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 :חברי�על המ

 

, מונד'אוניברסיטת ריצמ .J.D, יניה'אוניברסיטת וירגמ .B.A, ד" עו,ראוב� לסטרר "ד

LL.M. ר למשפטי� מהאוניברסיטה העברית "ס למשפטי� בהרווארד וד" מביה

 .בירושלי�

חבר המועצה הבינלאומית למשפט , ניה ובישראל'חבר לשכת עורכי הדי� בווירג

�נלאומית לדיני מי�חבר האגודה הבי, ICEL –סביבתי  AIDA וחבר האקדמיה 

 .למשפט סביבתי

 מאז .שימש יוע� משפטי לשירות לשמירת איכות הסביבה בישראל 9�1973בשני� 

, משפט סביבתי בפקולטה למשפטי�במרצה  ועובד כשות� במשרד עורכי די� פרטי

 .  בירושלי� באוניברסיטה העברית,במדעי הסביבה ובגיאוגרפיה

בעיות סביבתיות ובעיות בריאות הנובעות מזיהו� ,  המשפט הסביבתירס� בנושאיִּפ

 .סביבתי בישראל

 

גוריו� �בעל תואר ראשו� ושני בכימיה מאוניברסיטת ב�, ד"עו ,אהוד חֹש�ר "ד

במדעי הסביבה מהפקולטה לרפואה ) .Ph.D(שבע ותואר שלישי �בבאר

) מלגת פולברייט(דוקטוראט �השתל� ל1וסט. באוניברסיטה העברית בירושלי�

 . קרוליינה�בבית הספר לבריאות הסביבה באוניברסיטת צפו�

חבר לשכת , בוגר במשפטי� באוניברסיטה העברית. הוסמ2 ועבד בהוראה ובחינו2

מרצה די� ובמחקר ו�עובד בעריכת. רושיגלעורכי הדי� בישראל ובעל תעודת הסמכה 

 . במשפט סביבתי באוניברסיטה העברית

 .ואיכות הסביבההמשפט  , הכימיהרס� בתחומי1ִ
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 ,שימוש בחקיקה בלתי ייעודית

 לקידו� ערכי נו� וסביבה באזורי� חקלאיי�

 
 

 תקציר
 

 לא חסכו מדינות העול� אמצעי� ,בניסיו� לשמור על הנו� והשטח החקלאי הפתוח

   של ימינו� החקלאי לא כל .ילוע א2 אלה לא הו,תחיקתיי� ושיטות מגוונות

.  מוג�יעודיוהאדמה החקלאית אינה שטח י, ה�דמה כפי שהיו אבותי לאי�מחובר

ני "חלו� נדלל התמורב נעשי� ויתורי� על עבודה חקלאית קשה ,יזמי�התחת לח� 

 .רכושי

הדבקי� במורשת י� ספורניצני� של שינוי בגישה אצל חקלאי� קיימי� אמנ� 

ית לחקלאות מחקלאות תעשייתית ואינטנסיבסיונות למעבר י תו2 נ,החקלאית

 ואינ� עומדי� בינתיי� א2 ניצני� אלה טר� פרחו לממדי� משמעותיי�, אורגנית

קיימת ג� התעניינות ממשלתית לשמירה . ויתור על השטח החקלאיובפני מגמת ה

אמצעי� אלה ג� א2 לא נראה ש, נו� חקלאי כמקור לתיירות ולנופששטחי על 

 המודאגי� מהפיכת שטח ,"י�ירוק"ה. עוצרי� את שט� עזיבת הקרקע החקלאית

דומה לזו אול� עבודת� , ניסו דרכי� רבות כדי לעצור את הבריחה, פנוי לשטח בנוי

. נוצר חור אחר שיש לסתו�בפע�  כשמדי פע� , בסכרואצבעשילד ההולנדי של ה

בעיני הציבור כמפריעי� לעתי� נחשבי� ה ,"הירוקי�"תדמית ג� במקביל נפגעת 

במקרי� אחרי� ה� נראי� כאויבי ו ,י של פיתוח וקדמהלתהלי2 הטבעי והמודרנ

 . החקלאות

חיפוש אחר הו, בעול� לשמירה על הנו� החקלאיובאר� שלו� הדרכי� הקיימות יכ

 איתור דרכי� עקיפות לשמירה על  את הרעיו� למחקר זה והניב, דרכי� אחרות

חקיקה  שימוש באהדר2 המוצעת הי. נו� חקלאישטחי� חקלאיי� ופתוחי� ועל 

�לקידו� ערכי, שאינה מיועדת מלכתחילה לשמירה על קרקע חקלאית, קיימת �נו

מקומות רבי� בעול� ומוצא מהמחקר סוקר חקיקה . וסביבה באזורי� חקלאיי�

� עשויי, בהתאמות מתבקשותובשימוש מושכל אשר , ברי חקיקה רבי�כי קיימי� ד

 . בל� מפני בנייה על שטח חקלאילשמש 
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 טבע�ערכי לקידו� תייעודי�בלתיות בעול� עולה שהחקיקה הבדיקה במדינמ

 :  הבאותדרכי�ה מתבצעת בעיקרה באחת משתי ,וסביבה באזור חקלאי

 ;חקיקה כללית

 .ת למטרות אחרותיעודיחקיקה י

או )  soil conservation(לשמור על מגוו� סוגי אדמה   אהימטרת החקיקה הכללית 

 ). biodiversity(שמירה על המגוו� הביולוגי 

 להג� על אזורי� מיוחדי� אשר בתוכ� כלולי� א היתיעודימטרת החקיקה הי

 . שטחי� חקלאיי�

 : הזוכי� להגנההעול� לאזורי� מיוחדי�מדינות  מותלהל� דוגמא

 ;)habitats (גידול�בתי

 ;)flood plainהצפה מקביל למונח האנגלי �המונח פשט(הצפה �פשטי

 ; )ground water enrichment areas(תהו� �אזורי� להעשרת מי

 ;)silviculture(ייעור חקלאי 

 ;דתיי� ונו� חקלאי, ארכיאולוגיי�, מקומות היסטוריי�

 ;)wetlands(אזורי� לחי� 

 ;)buffer zones( חי��אזורי

 למעיינות ולבארות , לנחלי�, חו� הי� ורצועת מג� מסביב לנהרות

)protected areas(; 

 .)sludge and effluent disposal on land(נוזלית ומוצקה  פסולת אזורי� לסילוק

 תייעודי�בלתיחקיקה  בהשימושי� כאללהמחיש אשר באמצעותה נית� דוגמא אחת 

 ולמניעת שיטפונותחוקי הניקוז להגנה מפני בעול� מיועדי� .  חוק הניקוזא הי,זו

ביב לשר הממונה לקבוע רצועות מג� מסמאפשרי� חוקי הניקוז . סח� קרקע

קידו� . הצפה�יֵטְִש שטחי� נרחבי� לִפייעדלאגמי� ולמקורות מי� ול, לנחלי�

הצפה בשטחי� �הקמת פשטיש� מפעלי ניקוז ותכניות ניקוז ל, רצועות מג�

 .לצמיתות ימנע הפיכת שטח חקלאי לשטח בנוי, י�יחקלא
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תו2 הצבעה על עשרות חוקי� ועל , המחקר סורק את החקיקה הסביבתית בישראל

מה� להגנה עקיפה על ואחד אופ� שבו נית� לנצל את הפוטנציאל הטמו� בכל אחד ה

 . שטחי נו� חקלאי

 :ראמ במדונוינ הישראליי� שדברי החקיקהלהל� 

��ט" חוק המי� תשי 1959 

��ה"תשנ, )שתייה�מיתנאי� תברואיי� לקידוח ( תקנות בריאות הע�  1995 

��ח"תשנ,  לאומיי� ואתרי הנצחהאתרי�, טבע�שמורות, לאומיי�ה חוק הגני�  

1998 

��ו"תשט,  חוק להגנת חיית הבר 1955 

�  1936,  פקודת היערות

��ח"תשל,  חוק העתיקות 1978 

��ז"תשכ,  חוק השמירה על מקומות קדושי� 1967 

��ו"תשכ, )שילוט( חוק הדרכי�  1966 

��ג"תשנ, )פינוי יריעות פלסטיק) (מניעת מפגעי�( תקנות בריאות הע�  1993 

��ד"תשמ, קיו�י חוק שמירת הנ 1984 

��ז"תשמ, )שימוש ארעי במגרשי� ריקי�( חוק הרשויות המקומיות  1987 

��ה"תשכ, הבנייה חוק התכנו� ו 1965 

��ח"תשי, שיטפונות חוק הניקוז וההגנה מפני  1957 

��א"תשכ,  חוק למניעת מפגעי� 1961 

�1994�ד"תשנ, )החסנה ושימוש, ייצור, העברה, מסחר(נפ� �מריו תקנות ח 

��ז"תשנ,  חוק איסור נהיגה ברכב בחו� הי� 1997 

� 2004 –ד "תשס,  חוק השמירה על הסביבה החופית

��ט"תשכ,  חוק המקרקעי� 1969 

� 1940,  פקודת בריאות הע�

��ה"תשכ,  חוק רשויות נחלי� ומעיינות 1965 

��ו"תשל, ישראל�והו חוק בית הספר החקלאי מק 1976 
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� הגשת התנגדות עניי�קביעת גופי� ציבוריי� ומקצועיי� ל (הבנייה צו התכנו� ו

�ד"תשל, )לתכנית 1974 

�, )תיקוני חקיקה(, ינ� בשמירת איכות הסביבהי חוק ייצוג גופי� ציבוריי� שענ

�ג"תשס 2002 

� 1992 –ב "תשנ, )תביעות אזרחיות(חוק למניעת מפגעי� סביבתיי�  

��ח"שנת,  חוק חופש המידע 1998 

 

מנת לשמור על ייעוד �על, המחקר מציג מספר הצעות לפעולה מצד גורמי� שוני�

 :קרקעות המדינה לחקלאות

  מיפוי של ;ישראל�מיפוי יסודי והגדרת הסוגי� השוני� של אדמות מדינת .א

  ; וה� מבחינת איכות הסביבהתהו��מיה� מבחינת העשרת , מקומות רגישי�

חיי� מיוחדי� או אנדמיי� �גידול בעליל �אזורית בקרקעות חקלאיו מיפוי

 ,סכנת הכחדה בישראלבהמצויות חיות ל גידול�בתישל  מיפוי ;ישראל�מדינתל

מתאר ארצית להגנה �תכניתהכנת  ;כ� או בתושטחי� חקלאיי�בקרבת י� וימצה

 .בנייהכדי למנוע הפיכת שטח פתוח לשטח ל , על חיות הבר ובתי הגידול שלה�

לבדיקה ולרישו� המקומות בה� הוקמו מבני� שאינ� " ירוקי�" גופי�  הפעלת.ב

 להסתייע נית�. כדי לבדוק א� קיבלו היתר בכתב מאת שר החקלאות, חקלאיי�

שימור קרקע לאו רשויות (ניקוז �כמו רשויות, לש� כ2 ג� ברשויות הפועלות בשטח

 .או לפעול אצל מוסדות התכנו�)  כשתפעלנה

מנת לעקוב ולמנוע �על, יהישת�סביב קידוחי מי" זורי המג�א" שימוש במפת .ג

 ;פגיעות בשטחי� מוגני� אלה

ח ומנת לדרוש את עדכו� התקנות שהתקי� מכ� על לשר לאיכות הסביבה פנייה.ד

ס� שמירה ותיבדר2 זו ת.  צמח או דומ�,  הוספת חיהי"ע, חוק הגני� הלאומיי�

� ;בע מוג�ט�תו2 שמירה ישירה על ער2, עקיפה על הנו

אשר , עריכת רישו� מלאי ומצאי של ערכי� מוגני� הנמצאי� בנופי� חקלאיי�. ה

, מנת שארגוני� ירוקי� או מעונייני��על, אוגרפיי� מפורטי�יפי אזורי� ג�לע ימופו

 ;צור2 ההגנה העקיפה על הנו� החקלאיבכ2 ליוכלו להשתמש 

נות לגביה� אל השר לצור2 א2 נית� לפ,  שטר� הוכרזו כמוגני�טבע�ערכי ת בדיק.ו

 ;לשמוריש  ואותשבשטחי נו� חקלאי בהיות� , ת� כמוגני�הכרז
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גרש שאינו מטופל ולבקש להצביע על ִמ,  נית� לפנות אל הרשות המקומית.ז

נית� להתנדב לטפל בשטחי� כדי לגדל , לחלופי�. הרשות תבצע בו עבודות גינו�ש

 . אחרי�או גידולי� חקלאיי� נוי�צמחיבה� 

לשכנע את קברניטי יש אחד ה במישור : יש לפעול בשני מישורי� במקביל.ח

כדי , הצפה�פשטי על בנייההבמניעת שבדבר החשיבות , כולל האוצר, המדינה

 .שיטפונותלחסו2 למדינה כס� עקב אפשרות סבירה של תביעות בגי� נזקי 

 פשטי  של�חשיבותלגבי דעות הארגוני� הירוקי� מ7את  עוררליש , במישור השני

, באמצעות שמירת� כשטחי קרקע חקלאית, שיטפונות מפני �מג� כאזוריהצפהה

 .בנייההמיועדת לקרקע חקלאית לקרקע של  ההפיכתיעת כדר2 עקיפה ויעילה למנ

ל ויכריז ע, סמכותו בחוקאת  פעילמנת שי�לפעול אצל שר החקלאות עלנית�  .ט

 למנוע כל בנייה או מנת�על, י�משני צדי הערוצ,  האפשרככולרצועות מג� רחבות 

 .פגיעה בשטחי� הפתוחי�

ה� או בקרבת� קיימי� נופי� עלי ש,"ייעוד"מקרקעי האת  תמפונית� ל .י

 עלול �בכל עת שקיי� חשש שייעוד, אכיפת חוק המקרקעי�תו2 , חקלאיי�

של  � שטחתללחו� להרחבג� נית� . ללא האישורי� הנדרשי�, להשתנות בפועל

 .נית� להג� בעזרת� על נו� חקלאיבו בכל מקו� , "דייעו"מקרקעי 

מוצע לפעול במאורג� אצל , גר� פגיעה בשטח חקלאיי בנסיבות בה� עלולה לה.ט

או לפחות אצל מי מה� שנית� לשכנעו או לחבור , הגופי� הרבי� המוסמכי� בחוק

להקי� קבוצת אינטרסי� או להתנגד , מנת לשמור על הנו� החקלאי�עמו על

 .ת לפגיעה המתוכננתועדווב

מגוו� לחברי� כ צטרפו שי,ירוקי�ארגוני� הנציגי האת מאורג� באופ� נצל נית� ל .י

 .חקלאיי�פתוחי� ו נופי� נתהגבסייע ל מנת�על, עדותוהו

קרקעות על מידע ש� השגת ל, הזכות לקבל מהרשויות מידעאת נצל נית� ל .יא

נתוני , יעודיתכנו� לשינוי שטחי� חקלאיי� שקיי� לגביה� , בעלות נו� חקלאי

,  בלבד לשמו מידעשאיבת בכ2 לא שי. ב"אכיפה נגד הפוגעי� בנו� החקלאי וכיו

 תוכי יש מי מתעניי� בנושא ומבקר את אכיפ, ג� יסוד של הפגנה כלפי הרשויותאלא 

 .ווביצוע

 את משמעות המחקר וישתמשו בחקיקה ,ירוקי�גופי� ה כמו ה,א� יבינו גופי�

מצאו עצמ� בעמדות ילא י, �יימת והזמינה להגנה על שטחי� חקלאיהעקיפה הקי

רו אל אלא יחְב, מסורתיות על השרידי� האחרוני� של השטחי� הפתוחי�ההגנה ה

  ,כגו� רשויות ניקוז ,יכולות ומשימות לאומיות אחרות  או בעלי,גופי� חזקי� יותר
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יוכלו , נגדלח� י להבמקו�.  קיבלו בדי�גופי� אלהות שסמכויתו2 עשיית שימוש ב

כדי תו2 ',  וכוחי��אזורי, מג��אזורי, הצפה�ישֵט1 בעדהירוקי� להשתת� במאבק 

 . סיוע לשמירה על הנו� החקלאיה

 

 

 ד"עו, ר ראוב� לסטר"ד                                                         ד"עו, ר אהוד חש�"ד

 

2005 אפריל, ירושלי�
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עופר , דר� הולנדר, דני לבני: מחקר זהחקר שפעלו וסייעו בלעוזרי המ: תודה

 .גיא פורר, רלסט

 
 ,ריקי חסו�ונאוה זדה : למזכירות המשרד שליוו את העבודהתודה 

ד "ובה� עו, למי שעברו על החומר והעירו את הערותיה� המועילות והמקצועיות

 .איריס הא�' ד רחל אד� ואדר"עו, ולנטינה נלי�

 
,  וסביבה באזורי� חקלאיי� בישראלנו��ערכילקידו�  �� "נקודת חלתודה 
 .מנה את המחקרישמ
 

 . בדפוסשמימ� וטיפל בשלבי ההוצאה לאור, למכו� ירושלי� לחקר ישראלתודה 

 .שלמה ארד, של פרסו� זהלעור2 הלשוני תודה 

 

 ראוב� לסטרו� ש8אהוד ח
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אי� השמירה על הייעוד של קרקע חקלאית וניצולה "
אלא זהו שיקול ,  בגדר שיקול שהוא אחד בי� שווי�החקלאי

סוג בפני שיקולי� אחרי� רק במקרי� ימכריע אשר י
הכרזתה של קרקע , במלי� אחרות. קיצוניי� וחיוניי�

אשר אי� , כחקלאית יכולה להתבטל רק א� קיי� צור$ חיוני
לפתרו בכל דר$ סבירה אחרת וכאשר צור$ חיוני זה עולה 

 ."ה של שמירת קרקע חקלאית לייעודהבחשיבותו על המגמ
 

'  ועד מקומי סביו� נ,601/75צ "בגב שמגר אירמהשופט 
  .101, )1(ד לא "פ, הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית

 

 פתח דבר

�ערכי לקידו� "�"נקודת ח" שלה ת ותמיכהעידודמחקר זה החל ב� וסביבה נו

� חקלאי על נוהרי דרכי� לשמתחפש המ ,באזורי� חקלאיי� בישראל . 

ת יעודיחקיקה יאמורה להתבצע באמצעות שהשמירה  במחשבה ראשונה נראה

ותמריצי� כלכליי� או פיתויי� אחרי� לחקלאי� 
1
אול� מתברר שדרכי� . 

על הנו� החקלאי כראוי  לא הצליחו לשמור ומתבקשות אל
2

הזרמי� הסוחפי� .  

תכנו� העל גורמי הלחצי� המופעלי� ואת חלקו בקרקע בממו� את החקלאי להמיר 

 בכל  בקרקע חקלאיתללא לאותמכרסמי� , על השלטו� המקומי והארציג� כמו 

 , העול�

 

                                                           
1

פחית המ,  Williamson Act (Land Conservation Act of 1965)חוק מקליפורניה,  לדוגמא
,  שני�10 לתקופה של לפחות ,את המסי� על קרקע חקלאית בתנאי שבעל הקרקע מתחייב בחוזה

�שטח לבית, שטח פתוח, בעל איכויות של נו� חקלאיכשטח לשמור על הקרקע כשטח חקלאי או 
 .   גידול או אתר נופש

   http://ceres.ca.gov/wetlands/introduction/williamson.htm. 
 
    מאמרי� הסוקרי� את הבעיה של ,לדוגמא.  מאמרי� רבי� בישראל ובעול� דני� בנושא 2

 : שלו� הדרכי� הקונבנציונליותישימור אדמה חקלאית מצביעי� על כ
 ; 14.1.02, עבודההועדת , 2'  מס נייר עבודה     מדיניות וכלי� לשמירה על שטחי� פתוחי�

 מיסודה , התהוותה, מדיניות השמירה על קרקע חקלאית,     ער� פייטלסו� ואפרי� שלאי�
 ; 1996, מכו� פלורסהימר למחקרי מדיניות, וערעורה

 ; 2001, בית דג�, מור שטחי חקלאות כשטחי� פתוחי�יש,     נע� זליגמ� ויור� פורת
מכו� , מדיניות קרקע עתידית לישראל, טה להמש2 הבעלות הלאומיתבי� הפר,     רחל אלתרמ�

 ;1999אפריל , פלורסהיימר למחקרי מדיניות
      Eran Feitelson, "Social Norms, Rationales and policies: Reframing Farmland  

Protection in Israel", Journal of Rural Studies (1999) 431.  
  Jeanne S. White, “Beating Plowshares Into Townhomes: The Loss of Farmland and 

    Strategies For Slowing Its Conversion to Non-Agricultural Uses” 28 Envtl. L.Rev. 

113, Spring 1998. 
    Joyce Palomar, "Land Tenure Security as a Market Stimulator in China",12 Duke J. 

of Comp & Int'l Law (2002).   
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מאמר מקי� וממצה 
3

לא הצליחו המנגנוני� הקיימי� לשמור על קרקע  כיצד הראה 

ת קיימת יעודילמרות חקיקה י, חקלאית
4
" עקיפות"דנה בדרכי� זו עבודת מחקר  .

מיועדת להגנה על ה חיפוש אחר חקיקה :דהיינו, ינו� חקלאשטחי� ולשמור על 

. סיו� לשמור על נו� חקלאייוניצולה בנ, מקומית או חיונית אחרת, מטרה לאומית

מיועדי� למנוע או למזער כאלה  �חוקי.  דר2 זו היא חוקי ניקוזתדוגמא להמחש

 כדי לשמור על �נית� לנצלאול�  ,לא לשמור על קרקע חקלאיתו שיטפונותנזקי 

�רכיע�לעת , לנחל הצפה�ידי תכנו� שטח כפשט�על,  וסביבה באזורי� חקלאיי�נו

מאחר שלא ,  קשהבנייהמפנוי זה חייב להישאר כשטח  .שהנחל  עולה על גדותיו

�לפשטבעת התכנו� א� מייעדי� את השטח . הנחל לעלות על גדותיו עלולידוע מתי 

שטחי חקלאות . ר פתוח והוא יישאבנייהלא יאפשרו עליו , הצפה של גו� מי�

 נזק אהו, נזק של הצפות לשטח חקלאי. הצפה�מתאימי� לשמש למטרת פשט

תועלת א�יש לעתי� ת שטח חקלאי ובהצפ, לשטח בנויהצפוי נזק המזערי לעומת 
5
 .

 ,סביבה באזור חקלאיעל ה חקלאי ונו� ערכיעל בדר2 זו בעקיפי� נית� לשמור 

 . שיטפונותבאצטלה של הגנה מפני 

 . הנוכחירבות המובאות במחקר ני רק אחת מ אהימא זו דוג

על  בשמירהיכולה לסייע העבודה הנשע� על חקיקה קיימת �ימחקר זה מצביע על כִל

, ת ומיוחדת לשמירה על נו� חקלאייעודי בלי להזדקק לחקיקה י,נו� חקלאי

 .  תמריצי� כלכליי� או תכנוניי� ישירי�

 

                                                           
3
  Rachelle Alterman, "Land Use Law in the Face of Rapid-Growth Crisis: The Case 

of  Mass-Immigration to Israel in the 1990s", Evolving Voices In Land Use Law: A 

Festschrift In  Honor of Daniel R. Mandelker: Part V: International Perspectives: 

Chapter 11: Israel:, 3 Wash. U. J.L. & Polly 773-828 (2000);               

  Rachelle Alterman, "The Challenge of Farmland Preservation:Lessons from   

      a Six-Nation Comparison", 63 Journal of the American Planning Association, 220 

  .(1997) 
 

4
 אול� מספר החוות החקלאיות הנעלמות ,אדמה חקלאיתעל  הב דוגמאות טובות להגנ"  בארה

 : ה חוקי� אל,דוגמאל.  החקיקה מצליחה לבלו� את נטישת הקרקע�ש� איג�  כי עידשנה ממדי 
  Conservation Act 1987 Sec 590; The 1990 Farm Bill;  
 The Food Security Act of 1985. The major intent of this Act is to reserve the     

declining economic environment on the American farm. The legislation provides for 

the establishment of conservation reserves, conservation set asides and conservation 

easement programs on existing farmlands  
 
5

 . תועלת אפשרית כזו היא הצומחת לשטחי� החקלאיי� מכ2 שנוספי� לה� מי� וקרקע
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 מבוא

 

שונות איכויות אלו  .חודיותיאיכויות נו� י ה� בעלישטחי� החקלאיי� ה

של השטחי� הפתוחי�  ומאל של השטחי� העירוניי� ואפילו כויותיה�ימא

 האחרי�
6
 אחד מתבניות נו� הואהנו� החקלאי . אד��ידי�ביצר� נו� ירוק מעשה, 

 מוצר ציבורי מובהק הוא ואר�ה
7
, 

8
 , 

9
 ,

10
שההנאה ממנו אינה שמורה רק  ,

ויר שיוצרות והנהני� מהא, � בדרכי�ובריג� לעאלא , יתלמחזיקי� בו פיז

לחצי העיר הפוגה מלהזוכי� י� הכפריי� אזורבמטיילי� לו" הריאות הירוקות"

 את מי שמשווק את נופי המדינה לתיירות פני� א�הנו� החקלאי משמש . עומסיהו

 וחו�
11
  החקלאיתהקרקעאת מציג הוא כ2 שלנו� החקלאי תועלת עקיפה ב. 

 . ני"בור שאי� בה עניי� ושנית� להפכה בנקל לעסק נדל�אדמתכולא , "תפוס�שטח"כ

�דותבי� א� אלה ְש,  החקלאיפ� ודימוי� של אזורי עול� רבי� מבוסס על נואפיונ�

, "אינסופיי�"גידולי תירס ל �מרחבי, עצי שע� או גומישל יערות , אורז מוצפי�

�ימדיפ פרדסי� ,כרמי יי�, יתי�מטעי תמרי� או ז, פרחי� צבעוניי�לשדות גידול 

 .ב" וכיווחחני

                                                           
6
הוועדה '  אד� טבע ודי� נ8116/99א "ע: דוגמא לתועלת ולחשיבות השטחי� הפתוחי� בכלל 

 .  204, )5(ה "ד נ"פ, המקומית לתכנו� ולבניה שומרו�
 
7

מכו� , "יות קרקע עתידית לישראלמדינ, בי� הפרטה להמש2 הבעלות הלאומית"',  אלתרמ� ר
 .1999אפריל , ירושלי�, פלורסהיימר למחקרי מדיניות

 
8 

 .13.8.2001, האר�, "החקלאי� פוני� לטיעו� האקולוגי"',  כה� ע
 
9

 המנהלי� את משאב הקרקע ,יש הרואי� בחקלאי� מעי� נאמני� של הציבור,   לפיכ2
נו� הכפרי תו2 ניצול כלכלי נכו� של שברשות� תחת הגבלות סביבתיות שמטרת� שימור ה

 החקלאי� אינ� רק מגדלי תוצרת חקלאית ,לפי תפיסה זו. המשאב הכלכלי העומד לרשות�
 . כי א� ציבור המחזיק במשאב לאומי,  שהפכה את הממסד שבוי בידיה�,בעלי זכות היסטורית

ממדינות אחרות מה נית� ללמוד : הכלי� לשמירה על שטחי� פתוחי�"', הא� א',  אלתרמ� ר
 .37, 2004, ל"קק,  הטכניו��מוסד נאמ� –המוסד לחקר העיר והאזור , "?ולייש� בישראל

 
10
 .D.W. Bromley, Environment and Ecology, 1991, Blackwell ,Massachusetts, ch. 9 

 
11

מה נית� ללמוד ממדינות אחרות : הכלי� לשמירה על שטחי� פתוחי�"', הא� א',  אלתרמ� ר
� 35, 2004 ל"קק,  הטכניו��מוסד נאמ� –המוסד לחקר העיר והאזור , "?ייש� בישראלול 36. 
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ביניה� ברמת התכנו� ,  כולו בעול�לשטחי� החקלאיי� חשיבות בתחומי� רבי�

בשמש� חי� מפני השתלטות לא חוקית על קרקעות , ההתיישבותי של המדינה

המדינה 
12, 13. 

חינת במער2 מוס� כי לאדמה החקלאית ב מתברר "מסטטיסטיקה שנערכה בארה

המגזר ב נות� "במקומות מסוימי� בארה. ובוודאי שא� מבחינת תעסוקה, מיסוי

 והשירותי� הנלווי� לה במגזר הבנייהתפוקה גדולה יותר למדינה מאשר החקלאי 

התעסוקה במגזר החקלאי א� גדולה מזו שבמגזר , פי מחקרי� אלה�על. העירוני

 ה�שירותי� ש לעומת ה,המסי� שמשלמי� החקלאי� על השימוש בקרקע. העירוני

מראי� שהעירייה משקיעה יותר במגזר , מקבלי� מהממשלה המקומית והמחוזית

הפיכת לפיה�  טיעוני�ה. העירוני ביחס לתמורה שהיא מקבלת מאות� תושבי�

לפיכ2 נראי� , ניעירו המגזרהלטובת  היא, בנייהקרקע חקלאית לקרקע ל

מיתוסכ
14
 . 

