
 
 

 

 

 

מנוף חקלאי לחקלאות : המרחב הכפרי באזור המרכז

?  היכן הנתק –נופית 

נון המקומי לתכנון הארצי והמחוזי הפערים בין התכ
 

דוח מסכם 

 

 ן"מוגש לנקודת ח

  לריסה פליישמן' דר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009  נובמבר

 



 2 

 

 

 

 

1 .

תוכן העניינים 

............................ ..........................................תקציר 

........................................................................ מבוא 

 

3 

9 

 9.........................................................................  רקע    1.1     

2 .

      2.1   

      2.2        

................................ סיית המחקרהמחקר ואוכלושיטות 

.............................. ראיונות אישיים: הראשון שלבה       

. .........בדיקה וניתוח מסמכים רלוונטיים : השלב השני       

13 

13 

15 

המרחב הכפרי ביחסי גומלין בין התכנון הארצי  . 3

 .....................................ממצאי המחקר: מקומיהלתכנון 

17 

 18....................... ?מה הכוונה –נופית -חקלאות כלכלית             3.1     

 21" ..................... ח"מפלאח לפל: "פעילות לא חקלאית         3.2     

     3.3 

     3.4  

     3.5 

     3.6  

....................................... קעסוגית שינוי ייעוד הקר      

..................... סוגיות בתחום תיירות כפרית וחקלאית       

............................. עצות אזוריות מצב תכנוני במו            

.......................................... סוגית הפיקוח ואכיפה       

23 

27 

33 

37 

 40............................................ .........והמלצות  מסקנות. 4

 47.......................................................... ביבליוגרפיה 

 .........רשימת הגורמים עימם נערכו הראיונות: 1נספח  

..  ........................דוגמאות למתווה ראיונות: 2נספח 

52 

54 

 



 3 

תקציר  

 

, בייחוד במרכז הארץ, במהלך שני העשורים האחרונים חלו בשטחים החקלאיים תמורות רבות

לאור תמורות אלו ובעכבות השלכותיהן . ובצביון של המרחב הכפרי אופישגרמו לשינויים ב

השטחים על נעשה במערכת התכנון הארצי מאמץ מכריע להגנה סטטוטורית , הדרמתיות

המציות במגזר הכפרי מעידה על פערים בין , אולם. קרקעהחקלאי של הייעוד ים ועל הפתוח

.  המדיניות התכנונית ברמה הארצית לבין מימושה ברמה המקומית

של העבודה זו היא לבדוק את מידת ההתאמה בין גורמים תכנוניים ומקבלי  המטרה העיקרית

, ת ההחלטות הללו ברמה המקומיתהחלטות ברמה הארצית לבין הגורמים האמורים לממש א

החיכוך ביחסי גומלין בין המדיניות התכנונית ברמה המחוזית  קודותתוך זיהוי סוגיות עיקריות ונ

.  והארצית לבין המדיניות התכנונית והניהולית ברמה המקומית

אשר עומדות במוקד המדיניות , הסוגיות העיקריות בתחום המרחב הכפרי ופיתוח הכפר בדיקת

ראיונות עומק עם  -הראשון : בשני מסלוליםבמחקר נערכה  ,נונית והניהולית ברמות השונותהתכ

אנשי מקצוע המתמחים בתכנון וניהול המרחב הכפרי והפועלים הן במסגרת בעלי תפקידים ו

מתכננים ) והן מחוצה לה (וועדות מקומיות, משרדי הממשלה, מוסדות התכנון) המוסדית

, מסמכים תכנוניים)בדיקה וניתוח מסמכים רלוונטיים   -והשני , (הפועלים בשוק הפרטי

מנהל )מגורמים השונים וברמות השונות " בשטח"שהתקבלו ( ועוד, פרוטוקולים של ישיבות

מועצות אזוריות וועדות , חברות תכנון, ועדה מחוזית לתכנון ובנייה, משרדי ממשלה, התכנון

.  ת הפיתוח והשמירה על המרחב הכפרי באזור המרכזהמתייחסים למגוון סוגיו, (תכנון מקומיות

נבחרו ארבע מועצות , עמדותיהם של מקבלי החלטות ובעלי התפקידים ברמה המקומיתלבדיקת 

.   לב השרון וגן רווה, עמק חפר, דרום השרון: באזור המרכזאזוריות הממוקמות 

עיקר הממצאים 

 
: ממצאי המחקר עולה כימ, באופן כללי

  חשיבות השמירה על המרחב ועל לגוברת מודעות הרשויות וועדות מרומיות נציגי בקרב

הבאה לידי , ברמה הלאומית התכנוןמדיניות  יה שלחקלאי והפנמת עקרונות-הנוף הכפרי

בהתאם  ולשימושי קרקעבנייה ל םמתן היתרישיקול דעת ובגישה מושכלת לבביטוי 

: כתוצאה מכך  .של פיקוח ואכיפהיעילה יותר בפעילות ו לעקרונות והוראות תכנוניים

  חלק בהמופיעים חוקיים -שימושים חורגים ובלתיבמספר צמצום מסתמנת מגמת

חקלאיים המהווים מטרדים -עסקיים לאוובייחוד שימושים , מועצותהתחומי מ

. סביבתיים

 בין המדיניות התכנונית ןגומליהביחסי  קונפליקטיםקיימים לא מעט חיכוכים ו, עם זאת 

. ית ברמה הארצית והמחוזית לבין מדיניות תכנונית אופרטיבית ברמה המקומיתמנהלוה

 אשר האזוריות מועצותמגמות הפיתוח בתחומי ה( 1) :אותם ניתן לחלקם לשני סוגים

-אי( 2); את העקרונות הבסיסיים של מדיניות התכנון הארצי והמחוזיאינן תואמות 
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מור השטחים הפתוחים והמרחב התאמה בגישות ובדרכים להשגת מטרת טיפוח ושי

. הכפרי

: סוגיות מרכזיות

נופית  -חקלאות כלכלית( א

  משרד החקלאות בנוגע לעידוד פיתוח חקלאי  במדיניות שלשינוי תפיסתי אסטרטגי חל

הגישה  , עם זאת. בחקלאות גם במרכז הארץ לעודד ולתמוךוהכרה בצורך  ,באזור המרכז

 עידוד הפיתוח החקלאי באזור המרכזלמיכה ולת כערובההכלכלית של משרד החקלאות 

 בכך טמון קונפליקט ממשי הבא ."כלכליאין תמיכה אם השימוש החקלאי אינו "ש היא

בין שיקול כלכלי גרידא בתמיכה בחקלאות או במיזם הקיימת לידי ביטוי בסתירה 

  -חקלאות הרצויה באזור המרכזהלבין יכולתה היישומית של , המבוסס על חקלאות

  .ידידותית לסביבה, פתוחהנופית לאות חק

  בתחום " תכנית כלכלית"מושג בנוגע לראשי המועצות האזוריות התפיסות והתובנות של

לעסקים כלכלית תכנית : תואמות את עמדתו של משרד החקלאות, הכפריהמרחב 

שהוטלו על  מגבלות תכנוניות וסביבתיות בעטיין שלהבעיה היא ש. מניבים הכנסותה

אפשרת לא בהכרח מאופייה של החקלאות המותרת באזור המרכז  ,ת באזורהחקלאו

 . לרוב תושביו פרנסה

 נופית-חקלאות כלכלית"אסטרטגיה תכנונית מגדירה את החקלאות באזור המרכז כ-

-שטח כפרי"מפרטת את מרכיביו הייעודיים של  3/21מ "תמ(. 35א "תמ" )סביבתית

אך לפירוט זה אין  . התואמים את המושגתוך קביעת מסגרת לשימושי קרקע " פתוח

כלומר אין כלים יישומיים . מענה מספק למרבית הסוגיות הדורשות פתרונות יישומיים

 .ברמה המקומית" סביבתית-נופית-חקלאות כלכלית"להטמעת המושג 

  פתרונות יישומיים הנדרשים לסוגיות רבות בתחום המרחב הכפרי הינם פועל יוצא

יק של השטחים החקלאים הראויים לרמות שונות של שמירה או הגדרה ותיחום מדומ

המבוססת  ,מסגרת תכנונית סטטוטורית לשמירה על השטחים החקלאיים, ברם. פיתוח

של השטחים ( ציבורית, נופית ,אקולוגית, סביבתית) םרגישותברמות  בחנהוהעל זיהוי 

.  טרם נבנתה, םיהחקלאי

 

פעילות לא חקלאית  ( ב

 שמירה על השטחים החקלאים באזור המרכז כשטחים פתוחיםלחדש הוני תכנהרציונל ה ,

, 35א "תמ, כגון)בהוראות התכנוניות של תכניות מתאר ארציות ומחוזיות  הנקבעש

רבות להכרה בחשיבות השמירה על קרקע חקלאית ועל  םתר ,(3/7מ "תמ, 3/21מ "תמ

בקרב מקבלי החלטות , ייםנופ-אקולוגיים-המרחב הכפרי הפתוח כבעלי ערכים סביבתיים

. וכן בקרב הציבור הרחב, במשרדי הממשלה

 המדיניות וגם ( 3/7מ "תמ)חקלאית -תעסוקה לאל המרכז מחוזל תכנית מתאר מחוזית

מחוז מרחב הכפרי בחקלאית ב-התכנונית הארצית שלא רואה מקום לקידום תעסוקה לא
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ולא תמיד  ,ח"פלהשל  מיקומההיקפה ו, אופייהעל נוקשות מגבלות  מטילות, המרכז

דבר שמוביל  .מיים לתעסוקה הלא חקלאית בחלקת מגוריםמאפשרות פתרונות יישו

 .פתירים באופן חוקי-לעיתים למצבים בלתי

 סיון לגשר בין ינובעת מתוך נ ח בעמדותיהן של ראשי המועצות האזוריות"פלהתייחסות ל

, ובייחוד באזור המרכז, פריים בארץהקשיים האובייקטיביים בהם נקלעו היישובים הכ

   .ח בישובים ובמרחב הכפרי"לבין מגבלות תכנוניות המוטלות על הפל

 

סוגית שינוי יעוד הקרקע ( ג

  עם בעלי תפקידים שהוזכרו שנערכו בעקבות הראיונות  שעלואחת הסוגיות העיקריות

לאור . של הקרקע ייעודה החקלאיהיא העדר קריטריונים ברורים ומוסכמים לגבי , לעיל

נוף ", "נוף כפרי פתוח"כגון , לקביעות התכנוניות המסמלות שפת תכנון חדשה, זאת

על ידי  קיימות פרשנויות שונות, "סביבתית-נופית-חקלאות כלכלית" או "חקלאי-כפרי

 . העוסקים בתחום פיתוח הכפר ושמירה על קרקע חקלאית גורמים

 ם ישנן השלכות מדיניותלחוסר ההסכמה לגבי סוגיות אלו ולהעדר הקריטריוני, 

: כלכליות ויישומיות, תכנוניות

כל עוד אין התאמה בהגדרות הפעילות וייחוסה לקטגוריה מסוימת בשל העדר  .1

לקבוע מדיניות עקבית בתחום יהיה לא ניתן הרי ש, קריטריונים מוסכמים

 . לביצועה "כלים ארגז"ולבנות 

קריטריונים מוסכמים מצע אחיד לעקרונות וכהיעדר קווים מנחים שישמשו  .2

 ,בקרב הגורמים המעורבים בתהליכי אישור וניהול שימושי קרקע במרחב הכפרי

מעמעם את מדיניות התכנון והניהול ברמה המקומית באשר לפעילויות ושימושי 

 .קרקע

" מבלבלת"בתחומים אלו   "! ?והיכן, מה מותר ומה אסור" -ות בנוגע לאודה-אי .3

עשה על ידי הזרוע המבצעת ויישומה הלכה למומסבכת את מדיניות האכיפה 

 (. ועדות המקומיותהאזוריות ומועצות )

 

 חקלאיתסוגיות בתחום תיירות כפרית ו( ד

  חברתי חשוב כמעטפת -סביבתי-חקלאי באזור המרכז תפקיד מערכתילשטח

הגורמים והמוסדות השונים  בקרב. ירוקה למוקדים עירוניים גדולים וצפופים

-חקלאות בת"באשר לכלי המרכזי לטיפוח ולקידום רונית קיימת הסכמה עק

 . חקלאית לטיפוח הנוף הכפרי-שהוא קישור בין תיירות כפרית" קיימא

 וחלקן , חקלאית-מעוניינות בפיתוח תיירות כפריתהמועצות האזוריות , בעקרון

למימושם של פרויקטים בדרך  ,אולם .תיירותיים מעורבות במספר פרויקטים

  :על המועצות להתמודד ומכשולים עימםלו קיימות סוגיות תיירותיים א
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וממוקמים , המיועדים לציבור הרחבנטל אחזקתם של אזורי תיירות ונופש  .1

 ;הוטל על המועצות עצמן, תחומי המועצותב

היוזמות המקומיות להקמת תשתיות הנדרשות על מנת להתאים את האתר  .2

ואף  רטית מתמשכתבסחבת בירוקנתקלים השוטף קו ולביקורים ולתחז

 ;ות מצד גורמי התכנון כנגד המועצהיטבתביעות משפ

 ; החקלאי אינו מתוגמל עבור תועלות ציבוריות מהן נהנה קהל התיירים .3

מתקנים  יםמחייבהמבקרים באזורי נופש ותיירות במרחב הכפרי והכוונת ניהול  .4

נחשבים כפעילות מרכזי המבקרים , ברם. מבקריםמרכזי כגון , מתאימים

 . ולכן אישורם והקמתם כרוכים בקשיים רבים, חקלאית-עסקית לא

 

 אזוריותהתכנוני במועצות המצב ה( ה

 תוכניות המתאר המקומיות כוללניות: המצב התכנוני הכללי של רוב המועצות האזוריות ,

לא קיימות , כלומר; 80 -הן לרוב תוכניות ישנות משנות ה, החלות על כל תחום המועצה

  .ר כוללניות חדשות ומעודכנותתוכניות מתא

  ח "פלהקיימת הסכמה גורפת באשר להגדרת  ח"תכניות מתאר מקומיות לפלב, לכאורה

 ,עם זאת. 3/7מ "תמ עם ההגדרות והדרישות שבמסגרתה של ,"המותר והאסור"לגבי כן ו

השנוי " האפור"ום ח אינן נותנות מענה לסוגיות בתח"גם התוכניות המקומיות לפל

 . סוגיות בהן פעילות חקלאית ופעילות הנחשבת כלא חקלאית משולבות זו בזו -במחלוקת 

 ות תכנונית בעייתיתיוצר מציא ,מעודכנותוכוללניות , מקומיותמתאר  תוכניותעדר יה  ,

היישובים והמרחב הכפרי  יה הכוללת של פיתוחיהראעל , או לפחות מקשה, תמונעה

  .שוניםהבתחומים 

  אכיפהההפיקוח ו( ו

 בידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה מופקדעניין הפיקוח  ,פי חוק תכנון ובנייה-לע ,

כגוף פוליטי  ,הרשות המקומיתבסוגית הפיקוח מטעם . הרשות המקומיתבידי , כלומר

  .טמון ניגוד אינטרסים מובנה, תפעולי-שהוא גם בעל מעמד סטטוטורי

  ראשי  לטענת. ל הליכים משפטייםבמדיניות הענישה ובהתנהלותם ש טמונה נוספתבעיה

וכן בעטיים של , תהליכים משפטיים מתמשכיםבשל , "משתלם להיות עבריין", המועצות

אשר אינם מהווים הרתעה ממשית מעבירות החוק בתחום  ענישהחומרת ההכנסות וגובה 

  .הבניה והפיתוח

המלצות המסקנות ועיקרי ה

: מסקנות

 כי נוצר רושם ,הגורמים הרלוונטיים עםהמחקר במסגרת שנערכו ראיונות הממהשיחות ו 

ועל המרחב הכפרי קרקע חקלאית שמירה על קיימת הסכמה עקרונית באשר לחשיבות ה
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פועל הללו כל אחד מהגורמים  ,יחד עם זאת. שאמורים לשרת את כלל אזרחי המדינה

ובהתאם להבנות ולתנאים , או אפשרית להשגת המטרה/בדרך הנראה לו כראויה ו

 .לוצים שבמסגרתם הם פועליםואי

   מוסדות התכנון ברמה הארצית: גוןכ)קיים קשר רופף למדי בין הגורמים המאשרים ,

והגורמים , (משרד להגנת הסביבה, מינהל מקרקעי ישראל, והמקומית מחוזיתה

הגורמים היוזמים והמבצעים לבין ( משרד החקלאות ומשרד התיירות :כגון)המסייעים 

באשר לפיתוח הכפר ושמירה , (יזמים פרטיים, תיירנים, ישובים, זוריותמועצות א: כגון)

ובנוגע לבנייה חקלאית ופיתוח התיירות הכפרית , בכלל, חקלאי-על המרחב הכפרי

 . בפרט, והחקלאית

  גורמי תכנון  –בציר האנכי : ציריםהבשני מתקיים הקשר הרופף בין הגורמים השונים

לרשויות וועדות פ ועד "ולקחשהארצית לתכנון ובנייה ומועצה ההמ, וניהול ברמות שונות

משרד , משרד האוצר, כגון משרד הפנים, משרדי הממשלה: בציר אופקיו ;תכנון מקומיות

יבוי הגורמים ר .משרד להגנת הסביבה, משרד התיירות, מנהל מקרקעי ישראל, החקלאות

אטוטוריים יוצרים חסמים סט, אוטונומיתוהתנהלותם כמעט בשני צירים אלו 

 .רבים כמעט בכל שלב אפשרי םובירוקראטיי

 או /ו)נובעות , חלק מהסוגיות והבעיות שאיתן המועצות האזוריות אמורות להתמודד

הן מבחינת התכנון המחייב , ממצב תכנוני לקוי ברמה המקומית( מתעצמות כתוצאה

א ממצב דברים כפועל יוצ(.  תכניות אב)והן מבחינת התכנון האסטרטגי ( תכניות מתאר)

 .מרחבית ונושאית, העדר ראייה כללית -זה  

   למרות ההסכמה העקרונית בין הגורמים והמוסדות השונים לגבי כדאיות פיתוח

טרם גובשה  מדיניות מוסכמת באשר למהותה של , התיירות במרחב הכפרי באזור המרכז

 . חקלאית באזור המרכז-התיירות הכפרית

 שבין שימושי קרקע חקלאיים לבין ' בשטח האפור'לת חקלאית מתנה/תיירות כפרית

נראה כי אותם קריטריונים תכנוניים המוגדרים . שימושי קרקע מסחריים ולא חקלאיים

מתואמים לתחום בהכרח אינם , ח"לפלבתכניות מתאר ארציות ומחוזיות באשר 

 .לתמוגב, חקלאית ויכולתם לאפשר ולנהל טיפול בתיירות מסוג זה/התיירות הכפרית

   קשורה  כלל לאגישת מוסדות התכנון ברמה המחוזית והארצית שתיירות חקלאית

  .חקלאית-מיזמים חשובים בתחום תיירות כפרית, לפעמים, מונעת, לבנייה

 :המלצות

ין התכנון המקומי לבין התכנון עמדה בנוגע לאיזון הראוי בעל התכנון הארצי לנקוט  

 .בדרגים גבוהים יותר

 .מוסדיות והדרגים המאשרים" תחנות"נון על ידי צמצום מספר ייעול הליכי תכ 

בה יוגדרו , חקלאית באזור המרכז-מין הראוי להכין תכנית אב לתיירות כפרית 

מיקומה , קריטריונים ברורים בנוגע לפעילות המותרות בתחום התיירות הכפרית
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, חקלאית-יתלרבות ביחס לשירותים נלווים לפעילויות בתחום התיירות הכפר, והיקפה

 . כגון מרכזי מבקרים

בעלי ערכים ציבוריים חשובים ם יחקלאיהתכנוני באשר לשטחים -שינוי תפיסתי 

מחייב בד בבד גם , םנופיים וציבוריי, אקולוגיים, אמורים לספק שירותים סביבתייםו

. שטחים אלוכלכלי ביחס ל-שינוי תפיסתי

תגבור הועדות , ברת השקיפותהגעשויים לתרום , ותוצאותיה אכיפהלשיפור הליכי  

והכשרה מתאימה לעוסקים ציבורית מעורבות , המקומיות בכוח אדם מקצועי נוסף

  .קביעת הנחיות ברורות לעבודת המפקח, בתהליכי פיקוח ואכיפה

על מנת לנהל דיאלוג אפקטיבי בין התכנון המקומי לבין התכנון ברמה המחוזית  

נון המקומי ובאיזון בינו לבין התכנון במדרגים יש צורך במידה של אמון בתכ, והארצית

, "לבן/שחור"תוך השתחררות מחשדנות הדדית ומצורת החשיבה , גבוהים יותר

" . צדיקים טהורים"ל"( עבריינים פוטנציאליים"או " )עבריינים"המבדילה בין 

ו הקמת גוף אחד שיעסוק בנושא המרחב הכפרי להיבטיההמלצה העיקרית של מחקר זה  היא  

: כאשר המטרות העיקרית של גוף זה הינן, הכפר והמרחב הכפרי ימנהלת לעניינ -השונים 

, להגדרות ייעודיותמוסכמים קריטריונים קביעת , הסכמה על אבני דרך בפיתוח הכפר והמרחב

גיבוש ו, ייב לבין תחומי אוטונומיה מקומיתקביעת עמדה מוסכמת ביחס לאיזון בין התכנון המח

על החקלאות ,  בו יוגדרו ויפורטו את יעדי מדיניות השמירה על השטחים הפתוחיםמסמך משותף 

 . ואת הכלים והדרכים מעשיים להשגתם, הנופית ועל הצביון הכפרי

 

 הפיתוח למרחב מחקר זה מסיים סדרה מחקרית המורכבת משלושה מחקרים הבודקים את כיווני

ממצאי המחקרים הללו  .עניין שונות-תידי קבוצו-על הכפרי באזור המרכז כפי שהם נתפסים

הרצוי "שיקשר בין  מדיניות תכנונית אופרטיבית והמלצותיהם עשויים לספק מידע חיוני לגיבוש

קונספטואלית של המושגים התכנוניים המסמלים שפת תכנונית -בין המהות האסטרטגית, "למצוי

, כמו כן. חקלאי-הצביון הכפרי במטרה לשמור על הנוף ועל, חדשה למונחים בעלי תוכן מעשי ברור

מסקנות והמלצות של שלוש המחקרים  יתרמו  ליצירת בסיס לשיתוף פעולה בין הגורמים השונים 

  . כפריהנוף הקרקע חקלאית ועל שמירה על היישום של מדיניות ניהול ו, תכנוןכי המעורבים בתהלי
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מבוא   . 1

 ,בייחוד במרכז הארץ, ם תמורות רבותבמהלך שני העשורים האחרונים חלו בשטחים החקלאיי

 לאור תמורות אלו ובעכבות השלכותיהן .של המרחב הכפריצביון וב אופישגרמו לשינויים ב

השטחים על מערכת התכנון הארצי מאמץ מכריע להגנה סטטוטורית בנעשה  ,הדרמתיות

ערים בין על פ הות במגזר הכפרי מעידאיהמצ, אולם. קרקעהחקלאי של הייעוד הפתוחים ועל 

.  תכנונית ברמה הארצית לבין מימושה ברמה המקומיתהמדיניות ה

המחקר הנוכחי נועד לבדוק את מידת ההתאמה בין גורמים תכנוניים ומקבלי החלטות ברמה 

.  הארצית לבין הגורמים האמורים לממש את ההחלטות הללו ברמה המקומית

שנועדו לבחון את ( ן"ן של נקודת חבמימו)שלושה מחקרים  שלסדרה הינו האחרון בזה מחקר 

חקלאי באזור המרכז מזווית -י של המרחב והנוף הכפריסמהותו האופרטיבית ואת התוכן הפי

; 2007, פליישמן ופייטלסון)השונים המשפיעים על עיצוב המרחב הכפרי  הגורמיםראיה של 

  (.2009, פייטלסון וזלוצקי, פליישמן

, (1פרק )י תיאור הרקע להכנת המחקר ופירוט מטרותיו אחר: כדלקמןנה של המחקר הינו בהמ

מוסברת מתודולוגיה של המחקר תוך תיאור הכלים שבאמצעותם נערך המחקר בשלביו השונים 

שהועלו במהלך הראיונות והתגלו בדיון בסוגיות העיקריות עוסק  (3 פרק)הבא  פרקה(. 2פרק )

מסכם את הדיון ומביא את  (4פרק )רון הפרק האח. מהמסמכים התכנוניים ואחרים הרלוונטיים

.   ההמלצות הנובעות ממנו

 

 רקע. 1.1

פתוחים השטחים החלק הארי של מארג את ההמהווים , השטחים החקלאיים במרכז הארץ

ללחצים אלו השלכות מרחיקות לכת המשנות . נים ללחצי פיתוח מתמשכיםונת, שנותרו באזור

שינוי ייעודה של קרקע , מחד גיסא. הכפרי של האזורהמראה והצביון , באופן דרמתי את האופי

מטרות עסקיות אחרות בא בעקבות תמורות במדיניות הקרקעית למסחר ול, חקלאית למגורים

של הקרקע  ירידה ברווחיותהלוכן כתוצאה ממשבר החובות בחקלאות ו, בשנות התשעים

 ,Robinson עותייםכל אלו הביאו לנטישה של הפעילות החקלאית בהיקפים משמ. החקלאית

2004; Sofer, 2001; 2005;) ; אנו עדים לביקוש  מאידך גיסא. (2007, כהן וסופר ; 2003, סדן

 Roberts and פנאי ונופש, חקלאי-כפריהנוף הלרבות , חקלאותהלאיכויות נוספות של  גובר והולך

Hall, 2001; Garrod et al., 2006) ;2007, פליישמן ופייטלסון  .)

