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  עיקרי הדברים .1
 .חקלאות העירונית הינה מתכונת השואפת לחזור ולשלב בין האוכלוסייה העירונית והעבודה החקלאיתה   

לצורך עיסוק בעבודות , בשולי העיר ובתוכה לתושבי העיר, בהחכרה של חלקות קרקע קטנות יחסית, עיקרה

ומשתמשים בחלקות , מיבדרך כלל הגננים העירוניים מגדלים פרחים וירקות לשימוש עצ. חקלאיות בשעות הפנאי

ומאופיינות בשימוש , החלקות מהוות ביטוי ליצירתיות אישית בתכנון. מפגש עם בני משפחה וידידים, לצורך נופש

 .אחסון וקישוט, בחומרים ממוחזרים ומאולתרים ליצירת מקומות ישיבה

נית כיום הינה תחביב בארצות אירופה החקלאות העירו. החקלאות העירונית מקובלת בהרבה מדינות בעולם   

 -בארצות הברית . ומפגש חברתי, מקום לפעילות גופנית, ומשמשת כמפלט מן העיר, בעל מסורת ארוכה

ואילו . החקלאות העירונית מהווה אמצעי לאספקת מזון טרי ואיכותי לאוכלוסיות מעוטות היכולת במרכזי הערים

 . לאספקת מזון לאוכלוסייה עירוניתהחקלאות העירונית הינה דרך חשובה  –בארצות המתפתחות 

יצירת מפגש קהילתי , סיפוק ותחושת הישג אישיים, הינן באספקת מזון טרי מהחקלאות העירונית התועלות   

 .ושיקום של שטחים עירוניים מוזנחים, וחיזוק הקהילה

 .רוניתהתקיימו בעבר משקי עזר וחוות לימודיות המהווים סוג של חקלאות עי בחברה הישראלית   

, בהכללה. בלבד מתושבי ישראל מתפרנסים מחקלאות 2%-ורק כ, מהאוכלוסייה בישראל חיה בערים 91%, כיום 

 . האוכלוסייה העירונית בישראל מנותקת כמעט לגמרי מעבודה חקלאית

בסקירה של המצב הקיים נמצאו כששה פרויקטים העונים . בישראל כיום החקלאות העירונית מצומצמת למדי   

במתכונות , זאת בצד פרויקטים נוספים של גינון חינוכי וטיפולי, על ההגדרה המסורתית של חקלאות עירונית

 . שונות

ורצון לפתח פרויקטים במקומות , בשנים האחרונות מורגשת מגמה של עניין בחקלאות עירונית בישראל   

 .בתמיכה ממוסדת ובלעדיה, שונים בארץ

מבחינת . התועלת הכלכלית בחקלאות העירונית מוגבלת עולה כי, גידול ירקותמתוך בחינה של תחשיבים ב   

). בה קיימת רווחיות קטנה, פרט לתוצרת אורגנית(יהיה זול יותר לרכוש ירקות מאשר לגדל אותם  –משק הבית 

ן העולה על התועלות הכלכליות שנית, נדרשת השקעה בלווי והדרכה של חקלאות עירונית –מבחינה ציבורית 

 .במונחי תוצרת חקלאית, להפיק ממנה

בחיזוק הדימוי : חברתיות ולאומיות, קיימת לחקלאות עירונית שורה של תועלות פסיכולוגיות, לעומת זאת   

". ערכים שבין אדם ואדמתו"ו, עידוד ההשתלבות החברתית של עולים חדשים, העצמי של אוכלוסיות מעוטות יכולת

החקלאות העירונית מהווה תשובה חלקית לצרכים של קרבה אל  –חיה בערים במדינה בה מרבית האוכלוסייה 

 .הטבע ועבודת האדמה

תכנון , פיתוח מקורות מים, פיתוח חקלאות עירונית בישראל כרוכה בסוגיות סבוכות של בעלות על הקרקע   
ות על הקרקע יתכן ונושא הבעל. הקצאת משאבים ארגוניים והחדרת המודעות לנושא לקהלי היעד, מתארי

הדרכים החוקיות , עירוניים-יחייב את מנהל מקרקעי ישראל לקבל החלטה עקרונית בנוגע להחכרת קרקע לחקלאים

 .כך שיימנע בינוי בקרקע שנועדה לחקלאות עירונית, והמגבלות על השימוש בקרקע, לבצע זאת

קבוצות מבוססות בעלי מודעות : קהלי היעד האפשריים לחקלאות עירונית בישראל מתחלקים לשתי קבוצות  
אוכלוסיות של בעלי מוגבלויות ויתכן , קשישים, סביבתית גבוהה וקבוצות מבוססות פחות של עולים חדשים



  

יבקשו לעסוק בחקלאות עירונית כבילוי פנאי ונופש ואילו האחרונים ינסו , הראשונים. וגם אוכלוסיות חרדיות

 . להפיק מהפרויקט תועלות כלכליות ואחרות

על פי (, מהאוכלוסיה 1.5%ניתן להניח כי הביקוש המקסימלי לחקלאות עירונית בישראל לא יעבור היקף של   

הקצאת הקרקע הנדרשת לנושא היא . משקי בית 27,000-כ, )המידע הקיים בנוגע לערים גדולות כגון לונדון וברלין

מכאן שאין לראות בחקלאות . ויות זניחותכמ, מליון קוב בשנה 2.4-והקצאת המים כ, דונם 2,700-בהיקף של כ
 .העירונית פתרון למגמות של נטישת שטחים חקלאיים או החזרת שטחים נרחבים למעגל העיבוד

   אין די בהקצאת קרקע לתושבים  .חקלאות עירונית אינה מתפתחת מעצמה אלא דורשת ליווי והקצאת משאבים

אך תמיד , ת של הלווי הציבורי הנדרש משתנה בין קהלי היעדמידת האינטנסיביו. בכדי שתתפתח חקלאות עירונית

 . ופיקוח, הדרכה, ניהול הגננים, נדרשת השקעה בפרסום

של שטחים עירוניים פתוחים שהרשות אינה יכולה " להפרחה"לא ניתן לראות בגננות העירונית פתרון גורף    
לשטחים " ברירת מחדל"ולא כ, לות הטמונות בהראוי לשקול פיתוח חקלאות עירונית על בסיס התוע. לתחזק אותם

 .עירוניים מוזנחים

של שיתוף פעולה בין גוף ממוסד האמון על החכרת קרקע , עבודה זו מציעה מודל ארגוני לפיתוח חקלאות עירונית

הגוף הממוסד ירכז את . לחקלאות לבין עמותה ציבורית האמונה על יצירת קשרים עם הציבור ועל תפעול האתר

העמותה הציבורית תעסוק בפרסום ; אי החכרת הקרקעות לחקלאים העירוניים מול מינהל מקרקעי ישראלנוש

 . ניהול והדרכה, גיוס הגננים, הפרויקט

המנהל לחינוך התיישבותי , רשות הטבע והגנים, ל"קק: מוצעים ארגוני הגג הבאים לטיפול בחקלאות עירונית   

 . סים"החברה למתנ, במשרד החינוך

כך , תיקחנה על עצמן לזהות את מצאי השטחים העומד לרשות הנושאמומלץ לבחון שהרשויות המקומיות    

 .שארגוני גג ועמותות תושבים יוכלו להשתמש בבסיס המידע בפיתוח חקלאות עירונית

חקלאות עירונית תתפתח בישראל במידה ותוגדר כחלק מסל השירותים אותו הממסד אמור לספק , לסיכום   
החקלאות העירונית , ועבור חלק גדול מהאוכלוסייה החסר גינות פרטיות, במדינה המצטופפת והולכת.  זרחיולא

לכן ראוי כי רשויות מקומיות ישקלו דרכים  .עשויה להוות הזדמנות חשובה למגע עם הקרקע ועבודת האדמה
מוצע . ל בסוגיית ניהול הקרקעוכי גופים ארציים ישקלו לקחת על עצמם את הטיפו, , לאפשר חקלאות עירונית

כאשר הפיתוח והניהול בפועל ימצא בידיהן של , כי הרשויות ייקחו על עצמן לאפשר את החקלאות העירונית
  .וביטוי של צרכיו ונטיות ליבו, כדרך להעצמה של הציבור, עמותות תושבים וארגונים מקומיים



  

  מבוא. 2
הנשקף , פרט לנוף החקלאי". פרבריים"כולל היישובים המכונים , 1מרבית האוכלוסייה בישראל כיום חיה בערים   

מרבית האוכלוסייה העירונית מנותקת כמעט לגמרי ממגע עם החקלאות וכל שכן עם , לעיתים מחלון המרפסת

  . בלבד מתושבי ישראל מתפרנסים כיום מחקלאות 2%-כ. עבודה חקלאית

גני . "נים היתה פעילות חקלאית משולבת בחיי העריםבמשך מאות בש. לא כך המצב בארצות רבות בעולם   

העשרה נופית , בחיזוק בסיס המזון של העיר, בחצרות האחוריות של בתי מגורים היוו משאב אקולוגי חשוב" מטבח

במדינות שונות במערב ובמזרח . (Hynes, 1996; Paxton 1997)ומחזור פסולת עירונית, של המרקם העירוני

ניתן למצוא . 2החקלאות משולבת בתוך חיי העיר גם כיום, במדינות מתפתחות באפריקה ואסיהבאמריקה ו, אירופה

  . במגרשים ריקים במרכז העיר ועל גגות ומרפסות הבתים, לאורך מסילות הברזל, חלקות חקלאיות במעטפת העיר

אי ולפיתוח קהילות בצד תרומות נלוות לאיכות הפנ, החקלאות העירונית תורמת חלק מהמזונות של תושבי העיר

במחקר שנערך בבריטניה נמצא , לשם דוגמא. פוטנציאל חשוב בייצור מזון, למרות צפיפות הבינוי, לעיר. שכונתיות

מתצרוכת הירקות  18%-העשויים לספק כ, טון ירקות ופירות 232,000-כי במטרופולין לונדון פוטנציאל ייצור של כ

  .(Garnett, 2000)והפירות של תושבי העיר 

היו חלק חשוב " משקי עזר. "התקיימה חקלאות עירונית בצורות שונות, החל ממחצית שנות השלושים, בישראל   

, עם הצטופפות הערים. בנופם של יישובים עירוניים למחצה ויצרו תוצרת חקלאית לשימוש משפחתי בדרך כלל

  . הפכו החלקות החקלאיות לעתודות בניה וערכם הכלכלי ירד

המתבטא ביוזמות מקומיות של , 3האחרונות התעורר בישראל עניין מחודש בפיתוח של חקלאות עירוניתבשנים    

ותושבים מקומיים , ארגונים ציבוריים כגון החברה להגנת הטבע או הקרן הקיימת לישראל, רשויות מוניציפליות

  .ת חקלאות עירונית בהצלחהישנם בישראל אתרים מעטים בלבד בהם מופעל, במצב הקיים, עם זאת. בעלי עניין

הינם אספקה של מזון איכותי במחיר , כפי שהם מוצגים בספרות העולמית, היתרונות העיקריים בחקלאות העירונית

מהגרים , שיקום חברתי של אוכלוסיות מבודדות כגון קשישים; יצירת קהילה ועזרה הדדית בין שכנים; נמוך

גם התושבים שאינם שותפים לגינון בפועל נהנים . (Landman, 1993)ת חינוך ופיתוח מיומנות מקצועיו; ומובטלים

הפחתת פשע וונדליזם בשטחים ציבוריים , בעיר" ריאות ירוקות"יצירת : מתועלות נלוות של החקלאות העירונית

  .(Maxwell, 2002; Glover, 2004)התחדשות עירונית וחיזוק הקהילה בתחומים אחרים , פתוחים

ופחות גורם בהזנת האוכלוסייה , מקובל לראות בחקלאות העירונית עיסוק איכותי לשעות הפנאי, יבעולם המערב   

(Uriely and Ron, 2004) .בשני מרחבים , ייצור המזון וצריכתו מתקיימים לכאורה, לפי התפיסה המקובלת היום

                                                 
ערים (מתושבי מדינת ישראל מתגוררים ביישובים עירוניים  91%, 2003לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסוף  1

 .) 2003, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( )ומועצות מקומיות
מליון איש  800- מעריכה כי כ (The United Nations Development Programme UNDP)ם "תכנית הפיתוח של האו  2

 .(UNDP, 1996, in: Bryld, 2002)המתגוררים בערים עוסקים בחקלאות 
,  פ"דברים בע, פורום חקלאות של מרכז השל, יותם אביזוהר; 5.5.2004, פ"דברים בע, ל"קק, מנהל אתר הסטף, גידי בשן 3

29.3.2004. 



  

והמרחב העירוני הוא , הכיהמרחב הכפרי הוא היצרן שתפוקותיו עולות על הנדרש בלאו  –גיאוגרפיים שונים  

  . (Deelstra and Girardet, 2000)הצרכן 

עודו קיים , גם בערים מערביות, חוסר הביטחון באספקת מזון עבור האוכלוסיות החלשות יותר, אף על פי כן   

(Allen, 1999) .נים בפרט בזמ, החקלאות העירונית עשויה לתרום לייצוב אספקת המזון לאוכלוסיות מעוטות יכולת

  . או אסונות טבע, מלחמה, של חוסר יציבות ומצוקה

כגון חיזוק הקשר בין האוכלוסייה העירונית וציבור , לחקלאות העירונית עשויות להיות תרומות נוספות, בישראל   

  .החזרת קרקע חקלאית למעגל העיבוד ועוד, "שבין אדם ואדמתו"חיזוק ערכים , החקלאים

  

העבודה כוללת שלשה . חון את האפשרויות לפיתוח חקלאות עירונית בישראללב – מטרתה של עבודה זו   

ומפורטים יתרונותיה לפרט ולקהילה וכן , בראשון מוצגת סקירה של הניסיון בחקלאות עירונית בעולם: חלקים

, בחלק השני מוצגת סקירה של החקלאות העירונית בישראל תוך דיון בתועלות הכלכליות. היבטים יישומיים

חלקה השלישי של העבודה כולל הצעה למודל ארגוני ותפקודי שיעודד את צמיחתה .  ברתיות והלאומיות שלההח

  .של החקלאות העירונית המקומית

  
  הגדרות  2.1

  : בספרות ניתן למצוא מספר הגדרות לחקלאות עירונית   

  . (DeKay, 1997 p.128)" פעילות של גידול מזונות בתוך העיר"

, המשמשים לגידול תבואות, מרפסות ומיכלים, שטחי שוליים, גנים, כגון מגרשים פנויים, בתוך העיר אזורים קטנים"

  . (FAO, 2004)" לצריכה עצמית או מכירה בשווקים שכונתיים, או משקי בעלי חיים קטנים ופרות חולבות

, ומשווק מגוון מוצרי מזון מעבד, המגדל, סקטור יצרני הממוקם בתוך או בשוליים של עיר או אזור מטרופוליני"

ובתמורה מספק מוצרים בעיקר , מוצרים ושירותים הנמצאים בתוך אותו אזור עירוני, ומשתמש בעיקר במשאבים

  .(Mougeot, 2000, p. 10)" לאותו אזור עירוני

  :(Mougeot, 2000)התייחסות לאלמנטים הבאים , בדרך כלל, ההגדרות לחקלאות עירונית כוללות   

-במקומות בהם שימושי קרקע לא, החקלאות העירונית הינה חקלאות הממוקמת בתוך העיר או בשוליה – מיקום

שבו שימושי הקרקע העיקריים הינם חקלאות או נוף , זאת בניגוד למרחב הכפרי. חקלאיים מהווים חלופה ממשית

כולים לשמש למטרות שהיו י) עבודה, אנרגיה, מים, קרקע(החקלאות העירונית מתחרה על משאבים . טבעי

החקלאות העירונית כשימוש קרקע אינה , עקב זאת. (FAO, 1999)הנדרשות על ידי הציבור העירוני , אחרות

 .בדרך כלל רווחי יותר, יציבה והינה נמצאת בסכנה תמידית של החלפתה בשימוש קרקע עירוני אחר

העוסקים , משפחתיים, )ר"מ100-200(בדרך כלל מדובר במשקים קטנים  – גודל המשק ושיטת העיבוד

 . אך באמצעים ידניים וללא תחכום רב, בחקלאות אינטנסיבית

אך לעיתים קיים מסחר או העברת , תוצרת החקלאות העירונית מיועדת בעיקר לצריכה עצמית– יעדי התוצרת

 .תוצרת כתרומה



  

העיבוד והשיווק נעשים בדרך  –במקרים בהם קיים אלמנט של מכירת התוצרת  – עיבוד ושיווק, קשר בין ייצור

זאת בניגוד לחקלאות כפרית בה השיווק והעיבוד מופרדים בדרך כלל . כלל על ידי אותו משק בית העוסק בייצור

 .מהייצור

שיש יתרון בייצורם קרוב , בדרך כלל מייצרת החקלאות העירונית מוצרים מתכלים – סוג התוצרת החקלאית

המוצרים . או מוצרים בעלי ערך כלכלי גבוה יחסית; תפוקה גבוהה לשטח מוצרים בעלי; לאוכלוסיית הצרכנים

 .ותפוקת בעלי חיים, פירות, ירקות: המרכזיים הם

, קרקע(החקלאות העירונית משתמשת במשאבים  – אינטגרציה עם הסביבה האקולוגית והכלכלית העירונית

היא חלק . בעיקר לאותו שטח עירוניובתמורה מספקת תוצרת , המופקים בתוך העיר) פסולת, עבודה, מים

אך גם נהנית , בפרט בקרקע, היא חשופה לפגיעת מזהמים עירוניים, לדוגמא: מהסביבה האקולוגית של העיר

היא נהנית מקרבה  –החקלאות העירונית מהווה חלק מהסביבה הכלכלית העירונית . ממחזור שפכים עירוניים

אך מאידך היא חשופה לתחרות מול שימושי קרקע עירוניים , ומחסכון בהובלת התוצרת למרחקים, לשווקים

  . אחרים

  

  :המתייחסים לדפוסים שונים, החקלאות העירונית מתוארת בספרות במגוון שמות   

  
Urban Agriculture – כאשר מטרתה , המצויה בשולי הערים או בתוך הערים עצמן, רווחית, חקלאות מקצועית

ניתן למצוא סוג כזה של חקלאות בעיקר במדינות . משק הבית ולצורכי מסחר המרכזית היא ייצור מזון עבור

החקלאות העירונית . (Petts, 2004)בעיקר כחקלאות אורגנית , אך גם בשולי ערים במדינות מפותחות, מתפתחות

נמוכות ושיווקם בעלויות הפצה , מנצלת את הקרבה לקהל היעד של המוצרים החקלאיים לצורך ייצור מזונות טריים

הינם ענפים מרכזיים בסוג כזה של חקלאות עירונית ) חזיריות, רפתות, לולים(מוצרים חקלאיים מן החי . יחסית

(Dixon et al., 2001) .  

Allotments – חקלאות עירונית . ומדינות אירופאיות אחרות, גרמניה, דפוס חקלאות עירונית המקובל בבריטניה

מטרת העיבוד הינה בילוי איכותי של הזמן . שים שאינם חקלאיים מקצועייםבה לוקחים חלק אנ, בשולי הערים

, עד דונם(החלקות בדרך כלל גדולות יחסית . ללא הדגשת מטרות מסחריות, ותצרוכת מזון עצמית, הפנוי

Garnett, 2000( ,המשמש ללינה " בית קיט"לעיתים מוקם בחלקה . וממוקמות באתרים המרוחקים ממרכז העיר

ושימוש , החלקות מוגנות בדרך כלל על ידי חקיקה או במסגרת תכניות מתאר. במהלך הביקור בחלקה ומנוחה

  .(Garnett, 2000; Crouch and Ward, 1988)הקרקע לחקלאות עירונית קבוע יחסית לאורך זמן 

Community Gardens –עירדפוס החקלאות העירונית הנפוץ בארצות הברית ועיקרו גנים חקלאיים בתוך ה .

העיבוד אינדיבידואלי או משותף למספר . עד הבניה במגרש, במגרשים ריקים, בדרך כלל זהו שימוש קרקע זמני

, הניהול והארגון של החלקות). (Surls, 2001ר "מ 40-כ -שטח העיבוד המוקצה לכל גנן בדרך כלל קטן . גננים

, קיים באתר אזור ציבורי המוקדש לגינון נוי לעיתים קרובות. משותפים, חומרי דשן ופינוי פסולת, אספקת מים

  .למפגש חברתי ולמשחק

, הן אינן נהנות ממעמד של קבע, ממוקמות בדרך כלל בקרקע בעלת ערך כלכלי גבוה" גינות הקהילתיות"ה   

  .;Armstrong D., 2000; Hynes, 1996; Glover, 2004)(ולחצים לפיתוח באזור , ן"תלויות במגמות בשוק הנדל



  

בחלקות קטנות , מוגדרת כעיסוק בחקלאות על ידי אנשים שאינם חקלאים במקצועם בישראל "לאות עירוניתחק"

ללא תכנים , מתייחס בדרך כלל לגינות נוי המוקמות על ידי הקהילה" גינות קהילתיות"השם . וללא כוונה מסחרית

  ).העבודה לא תתייחס לפעילות מסוג זה(חקלאיים 

  

  :(Cityfarmer, 2002)נפוצה במספר דגמים ושיטות ארגון החקלאות העירונית    

על פיו כל חקלאי חוכר חלקת קרקע ומעבד אותה , הדגם המסורתי של חקלאות עירונית - הדגם האינדיבידואלי. 1

לאספקת מים , לעיתים קיים ארגון גג הדואג להכשרת הקרקע. (Crouch and Ward, 1988)לפי טעמו וצרכיו 

  . עים עם הרשויותולמג, וקומפוסט

דגם זה . ללא חלוקה לחלקות אינדיבידואליות, עיבוד חקלאי משותף על ידי קבוצת גננים – חקלאות משותפת. 2

  .(Milligan et al., 2004)בעלי מוגבלויות וכדומה , קשישים: נפוץ בעיקר בקרב אוכלוסיות מיוחדות

עיקרה ביצירת מסגרת ללימוד  –קהילתי - כיחקלאות עירונית המשמשת כפרויקט חינו - הדגם החינוכי. 3

 . (Garnett, 2000)ולהתנסות בנושאים סביבתיים ותזונתיים עבור תלמידי בתי ספר והקהילה 

  

  הגדרת תחום הדיון בעבודה זו   2.2
בתוך העיר , גדולות-חלקות לא: עבודה זו תתרכז בדפוס החקלאות העירונית האופייני למדינות העולם המערבי   

ופחות , כאשר מטרת העיבוד עיקרה נופש ותועלות חברתיות ופסיכולוגיות נלוות, בעיבוד אינדיבידואלי, בשוליהאו 

זהו הדגם , ובפרט מאפייני ייצור ושווק המזון, לאור מאפייניה הכלכליים של ישראל. בהשגת יעדים כלכליים

  .המתאים יותר לבחינה ופיתוח בארץ

  

  סקירת ספרות. 3
  לאות עירונית בעולםמגמות בחק 3.1

הפרק יציג את ההיסטוריה ואת המצב היום של . לחקלאות העירונית ביטויים שונים במדינות שונות בעולם   

ובארצות המזרח ; בארצות מתפתחות; בארצות הברית; החקלאות העירונית באירופה תוך התמקדות בבריטניה

  .ם האחרונות אודות הנושאהפרק מבוסס על הספרות הענפה אשר התפרסמה בשני. התיכון

  

  חקלאות עירונית באירופה   3.1.1

החל  Allotments-בבריטניה התפתחה מסורת ה. החקלאות העירונית באירופה נשענת על מסורת ארוכת שנים   

וחלקות עיבוד , (kitchen gardens)" גינות מטבח"עד אותה שעה . בעקבות המהפכה התעשייתית, 19-מהמאה ה

צומצמו שטחים אלו , כתוצאה מהבינוי האינטנסיבי של הערים. הוו חלק מהמרחב העירוני commons)(משותפות 

). (Warner, 1987ובמקומם צמחו יוזמות פילנטרופיות להחכרת אדמות כגינות חקלאיות עבור מעמד הפועלים 

ד הקרקע כתעסוקה וגודלן נקבע כך שבני משק הבית יוכלו לעסוק בעיבו, החלקות החקלאיות מוקמו בשולי העיר

  .ולחלקה תהיה תרומה ממשית לתזונת בני המשפחה, בצד העבודה בתעשייה, חלקית



  

המסורת הארוכה של גינות עירוניות באנגליה הביאה ליצירת מדיניות לאומית ממוסדת של אספקת קרקע    

ננו בבריטניה עבור שתוכ, "ערי הגנים"גינות חקלאיות היוו חלק בלתי נפרד מ. מוניציפלית לגנים קהילתיים

נחקקו מספר חוקים שהורו לרשויות המקומיות  20-בתחילת המאה ה. 19-אוכלוסיית הפועלים בסוף המאה ה

ואלו משמשים עד היום בסיס למעמדן החוקי של חלקות החקלאות , להקים גינות חקלאיות עבור ציבור הפועלים

  . (Warner, 1987; Garnett, 2000)העירונית בבריטניה 

בצרפת , ("Schreber Gaerten")התפתחו גינות ירק וחקלאות עירונית בגרמניה , ועל רקע דומה, במקביל   

היתה ידועה באיכות ובכמות התוצרת החקלאית  19-פריס של המאה ה. ומדינות נוספות במערב ובמזרח אירופה

  בתוך העיר כאשר חקלאי פריס פתחו שיטות אינטנסיביות של עיבוד שטחים קטנים, שיוצרה בה

 (Deelstra and Girardet, 2000).  

במהלך מלחמת העולם : החקלאות העירונית באירופה התפתחה וזכתה להצלחה בעיקר בעתות משבר   

התכנו בשמות חלקות החקלאות העירונית ו, הראשונה והשניה היתה לחלקות העירוניות תרומה להזנת האוכלוסייה

עליה בגידול עירוני של ירקות התרחשה . Victory Gardens (Warner, 1987)או  Liberty Gardensכמו 

  .(DeKay, 1997) 70-באירופה בעקבות עליה במחירי המזון במהלך שנות ה

בבריטניה ניתן למצוא כחצי מליון חלקות של  –היקפי החקלאות העירונית במדינות מערב אירופה נכבדים , כיום   

 32,000-חלקות בשטח כולל של כ 80,000-בברלין כ. (Garnett, 1996)ן בלונדו 30,000מהן , חקלאות עירונית

 City) 1990מהמשפחות עסקו בחקלאות עירונית בשנת  65%-כ, במוסקבה. (Hynes, 1996; Kim, 1997)דונם 

Farmer, 1997) .  

מוש משקם החקלאות העירונית תופסת מקום חשוב כמקור לתעסוקה משנית וכשי, בערים בהן הוזנחה התעשיה   

אזורים ששמשו , משמשים כיום לחקלאות עירונית, גרמניה, לדוגמא באסן. לשטחים הסובלים מפגיעה סביבתית

  .(Deelstra and Girardet, 2000)בעבר למכרות פחם 

החקלאות העירונית איננה , המסובסדת על ידי הממשלות והעל ידי האיחוד האירופי, בניגוד לחקלאות הכפרית   

  .(Garnett, 1999)פרט למקרים מסוימים של הקצאת קרקע ציבורית ותמיכה בידע ובארגון , וע ממשלתיזוכה לסי

, השתנה הדגש על תפקידה של החקלאות העירונית במערב ומעיסוק שעיקרו אספקת מזון, בעשורים האחרונים  

  ). Milligan et al., 2004 ,Garnett, 1996 ,Uriely and Ron, 2004(היתה לחלק מתרבות פנאי ונופש 

  
  בלונדון עירונית חקלאות: מקרה חקר

). Gardening Review, 1997, in: Garnett, 2000(פירות וירקות  2000שנת ב גידלומתושבי לונדון  14%-כ   

תושבים , כיום. אחזקת חלקת חקלאות עירונית היתה תחביב של גברים בעלי הכנסה נמוכה יחסית, באופן מסורתי

לעומת , מבעלי ההכנסות הגבוהות עוסקים בכך 18% –גבוהה נוטים יותר לגידול עצמי של מזונות  בעלי הכנסה

מתושבי לונדון שגילם  21%-כ –מרבית החקלאים העירוניים מבוגרים יחסית . בקבוצות ההכנסה הנמוכות 11%

בלבד צעירים מגיל  6%-ו, ומעלה 50מהמחזיקים בחלקה הינם בני  65%- כ;  מגדלים פירות וירקות 65עולה על 

ככל הנראה בשל מודעות , בתקופה האחרונה קיימת מגמה של כניסת צעירים לעיסוק בחקלאות עירונית. 35

, חקלאות מסחרית בשולי העיר: החקלאות העירונית בלונדון הינה מדפוסים שונים .(Garnett, 2000)סביבתית 

  .חוות עירוניות ועוד, (community gardens)" גינות קהילתיות" Allotmentsחלקות במתכונת 



  

 8,300(הקטאר  830-בשטח כולל של כ (Allotments)חלקות של חקלאות עירונית  30,000במטרופולין לונדון    

-וכ, מהחלקות בתוך העיר אינן בשימוש 4%-כ. (Garnett, 2000)הקטאר בתוך העיר עצמה  110-מתוכם כ, )דונם

על פי הערכה דונם חלקה עירונית ). הקטאר 700-כ –כ השטח המעובד "סה(יר מהן עומדות ריקות בשולי הע 18%

  .(Garnett, 2000)טון ירקות ופירות מידי שנה  7,500-כל החלקות מפיקות כ, טון תוצרת חקלאית 1-מפיק כ

 .לתחזק ולעודד את השימוש בחלקות חקלאות עירונית, הרשויות המקומיות במטרופולין לונדון מחויבות לספק

. והן אף מנהלות את האתרים, הינה בדרך כלל בבעלות הרשויות המקומיות Allotments-הקרקע המשמשת ל

. בין השאר של חברת הרכבות, משטחי החקלאות העירונית הינם בבעלות פרטית 6%-כ, בתוך העיר לונדון

יק גנן לשם ריכוז ולעיתים הרשות המקומית דואגת להעס, החלקות מוחכרות לתושבים במחיר סמלי או חינם

  . (Milligan et al., 2004)הפרויקט והדרכתו 

מרכזים , פסי רכבת, סמוך לבתים משותפים, שטחים קטנים יחסית –" גינות קהילתיות" 77-בלונדון למעלה מ   

בדרך כלל מגדלים בו צמחי , השטח מעובד במשותף. הקטאר 5 -בשטח כולל של כ, קהילתיים ובמגרשים ריקים

או  Allotments-בעלות קשיי נגישות ל, הגינות הקהילתיות מיועדות לאוכלוסיות מיוחדות. גם ירקות ופירות אך, נוי

 Federation of Cityחלק מהגינות הקהילתיות קשורות לארגון גג ארצי . קשיים בעיבוד חלקות גדולות יותר

Farms and Community Gardens (Garnett, 2000).  

, פירות וצמחי נוי, שעיקרה גידולי ירקות community gardensאו  Allotmentsרונית מסוג בנוסף לחקלאות עי   

. מהן פעילות בלונדון 8. העוסקות בעיקר בגידול בעלי חיים (city farms)חוות עירוניות  65-פעילות בבריטניה כ

חינוך לתזונה נכונה , לי החייםיצירת מגע בין התלמידים ובע –המטרה של החוות העירוניות הינה בעיקרה חינוכית 

ביקורים  3,000-12,000-הן זוכות ל. הקטאר 50-סך שטח החוות החקלאיות בלונדון כ. ושמירה על איכות הסביבה

ומנוהלות על ידי , החוות העירוניות ממומנות ממקורות עירוניים ומתרומות. על ידי תלמידי בתי ספר, לחווה בשנה

  .(Garnett, 2000)המקומית  מתנדבים ואנשי מקצוע מהקהילה

גינות בבתי ספר ובפארקים עירוניים , צורות נוספות של חקלאות עירונית בלונדון הן חקלאות בגינות פרטיות   

(Garnett, 2000).  ראו פירוט בהמשך העבודה(החקלאות העירונית בלונדון נתמכת על ידי ארגוני גג רבים.(  

  

  ב"חקלאות עירונית בארה   3.1.2

, 19-המיתון הכלכלי של סוף המאה ה: ארצות הברית התפתח הגינון העירוני בעיקר בעקבות משברים כלכלייםב   

 44%מליון גנים עירוניים הפיקו  20-כ, בתקופת מלחמת העולם השניה. ומלחמות העולם הראשונה והשניה

  ). Warner, 1987(מתוצרת הירקות בארצות הברית 

כאשר בעיר ניו יורק הריכוז הגבוה , (Crouch, 1992)ליון חלקות חקלאות עירונית מ 5-בארצות הברית כ, כיום   

ב נמצאת בעיבוד "דונם קרקע עירונית בערים הגדולות בארה 3,200-כ. (Kantor, 2001)ביותר של גינות חקלאיות 

  . (Nugent, 1999)ב פעילים בגינות קהילתיות "ממשקי הבית בארה 0.4%-כ. (Hynes, 1996)חקלאי 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ניו יורק/ גינון עירוני בהארלם

  

תוך יצירה , ב קשור בהתרוקנות מרכזי הערים בעקבות מגמות פרבור"הגינון העירוני בארה, בעשורים האחרונים   

בעיקר תמיכה באיכות התזונה של אוכלוסיות  –מטרת החקלאות העירונית . של היצע מגרשים ריקים במרכז העיר

נמצא שהסיבות להשתתפות , במחקר שנערך במדינת ניו יורק. (Hynes, 1996)כזי הערים מעוטות יכולת במר

ותועלות בריאותיות , ההנאה מפעילות בטבע, בחקלאות העירונית היו בעיקרן הגברת הנגישות למזון טרי

(Armstrong, 2000) .  