בידיעה , די לשמור על קרקע חקלאיתכ� דרכי� כ�במדינות רבות בעול� מחפשי� על

ה יקינ,  יותר הקרקע החקלאית יפה:נופיאלא ג� , בלבד כספי ינושהער2 המוס� א

 . בעירבכפר ו הגרי�  רבי�חיי� לאנשי��ונותנת איכותיותר 

�זאת לאור העובדה כי באמצעות , גלו� בשטחי� החקלאיי� א� ער2 עתידי, בנוס

 דבר  דורות הבאי�לגוו� אפשרויות ממותיר הממילא מרחב נשמר שמירת� 

קיימא �ברהפיתוח העקרונות את התוא� 
15
. 

מנת להג� ולשמור על שטחי �שמדינות העול� פועלות במר� על,  אפואפלאילא י

 .החקלאות שלה�

  שיטות מתוכננות לשמירה על קרקע70מעל ב בלבד נמצאו "בארה, אלדוגמ ,כ2

16 מדינהבאופ� פעיל ברחבי היושמו אשר , חקלאית
 כוונו למנוע הפיכה ושיטות אל. 

                                                           
12

, "עסקי� "מעריב, "שמחו� הציג בפני ועדת החקירה הסדר חדש לתמיכה בחקלאי�"',  מזורי ד
 .9.8.2001, 7' עמ
 

13 
 .13.8.2001, האר�, "החקלאי� פוני� לטיעו� האקולוגי"', כה� ע

 
14
    Heimlich, R., and Anderson, W., Development at the Urban Fringe and Beyond: 

Impacts on Agriculture and Rural Land, Economic Research Service, USDA, 

Agricultural Economic Report No. 803. 88 pp, June 2001, p. 28-31. 

http://www.ers.usda.gov/publications/aer803/aer803e.pdf 
 

15 
מה נית� ללמוד ממדינות אחרות : הכלי� לשמירה על שטחי� פתוחי�', הא� א', אלתרמ� ר

 .8, 2004, ל"קק,  הטכניו��מוסד נאמ� –המוסד לחקר העיר והאזור ?, ולייש� בישראל
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 עקב תנאי� ,או הפיכה עקיפה,  כזוהשאינאדמה ישירה של אדמה חקלאית ל

קרקע חלק מהגורמי� להפיכת קרקע חקלאית ל. קשי� משפטיי�כלכליי� או 

מנת להגיע לאותה רמת �נעוצי� בעובדה שפחות ופחות קרקע נחוצה על, שאינה כזו

מנת �כלכליי� מוצעי� לחקלאי על" פיתויי�"יותר ויותר  ,כמו כ� .ייצור חקלאית

 .עוד הקרקע החקלאית לצרכי� אחרי�ישיעביר את י

המאמצי� הרבי� והשיטות המגוונות שננקטו לשמירה על אדמות חר� , ע� זאת

. ממשיכי� שטחי הנו� החקלאי לעבור לשימושי� אחרי�, חקלאיות בעול�

ליוני י שישה מהואשל שטחי נו� חקלאי נמצא שקצב האיבוד , א לדוגמ,ב"בארה

וכפי שנכתב , (!)דונמי� בשנה
17
: 

“Farming as a way of life and as an environmentally sound use of land is in 

danger in the United States.” 

 

, ת העיקריות לטיפול בסוגיות סביבתיות בעול�מקובל לחלק את דרכי המדיני7

 קריי�� עיה סוגילארבע
18
: 

� על, החשיבות של התערבות ממשלתית ישירההדגשת � קינה ואכיפהְת, חקיקה) 1(

 ;ידי קביעת חוקי� ותקנות והקצאת המשאבי� הדרושי� לאכיפת�

 הצעות שהועלו ,לדוגמא. שוק סביבתיי�� להתגברות על כשליאמצעי� כלכליי�) 2(
19
 ,

20
לאי� לשמש בו יתחייבו החק, לכריתת הסכ� בי� המדינה לחקלאי� 

                                                                                                                                                                     
16
 King County Farm Advisory Comm., King County, Wash. Dept. of Natural     

    Resources, The Farm and Forest Report, A Strategy to Preserve Farms and 
Farming, 1996. 

 
17 Jeanne S. White. “Beating Plowshares Into Townhomes: The Loss of  Farmland  

and Strategies for Slowing its Conversion to Nonagricultural uses”.28   
     Environmental Law, Northwestern School of Law of Lewis & Clark College 

Spring, 1998. 
 
18

מכו� ירושלי� לחקר , "יהי חדשנות סביבתית בתעש�ידידותי לסביבה "', לוי� ח',  ב� אהרו� נ
 .2001 , ישראל

 
19

בקליפורניה קיימי� חוקי� ותכניות ממשלתיות ופרטיות למת� תמריצי� כלכליי� לחקלאי� 

 Williamson Act (Land Conservation Act of ,לדוגמא. לאיותהשומרי� על אדמות חק

1965) Land trusts, Agricultural Stabilization and Conservation Service (ASCS) and 

Natural Resources Conservation Service (NRCS),  
http://ceres.ca.gov/wetlands/introduction/management.html 
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הצעה זו דורשת בי� . כנאמני הציבור לשמירה על הנו� החקלאי לדורות הבאי�

שוויונית בי� �בצורה לא, מדינה�השאר ג� הקצאות נרחבות של משאבי

תידרש התעלמות ,  במבח� הזמ�דופייה שהסכ� כזה יעמיבצ. החקלאי�

 לפיה התחייבו החקלאי� להחזיר את האדמות,  שקרסה,מהאמנה הקודמת

של  השומימבות חזל יהיהנקל נית� דומה כי לא ב. עוד�יא� ישונה יבהחקלאיות 

 . זוהצעה

ספר �תכניות לימוד סביבתיות בבתי, חינו2) 3(
21

 :עת� ופרסומי� בעיתונות ובכתבי

 .נראה סעי� זה שולי למדי, שמירת הנו� החקלאישל בהקשר 

 , כ2:ית ויעילות סביבתית לעידוד חדשנות טכנולוגופרויקטי�תכניות , תמריצי�) 4(

ההצעהנית� להביא את  ,לדוגמא
 להקמת קר� מתקציב מינהל מקרקעי ישראל  22

ע� . פיתוח בשמירה על הנו� החקלאי� לפיצוי חקלאי� שימירו זכויות)י"ממ(

, י לוותר על נתחי� מתקציבו"שלא בנקל יאות ממ זו בלבדלא דומה כי , זאת

ה מלאכותית של ערכי הקרקע באזורי� אלא שהתמריצי� עלולי� לגרו� להאמר

 . להפשרת� לפיתוח"בומרנג"ולהוות , דוני�יהנ
 

א2 האמצעי , המדיניות ברוב המדינות המפותחות משלבת בי� הדרכי� השונות

נפו� ביותר להתמודדות ע� סוגיות סביבתיות הוא ההמשפטי 
23
כ2 הצליחו . 

 . וש בכלי� המשפטיי�ידי שימ�מדינות רבות בעול� לטפל בשאלות סביבתיות על

 לשמירה על קרקע בכלל ועל שטחי� ייעודיוכ" חזק"הכלי המשפטי הנתפס כ

עוד של יהמגבילי� את שינויי הי,  חוקי התכנו� והבנייההוא, חקלאיי� בפרט

תעשייתי , עירוני, הקרקע והשטחי� ומקשי� על המעבר מנו� חקלאי לנו� בנוי

 . ב"כיוו

לרבות ( שנער2 לאחרונה במדינות מערביות ,מיק רחב ומע,מחקר משווה, ע� זאת

) בישראל
24
במדיניות� , מגלה שלמרות שמדינות נבדלות באופ� משמעותי בחוקיה�, 

                                                                                                                                                                     
20

, ש�, "מדיניות קרקע עתידית לישראל, בי� הפרטה להמש2 הבעלות הלאומית"',  אלתרמ� ר
 .36' עמ
 
או ,  קיומו העצמאי של האג� לחינו2 התיישבותי במשרד החינו2 והתרבות, לדוגמא 21

איכות , ל משרד החינו2 והתרבות"חוזר מנכ, "לחיות בעול� טוב יותר: "התייחסות לסביבה ב
3�19' עמ, 1993יולי , 'לאופר ד: עורכת, הסביבה. 

 

 
22

 .ש�, "מדיניות קרקע עתידית לישראל, בי� הפרטה להמש2 הבעלות הלאומית"', אלתרמ� ר
 

23
מכו� ירושלי� לחקר  , "הי חדשנות סביבתית בתעשי�ידידותי לסביבה "', לוי� ח',   ב� אהרו� נ

 .2001 , ישראל
 



 18

אי� , שמירה על שטחי� אלהש� הרי של, ובהצלחת� בשימור השטחי� החקלאיי�

או במלי� . שנועדו לתכלית זוזאת על א� , די בפיקוח של חוקי התכנו� והבנייה

 למנוע את הפגיעה בנו� מנת�על, תייעודילא די בחקיקה ה נמצא ש:אחרות

 החקלאי
25
. 

 

, שיקולי� רחבי� ורבי�במלווה , געימורכב ומי, הלי2 ארו2כ ת"בד היאחקיקה 

 בעלי, מחוקקי�, פוליטיקאי�של ורצונ� את שולחנותיה� אמור לעבור אשר 

כל , לפיכ2. ב" וכיוועדות , אנשי מקצוע, גורמי תקציב, לח� קבוצות, אינטרסי�

החקלאות בכלל או על ר על ומשלנועדה שכל כולה , תיעודיחקיקה יו� ניסיו� ליז

שיש לו תומכי�  א�    בפרטערכי הנו� החקלאי
26
 ,

27
אלי במציאות יאינו ר   , 

,  דבר שלובסופ , חקיקה שכזה�ניסיויצליח  אפילו .הישראלית הנוכחיתוהעולמית 

שמור על הנו� ל יצליחש המענה מצאיילא  לעי� הנראהובטווח הקצר סביר ש

 .כלהההול2 והחקלאי 

 

 :מתבקשת מסקנה, שלהל�רו� ארבע העובדות ימצ

 ,חקלאיי�ה האדמות והנו� תרילשמבעול� באר) ו ,בעבר אמצעי� שננקטו  )1(

 . �מכרסואת לא מנעו 

 .כלי מרכזי לפעולה בתחומי הסביבהכבעול�  משמש האמצעי המשפטי  )2(

 .ל חוקי התכנו� והבנייהע גרידאיקוח משפטי  אי�  די בפ )3(

                                                                                                                                                                     
24
 Alterman R., "The Challenge of Farmland Preservation: Lessons from a  

      Six-Nation Comparison",  American Planning Association. Journal of the  
     American Planning Association. Vol: 63 (2), Chicago, Spring 1997 p. 220-243.  
 

25
השימוש ' כי הגמישות שמאפשר חוק התכנו� והבנייה בנושא , נמצא במחקר עדכני, כ2 למשל

או על השימוש בה למטרות ,  על שינוי הייעוד של קרקע חקלאיתהקלמ יאהו נוצלה לרעה 'החורג
 .שאינ� חקלאיות

, מכו� ירושלי� לחקר ישראל, "שימושי� חורגי� בשטחי� החקלאיי� הפתוחי�"',     הא� א
 .   2004, המרכז למדיניות סביבתית

 
26

זמ� (עיתו� לחקלאות מתקדמת , יבול שיא, "וקחקלאות ישראל וכלכלת הש",  טנא ראוב� 
 .10' עמ, אביב�תל, 2004דצמבר , נסקי'עמי רוז: עור2, 11' גל, )מעריב

 
27
, קו למושב, )כ אראלה גול�"ראיו� ע� ח" (?אז מה א� החקלאות לא רווחית", נסקי עמי'רוז 

 . 4' עמ, 17.1.05
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כמו ג� (ת לשמירת הנו� החקלאי בעול� יעודיתוספת של חקיקה י )4(

� הופכי� אותה ללאבהשגתהאו שהקשיי� , השגה�תאינה ב, )בישראל

 . מציאותית כרגע

יש לנסות לשמור על הנו� החקלאי ג� בדרכי�  ש היאמתבקשת המסקנה ה              

שבמקור� אינ� , חקיקה ומשפט אחרי��ו שימוש בכליכמ, נוספות

 .וקא למטרת השמירה על הנו� החקלאיוי� דיעודיי

 

שנחקקה בעבר ,  חקיקה קיימת:ת היאיעודיי� ההגדרה במחקר זה לחקיקה לא*

יו� כאבל , )שאינ� שטח פתוח חקלאי(סיו� לתת מענה לבעיות מסוג מסוי� יבנ

 . בו עוסק המחקר שור על השטח החקלאי לשממנת � על,היכולי� לנסות ולנצל

בעל חשיבות לאומית גדולה או למנוע נזק נושא מיועדת לשמור על זו ל שחקיקה וככ

נושא הלאומי של הגנה על ב היא תהיה ראויה יותר לשמש ג� �כ, לציבור ולמדינה

 .השטח החקלאי

 

  בסביבה חקלאית בעול�טבע�ערכיחקיקה לקידו� 

 

 טבע�ערכי לקידו� תייעודי�בלתיה עולה שהחקיקה בדיקה במדינות בעול�מ

 :  הבאותדרכי�ה מתבצעת בעיקרה באחת משתי ,וסביבה באזור חקלאי

 ;חקיקה כללית .1

 .ת למטרות אחרותיעודיחקיקה י .2

)  soil conservation(לשמור על מגוו� של סוגי אדמה   היאמטרת החקיקה הכללית 

 ). biodiversity(המגוו� הביולוגי  או שמירה על

 להג� על אזורי� מיוחדי� אשר בתוכ� כלולי� היא תיעודימטרת החקיקה הי

 שטחי� חקלאיי�
28
 . 

 :זוכי� להגנהה העול� לאזורי� מיוחדי�מדינות  מותדוגמא

 ;)habitats( גידול�בתי

 ;)flood plains( הצפה�יֵטְש1ִ

                                                           
28

עודה הגנה על שטחי� פתוחי� מסוגי�  שיי,לאומיתנ לסקירה נוספת בעניי� חקיקה ישירה בי
מה נית� : הכלי� לשמירה על שטחי� פתוחי�', הא� א', אלתרמ� ר: נית� למצוא ג� ב ,שוני�

�מוסד נאמ�,  הטכניו�–המוסד לחקר העיר והאזור ?, ללמוד ממדינות אחרות ולייש� בישראל 
� 32, 2004(, ל"קק, הטכניו� 33. 
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 ; )ground water enrichment areas( תהו��מיאזורי� להעשרת 

 ;)silviculture(קלאי ייעור ח

 ;דתיי� ונו� חקלאי, ארכיאולוגיי�, מקומות היסטוריי�

 ;)wetlands(אזורי� לחי� 

 ;)buffer zones( חי��אזורי

 למעיינות ולבארות , לנחלי�, חו� הי� ורצועת מג� מסביב לנהרות

)protected areas(; 

 .)sludge and effluent disposal on land(אזורי� לסילוק פסולת נוזלית ומוצקה 

 

באמצעות� נית� לקד� , מדינות רבות בעול�מלהל� סקירה של דוגמאות חקיקה 

: וסביבה באזורי� חקלאיי�נו� ערכי
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I . חקיקה כללית 

 

  )Soil Conservation(שימור קרקע . 1

 

�ערכי שמירה עלהדר2 העקיפה היעילה ביותר ל, נשכחה כמעטדר2 זו ג� א� � נו

חוקי� מסוג זה . קרקעהשימוש בחוקי שימור ה היאקלאיי� וסביבה באזורי� ח

קיימי� במדינות רבות בעול� ומטרת� העיקרית לערו2 מלאי של סוגי קרקעות 

 אמורה ,לאחר ספירת המלאי. יעוד�ילסווג� ולקבוע את מטרותיה� ו, המדינה

, לטובת החקלאות, הייעודהרשות המופקדת על החוק לדאוג לשמירה על קרקע לפי 

 .ול גורמי פיתוחמ

 כתוצאה מאחד נחקקחוק זה . 1935 חקקה חוק שימור קרקע כבר בשנת ב"ארה

סופות חול ואבק שהביאו להרס  מרחבי� : ב"מאסונות הטבע הגדולי� שהיו בארה

מטרתו של החוק . 30 �גדולי� מאוד של תשתית חקלאית ואנושית בתחילת שנות ה

, ווג� לפי טיב� ואיכות�ילס, ב" ארה להביא למיפוי אדמותההייתלשימור הקרקע 

, �יהתו למטרותמתאימות לגידולי� חקלאיי� ולשמירה על האדמהלזיהוי אדמות 

א2 הוא משמש , ב"חוק זה לא יוש� אמנ� לחלוטי� בארה. בעיקר כאדמה חקלאית

יישו� חוק לשימור .  זהנו דוגמא למחקר א�החוק משמש.  כולוחיקוי בעול�למודל 

 .  החקלאילא יאפשר לגורמי פיתוח לפתח אדמה בניגוד לערכ>, יופי סוג�אדמה על

 

ריכזה ש� , זילנד�בניו נו מצא, נוספת להגנה על אדמה כער2 טבעי והיסטוריאדוגמ

והעבירה אות� לידי שימור של חמש רשויות ממשלתיות התפקידי את המדינה 

ממונה  מאפשר לשר ה1987החוק לשימור משנת . שימורשתפקידו  ,משרד אחד

  למטרות שימור,להקפיא את השימוש בכל קרקע
29
. 

 

Notwithstanding any enactment or rule of law to the contrary, there may be 

granted or reserved over any land any covenant for conservation purposes in 

favor of the Minister; and any such covenant may be registered, and shall if 

registered, be enforceable, whether it is positive or restrictive in effect, and 

whether or not there is any dominant tenement. 

Conservation Act 1987 Part VI Section 27 

 

                                                           

 
29
 http://www.doc.govt.nz/About-DOC/002~Legislation/001~Conservation-Act-1987.asp 
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 דו� שמטרתו קי,  חוק לניהול משאבי�1991 בשנת זילנד�בנוס� לכ2 פרסמה ניו

קיימא של משאבי המדינה�ניהול בר
30
. 

 

(1) The purpose of this Act is to promote the sustainable management of                      

natural and physical resources. 

(2) In this Act, “sustainable management" means managing the use, 

development, and protection of natural and physical resources in a way, or 

at a rate, which enables people and communities to provide for their social, 

economic and cultural well-being and for their health and safety while- 

(a) Sustaining the potential of natural and physical resources (excluding            

minerals) to meet the reasonable foreseeable needs of future generations; 

(b)  Safeguarding the life-supporting capacity of air, water, soil, and        

ecosystems; and  

(c)  Avoiding, remedying or mitigating any adverse effects of activities    

on the environment. 

 

. ציבורית וה� פרטית ה� ,החוק את השימוש בקרקע מגביל ,יוכדי להשיג את מטרות

 �סמכות להקי� הממונה ניתנה לשר , שימור אדמהד� ב לחוק אשר 16בסעי

, אדמה� ע� ההכרזה על אזור כשמורת).(soil conservation reservesאדמה �שמורות

 ההכרזה הופ2עקב שמאחר , בנוס�. ר קרקעידי הרשות לשימו�הל הקרקע עלונת

  מי�לחיבור בחוק בי� קרקע  קיי�  היקוות מוכרז�לחלק מאג� לפעמי� האזור

�ערכימאפשר שימור הדבר �באמצעות חוק שמטרתו ,  וסביבה באזור חקלאינו

 .שימור אדמההיא למעשה 

 

The [Authority] may from time to time recommend to the Minister what lands, 

whether Crown or private, in the opinion of the [Authority] should be reserved 

as soil conservation reserves…Every soil conservation reserve shall be under 

the control and management of the [Authority] and the [Authority] shall 

manage and control the reserve in such manner as in its opinion will best 

conserve the soil of the reserve and prevent injury to other land. 

                                                           
30
 Resource Management Act, 1991. 

http://www.mfe.govt.nz/laws/rma 
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קרקע מאז העדכנה את חוקיה בעניי� שימור , אוסטרליה, זילנד�ניו לש >תשכנ

חוק לשימור 1945בשנת אוסטרליה חוקקו �במדינת ווסטר�. המהפכה הסביבתית

 )land(קרקע � לשימור1988 �תוק� בזה מונח . )soil(שהתייחס לשימור אדמה , קרקע
31
נציב .  ולהסרת צמחייהלסח�, להמלחה א�החוק הרחיב את ההגנה על הקרקע . 

 להודיע למחזיקי� או לבעלי� של קרקע מוסמ2 ,אדמה באוסטרליהההגנה על ה

הסרת ,  לרבות כריתת עצי�,להימנע מכל פעולהכי עליה� , >ּהרעה במצבחלה ש

שמור על עשוי ל מושכל בחוק זה ששימו. כדי להג� על הקרקעזאת ו ,צמחייה ודשא

�ערכי� .של שמירה על אדמה הבאצטל,  וסביבה באזור חקלאינו

 
פני  חוקקה חוק דומה כדי להג� על קרקע מ,וויילס שבאוסטרליה�'סאות�מדינת ני7

 מצב>ב הסח� והרע
32
מקבילות  סמכויותלנציב הקרקע המקנה ש� הוסיפו צו . 

א�  יופ�לעו" צו לתיקו� מעוות "הצו קרוי  . נציב המי� בישראליו שליותלסמכו

הנציב רשאי , הפעולות הדרושות להגנה על קרקע את תבעל הקרקע לעשומסרב 

נציב את ההחוק  סמי2מ, בנוס� לכ2. לעשות את העבודה במקומו ולחייבו בהוצאות

אינו מפצה את חוק ה. לשפרווא� לחייב את בעל הקרקע למנוע את הרעת המצב 

 . ופעולות שנעשות מכוחבגי� בעל הקרקע 

 

 חוק לניהול אדמות. א

 סדרה של חוקי� לניהול אדמות ב"ארהפרסמה , ימור אדמהבנוס� לחוק לש

�בה� פורס� בש הידועש, ליותאפדר 1976 
33
מפע� לפע�  להביא הועדנחקיקה זו . 

 כדי להביא ,ציבוריות ולקביעת ייעוד� הנוכחי והעתידיהאדמות הלספירת מלאי 

של החוק ה� אחרות המוצהרות ה יומטרות. לניהול מושכל של אדמות המדינה

העברת� לידיי� פרטיות רק את הביא לשימוש מושכל באדמות ציבוריות ולאפשר ל

החוק מחייב את הממשלה הפדראלית . פי פרמטרי� קבועי��לע ,לאחר תכנו� נכו�

, האקולוגיתוההיסטורית , הנופית, לנהל את האדמות בהתחשב באיכות� המדעית

שמירת , אולוגיהארכיה ,מי�המשאבי , האטמוספרה, איכות האווירובהתחשב ב

                                                           
31
 Soil and Land Conservation Act Amendments 1988, W. Australia Stat. 
   
 
32 
 Soil Conservation Act, 1938.  
 
33 
 Federal Land Policy and Management Act, 1976, 43 U.S.C.A. Section  

     1707-1784. 
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ספקת וא, אחרי�חיי��בעליוללדגי� ) Habitat (גידול�בית הטבעי כ�ות במצבאדמ

 .אד��נופש בחיק הטבע והשימוש הרגיל של בני, אוכל

 

 בי� היתר ;קיימי� במדינות רבות בעול� ,� וניהול על אדמותחוקי� לשמירה

.  וסי�רוסיה, נדתאיל, איסלנד, סרילנקה, קנדה, קפריסי�, אוסטרליה, בהונגריה

 כלל את הסעיפי� הבאי��חוקי� אלה כוללי� בדר2
34
: 

 ;הקמת מוסד להגנה על האדמה .א

 ;הקמת ועדות מייעצות .ב

י ותכנו� ניהול אגִנ, סקר קרקעות: שמירה על אדמהשמטרתו דרישה לתכנו�  .ג

 ;כלכלי

 ; לשימור קרקעפרויקטי�: עבודות להגנה על אדמה .ד

עזרה  לרבות, יט להגנה על אדמהמנגנו� להתקשרות בי� המדינה ותפר .ה

 ;תקציבית

 ;רכישת קרקע לשימור ולהגנה על מקומות מיוחדי� .ו

 .אכיפה וביצוע, יישו� .ז

 

 שיקו� קרקע. ב

סיווג זה של החקיקה והתקנות קובע דרכי� להג� על אדמה או קרקע אשר לה אופי 

  גבוהההאיכותשי� משמשת חקיקה זו להגנה על קרקע אחדבמקרי� . פיזי חשוב

יתר או �ייתרִעמנהרס שובמקרי� אחרי� היא משמשת לשיקו� קטע קרקע , ביותר

בי� . מסגרת נופית  על אדמה בתו�2הגל היאהמטרה העיקרית של חקיקה זו . סח�מ

, י'פיג, בולגריה, בניהאל נכללות ,סוג זהמ �קיוחו חקקהמדינות הרבות בעול� ש

בריטניה , טנזניה, רוסיה, ט�קיס-, לבנו�, איטליה, הונגריה, דהאגרנ, גרמניה

 כוללת את היסודות הבאי� ואלבמדינות קיימת ה החקיקה .וייטנא�
35
: 

 ;מותרת באדמה מיוחדתהפעילות ה תהגדר .1

 ;)"בנק קרקעות"(שמירה על קרקע למטרות שימור  .2

                                                           
34
 Ian Hannam, Ben Boer, "Legal and Institutional Frameworks for Sustainable  

     Soils"; A Preliminary Report, Environmental Law and Policy Paper, IUCN  
      Commission on Environmental Law, 2002 . 
      http://www.iucn.org/themes/law/pdfdocuments/EPLP45EN.pdf 
 
35
 Hannam, 2002, above  
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 ;צמחיה וייעור, הגנה מיוחדת על אדמה .3

 '; וכויהילרע, ליערות,  כגו� אדמה המתאימה לגידולי�,אדמההסיווג  .4

 ; כגו� חול או כבול,ת סוגי� שוני� של אדמהכרייאיסור  .5

 ;יהית צמחכריתיה או ירע,  כגו� שריפות,איסור פעילות מסוימת באדמה .6

 ;דרכי� לשיקו� קרקע התיאור .7

 .אדמההול בניה סייעלשיש בה� כדי  מפות ותכניות י�החובה להכ .8

 

 הגנה על אדמה ליערות וחקלאות. ג

נהל יערות וסוגי� שוני� של ל ו�הגלשמטרתה חקיקה עשתה נמדינות רבות בעול� ב

, הונגריה, כוסלובקיה'צ, סי�, קנדהכללות ג� נ ומדינות אלע� . חקלאות

, טורקיה, רוסיה, רומניה, פורטוגל, פקיסט�, נורבגיה, נמיביה, לאוס, אינדונזיה

 :ה�ה של חקיקזה מופיעי� בסוג ההיסודות העיקריי� . טנא� וזמביהיוי, בריטניה

 של הסוגי� אל הגנה לתתמנת ל�על ,הגדרת האדמה כיער או כאדמה חקלאית .1

 ;טבע�האד� ותופעותפני קרקע מ

 ,שימוש אינטנסיבי של פעילות באדמה לרבות, הגדרת השימושי� המותרי� .2

 ;חומרי דישו�ב שימוש בחומרי הדברה ו:כגו�

ניהול ,  מי�תכנו�, תכנו� קרקע:  כגו�,מתודיקה לשמירה על האדמהה תהגדר .3

 .דרכי� לייעור ולמרעה

 

 קרקע�חקיקה למניעת סח�. ד

�. רוחבמי� ו שמקורו בקרקע�סוג זה של חקיקה ד� באופ� מיוחד במניעת סח

 הגורמי� אלפני מקיימת חקיקה אשר קובעת דרכי� פשוטות להגנה על קרקע 

, לאפנ, מלזיה, איטליה, הודו, דהאגרנ, זמביה, �א'אזרבייג, בניהאלבמדינות כ

בליה פני חקיקה זו אמורה להג� על אדמה מ. פורטוגל רוסיה וטנזניה, פקיסט�

 וסח� בדרכי� הבאות
36
: 

1. � ;קרקע�קביעת אזורי� המיועדי� לסח

2. � ;ותקרקע של אדמ�הכנת תכניות למניעת סח

3. �, ייעור:  כגו�,קרקע�הגדרת דרכי� לשיקו� האזורי� אשר עברו תהלי2 של סח

 ; שוני�גי גידולסוהתרת מרעה או צמצו� ה

                                                           
36
 Hannam, 2002, above.  
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מניעת שימוש בקרקע  : כגו�,הגדרת אזורי נו� וקביעת מגבלות על שימושי� .4

 ;מרעה ואיסור על שריפותצמצו� ה, מדרו� העליו� של ובחלק

 לשיקו� אדמות אשר עוברות תהלי2 פרויקטי�של � מיישוש� הקמת ועדות ל .5

 ;של ארוזיה

 .קרקע�סח�מפני תמריצי� להגנה  .6

 

 זיהו� קרקע.  ה

קרקע יכול לנבוע הזיהו� . בעול�טעו� יהו� קרקע הפ2 בשני� האחרונות לנושא ז

 "מותקרקעות ח7"נקראות הקטגוריות הה והוא כולל את כל יתעשיממחקלאות או 

)Brownfields .(בלתיהמות כתוצאה מניהול תעשייתי ד מזוקרקעות אל�מבוקר 

� אחרי� ואינו מאפשר יר באדמה כמויות גדולות של מתכות וחומרי� מסוכניותהמ

חקיקה זו קיימת בעיקר באירופה . התהלי2 התעשייתילאחר שימוש באדמה 

 היסודות הבאי�  אתב והיא כוללת"וארה
37
 ,

38
 : 

 ;נוהל לשימוש בבוצה על אדמה חקלאית .1

 ;נוהל לאזורי� רגישי� לחנק� .2

 ; פסולתתקבורלנוהל להעברה ולהטמנה או לשימוש באדמה לקבורה או  .3

 ; בהתחשב ברגישויות הסביבה,דרכי� לניהול חקלאיירי� המסדנהלי�  .4

 ;האדמהפני נהלי� להקטנת הפיזור של חומרי� מסוכני� על  .5

 ;נהלי� לניהול אתרי� מזוהמי� .6

מימו� שיקו� קרקעותלהטלת אחריות ול �הסדרי .7
39
. 

