרופולין חיפה. ניתן לראות כאן את הדואליות בהגדרת החקלאות: כיצרנית מזון בעלת 

תפקיד כלכלי; וככלי לשמירת ערכי נוף ושטחים פתוחים.

תמ”מ 21/3, תכנית המתאר המחוזית למחוז מרכז, לוותה אף היא במסמך מדיניות )פורסם ב-1997(. מסמך זה מציג 
גישה אחרת לנושא השטחים החקלאיים, שלפיה השטח החקלאי נסקר תחת הפרק של שטחים פתוחים, ולא תחת 
שטחים  שירותי  באספקת  היא  החקלאי  השטח  של  המשמעות  עיקר  זו,  גישה  על-פי  הכפרי.  למגזר  המתייחס  פרק 
פתוחים, נוף וסביבה, כאשר תפקידו היצרני-כלכלי מיטשטש. מסמך המדיניות קובע כי הביקוש לשטחים בחקלאות 
נמצא במגמת ירידה. תמ”מ 21/3 ערכה סיווגים חדשים לייעודי קרקע פתוחים מתוך הכרה שסימון שטחים פתוחים 
כקרקע חקלאית, שהיה מקובל בתכניות קודמות, אינו מספיק כדי להגן על השטח הפתוח מפני בינוי. זהו ככל הנראה 
בייעוד  ישיר במילה “חקלאות” או  הרציונל לכך שבתכניות מתאר מחוזיות מהתקופה הנוכחית קשה למצוא שימוש 

הקרקע “קרקע חקלאית” אלא שימוש עקיף בהגדרות אחרות כגון “נוף כפרי פתוח”.

ההגנה הסטטוטורית הקיימת על שטחים חקלאיים. 4.2

הגנה על קרקע חקלאית בתכניות מתאר  4.2.1

בייעוד הקרקע “קרקע חקלאית”. תכניות המתאר הללו  ומקומיות קובעות שטחים מסוימים  תכניות מתאר מחוזיות 
קובעות את שימושי הקרקע המותרים בקרקע החקלאית. כל תכנית קובעת בהקשר זה שימושים אחרים, אך במרבית 
המקרים נקבע כי קרקע חקלאית מיועדת בעיקר לעיבוד הקרקע. בדרך כלל נאסר לבנות מבנים בקרקע חקלאית, פרט 

למבנים חקלאיים במקומות ובתנאים מסוימים.

ייעוד קרקע כקרקע חקלאית בתכנית מתאר שומר על היות הקרקע שטח פתוח ללא מבנים ועל היכולת לעבדה. במקרה 
של אישור תכנית אחרת, המשנה את הייעוד של קרקע חקלאית לייעוד אחר, תחדל הקרקע להיות מיועדת לחקלאות, 

אם כי במרבית המקרים ניתן יהיה להמשיך לעבד את הקרקע בפועל, עד למימוש הייעוד האחר שנקבע לה.

הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים  4.2.2

הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים היא ועדה במדרג ארצי שמטרותיה הם לשמור על עתודות הקרקע 
התכנון  לחוק  הראשונה  התוספת  במסגרת  הוקמה  הוועדה  ישראל.  במדינת  פתוחים  ולשטחים  לחקלאות  שישמשו 
והבנייה. היא מונה חמישה עשר חברים, ותפקידה על-פי חוק הוא לדון בתכניות המוגשות לה, על מנת לבחון האם 

התכנית עומדת בקריטריונים תכנוניים, שמטרתם שמירה על הקרקע החקלאית והשטחים הפתוחים.

בעת שהוקמה, נקראה הוועדה “הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית” ותפקידה היה לשמור על קרקע חקלאית מפני 
שינוי ייעודה בתכניות מתאר. הוועדה רשאית להכריז כי קרקע פלונית תהא קרקע חקלאית לעניין חוק התכנון והבנייה.

ועליהן   )1:10,000( גבוהה  ברזולוציה  על סדרת מפות  “מפת ההכרזה” המבוססת  הוועדה את  בעת הקמתה, קבעה 
סומנה קרקע חקלאית מוכרזת על-פי שורה של קריטריונים. השימוש בקרקע לחקלאות או התאמתה לחקלאות היו 
חלק מהקריטריונים הללו, אך היו גם קריטריונים אחרים כגון רצון לשמור על שטחים פתוחים מסוגים שונים שלאו 
דווקא מתאימים לחקלאות. מפות ההכרזה כיסו את כל הארץ פרט לאזור הנגב. המפות עודכנו לעתים תכופות על-פי 
החלטות הוועדה בנוגע לתכניות שונות, אך בחלק מהמקרים לא ביטלו את שטחי ההכרזה גם כאשר אושרו תכניות 
לייעודי קרקע שאינם חקלאיים, זאת כדי לשמור על כוח ההחלטה של הוועדה בתכניות עתידיות לשינוי ייעוד השטח. 

במקרים שבהם חל בינוי בקרקע בעקבות תכנית שאושרה - בוטלה ההכרזה.
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היתרון המרכזי של מפת ההכרזה היה היותה כלי מרכזי לשמירה על שטחים פתוחים וערכיהם השונים בתקופה שבה 
ערכים אקולוגיים או רציפות שטחים פתוחים לא היוו מושג מהותי בתכנון המתארי. לעומת זאת, מפת ההכרזה זכתה 
רקע  על  גם  כמו  של השטח,  החקלאי  הפוטנציאל  את  שיקפה  לא  היא  רבים  שבמקרים  העובדה  רקע  על  לביקורת 

העובדה ששטחים שבהם אושרו תכניות לשימושים שאינם חקלאיים – לא נגרעו ממנה.

גם  לדון  חקלאית  קרקע  על  לשמירה  הוועדה  סמכויות  את  המחוקק  הרחיב  ה-20  המאה  של  ה-90  שנות  באמצע 
בשמירה על שטחים פתוחים למטרות שאינן חקלאיות, וכך שונה שמה ל”ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים 
פתוחים” – הולקחש”פ. זאת בהמשך למגמות המתפתחות של שמירה על איכות הסביבה וכחלק מפעילותו של המשרד 

להגנת הסביבה.

הולקחש”פ מהווה למעשה גוף סטטוטורי נוסף שנדרש לבדוק ולאשר תכניות הנוגעות לקרקע חקלאית ולשטחים פתוחים.

התוספת הראשונה לחוק קובעת כי:

“לא תאושר תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת, החלה על קרקע חקלאית המיועדת בתכנית מתאר מחוזית א. 
למטרה חקלאית או לסוג של שטחים פתוחים, אלא אם כן מתקיים בה אחד מאלה:

התכנית אושרה על-ידי הוועדה43 או שהיא מקיימת את כל הוראותיה של תכנית מתאר שאושרה על-ידי הוועדה.ב. 

התכנית אושרה על-ידי המועצה הארצית או ועדת משנה שלה, ובלבד שאישור התכנית כאמור נדרש לפי הוראות ג. 
תכנית מתאר ארצית או מחוזית, בשל תחולתה על קרקע חקלאית או על סוג של שטחים פתוחים, וצוין במפורש 

בהחלטת המועצה או ועדת המשנה שלה, לפי העניין, כי האישור ניתן גם לצורך תוספת זו.”

כוחה של הוועדה בהגנה על קרקע חקלאית היה חזק עד תחילת שנות ה-90 של המאה ה-20, ומאז הוא הולך ונחלש. 
החל מתקופה זו, עקב העלייה הגדולה מבריה”מ לשעבר, היה רצון להקל על הליכי התכנון כדי לאפשר בנייה מהירה של 
דירות עבור עולים, צורך שנחשב חשוב דיו להצדיק אישור בנייה על קרקע חקלאית. בתהליך זה הוקמו שכונות מגורים 

חדשות ביישובים כפריים, והתחום המוניציפאלי של ערים רבות הורחב על חשבון קרקע חקלאית. 

כיום ישנה קורלציה גבוהה בין קביעותיה של תמ”א 35 בנוגע למרקמים בנויים לעומת מרקמים לשימור לבין החלטותיה 
של הולקחש”פ בנוגע לתכניות שונות. 

תיקון 76 לחוק התכנון והבנייה )אושר בשנת 2006( מרחיב את הסמכויות של ועדות מקומיות בנוגע לאישור של תכניות 
מפורטות מסוגים מסוימים, ובכך מביא לכרסום נוסף בכוחה של הולקחש”פ בעניינים שבהם ניתן לדון בוועדה מקומית 

בלבד ואין צורך לפנות למוסדות תכנון אחרים.

כפי שנאמר לעיל, תיקון 100 לחוק התכנון והבנייה, המוצע בימים אלו )2013( מצמצם את סמכויותיה של הולקחש”פ, 
ומעביר חלק מהן לוועדות התכנון המחוזיות ולמועצה הארצית. בכל הנוגע להכרזה על קרקע חקלאית, הולקחש”פ 
הופכת לגוף מייעץ בלבד והגוף המחליט הוא המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. זוהי עוד אבן דרך בתהליך מתמשך של 

כרסום במעמדה של הולקחש”פ ושל הקרקע החקלאית בישראל.

קרקע המיועדת לחקלאות על-פי חוק התכנון והבנייה. 4.3

ייעוד הקרקע לשימושים שונים נעשה בישראל במסגרת תכניות מתאר בשלוש רמות: ארצית, מחוזית ומקומית. 

התכנון הארצי  4.3.1

תכניות מתאר ארציות מתייחסות לתחום המדינה כולה, והן יכולות להתייחס לנושא ספציפי )למשל: דרכים, שמורות 
טבע וגנים לאומיים, ייעור וכיו”ב(, או להיות תכניות משולבות המסדירות את כל היבטי התכנון )למשל תמ”א 35(. 

מספר  במסגרת  להתייחסות  אמנם  זוכה  החקלאות  ולכפר.  לחקלאות  ארצית  מתאר  תכנית  נערכה  לא  עתה  לעת 
תכניות מתאר ארציות, לדוגמה: תמ”א 8 ותמ”א 22 מתייחסות לממשק בין שטחי עיבוד ושטחי שמורות טבע או יערות, 
בהתאמה, אך התייחסות זו היא חלקית ורחוקה מלענות על מגוון הצרכים התכנוניים של החקלאות בישראל. מסמך 

מדיניות תכנון החקלאות והכפר אמור לענות על המחסור בתכנון לאומי בנושא.

הכוונה לוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.    43
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תכנית מתאר ארצית מס’ 35 )תמ”א 35( היא תכנית המתאר הארצית המשולבת התקפה כיום. תמ”א 35 שאושרה 
ב-2005, קבעה מרקמים מוטי שימור ומוטי פיתוח לאור משאבי הקרקע המוגבלים של המדינה ורמת צפיפות האוכלוסין 

ההולכת וגוברת. במסגרת תכנית זו, נפל חלקו העיקרי של המרחב הכפרי בתחום המרקמים מוטי השימור.

תמ”א 35 אינה מייעדת קרקע לחקלאות באופן ישיר, שכן היא אינה קובעת ייעודי קרקע ברחבי הארץ, אלא מחלקת 
אותה למרקמים שהם “אזורי תכנון השונים זה מזה ביחסים הכמותיים והמרחביים בין ייעודי הקרקע לשימושיה, ברמות 

הפיתוח והשימור שבתוכם ובכללים המסדירים ומכוונים יחסים אלה בתוכם” )מתוך דברי ההסבר לתמ”א(.

תמ”א 35 כוללת מרקם כפרי “אליו יכוון פיתוח יישובים כפריים ופיתוחם של היישובים המיוחדים שבו, לרבות שטחי 
תעסוקה, שטחים חקלאיים ושטחים לתיירות, ובלבד שלא יפגע אופיו הכפרי-חקלאי הכולל ויישמר ככל האפשר רצף 

שטחים פתוחים וחקלאיים” )דברי ההסבר לתמ”א(.

דווקא במרקם שמור  אינם ממוקמים במרקם כפרי אלא  בישראל  והמרחבים הכפריים  מרבית השטחים החקלאיים 
לדרום  מצפון  ירוקה  יצירת שדרה  תוך  ומורשת  התיישבות  נוף,  טבע, חקלאות,  ערכי  ברצף  לאחד  משולב ש”מטרתו 
וחייצים פתוחים לאורך ערוצי נחלים ראשיים במרכז. המרקם מיועד להשיג שילוב מרבי של הערכים המאפיינים עם 

פיתוח מוגבל במרכז הארץ ופיתוח זהיר באזורי פריפריה”.

ראוי לציין כי שטחים חקלאיים מעובדים נמצאים בכל המרקמים של תמ”א 35, כולל במרקם העירוני. ניתוח מפורט של 
השטחים החקלאיים במסגרת המרקם העירוני של תמ”א 35 מובא במסמך זה.

התכנון המחוזי  4.3.2

לכל אחד מששת מחוזות משרד הפנים )מחוז צפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים ומחוז דרום( 
ישנה תכנית מתאר מחוזית, המסדירה את שימושי הקרקע ונושאים תכנוניים נוספים ברחבי המחוז. 

בתכניות מתאר מחוזיות ישנן שלוש קבוצות של ייעודי קרקע שניתן במסגרתם לערוך עיבודים חקלאיים:

שטחים המיועדים לחקלאות, ל”נוף כפרי פתוח” או ייעוד מקביל שבו החקלאות היא שימוש קרקע דומיננטי. ייעוד . 1
הקרקע לחקלאות בתכניות מתאר מחוזיות הוא “מרחב החיפוש” לפיתוח החקלאות: שטחים אלו מיועדים מבחינה 
סטטוטורית לעיבודים חקלאיים ולשימושים נוספים. לא תמיד מתאימים שטחים אלו לעיבוד מבחינת המאפיינים 
הפיזיים )סוג הקרקע, טופוגרפיה, זמינות מים וכו’(. עיבוד קרקע המיועדת לחקלאות על-פי התמ”מ, גם במקרה 
שמדובר בהכשרת קרקע טבעית לעיבוד חקלאי, אינו נדרש לתכנית מפורטת או להליך רישוי כלשהו )עיבוד חקלאי 

איננו בין הפעולות הנדרשות להיתר בנייה על-פי חוק התכנון והבנייה(.

שטחים שאינם מיועדים לחקלאות, אבל מאפשרים עיבודי קרקע חקלאיים כאחד השימושים המותרים בהם, כולל . 2
פיתוח חקלאי בנוסף לקיים, לדוגמה: נחל וסביבותיו, שטח נופש מטרופוליני וכדומה. 

שטחים שאינם מיועדים לחקלאות, אבל החקלאות מותרת בהם, ובלבד שמדובר בחקלאות הקיימת בפועל בשטח . 3
בזמן אישור התכנית, ללא תוספת מעבר לקיים, לדוגמה: שמורת טבע.

מלבד תכניות מתאר מחוזיות לתחומי המחוז כולו, ישנן גם תכניות מתאר מחוזיות-חלקיות שהן תכניות שתחום תכנונן 
הוא חלק )משמעותי( מתחום המחוז. בשנים האחרונות הוכנו מספר תכניות מתאר מחוזיות-חלקיות השמות דגש על 
תכנון שטחים פתוחים: תכנית מתאר מחוזית חלקית פארק שקמה, תכנית מתאר מחוזית חלקית סובב בקעת הנדיב, 
ומטבע  בתכנון השטחים הפתוחים,  אלו מתמקדות  ועוד. תכניות  הירקון  נחל  למרחב  תכנית מתאר מחוזית חלקית 
הדברים מושם בהן דגש על חקלאות, תוך אפיון אזורים חקלאיים לסוגיהם וקביעת הוראות מפורטות לאזורים חקלאיים.

התכנון המקומי  4.3.3

תכניות מקומיות הן תכניות ברובד התכנון הנמוך ביותר. היקפי השטח בתכנון המקומי משתרעים מתכנון של עיר או 
יישוב כולו ועד לתכנית נקודתית למגרש בודד או חלק ממגרש.

בתכניות מקומיות רבות מיועדת קרקע לחקלאות. זאת במיוחד בתכניות ליישובים כפריים, למועצות אזוריות או לשטחים 
פתוחים מסוגים שונים. גם בתכניות מתאר מקומיות ביישובים עירוניים מיועדת קרקע לחקלאות, בפרט ביישובים שהיו 
יישובים כפריים-חקלאיים ועברו תהליך עיור, תוך שמירה על שטחי עיבוד בשולי היישוב )למשל במושבות או  בעבר 

ביישובים ערביים-כפריים(.
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בישראל, ישנן אלפי תכניות מתאר מקומיות מאושרות, וקשה לעקוב אחר הביטוי של שטחי החקלאות בכולן. עם זאת, 
ניתן לומר כי בדרך כלל החקלאות אינה הנושא המרכזי של התכנית. שטחי בינוי ופיתוח הם במרבית המקרים ייעודי 

הקרקע העיקריים. 

שטחי אש וקרקע המיועדת לחקלאות

ייעוד קרקע בתכניות  אינו מהווה  שטח אש הוא שטח המוקצה לצה”ל על-ידי המדינה למטרות אימונים. שטח אש 
מתאר, ולמעשה ניתן לייעד את שטחי האש למגוון ייעודים ולקיים בהם מגוון שימושים המתאימים לייעודם כשטחי אש. 

חלק משטחי האש מיועדים בתכניות מתאר לחקלאות. מיקומה של הקרקע המיועדת לחקלאות בתוך שטחי אש מונע 
במרבית המקרים את עיבוד הקרקע למעשה )אם כי ישנם מקרים חריגים במקומות מסוימים, שיש לגביהם הסדרים 

מיוחדים(.

ניתוח משווה: קרקע המיועדת לחקלאות וקרקע מעובדת בפועל  4.3.4

יש להבחין בין ייעוד קרקע לשימושים ולתכליות שונים במסגרת תכניות מתאר, לבין השימוש בפועל של הקרקע. יתכן 
כי קרקע מסוימת תיועד במסגרת תכנית מתארית לייעוד, שימוש או תכלית מסוימת, ובפועל תשמש לדבר אחר לגמרי.

בולט הדבר במיוחד בכל הנוגע לקרקע חקלאית. כפי שנאמר, שטחים נרחבים בישראל מיועדים להוות קרקע חקלאית. 
עם זאת, לא כל הקרקעות הללו מעובדות בפועל, וחלק מהן מהוות שטחים טבעיים פתוחים, שאין החקלאי פולח אותם 
במחרשה או נוטע בהם עצים וצמחים. כפי שראינו לעיל, בחלק מהקרקעות המיועדות לחקלאות מתבצע שימוש אחר 
שאינו מאפשר עיבוד הקרקע, לדוגמה שטחי אש. חלק אחר של הקרקעות אינו מתאים לייצור חקלאי בגלל מאפיינים 

פיזיים של השטח. 

בתחום קרקע עם ייעוד חקלאי על-פי תכניות מחוזיות, יש שטחים שאינם מתאימים לעיבוד חקלאי, או שאינם עשויים 
להתאים לכך בעתיד:

התכניות . 1 במרבית  סומנו   - שונים  בינוי  ומוקדי  תשתית  אתרי  צבא,  מחנות  מקומיות,  מועצות  כפריים,  ישובים 
המחוזיות בייעוד קרקע חקלאית. 

שטחי אש המשמשים לאימוני הצבא מסומנים בתמ”א 35 במתחמים החופפים לייעודי קרקע בייעוד חקלאי. . 2

שטח בשיפועי קרקע תלולים העולים על 15%, ואינם נוחים לעיבוד חקלאי. . 3

קרקע בייעוד חקלאי בתכניות מחוזיות בתחום מרקמים עירוניים על-פי תמ”א 35, שחלקה צפוי לשמש למגורים.. 4

נוספה בתמ”א 35 )תשריט מרקמים( שכבת ייעוד קרקע לגנים ולשמורות מעבר למאושר בתמ”א/8. . 5

סיכום השטחים הנ”ל מצמצם את הפער בין היקפי השטחים המעובדים בפועל לבין השטחים בייעוד חקלאי. ניתוח 
הפוטנציאל האפשרי של קרקע חקלאית והצגתו ייערכו במסגרת מסמך המדיניות כאחד מתוצרי התכנית.

סיכום פרק 4. 4.4

פרק זה הציג נתונים בדבר הקרקע החקלאית בישראל: קרקע המיועדת לחקלאות, קרקע מעובדת בפועל, שימושים לא 
חקלאיים בקרקע המיועדת לחקלאות ועוד. נמצא כי תכניות המתאר המחוזיות מייעדות כ-8.7 מיליון דונם לחקלאות 
מציאות אמיתית  אינה משקפת  זו  הגדרה סטטוטורית  ואולם  כ-39.3% משטח המדינה,  רחבי הארץ, המהווים  בכל 

בשטח.

זאת  בפועל.  חקלאיים  לעיבודים  להשתמש  ניתן  לא  מחוזיות,  בתכניות  לחקלאות  המיועדים  ניכר מהשטחים  בחלק 
הואיל ומתקיימים בהם שימושים אחרים, כגון: שטחי אש המשמשים לאימונים צבאיים; שטחי ישובים כפריים שהתכנית 
המחוזית סימנה באמצעות סימבול על ייעוד קרקע חקלאי; שטחים שהוגדרו בתמ”א 35 כשמורות וגנים; שטחים ששיפועי 

הקרקע בהם גבוהים ואינם מאפשרים עיבוד ועוד.

השטחים החקלאיים המעובדים תופסים כ-4.35 מיליון דונם, המהווים כ-19% משטח המדינה. 

החקלאי  המרחב  כלומר  עירוניים.  יישובים  בתחום  נמצא  בישראל  המעובד  החקלאי  מהשטח  )כ-13%(  חשוב  חלק 
והמרחב הכפרי אינם בהכרח זהים זה לזה, והחקלאות מתבצעת גם בתחומם של יישובים עירוניים.
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במחוז המרכז שימוש הקרקע החקלאי הוא דומיננטי ביחס לשימושים אחרים בשטחים הפתוחים )יער, שמורת טבע 
וכדומה(. כלומר, עבור האוכלוסייה הרבה המתגוררת באזור המרכז, שטח חקלאי הוא השטח הפתוח העיקרי בסביבת 

המגורים, וזהו גם האזור שבו מרוכזים מרבית לחצי הבינוי והפיתוח סביב מטרופולין תל אביב.

בתחום השטחים המוגדרים בתמ”א 35 כמרקמים עירוניים, ישנם גם שטחים המשמשים בפועל לחקלאות. כ-509,223 
דונם קרקע חקלאית מעובדת בפועל, המהווה כ-13% מסך הקרקע החקלאית המעובדת בישראל, כלולים בתחומי 
מרקמים עירוניים בתמ”א 35. יש לתת את הדעת לאותם שטחים חקלאיים במסגרת תחומי הערים והמרקמים העירוניים 

שבמצבים שונים ימשיכו לשמש לחקלאות, בכפיפה ולצד שימושים עירוניים מתפתחים.

ההנחה היא כי הפער המצומצם שנותר בין קרקע בייעוד חקלאי בתכניות מחוזיות, בניכוי שימושים אחרים כאמור לעיל, 
לבין שטחים מעובדים בפועל בשטחים שיתבררו וינותחו בהמשך תהליך התכנון, הוא פוטנציאל הצמיחה )המצומצם( 

האפשרי לצורך העיבוד החקלאי בעתיד.
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טבלה פ1: שימושי הקרקע בעולם

FAOSTAT 2011http://faostat3.fao.org/home/index.html#DOWNLOAD :מקור

באחוזים משטח העולםשטח ב-10,000 דונםשימוש קרקע

130,034,190100%שטח הכולל

49,116,22037.8%שטח חקלאי

מתוכו:

1,539,3701.2%גידולים קבועים )כגון מטעים(

33,586,46025.8%שטחי אחו ומרעה קבוע

31.0% הקרקע40,274,680יער

  החקלאות בעולם ובהשוואה לישראל )נספח(5פרק 

החקלאות היא אחד מתחומי העיסוק הקדומים של האדם, והיא מהווה שכלול של פעולות איסוף מזון, ציד בעלי חיים 
ודיג פרימיטיבי. החקלאות עוסקת בייצור מזון בשני אופנים עיקריים: גידולים צמחיים - תבואות, ירקות, מטעים וגידולים 

אחרים; וגידול, אחזקה וטיפוח בעלי חיים, כולל בעלי כנף ודגים.

ציידים-לקטים לחקלאים  בני האדם מנוודים  ובה הפכו  מאז המהפכה החקלאית שהתרחשה לפני כ-10,000 שנים 
מיושבים, היוותה החקלאות גורם מכריע בהתפתחות החברה האנושית. החקלאות אפשרה למעשה ייצור עודפי מזון 
שהיוו בסיס למסחר, צמיחת יישובי קבע ועיסוקים אנושיים שאינם קשורים בייצור מזון )כגון: מלאכה, מסחר, הגנה, 
אומנות ועוד(. התפתחות החקלאות, מראשיתה ועד עתה, אפשרה להגדיל במידה רבה ביותר את כמות המזון העומד 

לרשות החברה האנושית, ובכך גם את גידול האוכלוסייה בעולם לממדיה הנוכחיים.

בארץ ישראל הופיעה החקלאות בתקופה קדומה מאוד. רבים סבורים שבארץ או בקרבתה בויתה לראשונה החיטה, 
אחד מצמחי המזון החשובים ביותר לאדם. במרוצת הדורות שחלפו מאז, היה המשק החקלאי בארץ ישראל מעורב 

ואינטנסיבי, מלבד מעט חקלאות ניידת אקסטנסיבית בשולי המדבר.

באוכלוסיית  העקבי  והגידול  למזון  הגובר  הביקוש  כולו.  בעולם  דרמתיים  שינויים  החקלאות  עברה  האחרונה  במאה 
ולהגדיל את התפוקות. הפיתוח של המיכון החקלאי הוא אחד ההישגים ההנדסיים  העולם, חייבו לייעל את הייצור 
הבולטים במאה ה-20. אם בתחילת המאה, איכר אחד ייצר מזון שהספיק ל-2.5 נפשות, הרי שבסוף המאה, איכר אחד 

סיפק מזון ל-130 נפש.

החקלאות מוסיפה להיות ענף דינמי ומתפתח בכל רחבי העולם. בניגוד לענפים כלכליים אחרים, החקלאות מאופיינת 
בחשיפה חזקה למגמות כלל עולמיות, שכן הסחר במוצרי חקלאות הוא בינלאומי, ומאופיין במגמות יצוא ויבוא כלל-
עולמיות, מחירים המושפעים ממגמות בעולם ותקופות משבר וצמיחה כלל עולמיות. לפיכך נדרשת התייחסות לחקלאות 

מפרספקטיבה עולמית, כרקע להבנת המצב בישראל.

מטרתו של פרק זה היא להציג את המגמות העיקריות בחקלאות העולם ובהשוואה לישראל, כדי ללמוד על הנושאים 
יתייחס  אליה. הפרק  ביחס  ישראל  מיצובה של חקלאות  ולבחון את  הגלובלית  על החקלאות  העיקריים המשפיעים 

לנושאים המרכזיים הבאים: הקרקע המעובדת, הענפים החקלאיים, מגמות עיקריות בחקלאות ומשבר המזון העולמי.

היקף הקרקע המעובדת בעולם. 5.1

האו”ם  של  והחקלאות  המזון   ארגון 
 Food and Agriculture Organization(
אוסף   )of the United Nations – FAO
במדינות  החקלאות  בדבר  נתונים  ומרכז 
העולם. הנתונים המוצגים להלן מבוססים 
 .FAO-ה של  הסטטיסטי  המידע  על 
הנתונים בדבר שטחי החקלאות במדינות 
הנחשבים  מרעה,  שטחי  כוללים  השונות 
על-ידי ה-FAO כחלק בלתי נפרד משטחי 

החקלאות.

התפלגות  את  מציגה  הבאה  הטבלה 
ניתן  בעולם.  העיקריים  הקרקע  שימושי 
קרקע  שימוש  היא  החקלאות  כי  לראות 

מרכזי בעולם. בשנת 2011 עמד השטח החקלאי בעולם על כ-49 מיליארד דונם, שהם כ38% משטח היבשה בעולם 
)נתוני FAO; שטח חקלאי כולל שדות, מטעים ומרעה קבוע(.
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שטח חקלאי לנפש  5.1.1

האיור הבא מציג נתונים בדבר השטח החקלאי לנפש במדינות שונות ובהשוואה למצב בישראל. 

איור 6פ: שטח חקלאי לנפש בעולם

http://faostat3.fao.org/home/index.html#DOWNLOAD 2009 ,FAO :מקור

השטח המעובד בעולם עמד בשנת 2009 על כ-16.3 דונם לנפש בממוצע. ניתן לראות כי משרעת השטח החקלאי לנפש 
במדינות שונות בעולם רחבה ביותר – מ-186.7 דונם לנפש באוסטרליה ועד ל-0.36 דונם לנפש ביפן. 

ישראל נמצאת בקצה הנמוך של הסקאלה, עם 0.72 דונם קרקע מעובדת לנפש. הממוצע העולמי )16.3 דונם קרקע 
חקלאית לנפש( גבוה פי 22 מהמצב בישראל. בהשוואה עולמית, מבין 155 מדינות44, ישראל נמצאת במקום ה-144 

מבחינת השטח החקלאי לנפש.

במסגרת דו”ח זה, נעשה ניסיון למצוא קשר בין מיעוט השטחים החקלאיים בישראל לבין מאפיינים אחרים של המדינה. 
בין היתר נבחנו ההשערות הבאות:

ישנו קשר בין מיעוט השטח החקלאי בישראל להיותה מדינה מפותחת. ניתן להניח כי ככל שמדינה מפותחת יותר א. 
כלכלית-חברתית כך יקטן בה הסקטור החקלאי לטובת פרנסות “נוחות” יותר, כגון בתעשייה או בשירותים.

ישנו קשר בין מיעוט השטח החקלאי בישראל להיותה מדינה צפופת אוכלוסין. ניתן להניח כי במדינות צפופות אין ב. 
מקום לחקלאות מפני שמרבית שטחן נתפס על-ידי עיור.

ישנו קשר בין מיעוט השטח החקלאי בישראל להיותה בעלת אקלים מדברי למחצה. ניתן להניח כי בשטחים מעוטי ג. 
משקעים תהיה גם פחות חקלאות.

כדי לבחון את ההשערות הללו, נערכה השוואה בין המצב בארץ לקבוצות שונות של מדינות על-פי הפרמטרים הבאים:

מדינות מפותחות - במטרה לבחון האם ככל שהמדינה מפותחת יותר כך שטחי החקלאות שבה קטנים יותר, מכיוון א. 
שישנם לתושבים מקורות פרנסה אלטרנטיביים ורווחיים יותר, נבדקו 20 המדינות בעלות הציון הגבוה ביותר ב”מדד 

הפיתוח האנושי”45 של האו”ם. ישראל ממוקמת במקום ה-17 מבין מדינות העולם במדד זה.

מדינות צפופות אוכלוסין – במטרה לבחון האם ככל שמדינה צפופה יותר כך שטחי החקלאות שבה קטנים יותר ב. 
20 המדינות בעלות צפיפות האוכלוסין הגבוהה  כתוצאה משימוש בשטח לצורכי עיור ומגורי התושבים - נבדקו 
הצפופות  המדינות  בין  ה-13  במקום  מדורגת  והיא  לקמ”ר  נפש   332 הינה  בישראל  האוכלוסין  צפיפות  בעולם. 

בעולם46.

משקעים ג.  ומיעוט  יבשים  אקלים  תנאי  האם  לבדוק  במטרה   - למחצה  מדברי  או  מדברי  אקלים  בעלות  מדינות 
משפיעים על גודל השטח החקלאי לנפש. ממצאי הבדיקות השונות מוצגים באיורים הבאים.

המדינות הגדולות יחסית, שאוכלוסייתן עולה על מיליון נפש.    44

 /http://hdr.undp.org/en/humandev ,ראו למשל אתר האינטרנט של תכנית הפיתוח של האו"ם Human Development Index   45

המדינות הגדולות יחסית, שאוכלוסייתן עולה על מיליון נפש.  46
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שטח חקלאי ורמת פיתוח  5.1.2

איור 7פ: שטח חקלאי דונם/נפש במדינות המפותחות 009פ

מקור לעניין שטח החקלאות: FAO 2009, שטח החקלאות כולל שטחי מרעה. 
.Human Development Report, 2011 :מקור לעניין מדד הפיתוח

של השטח  הממוצע  למעשה,  החקלאי.  בשטח  קיטון  מחייב  אינו  מפותחת  מדינה  של  היותה  ככלל,  כי  לראות  ניתן 
החקלאי לנפש ב-20 המדינות המפותחות ביותר בעולם גבוה יותר מהממוצע הכלל עולמי )19.71 במדינות המפותחות 
לעומת 16.3 בממוצע עולמי(. בדומה להשוואה הכלל עולמית, גם בהשוואה למדינות המפותחות ביותר, גודל השטח 

החקלאי לנפש בישראל נמוך יחסית, ואינו מוסבר במיצובה של ישראל כמדינה מפותחת כלכלית וחברתית.

האיור הבא מציג את השטח החקלאי לנפש במדינות שבהן צפיפות האוכלוסין גבוהה )20 המדינות בעלות הצפיפות 
הגבוהה ביותר בעולם(.

שטח חקלאי וצפיפות אוכלוסין  5.1.3

איור 8פ: שטח חקלאי דונם/נפש במדינות הצפופות 009פ

מקור לעניין שטח החקלאות: FAO 2009, שטח החקלאות כולל שטחי מרעה.
.CIA – World Factbook 2013 :מקור לעניין צפיפות האוכלוסייה 
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ניתן לראות כי ככל הנראה, לצפיפות האוכלוסייה יש השפעה על השטח החקלאי במדינה. הממוצע של השטח החקלאי 
בכלל  בממוצע  לנפש  דונם  לכ-16.3  בהשוואה  בלבד,  לנפש  דונם   1.34 הוא  בעולם  הצפופות  המדינות  ב-20  לנפש 
המדינות בעולם. עם זאת, גם בקרב המדינות הצפופות, ישראל ממוקמת נמוך יחסית, במקום ה-15 מתוך 20 מדינות 

מבחינת משאבי הקרקע החקלאית ביחס לגודל האוכלוסייה.

שטח חקלאי ואקלים  5.1.4

של האקלים  סיווג  )על-פי  ויבש  חם  האקלים  שבהן  במדינות  לנפש  החקלאי  השטח  את  מציג  הבא   האיור 
.)Geiger-Koeppen

איור 9פ: שטח חקלאי דונם/נפש במדינות מדבריות 009פ

מקור לעניין שטח החקלאות: FAO 2009, שטח החקלאות כולל שטחי מרעה. 
.Peer et al. 2007 אצל Koeppen-Geiger מקור לעניין האקלים: סיווג האקלים של 

ניתן לראות כי לאקלים חם ויבש יש השפעה, ככל הנראה, על גודל השטח החקלאי לנפש. הממוצע של השטח החקלאי 
לנפש למדינות בעלות אקלים חם ויבש הוא 3.6 דונם לנפש בהשוואה לכ-16.3 דונם לנפש בכלל מדינות העולם. עם 
זאת, גם בקרב המדינות בעלות האקלים החם והיבש, ישראל ממוקמת נמוך יחסית, במקום אחד לפני הסוף, מתוך 10 

המדינות שנבדקו.

לסיכום הבדיקות שנערכו, ניתן לומר כי לא נמצא הסבר ממצה למיעוט הקרקע החקלאית המעובדת בישראל. אמנם 
צפיפות האוכלוסין בארץ קשורה, ככל הנראה, למיעוט שטחי החקלאות, אך האקלים או מידת הפיתוח הכלכלי, ככל 
הנראה, אינם קשורים לכך, ובמדינות מפותחות אחרות כמו גם במדינות המאופיינות באקלים מדברי למחצה, היקף 

שטחי החקלאות גבוה בהרבה מאשר בישראל.

החקלאות  את  המאפיינים  אחרים  במשתנים  קשורה  בישראל  החקלאות  שטחי  של  היחסי  למיעוט  הסיבה  כי  יתכן 
לכך  ולמדה להסתגל  רבות,  שנים  מזה  לנפש  מיעוט שטחים חקלאיים  זה של  במצב  מצויה  ישראל  מדינת  בישראל. 

באמצעות מנגנונים וכלי מדיניות שונים, שחלקם ייסקרו בהמשך הדו”ח.
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התפלגות הגידולים החקלאיים. 5.2

הם  העיקריים  החקלאיים  הגידולים  בעולם, 
שיבולת  שעורה,  חיטה,  תירס,  אורז,  דגניים: 
שועל וכדומה. הדגניים תופסים כ-55% מסך 
 22% בעולם.  המעובדת  החקלאית  הקרקע 
צמחי  תופסים  בעולם  החקלאית  מהקרקע 
שמן )סויה, חמניות, בוטנים, שמן דקל ועוד(. 
וירקות  פירות  ופקעות,  שורשים  קטניות, 
קטנים  קרקע  שטחי  תופסים  מקשה  וצמחי 

יותר )כ-6-4% לכל קבוצת גידולים(.

שונים  חקלאיים  גידולים  של  היחסי  השיעור 
בעולם מוצג באיור הבא.

ייצור דגן הוא הענף החקלאי שממנו מופק מרבית מזונו של האדם, הן באופן ישיר והן בצורה עקיפה )כמזון לבעלי חיים 
במשק(. תפרוסת ייצור הדגן העולמית מוצגת באיור הבא. יצרניות הדגן העיקריות בעולם הן ארה”ב, רוסיה, הודו וסין, 

ובמידה נמוכה יותר – קנדה וברזיל.

איור 1פ: תפרוסת ייצור הדגן העולמית 2011-1991

מקור: FAO ממוצע לשנים 2011-1991. 

 איור 0פ: התפלגות הענפים החקלאיים בעולם 
לפי שטח מעובד 011פ

מקור: נתוני FAO שנת 2011.



89

החקלאות בישראלהחקלאות בישראל

התפלגות הגידולים בישראל  5.2.1

בישראל  העיקריים  החקלאיים  הגידולים 
מוצגים באיור הבא.

ענפי  של  היחסי  השיעור  כי  לראות  ניתן 
באופן  שונה  בישראל  השונים  החקלאות 
גידול  שיעור  בעולם.  מהקיים  משמעותי 
למקובל  יחסית  נמוך  בישראל  הדגניים 
מסך  בלבד  כ-25%  ומהווה  בעולם, 
צמחי  גם  בארץ.  המעובדים  השטחים 
בישראל  יחסית  נמוך  שמן תופסים מקום 
לעומת  בארץ  החקלאי  מהשטח  )כ-15% 
פירות  זאת,  לעומת  בעולם(.  כ-22% 
וירקות וצמחי מקשה תופסים מקום נכבד 
יותר בישראל ביחס לקיים בעולם, ומהווים 

כ-25-20% מסך השטחים המעובדים. 

מול  אל  בישראל  החקלאות  ענפי  פיזור 
העולם משקף הן את התנאים האקלימיים 
הנוחים פחות לחקלאות בארץ ומשפיעים 
על המיעוט היחסי של גידולי דגניים וצמחי 
ותלויים  בעל  כלל  בדרך  )הגדלים  שמן 

על  המשפיעה  בישראל,  והחקלאות  החקלאים  של  יחסית  הגבוהה  הטכנולוגית  היכולת  את  והן  לגידול(;  במשקעים 
יותר מבחינתו של  ופירות. הגידולים הללו הם גם הרווחיים  ירקות  העיסוק הנרחב בגידולים מתוחכמים יחסית כגון 

החקלאי.

מגמות בחקלאות העולמית. 5.3

מאז המהפכה החקלאית, החקלאות היא העיסוק הנפוץ בעולם. כיום, 42% מכוח העבודה בעולם עוסק בחקלאות, 
בעיקר במדינות מתפתחות. במדינות המפותחות, שיעור החקלאים עומד על 5% או פחות. לעומת זאת, התוצר החקלאי 
מהווה רק 5% מהתוצר העולמי. המגמות בנוגע לכוח העבודה לעומת ערכה הכלכלי של החקלאות הן הפוכות: במדינות 
החקלאים  של  עצמית  לצריכה  מיועד  מהיבולים  ניכר  חלק  בחקלאות,  עוסק  העבודה  כוח  עיקר  שבהן  מתפתחות, 
ומשפחותיהם, וכך ערכן הכלכלי נמוך יחסית; ואילו אחדות מהמדינות שאוכלוסייתן החקלאית מעטה )ארה”ב, קנדה( 

מייצרות הרבה מעל הדרוש להן, ומייצאות דגנים ומוצרי חקלאות אחרים לשאר העולם.

בישראל, בדומה לשאר המדינות המפותחות, שיעור המועסקים בחקלאות מצומצם יחסית ועומד על כ-42,600 איש 
)כ-1.4% מכלל המועסקים בארץ(. נוסף על כך, מועסקים בחקלאות כ-32,700 עובדים זרים, מתוכם כ-9,000 עובדים 
החקלאית  הקרקע   .)2012 לישראל  סטטיסטי  שנתון  למ”ס,  )נתוני  מחו”ל  עובדים  וכ-23,700  הפלסטינית  מהרשות 
המעובדת בעולם כולו נמצאת במגמת עליה משנות ה-60 של המאה העשרים, וצפויה להמשיך ולגדול גם בעשורים 
הבאים. עיקר הגידול צפוי להיות במדינות מתפתחות, ואילו מדינות מפותחות מראות יציבות בהיקף הקרקע החקלאית 

ואף צמצום מסוים.

 איור פפ: התפלגות הענפים החקלאיים העיקריים בישראל, 
לפי שטח מעובד 011פ

מקור: נתוני FAO שנת 2011.
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איור פפ: היקף הקרקע החקלאית המעובדת בעולם ותחזית לעתיד 2050-1960

.FAO- World Agriculture Towards 2030/2050 :מקור

מבין מכלול המגמות בחקלאות העולמית נבחן שתיים שהן פועל יוצא של שני כיוונים מנוגדים בחקלאות העולם: הנדסה 
הגיעה  על הסביבה הטבעית  אולטרה-אינטנסיבית שבה המניפולציה האנושית  כדוגמה לחקלאות  גנטית מצד אחד 
לשיא; והמגמה ההפוכה - חקלאות אורגנית - שמאופיינת בחזרה אל הטבע ואל שיטות עיבוד מסורתיות וסביבתיות 
יותר. משבר המזון העולמי פועל לחיזוק המגמה לשילוב גידולים מהונדסים גנטית בחקלאות. מאידך, ההבנה של הנזקים 

האקולוגיים של החקלאות מניעה את הרצון לחזק את החקלאות האורגנית בעולם.

הנדסה גנטית  5.3.1

עד לשנות ה-90 של המאה ה-20, חלו שיפורים בפריון גורמי הייצור כדי להתמודד עם העלייה הגדולה בצריכת המזון 
בשטחים  היבולים  בשיפור  רבים  מאמצים  הושקעו  משמעותי,  באופן  גדלו  לא  החקלאות  ששטחי  בשעה  העולמית. 
הקיימים. במדינות מתפתחות הגבירו מאוד את השימוש בדשנים. כך למשל בסין גדלה כמות הדשן לדונם חיטה פי 13 
לעומת השימוש בדשן בשנות ה-60, ובהודו גדלה פי 30. יבול החיטה בסין עלה מ-100 ק”ג לדונם בשנות ה-60 ל-450 

ק”ג בממוצע לדונם כיום. בהודו גדל היבול מ-55 ק”ג לדונם ועד ל-270 ק”ג חיטה בממוצע לדונם כיום. 

בשני העשורים האחרונים נוצרת תחושה כי מדע החקלאות מיצה את יכולותיו בשיפור הפריון, ומחפש את פריצת הדרך 
הבאה. ההנדסה הגנטית היא הפריצה הטכנולוגית האחרונה בפיתוח החקלאי.

הנדסה גנטית היא תהליך מכוון על-ידי האדם של שינוי גנים בייצורים חיים המביא לשינוי תכונותיהם. ההנדסה הגנטית 
מאפשרת לייצר זני גידולים עמידים יותר בפני מחלות ומזיקים. בכך מאפשרת ההנדסה הגנטית שיפור הפריון תוך חיסכון 
בשימוש בחומרי הדברה. הגידולים היחידים כיום המהונדסים גנטית באופן מסחרי הם מינים מסוימים של תירס, סויה, 
קנולה וכותנה הגדלים בעיקר בארה”ב ובדרום אמריקה. נכון להיום, למעלה מ-80% מגידולי הסויה בעולם מהונדסים 

גנטית וכך גם כ-30% מגידולי התירס וכ-20% מגידולי הקנולה )מקור: משרד הבריאות – שירות המזון הארצי, 2013(.

כיום אין בארץ גידול צמחים מהונדסים למטרות מסחריות )אם כי מתקיים מחקר וגידול לצורכי מחקר בנושא(, ולכן אין 
תוצרת חקלאית מקומית שעברה הנדסה גנטית )מקור: משרד הבריאות – שירות המזון הארצי, 2013(.

ההנדסה הגנטית מהווה טכנולוגיה חקלאית שנויה במחלוקת. בקרב הציבור והרשויות, בעיקר באיחוד האירופי, ישנן 
הסתייגויות לגבי מזון מהונדס גנטית הן בגלל החשש מהשפעה אפשרית לטווח ארוך על צרכנים של מזון זה, והן בגלל 
חשש לפגיעה בסביבה שגידול זה עלול לגרום. בארה”ב, ההנדסה הגנטית נמצאת בשימוש נרחב בחקלאות. לעומת זאת 

באירופה ישנה הסתייגות מהשימוש בהנדסה גנטית.
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האיורים הבאים מציגים את מגמות הגידול בשטחי הגידולים המהונדסים גנטית בעולם בעשור שבין 2011-2001.

איור 4פ: הגידול בשטחי הגידולים המהונדסים גנטית בעולם בעשור שבין 2011-2001

.Phillips McDougall – AgriService, Industry Overview, May 2012 מקור: עיבוד נתוני

איור 5פ: שטחי גידולים מהונדסים 2007-1996: מדינות מתועשות ומתפתחות )מיליון הקטר(

ISAAA- Clive James, International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, 2008 :מקור

אחת העדויות החזקות לחדירת ההנדסה הגנטית לחקלאות היא הזעזועים בשוק חומרי ההדברה. החל מ-1999 ועד 
המגמה  לשינוי  העיקרית  הסיבה   .1980 בשנת  לגודלו  אותו  שהחזירה  ערך  ירידת  ההדברה  חומרי  שוק  חווה   2007
הייתה כניסתם של גידולים מהונדסים גנטית ב-1996 במיוחד ביבשת אמריקה. המגדלים אימצו במהירות שורה של 
לירידה בשימוש בקוטלי  בפני חרקים, שהביאו  ועמידות  קוטלי עשבים  בפני  זנים המכילים תכונות המקנות סבילות 
עשבים סלקטיביים ובקוטלי חרקים במגוון גידולים ובהם כותנה, סויה, קנולה ותירס. למרות המחסור במזון והצמיחה 

בחקלאות, עדיין לא הצליח ענף חומרי ההדברה להתאושש, וטרם חזר לגודלו ב-1998.
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חקלאות אורגנית  5.3.2

חקלאות אורגנית היא המגמה ההפוכה למגמת ההנדסה הגנטית בחקלאות. חקלאות אורגנית היא צורת חקלאות אשר 
נסמכת על ניהול של השדה החקלאי כמערכת סביבתית ומנסה להקטין או למנוע את השימוש בתשומות חקלאיות 
חיצוניות, בעיקר בכימיקלים סינתטיים ואורגניזמים מהונדסים גנטית. המניע לצריכה של מוצרי חקלאות אורגנית הוא 

משולב: מצד אחד הרצון לצרוך מזון בריא יותר, ומצד שני – להשפיע פחות על הסביבה.

במרבית המדינות, החקלאות האורגנית מוכרת בחוק ומווסתת על-ידי הממשל. בישראל משמש לכך החוק להסדרת 
תוצרת אורגנית, התשס”ה-2005.

עיבוד חקלאי אורגני עשוי להוריד את כמות היבולים ביחס לעיבוד חקלאי קונבנציונלי. עם זאת, מחקרים השוואתיים 
בין גידולים אורגניים לקונבנציונליים הם מועטים, ולכן קשה לקבוע את מידת הפגיעה ביבולים כתוצאה מעיבוד אורגני. 

לחלופין, ישנם חילוקי דעות בדבר התועלות הסביבתיות של החקלאות האורגנית ביחס לחקלאות הקונבנציונלית.

על-פי נתוני ה-FAO, החקלאות האורגנית מקיפה כ-0.7% בלבד מכלל השטח החקלאי בעולם )נתונים לשנת 2011(. 
עם זאת, ישנה התחזקות בחקלאות האורגנית בעולם: למרות ההאטה בכלכלה העולמית, המכירות הבינלאומיות של 
מוצרים אורגניים ממשיכות לעלות. היקף הקרקע בגידול אורגני בעולם כולו גדל בכ-170% אחוזים מאז 2004, ועומד 
כיום על כ-3.7 מיליון דונם בעולם כולו )נתוני FAO לשנת 2011(. הביקוש למוצרים אורגניים הוא בעיקר בצפון אמריקה 

ובאירופה: שני אזורים אלה כוללים יותר מ-90% מהמכירות העולמיות של מוצרים אורגניים. 

בישראל החקלאות האורגנית מקיפה כיום כ-71,000 דונם )נתוני FAO לשנת 2011(, המהווים כ-1.7% מסך השטח 
המעובד בארץ.

עידוד המעבר לחקלאות אורגנית משרת את העלאת ההטרוגניות של הנוף החקלאי. נוסף על כך, משקים אורגניים 
ואינם  עושים שימוש בחומרים טבעיים ממוחזרים ובתהליכים אקולוגיים, מקיימים רוטציה בין הגידולים החקלאיים 
עושים שימוש בחומרי הדברה, קוטלי עשבים ודשנים כימיים. ממשק חקלאי אורגני תומך בשמירה על פוריות הקרקע, 
בקיומה של אוכלוסיית אויבים טבעיים ובמגוון הביולוגי הטבעי: הפסקת השימוש בקוטלי עשבים מעודדת התפתחות 

של מגוון מיני הצמחייה הטבעית. 

האיורים הבאים מציגים נתונים מרכזיים בדבר החקלאות האורגנית בעולם.

איור 6פ: גודל השוק האורגני 2010-1999 במיליארדי דולרים

)Research Institute of Organic Agriculture FiBL( :מקור

איור 7פ: מגדלים אורגניים בעולם 2010-2005 במיליונים

)Research Institute of Organic Agriculture FiBL( :מקור
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משבר המזון העולמי
בעשר השנים האחרונות ניתן להבחין בעלייה 
לשיא  שהגיעה  המזון,  מחירי  של  עולמית 
מצד  במהומות  ולוותה   ,2008-2007 בשנים 
מתפתחות.  במדינות  בעיקר  האוכלוסייה, 
כלל  מזון  למשבר  להביא  עשויה  זו,  מגמה 
אוכלוסיות  של  תזונתן  תיפגע  שבו  עולמי, 

הולכות וגדלות.

הרקע למשבר

מאז מלחמת העולם השנייה ועד לשנת 2000, 
היו מחירי המזון בעולם במגמה מתמדת של 
נצפתה  פעם  מדי  ריאליים.  במונחים  ירידה 
שנה של עליות מחירים, שתוקנה מיד בשנה 
עליות  היו  בלבד  אחת  פעם  שלאחריה. 
רצופה,  אחת  משנה  יותר  שנמשכו  ריאליות 

בעת משבר הנפט 1974-1973. 

2000 אנו עדים למגמה הפוכה. מחירי המזון בעלייה שיטתית, ומדי פעם יש אף קפיצות כלפי מעלה כמו  מאז שנת 
בשנים 2008-2007. לפי חלק מההערכות של גורמי מחקר, צפויה עלייה שיטתית של עשרות אחוזים במחירי המזון 
בעשרים השנים הקרובות. גורמי המחקר אינם נחלקים בשאלה “האם?” אלא בשאלה “כמה?”. אם אכן יתממש תסריט 
זה, הרי שצפויה תופעה גוברת של מחסור במזון בסיסי ואף של רעב בעיקר במדינות מתפתחות, וכפועל יוצא מכך גם 

זעזועים גיאו-פוליטיים בעולם.

סיבות למשבר המזון העולמי

טבע א.  ולאסונות  לשיטפונות  לבצורות,  המביאים  הגלובליים,  שינויי האקלים  עקב  הייצור החקלאי  ביכולת  פגיעה 
אחרים;

המשך העלייה באוכלוסיית העולם. בשנת 2050 אוכלוסיית העולם צפויה להגיע ל-9.1 מיליארד איש, גידול של ב. 
34% יותר מאשר היום. כמעט כל הגידול באוכלוסייה יתרחש במדינות מתפתחות. עם זאת, יש לציין כי קצב גידול 

האוכלוסייה העולמי ירד דרמטית מאז שנות ה-80 של המאה העשרים, ועומד כיום על כ-1.2% בשנה.

העלייה בצריכת המזון בעולם כולו ובפרט במדינות המצויות בתהליך התפתחות מואץ, כגון הודו וסין, ובפרט עלייה ג. 
בצריכת מזונות מהחי הדורשים תשומות מזון גבוהות כחלק מתהליך הייצור.

ראוי להרחיב את הדיון בסוגיית צריכת המזון בעולם, שכן יש הרואים בה את הסיבה המרכזית למשבר המזון העולמי. 
על-פי בדיקה של נתוני ארגון המזון העולמי )World Food Organization - WFO(, צריכת הקלוריות העולמית כיום 
גבוהה פי 2.8 לעומת הצריכה בתחילת שנות ה-60 של המאה העשרים: סך צריכת הקלוריות היומית בעולם עמדה 
בשנת 1961 על כ-7,000 מיליארדי קילו-קלוריות, ואילו בשנת 2011 עמדה הצריכה העולמית על כ-19,750 מיליארדי 
קילו-קלוריות ביום. זאת בשעה שבתקופה זו גדלה אוכלוסיית העולם פי 2.3 בלבד. הפער מבטא את השיפור העולמי 
בתזונה. ב-1960 הייתה הצריכה העולמית הממוצעת כ-2,300 קק”ל ליום לאדם, וכיום היא עומדת על כ-2,800 קק”ל 

ליום לאדם.

האיורים הבאים מציגים את הגידול בסך כל צריכת המזון היומית בעולם משנת 1961 ועד היום, ואת הגידול בצריכת 
קלוריות לנפש באותה תקופה.

נוסף על הגידול בכמות המזון, ישנו בעשורים האחרונים גם שינוי בהרכב המזון: ממזון מהצומח, בפרט דגניים - למזון 
מן החי )בשר, חלב, ביצים(. לדוגמה, אדם עשיר בהודו אוכל 40% יותר מוצרים מן החי לעומת אדם עני; ומוצרי חלב 
הוא אוכל כמעט פי 6 מאדם עני. אלא שכדי לייצר מוצרים אלה נדרשת כמות דגנים גדולה הרבה יותר מזו הנדרשת כדי 

להאכיל אדם עני. 

איור 8פ: הגידול בקרקע חקלאית לגידולים אורגנים לפי יבשת 2011-2005
)Research Institute of Organic Agriculture FiBL( :מקור
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תשומות הקרקע והמים הנדרשות על מנת לייצר מזון לבני אדם המבוסס על בעלי חיים הוא גדול פי כמה וכמה מאשר 
התשומות הנדרשות לתזונה המבוססת על דגנים. למשל, תשומות המים: על מנת לגדל קילו של תירס נדרשים 900 ליטר 
מים. קילו חיטה דורש 1,350 ליטר מים. קילו אורז דורש 3,000 ליטר מים. לעומתם הפקת קילו בשר בקר דורש 16,000 

ליטרים של מים, פי חמש מייצור קילו אורז ופי 18 מייצור קילו תירס. 

דוגמה אחרת - חלב פרה. פרה ישראלית ממוצעת מייצרת בשנה כ-10,650 ליטר חלב. לשם כך, צורכת הפרה גרעינים, 
כוספאות ותחמיץ שהם שווי ערך לכ-10,150 ק”ג חומר יבש. מזון זה, של פרה אחת, גדל בשטח של כ-23 דונם קרקע 
חקלאית. כדי לספק לפרה את המזונות האלה נדרשים כ-6,800 מ”ק מים בשנה, ובנוסף הפרה שותה עוד כ-70 מ”ק 

מים. 

לפיכך, כאשר מיליארדי אנשים באסיה מגבירים ולו במעט את צריכת מוצרי החלב, הביצים והבשר, אז יש להגדיל מאוד 
את הייצור העולמי של גרעינים, כוספאות ותחמיץ. 

ההערכה היא כי אוכלוסיית העולם תגדל עד 2050 ב-34%, אבל לאור העלייה בכמות המזון הנצרכת על ידי כל אדם - 
יהיה צורך להגדיל את כמות המזון המיוצרת בעולם ב-70% עד שנה זו.

סיבות נוספות למשבר המזון העולמי:

תהליך של הפיכת מדינות מתפתחות מעצמאיות מבחינת ייצור המזון ליבואניות של מזון, תהליך שנמשך משנות א. 
הסחר  של  ליברליזציה  המעודדים  בינלאומיים  ארגונים  מדיניות  בהשפעת  היתר  בין  העשרים,  המאה  של  ה-70 

העולמי במוצרי מזון.

הפניית משאבים חקלאיים לגידול ביו-דלקים בקנה מידה נרחב. לדוגמה, על-פי משרד החקלאות האמריקאי, בשנת ב. 
2011 שימשו כ-40% מיבולי התירס בארה”ב לייצור ביו-דלק.

עלייה במחירי הנפט, המשפיעה על עלויות הייצור החקלאיות ובין היתר על מחירי הדשנים, שנפט הוא תשומה ג. 
מרכזית בייצורם.

מדיניות פיתוח החקלאות בעולם. 5.4

האוכלוסייה  עבור  מזון  לייצור  כלים  ולהציע  פתרונות  למצוא  היא  החקלאות  פיתוח  מדיניות  של  המרכזית  מטרתה 
האנושית הגדלה והולכת. כיום מונה אוכלוסיית העולם כ-7 מיליארד איש, והתחזית היא שתגיע לכ-9 מיליארד בשנת 
The Governmant Office for Science, 2011(  2050(. יש למצוא דרכים לספק את מזונם של האנשים הללו, בהינתן 

המשאבים הטבעיים המוגבלים: קרקע, מים, אקלים, חומר אורגני וכיו”ב.

הדילמה המרכזית בפיתוח החקלאות בעולם כולו היא כיצד להגדיל את ייצור המזון באופן בר-קיימא, כלומר באופן 
שאינו מנצל את המשאבים בצורה העולה על יכולת ההתחדשות הטבעית שלהם?

