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 שמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחיםה לעדהוו

 חקלאית משיקולים אידיאולוגיים    של שמירה על קרקעמדיניות קיימהתהל בישרא
פיזור    :כגון , לא ומיה תכנון הרות גת מטלהש בעבר העי סי זו מדיניות. וגיאופוליטיים

  דתןרת הפ הדג שאגבכלוסין ופריס ת ההתיישבות בחבלי ארץ שוממים ותחימת ערים וא
 על  מגו ונים   ובעלי עוצמה לשמירהם נינו  המ דינה פותחו מנ גמאז קום . 1יהכפרן מעורפ
כנ ון   ות, )  החוק-  ןל הל (1965-ה "התשכ, נו ן והבני יהוק התכ חובעיקר, יקהובהם חק, עקהקר
  מחוזיות, מתאר ארצי ותי ות  תכנכי בעת הכנת, רה  במפורשהחוק הו.  קעיהול הקרונ
מות לאי של קרקעות  המתאיקעודן החייש לשמור  על י, ואף בבקשה להיתר בנייה מקומיותו

 .לכך
כניות מתאר   הוכנ ו ת , 1965-לאחר  חקיקת החוק ב: מירהשל דבך  נף הוסיאומי להתכנון  ה
וכך  גם   , טוטורי לשמירת  קרקעות חקלאיותי סטביטו ןבהניתן  שו ת רבות יאשות ניוצאר

  - המתאר   הארצית הכולל ת שבתוקף   ו בתכניתבתכניות מתאר   ארציות לתפרוס ת האוכל וסייה
קרקעי ישראל הל  ממינ ו  שלנמסרו  לני הולה דינמ הטחמש -93%שכגם  ה עובדה .  31א "תמ

תרמו  , שראלמקרקעי ינקבעת בידי מועצת  תימלאו התהמ דיניות הקרקעיו, )המינהל -להלן  (
  ,ות הש ר הממונ ה על המינהלשר  החקלא  שנות  השמונים   היה עד לסוף. מירה על הקרקעלש

ם ניתנה עד יפות לניצול  עית ש הת רבו ת של מועצת  מקרקעי ישראל עד לשנ ותובהחלטו
כירה   חה יחוז ברטוי בעיקי לידי בהש מירת הייעוד ה חקלאי בא .ר קעות מדינההחקלאי של ק
 .םחקלאיבין המינהל ל

עם  . 1ת ח קלאיוותקרקעל  הייעוד  ש שינ ויא ת משלה החלטות מ  המדינ ה הגבילומאז קום
ל כל  אזר ח או מוסד  להש תמש בקרקע  עשא סרה  (1953 נייוהחלטה  מ: ת אלה נ מנותוהחלט

 על קרקע הבשמירהעוסקת  ( 1963החלטה מאוגוסט , )קלאיותינן חשאת רוחקלאית למט
כי ייעודה ושימושה  עת הקוב (1965 מאימלטה והח, )ייהעת הפיכתה לשטח בנינמוית לאקח

  ).של קרקע חקלאית לא ישונו   בידי הרשויות  המוסמכות אלא במקרים יוצאים מהכלל
אולם   ,   בנדו ןה ותניאת מדי קצר ל משך זמן ינת ה הממשלה ש, התשעים  נות ע שצמאב

  של דיניות כי יש לאמץ את המ, עהבקושבה היא  , ף אותו עשורלקראת סו, 1998בפברואר 
   . פתוחיםם ו שטחיתקלאיו חתעוקרק לה עשמיר

להלן   (איתחקל עקרקעל  הועדה לשמירוהוקמה ה, ראות התוספת הראשו נה לחוקועל פי ה
 ליד   במדרג התכ נוני ה ואהווע דהל קומה שמ . 1966ול משנת  לפעלההחהיא  ו,  )וועדהה-

,   זיהכרל: ה הםקידיותפ, )הארציתמועצה  ה- ןללה (עצה הארצית לתכנון ולבני יההמו
על י סוד חוות  דעת   , "קרקע  חקלאית"פלונית כעל קרקע  , הטעונה פרסום  ברשו מות הודעהב

ע  קרקשבהןני ות מכל הרמות   לתכלסרב או אשר לדו ן  ול; החקלאות שממנה שרשל מומחים 
 לא חקלאי שו מולשי, מוסד ואמפעל , תרי בנייה למבנהי היבג ל ך גםוכ, חקל איתכ וכרזהשה