די פלישה בלתי חוקית לעיתים אפילו על י(בחלק מהמקרים היוזמות לחקלאות באות מהתושבים עצמם    

הרשויות העירוניות מעודדות את התושבים לגנן מגרשים ריקים במטרה למנוע מטרדים , פעמים אחרות). למגרשים

  .סביבתיים וונדליזם

שהינה  (Community food security)" ביטחון קהילתי במזון"פיתוח חקלאות עירונית הינה חלק מתפיסה של    

שואפת מדיניות זו לפתח יוזמות ייצור . בשנים האחרונות. (USDA)ות האמריקאי חלק ממדיניות משרד החקלא

מפעיל שירותי  USDA-ה). (Allen, 1999ומתוך התמקדות במשפחות מעוטות יכולת , ושיווק מזון ברמה המקומית

 המכשירים גננים מומחים לפעילות התנדבותית של ייסוד, ב"הדרכה בחקלאות עירונית בערים רבות בארה

  .(Armstrong, 2000)חקלאות עירונית 

ב "בארה: ב"קיימים מספר הבדלים בין החקלאות העירונית באירופה המערבית לחקלאות העירונית בארה   

והיא מתבצעת במרבית , רווחה ואספקת מזון –מטרתה , החקלאות העירונית מתמקדת בקבוצות אוכלוסיה חלשות

מכוונת , באירופה המערבית החקלאות העירונית הינה אינדיבידואלית יותר. המקרים דרך תוכניות של ארגוני רווחה

, באירופה החקלאות העירונית נשענת על מסורת ארוכת שנים. פנאי ואיכות חיים, ומטרתה נופש, לכל האוכלוסייה

של " יתאלטרנטיב"ב מדובר בדרך כלל בפעילות "בארה. ולעיתים על חקיקה") עיר הגנים"מסורת (על תכנון מוסדי 

החקלאות העירונית . ולעיתים תוך פלישה בלתי חוקית של הגננים לשטחים ריקים בעיר, ארגונים וולונטריים

ונמצאת באיום מתמיד של איבוד הקרקע לשימושים , ב איננה נהנית מהיציבות לה היא זוכה באירופה"בארה

  .רווחיים יותר

  

  



  

  חקלאות עירונית במדינות מתפתחות   3.1.3

עבור האוכלוסיות . ות מתפתחות ההתייחסות לחקלאות העירונית הינה בעיקר בהיבט היצרני והכלכליבמדינ   

מרבית . החקלאות העירונית הינה האמצעי המרכזי להשגת מזון טרי ואיכותי –העירוניות העניות במדינות אלו 

ללא , על שטחים קטנים, תהמגדלים מזון בעיקר לתצרוכת עצמי, החקלאים העירוניים הינם בעלי הכנסה נמוכה

  .(Mougeot, 2000)ואינם זוכים להגנה או תמיכה מוסדית , בעלות על הקרקע

על רקע הגידול המואץ , השנים האחרונות 30-החקלאות העירונית במדינות מתפתחות צמחה בעיקר ב   

-20%, על פי הערכות .(Bryld, 2002)באוכלוסיית הערים במדינות אלו והירידה בכושר הקניה של תושבי הערים 

כאשר עבור חלקן זהו מקור הפרנסה היחידי , מהמשפחות העירוניות במדינות מתפתחות עוסקות בחקלאות 30%

(Garnett, 1996) .ם "תכנית הפיתוח של האו(The United Nations Development Program UNDP) 

 :UNDP, 1996, in)וסקים בחקלאות מליון איש המתגוררים בערים במדינות מתפתחות ע 800-מעריכה כי כ

Bryld, 2002) .  

שני , שתי הסוגיות המרכזיות בפיתוח חקלאות עירונית במדינות מתפתחות הינן נגישות למים ונגישות לקרקע   

אך מקור זה הינו , מקור מים אפשרי הינו מים מושבים משימוש ביתי. משאבים המצויים במחסור באזורים עירוניים

, הנגישות לקרקע הינה בעיה מורכבת. טיפול לא מספק בטיהור המים עלול להביא לזיהום המזוןבעייתי כאשר 

  . ולעיתים קרובות החקלאים פולשים באופן בלתי חוקי אל הקרקע אותה הם מעבדים

, על גגות ומרפסות, המיקום הנפוץ ביותר של חקלאות עירונית במדינות מתפתחות הינו בסמוך לבתי המגורים   

ועל מדרונות , באזורי הצפה של נחלים, סביב נמלי תעופה, טחים בהם קשה לפתח בינוי כגון שולי דרכיםובש

כאשר , מרבית התוצרת של החקלאות העירונית נצרכת על ידי המשפחה המורחבת. (Bryld, 2002)תלולים 

גידול . (Bryld, 2002; Mougeot, 2000)בדרך כלל עוסקות בחקלאות העירונית נשים . העודפים נסחרים בשוק

  . בעלי חיים הינו ענף חשוב בחקלאות עירונית במדינות מתפתחות

 פי הינם משמעותיים על, למשפחות שאינן עוסקות בכך, ההבדלים בתזונה בין משפחות העוסקות בגידול מזון   

ארגון מקדיש ה. FAO) .1999 (Food and Agriculture organization - FAO–ם"ח אירגון המזון של האו"דו

בכדי לייצב את מקורות המזון של אוכלוסיית הערים , מאמצים לעידוד החקלאות העירונית במדינות המתפתחות

מחשש ליצירת מטרדים , החקלאות העירונית במדינות מתפתחות רבות אסורה על פי חוק, עם זאת. במדינות הללו

  .(Bryld, 2002)וזיהום באזורים עירוניים 

  

  עירונית במזרח התיכון חקלאות   3.1.4

בכפרים ובערים באזור . (Nasr and Kaldjian, 1997)לחקלאות העירונית מסורת ארוכת שנים , במזרח התיכון   

בתמונות הבאות ניתן לראות  חלקות חקלאיות בסמוך . נהוגה מסורת של בוסתנים או גני ירק הסמוכים לבית

שאף הם סוג מסורתי של חקלאות , הכפר הגלילי פקיעין וגפנים על מרפסות, לחומה העתיקה של איסטנבול

  .עירונית

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 חלק ניכר מהם, למדינות המזרח התיכון מספר מאפיינים משותפים המשפיעים על פיתוח חקלאות עירונית   

יור גבוהים ביחס למדינות מדינות אלו מאופיינות בשיעורי ע: (Nasr and Kaldjian, 1997)אופייניים גם לישראל 

כתוצאה . בהן מתרכזת מירב האוכלוסייה, ובדרך כלל בעיר אחת או שתיים גדולות במיוחד, מתפתחות אחרות

באזור המאופיין , בעיה מרכזית נוספת הינה מקורות מים. אוכלוסייה גדולה אינה נגישה לקרקע חקלאית,  מכך

חו באזור זה בעשורים האחרונים טכנולוגיות לשימוש חוזר התפת, מאידך. במיעוט משקעים ובבצורות שכיחות

  . (Nasr and Kaldjian, 1997)ולניצול אינטנסיבי של קרקע למטרות חקלאיות , במים

, סוגיה נוספת המאפיינת את החקלאות העירונית במדינות המזרח התיכון הינה מגבלות דתיות על צריכת מזון   

, מקשות על עיסוק בחקלאות על ידי אנשים דתיים שאינם חקלאים מקצועייםוה, המאפיינות את היהדות והאיסלם

, בנוסף). 2' ראו נספח מס –לפירוט מגבלות הלכתיות בגידול ירקות (המתקשים לעקוב אחרי האיסורים הדתיים 

לאות ולכן קיימת העדפה לחק, בפרט של נשים, נוטות להקפיד על צניעות) יהודיות ומוסלמיות(אוכלוסיות דתיות 

  .(Nasr and Kaldjian, 1997)על פני עיבוד של גנים המרוחקים מהבית , סמוכות לבית, עירונית בחלקות פרטיות

, חלקות חקלאות עירונית בסמוך לחומה העתיקה של איסטנבול

  חקלאות עירונית מסורתית בישראל –גפנים על גגות הבתים בפקיעין 



  

, קונפליקטים פוליטיים מתמשכים: חקלאות עירונית במזרח התיכון נפוצה בשל שכיחותם של מצבי מצוקה   

. הערים להיות עצמאיות באספקת המזוןכל אלו מחייבים את . בצורות מתמשכות, אוכלוסיות פליטים גדולות

הערים , יריה'אלג, לוב, לבנון, כורדיסטאן, עירק –במקומות במזרח התיכון שהיו חשופים לקשיים מסוג זה 

  . (Nasr and Kaldjian, 1997)ניתן להבחין בעליה בעיסוק בחקלאות עירונית  –הפלשתינאיות 

בעקבות ". על עתיד החקלאות העירונית ברצועת עזה"רת נערכה בעיר עזה ועידה תחת הכות 1998בדצמבר    

ובה   (Gaza Urban Agriculture Committee- GUAC) 4"הועדה לחקלאות עירונית בעזה"ועידה זו הוקמה 

הועדה הכינה . ואיגוד החקלאים הפלשתיניים, יונס-עיריית חאן, עיריית עזה, נציגים של משרד החקלאות הפלשתיני

עידוד החקלאות בחצרות , ניצול שטחי אדמה קטנים לחקלאות, לעידוד החקלאות העירונית בעזהשנתית -תכנית דו

החשיבות של חקלאות עירונית , לדברי אנשי הועדה. ומחזור מים שוליים ואפורים, בתים פרטיים ומוסדות ציבור

  .(GUAC, 2000)מתמשך  והיא נתונה בקונפליקט פוליטי, כאשר לעיר אין עורף חקלאי, בעזה הינה בייצור מזון

החקלאות העירונית כמעט ) ר"איש לקמ 32,000-צפיפות האוכלוסיה בעיר הינה כ(בשל מגבלות השטח , בקהיר   

במיוחד בקרב , מפותחת מאוד, בעיקר עופות, אחזקת בעלי חיים, מאידך. שאינה מתבטאת בגידולים חקלאיים

 95%. על גגות ובחצרות הבתים, היר מגדלים בעלי חייםממשקי הבית בק 16%-כ. השכבות החלשות ובשולי העיר

  .(Gertel and Samir, 2000)בהיותה מקור חשוב לתצרוכת חלבון מהחי , התוצרת הינה לצריכה עצמית

ערך התפוקה . ירקות ותבלינים, מתושבי עמאן עוסקים בחקלאות עירונית ומייצרים בעיקר פירות 16%-כ –בירדן    

מערך התפוקה החקלאית הכללית במדינה  2.5%-המהווים כ, בשנה$ מליון  4-בעיר הוא כשל חקלאות עירונית 

(Faruqui and Al-Jayyousi, 2002) .בפרבר בשולי , במחקר שנעשה בקרב אוכלוסייה בעלת הכנסה נמוכה

עסק ש, המחקר. מהכנסת המשפחה 10%-של כ, ואף לרווחים, נמצא כי החקלאות העירונית תרמה לחיסכון, עמאן

מצא כי ניתן להשתמש במים אלו לצורך השקיית גידולים , בשימוש במים אפורים ללא טיפול בחקלאות עירונית

  וללא נזקים משמעותיים לסביבה, וזאת על ידי אימוץ טכנולוגיות פשוטות, חקלאיים

(Faruqui and Al-Jayyousi, 2002).  

  

  עלות ועלויות בחקלאות העירוניתתו 3.2
  : בשלושה מעגלי התייחסות, ור את התועלות והעלויות של החקלאות העירוניתפרק זה יסק   

  ; תועלות בריאותיות ופסיכולוגיות, הפחתת עלויות המזון ושיפור איכותו - תועלות עבור הפרט ומשק הבית

  ; שיקום השכונה, העצמה קהילתית, חיזוק קשרים חברתיים – תועלות עבור הקהילה

חיזוק הקשר בין הציבור העירוני , הגברת יכולת האספקה העצמית של מזון בערים - תועלות ברמה הציבורית

 .(DeKay, 1997)ועוד , תועלות סביבתיות, והחקלאי

  .ל"עלויות בשלשת הרמות הנכמו כן יסקור הפרק את ה  

  

  . את התועלת שבחקלאות העירונית ניתן להעריך בשני היבטים מרכזיים, ככלל

                                                 
 .אם היא עודה פעילה העריךקשה ל, 2000 דה זו היתה פעילה לפחות עד וע –על פי חומר מהאינטרנט   4



  

אך אין לה תרומה , ופסיכולוגיות, שתועלותיה הינן בעיקר חברתיות, יב לשעות הפנאיחקלאות עירונית כתחב

גישה זו מאפיינת בעיקר את העוסקים בחקלאות עירונית בקרב . ממשית לכלכלת משק הבית של העוסקים בה

  . האוכלוסייה המבוססת בעולם המערבי

גישה זו נפוצה . מזון טרי למשק הביתהתומכת באספקת , חקלאות עירונית כעיסוק בעל משמעות כלכלית

 . למשל במרכזי הערים בארצות הברית, וכן בקרב אוכלוסייה מבוססת פחות בעולם המערבי" מתפתחות"במדינות 

  

  תועלות לפרט ולמשק הבית   3.2.1

  

  תזונתיות תועלות

אך היא תומכת , לאדםהחקלאות העירונית אינה יכולה לספק את כל המזון הנדרש  - הגברת צריכת פירות וירקות

, ב"במחקר שנערך בארה. (DeKay, 1997; Nowak, 2004)של מזונות טריים כגון פירות וירקות , בתזונה נכונה

יותר פירות וירקות  10%-צרכו כ, בפרט בעלי ההכנסה הנמוכה יותר, נמצא כי אנשים העוסקים בחקלאות עירונית

  . (Twiss et al., 2003)ביחס לאנשים שלא עסקו בגננות 

איכות המזון המיוצר על ידי החקלאות העירונית צפויה להיות טובה יותר ביחס למזון המיוצר  -שיפור איכות המזון 

ולעיתים קרובות הוא מיוצר , )בשל הקרבה הפיסית לצרכנים(המזון צפוי להיות טרי יותר  –בחקלאות מסחרית 

  .(Smit, 2002)בשיטות אורגניות 

חקלאות עירונית עשויה להבטיח אספקת מזון קבועה בזמנים של מצוקה ומשבר כגון  –ייצוב אספקת המזון 

לחקלאות העירונית , לדוגמא. ובפרט עבור משפחות מעוטות הכנסה, אסונות טבע ומשברים כלכליים, מלחמות

רח ולתזונה במדינות מז, חשובה לתזונה במדינות המערב במהלך מלחמת העולם הראשונה והשניה היתה תרומה

  . (Yoveva et al. 2000)אירופה לאחר נפילת ברית המועצות 

  

  כלכליות תועלות

על ידי שימוש , החקלאות העירונית צפויה להוריד את עלויות המזון למשק הבית – חסכון בהוצאות משק הבית

עירונית בבדיקות שונות נמצא שגם במדינות מפותחות לחקלאות ה. וצמצום פערי תיווך ושיווק, בעבודה עצמית

  .עשוי להיות ערך כלכלי למשק הבית

ב נמצא שרבים מהם עוסקים בגננות בכדי לחסוך בהוצאות "במחקרים שנערכו בקרב חקלאים עירוניים בארה   

חלקה . (Hynes, 1996)חלקם אמרו שכמעט ולא קנו ירקות ופירות מאז שהם עובדים בחלקה , משק הבית

$  180 -$  115כאשר הערך הממוצע הינו בין , לעונת גידול$  500עד  עירונית יכולה להפיק תוצרת בשווי של

-65-כלומר הרווח נטו למשק הבית הינו כ, בשנה$  50-עלות אחזקת חלקה הינה בממוצע כ). שם(שנה / לחלקה 

   .Petts, 2004), שם(בשנה $  130

ת על החקלאות העירונית מהכנסתם של חקלאים עירוניים מתבסס 12%-בערים גדולות ברוסיה נמצא שכ   

(Nugent, 2000).  



  

נמצא כי , )אזור בעל אקלים מדברי ומים בעלות גבוהה יחסית(אריזונה , במחקר שנערך בשכונה מבוססת בטוסון   

מאשר הממוצע בחקלאות  3היבול בגנים מסוימים היה גבוה פי . מעלות מי ההשקיה 8ערך היבול היה גבוה פי 

 .(Cleveland, 1997)ב "המקצועית בארה

ובעל דרישות סף , החקלאות העירונית מאפשרת יצירת תעסוקה בתחום שהינו עתיר עבודה – יצירת תעסוקה

הכשרה או יכולות נמוכות וכן , מכאן שהנה בעלת יתרון עבור אוכלוסיות בעלות השכלה. נמוכות יחסית מהעובד

  ). Deelstar and Girardet, 2000; Nugent, 2000(עבור אוכלוסיות מובטלים זמניים או קבועים 

  

  בריאותיות תועלות

ומפחיתה לחץ ומצוקות , החקלאות העירונית מהווה פעילות גופנית המועילה לבריאות הפיסית - שיפור הבריאות

הגינון הינו פעילות פיסית בעצימות . (Saunders, 1993 in: Garnett, 2000; Armstrong, 2000)נפשיות 

). Caspersen et al., 1991, in: Armstrong, 2000(בהורדת כולסטרול ולחץ דם גבוה שורה פעילות הק, בינונית

היו בעלי בריאות , )או קשישים, גננים בעלי הכנסה נמוכה(ב נמצא כי אנשים העוסקים בחקלאות עירונית "בארה

 ,.Anon, 1991, in: Garnett, 2000; Milligan et al)פיסית ונפשית טובה יותר ביחס לאנשים שלא עסקו בגננות 

גינות שמטרתן העיקרית הינה שיפור הבריאות  130-למעלה מ, Thriveמפעיל ארגון הצדקה , בלונדון. 2004)

  .(Garnett, 2000)הנפשית של הגננים 

והיא משמשת לטיפול במגוון של אוכלוסיות בעלות קשיים פיסיים , לגננות יישומים טיפוליים – גננות טיפולית

  .(Levenston, 1988; Hynes, 1996) ונפשיים

  

  והשכלה הכשרה

החקלאות העירונית מאפשרת המחשה של דרכי גידול . לילדים ולמבוגרים – חינוך בנושאים סביבתיים ותזונתיים

ב פועלות "בארה. הוקמו חוות חקלאיות עירוניות כמקום לימוד, בבריטניה. ויצירת יתר אחריות סביבתית, המזון

של סטודנטים במקצועות סביבה ותכנון נוף בשיתוף תושבים מקומיים סביב פרויקטים של חקלאות תכניות לימוד 

  . (Bennet, 2000)עירונית 

, העברת ידע מדור לדור, יישום ידע חקלאי שנרכש בילדות – מקומי או מסורתי, שמירה והעברה של ידע אישי

במחקר שנערך בוושינגטון נמצא כי . (Hynes, 1996)ושמירה על מסורות מארצות המוצא בקהילות מהגרים 

עבורם הגינות העירוניות היוו ). Landman, 1993(מרבית הגננים בגינות עירוניות נהגו לעסוק בחקלאות בילדותם 

  . מקור לשמירה על מיומנויות

לים בלונדון פעילות מספר תוכניות של הכשרת מובט, לדוגמא - הכשרת עובדים במקצועות הגננות והחקלאות

  . (Garnett, 2000)במקצועות גננות במסגרת חוות עירוניות 

  

  פסיכולוגיות תועלות

מחקרים שונים מצביעים על . בפרט עבור קבוצות חלשות – תחושת הישג ושליטה, שיפור הדימוי העצמי

ר תרומת הגינון הינה בתחום שיפו. השפעתו המבורכת של העיסוק בגינון על מצבו הנפשי של העוסק בתחום

בפיתוח יכולת עבודה , בפיתוח יכולות של תשומת לב וריכוז, הדימוי העצמי על ידי מציאת עיסוק בעל משמעות



  

הגינון תורם לפיתוח יכולות של עבודה עם אנשים אחרים . יצירת מחויבות ואחריות, תכנון ופתרון בעיות, עצמית

מאידך הגינה הינה מקום חיובי לתיעול . חה ופריחהופיתוח ראיה אופטימית על ידי עידוד תהליכים חיוביים כמו צמי

  .  (Paxton, 1997)כעסים ומתח , אגרסיביות

). Maxwell, 2002(מעניק לעוסקים בו את התחושה שיש ביכולתם לשנות את נסיבות חייהם , העיסוק בגינון   

וי במרבית תחומי החיים יותר מכפי הצפ, האדם המשתתף בפעילות גינון עשוי להשפיע על איכות חייו וסביבתו

(Allen, 1999) . ולהשתתף , במקום לקבל אותן כנתון, את מערכות ייצור המזון שלו" להמציא מחדש"הגנן עשוי

  . (Allen, 1999)בהן בצורה פסיבית 

מאידך . גננות דורשת מעורבות ישירה ואינטנסיבית מצד האדם ומחויבות רגשית, בניגוד לשאר פעילויות פנאי   

  .(Milligan et al., 2004)הצמחים מהווה פיצוי עבור העבודה בגינה  תנובת

, בעולם שבו מרבית הנופים; החקלאות העירונית הינה מקום לבטא בו יצירתיות אישית - יצירתיות אישית

החקלאות העירונית הינה המקום בו האדם יכול ליצור נוף , מתוכננים על ידי אנשי מקצוע, העירוניים והחקלאיים

  .(Crouch, 1992)ולבטא בכך יצירתיות ויכולת המצאה , עצמוב

, החקלאות העירונית מספקת את הצורך של תושבי העיר להתקרב לטבע - ומחויבות סביבתית, התקרבות לטבע

גננים עירוניים עשויים להגשים באמצעות החלקות החקלאיות את . ולעסוק בפעילות הקשורה בדרך החיים הכפרית

  .(Uriely and Ron, 2004)או חקלאות אורגנית , כמו מיחזור, אים סביבתייםמחויבותם לנוש

  

  תועלות קהילתיות   3.2.2
תחושה של שיתוף והכרות אינטימית : לגינות העירוניות תרומה חשובה ביצירת קהילה של גננים - הקהילה חיזוק

וחינוך לילדים תוך , ושיתופם בגינוןדאגה לקשישים , עזרה ותמיכה הדדית, בין חברי הקבוצה העובדים באתר אחד

, יתרונות אלו חשובים בעיקר עבור אוכלוסיות מבודדות יחסית. (Landman, 1993; Crouch, 1992)כדי עבודה 

חוקרים שונים . (Milligan et al., 2004)כגון קשישים ומהגרים , התלויות בעזרה הדדית וקשרים חברתיים

ולהעדר מקומות מפגש לגיטימיים , בת נגד להפרטה של החיים הציבורייםמעריכים את החקלאות העירונית כתגו

הגינות החקלאיות הינן מקום . (Milligan et al., 2004)ובטוחים המעודדים השתתפות אקטיבית בחיים הציבוריים 

  .(Glover, 2004)בו אנשים יכולים להיפגש וליצור זהות שכונתית , חברתי

ננים קשישים בבריטניה נמצא שאחד הגורמים החשובים בהצלחת הפרויקט היה במחקר שנערך בקרב קבוצת ג   

והתועלת שבמפגש החברתי , העברת ידע ומיומנויות בין החברים, פיתוח הקבוצה תוך כדי העבודה המשותפת

(Milligan et al., 2004).  

עם קבוצת הגינון מעבר לשעות מהגננים מקיימים פעילויות חברתיות  75%-במחקר שנערך בוושינגטון נמצא כי כ   

כאשר , הגינות החקלאיות יכולות להפוך למרכזים קהילתיים לתושבי השכונה. (Landman, 1993)הגינון עצמן 

אירועים שנתיים לניקוי או חידוש הגינה מחזקים את הקשר בין . וחגיגות שונות נערכות בגינה, הולדת-מסיבות יום

  .(Winterbottom, 2000)הגינה והקהילה 

. החקלאות העירונית הינה מכשיר חשוב בשיתוף הציבור בתכנון ושיפור סביבת מגוריו - בתכנון הציבור שיתוף

בתהליך הכרוך בהעצמה של הציבור והענקת מיומנויות נלוות , הגינות מתוכננות על ידי התושבים, בחלק מהמקרים

 .(Porter,1992)של ניהול וארגון 



  

, העירונית מסייעת בשיקום ובהתחדשות עירונית כפי שמעידים פרויקטים בסידני החקלאות - עירונית התחדשות

על ידי , בנוסף לטיפוח חזות השכונה). Freestone and Nichols, 2004(אוסטרליה ובמקומות נוספים בעולם 

ועלים הגינה החקלאית משמשת כלי ליצירת קשרים בין תושבים הפ, מיחזור שטחים הסובלים מהזנחה ומוונדליזם

החקלאות העירונית , בנוסף. (Paxton, 1997; Armstrong, 2000; Maxwell, 2002)לשיפור סביבת מגוריהם 

והיכולת של הגננים , אינטנסיביות העבודה בגינה. מסייעת ליצירת תחושת ביטחון בשטחים פתוחים במרכז העיר

ביבתית ומשרתים את הציבור כולו מהווים אמצעי להורדת רמת האלימות הס, לפקח על הנעשה בשטח הפתוח

(Lindgren, 1995).  

  

  תועלות ציבוריות   3.2.3
, את התועלת שבחקלאות העירונית ניתן לבחון גם בהיבטים ציבוריים שונים המתחלקים לתועלות סביבתיות   

  .תרבותיות-נופיות וחברתיות, כלכליות

  

  סביבתיות תועלות

מגרשים  –החקלאות העירונית מנצלת באופן יצרני משאבים זנוחים  - פסולת, מים, קרקע: שימוש יעיל במשאבים

החקלאות העירונית מאפשרת מיחזור של פסולת עירונית  .(FAO, 2004)פסולת אורגנית , מים אפורים, ריקים

 ,Paxton)והשפעות נלוות של זיהום מי תהום וקרקע , אורגנית ובכך מקטינה את העומס על אתרי סילוק פסולת

החקלאות העירונית יכולה לתרום לאיסוף ושימוש במי נגר עילי ומחזור מים אפורים ובכך להביא לשימוש  .(1997

  .(Cleveland, 1997)יעיל במשאבי מים להקטנת העומס על מערכות הניקוז והביוב העירוניות 

. (Paxton, 1997)החקלאות העירונית חוסכת באריזת מזון והובלתו לשווקים  – צמצום אריזה והובלה של מזון

  .(Cleveland, 1997; FAO, 1999)בקירור ובאחסון המזון , באריזה, בהובלה, ומכאן חוסכת באנרגיה

לחקלאות העירונית ערכי מגוון ביולוגי גבוהים יותר מאשר המקובל בחקלאות  – הגדלת המגוון הביולוגי בעיר

ערכיה גבוהים . (Paxton, 1997; Garnett, 2000)המאופיינת במונוטוניות רבה בגידולים , המסחרית הנהוגה כיום

במקומות שונים בעולם ). (Crouch, 1992בבריטניה הוכרז כשמורת טבע   Allotmentשאתר של  , עד כדי כך

בתוך ) בעיקר ציפורים(תמיכה במעבר של בעלי חיים  –" מסדרונות אקולוגיים"מסייעת החקלאות העירונית ביצירת 

, מעודד שתילה של עצי פרי באזורים עירוניים USDA-ב ה"בארה. (Garnett, 1996)עבורם ובאספקת מזון , העיר

  .(USDA, 2001)בין השאר במטרה לתמוך באוכלוסיות בעלי חיים מקומיות 

החקלאות העירונית מאפשרת לשמר מגוון של מינים חקלאיים שיצאו ממעגל  – חקלאיים שימור מגוון מינים

למשל עמידות (מכיוון שחלק מהתכונות הנדרשות בחקלאות המסחרית , בין השאר, זאת. הגידולים המסחריים

  . (DeKay, 1997)אינן נדרשות בחקלאות ביתית ) באחסנה

מהווים , עקרונותיה. Garnett, 2000)(מהווה כיום חלק הולך וגדל של החקלאות העירונית  – חקלאות אורגנית

  .Roseland 1998; Thomas 2003)( חלק ממגמות פיתוח בר קיימא במרחב העירוני



  

  כלכליות תועלות

. לחקלאות העירונית עשויה להיות תרומה חשובה לתפוקה החקלאית הכוללת – תרומה לתפוקה החקלאית

$ מליון  1.5גנים עירוניים הפיקו תוצרת חקלאית בשווי כולל של  120, 90-בבוסטון באמצע שנות ה, לדוגמא

(Hynes, 1996) .מתה הכלכלית של החקלאות העירונית עולה בדרך כלל על ההשקעה הציבורית בהנמצא כי תרו .

על כל דולר $  6-יוצרת תפוקה חקלאית בשווי כ USDA-נמצא שתכנית ההדרכה לחקלאות עירונית של ה, לדוגמא

  .(Hynes, 1996)שהושקע בתכנית 

מהן נהנה הציבור , נן תועלות ציבוריותהי, חלק מהתועלות הכלכליות של החקלאות העירונית – תועלות חיצוניות

"). תועלות חיצוניות"תועלות המכונות בשפה הכלכלנית (כולו ולאו דווקא משק הבית העוסק בחקלאות העירונית 

ירידה ; כתוצאה משימוש בפסולת ביתית בגינה העירונית, הפחתת הלחץ על מתקנים לטיפול בפסולת: לדוגמא

הקטנת הלחץ על שירותי סיעוד ורווחה כתוצאה מהתועלות הכלכליות ; וןבהוצאות הציבוריות על הובלת מז

 .(Petts, 2004)והחברתיות לאוכלוסיות חלשות 

החקלאות העירונית עשויה לתמוך בשורה , בדומה לחקלאות קונבנציונלית – תמיכה בתעשיות במעלה ובמורד

ך כלל בעסקים מקומיים קטנים של ייצור במקרה של החקלאות העירונית מדובר בדר. של תעשיות במעלה ובמורד

, עיבוד התוצרת החקלאית –או של שימוש בתוצרת  –חנויות לכלי עבודה , משתלות, יצרני קומפוסט –חומרי גלם 

ב ניתן למצוא שותפויות ברמה המקומית בין "בארה). Garnett, 1996(מסעדות מקומיות וכדומה , שווקי איכרים

או ארגונים של חקלאות , מקובל כי גינות עירוניות גדולות. (Hynes, 1996)רים ומסעדות שווקי איכ, גינות עירוניות

  .(Warner, 1987)בהם משווקת התוצרת לציבור הרחב " שווקי איכרים"מפעילים , עירונית

לחקלאות העירונית תרומה לייצוב אספקת המזון בזמנים של חוסר יציבות  – ייצוב אספקת המזון בזמני מצוקה

 ,Crouch)המחליפה את המערכת הקונבנציונלית בזמני מצוקה " כלכלה בלתי פורמלית"כ, כלית ופוליטיתכל

1992) .  

  

  נופיות תועלות

מאחר וכל גנן מעבד את חלקתו על פי צרכיו  –החקלאות העירונית יוצרת נוף תרבותי מגוון  - יצירת מגוון נופי

וגד לאופי המונוטוני יותר של החקלאות המתועשת מחד גיסא ושל המנ, נוצר פסיפס של ביטויים חקלאיים, ויכולתו

  . (Crouch, 1992; DeKay, 1997)הפארקים העירוניים מאידך גיסא 

חלקות הקטנות מידי : החקלאות העירונית מנצלת קרקעות שאינן ברות כל שימוש אחר - טיפוח שטחי שוליים

החקלאות העירונית עשויה למנוע התפתחות שימושים ). שיםלמשל פסי רכבת או כבי(או סמוכות למטרדים , לבינוי

  .(Garnett, 2000)ולהופכם לשטח נופי מטופח , )למשל מצבורי אשפה(בלתי רצויים בקרקע 

  

  תרבותיות - חברתיות תועלות

וצמחי , גידול מזונות, החקלאות העירונית מאפשרת לשמר מסורות תרבותיות של גינון – שימור מסורות חקלאיות

  ).Crouch, 1992; DeKay, 1997(בלין ומרפא אשר אינם מקובלים יותר בחקלאות המתועשת ת

, הייצור מתרחש בכפר. בעולם המערבי ייצור המזון מנותק על פי רוב מצריכתו – "ערכים שבין אדם לאדמתו"

ים בייצור בקנה משקי בית בדרך כלל אינם עוסק. והצריכה בעיר; בדרך כלל באמצעים מתועשים ובקנה מידה גדול



  

גורמת לכך שבקרב האוכלוסייה , החסרה בחיי היומיום של הציבור, חווית גידול המזון. (Allen, 1999)מידה קטן 

אחד מהישגיה של החקלאות . העירונית לא קיימת כמעט כל מודעות לתרומות ולעלויות הסביבתיות של ייצור המזון

בכך תורמת החקלאת . (Milligan et al., 2004), ור המזון וצריכתוהעירונית הינו בבניה מחודשת של הקשר בין ייצ

  .ובעקבותיה גם ליצירה של מודעות סביבתית בתחומים נוספים, העירונית לצריכת מזון נבונה

(Allen, 1999; Kantor, 2001; Deelstra and Girardet, 2000).  

  

  עלויות בחקלאות העירונית   3.2.4

השפעות . החקלאות העירונית אין להתעלם מהשפעותיה השליליות על הפרט והחברהבצד התועלות הרבות של    

  :שליליות מוגדרות כעלויות של החקלאות העירונית

מנוכחות של מתכות , החקלאות העירונית חשופה לזיהומים הנובעים מהסביבה העירונית – סכנות בריאותיות

ת בקרקע גורמת לריכוזי עופרת בירקות הגדלים בסביבה עופר, בקהיר, לדוגמא. ומשימוש במים מזוהמים, בקרקע

סכנות . (Gertel and Samir, 2000)בפרט ירקות עלים ודלועים חשופים לזיהומים ממתכות בקרקע . עירונית

ומפיתוח משקי בעלי חיים בסמוך , כאשר אינם מטופלים היטב, לזיהום המזון נובעות גם מהשימוש במים מושבים

  .(Mougeot, 2000)למקומות מגורים 

; החקלאות העירונית מביאה לפיזור כימיקלים המשמשים לחקלאות בסמוך למקומות מגורים – עלויות סביבתיות

יתושים ובעלי חיים הנמשכים , למשיכת חרקים; למטרדי ריח כתוצאה משימוש בזבל אורגני או מפסולת חקלאית

בחלק מהמדינות המתפתחות החקלאות .. עירוניתאל הפירות ואל מאגרי המים הפתוחים המשמשים בחקלאות ה

ב החשש "בארה. (Mougeot, 2000)בשל המטרדים הסביבתיים הנלווים אליה , העירונית אסורה על פי חוק

 ,Nugent)מכימיקלים המשמשים בחקלאות מועלה לעיתים קרובות על ידי שכניהם של אתרי חקלאות עירונית 

1999).  