                                                           
37
  Hannam, 2002, above. 

 

38
 Seerden and Deketelaere eds.; "Legal Aspects of Soil Pollution and 

Decontamination in the EU Member States and the United States", Intersensetia 

2000. 
 

39
.  2816/הצעת חוק פ, 2004�ה"תשס, ) בנייה בריאה�תיקו� (הבנייה והתכנו� הצעת חוק  לדוגמא

בנייה ששייכת , משרדי�, �מציע איסור לבניית מגורי ":יגאל יאסינובכ "פי דברי הסבר של ח�על
5.1.05� מ205' ישיבת הכנסת מס". או בנייה של מרכזי מסחר בשטח מזוה�, למשרד הבריאות. 

http://www.knesset.gov.il/plenum/data/00079605.doc 
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 מגוו� ביולוגי. 2

 

 נו� ערכיקידו� ש� � לישומרת על אזורי� חקלאיהה של חקיקה יקטגוריה שני

> ברו=נובעת  חקיקה זו. שמירה על מגוו� ביולוגיהחקיקה בנושא  היא ,וסביבה

� בכנס הסביבתי העולמי בריו1992ה בשנת התקבלאשר  ,האמנה למגוו� ביולוגימ

 נרו'ז�דה
40
שטחי� של ייעוד במדינות רבות בעול� עסקו ,  אמנה זוקבלתעד ל. 

 ,'קטעי��קטעי�'בשיטה של זאת ו שעא2 ה� , להשיג מגוו� ביולוגי מנת�עלמיוחדי� 

, הגנה על אזורי� לחי�: התמקדות לסירוגי� בכל אחד מ� התחומי� הבאי�תו2 

 'פארקי� לאומיי� וכו, טבע�שמורות, הגנה על ציפורי� נודדות, גידול�בתיהגנה על 
41
 . הכללתרישמעל  קשהמ ת מקוטעהלופעהתברר כי  80 �שנות הבמהל2 , ע� זאת. 

עבדו לכ� . ביוספרהל הלעל כבהמש2 ה משפיעסיסטמה �קואה ב שראשיתבעיה

מטרתה ש, אמנה לשמירה על מגוו� ביולוגיהכנתה של  על 80�בשנות הצוותי� רבי� 

 תו�נהלהג� על מי�  ההייתלא כוונה ה. להג� על מכלול המיני� והתרבויות בעול�

מאוחר שעל כ2 הכחדה הכנת מצביעה סבמקרי� רבי� שכ� ,בסכנת הכחדה דווקא

 או של גידול�בית כוונה לטפל נקודתית בסוג מסוי� של ההיית אל ג�.  לפעולמדי

 באמצעות ולהגדיל א�ונית� לשמור על המגוו� הביולוגי  כיצד בחו�אלא ל, חיי��בעל

 .חקיקה

אמנה העל  תיבות�בראשי 1992 �ב מדינות 160 חתמו, שני� רבות של דיוני� לאחר

ידי רוב �אושררה האמנה עלחתימה זו לאחר . נרו'ז�דה�בריו ,למגוו� ביולוגי

יו� כלי מרכזי לשמירה על אזורי� כוהיא משמשת ,  ישראלובה�המדינות בעול� 

חקיקה מקומית בהאמנה דורשת יישו� . כולל אזורי� חקלאיי�, מיוחדי� בעול�

 לשימור המגוו� ותתייחסת ישירג� מאמנה ה. כל מדינה שאשררה אותהידי �על

 . י במגזר החקלאיהביולוג

.  שימוש חקלאי לייצור מזו�ל תונותנטע� שכשליש מאדמות העול� נריו  תבאמנ

�י האד� כ"טופחו ונאספו ע, עובדו,  שנה12,000  �לפני כ, מאז תחילת החקלאות

� מיני חיות כשמונה מיני צמחי� וכ15 �ו מספקי� רק כימינב. � מיני7,000 90% 

                                                           
40 Convention on Biological Diversity, "Sustaining Life on Earth- How the  

Convention on Biological Diversity Promotes Nature and Human Well-Being", 

Biodiversity – The Web of Life  http://www.biodiv.org/doc/publications/guide.asp  
 
41
  Personal Communication: Eliezer Frankenberg, Nature Reserve and National 

Parks Service. 
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באספקת מקורות גנטיי� , גי חשיבות רבה לחקלאותלמגוו� הביולו. מהמזו� בעול�

� מהגדולי� ביותר ועד למיקרו,עצי� וצורות אחרות של חיי�, דגי�, חיות, לצמחי�

 .נפרד מהמערכת החקלאית�חלק בלתיכול� מהווי�  ,אורגניז�

פגיעה בשטחי צומח למזו� גור� לכריתת יערות ועוד ועוד הדח� לייצר אול� 

תכנית עבודה לכ� הוכנה . המגוו� הביולוגישל מעותית ה משפחתתו2 ה, אחרי�

.  מתמקדת בבדיקת המצב והמגמות במגוו� הביולוגי החקלאיה, ביולוגיהלמגוו� 

קיימא של מקורות גנטיי� בעלי ער2 ממשי או �התכנית מעודדת שמירה ושימוש בר

 בעלי פוטנציאל לחקלאות ולייצור מזו�
42
 . 

                                                           
42
  Genetic Resources for Food and Agriculture   International Treaty on Plant 

 ,        לדוגמא
http://www.biodiv.org/programmes/areas/agro/default.asp 

Agricultural Biodiversity: Introduction..." 

 Plant genetic resources for food and agriculture, including: pasture and rangeland 

species and forest genetic resources of trees that are an integral part of farming 

systems;  

• Animal genetic resources for food and agriculture, including fishery genetic 

resources, in cases where fish production is part of the farming system, and 

insect genetic resources;  

• Microbial and fungal genetic resources.  

The importance of agrobiodiversity encompasses socio-cultural, economic and 

environmental elements. All domesticated crops and animals result from human 

management of biological diversity, which is constantly responding to new 

challenges to maintain and increase productivity. 

The Convention's agricultural biodiversity work program focuses on assessing the 

status and trends of the world's agricultural biodiversity and of their underlying 

causes, as well as of local knowledge of its management. It also pays attention at 

identifying and promoting adaptive-management practices, technologies, policies and 

incentives. In addition, it promotes the conservation and sustainable use of genetic 

resources that are of actual or potential value for food and agriculture. The work 

program focuses on various technical aspects of new technologies, such as Genetic 

Use of Restriction Technologies (GURT), and the potential implications of these 

technologies on agricultural biodiversity, biosecurity, farming, and economy. It also 

has as cross-cutting initiatives within the agricultural work program, "the 

International Initiative for the Conservation and Sustainable Use of Pollinators" and 

an International Initiative for the Conservation and Sustainable Use of Soil 

Biodiversity. The program of work also studies the impacts of trade liberalization on 

agricultural biodiversity. The work program identifies policy issues that governments 

can consider when addressing such matters while considering various ways and 

means to improve the capacity of stakeholders and promote the mainstreaming and 

integration in sectoral and cross-sectoral plans and programs at all levels. Agricultural 
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�ערכי הג� על ל נית� באמצעות האמנה למגוו� ביולוגי� וסביבה באזורי� נו

האמנה בדבר .  במקורה להגנה על המגוו� הביולוגיהועדנ חקיקה שידי�על, חקלאיי�

, העלי תומותמשמעיות על המדינות הח�המגוו� הביולוגי אינה מטילה חובות חד

דוגמת (יכולה לשמש בסיס לפרוטוקולי� מחייבי� אשר , מסגרת�אלא מהווה אמנת

�קול בעניי� ההפרוטו BIOSAFETY .(2היאריו חשיבותה העיקרית של אמנה , לפיכ 

 לחייב מכוחה במישרי� את הוקש, גלובלית על שימור המגוו� הביולוגיההצהרה ב

 אמנה זו יושמה בקפדנות.  בשימור המגוו� הביולוגי,עליהת תומוהמדינות הח

קה חדשה בודקות א� חקיה אפילו יחידות ממשלתיות נ�ש� יש, באירופה

 לפגוע במגוו� הביולוגי עלולהמתפרסמת ה
43
. 

 ה� , ה� מבחינה סביבתית,ערי� לחשיבות� של אזורי� חקלאיי� האירופי�

קבעו מדיניות לכ� ה� . מזו�� וה� מבחינת מקומות לגידול מוצריגידול�בתימבחינת 

 ל"התחומי� הנשלושת יעדי� בכדי להשיג , אירופהל חדשה  תיחקלא
44
מדינות  .

                                                                                                                                                                     
Biodiversity Work Program. 

http://www.biodiv.org/programmes/areas/agro/programme.asp 

At its third meeting in Buenos Aires in November 1996, the Conference of Parties of 

the Convention, established a multi-year program of work on Agricultural 

Biodiversity. Decision III/11 Biological Diversity  

http://www.biodiv.org/programmes/areas/agro/treaty.asp 
 

The International Treaty on Plant Genetic  

Resources for Food and Agriculture 

The objectives of the Treaty are the conservation and sustainable use of  

plant genetic resources for food and agriculture and the fair and equitable  

sharing of the benefits arising out of their use, in harmony with the  

Convention on Biological Diversity, for sustainable agriculture and food security”. 
 
 43 

One of the most active is the UK Biodiversity Research Working Group; also see 

National Action http://www.biodiv.org/doc/publications/guide.asp?id+action-nat 
 

44 
EU Agricultural Policy: With this background in mind, under its law making  

authority, the EU first provided for the establishment of a Common Agricultural 

Policy ("CAP") under the Treaty of Rome. One of the most integral public policies 

underlying CAP posturing was "the need to avoid desertification.” In other words, to 

canvass support for the farm sector from nonfarm citizens, CAP undertook to sustain 

viable rural communities under the auspices that they are to be "valued for their own 

sake because of the cultural and social values they embrace." Moreover, when the 

treaty of Rome was negotiated, farmers were thought of as "the custodians of the 

countryside," and thus environmental concerns were merged with agriculture despite 

no clear expression of such policy intent. In summary, CAP delineated five basic 

objectives: (1) to increase productivity; (2) to ensure a fair standard of living for the 

agricultural community; (3) to stabilize markets; (4) to assure food supplies; and (5) 
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דאגו � באמצעות ו,אמנה להגנה על המגוו� הביולוגיהכללי את דות בעול� יישמו אח

 ��ערכילקידו� א� וסביבה באזורי� חקלאיי� נו
45
. 

עשויות לשמש כלי ה, עניינ� שימור המגוו� הביולוגישלאומיות נוספות נאמנות בי

 :ה�, כדי להג� על קרקעות חקלאיות ולקידו� חקיקה מדינתית בנושא שיש ב

 
 )1979(בר �בדבר שימור� של מיני� נודדי� של חיות" ו�אמנת ="

46
  

בר נודדות ועל בתי הגידול שלה� ברמה �מטרת האמנה היא לשמור על חיות
בחתימה על הסכמי� , לאומי במחקרנפעולה בי�באמצעות שיתו�, העולמית

ה האמנ.  בסכנת הכחדהותבר המצוי�לאומיי� ובהגנה על מיני� נודדי� של חיותנבי
  .1983 לנובמבר 1� ישראל בידי�ג� עלרה ראוש

 

 אסיאניי��אירו  מי� נודדי� אפריקניי��סכ� בדבר שימור� של עופותה
47
  

 ואה. בר�האמנה בדבר שימור� של מיני� נודדי� של חיות�  חלק מהואזה הסכ�   

 . 2002אליו בשנת ישראל הצטרפה  .1999נכנס לתוק� בשנת ו 1995נחת� בשנת 

 אירופה מנודדי� הי�מ�ופות על שיני� מ235 ל עהגנה וימור שהיא וטרתמ
 פעולה הבתכנית והסכ� במפורטות הפעולות הקיטת נאמצעותב, אפריקהל
, גידול�בתי ויני� מימור שו� כגושאי� נוללת כו זעולהפ�כניתת. ליו אמצורפתה
 סברהה ,ינו2ח, ניטור וחקרמ, )קולוגית אתיירות וידצ (נושיות אעולות פיהולנ
 . יישו�ו

                                                                                                                                                                     
to provide consumers with food at reasonable prices. Robert A. Coulthard, “The 

Changing Landscape of America’s Farmland: A Comparative Look at Policies 

Which Help Determine the Portrait of Our Land—Are There Lessons We can Learn 

from the EU?” , 6 Drake J. Agric. L. 261 (Fall, 2001); Laurent Van, Environmental 

Integration in the Common Agricultural Policy, www.ui.se/texter/laurent.pdf. 
 
45 

 , דוגמאל

                         The Australian Environmental Protection and Biodiversity   

Conservation Act  
       (Came into effect on July 16, 2000). 

      New Zealand- Resource Management Act (Adopted on October 1, 1991).  
 

46
 Convention on Migratory Species- (Full Name- The Convention on the 

Conservation of Migratory Species of Wild Animals)- (1979). 
 

47
 Bonn Convention - The Agreement on the Conservation of African-Eurasian 

Migratory Watierbirds) 
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 בנתיב הנדידה של המוקימ נוכח , מטרות ההסכ�תלהגשמלישראל רלוונטיות רבה 
מעבר �תחנתהמשמשת מפתח � מדינתהיותה וועופות המי� הכלולי� במיני רוב 

 . ומנוחה לרבי� מה�
 

 ונסקוא –מנה להגנת מורשת התרבות והטבע בעול� א
48
: 

עד . ל מורשת התרבות והטבע בעול� ולהג� עלשמור, לזהות היא של האמנהתה מטר

. 1999בשנת  התושראל אשררה א י. מדינות170 מעל אמנהחתמו על ה 2003דצמבר 

מהווי�  מצביעה  היאעליה�שהאתרי� פיו �לשעהאמנה מבוססת על העיקרו� 

לש� . היעלמות� תהווה פגיעה בכלל האנושותכ2 ש, מורשת משותפת לעול� כולו

 אתרי� ב 754 � הכוללת כ עולמית מורשת תמה רשימ הוק,שמירה על אות� אתרי�

�בעלי חשיבות אתרי�  149,  אתרי� בעלי חשיבות תרבותית582 מה�,  מדינות129 

  אתרי� בעלי חשיבות מעורבת23 � ו ושטחיוטבעשל 
49
 רשימת להתקבל לקשהב. 

 כנית תכלול לבקשה הלע. המדינהטע�  מבוא לייבת חעולמית המורשת התריא

 . מדינתית החקיקה בוג� יכיצד ואתרה נוהל ידיצ כמפרטתה

 

II .חקיקה נושאית 

  וסח� קרקעשיטפונותשמירה על מקורות המי� והגנה מפני  .1

הדבר . � באמצעות חוקי מי�ימדינות רבות בעול� שומרות על אזורי� חקלאי

רוב המדינות . סביבהלבי� המי� ש החקיקה המודרנית בקשר ת הכרידי�עלנעשה 

ועל האזור שסביב מקורות , זיהומי�פני יו� על מקורות מי� מכנות בעול� מגי

�ערכיבאמצעי� אלה מקדמת חקיקה זו . שיטפונותסח� קרקע ופני המי� מ� נו

הדר2 שבה מגני� חוקי מי� על אזורי� חקלאיי� היא . וסביבה באזורי� חקלאיי�

ירופית ההנחיה הא. תבאמצעות קביעת מדיניות מי� המבוססת על אגני היקו7

הדר2 היעילה לתכנ� ולשמור על מקורות מי� כי האחרונה קובעת במפורש 

 ניהול אגני היאוסביבת� 
50
גומלי� בי� הסביבה למקור הנית� לראות את יחסי . 

                                                           
48
 World Heritage Convention 

 
49
 ורשתמשל  אתרי� כ,ביבא�תל בלבנה העיר והעכו בעתיקה הרעיה, צדה מ:וכרזו הבישראל 
 .א� כי לא נראה בשלב זה שיש בכ2 תועלת רבה לנושא הנדו� כא�, ולמיתע
 
50
  “National, regional and local authorities should favor management by catchment 

area." Article 5 of the Madeira Declaration. “There is a need for a system of 

integrated management of surface water, groundwater and associated water which 

respects the environment as a whole, takes account of physical planning and is 

socially equitable and economically rational. Article 1, European Council on 
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עקב כ2 קבעו מדינות רבות בעול� . מי� ובי� מקור מי� לסביבה בראייה אגנית

יגנו אשר מג� �ת כרצועותקרובי� לנחלי� ולנהרוהיש לשמר מקומות כי , בחקיקה

 הצפה�שטילפ בנוס� לכ2 קבעו אות� מדינות אזורי�. הסביבהגעי 1מי� מ�על מקור

כדי להג� על סביבת האד� ממקור מי� , באזורי� חקלאיי� נרחבי�) כמוזכר לעיל(

 ה לקליטוללאדמה חקלאית משמשת ברוב המדינות ה. שיטפונות�ולמזער נזקי

הנזק .  שטחי� בנויי� ונזק לרכוש ולאד�תמונע הצפהדבר ו שיטפונותאפשרית של 

זו בלבד לא , אדמה חקלאיתלעתי� מציפי� ה והדשני� והמי� הוא זעו�החקלאי 

 .אלא א� מעשירי� אותה,  מזיקי� להשאינ�

 : בשתי קטגוריותתהו��מי קיימות ג� להגנה על מקורות ומג� כאל�רצועות

 ;הגנה על מקור אספקת מי� .1

 .תהו��מיעשרה או למילוי הגנה על אדמה לה .2

כל אסורה כי אזורי� להגנה על מקורות המי� וקבע הגדיר  דנמרקהחוק ב ,לדוגמא

 .עלולה לזה� מקור מי�ה ,חקלאיתה לרבות פעול, פעולה

 Sections 22 and 23 of the [Environmental Protection] Act contain rules on the 

designation of protection zones within which normal farming activities cannot 

be carried out and certain substances, products and material cannot be stored 

on or in the soil.  As a supplement to the protection areas so designated, the 

county councils can issue enforcement or prohibition notices to prevent the 

risk of pollution of water supply plants…
51
 

 

, סמו2משמשי� חי� הבחקיקה בעול� קיימות הגנות על שטחי� חקלאיי� פתוחי� 

נית� . תהו� המיהעשרת ש�  להישאר פתוחי� להחייבי�  סביב לבאר או לאזורי�מ

יכולה לעשות , רוצה לשמור על קרקע חקלאיתהמדינה כי ללמוד מהדרכי� דלעיל 

להחדרת , הצפה�י� בפשט צבירת הקרקע לקליטת מידי�על בי� היתר ,זאת בעקיפי�

 .נהר או באר, מג� סביב נחל�רצועתליצירת  או תהו��מימי� ל

 

                                                                                                                                                                     
Environmental Law: Madeira Declaration on the Sustainable Management of Water 

adopted by the European Council on Environmental Law, April 17, 1999. 
51
 Ellen Margrethe Base, Legal Aspects of Soil Pollution and Decontamination in 

Denmark, in Legal Aspects of Soil Pollution and Decontamination in the EU 

Member States and in the United States, Intersentia Uitgevers Antwerpen-Groningen, 

2000 p. 72. 
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נית�  ,ת חקיקה לשמירה על קרקע מפני סח�זרדוגמא לשמירה על נו� חקלאי בע

  משנת זילנדי לשמירה על אדמה ונהרות�מטרת החוק הניו. זילנד�מניו קחתל

קרקע �סח�שמקור� בי�  ולהקטי� נזקשיטפונות למזער נזקי היא, 1941
52
 .

לאחר מכ� , תהיקו7�רשאי השר הממונה לחלק את המדינה לאגני, באמצעות החוק

המצויה בו פי סוג האדמה �עלרשאית הרשות הממונה להכריז על שטח לשימור 

)soil conservation reserves(א� . פרטיתהיא ובי� א�  בבעלות ציבורית  בי� א� היא

מטרת . ול הרשות לשימור קרקעניהעוברת להיא , השר מכריז על קרקע כשמורה

רואה א� , כלומר. למנוע נזק לקרקע אחרתו קרקעאותה הניהול היא לשמור על 

 לשמור תמעוניינהיקוות וא� רשות האג� �השר הממונה צור2 להכריז על אזור כאג�

, מי�המסביב למקור שעל מקור המי� מפגיעות שונות או לשמור על הקרקע 

 .הכרזהאמצעות הות לעשות זאת ברשאית הרש

  מאפשרהזי אול� פיצו, פיצויל" תהמוקפא"בעל הקרקע אמנ� זכאי  עקב ההכרזה 

 הוצאות אחרותבכ2 הצפה או למטרה אחרת ולהקטי� �לשמור על קרקע לפשט

נו� שטחי זילנד על � שומרי� בניו'הקפאהה'שיטת   דר2. הנופלות על הממשלה

 .נו�מטרות זור כשמור לבלי להכריז על האג� , חקלאי

 

נת� , 2000 משנת בחוק חדש לניהול מי�, באוסטרליהש וויילס�'סאות�בניו

אזור ניקוז או ניהול נחל , הצפה�המחוקק  לשר הממונה סמכות לקבוע אזור כפשט

הוא , הצפה�פשטכאזור כאזור ניקוז או וכרז הרגע שהמ. להשגת מטרות החוק

 הרשות המוסמכת ידי�על מנוהל
53
 כדי 1986 �תוק� ב, 1945 � חוק לשימור קרקעה. 

" אזורי� רגישי�" לנציב הקרקע סמכויות בנושא ההגנה על תתל
54
אזור רגיש . 

רגיש לבעיות של סח� קרקע או אזור אזור , נהרותסמו2 להוגדר בי� היתר כאזור 

 .אזור לחכ�  ו,ארכיאולוגית, יופי מיוחד או חשיבות היסטורית ב�הניח

 

  מי� באנגליהרשויות .  2

, חוקי המי� שלהבשינויי� מפליגי� בשלושי� השני� האחרונות אנגליה ביצעה 

. מי�הניהול משאבי תחו� המדינות המתקדמות בעול� בבי�  אותה שהציבדבר 

                                                           
52 The Soil Conservation and Rivers Control Act 1941. 
 
53
 Water Management Act 2000 (NSW) Section 308. 
 
54
 Soil Conservation [Further Amendments] Act 1986 No. 142 N.S.W. Stat. 
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 תתחת השגח, היקוות�ממונות על עשרה אגניה ,המדינה חולקה לעשר רשויות מי�

בלה סמכות לשמירה על מקורות יכל רשות מי� אגנית ק. המשרד לאיכות הסביבה

 ,שיטפונותלניקוז ולהגנה מפני  אשרב. שיטפונותקרקע ו�הגנה מפני סח�להמי� ו

 ואיובתיש לשמור על הערוצי� במצב� הטבעי בהתחשב כי החוק האנגלי קובע 

 :  שבוגידול הבתיהנחל ו

The aim of the government policy on flood and coastal defense, which is 

consistent with sustainable development, is to reduce the risks to people and to 

the developed and natural environment from flooding and coastal erosion. The 

safeguarding of life is clearly the highest priority, but environmental and 

economic factors should be integral to decision-making and opportunities 

should be taken as appropriate to enhance the environment. Policy starts from 

the presumption that except where life or important natural or man-made assets 

are at risk, natural river or coastal processes should not be disrupted. The 

effects on wildlife habitats are a key consideration  55
…Sustainable flood and 

coastal defense schemes are defined as those which take into account of natural 

processes and of other defenses and developments within a river catchment or 

coastal sediment cell and which avoid as far as possible committing future 

generations to inappropriate options for defense. The Environment Agency 

will be expected to undertake its flood defense functions in accordance with 

this policy. In addition, it will be expected to discourage inappropriate 

development in areas at risk from flooding.  

 

 בחשבו� את הצור2 הביא לעליה�ועל ניקוז  ג�רשויות המי� באנגליה מופקדות 

עליה� , כמו כ�. שיטפונותההגנה מפני �  כחלק מ,בשמירה על הנחל במצבו הטבעי

מביא  ואלניצול סמכויות . גידול�בתילאיכות הסביבה ולניקוז הבתכניות לדאוג 

בר וה� �אד� וחיות�יי ה� כשמירה על פשט ההצפה להגנה על ח,לשימור נו� חקלאי

 .אי הטבעי שלווכדי לשמור על הנחל בתו

�למנוע פיתוח שאינו  היא מודגש בחוק שמדיניות המדינה ורשויות המי� ,בנוס

 .הצפהבסכנת נתו� שר פיתוח א או ,מתאי� לסביבה

 

                                                           
55
 John H. Bates, Water and Drainage Law (1998) p. 12004. 
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    ומגוו� ביולוגיגידול�בתישמירה על .  3

 
 

 , ובמקומות אחרי� בעול�באירופה, ב"בארהבחקיקה  שהואצואחד הנושאי� 

סיסטמות �אקו, גידול�בתי, חיי��הגנה על בעליה הוא, מאז המהפכה הסביבתית

ומגוו� ביולוגי 
56
חקלאיות ועל להגנה על אדמות א�  חקיקה זו משמשת בעקיפי�  . 

 דוגמא . מטרות של הגנה על איכות הסביבהמילוי תו2 , אזורי� פתוחי� אחרי�

 חוק מטרת. ב"ארהשל חיי� בסכנת הכחדה �בעליחוק להגנה על יש בלחקיקה כזו 

המצויי� בסכנת  חיי��בעלימיני הגידול של  תיבפגוע בהאד� ל�  למנוע מהיאזה 

 הכחדה
57
הממונה , יני כ2 ששר הפני� האמריקחוק עד כדהבמש2 הזמ� התפתח . 

א�  , או לפיתוחבנייה הפרטיות ליה�מונע מאנשי� להשתמש באדמות, ועל ביצוע

 . הכחדהת לסכנביא עלול לההדבר 

הכחדה בסכנת הנתו� חיי� �סיכו� שבעלאת ה צמצ� מ זהשימוש מושכל בחוק

י� חי�בעלירבי� של  �מיניהחוק מתייחס לשאחר מ. על� מעל פני האדמהיי

על נו� שמור מנת ל�עלב "נית� להשתמש בו בכל חלקי ארה, בנו� החקלאימצויי� ה

ה עשויי� להיות תוצאותי ש,מטרה נלווית למטרתו העיקרית של החוק כ,חקלאי

 . אפקטיביות

כדי , כריתת�לעצי� וחוות עצי� במדינת וושינגטו� הגישה תכנית לגידול , לדוגמא

ע� המחלקה להגנה על או� יתלאחר . ותו אזורבאהמצוי למנוע נזק לינשו� מוג� 

כדי לכלול בה אמצעי� ותה התבקש יוז� התכנית לתק� א, חיי�הבעלי על הטבע ו

בה� , השיו� נית� לחמישי� שניהר. להגנה על סוגי� שוני� של עופות ודגי� מוגני�

                                                           
56
 The Endangered Species Act of 1973, 50 CFR 222; "Managing our Heritage",  

        Natura 2000, Office for Official Publications of the European Communities,  

     L-2985, Luxembourg; Interpretation Manual of European Union Habitats, EUR     

 15/2, October 1999, Council Directive 92/43/EEC of May 21 1992 On the 

Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora. 

www.ecnc.nl/doc/europelegislat/habidire.html. 
�    השימוש ב ESAבעיקר כשמדובר , הוא נושא שנוי במחלוקת בארצות הברית,  למניעת פיתוח

 .בקרקעות בבעלות פרטית
 
57
 The Endangered Species of 1973, see note 22 supra. Yet the Act was designed to 

save seriously endangered species and not to enhance biological diversity. David 

Adelman & John Barton, "Environmental Regulation for Agriculture: Towards a 

Framework to Promote Sustainable Intensive Agriculture", 21 Stanford Env’l Law 

Rev. 3 at 26. 
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המצויי� החווה לעבד יער חקלאי בצורה שלא תפגע במיני� המוגני� מתחייבת 

בו
58
. 

לשמירה על  מוגדרי� שסיווגה מקומות זו בלבד שלא ,אנגליה היא נוספתדוגמא  

הגנה על בתי היעילות   אחרשמטרתו מעקבאלא א� ערכה מחקר , גידול�בתי

שמטרתה חקיקה  לרבות ,זה הוביל להמש2 החקיקה האנגלית מחקר. גידולה

סביבה  באיכות הותהתחשבתו2 הנו� החקלאי שטחי את חקלאי� לנהל  'פיתוי'
59
 .