שאלות משנה הן למשל: האם להכשיר קרקעות נוספות לפעילות חקלאית מעבר לקרקעות המעובדות כיום? אם כן – 
כמה? והיכן? ואם לא – מהן האפשרויות להפיק מזון רב יותר מהקרקע המעובדת כיום, מבלי ליצור פגיעה בדמות זיהום 
מים וקרקע, סחף קרקעות, אובדן בתי גידול, פגיעה במגוון הביולוגי ועוד כהנה וכהנה פגיעות סביתיות המזוהות עם 

החקלאות האינטנסיבית?

 The Future of Food and Farming: הפרויקט:  במסגרת  שנבדקו  מהדילמות  מקצת  הן  לעיל  שהוצגו  הדילמות 
.Challenges and choices for global sustainability

הפרויקט רוכז על-ידי משרד המדע של בריטניה, והשתתפו בו כ-400 מדענים מכל רחבי העולם. במסגרת הפרויקט, 
 )2050 שנת  )עד  הבאות  השנים  ל-40  המזון  בייצור  האתגרים  נבדקו  ב-2011,  פורסמו  ומסקנותיו  שנים  כ-5  שארך 

והאפשרויות השונות למדיניות ייצור מזון ברמה העולמית שמהן תוכל כל מדינה לגזור את מסקנותיה. 

ההמלצות העיקריות של הפרויקט הן:

בהיקפים . 1 נוספת  יהיה להכשיר קרקע  ניתן  נקודת הנחה שלא  הגלובלית מתוך  פיתוח החקלאות  לקדם את  יש 
כי  נמצא  הגלובלית  ברמה  היסטוריים  נתונים  מניתוח  ראשית,  סיבות:  מכמה  זאת  חקלאי.  לעיבוד  משמעותיים 
גודל הקרקע המעובדת עלה ב-8% בסך הכול בעולם כולו לאורך 40 השנים האחרונות. כלומר, ייתכן כי לא ניתן 
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להכשיר קרקע חדשה לעיבוד חקלאי בהיקף משמעותי. סיבה שנייה היא הבעיות הסביבתיות הכרוכות בהסבת 
קרקע טבעית לעיבוד חקלאי שעיקרן – פליטת גזי חממה מהקרקע וכן אובדן בתי גידול ומגוון ביולוגי. לאור כל זאת, 

משתתפי הפרויקט אינם ממליצים על הסבה משמעותית של קרקע טבעית לעיבוד חקלאי.

מסיקים . 2 הבאה,  המאה  בחצי  להמשיך  הצפוי  באוכלוסייה  המתמשך  הגידול  ולאור  הקודם  בסעיף  האמור  לאור 
משתתפי הפרויקט כי הדרך היחידה להמשיך ולהאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה היא לעשות שימוש יעיל יותר 
 Sustainable במשאבים הקיימים, באופן המאוזן והסביבתי ביותר שניתן. הם מכנים זאת אינטנסיפיקציה בת-קיימא
intensification. כלומר המטרה היא להפיק יותר מזון מהשטחים המעובדים כיום, תוך מציאת הדרכים והכלים 

לפגיעה סביבתית מינימלית ולשימוש מושכל ובלתי מתכלה במשאבים הקיימים. 

European Commission על-ידי  נערכה  העולמית  החקלאות  פיתוח  בנושא  נוספת  משתתפים  רבת   עבודה 
)SCAR( – Standing( Committee on Agricultural Research(, שכותרתה: ייצור וצריכת מזון באופן בר-קיימא בעולם 
של משאבים מוגבלים )2011(47 מציגה תרחיש להתפתחות הצריכה וייצור המזון העולמי עד שנת 2050: אוכלוסיית 
והעלייה ברמת החיים במדינות מתפתחות תביא לשינוי תזונתי לטובת מוצרים עתירי חלבון כדוגמת  העולם תגדל, 
בשר וחלב וכן לעלייה בביקוש לאנרגיה ולמשאבים נוספים. במקביל, משאבים במחסור ושינויי אקלים יגבילו מאוד את 
האפשרות להגדיל את הייצור החקלאי. לכן, ישנו סיכוי גבוה שהביקוש למזון יעלה על ההיצע ותחול עלייה ברעב בעולם.

כתגובה לתרחיש זה מציגה העבודה שני קווי מדיניות אפשריים:

היצרנות . 1 להגברת  לפעול  יש  בעולם,  הרעב  ההתחזקות  את  למנוע  על-מנת  זה,  מדיניות  קו  על-פי   - “יצרנות” 
החקלאית בעזרת שיפורים טכנולוגיים והגברת יעילות הייצור - אינטנסיפיקציה של החקלאות.

“הסתפקות” - יש לפעול להגברת היצרנות החקלאית בד בבד עם שינויים בביקוש למזון - הפחתה בביקוש למוצרים . 2
מהחי, תזונה נכונה ובכמות המתאימה לצרכים. כדי להשיג זאת, יש להוביל שינוי התנהגותי ושינוי מבני בשרשרת 
הייצור החקלאי ובצריכת מוצריו. נוסף על כך, על-פי גישה זו יש חשיבות לפיתוח מדיניות וכלים כלכליים שיביאו 
יובילו לשינוי ההתנהגותי  להפנמה של העלויות הסביבתיות של החקלאות בפעילות השווקים, כלים שבין היתר 

בביקוש למזון.

גם על-פי מחקר זה עתיד הייצור החקלאי טמון באינטנסיפיקציה בת-קיימא של הייצור ובהתבסס על טכנולוגיות וידע 
קיימים וכן על פיתוח מערכות חקלאיות חדשניות. כמו כן, המחקר קובע כי אין מנוס משינוי יסודי בדפוסי צריכת המזון 

בעולם כולו.

סיכום פרק 5. 5.5

החקלאות היא אחד מתחומי העיסוק הקדומים של האדם ואחד העיסוקים הנפוצים ביותר בעולם גם כיום. החקלאות 
)במונחי  בעולם  יחסית למקובל  בישראל מצומצמים  בעולם. שטחי העיבוד החקלאי  תופסת כ-38% משטח היבשה 
שטח לנפש(. מיעוט השטח החקלאי בישראל קשור, ככל הנראה, להיותה מדינה צפופת אוכלוסין וכן למשתנים אחרים 
ולמדה  רבות,  שנים  מזה  לנפש  חקלאיים  שטחים  מיעוט  של  זה  במצב  מצויה  ישראל  מדינת  הארץ.  את  המאפיינים 

להסתגל לכך באמצעות מנגנונים וכלי מדיניות שונים.

את  להגביר  הרצון  מחד,  בישראל:  גם  ביטויין  את  ומוצאות  כיום,  החקלאות  את  מאפיינות  מנוגדות  מגמות  שתי 
ומאידך – מעבר לחקלאות  גנטית בצמחים חקלאיים;  בין היתר באמצעות שילוב הנדסה  האינטנסיביות של הגידול, 
אורגנית ולצורות אחרות של חקלאות אקסטנסיבית. שתי מגמות אלו משקפות תהליכים גלובליים כוללים: מחד, הרצון 
להגדיל את היקף התוצרת החקלאית נוכח הגידול המתמיד באוכלוסיית העולם, ומאידך הכרה בנזקים האקולוגיים של 

חקלאות אינטנסיבית ורצון לצמצם אותם. 

ברקע  מצוי  לאורך העשור האחרון,  מזון  מוצרי  של  התייקרות מתמדת  בתהליך של  העולמי, המתבטא  המזון  משבר 
לתכנון החקלאות בתקופה הנוכחית. לאור מגמה זו, נראה כי בעתיד יעלה מחיר המזון יותר ויותר. מדינה התלויה ביבוא 
מזון, גם אם היא מדינה מפותחת, עלולה להיות מושפעת ממשבר המזון העולמי. עליית מחירי המזון המיובא עשויה 
להביא לכך שלאוכלוסיות החלשות יותר במדינה יהיה קשה יותר ויותר להשיג מזון. ככל שמדינה מייבאת יותר מזון 
לצריכה עצמית של אוכלוסייתה, כך היא חשופה יותר להשפעות של משבר המזון העולמי. מכאן שצמצום התלות ביבוא 

מזון עשוי למתן במידה מסוימת את החשיפה של האוכלוסייה לעלייה במחירי המזון העולמיים.

.SCAR )2011(. The 3rd SCAR Foresight Exercise - Sustainable food consumption and production in a resource-constrained world   47
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סיכום שער ראשון: החקלאות. 5.6

השער הראשון שעסק בחקלאות הציג נתונים בולטים הנוגעים לחקלאות בישראל: גורמי הייצור, מגמות עיקריות בייצור, 
ענפי החקלאות, צריכת המוצרים החקלאיים וכן השימוש בקרקע החקלאית ופיתוחה.

מתוך מגוון הבדיקות והניתוחים שנערכו עולים הדברים הבאים:

ישראל מאופיינת בכך שגורמי הייצור החקלאי )בפרט קרקע ומים( הם במחסור. החקלאות הישראלית השכילה . 1
לפצות על כך באמצעות פיתוח טכנולוגי, בין היתר של חקלאות מקורה ושל חקלאות מדייקת. לחקלאות מתוחכמת 

מסוג זה יש גם ערכים סביבתיים )חיסכון בשימוש במשאבים טבעיים(.

השטח החקלאי המעובד תופס כ-4.35 מיליון דונם, המהווים כ-20% מכלל שטח המדינה. נוסף על כך, ישנם כ-1.2 . 2
מיליון דונם שטחי מרעה.

חלק משמעותי מהקרקע החקלאית המעובדת בישראל שייכת לתחום השיפוט של יישובים עירוניים, כלומר מחוץ . 3
למגזר הכפרי ובמיקום מאוים מבחינת ההתפתחות העירונית. חלק חשוב נוסף מהקרקע החקלאית נמצא בתחום 

מרקמים עירוניים לפי תמ”א 35.

חקלאות מקורה )חממות, בתי רשת וכדומה( תופסת פחות מ-2% מסך שטחי החקלאות בישראל. במרבית השטח . 4
מתקיימת חקלאות שטחים פתוחים.

התפוקה החקלאית בישראל נמצאת במגמת עלייה מתמדת, אף שאין כמעט שינוי בהיקף השטח החקלאי ב-4 . 5
למשאבים  ביחס  הייצור  של  גידול  המאפשרת  החקלאי,  בייצור  מתמדת  התייעלות  ישנה  האחרונים.  העשורים 

הקיימים )קרקע ומים(.

החקלאות הישראלית מספקת חלק מתצרוכת המזון המקומית, בפרט תצרוכת טרייה. בחלק מהמוצרים )דגנים, . 6
סוכר, דגים( יש תלות ביבוא.

שיש . 7 ועוד,  נופיות  תרבותיות,  חברתיות,  סביבתיות,  תועלות  מזון:  לייצור  שמעבר  חשובות  תועלות  יש  לחקלאות 
לשמור עליהן ולטפח אותן. לצד התועלות הציבוריות, יש לחקלאות גם השפעות שליליות על הסביבה והנוף, שאותן 

ניתן לצמצם בתכנון נכון.

תכניות . 8 במסגרת  קרקע  ייעוד  חקלאית:  קרקע  על  להגנה  כלים  מספר  כוללת  בישראל  הסטטוטורית  המערכת 
מחוזיות ומקומיות, הכרזה על קרקע חקלאית ופעילותה של הולקחש”פ. בתקופה האחרונה חל כרסום במעמדם 

של הכלים הללו.

מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בא לענות על האתגרים המייחדים את החקלאות בישראל באמצעות ביסוס 
התייחסות  ותוך  השונים  הענפים  למאפייני  בהתאמה  החקלאות  של  מתאים  פיתוח  שתאפשר  סטטוטורית  תשתית 
מתאימה לממשקים של החקלאות עם גורמים אחרים. זאת כדי להבטיח שהחקלאות בישראל תוסיף לספק את מגוון 

השירותים והתועלות שהיא מספקת כיום, ואת אלו שיידרשו ממנה בעתיד.
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  תולדות היישוב הכפרי1פרק 

בישראל   1.1 הכפרי  היישוב   התפתחות 
על ציר הזמן

פרק זה מציג סקירה קצרה של תולדות היישובים הכפריים 
בישראל, ובוחן שלבי התפתחות, מגמות ותמורות שחלו 
בתחום זה לאורך השנים. סקירה זו מהווה נקודת מוצא 
לדו”ח ותשתית לניתוח מאפייני היישוביים הכפרים כיום 

המוצג בפרקים הבאים. 

הגשמת  את  ששיקפה  החדשה  הכפרית  ההתיישבות 
של  ה–80  בשנות  החלה  בישראל  הציונית  התנועה 
של  לצמיחה  ישראל  מדינת  את  והובילה  ה-19,  המאה 
כ-641,000  היום  המאכלסים  כפריים48,  יישובים   952

תושבים )הלמ”ס, 2011(. 

הכפרים  היישוביים  התפתחות  של  היסטורית  סקירה 
בתלמוד,  בתנ”ך,  במקורות:  שתתחיל  נכון  בישראל 
במקורות? מוזכר  הכפר  האם  לבחון:  מעניין   בגמרא. 

מהם מאפייניו? מה משמעותו? האם הכפר דאז הוא אותו כפר של ימינו? 

מזון  כספק   – הכלכלי  בהיבט  ביטוי  ומקבל  החקלאות  סביב  בעיקר  מוזכר  בתנ”ך  הכפר  כי  מראה  ראשונית  בחינה 
ֶיׁש- ִכּי  שַָׁמְעִתּי,  ַויֹּאֶמר--ִהנֵּה  ב  ִתְּתָראּו.  ָלָמּה  ְלָבָניו,  ַיֲעֹקב  ַויֹּאֶמר  ֶיׁש-שֶֶׁבר ְבִּמְצָרִים;  ִכּי  ַיֲעֹקב,  “ַויְַּרא  פונקציונאלי: 
שֶֶׁבר ְבִּמְצָרִים; ְרדּו-שָָׁמּה ְושְִׁברּו-ָלנּו ִמשָּׁם, ְוִנְחֶיה ְוֹלא ָנמּות.” ])בראשית מ”ב, א-ב(. מהזווית החברתית הנגזרת מאזכור 
הכפר בהקשר החקלאי, נראה כי הכפר מאכלס תושבים משולי החברה )רות המואבייה למשל(. בשונה מהעיר המוקפת 
חומות ואשר תיאוריה )השופטים היושבים בשערי העיר וכד’( נותנים לה משמעות פונקציונאלית-שלטונית-ממשלית, 

מעין מרחב של מרות וסדר, הרי שהכפר הוא המקום הפתוח, השמח.

המרכזיות של החקלאות וההכרה בחשיבותה מקבלים ביטוי במקורות: בצורת ציווי, חובה המוטלת עלינו – האחריות 
לספק מזון. חקלאות חזקה היא סמל לשגשוג ולהצלחה. התחושה סביב תיאור המזון והחקלאות היא תחושה של שפע, 
חשיבות, סיפוק ושמחת חיים. האתוס הציוני המבוסס על חקלאות בעצם ניסה לשחזר את החוויה התנ”כית ולחזור 

למקורות. 

בזמן שלטון האימפריות בארץ ישראל, 
השלטונות  של  ההתייחסות  הייתה 
העותומאנים  )הרומיים,  המרכזיים 
והבריטים( בעיקר למוקדים העירוניים 
ששימשו נקודת אחיזה לצורכי ממשל 
 – המעבר  לתשתיות  וכן  ושליטה, 
ויכולת  כוחות  צבא,  העברת  לצורך 

תנועה במרחב. 

המקשים  הארץ  של  הפיזיים  תנאיה 
אותה  הפכו  חקלאית  צמיחה  על 
שעיקר  למרחב  ההיסטוריה  לאורך 
חשיבותו הייתה במרחב העירוני שלו, 
שריכז מרחבי ממשל ותשתיות מעבר. 

על פי הגדרת תמ"א 35 לוח 2.  48

איור 9פ: “ּוָמְלאּו ַהגֳָּרנֹות ָבּר ְוֵהשִׁיקּו ַהְיָקִבים ִתּירֹוׁש ְוִיְצָהר”

)יואל ב, כד( בתמונה: רות המואבייה

איור 40: ארץ ישראל כמרחב עירוני וכאזור מעבר בתקופת האימפריה העותומאנית

http://www.emersonkent.com/map_archive/ottoman_asia_1792.htm :מקור
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ישראל  בארץ  והסביבה  המים  תנאי האקלים, 
הכפר  של  המרכזי  תפקידו  מימוש  על  הקשו 
לספק  המיועד  חקלאי  כמרחב   – אלה  בימים 
ונתפס  שהמשיך  הכפר,  של  מיקומו  מזון. 
בתקופות אלה כ’אסם מזון’, היה שולי בישראל 
שכן ההיבט החקלאי לא נתפס אז כיתרון היחסי 
מיקומה  האימפריות.  ברחבי  ישראל  ארץ  של 
של  והגיאו-פוליטיים  הגיאוגרפיים  ומאפייניה 
ישראל הדגישו את חשיבותה כמרחב שלטוני, 

כאזור מעבר וכמרחב חשוב לשליטה. 

על-פי ברוצקוס )1988(, במהלך תקופת שלטון 
המנדט הבריטי לא נעשה כל ניסיון לכוון את 
כך  הכפרי,  או  העירוני  היישוב  התפתחות 
שהתפתח מבנה קוטבי עיר–כפר שבו כל קוטב 
כבר  בפועל,  בלתי תלוי בשני.  באופן  מתפתח 

בשנות השלושים של המאה ה-20 85-80% מהיהודים גרו ביישובים עירוניים. 

הכפר והחקלאות חזרו “למרכז הבמה” החל משנות ה-80 של המאה ה-19, עם תנופת הפיתוח של תנועת ההתיישבות 
הציונית. 

מאז  בישראל  הכפריים  היישובים  בהתפתחות  להתמקד  הוחלט  היסוד49,  למסמך  ובהמשך  קודמים  דיונים  רקע  על 
תפתחות ההתיישבות הציונית החדשה בישראל. 

הכפר הערבי ודפוסי התיישבות כפריים וסמי-כפריים אחרים מחייבים דיון נפרד שכן הם מעלים סוגיות אחרות וייחודיות 
ומחייבים התייחסות מתאימה העומדת בפני עצמה. 

הציונית החדשה,  כל אלה, תתמקד סקירת ההתפתחות ההיסטורית בהצגת התפתחות ההתיישבות הכפרית  לאור 
מאפייניה לאורך השנים מבחינת סוגי היישובים שצמחו וייחודם, היקפם ופריסתם וכן המגמות הבולטות שאפיינו את 

היישובים הכפריים מאז ועד ימינו.

הסקירה משמשת בסיס לפרק האפיון והמיפוי של היישובים הכפריים על מגוון מרכיביה. על הסמך פרק המיפוי אותרו 
האתגרים המרכזיים העומדים על סדר היום של היישובים הכפריים בישראל, עם הפנים להמשך התפתחותה וצמיחתה. 

עד קום המדינה  1.1.1

עולי העלייה הראשונה אשר הגיעו לארץ בראשית שנות ה-80 של המאה ה-19, החלו לפתח את היישוב הכפרי על 
בסיס רעיון עבודת החקלאות. אותם עולים בחרו במושבה כצורת ההתיישבות הכפרית הראשונה. 

החל מתקופת העלייה השנייה )1904–1914( הוקמו בישראל יישובים כפריים ייחודיים, המושתתים על אידיאולוגיה 
מן  היהודי  הנוער  של  העילית  שכבת  את  אליהם  משכו  אלה  יישובים  והמושבים.  הקיבוצים   – ציונית–סוציאליסטית 

התפוצות ומן היישוב הוותיק בארץ ישראל. 

מרבית היישובים הכפריים שהוקמו בארץ ישראל מתחילת המאה עשרים ועד שנות ה-70 הם יישובים כפריים בעלי 
אופי קומונלי/קואופרטיבי. יישובים אלה נחלקים לשלושה סוגים: הקיבוץ, המושב השיתופי ומושב העובדים. מטרתם 
העיקרית של מקימי שלושת סוגי ההתיישבות הללו הייתה להקים חברה שיתופית חדשה השונה מזו שהכירו בארצות 

מוצאם.

2012, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, התכנית הלאומית לחקלאות ולכפר בישראל - מסמך מדיניות תכנון; מסמך יסוד מאושר, וכן פרוטוקולים של דיוני פורום החקלאות    49 

והכפר. 

איור 41: ארכיון השומר הצעיר יד יערי

 מקור: פרופ’ הנרי ניר, תנועת העבודה הישראלית - אתר היסטורי לא מפלגתי
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השיתופיות קיבלה ביטוי ערכי - אידאולוגי, חברתי, כלכלי, 
בהתיישבות  החיים  אורח  מאפייני  בליבת  ועמדה  פיזי 
המוביל  כנרטיב  השיתופיות,  הכפרית-שיתופית. 
בהתיישבות הכפרית, קיבלה ביטוי בכל שטחי החיים, הן 
בניהול הפנים-יישובי והן ברמה האזורית. כך קמו ארגונים 
עליון  גליל  האזוריים  המפעלים  גרנות,  )כדוגמת  אזוריים 
ועוד( שנועדו לאפשר שותפות כלכלית-שיווקית ושיתופיות 
כוללת ומערכתית – כחלק בלתי נפרד מהמהות ומהכלכלה 

של היישוב והאזור.

יישובים  של  בפיתוחם  הושקעו  רבים  לאומיים  משאבים 
ובעיקר  ההתיישבות  רעיון  כמגשימי  וחשיבותם  אלה, 

ההתיישבות לאורך הגבולות - הייתה רבה. 

היישובים הכפריים היו חלוצים וחדשניים לא רק בתחום 
החינוך  בתחום  גם  אלא  והביטחון,  הייצור  הכלכלה, 

וההשכלה, האמנות והמחקר. 

יישובים, רובם קיבוצים50. העובדה   269 גלי העלייה הראשונים מסוף המאה ה-19 ועד קום המדינה הובילו לפיתוח 
מתוך  ששאבה  ערכית-חברתית-כלכלית  תפיסה  מתוך  נבעה  קיבוצית,  הייתה  המדינה  קום  עד  ההתיישבות  שעיקר 
ואת  החדש  הישראלי  הכפר  של  האתוס  את  הקיבוץ,  דמות  את  רבה  במידה  ועיצבה  הסוציאליסטית,  האידיאולוגיה 

החברה הישראלית המתחדשת בארצה בכלל. 

משנת 1948 ועד 1967  1.1.2

משנת 1948 ועד 1967 )שנה משמעותית להתיישבות שכן 
נוספה ההתיישבות מעבר לקו הירוק(, הוקמו 370  אחריה 
יישובים והיישובים הכפריים כללו סה”כ 639 ישובים, רובם 

מושבים )340(.

היישובים  התאפיינו  הישראלית,  החברה  לכלל  בדומה 
ובעיצוב  בהתייצבות  בביסוס,  אלה  בשנים  הכפריים 
דמותה. בשנים אלה נוספו בעיקר מושבים, בשונה מהשנים 
בעיקר  התאפיינה  הכפרית  ההתיישבות  שבהן  הקודמות, 
בקיבוצים ובמושבים שיתופיים. הצורך לקלוט עולים ומגמה 
של הפחתת עומק השיתופיות בהתיישבות הכפרית החלה 
כבר אז. המושבים, אשר ייצרו את משטר הנחלות, ואפשרו 
מגורים  ברורים,  ייצור  אמצעי  כפרית,  חיים  סביבת  לספק 
כפריים ומחויבות לחקלאות כאורח חיים וכמקור פרנסה – 

הפכו לדפוס המוביל את צמיחת ההתיישבות בשנים אלה. רבים מתושבי המושבים החדשים היו עולים חדשים שקיבלו 
במושבים את ביתם הראשון ובחקלאות את מקור פרנסתם. כך הפכו עולים אלה לחקלאים.

הקפיצה הגדולה של היישובים הכפריים, תוך השפעתה על עיצוב גבולות המדינה, על פריסת האוכלוסייה וקליטת גלי 
העלייה – מעידה על תקופת צמיחתה של המדינה. הצורך לספק מגורים ותעסוקה להיקפים משמעותיים של עולים 
 הוביל לצמיחה משמעותית של היקפי היישובים הכפריים וכן לפיתוח מודלים ייחודיים של התיישבות בתפיסה אזורית51
)התיישבות במודלים של אזורים, חבלים, סביב מרכזים כפריים, במרחב משולב עם עיירות פיתוח קולטות עלייה ועוד.

מאז הקמתם, נתפסו היישובים הכפריים ככלי מוביל לפיזור האוכלוסייה, לעיצוב גבולות המדינה וליצירת מערך אזרחי 
והתיישבותי של ביטחון, נגישות ושליטה במרחב. יישובים רבים הוקמו באזורי הפריפריה ובאזורי עדיפות לאומיים על 
קום  וכלכלית52. עם  תכנונית  הצדקה  לכך  הייתה  לא  כאשר  שגם  האומרים  יש  וביטחוניים.  פוליטיים  שיקולים  סמך 

המדריך לפיתוח הכפר, 2011, משרד החקלאות ופיתוח הכפר    50

פרופ' רענן וויץ,  גלגולה של התיישבות חקלאית.    51

אפלבאום ונוימן )1997(. התמורות במרחב הכפרי, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות  52

 איור פ4: התפלגות היישובים שהוקמו בין שנות העשרים 
ועד קום המדינה

 מקור: פרופ’ הנרי ניר, תנועת העבודה הישראלית - 
אתר היסטורי לא מפלגתי

איור פ4: התפלגות היישובים שהוקמו בין 1966-1948

 מקור: פרופ’ הנרי ניר, תנועת העבודה הישראלית - 
אתר היסטורי לא מפלגתי
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ליישובים  עדיפות  הייתה לתת  ותכנון, הוכנו מספר תכניות ראשוניות שמטרתן  ניהול  גופי  המדינה, שהחלה מקימה 
כפריים או לערים מסדר גודל קטן.

מטרת התכניות הייתה לאכלס במהירות ובצורה מאוזנת את שטחי הארץ. נוסף על כך, הציעו התכניות ליצור קשרי 
גומלין בין היישובים הכפריים לבין הערים הקטנות, וכן שאפו להביא לאיזון בין הכפר, הערים הקטנות והערים הגדולות.

גם  התבססה  ארצית,  מתאר  כתכנית  להתקבל  הראשונה  והייתה   1951 בשנת  שהוכנה  שרון”  “תכנית 
פיזור  באמצעות  הארץ  אכלוס  את  לעצמה  וייעדה  הראשוניות,  התכניות  של  העקרונות  אותם  על   היא 
האוכלוסייה, תוך כדי הקמתן של ערים קטנות )המוכרות כיום כעיירות הפיתוח( שיהוו מרכז עירוני-כפרי שישרת את 

הכפרים בסביבתו53.  

תפיסת מקומה המרכזי של היישובים הכפריים כמעצבים גבולות המדינה, ביטחונה ומרחבה מיצב את מערך ההתיישבות 
כגורם מרכזי ומוביל בחברה הישראלית ובקבלת ההחלטות. 

איור 44: תכנון פיזי לישראל, אריה שרון, 1951

www.ariehsharon.org ,מקור: אתר מורשת אדריכל אריה שרון

כהן, 2007, התהוותן של ערי הפיתוח שדרות, נתיבות ואופקים 1965-1951.  53

איור 45: כרזת תנועת העבודה – שנות ה-50

 מקור: אתר היסטורי, תנועת העבודה הישראלית, 2012, 
מתוך ארכיון השומר הצעיר, יד יערי, גבעת חביבה
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איור 46: הקמת יישובים כפריים לאורך השנים )כל סוגי היישובים הכפריים(

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה השנתון הסטטיסטי 2011

משנת 1967 ועד סוף שנות ה-90  1.1.3

בתקופה זו נוספו כ-248 יישובים אשר הובילו את ההתיישבות הכפרית בסוף שנות ה-90 ל-886 יישובים בסך הכול. 

שנות ה-70 וה-80 הובילו את היישובים הכפריים, בעיקר את השיתופית, למשבר הגדול. המשבר היה כלכלי, חברתי, 
פיזי, סביבתי ובעיקר ערכי. המשבר הגדול קיבל ביטוי בהידרדרות כלכלית, הזדקנות אוכלוסיית היישוב, עזיבה, הגירה 
שלילית ומשבר ערכי. כל אלה הובילו לתהליכי הפרטה והרחבה במגוון כלים, אמצעים וביטויים, אשר אפשרו להתיישבות 

הכפרית לצאת מהמשבר ובו-זמנית שינו את פניה.

היישובים הקהילתיים אשר הפכו להתיישבות כפרית מבוקשת ומתאימה לאורחות החיים, לכלכלת השוק ולתפיסת 
“אידאל החיים” הישראלי - החלו צומחים ומתבססים. היישובים הקהילתיים הלכו והתפרסו - ביהודה, בשומרון, בגליל 
ובמגוון אזורים אחרים. האפשרות לשלב הרחבות קהילתיות על סמך סדרת החלטות תכנון וקניין אפשרה לקיבוצים 

ולמושבים לצאת מהמשבר ולהיכנס לתנופת צמיחה מחודשת. 

כל אלה יצרו התיישבות כפרית חדשה ועדכנית, המשקפת את השינויים בחקלאות, בחברה, בכלכלה ובתפיסת איכות 
השיתופיות,   – הוותיקות  המערכות  רוב  של  לקריסתן  שהוביל  הכספי  בבסיסה54. המשבר  העומדים  והערכים  החיים 
הפוליטיות והמוסדיות שתמכו עד אז בהתיישבות הכפרית, בד בבד עם צמיחת היישובים הכפריים הקהילתיים - שיקפו 

את הצורך בשינוי אופים של היישובים הכפריים בישראל. 

במחצית שנות ה-90 החלו היישובים הכפריים בישראל ליישם הלכה למעשה את התפנית בהתפתחותה ממקום של 
משבר להתחדשות.

 היישובים הקהילתיים כבר התבססו, היישובים השיתופיים והחקלאיים החלו יוצאים מהמשבר, והובילו מהלך משמעותי 
השיתופיים  הכפריים  ליישובים  קהילתיות  הרחבות  הוספת  שאפשרו  למיניהן,  והתכנון  המנהל  החלטות  יישום  של 

והחקלאיים. 

אפלבאום ונוימן )1997(. התמורות במרחב הכפרי, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.  54
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איור 47: הרחבה קהילתית שדה נחום

אד’ דני בר קמה, א.ב. מתכננים

איור 48: הרחבה קהילתית בית יצחק

אדריכל אילן איזן, איזן אדריכלים

ההרחבות הקהילתיות יצרו דינמיקה חדשה ובלתי מוכרת עד לתקופה זו: שילוב אוכלוסייה חדשה, לא חקלאית ולא 
שיתופית, ביישובים השיתופיים והחקלאיים. 

שכונות ההרחבה במושבים ובהמשך גם בקיבוצים - הובילו ליציאה מהמשבר הגדול ובו בזמן העלו אתגרים חדשים 
על סדר היום של היישובים הכפריים. מהתיישבות שיתופית, ערכית וקומונאלית, ששאפה לחברה אוטופית, ופיארן את 
ההתיישבות הכפרית הישראלית - הפכו היישובים הכפריים להתיישבות ששיעור החקלאות בה הולך ופוחת )בדומה 

לכל העולם המפותח( והקהילתיות – הולכת ומתרחבת.

אתגרים הנובעים מיחסי הגומלין שבין המגמות השונות המשפיעות על ההתיישבות לבין החברה הישראלית - עומדים 
כיום בליבת הצמיחה של היישובים הכפריים והתפתחותם בעתיד. 

שנות ה-2000  1.1.4

היישובים הכפריים מונים כיום 976 ישובים על-פי החלוקה הבאה: 441 מושבים, 266 קיבוצים, 106 יישובים קהילתיים 
 54 סה”כ  אזוריות,  מועצות  של  מקומי  בסיס ממשל  על  פועלים  הכפריים  היישובים  אחרים.  כפריים  יישובים  ו–163 
מועצות. אוכלוסיית היישובים הכפריים בישראל הלכה וצמחה לאורך השנים. משנת 1961 ועד 2011 נוספו כ-329,200 

תושבים, ובשנת 2012 מנתה אוכלוסיית יישובים אלה 671,111 תושבים.

למשבר  מענים  לספק  נועדו  מעשור,  יותר  לפני  החלו  אשר  הוותיקים  הכפריים  ביישובים  הקהילתיות  ההרחבות 
ליישובים  והתכנון אפשרו  וניהוליים. החלטות המנהל  כלכליים  מרכיביה החברתיים,  מגוון  על  ההתיישבות הכפרית 

הוותיקים להתרחב ולקלוט משפחות וקהילות חדשות ושונות במהותן מהקהילה הוותיקה. 
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איור 49: אוכלוסיית היישובים הכפריים משנת 1961 בהשוואה ליישובים עירוניים - מספרים מוחלטים )באלפים(

 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי 2012

המודלים השונים של ההרחבות הובילו לדפוסים שונים של היישובים הכפריים: משכונות נפרדות ומחוץ ליישוב הוותיק 
היישובים  לבין  בין ההרחבות  הזיקה  הוותיקה.  ומהקהילה  נפרד מהיישוב  בלתי  לשכונות הרחבה המהוות חלק  ועד 
ובניהול של  ופיזי בתכנון  כלכלי  וכן אתגר מרכזי: חברתי,  היישובים הכפריים  מוביל בצמיחת  גורם  הוותיקים הפכה 

היישובים הללו. 

ההרחבות הקהילתיות, במשולב עם הקמת יישובים קהילתיים כחלק בלתי נפרד מהמרחב הכפרי הישראלי - השתלבו 
פייטלסון  )פליישמן,  ואזורי הביקוש בפרט  ואת מרכז הארץ  ישראל בכלל  במגמת הפרבור אשר החלה מאפיינת את 

וזלוצקי, 2008(.

שאפשר  החדש  להיצע  ביקוש  נוצר  והחקלאיים,  השיתופיים  הכפריים  ביישובים  להרחבות  ההזדמנות  פתיחת  עם 
התחדשות היישובים הוותיקים כמו גם משיכת אוכלוסיות צעירות וחדשות לקיבוצים ולמושבים. 

כיום, המגמה היא להדק את הזיקות והקשרים בין היישוב הוותיק לבין ההרחבות הקהילתיות ולהוביל מהלכי התחדשות 
משולבים על בסיס מרחב יישובי חברתי קהילתי משותף. בקיבוצים, מסתמנת בשנים האחרונות מגמה הולכת ומתרחבת 
של קליטת חברים בתוך ‘הקו הכחול’ – כחברים מן השורה. מגמה זו נמצאת אמנם עדיין בראשיתה, אולם נראה כי היא 

מתחילה להתבסס. 

בנייה   - הכחול’(  )‘הקו  המחנה  לתחום  ובנים  צעירים  “קליטת  מסמך  הוצאת  היא  הנושא  לקידום  הדוגמאות  אחת 
והקצאת זכויות” על-ידי מועצה אזורית גליל עליון.

קיבוץ נחשולים הוא דוגמה נוספת להתרחבות בתוך ‘הקו הכחול’: 56 יחידות דיור שולבו בתוך הקיבוץ הוותיק בתחומי 
‘הקו הכחול’ של הקיבוץ, והמצטרפים החדשים התקבלו כחברים. 

היישובים הכפריים  בפני  עדכניים  כיום אתגרים  מעלים   – והתחדשות  נובעים מתהליכי הפרטה  שינויים אלה, אשר 
הישראלים. 

ולחברה  למרחב  שלו  המוסף  הערך  העירונית,  בישראל  הכפר  של  למקומו  ביחס  שאלות  מעלים  הללו  האתגרים 
והאידאולוגיה המובילה את הווייתו ומאפייניו – החברתיים, כלכליים וסביבתיים. 
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תמורה חשובה נוספת אשר חלה במהלך השנים היא נטייתם של היישובים ליצור שיתוף פעולה ברמה האזורית בתחומי 
הייצור והצריכה. הנטייה לשיתוף פעולה בין-יישובי נובעת מהבנתם של התושבים כי אין ביכולתו של היישוב הבודד 

להעניק רמת שירותים ניאותה ולספק אמצעי ייצור מתקדמים )חיוטין וחיוטין, 2010(. 

הכפר הישראלי עונה גם על לחצי הפיתוח העירוניים, הלחצים לשימור שטחים פתוחים, על תפיסות של פיתוח בר-
קיימא וכן על צורכי המזון והצורך בהתיישבות ערכית-קהילתית בעידן המודרני. 

‘מותג’ הכפר  כל אלה במשולב עיצבו במידה משמעותית את דמות היישובים הכפריים שצמחו בישראל, פיתחו את 
הישראלי הייחודי, אשר הניח את תשתיתה של ההתיישבות הישראלית, שעל בסיסה ממשיכה ההתיישבות הכפרית 

לצמוח עד היום. 

איור 50: התפתחות ההתיישבות הכפרית: שעון אסטרטגי

מקור: המדריך לפיתוח הכפר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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סיכום פרק 1  1.2

ניתוח ההתפתחות של ההתיישבות הכפרית בישראל על ציר הזמן מתחילתה ועד ימינו תוך התייחסות לסוג ההתיישבות 
ולשלביה השונים, מציג תמורות ומגמות עיקריות שחלו לאורך השנים. ניתן לזהות תנופת פיתוח ביישובים הכפריים, 
שבשנים הראשונות לקום המדינה כללו בעיקר קיבוצים. בתקופה זו, עם פרוץ גל העלייה הגדול והצורך בפתרונות דיור 

ותעסוקה, התרחבו היישובים הכפריים בעיקר על בסיס מושבים, מהלך המעיד על תחילת הירידה בשיתופיות. 

העלייה  גל  רקע  על  ה–90,  בשנות  נוסף  שיא  הגיע  כך משבר,  ואחר  רגיעה  של  עשורים  כשלושה  של  תקופה  לאחר 
דבר שסייע להתיישבות לצאת מהמשבר שהייתה  בישראל  כללית  פיתוח  גל העלייה דרש תנופת  מבריה”מ לשעבר: 

נתונה בו. תקופה זו התאפיינה בדגש על התיישבות קהילתית. 

אשר  ההתיישבות,  ובערכיה.  הישראלית  בתודעה  הציוני,  בנרטיב  מוביל  מרכיב  מהווים  בישראל  הכפריים  היישובים 
החלה לפני קום המדינה והמשיכה לצמוח עד היום, עברה שינויים משמעותיים:

מהתיישבות כפרית חקלאית – להתיישבות כפרית המחייבת גיוון תעסוקתי, ובה בעת השקעה משמעותית בפיתוח א. 
טכנולוגיות והזדמנויות לאספקת מזון וליצירת חקלאות בת-תחרות וביקוש בארץ ובעולם. 

מהתיישבות קואופרטיבית שיתופית אידאולוגית – ליישוב כפרי מנוהל מקצועית, המיועד להשתלב בכוחות השוק, ב. 
לספק מענה הולם לביקושים והיצע אטרקטיבי, ייחודי ובעל ערך מוסף ערכי, סביבתי, חברתי וקהילתי על בסיס 

כלכלי איתן, מוצק ויציב. 

למעורבות ג.  הדדית,  לערבות  החותרת  מעורבת,  עדכנית,  לקהילתיות   – אוטופית  לחברה  השואפת  מהתיישבות 
ולאקטיביזם עדכני ומותאם לנסיבות התקופה. 

מיישוב הומוגני, אינטימי, משפחתי – ליישוב קולט, צומח, מגוון ומתחדש. ד. 

יתרונותיה  והקהילה.  המקום  של  היחסי  היתרון  היו  לא  והחקלאות  הכפר  ישראל,  של  העתיקה  ההיסטוריה  לאורך 
היחסיים לאורך תקופות אלה היו דווקא בערים, במוקדי שלטון ציבוריים, בצירי מעבר. עם זאת עדיין היישובים הכפריים 
היו לאורך השנים מרכזית וחשובה. בתקופת המקרא, החקלאות ותוצרת הארץ תפסו מקום מוביל בהווייה של העם 
כתשתית  ישראל  שימשה  השונות,  האימפריות  שלטון  תקופות  לאורך  בהמשך,  ובמועדיו.  בתרבותו  בארצו,  היהודי 

שלטונית ומרחב מעבר בינלאומי ופחות כמרכז חקלאי-כפרי. 

החדשה.  הישראלית  החברה  של  והנרטיב  העדכניות  ההתחדשות,  לסמל  ההתיישבות  הפכה  החדשה,  הציונות  עם 
חקלאות עדכנית, הגדרת המרחב לאומי, אידיאולוגיה חברתית, נוף מורשת - כל אלה ועוד הביאו את היישובים הכפריים 
לגורם מרכזי בעיצוב המדינה והחברה הישראלית והעלו אתגרים אשר עומדים בבסיס התכנית הלאומית לחקלאות 

ולכפר בישראל, המסוכמת במסמך מדיניות התכנון. 



היישוב הכפריהיישוב הכפרי

107

  היישוב הכפרי – הגדרות ומודליםפפרק 

היישוב הכפרי – הגדרות ומודלים. 2.1

החלטות,  קבלת  תפיסה,  לשרת  מיועדות  בעיקרון  הגדרות 
לבחון  ננסה  זה  מסמך  במסגרת  יישומיים.  ומהלכים  תכנון 
הגדרות מגוונות: מילונאיות, הגדרות של ארגונים בינלאומיים 
וכן של מדינות שונות בעולם. זאת מתוך כוונה לאתר תפיסה 
יסוד ואת האתגרים העומדים על סדר היום  מנחה ומשתני 
ההגדרות  התכנון.  עבודת  להמשך  בסיס  ולהניח  בנושא 
לתכניות  למדיניות,  מוצא  נקודת  משמשות  הפורמאליות 

ולקבלת החלטות. 

מגוון רחב של מקורות - מיתולוגיים, היסטוריים, ספרותיים 
הכפריים,  והיישובים  הכפר  לעניין  מתייחסים   - ומחקריים 
חברה,  של  בהקשרים  בנושא  לדיון  ומסגרת  רקע  ומהווים 
גם  יש  הכפריים  היישובים  לנושא  ותכנון.  מחקר  תרבות, 
הגדרות פורמאליות שנוסחו על-ידי ארגונים בינלאומיים )כמו 
מדינות  ועל-ידי   )OECD ה  מדינות  האירופי,  השוק  האו”ם, 

שונות בעולם. 

להגדרות הפורמאליות משמעות במספר היבטים מובילים:

בתרבות  בחברה,  הכפריים  היישובים  של  מקומם   – ערכי 
ובאורחות החיים.

הטבות,  החלטות,  לקבלת  בסיס   – מנהלי  סטטוטורי 
על  ההיבטים.  במגוון  ותכנון  מדיניות  של  נגזרות  העדפות, 
רקע זה חשוב ללמוד את ההגדרות של היישובים הכפריים 
הכפר  לניתוח  מוצא  כנקודת  משקפות  שהן  הדגשים  ואת 

והיישובים הכפריים בכלל.  

תרבותי – ביגר וגרוסמן )1992( מבקשים לבחון את מקדם 
הצפיפות שניתן להחיל על אתרים ארכיאולוגיים כדי למצוא 
לא  כי  ומסיקים  בעבר,  שם  ששכנה  האוכלוסייה  גודל  את 
ניתן למצוא מקדם צפיפות הנובע רק מהאתר עצמו. מקדם 
הצפיפות חייב לנבוע גם ממאפיינים תרבותיים, קהילתיים, 
תרבות  שאותה  מכיוון  זאת  וגיאוגרפים.  פוליטיים  דתיים, 
כפרית היא מערכת מסורתית אינטגרטיבית, שלא ניתן 

להפריד בה בין החברה, הדת, הכלכלה והפוליטיקה. 

מילון אבן שושן מגדיר כפר כך: “ישוב קטן, בייחוד ישוב חקלאי, מקום מושב איכרים - להבדיל מן ‘עיר’ או מן ‘כרך’”.

בבילון מגדיר כפר: “מושב, יישוב, עיירה, מושבה, קיבוץ, פרוור, פרבר; מחוץ לעיר, חוץ, טבע, דשא, שדה, ניר, אחו”.

והשירותים  והחנויות  בחקלאות,  כלל  בדרך  עוסקים  שתושביו  יישוב קטן  כפר:"  מגדיר  בגיאוגרפיה  מונחון 
הציבוריים המצויים בו הם מעטים. בישראל, יישוב שמתגוררים בו עד 2,000 תושבים נחשב ליישוב כפרי. ברוב היישובים 

הכפריים התושבים עוסקים או עסקו בעבר בחקלאות.”

כפריר ))hamlet: “יישוב כפרי קטן מכפר, המונה מספר מצומצם של בתים, ואין בו חנויות ושירותים ציבוריים.” בהגדרת 
המקור באנגלית, מדובר בכפר ללא כנסיה.

איור 51: כפר מול עיר, אזור השרון, פ01פ

מקור: צילום ע”י ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים

איור פ5: באר בכפר ערבי מסורתי

 מקור: “צפיפות האוכלוסין בכפר המסורתי בארץ ישראל” 
מאת גדעון ביגר
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UN  – האומות המאוחדות

הגדרתו של האו”ם לכפר או לאזור הכפרי לא נמצאה, אף שבידי האו”ם טבלאות ומפות רבות שמציגות נתונים לגבי 
וכפריים  עירוניים  אזורים  אודות  על  כי האו”ם שואב את המידע  עולה  בנתונים  והאזור העירוני. מעיון  האזור הכפרי 
מהמדינות עצמן. אם כך, ניתן להסיק כי הגדרת האו”ם לאזור כפרי מסתמכת על הגדרת כל מדינה בנפרד, והאו”ם לא 

קובע בעצמו מהו אזור כפרי ומהו אזור עירוני.

EU  – השוק האירופי

השוק האירופי המשותף מגדיר התיישבות כפרית על דרך השלילה: אזור כפרי = שאינו עירוני. כאשר אזור עירוני הוא 
יישוב המאכלס למעלה מ–5,000 תושבים בצפיפות של 300+ תושבים לקמ”ר. כל מה שאינו כלול בהגדרה זו מוגדר 
ככפר )אתר האיחוד האירופי, 2010(. מעניין כי מדינות השוק האירופי אכן אימצו הגדרה זו, אולם במקביל הוסיפו עליה 

היבטים רלווטיים למקום, לאורחות החיים ולמאפייניה של כל מדינה. 

OECD

המפותח  העולם  מדינות 
התיישבות  הגדירו  המאורגנות 
כפרית על בסיס תפיסה אזורית 
מקבצי  בין  המקשרת  משולבת 
יישובים ויחסי גומלין ביניהם. כך 
עיר,  מוטי  אזורים  הגדיר הארגון 
כפר.  מוטי  ואזורים  ביניים  אזורי 
יישובים  המגדירה  גישה  זוהי 
אזוריים,  בדפוסים  כפריים 
כמכלול משולב המקשר בין העיר 
לבין הכפר על בסיס השיעור של 
שני משתני יסוד: צפיפות וקשרים 

בין ישוביים.

יחידה ) )local unit(  כפרית 
נמוכה  הצפיפות  שבה  יחידה   =
הצפיפות  מממוצע  משמעותית 
כפריים  יישובים  במדינה. 
מוגדרים כיישובים בעלי צפיפות 
מ-150  הקטנה  אוכלוסייה 
בסיס  על  לקמ”ר.  תושבים 
דו-שלבית  הגדרה  מוצעת  זה 

המשלבת בין הכפר לבין העיר:

אזור מוטה כפר - מוגדר כאזור 
מהאוכלוסייה  מחצית  מעל  שבו 
מתגוררת ביישובים כפריים.  אם 
 200,000 בן  עירוני  מרכז  קיים 

תושבים ומעלה ובו חיה לפחות 25% מאוכלוסיית האזור – אזור זה יוגדר כאזור ביניים.

אזור ביניים - מוגדר כאזור שבו בין 15% ל-50% מהאוכלוסייה מתגוררים ביישובים כפריים וכן קיים מרכז עירוני בן 
200,000–500,000 תושבים שבו חיה לפחות 25% מאוכלוסיית האזור. אם המרכז העירוני הוא בן 500,000 ומעלה, 

האזור מוגדר כאזור מוטה עיר. 

אזור עירוני - מוגדר כאזור שבו עד 15% מהאוכלוסייה מתגוררים ביישובים כפריים. הגדרה מסוג זה מחייבת הגדרה 
 דו-שלבית כפי שתואר וכפי שמוצג באיור הבא לצורך המחשה.

OECD-איור פ5: הגדרת אזור כפרי על-פי ה

OECD-מקור: צוות התכנון על סמך נתוני ה



היישוב הכפריהיישוב הכפרי

109

איטליה

השוק  הגדרות  על  מתבססת  לכפר  האיטלקית  ההגדרה 
ככפר  יישוב  של  הגדרתו  בין  וקושרת  המשותף  האירופי 
לבין החובה לקיים עיבוד חקלאי ביישוב )תוצרת חקלאית 
החקלאית  השרשרת  כלל  של  עצמי  גידול  על  המתבססת 
סף  תנאי  קובעת  ההגדרה  ומזונם(.  חיים  ובעלי  צומח   -
שעות  ושיעור  המעובדת  הקרקע  שיעור  של  במונחים 
רק  היישוב.  תושבי  על-ידי  בחקלאות  המושקעות  העבודה 
יישוב/חווה העומדים במינימום הנדרש נחשבים כפר לצורך 

העדפת פיתוח כפרי - חקלאי. 

איור 54: מחוז אומבריה, איטליה

גרמניה55

בגרמניה אין הגדרה אחת רשמית לאזורים כפריים ולאזורים 
עירוניים, אלא קיימות מספר טיפולוגיות אשר כל אחת מהן 
יישובים,  של  מרחבית  פריסה  שונה:  מידע  על  מסתמכת 
צפיפות, מרחק מאזורים צפופים, זמינות גבוהה של קרקע, 
איכות זיהום האוויר וחלוקה לאזורים מרכזיים ופריפריאליים 

על-פי מדד של פוטנציאל נגישות במהלך שעות היום.

איור 55: כפר לורך, גרמניה

ארה”ב56

אשר  אנשים,   2,500 מעל  המונה  אזור  הוא  עירוני  אזור 
כולו או חלקו מיושב בצפיפות. אזור כפרי הוא כל הבתים, 
האוכלוסיות והטריטוריות אשר לא נכללים בהגדרת האזור 

העירוני

איור 56: הכפר בקסטון, ארה”ב
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קנדה57

אזור עירוני הוא אזור המונה אוכלוסייה של 1,000 אנשים או 
יותר בצפיפות של 400 תושבים או יותר לקילומטר מרובע. 
אזור כפרי מוגדר כאזור שמחוץ לאזור העירוני. נוסף על כך, 
לשכת הסטטיסטיקה הקנדית מגדירה את התלות של האזור 
הקרובה.  לעיר  היוממים  התושבים  כמות  לפי  במטרופולין 
תלות גבוהה היא כזו שבה יותר מ-30% מהתושבים יוממים

איור 57: הכפר ויסלר, קנדה 

אוסטרליה58

 אזור כפרי מוגדר כיישוב המונה פחות מ- 1,000 תושבים.
 

איור 58: הכפר נימבין, אוסטרליה

ישראל

הגדרות הלמ”ס: 
עירוניים  יישובים  בין  ההבחנה  נעשתה   1983 למפקד  עד 

לכפריים לפי ארבעה קריטריונים: 
א. מספר התושבים ביישוב; 

ב. המעמד המוניציפאלי; 

ג. אחוז המועסקים בחקלאות; 
ד. השתייכות לאגד ערים. 

אוכלוסייתם  “יישובים,  )בפרסום  הלמ”ס   ,1983 שנת  מאז 
וסמליהם” 2010( מגדיר יישוב כפרי כיישוב המונה פחות 

מ-2,000 תושבים.
איור 59: קיבוץ גת, מראה מהאוויר 

גרמניה55  ארה”ב56  קנדה57  אוסטרליה58

Spangenberg, M. )2010(. German Rrban/Rural Typology, RUFUS/TRUST Workshop ’Diversities of rural areas in Europe and beyond‘, Hannover.  25-26  55

http://www.census.gov/geo/www/ua/2010urbanruralclass.html  56

http://www.statcan.gc.ca/pub/21-006-x/2007007/6000446-eng.htm   57

http://www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/home/Frequently+Asked+Questions#Anchor7  58
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סיכום פרק 2. 2.2

הכפר הוגדר בעבר באופן פונקציונאלי וממוקד - כיישוב חקלאי שתפקידו העיקרי לספק מזון. עם השנים התפתח הכפר 
ועבר שינויים ערכיים וטכנולוגיים. מגמות השינוי המגוונות הובילו לשינוי בתפיסת הכפר והגדרתו. 

ההגדרות הפורמאליות מתייחסות למספר משתני יסוד מובילים: גודל )פריסה ומס’ תושבים(, צפיפות וזיקה לחקלאות 
- אשר מקבלים ביטוי בדפוסים שונים. על בסיס משתנים אלה מוסיפות ההגדרות השונות משתנים כמו: רמת הפיתוח 
וכן הגדרות  )יחסי התלות בין הכפר לבין העיר(, שיוך מוניציפאלי  זיקות לעיר  )הכפר נחשב למפותח פחות מהעיר(, 
על דרך השלילה )‘לא עיר’(. בשנים האחרונות הטביעה הקיימות את חותמה והוסיפה היבטים של זיהום אוויר, ניהול 

שטחים פתוחים וכד’. 

ניתן להבחין במגמה של מעבר להגדרות כמותיות וחד-משמעיות, שיאפשרו בסיס לקבלת החלטות, ובה בעת, ניכרת 
מגמה )בעיקר בארגונים בינלאומיים( של ניסיון להגדיר כפר על בסיס רב-ממדי, אזורי,  המשקף את ההכרה במורכבות 

 .)OECD-הנושא ובחשיבות הניתוח האזורי, הרב-תחומי והכוללני )בעיקר הגדרת ה

ביטוי  מקבלת  אינה   – והתפתחותו  הישראלי  הכפר  בהוויית  משמעותי  ביטוי  שמקבלת  הקהילתיות,  שמגמת  מעניין 
בהגדרות הכפר הבינלאומיות. 

הגדרות אלה משקפות תפיסה ערכית ומהותית של הכפר ומקומו בחברה. מעבר לכך, הן ממקדות את משמעות הכפר 
במשתנים מוגדרים ובכך מספקות בסיס ותשתית לשלבים הבאים של תהליך התכנון – סביב סוגיות, היבטים ומאפיינים 

רלוונטיים. 
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  מיפוי ופריסת היישובים הכפרייםפפרק 

עיצוב מפת היישובים הכפריים. 3.1

ה-30,  שנות  בסוף  כן,  לפני  ואף  המדינה  להקמת  הראשונות  בשנים  ברובה  עוצבה  בארץ  הכפריים  היישובים  מפת 
כשהאידיאולוגיה הציונית ראתה בהתיישבות החקלאית אמצעי מכריע בקביעת גבולות הארץ, וכדגל החזון הציוני. 

מסוף המאה ה-19 ועד קום המדינה התפיסה שהנחתה את המדיניות היישובית הייתה יצירת רצף יישובי ומרחב שליטה 
יהודי. כך נוצר רצף קרקעות בדגם ה-N ההתיישבותי - פריסת יישובים בפרוזדור הצר של מישור החוף, הגליל התחתון 

ועמק החולה. בתקופה זו, ההתיישבות הכפרית הייתה בעיקרה קיבוצית. 

גדל בצורה משמעותית  1936 עד קום המדינה,  בין השנים 
הקיבוצית   - השיתופית  ההתיישבות  של  היישובים  מספר 
במסגרת  הוקמו  החקלאיים  מהיישובים  רבים  והמושבים. 
היישוב  היה  עמל(  )תל  דוד  ניר  קיבוץ  ומגדל.  חומה  יישובי 

הראשון שעלה על הקרקע במסגרת יישובי חומה ומגדל. 

בתקופה זו ההתיישבות באזור הנגב נעשתה במסגרת מבצע 
 11 של  הקמתם  מטרת  הצפון–מערבי.  בנגב  הנקודות   11
היישובים החדשים הייתה ליצור רצף התיישבותי עם מרכז 
יישובים  של  בנגב שרשרת  להקים  הייתה  הארץ. ההחלטה 
לאורך קווי מים, שתאפשר ליישובים לקיים חקלאות שלחין. 

לקלוט  הצורך  עם  המדינה,  של  להקמתה  הראשון  בעשור 
את העולים הרבים שהגיעו לארץ ולפזרם ביישובים ברחבי 
המדינה, הוקמו מאות יישובים כפריים חדשים, רובם מושבי 

עולים שתושביהם עסקו בחקלאות.

מהשלב  לקחים  מהפקת  כחלק  ה-50,  שנות  באמצע 
 הראשון של ההתיישבות החקלאית ובשל העובדה שהיישוב 
ארגונית,  מבחינה  לתפקד  התקשה  הבודד  הכפרי 
שלמים.  התיישבות  חבלי  וכלכלית-תוכננו  חברתית 
קשרי  מערכת  לייצר  נועדו  ההתיישבות  חבלי 

והעיר  הכפרי  המרכז  לבין  ובינם  עצמם,  לבין  הכפריים  היישובים  בין  וארגוניים  חברתיים  כלכליים,  גומלין 
לכיש59. וחבל  עדולם  חבל  תענך,  חבל  היו  שתוכננו  ההתיישבות  חבלי  מבין  הגדולים  האזורית.   המרכזית 
מקום המדינה עד שנת 1967 הוקמו בעיקר מושבים, בשונה מהשנים הקודמות, שבהן היישובים הכפריים התאפיינו 

בעיקר בקיבוצים ובמושבים שיתופיים. 

מלחמת ששת הימים ב-1967 הביאה להקמתם של יישובים בגולן, בבקעת הירדן, ביהודה, בשומרון ובחבל עזה. תחילה 
הוקמו באזורים אלה יישובים חקלאיים, אך מאוחר יותר תפסו את מקומם היישובים הקהילתיים, כדגם התיישבותי 
חדש. יישוב קהילתי הוא צורת התיישבות לא חקלאית )ללא נחלות חקלאיות( ולא שיתופית. תושביו מאוגדים באגודה 

שיתופית קהילתית. השיתוף אינו בתחום היצרני אלא בעיקר בתחום הארגוני מוניציפאלי.

היישוב הקהילתי מתאפיין במספר היבטים מרכזיים: 

אוכלוסייה קטנה יחסית, מאות עד אלפי תושבים. ●

אידיאולוגיה או חזון משותף לתושבים )כמו יישוב חרדי, יישוב טבעוני(. ●

שיתוף חברתי תוך קבלת החלטות באסיפה כללית. ●

מנגנון סינון קבלת חברים - אוכלוסייה הומוגנית. ●

מיקום היישוב - מנותק בדרך כלל מאזורים מטרופוליניים, וממוקם בנוף פתוח. ●

דגש על איכות מגורים גבוהה, רמת שירותים משופרת וחיי קהילה.  ●

ד"ר איריס גרייצר, צביה פיין, מאירה שגב )2009(. ישראל במאה ה- 21, עיצוב מפת ההתיישבות של ישראל. המרכז לטכנולוגיה חינוכית.  59

איור 60: קיבוץ ניר דוד, 8פ19

 מקור: אדם בגליל – מאגר מידע, 
http://www.bet-alon.co.il בית יגאל אלון
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היישובים הקהילתיים החלו להתפתח ולגדול באמצע שנות ה-70, חלקם ביוזמה פרטית וחלקם ביוזמת המדינה. כשני 
שלישים מכלל היישובים הקהילתיים מצויים ביהודה ובשומרון, רובם בטווחי היוממות של הערים הגדולות – תל אביב 
 וירושלים. יישובים נוספים הוקמו גם בעורף המטרופוליני של חיפה, של הגליל וכן בצפון הנגב מסביב לבאר שבע60.