מועדונים "יצירתם של גנים חקלאיים קהילתיים מעודדת יצירת   -  "עדונים סגוריםמו"יצירת  –עלויות חברתיות 

נמצא , ב"במחקר שנערך בשכונה מעורבת בארה, לדוגמא. תוך כדי הדרת בני קבוצות אחרות מהם" סגורים

  כאשר בני קבוצות אחרות לא מצאו בה את מקומם " פרויקט של אנשים לבנים"שהגינה החקלאית נתפסה כ

 (Glover, 2004) .תורמת , והמפתח נמסר רק לקבוצת הגננים, עצם העובדה שהגינות החקלאיות מגודרות

  .הנמצאים בלאו הכי בצמצום במרחב העירוני, להרחקה של ציבור רחב משטחים ציבוריים

  

כה נושא זה כמעט ואינו זו, על אף חשיבותם של הטיעונים המדגישים את הבעייתיות של החקלאות העירונית   

חקלאות עירונית במתכונת אורגנית עשויה להפחית משמעותית את הסכנות . להתייחסות בספרות המחקר

  .הציבוריות והאישיות הכרוכות בחקלאות עירונית

  

  היבטי יישום של החקלאות העירונית 3.3
  :פרק זה יסקור נושאים יישומיים המהווים בסיס לפיתוח חקלאות עירונית   

בשטחים ציבוריים , בשולי העיר או בתוך העיר? היכן ראוי למקם חלקות עירוניות –העירונית מיקום החקלאות . א

  .או בשטחים פרטיים



  

  .שיתופי או אינדיבידואלי  -מהו אופי העבודה הרצוי, מיהם קהלי היעד שיעסקו בחקלאות עירונית  –הגננים . ב

 - לאילו  שימושים,ל בשטחי חקלאות עירוניתאילו סוגי גידולים ניתן לגד –התוצרת החקלאית ושימושיה . ג

  .ביתיים או מסחריים

  ?אילו קרקעות ניתן להקצות עבור חקלאות עירונית ומהי הבעלות הרצויה שלהם –קרקע . ד

, נושא בעל חשיבות רבה בארצות מדבריות למחצה(? אילו מקורות מים ניתן לנצל לחקלאות עירונית –מים . ה

  ). ובעל חשיבות פחותה באחרות

ידע , ניהול מקומי, ארגוני גג(? מהו המבנה הארגוני היעיל עבור פרויקטים של חקלאות עירונית –ארגון וניהול . ו

  ).תמיכה ומימון, והדרכה

  

 מיקום    3.3.1
  : לחקלאות העירונית שלשה מעגלי יישום   

  .שטחי מעטפת ושולי העיר-

 . חקלאות בשטחים הציבוריים העירוניים-

  .מרפסות וגגות, גינות –טחים פרטיים חקלאות בש-

  

  העיר במעטפת חקלאות

בין האזור הבנוי והשטחים החקלאיים הכפריים : חקלאות עירונית התקיימה בשולי השטח העירוני, באופן מסורתי   

(Kim, 1997) .תעשיות ואזורים , המאכלסים דרכים, השטחים במעטפת העיר הינם במקרים רבים שטחים שוליים

אזורים אלו משמשים פעמים רבות כאזורי שפיכת פסולת ומאופיינים בהזנחה . ים קטנים ובלתי מפותחיםשאריתי

ומופרים על ידי דרכים , שכן השטחים קטנים למדי, חקלאות מסחרית בדרך כלל אינה מתאימה לאזורים אלו. רבה

באירופה בה שטחי חקלאות עירונית החקלאות העירונית יכולה להוות שימוש הולם לשטח כפי המקובל כיום . ובינוי

הוצע לפתח חקלאות עירונית בשטחים פתוחים סביב שדות , לאחרונה. מלווים את מסילות הברזל בכניסה לערים

נמצא כי שדה תעופה . אותה ניתן להפסיק כאשר השטח יידרש על ידי רשויות התעופה, כפעילות ארעית, תעופה

  .(Burnett, 1999)איש  13,000-ון היכול להאכיל כב יכול לייצר מז"בינלאומי ממוצע בארה

  

  ציבוריים עירוניים בשטחים חקלאות

או במגרשים ריקים במרכז העיר , בשטחים הצמודים למוסדות ציבור, בתוך העיר ניתן להשתמש בפארקים   

העירוני  קיימים במרחב, על אף דימויה של הקרקע העירונית כמשאב במחסור חריף. לצורך חקלאות עירונית

סקר , לדוגמא. אזורים בלתי מנוצלים העשויים לספק באופן חלקי את הדרישה לקרקע לפיתוח חקלאות עירונית

ועשויה לשמש לחקלאות , מהקרקע העירונית אינה בשימוש 5%-מצא שכ 90-שנערך בבריטניה באמצע שנות ה

  . (Garnett, 1996)עירונית 

מנצלת בעיקר מגרשים עזובים בשכונות ) מת בעיקר במרכז העירהממוק(החקלאות העירונית בארצות הברית 

במניעת וונדליזם , במקרים אלו החקלאות העירונית מסייעת בשיקום השטח. אקונומית נמוכה-בהם הרמה הסוציו

  .(Hynes, 1996)ובמתן אפשרות לפעילות משמעותית לתושבי השכונה , והצטברות אשפה



  

לפעמים כחלק מפרויקט לשיקום והחייאה , "רגילות"שולבת בגינות ציבוריות במקרים אחרים החקלאות העירונית מ

ניתן למצוא חקלאות עירונית בחצרות של מוסדות , בנוסף.  (Freestone and Nichols, 2004)של הגינות 

  .(Garnett, 2000)בתי חולים וכדומה , מועדוני קשישים, בתי ספר –עירוניים 

ביחס לאפשרויות הקיימות בשולי (ירונית בתוך העיר הינו הצמצום היחסי בשטח החסרון במיקום החקלאות הע   

במחקר שנערך במדינת ניו יורק נמצא שכמחצית מהאתרים התמודדו עם . והחשיפה לוונדליזם, )האזור העירוני

. יית הגנניםקיים יתרון לקרבה אל  מגורי אוכלוס, מאידך. (Armstrong, 2000)בעיות חוזרות ונשנות של וונדליזם 

  .(Surls, 2001)גידור שטחי החקלאות העירונית יסייע להפחתה משמעותית בוונדליזם 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הממוקם במרכז פריס -Bercyחקלאות עירונית בפארק 

  

רשות . אזורים אחרים בהם ניתן למצוא חקלאות עירונית הינם שוליים של פארקים מטרופוליניים וגנים לאומיים   

  .(Warner, 1987)ב מקצה שטחים במסגרת פארקים שבניהולה לחקלאות עירונית "ומיים בארההגנים הלא

  

 וגגות מרפסות, גינות – הפרטי בשטח חקלאות

, השימוש במצעים מנותקים. על מרפסות וגגות, חקלאות עירונית קיימת בחצרות בתים משותפים ופרטיים   

בלת תוצרת משמעותית גם משימוש בשטחים קטנים ביותר מאפשר ק, חממות וטכנולוגיות לגידול אינטנסיבי

(Paxton, 1997) . גינון במיכלים עשוי להפיק תוצרת כמעט ללא קרקע(Nowak, 2004) . גינון על גגות הבתים

  .(DeKay, 1997)בלי לגרוע מאזורים הראויים לבינוי בתוך העיר , ובמרפסות הינו דרך מעשית לנצל מרחב קיים

. בחצרות בתים משותפים מעלה את מידת השימוש בשטחים הסובלים פעמים רבות מהזנחה חקלאות עירונית

בבריטניה פועלים מספר ארגונים שמטרתם הסבת שטחי גינות בתחום הדיור ציבורי לחקלאות עירונית של דיירי 

  . (Paxton, 1997)הבניין 

  ):Lawrence, 1996(ומים אחרים לחקלאות צמודת מגורים בשטחים פרטיים מספר יתרונות על פני מיק   

 ). (Nowak, 2004והינה נגישה לבעלי המגרשים , היא אינה מחייבת איתור של קרקע לצורכי החקלאות-

 . ולא קיימת סכנת הרחקה, השטחים הינם בבעלות הדיירים-



  

בין ייצור  מרפסות וגגות יוצרת את הקשר החזק ביותר, יתר חקלאות בגינות פרטיות  -מיקום סמוך למגורים -

 .המתבצעים באותו מרחב גיאוגרפי, המזון וצריכתו

 .והסכנה של וונדליזם וגניבות נמוכה יותר, השטחים מורחקים מהרחוב –ביטחון -

ניתן לאגור מי גשמים ; גגות בדרך כלל חשופים לשמש יותר משטחים על פני הקרקע. שמש ומים –תנאים פיסיים -

 .על הגגות ולהשתמש בהם לחקלאות

חסרון נוסף של חקלאות . החסרון המרכזי בחקלאות על גבי גגות ומרפסות הינה כושר הנשיאה של המבנה   

והאפשרות לחיזוק הקהילה דרך חקלאות עירונית אינה באה לידי ביטוי  –בשטח הפרטי הוא העדר נגישות לציבור 

(Lawrence, 1996).  

 

  הגננים והעבודה החקלאית   3.3.2

  יעד אוכלוסיות

  ).(Smit, 2002בספרות מופיעות שתי קבוצות עיקריות העוסקות בחקלאות עירונית    

 .עבורה החקלאות העירונית הינה תחביב לשעות הפנאי המספק צרכים חברתיים, אוכלוסייה מבוססת-

עבורה החקלאות העירונית מהווה מקור לאספקת מזון משופר בנוסף למילוי צרכים , אוכלוסייה מבוססת פחות-

  .רתייםחב

העוסקים בחקלאות עירונית הינם בדרך כלל אנשים המחויבים לנושאים סביבתיים , בקרב האוכלוסייה המבוססת

בבריטניה מרבית העוסקים בחקלאות עירונית , לדוגמא. (Twiss et al., 2003)או נושאים בריאותיים ותזונתיים 

. (Garnett, 2000)ה הענות מועטה לעיסוק זה בעוד שבקרב אוכלוסיות מעוטות יכולת נמצא, הם בעלי האמצעים

במחקר שנערך בגינות עירוניות בוושינגטון נמצא שמרבית הגננים היו משכבות מבוססות יחסית ובעלי גינות 

מתוך רצון להגדיל את השטח שהם , ובכל זאת הם בחרו להצטרף לגינות העירוניות, פרטיות בסמוך לביתם

  .(Warner, 1987)או מתוך צורך בחברה , מעבדים

, אוכלוסיות שוליים, קשישים –ב קהל היעד העיקרי של החקלאות העירונית הינו אוכלוסיות חלשות יחסית "בארה

 ,.Hynes, 1996; Allen et al)מהגרים ובעלי מוגבלויות 

2003).  

הסובלת , אוכלוסייה בעלת הכנסה מוגבלת – קשישים

נמוכה למזון  ומנגישות, ממחסור בפעילות גופנית, מבדידות

עבור . טרי הנמכר בחנויות שיש צורך להגיע אליהן ברכב

עיבוד הגינה החקלאית מהווה פעילות גופנית , אוכלוסייה זו

גינות . מתאימה בעצימות נמוכה וכן מקור לאספקת מזון טרי

קהילתיות בסמוך לדיור מוגן לקשישים עשויות לסייע במעבר 

נשים שהיו רגילים בעבר במיוחד לא, מדיור עצמאי לדיור מוגן

  .(Armstrong, 2000)לטפח גינה בסמוך לבית מגוריהם 

דגם החקלאות העירונית המתאים לקשישים הוא זה של 

הגינה המשותפת וזאת בשל הצורך בתמיכה קבועה של 



  

 ,במחקר שנערך בפרויקט חקלאות עירונית לקשישים בבריטניה. (Milligan et al. 2004)אנשי מקצוע בפרויקט 

הגננים . נמצא שהגננים בחרו לעבד את השטח במשותף למרות שהובאה בפניהם האפשרות לעבד חלקות נפרדות

ולעומת זאת העיבוד המשותף תורם , הינו למעלה מכוחותיהם, אפילו חלקה קטנה, מצאו שעיבוד חלקה נפרדת

  .(Milligan et al. 2004)לתחושת הקהילה והעזרה ההדדית בין המשתתפים 

העיסוק בחקלאות . אקונומית נמוכה-אוכלוסיות אלו מאופיינות פעמים רבות בבידוד יחסי וברמה סוציו – םמהגרי

תזונה ורפואה עממית אותם הביאו , עיבוד קרקע, עירונית מהווה עבור קבוצות אלו אמצעי לשמור על מסורות גינון

חברתיות וקשרים תוך קהילתיים שמחוץ עבודת הגינון מאפשרת גם שימור של מסגרות . המהגרים מארצות מוצאם

בגינות המהגרים הלאוטיים בדרום קליפורניה נשמרה המסגרת המשפחתית , לדוגמא. לגנים איבדו ממשמעותם

עבור דור המהגרים הבוגר המתקשה להשתלב . Alon-Mozes, 1995)(הפוליגמית שבשכונות המגורים נעלמה 

כבוד ומעמד בקרב בני , תי מהווה מקור לתחושת ערך עצמיהעיסוק בגינון מסור, במסגרות החברה הקולטת

משמשות גינות המהגרים , במקביל. כמו כן משמשת הגינה מקום לחינוך הנוער אודות מסורת האבות. הקהילה

שיטות , מאכליה, בגינות לומדים המהגרים אודות תנאי הארץ. כאתר ללימוד ולהתנסות במאפייני הארץ החדשה

פרויקט גינון משותף שנערך בצפון קליפורניה וכלל מהגרים ). Twiss et al., 2003. (ב"וכיו העיבוד הנקוטות בה

הביא ליצירת יחסי קרבה בין האוכלוסיות הנבדלות שבעבר שררו בינהם יחסי חשדנות , לאוטיים ותושבים ותיקים

  . Frances & Hester, 1990)(וניכור 

אוכלוסיות אלו עוסקות בחקלאות עירונית . אסירים, ם ואלכוהולמכורים לסמי, חסרי בית – אוכלוסיות שוליים

פיתוח יכולות נפשיות , "כישורי חיים"פיתוח , במסגרת תכניות שיקומיות בעלות מטרות רחבות כגון שיקום והעצמה

 .וגם הכשרה בגננות כמקצוע, של דאגה לזולת

רונות כתרפיה וכגישה טיפולית עבור גינון משמש בשנים האח – אנשים בעלי מוגבלויות פיסיות ונפשיות

דגם הגינון המקובל עבור אוכלוסיות אלו ). Twiss et al., 2003(אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים נפשיים ופיסיים 

הוא של הגינות הקהילתיות כאשר רמת הפגיעה של האוכלוסייה מכתיבה את אופן עיבוד הקרקע ואת מידת 

  ..הפעלת הפרויקטמעורבותם של מדריכים ומטפלים ב

  

  הקבוצה גודל

, לעיתים). (Milligan et al., 2004איש או משפחות באתר  20-40מרבית אתרי החקלאות העירונית מונים     

של פעילים קבועים המסייעים " גרעין קשה"בדרך כלל קיים . (Armstrong, 2000)איש  200מונות הקבוצות עד 

משפחות  10עולה כי בכדי להחזיק גינה לאורך זמן יש לגייס לפחות  ב"מהניסיון בארה). שם(להפעלת התכנית 

לעיתים קרובות גננים . קבועות של פעילים וזאת משום שקיימת בדרך כלל תחלופה גבוהה של בעלי חלקות

  .(Surls, 2001)נרשמים לתכנית ואז מגלים כי אין בידיהם זמן או כוח לעבודה הכרוכה באחזקת הגינה 

  

  אינדיבידואלית או שיתופית :העבודה אופי

במקרים אחרים קיים . לכל גנן חלקה משלו –הדגם המסורתי של החקלאות העירונית הינו דגם אינדיבידואלי    

ולעיתים בעיבוד , )כגון שתילים או קומפוסט(קניית תשומות , בתכנון הגן –שיתוף בדרגות שונות בין הגננים 

עובדים , גם בגינות האינדיבידואליות, ב נמצא כי מרבית הגננים"ארהבמחקרים שנערכו ב. משותף של כל החלקה



  

 –השיתוף הינו בדרך כלל ספונטני . (Armstrong, 2000; Milligan et al., 2004)במשותף במידה מסוימת 

ניתן למצוא פחות פעילויות משותפות . חלוקת התוצרת בין הגננים וכדומה, עזרה הדדית, שיתוף בכלי העבודה

  . אם כי בגינות רבות מתקיימות פגישות תקופתיות של כל הגננים או ימי עבודה משותפים, נות מראשמתוכנ

עבור , גנים המעובדים יחד על ידי קבוצה הינם בדרך כלל תוצאה של תכנית ממסדית ביזמת שירותי הרווחה

בוססים על עבודה משותפת ב עולה כי גנים המ"מהניסיון שנצבר בארה. (Armstrong, 2000)אוכלוסיות מיוחדות 

  .(Surls, 2001)אינם מחזיקים מעמד לאורך זמן , וללא תמיכה של מסגרת ציבורית, בלבד

  

  אקסטנסיבי או אינטנסיבי: העיבוד אופי

השאיפה היא להפיק את מירב התוצרת משטח מצומצם אך  –החקלאות העירונית הינה חקלאות אינטנסיבית    

החקלאות העירונית היא עתירת . נולוגיות מורכבות אלא בעיקר בכוח אדםללא השקעת משאבים יתרים בטכ

שלוש שעות בשבוע לטיפול בחלקות , בממוצע, ב נמצא שהגננים מקדישים"במחקר שנערך בארה –עבודה 

לעיתים נדירות ניתן למצוא בפרויקטים של חקלאות עירונית שימוש בטכנולוגיות כגון . (Nugent, 1999)החקלאיות 

מכאן , וכן הון השקעה גדול, עיבוד מתוחכם דורש ידע ומיומנויות ניהול. (DeKay, 1997)ת והידרופוניקה חממו

  .או בחלקות המנוהלות על ידי ארגונים חזקים, שניתן למצוא זאת בעיקר בחלקות מסחריות

  

  תוצרת חקלאית ושימושיה  3.3.3

  הגידולים סוגי

  :(Nasr and Kalldjian, 1997)נם בעלי התכונות הבאות ה, הגידולים המתאימים לחקלאות עירונית   

  .בתוצרת ובערך כספי, תפוקה גבוהה ליחידת שטח-

 .התאמה לתנאי גידול אינטנסיביים-

 .באוויר או במים, רגישות נמוכה לזיהום בקרקע-

 .לדוגמא עצי פרי היכולים לספק גם צל ונוי –תרומה למגוון מטרות -

  . ר פירות וירקותהגידולים הללו הינם בעיק-

  

  בה והשימוש התוצרת כמות

ג בשנה בגינות "ק 250 -120ב נמצא שהתוצרת הממוצעת לגינה חקלאית היא "ארה, במחקר שנערך בקונטיקט   

-בבריטניה התוצרת הממוצעת של גינה חקלאית בגודל דומה הינו כ. (Nugent, 1999)ר "מ 100בגודל של עד 

  .(Garnett, 2000)ג בשנה "ק 100

בעיקר , לעיתים התוצרת נסחרת. בדרך כלל משמשת התוצרת של החקלאות העירונית לצורכי משק הבית   

במחקר שנערך בגינות חקלאיות במדינת ניו יורק נמצא כי במחצית . או נמכרת לעסקים מקומיים, בשווקי איכרים

כחלק מחוקי הפעילות , בתוצרת חל איסור על מסחר –באתרים אחרים . מהאתרים התוצרת נסחרה על ידי הגננים

  .(Armstrong, 2000)באתר 

  



  

 קרקע   3.3.4

הסוגיה . סוגיית הקרקע לחקלאות העירונית נמצאה כסוגיה המרכזית ביישום פרויקטים של חקלאות עירונית   

פינוי פסולת במידת , הקצאתו על ידי הגורמים המתאימים, איתור השטח המתאים: נחלקת לנושאים הבאים

  .הבאת קרקע פורייה וחלוקת החלקות, הנדרש

  
  קרקעות איתור

  :איתור קרקעות לצורך פרויקטים של חקלאות עירונית אמור להתחשב במכלול גורמים   

קירבה למקומות המגורים או השהיה של אוכלוסיית היעד ובמידה ולא ניתן למקם את החלקות במרחק הליכה -

הנושא חשוב בפרט כאשר מדובר באוכלוסייה מוגבלת . ת לאתרזמינות התחבורה הציבורי, רלית מאתרים אלו

בנוסף קיימת חשיבות לסמיכות בין הגינון העירוני . (Milligan et al., 2004)מובטלים או ילדים , קשישים –יחסית 

כך שחוויית הגינון משולבת , מרכז קהילתי וכדומה, מוסדות חינוך, פארק עירוני –למוסדות עירוניים אחרים 

, סמיכות בין חקלאות עירונית ומוסדות ציבור יכול לסייע למשיכת גננים למקום. עילויות ציבוריות אחרותבפ

  .(Porter, 1992)ולהפיכתו למרכז לקהילה 

אך ניתן למצוא באזורים העירוניים מגרשים נטושים טרם , קרקע עירונית הינה על פי רוב יקרה. מחיר הקרקע-

  ן זמני עד לפיתוח הסופיאותם ניתן לנצל באופ, פיתוח

  
  קרקע הקצאת

  :בספרות מוזכרות מספר אפשרויות להקצאת קרקע לחקלאות עירונית   

, שדות התעופה, רשויות הרכבת, כמו רשות הגנים הלאומיים – הקצאת קרקע על ידי רשויות עירוניות וארציות

נה על קרקע ציבורית בבעלות עירונית מרבית החקלאות העירונית בבריטניה כיום הי. רשויות עירוניות למיניהן

(Massy, 2002) .למשל ה(רשויות ארציות ועירוניות , ב"בארה-(Boston Park Department  הקצו קרקעות

כמו השפל הכלכלי של סוף שנות העשרים ובמהלך מלחמת  –לחקלאות עירונית בעתות משבר ומצוקה לאומיים 

  .(Landman, 1993)ם הללו מוסיפים להתקיים עד היום חלק מהפרויקטים שפותחו בשני. העולם השניה

ותחילת המאה  19-בגרמניה בסוף המאה ה. חברות עסקיות וארגוני צדקה -הקצאת קרקע על ידי גופים פרטיים

  . (Warner, 1987)הוקצו גינות עירוניות על ידי בעלי מפעלים לטובת עובדיהם  20-ה

בלבד  5%-ב כ"בארה –בבעלותו של הארגון המפעיל את הפרויקט  איננה, בדרך כלל, הקרקע לחקלאות עירונית

ב פועלות "בארה. (Kantor, 2001)מהחקלאות העירונית מעובדת על קרקעות שבבעלות הגננים או ארגוני הגננות 

או שוכרות אותן באמצעות חוזי חכירה , הרוכשות קרקעות עירוניות (Urban Land Trusts)" קרנות קרקע עירונית"

  .(Starescheski, 1999)ומחכירות אותם לחקלאות עירונית , כי טווח מול הרשויותארו

קבוצת הגננים פונה אל בעל הקרקע ומקבלת את רשותו לעבד בה  – הסכמי חכירה בין הגננים ובעלי הקרקע

-י ההמופעל על יד(על פי המודל של שירות ההדרכה הקואופרטיבי באוניברסיטת קליפורניה . חקלאות עירונית

USDA( ,הקבוצה מציעה . ואז יוצרת קשר עם בעל הקרקע, קבוצת הגננים עצמה מאתרת את השטח הרצוי לה

, בתמורה. ובתשלום סמלי, בדרך כלל לתקופה שבין שנה לשלוש שנים, לבעל הקרקע לחכור ממנו את המגרש



  

ינוי אשפה והרחקת וכך לחסוך לבעל הקרקע הוצאות פ, הקבוצה מתחייבת לתחזק את המגרש באופן ראוי

  .  (Surls, 2001)כפי הנדרש על ידי הרשות המקומית, מטרדים

בעיקר  בשכונות , ופיתוח גינות עירוניות, פלישה של תושבים המתגוררים בסמוך – פלישה לקרקע על ידי גננים

ידי  זכתה התופעה להכרה על, לדוגמא, בבוסטון. בהן יש היצע רחב של מגרשים ריקים, מצוקה בלב העיר

על פיו יפנו את הגינות בהתראה , העירייה נוהגת לערוך הסכם עם הגננים, וכאשר הקרקע הינה עירונית,  הממסד

  .(Warner, 1987)במידה ויתעורר ביקוש לבינוי של הקרקע , קצרה

עד שיבשילו התנאים לפיתוחה , הקצאת הקרקע לחקלאות עירונית עשויה להיות זמנית - הקצאת קרקע זמנית

ולכן קל לפתח אותה כשימוש ביניים , זול ומהיר יותר לפתח חקלאות על פני שימושי קרקע אחרים. טרות אחרותלמ

  . (Smit, 2002)בקרקע 

ומונעת את האפשרות לייצר קהילת גננים , הזמניות בהקצאת הקרקע לחקלאות העירונית הינה בעוכריה, מאידך   

. ל אינם מעוניינים לפנות את המגרשים כאשר הם נדרשים לפיתוחהגננים בדרך כל. הנהנית מקביעות לאורך זמן

העיריה עודדה תושבים לפתח חקלאות עירונית במגרשים פנויים בבעלות  70-בניו יורק של שנות ה, לדוגמא

ראש עיריית ניו יורק ניסה למכור את , 90-בסוף שנות ה. והללו הקימו בהם גינות עירוניות, פרטית ועירונית

חלק מהשטחים נרכשו על ידי אנשים פרטיים וקרנות . פעולה שנתקלה במחאה עזה, ולפנות את הגנניםהמגרשים 

  . (Doron, 2001)במטרה לשמר אותם כגינות חקלאיות , קרקע

החקלאות העירונית משתמשת ": כורתת את הענף עליו היא יושבת"אחת הבעיות בחקלאות העירונית היא שהיא   

, ככל שהחקלאות העירונית מתפתחת. כלל מחליפה סביבה מוזנחת בסביבה מטופחת ובדרך, במגרשים שוליים

היוצרים איום על המשך קיומה של החקלאות העירונית , וכך גם הלחצים לפיתוח ובינוי, איכות הסביבה באזור עולה

(Landman, 1993).  

  

   החלקות גדלי

, יעים על גודל החלקות הינם מיקום החלקותגורמים המשפ. החלקות בחקלאות העירונית קטנות בדרך כלל   

 Allotments-ה, בבריטניה, לדוגמא. ויכולת העיבוד של הגננים, המטרה לשמה הן מעובדות, הבסיס הארגוני שלהן

. עד דונם, מסיבה זו ניתן למצוא חלקות גדולות יחסית. ן על פי חוק"ומוגנות מפני לחצי נדל, ממוקמות בשולי העיר

וגודלן הנרחב , יועדו מרבית החלקות לאספקת מזונות למשק הבית) 20-ותחילת ה 19-ף המאה הסו(בזמן הקמתן 

  ). Garnett, 2000(יחסית הינו פועל יוצא של מטרה זו 

המדריך להקמת גינה חקלאית של שירות . במגרשים קטנים יותר, ב החלקות הינן בדרך כלל בתוך העיר"בארה

  ).Surls, 2001(ר "מ 40ממליץ כי גודל חלקה יהיה עד  ,ההדרכה של אוניברסיטת קליפורניה

ילדים או אנשים בעלי מוגבלויות יוכלו לעבד , קשישים –גודל החלקה מוגבל על ידי יכולת העיבוד של הגננים 

  .שטחים קטנים ביחס לאנשים צעירים או בעלי בריאות טובה יותר



  

   החכירה חוזה

במרבית המקרים הגננים . ינה החקלאית משתנה ממקום למקוםחוזה החכירה של הגננים מול הנהלת הג   

החוזה נערך . נדרשים לשלם סכום שנתי קבוע המשמש בין היתר לאחזקת התשתיות המתקנים המשותפים

  ). בדרך כלל לשנה בלבד(לתקופה מוגבלת 

הזנחת (לקתו כראוי בדרך כלל הגנן מתחייב לתחזק את ח. חוזה החכירה מפרט את חובותיו וזכויותיו של הגנן   

איסור על שתילת , כגון עיבוד אורגני, במקרים מסוימים קיימות דרישות נוספות). הגינה מביאה להרחקה ממנה

 -דוגמא לחוזה החכירה של גינות חקלאיות ב. (Warner, 1987)או איסור על מכירת התוצרת , גידולים רב שנתיים

Melton Borough  - 5' מובא בנספח מס, בריטניה.  

  

 קרקע הכשרת

. מזוהמת ומתאימה פחות לפיתוח חקלאות מקרקע המצויה באזורי הכפר, הקרקע העירונית הינה במקרים רבים   

, ולטהרה ממזהמים עירוניים שונים כמו עופרת, לשם הכשרתה לעיבוד חקלאי יש להרחיק ממנה פסולת למיניה

לא ניתן לפתח חקלאות , כי לעיתים קרובות, עולם מלמדהניסיון ממקומות שונים ב. (Garnett, 2000)ב "דלק וכיו

הבאת קרקע מסבכת ומייקרת את . ויש להביא קרקע פורייה ונקיה ממקומות אחרים, בקרקע העירונית הנתונה

  .(Warner, 1987; Garnett, 1996)פיתוח החקלאות העירונית 

הכשרת הקרקע , ב"בארה. ים המקומייםמחוץ ליכולות הכלכליות של הגננ, בדרך כלל, הכשרת הקרקע הינה   

כאשר הגננים עצמם נדרשים להכשיר את הקרקע התהליך אורך . ללא תשלום מצד הגננים, נעשית על ידי הרשויות

  .(Warner, 1987)שנתיים של עבודה מאומצת -כשנה

  
  גידור האתר 

ומרבית הפרויקטים של ב גידור האתר מהווה את המפתח להצלחת הפרויקט היות "על פי הניסיון בארה   

או בכל שעות היום , הגינה ננעלת בשעות הלילה. החקלאות העירונית סובלים ממידה מסוימת של וונדליזם וגניבות

  .(Surls, 2001)כאשר לחברים בלבד יש מפתח 

מתנגש לעיתים עם מטרתה לעודד מגע בין תושבים וליצור " פרטי למחצה"גידור הגינה אשר הופך אותה לשטח 

  .מאידך יתכן כי זוהי האפשרות היחידה לגדל תוצרת חקלאית באזור עירוני. (Glover, 2004)ילה קה

  

  מים  3.3.5

איתור מקור מים מהווה תנאי הכרחי לפיתוח , גם במדינות בהם כמות ופיזור הגשמים לאורך השנה הנם יעילים   

. וח ראוי של הגינות החקלאיות ללא השקיהקשה לשמור על טיפ). Kantor, 2001; Surls, 2001(חקלאות עירונית 

ממליץ להקים גינה רק באתר בו , המדריך להקמת גינה חקלאית של שירות ההדרכה של אוניברסיטת קליפורניה

  .(Surls, 2001)יש מקור מים זמין 

מים , מאידך. (FAO, 1999)מקובל לראות במים מושבים מקור חלופי חשוב להשקיית החקלאות העירונית    

מקור מים נוסף . אם אין מטפלים במים נכונה, מושבים משימוש ביתי עלולים להוות מקור אפשרי לזיהום המזון

  .  (Nasr and Kaldjian, 1997)אשר עשוי לסייע בהשקיית הגינות הוא קציר נגר עילי



  

  

 ארגון וניהול  3.3.6
ניתן למצוא , אמנם. פיתוח הפרויקטהצלחתה של החקלאות העירונית מותנית בתמיכה של הרשויות השונות ב   

, עם זאת. על ידי התושבים המעונינים בכך, באופן עצמאי לחלוטין, "מלמטה"דוגמאות לגנים עירוניים שפותחו 

הגינות העירוניות מהוות שותפות בין יוזמה פרטית של התושבים וסיוע במגוון תחומים מצד , במרבית המקרים

לא ניתן לסמוך  –היעד של הגינות העירוניות הינו אוכלוסיות חלשות יחסית  במרבית המקרים בהם קהל .הרשויות

  .והן נדרשות לסיוע מהרשויות בארגון וניהול הגינות, על יכלתן להגיע לפיתוח עצמאי של חקלאות עירונית

  

  השטח ואחזקת ניהול

של חקלאות ) זורי או ארציא, עירוני(ארגון גג  –הספרות מתארת שתי היררכיות ניהול בחקלאות העירונית    

  .להלן 1' סכימה של מבנה ארגוני של חקלאות עירונית מוצגת בסכימה מס. וניהול מקומי של האתר עצמו, עירונית

. באזור או במדינה, המנהל ומסדיר את פעילותן של כל הגינות העירוניות בעיר - לחקלאות עירונית ארגון גג

סיוע , גיוס תרומות, הקצאת מים וקרקע, ושאים של חקיקה עירונית וארציתארגוני גג לחקלאות עירונית עוסקים בנ

במרבית המקרים הגננים בגינה העירונית הבודדת אינם יכולים לגייס . וסיוע לגננים בידע מקצועי וארגוני, מוניציפלי

  .עשוי לסייע, "יתרונות לגודל"בעל , וארגון גג, את המשאבים הדרושים להתמודדות מול הרשויות

מאורגנות הגינות על ידי , בבוסטון, לדוגמא. (Hynes, 1996)ארגוני גג לחקלאות עירונית  250-ב פועלים כ"בארה

כחלק , 70-הארגון הוקם בסוף שנות ה. ארגוני גננות בעיר 100-ארגון המאחד כ, Boston Urban Gardeners -ה

, הארגון עוסק באיתור חלקות. צי פיתוח ובינויממאמץ עירוני להבטחת המשך קיומן של גינות עירוניות למול לח

. וייעוץ עיצובי ומקצועי, הקמת שווקי איכרים לשיווק התוצרת, קיום תכניות חינוך לגננות, פיתוח מקורות מים

  .הארגון ממומן בחלקו על ידי עיריית בוסטון. הארגון מחזיק משתלה לצמחים ומכשיר גננים מקצועיים

  .3' אות עירונית בעולם מוצג בנספח מספירוט של ארגוני גג לחקל

של ) והמשתנה(הצלחת האתרים מותנית בניהול קבוע שאינו תלוי ברצונם הטוב  – ניהול מקומי של האתר

ותשלום , תחזוקה שוטפת ואספקה של תשומות כגון דשן, הניהול המקומי נדרש לצורך הדרכה מקצועית. הגננים

תר מתבצע בהתנדבות על ידי נציג הגננים או על ידי איש מקצוע בתשלום ניהול הא. (Surls, 2001)חשבונות מים 

  . מטעם הרשויות

יש הכרח ) 'אנשים בעלי מוגבלויות וכו, קשישים(בפרויקטים של חקלאות עירונית המיועדים לאוכלוסיות מיוחדות    

אם כי בדרך כלל , ננותמספק את השתילים וחומרי הג, בדרך כלל, רכז הפרויקט. בריכוז מקצועי של הפרויקט

  .(Milligan et al., 2004)נשמרת עצמאותם של הגננים בבחירת הגידולים בהם יעסקו 

העוסק בניהול שותף של אתר חקלאות עירונית אחד או מספר , ב נהוג כי לכל תכנית גננות יש רכז"בארה   

לעיתים הרכז עוסק . דה באתרומסביר להם את כללי העבו, הרכז רושם את משתתפי התכנית מדי שנה. אתרים

ומנהל את הקשרים מול , הרכז מארגן פעילויות קבוצתיות לגננים באתר. שתילים ואמצעים נוספים, בהשגת כלים

לעיתים . אך לעיתים מדובר במתנדב, לעיתים הרכז הינו עובד בשכר. רשויות מקומיות ומול ארגונים שכונתיים

  . (Armstrong, 2000)של משרד החקלאות ריכוז האתר נעשה על ידי שירות ההדרכה 



  

הגינות . (Warner, 1987)מרבית הגננים נושאים בתפקיד ארגוני כלשהו בגינות שהם מטפחים , בוושינגטון   

איסוף דמי , פינוי אשפה, אספקת חומרי כיסוי קרקע, הדואגת לתחזוקה, מנוהלות בהתנדבות על ידי ועדת ניהול

  . מירה על הקשר עם הרשויותוש, ארגון אסיפה שנתית, חבר

הינה  Southwest Corridor Farmבבוסטון , לדוגמא. ניתן לנהל מספר גינות יחד, כאשר הגינות קטנות מאוד   

  ומחזיקה משתלה המשרתת את הגינות הללו , חווה מרכזית הקשורה במספר גינות הסמוכות אליה

(Landman, 1993) .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  עירונית חקלאות של ארגוני המבנ :1 'מס סכימה

  

  ציבורית ומדיניות חקיקה

מדיניות עירונית או ממשלתית המעוגנת . החקלאות העירונית זקוקה לבסיס יציב כדי שתוכל להתקיים לאורך זמן   

  .בחוק מספקת בסיס הצהרתי לחקלאות העירונית

, מגינה על החלקות מפני פיתוחה, 1917-ו 1908החקלאות העירונית מוסדרת בחקיקה משנת , בבריטניה   

הרשויות . על קרקע בבעלות עירונית, לתושבי העיר Allotmentsומחייבת את הרשויות המקומיות להקצות 

בשנים . (Warner, 1987; Garnett, 2000)לתחזק ולעודד את השימוש בחלקות חקלאות עירונית , מחויבות לספק

בעיקר , ומיות במאמץ לקדם ולעודד את החלקות העירוניותהאחרונות הצטרפה ממשלת בריטניה לרשויות המק

  .(Garnett, 2000)דרך תוכניות פרסום והדרכה 

מאפשר לגננים וחקלאים עירוניים  1974-מ Massachusetts Gardening and Farm Act -ב ה"בארה   

ם עירוניים נחשבים גנני. אם הם מסכימים לפינוי בהודעה קצרה, להשתמש בקרקע ציבורית פנויה ללא תשלום

  .וזוכים להטבות מיסוי מסוימות עקב כך, למתנדבים למען הקהילה

  ארגון גג לחקלאות עירונית

  אתר 
ועדה לניהול /רכז

אתר

  גננים

  אתר 
ועדה לניהול /רכז

אתר

  גננים

  אתר 
ועדה לניהול /רכז

אתר

  גננים

  רשויות ממשלתיות

  רשויות עירוניות

  ארגונים מקומיים



  

בין היתר באמצעות , מעודד יוזמות מקומיות של ייצור מזון) Community Food Security Act )1996-ה  

 Community Food Security Initiative, 1999את התכנית  USDA-בעקבות החוק פיתח ה. חקלאות עירונית

  .(Kantor, 2001)בעיקר בנושאי הדרכה , במסגרתה גנים חקלאיים באזורים עירוניים זוכים לסיוע ממשלתי

בעיר ברקלי קיימת . הקצאת קרקע ועידוד החקלאות העירונית, ב מקיימות מדיניות של הגנה"ערים שונות בארה   

קיים תקן עירוני , בסיאטל (Twiss et al., 2003)מדיניות עירונית לתמיכה בחקלאות בת קיימא בקנה מידה קטן 

החקלאות , בבוסטון). (Librizzi, 1999על פי גודל אוכלוסיית השכונה , של הקצאת קרקע לחקלאות עירונית

  . (Librizzi, 1999)העירונית הינה ייעוד קרקע המעוגן בתכנית המתאר העירונית 

  

 והדרכה הסברה

ב משרד החקלאות "בארה. מרביתם אינם בקיאים בחקלאות –צועית החקלאים העירוניים נדרשים להדרכה מק   

(the United States Department of Agriculture - USDA)  מפעיל שירות הדרכה לגננות עירונית משנת

התכנית . ב"השירות ניתן ללא תשלום במסגרת פקולטות לחקלאות באוניברסיטאות בערים שונות בארה. 1976

הפרויקט מכוון בעיקר . (Hynes, 1996)גננים עירוניים  200,000-ומקיפה כ, ערים 20- פועלת בלמעלה מ

  . (Armstrong, 2000)המחויבים לעבוד עם הקהילה , ומכשיר גננים מומחים, לאוכלוסיות מעוטות יכולת

  למשל התכנית  -המשרד לאיכות הסביבה מפעיל תכניות למחקר והדרכה של חקלאות עירונית , בבריטניה

The City Farm Advisory Service  העוסקת בייעוץ להקמת חוות בעלי חיים עירוניות(Massey, 2002).  