ערכים , אסתטיים-נופייםתרבותיים וכגון ערכים , יוצרת ערכים ציבוריים חשובים החקלאות

ערכים חברתיים המשקפים את הקשר בין האדם לאדמתו , גידול-שימור קרקע ובתי, אקולוגיים

לאזורים חקלאיים נודעת משמעות לאומית של (. 2005, אבנימלך וצבן, אמדור; 2006, טל)ועוד 

, שטרן ורבינוביץ) ית של הארץ ושמירה על ערכי המורשת התרבותיתשמירה על דמותה החזות

, מגוון המינים של החי והצומחבהם מתקיים , החקלאות שומרת על השטחים הפתוחים. (2006

 תנועה למעבר המינים-בין האזורים הפתוחים משמשים מסדרונותהקיימים  ים חקלאייםצִצ יַח וחַח 

ידי קליטת המזהמים -משפרים את איכות האוויר עלהשטחים החקלאיים . (2007, נמצוב ושקדי)

על השטחים החקלאיים נשענת תיירות . גשמים אל מי התהום-למיניהם ומאפשרים חלחול מי
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והן באופן , טיולים ושהייה בפועל בשטחים אלה, בביקורים –חקלאית הן באופן ישיר -כפרית

.  בהנאה אסתטית מהתבוננות בנוף –עקיף 

כי ענף  חקלאית בארץ מעידים-העוסקים בפיתוח התיירות הכפרית יםקרסהמחקרים והממצאי 

אם כי  ,באזורי הפריפריהבעיקר צומח  ,המניב עלייה בהכנסות ותורם להגדלת התעסוקה, זה

, יוסף-בן, 2001, יוסף ורפפורט-בן)קיים פוטנציאל לא מבוטל לפיתוח הענף גם באזור המרכז 

( 2004, ל'פליישר ואנג" )האירוח הכפרי בישראל"סקר (. 2009 ,פייטלסון וזלוצקי, פליישמן, 2005

. נופשהסיבות העיקריות לבחירת האזור למאחת מהווים את כי נוף חקלאי ואווירה כפרית  מלמד

צור , פליישר)עבודות מחקר רבות הוקדשו לנושא של התועלות הציבוריות של החקלאות בישראל 

(.   2002, ליסובסקי ואמדור, קפלן; 2002, נטלרוז; 2002, סביבת תכנון; 1997, וסידי

, עלולות לגרום לפגיעה סביבתיתאשר ות שליליות ראוי לציין כי לחקלאות יש גם השפעות חיצוני

לולים , רפתות)חיים -כגון משקים לגידול בעלי, פעילות חקלאית, למשל. וחברתיתאקולוגית 

ן למיניהבניית גדרות ורשתות  ;ריח ורעשמטרדי  בגיןלפגוע בתיירות ובמגורים עלולה , ('וכד

יתר ושימוש -דישון ;לבעלי חייםטרות חקלאיות סוגרת את השטח ומונעת תנועה חופשית למ

-ועל בעלי להשפיע על בריאות האדם, תהום-בחומרי הדברה עלולים לגרום לזיהום קרקע ומי

כך להפחית בל נכון יותר ואלו באמצעות עיבוד וטיפו השפעותעם חלק ניתן להתמודד  ,אולם .חיים

.   את השלכותיהן באופן משמעותי

נמצאות עדיין שהוזכרו לעיל מגמות ההתמורות שחלו באזורים הכפריים בישראל בעקבות 

ר הכנסה השנים חדלה החקלאות בארץ לתפקד כמקו במהלךשהתמורה העיקרית היא . בעיצומן

 (,Soferבאופן בולט ביותר באזור המרכז תופעה זו באה לידי ביטוי . עיקרי לאוכלוסייה הכפרית

-במקביל מתפתח במגזר הכפרי מגוון של דפוסי (.2009, זלוצקי, פייטלסון, פליישמן; 2001

משרדים , מסחרמבני , אולמות אירועים, מחסנים, כגון, ים  במהותםחקלאי-לא, תעסוקה שונים

, אילן, אבנימלך, אמדור, פלר, צבן; 2004, הן)הכפר והמרחב הכפרי , המשק החקלאי בתחומי' וכד

תמורות משמעותיות . חקלאיתהכפרית והחלק מיוזמות התעסוקה הינן בתחום התיירות ; (2004

גרמו לכך שמרחב הכפרי הופך למגוון יותר , אלו במבנה התעסוקה ובשימושי קרקע במרחב הכפרי

ם במטרה לאתר נעשו לאחרונה סקרים ומחקרים מעמיקי, בעקבות מגמות אלו. תפקודי-ולרב

אמדור )ולבחון את הדרכים ואת הכלים לסוגיהם השונים לשמירה על השטחים החקלאיים 

 (. 2004, אלתרמן והאן; 2004, צבן ועמיתיו; 2005, חשן ולסטר; 2007, ועמיתיו

להתערערות מנגנוני השמירה על קרקע חקלאית בהעלאת רציונל  מערכת התכנון הארצי הגיבה

 הגנת קרקע חקלאית כפתוחה ובשמירת נוף חקלאי כמקור לתיירות ולנופש תכנוני חדש שעיקרו

(Feitelson, 1999 .)ם במישור החוף יהוצע להסב את שם השטחים החקלאי 31א /מ/כבר בת

כשטחים  –החקלאות והנוף החקלאי נתפסו בתכנית זו כערך אחד , כלומר". נוף כפרי פתוח"ל

ואילו  בתכנית המתאר החדשה למחוז , ה חלקיתההצעה התקבל(. 2003, בסקי'רצ)פתוחים 

חקלאות "טבעה את המושג  35א "תמ. התקבל מינוח זה ללא התנגדות( 21/3מ /מ/ת)המרכז 

  .בעניין ליותלכוכללה הוראות והמלצות  ,"נופית-סביבתית-כלכלית

 נוחלזהות את התוכן היישומי של המיראשוניים נעשו מאמצים , ות אלותכנוני בעקבות קביעות

-נופית-חקלאות כלכלית"וכן את המשמעות האופרטיבית של הקביעה " נוף כפרי פתוח"
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סיון להבהיר את ינעשה נ, ראשית. בעיני קבוצות עניין שונות יםנתפס כפי שהם, "סביבתית

המרכיבים המוסכמים אשר יכולים לשמש בסיס לקביעת עקרונות לעיצוב המרחב הכפרי 

של המשתמשים בו למטרות נופש ופנאי וכן של , מתכננים –ע מנקודות ראות של  אנשי מקצו

אותו ראוי לשמור " מוצר"הובררה תכולת ה, בכך(. 2007, פליישמן ופייטלסון)המתבוננים בנופיו 

. יבי מרכזי של הנוף הכפריכאשר חקלאות נופית נתפסת כמרכיב אולטימט, נוף כפרי פתוח –

של הייעוד החקלאי וכיווני  נבדקה מהותו( 2009 זלוצקי ,פייטלסון, פליישמן)במחקר אחר 

 –הפיתוח הרצויים מנקודת מבט של קבוצת עניין עיקרית בכל הקשור לעיצובו של המרחב הכפרי 

נבדקו התנאים והתמריצים הנדרשים להמשך הפעילות , כלומר. החקלאים ותושבי הכפר

  .החקלאית בשטחים הפתוחים המאפשרת חקלאות נופית

וכן מאמצים , תכנונית ברמה הארצית על ייעוד קרקע חקלאית-וסטטוטורית הגנה חוקתית

מהווים , קרקע חקלאית כפתוחה מחקריים להעניק משמעות אופרטיבית לרציונל החדש בשמירת

על מנת ליישם את ההחלטות , הרי .ים מספיקיםאך אינם תנא, תנאים חיוניים לשמירתה

קיים צורך ממשי בכלי פעיל , הייעוד החקלאיהסטטוטוריות שנקבעו ברמה הארצית אודות 

של קבוצות שיקשר בין אותן החלטות למהותו האופרטיבית של הייעוד החקלאי מנקודת מבט 

.  חקלאים -לרבות , עניין שונות

המתרחש במגזר הכפרי מעיד על פערים בין , אולם. תוכניות ברמה המקומית מהוות כלי מסוג זה

מממצאי הסקרים , יתרה מכך. ית לבין מימושה ברמה המקומיתמדיניות תכנונית ברמה הארצ

פערים בין המתרחש באזור הכפרי לבין מגוון עמדות  והמחקרים עולה כי לעיתים קיימים גם

בקרב הדעה הרווחת , לדוגמה. של אלו שעדיין עוסקים בחקלאות בייחוד, וציפיות של תושביו

יכים להיות באזור נפרד ולא בתוך מרקם חקלאיים צר-שעסקים לאהיא תושבי המגזר הכפרי 

של עט ולא ממספר בפועל ; (2009 ,זלוצקי ,פייטלסון, פליישמן, 2005, הילר וקמחי)המגורים 

רובם , דוגמה נוספת. בצמוד לבתי מגוריםממוקמים , (בעיקר מחסנים) חקלאי-מבנים בייעוד לא

מתחמי  : כגון)אינטנסיבית  של תושבי המושבים במרכז הארץ אינם תומכים בפעילות כלכלית

ריבוי  ,בפועל; (2009 ,זלוצקי ,פייטלסון ,פליישמן)במרחב הכפרי ( ב"מסחר ותעסוקה גדולים וכיו

לא , לרבות בקרקע שייעודה חקלאי, והרחבת המרכזים המסחריים במרחב הכפרי באזור המרכז

חקלאים לבין של תושבי הישובים ה יהםסתירה הקיימת בין שאיפותהמשאירים ספק לגבי 

ממדיניות הרשויות והועדות , במידה לא מבוטלת, מצב דברים זה נובע. העובדות בשטח

(.  2004, האן)המקומיות 

בהכרח גורם המבטא מדיניות תכנונית ברמה מהווה מדיניות תכנונית ברמה המקומית לא , כלומר

.  תושבי המגזר הכפרי יהם שלאת עמדותתואמת הארצית וגם לא בהכרח 

בין הגורמים השונים המעורבים בעיצוב המרחב מידת ההתאמה חקר הנוכחי נועד לבדוק את המ

האמורים הגורמים לבין בין גורמים תכנוניים ומקבלי החלטות ברמה הארצית , ובעיקר, הכפרי

ת ועקרונות עליהם נשענפערים בין התוך זיהוי כל זה  .מיתוברמה המקהללו החלטות הלממש את 

לבין העקרונות המנחים את , המרחב הכפרי ות בתחוםארציומדיניות קרקעית ית מדיניות תכנונ

גורמי תכנון ומקבלי . והסיבות העיקריות לפערים אלו, רמי התכנון והניהול ברמה המקומיתגו

מכריעים במערכת הגורמים המעצבים את המרחב " שחקנים"הינם החלטות ברמות השונות 

קהל , מפתחיםיזמים ו, אנשי תכנון, שבי המרחב הכפריתו :כגון, ד גורמים נוספיםבצ, הכפרי

כל אחד מהגורמים הללו מתייחס  .(1איור ) המשתמשים במרחב הכפרי למטרות נופש ופנאי 
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לערכים ולצרכים , לעיצוב המרחב הכפרי מזווית הראייה הייחודית שלו ובהתאם לעקרונות

מרחב הכפרי הוא פועל יוצא של תיאום עתידו של ה ,בסופו של יום(. 1איור )הייחודיים שלו 

ניהול  התכנון וה לרבות בין גורמי, המעורבים בעיצובום השונים גורמיושיתופי פעולה בין ה

: מטרות המחקר

:  למחקר הנוכחי שלוש מטרות עיקריות

החיכוך ביחסי גומלין בין המדיניות  לאתר ולבחון את הסוגיות העיקריות ואת נקודות( 1

; המחוזית והארצית לבין המדיניות התכנונית והניהולית ברמה המקומית התכנונית ברמה

המתמחים בתכנון המרחב הכפרי בין אנשי מקצוע ( הסכמה-או אי)לבחון את מידת ההסכמה  (2

בלי החלטות מקוכן בין , למסגרת המוסדית הן במסגרת וועדות התכנון והן מחוץהפועלים ו

;  הכפריבדבר עתידו של המרחב עקרוניות בנוגע לסוגיות ה ,המקומיותברשויות 

לזהות ולהמליץ על הדרכים האפשריות לאזן פערים שבין רובדי תכנון שונים בנוגע לפיתוח  (3

. העתידי של המרחב הכפרי

: 1.1איור 

 

גורמי עיצוב המרחב הכפרי

 וועדות תכנון

ומתכננים

מתבוננים בנוף

מטיילים במרחב 

הכפרי
חקלאים

תוכן תכנוני
חוויה חזותית

מרחב אפשרויות 

 הפנאי והנופש

מרחב הזדמנויות 

עסקיות/תעסוקתיות

עיצוב המרחב הכפריעיצוב המרחב הכפרי

עקרונות עקרונות 
תכנונייםתכנוניים ערכיםערכים      

     חזותיים     חזותיים
צרכי פנאי צרכי פנאי 

ונופשונופש
 צרכי  צרכי 
פרנסהפרנסה

מקבלי החלטותמקבלי החלטות    
תושבי ישובים 

כפריים לא 

חקלאיים 

מרחב לקיום אורח 

החיים הכפריים

ערכיםערכים  
סביבתייםסביבתיים

ערכי איכות ערכי איכות 
    חיים    חיים

עקרונות המדיניותעקרונות המדיניות
הקרקעיתהקרקעית

יזמיםיזמים

הרווחהרווח      מטרותמטרות
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המחקר ת יואוכלוסיהמחקר שיטות . 2

 

ראיונות ( 1) :קבל משני מקורות עיקרייםהתמידע שניתוח המבוסס על המחקר הנוכחי 

פרוטוקולים של , מסמכים תכנוניים) יםכתוב ים חומר( 2), אישיים עם הגורמים הרלוונטיים

באמצעות הכלים  שלביםהשני בהמחקר נערך , שני מקורות מידע אלובהתאם ל(. ועוד, ישיבות

 . השונים

אישיים  ראיונות: ראשוןהשלב ה  2.1

אשר , מתכנני המרחב הכפרי ומקבלי החלטות -וכלוסיית היעד של המחקר אאותרה   בשלב זה

רמה ב: ברמות השונות, המדיניות התכנונית והניהוליתובביצועה של גיבוש ב, מעורבים בקביעה

הממשק שבין התכנון המקומי  רמה המחוזית כנקודתב, כללי המדיניות נקבעיםהארצית בה 

על מנת . התכנונית והניהולית מקבלת ביטויים יישומייםהמדיניות בה  וברמה המקומית, לארצי

המדיניות אשר עומדות במוקד , לבחון את הסוגיות העיקריות בתחום המרחב הכפרי ופיתוח הכפר

אנשי מקצוע המתמחים בתכנון עם  נערכו ראיונות עומק, התכנונית והניהולית ברמות השונות

, משרדי הממשלה, מוסדות התכנון) דיתוניהול המרחב הכפרי והפועלים הן במסגרת המוס

. (מתכננים הפועלים בשוק הפרטי) והן מחוצה לה (מועצות מקומיות

נבחרו ארבע מועצות , ברמה המקומיתעמדותיהם של מקבלי החלטות ובעלי התפקידים לבדיקת 

 ,זלוצקי, פייטלסון, פליישמן)היות והמחקר הקודם בסדרה זו  .באזור המרכזהממוקמות אזוריות 

בין , הוחלט במסגרת המחקר הנוכחי לבדוק, בישובי המועצה האזורית דרום השרוןהתמקד  (2009

אותן סוגיות עיקריות ת ובעלי התפקידים במועצה זו למקבלי החלטוהתייחסותם של את  ,היתר

: נוספותמועצות אזוריות  שלושנבחרו לבדיקה , מלבד זאת. הקשורות לעתידו של המרחב הכפרי

סוגי היישובים , בחינת גודלןמועצות אלו נבדלות מ, אומנם. עמק חפר וגן רווה ,לב השרון

מועצות הוא הההיגיון העיקרי העומד מאחורי בחירת אך , ובמצבן התכנוני, המרכיבים אותן

ובמידת , על שטחי המועצות ועל יישוביהןועוברים גיוון בתהליכים ובתמורות שעברו השוני וה

פיתוח פעילות , המושבים והקיבוצים" הרחבות", לרבות)ות הללו של התמורהאינטנסיביות 

(.  'כיווני פיתוח חקלאי וכו, שיעור המועסקים בחקלאות, עסקית לא חקלאית

ראיונות בקרב מקבלי ההחלטות במועצות האזוריות היא להעריך עד עריכת ההמטרות לאחת 

ת פעילותם של ראשי המועצות עמדות ותקופה, תפיסותהינויים ותהליכים אלו נגזרים מכמה ש

    .בשיקול זה נבחרו המועצות גם בהתחשב, לאור כך. וועדות תכנון מקומיות

 בעלי תפקידים, המתכננים של מקצועיותהתפיסות הועמדות ה עלהסיק  להיה ראיונות אלו ניתן מ

מידת על ו םמודעותוכן על  ,בנוגע לעיצובו של המרחב הכפרי ,ומקבלי החלטות ברמה המקומית

  .ארציות תותכנוניעם הגישות והשקפות הסכמתם 

 ,רחב הכפרי באזור המרכזבסיס התכנוני לפיתוח המבאשר לראיונות הושג מידע הבמהלך , כמו כן

מבחינת לא רק  וזאת; באופן ספציפי ,ובתחומי המועצות האזוריות שנבחרו לבדיקה, באופן כללי

 מידת מימושםו לא גם אודות מצבם העדכניא, רלוונטייםהתכנוניים המסמכים השל קיומם 

  .בשטח
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 מהלך ביצוע הראיונות

בין ( התאמה-או אי)וללמוד על מידת ההתאמה  המחקרמטרות את על מנת להשיג , כאמור

נציגי נערכו ראיונות עומק עם , המעורבים בעיצוב המרחב הכפרי באזור המרכז, הגורמים השונים

נציגי מוסדות התכנון ברמה , מקומיותה החלטות ברשויות מקבלי: כגון, הגורמים הרלוונטיים

מתכנני המרחב נערכו פגישות עם , כמו כן. המחוזית והארצית ונציגי משרדי הממשלה, המקומית

מתאר  תוכניותאסטרטגיות ו תוכניותהכפרי הפועלים מחוץ למסגרת המוסדית ומעורבים בהכנת 

. באזור המרכזברמות מרחביות שונות החלות על המרחב הכפרי 

, תפקידם, מציג את רשימת המרואיינים לפי שמותיהם 1נספח . ראיונות 30כ נערכו "בסה 

.  השייכות המוסדית של המרואיין ותאריך הפגישה 

בעלי תפקידים ומקבלי החלטות התבססו על מתווה , השיחות עם אנשי מקצוע, באופן כללי

מתווה (. 2ראו נספח )וכלי עזר למראיין ששימש מסגרת לשיחה ( מעין שאלון פתוח)הראיון 

הוכן בהתאם , ומאידך, מחד גיסא, הראיון כולל התייחסות לסוגיות העקרוניות בנושא הנדון

 . לתפקידו של המרואיין ובהקשר לפעילותו בתחום הרלוונטי

ראשי המועצות ובעלי תפקידים במועצות שנבחרו למחקר שיתפו פעולה עם החוקרת , בעיקרון

 הסוגיות והנושאים העיקריים שהיוו מתווה לראיונות עם ראשי, להלן. ו להתראייןוהסכימ

: המועצות האזוריות ועם מהנדסי הועדות המקומיות

, שיעור קרקע מעובדת ושטחים פתוחים, תחומי התמחות: תיאור כללי של המועצה .1

' וכד, שיעור המועסקים בחקלאות

או תוכניות מפורטות /ר מקומיות וקיום תוכניות מתא: המצב התכנוני של המועצה .2

קיום , ביטוי סטטוטורי להגנה על קרקע חקלאית בתוכניות מתאר מקומיות, מעודכנות

של ( הכנתן-או לאי)שיקולים להכנתן , (תוכניות אב למועצה)תוכניות אסטרטגיות 

משמעותן היישומית של תוכניות האב והשפעתן על , תוכניות אב ותוכניות סטטוטוריות

 . תון הסטטוטוריהתכנ

ת הועדה זאת בעקבות הקמ; קיימא למועצה האזורית-נושא הכנת תכנית אב לפיתוח בר .3

בתהליך הארצי של  2004בשנת החלה ש ,לאיכות הסביבה במרכז המועצות האזוריות

 . קיימא במועצות אזוריות-לפיתוח בר קידום תכנון אסטרטגי

".  קיימא-חקלאות בת"ו "חקלאות רצויה כסביבה"משמעותה האופרטיבית של  .4

לבין ( 3/10מ/מ/ת, 3/21מ/מ/ת, 35/א/מ/ת, בעיקר) יחסי גומלין בין תכנון ארצי ומחוזי .5

בין הועדה המחוזית ומנהל התכנון לבין המועצה האזורית והועדה , תכנון מקומי

, מידת הישימות והיעילות של הוראות התוכניות ברמה המחוזית והארצית; המקומית

נוף כפרי "כגון , הביטוי האופרטיבי של הקביעות התכנוניות, המקומיתלתכנון ברמה 

 ".סביבתית-כלכלית-חקלאות נופית", "פתוח

בנייה , (לרבות חקלאות פתוחה) מדיניות ופעילות המועצה בתחומי פיתוח החקלאות .6

 .שמירה על האופי הכפרי של הישובים, שמירה על שטחים פתוחים חקלאיים, חקלאית
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 ;מצב חוקי, היקף, פרופיל (:ח"פל)להלן )חקלאית -מבחינת הפעילות הלאמצב המועצה  .7

שיקולים המנחים את הנהלת המועצה והועדה : ח"מדיניות ופעילות המועצה בנושאי הפל

המקומית בתהליכי הטיפול בבקשות להיתר לשימושים חורגים בקרקע חקלאית ולהסבה 

תביעות  ;מכויות פיקוח ואכיפהעמדות לגבי ס, של מבנים חקלאים לשימושים עסקיים

 .הלא חוקיים שבתחום המועצה חוקית וסגירת המתחמים-לגבי בנייה בלתי

-בין המדיניות התכנונית לבין המדיניות השלטונית: קונפליקטים פנימיים בתוך המועצה .8

 .ניהולית

משמעותה של תיירות , עמדות ותפיסות בנוגע לתיירות הכפרית והחקלאית במועצה .9

 .    נאים ומשאבים הנדרשים לפיתוחהת, חקלאית

בנוסף להדגשים שהושמו , עם זאת. נושאים אלו שימשו בסיס לכל הראיונות במועצות האזוריות

הראיונות שנערכו התנהל  סדרתכל ראיון ב, על היבטים ספציפיים הרלוונטיים למועצה מסוימת

  .וניסוח השאלותמבחינת מבנה הראיון , בהתחשב בלקחים שהופקו מהפגישות הקודמות

על העמדות של בעלי תפקידים בכירים במועצות ללמוד היה אלו ניתן ופגישות באמצעות ראיונות 

האזוריות באשר ליעילות וישימות של החלטות תכנוניות ומנהליות שהתקבלו ברמה המחוזית 

אלו  סוגיות והחלטות. וכן בנוגע לסוגיות כלליות הרלוונטיות לכל אחת מהמועצות, והארצית

 נתפסות ומיושמות באופן שונה בהתאם להשקפות העולם של אותם בעלי, "מתורגמות"

ראיונות אלו תרמו רבות להבנה , בכך. לפי צרכים ומאפייני המועצה הספציפייםכן התפקידים ו

