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אפורהופךהירוק

ולספחםחקלאייםדונםאלף18ובדרוםבמרכזממושביםלהפקיעמתכנןהפניםמשרד

11מבטיחיםהסביבהוארגוניהנפגעיםהיישוביםמאסיביתבניהלצורךהסמוכותלערים
ובנוףהירוקותבריאותהתושבים,בפרנסתהפגיעהאתלמנועכדיהמשפטלבתילפנות

הפנים:משרד
׳׳

מגורים״שטחילספקהחובהכמויסוד,אבןהיאחקלאיתקרקעעלשמירה

TTiuiUDwmiMjnnu
האזור

השרון־חבצלת

נתמה

אביחיל־נתניה

כפר

$TS1$השרוןכפר$TS1$

$DN2$השרוןכפר$DN2$יונה

אפריםשער

רעננה

סבאכפר

כפרסירקין,

יהוד,רימון,גת

ראשל״צ,צריפין

מודיעין

עקרוןקריית

יבנה־אשדודגן

דגןבית

עי"שבני

עמדת

האגודה

יישובים.חיץביןאזורהמהווהערכ״ם,פתוחיםשטחיםמרחב

לים.השרוןאזורביןאקולוגיבמסדרוןיפגעבמקוםפיתוח

נלוות.ותשתיותדרכיםשלניכרופיתוחנמוכהבנייהיגרור

בץשכלואחקלאיבשטחשמדוברמשוםתכנונית;נכוןלא

בצפיפותבולבנותיהיהשניתןלהניחקשהקרקע.צמודבינוי

יעיל.אונכוןאינופיתוחלצורךסימונוולכןנאותה,

שלנרחבפיתוחכלפתוחים,לשטחיםעירונימרקםפריצת

בעיר.וחברתיתכלכליתיפגעלנתניהממזרחבפרבריםדיור

צפופה.לאבניהשלמרצףחשש

לתוואיקרובהשטחפתוחים,לשטחיםעירונימרקםפריצת

נמוכהבצפיפותבניהיגרוראלכסנדר.נחלשליובלתאנים,נחל

הכוללת.הדיוריחידותלכמותתוספתמהווהשאינה

cmwשלבניהגבוההעיתניבצפיפותפיתוח°51/0בתנאישל

המגורים.לתכנוןבמקבילהפתוחים,השטחיםובתכנון

בניהיגרורהסיפוחסבא.בכפרעתודותלמצותישקודם

לפתחניתןעצמה.בעירלפגועועלולבקרקעובזבזניתנמוכה

סבא.כפרבצפוןשטחים

גבוהות.בצפיפויותרוויהבבנ״הרקשתתוכנןבתנאי

הגבעותשטח״גרעוזה,אזורקידוםמולשאלבתנאי

בצפיפויותרוויהבבנ״הרקשתתוכנןובתנאיהדרומיות

גבוהות.

עבורכפרבמרקםפתוחיםלשטחיםמיוחדישובפיתוח

אשדוד.בעירוחברתיתכלכליתיפגעפרברי.ישובשלפיתוח

פתוחים.לשטחיםעיתנימרקםפריצת

כפרבמרקםפתוחיםלשטחיםפרבריישובפיתוח

cururcrופר

rnrזומר

פטרסבורגופרמאת

זומרתווית

arcאתלהזיןמסוגלתשאינה״מדינה

מעצמה״.להיותיכולהאינהעצמה,

שארלהמיתולוגיצדפתנשיאאמרכך

העו־מלחמתבימיבמזוןהמחסורדה־גול.

לם

$TS1$העולם$TS1$

$DN2$העולם$DN2$בזיכרוןהיוםעדצרובעדייןהשנייה

שנהנהבצרפת,החקלאיכןועלהצרפתי,

התורםלאומילגיבורנחשבמסובסידיות,

מזונה,אתלספקהמדינהשלליכולתה

החקלאיםשלתפקידםעללדברשלא

בריטניההירוקים.הארץנופישלכגננים

שיעב־לחקלאיםמיליוניםמאותהקצתה

דו

$TS1$שיעבדו$TS1$

$DN2$שיעבדו$DN2$ירוקהמשבצתעלוישמרואדמתםאת

בריטניהאת״לצבועהתוכניתבמסגרת

שונה.המצבמסתבר,ואצלנו,בירוק״.