, חסר�ייתורִעיתר �ייתאנגליה הכינה נייר עמדה להגנה על נו� חקלאי בעניי� רִע

 , עושהאנגליה. 'ת שיטות של חקלאות פסטוראלית כדי לשפר מגוו� ביולוגי וכוהגהנ

 וסביבה טבע�ערכי מורי לש'כמנו�'אמנה למגוו� ביולוגי בשימוש  ,הלכה למעשה

 באזור חקלאי
60
. 

על חיות הבר הגנה שמטרתה  1953חקיקה משנת  תקיימלנד יז�בניו
61
חקיקה זו . 

מאפשרת למחלקה לשמירת טבע לשמור על אזורי� שהוכרזו אזורי� להגנה על 

ה� נהנות מחסות  א� אשר ,ת החיות המוגנותמגדיר החוק אנוס� לכ2 . חיות הבר

 זילנד�מנהלת המחלקה לשימור בניו, באמצעות החוק להגנת חיות הבר. המחלקה

 .טבע וגני� לאומיי��שמורות, שמורי�אזורי� כ משטחי המדינה 30% �כ

 

אשר משמש , חוק מיוחד ליישו� האמנה למגוו� ביולוגי קקהוח אוסטרליהג� 

  וסביבה באזור חקלאיטבע�ערכימור י לשתייעודי�בלתיחקיקה 
62
. 

 

                                                           
58 

Robert B. Eddy Tree Farm in Pacific and Grays Harbor Counties, Washington.  

The Habitat     Conservation Plan was approved and signed in July 1996.  
 

59
  Under the provisions of the National Parks and Access to the Countryside Act of 

1949.  In 1999 the Countryside Commission merged with the Rural Development  

Commission to create the Countryside Agency. 
 

60
 Biodiversity Research Support Project, Report to the UK Biodiversity Research 

Working Group, Pastoral Final, 28/02/00. 
 

61
 Wildlife Act, 1953.   

 
62
 The Environment Protection and Biodiversity Conservation Act of 1999. 
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 טבע�ערכיייעור חקלאי והגנה על  . 4

במקרי� רבי� להתייחס נית� , 'שטח חקלאי' מוגדר  אינוא� שבמוב� הקלאסי  היער

קיומ� של יערות בה� גדלה בזכות  ג� , חקלאינו�  שטחי אל כלשטחי� מיוערי� 

קיימת .  או שנופ� דומה לזה של מטעי� חקלאיי�,צמחייה למטרות חקלאיות

ונית� להשתמש ,  חקלאיי�י�גידולאילו היו על עצי� ויער כ תמרהשוחקיקה בעול� 

�י עקיככלבה ��ערכי לקידו�  נוס�  הגנה על היערות. וסביבה באזורי� חקלאיי�נו

בלי להשתמש ,  על  אזורי� נרחבי� לנו� ולאיכות הסביבההעקיפ שמירה היא ג�

 .תייעודיבחקיקה סביבתית 

יעיל להגנה על נו� ואמצעי עקי� אפוא חקיקה לשמירה ולהגנה על יערות משמשת 

חקיקה יזמו   העול�רוב מדינותשדה  את העובשמסייע להסבירה מ, חקלאי

  על יערות ואילנות�הגלשמטרתה 
, מיוחדת להגנה על ייעורה בנוס� לחקיקה .63

 �הגלהעיקרית היא שמטרתה באמצעות חקיקה סביבתית  ג�להג� על יערות נית� 

 .האוויר והקרקע, על המי�

בש�   ג� הידועה, לעניי� התחממות כדור האר�האמנה  היאלכ2  דוגמא טובה 

 את כמויות גזי פחיתהמתועשות לההמדינות כי על נקבע  בו, 'קיוטו פרוטוקול'

 פני שני��בהדרגה על,  נמוכותרמותל ,יצרותיהחממה שה� מ
64
. 

סופגי� את הגידולי�  היא אחת הדרכי� המותרות להורדת כמות המזהמי� 

י אזורי� סופג. של בני האד� מערכת הנשימהלהמזהמי� ומונעי� מה� להגיע 

 . Sinksנקראי�  האלמזהמי� 

                                                           
63
 Australia, France: Code Forestier of 1991; Britain: The Forestry Act of 1967; 

United States, Ireland: The Forestry Act Of 1988, South Africa; The National 
     Albania, Law of 1991.  ;1999 Forest Act of 1998, Sweden: Law of Forests, 
 

64
 רוב מדינות העול� וחתמו על 1992�התכנסו ב, בתגובה לגידול בכמות גזי החממה בעול� 

.  United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)אמנת 
להוריד את כמות ) פי החוק הבינלאומי�ת עלשאינה מחייב(האמנה כוללת הבטחה של המדינות 

 . 1990גזי החממה שה� מייצרי� לרמה ששררה בשנת 
�שהוא חלק מה, המשא ומת� על פרוטוקול קיוטוUNFCCC ,הסתיי� ב�פרוטוקול קיוטו . 1997

�מחייב הפחתת פליטה של שישה סוגי� של גזי חממה carbon dioxide (CO2), methane 

(CH4) nitrous oxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), 

sulphur .hexafluoride (SF6) 
12.12.04� ב� .  מדינות190�במעמד נציגי� של כ,  נכנס הפרוטוקול לתוק

L. ROHTER and A. C. REVKIN, Cheers, and Concern, for New Climate Pact, New 

York Times, 12.12.2004 

http://www.nytimes.com/2004/12/13/international/americas/13climate.html?oref=logi

n&th 
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�מגדלת עציהמדינה . וירוהחל סחר בזכויות איכות הא, קיוטו פרוטוקולבעקבות 

, תקציבי� ממדינות מתועשות אחרותאותה בה זכמקבלת אשראי המ, פרי או יערות

. �המיוצרי� בהמזהמי� את הלספוג מנת �על', אדמות ירוקות' דיבה� אי� 

 ,ליאעל נו� חקלאי ונו� פסטור נהלהג דר2 עקיפה  אפוא קיוטו משמשפרוטוקול

 . וירובאמצעות חקיקה אשר מטרתה למנוע זיהו� א

 ארצות הבריתפיתחה ,  להגנה על אוויר נקי וצמחייהעצי�של  �בנוס� לניצול גידול

פעולת . ייעור חקלאיל בתו2 שטח שהוכרז טבע�ערכילשמור על שנועדה  חקיקה

 ייעור חקלאישבו שטח   בתו2טבע�ערכי להגנה על תכניתבאמצעות השימור נעשית 

ית לדיג ולחיות הבר נהמחלקה האמריקטעונה את אישורה של זו  תכנית 
65. 

 

 דתיי� ונופיי�, ארכיאולוגי�, שמירה על אתרי� לאומיי�. 5

מיוחדי� כסווגו שעל אזורי�  �הגלשמטרתה ו חקיקה יזמעול� הרוב מדינות 

 האלסיווג מקומות .  ארכיאולוגית או דתית,תרבותית, מבחינה היסטורית

שטחי� נרחבי� בכ2  ומוסי� בנייהפיתוח ופני  להג� עליה� ממאפשר, כמיוחדי�

 � חקלאיהלנו
66: 

 ,מסמלת שיטות מיוחדות לגידולי�החקלאות הקדומה או המכיוו� שהחקלאות 

חקיקה אשר בה� נית� למצוא ,  האנושית�נחשבת במדינות רבות חלק מתרבות

לכ2 הדוגמא הקלאסית . 'ארכיאולוגי וכו, אתר היסטוריכנה על אדמה חקלאית ימג

חקלאות �וכ� אזורי, החקלאות הקדומה הנשמרי� עבור הדורות הבאי� אזורי היא

כ2 למשל נית� למצוא .  או חברהמדינה בהתפתחותה של תקופה כסמל להנשמרי� 

 'עצי מורשת'נה על ימגאשר בקליפורניה חקיקה 
67. 

על אזורי�  ירהלשמיעילה ,  וסביבה באזורי� חקלאיי�נו� ערכיו לשמירה על  דר2 ז

לפיתוח שמש למלכתחילה  ועדוי אלשקרקעות במדובר ש מאחר ,פתוחי� וחקלאיי�

לשמירה א� דר2 זו יעילה  .י זכויותלבעשל נו דורש פיצוי ישימור� א כ��עלו, ובנייה

                                                           
65
פי �הוכנו עלש, גידול בתו2 שטח יעור חקלאי�ב קיימות תכניות אחדות לשמירה על בתי"בארה 
�של ה)  a (10' ס  Endangered Species Act (ESA).  

 . Habitat Conservation Plans (HCPs): תכניות אלו נקראות
 Port Blakely HCP, לדוגמא

 

 
66

 .National Historic Preservation Act of 1966, Sec. 106, 36 CFR part 800,  לדוגמא
בנוס� לאוצרות , מי� ואטמוספרה, קרקע, טבע�רכיע, אד��מטרת החוק היא להג� על בני

 .היסטוריי�  ותרבותיי� 

 

 Heritage Tree Preservation Act.
67
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נחשבת המדינות מ� חלק גדול ב שמאחר, הבאי�דורות עבור העל אזורי� נרחבי� 

שמירה על אזורי� למטרת איכות � השמירה על אתר היסטורי יותר מה לעתי�

 . הסביבה

מקומות  בעול� קיימי�. י� קדושי�את השמירה על אזור ג� לציי� נית�בתחו� זה 

ה  הגנאלה למקומות להקנות מה שמאפשר, פולח� דתילהחקלאות שימשה בה� ש

נית� , תועל קדוש �הגל נועדהשר נשמר באמצעות חקיקה אזושכ. באמצעות חקיקה

קשה לפגוע ש שו�זאת מו,  לדורות הבאי� ונגיששאר פתוחייאכ� מקו� כי הלשער 

 .מוג�באתר קדוש או אתר דתי 

קובעת החקיקה סביבתית  ג�לאחרונה  קיימת, בנוס� למקומות מיוחדי� אלה

 גידול�ביתל ביוספרה או  הגנה ע,אדוגמל(ת סביבתיות ולמטר מוגני� אזורי�

  חקיקה זו מהווה.תות ודתיוהיסטורי, תואולוגיירכולאו דווקא למטרות א) מיוחד

 : במדינות הבאותה ונית� למצא , אסורה בה�בנייהשהתוספת נכבדה לאזורי� 

 1966 משנת י�לאומיו י� היסטוריי�חוק לשימור אתרה :ארצות הברית
68
 ת�ונ 

מוכרזי� לשימור לאחר  אתרי� אלה. ולרישומ� אתרי הלאו�� של שימורלמרש� 

עוד לאחר ההכרזה לא נית� .  אחרי�עניי��תהלי2 בו משתתפי� היזמי� ובעלי

מאפשר  אושהבכ2  די ביטוי יבאה לב "חשיבות החוק בארה. לשנות את אופי האתר

.  מסיבות דתיות והיסטוריותי� אינדיאניי� שבטידי�על ג�שימור קרקע בי� היתר 

באמצעות הגדרת� , מפני פיתוח לא מרוס�שטחי� פתוחי�  על הג�ל נית�כ2 

 .ו� מוגני�נ�אזוריכ

 

 מורשתלהגנה על אזורי חוק ה :זילנד�ניו
69
פנות מתיר לכל ישות משפטית ִל 

תהלי2 . ער2 היסטורי ומורשתי בעלנחשב אתר ה ו שלהגנתאת וליזו� לממשלה 

טרתו לשמור על אזורי� מ שזילנדי�ההגנה נעשה באמצעות חוק הקנטו� הניו

. אזורי� שהריסת� תפגע באזור השמור לאחר הכרזתו ככזה לרבות, מיוחדי�

�בעלרחבה ביותר וכוללת כל מקו�  יא הגדרהה " מורשת�אזור"ההגדרה בחוק ל

בדיקה ואישור , פ החוק"ע, כזה דורש אזורבכל שינוי . אופי או יופי מיוחדי�, עניי�

 .של מוסדות התכנו�

 

                                                           
68
 National Historic Preservation Act of 1966, Sec. 106, 36 CFR part 800 
 

69
 Resource Management Act (s 188(2)).   
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 רי� לחי� אזו. 6

 Ramsarמאז אמנת 
70
מדינות רבות בעול� באזורי� לחי� כאזורי�  הכירו 

וה� זכו להגנה מרחבית בחקיקה ,  מיוחדי�גידול�בתילהגנה על המיועדי� 

הגנה על . אזורי� חקלאיי� רבי�נית� למצוא א� אות� אזורי� לחי� י� ב. עולמיתה

�ערכילעתי� אזורי� לחי� מקדמת � .� חקלאיי� וסביבה באזורינו

“And here may be an opportunity to put forward some economic arguments for 

restoring wetlands. Not only are they amongst the most productive and 

‘attractive’ ecosystems in the EU but they are also known for their positive 

role in water purification and in providing effective natural retention areas for 

floods. An economic analysis which takes into account the financial value of 

these functions might well consider that restoring a wetland is in fact one of  

the more cost effective solutions to obtaining good water status.” 
71
    

 על  לשימור אשר הכריזה אנגליה אהי  ת באמנת ראמסרואחת המדינות התומכ

פי החוק �כל אתר שהוכרז על.  הקטרי�738,000 פני �המתפרסי� על  אתרי�157

 י� מודע באנגליה�תכנוה ותכל מוסד. English Natureתכנית באישור פי �עלמנוהל  

י� שטחתוח העלול לפגוע ב פיומונעי�, עובדת היות� של האתרי� אזורי� לשימורל

 הלחי�שהוכרזו כאזורי� 
72
 . 

 

                                                           
70
 The Convention of Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl 

Habitat.  
 ואשררה 1993ישראל חתמה על האמנה בשנת . 1975� ונכנסה לתוק� ב1971האמנה נחתמה בשנת 

מי� �האמנה מביאה לידי ביטוי את המודעות הבינלאומית לחשיבות� של מקווי. 1997�אותה ב
ואת הצור2 , ביותר על פני כדור האר�גידול לחי� כמערכות אקולוגיות מהחיוניות �ובתי

בישראל . מי��מטרת האמנה היא להביא לשיתו� פעולה בינלאומי לשימור מקווי. בשימור�
הנחשבות , ושמורת עי� אפק, שמורת החולה: י האמנה"טבע שאושרו עפ�קיימות שתי שמורות

 . גידול לעופות מי��לבעלות חשיבות בינלאומית כבתי
מסמ2 מדיניות לעתיד י� : בתו2, גמי� ומשאבי מי� חוצי גבולות בעול�ניהול א, לסטר'    ר

, המשרד לתשתיות לאומיות, המשרד לאיכות הסביבה,  דוח ביניי� והמלצות ראשוניות–המלח 
 .94' עמ, 2004, ירושלי�, מכו� ירושלי� לחקר ישראל

 
71
 Natura 2000, April 14, 2001 at p. 4. 
72
 Article 6 of the Habitats Directive was transposed into UK law through the  

Conservation (Natural Habitats etc.) Regulations, 1994. 
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 לחי�האזורי� הלשמור על כדי " גזרהמקל וה"ת   משתמשת בשיטב"ארה

מייבש אזור לח הלשימור אזורי� לחי� קובע שחקלאי  ינהאמריקהחוק . שבשטחה

 שהוא זכאי להעלול להפסיד את התמיכה הכספית הפדראלית
73
.  

 

 חי)�אזור. 7

�רכיענית� לקד� �אמצעות הגדרת� של אות� � בי וסביבה באזורי� חקלאינו

 תטחונייבחשיבות בי� מקו� בעל בעול�  מפרידי� חי� האזורי. חי��אזוריכאזורי� 

 י אזור ה�דוגמא לכ2.  לבי� אזור בו מתגוררת אוכלוסייה,פוטנציאל לנזקי�בעל או 

 ,�יידי�ורי� רחביאזמדובר בבמרבית מדינות העול� . תעופה� שדות�יבבוסההחי� 

�תעופה מקשי� באופ� ממשי על מגורי�המטרדי� שמקור� בשדותשמאחר 

קיימי� ,  סביב שדות התעופהחי��אזוריבנוס� ל. מקו� יכותה בסמיאוכלוסי

. ביוב ותעשייה מזהמת, טיפול בפסולת ,טחו�יב�אזורי� כאלה סביב מתקני

 שהיית החקלאישר מאח, חקלאיונו� גידול שטחי נית� לאפשר  האלבאזורי� 

 .  קבע�ידייר ת באופ� משמעותי משהייהפחותבשטח 

 

 נית� , כדי להג� על האד� מרעש ומזיהו�חי��אזורימאפשר הקמת הדוגמא לחוק 

דיקת  על מקומות לב, דלקתהחוק חל על מפעלי� לייצור ומכיר. בגרמניהלמצוא 

ו מתיר מפגעי� החוק אינ.  ובניית כבישי�)לרבות מנועי רכבת ואניות(מנועי� 

 .אלה לאד� ולטבעכממפעלי� 

 

סביב עצי� מוגני� המוגדרי�   האחד :חי��אזורישני חוקי�  קובעי� בקליפורניה

 מורשת�כעצי
74
 . סביב אתרי סילוק פסולת והשני   , 

  רגל סביב נחלי� ונהרות200 עד בני חי��אזוריקיי� חוק המגדיר וסטס 'במסצ
75
. 

 .י�י חקלא�נו�יצירת שטחיללגידולי� וג�  הלא חי��אזוריבנית� להשתמש 

                                                           
73
  The Wetland Conservation (Swamp buster) Act of 1985 and the 1985 Food. 
      Security Act (P.L. 99-198). 

 ולבי� פיתוח, רה על האופי הטבעי של אזור מסוי�דוגמא זו מצביעה על המתח הקיי� בי� שמי
 .חקלאיה
 

74
 The Heritage Tree Preservation Act (SB 754). 
 

 
75
 The Wetlands Protection Act (G.L. Ch. 131 §40) 
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 הגנה על חו� הי�. 8

 להשאיר אזור פתוח כדי, על חו� הי� �הגלשמטרתה חקיקה נהוגה עול� הבמדינות 

. טחו�יב א�וסביבה , טבע, מסיבות נו�, אר�הפנימיי� של ה חלקיהבי� הי� לבי� 

אזור על  לרוב ינהמגוכוללנית  היא ,העוסקת בהגנתו של חו� הי� ,החקיקה החדשה

  Coastal Zone Management, ניהול חופי הי�לכאזור נחשב ה
76
קובעת זו חקיקה .  

בדר2 כלל . ו�קרבת החמתאימות ל ה מסוי� ישמש א2 ורק למטרותשטחכי 

פיתוח אינטנסיבי או בו  ירהמנהלת את האזור ואינה מתה רשות מיוחדת המנתמ

 ונו� באזורי� חקלאיי� טבע�ערכיידו� ק לנית� להשתמש בחקיקה מסוג זה. יהיבנ

י� מתאימהגידולי� מיוחדי�  זאת לאור העובדה כי קיימי�. קרובי� לחו� הי�ה

 ,זוכבאמצעות חקיקה . האקלי� וסוג המי�, סוג הקרקע  בשל,קרבת הי�לא2 ורק 

�ערכי ג�נית� לקד� , נה על חו� הי�ימגאשר �סביבה באזורי� ערכי  חקלאי ונו

 .אלה

 

 אדמה חקלאית כאתר לפסולת נוזלית ומוצקה. 9

ביוב ופסולת מוצקה�אדמות חקלאיות לפיזור מיבמדינות רבות בעול� משמשות 
77
 .

ש�  ל,באזור חקלאימבוקר �בלתילא לאפשר שימוש  היאהגישה המקובלת בעול� 

את מאפשרות הינות רבות  מד , ע� זאת. פיזור בוצה וקולחי� על אדמה חקלאית

 דוגמאלקיימת זה המסדירה תחו� חקיקה . שגחה מרביתתחת ה פיזורה

 בלוקסמבורג
78
 איטליה,  

79
 הולנד, 

80
  שוודיה ,

81
וגרמניה 

82
 לפי חקיקת ,יו�כ . 

חובה בכל מדינות האיחודבגדר הדבר הוא , רופיי האהאיחוד
83
. 

                                                           
76
 One of the most advanced pieces of legislation is the California Coastal Act,   

             California Public Resources Code, Sections 3000 et seq. 
 
 

77
 Agricultural land will be used as the main focus for disposal of waste water and  

sludge in the coming future. Richard Hawkins, Int’l Env’l law expert; personal 

communication, 2002. 
 

78
 The Grand Ducal Regulation of April 14, Mem A 1990. P. 310.   
 

79
 .Decree_99/92 on the use of sewage sludge on land 

 Massimiliano Montini, Giovanna Landi, "Legal Aspects of Soil Pollution and  
     Decontamination  Decontamination in Italy", Legal Aspects of Soil Pollution and  
     in the EU Member States and the United States, Intersentia Uitgevers 

                   Antwerpen-Gronigen 2000. 
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 ישראל

 

 רקע 

, לצד היערות,  אחד המרכיבי� של השטחי� הפתוחי�ואההשטח החקלאי בישראל 

 הגני� הלאומיי� ושטחי הבור,ות הטבעשמור
84
  ,

85
,  כשאר השטחי� הפתוחי�.

היותה אחת ב, בישראל בפרט ,לאיכות חיי התושבי�השטחי� החקלאיי� חשובי� 

יש לשטחי� הפתוחי� והחקלאיי� חשיבות , בנוס�. צפופות בעול�ההמדינות 

פור בשי, יתרונות בהחדרת משקעי� אל מאגרי התהו�ואקולוגית לחי ולצומח 

אות ירוקות בי� גושי מבני� עירוניי� ובהותרת שטחי� יביצירת ר, וירואיכות הא

 .קיימא�לפיתוח עתידי ובר

בשמש� , מדינית ולאומית, לשטחי� החקלאיי� חשיבות ג� ברמה ההתיישבותית

 .חוקית על קרקעות המדינה�חי� מפני השתלטות לא

 

                                                                                                                                                                     
 
 

80
 The Soil Protection Act (Wet Bodembescherming), Act of July 3, 1986 Official  

           Journal (Staatsblad) 1986. 
 

, 
81

 Annika Nilsson, "Legal Aspects of Soil Pollution and Decontamination in 

Sweden", Legal Aspects of Soil Pollution see fn. 46, above. 
 

82
 The agricultural use of sludge is regulated by the Sewage Sludge Ordinance  of 

April 15, 1992, modified by the Ordinance of March 6, 1997. Only treated sludge is 

allowed on agricultural land.  
 :הסבר על החוקי� במדינות השונות באירופה

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/sludge/sludge_disposal2a.pdf 
 

83
  seeks to encourage the use of sewage Directive 86/278/EEC The Sewage Sludge 

sludge in agriculture and to regulate its use in such a way as to prevent harmful 

effects on soil, vegetation, animals and man. The Directive specifies rules for the 

sampling and analysis of sludges and soils. It sets out requirements for the keeping of 

detailed records of the quantities of sludge produced, the quantities used in 

agriculture, the composition and properties of the sludge, the type of treatment and 

the sites where the sludge is used. 
 

84
, "עסקי� "מעריב, "שמחו� הציג בפני ועדת החקירה הסדר חדש לתמיכה בחקלאי�"',  מזורי ד

 .9.8.2001, 7' עמ
 

85
 .13.8.2001, האר�, "החקלאי� פוני� לטיעו� האקולוגי"',  כה� ע
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פה חי� החקלאיי� את נובראשיתה של ההתיישבות המחודשת בישראל עיצבו השט

, שטחי החקלאות לענפיה�.  שלהו מרכיב נופי מרכזיילאורכה ולרחבה והשל האר� 

� 1959 גדל השטח החקלאי בישראל בי� השני� , לדוגמא,כ2. ההתרחבו במהר 1984 

 ושטח הגידולי� המושקי� בידי החקלאי� 536% �בגדל  שטח עצי הפרי ;169% �ב

�עלה ב 676%)!(
86
 הוכרזו כשטחי� חקלאיי� כמעט כל רזרבות 1978בשנת . 

בגדר  היו �מרבית(פיתוח �זכויותטעונות או בנויות הקרקע של המדינה שלא היו 

 להוציא את הנגב, )ישראל�מקרקעי
87. 

 בישראל לשמירת הנו�  המיוחסתלהניח שהחשיבות הגדולהאפוא נית� היה 

ל השטחי�  או לפחות לשמירה ע,תביא בהכרח להמש2 המגמה, החקלאי

 .החקלאיי�

 

   גדלו מאודוצריכת השטח שלה אוכלוסייה העירוניתהכש, ע� חלו� העתי�, אול�

 השתנו  צור החקלאייהיעילות וכושר היג� ועמה טכנולוגיה בה בעת התפתחה הו

סדרי העדיפויות במדינהג� 
88
 . 

 

ירידה לה ביאה, העיבוד החקלאיעל ו תהחקלאי תהפחתת ההישענות על התוצר

מספר החקלאי� ב
89

ששטח הגידולי�  זו בלבדלא . השטח החקלאיכל ס2 ב כמו ג� 

שטח עצי ו, 15% � בא� ירד הוא 1985אלא שמאז , עלההחקלאיי� המושקי� לא 

�הפרי הצטמצ� באותה עת ב 38% 
90
,

91
 ,

92
 ,

93
 . 

                                                           
86

הלשכה המרכזית  ,51'  מס2000 מבוסס על נתוני� מהשנתו� הסטטיסטי לישראל 
 .ירושלי�, לסטטיסטיקה

 
87

 .ש�, "מדיניות קרקע עתידית לישראל, בי� הפרטה להמש2 הבעלות הלאומית"',  אלתרמ� ר
 
88
בשל הזילות    "�"  עוד על הבנייה הירוקה", דניאל מורגנשטר� : עולה מתו2 המסקנה ה,לדוגמא 

מטעי� ופרדסי� , שהביאה בעקבותיה להפיכה סיטונית של שדות, בערכה של החקלאות
שכבר נעשה בה שימוש , "ממוחזרת"כל בנייה ירוקה חייבת להתבצע על קרקע , �"למניבי נדל

  . 8.6.03גלובס  אינטרנט ". אורבני כלשהו בעבר
     http://www.globes.co.il/serve/globes/docview.asp?did=694765 

 
89
. 1988 חקלאי� בשנת 48,000לעומת ,  חקלאי�18,000 �  כ2004בישראל פעלו בשנת , לדוגמא 

, )זמ� מעריב(יבול שיא עיתו� לחקלאות מתקדמת , "ל וכלכלת השוקחקלאות ישרא", טנא ראוב�
 .10' עמ, נסקי'עמי רוז: עור2, 2004דצמבר , 11' גל
 

90
� מה� מעובדי� ורק כ2/3 �רק כ,  מליו� דונ� של קרקע חקלאית6 �בישראל יש כיו� כ  1/3 

 .מושקי�
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,  בכמות השטחי� החקלאיי� באזור המרכז12% �בעשור האחרו� חלה ירידה של כ

  באזור הדרו�0.2% �ועלייה של כ, צפו�ב בירושלי� ו4% �לעומת קרוב ל
94
, כלומר. 

