
תנועת המושביםתנועת המושבים   

11

גיבוש חזון וקווים אסטרטגים
'שלב א

2004באוקטובר  14



הקדמההקדמה

מסמך זה הנו חלק ראשון בדרך לגיבוש ההיערכות �
העתידית של תנועת המושבים

המסמך מתמקד בקווים האסטרטגים המתווים את  �
עקרונות ההיערכות העתידית של התנועה

22

הערה�

פ   "מצגת זו אינה שלמה ללא דברי ההסבר הנלווים אליה בע�



תוכן ענייניםתוכן עניינים

תמונת מצב�
המרחב הכפרי בישראל�
המרחב הכפרי במדינות המערב�
המושבים בישראל�
תנועת המושבים�

33

תרחישי היערכות של המרחב הכפרי בישראל  �
מודל היערכות -תנועת המושבים �

נספחים�



))המשךהמשך((מקורות מידע מקורות מידע 

ספרות�

ח קדמון"דו�
דין וחשבון כלכלי על החקלאות  �

משרד החקלאות , 2000והכפר 
ופיתוח הכפר

תוכנית  : פיתוח המרחב הכפרי�
,  2005-2001לאומית לשנים 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
היבטים כלכליים של עיגון  

ראיונות עומק�
מחקרים �

פעילויות לא חקלאיות במגזר  �
משרד , 2002המושבי בשנת 

החקלאות ופיתוח הכפר
מתמיכה בחקלאות לתמיכה במרחב �

סקירת מדיניות בארצות –הכפרי 
ר עליזה פליישר"ד, המערב

44

היבטים כלכליים של עיגון  �
,  זכויות החקלאים בקרקע

המטה לעיגון זכויות החקלאים  
בקרקע

, שכונות קהילתיות במושבים�
2001מרץ , אוניברסיטת חיפה

1999' ספט, חקלאות אחרת�
סיכום ההתפתחויות : �2003

התאחדות  , בענף החקלאות
חקלאי ישראל

ר עליזה פליישר"ד, המערב
השמירה על קרקע חקלאית מול  �

האם ניתן ללמוד  –לחצי העיור 
' פרופ? מניסיונם של מדינות אחרות

רחל אלתרמן 
פיתוח הכפר ומדיניות כפרית  �

ר איל קמחי "ד, במדינות מפותחות

ס"הלמ–נתונים סטטיסטיים �



   
תמונת מצבתמונת מצב

55

המרחב הכפרי בישראלהמרחב הכפרי בישראל �
המרחב הכפרי במדינות המערב �
המושבים בישראל �
תנועת המושבים �



הגופים הכלולים במרחב הכפריהגופים הכלולים במרחב הכפרי

המרחב הכפרי כולל את כל צורות ההתיישבות �
:המאופיינות בבעלות על קרקע חקלאית, החקלאיות

)שיתופיים+ עובדים (מושבים �
קיבוצים�

התיישבות בודדים�
לא כלול בנתוני העבודה

66

חוות חקלאיות�

:בו כלולים, המרחב העירוני= המרחב שאיננו כפרי �
ערים�

עיירות פיתוח�
ישובים קהילתיים�

לא כלול בנתוני העבודה



אינטרס לאומיאינטרס לאומי––התיישבות וחקלאות התיישבות וחקלאות 

אדמהאדמהבלי בלי   מדינהמדינהאין אין 

התיישבותהתיישבותבלי בלי   אדמהאדמהאין אין 

77

    חקלאותחקלאותבלי בלי   התיישבותהתיישבותאין אין 

    חקלאותחקלאותואין ואין   התיישבותהתיישבותאין אין 
בלי התארגנותבלי התארגנות



המטרות הלאומיות של המרחב הכפרי  המטרות הלאומיות של המרחב הכפרי  

שמירה על קרקעות המדינה�
מקורות המים , שמירה על שטחים פתוחים�

ומשאבי הטבע
, החקלאות כענף יצרני ברמה טכנולוגית גבוהה�

המשליך על ענפים משלימים

88

המשליך על ענפים משלימים
בטוח ובמחירים סבירים, אספקת מזון מגוון�
שמירה על גבולות המדינה�
תרבות ומסורת כפרית, פלורליזם חברתי�
פריסת האוכלוסייה�
תרומה לאיכות הסביבה�

משרד החקלאות ופיתוח הכפר  , 2005-2001תוכנית לאומית לשנים : פיתוח המרחב הכפרי: על בסיס



))אלפי דונםאלפי דונם((שימוש קרקע בישראל שימוש קרקע בישראל 
ם   שטחי אימוני

ת  ו מחנ ו
49%

י  ו בנ שטח 
9%

ם  פתוחי שטחים 
42%

99

ת  יערו
ר  יעו ת  שמורו ו

12%

טבע  ת  רו שמו
23%

נים לאומיים  ג
2%

ת   חקלאו שטחי 
63%

אלפי דונםאלפי דונם  21,94221,942: : כ שטחכ שטח""סהסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון: מקור

מירב השטחים הפתוחים  
משמשים לחקלאות

התפלגות השטחים הפתוחים



))אלפי דונםאלפי דונם((שימוש קרקע בישראל שימוש קרקע בישראל 
ת  יערו

ר  יעו ת  שמורו ו
12%

טבע  ת  רו שמו
23%

נים לאומיים  ג
2%

ת   חקלאו שטחי 
63%
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אלפי דונםאלפי דונם  21,94221,942: : כ שטחכ שטח""סהסה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון: מקור

משטחי החקלאות   40% -כ
מצויים במשק המשפחתי

התפלגות שטחי החקלאות

משק משפחתי
43%

משק אחר
57%



אוכלוסיית המרחב הכפריאוכלוסיית המרחב הכפרי
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תנועות ההתיישבות במרחב הכפריתנועות ההתיישבות במרחב הכפרי
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30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

המועסקים בחקלאות מהמרחב הכפריהמועסקים בחקלאות מהמרחב הכפרי% % 

1414

0%
10%
20%
30%

19
60

19
80

19
88

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

ס.מ.ל: מקור

לאורך השנים שיעור המועסקים בחקלאות מתוך   •
תושבי המרחב הכפרי מצוי במגמת ירידה חדה

