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שינוי סדר עדיפויות  בישראל 

המלצות התנועות הקיבוציות ותנועת המושבים ל'ועדת טרכטנברג'

 של שכבות הביניים ומגזרים נוספים במשק, הביאה להקמת ועדתמחאת הדיור (האהלים) 

  שינוי סדרי עדיפויות במטרה להקל על הנטל של אזרחיטרכטנברג שנועדה לבחון ולהציע 

 ישראל, שינוי תמהיל תשלומי המיסים, הנגשת השירותים החברתיים, הגברת התחרות

במשק וצעדי יישום להורדת מחירי הדיור.

  התנועות הקיבוציות ותנועת המושבים נושאים הנמצאיםבמסמך ההצעות שלהלן מעלות

כיום בהקשר מאלו הקיימים  אחרים   פתרונות   ומחייבים  הוועדה,   סמכות   בתחומי 

כחלק לראותם   ניתן   – בה  הגלום  הרב  הפוטנציאל  לאור  אשר  הכפרית,   להתיישבות 

מהפתרונות שעל הועדה לבחון. 

א.מאפייני ההתיישבות הכפרית

 מאז ימיה הראשונים של מדינת ישראל מהווה ההתיישבות הכפרית מרכיב וכלי.1

בהוויה וחיוני  מרכזי  גורם  מהווה  היא  סעיפיה.  כל  על  הציונות  להגשמת   חשוב 

 ובלאומיות הישראלית. התיישבות זו שכוללת מושבים, קיבוצים וישובים קהילתיים

 שמרביתם נמצאים בפריפריה – ביסודה מורכבת מישובים קטנים שפרנסתם מבוססת

 גם על ייצור ומכירת תוצרת חקלאית שמעמידה אותה ראשונה "בשרשרת המזון" וגם

 אחרונה ב"שרשרת הערך". מתוך החולשה הטבעית של הנמצאים בנקודות אלה נובעת

לחיות בכבוד במסגרת תנאים שיאפשרו לחקלאים  ביצירת   מחויבותה של המדינה 

 התיישבותית וזאת לא רק בכדי להגן על הייצור המקומי החקלאי אלא גם בכדי לפתחו

ולהכשירו כאחד מיעדיו המרכזיים של הכפר במדינת ישראל. 

 ההתיישבות הכפרית היא לא רק כלי ומנוף לקידום מטרות כלכליות לאומיות אלא.2

בפועל ערכית, שותפה  של חברה  מושבה  ומקום  מגויסת',  כ'חברה  נותרה  גם   היא 

 ובפוטנציאל למתן פתרונות לסוגיות חברתיות המעסיקות את הציבור במדינה (מצוקת

הדיור ויוקר המחייה וכד') ובעיקר באזורי הפריפריה.

וחקלאות.3  הממשקים הכפריים כוללים בעיקר תעשייה, תיירות, עסקים קטנים 

שהיא המרכיב המאפיין והבולט בהתיישבות, השלוב עם גורמים נוספים בכלכלה 
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ובחברה ההתיישבותית שמקיימת מספר מטרות לאומיות חיוניות למדינת ישראל:

  שמירה על קרקע הלאום, מפני תפיסה ע"י גורמים לא מורשים ועל שטחי עיבוד.3.1

ברי- קיימא לדורות הבאים. 

שמירה על שטחים ירוקים ותרומה לפיתוח "ריאות ירוקות" ואיכות הסביבה. .3.2

הלאומית.3.3 לתפוקה  התורם  וסיבים,  מזון  של  כלכלי,  יצרני  כענף   החקלאות 

כלכלי מכפיל  וכבעל  החקלאיות  והתשומות  המזון  לתעשיית  כתורם   וליצוא, 

משמעותי. 

גשמים,.3.4 למי  החדרה  שטחי  שימור  ע"י  והקרקע,  המים  מקורות  על   שמירה 

ובפסולת אורגנית, ושימוש חוזר במי קולחין   שמירה על הקרקע מפני בלייה 

שאסורים בכל סילוק חליפי אחר. 

3.5.) ושימורFood Securityביטחון במזון  גבוהה   ) ע"י אספקת מזון טרי באיכות 

יכולת הייצור המקומי, למצבי מחסור. 