דלדל השטח החקלאי בקצב ימ, דווקא באזור המיושב והצפו� ביותר במדינה

מגביר , חוסר האחידות בפריסת השטחי� החקלאיי� ובנגיסה בה�. המהיר ביותר

 � .שמירה על הנו� החקלאי בישראלהאת חשיבות הוא א

 

 לקרקע י�עד שטחילי היאנלית לשמור על קרקע חקלאית נציוווהדר2 הקונ

.  ייעוד שנקבע לההחקלאית לעל הקרקע כ2 תכנו� ולשמור החקלאית בחוקי 

                                                                                                                                                                     
91
אי� סיבה שלא , מי� יש, שאדמה י, שמש יש": ע� נימה של אופטימיות,  מצברלדוגמא תיאו 

את העניי� " מהדרי�"מנהל החקלאות של חברת , ק'מסביר מאיר פיינצ, "נחזור לגדל פרדסי�
 . המחודש

. שומרי� על אדמות הלאו�, בהיות� גידולי� חקלאיי� קבועי� על הקרקע, מה ג� שהפרדסי�"
 אל� 157שכיו� נטועי� רכז ענ� ההדרי� במועצת הצמחי� אומר , טל עמית... זו ציונות אמיתית

 ".  אל� דונ� בנגב50מתוכ� , דונ� פרדסי� קבועי� על הקרקע
ושני הזני� העיקריי� היו .... הגיע ענ� ההדרי� לחצי מיליו� דונ� פרדסי� נטועי�, בשיאו"

 אל� 120כשבשיאו היו נטועי� ,  אל� דונ�29... מז� שמוטי ל... כיו� מגיע היק� . שמוטי וולנסיה
 . שנה לא חידשו פרדסי� באר�30לאחר שבמש2 , 90�המשבר הגדול הגיע בשנות ה ... דונ�

 50הממשלה החליטה אז על קיצו� .  ממשבר המי�1999בנוס� לכ2 החקלאות כולה סבלה בשנת 
בלי מי� הפרדסי� . מטעי� ופרדסי� היו ראשוני� לקיצו� במי�. אחוז ממכסות המי� לחקלאות

: עמדו אז בפני פיתוי גדול, או לנגד עיניה� אי2 מפעל חייה� קורסשר, הפרדסני�. פשוט התייבשו
 ... תמורת הרבה כס�, �"ממכירת הקרקעות הלא רווחיות ליזמי נדל

� לא יעמוד שו� תחשיב כלכלי של "כי מול הפיתוי לנדל, � התוצאה ברורה"וכשיש ג� ביקוש לנדל
 ".רווח והפסד של א� גידול חקלאי

, כלומר מי שופכי� מטוהרי�, אחרונות הוא היצע מחודש של מי�מה שעוד קרה בשני� ה"
שמימיו , מפעל טיהור השופכי� של גוש ד�, �"זה התחיל ע� השפד. שטובי� למטעי� ולפרדסי�

וזה . מוזרמי� לנגב המערבי ומשקי� את הפרדסי� החדשי� שניטעו ש�)  מיליו� קוב בשנה100(
או שקיימי� , ת יש כיו� מתק� לטיהור שפכי�כמעט בכל רשות מקומי: ממשי2 במרכז האר�

המי� פשוט , במקו� להזרי� אות� לי�. מפעלי� אזוריי� של מספר רשויות לטיהור מי�
 ".מוזרמי� לפרדסי�

אחד , פלורידה: בשנתיי� האחרונות קרו ג� שני אירועי� שחיזקו את החקלאי� המקומיי�"
רו� מסדרה של הוריקני� הרסניי� שעקרו סבלה באוגוסט האח, מאזורי הגידול החשובי� בעול�

אירעה , היצרנית הגדולה של פרי הדר באירופה, בספרד. כ2 נוצר מחסור בשוק העולמי, פרדסי�
הקרה פגעה ג� בפרדסי� . בשבוע האחרו� של ינואר קרה שחיסלה מיליו� טו� של פרי על העצי�

 .ולפני שנה נוצר מיעוט פרי אצל כל היצרני�, של מרוקו
, אלה חברה הבהלה והדאגה בעיקר מצד המפעלי� לייצור משקאות ורכזי� מתפוזי�לכל 

 .3' עמ, 20.2.05,  המגזי�מעריב, "הכול זהב", דליה מזורי". שהביקוש אליה� עולה
 

92
 שני� 15�לפני כ. בקושי נותרו פרדסי�, שהתפוז נחשב אחד מסמליה, מתברר שבישראל" 

 אל� דונ� פרדסי� 180 �והיו� נותרו כ,  מיליו� טונות פרי1.5 � אל� דונ� פרדסי� כ400�הניבו כ
, 29.3.05, עסקי� מעריב, "בקניה, בפרדס", מורגנשטר� רונית".  אל� טונות פרי550 �המניבי� כ

 .21' עמ
 

93
 .13' עמ, 12.4.05, מעריב, "הפרדסי� חוזרי� לצפו�", לידור יובל 

 
94

 .2001 , אביב�תל, משרד החקלאות,  נתוני אג� התכנו�
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�ה"תשכ, הבנייה חוק התכנו� ובהתא� להוראות 1965
95

חולקה המדינה לאזורי�  , 

 .המדינה כקרקע חקלאיתשטחי רוב  וסווג ה כאשר בתחיל,קרקע�יעודיע� י

 ת�באמצעות הכרז, י חוק התכנו� והבנייה"שטחי� אלה עאפוא גני� לכאורה מו

ועדה לשמירה על קרקע וה,  החוקפי�על במיוחדהוקמה , בנוס� לכ2. כשטח חקלאי

")פ"הולקחש: "להל�(חקלאית ושטחי� פתוחי� 
96
. 

 שמירה על הייעוד של היאהתכלית שביקש המחוקק להשיג בהקמתה של הוועדה 

לחקלאות ובי� א� לאוכבר  היא משמשת בי� א�, קרקע חקלאית
97
תפקידה . 

לבל ייבלעו ללא "המרכזי של הוועדה הוא לשמור על השטחי� החקלאיי� במדינה 

השולחת את זרועותיה לכל , י ההתפשטות העירונית"מחשבה וללא צור2 חיוני ע

"עבר
98
.  ג� ביחס לשמירת� של השטחי� הפתוחי�1996 �תפקיד זה הורחב ב. 

 חברי� 14 החוק פי�עלני� ועדה מכהוב
99
 בהרכבה הנוכחי. 

100
 ,

101
היא ועדה וה, 

                                                           
95

תכנית המתאר הארצית תקבע  : "הקובע, 1965 �ה"תשכ,  לחוק התכנו� והבנייה49' ס,  לדוגמא
�ובי� השאר , את התכנו� של שטח המדינה כולה  

 ".;תו2 שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכ2,      ייעוד הקרקע ושימושה
 
 

96
תוק� ליד המועצה : " קובע1965 �ח"תשכ,  לתוספת הראשונה לחוק התכנו� והבנייה1'  ס

 ".הארצית ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחי� פתוחי�
 

97
271�272, 270) 2(ד כב"פ, הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית'  הורנשטיי� נ113/68� " בג. 

 
98

ד   "פ', הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ואח' נ' מ ואח" נוה מדור השקעות בע445/71� " בג
 .301, 296) 1(כז
 

 
99

שניי� ממשרד :  הוועדה תהייהחבריחלוקת  לתוספת לחוק התכנו� והבנייה קובע כי 2' ס
משרד , טחו�ינציגי משרד הב,  שניי� ממשרד החקלאות ר הועדה" אחד מה� יו הפני�
נהל ימ, הרשויות המקומיות, המועצה הארצית לתכנו� ולבנייה, המוסדות המיישבי�, השיכו�

י שר הפני� "אדריכל או מהנדס מומחה הממונה ע, המשרד לאיכות הסביבה, ראלמקרקעי יש
, החלטת המועצה הארצית לתכנו� ולבנייה. י שר הפני�" הממוני� ג� ה� ע,ושני נציגי החקלאי�

 .לא בוצעה ועדה יהיה נציג שמורות הטבע וכי נציגה ב
 

100
ינ� שמירת י� הציבוריי� שענהמוסי� ג� נציג של הגופי,  התקבל תיקו� לחוק2000 בשנת 

מתו2 רשימת "שימנה שר הפני� בהתייעצות ע� השר לאיכות הסביבה , איכות הסביבה
ינ� בשמירת איכות יהגופי� הציבוריי� שענ", לעניי� זה; מועמדי� שיגישו לו גופי� אלה

 ינ� בשמירת איכותי הגופי� המפורטי� בתוספת לחוק ייצוג גופי� ציבוריי� שענ" הסביבה
�ה"תשכ, לחוק התכנו� והבנייה) 12 (2' ס". 2002 �ג"תשס, )תיקוני חקיקה(הסביבה  1965. 

 
101

ועדה ו חברי ה14 מתו2 7יש הטועני� כי .    יש בה לפחות ארבעה נציגי המגזר החקלאי
,  שלו� א�שר: מתו2. י של החקלאי� ומהווי� רוב אוטומטי בהצבעה"מייצגי� אינטרס נדלנ

 9.6.02, אינטרנט, גלובס, " חדשפ אי� כל"בולקחש"
http://www.globes.co.il/serve/globes/printWindow.asp?did=592178&fid=1640 
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"טת חקלאי�מ7"
102
פתוחי� אינ� השטחי� הכאשר האינטרסי� של שמירת , בר�. 

, )אינטרסי� של החקלאי�את האו  (אינטרסי� החקלאיי�את החופפי� בהכרח 

 . אחרי�טבע�ערכיהא� לפגוע בקרקע חקלאית או ב: נוצרת לעתי� מחלוקת

כדי ) פ"הולקחש(אישורה של הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ל שהדרישהר מסתב

 להגנה על השטחי� החקלאיי�פקתאינה מְס,  ייעודלהסב
103
 ,

104
כפי שמוכיחי�  , 

"פרו� העלייה"לאחר ובפרט  ,הנתוני� בשטח
105
 ,

106
 , 

107
. 

 כהל ערש בעיקר ב1965 �ועדה המיוחדת לשמירה על קרקע חקלאית הוקמה בוה

ל הכוח הפוליטי שהיה אז למגזר החקלאי ששל קרקע חקלאית ובהאידיאולוגי 

המקומות בה� לא ו ,המדינהשטח  נעשה מיפוי של כל וועדהה ע� הקמת. בישראל

בלי לבדוק את ער2 הקרקע מ, שובי� סווגו באופ� אוטומטי כקרקע חקלאיתיהיו י

ת  קרקע חקלאיסבכאשר ניסו יזמי� לה, על כ�. תוחקלאלעודה הממשי יואת י

 החלטת� נתועדה לשמירת קרקע חקלאית מדדי� להגולא היו בידי ה, בנייהל

שטחי� רבי� שסווגו כקרקע לבנייה פשרו וכתוצאה מכ2 ה. לשמור על הקרקע

חקלאית 
108
 . 

 

                                                           
102

רה על קרקע  ועדה לשמיומרכזת ה, מראיו� ע� עדית בר יוס�לקוח  חלק גדול מהמידע 
 .10.1.02, חקלאית ושטחי� פתוחי�

 
103

לתת לכל ,  ההצעה המהפכניתהמינהל מספסר בדמות האר� ", משה ליכטמ�,  לדוגמא
 .8.6.03גלובס אינטרנט , "מעוותת מכל כיוו�, � מניב"חקלאי אופציה לרכישת זכויות לנדל

     http://www.globes.co.il/serve/globes/docview.asp?did=694709 
 

104
תיקו� לחוק א� הוציא מידי הוועדה את הביקורת על סוגי� של הליכי� הנוגעי� לשטחי�  

לא יידרש אישור : "2005 �ה"תשס, )70' תיקו� מס(פי חוק התכנו� והבנייה �על. חקלאיי� פתוחי�
א� היא תכנית , לעניי� תכנית החלה על קרקע חקלאית) לשמירה על קרקע חקלאית(הוועדה 

שאינה סותרת את הוראותיה של תכנית מתאר מחוזית , מפורטת או תכנית מתאר מקומית
 ".י הוועדה"שאושרה ע

 
105

אפריל , 4' גל, הקשר לסביבה, "הציונות והחלו� הירוק, ווני� חדשי�יכ"',  גרסטנפלד מ
 .  136' עמ, 2001

 
106

 בהוצאת המרכז לחקר? שמירה או הפשרה: קרקע חקלאית',  ורוזנשטיי� מ'  אלתרמ� ר
 .1992, )ירושלי�, בהשתתפות המכו� לחקר שימושי קרקע(הטכניו� ,       העיר והאזור

 
107
 Marinov, U. Israel's New Future - Interviews, New York: Rubin Mass and 

Jerusalem Center for Public Affairs, 1994, p. 175. 
 

108
 .128, )3(ד לב "פ, ועדת ערר לשמירה על קרקע חקלאית'  נאמ� נ41/78צ "בג:  ראה למשל
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של מקי� ואחיד לא השכילו לערו2 סקר קרקעות ,   בישראלכ�ברוב מדינות העול� ו

 החקלאי ולסביבההשטח הפתוח   לנושא: לשני מדדי� חשובי�,המדינהשטחי כל 
109
: 

 ;הער2 של האדמה לגידולי� חקלאיי� .1

 .תהו��מי לגשמי��ת מיהאפשרות לנצל שטחי� פתוחי� להחדר .2

 בקושיתיתקל  כל ועדה שתוק� כדי לשמור על קרקע חקלאית ,בלי מדדי� אלה

 . ות ביעילעודהילמלא את י

 

 יש לערו2 ,שראל ביכדי לשמור על קרקע חקלאיתש , אפואהיא ותההמלצאחת 

, במקביל. שוני�י גידולי� מינ בה� נית� לגדל השוני�אדמות המיפוי יסודי של סוגי 

 ומבחינת איכות תהו� המייש לערו2 מיפוי של מקומות רגישי� מבחינת העשרת 

 . הסביבה

כסוגיה סביבתיתבישראל ת סהשמירה על הנו� החקלאי נתפ
110
,

111
ספק , א� כי (

במשימה של ,  שעניינ� שמירה על הסביבההארגוני�ועד כמה הצליחו המוסדות 

שמירה על השטחי� החקלאיי� והפתוחי� 
112
לערו2  רצוי לדוגמא, בהקשר זה. )

                                                           
109
, כ2. היכולי� להדגי� באיזה אופ� נית� לענות על דרישה זו, קיימי� סקרי� בעלי אופי דומה 

 לתכנו� הארצית עצההמושעל הכנתו החליטה הפתוחי�  לשטחי� וסקר מדיניות מסמ2, לדוגמא
 לשטחי� הקשורי� תחומי� במגוו� גיאוגרפיי� נתוני� לאסו� היתה הכוונה. 1994 �ב ולבנייה

, לערכ� בהתא� הפתוחי� בשטחי� לטיפול מנחה מדיניות לקבוע אלה לנתוני� ובקשר הפתוחי�
 גונ� ענת ר"ד י"ע היק� רב סקר הוכ�. הוכ� טר� המדיניות מסמ2, זה בשלב. ורגישות� חשיבות�

, החקלאות רדמש שיתו�ב ,ובניהולו הפני� משרד במימו� ,מ"בע יועצי� מהנדסי� ל"תה וחברת
 קר�, התיירות משרד, ישראל מקרקעי מינהל, והשיכו� הבינוי משרד, הסביבה לאיכות המשרד
 נאספו הנתוני�. הלאומיי� והגני� הטבע שמירת רשות, הטבע להגנת החברה, לישראל קיימת

 נאספו הסקר במסגרת .מחקר�ומגופי נוספי� ציבוריי� מגופי� וכ� לעיל הנזכרי� מהגופי�
 :הבאי� בנושאי� נתוני�
 ;חי, צומח, פיזיוגרפיה, הידרולוגיה, וקרקע מסלע, אקלי� – אקולוגיה ◄
 ;ואיכות� קרקעות סוגי – חקלאות ◄
 טחו�יב רכיוצ, פסולת, וביוב מי�, אנרגיה תשתיות, תחבורה – העל תשתיות ◄
 .ופנאי נופש, והתיישבות מורשת, ארכיאולוגיה, נו� – ומורשת תרבות ◄
 

110
 .13.8.2001, האר�, "החקלאי� פוני� לטיעו� האקולוגי"',  כה� ע

 
111

184�257 : 'תכנית מחקר מס, "שימור שטחי חקלאות כשטחי� פתוחי�"', ופורת י'  זליגמ� נ�
 .2001מאי , ית דג�ב, משרד החקלאות והכפר והחברה להגנת הטבע ,00
 

112
,  הקמת� של הכלי� המוסדיי� לשמירת ערכי הטבע–לעצור את הדחפור ', כ� י: לדוגמא 

 .2004, ג��רמת, איל��הוצאת אוניברסיטת בר,  של מדינת ישראלתהנו� והמורשת ההיסטורי
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חיי� �גידול בעליל המתאימי� או המיועדי� קרקעות חקלאיות במקומות  שלמיפוי

 או אנדמיי� מיוחדי�
113

 .ישראל�מדינת ל

 

 31מתאר ארצית מספר הגנה נוספת ניתנה לחלק משטחי� אלה בתכנית 
114
,
 115

 ,

עד וממילא לא עמד לה כוחה , רחוק�פוג בעתיד הלאעומד לשל התכנית א2 תוקפה 

� בעלי,של משרדי ממשלהוונ� ימכשהופעלו  ,ניי� להפשרה"נדלהלחצי� המול כה 

יזמי� פרטיי� ואקרקע 
116
.  

תכנית מתאר כמו , נטיות אחרותווזכיר ג� תכניות מתאר רלראוי להבהקשר זה 

�י הממשלה ב"אושרה עש ,22 /א"תמ. 22 /א" תמ 22' ארצית ליער ולייעור מס 

 היער הקיי� והשטח יער � מיליו� דונ� כשטחי1.6 �הגדירה וקבעה כ, 16.11.9

כי פעולות  22 /א" קבעה תמבי� השאר.  ופירטה את סוגיו השוני� המיועד לייעור

                                                           
113
 מיני� �מיני� רבי� של בעלי חיי� מבי� המצויי� בישראל מוגדרי� כמיני� אנדמיי�" 
� מתו2 כ190 �כ.  קט� יחסיתיגיאוגרפומוגבלת למרחב , וצת� העולמי� מצומצמתשתפ 1,250 

 מיני הנמלי� 150� מבי� כ35ג� ). 15%(אנדמיי� לי� סו� , לדוגמא, מיני הדגי� במפר� אילת
,  רו� פרומקי�.אנדמיי� לישראל ולסביבתה) 8%(ושמונה מבי� מיני השבלולי� בישראל ) 23%(
הוצאת , )עורכי�(' ע, ואידלמ�', ד, חני�', ר, פרומקי�, 2002סימני חיי�  :ב, "די�בעלי חיי� נכח"

 .188' עמ, 2003ינואר , מרכז השל לחשיבה ומכו� ירושלי� לחקר ישראל
 

114
 ,תכנית המתאר הארצית המשולבת ,31 א"תמ .קליטת עלייהלבנייה ול,  לפיתוח31/ א" תמ

 מיועדת להחלי� את ,35א "תמ. 1998 ושוב בשנת 1993 בפע� הראשונה בשנת  �יאושרה פעמי
� כוללת הגדרה חדשה של מכלולי35א "תמ: 31א "תמ�שמטרת� שימור שטחי� בהיק� של , נו

משמשי� "בי� השאר מאמצת התכנית את הגישה שבה . כמיליו� דונמי� בעלי ער2 חקלאי נופי
ומ� ופיתוח� לפעילויות של הנחלי� כֵחיצי� ירוקי� בי� שטחי� בנויי� ולפיכ2 מורה על שיק

רצועת קרקע "התכנית קובעת את ציר הנחל כייעוד קרקע ומגדירה רצועת נחל כ. פנאי ונופש
לפי , בתחו� רצועת הנחל". מכל גדה'  מ100גדות הנחל ותחו� של , הכוללת את אפיק הנחל

נושא לא תאושר תכנית מתאר מחוזית בתחו� רצועת הנחל אלא א� היא תכנית ש", 35א "תמ
נדונה בישיבת המועצה הארצית  35/ א"תמ". התכנו� העיקרי בה הוא שיקו� ושימור הנחל

המועצה הארצית החליטה כי היא ממליצתה לממשלה על אישור . 4.1.05לתכנו� ולבניה ביו� 
  .להעביר את התכנית לאישורה של הממשלה, ל משרד הפני�"מנכ, ר"התכנית והסמיכה את היו

�מעודכ� ל, http://www.moin.gov.il: פני�מתו2 אתר משרד ה 12.1.05. 
 

115
ש� נאמר . 466, )2(2001על �תק. ועדה המקומיתוה'  אד� טבע ודי� אגודה נ� 8116/99א " ע

� באה לעול� על רקע גלי העלייה הגדולי� מברית המועצות בתחילת שנות ה31/ א"תמ: "כי 90 ,
אזורי מגורי� ומערכות תשתית עבור כמיליו� אשר חייבו בנייה ופיתוח מהירי� ונרחבי� של 

שמירת "ג� על הצור2 ב, לראשונה, א"עמדו מתכנני התמ, לצד הצור2 בבנייה ופיתוח. עולי�
מנת למנוע פגיעה �וזאת על, ישארו בטבע�יושטחי� ש, נו� משאבי טבע וערכי, שטחי� פתוחי�

 חילקה את שטחי 31/ א" תמ…)31/ א" לתמ2.8סעי� " (בערכי� אלו תו2 כדי פיתוח מוא�
, שטחי� עירוניי�:  למספר קטגוריות–א "המדינה באמצעות תשריט ייעודי קרקע המצור� לתמ

משאבי טבע ושטחי� בשימוש מערכת  שטחי, טבע וגני� לאומיי��שמורות, פתוח/נו� כפרי שטחי
את פתוח ו/ מפרט את הייעוד של אות� שטחי נו� כפרי31/ א" לתמ11.1.3סעי� . טחו�יהב

 ."מגבלות הבנייה והשימוש בה�
 

116
 .ש�, "מדיניות קרקע עתידית לישראל, בי� הפרטה להמש2 הבעלות הלאומית"',  אלתרמ� ר
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בהתחשב בדמות� של יחידות , אר�הייעור יבוצעו תו2 שמירה על המגוו� הנופי של ה

 חיי��בעליוכי היער ישמש ג� מחסה ומפלט ל, מרחב הפתוחבהנו� השונות ו

 ציינה כי אי� בה כדי למנוע ייעוד שטחי� נוספי� 22 /א"תמ. בסביבת� הטבעית

�ה"תשכ, ליער ולייעור לפי הוראות חוק התכנו� והבנייה 1965. 

מטרות ,  מסגרת כללית של עקרונותמציגהאשר מסדירה � היא תכנית22 /א"תמ

שנתית המפרטת �תכנית פעולה רבהיא אינה , מעצ� טבעה; טווח�ויעדי� ארוכי

 זמני� לביצוע והקצאת תקציבי��לוחות, עדיפות וקדימויות סדרי
117
 . 

יער , יער טבעי לטיפוח, יער פארק מוצע, אד� מוצע�ליער נטע" קובעת כי 22 /א"תמ

יוכנו תכניות מפורטות אשר , ונטיעות בגדות נחלי�, ופייער פארק ח, טבעי לשימור

את ,  השימושי� וחלוקת� בהתא� לתכנית זו, הקרקע השוני�יעודייקבעו את י

הדרכי� ביער והפירוט , דרכי הגישה אל היער, הפעילות היערנית המתוכננת

 כי התשריטי� של תכנית מתאר 22 /א"עוד קובעת תמ". המדויק של גבולות השטח

  או במפורט יותר1:10,000מידה של �מית או מפורטת ייערכו בקנהמקו
118

 וכי 

 ותכניות אל.  ייקבעו בתכנית המקומית,גודלו וגבולותיו, ק של האזורימיקומו המדו

ל להפקיד "משרד הפני� לא דרש מקק .יוגשו לאישור ועדות התכנו� והבנייה

ודרש רק , 22/ א" תמבהתא� לדרישות, של נטיעות שביצעתכניות ייעור מפורטות 

 כי א� היאעמדת משרד הפני�  .זהסלילת כבישי� וכיוצא ב, תכניות שעניינ� בינוי

חלה משו� שהדרישה לתכניות מפורטות , אי� צור2 בתכנית, מדובר בנטיעות בלבד

, נוער�מחנותו נופש ,ספורט�כגו� בניית מתקני, שימושי� הטעוני� היתר לערק 

 טעונה היתרואילו נטיעה אינה פעולה ה
119
. 

 מרחב הכינרת – 13/ א"תמ, )1981 (טבע�שמורות גני� לאומיי� ו– 8/ א" תמ

 חופי מפר� אילת� 13/ א"תמ, וחופיה
120
,  כמוב�,השלכות  נרחבות יכולות להיות. 

 תות מתאר אחרותכנילג� 
121
. 

                                                           
117
 .622' עמ, 2003, ב54ח שנתי "דו, מבקר המדינה 

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=404&id=169&contentid=

&parentcid=undefined&sw=800&hw=530 
 

118
 .50,000 :א" קנה המידה של תשריטי� בתמ

 
119

, 22א "לא עלתה עמדת משרד הפני� בקנה אחד ע� הוראות תמ,  לדעת משרד מבקר המדינה
הכנת תכניות מפורטות שיקבעו את הפעילות , לגבי סוגי היערות המפורטי� לעיל, שחייבו

 .היערנית המתוכננת ואת הגבולות המדויקי� של היער
 

120 
הנדסת מי� נוזלי� , "שי� אזוריי�" לביוב מעדיפה מט34א "תמ"', שוור� י, לדוגמא

 .22' עמ, 2003 פברואר �ינואר, 23' גל, והשקיה
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, ת והסיוע  להגנת הנו� החקלאי בעול�ייעודי�בהמש$ לסקירה על החקיקה הלא

�זה של המחקר לבחו� ג� את השימוש בכלי החקיקה והמשפט הבלתינועד חלק 

 .לקידו� ערכי הנו� והסביבה באזורי� חקלאיי� בישראל, י�ייעודי

תו2 כוונה לתת מ, שנחקקה בעברחקיקה כ  מוגדרת כא�תיעודיי�חקיקה לא

לצור2 ג� בה  א2 נית� לנצלה כעת ולהשתמש, מענה לבעיות מסוג מסוי�

 .  הנו� החקלאי שטחילה עהגובר של שמיר

 או למנוע נזק , שחקיקה מעי� זו מיועדת לשמור על נושא בעל חשיבות לאומיתככול

 .יותר לשימוש עקי� בהגנה על שטחי נו� חקלאיי�היא  ראויה �כ, לציבור ולמדינה

 

  

I .חקיקה כללית 

 

 :שימור קרקע.  1

 

 הגנה על אדמה למטרות של שימור ושיקו� קרקע. א

 

�פקודת סח�1941 ,)מניעה(ע קרק
 

�אדמה פורייה למטרות ר באופ� ישיר על ושמנועדה לקרקע �הפקודה למניעת סח

  .חקלאיהנו�  הה על שטחימה שיכול לשמש ג� לשמיר, תוקלאיח

קרקע ולתיקו� � לשר החקלאות להתקי� תקנות למניעת סח�תאפשרמפקודה ה

קרקע�ח�סי "נזקי� שכבר נגרמו ע
122
שהותקנו כבר מור קרקע שיהתקנות ל, ואכ�  .

�ת שנות הראשיב 60 
123
 למנות לתחומה רשות שימור ניקוז�מאפשרות לרשות, 

�לסייע ולפקח על הקמת מפעלי שימור,  ליזו� ה�ימורש רשות היפקידת .קרקע

                                                                                                                                                                     
 

121
האג�   ,  מנהל התכנו��משרד הפני�: מתו2.  תכניות מתאר ארציות20 �ל אושרו כוס2 הכב 

 .1999, תוספת,  הוראות�תכניות מתאר ארציות מאושרות, לתכניות מתאר ארציות
 

122
� .2' ס, )מניעה(קרקע � פקודת סח

 
123

  .6' ס, 1960 �2" תקנות שימור קרקע תש
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 ועל החזקת�בתחומהקרקע 
124
אפשר למנוע נזק תמ, הגדרת מפעל השימורמתו2   .

 מאפשר מה ש "מסיבות אחרות"ג�  א2 ,לקרקע או לגידולי� מסיבות טבעיות

. אד��ידי�מעשיהקשורות למסיבות , נזק הנגר� לקרקע או לגידולי�ג� למנוע 

רשאית רשות השימור להכי� תכניות לאזורי� , לש� ביצוע מפעלי שימור

היכולות לפגוע בשימור ,  מגבילות פעולות של אחרי�ותכניות אל. שבתחומה

הקרקע
125
,  

126
ומאפשרות לה להיכנס , גורפותה� השימור הסמכויות של רשות  . 

�פעלו לתקופה ,  התקנותותקנוהש עוד לפני. קרקע�לכל שטח חקלאי כדי למנוע סח

חקק חוק הניקוז וההגנה שנ שנעלמו לאחר , רשויות קרקע,בשנות החמישי�, קצרה

א שר יהוצ 2004 בדצמבר . רשויות הניקוזוקמוה 1957 � ובמפני שיטפונות

 אישור להיות הראשונה להקמת ,שורְ=�קמהרשות הניקוז ִשעניק ל שה צוהחקלאות

 . שימור קרקע בתחומהלרשות 

תו2 שיתו� פעולה ע� רשויות הניקוז , תקנות ולשימוש ב�ליישונית� לפעול 

 יכול ושימוש מושכל בתקנות אל. כדי למנוע פגיעה בשטח ובנו� החקלאי, והשימור

,  קרקע חקלאית ועל גידולי� חקלאיי�עלכיצד להג� לשמש דוגמא לכל העול� 

ר ושמלוכיצד ,ותחקלאלשטח  בעתידקרקע הפוגע באפשרות לנצל �ע סח�ומנלכיצד 

 . שטחי� אלהעל ע בנייה ומנלכיצד על נחלי� ו

 

 1930, פקודת המכרות

להורות הוראות בדבר רכישת מחצבי� : "הואכרות עודה המוצהר של פקודת הִמיי

פקודת המכרות מגבילה חיפוש ". אפשר לרכוש מחצבי�ה� פי�עלובדבר התנאי� ש

                                                           
124
למנוע נזק הנגר� לקרקע ) 1: (תק� או סידור שתכלית�כל ֵמ "–"  מפעל שימור קרקע" 

 בי� שה� תוצאה מגורמי טבע או מעיבוד 'ידי סח� או משטר מי� לקוי בקרקע�ולגידולי קרקע על
 ".לתק� נזק שנגר� בעבר לקרקע או לגידולי קרקע) 2(או  ;  או מסיבות אחרותיהאו מרעי

 
125

 :  מתו2 התקנות,א לדוגמ
 :מיו� תחילתה של תכנית כללית יחולו בתחומה הוראות אלה. 17     "
לא יבצע אד� מפעל שימור הקרקע או עבודת פיתוח אלא א� רשות השימור אישרה  )1     (

 ;4הוראה זו אינה באה לגרוע מהוראות תקנה . דה ה� בהתא� לתכניתבכתב שהמפעל או העבו
 ...     לא יעבד אד� קרקע ולא ירעה בה אלא בהתא� להוראות התכנית
,  לא יקי� מבנה או מתק�,     בעל קרקע שבתחומה נמצא מפעל שימור קרקע שהוק� לפי תכנית

 אלא באישור מוקד� בכתב ,המפעל מטר מ20�יטע עצי� ולא יעביר דר2 במרחק של פחות מיולא 
 ... של רשות השימור

להכריז כי ביצוע סוגי� מסוייגי� של מפעלי , באישור המנהל, רשות השימור רשאית. 18     
 ".� פיקוחו טע,שימור קרקע בתחו� הרשות

126
לא יפגע אד� ולא יעשה כל דבר העלול לפגוע .: "א29 הוראה כוללת בתקנה , ולדוגמא

 ".ימור קרקע שהוק� לפי תקנות אלהבשלמות מפעל ש
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  חקירה של מחצבי�וא�או כרייה 
127
 או לחפור מתו2 , בי� השאר לסלקתואוסר, 

 שיו�י רללא חול או חצ� מכל חו� ,כוונה לסלק
128
  החוק מרחיב את פירוש המלה .

