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מבוא
וועדת רוטקופף שעל הקמתה הוחלט בישיבת הממשלה באירועי ה 100-בדגניה  -נועדה להמליץ לממשלה
על מדיניות חדשה לניהול הקרקע החקלאית ,שתהיה תואמת את-זמננו וכפופה גם לעקרונות פיתוח בר-
קיימא )דאגה גם לדורות הבאים(.
האינטרסים שלנו הם לא רק שלא יגרם שום נזק בעטיין של המלצות הוועדה אלא שגם יתוקנו עוולות
שזה כבר שנים נעשות להתיישבות בכלל ולקיבוצית בפרט .לא נסתיר את תקוותנו שנצליח לגרום לחברי
הוועדה להפנים את הצורך גם להביא לשיפור בכלים שיאפשרו פיתוח ושגשוג ההתיישבות ,מההיבט
הלאומי לא פחות מהראיה ההתיישבותית הכפרית החקלאית .בין כך ובין כך נצפה מהוועדה שלא תמליץ
על-דבר ללא הדברות עם נציגי ההתיישבות והסכמתם.
ראוי לה לוועדה ללמוד מהנעשה בסוגיית המקרקעין והמתיישבים בארצות המערב .גם אם יבוא מי
וייטען כי תנאי המקרקעין בישראל אינם מאפשרים למדינה ללכת כל כך רחוק כפי שמדינות המערב
יכולות לאפשר לחקלאיהן הרי שכלל לא ברור מדוע ממשלת ישראל אינה מבינה את החלק השני של
משוואת-המערב לפיה ההתיישבות הכפרית החקלאית שם 'נישאת על כפיים' ! על מדינת ישראל להנהיג
כללים לשימור ,טיפוח ותמיכה במגזר הכפרי ,השיתופי-החקלאי ,הרב-תפקודי ,ולהכיר במגזר זה
כ'יצירה' ישראלית מפוארת בעלת ייחוד עולמי וחיוניות לא רק למדינה אלא גם בהיותה חוליית הקישור
של העם אל אדמתו.
ייחוד וועדת רוטקופף הוא בהיותה אמורה להציע לממשלה לכונן פרק חדש בתולדות מערכת היחסים
וההסדרים של ההתיישבות הכפרית החקלאית עם המינהל .מאז חקיקת חוק מקרקעי ישראל ,הקמת
מנהל מקרקעי ישראל וגיבוש ההחלטות הראשונות של מועצת מקרקעי ישראל ,באמצע שנות ה 60-של
המאה הקודמת  -לא נדרשה ולא נחלצה ממשלת ישראל לחשיבה ,דיון וגיבוש המלצות כה יסודיות
ומקיפות לקביעת מדיניות ממשלתית לניהול קרקע חקלאית .הקמת הועדה נובעת מהרצון ההדדי לחולל
שינוי עד כדי שבירת מדיניות המקרקעין הנוכחית ויצירת מדיניות חדשה ושונה .מידת הצלחתנו להשפיע
על שינוי מדיניות זו היא קריטית ,ובהרבה מובנים התגלגלה לידינו הזדמנות נדירה ועלינו לצאת מגדרנו –
מבית ומחוץ  -כדי למצות אותה בשלמות.
אנו באים היום אל הוועדה מנקודת השפל אולי הנמוכה ביותר שידעה ההתיישבות ביחסיה עם מינהל
מקרקעי ישראל ,וזאת נוכח השתלטותו על כל נקודת השפעה ובעיקר על מרחב התכנון ,ובכך נחשפת
חולשה בולטת של רשויות התכנון במשרדי החקלאות והפנים]..." .לטענת הרשויות כאילו אין לחקלאים
כל זכויות מהותיות בקרקע השיב השופט וינוגרד[ "יתכן שאכן הגיעה השעה ,לזעזע את כל
הנוגעים במוסד האגודה השיתופית ולהתריע על מצב משפטי חמור זה ,הנוגע למרבית חברי
המושבים במדינה שאין להם זכויות  ...במשקם וכי הם וילדיהם נתונים לחסדי המוסדות
המיישבים. "...

לא פלא אפוא להיותנו שבעי מרורים מנחת-זרועו של המינהל שחולש ומשתק כליל את פיתוח הקיבוצים
ואת היכולת לקליטת בנים וחברים חדשים.
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למרות התקוות אותן אנו מטפחים ביחס לתפוקות הוועדה ,איננו משלים את עצמנו וברור לנו כי נקודת
הפתיחה שלנו בוועדה היא אולי הנמוכה מאי פעם .את תהליך עבודתנו מול וועדת רוטקופף מלווה צילו
הארוך של בג"צ הקרקעות שנתן את הטון והעניק למקטרגינו עצמה חסרת תקדים שאנו תקווה כי לא
נזדקק למעשה כשפים כדי להצליח להמתיק את הגלולה .אולי העלבון הצורב עוד יותר מהטענה
המכריעה של הבג"צ )'צדק חלוקתי'( – היה בלהיטות שגילו שיבעת השופטים לשכוח את מחויבותה
ההיסטורית והמוסרית של המדינה כלפי ממשיכי דרכם של מייסדי מאות קיבוצים שגילו מסירות
לאומית וחתמו על "החוזים הירוקים" עם הקק"ל.

