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באדמה:טמוןאוצר

יחידותאלף

המרכזבערידיור

פז־פרנקלעינת

עריםשלבשטחיהןנמצאיםפרטיתחקלאיתקרקעדונם000,8כ־

המדינההבעיה:הדיור.מצוקתעללהקליכולהוהפשרתםמרכזיות,

הפרטיותוהקרקעותהמינהל,אדמותאתכלקודםלמכורמעדיפה

פז־פרנקלעינתלנצחאבטיחיםשדותבחוץ.נשארו

יזםרכששעברשבועםז

מלכהיקירהנדל״ן

אדמהשלדונם122״■

מחברהבחדרהפרטיתחקלאית

העסקיםאישבשליטתשנמצאת

שקל,מיליון4.31ב־דנקנרנוחי

לדונם.שקלאלף110כ־או

קרקעשלברכישהכשמדובר

העסקאותאחתזוהיחקלאית

בישראלשבוצעוביותרהגדולות

הואזהמתחםהאחרונות.בשנים

שלדונמיםמאלפיקטןחלקרק

אנשיםבבעלותחקלאיתאדמה

ומינהלעסקיותחברותפרטיים,

המשתרעיםישראלמקרקעי

ישראל,שלולרוחבהלאורכה

למגוריםהביקושבאזורילרבות

גדרה.ועדמחדרההארץבמרכז

שמאילשכתשערכהמבדיקה

עולה״גלובס״,עבורהמקרקעין

אוצרנמצאהארץבמרכזכי

חקלאיתפרטיתקרקעשלבלום

עםעצמן,העריםשטחיבתחום

יחידותאלף150לכ־פוטנציאל

בהתחשבעצוםמספרזהודיור.

הוחל2011שבשנתבעובדה

יחידותאלף44שלבבנייתן

חדשות.דיור

בחשיבותלפקפקבלי

עיןלהעליםובליהחקלאות,

ריאותעלבשמירהמהצורך

שאףהמרכזבאזורגםירוקות

המתארבתוכניתביטוילידיבא

מומחים35תמ״אהארצית

מהאדמותחלקלפחותכיטוענים

ייעודלשנותיכולותהחקלאיות

אתלהורידובכךלמגורים

המרכז.באזורהדירותמחירי

מטבעמקדמת,שהמדינהאלא

שינויאתכלקודםהדברים,

החקלאיותהאדמותשלהייעור

מינהלשמחכיראלהשלה,

בעזרתבעיקרישראל,מקרקעי

מסגרת(.)ראהלחקלאיםפיצויים

מנדט"איו

בקרקעותלטפל

הפרטיות"

אישורלאחרהתחדדההבעיה

לאומיותדיור)ועדותהוד״לים

בנייהתוכניותהמאשרות

אומראשתקד,מזורז(בתהליך

שמאילשכתיו״רדנוס,אוהד

החליטה״המדינההמקרקעין.

הקרקעאתלשכוחבמודע

כמעטולהתייחסהפרטית

המדינה,לקרקעותורקאך

לכשעצמה,הנכונהבהחלטה,

שלגדולותעתודותלהפשיר

באזורילמגוריםחקלאיתקרקע

הואהארץ״,במרכזהביקוש

הודל״יםכיהוא״האבסורדאומר.

ליישומםהאחראייםוהגורמים

התכנוןוועדותממשלהמשרדי

האחרונהוחציבשנההטילו

ניסיונותעליהבםכלאת

הבשיל(טרםהגדול)שחלקם

המדינה,קרקעותאתלהפשיר

הממשלהבמשרדיוהבכירים

ועדותראשיושביכוללהשונים,

בטיפולהעתכלעסוקיםהתכנון,

בזמןזאתהמדינה,בקרקעות

בקרקעותלטפלמנדטבידםשאין

הפרטיות״.

״מינהלדנוס,מדגישבפועל,

עלהאמוןישראל,מקרקעי

כורחובעלהפךהמדינה,קרקעות

האדמותשלמתחרהלהיות

בתחוםנמצאותשאינןהפרטיות,

ההחלטותמקבליסמכותו״.

