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עמוד 2

הירוק

משרד הפנים

לערים

אפור

הופך

מתכנן
להפקיע

ממושבים

במרכז ובדרום  18אלף דונם
חקלאייםולספחם

הסמוכותלצורך בניה מאסיבית

היישוביםהנפגעיםוארגוני הסביבה

לפנותלבתי המשפט כדי
למנוע
שמירהעל קרקעחקלאית היא אבןיסוד ,כמו
משרד הפנים:

מבטיחים 11

אתהפגיעה בפרנסת התושבים ,בריאות הירוקות ובנוף

׳׳

TTiuiUDwmiMjnnu
האזור

מאת

ופר

תווית
rnr

זומר

החובהלספק

בכפרבילו לטובת רחובות;  560דונם בח־
$TS1$בחבצלת$TS1$

פטרסבורג
urcr
cur

לנתניה; כפרגבירול
בצלת
$DN2$בחבצלת $DN2$השרון יעברו

עמדת

עבור רחובות; וקרקעות

האגודה

arc
חבצלת השרון־
$TS1$השרוןכפר$TS1$
נתמה

אביחיל־נתניה

$DNהשרוןכפר $DN2$יונה
כפר

שער

אפרים

״מדינה שאינה מסוגלתלהזין

תאנים ,יובל של נחל אלכסנדר.

שאינה

סבא

כפרסירקין,
גת רימון ,יהוד,

ראשל״צ,צריפין
מודיעין

קריית
גן

עקרון

יבנה־אשדוד

בית דגן

בני עי"ש

בכפר

סירקין

בפר יונה ,גן

חיץבין יישובים.
המהווה אזור
ערכ״ם,
פתוחים
שטחים
מרחב
עצמה ,אינהיכולהלהיותמעצמה״.
במסדרון אקולוגי בין אזור השרון לים.
במקום יפגע
פיתוח
חקלאיים.
על חשבון שטחים
המיתולוגי שארל
צדפת
כך אמר נשיא
ותשתיותנלוות.
ופיתוח ניכר של דרכים
יגרור בנייה נמוכה
כאשר אריאל שרון כיהן כשר השי-
דה־גול .המחסור במזון בימי מלחמת העו־
$TS1$העולם$TS1$
דומה
החלטה
התקבלה
כון
בזיכרון
היום
צרוב
השנייה
לם
$DN2$העולם$DN2$
שאיפשרה
בשטח חקלאי שכלוא בץ
שמדובר
משום
עד
עדיין
לא נכוןתכנונית;
בצפיפות
קשה להניח שניתן יהיה לבנות בו
קרקע.
צמוד
בינוי
להפשיר מסה אדירה של אדמות בשולי
הצרפתי,ועל כןהחקלאי בצרפת ,שנהנה
נאותה ,ולכן סימונו לצורך פיתוח אינו נכון אויעיל.
המושבים והקיבוצים לטובת הערים הס־
$TS1$הסמוכות$TS1$.
מסובסידיות ,נחשב
לגיבורלאומי התורם
$DN2$הסמוכות $DN2$.כך הפכו ,למשל ,קרקעות מושב
מוכות.
ליכולתה של המדינה לספק את מזונה,
פתוחים ,כל פיתוח נרחב של
מרקם עירוני לשטחים
פריצת
דירות צפופות של
000,5
גני שמואל ל-
שלא לדבר על תפקידם של החקלאים
וחברתית בעיר.
ממזרח לנתניה יפגע כלכלית
בפרברים
דיור
צפופה.
מרצף של בניה לא
חשש
כגננים של נופי הארץ הירוקים .בריטניה
גני אביבבלוד ,בפרויקט של דודיאפל.
הדמוקרטית המז־
$TS1$המזרחית$TS1$,
הקשת
הקצתה מאות
בעקבות עתירת
מיליונים לחקלאים שיעב־
$TS1$שיעבדו$TS1$
השטח קרוב לתוואי
פתוחים,
מרקם עירוני לשטחים
פריצת

מהווה

תוספת

לכמות

יגרור בניה

יחידות

הדיור

בצפיפות

הכוללת.