טובה יותר של הפערים בקצב ובאופי התהליכים והשינויים המתרחשים בכפר ובמרחב הכפרי 

.  אזור המרכזיות שונות המצויות בתחומי מועצות אזורב

: וזאת משתי סיבות, מענה לכל השאלות שנשאלו במהלך הראיונותמתן לצפות לאין , עם זאת

מצב חוקי של עסקים , היקף הפעילות הלא חקלאית, לדוגמה)רגישות הסוגיות  -העיקרית ביניהן 

יפי זה או אחר למועצה רלוונטיות של נושא ספצ-איוגם , 1('וכד, לא חקלאיים בתחום המועצה

.  מסוימת

משרד החקלאות ועם , מנהל מקרקעי ישראל, המתווה לראיונות עם נציגי מוסדות התכנון

. שייכות המוסדית ופעילותו המקצועית של המרואייןה, בהתאם לתפקידותכננים פרטיים נבנה מ

 הביא את דעתם להתבקשו לגביהן לאותן סוגיות  התייחס גם( המתווה)השאלון הפתוח , עם זאת

, ח"סוגיית הפל, חקלאיתסוגית התיירות הכפרית וה, כגון)בעלי התפקידים במועצות האזוריות 

אך שאלות אלו נוסחו  ,(ועוד, בין התכנון המקומי לבין התכנון המחוזי והארצי מערכת יחסים

רואיין לתחום הפעילות של המת זווית הרלוונטית ציג את הסוגיה מנקודלהבאופן בו ניתן היה 

.  ולמוסד אותו מייצג

נטיים וובדיקה וניתוח מסמכים רל: השלב השני 2.2

מגורמים  "בשטח"שהתקבלו רלוונטיים של המחקר בוצעה בדיקה וניתוח מסמכים זה בשלב 

חברות , ועדה מחוזית לתכנון ובנייה, משרדי ממשלה, מנהל התכנון) השונים וברמות השונות

והשמירה על פיתוח מגוון סוגיות ההמתייחסים ל ,(נון מקומיותמועצות אזוריות וועדות תכ, תכנון

                                                 
חלק מהדברים שנאמרו בראיונות ואף צוטטו בטקסט  הובאו (  רגישות נושאי הראיון)כי מאותה סיבה , חשוב לציין 1

 . בעילום שם בהתאם לבקשתם של המרואיינים
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בעלי תפקידים ברשויות ובועדות המקומיות עימם נערכו , בפרט. המרחב הכפרי באזור המרכז

, תקנונים, כגון מסמכי עמדה, גילו נכונות לסייע למחקר ולספק חומרים כתובים, הראיונות

סיכומי , (חקלאית-יות אב ותוכניות מתאר לפעילות לאתוכנ, כגון)תוכניות , תכנוניות תפרוגראמו

ומשרדי ממשלה בנוגע ( י "ממ)נציגי מנהל מקרקעי ישראל , פגישות והתכתבויות עם גורמי תכנון

   .'וכו, לנושאים הרלוונטיים

מתאר  תוכניותלא קיימות  ב המקריםוברבמהלך המחקר נמצא כי כי יש לציין , בהקשר זה

  .הכפרי באזור המרכז החלות על המרחב ומעודכנותדשות כוללניות חמקומיות 

נעשתה לאור מדיניות התכנון הארצית והמחוזית בנוגע לפיתוח המרחב הכפרי  בדיקת המסמכים

 35א /מ/בקביעות תכנוניות שנעשו במסגרת ת, בין היתר, הבאה לידי ביטוי, בתחומים השונים

תכנית מתאר מחוזית למחוז ) 21/3מ /מ/ות( לפיתוח ולשימור, תכנית מתאר משולבת לבנייה)

 (.  המרכז
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  : המרחב הכפרי ביחסי גומלין בין התכנון הארצי לתכנון מקומי. 3

המחקר  ממצאי    
 

בשנים האחרונות מסתמנת מגמת שינוי במדיניות תכנונית ומנהלית אופרטיבית של , באופן כללי

, בנוגע לפיתוח המרחב הכפרי, ר המרכזראשי המועצות האזוריות וועדות תכנון מקומיות באזו

וזאת בעקבות האסטרטגיה , חקלאית-פיתוח תיירות כפרית, שימושים חורגים, ח"פללרבות 

התכנונית המעוגנת בהוראות תוכניות המתאר הארציות והמחוזיות באשר לעקרונות השמירה על 

(. 35א /מ/ת, (לאיתחק-לאפעילות ) 3/7מ /מ/ת; 3/21מ /מ/ת)המרחב הכפרי והקרקע החקלאית 

וריבוי לא מבוקר של  ,בנייהכללים ועקרונות של תוכניות אלו יצרו בלם משמעותי לחריגות 

כפי שמעידים גורמים רלוונטיים בוועדה לשמירה על קרקע . ים במרחב הכפרייחקלא-עסקים לא

, די ביטוישינוי זה בא לי, יהיובוועדה המחוזית לתכנון ובנ( פ"ולקחש)חקלאית ושטחים פתוחים 

פתחן בצמצום דרמטי של בקשות לשינוי ייעוד הקרקע ולשימושים חורגים המגיעות ל, ראשית כל

אם כי חלק לא מבוטל של שימושים חורגים המופיעים בשטח , פ"וועדה המחוזית ולולקחששל ה

.  עברו את התהליך הנדרש על פי החוק לא

דויקים לגבי היקף הבקשות המוגשות קיים קושי ברור בהשגת נתונים מ, בשל רגישות הנושא

ראוי לציין כי חלו שינויים מסוימים , עם זאת. ומאושרות לשימושים חורגים בוועדות המקומיות

, ים אלו נובעיםיבמועצות מסוימות שינו: מנהלית של המועצות האזוריות-תכנונית גם במדיניות

ואילו , וזית שהוזכרו לעילומח מה הארציתרבמתאר  תוכניותמלחצים ואילוצים שהכתיבו , בעיקר

אלא גם , "וקמדברים יר"לא רק ( המועצה האזורית עמק חפר שהבולטת ביניהן)מועצות אחרות ב

יה חקלאי והפנמת עקרונות-חשיבות השמירה על המרחב ועל הנוף הכפרילפועלים מתוך מודעות 

גישה מושכלת בדעת ושיקול פעילות זו באה לידי ביטוי ב. ברמה הלאומית התכנוןמדיניות  של

יעילה יותר בפעילות , בהתאם לעקרונות והוראות תכנוניים ולשימושי קרקעבנייה ל םמתן היתריל

לתת מענה לביקוש  נועדיםהחקלאית -בתמיכת מיזמי תיירות כפרית, פיקוח ואכיפהשל 

 ביוזמה, בתחומי המועצהולתיירות יומית  (ט"נב)נופש בחיק הטבע האוכלוסייה העירונית ל

. קיימא של מרחב המועצה-בר ת לפיתוחלהכנת תשתית תכנוני

חלק בהמופיעים חוקיים -שימושים חורגים ובלתיבמספר צמצום מסתמנת מגמת , כתוצאה מכך

 . המהווים מטרדים סביבתייםחקלאיים -לאעסקיים ובייחוד שימושים , מועצותהתחומי מ

לית ברמה הארצית והמחוזית לבין מנהוה בין המדיניות התכנונית ןגומליהביחסי , עם זאת

. הבנות וחיכוכים-אי, מדיניות תכנונית אופרטיבית ברמה המקומית קיימים לא מעט קונפליקטים

 :ניתן לחלקם לשני סוגים, קרוניתע

והן מבחינת של הקונפליקטים הן מבחינת היקפם , ביניהם העיקריוהסוג הראשון  (1

ולעתים אף , אינן תואמותר ת הפיתוח של המועצות אשומגמב מתבטא ,מהותם

למגמה זו  .מדיניות התכנון הארצי והמחוזיהעקרונות הבסיסיים של את  ,סותרות

, כגון מחסנים, חורגים ללא היתרים כדין לרבות אותם שימושים, ביטויים רבים

מגמה זו גם באה לידי ביטוי בהצעות . גני אירועים המופיעים בשטח, מפעלים

לסוגי הפיתוח הנוגדים את העקרונות הקבועים , ותרלתוספת פיתוח על פני המ

מתאים מנקודת ראות של מדיניות שאינו בתוכניות מחוזיות או למיקום הפיתוח 

תוכניות נקבעו בהוראות לאור מגבלות תכנוניות נוקשות ש. התכנון הארצי והמחוזי
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כגון הצעות , (3/7מ "תמ, 3/21מ "תמ, 35א "תמ, כגון)מחוזיות הארציות והמתאר ה

משקפות את קיומן של סוגיות בעייתיות והמצוקה אליה נקלע , לפחות בחלקן, אלו

הצעת המועצה דרום השרון להקים בית אריזה , למשל. המגזר הכפרי באזור המרכז

חרף המודעות , לא תואם את התכנון המחוזיועצה לא אושרה כשימוש שבתחום המ

מתן : דוגמה אחרת. המחוזיתלבעיה של בתי אריזה גם במוסדות התכנון ברמה 

אישור להעסקת מספר נדרש של עובדים זרים במשק אינה מהווה ערובה לקבלת 

כי הדבר אינו , אישור ממוסדות התכנון להספקת מקומות לינה לאותו מספר עובדים

(.  א עמק חפר נתקלה בסיטואציה כגון זו"מו)תואם כלל את התכנית המחוזית 

ביחסי גומלין בין התכנון המרחבי ברמה הארצית  יקריטשהוא פחות  ,הסוג השני (2

התאמה בגישות ובדרכים -באימתבטא , והמחוזית לבין התכנון ברמה המקומית

במקרים , דהיינו; השטחים הפתוחים והמרחב הכפרי טיפוח ושימור מטרתלהשגת 

עים דרכי טיפול בשטחים חקלאים יהמצ אלו מדובר על קידום ראיונות תכנוניים

את הראייה התכנונית ברמה תואמים בהכרח לא  במרחב הכפרי שהםופתוחים 

של מדיניות  רעיונות אלו כדי לסתור את עקרונותיהאין ב אך, או מחוזית/הארצית ו

קודם  2005תכנית אב למועצה אזורית לב השרון שהוכנה בשנת ב, למשל. התכנון

"(. הירוק הפארק)"לייער את החלק מהשטחים החקלאיים בתחום המועצה רעיון 

ל תמכו בתכנית ואף היו מוכנים "משרד החקלאות וקק: התכנית עוררה חילוקי דעות

בעוד שעד כה התכנית לא זכתה בתמיכה ובקידום מצד מוסדות , לסייע ליישומה

הסכמה שבין -ות ואיאת חילוקי הדע ,בין היתר, מצב דברים זה משקף. התכנון

לגבי כיווני , בין מוסדות התכנוןהמתכננים שאינם שייכים למסגרת המוסדית ל

תמיכה ועידוד התכנית לא זכתה ל, יתרה מכך. ועצהפיתוח המרחב הכפרי בתחום המ

.   מלאים גם מצד נציגי הועדה המקומית לתכנון ובנייה

 

התייחסות ל סוגיות

 ?מה הכוונה  -נופית -כלכליתחקלאות  . 3.1

בה , הכפריב חהמרועל , לאית כפתוחהעל קרקע חק, לשמירה על חקלאותמדיניות התכנונית ה

עוגנה סטטוטורית בתכניות , על אזור המרכז הנתון ללחצים רבים ומגווניםמיוחד הושם דגש 

בעקבות (. 3/21מ "תמ, 35א "תמ) מתאר ארציות ומחוזיות שקודמו ואושרו בעשור האחרון

ין או במישרין  מדיניותם של הגופים המעורבים בעקיפתאום בקיים צורך ממשי  מדיניות זו

הגופים הרלוונטיים על . ייעוץ והכוונה, תמיכה, סיוע, אישורמכוח תפקידם כגופי ל "הנבתחום 

משרד , משרד התיירות, (י"ממ, להלן) מנהל מקרקעי ישראל, משרד החקלאות :העיקריים נמנים

    .משרד להגנת הסביבההו האוצר

לעידוד פיתוח חקלאי באזור  אות בנוגעהחקל חל שינוי תפיסתי אסטרטגי של משרד, לאחרונה

העדפה קיבלו ( נגב)והדרומית ( גליל)אזורי הפריפריה הצפונית  2008לפני שנת  אם .המרכז

גם אזור המרכז הוכלל  2008 שנתהחל מש הרי, חקלאותהתמיכה בחיזוק והבמדיניות מוחלטת 

שינוי אסטרטגי . קלאותהח משרדפיתוח חקלאי נתמך ומעודד על ידי בהם  אזורי העדפהבמסגרת 

, לפיתוח החקלאות במרחב הכפרי באזור המרכז המתוכננת תמיכהב, בין היתר, זה בא לידי ביטוי
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ים יביטוה .('א 2008, משרד החקלאות" )2008הכפרי לשנת פיתוח המרחב "בתכנית ל תהמפורט

תכניות , יות אבלהכנת תכנניהולי וארגוני  ,סיוע פיננסי :כגון, לתמיכה הם מגווניםהאפשריים 

-תבהדרכה ובפיתוח תיירות כפרי, מתאר מקומיות במועצות אזוריותקיימא ותכניות -לפיתוח בר

פיתוח חקלאי באזור המרכז מתאפשר , יישומיתמבחינה  .בהתיישבות ובמרחב הכפרי תחקלאי

עד כה התמיכה בחקלאות באזור מסתבר כי , זאתם ע .שימוש במי קולחין להשקיהלהודות 

. וטרם קיבלה ביטוי מעשי עקב מגבלות תקציביות" הצהרת כוונות"עדיין בגדר הינה  המרכז

  .שאלה של זמן, כנראה, להן זווביטוי מעשי , קיימותכבר חשיבה ותפיסה אסטרטגית , כלומר

מהווים , ללא ספק ,ת גם במרכז הארץוחקלאב לעודד ולתמוךצורך שינוי תפיסתי זה והכרה ב

ל המרחב רי שועל הצביון הכפמדיניות השמירה על קרקע חקלאית בוש גיבביותר חשוב נדבך 

החקלאות  של משרדהכלכלית הגישה  את בהקשר זה חשוב להדגיש. הכפרי באזור המרכז

תמיכה זו יכולה  בהם תנאיםהאת ו ,עידוד הפיתוח החקלאי באזור המרכזללתמיכה ו כערובה

-במענק כספי חד באה לידי ביטויאות משרד החקל ידי-על תהמוצע כלכליתתמיכה  :להתממש

הנחת יסוד היא שעסק בו תומכים  ,כלומר ".תכנית כלכלית"ורק בתכנית שהיא , בלבד פעמי

על  שמירהאין גישה של  .הזמןלאורך  בתחילת דרכו מסוגל להחזיק את עצמו מבחינה כלכלית

רבות  מדינותמה לבדו, למשקאם זה לא רווחי גם  ובדת על ידי סבסוד עיבוד הקרקעקרקע מע

במדינות האיחוד האירופי החקלאי זכאי , לדוגמה .(Hacki et al., 2007; Herzog, 2009) אחרות

בכפוף להתחייבותו , ולכל סוגי הגידולים לתמיכה קבועה על פי גודל הקרקע אותה הוא מעבד

 (Commission Regulationאיכות המזון ובריאות הציבור , לעיבוד חקלאי השומר על הסביבה

(EC) No 795/2004; CAP Reform, 2000; EC, Directorate General for Agriculture and 

(Rural Development, 2005 .תכנית סיוע למשק חקלאי מופעלת , ב"ארה, וסטס'במדינת מסצ

, בישראל .(2004, האן, אלתרמן) שנים 10לשמירת קרקע חקלאית במשך הקרן האמריקאי ידי -על

: הינו ,של משרד החקלאות( פעמית-חד)ת תמיכה הפיננסיאת ההמנחה  העיקרון, לעומת זאת

לא ו, (כמדיניות המשרד)לא ברמה העקרונית  ,"אינו כלכליהשימוש החקלאי אין תמיכה אם "

חקלאי או מבוסס על  -עסק. ארעיאם הוא מעשי אף ולא כעידוד ( מנגנון הסיוע)ברמה הארגונית 

  .ו זוכה לתמיכה מימוניתאינשאינו כלכלי  -חקלאות

בין שיקול כלכלי גרידא הקיימת הבא לידי ביטוי בסתירה  ממשיבכך טמון קונפליקט , אולם

חקלאות היכולתה היישומית של לבין , בתמיכה בחקלאות או במיזם המבוסס על חקלאות

יה בני)קיימא ידידותית לסביבה -חקלאות בת -פתוחה  נופיתחקלאות   -הרצויה באזור המרכז

בחומרי הנובעות משימוש השפעות חיצוניות שליליות חקלאות ללא , חקלאית זעירה ומצומצמת

הרי הבסיס . של משרד החקלאותכלכלית הישה גהבדרישות לעמוד  על מנת ,(הדברה ודשנים

פיתוח , בין היתר, הינו, באזור המרכזפתוחה הרעיוני למדיניות תכנונית המכוונת חקלאות נופית 

" תשתית" -סביבתיים ואקולוגיים לכל אוכלוסיית המדינה , מתן שירותים ציבורייםל" תשתית"

.  'אוויר נקי וכד, נופשהפנאי וה, נוףהספקת הל

את הצורך מניחה משאב ציבורי זו " יתתשת"הרואה בקונספטואלית -תכנונית מדיניות ,אם כך

ממשלתית תמיכה כלכלית לרבות , המדיניותשיאפשר בסיס מעשי למימוש  "ארגז כלים" תיצירב

תמיכה זו יכולה  כאשר, נאי המגבלות שהוטלו עליהםתשאינם רווחים בחקלאות אותם ענפי גם ב
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, אמדור)הקלה במיסים ועוד , מענקי עיבוד, כגון סבסוד עיבוד הקרקע, להתבצע בדרכים שונות

.  Curry and Winter, 2000); 2004, האן, אלטרמן; 2005, צבן, אבנימלך

מערכת הכבישים ל משאב הקרקע החקלאית באזור המרכזניתן להשוות את , מסוימת במידה

נקודת  .אלא גם תחזוקתם, לא רק הקמת הכבישים הממסד כאשר באחריות, המספקת ניידות

 אינהכפרי שמטרתם העיקרית המרחב לחקלאות פתוחה ולמיוחדת  ראות זו מכתיבה התייחסות

, חברתיים-סביבתיים-אלא שמירה על ערכים נופיים, מנוהמתקבל מ יצור חקלאי ורווח כלכליי

  .מבחינה כלכלית שאינם יכולים להחזיק את עצמם

נושא השמירה על השטחים החקלאים ועל הנוף הכפרי יש לבחון את מנקודת ראות פרגמאטית 

מבחינתם של רוב (. 2003, סדן)בכדאיות הכלכלית של העיסוק בחקלאות החדה לנוכח הירידה 

, סבסוד העיבוד החקלאי והעסקים המבוססים על חקלאות, המרחב הכפרי באזור המרכז תושבי

ההולמת  לעסוק בחקלאות חקלאיים להמשיך העשוי לתמרץ את , חקלאית-לרבות תיירות כפרית

, זלוצקי, פייטלסון, פליישמן; 2004, אילן, אבנימלך, אמדור, פלר, צבן)את הסביבה הכפרית 

ראשי  שלבתחום המרחב הכפרי " תכנית כלכלית"ות והתובנות של מושג התפיס, בעקרון (.2009

רובם ככולם מעניקים למושג זה : המועצות האזוריות תואמות את עמדתו של משרד החקלאות

 שלשבעטיין הבעיה היא . לעסקים שמניבים הכנסותכלכלית תכנית  -משמעות ברורה למדי 

החקלאות המותרת באזור אופייה של  ,אות באזורשהוטלו על החקל מגבלות תכנוניות וסביבתיות

  .לרוב תושביופרנסה אפשרת לא בהכרח מהמרכז 

השווי הכלכלי הגבוה של  בשלרמת הכדאיות הכלכלית של חקלאות באזור המרכז הירידה בלאור 

על מידת המוטלות נוקשות אקולוגיות -תכנוניות וסביבתיותמגבלות בשל ו ,הקרקע

באזור  נופיתפיתוח חקלאות לשמירה ושאיפות לה לנוכחו, אות באזורהאינטנסיביות של החקל

. וקרקע חקלאית נופיתדרכים נוספות המאפשרות שמירה על חקלאות מין הראוי לשקול , המרכז

להמשיך אמצעים שיאפשרו לחקלאי הכלים והיא מהם השעולה  עיקריתההשאלה  ,באזור המרכז

גם ו, נוף הכפריההולמת  את הסביבה ואת האות בחקלאות ובפעילות המבוססת על חקללעסוק 

  .להתפרנס מעיסוקיו תאפשר לוי

, שינוי תפיסתי אסטרטגי של משרד החקלאות בנוגע לעידוד פיתוח חקלאי באזור המרכזנראה כי 

 נדרש, על מנת לעודד את העיבוד החקלאי באזור המרכז. אך אינו מספיק, הינו צעד חיוני חשוב

.  באזור זהתמרוץ החקלאות  מנגנוניגבי ל אסטרטגיגם שינוי 

של קרקע מעובדת וחקלאות נופית בשלב  סבסוד כוונותבהעדר , מבחינה יישומית פרגמאטית

יש לשקול מנגנוני , מעשי לסיועלא כמדיניות ולא ככלי , (גם בעתיד הנראה לעין, וכנראה)הנוכחי 

לממן את  ביכולתםהכנסות אשר  ישל עסקים נלווים מניב, שילוב המקובלים על מוסדות התכנון

  . תועלות ציבוריות, בעיקר, אך מספק, תלהחזיק את עצמו מבחינה כלכליהעיסוק שלא יכול 

" סביבתית-נופית-חקלאות כלכלית"אסטרטגיה תכנונית מגדירה את החקלאות באזור המרכז כ

ק גם שירותים הכלכלית של החקלאות שאמורה לספ הללא פירוט אופרטיבי של מהות, (35א "תמ)

 "פתוח-כפרישטח "את מרכיביו הייעודיים של מפרטת  3/21מ "תמ .אקולוגיים-סביבתיים-נופיים

מיועד לשימוש "כומגדירה אותו  ,תוך קביעת מסגרת לשימושי קרקע התואמים את המושג

מתקנים ומוסדות הקשורים להתיישבות , מתקני תיירות ונופש, ישובים כפריים, נוף כפרי, חקלאי

.  "תלבים בשטח הכפרי וכן שטח המיועד לשימור הנוף הפתוחשמתקנים אחרים המ, הכפרית
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סוגיות , הנובעות ממנוזה על מנת לתת מענה מספק למרבית הסוגיות  לא די בפירוט ייעודית, ברם

, תכניות אלו קבעו את היעדים ואת העקרונות התכנוניים, כלומר. הטוענות פתרונות יישומיים

כבר לצורך כך . כדי להטמיע את העקרונות הללו ברמה המקומיתיישומיים ם כלים אולם דרושי

על אימוץ מסמך מדיניות ( נהל התכנוןימ מנהלת, לשעבר)בסקי 'דינה רצ' אדרהמליצה  2003בשנת 

כלי היעיל כ ,סטטוטורי במועצה הארצית ויישומו הסטטוטורי  בתכניות מתאר מקומיות -לא

הוצע , במקביל. (ועוד, יכולת השפעה, להתממש וסיכוי, ההכנהמשך זמן ) מבחינות רבות ביותר 

, בסקי'רצ)עם הרשויות המקומיות " סביבתית-אמנה חברתית"לקיים הליך של יצירת מעין 

מימוש -הינם פועל יוצא מאיש וסוגיות וקונפליקטים רבים ,מומשוהמלצות אלו לא כה עד (. 2003

.  נותרו על כנן, ו בעבודה זושחלקם נדונ המלצות חשובות אלושל 

לרבות סוגית הסובסידיות או )פתרונות יישומיים הנדרשים לסוגיות רבות בתחום המרחב הכפרי 

של השטחים  יםמדויקמרחבי הגדרה ותיחום הינם גם פועל יוצא מ, (הכנסות יעסקים נלווים מניב

הקיים סטטוטורי הבסיס העל , ברם. החקלאים הראויים לרמות שונות של שמירה או פיתוח

 35א "תמ)בפרט , ובאזור המרכז, בכלל, באשר לחקלאות ולמרחב הכפרי אסטרטגיתהמדיניות ל

בעלי לשמירה על השטחים החקלאיים נבנה מסגרת תכנונית סטטוטורית  טרם  (3/21מ "ותמ

 (ציבורית, נופית,אקולוגית, סביבתית)בחנה ברמות הרגישות הזיהוי והמבוסס על  תיחום מדויק

גנים , שמורות טבע, כגון)איכותיים הפתוחים הבניגוד לשטחים . של השטחים החקלאים

באשר לשטחים הבחנה כזו  ,תיחום והגנה סטטוטורית, עבורם קיימת הבחנת רגישותם (לאומיים

