עמוד 1

אוצר הקרקעות

החבוי במרכז ישראל
מצוקת דיור במרכז? אין קרקעות

לבנייה?הכול
שאפשרלבנות  150אלף דירות על
חקלאיות פרטיות במרכז
קרקעות
סיסמאות.
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עמוד 2

םז

רכש יזם

שבוע שעבר

יוזמותעירוניות מקומיות

הנדל״ן יקיר מלכה
״■  122דונם של אדמה
חקלאית פרטית בחדרה מחברה
שנמצאת בשליטת איש העסקים
נוחי דנקנר ב־
 4.31מיליון שקל,
לדונם.
או כ־  110אלף שקל
כשמדובר ברכישה של קרקע
חקלאית זוהי אחת העסקאות
הגדולות ביותר שבוצעו בישראל
בשנים האחרונות.

אוצרטמון באדמה:
אלףיחידות
דיור בערי המרכז

מתחם זה הוא

של

רק חלק קטןמאלפי
אדמהחקלאית בבעלות אנשים
פרטיים ,חברות עסקיותומינהל
מקרקעי ישראל
המשתרעים
ולרוחבה שלישראל,
לאורכה
לרבות באזורי הביקושלמגורים
דונמים

במרכז

הארץ

מבדיקה

כי

במרכז

המצבהנוכחי״.

"פספוס

והפשרתםיכולה להקל על

מרכזיות,

שמאי

מעדיפהלמכור קודם כל

מה ניתןלעשות?

נשארו בחוץ.

נמצא אוצר

שדות

מצוקת הדיור.הבעיה :המדינה

המינהל ,והקרקעות הפרטיות
את אדמות

אבטיחיםלנצח

עינת

פוטנציאללכ־  150אלף
דיור .זהו

מספר עצום

יחידות

בהתחשב

בעובדה שבשנת 2011הוחל
בבנייתן של  44אלף יחידות

פז־פרנקל

דיור חדשות.

בלי לפקפק
החקלאות,ובלילהעלים עין
בחשיבות

מהצורך

"איו

מנדט

ריאות

בקרקעות

הפרטיות"

ירוקות גם באזור המרכז
בתוכנית

המתאר

הבעיה התחדדה לאחר
לאומיות
הוד״לים(ועדות דיור

מהאדמות

המאשרות תוכניות בנייה

באלידי

ביטוי

מומחים

טוענים כילפחות חלק

החקלאיותיכולות לשנותייעוד

למגורים ובכךלהוריד
אלא

את

קרקע

חקלאית

מקדמת ,מטבע

שנמכרה

אישור

בתהליךמזורז)

אשתקד ,אומר

אוהד דנוס,יו״ר לשכת
המקרקעין .״המדינההחליטה
במודעלשכוח את הקרקע

שמאי

מחירי הדירות באזור המרכז.
שהמדינה

להפשיר עתודותגדולות של
קרקעחקלאיתלמגורים

באזורי

בחדרה.

שאין בידם מנדט לטפל בקרקעות
הפרטיות״.

בפועל ,מדגיש דנוס,״מינהל
מקרקעיישראל ,האמון על
קרקעות המדינה,

ליזמים פרטייםלהגיש
חקלאיות .״כמחצית
על קרקעות

"המדינה החליטה

במודע

של

הפךבעל

שהופשרה באמצעות

מהקרקע

הייתה קרקע פרטית״,

אומר דנוס.
מבדיקה

שערכה לשכת

המקרקעיןעולה
שווקה
דיור

כי

שמאי

בשנות ה־ 90

קרקע לכ־  80אלף

יחידות

בשנה בממוצע ,ומחציתן

כורחו

ההמונית ממדינות חבר העמים,
שווקו לא פחות מ־  400אלף יח״ד
שמקורן היה בקרקע
כיצד,
היום,

פרטית.

במצב חירום
נדל״ני
שוכחים פרט
׳שולי׳ זה? זה
כמו

פספוס דרמטי״.