דו
$DN2$שיעבדו $DN2$את אדמתם וישמרו על
נמוכה
במסגרת התוכנית״לצבוע

רחית,
$DN2$המזרחית$DN2$,
משבצת ירוקה
את

$DN2$בקרוב $DN2$היא
רוב
בריטניה

פיתוח

ישוב

פרברי

לשטחים

פתוחים

במרקם

כפר

המצב שונה.

אבל עם

בשנת 2002

מתוכננות

להתרחב

התוכנית נעצרה .בק־
$TS1$בקרוב$TS1$

אמורה להתחדש,

במתכונת שונה

ואצלנו,
בירוק״.
עיתניבצפיפות גבוהה שלבניה
פיתוח
בתנאישל
cmw
0/°51
לחלק מהנפגעים ,ובסכומים נמוכים .כך,
בקלות
לוותר
מוכנה
ישראל
מדינת
על
הפתוחים ,במקביל לתכנון
השטחים
ובתכנון
המגורים.
למשל ,הציעהמינהל לאחד המושבים פי־
$TS1$פיצוי$TS1$
שטחים חקלאיים מעובדים לטובת עוד
הסיפוח יגרור בניה
בכפר סבא.
עתודות
קודם יש למצות
צוי
בניני מגורים ,למרות שהחקלאים שלה
$DN2$פיצוי $DN2$של מאות אלפי שקלים בגין הפקעת
בקרקע ועלול לפגוע בעיר עצמה .ניתן לפתח
נמוכה ובזבזנית
אותה משווק המינהל
קרקעלמגורים
בחדשנות.
נחשבים
מהמתקדמיםבעולם
שטחים בצפון כפר סבא.
ביותר מ־ 80
בשבוע שעבר ,במסגרת החלטות״שלוף״
מיליון שקל .בקרקעות אלה
בצפיפויות גבוהות.
בבנ״ה רוויה
שתתוכנן רק
בתנאי
מתוכננת בניה רוויה וצפופה ,על חשבון
להורדת מחירי הדיור ,פרסםמינהל התב־
$TS1$התבנון$TS1$
ריאות ירוקות ,תוך פגיעה במושבים .בכל
$DN2$התבנון $DN2$במשרד הפנים תוכנית חדשה להגדלת
נון
מטפחות את המרחב הכ־
$TS1$הכפרי$TS1$
העולם ממשלות
היצע הקרקעות ביישוביםעירוניים במר־
$TS1$במרכז$TS1$
הגבעות
שטח
בתנאי שאל מול קידום אזור זה ,״גרעו
אקולגיות ,מורשת ונוף ירוק.
$DN2$הכפרי $DN2$מסיבות
פרי
והפשרה
$DN2$במרכז $DN2$ובדרום,
כז
שבמסגרתה הפקעה
בצפיפויות
בבנ״ה רוויה
שתתוכנן רק
ובתנאי
הדרומיות
ואילובישראל ,שגם כך סובלת מעיור
של  18אלף דונם אדמותחקלאיות מעוב־
$TS1$מעובדות$TS1$
גבוהות.
שבבעלות מושבים.
דות
$DN2$מעובדות$DN2$
יתר ,מוותרים בקלות על הנוף ,מה עוד
באדמות מעובדות .מדובר במו־
$TS1$במושבים$TS1$
שמדובר
מדובר בין השאר אדמות חקלאיות
על־ידיחלוצים עודלפני
$DN2$במושבים $DN2$שנוסדו
שבים
התוכנית
בביצרון ובחצב שיסופחו לפי
עבור
במרקם כפר
פתוחים
פיתוח ישוב מיוחד לשטחים
קום המדינה ,במטרה לשמור עלגבולות
לבני עייש; בינוב ,בבצרה ,בצופית ובגן
אשדוד.
וחברתית בעיר
פיתוח של ישוב פרברי .יפגע כלכלית
במשך
וקרקעות הארץ .הם היו רחוקים
חיים שיעברו לכפר סבא
ולרעננה; בשער
פתוחים.
מרקם עיתני לשטחים
פריצת
שנים מכל יישובעירוני ,ותנאי המחייה
אפריים,באביחיל
ובגאולים עבורנתניה;
מסתבר,

רעננה

את

שיסופחו

לפתח

תקווה .גם

יבנה ,בית דגן ועוד

נחל

כפר

שטחימגורים״

תוצאה דומה .מאז ניתן פיצוי רק
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לבתנה

73

יאור

גד

הקרקערת
התייקת
במרכז

גאולים

0/006
ב־

נתנוה

למה

מחירי הדירות מזנקים?