של השטחים החקלאים  סיווגם(. 2008, אמדור, רינגל, קפלן; 2009, קפלן)טרם נעשתה חקלאים 

את הכלים הנדרשים  וספקי, תיחומם ומיפוים ברזולוציה מרחבית גבוהה ,םערכיהם השוני י"עפ

גורמים לרבות , גורמים השונים המעורבים בתהליך קבלת החלטות ברמות השונותשיפשרו ל

מבוססת לתוכניות עניינית והתייחסות , המאשריםגורמים כן ים על סיוע כלכלי ואהאחר

 .בהתאםוהפניית משאבים  ולמיזמים

 

  "ח"לפל  מפלאח" : עילות לא חקלאיתפ. 3.2

    ח בהוראות תכנוניות"פל( א

אקוטי הנושא של פעילות לא חקלאית בישובים כפריים ובמרחב הכפרי באזור המרכז הינו נושא 

לאור  .תכנוןה מוסדותמלרבות , שונותברמות  גורמים רביםמחריפה ביקורת לנרחב ודיון לשזכה 

נקבעו , על השטחים החקלאים באזור המרכז כשטחים פתוחיםשמירה לחדש התכנוני הרציונל ה

מ "תמ, 3/21מ "תמ, 35א "תמ, כגון)ארציות ומחוזיות  בהוראות התכנוניות של תכניות מתאר

חגיגת "מגבלות נוקשות על הבנייה ועל שימושי קרקע במרחב הכפרי במטרה לבלום את , (3/7

י דרמתי במדיניות הקרקעית בתחילת שנות שהחלה בעקבות שינו של המרחב הכפרי "הנדלניזציה

  .90 -ה

חוקיים -התמתנות התופעה של שימושים חורגים ובלתיו במרחב הכפריבלימת הבנייה המסיבית 

פועל יוצא מהביטוי הסטטוטורי הינה , כעבור מספר שנים ,ביישובים הכפריים ובקרקע חקלאית

וכן מפעילותם של מוסדות , הרמותשקיבלה השמירה על קרקע חקלאית ועל המרחב הכפרי בכל 

מדיניות תכנונית זו תרמה רבות להכרה בחשיבות השמירה על קרקע , בנוסף. התכנון במסגרת זו
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בקרב מקבלי , נופיים-אקולוגיים-חקלאית ועל המרחב הכפרי הפתוח כבעלי ערכים סביבתיים

.      וכן בקרב הציבור הרחב, החלטות במשרדי הממשלה

כללים המסדירים  קבעה( 3/7מ "תמ)תעסוקה לא חקלאית ל, מחוז המרכז, יתתכנית מתאר מחוז

, סטטוטורי ררגולאטושימשה תכנית זו , מחד גיסא. 'את התעסוקה הלא חקלאית בחלקה א

הייתה חיונית  ,היווה בסיס לפיקוחו המותריםשימושים עסקיים למסגרת להיתרי בנייה וקבע ש

, מאידך גיסא. ית במרחב הכפרי באזור המרכז שלא כדיןבהחלט לאור ריבוי הפעילות הלא חקלא

מרחב הכפרי המדיניות התכנונית הארצית שלא רואה מקום לקידום תעסוקה לא חקלאית בלאור 

ח ועל נושאי תחבורה הקשורה "מטילה על מיקומה של פל זו תוכניתש המגבלות, מחוז המרכזב

. בחלקת מגורים עסוקה הלא חקלאיתמאפשרות פתרונות יישומיים לתלא תמיד , בפעילות זו

הוראות ) ר"מ 500הוראות התוכנית מאפשרות בנייה לתעסוקה לא חקלאית בשטח עד , לדוגמה

ח בשטח "אמורים לאשר את מבני הפלולפיכך מוסדות התכנון , (7סעיף ', נספח א, 3/7מ "תמ

אך , (זמנית-רים בומבק 30 -או מרכז מבקרים ל, ר"מ 150קפה ששטחו הוא -בית, לדוגמה)המותר 

, (13.1סעיף , נספח א) מקומות בלבד 5 -מוגבלת להמיועדת למבנה החניה , י אותן הוראות"עפ

שאלת הפעלתו נשארת , עם קבלת היתר לעסק, דהיינו. מגבלה שלא מאפשרת שימוש עסקי במבנה

ת המרחק בין מבנה המשמש תעסוקה לא חקלאי. פתירה באופן חוקי-פתוחה ולעתים אף בלתי

לדעתם של , תבעייתימהווה קביעה גם הוא  (10סעיף ' נספח א, 'מ 25 -לא פחות מ)לבית מגורים 

.  ראשי המועצות ומהנדסי ועדות מקומיות לתכנון ובנייה

 'הוספת שימושים בתחום חלקה א": כפי שהן הוגדרו בתכנית, 3/7מ "תמכי מטרות  ,נראה

את עמדתם של משקפות ה ,(6סעיף , אות התכניתהור) "וקביעת מגבלות על שימושים אלה, בנחלה

התייחסותה של , כלומר. ת במידה רבה על משקעי העברונשענ, ח"התכנון כלפי פלמוסדות 

להגביל את על מנת " אסור"ל" מותר"להבדיל באופן עקרוני בין ח נבעה מצורך "התכנית לפל

רוב אין להם שום זיקה של, התפשטות המהירה של שימושי קרקע הלא חוקיים בקרקע חקלאיתה

  .לחקלאות

אמור לתת מענה ברמה המחוזית התכנון המתארי , כחי ולאור המציאות המשתנהבשלב הנו 

 הקיימות ועקב כך ניתנות שלא הובהרו בהוראות התכנוניות סוגיות תכנוניות מורכבות יותרל

לוונטי להכנת רסטטוטורי  יהווה בסיסש תכנון; יות שונות על ידי הגופים המאשריםלפרשנו

.  םלפתרונות יישומייתכניות מתאר מקומיות עדכניות ו

ח בעמדותיהן של המועצות האזוריות "פל( ב

, ובייחוד באזור המרכז, עיקר הקשיים האובייקטיביים בהם נקלעו היישובים הכפריים בארץ

הקושי  . מתבטא בכך שהחקלאות חדלה לתפקד כמקור הכנסה עיקרי לאוכלוסיה הכפרית

הצורך לאזן הזדקנותם של קהילת , בעיקר בקרב אוכלוסיה בוגרת, פרנס מחקלאות מסורתיתלהת

כל אלו דורשים מהנהלת המועצות האזוריות   -ומחויבות לספק שירותים ברמה סבירה, היישובים

 .היא אחת מהם( ח"פל)לא חקלאית כאשר פעילות עסקית , רונות יצירתייםתלמצוא פ

מובנה קונפליקט אשי המועצות האזוריות בהקשר זה נובעות מהתייחסותם ופעילותם של ר

אליא )שלטונית והן כרשות סטטוטורית -ליתמעמדה של המועצה האזורית הן כרשות מנה: פנימי

-בו ת אמורים לפעול בשני הקובעיםואזורי מועצותאותם בעלי תפקידים ב, כלומר .(2008, ורזין

-המועצה כנציגי גוף שלטוניהיישובים שבתחום תושבי לתת מענה ניהולי ושירות הנדרש ל  -זמנית
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כנציגי גוף , נית שנקבעה ברמה הארצית והמחוזיתוגם לממש את המדיניות התכנו, ניהולי

לדברי אחד מראשי ) "בין פטיש לסדן" המועצות האזוריות נמצאות, מבחינה זו. סטטוטורי

היא פועל יוצא ממידת ח "צות לפלגישתם של ראשי המוע ,דהיינו(. המועצות עימו נערך הראיון

פרנסה של מחויבות לדאוג לבין  :לגשר בין שתי סוגיות המתנגשות לעיתים הצלחתם בניסיונות

צמצום מחסות מים , של ירידה בכדאיות כלכלית של חקלאות)במציאות החדשה  תושבי המועצות

מגבלות , וויפרמגבלות על שימוש בקולחין בדרגת טיהור נמוכה עקב הקרבה לאק, לחקלאות

החקלאית ועל שימושי בנייה על ה, מידת האינטנסיביות של החקלאותתכנוניות על -סביבתיות

ומבחינה זו הרשות המקומית היא הצד האינטרסנטי בהליכי התכנון  (ועוד, קרקע עסקיים

בנושאי ועל פיקוח , המרחבו אופיים הכפרי של היישוביםמחויבות לשמירה על לבין  ,המקומיים

מנהלי הרשויות וועדות דעתם של מדואליות זו בתפקידם של הרשויות נובעת  .ייה ועסקיםבנ

צרכים "לא חקלאית תוך פשרה בין העסקית הפעילות היש להסדיר את כי , תכנון מקומיות

".  לערכים

פחות ": תוך הכללמח "פלל מתן היתריםהיא  רשויות וועדות מקומיותנטייתן של ה בשלב הנוכחי

עירה שלא מהווה ז לפעילות עסקית היא העדפה ,כלומר (.ציטוט מראיון) "יותר מסעדות -תעשיות 

על פני  ,לממכר תוצרת חקלאית" בוטיקים" ,קפה-בתי ,מסעדות, גלריות כגון, מטרד סביבתי

   .  ח לא ראויה"חלקם לא רואים במחסנים פל, עם זאת. לסוגיהןתעשיות או מסגריות 

, לרבות מנהל מקרקעי ישראל, וקי דעות סביבה בקרב הגורמים השוניםח וחל"סוגית הפל, בעקרון

  . של שינוי ייעוד הקרקעמהווים חלק בלתי נפרד מסוגיה רחבה יותר 

סוגית שינוי יעוד הקרקע   .3.3

היא , עם בעלי תפקידים שהוזכרו לעילשנערכו בעקבות הראיונות  שעלואחת הסוגיות העיקריות 

של הקרקע במציאות החדשה בה  ייעודה החקלאים ומוסכמים לגבי העדר קריטריונים ברורי

. מוגבלתומידת האינטנסיביות של היצור החקלאי  ,הרווחיות הכלכלית של החקלאות פוחתת

-נוף כפרי", "נוף כפרי פתוח"כגון , לקביעות התכנוניות המסמלות שפת תכנון חדשה, זאתלאור 

 קיימות פרשנויות שונות, (35א /מ/ת" )סביבתית-פיתנו-חקלאות כלכלית", (3/21מ /מ/ת" )חקלאי

שהם בעלי נקודות מבט  ,העוסקים בתחום פיתוח הכפר ושמירה על קרקע חקלאית גורמיםעל ידי 

  .שונות בנושאים אלו

מהווה נקודת חיכוך בין הסוגית שינוי יעוד הקרקע  עוררה פיתוח פעילות עסקית בקרקע חקלאית

משרד , מוסדות התכנון) ניהול וסיוע, אישור, בהליכי תכנון השונים המעורביםהגורמים 

עדר יה .ומחייבת התמודדות עם סוגיה זו ,(משרד התיירות, מנהל מקרקעי ישראל, החקלאות

, בין היתר, בא לידי ביטוי ,קריטריונים ברורים לגבי מהות ייעודה החקלאי של הקרקע

. לסייע בהקמתהאו /ים לאשרה ובהתייחסות שונה לאותה פעילות מצד הגורמים האמור

. מהעובדה שלפעילות מסוימת ישנן הגדרות שונות וייחוס קטגורי שונההתייחסות שונה זו נובעת 

על ידי מינהל מקרקעי ישראל כפעילויות השייכות נחשבים מחלבות או בתי בד , יקבים, לדוגמה

(. 'מיקום וכו, כירהחדמי ) הדורשות שינוי ייעוד הקרקע עם כל ההשלכות הכרוכות בכך, לתעשייה

נוטה לראות בפעילויות כגון אלו את המהות החקלאית ולייחסן , לעומת זאת, משרד החקלאות

שהוא בתחום התיירות מיזם /פעילותהתייחסותו של משרד התיירות ל .החקלאותלתחום 
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 לפי תנשקלהתמיכה בו ו ,מותנית בהתאמתו של המיזם לתכנית סטטוטורית מאושרת, הכפרית

 . לקבל אישור ממוסדות התכנוןלמיזם סבירות שיש 

 . במוסדות התכנון ברמה הארצית והמחוזית אין עמדה ברורה בנושא

מותנית ( פעילות חקלאית או עסקים לא חקלאים)הפעילות לקטגוריה מסוימת שיוך , כמו כן

משק  אם ביקב המבוסס על, לדוגמה. ובמיקום היצור של חומרי גלם לעתים בהיקפי המיזם

, ר"מ 250וגודלו של היקב עד  30,000אינו עולה על  בשנההמיוצרים כמות בקבוקי יין  ,משפחתי

 וזאת לדעתו של משרד החקלאות, "(בוטיק-יקב)"ניתן לייחס את פעילות זו לתחום החקלאות 

אם היקף העסק מסוג זה עולה על המספרים , לחלופין. ('ב 2008, משרד החקלאות ופיתוח הכפר)

ממקום המובאים ענבים אלא על ה, גידול ענבים במקוםל או אם ייצור היין אינו מבוסס על "הנ

 לא קיימים, גם באשר להיבטים אלו, אולם. תעסוקה זו שייכת לתחום התעשייה, אחר בארץ

, להגדרת הפעילות כחקלאות, ברוריםלרבות קריטריונים כמותיים , מוסכמים קריטריונים

תעשיה חקלאית זעירה או הגדרה אחרת המחייבת , ות תעשייתיתחקלא, חקלאות תיירותית

.  בהתאם" כללי משחק"

למיין ולסווג את הפעילויות הלא חקלאיות  השעהייתכן כי בשלב הנוכחי הגיע , מנקודת ראות זו

שיבואו לידי ביטוי  ,שוניםושימושי קרקע  גדרות ייעודיות ברורות לסוגי פעילויותמתן ה תוך

פעילות לעיבוד תוצרת חקלאית כאחד הסוגים מפעילות הלא חקלאית , למשל. יותבהוראות תכנונ

כמו גם פעילות ', המומלצת למקמה בחלקה א, הראויה והמשלימה את הפעילות החקלאית עצמה

הממוקמת ( ומבתן' מאנג, חוות סוסים כולל אורווה, כגון)חקלאית -השייכת לתיירות כפרית

. (2006, פרום אריכא)והגדרת ייעודן המיוחד שינוי ייעוד הקרקע אינן דורשות בהכרח ', בחלקה א

ייתכן כי יש הצדקה ששימושים מסוימים ', ח חייב להיות בחלקה א"של פל אף על פי שמיקומה

בעלי ( שירותים נלווים לביקורים ופעילויות במשק חקלאי, פעילות לעיבוד תוצרת חקלאית, כגון)

', או לשטחי הגידולים החקלאיים שאינם בתחום חלקה א אמצעים למבנים חקלאים-זיקה בלתי

.  ימוקמו בצמוד אליהם

 אחת. לגבש מדיניות משותפת בנושאאומנם נעשו ניסיונות על ידי גורמי הממסד השונים 

הרשות לתכנון ופיתוח )החקלאות  שרדמאמץ משותף של מם אלו הינו הדוגמאות למאמצי

להכין נייר עמדה  ,התיירות ומשרד( כפרי אזורי אגף תכנון –החקלאות ההתיישבות והכפר 

-סוגיות ופתרונות המאפשרים פעילות חקלאית, קריטריונים, שמטרתו לעלות לדיון הגדרות

 חקלאייםההתייחסות להגדרות המיזמים  ניתנת, בין היתר, במסמך זה. תיירותית תקינה

שטח תיירות 'טוטורי של לסוגית יעוד סט, להקצאות קרקע ליזמים תיירותיים, תיירותייםהו

להסדיר את במסמך זה נעשה ניסיון , למשל .(2006, פרום אריכא) ועוד, 'משולבת בחקלאות

הבדל בין יקב )חקלאית הר בתוצרת העיבוד והמסחקטגוריזציה של פעילות הההגדרה וסוגיית 

ום לדיון הפור(. 'בין בית הבד של משק משפחתי לבית הבד התעשייתי וכו, בוטיק ליקב תעשייתי

י ומנהל "מממנציגים גם , משרד החקלאותו משרד התיירותנציגים ממלבד  ,אמור היה לכלול

; היא קריטית, ומוסדות התכנון כגופים מחליטים ומאשריםי "של ממ ועמדתם היות, התכנון

, 'וכד חוות סוסים, מחלבות, ת על יקביםנשענכפרית ה-התיירות החקלאית תפעילומפני ש וזאת

  .שינוי יעוד הקרקע כ"מחייבים בדה ,ושירותים נלווים נוספים קמתם של מרכזי מבקריםה מניחה

משותפת בין גורמי תכנון ומקבלי מדיניות  בניסיון לגבשצעד חשוב מסמך זה מהווה הכנת 

 .דרמטית על עיצובו של המרחב הכפרי באזור המרכז לטות בסוגיות מכריעות בעלות השפעההח
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מדיניות ברורה ומוסכמת על ידי הגורמים המאשרים פורום לא התקדמה ועד כה פעילות ה, ברם

 ,(התיירות משרד החקלאות ומשרד)והמסייעים הגורמים הממליצים ו (י"מוסדות התכנון וממ)

 . גובשה טרם

, תכנוניות, הסכמה לגבי סוגיות אלו ולהעדר הקריטריונים ישנן השלכות מדיניותהלחוסר 

: הןו ויישומיותכלכליות 

  אחד הגורמים המרכזיים בתהליך קבלת החלטות  היאלקטגוריה מסוימת  הפעילותייחוס

כל . הצלחת המדיניותהסיכוי לובמידה רבה מכתיב את , וקביעת מדיניות בתחום מסוים

קריטריונים התאמה בהגדרות הפעילות וייחוסה לקטגוריה מסוימת בשל העדר עוד אין 

 "כלים ארגז"מדיניות עקבית בתחום ולבנות לקבוע יהיה לא ניתן הרי ש, מוסכמים

.  לביצועה

, תעשייה, אחסנה, כגון גני אירועים ,העדר זיקה ישירה לחקלאות בפעילויות ועסקים

, ח"פלכוגדרים ים של עסקים אלו המיאינו משאיר ספק לגבי מהותם ואופ', וכד מפעלים

ויות לפעילויות הרש לן שהתייחסות, כתוצאה מכך .הגדרתה הייעודיתגם לגבי , ולפיכך

ות למדיני( או צריכה להתאים)מרחב הכפרי תואמת יישובים ובב כגון אלו ולמיקומן

ההחלטות לגבי מתן אישור עקרוני , עומת זאתל. תכנונית ברורה באשר לסוגיה זו

, מחלבות או יקבים, בתי בד, חוות סוסיםהפעלתם של העסקים כגון לאו /ולהקמתם 

כירה שיש חקף דמי ידרישות לשינוי ייעוד הקרקע וה, חקלאיתמיקומם בתוך המשבצת ה

במסגרת הקמתם של  ים נלוויםשירותלאו /מתן היתרים למבני עזר ו, לגבות בהתאם

 "הנופל בין הכיסאותבתחום האפור "כגון אלו ברובן נמצאות סוגיות   -ל"העסקים הנ

ושי קרקע שייעודם ברור בין שימ -מבחינת הייעוד ( 1) :מובניםהבשני  (מחברתה ביטוי)

( 2) ;(גן אירועיםלעומת מטע או רפת , כגון)מעורר חילוקי דעות ואינו משמעי -וחד

 סוגיות כגון אלו .מיזם/גורמים השונים שבסמכותם לאשר או לתמוך בפעילותמבחינת ה

, במוסדות התכנון, י"בממ יםרלוונטי יםתפקיד ישל בעל םיותר לשיקול דעת נתונות

ופחות מבוססות על מדיניות אחידה ומוסכמת על כל הגורמים , ותבמשרד החקלא

פעילות אין דעה מוסכמת לגבי קטגוריזציה ייעודית של , כמו כן .המעורבים בתהליך

קשה להעריך את מידת ההצלחה , באשר לסוגיות אלו, לפיכך .כפריתהתיירות הבתחום 

. בושהמדיניות ולדון בסיבות לכך בטרם גיאו הכישלון של 

 וקריטריונים עקרונות ל מצע אחידכ שישמשו ווים מנחיםקעדר יה, מבחינה תכנונית

בקרב הגורמים המעורבים בתהליכי אישור וניהול שימושי קרקע במרחב  מוסכמים

מעמעם את מדיניות התכנון והניהול ברמה המקומית באשר לפעילויות ושימושי  ,הכפרי

סר התאמה בהגדרות השימוש החקלאי וכן חו ,בהירות תכנונית-אי .שתוארו לעיל, קרקע

חוסר וודאות לגבי אפשרות , וכתוצאה מכך, ל שימושים אלוהחלות עבקביעת מגבלות 

מובילים לעיכובים , תאו להסדרתם התכנוני האלקבלת האישורים להקמת עסקים כגון 

ד כאשר עניין תכנוני מקומי נקודתי הופך מוק, בתהליכי התכנון ולבזבוז זמן ומשאבים

בעלי עמדות  ,במוסדות השוניםברמות שונות ו, בפורומים שוניםכים מתמשדיונים ל

תהליכי תכנון בהצפויים מכשולים רבים , יתרה מכך(. עמדות ברורותנעדרי או )סותרות 

תכניות מתאר הכנת את  תהמקומיברמה לעתים קרובות מונעים מהדרג התכנוני , מתארי

ורמים המעורבים בתהליכי אישור וניהול שימושי בקרב הג מדיניות מוסכמת. מקומיות
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 ,סוגיות אלולהתמודד עם לסייע לרובד התכנון המקומי  האמור ,קרקע במרחב הכפרי

 .ברורות ומעוגנות לשימושי קרקע שונים ותאופרטיבי הגדרותתוך מתן 

 בתחומים אלו   "!?והיכן, מה מותר ומה אסור" -בנוגע לות אודה-אי, מבחינה מעשית

עשה על ידי הזרוע המבצעת ומסבכת את מדיניות האכיפה ויישומה הלכה למ" בלתמבל"

שבתחומן ובעלי נחלות עסקים  בעלי, גם יזמים(. ועדות המקומיותהאזוריות ומועצות )

לא " מבולבלים", לשימושים כגון אלו( או אישורים להסדר תכנוני)מבקשים היתרים 

מתן , מצד שני. פרנסה של תושבי הכפרל אפשרויות המצב דברים זה משליך ע. פחות

הראויים להיכלל במסגרת שימוש קרקע  שימושיוסיווג מחושב של הגדרות ברורות 

ייתכן  , לדוגמה. לפחות בחלקם, עשויים לחסוך תהליכים משפטיים יקרים ,חקלאי

והפרשה הידועה של סופרמרקט בקיבוץ יגור הייתה נחסכת בשל קושי בלהמציא עילות 

 .את קיומו המצדיקות

תיירות הינו תחום של , קרקעההתחומים העיקריים המעוררים חילוקי דעות לגבי ייעודי  אחד

.   חשוב גם להבדיל בין תיירות חקלאית לתיירות כפרית,מבחינה זו. חקלאית-כפרית

, תיירות חקלאית כוללת ביקור במשק או בעסק חקלאי פעיל, לפי הגדרתו של משרד החקלאות

זו . תיירות מסוג זה הינה חלק בלתי נפרד מהפעילות החקלאית. או לימוד/ו למטרות הנאה

המבוססת בעיקר על הפעילות החקלאית וגורמת לתוספת הכנסה , פעילות בעלת אופי מסחרי

, ח"צומח ובע –חוויות במשק חקלאי , חוות רכיבה, קטיף עצמי בשדות ומטעים: לבעל המשק

חוות , ביקור במשקים, טיפוח חיות מחמד, במשק עצמוממכר תוצרת חקלאית המיוצרת , דייג

  .'דבש וכו

: תיירותית-מתוך תפיסה זו צריכים להיגזר גם קריטריונים לבחינתה של הפעילות חקלאית

 ;משק פעיל בתחום אותו הוא מציע למבקרים -

 ;חקלאות היא העיקר ותיירות היא חלק נלווה -

 .רו היקפי השימוש שלהח בנחלה ויוגד"פעילות מסחר ומכירה תופרד כפל -

רצוי להשתמש בהגדרה ייעודית של התיירות , בסיווגן של הפעילויות הלא חקלאיות כגון אלו

.  החקלאית שתימצא את ביטויה בהוראות תכנוניות

כאשר תיירות חקלאית , ללת ביקור באזור או בסביבה כפריתתיירות כפרית הינה חווית נופש הכו

, מסעדות)שירותי הסעדה , זה מתבססת בעיקר על שירותי נופשתיירות מסוג  .היא חלק ממנה

, תצוגות, מוזיאונים, גלריות)פעילויות אומנותיות רוחניות וחווייתיות , ('בתי קפה וכד, פונדקים

עסקי , (יפים וטרקטורונים'ג, ברכב, סיורים רגליים)טיולים ביישוב הכפרי ומחוצה לו , (סדנאות