בתחילת שנות ה-70 החלה התיישבות בגליל ביישובים מסוג חדש - כפרי תעשייה )כפ”ת( - יישובים כפריים שהבסיס 
הכלכלי שלהם אינו החקלאות, אלא התעשייה. בשנות ה-70 וה-80 הוקמו שלושה גושי התיישבות - שגב, צלמון ותפן 

- ובכל אחד מהם נכללו 8-6 כפרים תעשייתיים.

איור 61: מספר יישובים כפריים - לפי תקופות ההקמה

מקור: למ”ס, קובץ יישובים 2011

הגליל.  ברחבי  פזורים  ומחציתם  החדשים  ההתיישבות  בגושי  מחציתם  המצפים.  בגליל  הוקמו  וה-80  ה-70  בשנות 
המצפים הוקמו כיישובים קטנים מבחינת אוכלוסייתם, ממשפחות בודדות ועד 25 משפחות ליישוב. עד סוף שנות ה-80 
גדלה האוכלוסייה הכפרית בעיקר כתוצאה מתהליך מכוון ומתוכנן להקמת יישובים כפריים חדשים, במטרה להגן על 
גבולות הארץ ולאפשר אחיזה טריטוריאלית בקרקע, תוך פריסה של מקסימום נקודות יישוב בתאי שטח רחבים ככל 

שניתן61.

בשנות ה-90 נהגתה “תכנית ציר הגבעות” )“תכנית הכוכבים”( להקמת יישובים קהילתיים כפריים עם אזורי תעשייה 
לאורך ציר הגבעות שבמערב השומרון, משני צדי הקו הירוק. בין היישובים האלה נמנים: בת חפר, צורן, מתן ועוד. בעשור 

האחרון, במסגרת איחוד רשויות קטנות, הפכו רוב היישובים האלה לחלק מרשויות מקומיות גדולות. 

וקליטת עלייה. כפי שצוין,  גבולות המדינה, פריסת האוכלוסייה  מפת היישובים הכפריים עוצבה מתוך שיקולים של 
הצורך לספק מגורים ותעסוקה להיקפים משמעותיים של עולים הוביל לצמיחה משמעותית בהיקפי היישובים הכפריים 
ייחודיים של התיישבות אזורית62 - התיישבות באזורים, בחבלים, סביב מרכזים כפריים, במרחב  וכן לפיתוח מודלים 

משולב עם עיירות פיתוח קולטות עלייה ועוד. 

כבר משלב של טרום הקמת המדינה ובהמשך עם הקמתה, הפכו היישובים הכפריים למערך המשפיע על שיקולים 
ביטחוניים, גיאו-פוליטיים ולכלי מוביל לפיזור אוכלוסייה, לעיצוב גבולות המדינה וליצירת מערך אזרחי והתיישבותי של 

ביטחון, נגישות ושליטה במרחב. 

אפלבאום ונוימן )1997(. התמורות במרחב הכפרי, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.  60

אפלבאום ונוימן )1997(. התמורות במרחב הכפרי, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.  61

פרופ' רענן וויץ, 1978. גלגוליה של התיישבות חקלאית.  62
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איור פ6: פריסת יישובים כפריים - לפי שנת הקמה

 מקור: למ”ס, קובץ יישובים 2011

 הוכן ע”י ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים

וחברתיים. ביטחוניים  לאומיים,  יעדים  להשגת  כמכשיר  הכפריים  היישובים  נתפסו  רבות  שנים   במשך 
יישובים כפריים רבים הוקמו באזורי ספר ובמקומות אחרים על סמך שיקולים פוליטיים וביטחוניים, גם כאשר לא הייתה 

לכך הצדקה תכנונית וכלכלית63.

בחינת שנות הקמתה של ההתיישבות מעידה כי מתוך סה”כ 980 יישובים אשר קמו עד שנת 2011, 681 יישובים הוקמו 
עד שנות ה-70 )כ-70% מהיישובים(. כמו כן עולה כי מאז שנות ה-90 הוקמו יישובים בודדים. כלומר, נראה כי מפת 
ההתיישבות עוצבה די במלואה, אף כי עדיין לאורך השנים ממשיכים ובונים יישובים כפריים בודדים, ייחודיים ומתוך 

מגוון שיקולים ממוקדים ומוגדרים, ולא כמגמה גורפת. 

פריסת היישובים הקיימת מהווה את התשתית / נקודת המוצא להמשך התפתחותם של היישובים הכפריים.

63  אפלבאום ונוימן )1997(. התמורות במרחב הכפרי, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
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התפלגות סוגי יישובים במרחב הכפרי. 3.2

המרחב הכפרי בישראל מונה כיום 980 יישובים כפריים בתחומי שיפוט המועצות האזוריות. אלה כוללים: 442 מושבים 
יישובים  ו-159   )12%( יישובים קהילתיים   113  ,)27%( קיבוצים   266  ,)45% - מושבים שיתופיים  עובדים +  )מושבי 

אחרים )“יישובים מוסדיים”, “יישובים כפריים אחרים”- 16%(. רוב ההתיישבות הכפרית היא ההתיישבות ה

ביותר. השכיחה  ההתיישבות  צורת  הוא  העובדים  מושב  כאשר  וקיבוצים,  מושבים   –  שיתופית/העובדת 

איור פ6: פריסת יישובים במרחב הכפרי – לפי סוג יישוב

 מקור: אגף לתכנון ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2013 על בסיס נתוני הלמ”ס, קובץ הישובים 2011
הוכן ע”י ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים

כי היישובים הכפריים פרוסים על פני המרחב הלאומי בדומה למרחב העירוני.  בחינת פריסה של היישובים מעידה 
זאת, מפת הקיבוצים  ובהתיישבות. עם  ביישובים  דליל  ואילו הנגב  והגליל  כלומר, עיקרה מרוכז לאורך מישור החוף 

מעידה כי פריסתם שונה במבנה ובמהות מפריסת האוכלוסייה הישראלית.

בעוד שהאוכלוסייה הישראלית מתרכזת במרכז הארץ ובמישור החוף, הרי שהקיבוצים מתרכזים בעיקר בפריפריה - 
בגליל ובנגב, בשיעורים גבוהים יותר ממגוון צורות ההתיישבות האחרות, ואילו היישובים הקהילתיים מרוכזים בעיקר 

ביהודה ושומרון ובגליל. 
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המועצות האזוריות. 3.3

והיישובים הכפריים  ההפרדה בין היישובים העירוניים 
בתחום השלטון המקומי החלה עוד בתקופת המנדט. 
כבר בשנות ה-30 הקימו היישובים הכפריים באזורים 
שונים של הארץ את וועדי הגושים שהיו מסגרות אזוריות 
מסגרות  בלבד.  שיתופיים  יישובים  שהכילו  וולונטריות 
אלה קיבלו בחלקן מעמד סטטוטורי כרשויות מקומיות 
הוגדרה  האזורית  המועצה  אזוריות.  מועצות  שנקראו 
בחוק כסוג מיוחד של מועצה מקומית, שתחום שיפוטה 
חל על קבוצת כפרים ולא על יישוב יחיד )צו המועצות 

המקומיות )מועצות אזוריות( תשי”ח – 1958(.

ההפרדה השלטונית בין המגזר העירוני לכפרי וההרכב 
משתקפים  עצמם  הכפריים  היישובים  של  המגוון 

בתחומי השיפוט של המועצות האזוריות. 

וקומפקטי,  רציף  שיפוט  תחום  המועצות  לכל  לא 
כתוצאה  מפותלים  המועצה  גבולות  רבים  ובמקרים 
אזורית  למועצה  המשתייכים  יישובים  של  מ”עקיפות” 
אחרת או של שטחים המצויים בתחומי רשות עירונית.

ברובו  נמצא  כפרי  כמרחב  בישראל  המוגדר  המרחב 
אזוריות,  מועצות   54 של  שיפוטן  בתחום   המכריע 

כ- 22% מכלל הרשויות המקומיות בישראל. 

המאגדת  מקומי  שלטון  צורת  היא  אזורית  מועצה 
או  כפריים  יישובים  מספר  מוניציפאלית  מבחינה 

קהילתיים באזור גאוגרפי מסוים.

לשנת  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני  על-פי 
מהאוכלוסייה(  )כ-8%  תושבים  כ-671,100   ,2011

מתגוררים ביישובים כפריים.

המועצות האזוריות מכילות כ-85% מכלל שטחה של 
בפועל,  ופתוח.  חקלאי  שטח  הוא  שטחן  רוב  המדינה. 
שיעור שטח היישובים הכפריים מתוך שטח המועצות 

הוא אפסי. 

שיעור שטחי המועצות האזוריות כולל את רוב שטחה 
של המדינה, בעוד ששיעור האוכלוסייה בהן נמוך.

של  שיפוטן  בתחום  הכלולים  היישובים  כל  כמעט 
ורק  כפריים,  כיישובים  מסווגים  האזוריות  המועצות 
שמס’  יישובים  כעירוניים.  מסווגים  מעטים  יישובים 
על- כעירוניים  מוגדרים   ,2,000 על  עולה  תושביהם 
נוצר  כך  לסטטיסטיקה.  המרכזית  הלשכה  הגדרת  פי 
חוסר הלימה בין יישובים כפריים - שיתופיים-חקלאיים 
יישובים  אינם  זו  הגדרה  ברנר, שעל-פי  גבעת  כדוגמת 

איור 64: שטחי המועצות האזוריות כפריים. 

מקור: מרכז המועצות האזוריות
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איור 65: חלקן של המועצות האזוריות בישראל

מקור: מרכז המועצות האזוריות

היישוב הכפרי הערבי. 3.4

דמוגרפיה  3.4.1

המרכזית  הלשכה  על-ידי  מוגדר  כפרי  ישוב 
לסטטיסטיקה כיישוב המונה פחות מ-2,000 
 35 ישנם  בישראל  זו,  הגדרה  על-פי  נפש. 
נספח  )ראה  בלבד  ערביים  כפריים  יישובים 
מס’ 2(64, אשר מהווים 28% מכלל היישובים 

הערביים בישראל, כמוצג בתרשים הבא. 

סך כל התושבים המתגוררים ביישובים הללו 
עומד על 32,582 נפש נכון לשנת 65.2012 

בשנה  הכפריים  ביישובים  הגידול  שיעור 
ניכר  באופן  גבוה  שיעור   ,3.2% על  עמד  זו 
כך  אחרים.  ערביים  ליישובים  בהשוואה 
למשל שיעור הגידול בעיר נצרת עמד בשנת 
מונה  שאוכלוסייתן  ובערים   0.6% על   2012
בין 49,999-20,000 נפש עמד שיעור הגידול 
על 1.7% בממוצע. נוסף על נתונים אלה, ניתן 
להבחין במאזן הגירה כמעט אפסי ביישובים 

הכפריים הערביים )0.2(. 

שיעור הגידול הגבוה ומאזן ההגירה האפסי משקפים מגמה המאפיינת רבים מהיישובים הכפריים הערביים: תהליך 
של עיור אצור. עיור אצור מתאפיין בגידול אוכלוסיית היישוב ושינוי תכונותיו המבניות, התפקודיות והכלכליות, בהעדר 
הגירה פנימית לתוך היישוב. היישובים שבהם גודל האוכלוסייה הוא הקרוב ביותר לסף 2,000 הנפש המגדיר אותם 
כיישוב עירוני - ממוקמים בעיקר במועצות האזוריות הגלבוע ומנשה. במועצות אלה מתגוררים כ-8,300 תושבים אשר 

מהווים 25% מאוכלוסיית היישובים הכפריים הערבים.

מספר זה אינו כולל את הכפרים הלא מוכרים המאכלסים כ-55 אלף נפש. על-פי הלמ"ס 2012, מספר הכפרים האלה נע בין 35—50, תלוי בהגדרת גודל הכפר. כפרים אלה מרוכמ   64

זים באזור הנגב, מתבססים בחלקם על גידול בעלי חיים, רעייה, חקלאות אקסטנסיבית. 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2012    65

איור 66: היישובים הערביים בישראל בחלוקה על-פי גודל אוכלוסייה

מקור: למ”ס 2012 
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איור 67: פריסת היישובים הכפריים הערביים בישראל על-פי חלוקה למועצות אזוריות

 מקור: נתוני בנט”ל, 2012, בעיבוד צוות התכנון 
הוכן ע”י ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים

פריסה גיאוגרפית  3.4.2

מבט בתרשים מספר 69 מראה כי הריכוז הגדול ביותר של היישובים הכפריים הערביים המוכרים בישראל נמצא באזור 
הצפון: 10 מתוך 14 המועצות האזוריות אשר בתחומיהן נמצאים יישובים כפריים ערביים ממוקמות באזור זה. 

כיום יש 4 מועצות אזוריות שכל היישובים הכלולים בהן הם יישובים ערביים. במקביל, ישנן מועצות אזוריות בעלות 
רוב יהודי שאחוז היישובים הערביים בהן  גבוה באופן יחסי ונע בין 15% ל-20%  מכלל היישובים במועצה. המועצות 
האזוריות הללו הן משגב, זבולון, הגלבוע ומנשה. יש לציין כי בנגב, במועצות האזוריות אלקסום ונווה מדבר, קיימים 11 

יישובים בדואיים ועוד עשרות מקבצים של מבני מגורים שאינם מוכרים כנקודות יישוב.
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צמיחת היישוב הכפרי. 3.5

תהליכי השינוי במרחב הכפרי בשנים האחרונות 
כגון: גיוון מבנה התעסוקה והתשתית הכלכלית; 
ערעור המבנה הארגוני השיתופי של היישובים 
של  האוכלוסייה  בהרכב  תמורות  הכפריים; 
היישובים וכד’ - משפיעים על פריסת הצמיחה 

ביישובים הכפריים.

האחרון  בעשור  הכפריים  היישובים  צמיחת 
מתרכזת בעיקר באותם מרחבי צמיחה שניתן 
לזהות בהם גם צמיחה עירונית, כלומר באזורי 
ביקוש ובאזורים בטווח יוממות ממטרופולינים.

מדד הפריפריאליות, על-פי מחקר של הלמ”ס 
מיקומן  לפי  בארץ  רשויות  מדרג   ,2009 מיוני 
הגיאוגרפי ביחס למרכזי פעילות כלכלית. המדד 
המשקלל   - פוטנציאלית  נגישות  מדד  משלב: 
הרשויות  לכל  המקומית  הרשות  קרבת  בין 
המקומיות בארץ לבין גודל האוכלוסייה שלהן; 
את  המציינת   – אביב  תל  מחוז  לגבול  וקרבה 
הכלכלי  למרכז  המקומית  הרשות  קרבת 
לפי  מדורגות  הרשויות  המדינה.  של  והעסקי 
המדד בסדר עולה של רמת המרכזיות, ומסווגות 
ל-10 אשכולות: מאשכול 1 הכולל את הרשויות 
אשכול  ועד  ביותר,  הפריפריאליות  המקומיות 
המרכזיות  המקומיות  הרשויות  את  הכולל   10

ביותר. 

דפוסי הצמיחה של המועצות האזוריות בישראל 
מעידים כי מיקום במרחב סמוך ואף משותף בין 
רשויות אינו מוביל לשיעורי צמיחה זהים. בולט 
החוף  במישור  הכפריים  היישובים  ככלל,  כי, 
מאשר  יותר  לצמוח  נוטה  הארץ  מרכז  ובאזור 
בפריפריה. זאת בדומה לכל היישובים במרחב 
הלאומי של ישראל. ואולם, התייחסות אזורית 
בהכרח  אינו  הפריפריאליות  מדד  כי  מעידה 

מנבא ישירות את שיעור הצמיחה. 

היישובים  בפריפריה  כי  להדגיש  מעניין 
במרכז,  בארץ, התרכזה  היישובים  לכלל  בדומה  הכפריים,  היישובים  עיקר  אמנם  האזוריות.  המועצות  הם  הצומחים 

אולם היישובים שפותחו בפריפריה מצליחים להתניע צמיחה ומשיכת אוכלוסייה. 

איור 68: פריסת אחוזי צמיחה בישראל, פ00פ – 010פ

 מקור: למ”ס, קובץ יישובים 2002 - 2010
הוכן ע”י ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים
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סיכום פרק 3. 3.6

פריסת היישובים הכפריים היהודים בישראל עוצבה 
ורובה  המדינה,  להקמת  הראשונות  השנים  עד 
היישובים  פריסת  ה-70.  שנות  עד  הוקם  המכריע 
המרחב  מאפייני  את  משקפת  במרחב  הכפריים 
הלאומי בכללותו ומעידה על נטייה להתרכז במרכז 
הארץ. אולם, בפריפריה קיימת נטייה של היישובים 

הכפריים לצמוח יותר מהיישובים העירוניים. 

מדיניות הקמת היישובים הכפריים הדגישה לאורך 
כל שנות הקמתה את חשיבותה כמסגרת המעודדת 
פריסת יישובים, עיצוב המרחב הלאומי, שמירה על 

גבולות המדינה וכן פיזור אוכלוסין. 

מרוכזת  בישראל  הערבים  הכפריים  היישובים 
עיור  תהליכי  ועוברת  הצפון,  באזור  הגדול  ברובה 
אצור המאפיינים את דפוסי צמיחתם של היישובים 
התיישבות  המאפיין  האצור  העיור  הערבי.  במגזר 
ושינוי  הללו  היישובים  של  צמיחה  משקף  זו, 
תכונותיהם התפקודיות, הכלכליות והמבניות ללא 

הגירה פנימית חיובית. 

מועצות  בין  פרוסים  היישובים הכפריים הערביים 
אזוריות הכוללות רק יישובים ערביים לבין מועצות 
ערביים  כפריים  יישובים  מעט  מעורבות.  אזוריות 

מוגדרים כמועצות אזוריות. 

על רקע כל אלה, מעלה פריסת היישובים הכפריים 
ובעידוד  אוכלוסייה  בפיזור  תפקידה  סוגיית  את 
לבין  בינה  הגומלין  ביחסי  בפריפריה;  הצמיחה 
וביצירת דפוסים המעודדים  הערים באזורים אלה 
והן  היהודי  במגזר  הן  הדדית  וצמיחה  סינרגיה 
במגזר הערבי. אלה אתגרים המחייבים התייחסות 

של מסמך מדיניות התכנון בהמשך. 

איור 69: מדד פריפריאליות

 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד פריפריאליות
  של רשויות מקומיות בישראל: 

 שילוב של מדד נגישות פוטנציאלית עם קרבה למחוז תל אביב, 
 יוני 2009 – סדרת ניירות עבודה, מס’ 45.
הוכן ע”י ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים
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   מאפיינים ומגמות בראייה רב-תחומית4פרק 

חברה וקהילה. 4.1

מגמות עיור עולמיות. 4.1.1

בעשורים האחרונים התחזקה מאוד מדיניות העיור בעולם. על-פי נתוני האו”ם, החל משנת 2007 מספר תושבי הערים 
עולה על מספר תושבי הכפרים. התחזיות צופות שבשנת 2050, 70% מתושבי העולם יגורו בערים, כאשר מגמות 
העיור המובילות יקבלו ביטוי בעיקר במדינות המתפתחות, שבהן ישנם פערים בין העיר לבין הכפר בכל הנוגע לרמת 
הפיתוח, להזדמנויות ולקדמה טכנולוגית. כל עלייה ברמת החיים במדינות המתפתחות תגרום לכך שיותר אוכלוסייה 

תעבור להתגורר בערים. 

איור 70: שינויים בתפרוסת האוכלוסייה בעולם 2030-1950

Food and Agriculture Organization, UN :מקור

מגמת העיור אינה מאפיינת רק את המדינות המתפתחות, ובמדינות ה- OECD ב-40 השנים האחרונות ישנה מגמה של 
ירידה מתמשכת באוכלוסייה הכפרית במקביל לעלייה באוכלוסייה העירונית.

OECD-איור 71: אוכלוסייה כפרית ועירונית במדינות ה

 מקור:
http://www.tradingeconomics.com/high-income-oecd/urban-population-percent-of-total-wb-data.html  

http://www.tradingeconomics.com/high-income-oecd/indicators 
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מגמות עיור בישראל. 4.1.2

מדינת ישראל העירונית מאופיינת אף היא, בדומה לרוב מדינות ה-OECD בתהליכי עיור. ישראל היא מדינה עירונית 
קיצונית: כ-92% מהאוכלוסייה מתגוררים בצורות יישוב עירוניות. 

איור פ7: אחוזי אוכלוסייה עירונית בישראל ביחס לעולם )011פ(

PRB - Population Reference Bureau http://www.prb.org/About.aspx :מקור 

שנים   8 בתוך   ,”2020 “ישראל  אב  על-פי תכנית  כפריים.  ביישובים  כ-8% מהאוכלוסייה מתגוררים  כיום  כפי שצוין, 
אוכלוסיית הכפר בישראל תהיה 6% מכלל האוכלוסייה. 

)ואינה  כפריים  יישובים  לתושבי  רק  מתייחסת  אוכלוסיית הכפר  לגבי  בישראל  כי הסטטיסטיקה  לזכור  יש  זאת,  עם 
כוללת, לדוגמה את תושבי הערים הקטנות במרחבים הכפריים; תושבים אשר היו נכללים בהגדרת אוכלוסייה כפרית 

במקומות אחרים בעולם(.

העיור בישראל הוא ייחודי ומקבל ביטוי במספר מאפיינים מובילים: 

בהיקפי  ● הצמיחה  סה”כ  לכן   .OECD-ה מדינות  לרוב  בהשוואה  וגדלה  צעירה,  חברה  היא  הישראלית  החברה 
האוכלוסייה הוא משמעותי.

צמיחת הערים הבינוניות והקטנות, החדשות יחסית והממוקמות במרחבי ה’ביניים’ )סביב מרחבים מטרופוליניים  ●
ולא בתוכם( - ככל שהערים גדולות יותר וותיקות יותר הן גדלות פחות. 

הכפר גדל אף הוא, אולם בשיעורים קטנים יותר מגידול האוכלוסייה בעיר. ●

ירידה  מגמות:  שתי  מתקיימות  כי  לראות  ניתן  האחרונות,  השנים  ב-40  בישראל  האוכלוסייה  גידול  מגמות  בניתוח 
בשיעור האוכלוסייה הכפרית ביחס לכלל אוכלוסיית המדינה, ובה בעת, גידול האוכלוסייה במרחב הכפרי לאורך 

השנים כחלק מגידול האוכלוסייה הכללי במדינה מאז הקמתה.
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איור פ7: אוכלוסיית ישראל )באלפים(, לפי שנים וצורת יישוב 

מקור: למ”ס, 2012 - טבלת יישובים ואוכלוסייה, לפי צורת יישוב וקבוצת אוכלוסייה

 איור 74: אוכלוסיית ישראל )באלפים(, לפי שנים וצורת יישוב 

מקור: למ”ס, 2012 - טבלת יישובים ואוכלוסייה, לפי צורת יישוב וקבוצת אוכלוסייה 

האוכלוסייה. 4.1.3

אוכלוסיית המרחב הכפרי מונה, נכון לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2011, כ-671,100 תושבים.

ב-16 השנים  הכפרי.  במרחב  בהיקף האוכלוסייה  כ-15%  של  יחסית,  קבוע  גידול,  חל  50 השנים האחרונות  לאורך 
האחרונות, בין השנים 1995 עד 2011, גדלה האוכלוסייה הכפרית בכ-160,700 תושבים - גידול של כ-26%. בסוף שנת 

2011 היוותה האוכלוסייה ביישובים הכפריים כ-8.5% מכלל אוכלוסיית ישראל.
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איור 75: מספר תושבי היישובים הכפריים 1961–010פ )באלפים(

 מקור: למ”ס, 2011 - טבלת יישובים ואוכלוסייה, לפי צורת יישוב וקבוצת אוכלוסייה

אחוז הגידול השנתי ביישובים הכפריים בעשור האחרון גבוה באופן משמעותי מאחוז הגידול השנתי ביישובים העירוניים 
ובישראל. כמו כן, בעוד שאחוז גידול האוכלוסייה ביישובים העירוניים ובישראל עומד על שיעור קבוע ויציב, אחוז גידול 

האוכלוסייה ביישובים הכפריים במגמת עלייה לאורך העשור האחרון.

 טבלה 14: אחוז גידול האוכלוסייה )לעומת שנה קודמת(:

010פ008פ006פ004פפ00פ

2.92.73.43.03.3יישובים כפריים

1.81.71.71.71.8יישובים עירוניים

1.91.81.81.81.9ישראל

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , 2012

הצמיחה הדמוגרפית - אפיון. 4.1.4

 ריבוי טבעי  4.1.4.1

גבוה משמעותית  זה  )ל-1000 תושבים(. שיעור   20.3 2011 עמד על  ביישובים הכפריים בשנת  שיעור הריבוי הטבעי 
משיעור הריבוי הטבעי ביישובים עירוניים – 15.9 )ל-1000 תושבים(, ומהשיעור הארצי – 16.3 )ל-1000 תושבים(.

גידול מתון, כאשר הריבוי  בעשור האחרון שיעור הריבוי הטבעי ביישובים הכפריים נמצא במגמה יחסית קבועה של 
הטבעי הארצי וביישובים העירוניים שומר על שיעור יחסית קבוע ויציב.
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איור 76: שיעור הריבוי הטבעי )ל-1000 תושבים(, 2002-2010

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לוח מקורות גידול האוכלוסייה  לפי צורת יישוב, קבוצת אוכלוסייה ודת

 הגירה פנימית  4.1.4.2

בתנודתיות  להבחין  ניתן  חיובי.  ברובו  היה  האחרונים  העשורים  בשני  הכפריים  ביישובים  הפנימית  ההגירה  מאזן 
ובהבדלים בהגירה הפנימית לאורך השנים בהתאמה למאפייני התפתחות היישובים הכפריים. 

כך לדוגמה, שנות ה-90, התקופה שבה היישובים הכפריים החלו בתהליכי התאוששות והתחדשות, מאופיינות במאזן 
הגירה פנימית גבוה במיוחד שהוא פועל יוצא של התבססות היישובים הקהילתיים והרחבתם.

איור 77: מאזן הגירה פנימית )שעור ל-1000 תושבים(, 1984–011פ

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2012

את מגמות ההגירה בין העיר לבין הכפר מעניין ללמוד ולבחון על בסיס גילאים. מגמות אלה מעידות על פרופיל הגירה 
של צעירים מהכפר לעיר )גילאי 29-15( ושל משפחות מהעיר לכפר )גילאי 64-30 ו-14-0(. מעניינת המגמה של הגירה 
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מבוגרת, המעידה על השינויים הדמוגרפיים המאפיינים את המציאות החברתית העכשווית. מציאות שהובילה לתוספת 
של דור ואף שניים למרחב הכפרי ולמגמות של פעילות, תעסוקה והגירה המתרחשות בשלבים מאוחרים של החיים 

)קריירה שלישית, הגירה של הגיל השלישי וכד’(. 

איור 78: מאזן הגירה פנימית בין יישובים בישראל לפי קבוצות גיל, 006פ ו-011פ )מס’ תושבים(

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הרשויות המקומיות בישראל ,2006, 2011 קובץ נתונים

כדי לעמוד על המגמה של מיעוט הצעירים ביישובים הכפריים, ולבחון האם מגמה זו מאפיינת את השטח, נלמדו מספר 
תכניות שבחנו את הדמוגרפיה ברמת היישובים והמועצות האזוריות. 

למשל: 
מועצה אזורית בני שמעון קידמה תכנית אסטרטגית המתבססת על תחזיות אוכלוסייה יישוביות.66

 )30-20 )בגילאים  צעירים  של  נמוך  שיעור  יש  היום  כבר  כי  מעידות  והן  דמוגרפיות  בחינות  נערכו  המועצה  ביישובי 
ביישובים. לדוגמה, ניתן לראות כי בקיבוץ להב, יש מיעוט בולט של צעירים בגילאי 35-20.

איור 79: התפלגות הגילאים בקיבוץ להב, שנת פ01פ

מקור: כהן טובי, תחזית דמוגרפית ופרוגרמת מבני ציבור בקיבוץ להב, אוגוסט 2013

כהן טובי, תחזית דמוגרפית ופרוגרמת מבני ציבור ביישובי המועצה האזורית בני שמעון, אוגוסט 2013   66



היישוב הכפריהיישוב הכפרי

127

גידול משמעותי בשתי  זו מצביעים על  ניתוח ותחזיות ליישובי המועצה האזורית בני שמעון שנערכו במסגרת תכנית 
צמיחת  על  מעידה  אלה  גיל  קבוצות  שתי  צמיחת  הילדים.  ואוכלוסיית   44-34 הביניים  בגילאי  צעירים  גיל:  קבוצות 
אוכלוסיית המשפחות ביישובי המועצה. לעומת קבוצות אלה, צפוי כי שיעור גילאי 31-21 צפוי ייקטן באופן משמעותי. 
על-פי התחזיות, וכפי שצוין בדו”ח - “פער זה עתיד להישמר ולהביא להפסקה ברצף הגילאים בטווח העשורים הקרובים”. 

כמו כן, תחזית האוכלוסייה מדגישה מגמה של הרחבת מנעד הגילאים הצעירים החסרים ביישובים. 

איור 80: התפלגות הגילאים בקיבוץ דביר, בשנת פ01פ )מימין( ותחזית לשנת פפ0פ )משמאל(

מקור: כהן טובי, תחזית דמוגרפית ופרוגרמת מבני ציבור במושב נבטים, אוגוסט 2013

איור 81: התפלגות הגילאים במושב נבטים, בשנת פ01פ )מימין( ותחזית לשנת פפ0פ )משמאל(

מקור: כהן טובי, תחזית דמוגרפית ופרוגרמת מבני ציבור במושב דביר, אוגוסט 2013

טבלה 15: ממוצע פרופיל המשפחות הנקלטות בקיבוץ דביר ובמושב נבטים

010פ008פ006פנבטיםדביר

3.63.23.43.03.3גודל משק בית מצטרף

27-3727-371.71.71.8גיל ההורים

11111.81.81.9פריסת הגילאים: התפלגות נורמלית )שנים(

1.61.2מס' ילדים בזמן האכלוס

55גודל בית אב מקסימלי

55.8מועד סיום הרחבת המשפחה בעוד )שנים(

מקור: כהן טובי, תחזית דמוגרפית ופרוגרמת מבני ציבור במושב נבטים, אוגוסט 2013
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 - עוד ממקדים מאמץ בקליטת משפחות  כל  כי  נראה  היישובים בבני שמעון.  זה מציג את פרופיל הקליטה של  לוח 
המגמה הנוכחית תמשיך ושיעור אוכלוסיית הצעירים אף יקטן. קבלת החלטות בנוגע לקהלי היעד לקליטה היא משתנה 

משמעותי המשפיע על המבנה הדמוגרפי הקיים והחזוי. 

השוואה בין מידע סטטיסטי פורמאלי לבין מידע מהשטח מעידה על מגמה של מיעוט צעירים ביישובים הכפריים. עם 
זאת, מהשטח עולה כי ייתכן שמסתמן שינוי במגמה, והיישובים הכפריים החלו מושכים צעירים להתיישבות. ביקושים 
לדיור לצעירים, לשירותי תעסוקה וכד’ – מעלים סימני שאלה בנוגע למגמות העכשוויות. לאור הנתונים הסטטיסטיים 
והתחזיות המוצגות ביישובים )על בסיס הנחת יסוד של המשך מצב קיים(, עולה הצורך במעקב דמוגרפי אחר צמיחת 

היישובים כדי לאמת ולעדכן את תחזיות האוכלוסייה ולעמוד על המגמות הקיימות בשטח. 

2018 )“תסריט עסקים  מקרה בוחן נוסף הוא קבוצת שילר מהמועצה האזורית ברנר. על-פי תחזית אוכלוסין לשנת 
כרגיל”( המופיעה בתכנית האב, נראה כי אותה מגמה של התמעטות הצעירים באה לידי ביטוי גם במקרה זה. על-פי 
התחזית מ-2008, אוכלוסיית הקיבוץ צפויה לגדול מ-392 נפש בסה”כ לכדי 441 נפש בשנת 2018. מספר הצעירים 

)בגילאי 34-20( מתוך כלל האוכלוסייה צפוי לרדת מ-108 )27.5%( בשנת 2008 ל-72 )16.3%( בשנת 2018.

איור פ8: תחזית גילאי 34-20 מתוך כלל האוכלוסייה בשנים 008פ, פ01פ ו-018פ 

מקור: עמירם דרמן ואבי חינקיס, קבוצת שילר - תכנית אב 

 עלייה  4.1.4.3

יוצאי אתיופיה,  בקרב  והן  ברה”מ לשעבר  יוצאי  בקרב  הן  בישראל,   )+1990( העולים  אוכלוסיית  הרוב המוחלט של 
מתגורר ביישובים עירוניים )למעלה מ- 98%(. 

חלק ניכר מאוכלוסיית העולים יוצאי בריה”מ שהתגוררה ביישובים כפריים בתחילת שנות ה-90, תקופת גל ההגירה 
הגדול לישראל, היו עולים חדשים שהגיעו לתקופה קצרה של קליטה, ולאחריה עזבו – בעיקר ליישובים עירוניים. תופעה 

זו בלטה במיוחד בקיבוצים שהיו בהם אולפנים לעולים.

החל מאמצע שנות ה-90, אחוז אוכלוסיית העולים ביישובים הכפריים יחסית קבוע ועומד על כ-5%.

מקורות הגידול העיקריים של האוכלוסייה ביישובים הכפריים הם ריבוי טבעי ומאזן הגירה פנימית.

טבלה 16: אחוז עולי 1990+ מסך האוכלוסייה לפי צורת יישוב בשנים נבחרות

011פ005פ19911995

1%5.8%4.8%5.3%יישובים כפריים

4.3%14%17.9%16.1%יישובים עירוניים

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2012
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 גיל האוכלוסייה  4.1.4.4

לאורך עשור לא ניכר שינוי משמעותי במבנה הדמוגרפי של אוכלוסיית המרחב הכפרי. האוכלוסייה הכפרית יחסית 
צעירה: גילאי 19-0 מהווים כ-39% מכלל האוכלוסייה הכפרית. לצורך השוואה, השיעור הארצי בקרב גילאים אלה 

עומד על כ-36%, ואילו ביישובים העירוניים גילאי 19-0 מהווים כ-35%. 

ביישובים עירוניים ובישראל שיעור האוכלוסייה המבוגרת גבוה משיעורם ביישובים הכפריים.

איור פ8: קבוצות גיל ביישובים הכפריים פ00פ ו-011פ באחוזים

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

איור 84: התפלגות אוכלוסיית 19-0 ו-65+, יישובים כפריים, יישובים עירוניים וישראל, 010פ

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2011

השוואה בחתך הדמוגרפי בין סוגי יישובים כפריים שונים מצביעה על דומיננטיות של האוכלוסייה הצעירה, גילאי 19-0, 
ביישובים הקהילתיים, בהשוואה לסוגי יישובים כפריים אחרים, כמו גם בהשוואה ליישובים עירוניים ולשיעור הארצי.

בקיבוצים קיימת דומיננטיות לאוכלוסייה המבוגרת, החל מגילאי 55, בהשוואה לסוגי יישובים כפריים אחרים, כמו גם 
בהשוואה ליישובים עירוניים ולשיעור הארצי. במושבים קיימת דומיננטיות לשיעור גילאי 44-30.



היישוב הכפריהיישוב הכפרי

130

איור 85: אוכלוסיית ישראל על-פי חתך גילאים, לפי סוג יישוב, 010פ

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2011

הצמיחה הדמוגרפית - אפיון. 4.1.5

גילאים:  ולפרופיל  לדמוגרפיה  הנוגע  בכל  הכפריים  היישובים  סוגי  בין  את ההבחנה  הגילאים שהוצג משקף  פרופיל 
בוגרת  ואוכלוסייה  משפחות  מרכזים   – המושבים  ביותר.  הצעירה  באוכלוסייה  מאופיינים  הקהילתיים  היישובים 

בגילאי התעסוקה ובניית הקריירה והמשפחה, ואילו הקיבוצים הם המבוגרים מבין סוגי היישובים הכפריים השונים. 

משקי בית – מאפיינים דמוגרפיים. 4.1.6

בית. משקי  כ-114,300  הכפריים  ביישובים  נמנו  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  נתוני  על-פי   ,2011  בשנת 
המרחב הכפרי מאופיין במשקי בית עם מספר נפשות גדול יחסית, המתבטא הן בממוצע הנפשות למשק בית והן באחוז 
גבוה יחסית של משקי בית עם 5 נפשות ויותר. ממוצע נפשות למשק בית ביישובים הכפריים הוא 4, בהשוואה ל-3.3 

בישראל וביישובים העירוניים.

ביישובים  בית  גודל משק   .2.1 על  ועומד  ביותר  הנמוך  הוא  בקיבוצים  בית  גודל משק   ,2008 אוכלוסין  מפקד  על-פי 
הקהילתיים הוא הגבוה ביותר ועומד על 4.2 נפשות. הקיבוצים “המבוגרים” מבין היישובים הכפריים, מאופיינים בגודל 

משק בית הקטן ביותר. 

איור 86: משקי בית לפי גודל משק בית )באחוזים(, 008פ

מקור: למ”ס, לוח משקי בית, לפי גודל משק בית, צורת יישוב מגורים וקבוצת אוכלוסייה, 2011

www.cbs.gov.il/www/publications10/households_families07_08/pdf/t02_2008.pdf
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משקי הבית במרחב הכפרי, בעיקר ביישובים הקהילתיים, גדולים ממשקי הבית ביישובים העירוניים, וכוללים משפחות 
יחסית גדולות בעלות 5, 6 ו-7 ילדים.

מיפוי חברתי - כלכלי. 4.1.7

למועצות האזוריות מספר מדרגים המאפשרים לבחון את המדד החברתי כלכלי של כל מועצה בשל אופיין הייחודי 
של מועצות אזוריות, עורך עבורן הלמ”ס ניתוח ומדרג חברתי–כלכלי נפרד באמצעות סיווג המועצות ל-10 אשכולות 
הומוגניים לפי המדד החברתי–כלכלי שלהן )1 הנמוך ביותר(. מיפוי נתוני המדד החברתי-כלכלי במועצות אזוריות אינו 

מצביע באופן חד-משמעי על עוצמה חברתית-כלכלית המקושרת לאזורים מוגדרים.  

אמנם קיים ריכוז של רשויות חזקות במרכז הארץ, אבל ניתן להבחין ברשויות חזקות גם בצפון הארץ ובדרומה, כגון עמק 
יזרעאל, ערבה תיכונה וכן במועצות בעלות מדד חברתי-כלכלי נמוך באזור המרכז. מעניין גם חוסר הקשר הבולט בין 

פריפריאליות למעמד חברתי-כלכלי – קשר שנוטה לקבל ביטוי ביישובים העירוניים. 

איור 87: מדד חברתי–כלכלי, מועצות אזוריות, 008פ

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הוכן ע”י א.ג. אייזן אדריכלים וד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים
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אוכלוסייה – לפי סוגי יישובים. 4.1.8

היישובים  לסוגי  מתפלגת  הכפרי  המרחב  אוכלוסיית 
השונים לפי האופן הבא: 295,300 במושבים )עובדים 
ביישובים   84,200 בקיבוצים,   149,100 שיתופי(,   +
קהילתיים ו-142,300 אחר. רוב האוכלוסייה מתרכזת 
האוכלוסייה  כמות   - ובמושבים  ובקיבוצים,  במושבים 

כמעט כפולה מאשר בקיבוצים. 

מגמות השינויים שארעו בהתיישבות הכפרית בעשורים 
האחרונים שונות בתכלית בין סוגי היישובים השונים: 

קיבוצים, מושבים ויישובים הקהילתיים.

הכפרי,  במרחב  השנים  לאורך  האוכלוסייה  גידול 
ניכר  השונים,  הכפריים  היישובים  לסוגי  בהתייחס 

בעיקר במושבים וביישובים הקהילתיים.

איור 89: מספר תושבי היישובים הכפריים פ198–010פ )באלפים( לפי סוג יישובים

מקור: לשכה מרכזית לסטטיסטיקה

 הגירה פנימית – השוואה בין היישובים הכפריים  4.1.8.1

החל ממחצית שנות ה-90 ניתן לזהות את התפנית בהתפתחות היישובים הכפריים: ממשבר להתחדשות. 

במהלך שנות ה-90, היישובים הקהילתיים צמחו בשיעור גבוה לעומת צורות ההתיישבות האחרות במרחב הכפרי, ואילו 
הקיבוצים סבלו מהגירה שלילית. בשנים אלו התחוללו תהליכי התבססות ותנופת בנייה מחודשת ביישובים הקהילתיים, 
בעוד שהמושבים והקיבוצים היו נתונים במשבר שהחל בשנות ה-80. במהלך שנות ה-2000, עם המשך התבססות 
היישובים הקהילתיים, שיעור ההגירה הפנימית ירד ביישובים אלה, ובמקביל, היישובים השיתופיים והחקלאיים החלו 
הרחבות  של  הוספה  אפשרו  הללו  התכניות  ממוסדות.  תכנון  תכניות  של  משמעותי  מהלך  בעזרת  מהמשבר  לצאת 

איור 88: גודל אוכלוסייה במרחב הכפרי – לפי סוג יישוב

 מקור: לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, לוח יישובים ואוכלוסייה 
לפי צורת יישוב וקבוצת אוכלוסייה 2012. 

http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st02_12x.pdf
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של  דינמיקה  יצרה  קהילתיות  להרחבות  האפשרות  פתיחת  והחקלאיים.  השיתופיים  הכפריים  ליישובים  קהילתיות 
הגירה חיובית וכניסת אוכלוסיות חדשות לכלל סוגי היישובים הכפריים. 

איור 90: הגירה פנימית – לפי סוג יישוב בשנים נבחרות

 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

על-פי מחקר חלקי שנערך על-ידי בועז מקלר ושות’ - רואי חשבון, נמצא כי קיימים כיום כ-30,000 מגרשים מאושרים 
לבנייה שטרם שווקו – ביישובים הכפריים במועצות האזוריות. מחקר זה שתיעד תמונת מצב הנכונה ל-2012, מעיד 
עד כמה חשוב להניח תשתית מידע לצמיחת היישובים הכפריים: לתכנון, שיווק ואכלוס של ההרחבות ולמעקב אחר 

תוצאות האכלוס לאורך זמן. 

 אוכלוסיית הקיבוצים  4.1.8.2

אוכלוסיית הקיבוצים לאורך השנים גדלה בצורה עקבית ומתונה, על אף משבר הקיבוצים שהגיע לשיאו בסוף שנות 
ה-80, ולווה בעזיבת חברי קיבוץ רבים, בעיקר הצעירים שביניהם, על רקע מצוקה כלכלית ומתחים חברתיים. כפי שצוין, 

בשנים אלה התאפיינו הקיבוצים בהגירה פנימית שלילית.

 איור 91: אוכלוסיית הקיבוצים, 1961–010פ )באלפים(
מקור: שנתון התנועה הקיבוצית, 2010

http://www.kibbutz.org.il/calcala/info/shnaton/120403_shnaton9.pdf
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 מאמצע שנות ה-90, גדל בהדרגה מספר הקיבוצים אשר ביצעו שינויים משמעותיים באורח חייהם, ואילו רק קיבוצים
 מעטים המשיכו לתפקד תחת המודלים המסורתיים. על-פי שנתון התנועה הקיבוצית לשנת 2011, משנת 1995 ועד
בשנת לאוכלוסייה  ביחס  כ-41%  של  תוספת  מהווים  אשר  חדשים,  תושבים  כ-30,000  לקיבוצים  נוספו   2011  שנת 

 1995. בשנת 2010 עמד אחוז הצמיחה של אוכלוסיית הקיבוצים על 2.9%.

בשנת 2011 שיעור הקיבוצים שאוכלוסייתם מונה יותר מ-600 נפשות הוכפל מ-17% בשנת 2003 ל-36% בשנת 2011. 
שינוי זה הוא תולדה ישירה של ההרחבות הקהילתיות, תופעה שהלכה והתרחבה בקיבוצים בין השנים הללו. 

איור פ9:  אוכלוסיית הקיבוצים 1961–010פ )באלפים( התפלגות הקיבוצים לפי גודל

מקור: שנתון התנועה הקיבוצית לשנת 2012

שהאוכלוסייה  בעוד  הישראלית.  האוכלוסייה  מפריסת  ובמהות  במבנה  שונה  פריסתם  כי  מעידה  הקיבוצים  מפת 
הישראלית מתרכזת במרכז הארץ ובמישור החוף, הרי שמעל 70% מאוכלוסיית הקיבוצים מתרכזת בפריפריה – בגליל 

ובנגב. פריסה זו ייחודית לקיבוצים ומייצרת רשת מרחבית ייחודית. 

איור פ9: פריסת אוכלוסיית הקיבוצים לפי מחוזות 011פ )באלפים(

מקור: שנתון התנועה הקיבוצית לשנת 2012
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מבנה  גם  השתנה  החיים,  באורחות  מהשינויים  כחלק 
חברים  בעיקר  בקיבוצים  חיו  בעבר  בקיבוצים.  האוכלוסייה 
היום  זמנית.  ואוכלוסייה  קבועים  תושבים  ומעט  ומועמדים 
גדול  חברים  שאינם  הקבועים  והתושבים  הזמניים  מספר 

יותר באופן יחסי ומוחלט.

הנתונים המופיעים כאן אינם כוללים את תושבי ההרחבות. 
סוגיית השינוי החברתי בקיבוצים משליכה על מגוון מרכיבי 
אורחות  אשר  הומוגנית  מקהילה  והפיתוח.  התכנון  החיים, 
עוברים  הדדית,  ערבות  ועל  שיתופיות  על  מתבססים  חייה 
המאופיינים  אחרים  חיים  לאורחות  בהדרגה  הקיבוצים 
במגוון קהילתי, באתגרים של יצירת קהילה חדשה ושונה מזו 

שהקימה את המקום. 

הרחבה  מתוכננת  או  קיימת  הקיבוצים  ברוב  שצוין,  כפי 
שכונות   / הרחבות  יש  קיבוצים  מ-90  ביותר  קהילתית. 
שנת  בסוף  מנתה  ההרחבות  אוכלוסיית  מאוכלסות. 
הארץ,  בצפון   65% שמהן  משפחות,  ל-6,000  קרוב   2012 

עדיין  אין  מהקיבוצים  בכ-60%  בדרום.  ו-15%  במרכז   20%
הרחבה בנויה.

היה  הקיבוצים  התפתחות  את  שעיכבו  הגורמים  אחד 
להפסקת  לקיבוץ.  חדשים  חברים  קליטת  של  הקפאתה 
הקליטה של חברים חדשים היו שתי סיבות עיקריות. ראשית, 
ושנית,  הקיבוצים;  נתונים  היו  שבו  הקשה  הכלכלי  המצב 
כאשר החל המצב הכלכלי להשתפר התברר כי לא קיימים 
מנגנונים תקנוניים שמאפשרים קליטת חברים חדשים מבלי 

לפגוע בחברים הקיימים. 

מדי  ועולה  הולך  בקליטה  העוסקים  הקיבוצים  שיעור  כיום, 
שנה. נוסף על כך, ניתן לראות כי מרבית הקיבוצים קולטים 
גם בנים וגם תושבים חיצוניים המבקשים להגר אל הקיבוץ67. 
בבנייה  הוחלפה  בקיבוצים  ההרחבות  מגמת  להיום,  נכון 

ובקליטה לחברות בתחום הקיבוץ.

איור 96: התפלגות הקיבוצים לפי מאפייני קליטה )באחוזים(

מקור: שנתון התנועה הקיבוצית 2011-2010

http://www.kibbutz.org.il 2011-2010 67  שנתון התנועה הקיבוצית

איור 94: התפלגות האוכלוסייה לפי מעמד תקנוני 010פ

מקור: שנתון התנועה הקיבוצית לשנת 2012

 איור 95: התפלגות הקיבוצים לפי מצב
 ההרחבה / שכונה )באחוזים(

מקור: שנתון התנועה הקיבוצית לשנת 2012
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 אוכלוסיית המושבים  4.1.8.3

במרחב  ביותר  הנפוצה  היישוב  צורת  את  המהווים   56% – במושבים  מרוכזת  בישראל  הכפרית  האוכלוסייה  מרבית 
הכפרי ונתפסים כמזוהים אולי יותר מכל צורת יישוב כפרית עם חקלאות. התפיסה התכנונית והערכית שהונחה ביסודו 
של המושב נשענה על המשק החקלאי המשפחתי כבסיס של הפעילות היצרנית ושל הארגון החברתי של הקהילה. כל 
יחידת משק מוחזקת על-ידי משפחה אחת ונועדה לשמש כמקור ההכנסה העיקרי של משק הבית. המספר המרבי של 

משקי הבית במושב נקבע מלכתחילה בהתאם למספר הנחלות והמגרשים שתוכננו עבורו.

מגמת צמיחת האוכלוסייה במושבים )עובדים + שיתופיים( הולכת וגדלה. מאז שנות ה-90 ועד היום, שיעור הצמיחה 
בכלל המושבים עומד על 7.6%. נראה כי הרחבות המושבים אכן הובילו לעלייה משמעותית בהגירה פנימית, בשיעור 
מימוש זכויות הבנים הממשיכים ובהרחבה מתוך הקהילה וכן – במשיכת אוכלוסייה מן החוץ. האוכלוסייה בשנת 2011 
היא כמעט פי שניים ממה שהייתה בשנת 1995. כמו במקרה של הקיבוצים, גם אוכלוסיית המושבים גדלה בשיעורים 

חדים אלה, בעיקר בעקבות קליטת תושבי חוץ חדשים בהרחבות הקהילתיות. 

איור 97: אוכלוסיית המושבים 1961–010פ )באלפים(

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בראשית  החל  המושבים  באוכלוסיית  המהותי  השינוי 
מקרקעי  ורשות  החקלאות  משרד  כאשר  ה-90,  שנות 
תכנית  המושבים.  להרחבת  התכנית  את  גיבשו  ישראל 
זאת אפשרה למושבים להכפיל את מספר משקי הבית, 
שטחו  מתוך  להקצות  רשאי  מושב  כל   - מכך  יותר  ואף 
מגרשי מגורים במספר השווה ל-115% ממספר הנחלות.

מרבית המושבים אימצו את התכנית, ועד סוף שנת 2001 
קיבלו 364 מושבים אישור להקצאה של יותר מ-35,000 
 2002 לשנת  ובנייה(  )איכלוס  המימוש  שיעור  מגרשים. 
שנוספו  הבית  משקי  ומספר  בקירוב  ב-38%  נאמד 
למושבים נאמד ביותר מ-9700 או כ-35% מכלל משקי 

הבית המושביים.
איור 98: מושבים בתהליכי קליטה בשנת פ01פ

מקור: ‘אתר הבית’ – אתר ההתיישבות הכפרית, 2013
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תוספת זו שינתה את צביונה של הקהילה במושב שכן רבים מן הנכנסים הם נטולי זיקה לקרקע החקלאית ולמסגרות 
השיתופיות של המושב.68  

על-פי נתוני אתר הבית - אתר ההתיישבות הכפרית )2013(, ניתן לראות כי כיום ישנם 86 מושבים מתוך 443 מושבים 
אודות  על  מפורטים  נתונים  כי  לציין  חשוב  הקהילתיות.  ההרחבות  במסגרת  קליטה  בתהליך  שנמצאים  הארץ,  בכל 
המידע  הצגת  על  מקשים  ולכן  זמינים,  אינם  זמן,  לאורך  השינוי  ומגמות  מספריהן  במושבים,  הקהילתיות  ההרחבות 

ועיבודו בצורה מפורטת ומעודכנת.

 אוכלוסיית היישובים הקהילתיים  4.1.8.4

היישובים הקהילתיים, שהוקמו בחלקם ביוזמה ציבורית ובחלקם ביוזמה פרטית, מאמצע שנות ה-70 קיבלו עידוד מצד 
הממסד הפוליטי והגופים המיישבים.

היישובים הקהילתיים מתאפיינים בדגש על איכות מגורים גבוהה, רמת שירותים משופרת וחיי קהילה פעילים. הפעילות 
הכלכלית המשותפת הנשענת על תשתית יצרנית מקומית, המאפיינת את היישובים הכפריים השיתופיים הוותיקים, 

אינה מהווה מרכיב ביישוב הקהילתי, וברוב המקרים אינה קיימת כלל.

האפיון המרכזי הקושר את היישובים הקהילתיים למרחב הכפרי הוא האפיון הפיזי: ממדים קטנים, בנייה צמודת קרקע 
וצפיפות נמוכה. מעבר לאפיון הפיזי, מדגיש היישוב הקהילתי את חיי הקהילה ומעורבותה, אינטימיות קהילתית, שייכות 

ומעורבות – כמרכיב מוביל באפיון היישוב וכמשתנה יסוד בהיותו יישוב כפרי69.

החל משנות ה-90, נהנתה אוכלוסיית היישובים הקהילתיים מצמיחה גדולה במיוחד. אם בשנת 1983 מנתה אוכלוסיית 
היישובים הכפריים כ-7800 תושבים, באמצע שנות ה-90 מנתה האוכלוסייה כ-55,000 תושבים - עלייה של כ–700% 

אשר הובילה לשינוי מהותי ומערכתי בהיקף ובמקום היישוב הקהילתי בחברה הישראלית.

החל מאמצע שנות ה-90, המשיכה אוכלוסיית היישובים הקהילתיים לצמוח במהירות, ומשנת 2008 ניכרת התמתנות 
בגידול האוכלוסין. בשנת 2010 עמד אחוז הצמיחה של היישובים הקהילתיים על 5.2%. נתון זה נמוך מנתוני הצמיחה 

של המושבים, אך גבוה מזה של הקיבוצים. 

איור 99: האוכלוסייה ביישובים הקהילתיים, 1961–011פ )באלפים(

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיק

אפלבאום וסופר, המושב בעידן של תמורות - מגמות לעתיד, 2004. המחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן.  68

יישוב לדורות, מועצה אזורית משגב, 2012  69
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סיכום. 4.1.9

ומתרחב שיעור אוכלוסיית העיר. היישובים הכפריים  עירוני משמעותי. עם השנים, הולך  ישראל היא מדינה בעלת אפיון 
צמחו אף הם לאורך השנים, אולם בשעורים נמוכים משיעורי צמיחת האוכלוסייה העירונית בישראל. כלומר, מגמות גידול 
האוכלוסייה בישראל ב-40 השנים האחרונות מעידות על ירידה בשיעור האוכלוסייה הכפרית ביחס לכלל אוכלוסיית המדינה, 

ובה בעת, על גידול האוכלוסייה במרחב הכפרי לאורך השנים, כחלק מגידול האוכלוסייה הכללי במדינה מאז הקמתה.

פיתוח ההרחבות  הכפריים.  מהיישובים  שלילית  ובהגירה  הדמוגרפית  הצמיחה  בעצירת  ה-80 התבטא  שנות  משבר 
של  מדינמיקה  בהכללה  עברה  הכפריים  היישובים  ואוכלוסיית  לשינוי,  זרז  היווה  הקהילתיים  והיישובים  הקהילתיות 

משבר והישרדות, לפאזה של צמיחה ופיתוח. 

ההגירה החיובית הובילה לכניסתן של אוכלוסיות חדשות ליישובים הכפריים ויצרה גיוון קהילתי–חברתי, שיצר מציאות 
חברתית קהילתית חדשה: מיישובים הומוגניים, אינטימיים וכמעט משפחתיים ליישובים הטרוגניים ומגוונים, קולטים 

ומאכלסים אוכלוסיות שונות. 

בין  בהבדלים  להבחין  ניתן  אולם  גדולים,  בית  משקי  בעלת  צעירה  אוכלוסייה  על  מעיד  הכפריים  היישובים  פרופיל 
סוגי היישובים הכפריים השונים. ההבדל מתבטא בחתך גילאים, בגודל משק הבית, בהגירה פנימית ועוד. הקיבוצים 
לדוגמה, הם המבוגרים מכולם ומאופיינים בגודל משקי בית הקטנים ביותר. המושבים הם המובילים בשיעורי הצמיחה 

והביקושים ועוד. 

בהכללה, ניתן לומר כי היישובים הכפריים בישראל גדלים בהיקפים משמעותיים, ועוברים שינוי חברתי קהילתי שבשנים 
האחרונות מהווה אתגר מוביל באורחות החיים ובסדר היום של היישובים הכפריים בישראל. עיקר האתגר קשור ביחסי 
הגומלין הבין-דוריים בין ותיקים לבין חדשים, בין חקלאים לבין יזמים וכד’. סוגיות של פרוגרמות שירותים, מוקדי מפגש 
בין אוכלוסיות היישוב, משמעותה של איכות החיים בכפר ומקומה של הקהילתיות המייחדת אותו – כל אלה עלו בשנים 

האחרונות כסוגיות מובילות ומרכזיות המחייבות התייחסות עדכנית ומתאימה. 

מורפולוגיה של יישובים. 4.2

מורפולוגיה של הכפר בעולם  4.2.1

היישוב הכפרי מאופיין בשתי תכונות עיקריות: היותו קטן )מבחינת מספר התושבים(, והיותו קשור בחקלאות כמקור 
פרנסה עיקרי. אמנם ישנם יישובים כפריים גדולים יחסית )ביפן ישנם יישובים בני 30,000 תושבים שמוגדרים ככפריים(, 
מרבית  אך  ועוד(,  תעשייה  תיירות,  על  )אלא  החקלאות  על  איננה  תושביהם  פרנסת  שעיקר  כפריים  יישובים  וישנם 

היישובים הכפריים הם מעוטי תושבים, המתפרנסים בעיקר מחקלאות.

ביישוב כפרי מספר בתי המגורים מצומצם,  צורתו הפיזית של היישוב הכפרי:  למאפיינים הללו השפעה מכרעת על 
והם בדרך כלל נמוכי קומה; מבני הציבור, המסחר והתעסוקה מעטים וקטנים, ואילו השטחים הפתוחים המשמשים 
לחקלאות נרחבים למדי. שטח היישוב הכפרי הכולל יכול להיות נרחב כדי שטחה של עיר, אך מתוך שטח זה האזור 

הבנוי קטן למדי ביחס לשטחי החקלאות. 