"�ת  מפר� או תוצאו, נהר,נחל, כל תעלהג� לא רק את שפת הי� אלא בו לל וכו" חו

י� וכל קרקע שטוחה או קרקע אחרת �שפת, חול�גבעת, מחיצה, שפה, וכל צוק, נהר

�הסמוכה לחו
129
נרחבי�   לשמור על אזורי� חקלאיי� ה הפעלת הפקודה יכול .

 כמו ג� לצרכי בנייה ופגיעה בנו� ,לש� כרייה ותהסמוכי� לחו� מפני חפיר

 .החקלאי

תר מיוחד יאלא א� התקבל ה, פקודת המכרות מגבילה כרייה בשטחי� מסוימי�

תפקידי� מסוימי��מאת בעלי
130

, יער� חל איסור על כרייה באזורי,אכ2 לדוגמ . 

אסור לכרות בשטח של רשות . תר של מנהל מחלקת החקלאות והיערותיאלא בה

מנת למנוע פגיעה של � עלויש לנצל הגבלות אל. אלא בהסכמת הרשות, מקומית

 .בשטחי� מוגבלי� אלה מצויי�הקלאי  באזורי נו� חבהקשור הכל כרייה ו

 

� 1922, חול�פקודת סח

�חול�ר על אדמות חקלאיות מסח�ושמנועדה במקורה לחול �פקודת סח
131
  .

כדי , י שר החקלאות"שנקבע ע להסתייע בפקיד היערות תמאפשרהפקודה 

�חול�לנקוט פעולות לשמירה על נו� חקלאי מפני פגיעת סח
132
קיד  לְפ .

                                                           
127
       שו� אד� לא יחקור ולא יחפש ולא יכרה מכרות אלא א� כ� יש בידו תעודת היתר : "3' ס 

יה או חוזה חכירה יזכות כר, פוש שמ�ישיו� לחיר, פושישיו� לחיפוש או לחקירה או רילח
 ".י הוראות פקודה זו"בל� עפיית שמ� שקייה או לכרילכר

 
128

 ).1(א109' ס, ת המכרות פקוד
 

129
 ).2(א109' ס,  פקודת המכרות

 
130
פוש שמ� או ישיו� לחיפוש או רישיו� חיר, פוש או לחקירהישו� תעודת היתר לח) 1(: "8' ס 

שיו� חציבה לא ירשו ולא יחשבו יית שמ� או רייה או לכרייה או חוזה חכירה לכריזכות כר
 …:2 האזורי� דלקמ�לחקור או לכרות בתו, כמרשי� את בעליה� לחפש

אלא א� הסכי� לכ2 , בכל אזור יער סגור או ביער השיי2 למדינה או המסור להשגחתה) III)(א    (
מנהל מחלקת החקלאות והיערות בהתחשב ע� אות� התנאי� שיתנה לש� שמירת תוצרת  

 . היער
 הרשות אלא א� הסכימה לכ2, יה או באזור של כפריבקרקע הנמצאת בתו2 אזור עיר) ב    (

 ".המקומית
 

131
 ).1(3' ס,  פקודת סח� חול

 
132
 .ל"כנ 
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זו  השטח והגבולות של האדמה הנפגעת או בוע אתהיערות יש רשות לק

נקטו כדי לעצור בעד סח� יחול ולפרש את הפעולות שי�פגע מסח�יהעומדת לה

 או כדי להציל את האדמה שכוסתה ,החול
133
נתפסת ילת צמחי� ועצי� תש .

 בעוד שהרשאת בנייה ופגיעה בנו� , סחיפת חול מפנינההג להדר2 היעילכ

  . ביכולת הגנה זוהחקלאי עלולה לפגוע ג�

 

 1946, )שיונותימת� ר(פקודת הרועי� 

�י"תש, )עזי��נזקי(וק להגנת הצומח חה 1950 

�עלג�  כי א�,  הדומ�אד� והטבע� בניידי�עלנזק לאדמות חקלאיות נגר� לא רק 

ולחשו� את  האדמהמ� כיסוי צמחי  לפשוט היתר יכול�ייתרִע. חיי��בעלי ידי

 הוראות נותני�) עזי��נזקי(חוק להגנת הצומח הי� ופקודת הרוע. הפיהקרקע לסח

שימוש בחוקי� אלה .  ולהג� על הנו�הייסת את הרִעו כדי לו,רועי�לי ושיבדבר ר

 על קרקע הרישמסייע ב לואפשרי, ולח� להפעלת� ולאכיפת� בצורה מבוקרת

 .  ובעלי תועלות כלכליותעניי��בעלימפני  תחקלאי

 
 
 חקלאותהגנה על אדמה ליערות ול. ב
 

�ז"תשכ, )סייגי� לשימוש בקרקע חקלאית ובמי�(חוק ההתיישבות החקלאית  

1967 

לא , ישראל�קרקע חקלאית ממקרקעיבקובע כי המחזיק או הזכאי להחזיק החוק 

 היתר בכתב מאת שר החקלאות או מאת מי פי�על אלא ,ינהג בקרקע שימוש חורג

 שהשר הסמיכו לכ2 ברשומות
134
 ,

135
חקלאית שנקבעו בחוק פעולות בקרקע . 

העברה או הקניה של כל זכות שיש למחזיק בקרקע : " ה� בי� השאר,כשימוש חורג

                                                                                                                                                                     
 

133
 ).1(3' ס,  1922 פקודת סח� חול  

 
134
90�בשנות ה � קרקע יש רק אחת", שלו� אביעד�שר, לדוגמא. אישורי� כאלה אכ� ניתנו  ,

לפיו יש צור2 דחו� בהפשרת קרקע לבניית , יצר הלובי החקלאי מצג שווא, נישא על גלי ההגירה
החליטה לראשונה כי החקלאי� , כחלק אינטגרלי מהלובי הזה, מועצת מקרקעי ישראל. דירות
 .29.06.03, גלובס אינטרנט, "נדיב על הפסקת העיבוד" פיצוי"יקבלו 

http://www.globes.co.il/serve/globes/DocView.asp?did=701053&fid=1843  
 

135
  � 4שר המשפטי� מינה ועדת הכרעה לעניי� חוק ההתיישבות החקלאית מתוק� סמכותו בסעי

סייגי� (ראש נוס� לוועדת הכרעה לפי חוק ההתיישבות החקלאית �מינוי יושב: ראה. לחוק
, �5343  ילקוט הפרסומי–רשומות , 1967 –ז "תשכ, )לשימוש בקרקע חקלאית ובמי�

14.11.2004 . 
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, חורגי� בקרקע חקלאיתהשימושי� היק� ה ".או שעבוד הזכות, או בחלק ממנה

 אמדנ, אל מחו� למושבהעוברי�   חקלאי�י" עושטחי� נחלות ת עקב נטישבעיקר

�בפ ההערכות "ע 15%� ות במושבי� מכלל הנחל10%
136
 . 

 האפשרות החוקית להשתמש היא, מגבלה המוטלת על שימוש חורג בשטח חקלאי

במי� בשטח זה
137
נית� להצר צעדי� להעברת , וואכיפת חוק זהבבעזרת שימוש  .

נו� שטחי הע בופג העלולות למנת לבצע בה פעולות�על, זכויות בקרקע חקלאית

 ). החכרת מבני� לאחסו�,לדוגמא(החקלאי 

גופי� ירוקי� לבדיקה ולרישו� המקומות בה� הוקמו מבני�  נית� להפעיל : הצעה

 או מינהל מקרקעי או לעבור על רישומי לשכת רישו� המקרקעי�(שאינ� חקלאיי� 

מבני� כדי לבדוק א� , ) לגבי מה שטר� קיבל את ביטויו בשטח א�,ב"כיווישראל 

 ברשויות הפועלות אפשר להסתייע ג�. קיבלו היתר בכתב משר החקלאותאלה 

או לפעול אצל )  כשתפעלנה�או רשויות שימור קרקע (ניקוז  כמו רשויות, בשטח

 .מוסדות התכנו�

                                                           
136

נטישת הנחלה במושב מהווה עבירה על    הקניי� מול האגודה: נטישת הנחלה",  מנור רונ�
, גלובס אינטרנט, " העשויה לגרור אחריה הפקעת זכויותיו של העבריי� בקרקע,הוראות החוק

21.09.03. 
   http://www.globes.co.il/serve/globes/docView.asp?did=725765&fid=1486 
 
 מבלי לקבל את אישור והסכמת הגורמי� , נטישת הנחלה ומסירת זכות השימוש בה לאחרי�   "

ריי�  העשויה לגרור אחריה הפקעת זכויותיו של העב,מהווה עבירה על הוראות החוק, המוסמכי�
השימוש , בפועל. ח חוק זהובאמצעות הגשת תביעה לוועדה מיוחדת אשר הוקמה מכ, בקרקע

 . י רשויות המדינה" מועט ולא קיימת אכיפה רצינית של הוראותיו עאהנעשה בהוראות חוק זה הו
 

 בדבר 1965 של מועצת מקרקעי ישראל משנת 1'  בהחלטה מסכללי מועצת מקרקעי ישראל 
נקבע כי קרקע חקלאית תוחכר ישירות למתיישבי� , ד של המדיניות הקרקעיתעקרונות היסו

 . ה שנ49כאשר תקופת החכירה לא תעלה על , במסגרת של נחלות, בתיאו� ע� האגודה
 בגודל ,חלקת אדמה חקלאית"נחלה מוגדרת כ, 1966י החלטת מועצת מקרקעי ישראל משנת "עפ

קר� קיימת , הנמצאת בבעלות המדינה, הל התכנו� בהתייעצות ע� מינ,י שר החקלאות"שנקבע ע
לצור2 פרנסתו מהמשק החקלאי , והוחכרה לתקופה ארוכה למתיישב, לישראל או רשות הפיתוח

 ". שפותח או שיפותח בחלקה זו
ל והיא הוחכרה למתיישבי� לצור2 "נו הרואות כי הנחלה נשארה בבעלות המדינה או קקיעינ

שמירתה ופיתוחה במסגרת משק חקלאי פעיל , עיבודה, יינוהד, אות� המטרות שצוטטו לעיל
עומדי� , עזיבת הנחלה באורח קבע ונטישת המשק החקלאי. המפרנס את המתיישב ומשפחתו

 "י מועצת מקרקעי ישראל"בסתירה לעקרונות היסוד אשר נקבעו ע
 

137
המוסמכת ידי רשות אחרת �או על, ידי נציב המי��מחזיק שנקבעה לו מכסת מי� על: "3'  ס

אד� שהוא �או שהוקצתה לו כמות מי� מתו2 מכסה שנקבעה כאמור לחבר בני, פי די��לכ2 על
, ולא ישתמש בה ולא יניח לאחר להשתמש בה, כסתו האישית לאחר לא יעביר ִמ…נמנה עמו 

פי היתר בכתב מאת שר החקלאות או מאת מי �אלא על, לצרכי קרקע שנוהגי� בה שימוש חורג
 ".לכ2 בהודעה ברשומותשהשר הסמיכו 
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 1933, )הגנה(פקודת האריסי� 

 החוק נועד להג� על אריס
138

אול� .  לאחזקת הקרקע החקלאיתומתו מתוק� תר

מחזיק  ג� א� הוא, המי שמזניח את עיבודבקרקע של  נית� להפסיק את אחזקתו

ותק  ואפילו א� צבר  בהבמהל2 התקופה שנועדה לשהייתוג� , בשטח באופ� חוקי

קו�ָמָב
139
מנת לסלק את מי שמזניח את השמירה על � נית� להשתמש בחוק זה על. 

 הנו� החקלאי בשטח
140
 . 

 
 

1959�ט"תשי, )הוראות שעה (מקרקעי�חוק החכרת  
141
  

 
�ח"תשי, ל חוק ההתיישנות מי שנפגע מהוראותיו שאתחוק זה נועד לפצות 

  בנוגע להתיישנות במקרקעי�1958
142
 חוק החכרת מקרקעי� בא למנוע .

ה לנבוע מהוראות חוק י עשוההייתאשר ,  במחזיקי מקרקעי�פגיעה

 ההתיישנות
143
.  

                                                           
138

 ".משפחה או שבט המחזיקי� ומעבדי� משק שלא בתורת בעלי המשק, כל אד� "
 

139
בד משק לא פחות משנה אחת הודעה יא� מסר בעל הקרקע לאריס חוקי שהחזיק וע: "4'  ס

יהא , בכתב להביא את האריסות לידי גמר על שו� שהאריס הזניח את משקו הזנחה גסה ובזדו�
 ".וי לנישול כתו� שלושה חדשי� מתארי2 ההודעההאריס צפ

 
140 

. יש הטועני� כי מדובר בדבר חקיקה אנכרוניסטי שאי� לו עוד מקו� בספר החוקי� הישראלי
 ועדה מיוחדת אשר הוקמה מכוחה ונמש2 קיומה של,  נעשה עדיי� שימוש בפקודה פי כ��א� על

 .של הפקודה
ילקוט , )הגנה(וועדה מיוחדת לפי פקודת האריסי� ראש ל� יושבו לאחרונה של מינוי,  לדוגמא

 .  300' עמ, 2.11.04, ה"ח בחשוו� תשס"י, 5338הפרסומי� 
 

141
ו בשבט "נפסק בט. קר� קיימת לישראל' ל נ"זבו� המנוח בדני יפת זיע 9056/02א "ע: מתו2 
 .חיות, ריבלי�, עדיאל: י השופטי�"ע, 25.1.05, ה"תשס

 
142
, )22סעי� ( שני� 25� תקופת ההתיישנות במקרקעי� מוסדרי� ל ההתיישנות הארי2 אתחוק 
�על כי הארכת תקופת ההתיישנות חלה רטרואקטיבית ג� על מי שכבר רשאי לרכוש זכויות וקבע

 � )).ב(29סעי� ( לחוק הקרקעות העותומני 78פי סעי
 

143
ידי �בעצמו או על,  זה חלות על מי שהחזיק ועיבדחוקהוראות : "2קבע בסעי� החוק  
ח "ז בניס� תשי" שני� ושנסתיימה ביו� טמעשרבמש2 תקופה שאינה פחותה , ביתו�בני
 שביו� הקובע היו של המדינה או של מקרקעי�, ) היו� הקובע�להל� ) (1958 באפריל 6(

,  על שמ� או לא היו רשומי� כללהאחוזהא� א� לא היו רשומי� בספרי , רשות הפיתוח
ירש� כבעל ה זכאי ביו� הקובע להיה, 1958�ח"תשי, ותואילולא הוראות חוק ההתיישנ

 )".המחזיק �להל� (המקרקעי� בספרי האחוזה 
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א� מדובר , ח החוקובית המשפט קבע שאי� להעניק זכויות במקרקעי� מכ

 מאחר ,קעי� שימוש חקלאי במקרלעשותלא נית� ו, למגורי�בשטח המיועד 

 . החוק ולא ע� תכליתו� עולה בקנה אחד ע� לשוואינשהדבר 

                                                                                                                                                                     
 למחייתו ולמחיית עיקריהיו המקרקעי� משמשי� למחזיק ביו� הקובע מקור : "5סעי� ב

 לו מקרקעי� שיוחכרורשאי הוא לבקש , ואי� לו מקרקעי� אחרי� כדי מחיית�, ביתו�בני
  ".ביתו�ת בניכדי מחייתו ומחיי

�נמסרה הודעה : " במקרקעי� מכוחו של חוק זהחכירה נקבעו תנאי הזכאות לקבלת זכות 7 בסעי
 � שהמקרקעי� שימשו המוסמכת וראתה הרשות 5 והוגשה בקשה כאמור בסעי� 4כאמור בסעי

 לו מקרקעי� אחרי� כדי ושאי�, ביתו�למחזיק ביו� הקובע מקור עיקרי למחייתו ולמחיית בני
 ועודנו מחזיק בה� הקובעושהוסי� להחזיק ולעבד את המקרקעי� ג� לאחר היו� , יית�מח

 ".ומעבד אות�
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ΙΙ .חקיקה נושאית 

 

 קרקע� וסח�שיטפונותשמירה על מקורות המי� והגנה מפני  .1

 

�ט"תשי חוק המי� 1959 

ה�  ו� הציבורימקורות המי� במדינה ה� קנישעיקרו� הצגת הבחוק המי� פותח 

נתוני� לשליטת המדינה
144
    המי� באופ� רחב ביותרהחוק מגדיר את מקורות.  

בי� עליי� ובי� , האגמי� ושאר זרמי� ומקווי� של מי�, הנהרות, הנחלי�, מעינות"

בי� שהמי� נובעי� או זורמי� או , בי� טבעיי� ובי� מוסדרי� או מותקני�, תחתיי�

" לרבות מי ניקוז ומי שופכי� , בה� תמיד או לפרקי� עומדי�
145.    

 

 :עקיפה על נו� חקלאיהגנה יכולי� לשמש , בחוק המי�לפחות שני נושאי� 

בי� עליי� ובי� , הנמכת פני המי� "על החוק אוסר : מניעת הפגיעה בכמות המי�. 1

חייב אד� להימנע : "או" והרעת אפשרות להעלאת מי� על פני האדמה, תחתיי�

דלדולו של מקור המי� למנוע סתימתו ו; מדלדולו של כל מקור מי�, מסתימתו

"ממנו הוא מפיק מי�
146
 . 

מניעת דלדול ושטח חקלאי מאפשר חדירה של מי� וגשמי� אל מתחת לפני השטח 

 ריצו� וסלילה מונעי� את חדירת המי�, בעוד שבנייה, מי התהו�
147
דלדול נושא . 

עקב , י� חקלאיי�מאפשר לפעול נגד בנייה או סלילה בשטח, בחוק נזכרהמי� ה

 .דלדול המי�ל ההחדרת המי� לתהו� וגרימפגיעת� ב

אד� להימנע מכל פעולה המזהמת מי� או עלולה לגרו� "החוק ג� מחייב  . 2

"יד או לאחר זמ�ימ, במישרי� או בעקיפי�, לזיהו� מי�
148
 . 

                                                           
144

 .1' ס,  חוק המי�
 

145
 .2' ס,  חוק המי�

 
146

8�9' ס,  חוק המי�. 
 

147
, הנדסת מי� נוזלי� והשקיה, "שימור נגר במערכות ניקוז עירוניות", רוזנטל מאיר, לדוגמא 
 .32' עמ, 2004,  אפריל�מארס , 30' גל
 

148
 .ב20' ס, חוק המי�
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א� במהלכה נגר� , ה או למניעתנית� לפעול לעצירת פעילות הפוגעת בשטח החקלאי

 .תהו��מיזיהו� למי� עליי� או ל

סמכות ה .מג� סביב מקורות מי� כדי להג� עליה��החוק מאפשר הקמה של רצועות

נציב המי�ושר החקלאות בידי נתונה לכ2 
149
שטחי� בנויי� או סלולי� בקרבת .  

המי� או נציב לפעול אצל השר  נית�. מקורות המי� עלולי� לפגוע באיכות�

 עת הובאות, מי�להכרזה ושמירה על שטחי� נרחבי� לצור2 הגנה על מקורות 

ואי� צור2 , יד��נת� עליהפעולה דורשת צו היכול לה. לשמור על השטח  החקלאי

  . חדשהבחקיקה

כ� על ו, יה מי� על הקרקע או מתחת�פגע באיגותחוק המי� אוסר על כל פעולה ש

שמירה  דרוש לנית�חוק המי�  פי�על. כל פעולה העלולה לגרו� נזק לאיכות המי�

י לאפשר למי� להמשי2 להגיע למאגרי� בכמויות ובאיכות  כד,על שטח חקלאי

 ע למנויישמרו על שטחיה� כדעצמ� חקלאי� השודא וחשוב לבהקשר זה . הרגילות

 .בחומרי� הנוצרי� בעת הפעילות החקלאיתבפסולות או  י�זיהו� מ

 

�ה" תשנ,)שתייה�מיי� לקידוח יתנאי� תברוא(  �תקנות בריאות הע 1995 

 לשר הבריאות להתקי� תקנות הקובעות תנאי� תירהמ, 1940, ע�פקודת בריאות ה

הישתי� מי� שללמתקני ואיה ישתלמי� המיועד לשמש �� למקוריתברואי
150

 . 

, מג� מסביב לקידוח�קובעות אזורי, פקודהח הושהותקנו מכתקנות בריאות הע� 

בנייה כל השבתוכ� אסור
151
יש להגיש לשר הבריאות , בקשה לקידוחהגשת בעת .  

                                                                                                                                                                     
 

149
14�15' ס,  חוק המי�. 

 
150

 ).2)(א(ב52' ס, 1940,  פקודת בריאות הע�
 

151
 כי מסביב לקידוח יהיו שלושה אזורי 7 � 6' תקנות בריאות הע� קובעות בס 
 : מג�

 —' אזור מג� א

 ; מטרי� מהקידוח10 שטח ברדיוס של —באקוויפר חולי  )א(

 ;מהקידוח   מטרי�20שטח ברדיוס של , באקוויפר סדוק )ב(
  

 שטח ברדיוס מהקידוח המחושב לפי שורש ריבועי של המנה —' אזור מג� ב
 —כשהוא מוכפל , חלוקת הספיקה באור2 קידוח טבולמהמתקבלת 

50� ב—באקוויפר חולי  )א(; 

200� ב—באקוויפר סדוק  )ב(; 

יבועי של המנה  שטח ברדיוס מהקידוח המחושב לפי שורש ר—' אזור מג� ג
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 שמירת ". מסביב לקידוח…המפרטת את מיקו� אזורי המג�, תכנית סביבה"

 וישמר, או סלילה בה�יה ימניעת בנהקפדה על והרחבת האזורי� מסביב לקידוח ו

 השטח החקלאי הפתוחעל ג�  כ�ו, על איכות המי�
152
. 

מנת שנית� יהיה לעקוב �על, לקבל מפה של אזורי המג� סביב הקידוחי�: הצעה

 .יעות בשטחי� מוגני� אלהולמנוע פג

 

 

  ומגוו� ביולוגי,גידול�בתי, טבע�ערכישמירה על . 2

 

, ני� מוגטבע�ערכי כחיי��בעלי וצמחי� על �להגשנועדו בישראל קיימי� חוקי� 

 .שג� בה� נית� להסתייע לשמירה על הנו� החקלאי

 

�ח"תשנ, הנצחה�אתרי� לאומיי� ואתרי, טבע�שמורות, חוק גני� לאומיי� 9819 

אחר  בכל מקו� ה�ולכ2 אתרי� המיועדי� בבשמורות וה�  טבע�ערכיחוק זה מג� על 

באר�
153

 תקנות לגבי הסוגי� של ערכי התקי�שר הממונה למסמי2 את ההחוק .  

מוגני�הטבע ה
154
שלדעת השר יש  כוללת כל ער2 טבע ת הערכי� המוגני�רשימ. 

תקנות ו נוצלה בזכות ז, ואכ�. קיימת סכנה להכחדתושר2 בשמירתו או צו

או  נההגדרכי ,  הגנהאזורי, י�מוגנדומ� �טבע�ערכיו חיות ,מגדירות  צמחי�ה

                                                                                                                                                                     
 —כשהוא מוכפל , המתקבלת מחלוקת הספיקה באור2 קידוח טבול

100� ב—באקוויפר חולי  )א(; 
400� ב—סדוק  רבאקוויפ)    ב(                            . 

  
152

� לאחרונה עתירה שכוונה נגד תכנית " דחה בג,כי על א� קביעות אלו של התקנות,  יצויי�
, שאושרה על א� שתוואי הכביש עובר ברדיוס מג� של קידוח מי�, אלבעניי� כביש חוצה ישר

צ "בג: ראה, מאחר ובשלב הדיו� כבר הושקעו כספי� רבי� בהכנת התכנית ובמימושה
 . לתכנו� ולבנייההמועצה הארצית ' נ' ר אורי שיינס ואח" ד4089/2000

 
153
 .6' ס, חוק גני� לאומיי� 

 
154
שלדעתו יש ער2 , השר רשאי להכריז על ער2 טבע: "כתבנ� בסעי.  33' ס, חוק גני� לאומיי� 

בי� בכל האר� ובי� באזור פלוני או במקו� , כעל ער2 טבע מוג�, בשמירתו או יש סכנה להכחדתו
רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר ער2 טבע , לאחר התייעצות ע� המועצה, השר"; "פלוני
, בי� דר2 כלל ובי� לאזור, תו וההגנה עליוהחזק, עידוד רבייתו, הסדרת השמירה עליו, מוג�

 . "למקו� או לעונה
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הד רבייודיע
155

כלל ג� � בדר2ביאת,  חוקפי�עלשמירה על ער2 טבע מוג� ה.  

  .בנוי�כ שטח חקלאי או שטח לא" בדהואש, וגידול�בית לשמירת

 

לדרוש עדכו� ו ,החוקצוע ביממונה על ה , לשר לאיכות הסביבהותפנ נית� ל:הצעה

, תוס� שמירה עקיפה על הנו�יבדר2 זו ת. או דומ�, צמח,  הוספת חיהי"התקנות ע

 .תו2 שמירה ישירה על ער2 טבע מוג�

, מוצע לערו2 רישו� מלאי ומצאי של ערכי� מוגני� הנמצאי� בנופי� חקלאיי�

י� או  שארגוני� ירוקמנת�על,  מפורטי��גיאוגרפייי� לפי אזורי� 1ממ7

 יוכלו להשתמש לצור2 ההגנה העקיפה על הנו� החקלאי, מעונייני�
156
. 

נו�  נמצאי� בשטחיא2  , שטר� הוכרזו כמוגני�טבע�ערכי נית� לבדוק ,במקביל

 .לפנות לגביה� אל השר לצור2 הכרזהו, חקלאי שאות� קיי� צור2 לשמור

  

�ו"תשט, רחיית הבחוק להגנת  1955 

 לשר הממונה זכויות ואחריות ונות�, בר�ד של חיותחוק ד� בעיקר בהסדרת ציה

בחוק גני� בדומה לקיי� , בסכנת הכחדה בישראלהנתונות לשמור על חיות הבר 

 לאומיי�
157
כדי לשמור על  להפעיל נית�בר �� על חיות וצמחינייהמגאת החוקי� . 

על שטחי ג�  עת לשמור הובאות, מחייה שלה� ולא רק על החיה עצמההאזורי 

 משמשי� לכ2הות חקלאה
158
 ,

159
שמור על בית הגידול בקש ל ל ישבמקביל. 

                                                           
155

,  )טבע מוגני� וההגנה עליה��איסור פגיעה בערכי(טבע � תקנות גני� לאומיי� ושמורות
�ח"תשכ 1968. 

�ט"תשל, )סדרי� והתנהגות(תקנות שמורות הטבע  1979. 
�ז"תשכ, טבע�חוק עזר לגני� לאומיי� ושמורות 1967. 

  .33' ס,  לאומיי�חוק גני�
 

156
להגנה על שטחי� פתוחי� בה� , " ציונה�נס, פורו� גבעות הכורכר"לדוגמא המאבק של  

קול " בדר2 אל הטבע", ראיו� ע� גדי ברקאי. �"מפני השתלטות גורמי נדל, נמצא אירוס הארגמ�
 . 9:05, 5.3.05, עור2 מיכאל מירו, ' רשת ב�ישראל

 
157

 .16' ס,  ת הברי חוק להגנת חי
 

158
א� כי , לשמירת שטחי� פתוחי�(על פי הרעיו� הנדו� , בי� השאר, עתירה שהוגשה, לדוגמא 

ענינה של עתירה זו בשימור אתר ). "בטענה של הגנה על בעלי החיי� שבה�, לא חקלאיי�
שבמעלה נחל שורק בירושלי� אשר מהווה משאב טבע יקר מפז לתושבי " מצפה נפתוח"גבעת 

בעל ער2 סביבתי ואקולוגי רב חשיבות , בי שכונת רמות אלו� בפרטירושלי� בכלל ולתוש
יינזקו קשות ערכי טבע ונו� מ�  ... 1כתוצאה מהחלטת המשיבה . לדורנו ולדורות הבאי�

בי� א� מדומי� כטענת , ניי�"המעלה הראשונה הקיימי� במצפה נפתוח לצרכי� נדל
 הוא 6העותר ". "ע את גלגלי התכנו�העותרי� ובי� א� אמיתיי� כגרסת המשיבי� או מי שהני

לפחות שלושי� פרטי� של המי� הצבי . Gazella gazellaששמו הלטיני הוא , הצבי הישראלי
ולכ� ה� ייפגעו באופ� ישיר מאישור התכנית ופיתוח , הישראלי חיי� באזור מצפה נפתוח
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כדי לזכות בתמיכת  ה�לצור2 העניי� עצמו וה� ,  עצמו החקלאיידיב מהכחדה

 . בנושא זההארגוני� הירוקי�

 

, הכחדה בישראלבסכנת המצויות גידול של חיות הלערו2 מיפוי בתי   :הצעה

נית� להכי� תכנית מתאר  כזה ויבעזרת מיפ. כ� או בתו שטחי� חקלאיי�תקרבב

 כדי למנוע הפיכת שטח פתוח לשטח ,ארצית להגנה על חיות הבר ובתי הגידול שלה�

 . בנייהל

 

 

 טבע�ערכיל עייעור חקלאי והגנה . 3

 

  1936, פקודת היערות

לשר נות מוקהמכויות בדומה לס   החקלאותסמכויות לשרמקנה פקודת היערות 

הגנת ע� או על הגנת  להכריז על  טבע�ערכיני� על יגמהלאיכות הסביבה בחוקי� 

 בנייההריסה או  מפנייער וכ2 להג� על שטח נרחב 
160
 על נתנו פקודת היערות מג.