הול״לים ,בחוקהוד״לים
לעומת

אומר .״האבסורד הוא כיהודל״ים להיות
הפרטיות ,שאינן נמצאות בתחום הוחלט לאפשר קיום
וד״לים
והגורמים האחראייםליישומם
בנושאי קרקעות פרטיות רק
משרדי ממשלהוועדות התכנון
סמכותו״.מקבליההחלטות
שמרבית
ביישובימיעוטים,כיוון
הטילו בשנה וחצי האחרונה
בממשלה ,״לא רק שלא עשו
הקרקעות שם הן פרטיות .אך
את כל יהבם על ניסיונות
דבר כדי לקדם את הפיכתה
של הקרקעהחקלאית הפרטית
(שחלקםהגדול טרםהבשיל)
הרוב המכריע של הקרקעות
משדות של עגבניות ומקשות
להפשיר את קרקעות המדינה,
עליהן חל החוק הן של מהמדינה.
אבטיחיםלמגדלי מגורים ,אלא
בריון על חוק
והבכירים במשרדי הממשלה
הוד״לים בוועדה
שבשנים האחרונות קרקע זו
השונים,כולל יושבי ראש ועדות
המשך בעמי 10
התכנון ,עסוקים כל העתבטיפול
לחלוטין לטובת
הוזנחה כמעט
מתחרה

שאף

הארצית תמ״א 35

המדינה,

הביקוש במרכז הארץ״ ,הוא

לטפל

בקרקעות המדינה ,זאת בזמן

אך ורק
לקרקעות
בהחלטה ,הנכונהלכשעצמה,

פיצוייםלחקלאים (ראה מסגרת).

בשמירה על

המאה הקודמת,

שאפשר גם
תוכניות

 40אלףיח״ד) נבנו על
פרטית .״בכל שנות
העלייה

בתחום שטחי הערים עצמן ,עם

הדברים ,קודם כל
הייעור של האדמותהחקלאיות
שלה ,אלה שמחכירמינהל
מקרקעיישראל ,בעיקר בעזרת
את שינוי

דנוס מזכיר

קרקע

בלום של קרקע פרטית חקלאית
הפרטית
ולהתייחס כמעט

דרמטי"

את חוקהול״לים(הועדותלבנייה
למגורים) של שנות ה־  90של

דונם קרקעחקלאית פרטית נמצאים בשטחיהן של ערים

000,8
כ־

״גלובס״,עולה
המקרקעין עבור
הארץ

אבסורדי

שבובעלי

הקרקע אינם

מעוניינים כלל ועיקר בשינוי

הול״לים

מחדרה ועד גדרה.

שערכה לשכת

וחלקיות״,

אומר דנום .״נוצר מצב

לשכוח

את

הקרקע

הפרטית

ולהתייחס

רק

לקרקעות

האדמות

המדינה"

שאושר בכנסת בקיץ שעבר,

צילום:איגל
צילומיאוויר)