בתי המגורים בכפר הם בדרך כלל מבנים צמודי קרקע המשמשים כל אחד למגורי משפחה אחת. לצד מבני המגורים, 
ניתן למצוא בכפר מבנים אחרים שבהם מתבצעות הפעילויות החקלאיות )גידול בעלי חיים, איסום תבואה וכו’(. מבני 
הציבור המאפיינים את הכפר בעולם כוללים בדרך כלל בית תפילה, מרכז מינהלי של היישוב ומקום המשמש כמרכז 

חברתי.

ישנם שני דגמים עיקריים של יישובים כפריים בעולם: היישוב המכונס והיישוב המפוזר. ביישובים מכונסים בתי הכפר 
מפוזרים  הכפר  בתי  זאת,  לעומת  מפוזרים,  ביישובים  האיכר.  מבית  מרוחקות  והחלקות החקלאיות  לזה  זה  סמוכים 
בלב השטח החקלאי והם מרוחקים זה מזה עד כי לא תמיד אפשר להבחין היכן היישוב מתחיל והיכן הוא מסתיים. 
לעתים קשה להבחין האם מדובר בכפר אחד או במספר חוות מבודדות שאין קשרים חברתיים ביניהן. ביישוב המכונס, 
לעומת זאת, ניתן בנקל לספק שירותים משותפים לתושבים וגם להעביר תשתיות נדרשות. לעומת זאת, המרחק בין בית 
המגורים והשדה החקלאי גדול יחסית, ומשפיע על יעילותו של החקלאי בעיבוד שדותיו ובשמירה עליהם. המרחק בין 

הבית לשדות היווה גורם מרכזי בתכנון יישובים כפריים בישראל, כפי שנראה להלן.
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שבו  במקום  וחברתיים.  פיזיים  במאפיינים  וקשורה  מתוכננת,  ולא  ספונטנית  כלל  בדרך  הא  היישוב  בדגם  הבחירה 
גדול. כך גם במקום שאינו סובל מבעיות ביטחון.  יכול היישוב להתפרס על פני שטח  הקרקע והמים מצויים בשפע, 
אך במקומות שבהם הקרקע מצומצמת, ומקורות המים נדירים, או במקומות החשופים לסכנות, יועדף הדגם המכונס 

הצמוד למקורות המתאימים לחקלאות ומאפשר הגנה טובה יותר על הכפר

היישוב הכפרי בישראל  4.2.2

את  לייחס  ניתן  זאת,  עם  עולמי.  מידה  בקנה  ייחודיים  חלקם  בישראל,  כפריים  יישובים  של  שונים  סוגים  קיימים 
המורפולוגיה הפיזית שלהם לדגמי הכפר המקובלים בעולם. נבחן את סוגי הכפרים הישראליים הבאים: כפר ערבי, 

מושבה, קיבוץ, מושב.

  הכפר הערבי בישראל. 4.2.2.1

פיזיים  לתנאים  בהתאם  אורגני  באופן  שהתפתח  יישוב  אלא  מתוכנן,  יישוב  כלל  בדרך  איננו  בישראל  הערבי  הכפר 
וחברתיים שונים. בדרך כלל מאופיין הכפר הערבי בישראל בדגם מכונס שבו בתי הכפר סמוכים זה לזה, ואילו עיקר 
השטח החקלאי מצוי במעטפת או במרחק מסוים מבתי הכפר. זאת לאור העובדה כי מקורות המים בישראל נדירים 
וכך גם הקרקעות החקלאיות הטובות, שיש לשמור עליהן ולהימנע מבניית בתי מגורים עליהן. ניתן להניח כי גם המצב 

הביטחוני הרעוע בארץ ישראל השפיע על ההתכנסות הפיזית של הבנייה ביישובים הכפריים.

דימיון למושב  ניהול שיש להם קווי  ובצורת  פיזי  1860, אופיינו היישובים הכפריים הערביים בישראל בדגם  עד שנת 
הישראלי. בתי הכפר היו סמוכים זה לזה וביניהם חלקות חקלאיות קטנות יחסית של מטעים, שהיו בבעלות פרטית של 
תושבי הכפר. לעומת זאת, השדות הגדולים יותר, בעיקר של גידולי שדה, שמוקמו מחוץ לכפר, שימשו לכל תושביו יחד 
ונחשבו רכוש של תושבי הכפר כולו. מדי שנה התכנסו נכבדי הכפר והחליטו על הקצאת השדות למשפחות השונות 

לשנה הנוכחית. אזורי העיבוד החליפו כך ידיים מדי שנה, אך המשק הכללי שמר על גודלו.

החובה  על  העותומאני  החוק  הכריז   1860 בשנת 
מצב  פרטי,  באופן  החקלאיות  הקרקעות  את  לרשום 
שהביא לחלוקה של השדות למשקים קטנים והולכים 
עקב הצורך לחלק את הירושה בין כל בני הדור הצעיר 
באופן שווה. מצב זה השפיע על המורפולוגיה הפיזית 
של השטח החקלאי, אך לא ברור אם הייתה לו השפעה 

על צורת היישוב הכפרי עצמו.

  מושבה. 4.2.2.2

מצויים  ששדותיו  מכונס,  יישוב  היא  אף  המושבה 
המושבה  יחסית.  הצפוף  הבנוי  השטח  של  במעטפת 
הייתה לעתים יישוב לא מתוכנן, בדומה לכפר הערבי, 
ולעתים נבנתה על בסיס תכניות אדריכליות והנדסיות. 
בין  לשלב  שביקשה  איכרים  חברת  הייתה  המושבה 
משק פרטי לבין יסודות של קהילתיות ושיתוף פעולה. 

בתכנון המושבה באו לידי ביטוי השפעות הן מהכפר 
והן מהכפרים הטיפוסיים באירופה,  הערבי הישראלי 
ופיק”א  יק”א  חברות  של  המדריכים  הגיעו  שמהם 
לידי  באה  בתכנון המושבה  בתכנון המושבות.  ועסקו 
אירופאיים,  מודרניים  כפרים  להקים  השאיפה  ביטוי 
שאיפה שהביאה ליצירת מערכי רחובות ודגמי מתאר 

סדורים ומרווחים.
איור 100: דגם המושבה

מקור: בן-ארצי יוסי, “דפוסי התיישבות יהודית מוקדמים בפלסטינה, 
1882-1914”, הוצאת מגנס, ירושלים: 1997 איור ע”י אורית בן-ארצי
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דגמי התכנון של המושבות כללו למשל:

המגורים,  ● בתי  ממוקמים  צדדיו  ומשני  אחד,  רחוב  לאורך  מתפתח  היישוב  שבו  רחוב”  “כפר   - הליניארי  הדגם 
ומאחוריהם מבני החווה.

הדגם המרובע - שבו היישוב מתוכנן בכעין מרובע. ●

המושבות תוכננו כמקבץ של משקים, כל אחד בגודל של כ-200 דונם. כל יישוב כלל כ-100-40 חצרות משק, שלכל אחת 
מהן סמוך שטח לחקלאות אינטנסיבית בגודל של 5-4 דונם. מרבית השטח החקלאי מוקם במעטפת הכפר. במרכזו 
יועדה קרקע לשירותים קהילתיים, תרבותיים וכלכליים. המאפיינים הללו אפיינו גם את המושב שנבנה מאוחר יותר, כפי 
שנראה בהמשך הפרק. עם זאת, הבעלות הפרטית על הקרקע במושבה אפשרה את הגדלת האזורים הבנויים ועיבויים 
כך שחלק מהמושבות התפתחו במהירה לערים ואילו תופעה דומה לא חלה במושבים )שם הקרקע בבעלות ציבורית 

והפיתוח בה מוגבל על-ידי תקנות שונות(.

  הקיבוץ70. 4.2.2.3

הקיבוץ הוא יישוב כפרי מתוכנן, שתכנונו נקבע על-ידי אדריכלים בהשפעת המוסדות המיישבים ולאחר חשיבה רבה, 
לבטים ומאבקים בין תפיסות שונות. התכנון הפיזי של הקיבוץ הושפע רבות מהאידיאולוגיה של השיתופיות על היבטיה 
השונים. הקיבוצים הראשונים תוכננו בידי אדריכלים מרכז-אירופיים בהובלת ריכרד קאופמן. אדריכלים אלו הושפעו 
מהדגם של “עיר גנים” שהיה פורץ דרך באותה תקופה במערב ובמרכז אירופה כהתיישבות המיועדת לפועלים, אך גם 
מן הבנייה הפרברית באירופה ומהבנייה במושבות. אמנם התכנון התבצע על-ידי המוסדות המיישבים, אך במקרים 

רבים הוא הושפע מדרישות פרטניות של המתיישבים, כך שהתפרוסת הפיזית של היישוב הותאמה לצרכים פרטניים.

ריכרד קאופמן סבר שהן דגם הכפר המכונס והן דגם הכפר המפוזר אינם מתאימים לתנאים בישראל, ולפיכך תכנן את 
היישובים הכפריים שבאחריותו )קיבוצים ומושבים גם יחד( בדגם ביניים שבו הבתים סמוכים זה לזה יחסית, אך טובלים 

במרחבי שטחים פתוחים ומטופחים.

המרכז: שירותי מזון, ביגוד, בריאות ורווחה, תרבות, מנהל, . 1
צריכה ושירותי עזר.

מגורים מכל הסוגים.. 2

אזור חינוך.. 3

 ספורט ובילוי.. 4

 אזור ייצור - חקלאי ותעשייתי, ענפי עזר ותיירות.. 5

תשתיות, נוי, דרכים, שירותים וכו’.. 6

איור 101: דגם קיבוץ 

 מקור: כהנא פרדי )2011(. 

לא עיר לא כפר – האדריכלות של הקיבוץ 1990-1910.

עקרונות התכנון של הקיבוץ היו:

קרבה לעורק תחבורה ראשי; ●

מיקום גבוה טופוגרפית משיקולי ביטחון ואקלים; ●

ומבני  ● כאשר חדר האוכל  שני,  מבני משק מצד  ואזור  מגורים מצד אחד  אזור  מופרדים:  לאזורים  היישוב  חלוקת 
הציבור והפנאי ממוקמים במרכז, ומודגשים בממדיהם ביחס למבני המגורים.

מיקום האזור המשקי בצד מזרח משיקולים אקולוגיים. ●

להרחבה על אודות המבנה הפיזי של הקיבוץ, ראה נספח מספר 3.   70
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האמונה  מחוסר  הושפע  הקיבוץ  תכנון  כי  לציין  יש 
של המוסדות המיישבים בדרך הקיבוצית-השיתופית, 
שהם ראו בה מצב זמני בלבד, עד שתתרחש הפרדה 
מבני  תוכננו  לפיכך  מושב.  לכעין  יהפוך  והקיבוץ 
המגורים כמבנים נפרדים בני קומה אחת, כך שניתן 
בין  ולחלקם  יותר  מאוחר  בשלב  להפרידם  יהיה 
משקי הבית בקיבוץ )תהליך שאכן מתרחש בהווה(. 
אחד  קיר  שבו  רכבת  של  בדגם  היו  המגורים  מבני 
משותף בין הדירות )כ-4 דירות בנות חדר כל אחת( 
צנועה  בבנייה  אופיינו  הם  בתקציב.  חיסכון  מטעמי 
ופונקציונאלית מבטון, ללא קישוטים או שימוש באבן 
הערבית  לבנייה  תקופה  באותה  אופיינית  שהייתה 

ולבנייה במושבות.

כגינת  תוכננו  הפנים-יישוביים  הפתוחים  השטחים 
גנים”   “עיר  של  התפיסה  מתוך  נרחבת,  אחת  נוי 
לגן  “ממדבר  הקיבוץ  הפיכת  של  והאידיאולוגיה 
פעילות  ובמחשבה לאפשר מקום מרכזי של  פורח”, 
ובלתי  פראי  טבעי,  כגן  תוכננה  הגינה  חברתית. 
מסודר )במסורת הגן האנגלי בניגוד לגיאומטריות של 
הגן הצרפתי(, וסימלה את הספונטניות והפשטות של 

ההוויה החלוצית. שבילי הליכה קישרו בין כל חלקי הקיבוץ אל המרכז, שבו עמד חדר האוכל. הצללית של הקיבוץ על 
בתיו הנמוכים, העצים המכסים אותם ומגדל המים או הסילו הגבוה במרכז הפכה לסמל של מפעל ההתיישבות הציוני 

כולו.

זה לזה מבחינת התבנית הפיזית.  דומים  מכיוון שמרבית הקיבוצים תוכננו על-ידי אותם המוסדות – הם בדרך כלל 
תמונתו הכללית של היישוב הקיבוצי לא השתנתה במרכיביה היסודיים מאז תכניותיו של קאופמן בשנות ה-20. זאת על 
אף שבתי המגורים גדלו באופן ניכר וכוללים כיום פונקציות שלא נכללו בהם בעבר )חדרי ילדים, מטבח, חדר אורחים, 

שירותים כפולים וכדומה(.

  המושב. 4.2.2.4

המושב אף הוא כפר מתוכנן בדגם ביניים שבין היישוב המכונס ליישוב המפוזר, אך תבניתו מפוזרת יותר מזו של הקיבוץ. 
במקרה של המושב, המרחקים בין הבתים הם פועל יוצא של מיקום חלקות העיבוד האינטנסיביות )המכונות חלקות 
א’ או חצר המשק( בסמוך לבתי המגורים. הקונפליקט בין הרצון לקרב בין חלקות המגורים והשטחים החקלאיים מצד 

אחד, לבין הרצון למנוע פיזור נרחב מדי של תבנית המושב השפיעו על תכנון המושב לאורך כל הדרך.

בניגוד לקיבוץ, המושב אינו מאופיין בהפרדה בין אזור המגורים ואזור מבני המשק, שכן מבני המשק ממוקמים בסמוך 
לבית המגורים, מאחוריו. עם זאת, ישנו אזור מופרד למבני הציבור והגן הציבורי המרכזי, הממוקם בדרך כלל במרכז 

המושב.

הדגם הצורני של המושב נוצר על-פי העקרונות הבאים:

קרבה לדרכים ראשיות; ●

מיקום בתי המגורים לאורך ציר תחבורה מרכזי, כאשר העמדת המבנים ביחס לדרך זהה. ●

חזית החצרות צרה והן נפרסות לאורכן בניצב לרחוב. ●

מיקום חלקות המשק האינטנסיביות מאחורי כל בית מגורים. ●

מיקום מבני המשק )בדרך כלל לול תרנגולות, רפת וחלקת ירק( מאחורי בית המגורים, כאשר מאחוריהם שטח  ●
של  יוצא  כפועל  האינטנסיבי  העיבוד  את  לייעל  במטרה  זאת  אינטנסיביים.  לגידולים  המשמש  גדול  לא  חקלאי 

הקרבה לבית החקלאי.

מיקום עיקר השטח החקלאי במעטפת היישוב או במיקום אחר בנפרד מהאזור הבנוי. ●

איור פ10: דגם קיבוץ

 מקור: כהנא פרדי )2011(
לא עיר לא כפר – האדריכלות של הקיבוץ 1990-1910
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הן המושב כולו והן המשק הבודד תוכננו כך שהחיים החברתיים והמשקיים נעשים אינטנסיביים יותר ככל שמתקרבים 
למרכז היישוב.

להבליט  )הרצון  אידיאולוגיים  )טופוגרפיה(,  פיזיים  בעיקר ממאפיינים  המושפעים  שונים,  דגמים  על-פי  נבנה  המושב 
במבנה הפיזי את עקרונות השיתוף( וכלכליים )סוג המשק(. 

מבחינה אידיאולוגית נועד המבנה הפיזי של המושב להבליט את עקרונותיו המרכזיים: המשק המשפחתי, השוויון בין 
החברים והשיתוף. עקרון השוויון בין החברים מצא ביטוי, למשל, בפיזור הפיזי של חלקות העיבוד כאשר נערך מאמץ 
להביא לכך כי כל המשקים יהיו שוויוניים מבחינת גודל המשק, המרחק מבית המגורים וטיב הקרקע. מאמץ זה הביא 
לכך כי לעתים למשק בית אחד 3 חלקות שונות במיקומים ובמאפיינים שונים. עיקרון השוויון מוצא ביטוי גם בהעמדה 

הזהה של בתי המגורים ביחס לרחוב וזה כלפי זה, היוצרים רושם של אחידות בין המשקים.

דגמי המושב העיקריים הם:

זה,  ● בדגם  ה-20.  המאה  של  ה-20  בשנות  יזרעאל  בעמק  שנבנו  אחרים  ומושבים  נהלל  דוגמת   – מעגלי  מושב 
השותפות והשוויון מופגנות בצורה החזקה ביותר בעיצוב הפיזי, כאשר כל בתי המגורים וחלקות העיבוד מסודרים 

במעגל סביב אזור מרכזי שבו מבני הציבור.

מושב אמורפי – חסר צורה מוגדרת. התפתח מהדגם העגול, במקומות שבהם לא אפשרו התנאים הטופוגרפיים  ●
שבו  מהמרכז  המתפצלים  ארוכים  ברחובות  כלל  בדרך  מאופיין  האמורפי  המושב  המעגלי.  המבנה  את  לקיים 
ממוקמים מבני הציבור. חלק מהמושבים מתוכננים בתבנית של רחובות ארוכים במיוחד, במטרה לתפוס ולהגן על 

שטח נרחב יחסית.

מושב הררי – שבו דגם פיזור המבנים ואזורי העיבוד מושפע מהטופוגרפיה. ●

גודל המשק המשפחתי תוכנן במושב על-פי שני גורמים עיקריים: צורכי ההכנסה של המשפחה, ויכולת העבודה של 
בני המשפחה. לאחר שנקבעו היעדים הללו, נבחנו התנאים הפיזיים וההרכב הכלכלי של המשקים כדי לקבוע את גודל 

המשק שיוקצה לכל משפחה.

בהמשך לכך, יש להבחין בין מושבים על-פי סוג המשק שתוכנן בהם: במושבים שתוכננו עבור משקים מעורבים )בדרך 
גם החצר הסמוכה  וכך  לכל משק(  דונם  )כ-100-80  יחסית  נרחבים  היו השדות החקלאיים  חי(  ומשקי  פלחה  כלל 
החקלאי  היה  אמור  תוצרתו  שאת  יחסית  גדול  חי  משק  להכיל  נועדה  שהחצר  מפני  זאת  דונם(.  )כ-10-6  למגורים 
לשווק החוצה. לעומת זאת, במשקים שכונו “אינטנסיביים” ותוכננו להתפרנס ממטעים, היו השטחים החקלאיים קטנים 
יחסית )כ-40-30 דונם לכל משק(, וכך גם החצר הסמוכה למגורים )כ-5-3 דונם( שנועדה להכיל משק חי קטן לצורכי 
המשפחה עצמה וללא שיווק כלפי חוץ. שיקול הדעת היה שממשק קטן יחסית של מטעים ניתן להפיק פרנסה בהיקף 
יותר. בפועל, סוג המשק המתוכנן השפיע על מידת ההתכנסות או הפריסה של  גדול  הדומה למשק מעורב ששטחו 

המושב, כאשר מושבים שבהם תוכננו משקים מעורבים מתאפיינים בפריסה רחבה יותר.

הנוגע  בכל  בפרט  מלא,  באופן  צרכיו  את  מספק  שהוא  כך  )שתוכנן  הבודד  המושב  הם  מושבים  של  נוספים  דגמים 
למוסדות הציבור( לעומת מושבים שתוכננו מראש להוות אשכול יישובים, שבו מוסדות הציבור העיקריים משרתים את 

כל תושבי האשכול גם יחד.

  היישוב הקהילתי. 4.2.2.5

מסגרת  תכנוניים,  ערכים  על-פי  הקודמות  המאה  של  וה-80  ה-70  בשנות  נערכו  הקהילתיים  ליישובים  התכניות 
והרבה פעמים ללא התייחסות לתקנים.  )טכניים( שהיו מקובלים ללא פרוגרמה  וסטנדרטיים  ומחוזית  תכנון ארצית 
התכניות - רובן ככולן הדגישו את ההתייחסות למגורים כייעוד הקרקע החשוב ביותר בתכנית. שטחי המגורים חולקו 
למגרשים בגודל שבין 0.5 ל-1 דונם ליחידת דיור. ברוב  התכניות שטחי המגורים היו אחידים, ללא חלוקה ו/או גיוון 
בגודל המגרש ובזכויות בנייה. בחלק מהתכניות מצוינים שטחי מגורים בעתיד. תכנית ליישוב קהילתי כללה שטחים 
אזרחי/מסחרי.  מרכז  בנוסף  יש  מהתכניות  בחלק  יסודי.  ספר  ובית  ילדים  גן  כמו  ציבור  למבני  יחסית   מצומצמים 

לעתים, יש יעודי קרקע ושימושים נוספים כמו תעשייה ומלאכה, תיירות, תעסוקה ואזורים לתכנון מפורט בעתיד. בכל 
התכניות של היישובים הקהילתיים יש שפע שטחים פתוחים – שצ”פ ,שפ”פ. בתחומי התכניות כמעט שאין שטחים 
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בייעוד חקלאי. במהלך השנים, ברוב היישובים הקהילתיים הוותיקים, נערכו תכניות חדשות הכוללות בדרך כלל תוספת 
של מגורים. בחלק מהיישובים, תוכננו מגרשי מגורים בגדלים שונים, לרוב קטנים יותר מהמגרשים הוותיקים ובהתאם 
לצפיפויות המאושרות בתמ”א 35. חלק מהיישובים הקהילתיים גדלו כדי כך שחדלו להיות יישובים כפריים )אוכלוסייתם 
עלתה על 2,000 נפש(. שלא כמו במושבים ובקיבוצים, ביישובים הקהילתיים אין סכמה תכנונית מוסכמת ואין מכסה 
לגודל הסופי המוצע של היישוב. לכל יישוב נערכת התכנית בהתאם לתנאים הפיזיים, הסביבתיים ולנוהלי המועצות 

האזוריות - מבחינת מתן השירותים המונציפליים הניתנים ליישוב.

הנחיות לתכנון היישוב הכפרי – מינהל התכנון  4.2.3

במסגרת מסמכי המדיניות ליישום תמ”א 35, פרסם מינהל התכנון מסמך הנחיות להגשת תכנית כוללת ליישוב כפרי 
על-פי נוהלי המשרד )נוהל מבא”ת( ומסמך הנחיות לתכנון הקיבוץ. על-פי תמ”א 35, תכנית הכוללת תוספת יחידות 
דיור ליישוב הכפרי נדרשת לחול על כל השטח המיועד לבינוי ביישוב, כדי שניתן יהיה לערוך אותה מתוך ראייה תכנונית-

חברתית כוללת של היישוב. מסמכי התכנון מפרטים את הדרישות מתכנית כוללת ליישוב כפרי.

מסמך ההנחיות לתכנון הקיבוץ בא ללוות את התכנון של “קיבוץ מתחדש” הכולל שיוך דירות, והן של “קיבוץ שיתופי” 
עם או בלי הרחבה קהילתית. המסמך מתבסס על מספר תפיסות עקרוניות:

רצון לחזק את המרקם הכפרי של היישוב באמצעות שמירת הרצף הבין-דורי – נושא בעל חשיבות בתכנון המגורים  ●
בקיבוץ.

שמירת אופיו הכפרי-חקלאי של היישוב - בהקשר של פיתוח אזורי תעסוקה ותעשייה; ●

מניעת הפגיעה בחיזוקם של יישובים עירוניים סמוכים - בהקשר של פיתוח אזורי תעסוקה ותעשיה ביישוב הכפרי; ●

שימור מאפייניו הקהילתיים והסביבתיים של הקיבוץ - בהקשר של פיתוח תחבורה, שטחים ציבוריים פתוחים ומבני  ●
ציבור.

על-פי המסמך, תכנית מתאר לקיבוץ תתייחס לנושאים הבאים: מגורים – כולל היקף יחידות הדיור, צפיפות, שלביות 
פיתוח, פינוי בינוי, דיור זמני ביחידות קטנות בשטח המחנה; מבני משק, תעשייה ותעסוקה בהיקפים שאין בהם כדי 
)משרדים, מסחר,  עירוניים  אזורי תעסוקה  וללא שימושים המאפיינים  עירוניים סמוכים  יישובים  לפגוע בחיזוקם של 
אולמות כנסים וכדומה(; נגישות, תחבורה וחניה עם עדיפות לתחבורה פריפריאלית השומרת על המאפיינים הקהילתיים 
של מרכז הקיבוץ; תשתיות; שטחי ציבור פתוחים ובנויים, כולל מוסדות אזוריים; שימור; ושטחים לפיתוח תיירות וקייט 

בעדיפות ליישובי פריפריה.

עיצוב יישובים כפריים בעתיד  4.2.4

עם ההתפתחות הכלכלית של היישובים הכפריים נוצר צורך לשנות גם את דפוסי התכנון הפיזי שלהם. לדוגמה: עיקרון 
השוויון במשקים במושב לא יכול להמשיך להתקיים כאשר המשקים החקלאיים עוברים התמחות בסוג מסוים של ענף 
חקלאי שיש לו דרישות ייחודיות. אין משק גידולי שדה דומה למשק חממות או גידול פטריות מבחינת הגודל, הפריסה, 
הצורך במבנים חקלאיים מסוגים שונים ועוד. לפיכך, העיקרון התכנוני של משקים בעלי גודל זהה ואיכות קרקע זהה 

אינו יכול להמשיך ולהתקיים.

גיוון התעסוקות – מעבר מהסקטור החקלאי לסקטורים אחרים כגון:  התפתחות כלכלית נוספת ביישוב הכפרי היא 
גיוון התעסוקות משמעו צרכים אחרים בתחום הבינוי שיש לקחת בחשבון  וכו’.  תעשייה, תיירות, שירותים כלכליים 
בתכנון הפיזי של היישוב. בפרט נוגע הדבר לתעסוקות פל”ח ולתיירות. שילוב התעסוקות הללו בתוך הנחלות במבנה 
המושבי הקיים גרם ליצירת מטרדים ליישוב כולו בשל משיכת מבקרים ומועסקים רבים מכפי שהכפר עשוי לשאת, 
הכלכליים  לצרכים  הכפריים  היישובים  דגם  את  להתאים  נדרש  בשבת.  בעיקר  הרגועה,  הכפרית  באווירה  ופגיעה 

המשתנים ולאורחות החיים הנוכחיים.

כלכלה, יזמות ותעסוקה. 4.3

מאפייני שוק העבודה  4.3.1

אופי היישובים האלו שונה מיישובים אחרים בארץ, ויש לכך השפעות על שוק העבודה. כדי להבין בצורה טובה את 
עירוניים  וליישובים  כפריים למאפיינים הכלל ארציים  ביישובים  בין מאפייני שוק העבודה  נערכת השוואה  הנתונים, 

המונים עד 20,000 תושבים.
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הנתון הבסיסי ביותר לגבי שוק העבודה הוא - שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. זהו שיעור התושבים מעל גיל 15 אשר 
עובדים או מחפשים עבודה באופן פעיל. ממוצע ההשתתפות בכוח העבודה ביישובים הכפריים עומד על 71.3%, והוא 

גבוה מיישובים עירוניים )67%( ומהממוצע הארצי )59.9%(.

עבודה  למקום  לנסיעה  מגוריהם.  יישוב  לגבולות  מחוץ  נמצא  עבודתם  שמקום  העובדים  אחוז  הוא  היוממות  שיעור 
מרוחק ישנה חשיבות כלכלית בהיבט של ביקוש לאזורי תעסוקה ומסחר. ממוצע היוממות ביישובים כפריים הוא 67.6% 
 מתוך כלל העובדים. שיעור זה נמוך מהממוצע ביישובים עירוניים )74.5%( וגבוה מממוצע היוממות הארצי )52%(71.

איור פ10: שיעור השתתפות בכוח העבודה, יישובים כפריים, עירוניים וממוצע ארצי

מקור: למ”ס, מפקד אוכלוסין 2008

איור 104: שיעורי יוממות, יישובים כפריים, עירוניים וממוצע ארצי

מקור: למ”ס, מפקד אוכלוסין 2008

את כלל המועסקים בשוק העבודה ניתן לחלק לקטגוריות לפי ענף כלכלי. מבחינת השכר החודשי הממוצע לכל ענף 
כלכלי ניתן להעריך אלו ענפים הם רווחיים. כלומר, ענפים שבהם השכר החודשי הוא מעל הממוצע הכללי במשק. בגרף 
הבא מוצגים ענפי הכלכלה השונים והמשכורת החודשית הממוצעת בכל אחד מהם. השכר החודשי הממוצע במשק 
הוא 8,100 ₪. בגרף, כחול מייצג ענפי כלכלה ששכרם החודשי גבוה מהממוצע במשק ואדום מייצג את הענפים ששכרם 
החודשי הממוצע נמוך מהממוצע במשק. לדוגמה, בענף הבינוי השכר החודשי הממוצע הוא 6,900 ₪, נמוך מהשכר 

הממוצע במשק )8,100 ₪(. בענף הבנקאות, השכר הממוצע גבוה מהשכר הממוצע במשק, 12,500 ₪.

מקור: למ"ס, מפקד אוכלוסין 2008  71
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איור 105: משכורת חודשית ממוצעת לפי ענף כלכלי, אלש”ח

 מקור: למ”ס 2010

ענפי הכלכלה מחולקים לשתי קבוצות לפי רמת הרווחיות שלהם. קבוצה ראשונה כוללת את הענפים שבהם השכר 
החודשי הממוצע גבוה מהממוצע במשק, כלומר מעל 8,100 ₪. הקבוצה השנייה כוללת ענפי כלכלה שבהם השכר 

החודשי הממוצע נמוך מהשכר הממוצע במשק.

ניתן לראות כי שיעור המועסקים ביישובים כפריים בקבוצת הענפים הראשונה נמוך מהממוצע הארצי, למעט בענף 
כפריים.   ביישובים  לממוצע  הארצי  הממוצע  בין  כ-2%  על  ועומד  ביותר  הגדול  הוא  הפער  בנדל”ן,  הציבורי.  המנהל 
בקבוצה השנייה, ממוצע המועסקים בחקלאות ביישובים כפריים גבוה בכ-7% מהממוצע הארצי. בחינוך ישנו הפרש 
של כ-3.5% בין הממוצע הארצי לממוצע ביישובים כפריים. שיעור המועסקים במסחר ביישובים כפריים נמוך מהממוצע 

הארצי בכ-723.5%.

שיעור המועסקים בחקלאות ביישובים כפריים עומד על 8.5% מתוך כלל המועסקים. שיעור זה נמוך יחסית ודומה למצב 
באזורים כפריים בגרמניה, שם שיעור העוסקים בחקלאות מתוך כלל המועסקים נמוך גם כן.

איור 106: שיעור מועסקים לפי ענפי כלכלה - הכנסה מעל הממוצע

מקור: למ”ס, מפקד אוכלוסין 2008
למ"ס, מפקד אוכלוסין 2008  72
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איור 107: שיעור מועסקים לפי ענפי כלכלה - הכנסה מתחת לממוצע

מקור: למ”ס, מפקד אוכלוסין 2008

מגמות בשוק העבודה  4.3.2

שיעור  כי  עולה  בישראל,  כפריים  ביישובים   2008-1995 השנים  בין  כלכלי  ענף  בכל  המועסקים  שיעור  מהשוואת 
המועסקים בחקלאות ירד בכ-10%. בשנת 1995 שיעור המועסקים בחקלאות עמד על 18.7% מתוך כלל המועסקים, 
ובשנת 2008 שיעור זה היה 8.5%. ירידה דומה חלה גם בענף התעשייה, כאשר בשנת 1995 20% מהעובדים הועסקו 
בענף זה ואילו בשנת 2008 הועסקו 13.5%, ירידה של כ-6.5%. בענף הנדל”ן חלה עלייה של כ-4% בשיעור המועסקים 

בין השנים הנ”ל. בענף החינוך שיעור המועסקים עלה ב-2%.

ירידה.  מנתוני שיעור המועסקים בחקלאות בכל הארץ ביחס לכלל המועסקים במשק עולה כי המגמה בתחום היא 
1991, ירידה מ-4% ל-2%. במקביל  2005 שיעור המועסקים בחקלאות הצטמצם למחצית משיעור זה בשנת  בשנת 
לירידה בשיעור המועסקים הישראלים בענף, חלה עלייה בשיעור העובדים הזרים המועסקים בחקלאות. שיעור העובדים 
הזרים מתוך כלל העובדים בחקלאות עומד על 30% והוא מהגבוהים בעולם. העובדים הישראלים מהווים 60% מכלל 
העובדים בחקלאות, נכון לשנת 2005. ירידה של 13% משנת 1995, שבה שיעור העובדים הישראלים עמד על 73%. 
שיעור השכירים העובדים בענף עלה בכ10% בין השנים 2005-1995 מ-60% ל-70% וכעת הוא גבוה מהממוצע בעולם 

המערבי. 

מנתונים אלו עולה כי שיעור המועסקים הישראלים בחקלאות הוא במגמת ירידה. יש לכך השפעות על הבסיס הכלכלי 
של היישובים הכפריים בארץ. אם בעבר יישובים אלו הסתמכו על חקלאות כענף עיקרי, כיום ענף זה נמצא בתהליך של 

צמצום חשיבותו הכלכלית. 

ממגמות אלו ניתן ללמוד כי הכלכלה האזורית במרחב הכפרי מבוססת ברובה לא על תחום החקלאות אלא על ענפי 
הכלכלה האחרים ללא הבדל גדול בין היישובים במרחב הכפרי ובמרחב העירוני. המגמות בשוק העבודה וכתוצאה 
מכך הכלכלה של המרחב הכפרי, מאופיינות במגמות אשר עולות בקנה אחד עם המגזר העירוני, שבו ישנה ירידה של 

המועסקים בתחומי החקלאות והתעשייה וגידול בענפי הכלכלה האחרים כגון מסחר, נדל”ן ובנקאות. 



היישוב הכפריהיישוב הכפרי

147

איור 108: מועסקים לפי ענף כלכלי ביישובים כפריים

מקור: למ”ס, מפקד אוכלוסין 2005, 2008

איור 109: שיעור המועסקים בחקלאות בכלל המועסקים במשק

 מקור: מרכז מחקר ומידע של הכנסת, 2010

התוצר החקלאי- רמת היישוב  4.3.3

כיישובים חקלאיים אשר כלכלתם מתבססת על התוצרת החקלאית. כפי שעולה  מרבית היישובים הכפריים הוקמו 
מהפרק הקודם, שיעור המועסקים בחקלאות אמנם גבוה מהממוצע הארצי, אולם הוא מהווה שיעור קטן מכלל כוח 

העבודה ביישובים, ובהתאם לכך החקלאות אינה מהווה מקור הכנסה עיקרי גם ביישובים חקלאיים מובהקים.
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התוצר החקלאי – היבטי מאקרו  4.3.4

הניתוח נעשה הן עבור תוצר במונחים מוחלטים והן עבור התוצר ביחס לתמ”ג )תוצר מקומי גולמי(. הגרף הבא בוחן את 
התוצר החקלאי במונחים אבסולוטיים, במיליארדי ₪ במחירים שוטפים. המסקנה העולה ממנו היא כי התוצר במגמת 
 עלייה כללית. עם זאת, התוצר החקלאי במונחים יחסיים, כאחוז מהתמ”ג, תלוי בצמיחה של ענפי המשק האחרים. 

איור 110: התוצר החקלאי במליארדי ש”ח במחירים שוטפים

מקור: למ”ס, 2012

איור 111: שיעור התוצר החקלאי מתוך כלל התמ”ג

מקור: למ”ס, 2012

תעסוקה חקלאית בישובים הכפריים הערביים   4.3.5

באותן לתהליך שהתרחש  דומה מאוד  מציג תמונה  שנים  לאורך  במגזר הערבי  נתוני התעסוקה בחקלאות  על   מבט 
דרמטי  באופן  במגזר הערבי  שיעור העוסקים בחקלאות  ירד   2010 ועד שנת  ה-50  שנות  היהודי. מסוף  במגזר  שנים 

מ-41.5% ל-1.6%, שיעור נמוך אף יותר מהמגזר היהודי73.

נתונים אלה מציגים את הנתונים הפורמאליים. קיימים הרבה מועסקים בענף החקלאות שהוא עיסוק משלים עבורם ולא עיקרי. לכן, יש לשים לב לנתונים אלה ולקחת אותם   73

כבסיס וכמתארי מגמה.
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 חשוב לציין כי משנת 1995 ניכרת ירידה של יותר מ-50% בשיעור המועסקים בחקלאות במגזר הערבי )ראה תרשים 

2012 עמד מספר המועסקים בחקלאות במגזר  נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת  פי  על   .)10.43 מספר 
הערבי על כ-9,000 איש, זאת בהשוואה ל-11,000 בשנת 2009. כאשר בוחנים לעומק את נתוני העוסקים בחקלאות 
במגזר הערבי, ניכר כי אחד המאפיינים המייחדים ומבדילים את היישובים הכפריים משאר סוגי היישובים במגזר זה הוא 
שיעור העוסקים בחקלאות. שיעור המועסקים בחקלאות ביישובים הכפריים עמד בשנת 2008 על 9.6%, שיעור גבוה 
15(. נתון זה דומה לממוצע העוסקים בחקלאות ביישובים  הרבה יותר משאר היישובים הערבים )ראה טבלה מספר 

כפריים במגזר היהודי )נתוני מפקד 2008(.
טבלה 17: שיעור המועסקים בחקלאות ביישובים הערביים

יישובים עירונייםיישובים כפריים

2,000-5,0005,000-10,00010,000-20,00020,000-50,00050,000-100,000פחות מ-2,000 תושבים

9.6%5.9%2.4%2.7%3.2%0.4%

מקור: למ"ס 2008

התעסוקה בחקלאות במגזר הערבי, בדומה לזו שבכלל החברה הישראלית, נמצאת בירידה מתמדת ומשמעותית. מעניין 
כי שיעור המועסקים בחקלאות ביישובים הערביים הכפריים אף נמוך מזה של הישובים הכפריים היהודיים. בהקשר זה 
יש להבחין בין תעסוקה עיקרית בענף החקלאות לבין עיסוק בחקלאות כענף משלים. כמו כן חלק מהמועסקים הערבים 
בחקלאות הם מועסקים ביישוב הכפרי היהודי. המועסקים בחקלאות אינם כוללים את המועסקים חלקית באופן מעשי 

בחקלאות, אך הם מוגדרים כמועסקים בענפים אחרים. 

יזמות במרחב הכפרי  4.3.6

כלי תכנוני אשר משפיע על פוטנציאל היזמות הקיים במרחב הכפרי הוא ‘שימושי היזמות החקלאית’ )ההיבט הסטטוטורי 
מוסבר בהרחבה בהמשך הפרק(.

שימושי היזמות החקלאית הקיימים בכל נחלה נמצאים ברמת מימוש נמוכה מאוד ולכן אינם ברי השפעה כיום על 
היזמות ועל הכלכלה האזורית במרחב הכפרי, על אף שהפונציאל הגלום בהם הוא נרחב.

לפי נתוני הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה, העסקים הקטנים והבינוניים )עד 100 עובדים( מהווים 
99% מכלל העסקים בישראל ומעסיקים כ-47% מסך העובדים בסקטור הפרטי74. 

ובתעשייה  המקומית  בתוצרת  המתמחים  קטנים  עסקים  של  הקמה  מאפשר  כפרית  יזמות  במסגרת  הזכויות  ניצול 
החקלאית המקומית. עסקים מסוג זה יכולים לתרום לקידום הקהילתי ולמיתוג האזור נוסף על היותם מקור כלכלי ישיר. 

בתי עסק כגון יקבים, חנויות למכירת תוצרת חקלאית מן החי והצומח, צימרים וכד’ - תורמים להצלחה ולמיתוג התחום 
החקלאי והתיירותי של המקום, ומלבד ההכנסה הישירה מהם, הם מייצרים תועלות עקיפות לשירותי מסחר נוספים, 

למוקדי תיירות ועוד.

מים  4.3.7

שנים רבות נתפסה זמינות המים לחקלאות בתודעת הציבור כגורם המגביל את כושר הייצור החקלאי. בעשרים השנה 
האחרונות, בעיקר כתוצאה של שינויים טכנולוגיים בתחום התפלת המים והוזלת מחיר ההתפלה, הדיון נסוב על מחיר 

המים ולא על עצם זמינותם. 

להלן ניתוח של צריכת המים בידי הסקטור החקלאי וביחס לתפוקה החקלאית הכוללת. 

הגרף הבא מתאר את צריכת המים לחקלאות בכל שנה. יש לשים לב כי מרבית השנים אינן עוקבות. מטרתו היא בחינת 
מגמות על פני טווח זמנים של כעשרים שנה. בשנת 1990 החקלאות צרכה 1,200 מלמ”ק מים. בשנת 2010 צריכת 
המים עמדה על 1,100 מלמ”ק, ירידה של כמאה מלמ”ק. אף שישנה עלייה נקודתית בין השנים 2009 ל-2010, המגמה 
הכללית היא ירידה בצריכת המים לחקלאות. צריכת המים לחקלאות ביחס לכלל צריכת המים במשק נמצאת במגמת 
ירידה עקבית לאורך השנים. משנת 1990 ועד לשנת 2010 ישנה ירידה של כעשרה אחוזים, מ-67% ל- 57% בהתאמה.

הירידה בצריכת המים היא תגובה לעלייה במחירים ולצורך בייעול ובעלייה בתפוקה החקלאית.

http://sba.economy.gov.il/about/pages/sbaabout.aspx  מקור: אתר האינטרנט של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים  74
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איור פ11: צריכת מים לחקלאות, מלמ”ק

מקור: למ”ס, 2011

איור פ11: שיעור צריכת המים לחקלאות מכלל הצריכה במשק

מקור: למ”ס, 2011
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 טבלה 18: מחירי מים לחקלאות

תעריף )₪ לקוב( ללא מע"מסוג התעריףמספר סעיף בכללים

חקלאות1

מים שפירים לחקלאות:1.1.7

1.952כמות א

2.213כמות ב

2.738כמות ג

2.738תוספת זמנית או חד פעמית1.1.8

4.107כמות נחרגת עד 1.1.910%

6.975כמות נחרגת העולה על 10%

שפד"ן לחקלאות:פ.1

1.026כמות בהקצאה

1.386כמות נחרגת עד 10%

1.986כמות נחרגת העולה על 10%

קולחים להשקיה בלתי מוגבלת לחקלאות:1.פ.1

0.952כמות בהקצאה

1.190כמות נחרגת עד 8%פ.פ.1

1.428כמות נחרגת העולה על 8%

מי קולחים באיכות נמוכה מהשקיה פ.פ.1

בלתי מוגבלת:

0.819כמות בהקצאהפ.פ.1

1.023כמות נחרגת עד 8%

1.228כמות נחרגת העולה על 8%

תעריף )₪ לקוב( ללא מע"מסוג התעריףמספר סעיף בכללים

מים מליחים לחקלאות:1.6

1.252מים מליחים1.6.1

1.127מים שמוליכותם החשמלית בין 1.9 ל-2.65 )דציסימנס(פ.1.6

1.025מים שמוליכותם החשמלית בין 2.65 ל-3.4 )דציסימנס(

0.952מים שמוליכותם החשמלית בין 3.4 ל-4.1 )דציסימנס(

0.876מים שמוליכותם החשמלית בין 4.1 ל-4.8 )דציסימנס(

0.826מים שמוליכותם החשמלית בין 4.8 ל-5.2  )דציסימנס(

0.751מים שמוליכותם החשמלית מעל 5.2 )דציסימנס(

 מים שתכולת הסולפטים, הברזל, המומס, פ.1.6
0.939מימן הגופרית והמוליכות החשמלית, בהתאם לסעיף 1.6.3: 

 מקור: אתר רשות המים, 2013
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המצב הקנייני והסטטוטורי ביישובים כפריים  4.3.8

חלק זה הוא סקירה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין הקצאת קרקע ובנייה ביישובים הכפריים ופוטנציאל 
התכנון למגורים ולתעסוקה. המצב הקנייני הוא אופי הבעלות ו/או חכירת הקרקע על-ידי החקלאים ואפשרויות השימוש 

בה. נושאים אלו מהותיים מכיוון שיש להם השלכות על כלכלת היישובים ועל מאפייניהם הדמוגרפיים בעתיד.

  השימושים המותרים בקרקע ביישוב כפרי. 4.3.8.1

בנייה למגורים  ●

כמות מגרשי המגורים ביישוב וגודלם נקבעים על-ידי מוסדות התכנון.  		

מותרת בנייה ל-3 יחידות דיור בכל נחלה.  		

ביישובים שאינם באזור עדיפות לאומית, רשאי היישוב להקצות מגרשי מגורים עד 115% מתקן    		

הנחלות,  והיתר במכרז פומבי של ממ”י. 

בנייה לצורכי עיבוד חקלאי כמו רפתות לולים וכד’ ●

בנייה לצורכי יזמות כפרית - יכולה להיות למגוון שימושים כגון: צימרים, יקבים, מחלבות, מסחר וכו’.  ●

עיבוד חקלאי לסוגיו. ●

  המצב הקנייני במושב. 4.3.8.2

ברוב המוחלט של היישובים הכפריים, הבעלות על הקרקע היא בידי מדינת ישראל והקרקע מנוהלת בידי “רשות  ●
מקרקעי ישראל”.

יחידת הקניין הבסיסית במשק החקלאי היא הנחלה. הנחלה הוחכרה על-ידי רשות מקרקעי ישראל לצורכי מגורים  ●
בין האגודה המייצגת את כל החוכרים לרמ”י.  ולעיבוד חקלאי. הסכמי החכירה הם  של בעל הנחלה ומשפחתו 
לאחרונה נפתחה האפשרות לחכירה ישירה על-ידי החוכר מול רמ”י. דמי החכירה הם סמליים בהתאם להחלטת 

מועצת מקרקעי ישראל.

של ● בנייה  לצורכי  תכנית,  לפי  מגורים  למטרות  במושב  א’  חלקה  את  מחכירה  ישראל  מקרקעי   רשות 
375 מ”ר שהם 3 יחידות דיור: יחידת מגורים אחת למגורי החקלאי ומשפחתו עד גודל של 160 מ”ר; יחידה שנייה 
למגורי בן ממשיך עד גודל של 160 מ”ר. במקרים שבהם יש שלושה דורות בנחלה תותר בניית יחידה שלישית עד 
גודל של 55 מ”ר75. דמי החכירה על יחידות המגורים הללו כלולים בדמי החכירה לנחלה. הזכות המוקנית היא זכות 

חכירה בלבד.

לצמצם את השטח.  ● או  היוון,  דמי  לשלם  יש  לכך,  דונם מעבר   2.5 עד  יהיה  במושב  שטחה של חלקת המגורים 
בהחלטה 761155 נקבע מסלול המתיר ניצול של 375 מ”ר בכמות יח”ד ובגודל לפי תכנית תקפה. אפשר לרכוש את 
מלוא זכויות המגורים בנחלה )קיימות ועתידיות( בתשלום חלקי או מלא )שאיננו סמלי(, ולהקים מספר יח”ד על-פי 

תכנית בתוקף ובמגבלת תמ”א 35. 

בחלקת המגורים מותרת תעסוקה לא חקלאית בהיקף שלא יעלה על 500 מ”ר, בכפוף לתכנית מאושרת ובהתאם  ●
להחלטות מועצת מקרקעי ישראל הרלוונטיות.

ניצול כלכלי של הנחלה במושב למגורי בני המשפחה של בעל הנחלה או אחרים - יבוא על חשבון שימושים אחרים  ●
בנחלה,  השימושים  סוג  וצביונו,  אופיו  המושב,  תשתית  של  מהותי  לשינוי  להביא  עשוי  הדבר  המגורים.  בחלקת 
הצפיפות, אופי המגורים. השטח לתעסוקה חקלאית ולא חקלאית בתחום אזור המגורים בנחלה )גידולים, חממות, 

סככות אחסון, צימרים, פל”ח לסוגיו( - יצטמצם. 

  המצב הקנייני בקיבוץ. 4.3.8.3

יעלה  ● לא  בקיבוץ  המגורים  חלקת  שטח  מתחדש.  כקיבוץ  מסווג  הוא  אם  רמ”י  עם  להסדר  להצטרף  יכול  קיבוץ 
השניים.  מבין  הנמוך   ,27.3.2007 ביום  באגודה  החברים  משפחות  מספר  או  הנחלות  תקן  כפול  דונם   2  על 
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מספר מגרשי המגורים בקיבוץ לא יעלה על 2.33 כפול תקן הנחלות, או מספר משפחות החברים באגודה בתאריך  ●
27.3.2007, הנמוך מבין השניים. למרות זאת, ניתן להכין תכנית שתמצה את תמ”א 35.

השניים,  ● מבין  הנמוך  באגודה,  החברים  משפחות  מספר  או  הנחלות  תקן  מכפלת  בקיבוץ:  המותר  הבנייה  שטח 
ב-375 מ”ר. תנאי לתחולת ההסדר הוא תשלום דמי חכירה בשיעור 3.75% מערך הקרקע.  

שיוך דירות בקיבוץ מחייב קיומה של תכנית תקפה המחלקת את שטח חלקת המגורים למגרשים. לכל משפחת  ●
חברים שהייתה רשומה ב-3.2007 ישויך מגרש ליח”ד אחת עם זכויות בנייה של 160 מ”ר לפחות. ניתן לצמצם את 

השטח ל-120 מ”ר בתנאים. משפחות חדשות ישלמו 33% מערך המגרש. 

  הרחבת המגורים שלא במסגרת הנחלות. 4.3.8.4

רשות מקרקעי ישראל מאפשרת בכל יישוב חקלאי לשווק מגרשים לבנייה למגורים בשיעור השווה ל-115% מתקן  ●
הנחלות. הגבלה זו לא חלה על יישובים באזור עדיפות לאומית.

המגרשים הללו מוחכרים בתנאים להלן:  ●

הבנייה למגורים תיעשה בתוך היישוב או צמוד דופן. 		

ביצוע עבודות פיתוח התשתית עבור מגרשים המשווקים למגורים מוטל על המועצה האזורית. 		

מגרשי בנייה למגורים יוקצו על-ידי רמ”י, בהתאם לאישור ועדת הקבלה.   		

בין המומלץ לבין הרשות ייחתם הסכם פיתוח ל-3 שנים, ובכפוף לעמידה בתנאי הסכם הפיתוח    		

ייחתם עמו הסכם חכירה ל-49 שנים עם זכות חידוש ל-49 שנים נוספות. מימוש זכות החידוש   
האמורה  יהיה בהתאם לתנאים שינהגו ברשות במועד החידוש.

מקרה,  ובכל  ישראל.  מקרקעי  רשות  אישור  את  קיבל  המבצע  שהקבלן  בתנאי  מרוכזת  בנייה  תותר  			

שיעור המגרשים בהם תתאפשר הבנייה המרוכזת לא יעלה על מחצית מהמגרשים המשווקים.

מותר לאגודה לרכוש 7 מגרשי מגורים להשכרה.  		

  תעסוקה מבוססת על פעילות לא חקלאית . 4.3.8.5

יזמות כפרית – רשות המקרקעין תחכיר לבעל נחלה קרקע לבנייה עד 500 מ”ר שטח בנוי בחלקות א’ לצורכי פעילות 
לא חקלאית. המחיר ייקבע בהערכת שמאי77. פוטנציאל הרחבת היישובים מומש בעיקר במרכז הארץ ופחות בפריפריה.  

הרחבות אלו הכניסו אוכלוסייה חדשה אשר יצרה דינמיקה של שינוי והתחדשות ביישובים הקיימים. תוספת של  ●
משפחות צעירות עם ילדים מילאה את בתי הספר, גני הילדים ושאר שירותי הציבור. בכך נעשה ניצול טוב יותר של 
תשתיות ומבני הציבור הקיימים. מאידך, מרבית המשפחות בהרחבה נקלטו ליישוב ללא חברות באגודה החקלאית 
יותר את שיעורם היחסי של המועסקים  וכאורח חיים. מצב זה צמצם עוד  ישירה לחקלאות כעיסוק  זיקה  וללא 

בחקלאות מכלל תושבי היישוב. 

בנושא השימושים לטובת יזמות כפרית, ישנן אפשרויות רבות לפיתוח השטח עם פוטנציאל כלכלי. מותר לבנות עד  ●
500 מ”ר מבנים ליזמות כפרית בחלקת המגורים בלבד, בתחום שטח המגורים שנקבע בתכנית שגודלו עד 2.5 דונם. 

השימושים המוצעים כיזמות כפרית כוללים שימושים המבוססים על פעילות חקלאית, כגון מוסכים לכלים חקלאיים  ●
ומרכזי שיווק לתוצרת חקלאית; שימושים מסחריים, כגון משרדים ופתיחת עסקים קטנים )גלריות, סדנאות אומן 

וכו’(; וכן שימושים תיירותיים ובהם יחידות אירוח.

היזמות הכפרית כיום נמצאת עדיין בחיתוליה ושיעור המימושים של שימושי יזמות כפרית בתחום הנחלות במושבים  ●
עודנו נמוך. אולם, שימושים שאינם חקלאיים, שהתפשטו בנחלות במושבים בשנות ה-90 ולאחר מכן, הפכו לתופעה 
פלילית ושלילית בכל המובנים. הדי התופעה גרמו לתדמית שלילית של המושבים, דרדרו את איכות החיים בתוכם 

ויצרו קושי גדול בהבנת הצרכים של פיתוח עסקים קטנים לצד החקלאות, ככלי תומך בפרנסת החקלאים.
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החלטה 1316 של רשות מקרקעי ישראל. 4.3.8.6

בסוף דצמבר 2013 התקבלה החלטת הרשות לגבי “שימושים נלווים לפעילות חקלאית בנחלה במושבי עובדים  ●
ובכפרים שיתופיים”. מטרת ההחלטה היא לאפשר פתרונות תעסוקתיים משלימים לחקלאות ביישובים חקלאיים. 

ההחלטה מאפשרת למתגוררים בנחלה לבצע עיבוד ראשוני עצמי של התוצרת החקלאית מן החי ומן הצומח. 

החקלאית  ● הפעילות  על  המבוססת  וחינוכית,  תיירותית  פעילות  לפתח  שניתן  היא  זו  החלטה  של  משמעותה 
המתקיימת בנחלה. במסגרת זו הותרה הקמתם של בתי בד, יקבים, מגבנות וחנויות לממכר התוצרת החקלאית. 

ההחלטה מאפשרת גם פעילויות כגון השתתפות בחוויית הקטיף, האסיף או החליבה. 

שטחי תעסוקה ביישובים כפריים. 4.3.8.7

רשות המקרקעין מאפשרת החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות יישובים חקלאיים78. מגבלות השטח המרבי  ●
של תכניות לשינוי ייעוד למטרת תעסוקה הן:

ביישוב חקלאי במרכז הארץ – עד 60 דונם נטו. 		

ביישוב חקלאי באזור עדיפות לאומית ב’ וביישובי מרחב התפר - עד 80 דונם נטו.  		

ביישוב חקלאי באזור עדיפות לאומית א’, בקו עימות וברמת הגולן – עד 120 דונם נטו. 		

סיכום פרק 4. 4.4

אוכלוסייה  של  מוחלט  ברוב  ומאופיינת  מואצים  עיור  בתהליכי  נתונה   OECD-ה מדינות  לרב  בדומה  ישראל,  מדינת 
עירונית. אחד הביטויים של תהליכי העיור הוא ירידה הדרגתית בשיעור האוכלוסייה הכפרית. בישראל, בדומה למדינות 
אחרות, חלה ירידה בשיעור אוכלוסיית הכפר מקרב כלל האוכלוסייה, אולם במקביל, קיימת מגמה של שיעור צמיחה 
גבוה בכלל היישובים הכפריים – הקיבוצים, המושבים והיישובים הקהילתיים. שיעור הצמיחה ביישובים הכפריים גבוה 

בהשוואה ליישובים העירוניים, המהווים את הרוב המוחלט של היישובים בישראל. 

היישובים הקהילתיים והמושבים בישראל מאופיינים באוכלוסייה צעירה יחסית, ואילו הקיבוצים מאופיינים באוכלוסייה 
מבוגרת יותר. ביישובים הכפריים בישראל ישנו חוסר בולט של קבוצת גיל הצעירים - שכבת הגיל הכוללת את השלב 
שלאחר לימודי התיכון ועד הקמת המשפחה. אוכלוסייה זו בולטת בחסרונה במגוון היישובים הכפריים ומהווה אתגר 

מרכזי על סדר יומם. 

הכפריים  ביישובים  חלו  אשר  השינויים  את  הם  אף  משקפים  הכפריים  היישובים  של  והכלכלה  התעסוקה  מאפייני 
ובמרחב הסובב.

שיעור העוסקים בחקלאות נמצא בירידה מתמשכת ותושבי היישובים הכפריים עוסקים במגוון משלחי יד בתוך היישוב, 
באזור היישוב ומחוצה לו. פיתוח אפשרוית תעסוקה מגוונות מעודד יזמות כפרית ומהווה אתגר מרכזי ביישובים כפריים 

בעולם, כמו גם בישראל.

מאפייני התעסוקות המתאימים ליזמות כפרית נדרשים לשמור על האופי הכפרי ולקדם את חיזוק הכלכלה המקומית 
והיעילות הכלכלית. קידום תעסוקות כאלה ימשיך לעודד יזמות כפרית ובתוך כך יאפשר לתושבי היישוב הכפרי לקדם 
תעסוקות המתאימות למאפייני היישוב וקהילתו. אזורי התעסוקה הישוביים והאזוריים נדרשים להיבחן לאור ההיצע 
האזורי, זמינותם והתאמתם כדי להביא לפיתוח מרחב כפרי איכותי, המעודד סנרגיה בונה בין היישובים העירוניים לבין 

היישובים הכפריים. 

הכפר  שונים.  צמיחה  לדפוסי  הובילה   – הקהילתיים  והיישובים  הקיבוצים  המושבים,  בין  שונה  סטטוטורית  רגולציה 
הערבי עבר תהליכי עיור מואצים שדחקו את החקלאות בו לשיעורים הולכים ומצטמצמים. נדרשות רגישות והתאמה 
למגוון ההיבטים הקשורים ליישובים כפריים )חברתי, כלכלי, פיזי, דינמיקה של צמיחה( בעת תכנון ועיצוב דמותו של 

היישוב הכפרי בישראל בשנים הבאות. 
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סיכום שער שני: היישוב הכפרי. 4.5

היישובים הכפריים בישראל משקפים את המעשה הציוני - התחדשות היישוב היהודי בישראל, יישובה של ארץ ישראל 
ועיצוב גבולותיה. גלי העלייה הראשונים מסוף המאה ה-19 ועד קום המדינה הובילו לפיתוח של כ–270 יישובים כפריים. 