גורם מרכזי באכלוס ושמירה על אזורי הספר ותרומה לביטחון המדינה. .3.6

תרומה לפלורליזם חברתי ושימור ערכי תרבות ומסורת התיישבותית וכפרית. .3.7

תרומה לפיזור האוכלוסייה ויישוב אזורי ארץ מועדפים, כיעד לאומי . .3.8

 תרומת ההתישבות לענף התירות, פנים וחוץ (תירות כפרית, צימרים וכו')..3.9

בעולם.4 ביותר  מהמתקדמות  נחשבת  הישראלית  החקלאית  הכפרית   ההתיישבות 

 המערבי, בכל מה שקשור לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות, תפוקות ליחידה של גורמי

של והניהול  הלימוד  ולכושר  לרמתו  מיוחסים  הישגיה  והתייעלות.  פריון   ייצור, 

הקיימות התמך  למערכות  והקואופרציה,  הארגון  למערכות  הישראלי,   החקלאי 

 ולהשקעות הממשלה במו"פ, בהדרכה, בשירותים שונים ובסיוע למימון האימוץ של

 טכנולוגיות מתקדמות. אולם למרות השיפורים הטכנולוגיים הרציפים, קיומו של ענף

 החקלאות מותנה, בראש ובראשונה, בקיומם של גורמי הייצור הבסיסיים, כמו קרקע

לשגשוגו יעבור,  בל  תנאי  היא  זמן  לאורך  והקבועה  הבטוחה  שזמינותם   ומים  

ולהתפתחותו.                                                                                        

      

ב. הצעות לפתרון

הייצור החקלאי המקומי.1 על  נדרשת  הגנה  כולו  העולם   : בישראל כמו במדינות 

מדיניות 

ממשלתית כוללת לשימור ושמירה על החקלאות, התוצר החקלאי ועל הקרקע 

החקלאית, כמשאב יסודי לקיומה של חקלאות  ולשימור כושר ופוטנציאל הייצור, 
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לטווח ארוך של מזון, בהיקף ובאיכות מירבית, לטובת אוכלוסיית המדינה. 

 מרבית מדינות העולם מגינות על הייצור החקלאי המקומי ומסבסדות יצוא עודפים.

כי  דורשים  על הייצור המקומיאנו  ליבואתישמר מדיניות ההגנה  ופתיחת השוק    

 סגרת ההסכמים וההדדיות בין מדינות, כפוף לשמירה והגנה עלתעשה אך-ורק במ

הייצור החקלאי המקומי.

ביכולתם  חופש התארגנות.2 יכולת ההישרדות של החקלאים-הישראלים תלויה   : 

 לילת זכות זאת תביא להרסלהתאגד, לארגן, לתכנן ולשווק את תוצרתם במשותף. ש

 ההתיישבות הכפרית החקלאית. ראוי לציין כי כל מדינות המערב ומרבית המדינות

קואופרטיבים הקמת  לטובה  ומפלות  כאלו   התארגנויות  מעודדות   המתפתחות 

 בכל הקשור לגידול ולשיווק תוצרת חקלאית מייצור מקומיחקלאיים. אנו תובעים ש

ה'פטורתמשיך  במסגרת  ולהתארגן  להסתייע  החקלאים  של  זכותם   להישמר 

 . הקבוע בחוק (הגבלים עסקיים), והמתיר להם קיום הסדרים כובליםהחקלאי'

   השתתפות ההתיישבות במתן פתרונות למצוקת הדיור.3

 ניסיונות הממשלה לפתור את מצוקת עלות הדיור והמחסור בקרקע לבנייה נעשו עד

 כה בעיקר באזורי הביקוש. הממשלה טרם גילתה את התועלת שמעניקה לה הבנייה

 ברת-השגה  במגזר הכפרי (ישובים קהילתיים, קיבוצים ומושבים)  ומן-הסתם גם לא

 כללה בתכניותיה את עשרות אלפי הדירות שפוטנציאל הקרקעות הזמינות שבמגזר

 בד-בבד עם עידוד הצמיחההכפרי (למשל: תב"ע בתוקף) מאפשר את בנייתן.   

