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  עיקרי הדברים
  רקע

יים רפת כלכלית ובת קיימא של יישובים כ היא לבחון חלופות להתפתחועבודה זומטרתה של  .1

 .עם דגש על קיבוצים באזור הרי ירושלים, בישראל
. יישובים כפריים רבים בישראל עומדים כיום בפני צומת דרכים בנוגע להתפתחותם העתידית .2

 לשמור על וףלשקול האם לשאבפרט יישובים כפריים הסמוכים לערים גדולות נדרשים 

, "עירוניים-כמו"פתח מקורות הכנסה או ל,  ועל השטחים הפתוחים בתחומםאופיים הכפרי

 .תעשיה או מסחר, כגון מגורים
 פגיעה אך יש בו,  מקורות הכנסהלפתח ליישובים הכפריים מאפשר" עירוני-כמו"בינוי  .3

כות והציבור בכללו  ערים סמו–עבור המעגל החיצוני ליישוב . סביבתייםבתחומים חברתיים ו

מפיתוח מגורים או תעסוקה חברתיות וסביבתיות כתוצאה ,  כלכליותהשפעותתכנו י י–

 .ביישובים כפריים
המגמה המרכזית בתכנון האזורים הכפריים בישראל כיום היא של הגבלת הפיתוח ושמירה  .4

מקרקעי ומינהל ,  קבעה סף מקסימלי של יחידות דיור ביישוב35א "תמ. על שטחים פתוחים

הכפר , על פי אנשי התכנון. הקמת שכונות קהילתיות בכפרהמקשות על  החלטות קיבלישראל 

אחת ממטרות . על חקלאות ותיירותיותר צריך לגדול באופן מתון ולהתבסס לפרנסתו 

 .העבודה היא לבדוק האם אכן ניתן לבסס את פרנסת הכפר על המקורות הללו
פיתוח מגורים ופיתוח ,  שימור–ל חלופות שונות העבודה המוצגת בזה עורכת ניתוח ש .5

,  כלכלי–עויות החלופות ינותחו בשלושה תחומים משמ.  מייצג עבור יישוב כפרי–תעסוקה 

העיר , אזוריתהמועצה ה,  היישוב– ועבור ארבעה מעגלי התייחסות –חברתי וסביבתי 

 .הסמוכה והציבור בכללו
 .  בקיבוצים בהרי ירושליםםאנו מתמקדי, לצורך מיקוד וביסוס העבודה .6
  

 מגמות עכשוויות ביישובים כפריים בישראל

גמה מתמשכת  בקיבוצים ישנה מ– דמח. המגמות הדמוגרפיות בהתיישבות הכפרית מעורבות .7

 מושבים –לעומת זאת יישובים כפריים אחרים ; הגירה שלילית והזדקנות האוכלוסיהשל 

 . יה והגירה חיובית נהנים מגידול אוכלוס– ויישובים קהילתיים
. בעיקר הרחבות קהילתיות, במהלך העשור האחרון חל גידול מרשים בבינוי במגזר הכפרי .8

שנים ב . יחידות דיור במגזר הכפרי בישראל19,000-  אושרה בנייתן של כ1999-2004 בשנים

חלה ירידה בפניה לאישור , כתוצאה משינוי החלטות מינהל מקרקעי ישראל, האחרונות

 .בינוי במגזר הכפריתכניות 
  :מקורות ההכנסה ביישובים הכפריים .9

השינוי במחירי התפוקות לבין השינוי בין ש היחס – תנאי הסחר בחקלאות: חקלאות 9.1

כמות המועסקים בחקלאות . ה קשים משנה לשנונעשים הולכים -בעלות התשומות 

חקלאי כמו כן הולך וקטן השטח ה.  בסך התוצר הלאומי הולכים ומצטמצמיםוחלקה

 .המעובד
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 בשנים נמצאים במגמת עליה, בפרט מסחר ואחסנה, חקלאיים-שימושי קרקע לא 9.2

 מהשטח מוקדש 9%- כ,לירושלים ביישובים הכפריים הסמוכים לדוגמא .חרונותאה

 .לשימושים הללו
 25%- כ(אך שיעורי התפוסה בה נמוכים ,  היא ענף צומח בישראלהתיירות הכפרית 9.3

בין היתר , בסיכוןוהיא כרוכה ) 48%ישראל שהוא לעומת הממוצע במלונות ב

 . במצב הבטחוני בישראלכתוצאה מתנודות
שיעור . מתאפיינים בחוסר שוויון היחסים בין המגזר הכפרי בהרי ירושלים והעיר ירושלים .10

המגזר הכפרי נהנה מהגירה , הגידול באוכלוסיית המגזר הכפרי גדול משיעור הגידול העירוני

- גבוה בהשכר הממוצע בקרב תושבי הכפר. וירושלים סובלת מהגירה שלילית, החיובית גבוה

 .  במגזר הכפרי מבירושלים31%-בכהכנסות הרשות לנפש גבוהות ו,  מזה של תושבי העיר13%
  

 חלופות לפיתוח יישובים כפריים בישראל ומשמעותן

בינוי ; ירות והתיהחקלאותשימור תוך חיזוק : פותחו שלוש חלופות לעתיד המגזר הכפרי .11

,  דונם67,  יחידת שטח זהה כל החלופות מתבססות על.אחסנהובינוי לתעסוקה ו; למגורים

בחלופה השניה יוסבו למגורים ובחלופה , פתוח-חקלאי כשטח שבחלופה הראשונה ישמרו

 .השלישית יוסבו לתעסוקה ואחסנה
 ריכוז הבינוי בעיר, תיירות בכפרהוחיזוק החקלאות : 1חלופה  .12

שווי . כתוצאה מגידול בתיירות,  בשנה2.5%- צמיחה כלכלית של כ: ת לכפרהמשמעו 12.1

-השווי הכולל של נכסי הקיבוץ הינו כ, ח בשנה" מיליון ש87-  כ–הפעילות הכלכלית 

 . ח" מיליון ש174
אם כי ההכנסה , תמיכה בפעילות התיירותית במועצה: המשמעות למועצה האזורית 12.2

מבחינה חברתית המועצה תשמור על צביון .  איננה גבוהה)ארנונה(הישירה מכך 

 –מבחינה סביבתית . אך קיימת סכנה של התמעטות והזדקנות האוכלוסיה, כפרי

 .המועצה תשמור על איכות החיים בה
חיזוק החיים העירוניים בעקבות מניעת אפשרות של יציאת : המשמעות לעיר 12.3

תושבי העיר פשרות לשמירה על המעטפת הנופית של העיר וא; תושבים למגזר הכפרי

 . בסמוך לביתלצאת לנופש כפרי
" יישובי סעד"סכנה של הפיכת יישובים כפריים ל: משמעויות לציבור הכללי 12.4

לעומת זאת ישנן תועלות חברתיות וסביבתיות של שמירת שטחים . התלויים בציבור

 67- ל (ח בשנה" ש312,000-בכהמוערכות , תוחים ואפשרויות לנופש בחיק הטבעפ

  .) שטח פתוחדונם
 פיתוח מגורים בכפר ותעסוקה ומסחר בעיר: 2חלופה  .13

כחברת תוספת הכנסה במקרה שהאוכלוסיה הנוספת מצטרפת : המשמעות לכפר 13.1

הרווח ממכירת יחידות ". יתרונות לגודל"יעול השירותים בקיבוץ כתוצאה מ. קיבוץ

קטן , ותהנוכחימקרקעי ישראל מינהל על פי החלטות , לתושבים קהילתייםדיור 

הקיבוץ , כאשר התושבים מצטרפים לאגודה השיתופית, לעומת זאת. אם בכלל, מאוד

שווי הפעילות הכלכלית , לפי אומדננו. שומר על יחידות הדיור והן מצטרפות לנכסיו

ח יותר מבחלופת " מיליון ש26, שנה/ח" מיליון ש113-בחלופת פיתוח מגורים הינו כ
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ח " מיליון ש47-כ, ח" מיליון ש220-הקיבוץ הינו כהשווי הכולל של נכסי ; השימור

 36- החלופה עשויה להביא לגידול של כ, מבחינה חברתית .יותר מבחלופת השימור

אם הגידול , מאידך. בעיקר בשירותים עבור האוכלוסיה החדשה, משרות בקיבוץ

 ישנה סכנה של סגרגציה חברתית בין האוכלוסיה ,נעשה באמצעות הרחבה קהילתית

והפיכת הקיבוץ " הזהות הקיבוצית"ישנה גם אפשרות של אובדן . תיקה והחדשההו

ת עומסי וסיה עשוי להביא ליצירלכ גידול האויבתיתמבחינה סב". פרבר שינה"ל

  . שיפגעו באיכות החיים בקיבוץתחבורה ורעש
 12-המוערך בכ, היטל השבחה חד פעמימ רווחים :המשמעות למועצה האזורית 13.2

. ח בשנה" מיליון ש0.8- הגדלת גביית הארנונה בכ. דונם67ור בינוי של ח עב"מיליון ש

מאידך ישנן עלויות סביבתיות .  חברתי בהגדלת אוכלוסיית המועצהיתרון

) למשל טיפול בשפכים(המתבטאות בצורך לשדרג תשתיות ושירותים סביבתיים 

 .ופגיעה אפשרית בצביון הכפרי של המועצה האזורית
המוערכות ,  כתוצאה מעזיבת אוכלוסיהקטנת ההכנסות מארנונהה: המשמעות לעיר 13.3

החלופה עשויה לפגוע במעטפת הירוקה ,  מבחינה סביבתית.ח בשנה" ש670,000-בכ

ן העירוני הסמוך "פגיעה כזו עשויה להביא לירידה בערכי הנדל. והפתוחה של העיר

 .ח" מיליון ש50-70-המוערכת בערך כולל של כ, לנוף
 שימוש מהווהבינוי במגזר הכפרי במקום במגזר העירוני : ור הכלליהמשמעות לציב 13.4

מכיוון שערכי הקרקע במגזר הכפרי בדרך כלל נמוכים , בלתי יעיל במשאב הקרקע

בעיר שכונה דומה בכפר במקום של שכונה קהילתית  דונם 67פיתוח . מבמגזר העירוני

 –הקרקע הינה ציבורית ומכיוון ש, ח"מיליון ש 24- כרוך לפי אומדננו בהפסד של כ

 העלות –ככל שחלקם של בני המשק בשכונה יגדל . מדובר בעלות שהציבור כולו נושא

מכיוון שהקיבוץ לא משלם על קרקע המיועדת למגורי , האלטרנטיבית לציבור תגדל

רחבת תשתיות הבבנוסף לכך ישנה עלות לציבור . פרט להיטלים ואגרות, בני משק

, הנדרשת כתוצאה מהגדלת האוכלוסיה הכפרית) 'כו וביוב, חשמל, תחבורה(

 .ח" מיליון ש9-המוערכת בכ
  ומגורים בעיר בכפרפיתוח תעסוקה ומסחר: 3חלופה  .14

מהרחבת שטחי תעשיה והקמת שטחי אחסנה הכנסה נוספת : כפרהמשמעות ל 14.1

ן בקיבוץ "מאידך ישנה פגיעה כלכלית בתיירות בקיבוץ וירידה בערך הנדל. להשכרה

שווי הפעילות הכלכלית בחלופת פיתוח . רדים הנוצרים מהתעשיה הנוספתבגלל מט

 177-השווי הכולל של נכסי הקיבוץ הינו כ; שנה/ח" מיליון ש103-תעסוקה הינו כ

יש לסייג ולאמר שמצב .  מבחלופת השימורבלבד יותרח " מיליון ש4-כ, ח"מיליון ש

עליית שווי נכסי  –דל וככל שהשטח ג, זה נכון רק כשהשטח המפותח קטן יחסית

  משרות חדשות50-כ יצירת – ישנם יתרונות חברתיים לקיבוץ בחלופה .הקיבוץ גדלה

מאידך . בעקבות התעסוקהאל הקיבוץ ויתכן משיכת תושבים חדשים , לתושבים

שהיא להערכתנו חמורה יותר , ישנה עלות סביבתית של פגיעה באיכות החיים בקיבוץ

 .מחלופת פיתוח המגורים
ישנה עדיפות לפיתוח מרוכז באזור תעשיה אחד על פני : משמעות למועצה האזוריתה 14.2

היטל השבחה של (ההכנסות למועצה האזורית . פיזור הפיתוח בין היישובים השונים
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 דונם 67-ח בשנה ל" ש670,000-והכנסה מארנונה המוערכת בכ, ח" מיליון ש12כ 

 - מאידך .  האזורית תהיה דומהתוספת התעסוקה במועצה. תהיינה דומות) מפותחים

ולא , תהיינה נמוכות יותר) למשל טיפול בפסולת ושפכים(ההוצאות על שירותים 

למועצה האזורית . תגרם פגיעה סביבתית או פגיעה בתיירות הכפרית בשטחי המועצה

 .ישנו לפיכך אינטרס לעודד יציאת שטחי תעסוקה מהיישובים אל אזור תעשיה מרוכז

המועצה האזורית מטה יהודה פועלת בניגוד לאינטרס זה כאשר היא  ראוי לציין כי

גובה ארנונה הגבוהה פי ארבע מתעשיה הממוקמת באזור המרוכז לעומת תעשיה 

 .המפוזרת ביישובים
בהנחה (ח בשנה " מיליון ש2.5-כ,  הפסד ארנונה משטחי תעשיה:המשמעות לעיר 14.3

ן " ירידת ערכי נדל).פר בכהוקמוששטחי התעשיה היו ממוקמים בעיר אלמלא 

 . ח" מיליון ש50-70-המוערכת בכ, העירהנופית של כתוצאה מפגיעה במעטפת 
יתכן כי הציבור יהנה ממוצרים מוזלים כתוצאה מיציאת : המשמעות לציבור הכללי 14.4

הכרוכה ) עלות השכרת שטחים(תעשיות לאזורים הכפריים והירידה בעלויות הייצור 

, דרכים(שאת בעלויות הרחבת תשתיות במגזר הכפרי מאידך הציבור ידרש ל. בכך

 מפתח כאשר הכפר. ח" מיליון ש9- המוערכות בכ)שפכים וכדומהטיפול ב, חשמל

-המוערכים בכ, אין הציבור נהנה מדמי חכירת קרקע באזור תעשיה, תחומובתעשיה 

ישנן גם עלויות סביבתיות נכבדות לפיתוח תעשיה בפרט באזורים . ח" מיליון ש5

 .פריים הסמוכים לערכי טבע ונוףכ
  

 סיכום

בחרנו להשתמש , בכדי לבחור בחלופה מיטבית והישימה לפיתוח המגזר הכפרי בישראל .15

 העקרונות הללו אומרים שיש לבחור בחלופה המשרתת .בעקרונות של פיתוח בר קיימא

כים בלי לפגוע ביכולת הפיתוח הכלכלי או בשימור ער, בצורה מיטבית את המטרות החברה

 .סביבתיים
בכדי לברר את המטרות של הציבור הישראלי בפיתוח הכפר בישראל נערך שאלון עמדות  .16

נמצא שהמטרות החשובות ביותר בפיתוח המגזר הכפרי .  מקבלי החלטות ומתכננים65בקרב 

תוך משיכת אוכלוסיה צעירה ומניעת תהליכי , הינן שמירה על צביון כפרי ושטחים פתוחים

 .פרבור
 השימור כמו גם חלופת פיתוח המגורים לחברים חדשים באגודה משרתות את חלופת .17

 .המטרות של החברה הישראלית בפיתוח הכפר
. לחלופת השימור יש יתרונות סבתיתיים ברורים –בנוגע למשמעויות סביבתיות וכלכליות  .18

ח הנובעים ממניעת הוצאה ציבורית על פיתו, לאור אומדננו יש לה גם יתרונות כלכליים

, נופית-ן בעיר כתוצאה מפגיעה במעטפת כפרית"מניעת ירידת ערכי נדל, תשתיות בכפר

 .ורווחים על מקרקעין ציבוריים בפיתוח בעיר ולא בכפר
היתרונות ,  מכיוון שמנקודת מבטו הצרה של הכפרקשה ליישם את חלופת השימור .19

יש להתמודד עם נושא זה בכדי . ולכן נוצרים לחצים לבינוי בכפר, הכלכליים בפיתוח גבוהים

במקביל לכלים לעידוד מעבר , לפתח כלים להפנמת עלויות חיצוניות של בינוי בכפר

  .והצטרפות לקהילה הכפרית
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  מבוא

יישובים כפריים רבים בישראל עומדים כיום בפני צומת דרכים בנוגע להתפתחות העתידית של 

מגמות של זחילה : ים למטרופוליניםבפרט נכון הדבר בנוגע ליישובים כפריים הסמוכ. היישוב

מאיימות , כאשר ערים סמוכות הולכות ומתקרבות אל התחום הכפרי,  (urban sprawl)עירונית

 אפשרויות המגמות הללו מציעות ליישובים הכפרייםמאידך . ות את אופי היישובים הכפרייםלשנ

פריים רבים אכן בחרו באזור מרכז הארץ יישובים כ. תעשיה ומסחר, כלכליות לפיתוח עסקים

  .שפיים וגעש הם דוגמאות בולטות, ן מסחרי"בחלופה הכלכלית של פיתוח נדל

עצמם לפיתוח תעשיה ומסחר אינטנסיבי באזורים כפריים ישנם יתרונות כלכליים עבור היישובים 

עם זאת לפיתוח כזה עלויות לא נמוכות בתחום . ועבור המועצות האזוריות בהן הם ממוקמים

על ידי , ובמרקם החברתי של היישוב הכפרי,  פגיעה בערכי נוף כפרי וחקלאי–תי והחברתי הסביב

יתכן כי . או אוכלוסיה חדשה בהיקף נרחבהכנסת פעילות כלכלית אינטנסיבית לתחומי היישוב 

ן תעשייתי ומסחרי באזורים הכפריים איננה "גם במישור הכלכלי התרומה של פיתוח נדל

  .  תיירות כפריתמגורים בנוף כפרי ופיתוחהחלופה האפשרית של בפרט לאור , מוצדקת

 הסמוכים, לבדוק את התועלות והעלויות בחלופות שונות לפיתוח יישובים כפרייםבאה  זועבודה 

בכדי לתת בידי מקבלי החלטות בתחום כלי מושכל לתכנון עתידי של המרחב ,  בישראלעריםל

  .ויחסיו עם המרחב העירוני, הכפרי

  

  עבודהת המטר
למשל פיתוח שטחי תעשיה ומסחר (עירוני ביישוב כפרי -עריכת בדיקה משווה בין פיתוח כמו

תוך שמירה על נוף , חקלאי-כפרילבין פיתוח באופי ) או פיתוח מגורים בהיקף נרחב, אינטנסיביים

ל חברתיים וסביבתיים בכ,  ההשוואה תיערך על פי פרמטרים כלכליים.פתוח וערכי טבע וסביבה

  .אחת מהחלופות

  

  שיטת העבודה 
לימוד התהליכים בתוכם והחלופות , יישובים כפרייםמספר  של בחינהנערכה באמצעות העבודה 

, קיימת שונות כלכלית.  בישראלסמוכי עריםליישובים כפריים " מקרה בוחן"כ, העומדות לפניהם

 ,מים גיאוגרפיים שונים ומיקו,חברתית וחוקית בין סוגים שונים של יישובים כפריים בישראל

  .  בהרי ירושליםובמחקר זה נבחר להתמקד בקיבוצים

; ונוף פתוח ונאה, מרוחק יחסית, שקטום קבדרך כלל במיהקיבוצים בהרי ירושלים מאופיינים 

 מגמות –מאידך  . לפיתוח מגוון עסקי תיירות כפרית לנצל יתרונות אלוו אף השכילמרביתם

") תכנית ספדי("תכנית מערב ירושלים . חם של ישובים אלההזחילה העירונית משחרות לפת

 למעשה ול יגבבאזורכך שהקיבוצים , ממערב לעירחדשות עירוניות יוזמת הקמת שכונות 

. מחסנים ותעשיהכגון , "עירוני-כמו"קיימות בישובים אלה תכניות לפיתוח , בנוסף. ירושליםב

אך הוא עשוי לפגוע , בטווח הקצרה כלכלית מבחיניתכן כי פיתוח עסקים מסוג זה יהיה רווחי 

,  למשוך אוכלוסייה חדשה המחפשת שקט ושלווה כפריתביכולתם, יםבאיכות החיים ביישוב

ערכי הטבע הללו חשובים בפרט עבור תושבי . ובערכי טבע וסביבה, בעסקי התיירות הקיימים
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רבה על המרחב הכפרי עיר צפופה ומרובת אוכלוסין הנשענת במידה , העיר ירושלים הסמוכה

  .לאספקת שטחים ירוקים פתוחים, שבמערבה

מהות הבעיה של פיתוח יישובים כפריים הסמוכים  מייצגים את שהקיבוצים בהרי ירושליםמכאן 

ומצויים כיום בנקודת הזמן שבה נדרשת החלטה בין פיתוח כמו עירוני לשמירת הצביון , לעיר

  .הכפרי

נסה מו, קיבוצים באזור ירושלים של חלופות שונות לפיתוח  את מכלול ההשפעותבודקתהעבודה 

כלומר חלופה , חברתית וסביבתית לאורך זמן, לזהות מביניהן חלופה שיש לה קיימות כלכלית

  ". בת קיימא"

, כוונת המחקר הינה להסיק מהמתרחש בישובים הנבדקים על יישובים כפריים אחרים בישראל

כפריים רבים והם מאפיינים יישובים , עליהם  אינם ייחודייםהנחה כי התהליכים העוברים  מתוך

  . הסמוכים לערים גדולות,בישראל

  

  מבנה העבודה
  .  פרקיםמחמישההעבודה בנויה 

הפרק . הפרק הראשון מציג את הרקע התיאורטי לנושא הזחילה העירונית ופיתוח המגזר הכפרי

  . בעולם ובישראל, מביא סקירה של הספרות המחקרית בנושא

הפרק מציג את .  יישובים כפריים בהרי ירושלים–הפרק השני בעבודה מציג רקע למקרה הבוחן 

 בנוגע לפיתוח יישובים כפריים בישראל ובהרי ירושלים ת והמחוזיתעמדת מערכת התכנון הארצי

; מתוך דגש על ההתיישבות הקיבוצית, בפיתוח ההתיישבות הכפרית בישראלמגמות ; בפרט

  .ח קיבוצים בהרי ירושליםמות בפיתוומג

  .המתודולוגיה לבניית החלופות וניתוחן מציג את שלישיהפרק ה

חברתית , החלופות לפיתוח הקיבוצים ואת משמעותן מבחינה כלכליתהפרק הרביעי מציג את 

העיר הסמוכה והציבור , המועצה האזורית, עצמוהקיבוץ  –בארבעה מעגלי התייחסות , וסביבתית

  .הכללי בישראל

 עורך השוואה בין החלופות וגוזר מסקנות עבור פיתוח קיבוציים ויישובים כפריים חמישיפרק הה

  .בפרט בסמוך לערים הגדולות, אחרים בישראל
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   זחילה עירונית :סקירת ספרות –א פרק 
  וערך השטחים הפתוחים

  
   הגדרה – "זחילה עירונית". 1
 או כמו , את התפרשותו של פיתוח עירוניארמת הינה מונח הurban sprawl)(" זחילה העירונית"

  :(Ewing, 1997) נפוציםלזחילה העירונית מספר מאפיינים . במגזר הכפרי, עירוני

הגורם להיווצרות חללים פנויים שאינם מפוזר ובלתי רציף פיתוח , "קפיצות צפרדע"פיתוח ב. א

 .מנוצלים במרקם הבנוי
 .ם של צירי תנועה ראשייםלאורכעירוניים - חוץ פיתוח אזורי מסחר.  ב
,  יחידות דיור צמודות קרקע בעלות חצרות פרטיותבעיקר, פיתוח מגורים בצפיפויות נמוכות.  ג

 . מחסור בשטחים פתוחים ציבורייםו
 .תו אזורי המגורים משאר הפעילויות העירוניבעיקר הפרדת,  שימושי קרקעהפרדת.  ד
הציבוריות השונות מוגבלת פעילויות ך הנגישות לכתוצאה מכ. תלות גבוהה בכלי רכב פרטיים. ה

משפחות , ילדים ובני נוער, קשישים(רק לבעלי רכב פרטי ואיננה פתוחה לאוכלוסיות אחרות 

  . )חלשות כלכלית ועוד

אנשים רבים רואים . מקובל לראות בזחילה העירונית תוצר של פיתוח שוק מקרקעין חופשי

 לכן .סגנון חיים נחשק,  גדול ממרכז תעסוקה ופנאי עירוני במרחק לא,במגורים בבית צמוד קרקע

 דפוס הפיתוח העירוני המרכזי יהיה זחילה –" את שלהם"מקובל להניח כי אם יעשו כוחות השוק 

  . עירונית

המחקרים הרבים . מהווה סוגיה מרכזית בשיח הציבורי בארצות המערבהעירונית תופעת הזחילה 

 עובדתי וערכי בדבר השלכותיה של תופעת הזחילה העירונית  ויכוחים מציגהעוסקים בנושא

טיעונים בעד עולים  מן הספרות . כוחות השוקעל פי, ההמשך פעולתלאפשר והצורך לרסנה או 

 . וערכיים, פסיכולוגיים, חברתיים, סביבתיים, בנושאים כלכליים, ונגד תופעת הזחילה העירונית
  

  שפעות הזחילה העירונית ה.2
על התושבים , פסיכולוגיות וערכיות, חברתיות, סביבתיות, עירונית השפעות כלכליותלזחילה ה

  .ועל הציבור הרחב" זחילה עירונית"המתגוררים בשכונות או יישובים המאופיינים ב

  

  היבטים כלכליים 2.1

יזור ישובים בצפיפות נמוכה פ, מהחוקרים שעסקו בניתוח תופעת הזחילה העירוניתלדעת חלק 

 הישובים הקטנים .(Burchell et al, 1998) אינו מוצדק כלכלית ואף מהווה כשל שוק במרחב

ספי כניסת מכך שגודלו של היישוב איננו מספק את הנובע , סובלים ממחסור בשירותים

הפיצול בין רשויות מקומיות קטנות ורבות מביא לחוסר יעילות בניהול ; השירותים השונים

פיזור ; זורות מגדיל את עלויות הפיתוחמת תשתיות ארוכות ופהצורך בהק; המערכת העירונית

בשל הצורך בנסיעות בין גלעין המטרופולין והיישובים , גודש בדרכים יוצרהיישובים במרחב 

עיכוב , הארכת משך זמן הנסיעה, הגודש משמעותו ירידה במהירות הנסיעה הממוצעת. סביבו

  ).1996 ,עשת( הנוסעיםבתנועה ובזבוז זמנם של 
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בישובים פרבריים :  העירוניתמוצג טיעון כלכלי המצדיק את תופעת הזחילה, בניגוד לכך

עבור המסים שהם התושבים מקבלים תמורה גבוהה יותר , הומוגניים וחזקים מבחינה כלכלית

את השכבות החלשות מאשר בישובים הטרוגניים שבהם הם נדרשים לסבסד , משלמים

(Brueckner, 2000). זחילה עירונית מגבירה את רווחתו , "מבוסס" של התושב הבטומ מנקודת

 .(Gordon & Richardson, 1997) מתשמולי מיסים ומשיאה את התועלת הכלכלית האישית
כאשר אנשי  .טיעון כלכלי אחר התומך בזחילה עירונית קשור בנגישות להיצע הדיור העירוני

המטרופולין הם מפנים דירות במרכז השכבות המבוססות עוברים ליישובים פרבריים בשולי 

, בעקיפין.  להתקדם לרמת מגורים גבוהה יותר לבני המעמד הנמוך יותריםמאפשרו, המטרופולין

בכך שהיא מאפשרת , משפרת הזחילה העירונית את רווחתם של בני המעמד הכלכלי הנמוך, לפיכך

  .(Levine, 1997)ובעלות סבירה , להם מלאי גדול יותר של יחידות דיור בתוך העיר

  
   היבטים סביבתיים 2.2

          ת לפגיעה בסביבה במספר אופניםמרים גולשטחים פתוחים וחקלאיעירונית זחילה 

(Downs, 1998) :  

משאב .  זוהי הפגיעה הסביבתית המרכזית של הזחילה העירונית–בזבוז משאב הקרקע  •

 בלתי מושכל בו איננו מתיישב ולכן שימוש, הקרקע הינו משאב בלתי מתחדש המצוי במחסור

  .עם עקרונות פיתוח בר קיימא

    להכחדת זנים של חי וצומח להביאובתי גידול העשויקיטוע מערכות אקולוגיות  •

  ה משימוש מוגבר בכלי רכב פרטיים  כתוצאראוויההגדלת זיהום  •

     נרחב באזורים טבעיים ופתוחים בעקבות בינוי– פגיעה אסתטית בנוף הטבעי •

 יתכן לטעון כי המגורים בסביבה פתוחה ובקרבה לטבע עשויים לחשוף את האדם לערכי מאידך

בחלק מהמקרים דווקא תושבי . הטבע והנוף וכך לחזק את הנטיה להגן על הערכים הללו

עמותות להגנה על ערכי הסביבה ולמניעת פיתוח נוסף הקמת הפרברים הם אלה שיוזמים 

  .באזורים טבעיים

  

  תיים ופסיכולוגייםהיבטים חבר 2.3

בין היתר צמצום , זחילה עירונית עשויה להוביל להיבטים חברתיים ופסיכולוגיים שליליים

וכן עומס , קהילתי- צמצום הקשר החברתי, אפשרויות הפעילות לאוכלוסיות שניידותן מוגבלת

  .ולחצים נפשיים

הפרברי וריחוקו ממרכז של היישוב הקטן גודלו  - בפרבר פנאיהחינוך וה, תעסוקהההיצע צמצום 

 פנאי ,חינוך,  של הזדמנויות עירוניות כתעסוקהגבוה לתושביו היצע אינו מאפשר, המטרופולין

בעלי מוגבלויות ,  אלו שניידותן מוגבלתנפגעות ישירות מהיצע נמוך זה הינןהאוכלוסיות ש. ובילוי

  .)Burchell et al., 1998( ם וקשישיםידכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים כילפיזיות וכן או

מאופיין באי עירוב שימושי , הארגון המרחבי של הפרברים  -קהילתי -צמצום הקשר החברתי

 בנויים בצפיפות נמוכה ומכסים שטחים גדולים המגורים. קרקע ובהפרדה קיצונית ביניהם

רוב שוממות ו, מיועדות לכלי רכב בעיקר הדרכים .שתנועה ביניהם כרוכה במרחקי הליכה גדולים

מגביר את ,  בין פעילויות ואנשים זה מפחית את אפשרות האינטראקציהאפייןמ .שעות היממה
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אזורי פעילות  ההליכה הרגלית בין הפחתת. חושת הקהילתיותומפחית את תתחושת הבידוד 

 מצדדי הזחילה, לעומת זאת .)Burchell et al., 1998(  את תדירות המפגשים האקראייםהמפחית

המאפיינת יישובים פרבריים מעודדת הומוגנית האוכלוסייה דווקא ה נים כיטוע העירונית

   ).Burchell et al., 1998( "ביתיות"ביטחון ותחושת , קהילתיות

 בין היתר כתוצאה, עשוי לגרום לעומס וללחץ נפשיאורח החיים הפרברי  - עומס ולחצים נפשיים

ל בני הזוג  ממושכת שתהיעדרוומ, םההכרח לבלות שעות רבות במהלך היום בנסיעה בכבישימ

  . (Burchell et al., 1998) בילוי בחיק המשפחהשל חשבון ) עקב הנסיעות הארוכות(

 של ערי הגלעין ומרכזי עשויה לגרום לדעיכתןהזחילה העירונית  -  דעיכה של המרכזים העירוניים

כלי של העיר בשל ערעור הבסיס הכל: גורמיםדעיכה זו מורכבת ממספר . הערים במטרופולין

, צמצום הזדמנויות התעסוקה לאוכלוסייה הנשארת, הגירה שלילית של אוכלוסייה חזקה

 תדמית שלילית המונעת  היווצרות-וכתוצאה מכך הידרדרות האוכלוסייה לכדי עוני ופשיעה 

  .Burchell et al. 1998; Downs, 1998)  (מאוכלוסייה חזקה לחזור לעיר

, ים וכן עסקים רב,דת משקי בית בעלי רמת הכנסה בינונית ומעלההזחילה העירונית מעוד

תהליך  ,של הרשות העירוניתיורדות ההכנסות ,  לכךבהמשך. פרבריםלהעתיק מגוריהם מהערים ל

  . רווחה, רפואה, הידרדרות ברמת השירותים הציבוריים כחינוךל המביא

ולפיכך , ות השוק החופשייםבקרב מצדדי הזחילה נחשבת דעיכת מרכזי הערים כביטוי לכוח

המבטאת באופן נאות שינוי בטעמים ובביקושים של האוכלוסיה          , כתופעה מוצדקת

(Gordon & Richardson, 1997).  

  

  היבטים ערכיים 2.4

 הזחילה העירונית מהווה :יעון אתי בזכות תופעה זומצדדי הזחילה העירונית מעלים לעיתים ט

ובחברה דמוקרטית אסור להגביל את היכולת לממש , פותיו של הפרטביטוי של רצונותיו ושאי

 ישנו ערך למתן חופש לפרט להחליט על סגנון חייו ומקום מגוריו ללא .רצונות ושאיפות אלו

  .התערבות המדינה בהחלטותיו

 על פני  תועלת הכללמתנגדי הזחילה העירונית מציגים טיעון אתי הקשור להעדפת, לעומת זאת

 איננו ,כאשר הוא מגשים את רצונותיו בדבר דיור צמוד קרקע,  הפרט,לטענתם. רטתועלת הפ

הזחילה . בחישוב תועלתה של החברה, מביא בחשבון את כל ההשלכות הנגרמות מזחילה עירונית

 להפחתת תועלת הכלל ולכן מתנגדי הזחילה קוראים לריסון השלכותיה העירונית גורמת

  .(Ewing, 1997) וסתבאמצעות תכנון מרכזי ומו

  

כי מעטות הן ,  גורסים,המעודד את תופעת הזחילה העירונית, "השוק החופשי"מצדדי : לסיכום

כלכליות , העדויות החד משמעיות לקיום קשר סיבתי מובהק בין הזחילה לבין השלכות סביבתיות

 למנוע תופעת הזחילה העירונית במטרה לרסן את הגישה הנגדית רואה חובה. תוחברתיות שליליו

מניעת תופעות חברתיות שליליות וייעול כלכלי , חיזוק היישובים העירוניים, בזבוז משאבי קרקע

  .של הבינוי העירוני
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  זחילה עירונית בישראל. 3
פרנקל (תופעה בישראל הם הגורמים המשוערים ל. מוכרת בישראלהיא תופעה הזחילה העירונית 

וכתוצאה מכך , המובילה לעלייה ברווחת הדיור, םעלייה מתמדת ברמת החיי :)2005, ואשכנזי

למגורים צמודי ביקוש  ו;בסמוך לערים או ביישובים מרוחקיםלהגירת תושבים לשכונות חדשות 

הביטוי המרחבי של  .י וגבוהכלכלי בינונ-קרקע ביישובים קהילתיים בקרב צעירים ממעמד חברתי

  .במקביל לירידה בצפיפות הבנייה, תהליכים אלו הוא גידול ניכר בצריכת משאב הקרקע

המעסיקה את מערכת , בלימת תהליכי הפרבור והזחילה העירונית מהווה כיום סוגיה מרכזית

ובייחוד נוכח , אנשי מקצוע מצביעים על השלכותיה ההרסניות של התופעה. התכנון בישראל

 בישראל הוסיישיעור גידול האוכל. מצבה המיוחד של ישראל בהשוואה לארצות מערביות אחרות

 מוגבלת בשל גודלה וכמות הקרקע הזמינה לפיתוח, ערביעולם המביחס למקובל בגבוה הוא 

בשילוב עם , תופעות של פרבור וזחילה בלתי מרוסנת בישראל, לפיכך. המצומצם של המדינה

עלולות להוות איום על משאב הקרקע ,  במרחב הלאומיהפריסה לא הומוגנית של האוכלוסיי

בהן שיעור גידול , מצב ייחודי זה שונה מהמאפיין מדינות מערביות אחרות. מסוימיםבאזורים 

או לחילופין קיים בהם היצע רב של קרקעות פנויות ,  קטן מאוד או אף שליליההאוכלוסיי

  .לפיתוח

נמצא כי מרבית הישובים העירוניים היהודיים מתאפיינים במחקר שנערך בישראל לאחרונה 

זחילה עירונית נדירה יחסית בערים ). 2005, פרנקל ואשכנזי(  העירוניבקומפקטיות במבנה

יהודיים - ם ביישובים עירונייהצפיפות הממוצעת. בישראל או לחילופין יורדת לאורך זמןהגדולות 

פיתוח צמוד דופן ושמירה על הרכב שימושי , שטחי המרקמיםשל מילוי מתרחש , עולה לאורך זמן

  .ארצות צפון אמריקהבהשוואה ל, ומפקטי זה ייחודי לישראלדפוס ק. קרקע קבוע יחסית

ומציגה שיעור גבוה , העיר ירושלים הינה יוצאת דופן ביחס למרבית הערים הגדולות בישראל

נמצא כי ישובים פרבריים קטנים יחסית מתאפיינים ברמה , כמו כן. יחסית של זחילה עירונית

מצאו זיקות בין רמת זחילה גבוהה לבין גורמים נ). 2004, אשכנזי(גבוהה של זחילה עירונית 

ת מארצות בדומה לזיקות המדווחו, כלכליים של האוכלוסיה-מרחביים ומאפיינים חברתיים

הממוקמים בטופוגרפיה , גבוהה יותר בישובים קטניםרמת הזחילה העירונית . מערביות אחרות

  .כלכלית-ינה חברתיתבעלי עתודות קרקע רבות ואשר אוכלוסייתם מבוססת מבח, הררית

נאמד , שטח בנויייעוד כ מייעוד חקלאי לה הסבתבדן הקרקע החקלאית בישראל בעקבותאו

בעיקר , השטחים מופשרים למטרות פיתוח ).2001, פרנקל(בעשרות אלפי דונמים מידי שנה 

  .באזורי הביקוש בסמוך לערים הגדולות

נוע פיינים באוכלוסיה בעלת רמת מי מאום בהם רמת הזחילה העירונית גבוההישובינמצא כי 

בדומה . )2005, פרנקל ואשכנזי( ונוסעת לעבודה ברכב פרטי, לעבוד מחוץ לישובהנוטה , גבוהה

סיה  נסיעות רבות יותר בכלי רכב פרטיים של האוכלוים מעודד"ישובים זוחלים" ,למקובל בעולם

בזבוז אנרגיה , ודש בכבישים להשלכות סביבתיות שליליות כגון גמצב המוביל, המתגוררת בהם

  .וזיהום אוויר כתוצאה מפליטת מזהמים מכלי רכב

 גבוהים "זוחליםישובים "ידול שטחי המרקמים העירוניים של שיעורי גידול האוכלוסיה ושיעורי ג

ת ישובים זוחלים הם ישובים הנמצאים בתנופכלומר . ו של הישובים הקומפקטייםיותר מאל

דפוסים בזבזניים של . קדי משיכה לאוכלוסיה צעירה ומבוססת כלכליתמהווים מופיתוח מואצת ו
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 ניתן לראות . באזורי ביקוש בהם משאב הקרקע יקר ונמצא במחסורנמצאים גםזחילה עירונית 

  ".כשל שוק"בכך 

ניתן להניח כי הביקוש הצרכני למגורים בדגם , היות ורמת החיים בישראל צפויה להמשיך ולעלות

נוספת עבור " זוחלת"ביקוש זה עלול להוביל ללחצים לבנייה . ימשיך ויגבר, זוחלישובים פרברי ו

ישובים "ואם על ידי הקמתם של , אם במסגרת ישובים קיימים, קבוצות חזקות באוכלוסיה

  . )2005, פרנקל ואשכנזי(חדשים " זוחלים

פעת פיתוח  נמצא כי באזורים כפריים בישראל הולכת ומתפשטת תו,בנוסף לפיתוח למגורים

שימושים ). 2004, האן(בעיקר בסמוך לאזורי ביקוש ועורקי התחבורה הראשיים , שימושי מסחר