ומיעוטם )13%(  וקיבוצים  יישובים, רובם מושבים   980 עם קום המדינה, המשיכו היישובים להתפתח והוקמו סה”כ 
יישובים קהילתיים.

היישובים הכפריים המתוכננים בישראל היוו מרכיב מוביל באתוס הציוני ובזהות הישראלית בארץ ובעולם. צמיחתם 
המואצת, האידאולוגיה השיתופית שאפיינה אותם, הצלחתם החקלאית, החברתית והכלכלית – כל אלה יצרו מותג 
של הצלחה וגאווה. בשנות ה–80 החל המשבר הכלכלי של היישובים הכפריים שקיבל ביטוי מערכתי, כולל ורב-תחומי. 
לצורך הצלת היישובים הכפריים, התקבלו מספר החלטות רגולטיביות שנועדו לאפשר הרחבות של המושבים והקיבוצים 
כמנוף לצמיחה דמוגרפית וכלכלית. תהליך זה הוביל לשינוי במגמת הצמיחה של היישובים. ומיישובים שהלכו והזדקנו, 

החלו היישובים לצמוח, לקלוט אוכלוסיות חדשות ולהתחדש. 

היישובים הכפריים מאכלסים כיום כ-8.6% מכלל תושבי מדינת ישראל. לאור העיור המואץ של החברה הישראלית, 
שיעור אוכלוסיית היישובים הכפריים מאופיין בירידה הדרגתית )מקרב כלל אוכלוסיית החברה הישראלית(, ואולם בד 

בבד, שיעור הצמיחה ביישובים הכפריים עולה על זה של היישובים העירוניים. 

עם קום המדינה, כללו היישובים הכפריים בישראל שיעור גבוה של יישובים ערביים, שהתאפיינו בהוויה חקלאית כפרית 
מסורתית. יישובים אלה עברו תהליכי עיור מואצים וכיום עולות סוגיות ייחודיות, המאפיינות את היישובים הערביים. 

כל אלה במשולב הובילו למספר מאפיינים בולטים של היישובים הכפריים בישראל במאה ה-21:

עיקר היישובים הכפריים במגוון אזורי הארץ נמנים על ההתיישבות הכפרית המתוכננת )מושבים וקיבוצים(.  ●

ההתיישבות הכפרית המתוכננת בישראל היא הספק המוביל של התוצרת החקלאית במשק הישראלי.  ●

בפריפריה  ● הארץ  יישוב  הדגשת  תוך  ארצית,  כלל  בפריסה  מאופיינים  בישראל  המתוכננים  הכפריים  היישובים 
מיישוב  משתנים  הכפריים  היישובים  של  והתכנוניים  החברתיים  האידאולוגיים,  המאפיינים  הקיבוצים(.  )בעיקר 

ליישוב ובוודאי מצורת התיישבות אחת לאחרת – מושבים, קיבוצים ויישובים קהילתיים. 

שיעור העוסקים בחקלאות ביישובים הכפריים עומד על כ-8.5%. ממשלח היד המרכזי ביישובים הכפריים, הפכה  ●
הפרנסה מחקלאות לגורם משני, ששיעור העוסקים בו הולך ופוחת עם השנים. תהליך זה הוביל את תושבי היישובים 
לעסוק  במגוון משלחי יד באזור שבו הם מתגוררים ומחוצה לו. נוצר מצב של העדר תשתית מתאימה ליזמות כפרית 

המשמרת את האופי הכפרי של היישוב ובד בבד מספקת לתושבי היישוב הכפרי הזדמנויות תעסוקה מגוונות. 

מורשת הכפר ומאפייניו המסורתיים הם חלק חשוב מבסיס המורשת הציונית הכוללת ומתבנית נוף המולדת של  ●
למרחב הפתוח   - למכלול  לאומי המחייב התייחסות  הוא אתגר  היישובים הכפריים  שימור  הישראלית.  החברה 
ולהוויה הכוללת של היישוב הכפרי. האחריות של היישובים הכפריים לשימור ערכיהם  והבנוי, לצומח, לתרבות 

וסביבתם היא אחריות לאומית. 

הישובים הכפריים בישראל עומדים היום בפני מגוון אתגרים נוכח העיור ומגמות הצמיחה והפיתוח המאפיינות את 
המרחב הלאומי. אתגרים אלה משקפים היבטים חברתיים, כלכליים וסביבתיים – פיזיים, המחייבים הגדרת מדיניות 
למציאות  מאפייניהם  את  לעדכן  הכפר  חיי  אורחות  על  לשמור  כוונה  מתוך  והמשמעויות,  ההיבטים  במגוון  מנחה 

המשתנה ולאפשר בהם איכויות מתאימות. 
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  תיירות כפרית וחקלאית1פרק 

תמורות כרקע להתפתחות התיירות הכפרית. 1.1

התיירות הכפרית הפכה לגורם חשוב ולעתים דומיננטי באזורים כפריים בעולם המערבי ובישראל. התפתחות זו נובעת 
משינויים מבניים שהתחוללו באזורים אלה במאה העשרים. 

תמורות בענף החקלאות - הבסיס להיצע. 1.1.1

תפקידו המסורתי של ענף החקלאות התמצה במשך דורות בייצור מזון וחומרי גלם. במשך השנים ובעשורים האחרונים 
במיוחד, עברו על הענף שינויים רבים ומהותיים. אימוץ שינויים טכנולוגיים בחקלאות גרם להתייעלות הייצור החקלאי, 
וזו הביאה ליציאה מתמדת של כוח אדם מהחקלאות לענפים אחרים תוך הגברת הייצור החקלאי. נוסף על כך, עקב 

תחרות עולמית, ירדה רווחיות הענף בשל ירידה במחירי התוצרת החקלאית. 

תהליך זה הוביל לתמורות בכלכלה ובחברה הכפרית. בתחילת המאה העשרים התגוררה מרבית אוכלוסיית ארצות 
נותר  מהאוכלוסייה  קטן  חלק  רק  העשרים  המאה  בשלהי  בחקלאות.  מעיסוק  והתפרנסה  הכפרי  במרחב  המערב 
באזורים אלה, והוא החל להתקשות במציאת פרנסה מעיסוק בחקלאות בלבד. כיום, מחפשים תושבי הכפר מקורות 
נוספים לפרנסתם, על מנת שיוכלו להמשיך ולחיות בכפר. אחד מכיווני הפעולה הוא שימוש באמצעי הייצור החקלאיים 
           Gal et al. 2010;  2011; ישראל  )בן  נוספת  כהכנסה  במקום  למבקרים  ומוצרים  שירותים  ומכירת  תיירות  למטרות 

.)Roberts & Hall; 2001

תמורות באורח החיים – הבסיס לביקוש. 1.1.2

והיעלמות  עיור  תהליכי  החיים,  רמת  עליית  כגון  שינויים  הביקוש.  מצד  מניעים  גם  ומשתנים  מתפתחים  במקביל, 
השטחים ירוקים - גורמים ליצירת צרכים חדשים. התגברות המודעות הציבורית לשימור הסביבה והדיון בהתחממות 
גם בערכם של השטחים החקלאיים בשטחים  זו מכירה  יוצרים דעת קהל אקולוגית. מודעות סביבתית  כדור הארץ, 
פתוחים, בערכו של הנוף הכפרי הפתוח, ובצורך לשימור הן הסביבה הכפרית והן המסורת והמורשת החקלאית. הכרת 
הציבור בחשיבות שימור המרחב הכפרי מגדילה את העניין הציבורי וגורמת לרצון לבקר בו. המשק החקלאי, ההולך 
ומתרחק ממרכזי האוכלוסייה, הופך למחזה נדיר, אותנטי ואטרקטיבי, המצדיק ביקור תיירותי. בהתמעטותם, הופכים 

השטחים החקלאיים למוקד משיכה נופי בפני עצמו והשימוש התיירותי בו מתמרץ את שימורם )בן ישראל, 2011(.

נוספת מתוך אמצעי הייצור מחד, והעניין הציבורי ההולך  וחיפושם אחרי הכנסה  הקשיים הכלכליים של החקלאים 
וגדל מאידך; יוצרים משוואה מקיימת חקלאית ותיירותית )Knowk, 2006(. בשנים האחרונות מתחזקת מגמת הביקוש, 
 Roberts 2001( וציבור המבקרים מצביע ברגליים. באירופה למשל, 23% מהתיירים בוחרים מדי שנה בחופשה בכפר

.)& Hall

לסיכום, הגורמים להתפתחות ענף התיירות הכפרית הם:

וחיפוש  ● כענף הכלכלי המרכזי  ירידת מרכזיותה של החקלאות  ובישראל.  בעולם  מבניים במרחב הכפרי  שינויים 
מקורות הכנסה חלופיים;

צמצום הפעילות החקלאית פינה מבנים, תשתיות וכוח אדם זמינים לפיתוח תיירותי. ●

חוויות  ● אחרי  חיפוש  לטבע,  חזרה  סביבתית,  מודעות  לבריאות,  ממודעות  הנובעים  לתיירות  בביקושים  שינויים 
ייחודיות וחופשות פעילות באווירה רגועה.

ערכם של שטחי החקלאות כמרחב תיירותי. 1.1.3

התפקיד  אומנם  נרחב.  פתוח  ונוף  חקלאיים  הם שטחים  בכפר  תיירותית  לפעילות  ביותר  החשובים  המאפיינים  בין 
המסורתי של השטחים החקלאיים הוא לשמש גורם ייצור בחקלאות, אולם לשטחים אלו מתווסף בשנים האחרונות 

תפקיד נוסף - לספק שירותי טבע ונוף לתיירות. 

הערך  “אומדן  על   ,)1997 ואחרים,  )פליישר  והכפר  ההתיישבות  החקלאות,  ופיתוח  לתכנון  הרשות  שיזמה  ממחקר 
הכלכלי של אזורים חקלאיים כמשאב תיירותי”, עולה כי לצביון החקלאי של שטחי קרקע קיים ערך כלכלי רב לתיירות. 

שירות זה אינו נסחר בשוק כלשהו, והחקלאים לרוב אינם מקבלים תמורה עבור סיפוקו על-ידי שטחיהם. 



המרחב הכפריהמרחב הכפרי158

158

ההנאה האנושית ממשאבי נופש טבעיים היא יתרון של השטחים הפתוחים שקשה מאוד לאמוד. הקושי באומדן נובע 
מכך שמדובר ב: )א( חוויה לא-צרכנית, ו-)ב( נכונות האנשים לשמר משאבים שבהם לא ישתמשו לעולם אך קיימת בהם 
תועלת לאנשים אחרים או לדורות הבאים. שיטות התמחור הקיימות לגבי משאבי טבע וסביבה מהוות אינדיקטורים של 

ערך המשאב )גארב, 2001(. 

מדינות המערב הכירו בעובדה כי לחקלאות תרומות לסביבה ולנוף, והנהיגו שיטות שונות לתגמול החקלאים עבור ערכי 
הנוף החקלאי כגון:

תשלום לחקלאים עבור אספקת ערכי טבע ונוף במסגרת תכניות חקלאיות-סביבתיות; ●

תשלום ישיר של בעלי עסקי תיירות לחקלאים כדי שימשיכו לעסוק בחקלאות; ●

רכישת שטחים חקלאיים על-ידי הממשל המקומי, והפיכתם לשטחים ציבוריים; ●

תמיכה בפיתוח עסקי פנאי ותיירות של החקלאים, כך שאלו יוכלו להפיק רווח מהנוף הכפרי. ●

בישראל בולטים במיוחד המחסור והשחיקה בשטחים הפתוחים, והפגיעה בשירותים האקולוגיים כתוצאה מכך. הירידה 
ברווחיות של החקלאות מביאה במקומות רבים לפנייה לכיוון של תיירות חקלאית, שכדי לקיימה יש צורך בנוף חקלאי. 

כלומר, חקלאות ותיירות חקלאית צריכות להתקיים במקביל )אמדור, אבנימלך וצבן, 2005(. 

“הפנמה”  מאפשרת  שהיא  מכיוון  תיירות חקלאית  עידוד  היא   )2005( וצבן  אבנימלך  אמדור,  של  אחת ההמלצות 
כלכליים  רווחים  יצירת  אחרות:  ובמילים  הקיימים,  השוק  מנגנוני  לתוך  החקלאי  הנוף  של  הציבוריות  התועלות  של 
מהנוף. הרווחים הללו אינם גבוהים במרבית המקרים, אך התיירות החקלאית מאפשרת להרחיב את מגוון התעסוקות 

והפרנסות במרחב הכפרי שמשתלבות היטב בערכי נוף וסביבה. 

במחקרם של פליישמן ופייטלסון )2007( נבחנו גורמי העיצוב של המרחב הכפרי )איור להלן(. נמצא כי ישנם “שחקנים” 
רבים המעצבים את המרחב הכפרי: אנשי תכנון, מקבלי החלטות, יזמים ומפתחים, תושבי היישובים הכפריים, קהל 
המשתמשים במרחב הכפרי למטרות נופש ופנאי והמתבוננים בנוף הכפרי-חקלאי. כל אחד מהגורמים מתייחס לעיצוב 

המרחב הכפרי מזווית ראייתו הייחודית - בהתאם לעקרונות, לערכים ולצרכים שלו. 

 איור 114: בעלי עניין בעיצוב המרחב החקלאי
מקור: פליישמן ופייטלסון, 2007
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מאפייני התיירות הכפרית. 1.2

בין  הכפרי.  במרחב  ונופש  פנאי  פעילויות  באתרי  המבקרים  את  המשרתים  העסקים  כל  את  כוללת  כפרית  תיירות 
היתר, מדובר בחדרי אירוח בקיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים, טיולי ג’יפים, מסעדות, פסטיבלים כפריים, פעילויות 

חקלאיות וכדומה.

Sharpley )1997( טוען כי אפילו ההגדרה הפשוטה של “תיירות המתרחשת בכפר” אינה בהירה, שכן היא מעלה את 
השאלה מהו כפר או אזור כפרי. למדינות שונות ישנם קריטריונים שונים לאיזה אזורים נחשבים כפריים ומהי המסגרת 
היקף )מספר תושבים(, אך  גאוגרפית )מיקום( או על-ידי מדדי  שניתן להגדירה ככפר, שהרי כפר יכול להיות מוגדר 
יכול להיות מבוסס על מאפיינים תרבותיים של קהילות )לדוגמה, “כפר ערבי” שמבחינת היקף התושבים הוא “עיר”(.

Roberts ו- Hall  )2001(, מציגים שלושה קריטריונים להגדרת אזורים ככפריים:

צפיפות האוכלוסייה וגודל היישובים – במרחב הכפרי, צפיפות האוכלוסייה נמוכה והנוף הדומיננטי הוא הסביבה . 1
הטבעית ו/או מעובדת או מיוערת. עם זאת, הצפיפות הממוצעת באוכלוסייה הכפרית משתנה מאוד בין ובתוך 

מדינות.

שימושי הקרקע וכלכלת המקום - אזורים כפריים ניתן להגדיר כאזורים שבהם הכלכלה מבוססת על התעשיות . 2
החקלאיות המסורתיות ועל יערנות. עם זאת, ניכר פיתוח תעשיות רבות חדשות באזור הכפרי, כולל תיירות. 

בחברה . 3 בעיקר  שאבדו  ערכים  ועל  החברתי  המסורתי  המבנה  על  שומר  הכפרי  האזור   - מסורתי  חברתי  מבנה 
העירונית המודרנית:

תחושת הקהילה; 		

תרבות מקומית;  		

אורח חיים איטי יותר, טבעי יותר, פחות חומרני ויותר מלוכד מאשר בחברה העירונית.  		

התיירות אומצה באזורים כפריים רבים כמקור פרנסה נוסף הודות ליתרונות שיש לה על פני האלטרנטיבות הכלכליות 
האחרות. היא מבוססת על מבני המשק הקיימים, הנוף, האווירה והשטחים הפתוחים. ניתן להשתמש בכוח העבודה 
הקיים במשק בין אם הוא כולל את חברי המשפחה או שכירים העובדים בו ממילא. התיירות, אם היא נעשית נכון, 
יכולה לשמר את משאבי הטבע, המורשת והמסורת של הקהילה המקומית. היא מחזקת את תחושת הגאווה העצמית 
והשייכות של בני המקום. יתרונות אלה הפכו את התיירות ל”תרופת פלא” לאזורים כפריים רבים, לעתים שלא בצדק. 

במקרים בהם התיירות אומצה באזורים שאינם מתאימים לכך לא נפתרו הבעיות הכלכליות של האזור.

תהליכים אלה של אימוץ התיירות כחלק בלתי נפרד מהמרקם הכפרי לוו במדינות ובאזורים שונים במדיניות תומכת 
של ארגוני השלטון השונים. הרציונל להתערבות הממשלתית היה כשלי השוק השונים בשוק התיירות הכפרית. השוק 
ואת  ביכולתו לשמר את השטחים הפתוחים  יישוב המרחבים הכפריים. אין  לא הצליח להשיג מטרות לאומיות כמו 
משאבי הטבע הנמצאים במרחב הכפרי עקב היותם משאבים ציבוריים. מרבית עסקי התיירות הכפרית הם עסקים 
הביאו  אלה  שוק  כשלי  הלוואות.  להשיג  אלה  לעסקים  קשה  ולכן  ההון,  משוק  הרחוקים  באזורים  הנמצאים  קטנים 
ליצירת מנגנוני תמיכה רבים לפיתוח התיירות הכפרית הכוללים מענקים ישירים למפעילים, הקלה במיסוי, תכנון וייעוץ 

)פליישר, אנגל וצ’צ’יק, 2004(. 

למשל,   .)He, 2003( כפרית  וחברתית  כלכלית  כזרז אפקטיבי של התחדשות  שנים  מזה מאות  ידועה  כפרית  תיירות 
בגרמניה מסורת עתיקה של תיירות כפרית בת יותר ממאה וחמישים שנה )Sarpley,1997(. התיירות הכפרית יכולה 
לעיסוק  ביחס  רחב  פעילויות  מגוון  משמע,  ועוד,  אומנות  חינוך,  בריאות,  ספורט,  הרפתקאות,  טבע,  פעילויות  לכלול 
בפעילות חקלאית בלבד )MacDonald & Jolliffe, 2003(. בשנת 1996 הרחיב Pedford את מושג התיירות הכפרית 
משותפת ומורשת  אמנות,  ערכים,  מקומיות,  משפחתיות  מסורות  וכפרי,  עממי  פולקלור  הכללת  תוך   ומאפייניה 

.)Sharpley, 1997 בתוך Pedford, 1996(

מאז שנות ה-70 של המאה ה-20, בכל המדינות המפותחות בעולם גדלה פעילות התיירות באזורים הכפריים באופן חד 
ותפסה תפקיד מפתח בפיתוחם של אזורים כפריים שהיו ירודים כלכלית וחברתית )Perales, 2002( . בד בבד, השינוי 
המבני הכפרי הנרחב הוא תופעה נפוצה הרווחת באזורים הכפריים של העולם המערבי. משאבים כפריים שהיו באופן 

.)Daugstad, 2008( מסורתי בסיס עיקרי לעסקים, כיום מאופיינים אחרת
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גלובליזציה  התשומות,  בעלויות  עלייה  לסחורה,  נמוכים  מחירים   - החקלאות  בפני  העומדים  האתגרים 
העולם וברחבי  אירופה  ארה”ב,  ברחבי  קטנים  משקים  בהכנסות  השחיקה  את  ניכרת  במידה  יוצרים   -  ועוד 
)McGehee, 2007(.  באירופה, האירוח הכפרי גדל באופן נרחב. קידומו הסתמך על שימוש באמצעים יעילים להתמודדות 
 עם האתגרים החברתיים והכלכליים העומדים בפני אזורים כפריים כתוצאה משקיעה של תעשיות חקלאיות מסורתיות
)Wang, 2006( . במדינות כמו צרפת, אוסטריה, בריטניה - התיירות הכפרית מהווה גורם משמעותי עם עלייה בביקושים.

לסיכום, המרכיבים המרכזיים של התיירות הכפרית:

ממוקמת באזורים כפריים.. 1

- מבוססת על מאפייני הכפר: עסקים קטנים, שטחים פתוחים, מגע עם הטבע, מסורת, חברה . 2 כפרית בתפקוד 
מסורתית ומנהגים מסורתיים.

כפרית בגודל - גם במונחי מבנים ויישובים ולכן ברוב המקרים מדובר בקנה מידה קטן.. 3

4 . .)Hall & Roberts, 2011( מסורתית במאפייניה - בדרך כלל תתפתח על-ידי האוכלוסייה המקומית

תיירות חקלאית. 1.3

התיירות החקלאית מוגדרת כ״פעילות תיירותית הקשורה ישירות לסביבה היצרנית של ענפי הגידול, כאשר 
2001(. התיירות החקלאית התפתחה מאוד  ספקי המוצר התיירותי הזה, עוסקים ישירות בחקלאות״ )בן יוסף, 
בעשורים האחרונים כענף נפרד בתוך תעשיית התיירות כולה. התפתחות זו באה מצורך משולב גדל והולך של התייר, 

התיירן והספק החקלאי.

מוכלת  חקלאית  תיירות  זו,  הגדרה  על-פי  למעשה, 
בתיירות הכפרית.

ההגדרה  את  הרחיב  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד 
“תיירות חקלאית מוגדרת כמגוון פעולות של  כי  בקובעו 
ביקור ואירוח בענפים החקלאיים, מתן הסברים למבקרים, 
של תהליכי  הגידול החקלאי, המחשה  על  מצגים  הצגת 
ייצור וכיוצא בזה. בנוסף כל יוזמה ופעילות במרחב הכפרי 

שקשורה באופן ישיר או עקיף לפעילות חקלאית ולהתיישבות הכפרית, אשר גורמת להגדלת מספר המבקרים 
 .)2009 )משרד החקלאות,  והגדלת הכנסות המשק החקלאי”  גיוון  וכתוצאה מכך  לכלכלת המשק החקלאי  ותורמת 
לאחרונה שולבה הגדרה זו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1316 שעניינה שילוב מרכזי מבקרים ופעילות של תיירות 

חקלאית בנחלות במושבים.

את  כוללת  חקלאית  תיירות  זו:  הגדרה  על-פי  לפיכך, 
התיירות הכפרית.

ההגדרה הראשונה )בן יוסף, 2001( יוצרת קשר בל יינתק 
הישיר  והעיסוק  החקלאית  הפעילות  לבין  התיירות  בין 
בחקלאות. על-פי הגדרה זו, תיירות חקלאית היא למעשה 
ענף בתוך התיירות הכפרית. ההגדרה המרחיבה של 

משרד החקלאות )2009( מכלילה כל יוזמה ופעילות במרחב הכפרי, ולפיכך הגדרה זו מתאימה לתיירות כפרית בכלל.

ניתן להבין מניתוח זה של ההגדרות כי:

בנפרד  ● החקלאית  לתיירות  להתייחס  ניתן  שלא  כך  הכפרית,  מהתיירות  נפרד  בלתי  חלק  היא  חקלאית  תיירות 
מהתיירות במרחב הכפרי.

התיירות החקלאית מגדירה ומבדלת את התיירות הכפרית ככלל, כך שחלק ממאפייני היסוד של התיירות הכפרית  ●
הם החקלאות והעיסוק בה וכן הנגשתה למבקרים במרחב הכפרי.

 
 כפרית

 חקלאית

 
 כפרית

 חקלאית
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כל הפעילויות  כוללת את סך  כי התיירות הכפרית  גורס  תיירות חקלאית  )2011(, בעבודת מחקר באתרי  ישראל  בן 
התיירותיות המתרחשות במרחב הכפרי, כמו למשל לינה בצימר במושב.

בעוד התיירות החקלאית היא תחום בתוך ענף התיירות הכפרית, ומוגדרת כפעילות חקלאית המושכת תיירים למטרות 
לימוד והנאה, היא מתרחשת אמנם במרחב הכפרי, אולם קשורה אך ורק לפעילות שסביב אתרי הייצור החקלאיים. היא 
כוללת את סך הפעילויות עבור מבקרים שאינם מועסקים בחקלאות ומתבצעות בהקשר לתהליכי ייצור ועיבוד תוצרת 
חקלאית. הביקור מתבצע במקביל לפעילות החקלאית ומאפשר לקהל הרחב לימוד, צפייה, בילוי או חוויה של היכרות 

והתקרבות לתהליכי הייצור )שמש-עדני, 2002(.

נוסף על כך, יכולים המבקרים לרכוש תוצרת חקלאית באתרי הייצור שלה במקום להורידם ממדפי המרכולים.

ויישובים  יישובים קהילתיים  תיירות כפרית/חקלאית מתקיימת ביישובים כפריים שונים: קיבוצים, מושבים, מושבות, 
ערביים וכן במרחב הכפרי שבין היישובים.

המבנה הפיזי, הקנייני והקהילתי של סוגי היישובים השונים מכתיב התייחסות שונה. עיקר ההבדל הוא בין יישובים 
ביישובים  ויישובים קהילתיים.  – מושבים, מושבות, כפרים ערביים  נמוכה  דרגת השיתוף  ליישובים שבהם  שיתופיים 
שיתופיים ניתן לפתח מיזמי תיירות גדולים יחסית בשטחים משותפים. ביישובים שאינם שיתופיים, הפיתוח מבוסס לרוב 

על יזמות פרטית ועצמאית של מיזמים קטנים יותר.

התיירות החקלאית היא בעיקרה תיירות פנים - טיולי משפחות )ביקורי יום או חופשה המשלבת לינה כפרית(; טיולי 
תלמידים;  ועדי עובדים )ביקורים, ימי עיון וחופשות מרוכזות(. פלח שוק נוסף בתיירות החקלאית הוא מקרב התיירות 
הנכנסת - בודדים במסגרת חופשה או טיול, קבוצות בעלות עניין מיוחד בחקלאות וקבוצות רגילות המוסיפות ביקור  

בענפי החקלאות ובסוגי ההתיישבות בישראל.

האטרקציות לפיתוח קשורות לרוב ישירות למשק החקלאי, למשל:

סיורים במשקים חקלאיים; ●

הפעלה פעילה בתחום המשק החקלאי )קטיף, מסיק, דיג וכד’(; ●

השתלמויות וקורסים בנושא המשק החקלאי; ●

ממכר תוצרת חקלאית; ●

מוזיאון בנושא חקלאי/התיישבותי. ●

נוסף על אלה, ניתן לפתח אטרקציות ופעילויות בשטחים פתוחים אזוריים כדוגמת:

פסטיבלים חקלאיים; ●

שוק ירוק; ●

ביקור במפעלים; ●

ביקור במרכזי מחקר ופיתוח; ●

סיורים בצורות התיישבות. ●

למרות ההגדרה הרחבה של התיירות החקלאית, קיימת שונות מהותית בין הפעילויות התיירותיות הנכללות במסגרת 
זו. השונות מתבטאת במבנה הענף התיירותי ובזיקה שלו לחקלאות. זיקה זו נמדדת באופן שילוב התייר בפעילות 
.)Phillip et al., 2009( החקלאית והאותנטיות של שילוב זה כמו גם בהמשך קיום החקלאות כבסיס לעסק התיירותי
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האיור שלהלן מתאר טיפולוגיה של סוג הפעילות הכפרית במרחב שבין שני צירים: קיומה של החקלאות בעסק התיירותי, 
ומידת ההשתתפות של התייר בפעילות.

איור 115:  טיפולוגיה של הפעילות בתיירות הכפרית–חקלאית

מקור: דלית גסול

 השתתפות מעשית - 

שביל פרות החלב, בית לחם הגלילית.

 הדגמה )המבקר כצופה( - 

דבורת התבור, שדמות דבורה.

    צריכת מוצרים חקלאיים במקום    

    הייצור - יקב עגור, שפלת יהודה.

 צילומים: דלית גסול
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סיורים  פרחים,  או  פירות  של  עצמי  קטיף  ברפתות,  ביקור  למצוא  ניתן  חקלאית  תיירות  של  הפעילויות  מגוון  בתוך 
במחלבות, ביקבים ועוד. פעילות זו, המתבצעת בעת שהיית התייר במרחב הכפרי, מאריכה את משך השהייה שלו באזור 

התיירות הכפרית ומגדילה בכך את ההכנסות של החקלאי, היישוב והאזור כולו )שמש-עדני, 2002(.

עסקים רבים בתחום התיירות החקלאית מתבססים על מבקרים הנמצאים בקרבת מקום במסגרת חופשה ולינה בכפר. 
מודל החופשה הכפרית המקובל מדבר על שהייה של מספר ימים במרחב הכפרי, לרוב במשך סוף שבוע ארוך. 

במהלך השהות בכפר ובמרחב הכפרי מנצלים המבקרים חלק מזמנם לביקור באטרקציות של תיירות חקלאית. הביקור 
באטרקציות החקלאיות נעשה כ״מילוי הזמן״ בעת השהייה במרחב הכפרי ובדרך כלל לא כמטרה עיקרית של החופשה. 
את הזמן הפנוי במהלך חופשה שכזו, מנצלים המבקרים והתיירים לבילוי באטרקציות הקיימות באזור. מאחר שהאזור 
חקלאי בעיקרו, אטרקציות של תיירות חקלאית הן בחירה טבעית של לקוחות שבויים באזור גיאוגרפי נתון. במקרים 
אלה, מבוצעת הבחירה משום שאין אלטרנטיבות אחרות ולא בשל האטרקטיביות של המוצר התיירותי. נוסף על כך, יש 
לזכור כי חקלאי העוסק במלאכתו אינו בהכרח אטרקציה המושכת תיירים. גם היחס והמשאבים שמפנה החקלאי לענף 
התיירות שלו יהיו לא אחת משניים ביחס לענף החקלאי. פיתוח ענף תיירותי גם דורש התמקצעות של החקלאי בתחום 
התיירות כדי לענות לדרישות המבקרים ולאפשר עמידה בסטנדרט תיירותי מתאים. כתוצאה מאלה, נאלצים המבקרים 

לבלות באתרי תיירות פחות מפותחים משום שאין להם חלופה אחרת באזור )בן ישראל, 2011(.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה בתיירות החקלאית מכשיר להשגת מספר מטרות: 

הגדלת ההכנסות בכפר, גיוון התעסוקות והעלאת תדמית החקלאות על-ידי חשיפתה לציבור הרחב.  כמו כן, שואף 
משרד החקלאות לשנות את הגישה לחקלאות לגישה של “חקלאות רב-תפקודית”. משמע, תפקידה של החקלאות אינו 
רק ייצור מזון ואינו רק עסקו של החקלאי. החקלאות קולטת מי קולחין, משמרת שטחים פתוחים, מהווה רקע לפעילות 

תיירותית, משמרת נוף וערכי מורשת. 

משרד החקלאות תומך בפיתוח תיירות חקלאית באמצעות שורה של כלים:

סיוע לפיתוח מיזמי תיירות חקלאית;. 1

תמיכה בפיתוח כפרי תיירות;. 2

קורסים ליזמות תיירותית במסגרת שירות ההדרכה והמקצוע;. 3

כתיבה והפצה של עלון תקופתי לענייני תיירות חקלאית;. 4

5 ..)2009 באוקטובר  לראשונה  )נפתח  חקלאית-אקולוגית  לתיירות  קורס  כולל  לחקלאים,  והשתלמויות   קורסים 

פיתוח תיירות כפרית וחקלאית – דוגמאות מהעולם. 1.4

איטליה. 1.4.1

במטרה להגדיל את ההכנסות של משקים חקלאיים ולפצות על אבדן ההכנסות ועל ירידה ברווחיות הענפים החקלאיים, 
התפתחה תעשייה של תיירות במרחב הכפרי. מגמת הביקוש לתיירות כפרית  הופכת את הענף למותג ומביאה לפיתוח 
בעשר  בענף  והגידול  בתיירות,  העוסקות  חוות   19,000 קיימות  למשל  באיטליה  חקלאיות.  בחוות  תיירותיים  עסקים 

השנים האחרונות היה בשיעור של 90%.

התחום העיקרי בענף התיירות הכפרית הוא הלינה, ובנוסף לו התפתחו ענפי משנה שמהווים את הפעילות המשלימה 
למבקרים במרחב הכפרי. ענפים אלה כוללים: הסעדה, מכירת מוצרים מקומיים ״בדלת המפעל״ ופעילויות תיירותיות 
אחרות )ספורט, נופש, תרבות ועוד(. במרחב הכפרי באיטליה 40% מהעסקים פועלים בתחום הלינה הכפרית, 24% 

בהסעדה, 9% בטעימות ובמכירת תוצרת ו-27% בפעילויות שונות אחרות.

במקומות מסוימים בעולם הפכה התיירות הכפרית למותג בפני עצמו המושך מבקרים גם מחוץ למדינה. איטליה היא 
כמיליון מבקרים  אליה בממוצע  ומושכת  בעולם,  ומותגה  בה התפתחה  לכך שכן התיירות הכפרית  דוגמה קלאסית 

.)Pesce e Henke ,2010 - בשנה, השוהים כ-6 לילות במקום )בן ישראל, 2011. מבוסס על
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קפריסין. 1.4.2

פיתוח האגרו-תוריזם בקפריסין הוא דוגמה לאחת מצורות ההתפתחות של התיירות הכפרית. בתחילת שנות ה-60 
ולא הייתה תיירות במדינה, פרט  של המאה העשרים, כאשר קפריסין זכתה לקבל את עצמאותה מבריטניה, כמעט 
בשנות  תיירים.  כ-25,700  היה  בשנה אחת  הנכנסת  התיירות  היקף  הטרודוס.  בהרי  בודדים שהוקמו  עסקים  לכמה 
ה-90, לאחר כ-30 שנה של גידול מתמיד בתיירות, הפכה קפריסין ליעד תיירות בינלאומי חשוב בים התיכון, המארח 
 .79)CTO-יותר מ-1.5 מיליון תיירים בשנה. בשנת 2001 עלה מספר התיירים למעל 2.8 מיליון תיירים )על-פי דיווח ה 
בשנת 2002, כתוצאה מחוסר יציבות ביטחונית במזרח התיכון ואירועי 11 ספטמבר 2001, נצפתה ירידה של 15-10% 

בתנועת התיירות הנכנסת לאי.

כיום מספר התיירים בקפריסין עומד על כ-2.5 מיליון תיירים, ומהווה מקור הכנסה עיקרי להיצע המסעדות ובתי המלון 
המפוזרים לאורך החופים. עם זאת, בשנים 2007-2002 חלה ירידה ניכרת בכמות התיירים עקב תחרות עם אתרי נופש 
אחרים באזור, כגון טורקיה, וחלקה של התיירות בתמ”ג ירד מ-20% לכ-12%. ירידה זו גרמה לעודף של חדרי מלון, 
ובעידוד השלטונות החלה מגמה של הפיכת בתי מלון לדירות. ממשלת קפריסין פועלת לקידום נושא התיירות, ובאי 
מתוכננות לקום ארבע מרינות חדשות. כמו כן, הופעל בשדה התעופה של לרנקה טרמינל חדש ומודרני, וכך אפשר 

.)2011 ,CTO( להעלות את נפח הטיסות לאי

הגידול המרשים בתיירות בקפריסין התבסס על הפיתוח המסיבי באזורי החופים. הפיתוח הכלכלי של האזורים הכפריים 
באי הוזנח. מתחילת שנות ה-90 של המאה ה-20, החליט משרד התיירות הקפריסאי לפתח ולקדם את האגרו-תוריזם. 
הפיתוח התבסס על תשתיות קיימות ועל מאפיינים פיזיים ותרבותיים של האזורים הכפריים שסביב ערי הנמל. המטרה 
הייתה לגוון את המוצר התיירותי וליצור הכנסות נוספות ליישובים הכפריים, ובאופן עקיף, לגרום לאוכלוסייה הכפרית 

להישאר בכפרים. 

הדרך הייתה למשוך תיירות שונה המציעה אפשרויות נוספות מלבד הסטנדרטיות: טיולים בטבע, צפרות, ביקור באתרים 
– החיים  חוויות של מסורות  הוא  – טברנות מסורתיות. ההיצע  בכפרים מסורתים, מסעדות  ביקורים  ארכיאולוגיים, 

הכפריים המסורתיים בקהילות הקפריסאיות. 16 כפרים השתתפו בתכנית בהצלחה. 

אגרו-תוריזם בארגנטינה. 1.4.3

האירוח הכפרי בארגנטינה התפתח לראשונה בבואנוס איירס ב-1990 בניסיון להתגבר על המשבר החקלאי המקומי. 
התיירות ביססה את עצמה כעסק משלים מוצלח שבו הנשים ‘החזיקו את המושכות’. האגרו-תוריזם המפותח ביותר 
בין מדינות אמריקה הלטינית נמצא בארגנטינה. בשנת 2003 הייתה הפעם הראשונה שבה )במפקד החקלאי הלאומי( 
נכללו נתונים על אודות האגרו-תוריזם בארגנטינה, התורם לכלכלה המקומית כ-100 מיליון דולר בשנה. כבר בשנת 

2002 דווח על כ-900 מפעלים כפריים בהיקפים שונים. 

בחוות שבמחוז בואנוס איירס ניתנת לתייר ההזדמנות לחלוב פרות או לרכב על סוסים ברחבי הפמפס. בחוות שבדרום 
ארגנטינה, המבקרים יכולים לנסות את מזלם בגז כבשים או בדיג נהרות על רקע נופי אגמים והרים מושלגים. המכנה 
המשותף הוא האירוח אצל משפחת החקלאי. כיום קיימים בכל מחוזות ארגנטינה קרוב ל-2,000 אתרים מגוונים של 
אינן  קיום החלקאות תוך שהתיירות מהווה תוספת, אולם ההכנסות מהתיירות  אגרו-תוריזם. הדגש הוא על המשך 

יכולות להחליף את ההכנסות מהייצור החקלאי. 

רשת תיירות כפרית בשם “Nancy La” מייצגת כ-100 חוואים העוסקים בתחום האגרו-תוריזם. ב-80% מהמקרים, 
הנשים הן הבעלים או היזמים של העסק התיירותי. התיירות הכפרית צמחה במשך העשור הראשון לקיומה בממוצע 

.)Valente Marcela, 2004( של 15% בשנה

תיירות כפרית בסין. 1.4.4

הממשלה  הכפרית.  התיירות  קידום  באמצעות  כפרית  חברתית  כלכלית  להתחדשות  חותרת  אשר  מדינה  היא  סין 
הסינית מונעת על-ידי ציווי חברתי וכלכלי כדי לייצר הכנסות ולטפל בבעיות העוני בסין )Baoren, 2010(, אם כי סין 
לעובדה  הודות  בעולם.  הגדולה  האוכלוסייה  עם  החקלאית  החברה  ועודנה  הייתה  סין  זה.  בהקשר  מאחרת  יחסית 
בהתפתחות  רבה  במידה  תלויה  סין  של  הכלכלית  ההצלחה   וכי  סין,  מאוכלוסיית  כ-75%  מהווים  האיכרים  כי 
.)Baoren, 2010( הכלכלה הכפרית, פיתוח הכפר בהיבטים חברתיים-כלכליים עמד בראש מעייניהן של ממשלות סין 
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 .80)CNTA( שנת 1998 הוכרזה כ”שנת התיירות הכפרית הסינית” על-ידי מנהלת התיירות והתשתיות הלאומיות של סין
המשרד החל באותה שנה לקדם את פעילות התיירות הכפרית. בשנת 2004 יצאה לדרך “תערוכת התיירות של החיים 
בסין”, מלווה בסדרת פעילויות לקידום התיירות הכפרית שפותחו על-ידי מנהלת התיירות הלאומית של סין. בתוך כך 
הציעו גם תמריצים כלכליים ומדיניות של תמיכה ממשלתית במי שיפעל לגיוון הפעילות התיירותית בחוות החקלאיות. 
כתוצאה מכך, היישובים הכפריים התפתחו מאוד, במיוחד סוג התיירות “Nongjia le”, הגרסה הסינית לתיירות כפרית 
שהתפתחה כסגנון חדש של חופשה בקרב אזרחים סינים אך גם כיוזמה קטנה בבעלות פרטית של מיליוני חקלאים 

סינים. 

תיירות זו מתאפיינת בטעימות של מאכלים טריים, ירקות ירוקים ובחוויית החיים המסורתיים שבתוך ה”חצר הפנימית”: 
ורכישה של מוצרים מקומיים מחוות  בידור של החקלאים  )הצגות(  התנסות בעבודה חקלאית קשה, צפייה במחזות 
משפחתיות. תיירות “נונגג’יה לה” מקבלת השראה מהניגוד החזק שבין כפריות ועירוניות ויוצרת קשר בין חיי העיר לחיי 

.)Baoren, 2010( הכפר

תיירות כפרית וחקלאית בישראל – מגמות והיקפי פעילות. 1.5

בישראל נערכו מספר מצומצם של סקרים ומחקרים בתחום ההיצע של התיירות הכפרית והחקלאית )בן יוסף, 2001; 
סופר ואפלבום, 2008; אילן וגסול, 2011; ניר, 2013(. תחום חדרי הקיט נסקר באופן מפורט על-ידי דוכן )2007(. בתחום 
מאפייני הביקוש, נערכו מספר מחקרים, כאשר הסקר המקיף האחרון הוא של פליישר וחובריה )2004(. בשנת 2009 
ערכה גסול סקר מצומצם הנוגע לביקוש לתיירות חקלאית. בן ישראל )2011( ערך סקר עמדות של מבקרים באתרי 
משרד  שעורך  הפנים  תיירות  מסקרי  ללמוד  ניתן  ככלל  כפרית  לתיירות  הביקוש  על  המרכז.  באזור  חקלאית  תיירות 

התיירות וכן מסקרי התיירות הנכנסת.

תיירות במרחב הכפרי - אכסון . 1.5.1

ויישובים כפריים אחרים החלו להקים  ענף התיירות הכפרית הוא ענף צעיר בתיירות הישראלית. מושבים, קיבוצים 
חדרי אירוח ואטרקציות תיירותיות אחרות החל מסוף שנות השמונים. ההתפתחות הייתה מהירה תוך עלייה בביקושים 
בעיקר בקרב תיירות הפנים. בקרב התיירות הנכנסת הביקוש ללינה הכפרית הוא לרוב בקנה מידה קטן יחסית, וקיים 
בעיקר בקרב הפלח הצלייני. קבוצות הצליינים משתמשים בלינה הכפרית כאמצעי אכסון זול בקרבת אתרי הצליינות 
השונים )פליישר 1996, 2000; פליישר וחובריה, 2004(. בעשור האחרון אנו עדים לעלייה בביקוש ללינה הכפרית בקרב 

התיירות הנכנסת, הן בקרב בודדים והן בקרב קבוצות שונות )צליינים, תגלית ועוד(.

מרבית העיסוק באכסון במרחב הכפרי נוגע לתחום התפתחות ענף יחידות הקיט )צימרים(. התפתחות הענף בנחלות 
במושבים גרמה למהפכה תעסוקתית בעיקר באזור הגליל )91% מיחידות הקיט ממוקמות במחוז צפון. ראו פירוט להלן(. 
עם זאת, תחום האכסון הכפרי כולל מרכיבים נוספים. בטבלה להלן )מבוססת על נתוני למ”ס רבעון סטטיסטי לתיירות 

ושירותי הארחה 2013/4( נמצא כי מתוך כ-61 אלף חדרי אכסון בישראל, כ-25% ממוקמים במרחב הכפרי. 

טבלה 19: חדרי אכסון בישראל על-פי חלוקה לסוגים

 % לינות היקף לינות שנתיתפוסהבמרחב הכפרי )מעוגל(מספר חדריםסוג
תיירות נכנסת

היקף לינות 
תיירות נכנסת

48,4543,045158%1,378,60033%459,100מלונות תיירות 

7,5328,00025%237,25023%54,568אירוח כפרי )צימרים(

3,1793,20035%2,053,12517%338,766אירוח כפרי בקיבוצים

1,38932540%1,149,75023%264,443אכסניות נוער 

275,555)איו נתונים(59360050%328,500בתי ספר שדה

15,1705,147,2251,192,431 חדרים61,147סה"כ

מקור: למ”ס: רבעון סטטיסטי לתיירות ושרותי הארחה 2013/4

מלונות תיירות במרחב הכפרי - נתון מדויק ולא מעוגל לפי לוח 36 ברבעון הסטטיסטי לתיירות ושרותי הארחה: מלונות תיירות בקיבוצים    – 1

ובמושבים.  

לבתי ספר שדה לא מצוין אחוז הלינות של תיירות נכנסת ברבעון סטטיסטי לתיירות ושרותי הארחה לצורך חישובי הלינות חושב אחוז    – 2

הלינות של תיירות נכנסת מכלל הלינות - כ-23%, בדומה לאחוז הלינות של  תיירות נכנסת באכסניות נוער.  
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הצימרים מהווים מעל ממחצית החדרים באירוח הכפרי. אירוח כפרי בקיבוצים מהווה כרבע מהחדרים. כמו כן, קיימים 
מלונות תיירות הממוקמים במרחב הכפרי )לדוגמה: מלון כינר לחופי הכנרת(, המונים מעל 3,000 חדרים. סוג אכסון 

נוסף הנמצא בעלייה בשנים האחרונות ונמצא בעיקר במרחב הכפרי הוא הלינה בקמפינג.

נכנסת מהווה כ-23% מכלל הלינות במרחב  לינות במרחב הכפרי. תיירות  כלל סוגי החדרים מייצרים כ-5.1 מיליון 
הכפרי.

סקר תיירות פנים שנערך על-ידי משרד התיירות בשנת 2012 מצא כי מבין היוצאים לחופשה בישראל במהלך השנה 
האחרונה )52% מכלל האוכלוסייה היהודית בישראל(: 16% לנו בצימר, 2% באכסניית נוער או בתי ספר שדה 6% בבתי 
כי מקרב האוכלוסייה  נתונים אלו מצביע  )מרביתם במרחב הכפרי(. סיכום  הארחה בקיבוצים, 4% בחניוני אוהלים 
הארחה  שירותי  בכלל  ישראלים  של  לינות  מיליון  כ-16  מתוך  הכפרי.  במרחב  התקיימו  מהלינות  כ-28%  היהודית, 

בישראל בשנת 2012, כ-4.5 מליון לינות התקיימו במרחב הכפרי. 

התיירות הנכנסת, שנמצאת בעלייה רציפה בשנים האחרונות מהווה כ-23% מכלל הלינות במרחב הכפרי. על-פי 
הארחה  שירותי  בכלל  לינות.  מיליון  כ-1.1  על  עמד   2013 בשנת  לישראל  הנכנסת  התיירות  לינות  היקף  זה,  חישוב 

בישראל מהווה התיירות הנכנסת כ-40% מכלל הלינות.

ענף התיירות הכפרית מתאפיין בשני סוגי אכסון: האחד עממי ברמת מחירים נמוכה יחסית, והשני אירוח ברמת מחירים 
גבוהה תוך שמירה על יחס אישי ורמת שירות גבוהה. בשני המקרים מדובר על נופש באווירה כפרית תוך מגע הדוק עם 

הקהילה המקומית המארחת.

לאורך שלושה עשורים נמשך הגידול בענף יחידות הקיט: מאז נצפתה התופעה לראשונה ועד שנת 2004 עמד הגידול 
השנתי הממוצע במספר יחידות האירוח על כ-15%.

איור 116: מספר יחידות האירוח בתיירות הכפרית 2010-1985

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )2010(

זה  אירוח  בסוג  כמות החדרים  בארץ.  בתיירות  הלינות  כלל  כבר תפסה התיירות הכפרית 18% מתוך   ,2004 בשנת 
כלל כ-7,500 יחידות בכ-210 יישובים כפריים, בתוכם מושבים וקיבוצים. תפוצת  העוסקים בתחום היא מגבול הצפון 

)לבנון( ועד לים המלח בדרום )להלן איור(. 

איור 117 לעיל מתאר את צמיחת יחידות האירוח בתיירות הכפרית. הגידול במספר יחידות האירוח נבלם בשנת 2004 
והתייצב על כ-7,500 יחידות אירוח. על-פי הלמ”ס, מספר יחידות האירוח הכפרי עמד בשנת 2012 על 7,416 יחידות 
אירוח. עם זאת, באתר משרד התיירות )2013( מפורסמים הנתונים הבאים: הענף מורכב מיותר מ-9,000 חדרי אירוח 
וכ-2,500 אטרקציות, כאשר עיקרו של הביקוש בתיירות הפנים: ישראלים היוצאים לחופש בסופי שבוע, חגים וחופשת 
הקיץ, בסה”כ כ-120 ימי פעילות בממוצע בשנה )35%-25% תפוסה(. הפער בנתונים נובע ככל הנראה מחדרי אירוח 

שאינם מדווחים.
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מוצר התיירות הכפרית עבר שינויים דרסטיים 
הראשונים  בשלבים  קיומו.  שנות  לאורך 
הוסבו בעיקר יחידות קיימות של מגורי זוגות 
מבנים  או  בקיבוצים  ילדים  ובתי  צעירים 
ליחידות  במושבים  המשק  בחצר  קיימים 
אירוח שכללו אבזור בסיסי. פלח השוק של 
בעיקר ממשפחות  הורכב  התיירות הכפרית 
עם ילדים מחתך חברתי כלכלי גבוה. העונה 
המשפחות  של  התלות  בגלל  קצרה  הייתה 
ימי  ומספר  ובחגים  הספר  בתי  בחופשות 
הפעילות עמד על 90-80 יום בממוצע בשנה. 

את  חייבה  הכפרי  האירוח  ענף  התפתחות 
התיירותי.  המוצר  את  לשדרג  בו  העוסקים 
באיכות  ניכר  שדרוג  עברו  האירוח  יחידות 
התארכה  העונה  מכך,  כתוצאה  ובאבזור. 
החלו  מפעילים  ויותר  יותר  עלו.  והמחירים 
מהפכת  ומושקעות.  חדשות  יחידות  להקים 
האינטרנט סיפקה לענף ערוץ שיווק המתאים 

לעסק קטן בעלות נמוכה ותוך יכולת להגיע לקהל לקוחות פוטנציאלי רחב. המודעות לקיום הענף חלחלה לתודעת כלל 
האוכלוסייה והרחיבה את מעגל המבקרים.

הגורמים המשמעותיים ביותר להצלחת פיתוח האירוח הכפרי הם:81

טבע, נוף ומורשת: ●

התנאי הראשון להתפתחותן של יחידות קיט שנבדקו בצפון הארץ הוא קיומם של גורמי משיכה כגון אתרי טבע, 
וביישובי חבל התענך שערכיהם הנופיים  נוף ומורשת, שסביבם ניתן לפתח פעילות תיירותית. בבקעת בית שאן 
פחות טובים ואקלימם פחות נוח מאשר בגליל העליון ובאצבע הגליל - כמעט ולא התפתחו יחידות קיט, על אף 
ההטבות הכלכליות שניתנו על-ידי מינהל מקרקעי ישראל ומשרדי הממשלה. בפרק 1.5.4 יוצג ניתוח של חשיבותם 

של משאבי הטבע, הנוף והמורשת בתמהיל התיירותי של המרחב הכפרי.

התפתחות של עסקים נוספים: ●

פיתוח עסקים  על  קיט משפיע  יחידות  ופיתוח  קיט,  יחידות  לפיתוח  היא תנאי  נוספים  תיירות  התפתחות עסקי 
נוספים:

מסעדות ובתי קפה; 		

שירותי ספא ומסאז’; 		

גלריות וסדנאות אומנות; 		

טיולי טבע רגליים או רכובים;  		

מרכזי מבקרים חקלאיים להצגת תהליכי העיבוד של תוצרת חקלאית, למשל רפת ומכון חליבה, מרכזי דבש  		

ויקבים;

קטיף עצמי: חקלאות תיירותית כגון רדיית דבש במכוורת, קטיף פרחים ופירות וכו’; 		

חנויות לממכר תוצרת חקלאית מקומית; 		

בתי בד ויקבי בוטיק; 		

פינות ליטוף של בעלי חיים. 		

רוב יחידות הקיט אינן נמצאות באתרי התיירות העיקריים עבור תיירי החוץ )ירושלים, תל-אביב, טבריה, עכו, מצדה, 
אילת וים המלח(, וקהל היעד שלהן הוא ציבור הנופשים הישראלי, עם דגש מיוחד על החוויה רומנטית לזוגות או חופשה 
ופעילויות למשפחות. המפעילים משווקים בדרך כלל נוחות, רמת אירוח גבוהה ואוירה כפרית, שנוסף על המחיר אלו 

משרד התיירות ע”י תלמה דוכן, דצמבר 2007  81

איור 117: התפלגות יחידות אירוח בישראל

מקור: דוכן, 2007
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הגורמים העיקריים המניעים את הציבור לבחור בסוג אכסון זה.82 סקר תיירות פנים )משרד התיירות, 2010( מצא כי 
לנו בצימר. סקר  לינה במהלך השנה האחרונה כאשר 22% מתוכם  יצא לחופשה עם  52% מכלל הציבור הישראלי 
יחידות הקיט,83 חישב גם ביקושים לפיתוח נוסף של יחידות קיט, ומצא שיש מקום להרחיב את הענף ולהכפיל את 
מספר יחידות הקיט הקיימות. הומלץ כי עיקר פיתוח יחידות הקיט יהיה באזורי פריפריה. עם זאת, מעדויות של תיירנים 
עולה כי יש הרגשה של היצף ועודף היצע, בעיקר באזור הצפון. תיירנים מדווחים על ירידה בביקושים וקושי באחזקת 

התפוסות.

היצע פעילויות תיירותיות במרחב הכפרי. 1.5.2

סקר ההיצע העדכני ביותר נערך על-ידי רונית ניר בשנת 2013, בהזמנת משרד החקלאות ופיתוח הכפר. הסקר תיעד 
מושכנים בתחום התיירות הכפרית )ללא יחידות אירוח( ומצא 2,594 אתרים. גרף התפלגות האתרים במרחב, על-פי 
מספר  מבחינת  המובילות  כאשר  בצפון,  נמצאים  הכפרית  התיירות  אתרי  מרבית  כי  מראה  )להלן(  אזוריות  מועצות 

אתרים למועצה הן מועצות בגליל העליון ובגולן.

איור 118:  התפלגות האתרים במרחב, על-פי מועצות אזוריות

 מקור: סקר מושכנים בתחום התיירות הכפרית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ניר 2013

כמו כן נמצא כי בפילוח 
 - התיירות  סוג  לפי 
ואומנות  אומנים  אתרי 
מכלל  כ-31%  תופסים 
במרחב  הביקור  אתרי 
“אירוח  ואתרי  הכפרי, 
לתיירות”  נילווה 
)הסעדה, ספא, טיפולים 
מהווים  וסדנאות( 
כ-33% מכלל האתרים.

82  מכון דחף, עבור מדינת ישראל משרד התיירות, תיירות פנים בישראל )סקר דעת קהל לפני מסע הפרסום של משרד התיירות(, יוני 2002.

83  משרד התיירות על-ידי תלמה דוכן, דצמבר 2007

איור 119:  התפלגות סוגי תיירות

מקור: סקר מושכנים בתחום התיירות הכפרית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ניר 2013
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תיירות חקלאית. 1.5.3

היצע התיירות החקלאית

בסקר שערך אילן בן יוסף בשנת 2001 לעניין היקף התיירות החקלאית בישראל, נמצא כי התיירות החקלאית כוללת 
כ-140 אתרים פעילים, המעסיקים יותר מ-1,000 עובדים, מושכים כ-1.5 מיליון מבקרים בשנה ומכניסים כ-75 מיליון 
מרפא(,  וצמחי  תבלינים  )כולל  גד”ש  בד,  בתי  עיקריים:  ענפים  ל-15  סווגו  האתרים  מע”מ(.  כולל  )פדיון  בשנה  ש”ח 
מכוורת, מדגה, מחלבות, יקבים, מטעים ופרדסים, משתלות וחממות, עופות, צאן ובקר, קטיף עצמי, רב-ענפי, מו”פ, 

תנינים וגולף. ממצאי הסקר:

ניתן לראות ריכוז רב של מיזמי תיירות חקלאית בשני ענפים עיקריים: מחלבות ויקבים. ●

55% מהאטרקציות כללו מכירת מוצרי משק וכ-30% הציעו סיורים מודרכים. ●

47% מהאטרקציות החקלאיות פעלו במושבים, 33% בקיבוצים והשאר בצורות התיישבות אחרות )חוות בודדים,  ●
מנזרים, יישובים קהילתיים וכו׳(.

רק 45% מהאטרקציות היו בעלות חזות תיירותית הולמת, ורק 58% מהעסקים נבנו על בסיס תכנית עסקית אף  ●
ש-80% קיבלו שירותי ייעוץ מטעם מט״י )מרכז טיפוח יזמות(. 

בהתאם להערכות שנעשו בעבודה זו, נכון לשנת 2000 היו כ-1.5 מיליון ביקורים באתרי התיירות החקלאית. לפי מגמה 
זו, חושבה תחזית לעתיד שכאשר אוכלוסיית ישראל תהיה 8 מיליון, יגדל גם הביקוש לתיירות החקלאית ב-30%, כקצב 
גידול האוכלוסייה. נוסף על כך, יש להוסיף מגמות של התחזקות הביקוש לנופש בכלל ולתיירות כפרית וחקלאית בפרט 
בקרב האוכלוסייה )בעקבות העלייה בחשיבות ערכי הטבע, הסביבה והכפר, הגידול בזמן הפנוי, העלייה ברמת ההכנסה 

ועוד(.

לתיירות  הביקושים  הממסד,  של  והסיוע  הגיבוי  במדיניות  משמעותי  שינוי  ללא  הנוכחיות,  שבמגמות  היא  התחזית 
ויגיעו בטווח של כחומש לקצת יותר משני מיליון מבקרים בשנה  החקלאית בשנים הקרובות יגדלו בין 10% ל-20% 

)בהשוואה לכ-1.5 מיליון בשנת הסקר 2001(.

הסקר זיהה היעדר מדיניות ממסדית ברורה, בעיות סטטוטוריות, בעיות הכשרה והדרכה וכן בעיות חברתיות בענף )בן 
יוסף, 2001(.

בסקר שערכו אילן וגסול בשנת 2011, באתרי האינטרנט של עמותות התיירות ברחבי הארץ, נמצאו 169 אתרי תיירות 
מוצגת  האתרים  התפלגות  חקלאית. 

בתרשים שלהלן:

האחרון  בעשור  כי  לפיכך  להסיק  ניתן 
)בתקופה שבין הסקר של בן יוסף 2001 ועד 
לסקר 2011( הייתה עליה של לפחות 20% 
בישראל.  התיירות החקלאית  בכמות אתרי 
הם  יקבים  הארצית  ברמה  כי  נמצא  עוד 
ביותר.  הנפוצים  החקלאית  התיירות  אתרי 
עוד מצא הסקר כי באזור רמת הגולן קיים 
ריכוז של כ-20% מאתרי התיירות החקלאית 

בישראל )אילן וגסול, 2011(.