  טל עלהו, 1996 תחילתשתחולת ו מ,   לחוק43בתיקון . קרקע חקלאיתעל )   חו רגשימוש (
דיר  מהם שטחים גמ החוק אינו. פתוחיםם היחהשטעל  ההוועדה גם הת פקיד של שמיר

  מתאר ארציות  בתכניות , עם  זאת. פתוחים   שטחיםעלה ולא ק בע הליך של ה כרז, פתוחים
, שטח יער, גן לא ו מי:  כגו ן, ה םהשימוש בחים על פי מהותם וותפהים טחשות סוו גו  היומחוז

העברת תכניות לדיון בוועדה  הוא כאשר   להעיתוי .  פתוחישטח כפרו, שמורת טבע ונו ף
  מה קהו, חוקל 43ון קי תעל  פי. חליט להפקיד תכנית בתחום קרקע מוכרזתמ ן מוסד תכנו

עבודתה כדי לזרז  את , עדהו ו ה שוראילת המוגש ות ועדת משנה למיון מוקדם של התכניו
ו ר ואה  עצמש מי שערר שמ גית ועדת ערר  הדנה בלעו אלה פ לענוסף ).  ון יועדת המ -הלן  ל(

 .ועדה לאשר תכ נ ית שהציעו סירוב המנפגע 

__________________ 
מכון . רהעומיסודה וער, תהוהתהו-לאית קח עקרקמדיניות השמירה על ) 1996. (ופייטלסון ע. שלאין א 1

שמירה או : קרקע חקלאית) 1992. (ן מיורוזנשטי. אלתרמן ר; ירושלים, פלורסהיימר למחקרי מדיניות
 .חיפה, הטכניון, המרכז לחקר העיר והאזור? הפשרה
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-כ ( ד ונם   מיליון15-כ לאית כקרקע חקהוכ רזו  , בדיקה של  ועד ת מומחיםבעקבות , 1968-ב

את ל   ולוכ, עשב-א מצפון לנ פת בארצמנ  כרז ח המוב ה שטור ). מדינהה  משטח 70%
 לעיבוד ימיםם מתאנאיחלקם בגם אם  ,  טחים הבלתי מבונים בערים  ובמועצות אזורי ותשה

  ןב  מספרר, עקב כך . ם קטני ם בערבה וברמ ת הנ גביזר לאלה נ ו ספו כמה שטחים מוכ. חקלאי
שנות   מה תנ יותכבה הוועדה דנ , הקמתהאז מ.  ועדהודונות  בי  הנתר ובקשות להי תכניות ל ש

  כמהחת לוא,  )הפשרה  -להל ן  (  שאינן  חקלאיות  לתכליותלאיותעות חקרקק  ן של עודיאת י
  שלה עדכניתומחים לקרקע חקלאית בהודעה ברשומות על רשימדת המ ועודיעה משנים

 .  החלקות ש הופשרו  ונבנ וה ו מ מנהוצא של אחר, המוכרז ות כחקלאיותהחלקות 
את   ועדה וה ופעולת ת א 2000וג וסט א-ר אברו פםקר המדינה בדק בחודשימשרד מב
,  הבדיקה נעשתה במשרד הפנים. ון ווע דת הערר הפועלות לצדהועדת המין של פעולותיה

איכות הסביבה במשרד  ל, )קלאותשרד החמ -להלן   (במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
 .  לא ישרובמינהל מקרקעי

 
 

 ורםימשת  ומדיניווחיםתשטחים פלאית וקרקע חקל להביקושים

אך גברה חשיבות הקרקע החקלאית , ות החקלאותחתה חשיב האחרונים פבעשורים .  1
לא  צפוי מ חסור בקרקע , על פי  נתו ני משרד  החקלאות. כאמצעי לשימור השטחים הפת וחים

   הם משאב ,לעומת זאת , חיםתוהפם ה שטחי. לצורכי חקלאות בעשרים הש נים הבאות
ים של   שנתי-מנתונים רב . 2פיתוחכי הרוצל םיהגידול בביקושם עההולך ומתכלה בד בבד 