עמוד 3

עלהכוונת :סס לפיח״דבמרכז,
על קרקע חקלאית של המדינה

בתחום האדמותהחקלאיות של
המדינה מתכנןמינהל מקרקעי ישראל
שינוייעוד של כמה אלפי דונמים
צעד זה נשאר בגדר איום בלבדולא
נעשה בו שימוש.
מחקלאות
למגורים.לדבריעו״ד יעקב
קוינט מדגיש כי קרקע חקלאית
המינהל,
קוינט ,היועץ המשפטי של
״במחוז המרכזלבדו תכנןהמינהל
ששינתה אתייעודה צריכהלחזור
שינויייעוד קרקעחקלאיתלמגורים
למינהל.חקלאים שאינם נענים
בשטח של
דונם .התוכניות
לדרישתהמינהלו״מעכבים את
089,2
שקיבלו תוקף או שהינן לקראת קבלת
שחרור הקרקע ,יש לכך מחיר .זה לא
תוקף
רק נזקכלכלי ,אלא גם נזק למשק
כוללות כ־
יחידותדיור.
002,9
הלאומי .אם מישהו יושב על פרדס
התוכניות כפופותבחלקן
לפדיון
זכויות
יחידות
ביבנה עםפוטנציאלל־
חקלאיות ו/אולשחרור חסמי
000,1
דיור ,ואני צריךלהתנהל איתו בבתי
שיווק אחרים״.
שמדברים על כך שאת
כבר שנים
המשפט 10
שנים ,ישלזהמחיר״,
אומר קוינט.
הקרקעותהחקלאיות במרכז ,ובעיקר
הוא עומד על כך שצווי פינוי
את אלה הסמוכות
לערים ,יקחו
מנהליים אינם בגדר הרתעה תיאורטית
מהחקלאים ״במקל אובגזר".
על פי החלטה מס׳  1222של מועצת בלבד .״כשאתהמנהל מו״מ והצד השני
המצאי"
תאפשר לאזן את מחירי הדירות וגם להגדיל
מבוקרת
"הפשרה
שכונה ברחובות .ראש העירייה מלול:
צילום :תחר מצפי מינהל מקרקעיישראל בדבר הפסקת יודע שאתה מציעלו פיצוי הוגן ויש לך
אפשרותלפנות אותובהליך מקוצר,
חכירה בקרקע חקלאית שייעודה
לו .אחרת,
הוא מסתפק בפיצוי שניתן
שונה למטרה מגורים ,יפוצהחקלאי
הביקוש :ב״גושהגדול" בצפון
ששם
גלילות ל־  12אלף יח״ד
המשך מעמי
7.21
ב־
לסחטנות ,כי הצד השני
היינו נתונים
אלף שקל על דונם מעובד
תל אביב,
פרטית
הרצליה,
לא
%04
הקרקע היא
בדרום־מערב
שלחין ,וב־
בגידולי
היה מבקש כמה שיותר״ .קוינט מדגיש
 8.03אלף שקל
תרוץ
בדרום רחובות ובחדרה.
בוד״לים?״
המשותפת של ועדותהכלכלה,
להפעיל את
כיהמינהל ״משתדל
לדונם הנטוע מטעים .נוסףלכך,
שמאי
לשכת
לדברי רחמיםמלול ,ראש
הפנים והגנת הסביבה בכנסת,
הכלי הזה במשורה .זהכלי חזק ,כבד
חקלאי שישיב את הקרקע תוך 60
שאי
כי
מצאה
המקרקעין
״כאבו
״טוב
רחובות,
ביולי אשתקד ,שאלו
שנערך
תעשה
עיריית
המינהל ,זכאי יהיה גם
יום מדרישת
ומשמעותי ,והוא קייםבארסנלשלנו.
לה
הופכיו״
ממשלת ישראל אם
תשקול
חברי כנסת ובכירים בענף
"בכל שנות העלייה
במובן
מהפיצוי
שנשתמש בו היכן שהצורך
%05
לפיצוי נוסף בערך של
אם
עד אשר יתוקן החוק
הנדל״ן מדוע לאיוחל חוק
להעניק תמריץלבעלי
במגורים הוא דחוףומשמעותי .המחוקל
לדונם.דהיינו ,פרדסןיקבל כ־  46אלף
ממדינות
ההמונית
הוד״לים על אדמות פרטיות.
הקרקעות הפרטיות ,המחזיקים
להשתמש
מציע דנוס
בכלל
מצא
לנכון לתתלנו אתהכלי הזה,
שקל בסךהכול לכל דונם .זהה״גזר״.
העמים ,שווקו
חבר
אפילו נציג של
עתודות קרקע משמעותיות
בשיטת ״המקל והגזר״ על
החקלאים,עו״ד
ח״מקל",
וייתכןשניאלץ
לענייננו ,הוא חוק
להפעילו״.
ברחובות ובערים נוספות
מ־
לא
מנת
400
פחות
חקלאית
להפשיר
סער פאוקר מהתאחדות האיכרים,
קרקע
ע-נת פז־פרנקל
ע־נת
מקרקעי ציבור(פינוי קרקע)
באזור המרכז״ .מלול מוסיף
אמר :״ישנם לא מעט דונמים של למגורים ,במקומות שבהם
שמקורן
אלף יח״ד
ניתןלעשות כן.
קרקע פרטית חקלאית שאינה
כי הביקושלדירות ברחובות
״בעלי הקרקע
היה
בקרקע פרטית"
היום
המאפשר,

בצומנהלי,לפנות

חקלאים מהקרקע.