  15% -בעשור האחרון קיימת התייצבות על כ •



החקלאות ומשק המיםהחקלאות ומשק המים

560

700

150

600

800

1,000

1,200 שפירים

קולחין

מליחים

))קק""מיליוני ממיליוני מ((צריכת המים בישראל צריכת המים בישראל 

1,0001,000 1,0001,000

1515

פרסומי התאחדות  : מקור
חקלאי ישראל

150

290

150

700

700

0

200

400

כיום פוטנציאל - כיום

כיום עוברים לחקלאות מי קולחין שמקורם במים שפירים מהביתי והתעשייתי   •
ק מי קולחין במקום מים "מ' מל 410 - יש פוטנציאל להעביר לחקלאות עוד כ •

אשר לא עוברים כך בגלל כשל שוק, שפירים

חקלאותחקלאות ביתי ותעשייתיביתי ותעשייתי
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פרסומי התאחדות חקלאי ישראל: מקור

השימוש במים שפירים לחקלאות מצוי במגמת ירידה חדה •

ומהווה פתרון  , השימוש במים שוליים בחקלאות הולך וגדל •
למרחב העירוני  



מדיניות ממשלתיתמדיניות ממשלתית––המרחב הכפרי המרחב הכפרי 

  זעזועים קיומייםעל הכפר והחקלאות בישראל עוברים �

פגיעה  תיתכן , אם לא תהייה התערבות של השלטון המרכזי�
  ממשית במטרות לאומיות

 "2000כפר "י קביעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר במסגרת תוכנית "עפ�

: 5.5.04. ב54ח מבקר המדינה "מתוך דו�

1717

: 5.5.04. ב54ח מבקר המדינה "מתוך דו�
כי פיתוח המרחב הכפרי יעמוד  2000אף שהמשרד קבע כבר בשנת " ..�

..." הוא לא נערך, במרכז פעילותו ויהיה בראש סולם העדיפויות שלו
  מתקציבו 10% - עליו להשקיע כקבע המשרד כי  2000בתוכנית כפר "�

..."לקידום פיתוח הכפר
אשר נועדה להסדיר את , שהוא הציע לא קידם חקיקההמשרד עדיין "�

..", ארגונית במרחב הכפרי- חברתית- הפעילות הכלכלית

אין יישום של מדיניות ממשלתית לפיתוח המרחב הכפרי



עיבוד הקרקעותעיבוד הקרקעות––המרחב הכפרי המרחב הכפרי 

קרקע הלאום�
חוכר   / בר רשות –המעבד �
   משימת חברי המרחב הכפרי= עיבוד ושמירת קרקעות הלאום �

1818

:הביא ל, קושי להתפרנס מחקלאות�
  )קוץ ודרדר(הזנחת אדמות �
!)איום דמוגרפי(עיבוד אדמות בידי מיעוטים לא יהודים �

ריכוז אדמות בידי מספר חקלאים מצומצם�

מתבקשת חשיבה לעיבוד הקרקע באופן יעיל



קצריןקצריןקצריןקצריןקצרין

כרמיאלכרמיאלכרמיאלכרמיאלכרמיאל

נהריהנהריהנהריהנהריהנהריה

צפתצפתצפתצפתצפת

קרית שמונהקרית שמונהקרית שמונהקרית שמונהקרית שמונה

איום דמוגרפיאיום דמוגרפי––איבוד הקרקעות איבוד הקרקעות 

לבנון

1919

חיפהחיפהחיפהחיפהחיפה

שאן שאןבית  שאןבית  שאןבית  שאןבית  בית 

חדרהחדרהחדרהחדרהחדרה

טבריהטבריהטבריהטבריהטבריה

נצרתנצרתנצרתנצרתנצרת

נתניהנתניהנתניהנתניהנתניה

עפולהעפולהעפולהעפולהעפולה

, מערכת למידע גיאוגרפי תכנוני: מקור
משרד החקלאות

קיים חשש מיצירת   •
רצף לא יהודי 

באחיזה בקרקע 
..מאזור הצפון 



איום דמוגרפיאיום דמוגרפי––איבוד הקרקעות איבוד הקרקעות 
ירושליםירושליםירושליםירושליםירושלים

אשקלוןאשקלוןאשקלוןאשקלוןאשקלון

שמשבית שמשבית שמש שמשבית  שמשבית  בית 

נתיבותנתיבותנתיבותנתיבותנתיבות

גת גתקרית  גתקרית  גתקרית  גתקרית  קרית 

2020

באר שבעבאר שבעבאר שבעבאר שבעבאר שבע ערד ערד ערד ערד ערד 

רמון רמוןמצפה  רמוןמצפה  רמוןמצפה  רמוןמצפה  מצפה 

, מערכת למידע גיאוגרפי תכנוני: מקור
משרד החקלאות

ועד אזורי הנגב ..  •



סוגיית הזכויות בקרקעסוגיית הזכויות בקרקע––המרחב הכפרי המרחב הכפרי 

מ בין הנהגת התנועות ההתיישבותיות לבין  "שנים של מו �10
הממשלה ללא הכרעה

:צ"הכרעות הועברו לשולחן בג�
)  727, 737, 717(החלטות מינהל מרכזיות לשינוי ייעוד קרקע חקלאית �

)  29.08.02(צ    "בוטלו על ידי בג
–)  949,959,979( צ "החלטות חדשות של המינהל בעקבות הכרעת הבג�

טרם אושרו

2121

שנים 3 -י לבין האגודות הם ל"מרבית חוזי החכירה בין ממ�

הומרו לחוזי  ) שנים 49(חוזים ארוכי טווח שמועדם הראשון פג �
חכירה קצרי טווח

מצב חוסר ההכרעה מעכב את המשך הפיתוח של המרחב הכפרי •
מאבק בין הסקטור העירוני לסקטור הכפרי  •
חוסר הכרה בחיוניות ההתיישבות •
תדמית נמוכה להתיישבות העובדת •

::התוצאותהתוצאות



   
תמונת מצבתמונת מצב

2222

המרחב הכפרי בישראל �

המרחב הכפרי במדינות המערבהמרחב הכפרי במדינות המערב �
המושבים בישראל �
תנועת המושבים �
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מדיניות פיתוח המרחב הכפרימדיניות פיתוח המרחב הכפרי

מדינות המערב פעלו בשני כיוונים במקביל במטרה �
:לשמר את המרחב הכפרי

שמירה על קרקעות  
כפריות

יצירת מרחב כפרי  
אטרקטיבי

2626

ביסוס המרחב הכפרי לאורך זמן

תמיכות ממשלתיות ליישום



שמירה על קרקעות כפריותשמירה על קרקעות כפריות

שמירה על קרקעות כפריות מפני לחצי העיור  �
: נעשית באמצעות 

תכנון כולל   . 1

2727

הכוונת פיתוח. 2

שימור שטחים באמצעות חקיקה   . 3



יצירת מרחב כפרי אטרקטיבייצירת מרחב כפרי אטרקטיבי

הפיכת המרחב הכפרי לאטרקטיבי מחייבת צמצום פערים  �
:  לעומת האזורים העירוניים בשלושה אספקטים עיקריים