 1993-1995ם   כי בשני,אביב עולה-ת  מטרו פולין תל ינכת ומנת וני)  landsat( צילומי לוויין 
לינית  ה מטרופוכנית בת. לשנה  בממוצע-1.4%בכ רץ במרכז האהפתוחים השטחים הצטמצמו 

ב ילך צמהו,  יןולפשטחים פתוחים במטרו  ב מחסורישמשנות  התש עים  כבר כי, בע נקאף
  ו מטרופולין יהי ה מתחוםי םיות ר משני שליש,  הנוכחיותגמות  מ הכוימשיאם . ויחמיר
מהאמור . הנו כחי עורויש מחציתמלפחות מצם והשטח הפתוח יצט, 2020 נתעד לשים מבונ

,    על השטחים הפתוחים ההולכים ואוזליםכי יש לשים דגש  מיוחד בשמירה, לעיל עולה
,  ני  השמירה הקיימים בישראלין מנגנו מב.  לחו ק43 בתיקון הדעו לויףסתפקיד שהמחוקק הו
  טחיםת השירשמם ו ן המשלב  כיום  את  שמירת הקרקע הח קלאית ענגנהוועדה היא  ה מ

 . הפתוחים
ומשרדי   ( נים א ביטוי ותוצר  של מדיניות   משרד הפי תכנ ונית ה) גולציהר (הסדרה  .  2

ו נת   ש מנגנ ון  יעיל להכומש ל, ערבהמ כפי שהוכח  במדינות,  שיכולה,  )ממשלה נוספים
 החליטה המועצה הא רצית על הכנת  תכנית  מתאר  ארצית כוללת   1996בשלהי . וחהפית

במהלך שנת  .  שב תוקף31א "יף את תמחלם בתוך כ ש נתיים ותשלשת ו,  35א " תמ-חדשה 
התכ נית קובעת כללים לפיתוח .  ו נים של  אישורה נמצאה התכנית בשלבים ראש2000

מאתרת אז ורים  שבתחומם ,  הנופילפי ערכם על הש טחים הפתוחים הרימו לשם ישטחים בנוי
טבע ,  נוףערכ יועל ם חיתוואזו רים ש בהם יש לשמו ר על שטחים פ,  ינויב ףניתן להוסי

נעשית   , ורו  לפיתוח לבין אזו רים שנועדו  לשי מדההבחנה בין אז ורים  שנוע. בותתרו
א רבעה מבין .  יתוח ושימורפ ל שים ו נששבהם מותרים מינו נים , באמצעות הגדר ת מרקמים

קווים אדומים שיגבילו את ה זחילה   תמששת סוגי  המר קמים נועדו לש ימור הסביבה ולתחי
ם מיהמרק. ייםקהחד ש בצמוד לגבו לות הבינוי  הי  יהיה הבינוקמיםהמרל  בכ. תהאורבני

.   יהילוסוכהא מ-90%ותתג ורר  בהם כ, המדינהח שט מ-11% בעתיד כינוי עירוני י תפסולב
,   בכך תתרו ם התכנית. נ ועדה למרקמים לשימור ולשטחים כפריים, 89%, תרת השטחי
 .לש מירה על השטחים פתוחים,  תאושרשכל

__________________ 
 ). 577' עמ (48בדוח שנתי ,"ההגנה על השטחים הפתוחים"זה ראו בפרק בעניין  2
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תכניות המתאר   כי,  הסביר משרד הפנים2000ר מב המדינה מדצמבקרשרד  למובתבתשו

ן   כ ו,  2020תכנית  האב  הלאומית ישרא ל ,  ) שבהכנ ה35א "  ות מ31א  "תמ(הארציות הכולל ות  
ת דחונתנ ו תש ומת  לב מי, תאר המ חוזיות שבהכנה כנ יות המות אב מטרופוליניות  ותינכת

 .   כנו ן הישראליי בתמרכזד וקלמעד כדי הפיכתם , לנושא ה שטחים הפתוחים
. 35א "ובעיקר בתמ, המשרד הפנים בנדון באה אפוא לידי ביטוי בתכניות שבהכנמדיניות 

ה נעשים   מוש המ דיניות הגל ומה בימו ל לתכו תרגומה  המעשי של  תכנית מת אר א רצית
 .  באמצעות תכניו ת המתאר המחוזיות

