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כותרת :בארי הולצמן  -חבר בצוות הקרקעות
בתנועה הקיבוצית :הקיבוצים יוצאים
קרן מרציאנו  :אז דיברנו על המשכנתא ויש כאלה שחושבים
שמצוקת הנדל"ן בשנים האחרונות נובעת בין היתר ממחסור חמור
בקרקעות .מי מנסה למשל למנוע בניה בשטחי הקיבוצים שיכולים
להכיל מאות אלפי אנשים .בוקר טוב לבארי הולצמן ,חבר בצוות
הקרקעות של התנועה הקיבוצית.
בארי הולצמן  :בוקר טוב.
קרן מרציאנו  :בוא תיתן לנו נתונים ,עד כמה יש או אין בניה
חדשה בקיבוצים?
בארי הולצמן  :במשך השנה האחרונה אין לחלוטין בניה חדשה
בקיבוצים .אלפי יחידות דירות נדרשות היום כדי לאכלס גם את
גידול האוכלוסיה שלנו הפנימי ,וגם קליטה חיצונית של בני קיבוץ,
משפחות שרוצות להגיע אלינו ,כולל משפחות מעוט יכולת שאולי
יפתרו חלק מהבעיה שדוידי העלה.
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קרן מרציאנו  :וזה נובע מה ,מהחלטה של המינהל להקפיא?
בארי הולצמן  :זה נובע מהחלטה שרירותית של מינהל מקרקעי
ישראל ,שהוא לא חותם על היתרי בניה ,בניה חדשה ,עד שלא
נצהיר שאנחנו לא משכירים דירות.
הילה קורח  :מה עושה משפחה שיש בה יותר מילד אחד
והילדים רוצים להמשיך ולחיות בקיבוץ?
בארי הולצמן  :זה בעיה ששייכת בעיקר במושבים ,בקיבוץ אין
בעיה כזאת ,חוץ מזה שלא נותנים לה עכשיו לבנות בית ,זה
בדיוק הענין .גם לילד הראשון וגם לילד השלישי.
הילה קורח  :נשמע כמו בעיה.
בארי הולצמן  :זה לא בעיה ,זה רק מצב שקורה ואי אפשר
לבנות.
קרן מרציאנו  :אי אפשר...
בארי הולצמן ... :יש הקפאת דיור שנמשכת מנובמבר לפני שנה,
אולי קצת יותר ,ואצלנו לא חלה הפשרה.
קרן מרציאנו  :אבל הקפאת בניה אצלכם נעשתה בין היתר בגלל
כל אותה מסחרה שקרתה בסופו של דבר .היו בתים שמיועדים
למגורים ובחלק מהקיבוצים הם הפכו למרכזי קניות שוקקים ,או
לכל מיני חנויות קטנות ועיסקי מסחר שהקיבוצים השכירו בכסף
לא רע בכלל .זו היתה אחת הסיבות להחלטה של המינהל.
בארי הולצמן  :נראה שהתעמולה של המינהל הצליחה ,לפחות
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הפנימה אצלך כמה אמיתות שהם אמיתות שקריות ,לפחות במקרה
הטוב ,אבל מוטעות במקרה הקל.
קרן מרציאנו  :אז בוא תתקן אותי.
בארי הולצמן  :אנחנו מדברים על שטח המחנה ,שטח המחנה זה
מונח מקצועי ,לפי גורמי התיכנון ,שהוא מכיל את כל הבניינים
למגורים והוא מכיל את איזור התעשיה ,הוא מכיל את איזור
המלאכה ,הוא מכיל את איזור מבני המשק מה שנקרא ,גידול
בעלי חיים ,פעולות אחרות .את כל הדברים האלה אנחנו מכילים
בשטח שהוא חלק קטן מאוד מהמשבצת החקלאית שברשותינו.
ברשותינו באופן אופייני באיזור המרכז כ 3000 -דונם משק חקלאי,
שטחים חקלאיים .באיזורי הדרום קצת יותר ,אולי אפילו ...פי
שניים או שלוש.
קרן מרציאנו  :שבמונחים של נדל"ן זה הרבה מאוד.
בארי הולצמן  :עכשיו המסחרה היא לא מסחרה .לנו מותר על פי
חוזה שיש לנו משנות ה ,90 -חוזה החכירה שהוא נקודת הקשר
בינינו לבין מינהל מקרקעי ישראל ,מותר לנו לעשות את כל
הפעילות האלה ,כל הפעילויות האלה ,כולל מסחר אגב ,כולל
מסחר ,במגבלות ,במגבלות .אני טוען שתפקיד המינהל לנהל את
הקרקעות ,תפקיד המינהל זה לא לקבוע עבור מינהל התיכנון,
עבור הועדות המקומיות והמחוזיות מה מותר לעשות ומה אסור
לעשות.
3561544
עמוד 3

מתוך

5

קרן מרציאנו  :מה תעשו עכשיו?
בארי הולצמן  :המינהל מנהל את הקרקע .כל מה שאנחנו
אומרים זה מה שמגיע במגזר העירוני שעושים עכשיו רפורמה,
והיא מכובדת בעיניי ,יש בה מרכיבים חיוביים ,יש בה הרבה
מרכיבים שליליים ומסוכנים במיוחד שעוד לא התגלו ,אבל הם
יתגלו במשך הזמן אם המינהל יצליח לעשות אותה .במסגרת
הרפורמה הזאת אחד העקרונות החשובים שעליה הצהיר גם ראש
הממשלה ,זה נושא הקטנת החיכוך .המינהל לא נכנס למה שהוא
לא צריך להיכנס ,למערכת היחסים או מה את עושה בכל בית.
קרן מרציאנו  :מה תעשו עכשיו?
בארי הולצמן  :המינהל לא נכנס .סליחה.
קרן מרציאנו  :בוא...
בארי הולצמן  :המינהל לא נכנס במה שנעשה במאות אלפי דירות
במגזר העירוני ,מאות אלפי דירות לא שואלים אותם אם אפשר
להשכיר או לא להשכיר .מה שאנחנו משכירים נחשב מסחרה
בעינייך .אנחנו טוענים שלא מסחרה ,מותר לנו .אגב מותר לנו על
פי החלטה שהיתה תקפה מ ,98 -ב 2006 -החליטו בהחלטה...
אחרת שפתאום אסור לנו ,בבת אחת נעשינו עבריינים ,הוצגנו ככה.
הילה קורח  :כן.
בארי הולצמן  :אנחנו לא עבריינים ,לא רוצים להיות עבריינים,
והחלם שמעורב פה בסדום ,החלם הוא שרוצים להוסיף היצע
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יחידות דיור ומישהו חוסם את האפשרות לפחות במגזר הקיבוצי.
הילה קורח  :רק נציין ש ...תגובה של המינהל.
בארי הולצמן  :עכשיו אני רוצה להוסיף עוד עד דבר.
הילה קורח  :אנחנו חייבים לסיים ,תודה רבה בארי הולצמן.
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