תופעה זו אף זכתה . או בחריגה מהיתר, אלה פועלים לעיתים בהיתר ופעמים רבות שלא כחוק

  .)1999, 1994מבקר המדינה ( מצד מבקר המדינה תלהתייחסו

  

  חשיבות השטחים הפתוחים. 4
לשטחים . המנוגדת למגמת הזחילה העירונית רואה חשיבות בשמירה על שטחים פתוחיםהמגמה 

  :)2002, עדני-שמש (פתוחים ישנה חשיבות עבור הציבור הכללי במגוון נושאים

 שמירה על המינים הטבעיים המרכיבים את עולם החי – שמירה על ערכי הטבע והאקולוגיה •

  .  של חי וצומח לקיום יציבהנחוצות, תבתי הגידול והמערכות האקולוגיו, והצומח

 שמירה על מרכיבי הנוף האופייניים – שמירה על ערכי נוף ועל דמותה החזותית של הארץ •

 . לכל אחת מהיחידות המרכיבות את נוף הארץ

 שמירה על אתרים היסטוריים – שמירה על ערכי המורשת התרבותית וההיסטורית •

 . ובבים אותםהסעל המרחבים ו, ותרבותיים נקודתיים

שיפור איכות האוויר וקליטת , כגון חלחול גשמים למי התהום – הבטחת תפקודי הסביבה •

CO2 , מיתון הצפות ,)פסולת אורגנית הממוחזרת כקומפוסט(קליטת פסולת עירונית 

  .בסביבת נחלים וכדומה

וי בשעות נופש וביל, יירות תימשאב – מענה לצורכי פעילויות פנאי ונופש של תושבי המדינה •

 . חינוך ומחקר, מקור להנאה רגשית ואסתטית, הפנאי
  

 50%-יותר מ. )92%- כ ( ורמת העיור בישראל היא מהגבוהות בעולםמשאב הקרקע בישראל מוגבל

השטחים הלא בנויים באזור . מהאוכלוסיה מרוכזים במרכז הארץ מחדרה בצפון ועד גדרה בדרום

  . לציבור הישראליך חברתי וסביבתי חשוב ביותר  הם בעלי ער,מרביתם שטחים חקלאיים, זה

ר הינו שטח פתוח המוגן בחוק גנים " קמ3,622רק ) ר" קמ21,671(מתוך כלל שטח מדינת ישראל 

אך תוכניות בינוי , שאר השטחים הפתוחים מוגנים על ידי תוכניות מתאר. לאומיים ושמורות טבע

-  משטחי המדינה כשטחים חקלאיים20%- המגזר הכפרי מחזיק בכ. בהםלא מעטות נוגסות 

  . ולכן יש לו תפקיד חשוב בשמירה וניהול השטחים הללו, פתוחים

  

  אומדן הערך הכלכלי של שטחים פתוחים. 5
להציג את הערך הכלכלי של חלופות שונות לפיתוח המגזר הכפרי , בין היתר, זו באהעבודה 

המחיר ( כפריים נגזר ממנגנוני השוק בזמן שהערך הכלכלי של חלופות בינוי ביישובים. בישראל
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 חישוב הערך הכלכלי של חלופות ,)אותו ניתן לגבות עבור מכירה או השכרה של שטחים בנויים

שטחים פתוחים הם מטבעם מוצר ציבורי שאיננו נסחר . שימור שטחים פתוחים מורכב יותר

  .פתוחיםלפיכך פותחו מגוון שיטות מחקר לבחינת הערך הכלכלי של שטחים . בשוק

 על פיהן מסיקים את הערך –שיטות של העדפה נגלית :  סוגיםהשיטות הללו מתחלקות לשלושה

 על פיהן נשאלים –שיטות של העדפה מוצהרת ; נהגות הנגלית של הצרכניםהכלכלי על פי ההת

 על פיהן –ושיטות של עלות אלטרנטיבית ; נים בדבר נכונותם לשלם עבור השירות הסביבתיהצרכ

  . הסביבתיציבורית האלטרנטיבית בהעדר המוצרם את הערך הכלכלי על פי העלות המסיקי

  

  שיטות של העדפה נגלית

 בדיקה של תוספת הערך של מוצרים הנסחרים בשוק – Hedonic Price (HP)מחירים הדוניים 

 תוספת המחיר של יחידות דיור הממוקמות –למשל . כתוצאה מקרבה לערכים סביבתיים

  .יים או פונות לנוףבאזורים טבע

בבדיקה . ן נמצאה במחקרים רבים בעולם"השפעת הקרבה לשטחים פתוחים על ערכי נדל

ן שפנה למרחב " על ערך הנדל23% עד 7%נמצאה השפעה של , אוהיו, בפארקים בקולומבוס

 אקרים בפילדלפיה 1,300בדיקת ערך הקרקעות סביב פארק המשתרע על שטח של קרוב ל . הפתוח

קולורדו נבחנו מחירי ב. נבע מהנוף,  רגל מהפארק40 מערך הקרקע הרחוקה עד 33% העלתה ש

נמצא שהמחירים בשכונות אלה . ן בשלוש שכונות הקרובות לחגורת הירק שמסביב לעיר"הנדל

הגבלות על פיתוח הקרקע בקירבת .  בממוצע מאשר בשכונות רחוקות יותר32%היו גבוהים ב 

           27% -  14%סמוכות בשיעור של  לעליית מחירי דירות גרמו, ספיק במרילנד'מפרץ צ

)Fausold and Lolieholm, 1996.( כל אלו מצביעים על הערך של שטחים פתוחים ותרומתם 

  .ן סמוכים"לערכי נדל

הוצאות שניתן להסיק מתוך  ההנחה השיטה מתבססת על – Travel Costשיטת עלויות הנסיעה 

 הסביבתימוצר ה המחיר שהצרכנים נכונים לשלם עבור טבע ונוף אתאל אתר הביקור והנסיעה 

  . )2002, עדני-שמש(

 גישה זו גורסת כי ניתן לאמוד את הערך הכלכלי של שטח פתוח על פי ערכו – "מחירי הצל"גישת 

 לשמר שטח כשטח פתוח היא החלטה שמשמעותה וויתור על ההחלטה. האלטרנטיבי כשטח בנוי

אומדן של ק שהוא לשימושי הקרקע האלטרנטיביים יש מחיר שו. רנטיבייםשימושי הקרקע האלט

הוא , כאשר הציבור מסכים לשמור על שטח כשטח פתוח.  של השטח כשטח פתוח"מחיר הצל"

אם ההחלטה לשמר שטח פתוח . בעצם מוותר על הערך הכלכלי של שימושי הבינוי של השטח

ועשוי להוות , ר הצל הוא מחיר המוסכם על הכלהרי לכאורה מחי, נערכה באופן דמוקרטי ומשתף

 שטח חקלאי או פארק לשמורההחלטה , למשל,  כך.אומדן לערך של השטח הפתוח בעיני הציבור

שלא להפיק משטח זה את התועלת החברתית המשתקפת ) סמויה(באזור מסוים משקפת הסכמה 

  .)2002', תכנון וחובסביבות  (במחיר השוק על דונם קרקע לפיתוח מגורים באזור הנדון

  

   העדפה מוצהרתשיטות של 

ל  לנשאלים הזדמנות לקבןאשר נות, הצרכנים שיטות אלו מבוססות על משאל בנוגע להעדפות

בשיטה זו נבנה שוק היפותטי אשר בו נסחר . החלטה כלכלית בהקשר למוצר או השירות הסביבתי

נים מפיקים משימוש במוצר גישה זו אומדת את התועלת שהצרכ. הסביבתיהשירות /המוצר
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השירות /ציבורי על ידי תשאול ישיר של מדגם צרכנים לגבי נכונותם המרבית לשלם עבור המוצר

)Willingness to pay – WTP( , לקבל פיצוי על אובדן תועלת תנכונותם המינימאליאו לגבי 

)Willingness to accept – WTA() 2002, עדני-שמש( .  

  

  נטיביתשיטות של עלות אלטר

טרנטיבית לציבור בהעדר על פי השיטות הללו מחושב ערכו של שירות סביבתי בהתאם לעלות האל

 הערך הכלכלי של מניעת זיהום מים מחושב על פי העלות של ניקוי –לדוגמא . בתייבהשירות הס

הערך הכלכלי של אוויר נקי מחושב על פי העלות של טיפול במחלות הנוצרות ; מי תהום מזיהום

לאית ום מחושב על פי התוצרת החקכלכלי של קליטת מי גשמים למי התההערך ה; הזיהוםמ

  .שמים אלו יכולים לייצר

  

היתרון של שיטות העדפה נגלית או עלות אלטרנטיבית על פני שיטות של העדפה מוצהרת הוא 

יטת וכך נמנעת ההטיה שעשויה להווצר בש, שנמדדים תשלומים בפועל עבור שירותי סביבהבכך 

היתרון של שיטות העדפה מוצהרת על . היפותטי בלבד" תשלום"העוסקת ב, ההעדפה המוצהרת

פני העדפה נגלית או עלות אלטרנטיבית הינו בכך ששיטת ההעדפה המוצהרת יכולה להתייחס 

לסביבה קיים לעיתים ערך שאיננו מתבטא . של הסביבה (non-use value)" השימוש-ערכי אי"ל

ישנם אנשים המוצאים . אלא בעצם הידיעה שמשאבים אלו קיימים, משאביהבשימוש בפועל ב

גם אם אינם , בעלי חיים וצמחים ייחודיים קיימים בעולם, ערך בעצם הידיעה שנופים טבעיים

אבל לא בשיטות של , בשיטות של העדפה מוצהרת" נקלטים"הערכים הללו . באים איתם במגע

  .בפועל במשאבי סביבההמתייחסות רק לשימוש , העדפה נגלית

  

בישראל נערכו מספר מחקרים שמדדו את הערך הכלכלי של שטחים פתוחים בשיטות של העדפה 

  . עלות אלטרנטיבית והעדפה מוצהרת, נגלית

בדקה את השינוי בערך דירות ביישובים עירוניים הסמוכות לפארקים לעומת ) 2003(בן שלמה 

ירות הסמוכות לפארק נמכרות במחירים הגבוהים היא מצאה כי ד. דירות המרוחקות מפארקים

ההפרש במחיר הדירות מהווה אומדן לערך הכלכלי של .  מדירות המרוחקות מהפארק10%-7%-ב

  .נוף הפארק

לימדה על כך שבדרך כלל , 1995בדיקה שנערכה בקרב חברות בניה בתל אביב ובירושלים בשנת 

, טישלר (15% -  10% נוף הנשקף מהחלון ל מגיעה התוספת במחיר הדירה עבור גינה פרטית או

1995 .(  

,  אשר פונים ליםלבתים 12%הראתה מחיר גבוה יותר ב ,  בנתניה1999בדיקה שנערכה בשנת 

ונמצא שדירות , באותה בדיקה נבחן בניין ליד חוף הים בתל אביב. לעומת אלו שאינם פונים לים

  ).1999, רוזנטל( יותר מהאחרות 50%הפונות לים עלו ב 

  

הערך הנופשי של שטחים חקלאיים בשני את בשיטות של העדפה נגלית אמדו ) 1997(' פליישר וחוב

הנוף החקלאי בשני האזורים הנופשי של ערך הנמצא ש. עמק החולה ועמק יזרעאל: אזורים בארץ

 עולה במידה ניכרת על הערך הנובע מהתוצרת החקלאית המגיעהו,  מיליוני דולר בשנה119 - הינו כ

  .  מיליוני דולר בשנה25-לכ
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   הערך הנופשי של שטחים חקלאיים בעמק החולה ובעמק יזרעאל:1 טבלה

 עמק יזרעאל  עמק החולה  

  514  925  )בדולר(עודף הצרכן הממוצע למטייל 
  49  167  )בדולר(עודף הצרכן הנובע מחקלאות 

  749  490  )באלפים(מספר המטיילים בשנה 
  37  82  )יליוני דולרבמ(עודף הצרכן הכולל בשנה 

  12  13  )במיליוני דולר(ההכנסה מחקלאות 
  1997' פליישר וחוב: מקור

  
  

  
באמצעות העדפה , אמדה את הנכונות לשלם עבור סוגים שונים של נוף חקלאי) 2002(שמש עדני 

כגון " בנויים למחצה" ניתן לראות כי דווקא סוגי נוף .2' טבלה מסבממצאיה מוצגים . מוצהרת

משקי חי או יישובים כפריים זכו לנכונות לשלם גבוהה יותר מאשר נופים של שדות , שולבנוף מ

  .פתוחים

  

  ממוצעי נכונות לשלם עבור סוגים שונים של נוף חקלאי: 2 טבלה

  ממוצע הנכונות לשלם   סוג הנוף החקלאי

  )ח"סכום שנתי בש(

  63.09  שילוב של סוגי נוף שונים
  62.72   פרדסים ומטעים–עצי פרי 
  57.29  משק חי

  56.65  יישובים כפריים
  56.07  שדות

  42.38  חממות
  2002, עדני-שמש: מקור

  

בשיטה , אומדן של הערכים הציבוריים של שטחים חקלאיים בישראלערכו ) 2004(' צבן וחוב

התועלת הציבורית של שטחים על פי ממצאיהם . העדפה מוצהרת ועלות אלטרנטיביתמשולבת של 

 ה מציגה הבא הטבלה).לדונם$ 73(ח לדונם " ש315- הוא כ, מעבר לערך הייצור, ישראלחקלאיים ב

  .את הערכים שנמצאו לסוגים שונים של שטחים חקלאיים
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  הערך החיצוני של שטחים חקלאיים מסוגים שונים בישראל: 3 טבלה

שטח  סוג הגידול
אלפי (

 )דונם

כ "סה
  תרומות 

 םלדונ$ 

כ "סה
  עלויות 

 לדונם$ 

כ ערך "סה
  חיצוני 

 לדונם$ 

 חיצוניכ ערך "סה
של סוג הגידול 

  $בישראל
      מטעים

 42,086,700 138.9 19.8 158.7 303.0 ירוקי עד בהשקיה
 23,184,000 67.2 20.7 87.9 345.0 נשירים
 13,012,050 66.9 4.1 71.0 194.5 זיתים

       גידולי שדה
 845,910 24.1 19.2 43.3 35.1 )חממות(גידולים בשטח סגור 

 24,462,500 47.5 21.3 68.8 515.0 ירקות בשטח פתוח
 74,031,200 116.0 16.5 132.5 638.2 גידולי שדה בהשקיה
 77,065,520 53.2 4.2 57.4 1,448.6 גידולי שדה בבעל

 3,137,220 60.1 20.7 80.8 52.2  פרחים וצמחי נוי
 - 69.3 2.2 71.5 -  יער משקי
       בעלי חיים

 - 54.2 1.7 55.9 -  שטחי מרעה טבעי
 - 22.0 - 22.0 -  משקי בעלי חיים

 1,932,800 60.4 9.6 70.0 32.0  בריכות דגים
  72.8 12.2 85   ממוצע על כל סוגי הגידולים

 259,757,900     3,563.6  כ ארצי"סה
  2004', צבן וחוב: מקור

  

. בעיקר ביישובים קטנים יחסית, ה עירוניתבישראל קיימת כיום מגמה חזקה של זחיל, לסיכום

שתי .  התועלות בשמירה על שטחים פתוחים זוכות להכרה והציבור אף מוכן לשלם עבורן–מאידך 

  .המגמות הסותרות הללו מגלמות את תמצית הדילמה בה עוסקת עבודה זו
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 מגמות בקשר עיר וכפר בישראל: למקרה הבוחןרקע  –ב  פרק

   ירושליםהריקיבוצים בובפרט ב

  
   בישראלכפרהפיתוח מדיניות . 1

אל הם מינהל כפר בישר-שני הגופים העיקריים האחראים על פיתוח מדיניות בנוגע ליחסי עיר

 –ומינהל מקרקעי ישראל , מתוקף היותו אחראי על הכנת תכניות מתאר, התכנון במשרד הפנים

  .מתוקף היותו אחראי על ניהול המקרקעין הציבוריים בישראל

 לעסוק בסוגיות הקשורות בפיתוח יישובים כפריים לאור הביקוש ההולך  נדרש1ינהל התכנוןמ

 על ידי מינהל התכנון במשרד הפנים  נערך2006ביולי . לתיות בקיבוציםוגובר לאישור הרחבות קהי

  . בקיבוציםפיתוחמסמך המסכם את עמדת מערכת התכנון הארצי בנוגע לתכנון 

  :כנון הארצי בפיתוח קיבוצים מבוססת על ארבעה עקרונות מרכזייםמדיניות מערכת הת, ככלל

 הרצון לשמור על המרחב הסמוך לקיבוץ פתוח ככל הניתן מחייבת –שמירה על שטחים פתוחים . 1

או לאזור , ביישוב) או המיועד להיות בנוי(את הגבלת הפיתוח ביישוב הכפרי לשטח הבנוי 

כחלק ממדיניות השמירה על שטחים . וי בנוי כולובמקרה שהשטח המיועד לבינ, צמוד דופן

לנצל את כך שניתן יהיה , בתוך הקיבוץ" בינוי/פינוי"פתוחים ניתן עידוד רב לתכניות של 

וכן תכניות לניצול מיטבי של יחידות הדיור הקיימות בקיבוץ , משאב הקרקע בצורה מיטבית

ראשונית של אוכלוסיה צעירה  הכשרת המבנים הקיימים כיחידות זמניות לקליטה –למשל (

  ).או הורי חברים בקיבוץ

 עיקרון זה מכתיב הגבלה של מספר יחידות הדיור שניתן –שמירה על האופי הכפרי של הקיבוץ . 2

תוכנית המתאר הארצית המשולבת  - 35א "ההגבלה מוכתבת בהוראות תמ(לפתח בקיבוץ 

מעיקרון זה ).  יחידות דיור ליישוב350ועומדת על מספר מקסימלי של , לבנייה פיתוח ושימור

גם נובעת ההוראה לאפשר הכנת תוכניות להרחבת הקיבוץ רק במסגרת הכנת תכנית מתאר 

  .כך שניתן להבטיח כי השכונה החדשה לא תשנה כליל את אופיו של היישוב, כוללת ליישוב

, קות בתוך הקיבוץ בעיקרון מערכת התכנון רואה בחיוב פיתוח תעסו–פיתוח תעסוקות ביישוב . 3

בכדי לשמור , עם זאת. בכדי להקטין את היוממות של חברי הקיבוץ לעבודה ביישובים אחרים

מעדיפה הרחבה , ותמערכת התכנון מגבילה את פיתוח התעסוק, על אופיו הכפרי של הקיבוץ

כאשר מבני תעשיה גדולים חדשים , של מפעלים קיימים על פני הקמה של מפעלים חדשים

כמו כן מערכת התכנון מעדיפה .  ולא בתוך היישובים הכפרייםבאזורי תעשיה אזורייםיוקמו 

  .להמנע מפיתוח מבני מסחר בהיקף נרחב באזורים כפריים

 מדיניות מערכת התכנון הינה לחזק –חיזוק העירוניות , הבחנה בין אזורים כפריים ועירוניים. 4

ר שקט וכך שהכפר ישמר כאז,  והעירונייםככל הניתן את הבדלי האופי בין האזורים הכפריים

מדיניות זו . המסחר ופעילות הפנאי,  כאזור בו מרוכזת התעסוקה–והעיר , ופתוח יחסית

  .מחייבת להמנע מפיתוח באופי עירוני של תעסוקות או מסחר במגזר הכפרי

  מערכת התכנון הארצי רואה בתיירות הכפרית אחד המקורות–חיזוק התיירות הכפרית . 5

  . בעיקר לאור הירידה ברווחיות החקלאות, המרכזיים לפעילות כלכלית בכפר

                                                 
ע מיום "י החלטת הולנת" תיקון עפ-הנחיות לתכנון הקיבוץ "האמור בפרק זה מתבסס על המסמך  1

וכן על פגישה עם מנהלת תחום , 2006 ליולי 2-שפורסם על ידי מינהל התכנון במשרד הפנים ב" 11.4.06
סיכום הפגישה  (28.8.2006, משרד הפנים, מינהל התכנון, ף בכיר לתכנון משולבתכנון ארוך טווח ומנהל אג

 ).1' מופיע בנספח מס
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 ועל המגזר הכפריהאופי הייחודי של מערכת התכנון תומכת בתפיסה שיש לשמור על , לסיכום

ובאותה העת  )למשל שמירה על שטחים פתוחים וחקלאיים(השירותים שהוא מעניק לעיר 

  .ומתפקדתחיה כמהות להבטיח קיום למגזר הכפרי 
היא מגדירה .  מתייחסת במפורט לשאלת הרחבת ישובים בכלל וישובים כפריים בפרט35א "תמ

היא מעריכה גודל .  באזורים הכפרייםבעל תכונות ייחודיות את הצורך ליצר מרחב מובחן 

 יחידות דיורצפיפות יחידות הדיור ומספר כולל של את אוכלוסייה מקסימלי ובהתאם מגדירה 

 יחידות דיור 2.5הינה ים הממוצעת המינימלית המותרת במגזר הכפרי פיפות המגורצ. בישוב

המלצת .  יחידות דיור300-400הינה בין ליישוב  המקסימלית המותרת דיורהיחידות כמות . לדונם

בינוניים - הצורך למנוע יצירת ישובים פרבריים קטניםזו מנומקת על ידיא על מדיניות "התמ

יעמיס על מערכות התשתית , ה תחרות לא שקולה לישובים העירונייםבאופן שיהוו, רבים

  .והתחבורה וירוקן את מרכזי הערים הותיקות

אך משמעותה , 35א " נפש מותרת במקרים מסויימים בתמ2,000- הגדלת יישובים כפריים מעבר ל

  .כי היישוב חדל להחשב יישוב כפרי ונגרע מהמועצה האזורית אליה השתייך

במספרם , ון מעורב כיום בקביעת גודל המגרשים בהרחבות קהילתיות במגזר הכפרימינהל התכנ

 איננה עושה אבחנה בין הרחבות קהילתיות לבין בנייה למגורים בישובים 35א "תמ. ובמיקומם

  .כפריים עבור חברי האגודות השיתופיות

ך הכרחי הן מעצבי מדיניות התכנון הלאומי ותוכניות המתאר רואים בתהליך ההרחבה תהלי

והן משיקולים הנובעים , ומתן מענה לביקושיםפיזור אוכלוסייה :  לאומיים כגוןמשיקולים

. וכן פתרון להסדרי חובות, התאמתם לשינויים מבניים, הצערת ישובים: מהישובים עצמם

 לתהליכי ההרחבה במושבים ובקיבוצים, משיקולים אלה מגלה מערכת התכנון יחס חיובי בעיקרו

   .)2001' וחובארבל (

  

 .היהודיים בישראל- מנהל את מרבית המקרקעין ביישובים החקלאיים מנהל מקרקעי ישראל

 המדינה באמצעות מנהל מקרקעי  הקרקע לישובים הכפריים על ידיוקצתה הברוב המקרים

מדיניות תוספת יחידות דיור בישובים הכפריים הוכתבה . בסוגים שונים של חוזי חכירה, ישראל

  .  מינהל מקרקעי ישראלעל ידי

תוספת יחידות מגורים עבור חברי הקיבוץ וגידולו הטבעי קיבלו את הסכמת מינהל מקרקעי 

בנייה זו ממשיכה להתקיים גם כיום .  של היישובישראל ככל שתאמו את התכנון הראשוני

  . בקיבוצים המבקשים לבנות תוספת יחידות דיור בשטחי המשבצת שלהם

, )עדכוניה על 959וכיום החלטה   (1995משנת , 737 ' מקרקעי ישראל מסטה מועצת מינהלהחל

ישובים חקלאיים אחרים זכו לאישור . בקיבוצים" קהילתיותהרחבות "סללה את הדרך להקמת 

על   הקצאה של מגרשים לבנייה למגוריםההרחבות כוללות. הרחבות דומות מספר שנים קודם לכן

בין היתר , בת משתכנים שאינם חברי האגודה השיתופיתהמשבצת החקלאית לטומ קרקע שנגזרה

מגרשים המקסימלית כמות ה. בנים ובנות שגדלו בישובים ולא הצטרפו לאגודה השיתופית

  . ממספר הנחלות המתוכננות של הישוב115% עומדת על בהרחבה קהילתית במרכז הארץ

וצים השתנו במהלך החלטות מינהל מקרקעי ישראל בנוגע לפיתוח שכונות קהילתיות בקיב

רכישת הקרקע מהמינהל ) 1995משנת  (737אפשרה החלטת מינהל מקרקעי ישראל , בעבר. השנים
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ומכירת , הקמת השכונה על ידי הקיבוץ, בעלות מופחתת מערך השוק, ללא מכרז, על ידי הקיבוץ

  :מקור ההכנסות הפוטנציאלי לקיבוץ היה איפה. הקרקע והבנייה עליה במחירי השוק

אך מכר , מערכה 66%במרכז הארץ שילם הקיבוץ עבור הקרקע , מאגו לד–ברווח מכירת קרקע . 1

  . ממחיר השוק34%רווח של היה כאן כלומר ,  של ערכה100%- באותה 

 למגורים האגודה השיתופית יכולה הייתה לדרוש תשלום כספי כקריטריון לבחירת המועמד. 2

  .בהרחבה

  .חרווח קבלני על הבנייה והפיתו .3

. שפסק כי יש לבצע שינויים בהחלטה, צ"וררה התנגדויות רבות והגיעה לדיון בבג ע737החלטה 

, נאסרה גביית תשלום כקריטריון לבחירת המועמד, )1999בשנת (כתוצאה מכך עודכנה ההחלטה 

  . וכן הוגבלו הרווחים על עבודות הפיתוח והם הושמו בפיקוח

וחלה ירידה הדרגתית בהכנסה הפוטנציאלית ,  החכירהחלו שינויים גם בעלות דמי, עם השנים

 שינתה את התנאים שהיו בהחלטה 2003- מ959החלטה . כתוצאה מההרחבה למגורים, לקיבוץ

א ומהוונים למל שבגין ההקצאה ישולמו דמי חכירה כך,  בנוגע לדמי החכירה המהוונים737

 .ם באזור בו מצוי הישובלמגוריקיבולת בניה לפי שומה פרטנית על פי השיעור הנהוג 
 ומעלה את שיעור התשלום 737 את השיעורים המופחתים שנקבעו בהחלטה  ההחלטה מבטלת

  . 91%- ל66%- במרכז הארץ שונו דמי ההיוון מ, לדוגמא. לשיעור המירבי

שינוי החלטות המינהל גרמו בסופו של דבר לביטול הרווחים הכלכליים שהיו טמונים בהרחבות 

 גרמו לצמצום של מגמת הקמת שכונות קהילתיות –וכפי שיוצג בהמשך , יבוצים בקהקהילתיות

  .בקיבוצים

  

  ובפרט בתנועה הקיבוצית ,התיישבות הכפרית בישראלמגמות ב. 2

   מגמות דמוגרפיות 2.1

מאז חלה . ישראל מאוכלוסיית 15.7%- כלוסיית המגזר הכפריאוכ היוותה 60- בתחילת שנות ה

 עמד שיעור זה על 2004ובשנת , אוכלוסייה המתגורר באזורים הכפרייםירידה מתמדת בשיעור ה

  ).א2005 ,ס"למ(  בלבד8.3%

 השינויים בגודל האוכלוסייה בישובים הכפריים את מציג ,אוכלוסייה כפרית בישראל: 1איור 

יותר  נשארה קבועה פחות או הקיבוצים כי אוכלוסיית,  ניתן לראות.2004 ועד שנת 1961משנת 

ועד שנת ) שנות המשבר בתנועה הקיבוצית (20- אה המה של 80-צית הראשונה של שנות ההמחמ

 מליון איש 4- כמ, 1.7ראוי לציין כי בשנים אלה גדלה אוכלוסייתה של מדינת ישראל פי . 2004

גידול האוכלוסיה הכללית לא התבטא בגידול באוכלוסיית . 2004 מיליון בשנת 7- לכ1983בשנת 

  . הקיבוצים

מושבים , באוכלוסיות כפריות אחרותחל גידול ניכר  1983-2004בשנים   ניתן לראות כיורבאי

כלומר העדר הגידול באוכלוסיית הקיבוצים איננו נובע מעצם היותה . ויישובים כפריים אחרים

אלא מסיבות הייחודיות לקיבוצים ואינן מאפיינות צורות אחרות של , אוכלוסיה כפרית

 הינה – צורת החיים המשותפת –תן להניח כי המאפיין הייחודי של הקיבוץ  ני.התיישבות כפרית

 מהמתגוררים בקיבוצים 49%רק ) 2004(כי על פי נתוני משרד החקלאות , ראוי לציין. הסיבה לכך

   האנשים שהינם חברי –כלומר גם בין המעטים יחסית המתגוררים בקיבוצים . הם חברי קיבוץ
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הינם מעטים , ות הדדית כלכלית וחברתית עם שאר חברי הקיבוץוחולקים ערב, קיבוץ בפועל

  .ביותר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) זיםאחו( את שיעור השינוי השנתי מציג ,שיעור השינוי השנתי הממוצע באוכלוסייה: 2איור 

 ניתן .1961-2004בשנים ,  בישראלמגזר הכפרישונות בת הבאוכלוסיית ישראל כולה ובאוכלוסיו

ולעיתים אף ,  ועד היום מציגים הקיבוצים שיעור גידול נמוך ביותר90- ך שנות הבמהלכי  ,לראות

 בהם היה שיעור הגידול בקיבוצים דומה 80- זאת בהשוואה למחצית הראשונה של שנות ה. שלילי

 2003-2004שבשנים , ובהשוואה לשיעור הגידול הגבוה של אוכלוסיית המושבים, לממוצע הארצי

  . ראלאף עלה על הממוצע ביש

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

איור 2: שיעור השינוי השנתי הממוצע באוכלוסייה
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איור 1: אוכלוסייה כפרית בישראל
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איור 3: מאזן ההגירה ביישובים עירוניים וכפריים בישראל
1984-2002 
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שיעורי גידול נמוכים ושליליים אלה הם בעיקר תוצאה של מאזן הגירה שלילי המאפיין את 

 מציג את מאזני ההגירה 3' איור מס. 20- של המאה ה80-אמצע שנות ההתנועה הקיבוצית מאז 

גירה שליליים ניתן לראות כי הקיבוצים סובלים ממאזני ה. ביישובים עירוניים וכפריים בישראל

יתכן כתוצאה מהעליה , חיובישבה מאזן ההגירה היה , 1991פרט לשנת ( ועד היום 1986משנת 

, זאת בהשוואה לממוצע במועצות אזוריות ובפרט במושבים). ברית המועצות לשעבר תמארצו

 , קטנים-כמו כן ניתן לראות כי יישובים פרבריים.  מאזן ההגירה חיובי90-בהם מתחילת שנות ה

לעומת הממוצע ביישובים עירוניים , נהנים ממאזן הגירה חיובי מתמשך,  נפש2,000-10,000בני 

נתונים אלו מחזקים את הטענה כי . אם כי נמוך, המאופיינים במאזן הגירה שלילי, בישראל

לא " הזחילה העירונית"וכי מגמת , קטנים-פרברייםהציבור הישראלי מעדיף להתגורר ביישובים 

  .ישראלפסחה על 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 בישראל מוצג  והאוכלוסיה הכללית אחריםמבנה הגילאים בקיבוצים ביחס ליישובים כפריים

גבוה )  ומעלה55גילאים (וסיית הקיבוצים לכגרים באוניתן לראות כי שיעור המבו. באיור הבא

גיל הצעירה שיעור בני שכבת ה, לעומת זאת. יחסית לממוצע הארצי ולממוצע ביישובים כפריים

כלומר . בקיבוצים נמוך ביחס לממוצע הארצי ולממוצע ביישובים כפריים) 0-14גילאים (

  .אוכלוסיית הקיבוצים מתאפיינת בהזדקנות

  

 – יישובים קהילתיים מאופיינים באוכלוסיה צעירה יחסית לממוצע הארצי –לעומת הקיבוצים 

  . בוגריםשיעור גבוה של ילדים ביחס לממוצע ושיעור נמוך של מ
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שונות בישראל, 2005 איור 4: התפלגות הגילאים בצורות יישוב 
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  א2005, ס"למ: מקור

  
  בחקלאותמגמות  2.2

החקלאות אמורה היתה לשמש . התפתחות המגזר הכפרי קשורה במגמות מרכזיות בחקלאות

  . והינה עצם המהות המפרידה בינו לבין המגזר העירוני, העיסוק המרכזי במגזר הכפרי

משקלה של החקלאות במשק . ם האחרונותחשיבותה הכלכלית של החקלאות בישראל קטנה בשני

חלה , החקלאי הכולל גדל ריאלית בעשור האחרוןאף שערך הייצור . נמצא במגמת ירידההלאומי 

.  היחס בין מחיר התשומות בחקלאות למחיר התפוקה החקלאית–ירידה מתמדת בתנאי הסחר 

  .5מגמה זו מוצגת באיור 

  

 1950-2000תנאי הסחר בחקלאות ישראל : 5איור 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2003, כסלו: מקור

  

 איש אינם אזרחי 27,000-כרק מתוכם ,  איש75,000-המועסקים בחקלאות בישראל הינה ככמות 

 השנים 15- כמות המועסקים הכוללת בחקלאות יציבה יחסית ב). א2005, ס"למ(ישראל 
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 איש 27,500-מ (שכיריםעיקר השינוי הינו עליה בכמות ה. אך קיימים שינויים בהרכבה, האחרונות

 איש 16,500(ים והמעבידים אמ ירידה בכמות העצ לעומת)2005 איש בשנת 30,500-ל, 1995בשנת 

  . )2005 איש בשנת 13,900, 1995בשנת 

 איש בשנת 17,500-  מ–בפרט בקרב חברי קיבוצים חלה ירידה חדה במספר המועסקים בחקלאות 

  .)א2005, ס"למ( 2005 איש בלבד בשנת 5,000-  לכ1990

 
  במגזר הכפרי מסחר ואחסנה, תעשיהפיתוח בגמות  מ2.3

על ידי , לא חקלאיות, הירידה ברווחיות הכלכלית של החקלאות לוותה בחיפוש תעסוקות אחרות

, וחלקן במגזר העירוני, חלק מהתעסוקות הללו מתבצעות בתוך המגזר הכפרי. בני המגזר הכפרי

רך במושבים במחקר שנע.  אל העיר הסמוכה לצורך תעסוקהכאשר תושבי הכפר נוסעים מידי יום

והיתר מעבודה ,  מהכנסת משק הבית מקורה בחקלאות50%-  פחות מנמצא שבממוצע, בישראל

  .(Sofer, 2005)והשכרת שטחים , הפעלת עסק במשק או מחוצה לו, בשכר

 בקיבוצים העיסוק בתעשיה. גם בתעשיה, בצד חקלאות, מזה עשרות בשנים עוסקים קיבוצים

בעשור האחרון חלה ירידה של . ועסקיםמה והן בכמות הן בכמות המפעלים, נמצא במגמת ירידה

 מפעלים בשנת 238- ל1996 מפעלים בשנת 363- מ- בכמות המפעלים בקיבוצים 35%-למעלה מ

 28,700-  מ– בכמות המועסקים במפעלים במגזר הקיבוצי 17%-כמו כן חלה ירידה של כ. 2005

  ).1997; א2005, ס"למ (2005 איש בשנת 24,500- ל1996ת איש בשנ

. בשנים האחרונות התפתחו ביישובים כפריים שירותי מסחר ואחסנה בהיקפים משמעותיים

נמצא כי ענפי ) 2003, מורגנשטרן וסופר(במדגם של יישובים כפריים באזורים שונים בישראל 

תופסים שיעור גדול ות הכפרית בהתיישבוהמבנים המשמשים למחסנים , המשרדים והמסחר

ביישובים ,  לדוגמא.באזורי הפריפריה  באזורים הסמוכים למטרופולינים ושיעורים נמוכיםיחסית

 מהשטח 2.1%לעומת ,  מהשטח הבנוי מוקדש למשרדים ומסחר6.5%הכפריים הסמוכים לגוש דן 

 הסמוכים לערים הגדולות כלומר יישובים כפריים. הגליל ביישובי 0.4%ורק , הנגבהבנוי ביישובי 

  .בניגוד ליישובים כפריים מרוחקים, של משרדים ומסחר" עירוניים-כמו"נוטים לפתח שימושים 

לתעשיה או  ) בממוצע30%-כ (עם זאת עיקר השטח הבנוי בהתיישבות הכפרית מוקדש למגורים

  .מסחר או אחסנה, ופחות לשימושים של משרדים)  בממוצע29%-כ (ומלאכה

  

  שיעור השימושים השונים של שטחים בנויים בישראל  :4טבלה 

 2003,  השטח הבנוי בהתיישבות הכפריתמתוך סך
 %כ "סה  %הנגב  %הגליל %חיפהאזור   %ירושלייםאזור   %גוש דן שימוש
 30.2 30.424.730.933.2 17.8 מגורים

 12.7 1213.110.815.4 10.4 מבני ציבור
 3.5 5.31.20.42.1 6.5משרדים ומסחר
 28.5 28.532.418.728.7 29.8תעשייה ומלאכה

 1.8 3.22.30.41.2 2 אחסנה
 4.4 16.96.80.70.7 24.4תיירות והארחה

 18 2.919.537.718.7 8.1 חקלאות
 0.2 0.400.40 1 מבנים בבנייה

  2003, מורגנשטרן וסופר: מקור
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  תיירות כפרית 2.4

 25% שלהפעילות הכלכלית של הענף צומחת בקצב .  הינה ענף צומח בישראלהתיירות הכפרית

עליה ריאלית של יותר מפי שלוש בהכנסות הישירות ב מלווהו, בשנה בעשר השנים האחרונות

,  גידול במספר יחידות האירוחנויש, לאורך העשור. )2004, ל'פליישר ואנג (מאירוח כפרי בישראל

 .וגידול בשיעורי תפוסה, תי אירוח כפריעליה במחיר הריאלי של שירו
 צמצום הפעילות – הראשון :משני גורמים מרכזייםנובע בישראל הגידול המהיר בתיירות הכפרית 

והגביר את ההיצע הפוטנציאלי של מתקני , תשתיות וכוח אדם פנויים,  הותיר מבניםהחקלאית

, בציבור הישראלי  נופש ותיירות, שינויים בביקושים לפעילויות פנאי– והשני ;תיירות כפרית

שמירה על הטבע ללאיכות הסביבה ו ,המודעות לבריאות,  ברמת ההשכלההקשורים בעליה

  .החיפוש אחר תיירות מיוחדת וחופשות אקטיביות באופן פיזי ומנטליו, ושטחים ירוקים

"  קיימאבר"ולכן נחשבת לפיתוח , התיירות הכפרית נשענת על ערכי שטחים פתוחים ונוף חקלאי

עמדת מערכת התכנון הארצי . ביחס לבינוי מסוגים אחרים, הפוגע פחות במשאבי טבע וסביבה

  .כאלטרנטיבה כלכלית לחקלאות במגזר הכפרי, היא כי יש לפעול לפיתוח התיירות הכפרית

מספר חדרי האירוח ,  מיליון לינות2.2-הסתכם מספר הלינות באירוח הכפרי ב 2005בשנת 

, ס"למ (ח" מיליון ש357- בך ההכנסות מהלינה הכפרית נאמדו וס7,700- בקרוב להכפריים נאמד

  . מהלינות באירוח הכפרי הן לינות של ישראלים90%- יותר מ .)ג2005

 מכלל 79%-כ( במחוזות חיפה והצפון –רוב היחידות של האירוח הכפרי ממוקמות בצפון הארץ 

 44% . במחוזות האחרים10%- חדרים ועוד  כ מה11%-במחוז הדרום ממוקמים קרוב  ל. )החדרים