תקציר פרקי ההצעה
 .1שמירה על בעלות הלאום בקרקע ,ובכפוף החובה 'לעבדה ולשמרה' עמידה בחובת עיבוד הקרקע
ושמירת איכותה וטיבה כגורם ייצור בר-קיימא ובמקביל גם עולה דרישתנו להגנה משפטית על זכויות
החקלאי לעבד את הקרקע )כדוגמת התקנה .(The right to farm
 .2שמירה על מעמד האגודה כחוכר הראשי בקרקע ,בהתאם לכללי ההקצאה הקיימים ,על פי עקרונות
היסוד של נחלה ,גודל נחלה ,מספר נחלות בישוב ובמשבצת הישוב.
.2.1בכל מצב של הסדרי חכירה משנית כל שהם ,האגודה  -כלפי פנים וכלפי חוץ  -היא הגורם
הפורמאלי והקובע שחוכר את הקרקע מהמדינה.
 .2.2בשטחים החקלאיים יתאפשר שימוש חקלאי חופשי ע"י המתיישבים ו/או במסגרת האגודה
החקלאית ו/או במשותף ע"י מספר אגודות החקלאיות וגם על דרך של עיבוד אזורי באמצעות גופי
התיישבות אזוריים .שיתופי פעולה או החכרות משנה לגופים חיצוניים אחרים ,יעשו בכפוף
למנגנוני חוק ההתיישבות אשר נדרש להתאימם ולעדכנם לתקופתנו .מהמדינה נדרשת הגמשה
בכללי מתן 'היתר-חריג' כדי לאפשר נגישות מרבית לקרקע והסרת מגבלות אדמיניסטרטיביות
להסדרים בין האגודות החקלאיות )שותפויות וכד'( ושלילת החכרה חופשית לכל המרבה במחיר.
 .3משטר הנחלה
משטר הנחלות מהווה התחייבות חוזית בין המדינה לאגודה ,והנחלות הינן קניינה .יש להימנע
משנוי יסודי במשטר הנחלות הפועלת ומתפקדת במערכת הקיבוצית לאורך עשרות שנים באופן
מוצלח .נחלה צריכה להמשיך ולשמש עוגן ,בסיס ונקודת מוצא לכל הסדר בין אם משיקולי האגודה ובין
אם מתוך שיקולים לאומיים להמשך קיום המרחב הכפרי ומניעת נטישתו ,וזאת בהיותה מקשה
אחת בה יישמר הקשר בין האגודה וחבריה לנחלותיהם וחובת המגורים במקום.
מספר סוגיות להתייחסות:
.3.1

דמי חכירה :יישמר העיקרון הקובע את דמי החכירה השנתיים כאחוז מסוים מההכנסה
הפנויה על בסיס של "חקלאות בעל' תוך שילוב מרכיב הנחות במחיר לישובים בקווי העימות
ובאזורי עדיפות לאומית .יש לקחת בחשבון את תרומת החקלאות לתועלות סביבתיות
ציבוריות ולהפחית את שווי התועלת מדמי החכירה או לסבסד את החוכרים באופן עקיף.
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.3.2

השלמת שטח המשבצות החסרות ,לפי תקן הנחלות המאושר הנוכחי ביישוב על בסיס
מצאי קרקעות זמינות ובתיאום עם המחזיקים בהן.

.3.3

תת-אכלוס :בישובים שאיושם לא הושלם ביחס לתקן הנחלות ,תקבע תכנית לאיוש הנחלות
ע"י התנועה המיישבת ובתיאום ואישור של משרד החקלאות ופיתוח הכפר .תקבע תקופת
מעבר הולמת לצורך אכלוס הנחלות הבלתי מאוישות במושבים וקליטת חברים בקיבוצים
שבסופה ייבחן מחדש נושא האיוש.