 אין קרקע רובושב (וםדר הרק למחוז,  מבין ששת מחוזות משרד הפניםכי, הועלה
לת שאושרה בתחי, וזית סטטוטורית חדשהחיש תכנית מתאר מ) אית מוכרזתקלח

 בהכנה  תואצ נמיםלחיפה וירוש, אביב-תכניות מתאר למחוזות תל. 2000שנת 
מחוז ל, )ף לא היתה מעולם תכנית מתאר מחוזית בתוקיב וחיפהאב-במחוזות תל(

המתאר למחוז ת ואילו תכני, קדה הופלאא היאולם , 1992-הצפון הוכנה תכנית ב
אישור , יתר על כן. הלה כבר בשנות השמונים נמצאת בהפקדחשהכנתה ה, המרכז
המחוזיות שנמצאות בשלבים שונים  ראת המותי יחייב עשיית שינויים בתכנ35א "תמ

ף כי המדיניות בנושא הגנת השטחים אש, מכאן. של הליכי תכנון ואישור סטטוטורי
לה תוקף  עדיין אין,  או בהליכי אישורנהתכניות שבהכשה ב גובבר כיםהפתוח
סדרה תכנונית בעלת תוקף סטטוטורי במדינה צפופה למצב זה של העדר ה. מחייב
שהוא אזור הביקוש , בייחוד במרכז הארץ, פיינת בלחצי פיתוחוהמא ,כישראל
 . ר על עתיד השטחים הפתוחיםבין השא, 3ת השלכות שליליותויהעלולות ל, העיקרי

 
 

 חקלאית ושטחים פתוחיםע קרקת רמילש ותהוועד

ם העוסקים בהפשרת ייריש שלושה גופים סטטוטו, חוק פי התוספת הראשונ ה לעל, כאמור
  ץ"בבג. הם ועדת המיון ו ועדת ה עררוה אחרים ,  ועדהוא הו ההםשברי קיעה: יתלאקקרקע ח
קרקע שהוכ רזה  , וח של המדינ התרכי הפי ו צכי נוכח, המשפט העליון קבע בית 601/754

   המרכזיהדקיתפ,  זאתעם . נו יים שייקצדהמבעבר כחקלאית תופשר  לטובת  צרכים חיוניים  
קע  קרשל וד יעיהוועדה בדבר שינוי   תטהחלו, תה על ק רקע חקלאירשל הוועדה  הו א שמי

 בו 445/715ץ "מה עולה גם בבג גישה דו.וא רק לאחר שינ וי מהותי בנסיבותכה לבצרית כזא
יסוד  היסודות  של  ס מכות הו ועדה  הוא לשמו ר  על ייעודה של  קר קע שתישאר   "כי  , נאמר

נה והצרכים   יד מהשל ם יבין הצרכי ם החקלאיים החיוני'  א יזון'... שתנוצ ל למטרה ז וחקלאית ו
  קבע בית41/786ץ "גם בבג...".   ד פעולתה של הו ועדהוסיהוא המונח  בהדוח קים העירוניים 

יחסה של ו עדת השמירה חייב להיות מחמיר יותר  לצד שמ ירת הקרקע "המשפט העליון כי 
 אפיון  נוסף של ... " . בקשה לביטולה של הכר זהכאשר היא באה לדו ן  ב, החקלאית

__________________ 
-ח"דוח על הביקורת בשלטון המקומי התשנב, "נון ערים חדשות בישראלתכ"או בפרק ר ה זןיבעני 3

  ).74' עמ(, 1998
 .103, )1(ד לא "פ', הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ואח' ד מקומי סביון נ וע601/75ץ ”בג 4
, )1 (זכ ד"פ', אח ויתלאהוועדה לשמירה על קרקע חק' נ' מ ואח"בע תוה מדור השקע נו445/71ץ ”בג 5

296. 
 .128 ,)3(ד לב "פ', קלאית ואחחהוועדה לשמירה על קרקע ' נ' אחן נאמן ויתא 41/78ץ ”בג 6
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   בו נאמר234/997פ "בנצרת ה המחוזי ל בית המשפטין שם בפסק דג הש  נעדהעהוו סמכות 
היא אינה י וזמת תכניות  כוו עדות תכנון   ". היא ב מידה רבה שלילית"כי סמכותה של הוועדה 