משרד  עבור   2013 ניר,  רונית  של  בסקר 
מושכנים  שכלל  הכפר,  ופיתוח  החקלאות 
אכסון  )ללא  הכפרי  במרחב  תיירותיים 
תיירותי(, נמצאו 2,597 אתרים )כולל גלריות 
אומנים, בתי קפה והסעדה במרחב הכפרי(. 
שהוגדרו  אתרים   22% נמצאו  מתוכם 
כתיירות חקלאית, כ-570 אתרים, גידול של 
פי 4 במשך 12 שנה. עם זאת, נראה כי סקר 

2013 כולל קטגוריות נוספות שלא נכללו בסקרים של 2001 ושל 2011, כגון סיורים חקלאיים.

איור 0פ1: התפלגות אתרי תיירות חקלאית בישראל 011פ

מקור: סקר עמותות אתרי התיירות בארץ, אילן וגסול, 2011
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ביקוש לתיירות חקלאית 

סקר טלפוני ברמה הארצית שנערך בשנת 2009 מראה כי מתוך כלל תיירות הפנים בישראל, מספר המבקרים הישראלים 
והיא  יותר,  גדולה  לבקר  הנכונות  האוכלוסייה.  מכלל  כ-20%  על  ועומד  גבוה  אינו  בארץ  תיירות חקלאית  באתרי 

עומדת על 36% )גסול, 2009(. 

בסקר תיירות הפנים שנערך על-ידי משרד התיירות בשנת 2012, נשאלה שאלה לגבי המודעות והנכונות לבקר במוצרי 
תיירות חדשים. נמצא כי 67% מהאוכלוסייה היהודית יצאו לטיול חד-יומי בשנה האחרונה )ממוצע של 3.5 טיולים חד-

יומיים לנשאל(.

בנוגע לאתרי תיירות חקלאית: 41% היו מודעים לסוג תיירות זה; 25% הביעו נכונות לבקר. ●

בנוגע לאתרי תיירות יין: 52% היו מודעים לסוג תיירות זה; 25% הביעו נכונות לבקר. ●

כך שמתוך כ-4 מיליון יהודים היוצאים לטיולים חד-יומיים, נמצא שכמיליון הביעו נכונות לבקר באתרי תיירות חקלאית 
/ תיירות יין. הנתונים אינם מצביעים על אחוזי מימוש. 

החשיבות של הביקור באטרקציות חקלאיות. קיימת הסכמה רחבה בדבר  כי  גם  )2009( נמצא  גסול  בסקר של 
הסקר מצביע על התרומה של ביקורים כאלה לקירוב הציבור לתחום ולשימור ענף החקלאות. למעשה, מעל מחצית 
מהמשיבים ציינו כי פיתוח אטרקציות של תיירות חקלאית יקרב את הציבור לערכי החקלאות. בסקר נמצא הבדל ברור 

בין עמדותיהם של הנדגמים שביקרו באתר של תיירות חקלאית בשנה האחרונה לבין אלו שלא ביקרו )גסול, 2009(.

איור 1פ1: ביקוש לתיירות חקלאית – ביקור ונכונות לביקור

 מקור: סקר ביקוש לתיירות חקלאית, גסול 2009
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איור פפ1: ביקוש לתיירות חקלאית והשפעתה על שימור ערכי החקלאות

 מקור: סקר ביקוש לתיירות חקלאית, גסול 2009

בן ישראל )2011( ערך סקר מקיף של עמדות ותפיסות המבקר באתרי תיירות חקלאית באזור המרכז. הסקר כלל 509 
שאלונים שמילאו מבקרים ב-11 אתרים שונים של תיירות חקלאית בשולי מטרופולין תל אביב. האתרים נבחרו כך 

שיאפשרו לראיין מספר מבקרים גדול ומייצג ויכללו מגוון של תחומי חקלאות ואזורי נוף שונים.

והאתרים.  על המבקרים  וכן תצפיות  ראיונות עם אנשי מפתח בתחום התיירות החקלאית  בוצעו  מלבד השאלונים, 
המחקר מצא שונות גדולה מאוד בין אתרים העוסקים לכאורה בתחום פעילות דומה. 

המקום  את  מקיים  תיירן  וכל  מחייבים  סטנדרטים  קיימים  לא  החקלאית  התיירות  בתחום  כי  נמצא  בסקר 
עלות  היעד,  קהל  גיוון  למבקר,  והשירות  הפיתוח  רמת  על  גם  חלה  זו  שונות  עיניו.  ראות  על-פי  והפעילות 
מתכונת  ומכתיבה  לאתר  מאתר  שונה  המקום,  מתנהל  שעל-פיה  הכלכלית  האסטרטגיה  גם  ועוד.  ביקור 
לאתר. מאתר  מאוד  השונה  התיירותית  הפעילות  מרמת  נובע  האתרים,  בין  נוסף  הבדל  בהתאם.  וחוויה   ביקור 
בחלק מהאתרים מגיעים מבקרים רבים לאורך רוב השנה ובחלקם מגיעים מבקרים מעטים ולימי פעילות ספורים בלבד. 
נמצא שבתוך תחום התיירות החקלאית יש מקום לבצע חלוקה לקטגוריות משנה המובחנות על-פי הפעילות ועל-פי 
פלח השוק של המבקרים. הפעילות מתחלקת לחינוכית/לימודית לעומת פעילות שמהותה איסוף עצמי של תוצרת 
חקלאית. בתחום הפעילות החינוכית/לימודית יש מקום להבחין באתרים המיועדים למבוגרים ובאתרים הפונים לילדים 

המלווים בהוריהם.

ברובו  חד-פעמי  הוא  חקלאית  תיירות  של  באתרים  הביקור  דפוס  כי  נמצא  המשיבים,  של  הביקור  הרגלי  מבחינת 
והמבקרים אינם נוהגים לחזור לאתרים שבהם ביקרו לביקורי המשך. באשר לאטרקטיביות של ענף התיירות החקלאית, 
נמצא במרבית המקרים כי הביקור מהווה את מטרת הנסיעה העיקרית וכמעט שאינו משולב בפעילות אחרת. הרגלי 
הביקור מצביעים על תדירות ביקור רווחת של פעמיים בשנה ולא יותר ועל נכונות לשלם סכום של 30-20 ₪ לאדם. 
למרות זאת, המבקרים מרוצים מהביקור, מהחוויה שעברו ומהתמורה לכספם. חשוב לציין כי המניע העיקרי לביקורים 
וגורם המשיכה העיקרי לענף הוא המשיכה למרחב הכפרי על הנוף והאווירה שבו ולאו דווקא לתיירות החקלאית שבו. 
לתחום  רצינית  התייחסות  ומביעים  מחנכים,  כגורמים  החקלאית  והתיירות  החקלאות  בחשיבות  מכירים  המבקרים 

והערכה של הביקור באתרים כתורם למבקרים, מבוגרים כצעירים.



המרחב הכפריהמרחב הכפרי172

172

טבע, נוף ומורשת. 1.5.4

אתרי טבע, נוף ומורשת הם מרכיב משמעותי בכוח המשיכה של המרחב הכפרי. למעשה, הימצאותם של מרכיבים 
אלו מהווה את הזרז העיקרי לפיתוח התיירות הכפרית: בסקר של דוכן )2007( עבור משרד התיירות נמצא כי התנאי 
הראשון להתפתחותן של יחידות קיט שנבדקו בצפון הארץ הוא קיומם של גורמי משיכה כגון אתרי טבע, נוף ומורשת 
שסביבם ניתן לפתח פעילות תיירותית. אף שבאזור הצפון ניתנו הטבות כלכליות זהות, בבקעת בית שאן וביישובי חבל 
התענך, שערכיהם הנופיים פחות טובים ואקלימם פחות נוח מאשר בגליל העליון ובאצבע הגליל, כמעט ולא התפתחו 

יחידות קיט. 

טיילות, מצפורים  בגולן מעידים על כך שהנגשת אתרי הטבע על-ידי שבילים,  נתונים שהתקבלו ממחלקת התיירות 
מניבות  לא  השקעות  אלו  לכאורה  כיום.  ל-3,00,000   1992 בשנת  מבקרים  מכ-750,000  לעלייה  הביאה  וחניונים 
בתשתיות )לא נגבים דמי כניסה(, אך פיתוחן הביא לטיוב המוצר התיירותי ולפיתוח שירותי תיירות, כגון אכסון, הסעדה 

ואטרקציות. 

 - מוגנים  שטחים  הם  הכפרי  במרחב  תיירותי  משיכה  כוח  המהווים  והמורשת  הנוף  הטבע,  מאתרי  משמעותי  חלק 
שמורות טבע, גנים לאומיים ושטחי יערות. היקף שטחם של הגנים והשמורות המוכרזים בישראל הוא כ-25% מתוך 
כל שטחי המדינה. ישנם 346 גנים ושמורות מוכרזים, מתוכם 83 גנים לאומיים ו-263 שמורות טבע. 67 גנים ושמורות 
שנה  מדי  בתשלום מבקרים  קולטי הקהל  באתרי הרשות  בתשלום.  היא  אליהם  והכניסה  לקליטת מבקרים  הוכשרו 
כהטקסט 9-7 מליון מבקרים ומהם 30%-25% תיירים. בשמורות ובגנים שאינם בתשלום מבקרים עוד כ-10 מיליון 
מבקרים בשנה. בטבלה להלן מוצג סיכום היקף המבקרים )באלפים( באתרי רשות הטבע והגנים לשנים 2013-2009  
בחלוקה לאתרי נופש ואתרים היסטוריים, למבקרים ישראלים ותיירים. נוסף על הביקורים באתרים, החל משנת 2012 
מתפרסמים גם נתוני הלינה בחניוני רשות הטבע והגנים בתשלום. בשנת 2012 היקף הלינות עמד על כ-215 אלף לינות 

ובשנת 2013 על 266 אלף לינות.

טבלה 0פ: ביקורים באתרי רשות הטבע והגנים )אלפים( 2013-2009 

ישראלים תיירים ביקורים

 אתרים 
היסטוריים אתרי נופש סך הכל  אתרים 

היסטוריים
אתרי 
נופש סך הכל  אתרים 

היסטוריים אתרי נופש סך הכל שנה

  1,749.6   3,857.7   5,607.3   1,378.2   463.1   1,841.4   3,127.8   4,320.8  7,448.6  009פ 

  1,826.8   4,211.0   6,037.8   1,843.9   606.1   2,450.0   3,670.7   4,817.0  8,487.7  010פ 

  1,757.1   3,933.8   5,690.9   1,791.0   602.8   2,393.8   3,548.1   4,536.6  8,084.7  011פ 

  1,584.9   4,105.8   5,690.7   1,829.0   595.8   2,424.8   3,413.9   4,701.6  8,115.5  פ01פ 

  1,714.6   4,793.1   6,507.7   1,767.3   641.8   2,409.1   3,481.9   5,434.9  8,916.8  פ01פ 

מקור: למ”ס, רבעון סטטיסטי לשרותי תיירות והארחה 2014

היקף היערות בישראל הוא כמיליון דונם. עשרות חניוני קק”ל ברחבי הארץ קולטים מיליוני מבקרים בשנה, מרביתם 
שהיערות  כך  ובחגים.  שבוע  בסופי  חוזרים  לביקורים  מגיעים  ומרביתם  ליער  הסמוכות  בערים  המתגוררים  תושבים 
ביותר  הנפוצה  הפעילות  ישראל.  תושבי  עבור  משמעותי  הטבע  בחיק  נופש  מרחב  משמשים  בהם  הפנאי  ותשתיות 

שנמצאה במחקרים על שימושי הפנאי ביערות היא פיקניק ולאחריה שימוש בשבילי הליכה.

על היקף השימוש ביערות, בפארקים, בשמורות ובגנים לאומיים בימי שיא ניתן ללמוד מהודעות לעיתונות שמוציאים 
הגופים השונים. לדוגמה, בימי חג הפסח באפריל 2014 פורסם שכ-3.5 מיליון מטיילים פקדו את היערות והשמורות 
בחג, כמיליון וחצי מטיילים פקדו את השמורות והגנים הלאומיים ובקק”ל העריכו את היקף הביקורים בחג בשיא של 

כשני מיליון מבקרים ביערות.84 

לצד פעילויות נופש בחיק הטבע וביקורים באתרי טבע ובאתרי מורשת, התפתחו בעשור האחרון נישות תיירותיות כגון 
תיירות אופניים ותיירות צפרות המשפיעות על תכנון התשתיות במרחב הכפרי. את תשתיות אופני ההרים )שבילים, 

http://megafon-news.co.il/asys/archives/210697 :84  רוזנבלום, ע., 21.4.2104, אתר מגפון
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מבואות כניסה וחניונים( החלו לפתח בשנת 2005 עם השקעה מסיבית של קק”ל, משרד התיירות וגורמים מקומיים – 
בכל רחבי הארץ. פותחו אלפי ק”מ של שבילי רכיבה, מסומנים ומשולטים. על-פי הערכות שונות, יש כיום כ-250 אלף 
2013 נמצא כי מבין התיירים הנכנסים  רוכבי אופני הרים בישראל. בסקר תיירות נכנסת של משרד התיירות לשנת 
לישראל, 4% רכבו על אופניים במהלך החופשה, 4% ביקרו ביערות וכ-2% צפו בציפורים. מתוך כ-2.9 מיליון תיירים 
ברובן במרחב  תיירים לפעילויות אלו המתרחשות  כ-300 אלף  ביקוש של  יום( מדובר על  )ללא מבקרי   2013 בשנת 

הכפרי.

תיירות כפרית–חקלאית - היבטים כלכליים. 1.5.5

להצגה  ניתנות  אלו  מגמות  ביקוש.  במגמות  וכן  והחקלאית  הכפרית  התיירות  ובתפרוסת  בהיצע  דנה  לעיל  הסקירה 
במונחים כלכליים של היקפי משרות ופדיון. יש לציין שהנתונים מטה הם הערכות ברמה הארצית.

פדיון מתיירות כפרית ברמה הארצית

על-פי מקורות שונים85, האכסון במרחב הכפרי מניב את המכפילים הכלכליים הבאים:

פדיון עקיף: על כל שקל מאירוח )פדיון ישיר( ישנן הוצאות נוספות של 1 שקל נוסף )רכישות, הוצאות של ספקים ישירים 
לגורמי תיירות באזור(.

פדיון נלווה - כל שקל מאירוח )פדיון ישיר( מניב עוד כ-0.85 א”ג בפעילויות תיירותיות נלוות )אטרקציות, מסחר תיירותי 
וכד’( במרחב הכפרי. סה”כ מכפיל התפוקה הכוללת עומד על 2.85.

 טבלה 1פ: תוצאות חישוב פדיון ישיר ועקיף לפי סוגי האכסון השונים במרחב הכפרי

מספר חדרים סוג אכסון
במרחב הכפרי

תפוסה שנתית 
ממוצעת

 פדיון ישיר 
הוצאות נוספות)מיליוני ₪(

פעילות תיירות 
 נילוות 

)מליוני ₪(

  סה"כ 
)מליוני ₪(

3,04558%4194193561,194מלונות תיירות

8,00025%474.5474.5403.31352.3אירוח כפרי )צימרים(

3,20035%204.4204.4173.7582.5אירוח כפרי בקיבוצים

32540%19.019.016.154.1אכסניות נוער

59350%43.343.336.8123.4בתי ספר שדה

15,1631,1601,1609863,307סה"כ

מקור: נתוני חדרים, ופדיון: למ”ס, רבעון סטטיסטי לשרותי תיירות והארחה 4102, חישובי הפדיון הנילווה על פי פרימן, 3102

על-פי נתונים אלו האומדן השנתי של ענף התיירות הכפרית עומד על כ-3.3 מיליארד ₪. מתוכם כ-1.1 מיליארד בפדיון 
ישיר מאכסון )כמחציתו מענף הצימרים(, כ-986 מיליון ₪ בפעילות תיירותית נלווית )אטרקציות ומסחר תיירותי( ועוד 

כ-1.1 מיליארד מפדיון עקיף לאכסון התיירותי.

יש לזכור כי ישנם עסקים רבים בתיירות החקלאית שבהם הרווחיות נמוכה, כגון מרכזי מבקרים חקלאיים ומוזיאונים 
התיישבותיים, המתבססים בעיקר על השוק המוסדי חינוכי )בתי ספר(.

תמחור ביקורים כאלה הוא נמוך )30-25 ₪ למבקר בפעילות(; העונתיות גבוהה והיחס בין תקופות השיא ותקופות 
השפל הוא קיצוני בדרך כלל )עובדה המשפיעה על היכולת לגייס עובדים מיומנים(. למרכזי המבקרים החקלאיים ישנן 

תועלות נוספות מלבד ההכנסות עבור הפעילות, כגון גיוון התמהיל התעסוקתי של המשק וממכר מוצרי משק.

הנתונים להלן הוצגו במצגת משרד התיירות בוועידת התיירות השנתית 2011 על-ידי מר סמי להיאני. מצגת זו הוצגה גם באתר משרד התיירות תחת “תיירות כפרית”. משנה תוקף   85

למכפילים אלו ניתן לקבל בעבודתו של פרימן, ד. )2013(: “השפעת ענף התיירות בישראל על כלכלת המדינה חישובי תפוקה, תוצר, תעסוקה ומכפיליהם לשנת 2011”.
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היקף משרות ותעסוקה

ובאזור(.  ● השירות  ברמת  )תלוי  עובד/חדר  כ-0.75-0.5  על  עומד  תיירותי  באכסון  יחס התעסוקה  תיירותי:  אכסון 
המכפיל התעסוקתי הממוצע עומד על 1.99, משמע שעל כל עובד שמועסק ישירות באתרי אכסון תיירותי, מועסק 
המעסיקים  אירוח  חדרי  כ-15,100  כוללת  התיירות  הארצית,  ברמה  לאכסון.  נלווים  בשירותים  אחד  עובד  עוד 

כ-7,500 עובדים בתעסוקה ישירה + כ-7,500 בתעסוקה נובעת )15,000 סה”כ(. 

בעסק.  ● עובדים   100-1 של  מועסקים  היקף  עם  עסקים86,   2,600 הכפרי:  במרחב  תיירותיים  ועסקים  אטרקציות 
בהערכה זהירה של ממוצע של 6-5 עובדים לעסק = כ-15,000 עובדים.

סה”כ כ-30,000 עובדים. ●

עם זאת, יש לזכור שהתעסוקה בתיירות לעתים קרובות אינה מהווה משרה מלאה, או שמהווה תעסוקה משנית למשק 
הבית. לדוגמה, סקר שנערך בתנועת המושבים בשנת 2007 מצא כי עבור רק 9% מהמועסקים בתיירות, התיירות מהווה 

את עיסוקם הבלעדי )ראה איור(.

תעסוקה  לשם  מיוממים  וכמה  הכפרי  המרחב  תושבי  הם  המועסקים  מבין  כמה  הבודק  מדד  כל  אין  כך,  על  נוסף 
ממרחבים עירוניים סמוכים.

איור פפ1: תעסוקה בתיירות כמקור הכנסה של משק הבית במושבים

מקור: תנועת המושבים, 2007 

סיכום היבטים כלכליים

תיירות כפרית וחקלאית מהווה ענף כלכלי משלים במרחב הכפרי. ●

תיירות כפרית וחקלאית מאפשרת גיוון תעסוקתי והכנסה נוספת למשק הבית / למשק הקיבוצי. ●

במקרים מסוימים הרווחיות נמוכה )מרכזי מבקרים, מודל “2 צימרים לנחלה”(. ●

אטרקציות מסוימות הן בהפסד ודורשות סבסוד – למשל מוזיאונים חקלאיים / ראשית ההתיישבות, פסטיבלים  ●
חקלאיים ומרכזי מבקרים.

ניר, רונית, 2013, משרד החקלאות ופיתוח הכפר   86
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תכניות אב לתיירות במרחב הכפרי – תוצאות סקר מדגמי. 1.6

בשנים האחרונות נערכו במרחב הכפרי תכניות אב רבות לפיתוח תיירות, הן כתכניות אב ייעודיות לתיירות והן כתכניות 
אסטרטגיות כוללניות הכוללות גם פרק תיירותי. תחולת התכניות היא על מועצות אזוריות או מרחבים הכוללים כמה 

יישובים ו/או מועצות. 

הגופים העיקריים המתקצבים תכנון תכניות אב לתיירות במרחב הכפרי הם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד 
התיירות והחברה הממשלתית לתיירות. יש לציין כי ישנן תכניות שהן יוזמה של יישוב בודד, גופים מיישבים, הסוכנות 

היהודית, מט”י וכדומה. 

לצורך ניתוח התכניות, נערך תהליך לאיגום התכניות מהגופים המממנים העיקריים: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 
משרד התיירות והחמ”ת. נבחרו עשר תכניות ששימשו כפיילוט להסקת מסקנות לגבי תכנון תיירות במרחב הכפרי. כדי 

לכלול במדגם ייצוג של מרחבים גאוגרפיים שונים וסוגי  תכניות שונות, נבחר לבסוף המדגם הבא:

טבלה פפ: מדגם תכניות

תכניתמועצה אזוריתאזור גיאוגרפי

תכנית אב לתיירותערבה תיכונהדרום

תכנית אב לתיירותמרחבי - פארק שקמהדרום

תכנית אב כוללתאשכולדרום

תכנית אב לתיירותגזרמרכז

תכנית אב לתיירותמטה יהודהמרכז )הר(

תכנית אסטרטגיתעמק יזרעאלעמקים

תכנית אב לתיירותגולןצפון

תכנית אב לתיירותגלבועצפון

תכנית אב כוללתעמק המעיינותצפון

תכנית אב לתיירותמטה אשרצפון

מקור: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד התיירות והחמ”ת

תובנות מניתוח התכניות – ההיבט התיירותי. 1.6.1

ככלל, ניתן לומר כי תכניות אב לתיירות הן מפורטות ומעמיקות. תכניות אלה מציגות את המצב הקיים, את היעדים 
והמטרות והדרכים להשגתם וכן את הפרויקטים שיביאו לקידום התיירות במרחב. הדבר נעשה באמצעות פירוט של 

פרויקטים מוצעים, השגת שיתופי פעולה מצד יזמים, גורמים בעלי עניין בתיירות ועוד.

תכניות אב כוללניות שבהן נותח פרק התיירות, מציגות את המצב הקיים מבחינה תיירותית ואת הפוטנציאל הטמון 
באזור מבלי להציג בפירוט את האמצעים והפרויקטים למימושו. פרק התיירות כללי למדי ואינו מציג בצורה מעמיקה 

תוך “ירידה לפרטים” את מטרות התכנית  באשר לפיתוח התיירותי במרחב ואת דרכי השגתן.

התכניות מתייחסות לרוב לתפקידה של התיירות בהרחבת הבסיס הכלכלי. חלק מהתכניות שמות דגש על כך שפיתוח 
תיירות כפרית וחקלאית יתרום לשימור הצביון הכפרי ולשימור החקלאות )למשל על-ידי פיתוח אתרי תיירות חקלאית, 

מרכזי מבקרים, יקבים וכדומה(.

פיתוח  על-ידי  ולמינופם  האזור  של  המורשת  משאבי  או  הטבעיים  התיירות  משאבי  למיקסום  מכוונות  התכניות  כל 
תיירותי )יערות, נחלים, מעיינות, סיפורי מורשת וגבורה, אתרים ארכיאולוגיים ועוד(. מנגד, אין התכניות מציעות דרכים 

להתמודדות עם תחזוקת אתרי הנופש בשטחים הפתוחים – עול כבד שנופל בדרך כלל על כתפי המועצות האזוריות.

חלק מהתכניות שמות דגש על מינוף התיירות )הקיימת והמתוכננת( על-ידי שימת דגש על המערך הארגוני של התיירות: 
מינוי רכז תיירות במשרה במועצה, השתלבות בעמותת תיירות, תמיכה ביזמים, קורסים מקצועיים ועוד. ניתוח המערך 
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הארגוני הקיים במועצות שנבדקו מצביע על שונות רבה, אף שמרבית המרחבים שנבדקו שייכים לעמותות תיירות, ורק 
בחלק קטן מהמועצות קיימת מחלקת תיירות מועצתית )שתפקידה לקדם את כל היבטי פיתוח התיירות ולא רק השיווק 

דרך העמותה(.

כל התכניות מציעות הרחבת ההיקף של הפיתוח התיירותי, לעתים באופן משמעותי )למשל הכפלת חדרי האכסון, 
לרוב אין התייחסות לדגמי תחרות אזוריים: למשל מהי המשמעות של תכניות  ועוד(.  בניית אטרקציות, שירותי דרך 
פיתוח תיירות במועצה אזורית שכנה, או מהו דגם התחרות / שיתוף פעולה עם מוקדי תיירות עירוניים הנושקים/קרובים 

למרחב התכנון. 

מכאן עולה השאלה האם ישנה דרך להתוות מדיניות ארצית בנוגע להיקפי הפיתוח במרחב הכפרי )למשל היקף חדרי 
הקיט, ענף הנמצא בדעיכה באזורי ההיצף בגליל העליון וברמת הגולן(.

חלק מהתכניות מצביעות על קשיים סטטוטוריים וקנייניים משמעותיים בפיתוח התיירות במרחב הכפרי. חלקן מציינות 
במפורש שמשמעות קשיים אלו היא שהפיתוח הקיים אינו מוסדר, אינו חוקי ומביא את היזמים/חקלאים/תיירנים למבוי 

סתום.

תובנות מניתוח התכניות – ההיבט הארגוני. 1.6.2

נמצא כי התכניות, שהושקעו בהן ממון והון אנושי רב, אינן נגישות ואינן זמינות. למעשה, גם הגופים המממנים והיוזמים, 
אין בידם מאגר של התכניות, ובנוסף, הגופים השונים אינם מודעים למהלכים ולתכניות שננקטים על-ידי גופים אחרים. 

נוצר מצב אבסורדי שבו לעתים, מקורות שונים מממנים עבור מועצה אזורית תכניות שונות בהפרשי זמן קצרים וללא 
כל בקרה.

לפיכך, תובנה משמעותית מעבודה זו היא הקריאה להקמת מאגר משותף של תכניות תיירותיות )בדומה למאגר 
התכניות של מנהל התכנון(, שיאפשר חיפוש, שליפה והורדה של התכניות מהמאגר. המאגר יאפשר לגופים היוזמים 

והמממנים לבחון את פריסת התכניות במרחב הארצי, לאתר אזורים שבהם יש תכנון יתר או חוסר תכנון תיירותי. 

תובנה נוספת נוגעת להעדר מוחלט של ניטור ובקרה על מימוש התכניות באמצעות צעדי המשך אופרטיביים. לא 
ברור אם כתוצאה מהתכנית נבנו תכניות עבודה למועצות בנושא התיירות והועברו בקשות לתקציב לתכנון תכניות 

מפורטות או לפיתוח מיזמים. 

נשאלת השאלה - כמה מהתכניות “יושבות על המדף” במועצה האזורית ללא כל מהלכי יישום. למעשה, משיחות עם 
גורמי המימון העיקריים )משרד החקלאות, משרד התיירות והחמ”ת( עלה כי אין כל מערך של ניטור ובחינה לגבי מימוש 
התכניות, ומעולם לא נעשתה עבודה כזו. הציפייה היא שהמועצות אכן ימנפו את התכניות ליוזמות פיתוח, ואלו יגיעו 

לפתחי הגורמים המממנים. לפיכך, צעד המשך לעבודה זו הוא בניית מערך בקרה וניטור בין-ארגוני ליישום התכניות.

תכנית אב לתיירות היא מסמך מרכזי בקביעת מדיניות פיתוח התיירות. לפיכך, יש לכוון למיקסום התועלות האפשריות 
ולעודד  יש לאפשר  כך,  על  נוסף  דרישות ממתכנני תכנית האב.  בסיסי של  יצירת מבנה אחיד  על-ידי  מתכנית האב 

גמישות ויצירתיות בתוספות על מבנה בסיסי זה.
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סיכום פרק 1. 1.7

לתיירות הכפרית חקלאית מספר תפקידים שניתן לבחון מכמה נקודות מבט:

תפקידה של התיירות הכפרית מנקודת המבט של התושב המקומי:. 1

תמורה כלכלית וגיוון התמהיל התעסוקתי; ●

תמורה לשימור אורח חיים כפרי-חקלאי באופן בר–קיימא; ●

תמורה לפיתוח, טיוב והנגשת תשתיות פנאי לתושבים המקומיים )מבני ציבור, חזות היישוב, תרבות, מתקני  ●
ספורט, ארועים, שימור מורשת ומסורת מקומית(.

תפקידה של התיירות הכפרית מנקודת מבט אזורית–מוניציפאלית:. 2

גיוון התמהיל התעסוקתי;  ●

משיכת אוכלוסייה חזקה; ●

תמורה לשימור אורח חיים כפרי-חקלאי באופן בר–קיימא; ●

תמורה כלכלית – מיסוי, מכפילים כלכליים, תעסוקה. ●

יכולת גיוס משאבים לפיתוח תשתיות פנאי הן למבקרים והן לתושבים המקומיים )ברמת היישוב כנזכר לעיל  ●
וברמת המועצה: שבילי אופניים, טיילות, מצפורים, אירועים, תרבות, מבני ציבור ועוד(.

תפקידה של התיירות הכפרית מנקודת מבט ארצית:. 3

העשרת המצאי התיירותי במדינה; ●

מענה לצורכי תיירות הפנים; ●

גיוון לפלחי שוק מסוימים לתיירות נכנסת; ●

שימור המרחב הכפרי; ●

שימור החקלאות; ●

פיתוח תשתיות פנאי ותיירות בפריפריה. ●

לצד תפקידיה של התיירות, בולטת במיוחד זיקתה לחקלאות, העשויה לשמש תשתית פיזית, נופית וערכית לפעילות 
התיירותית. שני הצדדים, הן החקלאי תושב הכפר והן התייר המבקר, עשויים ליהנות מקשר זה.

ובכך  ומתעניין,  בפני קהל סקרן  חיי הכפר  ואת  בכפר חושפים את הפעילות החקלאית  תיירותית  ופעילות  מתקנים 
יוצרים מוטיבציה בקרב תושבי הכפר להציג בפני האורחים תדמית חיובית. הדבר מביא לחיזוק החקלאות, לשיפור פני 

הכפר, לתחזוקה נאותה של שירותי ציבור ולחיזוק כלכלת היישוב ותושביו. 
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   יחסי גומלין וממשקים של היישובי הכפרי עם המרחב הסובבפפרק 

הממשק בין היישובים הכפריים לבין המרחב הסובב אותה מהווה סוגיה מרכזית העומדת על סדר היום של מסמך 
מדיניות התכנון. זאת בעיקר על רקע יחסי הגומלין המורכבים והייחודיים בין יישובים כפריים לבין חקלאות, שטחים 
פתוחים ומרחבים עירוניים. כל אלה מייצרים מרחבי ממשק ייחודיים, המעלים קונפליקטים אך גם הזדמנויות. בדומה 

לכל גבול המפריד אך מספק גם הזדמנות למפגש.

הממשק בין היישובים הכפריים לבין המרחב הסובב אותה מתייחס בעיקר לממשקים ולזיקות בשלושה היבטים:

בין היישובים הכפריים לבין המרחב הכפרי: יישובים – חקלאות – שטחים פתוחים ומגוון הייעודים במרחב הסובב;א. 

בין היישובים הכפריים לערים; ב. 

בין היישובים הכפריים והחקלאות לבין השטחים הפתוחים למיניהם ולסוגיהם.ג. 

– הזדמנויות  ובד בבד  גומלין מורכבים,  ויחסי  בכל אחד מהממשקים הללו, עולות סוגיות הטומנות קונפליקט, מתח 
לשותפויות, סינרגיה ויחסי גומלין עדכניים ומשופרים.

על מנת לאפשר הנחת תשתית לדיון ולשיח תכנוני בנושא, מוצגות בחלק זה מספר תכניות ותהליכים, המיועדים לשמש 
דוגמאות מעוררות השראה וחשיבה בכל הנוגע לממשקים השונים בין היישובים הכפריים ובינם לבין המרחב הסובב 
על מגוון היבטיו. סוגיית הממשקים היא אחת הסוגיות המשקפות פוטנציאל, הזדמנויות ומרחב עניין במסמך המדיניות. 

התכניות אשר נבחרו להצגה מעידות על פוטנציאל זה ומעלות סוגיות מגוונות ושונות בנושא. 

משקפות  אשר  תכניות  הן  ואולם  תכניות.  של  רחב  מגוון  עם  היכרות  בסיס  על  נבחרו  זה  בחלק  המוצגות  התכניות 
חדשנות, יצירתיות והתייחסות מעוררת חשיבה, מציפה הזדמנויות ומעלה סוגיות רלוונטיות לדיון בהמשך. מובן שאין 

בפרק זה משום כיסוי כלל התכניות והמהלכים הרלוונטיים, ויש להתייחס לתכניות המוצגות כדוגמאות בלבד. 

איור 4פ1: מרחבים כפריים ויישובים עירוניים – ממשקים

מקור: משרד הפנים, עובד ע”י ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים
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דוגמאות לתכניות מרחביות במרחב הכפרי. 2.1

תכנית מתאר מקומית – תכנית שטחים פתוחים במועצה אזורית בני שמעון. 2.1.1

תכנית זו היא התכנית הסטטוטורית הראשונה המיועדת להוביל הסדרה תכנונית בין מגוון מרכיבי היישובים הכפריים 
במועצה האזורית בני שמעון, בדגש על השטחים הפתוחים והזיקה בינם לבין מגוון הייעודים והשימושים במרחב. 

מטרת התכנית: “להגדיר את ייעודי הקרקע בשטחים הפתוחים, את התכליות והשימושים המותרים, לפרט את המתקנים 
והמבנים שיותרו לבנייה לשורת ייעודי קרקע אלה”. 

התכנית הומלצה לאישור ב-23/7/2012 וכיום מהווה תקדים תכנוני מעורר השראה המשקף התייחסות כוללת לשטחי 
חקלאות, לשטחים פתוחים, ליישובים, תשתיות ועוד. הכול בראייה כוללת ומשולבת. 

התכנית גובשה בשיתוף הציבור ומניחה תשתית תכנונית המדגישה יחסי גומלין בין מגוון המרכיבים במרחב הכפרי. 

איור 5פ1: תשריט תכנית מתאר לשטחים פתוחים בני שמעון )תכנית מס’  56/305/02/7(

 מקור: לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע”מ

פארק שקמה- תמ”מ/43/14/4  . 2.1.2

“תכנית מתאר מחוזית חלקית מס’ תמ”מ/43/14/4 – פארק שקמה” הוכנה כחלק ממדיניות התכנון הארצית המונחית 
על-ידי תמ”א 35 לשמירה ולטיפוח שטחים פתוחים רציפים בעלי רגישות נופית-סביבתית גבוהה, שיש למדינה עניין רב 
להגן עליהם. בקידום הכנת התכנית, שנערכה על-ידי צוות תכנון רחב בראשות משרד א.ג. איזן אדריכלים, היו שותפים 
גורמים ציבוריים רבים כמשרד הפנים, רשות הטבע והגנים, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, קק”ל, החברה 

להגנת הטבע, ממ”י והמועצות האזוריות. 
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ציר צומת קמה- בין דרך מס’ 40,  דונם ב”ספר המדבר” שבנגב הצפוני,  כולל שטח של כ-330,000  “פארק שקמה” 
אזוריות  מועצות  של  שיפוט  בתחומי  נמצא  הפארק  בצפון.   - גת  וקרית  אשקלון  והערים  בדרום  עזה  ורצועת  שדרות 
שער הנגב )34%(, חוף אשקלון )35%(, לכיש )21%(, בני שמעון )4%(, מרחבים )4%( ושפיר )2%(. אגן הניקוז של נחל 
שקמה מהווה מרכיב נופי-אקולוגי מרכזי בקביעת גבולות מרחב התכנית, ואפיק הנחל מחבר בין יחידות הנוף המגוונות 

המצויות לאורכו. 

בתחום הפארק, נוסף על שטחי חקלאות נרחבים, כלולים שטחי יער, שמורות טבע, בוסתנים, תילים ארכיאולוגיים, 
נחלים ושאר חמדות טבע ומורשת. כמו כן, 21 יישובים כפריים – קיבוצים ומושבים, הממוקמים בתחום הפארק ומוגדרים  
בתכנית “יישובים מוטי תיירות”, ייהנו מעתה הן מהכבוד ומהתדמית החיובית של מגורים בתחום פארק ייחודי שאין 

דומה לו בארץ והן מיתרונות של פיתוח תשתיות תיירותיות.

התכנית הגדירה בכל תחומה שלושה ייעודי קרקע בלבד: אזור חקלאי, שמורת טבע ושטחי יער. המסמך המשמעותי יותר 
בתכנית הוא “תשריט אזורי רגישות לתכנון”, שבו חולק שטח התכנית לארבעה אזורים ובהם מותרים ונאסרים שימושים 
שונים בהתאם לרמת רגישותם ומידת השימור הנדרשת בהם: שולי הפארק - מכלול תומך לנוף פארק פתוח )רמה 1(, 
נוף פארק פתוח )רמה 2(, מעטפת הליבה השמורה - מכלול לשימור נוף )רמה 3(, ליבה שמורה – מכלול לשימור ערכי 
יוכלו בעתיד להיבחן  נוף ותרבות )רמה 4(. לשטחי היישובים הוגדרו פוליגונים, לרבות “מרחבי חיפוש” שבהם  טבע, 

חלופות להרחבה. 

כמו-כן, מופו כל השטחים הטבעיים, אותרו מסדרונות אקולוגיים, ונקבעו המרכיבים התיירותיים של הפארק: 9 שערי 
כניסה, 4 מוקדי שירות ומידע במרחב הפתוח, 3 מרכזי שירותים אזוריים, “שביל פארק שקמה”. השביל מחבר בין מוקדי 
העניין והביקור במסלול ומלווה את ציר הנחל ממזרח למערב. כמו כן, אל השביל מתחברים שבילי גישה אל היישובים, 
ובהם יפותחו עיקר שירותי התיירות למבקרים. נוסף על אלה, אותרו אתרי ביקור קיימים בשטח הפתוח, חלקם לפיתוח 

אקסטנסיבי, ובאחרים מוצע פיתוח אינטנסיבי יותר - להעשרת ההיצע התיירותי לקהל המבקר באזור. 

ו/ המתירות  הוראות  וקביעת  לתכנון  הרגישות  אזורי  הקרקע,  ייעודי  מערך  פריסת  התכנונית,  המדיניות  פירוט  לצד 
וסביבתית(,  נופית  מבחינה  רגישים  באזורים  החקלאי  הבינוי  הגבלת  )לרבות  במרחב  שונים  שימושים  מגבילות  או 
מייעדת התכנית תפקיד ניהולי חשוב למנהלת פארק שקמה, שבה שותפים גורמים מקומיים וציבוריים, שיחד בראייה 

אינטגרטיבית, עשויים לתרום למימוש מדיניות התכנון במרחב זה.

דומה כי מעטים ונדירים האזורים בישראל המעניקים לשוהים ולעוברים בהם תחושה של מרחבים ללא גבולות, ואת 
התחושה הזו, לצד הכוונה והסדרת פעילויות ושימושי קרקע, מבקשת התכנית לאפשר לציבור הרחב.

איור 6פ1: תכנית מתאר מחוזית חלקית מס’ תמ”מ/43/14/4 – פארק שקמה

מקור: א.ג. אייזן אדריכלים ובוני ערים
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מרחב ביוספרי – מגידו. 2.1.3

מועצה אזורית מגידו הובילה תהליך ייחודי של הכנת תכנית אב למרחב ביוספרי בתחומה, שהצטרף לרשת המרחבים 
הביוספריים העולמיים. התהליך עסק בשילוב ובממשק בין מערכות החיים הייחודיות והמערכות האנושיות, בדגש על 

חיבור ומעורבות של כלל ציבור התושבים. 

התהליך כלל מאות משתתפים, תושבים, בעלי תפקידים, אנשי תכנון ובעלי עניין וקניין בתחום המרחב. התכנית התבססה 
על שקיפות, פתיחות, מעורבות וחתירה ליצירת איזונים, הסכמות ולקיחת אחריות של התושבים ובעלי העניין.

מרחב ביוספרי הוא מודל התנהלות שבבסיסו נמצאים מספר ערכי ליבה: 

שותפות ציבורית/אזרחית בגיבוש מדיניות; א. 

חתירה מתמדת לאורך חיים מקיים; ב. 

שירותי ג.  ועל  הפתוחים  השטחים  על  שמירה 
המערכת האקולוגיים. 

ביוספריים  מרחבים  לארגון  הגאוגרפיים  הכלים  אחד 
ברמות  הנבדלים  אזורי משנה  לשלושה  חלוקתם  הוא 

:)zoning - השימור והפיתוח שבהם )איזור

אזור הגלעין )core area( - האזור המוגן. א. 

לבלום ב.  בעיקר  נועד   -  )buffer zone( החיץ  אזור 
הפרעות מבחוץ ולהבטיח הגנה על אזור הגלעין.

אזור המעבר )transition area( - אזור שבו הידע ג. 
ובסביבתו  בגלעין  המוגנים  מהשטחים  הנצבר 
שימוש  תוך  המקומיים  התושבים  לשיתוף  מנוצל 

מושכל במשאבים הטבעיים.

ייחודו של המרחב התחום בגבולות 
המשלב  מגידו,  האזורית  המועצה 
שנים,  אלפי  לאורך  אדם  פעילות 
עם המרחב הסובב יצר את הצורך 
בהגדרת שני סוגי גלעינים נוספים: 
לאתרים  )שטח  מורשת  גלעין 
בעלי  וארכיאולוגיים  היסטוריים 
ולקיומו  להתפתחותו  משמעות 
אנושי  וגלעין  במקום(  האדם  של 
חברתי-קהילתי  פעילות  )מרחב 
קבוע  באופן  ומנהל  המקיים 
של  משולבת  מערכת  ויומיומי 
תחומי  בכל  אדם-סביבה  ממשקי 
חקלאות  כלכלה,  חברה,  החיים: 

ותרבות(.

במהלך העבודה על התכנית הוגדרו קריטריונים לאזורי גלעין, חיץ ומעבר, וגובשה מפת האיזור המוסכמת של המועצה. 
כמו כן, הוגדרו כללי התנהלות במרחב, כולל שימושים הניתנים לביצוע וכאלו שלא ניתנים – בכל אחד מאזורי המשנה. 

נושאים ואזורים שעבורם לא התקבלו הסכמות הוגדרו כאזורים לבחינה עתידית. 

איור 7פ1: תהליך שיתוף הציבור

מקור: ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים 

איור 8פ1: סכמת אזורי המשנה של המרחב הביוספרי

/http://freestatepsdf.co.za :מקור
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איור 9פ1: מרחב ביוספרי – מ.א. מגידו

 מקור: אנוש, מערכות תכנון סביבה ואביב, 2007

השלכות יש  ביוספרי  כמרחב  מגידו  האזורית  המועצה  בגבולות  התחום  המרחב  את  לנהל  ולהסכמה   להחלטה 
נורמטיביות, התנהגותיות, חברתיות, כלכליות ותכנוניות בכל תחומי החיים של תושבי המרחב ושל בעלי העניין והקניין. 

אלו לוקחים על עצמם אחריות חברתית-סביבתית בעלת השפעה מקומית, פרטית, לאומית וגלובלית, שפירושה ויתורים 
והסכמה לנורמות התנהגות מוסכמות ומתעדכנות שהן התרגום הפרקטי לתהליכי הגישור בין צורכי הקהילה לבין צורכי 

המשך הקיום של המערכות הטבעיות.

ההתנהלות במרחב ביוספרי הובילה את המועצה לפיתוח דגם משילות שנוסף על הפרמטרים הרגילים, נמדד על-פי 
וזאת על בסיס מבנה ארגוני המבוסס על שיתוף הציבור בהיקפים  פרמטרים הנגזרים מעקרונות המרחב הביוספרי, 

משמעותיים.

ראייה אזורית משלבת בין היישוב הכפרי לעיר. 2.2

בשנות ה–50 הוקם חבל לכיש וכן תוכננו והוקמו חבל התענך וחבל עדולם. חבלים אלו תוכננו מתוך ראייה אזורית 
כוללת ובמטרה לייצר ממשק מפרה, איכותי וסינרגטי בין מספר רב של יישובים בעלי זיקה, בתוכם היישובים הכפריים 

והעיירה במרכזם, שיתמוך בפיתוח החיים בחבל. 

ייחודיים מעצם הגדרת החבל כמודל היררכי של התיישבות אזורית המבוססת על מושבי עולים  חבלי הפיתוח היו 
הדגש  וחברה.  קהילה  מוסדות  ולהקמת  חקלאי  לניסיון  לידע,  הקשור  בכל  המיישבים  המוסדות  לתמיכת  שהזדקקו 

בתכנון ובהקמת החבלים הללו הושם בפיתוח הכפרי בשילוב תעשייה חקלאית והעלאת רמת השירותים.
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יו”ר המחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית, הגוף המיישב, הוביל את התפיסה מתוך כוונה לספק  וויץ,  פרופ’ רענן 
מענה ל-4 המטרות המובילות של ההתיישבות לאחר קום המדינה: 

יישוב שטחים ריקים ופיזור אוכלוסייה; ●

אספקת מזון לאוכלוסייה; ●

הבטחת תעסוקה לעולים;  ●

חיזוק כלכלת ישראל.  ●

תכניות אלה שיקפו ניסיון לייצר מציאות מרחבית עדכנית, אשר מתייחסת במשולב לעיר ולכפר. לא עוד פיתוח התיישבות 
כפרית נפרדת מעיירות הפיתוח, אלא ניסיון להוביל תפיסה אזורית משולבת. 

וכך כתב פרופ’ רענן וייץ87 בנושא המרכזים הכפריים וערי השדה: “הונהג באזורים כפריים מבנה מרחבי חדש, שהתבסס 
על רמות שונות של מרכזי שירותים ועל שיתוף בין כפרי בשירותים ובמפעלים אזוריים. תחילתו של רעיון זה בחבל לכיש 
במחצית שנות ה–50..... מערכת אזורית זו תוכננה והוקמה במרכזו של האזור – על כפריו החקלאיים והמרכזים הכפריים 

שבו – עיר אזורי )קריית גת(”.

ביטוי למעבר  גם מהווה  פוליטית המצויה בשינויים מתמידים. היא  ביטאה לאורך השנים מציאות  התיישבות הספר 
ועד היום לא פסקו הניסיונות  ההדרגתי הקיים במדינה מהגישה הכפרית-חקלאית לגישה העירונית–קהילתית. מאז 
זה מציג מספר תכניות הממחישות את הניסיון  ותכניות. פרק  לייצר שיתופי פעולה אזוריים במגוון דפוסים, מודלים 

להוביל מהלכים לממשקים בין התיישבות הכפרית למרחב הסובב העירוני. 

מאז הקמת ההתיישבות החדשה בישראל מאופיינים יחסי הגומלין בין הערים החדשות בישראל לבין היישובים הכפריים 
בניסיונות לקדם שותפויות ושיתופי פעולה ובה בעת בתחרות מתמדת. הפריפריאליות הכפולה של הערים החדשות - 
פיזית וחברתית - קיבלה ביטוי במעמדן של ערי הפיתוח והערים החדשות לעומת מעמדם של היישובים הכפריים בחברה 
הישראלית. פריפריאליות כפולה זו המקבלת ביטוי רב–ממדי, עומדת ברקע יחסי הגומלין שבין הערים לבין היישובים 
הכפריים עד היום. השפעתה על יכולת יצירת שותפויות ואיגום מאמצים של צמיחה משותפת, בעיקר בפריפריה, מהווה 

את אחד המאפיינים המאתגרים ביותר בתהליכי התכנון והפיתוח. 

אשכולות - מודל ‘צומח’ לשותפויות אזוריות. 2.2.1

הניסיונות להוביל שיתופי פעולה בין רשויות ברמה אזורית הובילו לפיתוח מגוון רחב של מודלים: החל מאיחוד רשויות, 
שינוי גבולות מוניציפאליים, חלוקת הכנסה, אשכולות ניהול ועוד. בשנים האחרונות החל מודל האשכולות להתרחב. 
לפני כעשור החל האשכול לפעול בגליל העליון, במסגרת ניסיון להוביל פיתוח כלכלי תיירותי על בסיס מיתוג תוצרת 
אשכול טעם הגליל החל להתפתח בהובלת מט”י גליל עליון ובשיתוף  המקום והאזור ובראייה משולבת ומשותפת. 

מגוון בעלי עסקים, מתוך תפיסה כי שותפות שיווקית ומיתוגית תוביל לצמיחה כלכלית עסקית. 

שיתוף הפעולה בין ארגון ציבורי ורשויות מקומיות לבין המגזר העסקי הוביל לפיתוח משולב ומשותף סביב אירועים, 
פסטיבלים, עסקי מזון, תוצרת חקלאית ועוד. 

גליל  אשכול  הגליל המערבי.  אשכול  את  תרשיחא  מעלות  עיריית  ראש  מוביל  וכיום  האשכולות התרחבה  תפיסת 
מערבי נוסד בינואר 2010 באישור משרד הפנים ומשרד האוצר, כיוזמה של הרשויות החברות בו וכפיילוט. האשכול הוא 
ניסוי ייחודי במדינת ישראל לטובת ייזום פרויקטים כלכליים וחברתיים בגליל המערבי וכחלק מהמסגרת התפיסתית 

לפיתוח אזורי. 

אשכול גליל מערבי נועד להוכיח כי אין צורך באיחוד רשויות, אלא במודל ניהול כלכלי-חברתי אחר המאפשר לרשויות 
המקומיות בפריפריה צמיחה ופיתוח ומספק מענה לחיסרון היחסי של הרשויות הללו מבחינת הכנסות עצמיות בעיקר 
בתחומי התעשייה, המסחר והשירותים, ולרוב אף תשלומי ארנונה מופחתים – מאפיינים המקשים על אספקת שירותים 
מוניציפליים ברמה נאותה לתושבים. ההבנה כי התאגדות של מספר רשויות בתאגיד כלכלי אחד, תוך ניצול יתרון הגודל 
הוא מהלך חדשני בקרב הרשויות המקומיות, ואפשרויות של שיתוף הפעולה ביניהן תורמות ליציבות האזור ולמיקסום 

תהליכים במרחב. 

87  גלגוליה של ההתיישבות החקלאית, וויץ, ר. 1978
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ביוני 2013, ממשלת ישראל החליטה לאמץ את מודל האשכולות, והכניסה את התכנית לחוק ההסדרים לשנים -2014
2013. בהתאם למודל של אשכול גליל מערבי הפכה התכנית לתכנית לאומית המוסדרת בחקיקה. בכך הושלם המהלך 
הכולל של אשכול גליל מערבי, מפיילוט שנבחן מספר שנים למודל מוסדר בחקיקה כגורם המשפיע בצורה ניכרת על 

אופן ההתנהלות של השלטון המקומי.

דוגמה זו מהווה מודל ניהולי כלכלי שיכול להשליך על תפיסת תכנון ולהוכיח כי תשתית תכנונית מתאימה תוך ראייה 
אזורית כוללת יכולה להביא לשיתופי פעולה בין רשויות. 

תכנית פיתוח משותפת: גליל עליון וקריית שמונה. 2.2.2

דוגמה נוספת מציגה התחלה של קידום שיתוף פעולה באזור הגליל העליון שהתאפיין ביחסי גומלין מורכבים בין קיבוצי 
האזור לבין העיר המרכזית – קריית שמונה. לאחר עשרות שנים של מאבקים בין עיריית קריית שמונה וקיבוצי הגליל 
העליון, הגיעו שתי הרשויות להסכמות באשר לשיתוף הפעולה באזור. בפברואר 2010 נחתם הסכם בין ראש עיריית 
קריית שמונה ויו”ר מועצה אזורית הגליל העליון על שיתוף הפעולה, והתקבלה החלטה על קידום תהליך תכנון משותף 

שיסדיר את פעילות הרשויות בתחום הקרקעות, בחינוך, בתרבות ובתחום איכות הסביבה. 

החזון לפיתוח מרחב אזורי עירוני כפרי בגליל העליון מתבסס על כמה עקרונות מנחים: שיתוף פעולה ושילוב המנהיגות 
המקומית; פיתוח פרויקטים משותפים בתחומים שונים במטרה לפתח מקורות הכנסה מוניציפאליים עצמאיים תוך 
יתרונות הגודל; הגדרת התכנון והסדרתו במרחב האזורי; שימור הפוטנציאל הנופי והאקולוגי  וניצול  איגום משאבים 
התשתיות  שיפור  כולו;  הגליל  לתושבי  חברתית-כלכלית  העצמה  ויצירת  המקומי  התוצר  פיתוח  האזור;  של  המיוחד 

לקידום תעסוקה ולשימור איכות הסביבה; המשך פיתוח הגליל כמוקד תיירות ארצי. 

והגליל  שמונה  קריית  של  הפיתוח המשותפת  תכנית  של  את ההכנה  המלווה  מקצועי  צוות  הוקם   2011 באוקטובר 
העליון. תקופת העבודה כללה פרק של מיפוי הסוגיות המרחביות, פרק של פיתוח תכניות עבודה מעשיות וכן פרק של 
ביסוס מסגרות הקבע של השותפות. במסגרת הפרק השלישי התקיים כנס העמיתים של הרשויות שכלל התכנסות בעלי 
תפקידים משתי הרשויות בצוותי עבודה מקצועיים בתחומי הקרקעות, איכות הסביבה, תרבות וחינוך ובקביעת אבני 

דרך מרכזיות בכל אחד מהתחומים. 

נתניה והמרחב הכפרי הסובב  . 2.2.3

הדוגמה מציגה יחסי גומלין מורכבים בין עיר מרכזית באזור השרון )נתניה( לבין המועצות האזוריות הסובבות אותה 
)עמק חפר, חוף השרון ולב השרון(, ובעצם משקפת את סוגיות יחסי הגומלין העיקריות שבין המרחב העירוני והכפרי 
באזורים שונים בישראל, במיוחד באזורי ביקוש גבוה במרכז הארץ הנתונים ללחצי פיתוח. עיריית נתניה הגישה בקשה 
לשינוי שטח שיפוט העיר והרחבתו בהיקף של כ-12,975 דונם בעיקר לצורך בניית מגורים ופיתוח פארק מטרופוליני. 
כמו כן מבקשת נתניה חלוקת הכנסות מאזורי תעשייה השייכים למועצות האזוריות הללו. לצורך העניין הוקמה ועדה 
לשינוי גבולות. התהליך נמשך מספר שנים, וחשף סוגיות ומחלוקות מרכזיות המשקפות את משמעות הממשק בין אזור 

עירוני לבין מרחב כפרי חקלאי באזורי ביקוש. 

מדיניות התכנון הארצית מעודדת צמיחתן של ערים, ובד בבד מכירה בחשיבות שבשמירת הכפר, השטחים החקלאיים 
והשטחים הפתוחים. אזורים כפריים וחקלאיים, הנתונים ללחצי פיתוח בכלל ואזורי המרכז והביקוש בפרט, עוברים גם 
הם תהליכי שינוי משמעותיים, כגון שינויים בהרכב האוכלוסייה, שינויים בדפוסי התעסוקה, אופי הבנייה וכד’, ובד בבד 

מבקשים לשמור על מהותם ככפר וכיישוב חקלאי. 

בקשת שינוי הגבולות משקפת מספר צרכים שאותם מציגה העיר כנימוקים מובילים לבקשתה: 

זליגת אזורי תעסוקה לשטחי המועצות האזוריות במרחב הכפרי; ואזורים שהתפתחו והפכו לאטרקטיביים ליזמים  ●
ולתושבי העיר, יוצרים תחרות קשה עם אזורי התעסוקה הפנים-עירוניים ופוגעים בפעילות העסקית במרכז העיר.

היכולת לספק שירותים עירוניים איכותיים לתושביה הקיימים על רקע מסחור בשטחי ציבור. ערים באזורי ביקוש  ●
נדרשות לספק שטחי ציבור ושירותים בסטנדרטים ראויים, והן חסרות שטחים. 

הצורך לייצר היצע מגורים איכותי אטרקטיבי ובר-תחרות להרחבות ביישובים כפריים המציעות דיור צמוד קרקע,  ●
מבוקש ואטרקטיבי. מדיניות התכנון המחייבת את העיר לבנות בדפוסים רוויים מקשה על הערים לפתח היצע בר-

תחרות במרחב הכפרי, ובכך מייצרת לחץ ותחרות המקשים על הערים לצמוח. 
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איור 0פ1: נתניה והמרחב הכפרי הסובב - קו הרחבת שטח שיפוט מבוקש 

מקור: בקשת נתניה לשינוי תחום השיפוט 2008

מנגד, עולה הטענה כי הרצועה הירוקה הצמודה לנתניה מהווה מרחב פתוח אחרון שנותר באזור השרון בין המרחבים 
העירוניים הצפופים. הרחבת גבולות העיר על חשבון שטחי עיבוד חקלאיים ומושבים באזור סותרת את מדיניות התכנון 
זוחל במרכז הארץ. חיסול השטחים החקלאיים של חלק מהיישובים מאיים על  וגורמת לפרבור  הלאומית והמחוזית 
המשך קיומם של המושבים כיישובים כפריים חקלאיים המשמשים חיץ ירוק כפרי וחקלאי למניעת התפשטות הרצף 

האורבאני באזור השרון.

על רקע כל אלה, עולה החשיבות של קידום מגוון אסטרטגיות לחיזוק העיר המציגות חלופות לצמיחה אורבאנית מבלי 
לספח קרקעות חקלאיות נוספות. אסטרטגיות מסוג זה משקפות אתגר העומד היום על סדר היום במגוון אזורי הארץ 
בכלל ובאזורי הביקוש במרכז בפרט. אסטרטגיות מסוג זה משקפות תפיסה של קיימות ועירוניות עכשווית החותרות 
לשימוש מיטבי בשטחי העיר, לקידום מגוון תהליכי התחדשות, להעלאת צפיפויות ולאינטנסיפיקציה של אזורי מגורים 

ואזורי תעסוקה. כל זאת במקביל לקידום חברתי ולהשקעה בקהילת העיר. 

על  לשמור  יש  לפיה  הכפר,  לבין  העיר  בין  הגומלין  ליחסי  בנוגע  תפיסה  שינוי  משקפות  אלה  ואסטרטגיות  תפיסות 
פתיחות ועל שותפות תוך שימור הייחודיות והערך המוסף של כל רשות בנפרד ויצירת סינרגיה המשביחה את שניהם. 