עלבקלותלוותרמוכנהישראלמדינת

עודלטובתמעובדיםחקלאייםשטחים

שלהשהחקלאיםלמרותמגורים,בניני

בחדשנות.בעולםמהמתקדמיםנחשבים

״שלוף״החלטותבמסגרתשעבר,בשבוע

התב־מינהלפרסםהדיור,מחירילהורדת

נון

$TS1$התבנון$TS1$

$DN2$התבנון$DN2$להגדלתחדשהתוכניתהפניםבמשרד

במר־עירונייםביישוביםהקרקעותהיצע

כז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$,והפשרההפקעהשבמסגרתהובדרום

מעוב־חקלאיותאדמותדונםאלף18של

דות

$TS1$מעובדות$TS1$

$DN2$מעובדות$DN2$מושבים.שבבעלות

חקלאיותאדמותהשארביןמדובר

התוכניתלפישיסופחוובחצבבביצרון

ובגןבצופיתבבצרה,בינוב,עייש;לבני

בשערולרעננה;סבאלכפרשיעברוחיים

נתניה;עבורובגאוליםבאביחילאפריים,

בח־דונם560רחובות;לטובתבילובכפר

בצלת

$TS1$בחבצלת$TS1$

$DN2$בחבצלת$DN2$גבירולכפרלנתניה;יעברוהשרון

סירקיןבכפרוקרקעותרחובות;עבור

גןיונה,בפרגםתקווה.לפתחשיסופחו

להתרחבמתוכננותועודדגןביתיבנה,

חקלאיים.שטחיםחשבוןעל

השי-כשרכיהןשרוןאריאלכאשר

שאיפשרהדומההחלטההתקבלהכון

בשוליאדמותשלאדירהמסהלהפשיר

הס־העריםלטובתוהקיבוציםהמושבים

מוכות.

$TS1$.הסמוכות$TS1$

$DN2$.הסמוכות$DN2$מושבקרקעותלמשל,הפכו,כך

שלצפופותדירות000,5ל-שמואלגני

אפל.דודישלבפרויקטבלוד,אביבגני

המז־הדמוקרטיתהקשתעתירתבעקבות

רחית,

$TS1$,המזרחית$TS1$

$DN2$,המזרחית$DN2$בק־נעצרה.התוכנית2002בשנת

רוב

$TS1$בקרוב$TS1$

$DN2$בקרוב$DN2$שונהבמתכונתלהתחדש,אמורההיא

רקפיצויניתןמאזדומה.תוצאהעםאבל

כך,נמוכים.ובסכומיםמהנפגעים,לחלק

פי־המושביםלאחדהמינהלהציעלמשל,

צוי

$TS1$פיצוי$TS1$

$DN2$פיצוי$DN2$הפקעתבגיןשקליםאלפימאותשל

המינהלמשווקאותהלמגוריםקרקע

אלהבקרקעותשקל.מיליון80מ־ביותר

חשבוןעלוצפופה,רוויהבניהמתוכננת

בכלבמושבים.פגיעהתוךירוקות,ריאות

הכ־המרחבאתמטפחותממשלותהעולם

פרי

$TS1$הכפרי$TS1$

$DN2$הכפרי$DN2$ירוק.ונוףמורשתאקולגיות,מסיבות

מעיורסובלתכךשגםבישראל,ואילו

עודמההנוף,עלבקלותמוותריםיתר,

במו־מדוברמעובדות.באדמותשמדובר

שבים

$TS1$במושבים$TS1$

$DN2$במושבים$DN2$לפניעודחלוציםעל־ידישנוסדו

גבולותעללשמורבמטרההמדינה,קום

במשךרחוקיםהיוהםהארץ.וקרקעות

המחייהותנאיעירוני,יישובמכלשנים
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גאולים

נתנוה

ינוב

כפר־יונה

כפר־םירקין

פתוו־תקוה

צופית

כפר־סבא

אביחי

נתניה

קשים.מאודהיובהם

לפ־החלוהמושביםההחלטה,בעקבות

עול

$TS1$לפעול$TS1$

$DN2$לפעול$DN2$פעולהוערוהקימוהקיבוצים,עםיחד

מאירהמושבים,תנועתמזכ״לבראשות

איתןהקיבוצית,התנועהומזכ״לצור,

רשויותוראשיהירוקיםארגוניגםברוש.