ה שלא ייעשה בהם  ומשגיח,  על הקרקע החקלאית והשטחים הפתוחיםו מרתלא  שא, ותחרא
ה   ו  ה יא שמקום שה וועדה אינז  הדנקו בהמשמעות סמכות.  "שימוש הנ וגד   את ייעודם

 ".   הא ות ו לא,  לתכנית  פלונית נית ן לה משיך בהליכים לפי חוקמתנגדת

גדלים עם תוח הי הפכירצו שתפקיד הוועדה לשמור על איזון בין, ולהע ליעהאמור למ
ם חקלאיים  שטחי עלמורלשורך הצלבין , ליותכל האוכלוסייה והפעילויות הכלדוגי

 י פיתוח בצורהות לצורכה להפשיר קרקעות חקלאידל הוועע, ךכלפי. ופתוחים
 . מבוקרת ומאוזנת

 
   ה וועדהפעולות  

ק  ר.  הן מ1,324ואישרה  ,   ב קשות להפשרה1,364-נה  ה וו עדה ב ד1995-1999בשנים  .  1
 דנו  ה וו עדה וועדת  1999 -  1995 בשנים  כי, ה ביקורת העלתה.  נדחו)  2.9%( ,  מהבקשות40

  71,830-אישרו  כומאלה ,  ם דו נ73,350-ות להפשרת  כשקבב) צעמומב(המיון מדי שנה  
,   מגורים( ל צורכי פיתוח  עצוכי  השטח  שהופשר  בכל  שנה בממ, וע לה הוד ע). -98%כ (דונם  

רת השטח  תי.  דונם 40,700-היה כ)  ' וכויםקנים הנדסימת, ר ציבוותסדמו, תעשייה ומסחר
שמורות טבע , םיקרפא (חראשהופשר הומר ה משטח פתוח חקלאי לשטח פתוח מסוג 

 ). ויערות
  כי שיעו ר  הדחיות הנמוך   של תכניות , למשר ד מבקר המדינה הסביר משרד  ה פנים בתשובתו

אימות מתניות  ה מגיעות לוועדה  תכ שחרזאת  מא . וגשות  לוועד ה הוא  הסביר ו הרצוימה
  מאחר שה וו עדה שותפה ל הליכי תכנון . י ועדות תכנ ון  אחרו תדוכבר  נ בדקו בי,  לתכנון

ייחסותה לבקשות להפשרה הנה  השגחה על הת , וזיות תכ ני ות מתאר ארציו ת ומחלש רישווא
 .יישום הפרטים ברוח תכניות אל ה

י   רכם   בשנה לצו ד ונ40,700-הפשיר ה בחמש השני ם האחרו נות  בממוצע כהוועדה  .  2
לא  כול ל תשתיות     (1995-2020צורכי  הפי תוח לשנים  , 35א   "על פי  תחזיות תמ. פיתוח
 דונם ב ממוצע 26,000-ספת שטח של כייבים תומח, )וניים ומכו ני טיהורריע  לאיםשככבי
 .  בשנה

י  ש נ; תשני  נציגים  של שר  החקלאו; ני נציגי ם של ש ר הפני םש : חברים 14 בוועדה .  3
נ ציג המוסדות  ;  נציג  שר הביטחון  ;נציג  ש ר השיכו ן; ר  הפניםשממנה ש, אים של החקלינציג

נ ציג המועצה ; לארץ ישראהמלצת הסוכנות היהודית  ל יפ   עליםנר הפשממנה ש, המיישבים
נציג מינהל   ;    הפניםש ר שממנה, נ ציג הרשוי ות ה מקומיות;  ר  הפניםשממנה ש, הארצית

ל ר הפנים עשממנה ש , )או מה נדס(ל ואדריכ; איכות הסביבה לשר  הנציג; מקרקעי ישראל
נים  הא חרונות  לא   שה בעראכי  ב,  יצוין. פי המלצת האר גון  היציג העיקרי של  המתכנני ם

 13והו ועדה מונ ה בפועל , בהעדר  ארגו ן מקצועי יציג ומוסכם אחד, עדהריכל ל וומונה אד
עלי  ביצגים גופיםה מיו עד חברי ה ו).ו ן  נוס פותנתכ ותדעו בו גם  בעיה שרירה ה (םחברי