ישראלהעלתה

כי בתוך

$DN2$מחירי $DN2$הדירות במרכז
רי
אביחי

בדיקת בנק

שניםזינקו מחי־
$TS1$מחירי$TS1$

$TS1$הסיבות$TS1$
הסי־
אחת
ב־־־׳
הארץ
%06

לעליית מחיריהנדל״ן
בות
$DN2$הסיבות$DN2$
הדרמטית של הקרקע שמכרה רשות מקר-
קעיישראל .בשנים  2011 2006עלה מחיר
ב־־־׳
הקרקעלדיור
במרכזעלו המחירים
%03
 %06ואילו בפריפריה בכ־
ב-
%51
מחירי הדירות במרכזעלובמקביללה-
תייקרות הקרקע .בין השנים 2006ל־ 2011
עלו מחירי הקרקע ליחידת דיור בבנייה
היא ההתייקרות

נתניה

ינוב

רוויה

במרכז בכ־
%06

רות.
$DN2$הדירות$DN2$.לעומת

כפר־יונה

זאת,

וכך גם מחירי הדי־
$TS1$הדירות$TS1$.
בפריפריה התייקרה הק־
$TS1$הקרקע$TS1$

בלבדואילו

$DN2$הקרקע $DN2$ב־
%51
רקע

הדירות התייקרו

בכ-
%05

במונחיםמוחלטים,
חידת דיור

במרכז(לא כולל מע״מ) עלה

תקופה ביותר מ־  150אלף שקל ומ־
$TS1$ומחירי$TS1$

באותה
חירי
$DN2$ומחירי$DN2$

מחיר

הקרקעלי-

בסכוםהעולה על

הדירות זינקו

מיליוןשקל.לעומת
הקרקע עלה בכ־  10אלפים שקל
זאת,

בפריפריה מחיר
והדירות

מיליוןשקל.
מרבע

התייקרו ביותר

חצי

ב־ 2011

הגיעו מחירי הקרקעות (לא כולל מע״מ)
לשיאם :במרכז המחיריםהגיעו לסדר גו־
$TS1$גודל$TS1$
לבנייה
דל
$DN2$גודל $DN2$של  450אלף שקלליחידת דיור
צופית