עשושלארק״לאבממשלה,

הפיכתהאתלקדםכדידבר

הפרטיתהחקלאיתהקרקעשל

ומקשותעגבניותשלמשדות

אלאמגורים,למגדליאבטיחים

זוקרקעהאחרונותשבשנים

לטובתלחלוטיןכמעטהוזנחה

מקומיותעירוניותיוזמות

מצב״נוצרדנום.אומרוחלקיות״,

אינםהקרקעבעלישבואבסורדי

בשינויועיקרכללמעוניינים

הנוכחי״.המצב

דרמטי""פספוס

מזכירדנוסלעשות?ניתןמה

לבנייה)הועדותהול״ליםחוקאת

של90ה־שנותשללמגורים(

גםשאפשרהקודמת,המאה

תוכניותלהגישפרטייםליזמים

״כמחציתחקלאיות.קרקעותעל

באמצעותשהופשרהמהקרקע

פרטית״,קרקעהייתההול״לים

דנוס.אומר

שמאילשכתשערכהמבדיקה

90ה־בשנותכיעולההמקרקעין

יחידותאלף80לכ־קרקעשווקה

ומחציתןבממוצע,בשנהדיור

קרקעעלנבנויח״ד(אלף40

העלייהשנות״בכלפרטית.

העמים,חברממדינותההמונית

יח״דאלף400מ־פחותלאשווקו

פרטית.בקרקעהיהשמקורן

כמונדל״ניחירוםבמצבכיצד,

זהזה?׳שולי׳פרטשוכחיםהיום,

דרמטי״.פספוס

הוד״ליםבחוקהול״לים,לעומת

שעבר,בקיץבכנסתשאושר

וד״ליםקיוםלאפשרהוחלט

רקפרטיותקרקעותבנושאי

שמרביתכיווןמיעוטים,ביישובי

אךפרטיות.הןשםהקרקעות

הקרקעותשלהמכריעהרוב

מהמדינה.שלהןהחוקחלעליהן

בוועדההוד״ליםחוקעלבריון

10בעמיהמשך

אוויר(צילומיאיגלצילום:המדינה"לקרקעותרקולהתייחסהפרטיתהקרקעאתלשכוחבמודעהחליטה"המדינהבחדרה.שנמכרהחקלאיתקרקע
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מצפיתחרצילום:המצאי"להגדילוגםהדירותמחיריאתלאזןתאפשרמבוקרת"הפשרהמלול:העירייהראשברחובות.שכונה

מעמיהמשך

הכלכלה,ועדותשלהמשותפת

בכנסת,הסביבהוהגנתהפנים

שאלואשתקד,ביולישנערך

בענףובכיריםכנסתחברי

חוקיוחללאמדועהנדל״ן

פרטיות.אדמותעלהוד״לים

עו״דהחקלאים,שלנציגאפילו

האיכרים,מהתאחדותפאוקרסער

שלדונמיםמעטלא״ישנםאמר:

שאינהחקלאיתפרטיתקרקע

אנחנולצערנו,היוםמעובדת

פתרונותלמצואהזמןכלמנסים

לעבדכןהבעליםאתשיאלצו

הקרקעותאתדווקאאבלאותם,

לפחותחלקןשאתמעובדות,הלא

רוציםלבנייה,לנצלאפשר

צריךהחוק...מתחולתלהחריג

ולהחילהתנאיםאתלהגמיש

שלאבור,קרקעותעלהחוקאת

ולכןחקלאי,שימושבהןמתבצע

יגרוםלאלבנייהשלהןניצול

כפיבחקלאות,חמורהלפגיעה

מינהל״.בקרקעלקרותיכולשזה

הישיבה.פרוטוקולפיעלכך

פורום,באותוכך,אחרשבוע

התאחדותסמנכ״לניצן,ערןאמר

מצליחיםלא״אנחנוהארץ:בוני

פיכמושתוכניתלמהלהבין

ששםיח״דאלף12ל־גלילות

לאפרטית%04היאהקרקע

בוד״לים?״תרוץ

שאי״כאבו

הופכיו״לה

אםהחוקיתוקןאשרעד

להשתמשדנוסמציעבכלל

עלוהגזר״״המקלבשיטת

חקלאיתקרקעלהפשירמנת

שבהםבמקומותלמגורים,

הקרקע״בעליכן.לעשותניתן

מסבשוםמחויביםאינםהפרטית

הקרקעאתלמכוראותםשיעודד

מעודדרקכמובן,זה,שברשותם.