ם המעוניינים ב הגדלת היצע ה קרקע ובתכנון   יוזם שיביא  ימחד ג ופ: אינטרסים שוני ם
כי  , יצוין. שתפקידם שימור הקרקעו תגופים ,  ךומאיד,  חקלאיים ופתוחיםםיחטת ששרפלה

  ותהמג זר העיר וני אלא  דווקא  את מג ז ר המועצ תאנציג הרש ויות   המקומיות אינו  מייצג 
 אין בכך לש נות את האיז ון  םלשקול  א, ת  משרד מבקר המדינהדעי כך ראוי לולפ, וריות אזה

 .  הנכון  בהרכב הו ועדה

__________________ 
המועצה הארצית לתכנון ' מ נ" בע1987סילון אחזקות נכסים -ת המשפט המחוזי נצרת  בבי234/99פ "ה 7

 ).לא פורסם(' ולבנייה ואח
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יתן  לג וון  את  הרכב  הו ועדה בלי  כי  נ, ניםמבקר המדינה  הסביר משרד  ה פ דר שלמתו בבתשו

  אשעי רייה כנציג ה רש ויות המקומיות  במקום ר שאכגו ן באמצעות מינוי  ר, לשנות  את החו ק
 .כמקובל כיום,  וריתצה אזועמ
אג ב גריעת   , ימת הקרקעות שהוכרז ו קרקעו ת חקלאיותן  רש עדכו  כי , העלתההביקורת .  4

די ועדת המומחים לקרקע עשה בינ,  וועדות התכנוןבלבנייה רו וא ושר ו שפושה תהחלקו
,  מכךוצאה כת .  שוממוכן א  ת אוש רומורק לאחר  שתכ ניות ,    שניםאחת לכמהחקלאית רק 

 היאאף ש ,כחקלאיותשעדיין מוגדרות עות  קר קשבהן ותולדון בת כנישוב רשת  לנדה עדהוו
וי   הת כנונית  שלא  לצורך  ולשיהתכרע המח תררם  להט הדב ר ג ו. ןתהפשראת   ה ישראכבר 
  התוקשות בא מכלל ה ב% 21(כאלה  בקשות  65ו  ונד ינ 1996-ב:  הלדוגמ.  ר תכניות באישו
תוצאה   .שר באותה ש נהטח שהופשל הכל מ ליששכ, ונםד  23,750לל של ו כטחבש) שנה
  אשר יתנ ו , ועד ה מפה עדכנית ומידע כמותיברשות ה וגם אי ן  שבדרך כלל, ספת היאונ

וישמשו את  , ל את התכניות הנדו נו תרחב הכולות ש כבר נעשו במ  של הפשרלתלוכ ונהתמ
  .המצטברת של החלטותיהה על ההשפעלבקרה  ה הוועד
   אתת וגסוהממפה ת אוי משרד   החקלציגנר שו ת ה ובעדוו בר שות   הי  אין  כיוםכ, התברר
  חוזלמ ביקורת היתה מפה כאמורבמועד ה ( הפוטנציאל החקלאי שלהןלפיות עקהקר
  לדעת .  שאין להפ שירןחקלאיות חיוניות  קרקעות התוחמים "  םיים אדומקוו" ואין  ,  )כזרמה

 .ד ה של הווע ה כרחי למילוי תפקידה זה ו כלי,קר המדינהמשרד מב
 

 ון ועדת  המי
אשר  , בריםח ה חמישהבו נה ועדת משעדהקימה הווה,  לחוק43ראות תיקון על פי הו

 ע חקלאיתלשימוש חורג בקר קו בנייה ריתיהת לשוקידה למיין את התכניות וא ת הבתפק
מקבלת   יום30תוך בעל ועדת המיון להחליט . המועברות ממוסדות התכנון לא ישור הו ועדה

ת אינה   כי   תכני, אם  ועדת  המיון מחליטה. ועדההואת במלי  ר אישו עונות  אם ה ן  ט,  התכניות
תכנון   ה וסד מלחזרת מו והיא , רואים  את התכ נית כמאושרת  ל הפשרה-נה דיון  בוו עדה טעו
היא   , מקבלת תכנית יום  30תוך ן אינה  ד נה בבקשה בוי המועדתו אם גם  . בלהקממנו התש