אם כי , (צימרים)וכן על שירותי הארחה , רותיות בסביבה הנתונהמכירה שונים ואטרקציות תיי

פעילויות של התיירות הכפרית לא בהכרח נערכות . לינה כפרית פחות רלוונטית לאזור המרכז

. והכנסה הנובעת מפעילויות אלו לא בהכרח מגיעה לבעלי המשק החקלאי, בשטח של משק חקלאי

, כפרי-רות כפרית נשענת על חקלאות ועל הנוף החקלאיחשוב לציין כי במידה רבה גם תיי, אולם

פעילויות של התיירות הכפרית , לדעתו של משרד החקלאות. וללא חקלאות אין בסיס לקיומה

.  (2006, אריכא) בנחלות ח"פלצריכות לעמוד בקריטריונים של 
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ס כי משרד החקלאות רואה את עצמו כתומך בתיירות חקלאית ופחות מתייח, חשוב לציין

מבחינתו משרד התיירות הוא זה שנושא באחראיות על התיירות הכפרית ועל . לתיירות הכפרית

.   תמיכתה

, של פעילויות השונות בתחום תיירות כפרית וחקלאית חילוקי דעות לגבי ייעודי הקרקעחרף 

חקלאי -מדיניות השמירה על הצביון הכפרי במימושב תפקידה החשומוסכמת לגבי קיימת דעה 

  .המרחב הכפרי באזור המרכזשל 

 

 חקלאיתסוגיות בתחום תיירות כפרית ו. 3.4

חברתי חשוב כמעטפת ירוקה למוקדים -סביבתי-חקלאי באזור המרכז תפקיד מערכתילשטח 

באשר לכלי קיימת הסכמה עקרונית הגורמים והמוסדות השונים  בקרב. עירוניים גדולים וצפופים

חקלאית לטיפוח -שהוא קישור בין תיירות כפרית" קיימא-תחקלאות ב"קידום להמרכזי לטיפוח ו

, פיתוח תיירות חקלאית וכפרית במרחב הכפרי באזור המרכזמוסכם כי ב, לפיכך. הנוף הכפרי

על פעילויות נופש ופנאי סביב , על הנוף החקלאי, ת על הפעילות החקלאית באזורוהמתבסס

בשטחים הפתוחים שיצאו מכלל שימוש המשק החקלאי ועל פעילויות נופש הניתנות להפעלה 

טמון פוטנציאל יישומי הן למימוש , חקלאי ואף בשטחים חקלאיים המשמשים לגידולים עונתיים

והן , כפרי של המרחב הכפרי באזור המרכזהצביון הנופית ועל החקלאות ההמדיניות לשמירה על 

קטיף , פינות חי, סוסיםכגון חוות , עסקי תיירות. לפרנסה נוספת או אלטרנטיבית לתושביו

פעילות הקשורה לעיבוד ולמכירה של מוצרים , סיורי יום, לתצרוכת עצמית והתנסויות חקלאיות

הפעלת אתרי הדרכה , (בד-בתי, מחלבות, יקבים, כגון)חקלאיים בהם ציבור המבקרים מגלה עניין 

פשרויות תעסוקתיות כל אלה פותחים א', שבילי אופניים וכד, ומסלולים לרכיבה על טרקטורונים

; מאידך גיסא, והולמים את הסביבה הכפרית, גיסא מחד, בפני תושבי היישובים הכפריים

משמעית של -לאור עמדתו הברורה וחדתפקידם החשוב של עסקי תיירות אלו בולט במיוחד 

משרד החקלאות הנשענת על הנחת יסוד שחקלאות חייבת להיות ענף כלכלי המתבסס על רווחיות 

חקלאית /תיירות כפריתפעילות בתחום , בהתאם לכך. על תמיכות בעיבוד קרקע חקלאיתולא 

 .מקור פרנסה משלים לחקלאיעשויה להוות , חקלאי של הסביבה/שלא מנוגדת לאופיו הכפרי

.  אזור המרכז כאזור תיירותיחשוב  להכיר ב, מבחינה זו

: כגון, חקלאית תרומה ניכרת לתחומים רבים-לתיירות כפרית

; שילוב העיסוק בתיירות ידי-עלגיוון התעסוקות במרחב הכפרי  -

 ;הגדלת הכנסות המשק החקלאי מפעילות נוספת -

 ;הצגת החקלאות בפני הקהל הרחב והעלאת תדמית של חקלאות וחקלאי -

 ;על האווירה ועל השטחים הפתוחים, על נוף כפרי, שמירה על משאבי טבע -

 ;ערכים חינוכיים וחברתייםרה על שמי  -

 ,פור חזותי ביישובים הכפרייםשי -

. (2005, אבנימלך וצבן, אמדור; 2001, בן יוסף)
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חקלאית -עם פיתוח מיקומי של תיירות כפרית: גם יתרונות נלווים נםישחקלאית -תיירות כפריתל

, כפרית ביישוב שלו או בסביבתו-מי שיעסוק בתיירות חקלאית, כלומר. ייסעו ברכב פרטיפחות 

(. ראיון, ר איגוד המתכננים"יו, ברנדייסעמוס )עבודה בעיר לא יצטרך לנסוע ל

חקלאית מנקודת ראות של מועצות אזוריות -תיירות כפרית( א

וחלקן מעורבות במספר , חקלאית-המועצות האזוריות מעוניינות בפיתוח תיירות כפרית, בעיקרון

וח סביבם פעילויות ופית( נחל ירקון ונחל אלכסנדר)פרויקטים שמטרתם שיקום סביבת הנחלים 

אולם בדרך , בד-מחלבות ובתי, תכניות המועצה לפעילות תיירותית כוללות יקבים, כמו כן. נופש

.  למימושם של פרויקטים תיירותיים אלו קיימות סוגיות רבות עימן על המועצות להתמודד

וגע ובנ, די של המרחב הכפרי באזור בכללפיתוח העתיגבי לעמדתן של המועצות האזוריות 

נערך ש בראיוןראשי המועצות מתומצתת באמירתו של אחד מ, חקלאית בפרט-תיירות הכפריתל

.  "לא יהיה לו עתיד –מרחב הכפרי לא יהיה מבוסס על תפיסה כלכלית האם ": עמו

עמדה זו תואמת את תפיסתו של משרד החקלאות לגבי אופייה הכלכלי של הפעילות , עקרונית

, תיירות מרכז הארץ במרחב הכפרי)ומחוזקת במסמך של מרכז המועצות האזוריות , החקלאית

אנו רואים בתיירות הכפרית במרכז הארץ ובמרחב הכפרי לא רק מודל כלכלי "(: 4' עמ, 2008

וחלוקת הכנסות סבירה בין בעלי [ .....] מרחב בו מתקיימת תרבות חקלאיתאלא בעיקר , מובהק

, בית בד) פעילאי כל מתקן חקל ,מנקודת ראות כלכלית זו נגזרת תפיסתן של המועצות. "נחלותיה

מרכיב המרכיב התיירותי הוא , לדעתן. מהווה גם אתר תיירותי פוטנציאלי( חממה, רפת,  מחלבה

.  החקלאי הכנסה לא מבוטל בעיסוק

משרד )של הממסד  והתייחסותאת ראשי המועצות מעלים מספר סוגיות המחייבות  ,יחד עם זאת

(: מנהל התכנון, י"ממ, החקלאות

  לאוכלוסייתה של ערי המרכז" ריאה ירוקה"המרחב הכפרי באזור המרכז אמור להוות ,

ים בתוכניות ביטויים תכנונילכך קיימים ; "נופש מטרופוליני"אזורי כובחלקו לשמש 

היא שחלק לא מבוטל , הסוגיה הכרוכה בתפיסה זו. מתאר ובתוכניות אב ברמות השונות

הוטל על , של נטל אחזקתם של אזורי תיירות ונופש במרחב הכפרי באזור המרכז

יתמכו ( ל"קק)אם משרד החקלאות או הקרן הקיימת לישראל  גם. המועצות עצמן

, כגון)מוקדי נופש לציבור הרחב כי שישמשו בהקמת אתרים תיירותיים במרחב הכפר

, שבילי טרקטורונים בין השטחים חקלאיים וחממות, שבילי טיולים באזור נחל אלכסנדר

 .   אחזקתםמימון לא ישתתפו בהרי שבפועל הם , ('שבילי אופניים וכו

  היוזמות המקומיות להקמת תשתיות הנדרשות על מנת להתאים את האתר לביקורים

, בתי קפה)או לעסקים שישמשו מרכזי רווח /ו(  'וכו, שירותים, חניות)השוטף  קווולתחז

בסחבת נתקלים , שיאפשרו הכנסה לצורכי תמיכה ואחזקה באתר( יקבים, מסעדות

  . יות מצד גורמי התכנון כנגד המועצהטואף בתביעות משפ בירוקרטית מתמשכת

  ידי -ה עלתשהועלנוספת יה ניתן לציין סוג, קודמות שהובאו לעילבהקשר לסוגיות

התייר , דהיינו. בתחום הכלכלה הסביבתיתספרות בסוגיה הידועה היטב , המועצות

הנוף והסביבה )העירוני במהלך ביקור וטיול במרחב הכפרי נהנה מפרי עמלו של החקלאי 

לדברי אחד מראשי המועצות " )לא בחשבון המים"אפילו , ולא שותף בהשקעה( הכפרית
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החקלאי אינו מתוגמל עבור התועלות הציבוריות של , כלומר (.מם נערך ראיוןהאזוריות עי

 .  החקלאות הנופית מהן נהנים התיירים

יחד עם נטל מימון באחזקתם של אתרי תיירות ונופש בתחומי המועצה , ברים זהמצב ד

שהמועצה תוכל על מנת מחייבים חשיבה תכנונית לא שגרתית , עליהוטל משרובו ככולו 

שמירה על של , שירותי נופש ברמה סבירהספקת אבדרישות של זמנית -בווד לעמ

 . פרנסתם של חקלאיםעל ו הקרקע המועבדתעל , השטחים הפתוחים

  הנתוניםהיא ניהול המבקרים באזורי נופש ותיירות במרחב הכפרי  אחרתסוגיה 

פוקדים ע בסופי שבו, עמק חפר האזוריתהמועצה לדברי נציגי , למשל. לביקורים רבים

היקפי ביקורים כאלו מחייבים הכוונתם . מבקרים 12.000 -נחל אלכסנדר כסביבת את 

 גידולים החקלאיים האזורים של השל המבקרים באופן שיאפשר להפריד בינם לבין 

כל אלו נשארים . על מנת להימנע מפלישת מבקרים בתחומם ,הנמצאים בסמיכות

אחת , י הרשויות והועדות המקומיותלדעתם של ראש. באחריות הרשות המקומית

או בחוות הסחלבים " שביל החלב"כמו ב)הדרכים לניהול המבקרים הם מרכזי המבקרים 

ינם נחשבים כפעילות עסקית לא מרכזי המבקרים ה, ברם(. ת עמק חפרבמועצה אזורי

 . ולכן אישורם והקמתם כרוכים בקשיים רבים, חקלאית

 פתוחים באזור הנופש לבין השטחים ה שמירה עלה תעקרונוקונפליקט בין  קיים לעתים

: כגון, שונות ליה מוטלות מגבלותע( או בסמוך אליו)אית באותו אזור חקלהפעילות ה

, שימוש בחומרי הדברה, אינטנסיביותמידת ה, היקפה, לגבי סוג פעילות חקלאיתמגבלות 

מגבלות על סוגי  היבהנחל הצתכנית שיקום , אלכסנדר בעמק חפר' באזור נ, לדוגמה) 'וכו

 . קונפליקט מסוג זה מחייב התייחסות מיוחדת. (טרם הכנתהשאושרו חקלאות 

כך , ומחייבות גישה מערכתית תוך ראייה תכנונית כוללת, ברור כי סוגיות אלו קשורות זו בזו

מיזמים חקלאיים ותיירותיים יכולים לשמור על  לפיה של המועצות האזוריות ןעמדת למשל

הנופיים והאקולוגיים הטמונים , הסביבתיים, ועל הערכים החברתיים, פרי כשטח ירוקהמרחב הכ

לו להתפרנס  לאפשרצריך , על מנת לממש את התפקיד המוטל על הסקטור הכפרי, אולם. בו

, חלב, יין, מסלולי דבש, כגון)חקלאית -וממיזמים עסקיים בתחום תיירות כפרית, מחקלאות

חקלאות "כגון , בכך ניתן יהיה לתת ביטוי מעשי לקביעות תכנוניות(. 'וכו, גבינות, בוטיקים יין

שורה בצורך ההבחנה בין השטחים זו קסוגיה ". נוף כפרי פתוח"ו" סביבתית-נופית-כלכלית

-ראה תת) מרחבית של המועצה האזוריתובתיחומם ברזולוציה , החקלאים בעלי רגישות שונה

הראויים לשמירה מוחלט החקלאים ופתוחים השטחים  זאת על מנת למפות את; (לעיל 3.1סעיף 

   .  לרבות בנייה חקלאית ומתקנים נלווים, לעומת השטחים הראויים לפיתוח זעיר מסוגים שונים

והשאיפה לפיתוח מבוקר ומושכל של , הגישה הכלכלית לחקלאות ולתיירות הכפרית, לכאורה

לא מעט סוגיות ברם , הממסד מאחדות את רוב הרשויות המקומיות ואת, המרחב הכפרי

של  הותהמדיניות מגובשת וברורה באשר למ פותחה מהיעדרה של נובעיםבעייתיות וקונפליקטים 

.  חיוניותהעל עקרונית ההסכמה החרף  , החקלאית באזור המרכזהתיירות הכפרית ו

ידם מצ, והכפריתמיזמים בתחום התיירות החקלאית בתפיסתם של שוני ההסיבות לכך היא  תאח

יזמים ההתיירות ומשרד , משרד החקלאות, י"ממ, לרבות מוסדות התכנון, של הגופים השונים
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חקלאית -מתייחס לפעילויות השונות בתחום התיירות הכפריתאלו  מגורמיםכל אחד . עצמם

  . והאינטרסים משלו מתוך מערכת העקרונות, המרכז התיירות הכפרית באזורולפיתוח ענף 

המשק החקלאי לביקורים של הקהל הרחב ולקיים פעילות תיירותית הנשענת על מנת לפתוח את 

, מרכזי מבקרים: כגון, יזם להשקיע בתשתית הנדרשת לכך/על החקלאי, על המשק החקלאי

שירותים נלווים ותשתיות הפיתוח הנדרשים להתאמת , מבנים. 'שילוט וכו, שירותים, חניות

אינם  בדרך כללשימושים אלו , אולם. ם והיתרי בנייהמחייבים אישורי כל אלו. האתר לביקורים

, תואמים את הגדרות השימוש החקלאי לפי הוראות תוכניות המתאר ברמה המחוזית והארצית

שימוש חורג )אישורם על יד גורמי התכנון ברמה המחוזית והארצית את או מונע  דבר המקשה

על ועדה לשמירה הדה המחוזית וועהבמבנה שאושר כמבנה חקלאי חייב לקבל אישור על ידי 

שימושים אלו גם לא תואמים את הגדרות הייעוד (. פ"הולקחש-קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

היות ותיירות חקלאית אינה כלולה בהגדרה של חכירות לצורכי , החקלאי במינהל מקרקעי ישראל

ולא כחלק , ראישורים מסוג זה מתקבלים באופן נקודתי ואקראי יות. עיבוד קרקע חקלאית

בגוף לאישורם ערובה מהווה באחד הגופים המאשרים אינו  אישורםכאשר , ממדיניות מגובשת

, משיחות עם בעלי תפקידים במועצות אזוריות וועדות מקומיות נוצר רושם, י"באשר לממ. השני

 ופחות, "אדמיניסטרטיביים-בירוקראטיים"מתוך שיקולים פיסקאליים ו, בעיקר, כי המנהל פועל

.    מתוך שיקולים של שמירה על המרחב הכפרי ועידוד בעיסוק החקלאית

משרד החקלאות מעודד מיזמים בתחום תיירות חקלאית ותעסוקה המשתלבת בחקלאות 

ורואה כמכלול את הבקשות לסיוע בהקמת מבנה חקלאי או מבנה לעיבוד ראשוני , ובמרחב הכפרי

מתחמי , מוקדי ביקור, ם אזוריים ויישובייםשל תוצרת חקלאית ובקשות להקמת מרכז המבקרי

אקולוגית של -כל זה תוך התייחסות לרמת רגישותה הסביבתית; כניסה לאתרי טיול ותיירות

בעל )הגישה של משרד החקלאות היא לא לאפשר בשטח רגיש במיוחד , כלומר. )קרקע חקלאית

(.  חממות רשת( דרגת רגישות גבוהה

רד משמהדגשים החדשים במדיניות של גם ת באזור המרכז נגזר הכפרי-התיירות החקלאית חיזוק

של משרד  ותמיכת.  20082החקלאות בנוגע לתמיכה בפעילות חקלאית באזור המרכז החל משנת 

 היותר בגדר הצהרת כוונות וטרם קיבל החקלאית באזור המרכז נשאר-החקלאות בתיירות כפרית

בהשוואה  2008י התמיכה אף צומצמו בשנת כאשר היקפ, צורה ממשית עקב מגבלות תקציביות

-2006לפיתוח תיירות חקלאית בשנים  תקציב שעמד לתמיכה ועידוד תוכניות: 2007-2006לשנים 

  2008ואילו בשנת , (תוך העדפה ברורה של אזורי הנגב והגליל)₪ מיליון  2.3 -עמד על כ 2007

  ( 2008תכנית לשנת , כפריפיתוח המרחב ה) בלבד₪   750.000התמיכה עמדה על סך של  

הפוטנציאל התיירותי של הנוף החקלאי והמרחב הכפרי כמרכיב חשוב של פיתוח חקלאות , על כן

, קיימא וכבסיס לשמירה על השטחים הפתוחים והחקלאיים ועל איכות החיים באזור המרכז-בת

תוח התיירות היות ופי: סיבה נוספת, לכך. טרם הופנם בקרב מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה

הכפרית במרכז הארץ אינו כרוך בלינה כפרית בהיקפים המושווים לתיירות הכפרית ביישובי 

נהל התכנון"ממ, לא זכתה התיירות הכפרית לתמיכה הולמת ממשרד התיירות, הפריפריה  . י ומִצ

חקלאית -הבעיות העיקריות הגורמות לקשיים מוסדיים רבים בקידום התיירות הכפרית, מכאן

: הן, ור המרכזבאז

                                                 
2

 החקלאות לא רדשל מש ואך שר החקלאות ממשיך בתפקידו ויש לשער כי מדיניות, התחלפה הממשלה 2008מאז   
 .תשתנה
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 י"חוסר ההתאמה בהגדרות השימוש החקלאי בהוראות התכנון ובממ; 

 חקלאית אינה מהווה היום ייעוד קרקע מקובל בתכניות מתאריות-התיירות הכפרית; 

  חקלאית-צאת קרקע לתיירות כפריתלהקלא קיימים מנגנונים; 

  שוניםהעדר טיפול משולב בתיירות החקלאית והכפרית על ידי משרדי ממשלה. 

מרחב הכפרי , קיים צורך חיוני  בהתייחסות אל חקלאות, על מנת לקדם את הנושא באופן מעשי

תפיסה . שהיא מורכבת ובעלת קונפליקטים, כמערכת אחת, כפרית באזור-ותיירות חקלאית

, לרבות משרד החקלאות, מערכתית זו מחייבת התכנסות של כל הגורמים המעורבים בתחום

על מנת לקבוע קריטריונים ברורים , משרד התיירות ונציגי המועצות, י"ממ, מנהל התכנון

אילו , חקלאי ומיקומו בהתאם-כפרי ותיירותי-ומוסכמים לגבי מהותו של מיזם תיירותי

.  השימושים הם מנוגדים לסביבה ואילו מותרים והיכן

חסם העיקרי אזוריות ההלדעתם של רוב מהנדסי הועדות המקומיות ובעלי תפקידים במועצות 

בייחוד כאשר , חקלאית הוא מחסור בכלים תכנוניים להתמודד עם הנושא-לפיתוח תיירות כפרית

, חוסר ודעות בנושא מעורר שאלות. כפרית מלווה בסוגיות של מסחר/נושא התיירות חקלאית

כול י( בעל יקב)האם יצרן יין ? אם אין לו רפת, האם מייצר גבינות יכול למכור את תוצרתו: כגון

שמן זית יכול למכור שמן זית אם אינו  לייצורבעל בית בד האם ? אם אינו מגדל ענבים, למכור יין

חל איסור למכור  (2020/בר)ח של מרחב תכנון שורקות "לפי תכנית הפל, למשל? מגדל עצי זית

קיימות גם סוגיות נוספות . אותו משקשהופקה בתוצרת  אינה ווזתוצרת חקלאית במידה 

האם אורווה בחוות סוסים יכולה : לדוגמה. שיספק כלים להתמודדות עמן ת מענה תכנוניהדורשו

, הדעה של מוסדות התכנון כי אורווה יכולה להיות בחלקה החקלאית? לשמש כבית ספר לרכיבה

.  לא  -לרכיבהאבל בית ספר 

ללים הקיימים שכן לפי הכ, ודורשת גישה יצירתית" לבן/שחור"סוגיה כגון זו חורגת מחשיבה של 

.  על ועדת התכנון המקומית להגיש כתב אישום כנגד בעל האורווה בה נערך בית ספר לרכיבה

חקלאית לכל המועצות -מכאן עולה צורך ממשי להכנת תכנית כוללת לפיתוח תיירות כפרית

ת וייעודיות שיספקו כלים הנדרשים להתמודדות עם סוגיות אלו ואחרות תוך הגדר, אזור המרכזב

תוכניות של תיירות חקלאית וכפרית נמצאות , כעת. לפעילויות השונות בתחום התיירות ותרורב

משמשות ( 3/7מ "וגם בתמ, 3/21מ "תמ, 35א "תמ)ולכן הוראות התוכניות , בשלבים התחלתיים

המחייבת הגדרת הכלים והעקרונות המותאמים  מסגרת סטטוטוריתו, כלי ניהולי בתחום זה

יירות הכפרית במחוז המרכז ולהתמודדות עם הבעיות הכרוכות בה ברמה לטיפול בסוגית הת

.  נעשו מאמצים משותפים בתחום זה, לאחרונה. המקומית

בשיתוף עם עלה כי מנהל התכנון , המחוזית המשיחות עם בעלי התפקידים במנהל התכנון ובוועד

ונתו לתמרץ פעילות כובמושבים וקיבוצים ש, מסמך הנחיות למתכננים יםמגבשמשרד החקלאות 

מחוז מרכז בשיתוף עם ראשי , בנוסף. חקלאית על פני פעילות שאינה קשורה לחקלאות-תיירותית

תקבע בסופו של "הציע לקדם תוכנית כוללת לפיתוח תיירות כפרית ש, המועצות באזור המרכז

יירות כפרית תכנון ת – סיכום ישיבה, ועדה לתכנון ובנייה מחוז המרכז" )דבר מה מותר ומה אסור

, למשל)שרובן שנויות במחלוקת  מורכבות הסוגיות, אולם(. 07-11-2007, 3סעיף  ,במחוז המרכז

או האם לאפשר בניית , באלו התנאים, האם ניתן לאפשר בניית בית בד כעסק חקלאי ואם כן

די משר, לרבות)וכן מעורבות מספר רב של הגורמים , (קבעהרי הן יכולות להפוך למבנה , חממות
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מנהל , משרד להגנת הסביבה, משרד התיירות, משרד החקלאות, כגון משרד הפנים, ממשלה רבים

בו ביטוי שיש כל עוד אין מסמך נושאי , כלומר. על קידום התכנית המקש, (מקרקעי ישראל

דעה מגובשת ומוסכמת המגדירה קריטריונים ברורים למפעלים במסגרת תיירות לסטטוטורי 

תשען ( ועדה מחוזית לתכנון ובנייה, לרבות)הפעילות של מוסדות התכנון י שהר, כפרית חקלאית

, שחממה תהפוך למבנה קבע": חשש מתקדימים"ו, חוקית-חשש מבנייה בלתי :על שיקול מובלע

עולים גם סוגיות נוספות במערכת יחסי גומלין , בהקשר זה . 'וכו, שבית בד ישמש למטרות אחרות

. יצהתכנון המחוזי והארבין התכנון המקומי לבין 

 

( צימרים)סוגית הלינה הכפרית באזור המרכז ( ב

מאפשרת הקמת צימרים ( 3/7מ "תמ)תכנית המתאר למחוז המרכז לתעסוקות לא חקלאיות 

של הנחלה במושבים בעלי מאפיינים תיירותיים ולאחר התייעצות עם  3'ח בחלקה א"במסגרת פל