,  גדולים יחסית מפעילים100(מהחדרים באירוח הכפרי נמצאים בקיבוצים ומושבים שיתופיים 

  מפעילים1,200-קרוב ל(והשאר ממוקמים בצימרים פרטיים )  יחידות אירוח במתקן11מעל 

  ). יחידות אירוח במתקן2-3כ, קטנים

אך , ים נמוכה יחסית לתפוסה בקיבוצים ובמושבים השיתופייםתפוסת המיטות בצימרים הפרטי

מתקרב למחצית מכלל הפדיון ) ח" מיליון ש172(כך הפדיון בצימרים . המחיר ללינה גבוה יותר

 –מספר המיטות הממוצע לחדר באירוח הפרטי נמוך יותר ). ח" מיליון ש357(באירוח הכפרי 

 כאשר, המיועדים לביקורי זוגות, ול מהצימריםכנראה בגלל האופי היוקרתי יותר של חלק גד

, ס"הלמ (באירוח בקיבוצים ובמושבים השיתופיים קהל היעד הוא לרוב משפחות עם ילדים

  . נתונים עיקריים על האירוח הכפרי בישראל כיוםה מציגה הבאהטבלה .)ג2005

  

  2005, נתונים עיקריים על אירוח כפרי בישראל: 5טבלה 

  אירוח כפרי בקיבוצים  צימרים פרטיים   כ" סה–אירוח כפרי   

  1,315.60  845.3  2,160.90  )באלפים(לינות 

  185.3  171.8  357.1  )ח"במיליוני ש(פדיון 

  12,685  13,923  26,608  מיטות

  3,375  4,322  7,697  חדרים

  141  203  165  ללינה) ח"ש(מחיר ממוצע 

  3.8  3.2  3.5  מיטות לחדר

  28.4  16.6  22.3  אחוז תפוסת המיטות

  ג2005, ס"למ: מקור
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,  מקום מכובד לצד בתי המלוןתופסהאירוח הכפרי , 2005במבט על תיירות הפנים בישראל בשנת 

 מיליון 1.5(באזור זה מספר לינות הישראלים באירוח הכפרי . במיוחד במחוזות חיפה והצפון

סך כל לינות ). ון לינות מילי2.5( ממספר לינות הישראלים במלונות התיירות 57%מהווה ) לינות

 ממספר לינות הישראלים במלונות 16%מהווה )  מיליון לינות2(הישראלים באירוח הכפרי בארץ 

  .)ג2005, ס"למ(התיירות 

ישנן  1997-2004ניתן לראות כי בשנים . על אירוח כפרי בקיבוציםשנתיים -רב מציג נתונים 6טבלה 

  מתונהעליהישנה . 2004 שנת לקראתוירידה , 2000 עליה במספר החדרים עד שנת –מגמות שונות 

  ). בסך הכל7%בסביבות (בקיבוצים במהלך העשור בכמות הלינות 

  

 אירוח כפרי בקיבוצים ומושבים שיתופיים: 6טבלה 

 שנה      לינות יחידות
 ישראלים תיירים סך הכל מיטות חדרים יישובים

תפוסת   
מיטות  

%   
1997 117 3,148 13,346 1,181,200 236,800 944,400 26.3 
1998 127 3,643 15,163 1,244,700 220,800 1,023,900 25.6 
1999 124 3,680 14,895 1,439,100 280,200 1,159,000 28.0 
2000 120 3,983 15,841 1,450,600 347,100 1,103,500 26.7 
2001 114 3,839 14,769 1,316,800 119,500 1,197,300 25.8 
2002 111 3,656 13,908 1,241,600 75,800 1,165,700 24.4 
2003 108 3,424 13,427 1,183,200 85,800 1,087,100 25.3 
2004 109 3,472 13,189 1,260,900 149,600 1,109,000 28.5 
  א2006, ס"למ: מקור

  

שיעורי התפוסה באירוח הכפרי בקיבוצים ומושבים שיתופיים נמוכים ביחס לממוצע בכלל בתי 

שהממוצע בזמן , 28%-  ל25% באירוח הכפרי בקיבוצים שיעורי התפוסה נעים בין .המלון בישראל

   ).א2006, ס"למ( 35%-ל 48% בין נע הארצי בעשור האחרון

, בדומה ללינה התיירותית בקיבוצים, לינה התיירותית הכללית בישראלראוי לציין כי בכמות ה

 מיליון 1.5 עמדה על 1997כמות הלינות בשנת : קשה להבחין במגמה ברורה של עליה לאורך העשור

 כי התיירות לאמרכלומר קשה . )א2006, ס"למ ( מיליון לינות1.3- על קרוב ל2005ובשנת , לינות

  .ור צמיחה גבוהבעל שיעבישראל הינה ענף 

 
 במגזר הכפריפיתוח שירותים  2.5

עבור האוכלוסיה , יישובים כפריים רבים פנו בשנים האחרונות לפיתוח שירותים ציבוריים

נהנים , למשל מערכת החינוך בקיבוצים, שירותים ציבוריים במגזר הכפרי. העירונית השכנה

 העסקים ביישובים כפריים .האותו השכילו הקיבוצים לנצל כמקור להכנס, ממוניטין טוב

  .הסמוכה ליישובהעירונית מספקים שירותים בעיקר לאוכלוסיה 

העסקים הקטנים המתפתחים נמצא כי ) 1995, אפלבאום וקידר (1995במחקר שנערך בשנת 

המתפתחים מתוך ענפי השרות  עסקים:  משתייכים באופן כללי לשתי קבוצות עקריותציםבקיבו

מוסכים הנותנים שירות לכלי , מבחוץ ת לילדים הנפתחים בתשלום לילדיםכמו מעונו, של הקיבוץ
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על בסיס ידע , פרי יוזמה של חבריםחדשים  עסקיםו ;ומהרכב וכלים חקלאיים מחוץ לקיבוץ וכד

שירותי , ייעוץ פסיכולוגי, על אלה נמנים רפואה אלטרנטיבית לסוגיה. ישימקצועי או כשרון א

 .ארגון ארועים ועוד, ציור, קדרות, האופנ, גרפיקה, צילום, מחשב
עוסקים בעיקר ישובים קהילתיים תושבי ו, בעיקר בשירותים לחקלאות מושבים עוסקיםתושבי 

, הכפרי קצב פיתוח העסקים במגזר הקיבוצי הוא הנמוך ביותר במגזר. םבמתן שירותים עסקיי

  .)1995, אפלבאום וקידר (קהילתייםישובים ולאחר מכן מושבים ו

 . עלה במאות אחוזים2002-ו 1995בין השנים במגזר הכפרי ר העוסקים בפעילות לא חקלאית מספ

במתן שירותים  העוסקים כמותו, 480%- ה בכת העוסקים במתן שירותים אישיים עלכמות

 - עלה ב  שירותים אישיים מתקיימת פעילות מתןמספר הנחלות בהן .300%-ה בכתעסקיים על

' שחר וחוב( 320% - ה בעלימת פעילות מתן שירותים עסקיים קי מת הנחלות בהןמספר ו510%

, מורגנשטרן וסופר( שירותים הניתנים במגזר הכפרי מצויים באזורי הביקושה מ60%-כ). 2006

2003.( 
  

  במגזר הכפריפיתוח מגורים  2.6

מרביתה אוכלוסיה , יציבה יחסיתהישובים הכפריים בישראל באוכלוסייה בעבר התאפיינו 

  . הגדירה את מספר יחידות הדיור בישובים הכפרייםהחקלאיות כמות הנחלות . תחקלאי

בתוספת יחידות מגורים לבנים ממשיכים ,  בהתאם למספר הנחלותהוקמו יחידות דיורבמושבים 

משק בניגוד ל, במשק הקיבוצי. בהתאם להחלטות מינהל מקרקעי ישראל, יחידות להוריםו

יחידות הדיור , יתר על כן. יחידת דיורמשק בית או ה לבין  שיוך בין נחל נוצר לא, המושבי

בני נעורים . ם בבתי ילדיהתגוררו בעברילדים .  כיחידות מגורים מסורתיותנבנולא בקיבוצים 

יחידות הדיור של .  עם בן נעורים נוסף לרובאותה חלקו ,קיבלו יחידת דיור עצמאית קטנה

מכיוון שהמזון ושאר השירותים  ,"פינת מטבח"עיתים  ול,בדרך כלל חדר שינה יחידההורים כללו 

  . הביתיים סופקו במרוכז על ידי חדר האוכל ומוסדות הקיבוץ האחרים

עם המעבר . תהליכי השינוי שעברו על הקיבוצים הביאו גם לתפישה חדשה בנוגע לבנייה למגורים

יחידות המגורים היה צורך בהתאמת ) מעבר ילדים למגורים בבית הוריהם(ללינה משפחתית 

בהתאם לצרכים , מגמה זו מביאה לביקוש לבינוי למגורים בקיבוצים .למצב החדש שנוצר

  .החדשים

ללא , במהלך העשורים האחרונים התפתחו בחברה הישראלית ביקושים למגורים בסביבה כפרית

, כלומר נוצר ביקוש ליחידות מגורים צמודות קרקע. קשר לרצון לעסוק בעבודה חקלאית

אפלבאום ; 1986, אפלבאום( או משק חקלאי" נחלה"אך ללא קשר ל, ישובים כפריים קטניםבי

גרמו , כמו גם הרצון של יישובים כפריים להגדיל את אוכלוסייתם, ביקושים אלה ).1990ניומן ו

  . מושביםבלהקמתן של שכונות קהילתיות בקיבוצים ו

  . 2 במגזר הכפרידיורות המגמות העכשוויות בפיתוח יחידהטבלה הבאה מציגה את 

  

                                                 
וקדמה לה , 1995 שאפשרה בניית יחידות קהילתיות ביישובים כפריים התקבלה בשנת 737ראוי לציין כי החלטה  2

ואינן , 90-השניה של שנות המרבית ההרחבות התבצעו במחצית . 1993 שאפשרה הרחבות כבר משנת 612החלטה 
 .מוצגות בטבלה
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איור 6: התחלות בניה של יחידות צמודות קרקע 
בקיבוצים 1995-2005
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  1999-2004 )קיבוצים ומושבים(ל יחידות דיור שאושרו לבניה במגזר הכפרי בישרא: 7טבלה 

 יחידות דיורתוספת   שנה
  ותמאושר

כ היחידות שאושרו "אחוזים מסה
  עד שנה זובהרחבות 

1999  6,513  12.7%  
2000  3,308  5.4%  
2001  6,369  5.9%  
2002  894  1.3%  
2003  1,056  1.6%  
2004  648  1.0%  
    18,788  כ"סה

  2004, משרד החקלאות: מקור

  

בהמשך ,  ההרחבות בישובים החקלאיים הולך ויורד הכניסה לתהליךמן הטבלה עולה עוד כי שיעור

 . לשינויים בהחלטות מינהל מקרקעי ישראל שהפחיתו את רווחיות הקמת שכונה קהילתית בקיבוץ
האיור הבא מציג את מספר התחלות הבניה של יחידות .  בפועלו נבנולא כל יחידות הדיור שאושר

ניתן לראות כי הבניה בקיבוצים נמצאת במגמת עליה משנת . 1995-2005דיור בקיבוצים בשנים 

  .2003 ועד שנת 1999

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  עיבוד מיוחד לצרכי המחקר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

 

  

   ין ירושליםהמגזר הכפרי במטרופול. 3

מרחב ה. ויחסיו עם העיר, במרחב הכפרי הסמוך לירושלים, כמקרה בוחן, עבודה זו מתמקדת

כולל מערכת ענפה של ישובים עירוניים וכפריים המקיימים הסובב את ירושלים מטרופוליני ה

משתרעים מאזור גוש ירושלים מטרופולין  תחומי .חברתיות ותרבותיות עם העיר, זיקות כלכליות

  .מאזור יריחו במזרח ועד לבית שמש במערב, עציון בדרום עד לבית אל בצפון

ומורכבת משתי קבוצות אתניות , אוכלוסיית המרחב המטרופוליני מונה כיום כמיליון נפש

במגזר הערבי נוצרו סביב . שתי האוכלוסיות גדלות בקצב מהיר.  היהודים והערבים-עיקריות

ובמגזר היהודי שבתחומי .  ממזרח ומצפון, את העיר מדרוםירושלים רצפים של בניה החובקים

  . ישובים קהילתיים20 - ארבעה יישובים עירוניים ועוד כבעשורים האחרונים יהודה ושומרון נבנו 
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א נוסדו בשני העשורים מעט של כ,"הקו הירוק"באזור שבתחום , במערב המרחב המטרופוליני

בית שמש חבות ניכרת של היישובים העירוניים חלה התר,  זאתעם. ם חדשיםישוביהאחרונים 

פיתוח תהליך מתמשך של מתרחש בשנים האחרונות .  וחלק מהיישובים הכפריים,ומבשרת ציון

  .  ירושלים–בעיקר לאורך כביש תל אביב ,  על השטחים הפתוחים של הרי ירושליםהמאיים

י יהודה וירושלים ניחנו הר. על רקע זה מתחזקת חשיבותו של המרחב הכפרי הסמוך לירושלים

  אזור זה משמש כאזור.במשאבי טבע ובמורשת היסטורית שאין ערוך לחשיבותם, בסגולות נוף

על שמירת " האחראי" המגזר הכפרי הסמוך לירושלים הוא .נופש ופנאי עבור תושבי ליבת המדינה

 העולמית של ובשל החשיבות, עבור הציבור הכללי בישראל, המורשת והפנאי הללו, שטחי הנוף

  .בינלאומי גם עבור הציבור ה–ירושלים 

 מספר מאפיינים ,המאוגדים במועצה האזורית מטה יהודה,  ממערב ירושליםהכפרייםליישובים 

והוא כולל , ו מועט וכפרי באופיו הבינוי ב,ת הרריאזור בעל טופוגרפיההם ממוקמים ב. משותפים

להגנה והכרה בתוכניות  ו זכאזור זהונים של חלקים ש.  ומורשת בעלי חשיבותנוף, ערכי טבע

  ).ים לאומייםשמורות טבע וגנ (8א "תמו )יער וייעור (22א " תמכגון, מתאר שונות

לדרך הראשית ו, ירושלים בסמיכות רבה ובמרחק יוממות קצר אל העיר מצוייםהישובים 

  . )1' כביש מס( לתל אביב ירושליםהמקשרת בין 

  

   המרחב הכפרי ממערב לירושלים–אזור הבדיקה : 7איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מאגר מפות-מכון ירושליים לחקר ישראל: מקור
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תחום שיפוטה , המועצה האזורית מטה יהודה הינה בין המועצות האזוריות הגדולות בישראל

  .8לפי הפירוט המוצג בטבלה , ובים יש63המועצה האזורית כוללת .  דונם520,000משתרע על 

  

  צורות יישוב במועצה האזורית מטה יהודה: 8לה טב

  מספר יישובים  צורת יישוב
  8  קיבוצים
  37  מושבים

  4  מושבים שיתופיים
  3   ערבייםיישובים

  2  יישובים קהילתיים
  9  כפרי אחר או מוסדי

  2002, ס"למ: מקור

  

ית מטה הישובים הכפריים ממערב לירושלים מצויים בשטחה המוניציפלי של המועצה האזור

 חלק חשוב –אולם תפקודית מהווים חלק מהמרחב המטרופוליני של העיר ירושלים , יהודה

ועסקים הממוקמים במרחב הכפרי , מהמתגוררים ביישובים הכפריים מועסקים בירושלים

  .מוכרים שירותים לתושבי העיר

  

  מגמות דמוגרפיות 3.1

וסיה ומאזן ההגירה במועצה האזורית שיעור גידול האוכל,  את כמות האוכלוסיהה מציג9טבלה 

גבוה  גידול האוכלוסיה במועצה האזורית יעורניתן לראות כי ש. מטה יהודה לעומת העיר ירושלים

שיעור הגידול באוכלוסיית המועצה האזורית מטה יהודה גבוה גם ביחס לשיעור . ביחס לעיר

  . 1.8% על 2003שעמד בשנת , הגידול הארצי

בזמן , יובי וגבוהכי המועצה האזורית מטה יהודה נהנית ממאזן הגירה חכמו כן ניתן לראות 

  .ירושלים סובלת ממאזן הגירה שליליש

  

 ,ירושלים הגירה במועצה אזורית מטה יהודה ובגידול האוכלוסיה ומאזן, אוכלוסיה : 9טבלה 

 2003שנת 
  ירושלים מועצה אזורית מטה יהודה  נושא

  693,200  32,200  )איש(כמות האוכלוסיה 
  1.9%  2.7%  שיעור גידול האוכלוסיה השנתי

  ) 4.3 -(  9.5+   שיעור לאלף איש–מאזן הגירה 
  א2003, ס"הלמ: מקור

  

 תושבים 6,000 -בשנים האחרונות עזבו את ירושלים בממוצע מדי שנה כ )ב2006(ס "לפי נתוני הלמ

הגירת שך המגמה של  מצביעים על המ2005הנתונים בסוף שנת . יותר מאשר נכנסו לגור בה

 איש מירושלים 500- בין היתר היתה בשנה זו הגירה של כ.ליישובי הלווין של העיר ירושלמים

  .ליישובים הכפריים במועצה האזורית מטה יהודה
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איור 8: התפלגות גילאים במועצה האזורית מטה יהודה, ירושלים     
וממוצע ארצי, 2003
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ירושלים

ישראל

  2005יישובי היעד של העוזבים את ירושלים בשנת  :10טבלה 

  )נפש ( עוזביםמספר  ליישובים 
   את ירושליםכ עוזבים"סה
  : ליישוביםוכםמת

16,200  

  1,500  יפו–תל אביב 
  1,430  בית שמש

  1,200  מעלה אדומים
  1,000  רעות-מכבים- מודיעין

  880  ביתר עלית
  790  מבשרת ירושלים

  549  *מועצה אזורית מטה יהודה
  ב2006 ,ס"למ: מקור

  ס עבור המחקר"עיבוד מיוחד של הלמ: מקור הנתון* 

  

 הגילאים במועצה האזורית מטה יהודה לעומת ירושלים והממוצע  מציג את התפלגות8 'איור מס

 גבוה מעט ביחס לממוצע 30-65ניתן לראות כי במועצה האזורית שיעור התושבים בגילאי . הארצי

  . מעט נמוך יותר ביחס לירושלים14ושיעור הילדים עד גיל , הארצי ולעיר ירושלים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ב2003, ס"הלמ: מקור

  
 וחהכלכלה ורו 3.2

ארצי בנושאים המוצע מהירושלים ו, צה האזורית מטה יהודה השוואה בין המועה מציג11טבלה 

ניתן לראות כי המועצה האזורית מטה יהודה מבוססת יותר מבחינה כלכלית מהעיר . כלכליים

, 10מתוך  (5חברתי של המועצה האזורית מטה יהודה הינו -האשכול הכלכלי: ירושלים הסמוכה

). 4אשכול (ביחס לדירוג של העיר ירושלים ) אם כי לא בהרבה( גבוה ,)נו הגבוה ביותר הי10כאשר 

 ביחס לשכר 13%-השכר הממוצע לחודש של שכירים במועצה האזורית מטה יהודה גבוה ב

אך יש לציין ששכר השכירים במועצה האזורית מטה יהודה נמוך (הממוצע של שכירים בירושלים 

של כלל הרכבים ושל רכבים , מת המינוע במועצה האזורית מטה יהודהר). במעט מהממוצע הארצי

נתון זה מצביע גם על . גבוהה מהממוצע הארצי ומרמת המינוע בעיר ירושלים, פרטיים גם יחד

שיכולים להרשות לעצמם ביתר קלות , החוזק הכלכלי של תושבי המועצה האזורית מטה יהודה

וחוסר היכולת , המועצה האזורית באחזקת רכב פרטיאבל גם על הצורך של אנשי , אחזקת רכב

  .להסתמך על תחבורה ציבורית
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איור 9: התפלגות סוגי הגידולים החקלאיים במועצה האזורית    מטה יהודה 
ובממוצע ארצי, 2002
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הכנסות . ות הרשותהחוזק הכלכלי של המועצה האזורית מטה יהודה מתבטא יותר מכל בהכנס

ח "במונחי ש(והגביה מארנונה גבוהות במועצה האזורית מטה יהודה , העצמיות, הרשות הכוללות

 הכנסות הרשות –לשם הדגמה ). אם כי לא תמיד ביחס לממוצע הארצי(ביחס לעיר ירושלים ) לנפש

,  במועצה האזורית מטה יהודה ביחס לעיר ירושלים31%- בתקציב הכללי גבוהות בלנפש 

  .12%-גבוהות בלנפש וההכנסות מארנונה 

  

ירושלים , הואה בין המועצה האזורית מטה יהוד השו–כלכלה ורווחה : 11טבלה 

 2003ת שנ, וממוצע ארצי
 ממוצע ארצי  ירושלים   מטה יהודהז"מוא  נושא

 הגבוה 10; 10מתוך (אשכול חברתי כלכלי 
  )ביותר

5  4  -  

   6,859   5,940   6,722  )ח"ש(שכר ממוצע של חודש לשכירים 
  293.7  202.5  316.6  )שיעור לאלף איש(רמת מינוע כל הרכבים 

שיעור לאלף (רמת מינוע רכבים פרטיים 
  )איש

233.7  157.1  225.4  

  4,769  4,988  6,541  )ח לנפש"ש(הכנסות הרשות בתקציב הרגיל 
  3,068  2,645  2,780  )ח לנפש"ש(הכנסות עצמיות של הרשות 

  1,819  1,491  1,673  )ח לנפש"ש(הכנסות הרשות מארנונה 
  א2003, ס"הלמ: מקור

  

  משקענפי  3.3

 מכלל שטח 15%- המהווים כ,  דונם שטח חקלאי76,100 במועצה האזורית מטה יהודה –חקלאות 

, התפלגות השטחים החקלאיים במועצה האזורית מטה יהודה. השיפוט של המועצה האזורית

  .9מוצגת באיור , ממוצע הארצילבהשוואה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ב2003, ס"למ: מקור

  

ש "ניתן לראות כי המועצה האזורית מטה יהודה מאופיינת ביותר שטחי מטעים ופחות שטחי גד

  .ס לממוצע הארציבעל ביח

הטופוגרפיה ההררית מקשה על העיבוד , הסמוך לעיר ירושלים, באזור המזרחי של שטחי המועצה

למרבית היישובים שטחים  .דוגמת מטעים, ישנה פניה לגידולים אינטנסיביים יותרהחקלאי ולכן 

  . גם רפת חולבות פעילהובחלקם הגדול, )ש"בעיקר גד (חקלאיים נוספים באזור השפלה
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אתרי  את ה מציג12טבלה . הרי ירושלים ישנו מספר רב של אתרי טבע ומורשתבמרחב  –תיירות 

ישנה מגמה של ניתן לראות כי . השנתית בהםאת כמות הביקורים הטבע והנוף העיקריים במרחב ו

  .עלייה בביקורים באתרי נופש ואתרים היסטוריים לאורך השנים

  

   ירת הטבע והגנים הלאומיים במחוז ירושליםביקורים באתרי הרשות לשמ: 12טבלה 

  ) ביקוריםאלפי(

 2005 2004 2003 :אתרי נופש
 205.4 186.9 174.4 )הנטיפים(מערת אבשלום 

 68.8 71.8 52.6 עין חמד
 61.7 39.4 6.6 עין פרת

 336 298 234 כ"סה
:אתרים היסטוריים  

 23.9 18.3 17.6 קסטל
 34.2 12.7 9.0 קומראן

 58.1 31.0 26.6 כ"סה
 394.0 329.1 260.2 :כ ביקורים באלפים"סה

  א2005, ס"למ: קורמ

  

תיירות חוץ בהיקפים גדולים לאזור המושכת , ירושלים, הקרבה לעיר התיירות המרכזית בישראל

לקיבוצים רבים . מהווה תמריץ לפיתוח מתקני תיירות במועצה האזורית מטה יהודהו, מידי שנה

  .בתי הארחה ברמות שונותבהרי ירושלים יש 

ת יישובי המועצה האזורית מטה יהודה ישנו פיתוח של מקורו ב– מסחר ואחסנה, תעשיה

  .ה פיתוח זה איננו במימדים גדוליםלעת עת.  ואחסנהכגון תעשיה, חקלאיים-תעסוקה לא

  
   תכנון 3.4

על ידי , ונית הם אזורים שמורים ומוגנים מבחינה תכנירושלים מצד מערבהאזורים הסמוכים ל

  .סדרה של תכניות ארציות ומחוזיות

קמה יהתכנית מ. )2005( 35א "תמ: תוכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה פיתוח ושימור

  שואפתתוחיפה תפישת. "מרקם שמור משולב"המוגדר בתחום הקיבוצים ממערב לירושלים את 

  . נוף התיישבות ומורשת, חקלאות,  ברצף ערכי טבעלאחד

, היישובים שממערב לירושלים מצויים באזורים עבורם נקבעו הוראות שימור מיוחדותחלק מ

 ת כבעל מוגדר בתוכני,ותוהרי ירושלים בכללאזור . רצועת נחל ורצועת נוף, מכלול נופי: כגון

 באם בדיקה, 35א "לאור הוראות תמ,  מחייבתתוספת שטח לפיתוח .רגישות סביבתית גבוהה

   . והחלופות לקיומההתכנון באזור  דרושההתוספת

את חשיבות המיקום  התוכנית מדגישה .)1995( 22א "תמ: ליער וייעורתוכנית המתאר הארצית 

כתוצאה משילוב של גורמי . לוסייה גדוליםבלב המדינה ובסמיכות לריכוזי אוכהרי ירושלים של 

יירות ברמה ש ותלמרכז נופהופך האזור , טובה התרבות עם נגישות ערכי הנוף ומורשת, הטבע

  .התוכנית מחזקת יסודות אלה בעקרונותיה ובייעודי הקרקע שהיא מציעה. לאומית- הארצית ובין

 התוכנית מגנה על ).1981 (8 א" תמ:תוכנית המתאר הארצית לשמורות טבע וגנים לאומיים

 שמורות הטבע  והגנים.  נרחבים הנמצאים בתחום הגאוגרפי שבין ירושליים לבית שמשאזורים

, עין חמד, הקסטל, גן לאומי נחל רפאים, גן לאומי הרי יהודה:  הםהלאומיים החשובים באזור זה
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 תכניות להכרזה על שטחים נוספים .שמורת נחל סנסן, שמורת התאומים, שמורת נחל שורק

  .באזור כשטחים שמורים שנמצאות כיום בשלבים שונים של תכנון

אחד ). 1992( 31א "תמ-תוח ולקליטת עלייהלפי, התוכנית מתאר ארצית משולבת לבניי

אבטחת שטחי קרקע והמרחבים הדרושים לנופש ורווחה : " היה31א "העקרונות אותם קבעה תמ

, בין המערכות האורבניות: "בדברי ההסבר לתוכנית נאמר".  הקיימת והעתידיתשל האוכלוסייה

, חקלאות ושטחים פתוחים, שהמיועדים לנופ, גדולים ככל האפשר, יוותרו אזורי חיץ מובהקים

הינה אחת מאבני , שמירה על הנוף הטבעי הפתוח. ומונעים רצף בינוי בין הגושים העירוניים

, כי מרבית השטחים באזור מערב ירושלים, לפיכך קבעה התוכנית". היסוד של התכנון הישראלי

ם הלאומיים ושטחי שמורות הטבע והגני, 22א "המצויים בין שטחי היער כפי שהוגדרו בתמ

  ".  משאבי טבע ונוף"הם שטחי ,  8א "בתמ

נמצאת מזה מספר שנים  1מ "תמ: 30/1מ "תמ -למחוז ירושלים תוכנית המתאר המחוזית 

. 35א "לאור שינויים במדיניות הפיתוח כפי שבאה לידי ביטוי בתמ, בעריכה ובהכנה מחדש

    . עקרונותיהעל פיועדה המחוזית ירושליים פועלת אולם ה, התוכנית טרם אושרה

עקרונות הפיתוח  .אופיו ונבדלותו מהעיר,  לשמר את הכפרמכוונת, 35א "בדומה לתמ, 30/1מ "תמ

  :הינם בין היתר

o פיתוח היישוב ייעשה תוך מתן אפשרות למעבר מתוכנן מיישוב חקלאי לישוב כפרי מגוון ,

 .רובן מחוץ לתחום היישוב, אשר חבריו עוסקים בתעסוקות שונות
o תוך מתן אפשרות לגידול , ירה על אופי המבנה הקהילתי בהתאם להעדפות התושביםשמ

 .בהתאם לכושר הקליטה של הישוב, מבוקר
o משרדים למקצועות חופשיים , תיירות ואירוחמפעלי : פיתוח תעסוקות לא חקלאיות כגון

על  כמות הפיתוח תוגבל ותעמוד .בהתאם להחלטות הישוב ולהעדפותיו, ולתעסוקה נקייה

   .ר ליחידת משק" מ500

, תכניות המתאר המחוזיות והארציות מורות על הגנה מרבית של הטבעת סביב ירושלים, לסיכום

הקיבוצים ממערב לירושלים נמצאים במסגרת הטבעת . מתוך כוונה לשמור אותה כשטח פתוח

  .ולכן הבינוי בהם מוגבל, הזו

 
, ירושליםמשתרעת על הרכסים שממערב ל תתכניה - )"תוכנית ספדי"(תוכנית מערב ירושליים 

 6,000 -קרוב להיא מייעדת שטח של . ומושכת את הפיתוח העירוני אל מעבר לעמק נחל שורק

 –את מתחמי הפיתוח החדשים .  יחידות דיור חדשות18,000-  יוקמו למעלה מוב, דונם לפיתוח

  . ת כבישים חדשהמערכלעיר ירושלים  תחבר –וברכס לבן ,  הדסה צורבאזור, בהר חרת

בכך , תכנית מערב ירושלים עומדת בסתירה לתכניות המתאר הארציות והמחוזיות האחרות

. אותה מייעדות התכניות האחרות לשימור, שהיא ממליצה על בינוי בטבעת ההקפית של ירושלים

המשמעות עבור היישובים הכפריים ממערב לירושלים היא שהם למעשה יאוחדו עם העיר 

  .  כאשר אזור הפיתוח העירוני יגבול בתחום הבינוי הכפרי,ירושלים

לרבות שטחים ,  באזורי נוף ושטחים פתוחיםדויות רבות בשל פגיעתה התנגקמולתוכנית 

 טוענים מתנגדיה כי התוכנית תגדיל את הקיטוב החברתי  כמו כן.המשמשים כגנים לאומיים

התנגדויות  למרות .פיזית ממרכז העירהמנותקת " אליטיסטית"כאשר תיצור שכונה , בירושליים
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בניה למגורים מ"ר לנפש ביישובים נבחרים במטרופולין ירושלים 
2002-2003
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ירושליים

מבשרת ציון

מטה יהודה

בית שמש

מודיעין

בתוכנית המתאר הארצית " מרקם עירוני"וגבולותיה הוטמעו בתחום , התכנית אושרה ,אלה

  .35א "התקפה תמ

בו הוחלט שלא לאשר , נערך דיון נוסף במועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 2006בחודש אוקטובר 

בהם תוכנית המתאר המחוזית של , עד לבחינה מחדש של מספר נושאים, עדיין את התוכנית

  .יים והתאמת תוכנית זו לעקרונותיהירושל

עמדת מערכת התכנון בסוגיית הפיתוח של המגזר הכפרי ממערב לירושלים איננה חד , לסיכום

 –מאידך ;  מחד בתכניות מאתר ארציות ומחוזיות מיועד המרחב לשימור והגנה–משמעית 

משמעות זו מקשה על תכנון מתאים -דו. לבינוי אינטנסיביבתכנית מערב ירושלים מיועד המרחב 

שאינם יכולים להתאים עצמם לקו אחיד ומדיניות , של הפיתוח ביישובים הכפריים ממערב לעיר

 אלא נדרשים לגשש ולנסות להבין את המותר והאסור בנבכי מערכת התכנון, מתואמת

   .הסטטוטורית

  

   נוייב 3.5

 2003- ו2002מגורים ביישובים נבחרים במטרופולין ירושלים בשנים האיור הבא מציג את הבינוי ל

. ניתן לראות כי היישוב המוביל מבחינת פיתוח מגורים בשנים הללו הוא מודיעין). ר לנפש"מ(

למגורים מתון יחסית ודומה לשאר יישובי נוי ילעומת זאת במועצה האזורית מטה יהודה הב

  .המרחב העירוניים

  

  :10איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2005, חושן וקורח: מקור

  

, תעשיה ומלאכה, הארחה ועסקים(תמונה אחרת עולה מבדיקת הבינוי למטרות שאינם מגורים 

 היה הבינוי למטרות עסקיות או 2003ניתן לראות כי בשנת ). מבני ציבור ומבני משק חקלאיים

  .בציבוריות במועצה האזורית מטה יהודה גבוה יחסית ליישובים אחרים במרח
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בניה שלא למגורים מ"ר לנפש ביישובים נבחרים במטרופולין ירושלים 
2002-2003
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שמש בית 

מודיעין

  :11איור 

  
  

  

  
  
  
  
  
  

  2005, חושן וקורח: מקור

  

  ותל אביבירושלים, במועצה האזורית מטה יהודה התפלגות שימושי הקרקע הבנויים בבדיקת

 ניתן לראות כי במועצה האזורית מטה יהודה שימושי השטח הבולטים ,)2002-נכון ל, ר לנפש"מ(

 במועצה –בפרט בנוגע למגורים . ם חקלאייםתרבות ופנאי ומבני, בריאות ורווחה, הם מגורים

לים יחסית ודכמו כן השטחים הג.  מבירושלים6י האזורית מטה יהודה שטח המגורים לנפש גדול פ

נופש וספורט מצביעים על , פנאי, רווחה ותרבות, י הקרקע בריאותשל שימוש) ר לנפש"במונחי מ(

ית מטה יהודה ביחס לתושבי הערים איכות החיים הגבוהה ממנה נהנים תושבי המועצה האזור

  . הסמוכות

  

  ירושלים והמועצה האזורית מטה יהודה, יפו-שימושי קרקע בנויים בתל אביב: 13טבלה 

  2002שנת , ר לנפש"מ

מגורים  
חינוך 

והשכלה
בריאות 
ורווחה

שירותים 
ציבוריים

, תרבות
נופש , פנאי

 מסחר וספורט
תעשייה 
תחבורהותשתיות

מבנים 
חקלאיים

                    
 0.1 1.8 4.81.26.12.46.27.7 61.4יפו-תל אביב 

 13.8 0.2 1.31.74.96.61.48.3 281.6 מטה יהודה
 0.3 0.7 3.60.64.01.10.413.0 44.9 ירושלים

  2003, ס"למ: מקור

  

  

  קיבוצים בהרי ירושלים: דוגמא. 4
נבדקו מאפיינהם של שלושה , צים בהרי ירושליםבכדי להמחיש את המגמות המרכזיות בקיבו

  . המידע מבוסס על שיחות עם מרכזי המשקים.מעלה החמישה וקריית ענבים, צובה: קיבוצים

 400-במעלה החמישה כ, ) חברים250מתוכם  ( נפש700-בקיבוץ צובה כיום כ :מגמות דמוגרפיות

לדברי אנשי . ) חברים165ם מתוכ ( נפש350- ובקריית ענבים כ)  חברים260- מתוכם כ(נפש 

 של בני ובנות משק הרוצים להצטרף לאגודה קיים ביקוש למגורים בישובים, הקיבוצים

 90-בצובה כ, לדוגמא.  מקבל מענה בשל חוסר ביחידות דיור פנויותביקוש שאינו, השיתופית



  38

ם משפחות של בני ובנות המשק רוצים להצטרף כחברים בקיבוץ אך לעת עתה מצוקת המגורי

  .איננה מאפשרת זאת

, לשם דוגמא. מבוגרת יחסיתבהרי ירושלים האוכלוסיה בקיבוצים , בהתאם למגמה הארצית

נמוך + 65בממוצע בישראל שיעור בני , לשם השוואה (65  מהחברים מעל גיל30%- בקריית ענבים כ

  ). לעיל4ראו איור , 10%- מ

המיועדות לחברי ,  יחידות דיור22ל בבניה שכונה חדשה שכיום נמצאת בצובה : בינוי למגורים

 .לדברי מרכז המשק שכונה זו ממצה את השטחים הקיימים לפיתוח מגורים במשק. הקיבוץ

כדי לאפשר את , ) יחידות דיור200-כ (הקיבוץ יזם לאחרונה תכנית להסבת שטחי חקלאות לבניה

  .חדשה בקיבוץקליטת אוכלוסיה 

 מתכנן להתחיל בבניה והקיבוץ,  יחידות דיור140ת שרת לבניי ישנה תכנית מאובקריית ענבים

  .בשנתיים הקרובות

מתוך ההרחבה .  יחידות דיור114מעלה החמישה הפקיד לאחרונה תכנית להרחבה קהילתית של 

 בקיבוץ אך אינם חיים בו בגלל מצוקת "נקלטו"ש,  יחידות דיור מיועדות לבנים ובנות משק88-כ

  .דיור

   :ענפי משק

בקריית ענבים רק שני חברים עובדים , לדוגמא. לאות מצומצמת יחסיתהחק – חקלאות

הענפים המרכזיים  .והשני מנהל גידולי שדה בשפלה, אחד מהם מגדל כרם באזור ההר, בחקלאות

, חלק מן הרפתות עברו לאחרונה תהליך של איחוד עם רפתות שכנות. הם מטעים ורפתות חלב

  .לצורך התייעלות כלכלית

המפעל . מפעל לייצור שמשות ממוגנות בצובה הענף המרכזי בקיבוץ הוא – התעשיה ומלאכ

ישנן תכניות להרחבת . בעיקר במשרות ניהוליות,  חברי משק60-מתוכם כ,  עובדים250-מעסיק כ

  .אך קיימת מצוקת קרקע, המפעל

 –ה קיפצוב: ץ צובה מספר מיזמי תיירותבקיבו. בכל הקיבוצים ישנים מיזמי תיירות – תיירות

מרכז הדרכה ; )סוויטות משפחתיות( חדרי אירוח 64מלון עם ; פארק שעשועים והפעלות לילדים

 –אתרים ארכיאולוגיים וטבעיים ומסלולי סיור ב; יקב עם מרכז מבקרים; לרכיבת אופני הרים

- כ. פצובה הינו אטרקציה תיירותית מצליחקי.  מערת יוחנן, מערות קבורה, במת הסלע, תל צובה

-בסך הכל מבקרים בקיפצובה כ.  משאר חלקי הארץ50%-מהמבקרים מגיעים מירושלים וכ 50%

  . איש בשנה250,000

מאידך קיים חשש . ולפתח את ההסעדה בחדר האוכל,  להרחיב את בית המלוןהקיבוץ מעוניין

 .ויתכן שתדרש בחירה בין הענפים, בקיבוץ כי הרחבת המפעל התעשייתי עשויה לפגוע בתיירות

ת כושר הנשיאה של יישוב לחלק מחברי הקיבוץ יש תחושה שהתיירות בקיבוץ עברה א , כןכמו

  . והיו מעדיפים שביקורי התיירים לא יגדלו, קטן

, 2008המלון צפוי להפתח מחדש בשנת . וכיום מצוי בשיפוץ, בקריית ענבים פעל מלון בעבר

  .בסטנדרט גבוה ויוקרתי

  . מחצית מהכנסות הקיבוץ מקורן במלון. ה יחסיתבמעלה החמישה מלון גדול ברמה גבוה

ופועלים מספר , בקריית ענבים חדר האוכל מוכר אוכל מוכן ללקוחות מירושלים – שירותים

  .חנות מפעל ביקב וכדומה, מוסך, גם בצובה פועלים עסקים קטנים יחסית. עסקים קטנים נוספים
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בקריית . באזור שבעבר היתה בו הרפתשני מרכזים לוגיסטיים הוקמו לאחרונה צובה ב –אחסנה 

וישנה תכנית מאושרת למרכז אחסנה של , ר" מ5,000ענבים פועלים שירותי אחסנה בהיקף של 

  .ר" מ3,000הקיבוץ החל בהכנה של תכנית נוספת לשירותי מסחר ופנאי בהיקף של . ר" מ18,000