 קיימים יתרונות לבנייה ברת-השגה במגזר הכפרי:והפיתוח הדמוגרפי בפריפריה, 

 מאגר הקרקעות, זירוז ופישוט תהליכי הבנייה וחידוש מערכות תשתיתהרחבת •

קיימות בעלות נמוכה יחסית. 

וכושר בצוע במגזר• יכולת היערכות   - לשיכון  לפוטנציאל הבנייה   בכפוף 

החקלאי  לפיתוח מקומות עבודה, חינוך, חברה, תרבות וכד'. 

 התאמה לצרכי סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה שבקרבת הישובים•

בנגב ובגליל.

 התאמה לצרכי משפחות צעירות בכל הקשור למערכות החינוך בגיל הרך וקיום•

   תשתיות חברתיות "רכות", בראי ניסיון העבר. 

 ישנן כמה חלופות שניתן להפעיל מידית בשטחם על מנת להקל את   במושבים•
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מצוקת הדיור הן בפריפריה והן במרכז הארץ:

  שנים) ובמחיר מפוקח אל תוך חלקות10 לפרק זמן קצוב (יביליםהכנסת מבנים 3.1

 המגורים במושבים עבור סטודנטים וצעירים. מבנים אלה לא יהיו חלק מזכויות

הבניה בנחלה.

 ' שניתנה בעקבות מחסור אדיר בדיור לעולים90חידוש הוראת השעה משנות ה-3.2

 החדשים ושאפשרה להסב באופן זמני מבנים חקלאיים שאינם בשימוש לצורך

יחידות דיור במושבים לשכירות עבור ליצור אלפי  יהיה  ניתן   מגוריהם. בכך 

 הסטודנטים. פתרון זה צריך להשתלב עם הפחתת תעריפי הנסיעה בתחבורה

הציבורית לסטודנטים.

 בניית מעונות סטודנטים במושבים הסמוכים לערים הגדולות על בסיס החלטה3.3

 המאפשרת מיזם מסחרי ותעשייתי בחלקות החקלאיות במושב. 949

  מהכוח אל הפועל (בעקבות פסיקת בג"צ) באמצעות רשות979הוצאת החלטה 3.4

 מקרקעי ישראל תניע בניה של אלפי יחידות דיור נוספות בתוך חלקות המגורים

  כדי שהמושבים במרכז הארץ35במושבים. מסלול זה מחייב עדכון של תמ"א 

 יוכלו לבנות את הבית השלישי בנחלה, שכיום לא מתאפשר לאור ההחלטה על

. 35הגבלת יחידות הדיור במרכז הארץ  שמציבה תמ"א 

הרחבות קהילתיות: 3.5

שחל3.5.1 השינוי  בשל  הארץ  במרכז  במושבים  קהילתיות  הרחבות    

(החלטה  ישראל  מקרקעי   מועצת  להקפאת1180בהחלטות  הביאה   ( 

 115%ההרחבה במושבים בעיקר בשל ביטול הפטור ממכרז מעל לכמות של 

(מועצת959של מגרשי הרחבה בכל מושב. החזרת המצב לתנאי החלטה    

הרחבות לבצע  הארץ  במרכז  למושבים  תמריץ  תהווה  ישראל)   מקרקעי 

 נוספות בתחומם, ותתרום להגדלת היצע הבתים בשוק. פתרון זה מצריך

בכל הקשור למגבלת מספר יחידות הדיור המותרות35עדכון של תמ"א    

בכל מושב.   
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שיעורי3.5.2 את  להפחית  המנהל  על  בפריפריה  קהילתיות   בהרחבות 

גם באזורי עדיפות לאומית א' ו-ב'. הפחתה זו תביא0%ההיוון      ל-   

מאזורי הביקוש את האוכלוסייה  ותמשוך  הללו  באזורים  בניה   לתנופת 

לאזורי הספר.

מהפן הכלכלי פתרונות אלו הם אידיאליים למשק הישראלי. פריסת אלפי  3.6

משפחות בכל רחבי הארץ (מבנים מוסבים) וחיזוק מצב הסטודנטים (מעונות) 

 מהווים מנוף לחיזוק וקידום התעסוקה והיזמות באזורי הפריפריה, דבר שיגרום

להפחתת אחוזי האבטלה ולהעברת השקעות רבות לפריפריה.