כפר־םירקין

רוויה(כשליש
כלכלני

מתאם חיובי בין מחיר

שמספק מזון
ומקריבים את הציבורהחקלאי
בהם היו מאוד קשים.
כבלי
למיעוט לא נחשב
למדינה .הופכים אותו
בעקבותההחלטה ,המושבים החלו לפ־
$TS1$לפעול$TS1$
$DN2$מיליון $DN2$דירות בפינוי בינוי בחידוש בניינים
ליון
בשביל עוד בניינים .זו שיטת זבנג וגמרנו.
$לפעול $DN2$יחד עם הקיבוצים ,והקימו וערפעולה
עול
הערים״ ,אומר איציקאמםלם,יו״ר
סבאשלי ,טוביה ,התיישב בצופית ב־ 1933
בראשות מזכ״ל תנועת המושבים ,מאיר
במרכזי
נדל״ן,
חברת״אלמוג כראי״.לדברי מומחי
כששמר
במושב,
הראשון
והיה הקורבן
צור,ומזכ״ל התנועה הקיבוצית ,איתן
בשטחים פתוחים .בנוסף,
מפני מסתננים .במקוםלבנות בפריפריה
ברוש .גם ארגוני הירוקים וראשי רשויות
מדובר בפגיעה
במקרים רבים שינוי יעוד הקרקע גורר
מתגייסיםלמאבק .צור:״זו החלטהפולי־
$TS1$פוליטית$TS1$,
ולהשקיע ברכבות ,ובמקוםלבנות בערים
בהשמדת
מגדלים בני  40קומות ,בוחרים
$DN2$פוליטית $DN2$,לחסל את המושבים .זו כוחניות לא
טית,
מחלוקת על ארנונות,היטלי השבחהועוד,
מהשיכוללעכב את הבניה ב־  15שנהויותר.
החקלאים .מנסים
ברורה של הממשלהמול
החקלאות במרכז .זה אבסורד ובכייהלדו־
$TS1$לדודות״$TS1$.
$DN2$לדודות״ $DN2$.ערן בק ,יו״ר ועד צופית :״צרלנו
דות״.
פופליסטים על חשבוננו ,עם פתרו־
$TS1$פתרונות$TS1$
להיות
כך,למשל ,שונהייעוד קרקעות מהמועצה
עליהן הקמת
אזורית לב השרון ,ותוכננה
שהמדינה מתנהלת במהטפים ,לא שיתפו
$DN2$פתרונות$DN2$קלים ,במקום לשמר את הריאות הירו־
$TS1$הירוקות$TS1$
נות
ההפשרה שהחלו
שכונה בנתניה.הליכי
מספיק
אותנו בהחלטה .לכפר סבא יש
$DN2$הירוקות $DN2$ואת בטחוןהמזון .האבסורד הוא שיש
קות
באמצע שנות ה־ 90עדיין לא הסתיימו.
המושבים
עתודות קרקע.נפעל יחד ,כל
חלופות קרקע רבות שאינן
מעוברות״.
עו״ד דורבסון ,מומחה
בנושא
עו״ד עמית יפרח ,המטפל
לדיני
נדל״ן:״עצ־
$TS1$״עצתי$TS1$
שנפגעים ,נגד ההחלטה בכל הערכאות,
ולדאוג
להתעורר בהקדם
$DN2$״עצתי$DN2$לחקלאים היא
תי
חיינו״.
לחמינו ואורח
מדובר במטה
הקרקעות בתנועת המושבים :״זה אסון
עו״ר אלי בן ארי ,היועץ המשפטי של
אקולוגי ,המועצה מצאה את הפתרון הכי
לזכויותיהם.לישוביםהחקלאיים ישעילת
תביעה נגדמינהל מקרקעי ישראל להכרה
״מינהל התכנון מק־
$TS1$מקרם$TS1$
אגורת ארם טבעודין:
קל ,לקחת .ההחלטה נועדה לחסל מוש־
$TS1$מושבים$TS1$
$DN2$מקרם $DN2$תוכניות שיפגעו אנושות בשטחים הפ־
$TS1$הפתוחים$TS1$
רם
$DN2$מושבים$DN2$ונוטלת את הזכות הבסיסית לבחירה
בים
הקרקעות״.
בזכויותיהם ההםטוריות על
ממשרד הפנים נמסר בתגובה" :תמ״א 35
$DN2$הפתוחים $DN2$המעטים במרכז ,יהפכו את האיזור
באורח חיים של עבודת אדמה .מדובר
תוחים
מתווה את עקרונות התכנון המרחבי של
לפקק תנועה ענק ולא יפתרו את מצוקת
שמתפרנסים
בחקלאים
מאדמתם עשרות
מטרת עדכון התוכ־
$TS1$התוכנית$TS1$
ישראל לשנת 2020
פוליטיים
הדיור .במקוםלהיכנע ללחצים
שנים״.עו״ד חגי שבתאי ,המייצג מושבים:
$DN2$התוכנית $DN2$הואלבחון את השפעותיה על המרחב,
נית
״החיץ היחידי של
שישיגו פתרונות קצרי טווח ,המועצה
המושבים עם העיר
ולהתאימה לשנת היער  2030מנכ״ל המ־
$TS1$המשרד$TS1$,
שתמצה את
הייתה צריכה לדרוש תוכנית
הופך
לשיכונים .החקלאות תיפגע .יעקרו
שרד,
פוטנציאל הפיתוח הקיים בתוך
להם מאות דונמים וכופיםעליהם חיים
$DN2$המשרד$DN2$,יגאל צרפתי ,המכהן כיו״ר המועצה
הערים״.
הארציתלתכנון
ולבניה ,מקיים דיונים עם
אחרים .כל זה בזמן שיש מספיק עתודות.
הרלוונטיים .המשרד קשוב לה־
$TS1$להערות$TS1$,
הגורמים
המתאימות.
התשתיות
לערים ממילא אין
תנועת התושבים,
$DN2$להערות $DN2$,ולאחר הדיונים הנושא יועברלמו־
$TS1$למועצה$TS1$
בנוסף ,הפיצוי יהיהשולי ולאהגון״.
ערות,
$DN2$למועצה $DN2$הארצית .שמירה על קרקע חקלאית
לאורידבינוביץ׳ ,חקלאי דור שלישי
עצה