מעובדת

לצערנו,

אנחנו

הפרטית אינם מחויבים

הינו גבוה

בשום מס

כ־  40אלף

יחידות

בשנתיים האחרונות,

מנסים כל הזמןלמצוא
רק
כמובן,
זה,
שברשותם.
כן
מעודד
לעבד
שיאלצו אתהבעלים
דיור
בשנה
אותם לשמר את המצב הקיים,
אותם ,אבל דווקא את הקרקעות
הלאמעובדות ,שאתחלקןלפחות ולחכות ,עד בוש ,שמישהו
יחידות הדיורלמגורים״.
לבנייה ,רוצים
אפשרלנצל
ממקבליההחלטותיתעורר״,
אומר דנוס .״ראוי למסות את
להחריג מתחולתהחוק ...צריך
חיים אביטן ,ראשעיריית
שבשטחה נמצא המתחם
חדרה
״יש לקדם תוכנית שתעניק להם
אותםבעלי קרקע שמחזיקים
להגמיש את התנאיםולהחיל
שנרכש
פיצוי
הופכין
שאין
כאבן
אותה
שלא
את החוק על קרקעות בור,
החקלאי
והשבחה
לה
בשבוע שעבר,
עבור הקרקע,
אומר
חקלאי,ולכן ומגדלים בה בנחת בטטות,
מתבצע בהן שימוש
כמו עוד רבים אחרים
שבמקרים רבים נרכשה על ידי
לבנייה לא יגרום
ניצול שלהן
אבות אבותיהם״.
אבטיחים
כי ״חדרה הינה אחת הערים
ועגבניות״.
בחקלאות ,כפי
לפגיעה חמורה
הגדולות בארץ בשטחן,ולכן
גם״גזר״ לא ניתןלבעלי
:ח
האדמות הפרטיות; בעודחקלאים ״צו
ניתן יהיה ,באמצעות תוכנית
מינהל״.
שזהיכוללקרות בקרקע
מבוקרת"
הפעורה
כך על פי
פרוטוקול הישיבה.
אסטרטגית ממשלתית שתתייחס
שמוסרים בחזרהלמינהל קרקע
ברצינותלקרקעות הפרטיות,
שתשתמש למטרות בנייה
שבוע אחר כך ,באותו פורום,
מהו היקף הקרקעותהחקלאיות
להגדיל מאוד את ההפשרה גם
הפרטיות? כ־
אמר ערן ניצן,סמנכ״ל התאחדות למגוריםמקבלים פיצוי ,אין
000,8
דונם עם
וזאת,
לכ־
פוטנציאל
בלי
אלה.
יח״ד,
אלף
150
לפגוע
בקרקעות
בוני הארץ:״אנחנו לאמצליחים עדיין מנגנון פיצוילבעלי
כלל ועיקר באיכותהחיים״.
נמצאים במרכז הארץ ,לב
החקלאיות הפרטיות.
האדמות
להבין למה שתוכנית כמו פי
פתרונות

שיעודד אותם למכור

את הקרקע

ועל כן ״צו השעה הוא לאפשר
הפשרה מבוקרת נוספת ,שתוכל
בד בבד גםלאזן את מחירי
הדיור וגםלהגדיל את מצאי

כמה קרקע ישלמדינהומהושוויה?
לאחרונה פרסם
הכספי של ממשלת ישראל לשנת
ובו
לראשונה ,כפי שנחשף
ב״גלוימ׳/
הערכת שווי של כל נכסי המקרקעין של
המדינה (בסכוםכולל של
מיליארד
7.303
חקלאיות ,הערכה
שקל),לרבות קרקעות
שביצע צוות בראשות טל
אלדרוטי ,השמאי
הממשלתי הראשי במשרד המשפטים.
מיליון דונמים
מהדוחעולה כי מתוך 16
 4.51מיליון דונם הם
שבבעלות המדינה,
קרקעותחקלאיות ושטחים פתוחים %69
ורק
 6.3מיליון דונמים
משטחי המדינה
מתוכם מוחכרים
לחקלאים .השטחיט
 9.11מיליון
החקלאייםהפנויים ,בהיקף של
דונם ,מוערכים ב־
מיליארדשקל ,או
3.131
כ־  11אלף שקללדונם בממוצע ארצי.

משרד האוצר את הדוח

הפנויות

הקרקעות

המדינה

שבידי

דצמבר

2011

201

סוג

שטוו[אלפידונם]

הקרקע

שווי
[מיליוני שקלים!

מגורים

חקלאות
תעשייה,

ושטחים

מםחר

פתוחים
ומשרדים

אחר
םך

הכול
מקור:

למגורים,
השטחים
יותר :קיימים  82אלף
למטרות מגורים ,שטרם

אגב ,שווים הרבה
דונם פנויים

הממצא
שווים
4.51

שווקו

וזהאולי

המפתיע ביותר של
מיליארדשקל ,או
 4.1מיליון
הדוח

והם

לדונם.
שקל
אמר
ל״גלובס״

מקור בכיר

על

משרד

ה^צר

המקורבלנושא

כי המדינהעדיין ״יושבת״

שטחים נרחבים

חלקם

יקרים

ומבוקשים שעליהם כברחלות תב״עות
(תוכניות בנייןעיר) מאושרות
למגורים,

גם

אך נכון
לעכשיו,