  

  מתארי תכנון

 ,)(Deelstra and Girardet, 2000עד היום לא הקצה התכנון העירוני המתארי שטחים לחקלאות בתחומי העיר    

קולוגיות בעקבות גישות א, כיום .(DeKay, 1997) לא הופיעה כשימוש קרקע במרקם העירוניהחקלאות העירונית ו

  מסתמנת מגמה חדשה המשלבת חקלאות עירונית בתכנון שכונות חדשות , המשפיעות על התכנון העירוני

(Hough, 1983 in: DeKay, 1997, Cityfarmer, 2002; FAO, 1999).   

  :(DeKay, 1997)תכנון מתארי של חקלאות עירונית יתחשב בנושאים הבאים 

התאמה בין גודל השטח המוקצה לחקלאות עירונית ובין כמות המשפחות שניתן  –מספר משקי הבית בשכונה -

  .להניח שיהיו מעונינות לעסוק בחקלאות

 .'מ 150עד , מרחקי הליכה מתאימים –המרחק בין המגורים והחלקות -

למשל מבנים (ע בגידולים תכנון המבנים הסמוכים לחלקות כך שלא יצרו הצללה שתפג –אספקת אור שמש -

 ).מדורגים

הקצאת שטח בתוך מגרש : :מגוון סכמות למיקום החקלאות העירונית בתוך אזורי מגורים ותבספרות מוצע   

; או הקצאת מגרש שלם מתוך מקבץ מגרשי מגורים לצורך חקלאות עירונית; המגורים לצורך חקלאות עירונית

 –או כרצועה ליניארית הנמשכת בין אזורי מגורים ; )רך כלל ריבועיבד(תכנון החקלאות העירונית כשטח מרוכז 

שיתרונותיה ביצירת מפגשים והפיכת החלקות , במקרה האחרון החקלאות העירונית עשויה לעודד תנועה לאורכה

  .(DeKay, 1997)בחשיפת החלקות לוונדליזם  –למקום ציבורי וחסרונותיה 

  .הבאמרקם המגורים מוצגות באיור סכמות שונות למיקום חקלאות עירונית ב



  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ותמיכה מימון

ב מוערך כי עלות הקמתה ואחזקתה של חלקה "בארה. הקמתה של חלקת חקלאות עירונית דורשת משאבים   

אחזקת חלקה . (Kantor, 2001)) אך ללא עלות המים, כולל הכשרת שטח וגידור(שנה /ר"למ$ 10-חקלאית הינה כ

עבורן , סכום שהינו מעבר ליכולתן של המשפחות העניות יותר, בשנה$  200עשויה לעלות ) ר"מ 20(ה יחסית קטנ

  :במגזר הציבורי והפרטי, מכאן קיימת חשיבות באיתור מקורות מימון ותמיכה. מיועדת החקלאות העירונית

מוסדות דת , בתי ספר, ת הרווחהמחלק, מחלקת החינוך, מחלקת שיפור פני העיר –ארגונים ומוסדות עירוניים -

  .ועוד

 .(Armstrong, 2000)קרנות ותורמים פרטיים , חברות עסקיות –גורמים פרטיים -

מופעלים ב חלק מהגנים העירוניים "בארה. בעיקר לצורך ידע וגיוס תמיכה ציבורית –אוניברסיטאות ומכוני מחקר -

  פקולטות לחקלאות או תכנון עירוני,  USDA-דרך שירותי ההדרכה של ההמועסקים , סטודנטים על ידי

(Bennet, 2000). 

  

  

 DeKay, 1997:מקור,תכנון שכונתי של חקלאות עירונית: 2' ה מססכמ



  

  סיכום    3.3.7

היתרונות . מהניסיון העולמי בתחום עולה כי לחקלאות העירונית יתרונות במדינות מפותחות ומתפתחות כאחת   

  . פסיכולוגיים ואף ציבוריים וסביבתיים, חברתיים, בתחום ייצור המזון, הינם כלכליים

וגיוס , ארגון וניהול, איתור מקורות מים, סיוע בהקצאת קרקע, עירונית נדרשת לתמיכה ועידוד ציבוריהחקלאות ה

  .והיא נדרשת לעידוד פעיל" יש מאין"לעיתים נדירות החקלאות העירונית צומחת . תמיכה תקציבית

האם לחקלאות  –הפרק הבא יבחן את אפשרויות מימוש המסקנות שעלו מהספרות העולמית בקונטקסט הישראלי 

  .ומה הם ההיבטים היישומיים העיקריים בפיתוחה בפועל, העירונית תועלות ייחודיות לתנאיה של ישראל

  

  

  הניסיון הישראלי בחקלאות עירונית. 4
  

  התפתחות היסטורית ומצב קיים –חקלאות עירונית בישראל  4.1
  

 בהתיישבות העברית החדשהמשקי עזר    4.1.1

התעשר נוף הישובים העירוניים הפריפראליים בישראל , השלושים של המאה העשרים החל ממחצית שנות   

חלקות העיבוד החקלאי אשר הוצמדו למבני המגורים היו שונות מאוד . משקי עזר -במודל חדש של ישובים 

פועלים החלקות נועדו לספק ל. דונם 2.5חלקן השתרעו על פני כחצי דונם בעוד אחרות הגיעו עד כדי : במימדיהם

הן . העירוניים סביבה חקלאית ברוח האידיאולוגיה הציונית שראתה בחקלאות וביישוב החקלאי את הגשמת ציוויה

נועדו לסייע בכלכלת משפחות המתיישבים ושמשו כאמצעי בטיפוח זיקה ילידית בין העולים שזה מכבר הגרו לארץ 

בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל ובמשך משקי העזר פרחו . ישראל והארץ הזרה והמנוכרת אליה הגיעו

  .השנים חשיבותם הלכה ופחתה

מטרת שכונת העובדים היא לתת לפועל העברי העירוני קרקע תחת רגליו ולאחד המוני פועלים עירוניים "   

העומדות ברשות עצמן והמבוססות על , עובדים-עירוניות מרובות אוכלסין-ביחידות ישוביות גדולות כפריות

י "למען יוכלו העובד העברי והעובדת העבריה להלחם בהן את מלחמת קיומם ע -,ותיה של תנועת העבודהיסוד

 "הצבוריים והתרבותיים העברים, יצירה חפשית משקית בעבודה עצמית ושיתופית ובפיתוח כוחותיהם הכלכליים

  ).1927קבץ שכונת העובדים (

לחוסר יכולתה של ההתיישבות החקלאית  שראלירץ ש באשכונת העובדים העירונית קמה כפתרון ישובי חד   

לקלוט את העולים הרבים שהגיעו בעליות השלישית והרביעית וריכוזם של פועלים רבים בערים הגדולות בתנאי 

 1922העיר שנתפסה בתחילה כתחנת ארעי עד שתתאפשר העליה על הקרקע איכלסה בסוף . דיור ומחיה קשים

החברתי והכלכלי של , הצורך לקבוע את המבנה הפיסי). 1982גרייצר (ישראל מפועלי ארץ  75%-למעלה מ

רשיו של וש. שכונות הפועלים בעיר עמד בבסיס הדיונים שהתנהלו בהסתדרות העובדים בראשית שנות העשרים

הקמתן של ,  Howardתנועת ערי הגנים שהולדתה בכתבי: ומקומיות רעיון שכונת העובדים במגמות עולמיות

סירקין וכן המניפסט . נ י לפי"רעיון הקואופורציה בא, ע הראשונה"ות פועלים בוינה ובגרמניה שלאחר מלהשכונ



  

בקרב ). 1982ר גרייצ, 79-82: 1927 קובץ שכונות עובדים( 1919-שלווה את הקמת שכונת בורכוב והתפרסם ב

ראתה בשכונת העובדים חברה  ,מקסימליסטית, האחת: האידיאולוגים של תנועת העבודה התפתחו שתי אסכולות

ראתה  ,מינימליסטית, השניה .עצמאית מוניציפלית ושואפת לאוטרקיה כלכלית, עירונית סגורה נפרדת מהעיר

   .משולבת בעיר מבחינת שירותים ותעסוקה ובנויה על משק עזר בלבד, בשכונה חברה פתוחה

ם הכריעו לטובת הקמתה של שכונת עובדים בהעדר מימון פנו מוסדות ההסתדרות אל המוסדות הלאומיים וה   

על מנת לחסוך בהוצאות צידדה ). 1982גרייצר (שאינה משמשת כפתרון דיור בלבד אלא בנויה על חברה וערכים 

הצמדת דונם קרקע אחד ליד בתי התושבים ודונם נוסף בשולי , הועדה בהקמת שכונות גדולות ובהן בניה טורית

  ".גנים לחכירה"השכונה 

מטרות  הוגדרו , י ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל"שהוצא לאור ע" שכונות עובדים"ובץ בק   

  ):81-82: 1927 'קובץ שכונות עובדים א(המפעל 

  .הקמת דירות לחברים ולקבוצות-

סידור משקי עזר אינטנסיביים סביב הבתים או בחלקות מיוחדות ויצירת משקים חקלאיים לקבוצות על יסודות -

  .אינטנסיביים

  .פיתוח מוסדות קואופרטיביים בשכונה-

  .יצירת קשרים אורגניים בין תושבי הכפר והעיר לאיחוד החקלאות המלאכה והחרושת-

  .הקמת רשת חינוך בשכונה-

האם משק העזר נועד כשמו לסייע בלבד . גדלו ומבנהו של משק העזר הוו נושא לדיון בקרב הגופים המיישבים   

  : הצביע על שיקולי ההקמה 1938ח החברה לשיכון משנת "ליאו קאופמן בדו ?פרנסה עיקרי לבעליו או לשמש מקור

  .זמינות השטח לבניה לעומת הדרישה מצד מתיישבים פוטנציאליים-

   .הוצאות הכשרת השטח והוצאות האחזקה שלו-

  .מחיר הקרקע-

  .זיבול והשקיה, הוצאות הכשרת החלקות לגינון קרי תוספת חמרה-

עובד  ,באם הינו עובד עבודה מלאה או חלקית בעיר ,הזמן שהפועל העירוני יכול היה להקדיש לעבודה במשק-

  . )1938קאופמן ( קבוע או זמני

. דונם לאלו שפרנסתן בעיר 2-ודונם למשפחות שיעסקו בחקלאות בלבד  12המרכז החקלאי הציע משק עזר בן    

דונם לפועלי בנין  4יחידות בנות , ונם לעובדי העירבנות שני הדת יחידוהבתכנית אחרת של הרצפלד הוצע לצד 

חישובים אלו של ). 59 :1982 גרייצר(דונם לאלו שמחצית עבודתם חקלאית   8ויחידות בנות , שעבודתם ארעית

התאמתן לחקלאות וכמויות המים , שטח היחידה החקלאית במשק העזר לקו בהעדר מידע על טיב הקרקעות

גרמו לכך שההערכות הראשוניות לכלכליות של משקי העזר לא עמדו במבחן  ובכך, קית קרקעות אלוהזמינות להש

את המודלים העקריים להקמת משקי העזר אימץ הישוב בארץ מתוך נסיונות שנערכו במערב  ).57 :שם(המציאות 

ה הפונקציונלית כחלק ממגמת הארכיטקטור Michel-ו   Miggeתכניותיהם של האדריכלים, לדוגמא. אירופה

. Miggeי "שוכתב והותאם לארץ ישראל ע" אספקה עצמית"המודל שנוסח בכתב בפרסום בשם . שצמחה בגרמניה

חדשה עבור  תצורת התיישבו -זעירה והשקיה תהתיישבו"סוסקין . פרספקטיבה ותכנית שלו הופיעו בפרסום של ז

, כולל למשפחות הפקידים, כאשר לכל אחת מהן, תמשפחו 400-בתכנית הופיע ישוב שיתופי ל). 1920" (פלשתינה



  

קרית , נהריה, המודל הווה מקור השפעה לקריות הפועלים בקרית עבודה. ר"מ 500-גינה ביתית בשטח של כ

עבור " נווה עובד"ו" שיכון"הקמת משקי עזר נתמכה בעיקר על ידי חברות ציבוריות דוגמת . ורמות השבים, חיים

  . עבור הסקטור הפרטי" רסקו"המגזר ההסתדרותי וחברת 

  

  משקי עזר סוף שנות השלושים/ קרית עבודה

  

  .עם הקמת המדינה הוקצו חלקות למשקי עזר כחלק ממערך שכונות מגורים לעולים החדשים   

, ו"וזאת על אף עבודתם של גופים ציבוריים וממשלתיים כדוגמת ויצ, המודל זכה להצלחה מוגבלת בלבד, ככלל   

בישובים שבמרכז הארץ שימשו המגרשים הגדולים לתוספות . עזר במרכז החקלאי ומשרד החקלאותקרן משקי 

  . של יחידות מגורים ואילו באזורי הפריפריה נעזבו ללא טיפול



  

 חקלאות עירונית בישראל מצב עכשווי  4.1.2

, עם זאת. ת בעולםואינה זוכה להכרה הקיימת במדינות רבו, בישראל החקלאות העירונית מצומצמת ביותר   

, יותם אביזוהר, 5.5.2004, גידי בשן(התעניינות בחקלאות עירונית סביבתיים ישנה כיום בקרב ארגונים 

בגינון ובחקלאות , בצורות שונות, בישראל מספר פרויקטים העוסקים קמובתקופה האחרונה ). 29.3.2004

  .מרבית הפרויקטים הינם בתחילת דרכם. עירונית

הפועלים לפי , פרויקטים של חקלאות עירונית 8נסקרו . קרת את הפרויקטים הקיימים כיום בישראלהעבודה סו   

הפרויקטים מוצגים בהרחבה (לצורך גידול מזון , המוחכרות  לתושבי העיר, המודל המסורתי של חלקות קטנות

  ).ים כיום בארץומקיפים למיטב בדיקתנו את מכלול הפרויקטים בחקלאות עירונית הפעיל, 1' בנספח מס

  :הפרויקטים שנמצאו הם

  .אתר הסטף –הבוסתנוף -

  .ס"מנוהל על ידי המתנ, פרויקט בשכונת בקעה בירושלים-

  .מ לשעבר"המיועד לעולים מבוגרים מברה, פרויקט בשכונת נווה יעקב בירושלים-

  .משרד החינוך, ך התיישבותימנוהל על ידי חווה לימודית של המינהל לחינו –מרכז לימודי סביבה בחוות כפר סבא -

  .אף היא שייכת למינהל לחינוך התיישבותי –חווה אקולוגית במודיעין -

 .המיועד לקשישים ממוצא אתיופי, פרויקט בעפולה-

 .פרויקט בראשון לציון המיועד לתושבי העיר-

 .פרויקט מסחרי המיועד לתושבי הסביבה -פרויקט בכפר הס-

, פעילות של ילדי בתי ספר בגינון או חקלאות בחצר בית הספר –בעלי אופי חינוכי  בנוסף נסקרו מספר פרויקטים   

. 5בחוות חקלאיות או בשטחים חקלאיים ברחבי הארץ, בשטחים ציבוריים בשכונה, בסמוך למקומות המגורים

ט ויהפוך לפרויק, במרבית הפרויקטים החינוכיים הובעה שאיפה כי הפרויקט יתרחב מעבר לשטח בית הספר

, אמנדה לינד(מוקד פעילות שכונתי שתהפוך ל, הילדים את הוריהם לעבוד בגינת בית הספריביאו בו , קהילתי

  ). 12.5.2004 ,פ"דברים בע

-לאנשים בעלי מוגבלויות  גינון טיפולי המקיימים חקלאות עירונית בישראל הם פרויקטים של פרויקטים נוספים   

לכל סוג מוגבלות ניתן להתאים את הגינון שניתן להתמודד . היפראקטיביות ועוד, מחלות נפש, פיגור, נכות, אוטיזם

  . נכים בכסא גלגלים יכולים לעסוק בגינון באדניות ומצעים מנותקים –לדוגמא . איתו

גינון בבית חולים תל השומר ; גינה טיפולית בגני רמת הנדיב לאנשים בעלי פיגור: דוגמאות לגינון טיפולי בישראל  

משתלה שיקומית ; חממה טיפולית בבית ספר ברחובות המיועדת לתלמידים עם פיגור; ועד לנפגעי הלם קרבהמי

  ).2004, הארגון הישראלי לגינון טיפולי(בבית החולים רבקה זיו בצפת לחולי המחלקה הפסיכיאטרית ועוד 

 100-עוסק בכ) הזקן בישראלהאגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען (ארגון אשל  -  חקלאות עירונית לקשישים

על פי רוב אלו הם פרויקטים הנתמכים . חלקם מוגדרים כחקלאות עירונית, פרויקטים של גינון לקשישים בישראל

העוסקים בטיפוח של שטחים קטנים בסמוך לבתי אבות או מרכזי , על ידי הרשות המקומית או עמותות מקומיות

                                                 
שכן הוא מתייחס בעיקר לפרויקטים חדשים ואיננו כולל חוות ותיקות בבתי , יתכן כי הסקר שנעשה הוא חלקי, בנושא זה  5

 .לבתי ספר חקלאיים וכדומה, ספר



  

. פעילות לקשיש הםיבוריים פתוחים שהרשות מוכנה להפעיל בשטחים צכאו בשטחים המוגדרים , יום לקשיש

כולל שתילה בעציצים עבור (ומותאמת ליכולות הקשישים , הפעילות מלווה באופן אינטנסיבי על ידי אנשי מקצוע

  ).19.10.2004, דברים בעל פה, אשל, אחינועם מליניאק) (בתוך כתלי המוסד, קשישים בעלי מוגבלות פיסית

  בוסתנוף בסטףה: מקרה חקר

הפרויקט מנוהל על ידי . באתר סטף" הבוסתנוף"הידוע והותיק מבין הפרויקטים של חקלאות עירונית בישראל הינו 

חלק מסוים . שחזור חקלאות הררית עתיקה על גבי טרסות היסטוריותמהווה חלק מפרויקט נרחב של ו, ל"קק

אזורי טרסות אחרים מוחכרים לתושבי העיר . ל"קקמהאתר משמש למחקר ושחזור היסטורי ומעובד על ידי אנשי 

  .בהצלחה רבה 1987הפרויקט פועל משנת . לצורך חקלאות) בעיקר מירושלים ואזור המרכז(

הנגישות , האתר מרוחק מהעיר –המציב אתגרים בפני הגנן , הפרויקט מצוי באתר היסטורי בעל נוף מרשים  

ובכל זאת ניתן למצוא . המים מתבססים על מי מעיינות בלבד, סהגודל החלקה מוגבל לגודל הטר, לחלקה מורכבת

-וכ, חלקות המושכרות כולן 55במקום . חלקן מעובדות בהתמדה מזה שנים, במקום חלקות מטופחות ומשגשגות

  ).5.5.2004, פ"דברים בע, מנהל אתר הסטף, גידי בשן(איש נוספים נמצאים ברשימת המתנה  20

  .דקות נסיעה מהעיר 20-במרחק כ, בשולי מטרופולין ירושליםאתר הסטף ממוקם  – מיקום

והתחלופה איננה , איש 55קבוצת הגננים כוללת . מרביתם גברים, חלקם מבוגרים, עיקרם בעלי אמצעים – הגננים

הגננים מגיעים לאתר , העבודה הינה אינדיבידואלית). שנים 3-4הגננים מחזיקים בחלקה לתקופות של (גבוהה 

, חנוך צורף(גננים רבים שוכרים חלקות אך אינם מעבדים אותן כראוי . ינים בפעילויות משותפותיינם מעונוא, לבדם

  ).18.10.2004, דברים בעל פה, אתר הסטף

אך חלק , גידול מטעים אסור על פי תקנון האתר. החלקות משמשות בעיקר לגידול ירקות – תוצרת חקלאית

  .איסור על מכירה מסחרית של התוצרת חל. מהגננים קיבלו אישור לעסוק בכך

. ל"ומנוהלת על ידי קק, הקרקע הינה בבעלות המדינה – קרקע

הקרקע מובטחת לשימוש  –מבחינה זו קיים יתרון לאתר הסטף 

 100-כ, החלקות גדולות יחסית. ן"ואינה נתונה ללחצי נדל, גנני

  .ל"הכשרת הקרקע נעשתה על ידי קק. ר"מ

ל "קק. באיכות גבוהה וללא תשלום, ייםמי מעיינות טבע – מים

  .הקימה את תשתיות המים

התומכת כספית , ל"ניהול השטח נעשה על ידי קק – ארגון וניהול

ונראה כי , אין הדרכה מוסדרת בגננות באתר. באחזקת האתר

  ).5.5.2004, פ"דברים בע, גידי בשן(ינים בה יהגננים אינם מעונ



  

  

  6ירונית בישראלתועלות ועלויות בחקלאות הע 4.2
נוסף על התועלות הכלליות העולות מהספרות (פרק זה יזהה תועלות ייחודיות לפיתוח חקלאות עירונית בישראל    

  ).שהוצגו בפרק הקודם, העולמית

  

 תועלות לפרט ולמשק הבית   4.2.1

, ביב לשעות הפנאיאו זהו תח? ערך כלכליעירונית בישראל החקלאות להאם  -תועלות כלכליות לגנן העירוני    

  ?חברתית וסביבתית, שעיקר התועלת בו הינה רגשית

בבדיקה נערכו תחשיבים עבור ירקות . לצורך תשובה הושוו מחירי גידול ירקות בגינה עירונית לאלו שבחנויות   

משרד התחשיבים נערכו בהתבסס על תחשיבי . פלפל וקישוא, עגבניות, חסה: שניתן לצפות כי יהיו בגינה עירונית

כגון קיטון ביבול , בהתאמות ושינויים הנגזרים מהעובדה שמדובר בחקלאים בלתי מקצועיים, החקלאות לירקות אלו

המחירים שנלקחו הינם ). שמחירם הותאם למחירי מים לתצרוכת עירונית, בפרט מים(והגדלה של הוצאות הייצור 

המחיר שנלקח הינו מחיר ממוצע . חקלאי העירונישהם המחיר האלטרנטיבי עבור ה, מחירי הירקות ברשתות שיווק

אך המחיר של , בעיבוד אורגני היבול קטן יותר. התחשיבים נערכו בעיבוד חקלאי קונבנציונלי ובעיבוד אורגני .בעונה

  .4' פירוט התחשיבים וההנחות לתחשיבים מוצגים בנספח מס .התוצרת גבוה יותר

  

  :התחשיב של מרכזיות תוצאות

  ונבנציונליתחקלאות ק. א

 קישוא פלפל עגבניה חסה 

  175  300  300  )ראשי חסה( 300  )ג"ק(ר "מ 100-יבול ל

  6.00  6.00  3.50  3.50  )₪(ג ברשת שיווק "מחיר ממוצע לק

  1,050.00  1,800.00  1,050.00  1,050.00  )₪(ר "מ 100-הכנסות ל

  735.81  1,806.20  1,509.00  758.32  )₪(ר "מ 100-עלויות ייצור ל

 314.19 )-6.20( )-459( 291.68 )₪, עודף לעבודה עצמית(ווח ר

 4.20 6.02 5.03  2.53  )₪(ג "עלות ייצור ק

  70%  101%  144%  72%  ג "אחוז עלות הייצור ממחיר ק
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  חקלאות אורגנית. ב

 קישוא פלפל עגבניה חסה 

  100  150  150  ראשי חסה 150  )ג"ק(ר "מ 100-יבול ל

  10.80  10.80  6.30  6.30  )₪(אורגנית  ג בחנות"מחיר ממוצע לק

  1,080.00  1,620.00  945.00  945.00  )₪(ר "מ 100-הכנסות ל

  717.00  1,681.06  1,015.80  710.20  )₪(ר "מ 100-עלויות ייצור ל

 363.00 )-61.06( )-70.80( 234.80 )₪, עודף לעבודה עצמית(רווח 

  7.17 11.21 6.77  4.73  )₪(ג "עלות ייצור ק

  66%  104%  107%  75%  ג "עלות הייצור ממחיר ק אחוז

  

קיימת רווחיות ) קישוא, חסה(בחלק מהירקות . הרווחיות הכלכלית בחקלאות העירונית מוגבלתניתן לראות כי    

  .מצב זה נכון לחקלאות קונבנציונלית ואורגנית גם יחד. בירקות אחרים אין רווחיות, מסוימת
בתחשיב הונח כי מדובר על מרחק הליכה ממקום . הינה על נסיעות אל החלקה הוצאה מרכזית בחקלאות העירונית

ראו מבחני (מרבית הירקות אינם רווחיים , במקרה שיש צורך בנסיעה לחלקה. ולא חושבו עלויות נסיעה, המגורים

  ). 4' רגישות למרחק נסיעה בתחשיבים בנספח מס

למשל בפרויקטים הממוקמים (מחיר של מים לחקלאות מים באספקת . הוצאה משמעותית נוספת היא על מים   

עשויה  –כמו בפרויקט הסטף , או מי מעיינות טבעיים, או במימון של הרשויות) בשטחים חקלאיים בשולי העיר

  .הרווחיות בחקלאות העירוניתלשפר בצורה נכרת את 

ום קשה להשיג בישראל שתילי כי. על ידי הורדה של מחיר התשומות החקלאיות יושגשיפור נוסף ברווחיות    

, גידי בשן(לצרכן הביתי גבוהים ) למשל חומרי דישון(ומחיריהן של תשומות אחרות , ירקות בכמות קמעונאית

הנקובות , מהעלויות לחקלאי המקצועי 180%בתחשיב הונח כי עלות התשומות הינה ). 5.5.2004, פ"דברים בע

משתלות רבות יותר יעסקו , חקלאות העירונית מצב זה ישתנהיתכן כי עם פיתוח ה. בתחשיבי משרד החקלאות

  . ומחירם ירד, בשתילי ירקות וחומרי גינון לצרכן הביתי

העלות של פירות וירקות . המניע הכלכלי לעיסוק בחקלאות עירונית איננו מרכזי מלמדים כיהתחשיבים הכלכליים    

במרבית החנויות רוב ימות השנה הם נמצאים על המדף  –ו קיימת נגישות טובה למוצרים אל, 7בחנויות זולה יחסית

  .גבוהות, בפרט עלות המים, העלויות הכרוכות בחקלאות עירונית, מאידך. ובמרבית האזורים

₪  350-מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי משק בית ממוצע בישראל מוציא כ -אף על פי כן    

ההוצאה על ירקות ). כיר כי חקלאות עירונית איננה עוסקת בגידול עצי פריראוי להז( 8בחודש על ירקות ופירות

                                                 
באותו . ג פלפל"לק₪  26.90, ג קישוא"לק₪  12.5, ג עגבניות"לק₪  8–בסופרמרקט בלונדון  לשם השוואה מחירי ירקות 7

: המחירים ברשתות אינטרנט(ג פלפל "לק₪  4.90, ג קישוא"לק 4.99, ג עגבניות"לק₪  4.99 –תאריך המחירים בישראל 

ט "שער ליש; 7.10.2004בתאריך   /http://www.supersal.co.il/netsal: ישראל ou.comhttp://sainsburystoy: לונדון

 ).7.9 –ח "לש
 .2001הנתונים מתייחסים לשנת , 2003, שנתון סטטיסטי לישראל, ס"הלמ  8



  

מההכנסה  1.8%כאשר בעשירון העליון ההוצאה על ירקות ופירות מהווה , ופירות דומה בין כל עשירוני ההכנסה

צור יי. מהכנסת משק הבית 10.3% - 8%ואילו בשני העשירונים התחתונים היא מהווה , הכספית נטו במשק הבית

ראוי , מאידך. בחלק מהירקות, ולהוזיל את עלות סל המזון, הירקות באופן עצמי עשוי לסייע בכלכלת משק הבית

כך , ואינו מגדל את כל סוגי הירקות הנצרכים על ידו, לזכור כי החקלאי העירוני איננו מקבל תוצרת כל השנה

  .שהסיוע לכלכלת משק הבית מוגבל

עשויה להפוך את  –והוזלת תשומות , מימון מים, בהקצאת קרקע –עירונית יתכן כי תמיכה בחקלאות ה   

  .בפרט בשכבות מעוטות יכולת, ולסייע לתמיכה בכלכלת משק הבית, החקלאות העירונית לכלכלית יותר

האם הפעלת פרויקט של חקלאות עירונית הינה רווחית  – תועלות כלכליות בהפעלת פרויקט חקלאות עירונית   

  ? או רשות מקומית? ל קרקע פרטיתעבור בע

התשלום המקובל עבור , כיום. האלטרנטיבה לבעל קרקע שייעודה חקלאות הינו החכרת הקרקע לחקלאי מקצועי   

בחלוקת . שנה/לדונם₪  220-320-כ, שנה/לדונם$  50-70- הינו כ, עם תשתית מים, החכרת דונם קרקע שלחין

בהנחה שהתשלום לחלקת קרקע (שנה /לדונם₪  1,200-2,000-ות כהקרקע לחלקות חקלאות עירונית ניתן לגב

וגודל החלקה , 9ב"התשלום המקובל באתר הסטף ובחקלאות עירונית בבריטניה ובארה –בשנה ₪  120-200הינו 

, שכרו של מדריך ומנהל פרויקט. פרסום והדרכה, מוספות הוצאות על ניהול הפרויקט, מאידך). ר"מ 100-כ

  . בחודש₪  3,000-שוי להיות כע, במשרה חלקית

ולא נמצא שיש בו רווח כלכלי , ניסיון לפתח אתר חקלאות עירונית באופן מסחרי נערך ביוקנעם לפני כעשר שנים   

קשה לגבות תשלום גבוה עבור ההשתתפות בפרויקט חקלאות  ).10.7.2004, דברים בעל פה, דני סנדרוביץ(

נחשב בעיני ) כפי שנהוג בסטף(גורמת לכך כי אפילו תשלום צנוע  ההשקעה הכרוכה בעיבוד הקרקע. עירונית

  ).17.10.2004, דברים בעל פה, אתר הסטף, חנוך צורף(המשתתפים לגבוה 

חקלאות עירונית . מכאן שהתועלות הכלכליות לבעל הקרקע מהפעלת פרויקט של חקלאות עירונית הנן מוגבלות   

עשויה , י ומהאפשרות לצייד את בעלי החלקות בתשומות שונותבצמוד למשתלות הנהנות ממים במחיר חקלא