                                                                                                                                                                     
בע מוג� מכוח הצבי הישראלי הוא ג� ער2 ט.  פגיעה בבית הגידול שלו–שמשמעותו , המקו�

וג� חיית בר מוגנת ,  1979�ט"התשל, )ערכי טבע מוגני�(אכרזת גני� לאומיי� ושמורות טבע 
, להבדיל מבעלי חיי� כגו� הכלב והחתול.  1955�ו"התשט, מכוח חוק הגנת חיית הבר

מעמד משפטי וזאת כדי להג� עליו , כחיית בר, המחוקק מצא לנכו� להעניק לצבי הישראלי
טענו , תו2 מודעות לגורל� א� תאושר התכנית וא� יפותח מצפה נפתוח. הכחדתובשל חשש ל

 .  העותרי� בהתנגדויותיה� בש� הצבאי� חסרי הקול
  ולמרות המעמד המשפטי המוג� של הצבי הישראלי על פי שני , למרות טענותיה�, דא עקא

לאור . כניתהמשיבי� לא דנו כלל בדבר הפגיעה בצבאי� עקב אישור הת, ל"החוקי� הנ
ה� החליטו לצר� את הצבי הישראלי ,  בעניי�5�1התעלמות המשיבי� מטענות העותרי� 

המועצה הארצית לתכנו� ולבנייה ' נ' הצבי הישראלי ואח, רייז, 466/05צ "בג". כעותר לעתירה
 . ד ראוב� יהושע"כ עו"י ב" ע2005הוגשה בינואר העתירה . 'ואח

א2 , שנית� לעתור בש� הצבי, 23.2.05 �דעתו בהחלטה מהשופט אליקי� רובינשטיי� הביע 
יש להבחי� בי� עצ� הרעיו� הראוי והנכבד של שמירה על : "הצבי עצמו אינו יכול להיות עותר

לבי� , המעוג� בצורות שונות בחקיקה ובפסיקה הישראלית, בעלי חיי� ואי פגיעה בה�
 בי� �שהרי אי� בידו , פוטי אחרהשאלה א� בעל החיי� הוא צד ישיר לעתירה או להלי2 שי

לשל� ) ויימחל לי(או ,  לייפות כוחו של מייצג או להפעיל שיקול דעת כדר2 בני אנוש�השאר 
 .וכמוב� איני מביע דעה בעניי� לגופו, הוצאות העלולות להיפסק א� תידחה העתירה

ר להגנה על נקבעו הוראות באש, 1994�ד"התשנ, )הגנה על בעלי חיי�(בחוק צער בעלי חיי� 
שתפקיד� לסייע בהתחקות " נאמני בעלי חיי�"נכללו בה� ) 7סעי� (ובי� היתר , בעלי חיי�

 מוקמת קר� למע� בעלי חיי� לש� חינו2 והסברה בתחו� 14ובסעי� , אחר עבירות לפי חוק זה
 ". משפטית לבעלי החיי� עצמ�" זכות עמידה"אי� מדובר על . פריסתו של החוק

 
159
נימפית "להצלת אזור מחייה של , ות לעצירת הבנייה בשטחי� שממזרח לצפתלדוגמא הפעול 

רשת , קול ישראל, "בדר2 אל הטבע", ר אבני צבי"ראיו� רדיו ע� ד. פרפר מסוג נכחד, "הקוצי�
 .9:05, 9.4.05, עור2 מיכאל מירו, 'ב
 

160
 .14, 3' ס, 1936 פקודת היערות 
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 יערות ואילנות ג� בשטח פרטי
161

ע� את במיוחד את ע� הזית ומציינת הפקודה .  

בתקנות רשימת עצי� שיהיו לקבוע  לשר החקלאות תומאפשר, החרוב כמוגני�

 וגני� בישראלמ
162
 עצי� 66 והכריז על רשימה של ושר החקלאות מימש זכות ז. 

מוגני�
163
 שטחי�שימוש בעל ההקשות ל ותעשוי, והאכרזהת החוק והפעל . 

 ,עירוניבנייה או פיתוח לא לאפשר ואו למנוע שימוש כזה  עצי�העליה� נטועי� ש

לי יעיל וזריז כדי החוק נות� כ. גרו� נזק לעצי� השמורי� בחוקעלול לא� הדבר ב

ללא צור2 , חקלאישטח על לשמור ביל קובמיער �להג� על איל� או על חורשת

 . כותובתיקוני חקיקה או בתכניות סב

 

 

  דתיי�וארכיאולוגי� , שמירה על אתרי� לאומיי�. 4

 

אתר , אתר קדוש, בישראל קיימי� חוקי� אחדי� שמטרת� לשמור על אתר מיוחד

נית� להג� על נו� חקלאי באמצעי� . טבע�שמורת� לאומי או ג, אתר לאומי, היסטורי

 . חוקי� אלהבעזרת ג� , עקיפי�

 

�ח"תשנ, הנצחה�אתרי� לאומיי� ואתרי, טבע�שמורות, חוק גני� לאומיי� 1998 

הנצחה �אתרי,   חשיבות לאומיתליעבאתרי� , טבע�ערכי להג� על מיועדזה חוק 

 לטובת הציבור,ואתרי� לאומיי�
164
ת סמכוק נות� לשרי� שוני� את ה  החו.

, בהתייעצות ע� השר לאיכות הסביבה, שר הפני�.  לשמור על אזורי� ואתרי�

טבע�שמורתרשאי להכריז על שטח כג� לאומי או 
165
להכריז על אתר ג�  רשאי שר .

                                                           
161

 משפט העליו� הד� בית , ישראל�מדינת' כה� נ יוס� 798/79פ "בע . 3'  פקודת היערות ס
 הקשיי�: " קבעש"ביהמ.  יתפרטקרקע  שצמחו על סאיקליפטובכריתת עצי 

  הכרוכי� בגידולו של איל� בארצנו שאיננה ברוכת מי� יש בה� כדי להסביר    �האובייקטיביי      
 ה� נטועי� או גדלי� ברשות    בי� א� ,      את הצור2 בהגנה המיוחדת על אילנות מסוגי� מוגדרי�

 ."      הפרט ובי� א� ה� גדלי� ברשות הרבי�
 

162
 .15, 14' ס, היערותפקודת  

 
163
�ז"תשנ, )2 'מס) (אכרזה על אילנות מוגני�(צו היערות   1997. 

 
164

 .6' ס,  חוק גני� לאומיי�
 

165
 22' ס,  חוק גני� לאומיי�
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ה�גבולותיאת ולקבוע , הנצחה�לאומי ואתר
166

שר הביטחו� רשאי להכריז על  .  

כתיהנצחה ממל�שטח או על אתר
167

 שטח קבועלבקש מהשר המתאי� לנית� .  

שטח שיוכרז . הנצחה ממלכתי�או אתר, הנצחה�אתר, אתר לאומי, טבע�שמורתכ

 נו� הקרוב יותר לנו� חקלאי מאשר לנו�   ישמור על הנו� הטבעיטבע�שמורתכ

�על.  נמצאי� באזורי� חקלאיי�ההנצחה �ישנ� ג� אתרי� לאומיי� ואתרי. עירוני

 שיגית� להנ, ליה�ע כאתרי� שהחוק שומר � השטח סביבליה� ועלה ע הכרזידי

 ומצד שני להג� על אתר ,מצד אחד לשמור על שטח פתוח לעיני הציבור :שתי מטרות

כבוד ומעמד  למקו� ולהוסי� היסטורי ולאומי מפני הריסה
168
. 

 

�ח"תשל, תחוק העתיקו 1978 

שנועד לשמור על עברה של  ,החוק.  היסטוריה עשירה ועתיקהכידוע יש ישראל �לאר�

, היכרי, סלילה, בנייהלרבות , עתיקות�אוסר על פעולות רבות בתו2 אתר, האר�

וחציבה
169
י� חובה להודיע למנהל רשות העתיקות על גילוד� מוטלת העל כל א   .

  עתיקותשל
170
 להג� על אתר עתיק מנת�עלמאפשר הכרזה על שטח א�  חוק ה.

171
 , 

נית�  העתיקות חוקבאמצעות . ירות בשטח הגובלני� וקיהקמת בניעל ואוסר 

 .   סמוכי�אזורי� או עתיקות�יאתרב מצוי הואא�  ,החקלאיהשטח  לשמור על 

 

 

 

 

 

                                                           
166

 .47, 38' ס,  חוק גני� לאומיי�
 

167
 .45' ס, לאומיי� חוק גני� 

 
168
זוהי חווה חקלאית היסטורית המשמשת אתר . אחוזת דוברובי� באזור עמק החולה, אדוגמל 

יו� בחצר איכרי� �החווה ממחישה חיי יו�.   על נו� חקלאי מצד שנישומרתו, מבקרי� מצד אחד
   של ראשוני המתיישבי�� את סיפורתוג� מספר, ישראל� באר�20 �טיפוסית מראשית המאה ה

 .בעמק החולה
 

169
 .9' ס,  חוק העתיקות

 
170

 .3' ס,  חוק העתיקות
 

171
 .29 ,28' ס,  חוק העתיקות
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�ז"תשכ, �השמירה על מקומות קדושיחוק  1967 

מאפשר לשר הדתות להכריז על אתר קדוש ג� השמירה על מקומות קדושי� חוק 

גישה אליואת ה ולהבטיח באזור חקלאי
172
 חילול מקו� עניי�החוק מחמיר מאוד ב. 

קדוש או פגיעה בו בכל דר2 אחרת
173
או  ,מסביב לאתר קדוששהשטח שמירת . 

אפשרות בדומה ל.  אחדי� על האתר במובני�ו ישמר,לאדמה חקלאיתהפיכתו 

  .באופ� פיזייסייע החוק בשימור המקו� , לאומיי�הגני� החוק העתיקות ובחוק שב

   ברגשותיה� של בני הדתותהעי מקו� קדוש מפני כל פגמחייב שמירה עלחוק ה

תחושת של   או,הפרה אחרת של הפרטיותמרעש או ג� הגנה מל מה שיכול לכלו

 בנייה למנוע כולשימוש בחוק י, לפיכ2.  המבקרי� והמתפללי�  שלהקדושה

שתיגר� הקבועה בעת הביצוע וה� עקב הפגיעה שייגרמו ה� עקב ההפרעות , וסלילה

לשטח  קדושהמקו� הביב סהפיכת השטח  .בשטח שנבנהמוש המיועד מהשי

, רגשות בני הדתות הרלוונטיותפגיעה בתמנע  ,על האתר עצמותשמור , חקלאי

 . חקלאינו�שטח פתוח של  תיצורו

 

 שמירה על נופי�. 5

 

על מראה ג� חשוב לשמור , על הנו� החקלאיהטריטוריאלית שמירה היחד ע� 

� : אחדי� נית� לפנות לחוקי�ולהשגת מטרה ז. הנו

 

�ו"תשכ, )שילוט(חוק הדרכי�  1966 

אכיפה או לח� על . עירונית�מטיל איסורי� על התקנת שלטי� בדר2 בי�החוק 

יתרמו לשמירת הנו� ,  זהחוקפתו של ילהפעלתו או לאכהרשויות המוסמכות 

 .הדרכי�בצדי החקלאי 

 

�ג"תשנ, )ות פלסטיקפינוי יריע) (מניעת מפגעי�( תקנות בריאות הע� 1993 

. החקלאות המודרנית עושה שימוש רב ביריעות פלסטיק כדי לשמור על לחות וחו�

יריעות החייב איסו� מבה� שימוש נכו� . אינ� מתכלות בקצב ראוי ואלחלק מיריעות 

אכיפה או לח� על . חזור לאתר לסילוק פסולת או למפעל ִמופינוי�בתו� השימוש 

                                                           
172

 .1' ס,  חוק השמירה על המקומות הקדושי�
 

173
ות שבע שנ   לחוק השמירה על המקומות הקדושי� קובע  שדי� מחלל מקו� קדוש2'  ס

 .אסרמ
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ומפגיעה בקרקע ,  זהנופי מפגע על הנו� החקלאי מו ישמר,הרשויות המוסמכות

החקלאית עצמה
174
. 

 

�ד"תשמ, �קיויחוק שמירת הנ 1984 

רשות  ל א או מרשות הרבי�,החוק אוסר לכלו2 והשלכת פסולת ברשות הרבי�

 למנות כל ,לשר לאיכות הסביבה או לראש רשות מקומית החוק מאפשר.  היחיד

 לדווח על מפרי החוקוקיד שתפ,קיו�יאד� להיות נאמ� נ
175

בעזרת חוק זה נית� .  

 .הנקיו מראה הירוקהלמנוע זיהו� הנו� ולשמור על 

 

�ז"תשמ, )שימוש ארעי במגרשי� ריקי�(חוק הרשויות המקומיות  1987 

�לאהריקי� והמגרשי� גורמי� הבמקרי� רבי� �חוק זה .  מטופלי� לפגיעה בנו

זה יינקטו פעולות לגינו� זמנילצוות כי במגרש כמאפשר לרשות מקומית 
176

בעל .  

לכל , ישיר או עקי� ,מלגרו� נזקמנע ילההמגרש חייב לקבל את החלטת הרשות ו

  צו הגינו�פי�עלמה שנשתל או נעשה 
177
ביצוע אינ� מקני� ל מת� צו לשימוש ו.

קפו של צו לשימוש ארעי הוא ות. לרשות או לציבור זכויות כלשה� במגרש הריק

שטחי� המיועדי� על ל ח ינווא" מאוכלסי�"וק מיועד לאזורי� הח. לחמש שני�

השוליי� הלאומיי� זציה של יאורבנהנטייה הגוברת ל.  למטרה חקלאיתתפ תכני"ע

 ".  מאוכלסי�"אזורי�  לסווג אזורי� רבי� בישראל כמאפשרת, )הפריפרי(

 

קש  מטופל ולבינולהצביע על מגרש שא, מקומיתהרשות  הלא לפנות נית�: הצעה

כדי לגדל ,  להתנדב לטפל בשטחי�נית�, לחלופי�. עבודות גינו�בו בצע שתמהרשות 

 גידולי� חקלאיי�או צמחי נוי בה� 
178
 ,

179
. 

                                                           
174
  .2' ס, )פלסטיקפינוי יריעות ) (מניעת מפגעי�(תקנות בריאות הע�  

 
175

  .12' ס,  חוק שמירת הנקיו�
 

176
 .2' ס, )שימוש ארעי במגרשי� ריקי�( חוק הרשויות המקומיות 

 
177

 .3' ס, )שימוש ארעי במגרשי� ריקי�( חוק הרשויות המקומיות 
 

178
 עריית ראשו� לציו� מציעה –לצור2 גידול פרי וירק , ר גינה" מ100: למסירה", אשכנזי אבי 

עשרות חקלאי� בפוטנציה כבר נרשמו .  בחינ��לקה בגינת ירק במרכז העירח: לתושבי�
 . 13' עמ, 10.12.04, מעריב, "לפרוייקט

, שמשתרע על פני כמה עשרות דונמי� במרכז העיר, העירייה התחילה להכשיר שטח אדמה"
טר  מ100השטח חולק לחלקות בגודל .  אביב לא הרחק מאחד הקניוני�� תל�בצידי כביש אשדוד
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 חי)�אזור. 6

 

�ה"תשכ, הבנייהחוק התכנו� ו 1965 

לפי .  תכניתפי�עלאלא  חקיקה פי�עלבהכרח  לא , רבי�חי��אזוריבישראל קיימי� 

זיהו� לבי� ל בי� אזור רגיש לרעש וחי��אזורנית� לשמור על , הבנייהחוק התכנו� ו

מקור הרעש והזיהו�
180
 קיי� סיכו� לבי� שבה� כ2 ג� לגבי ההפרדה בי� אזורי� .

�התכנית להגנה מרעש של שדה תעופה ב� היאכ2  לבולטת אדוגמ .מגורי��אזורי

 נחיתה מדי למסלוליסמוכה  בנייהלמנוע  שמטרת� ,חי��אזורי תקובעהגוריו� 

והמראה
181

 , 
182
הרעש אינו כי  ,התכנית המאושרת מתירה פעולות חקלאיות . 

זו באמצעות תכנית . מגורי��בניגוד להפרעה הנגרמת לאזורי, מפריע לפעילות זו

 אצטלהב ,ולמנוע בנייה קרובהנית� להרחיב שטחי� חקלאיי� , הל דומותתכניות ו

של הגנה על תושבי� מרעש מטוסי�
183
. 

 

�ח"תשי, שיטפונות וההגנה מפני חוק הניקוז 1957 

עקיפה  להגנה ישראל�מדינתאחד הכלי� החשובי� ביותר ב הוא החוק ז, מאז נחקק

 שיטפונותפני ניקוז להג� על שטחי� מ� שעל רשויותקבעבחוק נ. על שטחי� פתוחי�

�קרקע�וסח
184
 לי להגנה על מקור מי� ִעמפעלבאמצעות  היאהדר2 לעשות זאת . 

                                                                                                                                                                     
התושבי� . אנחנו מתכווני� להחכיר את האדמה בחינ�. "וסביב כל אחת מה� הוקמה גדר, רבוע

 ...".סיפרו בעירייה, "ח כדמי תחזוקה לכל חלקה" ש130 �יידרשו רק לשל� סכו� של כ
 

179
, עיריות ירושלי� וראשו� לציו�? לגינה משלכ�" מתי�"קומות ו�את� גרי� בבניי� רב" 

ראש עיריית . שבה תוכלו לגדל ירקות ופרחי�, בשטח ציבורי, גינה פרטיתיאפשרו לכ� להקי� 
, לי�מאירי שיר�מ� מאיר וגול�'תורג". מהפרויקט הזה כל התושבי� יקטפו פירות: ירושלי�

ידיעות , "גינות פרטיות בשטחי� ציבוריי� מוזנחי�:  פרויקט חדש בערי האר��העיר בירוק"
 . 17' עמ, 8.3.05, אחרונות

 
180
 .63 ,61, 49'  ס  היתר� בי,והבנייהוק התכנו� ח 

 
181

 .15א " תמ�ו, א/2/4א "תמ, 2/4א " תמ
 

182
 30, )4(ד לח"פ, ישראל�מדינת'  מושב עובדי� נ,עטרות� בני4040/80א "ע:  לעניי� זה

 
183

. קיימי� פסקי די� לא מעטי� מזה שני� רבות,  בנושא רעש בכלל המפריע באזור מגורי�
 .1177ו "ד ט"פ',  אח4 �ויקטור קליי� ו'  אחרי� נ3 � מאיר עזרי ו436/60א "ע, לדוגמא

 
184

 .12' ס,  חוק הניקוז
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 ניקוז�תכנית שמכינה רשות יפ�עלשיוק� , )מפעל ניקוז(
185
הכנה ואישור של . 

תכנית מפעל ניקוז אינה דורשת חקיקה מיוחדת אלא החלטה של רשות הניקוז 

 המעוניי� רשאי לעיי� בהוכל , החייבי� לפרס� את התכנית לפני אישור. עצמה

ולהגיש התנגדות
 .  בתכניתי יכול לבקש שינועניי��בעלכל ש מכא� עולה .186

שטחי� מסביב לנחלי� בתכנית מוקצי� , שיטפונותכדי לסייע בהשתלטות על 

עדיפות קיימת . טפו�י נחל בעת שיו שלעל גדותעולי� ה לקליטת מי� ,הצפה�טשכפ

לשטח חקלאי הצפוי הנזק שמאחר , חקלאיי� שטחי� האלטחי� שלהיות� של 

באג� הניקוז  שהאזורי� ככול .לשטח בנויהצפוי קט� מהנזק הוא מי� המוצ� ב

כמויות  המי� שלא תגדלנה כ�  ,הרחב של הנחלי� והערוצי� בנויי� וסלולי� יותר

גבר ג� עוצמת ועקב כ2 ת,  יותרתהיה מהירהזרימת המי� , ספגו באדמהיי

 נותטפויהש
187
, הצפה�טשפ שטחי� חקלאיי� רבי� לצור2 שימוש כת הרחב. 

 . שיטפונותשמקורו ב נזק תממזער

 ,ר כקרקע חקלאיתמשא� השטח לא ייש,  תכנית או מוסד תכנו�נקל לשכנע יז� של

עוד של יאת שינוי היתבע את הרשות שאישרה יקיי� חשש שמי שיבנה עליו 

הקרקע
188
שמש ל עשויהוא ו,  מוחשיהוא שיטפונותהאיו� של תביעות עקב נזקי . 

 .באזורי� רבי� לשמירה והגנה על קרקע חקלאית מפני בינוי

לשכנע את קברניטי יש  ,אחדהבמישור . ני מישורי� במקביליש לפעול בש: הצעה

כדי , הצפה�פשטי על בנייהבדבר החשיבות במניעת , משרד האוצרלרבות , המדינה

 .שיטפונותלחסו2 למדינה כס� עקב אפשרות סבירה של תביעות בגי� נזקי 

 פשטי של הארגוני� הירוקי� את חשיבות �להביא למודעותיש , שניבט היבה

, באמצעות שמירת� כשטחי קרקע חקלאית, שיטפונות מפני הגנה כאזורי הצפהה

 .בנייהכדר2 עקיפה ויעילה למנוע הפיכת קרקע חקלאית לקרקע ל

                                                           
185

 .17' ס , חוק הניקוז
 

186
 .20-19' ס,  חוק הניקוז

 
187
, הנדסת מי� נוזלי� והשקיה, "שימור נגר במערכות ניקוז עירוניות", רוזנטל מאיר, לדוגמא 
 .32' עמ, 2004אפריל �מר�, 30' גל
 

188
בהיק� של ,  הביאו לגל תביעות עקב נזקי רכוש בשטחי� בנויי�1991/2טפונות בחור� שיה 

תביעות עקב נזקי שיטפונות ) 'ואח(הוגשו נגד רשות נחל הירקו� , לדוגמא,  כ2.ח"מאות מליוני ש
א "ת',  חברות ביטוח אח5 �ראוניונה אדריאטיקה ו) א"ת(1546/92א "ת: כמו, החור� האמור

 3372/98א "ת, ציו� חברה לביטוח) א"ת (2071/98א "ת, נורה חברה לביטוחמ) א"ת (438/96
 3366/98 3365/98א "ת, הסנה חברה לביטוח) א"ת (3404/98א "ת, כלל חברה לביטוח) א"ת(
 .  ועוד, ציו� חברה לביטוח) א"שלו� ת (44180א "ת, שילוח חברה לביטוח) א"ת(
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". רכ� של שתי גדות עורקורצועות קרקע לא" : ה�מג�� רצועותכי  קובעחוק הניקוז

לא נקבעו בתכניותה�  א� ,מג��לשר החקלאות הסמכות להגדיר רצועות
189
רוחב� ל. 

א� לא נקבע אחרת, ערכי� של ברירת מחדל ג� מג� יש השל רצועות 
190
ברצועות . 

רו כשטחי� פתוחי� או יוותיה� ש ,אפואסביר ו, מגבלות על בנייהחלות המג� 

 חקלאיי�
191
 . 

 

מג� �על רצועות,  כסמכותו בחוק, שיכריזמנת�עללפעול אצל שר החקלאות : הצעה

 למנוע כל בנייה או פגיעה מנת�על, וצי�משני צדי הער,  האפשרככולרחבות 

 . בשטחי� הפתוחי�

 

�א"תשכ, חוק למניעת מפגעי� 1961 

�או זיהו� אוויר חזק או בלתי, ריח, גרימת רעשעל החוק למניעת מפגעי� אוסר 

 א� הוא מפריע או עלול להפריע לאחרי�,  סביר
192

אחת הדרכי� למניעת מפגעי� .  

לחרוג אל מחו� ממה� מנע יש, חי��אזור מחסו� אואלה יכולה להיות הקמת 

. יעיליכולי� להוות מחסו� , או שטח מיוערשטח חקלאי .  המפגעשטח גור�ל

 ה עלרישמ  שלפעול באמצעות החוק לבניית מחסו� התוא� מטרותלנית�  י�תלע

עלולות ה ות גבוהותחומ דוגמת ,צותימח לבנות במקו�זאת , שטח חקלאי פתוח

 בדר2 דומה נית� א� לפעול מכוח� של   . החיי� של התושבי�באיכותבנו� או לפגוע 

                                                           
189

 לא נקבעו לעורק פלוני רצועות ידי שר החקלאות �עלקביעת רצועות מג� . "6' ס,  חוק הניקוז
 � ".רשאי שר החקלאות לקבע�, 18מג� בתכנית לפי סעי

 
190

חבו של העורק כשהוא נמדד וחב� של שתי רצועות המג� יחד לא יעלה על מחצית רושר) 1 "(
 ; בי� דפנות אפיקו

 רצועות המג� פחות  חבה של אחת משתיוהיה ר) 1(שא� מכוח ההגבלה שבפסקה ) 2         (
 שלא יעלה על חמישה ,רשאי שר החקלאות לקבוע לאחת מה� רוחב גדול יותר, מחמישה מטר

 .".מטר
 

191
לא יקי� אד� מבנה ולא : "אשר קובע,  לחוק הניקוז5' ראה את ס,  לעניי� מגבלות הבנייה 

לתנאי אלא בהיתר מאת הנציב ובהתא� ... מעליו או ברצועת המג�, בעורק, יתקי� מתק�
 ".ההיתר

 26' כקבוע בס, ההגבלות על הבנייה בתחו� תכנית הניקוז מתחילות ע� פרסומה של התכנית
מותנות ... יהיו הקמת בנייני� והגדלת�... משנתפרסמה הודעה על הנחת תכנית: "לחוק הניקוז
 ...".בהיתר הנציב

 
192

2�4' ס,  חוק למניעת מפגעי�. 
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ניעת מפגעי�התקנות למ
193
 . 

 

�ד"תשנ, )החסנה ושימוש, ייצור, העברה, מסחר (�נפ�מריותקנות ח 1994 

 תקנות :אלדוגמ.  על בטיחות הציבורהרילשמלשמש ג�  פתוחי� יכולי� חי��אזורי

 לבי� מבני� ,חנקת אמוניו�לנפ� ו�מרחקי� בי� מחסני� לחומריקובעות נפ� �מריוח

מרחקי� אלה . ברזל�דרכי� ומסילות,  כבישי�  להימצא בה�נוהגי�שאנשי� 

שישמור על שטח פתוח מסביב   מה,י הותרת שטחי� חקלאיי�"שמר עייכולי� לה

 .הנו� החקלאישטחי למתקני� מסוכני� וג� ישמור על 

 

                                                           
 ,לדוגמא 193
,  )סבירי� מאתרי� לסילוק פסולת�מניעת זיהו� אויר וריח בלתי (תקנות למניעת מפגעי�   

��"תש 1990 . 
מפעיל אתר לסילוק פסולת יתחזק את האתר ויפעילו באופ� שימנע זיהו� : " קובע ) א(3'         ס
למניעת זיהו�  , סבירי� מהאתר וינקוט אמצעי� הדרושי� לפי תקנות אלה�ויר וריח בלתיוא
ויר ואיציאת חי� סביב אתר פסולת יעזרו למנוע זיהו� �אזורי." סבירי��ויר וריח בלתיוא

 . יכולי� לשמש אדמה חקלאית ע� נו� חקלאיהאלכאזורי� . מהאתר וריח
 

�ג"תשנ, )מניעת רעש(תקנות למניעת מפגעי�         1992. 
 :כמו,        תקנות אלו אוסרות על גרימת רעש חזק בשעות מסוימות ובמקומות מסוימי�

 , )2' ס(מרכב מנועי  .1
 ).3' ס(ומגביר קול , מקלט רדיו, באמצעות מכשירי קול כמו כלי נגינה .2

 ).5' ס(הפעלת מכונות  .3

11�12' ס(רעש מזגני� ומדחסי�  .4 .( 
חי�  �לכ� רצוי לשמור אזורי. חריגה מהתקנותהתפחת , כמוב� שככול שהרעש מרוחק

 .  רעש אחרי��מפעלי� וגורמי,  מכבישי�,חקלאיי�
 

�ח"תשנ, )מניעת זיהו� אוויר ורעש ממחצבה(תקנות ל מניעת מפגעי�  1998. 
   חי� סביב מחצבות�כאזור, ל הותרת שטחי� ע� נו� חקלאי"כנ
, מפעיל מחצבה ינקוט צעדי� למניעת רעש בלתי סביר כתוצאה מעבודת המחצבה) א: "(8' ס

מתקניה לא יגרמו לרעש לרבות צעדי� תפעוליי� וטכנולוגיי� הנדרשי� כדי שהמחצבה ו
מפעיל ) ב.  (1990 ��"תש, )רעש בלתי סביר(בלתי סביר כמשמעותו בתקנות למניעת מפגעי� 

 ....".מחצבה ינקוט צעדי� למניעת זעזועי קרקע כתוצאה מפיצו� 
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 הגנה על חו� הי�. 7

 
 13א " ותמההבנייהתכנו� ו חוק לבדמ

194
� נית� באמצעותשנוספי� ישנ� חוקי� , 

 .אי�עבור הדורות הבלשמור על החופי� 
 

�ז"תשנ, חוק איסור נהיגה ברכב בחו� הי� 7919 

 100מגדיר את חו� הי� כרצועת קרקע ברוחב  ונהיגה בחו� הי� על חוק  אוסר ה

 פי�על למעט דרכי� שהוסדרו , מנקודת גאות המי� שבחו�,מטרי� לאור2 הי�

אכיפת איסור הנהיגה . תחומי� שהוכרזו נמל לפי פקודת הנמלי� וחניוני�וחיקוק 

י "אכיפת  החוק עיש לעמוד על . סמוכי�התתרו� ג� להפחתת הפגיעה בשטחי� 

 .  חקלאישטחבכל מקו� שבקרבתו מצוי ג� , הרשויות

 

 2004 –ד "תשס, חוק שמירת הסביבה החופית
195
 

והוא מובא , מאמרהבה� עוסק שי� יעודיי�� הבלתימסגרת החוקימרג וה חזחוק 

יש ללמוד .  לשמירה על שטח פתוחיעודיחוק ישראלי ילדוגמא נדירה ככא� רק 

שיאפשרו , י� עתידיי�יעודיג� לגבי האפשרויות לחוקי� י, מהחוק ומאופ� יישומו

 .הגנה ישירה על השטחי� הפתוחי� האחרי�

� של הסביבה החופית ואוצרותיה  להג� על השטחי� הפתוחיהיאמטרת החוק 

חודי ולצמצ� את הפגיעה יטבע בעל ער2 י�לשקמ� ולשמר� כמשאב, הטבעיי�

קיימא התו2 ראיית העקרונות של הפיתוח והשימוש בני , בה�
196
הסביבה החופית . 