גיוון מקורות תעסוקה והכנסהגיוון מקורות תעסוקה והכנסה  ��
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גיוון מקורות תעסוקה והכנסהגיוון מקורות תעסוקה והכנסה  ��

רמת חיים ורמת שירותים גבוההרמת חיים ורמת שירותים גבוהה  ��

רמת תשתיות גבוההרמת תשתיות גבוהה  ��



תוצאות הפעילויות בעולם במרחב הכפרי   תוצאות הפעילויות בעולם במרחב הכפרי   
שינוי ברמת החייםשינוי ברמת החיים��

שיפור ברמת התשתיות והשירותים במרחב בכפרי  �
הפערים בין תושבי המרחבים העירוניים והכפריים נמשכים  �

 מעבר מחקלאות לתחומים אחריםמעבר מחקלאות לתחומים אחרים��
שיעור נמוך ביחס למצופה  �
מרבית האוכלוסייה פנתה לעיסוקים מחוץ למשקים  �

האוכלוסייה המבוגרת יצאה ממעגל העבודה  
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:  האוכלוסייה שעשתה שימוש בהטבות�

.. אוהבי סיכון, משכילים, צעירים - בעלי פרופיל יזמי �

משקים גדולים ומבוססים כלכלית: משתמשים עיקריים�
הצלחת התוכניות אינה גבוהה   - לסיכוםלסיכום •
חוסר בהתארגנות פנימית לצד תמיכה ממשלתית -הסיבה  •



   
תמונת מצבתמונת מצב
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המרחב הכפרי בישראל �
המרחב הכפרי במדינות המערב �

המושבים בישראלהמושבים בישראל �
תנועת המושבים �



רקע היסטורירקע היסטורי

)ייסוד והקמה( �1921-1948
ייסוד נהלל�
הקמת תנועת המושבים�
:גיבוש העקרונות המנחים�

קרקע לאומית�
עבודה עצמית�
עזרה הדדית�
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קניה ומכירה משותפת�

)שיא הפעילות והעשייה( �1949-1967
:תרומה לאומית גבוהה ב�

הקמת יישובים ותפיסת שטחים  �
קליטת עליה�
פיזור ופריסת אוכלוסייה�

השפעה פוליטית רחבה�
משקל סגולי גבוה ביחידות קרביות ובתפקידי פיקוד בצבא�



רקע היסטורירקע היסטורי

)התעצמות הבעיות( �1983-1967
הרחבת הגבולות �
שינוי מבנה הכלכלה בארץ ופתיחות רבה יותר לגלובליזציה�
שינוי האידיאולוגיה לקליטת עבודה שכירה�
שילוב גובר של שכירים ערבים מהשטחים בפעילות החקלאית�
תחילת התיישבות קהילתית באזורי כפר�
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)משבר ודעיכה( �2004-1983
משבר בחקלאות�
ירידה ניכרת בהשפעה הפוליטית�
התמוטטות ארגוני הקניות וכניסת המושבים לחובות�
משבר במערכות התמך וההתארגנות של ההתיישבות�
)1992(להסדר חובות המושבים " חוק גל"חקיקת �
ח קדמון להסדרת התעסוקה החליפית      "דו�
התחזקות האינדיבידואליזם�
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20022002הפעלת נחלות חקלאיות במושבים הפעלת נחלות חקלאיות במושבים 
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20022002התפלגות אזורית בהפעלת נחלות חקלאיות התפלגות אזורית בהפעלת נחלות חקלאיות 

4,326 3,173

6,407

8,303

6,717

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000

גולן, גליל
וגליל

מערבי

עמקים מרכז שפלה

וההר

דרום

גולן , גליל 
וגליל מערבי 

15%

עמקים

11%

מרכז

22%
שפלה וההר

29%

דרום

23%

מספר נחלות/ בעלי משקים 

3737

40% 27% 23% 20% 32%

43%

35% 29% 30% 19%

13%
26% 36% 31% 31%

4% 12% 12% 19% 19%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

גולן, גליל
וגליל

מערבי

עמקים מרכז שפלה

וההר

דרום

עובדים במשק בלבד עובדים במשק ובחוץ
עובדים בחוץ בלבד לא עובדים

מערבי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 2002פעילויות לא חקלאיות במגזר המושבי בשנת : מקור

באזור הצפון אחוז   •
העוסקים בחקלאות הנו 

)80% - כ(הגבוה ביותר 



2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

נחלות בתעסוקה חלופיתנחלות בתעסוקה חלופית' ' התפתחות מסהתפתחות מס  - - תעסוקה חלופיתתעסוקה חלופית

3838

0

2,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

פעילויות לא חקלאיות במגזר המושבי  : מקור
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 2002בשנת 

, בד בבד עם הירידה בעיסוק בחקלאות
חלה עליה בעיסוק בתעסוקה חלופית בשטח הנחלות



התפתחות סוגי תעסוקות חלופיות בנחלות  התפתחות סוגי תעסוקות חלופיות בנחלות  

3,000

4,000

5,000

6,000
שרותים עסקיים

עיסוק נלווה
לחקלאות

מלאכה ובנין

הארחה ותיירות

שרותים אישיים
התפתח מגוון גדול של  

אך  , תעסוקות חלופיות

מספר נחלות

3939
פעילויות לא חקלאיות במגזר המושבי  : מקור

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 2002בשנת 

0

1,000

2,000

1998 1999 2000 2001 2002

תעשיה זעירה

בע"ח מיוחדים

תעשיית מזון

אך  , תעסוקות חלופיות
הגידול המסיבי ביותר  
:חל בשירותים עסקיים

השכרת מבנים 
ומחסנים

35%

השכרת דירות 
למגורים

41%

משאיות, 
מכליות, גוררים

6%

אחר

18%

2002 -שירותים עסקיים ב



20022002התפלגות נחלות בתעסוקה חלופית התפלגות נחלות בתעסוקה חלופית 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000
הארחה ותיירות

שרותים עסקיים

שרותים אישיים

תעשיה זעירה

מלאכה ובנין

תעשיות מזון

עיסוק נילווה לחקלאות

שיעור גבוה של  - באזור הצפון
הארחה ותיירות

 
בעיקר   -  באזור המרכז והשפלה

השכרת מחסנים ודירות למגורים

מספר נחלות

4040

0
גולן-
גליל

וגליל

מע'