ואכן, לאחר שנים של דיונים, הגיעו עיריית נתניה והמועצות האזוריות עמק חפר ולב השרון להבנות ראשוניות. ההסכמות 
המסתמנות הן סביב עניינים רבים כמו: העברת שטחים מהמועצות האזוריות לעיר לצורך הקמת שכונות מגורים או 
להרחבת שכונת מגורים קיימת; העברת שטחים מהעיר למועצה אזורית; הקמת מיזמים כלכליים משותפים לעירייה 
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ולמועצה האזורית בשטחים שלא יועברו לנתניה; הקמת מנהלת משותפת; הקמת פארק מטרופוליני בין גבולות העיר 
נתניה, המושב נורדיה ואבן יהודה; העברת מתחם מלון בלו ביי לעיר נתניה; השלמות קטנות במקומות שנדרשת בהם 
קרקע למוסדות חינוך או לתיקון דרכים ושבילים; הפנייה של ילדים מהעיר למערכת החינוך במועצה אזורית עמק חפר 

כולל אוכלוסיית עולים וילדי החינוך המיוחד, ועוד ועוד.

בעת כתיבת הדו”ח, הדיון עם מועצת חוף השרון הגיע למבוי סתום וטרם הושגו הסכמות בין הצדדים.

נתניה. תכנית המיועדת לשקף  לעיר  עירונית  והאיצו הכנתה של תכנית מתאר  ועדת הגבולות  דיוני  קידמו  במקביל, 
עכשוויות  לגישות  ובהתאם  והמחוזית  הלאומית  התכנון  ממדיניות  כנגזר  ומקצועית,  שיטתית  סדורה,  תכנון  מדיניות 

ולמאפייני העיר והסביבה. 

לוד – ניר צבי. 2.2.4

צמיחה, התחדשות והזנקת צמיחה עירונית תוך שימוש בשטחי חקלאות ובמרחב הכפרי מקבלות ביטוי במגוון רחב של 
מהלכים. לדוגמה, עיריית לוד ביקשה להרחיב את תחום שיפוטה מערבה ולכלול בגבולותיה למעלה מ-2,000 דונמים 
נוספים מערבית לשכונת גני אביב א’ ו-ב’. שטח זה נכלל כיום בתחום שיפוטה של המועצה האזורית עמק לוד ושייך 

ברובו ליישוב ניר צבי. 

בדומה למקרה של נתניה, כך גם לוד, נוקטת בדרך של הרחבת גבולות מוניציפאליים לצורך חיזוק העיר וניסיון לפתח 
בשטח המסופח מגורים איכותיים כדי למשוך לעיר אוכלוסייה איכותית. תהליך זה מצטרף לניסיונות חוזרים ונשנים 
מיום   2264 )מס’  ממשלה  החלטת  התקבלה  העיר,  של  זה  לצורך  כמענה  רבות.  שנים  הנמשכים  העיר  שיקום  של 
21.7.02( שמטרתה “לנקוט בפעולה כלל מערכתית במגמה לחולל שינוי מהותי ושורשי בעיר לוד, אשר יעצור את נטישת 

האוכלוסייה החזקה ויחזק את המרקם האנושי בעיר...”. 

החלטת ממשלה זו מורכבת מרשימה ארוכה ומפורטת של הנחיות, מטלות ויעדים המופנים למשרדי הממשלה השונים, 
כאשר שינוי גבולות השיפוט של לוד הוא אחד מתוך רשימת המטלות הכלולות בתוך החלטת ממשלה זו, לצד הקצאת 
קרקע להקמת שכונת מגורים לכוחות הביטחון, קידום תכנון קרקעות העיר, הקצאת קרקע לתכנון ופיתוח העיר ועוד. 

איור 1פ1: הבקשה המקורית לשינוי גבולות העיר לוד

מקור: ועדת חקירה לגבולות עיריית לוד ומועצה אזורית עמק לוד, 2010
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למרות ההבדל המשמעותי והמהותי בין העיר נתניה לבין העיר לוד, שתי הטענות המרכזיות העומדות בבסיס ההתנגדות 
למהלך הרחבת גבולות העיר דומות לאלו שבדוגמה הקודמת. 

שימור השטחים הפתוחים  של  והמחוזית המדגישה את החשיבות  המדיניות הארצית  את  מציגה  הטענה הראשונה 
והחקלאות במחוז המרכז, הנתון ללחצי פיתוח ופרבור. ניר צבי הוא יישוב כפרי הנמנה עם היישובים שנכללו בהחלטת 
הממשלה מס’ 4467 לעניין שמירת צביונם הכפרי-חקלאי של יישובים כפריים חקלאיים. ואכן, מושב ניר צבי מקפיד על 

אופיו הכפרי, מעבד את כל אדמותיו ומאפשר לשמר חיץ ירוק כפרי וחקלאי.

ועלולה להביא לצמצום  כיישוב כפרי חקלאי  ניר צבי  לוד מאיימת על המשך קיומו של מושב  היענות לבקשת העיר 
עתודות הקרקע של שטחים חקלאיים ופתוחים במרכז הארץ.

טענה נוספת היא כי הרחבת גבולות העיר ובניית שכונה נוספת לא תביא בהכרח לשיקום העיר לוד, וסביר יותר שתפגע 
עוד יותר בסיכויי השיקום של העיר הקיימת. לא נראה כי העיר לוד נדרשת לתוספת קרקע, והדרך לשקם ולחזק אותה 
היא באמצעות תכנית בראייה מערכתית לחידוש עירוני הכוללת השקעה מסיבית בתשתיות ובשיקום שכונות במרקם 
העיר הבנויה כיום, תוך ניצול הפוטנציאל הקיים בה ותוך הפעלת אמצעי מדיניות נוספים כמו השקעה בחינוך, אכיפה 

מוגברת, העצמת הקהילה וכד’.

לאחר בחינת חלופות ועיון בחוות דעת של הצדדים הרלוונטיים ושל משרדי ממשלה, המליצה הוועדה לשינוי גבולות 
להעביר מתחום שיפוט המועצה האזורית עמק לוד לתחום שיפוט לוד מתחם מצומצם יותר )838 דונם(, הכולל שטחים 
מחוץ  ורובם  דונם(   146( צבי  ניר  ממשבצת  מיעוטם   – ב’  אביב  גני  שכונת  ולתכנית  אביב  גני  לשכונת  מצפון-מערב 

למשבצת היישוב )692 דונם(.

המלצה זו מדגישה כי חלופה זאת פוגעת באופן מינימלי בניר צבי, אך בד בבד מאפשרת חיבור בין העיר הקיימת לבין 
השטח המסופח. כמו כן, מדגישה הוועדה כי ההרחבה המבוקשת לא בהכרח תוביל את המהפך בלוד, אך בהתחשב 
בהיקף בעיותיה של לוד וההתגייסות הממשלתית, ייתכן כי אין מנוס אלא לטפל במקביל בסוגיות של תכנון, גבולות 

מוניציפאליים ומקרקעין. 

סיכום פרק 2. 2.3

מודלים של תכנון, ניהול וממשל תורמים לגישה הקשרית כוללת, רב-תחומית וחוצה גובלות מוניציפאליים, המעודדת 
איגום מאמצים ומשאבים ומייצרת הזדמנויות חדשות עבור כל מרכיב במרחב הכפרי לפיתוח מגוון ייעודיו. 

יחסי גומלין, ממשקים, זיקות וגבולות – הם תמיד מרחב מעניין: מרחב זה מפריד ומקשר, מייצר מתח ובד בבד טומן 
בחובו פוטנציאל לצמיחה. חשיבותו של מרחב זה היא בעצם קיומו, וטיפול כולל בו המבוסס על תכנון מיטבי יסייע 

לממש את אותו מפגש; לעבור מקונפליקט להזדמנויות ולנצל את המתח והאנרגיה לצמיחה.

בחלק זה הוצגו מספר תכניות קיימות והסוגיות המרכזיות שאיתן הן מתמודדות בכל הנוגע ליחסי הגומלין בין היישובים 
גישה של חיפוש אחר הזדמנויות לשיתופי  והמרחב הכפרי, על מרכיביהם השונים. התכניות הללו מציגות  הכפריים 

פעולה וסינרגיה, גישור ומניעת קונפליקטים. 
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  מדיניות התכנון במרחב הכפריפפרק 

רקע היסטורי. 3.1

ומרבית  בדלילות  מיושבת  הייתה  הארץ  כי  עולה  ה-19,  המאה  בסוף  ישראל  בארץ  וחוקרים  מבקרים  של  מעדויות 
התושבים בה חיו בערים יפו, ירושלים, צפת, טבריה, חיפה, עכו ורמלה. בשנים 1878-1871 ערכה קבוצת מחקר מטעם 
הקרן הבריטית לחקר ישראל סקרים היסטוריים, דמוגרפים ואתנוגרפיים88.  על-פי הממצאים, הוכנה מפה בקנה מידה 

של 1:63,000.

שטח הכפרים שסומנו )כפרים שבהם חיו ערבים בלבד( היה 100X150 מ”ר, קרי כפרים קטנים וצפופים, שנבנו באופן 
אורגני וכללו עשרות בודדות של משפחות בכל כפר. הכפריים עיבדו חלקות שבבעלותם או של בעלי קרקע עשירים. 

שיטות עיבוד הקרקע היו מסורתיות, והתבססו על גידולי בעל בחלקות קטנות, מטעי זיתים ומרעה.

בין השנים 1878-1868 הוקמו ארבע המושבות הגרמניות הטמפלריות הראשונות בארץ. המושבות תוכננו בצמוד לערים 
ככפרים יצרניים, על-פי תבנית אירופאית אופיינית לתקופה זו.

מרבית היישוב היהודי בארץ ישראל באותן שנים חי חיי דלות והתקבץ בערים ירושלים, טבריה, חברון, צפת ויפו, כשהוא 
נסמך על כספי ה”חלוקה”. 

שנת 1870 מהווה ציון דרך משמעותי בתולדות ההתיישבות היהודית הכפרית והחקלאית בארץ ישראל. בשנה זו הוקם 
ביה”ס החקלאי מקווה ישראל על-ידי קרל נטר, ממקימי אגודת כי”ח. המקום, שהיה למעשה היישוב החקלאי הראשון 
בתנועת ההתיישבות היהודית, נועד לספק פלטפורמה של ידע וניסיון בעבודת האדמה, שיאפשרו לבני “היישוב הישן” 

לצאת ממעגל העוני ולפתח עצמאות כלכלית.

היענות בני הארץ הייתה מוגבלת מאוד, ואילו קבוצת הביל”ויים שהגיעו מרוסיה ממניעים ציוניים, מצאו במקום בסיס 
מתאים להכשרה.

העלייה הראשונה. 3.1.1

גל העלייה הראשונה )1903-1882( הגיע לארץ ממניעים ציוניים, על רקע המציאות הקשה שחוו יהודי מזרח אירופה 
והתעוררות התנועה הציונית. עלייה זו התאפיינה בעיקר במשפחות דתיות/מסורתיות, שהגיעו עם הון ראשוני אך ללא 

ידע מוקדם בחקלאות ובבנייה.

המציאות שפגשו גבתה מהם מחיר כבד בנפש ובכסף. הברון דה רוטשילד נרתם לעזרתם, ושלח לארץ מומחים אירופאים 
מטעמו. דפוס המושבה החדש והמודרני שנוצר התבסס על מורשת תכנון וחקלאות אירופאית שהביאו עמם אנשי הברון 

ועל הניסיון שצברו הטמפלרים ביישום מורשת זו בארץ.

בסוף המאה ה-19 ניכר שינוי משמעותי בתבנית המרחב הכפרי והפתוח באזורים רבים בארץ ישראל כתוצאה מהטמעת 
גישות מודרניות לתכנון אורבאני, שימוש בחומרי גלם ובטכנולוגיות בנייה אירופאיות, חדשנות בתחום הכשרת הקרקע, 

ההשקיה והחקלאות. 

תבנית נוספת שהתפתחה בשנים אלו היא הקמת אגודות חקלאיות שאפשרו איגום משאבים לטובת פיתוח מפעלים 
חקלאיים בהיקפים שלא נראו קודם במרחב הכפרי )יקבים, מחסנים, רכישת מיכון חקלאי וכד’(, והקמת מבנים ציבוריים 

לטובת חיי הקהילה, החינוך והדת.

תרומתה של העלייה הראשונה

הקמת מושבות חקלאיות במרחק ניכר מהערים על-פי תכנון מוקדם ומקצועי;  ●

הקמת תשתית יישובית בפריסה ארצית שהיוותה בסיס לאזורי התיישבות ולתפיסת הקרקע לשנים הבאות )תבנית  ●
;)N -ה

הקמת תשתית לחקלאות מודרנית )הכשרת קרקע, שילוב טכנולוגיות חקלאיות מודרניות ושילוב זנים חדשים(; ●

פיתוח תשתית לחינוך ולהכשרה חקלאית; ●

הקמת אגודות שיתופיות. ●

http://www.e-mago.co.il/Editor/history-2787.htm 88  "גלי החדירה של הערבים והמוסלמים לא"י", מאת ד"ר שפק ליסק
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איור פפ1: למעלה מימין - צילום היסטורי מרחוב האיכרים בזכרון יעקב )לא ידוע מקור(

למטה מימין- איור חלוקת הקרקע בבת שלמה

 משמאל - תכנון שתי יח”ד וחצרות משק בעתלית

 מקור: הארכיון הציוני המרכזי ותערוכת קבע במוזיאון חצר היישוב הישן – בת שלמה. 

העלייה השנייה. 3.1.2

העלייה השנייה )1914-1903( התאפיינה בתמהיל אנושי מגוון שמקורו ממזרח אירופה ומתימן, וכלל משפחות מסורתיות 
)בדומה לעולים בעלייה הראשונה( שעלו ממניעים ציוניים וכלכליים וכן קבוצות צעירים סוציאליסטים בודדים, מחפשי 

דרך שנענו לקריאת הקונגרס הציוני. 

רבים מאנשי עלייה זו פעלו מתוך מניעים אידאולוגיים והושפעו מויתקין, א.ד. גורדון וברנר, אשר הטיפו לחיי שיתוף, 
עבודה עברית וכיבוש השמירה.

קליטתם במושבות העלייה הראשונה הוותיקות הייתה בעייתית, בין השאר בשל מחסור בקרקעות ראויות לעיבוד ובמים 
זמינים. חלקם קיבלו הכשרה חקלאית בחווה החקלאית בסג’רה ואחר כך השתלבו בהקמת מושבות חדשות, שיזמה 
)מושבות  מרכזית  אם  מושבה  סביב  ההתיישבות  אזורי  עיבוי  תוך  הוותיקות,  למושבות  דומה  בתבנית  יק”א,  והקימה 
השומרון סביב זכרון יעקב ומושבות הגליל המזרחי (. חלקם התיישבו בערים והיו שותפים להקמת אחוזת בית ופיתוח 

חיפה, ואילו חלק דומיננטי אחר פנה לפיתוח דגם התיישבות חדשנית שהשפעתה על המרחב הכפרי הייתה מכרעת. 

בשנת 1907 הוקם “המשרד הארצישראלי” על-ידי פרופ’ אוטו ורבורג במסגרת פעילותו בהסתדרות הציונית. שנה אחר 
כך, הוקמה בו חברת הכשרת היישוב לארץ ישראל שהייתה הזרוע המבצעת למפעל ההתיישבות בניהולו של ד”ר ארתור 
רופין. תפקיד החברה היה להוות מוסד לפיתוח הקרקע ולהכשרת עובדיה להתיישבות, והיא תאמה את תכניתו של 

הרצל להקמת מוסדות מיישבים.

ועדת  על-ידי   1916-1886 בשנים  בגרמניה  שהתרחש  הכפרית  ההתיישבות  פרויקט  את  לעומק  הכירו  ורופין  ורבורג 
ההתיישבות הגרמנית. מטרתו הייתה גרמניזציה של אזורים בפרוסיה המזרחית, תוך שימוש בהקמת כפרים חקלאיים 

וקידום החקלאות בשיטת התיישבות דו-שלבית:

התיישבות ארעית בחוות לימוד חקלאית;. 1

התיישבות קבע בכפרים של איכרים זעירים או בכפרי פועלים;. 2
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הביטוי הפיזי/תכנוני של כל אחד מהשלבים נבע משיטת העבודה ומעיבוד הקרקע. החוות החקלאיות נבנו בדרך כלל 
סביב חצר משותפת שבה איזור מובהק )מגורי צוות, מגורי המתלמדים, בעלי חיים, ציוד חקלאי וכו’(, ואילו השטחים 

החקלאיים היו רחבים ונועדו לעיבוד משותף על-ידי צוות גדול.

בהתיישבות הקבע נקבעו משבצות קרקע קטנות יותר, שאפשרו יצירת משק עצמאי לכל משפחה. גודל החלקה התבסס 
על יכולת העיבוד של הדיירים. חלקות קטנות למשק חקלאי וחלקות זעירות למשקי פועלים ששימשו כמשקי עזר בלבד.

לתוך הדפוס המורפולוגי/פונקציונאלי הזה, נכנסו בטבעיות גישות סוציאליסטיות שונות, שנדונו לעומק במוסדות השונים 
של ההסתדרות הציונית מראשית פעולתה.

הכשרת  לצורך  ששופץ  ישן  ערבי  בחאן  כנרת(  חצר  )או  כנרת  חוות  רופין  של  הצעתו  על-פי  הוקמה   1908 בשנת 
גידול אידיאולוגי למפעלי העלייה השנייה, ובה התהווה גרעין הקבוצה  יהודיים. החווה הייתה בית  פועלים חקלאים 
והדרך  החיים  תבנית  חיפוש  והמושב.  הקיבוץ  את  כך  אחר  עשור  הקימו  מאנשיה  שחלק   )1913 )דגניה  הראשונה 
 הנכונה לחיותם נעשו תוך כדי עשייה. מקימי דגניה טענו ש”הם מקווים לגלות בתוך המעשה את השיטה הנכונה”.89

חוות הלימוד בדגניה, שתוכננה על-ידי אינג’ וילקנסקי בשנת 1911, הוקמה שנה אחר כך. התכנון אמנם התבסס על 
עקרון החוות הפרוסיות, אך הותאם לצרכים ולדרישות של הקבוצה. השינוי המהותי ביותר הוא עקרון ההפרדה בין חצר 

המשק לאזור המגורים.

במקביל, בשנת 1911 הוקמה קואופרצית מרחביה, היישוב היהודי הראשון בעמק יזרעאל, שהוקם כחוות הכשרה על-פי 
עקרונותיו של אופנהיימר. מתחם הקואופרציה תוכנן על-ידי אדר’ אלכסנדר ברוולד לפי מודל חוות ההכשרה הפרוסיות. 

בספרו מספר אופנהיימר כי ראה בחווה בסיס להיווצרות יישוב עירוני בן 20,000 תושבים, ממודל עיר הגנים.

אופי הפעילות היה דומה בשתי חוות אלו, אם כי התקיימו ביניהן הבדלים פיזיים ותפקודיים שנבעו מהבדלים בתפיסות 
העולם של חבריהן.

הבדל מהותי היה במידת השוויוניות: בעוד שבקבוצת כנרת התקיים שוויון מלא בתנאי השכר והמחיה בין החברים, 
בקואופרציה הונהג שכר מדורג לפי תפקידים.

תרומתה של העלייה השנייה והאנשים שפעלו בתקופה

אנשי עלייה זו גיבשו את העקרונות של כיבוש העבודה, השמירה והאדמה מתוך תפיסה סוציאליסטית שקיבלה  ●
גוונים רבים.

הקמת ארגונים משותפים כמו בנק הפועלים, המשביר וקופת החולים, בבעלות ובניהול החברים בהם; ●

חוות ההכשרה שכללו חצר גדולה ומשותפת היוו השראה לתכנון הקיבוץ/המושב בהמשך. ●

הקמת חברת הכשרת היישוב כזרוע מיישבת ברמה הארצית. ●

תקופה זו יצרה את המסד שממנו צמחו בתום מלה”ע הראשונה צורות ההתיישבות החקלאית הנפוצות בארץ - הקיבוץ 
והמושב.

89  רות חנין רבינוביץ . "מושבת גנים וחוות לימוד חקלאית - מודלים לבינוי בהתיישבות הציונית החקלאית", הוצאת פרדס )2006(.
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A/175/M.88 איור פפ1: למעלה מימין: דגניה א’- פ191, שחזור הבינוי על פי תכנית מאוחרת משנת 1947, ארכיון ציוני

למעלה משמאל: מרחביה- פ191, ארכיון ברוואלד, ספריית אלישר הטכניון העברי חיפה

ENGEL Noah למטה מימין: סכימה של חווה גרמנית, ראשית המאה ה-0פ על פי

מקור: חנין – רבינוביץ, רות, 2006

ההתיישבות הכפרית-חקלאית בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי - עד קום המדינה

העלייה השלישית  )1923-1919(. 3.1.3

במהלך מלה”ע הראשונה פסקה העלייה לארץ, אך כבר בשלהי המלחמה החלו להגיע אנשי העלייה השלישית בעקבות 
הצהרת בלפור, המשבר הכלכלי באירופה, המהפכה הבולשביקית והתחזקות תנועות הנוער הציוניות. התמהיל האנושי 
של עלייה זו, שרובה הגיע ממזרח אירופה, כלל גרעין בולט של רווקים, משכילים וסוציאליסטים, רובם חברים בתנועות 

ציוניות )החלוץ והשומר הצעיר(.
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בשונה מעולי העלייה השנייה, עמדו לרשותם של אנשי העלייה השלישית מסגרות וארגונים של היישוב החדש. הם נהנו 
משירותים ומקבלת פנים אוהדת יותר בארץ הן מצד הוותיקים, בעיקר אנשי העלייה השנייה, והן מצד ממשלת המנדט 

הבריטי, שיעדיה בארץ תאמו בשלב זה את יעדי ההתיישבות הציונית.

בתקופה זו התהוו ונבנו שני דגמי התיישבות חקלאית/כפרית - הקיבוץ ומושב העובדים. 

מושב העובדים

בשנת 1921 הוקם מושב העובדים הראשון “נהלל” בעמק יזרעאל ואת עקרונותיו ניסח אליעזר יפה.

הרעיון שבבסיס סוג זה של התיישבות היה מתן מענה לשילוב בין קרקע פרטית ועבודה עצמאית ובין חיי שיתוף ועזרה 
הדדית. עקרון מרכזי במושב היה יצירת משק משפחתי פרטי בתוך מסגרת של עזרה הדדית ושיתוף בין המשקים.

מאפייני המושב

אדמות המושב נרכשו על-ידי קק”ל. המשפחות חוכרות מקק”ל את הקרקע.. 1

העבודה עצמית, והרווחים נשארים בידי המשפחה.. 2

אסור להעסיק שכירים - העבודה מתבצעת על-ידי חברי המושב תוך עזרה הדדית. . 3

כחלק מעיקרון השיתוף, השירותים הציבוריים משותפים )מכולת, מרפאה, קניית כלים חקלאיים ומכירת גידולים(.. 4

הקיבוץ )“הקבוצה הגדולה”( 

ההחלטה להקים קבוצה גדולה כאלטרנטיבה לקבוצה הקטנה ולמושב העובדים הייתה פרי רעיונות משולבים של אנשי 
גדוד העבודה ותומכי רעיון הקבוצה הגדולה שהגה שלמה לביא, ממייסדי עין חרוד. הרצון היה ליצור מסגרת רחבה שבה 

יכולים להיקלט אנשים רבים ולהגשים בה את הרעיונות הסוציאליסטיים והציוניים בחיי עבודה ושיתוף.

הקיבוץ הראשון עין חרוד הוקם באתר זמני בשנת 1921. בשנת 1923 התפצל הגרעין המייסד על רקע אידיאולוגי לשתי 
קבוצות – תל יוסף )חסידי רעיון גדוד העבודה( ועין חרוד )חסידי רעיון הקבוצה הגדולה(, אשר עלו לקרקע בשנת 1926.

מאפייני הקיבוץ 

הקרקע נקנתה על-ידי קק”ל ונמסרה לתושבים.. 1

יש שוויון זכויות וחובות בין חברי הקיבוץ.. 2

שוויון מלא ברכוש, בכלכלה, בחינוך ובתרבות.. 3

הקיבוץ מנוהל על-ידי אסיפות חברים- בהחלטות משותפות.. 4

כל אחד עובד כפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו.. 5

צורכי הקיבוץ יסופקו באמצעות “משק מעורב” בענפי חקלאות ותעשייה שונים.. 6

תכנון מרכזי - בשנת 1920 מונה אדר’ ריכרד קאופמן למתכנן הראשי של “חברת הכשרת היישוב”. מינוי זה מציין את 
תחילתה של תקופה חדשה שבה תוכננו מושבים וקבוצות באופן שיטתי.

נהלל(  בתכנון  )כמו  מפורטות  לתכניות  עקרונות החיים של המתיישבים  לתרגם את  קאופמן  נדרש  במקרים אחדים 
ובאחרים - נדרש לזהותם מתוך מציאות חיים שהתגבשה בדרך המעשה בקבוצה הקטנה בדגניה )כמו בתכנון קבוצת 

גבע 1923, גניגר 1924 ועוד(.

תהליכי התכנון והבנייה של מושב העובדים והקבוצה הקטנה בוצעו על-ידי המוסדות המיישבים בתיאום עם המתיישבים, 
והתבססו על עקרונות אחידים תוך התאמה לרמות השיתוף השונות בקבוצה ובמושב. בדומה להתיישבות הגרמנית 
בפרוסיה ולמושבות הגנים שהתפתחו באותן שנים באנגליה ואומצו על-ידי אטינגר בשנת 1916, נעשה התהליך בשלושה 

שלבים עיקריים: הקצאת שטחים וחלוקתם; תכנון הבינוי והמבנים ובנייה באתר.

שהתקבלו  יסוד  עקרונות  היו  בירושה  הקרקע  חכירת  זכות  והעברת  שוויוני  באופן  לאומית  בבעלות  קרקע  חלוקת 
בהסתדרות הציונית בשנת 1924 והשפעתם על תכנון אופי היישובים הייתה מכרעת. 
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תכנון הקבוצה הגדולה - מחלוקות אידאולוגיות רבות אפיינו את הקיבוצים לאורך השנים. הפיצול הראשון היה כאמור 
בין עין חרוד ותל יוסף, שתוכננו כשני יישובים צמודים על-ידי קאופמן.

למרות הדמיון הרב בין התכניות, ניכרים הבדלי ההשקפה ביניהם, בעיקר בתפיסת הקרבה/ההפרדה בין אזור המגורים 
לאזור המשק והתעשייה.

חיפוש המורפולוגיה התואמת את האידיאולוגיה היה לנושא משמעותי בתנועות הקיבוציות השונות שהוקמו בשנות 
ה-20: הקיבוץ המאוחד, איחוד הקבוצות והקיבוצים והקיבוץ הארצי )השומר הצעיר(.

איור 4פ1: מימין - תכנית מושבת גנים של אגודת ערי הגנים באנגליה )1916( 

משמאל תכנית אדר’ קאופמן לנהלל

מקור: חנין – רבינוביץ, רות, 2006
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איור 5פ1: למעלה - התכנית המשותפת לתל יוסף ולעין חרוד )קאופמן 6פ19( 

למטה - סכימות חלוקה לאזורים בנהלל )פפ19(, עין חרוד ותל יוסף )6פ19( וצריפין )מזרע( )6פ19(

מקור: חנין – רבינוביץ, רות, 2006
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תרומתה של העלייה השלישית ושל האנשים שפעלו בה

יצירת מסגרות חיים המשלבות בין ציונות לסוציאליזם, לדוגמה:

מקומות  ליצירת  הבריטי  הנציב  בקרב  פעלו  הצעיר”(  ו”הפועל  העבודה”  )“אחדות  הפועלים  מפלגות  של  התאגדויות 
עבודה בעבודות תשתית ציבוריות כדי לאפשר מקורות פרנסה לעולים שהגיעו.

גדוד העבודה של תנועת החלוץ ע”ש טרומפלדור, שפעל להקמת קומונות של חלוצים ששאפו לאגד את כל פועלי ארץ 
ישראל היהודיים.

ייבוש ביצות והכשרת האזור – תרמו להקמת גוש התיישבות שאפשר  1פ19,  רכישת אדמות עמק יזרעאל בשנת 
יצירת רצף בין מושבות הגליל לשומרון ולשפלה.

רוכז במשרד הכשרת  ליישובים אלו  ומושב העובדים. התכנון  פיתוח דגמי ההתיישבות החקלאית של הקיבוץ 
היישוב, ואדריכל ריכרד קאופמן שנשכר על-ידי רופין, עמד מאחורי תכנון מרבית היישובים הללו עד קום המדינה.

פיתוח שכונות חדשות בערים הגדולות לבני מעמד הפועלים )בת”א, ר”ג, חיפה( 

הקמת מושבות חדשות - בנימינה, רעננה ורמת השרון.

הקמת “הסתדרות העובדים הכללית” לצורך חיזוק מעמד הפועלים בארץ ישראל והפיכתו לכוח מרכזי בהגשמת הציונות. 
הקמת קואופרטיביים )למשל סולל בונה( והקמת ארגון “ההגנה”.

העלייה הרביעית והחמישית. 3.1.4

העלייה הרביעית )1928-1924( כונתה גם “עליית הבורגנים”. בין העולים, שמרביתם ממזרח אירופה, היו סוחרים ובני 
מעמד הביניים שהתיישבו בעיקר בערים ובמושבות החדשות.

העלייה החמישית )1929-1939( הייתה גל העלייה הגדול ביותר וכללה בעיקר את קהילות יהדות גרמניה. בני עלייה זו 
הגיעו לרוב עם ידע וממון שהצליחו להביא עימם מאירופה, והתיישבו ברחבי הארץ במגוון סוגי ההתיישבות.

בשנים הללו המשיכה ההסתדרות הציונית לרכוש קרקעות ולהקים יישובים חקלאיים ברחבי הארץ.

בין השנים 1939-1936 הוקמו כתגובה למרד הערבי 53 יישובי חומה ומגדל, שהיו למעשה מאחזים שהגדירו תפיסת 
קרקע באזורים מרוחקים, ובהמשך הפכו לקיבוצים ולמושבים.

פעולות ההתיישבות נעשו באופן מערכתי הן בהיבט התכנוני והן בהיבט היישומי על-ידי חברת הכשרת היישוב והמתכנן 
קאופמן.

בשנים אלו משתלבים בתכנון המפורט אדריכלים ואדריכלי נוף מובילים שהגיעו לארץ והביאו עימם ידע מקצועי אדיר 
ומסורת תכנון מודרניסטית.

בקיבוצים רבים נמצאים מבנים חשובים של ביקלס, מיסטצ’קין, קרקואר, שרון ועוד. 
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איור 6פ1: למעלה - תכנית קיבוץ דפנה 1940 

למטה - תכנית קיבוץ ראש הנקרה 1949, אדר’ קאופמן

מקור: חנין – רבינוביץ, רות, 2006
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האידיאולוגיה כרקע למדיניות התכנון. 3.2

לא ניתן להבין את מדיניות התכנון במרחב הכפרי לדורותיה מבלי להכיר את שורשיה האידיאולוגיים.

עוד בשלהי המאה ה-19, שאפו מעצבי המדיניות הציונית לבנות בארץ ישראל חברה יהודית המושתתת על חקלאות 
ועל חיי כפר. עבודת האדמה זוהתה עם יישוב הארץ, והיחס אליה היה לא רק כאל משלח יד אלא גם כמייצגת את רעיון 
התחייה הלאומית. הרומנטיקה של עבודת האדמה מילאה תפקיד נכבד במיתוס הציוני, ובשאיפה לשוב אל הקרקע 

השתלבו הצרכים הפסיכולוגיים של הפרט היהודי בצרכים ההתיישבותיים של התנועה הציונית )נאור, 1984(.

הציונות הסוציאליסטית לגווניה, כפי שהתבטאה בתת-זרמים אידיאיים-פוליטיים שונים, הייתה הזרם המרכזי בציונות 
המגשימה בארץ ישראל מתקופת העלייה השנייה, והייתה האידיאולוגיה של ההתיישבות העובדת, הקיבוצית והמושבית 
רעיונית  תשתית  היוו  החקלאות  והעדפת  העצמית  העבודה  הקואופרציה,  הסוציאליזם,  עקרונות   .)1998 )אברהמי, 

מתאימה ליצירת דפוס התיישבותי קואופרטיבי חדש. 

ידעה ההתיישבות תהליכים של הפקת  ישראל,  בארץ  היהודית  ושלב בהתפתחות של ההתיישבות  בכל שלב  ככלל, 
מגוון של  נוצר  1996(. כתוצאה מכך,  )בן ארצי,  קודם  לשיפור הליקויים שנתגלו בשלב התיישבותי  וניסיונות  לקחים 
צורות התיישבות בעלות מאפיינים ייחודיים מבחינה ארגונית, משקית, חברתית וגיאוגרפית, שכללו את המושבה, חוות 
לסוגיהן, מושב הפועלים, אחוזה, קבוצה ו”קואופרציה” )שילה, 1988(, שלא שרדו בתמורות הזמן, אך היוו חוליית ביניים 
הכרחית בשרשרת התפתחותן של צורות ההתיישבות היהודיות הדומיננטיות המובילות כיום: הקיבוץ ומושב העובדים. 

זרמי  בכל  מאוד  פחתה  והשפעתה  הציונית-סוציאליסטית,  מהאידיאולוגיה  ההתרחקות  תהליך  הואץ  השנים  עם 
ההתיישבות. מרכיבי השיתוף בקהילות הקיבוץ והמושב הלכו והצטמצמו. במושבים, התפוררה המסגרת השיתופית, 
והמשפחה שמלכתחילה הייתה יחידת הייצור הכלכלית, החלה להתנהל באופן עצמאי, ללא ערבות הדדית מצד חברי 
של  משותפות  )רכישות  המשק  בשירותי  השיתוף  מנגנוני  השתנה.  שלא  בקרקע,  למעמדה  פרט  השיתופית,  האגודה 
גם  עיקרי לתעסוקה.  להיות מקור  ובמרבית הנחלות בארץ החקלאות הפסיקה  שיווק מרכזי( הצטמצמו מאוד,  ציוד, 
בקיבוץ חלו שינויים, ביניהם העברת האחריות על תחומי חיים שונים )בעיקר בתחומי הצריכה( מהכלל אל הפרט, תוך 
צמצום האחריות הקולקטיבית, ביטול הערבות ההדדית בין הקיבוצים, הנהגת שכר דיפרנציאלי, הפרדת התחום העסקי 

מהתחום הקהילתי ועוד.

גם עבודת האדמה והחקלאות הפסיקו לשמש מקור עיסוק עיקרי לחלק ניכר מתושבי הכפר. מקומן של אידיאות אלו 
נתפס בהדרגה על-ידי אג’נדות של סביבה וקיימות.

התכנון הרגולטיבי. 3.3

אופיים של יחסי הגומלין בין היישוב הכפרי לסביבתו המוסדית נקבע כבר בימיו הראשונים, כאשר ראשוני קיבוץ דגניה 
קיבלו את אדמת אום ג׳וני כדי להתפרנס ממנה ולהבטיח את הבעלות הלאומית עליה. המוסדות סיפקו את משאבי 

הקרקע, המים וההון הדרושים, ובתמורה התחייבו המתיישבים להתיישב במקומות שהוקצו להם ולעבד את הקרקע. 

יעדים  יכולתו לתת מענה לארבעה  וחקלאי בכל רחבי הארץ בשל  ניתנה עדיפות לפיתוח כפרי  עם הקמת המדינה, 
מרכזיים: יישוב שטחים ריקים ופיזור האוכלוסייה, אספקת מזון - בעיקר תוצרת טרייה - לאוכלוסייה, הבטחת תעסוקה 
לעולים וחיזוק כלכלת המדינה )וויץ, 1978(. על רקע זה נכנסה המערכת הממשלתית לתכנון החקלאות וההתיישבות 

הכפרית כשהיא מחזיקה בבעלותה למעלה מ-90% מקרקעות המדינה. 

בשנת 1952 נוסד “המרכז המשותף לתכנון חקלאי והתיישבותי”, שהוקם על-ידי משרד החקלאות והמחלקה להתיישבות 
החקלאות  את  לתכנן  הוטל  עליו  הכפרית.  וההתיישבות  החקלאות  לתכנון  מרכזי  כמוסד  היהודית  הסוכנות  של 
לתכנון  “הרשות  )לימים  לתכנון”  “המרכז  הקמת  על  ההחלטה  כי  יצוין  אזוריות.  וברמות  ארצי  בהיקף  וההתיישבות 
ההתיישבות החקלאות והכפר”( נתקבלה מיד עם אימוץ ממשלת ישראל את תכנית האב של מדינת ישראל שהוכנה 

על-ידי אדריכל אריה שרון )תכנון פיזי בישראל(.  

המרכז לתכנון הכין תכניות משק ליישובים החקלאיים )קיבוצים, מושבים שיתופיים, מושבים וכפרים שיתופיים(. לכל 
יישוב מתוכנן נבנה “טיפוס משק”, המבוסס על חישוב נורמטיבי של ההכנסות וההוצאות הדרושות לייצור ולבחינה של 

פריסת לוח העיבודים, לוח השימוש במים ולוח העבודה של המשפחה על פני כל השנה.
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ביישובים שבהם מגדלים בעלי חיים חושב גם לוח אספקת המזון לבעלי החיים. ״טיפוס המשק״ הוא אחיד לכל היישובים 
באזור אקולוגי מוגדר )שקלנביץ, גולדין, 1983(. התכניות שהכין המרכז לתכנון חקלאי והתיישבותי הובאו לדיון ואישור 

במינהל התכנון החקלאי כגוף מייעץ לשר החקלאות )בתקופה הראשונה קראו לו מועצת התכנון(. 

בשנת 1962 קיבל המינהל לתכנון חקלאי את מעמדו הרשמי מתוקף החלטת ממשלה למנות “מינהל לתכנון חקלאי” 
שייעץ וימליץ בפני שר החקלאות בדבר מדיניות התכנון החקלאי וההתיישבות, לרבות עניינים אלה: 

תכנון הייצור החקלאי לענפיו השונים;א. 

טיפוסי משק; ב. 

נורמות מים וקרקע; ג. 

הקמת נקודות התיישבות חקלאית )בהתאם לחוק מעמד ההסתדרות הציונית 1952(.ד. 

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס’ 1 מ-1965 אימצה את מעמדה החוקי של הרשות לתכנון / מינהל התכנון כגוף 
המכריע בעניין יישוב חקלאי מתוכנן. 

כיום מתבצע חלק עיקרי מהתכנון החקלאי ברשות לתכנון בוועדת פרוגרמות - ועדה מקצועית הפועלת בתוך משרד 
החקלאות ועוסקת בנושאים הקשורים לשינויים תכנוניים, מבניים ופרוגרמתיים ביישובים ובמיזמים חקלאיים שונים, 
וקובעת את המסגרת הכללית של אמצעי הייצור )קרקע ומים( לצורכי תכנון חקלאי לטווח ארוך. הוועדה ממליצה לשר 

החקלאות בנושאים שבסמכותו, כמו קביעת תקן הנחלות ותוספת נחלות.

וכי  נחלות”  של  “במסגרת  תוחכר  חקלאית  קרקע  כי  השאר  בין  קובעת  ישראל  מקרקעי  מועצת  של   1 מס’  החלטה 
“נחלות” יוחכרו ישירות למתיישבים בתיאום עם האגודה”. בקיבוץ יוחכרו הנחלות לקיבוץ. היקף המשבצת של היישוב 
נקבע על-פי מכפלת מספר הנחלות שקבעה הרשות לתכנון בגודל הנחלה שנקבע גם הוא על-ידי הרשות לתכנון באותו 

יישוב.

נחלה ביישוב חקלאי, על-פי הגדרתה העדכנית ביותר, היא “מקרקעי ישראל שהינם קרקע חקלאית, בגודל שנקבע על 
ידי שר החקלאות בהתייעצות עם רשות התכנון במשרד החקלאות, המיועדת למתיישב לצורך מגוריו ופרנסתו מהמשק 

החקלאי שפותח או יפותח בה.

”הנחלה90, כמרכיב יסוד במבנה הארגוני והתפקודי של היישוב הכפרי-שיתופי מאז לידתו, קיבלה ביטוי שונה בכל אחת 
משתי צורות היישוב הטיפוסיות - המושב והקיבוץ. בשתי צורות יישוב אלו שימשה הנחלה מדד לקביעת הפרוגרמה 
של היישוב בהיבט תכנוני, ארגוני, דמוגרפי ועוד, אלא שבקיבוץ שולבו כל הנחלות ליחידה פיזית אחידה, ובמושב חולקו 

הנחלות כך שכל משפחה קיבלה לרשותה יחידת קרקע עצמאית למגורים ולתעסוקה.

בישראל 441 מושבים עם כ-33,000 נחלות בתקן )כ-74 נחלות בממוצע ליישוב( ו-266 קיבוצים עם כ-30,000 נחלות 
בתקן )כ-112 נחלות בממוצע ליישוב(. ניהול המקרקעין של מאות יישובים אלו נעשה היום על-ידי המדינה באמצעות 
רשות מקרקעי ישראל, תוך התבססות על מושג הנחלה כמפתח לקביעת מערכת כללים ונהלים הנוגעים כמעט בכל 

תחומי החיים במגזר הכפרי - מגורים, תעסוקה, איכות חיים, קניין, ארגון, התנהלות ועוד. 

לסוגיהם.  והמושב  הקיבוץ   – הכפרי  ביישוב  הבנייה  לאפשרויות  בנוגע  מדיניותה  את  קובעת  ישראל  מקרקעי  רשות 
מדיניות זו עוסקת בבנייה למגורים ולתעסוקה, בגודל שטחי קרקע לייעודים ולשימושים השונים, בקביעת סדרי עדיפויות 

בין אזורים גיאוגרפיים שונים ועוד. מדיניות זו משפיעה על התפתחות הכפר והמרחב הכפרי באופן דרמתי.

מדיניות  לסוגיהן,  המיישבות  והתנועות  האזוריות  המועצות  הכפר,  תושבי  של  הנחלות  והכלכלה,  החברה  המורשת, 
הרשות  על-ידי  המכוונת  והכפר  החקלאות  תכנון  מדיניות  ישראל,  מקרקעי  במועצת  הנקבעת  הלאומית  המקרקעין 
לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ומדיניות התכנון הכלל ארצית הנקבעת ומנוהלת על-ידי מינהל התכנון במשרד 

הפנים - כולם קשורים זה לזה.

השילוב בין כל הגורמים הללו נובע מההיסטוריה של ההתיישבות הכפרית במאה השנים האחרונות, והוא ככל הנראה 
ימשיך עוד זמן רב להשפיע במתכונת דומה על התנהלות המרחב הכפרי. לפיכך, נדרש תיאום רגולטיבי בין הגופים 

המעורבים, על בסיס ההכרה בחשיבותו של המרחב הכפרי ותועלותיו לחברה הישראלית.

90  על-פי ההגדרה בהחלטה 1101 של מועצת מקרקעי ישראל מ-2007
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הכלים למימוש מדיניות התכנון. 3.4

הסדרת מדיניות התכנון והבנייה במרחב הכפרי ובישראל כולה, נשענת על תכניות מתאר ברמה ארצית, מחוזית ומקומית 
בהתאמה לחוק התכנון והבנייה. החוק קובע את מעמדן ותוקפן של תכניות אלו ומאפשר את עדכונן מעת לעת. מוסדות 
התכנון ובהם מנהל התכנון והוועדות המחוזיות והמקומיות הם הגופים הדנים בתכניות. תכניות ברמה ארצית מקבלות 

תוקף רק לאחר אישורן על-ידי ממשלת ישראל.

תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור - תמ”א 35, היא התכנית העדכנית הקובעת מדיניות, עקרונות 
השינויים  לצד  במדינה  המואצים  העיור  בתהליכי  העוסקת  המסגרת  והיא  כולה,  למדינה  כוללת  תכנונית  ותפיסה 

המתפתחים במרחב הכפרי.

בין מטרותיה העיקריות של התכנית: הכוונת עיקר הפיתוח למרקמים העירוניים; גיבוש השטחים המעוירים בארבעה 
מרחבים מטרופוליניים; הדגשת עקרון הרצף של השטחים הפתוחים; שמירת עתודות קרקע לדורות הבאים תוך שמירה 

על ערכי טבע, חקלאות, נוף ומורשת ושמירה על האופי הכפרי של ההתיישבות החקלאית.

התפיסה המרחבית הראשית של תמ”א 35 קובעת “פיזור מרוכז” שלפיו קיימת “הגדרה ברורה של מרחבים מטרופוליניים, 
איגוד שטחים פתוחים בעלי ערך בשדרה בעלת השתרעות כלל ארצית, שמירה על חיצים בין מטרופולינים ובין ישובים, 
מהווים  בתשריט  המסומנים  העירוניים  המרקמים  גבולות  וכבישים”.  מסילות  שלד  על  הנשען  נגישות  מערך  ופיתוח 
״קווים אדומים״ המיועדים להכיל את “מלוא הביקושים החזויים לקרקע בטווח התכנון ואף מעבר לכך, ואילו מרבית 

השטחים הפתוחים בעלי הערך יוותרו מחוצה להם”. 

של  ההסבר  בדברי  לכך.  המיועדים  הפיתוח  לתחומי  מחוץ  בארץ  והפיתוח  הבנייה  את  ולסייג  לרסן  באה   35 תמ”א 
התכנית צוין: “התכנית תעמיד את השטחים הפתוחים כמושא תכנוני בפני עצמו, ולא כיעד לניצול ומימוש פוטנציאל”. 

התכנית “תנקוט מדיניות פוזיטיבית כלפי השטחים הפתוחים, כערך שווה בחשיבותו למרחב המפותח והבנוי”. 

תמ”א 35 עושה שימוש מרובה במונח “מרקם”:

מרקם עירוני - אליו התמ”א מכוונת את עיקר הפיתוח. א. 

מרקם כפרי - אליו מכוונת התכנית את פיתוח היישובים הכפריים והיישובים המיוחדים.ב. 

מרקם שמור ארצי - לשימור מרחבים גדולים ורציפים של שטח פתוח וערכי טבע, חקלאות ונוף. ג. 

מרקם שמור משולב - לאיחוד רצף ערכי טבע, חקלאות, נוף, התיישבות ומורשת תוך יצירת שדרה ירוקה מצפון ד. 
לדרום וחיצים פתוחים לאורך ערוצי נחלים ראשיים במרכז.

מרקם חופי - לשימור החופים הפתוחים והעורף החופי-כפרי.ה. 

העובדה שהיישובים הכפריים פרוסים בכל חמשת המרקמים שלעיל, מלמדת על אפיונם הרב-תפקודי של היישובים 
35 לעניין היישובים הכפריים בנושאים המפורטים להלן מותאמת לסוג  בכל מרקם שבו הם קיימים. הוראות תמ”א 

המרקם.

35 בסוגיות התכנוניות המכוונות את  בסקירה קצרה זו, נבקש להציג חלק מן הכלים ותחומי ההתערבות של תמ”א 
פיתוח היישובים הכפריים וכן הערות בנוגע להשפעתה של מדיניות תכנון כלל ארצית זו על תכנון הכפר. 

מיצוי עתודות קרקע. 3.4.1

התכנית קובעת תנאים להרחבת שטחים לבינוי: “שקל מוסד תכנון את ההיצע והצרכים באזור התכנון )או באזור אחר 
על-פי גבולות שיקבע( והשתכנע בצורך בתוספת השטח לפיתוח”. “השתכנע מוסד תכנון בצורך בהרחבה לאחר שהוצג 

בפניו תזכיר מיצוי עתודות קרקע”. 

עיקרון חשוב זה בא להבטיח שימוש יעיל במשאבי קרקע המצויים בארץ במחסור. עם זאת, בבסיס שיקול הדעת של 
מוסד התכנון, יש חשיבות להגנה על מכלולים נופיים פתוחים בתחומי יישובים כפריים, בדרך כלל בלב השטח הבנוי, 

המהווים מרכיב חשוב בזהות היישוב ומורשתו התרבותית.
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פיתוח צמוד דופן. 3.4.2

התכנית מכוונת לפיתוח צמוד דופן לבינוי קיים וקובעת תנאים לתוספת שטח לפיתוח ובינוי, אף אם אינה צמודת דופן: 

המטרות והשימושים של תוספת השטח לבינוי מחייבים את מיקומה בשטח הפתוח.א. 

התכנית תואמת לקבוע בתכנית מתאר מחוזית.ב. 

מוסד התכנון שוכנע שהבינוי המוצע ובכלל זה שטחו, גובהו, ועיצובו משתלבים באופי הסביבה ואינם פוגעים בערכי ג. 
טבע, חקלאות, נוף ומורשת וברציפות השטחים הפתוחים.

הובטח קיומן של תשתית הנדסית, לרבות נגישות.ד. 

התקבל אישור המועצה הארצית. ה. 

עקרון חשוב זה מכוון לשמירה על שטחים פתוחים ללא בינוי. עם זאת, במרחב הכפרי נדרש במקרים רבים פיתוח 
בשטח הפתוח שקשה להגדירו כ”מחויב” גם אם הוא מוצדק משיקולים שונים. דוגמאות לכך הן מוקדי תיירות ונופש 

ייחודיים, מבנים חקלאיים לסוגיהם, לרבות מבנים לגידול בעלי חיים ובעלי כנף או מבני שירות לייצור החקלאי.

רצף וערכיות שטחים פתוחים. 3.4.3

התכנית מכוונת לשמירה על רצף שטחים פתוחים ועל שטחים בעלי רגישות נופית-סביבתית וקובעת: “תכנית מתאר 
לתוספת שטח לפיתוח תופקד רק אם התקיימו התנאים הבאים: נשמר ככל האפשר רצף השטחים הפתוחים בתוך אזור 
התכנון בו מצויה התכנית ובאזורי תכנון גובלים. התוספת ממוקמת, ככל האפשר, בשטחים שאינם בעלי רגישות נופית 

סביבתית גבוהה ואשר ערכם החקלאי שולי.

עיקרון חשוב זה מכוון לשמירה על רצף שטחים פתוחים במדינה שמרחביה הפתוחים והרציפים מצויים במחסור.

מספר מרבי של יח”ד ביישובים כפריים )לוח 2(. 3.4.4

התכנית קובעת מספר מרבי של יח”ד בכל מושב וקיבוץ בתחום התכנית על-פי רשימה שמית. 

ביישובים הכפריים בהתאמה  הדיור  יחידות  כמות מרבית של  לחישוב  35, קבעה מפתח  תמ”א/31 שקדמה לתמ”א 
למספר הנחלות שאושר ליישוב על-ידי הרשות לתכנון. תמ”א 35 “התנתקה” מעניין הנחלות וקבעה מספר יח”ד מוחלט, 

עם הערה כי במקרה שאושרה ליישוב כמות גדולה יותר של יח”ד, יחול המספר הגבוה מבין השניים.

)1965(, נקבע כי “על רשויות התכנון להשלים בהקדם תכנית ארצית   1 כבר בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס’ 
לייעוד, לשימוש וניצול קרקעות המדינה”. וכי “מספר התושבים בכל יישוב ייקבע במסגרת התכנית הארצית”. יש להניח 
כי קביעה זו נועדה לצרכים שונים מהשיקולים הנוכחיים של מוסדות התכנון הדוגלים במניעת פרבור ובצמצום הזליגה 

לשטחים הפתוחים. 

יישובים כפריים  ולמנוע עיבוי  ליישובים כפריים עשויה אכן לצמצם את תופעת הפרבור  יח”ד מרבית  הגדרת מכסת 
משיקולים שאינם לטובת הקהילה. מאידך, יש מצבים שבהם הגבלה כזו גורמת נזק לקהילה הכפרית ואינה מאפשרת 

לה צמיחה דמוגרפית מבוקרת המתאימה לצורכיה.

צפיפות נטו ממוצעת למגורים )לוח 1(. 3.4.5

התכנית מסווגת את כל היישובים במדינה לדגמי יישוב בהתאמה לצפי האוכלוסייה. דגמים 1 עד 4 מתוכננים לאוכלוסייה 
מעל 5,000 נפש. דגם 5 בין 2,001 - 5,000 נפש ודגם 6 - עד 2,000 נפש. מרבית היישובים הכפריים בארץ נכללים בדגם 

6. מעטים כלולים בדגם 5. 

צפיפות בנייה מינימלית ליח”ד בדונם נטו נקבעה לפי דגמי יישוב וסוג מרקם. בין 3 יח”ד לדונם הצפוף ביותר )בדרך כלל 
במרכז הארץ( לבין 1.5 יח”ד לדונם המרווח ביותר )בדרך כלל בנגב ובגולן(. התכנית קובעת תנאים לחריגה מהצפיפות 

בטווח מוגדר ומאפשרת שינוי הגדרה של הצפיפות במחוז צפון ובנפת באר שבע בתכנית מחוזית. 

זאת, הקריטריונים להגדרת הצפיפות בתמ”א  ניצול מיטבי של משאבי הקרקע. עם  לצורך  הגדרת הצפיפות חשובה 
35 אינם מאפשרים התחשבות בנתונים פיזיים מקומיים, באופי היישוב, בסמיכות לאתרים בעלי נוף או מורשת וכו’ – 

תופעות שניתן למצוא בעיקר ביישובים בעלי אופי סמי כפרי שבהם מחויבת צפיפות דיור גבוהה במיוחד.
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אופי כפרי וחקלאי. 3.4.6

התכנית קובעת כי תכנית מתאר לתוספת שטח עבור פיתוח במרקם כפרי תופקד רק אם הפיתוח משתלב באופי הכפרי 
והחקלאי של האזור. מתוך ההנחיות להכנת נספח נופי-סביבתי בתמ”א 35, ניתן לזהות סוגיות הקשורות לאופי הכפרי-
חקלאי שהתכנית המפורטת תידרש להציע דרכים לשימורם וטיפוחם: הנוף הטבעי, החקלאי והנוף האחר מעשה אדם, 

אתרי עתיקות, ערכי טבע ומורשת, ערכיות הקרקע החקלאית, תופעות טבע ייחודיות ומערכות אקולוגיות.

מכלולים לשימור - עירוניים, כפריים ומכלולי נוף )רשימה 2(. 3.4.7

התכנית מפרטת עשרות מכלולים כפריים ועירוניים לשימור, תוך ציון מילולי של המאפיין או האתר שאליו התכוונה 
וסימון האתר בכוכבית בתשריט המרקמים. נוסף על כך, מפרטת התכנית מכלולי נוף ברחבי המדינה שסימנה כמתחם 

בתשריט המרקמים. 

בהוראות התכנית נקבע כי לאתר שסומן כמכלול לשימור תוכן תכנית מקומית לשימור שתכלול הוראות בדבר אופיו 
של האתר, שיקומו ומניעת פגיעה בערכים שהוא מבטא וכן הוראות בדבר פיתוח התיירות ושילובה בתהליכי השימור 

ככל שנדרש. 

בנוסח ההוראות לא ניתנה התייחסות מספקת לתשתית הכלכלית הנדרשת לצורך ביצוע שימור איכותי לרווחת הציבור.

תעסוקה. 3.4.8

מוסד תכנון את השפעת  כפרי, שקל  כי בתכנית שעיקרה תוספת שטח המיועד לתעסוקה במרקם  קובעת  התכנית 
התכנית על חידוש וחיזוק היישובים העירוניים הסמוכים וככל שראה בכך צורך וידא קיומו של הסדר לשיתוף, לרבות 

חלוקה בהכנסות בין כמה רשויות מקומיות.

אין בתכנית כל אמירה או הכוונה לגבי הצורך בחיזוק כלכלת המרחב הכפרי. פיתוח התעסוקה במרחב הכפרי נתפס 
כמאיים על חוסנן של הערים ולא כצורך חיוני הנדרש כדי לקיים קהילות כפריות וחקלאיות וכן משימות ציבוריות שונות 

בשטחים הנרחבים המופקדים בידי המועצות האזוריות. 

תכנית להרחבה ניכרת. 3.4.9

התכנית קובעת כי תכנית מקומית המאפשרת תוספת שטח המיועד לבינוי בהיקף של 50,000 מ”ר לפחות או תוספת 
של 100 יח”ד או יותר, נחשבת תכנית להרחבה ניכרת ובמקרה זה יש לצרף כתנאי לאישורה נספחים שונים בנושאי 

תחבורה, תשתיות, פרוגמה וכו’. הנחייה זו נוגעת לתכניות רבות במרחב הכפרי וקובעת סטנדרטים תכנוניים ראויים.

יישוב חדש. 3.4.10

מרבית היישובים הכפריים והאחרים במדינת ישראל הוקמו טרם הקמת המדינה ובשנים הראשונות לאחר הקמתה. 
הקמת יישוב חדש הפכה סוגיה מורכבת בשל משאבי הקרקע המוגבלים של המדינה. לאור זאת, קובעת תמ”א 35 סדר 
עדיפויות במקרה של צורך בהקמת יישוב חדש: מרקם עירוני, כפרי, שמור ארצי, שמור משולב, וזאת מחוץ לשטחים בעלי 

רגישות נופית סביבתית גבוהה ככל האפשר. לא יוקם יישוב חדש במרקם חופי.

  אזורי תכנון )רשימה 1(. 3.4.11

“אזורי התכנון” שנקבעו כנספח להוראות תמ”א 35 תואמים לגבולות המרקמים, וניתנה הנחיה להכנת תכניות מחוזיות 
חלקיות בהתאם לאותה חלוקה. משמע, הפרדה מוחלטת בין מרקמים עירוניים לאחרים.

ראוי לומר כי תכנון על-פי חלוקה זו אינו מתאים לתכנון אזורי אינטגרטיבי המתייחס גם להיבטים של קשרי גומלין בין 
יישובים כפריים ועירוניים בהיבטים של תעסוקה, שירותי ציבור, מסחר, תיירות וכד’. בבחינת מדיניות התכנון במרחב 
35, עולה הרושם כי נדרשת תפיסת תכנון עדכנית המזהה את  וביישובים הכפריים כפי שמשתקפת מתמ”א  הכפרי 

השינויים והתמורות במרחב הכפרי שהפכו אותו ממרחב חקלאי למרחב רב-תפקודי. 

גיוון  הגובלת,  האורבאנית  לסביבתו  הכפרי  המרחב  בין  הזיקה  הציבור,  לכלל  להציע  הכפרי  למרחב  שיש  התועלות 
התעסוקות בכפר מעבר לעיסוק בחקלאות, חיזוק הקהילות השיתופיות המתחדשות, חיזוק המשק המשפחתי, עידוד 
התיירות הכפרית, עידוד שימור מבנים ואתרי התיישבות, התאמת השפה התכנונית למייחד את היישוב הכפרי לסוגיו 

ועוד - הם חלק מהנושאים המחייבים חשיבה עדכנית פורצת דרך.
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סיכום פרק 3. 3.5

יישוב מתוכנן. גישות התכנון השתנו עם השנים,  מראשית תנועת התתיישבות הכפרית הציונית היה הכפר בישראל 
את  להדגים  כדי  זו  בעובדה  יש  מתוכננת.  בלתי  אורגנית  בעל התפתחות  ישראלי-ציוני  כפר  מוצאים  ואין  כמעט  אך 
חשיבותו של התכנון לקיומו ולקידומו של הכפר הישראלי. צורות ההתיישבות הייחודיות של הכפר הישראלי – הקיבוץ 
והמושב – הן יישובים שתוכננו במגוון היבטים – מתארי, אדריכלי, כלכלי, קהילתי ועוד, כאשר נערכו נסיונות להתאים 
האדריכלים  השתתפו  הכפריים  היישובים  בתכנון  והקהילתית.  הכלכלית  לאידיאולוגיה  התכנונית  המופרולוגיה  את 

המרכזיים בני אותה תקופה. 