ה מתנהל כקיבוץ שיתופי ללא צוב. הקיבוצים שונים זה מזה במודל הניהול הפנימי - ניהול פנימי

הפרטה וקיימת חלוקת תקציבים קיבוצים האחרים כבר החלו תהליכי אך בשני ה, הפרטה

  .דיפרנציאלית

  נוספים40%- מועסקים בתיירות וכ20%-כ, חברים מועסקים במפעלמה 40%- כבצובה  - תעסוקה

והיתר עובדים , וץבקריית ענבים כמחצית מהחברים עובדים מחוץ לקיב. מועסקים מחוץ למשק

 60%-  במעלה החמישה כ).למוצרי סיליקון וגומי(בשירותים ובשני מפעלי תעשיה , בתוך הקיבוץ

  .מהחברים עובדים מחוץ לקיבוץ

  

תכניות , בשלבים שונים של אישור,  הבינויקיבוצים ישנן תכניות להרחבתבשלושת ה, לסיכום

יבוצים כמחצית מחברי המשק עובדים בכל הק .שיכפילו את האוכלוסיה בכל אחד מהקיבוצים

החקלאות תופסת , הם תיירות ואחסנה או שירותים לעירענפי המשק העיקריים . יבוץמחוץ לק

לפחות בשני קיבוצים ישנן עשרות משפחות של בני ובנות משק המעוניינים . מקום שולי למדי

  .להצטרף לקיבוץ אך אינם עושים זאת בשל מצוקת דיור
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  תועלת-וגיה לניתוח עלותמתודול – גפרק 
 יביא  הבאהפרק.  מציב מספר חלופות לפיתוח המרחב הכפרי וליחסיו עם העיר הסמוכההמחקר

ה של כל אחת מהן בנושאים שונים תוח של השפעותיתיאור של החלופות האפשריות ויערוך ני

- בית  ן יהיה לזהות את החלופה המיטכך נית. שונים") מעגלי התייחסות("ועבור קהלי יעד 

   .ל מירב קהלי היעד ובמגוון נושאיםהחלופה שיש לה השפעות חיוביות ע

ובניית הפרופיל של , הנושאים ומעגלי ההתייחסות לניתוח, להלן יפורט אופן בניית החלופות

  .באמצעותו התבצע הניתוח" הקיבוץ המייצג"

  

   הצבת החלופות.1
של הקשר בין לב המטרופולין  והאפשרישאלת המחקר המרכזית הינה בדבר האופי הרצוי 

  : זהקשרפיו של  שלוש חלופות לאוניתן להעמיד. והשוליים הכפריים שלו

מסחר ה, תעשיהה ,מגוריםה ריכוז. ותרי של תיירות וחקלאפיתוח מינו, שימור האופי הכפרי .1

תוך פיתוח , הנוף וערכי סביבה,  לטבעהאזור הכפריוהשארת , שירותים במרכז המטרופוליןהו

חלופה זו משקפת את מדיניות מערכת התכנון הארצית בנוגע . רי של תיירות וחקלאותמינו

 .לפיתוח הכפר

  .בעירמסחר ושירותים , תוך פיתוח תעשיה , בכפרטה מגוריםומפיתוח  .2

באזור הכפרי תוך ריכוז מסחר ושירותים ,  פיתוח תעשיה-   מוטה תעסוקה בכפרפיתוח .3

  .המגורים בעיר

  

  פשריות לפיתוח הכפר ויחסיו עם העירהחלופות הא: 12איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

למותר לציין כי כל . לטובת פשטות הדיון, טיות עוסקת בבחינת חלופות קיצון היפותהעבודה

 יהיהבפועל שהפיתוח  וכי קשה לחזות , תמוקם בתוך מרחב החיפוש של החלופותישימהחלופה 

  .מוטה באופן כה קיצוני רק לנושא אחד

  

  יירותת
  ושטחים
 פתוחים

  אחסנה
דיורתעסוקהו
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  ניתוח  נושאים ל.2
  :ינותחו המשמעויות וההשפעות בשלושה נושאים עיקרייםעבור כל אחת מהחלופות 

, רווחיות החלופה בטווח הקצר ובטווח הארוך במסגרת זו ינותחו –המשמעות הכלכלית . 1

   .של הקיבוץ ועל הכנסות החברים" כסשווי הנ"השפעת החלופה על ו, השקעות נדרשות

, לשיפור מבנה הגילאים בכפר, החלופה למשיכת אוכלוסיה לכפר תרומת -המשמעות החברתית . 2

השפעת החלופה על צביון , ")איכותיות"תעסוקות בפרט (ליצירת תעסוקות עבור חברי הקיבוץ 

  .והשפעה על מגוון האפשרויות של הדורות הבאים, היישוב לאורך זמן

יצירת , בנוף כפרי וחקלאיטיפוח או פגיעה ,  השפעת החלופה על ערכים אקולוגיים-סביבה . 3

  .והמשיכה של האזור לתיירות כפרית, פגיעה או טיפוח של ערכי טבע סמוכים, זיהום סביבתי

  

 אפשרויות הפיתוח תחת המגבלות - תבחן כל חלופה לאור היבטים חוקיים ,כמו כן

והאם קיימת התנגשות בין החלופה המוצעת והמותר במסגרת החוק , הסטאטוטוריות הקיימות

  .התכניות המאושרותו

  

   מעגלי התייחסות.3
מעגלי " או" קהלי יעד"בכל אחת מהחלופות יעשה עבור ארבעה חברתי וסביבתי , כלכליהניתוח ה

הניתוח יעשה על פי .  והציבור הכללי הסמוכההעיר, המועצה האזורית, הקיבוץ: "התייחסות

 לכל חלופה תפותח .מתאימותיופיעו העלויות והתועלות ה" משבצת"כאשר בכל , המטריצה הבאה

  .מטריצה נפרדת

  

   לבדיקת תועלות ועלויות של חלופות פיתוח יישובים כפרייםמתודולוגיה: 13 איור

  עלות- תועלת

  ישות

  סביבתית  חברתית  כלכלית

        יישוב הכפריה

        המועצה האזורית

        העיר

        בכללותוהציבור 

  

יתכן כי חלופה המביאה תועלת . עגלי התייחסות שוניםראוי לציין כי התועלות אינן שוות עבור מ

ולכן חשוב לנתח , כלכלית עבור הקיבוץ מפחיתה את התועלת הכלכלית של הציבור הרחב בישראל

  .זה מול זהל מעגל התייחסות ולהציב אותם בנפרד כ

ו מסחר ואחסנה א, תעשיה, למגוריםח ירושלים מעוניינים בפיתו קיבוצים רבים בהרי, לדוגמא

הקמת מפעל בקצה אחד של . אינו חש בנזק שהפיתוח יוצר, כל ישוב כפרי בפני עצמו. תיירות

, והרחבת איזור נופש תיירותי בחלק אחר, ובה בעת הקמת שכונת מגורים בקצה השני, הקיבוץ

  . או כשימושי קרקע העשויים לפגוע זה בזה, אינו נתפס על ידי בני המקום כמהלך שיש בו סתירה

זה של , ונגיסה בערכים הנופיים מורגש במעגל התייחסות אחר, בפגיעה בשטחים ירוקיםהנזק ש

אילו רק יישוב כפרי אחד היה מפתח , יתר על כן. הציבור העירוני או הציבור הישראלי הכללי

הבעיה נוצרת בשל . הנזק לציבור הכללי לא היה משמעותייתכן כי , "כמו עירוניים"שימושי קרקע 
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. שפיתוחם העסקי המצרפי יוצר נזק בלתי הפיך לאזור, הישובים הכפריים הקטניםריבויים של 

באיכות חייהם ,  פגיעה גם ברווחתם של תושבי הישובים הקטניםתהיה, בסופו של התהליך

  .ובייחודו של מקום מגוריהם

למועצה האזורית מטה  ,מערב ירושליםב לקיבוץהניתוח יתייחס ספציפית  ,במסגרת עבודה זו

  .לעיר ירושלים ולציבור הכללי בישראל, ודהיה

  

  "קיבוץ מייצג"של  פרופיל .4
חישוב התועלות והעלויות הכלכליות עבור הקיבוץ הבודד התבצעה על פי נתונים ממוצעים 

קיבוץ "ופיל של על פי הנתונים הללו הורכב פר). 2004, יפה(שנשאבו משנתון התנועה הקיבוצית 

הגדלת נפח  - בין היתר (ייחודיים של קיבוצי הרי ירושלים הותאם למאפיינים הש" ממוצע

וכן הגדלת נפח הפעילות של ענפי , הפעילות של מטעים ושל רפתות חלב ביחס לממוצע הארצי

הנתונים חשוב להדגיש כי . "קיבוץ מייצג" נכנה את הקיבוץ המחושב על פי מתכונת זו ).התיירות

   .קיבוץ מסוייםואינם משקפים , בי קיבוץ מסוייםאינם לקוחים ממידע לג

  

  :הם" הקיבוץ המייצג"הנתונים הבסיסיים של 

, רובם חברי משק וילדיהם, ) משפחות120- כ ( תושבים350המייצג יש בקיבוץ  -  אוכלוסיה

 נפשות המוגדרות 75בנוסף לאוכלוסיה זו יש בקיבוץ המייצג ". אוכלוסיה קבועה "המוגדרים

 טבלה בוסיה הקבועה בקיבוץ המייצג מוצגתים של האוכל התפלגות הגילא.בסטטוס זמניות

  .ההבא

  

  מבנה הגילאים בקיבוץ המייצג: 14טבלה 

 התפלגות נפשות גיל
0-18 84 24.0% 

18 – 22 26 7.4% 
23 – 30 29 8.2% 
31  - 40 38 10.9% 
41 – 60 103 29.3% 
61 – 70 35 10.0% 

 10.2% 36 70מעל 
 100% 350 כ"סה

  

מצוקת מגורים הנובעת מרצון של ילדי החברים לגור במקום הן כחברים צג סובל ממייקיבוץ הה

ים למתגורר המאפשר, מצב זה ייחודי לקיבוצים המצויים בקרבתה של עיר גדולה. והן כתושבים

קירבה תוך , מערכת חינוך איכותית, נאהנוף , איכות חיים בכפר: "להנות מכל העולמות" בהם

גם  הרי שהצטרפות אליו מלווה, ץ מצליח כלכליתבמידה שהקיבו. קהלעיר ולמקומות תעסו

ולשם , הקיבוץ המייצג מעוניין להרחיב את שטח המגורים הקיים בתחומועל כן .  כלכליתברווחה

  .להסב שטחים חקלאיים או טבעיים לבינויכך עליו 

  .ץוקרוב למחציתם עובדים בעבודות חו,  אנשים בגיל העבודה210הקיבוץ כולל כ 
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    ענפים כלכליים

. גידולי שדה בשפלה דונם 3,500-כוכן ,  דונם מטעים בהר800-כהקיבוץ המייצג מחזיק  -  חקלאות

חקלאיים בקיבוץ -התפלגות שימושי הקרקע החקלאיים והלא. הקיבוץ מחזיק גם ברפת ולול

  .בטבלה הבאההמייצג מוצגת 

  

  שימושי קרקע בקיבוץ המייצג: 15טבלה 

התפלגות דונם שימושי קרקע
 48% 3,453  וירקות)גידולי שדה (ש"גד

 11% 822 מטעים
 0.1% 4 פרחים
 2% 154 שונות

 61% 4,433 סך שטח חקלאי מעובד
 1% 92 חורשות

 19% 1,404 מרעה טבעי
 1% 96 מאגרי מים

 22% 1,592 סך שימושים אחרים
 4% 300  מגורים-חצר הקיבוץ

 1% 58 שטחים מוניציפליים
 1% 81 דרכים

 5% 338 הלעבדאדמת בור שאפשר 
אדמת בור שאינה ראויה 

 3% 219 לעיבוד
 1% 67 תוספת שטחים למגורים

 2% 138 שטחים אחרים
 17% 1,202 סך שטחים אחרים

 100% 7,227 כ"סה
  

בדרך כלל מפעלים אלה . מהווה מקור פרנסה עיקרי בקיבוץ המייצג מפעל תעשייתי ה-תעשיה 

ועל כן מפעל מצליח מהווה מקור משיכה אוכלוסיה חזקה , כח אדם ניהולי ומקצועידורשים 

 בנוסף למפעל המרכזי פועלים בקיבוץ סדנאות מלאכה שונות. שחלקה מעוניינת להתגורר בקיבוץ

  . גרת יזמות עצמית של חברים בקיבוץסבמ

כן . י חוץ לגורמשכיר אותםומ,  הקיבוץ התאים מבני משק למחסנים– אחסנה ומשרדים

מתבצעות התאמות של מבנים ישנים לצורך השכרתם למשרדים המבקשים שכירות זולה בקירבה 

  .לירושלים

  . וכן אטרקציות תיירותיות נוספות,  לקיבוץ המייצג יש מלון בינוני– תיירות

  .כמו גני ילדים ובתי ספר,  שירותים לגורמי חוץ הקיבוץ המייצג נותן– שירותי חוץ

,  מחוץ לקיבוץ כשכיריםעובדיםמשק החברי מ כמחצית, במקביל לענפים אלה - עבודת חוץ

ובולטת במיוחד בישובים , תופעה זו הולכת ומתרחבת. ומביאים את משכורתם כהכנסה לקיבוץ

  .בעירשבהרי ירושלים בשל הקירבה היחסית למקומות תעסוקה 

  

 30, ת ושירותים בקיבוץחקלאו,  בתעשיה90מתוכן ,  משרות240בקיבוץ המייצג  - תעסוקה

  . מחוץ לקיבוץוהיתר, בתיירות

 שקלים ליחידת 800,000 יחידות דיור מגורים בשווי של כ 140קיבוץ המייצג יש כ ב - ן צרכני"נדל

השטחים הציבוריים הפתוחים ומבני הציבור בקיבוץ , בנוסף.  מיליון שקלים110כ כ "ובסה, דיור
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בקיבוץ המייצג הוא ן הצרכני " שווי הנדלבסך הכל. ון שקלים מילי20ני של כ "למוערכים בשווי נד

  . מיליון שקלים130 -כ

 נוספים מענפי 10%ו ,  מהכנסות הקיבוץ המייצג נובעות מענפי התעשיה70%כ  - הכנסות

עבודת חברים .  מההכנסות13%החקלאות מניבה . רותהשירותים ובתוך זה המלונאות והתיי

  .  מהכנסות הקיבוץ6%חוץ לקיבוץ מגיעות ל בשכר חדשי במקומות עבודה שמ

  

  ות בקיבוץ המייצגהכנס: 16טבלה 

התפלגות אלפי שקלים הכנסות ענפי החקלאות
 5% 5,772 ש וירקות"גד

 4% 4,216 מטעים
 1% 901 שתילים וזרעים

 2% 2,913 רפת
 2% 1,875 לול
 13%  15,677  כ"סה

   
   הכנסות ענפים נוספים

 69% 82,393 *תעשיה
 10% 12,415 תיירות כולל שירותים

 6% 7,296 עבודת חוץ
 1% 1,502 הכנסות נוספות

 100%  119,283 כ הכנסות הקיבוץ"סה
אך תואם מאפיינים של חלק מהקיבוצים בהרי , הכנסות היישוב גדול ביחס לממוצע בקיבוצים שיעור התעשיה ב*

  ירושלים

  

 מוצגים נתונים על הכנסות 2בנספח . ת המשקים בהרענף התיירות מהווה מרכיב חשוב בכלכל

ניתן לראות את התנודתיות החריפה בהכנסות . ועלויות של תיירות בסוגים שונים של מלונאות

יעשה שימוש בנתוני הממוצע בקיבוץ המייצג  ענף המלונאות חישובלשם . וברווחיות של הענף

והרווחיות נעה בין ,  שקלים בשנה180,000 שקלים ל 80,000ההכנסה לחדר נעה בין  .שנתי-הרב

 600,000ומרוויח ,  מיליון שקלים בשנה6 חדרים פודה 50כ מלון ממוצע בן "בסה. 12% ל 8%

 מיליון שקלים 2.2 מיליון שקלים בשנה ומרוויח כ 23 חדרים פודה 200מלון בן . שקלים בשנה

  . בשנה

התחשיב במסמך זה . תיות נוספותצג גם אטרקציות תיירובנוסף למלון מחזיק הקיבוץ המיי

  . מיליון שקלים מענף התיירות והשירותים12.5מעריך הכנסות של 

 74%ההוצאות הישירות של הענפים היצרניים מוערכות ב  - הוצאות הפעילות בקיבוץ

  .  מההכנסות16%והוצאות הנהלה וכלליות מוערכות ב , מהכנסותיהם

 10.5ובקיבוץ המייצג מסתכם סעיף זה ל , לים בשנה שק30,000הוצאות המחיה בממוצע לנפש הן 

   .מיליון שקלים בשנה

  . ח" מיליון ש50 לקיבוץ המייצג חובות בסך – חובות

  

הניתוח הכלכלי שלהן מבוסס על הנתונים , מוצגות בפרק הבא" הקיבוץ המייצג"החלופות לפיתוח 

  .שהובאו לעיל
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  ומשמעותן ות לפיתוח יישוב כפרי הסמוך לעיר חלופ–פרק ד 
  

   ריכוז הבינוי בעיר, חיזוק החקלאות והתיירות בכפר: 1חלופה 
מהות החלופה הוא ריכוז של מרבית הפיתוח לכל השימושים בעיר תוך 

המרחב הכפרי יהיה מרחב . הימנעות ככל הניתן מפיתוח במרחב הכפרי

, יתקיימו בו פעילות חקלאית של תושבי הכפר. טבעי או חקלאי, פתוח

ופעילות תיירנית ,  בכמות מצומצמת של תושבי הכפר החקלאייםמגורים

  .שלקוחותיה הם תושבי הערים

החלופה הזו מגלמת בתמצית את החזון של תכניות מתאר ארציות ומחוזיות 

, רבים" ירוקים"וכן של גופים , רבות שהוכנו בישראל בשנים האחרונות

  . שמטרתם שמירה על שטחים פתוחים ונופים כפריים

החברתית והסביבתית של חלופה ,  זה יבחן את המשמעות הכלכליתפרק

  .העיר הסמוכה והציבור בכללו, מסוג זה עבור היישוב הכפרי
  

  

  התועלות והעלויות לקיבוץ  1.1
    ועלויות כלכליותתועלות

 בחיזוק הפעילות  היאהקיבוץהתועלת הכלכלית המרכזית בחלופה עבור  -חיזוק התיירות 

, ופה של הימנעות מפיתוח רב בקיבוץ מאפשרת המשך פיתוחם של ענפי התיירותהחל. התיירותית

, והצפיפות העירונית תגבר, ניתן להניח כי ככל שהציבור העירוני יגדל. כמו גם של ענפי החקלאות

  . בטבעתיירותית כך יעלה הביקוש לפעילות 

כפי שיפורטו , ותאלא רק בהשוואה לחלופות אחר, לחלופה אין עלויות כלכליות כשלעצמה

  .בהמשך

  

  תועלות הכלכליות לקיבוץהחישוב 

, במצב הקיים. ח רווח והפסד לקיבוץ"שהובאו לעיל הוכן דו" הקיבוץ המייצג"לנתוני בהתאם 

ניתן להניח כי על .  מיליון שקלים5.7ח רווח והפסד של הקיבוץ המייצג מציג רווח נקי של כ "דו

 2.5%-התעשייתית הקיימת תהיה צמיחה כלכלית של כהתיירותית ו, בסיס הפעילות החקלאית

 בשנה הוא 2.5%שיעור צמיחה של , ראוי לציין כי בענף התיירות הנתון לתנודתיות גבוהה. בשנה

  ). 6ראו טבלה (גבוה למדי 

מגורים 
תעשיה 

שירותים 
 ומסחר

1
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  ת שימור וחיזוק התיירות והחקלאות חלופ-רב שנתיח רווח והפסד "דו: 17טבלה 

 
טווח ל

 2007 2008 2009 2010 2011 ארוך

 הכנסות
 

128,523 
 

128,523 
 

126,144 
  

123,811  
 

121,525 
  

119,283  

 הוצאות ישירות
 

88,151 
 

88,151 
 

86,505 
  

84,891  
 

83,309 
  

81,758  

  רווח גולמי
 

40,372 
 

40,372 
 

39,639 
  

38,920  
 

38,215 
  

37,524  

 הוצאות הנהלה וכלליות
 

29,986 
 

29,986 
 

29,522 
  

29,066  
 

28,618 
  

28,177  

 רווח תפעולי
 

10,386 
 

10,386 
 

10,117 
  

9,854  
 

9,597 
  

9,347  

 נטו,הוצאות מימון
 

1,928 
 

1,928 
 

1,892 
  

1,857  
 

1,823 
  

1,789  

 אחרי מימון) הפסד(רווח 
 

8,458 
 

8,458 
 

8,225 
  

7,997  
 

7,775 
  

7,558  

 מיסים על הכנסה
 

2,114 
 

2,114 
 

2,056 
  

1,999  
 

1,944 
  

1,889  

 רווח נקי
 

6,343 
 

6,343 
 

6,168 
  

5,998  
 

5,831 
  

5,668  
  

  

נערכה הערכת , כדי להעריך את ההשלכות הכלכליות של ערוצי פיתוח שונים על כלכלת הקיבוץ

הערכת השווי מבוססת על תחזית הביצועים הכלכליים של ענפי . שווי סכמטית של פעילותו

לתוצאה . חתת הוצאות המחיה של החברים והחובות הפיננסייםבהפ, העסקים של הקיבוץ

והתוצאה הסופית היא , ן בקיבוץ שאינו משמש את העסקים"שהתקבלה נוסף הערך של הנדל

הערכת השווי משמשת כלי לבחינת המשמעות הכלכלית של כל אחת . הערכת השווי של הקיבוץ

  .מהחלופות בהן הקיבוץ יכול לבחור

  

  .  את הערכת השווי של הקיבוץ מרכזתהבאההטבלה 

ח רווח "כפי שנובע מדו, הרווח הנקי הוא תוצאה של הפעילות העסקית בהפחתת עלויות המחייה

  . והפסד של הקיבוץ

 מיליון שקלים בשנה בשידרוג 7הקיבוץ משקיע כ . הוצאות השוטפותמתייחס לח רווח והפסד "דו

ח רווח והפסד "ו באה לידי ביטוי בדו השקעה ז.ת הקהילה ותשתיות הענפים העסקייםתשתיו

הערכת השווי מחושבת לפי תזרים המזומנים בפועל .  כלומר הבלאי של התשתיות–בסעיף הפחת 

ומפחיתים את סעיף הפחת שאינו אלא , ועל כן מוסיפים את עלות ההשקעה בפועל, של הקיבוץ

ההשקעה , וצע רב שנתיבממ, מכיוון שבקיבוץ המייצג. תיאור חשבונאי של הבלאי של ההשקעות

לכן שני סעיפים אלה .  גם הפחת של ההשקעה אינו משתנה בממוצע רב שנתייאז, אינה משתנה

  .הנוכחיבתרחיש , מקזזים זה את זה ואינם משפיעים על הערכת השווי לקיבוץ

,  גם הן לא נלקחות בחשבון בהערכת השווי–ח רווח והפסד "הוצאות המימון שנלקחו בחשבון בדו

על כן מוחזרת עלות זו לטובת חישוב התזרים של . את עלות הריביתן שזו ממילא מחשבת כיוו

  .הקיבוץ להערכת השווי

ככל שמדובר . של כל שנה) יתרת המזומן(לאחר שינויים אלה מתקבל זרם המזומנים של הקיבוץ 

  . הערך הנוכחי של המזומנים הינו נמוך יותר, בשנה רחוקה יותר
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קיבוץ הוא הסכום המצטבר על פני שנים של הערך הנוכחי של התזרימים השווי של הפעילות ב

ומתקבל השווי , ן הצרכני"מסכום זה מופחת שווי החוב ומתווסף שווי הנדל. השנתיים העתידיים

  .הכלכלי של הקיבוץ

  

  )ח"אלפי ש( חלופת שימוש וחיזוק תיירות וחקלאות –שווי הקיבוץ : 18טבלה 

 2007 2008 2009 2010 1011 טווח ארוךל  
 5,668 5,831 5,998 6,168 6,343 6,343  רווח נקי
 (7,000) (7,000) (7,000) (7,000) (7,000) (7,000)  השקעה

 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 פחת
 5,668 5,831 5,998 6,168 6,343 6,343 יתרה

 1,342 1,367 1,393 1,419 1,446 1,446 הוצאות מימון לאחר מס
 7,010 7,198 7,390 7,588 7,789 7,789 יתרת מזומן
 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% ריבית להיוון

           2.5% שיעור צמיחה לטווח הארוך
 6,373 5,949 5,553 5,182 4,837 58,625 ערך נוכחי תזרים מזומן נטו
       
      86,518 ערך נוכחי נקי נטו פעילות

        :תבתוספ
      5,000 מזומנים ושווי מזומנים

      5,000 כ נכסים פיננסיים"סה
        :בניכוי
      (50,000) כ התחייבויות פיננסיות"סה

         
ן "כ שווי לא כולל נדל"סה

      41,518 צרכני
      132,000 ן צרכני"נדל

      173,518 ן צרכני"שווי כולל נדל
  

מהוון לערכים , שווי של הקיבוץ כולל את תזרים המזומנים המתוכנן לו לטווח ארוךחישוב ה

הנחת העבודה היא שתרחיש שימור וחיזוק התיירות והחקלאות כולל . כספיים נכונים להיום

הנובע בעיקרו מהרחבת פעילות התיירות ,  בשנה2.5%פיתוח הדרגתי וצמיחה בשיעור של כ 

 מיליון שקלים לשווי הפעילות העסקית של 87יג ערך נוכחי של התחשיב להלן מצ. והשירותים

אך במקביל גם חובות בשווי ,  מיליון שקלים5מזומנים בשווי תזרים לקיבוץ המייצג יש . הקיבוץ

 מיליון 42ועל כן השווי שלו לאחר הפחתת ההתחייבויות הפיננסיות הוא ,  מיליון שקלים50

ווי הקיבוץ בתרחיש שימור וחיזוק ני מביאה את שן הצרכ"תוספת השווי של הנדל. שקלים

  .     מיליון שקלים174התיירות והחקלאות ל 

   

  חברתיותועלויות תועלות 

  תועלות חברתיות

השלווה ואיכות החיים הכפרית , הקיבוץ ישמור על השקט. שמירה על הצביון הכפרי של הקיבוץ

, ים ולקוחות מיישובים עירוניים סמוכיםימנע מצב שהקיבוץ יוצף בהמוני מבקר. באזורי המגורים

  .או מאוכלוסיה זרה רבה שתשנה את אופיו

, כגון ניהולענף התיירות מייצר משרות איכותיות בתחומים . פיתוח תעסוקה בענף התיירות

.  מחברי הקיבוץ30-כיום מעסיק ענף התיירות כהנחת העבודה היא כי . ' הדרכת טיולים וכו,שיווק
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 משרות בעשרים 15-או כ,  משרה מידי שנה75%מידי שנה תביא ליצירת  2.5%-הגדלת הענף ב

  .שנה

  

  עלויות חברתיות 

הגודל והגיל . האוכלוסיה בקיבוץ המייצג קטנה ומזדקנת. הזדקנות והתמעטות האוכלוסיה

ויש לו השפעה שלילית , הממוצע של האוכלוסיה פוגע ביכולת הקיבוץ להחזיק את עצמו כלכלית

של האוכלוסיה עשוי להאיץ תהליכים של הגירה " חידוש"העדר . חיים החברתייםעל איכות ה

עד למצב שהקיבוץ לא יוכל לשאת את עצמו או לאפשר מגוון שירותים , שלילית מהקיבוץ

  .חברתיים למתגוררים בו
בקיבוצים רבים קיים חשש שפיתוח יתר של . יתר של הקיבוץ לאוכלוסיה מתיירת-חשיפת

, בפרט בסופי שבוע ובחגים, חשוף את קהילת הקיבוץ ליותר מדי אוכלוסיה מבחוץתיירות עשוי ל

קיבוצים רבים בחרו שלא לפתח את ענף . חשיפה שעלולה להיות מעבר לכושר הנשיאה של הקיבוץ

  .התיירות בכדי להמנע מחשיפת הקהילה האינטימית של הקיבוץ ליותר מדי אנשים מבחוץ

  

  תועלות ועלויות סביבתיות

, איכות חיים, ל האופי הכפרישעיקרן שמירה ע, לופה זו תועלות סביבתיות רבות עבור הקיבוץלח

  .ומניעת פגיעה במשאבי טבע, עית של הנוף הסובבבשמירה על האיכות הט. שלווהשקט ו

יתכן שויתור על מקורות הכנסה , עם זאת. אם בכלל,  הסביבתיות בחלופה זו קטנותהעלויות

  .למשל תשתיות ביוב, שוי להביא לעיכוב בביצוע תשתיות סביבתיות נדרשותמשמעותיים לקיבוץ ע

  

  

  התועלות והעלויות למועצה האזורית מטה יהודה 1.2
 למועצה האזורית מטה יהודההחברתיות והסביבתיות , נבדקו התועלות והעלויות הכלכליות

  .כתוצאה משימור השטח הפתוח בכפר ופיתוח מגורים ותעסוקה בעיר

  
  ת ועלויות כלכליותתועלו

גידול התיירות ביישוב הכפרי עשוי להביא להגדלת הכנסות  – הגדלת הכנסות מארנונה על תיירות

מקביל (ר שטחי תיירות " מ6,000-נניח שבקיבוץ המייצג כיום כ. מארנונה עבור המועצה האזורית

 להגדלת שטחי  בשנה בפעילות התיירות עשוי להביא2.5%גידול של ).  חדרים100-למלון של כ

ר "ח למ" ש30.82המועצה האזורית גובה כיום . ר בשנה" מ150-נעריך זאת בכ, התיירות בהתאם

 4,600-הגדלת שטחי התיירות בקיבוץ תביא להגדלת גביית הארנונה ב. בשנה משטחי מלונאות

  .בשנה

ם פועלת בשנימטה יהודה המועצה האזורית  .חיזוק הפעילות התיירותית במועצה האזורית

פסטיבלים , "דרכי יין"פיתוח של , האחרונות לשיווק תיירותי של אזור השפלה והרי ירושלים

לעומת זאת . פיתוח עסקי תיירות ביישובי המרחב תומך במגמה זו. ואירועים מקומיים אחרים

על יישובים אחרים ולפגוע בעסקי התיירות " להקרין"בינוי נרחב ביישובים מסויימים עשוי 

  .םהקיימים בה

אלא בהשוואה לחלופות אחרות של שימושי קרקע , כלכליות כשלעצמהלחלופה אין עלויות 

  .להביא למועצה האזורית הכנסות גבוהות יותר מגביית ארנונההעשויות 



  49

  תועלות ועלויות חברתיות

גם בנושא זה התועלת המרכזית למועצה האזורית הינה שמירה על הצביון הכפרי של יישובי 

ראוי לציין . בהתפתחות המעטה של אוכלוסיית היישוביםך העלות החברתית הינה מאיד. המועצה

המועצה האזורית מטה יהודה נהנית מקצב גידול אוכלוסיה גבוה , כי בניגוד לקיבוץ הבודד

 לאמצעים להגדלת רבהולכן יתכן שאין היא נדרשת במידה , ומאזן הגירה חיובי וגבוה, יחסית

  .האוכלוסיה

  

  ות סביבתיותתועלות ועלוי

. הנוף והטבע במועצה האזורית, בשמירה על איכות הסביבה, לחלופה תועלות סביבתיות רבות

  .קשה למצוא בה עלויות סביבתיות

  

  

   התועלות והעלויות לעיר ירושלים 1.3
החברתיות והסביבתיות לעיר ירושלים כתוצאה משימור , התועלות והעלויות הכלכליותנבדקו 

  .פיתוח מגורים ותעסוקה בעירהשטח הפתוח בכפר ו

  

  כלכליות ועלויות תועלות 

בתוך ) מגורים ועסקים(הכלכליות לעיר ירושלים נובעות מריכוז הפעילויות העירוניות התועלות 

ריכוז , בנוסף .)ממגורים ועסקים(ארנונה מגביית עיר יביא הכנסה ריכוז הפיתוח ב. העיר

  .נוספים בעיר עסוקההתושבים בעיר עשוי להביא ליצירת מקורות ת

עשוי להעמיס על התשתית העירונית ש ,ר כלכליות לריכוז הבינוי בעיעלויותקיימות , לעומת זאת

על מערכת הביוב ופינוי , עומסים על רשת החשמל, עומסי תחבורה. וליצור עלויות ציבוריות

 בעומסים העלות של טיפול. הפסולת הם רק חלק מהבעיות הנוצרות במרקם עירוני צפוף מאוד

  .הללו עשויה להיות נכבדת

  

  תועלות ועלויות חברתיות

מניעה של בריחת אוכלוסיה חזקה מירושלים ליישובים  בחלופה הינן התועלות החברתיות

שמירה על מגוון שירותי ציבור תאפשר ו, הכפריים במרחב הסובב תחזק את החיים העירוניים

 הכפרי פתוח ושקט יעשיר את חייהם של שמירת המרחב .ספורט וחברה, תרבות, כולל חינוך

  . בקרבה למקום מגוריהם, תושבי העיר וייתן להם את האפשרות לצאת לסביבה כפרית

  .עבור העיר ירושלים, קשה לחשוב על עלויות חברתיות של חלופה זו

  

  סביבתיותתועלות ועלויות 

מרכזית בהן היא ה. תועלותשמירת מרחב כפרי פתוח כמעטפת לעיר מעניקה לתושבים מגוון 

  . שקט ושלווה והיכולת לחוות ערכים אלו בקרבה למקום המגורים, טבע, הקרבה לנוף

היכולת להעביר כגון , "השירותים הסביבתיים של המרחב הפתוח"תועלות סביבתיות נוספות הינן 

 ככל .למרחב הכפרי כתשומות חקלאיות) פסולת אורגנית מוצקה, קולחין(פסולות עירוניות 

  . כך ישמרו גם התועלות הללו–לאות בקרבת העיר תשמר שהחק
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 אם המרחב סביב העיר ירושלים –תועלת נוספת הינה חסכון בעלויות נסיעה לאזורים טבעיים 

תושב העיר יאלץ לנסוע מרחקים גדולים בכדי להגיע לסביבה כפרית " כמו עירוני"יפותח פיתוח 

 התושב העירוני יוכל –ך יישאר טבעי ופתוח כל עוד המרחב הכפרי הסמו, לעומת זאת. ופתוחה

  .  לצאת לנופש סמוך לבית

ברצוננו לנסות לכמת את אחת העלויות הסביבתיות של בינוי ביישובים הכפריים הסובבים את 

עבודות רבות . והיא העלות הנוצרת כתוצאה מבינוי של הנוף הטבעי הסובב את העיר, ירושלים

מצאה כי ) 2003(בן שלמה . מעלה את ערך הדירה העירוניתהצביעו על כך שקרבה לנוף פתוח 

 ביחס לדירה דומה שאינה סמוכה 10% - 7%-שוויה של דירה הסמוכה לשטחי פארק עולה בכ

ניתן להניח כי דירות במעטפת , כתוצאה מבינוי באזור הכפרי הסמוך לירושלים. לשטח הפתוח

ננסה להעריך כלכלית את הירידה בערכי .  בנוי- יפנו כעת לנוף פרברי,שצפו בעבר לנוף פתוח, העיר

  .הנכסים כתוצאה מתהליך זה

משתרע על פני , הפונה אל שטחי המועצה האזורית מטה יהודה, גבולה המערבי של העיר ירושלים

נניח כי לאורך הקו העוטף . בהשוואה למרכז העיר, אזור זה דליל ייחסית במגורים.  קילומטר6-כ

מספר הדירות הקיימות ) א2003(ס "לפי נתוני למ. הדירות בעיר מ1%את העיר ממוקמות 

פרי של המועצה האזורית  דירות פונות אל הנוף הכ1,700- נניח כי כ.  דירות178,707בירושלים הינו 

  .מטה יהודה

תוספת השווי כתוצאה מקרבה לשטח פתוח .  100,000$- נניח כי ערכה של דירה ממוצעת הינו כ

. )ח" מיליון ש50-70-כ ( דירות1,700על פני $  מיליון 17-12או , לדירה $ 7,000-10,000-מוערכת בכ

 במועצה משמירת המרחב הכפרי הפתוח תושבי ירושלים כתוצאה לתועלת שלזהו אומדן 

  . האזורית מטה יהודה

  

 סביבתיות לעיר כתוצאה מהחלופה של שמירת המרחב עלויותקיימות גם , לעומת התועלות הללו

 העיר ירושלים לא תוכל להרחיק מתחומה שימושי קרקע פחות רצויים אל .חב פתוחהכפרי כמר

נוספים שימושים  ומרכזי טיפול בפסולת, העיר תמשיך לכלול מרכזים לוגיסטיים. המרחב הכפרי

  .שיתכן שהיא היתה מעדיפה להעביר לכפר

נוי צפוף ביותר  יביא בסופו של דבר לבי,תוך מניעה של הרחבת תחומה, ריכוז הפיתוח בעיר

ייווצר מצב של דיכוטומיה הולכת . בתחומי העיר ונגיסה בשטחים הפתוחים התוך עירוניים

ובין המרחב הכפרי שהוא כל כולו " שלמת בטון ומלט"שכל כולם , וגוברת בין החיים העירוניים

  ".מרבדי גנים"

  

  יכללההתועלות והעלויות לציבור  1.4
כתוצאה בישראל  ת לציבור הכלליהחברתיות והסביבתיו, ותהתועלות והעלויות הכלכלינבדקו 

  .משימור השטח הפתוח בכפר ופיתוח מגורים ותעסוקה בעיר

  
   כלכליות ועלויותתועלות

פרט לתועלות עקיפות של שמירה על שטחים פתוחים , לחלופה זו אין תועלות כלכליות ישירות

  .שיוצגו בסעיף המתייחס לתועלות הסביבתיות
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במצב , העשוי, עשויות להיות בעיכוב הצמיחה במרחב הכפרי של חלופת השימור כליותכל עלויות

ובסיס ההכנסות , ככל שהקיבוצים יזדקנו. להיהפך לנטל על החברה הישראלית בכללה, קיצוני

  .כך יהיה צורך לחשוב על פתרונות כלכליים לאחזקת האוכלוסיה הגרה בהם, בהם יקטן

קשורות בעליית , ויות להיווצר כתוצאה מריכוז האוכלוסייה בעריםעלויות ציבוריות נוספות שעש

כתוצאה , ועליית עלויות הייצור הכרוכה בכך, מחירי מוצרים ושירותים כתוצאה מריכוזם בעיר

  .עומסי תנועה במרחב העירוני ועוד, ממחירי שכירות גבוהים

  

  חברתיותועלויות תועלות 

 אפשרים פעילויות חברתיות כגון נופשמהפתוחים ם  בשמירה של שטחיתועלות חברתיותלחלופה 

רה על המעטפת שמי. הם מהווים את הרקע לאתרי היסטוריה ומורשת בעלי חשיבות. וטיול

בכדי לשמור על הערכים של ,  הינה בעלת חשיבותהנופית הפתוחה סביב אתרי מורשת ותרבות

  . עצמובאתרהביקור 

הינה צמצום מרחב אפשרויות הבחירה שבידי העלות החברתית המרכזית של חלופת השימור 

מנע מציבור רחב בישראל ביישובים כפריים ת מניעת היכולת לפתח מגורים .הציבור הישראלי

ישנה כאן עלות של מניעת אושר אישי מציבור . המעונין לגור במרחב הכפרי מלהגשים את חלומו

וליהנות , וק בגננות בגינה הפרטיתלעס, המעונינים לגור בבית צמוד קרקע, אנשים אלו. לא מבוטל

 מצב של צמצום אפשרויות בחירה . לא יוכלו לעשות זאת–מהשלווה והפרטיות של מגורים בכפר 

הינו בעייתי במדינה דמוקרטית השואפת להגדיל את רווחתם ואושרם האישי של האנשים 

  .המתגוררים בה

  