עמקים מרכז שפלה

וההר

דרום-
ב"ש 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

גולן-
גליל

וגליל

מע'

עמקים מרכז שפלה

וההר

דרום-
ב"ש 

הארחה ותיירות

שרותים עסקיים

שרותים אישיים

תעשיה זעירה

מלאכה ובנין

תעשיות מזון

עיסוק נילווה לחקלאות

פעילויות לא חקלאיות במגזר המושבי  : מקור
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 2002בשנת 



גודל הנחלות במושבי תנועת המושביםגודל הנחלות במושבי תנועת המושבים  - - קרקע  קרקע  

מספר  

לנחלות ביישובי  ) בדונם(תקן גודל הקרקע 
לפי אזור, תנועת המושבים

50

60

70

80

90

(ריק)

80

60

50

45

42

תקן לגודל  
)דונם(נחלה 

80

4141

מספר  
היישובים  
באזור

תנועת המושבים, פנימי: מקור

נחלות גדולות יותר משאר האזורים, בדרום ובצפון

0

10

20

30

40

50

עיו "ש צפון מרכזירושליםחיפהדרום

42

40

35

30

29.5

28

23

21

80

60

50-41

40-31

30עד 

C2



שקופית 41

 C2?טעות
CHAYON, 10/05/2004
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נושאי מפתח להתמודדותנושאי מפתח להתמודדות––מושבים מושבים 
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האינטרסים אינם משותפים עוד

יצירת מערכת חוקים ותקנות המתאימים לניהולו  �
ואופיו של המושב החדש

הבטחת תעסוקה בעלת אופי כפרי�
יצירת פלטפורמה לטיפוח דור המשך�



   
תמונת מצבתמונת מצב

4747

המרחב הכפרי בישראל �
המרחב הכפרי במדינות המערב �
המושבים בישראל �

תנועת המושביםתנועת המושבים �



מבנה ארגונימבנה ארגוני––תנועת המושבים תנועת המושבים 

)47(מזכירות 

)181(מועצה 

)672(ועידה 

)5(צוות 

4848

לל""מזכמזכ

תעסוקהקרקע ותכנוןכלכלהחברה

נוער וחיילים •
חינוך ורווחה •
תרבות •

ותיקים וחברות •
מורשת הכפר •
ידיעת הארץ •
ל"חללי צה •

קרקע ומינהל •

הרחבות •

תקנון המושב •

ועדות קבלה •

חקלאות •

תיירות •

ח"פל •

תאגידים ומיסוי   •
קופת גמל •
ברית סיוע •
ל.א.ניר שיתופי וק •
ט.נ.ק •
ל"י וקק"ממ •
ועדה משפטית •

פירוט



))המשךהמשך((מבנה ארגוני מבנה ארגוני ––תנועת המושבים תנועת המושבים 

תעסוקהתעסוקה

ח"פלתיירותחקלאות

ועדה לתעסוקה   •
חליפית

ועדת תיירות •

יעוץ אישי •

ועדה חקלאית •

ארגוני מגדלים  •

4949

חליפית

יעוץ אישי •

פיתוח עסקי •

ת"משרד התמ •

משרד האוצר •

רשות לעסקים   •
קטנים

יעוץ אישי •

פיתוח עסקי •

משרד התיירות •

משרד האוצר •

רשות לעסקים   •
קטנים

ארגוני מגדלים  •

התאחדות חקלאי   •
ישראל

מועצות ייצור •

תנובה ואגרקסקו •

משרד החקלאות •

ת"משרד התמ •

משרד האוצר •

חזרה



SWOTSWOT   תנועת המושביםתנועת המושביםשל של

חולשות של התנועהחולשות של התנועה��
תקציב נמוך ותזרים �

מזומנים בעייתי
חוסר בתשתית ארגונית�
חוסר בבסיסי מידע �

מסודרים

יכולות מוגבלות מול �

חוזקות ונכסים של התנועהחוזקות ונכסים של התנועה��
התנועה ההתיישבותית  �

הגדולה ביותר 
נתפסת כתנועה המובילה�
תדמית ומיצוב בכלל הציבור�
: קשורה לגופים כלכליים�

ברית  , תנובה, ניר שיתופי�
..המשביר המרכזי , פיקוח

5050

יכולות מוגבלות מול �
תשתיות המפלגות  

הפוליטיות

יכולת השפעה מוגבלת על  �
חיי היום יום ביישובים ומול 

הרשויות המקומיות
רמת התארגנות נוכחית  �

מוגבלת מאוד  

..המשביר המרכזי , פיקוח
חברי התנועה בעמדות �

מפתח

תנועת הנוער�
יכולת לאסוף ולרכז מספר  �

גדול של ראשי יישובים  
ומועצות אזוריות

מעמד בתקנון המושבים �
..)ניר שיתופי , חילוקי דעות(

קיימת תשתית פוטנציאלית  �
להתארגנות



SWOTSWOT   תנועת המושביםתנועת המושביםשל של
איומים בסביבהאיומים בסביבה��

שינוי בדרך ההתיישבות  �
כמושב ומעבר ליישוב 

..פרבר עירוני , קהילתי
נטישת מושבים את התנועה�
שינוי בעדיפויות הלאומיות  �

לרעת המרחב הכפרי
התחזקות האינדיבידואליזם �

הזדמנויות בסביבההזדמנויות בסביבה��
התיישבות מחדש של מפוני  �

התנחלויות

בעיות דמוגרפיות וקרקעות  �
בגליל ובנגב

עליה במודעות ובדרישה  �
התחברות (לאיכות סביבה 

)לירוקים

5151

התחזקות האינדיבידואליזם �
וירידת הקואופרציה

ירידת כוחן של ועדות הניהול �
החקלאיות

צמצום שטחי המושבים �
..  אחר, לטובת ערים

העמקת הפערים הכלכליים  �
בין הפריפריה , במדינה ככלל

..בתוך המושבים , למרכז
תחלופה גבוהה של ועדים �

מקומיים במושבים

)לירוקים
צורך בפתרונות למים ולביוב�
חוסר במנהיגות במרחב �

הכפרי לאורך זמן והצטברות 
נושאים לטיפול



   

תרחישי היערכות של המרחב תרחישי היערכות של המרחב המרחב המרחב 
הכפרי בישראלהכפרי בישראל