שנת   ף ו עד לסו, 1996 תילתחבון   החלה לפעול ועדת  המי. אינה טעונה  אישור  של  הוועד ה
 ועדת  בכך  תרמה. קשות שהיא  דנה בהן ה ב1,526מבין )  42%  (643ון טרה מדיפ 1999
 .  הטיפול בתכניותמשךיצור  לק,ירות  כפולה משל הוו עדהדתב תכנסתמאשר  , המיון

חראי ת בארבע שנות  קיומה אה מדו בר בוועדה סטטוטורית כי אף ש, העלתההביקורת .  1
ה נהיא אי, היתרים וש ימושים חורגים, לאית במאות תכניותחקע רקלאישור הפשר ת ק

. על עמדות חבריהו תוחלטהה אשר יצביעו על דרך קבלת,  לים של דיוניהוטוקו  פררושמת
ולא   , כניות  מדיון במליאת הוועדה לפטור תמידהן אמות המ הטוקולים לא ברור ובהעדר פר

 .שבבסיס החלטותיה  מדיניותהניתן להתחקות  אחר 
לטותיה שלא להעביר  לק מהחח, וניתקלאם כי , ן לנמקיוה ועדת המחלה 1998י משלהרק 

בכל  8" ה תאמה לדוח קדמון: "דיםדמ י שנעל בהתבסס בעיקר, תכניות למליאת הוועדה
,   אולם.  )קפוטן בהיק -מ שמע  ("פרוי קט נקודתי"של  ו  מ סיבהא,  ע ל שימושים חורגיםגהנו
  398-ה ועדת המיון ב דנ1999בשנת : דוגמה ל.תלטוחהחלק מה לרק ותנינה  הנמקות אלגם

   על כשליש מ הן ליטההחו, בקשות

__________________ 
 להסדיר הקמה דעושנ, 1994-מ" משפחתיוספת במשק הנ תינרצפעילות י"ה לעניין דעו חוד-ון דוח קדמ 8

. זו עומדים בקריטריונים שקבעה ועדה  הםםא, ורגוש חר שימגד בהםוהפעלה של מבנים ועסקים ש
בידי היועץ המשפטי לממשלה ובוועדה לשמירת קרקע , במועצה הארצית, הדוח אושר בממשלה

 . חקלאית ושטחים פתוחים
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א  ל) מקרים 32(ות על כרבע מבקשות אלה להחל ט אך, הליאת הו ועדבמדיון ות  ן טעונ כי אינ
 .   נימוקניתן

  י וש ב ראש : וה גדיר של ושה מהם, בוועדת המיון יכ הנו חמישה חברים כי ע קבהחוק .  2
ל פי  ע(ון  החליטה וע דת המי.  החקלאות  ו נציג השר  לאיכ ות הסביבהיג  שרצנ,  ההוועד

. יג המרכ ז החקלאיצנו ריםיכאאחדות ה נציג התעל צירוף)  סמכותה להשלים את הרכבה
ם   מהעריי ם שלישי נשר מכי ביו ת,  יצוין. ש   רוב ל נציגי המגז ר  החקלאיעדה ז ו ישבו ו, מכאן

  י א זור, גוריםשכונ ות  מ ש עניינה( ה  ת כנית חדש וכל,איותחקל  ז והוכרשבישראל יש קר קעות 
דת  ועו נדו נה ל ראש ונה ב,  לאישור  הוועד ההמועברת ) בורשטחי ציו  ציבורמבני, תעסוקה

רד ל דעת מש. )למליאת הוועדהבדומה (ה מיוצג  בני אינ ו עירוהמגז ר ה, אף על פי כן. ןוימה
,  הגופים המיוצגים בה נשמרבין  יזו ן האם  אראוי לבחון גם   לגבי ועדת המיון, מבקר המדינה

 .  והאם אין מקום  לשנות את  הרכב ה
ר מ שליש  תוימאו ת וכי חבר מוסד תכנון הנעדר  משלו ש ישיבות רצופ, בעהחוק קו .  3

.   ןוניחדל להיות חבר באותו   מוסד תכ,  מילא את מקומו ואיש   לא, מהישיבות שהיו בשנה
, לק מחבריהו  חדר  נע קיומה של  הוועדהותשנע א שונות  מארבהשנים  הר בשלוש כי, הועלה

לפעמים , מהדיוניםחצית מרבע עד  ב, כז  החקלאינציגי ה תאחדות האיכר ים והמר ייחודוב
 .ים  רצופיםנוידשה לו שאף ביותר מ