  סביבתיותועלויות תועלות 

 שנסקרו בפרק תועלות סביבתיות מגוון רחב של תרתשמ שמירת המרחב הכפרי כמרחב פתוח

העריכו כי שוויה של התרומה הנופית של דונם אחד של , )1997(' פליישר וחוב. הראשון בעבודה

העריכו הערכה שמרנית יותר כי הערך הציבורי של ) 2004(' צבן וחוב. בשנה$ 302שטח חקלאי הינו 

  .ח" ש315-כ, בשנה $ 73 שטח חקלאי מעובד הינו דונם

על . הן חלופות של הסבת שטח פתוח לשטח בנוי" הקיבוץ המייצג"חלק מהחלופות העומדות בפני 

שמירה על השטח הפתוח תאפשר לציבור הכללי לקבל תועלות שערכן ', סמך אומדנם של צבן וחוב

 ,)כפי שיוצג בפרק הבא ( דונם לבינוי67בהנחה שהקיבוץ שוקל להסב . שנה לדונם/ח" ש315-כ

הערך הנוכחי . ח בשנה" ש21,000-  הינה כחקלאי-משמירת השטח כשטח פתוחהתועלת הציבורית 

  ).3%שער ריבית של (ח " ש312,000-  שנה הינו כ20-ל

  

  .קשה לחשוב על עלויות סביבתיות לציבור הכללי כתוצאה מחלופת השימור
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  בעיר ומסחרותעסוקה פיתוח מגורים בקיבוץ : 2 חלופה. 2
הכוונת תוך , ופה היא פיתוח יחידות דיור ביישובים כפרייםמהות החל

כך שהיא תוסיף , עירם אל ההמסחר והשירותי, פיתוח של התעשיהה

מקומות המתגוררים בכפר ימצאו את . להיות המרכז המטרופוליני

  . בעירהקניות והבילוי, התעסוקה

המועצה , קיבוץהנבחן את התועלות והעלויות של חלופה זו עבור 

  .העיר ירושלים והציבור בכללו, זורית מטה יהודההא

  

  

  קיבוץ תועלות ועלויות ל 2.1
המתגוררים החדשים  יחסה של הנבדלות על פי, חלופות- מעשה שתי תתבחלופה זו קיימות ל

שאוכלוסייתה אינה , השכונה הנבנית עשויה להיות שכונה קהילתית. לאגודה השיתופיתבקיבוץ 

שכונת בנים " השכונה הנבנית יכולה להיות ,לחילופין. יתופיתחברי האגודה השנמנית עם 

  .אוכלוסייתה נמנית עם חברי האגודה השיתופיתש" ממשיכים

 ובמכלול היבטים , בטווח הקצר והארוךשתי תתי החלופות נבדלות זו מזו בהכנסות הנובעות

הסביבתיות ההשלכות לעומת זאת . משפטיים וחברתיים הנובעים מהשוני במעמד האוכלוסייה

  .ומתבטאות בהסבת שטח פתוח לבינוי למגורים, חלופות אלו דומות-של שתי תת

  
  

  ועלויות כלכליותתועלות 

     בהקמת שכונה קהילתיתתועלות כלכליות

עשוי להוות מקור הכנסה בקיבוץ שכונה קהילתית פיתוח . הכנסות ממכירת יחידות הדיור

 חדשות ת מאפשרות הקמת עשרות יחידות דיור התקפוהחלטות מינהל מקרקעי ישראל. ליישוב

  ממספר הנחלות115% החלטות אלה עומד על כמות היחידות המקסימלית על פי. בקיבוץ

 115 יכול לפיכך להקים שכונה בת  נחלות100קיבוץ בעל . שהוגדרו בתוכנית המתאר של הישוב

הקרקע נגרעת . 35א "תמ אותה קבעה דיורהיחידות ובתנאי שלא יעבור את מכסת , יחידות דיור

 תלוי בייעודה המקורי בתוכנית  ערכה החלופי של הקרקע.של הישובמהמשבצת החקלאית 

הרי שהרווח של , היה ומדובר בשינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע למגורים. המתאר של הישוב

חייב את י המצב אומנם (שלא היו קיימות, שכן נוצרו כאן זכויות בנייה חדשות, גבוה יותר הקיבוץ

  .)נכס מושבחאבל יותיר בידיו , הקיבוץ בהיטל השבחה
במידה ,  מהעלות20%-15%  בשיעור ועבודות הפיתוח הואעל הבנייה הרווח הקבלני המקובל

 אין היכולת להיות קבלן ראשי ברוב המקרים לישובים הכפריים. שיהקבלן הראקיבוץ הוא וה

 שיעור .לפיכך שיעור הרווח בסעיף זה יורד. ייםוהם נעזרים בקבלנים חיצונ, בפרויקטים אלה

 .הרווח יורד גם בשל מיסוי ההכנסה הנובעת מהבנייה
 גריעת הקרקע מהמשבצת בשל, על ידי מינהל מקרקעי ישראל מוענק לקיבוץ פיצוי כספי

 .הכנסה זו של הקיבוץ חייבת במס. שיעור הפיצוי תלוי בייעוד הקרקע המוחזרת. החקלאית
גם  זוכה הישוב לשדרוג תשתיות מסוים, ת הקמת השכונה הקהילתיתבמסגר - תשדרוג תשתיו

, תוספת צרכני ביוב בשכונה החדשה, לדוגמא. שכונה הקהילתית ממוקמים בבחלקים שאינם

כאשר , מהחלפת הצנרת הישנה" נהנה"הקיבוץ , מחייבת הרחבת קיבולת הצנרת הקיימת בישוב

  תעשיה
שירותים 
 ומסחר

2
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ניתן לראות בכך תועלת כלכלית לקיבוץ  .תשתיותיוהעלות מוטלת על אזור ההרחבה והקמת 

 .מהקמת השכונה
  

   בהקמת שכונה אינטגרלית בקיבוץתועלות כלכליות

 הקיבוץ נדרש לממן :ההפך הוא הנכון. נסה כלשהי בפועללמעשה בחלופה זו לא נגרמת לקיבוץ הכ

. כנים הסופייםללא כל הכנסה מצד המשת,  התשתיות בעצמוושדרוגהפיתוח , את עלויות הבנייה

גודה השיתופית מעלה את הכנסות הקיבוץ מעבודת חברי האגודה  תוספת חברים לא,עם זאת

וזאת ללא צורך בתשלום על הקרקע , ם"הקיבוץ מגדיל את סך נכסיו הנדלניי, בנוסף .השיתופית

 או  הקיבוץ את עלות דמי ההיוון לבניו"חוסך"בעקיפין . פרט לאגרות והיטלים, שעליה הוא בונה

הקרקע נותרת ,  כמו כן."הרחבה קהילתית"באם היו מתיישבים במקום ב, נקלטים אחרים

  . בתחום המשבצת החקלאית של הישוב

  

 ההאוכלוסייתוספת . ייעול השירותים בקיבוץ :ת לשתי תתי החלופות משותפתתועלת כלכלי

, וריים בקיבוץהמאפשרים לייעל את מערכת השירותים הציב" יתרונות לגודל"לקיבוץ יוצרת 

גידול האוכלוסיה , בנוסף. התושביםובכך להוזיל את העלות של השירותים עבור כל אחד מ

  .מאפשר להגדיל ולהעשיר את השירותים בפונקציות שאינן כלכליות ביישוב קטן יותר

  

  עלויות כלכליות  

 להתייחס אך ראוי,  זוהי עלות קטנה יחסית– אובדן הכנסות כתוצאה מגריעת שטחים חקלאיים

  .אליה

פיתוח שכונה קהילתית מהווה שימוש חד פעמי ובלתי הפיך . אובדן הכנסות עתידיות מהקרקע

 ,  לעומת זאת,שימוש בקרקע לצרכי חקלאות או תיירות ונופש.  משאב הקרקע–במשאבי הקיבוץ 

לטה לאור תכניות המתאר הקיימות הופכת ההח, יתר על כן. מייצר זרם הכנסות קבוע לאורך זמן

,  שכן מכסת יחידות הדיור המותרות מוגבלת ביותר– להחלטה חד פעמית בקיבוץעל בינוי שכונה 

  .והרחבה קהילתית עשויה לממש אותה במלואה

  

  קיבוץ במגורים של הקמת ניתוח כלכלי

בחרנו לערוך ניתוח כלכלי לחלופת ביניים בה הקיבוץ מקים שכונה שבה מחצית מיחידות הדיור 

ומחצית יחידות הדיור מועברות לחברים חדשים המצטרפים , בים קהילתייםנמכרות לתוש

  . לאגודה השיתופית

 115%מספר יחידות הדיור שניתן להוסיף בשכונה כזו הוא ,  מקרקעי ישראלמינהלעל פי החלטות 

בכל דונם קרקע יוקצו .  יחידות דיור134מדובר ב , במקרה של הקיבוץ המייצג. ממספר הנחלות

 67 שכונה כזו צורכת .ר כל אחת" מ330ר על שטח של  יחידות דיו2ויוקמו ,  לשטח ציבוריר" מ330

השווי של שינוי ייעוד  . מיליון שקלים1.4המסתכם ב , שווי יחידת דיור אחתלהלן פירוט . דונם

  .הלבטב היטל השבחההקרקע כלול בסעיף 
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  )ח"ש(נתוני בסיס ליחידת דיור בקיבוץ : 19טבלה 

ח"ש ח"יס ליחידה בשנתוני בס  
 800,000 ר כולל תכנון" מ150עלות בניה ליחידה 

 150,000 קרקע
 120,000 פיתוח
 90,000  השבחה היטל
 1,160,000  כ עלות ליחידה"סה
   

 170,000 רווח קבלני
 1,370,000 כ שווי"סה

  

 –רחבה קהילתית באזור המיועד לה. ע באזור המיועד לבני הקיבוץהקיבוץ אינו משלם עבור הקרק

  .משלמים המשתכנים עבור הקרקע

 בשעה  מיליון שקלים ליחידת דיור1.1יבוץ היא העלות הישירה לק: באזור המיועד לבני הקיבוץ

 החישוב לכלל יחידות הדיור המיועדות לבני הקיבוץ . מיליון שקלים 1.4שהוא מקבל נכס ששוויו 

 מיליון 94נכסים של ושווי ,  מיליון שקלים73 -  כמלמד על עלות כוללת של)  יחידות דיור67(

  . מיליון שקלים21ן הצרכני שלו כ " הקיבוץ מוסיף לשווי הנדלבסך הכל. שקלים

משיחות עם מתווכי . אם בכלל, הרווח לקיבוץ קטן, בניתוח ההרחבה הקהילתית, לעומת זאת

י בהרי רפשינה במגזר הכ חדרי 4וד קרקע בן ן באזור הרי ירושלים נמצא כי מחירו של בית צמ"נדל

עלות הבניה , כפי שניתן לראות בטבלה הקודמת. ) 265,000$ - כ (ח" ש1,115,000 -ירושלים הוא כ

ח ולכן קיבוץ בהרי ירושלים הבונה הרחבה קהילתית צפוי להרוויח " ש1,160,000-ליחידה הינה כ

  .מיוזמה זו, אם בכלל, מעט

אלא (ני משק אמנם אינו רואה הכנסות בטווח המיידי  קיבוץ הבוחר לבנות עבור ב:ביניים סיכום

ואת כושר ההשתכרות שלו כפי שיוצג , נכסים בידואך מאידך מגדיל את שווי ה) רק הוצאות בניה

הבתים (קיבוץ הבוחר להקים הרחבה קהילתית איננו מגדיל את שווי הנכסים בידיו . בהמשך

  .ן כי יוכל לראות רווח כלכלי בטווח המיידיוגם אין ביטחו) נמכרים ואינם נשארים בידי הקיבוץ

אך קיימים . הקיבוץ היה בוחר להקים שכונה לבני משק בלבד, מבחינה כלכלית טהורה, לכאורה

הקיבוץ נדרש לגייס את המשאבים הכרוכים בהקמת יחידות , ראשית: קשיים עם חלופה זו

ולכן עליית שווי הנכסים ,  יחידות הדיור בקיבוץ הינן נכס שקשה לממש אותו–שנית . הדיור

 הקיבוץ נדרש למצוא משפחות –ושלישית . שבידי הקיבוץ הינה במידה רבה תיאורטית בלבד

כפי . מצב שבישראל של שנות האלפיים איננו אתגר פשוט, המעוניינות להצטרף אליו כחברות

 כי וקשה להאמין,  סובלת מזה שנים רבות מהגירה שליליתשהוצג לעיל התנועה הקיבוצית

עם זאת ראוי לציין כי . יבחרו להצטרף לקיבוצים") חזקות"בפרט אלו המוגדרות (משפחות רבות 

בחלק מקיבוצי הרי ירושלים נאמר לנו כי ישנם משקי בית המעוניינים להצטרף לקיבוץ ואינם 

  .עושים זאת כיום בשל מחסור בדירות

את המשך הניתוח הכלכלי של נציג , לאור היתרונות והקשיים של כל אחת מצורות המגורים

שניתן להניח כי בטווח הקרוב היא " חצי שכונה קהילתית וחצי שכונה לבני משק"חלופת 

  .הריאלית ביותר

 כחברות המצטרפותמשפחות ה.  לקיבוץ משפחות134תוספת השכונה תביא עימה תוספת של 

ה תייצר הכנסה הנחת העבודה היא שמשפחה חדש . ייצרו הכנסה החדשה עבור הקיבוץבקיבוץ

גידול זה .  בשנה5%אשר תעלה בהדרגה בקצב של ,  שקלים בשנה108,000נוספת לקיבוץ של 
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אשר , ה שרוב המאכלסים את השכונה החדשה יהיו צעירים ומשפחות בתחילת דרכןמשקף הנח

  . הכנסתן צפויה לעלות עם השנים

אך יש , נסה נוספת לקיבוץמשפחות המצטרפות לשכונה הקהילתית אינן מביאות הכ, לעומת זאת

לפי . עלות השירותים בקיבוץ תרומה להורדת) בדומה למשפחות המצטרפות כחברות(להן 

 במקום ח"ש 28,000תוספת האוכלוסיה גוררת ירידה של עלות המחיה לנפש בקיבוץ ל , חישובנו

ותפות כמו  שכן הוצאות מש,) של התנועה הקיבוציתהמצב כיום על פי נתוני השנתון(ח "ש 30,000

  .ומתממש יתרון לגודל, אוכלוסיה גדולה יותרמרפאות אושירותי חינוך מתחלקות על פני 

בהנחה ששכר הדירה . השכרת יחידות דיור לתושבים –נבדק גם מקור הכנסה אפשרי אחר לקיבוץ 

 הרי ההכנסות –) כמקובל ביישובים כפריים בהרי ירושלים(משפחה בחודש ל$ 600-וד על כיעמ

עדיף לאכלס את יחידות , אם ניתן, ולפיכך,  בלבדח בשנה" ש30,000- הן כדירה למשפחהמשכר 

ראוי לציין כי השכרת יחידות דיור לתושבי חוץ בקיבוץ איננה  (הדיור במשפחות החברות בקיבוץ

  ).מדיניות מינהל מקרקעי ישראל תואמת את

הרווח התפעולי .  חקלאיון מטעילקחו על חשב,  לצורך פיתוח הדונם הנדרשים67 כי ניתן להניח

 34,000ולכן מדובר באובדן רווח תפעולי שנתי של ,  שקלים500הממוצע של דונם מטע מוערך ב 

מלמד על , לאחר הפחתת מס, חישוב הערך הנוכחי של רווח תפעולי זה לטווח ארוך. שקלים בשנה

עלות זו נכללה בהערכת . )ה שנ20-ערך נוכחי ל ( שקלים בשווי הפעילות העסקית290,000פגיעה של 

   .השווי של תרחיש המגורים שיוצג להלן

 היאבהנחה שתחילת בניית השכונה . בתרחיש הבניה למגורים, ח רווח והפסד של הקיבוץ"להלן דו

. יב את תוספת ההכנסה בשנה זווניתן לראות בתחש, 2009יתבצע האיכלוס בשנת , 2007בשנת 

בשל יכולת ההשתכרות הגוברת , 2009וי בעליה החל בשנת  הרווח הנקי של הקיבוץ מצבסך הכל

  .וההתייעלות בהוצאות המחיה, של האוכלוסיה החדשה

  

   חלופת מגורים בקיבוץ–ח רווח והפסד רב שנתי "דו: 20טבלה 

 2007 2008 2009 2010 2011 טווח ארוךל 

 136,957    הכנסות
 

136,957 
  

134,166  
 

131,441 
  

121,174  
  

118,939  

 87,875      הוצאות ישירות
 

87,875 
  

86,235  
 

84,626 
  

83,050  
  

81,504  

 49,081      רווח גולמי
 

49,081 
  

47,931  
 

46,814 
  

38,124  
  

37,435  

 35,062      הוצאות הנהלה וכלליות
 

35,062 
  

34,548  
 

34,043 
  

27,855  
  

27,422  

 14,020      רווח תפעולי
 

14,020 
  

13,383  
 

12,772 
  

10,269  
  

10,012  

 2,054       נטו,הוצאות מימון
 

2,054 
  

2,012  
 

1,972 
  

1,818  
  

1,784  

 11,965      אחרי מימון) הפסד(רווח 
 

11,965 
  

11,370  
 

10,800 
  

8,452  
  

8,228  

 2,991       מיסים על הכנסה
 

2,991 
  

2,843  
 

2,700 
  

2,113  
  

2,057  

 8,974       רווח נקי
 

8,974 
  

8,528  
 

8,100 
  

6,339  
  

6,171  
הירידה בהכנסות בשנה זו ביחס למצב הנוכחי הינה כתוצאה מאובדן הכנסות בחקלאות בהמשך להסבת שטח * 

  .חקלאי לבינוי
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ההנחה היא , כפי שנאמר לעיל. ניתוח שווי הקיבוץ בחלופה של בניה למגורים מוצג בטבלה הבאה

חלק . קהילתייםתושבים על ידי חברים או , 2009בשנת שיאוכלסו ,  יחידות דיור134 שיבנו

שווי , לפיכך. יחידות הדיור אינן נמכרות לאנשים מבחוץ אלא הקיבוץ ממשיך להחזיק בהןמ

  .עולה ביחס לחלופה של שימור שטחים פתוחים, ושוויו של הקיבוץ כולו, ן הצרכני"הנדל

  

  )ח"אלפי ש( חלופת מגורים –ניתוח שווי הקיבוץ : 21טבלה 

  
טווח ל

 2007 2008 2009 2010 2011 ארוך
 6,171 6,339 8,100 8,528 8,974 8,974 רווח נקי
 (7,000) (7,000) (7,000) (7,000) (7,000) (7,000) השקעה

 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 פחת
 6,171 6,339 8,100 8,528 8,974 8,974 יתרה

 1,338 1,363 1,479 1,509 1,541 1,541 הוצאות מימון לאחר מס
 7,509 7,702 9,579 10,037 10,515 10,515 מזומןיתרת 

 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% ריבית להיוון
           2.5% שיעור צמיחה לטווח הארוך
 6,827 6,365 7,197 6,855 6,529 79,137 ערך נוכחי תזרים מזומן נטו

       
      112,909 ערך נוכחי נקי נטו פעילות

        :בתוספת
      5,000 מזומנים ושווי מזומנים

      5,000 כ נכסים פיננסיים"סה
        :בניכוי
      (50,000) כ התחייבויות פיננסיות"סה

         
ן "כ שווי לא כולל נדל"סה

      67,909 צרכני
      152,000 ן צרכני"נדל

      219,909 ן צרכני"שווי כולל נדל
  

ן "ושווי הנדל,  מיליון שקלים113עלה ל  ביחס לחלופה המשמרתששווי הפעילות ניתן לראות 

 47 כגידול של ,  מיליון שקלים220 שווי הקיבוץ הוא בסך הכל.  מיליון שקלים152הצרכני עלה ל 

  .ביחס לחלופה המשמרתמיליון שקלים 

  

   חברתיותועלויות תועלות 

  תועלות חברתיות

קיבוצים רבים סובלים מהזדקנות , י שהוצג בפרקים הקודמיםכפ. הגדלת האוכלוסיה בקיבוץ

. כאשר בחלק מהם שיעור גבוה מהאוכלוסיה עבר את גיל הפריון התעסוקתי, האוכלוסיה

.  בעיקר של אוכלוסיה צעירה וחזקה,יפה ומתמשכתקיבוצים רבים סובלים מהגירה שלילית חר

 של החברתי ל הפריון משפרת את מצבוהגדלת האוכלוסייה בקבוצת הגיל המפרנסת ובגי, לפיכך

  . היישוב

בין אם (  משפחות134קליטה של .  משפחות140-כ,  נפש500 "קיבוץ המייצג"ב, לשם דוגמא

 96%-מעלה את אוכלוסיית היישוב ב ,)בהרחבה קהילתית ובין אם בקליטה לאגודה השיתופית

משפחות צעירות הכוללות בהנחה סבירה שהמשפחות הינן (ים בקיבוץ אלומשפרת את מאזן הגי

   ).ילדים
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התועלת החברתית של משיכת אוכלוסיה חדשה קשורה בעיקר לתת החלופה של ניתן להניח כי 

ביישובים כפריים שאינם , כפי שהוצג בפרקים הקודמים. פיתוח שכונה קהילתית בקיבוץ

 השנים ניתן למצוא בעשרים, מבוססים על חיי שיתוף כגון מושבים או יישובים קהילתיים

הביקוש למגורים בסביבה כפרית . האחרונות גידול אוכלוסיה העולה בהרבה על המצב בקיבוצים

לפיכך נראה כי . וניתן להניח כי ההגירה השלילית מהקיבוצים קשורה לחיי השיתוף, הינו גבוה

  . לשכונה קהילתית פוטנציאל רב יותר במשיכת אוכלוסיה לקיבוץ

בינוי בקיבוץ עשוי להעלות לא רק את כמות . )(Social Quality חברתיתהאיכות שיפור ה

 של אזרחים ליטול כיכולתמוגדרת  איכות חברתית. אלא גם את האיכות החברתיתהתושבים 

חתם ואת הפוטנציאל  בתנאים המקדמים את רוו, בחיים החברתיים והכלכליים של קהילתםחלק

.  לאחר תהליך בחירהומתקבלים אלי בקיבוץהנקלטים  .(Community net, 2006) הטמון בהם

  .יחסית המקיימת יחסים של תמיכה חברתית זה בזהכתוצאה מתקבלת אוכלוסייה הומוגנית 

יש לאנשים שליטה על משאבים בה  המידה מרכיב זה מתאר את  :כלכלי-יטחון סוציאליב

 במידה .זמן פנוי, השכלה, בריאות, דיור,  תעסוקהכגון, חומריים ולא חומריים לאורך זמן

ית הקיבוץ יחס קליטת מצטרפים לאגודה השיתופית קטן באוכלוסיוהקיבוץ מורחב על ידי 

ואוכלוסיית הקיבוץ הכוללת משפרת את , )הנפשות התלויות לפרנסתן באחריםשיעור (התלות 

כלכלי - הסוציאליהרי שבטחונה , באם ההרחבה היא הרחבה קהילתית. כלכלי-הסוציאליביטחונה 

  . ת האגודה השיתופית אינו משתפרשל אוכלוסיי

חלק חשוב מהתעסוקות בקיבוץ הן במתן שירותים לחברי . הגדלת היקף התעסוקה בתוך הקיבוץ

צפוי , בין אם כחברים או כתושבים קהילתיים, הגדלת מספר התושבים בקיבוץ. ותושבי הקיבוץ

פי נתוני משרד על . ם בשירותים קהילתיים בתוך הקיבוץליצור הגדלה של כמות המועסקי

לנפש המתגוררת  ימי עבודה בשירותים 35בקיבוצים בממוצע ארצי ישנן , )2004(החקלאות 

. ) איש116,000- יה של כעל אוכלוס, דה בשירותים בקיבוצים מיליון ימי עבו4- סך הכל כ (בקיבוץ

ציתם וכמח, ניתן להניח כי כמחצית מימי העבודה האלו מוקדשים לשירותים לאוכלוסיית הקיבוץ

הגדלה .  ימי עבודה בקיבוץ17.5-כלומר כל נפש בקיבוץ יוצרת כ. מוענקים ללקוחות מחוץ לקיבוץ

 3.35, על פי גודל משק הבית הממוצע בישראל,  משפחות134- כ( איש 450-יית הקיבוץ בלוסכשל או

  .ת משרות חדשו36-כ,  ימי עבודה7,875-שרות השירותים בקיבוץ בביא להגדלת מעשויה לה) נפש

  

  עלויות חברתיות  

. ופחות בהרחבה אינטגרטיבית, עלות זו קשורה בעיקר בהרחבה קהילתית – סגרגציה חברתית

 התושבים החדשים בדרך כללמחקרים שבדקו הרחבות קהילתיות ביישובים כפריים מצאו כי 

בכפר מקום  נוטים להמשיך בעיסוקיהם הקודמים מחוץ לכפר ורואים בהרחבה הקהילתית

 מתחים עשוי ליצורהשינוי בהרכב האוכלוסייה  ).1997ניומן אפלבאום ו( ם בעל אופי פרברימגורי

. בחובות ובאינטרסים של חבריהן, ועימותים בין הקבוצות השונות על רקע הבדלים בזכויות

שאלת המבנה הארגוני העתידי של הישוב מחריפה עם הגידול באוכלוסייה המשתכנת בהרחבות 

  ).1995ום ורימלט אפלבא(הקהילתיות 

בחוק המאפשר ,  באופן חלקילים נפתרהסוגיית הייצוג של המשתכנים החדשים במוסדות המנה

- א"התשנ, )מועצות אזוריות(צו המועצות המקומיות ( ייצוגם של המשתכנים בועדים המקומיים
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וצות אוכלוסייה  אולם המצב בפועל הוא שמתקיימות זו בצד זו שתי קב,)'א91 סעיף 1990

  .חברי האגודה השיתופית ואלה שאינם חברי האגודה: פרדותנ

אך כל אחת , עשוי להיווצר בידול ואפילו עוינות בין שתי הקבוצות החיות בצוותא באותו יישוב

בפרט נכון הדבר במקומות בהם יש הבדל במשאבים הכלכליים העומדים . מהן מנוהלת בנפרד

ססים יחסית לעומת אנשי הקיבוץ המבוססים  אנשי ההרחבה הצעירים והמבו–לרשות הקבוצות 

  . פחות

אנשי הקיבוץ הופכים  "–ככל שתהליכי ההפרטה בקיבוץ מעמיקים . "הזהות הקיבוצית"אובדן 

כלומר ישנה התרחקות מהשיתוף אל עבר החיים הפרטיים , "לאנשי ההרחבה

ובטווח , י בקיבוץכי תהליך ההרחבה מזרז את תהליכי השינו, ניתן לטעון. והאנדיבידואליסטיים

מקהילה שיש בה ערבות הדדית , שינוי זהותה של צורת התיישבות זויגרום הדבר ל, הארוך

  .שבו התושבים מקיימים קשרים חברתיים מעטים בלבד" פרבר שינה"ל, חברתית וכלכלית

    

 שנערך בתנועה  בסקר דעת קהלנמצא, על אף הבעיות החברתיות שהרחבת הקיבוץ עשויה לגרום

 הקיבוץ תומכים בהקמת שכונה  מאוכלוסיית חברי65%- נמצא כי כ )2002 פלגיאורחן ו(בוצית הקי

יבוץ גם כחברים וגם  מוכנים לקלוט אנשים מחוץ לקםקהילתית צמודה לקיבוץ וכמחצית

כי השארות בנים כתושבים בקיבוץ ועבודת בנים כשכירים ,  סבוריםקרוב למחצית. כתושבים

 מהקיבוצים מאפשרים לבנים 75%כי ,  נמצאיתר על כן. יומו של הקיבוץ יועילו להמשך קבקיבוץ

  ).2001, גץ(השיתופית  ללא חברות באגודה , להיות תושבים בקיבוצם

  

  סביבתיותועלויות תועלות 

וח שכונה חדשה יחייב יתכן כי פית.  של חלופת הפיתוח למגורים אינן רבותהתועלות הסביבתיות

אם ( הסביבה הקיימת בו ואת המערכות לטיפול במפגעים סביבתיים את הקיבוץ לשפר את איכות

;  יתכן כי הקיבוץ יקים מרכז משוכלל יותר לטיפול בשפכים–למשל ). לא קיימים כיום בקיבוץ

 יטופלו –זיהום אוויר ,  רעש–יתכן כי בעיות סביבתיות הקשורות בתעשיה או בחקלאות בקיבוץ 

  ". איכות חיים"את השכונה הקהילתית כמקום עם כדי שניתן יהיה לשווק ביתר קלות 

, בדרך כלל.  לא מבוטלות במגוון תחומיםעלויות סביבתיותישנן להסבת שטח פתוח לשטח מבונה 

הקטנת , העלויות הללו הן עלויות לציבור הכללי ומתבטאות בהקטנת מגוון המינים הטבעיים

העלויות הללו יסקרו בהרחבה . סולתיצירת מוקדי זיהום ופ, האפשרות לחלחול מים למי התהום

 שטח שינוי ייעוד  מכאן נתמקד בעלויות לקיבוץ. בבפרק המוקדש לעלויות והתועלות לציבור הרח

  .לשטח מגורים נוסףפתוח 

וחלקם , ביישובים כפריים רבים מערכות הטיפול בשפכים מיושנות יחסית – מיםפגיעה במערכות 

 משפחות חדשות ליישוב עשויה ליצור 134תוספת של . אינם מחוברים למערכת טיהור שפכים

הקמת . ולגרום זיהום בנחלים סמוכים" לגלוש"העשויות , עומסים על מערכות הטיפול בשפכים

  . עשויה להיות יקרה ומורכבת, בפרט בטופוגרפיה של הרי ירושלים, מערכות טיפול בשפכים

ה יהודה גבוהה ביחס לממוצע הארצי במועצה האזורית מט רמת המינוע – פגיעה באיכות האוויר

 כלי 0.76הממוצע הארצי הינו ( כלי רכב למשק בית 0.78-כ,  רכבים לאלף איש233.7ועומדת על 

לוסיה תהיה מבוססת יחסית לשאר וכניתן להניח שבהרחבות קהילתיות הא). רכב למשק בית

הרחבה . בים למשק בית רכ1.5-כ, והבעלות על רכבים גבוהה יותר, אוכלוסיית המועצה האזורית

  . כלי רכב שיעברו בקיבוץ מידי יום200- משפחות משמעה תוספת של כ134קהילתית של 
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רכב בנזין עם ממיר קטליטי פולט . רעש וגודש בדרכי הקיבוץ, רכבים אלו יוצרים זיהום אוויר

 0.76, י פחמן חד חמצנ2.91,  גרם של תחמוצת גופרית4, מ נסיעה של תחמוצת חנקן" גרם לק0.55

אוויר עבודות שנערכו על אומדן הנזק מזיהום  ).1998' וחובפייטלסון (  של פחמימניםםגר

 כדי עשירית מרמת הנזק אווירכי באזורים כפריים נמוכה רמת הנזק מזיהום ,  מראותמתחבורה

 פייטלסון(הדבר נובע מרמת זיהום התחלתית נמוכה של האזורים הכפריים . באזורים עירוניים

   .)1998 'חובו

' פייטלסון וחוב( נסיעה מ" לכל קח" ש0.04-ב של זיהום אוויר הוערכהעלות הנזק הבריאותי 

שנה ב.  ביום עבודהמ" ק30 לעיר וחזרה תסע כל מכונית ניתן להניח כי, בהרי ירושלים. )1998

 200העלות המצטברת של . ח" ש264-ועלות הזיהום המוערכת היא כ, מ לרכב" ק6,600- מדובר בכ

   . ח בשנה" ש53,000-מכוניות היא כ

, היחסי של כלי רכבמיעוט ה בשל רמת הרעש באזורים כפריים נמוכה יחסית – יצירת רעש

 רכבים לקיבוץ 200תוספת . מי רעש נוספיםרמיעוט מפעלים וגו, מרחק מצירי תנועה ראשייםה

  .תיצור מטרדי רעש שלא התקיימו עד כה

 נבנתה להיקפים מסויימים  בקיבוציםשתית הכבישים והחניותת - יצירת עומסי תנועה בקיבוץ

אופניים (התכנון הותאם לתנועה בלתי ממונעת ברובה . ורמת מינוע שהתאימה לימי הקמת הישוב

 אינן והן, ללא שוליים מתאימים לחנייה, בדרך כלל הדרכים הסלולות צרות). ה רגליתיכוהל

בהתאם וזאת ,  באשכולות חנייה בהיקף הישוב רוב מרוכזותהחניות על פי. כוללות מדרכות

  . )אחזקת צי רכב משותף(לשיטת תפעול הרכב השיתופית 

 תנועה רכבית בתוך היישוב וחניות –בהרחבה קהילתית נדרש תכנון אחר של מערכות תחבורה 

דרישות התחבורה הפרבריות עשויות ליצור עומס על הדרכים הקיימות . סמוכות לבתי המגורים

הנהנים , איכות החיים של דיירי הקיבוץשלא תוכננו לתנועה רכבית רבה ובנוסף לפגוע ב, בקיבוץ

 את עצמה במצב עשויה למצואאוכלוסיית הקיבוץ הותיקה . ללא כלי רכב, כיום מדרכים בטוחות

 שרוב המשתכנים ימצאו את בהנחה .שבו כביש סואן חוצה את היישוב כפרי והשקט לשעבר

, בשעות הלחץ בבקרים ובערבים בעייה של עומסי תנועהצפוייה  הרי ,פרנסתם מחוץ לישוב

אמות לתנועה ותשגם הן בדרך כלל אינן מ, בדרכים המקשרות את הקיבוץ אל כבישים ראשיים

   .רבה

  

  

  תועלות ועלויות למועצה האזורית מטה יהודה 1.2
טה יהודה החברתיות והסביבתיות למועצה האזורית מ, התועלות והעלויות הכלכליותנבדקו 

  .מפיתוח מגורים בקיבוצי המועצהכתוצאה 

  
  תועלות ועלויות כלכליות

  תועלות כלכליות

זוהי התועלת הכלכלית העיקרית למועצה האזורית מחלופת פיתוח מגורים  –הכנסות מארנונה 

הכנסות המועצה האזורית מטה יהודה מארנונה , כפי שהוצג לעיל. ביישובים כפריים במועצה

 איש למועצה האזורית משמעה 450תוספת של . ח בשנה" ש1,673 על 2003שנת לנפש עמדו ב

ולא על פי , נבחר לחשב כך את תוספת הארנונה( ח בשנה" ש753,000-ות נוספות של כהכנס
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מכיוון שניתן להניח שתושבים נוספים במועצה האזורית יביאו להגדלת , ר בנוי"ההכנסות למ

  ).פרט למגורים, השימושי קרקע אחרים חייבים בארנונ

 .ח לדונם" ש180,000- המוערכת בכ, ית למועצה האזורית הכנסה מיידית וחד פעמ– היטל השבחה

עם ביצוע , השבחההמעביר המינהל למועצה סכום דומה להיטל , במידה שהקרקע היא ציבורית

ח למועצה האזורית במקרה של " מליון ש12-בסך הכל מדובר בהכנסה של קרוב ל. העיסקה

  . דונם קרקע לבניה למגורים67 ברתהע

  

  עלויות כלכליות

 העלויות הכלכליות למועצה האזורית מהגדלת אוכלוסיית - הוצאות נוספות על שירותי ציבור

מא ניקח וגלד. היישובים הכפריים מתבטאות בתוספת עלויות להפעלת שירותי הציבור במועצה

הנוצרת במועצה , מסחרית וגזם, ביתיתהמוצקה הפסולת הכמות . את נושא פינוי הפסולת

בהרחבת הקיבוץ  נפש 450). ב2003, ס"למ(ג ליום לנפש " ק2.1עומדת על האזורית מטה יהודה 

המספקת את שירותי , ש הדבר כי המועצה האזוריתפרו. ייצרו לפיכך כטון נוסף של אשפה ביום

 ת אשפה לאתר פסולטוןפינוי . שעלותה בצידה, וספת פסולת זופינוי האשפה תצטרך לטפל בת

העלות הנוספת למועצה האזורית כתוצאה מההרחבה ). 2004', צבן וחוב (ח" ש65-מוסדר עולה כ

  .ח בשנה" ש24,000-הקהילתית בקיבוץ היא כ

ולייעול של " יתרונות לגודל"ניתן להניח כי הגדלת אוכלוסיית המועצה האזורית תביא ל

ניתן להניח שסך תוספת ההכנסות . ות תקטןכך שהעלות ליחידת שיר, השירותים הציבוריים

כך שהתועלות הכלכליות נטו למועצה , כתוצאה מגידול האוכלוסיה יעלה על סך תוספת ההוצאות

  .האזורית תגדלנה

הגדלה יתרה של יישובי המועצה .  וביכולת למשוך אוכלוסיה נוספתפגיעה בתיירות הכפרית

, אבד את אופיה הכפרי לטובת אופי עירוניהאזורית עשויה להביא לכך שהמועצה האזורית ת

הגדלה , כמו כן. בעיקר תיירות כפרית, העשוי לפגוע בתחומי הכנסות הנשענים על האופי הכפרי

, יתרה של האוכלוסיה עשויה להקטין את המשיכה של המועצה האזורית לאוכלוסיה נוספת

  .פרבריים- ונייםהמעוניינת להתגורר בסביבה כפרית ולא ברשות בעלת מאפיינים עיר

  

  תועלות ועלויות חברתיות

התועלות והעלויות החברתיות למועצה האזורית כתוצאה מפיתוח מגורים ביישובים הכפריים 

הצערת ,  ישנה עליה באוכלוסיה–מחד . דומות לתועלות והעלויות החברתיות לקיבוץ הבודד

 עשויה להיות –אידך מ. וכן תוספת תעסוקה בתחומי המועצה, האוכלוסיה וגיוון הגילאים

אוכלוסיות חקלאיות ושיתופיות לעומת , סגרגציה בין קבוצות שונות בתוך המועצה האזורית

  .עירוניות- יות קהילתיותאוכלוס

עלות חברתית למועצה האזורית עשויה להיווצר כתוצאה מהגדלה משמעותית ביישובים הכפריים 

היישוב מוחרג מהמועצה האזורית והופך ,  איש2,000 כאשר אוכלוסיית היישוב הכפרי עולה על –

ובפרט הקיבוצים לא יעברו , ניתן להניח כי מרבית היישובים הכפריים.  עצמאיתמקומיתלמועצה 

  .רף זה
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  תועלות ועלויות סביבתיות

יתכן כי המועצה תוכל לזכות . התועלות הסביבתיות למועצה האזורית מפיתוח מגורים אינן רבות

כתוצאה מהגידול ) למשל טיפול בשפכים( לשדרוג תשתיות סביבתיות בתקציבים ציבוריים

  .באוכלוסיה

, התבטא בעומס על תשתיות דרכיםול,  העלויות הסביבתיות עשויות להיות גבוהות–לעומת זאת 

, העומסים הללו עשויים להביא לזיהום נחלים ומעיינות.  ובאשפהטיפול בשפכים, תשתיות מים

  .וגודש בדרכים בשעות העומס, סול תבלתי מוסדריםיצירת מטרדים של אתרי פ

  

  

  עלויות לעיר ירושלים  תועלות ו2.3
החברתיות והסביבתיות לעיר ירושלים כתוצאה מפיתוח , התועלות והעלויות הכלכליותנבדקו 

  .מגורים בקיבוצים הסמוכים אליה

  
   ועלויות כלכליותתועלות

  תועלות כלכליות

, החלופה מורה על פיתוח מגורים בכפר תוך חיזוק של התעשיה -  חיזוק הפעילות הכלכלית בעיר

ניתן . ואף תחזק אותו, העיר ירושלים תשמור על החוסן הכלכלי שלה .המסחר והשירותים בעיר

ביא לגידול שטחי י, יל לאיסור על פיתוח עסקים בכפרבמקב, להניח שגידול האוכלוסיה בכפר