5252



שימור קרקעות   •
איכות סביבה •
תרומה למשק המים •
פריסת אוכלוסייה   •
מנקה/ שוק מזהם  •

בריאות הציבור •
שיפור הגירעון המסחרי •

כלל  כלל  
המדינההמדינה

תרומת המרחב הכפרי במשולש התועלותתרומת המרחב הכפרי במשולש התועלות

5353

שיפור הגירעון המסחרי •
יחסי חוץ  •
המרחב המרחב   
הכפריהכפרי

המרחב המרחב 
העירוניהעירוני

אורח חיים כפרי •
תעסוקה •

איכות חיים •

כפר

פתרון מי קולחין •
איכות סביבה   •
שטחים פתוחים •
תוצרת חקלאית יציבה ומגוונת   •
תיירות כפרית •
תעסוקה •



צירי מפתח להיערכותצירי מפתח להיערכות
::תמיכה ומעורבות ממשלתיתתמיכה ומעורבות ממשלתית��

יישום משמעויות ההכרה בחשיבותו של המרחב הכפרי  �
על פי העקרונות שגובשו על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר�

הסדרת הזכויות בחלקות המגורים�

סיוע בהתארגנות לעיבוד שטחים נטושים�

הסדרת השימוש בקרקעות חקלאיות שאינן בחלקת המגורים�

המתחייבים משינוי אופיו של המושב, סיוע בשינויים תחיקתיים

5454

המתחייבים משינוי אופיו של המושב, סיוע בשינויים תחיקתיים�

חוק החקלאות�

::התארגנות פנימיתהתארגנות פנימית��
גיבוש חזון ומטרות�

"תנועת הכפר: "איחוד התנועות ההתיישבותיות תחת קורת גג אחת�

יצירת גוף משותף מוביל בעל סמכויות החלטה�

התארגנות לטיפול מרוכז בעיבוד קרקעות נטושות�

נדה מקובלת בנושא הקרקעות'גיבוש אג�



תרחישי האיוםתרחישי האיום––המרחב הכפרי בישראל המרחב הכפרי בישראל 

תמיכה ומעורבות ממשלתית ללאללא

התארגנות עםעםהתארגנות ללאללא

פירוט""קרב מאסףקרב מאסף""" " קריסהקריסה"" פירוט

5555

תמיכה ומעורבות ממשלתית עםעם

התארגנות ללאללא

פנימית

התארגנות עםעם

פנימית

""פיתוח וצמיחהפיתוח וצמיחה""""בזבוז משאביםבזבוז משאבים""
פירוט פירוט



""קריסהקריסה""תרחיש תרחיש 

:התארגנות פנימית ללא התערבות ממשלתית וללאללא התערבות ממשלתית וללא��
המשך האנרכיה הפנימית�
נטישת קרקעות  �
פוטנציאל להשתלטות גורמים פרטיים על נכסים�
:ירידה באיכות החיים בהתיישבות�

אין השקעה בתשתיות�

5656

אין השקעה בתשתיות�
אין התאמת מערכות ניהול למציאות הפנימית�
:פריפריה�

נטישת כוח אדם איכותי�
:אזורי ביקוש�

הפיכה לפרברים עירוניים לא מתוכננים�

איבוד החזון והדרך�

קריסת המרחב הכפרי

חזרה



""קרב מאסףקרב מאסף""תרחיש תרחיש 

:התארגנות פנימית ללא תמיכה ומעורבות ממשלתית�
תוכל לחזק את המרחב הכפרי  , התארגנות פנימית לבדה�

:  כגון, ולתרום ליישום פתרונות מערכתיים
עיבוד אדמות נטושות�

:ההתארגנות הפנימית תידרש לסיוע מבחוץ, לאורך זמן�
:לגבי, לשינויים תחיקתיים נדרשים1.

5757

:לגבי, לשינויים תחיקתיים נדרשים1.
ניהול המרחב הכפרי1.
שימור שטחים2.

לשמירה על רמת חיים2.

לגיוון מקורות תעסוקה3.

לתכנון ארוך טווח4.

תשתיות5.

המרחב הכפרי לא יוכל להתקיים, ללא סיוע מבחוץ

חזרה



""בזבוז משאביםבזבוז משאבים""תרחיש תרחיש 

ללא התארגנות  , תמיכה ומעורבות ממשלתית�
:פנימית

חוסר התמצאות של גורמי השלטון בצורכי וסדרי  �
העדיפויות של המרחב הכפרי  

בזבוז משאבים–חוסר הקצעה יעיל �
אשר יבטיח את יעילות  , אין מתאם בין השלטון לשטח

5858

אשר יבטיח את יעילות  , אין מתאם בין השלטון לשטח�
השימוש בתמיכה הממשלתית

ייווצר בזבוז , ללא מערכת פנימית מאורגנת
, ציבורי על המגזר הכפרי" עליהום"משאבים ו

העלול לערער על קיומו לאורך זמן

חזרה



""פיתוח וצמיחהפיתוח וצמיחה""תרחיש תרחיש 

:עם התארגנות פנימית, תמיכה ומעורבות ממשלתית�
ההתארגנות משמשת כגורם מתאם בין התמיכה הממשלתית  �

ובכך  , לבין צורכי וסדרי העדיפויות של המרחב הכפרי
מבטיחה ניצול יעיל של המשאבים הממשלתיים  

התמיכה וההתארגנות יבטיחו את עתידו של המרחב הכפרי  �
:כגון, באמצעות קיבוע התנאים ההכרחיים הנחוצים לקיומו

..תשתיות , משק המים, חוק החקלאות, מדיניות חקלאית�

5959

..תשתיות , משק המים, חוק החקלאות, מדיניות חקלאית�

:שני אלו יחד יובילו לריכוז מאמצים בנושאים העיקריים�
קרקע ומים�
איכות חיים�
חיזוק הפריפריה�
תעסוקה�

חינוך עם זיקה למרחב הכפרי �
תכנון כולל�

חזרה

הפתרון המועדף והבלעדי לטווח הארוך



""פיתוח וצמיחהפיתוח וצמיחה""תרחיש תרחיש 

:עם התארגנות פנימית, תמיכה ומעורבות ממשלתית�
מחד גיסא קיימת תמיכה ממשלתית ומאידך גיסא ההתארגנות �

משמשת כגורם מתאם בין התמיכה הממשלתית לצורכי וסדרי  
בכך יובטח ניצול יעיל של   - העדיפויות של המרחב הכפרי 