ומה

אומרים

היזמיםוהקבלנים? ״בלי

הבירוקרטיה היינו בונים עכשיו מי־
$TS1$מיליון$TS1$

מזנ״ל

צופית,

יש

שטח

אדמה

שנמצא

$TS1$מחפשים$TS1$
מח־
בתוכנית ההפקעה:״זו מדינת חלם,

פשים
$DN2$מחפשים$DN2$

את

ישראל

כפר־סבא

פתוו־תקוה

ממושב

בנק

ממחיר דירה
 5.3חדרים).

הפתרון

הכי קל.לוקחים

האדמות החקלאיות
המשמשות אותנו לפרנסה עשרות
האחרונות

את

שבמרכז,
שנים,

מאירצור:״זו מחניות של
החקלאים.
הממשלהמול
מנסיםלהיות
פופוליסטים
עלחשבוננו״

"*isl# *W

נמצא

מציינים כי

הקרקעלמגוריםלבין

ליחיזת
מחיר הקרקע
דיורבמרכזעלה במשר
שניםביותר מ־ 150אלף
שקלומחיריהזירות
זינקובסנוםהעולה על
מיליון שקל
חצי
שרשות

שיעור הקרקעות
מכרה

מתוךאלו

במרכז

מאשר

מקרקעי ישראל

ששיווקה ,והוא גבוה יותר
$1ST$2011$1ST$

 $2ND$2011$2ND$בהן
2011

בפריפריה.

2010

בשנים

הרשותהגדילה משמעותית

את

היקף שיווק הקרקעות ,הגיעו שיעורי המ־
$TS1$המכירה$TS1$

ל־־׳
$DN2$המכירה $DN2$במרכז
כירה
%49

בד בבר

עם
עלייה

במחיר הקרקע .בפריפריה שיעורי

חדה

המכירה

והאמרת מחירי הקרקע היו פחותים.

התייקרות הקרקע

עליית

במרכז

מתואמת עם

מחירי הדירות,פועל יוצא של בי־
$TS1$ביקוש$TS1$

קוש
$DN2$ביקוש $DN2$ערלמגורים והיצעמוגבל של קרקע
בפריפריה
לבנייה .לעומת זאת
חלש יותרוקל יותרלמתן את
עליית

המתאם
מחירי

הדירות באמצעות שיווק נרחב של קרקע,

שכן חלקה של הרשותבבעלות על

קרק-

עות גדול יחסית,ויכולתהלשווקן

בתוך

פרק זמן

קצר רבה יותר

בזכות העובדה

שיש

ניםיםבובליל,

מאשר במרכז ,גם

פחותמגבלות
נשיא

תכנון.

התאחדות בוני

הארץ ,מציין שהמחקר של
ההתאחדות ,המ־
$TS1$המראים$TS1$
$DN2$מחזק $DN2$מחקרים קודמים של
זק
ושטחים פתוחים היא אחר מאבני הימור
$DN2$המראים $DN2$שיותר מ־<
ראים
ממחיר דירהבישראל
%05
של התכנוןבישראל ,כמו גם החובה לספק
נמצא בשליטת המדינה,ולכן בידיה כל הכ־
$TS1$הכלים$TS1$
שטחי מגורים ,תעסוקה ופנאי ונופש ,ואת
$DN2$הכלים$DN2$להוזלת מחירי הדירות .״אם הממשלה
לים
כלכלי .על מוסדות התכ־
$TS1$התכנון$TS1$
התשתיתלפיתוח
תפעל מערכתית תוך הסרת חסמים ,ותוך
$DN2$התכנון$DN2$לאזן בין כלל הגורמיםוהצרכים״.
נון

f/*"4

בנק ישראל מח־
$TS1$מחזק$TS1$

ויתור על

הכנסותיה

ממחיר הקרקע והמי־
$TS1$והמיסוי$TS1$,

$DN2$והמיסוי $DN2$,יהיה פתרוןלמצוקתהדיור״.
סוי,