  .להיות בעלת רווחיות כלשהי ובמקביל לתרום לרווחי המשתלה

לחקלאות העירונית בישראל תרומות פסיכולוגיות ברמת , בדומה לנמצא בסקר הספרות - תועלות פסיכולוגיות   

. הפכה לחלק מתרבות הפנאי בחברה הישראליתמחקרים שנערכו בישראל הדגישו כי פעילות חקלאית . הפרט

היתה בדומה למקובל בעולם המערבי , בכיבוש הארץ והפרחתה, שבעבר נקשרה במפעל הציוני, החקלאות

במחקר שנערך ). 1997' פליישר וחוב; Uriely and Ron, 2004(לפעילות פנאי המדגישה היבטים אקולוגיים 

עבודה בריאה , של הגננים היה בילוי איכותי של שעות הפנאיבאתר הסטף נמצא שהמניע לעבודה החקלאית 

אחזקת החלקה הוערכה ). Uriely and Ron, 2004; 5.5.2004, פ"דברים בע, גידי בשן(ותחושת ההישג בגידול 

באותו מחקר נמצא שגם בעלי גינות פרטיות . כפשרה מספקת בין מציאות חיים עירונית וחלומות אודות חיים בכפר

לא הספיקה לתחושת שלוות הנפש הגינה הסמוכה לבית היות ו  –ינים באחזקה של חלקה בשולי העיר ימעונהיו 

  . (Uriely and Ron, 2004) והריחוק מהעיר

                                                 
) $ 32(₪  150- כ –ב "ובארה; (Petts, 2004)לשנה לחלקה ) ט"ליש  25(₪  200-כ –עלות החכרת חלקה בבריטניה   9

 .ר"מ 100חלקות בגודל ממוצע של . (Surls, 2001)לשנה 



  

  

 תועלות לקהילה   4.2.2
מפגש וקשרים , בספרות העולמית מקובל כי אחת התועלות המרכזיות בחקלאות עירונית היא חיזוק הקהילה   

במחקר שנערך . תועלת זו נמצאה מוגבלת, בפרויקטים הקיימים היום בישראל. ננים העירונייםחברתיים בין הג

אינם מלווים בבני משפחה או , נמצא שהגננים מגיעים לחלקות לבדם (Uriely and Ron, 2004)באתר הסטף 

פעילויות משותפות  מנהלי הפרויקט ניסו ליזום. ובדרך כלל אינם קושרים קשרי ידידות עם גננים אחרים, ידידים

  . אך אלו לא גילו בכך עניין, לציבור הגננים

אפשרויות למפגש דווקא אנונימיות והותר מספקת די החברה הישראלית בהחוקרים העלו את ההשערה כי 

  . (Uriely and Ron, 2004)ואותן מחפשים הגננים בחקלאות העירונית , ופרטיות הן המצויות בחוסר

בני מעמד , ישראלים ותיקים –ים הללו משקפים את האוכלוסייה העובדת באתר הסטף כי הממצא הדגישראוי ל

היתרון במפגש הקהילתי שבחקלאות , למשל קשישים או עולים חדשים, יתכן כי עבור אוכלוסיות אחרות. בינוני

  .העירונית הינו חשוב

  

 תועלות ברמה הציבורית  4.2.3

על אף . משמעות נכבדת במסגרת החזון הציוניבעבר מה היתה לעבודת האד –" ערכים שבין אדם לאדמתו"   

הערכה לעבודה ) בהכללה(הפיחות שחל במעמדה של החקלאות לאורך שנים עדיין קיימת בחברה הישראלית 

, רואות קשר בין עבודת האדמה, השואפות להכשיר מנהיגות צעירהמסוימות קבוצות . החקלאית ולנוף החקלאי

" אור"עמותת , לדוגמא. את העיסוק בחקלאות מעודדותקבוצות אלו . תרומה לחברה וערכים רחבים יותר של

. רואה בעבודה חקלאית חלק בלתי נפרד ממטרה זו, הפועלת בכל רחבי הארץ במטרה להכשיר מנהיגות צעירה

כחלק מתוכנית הכשרה , העמותה מנהלת פרויקטים של העסקת בני נוער בחקלאות במסגרת משקים חקלאיים

וכך מתוודעים , או ליום עבודה מרוכז אחת לחודש, הנערים מגיעים למשק החקלאי לתקופה של שבוע. הרחב

). 30.6.2004פ "דברים בע, "אור"עמותת , אופיר פישר(לקשיים ולתועלות של החקלאות הישראלית כיום 

 .נית ועבודת האדמהעירוניים עשויה להיות תועלת בחידוש הקשר בין האוכלוסייה העירו-לפרויקטים חקלאיים

היקף הקרקע החקלאית הנמצאת במעגל העיבוד בישראל הולך וקטן  -החזרת קרקע חקלאית למעגל העיבוד 

נופלים או וחלקם עומדים ריקים , חלקם משמשים לבינוי ופיתוח, זנחים וננטשיםנשטחים חקלאיים . משנה לשנה

שפעתה מבחינת וה, מגמות אלו שנותאינה יכולה להחקלאות העירונית , אומנם. קורבן לשימושים בלתי רצויים

תוכל להחזיר למעגל העיבוד את שטחי החקלאות  והחקלאות העירוניתיתכן , עם זאת אך ,היקף קרקע מוגבל

  .שנטישתם בולטת לעין, הסמוכים לריכוזי אוכלוסייה

עשויה להיות  עירוניתלחקלאות ה –בזמנים של קונפליקט פוליטי מתעצם – תמיכה באספקת מזון בזמני מצוקה

 ב בזמן מלחמות העולם"כפי שהתקיים בארצות אירופה וארה(ערך באבטחה של אספקת המזון לאוכלוסייה  בעלת

  ). או ביגוסלביה לאחרונה

  



  

  עלויות בחקלאות העירונית   4.2.4

" עדונים סגוריםמו"יצירת , סכנה לזיהום באזורים עירוניים(לעלויות החקלאות העירונית שפורטו בפרק הקודם    

  :לתנאים המקומיים ייחודיותמצטרפות בישראל שתי סוגיות ) ועוד

קיים חשש כי הגננים בפרויקטים של  –התיישבות בשטחי החקלאות העירונית ותפיסת חזקה על הקרקע 

מאבק מתמיד בין הנהלת באתר הסטף מתנהל . קרקעעל החקלאות עירונית בישראל יהיו מעונינים לתפוס חזקה 

  . תר והגננים בכדי למנוע בינוי של מבני גן ומבנים זמניים באתרהא

החקלאות העירונית מגדרת שטחים ציבוריים פתוחים ומאפשרת  – הקצאת קרקע ציבורית למטרות פרטיות

בהם השטחים , בעיה זו חמורה בערים הצפופות של ישראל. קבוצת הגננים –שימוש בהם לקבוצה מסוימת בלבד 

  .של שטחים פתוחים לטובת קבוצה קטנה בלבד" הפקעה"וקשה להצדיק , חים מצומצמים למדיהציבוריים הפתו

  

  היבטי יישום בחקלאות עירונית בישראל 4.3
בהתבסס על סקירת הספרות , ליישום חקלאות עירונית בישראל הנוגעיםמטרת הפרק הינה לחדד דגשים    

  .לומתוך התייחסות לתנאיה הייחודיים של ישרא, העולמית

  

  מיקום    4.3.1

  העיר שולי

. מספר פרויקטים בישראל ממוקמים בשולי העיר וכלולים בפארקים או אתרי סיור הפתוחים לקהל הרחב   

  .גם הן בשולי העיר, פרויקטים אחרים פועלים בחוות חקלאיות של משרד החינוך

  : מתקיימת על שימושי הקרקע הבאיםבשולי העיר  חקלאות עירונית

היתרון של מיקום החלקות בשטחים חקלאיים הסמוכים לעיר הינו אספקת המים במחיר של  - אייםשטחים חקל

 .  הערך הכלכלי של השכרת שטחים אלו מוטל בספק, מאידך. את העיבוד המוזילהעובדה , מים לחקלאות

כן מבחינה חוקית ול, ל מיועדים על פי תכניות מתאר למטרות ייעור ולא למטרות חקלאות"יערות קק – ל"קק יערות

פרויקט הסטף ופרויקטים נוספים של חינוך לחקלאות פועלים בהצלחה , מאידך. אינם מתאימים לחקלאות עירונית

ורואה את מטרתה , חינוכית שלה-הקרן הקיימת נמנעת מלהרחיב את הפעילות החקלאית, עם זאת. ל"ביערות קק

, דברים בעל פה, ל"קק, חדווה לוי, חנוך צורף(ל בעיקר בפרויקטים של ייעור ולאו דווקא בעבודה מול קה

18.10.2004.( 

, שהחקלאות עשויה להזיק להם, שמורות טבע נועדו לשמירת ערכים טבעיים – גנים לאומיים או שמורות טבע

גנים לאומיים עשויים להתאים לחקלאות עירונית מבחינת המיקום . ולכן אינן מתאימות לפיתוח חקלאות עירונית

נת להכשיר לחקלאות שטחי ירשות הטבע והגנים אינה מעוני, עם זאת. צרכי הנופש של הציבור –העיקרי  והשימוש

, ידידיה קפלן(קיימים שטחים חקלאיים נרחבים היכולים לשמש לחקלאות עירונית בשעה ש ,בגנים לאומיים רבו

 ).21.10.2004, דברים בעל פה, רשות הטבע והגנים

המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך מפעיל כיום  -תיישבות במשרד החינוך המחלקה לה - חוות חקלאיות

מגוון פעילויות כן לקיום ו, לימוד של תלמידי בתי ספרלת לעבודה וומשמש ,חוות לימודיות בכל רחבי הארץ 29

צבות במשותף על החוות מתוק. דונם בחווה בדימונה 80-לגודל החוות נע בין דונמים בודדים ועד . חינוכיות נלוות



  

, דברים בעל פה, המינהל לחינוך התיישבותי, ישראל וייסנשטרן(ידי הרשות המקומית ומשרד החינוך 

קיימת כיום פעילות של החכרת חלקות לציבור לצורך חקלאות ) כפר סבא, מודיעין(במספר חוות  ).19.10.2004

מעוניין בהרחבת מינהל לחינוך התיישבותי ה. דימונה פעל פרויקט כזה בעברבבחווה בחדרה ובחווה . עירונית

פיתוח חקלאות עירונית . מדריכי החווה בהתבסס על כישורי ההדרכה שלבתחום ושצבר ניסיון לאור ה הפרויקטים

   .תוות המקומיוישל הרש ןת תלוי בתמיכתולימודי תבחוו

  

  העירוני המרקם בתוך ציבוריים שטחים

בית , ס"מתנ(ציבורי  ותבסמוך למוסד, בישראל ממוקמים בתוך העיר של חקלאות עירוניתחלק מהפרויקטים    

  . מסייע בגיוס אוכלוסיית הגננים ובהכשרתם, )מים, קרקע(המוסד הציבורי תורם משאבים ). מועדון גיל הזהב, ספר

ניסיון מצומצם בפיתוח חקלאות עירונית  מתקייםה שבגליל יבמעלה צבי -שטחים לא מפותחים בתוך ישובים

קטנים מכדי שהרשות תוכל מאחר ושטחים אלו . טחים קטנים המוגדרים בתכנית העירונית כשטח ציבורי פתוחבש

ללא שינוי (הועברו המגרשים לרשות הדיירים המתגוררים בסמוך , לפתח אותם לרווחת הציבור באופן משמעותי

בשטח טיפלו התושבים  ,עמים והכשרת קרק, שתילים סיפקהרשות המקומית ה .)של השטח מעמד הסטטוטוריה

התוצרת העודפת וגם  פתוח לציבורנותר השטח  .שלא לתבוע בעלות על השטחתוך הבטחה , את התוצרת וקיבלו

  ).9.8.2004, פ"דברים בע, הארגון לחקלאות אורגנית, איתן רוזנברג( הועמדה לרשותו

   

  גגות, מרפסות, פרטיות גינות – פרטיים בשטחים חקלאות
עודי ילפיתוח חקלאות בשטח הפרטי יתרונות בכך שאינו דורש איתור קרקעות או שינוי י, לעיל כפי שהוזכר   

בין הדוקה וקיימת קרבה , העיבוד נשען על תשתיות מים קיימות, השטח מוגן יחסית מפלישה וונדליזם, קרקע

  . מקום המגורים ושטחי העיבוד

איתן (וזוכים לעניין מצד הציבור , ידי מרכז השל ימי הדרכה בנושא פיתוח חקלאות בסמוך לבית נערכים על

  ).9.8.2004, פ"דברים בע, הארגון לחקלאות אורגנית, רוזנברג

  

  קהל יעד    4.3.2

  :בחקלאות עירונית בקהלים הבאים מקומייםהפרויקטים המתמקדים , כיום   

פרויקטים של ; ירושלים, עפרויקטים של החברה להגנת הטב(במסגרת פרויקטים חינוכיים  – ילדים ובני נוער

  ")אור"פרויקטים של עמותת , ירושלים, "שומרה"ארגון 

המופעל על ידי החברה להגנת  מחבר העמיםפרויקט של עולים חדשים (בעיקר מעוטי יכולת  – עולים חדשים

מרכז , יותם אביזוהר(שהצליחו פחות , בעבר פעלו פרויקטים בקרב עולי אתיופיה. הטבע בקריית יובל בירושלים

 )).29.3.2004, השל

, פרויקטים של החברה להגנת הטבע(משפחות חד הוריות ; בעלי מוגבלויות – אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

 ).ירושלים, "שומרה"פרויקטים של ארגון ; ירושלים

, ים יחדשל קשישים וצעיר, כולל פרויקט לגינון בין דורי, ירושלים, "שומרה"פרויקטים של ארגון  – קשישים

 .פרויקטים של ארגון אשל



  

, "שומרה"פרויקטים של ארגון (בקבוצות נפרדות לבנים ובנות , התמקדות בעיקר בילדים ובני נוער – חרדים

  ).ירושלים, פרויקטים של המינהל הקהילתי ברוממה; ירושלים

רויקט בשכונת פ, למשל אתר הסטף –משפחות ממעמד בינוני  – "לציבור הרחב"פונים הפרויקטים אחרים 

אלו בולטים בפרויקטים  .פרויקט עירוני בכפר סבא, "מרכז לימודי סביבה בחוות כפר סבא"ו, ירושלים, בקעה

, חקלאיתיוצאי ההתיישבות ה(אנשים שזכו לחינוך חקלאי בצעירותם  –אנשים בעלי מחויבות לנושאים סביבתיים 

) בעיקר צעירים(ת עולם אקולוגית בחלקה החקלאית או אנשים הרוצים להגשים השקפ) בוגרי בתי ספר חקלאיים

  ). Uriely and Ron, 2004; 9.8.2004, פ"דברים בע, הארגון לחקלאות אורגנית, איתן רוזנברג(

ניתן . אי הצלחתה של החקלאות העירונית בישראל הינה סוגיה שאין מחקר זה מתיימר להשיב עליה, לסיכום

  :להעלות סיבות אפשריות לתופעה זו

  .ה המבוססת יותר בישראל טרודה מכדי להתפנות לחקלאות עירוניתיהאוכלוסי-

גם לבעלי , )כחצי יום מידי שבוע(ובהתחשב בזמן הנדרש לעסוק בתחביב זה , בהעדר מניע כלכלי משמעותי-

, פ"דברים בע, הארגון לחקלאות אורגנית, איתן רוזנברג. (ההכנסה הנמוכה אין תמריץ לעסוק בחקלאות עירונית

9.8.2004.( 

הערך התדמיתי של החקלאות בישראל תורמים פחיתות ו, דוגמת הקיימת בארצות אירופה" מורשת גננית"העדר -

  .של התחביב חוסר הפופולריותאף הם ל

לא רצוי  אך). 12.5.2004, פ"דברים בע, אמנדה לינד ובני שרעבי" (בעל עניין"אתרים רבים בישראל נבנים סביב  

  .של אדם אחד) ההתנדבותית בדרך כלל(ם על עבודתו לבסס פרויקט של

  .בהמשך 5וקהלי היעד המרכזיים לנושא זה מובא בפרק , הביקוש לחקלאות עירונית בישראלהיקף  אמדן של 

  

  תוצרת חקלאית ושימושיה   4.3.3
באתר הסטף  .המוצרים החקלאיים בפרויקטים של חקלאות עירונית בישראל הינם בעיקר ירקות עונתיים ופרחים   

  .ההחלטה לא נאכפתאך בחלק מהחלקות , נטיעת עצים האוסרתקיימת מדיניות 

באתר . לעת עתה לא מתקיים מסחר בתוצרת של החקלאות העירונית בישראל. שימושי התוצרת הם ביתיים בלבד

  .הסטף מכירת תוצרת אסורה בתקנון האתר

באתר הסטף הגננים מחויבים לעסוק בחקלאות  –ית יש דגש על חקלאות אורגנ, בחלק מהפרויקטים הקיימים   

כחלק , בפרויקטים חינוכיים בדרך כלל עוסקים בחקלאות אורגנית; בשל הרגישות הסביבתית של האתר, אורגנית

  . מתפיסה אקולוגית רחבה

  

 קרקע   4.3.4

  קרקע הקצאת

; )אתר הסטף(ל "ניהול קקקרקעות ב: הפרויקטים הקיימים של חקלאות עירונית פועלים בקרקעות הבאות   

קרקעות המנוהלות על ידי ; )משרד החינוך, בניהול המחלקה להתיישבות(קרקעות השייכות לחוות לימודיות 

או שטח המיועד למבנה , חצר מוסד קיים(או כשטח למבנה ציבור , ומוגדרות כשטח ציבורי פתוח, הרשות המקומית

  ). לפני בניית המוסד, ציבור



  

דרך מינהל מקרקעי , זית להקצאת קרקע לחקלאות עירונית בישראל הינה בקרקעות מדינההאפשרות המרכ   

  . ישראל

שכירת קרקע חקלאית לצורך גידולים  –" שכירות זמנית של קרקע חקלאית"מינהל מקרקעי ישראל מאפשר    

מינהל , מאידך). 5.10.2004, אתר האינטרנט של מינהל מקרקעי ישראל(עונתיים לתקופה של עד שלוש שנים 

לאתר לפיכך רצוי . כפי הנדרש בחקלאות עירונית, מקרקעי ישראל אינו ערוך לטפל בהחכרת קרקע בחלקות קטנות

  .החקלאים העירוניים -והחוכריםמינהל מקרקעי ישראל ויהווה גורם מקשר בין , גוף ציבורי שיטפל בנושא

גם בקרקעות  –ימת לישראל יהקרן הק, טבע והגניםרשות ה, רשות מקומית(כל גוף ציבורי המנהל קרקעות מדינה 

חקלאות  לצורךנדרש לקבל הרשאה ממינהל מקרקעי ישראל לפני החכרה של קרקע לציבור ) ל"השייכות לקק

האם הרשות המקומית  –מינהל מקרקעי ישראל יידרש לקבל החלטה עקרונית בנוגע לחקלאות עירונית . עירונית

דברים , דרור קריספין(רשאית להחכיר קרקע לציבור למטרה זו ) 'טבע והגנים וכורשות ה, או קרן קימת לישראל(

 ). 9.8.2004, בעל פה

קרקעות שהופקעו על ידי (השייכות לרשויות מקומיות  היא בקרקעות, פיתוח חקלאות עירוניתנוספת לאפשרות    

ואין צורך , ל מקרקעי ישראלבמקרה שכזה לא מדובר בקרקע המנוהלת על ידי מינה). הרשות למטרות ציבור

כי , חקלאות עירונית נחשבת שימוש סחיר(סחיר בקרקע ה בעיית השימוש תעורריתכן כי ת, מאידך. בהרשאתו

ורק , על פי החוק יש לאפשר לבעלים הקודמים של הקרקע לעשות את השימוש הסחיר). לתוצרת יש ערך כלכלי

אפשר להציג את החקלאות העירונית כשימוש קרקע בעל יתכן ש. אם הוא דוחה את ההצעה ניתן לפנות הלאה

לשכת התכנון , ליאת פלד(הבעיה המשפטית  לפתור את באופן זהו, או כפרויקט שכונתי, תרומה ציבורית רחבה

  ).20.10.2004, דברים בעל פה י"ממ, דרור קריספין; 17.8.2004, דברים בעל פה, המחוזית חיפה

שלכאורה פותרת , חסרונה של ההצעה. לצרכי חקלאות עירונית קרקע פרטיתהינה החכרה של  אחרתאפשרות    

, חלופייםשימושים . רווחיות לבעל הקרקעהבעיית  היא, את סוגיית המינהל כמו גם את זו של הרשויות המקומיות

  . עשויים להיות רווחיים יותר עבור בעל הקרקע מהחכרה לצורך חקלאות עירונית

העירייה מפקיעה את לפיו  –" צו גינון"יים בבעלות פרטית קיימת אפשרות להפעלת בשטחים פתוחים עירונ   

ניתן להעביר את , במקרה כזה. וזאת בכדי למנוע עזובה, ומטפחת אותו כגינה, השטח לאחריותה לחמש שנים

  ).14.7.2004, פ"דברים בע, עיריית ירושלים, אופירה לוי(תושבי השכונה , השטח לחקלאים עירוניים

  
   מתארי תכנון

בירושלים הוקצה בעבר . בדרך כלל השטח המשמש לחקלאות עירונית מוגדר כשטח ציבורי פתוח בתכנית מתאר   

החיסרון הינו כי מחלקת . כיעוד ביניים עד בניית המבנה, ")שטח חום("לגינון חקלאי שטח שיועד למבנה ציבור 

, אופירה לוי(יה יוהוא באחריות מחלקת מבני ציבור בעיר, שיפור פני העיר אינה יכולה לסייע בטיפוח של שטח כזה

  ).14.7.2004, דברים בעל פה

) קרקע המנוהלת על ידי מינהל מקרקעי ישראל(נת להשכיר לציבור קרקע ציבורית ירשות מקומית המעונ   

תאר מתאימים למטרות פיתוח חקלאות עירונית יכולה לעשות זאת רק באזורים בהם ייעודי הקרקע על פי תכנית מ

במרבית ייעודי הקרקע המקובלים בתכנון המתארי  ).20.10.2004, מינהל מקרקעי ישראל, דרור קריספין(לכך 

וחקלאות עירונית , מרבית ייעודי הקרקע מאפשרים גינון. בישראל ניתן מבחינה חוקית לפתח חקלאות עירונית



  

בדרך כלל מהר ולכן פיתוח  מפותחהשטח  –סחר תעשיה ומ, בייעודים כגון בינוי למגורים. כלולה בנושא זה

אין כל מניעה מבחינת חוק התכנון והבניה לפתח  –בשטח המיועד למבני ציבור . ישיםחקלאות עירונית איננו 

לשכת , ליאת פלד(או בחצר המבנה לאחר שהוא נבנה , כשימוש ביניים עד בניית מבנה הציבור, חקלאות עירונית

  ).17.8.2004, דברים בעל פה, חיפה, התכנון המחוזית

ייעודי . אין כל מניעה לפתח חקלאות עירונית –או שטח שלא חלה עליו תכנית , חקלאות -בייעודי קרקע פתוחים    

  . ובכלל זה גם חקלאות עירונית, מאפשרים חקלאות -) 22א "תמ, 8א "תמ(קרקע כגון גן לאומי או יער  

אבל , אין מניעה לפתח חקלאות עירונית מבחינת ייעוד הקרקע –יר בשטח המיועד כשטח ציבורי פתוח בתוך הע

וקיימת בעיה עקרונית לסגור שטחים מהמעט שיש , בדרך כלל יש מעט מדי שטחים ציבוריים פתוחים בעיר

  . כמו חקלאות עירונית, ולהעביר אותם לשימוש פרטי למחצה

בפארקים (לטובת חקלאות עירונית אפשר להשתמש בחלקים מהם , בפארקים מטרופולינים גדולים   

, פ"דברים בע, חיפה, לשכת התכנון המחוזית, ליאת פלד) (מטרופוליניים לפעמים מותרים שימושים סחירים

17.8.2004.(  
  

  קרקעות איתור

, בתי ספר-בחלק מפרויקטים של חקלאות עירונית שפותחו בישראל השטחים אותרו בקרבה למוסדות ציבור   

הקרבה למוסדות ציבור תורמת להפיכת החלקות לגורם משמעותי . בתי כנסת או גנים ציבוריים, מרכזים קהילתיים

החברה , בני שרעבי(ארגוניות ותקציביות של המוסד , ומאפשרת השענות על תשתיות פיסיות, בחיי הקהילה

  ). 12.5.2004פ "דברים בע, ירושלים, להגנת הטבע

, לאוכלוסיה מבוססתבפרויקטים המיועדים . רחק הליכה מבתי התושביםים המיקום הינו במיבפרויקטים שכונת   

). 5.5.2004, גידי בשן(רחובות מתל אביב ומלאתר הסטף מגיעים גננים מירושלים , לדוגמא –המיקום רחוק יותר 

כשלון הפרויקט נבע  הועלתה השערה כי, ויועד לגננים מחיפה, בפרויקט שפעל ביוקנעם לפני כעשור, מאידך

כגון אתר , יתכן כי לאתרים בעלי איכויות נופיות מרשימות). 10.7.2004, דני סנדרוביץ( יחוקו מקהל היעדמר

  .הגננים נכונים לנסוע מרחקים גדולים יותר, הסטף

  

   קרקע הכשרת

. וגידור השטח תוספת אדמה גננית לכשנדרש, בדרך כלל הכשרת הקרקע כוללת ניקוי המגרש מפסולת ועשביה   

בנית טרסות ותוספת אדמה , הכוללת סיקול נדרשת עבודה מורכבת יותר, בהם מדובר בטיפול במדרונות במקרים

נגה לב ציון (בפרויקטים בירושלים נתרמה הכשרת קרקע וכן אדמה גננית על ידי קבלנים העובדים בשכונה . גננית

  ).12.5.2004פ "דברים בע, ירושלים, מתכננת שכונתית, נדן

, גם בישראל הודגש כי אחד התנאים להצלחת החקלאות העירונית הינו גידור של החלקות, בעולםבדומה למצב    

  ). 5.5.2004 ,פ"דברים בע ,גידי בשן(ומניעת כניסה של חיות בר בשולי העיר , למניעת וונדליזם באזורים עירוניים
  



  

 מים   4.3.5

זאת בניגוד . ת רבה בפיתוח חקלאות עירוניתנושא המים הינו בעל חשיבו, בשל מצוקת המים הקבועה בישראל   

  . למצב הקיים במרבית ארצות המערב

על פי (תלוי בסוג הגידולים , דונם/ק"מ 900-600 דרושיםחלקת חקלאות עירונית של גידולי ירקות ל: צרכים

וב וכן מתוך חיש, )4ראו פירוט בתחשיבים בנספח מספר ; משרד החקלאות, תחשיבי שירות ההדרכה והמקצוע

   .צריכת המים הממוצעת בשטחי גינון בארץ על פי בדיקות נציבות המים

  

   מים קורותמ

  :שני נושאיםב מתמקדפיתוח מקורות המים הנדרשים לחקלאות העירונית 

בשולי . בתוך העיר תשתית המים בדרך כלל קיימת. נושא זה בעייתי יותר בשולי העיר –פיתוח תשתיות מים . א

  .או בשטחים חקלאיים, הסתמך על תשתיות מים הקיימות באתרי תיירות או פארקיםהעיר ניתן לעיתים ל

מקורות . הבית יאו נטל כלכלי על משק, איתור מקורות מים שלא יצרו עומס על המשק הלאומי –מקורות המים . ב

  :מים אפשריים

 .כמו באתר הסטף – מעיינות טבעיים

 ).6' ראה נספח מס" (טפטוף בגרביטציה"למשל באמצעות טכנולוגיית  - אגירת מי גשמים

, בריכות ציבוריות, יש לבחון את האפשרות לשימוש במי מקלחות או מזגנים בבתים פרטיים – שימוש במים אפורים

 ).בפרויקטים באוכלוסייה דתית(מי מקוואות 

. ון המים וכדומהמי יהיה אחראי לשע, מי יממן -במקרה זה יש למצוא פתרונות לתשלום עבור המים  – מי מערכת

. המנהלות השכונתיות לשלם את חשבונות המים הסכימובפרויקטים של חקלאות עירונית בירושלים , לדוגמא

  . על ידי חברה מסחרית שמשרדיה סמוכים לאתר החקלאות נתרםהמים תשלום בפרויקט אחר בירושלים 

  

  עבורם ותשלום מים הקצאת
לאור כמויות המים הקטנות יחסית להן נדרשת ? קלאות עירוניתהאם נדרשת הקצאת מים ייעודית לצורך ח   

והמים , סביר כי לא תהיה הקצאת מים ייעודית לנושא) ראה פרק ד, לפי אומדן הביקוש(החקלאות העירונית 

הקצאת המים , כאשר החקלאות מוצמדת לפארק עירוני .ישמשו כחלק מהקצאת המים לשימושים עירוניים

גידי ; 14.7.2004, דברים בעל פה, אופירה לוי(חלק מהקצאת המים לגינון כללי של השטח לחקלאות יכולה להיות 

  ).5.5.2004, פ"דברים בע, בשן

אספקת המים בגינות העירוניות מתבצעת על חשבון המוסד העירוני התומך , בפרויקטים הקיימים בישראל   

. דמי ההשתתפות בחוג מכסים את עלות המים –ון במקרים בהם מדובר בחוג גינ). 'בית ספר וכו, ס"מתנ(בפעילות 

, דמי ההשתתפות בפרויקט בדרך כלל כוללים גם את התשלום על מים –במקרים של חקלאות אינדיבידואלית 

ואספקת המים , החקלאות משמשת במי מעיינות, באתר הסטף. מכיוון שקשה להקים לכל גנן שעון מים עצמאי

  .חינם

  



  

  ארגון וניהול   4.3.6

   מנהלית מערכת וחפית
מיסוד  -את חשיבות המערכת הארגונית התומכת  הדגישומרבית העוסקים בתחום שרואיינו במסגרת העבודה    

על קיום הפרויקט גם כאשר הגננים  בטיחוו, הגינון החקלאי על ידי ארגון גג ואנשי מקצוע שיפעילו את הגננים

  ).5.5.2004גידי בשן , 14.7.2004, אופירה לוי, 9.8.2004, איתן רוזנברג(יתחלפו 

" ירוקים"ארגונים ציבוריים : ארגון וניהול הפרויקט נעשה על ידי גופים שונים, ייזום -בפרויקטים הקיימים בישראל    

, זוהי פעולה של הרשויות, פעמים אחרות. או ועדים שכונתיים לאיכות הסביבה, ל"הקק, כגון החברה להגנת הטבע

או ; העוסקת בהחדרת נושא הגננות למועדוני גיל הזהב בעיר, שלישי בעיריית ירושליםלדוגמא מחלקת הגיל ה

, במקרה האחרון. המגייס משאבים לנושא, מבין תושבי השכונה" בעל עניין" –יוזמה של התושבים עצמם 

  . ועבכדי להביא את הגינה לידי ביצ, לתמיכה של הרשויות או גופים ציבוריים, בדרך כלל, התושבים נדרשו

ארגונים , משרדי ממשלה, הרשות המקומית –הקמת הגינות ואחזקתן הינה שותפות בין גופים רבים , בדרך כלל

בעל "על ידי , בדרך כלל, ריכוז המשאבים לפרויקט נעשה. ותרומות מאנשים ועסקים פרטיים, מתנדבים, ציבוריים

  .מתנדב או רכז בתשלום" עניין

  

  :ניהול חקלאות עירונית הינםהגופים הפעילים כיום בישראל ב

; האתר הגדול והמצליח ביותר בחקלאות עירונית בישראל כיום, מפעילה את אתר הסטף – הקרן הקימת לישראל

 .וכן פרויקטים נוספים של חינוך וחקלאות

  .עירית ראשון לציון מפעילה לאחרונה פרויקט בתחום העיר -עיריות

. מספר תוכניות של גינון בבתי הספר ובקרב אוכלוסיות מיוחדות סניף ירושלים מפעיל – החברה להגנת הטבע

המודל בחברה . על פיו בכל שכונה בעיר יהיה אתר של חקלאות עירונית, לחברה להגנת הטבע בירושלים יש חזון

והחברה להגנת הטבע מסייעת בידע וארגון , אל הארגוןפונים התושבים שמקורה בלהגנת הטבע הינו של יוזמה 

 ).12.5.2004, פ"דברים בע, לינד אמנדה(

במסגרתו נפגשים , מפעיל פורום לחקלאות עירונית –) המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית( מרכז השל

 .פעילים בתחום

ארגון קהילתי המפעיל אתר של הדרכה בחקלאות עירונית ותוכניות גינון  –שומרה /  הועד לאיכות החיים הר נוף

 .כלוסיות מיוחדותבבתי ספר ובקרב או

חלקן בשיתוף פעולה , פעילים להקמת גינות קהילתיות במספר שכונות –בירושלים ) סים"מתנ( מינהלים קהילתיים

 .עם החברה להגנת הטבע ועיריית ירושלים

פרויקטים רבים של גינון לאוכלוסיה  מקיימת –) האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל( ארגון אשל

 ).19.10.2004, דברים בעל פה, אשל, אחינועם מליניאק(ביניהם פרויקטים של חקלאות עירונית , שהקשי

 .בין היתר גם חקלאות עירונית, ארגון גג למסגרות רבות של גינון טיפולי –הארגון הישראלי לגינון טיפולי 



  

  האתר ניהול

אם , על ידי אדם מקצועי, ר החקלאות העירוניתקיים צורך בניהול שוטף של את –על בסיס הניסיון באתר הסטף    

פרט לפתרון בעיות , עבודת הניהול מצומצמת יחסית –כאשר התשתית בשטח טובה . כי יתכן שלא במשרה מלאה

  ). 5.5.2004, פ"דברים בע, גידי בשן(וניהול השכרת השטחים לגננים , חד פעמיות

  

  והסברה חינוך, ידע
אילנה (וסק בהכשרה של גננים עירוניים או בהיבטים אחרים של חקלאות עירונית משרד החקלאות איננו ע ,כיום   

חלק ניכר מהידע החקלאי בפרויקטים הקיימים הינו ידע עצמי של ). 10.8.2004, דברים בעל פה, הורנשטיין

כיום  גופים שונים מציעים). בפרט בפרויקטים שמטרתם חינוכית(או הכשרה הניתנת מטעם המרכז בשטח , הגננים

  ).הגן האקולוגי בטכניון ועוד, ארגון הגננים(נים בהקמת גינות עירוניות ובעיקר גינות אורגניות יקורסים למעוני

