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כהןעדי

שמבצעתהלאומיהמהלך
לה־האחרונותבשניםהמדינה
שבת

$TS1$להשבת$TS1$
$DN2$להשבת$DN2$מזורזבהליךחקלאיתקרקע

ענקתוכניותהקמתלשםלידיה

להשבתהביאכברלמגורים,
המדינה.לידידונםאלךכמאה

הש־שטרםהחקלאיםזאת,עם

לימו

$TS1$השלימו$TS1$

$DN2$השלימו$DN2$בפניניצביםהתהליךאת

השבועמבחינתם:רעהבשורה
מקרקעירשותמועצתצפויה
שתחתוךהחלטהלאשרישראל
התמריציםאתניכרבשיעור

זכויותאתוכןלחקלאיםשיוצעו

אלה.בקרקעותשלהםהייזום

לח־המדינהאיפשרההיוםעד

קלאים
$TS1$לחקלאים$TS1$

$DN2$לחקלאים$DN2$60תוךהקרקעאתשיפנו

שיהושבכספיבפיצוילזכותיום,

מוגדלים,פיצוייםלצדדונם,לפי
מה־כ-%02לרכושהאפשרותובהם

קרקע

$TS1$מהקרקע$TS1$

$DN2$מהקרקע$DN2$שבהזכותממכרזבפטור

לצדולמכורלסחוררשאיםהם
לחק־שניתנההייזוםזכותשלישי.
לאים

$TS1$לחקלאים$TS1$
$DN2$לחקלאים$DN2$עדשלבשטחקרקעותעל

היוותהיחידותו-005דונם100

החקלאילמגזרשסייעההטבה
בשניםלבצעפרנסתועלהנאבק

בעשרותרבותעסקותהאחרונות

שקלים.מיליוני
הד־התיקוןנוסהפישעלאלא

רמטי

$TS1$הדרמטי$TS1$

$DN2$הדרמטי$DN2$לידישהגיעTheMarker,
היוםשניתנותהייזוםזכויותיוגבלו

ממכרז,בפטורולקיבוציםלמושבים

יחידותבהיקףוהןהקרקעבשטחהן

בשטחה.לבנייההמותרותהדיור

100עדששטחןקרקעותבמקום

בשטחלקרקעההטבהתוגבלדונם,

בפריפריה,דונם75שלמקסימלי
ובאזורילאומיתעדיפותובאזור•

ל-05הקרקעשטחיוגבלהביקוש
יחידותלהיקףאשרבלבד.דונם

הפגיעהממכרז,הפטורותהדיור

יחידות500במקוםיותר:אףאנושה

דיוריחידותכ-052יינתנודיור,

ו-002לאומית,עדיפותבאזורי

הארץ.הלקיבשארבלבד
המדינהלידיהקרקעותהשבת

תוכ־לטובתככולהרובהמשמשת

ניות

$TS1$תוכניות$TS1$

$DN2$תוכניות$DN2$המ־שמקדמתלמגוריםהענק

דינה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$מואץ,תכנוניבהליךבאחרונה
דיורמתחמילקידוםהוועדהתחת