  .לקופה העירוניתוכך להכנסות נוספות , העסקים בתוך העיר

ר " מ13שטחי התעשיה והתשתיות בירושלים כיום הינם ,  לעיל13לפי הנתונים שהובאו בטבלה 

גידול של האוכלוסיה הכפרית הסמוכה צפוי להגדיל . ר לנפש" מ0.4והשטח המסחרי הינו , לנפש

  איש בקיבוץ סמוך450לפי היצע השטחים כיום גידול של . את שטחי התעסוקה בתוך העיר

  .ר" מ200-ואת שטחי המסחר בכ, ר" מ5,900-לירושלים עשוי להגדיל את שטחי התעשיה בעיר ב

אבל שטחי המסחר לנפש , גבוהים ביחס לתל אביב, ר לנפש"במונחי מ, שטחי התעשיה בירושלים

מכיוון שהאוכלוסיה הצפויה להתווסף לקיבוץ הסמוך תהיה . נמוכים בהשוואה לתל אביב

, ניתן להניח כי שטחי המסחר בירושלים יגדלו שלא על פי ההיצע כיום, ליתאוכלוסיה חזקה כלכ

  .מסחרישטח ר " מ450או סך הכל , ר לנפש" מ1נניח , אלא על פי אינדקס גבוה יותר

 108.16- ח ל" ש65.14ובין ,  מסחרשנה/ר"ח למ" ש279.28נונה בירושלים כיום הם תעריפי האר

ר שטח מסחרי בעיר עשויים " מ450לפיכך פיתוח ). 2006, םעיריית ירושלי( תעשיה שנה/ר"ח למ"ש

ר שטחי תעשיה עשויים " מ5,900ופיתוח , ח בשנה"ש 126,000- כלהגדיל את הכנסות העיריה ב

ח " ש510,000-764,000 סך הכל .ח בשנה" ש384,000-638,000 - להגדיל את הכנסות העיריה ב

  .בשנה
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  עלויות כלכליות 

 יציאת תושבים למרחב הכפרי מקטינה את הגביה – נה למגוריםהקטנה של הכנסות מארנו

ח " ש1,491הכנסות עיריית ירושלים מארנונה לנפש הינן כיום . העירונית של של ארנונה ממגורים

 איש את העיר לטובת הכפר משמעה הקטנה של הארנונה 450עזיבה של ).  לעיל11טבלה (בשנה 

  .ח בשנה" ש670,000-הנגבית ממגורים בכ

  
 כך היעילות של – ככל שאוכלוסיית העיר תקטן – הקטנת יעילות השירותים העירוניים

משחק סכום "מדובר כאן ב". יתרונות לגודל"כתוצאה מהפסד של , השירותים העירוניים תקטן

 התועלת הכלכלית הנוצרת עבור הכפר בכך שהאוכלוסיה העוברת להתגורר בו מחזקת את –" אפס

  .היא התועלת שהעיר מפסידה כתוצאה מיציאת אוכלוסיה ממנה, בוהשירותים הציבוריים 
  

  חברתיות  ועלויות תועלות 

 האוכלוסיה של הקטנה – לעיר הגדולה עלויות חברתיותנראה כי חלופה זו טומנת בחובה בעיקר 

בדרך כלל התושבים החזקים יותר יוצאים אל מחוץ לעיר כאשר בתוך העיר : הושינוי הרכב

  . לוסיות החלשות יותרנשארות האוכ

ראוי לציין כי מרבית התושבים העוזבים את ירושלים מהגרים ליישובים עירוניים , עם זאת

' ראו טבלה מס(ולאו דווקא ליישובים כפריים ) בית שמש, מבשרת ציון, מודיעין(אחרים במרחב 

 ולאו דווקא ,של העיר הגדולה הינם היישובים הפרבריים סביבה" האויב"לפיכך יתכן כי ). 10

  .המרחב הכפרי

 כל תושב בעיר יוצר תעסוקה בשירותים עבור –עלות חברתית נוספת הינה הקטנת המשרות בעיר 

משרות שירותים רבות " מייצרים"בפרט משקי בית צעירים ומבוססים . תושבי העיר האחרים

 –אל הכפר כאשר משקי הבית הללו יוצאים . בילוי ועוד, מסחר, חינוך,  עזרה בבית–יחסית 

  .המשרות בעיר מתמעטות

  

  תועלות ועלויות סביבתיות

 יתכן כי הקטנת האוכלוסיה .אם בכלל,  בחלופה זו עבור העיר מעטותהתועלות הסביבתיות

וכי כתוצאה מיציאת האוכלוסיה , תקטין את הלחצים על מערכות התשתית הסביבתית בעיר

  . תוכל העיר להקדיש יותר שטחים לשטחים פתוחים

 שימושי הקרקע המזהמים יותר :למשל.  עשויות להיות רבותהעלויות הסביבתיותומת זאת לע

" ידידותיים לסביבה"שימושי הקרקע העירוניים שהינם יותר . מתרכזים בעיר) בפרט תעשיה(

 כתוצאה מהנסיעה היומית בין היישובים עומסי תחבורה יווצרו. יוצאים מהעיר החוצה) מגורים(

פיזור האוכלוסיה ביישובים כפריים קטנים יקטין את האפשרות  .ין לבין העירבמעטפת המטרופול

   .ייצר מערכת תחבורה ציבורית יעילהל

ן בשולי העיר " על ערכי הנדלההשפעה החיובית של חלופת שמירת המרחב הכפרי כמרחב פתוח

  .חלופה של בינוי במרחב הכפרי עשויה להקטין תועלות אלו.  בפרק הקודםהוצגה
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  הכלליעלויות לציבור  תועלות ו2.4
 כתוצאה לציבור הכללי בישראלהחברתיות והסביבתיות , התועלות והעלויות הכלכליותנבדקו 

  .מפיתוח נרחב של מגורים בקיבוצים

  
  כלכליות ועלויות תועלות 

הקטנת הסיכון להפיכת  העיקרית כתוצאה מפיתוח בינוי בקיבוצים הינה תהתועלת הכלכלי

חלופה זו כוללת לא מעט עלויות לציבור , לעומת זאת. התלויים בציבור" שובי סעדיי"קיבוצים ל

  :הכללי

 מהקרקע במדינת ישראל הינה בבעלות 90%-כידוע למעלה מ – שימוש לא יעיל במשאב הקרקע

נשאלת . לפיכך קיים אינטרס ציבורי להשתמש בקרקע בצורה הרווחית ביותר. לאומית- ציבורית

  . הרווחית ביותר לעשות שימוש בקרקעמוד קרקע הינה הדרך השאלה האם פיתוח צ

, 35א "על פי הוראות תמ,  המותרת לבנייה באזור הכפרי הסמוך לירושליםהמינימליתהצפיפות 

שלא לפגוע ובלבד , ניתן לבנות גם בצפיפות גבוהה יותר.  יחידות דיור לדונם נטו2.5הינה של 

 המינימליתהצפיפות  .) יחידות דיור לדונם3-4ות של צפיפבקירוב עד (במרקם הכפרי של הישוב 

 יחידות 12עומדת על ,  כישוב גלעין מטרופוליני35א "המוגדרת בתמ, המותרת לבניה  בירושליים

עומדת הצפיפות המינימלית , באזור פיתוח עירוני שאינו ישוב גלעין מטרופוליני. דיור לדונם נטו

ביישובים כפריים נמוכה המינימלית  כלומר צפיפות הדיור . יחידות דיור לדונם נטו10המותרת על 

בניה בעיר משמעה יכולת לאכלס יותר כאשר  ,ית מזו המותרת ביישובים עירונייםמשמעות

  .משפחות בפחות משאבי קרקע

 ראוי לבדוק את ערכי הקרקע ביישובים אמירה זועל מנת לבדוק את המשמעות הכלכלית של 

ערכו של דונם קרקע לבינוי במגזר הכפרי  .3ם לדיון הנערך בעבודה זוכפריים ועירוניים הרלונטי

ערכו של דונם . במושב אורה₪  1,700,000אדר או -בהר ₪ 1,110,000-בהרי ירושלים מוערך ב

. שכונות המעטפתבגילה וב, בגבעה הצרפתית ₪ 1,720,000-קרקע לבינוי בעיר ירושלים מוערך ב

אבל באזורים הללו אין ,  העיר ערך הקרקע גבוה הרבה יותראומנם בשכונות היוקרתיות במרכז

נשתמש לפיכך בהשוואה בין ערך הקרקע . ולכן ההשוואה אינה מעשית, קרקעות זמינות כמעט

עומד דונם בניה כפרית לדונם בניה עירונית ההפרש בין . לבניה כפרית לערך הקרקע בשולי העיר

  .ח" ש360,000-נניח בממוצע כ, ח" ש20,000-700,0000על 

על פי ההנחות של החלופה ( יחידות דיור 134בהנחה שייבנו , בחלופה של בניית שכונה קהילתית

מפסיד , ) דונם67כ "סה ( ברוטו יחידות דיור לדונם2בצפיפות של , )שנבנתה על ידי צוות המחקר

גזר ח כתוצאה מבניה במגזר הכפרי לעומת בניה דומה במ" מיליון ש24-הציבור הישראלי כ

השטח הנדרש .  יחידות דיור לדונם בכפר תוביל להקטנת ההפרש4- עלייה בצפיפות ל.העירוני

  .₪ מליון 12- דונם וההפסד הכספי כ33.5לפיתוח של אותה השכונה יהיה 

המחיר המקובל לקרקע , פרבריים היוקרתיים יותר-כי בחלק מהיישובים הכפריים, ראוי לציין

ולכן , )בפרט אם מדובר בעיר בעלת דימוי פחות יוקרתי(הסמוכה עולה על המחיר המקובל בעיר 

ראוי לפיכך לסייג את הממצא . ההכנסות לדונם בנוי במגזר הכפרי גבוהות יותר מבמגזר העירוני

ואין להסיק , שהוצג כאן למקרה הספציפי של היישובים הכפריים בהרי ירושלים והעיר ירושלים

  . אלממנו לכלל היישובים הכפריים בישר

                                                 
 .  ן מאזור ירושלים"הנתונים כאן מסתמכים על שיחות עם אנשי נדל 3
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בה רוכשי יחידות הדיור משלמים עבור הקרקע , כל האמור לעיל נכון לחלופה של שכונה קהילתית

כחלק מחוזה , הקרקע מצוייה כבר בבעלות הקיבוץ, בחלופה של בניה אינטגרטיבית .לפי ערכה

 היטלים אך משלם, הקיבוץ איננו משלם עבור הקרקע, במקרה זה. של המשבצת שלוהחכירה 

. היטל המתועל לצרכי ציבורהינו ,  המוטל במקרה זההיטל ההשבחה. כל בנייה אחרתואגרות כב

כפי שקובעת התוספת השלישית , כתוצאה מהבנייה,  מגובה ההשבחה במקרקעין50%שיעורו 

קרקע ה שבה ייעוד חלה במקום תוכנית, ברוב המיקרים. 1965- ה"תשכ, לחוק התכנון והבנייה

במידה ומדובר בשינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע . אינו גבוהולכן שיעור ההשבחה , למגורים

  . הרי שהיטלי ההשבחה יהיו בסכומים גבוהים הרבה יותר, למגורים

 נתון למשא ומתןבמרבית המקרים שנקבע באופן נזיל ו, לקבוע את גובה היטל ההשבחהקשה 

- בכ בבניה באזור על סמך הניסיוןבמסגרת עבודה זו אנו מעריכים את היטל ההשבחה . שמאי

 .אך ראוי להתייחס לנתון זה בזהירות הראויה, )ח לדונם" ש180,000(יחידת דיור ח ל" ש90,000

ח " מיליון ש1.5-0.9 הציבור מפסיד –בהשוואה למחיר עבור קרקע בבניה כפרית או עירונית 

  . דונם67- ח ל" מיליון ש100-60או , לדונם

נדבוק לעת עתה בהערכה השמרנית , אינם חד משמעייםהעובדה שהנתונים על היטל השבחה לאור 

  .ח" מיליון ש24-יותר של עלות ציבורית של כ

  

 –לדוגמא . מדינת ישראל משתתפת רבות בסבסוד שירותים במגזר הכפרי – סבסוד של שירותים

הילדים מתגוררים במרחק הליכה מבית ,  בית הספרתלמידיבעיר בדרך כלל לא נדרשות הסעות ל

 75% מסבסדמשרד החינוך . עומת זאת במגזר הכפרי אין מנוס מנסיעה אל בית הספרל. הספר

אילו אותם ילדים היו מתגוררים בעיר ולא במגזר . לבתי ספר במועצות אזוריותמעלויות הסעות 

   . העלויות הציבוריות הללו היו נחסכות–הכפרי 

  

שובים כפריים יחייב פרישת תשתיות יתכן כי פיזור האוכלוסיה על פני יי – עלויות פיתוח תשתיות

, למשל דרכים המוליכות אל הקיבוץ, בחלק מהמקרים מדובר בתשתיות ציבוריות. רחבה יותר

יתכן כי אילו האוכלוסיה היתה מתגוררת בעיר ולא . והציבור הכללי נדרש להשתתף במימונן

  . עלות התשתיות לציבור הישראלי היתה נמוכה יותר–בהרחבת הקיבוץ 

 איש צורך תשתיות ברמה דומה ליישוב 450 לציין כי יתכן שברמת המיקרו יישוב כפרי בן ראוי

ראוי לראות את , עם זאת. ולכן אין כאן עלות נוספת לציבור הכללי,  איש900י מורחב בן רפכ

התמונה הכוללת בה יישובים רבים במגזר הכפרי יוזמים הרחבות ולכן האוכלוסיה הכוללת של 

 .במצב זה נדרשות הרחבות של תשתיות שהציבור כולו יידרש לשלם עבורן. ודהמגזר גדלה מא
עלות שדרוג והרחבת כביש בטופוגרפיה ההררית , על פי שיחות עם מהנדסי תחבורה, לשם הדגמה

נניח כי ידרש שדרוג כביש גישה לקיבוץ המורחב . מ"ח לק" ש600,000-של הרי ירושלים היא כ

  .ח" מיליון ש9-ת ציבורית של כ מדובר בעלו–מ " ק15באורך 

  

  חברתיותועלויות תועלות 

. חיזוק ההתיישבות הקיבוציתהתועלת החברתית העיקרית בחלופת הבינוי למגורים הינה 

כפי . של ממש" בסכנת הכחדה"אם לא , ההתיישבות הקיבוצית נמצאת בימינו בצומת דרכים

 השנים האחרונות 20-לא גדלה בם כמות האנשים החיים בקיבוצילעיל  3- ו1באיורים שמוצג 

  .והקיבוצים סובלים מהגירה שלילית, )בזמן שאוכלוסיית ישראל כמעט הכפילה את עצמה(
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הי צורת זו. של הפרוייקט הציוני" פרוייקט הדגל"התנועה הקיבוצית היתה במשך שנים רבות 

נדרש לעשות כי יתכן ו, מדינת ישראל מזוהה עם הרעיון הקיבוצי. התיישבות מקורית וחדשנית

ניתן להניח כי כל פתרון לתנועה  .מאמץ שצורת התיישבות ייחודית זו לא תאבד מן העולם

  .הקיבוצית יהיה כרוך בפיתוח בתים חדשים ובניה חדשה בקיבוצים

במאמר מוסגר ראוי לציין כי יתכן שההנחה האומרת כי הדרך למשוך אוכלוסיה צעירה לקיבוץ 

בישראל כיום ישנה תנועה לא . ות איננה תואמת את המציאותהיא על ידי הרחבות קהילתי

בדרך כלל מחוץ ,  שונותמתכונותבמצומצמת של צעירים המקימים גרעיני התיישבות שיתופיים 

, גרעיני ההתיישבות הללו פועלים ביישובים עירוניים או כפריים. לתנועה הקיבוצית הממוסדת

גרעיני , לפי הערכות. ופיות באורח החייםולעיתים קרובות כוללים רמה מסוימת של שית

 מכלל משקי הבית 4%-כל המקבילים( משפחות 1,300- ההתיישבות הללו כוללים כיום כ

  . ומשפחות רבות מצטרפות מידי שנה, )בקיבוצים

של הוותק הממוצע ו  משפחות52- תיישבות כולל בממוצע כמבדיקה שערכנו עולה כי גרעין ה

נראה כי אורח . כלומר אין מדובר בתנועה שולית או חסרת יציבות.  שנים10הינו של הגרעין 

  .החיים השיתופי עודנו פונה לקהלים לא מבוטלים בישראל

, יתכן להציע לשקול אפשרות לגייס את המשפחות הללו למסגרת התנועה הקיבוצית הממוסדת

 במתכונת כעתודה להרחבת הקיבוצים הקיימים במתכונת של הצטרפות לאגודה השיתופית ולא

  . של שכונה קהילתית נפרדת

  

אפשרית לציבור הרחב מחלופת הבינוי למגורים בקיבוץ הינה האפשרות ליצירת  תות חברתיעל

כפריות קיימת כאן סכנה של יצירת שכונות . סגרגציה חברתית בין העיר העניה והכפר העשיר

  במגורים בעיר נחשף.שהמתגוררים בהן אינם מעורים בחברה הכללית, סגורות ואליטיסטיות

ולכן ניתן להניח כי הוא יהיה יותר מעורה ,  במהלך חייו לסוגים מגוונים של אוכלוסיותהפרט

 בעיר ניתן להפעיל תכניות של אינטגרציה –לשם דוגמא . בפתרון בעיותיהן של אוכלוסיות חלשות

וללים רק את בני  בתי הספר מטבע הדברים כ–במגזר הכפרי ; בחינוך בין שכונות חלשות וחזקות

   .ולא אוכלוסיות אחרות, הכפרים והשכונות הקהילתיות סביבם

הכפר ישמש כמקום כאשר , "פרברי שינה"הפיכת יישובים כפריים לעלות חברתית נוספת הינה ב

אך במהלך יום העבודה חלק חשוב מתושביו יעזבו , בערבים ובלילות, הפעילות אחר הצהריים

תחושת "עשויה לרוקן את הכפרים מ" פרברי שינה"הפיכת יישובים ל. אותו לטובת פעילות בעיר

  .מחיי קהילה תוססים והתועלות החברתיות הכרוכות בכך, הייחודית להם" המקום

  

  תועלות ועלויות סביבתיות 

 - חיזוק המגזר הכפרי כדרך לשמירה על השטחים הפתוחים אפשרית הינה תועלת סביבתית 

הגדלת  .בישראל מהשטחים הפתוחים 70%-זקתם של כ אחראית לאחההתישבות הכפרית

כלי לשימור השטחים מהווה בעקיפין ו, ק ההתישבות הכפריתחיזוהאוכלוסיה הכפרית מהווה 

  . הפתוחים

בהן נושא הציבור , להפיכת שטח פתוח לשטח בנוי מגוון רחב של עלויות סביבתיות , זאתלעומת

חלחול מים צמצום ,  טבעיים מיניםבבתי גידול שלפגיעה , שטחים פתוחיםרציפות פגיעה ב: כולו

,  כתוצאה מהפיכת שטחי צמחיה למבניםפגיעה נופית,  בגלל בינוי של שטחים נרחביםלמי תהום

   .בע כתוצאה מפריסת קווי תשתית ועודפגיעה בט, זיהום אוויר מתחבורה, יצירת עומסי תנועה
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וים נישה אקולוגית בה מתקיים שיווי משקל הרי ירושליים מהו .פגיעה במגוון מינים: לשם דוגמא

ירושליים הינו החלק הדרומי  אזור הרי .לתי מופרת של החורש הטבעי המקומיוהתפתחות ב

למיקום הגאוגרפי השפעה על אופי הצומח . בתחומי הארץ,  של גוש הצומח הים תיכוניביותר

 מעבר בין האקלים הים תיכוני ישנה נוכחות גבוהה של מיני ביניים האופיניים לאזורי: וצפיפותו

אזורי החורש הטבעי מתאפיינים בחברות של אלון . וכן צפיפות החורש נמוכה יותר, לספר המדבר

 כל הסבה של שטח פתוח באזור .)2000 ,'קפלן וחוב( וכן של קטלב מצוי, יתמצוי ואלה ארצישראל

  .ירושלים משמעה אובדן של מקטע מן המינים הטבעיים הללו
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   בעיר ומגוריםפיתוח תעסוקה בקיבוץ : 3 חלופה

, מסחר, אחסנה, תעשיה(מהות החלופה היא ריכוז פעילויות של תעסוקה 

, ביישובים כפריים בשולי המטרופולין) בילויים ושירותי ציבור למיניהם

כאשר , המגורים יהיו מרוכזים בעיר. תוך מניעה של פיתוח מגורים בכפר

  .מקומות העבודה שבשולי המטרופוליןתושבי העיר יצאו מידי יום ל

זכתה בספרות , של יציאת מקומות תעסוקה אל מחוץ לעיר, תופעה זו

היא בולטת במרכזים מטרופוליניים ו (edge cities)" ערי קצה"לכינוי 

ן הנמוכים באזורים הכפריים ביחס למרכזים "מחירי הנדל. ב"בארה

 פונקציות הנדרשות בעיקר, העירוניים מושכים לשוליים עסקים שונים

. לשטח רב וכח עבודה פחות מיומן כגון קווי ייצור או מרכזים לוגיסטיים

 גם )”power centers“(מרכזים מסחריים הנדרשים לשטחי חניה גדולים 

הם יוצאים נשכרים כלכלית במיקום כפרי שבו התשלום על הקרקע נמוך 

  .יחסית

חי שט; י המסחר בקיבוצים שפיים או געש למשל בשטח–התפתחות מסוג זה מתקיימת בישראל 

 נבחן את העלויות הותועלות הכרוכות בה למעגלי .במרכז הארץ ועודאחסנה במושבים וקיבוצים 

  .ההתייחסות השונים

  

  

  התועלות והעלויות לקיבוץ  3.1
  ועלויות כלכליותתועלות 

ות עסקיות תייצר סון או מסחר והשכרתם לחברח פיתוח שטחי א– יצירת תזרים הכנסות לקיבוץ

אומנם ישנו כאן אובדן הכנסות מהשימושים החקלאיים . עבור הקיבוץ תזרים הכנסות שנתי

ההכנסות משימוש חקלאי  עולות על קיבוץההכנסות מפיתוח אחסנה או מסחר באך , בשטח

  .באותו שטח

  

  ויות הכלכליות לקיבוץלעהתועלות והחישוב 

והקצאת שטח של , ונם ד33קמת מפעל נוסף בשטח של  הקיבוץ בוחר להתפתח באמצעות הנניח כי

  . 4 דונם נוספים לטובת מחסנים להשכרה34

 מוערכת ,על פי המקובל בסוג כזה של פיתוח, ההשקעה הנדרשת להקמת המפעל ושטחי המחסנים

ותוספת ,  מליון שקלים6תוספת הרווח השנתי לפני מס מהתעשיה מוערכת ב .  מיליון שקלים42ב 

  .לפי הפירוט הבא,  מיליון שקלים בשנה1.6סנים מוערכת ב הרווח ממח

  

  

  

  

                                                 
ראוי לציין ששיקול כלכלי טהור היה מביא .  לשתי החלופות הקודמות בעבודה זונבחר כך שיתאים גודל השטח 4

 דונם כדי 67כאן בחרנו לבחון פיתוח כולל של ". ודליתרונות לג"שכן קיימים , להמלצה על פיתוח שטחים גדולים יותר
 .לשמור על יכולת ההשוואה בין החלופות

מגורים

3



  68

  פירוט הנחות חלופת פיתוח תעשיה ומחסנים: 22טבלה 

  מחסנים  מפעל  
תוספת למפעל ( דונם 33  שטח בדונם

  )הקיים
   דונם34

  10  42   מליוני שקליםהשקעה
  3.7  60  הכנסה שנתית במליוני שקלים

  1.5  44.5  )ח"מיליון ש (הוצאות ישירות
  0.6  9.5  )ח"מיליון ש (הנהלה וכלליות
  1.6  6  )ח"מיליון ש (רווח לפני מס

  

כפי שניתן לראות הרווח הנקי של הקיבוץ מגיע . ח רווח והפסד של הקיבוץ בתרחיש זה"להלן דו

  . מיליון שקלים בשנה11-ל

  

  חלופת פיתוח תעשיה ומחסנים -רב שנתי ח רווח והפסד "דו: 23טבלה 

 
טווח ל

 2007 2008 2009 2010 2011 ךארו

  הכנסות
 

191,823 
 

191,823 
  

189,451  
 

187,126 
  

184,846  
  

182,611  

 הוצאות ישירות
 

133,806 
 

133,806 
  

132,165  
 

130,557 
  

128,980  
  

127,434  

 רווח גולמי
 

58,017 
 

58,017 
  

57,286  
 

56,569 
  

55,866  
  

55,177  

 הוצאות הנהלה וכלליות
 

40,114 
 

40,114 
  

39,651  
 

39,196 
  

38,749  
  

38,310  

 רווח תפעולי
 

17,903 
 

17,903 
  

17,635  
 

17,373 
  

17,117  
  

16,867  

 נטו,הוצאות מימון
 

2,877 
 

2,877 
  

2,842  
 

2,807 
  

2,773  
  

2,739  

 אחרי מימון) הפסד(רווח 
 

15,026 
 

15,026 
  

14,793  
 

14,566 
  

14,344  
  

14,128  

 מיסים על הכנסה
 

3,756 
 

3,756 
  

3,698  
 

3,641 
  

3,586  
  

3,532  

 רווח נקי
 

11,269 
 

11,269 
  

11,095  
 

10,924 
  

10,758  
  

10,596  
  

  

, מגורים(ניים "מעטפת תעשייתית פוגמת בנוף ובשטחים הפתוחים המקנים לנכסים הנדל

שטחי נוף , כפי שהוצג בסקירת הספרות בעבודה זו. באזור זה את הערך המוסף) מלונאות

ן של הקיבוץ "הערכת שווי נכסי הנדל. ן המצוי בקרבתם או צופה אליהם" הנדלמשפיעים על ערך

ניתן להניח שהנוף הירוק והכפרי שווה לפחות .  מיליון שקלים130ה על לפני הבניה למגורים עמד

המשמעות היא . )2003, בן שלמה(כפי שנמצא במחקרים ובדיקות שנערכו בישראל , ן" מהנדל10%

ראוי לציין כי כל עוד לא . ן הצרכני בקיבוץ המייצג"וי הנדלשקלים בשו מיליון 13ירידה של 

ן של מלאי " ערכי הנדל–מתקיים תהליך של שיוך דירות ואפשרות למכור את הדירות בקיבוץ 

ולפיכך לא נחשב לעת עתה ירידה בנכסי הקיבוץ כחלק מניתוח , הדירות בקיבוץ אינם ברי מימוש

  .החלופה

 10%נראה כי ניתן לייחס לפחות . "בקיבוץ המייצג"ענף מרכזי וזהו , ע הנוףגם על המלונאות משפי

 מיליון שקלים המיוחסים 12.5ניתן לומר שמתוך . מהכנסות המלון למיקומו הכפרי ולנוף המיוחד

  .יפגע הפיתוח התעשייתי בכמיליון שקלים הכנסה, למרכיב התיירות והשירותים בקיבוץ המייצג
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 4-כ,  מיליון שקלים177 של הקיבוץ בתרחיש זה מצביעה על שווי של  הערכת השוויבסך הכל

  . ימוריותר מבחלופת השבלבד ח "מיליון ש

  

  )ח"אלפי ש( חלופת פיתוח תעשיה ומחסנים –ניתוח שווי הקיבוץ : 24טבלה 

 2007 2008 2009 2010 2011 טווח ארוךל  
 10,596 10,758 10,924 11,095 11,269 11,269 רווח נקי
 (59,200) (7,000) (7,000) (7,000) (7,000) (7,000) השקעה

 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 פחת
 (41,604) 10,758 10,924 11,095 11,269 11,269 יתרה

 2,054 2,080 2,105 2,131 2,158 2,158 הוצאות מימון לאחר מס
 (39,550) 12,838 13,030 13,226 13,427 13,427 יתרת מזומן
 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% ריבית להיוון

           2.5% שיעור צמיחה לטווח הארוך
 (35,954) 10,610 9,789 9,034 8,337 101,058 ערך נוכחי תזרים מזומן נטו

       
      102,874 ערך נוכחי נקי נטו פעילות

        :בתוספת
      5,000 מזומנים ושווי מזומנים

      5,000 כ נכסים פיננסיים"סה
        :בניכוי
      (50,000) כ התחייבויות פיננסיות"סה

         
ן "כ שווי לא כולל נדל"סה

      57,874 צרכני
      118,800 ן צרכני"נדל

      176,674 ן צרכני"שווי כולל נדל
  

ן " בלי לפגוע בתיירות או ערכי הנדל לפתח תעשיה ואחסנה– "להנות מכל העולמות"אפשרות 

 באזור תעשיה של המועצה –אחסנה מחוץ לקיבוץ הו נוצרת על ידי מיקום התעשיה –בקיבוץ 

המשמעות היא שהכנסות הקיבוץ מהתעשיה והאחסנה יפחתו . האזורית או של העיר ירושלים

יעה לתושבי ותשלום הוצאות נס, בשל הצורך לשלם דמי ניהול וחכירת שטח באזור התעשיה

עם זאת יתכן שבהשוואה למניעת אובדן ההכנסות . הקיבוץ שיעבדו במפעלים שהורחקו ממנו

מהקיבוץ  האפשרות של הרחקת התעשיה –ן בקיבוץ "מתיירות ומניעת ירידת ערכי הנדל

  .משתלמת כלכלית

במפעל של הקיבוץ  :עה כתוצאה מהרחקת התעשיה מהקיבוץ תוספת הוצאות הנסינחשב את

נניח כי .  חברי משק110-במפעל המורחב צפויים לעבוד כ.  חברי משק60-צג עובדים כיום כהמיי

משמעות הדבר כי העובדים יאלצו לנסוע . מ מהקיבוץ" ק30המפעל יורחק לאזור תעשיה במרחק 

לפי תעריפי החשב הכללי במשרד , מ נסיעה"עלות ק. מ מידי יום למקום עבודתם ובחזרה" ק60-כ

 עובדים 110-העלות השנתית ל. ח" ש12,000- כהעלות השנתית לעובד היא. ח" ש0.88האוצר היא 

כתוצאה מהצורך לחכור קרקע ולשלם בנוסף לכך ישנה תוספת הוצאות . ח" מיליון ש1.32- היא כ

עלות חכירת דונם קרקע באזור התעשיה הר טוב  . באזור התעשיה האזורי או העירונידמי ניהול

. )2006, י"ממ (ח לדונם" ש78,000- היתה כ, 2001- י מכרזים שנערכו בעל פ, הסמוך לבית שמש

עלות הנחסכת מהקיבוץ כאשר הוא מפתח תעשיה , ח" מיליון ש5- דונם הינה כ67- העלות ל

  .בתחומו
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 אין זה –) ח בשנה"בהיקף של כמיליון ש(ניתן לראות כי בהשוואה לירידה בערכי התיירות בלבד 

אם לוקחים בחשבון , לעומת זאת. מחסנים מתחומוהותעשיה משתלם לקיבוץ להרחיק את ה

למרות העלויות ניתן לטעון כי ) ח"ון ש מילי13-אותה חישבנו בכ(ירידה בערכי נכסי הקיבוץ 

ולשמור על ערכי , ף כלכלית להרחיק את התעשיה והמחסנים מתחומוידהקיבוץ יע, הנוספות

  . ן הקיימים בקיבוץ"הנדל

  

  יותחברתועלויות תועלות 

יצירת תעסוקה עבור החברים הינה בעיה מרכזית במרבית . יצירת תעסוקה לתושבי הקיבוץ

מערכת הערבות ההדדית בקיבוץ מחייבת את מנהלי המשק לנסות למצוא . הקיבוצים בישראל

בפועל שיעורי ההשתתפות בכח העבודה , ואכן. תעסוקה למירב החברים המעונינים ויכולים לעבוד

 75.8%(בוהים בארץ ועולים בהרבה על שיעורי ההשתתפות באוכלוסיה הכללית בקיבוצים הם הג

 בישראל 54.9% ומעלה משתתפים בכח העבודה האזרחי בקיבוצים לעומת 15מאוכלוסיית בני 

  ).2005ס "הלמ; כולה

 דונם 34-המפעל בהגדלת .  בקיבוץ עשוי ליצור מקומות תעסוקה לחברי הקיבוץתעשיהפיתוח 

יתכן כי הגדלת שטחי .  משרות ניהוליות חדשות במפעל עבור בני הקיבוץ50-כעשויה ליצור 

 אנשי חוץ שיגיעו לעבוד במפעל עשויים להיות –התעסוקה גם תעלה את האוכלוסיה בקיבוץ 

פיתוח שטחי אחסנה והשכרתם איננה צפויה לייצר , לעומת זאת .מעוניינים לעבור לגור בקיבוץ

  .י הקיבוץמספר רב של משרות חדשות לבנ

השפעה שלילית על איכות החיים ב טמונותפיתוח תעשיה ואחסנה  של העלויות החברתיות

, בעיקר בסופי שבוע, בפרט מתקני מסחר מושכים לקיבוץ אוכלוסיה חיצונית רבה. בקיבוץ

  .ועשויים לפגוע בשקט ואיכות החיים בקיבוץ

  

   ועלויות סביבתיותתועלות 

להפיכת שטחים פתוחים . תעשיה או אחסנהבפיתוח לקיבוץ ת התועלת הסביבתיקשה לראות את 

למתקני אחסנה או מסחר ישנן השפעות סביבתיות שליליות בדומה להשפעות שנסקרו בחלופה 

  . העוסקת בפיתוח מגורים בקיבוץ

  

  

   למועצה האזורית מטה יהודההתועלות והעלויות  3.2
ת למועצה האזורית מטה יהודה החברתיות והסביבתיו, התועלות והעלויות הכלכליותנבדקו 

  .כתוצאה מפיתוח שטחי תעסוקה ואחסנה בקיבוצי המועצה

  
  תועלות ועלויות כלכליות

  תועלות כלכליות

 ר משטחי תעשיה"ח למ" ש19.93-81.39המועצה האזורית מטה יהודה גובה  .הכנסות מארנונה

 בשטחי –ם הגבוה יותר והסכו, הסכום הנמוך יותר נגבה בשטחי תעשיה בתוך היישובים(ואחסנה 

ר תעשיה " מ33,500-פיתוח כ. )תעשיה באזור התעשיה המשותף למועצה האזורית ולבית שמש
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 מהשטח 50%יה נטו יה דונם והשטח 67ברוטו יהיה תחת ההנחה שהשטח (בקיבוץ ואחסנה 

  .בשנהח " ש670,000-קרוב ליגדיל את הכנסות הארנונה של מועצה האזורית ב) ברוטו

שטח יפותח באזור התעסוקה המרוכז הכנסות המועצה האזורית מארנונה צפויות במקרה שה

אך ראוי לציין שמכיוון שהמועצה האזורית גובה ארנונה גבוהה יותר בשטח . להיות גבוהות יותר

  . אין ליישובים תמריץ להעביר את שטחי התעסוקה לאזור המרוכז–התעסוקה המרוכז 

גם בהסבת שטח פתוח לשטחי תעסוקה גובה , ח המגורים בדומה לחלופת פיתו– היטל השבחה

ובסך הכל מדובר , ח לדונם" ש180,000-גם כאן מדובר בכ. המועצה האזורית היטל השבחה

 דונם קרקע לבניה 67ח למועצה האזורית במקרה של הפשרת " מליון ש12-בהכנסה של קרוב ל

  .למגורים

ופן דומה גם אם שטחי התעשיה והאחסנה ראוי לציין כי הכנסות המועצה האזורית יגדלו בא

  .ירוכזו באזור תעשיה אזורי אחד ולא יפוזרו בין היישובים הכפריים השונים

 הקטנת היכולת – של החלופה עבור המועצה האזורית דומה לעלות עבור הקיבוץ העלות הכלכלית

 פגיעה ,להתפרנס מתיירות כפרית כתוצאה מהפגיעה הנופית הקשורה במבני תעשיה ואחסנה

ויתכן גם הקטנת המשיכה של המועצה האזורית , ן הקיימים במועצה האזורית"בערכי הנדל

לאוכלוסיה חדשה בגלל הירידה באיכות החיים הקשורה בפיתוח תעשיה ואחסנה בסמוך 

העלויות הכלכליות הללו יכולות להמנע על ידי ריכוז מבני התעשיה והאחסנה באזור  .למגורים

   .קתם מהיישובים הכפרייםתעשיה אזורי והרח

  

   חברתיותתועלות ועלויות

התעסוקה במועצה האזורית  תעשיה ואחסנה במועצה האזורית צפוי להגדיל את היצע פיתוח

התועלות הללו מושגות הן אם . א למשיכת אוכלוסיה חדשה למגורים במועצה האזוריתיבויכול לה

ממוקמים באזור תעסוקה מרוכז שטחי התעסוקה ממוקמים ביישובים הכפריים והן אם הם 

  .אחד

  

 תועלות ועלויות סביבתיות
 בנויים ובעיקר קשורות בהסבת שטחים פתוחים לשטחיםתיות למועצה האזורית העלויות הסביב

העלויות הסביבתיות הללו שוות בין אם התעשיה מפוזרת . ם כגון תעשיהלשימוש קרקע מזה

אך כתוצאה מריכוז התעשיה יכולה ;  אחדביישובים הכפריים ובין אם היא מרוכזת במקום

באזור . באכיפה של תקנות סביבתיותו,  יותר בטיפול במפגעי הסביבהלהתפתח יעילות גבוה

פיתוח נופי סביב אזור , מתקני טיהור אוויר, שפכיםתעשיה מרוכז ניתן להקים מכוני טיהור 

ב מעלה את ההוצאות על פיזור שטחי התעשיה במרח. התעשיה כך שהוא לא יבלוט לעין וכדומה

  .וכך מגדיל את הסבירות שהן לא תיושמנה, תשתיות טיפול במפגעי סביבה

  

מבחינת המועצה האזורית ישנו אינטרס כלכלי לרכז את התעשיה והאחסנה באזור , לסיכום

אך המועצה האזורית מטה יהודה איננה משתמשת בכלים שלרשותה באופן . תעסוקה אחד

עצה האזורית גובה ארנונה הגבוהה פי ארבע מתעשיה הממוקמת באזור המו. המשרת אינטרס זה

כלומר המועצה מתמרצת את היישובים . לעומת תעשיה המפוזרת ביישובים, התעשיה המרוכז

  .במקום לתמרץ יציאת התעשיה לאזור המרוכז, ליזום תעשיה ביישוב
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  התועלות והעלויות לעיר ירושלים  3.3
מפיתוח החברתיות והסביבתיות לעיר ירושלים כתוצאה , כלכליותהתועלות והעלויות הנבדקו 

  .שטחי תעסוקה ואחסנה בקיבוצים הסמוכים

  
   ועלויות כלכליותתועלות

 מהעיר עשוי להעלות את ערכי  כגון תעשיההרחקת שימושי קרקע מזהמים - תועלות כלכליות

בפרט . ת לעיר ירושליםוכך להביא לתועלת כלכלי, ן הסמוכים לשימושים המזהמים הללו"הנדל

" זולל שטח"אחסנה הינה שימוש קרקע  .הדבר נכון בנוגע לשטחי מגורים או תיירות סמוכים

לפיכך מבחינה . כגון מגורים, והעיר יכולה לנצל את הקרקע שברשותה לשימושים רווחיים יותר

  .כלכלית העיר תעדיף להוציא מתחומה מבני אחסנה

העיר ירושלים לא תוכל לגבות . יס ההכנסות של העיר ירושליםהקטנה של בס - עלויות כלכליות

נים מחסר "הארנונה הנגבית למ. ארנונה משטחי תעשיה ומסחר שיפותחו במגזר הכפרי הסמוך

). 2006, עיריית ירושלים(ח " ש65.14-108.16ר תעשיה " ולמ,ח בשנה" ש93.03בירושלים היא 

במקום בעיר , ר תעשיה ביישוב כפרי סמוך"מ 16,000-ר אחסנה ו" מ17,000-כאשר מוקמים כ

חשוב להדגיש שמדובר בהפסד . ח בשנה" מיליון ש2.5-כ "מפסידה"עיריית ירושלים , ירושלים