צה אזורית צריכה להכין תוכנית אב כדי להוכיח שאזור בו היום מוע(. 8.3.5סעיף )משרד התיירות 

רובם המכריע של ראשי המועצות אינם . הינו אכן בעל פוטנציאל תיירותי, רוצים להקים צימרים

עמדה  ישנהלחלקם . (צימרים) כפרית לנושא של לינה כפרית/קלאיתמקשרים בין פיתוח תיירות ח

.  הלןמרכז מסיבות שצוינו לה אין מקום לצימרים באזור לפיהנחרצת מאד 

אלא , אין מקום לצימרים באזור המרכזהיא ששל משרד התיירות בנושא זה  ומדיניות, עקרונית

:   וזאת  ממספר טעמים, יש לעודד פעילות תיירותית על בסיס יומי

 אירוח מרכז הארץ אינו מוקד הביקוש ל, בניגוד לאזורי הפריפריה הצפונית או דרומית

, רותם, פליישר)זו נתמכת על ידי נתוני הסקרים והמחקרים שנערכו בתחום  טענה. כפרי

 (. 2007, פייטלסון, פליישמן; 1993, בנין

 לכן הכיוון הוא לספק מגורי קבע  ולא צימרים, מחירי קרקעות גבוהים במרכז; 

  לאוכלוסיית הישובים הכפריים במרכז הארץ קיימות אלטרנטיבות תעסוקתיות מגוונות

,  לעומת זאת. קרבה למרכזי תעסוקה גדוליםההשוואה לאזורי הפריפריה בשל יותר ב

  ;פרנסהאת עיקר המהווה  אירוח כפרי( בצפון או בדרום)ריה בעבור חלק מישובי הפריפ

  אטרקציות ייחודיות בעלאזור המרכז אינו מצטיין במשאבי טבע ונוף ייחודיים ואינו 

  ;המושכות תנועת מבקרים בהיקף רחב

 מספר צימרים שהוקמו במרכז הארץ הפכו במהרה לדיור או שימשו , סיון העברמני

 . להשכרה יומית

אינו רואה ביישובי מרכז הארץ איזור בעל פוטנציאל טבעי לפיתוח "משרד התיירות , בעיקרון

,  משרד התיירות" )תיירות מאחר והישובים באזורים אלו אינם מצטיינים במשאבי טבע ונוף

פוסל לחלוטין  נואיעם זאת משרד התיירות ( 03-05-2007בה של האגף לתכנון פיזי פרוטוקול ישי

או אתר טבע /אלא בהתאם לקיומו של אתר היסטורי ו, באזור המרכז יםהצימרהקמת את רעיון 

,  משרד התיירות) מר ביישוב המוגדר כיישוב תיירותיכלו, בעלי משמעות ארצית או אזורית

יש לנקוט , ככזהבמקרה ויוגדר יישוב . 20-05-2008לתכנון פיזי פרוטוקול ישיבה של האגף 

.  בצעדים המבטיחים שצימר לא יהפוך לדיור בהשכרה

                                                 
3

וכן לעיבוד , המיועד בתכנית תקפה למגורים ולמבני משק של החוכר, רקעחלק מנחלה שהינו שטח רצוף של ק –' חלקה א 

(  2006, משרד החקלאות, מדיניות וכללים בנושא תיירות כפרית חקלאית)חקלאי 
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לא  –משמעית -רורה וחדבעמדתם של גופי תכנון ברמה הארצית והמחוזית בנושא הצימרים הינה 

לחלוטין עם  י מזדהה"בסוגיה זו ממ. אותן סיבות שהוזכרו לעיליהיו צימרים במחוז המרכז מ

. עמדתם של  מוסדות התכנון

.  זוסוגיה באשר ל, הרשויות המקומיותלבין הגורמים המוסדיים  בין אין חילוקי דעות עקרונית

שימוש במבנים לשימור בשטח חקלאי פתוח  (ג

חקלאי -נופי-היוזמה להשתמש במבנה לצורך פעילות תיירותית שתשתלב בקונטקסט מרחבי, מחד

 מבנהאותו במאפשרות השימוש צד המוסדי המקיים חשש  מאידךאך , התכנוןמבורכת במוסדות 

בבית אחוזה ישן הנמצא בתחום המועצה האזורית דרום השרון הציעה : דוגמהל. למטרות אחרות

של  תוהצלח-חשש של מוסדות התכנון מאיהאך , המועצה להקים מסעדה כפרית או בית בד

 . הפרויקטמימושו את  מנע , יאושרשימוש אחר שלא נה לבפוטנציאלית של המתו הכהמיזם והפי

ה כי חחקלאית המבוססת על הנ-הגישה של מוסדות התכנון למיזמי תיירות כפרית, לעתים

אחת הסוגיות . מונעת מיזמים חשובים בתחום זה, תיירות מסוג זה אינה קשורה לבנייה

ת שיכולה לשלב גם הקמת מרכזי מבקרים לצד הפעילות החקלאי היאהאקוטיות בנושא זה 

כמו )רפת מודרני או חממת סחלבים , (מתקו צפייה לאנשים)כגון חוות סוסים , תיירות חקלאית

קיים צורך בפיתוח כלים ועקרונות שיאפשרו , כלומר(.  במועצות אזוריות דרום השרון ועמק חפר

.  חקלאית-לטפל במיזמים בתחום תיירות הכפרית

בנייה חקלאית  (  ד

ערים לצורך  ,מוסדות התכנון ברמה המחוזיתב כןו ,יישובים ומועצות אזוריות -תרמה המקומיב

עם " בשלוםחי ה"פתרון תכנוני  אולם .אריזה ובתי תערובתבתי : כגוןמבנים בהקמתם של 

קשה להתמודד עם סוגיה זו יהיה נראה כי . נמצאטרם , חקלאות נופיתעקרונות השמירה על 

תוך  ,מועצותלחשוב על פתרונות משותפים עם מספר  שישאלא , במסגרת מועצה בודדת

 .  נופית ובערכי נוף ייחודיים באזורי בנייה פוטנציאליים-רגישות סביבתיתהתחשבות ב

 אזוריותהתכנוני במועצות המצב ה .3.5

החלות , כוללניות המתאר המקומיות תוכניות: רוב המועצות האזוריותשל  המצב התכנוני הכללי

מתאר  תוכניות לא קיימות ,כלומר; 80 -ישנות משנות ה תוכניותהן לרוב , עצהעל כל תחום המו

  .כוללניות חדשות ומעודכנות

ח "תכניות מתאר מקומיות לפל( א

 תוכניות 2000-הוכנו בתחילת שנות ה, במחקר זה נבחרו לבדיקהשאזוריות המועצות עבור הב

 21200/תכנית עח)מתאר ישנות  ותתוכניהמהוות שינוי , מתאר חלקיות לפעילות הלא חקלאית

ותכנית שינוי , בדרום השרון 1/א/1000/תכנית שד, בלב השרון 80/2-0/תכנית צש, בעמק חפר

שבתחומה ממוקמת המועצה האזורית " שורקות"למרחב תכנון מקומי  2020/מתאר מקומית בר

(. 1999)ת לא חקלאית לפעילו  3/7מ "תוכנית מתאר מחוזית תמ תוכניות אלו הוכנו מכוח(. גן רווה

: השוואה בין מטרות התוכניות הללו מעידה על זהותן העקרונית

בפעילותם להמשיך ומתן אפשרות לחקלאים  שמירה על האופי הכפרי של היישוב -1

אית החקל
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 ח"הסדרת פל -2

 'ח בשטח מגורים אשר בחלקה א"קביעת הוראות מפורשות לפל -3

  'רים לפועלים זמניים אשר בחלקה אקביעת הוראות מפורטות למתן היתרים למבני מגו -4

 צמצום ומזעור מפגעים סביבתיים -5

 תשתיות הקיימותהניצול  -6

 שמירה על קרקע חקלאית -7

" אסורהמותר וה"ח ולגבי "הגדרת פלבאשר להסכמה גורפת בכל התכניות קיימת , לכאורה

ינן אח "תוכניות המקומיות לפלזאת גם העם  .3/7מ "תמדרישות של את ה יםתואמבמסגרתה ה

פעילות חקלאית סוגיות בהן  :כגון, נוי במחלוקתהש" האפור"תחום נותנות מענה לסוגיות ב

סוגיית מרכזי המבקרים באזור נחל , לדוגמה. נחשבת כלא חקלאית משולבות זו בזוהופעילות 

בתכניות , כמו כן. גן רווהאזורית או בחוות סוסים במועצה , אלכסנדר במועצה אזורית עמק חפר

  . עיבוד וממכר התוצרת החקלאית, צוריעל י תלפעילות המבוססניתן מענה  לאאלו 

מקומית המתארי ברמה הכנון הת (ב

ות תכנונית בעייתית באותן מתאר כוללניות מעודכנות יוצר מציא תוכניותעדר יה, במידה מסוימת

  .מועצות

היישובים והמרחב  חיה הכוללת של פיתויהראעל , או לפחות מקשה, מצב דברים זה מונע, ראשית

מתן שירותים ציבוריים לתושבי , עיבוד חקלאי, הרחבות המגורים)שונים הכפרי בתחומים 

, שמירה על הנוף ועל הצביון הכפרי בתחום המועצה, תיירות כפרית, פיתוח תשתיות, המועצה

פיתוח ותחזוקת שטחים פתוחים לנופש ופנאי ושיתוף פעולה עם גופים ומוסדות ירוקים 

מתאר כוללניות מעודכנות שמכוחן ניתן  תוכניותעדר יייתכן כי ה, בנוסף לכך. ('וכו, יבתייםוסב

נוגע לשימושי קרקע בלתי כל הלמציאות מעוותת ב אחת הסיבותאת להוציא היתרי בנייה מהווה 

 . (2008, שגיא, כהן-עמית, האן) חוקיים

אושר על ש) 76תיקון  פי-על, גיסאמחד . מצב תכנוני ברמה המקומית יוצר מעין קונפליקט נוסף

להעניק לועדות  קובעבנייה התכנון והאחד הסעיפים של הרפורמה בחוק  ,4(2006ידי הכנסת ביוני 

מפורטות התואמות  תוכניותסמכויות לאשר , מקומיות הפועלות בהתאם להוראות התכנון והחוק

מתאר מקומיות במועצות  תוכניות, מאידך גיסא .מעודכנת ומאושרתאת תכנית מתאר מקומית 

ממגמה של , בין היתר, המצב הוא פועל יוצא .שנות ולא רלוונטיותוימ, רובן ככולן, אזוריות

מהוות כלי , שלטענתם, מתאר מקומיות תוכניותלא להמשיך בעידוד ההכנה של שמוסדות התכנון 

ת אב לא להשאיר את התכנון המקומי במסגרת של תכניו אלא , דינאמיתפחות לסביבה יעיל 

לתכניות " הלא רצינית"מסוים הנובע מהתייחסות קונפליקט  גם בנושא זה טמון, ברם. מחייבות

 .ות ברמות השונותטמצד גורמי תכנון ומקבלי החלברמה המקומית אסטרטגיות 

בעקבות מכרזים של משרד , הוכנו תכניות אב בעבור מספר מועצות אזוריות 90 -במהלך שנות ה

השפעה משמעותית על עיצוב לא הייתה לתכניות אלו  ,אך לרוב, 90-ת ההפנים בתחילת שנו

רוב בעלי תפקידים ברשויות ובועדות המקומיות היא  הרווחת בקרבהדעה . אם בכלל, המרחב

                                                 
4

ומטרותיו היו שינוי מיבנה  1996 -לחוק תכנון ובנייה שנכנס לתוקפו ב 43מהווה המשך התיקון  76במהותו תיקון   
 .קת סמכויותיהם והרכבםחלו, מוסדות התכנון
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אף אחד לא מתייחס אל "שמפני  ותיעיל ןואינ ותבעייתי ןהתכנוני מעשי תוכניות אב ככלי ש

מוסדות התכנון ברמה לרבות , (ציטוט אחד המרואיינים)"מחייבותברצינות כי אינן  תוכניות אב

גם בקרב הגופים זה הוא ש שעלה מהראיונות שנערכו במסגרת מחקרהמסר  .המחוזית והארצית

תוכנית אב  לפיהדעה ה רווחת( במיזמים בתחום תיירות כפרית, למשל)האמורים לתמוך ולסייע 

".  בהלכן אין טעם לתמוך , לא תורמת הרבה, לא מחייבת"

חלק מראשי המועצות וועדות תכנון , המועצות האזוריות אין דעה מוסכמת בנושאבקרב 

ואילו במועצות האחרות , משמעות יישומית לתכניות מסוג זה אין כלאכן כי , מקומיות סבורים

לשמש מגדלור בפעילות  משמעות אופרטיבית העשויכלי תכנוני בעל תכניות אב בהכנת רואים 

 הן, שניהסוג השייכות למועצות , כ"בד. כנת תכנית מתאר מקומית חדשהסיס להבכן המועצה ו

, בין היתר, הדבר בא לידי ביטוי. ות התכנון הסביבתייםאת עקרוניותר הפנימו שבפעילותן  אלו

סביבה במרכז המועצות ההועדה לאיכות  זמתה שלוממועצות האזוריות לי חלק בהצטרפותן של

כאשר שמירה , קיימא במועצות אזוריות-תוכניות אב לפיתוח בר דםלק( 2004בשנת )האזוריות 

.  וניהול מושכל של המרחב הכפרי מהווה חלק אינטגראלי של התוכנית

באזור המועצה היחידה בקרב המועצות האזוריות אזורית עמק חפר היא המועצה ה ,כך לדוגמה

, לדברי נציגי המועצה. ימאקי-נית אב לפיתוח ברשל תכמתקדמים הכנה נמצאת בשלבי ה 5המרכז

סוגיות ובעיות בתחומים השונים של חיי הקהילה ואיכות  חידדה והעלתה הכנת התוכנית

כולל ו בשקיפות מאופייןאב מהלך העבודה להכנת תכנית  ..יסודי טיפול שדרשו ודורשים, הסביבה

ל גורמי תכנון לא ולדעתם של נציגי מרכז המועצות האזוריות וכן ש, שיתוף פעולה רחב של הציבור

צורה ואופי עבודתם המקצועית של הרשות ושל הוועדה המקומית בעמק חפר על ה, מוסדיים

כגון לב השרון ודרום , מועצות אחרות. למועצות אחרותיכולים להוות דוגמה , תוכנית האב

.  גם הן שוקלות להצטרף לפרויקט זה, השרון

 –ועם בעלי מקצוע , קידים בועדות המקומיותבעלי התפעם , שיחות עם ראשי המועצותעל סמך ה

הסיבות למצב התכנוני הקיים ברוב המועצות  אתשער ניתן ל, מתמחים בתכנון הכפריה, מתכננים

: רמה המחוזית והארציתתכנון במה המקומית לרופף בין התכנון ברההאזוריות ולקשר 

 ת להעדר תכניות הסיבה העיקריזו כי , נראה  -הליכי התכנוןהבירוקרטית של  ההסחב

 תוכניות לעבורהמוסדיות שעל ה" תחנותה"מספר .  עדכניותללניות מתאר מקומיות כו

ללא לעתים אותה  הופכים, תכנית מקומית ה שלאישורתהליך תכנוני עד לל משך הזמן ו

דוגמה מובהקת . שבסופו התכנית תאושרתהליך תכנוני מתמשך גם לא מבטיח . רלוונטית

עקרוניות , התכנוניים ולאין ספור דיונים בסוגיות השונות להתמשכות התהליכים

בצד סוגיות נקודתיות פרטניות הניתנות , הראויות לדיונים ברמות ובפורומים השונים

 1995-1996היא תכנית אב ומתאר לנחל אלכסנדר שהוכנה בשנים , לשיקול דעת מקומי

 .  שנה 11 -יותר מ דיונים סביבה נמשכוו

 תכניות לבין אישורןהזמן שבין הכנת במהלך : ידים ותנאים משתניםחילופי בעלי תפק, 

נגמרים , במוסדות התכנון ובגופים המאשרים ומסעים מתחלפים בעלי תפקידים

 .'וכו, בהקצאת המשאביםמשתנה סדר העדיפויות , משתנים התנאים, תקציבים

רמה ין הבמחוזית להארצית והרמה ההתמשכות התהליכים גורמת לחוסר תיאום בין 

                                                 
5

ר ועדת איכות הסביבה במרכז "הנתונים מבוססים על המידע שנמסר בראיונות עם ראשי המועצות וכן עם יו  
  . 2008ונכונים לשנת , המועצות האזוריות
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לאור העדר קריטריונים ברורים ומוסכמים לגבי סוגיות  הבולט עוד יותר, מקומיתה

לשיקול דעת של , לפיכך, הניתנות( כגון אלו שתוארו בסעיפים הקודמים)תכנוניות רבות 

 :כילציין חשוב , בהקשר זה .מוסדיות בזמן הנתון" תחנות"בעלי התפקידים באותן 

גורמי תכנון וניהול ברמה המקומית לגבי המסגרת בהינתן הסכמה כללית בקרב  -

מ "ותמ 35א "תמ)הסטטוטורית של תכניות מתאר ברמה הארצית והמחוזית 

של דיונים בגופים " בלתי אפשריים"לתהליכים  י הביקורת מופנהעיקר, (3/21

ים בהוראות ובועדות ברמות השונות בסוגיות שאין להן ביטוי ומענה ברור

 .יותונתכנ

מהי ו, "מי אחראי על מה"לא תמיד ברור , יבוי מוקדי החלטה והכרעהרתנאי ב -

 . בין הגורמים השונים חלוקת הסמכויות והאחריות הראויה

  חוסר אימון בועדות המקומיות מצד הועדות המחוזיות והארציות ומגבלות הסמכות של

מקצוע דעה המאחדת את רוב נציגי הועדות המקומיות וכן את בעלי : הועדות המקומיות

אינם סומכים כלל על  ברמה המחוזית והארצית היא שמוסדות התכנון( המתכננים)

תוך דיון ברמה הארצית בסוגיות  ,נכנסים לרזולוציות קטנותהועדות המקומיות ו

, ספציפיותבסוגיות  ודיונים, בכלל, הליכי תכנוןדבר אשר הופך את ; מקומיותפרטניות 

התכנון המקומי מצב דברים זה אינו מעודד את . יקרמייגע ו, ארוך מטישתהליך ל, בפרט

 ,במסלול תכנוני מקובל תוכניות/פרויקטים/מיזמיםלקדם בניסיונות  :הסטטוטורי

שלעתים קרובות גם , נאלצים גורמי תכנון מקומיים לעבור דרך מסועפת ומתמשכת

 (ונתםבכואו )דבר שאינו מוסיף אמון ביכולתם ; לכישלונם של אותם פרויקטים המביא

ולעתים , לספק פתרונות אופרטיביים לסוגיות יותר גבוהיםשל מוסדות התכנון בדרגים 

הרשויות וועדות המקומיות , כתוצאה מכך. נקלעו רשויות מקומיות אליהן אף למצוקות

פרויקטים תכנוניים המחייבים הליכים מ, עד כמה שניתן, לעתים מעדיפות להימנע

לדברי אחד )" ממילא לא יאשרו כלום"ך תחושה שמתו ,גבוהיםתכנוניים במדרגים 

נציגי מוסדות התכנון ברמה המחוזית מצד אמון היעדר הבולט , כלומר (. המרואיינים

והארצית ביכולתן של המועצות האזוריות וועדות מקומיות להפעיל שיקול דעת אחראי 

 חוקית-תיחשש מבנייה בל –שיקול מובלע מתוך זאת ; ומקצועי בנושאי תכנון ובנייה

(. 2008, אלתרמן וגבריאלי צוינה גם במחקרה החדש שלתופעה זו ) וחשש לתקדימים

 חוסר אמון זה מונע מיזמים חשובים, לעתים, בסיס-למרות שחשדנות זו אינה משוללת

. חקלאית-בתחום פיתוח תיירות כפרית לרבות, ההולמים את הנוף ואת הסביבה הכפרית

דית בין רשויות וועדות מקומיות לבין מנהל התכנון אווירה של חשדנות הד, עם זאת

ברמה המקומית לגבי פעילויות ושימושי קרקע לא "  עצימת עין"לעיתים גורמת לסוג של 

 חשוב להכיר בכך שועדות מקומיות מתמודדות לא רק עם עבריינות, מבחינה זו. חקלאים

חקלאי של -פי כפרישאינן מנוגדות לאועם יוזמות גם אלא , בתחום הפיתוח והבנייה

סביבתיים של -חברתיים שמירה על הנוף הכפרי וערכיםהאזור ועשויים אף לתרום הן ל

 . לחקלאי תאלטרנטיבי /פרנסה נוספתלן וה, המרחב

טמונה אחת הסיבות העיקריות ובכך  פורהבאווירה של חשדנות הדדית זו קשה לנהל דיאלוג 

.   והארצי לקשר רופף בין התכנון המקומי לתכנון המחוזי
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רבים ביחסי  קונפליקטים ןלפתרוהמפתח , ם בתכנון הכפרילדעתם של המתכננים המתמחי

 :איזוןהינו , גומלין בין התכנון המקומי לבין דרגי תכנון גבוהים יותרה

 ברמה הארצית והמחוזית המיועדים ומחייבים פיקוח המכתיבים הבין עקרונות התכנון ו

גמישות לבין , ונוף כפרי במרחב הכפרי באזור המרכזלהבטיח שמירה על קרקע חקלאית 

 ;חופש פעלוה רחב יותר בדרך עבודתן של רשויות וועדות תכנון מקומיותו

  בין בקרה ומידת ההתערבות של מנהל התכנון בתכנון ובנייה בדרג המקומי לבין מידת

  ;האמון ברשויות המקומיות וסמכויות המוקנות לדרג המקומי

 בין נושאים תכנוניים מכריעים בעלי השלכות מרחיקות לכת על  ,כלומר, בין עיקר לטפל

נושאים לבין , הכפרי על הנוף ועל הצביון הכפרי של היישובים והמרחב, הסביבה

מקומיים בעלי השפעה מצומצמת וניתנים לשיקול דעת של נציגי רשויות וועדות 

  .מקומיות

  :לאיזון ,בין היתר, תתרום, ים אלונקיטת עמדה בנוגע לאיזון הראוי בנושאים עקרוני

 (או מחוץ ליישוב' אחלקה ) בין מיקומם הראוי והגיוניהקרקע ל יבין שימוש;  

  השפעותיהם החיצוניותבין כלכלית של שימושי קרקע ל כדאיותבין; 

   בין שיקול דעת המוכתב על ידי עקרונות , כלומר', צרכים'בין ל 'ערכים'בין

על יד צרכי לבין שיקול דעת שהונחה , נופיים-ייםהשמירה על הערכים הסביבת

 ; מחיה של חברי הקהילה

 בין צרכים מקומיים לדרישות במסגרת מרחבית רחבה יותר; 

  בין התאמת גידולים חקלאיים לצורכי תיירות לבין גידולים חקלאיים ללא קשר

 ;עם פעילות תיירותית

 בין שטח חקלאי מגודר לשטח חקלאי פתוח. 