שהתוכניתאף)ותמ"ל(.מועדפים

לביקורתהאחרונותבשניםזכתה

גליקמןננזרודל!?:לחדרהסמ1ןאליעזר,בביתלבנייההמיועדתחקלאיתקרקע

התיקוןואחרילפניהתמריציםהחקלאיסאתמקרקעים

הדיוריחידותכמות

ממכרזפטורשמקבלות

לאומיתעדיפותהארץיתרלאומיתעדיפותהארץיתר

דונם100דונם100דיוריחידות500דיוריחידות500התיקוןלפני

דונם75דונם50דיוריחידות250דיוריחידות200התיקוןאחרי

המקסימליהשטח
ממכרזלפטור

בטענותהכפרי,המגזרמצדנרחבת

הפי־וכיבפרנסתופוגעתהיאכי

צויים

$TS1$הפיצויים$TS1$

$DN2$הפיצויים$DN2$בהצעתעיוןמספקים,אינם

כעתהמדינהשמקדמתההחלטה

וברשותהאוצרבמשרדכימעלה

סבוריםדווקאישראלמקרקעי

ממטרותיו.חרגההטבהשהיקף

להגד-לכדינדרשזה"תיקון
המשווקתהדיוריחידותכמותאת
ממצביםולהימנעהציבורלכלל

שיוקצוהדיוריחידותמספרשבהם
יהיההחקלאילחוכרממכרזבפטור

בהצעה.נכתבמידתי",ובלתינרחב

שתעלהרעה"החלטה
הדיור"מחיריאת

תנו־מזכ"ליפרח,עמיתעו"ד

עת

$TS1$תנועת$TS1$

$DN2$תנועת$DN2$ההתיישבותונציגהמושבים

מתחישראל,מקרקעיבמועצת

וצייןההחלטהעלחריפהביקורת
במהלך.ייאבקהחקלאיהמגזרכי
הוראתעלהסתמכוזכויות"בעלי

עמיתעו"דהמושבים,תנועתמזכ"ל

אנושה,משמעותבעלמחטף"זהויפרח:

ניאבקמעבר.ממשלתשלבתקופה
שברשותנו"האמצעיםבכלבהחלטה

ורביםהזו,(1470)הוראההשעה

התכנוןלקידוםהסכמתםנתנו
השעההוראתהתנגדויות.וללא

ולא,2021ביונילהסתייםעמדה

כעתלתקנההבהולהצורךברור

במחטףמדובררדיקלי.כהבאופן

מושביםעבוראנושהמשמעותבעל

בתקופהשנעשהרבים,וקיבוצים
בהחלטהניאבקמעבר.ממשלתשל
שברשותנו".האמצעיםבכל

נש־המהלךנגדחריפהביקורת

מעת

$TS1$נשמעת$TS1$

$DN2$נשמעת$DN2$שביצעובענףיזמיםבקרבגם

במתווהעסקותהאחרונותבשנים

ובעליםמנכ"לאטרקצ׳י,יעקבזה.
זוהחלטהכיצייןאאורה,חברתשל

בשוק.מחיריםותעלהבנייהתעכב
ובת־מאודרעהבהחלטה"מדובר

מריץ

$TS1$ובתמריץ$TS1$

$DN2$ובתמריץ$DN2$ולקיבוציםלמושביםשלילי
בקרקעותלבנותלמדינהלאפשר

לקרק־זקוקהוהמדינהבשטחם,
עות

$TS1$לקרקעות$TS1$
$DN2$לקרקעות$DN2$.להובילעשויהמהלךהאלה

הדירות".במחירינוספתלעלייה

קרקעאאורהרכשה2018בנובמבר
שמן,בןממושבשקלמיליוןבב-54
דיור.יחידות500בןפרויקטלטובת

שני־שהתמריץהוא"האבסורד

תן

$TS1$שניתן$TS1$

$DN2$שניתן$DN2$כסף.למדינהעולהלאכללהיום

שהמדינהכספיתהטבהזואיןהרי

לפיזכותרקאלאלהסוךרוצה

בוניםכאן

בתוכניותהחקלאיבשטחהפגיעה

דונמיםבאלפיותמ"ל*,

שדהגידולי

וירקות

מטעים

הדרים

פרחים

2018סוף*עד

יפרחעמית"ד

שהמ־היאהמשמעותממכרז.טור

דינה

$TS1$שהמדינה$TS1$

$DN2$שהמדינה$DN2$הכפריבמגזראנושותפוגעת

שה־מפחדאנירבר.להרוויחבלי

תקדים

$TS1$שהתקדים$TS1$

$DN2$שהתקדים$DN2$המזרחיתהקשתבג"ץשל

מזכיראנישנייה.במהדורהחוזר

החלטותאתשבלמוברגעשבזמנו,
באזוריפרויקטיםמאותתקעו727

והמחסורישראל,במדינתהביקוש

במרכזלבנייהבקרקעותשנוצר

הדירות".מחירילעלייתהביא

צמצוםכוללתההצעהכן,כמו

הגידוליםעבורהמוצעהתמריץשל

המדינהכיום,בקרקע;החקלאיים

ועלהקרקעעלפיצוימאפשרת
מחיריםטבלתפיעלבההגידולים

פיעללחלופיןאוסטטוטורית,

קרקע,בעלשמזמיןפרטניתשומה
מהמ־גבוהשערכהסבורהואאם

מהאונ׳פרופ׳פייטלסוןשלמחקרמתוךמקור:

האזוריותהמועצותמרכזשנעוץ־ביוזמתהעברית,

עלהחוק.בהוראותהנקוביםהירים
בעליהמוערך,הקרקעשוויבסיס
.50%שלתמריץמקבליםהזכויות

מותירההמוצע,התיקוןבמסגרת

האפש־אתהקרקעלבעלהמדינה

רות

$TS1$האפשרות$TS1$

$DN2$האפשרות$DN2$ולקבלפרטניתלשומהלגשת
התמריץאולםפיצויבסיסהעל

טבלתפיעלורקאךיינתןהמוצע

זו.שומהבסיםעלולאהמחירים,

הפערבענף,גורמיםלהערכת

הפרט־השומהבסיסעלתמריץבין

נית

$TS1$הפרטנית$TS1$

$DN2$הפרטנית$DN2$המדינהשקבעההמחיריםלבין

כן,כמושקלים.מיליונילעתיםהוא

איןהנוכחיההצעהבמסמךכינציין
להשפיעעשויוהואמעכר,הוראות
מצוייםשכברקרקעותבעליעלגם

המדינה.מולקרקעהשבתבהליך

במי־מומחהשחרור,חןעו"ד

סוי

$TS1$במיסוי$TS1$

$DN2$במיסוי$DN2$רשותמולובעסקותמקרקעין

בעסקותהמטפלישראל,מקרקעי

בי־הואאףמתחזה,במתווהרבות

קורת

$TS1$ביקורת$TS1$

$DN2$ביקורת$DN2$סיבה"איןואמר:המהלךעל

פשראתשתצדיקלעיןנראית

אךגובשההזוההחלטההזה.המהלך

שהח־הבינהשהמדינהמשוםורק

קלאים
$TS1$שהחקלאים$TS1$

$DN2$שהחקלאים$DN2$הזכויותאתלמכורהצליחו

מכך,להרוויחוגםלהםשמגיעות
עלבפיצוישמדוברשוכחיםאבל
המו־אותםעבורפרנסהשלאובדן

שבים

$TS1$המושבים$TS1$

$DN2$המושבים$DN2$הזהוהמהלךהזכויות,ובעלי

פיצוישיקבלוהאפשרותאתמקטין

עליושעמלוהמפעלמהעלראוי
חלופהליצורשיוכלואוחייהם,כל

חקלאית".קרקעלאותה
המועצותמרכזיו"רחג׳ג',שי

האזוריתהמועצהוראשהאזורית

התנגדו־אתהואאףמסרמרהבים

תו:

$TS1$:התנגדותו$TS1$

$DN2$:התנגדותו$DN2$קידוםלהמשךמתנגדים"אנו
ועלרב,זמןכברהותמ"לתוכניות
ההש־תנאילהרעתוכמהכמהאחת

בה

$TS1$ההשבה$TS1$

$DN2$ההשבה$DN2$בעדאנוהחקלאים.החוכריםשל

תנו־ובצדהנחתות,ולאהידברות

עת

$TS1$תנועת$TS1$

$DN2$תנועת$DN2$להורידדורשיםאנוהמושבים
שלבימיםהיוםמסדרהנושאאת
של־ודאותוחוסרמעברממשלת

טונית.