 ההנחה שאילו שטחי התעסוקה לא היו מוקמים בכפר הם היו מוקמים הנשען על, תיאורטי

  .בירושלים

  

  תועלות ועלויות חברתיות

לאזורים כפריים " זוללי שטח"תוצאה מהעברת מתקנים  יתכן שכ– התועלות החברתיות

העיר ירושלים תוכל לפתח במקומם שכונות מגורים איכותיות וכך למשוך , הרחוקים ממרכז העיר

  . אוכלוסיה חדשה לעיר

 יציאת מרכזי תעסוקה אל האזורים כפריים עשויה להביא לצמצום היצע – עלויות חברתיות

יגרעו משרות מהיצע , וצרו בקיבוץ כתוצאה מפיתוח תעסוקה בו המשרות שיו50. התעסוקה בעיר

וכל , גם כאן אמירה מבוססת על ההנחה שישנה תחרות בין העיר והכפר. התעסוקה בעיר ירושלים

  . משרה המתפתחת בכפר היא משרה הנגרעת מהעיר

דולים בשטחים ג(ניתן להניח כי העסקים שיפותחו באזורים כפריים יהיו עסקים גדולים יותר 

סופו של התהליך הינו סגירה של . ל העסקים בעירולכן בעלי כושר תחרות גבוה יותר למו) יותר

ניתן לראות את ההשפעות השליליות . פועלים במגזר הכפריוחיזוק עסקים ה, עירעסקים קטנים ב

  . של המתחם המסחרי בשפיים וגעש על העסקים הקטנים במרחב הסובב

 כך יקטן כח המשיכה שלה לאוכלוסיה המעונינת –ר יצטמצמו ככל שהעסקים המסחריים בעי

  .ויחוזק התהליך של עזיבת אוכלוסיה את העיר, ים תוססים ומלאי ענייןבחיים עירוני

  

  תועלות ועלויות סביבתיות

 מעוניין למשוך אליו הן פונקציות הקיבוץ חלק מהפונקציות המסחריות ש– התועלות הסביבתיות

מרכזים לוגיסטיים מושכים תנועת .  ירושלים תשמח להיפטר מהןהעיריתכן שש, מזהמות

ויתכן כי , מביאים ליצירת עומסי תנועה וזיהום אוויר כתוצאה מצריכת אנרגיה רבה, משאיות

  .העיר ירושלים תעדיף שמטרדים סביבתיים באופי זה לא ישכנו בתחומה
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ניתן ,  דתי מהחשובים בעולםומרכז, בפרט בהיותה של ירושלים עיר התיירות המרכזית בישראל

שיהיו בה מרכזים לוגיסטיים ומסחריים רבים שיפגעו במראה העיר מעוניינת להניח שהיא איננה 

 העיר גם איננה מעונינת כי מרכזים מסוג זה יוקמו ביישובים כפריים באופן שיעיב על –מאידך (

  ).1'  לכביש מסראו למשל המחסנים שהוקמו בבית נקופה בסמוך, הדרך העולה אל העיר

 .דומות לעלויות של פיתוח מגורים בסביבה הכפרית  של החלופה עבור העירהעלויות הסביבתיות

 עשויות להחשף כעת לשטחי תעשיה ואחסנה –יחידות דיור עירוניות שפנו בעבר לנוף כפרי ופתוח 

  . ני ירד" כי ערכם הנדלניתן להניחולפיכך , שאינם נאים לעין

  

  

  הכלליעלויות לציבור התועלות וה 3.4
 כתוצאה ת לציבור הכללי בישראלהחברתיות והסביבתיו, התועלות והעלויות הכלכליותנבדקו 

  .מפיתוח שטחי תעסוקה ואחסנה בקיבוצים

   ועלויות כלכליותתועלות

 העברת מחסנים ומרכזים מסחריים לאזורים כפריים מורידה את עלויות – תועלות כלכליות

המשאיות אינן עומדות  - למשל  ( של עסקים שוניםכלליותהתפעול היות וכן עלו, שכירת השטח

יתכן כי ). וכך קטנות עלויות ההובלה, בפקקי תנועה רבים בדרך אל המרכז הלוגיסטי המרוחק

  . ציבור כולוממנה יהנה האלו עשויים להביא לירידת מחירי המוצרים 

א איננו משלם עבור הקרקע פרט הו, כאשר הקיבוץ מפתח תעשיה בתחומו – עלויות כלכליות

.  הוא משלם עבור הקרקע–כאשר הקיבוץ מפתח תעשיה באזור תעשיה מרוכז . להיטלים ואגרות

אותם ,  דונם67- ח ל" מיליון ש5-באזור התעישה הסמוך לבית שמש מדובר בכ, כפי שהוצג לעיל

  . אין הציבור הישראלי מקבל כאשר הקיבוץ מפתח תעשיה בתחומו

 היה הציבור נהנה מדמי חכירה –ה היתה מפותחת בירושלים ולא במגזר הכפרי אילו התעשי

אך . והעלות האלטרנטיבית כתוצאה מפיתוח התעשיה בקיבוץ היתה גבוהה, גבוהים בהרבה

ולכן , אין מכרזי קרקע לתעשיה בירושלים, על פי נתוני מינהל מקרקעי ישראל, בשנים האחרונות

  .ההשוואה זו תיאורטית במידה רב

מדובר בעיקר . הציבור יידרש לשאת בעלויות של חיזוק התשתיות המובילות ליישובים הכפריים

כדי לספק חשמל באופן נאות (ותשתיות חשמל ) קיבוץשיובילו משאיות ל(בתשתיות תחבורה 

  .ח" מיליון ש9-בכ) לעיל( הערכנו זאת ).למחסנים עתירי האנרגיה

  

  תועלות ועלויות חברתיות

 לציבור הכללי כתוצאה מפיתוח אזורי תעסוקה ביישובים כפריים דומות ברתיותהתועלות הח

 חיזוק הבסיס הכלכלי של הכפר ושמירה על צורות –לתועלות מפיתוח מגורים ביישובים כפריים 

  .חיים ייחודיות דוגמת הקיבוץ
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  סביבתיותועלויות תועלות 

מהעיר ירושלים שיה ואחסנה כמו תע מטרידים  בהרחקת שימושי קרקע- תועלות סביבתיות

  . בחיזוק יופיה של עיר המורשת המרכזית בישראל, קיימת תועלת סביבתית לציבור כולו

 הפיכת שטח פתוח לשטחי אחסנה או מסחר כרוכה בשורה ארוכה של – עלויות סביבתיות

טחי אך ראוי לציין שלפיתוח ש,  בכפרמגוריםכפי שהוצגו בחלופה של פיתוח , יבתייםמטרדים סב

פיתוח מרכזים . תעסוקה בכפר קיימות השפעות סביבתיות שליליות גבוהות מפיתוח מגורים

שרוצה להגיע , תושב העיר". עיר של סוף שבוע"מסחריים באזורים כפריים בעצם הופך את הכפר ל

להיות קורבן , נאלץ לחזות בשלטים מנקרי עיניים, אל הכפר בכדי ליהנות הטבע הפתוח והשקט

ולהיחשף לפעילות אינטנסיבית שאינה אמורה להתרחש באזורים , ועה בסופי השבועלפקקי תנ

אין לאן  " והשלווה במרחב הכפרי הסמוך לעירלאדם העירוני המחפש את השקט. כפריים

  ".לברוח
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  דיון ומסקנות  -פרק ה 

   בנוגע לפיתוח יישובים כפריים בישראל
  

  התייחסות עבור כל אחד ממעגלי ה השוואה בין החלופות.1
בכדי לערוך השוואה בין החלופות נציג כעת את משמעותה של כל חלופה עבור כל אחד ממעגלי 

 –והיכן שלא ניתן , במידת האפשר נערך כימות של התוצאות. ההתייחסות על פני נושאי הבדיקה

ת  מעגלי ההתייחסו נערוך השוואה עבור כל חלופה ביןלאחר מכן. הוצגו התוצאות באופן איכותני

  .כדי לבחון את היתרונות והחסרונות לכל בעלי האינטרסים, השונים

  

  בחינת הכדאיות לקיבוץ המייצג

צב הדרגתי של כ  הקיבוץ ממשיך לצמוח בקשימור וחיזוק התיירות והחקלאות חלופתב  .1

  . בהתבססו על תיירות וחקלאות,  בשנה2.5%

 על ידי בנים בין השאר, סייתו הקיבוץ מתפתח על ידי הרחבת אוכלו– מגורים חלופתב  .2

  . ממשיכים

, ומקורות פרנסה בשטחו, עסוקה הקיבוץ מפתח מקורות ת– תעשיה ומחסנים חלופת  .3

  . באופן בוטה יותר מאשר בניית השכונה למגורים,  נוגס בערכים הנופייםאבל

מוצגות עבור הקיבוץ  חלופות מהשל כל אחת החברתיות והסביבתיות, התוצאות הכלכליות

   .5בטבלה הבאה

  

  השוואה בין חלופות הפיתוח מנקודת מבטו של הקיבוץ: 25טבלה 

  2010 שנת –השוואת נתונים כלכליים . א

 מגוריםעסקים כרגיל 
תעשיה 
 ומחסנים

 117 117 117  אכולוסיה קבועה ותיקה-משקי בית 
 0 67 0  אוכלוסיה חדשה-משקי בית 

 30,909 28,848 30,909 עלות מחיה לנפש בשקלים
הכנסה שנתית ממוצעת למשק בית חדש 

 0 125,024 0 בשקלים
 755 755 822 שטחי מטעים בדונם

 0 67 0 תוספת שטחים למגורים בדונם
 34 0 0 תוספת שטחים למחסנים בדונם
 33 0 0 תוספת שטחים לתעשיה בדונם
 4,110 4,109 4,474 פדיון ענף מטעים באלפי שקלים

 3,672 0 0  באלפי שקליםתוספת הכנסה מחסנים
 60,000 0 0 תוספת הכנסה תעשיה באלפי שקלים

תוספת הכנסה מאוכלוסיה חדשה באלפי 
 0 8,387 0 שקלים

 45,660 270- 0 שינוי בהוצאות ישירות באלפי שקלים
 10,129 58- 0 שינוי בהוצאות הנהלה וכלליות באלפי שקלים
 0 5,085 0 םשינוי בהוצאות מחיה אוכלוסיה באלפי שקלי

  

                                                 
 3מוצגת בנספח ,  השוואה בין מעגלי התייחסות בכל אחת מהחלופות–דרך הצגה נוספת של מסקנות המחקר  5
 ).לנוחיות הקורא, אך בדרך הצגה אחרת, מדובר באותן מסקנות(
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  חברתיות וסביבתיות לטווח הארוך, השוואת תוצאות כלכליות. ב

  
  נושא לבחינה

שימור וחיזוק תיירות 
  וחקלאות

  תעשיה ומחסנים  מגורים

  )מליוני שקלים(תוצאות כלכליות 
  103  113   87  שווי פעילות

  119  152  132  ן צרכני"ערך נדל
  177  220  174  *כ שווי"סה

  תוצאות חברתיות
האוכלוסיה בקיבוץ 

  )משקי בית(
120  255  120   

יתכן גידול בשל הגדלת (
אך אפשרויות הדיור , משרות
  )מוגבלות

   15  משרות בקיבוץתוספת 
המשרות תתפתחנה (

  ) שנה20לאורך 

36  50  

  -  -  שמירת צביון כפרי  תועלות אחרות
הזדקנות והתמעטות   עלויות אחרות

  אוכלוסיה
סגרגציה בין יתכן 
סיה חדשה אוכלו
אובדן זהות ; וותיקה
הפיכת , קיבוצית

  קיבוצים לפרברי שינה

-  

  תוצאות סביבתיות
 פגיעה במערכות –נפגעת   גבוהה  איכות החיים בכפר

, איכות אוויר, מים
עומסי , יצירת רעש

  תנועה בקיבוץ

 בעיקר בנושאי –נפגעת מאוד 
איכות אוויר ומים ועומסי 

  תנועה

  וגריים הינם מספר הסעיף לצורך הצגת ההשוואה הכלכלית בין החלופות בסיום הפרקהמספרים באות מוטה ובס* 

  

 . החלופה הטובה ביותר לקיבוץ הינה חלופת פיתוח המגוריםלראות כי מבחינה כלכליתניתן 

 עליה בכמות האוכלוסיה חלופת המגורים מאפשרת  מחד–מהבחינה החברתית המצב מורכב יותר 

. ואובדן הזהות הקיבוצית, מאידך ישנן סכנות של סגרגציה חברתית. במספר המשרות בקיבוץו

 .ל שימור וחיזוק התיירות והחקלאות החלופה המועדפת היא חלופה ש–מהבחינה הסביבתית 

תעשייתי ,  תיירותייתר-כתוצאה מפיתוח, חשש לפגיעה באיכות החיים בקיבוץ קיים בכל החלופות

  .או הגדלה יתרה של האוכלוסיה
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  ת הכדאיות למועצה האזורית בחינ

  .באה מציגה את סיכום בחינת הכדאיות למועצה האזורית מטה יהודהההטבלה 

  

  מבטה של המועצה האזוריתהשוואה בין חלופות הפיתוח מנקודת : 26טבלה 

  
  נושא לבחינה

שימור וחיזוק תיירות 
  וחקלאות

  תעשיה ומחסנים  מגורים

  תוצאות כלכליות
 תשלום –היטל השבחה 

  ד פעמיח
  ח" מיליון ש12כ    ח" מיליון ש12-כ  -

שנתית תוספת הכנסות 
  מארנונה

  ח" ש670,000   ח" ש753,000  ח" ש4,600
  

תתכן תועלת כלכלית     
  מיתרון לגודלכתוצאה 

  

  תוצאות חברתיות
שמירה על צביון כפרי   תועלת חברתית

  של המועצה האזורית
וסיה לכגידול או

  והצערתה
-  

דקנות האוכלוסיה הז  עלות חברתית
  בקיבוצים

-  -  

  תוצאות סביבתיות
יצירת עומסים על   -  סביבתיתעלות 

הסביבה ותשתיות 
לטיפול במפגעים 

  סביבתיים

יצירת עומסים על הסביבה 
ותשתיות לטיפול במפגעים 

גבוה ביחס  (סביבתיים
  )לחלופת מגורים

  -  -  שימור הסביבה הכפרית  תועלת סביבתית
  

  

 פיתוח מגורים -קודת מבטה של המועצה האזורית יש שתי חלופות מועדפות ניתן לראות כי מנ

. ומבחינה כלכלית הן עולות עשרות מונים על החלופה של שימור, ופיתוח תעשיה ומחסנים

. לחלופת המגורים ישנם גם יתרונות חברתיים של גידול אוכלוסיית המועצה האזורית והצערתה

  .הניח שהן נמוכות ביחס לחלופה של פיתוח שטחי תעסוקהאך יש ל, לחלופה עלויות סביבתיות
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  בחינת הכדאיות לעיר ירושלים

  .לעיר ירושליםבאה מציגה את סיכום בחינת הכדאיות ההטבלה 

  

  מבטה של העיר ירושליםהשוואה בין חלופות הפיתוח מנקודת : 27טבלה 

  
  נושא לבחינה

שימור וחיזוק תיירות 
  וחקלאות

  תעשיה ומחסנים  מגורים

  תוצאות כלכליות
ח " ש510,000-764,000  -   תוספת הכנסה מארנונה

ארנונה משטחי תעסוקה 
   נוספים בעיר

-  

ח הפסד "ש 670,000  -  הפסד ארנונה
כתוצאה מיציאת 
   תושבים מהעיר

ח הפסד " מיליון ש2.5
כתוצאה מיציאת עסקים 

   מחוץ לעיר
  תוצאות חברתיות

מניעת בריחה של    חברתיתתועלת
  לוסיה מהעיראוכ

יכולת לפתח מגורים במקום   -
  שימושי תעשיה

בריחת אוכלוסיה   -  עלות חברתית
הקטנת משרות ; מהעיר

  השירות בעיר

; צמצום היצע התעסוקה בעיר
יתכן יציאה של אוכלוסיה 
  מהעיר בעקבות התעסוקה

  תוצאות סביבתיות
שמירה על מעטפת נופית   תועלת סביבתית

  נאה מסביב לעיר
 שימושי קרקע הרחקת  -

  מזהמים מהעיר
  ח" מיליון ש50-70  -  עלות סביבתית

ן "ירידה בערכי נדל
   הסמוך למרחב הפתוח

  ח" מיליון ש70-50
ן הסמוך "ירידה בערכי נדל

   למרחב הפתוח
  

  

העיר , ובפרט בפיתוח שטחי תעסוקה בכפר, ניתן לראות כי בחלופה של פיתוח מגורים בכפר

ראוי לציין כי הפסד זה . הפסד שאיננו קיים בחלופת השימור, רנונהפסידה הכנסות מאירושלים מ

ומתבסס על ההנחה ששטחי המגורים או התעסוקה שיפותחו בכפר יגרעו , תיאורטי- הינו חישובי

  .הנחה הנכונה רק בחלק מהמקרים, מהעיר

נה מבחי. גם מבחינה חברתית וסביבתית החלופה המועדפת עבור העיר הינה חלופת שימור הכפר

ניתן לראות כי הנזק האפשרי לעיר מפיתוח מסיבי של מגורים או תעשיה במרחב הכפרי , סביבתית

  .ן בעיר הסמוך למרחב הכפרי"ירידת ערך הנדל, ח" מיליון ש50-70-כ, הסמוך הינו גבוה ביותר
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  בחינת הכדאיות לציבור הרחב

  .לציבור הרחבבאה מציגה את סיכום בחינת הכדאיות ההטבלה 

  

  הציבור הרחבהשוואה בין חלופות הפיתוח מנקודת מבטו של : 28ה טבל

  
  נושא לבחינה

שימור וחיזוק תיירות 
  וחקלאות

  תעשיה ומחסנים  מגורים

  תוצאות כלכליות
הקטנת הסיכון להפיכת   -   כלכליתתועלת

ישובי "הקיבוצים ל
  "סעד

הקטנת הסיכון להפיכת 
; "ישובי סעד"הקיבוצים ל

רים יתכן הקטנת עלות מוצ
ושירותים בשל הקטנת עלויות 

  ייצור
  )ח" מיליון ש-24(  -   כלכליתעלות

הפסד תשלום עבור 
הקרקע כתוצאה 

; בכפר ולא בעירמפיתוח 
  )ח" מילי ון ש-9(

עלות ציבורית של פיתוח 
  תשתיות במגזר הכפרי

  )ח" מילי ון ש-9(
עלות ציבורית של פיתוח 
  תשתיות במגזר הכפרי

  )ח" מיליון ש-5(
דמי חכירת קרקע הפסד 

כאשר הקיבוץ מפתח תעשיה 
  בתחומו

  תוצאות חברתיות
חיזוק אפשרויות נופש   תועלת חברתית

  בחיק הטבע
שמירת צורת החיים 
  הייחודית של הקיבוץ

שמירת צורת החיים 
  הייחודית של הקיבוץ

צמצום מרחב אפשרויות   עלות חברתית
הבחירה שבידי הציבור 

  הישראלי

עיר יתכן סגרגציה בין ה
; העניה והכפר העשיר

הפיכת קיבוצים לפרברי 
  שינה

  

  תוצאות סביבתיות
  -  -  ח" ש312,000  ערך הנוף החקלאי
ח הפסד ערך " ש312,000  -  עלות סביבתית

כתוצאה מאובדן שטח 
  פתוח

ח הפסד ערך " ש312,000
  כתוצאה מאבדן שטח פתוח

  
  

, שובים כפריים לציבור הכללי הן נכבדותניתן לראות כי העלויות הכלכליות של פיתוח מגורים ביי

וכתוצאה מהצורך לסבסד תשתיות ושירותים , בפרט כתוצאה משימוש לא יעיל במשאב הקרקע

בצורה יעילה הרבה פחות מאשר ביישובים עירוניים בהם האוכלוסיה , ציבוריים ביישובים כפריים

  . מרוכזת

בין אם למגורים ובין אם , הפיתוחחלופות .  התמונה מורכבת הרבה יותר–מבחינה חברתית 

בפיתוח , מאידך. מאפשרות לחזק את הקיבוץ ובכך לשמר את צורת חיים ייחודית זו, לתעשיה

פיתוח . מגורים בכפר ישנו חשש כי תיווצר סגרגציה בין הכפר העשיר והפרברי והעיר העניה

 האגודה השיתופית מגורים בקיבוץ בדרך של שכונות אינטגרטיביות שהתושבים בהן הינם חברי

  .יכול לחזק את המורשת הקיבוצית ובאותה עת למנוע את הסגרגציה האמורה בין העיר והכפר

עלות זו מתבטאת בצמצום מרחב . לחלופת השימור קיימת עלות חברתית לא זניחה, יתר על כן

יכך לפ. חלופת השימור גורסת כי המגורים בכפר יוגבלו מאוד. האפשרויות של הציבור הישראלי

ראוי . לא יוכלו להגשים את חלומם, המעוניינים לגור בכפר, חלקים נכבדים בציבור הישראלי

 .לשקול בשנית האם מצב זה מתאים למדינה דמוקרטית המעוניינת לשמור על רווחת כל תושביה
המורכבות של ההיבטים החברתיים מקשה על הצבעה על חלופה מועדפת בנושא זה וראוי לקיים 

  .רי בנושאדיון ציבו

אך ראוי לציין שלעת עתה ,  ברור כי חלופת השימור היא העדיפה–בנוגע להיבטים הסביבתיים 

,  לשירותי הסביבה של השטחים הפתוחיםמספיקהציבור הישראלי איננו מייחס ערך כלכלי גבוה 
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הטיעון בדבר נחיצות ריכוז הפיתוח . ובודאי שאין ערך זה מתחרה בערכו של השטח כשטח בנוי

יותר על שיקולים כלכליים של שימוש יעיל , לעת עתה, בעיר ושמירת המרחב הפתוח בכפר מתבסס

ופחות על הערכים הסביבתיים של השטח , במשאב הקרקע והמנעות מסבסוד הפיתוח בכפר

  .הפתוח כשלעצמו

  

   השוואה בין מעגלי ההתייחסות.2
תוח בכפר הם היישוב עצמו  ניתן לראות כי המרוויחים הגדולים מפיכאןמהניתוח שנערך 

החלופה . כאשר המפסידים הגדולים הינם העיר הסמוכה והציבור בכללו, והמועצה האזורית

החלופה . המועדפת מבחינה כלכלית עבור הקיבוץ והמועצה האזורית הינה פיתוח מגורים בכפר

בפרט . ןאך ניתן להניח שיש אפשרות להתמודד עימ, עשויה ליצור בעיות חברתיות וסביבתיות

 הבעיות החברתיות קטנות –כאשר הפיתוח הוא לצרכי שכונה אינטגרטיבית של חברי הקיבוץ 

  . והבעיות הסביבתיות בחלופה זו נמוכות ביחס לחלופה של פיתוח תעשיה בקיבוץ,יותר

הקטנת ,  לעיר הפסדים של בריחת אוכלוסיה פיתוח בכפר עשוי להסב–אשר לעיר ולציבור הכללי 

יתכן כי ניתן לייצר מערכת . ן הסמוך לאזור הכפרי"ירידת ערך הנדלו רותים העירונייםיעילות השי

  .תמריצים מהעיר כלפי הכפר כך שהמוטיבציה של הכפר לפתח מגורים בשטחו תקטן

 עיקר ההפסד כתוצאה מפיתוח בכפר הינה בשל שימוש לא יעיל במשאב –אשר לציבור הכללי 

גם בנושא זה ראוי לשקול . רותים בלתי יעילים במגזר הכפריוהצורך לסבסד תשתיות ושי, הקרקע

האם ניתן לפתח מנגנונים באמצעותם ניתן להקטין את המוטיבציה של הכפר לפתח מגורים 

  .בתחומו

ראוי לציין שהטבלה כוללת בתוכה . השוואה של החלופות מבחינה כלכלית מוצגת בטבלה הבאה

ן ובאמצעות "באמצעות ההשפעה על ערכי הנדל, יותהתייחסות לחישוב כלכלי של תועלות סביבת

-  מבחינה זו מדובר בהשוואה כלכלית.חקירת ההעדפות המוצהרות של הציבור הישראלי

" השחקנים"כל  לציין כי ההשוואה מהווה סיכום של הערך הכלכלי עבור  כמו כן ראוי.סביבתית

  .הציבור הישראליהעיר הסמוכה ו, המועצה האזורית, היישוב הכפרי: שהוצגו לעיל
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  השוואה בין החלופות בהיבט הכלכלי: 29טבלה 

  ח "הסכומים במיליוני ש

  

שימור שטחים : 1חלופה 
חיזוק חקלאות , פתוחים

 פיתוח מגורים בכפר: 2חלופה  ותיירות
פיתוח אזורי תעסוקה : 3חלופה 

 ומסחר בכפר
  חד פעמיערך ערך שנתי ערך חד פעמי ערך שנתיערך חד פעמי ערך שנתי  
 הפסד רווחהפסד רווחהפסד רווח הפסד רווחהפסדרווחהפסד רווח  

 50 0.7530.6746500.672.53      0.0046ערך 

 הסבר

הכנסות 
מארנונה 

    ז"למוא

הכנסות 
מארנונה 

ז"למוא

הפסד 
ארנונה 
 ממגורים

בעיר

תוספת 
שווי 

הקיבוץ
בהשוואה 
*לשימור

ירידת 
רכי ע

ן "נדל
בעיר

הכנסות 
מארנונה 

ז"למוא

הפסד 
ארנונה 

מיציאת 
עסקים 
מהעיר

תוספת 
שווי 

הקיבוץ
בהשוואה 
*לשימור  

 ירידת 
 ערכי 
ן "נדל  
 בעיר

 5 0.31212 0.510.3121224      0.312ערך 

 הסבר

ערך 
הנוף 

    החקלאי

ארנונה 
מתעסוקה 

בעיר

הפסד
ערך 

הנוף 
חקלאיה

היטל
השבחה 
ז"למוא

הפסד 
מפיתוח 

קרקע 
ציבורית
 למגורים

בכפר 
ולא בעיר

הפסד
ערך 

הנוף 
החקלאי

היטל
השבחה 
ז"למוא  

 הפסד 
 מפיתוח 

 קרקע 
 ציבורית
  לתעסוקה

 בכפר 
 ולא בעיר

 9    9      ערך 

       הסבר

עלות 
פיתוח 

תשתיות 
    בכפר

ת עלו  
 פיתוח 

 תשתיות 
 בכפר

 64.0 15.0 0.72.8 83.0 58.0 1.31.0 0.0 0.0 0.30.0 כ"סה
כ רווח "סה

ערך) הפסד(
חד /שנתי
   49.0-  2.1-   25.0-  0.3   0.0  0.3 פעמי
 20נ "ענ

שנה לערכים
      42.8-      3.5      3.9 שנתיים

כ רווח "סה
      91.8-      21.5-      3.9 )הפסד(

  1כך שהערכים בחלופות האחרות מהווים תוספת הכנסה ביחס לחלופה " חלופת בסיס" חושבה כ1חלופה * 

  

ם על פני כל מעגלי ונערך סיכו, ניתן לראות כי כאשר ההשפעות הסביבתיות מחושבות כלכלית

בשאר החלופות נגרם . כלכליתהחלופה של שימור שטחים פתוחים מאוזנת מבחינה , ההתייחסות

והפסד ציבורי של תשלום עבור הקרקע , ן בעיר הסמוכה"שעיקרו נובע מהפסד ערכי נדל, הפסד

  .כתוצאה מפיתוח בכפר ולא בעיר כמו גם עלות ציבורית של פיתוח תשתיות במגזר הכפרי

על ראוי לציין כי חלק גדול מהערכים המובאים בטבלה הינם בגדר אומדנים המבוססים 

  . בזהירות נדרשתלהתייחס אליהםויש , ממוצעים

  
  סיכום ביניים. 3

ניתוח החלופות על פני נושאים ומעגלי התייחסות שונים מורה כי לא ניתן למצוא חלופה אחת 

בכל אחת . ועל פני כל מעגלי ההתייחסות) חברתי וסביבתי, כלכלי(שיש לה יתרונות בכל הנושאים 

  . בין תועלות ועלויות שונות עבור ציבורים שונים(trade-off) מהחלופות ישנו שקלול תמורות

יערך , בישראלשל יישוב כפרי לפיתוח כלכלי בר קיימא  להצביע על חלופה מיטבית וישימה ניסיון

  .בפרק הבא
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   הצעה לפיתוח כלכלי בר קיימא –ו 
  של יישובים כפריים בישראל  

  איסטרטגיהתכנון התהליך . 1
אנו , לופה המועדפת מבין שלושת החלופות שהוצגו לפיתוח יישוב כפריבכדי לבחור את הח

בחרנו לקבל את ההחלטה בתהליך המאפיין . נדרשים לבחון את הדרך בה תתקבל החלטה זו

  .רציונלי- תכנון אסטרטגי

  : שלבים עיקרייםשישהרציונלי מבוסס על - תכנון אסטרטגי

  ניתוח המצב הקיים .1

 הגדרת מטרות ויעדים .2

אך גם ,  יכללו את המטרות והיעדיםאמות המידה.  להערכת חלופותות מידהאמניסוח  .3

 .כגון מידת ישימות, אמות מידה נוספות

 הגדרת חלופות להשגת המטרות והיעדים .4

 אמות המידהניתוח ודירוג החלופות לאור  .5

ראוי להדגיש כי החלופה שתבחר איננה זו הטובה  .בחירת החלופה המיטבית והישימה .6

 .ו שהיא גם טובה וגם יכולה להתממש בתנאים הקיימיםביותר אלא ז
  

 הוצג 1שלב . 4- ו1ח המחקר שלבים "הוצגו עד כה בדו, מתוך ששת השלבים של ניתוח איסטרטגי

 הוצג בפרק ד שפרש 4שלב . בפרק ב שסקר את המצב הקיים ביישובים כפריים בישראל כיום

 שלב – לציין שלמיטב נסיוננו המקצועי ראוי. שלוש חלופות לפיתוח יישובים כפריים בישראל

כפי שקרה , הצבת החלופות הינו בדרך כלל השלב הדורש את משאבי הזמן והמחקר הרבים ביותר

  .גם כאן

 אמות מידהלהגדיר מטרות ויעדים ו, כעת אנו נדרשים לחזור לתחילת תהליך התכנון האסטרטגי

 ולבחור את החלופה אמות המידהאור ולאחר מכן לדרג את החלופות שהוצגו ל, להערכת חלופות

  .המיטבית והישימה

  

  עקרונות פיתוח בר קיימא:  להחלטהאמות מידה. 2
 המושג . לבחירה בין חלופות על עקרונות פיתוח בר קיימאאמות המידה לבחירהבחרנו לבסס את 

-יבספרות המחקר כמו גם בשימוש המקצוע, הינו מושג עמום וקונטרוברסלי" פיתוח בר קיימא"

, 1983משנת  A/38/161ם "המושג התבסס בשיח המקצועי בעקבות החלטת האו. תכנוני שלו

 World Commission on)  "הועדה העולמית לסביבה ופיתוח"באמצעותה הוקמה 

Environment and Development – WCED)  על שם יושב " ועדת ברונטלנד"הידועה גם בשם

ח "לקוח מתוך דו" פיתוח בר קיימא"ההגדרה הידועה ביותר של  .הראש הראשון של הועדה

  :1987-הועדה שפורסם ב

פיתוח בר קיימא הוא פיתוח המספק את צרכי ההווה בלי לפגוע ביכולתם של "

 (WCED, 1987:43)" ות הבאים לספק את צרכיהםהדור
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 נשען על שלושה יסודות "קיימא-פיתוח בר"מקובל להאמין כי , 1987- ח הועדה מ"בהמשך לדו

  :עיקריים

 )בסיסיים(התמקדות בצרכים אנושיים  .1

 )דורי-דורי ובין-תוך(שוויון וצדק סביבתי  .2

 סביבתיים וכלכליים, תלות הדדית בין נושאים חברתיים .3
  

 הינו גישה הממוקדת באדם" פיתוח בר קיימא" - )בסיסיים(התמקדות בצרכים אנושיים . 1

כלומר היא איננה גישה השמה את הסביבה או האקולוגיה בראש מעייניה אלא . )אנתרופוצנטרית(

האדם נדרש להתחשב ולהמנע מפגיעה במערכת הסביבתית שבה הוא , עם זאת. את האדם וצרכיו

לעיתים מתמקדת , צרכים האנושיים תמיד באה על בסיס משאבי הסביבהמכיוון שאספקת ה .חי

בכדי שלא להעמיס על המערכות האקולוגיות , גישת פיתוח בר קיימא בצרכים בסיסיים בלבד

  .מעבר לנדרש

גישת פיתוח בר קיימא מתמקדת בשיוויון , בהתאם לציטוט שהובא לעיל -  שוויון וצדק סביבתי. 2

בשלב מוקדם דובר בעיקר על חלוקה בין דורית . בין הצרכנים האנושייםבחלוקת משאבי הסביבה 

בין אנשים שונים (ולאחר מכן הורחב המושג גם לשוויון תוך דורי ) בין הדור הנוכחי לדור ההמשך(

  .ולנושאים שונים מעבר לנושא הסביבתי, )באותה חברה

שת פיתוח בר קיימא מתוארת גי - סביבתיים וכלכליים, תלות הדדית בין נושאים חברתיים. 3

המעגל הכלכלי והמעגל , המעגל החברתי: לעיתים קרבות באמצעות שלושה מעגלים חופפים

, עם זאת. כל תכנית פיתוח צריכה להתייחס לשלושת המעגלים הללו. (WCED, 1987)הסביבתי 

ם בהתאם להתמקדות בצרכי; "פיתוח בר קיימא"המעגלים אינם בעלי מקום שווה בגישה של 

 החברה מגדירה את מטרותיה ושואפת – הנושא החשוב ביותר הינו הפיתוח החברתי אנושיים

ואינם , המעגל הכלכלי והמעגל הסביבתי הינם בגדר גורמים מגבילים בלבד. להגשים אותם

שואפים לספק את המטרות החברתיות " פיתוח בר קיימא"עקרונות , כלומר. מטרות בפני עצמם

כמובן שלכל . )14ראו איור  (בלי לפגוע בפיתוח הכלכלי או במשאבי סביבה, שהחברה שמה לעצמה

נמוכה ככל הניתן  אך יש להקפיד על פגיעה, פעילות אנושית יש השפעה כלכלית וסביבתית

  .בנושאים הללו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 WCED, 1987על פי " פיתוח בר קיימא"נושאי התייחסות בגישת : 14איור 

  
מטרות 
חברתיות

 מגבלה כלכלית
 חברתיתמגבלה 
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בכך שהוא זיהה " פיתוח בר קיימא"נוקט בגישה של , כפי שהוצג עד כה, ניתן לראות כי מחקר זה

  . כלכלי וסביבתי, חברתי:  שלושת המעגליםוההשפעות עלל אחת מהחלופות את המשמעויות בכ

היא איננה נותנת בידי המתכנן . מהווה מערכת נורמטיבית מנחה בלבד" פיתוח בר קיימא"גישת 

, לשם דוגמא, בדומה, היא כוללת עקרונות מנחים בלבד". מה יש לעשות"תשובות בנוגע לשאלה 

צריכה " מה יש לעשות"השאלה . וויון וצדק במערכת המשפטית או הפוליטיתלעקרונות של ש

  . להקבע במסגרת דיון ציבורי בו קובעת החברה את מטרותיה

אינם עונים על השאלה מה הן המטרות של החברה הישראלית מכיוון שעקרונות פיתוח בר קיימא  

עקרונות . מצעות מתודולוגיה אחרתאנו נדרשים לברר שאלה זו בא, בנוגע לפיתוח יישובים כפריים

פיתוח בר קיימא ינחו אותנו לבסס את בחירת החלופה על המידה שבה היא ממלאת את המטרות 

  . ואינה פוגעת בפיתוח כלכלי או בשימור משאבי סביבה) אותן נברר בהמשך(החברתיות 

ת הישימות הערכת החלופות הינו מיד לאמת מידה נוספת, בנוסף לעקרונות פיתוח בר קיימא

  . לא יבחרו–חלופות שנראה כי קשה יהיה ליישם אותן . שלהן במערכת הקיימת

  : יבחנו החלופותאמות המידה לפיהן, לסיכום

 .שהחברה הישראלית שמה לעצמה למטרות החברתיותתרומה  .1

של היישוב הכפרי או של גורמים אחרים בחברה (המנעות מפגיעה בפיתוח כלכלי  .2

 .)דורי-רון של שוויון תוך דורי וביןבהתאם לעיק, הישראלית

 .המנעות מפגיעה סביבתית .3

  .ישימות של החלופהמידת ה .4
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  הצבת מטרות ויעדים. 3
המטרות .  קביעת מטרות ויעדים–כעת נחזור לשלב הבסיסי ממנו מתחיל כל תכנון איסטרטגי 

ראשוני של בכדי לערוך זיהוי . והיעדים של החברה הישראלית הם נושא הנדרש לדיון ציבורי

נבחר להתמקד . נערך סקר בקרב מקבלי החלטות וציבור המתכננים בישראל, המטרות הללו

באנשי תכנון ומקבלי החלטות על בסיס ההנחה שאלו הם האנשים הבקיאים ביותר בסוגיות 

  .ולעמדותיהם יש את הסיכוי הגבוה ביותר להשפיע בפועל על המדיניות שתיושם, התכנון בישראל

  

  יהמתודולוג

 השאלון התמקד בעמדות הנוגעות למטרות החשובות ביותר בפיתוח הכפר -  מבנה השאלון

בפני . ובעמדות הנוגעות למפגעים אותם חשוב למנוע במהלך פיתוח הכפר בישראל, בישראל

והם , הנשאלים הוצגו סדרה של מטרות אפשריות אותן ניתן לקדם בפיתוח הכפר בישראל

כמו כן הוצגו בפניהם סדרה . ושת המטרות החשובות ביותר לדעתםהתבקשו לבחור מתוכן את של

גם כאן הם . של מפגעים אפשריים אותם ניתן למנוע באמצעות תכנון מתאים של המגזר הכפרי

המטרות והמפגעים . חשוב ביותר למנוע, לדעתם, התבקשו לבחור את שלושת המפגעים אותם

  .מהלך המחקרשהוצגו בשאלון נגזרו מתוך הממצאים שהתבררו ב

מתוך הנחה שהצבת , נבחר להציב לנשאלים רשימת מטרות ולא את החלופות כפי שפותחו במחקר

מתכננים העובדים עבור ארגונים (וצפויה מראש " אינטואיטיבית"חלופות עשויה להביא לבחירה 

וח מתכננים העובדים עבור ארגוני בינוי ופית, את חלופת השימור" אוטומטית"יסמנו " ירוקים"

וחשיבה אמיתית בנוגע למטרות שמאחורי החלופות הללו לא ) יסמנו אחת מחלופות הפיתוח

הם נדרשים , כאשר נשאלים המרואיינים על מטרות ולא על חלופות, שיפוטנולמיטב . תתבצע

  .לערוך תהליך חשיבה מורכב יותר

ם העבודה של נשאלו המרואיינים בנוגע למקום עיסוקם וכן להגדרת תחו, בנוסף לעמדותיהם

ארגון המקדם , ארגון המקדם נושאים חקלאות וכפר, "ירוק"ארגון (הארגון בו הם מועסקים 

בכדי שניתן יהיה לראות האם ממצאי השאלון משקפים מגוון רחב של ) 'בינוי ופיתוח וכו

  .נערך מאמץ לראיין באופן שווה מתכננים מקבוצות אינטרסים שונות, ככלל. אינטרסים

  .4'  מסג בנספחהשאלון מוצ

  

  :הסקר נערך בשלוש מתכונות – עריכת הסקר

בינוי , בנושאי חקלאות מקבלי החלטות 50-השאלון נשלח ל –משלוח בדואר אלקטרוני  .1

  . שאלונים בדואר אלקטרוני3הוחזרו . באמצעות דואר אלקטרוניופיתוח ואיכות הסביבה 

 החלטות מתוך אלו שאליהם נשלחו  מקבלי9נערכו ראיונות טלפוניים עם –ראיונות טלפוניים  .2