 
 ר   ועדת  הער

,   חבריםארצית מבין חבריה ועדת ערר  של חמישהעצה ההמוממנה ,   החוקראות י הועל פ
או   ,  אש ר תכניתהוועדה ל נפגעים מסירוב עצמםים שמגישים מי שרואים   בערר דנה שר א

אין אחרי  "ק  מקנה לוועדת הערר מעמד ייחודי בקביעתו כי החו.  או שימוש חורגהיתר
 הכריעמ, אחד ממוסדות המדינהורר הוא  רק כשה ע".  םוכ לא ול...   העררתדעוטת חלה
 .יתיעצות עם המועצה הארצלאחר  התי, דת העררעקום ובמ בעררמשלה מה
  40שנים דחתה הו ועדה   באותן( עררים 28-ת הערר ב דנה  ועד1995-1999בשנים  .  1

  ם יררע) 25% (7; )םאינחלקם בת(מהעררים  אושרו  ) 57% (16). כאמור  לעיל, בקשות
 .   וחזר ו לדיו ן  חוזר בו ועדות ת כנון  אחרות ער רי ם ה)18% (4-ו ;  סורבו

ה עצראש  מו,  ועצה הארציתהמר  "ו י: הארצית הם  המו עצהה שבחר, ת הער רדחברי וע .  2
יג השר לאיכ ות הסביבה משמש ממלא נצ. ל ואדריכץ"יג מעצנ, נציג שר  החקלאות,  אזורית

גם מנהל  ת חברים צה הארציכי במוע, י צוין. עררה תד ועריבמקום בהעדרו של אחד מח
ם   הרשות  לשמירת הטבע והגנים  הלאומיים ונציג  ארג ון  הגג  של   הגופים הציבוריים שעניינ

צגים  אף כי האר גו נים ש הם מיי,  אינם חברים בו ועדת הערראך אלה , סביבהות ה ת איכירשמ
 .אמונים על שמירת השטחים הפתוחים

ב   לסרועד ההוות החלט   את שי נו אשר ,   עדת הער רלטות ו החוקבל הת,יםרבכמה מק .  3
  מנהלי תנגדו ת או  בערר היא  הליך ה כרעה בהף  שאעל , ז את.  ה כלשהיקללא  ה נמ, כניותלת
 . ין שיפוטימע
 
 

 עריםב תוחיםפהטחים  הששמירת

 לשטחים ציבוריים פתוחים בערים בישראל ובערים  בין  הקצאות של קרקעותמהשוואה 
על . אשר בעולם ה מערביה יותר   משבארץ ה הקצאות מצומצמות הרב, הלוי ערבעבעולם המ

ר שטח צ יבורי " מ2-6בערים בישראל יש בפועל רק , פי נתוני המשר ד לאיכות הסביבה
אי נן  שהנ ורמו ת בישראל , ןייצו. ר  בעולם המערבי" מ20-40לעומת ,  פתוח לנפש
   .ול כן אינן  מחייבות, סטטוטוריות
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נת גהלי ייחודי ון תכנונחקלאית ושטחים פתוחים היא מנגנ עקרת קירמשהוועדה ל

אמורים ה ברי הוועדח. מי הלאווןכנלתלשימור הסביבה ולתרומה , הנוף הכפרי
כי , נמצא. לשמור על איזון בין הצורך לשימור הקרקע החקלאית לבין צורכי הפיתוח

ואין , הןלש יקלאהח אין בידי הוועדה מפה המסווגת את הקרקעות לפי הפוטנציאל
 . יות שאין להפשירןאלקהתוחמים קרקעות ח" קווים אדומים"בנמצא 

ת של הקרקע החקלאית רות מפת ההפשכן א לעדיש, הינד מבקר המדרלדעת מש
 כדי שתשמש לחברי הוועדה לבקרה על ההשפעה, ולה מהנוכחיתדבתדירות ג

שכבר  עקרל ק עםוכדי לצמצם דיונים חוזרים ונשני, המצטברת של החלטותיה
ועל ועדת המיון וועדת הערר , הינוקולים מדיהל פרוטועל ועדת המיון לנ. הופשרה

 .ותתאפשר בקרה עליהן, שתהיה שקיפותכדי , יהןותלטהחלנמק את 

 