$TS1$.שלטונית$TS1$

$DN2$.שלטונית$DN2$להישארצריכהההחלטה

שתפ־במקוםהקורנות,במתכונתה

גע

$TS1$שתפגע$TS1$

$DN2$שתפגע$DN2$המצטרפתבמגזר,אנושהפגיעה

ומחוב־מיישוביםהפרנסהלגדיעת

רים

$TS1$ומחוברים$TS1$

$DN2$ומחוברים$DN2$."חקלאיים

ללא"החלטה

ענייני"נימוק

במשרדשותףאייז,רועיעו"ד

ויזמיםחוכריםהמלווהמאירליפא

חק־קרקעותשלהשבהבעסקאות
לאיות

$TS1$חקלאיות$TS1$
$DN2$חקלאיות$DN2$:ההוראותאם"ספקמסביר

באופןלתוקףייכנסוהחדשות

מהותי,בצמצוםמדוברשכןמלא,
במס־ענייניתנומקלאשממילא

גרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$הואילכן,כמוההסבר.דברי

בהט־דרמטיצמצוםמהווהוהדבר

בות,

$TS1$,בהטבות$TS1$

$DN2$,בהטבות$DN2$קרקעהשבתבאירועיבעיקר
ישנהגדולות,קרקעחטיבותשל

שת־מעברלהוראותרבההשיבות

קבע

$TS1$שתקבע$TS1$

$DN2$שתקבע$DN2$ההוראותהחלתבטרםהמועצה

עלולההטבהצמצוםהחדשות.
לחוכריםשליליתמריץגםלהוות

ולהימנעקרקעהשבתאתלקדם
משפטיים".מהליכים

ישראל:מקרקעירשותתגובת

ומק־עיוותיםלתקןבאה"ההצעה
רי

$TS1$ומקרי$TS1$
$DN2$ומקרי$DN2$עבורלפיצויהנוגעבכלקיצוץ

שלבמקריםחקלאיתקרקעהשבת
בעי־מתייחסתוהיאייעוד,שינוי

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$קרקעותבעליאותםשללזכות
מלאובמחירממכרז,בפטורלרכוש

משיביםשהםמהשטחהלק,(91%)

אלאבפיצוי,מדובראיןלרמ"י.

שנועדהמלאבמחיררכישהבזכות

לא־החקלאיביןהקשראתלשמר
דמה

$TS1$לאדמה$TS1$
$DN2$לאדמה$DN2$ארוכה.תקופהבמשךשעיבד

לבעליותאפשרתמשיךההחלטה
לרכושהחקלאיתהחכירהזכות

ואףממכרז,בפטורמהקרקעשיעור

כיום.מהקבועיותרמוקדםבמועד

מצביםתמנעההחלטהמנגד,אך

ובא־בפריפריהבעיקרקיצוניים

זורי

$TS1$ובאזורי$TS1$

$DN2$ובאזורי$DN2$חו־שבהםלאומיתעדיפות

כרים

$TS1$חוכרים$TS1$

$DN2$חוכרים$DN2$לרכושזכותקיבלוחקלאיים
אלפילבנייתקרקעממכרזבפטור

בהמשךהמשורשרותדיור,יחידות

קי־ריכוזיותויוצרותיהירלקבלן
צונית

$TS1$קיצונית$TS1$
$DN2$קיצונית$DN2$מקרקעין.בהחזקת

לחלקמתייחסבפועל"השינוי
רקוחלהחקלאייםמהחוכריםקטן

הכוונהאתשעיוותוקיצוןבמקרי

חשובלפצות.הרצוןשלהמקורית

היקףאתיגדילזהשתיקוןלציין
רמ"יידיעלהמשווקותהדירות

במס־אולמשתכןמחירבמכרזי

לולי
$TS1$במסלולי$TS1$

$DN2$במסלולי$DN2$כמואחרים.רלוונטייםשיווק

סכומיאתמשנהאינהההחלטהכן,

הקרקעלחוכריהמשולמיםהפיצוי

המגיעיםאלו,סכומיםהחקלאית.

הםלדונם,שקליםאלפילעשרות

וסבירים".ראויים

הערה