  
  עירונית מדיניות

עיריית ירושלים תומכת בגינון , לדוגמא. בעיריות ספורות בלבד קיימת כיום מודעות לנושאי חקלאות עירונית   

ה מעבירה תקציבים למינהלים הקהילתיים לנושאי יהעירי, במסגרתו, ת העירקהילתי כחלק מפרויקט שיפור חזו

אדריכל , יגאל שטיינמיץ(כיום תכנית להקצאת שטחים לחקלאות עירונית מבצעת עיריית ראשון לציון . גינון קהילתי

  ).1.11.2004, דברים בעל פה, צ"עיריית ראשל, נוף

מכיוון שמדובר בשטחים פרטיים למחצה , ה לסייע לגינות חקלאיותיתכן כי למחלקת שיפור פני העיר קיימת בעי   

והתוצרת המופקת הינה לתצרוכת עצמית , הגננים מגדרים את השטח בו הם עובדים ומונעים כניסה של הציבור –

יש קושי . המשרתים את הציבור בכללו, מחלקת שיפור פני העיר אמורה לטפח שטחים ציבוריים פתוחים. של הגנן

, אופירה לוי(לטובת קבוצה מסוימת בלבד מהציבור , הנדיר במרכז העיר, של שטח ציבורי פתוח" עהבהפק"

  ).14.7.2004, דברים בעל פה, מחלקת גנים עיריית ירושלים

  
  ותמיכה מימון

, החקלאות העירונית בישראל נדרשת לתמיכה ומימון מצד הרשויות, בדומה למדינות רבות בעולם המערבי   

החקלאות באתר הסטף נתמכת באופן , לשם דוגמא. מדובר בהתמקדות באוכלוסיות מעוטות יכולת בפרט כאשר

מהווים חלק קטן בלבד , אותם משלמים הגננים, דמי החכירה השנתיים. נרחב על ידי הקרן הקיימת לישראל

ברים בעל ד, אתר הסטף, חנוך צורף( 10בשנה₪ אלף  40-50-המוערכות בכ, מהעלויות הממשיות של הפרויקט

  ). 17.10.2004, פה

עיקר העלויות הינן עלויות כח אדם לארגון והדרכת אוכלוסיית , בגינות חקלאיות המיועדות לאוכלוסיות חלשות יותר

  ). 1.7.2004פ "דברים בע, עיריית ים, ישהאגף לגיל השלי, דינה מלטינסקי(הגננים 

                                                 
עלויות אחזקת חקלאות עירונית באתר . אתר הסטף הינו בעייתי לתחזוקה בגלל השיפועים ומערכת המים המתבססת על מעיינות  10

 .יותר תהיינה נמוכות יותר" פשוט"



  

  -עיריית ירושלים מסייעת לפיתוח גינות קהילתיות  ,לדוגמא. מקורות התמיכה בחקלאות העירונית מעטים ,יוםכ

האגף , דינה מלטינסקי(דשן ושתילים , סיוע בחומרי גינוןב, סיוע בהקמת תשתיות השקיהב, באספקת כלי עבודה

 –והחברה להגנת הטבע , ל תורמת שתילים לגינות"קק). 1.7.2004, פ"דברים בע, עירית ירושלים, לגיל השלישי

קבלני בניין מסייעים להקמת גינות חקלאיות  –נעשה גם שימוש במקורות פרטיים . קצועיתריכוז והדרכה מ

, פ"דברים בע, נגה לב ציון נדן(טק תרמה להקמת גינה חקלאית בסמוך למשרדיה -וחברת היי, בירושלים

12.5.2004.(  

  

  סיכום   4.3.7

טים היישומיים של חקלאות עירונית בישראל ההיב. הניסיון הישראלי העכשווי בחקלאות עירונית מצומצם ביותר   

  .מקרקעיןהועל נושאי , עם דגש גדול יותר על פיתוח מקורות מים, דומים לאלו שנמצאו בספרות העולמית

, מאידך. אם כי התועלות הכלכליות קטנות יותר, התועלות בחקלאות העירונית בישראל דומות לאלו שנמצאו בעולם

ערכים "ובחיזוק , בשיקום שטחי שוליים ושטחים חקלאיים נטושים, לות חברתיותקיימות לחקלאות עירונית תוע

  ".שבין אדם לאדמתו

גינות (והיוזמות הראשוניות בחקלאות עירונית בתקופה האחרונה , ההצלחה היחסית לה זוכה אתר הסטף   

הפרק הבא ינסה . אלממחישות כי קיים ביקוש לחקלאות עירונית בקרב הציבור בישר) חקלאיות בראשון לציון

  .את היקפולאמוד 

  

  11אומדן הביקוש לחקלאות עירונית בישראל .5
  ?באלו היקפי שטח? האם קיים בקרב הציבור בישראל רצון לעסוק בחקלאות עירונית   

וקשה , מכיוון שהפרויקטים הקיימים בנושא מעטים, קשה למצוא נתונים על הביקוש לחקלאות עירונית בישראל   

אנשי אקדמיה  –שיטת העבודה בפרק זה התבססה על ראיונות עם מומחים . ם על מגמות בציבור הרחבלהסיק מה

וכן אנשי מקצוע העוסקים בהפעלת חקלאות עירונית בקרב , העוסקים בחקר קבוצות שזוהו כקהלי יעד אפשריים

  . הקבוצות השונות

  

  קהלי יעד 5.1
כי יש  הערכנוש, חרנו להתייחס ביתר פירוט לקבוצות הבאותב, בהתבסס על סקירת הספרות והניסיון בישראל   

עולים ; אנשים עם מוגבלויות; אוכלוסייה ערבית; אוכלוסייה חרדית; קשישים: להן עניין מיוחד בחקלאות עירונית

  .בעלות עניין בנושאי סביבה, וקבוצות מבוססות; לשעבר ואתיופיה חבר העמיםעולי  –חדשים 

  

ופרויקטים של גינון לאוכלוסייה קשישה  ,חקלאות עירוניתלעסוק בזמן פנוי  שנו בדרך כללילקשישים  – 12קשישים

 אף עשוי העיסוק בחקלאות, יתרה מזאת. בריאים וניידים, תזוכים להצלחה במיוחד בקרב גמלאים צעירים יחסי
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או , ספר חקלאיבהמשך ללימודים בבית (יש בהם גם בעלי ידע חקלאי . ולחיי החברה שלהם םלתרום לבריאות

או , שבידיהם ישמחו לעשות שימוש בידעויתכן , צעירותםגם אם לא עסקו בחקלאות ו) ילדות ביישוב חקלאי

  . להעביר אותו לדור הצעיר במסגרת פרויקט חינוכי

וחלק ניכר מהם בעלי ידע חקלאי , במחקר שנערך באתר הסטף נמצא כי מרבית העובדים מבוגרים יחסית   

האגף לגיל השלישי עוסק בפיתוח מספר אתרים של , בירושלים. (Uriely and Ron, 2004)תם שנרכש בצעירו

ל "ארגון אש). 1.7.2004, פ"דברים בע, עיריית ירושלים, האגף לגיל השלישי, דינה מלטינסקי(גינות חקלאיות 

  .העוסק בתמיכה בקשיש מפתח פרויקטים רבים של גינון לאוכלוסיה קשישה

, על קצבה קטנה המתקיימתאוכלוסייה –אחת משתי קטגוריות נמנית על המבוגרת בישראל האוכלוסייה    

בניסיון שנערך . יתכן כי תתקשה לעמוד בהוצאות הנדרשות לאחזקת חלקה, הראשונה. ואוכלוסייה המבוססת

וה היה גב, )חומרים ושתילים, כולל מים(בחודש עבור אחזקת חלקה ₪  100-נמצא כי תשלום של כ, בגליל

  ).9.8.2004, פ"דברים בע, הארגון לחקלאות אורגנית, איתן רוזנברג(מיכולתם של קשישים החיים על קצבה 

ראוי לציין כי קשישים יכולים לעבד , על אף הפוטנציאל הגלום באוכלוסיית הקשישים לקיום חקלאות עירונית

 טנסיבי של הפעילות על ידי איש מקצוענדרש לווי אינ, לפעמים לא יותר משתילה בעציצים, שטחים קטנים יחסית

  .סמיכות בין מקום המגורים והחלקה וכן

  

הצרכים גדולים . בעיקר לשימושם של נשים וילדים, לאוכלוסיה החרדית צרכים גדולים בשטח פתוח - 13חרדים

ולה ואינה יכ, מכיוון שהאוכלוסייה החרדית אינה נוטה לצאת מהשכונה, יותר מצרכי האוכלוסייה החילונית

הצורך הינו יותר בשטחים פתוחים ופחות . להשתמש בפארקים עירוניים או מטרופוליניים המרוחקים מהשכונה

  ).12.5.2004, פ"דברים בע, ירושלים, רוממה, מתכננת שכונתית, נגה לב ציון נדן(בתוצרת חקלאית 

קיימת מודעות גדלה . הבחברה החרדית חל בשנים האחרונות שינוי בנוגע ליחס לקשר לטבע ולעבודת האדמ

, ציפי קאופמן" (חן המקום על יושביו"ערכים של וטיפוח , והולכת בציבור החרדי לשיפור איכות החיים והסביבה

שחקלאות עירונית אורגנית , אורגני מזוןיש בקרב הקהילה החרדית ביקוש ל, בנוסף). 4.11.2004, פ"דברים בע

  ).13.10.2004, פהדברים בעל , תמר אלאור' פרופ( עשויה לספק

פרויקטים , כיום .לקבוצות מסוימות אינה מתאימה לכלל הקהלים בקרב האוכלוסייה החרדית אלאחקלאות עירונית 

יתכן כי יהיה קשה לגייס נשים לעיסוק בחקלאות . של חקלאות וגננות באוכלוסיה חרדית מתמקדים בנערות ובילדים

, רוממה, מתכננת שכונתית, נגה לב ציון נדן(צניעות סוגיית ה בשלבשל דרישות משק הבית ואולי גם , עירונית

בעלת סדר עדיפויות המדגיש , יתכן כי באוכלוסיה צעירה יותר, מאידך). 12.5.2004, פ"דברים בע, ירושלים

                                                                                                                                                              
, ארגון אשל, אחינועם מליניאק; שעסקה בנושאים של תכנון לקשישים, מהפקולטה לאדריכלות בטכניון, מן'צר'ארזה צ' פרופ: רואיינו  12

 .האגף לגיל השלישי עיריית ירושלים, דינה מלטינסקי; העוסק בהפעלת פרויקטים של גינות קהילתיות וחקלאות עירונית לקשישים
שעסקה בחקר החברה החרדית ובפרט נשים , נתרופולוגיה באוניברסיטה העבריתתמר אלאור מהמחלקה לסוציולוגיה וא' רואיינו פרופ  13

, יוסי שלהב ומוטי קפלן' פרופ; עסקה בחקר תכנון שטחים פתוחים לחרדים, הטכניון, הפקולטה לאדריכלות, מן'רצ'ארזה צ' פרופ; חרדיות

מנהל , ציפי קאופמן' גב; ת שכונתית בשכונה חרדית בירושליםמתכננ, נגה לב ציון נדן' אדר; שעסקו בחקר היחס בין חרדים ואיכות הסביבה

 .ופעילת איכות סביבה במגזר החרדי, סמינר לבנות בבני ברק



  

בעיקר לאור הערך המוסף שיש בה לחינוך ילדים , הנשים יטו לעסוק בחקלאות עירונית, נושאים של איכות סביבה

  ). 4.11.2004, דברים בעל פה, קאופמןציפי (

ופחות ליישובים ותיקים , ר או אלעד"כגון בית, תאים ליישובים חדשים בעלי אופי פרבריעשויה להחקלאות עירונית 

העשויות , אחר איכות חיים וסביבה מחפשתיישובים החדשים בהאוכלוסייה . ועירוניים כמו בני ברק וירושלים

  .ירוניתעיסוק בחקלאות עלהתממש ב

  :מספר סוגיות מיוחדות קשורות בפיתוח חקלאות עירונית בחברה החרדית

יש להתחשב בהן בתכנון חקלאות עירונית  -סוגיות הלכתיות הקשורות בגידול תוצרת חקלאית  .1

איסור , לדוגמא(בירקות ההלכות פשוטות יחסית לגידולים אחרים ). 2' ראו פירוט בנספח מס(במגזר החרדי 

  ).במטעים אך לא עבור ירקות עורלה קיים

עשויה להיות ) מזרחיים, חוזרים בתשובה, חרדים הותיקים(לפלחים שונים בחברה החרדית  .2

 .ויש לבדוק כל קבוצה בנפרד, התייחסות שונה לחקלאות עירונית

 .הפרדה בין חלקות המעובדות על ידי נשים לחלקות המעובדות על ידי גברים –צניעות  .3

 בקרב קהילה זופיתוח חקלאות עירונית , ונית אינה נמצאת במודעות גבוהה בציבור החרדיחקלאות עיר, לסיכום

  .נים בפעילותיאנשים המעוניהלצורך החדרת הרעיון וגיוס , ידרוש מערך הסברה אינטנסיבי

  

ביישובים הערביים קיים היום תהליך של הוצאת החקלאות אל מחוץ לתחומי הישוב והפרדה בין  – 14ערבים

, פ"דברים בע, ר אהובה וינדזור"ד(לעיסוק בחקלאות עירונית  מגמה הפוכה –חקלאיים ועירוניים  שטחים

העיסוק . אך נמצאת במגמת ירידה, החקלאות המסורתית בסמוך לבית קיימת עדיין במידה מסוימת). 18.10.2004

, רגון לחקלאות אורגניתהא, איתן רוזנברג(בחקלאות נחשב לבעל דימוי פחות יוקרתי ביחס למקצועות אחרים 

  ).12.10.2004, משרד החקלאות, עומר זידאן; 9.8.2004, פ"דברים בע

טמרה ו, סכנין, ראמי,ביישובים ערביים בגליל, לדוגמא. מספר פרויקטים של חינוך לחקלאות קיימיםבמגזר הערבי 

, פ"דברים בע, ת אורגניתהארגון לחקלאו, איתן רוזנברג(ספר הקיימות גינות חקלאיות וחוות חקלאיות בבתי 

9.8.2004.(  

יהיה קשה . והוא נשמר על ידי חקלאות במגרש הביתי, בקרב חלק מערביי ישראל קיים קשר מסורתי לחקלאות   

בשל שאלת הבעלות על הקרקע המונעת בדרך  לאתר קרקע ציבורית לפיתוח חקלאות עירונית ביישובים ערביים

סוגיית החקלאות עירונית לא עלתה במסגרת תכנון עירוני  .הציבור כלל את האפשרות לנצל קרקע זו לצרכי

  ).19.10.2004, דברים בעל פה, מיכאל ברוידניץ( ביישובים ערביים

נות בכך ימשפחות המעוני –נראה כי האוכלוסייה הערבית אינה קהל יעד מרכזי לחקלאות עירונית , לסיכום   

  .ואינן נזקקות לסיוע ממסדי בנושא זה, יותיכולות לעסוק בחקלאות מסורתית בחצרות הפרט

  

                                                 
פסיכולוגית , ר אהובה וינדזור"ד; מומחה לתכנון ביישובים ערביים, ר מאיר מיכאל ברוידניץ מהפקולטה לאדריכלות בטכניון"רואיינו ד 14

; העוסק בפרויקטים של חקלאות עירונית ביישובים ערביים בצפון הארץ, ריך נוי מהארגון לחקלאות אורגניתמד, איתן רוזנברג; סביבתית

 .משרד החקלאות שירות ההדרכה והמקצוע, מנהל אגף הירקות, עומר זידאן



  

הארגון הישראלי "חלקן מאוחדות תחת , בישראל פועלות מסגרות רבות של גינון טיפולי –אנשים בעלי מוגבלויות 

וחלקן בגנים סמוכים שהוכשרו לשם ) בגינת המוסד(חלק מהמסגרות פועלות בתוך המוסד הטיפולי ". לגינון טיפולי

. ולעיתים הפעילות אינטנסיבית יותר) פעילות אחת לשבוע" (חוג גינון"ן מתבצע כמתוכנת של לעיתים הגינו. כך

  .מגמה לגינון טיפולי פועלת בסמינר הקיבוצים

ולדברי העוסקים , קיים לו ביקוש בקרב האוכלוסיות המתאימות, הגינון הטיפולי הוא תחום מתפתח בישראל   

דברים , הגינה הטיפולית בגני רמת הנדיב, נעמי אפל(ם של העוסקים בו בתחום יש לו תרומה לשיפור איכות חייה

ועוסקות בטיפול בשטחים , ראוי לציין כי קבוצות העבודה הן בדרך כלל קטנות, עם זאת). 27.10.2004, בעל פה

-3ה של איש מקצוע  לכל קבוצ(הקבוצות נזקקות ללוות של מדריך המומחה בגינון טיפולי או בחינוך מיוחד . קטנים

  .לפיתוח של התחום) תקציבית(עובדה העשויה ליצור מגבלה , )מטופלים 4
  

אחזקת חלקה חקלאית מחוץ לעיר הינה חלק  - ממדינות חבר העמיםעולים חדשים  עבור – 15עולים חדשים

; 9.8.2004, פ"דברים בע, הארגון לחקלאות אורגנית, איתן רוזנברג(מהמסורת התרבותית בארצות מזרח אירופה 

ניסיון שנערך בפיתוח גינה חקלאית ). 12.5.2004, פ"דברים בע, ירושלים, החברה להגנת הטבע, אמנדה לינד

החברה , אמנדה לינד(זכה להצלחה ) ר"מ 300בשטח של (בנווה יעקב בירושלים חבר העמים בקרב אוכלוסיית 

של  םהשתלבותתהליך לק מהגינה החקלאית משמשת ח). 12.5.2004, פ"דברים בע, ירושלים, להגנת הטבע

  .שילוב של ירקות מקומיים בתזונה וכדומה, יה המקומיתיהכרות עם סוגי הצמח –העולים החדשים בישראל 

גם . ופעיל בחקלאות עירונית הקיימת כיום בישראל, מהווים אף הם קהל יעד חשוב –סכסיות -עולים מארצות אנגלו

הארגון , איתן רוזנברג(ארצות המוצא ממסורת תרבותית ה של עבורם העיסוק בחקלאות עירונית מהווה את המשכ

  ).9.8.2004, פ"דברים בע, לחקלאות אורגנית

תרבותי של ובשימור , שמש כלי בתהליך העצמתה של הקהילההחקלאות העירונית עשויה ל –עולי אתיופיה    

, פ"דברים בע, ר אהובה וינדזור"ד(גידול צמחים מאתיופיה שאינם בנמצא בחקלאות בישראל כמו מסורות חקלאיות 

, עודד סלומון(בעבר התקיים פרויקט של חקלאות עירונית עם עולי אתיופיה בסמוך למושב מעונה ). 18.10.2004

, אחינועם מליניאק(וכיום פועלת גינה חקלאית של קשישים עולי אתיופיה בעפולה , )13.10.2004, פ"דברים בע

  ). 19.10.2004, פ"דברים בע

פיתוח חקלאות עירונית עבור קהל זה מחייב . עולים חדשים מהווים קהל יעד חשוב לחקלאות עירונית, יכוםלס   

  .התחשבות במגבלות נגישות ותשלום של קבוצה זו

  

בקרב קבוצות מבוססות יחסית בחברה הישראלית קיים עניין  16בעלות עניין בנושאי סביבה, קבוצות מבוססות

. עבודת האדמהעסוק ברצון להתקרב למו, מחויבות לנושאי סביבהמבעיקר  ובענבחקלאות עירונית המסוים 

בחלק מהמקרים . בחווה בכפר סבא ובחווה במודיעין פונים לקבוצות הללו, בבקעה בירושלים, הפרויקטים בסטף
                                                 

שעסק בחקר , ברסיטת חיפהאוני, בית הספר לעבודה סוציאלית, שלמה שרלין' פרופ; פסיכולוגית סביבתית, ר אהובה וינדזור"רואיינו ד 15

העוסקת בפרויקטים של גינון לאוכלוסייה , אשל, אחינועם מליניאק; )לשעבר(משרד הקליטה , עוזי גדור; מ לשעבר“של אוכלוסיית עולי ברה

 .שעסק בעבר בפרויקט של חקלאות עירונית לקשישים ממוצא אתיופי, עודד סלומון; קשישה ממוצא אתיופי
 .אוהד גריינר פרויקט שומרה; אתר הסטף, גידי בשן; הר וליבי בייקין ממרכז השלרואיינו יותם אביזו 16



  

עבוד נים בחקלאות העירונית בכדי ליומעוני, עובדים בפרויקטים גם אנשים שיש להם גינות פרטיות בסמוך לבית

, מרכז השל למנהיגות סביבתית מרכז פורום לחקלאות מקיימת. או בחברת חקלאים אחרים, באתרים בעלי עניין

סדנאות בנושאי חקלאות אורגנית על גווניה פועלות במקומות נוספים . שזכו להצלחה, וסדנאות לגינון אקולוגי

  ).ל ועוד"בכרם מהר המרכז לקיימות מעשית, הגן האקולוגי בטכניון, שומרה בירושלים(

, חנוך צורף(העירוניים לאחר זמן קצר -של החקלאים" נשירה"קיימת ) למשל באתר הסטף(מהניסיון , מאידך   

  ).18.10.2004, פ"דברים בע, אתר הסטף

ועד , אם כי קשה להעריך את היקפו, קיים עניין בחקלאות עירונית בקרב אנשים בעלי מודעות אקולוגית, לסיכום   

  .הוא יתבטא בחכירת חלקות עירוניות ועיבודן בפועלכמה 

  

קשישים ואנשים ; שוחרי איכות הסביבה; עולים חדשים: קהלי היעד לחקלאות העירונית בישראל הם, לסיכום   

  .  בלווי מערך הסברה מתאים –חרדים ; תוך לווי אינטנסיבי –בעלי מוגבלויות 

  

  הביקוש למים ולקרקע - משמעויות פיתוח חקלאות עירונית בישראל 5.2
ומה משמעות נתון זה עבור המשק הלאומי בסוגיות , מהו היקף האוכלוסייה המעונינת לעסוק בחקלאות עירונית   

וכן , מטרת הפרק לערוך אומדן של דרישות המים והקרקע לחקלאות העירונית בהיבט הלאומי? המים והקרקע

  . במונחים של טיפוח נוף ושטחים חקלאיים ,לאמוד את התועלות הלאומיות שניתן להפיק ממנה

בישראל אין . 17יה עוסקת בחקלאות עירוניתימהאוכלוס 2%-1%-ארצות אירופה המערבית מקובל להעריך כי כב

מליון  6בישראל כיום . יה יעסקו בכךימהאוכלוס 2%-וניתן להניח כי פחות מ, עדיין מסורת של חקלאות עירונית

נים לעסוק בחקלאות   יממשקי הבית יהיו מעוני 1.5%אם נניח כי ). 2003, ס"הלמ( מליון משקי בית 1.8-כ, איש

  .משקי בית 27,000-בכ, לכל היותר, מדובר, עירונית

מדובר בהקצאה כוללת של ). חלקה גדולה למדי(ר ברוטו "מ 100נניח כי גודל חלקה חקלאית עירונית יהיה    
בהנחה שדונם חקלאות ( מליון קוב מים בשנה 2.4-כה של כוצרי, דונם לחקלאות עירונית בישראל 2,700

  ). קוב מים 900-800 -עירונית יצרוך כ

ק "מליון מ 660 -סך צריכת המים לשימוש ביתי כ(צריכת מים בהיקף זה זניחה ביחס למשק המים הישראלי    

על פי הערכות משרד , כהמתו, מליון דונם קרקע חקלאית 4.3 -בישראל כ. וצריכת הקרקע אף היא מעטה, )בשנה

דונם שיוחזר למעגל העיבוד החקלאי איננו  3,000 -שטח של כ. דונם מחוץ למעגל העיבוד 700,000-כ, החקלאות

  . שתביא לשינוי פני החקלאות בישראל" מהפכה"מהווה 

בר מדו, לפי האומדן שהוצע מעלה. חיפה ובאר שבע, ירושלים, תל אביב –בישראל ארבעה מטרופולינים    

ניתן . משקי בית בכל מטרופולין 7,500-לשימושם של כ, דונם בכל אחד מהמטרופולינים 750-בהקצאה של כ

  .ובשלב הראשון יוקצו שטחים קטנים בהרבה לנושא, להניח כי החקלאות העירונית תתפתח בהדרגה

                                                 
כלומר פחות מאחוז , חלקות חקלאיות 30,000-כ, מליון משקי בית 3.5-שבה כ, בלונדון, לשם השוואה. הנחה זו היא הנחה מקסימלית  17

 1.75%-כלומר כ, חלקות חקלאיות 80,000-כ, ן משקי ביתמליו 4.5-שבה כ, בברלין; (Garnett, 2000)אחד ממשקי הבית מחזיק חלקה 

 .(Kim, 1997)ממשקי הבית מחזיקים חלקה 



  

  מסקנות והמלצות. 6
  .ועידוד החקלאות העירונית בישראלויציע מודל לפיתוח , פרק זה ירכז מסקנות והמלצות מהעולה במחקר

  

  כללי 6.1
ראוי כי החקלאות העירונית . החקלאות העירונית הינה מוצר בעל חשיבות עבור קבוצות מסוימות בציבור הישראלי-

או בסיוע של , במסגרת מרכזים קהילתיים, הרשויות המקומיותאותו מספקות , לתושב" סל השירותים"כלל בית

  . מת לישראלין הקיגופים ארציים כמו הקר

אין די בהקצאת קרקע , "המתפתח מעצמו"חקלאות עירונית איננה דבר . החקלאות העירונית נדרשת ללווי שוטף-

אך תמיד נדרשת , מידת האינטנסיביות של הלווי משתנה בין קהלי היעד. לתושבים בכדי לפתח חקלאות עירונית

לכן מומלץ לפתח חקלאות עירונית רק במקומות בהם . א בזהפיקוח וכיוצ, הדרכה, ניהול הגננים, השקעה בפרסום

  . ניתן להקדיש את משאבי הליווי הנדרשים

של שטחים עירוניים פתוחים " להפרחה"העירונית פתרון גורף  לא ניתן לראות בגננות, לאור ההמלצה הקודמת-

יקר יותר מהקמת גינה  יתכן כי הפעלת חקלאות עירונית הינה פרויקט. שהרשות אינה יכולה לתחזק אותם

ברירת "ולא כ, ראוי לשקול פיתוח חקלאות עירונית על בסיס התועלות הטמונות בה. קונבנציונלית על ידי העירייה

 .לשטחים עירוניים מוזנחים" מחדל

ותשובה למגמות של נטישת , בשטחים החקלאיים" מהפכה"לא ניתן לראות בחקלאות העירונית גורם שיביא ל-

 .השטח החקלאי

אך קיימות לה תועלות פסיכולוגיות וחברתיות , התועלות הכלכליות בחקלאות העירונית בישראל מצומצמות-

בעלי מוגבלויות ואנשים בעלי מודעות סביבתית השואפים לבטא , קשישים, בפרט עבור עולים חדשים, חשובות

ת העירונית מהווה תשובה החקלאו –במדינה בה מרבית האוכלוסייה חיה בערים . אותה תוך מגע עם הטבע

  .חשובה לצרכים הללו

  

  מיקום 6.2
 : קהלי היעד של הפרויקטנגזר מזהות איתור המיקום -

הפרויקט צריך  –ילדים או בעלי מוגבלויות , קשישים, או בעלות מגבלת נגישות מעוטת יכולת ותכלוסיעבור או-

  .להיות ממוקם במרחק הליכה ממקום המגורים

רצוי כי האתר הנבחר יספק איכויות נופיות . וססת רצוי להרחיק את הפרויקט לשולי העיראוכלוסייה מבעבור -

לאתרים המציבים אתגר בפני הגננים יתכן ואף .אותם מחפשים הגנניםוכן את השלווה והריחוק מהעיר , מרשימות

הוות מוקד בעל עניין עשויה ל, ות עירונית בנופי טרסות נטושיםחקלא". יומיומיים"תהיה עדיפות על פני אתרים 

 .לקבוצות מסוימות

כך , ל"יערות קק, גנים לאומיים, פארקים –" מוסדרים"רצוי להצמיד את החקלאות העירונית לשטחים פתוחים    

 .הדרכה של הפארקהשהיא תוכל ליהנות מתשתיות פיסיות ותשתיות 



  

והמשאבים העומדים לרשות משק בית נראית כריאלית במגבלות הזמן  –גגות ומרפסות , חקלאות בגינות פרטיות

ארגזים בהם גדלים ירקות עשויים לספק תמורה משמעותית  3-4 -התמורה עשויה להיות מספקת . ישראלי ממוצע

 . רצוי לעודד פעילות כזו באמצעות חינוך והסברה. למשק הבית

להצמיד את האתר למוסדות  רצוי –בתוך העיר . וונדליזם הינה בעיה האופיינית לחקלאות העירונית בכל העולם-

רצוי שאתר החקלאות העירונית יהיה סמוך למוסדות  –בשולי העיר . ציבור היכולים לסייע בפיקוח על האתר

  .מומלץ לגדר את אתר החקלאות העירונית בכדי להפחית וונדליזם. מפקחים כגון משרדי הנהלת פארק או משתלה

  

  קהל יעד 6.3
  :החקלאות העירונית לשתי קבוצות מרכזיות ניתן לסווג את קהלי היעד של   

  .ינות בחקלאות העירונית למטרות פנאייהמעונ, מבוססות כלכלית קבוצות-

בחקלאות העירונית  המעונינות, קשישים ואנשים בעלי מוגבלויות, בפרט עולים חדשים, מבוססות פחות קבוצות-

 . ריפוי בעיסוק ועוד, העצמה אישית, לצרכים חברתיים

  .את אופי החקלאות העירונית על צרכי הקבוצהחת מהקבוצות יש להתאים לכל א-

אך הדבר ידרוש מערך הסברה אינטנסיבי להחדרת , אוכלוסייה חרדיתעבור יתכן כי ניתן לפתח חקלאות עירונית -

 .והתאמת הפרויקט לדרישות ספציפיות כגון מגבלות הלכתיות וצניעות, הרעיון

ופשטות העיבוד , מיקום סמוך לבתי המגורים, יימת חשיבות גבוהה לנגישות לאתרק –בקבוצות מעוטות יכולת -

קיימת חשיבות רבה למערך הדרכה המתאים לאוכלוסיות השונות על פי . מבחינת תנאים טופוגרפיים וסוג הקרקע

ולמצוא  ,לא לגבות דמי החכרה –יש לבחון אפשרויות לצמצום של דרישות התשלום מאוכלוסיית הגננים . צרכיהן

 .מימון למים

, עובדי המרכז הקהילתי נמצאים במגע עם האוכלוסייה –קיימת חשיבות לגיוס קהלי היעד דרך מרכזים קהילתיים -

  .וידעו לאתר את האנשים המתאימים לכך

לפיכך חשוב להתנות את . כי אנשים רבים יצטרפו לפרויקטים אך לא יתמידו בהם) לאור הניסיון בסטף(קיים חשש -

 .כפי שמקובל באתרים רבים בארץ ובעולם, זקת החלקה בעיבוד ראוי שלהאח

  

  קרקע 6.4
כי הגננים יתפסו חזקה  –הקצאת קרקע לחקלאות העירונית הינה סוגיה הכרוכה בחשש רב מצד המוסדות    

תפיסת או שיוכל למנוע בינוי  גוףלחקלאות עירונית תנוהל על ידי  יועדתמוצע כי הקרקע המ. יבנו בהבקרקע או 

  . הגננים על ידיחזקה בקרקע 

בכדי להביא להסדרה חוקית , מוצע כי מינהל מקרקעי ישראל יוציא החלטות והנחיות לפיתוח חקלאות עירונית    

  :למשל, חשוב שהחכרת הקרקע תעשה לפי קריטריונים מוגדרים וברורים. של הנושא

  .פרסום גלוי לכל הציבור אלא באמצעות, "ועדות קבלה"ללא , הרשמה פתוחה לציבור-

  .המותרים באתרהגדרת השימושים -

 .  בינוי-חובת עיבוד ואיסור על , של המשתמש כמו שימוש חקלאי בלבד הרשאה שתגדיר את זכויותיו וחובותיו-



  

יתכן כי יש צורך לקבוע תקופת שכירות . ועקרונות לחידוש החכירה) למשל שנתיים(הגדרה של תקופת החכירה -

 .קרקעשל ה מקסימלית

 .הגדרה של גודל החלקה המקסימלי המוחכרת לגנן העירוני-

ייעוד קרקע ירוק . כשטחים ירוקים בתכנית המתאר לעיר וגדריםרצוי כי פיתוח גינות קהילתיות יעשה בשטחים המ-

 .ן בשטח"יכול להפחית איומים של פיתוח נדל
בכדי , בתוך העיר כאשר הם נמצאים במחסוריש להימנע מהקצאת קרקע לחקלאות עירונית בשטחים ירוקים -

רצוי למקם את החקלאות . של שטח ציבורי פתוח מהציבור הרחב לטובת קבוצת הגננים" מהפקעה"להימנע 

, בהם השטח בלאו הכי סגור למחצה, או בחצרות של מוסדות ציבור, העירונית במסגרת פארקים גדולים יחסית

 .ופתוח רק לאוכלוסיית באי המוסד
  

  תכנון מתארי   6.4.1

רשימות מצאי של  התכנית תתבסס על. ראוי שתהיה תכנית אב עירונית לחקלאות עירונית ברשויות המקומיות      

שטחים שאינם משמשים (היכולים לשמש לחקלאות עירונית , שטחים עירוניים בעלי ייעוד קרקע של שטח פתוח

כך שהם יוכלו לאתר , ל ארגונים עירוניים וקבוצות תושביםרשימה כזו תעמוד לרשותם ש). כגינות ציבוריות בפועל

  . אם וכאשר יהיו מעונינים להפעיל פרויקט של חקלאות עירונית, שטחים זמינים

  :יעוד זה יוגדר כלהלן. ניתן לייעד לחקלאות עירונית ייעוד קרקע נפרד במסגרת תכניות מקומיות   

גודל . חלקות קטנות המושכרות באופן זמני לתושבי העירשטח המיועד לייצור עצמי של ירקות ופרחים ב -
   .ר"מ 100חלקה לא יעלה על 

  :ניתן גם להכליל את החקלאות העירונית תחת יעודי הקרקע הבאים   

 -, מחנאות ומועדוני ספורט, לצד קייטנות ומחנות נופש בהם מתאכסנים במבנים קבועים ארעיים או אוהלים( -נופש

  או ) 'אמפיתאטרון וכו, בריכות שחיה, הכוללים שטחי ספורט( ייםשטחים פתוחים עירונ

  ).הכוללים גני משחק לילדים וכו( -שטחים פתוחים שכונתיים

ניתן יהיה לגדר את שטח החקלאות העירונית ולמנוע כניסה של מי שאיננו גנן חבר בעמותת הגננים : "ניתן לציין ש