פולי־החלטה״זוצור:למאבק.מתגייסים

טית,

$TS1$,פוליטית$TS1$

$DN2$,פוליטית$DN2$לאכוחניותזוהמושבים.אתלחסל

מנסיםהחקלאים.מולהממשלהשלברורה

פתרו־עםחשבוננו,עלפופליסטיםלהיות

נות

$TS1$פתרונות$TS1$

$DN2$פתרונות$DN2$,הירו־הריאותאתלשמרבמקוםקלים

קות

$TS1$הירוקות$TS1$

$DN2$הירוקות$DN2$שישהואהאבסורדהמזון.בטחוןואת

מעוברות״.שאינןרבותקרקעחלופות

בנושאהמטפליפרח,עמיתעו״ד

אסון״זההמושבים:בתנועתהקרקעות

הכיהפתרוןאתמצאההמועצהאקולוגי,

מוש־לחסלנועדהההחלטהלקחת.קל,

בים

$TS1$מושבים$TS1$

$DN2$מושבים$DN2$לבחירההבסיסיתהזכותאתונוטלת

מדובראדמה.עבודתשלחייםבאורח

עשרותמאדמתםשמתפרנסיםבחקלאים

מושבים:המייצגשבתאי,חגיעו״דשנים״.

העירעםהמושביםשלהיחידי״החיץ

יעקרותיפגע.החקלאותלשיכונים.הופך

חייםעליהםוכופיםדונמיםמאותלהם

עתודות.מספיקשישבזמןזהכלאחרים.

המתאימות.התשתיותאיןממילאלערים

הגון״.ולאשולייהיההפיצויבנוסף,

שלישידורחקלאידבינוביץ׳,לאורי

שנמצאאדמהשטחישצופית,ממושב

מח־חלם,מדינת״זוההפקעה:בתוכנית

פשים

$TS1$מחפשים$TS1$

$DN2$מחפשים$DN2$אתלוקחיםקל.הכיהפתרוןאת

שבמרכז,האחרונותהחקלאיותהאדמות

שנים,עשרותלפרנסהאותנוהמשמשות

מזוןשמספקהחקלאיהציבוראתומקריבים

נחשבלאלמיעוטאותוהופכיםלמדינה.

וגמרנו.זבנגשיטתזובניינים.עודבשביל

1933ב־בצופיתהתיישבטוביה,שלי,סבא

כששמרבמושב,הראשוןהקורבןוהיה

בפריפריהלבנותבמקוםמסתננים.מפני

בעריםלבנותובמקוםברכבות,ולהשקיע

בהשמדתבוחריםקומות,40בנימגדלים

לדו־ובכייהאבסורדזהבמרכז.החקלאות

דות״.

$TS1$.לדודות״$TS1$

$DN2$.לדודות״$DN2$לנו״צרצופית:ועדיו״רבק,ערן

שיתפולאבמהטפים,מתנהלתשהמדינה

מספיקישסבאלכפרבהחלטה.אותנו

המושביםכליחד,נפעלקרקע.עתודות

הערכאות,בכלההחלטהנגדשנפגעים,

חיינו״.ואורחלחמינובמטהמדובר

שלהמשפטיהיועץארי,בןאליעו״ר

מק־התכנון״מינהלודין:טבעארםאגורת

רם

$TS1$מקרם$TS1$

$DN2$מקרם$DN2$הפ־בשטחיםאנושותשיפגעותוכניות

תוחים

$TS1$הפתוחים$TS1$

$DN2$הפתוחים$DN2$האיזוראתיהפכובמרכז,המעטים

מצוקתאתיפתרוולאענקתנועהלפקק

פוליטייםללחציםלהיכנעבמקוםהדיור.