המשאבים הממשלתיים  
התמיכה וההתארגנות יבטיחו את עתידו של המרחב הכפרי �

:כגון, באמצעות קיבוע התנאים ההכרחיים הנחוצים לקיומו

6060

..תשתיות , משק המים, חוק החקלאות, מדיניות חקלאית�

:אלו יחד יובילו לריכוז מאמצים בנושאים העיקריים שעל סדר היום�
קרקע ומים�
איכות חיים�
חיזוק הפריפריה�
תעסוקה�

חינוך עם זיקה למרחב הכפרי �
תכנון כולל�

חזרה

הפתרון המועדף והבלעדי לטווח הארוך



חזון המרחב הכפריחזון המרחב הכפרי

עם תשתיות  עם תשתיות  , , שימור מרחב כפרי ירוקשימור מרחב כפרי ירוק
ותנאים מתאימים בהם ניתן לקיים חקלאות  ותנאים מתאימים בהם ניתן לקיים חקלאות  

,  ,  אורח חיים כפרי ורמת חיים נאותהאורח חיים כפרי ורמת חיים נאותה, , חכמהחכמה
המתבססת על מגוון תעסוקותהמתבססת על מגוון תעסוקות

6161



מודל ההתארגנות במרחב הכפרימודל ההתארגנות במרחב הכפרי

תנועות ההתיישבות

איחוד הכפראיחוד הכפר
:במישור הפנימי

גיבוש הסכמות •
: רחבות בנושאי 

קרקע  •
מים •

אורח חיים •
איכות חיים •

:במישור הלאומי
ביסוס הזכויות  •
והתנאים בנושאים  
: המרכזיים של 

עיבוד קרקעות  •
הלאום   

6262

איכות חיים •
תכנון פנימי כולל •
שינויי תחיקה •

הלאום   

משק המים •

לפעילות בשני  , התארגנות מאוחדת של התנועות ההתיישבותיות •
בכדי להשיג הכרה בחיוניות המרחב הכפרי) פנימי ולאומי(המישורים 

גיבוש הסכמות רחבות בין התנועות השונות בכל הממדים המרכזיים   •



   

::תנועת המושביםתנועת המושבים
מודל היערכות  מודל היערכות  

6363



תמיכה ומעורבות ממשלתית ללאללא

התארגנות ללאללא

פנימית

התארגנות עםעם

פנימית

""קרב מאסףקרב מאסף""" " קריסהקריסה""

מודל ההיערכות ביחס לתרחישי האיוםמודל ההיערכות ביחס לתרחישי האיום

6464

תמיכה ומעורבות ממשלתית עםעם

פנימיתפנימית

""פיתוח וצמיחהפיתוח וצמיחה""""בזבוז משאביםבזבוז משאבים""

מודל ההיערכות של תנועת המושבים מתמקד בהובלת   •
הגשמתו של תרחיש הפיתוח והצמיחה של המרחב הכפרי  



עקרונות ההיערכותעקרונות ההיערכות

תנועת המושבים צריכה לפעול לאיחוד משאבים ולהובלת  �
היערכותו של המרחב הכפרי  

ל צריכים לתת מענה  "ההיערכות והשילוב בין המוקדים הנ�
:לשני מרחבים בסיסיים

)כפרי/ פנים מושבי (מרחב פנימי �
)מול רשויות השלטון והציבור(מרחב חיצוני �

נדות המרכזיות בהן יש לפעול במרחבים הבסיסיים  'האג�

6565

נדות המרכזיות בהן יש לפעול במרחבים הבסיסיים  'האג�
:ל הנם"הנ
קרקע  �
מים�

רמת חיים�
איכות חיים�
חינוך עם זיקה למרחב הכפרי�
השתלבות במוקדי קבלת ההחלטות המשפיעים על מבנהו של  �

המרחב הכפרי



חזון תנועת המושביםחזון תנועת המושבים

עם תשתיות ותנאים מתאימים עם תשתיות ותנאים מתאימים , , שימור מרחב כפרי ירוקשימור מרחב כפרי ירוק
אורח חיים כפרי ורמת אורח חיים כפרי ורמת , , בהם ניתן לקיים חקלאות חכמהבהם ניתן לקיים חקלאות חכמה

המתבססת על מגוון תעסוקותהמתבססת על מגוון תעסוקות, , חיים נאותהחיים נאותה
תוך מתן דגש לצרכים הייחודיים של מושבי התנועהתוך מתן דגש לצרכים הייחודיים של מושבי התנועה

6666

חזון המושב מוכל בחזון המרחב הכפרי •
קיימת נכונות ושאיפה להוביל את חזון המרחב הכפרי •
קיים דגש לצרכים הייחודיים של המושבים  •



קרקעקרקע––מטרות עיקריות מטרות עיקריות 

שיווק התועלות הנובעות מעיבוד הקרקע למדינה  �
ולסקטור העירוני

)  תשתיות לאומיות(השפעה בשלבי התכנון הכולל �
על המרחב הכפרי

עיבוד כל השטחים החקלאיים�
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עיבוד כל השטחים החקלאיים�

הסדרת זכויות ורישום קרקעות�

השלמת חוק החקלאות�



מיםמים––מטרות עיקריות מטרות עיקריות 

שיווק התועלות הנובעות מפתרונות המים למדינה  �
ולסקטור העירוני

ארוכת טווח–גיבוש מדיניות מים לחקלאות �

ניצול מיטבי של מכסות המים במושבים�

6868



רמת חייםרמת חיים––מטרות עיקריות מטרות עיקריות 

הבטחת הכנסה סבירה מהחקלאות לעוסקים בה�
הסדרת תעסוקה חליפית בעלת אופי כפרי�
טיפול בכשלי שוק�
שימוש ופיתוח בתשתיות שיתמכו ויבטיחו את  �

ההכנסה ורמת החיים הנאותים לבעלי הנחלות

6969

ההכנסה ורמת החיים הנאותים לבעלי הנחלות



איכות חייםאיכות חיים––מטרות עיקריות מטרות עיקריות 

תנאים ומגבלות–הסדרת נושא התעסוקה �
פיתוח תרבות כפרית �

תיירות  , חקלאות ותרבות חקלאית, אורח חיים כפרי�
ותעסוקה בצביון כפרי

חינוך עם זיקה למרחב הכפרי�

7070

חינוך עם זיקה למרחב הכפרי

תקנון–2000-הסדרת ניהול המושב בשנות ה�

הסדרת יחסי הגומלין בין התושבים לבעלי הנחלות �
פירוט�

..)הרחבות , תנועת הנוער(טיפוח דור ההמשך �



הסדרת יחסי הגומלין בין התושבים לבעלי הנחלותהסדרת יחסי הגומלין בין התושבים לבעלי הנחלות