.3.4

קרקע עודפת :קרקע חקלאית המוחזקת ע"י ישוב מתוכנן מעל תקן המשבצת הקיים תימסר
לישוב המחזיק בה בחוזים לזמן ארוך ,בהתאמה לשימושים החקלאיים המתוכננים.
שטחים אלו מהווים מרכיב חשוב בפרנסת הקיבוצים הללו ,אשר עדיין מבוססת בעיקרה על
חקלאות.
ישובים אלו גם השקיעו השקעות ניכרות בהכשרת הקרקעות לעיבוד חקלאי ,רישות בצנרת
מים ,וכד' .קרקע זו תשמש כעתודה להגשמת מטרות לאומיות עפ"י החלטת הממשלה .ככל
שקיימים באזור מסוים ישובים עם עודף קרקע ,ולצידם ישובים שבהם חקלאים הנמצאים
בחוסר קרקע ,ניתן לקיים הדברות לצורך התאמות נדרשות ובהסכמות.

.3.5

קיבוצים גדולים :בקיבוצים בהם עולה פי-כמה מספר בתי-אב על תקן הנחלות המאושר,
דרישה שתתאפשר התאמת התקן למספר הנוכחי של בתי-אב ,מה שמונע מהם להתפתח .ככל
שנכונה טענת המדינה כי אין בידה להקצות לקיבוצים אלה את מספר הדונמים במכפלה
הנדרשת ובהתאמה לשינוי המבנה התעסוקתי בקבוצים ובמדינה כולה  -יש להסיר את
הגבלות גודל השטח המוקצה למטרות תעסוקה בקיבוצים אלו .מכאן יש לאפשר הקמת
יזמויות מגוונות גם באזורי מבני המשק והמגורים מבלי שיידרשו דמי חכירה מוגדלים בגין
פעילות זו ותוך שמירה על האופי הכפרי של היישוב .על-פי הצורך אנו מציעים כי יורחב לשם
כך תחום השטח הכלול כיום בגבולות התכנית המפורטת לשטח המחנה.

.4

חוזה חכירה לדורות :עיגון פורמאלי של מעמד וזכויות המתיישבים בקרקע ,תוך מתן אפשרות
לשימושים רבים ומגוונים ,התואמים את צרכי הכפר והחקלאות ,על בסיס חוזה חכירה הוגן וארוך
טווח ,לתקופה של  196שנים .עיגון הזכויות יתבסס על חוזה חכירה קיים ,ארוך טווח ומתמשך )196
שנים( ,שמעניק זכות של 'מעין-בעלות' בין המדינה לאגודה השיתופית החקלאית ,בתנאים הוגנים
שמעניקים רציפות ,יציבות כלכלית והנעה לפיתוח:
"...המחזיקים בקרקעות ייטו יותר להשקיע בפיתוח המשקים אם זכויותיהם בקרקע

מעוגנות" ;Deininger, 2003 ,״...כך הופכת ]זכות החכירה[ לנכס ,העובר מיד ליד ככל
קניין של בעלות ,החכירה מתקרבת לבעלות עד כדי כך שהיא נוטעה בלב החוכר אותו
רגש של יציבות...שכן זמניותה של החכירה אינה בעצם אלא להלכה בלבד; הזכות לחדש
את החכירה כמותה כחכירה לצמיתות" )גרנובסקי.(1949 ,
ההגיון בבקשה מסתמך על ההיבט המשפטי לפיו ממילא זכאים החקלאים לחכירה לדורות מכח
שורה ארוכה של נימוקים משפטיים כבדי משקל ,מההיבט העובדתי לפיו החקלאים אוחזים בקרקע
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שנים רבות לפני חתימת החוזים השונים ואף לפני הקמת המינהל ,ומן ההיבט הציבורי לפיו תהיה זו
בסך הכל השוואה )מעט מידי ומאוחר מדי( של זכויות החקלאים לזכויות המגזר העירוני.
כאמור הקרקע תהיה בחכירה לדורות של האגודה ,ולא בבעלותה ,אולם החכירה תהיה עם מלוא
הזכויות ,לרבות אפשרות לאגודה לבצע השכרות ,שיוך דירות בהחכרת משנה מהאגודה לחברים,
הגדלת ניצול ,פיצול ,שעבוד וכד' ,ללא צורך בהסכמת רמ"י ו/או תשלום לרמ"י ו/או חתימת רמ"י.
" ...מן הראוי שנושאים אלה יזכו לעיון מחדש ,כדי שזכויותיו של מי שמשקיע שנותיו ,כוחו
ואונו במשק חקלאי יוכרו ויעוגנו כדבעי ,וכדי שיוסרו אי הבהירויות והספקות בסוגייה זו"

)נשיא ביהמ"ש העליון מ' שמגר(.
 .5הרפורמה בשטח המחנה
 .5.1הקטנת החיכוך :דרישה להשוואת התנאים הכספיים לביצוע הוון בשטח המחנה בקיבוץ כפי
שניתנים במגזר העירוני )בגין החלת הרפורמה ברמ"י( ועיגון הזכויות בשטח המחנה .ניתוקו
מהחיכוך עם המינהל ישית על הקיבוץ תשלומים דומים לאלו של חוכרים הותיקים במגזר
העירוני ,מבצעי היוון ,חכירת יובל ,דמי היתר מופחתים ,וכד' .אותן הטבות עתק כפי שניתן
לחוכר העירוני )למשל דמי היוון של  3.75%מערך הקרקע במקום  33.8%שנדרש מחוכר
בקיבוץ (...כולל פטור מלא מדמי הסכמה ומדמי היתר להם זכאי הקיבוץ שכיום כאמור נדרש
לשלם פי תשעה !