שטח פתוח /מהשטח המיועד כשטח פתוח עירוני 5%על גודל השטח המגודר לא יעלה . המנהלת את השטח

  ".שכונתי

בריכות שחיה , אצטדיונים, מופיעים מרכזי ספורט -שטחים פתוחים עירוניים-יחד עם זאת גם תחת ייעוד הקרקע 

  .שאינם פתוחים אלא לחברים בהם" מועדונים סגורים"וכיוצא באלה 

  
  עירונית חקלאות לשמש העשויות קרקע עתודות
. בהם החקלאי מחפש שימושי קרקע רווחיים יותר מהחקלאות הקונבנציונלית – ם חקלאיים בשולי העירשטחי

אשר במיקום ובניהול נכונים עשויה " תיירות חקלאית"חקלאות עירונית יכולה להוות סוג של , כפרויקט מסחרי

כאשר המשתלה (יר נמוך מים במח, תשתיות קיימותניתן לנצל  לדוגמא בתחום שטחי משתלות. להיות רווחית

חלון "הגינות החקלאות עשויות לשמש כ, יתרה מכך. הדרכה וניהול של צוות המשתלה, )ממוקמת באזור חקלאי



  

היתרון של מיקום החלקות בשטחים חקלאיים  .וכך לתרום לה מסחרית, של המוצרים הנמכרים במשתלה" ראווה

  .יל מאוד את העיבודעובדה שתוז, הינו אספקת המים במחיר של מים לחקלאות

שמסיבות שונות ייעודם לא ברור או שהם לא נכללו במפות שימושי הקרקע בגלל  -שטחים בלב המרקמים הבנויים

 .קרבה למפגעי רעש ועוד, בעלות על הקרקע -ספק

פרויקט הסטף ופרויקטים . ביערות הסמוכים לריכוזי אוכלוסייה ניתן להפעיל חקלאות עירונית –ל "קק יערות

ל נמנעת כיום מלהרחיב את הפעילות "הקק, עם זאת. ל"ספים של חינוך לחקלאות פועלים בהצלחה ביערות קקנו

 .ורואה את מטרתה בעיקר בפרויקטים של ייעור ולאו דווקא בעבודה מול קהל, חינוכית שלה-החקלאית

להתאים לחקלאות עירונית עשויים , המיועדים לספק את צרכי הנופש של הציבור, גנים לאומיים –גנים לאומיים 

רשות הטבע והגנים אינה ששה להכשיר לחקלאות שטחים בגנים , עם זאת. כאשר הם סמוכים לריכוזי אוכלוסייה

ואין צורך להכשיר , מתוך תפיסה כי קיימים שטחים חקלאיים נרחבים היכולים לשמש לחקלאות עירונית, לאומיים

 .שטחי בור לשם כך

יישבות המצויים בקרבה לריכוזי אוכלוסייה היו על פי רוב ממוקמים בלב אזורים אתרי הת - אתרי התיישבות

של " שחזור"פיתוח חקלאות עירונית בשטחים אלו עשויה להוות . ובחלקם שמשו אף כחוות חקלאיות, חקלאיים

, יתרונם של אתרי ההתיישבות בערכי הנוף. חקלאות העבר והפיכת האתר לפעיל גם היום ולא רק כמוזיאון

אתרים אלו נמצאים , לעיתים קרובות. ובאווירת השקט והנוסטלגיה אותם מחפשים חקלאים עירוניים לא מעטים

. מקווה ישראל בחולון או בית הספר החקלאי בפרדס חנה, חוות חפציבה בחדרה: למשל, בקרבה לאזורי מגורים

תכנית . לעסוק בפרויקט, שר ניידות נמוךהסמיכות לאזורי מגורים יכולה להביא אוכלוסיות מבוססות פחות בעלות כ

עשויה להוות מודל , )2003צנובר יועצים (לפיתוח חקלאות עירונית שהוצעה במסגרת תכנית האב למקווה ישראל 

  .לאתרים נוספים

חוות לימודיות ברחבי הארץ  29המנהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך מפעיל כיום  - חוות לימודיות

בכפר , מודיעין(במספר חוות . וכן לפעילויות חינוכיות נלוות, ללימוד של תלמידי בתי הספרהמשמשות לעבודה ו

במנהל לחינוך . בחוות בחדרה ובדימונה פעלו פרויקטים דומים בעבר. קיימת כיום חקלאות עירונית) סבא

  . תעל סמך הניסיון בתחום ויכולת ההדרכה הקיימ, התיישבותי קיים רצון להרחיב את הפרויקטים

חקלאות עירונית יכולה לשמש . מועדוני גיל הזהב וכדומה, בתי ספר, סים"מתנ – חצרות של מוסדות ציבוריים

השענות על , יתרון המיקום בזיקה המיידית לאוכלוסיית המשתמשים. כחלק מסל השרותים שמוסדות אלו מציעים

חקלאות עירונית בשטחים . ניעת וונדליזםפיקוח על החלקה ומ, ארגוניות ותקציביות של המוסד, תשתיות פיסיות

 .אלו אף עשויה לשמש כפתרון לסוגיית פיתוח שטחי החוץ של המוסד ואחזקתם

לחקלאות במתכונת זו עשויה להיות תרומה לא  –גגות , מרפסות, גינות פרטיות – חקלאות בשטחים פרטיים

השטח מוגן יחסית מפלישה , קעות ציבוריותיתרונותיה בכך שאין צורך באיתור קר. זניחה במונחי תוצרת חקלאית

ימי הדרכה בנושא פיתוח חקלאות עירונית הנערכים על ידי מרכז . והעיבוד נשען על תשתיות מים ביתיות, וונדליזם

מלמדים על הפוטנציאל הטמון במסגרות אלו ויתכן שראוי לעודד הדרכה והפעלה , וזוכים לעניין מצד הציבור, השל

ם גם בתחום של חצרות בתים משותפים על ידי האגודה לתרבות הדיור או על ידי מסגרות של פרויקטים דומי

 .אחרות

 



  

  מים 6.5
כך שהמים יהיו במחיר של מים , הסמוכה לעיררצוי למקם פרויקטים של חקלאות עירונית בקרקע חקלאית -

 .לחקלאות

 .ארגון המנהל את הפרויקטהנו על חשבון חשוב כי המים ימומ –בפרויקטים המיועדים לאוכלוסיות מעוטות יכולת -

טכנולוגיה לאגירת מי גשמים . בפרט בחקלאות הסמוכה למקום המגורים, ראוי לבחון אפשרויות לאגירת נגר עילי-

וניקוז מי מרזבים , ניתן לאמץ טכנולוגיות נוספות של אגירת מי מזגנים. 6' וטפטוף בגרוויטציה מוצגת בנספח מס

  .עירוניתאל חלקות החקלאות ה

 

  ארגון וניהול 6.6
 . ארגון וניהול הכרחיים לפיתוח חקלאות עירונית   

  
  הארגונית המערכת

המוסד . מוצע מודל ארגוני לחקלאות העירונית הבנוי על שיתוף פעולה בין גוף מוסדי גדול ועמותה התנדבותית

שתיזום ותפעיל את הפרויקט  והעמותה המקומית היא, הציבורי יאפשר את התנאים לפיתוח חקלאות עירונית

ועמותת תושבים , משרד החינוך מחזיק את החווה(מודל מסוג זה פועל בחוות כפר סבא  . ברמה היומיומית

ל מחזיקה את האתר ועמותת תושבים מקומית עורכת "קק(באתר שומרה ) מפעילה את החקלאות העירונית

  ).פעילויות חינוך והדרכה

 :פירוט המודל

הקמת התשתיות והכשרת , אשר ידאג להחכרת הקרקע מהמינהל, )ל"קק, רשות מקומית(ורי גדול ציב/ גוף מוסדי

 . עבודות דורשות משאבים רבים בפרק זמן קצר –השטח 

את  תפעילהעמותה  .הפעלה שוטפתלו, פרסוםל, נושא ההדרכהל ,גיוס גנניםאשר תדאג ל –עמותה ציבורית 

  .תוך התבססות על תרומות, האתר על ידי מתנדבים או עובדים בתשלום



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

העבודות הדורשות השקעת משאבים רבים בזמן קצר יעשו על ידי ארגון גדול ובעל : יתרונות המודל המוצע 

העמותה הציבורית תהיה . גוף זה ירכז את נושא המקרקעין הרגיש. כלים וניסיון בעבודות הכשרת קרקע, משאבים

לעמותה מקומית יתרונות של הכרות עם האוכלוסייה . של מגע עם האוכלוסייה והדרכה" רכים"אחראית לנושאים 

  .וצרכיה וגמישות בטיפול נושאים שהגוף המוסדי הגדול יתקשה להתמודד

לעמותות מקומיות " גב"מוצע כי החקלאות העירונית תרוכז על ידי גוף מוסדי גדול שיפעל כ –ברמה הארצית    

  .יפתור עבורן את נושאי המקרקעין ויסייע בעבודות התשתית, ת עירוניתשיבחרו לעסוק בחקלאו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ציבורי מוסד
  )החינוך משרד, ל"קק, מקומיתרשות (

  עמותה ציבורית

  

  גנן  גנן  גנן  גנן  אתר

ניהול

  האתר
  פרסום 

  גננים וגיוס

ניהול הגננים 
  הדרכתם

 הקמת      
  תשתיות      

   עלאחריות     

  הקרקע

  

 מודל ארגוני לחקלאות עירונית בישראל: 3' סכמה מס

  ציבורי ברמה ארצית  /ימוסדגוף 

  עמותה מקומית   עמותה מקומית   עמותה מקומית 

  ראת קבוצת   אתר  קבוצת גננים  אתר גננים קבוצת

  י לחקלאות עירונית מודל ארגונ: 4' סכמה מס



  

  ארגוני גג לחקלאות עירונית
  :מוצעים הארגונים הבאים לעיסוק וייזום חקלאות עירונית   

  . ל יתרון על פני גופים אחרים שלא התנסו בפרויקטים דומים"הניסיון המצטבר בפרויקט הסטף מעניק לקק – ל"קק

ראוי . החקלאות העירונית נכללת בהגדרה של פעילות נופש אותה הרשות אמורה לעודד – רשות הטבע והגנים

  .ב"בארה  National Park Service-בדומה לנעשה על ידי ה, לשקול הפעלת חקלאות עירונית בגנים לאומיים

ות והתיישבות בציבור ובכלל מופקד על נושאי החדרת ערכי חקלא – המנהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך

והפעלת פרויקטים , פרויקטים של חקלאות עירונית פועלים זה מכבר בחוות חקלאיות. זאת החקלאות העירונית

  . חדשים עשויה להעניק תכנים חדשים בעבודתו של המנהל

ים "כחברה ארצית עשויה לעמוד בראש הנפעל כשמתחתיה יפעלו כל אחד מהמתנס – סים"החברה למתנ

  .מקומיים כעמותות מקומיותה

 .הפעלת פרויקט ארצי לחקלאות עירונית בסמוך למרכזי פיס קהילתיים – מפעל הפיס

באתרים שבפיקוחה והם סמוכים לריכוזי אוכלוסייה ומתאימים  – המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות

  .לחקלאות עירונית

  –חברת החשמל באתריה כדוגמת  - בוריותיחברות צ

גם . מוצע כי רשויות המקומיות יכשירו ויממנו רכזים של חקלאות עירונית וגינות קהילתיות בעיר - המקומית הרשות

החקלאות העירונית הינה חלק מהשירותים . אם מודל כזה לא יתרום להורדת עלויות אחזקת שטחים פתוחים בעיר

 .בדומה לנעשה במדינות אירופה המערבית, שראוי שיעמדו לרשות התושב

  

 תכנון האתר 6.7
הסמוכים  אתרים בפרט ב, על פי צרכיהם ומגבלותיהם, במידת האפשר ראוי כי תכנון האתר יעשה על ידי הגננים   

משותפת או (אופי העבודה , חשוב כי הקהילה תשתתף בבחירת מיקום החקלאות העירונית. למקום המגורים

כתוצאה , פיתוח גינה חקלאית עשוי להוות תהליך איטי. בזהגודל החלקות וכיוצא , סוגי הגידולים, )אינדיבידואלית

ל עולה כי ככל שהגננים "מהניסיון בחו, עם זאת. להעביר את מירב הסמכויות לאוכלוסייה המקומית שאיפהמה

  .(Maxwell, 2002)כך היא בת קיימא לאורך זמן , מעורבים בתכנון החקלאות העירונית

בין גננים ובין תושבים , קהלכך שהוא ימשוך , ואחזקה נאותה שלו, תרקיימת חשיבות בתכנון אסתטי של הא-

  .שאינם גננים

  .בנוסף על החלקות האינדיבידואליות, כדי לעודד פעילות קהילתית, חשוב להשאיר בגינה שטח משותף-

  

  מימון ותמיכה ציבורית 6.8
שווה "עם הקהילה העסקית בגיוס תרומות וממשלתיים וציבוריים וכן , חשוב לייצר קשרים עם ארגונים מוניציפליים-

  . לתמיכה בחקלאות העירונית) כלים, עבודה, מים, קרקע" (כסף

עשויה להפוך את החקלאות  –והוזלת תשומות , מימון מים, בהקצאת קרקע –תמיכה ציבורית בחקלאות העירונית -

  .בפרט בשכבות מעוטות יכולת, ולסייע לתמיכה בכלכלת משק הבית, העירונית לרווחית יותר מבחינה כלכלית



  

  הדרכה פרסום ויחסי ציבור 6.9
מוצע לפתח את נושא ההדרכה על ידי משרד . הדרכת החקלאים החובבים הינה מפתח להצלחת הפרויקט   

שעוסקים בכך כבר היום באופן (החקלאות וכן על ידי גורמים נוספים כמו מדורי גינון בעיתונות הפופולרית בנושא 

  ).חלקי

מוצע כי . החקלאות העירונית בישראל זקוקה ליחסי ציבור על מנת להפוך לתחביב מקובל בקרב קהלים שונים   

כיסוי באמצעי . חשיפת התחום בפני הציבור הרחב תהא בין תפקידיו של הגוף הארצי שיעסוק בחקלאות עירונית

ית לשוק כמוצר עכשווי עשויים תרגום ספרות מקצועית רלוונטית לעברית והחדרת החקלאות העירונ, התקשורת

  . לתרום לפופולריות של התחום

  
  יכוםס. 7
בשנים האחרונות קיימת מגמה של . בניגוד למקובל בעולם, החקלאות העירונית בישראל כיום מצומצמת ביותר   

  . תללא תמיכה ממוסד, פרויקטים קטנים במקומות שונים בארץ, התפתחות פרויקטים של חקלאות עירונית בישראל

ניתן להניח כי מדובר בקבוצת אוכלוסיה קטנה , לאור הניסיון בעולם, אם כי, קיים ביקוש לחקלאות עירונית בישראל

אוכלוסייה : זוהו שני קהלי יעד עיקריים של החקלאות העירונית בישראל. ממשקי הבית 2%-1%-כ, יחסית

ואוכלוסיות ; ובהקשר של מחויבות סביבתית, ינת בעיסוק בחקלאות עירונית כבילוי לשעות הפנאיהמעוני, מבוססת

עבורם מספקת החקלאות העירונית צרכים  –בעלי מוגבלויות , עולים חדשים, קשישים –פחות מבוססות 

  .פסיכולוגיים וחברתיים

ואין בו בכדי להוות נטל על המשק , פיתוח חקלאות עירונית בישראל ידרוש משאבי מים וקרקע מצומצמים   

ניהול , נדרשת השקעה ציבורית גדולה בחקלאות עירונית בתחומים של ללווי פרויקטים. אים אלוהלאומי בנוש

  .המשאב הציבורי הנדרש ביותר הוא כוח אדם ניהולי והדרכתי. והדרכה של הגננים

אין לראות בחקלאות העירונית פתרון למגמות של נטישת שטחים חקלאיים או החזרת שטחים נרחבים למעגל    

  .מכיוון שהיא מתבצעת בשטחים מצומצמים למדי, העיבוד

יהיה זול יותר לרכוש ירקות בחנות מאשר לגדל  –מבחינת משק הבית . אין תועלת כלכלית בחקלאות העירונית   

ההשקעה הנדרשת בלווי והדרכה של חקלאות  –מבחינה ציבורית . והדבר נכון גם בנוגע לתוצרת אורגנית, אותם

  .במונחי תוצרת חקלאית, עלות הכלכליות שניתן להפיק ממנהעירונית עולה על התו

במיוחד , קיימת חשיבות לפיתוח חקלאות עירונית לאור התועלות הפסיכולוגיות והחברתיות הכרוכות בה, מאידך   

יכולת ; תחושת סיפוק והישג אישי כאשר עבודת האדם מביאה לתוצרת חקלאית: עבור אוכלוסיות מעוטות יכולת

ראוי כי החקלאות העירונית תהיה . ועוד; "הקשר בין אדם ואדמתו"חיזוק ; שית ויצירתיות בתכנון הגינהביטוי אי

  .ללא קשר לתועלות הכלכליות אותן ניתן להפיק ממנה, חלק מסל השירותים שהרשות העירונית מעניקה לתושביה

הקצאת , תכנון מתארי, הקרקעפיתוח חקלאות עירונית בישראל כרוכה בסוגיות סבוכות של מעמד הבעלות על 

ל או המינהל "למשל קק" (ירוק"ראוי כי ארגון גג . החדרת המודעות לנושא לקהלי היעד ועוד, משאבים ארגוניים

, ייקח על עצמו את האחריות לפתח מסגרת וכלים לפיתוח חקלאות עירונית) לחינוך התיישבותי במשרד החינוך

  .  וארגוני תושבים מקומיים, מיותויפעל ליישומם בשיתוף עם הרשויות המקו



  

  החקלאות העירונית בישראל –סקר מצב קיים : 1' נספח מס
  הבוסתנוף

  בסמוך לירושלים, אתר הסטף: מיקום

  אינדיבידואלי : מודל גינון

  ל"קק: יוזם הפרויקט

  ר כל אחת"מ 100-חלקות בנות כ 55ובתוכו , דונם 10-15גודל כללי של : שטח הפרויקט

הנושא המרכזי בו עוסק האתר הוא שחזור חקלאות . על מדרון בהרי יהודה, ולל טרסות עתיקותאתר הסטף כ

ובהן יש נערך לימוד מעמיק של נושאים מקצועיים , שתיים מהטרסות מעובדות על ידי עובדי האתר -הררית עתיקה 

, עיבוד חקלאות אורגניתחלקות אחרות מושכרות לצורך . לפי המסורת של חקלאות השלחין בהרי יהודה, ונופיים

  ". בוסתנוף"תחת השם 

והקרבה לאתרים ההיסטוריים של , הנופים הנשקפים מהטרסות, הפרויקט ייחודי ביותר בתנאים הטופוגרפיים

  .הסטף

 55וכיום פעילים בו , 1987-הפרויקט החל ב. זהו פרויקט החקלאות העירונית הותיק והמצליח ביותר בישראל כיום

  . ש מצויים ברשימת המתנה ומחכים לפינוי חלקהאי 20-וכ, גננים

בעלי , מרבית הגננים גברים מבוגרים יחסית. תושבי ירושלים ואזור המרכז, קהל היעד הוא אנשים ממעמד מבוסס

לכמחצית . מחזיקים את החלקות המטופחות יותר) פנסיונרים(הגננים המבוגרים יותר . מקצועות צווארון לבן

בדרך כלל , מרביתם מגיעים לחלקה לבדם. חלקם גדלו במושבים או קיבוצים, אית כלשהימהגננים יש השכלה חקל

ולאו דווקא , אתגר ועבודה בריאה, המניע המרכזי לעבודה באתר הינו בילוי איכותי של שעות הפנאי. בסופי שבוע

  . הפקת תוצרת

האתר נתמך על ידי . מקוםשאינם מכסים את הוצאות אחזקת ה, דמי חכירה שנתיים₪  120הגננים משלמים 

  .ל"קק

חל . ובו מובהר כי לא יהיו לחוכר זכויות בקרקע מעבר לעיבוד חקלאי, קיים חוזה כתוב בין הגננים והנהלת האתר

במקרה שהחוכר אינו . בשל רגישות האזור, החוכר מחויב לחקלאות אורגנית. איסור על בניית מבנים מסוג כלשהו

  .הנהלת האתרהיא מוחזרת ל –מעבד את החלקה 

והגנן מקים את , ל מקימה ראש מים בחלקה"קק. המים להשקיית החלקות הם מי מעיינות ומסופקים חינם לגננים

  .שתילים וכלי עבודה נרכשים על ידי הגנניםו ל מספקת קומפוסט"קק. מערכת ההשקיה

  . שירותים גם לא מבנה, אין באתר מבנים. התשתיות באתר כוללות תשתית מים וגידור סביב האתר

  



  

  בקעה

  ירושלים, שכונת בקעה: מיקום

  אינדיבידואלי: מודל גינון

  תושבי השכונה: יוזם הפרויקט

  ר"מ 500: שטח הפרויקט

מנוהל כיום על ידי השטח . בעקבות פעילות של תושבים בחווה החקלאית בבקעה, 1998-הפרויקט התחיל ב

  . שיתוף עם החברה להגנת הטבעב, ס בשכונה"המתנ

, שנים 5התושבים קיבלו אישור לשימוש בשטח זה לצרכי גינה למשך . פ"מיועד בתכנית המתאר לשצ השטח

אחת מהערוגות . משפחות 7-כיום עובדות בו כ, משפחות 20-בעבר עבדו בשטח כ. במגמה לעסוק בגננות אורגנית

  .ובה עובדים במשותף הורים וילדים, מוחזקת על ידי גן ילדים

המשפחות חותמות על חוזה של ). פינת קומפוסט, מערכת השקיה, גידור(ון של התושבים התשתיות בוצעו במימ

לשנה עבור הזכות לעבוד ₪  150התושבים משלמים . מתחייבות לתחזק את הגינה כראוי, שנה להחכרת גינה

  .ותחלופה של הגננים, הפרויקט ידע עליות ומורדות. ס משלם את המים"המתנ. בפרויקט

  

  יעקב נווה

  ירושלים, שכונת נווה יעקב: קוםמי

  אינדיבידואלי: מודל גינון

  ט ועיריית ירושלים"תושבי השכונה בשיתוף עם חל: יוזם הפרויקט

  ר"מ 300: שטח הפרויקט

הגינה החקלאית משמשת חלק . מאופיינת באוכלוסיית עולים מחבר העמים, זוהי שכונה ממעמד כלכלי נמוך יחסית

  ".תיכונית-דיאטה ים", סוגי צמחיה, הבנה של עונות השנה –יה לישראל יסשל האוכלותהליך ההשתלבות מ

. אין חוזה כתוב בין העובדים והפרויקט. בעיקר פנסיונרים, פעילים ביותר 10-מתוכם כ, גננים 20-בפרויקט כ

אירועים  בפינה של הגינה יש שטח שמיועד לציבור כולו ובו נערכים. הגידולים המרכזיים בגינה הם ירקות ופרחים

  .משותפים

, והגינה הוקמה בעזרת המחלקה לגיל השלישי בעיריית ירושלים, הצורך בגינה עלה מקרב תושבת השכונה

ע בעיריה והמינהל "מחלקת שפ, ל"קק, עוד שותפים המשרד לאיכות הסביבה. החברה להגנת הטבע וקרן דבורה

ויקט ממוקם בסמוך למועדון נוער שכונתי ומשרדי הפר. הפרויקט מרוכז בהתנדבות על ידי אחד מהגננים. הקהילתי

  . חברת אינטל תורמת חומרים ותשתית לפרויקט"). שטח חום("בשטח המיועד למבנה ציבור , חברת אינטל

  



  

  סבא כפר בחוות הסביבה לימודי מרכז

  חוות כפר סבא: מיקום

  אינדיבידואלי: מודל גינון

  אעמותה מקומית של תושבי כפר סב: יוזם הפרויקט

  דונם 5: שטח הפרויקט

חווה  –הפרויקט פועל בחוות כפר סבא . ביוזמת עמותה מתנדבים מקומית, 2004הפרויקט החל לפעול בקיץ 

בתוך החווה הוקצה שטח . משרד החינוך, בניהול המחלקה לחינוך התיישבותי, לימודית לתלמידי בית ספר

. הגננים נדרשים להגיע למקום ברכב, פריה של העירהחווה ממוקמת בפרי. במתכונת אורגנית, לחקלאות עירונית

  . ופורסם באתר האינטרנט של העיריה, הפרויקט קיבל חסות של עיריית כפר סבא

שעברו מיון על ידי , הגננים הינם תושבי כפר סבא. משפחות 25-והתחילו לעבוד כ, משפחות 84נרשמו לפרויקט 

בשבתות ובחגים החווה . ילדים העובדים בחווה במסגרת צהרוןו, אוכלוסיית הגננים כוללת גמלאים. מרכז הפרויקט

בפרויקט עובדות שתי . והעבודה מוגבלת לימי חול בלבד) מכיוון שמדובר במוסד של משרד החינוך(סגורה 

  .שאינן משלמות עבור הגינה, משפחות ממוצא אתיופי

, קומפוסט, וכולל את עלות המים, שלחוד₪  200התשלום הינו . ר"מ 100החלקות החקלאיות הינן בגודל של 

ומשתמש בתשתיות , הפרויקט מנוהל בהתנדבות על ידי עמותת התושבים. ביטוח והדרכה מקצועית אחת לחודש

  .של החווה הלימודית

  

  עפולה
  עפולה: מיקום

  משותף: מודל גינון

  אגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל –אשל : יוזם הפרויקט

  ר"מ 150-כ: קטשטח הפרוי

אנשים  25-בפרויקט עובדים כ. 2003שהחל לפעול בשנת , של קשישים ממוצא אתיופי בעפולה תיפרויקט קהיל

את הזרעים הביאו , חלק מהם צמחים האופייניים לאתיופיה, מגדלים בעיקר ירקות. המעבדים את השטח במשותף

הפרויקט פועל בקרקע המוגדרת כשטח ציבורי . כלים, הדרכה, אגודת אשל מספקת גידור. הקשישים מאתיופיה

  .והוקצתה על ידי עיריית עפולה, פתוח

  

  במודיעין אקולוגית חווה

  חווה לימודית במודיעין: מיקום

  אינדיבידואלי: מודל גינון

  משרד החינוך, בניהול המינהל לחינוך התיישבותי, החווה האקולוגית: יוזם הפרויקט

  ר"מ 250-כ: שטח הפרויקט

האקולוגית במודיעין הוקמה על ידי המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך ועיריית מודיעין במטרה החווה 

. קילומטר משכונות המגורים 2.5-כ, החווה ממוקמת בשולי מודיעין. לשרת את ילדי הגנים ובתי הספר היסודיים



  

כל , ות למשפחות ממודיעיןחלק 7במסגרתו מוחכרות , החל בחווה פרויקט של חקלאות עירונית 2003בשנת 

עומדות כיום , חלקות 80 -נועדה להתכנית המקורית ). חלק מהמשפחות שכרו שתי חלקות(ר "מ 30חלקה בגודל 

אבל מדריכי החווה מסייעים למשפחות , אין הדרכה ספציפית לחקלאות העירונית. נוספותחלקות  12להחכרה 

  . העובדות בה

  

  הס בכפר פרויקט

  פר הסבפרדסי כ: מיקום

  אינדיבידואלי: מודל גינון

  מתושבי כפר הס, יזם פרטי: יוזם הפרויקט

  ר לעת עתה"מ 600: שטח הפרויקט

 –כל חלקה . עם כוונות רווח, הפרויקט מסחרי. על ידי שני יזמים תושבי כפר הס, 2004הפרויקט החל לפעול בסוף 

מערי , משפחות 6עתה פועלים בפרויקט לעת . והדרכה) קוב לחודש 2עד (התשלום כולל מים , ר"מ 100בת 

  ).כפר סבא ותל אביב, רעננה, הרצליה(הסביבה 

  

  לציון ראשון –" לתושב גינה"

  מערב ראשון לציון: מיקום

  אינדיבידואלי: מודל גינון

  ספורט ונופש, באמצעות החברה העירונית לתרבות, עיריית ראשון לציון: יוזם הפרויקט

  דונם 25: שטח הפרויקט

גינה לכל "להעמיד , במסגרת מערכת הבחירות, קט החל בעקבות הבטחה של ראש העיר ראשון לציוןהפרוי

ניהול הפרויקט נעשה על . המהווים בפועל שטחי בור שהעיריה נדרשת לתחזק, בשטחים ציבוריים פתוחים, "תושב

  . ספורט ונופש, ידי החברה העירונית לתרבות

לא קרקע (והוא שטח בבעלות העיריה ונאמנים פרטיים , פ"העירונית כשצהשטח בו נמצא הפרויקט מוגדר בתכנית 

  ). של המדינה

כל חלקה הוגדרה . ר כל אחת"מ 100-150חלקות בגודל  100פותחו , 2004הכשרת הקרקע החלה בסוף שנת 

ח כולו השט. והוקם חיבור למים בראש כל חלקה, הותוו שבילים פנימיים המוליכים לכל חלקה, באמצעות בולי עץ

  .גודר בגדר גבוהה להרחקת ונדליזם

מרביתם , פניות של תושבים 300-והגיעו למעלה מ, הפרויקט פורסם באמצעות שני שלטי חוצות באתר בלבד

 50-והחלה עבודה בכ, נערך כינוס ראשון של התושבים המעונינים 2005בתחילת מרץ . אנשים מבוגרים יחסית

  .חלקות

למשל אסור לנטוע (התחייבות לתקנון מחמיר המורה על סוגי גידולים אפשריים תנאי ההשתתפות בפרויקט הם 

, לחודש₪  130-התשלום הינו כ. וסר על בניית פרגולות וריהוט קבוע וכדומהיא, )עצים ושיחים עד גובה מסויים

כלי עבודה  לאחסון, במקום מוקם מחסן משותף. ושירותי שמירה על האתר בלילות, הדרכה של אגרונום, וכולל מים

  . של הגננים



  

החלקה  –תושב שאינו מעבד את חלקתו למשך שלושה חודשים . החלקה ניתנת לתושב לשנה עם אפשרות חידוש

  .נלקחת ממנו ומועברת לתושב אחר מתוך רשימת ההמתנה

  

  

  :בעבר פרויקטים

  המושבה יוקנעם

  יוקנעם המושבה: מיקום

  אינדיבידואלי: מודל גינון

  )מסחרי(י פרט: יוזם הפרויקט

  דונם 2-כ: שטח הפרויקט

השכיר חלקות  בעל הקרקעו, מטרת הפרויקט היתה מסחרית. ופעל כחצי שנה, שנים 12-הפרויקט הוקם לפני כ

הגידולים היו בעיקר ירקות . ר"מ 100כל אחת בת , חלקות 20-היו בפרויקט כ. לתושבי חיפה והקריות לצורך גינון

  .החלקות היו מרוחקות מדי ממקום המגורים ואנשים נטשו את העיבוד, תהפרויקט לא הצליח מסחרי. ופרחים

  

  וטיפוליים חינוכיים פרויקטים

. חינוכי למקורות היהדות דגשעם , חקלאות בחצרות בתי ספר בירושלים והיישובים הסמוכים –" הנוי והנצח"

  .סניף ירושלים, מופעל על ידי החברה להגנת הטבע

 .סניף ירושלים, מופעל על ידי החברה להגנת הטבע. במוסדות ואתרים בירושלים –ם טיפוליי-פרויקטים חקלאיים

ובבתי ספר ) בסמוך לשכונת הר נוף, יער ירושלים" (שומרה"פרויקטים חינוכיים וטיפוליים באתר  –" שומרה"

בעלי , ד הוריותמשפחות ח, חרדים, כגון קשישים, חלק מהפרויקטים עובדים עם אוכלוסיות מיוחדות. ומוסדות בעיר

 ).עמותה מקומית של תושבי שכונת הר נוף" (שומרה"מופעלים על ידי ארגון . מוגבלויות

. במטרה להכשיר מנהיגות צעירה, עבודה של תלמידי בתי ספר בשטחים חקלאיים ואתרי טבע –" אדמה-אדם"

 ".אור"מופעל על ידי עמותת 

 .י הארץבכל רחב, גינות לקשישים –פרויקטים של ארגון אשל 

  .בכל רחבי הארץ, פרויקטים של הארגון הישראלי לגינון טיפולי

  

  עירונית לחקלאות תכניות

  ): 2003' צנובר יועצים וחוב(תכנית אב למקווה ישראל 

מוצע . שבמרכז תכנית האב למקווה ישראל" הפארק החקלאי"הרעיון של חלקות עיבוד להחכרה מוצע במסגרת 

מוצע כי הפרויקט יתחיל עם מספר חלקות .  גובלים אדמות מקווה ישראל עם חולוןלהקים את החלקות באזור בו 

₪  700-ודמי החכירה כ, ר"מ 200החלקות המוצעות הינן בגודל . חלקות 375-ויגיע בשלב הסופי לכ, מצומצם

סן תספק את המים ומערכת ההשקיה ותשתיות תומכות כגון מח, מוצע כי מקווה ישראל תכשיר את השטח. בשנה

.$ 120,000-התכנית מעריכה כי פיתוח פרויקט בסדר הגודל המוצע יעלה למקווה ישראל כ. לכלים חקלאיים



  

  ריכוז מצב קיים –בישראל  עירונית חקלאות :1 'מס טבלה

  
שם 

 הפרויקט

שטח  מיקום  מודל

 כללי

יוזם 

 הפרויקט

שנת 

 הקמה

אוכלוסיית 

 גננים

' מס

 משתתפים

גודל 

  חלקה 

יעוד 

 הקרקע

 אספקת

  מים

תשלום 

 להשתתפות 

  הערות

סמוך , אתר סטף  אינדיבידואלי  הבוסתנוף

 לירושלים

10-15 

,    דונם

55 

 חלקות

מעמד  1987 ל"קק

גבוה -בינוני

מירושלים 

 והמרכז

55 100-

 ר"מ 150

אתר (יער 

בניהול 

 )ל"קק

מי 

-מעיינות

 חינם

120 ₪ /

 שנה

חקלאות 

אורגנית על 

גבי טרסות 

 עתיקות

, שכונת בקעה  יאינדיבידואל  בקעה

  ירושלים

500 

  ר"מ

תושבי 

  השכונה

תושבי   1998

השכונה 

מעמד 

  בינוני

 70-כ  משפחות 7

  ר"מ

/ ₪  150  ס"המתנ  פ"שצ

  שנה

מנוהל על ידי 

  ס "המתנ

, שכונת נווה יעקב  אינדיבידואלי  נווה יעקב

  ירושלים

300 

  ר"מ

תושבי 

  השכונה

עולים   2001

תושבי 

  השכונה

 15-כ  20

  ר"מ

מבנה 

  ציבור 

ינהל המ

השכונתי 

וחברת 

  אינטל

240 ₪ /

שנה 

בתחילת (

  )הפרוייקט

מנוהל על ידי 

ט ועירית "חל

  ם-י

מרכז "