תרבות כפרית�
אורח חיים כפרי�
חינוך עם זיקה למרחב הכפרי�
ניהול מוניציפלי�
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חזרה



ההיערכות מול מרחבי הפעולהההיערכות מול מרחבי הפעולה

תנועת המושבים תוביל עם �
שאר תנועות ההתיישבות 
את התארגנות הכפר מול  
המרחב החיצוני והפנימי  
:במוקדים המרכזיים של

קרקע  �

     ::המרחב החיצוניהמרחב החיצוני
המרחב הלאומי

מול הרשויות והציבור

כפר

7272

קרקע  �
מים�

רמת חיים�
איכות חיים�
חינוך עם זיקה למרחב  �

הכפרי

מוקדי קבלת ההחלטות  �
המשפיעים על מבנהו של  

המרחב הכפרי

מושב

     ::המרחב הפנימיהמרחב הפנימי
המרחב הפנים 

כפרי/ מושבי 



מקורות תקציבייםמקורות תקציביים

המקורות התקציביים שעומדים כיום לרשות תנועת  �
:המושבים

שכירות מבנים�
רנטות�

  -₪ ' מל 4.5 -כ תקציב כ"סה�

7373

תקציב זה מספיק לפעילות הנוכחית  �

:הצעה�
מוצע לקבל החלטה  , על מנת לקדם את סדר היום המוצג�

עקרונית על הטלת מיסים למשק לשנה
גובה המיסים ייקבע ויאושר בהתאם לתוכנית ההיערכות  �

שתוצג בהמשך



   
נספחיםנספחים

7474



תקציר החלטות המינהלתקציר החלטות המינהל

:ביטלה את החלטות 29.08.02צ מיום "החלטת בג�
לתעסוקה  –�717
לשינוי ייעוד לבניה למגורים בהרחבה  –�737
לשינוי ייעוד למטרות אחרות   –�727

:צ התקבלו החלטות חדשות"בעקבות הבג�
717מחליפה  �949

7575

717מחליפה  �949
737מחליפה  �959
727מחליפה  �969

במקביל הוקם צוות שהורכב מאנשי מנהל מקרקעי ישראל  �
'  שהכין הצעות להחלטה לחלקה א, וההתיישבות העובדת

שהגדירה את  , דונם 2.5עד , בחלקת המגורים, בנחלה
,  למגורים ולתעסוקה, לחלקה זו, זכויות בעלי הנחלה

ר ועדיין לא  "י היו"שאושרה במועצת המינהל נחתמה ע
י שר האוצר"נחתמה ע



))המשךהמשך((תקציר החלטות המינהל תקציר החלטות המינהל 

ישובים  , החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות 949החלטה �
)717מחליפה (חקלאיים 

:השטח המירבי לשינוי יעוד למטרות תעסוקה�
.דונם ברוטו 75במרכז הארץ עד �
.דונם ברוטו 100אזור עדיפות לאומי בקו התפר עד �
.דונם ברוטו 150עד –וקו עימות ורמת גולן ' אזור עדיפות לאומית א�

שנים אם  49–שנים חוזה החכירה יהיה ל  3 -ייחתם הסכם פיתוח ל�
.שנים נוספות 49 -אפשרות להארכה ל
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.שנים נוספות 49 -אפשרות להארכה ל
דמי חכירה �

פ שומה פרטנית  "ע, )מראש(ישולמו למינהל מלוא דמי החכירה המהוונים �
.  המינהל או מי מטעמם, שיערוך השמאי הממשלתי

.תתייחס לכל השטח לא כולל פיתוח�

היטל השבחה �
.פ חוק התיכנון והבנייה"ישולמו ע�

תוספת זכויות   �
.תוספת זכויות במגרשים מחייבת בתשלום נוסף�



))המשךהמשך((תקציר החלטות המינהל תקציר החלטות המינהל 

ישובים  , החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות 949החלטה �
המשך - ) 717מחליפה (חקלאיים 

–דמי שימוש �
:ישולמו למינהל דמי שימוש להיתר חורג בשיעורים הבאים�

.משווי הקרקע לשימוש חורג 4.5%במרכז הארץ �
משווי הקרקע החורג 2.5%–וקו התפר ' עדיפות לאומית ב�
.1.5%– ' באזור עדיפות לאומית א�
.5%–בקו עימות �

7777

.5%–בקו עימות 

בישובים שאין בהם חוזה דו צדדי תידרש אישור של הסוכנות היהודית –הערה�
.או החטיבה להתיישבות

ח מילגורם בכל הנוגע להחכרת "החלטה זו הינה יישום של המלצות דו �
.קרקע למטרת תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים



))המשךהמשך((תקציר החלטות המינהל תקציר החלטות המינהל 

)737מחליפה (בנייה למגורים באגודות ישובים חקלאיים –959החלטה �
כללי�

,  למטרת מגורים, אשר שונה ייעודם, במשבצת ישוב חקלאי, החלטה זו מתייחסת לבנייה�
.לרבות מגורים שבוצע בהם ציפוף

.החלטה זו לא תחשב במסגרת זכויות בנחלה�
י ועדת קבלה של הישוב החקלאי יוכל לחכור מגרש מגורים בהרחבה"מי שמומלץ ע�
,  ממכסת הנחלות 115%פ החלטות רשויות התכנון ובהיקף של עד "מספר המגרשים יהיה ע�

ועדת משנה של מועצת מינהל רשאית לאשר אחוזים  , של הישוב החקלאי, המתוכננות
מגרשים אלו יגרעו  , אישור זה מחייב אישור מועצת מינהל, פ קריטריונים"ע, גבוהים יותר

.הבניה חייבת להיות בתוך המשבצת או צמוד לה, ממשבצת הישוב החקלאי

7878

.הבניה חייבת להיות בתוך המשבצת או צמוד לה, ממשבצת הישוב החקלאי
גודל המגרשים �

.ר"מ 350מרכז הארץ �
.ר"מ 500קו תפר עד ' ב', עדיפות לאומית א�
רמת נגב מערבי יאפשר  , ג"רמה, תכנונים או טופוגרפיים או בקו עימות, בשל אילוצים�

דונם 1המינהל תכנון מגרשים עד 

– פיתוח �
י הרשות המקומית זו יכולה להטיל את ביצוע העבודות על  "עבודת התשתית יבוצעו ע�

.הישוב החקלאי ומי מטעמו וחלה עליה חובת הפיקוח והאחריות לביצוע
י המינהל ויילקחו בחשבון עלויות פינוי מחוברים ותשתית משטח  "אומדני הפיתוח יבדקו ע�

התוכנית

.חל איסור לגבות כספים מעבר לעלויות הפיתוח�



))המשךהמשך((תקציר החלטות המינהל תקציר החלטות המינהל 

המשך - ) 737מחליפה (בנייה למגורים באגודות ישובים חקלאיים –959החלטה �
מומלצים�

משקי עזר או  , שאינם בעלי נחלות, י המינהל למומלצים"מגרשים לבניה למגורים יוקצו ע�
.קיים קריטריון לחריג שהינו בן זוג שאינו בעל נחלה. מגרש למגורים צמוד קרקע בישוב אחר

.18המומלצים חייבים להיות מעל גיל �
.קיימת התחייבות להקמת הבית בפרק זמן שיקבע בהסכם הפיתוח עם המינהל�
.אי התאמה של מועמד מחייבת חוות דעת מקצועית בלתי תלויה�
.חל איסור לגבות תשלום בגין ההמלצה�
)  מומלצים(, על החלטות ועדת הקבלה של ישובים חקלאיים, תוקם ועדת ערער כערכאות�

.בראשות שופט בדימוס והחלטותיה יחייבו את הישוב החקלאי
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.בראשות שופט בדימוס והחלטותיה יחייבו את הישוב החקלאי
–דמי החכירה �

,  שעמידה בו תאפשר לחתום,שנים  3 - הסכם פיתוח חל, ייחתם חוזה בין המומלץ למינהל�
שנים נוספות 49 - שנים וחידוש ל 49–הסכם חכירה ל 

פ  "פ אזורי עדיפויות וכפי שיקבעו ע"בגין ההקצאה ישולמו דמי חכירה מהוונים שישלמו ע�
.השומה שיערוך השמאי הממשלתי של המינהל או מי מטעמם

.פ בחירת המומלץ"ר או למלוא  קיבולת הבנייה במגרש ע"מ 160 -זכויות הבניה הינם ל�
.הקצאת המגרש מחייבת אישורים של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה�
.ישולם היטל השבחה�

אישורים נדרשים�
.יידרש אישור של הסוכנות היהודית או החטיבה להתיישבות, בישובים שהחוזה אינו דו צדדי �

-חריגים�
במידה ולא ניתן לבצע הרחבה בצמוד לישוב או בתוך שטח המשבצת ניתן להגיש בקשה  �

.לצירוף שטח למשבצת



))המשךהמשך((תקציר החלטות המינהל תקציר החלטות המינהל 

החלטה בדבר הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה  –969החלטה �
)727המחליפה (למטרה אחרת 

כללי�
, תעשייה, פ תוכנית מאושרת למטרות מגורים"החלטה זו מתייחסת לשינוי ייעודה של קרקע ע�

תיירות או קייט שהינה ביוזמת המינהל או הממשלה או המועצה הארצית לתכנון  , מסחר
.ובנייה

פ שיקול דעתה הבלעדי ומתוך  "כמו כן ביוזמה שאינה של המינהל ואשר הנהלת המינהל ע�
.ראיה תכנונית ממלכתית החליטה קודם הגשתה למוסדות התיכנון כי ראוי לממשה

–חובת השבת מקרקעין ששונה ייעודם�
במידה ושונה ייעודה של קרקע והודיע המינהל למי שהינו צד בחוזה כי הינו נדרש להשיבה  �

8080

במידה ושונה ייעודה של קרקע והודיע המינהל למי שהינו צד בחוזה כי הינו נדרש להשיבה  �
ניתן  . למינהל עליו לעשות זאת לאלתר ולא יאוחר משלושה חודשים ממועד משלוח ההודעה

חובת השבת מקרקעין אינה תלויה  , להאריך את מועד השבת המקרקעין באישור המינהל
.בקבלת פיצוי

-פיצויים לחוכר בתנאי נחלה�
.בנוסף פיצוי בגין מתקנים ככל שהיו בקרקע המושבת, פיצוי בדרך של מתן קרקע חליפית�
.אם לא ניתן להעמיד קרקע חליפית ישולם לחוכר פיצוי כספי�
.קרקע ששונה ייעודה תיגרע ממשבצת הישוב�

-סכום הפיצוי יהיה�
₪ 31,500– בעד מטע �
₪ 22,500-בעד שלחין �
₪ 13,500-בעד בעל �
הסכומים צמודים למדד לצרכן�



))המשךהמשך((תקציר החלטות המינהל תקציר החלטות המינהל 

החלטה בדבר הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה  –969החלטה �
המשך - ) 727המחליפה (למטרה אחרת 

תמריצים בגין סיוע להשגת ניצול יעיל של הקרקע�
והישוב החקלאי לא התנגד ייווסף לפיצוי  . 31א "עלה מספר יחידות הדיור על הקבוע בתמ�

75%ציפוף מעבר לקבוע ובלבד שרק התוספת בגין הציפוף לא יעלה על  1%בגין כל  1%
בהודעה  , שינויים בגבולות מוניציפליים אם הישוב והרשות המקומית תמכו ללא סייגים�

.לפיצוי 10%שמינה שר הפנים ייווסף , שהעבירו לועדת חקירה, בכתב
.10%ייווסף לפיצוי הבסיסי , תמך הישוב החקלאי בהליכים שנדרשו לקידום התכנית�
.לכל עשור או חלקו 1%שנה  10– 20החזיק החוכר במקרקעין �
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.לכל עשור או חלקו 1%שנה  10– 20החזיק החוכר במקרקעין �
.לכל עשור נוסף או חלקו 2%. שנה 20–40החזיק החוכר במקרקעין �
.לכל עשור נוסף או חלקו 3%שנה  40 - החזיק החוכר למעלה מ�
בתיאום עם  , יפעל המינהל, במקרה בו סך הפיצוי עולה על התקבולים משיווק הקרקע�

בפריפריה ובלבד שהקרקע לא תושב אלא לאחר  , למימון שינוי הייעוד קרקע, האוצר
.שיובטח תשלום מלוא הפיצוי לחוכר

.חוכר בתנאי נחלה שהינו ישוב חקלאי זכאי לפיצוי נוסף�
הפיצוי הבסיסי וכן הפיצוי הנוסף לא ישונו אלא אם הייתה הקרקע המושבת מעובדת  �

.במשך עשר שנים