המועצהטווח,קצריפתרונותשישיגו

אתשתמצהתוכניתלדרושצריכההייתה

הערים״.בתוךהקייםהפיתוחפוטנציאל

״בליוהקבלנים?היזמיםאומריםומה

מי־עכשיובוניםהיינוהבירוקרטיהכבלי

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$בנייניםבחידושבינויבפינוידירות

יו״ראמםלם,איציקאומרהערים״,במרכזי

נדל״ן,מומחילדבריכראי״.״אלמוגחברת

בנוסף,פתוחים.בשטחיםבפגיעהמדובר

גוררהקרקעיעודשינוירביםבמקרים

ועוד,השבחההיטליארנונות,עלמחלוקת

ויותר.שנה15ב־הבניהאתלעכבשיכולמה

מהמועצהקרקעותייעודשונהלמשל,כך,

הקמתעליהןותוכננההשרון,לבאזורית

שהחלוההפשרההליכיבנתניה.שכונה

הסתיימו.לאעדיין90ה־שנותבאמצע

״עצ־נדל״ן:לדינימומחהבסון,דורעו״ד

תי

$TS1$״עצתי$TS1$

$DN2$״עצתי$DN2$ולדאוגבהקדםלהתעוררהיאלחקלאים

עילתישהחקלאייםלישוביםלזכויותיהם.

להכרהישראלמקרקעימינהלנגדתביעה

הקרקעות״.עלההםטוריותבזכויותיהם

35"תמ״אבתגובה:נמסרהפניםממשרד

שלהמרחביהתכנוןעקרונותאתמתווה

התוכ־עדכוןמטרת2020לשנתישראל

נית

$TS1$התוכנית$TS1$

$DN2$התוכנית$DN2$המרחב,עלהשפעותיהאתלבחוןהוא

המ־מנכ״ל2030היערלשנתולהתאימה

שרד,

$TS1$,המשרד$TS1$

$DN2$,המשרד$DN2$המועצהכיו״רהמכהןצרפתי,יגאל

עםדיוניםמקייםולבניה,לתכנוןהארצית

לה־קשובהמשרדהרלוונטיים.הגורמים

ערות,

$TS1$,להערות$TS1$

$DN2$,להערות$DN2$למו־יועברהנושאהדיוניםולאחר

עצה

$TS1$למועצה$TS1$

$DN2$למועצה$DN2$.חקלאיתקרקעעלשמירההארצית

הימורמאבניאחרהיאפתוחיםושטחים

לספקהחובהגםכמובישראל,התכנוןשל

ואתונופש,ופנאיתעסוקהמגורים,שטחי

התכ־מוסדותעלכלכלי.לפיתוחהתשתית

נון

$TS1$התכנון$TS1$

$DN2$התכנון$DN2$והצרכים״.הגורמיםכללביןלאזן

התושבים,תנועתמזנ״ל

שלמחניות״זוצור:מאיר

החקלאים.מולהממשלה

פופוליסטיםלהיותמנסים

חשבוננו״על
f/*"4 "*isl# *W

73 לבתנה7/71

יאורגד

הקרקערת

התייקתבמרכז

0/006ב־

בנקבדיקתמזנקים?הדירותמחירילמה

מחי־זינקושניםבתוךכיהעלתהישראל

רי

$TS1$מחירי$TS1$

$DN2$מחירי$DN2$הסי־אחת%06ב־־־׳הארץבמרכזהדירות

בות

$TS1$הסיבות$TS1$

$DN2$הסיבות$DN2$ההתייקרותהיאהנדל״ןמחירילעליית

מקר-רשותשמכרההקרקעשלהדרמטית

מחירעלה20062011בשניםישראל.קעי

המחיריםעלובמרכז%03ב־־־׳לדיורהקרקע

%51בכ־בפריפריהואילו%06ב-

לה-במקבילעלובמרכזהדירותמחירי

2011ל־2006השניםביןהקרקע.תייקרות

בבנייהדיורליחידתהקרקעמחיריעלו

הדי־מחיריגםוכך%06בכ־במרכזרוויה

רות.