רבים נוספים על מנת לייעל את  חומיםשכן האיזון נדרש בת, ו חלקית בלבדז רשימה, כמובן

בכל , התהליכים המאפיינים את יחסי גומלין בין הגורמים המעורבים בעיצוב המרחב הכפרי

 . הרמות

.    אכיפה ומידת יעילותם הלכה למעשההת הפיקוח ווסוגיגם עולה , בהקשר זה

  יפהכאההפיקוח ו. 3.6

שעיקרם גורמים סביבתיים , גורמים רבים. אכיפההפיקוח וה נוניסף טמון במנגקונפליקט נו

טוענים כי אכיפה ופיקוח על הבנייה ושימושי קרקע עסקיים , ותכנוניים ברמה המחוזית והארצית

, 2004, ןאה)במרחב הכפרי אינם מתפקידים כראוי ובכך מהווים בעיה אקוטית עמה יש להתמודד 

   . (2008, בן אליא ורזין; 2008

בידי , כלומר, בידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה מופקדפי חוק תכנון ובנייה עניין הפיקוח -על

כגוף פוליטי שהוא גם בעל מעמד  ,הרשות המקומיתבסוגית הפיקוח מטעם . הרשות המקומית

:  שכן, טמון ניגוד אינטרסים מובנה, תפעולי-סטטוטורי

; קע למטרות רווחקראינטרס כספי בפיתוח  מועצהל -
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 ;הרשות המפקחת נבחרת על ידי אלו שעליהם היא אמורה לפקח -

  .עבור הפיקוח בתחומה ו של התובע המקומימשלמת שכרהרשות המקומית  -

חוקית בתחומן כבר לא מהווה בעיה -ראשי המועצות האזוריות כי הבנייה הבלתיטוענים , לרוב

, לדעתם של ראשי המועצות. הטיפול המשפטי במהלךושכל מקרה של בנייה חריגה טופל או נמצא 

. הבעיה האמיתית טמונה במדיניות הענישה ובהתנהלותם של תהליכים משפטיים מתמשכים

חומרת הכנסות וגובה , מתמשכים תהליכים משפטייםבשל , "משתלם להיות עבריין", לטענתם

, כהן-עמית, האן) חוק מסוג זהעבירות מממשית אינם מהווים הרתעה שברוב המקרים ענישה ה

, הן) לרשויות מקומיות חלק לא מבוטל בכך שלהיות עבריין אכן משתלם, יתרה מכך. (2008, שגיא

תלם עסק מש/ולבעל הקרקעלמראית עין , בעיקר, שכן אכיפת הועדות המקומיות היא, (2008

 תהליכים משפטייםבמהלך  למשוך זמן מול רשויות האכיפה ולהמשיך ברווחים מאותם עסקים

  .יר את השימושים הללו מול הרשויותאף להסד ואולימתמשכים 

מרחביות למספר מועצות הועדות האו )בפיקוח ואכיפה שבאחריות הועדות המקומיות , על כן

אנשים ה"האכיפה המתבצעת על ידי , מצד אחד: מסוימת תישנה אמביוולנטיו( אזוריות

בעל עם טח ועם הסוגיה בש יםאמצעי-יכרות ומגע בלתיעקב היכולה להיות יעילה " קומייםמה

קונפליקט המ. אינטרסנטי דר מרכיבעאינו נפיקוח אך מצד שני ה, שימוש עסקי בקרקע/קרקע

יות על פיקוח העברת האחרלשקול את הטמון במנגנון הפיקוח ואכיפה הקיים נובעת הדעה כי יש 

קוח הנעשה על ידי פי. לרמה המחוזית, אזוריותהמועצות התחומן של ואכיפה על הבנייה ב

" את השטח"פחות מכיר אך הוא גם , ינו נתון לשיקול זר אינטרסנטיהגורמים ברמה המחוזית א

זמן )זה תהליך פיקוח ואכיפה כרוך בהשקאות נוספות של משאבים כך שבמקרה  ,הסוגיהואת 

לכן , ןהפיקוח בזמן הנתו תקציבבות התכנון הוא תלוי מספר התנגדויות של מוסד, כלומר(. וכסף

סדר צורך בקביעת  :פירוש הדבר הוא. נתונהתקציבית במסגרת התנגדויות להגיש  באפשרותם

 . יפהאכעדיפויות בה

בקרקע חקלאית בתחומן ( ללא רישוי הבנייה ורישוי עסקי)חוקית -בנייה בלתישל כישלון האכיפה 

מבני , כזי קניותרמהבא לידי ביטוי בהקמתם והפעלתם של ) של מועצות אזוריות באזור המרכז

התייחסות מורחבת מצד הגורמים המבקרים לאחרונה לוסיבותיו זכו  ('גני אירועים וכו, אחסנה

חשוב (. 2008, אליא ורזין-בן; 2004, ןאה; 2005, מבקר המדינה)ואחרים התכנוניים , הממשלתיים

ברמה " הכופ"התכנון ה לא רק עקבלציין כי תופעת הבנייה מסוג זה נמצאת במגמת הירידה 

גני , כגון)ועסקים בלתי חוקיים מבנים ההרתעה של פסקי דין והריסות  המחוזית והארצית ואפקט

 עקרוןשל המואצות האזוריות להגוברת המודעות גם בשל  אאל, (אירועים במרחב הכפרי

       .  צורכי שמירה על קרקע חקלאיתהקיימות המקומית ול

מודעות בקרב הציבור הרחב לחשיבות גוברת ה, דהיינו ."עין הציבורית"לבכך תפקיד לא מבוטל 

, צקיוזלופייטלסון , פליישמן)לרבות של תושבי היישובים הכפריים , השמירה על הצביון הכפרי

לרבות גופים )דיון והכרעה , אכיפה, פיקוח בתהליכיוכן המעורבות של גורמים ציבוריים , (2009

מודעות . (2008, רזין, אליא-בן) (ועוד, נת הטבעחברה להג, אדם טבע ודין כגון, סביבתיים

, של נציגי רשויות וועדות מרומיות יותר" ירוקה"ומעורבות ציבורית תורמות לא רק לשפת דיבור 

.  יותר של המועצות האזוריות "תסביבתי"ה תנהלותןאלא גם לה
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 פיקוח, (ועסקים בנייה)סמכויות המוקנות לרשויות מקומיות לרישוי מיצוי נראה כי , בהתאם לכך

תגבור הועדות המקומיות בכוח אדם , השקיפותהגברת בהתבסס על , על הבנייה ועסקים ואכיפה

עשוי , בתהליכי פיקוח ואכיפהמתאימה לעוסקים הכשרה וציבורית מעורבות , מקצועי נוסף

ביעת ק, כמו כן .בה ניתן יהיה להתגבר על חולשתו של מנגנון האכיפהטובה יותר להביא למציאות 

.  לתרום לשיפור הפיקוחעשויה הנחיות ברורות לעבודת המפקח 

והוראות  מנהליותגמישות וחוסר התאמה של החלטות -לעתים אימן הראוי לציין כי , עם זאת

 תקצוע בוועדה המקומילדברי אחד מבעלי מ" )מאלצים את החקלאי להיות עבריין", תכנוניות

 ,ובהיקפים נרחבים תות אינטנסיביות כלכלייווגי פעילוכאשר כבר לא מדובר בס, (לתכנון ובנייה

סיק מספר עהחקלאות מאשר לחקלאי לה משרד, למשל. לפי החוק האסורים בקרקע חקלאית

 דבר הגורם ;א מתן פתרונות לינה לאותם עובדיםאך לל, ו החקלאימסוים של עובדים זרים במשק

מספר מקומות חניה : ת נוספותדוגמאו .ות שלא בהכרח במסגרת החוקלחקלאי לחפש פתרונ

מרכז , כגון)בניית שירותים נלווים , קפה שבהיתר-לבית (חמישה)שעולה על המותר לפי החוק 

מחייבות מדיניות תכנונית  סוגיות אלו .'וכו, ירותי המבוסס על משק חקלאילעסק תי( מבקרים

וגיות מורכבות אלו לס, כלומר. תהתאמות פנימיו-ומתחשבת ללא סתירות או אימחושבת מוסדית 

ברמה  והערכה מושכלת של החלטות תכנוניות םדרושים פתרונות תכנוניים גמישים ויצירתיי

".  האסור והמותר"של תחומי תוך בדיקה קפדנית  ,מחוזית וארצית
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מסקנות והמלצות . 4
 

ן ביחסי גומליהקיימות החיכוך  הסוגיות העיקריות ואת נקודות את מזהה ובוחןהמחקר הנוכחי 

בין המדיניות התכנונית ברמה המחוזית והארצית לבין המדיניות התכנונית והניהולית ברמה ש

ראיונות ומ, מניתוח מסמכים תכנוניים ואחרים הקשורים לסוגיות אלו שעולהכפי , המקומית

את המועצות , בין היתר, גורמים אלו כוללים. שנערכו עם הגורמים הרלוונטיים לנושא המחקר

החקלאות מימוש פעילים של מדיניות הפיתוח והשמירה על ' ערוצי'אמורות לשמש האזוריות ה

עמק  -התמקד המחקר בארבעה המועצות האזוריות באזור המרכז , בפרט. באזור המרכז הנופית

הן בפעילותן בתחום התכנוני והן בהתנהלותן בתחום , לב השרון וגן רווה, דרום השרון, חפר

.  ניהולי-שלטוני

, זה בזהרובם ככולם קשורים , יק כי הסוגיות והקונפליקטים שהתגלו במהלך המחקרניתן להס

.  זה מזהאו נובעים /ו

לדרכים האפשריות לניהול ולפתרון הקונפליקטים  מסקנות המחקר וכן ההמלצות בנוגע ,להלן

ות יישום של מדיניניהול ו, תכנוןכי המעורבים בתהליהגורמים  וליצירת בסיס לתאום בין מגוון

.  המרכזכפרי באזור הנוף הקרקע חקלאית ועל שמירה על ה

: מסקנות( א

 רושםהעולה , (1ראו נספח )הגורמים הרלוונטיים  שנערכו עםראיונות השיחות והמ 

ועל המרחב קרקע חקלאית שמירה על קיימת הסכמה עקרונית באשר לחשיבות הש

המועצות לרבות , לוכל הגורמים הל. הכפרי שאמורים לשרת את כלל אזרחי המדינה

גורמים . ניהולי ויישומי במסגרת סמכותם, בכיוון זה בתחום תכנוני פועלים, האזוריות

אם כי כל אחד , אלו אכן פועלים על בסיס המדיניות והעקרונות המוסכמים עקרונית

ובהתאם להבנות , המטרה להשגתאו אפשרית /מהם פועל בדרך הנראה לו כראויה ו

תוצאות פעילותם של גורמים , יתרה מכך. במסגרתם הם פועליםולתנאים ואילוצים ש

שטרם קיימת כל אלו מציבים סתירה . שונים אלו מוערכות ונשפטות על ידם באופן שונה

 :                                         בין ,וכלכליתארגונית , ברמה ניהולית תכנונית ולאברמה  יושבה לא 

 של מדיניות תכנונית המגדירה את אופייה שלורה המהות הקונספטואלית הבר -

( 35א "תמ" )נופית-סביבתית-כחקלאות כלכלית"החקלאות באזור המרכז 

לבין , במרחב הכפרי( 3/21מ "תמ" )חקלאי פתוח/נוף כפרי"האמורה לספק 

 ; ברמה המקומית, התוכן האופרטיבי המעורפל של קביעות תכנוניות אלו

 הגנה מפני פיתוחטחים החקלאים הראויים להגדרה מרחבית כללית של הש -

 לבין היעדר התיחום המדויק של השטחים החקלאים, (3/21מ "תמ, 35א "תמ)

 . הרואיים לרמות שימור שונות בהתאם לרגישותם  ברזולוציה מרחבית גבוהה

ודעות לגבי -לבין אי, בין יעדי מדיניות התכנון ברורים ומוסכמים בכל הרמות -

 ; למימושם מערכת כלים יעילה
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לבין יכולת יישומית של השלטון , להשיג את יעדי התכנוןהכולל בין הרצון  -

 . המקומי להבטיח ולספק את השגתם

 מוסדות התכנון : גוןכ)קיים קשר רופף למדי בין הגורמים המאשרים , פועל יוצא מכך

, (משרד להגנת הסביבה, מינהל מקרקעי ישראל, והמקומית מחוזיתה, ברמה הארצית

הגורמים היוזמים  לבין( משרד החקלאות ומשרד התיירות :כגון)הגורמים המסייעים ו

באשר לפיתוח , (יזמים פרטיים, תיירנים, ישובים, מועצות אזוריות: כגון)והמבצעים 

ובנוגע לבנייה חקלאית ופיתוח התיירות , בכלל, חקלאי-הכפר ושמירה על המרחב הכפרי

  . בפרט, הכפרית והחקלאית

: ציריםהמעידות על הקשר הרופף בין הגורמים השונים בשני זה ת שנדונו במחקר סוגיוה

מועצה הארצית לתכנון ובנייה המ, גורמי תכנון וניהול ברמות שונות –בציר האנכי 

כגון , משרדי הממשלה: בציר אופקיו ;רשויות וועדות תכנון מקומיותלפ ועד "ולקחשהו

, משרד התיירות, מנהל מקרקעי ישראל, תמשרד החקלאו, משרד האוצר, משרד הפנים

מיזם כלשהם על /או יזם שבקשתו לפעילות/מבחינת חקלאי ו. משרד להגנת הסביבה

צירים , נדרשיםקרקע חקלאית אמורה לעבור שרשרת הגורמים על מנת לקבל אישורים ה

 פעילותםובמידה רבה , ובלתי יציב למדי רעועאולם בפועל קשר זה , אלה קשורים זה בזה

ריבוי הגורמים בשני צירים אלו אשר מעורבים , כלומר. באוטונומיות מסוימת מתנהלת

 םיוצרים חסמים סטאטוטוריים ובירוקראטיי, אוטונומיתוהתנהלותם כמעט , בתהליך

: המפורטות כדלקמן סיבות המ  ,רבים כמעט בכל שלב אפשרי

  תכנוןמוסדיות שעל תוכניות לעבור והתמשכות תהליכי " תחנות"ריבוי; 

 "תפקידם המקורי את " מנטרל"תכנונית ההבהיררכיה  "טשטוש גבולות

 ;   של הועדות המחוזיות והועדות המקומיות לתכנון ובנייה

 חשדנות הדדית המפריע להדברות יעילה, חוסר אמון;  

 שהם בעלי נקודות מבט שונות , מספר רב של גורמים המעורבים בתהליך

 .פריבנושאי תכנון ובנייה במרחב הכ

 "במרחב הכפרי באזור המרכז, כפרית-לחקלאות ולתיירות חקלאית" הגישה הכלכלית ,

במיזם חקלאי שלא יכול אין תמיכה  לפיה, מוצהרת על ידי משרד החקלאותשכפי 

למדי לאור מגבלות תכנוניות  בעייתיתנראית , להחזיק את עצמו כלכלית לאורך הזמן

, מידת האינטנסיביות, היקף, סוג הפעילות)וסביבתיות המוטלות על החקלאות באזור 

מנגנון סיוע ליזמות שלא מסוגלות , מצד אחד( .'וכו, שימוש בחומרי הדברה ודשנים

. מעשי ארעיאינו קיים לא ברמה עקרונית ולא כעידוד , להחזיק את עצמן מבחינה כלכלית

ת מגוון מצמצמו, מגבלות המוטלות על חקלאות ושימושי קרקע במרחב הכפרי, מצד שני

בין דרישות השמירה : בכך מסתמן קונפליקט נוסף. הזדמנויות פרנסה לרוב תושבי האזור

 . מאידך, לבין צרכי פעילות חקלאית ,מחד על חקלאות נופית ועל השטחים הפתוחים

  חרף מודעותן של המועצות האזוריות לצורך השמירה על שטחים פתוחים ועל קרקע

ללא יכולת יישומית  בכךאין די , לקחת אחריות על כך ןמוכנותוחקלאית במרחב הכפרי 

קיימת קונפליקט בין פיתוח ותחזוקת השטחים הפתוחים בתחום , כלומר. לממש זאת
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גנים ופארקים )המועצה כשטחי פנאי ונופש המיועדים לביקורים של כלל האוכלוסייה 

ללא , צהצורך לתחזק את השטחים הללו מכספי המועהלבין ( לצד השטחים המעובדים

ותחת מגבלות נוקשות , סיוע כספי מובטחת מצד המדינה להחזקתם לאורך שנים

 . על הקמת פעילות עסקית במקום שיכולה להניב  הכנסות המוטלות

 או /ו)נובעות , להתמודדאמורות המועצות האזוריות שאיתן בעיות הסוגיות והמ חלק

מבחינת התכנון המחייב הן , ממצב תכנוני לקוי ברמה המקומית( מתעצמות כתוצאה

לרוב המועצות האזוריות (. תכניות אב)והן מבחינת התכנון האסטרטגי ( תכניות מתאר)

דבר היוצר ; ודכנותמעוכוללניות , מקומיות מאושרותמתאר  אין תוכניות, באזור המרכז

סטאטוס לא מחייב של תכנון , עם זאת. ות תכנונית בעייתית באותן מועצותמציא

תים גם התייחסותם המפקפקת של גורמי תכנון שונים לתוכניות אב ברמה ולע, אסטרטגי

העדר  -כפועל יוצא ממצב דברים זה  .  מונע מגורמים מקצועיים את הכנתם, המקומית

 . מרחבית ונושאית, ראייה כללית

  למרות ההסכמה העקרונית בין הגורמים והמוסדות השונים לגבי כדאיות פיתוח התיירות

התיירות טרם גובשה  מדיניות מוסכמת באשר למהותה של , באזור המרכזבמרחב הכפרי 

מוסדות , בין הגורמים המעורבים בנושא התיירות. חקלאית באזור המרכז-הכפרית

, משרד התיירות האמור להגדיר את האפיון התיירותי, י כגופים מאשרים"התכנון וממ

גיבוש מדיניות , כלומר. ועוד ,משרד החקלאות שהוא בעל תקציבים לעידוד תיירות כפרית

 . בראשיתההתכנון לתיירות הכפרית וחקלאית עדיין 

 כפרית בתחום המועצה/תוכנית המתייחסת לפיתוח תיירות חקלאית לא קיימת ,כיום .

מיזמים רבים נדחים על ידי ועדות התכנון מחשש שהם עלולים לגרור פעילות או שימושי 

העדר ראייה כוללת של פיתוח התיירות  –ו אחת הסיבות לחששות אל; קרקע נוספים

 . בתחומי המועצות

 שבין שימושי קרקע חקלאיים לבין ' בשטח האפור'חקלאית מתנהלת /תיירות כפרית

נראה כי אותם קריטריונים תכנוניים המוגדרים . שימושי קרקע מסחריים ולא חקלאיים

חום התיירות אינם מתואמים לת, ח"לפלבתכניות מתאר ארציות ומחוזיות באשר 

בהעדר . מוגבלת, חקלאית ויכולתם לאפשר ולנהל טיפול בתיירות מסוג זה/הכפרית

הופכת התנהלות של המעורבים , הגדרות משותפות ומדיניות עקבית וברורה בנושא

 .בתחום לנוקשה מאד

  קשורה  כלל לאגישת מוסדות התכנון ברמה המחוזית והארצית שתיירות חקלאית

במידה  .חקלאית-מיזמים חשובים בתחום תיירות כפרית, עמיםלפ, מונעת, לבנייה

ות תכנונית בעייתית מתאר כוללניות מעודכנות יוצר מציא תוכניותעדר יה, מסוימת

   .באותן מועצות

 בנייההתכנון והחוק . יםקונפליקטנטולי אף הם אינם אכיפה הפיקוח וה, בקרההחומי ת 

מתוקף , לבצע הליכי פיקוח ואכיפה בתחומן ת לתכנון ובנייהוהמקומי ותהועדמסמיך את 

בשילוב תפקידים אלו עם מעמדן של . תפעולי-כגופים בעלי מעמד סטטוטורי ןתפקיד

חלק  יםממנו נובע, טמון ניגוד אינטרסים מובנה ,הרשויות המקומיות כגופים פוליטיים

 .מהקונפליקטים
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  בעלי , המועצות האזוריותרלוונטיים בקרב נציגי " בעלי עניין"על סמך סקר עמדות של

ניתן לסכם את , (מתכננים)תפקידים בועדות מקומיות לתכנון ובנייה ובעלי מקצוע 

, בין התכנון המקומי לדרגים גבוהים יותרהקיים רופף ההסיבות העיקריות לקשר 

:  של אותם בעלי עניין םמנקודת ראות

 ; י לבין מנהל התכנון"חוסר הלימה בין החלטות ממ .1

 ;יות מתאר מקומיות מאושרותהעדר תוכנ .2

 ;חוסר גמישות בתוכניות מתאר מחוזיות שלא מאפשרות שיקול דעת מקומי .3

 ; י ומשרד החקלאות"דרישות לא מתואמות בין גורמים מאשרים שונים  כמו  ממ .4

נקיטת עמדה מוסכמת ומקובלת על כל הגורמים המעורבים -חוסר תיאום ואי .5

 ;יוצרים הליכי תכנון מתמשכים ומסורבלים ,ניהול ואכיפה, אישור, בהליכי תכנון

 וודאות תכנונית ברמה המקומית אינו מאפשר תכנון מיזמים ארוכי טווח-אי .6

: המלצות( ב

ין התכנון המקומי לבין התכנון עמדה בנוגע לאיזון הראוי בעל התכנון הארצי לנקוט  

קות לכת על נושאים עקרוניים בעלי השלכות מרחיבין , דהיינו; בדרגים גבוהים יותר

לבין נושאים , על הנוף ועל הצביון הכפרי של היישובים והמרחב הכפרי, הסביבה

 . הראויים לשיקול דעת מקומימקומיים 

  .6מוסדיות והדרגים המאשרים" תחנות"ייעול הליכי תכנון על ידי צמצום מספר   

ו בה יוגדר, חקלאית באזור המרכז-מין הראוי להכין תכנית אב לתיירות כפרית 

מיקומה , קריטריונים ברורים בנוגע לפעילות המותרות בתחום התיירות הכפרית

, חקלאית-לרבות ביחס לשירותים נלווים לפעילויות בתחום התיירות הכפרית, והיקפה

-את הסבך התכנוני תירלהניתן יהיה , עם הכנת תכנית זו. כגון מרכזי מבקרים

ה להיות גם חלק מתוכנית כוללת לכל תוכנית כגון זו יכול. ביורוקרטיה סביב הנושא

יהיה נכון אם גוף אחד . השטחים הפתוחים בתחום מועצות אזוריות באזור המרכז

 . ירכז את הכנת התוכנית ויגבש גישה כוללת

מתוך תפיסה תכנונית קונספטואלית הרואה את החקלאות באזור המרכז כחקלאות  

בה ללא השפעות חיצוניות ידידותית לסבי, קיימא-חקלאות בת, "פתוחה"נופית 

חקלאות  שלעל מוסדות התכנון בדרגים גבוהים לבחון את הגישה היישומית , שליליות

קיים צורך בפיתוח כלים ואמצעים , כלומר. בפרט, חקלאית/תיירות כפריתל שובכלל 

 . שיאפשרו לחקלאי לפתח ולשמור על החקלאות הראויה וגם להרוויח

בעלי ערכים ציבוריים חשובים ם יחקלאיהטחים תכנוני באשר לש-שינוי תפיסתי 

גם בד בבד מחייב , םנופיים וציבוריי, אקולוגיים, אמורים לספק שירותים סביבתייםו

כאשר , באזור המרכז מיוחדבולט בצורך זה . שטחים אלוכלכלי ביחס ל-שינוי תפיסתי

                                                 
בימים אלו מקדמת ממשלת ישראל רפורמה בחוק תכנון ובנייה שמטרתה היא להרחיב את הסמכויות של וועדות  6

חשוב להדגיש כי ייעול אמיתי הינו תוצאה של , בהקשר זה. יות לתכנון ובנייה לשם קיצור וייעול הליכיםמקומ
 .  מהלכים מחושבים ושקולים ולא של החלטות שהתקבלו בחיפזון
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, בדהמניע העיקרי לשמירתם של שטחים חקלאים כפתוחים הוא לא יצור חקלאי בל

 . שמירה על ערכיהם הציבוריים, ובעיקר, אלא

אחריות המדינה על פיתוח ותחזוקת התשתיות בתחומים , כישראלבמדינה מפותחת 

, (בתי חולים)בריאות , (בתי ספר)חינוך , (כבישים)תחבורה , כגון)רבים במגזר הציבורי 

, ם כגון אלובדומה לתחומים רבי. המאילינת כמובנתפסת , ('וכד( בתי אבוד)רווחה 

סביבתיים , למתן שירותים ציבוריים" תשתית"פתוחה כנופית ניתן לראות בחקלאות 

יש להתייחס , בהתאם לכך. 'אוויר נקי וכד, פנאי ונופש, לנוף" תשתית", ואקולוגיים

, מערכת הכבישים המספקת את הניידותל ,לדוגמה, באותה מידה כמו זו" תשתית"ל

כי , ברור.אלא גם תחזוקתם, א באחריות המדינההי לא רק הקמת הכבישיםכאשר 

בתחום " הגישה התשתיתית"ליישום , משפטיים ותכנוניים, ניהוליים, כלכליים -כלים 

אינם אותם כלים שבאמצעותם מנהלים את התשתיות בתחומים , השטחים הפתוחים

גם חקלאות נופית טעונת שינוי , השוני בין המערכות השונות למרות, ברם. אחרים

" מותר"התערבותו של הממסד בקביעה של , דהיינו. כלכלי בגישה לשמירתה-תפיסתי

זהו השלב החיוני , מתוך תפיסה קונספטואלית באשר לחקלאות הרצויה" אסור"ו

אם . אך לא די בכך, והמכריע בדרך לשמירה על המרחב הכפרי ועל החקלאות הרצויה

-סביבתיים-בעלת ערכים נופיים, תפתוחה ולא אינטנסיבי, הוכר בכך כי חקלאות רצויה

אזי לא פחות חשוב , אינה רווחית ולא יכולה להחזיק את עצמה לאורך הזמן, חברתיים

כי הממסד יהיה שותף פעיל בלקיחת אחריות על הדרך המעשית שתאפשר להשיג את 

דבר המחייב שינוי חשיבה בגישה כלכלית לעניין ; הרצוי ולתחזקו לאורך הזמן

.    יון הכפרי ועל החקלאות הנופית באזור המרכזהשמירה על הצב

, בולטת חשיבותו של שיתוף פעולה בין כל הגורמים המעורבים בנושא, בהקשר זה

לבין , שיח יעיל בין מדרגים תכנוניים גבוהים שבתפקידם לקבוע את הכללים-ודו, בכלל

.  בפרט, רשויות וועדות מקומיות כזרועה המבצעת

תגבור הועדות , הגברת השקיפותעשויים לתרום , תוצאותיהו אכיפהלשיפור הליכי  

והכשרה מתאימה לעוסקים ציבורית מעורבות , המקומיות בכוח אדם מקצועי נוסף

  .קביעת הנחיות ברורות לעבודת המפקח, בתהליכי פיקוח ואכיפה

דיאלוג אפקטיבי בין התכנון המקומי לבין התכנון ברמה המחוזית לנהל על מנת  

המקומי ובאיזון בינו לבין התכנון במדרגים בתכנון יש צורך במידה של אמון , והארצית

, "לבן/שחור"תוך השתחררות מחשדנות הדדית ומצורת החשיבה , גבוהים יותר

. " צדיקים טהורים"ל"( עבריינים פוטנציאליים"או " )עבריינים"המבדילה בין 

: צורך חיוניקיים , הנאמר לעיללאור 

בהיבטיו , וון סוגיות הקשורות לעתידו של המרחב הכפרי באזור המרכזבראיה כוללת של מג (1