  צריך להתבצע במספר מסלולים: הקיבוציםהפתרון המוצע ע"י•

 . עידוד35המדינה תעודד את הקיבוצים לבנות מגורים בהחרגה למגבלת תמ"א 3.7

 לעניין זה מחייב הסדרת היחסים בין המינהל לקיבוצים, ברוח רפורמת הנדל"ן

שאושרה אך לאחרונה, שעיקריה הקטנת החיכוך בין האזרח למינהל. 

יחידות דיור בכל קיבוץ, להשכרה למשפחות50לאפשר לקיבוצים לבנות עד 3.8   

  מ"ר. לעניין זה נדרשת הסכמת המדינה55צעירות ולסטודנטים, בגודל של עד 

 , והשכרת הדירות תותר35שבנייה זו תחשב בנוסף לזכויות הבניה על פי תמ"א 

ע"י המינהל. 

 חוכרי קרקע מהמינהל בחוזה חכירה  למטרת מגורים או למטרת תעסוקה יהיו3.9

 רשאים  לממש במסגרת חוזה החכירה זכויות בניה נוספות  הקיימות  על פי

 תוכנית בנין עיר תקפה, וזכויות בניה חדשות  על פי תוכנית בנין עיר שתקבל

 , בלא צורך באישור רשות המקרקעין  וללא תשלום דמי1/8/2014תוקף עד ליום 

היתר או כל תשלום אחר לרשות המקרקעין. 

 א  בתקנות התכנון והבניה (בקשה2שר הפנים בתוקף סמכותו יתקן את תקנה 3.10

לתקנות1ג2, כך שלמרות האמור בתקנה 1970להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-   

 האמורות  (כל בקשה להיתר בניה במקרקעי ישראל דרושה חתימת על הבקשה

 של רשות המקרקעין),    בקשה להיתר שהוגשה על פי החלטת ממשלה תהא

 פטורה מהדרישה לחתימת רשות המקרקעין על הבקשה להיתר ומתשלום דמי

היתר.

  דרכים לחיזוק ההתיישבות בפריפריה.4

5
 mazkir@tkz.co.il  דוא"ל:  03-6951195 - פקס' 03-6925325 – טל' 61400 תל-אביב, מיקוד 13ליאונרדו דה וינצ'י 



 

תנועת המושבים בישראל

  הרחבת לימודי השכלה גבוהה:  פיתוח פיסי, תשתיות  ובינוי  במכללות האקדמיות•

 במכללות האקדמיות האזוריות, במגוון מגמות ותחומי לימוד, יצמצם פערים

מסחר מוקדי  יאפשר  ופרנסה,  תעסוקה  אפשרויות  ירחיב  הארץ,  מרכז   מול 

ומגורים באזור מוסד הלימודים. 

לנגב  תחבורה:• מהמרכז  רכבת  ומסילות  כבישים  מערך  בתשתיות  השקעה     

ולגליל. 

ויזמות• יזמים  התפרנסות  והפניית  והטבות  גיבוש תמריצים  עידוד ממשלתי,   : 

להשקיע ולהקים מפעלי תעשייה בנגב ובגליל. 

 הגדלת היחס בין מרכז לפריפריה במענקי מפעל הפיס. מפעל הפיס:  •

 : גיבוש ומימוש תכנית הטבות לזוגות צעירים על מנת שיבנו את ביתםשיכון  •

ועתידם בנגב  ובגליל.

:ג.סיכום

 ההתיישבות הכפרית היא נכס לאומי – ערכי ואסטרטגי - למדינת ישראל.  לא קלה היא

 פרנסת החקלאים, הקמים בבוקר לחרוש את השדות ולחלוב את הפרות ופרנסתם בדוחק.

יתרון של ממשק גובר  ותקופות  לאורך שנים  כי  כולו טרם הוכח   בישראל כמו בעולם 

רכושני ליבראלי ושוק חפשי על פני התנהלות קואופרטיבית-שיתופית, אשר לפחות 

בישראל נותר ככלי למינוף משימות ואתגרים לאומיים רב-גוניים. 

:בקשתנו

להיפגש עמכם, חברי הועדה, ולהציג ביתר פירוט את עמדותינו לקראת גיבוש המלצותיכם.

בכבוד רב,

      נחמיה רפל                             זאב (ולוולה) שור                             מאיר  צור 
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