עם קום המדינה, נועדן היישובים הכפריים לשרת יעדים מרכזיים כגון יישוב הארץ, אספקת מזון וחיזוק כלכלת המדינה, 
והתכנון של היישובים הכפריים התבצע על-ידי המערכת הממשלתית במטרה לממש יעדים אלו. היישובים החקלאיים 
תוכננו על-פי טיפוסי משקים, ובהתייחס לערכים כלכליים ויצרניים-חקלאיים. גם כיום מתבצע חלק עיקרי מהתכנון 
החקלאי בוועדת פרוגרמות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. הקרקעות מוחכרות על בסיס נחלות. גורמים מתכננים 
ממשלתיים נוספים הם רשות מקרקעי ישראל ומינהל התכנון במשרד הפנים, במסגרת תכניות מתאר ארציות, מחוזיות 

ומקומיות שהמרכזית בהן היא תמ”א 35.

תמ”א 35 מכוונת את התפתחות הבינוי בישראל באמצעות הגדרת מרקמים שונים, חלקם מיועדים לפיתוח ואחרים 
לשימור. היישובים הכפריים פרוסים בכל המרקמים של תמ”א 35, כולל במרקמים עירוניים. עקרונותיה של תמ”א 35 
הם: מיצוי עתודות קרקע, פיתוח צמוד דופן, רצף וערכיות שטחים פתוחים. התמ”א קובעת מספר מרבי של יחידות דיור 

ביישובים הכפריים – לכל יישוב לפי מאפייניו. כמו כן, קובעת התמ”א עקרונות להקמת יישובים כפריים חדשים.

תכנון היישובים הכפריים יישען על מסורת התכנון של היישובים הכפריים בישראל והמוסדות הממשלתיים והאחרים 
העוסקים בכך, וכן על קביעותיה של תמ”א 35 ותכניות מתאר אחרות לדרגותיהן.

סיכום שער שלישי: המרחב הכפרי. 3.6

יוצרים מרחב כפרי  הישובים הכפריים ושטחי החקלאות השלובים בהם, כמו גם שטחים פתוחים אחרים, 
המשלב בין מגוון מאפיינים ישוביים, סביבתיים, תבנית נוף והוויה כפרית. 

בין כלל הנושאים הקשורים במרחב הכפרי, עוסק מסמך מדיניות זה במספר נושאים בולטים המחייבים התייחסות 
עדכנית, בהם: נושאי התיירות הכפרית )הנדרשת להתייחסות חוצה גובלות מוניציפאליים, כוללת ומערכתית( ממשק 

בין החקלאות לבין הסביבה וכן ממשק בין הישוב הכפרי לבין הישוב העירוני. 

הניתוח הוביל מגוון תובנות בדגש על: 

התיירות הכפרית חקלאית הינה ענף מוביל במרחב הכפרי – לקידום גיוון תעסוקתי. זהו בסיס ליזמות הכפרית,  ●
עם זיקה מיוחדת לחקלאות. הקשר בין החקלאות והתיירות מעניק הן לחקלאים תושבי הכפר והן לתושבי העיר 
המבקרים, אפשרות להפיק תועלת זה מזה, וכך לשמר את העיסוק בחקלאות ואף לעודדו. הפעילות התיירותית 

מסייעת לשיפור תדמית החקלאות על-ידי חשיפתה לקהל הרחב ועל-ידי גיוון מקורות ההכנסה של החקלאים.

יחסי הגומלין של היישוב הכפרי עם המרחב הסובב מהווה סוגיה מובילה באפיון המרחב הכפרי והתאמת כלי  ●
התכנון לצרכים, לחברה, למקום ולסביבה. יחסי גומלין בין הישוב הכפרי לבין הישוב העירוני הינם סוגיה מרכזית 
המעסיקה את המרחב הכפרי – בעיקר באזורים הצפופים של אזור גוש דן והשרון, אך לא רק. אזורי הממשק הללו 

היוו ומהווים מקור לחיכוכים ולמתחים, אך בד בבד טומנים בחובם פוטנציאל לשיתופי פעולה ולסינרגיה.

מדיניות התכנון הארצית רואה ביישובים הכפריים ובמרחב הכפרי נושאי רוחב הבאים לשרת מגוון יעדים לאומיים  ●
בהם: שמירה על חקלאות, נוף ומורשת, בהדגשת עקרון הרצף של השטחים הפתוחים, ושמירה על האופי הכפרי 
של ההתיישבות החקלאית, תוך הכוונת עיקר הפיתוח למרקמים העירוניים. אין התעמקות תכנונית מנקודת המבט 
של צורכי החקלאות, היישובים הכפריים וכלכלת המרחב הכפרי, על רקע מציאות ותהליכים משתנים במרחב זה.
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נספחים

נספח 1: הגדרות בנט”ל לענפי החקלאות, גרסא 0.פ )פ01פ(

שטח מעובד - שטח חקלאי עם גידולי שדה כלשהם או שטח חרוש. 

שטח בור - אזור מעובד שנזנח או שאין בו צמחייה כרגע. יש הכוללים בו גם שטחי אדמה שבקלות יחסית עשויים לשמש 
קרקע חקלאית. 

נשירים(.  פרי  ועצי  הדרים  )כולל  מסוים  סיווג  ללא  פרי  בעצי  הנטוע  מוגדר  שטח   - כללי   - פרי   עצי 
מטעי עצי פרי נטועים ככלל בשורות מסודרות ובמרווחים קבועים ומגיעים לגובה של לא יותר מ-5-3 מטר. 

מאגר מים – אגם/בריכה מלאכותיים המשמשים לאגירת מים שמקורם בגשמים, נחלים, המסת שלגים או מי קולחין. 
בעונת  מים המתמלא  כולל מאגר  זה  ערך  ליצור את המאגר.  כדי  קרקע  אטימת  או  דפנות  בניית  תידרש  כלל  בדרך 
הגשמים, אך בעונה היבשה הוא מתרוקן ונותר יבש עד עונת הגשמים הבאה. מאגרי מים בארץ לא נועדו למטרות שיט 

או שחייה. 

בריכת דגים - מקווה מים מעשה ידי אדם, המוקף דפנות עפר בדרך כלל אך כיום יש גם המוקפות דפנות בנויות. מטרת 
מופעלות  במים,  החמצן  ריכוז  את  להגביר  כדי  מליחים.  מים  הם  מהמים  כ-70%  למאכל.  דגים  לגדל  היא  הבריכה 
כלל  בדרך  בחמצן.  ומועשרים  האוויר  עם  במגע  באים  המים  שבאמצעותן  “חמצניות”(,  )המכונות  מזרקות  בבריכות 

מופיעות מספר בריכות דגים זו לצד זו. 

חממה – מבנה קל ונמוך )לא יותר מ-4-3 מטר גובה( המכוסה זכוכית או יריעות פלסטיק לצורך גידול תוצר חקלאי.
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נספח פ: רשימת היישובים הכפריים הערביים בישראל וגודל אוכלוסייתם91

מועצה אזוריתאוכלוסייהשם היישוב

אלקסום78כחלה1.

עמק יזרעאל124סואעד )חמרייה(2.

מנשה176אל -עריאן3.

יואב187אל -עזי4.

אלקסום226מולדה5.

חוף הכרמל259עין חוד6.

אלקסום298מכחול7.

משגב318ראס אל-עין8.

זבולון398ח'ואלד9.

אלקסום398תרבין א-צאנע )יישוב(10.

משגב422דמיידה11.

זבולון530ראס עלי12.

בוסתן אלמרג'597דחי13.

משגב612חוסנייה14.

משגב695ערב אל נעים15.

מרום הגליל871עין אל-אסד16.

מועצה אזוריתאוכלוסייהשם היישוב

אלקסום975דריג'את17.

מנשה998אום אל-קוטוף18.

מטה יהודה1,043עין ראפה19.

אלבטוף1,054רומאנה20.

נווה מדבר1,067אבו קורינאת )יישוב(21.

עמק יזרעאל1,105מנשית זבדה22.

מרום הגליל1,140ריחאנייה23.

נווה מדבר1,185קצר א-סר24.

אלבטוף1,331חמאם25.

משגב1,341כמאנה26.

הגלבוע1,445טמרה )יזרעאל(27.

הגלבוע1,489צנדלה28.

מטה אשר1,500עראמשה29.

הגלבוע1,623טייבה )בעמק(30.

בוסתן אלמרג'1,714ניין31.

אלבטוף1,737רומת הייב32.

מנשה1,797מייסר33.

מועצה מקומית1,871עין קנייא34.

הגלבוע1,978נאעורה35.

למ”ס, 2012 - רשימת יישובים אלה אינה כוללת את הכפרים הלא מוכרים בנגב, כמו כן אינה כוללת את הכפרים הערביים שאוכלוסייתם מונה יותר מ–2,000 תושבים, אך עדיין   91

תופסים עצמם כיישובים כפריים.
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נספח פ: הקיבוץ ואופן תכנונו הפיזי

מירה יהודאי, א.ב. תכנון

רקע

הקיבוץ הוקם מלכתחילה כמסגרת משימתית טוטאלית ליישוב הארץ והושתת על מבנה ארגוני ואידיאולוגי של יישוב 
שיתופי גדול וגדל, שלחבריו כפרטים אין מעמד משפטי כבעלי רכוש וקניין.

הכלל. לרכוש  הפרט  רכוש  בין  מוחלטת  קניינית  חפיפה  והתקיימה  משלו  רכוש  היה  לא  הקיבוץ   לחבר 
“עקרונות הליבה” של הקיבוץ השיתופי קבעו:

כל חברי הקיבוץ מאוחדים על-ידי התיישבות משותפת, עזרה הדדית, אחריות, ערבות הדדית והשוואת תנאי-חיים. ●

אוטונומיה כספית גמורה של המשק; ●

משק יצרני המספק את כל צרכיו; ●

הרחבת הקיבוץ באמצעות קליטה מתמדת של חברים חדשים, בהתאם ליכולת העבודה,  לפיתוח ולבניית המשק. ●

מתוקף עקרונות ליבה אלה דאג הארגון לספק באופן שוויוני ובהתאם ליכולתו את צורכי הקיום והקהילה של חבריו, 
ובמקביל - היפנה וכיוון במרוכז את עבודתם ואת אמצעי הייצור שברשותו לפיתוח המשק היצרני לשם יצירת משאבי 
הון ורכוש משותפים שנועדו לאחזקת הקהילה ורווחתה ולפיתוח היישוב. מאפייני “הקיבוץ השיתופי” היו יוצאי דופן 
וההתנהלות  החיים  אורחות  בכל  מלאה  שיתופיות  לקיבוצו;  הקיבוץ  חבר  בין  שלמה  זהות  ובהם:  לו,  רק  וייחודיים 
“זהות  וחבריה;  הקיבוצית  הקהילה  של  הקיום  וצורכי  המוניציפאליים  השירותים  כל  של  עצמית  אספקה  הארגונית; 
וועדים”;92 “התכנסות” יצרנית, תעסוקתית וקהילתית לתוך היישוב פנימה וקיום קשרי זיקה אופרטיביים בעוצמה נמוכה 

עם הסביבה הקרובה ויישוביה.

תכנונו הפיזי של הקיבוץ השיתופי

בטרמינולוגיית  גם  והתבטאה  הפיזי,  בתכנון  ביטוייה  מצאה  השיתופי  הקיבוץ  של  והאידיאולוגית  הארגונית  תבניתו 
המושגים הסוציולוגית-קיבוצית: 

יחידת המגורים של החבר כונתה “חדר”; המקום שבו אכל עם שאר חברי הקיבוץ היה “חדר אוכל”; המקום שבו התרחץ 
כונה “מקלחת משותפת” ואילו “הבית” על מכלול מרכיביו - נקרא “חצר הקיבוץ”.

שטח היישוב כולו, למעט אזורי התעסוקה והייצור שבו, היווה יחידה תכנונית אחת במגרש אחד שהיה שייך קניינית 
יישובים  הפיזי של  בתכנון  דומה  כיום, מקבילה  אף  ואין  הייתה,  לא  זה  למצב תכנוני  לאגודה החקלאית השיתופית. 

אחרים בארץ ובעולם. 

“פינות  חיבור  ומשמעו:  ייחודי  קיבוצי  מושג  שהוא  האוכל”  “חדר  עצמן:  בתכליות  גם  ביטויו  מצא  הדבר  כן,  על  יתר 
האוכל” של כל יחידות המגורים בקיבוץ למתחם אכילה חליפי המכונס במבנה אחד - נתפס בטרמינולוגיית המושגים 
ל”חדר  הייתה  לא  לקיבוץ  והקניינית הנהוגה מחוץ  בעוד שבטרמינולוגיה התכנונית  הקיבוצית כחלק ממבני הציבור, 

האוכל” מקבילה מושגית דומה. 

בדרך זו, נוצר “כתב תכנון” קיבוצי מיוחד שבו אין הבחנה בין שימושי הקרקע השונים ואין הפרדה פיזית בין תכליותיו. 

שטחו הבנוי של היישוב הקיבוצי כונה “שטח המחנה”, ובו כ-4-3 ייעודי קרקע נבדלים זה מזה: אזור “הבית” הקיבוצי 
)היינו: “חצר הקיבוץ”( כונה ברוב התכניות הסטטוטוריות של הישובים הקיבוציים בשם: “אזור מגורים”. שטחו נצבע 
בצבע צהוב ובו נכללו יחידות המגורים לסוגיהן, מבני החינוך, הבריאות והסיעוד, התרבות והספורט, מבני ציבור, מנהלה 
כדוגמת:  ומלאכה  תחזוקה  ענפי  אף  ולעתים  ומגוננים  פתוחים  שטחים  תשתיות,  שבילים,  דרכים,  קהילה,  ושירותי 

חשמליה, נגריה, משרדים, ענפי ייצור קטנים, משרד בניין, מחלבה וכיו”ב. 

היישוב  - הוקצו בתכנית  לעיל  והכיל את התכליות שתוארו  “אזור המגורים”  והגדול שכונה  על המגרש האחד  נוסף 
הקיבוצי עוד שלושה אזורים )“מגרשים”( ייעודיים שהוגדרו סטטוטורית לפי תפקודם:

“מזכירות הקיבוץ” שבה גולמו יחדיו הוועד המוניציפאלי של היישוב וועד ההנהלה של האגודה השיתופית.  92
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אזור מבני משק - אזור המיועד למבנים עבור בעלי חיים: מבני אחסון ומבנים המיועדים לפעילויות תומכות בענפי א. 
הייצור והתחזוקה של המשק החקלאי והצרכני. 

אזור מלאכה ותעשייה - אזור מיוחד שנועד בעיקרו להקמת מפעל תעשייתי אחד או יותר ושימש בדרך-כלל לצורכי ב. 
היישוב עצמו. על אזור זה חלו הוראות והגבלות בנייה שהיו קרובות בהגדרתן לעולם המושגים התכנוני המקובל 
מחוץ לקיבוץ, והן היו מחמירות מאלה שחלו על שאר שטחי משבצת היישוב ]המוסדות המיישבים, שלא ראו בענף 
התעשייה חלק אינטגראלי מאמצעי הייצור של המשק החקלאי, הגדירו את התחום הפיזי כ”אזור תעשייה” ונעשו בו 
עסקות חכירת קרקע עם מינהל מקרקעי ישראל באופן שונה מעסקת חכירת הקרקע הרגילה שנעשתה לגבי שאר 
שטחי משבצת היישוב )לדוגמה: לאחר שבוצעה עסקה “באזור התעשייה” - הוצא שטח מבנה התעשייה מתוך שטח 
משבצת היישוב(]. הופעת “אזור תעשייה” מובחן בתכניתו המפורטת של היישוב הקיבוצי החלה רק בראשית שנות 

ה-50 של המאה ה-20 ונתנה ביטוי לנדבך תעסוקתי חדש נוסף על המשק החקלאי.

אזור תיירות/מלונאות - אזור זה שתוכנן באותה עת רק במספר מועט יחסית של קיבוצים ויועד לתיירות, מלונאות ג. 
ולנופש, הופיע לראשונה כאזור מובחן בתכנית היישוב הקיבוצי רק בשלביה המאוחרים )שנות ה-60( והיה דומה 

מבחינת חכירת הקרקע לעיסקות המקרקעין שנעשו באזור התעשייה.

היישוב הקיבוצי תוכנן לפי אזורים תפקודיים, בדומה לתכנון היישוב העירוני, אך בשונה ממנו - ללא תת-חלוקה פיזית 
וסטטוטורית לתכליות. בדרך כלל הוגדרו בתשריט תכנית המתאר ו/או בתכנית המפורטת של היישוב הקיבוצי כ-8-6 
ייעודי קרקע סטטוטוריים: בתחום “שטח המחנה” - אזור מגורים, אזור מבני משק, אזור מלאכה ותעשייה, כביש כניסה 
ליישוב ולעתים גם אזורי מלונאות/נופש ו/או שטח פרטי / ציבורי פתוח, ומחוץ ל”שטח המחנה” - שטח חקלאי ובית 

עלמין. 

הקיבוץ, שעקרון “השיתופיות” נחרט על דגלו, שם דגש מיוחד על פיתוח צורכי “היחד” ולא על צורכי “היחיד”. במרכז 
היישוב תוכנן ונבנה “המוקד הציבורי”, ובו מבני ציבור גדולים ושירותי קהילה רבים ביניהם: חדר אוכל ומטבח, מועדון 
אספקה  מחסן  בגדים,  ומחסני  מכבסה  ומרפאות,  חולים  חדרי  עיון,  וחדר  ספרייה  ציבור,  להתכנסות  אולם  חברים, 
)לחלוקת מצרכי מזון וסדקית(, מזכירות הקיבוץ, סידור עבודה, ניהול המשק היצרני, הנה”ח וכיו”ב. ב”מוקד הציבורי” 

שולבו שטחי ציבור פתוחים, גינות ומדשאות, שיועדו להתכנסות הציבור ולרווחתו.

מעברו האחד של “המוקד הציבורי” השתרע “אזור הקהילה”, ומעברו השני - “אזור המשק היצרני”. ב”אזור הקהילה”, 
בצמידות ל”מוקד הציבורי”, תוכנן אזור מבני החינוך שנחלק למבני חינוך לילדי הגיל הרך ולמבני חינוך לילדי בית-הספר, 
לרבות מתחם בית הספר עצמו, ובהיקפו מוקמו חדרי המגורים של החברים. באזור המשק היצרני הוגדרו סטטוטורית 

“אזור מבני משק” ו”אזור מלאכה ותעשייה”. 

ליישוב הקיבוצי נוצרה תדמית של יישוב גדול, נרחב ובנוי בדלילות. תדמית זו היא “הטיה אופטית” הנובעת ממספר 
סיבות:

שטחן של יחידות הדיור הקיבוציות קטן. ●

צורת הבינוי מאופיינת ב”אריזה” צפופה של יחידות דיור מחד, והותרת שטחים פתוחים שנראים “גדולים” - מאידך. ●

“רצף מבטים” ארוך ותחושת מרחב פתוח כתוצאה מהיעדר גידור בין מגרשים. ●

מיעוט דרכים ושטחי חניה, כשהדרכים הקיימות צרות מאוד ומותירות שטח גדול יחסית לגינון.  ●

“קיבוץ שיתופי” ו”קיבוץ מתחדש” - העברת מרכז הכובד מ”היחד” אל “היחיד” ומ”הכלל” אל “הפרט”

בחינת השינויים שחלו במבנהו החברתי, הארגוני והמשפטי של הקיבוץ מאז הקמתו בשנות ה-20 של המאה הקודמת 
ועד לימינו אלה, מצביעה על תהליך ארוך, רצוף ומתמשך שבמהלכו הוסט מרכז הכובד מהדגשת “היחד” לעבר הדגשת 

“היחיד” ומהעדפת צורכי “הכלל” אל עבר צורכי “הפרט”.

שינויים אלה לא התחוללו לפתע פתאום, אלא הלכו וצברו תאוצה משנות ה-50 ואילך. בתחילה, מצאו ביטויים ב”שדה 
החברתי” בדמות שינויים שוליים וזניחים, כדוגמת שימוש ב”קומקום פרטי” בחדרי החברים ואחזקת “בגדים פרטיים”, 
ובהמשך - חוללו שינויים מהותיים93 שהשפיעו על שינוי פני החברה הקיבוצית, כמו ביטול בתי הספר המקומיים והקמת 

בתי-ספר אזוריים, מעבר ילדי הקיבוץ ל”לינה משפחתית” במקום “לינה משותפת” בבתי הילדים וכיו”ב.

93  בעיקר בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20.
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תהליכי השינוי לסוגיהם חילחלו משנות ה-90 ואילך אל עבר המבנה הארגוני, הכלכלי והמשפטי של הקיבוץ, ומצאו 
ביטויים גם בתבנית תכנונו הפיזי.

במחצית שנות ה-80 של המאה ה-20 פקד משבר כלכלי גדול את המשק הישראלי וכחלק ממנו נקלעו מרבית הקיבוצים 
למשבר כלכלי שאיים לכלותם. עד לאותה עת אופיין הקיבוץ ב-5 מרכיבי יסוד,94 95 שהתבססו על המוסכמה המקובלת 
כי לחבר הקיבוץ אין מעמד משפטי משל עצמו, בשעה שהקיבוץ כארגון וכצורת חיים, הוא יישות משפטית “העומדת 

בפני עצמה”, בעלת “שפה”, נוהלים ומושגים משלה.

המשבר הכלכלי של הקיבוצים נמשך כ-15 שנים, עד לשנות האלפיים. היציאה ממנו התאפשרה הודות לשתי החלטות 
אסטרטגיות שקיבלה התנועה הקיבוצית: האחת - חובת הקיבוצים לשלם את חובם לבנקים, כמעט בכל מחיר. והשנייה 

- חובת תשלום הקיבוצים לבנקים קודמת לחובת תשלום חובות הקיבוצים לחבריהם. 

עמידת הקיבוצים בהחלטה הראשונה הביאה ליציאת הקיבוצים מהמשבר הכלכלי, אולם הותירה רבים מהם מרוששים 
וללא יכולת כלכלית לעמוד בהתחייבותם לחבריהם, הן באשר לניהול השוטף של חיי הקהילה וצורכי קיומה והן באשר 
ובעיקר  זה הוביל לכך שבסוף שנות ה-90 נטשו חברים רבים,  בגיל הפרישה.מצב דברים  ליכולתם לדאוג לחבריהם 

הצעירים שבהם, את קיבוציהם והותירו אחריהם קהילות עניות, מדוללות אוכלוסייה ומזדקנות. 

היווצרות “הקיבוץ המתחדש”

שינוי המגמה מדעיכה משברית רבת שנים לעבר יציאה ממנה, התאפשר כתוצאה משינוי תפיסה עקרוני לגבי המעמד 
החדש של חבר הקיבוץ במערכת הקיבוצית כ”אישיות משפטית” בעלת זכויות וחובות משלה, שאינן תלויות ונובעות 

מהקיבוץ. שינוי תפיסה עקרוני זה הוביל ליצירת דגם “הקיבוץ המתחדש”.

השונות העיקרית בין “הקיבוץ השיתופי” ל”קיבוץ המתחדש” קשורה למעמד חבר הקיבוץ ביחס לקיבוץ. בקיבוץ השיתופי 
לחבר הקיבוץ אין מעמד שכולל זכויות וחובות עצמאיים ובלתי תלויים בקיבוץ, ואילו בקיבוץ המתחדש חבר הקיבוץ הוא 

בעל מעמד הכולל זכויות וחובות משלו, וזאת מבלי שייפגע מעמד הקיבוץ כבעל זכויות וחובות משל עצמו.

יסודות “הקיבוץ המתחדש”96

מעמדו העצמאי של חבר הקיבוץ במסגרת “הקיבוץ המתחדש” נשען על 4 יסודות:

חופש ההתפרנסות: העברת חובת ההתפרנסות וההשתכרות לחבר הקיבוץ, לרבות האחריות לשלם עבור השירותים . 1
שהוא צורך, תוך הבטחת זכויות עבר סוציאליות בעתיד ומתן רשת ביטחון סוציאלית בהווה.

שיוך דירות: העברת הזכויות במגרשי המגורים מהקיבוץ לחברים )מה שמכונה “שיוך דירות”(.. 2

חלוקת . 3 באמצעות  הקיבוץ,  עסקי  שמניבים  מהפירות  ליהנות  החברים  של  בזכותם  הכרה  יצרניים:  נכסים  שיוך 
דבידנד )מה שמכונה “שיוך נכסים יצרניים”(.

קליטה לחברות וצמיחה דמוגראפית: הגשמת התחייבות הקיבוץ לצמיחה ולגידול דמוגראפי, בראש ובראשונה על . 4
בסיס בניו, נכדיו וניניו השבים הביתה.

94  חלק ניכר מתת-פרק זה מסתמך על מאמר: הקיבוץ המתחדש-קווים לדמותו, עו”ד צפריר בן אור, מקרקעין ח/6 )נוב’ 2009(.

 95  מרכיב משפטי-אידיאולוגי: התבסס על התאגדות הקיבוץ כאגודה שיתופית, והוא כפוף לתקנון האגודה השיתופית ולהחלטות האסיפה הכללית שנתקבלו מכוחו.

 - מרכיב כלכלי: הקיבוץ בעל אמצעי ייצור ומטרות עסקיות לכל דבר ועניין.
- מרכיב המערכות המניציפאליות: הקיבוץ הוא יישוב נפרד, המקיים מערכות מוניציפאליות שוטפות  )חינוך, בריאות ורווחה, פינוי אשפה, תאורת חצר וכיו”ב(, והוא כפוף לצו 

 המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי”ח-1958. 
- מרכיב הפיתוח הפיזי והתכנוני של הקיבוץ: כיישוב נפרד הוא אחראי על פיתוחו התכנוני והפיזי של היישוב, על מכלול היבטיו. לפיכך הוא כפוף לחוק התכנון והבנייה ולתכנית 

 היישוב המפורטת שחלה עליו.
- מרכיב קנייני: כדי לקיים את ארבעת מרכיבי היסוד שתוארו לעיל נדרשה לקיבוץ קרקע בהיקף נרחב. לצורך כך, נחתם בין הקיבוץ למינהל מקרקעי ישראל )כיום: רמ”י( חוזה 

חכירה שלו מאפיינים ייחודיים: הקיבוץ חוכר שטח מקרקעין גדול הקרוי “משבצת”. כ-15% משטחו מיועדים לחלקו הבנוי של היישוב, והשאר - לחקלאות ולמבני עזר למשק 
החקלאי. בהקשר זה הכפיפות המשפטית היא לחוק המקרקעין, להחלטות הרשות ומינהל מקרקעי ישראל וכיו”ב.

96  הקיבוץ המתחדש - קווים לדמותו. עו”ד צפריר בן אור. מקרקעין ח/6 )נוב’ 2009(, עמ’93-91.
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כדי שהשינוי המבני בקיבוץ יהיה נכון מבחינה משפטית-חברתית-ארגונית, נדרש שילובם של ארבעת היסודות הללו 
במסגרת מרכיבי היסוד של הקיבוץ )ראה לעיל הערה מס’ 12(. לפיכך:

יסודות "הקיבוץ המתחדש"מרכיבי היסוד של הקיבוץ

1. המרכיב המשפטי-אידיאולוגי - תקנון הקיבוץ
 ארבעת יסודותיו של הקיבוץ המתחדש )חופש ההתפרנסות, שיוך דירות,

  שיוך נכסים יצרניים, קליטת בנים( מעוגנים ברמה העקרונית בתקנון הקיבוץ 
ובהחלטותיו באופן המשתלב עם רעיון "הקיבוץ המתחדש".

2. המרכיב הכלכלי - מאזן הקיבוץ

מרכיבים רבים ובהם הכנסות החבר, אינם נחשבים עוד כחלק מהכנסות הקיבוץ; זכויות 
מהחבר למגרש מגורים משלו יביאו לגריעת המגרשים מהמאזן; התאגידים שבבעלות הקי

בוץ יאורגנו מחדש )תאגוד( כדי לאפשר את שיוך הנכסים היצרניים, וכן הלאה. לכל אלה 
השפעה רבה על מבנה המאזן.

3. מרכיב המערכות המוניציפאליות
 כחלק מחופש ההתפרנסות של החבר, באות גם התחייבויותיו לנשיאה
 בעול החובות המוניציפאליים, כגון: ארנונה, אגרות, היתר בנייה וכיו"ב.

4. מרכיב הפיתוח הפיזי - תכנית מתאר מפורטת

על תכנית המתאר של הקיבוץ לעבור שינוי דרמטי על מנת שבמסגרתה יוסדרו מגרשי 
 המגורים "הפרטיים" וגבולותיהם )פרצלציה(. 

 כמו כן, יידרש איזון בין המצב הדמוגראפי לבין המצב התכנוני
בכל הקשור לשירותי ציבור וקהילה, עתודת מגרשים למגורים וכיו"ב.

5. המרכיב הקנייני - חוזה חכירה לדורות
זכויות החבר למגרש מגורים משלו יביאו )לאחר שהנושא יוסדר מול המינהל( להוצאת 

 מקרקעין אלו מחוזה החכירה של הקיבוץ ולעריכת הסכמי חכירה
 דו-צדדיים נפרדים בין כל משפחת חברים לבין המינהל.

המעבר מ”קיבוץ שיתופי” ל”קיבוץ מתחדש” בראי התכנון הפיזי

כדי להמחיש את התמורות הפנימיות שחלו בקיבוצים בתחום המרחבי-פיזי מראשית היווצרות הקיבוץ המסורתי )קרי: 
 קיבוץ שיתופי( ועד להתעצבות תבניתו הפיזית של “הקיבוץ המתחדש”, הוגדרו )לצורך המחשה( חמישה שלבים:97

 שלב א: הקיבוץ המסורתי - גיבוש עקרונות היסוד )משנות ה-30 ועד ראשית שנות ה-50(;
 שלב ב: הקיבוץ המסורתי - צמיחה ומיסוד )משנות ה-50 ועד ראשית שנות ה-80(;

 שלב ג: הקיבוץ במשבר - )מאמצע שנות ה-80(;
 שלב ד: הקיבוץ המשתנה - ניסוי וטעייה )שנות ה-90(;

שלב ה: “הקיבוץ המתחדש” )שנות ה-2000(.

התכנון המרחביהגדרתוהשלב

א'

 הקיבוץ 
 המסורתי - 

גיבוש עקרונות 
היסוד ויצירת 

 המסגרות 
הארגוניות 

)משנות ה-30 
ועד ראשית שנות 
ה-50 של המאה 

ה-20(

התכנון הפיזי בתחום משבצת הקרקע של היישוב הקיבוצי הותאם לערכי היסוד ולעקרונות המבניים הנובעים 
מהם. הבעלות המשותפת על נכסי הייצור משתקפת בריכוז כל הפעילות היצרנית באזור משקי מוגדר המכיל 

את מבני המשק ובעלי החיים ואת אזורי המלאכה והתחזוקה, תוך הפרדה מרחבית ברורה בינו לבין האזור 
הצרכני. בתכנון האזור הצרכני באה לביטוי מוחשי תפיסת הצריכה המשותפת באמצעות הפרדה מרחבית בין 

 המתחמים שיועדו למגורי החברים לבין המתחמים הציבוריים שיועדו לתפקודי הצריכה השונים.

מתחמים אלה הכילו, מלבד מבני ציבור רגילים כדוגמת מועדון חברים, ספרייה ומבני מנהלה, וכן מבני שירות 
שיועדו לתפקודים המצויים בתוך יח"ד משפחתית סטנדרטית "בעולם החוץ-קיבוצי": בתי ילדים, חדר אוכל 

 ומטבח, מקלחות, מחסן בגדים ומכבסה. 

מתחום היישוב, על כל תפקודיו, שימש כמוקד הפעילות העיקרי של חברי הקיבוץ, הן כמקום עבודה והן כמר
 חב לפעילות חברתית וצרכנית.

 דגם מרחבי זה, המבוסס על חלוקה לאזורים תפקודיים, דמה יותר לדגם תכנון עירוני מאשר לדגם 
תכנון כפרי טיפוסי כמו הכפר האירופי או המושב בישראל, והוא נבדל מן הדגם העירוני בסוגי הפעילויות 

משבתחומו ובהפרדה הפיזית שהייתה ביחידת הדיור הקיבוצית בין מרכיב המגורים לבין מרכיבי השירות המש
פחתיים שקובצו יחדיו במבני שירות ציבוריים.

97  לפידות, א’, לביאה, א’ ויהודאי, מ’ )2000(. מפרח-בר מוגן לצמח בר-תחרות - השפעת התהליכים בסביבה על הקיבוץ.הוצאת יד טבנקין.
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ב'

־הקיבוץ המסו
רתי - צמיחה 

ומיסוד )משנות 
ה-50 ועד ראשית 

שנות ה-80(.

שני התהליכים המרכזיים המאפיינים את שלב הצמיחה של הקיבוץ - הדיפרנציאציה הגוברת במבנה הכלכלי 
ובהרכב הדמוגראפי והתחזקות המשפחה והפרט מול הקולקטיב - באו לביטוי גם בתכנון המרחבי של היישוב 

הקיבוצי. באזור היצרני הופיעו אזורי תעשייה מובחנים, שקיבלו עם הזמן מעמד סטטוטורי נפרד בתכניות 
המתאר. באזור הצרכני חלו שינויים פיזיים מרחיקי לכת בעקבות המעבר ללינה משפחתית והוצאת בתי הספר 

 המקומיים מחצר הקיבוץ. 

 רמת הדיור בקיבוצים השתנתה ללא היכר. חלק מיחידות המגורים של החברים הורחבו ודירות ה"קבע" 
 החדשות הכילו כבר בעת בנייתן את רוב התפקודים המקובלים בדירה משפחתית. לראשונה הוגדרו 

בקיבוץ שלושה סוגי דיור: מגורים לצעירים יחידים, דירות "מעבר" ודירות "קבע" משפחתיות. באזור הציבורי של 
הקיבוץ הורחבו מבני הציבור הקיימים, נבנו מבני ציבור חדשים והוקצו לצורכי הציבור שטחים פתוחים לפנאי, 
נופש וספורט. בקיבוצים הוותיקים, שהפכו ליישובים רב-דוריים, הופיעו לראשונה תפקודים המכוונים לצורכי 
 האוכלוסייה הקשישה, כדוגמת דירות מותאמות, בתי סיעוד, בתי מלאכה מוגנים, מועדונים לקשישים וכיו"ב. 

במקביל, נסגרו בתי הספר המקומיים והוקמו בתי ספר אזוריים שאיפשרו את ניצול היתרונות לגודל, הן בפן 
הכלכלי והן בהעלאת רמת הלימודים. בתי הילדים וכיתות הלימוד ששימשו קודם לכן את מערכת החינוך 

הפנים-קיבוצית שינו תפקודם: חלקם המשיכו לתפקד כמבני חינוך במסגרת החינוך המשלים, חלקם הוסבו 
לשימושים ציבוריים אחרים, כמו בית סיעוד, מועדוני צעירים, מרכז צריכה וכיו"ב, וחלקם הוסבו לפעילות 

 יצרנית.

מעמדה של "חצר הקיבוץ" כמוקד בלעדי לפעילות החברים השתנה בעקבות יציאת חלק מן החברים לעבודה 
ולבילוי שעות הפנאי מחוץ לקיבוץ, והיא מתחילה לשמש מוקד פעילות גם ל"באים מן החוץ", שרובם עובדים 

בשכר המועסקים במפעלי הקיבוץ או בשירותיו הציבוריים, ועל כן שוהים בו חלק נכבד מיומם.

ג'
הקיבוץ במשבר 
- )מאמצע שנות 

ה-80(

 הבנייה החדשה למגורים ולצורכי ציבור נפסקה כמעט כליל. לתוך "חצר הקיבוץ", שהייתה קודם לכן 
 "ביתם-מבצרם" של חברי הקיבוץ, נכנסים עובדים שכירים המועסקים במפעלים ובשירותים המקומיים. 

מלקוחות "חיצוניים" משתמשים בתמורה בשירותי הקהילה של הקיבוץ - חדר האוכל, גני הילדים, בריכת הש
 חייה, בית הסיעוד. תושבים "מבחוץ" שוכרים יח"ד שהתפנו מחברים שעזבו. 

מנגד, גוברת תנועת היוממות אל מחוץ ל"שטח המחנה" של חברים העובדים מחוץ לגבולות הקיבוץ ושל ילדים 
המוסעים למוסדות חינוך אזוריים. כתוצאה מכך גוברת תנועת כלי הרכב וגדלים נפחי התנועה בתוך "שטח 

המחנה" וממנו לעבר המרחב הסובב. למרות כל אלה - עדיין נשמרת תבניתו התכנונית-פיזית של היישוב 
 הקיבוצי במתכונתה הקודמת.

התהליכים שתוארו לעיל משקפים את אחת התוצאות הקשות של המשבר הכלכלי, וגוברת התחושה כי ייתכן 
והרעיון הקיבוצי הגיע לסוף דרכו וסיכויי הישרדותו והתאוששותו, לאור המציאות החדשה שנוצרה סביבו, 

 הולכים ופוחתים.

על רקע משבר זה, נהגו רעיונות והתפתחו מגמות בדבר שינוי התבנית הקיבוצית המוכרת. אלה כוונו בעיקר 
 לעבר הישרדות היישוב הקיבוצי והמשך קיומו ולעבר הבטחת עתידם הכלכלי של חבריו. לעומת זאת, 

התרופפה החשיבות בשימור "הקיבוץ" כמערכת חיים ייחודית ומובחנת מסביבתה. היישוב הקיבוצי שלאחר 
מהמשבר שונה במידה רבה מן הקיבוץ המסורתי, אולם בשלב זה עדיין קשה לזהות בו מאפיינים ברורים ומוגד

רים של יישות קיבוצית ייחודית חדשה.

ד'

 הקיבוץ 
 המשתנה -

ניסוי וטעייה
)שנות ה-90 של 

המאה ה-20(

התחזקות הקשרים בין הקיבוץ לסביבתו משתקפת בבירור במרחבו הפיזי של הקיבוץ: כניסת עובדים, לקוחות 
 ומבקרים מחוץ ליישוב אל תחומו - מביאה לגידול ניכר בהיקף האוכלוסייה הפעילה במהלך שעות היום 

לעומת זו הנמצאת בו לאחר שעות העבודה. התחלופה בין ה"נכנסים" ל"יוצאים" יוצרת, בין השאר, עומסי 
 תנועה מוגברים בנתיבי התנועה המעטים שקיימים בשטחו הבנוי של הקיבוץ וגובר הביקוש לשטחי חנייה. 
מבנים ששימשו קודם לכן לצורכי ציבור - מוסבים לשימושים עסקיים ומתחילות להופיע פעילויות חדשות 

שהיו "זרות" בעבר להוויית "הקיבוץ השיתופי", כמו גני אירועים, שימושי מסחר שונים והשכרת בתי מגורים 
 שהתפנו בשל עזיבת חברים בעת המשבר הכלכלי - לתושבים מבחוץ.

 לראשונה מתחיל תהליך של בניית מגורים ב"שטח המחנה" לאוכלוסייה שאינה נמנית עם חברי הקיבוץ. 
הגיבוי והדחיפה למהלך זה באו דווקא מכיוון המדינה ומוסדותיה:

מועצת מקרקעי ישראל קיבלה החלטה98 הקובעת כללים להקמת הרחבות קהילתיות בחלק מהיישובים  ●
הכפריים בעלי נחלות, ולאחריה מתקבלות החלטות נוספות: האחת  מעגנת99 ומרחיבה את תכולת 
ההחלטה הקודמת על כל מגוון היישובים הכפריים בעלי הנחלות. והשניה100  - מאפשרת "שינויים 

במבנה הארגוני והקצאת קרקע בקיבוצים", לרבות האפשרות להכלת מתכונת התארגנות חדשה של 
הפרדת וועדים )ועד האגודה השיתופית החקלאית וועד האגודה המוניציפאלית( והחלפת תקנון האגודה 
שיאפשרו הפרדה בין השטח החקלאי לבין אזורי המגורים, כולל אפשרות חלוקתם למגרשים ברי-רישום 

על שם החברים. 
מינהל התכנון במשרד הפנים: יזם בשנת 1992 הכנת תכנית מתאר ארצית כוללת תמ"א/31 שקבעה  ●

לראשונה מס' יח"ד מרבי ביישוב הקיבוצי על-פי תחשיב הנשען על בסיס קנייני ומותנה בתקן הנחלות101.

ד' - מועצת מקרקעי ישראל קיבלה החלטה98    ד' - האחת מ99עגנת ומרחיבה...  ד' - והשניה  - 100 מאפשרת... ד' - בסיס קנייני ומותנה בתקן הנחלות101

החלטה מס' 612 מיום 13.10.1993 "בדבר כללים להקצאת מגרשים למטרות מגורים באגודות יישובים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה שיתופית חקלאית".  98

החלטה מס' 737 מיום 17.12.1995 בנושא "הרחבות למגורים באגודות יישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית".   99

החלטה זו מעדכנת החלטה קודמת מס' 479 ו"באה בנעליה" של החלטה מס' 612.
החלטה 751 מיום 27.2.1996 בדבר "שינויים במבנה הארגוני והקצאת קרקע בקיבוצים".  100

כאמור, בשל מבנהו הארגוני והפן האידיאולוגי שעמד בבסיס הקמתו, לא היה קשר ישיר בין אמצעי הייצור החקלאיים של היישוב הקיבוצי - בהתבסס על שטח המשבצת החקלאית   101

)לפי תקן הנחלות( ועל תעשייה, מלאכה וכיו"ב - לבין מספר יחידות הדיור שנבנו ב"שטח המחנה" עבור אוכלוסייתו. בשום מקרה, עד לכניסתה לתוקף של תמ"א/31, לא הוכפף 
מספר משקי הבית ומספר הנפשות בקיבוץ לקריטריון הנחלות ולמספרן. היישוב על מכלול מרכיביו הוגדר כאגודה שיתופית חקלאית, שלה ורק לה נתונה זכות חכירת "המשבצת 

החקלאית" של הקיבוץ, בשעה שחברי הקיבוץ כפרטים - היו משוללי מעמד משפטי כבעלי נחלות.
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ה'

 "הקיבוץ 
המתחדש"

)שנות האלפיים(

כבר בראשית המאה ה-21 עובר "שרביט" תכנון היישוב הקיבוצי מידי מחלקות התכנון הקיבוציות לידי המדינה ומוסדותיה.
אם קודם לכן פעל הקיבוץ כ"מדינה בתוך מדינה" ופיתח את יישובו על-פי צרכיו ויכולתו תוך שהוא מתבסס על תכנית יישוב 

 כוללנית מעוטת ייעודי-קרקע, הרי שעתה כפוף תכנון היישוב הקיבוצי להנחיות המדינה ומוסדותיה:

ב-1.5.2000 מפרסם מינהל התכנון במשרד הפנים מסמך "הנחיות לחישוב מס' יחידות הדיור המותר בקיבוצים  ●
עפ"י תמ"א/31 ועקרונות למיקום ההרחבה בתכנית". במסגרת מסמך זה מונחים המתכננים למצות את אזור 
מהמגורים בתכנית התקפה, תוך התחשבות בהתפתחות רווחת הדיור העתידית ובתהליכי השינוי המבני בקיבו

צים, לרבות האפשרות לרישום דירות המגורים על שם החברים. נוסף על כך, הם נדרשים לבחון את האפשרות 
להרחבת המגורים על חשבון שטחי ציבור עודפים ביחס לצורכי האוכלוסייה העתידית ועל שטחים סמוכים 

המיועדים למבני משק ותעשייה בתכנית היישוב התקפה. כמו כן, ניתנה הנחייה לכך שההרחבה למגורים תהווה 
חלק אינטגראלי מהיישוב הקיים ותמוקם בצמידות דופן לו לאורך קו השקה ניכר, תוך הקפדה על יצירת קשר 

ונגישות לשטחי ציבור משותפים לשירותים ולמבני ציבור.
באוגוסט 2003 הופץ מסמך "דין וחשבון בעניין הקיבוצים"102 שהמליץ לקבוע שני סיווגים חדשים לקיבוץ  ●

שיחליפו את הגדרת הקיבוץ הקיימת בתקנות האגודות השיתופיות. בשעה שההגדרה הקיימת התאימה לסוג 
קיבוץ הקרוי כיום "הקיבוץ השיתופי", הוגדר סיווג שני "הקיבוץ המתחדש" והוא מבטא מגוון שינויים המתבצעים 
מבקיבוצים ובכללם כאלה הכוללים הפרטה נרחבת של שירותי ציבור וקהילה, "שכר דיפרנציאלי" ו"שיוך דירות ונ

כסים", וזאת בלי לערער על קיום יסודות מהותיים של שיתוף, שוויון ושמירת עקרון הערבות ההדדית בין החברים 
בתחומי: סיעוד, חינוך, בריאות, ביטחון סוציאלי ותמיכה באוכלוסיות חלשות.

בנובמבר 2005 נכנסה לתוקף תמ"א 35 ש"באה בנעליה" של תמ"א/31.  ●
תכנית זו התנתקה כביכול103 ממרכיב "תקן הנחלות" שלפיו נקבע מספר יחידות הדיור ביישוב כפרי בעל נחלות, 

וקבעה לכל יישוב את מס' יח' הדיור המרבי בתחומו, את צפיפות הבינוי המינימלית לדונם נטו104 המותרת בו 
ואת הכללים להרחבת יישוב כפרי בעל נחלות. נוסף על כך, נקבע בהוראות תמ"א 35 מנגנון לעדכונה התקופתי 

מדי כל ארבע שנים105. 
בדצמבר 2006 הפיץ מינהל התכנון למתכנני המחוזות הנחיות לתכנון קיבוץ, לרבות התייחסות ספציפית לעניין  ●

יח' "הדיור הזמני" בקיבוץ.
בשנת 2006 הוכנס למערכת התכנון הארצית "נוהל מבא"ת"106 שמכוון את אופן ההגשה של מסמכי התכניות  ●

למוסדות התכנון. נוהל זה, שמתעדכן תקופתית בהתאם לצורך, מהווה כלי בלעדי להגשת תכניות מפורטות 
ואחרות לאישור מוסדות התכנון המוסמכים. 

ב-27.3.2007 התקבלה החלטה מס'107 979 במועצת מקרקעי ישראל בדבר הזכויות למגורים בחלקת המגורים  ●
ביישובים חקלאיים בעלי נחלות. חלקת המגורים בקיבוץ הוגדרה כשטח רצוף שהוא חלק או חלקים מ"שטח 

המחנה" של הקיבוץ המשמש למגורי משפחות החברים. בהחלטה זו הוגדרו הקריטריונים לקביעת גודל חלקת 
המגורים בקיבוץ ולאופן חלוקתה למגרשים ופורטו התנאים שיאפשרו את רישומם על שם החברים.

ב-6.7.2008 התקבלה במועצת מקרקעי ישראל החלטה מס' 1155 שעדכנה את החלטה מס' 979 בהתאם  ●
לפסק דין בבג"צ 1027/04 שלפיו תכני החלטה 979 לגבי הקיבוצים ייכללו ככתבם וכלשונם בהחלטה החדשה, 

למעט שינוי מועד "היום הקובע"108. 

 כל ההחלטות והמהלכים המצטברים שתוארו לעיל הכתיבו את מתכונתו התכנונית של היישוב הקיבוצי שבה אזור 
 המגורים הסטטוטורי ושטחי הרחבתו נחלקים למתחמים ו/או מגרשים על-פי כללי התכנון המקובלים. בתחום אזור 

המגורים הסטטוטורי מוקצה מתחם ל"דיור זמני" ובו יח"ד קטנות קיימות שאינן ניספרות במניין יח' הדיור לפי הקבוע 
35. גודל אזור מבני הציבור ושירותי הקהילה ביישוב, על מגוון מרכיביו ושטחיו הפתוחים - מותאם לצורכי אוכלומ  בתמ"א
סיית היישוב העתידית. מושם דגש מיוחד על מערכת התנועה והחניה ביישוב ועל ניצולם המלא והיעיל של יעודי הקרקע 

הנתונים בתחום תכנית היישוב התקפה. בשל מעורבות המדינה בהליכי אישור התכנית ובמימונה109 איבד מרקם המגורים 
הקיבוצי את מאפייני הבינוי השיתופיים, ותבנית הבינוי של אזורי המגורים החדשים שנבנים בו הולכת ומידמה לתבנית בינוי 

של אזורי מגורים ביישוב קהילתי.

ה’ - “דין וחשבון בעניין הקיבוצים102 ה’ - תכנית זו התנתקה כביכול103 ה’ - צפיפות הבינוי המינימלית לדונם נטו104 ה’ - מדי כל ארבע שנים105 ה’ - “נוהל מבא”ת”106 ה’ - ב-27.3.2007 התקבלה החלטה מס’107 ה’ - מועד “היום הקובע”.108 ה’ - אישור התכנית ובמימונה109

אתגרים בתכנון הקיבוץ
תבנית תכנונו של יישוב היא ביטוי מרחבי לאופייה הארגוני, חברתי, כלכלי ותרבותי של קהילתו, והיא מכוונת ומשפיעה 
הושתתו  הפיזית  ותבניתו  שתכניו  הקיבוצי  היישוב  המשתנים.  לצרכיה  בהתאם  הפיזי  תכנונו  אופן  ועל  מרכיביו  על 
 - כולה  לחברה  היחיד  בין החבר  מלאה  והזדהות  חבריה  בין  מלאה  שיתופיות  ייחודית המקיימת  עולם  על השקפת 
עבר גלגולים רבים במבנהו הארגוני, הערכי והחברתי ובתבניתו התכנונית. עם זאת, ולמרות השינויים שהתחוללו בו 
וערבות  שיתוף  של  מהותיים  יסודות  למעשה,  ומקיימת, הלכה  הקיבוצית  שומרת הקהילה   - ובמאפייניו הקהילתיים 

הדדית בין חבריה בתחומים מוגדרים.

העולם  בתפיסת   - האחד  עיקריים:  תחומים  בשני  פרבריים  מיישובים  נבדלים  הנחלות110  בעל  הכפרי  היישוב  דגמי 
האידיאולוגית שעמדה בבסיס הקמתם והציבה את פיתוח החקלאות וההתפרנסות ממנה - כערך עליון תוך הטמעת 

כללי שיתוף בעוצמות שונות, באמצעי הייצור ובהתנהלות הארגונית, החברתית והכלכלית. 
ועדה ציבורית לעניין הקיבוצים בראשות פרופ' אליעזר בן רפאל שהוקמה בהחלטת ממשלה מיום 19.5.2002 בעקבות התהליכים מרחיקי הלכת שהתרחשו ברחבי התנועה    102

הקיבוצית. 
בפועל, מס' יח' הדיור המרבי שהוגדר לקיבוץ, מסתמך על מרכיב קנייני של תקן הנחלות, כפי שהוגדר בתמ"א/31 ו/או על המדיניות לפיתוח הארץ, כפי שהוגדרה    103

בתמ"א/35. 
שהכתיבה את גודלם המרבי של מגרשי המגורים.    104

העדכון הראשון אמור היה להתקיים בנובמבר 2009 והשני - בנובמבר 2013. עדכונים אלה לא הגיעו לכלל ביטוי סטטוטורי.  105

מבא"ת = מערכת מקוונת להגשת תכניות.    106

החלטה 979 ביטלה החלטות מס' 692 ו-751 ועודכנה על-ידי החלטה מס' 1155.    107

היינו: בכל מקום שבו נאמר 2.9.2003 יבוא 27.3.2007.    108

משרד השיכון, משרד החקלאות ומוסדות התכנון המוסמכים  109

קיבוץ, מושב שיתופי, מושב עובדים.  110
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מקורות ונספחים

והוגדרו  שניתנו  ותעסוקתיים  חקלאיים  ייצור  אמצעי  על  מלכתחילה  הושתת  והתעסוקתי  הכלכלי  בסיסם   - השני 
סטטוטורית בתחום שטחו הבנוי של היישוב וב”משבצתו” החקלאית. תחום היישוב, על מכלול תפקודיו, שימש כמוקד 
הפעילות העיקרי של קהילת היישוב, הן כמקום עבודה והן כמרחב לפעילות חברתית וצרכנית. לפיכך, גם בהשתנות 
 העתים, חלק מסוים מחברי היישוב הכפרי בעל הנחלות מוצאים את פרנסתם, במלואה או בחלקה, בתחום היישוב עצמו.

כדי להציג מתווה תכנוני מומלץ ליישוב הקיבוצי, יש לאפיין את מבנהו הארגוני, על שני סיווגיו, ואת מאפייניו הקהילתיים:

הקיבוץ מאוגד באגודה שיתופית וכפוף לתקנון האגודה השיתופית ולהחלטות האסיפה הכללית שהתקבלו מכוחו . 1
)בין אם התקנון תואם לעקרונות “הקיבוץ השיתופי” ובין אם הותאם לעקרונות “הקיבוץ המתחדש”(.

 הקיבוץ הוא יישוב שקהילתו רב-דורית, וקיומה התקין מותנה בצמיחה דמוגראפית קבועה ומתמשכת, המאפשרת . 2
שמירה על פרופיל דמוגראפי יציב ומאוזן.

הקיבוץ הוא בעל אמצעי ייצור משותפים ומטרות עסקיות לכל דבר ועניין, והוא מקיים בתחומו תשתית כלכלית . 3
השיתופית,  האגודה  על-ידי  ומנוהלים  המוחזקים  אחרים,  ותעסוקתיים  חקלאיים  ייצור  אמצעי  של  וסטטוטורית 

וחברים רבים מקרב קהילתו מועסקים בתחום היישוב עצמו.

היישוב הקיבוצי מאופיין בהיעדר קשר מובנה וזיקה הדדית בין מספר משקי-הבית שבקהילתו לבין אמצעי הייצור . 4
ותקן הנחלות שהוגדרו לאגודה השיתופית החקלאית. 

הקיבוץ כיישוב נפרד מקיים בתחומו מערכות מוניציפאליות המשרתות את קהילתו בתחומי חינוך, בריאות, סיעוד . 5
ורווחה, תאורת חצר, תחזוקת תשתיות ציבוריות, שירותי קהילה וכיו”ב, ופעולותיו כפופות לצו המועצות המקומיות 

)מועצות אזוריות( התשי”ח - 1958.

ולפיכך הוא כפוף לחוק . 6 היישוב על מכלול היבטיו,  והפיזי של  פיתוחו התכנוני  על  נפרד, הקיבוץ אחראי  כיישוב 
התכנון והבנייה ולתכנית היישוב המפורטת שחלה עליו.

“הקיבוץ”, על שני סווגיו, מבסס את אורחות חייו ותבניתו הארגונית על יסודות מהותיים של שיתוף, שוויון ושמירת . 7
עקרון הערבות ההדדית בין חברי הקהילה בתחומי חינוך, בריאות, סיעוד, ביטחון סוציאלי ותמיכה באוכלוסיות 

חלשות.

שני סוגי הקיבוץ: “השיתופי” ו”המתחדש”, נבדלים זה מזה בנושא מעמד חבר הקיבוץ בתוך המערכת הקיבוצית:

ב”קיבוץ השיתופי” - זכויותיו וחובותיו של חבר הקיבוץ תלויים, מותנים ונשענים על הקיבוץ, והחבר משולל מעמד 
עצמאי ובלתי תלוי משל עצמו )אף שבחלק ניכר מ”הקיבוצים השיתופיים” מתקיימת הפרטה, מלאה או חלקית, של 

תקציבי צריכה שונים(.

ב”קיבוץ המתחדש”111 - מעמד חבר הקיבוץ כולל זכויות וחובות112 משל עצמו, ללא תלות בקיבוץ ובלי שנפגע מעמד 
וחובות משל עצמו. כתוצאה משינוי מעמדו של חבר הקיבוץ בתוך המערכת הקיבוצית השתנו  זכויות  הקיבוץ כבעל 
גם אופני התנהלותו, הן בשל גובה ההכנסה הפנויה שעומדת לרשותו והן בשל עוצמת “חופש הבחירה” הנתונה בידו: 
הכנסות החבר, שקודם לכן נחשבו כחלק מהכנסות הקיבוץ, משויכות עתה לחבר, לאחר שהופחתו מהן מיסי קהילה 
שונים שחלקם מיועדים להבטחת זכויות סוציאליות בעתיד, למתן רשת ביטחון סוציאלי בהווה וקרנות להבטחת חובת 

הערבות ההדדית.

כחלק מחופש ההתפרנסות של החבר, באות גם התחייבויותיו לנשיאה בעול החובות המוניציפאליים ושירותי הקהילה 
השונים, כגון: ארנונה, אגרות, היתרי בנייה, טיפוח הנוי הציבורי ביישוב, אחזקת שירותי ציבור וקהילה וכיו”ב. כל השינויים 
הללו הביאו להפרטה נרחבת של שירותי הציבור והקהילה, וחלקם אף נעלמו מן “הנוף הקיבוצי” בשל צימצום השימוש 
בהם מסיבות כלכליות. גם תופעת “ההרחבות הקהילתיות” בקיבוצים, שהחלה במחצית שנות ה-90, ובמסגרתה נקלטו 
בקיבוצים משפחות בתנאי תושבות113 - שינתה פניה במחצית שנות האלפיים ותחתה הורחב אזור המגורים בקיבוץ 

ויועד לקליטת בניו וחבריו בתנאי חברות מלאים בקיבוץ ו/או בתנאי חברות בעצמאות כלכלית.

וכמוהו גם המושב השיתופי.  111

חופש ההתפרנסות: העברת חובת ההתפרנסות וההשתכרות לחבר הקיבוץ, לרבות האחריות לשלם עבור השירותים שהוא    112 

 צורך, תוך הבטחה זכויות-עבר סוציאליות בעתיד ומתן רשת ביטחון סוציאלית בהווה )מה שכלול בהגדרה “שכר דיפרנציאלי”(.
 שיוך דירות ונכסים: שמשמעם: העברת הזכויות במגרשי המגורים מהקיבוץ לחברים )מה שמכונה “שיוך דירות”( והכרה 

בזכותם של החברים ליהנות מהפירות שמניבים עסקי הקיבוץ באמצעות חלוקת דבידנד )מה שמכונה “שיוך נכסים יצרניים”(.
תושבות = מגורים בלבד בהרחבה הקהילתית של הקיבוץ.  113