".....על פי התפיסה הבסיסית המעוגנת בהחלטה מס'  ,1זכויותיו בקרקע של חוכר קרקע
עירונית "עמידות" יותר בפני שינויים מזכויותיו של החוכר החקלאי ,למעט באשר
לחלקת מגוריו של החקלאי. "..
.5.2

הסרת החסמים :נוכח המאמץ הבלתי נלאה של רמ"י להכביד ולהחליש את הבנייה
בהתיישבות ולאור התלות המאולצת והבלתי נסבלת ברמ"י שהתפתחה בהתיישבות  -כמו
בעיר ,נדרש ניתוק מוחלט של רמ"י מתחומי התכנון וממתן היתרים לגורמי התכנון )למשל
שיוך-דירות ,רישוי ,תכנון בניה למטרת מגורים ותעסוקה( ,בד-בבד עם החלת דיני התכנון
והבניה ,ותקנות והסכמים שבין הקיבוץ לחבריו ,ללא צורך לקבלת היתר מרמ"י למעט היוון
חד-פעמי .בתוך כך תבוטל תקנה 2ג 1המופעלת רק בהתיישבות הקיבוצית ,בה עושה רמ"י
שימוש פסול )התניית שירות בשירות וכד'(.

.6

שמירה על 'זכות הייזום'
 .6.1שמירה על זכות-ייזום ל'מפעל' בהתאם לסעיפים  1,4,9ב'חוזה חכירה לקיבוץ'.
כלומר ,בכפוף לדיני התכנון והבניה בלבד וכנגד תשלום דמי חכירה בנפרד כנהוג
במגזר העירוני לגבי מי שהוא בעל זכויות קיימות במקרקעין )כגון דמי היתר,
חכירת יובל(.
 .6.2בשטחים החקלאיים יתאפשרו שימושי קרקע המיועדים לפעילויות שלהן זיקה
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לחקלאות )תומכי חקלאות( ללא צורך בשינוי יעוד הקרקע ו/או תשלום נוסף/נפרד .הכוונה
למשל :מאגרי מים ומט"ש ,אתרי קומפוסט ,מתקני תיירות חקלאית ,עיבוד ראשוני לתוצרת
חקלאית ,יקב ,בית-בד ,משתלה ,אורווה וכד' ,שהם כחלק מה"משק החקלאי "1ושרשרת
היצור החקלאי ,שבהעדרם – בהתאם לדרישת ממ"י כיום – נפגעים הייצור והפיתוח באופן
קשה .יש להגמיש ולהשלים את הגדרות השימושים החקלאיים ולהסב את סמכויות ההגדרה
למשרד החקלאות.
 .6.3פל"ח :לשמר ולחזק האפשרות לביצוע פעילות לא-חקלאית ויזמות עסקית מגוונות )עסקים
קטנים( בשטח המחנה כחלק מהפעילות הכלכלית הכפרית באופן מידתי התואם את
אופי הכפר והסביבה ולצורך חיזוק הכלכלה ,אפשרויות קליטה נוספות וחיזוק המרחב.

 .7קרקע חקלאית כבטוחה לאשראי לפיתוח :אפשרות לשעבוד קרקע חקלאית כבטוחה
לאשראי ,אך תוך אפשרות מימוש השעבוד רק לפי מדיניות ההקצאה הקיימת )ללא מכרז
ולזכאים שיוגדרו( ,או לחילופין אפשרות לשעבוד זרם ההכנסות כבטוחה לאשראי כפי שמקובל
כיום בחלק מההתארגנויות האזוריות .כ"כ ראוי לשקול הקמת 'בנק קרקעות' ,משותף לממשלה
ולמוסדות ההתיישבות שיערוב לקבלת אשראי ,באמצעות האגודה ,כחוכר ראשון בלבד ,תמורת
שיעבוד חלקי של הזכויות על הקרקע ,לטובת הבנק ,כך שניתן יהיה לממש את השעבוד במסגרת
משטר החכירות התקף.
המעוניינים במסמך המלא יוכלו לקבלו בפנייה אל דוא"לrazy@tkz.co.il :
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