הקיים,המצבאתלשמראותם

שמישהובוש,עדולחכות,

יתעורר״,ההחלטותממקבלי

אתלמסות״ראוידנוס.אומר

שמחזיקיםקרקעבעליאותם

הופכיןלהשאיןכאבןאותה

בטטות,בנחתבהומגדלים

ועגבניות״.אבטיחים

לבעליניתןלא״גזר״גם

חקלאיםבעודהפרטיות;האדמות

קרקעלמינהלבחזרהשמוסרים

בנייהלמטרותשתשתמש

איןפיצוי,מקבליםלמגורים

לבעליפיצוימנגנוןעדיין

הפרטיות.החקלאיותהאדמות

שמאילשכת

כימצאההמקרקעין

העלייהשנות"בכל

ממדינותההמונית

שווקוהעמים,חבר

400מ־פחותלא

שמקורןיח״דאלף

פרטית"בקרקעהיה

יחידותאלף40כ־

בשנהדיור

להםשתעניקתוכניתלקדם״יש

הקרקע,עבורוהשבחהפיצוי

ידיעלנרכשהרביםשבמקרים

אבותיהם״.אבות

:ח״צו

מבוקרת"הפעורה

החקלאיותהקרקעותהיקףמהו

עםדונם000,8כ־הפרטיות?

יח״ד,אלף150לכ־פוטנציאל

לבהארץ,במרכזנמצאים

בצפוןהגדול"ב״גושהביקוש:

הרצליה,בדרום־מערבאביב,תל

ובחדרה.רחובותבדרום

ראשמלול,רחמיםלדברי

תעשה״טוברחובות,עיריית

תשקולאםישראלממשלת

לבעליתמריץלהעניק

המחזיקיםהפרטיות,הקרקעות

משמעותיותקרקעעתודות

נוספותובעריםברחובות

מוסיףמלולהמרכז״.באזור

ברחובותלדירותהביקושכי

האחרונות,בשנתייםגבוההינו

לאפשרהואהשעה״צוכןועל

שתוכלנוספת,מבוקרתהפשרה

מחיריאתלאזןגםבבדבד

מצאיאתלהגדילוגםהדיור

למגורים״.הדיוריחידות

עירייתראשאביטן,חיים

המתחםנמצאשבשטחהחדרה

שעבר,בשבועשנרכשהחקלאי

אומראחריםרביםעודכמו

העריםאחתהינה״חדרהכי

ולכןבשטחן,בארץהגדולות

תוכניתבאמצעותיהיה,ניתן

שתתייחסממשלתיתאסטרטגית

הפרטיות,לקרקעותברצינות

גםההפשרהאתמאודלהגדיל

לפגועבליוזאת,אלה.בקרקעות

החיים״.באיכותועיקרכלל

שוויה?ומהולמדינהישקרקעכמה

הדוחאתהאוצרמשרדפרסםלאחרונה

201לשנתישראלממשלתשלהכספי

ב״גלוימ׳/שנחשףכפילראשונה,ובו

שלהמקרקעיןנכסיכלשלשוויהערכת

מיליארד7.303שלכולל)בסכוםהמדינה

הערכהחקלאיות,קרקעותלרבותשקל(,

השמאיאלדרוטי,טלבראשותצוותשביצע

המשפטים.במשרדהראשיהממשלתי

דונמיםמיליון16מתוךכיעולהמהדוח

הםדונםמיליון4.51המדינה,שבבעלות

%69פתוחיםושטחיםחקלאיותקרקעות

דונמיםמיליון6.3ורקהמדינהמשטחי

השטחיטלחקלאים.מוחכריםמתוכם

מיליון9.11שלבהיקףהפנויים,החקלאיים

אושקל,מיליארד3.131ב־מוערכיםדונם,

ארצי.בממוצעלדונםשקלאלף11כ־

2011דצמברהמדינהשבידיהפנויותהקרקעות

הקרקעסוג

מגורים

פתוחיםושטחיםחקלאות

ומשרדיםמםחרתעשייה,

אחר

הכולםך

שקלים!]מיליונישווידונם[]אלפישטוו

ה^צרמשרדמקור:

הרבהשוויםאגב,למגורים,השטחים

פנוייםדונםאלף82קיימיםיותר:

אוליוזהשווקושטרםמגורים,למטרות

והםהדוחשלביותרהמפתיעהממצא

מיליון4.1אושקל,מיליארד4.51שווים

לנושאהמקורבבכירמקורלדונם.שקל

״יושבת״עדייןהמדינהכיל״גלובס״אמר

יקריםחלקםנרחביםשטחיםעל

תב״עותחלותכברשעליהםומבוקשים

למגורים,מאושרותעיר(בניין)תוכניות

במרכז,יח״דלפססהכוונת:על

המדינהשלחקלאיתקרקעעל

שלהחקלאיותהאדמותבתחום

ישראלמקרקעימינהלמתכנןהמדינה

דונמיםאלפיכמהשליעודשינוי

יעקבעו״דלדברילמגורים.מחקלאות

המינהל,שלהמשפטיהיועץקוינט,

המינהלתכנןלבדוהמרכז״במחוז

למגוריםחקלאיתקרקעייעודשינוי

התוכניותדונם.089,2שלבשטח

קבלתלקראתשהינןאותוקףשקיבלו

דיור.יחידות002,9כ־כוללותתוקף

לפדיוןבחלקןכפופותהתוכניות

חסמילשחרורו/אוחקלאיותזכויות

אחרים״.שיווק

שאתכךעלשמדבריםשניםכבר

ובעיקרבמרכז,החקלאיותהקרקעות

יקחולערים,הסמוכותאלהאת

בגזר".או״במקלמהחקלאים

מועצתשל1222מס׳החלטהפיעל

הפסקתבדברישראלמקרקעימינהל

שייעודהחקלאיתבקרקעחכירה

חקלאייפוצהמגורים,למטרהשונה

מעובדדונםעלשקלאלף7.21ב־

שקלאלף8.03וב־שלחין,בגידולי

לכך,נוסףמטעים.הנטועלדונם

60תוךהקרקעאתשישיבחקלאי

גםיהיהזכאיהמינהל,מדרישתיום

מהפיצוי%05שלבערךנוסףלפיצוי

אלף46כ־יקבלפרדסןדהיינו,לדונם.

ה״גזר״.זהדונם.לכלהכולבסךשקל

חוקהואלענייננו,ח״מקל",

פז־פרנקלע־נתקרקע()פינויציבורמקרקעי

גםלפנותמנהלי,בצוהמאפשר,

לעכשיו,נכוןאךמהקרקע.חקלאים

ולאבלבדאיוםבגדרנשארזהצעד

שימוש.בונעשה

חקלאיתקרקעכימדגישקוינט

לחזורצריכהייעודהאתששינתה

נעניםשאינםחקלאיםלמינהל.

אתו״מעכביםהמינהללדרישת

לאזהמחיר.לכךישהקרקע,שחרור

למשקנזקגםאלאכלכלי,נזקרק

פרדסעליושבמישהואםהלאומי.

יחידות000,1ל־פוטנציאלעםביבנה

בבתיאיתולהתנהלצריךואנידיור,

מחיר״,לזהיששנים,10המשפט

קוינט.אומר

פינוישצוויכךעלעומדהוא

תיאורטיתהרתעהבגדראינםמנהליים

השניוהצדמו״ממנהל״כשאתהבלבד.

לךוישהוגןפיצוילומציעשאתהיודע

מקוצר,בהליךאותולפנותאפשרות

אחרת,לו.שניתןבפיצוימסתפקהוא

השניהצדכילסחטנות,נתוניםהיינו

מדגישקוינטשיותר״.כמהמבקשהיה

אתלהפעיל״משתדלהמינהלכי

כבדחזק,כליזהבמשורה.הזההכלי

שלנו.בארסנלקייםוהואומשמעותי,

שהצורךהיכןבושנשתמשבמובן

המחוקלומשמעותי.דחוףהואבמגורים

הזה,הכליאתלנולתתלנכוןמצא

להפעילו״.שניאלץוייתכן

פז־פרנקלע-נת
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