$TS1$.הדירות$TS1$

$DN2$.הדירות$DN2$הק־התייקרהבפריפריהזאת,לעומת

רקע

$TS1$הקרקע$TS1$

$DN2$הקרקע$DN2$התייקרוהדירותואילובלבד%51ב־

%05בכ-

לי-הקרקעמחירמוחלטים,במונחים

עלהמע״מ(כולל)לאבמרכזדיורחידת

ומ־שקלאלף150מ־ביותרתקופהבאותה

חירי

$TS1$ומחירי$TS1$

$DN2$ומחירי$DN2$חציעלהעולהבסכוםזינקוהדירות

מחירבפריפריהזאת,לעומתשקל.מיליון

והדירותשקלאלפים10בכ־עלההקרקע

2011ב־שקל.מיליוןמרבעביותרהתייקרו

מע״מ(כולל)לאהקרקעותמחיריהגיעו

גו־לסדרהגיעוהמחיריםבמרכזלשיאם:

דל

$TS1$גודל$TS1$

$DN2$גודל$DN2$לבנייהדיורליחידתשקלאלף450של

חדרים(.5.3דירהממחיר)כשלישרוויה

נמצאכימצייניםישראלבנקכלכלני

לביןלמגוריםהקרקעמחירביןחיובימתאם

ליחיזתהקרקעמחיר

במשרעלהבמרכזדיור

אלף150מ־ביותרשנים

הזירותומחירישקל

עלהעולהבסנוםזינקו

שקלמיליוןחצי

ישראלמקרקעישרשותהקרקעותשיעור

יותרגבוהוהואששיווקה,אלומתוךמכרה

2010בשניםבפריפריה.מאשרבמרכז

2011

$1ST$2011$1ST$

$2ND$2011$2ND$אתמשמעותיתהגדילההרשותבהן

המ־שיעוריהגיעוהקרקעות,שיווקהיקף

כירה

$TS1$המכירה$TS1$

$DN2$המכירה$DN2$חדהעלייהעםבברבד%49ל־־׳במרכז

המכירהשיעוריבפריפריההקרקע.במחיר

פחותים.היוהקרקעמחיריוהאמרת

עםמתואמתבמרכזהקרקעהתייקרות

בי־שליוצאפועלהדירות,מחיריעליית

קוש

$TS1$ביקוש$TS1$

$DN2$ביקוש$DN2$קרקעשלמוגבלוהיצעלמגוריםער

המתאםבפריפריהזאתלעומתלבנייה.

מחיריעלייתאתלמתןיותרוקליותרחלש

קרקע,שלנרחבשיווקבאמצעותהדירות

קרק-עלבבעלותהרשותשלחלקהשכן

בתוךלשווקןויכולתהיחסית,גדולעות

גםבמרכז,מאשריותררבהקצרזמןפרק

תכנון.מגבלותפחותשישהעובדהבזכות

בוניהתאחדותנשיאבובליל,ניםים

מח־ישראלבנקשלשהמחקרמצייןהארץ,

זק

$TS1$מחזק$TS1$

$DN2$מחזק$DN2$המ־ההתאחדות,שלקודמיםמחקרים

ראים

$TS1$המראים$TS1$

$DN2$המראים$DN2$בישראלדירהממחיר%05מ־>שיותר

הכ־כלבידיהולכןהמדינה,בשליטתנמצא

לים

$TS1$הכלים$TS1$

$DN2$הכלים$DN2$הממשלה״אםהדירות.מחירילהוזלת

ותוךחסמים,הסרתתוךמערכתיתתפעל

והמי־הקרקעממחירהכנסותיהעלויתור

סוי,

$TS1$,והמיסוי$TS1$

$DN2$,והמיסוי$DN2$הדיור״.למצוקתפתרוןיהיה

עמוד 3