 .השאלונים בדואר אלקטרוני

 2007שנערך במרץ , ראיונות פנים אל פנים במסגרת הכנס השנתי של ארגון המתכננים .3

 . ראיונות עם אנשי תכנון ומקבלי החלטות53נערכו . חיפה, בטכניון
  . מרואיינים65- בסך הכל התקבלו תשובות מ
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הארגון בו מועסק/ת המרואיינ/ת

משרד פרטי
41%

רשות ממשלתית
20%

ניציפלית רשות מו
13%

ארגון לא ממשלתי 
 NGO
6%

אקדמיה
10%

 אחר
10%

הנושאים אותם מקדם הארגון בו מועסק/ת המרואיינ/ת

שאים "ירוקים" נו
16%

חקלאות
14%

נוי ופיתוח בי
49%

אחר
21%

  תוצאות

  . הבאיםהאיורים בשני מוצגיםמאפייני המרואיינים  - מאפייני המרואיינים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מקום עיסוקם של המרואיינים: 15איור 

  

אוכלוסיה . ניתן לראות כי מרבית המרואיינים בסקר הינם מתכננים העובדים במשרדים פרטיים

 ושל מתכננים ברשויות ברשויות ממשלתיותגדולה נוספת הינה של מתכננים העובדים 

  .יציפליותמונ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הנושאים אותם מקדמים הארגונים בהם מועסקים המרואיינים: 16איור 

  

מחצית המרואיינים הגדירו עצמם כעובדים בארגונים המקדמים נושאי בינוי ניתן לראות כי כ

  . ופיתוח
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תוח  מציג את המטרות החשובות ביותר בפי17'  איור מס– מטרות חשובות בפיתוח הכפר בישראל

כ "סה,  מטרות3 התבקש לבחורכל מרואיין (כפי שנבחרו על ידי המרואיינים , הכפר בישראל

  ). תשובות בנושא זה188התקבלו 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 שמירה על –" ירוק"ניתן לראות כי המטרות החשובות ביותר שנבחרו הן מטרות בעלות אופי 

ושמירה על מעטפת נופית כפרית , מירה על נוף כפרי פתוחש, הצביון הכפרי של המגזר הכפרי

ראוי לציין שלמרות שמרבית המרואיינים הגדירות עצמם . מסביב לערים הגדולות בישראל

לפיתוח הכפר " ירוקות"הם עדיין בחרו מטרות , כמועסקים בארגונים המקדמים בינוי ופיתוח

מטרות חשובות בפיתוח המגזר הכפרי בישראל

0 5 10 15 20 25 30 35 40

הקטנת עלות מוצרים לציבור בהמשך ליציאת מפעלים
לכפר שבו עלויות הייצור נמוכות יותר

הגדלת מספר המשרות בכפר

הגדלת האוכלוסיה בכפר

הגדלת ההכנסות המועצות האזוריות לטובת רמות
שירותים גבוהות לתושבי הכפר

הרחקת שימושי קרקע מזהמים מהעיר אל הכפר

הגדלת ההכנסות של הקיבוץ או של המשקים
המשפחתיים

מניעת בריחה של אוכלוסיה מהעיר אל הכפר

הקטנת הסיכון להפיכת יישובים כפריים ל"ישובי סעד"

חיזוק אפשרויות הנופש בחיק הטבע של הציבור הישראלי
הכללי

שמירת צורות חיים כפריות ייחודיות – הקיבוץ כצורת
יישוב ייחודית בעלת ערך מורשת ברמה בינלאומית

שמירה על מרחב האפשרויות בידי הציבור הישראלי,
והיכולת להתגורר ולעבוד בכפר

שמירה על איכות החיים הגבוהה בכפר, מניעת השפעות
סביבתיות שליליות בכפר

משיכת אוכלוסיה צעירה לכפר

שמירה על מעטפת נופית כפרית ונאה מסביב לערים
הגדולות בישראל

שמירת הנוף הכפרי הפתוח

שמירה על הצביון הכפרי של המגזר הכפרי

מספר הנשאלים שסמנו את המטרה כחשובה

  תשובות המרואיינים–מטרות חשובות בפיתוח הכפר בישראל : 17איור 
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: ת החיים בכפר והרכב האוכלוסיה בוהמטרות הבאות בתור בחישובתן נוגעות לאיכו. בישראל

מניעת השפעות ,  בכפרההחיים הגבוה תשמירה על איכו"- ו, "משיכת אוכלוסיה צעירה לכפר"

המטרות שנבחרו הכי פחות הן אלו הנוגעות לפיתוח , לעומת זאת ".סביבתיות שליליות בכפר

והגדלת הכנסות , הגדלת האוכלוסיה בכפר,  הגדלת המשרות בכפר–האוכלוסיה והכלכלה בכפר 

  .המועצות האזוריות

ראוי לציין כי יתכן שתוצאות אלו קשורות למיעוט היחסי של אנשי חקלאות וכפר בין הנשאלים 

מתגורר ביישובים ) 92%(עם זאת ראוי לציין כי מרבית הציבור הישראלי ).  בלבד14%-כ(בסקר 

וא החלק הארי של הציבור שה(נשאלת השאלה האם נכון וראוי שהציבור העירוני . עירוניים

האם נכון לפעול על פי ). שהוא מיעוט מבחינה מספרית(יתכנן את המגזר הכפרי ) הישראלי

העיקרון של טובת הרוב או על פי העיקרון של אוטונומיה של קבוצות שונות בחברה להחליט על 

  ?התפתחותן בכוחות עצמן

 בגזירת מסקנות מתוך ממצאי הסקר לעת עתה נמשיך. השאלות הללו הינן נושא לדיון ציבורי

  .ונחזור ונדגיש שיש בו מגבלות, שנערך על ידינו
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שיש להמנע מהם בפיתוח המגזר הכפרי בישראל מפגעים 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

צמצום המשרות בעיר כתוצאה מיציאת אוכלוסיה לכפר

ירידה בערכי הנדל"ן בעיר כתוצאה מפגיעה נופית במעטפת
העיר

הפסד תשלום עבור מקרקעין ציבוריים כתוצאה מפיתוח בכפר
ולא בעיר

עלות ציבורית נוספת כתוצאה מהצורך לפתח תשתיות
ושירותים מסובסדים בכפר

הקטנת בסיס ההכנסות של הערים הגדולות כתוצאה מיציאת
תושבים לכפר הסמוך

סגרגציה בין אוכלוסיה חדשה וותיקה ביישובים כפריים 

אובדן צורת החיים הייחודית של הקיבוץ - כצורת יישוב
ייחודית בעלת ערך מורשת ברמה בינלאומית

יצירת עומסים על תשתיות ושירותים לטיפול במפגעים
סביבתיים במועצה האזורית

צמצום האוכלוסיה בכפר

צמצום מרחב אפשרויות הבחירה שבידי הציבור הכללי –
צמצום האפשרות למגורים או עבודה בכפר

פגיעה באיכות החיים בכפר, מטרדי רעש, עומסי תחבורה,
עומס על מערכות ביוב וכו'

בריחת אוכלוסיה מהעיר

סיכון של הפיכת יישובים כפריים ל"יישובי סעד" ולנטל על
הציבור בכללו

סגרגציה בין עיר עניה וכפר עשיר

פגיעה במעטפת הנופית של העיר

יצירת עומסים סביבתיים בסמוך לערכי טבע ונוף

הזדקנות אוכלוסיית הכפר

אובדן שטחים פתוחים במגזר הכפרי

אובדן הזהות של יישובים כפריים, הפיכתם לפרברי שינה

שסמנו את המטרה כחשובה מספר הנשאלים 

 מציג את המפגעים שחשוב ביותר 18' איור מס -  מפגעים שחשוב למנוע בפיתוח המגזר הכפרי

 3כל מרואיין התבקש לבחור (כפי שנבחרו על ידי המרואיינים , למנוע בפיתוח הכפר בישראל

  ). תשובות בנושא זה190כ התקבלו "סה, םמפגעים בלתי רצויי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   תשובות המרואיינים–מפגעים שחשוב למנוע בפיתוח הכפר בישראל : 18איור 

  

נוגעים לאיכות , כפי שנבחרו על ידי המרואיינים, ניתן לראות כי המפגעים הכי פחות רצויים

אובדן הזהות של יישובים כפריים : "יים הםשלושת המפגעים הכי פחות רצו. החיים בכפר

  ".האוכלוסיה בכפרנות זדקה"ו" אובדן שטחים פתוחים במגזר הכפרי", "והפיכתם לפרברי שינה

המפגעים הכי פחות חשובים בעיני המרואיינים נוגעים להשפעות הכלכליות השליליות של פיתוח 

הפסד תשלום ", "תשתיות נוספותעלות ציבורית נוספת כתוצאה מהצורך לפתח : "במגזר הכפרי
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ן בעיר כתוצאה מפגיעה "ירידת ערכי הנדל", "עבור מקרקעין ציבוריים כתוצאה מפיתוח בכפר

מעניין לציין ". צמצום המשרות בעיר כתוצאה מיציאת אוכלוסיה בכפר"- ו" נופית במעטפת העיר

, יתוח המגזר הכפריכי שמירה על מעטפת נופית נאה לעיר נמצאה בסקר כמטרה חשובה ביותר בפ

  .כלכלית של מעטפת זולמשמעות הייחס התאך ככל הנראה המרואיינים אינם מעוניינים ל

  

הן מטרות , כפי שעלו בתוצאות הסקר, המטרות החשובות ביותר בפיתוח הכפר בישראל, לסיכום

המפגעים שיש להמנע . שטחים פתוחים ומעטפת נאה לעיר, של שמירה על אופי כפרי" ירוקות"

כאשר יש רצון למנוע הפיכת יישובים , מהם נוגעים לאיכות החיים והרכב האוכלוסיה בכפר

  .כפריים ליישובים פרבריים ולמנוע הזדקנות אוכלוסיה בהם

הן בהכרח משקפות את אם כי ראוי להדגיש כי אין , אנו נבסס את המשך המחקר על מטרות אלו

  .תכננים ומקבלי ההחלטות אותם ראיינואלא רק של מדגם המ, המטרות של הציבור הישראלי

  

   אמות המידההמטרות וניתוח ודירוג החלופות לאור . 4

פיתוח (ולאור אמות המידה הנוספות של פיתוח בר קיימא , לאור המטרות שנמצאות בפרק הקודם

כל חלופה תושווה . אחת מהחלופות שהוגדרו במהלך מחקרכל תנותח ) כלכלי ושימור סביבתי

 החלופה ממלאת את אמת -3(וינתן לה ציון מדרג בכל אחת מאמות המידה חרות לחלופות הא

  ).  החלופה איננה ממלאת את אמת המידה-1; המידה היטב

שימור  של 1ברור כי החלופה הנבחרת הינה חלופה , בנוגע לאמת המידה של שימור סביבתי

 סביבתיים ולכן עונה החלופה מדגישה נושאים. חיזוק החקלאות והתיירות, השטחים הפתוחים

  . באופן מיטבי על נושא זה

כאשר נלקח , אומנם.  יתרונות על פני חברותיה1 נראה כי יש לחלופה –גם בנוגע לפיתוח כלכלי 

תעשיה עדיפות ברור שחלופת הפיתוח למגורים או , בחשבון האינטרס הצר של היישוב הכפרי

נראה כי לחלופת השימור  ,לאור אומדננו, אך מבחינת הציבור הרחב. כלכלית על חלופת השימור

היתרונות הכלכליים נובעים מחסכון בעלות פיתוח . כלכלייםיתרונות בכפר עשויים להיות 

ן בעיר כתוצאה מאובדן מעטפת נופית "מניעה של פגיעה בערכי הנדל, תשתיות במגזר הכפרי

והים וצפיפות הבניה בה הביקושים הגב(ורווחים מפיתוח מקרקעין ציבוריים בעיר , איכותית

הסיכום הכלכלי של החלופות השונות מוצג . ולא בכפר) המותרת מביאים לערכי קרקע גבוהים

לעומת החלופות של , המראה כי בחלופה של שימור בכפר קיים איזון כלכלי,  לעיל29בטבלה 

כאשר מחשבים את סך ההשפעות של כל , פיתוח מגורים או תעשיה בכפר שבהן קיים הפסד

שנערכו למיטב , ראוי לחזור ולציין שמדובר באומדנים כלכליים בלבד. דדים המעורבים בנדוןהצ

  .יכולתנו

 הממצאים של הסקר שנערך על ידינו –בנוגע להתאמת החלופות למטרות של הציבור הישראלי 

המטרות שנבחרו על ידי הנשאלים מציגות העדפה לשמירת שטחים , מחד. אינם חד משמעיים

המפגעים שיש להמנע מהם בפיתוח הכפר , לעומת זאת. ופי כפרי במגזר הכפריפתוחים וא

ניתן להניח כי . מתייחסים לנושאים של איכות החיים ומניעת הזדקנות האוכלוסיה בכפר

המרואיינים ציינו , מאידך. האוכלוסיה הכפרית כרוכה בבינוי למגורי האוכלוסיה הזו" הצערת"
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ניתן להשיג את המטרה של הצערת ". פרברי שינה"ם כפריים לכי ברצונם למנוע הפיכת יישובי

בדרך של בניית שכונות לחברי קיבוץ חדשים הכפרי האוכלוסיה ביחד עם מניעה של פרבור במגזר 

פיתוח , ראוי לציין כי לאור החישוב הכלכלי שערכנו). תוך המנעות מבניית שכונות קהילתיות(

.  יותר עבור הקיבוץ בהשוואה לפיתוח שכונה קהילתיתשכונה למגורי חברי האגודה הינו כלכלי

 – 2'  שימור שטחים פתוחים וחלופה מס– 1'  ניתן לאמר שחלופה מס,ור ממצאי הסקר שערכנולא
פיתוח מגורים למצטרפים חדשים לאגודה השיתופית בקיבוץ עונות באופן דומה על המטרות 

  .המקובלות על הציבור הישראלי

ומאידך בהתאמתן ,  הישימות של החלופות תלויה מחד בכוחות השוק מידת–מידת הישימות 

מנקודת המבט של היישוב הכפרי החלופה של פיתוח מגורים היא . לתכניות המתאר הקיימות

ולפיכך ניתן להניח כי הקיבוץ יעשה כל שביכולתו בכדי לקדם את יישומה של , הרווחית ביותר

 שטחים פתוחים ושל פיתוח תעשייתי אינן שונות לעומת זאת החלופה של שימור. החלופה הזו

החלופה של שימור שטחים פתוחים מתאימה לתכניות המתאר . בהרבה מנקודת מבטו של הקיבוץ

 –לפיכך ניתן להניח כי דירוג הישימות הינו . של מערכת התכנון הארצית כיוםוהראייה הקיימות 

פת השטחים הפתוחים ולבסוף לחלופת לאחר מכן לחלו, הדירוג הגבוה ביותר לחלופת המגורים

  .פיתוח התעשיה

 לכל אחת מאמות המידה יוחס .הטבלה הבאה מציגה את דירוג החלופות לאור אמות המידה

  .משקל שווה בדירוג הסופי

  )נמוך-1; גבוה- 3 (דירוג החלופות על פי אמות המידה: 30טבלה 

  ותחלופ

  

  ת מידהואמ

 שימור השטחים .1

חיזוק , הפתוחים

  לאות והתיירות החק

פיתוח מגורים . 2

  בכפר

פיתוח אזורי . 3

 תעסוקה ומסחר בכפר

ל תרומה למטרות ש. 1

  החברה הישראלית 

3  3  1  

המנעות מפגיעה . 2

  בפיתוח כלכלי

3  2  1  

המנעות מפגיעה . 3

  סביבתית

3  2  1  

מידת הישימות של 

  החלופה

2  3  1  

  
  
  הצעה לחלופה מועדפת וישימה. 5

 והכלכלית חלופת השימור הינה החלופה אמת המידה הסביבתיתעל פי י  עולה כ3מטבלה 

היא , עם זאת .כאשר מתחשבים בכל ההשפעות והשחקנים המושפעים מפיתוח הכפר, המיטבית

  מניעת הזדקנות –אינה עונה באופן מיטבי על אחת מהמטרות החשובות של פיתוח הכפר בישראל 
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לאור מאמצי היישובים הכפריים , בינונית בלבד ההישימות שלהאוכלוסיה במגזר הכפרי ו

  .אוכלוסייתןוהמועצות האזוריות להגדיל את 

לחלופת פיתוח למגורים לחברים חדשים באגודה השיתופית בקיבוץ ישנם יתרונות , לעומת זאת

כמו גם יתרונות חברתיים במשיכת אוכלוסיה צעירה התורמת לחברה , כלכליים עבור הקיבוץ

יתכן . )בניגוד לחלופה של בינוי שכונה קהילתית שאינה חלק אינטגרלי מהקיבוץזאת  (הקיבוצית

,  מאידך.בוודאי בהשוואה לחלופה התעשייתית, כי יש בה נזקים סביבתיים מצומצמים יחסית

בשנים האחרונות הקיבוצים מתקשים למשוך חברים ; יתכן שהישימות שלה בינונית בלבד

לפיה חברים פוטנציאליים , רושלים מציגים תמונה אחרת הקיבוצים בהרי י–מאידך ; חדשים

אם אכן קיימת . אך אינם יכולים להצטרף לאגודה בשל העדר דיור מתאים, עומדים בפתח

  . נראה כי פיתוח מגורים עבורם היא חלופה ראויה–אפשרות של הצטרפות חברים חדשים לקיבוץ 

, ופת הפיתוח למגורי חברי אגודה חדשיםחלופת השימור וחל, ניתן לראות בשתי החלופות, לפיכך

  .חלופות מועדפות לפיתוח המגזר הכפרי בישראל

  

  עקרונות ליישום החלופה הסביבתית. 6
בגלל כוחות השוק המתנגדים , הישימות של החלופה הסביבתית נמוכה יחסית, כפי שנאמר לעיל

  :ם של כלים סוגישלושהניתן לחשוב על  להביא ליישום של חלופת השימורבכדי . לה

  .פעולה באמצעות רגולציה המונעת פיתוח שאינו רצוי  .1

או יקטינו את , כלים כלכליים שייצרו אינטרס לגורמים מקומיים לפעול לשימור  .2

  .האינטרס שלהם לפעול לבינוי במגזר הכפרי

  כלים לפיתוח המגזר הכפרי  . 3

  

  כלים רגולטוריים. 1

הלחצים של גידול . כיפתן באמצעות ועדות התכנוןהכלים הרגולטוריים הם תכניות מתאר וא

שוחקים את הכלים , ולחצים של גורמים עסקיים ואינטרסנטיים, האוכלוסיה בישראל

  .יש לגבות כלים אלה בשינוי האינטרס הכלכלי של הגורמים המפתחים. הרגולטוריים

  

  כלים לשינוי האינטרס הכלכלי. 2

, לדוגמא. ל למול הגורמים המרוויחים מהתהליךכדי לשנות את  האינטרס הכלכלי יש לפעו

 אינטרס זה יש למתןכדי . למועצה האזורית יש אינטרס כלכלי בפיתוח שטחי תעשיה ומחסנים

או בין המועצה האזורית לבין העיר , ליצור שיתוף פעולה בין המועצה האזורית לבין שכנותיה

 המקומי על שימושי קרקע עסקיים באנגליה הופעלה בעבר רפורמה בה הפך מס הרכוש. ירושלים

ההכנסות מהמס הועברו לקרן מרכזית אשר חילקה מחדש את הסכום . למס של השלטון המרכזי

במסגרת זו לא כדאי למועצה המקומית ). 1996, רזין וחזן(בין הרשויות לפי פרמטרים שנקבעו 

  . במגזר הכפרילפתח אזורי תעסוקה 

אך ניתן לחשוב על איחוד אזורי , וח המיידי בישראל לצפות לרפורמה דרמטית שכזו בטוקשה

ועצה האזורית אזור תעשיה מסוג זה קיים בין המ. שויות מקומיות עירוניות וכפריותתעשיה של ר

מוצע לבחון שיתוף פעולה בין המועצה האזורית לבין העיר , בנוסף. מטה יהודה ובית שמש

, יקבל שטח מתאים בעיר ירושלים, סניםקיבוץ המעוניין להקים שטחי מפעלים ומח. ירושלים
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 יועברו למועצה האזורית למטרת פיתוח חלק מתקבולי הארנונה. לי הארנונהאשר תהנה מתקבו

אך יאלץ , הקיבוץ ירוויח מהקמת המפעל.  לירושליםבאזורים הסמוכיםשטחים ירוקים ופארקים 

, עבודה לפועלי ייצור בתחומההעיר ירושלים תרוויח מקומות . לנייד את חבריו לעבודה בירושלים

, המועצה האזורית תוותר על היטל השבחה ועל תקבולי ארנונה. והרחבת הפעילות העסקית בעיר

, אשר יביאו עימם קהל מטיילים ונופשים, אך תקבל בתמורה כספים לפיתוח של שטחים ירוקים

  .ועימם פוטנציאל לפיתוח הכנסה מתיירות

. על יוזמות לבינוי במגזר הכפרי הפוגעות בערכי טבע בנוף" נוףאגרת פיתוח "יתכן להציע להשית 

באופן זה יופנמו ערכי הנוף במסגרת התחשיבים הכלכליים של היישובים הכפריים והמועצה 

למשל צמצום (ויווצר תמריץ לתכנון של הבינוי באופן שפוגע פחות בערכי טבע והנוף , האזורית

אגרת "כספי ). ס או מיקום באזורים מוסתרים יחסיתהמנעות מפגיעה בקווי רכ, גודל המבנים

הקיבוץ יפנים . באופן זה יושג שיווי משקל חדש.  הרי ירושליםלקרן לטיפוח יועברו "פיתוח הנוף

או יפעל לצמצם את הפגיעה בנוף באמצעות תכנון , לתוך תחשיבי הכדאיות, את עלות הפגיעה בנוף

  .יה מקור תקציבי לפיתוח ערכי טבע ונוף במרחב אם תווצר פגיעה נופית יה–מאידך . מתאים
  

  כלים לפיתוח המגזר הכפרי. 3

אימוץ החלופה של שמירה על שטחים פתוחים מחייבת מציאת פתרונות להחייאה וחיזוק של 

באזורים הבנויים (בדרך של תמיכה בפיתוח בתוך תחום הכפרים , בישראלהאוכלוסיה הכפרית 

, במדינות רבות באגן הים התיכון. סביבתית-עילות החקלאית ובדרך של חיזוק הפ)כבר כיום

, סביבתי-חקלאיפועלות מזה שנים תכניות לעידוד עיבוד , בעיקר במסגרת האיחוד האירופי

 .Baldock et al) נטישת החקלאות ושמירה על ממשק נאות של השטחים הפתוחיםבמטרה למנוע 

כך שהמגורים והפעילות החקלאית , חהזוכות התכניות הללו להצלבמרבית המקרים . (1996

   .ראוי לבחון תכניות מסוג זה גם בישראל. גם באזורים מרוחקים ביותר, נשמרים
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  1' נספח מס
  ז"ו בתשרי התשס"כ

  2006 באוקטובר 18

  2006-16715תכ 

  

  

  28.8.06מ " סיכום ישיבה עם צנובר יועצים בע :הנדון

  עירית מנור, תמר כפיר, עפר גרידינגר, כהןטובי , שאול צבן, ר חיים צבן"ד: משתתפים

  

מתפשטת תופעת ניצולם , לאור מחירם הנמוך של שטחי החקלאות המתרוקנים בקיבוץ .1
נשאלת השאלה מה יהיה . ניות בלתי חקלאיות המאיימות על אופיים הכפרי"למטרות נדל

 אכן רווחי ,ן מניב"שינוי ייעוד קרקע לנדל, בטווח הארוך, מחירם של שינויים אלו והאם
  ?יותר משימור הקרקע כחקלאית

לרבות שונות בדפוסים בין , קיים חוסר אחידות בדפוסי התכנון של הקיבוץ, נכון להיום .2
 .ע שעיקרו הנחיות לתכנון הקיבוץ"התקיים דיון בוולנת. המחוזות השונים

, חקלאי כמו את פריסתו- מינהל התכנון יוזם מחקר אשר יבחן את דפוסי הישוב הכפרי .3
המגמה הכללית . תוך אבחנה בין הקיבוץ למושב, ב"פעילותו החקלאית וכיו, תפקודיו

ולא , שמירה על אופי ההתיישבות העובדת, הינה חיזוק קיומם החקלאי של היישובים
 . או כלכליים/דחיקה לשינויים בה בשל תהליכים חברתיים ו

. ם ליישובים הכפרייםמדיניות התכנון מעוניינת ליצר הבחנה בין היישובים העירוניי .4
נבחן הצורך בשכלול מערכת השיקולים התכנוניים כך שהאבחנה בין הפריפריה , בנוסף

אבל גם בהתייחסות למרחק , למרכז תעשה גם בהתאם לסדרי העדיפות הלאומית
 .מטרופולינים/מערים

 35א "תמ. כמרכיב חשוב בפיתוח הישוב, תיירות: תעסוקות מועדפות מעבר לחקלאות .5
לא נערכה .  לא אושרה מחדש בשל התנגדויות שונות12א "שכן תמ, גש על תיירותשמה ד

 .והיא מוטלת על היזמים עצמם,  בדיקה לגבי כלכליות הבחירה35א "במסגרת תמ

. תמיכה ואפשרות לגדול באופן הגיוני- תעשייה קיימת: מדיניות פיתוח לגבי תעשייה .6
 .פ התכנון המחוזי"ע, מפעלים חדשים יופנו לאזורי תעסוקה אזוריים

הרחבות . 979החלטה , שיוך דירות- הרוחות המנשבות: מדיניות פיתוח מגורים .7
ישנה העדפה . 35א "במסגרת גודל הישוב שנקבע בתמ,  מתקבלות גם הן- קהילתיות

 .גם אם על חשבון שטח למבני משק, בינוי-ולפרויקטים של פינוי" חידוש כפרי"ל

. י"מנהל התכנון וממ: שי בגישור בין שני המנגנוניםקיים קו: הקשר עם החלטות המינהל .8
 .ומגבילות את היצירתיות והגמישות התכנונית, החלטות המינהל נוקשות

מבלי לפגוע ביכולת הפעילות , השאיפה היא לשמר את אופי ההתיישבות העובדת, ככלל .9
 עם יחד. יש נכונות לאפשר תעסוקות חדשות בתוך הישוב ולהקטין יוממות.שלהם בעתיד

, זאת יש להיזהר שיצירת התעסוקות לא יצרו עומסי תנועה על מערכת הדרכים של הישוב
הנחיות עיצוביות בתכניות המתאר המקומיות צריכות לשמש כלי .  או ישנו את אופיו

אלא , "שמורה אינדיאנית"אבל לא כ, הכפר צריך להישמר .לשמירה על אופי המקום
  . עצמהחיה ומתפקדת  בזכות, כמהות זורמת

חזות הישוב הכפרי היא זו התורמת לדמות הארץ תוך יצירת האבחנה בין הנוף , לסיכום .10
  . הכפרי הפתוח לישויות העירוניות
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  2' נספח מס
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ד 2003, ס"למ: מקור
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    של מסקנות המחקרחלופיתהצגה : 3נספח 
   לנוחיות הקורא,בצורת הצגה אחרת, ח"המסקנות זהות למוצג בגוף הדו

  חיזוק החקלאות והתיירות הכפרית , חלופת שימור השטחים הפתוחים בכפר
  

  נושא לבחינה
משמעות למועצה   משמעות לקיבוץ

  האזורית
משמעות לעיר 
  הסמוכה

  משמעות לציבור הכללי

תועלות 
  כלכליות

 87: שווי הפעילות
  שנה/ח"מליון ש

: שווי נכסי הקיבוץ
  ח" מיליון ש174

סות תוספת הכנ
: שנתית מארנונה

  ח" ש4,600

ח אומדן " ש312,000  -
הערך הכלכלי של שטח 

  חקלאי פתוח

  -  -  -  - עלויות כלכליות
תועלות 
  חברתיות

תוספת משרות 
 משרות 15: בקיבוץ

   שנה20בטווח 
 שמירת הצביון הכפרי

שמירה על צביון 
כפרי של המועצה 

  האזורית

מניעת בריחה של 
אוכלוסיה מהעיר 

  אל הכפר

חיזוק אפשרויות נופש 
  בחיק הטבע

עלויות 
  חברתיות

גידול האוכלוסיה 
 אפסי –בקיבוץ 

  )המשך המצב הקיים(

הזדקנות 
האוכלוסיה 
  בקיבוצים

צמצום מרחב אפשרויות   -
 –הבחירה שבידי הציבור 

צמצום האפשרות 
 למגורים או עבודה בכפר

תועלות 
  סביבתיות

איכות חיים גבוהה 
  בכפר

שימור הסביבה 
  ריתהכפ

שמירה על מעטפת 
נופית נאה מסביב 

  לעיר

שמירת הנוף הכפרי 
  הפתוח

עלויות 
  סביבתיות

-  -  -  -  

  

  )במקרה של יישובים שיתופיים(כדרך להגדלת האוכלוסיה וההכנסות , פיתוח מגורים בכפר
  

  נושא לבחינה
משמעות למועצה   משמעות לקיבוץ

  האזורית
  משמעות לציבור הכללי  משמעות לעיר הסמוכה

תועלות 
  כלכליות

 113: שווי הפעילות
  שנה/ח"מליון ש

: שווי נכסי הקיבוץ
  ח" מיליון ש220

ח " מיליון ש12-כ
היטל השבחה חד 

  פעמי
תוספת הכנסות 
: שנתית מארנונה

  ח" ש753,000

ח " ש510,000-764,000
ארנונה משטחי תעסוקה 
נוספים בעיר הנדרשים 
להעסקת האוכלוסיה 
  הנוספת בכפר הסמוך

 הסיכון להפיכת הקטנת
  "ישובי סעד"הקיבוצים ל

  ) ח"ש 670,000(  -  - עלויות כלכליות
הפסד ארנונה כתוצאה 
  מיציאת תושבים מהעיר

  )ח" מיליון ש50-70(
ן עירוני "ירידה בערכי נדל

  הסמוך למרחב הפתוח

  )ח" מיליון ש24(
הפסד תשלום עבור הקרקע 

  כתוצאה מפיתוח בכפר ולא בעיר
  סד ערךהפ) ח" ש312,000( 

  כתוצאה מאובדן שטח פתוח
  )ח" מיליון ש9(

פיתוח עלות ציבורית של 
   במגזר הכפריתשתיות

תועלות 
  חברתיות

תוספת אוכלוסיה 
 משקי 134: בקיבוץ

  בית
תוספת משרות 

 משרות 36: בקיבוץ
שירותים לאוכלוסיה 

  החדשה

גידול אוכלוסיה 
  והצערתה

שמירת צורת החיים הייחודית   -
  של הקיבוץ

יות עלו
  חברתיות

סגרגציה בין יתכן 
אוכלוסיה חדשה 

אובדן זהות ; וותיקה
  קיבוצית

; בריחת אוכלוסיה מהעיר  -
הקטנת משרות השירות 

  בעיר

יתכן סגרגציה בין העיר העניה 
הפיכת קיבוצים ; והכפר העשיר

  לפרברי שינה

תועלות 
  סביבתיות

-  -  -  -  

עלויות 
  סביבתיות

פגיעה באיכות החיים 
, רדי רעשמט, בקיבוץ

עומס , עומסי תחבורה
  'על מערכות ביוב וכו

יצירת עומסים 
תשתיות 

ושירותים לטיפול 
במפגעים 
  סביבתיים

פגיעה במעטפת הנופית 
  של העיר

יצירת עומסים סביבתיים בסמוך 
  לערכי טבע ונוף
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  פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר בכפר כדרך להגדלת מקורות התעסוקה וההכנסה
  

  נושא לבחינה
משמעות למועצה   ות לקיבוץמשמע

  האזורית
משמעות לציבור   משמעות לעיר הסמוכה

  הכללי
תועלות 
  כלכליות

 103: שווי הפעילות
  שנה/ח"מליון ש

: שווי נכסי הקיבוץ
  ח" מיליון ש177

ח " מיליון ש12-כ
היטל השבחה חד 

  פעמי
תוספת הכנסות 
  שנתית מארנונה

  ח" ש670,000

הקטנת הסיכון   -
 להפיכת הקיבוצים

יתכן ; "ישובי סעד"ל
הקטנת עלות מוצרים 

ושירותים בשל 
  הקטנת עלויות ייצור

הפסד ) ח" מיליון ש2.5(  -  - עלויות כלכליות
ארנונה כתוצאה מיציאת 

  עסקים מחוץ לעיר
  )ח" מיליון ש70-50(

ן הסמוך "ירידה בערכי נדל
  למרחב הפתוח

הפסד ) ח" ש312,000(
ערך כתוצאה מאבדן 
  שטח חקלאי פתוח

  )ח" מיליון ש9(
עלות ציבורית של 

פיתוח תשתיות במגזר 
  הכפרי

  )ח" מיליון ש5(
הפסד דמי חכירת 

קרקע כאשר הקיבוץ 
 מפתח תעשיה בתחומו

תועלות 
  חברתיות

תוספת משרות 
   משרות50: בקיבוץ

יכולת לפתח מגורים   *-
  במקום שימושי תעשיה

שמירת צורת החיים 
  הייחודית של הקיבוץ

עלויות 
  חברתיות

צמצום היצע התעסוקה   -  -
יתכן יציאה של ; בעיר

אוכלוסיה מהעיר בעקבות 
  התעסוקה

-  

תועלות 
  סביבתיות

הרחקת שימושי קרקע   -  -
  מזהמים מהעיר

-  

עלויות 
  סביבתיות

איכות החיים בכפר 
 פגיעה –נפגעת מאוד 

, באיכות הנופית
, המים, איכות האוויר

  רעש ועומסי תנועה

יצירת עומסים 
ל גבוהים ע

תשתיות 
ושירותים לטיפול 

במפגעים 
  סביבתיים 

פגיעה במעטפת הנופית של 
  העיר

יצירת עומסים 
סביבתיים חמורים 
בסמוך לערכי טבע 

  ונוף

 ולייצר את אותה כמות , ולא במפוזר ביישובים, במועצה האזוריתבאזור מרוכזניתן לפתח את שטחי התעסוקה * 
  משרות עבור תושבי המועצה האזורית
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   שאלון למקבלי החלטות בנוגע למטרות פיתוח הכפר בישראל– 4'  מסנספח
  ,שלום רב

נמצאים בעיצומו של מחקר שמטרתו לבחון חלופות לפיתוח , חברת צנובר יועצים, בימים אלו אנו

הקרן לקידום  -ן "המחקר נתמך על ידי נקודת ח. כלכלי ובר קיימא של המגזר הכפרי בישראל

  .ם חקלאייםוף וסביבה באזוריערכי נ

כחלק מהמחקר אנו פונים אליך בבקשה למלא את השאלון הבא הנוגע לעמדותיך והעדפותיך 

תשובותיך יסייעו לנו לאתר את החלופה המיטבית לפיתוח הכפר . בשאלת פיתוח הכפר בישראל

  . עליה ימליץ המחקר, בישראל

אלון מועבר למתכננים הש. השאלון הינו אנונימי ואנו מתחייבים לשמור על סודיות המשיבים

אנשי משרדי , אנשי תכנון, נציגי חקלאים,  נציגי ההתיישבות הכפרית–מתחומים רבים ומגוונים 

  .במטרה לקבל תגובות מאוזנות ככל הניתן, חברי גופים ירוקים ועוד, ממשלה

  אנו מודים על שיתוף הפעולה

  

 מועסק במסגרתה /האם את .1

 משרד פרטי .1.1

 רשות ממשלתית .1.2

 פליתרשות מוניצי .1.3

  NGOארגון לא ממשלתי  .1.4

 אקדמיה .1.5

 _______________אחר  .1.6

 

 :עובדת את הארגון בו אתה / היית מתארכיצד .2

 המקדם נושאים של איכות הסביבה" ירוק"ארגון  .2.1

 ארגון המייצג ומקדם נושאי חקלאות .2.2

 ארגון העוסק בבינוי ופיתוח .2.3

 ארגון המקדם נושאים אחרים .2.4
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  כפרי בישראלעמדות בנוגע למטרות פיתוח המגזר ה. 4

י שלושה הנראים בעיניך כמטרות החשובות ביותר של פיתוח /אנא סמן, המשפטים הבאיםמבין 
  !י רק שלוש מטרות/אנא סמנ).  בסמוך למטרות החשובותXמוצע לסמן (המגזר הכפרי בישראל 

  של הקיבוץ או של המשקים המשפחתייםהכנסות ההגדלת   

  הגדלת מספר המשרות בכפר  

  הצביון הכפרי של המגזר הכפרישמירה על   

  הגדלת האוכלוסיה בכפר  

  מניעת השפעות סביבתיות שליליות בכפר, שמירה על איכות החיים הגבוהה בכפר  

  הגדלת ההכנסות המועצות האזוריות לטובת רמות שירותים גבוהות לתושבי הכפר  

  מניעת בריחה של אוכלוסיה מהעיר אל הכפר  

  כפרית ונאה מסביב לערים הגדולות בישראלשמירה על מעטפת נופית   

  חיזוק אפשרויות הנופש בחיק הטבע של הציבור הישראלי הכללי  

  שמירת הנוף הכפרי הפתוח  

  והיכולת להתגורר ולעבוד בכפר, שמירה על מרחב האפשרויות בידי הציבור הישראלי  

  משיכת אוכלוסיה צעירה לכפר  

  "ישובי סעד"יים להקטנת הסיכון להפיכת יישובים כפר  

   הקיבוץ כצורת יישוב ייחודית בעלת ערך מורשת ברמה בינלאומית–שמירת צורות חיים כפריות ייחודיות   

  הרחקת שימושי קרקע מזהמים מהעיר אל הכפר  

עלות (הקטנת עלות מוצרים לציבור הכללי בהמשך ליציאת מפעלים לכפר שבו עלויות הייצור נמוכות יותר   
  )םשכירת מבני

  

י שלושה הנראים בעיניך כמפגעים שחשוב ביותר למנוע בפיתוח /אנא סמן, המשפטים הבאיםמבין 
 הי רק שלוש/אנא סמנ):  בסמוך למפגעים החשוביםXמוצע לסמן (המגזר הכפרי בישראל 

  !משפטים
  צמצום האוכלוסיה בכפר  

  הזדקנות אוכלוסיית הכפר  

   צמצום האפשרות למגורים או עבודה בכפר–בור הכללי צמצום מרחב אפשרויות הבחירה שבידי הצי  

  סגרגציה בין אוכלוסיה חדשה וותיקה ביישובים כפריים   

  הפיכתם לפרברי שינה, אובדן הזהות של יישובים כפריים  

   כצורת יישוב ייחודית בעלת ערך מורשת ברמה בינלאומית-אובדן צורת החיים הייחודית של הקיבוץ   

  'עומס על מערכות ביוב וכו, עומסי תחבורה, מטרדי רעש,  החיים בכפרפגיעה באיכות  

  יצירת עומסים על תשתיות ושירותים לטיפול במפגעים סביבתיים במועצה האזורית  

  הקטנת בסיס ההכנסות של הערים הגדולות כתוצאה מיציאת תושבים לכפר הסמוך  

  פת העירן בעיר כתוצאה מפגיעה נופית במעט"ירידה בערכי הנדל  

  בריחת אוכלוסיה מהעיר  

  צמצום המשרות בעיר כתוצאה מיציאת אוכלוסיה לכפר  

  פגיעה במעטפת הנופית של העיר  

  ולנטל על הציבור בכללו" יישובי סעד"סיכון של הפיכת יישובים כפריים ל  

  הפסד תשלום עבור מקרקעין ציבוריים כתוצאה מפיתוח בכפר ולא בעיר  

  וחים במגזר הכפריאובדן שטחים פת  

  סגרגציה בין עיר עניה וכפר עשיר  

  יצירת עומסים סביבתיים בסמוך לערכי טבע ונוף  

  עלות ציבורית נוספת כתוצאה מהצורך לפתח תשתיות ושירותים מסובסדים בכפר  
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