לימודי 

סביבה 

בחוות כפר 

  "סבא

  עמותת  דונם 5  חוות כפר סבא  אינדיבידואלי

  תושבים 

תושבי כפר   2004

, סבא

מעמד 

  בינוני

יש ( 25

 80- מקום ל

  )גינות

חווה  ר"מ 100

  חקלאית 

כלול 

בדמי 

  חבר

2,400 ₪ /

כולל (שנה 

, מים

קומפוסט 

  )והדרכה

חווה של 

המינהל 

לחינוך 

, התיישבותי

משרד 

  החינוך

 150  עפולה  שיתופי  עפולה

  ר"מ

קשישים   2003  אשל

ממוצא 

  אתיופי

הגינה   25

מעובדת 

  במשותף

עירית   פ"שצ

  עפולה

הקשישים   -

מגדלים 

צמחים 

שמקורם 

  באתיופיה



  

  

 
שם

 הפרויקט
שטח  מיקום  מודל

 כללי

וזם י

 הפרויקט

שנת 

 הקמה

אוכלוסיית 

 גננים

' מס

 משתתפים

גודל 

  חלקה 

יעוד 

 הקרקע

אספקת 

  מים

תשלום 

 להשתתפות 

  הערות

חווה 

אקולוגית 

  במודיעין

 250  מודיעין  אינדיבידואלי

  ר"מ

החווה 

האקולוגית 

  מודיעין

משפחות   2003

  ממודיעין

חווה   ר"מ 30  7

  חקלאית

כלול 

בדמי 

  החבר

1,200  ₪ /

 כולל(שנה 

שתילים , מים

קומפוסט 

  )והדרכה

חווה של 

המינהל 

לחינוך 

, התיישבותי

משרד 

  החינוך

 600  כפר הס  אינדיבידואלי  כפר הס

  ר"מ

משפחות   2004  יזם פרטי

, מהרצליה

, רעננה

כפר סבא 

  תל אביב

קרקע  ר"מ 100  6

  חקלאית

כלול 

בדמי 

  חבר

4,680  ₪ /

כולל (שנה 

מים 

  )והדרכה

פרוייקט 

מסחרי 

 למטרות רווח

גינה "

" לתושב

  ראשון לציון

, ראשון לציון  אינדיבידואלי

  מערב

25 

  דונם

עיריית 

 ראשון לציון

משפחות   2005

מראשון 

  לציון

50  100-

 ר"מ 150

שטח 

ציבורי 

, פתוח

בבעלות 

  העיריה

כלול 

בדמי 

  חבר

1,560  ₪

כולל (בשנה 

הדרכה , מים

  )ושמירה

בניהול 

החברה 

העירונית 

לתרבות 

  ספורט ונופש

 

  

  

  



  

  מגבלות הלכתיות בגידול ירקות ופירות: 2' ספח מסנ
  ירקות
יש להקפיד על . אפילו מינים דומים אסורים בערבוב, איסור ערבוב שני מינים שונים של זרעים :כלאים

  .הפרדה בין הערוגות של מינים שונים

לוקחים  אסור לבצור הכל בבת אחת אלא(חרישה וזיבול בצירה , זריעה: איסורי עבודה בשדה בשמיטה

  .וזמירה) כמויות קטנות לשימוש ביתי

פעמיים בשבע שנות השמיטה חובה להפריש את כל התרומות והמעשרות ולתת אותם  :ביעור מעשרות

משלוש (והשביעית ) מהשלוש שנים הראשונות(הביעור נעשה בפסח של השנה הרביעית . לכהן ללוי ולעני

  ).השנים השניות

נחשבים קדושים ולכן אסור להשחית אותם או לסחור ) תוצרת(פירות בשנת השמיטה ה: קדושת שביעית

  .אסור ליצא אותם לגוי וחובה להפקירם בסוף העונה ולהפקיר את השדה שהם גדלים בה, בהם

  .בעל השדה מפקיר את אדמותיו וכל אדם יכול להיכנס ולקחת פירות לשימושו האישי: הפקר

  ).ל בשאר גידולי שדה"כנ(קוצרים אלא משאירים לעני  צריך להשאיר בשדה מקום קטן אותו לא: פאה

כאשר קוצרים את השדה ונופל ת שיבולת או שתים אסור לבעל השדה לקחת אותם והם מופקרות : לקט

  )ל בשאר גידולי שדה"כנ. (לעני

  )ל בשאר גידולי שדה"כנ. (במקרה ובעל השדה שכח לקצור חלק קטן משדהו הוא מופקר לעני: שכחה

לאחר שבעל השדה . כל מאכל בני אדם שגידולו מן הארץ חייב בתרומות ומעשרות: מעשרותתרומות ו

ומעשר שני , )1/10(ללוי מעשר ראשון , הוא נותן לכהן תרומה גדולה 1,2,4,5אסף את גידוליו בשנים 

 .מעשר ראשון ומעשר עני 6-ו 3בשנים ). 1/10(

  
  מטעים
' אם העץ נטע לפני טז.דבר שקשור בו אסור בהנאה בשלוש השנים הראשונות מנטיעת העץ כל :ערלה

אב מתשרי הקרוב ' אבל אם נטע לאחר טז, אב עד תשרי נחשב שנה אחת ומתשרי יספור שנתיים נוספות

  .יספור שלוש שנים

  .בשנה הרביעית צריכים לפדות את הפרות בשווה פרוטה, לאחר שלוש שנות ערלה: נטע רבעי

  



  

  ם בחקלאות עירונית בעולםארגונים העוסקי: 3' נספח מס
  ב"ארה

  ):Warner, 1987(רשויות ממשלתיות . 1

• The National Park Service 

  . בקרקעות פארק לאומי הגובלות בעיר, הקצאה של חלקות לצורך טיפוח חקלאות על ידי תושבי העיר

• The Housing Authority   

  .  עידוד הקמת גינות חקלאיות בסמוך לדיור ציבורי

• The Recreation Department 

  .עידוד הקמת גינות כמסגרת לנופש

  

  : (Hynes, 1996)תוכניות עירוניות . 2

• American Community Garden Association   

  .ב"כארגון גג של גננים עירוניים בארה 1978-ארגון שהוקם ב

• GreenThumb 

ת של אזרחים לעבד שטחי קרקע פניולכמענה  70-פרוייקט שנוסד על ידי עיריית ניו יורק בסוף שנות ה

המוחכרות לגננים , דונם 500-חלקות בשטח כולל של כ 1,000כיום הפרוייקט מקיף . בבעלות העיריה

, שתילים וחומרים לגידור והכשרת השטח, הפרוייקט מספק לגננים כלי עבודה. (Garnett, 1996)חינם 

  . ועורך סדנאות הכשרה בגננות

• Philadelphia Green 

חומרי גננות והדרכה לגננים , שתילים, מספק אדמה, ב"החקלאות העירונית הגדול ביותר בארהארגון 

קבוצות שכונתיות העוסקות בחקלאות  1,100-הארגון מאגד למעלה מ. (Garnett, 1996)מקומיים 

  .(Hynes, 1996)עירונית 

• California Healthy Cities and Communities 

בין השאר בהקמת גינות קהילתיות , ארגונים קהילתיים בקליפורניה 65-לכ ומסייע, 1988-ארגון שהוקם ב

(Twiss et al., 2003).  

• The Green Guerillas, New York City   

 .ארגון של אנשי מקצוע בתחום הגינון המסייע לתושבים להקים גינות

• The local district federation of garden clubs, Seattle –  

  .תכניות גינון לדיירי שיכון ציבוריארגון היוזם 

• GROW – Garden Resources of Washington 

  . בפרט באזורים העניים בעיר, ארגון ללא כוונת רווח המגייס כסף להקמת גנים

  



  

  

  
  :(Garnett, 2000)בריטניה 

• The National Society of Allotment and Leisure Gardeners 

  נטרסים של בעלי חלקות עירוניותומייצג אי 1930-ארגון הפעיל מ

• The Allotments Coalition Trusts 

  במטרה לקדם חלקות עירוניות 90-ארגון שהוקם בסוף שנות ה

• The Federation of City Farms and Community Gardens 

  מקדמת הקמה וטיפוח של חוות עירוניות וגינות קהילתיות

• The Soil Association 

  בפרט באזורים עירוניים, יתמקדמת חקלאות אורגנ

• Thrive 

  על ידי גינון וחקלאות, ארגון העוסקת בטיפול באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

  
  קנדה

• Cityfarmer – Canada's office of urban Agriculture 

  .חוות הדגמה ותכניות חינוכיות, מפעיל אתר אינטרנט, ארגון גג לחקלאות עירונית בקנדה

  

  תמדינות מתפתחו

• The support group on Urban Agriculture  

  1992-ארגון לא ממשלתי בינלאומי שנוסד ב

• Global Initiative on Urban Agriculture 

  1996-נוסד ב, והבנק העולמי FAOארגון המאחד גופים בינלאומיים כגון 

• The Urban Agriculture Network 

  .ם ופרוייקטים לעידוד החקלאות העירונית בעולםועורך מחקרי 1993-ארגון שנוסד בארצות הברית ב

  

  

  

  



  

  תחשיבי ירקות בגינה עירונית: 4' נספח מס
  הנחות והסברים לתחשיב

עבור , שירות ההדרכה והמקצוע, התחשיבים מתבססים על תחשיבי משרד החקלאות .1

 . בשינויים המפורטים להלן, )חקלאות קונבנציונלית ואורגנית(ירקות 

תחשיבים לחקלאות קונבנציונלית ותחשיבים : של תחשיבים נערכו שתי קבוצות .2

 .כפי המפורט להלן, לחקלאות אורגנית

 .ר"מ 100התחשיב נערך עבור  –גודל החלקה  .3

מהכמות הנקובה בתחשיבי  50% -בתחשיבים לחקלאות קונבנציונלית  –כמות מיוצרת  .4

רבע  –לחקלאות אורגנית בתחשיבים . מכיוון שמדובר בחקלאים בלתי מקצועיים, משרד החקלאות

  .מהכמות הנקובה בתחשיבי משרד החקלאות

. שהוא המחיר האלטרנטיבי לבעל גינה עירונית, על פי מחיר בחנות –מחיר התוצרת  .5

המחירים בחקלאות . בעונה של היצע בינוני של ירקות, המחיר חושב כממוצע בין חנויות יקרות וזולות

 .בנציונליתמהמחירים בחקלאות קונ 180% –אורגנית 

 .עלויות עבודה אינן מופיעות בתחשיב, כל העבודה הינה עבודה עצמית –עבודה  .6

. על פי תחשיבי משרד החקלאות –בתחשיבים לחקלאות קונבנציונלית  -דשנים  .7

 .דשנים אורגניים –בתחשיבים לחקלאות אורגנית 

. קלאותעל פי תחשיבי משרד הח –בתחשיבים לחקלאות קונבנציונלית  –הגנת הצומח  .8

 .לא חושבה עלות הגנת הצומח –בתחשיבים לחקלאות אורגנית 

מהמחיר הנקוב  180% –דשנים והגנת הצומח , זרעים ושתילים –מחירי תשומות  .9

 .מכיוון שמדובר בקניה בכמויות קטנות, בתחשיבי משרד החקלאות

 .מחיר מים לצריכה עירונית, ק"למ₪  5 –מחיר מים  .10

מכיוון שמדובר בחקלאים , ם בתחשיבי משרד החקלאותמכמות המי 180% –כמות מים  .11

 .בלתי מקצועיים

מתוך הנחה , בתחשיבים לא חושבו הוצאות נסיעה. לצורך נסיעות לחלקה –דלק  .12

למרחק , ונערכו מבחני רגישות של העודף למרחק החלקה ממקום המגורים, שמדובר במרחק הליכה

ות נערכו בהנחה שיש לבקר בחלקה אחת מבחני הרגיש. מ ממקום המגורים"ק 20-מ ו"ק 10של 

 ). כארבעה חודשים בשנה(לאורך זמן העיבוד של הגידול , בשבוע

 100-ל₪  120, ל"על פי העלות המקובלת באתר הסטף של קק –עלות השכרת קרקע  .13

בפרוייקטים למטרות רווח יתכן כי עלות החכרת הקרקע תהיה גבוהה . עלות מסובסדת(שנה /ר"מ

 ). יותר

השקעות . ההשקעה של הגנן תהיה בצינורות טפטוף ומחשב השקיה בלבד –השקעה  .14

עלות צינורות . הכשרת קרקע תהיינה על חשבון הרשות המנהלת, גידור, תשתית מים –נוספות 

 .על פי המקובל במשתלות –טפטוף ומחשב השקיה 

 .7% –ריבית  .15



  

  
  )רומית(חסה עלים . 1

  ר"מ 100-ל, תחשיב לחקלאות קונבנציונלית

 מהכנסות אחוז ₪ כ"סה ₪ סכום  ₪ מחיר כמות יחידה סעיף

    הכנסות

     1,050.00 3.50 300.00 יחידה עלים חסה

  1,050.00 הכנסות כ"סה

   

             עלויות

             משתנות עלויות

     8.40 0.12 70.00 שתיל עלים חסה שתילי

  8.40 ליםשתי כ"סה

     3.24 1.08 3.00 ליטר 21% נוזלי חנקתי אמון

     25.20 1.26 20.00 ג"ק 5:12:15 גראון

     20.16 2.52 8.00 ג"ק אשלגן חנקת

     32.40 162.00 0.20 ק"מ קומפוסט

   81.00         דשן כ"סה

   37.98         הצומח הגנת

     315.00 5.00 63.00 ק"מ מים

  315.00 מים כ"סה

  442.38 משתנות עלויות כ"סה

     0.00 0.50 0.00 מ"ק לחלקה נסיעות-דלק

   0.00 דלק כ"סה

     120.00 1.20 100.00 ר"מ קרקע השכרת

  120.00השכרת קרקע עלות כ"סה

     60.00       טפטפות הון שנתי החזר

השקיה מערכת הון החזר

     67.00       ופיקוד

   127.00       הון עלויות כ"סה

   68.94         10% מראש צפוי בלתי

 72.2% 758.32         עלויות כ"סה

 27.8% 291.68עצמית לעבודה עודף כ"סה

   2.53         חסה יחידה ייצור עלות

       

       

       

          למרחק הנסיעה תרגישו

    20 10 0 מ"ק -נסיעה  מרחק

    60.32- 115.68 291.68 עצמית לעבודה עודף

  



  

  )רומית(חסה עלים 
  ר"מ 100-ל, תחשיב לחקלאות אורגנית

 מהכנסות אחוז ₪ כ"סה  ₪ סכום  ₪ מחיר כמות יחידה סעיף

      הכנסות

     945.00 6.30 150.00 יחידה עלים חסה

   945.00  הכנסות כ"סה

     

             עלויות

             משתנות עלויות

     8.40 0.12 70.00 שתיל עלים חסה שתילי

   8.40         שתילים כ"סה

     32.40 162.00 0.20 ק"מ קומפוסט

     28.80 2.88 10.00 ג"ק נוצות קמח

     14.04 23.40 0.60 ליטר הומיות חומצות

  75.24  דשן כ"סה

  0.00         הצומח הגנת

     315.00 5.00 63.00 ק"מ מים

   315.00  מים כ"סה

   398.64  משתנות עלויות כ"סה

     0.00 0.50 0.00 מ"ק לחלקה נסיעות-דלק

  0.00  דלק כ"סה

     120.00 1.20 100.00 ר"מ קרקע השכרת

   120.00 השכרת קרקע עלות כ"סה

     60.00       טפטפות הון שנתי החזר

     67.00       השקיה ופיקוד מערכת הון החזר

   127.00        הון עלויות כ"סה

   64.56         10% מראש צפוי בלתי

 75.2% 710.20  עלויות כ"סה

 24.8% 234.80 עצמית ודהלעב עודף כ"סה

   4.73         חסה יחידה ייצור עלות

       

       

          למרחק הנסיעה רגישות

    20 10 0 מ"ק -נסיעה  מרחק

    117.20- 58.80 234.8 עצמית לעבודה עודף

  



  

  
  קיץ, שרוע, עגבניות בשטח פתוח. 2

  ר"מ 100-ל, תחשיב לחקלאות קונבנציונלית
 מהכנסות אחוז ₪ כ"סה ₪ סכום  ₪ מחיר כמות יחידה סעיף

             הכנסות

     1050.00 3.50 300.00 ג"ק  עגבניות

   1,050.0   הכנסות כ"סה

              

             עלויות

             משתנות עלויות

     151.20 1.26 120.00 שתיל פתוח שטח עגבניות שתילי

   151.2   שתילים כ"סה

     108.00 1.80 60.00 ליטר 5:3:8 דשן

     7.56 2.52 3.00 ג"ק אשלגן חנקת

     8.64 1.44 6.00 ג"ק כלורי אשלגן

     32.40 162.00 0.20 ק"מ קומפוסט

     17.28 2.16 8.00 ג"ק מגורען סופרפוספט

   173.9   דשן כ"סה

   349.7         הצומח הגנת

     450.00 5.00 90.00 ק"מ מים

   450.0   מים כ"סה

   1,124.8     משתנות עלויות כ"סה

     0.00 0.50 0.00 מ"ק לחלקה נסיעות-דלק

  0.0   דלק כ"סה

       קבועות עלויות

     120.00 1.20 100.00 ר"מ קרקע השכרת

  120  קרקעהשכרת  עלות כ"סה

     60.00       טפטפות הון שנתי החזר

     67.00       השקיה ופיקוד מערכת הון החזר

   127         הון עלויות כ"סה

   137.182         10% מראש צפוי בלתי

 143.7% 1,509.0   עלויות כ"סה

   459.0-  עצמית לעבודה עודף כ"סה

  5.03  עגבניות ג"ק 1צור יי עלות

       

       

       

          למרחק הנסיעה רגישות

    20 10 0 מ"ק -נסיעה  מרחק

    811.00- 635.00- 459- עצמית לעבודה עודף



  

  קיץ, שרוע, עגבניות בשטח פתוח
  ר"מ 100-ל, תחשיב לחקלאות אורגנית

 מהכנסות אחוז  ₪ כ"סה  ₪ סכום ₪ מחיר  כמות יחידה סעיף

             הכנסות

     945.00 6.30 150.00 ג"ק  עגבניות

   945.0   הכנסות כ"סה

              

             עלויות

             משתנות עלויות

     151.20 1.26 120.00 שתיל פתוח שטח עגבניות שתילי

   151.2         שתילים כ"סה

     32.40 162.00 0.20 ק"מ קומפוסט

     28.80 2.88 10.00 ג"ק נוצות קמח

     14.04 23.40 0.60 ליטר הומיות חומצות

  75.2   דשן כ"סה

  0.0     הצומח הגנת

     450.00 5.00 90.00 ק"מ מים

   450.0   מים כ"סה

   676.4     משתנות עלויות כ"סה

     0.00 0.50 0.00 מ"ק לחלקה ותנסיע-דלק

  0.0   דלק כ"סה

             קבועות עלויות

     120.00 1.20 100.00 ר"מ קרקע השכרת

   120         השכרת קרקע עלות כ"סה

     60.00       טפטפות הון שנתי החזר

     67.00       השקיה ופיקוד מערכת הון החזר

  127   ןהו עלויות כ"סה

   92.344         10% מראש צפוי בלתי

 107.5% 1,015.8   עלויות כ"סה

  70.8-  עצמית לעבודה עודף כ"סה

  6.77  עגבניות ג"ק 1ייצור  עלות

       

       

       

          למרחק הנסיעה רגישות

    20 10 0 מ"ק -נסיעה  מרחק

    422.80- 246.80- 70.8- עצמית לעבודה דףעו

  



  

  
  יוני-שתילת אפריל –פלפל בשטח פתוח . 3

  ר"מ 100-ל, תחשיב לחקלאות קונבנציונלית
 מהכנסות אחוז ₪ כ"סה ₪ סכום  ₪ מחיר כמות יחידה סעיף

      הכנסות

     1,800.00 6.00 300.00 טון פלפל

   1,800.00  הכנסות כ"סה

     

             עלויות

             משתנות עלויות

     576.00 1.80 320.00 שתיל פלפל שתילי

   576.00  שתילים כ"סה

     18.00 1.80 10.00 ליטר 5:3:8 דשן

     7.56 1.08 7.00 ליטר 21% נוזלי חנקתי אמון

     7.20 1.44 5.00 ג"ק כלורי אשלגן

     32.40 162.00 0.20 ק"מ פוסטקומ

     17.28 2.16 8.00 ג"ק מגורען סופרפוספט

  82.44  דשן כ"סה

   106.56         הצומח הגנת

     630.00 5.00 126.00 ק"מ מים

   630.00         מים כ"סה

   1,395.00  משתנות עלויות כ"סה

     0.00 0.50 0.00 מ"ק לחלקה נסיעות-דלק

  0.00  דלק כ"סה

      קבועות עלויות

     120.00 1.20 100.00 דונם קרקע השכרת

   120.00 השכרת קרקע עלות כ"סה

     60.00       טפטפות הון שנתי החזר

     67.00       השקיה ופיקוד מערכת הון החזר

   127.00        הון עלויות כ"סה

   164.20         10% מראש צפוי בלתי

 100.3% 1,806.20         עלויות כ"סה

 6.20-0.3%- עצמית לעבודה עודף כ"סה

   6.02         פלפל ג"ק ייצור עלות

       

       

       

          למרחק הנסיעה רגישות

    20 10 0 מ"ק -נסיעה  מרחק

    358.20- 182.20- 6.2- תעצמי לעבודה עודף

  



  

  יוני-שתילת אפריל –לפל בשטח פתוח פ
  ר"מ 100-ל, תחשיב לחקלאות אורגנית

 מהכנסות אחוז ₪ כ"סה ₪ סכום  ₪ מחיר  כמות יחידה סעיף

      הכנסות

     1,620.00 10.80 150.00 טון פלפל

   1,620.00  הכנסות כ"סה

     

             תעלויו

             משתנות עלויות

     576.00 1.80 320.00 שתיל פלפל שתילי

   576.00         שתילים כ"סה

     32.40 162.00 0.20 ק"מ קומפוסט

     28.80 2.88 10.00 ג"ק נוצות קמח

     14.04 23.40 0.60 ליטר הומיות חומצות

  75.24  דשן כ"סה

  0.00         ומחהצ הגנת

     630.00 5.00 126.00 ק"מ מים

   630.00  מים כ"סה

   1,281.24  משתנות עלויות כ"סה

     0.00 0.50 0.00 מ"ק לחלקה נסיעות-דלק

  0.00  דלק כ"סה

      קבועות עלויות

     120.00 1.20 100.00 דונם קרקע השכרת

   120.00 השכרת קרקע עלות כ"סה

     60.00       טפטפות הון שנתי החזר

     67.00       השקיה ופיקוד מערכת הון החזר

   127.00        הון עלויות כ"סה

   152.82         10% מראש צפוי בלתי

 103.8% 1,681.06  עלויות כ"סה

 3.8%- 61.06-         עצמית לעבודה עודף כ"סה

   11.21         פלפל ג"ק ייצור עלות

       

       

       

          למרחק הנסיעה רגישות

    20 10 0 מ"ק -נסיעה  מרחק

    413.10- 237.10- 61.1- עצמית לעבודה עודף

  



  

  
  קישוא אביב בשטח פתוח. 4

  ר"מ 100-ל, תחשיב לחקלאות קונבנציונלית
 מהכנסות אחוז ₪ כ "סה ₪ סכום  ₪ מחיר  ותכמ יחידה סעיף

      הכנסות

     1050.00 6.00 175.00 ג"ק קישוא

   1050.00  הכנסות כ"סה

     

             עלויות

             משתנות עלויות

     14.58 729.00 0.02 ג"ק ו'גאוצ קישוא עם זרעי

  14.58  שתילים כ"סה

     4.86 1.62 3.00 ג"ק אמון גופרת

     10.80 2.16 5.00 ג"ק מגורען סופרפוספט

     43.74 1.62 27.00 ליטר 7:3:7 שפר

  59.40  דשן כ"סה

   32.94         הצומח הגנת

     315.00 5.00 63.00 ק"מ מים

   315.00         מים כ"סה

   421.92  משתנות עלויות כ"סה

     0.00 0.50 0.00 מ"ק לחלקה נסיעות-דלק

  0.00  דלק כ"סה

      קבועות עלויות

     120.00 1.20 100.00 ר"מ קרקע השכרת

   120.00 השכרת קרקע עלות כ"סה

     60.00       טפטפות הון שנתי החזר

     67.00       השקיה ופיקוד מערכת הון החזר

   127.00         הון עלויות כ"סה

   66.89         10% מראש צפוי בלתי

 70.1% 735.81         עלויות כ"סה

 29.9% 314.19 עצמית לעבודה עודף כ"סה

   4.20         קישוא ג"ק ייצור עלות

       

       

          למרחק הנסיעה רגישות

    20 10 0 מ"ק -ה נסיע מרחק

    37.81- 138.19 314.19 עצמית לעבודה עודף



  

  קישוא אביב בשטח פתוח
  ר"מ 100-ל, תחשיב לחקלאות אורגנית

 מהכנסות אחוז ₪ כ "סה ₪ סכום  ₪ מחיר  כמות יחידה סעיף

      הכנסות

     1080.00 10.80 100.00 ג"ק קישוא

   1080.00  הכנסות כ"סה

     

             עלויות

             משתנות עלויות

     14.58 729.00 0.02 ג"ק ו'גאוצ קישוא עם זרעי

   14.58         שתילים כ"סה

     32.40 162.00 0.20 ק"מ קומפוסט

     28.80 2.88 10.00 ג"ק נוצות קמח

     14.04 23.40 0.60 ליטר הומיות חומצות

  75.24  דשן כ"סה

  0.00         הצומח הגנת

     315.00 5.00 63.00 ק"מ מים

   315.00  מים כ"סה

   404.82  משתנות עלויות כ"סה

     0.00 0.50 0.00 מ"ק לחלקה נסיעות-דלק

  0.00  דלק כ"סה

             קבועות עלויות

     120.00 1.20 100.00 ר"מ קרקע השכרת

   120.00         השכרת קרקע עלות כ"סה

     60.00       טפטפות הון שנתי החזר

     67.00       השקיה ופיקוד מערכת הון החזר

   127.00        הון עלויות כ"סה

   65.18         10% מראש צפוי בלתי

 66.4% 717.00  עלויות כ"סה

 33.6% 363.00 עצמית לעבודה ףעוד כ"סה

   7.17         קישוא ג"ק ייצור עלות

       

       

       

          למרחק הנסיעה רגישות

    20 10 0 מ"ק -נסיעה  מרחק

    11.0 187.0 363.0 עצמית לעבודה עודף



  

  בריטניה,  Melton Boroughחוזה חכירת חלקה חקלאית ב : 5נספח 
 http://www.meltononline.co.uk: קורמ

Allotment Acts 1908 - 1950 
 
 
THIS AGREEMENT is made the       day of        Two  Thousand and Three  BETWEEN THE COUNCIL OF  THE 
BOROUGH  OF  MELTON  in  the  County  of Leicestershire (hereinafter called "the Council") acting  under  the  hand  of  
PAUL EVANS, its Manager of Client and Leisure Services and Agent of the  one  part  and       of       Melton Mowbray 
aforesaid (hereinafter called "the Tenant")  of  the  other part. 
 
WHEREBY IT IS AGREED as follows:- 
 
1. The  Council  agrees  to  let  and the Tenant agrees to take ALL THAT plot of ground situated  at       Melton  

Mowbray aforesaid and known as Allotment No .       and containing        square metres  or  thereabouts (hereinafter 
called "the Plot"). 

 
2. The  Tenancy  shall  commence  on  the       of       Two Thousand and Three and  shall  continue  until determined in 

manner hereinafter provided. 
 
3. The Tenant shall pay to the Council the rent of        pounds and       pence per annum such rent to be payable in 

arrears  on the Thirtieth day  of September in each year provided always that payments for broken periods shall be 
apportioned and rounded up to the nearest month. 

 
4. The Council shall given at least six calendar months' notice in writing to the Tenant that the rent is to be increased. 
(a) The  Tenant shall have the option of terminating the tenancy on the day before such increase takes effect or of remaining a  

Tenant  subject to the same terms and conditions as previously existing but at the increased rent. 
(b) If  the  Tenant  shall remain in possession after the day on which any such increase takes effect he/she shall be deemed to  

have  elected  to remain a Tenant as aforesaid. 
 
5. The Tenant hereby agrees with the Council as follows:- 
(a) To pay the rent at the times and in the manner aforesaid 
(b) To  use  the Plot as an allotment garden wholly or mainly cultivated for the production of crops for consumption by the  

Tenant  or  his/her family and for no other purpose 
(c) To keep the Plot clean and in a good state of cultivation and fertility and in good condition 
(d) To keep every hedge (if any) that forms part of the Plot properly cut and trimmed 
(e) Not  to cause any nuisance or annoyance to the occupier of any other allotment garden nor obstruct any path set out by the 

Council  for  the use of the occupiers of the allotment gardens 
(f) Not to underlet assign or part with the possession of the Plot or any part thereof without the written consent of the Council 
(g) Not to plant on the Plot 
 (i) any tree or fruit bush or 
 (ii) any crops which require more than twelve months to mature 
(h) Not without the prior written consent of the Council to erect any building or structure on the Plot except to the extent 

permitted by  Section 12 of the Allotments Act 1950 
(i) Not without the prior written consent of the Council to keep any hens or rabbits on the Plot except to the extent permitted 

by Section 12  of the Allotments Act 1950 
(j) Save as provided in Clause 5 (i) hereof not without the prior written consent of the Council to keep on the Plot any animals 

(including pigs and bees) 
(k) To permit the Council's officers servants and agents to enter on the Plot and to inspect the state and nature of cultivation 
(l) To ensure that the Plot is clearly numbered (failure to do so shall mean that the Plot is ineligible for the Council's 

Allotment Competition) 
 
6. The Tenancy hereby created may be determined as provided in clause 4 above or in any of the following ways:- 
(a) By the Tenant giving to the Council three calendar months' notice in writing expiring at any time 
(b) As provided in Section 1 (1) of the Allotments Act 1922 (as amended) (see overleaf) 
 
7. Any  notice  required to be given to the Tenant shall be duly given if sent by post in a prepaid letter addressed to the 

Tenant at  his/her  last known address or fixed in some conspicuous manner on the Plot 
 
 Any  notice  to the Council shall be duly served if sent in like manner addressed to the Manager of Client and Leisure 

Services,  Melton Borough Council, Council Offices, Nottingham Road, Melton Mowbray, Leicestershire LE13 0UL. 
 
AS WITNESS the hands of the parties hereto the day and year first before written 
 
SIGNED by the said PAUL EVANS in the   ) 
presence of:-  )           …………………………………………. 
 
Witness signature: ...............................................….. 
 
 
SIGNED by the  said          in the   ) 
 presence of:     )          ………………………………………….. 
 
Witness signature: ......................................................



  

  טכנולוגיה להשקיה בחקלאות העירונית –טפטוף בגרוויטציה : 6נספח 
שפותחה , "טפטוף בגרוויטציה"אפשרות לפיתוח מקורות מים ולחיסכון במי השקיה הינו טכנולוגיית 

מדובר במיכל . ועד כה שווקה בעיקר לחקלאים קטנים במדינות מתפתחות, בישראל לפני מספר שנים

אשר ממנו יוצאות טפטפות המוליכות מים בכוח הגרוויטציה ) או מים ממקורות אחרים(האוגר מי גשמים 

 85%עד (ולכן מאפשר חיסכון במים , הטפטוף הוא איטי יחסית לטפטפות רגילות: יתרונות המוצר. בלבד

 –ות מים קיימים וממוחזרים הטכנולוגיה מאפשרת שימוש במקור; )מטפטפת רגילה לדברי מפתחי המוצר

דברים בעל , טוקי שפירא(שימוש במים אפורים , אגירת מי מזגנים בבתים משותפים, אגירת מי גשמים

  ).23.9.2004, פה

, או לבחון את אפשרות שילובה במאגרי מים גדולים יותר, ניתן לשלב במערכת מכל בגודל משתנה

  .תהיכולים להיות משולבים בחלקות חקלאות עירוני

  

  ליחידה החקלאית המשפחתית" טפטוף בגרביטציה"מערכת 

  מאפשרת אגירת מי גשמים ומחזור מים אפורים בחקלאות העירונית
  "נטפים"חברת : מקור האיור



  

  רשימת מקורות 
הרצאה במסגרת כנס האגודה , חקלאות עירונית כפנאי אקולוגי ,)2002( .ע, רון, .נ, אוריאלי .1

  .ג"חנוכה תשס, באר שבע, הגיאוגרפית הישראלית

מרכז  ?הפרחת השממה או הפרחת הסביבה –חקלאות בת קיימא בישראל ) 2002(, .א, אטינגר .2

 .תל אביב, בבל' הוצ, השל

 .הוצאת משפחת אילן, גישה אקולוגית לגן ולנוף -הגן הפורה ) 1997( ,.אילן ש .3

  .http://www.ginuntipuli.com 1.11.2004, )2004(הארגון הישראלי לגינון טיפולי  .4

ולוגיה חברתית ניסויים בעיצוב נוף עירוני על ידי אידיא, שכונת העובדים ,)1982(, .א, גרייצר .5

 האוניברסיטה העברית: ירושלים. חיבור לקבלת תואר דוקטור. בארץ ישראל של תקופת המנדט

 .שנתון סטטיסטי לישראל, )2003(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  .6

 .www.mmi.gov.il 5.10.2004) 2004(מינהל מקרקעי ישראל  .7

 .שירות ההדרכה והמקצוע, תחשיבים בירקות, )2002(משרד החקלאות  .8

שירות ההדרכה , תחשיבים בגידולי שדה וירקות אורגניים בישראל, )2002(משרד החקלאות  .9

 .והמקצוע

, אומדן הערך הכלכלי של אזורים חקלאיים כמשאב תיירותי, )1997(, .וסידי ע. צור י, .פליישר ע .10

 .משרד החקלאות, המחלקה לתכנון הכפר

תכנית אב כוללת למקווה ) 2003(, שפיץ ליאורה, טובין דורית, חן דוד, בן יוסף אילן, יועצים צנובר .11

 .ח סופי"דו –ישראל 
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