; השונים

פיקוח ויישום מדיניות , ניהול, בשיתוף פעולה בין כל הגורמים ובכל הרמות המעורבים בתכנון (2

;   פיתוח ושמירה על קרקע חקלאית ונוף כפרי באזור המרכז

בתחום  םסוגיות וקונפליקטי ולהתמודדות עם, כלים ליישום המדיניות' ארגז'בפיתוח  (3

 .שימושי קרקע בישוב ובמרחב הכפרי
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גוף אחד שיעסוק בנושא המרחב הכפרי להיבטיו  הקמתההמלצה העיקרית של מחקר זה  היא  

את פעילותו של גוף מוצע שמינהל התכנון ירכז  .הכפר והמרחב הכפרי ימנהלת לעניינ -השונים 

, מסייעים, הגוף יורכב מנציגי גורמים מאשרים. וטורי שבשלב ראשון לא יהיה לו מעמד סטט, זה

: מטרותיה העיקריות של המנהלת יהיו. יוזמים ומבצעים, מפקחים

הסכמה על אבני דרך בפיתוח הכפר והמרחב הכפרי בתנאי המציאות החדשה ולאור  (1

 ;המגמות התכנוניות שנקבעו בתכניות מתאר מחוזיות וארציות

בתחומים שיש להם זיקה לחקלאות  הגדרות ייעודיותלמוסכמים קריטריונים קביעת  (2

לעומת התחומים והפעילות להם אין שום זיקה לקרקע חקלאית ולמרחב , ולנוף הכפרי

קביעת קריטריונים להגדרות ייעודיות בתחומי תיירות כפרית ותיירות , בין היתר; הכפרי

 ;חקלאית

;  ן תחומי אוטונומיה מקומיתקביעת עמדה מוסכמת ביחס לאיזון בין התכנון המחייב לבי (3

 ;תאום ציפיות בין הגורמים השונים (4

,  גיבוש מסמך משותף בו יוגדרו ויפורטו את יעדי מדיניות השמירה על השטחים הפתוחים (5

 . ואת הכלים והדרכים מעשיים להשגתם, על החקלאות הנופית ועל הצביון הכפרי

: הרכב המנהלת האפשרי והמומלץ הוא

, (המועצה הארצית והוועדות המחוזיות)מוסדות התכנון : כגון, נטיותנציגי רשויות רלוו -

י  "ממ, משרד להגנת הסביבהה, משרד התיירות, משרד החקלאות, פ"ולקחש

 (או מהנדסי הועדות המקומיות/ראשי המועצות ו)נציגי מועצות אזוריות  -

 נציגי מרכז המועצות האזוריות -

 נציגי עמותות חקלאיות בישובים -

 נים ירוקיםנציגי ארגו -

 ;מתכננים סביבתיים ואדריכלי נוף -אנשי מקצוע  -

 .נציגי ציבור -

ראוי להעניק למנהלת סמכויות למתן אישורים לבקשות המוגשות , בשלב מתקדם יותר

המלצות , למשל)למנהלת עם המלצות להמשך הטיפול בבקשות אלו במוסדות הרלוונטיות 

 ( קמת המיזמיםלמשרד החקלאות לסיוע כלכלי בהכנת תוכניות וה
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: סיכוםל
 

לבטא את התוכן האופרטיבי של המדיניות וההחלטות הוא ברמה המקומית  תפקידו של התכנון

כלל של הן לבין מגוון העמדות והציפיות  וולקשר בינ, האסטרטגיות בנוגע לפיתוח המרחב הכפרי

המחקר  .לאותשעדיין עוסקים בחק האלשל לרבות , של המרחב הכפרי תושביווהן של , הציבור

. ועדות המקומיות בתהליך זהול הרשויות והאת פעילותן ש, בין היתר, בא לבדוק הנוכחי

 את כיווני הבודקיםהמורכבת משלושה מחקרים מחקרית מחקר זה מסיים סדרה , למעשה

, (1ראה איור ) עניין שונות-ידי קבוצות-על הכפרי באזור המרכז כפי שהם נתפסים הפיתוח למרחב

משתמשי המרחב הכפרי למטרות פנאי ונופש ו, העוסקים בתחום התכנון מקצוע-נשיאלרבות 

, זלוצקי, פייטלסון, פליישמן)ים הכפריים לסוגיהם יישובתושבי ה, (2007, פליישמן ופייטלסון)

, (המחקר הנוכחי)בלי החלטות בדרגים השונים מקמתכננים המתמחים בתכנון הכפרי ו , (2009

את אזור המרכז ובהכפרי בדבר עתידו של המרחב ת הסוגיות העיקריות לאתר ולבחון אבמטרה 

.  בין כלל הגורמים המעורבים בעיצובויחסי גומלין החיכוך ב נקודות

מדיניות תכנונית  לגיבושחיוני לספק מידע  ממצאי המחקרים הללו והמלצותיהם עשויים

נספטואלית של המושגים קו-תהאסטרטגי המהותבין , "הרצוי למצוי"שיקשר בין  אופרטיבית

נוף כפרי "ו" נופית-סביבתית-חקלאות כלכלית"כגון , התכנוניים המסמלים שפת תכנונית חדשה

, כמו כן. חקלאי-במטרה לשמור על הנוף ועל הצביון הכפרי, למונחים בעלי תוכן מעשי ברור" פתוח

ן הגורמים השונים ליצירת בסיס לשיתוף פעולה בי מסקנות והמלצות של שלוש המחקרים  יתרמו 

  . כפריהנוף הקרקע חקלאית ועל שמירה על היישום של מדיניות ניהול ו, תכנוןכי המעורבים בתהלי
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כניות ות

. הוראות התכנית, 35א "תמ, לפיתוח ולשימור, תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה

הוראות התכנית , 7' שינוי מס 3/מ"תמ' מס, מחוז המרכז, תכנית מחוזית

הוראות התכנית , 21' שינוי מס 3/מ"תמ, מחוז המרכז, מתאר מחוזיתתכנית 

פרוטוקול , 7/3מ "שינוי להוראות תמ, תכנית מתאר מחוזית חלקית למחוז המרכז:  1/7/3מ "תמ

 1.1.08, 491' המועצה הארצית מס

מרחב תכנון , שינוי לתכניות מתאר מקומיות ומפורטות, 2020/תכנית שינוי מתאר מקומית בר

. מחוז מרכז, "שורקוד"ומי מק

למרחב תכנון  200/שינוי לתכנית מתאר מקומית עח, 21200/תכנית שינוי מתאר מקומית עח

.  מחוז המרכז, מקומי עמק חפר

למרחב תכנון  1000/שינוי לתכנית מתאר מקומית שד, 1/א/1000/תכנית שינוי מתאר מקומית שד

.  מחוז המרכז, מקומי דרום השרון

למרחב תכנון מקומית לב  0/2-0/שינוי לתכנית מתאר צש, 80/2-0/מקומית צש תכנית מפורטת

.   מחוז המרכז, השרון

; 2002, מועצה אזורית עמק חפר, תכנית אב לתיירות בעמק חפר

. 1999, מ"סביבתכנון בע, מועצה אזורית דרום השרון –תכנית אב 

. 2003, מועצה אזורית לב השרון  –תכנית אב 

מסמכים נוספים 

, "תכנון תיירות כפרית במחוז המרכז" סיכום הישיבה , מנהל התכנון מחוז המרכז, משרד הפנים

.    2007, בנובמבר 29

מדיניות משרד התיירות בנוגע להקמת : "פרוטוקול הישיבה, האגף לתכנון פיזי, משרד התיירות

. 3.5.2007, "1000/צימרים על פי גז

.  20.5.2008, "צימרים במחוז מרכז"כום הישיבה בנושא סי, האגף לתכנון פיזי, משרד התיירות

. 26.06.2008, נוהל מוצע לטיפול בצימרים, האגף לתכנון פיזי, משרד התיירות

“CAP Reform: Rural Development (2000), European Commission, 

Directorate- General for Agriculture, Brussel, Belgium, 2000. 

Commission Regulation (EC) No 795/2004, April 2004. 

European Commission, Directorate- General for Agriculture for Rural Development, 

2005, Agri-Environmental Measures: Overview on general principles, types of 

measures and application. 
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ראיונות רשימת הגורמים עימם נערכו ה: 1נספח 

N  תאריך שם המוסד תפקיד שם
הפגישה 

 14.07.2008מועצה אזורית דרום השרון סגן ראש המועצה מר אילן שוהם . 1

 25.08.2008מועצה אזורית דרום השרון ראש המועצה מוטי דלגיו ' דר. 2

מהנדסת הועדה קטי שנן ' גב. 3
 25.08.2008מועצה אזורית דרום השרון המקומית 

 17.08.2008מועצה אזורית לב השרון ראש המועצה ריטוב  מר עמיר. 4

מהנדס הועדה מר עדי גיא . 5
 17.08.2008מועצה אזורית לב השרון המקומית 

מר שלמה . 6
 29.07.2008מועצה אזורית גן רווה ראש המועצה אלימלך 

מהנדסת הועדה אנה קוגן ' גב. 7
המרחבית 

הוועדה המרחבית לתכנון 
מועצות ) "שורקות"ובנייה 

' נ, גדרות, אזוריות גן רווה
חבל יבנה וגבעת , שורק

( ברנר

29.07.2008 

 25.08.2008מועצה אזורית עמק חפר ראש המועצה מר רן אידן . 8

מהנדסת הועדה לארה גלייזר ' גב. 9
 25.08.2008מועצה אזורית עמק חפר המקומית 

 14.07.2008הפנים  משרד, מנהל התכנוןפ "ר של ולקחש"יותמר כפיר ' גב. 10

מר אהוד יוסטמן . 11
מנהל אגף תוכניות 
מתאר מקומיות 

ומפורטות 
 14.07.2008משרד הפנים , מנהל התכנון

נציגת אגף תוכניות אלה ובר ' גב. 12
 14.07.2008משרד הפנים , מנהל התכנוןמתאר מחוזיות 

אהובה פלג ' גב. 13
מנהלת תחום שטחים 

פתוחים מתכננת 
סביבתית 

 14.07.2008משרד הפנים , ל התכנוןמנה

מר עופר . 14
 15.07.2008ועדה מחוזית לתכנון ובנייה מתכנן מחוז המרכז גריינדינגר 

מתכננת בלשכת התכנון כרמית תדמור . 15
 15.07.2008ועדה מחוזית לתכנון ובנייה של מחוז המרכז 

מרכזת ועדת משנה שפרה פרנקל ' רב. 16
 15.07.2008ה מחוזית לתכנון ובנייה ועדמחוז מרכז , נקודתית

מרכז ועדת משנה מר ליאור רגב . 17
 15.07.2008ועדה מחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז , נקודתית

, משרד להגנת הסביבהמתכנן סביבתי מר יואב צלניקר . 18
 15.07.2008מחוז המרכז 

, משרד להגנת הסביבהסגן מנהל המחוז מר איתן ארם . 19
 15.07.2008כז מחוז המר

רותי פרום ' גב. 20
אריכא 

סגנית בכירה למנהל 
הרשות לתכנון 

הרשות , משרד החקלאות
לתכנון 

31.08.2008 

מנהל תחום פיתוח מר שי דותן . 21
תיירות חקלאית 

הרשות , משרד החקלאות
 31.08.2008לתכנון 

 21.09.2008מינהל מקרקעי ישראל מנהלת האגף החקלאי שולה בן צבי ' גב. 22
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( המשך)רשימת הגורמים עימם נערכו הראיונות : 1נספח 

N  תאריך שם המוסד תפקיד שם
הפגישה 

מר עמוס ברנדייס . 23
אדריכל ומתכנן הערים 

ר איגוד "יו, והאזורים
המתכננים בישראל 

אדריכלות ותכנון עירוני  
 18.09.2008מ "בע

ני ערים  אדריכלים ומתכנאדריכל ומתכנן מר דורון אהלי . 24
 02.10.2008מ "בע

הממונה על פיתוח מר קובי מילר . 25
 07.12.2008משרד התיירות מיזמים בתיירות 

כרמית פינץ ' גב. 26
 04.02.2009משרד התיירות מנהלת אגף תכנון פיזי קדמי 

27 .
( גכט) נועה ' גב

 תמרי
 

 מתכננת ערים ואזורים
מרכזת תחום איכות 

 הסביבה ופיתוח בר
 קיימא

 14.01.2009 מ"ורבניקס בעא

מתכנן ערים ואזורים ניר -מר לואיס בר 28
 14.01.2009 מ"אורבניקס בעמנהל שיווק 

 14.01.2009 מ"אורבניקס בעכלכלן ומתכנן סביבתי מר תומר אש . 29

מר חנן ארז . 30

ר ועדת איכות "יו
הסביבה במרכז 

, המועצות האזוריות
א מגידו "ראש מו

יות מרכז המועצות האזור
 25.02.2009בישראל 
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דוגמאות למתווה ראיונות: 2נספח   

 
דוגמה למתווה הראיון עם ראשי המועצות האזוריות 

 
 :תיאור כללי של תחום המועצה. 1

 (ענפים)תחומי התמחות : חקלאות 

 קרקע מעובדת מכלל שטח המועצה ללא שטחי הישובים 

  שטחים פתוחים וחקלאיים מכלל שטח המועצה 

 בעתיד ן לבנייהשטח המתוכנ 

  המועסקים בחקלאות מכלל המועסקים בקרב תושבי המועצה  שיעור

 
: מדיניות תכנונית של המועצה. 2

 המצב התכנוני : 

 ? שחלה על כל תחום המועצה ודכנתכוללת מע תתכנית מתאר מקומיהאם קיימת  -

  ?(שנים האחרונות 8 -בשאושרה או הופקדה )

ל שטחים פתוחים וקרקע חקלאית האם קיים ביטוי להגנה סטטוטורית ש -

 ?מתאר מקומיות ומפורטות בתוכניות

מפורטות  תוכניותמוסמכת לאשר לתכנון ובנייה האם הועדה המקומית   -

האם כבר אישרה תכנית מפורטת ? (התכנון והבנייהבהתאם לרפורמה בחוק )

 ? כלשהי

: ון מקומילבין תכנ( ןכולל מוסדות התכנו)יחסי גומלין בין תכנון ארצי ומחוזי  -

? מחוזיות וארציות מאפשרות פיתוח המועצה ותכנון מקומי יעיל האם תוכניות

מה ? מקומיתהישימות ברמה , תוכניות ברמה הארצית והמחוזיתהאם הוראות ה

 ? עקבי בין תכנון ארצי ומחוזי לבין תכנון מקומיהדוק ועל מנת שיהיה קשר  נדרש

 ועדה לאיכות הבעקבות הקמת  קיימא-נושא ההצטרפות להכנת תכנית אב לפיתוח בר

: 2003 -הסביבה במרכז המועצות האזוריות ב

? קיימא-לפיתוח בר תכנית האבהצטרפה לתהליך הכנת  המועצה האזוריתהאם  -

האם זו תכנית נפרדת או חלק  ?באיזה שלב זה נמצא, אם כן? מדוע, אם לא

  ?מתכנית אב כוללת

 ?תכניתמי מכין את ה -

תפקיד של רכז איכות )לאיכות הסביבה במועצה ( עדהו)האם קיימת יחידה  -

ועדה מבחינת את המי מרכיב ? האם היא פעילה?  מה תפקידה, אם כן? (הסביבה

 ?תפקידם וייצוגם

פעילות ה מהי? האם להצטרפות לנושא זה יש ביטוי יישומי בפעילות המועצה  -

 :בפרט?  מהם תחומי הפעילות? בתחום המועצה בנושא איכות הסביבה

 (חקלאות פתוחה, לרבות)יתוח חקלאות פ .א
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 שמירה על שטחים פתוחים חקלאיים .ב

 של היישובים( זהות כפרית)כפרי האופי  השמירה על  .ג

 ('לולים וכד, חממות)בנייה חקלאית בשטחים הפתוחים  .ד

 תפקידה של חקלאות בפיתוח, פיתוח תיירות חקלאית ותיירות כפרית  .ה

 יתיירות

 על תכנון מתארי סטטוטורי בתחום  (ולה להשפיעיכ) משפיעה האם הכנת תכנית אב

 ?המועצה

  ביטוים מעשיים לשיתוף  –בתכנון והתנהלות המועצה ( הקהילה)עניין של שיתוף הציבור

שיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות בסוגיות , שקיפות, דיון ציבורי בסוגיות)? זה

 (חשובות הכרוכות בשמירת שטחים פתוחים

 ף פעולה בנושא שמירה על המרחב הכפרי ועל קרקע חקלאית עם ביטוי יישומי לשיתו

 מועצות אזוריות אחרות  

 
 דרכי התמודדות אפשריות, על המועצה להתמודד הסוגיות העיקריות איתן. 3

 מצב המועצה מבחינת פעילות לא חקלאית : 

הפיכת , (חוקית-בנייה בלתי, שימושים חורגים)מצב חוקתי , היקף, פרופיל -

  סוןאיים לצורכי מסחר ואחמבנים חקל

המתגוררים בישובי המועצה  מכלל בפעילות עסקיתשיעור המועסקים  -

 מדיניות המועצה בנוגע לפעילות לא חקלאית -

לבנייה יוזמת הועדה המקומית בנוגע במה נעשה ) ופעילות האכיפהמדיניות  -

 (  ?הבלתי חוקית בתחום המועצה

פסקי דין  ;בתחום המועצה( ח"לפ)חוקית -בלתי לגבי בנייהמשפטיות תביעות  -

   ריים או הריסת מבנים בלתי חוקייםמקרים של סגירת המתחמים מסח; בנושא

 ולתעסוקה ( הרחבות) מדיניות המועצה בנוגע להפשרת קרקע חקלאית למגורים -

על שטחי מסחר , זכויות על מגורים: י"של ממ 1101 -ו 979התייחסות להחלטות  -

 ?הכפר צרכימענה ל טות אלו נותנותהאים החל, ע חקלאיתועל קרק

האם קיימים חוקי עזר בתחום ?  האפקטיביתמה חסר ומה נדרש לאכיפה  -

 ? שמירה על המרחב הכפרי והשטחים הפתוחיםה

 ? מהם קריטריונים בקבלת החלטות על היתרי בניה ורישוי עסקים -

י אכד האם? חוקית-על בנייה בלתי על הפיקוח ואכיפהצריך לשאת באחריות מי  -

 ?מדוע( לא/כן)? אכיפה למחוזהסמכות הפיקוח ואת להעביר את האחריות ו
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  האם יש  :(המועצה)והשלטון המקומיים ( ועדה לתכנון ובנייה)תחום התכנון

עד כמה ?  השפעה הדדית? ניהולית-קונפליקטים בין מדיניות תכנונית למדיניות שלטונית

לשמור על השטחים הפתוחים  מנהלי רואה את עצמה כמחויבת-המועצה כגוף שלטוני

 ?והחקלאיים

  כיצד ניתן לחזק את יכולת המועצה לנהל באפקטיביות את הנושא של שמירת שטחים

בשמירה על המרחב  קושימקור הו מה? במרחב הכפרי של המועצהוחקלאים פתוחים 

 ?מה נדרש כדי להפוך את ההצהרות למעשה? הכפרי הפתוח

  בתחקלאות ", "רצויה כסביבה חקלאות": כגון, מה מהותם האופרטיבית של המושגים-

 ?קיימא

   י לגרום לחקלאיים להמשיך בחקלאותבהם כד שיש לנקוטמהם הצעדים?  

  מה משמעותן? מהי עמדתה של המועצה בנוגע לתיירות כפרית ותיירות חקלאית 

 ? בקונטקסט של המועצה

  ירות חקלאיתתיבקיומה של כדי לגרום לחקלאים להיות בעלי אינטרס  נדרשמה ? 

במה )? אילו מהצעדים הם באחריות המועצה ואילו באחריות גורמים ממשלתיים -

 (?יכולה לעזור מדינה ובמה המועצה

  ל"קק: כגון)ירוקים -סביבתייםומוסדות גורמים בין המועצה להאם קיים שיתוף פעולה ,

 וםבתחפתוחים המרחבים משותפים ובשמירה על ה בפיתוח פרויקטים ( 'ג וכד"רט

 ? המועצה
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  משרד החקלאות, רותי פרום אריכא ועם מר שי דותן' מתווה הראיון עם גב
 

 לפיתוח הכפר ולכיווני פיתוחהחקלאות בנוגע  מהי המדיניות והאסטרטגיה של משרד .1

 ?חקלאות באזור המרכז לאור התמורות שהתרחשו ומתרחשים במרחב הכפרי באזורה

חקלאות מעודדים באזור  ה סוגאיזב, מה הכוונה  " -סיוע ותמיכה בחקלאות, עידוד" .2

 ? המרכז וכיצד

 : לאור חשיבות הקיום של הנוף החקלאי עליו נשענת תיירות כפרית וחקלאית .3

" חקלאות רצויה כסביבה", "חקלאות נופית"המהות האופרטיבית של המושגים י מה -

? "קיימא-חקלאות בת", באזור המרכז

עיסוק בהם כדי לגרום לחקלאים להמשיך ב טושיש לנק האופרטיבייםצעדים המהם   -

 ? בתנאי הירידה ברווחיותה של חקלאות, בחקלאות ידידותית לסביבה באזור המרכז

 ? כיצד ניתן להתמודד עמם, מכשוליםהמהם ? ומה מתוכנן מה נעשה בפועל בכיוון זה -

 ?מהן ההצלחות

ירות מהי עמדתו של משרד החקלאות בנוגע לפיתוח התיירות הכפרית והתי -

 ?תפקידו של המשרד בתמיכתןמה ? המה משמעות? החקלאית באזור המרכז

 ? תיירות חקלאיתבקיומה של ם להיות בעלי אינטרס ימה נדרש כדי לגרום לחקלא -

 ,כגון) שלטון המקומי ואילו באחריות הממסדהצעדים הם באחריות של האילו  -

 ? (משרד התיירות, מנהל מקרקעי ישראל ,משרד החקלאות

? שמירה על חקלאות פתוחה ועל המרחב הכפרי שםל נדרשיםמשאבים וכלים  אילו -

 (מנגנונים כלכליים וארגוניים, הגנה סטטוטורית)

ומוסדות  נהל מקרקעי ישראלמ, שיתוף פעולה בין משרד החקלאותהאם קיים  -

 ?   בנוגע לפיתוח ותמיכה בחקלאות ובתיירות חקלאית וכפרית, התכנון

 משרד לבין מדיניות של( מועצות אזוריות)לטון המקומי מידת הקשר בין השמה  .4

משרד החקלאות בשיח שבין המועצות למנהל מקרקעי ישראל ומוסדות ? החקלאות

 .חילוקי דעות, בעיות, סוגיות  -התכנון

ובפיתוח והקמת מיזמים ופרויקטים  תוכניותעידוד והשקעות מצד משרד החקלאות ב .5

 .החקלאות בעתידמשרד ורבות האפשרית של מידת המע, בתחזוקתם תולעומת תמיכ

החקלאות בוחן את הפרויקטים משרד שלפיהם ישנם קריטריונים ברורים  האם .6

ובנייה , לתמיכה כלכלית בתחום התיירות הכפרית והחקלאיתהראויים והמיזמים 

 . היקפם ומיקומם, בנוגע לסוגי הפעילות והעסקים: חקלאית

 

 

 