 מטרי� הנמדדת מקו החו� של הי� 300 רצועה בת היאהיבשתית המוגנת בחוק 

ולי� ג� פני הקרקע ותת הקרקע ובה כל, וו� היבשהיהתיכו� לכ
197
החוק אוסר . 

                                                           
194

 טווח אוסר בנייה ב12' ס. הקובעת את ייעודי הקרקע בחופי המדינה, 13תכנית מתאר ארצית 
 .ו המי� מטר מק100של 
 

195
א2 ,  להגנה על שטחי� פתוחי�ת חוק שמירת הסביבה החופית מהווה אמנ� חקיקה ייעודי

ולאור ,  נוכח ההסדרי� הכוללניי� והמשמעותיי� המצויי� בו,להזכירו במחקר זהמקו� ראינו 
 . זהליות הגלומות בחוקאהתועלות הפוטנצי

 
196

 . 1' ס,  חוק שמירת הסביבה החופית
 

197 
 .2' ס, ביבה החופיתחוק שמירת הס
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באופ� כללי את הפגיעה בסביבה החופית 
198
וג� אז יש , שיו�י רפי�עללמעט , 

 הנית� ככוללצמצ� את הפגיעה 
199

החוק קובע כי תחו� חו� הי� יהא פתוח .  

בכפו� להקמת , להליכה רגלית לכל אורכו וכי לציבור תהא זכות מעבר חופשי בו

תכנית או היתר פ "מכשולי� ע
200
. 

 , לרבות שטחי� פתוחי� וחקלאיי�,החוק מעניק יכולות להג� על רצועת חו� נכבדת

, ההגדרה המרחיבה בחוק לפגיעה בסביבה החופית. א� ה� מצויי� במתח� זה

 . הסייע להגנה על שטחי� אלה לעשוי

 ,עקב פרשנותקיימי� בחוק מנגנוני� המאפשרי� פגיעה בסביבה החופית , ע� זאת

קו החו� של .  די�פי�עלפ רישיו� או "ע, משמעית�עדר החלטיות או הגדרה חדימה

 פתח תפותחעובדה זו  .אינו מוגדר באופ� ודאיהוא ו, הי� נמצא היו� מתחת למי�

רוב ההוראות הביצועיות של החוק חלות רק . לקשיי� מעשיי� ביישו� החוק

ללי� אובייקטיביי� החוק אינו קובע כ.  מטר מקו הי�100ברצועה שרוחבה 

אלא מקי� ועדה מיוחדת שתהא מוסמכת , להגבלת הפיתוח והבנייה בחו� הי�

רצועה  על ועדה תחול וסמכותה של ה. לאשר או לדחות כל תכנית בתחו� חו� הי�

 ישועדה אשר תחליט א� �ליד הוועדה תפעל תתו,  מטר מקו חו� הי�300שרוחבה 

 יש מקו� להמלי� לגופי� הירוקי� לבצע ,לאור הסדר משפטי זה. להתערב בתכניות

 � כל התכניות הנמצאות במוסדות התכנו� והבנייה וכל תכנית אחרמעק� שוט

ולדרוש , המתייחסת לתחו� חו� הי� או האמורה להשפיע על הסביבה החופית

יש להפעיל לחצי� לנקיטת מדיניות זהירה ומוגבלת  .ועדה לדו� בתכניתוה�מתת

תו2 שמירה דקדקנית על העיקרו� הקבוע ,  בסביבה החופיתבמת� ההיתרי� לפגיעה

 .  הנית�ככול לפיו הפגיעה צריכה להיות מצומצמת ,בחוק

  

 

�ט"תשכ, חוק המקרקעי� 1969 

שמרו לטובת יי, המוגדרי� חיוניי�, חוק המקרקעי� קובע שמקרקעי� מסוימי�

 ,לדוגמא, �ה המקרקעי� כאל". עודימקרקעי י" של מעמד מיוחדויזכו להציבור 

סוגי� אחרי� של מקרקעי ציבור כ�  ו תעלות וגדותיה�,נחלי�, נהרות, שפת הי�

                                                           
198

 .4' ס,  חוק שמירת הסביבה החופית
 

199
 .3' ס,  חוק שמירת הסביבה החופית 

 
200

 .5' ס,  חוק שמירת הסביבה החופית
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באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, שנקבעו בתקנות
201
של  �עודיאת י כדי לשנות .

אלא א� , הממונההשר של  הממשלה או ה שלאישור נדרש, ואלקרקעות 

שרה סופית לפי חוק נית שאוכתעוד ביי�מקרקעי כנועדו לשמשהמקרקעי� לא 

 �ונית שאושרה סופית לפי חוק רישכאו בת, 1965 �ה"תשכ, הבנייההתכנו� ו

�ד"תשכ, )הוראת שעה(שיכוני� ציבוריי�   1964 
202
. 

 

, שבה� או בקרבת� קיימי� נופי� חקלאיי�" עודימקרקעי הי"למפות את : הצעה

ל להשתנות יעוד עלויולעמוד על אכיפת חוק המקרקעי� בכל עת שקיי� חשש שה

, "יעודי�מקרקעי"שטחי ללחו� להרחבה של נית� . ללא האישורי� הנדרשי�, בפועל

  .חקלאישטח בכל מקו� שנית� להג� בעזרת� על 
 

 

 אדמה חקלאית כאתר לפסולת נוזלית ומוצקה. 8

 

 בי� הגורמי� העיקריי� ה�, החקלאות המתקדמת בישראל והמחסור במי�

�עוברי� טיפול עד להפיכת� למי האלמי� . �שופכי�מי וביוב� של מי�לניצול

 .השקיה� לצור2 שימוש כמי, די�פי�עללפי סטנדרטי� , קולחי�

  

 1940, פקודת בריאות הע�

י� כללי� לטיהור שפכי� הנדרשיכולה לשמש מנו� לקביעת  פקודת בריאות הע� 

כ� תכנית מתאר ארצית למי� ולביוב  ת�7בעקבותיהש, לשימוש בחקלאות
203
 .

להקמת מתקני הטיפול , ר השפכי� דורש שטחי� פתוחי� או חקלאיי�טיהו

מסתמנות , ל שגובר המחסור במי�וככ. והאיגו� והרחקת� ממרכזי� בנויי�

 ושל הגדלת מספר� או גודל� הקולחי� הסטנדרטי� של תקני מגמות של החמרת

וה מהו, הקולחי� אל�כמויות הגדלות של מיהלקלוט את הצור2 . של מתקני הטיפול

  .במיוחד באזור מרכז האר�,  על שטחי� חקלאיי�הרילשמסיבה תכנונית נוספת 

                                                           
201

 .107' ס,   חוק המקרקעי�
 

202
 .110' ס, חוק המקרקעי� 

 

203
רשאי לקבוע         , בהתייעצות ע� שר החקלאות, שר הבריאות" �א לפקודת הבריאות65'  ס

 ...".כללי� לטיהור מי השופכי� המיועדי� להשקיה או למטרה כלכלית אחרת
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לפיו פיזור הפסולת באדמה החקלאית היא הדר2 , רופיי האמהממצאנית� ללמוד 

העדיפה לסילוק בוצת שפכי� 
204
לקבוע אפשר , פקודת בריאות הע�באמצעות  .

 עת הבאות ו,לוק בוצהשישמרו אדמות לסי ,באירופההנהוגות  לאלו הנחיות דומות

  . ולסביבהתהו� המיל, גר� נזק לאדמהישלא י ויוודא

 

 מוגדר אוגרפייג אזור� בתלוייהחוקי� . 9

 

�ה"תשכ,  ומעיינותחוק רשויות נחלי� 1965 

י� ימעלנחל לנחל או �הזכות להקי� רשותאת חוק נות� לשר לאיכות הסביבה ה

 פלוני
205

 רשות נחל הירקו�:חל על שתי רשויות נוי�השר הכריז בצו.  
206 

 ורשות נחל 

 הקישו�
207
שמירת הנו� ומתנות הטבע לאור2  המטרות של רשות הנחל היא ת אח.

הנחל בשתי גדותיו או מסביב למעיי�
208
 ,עמידה על ביצוע המוטל על רשויות הנחל. 

 תסייע לשמירת�   שחלק� חקלאיי� במסגרת שמירת הנו� או הכשרת השטחי�

 .יה� עלהשתלטותהולמניעת 

ולדאוג לניקוז , מי� לאור2 כל השנה�על רשויות הנחל לשמור על מפלס החוק מטיל

יש לרשויות הנחל יכולת לפעול לשמירת שטחי� , תפקיד� זהאת  מלאכדי ל. התחו�

, מי��אוגרי, הצפה�פשטישטחי� המתפקדי� כ, חקלאיי� בצדי אזור הנחל

 .ב"משטחי� לחלחול מי� וכיו

 

                                                           

  
204

: באירופה מצאו שקיימות ארבע דרכי� מרכזיות לסילוק הבוצה ממכוני טיהור שפכי�
  .סילוק לי�  ופיזור באדמה חקלאית, שריפה, פסולת�סילוק לאתרי קבורת

מי�  , "? ומה על הבוצה�רוניי� באירופה הטיפול בשפכי� עי"', פפמלטיו ל', וגה מ', בונטו ל 
� 7' עמ, 2000יולי , 405' גל, והשקיה 18, 12. 

http://www.amalnet.k12.il/meida/water/maamar_print.asp?code_name=A_maim0355 
 

205
 .2' ס,  חוק רשויות נחלי� ומעיינות

 
206
�ח"תשמ, צו רשות נחל הירקו�  1988. 

 
207

�ד"תשנ, )רשות נחל הקישו� ( צו רשויות נחלי� ומעינות 1994. 
 

208
 :3' ס,  חוק רשויות נחלי� ומעיינות

� ולבצע את הפעולות המפורטות נתפקידי רשות הנחל תפקידה של רשות נחל הוא לתכ        "
 …:2כפי שייקבע בצו לפי סעי�  ,כול� או מקצת�, להל�
והכשרת … או מסביב למעיי�שמירת הנו� ומתנות הטבע לאור2 הנחל בשתי גדותיו) 5        (

 ".וספורט, נופש, שטחי� אלה לצרכי גני�
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�ו"תשל, לישרא�והו מקחוק בית הספר החקלאי 1976 

כבישי� הרועשי� של ב הגדולי� ו�בנייניבישראל גובל �הובית ספר החקלאי מקו

עוד אדמות בית הספר לשימושי� חקלאיי� יהחוק משריי� את י. חולו� ותל אביב

 על מקרקעי� שהועמדו לשימוש בית הספר כ2החוק ג� מאפשר לשמור . בלבד

) �בית שימוש ד שטחי� נוספי� ליהעמללדרוש נית� ). המפורטי� בחוקאלה לבנוס

 אלשמש דוגמג� כול יהחוק .  הירוק של המקו�הנו� עת לשמור על ההספר ובאות

 ,סמכויות המחוקקי� כלפי מקומות ירוקי� אחרי�של  ה מתבקשתלהפעל

 .�אורבאנייאזורי� ל בסמו2נמצאי� ה

 

 

III .ייצוג ויידוע 

 

 הגשת התנגדות עניי�ציבוריי� ומקצועיי� לקביעת גופי�  (הבנייהצו התכנו� ו

�ד"תשל) לתכנית 1974 

הגופי� הציבוריי� והמקצועיי� המפורטי� להל� נקבעי� בזה : "הצו קובע כי

 שהופקדה ,מקומית או מפורטת,  הגשת התנגדות לתכנית מתאר מחוזיתעניי�ל

: ציבורי בהעניי� ה�ושיש ל
209

 "  
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 ; המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית לישראל) 1"( 
 ; מינהל הפיתוח של קר� קיימת לישראל )2(
 ;טבע�מועצת גני� לאומיי� ושמורות )3(
 ; הרשות לגני� לאומיי� )4(

 ; טבע�הרשות לשמורות )5(
 ; החברה להגנת הטבע )6(
 ; ראל יפההמועצה לאר� יש )7(
)8( � ; אגודת אדריכלי הנו
 ; )ז"מלר(ויר בישראל והמועצה הציבורית למניעת רעש וזיהו� א )9(
 ;ינרי� והארכיטקטי� בישראל'אגודת האינג )10(
 ;אגודת האדריכלי� בישראל )11(
 ;אגודת הארכיטקטי� העצמאית בישראל )12(
 ;האגודה הגאוגרפית הישראלית )13(
 ;  אגודה ישראלית להגנת הסביבה�אד� טבע ודי�  )14(
 . רא קדישאאת )15(
 התאחדות הקבלני� והבוני� )16(
 ."התאחדות התעשייני� )17(

 



 76

מוצע לפעול במאורג� , יעה בשטח חקלאיגר� פגיבנסיבות בה� עלולה לה: הצעה

או לפחות אצל מי מה� שנית� לשכנעו או , אצל הגופי� הרבי� המוסמכי� בחוק

�בעלי ה שללהקי� קבוצבמטרה ,   לשמור על הנו� החקלאימנת�על אליולחבור 

 .ועדות לפגיעה המתוכננתואו להתנגד ב עניי�

 

, )תיקוני חקיקה(, ת הסביבהינ� בשמירת איכויחוק ייצוג גופי� ציבוריי� שענ

� ג”תשס 2002 

ינ� בשמירת איכות הסביבה יחוק זה בא להוסי� נציגי� של גופי� ציבוריי� שענ" 
210
 לשיקולי� ובמטרה לתת דגש בוועדות אל,  חוקפי�עללוועדות שהוקמו  

 להג� ולשמור על איכות נאותה של הסביבה ולמנוע פגיעה מנת�עלוזאת , סביבתיי�

."בסביבה
211
. 

 

 לסייע מנת�על, ועדותוחברי� במגוו� ה ה"ירוקי�"נציגי הלארג� את פעילות : הצעה

 . בה�הלהג� על נופי� חקלאיי� מפני פגיע

 

 

 

                                                           
210
 ;החברה להגנת הטבע;  אגודה ישראלית להגנת הסביבה�אד� טבע ודי�  

 .קר� קיימת לישראל;  ארגו� הגג לשוחרי איכות הסביבה�      חיי� וסביבה 
 

211
 יוצר מהפכה החוק": "חיי� וסביבה"לית ארגו� הגג "מנכ, ד אור קרסי�"עו  וכפי שכתבה

בפע� הראשונה נוכל אנו ארגוני הסביבה . ועדותוצוג הציבור והאינטרס הסביבתי ביאמיתית בי
 : עדות הבאותוהחוק מבטיח נציג של ארגוני הסביבה בו: ועדות רבות ומגוונותולמנות נציגי� ל

 מועצת מנהל מקרקעי ישראל  .1

 ) לפי חוק התכנו� והבנייה(ועדות מחוזיות לתכנו� ובנייה  .2

ח חוק התכנו� ו מכ�פ "ולקחש(הודעה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחי� פתוחי�  .3
 ) והבנייה

 ) לפי חוק התכנו� והבנייה(הודעה למימי חופי�  .4

 ) הפועלת מכח חוק המי�( מועצת המי�  .5

 ) לפי חוק רשויות נחלי� ומעיינות(רשות נחלי� ומעיינות  .6

 )) הטלת פסולת(ת זיהו� י� לפי חוק מניע(ועדה למת� היתרי� לזיהו� י� וה .7

מועצת ) לפי חוק מניעת זיהו� הי� ממקורות יבשתיי�(הודעה למת� היתרי זיהו� י�  .8
 ) צורילפי חוק אזורי� חופשיי� לי(יצור יאזורי� חופשיי� ל

, לפי חוק גני� לאומיי�(מועצת הגני� הלאומיי� שמורות הטבע והאתריי� הלאומיי�  .9
 ) הנצחה�תריטבע אתרי� לאומיי� וא�שמורות

טבע אתרי� �שמורות, לפי חוק גני� לאומיי�(מליאת רשות שמורות הטבע והגני�  .10
 …)הנצחה�לאומיי� ואתרי

אנו מקווי� כי נדע למצות את      ,         במציאות בה הנושא הסביבתי זוכה להצלחות מועטות
 ".הפוטנציאל של החוק הזה לעשייה לטובת הסביבה
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  1992 –ב "תשנ, )תביעות אזרחיות(חוק למניעת מפגעי� סביבתיי� 

רשאי� ה , בשמירת איכות הסביבהלה� עניי�ר שא, של גופי�רשימה החוק קובע 

 לפיו להגיש תובענה
212
 שמטרתה העיקרית היא ,קובע כי עמותה רשומה החוק ג� . 

 א� לפחות אחד מחבריה היה ,להגיש תובענהרשאית  ,הגנה על איכות הסביבה

 זכאי לכ2
213
 . 

 

ה לאתר גופי� בעלי העניי� בשמירה על איכות הסביבנציגי הלעודד את : הצעה

הגיש בגינ� תובענות ול, נופי� חקלאיי�שטחי� ובפוגעי� בהמפגעי� סביבתיי� 

  .פ חוק זה"ע

 

�ח"תשנ, חוק חופש המידע 1998 

הזכות לקבל מידע מרשות , ישראליאו תושב לכל אזרח "כי  קובעחוק חופש המידע 

 ". ציבורית בהתא� להוראות חוק זה

 

 לדרוש ולקבל מהרשויות מידע הנוגע לקרקעות בעלות מנת�על ולנצל זכות ז: הצעה

נתוני אכיפה , עודיילגביה� תכנו� לשינוי קיי� אשר לאיי� שטחי� חק, נו� חקלאי

אלא ג� יסוד ,  בכ2 לא רק אספקת מידעאהת. ב"נגד הפוגעי� בנו� החקלאי וכיו

כי יש מי מתעניי� בנושא ומבקר את האכיפה למע� ידעו , של הפגנה כלפי הרשויות

 .והביצוע

 

 

 

                                                           
212

 :והתוספת לחוק למניעת מפגעי� סביבתיי� ה�) א(6' פ ס" תובענה ע הגופי� הרשאי� להגיש
 , טבע ואתרי� לאומיי��שמורות, המועצה לגני� לאומיי�
 ,רשות הגני� הלאומיי�
 , רשות שמורות הטבע
 , החברה להגנת הטבע

 ,המועצה לאר� ישראל יפה
 ,המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהו� אוויר בישראל

 .גודה ישראלית להגנת הסביבה א–אד� טבע ודי� 
 . קר� קיימת לישראל

 
213
 .לחוק למניעת מפגעי� סביבתיי�) ג(6' ס 
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 סיכו�

 

בעול� אינ� מביאי� � והקיימי� בארהכלי� הרבי� כי מחקרי� מראי� ה

לתת כלי�  נועד זה חקרמ . על שטחי� חקלאיי� בתחו� ההגנהלתוצאות המקוות

והנו� החקלאי  שטחי�הלהג� על כדי , מקובלי�� א� כי אולי בלתי,זמיני�, נוספי�

 .כלל� עד כה בדר2בדרכי� שלא ננקטו

של  ו בישראלתקיימה   חקיקהסקירה מפורטת של, המחקר מביא בי� השאר

דברי החקיקה המובאי� . מנותחי� ומובהרי�, מנהליי� ורעיונות משפטיי�

נמצא כי טמו� א2 ,  לשמירה על הנו� החקלאיעד כהא שימשו ל הנוכחיבמחקר 

, עזר נוס� וחשוב בידי מדינאי��כלישמש וליע למטרה זו יבה� הפוטנציאל לס

 . י� בישראלהשטחי� הפתוחעל והגנה על הנו� החקלאי בעניי� �משפטני� ובעלי

�מה� נית� להשלי2 ,  דוגמאות של מצב משפטי מינהלי מהעול� במאמרהובאו, בנוס

דרכי� על תו2 הצבעה על רעיונות או , ישראלבליישו� ות תניהנ על פעילויות

 .הנו� החקלאי בישראלשטחי אפשריות לשמירה על 

 נגישות רבה יותר לפעולה משפטית או, התוצאה מאפשרת למעונייני� בכ2

גופי� פרטיי� כמו . הנו� החקלאי בישראלשטחי  נה על הגשמטרתה , מינהלית

מצוא יוכלו ל', עמותות למע� הסביבה וכד, אזור�תושבי, חקלאי�, ארגוני� ירוקי�

 באר� או תחקיקתיתמיכה עדר ישבה, � וחיזוק לפעילות'מנו� רעיוני' מאמר זהב

 .עיקר ולא היו פותחי� בה כללייתכ� ש, דוגמאות מהעול�

ספקת מ�ההצלחה הלא. תחו�שלא נוסתה עד כה ָב, מדובר בגישה חדשנית ומעניינת

י�  החקלאי והשטחי�והנחיצות הגוברת בשמירת הנו�, של הדרכי� האחרות

ת לדרכי� ראשוניות וחדשות ומת� הזדמנות לרעיונות  פתיח7ותמחייב, הפתוחי�

 . כמתואר כא�,יצירתיי�

  וההצעותהתוצאות יה� שלמשמעויותאת יבינו   הגופי� הירוקי�א� ,אלדוגמ

ה�   וישתמשו בחקיקה עקיפה להגנה על שטחי� פתוחי�זה  המפורסמות במאמר

� האחרוני� של המסורתיות על שרידיההגנה  הבעמדות שובלא ימצאו עצמ� 

משימות  לה�אשר  ,אל גופי� חזקי� יותרוכלו לחבור י אלא ,השטחי� הפתוחי�

רשות , ניקוז�כגו� רשויות, ניק לה� הדי�עשמכוחות האל ו, לאומיות אחרות

להשתת� במאבק   "נגדלח� ילה"במקו�   "הירוקי�"יוכלו  כ2. העתיקות ועוד

שמירה על ל תו2 סיוע  ' וכוחי��אזוריבעד , מג��אזוריבעד , הצפה�פשטי בעד

 .  בישראלהנו� החקלאישטחי 

 

 ד"עו, ר ראוב� לסטר"ד                                  ד                     "עו, ר אהוד חש�"ד
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ABSTRACT 
 

Using Indirect Legislation to Protect Vistas and the 

Environment in Agricultural Areas 

 

Dr. Richard Laster, Dr. Ehud Choshen 

Research Assistants: Dan Livney, Darrin Hollender, Offer Laster, Guy Fuhrer 

 

Not all modern farmers have the deep connection to the land as their 

forefathers did. Under economic pressure, many are ready to give up a 

life of hard work for the promise of financial security that developers can 

provide. 
  

In an attempt to protect agricultural landscapes, numerous countries 

throughout the world use economic incentives and laws, but to no avail. 

Some farmers have changed their approach towards agriculture, 

switching from intensive/industrial farming to organic farming methods, 

but this change provides little economic comfort and has occurred on a 

relatively small number of farms.  There has also been state interest in 

“primitive” farming methods as a method of preserving history and 

attracting tourism. Yet these efforts will not stay the flood of farmers 

leaving farmland to the mercy of bulldozers. 

  

Environmental NGO’s that try to stop the development of agricultural 

lands have limited resources at their disposal, and are seen by much of 

the public as being against progress and against farmers. 

  

The failure of existing methods of rural land preservation and the search 

for alternative methods produced the idea for this research paper- using 

existing legislation, not originally meant for the purpose of preserving 

farmland, to advance the protection of the rural landscape in agricultural 

areas. This study surveyed legislation from around the world and found 

many legislative acts that, if implemented correctly, could help stop the 

destruction of the rural landscape.   
  

The laws can be divided into two groups- general purpose laws and laws 

with a specific purpose.  Both can be adapted to protecting agricultural 

land.   
Laws with a specific purpose protect specific areas.  Those areas could be 

interpreted to include agricultural areas. For example, animal and plant 
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habitats, flood plains, ground water enrichment areas, forests, areas of 

historical, religious or archaeological significance, wetlands, coastal 

zones, buffer zones, areas along rivers and springs, and land used for 

sludge and effluent disposal. 
General purpose laws include laws for soil conservation and for 

protecting biodiversity.  Drainage laws are an important example of non-

specified legislation.  Drainage laws around the world are meant to 

protect areas from flooding and to prevent soil erosion.  They therefore 

give the appropriate government officials the power to declare flood 

zones around streams, lakes, and other bodies of water.  Applied 

correctly, these laws could preserve acres of agricultural land. Since 

agricultural land, if farmed correctly, would in most cases suffer only 

minor damage from flooding or perhaps even benefit, setting aside a 

large area of agricultural land as a flood plain would benefit the flood 

prevention law and leave a rural landscape undisturbed for future 

generations to enjoy. 

 
This study surveys international laws and Israeli legislation specifically, 

indicating how they could be applied to protecting agricultural areas.  

The list of Israeli laws surveyed includes: 
Water Law, 1959 
Public Health Regulations (Sanitary Conditions for Wells for Drinking 

Water), 1995 

National Parks, Nature Reserves, National Sites and Memorials Law, 

1998 
Wildlife Protection Law, 1955 
Forest Ordinance, 1936 
Antiquities Law, 1978 
Protection of Holy Places Law, 1967 

Roads (Affixing of Signs) Law, 1966 
Public Health Regulations (Abatement of Nuisances) (Removal of Plastic  

Sheets), 1993 

Maintenance of Cleanliness Law, 1984 

Local Authorities Law (Temporary Usage of Empty Lots), 1987 

Planning and Building Law, 1965 
Drainage and Flood Prevention Law, 1957 
Abatement of Nuisances Law, 1961 

Explosives Regulations (Commerce, Transfer, Production, Storage and 

Usage), 1994 

Ban on the Operation of Vehicles on the Coastline, 1997 

Protection of the Coastal Environment Law, 2004 

Land Law, 1969 

Public Health Ordinance, 1940 
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Streams and Springs Authorities Law, 1965 

Mikveh-Israel Agricultural School Law, 1976 

Planning and Building Order (Nominating Public Authorities and 

Professions for Presenting Objections to Plans), 1974 

Representation of Environmental Public Bodies Law (Legislative 

Amendments), 2002 

Freedom of Information Law, 1998 

Abatement of Environmental Nuisances Law (Civil Actions), 1992 

 

The study presents a number of alternative plans of action for different 

groups and authorities in order to preserve the agricultural usage of land, 

including: 

1. Land surveys to identify vulnerable areas, including groundwater 

replenishment areas or the habitats of endangered species.   

2. Identifying areas that are in the vicinity of drinking water sources. 

3.  Identifying non-agricultural structures on land designated for 

agricultural use only. 

4. Surveying habitats of species protected by law, and demanding the 

update of animal protection laws to include additional species and 

habitat areas. 

5. Convincing government officials of the importance of forbidding 

development in flood-prone areas in order to avoid possible 

damage compensation claims in the future, as well as the 

importance of keeping these areas open in order to minimize 

flooding in existing developed areas.    

 

By using indirect legislation as a method for protecting open spaces, 

NGO’s would be acting on the side of the government, working in a 

positive manner to protect flood plains, buffer areas, wetlands and other 

open spaces instead of finding themselves always objecting to proposals. 

By actively supporting the objectives of indirect legislation, they could 

achieve their main objective of protecting open spaces, while working in 

a positive rather than negative direction. 
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