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 השלכות על הפעילות החקלאית –ברמת דוד  משליםשדה תעופה ד /15תמ"א 

 עמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

לשדה תעופה משלים לנתב"ג. החלטת על קידום תכנון מפורט המועצה הארצית החליטה  5.12.17בתאריך 

 ד ברמת דוד./15ג בנבטים ותמ"א /15המועצה קבעה כי יוכנו תכניות מפורטות לשדה תעופה משלים תמ"א 

. ההתייחסות מתבססת על ד ברמת דוד/15השלכות החקלאיות הנובעות מיישום תמ"א ל התייחסותלהלן 

באזור ועל בסיס מדיניות רת"א בעניין הפעילות החקלאית בסמוך לשדות הקיימת  הענפההפעילות החקלאית 

 , שדה התעופה במחניים, אשר קודמה לאחרונה. 75תעופה, כפי שעלתה במסגרת הדיונים על תתל 

במסמך זה לא בחנו את ההשלכות על הפעילות החקלאית סביב השדה המוצע בנבטים,  אולם ברור לנו, מעל 

על החקלאות סביב שד"ת המוצע ברמת דוד גדולות בהרבה מההשלכות על החקלאות  לכל ספק, כי ההשלכות

 סביב שד"ת בנבטים, גם בהיבט של החקלאות הצמחית וגם בהיבט של חקלאות בעלי החיים. 

לקבלת ההחלטה בדבר המיקום  תאין מסמך זה מתייחס לסוגיות נוספות, אסטרטגיות ותכנוניות, הרלוונטיו

 ה החלופי.המיטבי להקמת השד

 

 חשיבות עמק יזרעאל כמרחב ייצור חקלאי .1

בעמק  , לו מסורת ארוכת שנים של עיבוד חקלאי אינטנסיבי.עמק יזרעאל הינו עמק חקלאי מרכזי במחוז צפון

לחקלאי העמק קיימת מסורת חלוצית של הפרחת השממה והפיכת אדמות טרשים לחקלאות משגשגת. 

 ,ככלל ומקום משמעותי בהספקת מזון טרי למדינת ישראל. והייצור החקלאיהישגים רבים בפיתוח החקלאות 

, אזורים רצפים מוגבלים םהינומרבית שטחיו  עם חלקות חקלאית גדולות מחוז צפון אינו משופע בעמקים

רצפי עיבוד ותלם ארוך המבטאים  ההמציג חטיבת קרקע שלמה,וחלקות קטנות. עמק יזרעאל מהווה  הרריים

 .צור חקלאיתיעילות יי

 , המתהווה בימים אלה,של מינהל התכנון 2040במסגרת פרק השטחים הפתוחים של תכנית אסטרטגית 

ערכיות שטחו של העמק הוגדר ברמות  הוגדר העמק כבעל ערכיות גבוהה בהיבט של רציפות השטח החקלאי.

  .1המהוות את הערכיות הגבוהה ביותר שהוגדרה 5עד  4של חקלאית 

אשר מבחינתנו יש לשמרו  מוגן חקלאי כמכלולהשטחים הפתוחים עמק יזרעאל הוגדר על ידנו  במסגרת פרק

ככל הניתן ולהבטיח את המשך הפעילות החקלאית במסגרת שטח זה. מטרתו של מכלול חקלאי מוגן היא 

לשמר ככל הניתן את היכולת לספק מזון טרי לאוכלוסיית מדינת ישראל הגדלה בקצב מהיר, לנוכח התמעטות 

  .2השטח החקלאי בשל פיתוח אורבאני ותשתיות

 

 

 

 

                                                           
 1ראו נספח  1
 2ראו נספח  2
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 והשלכותיה עילות החקלאיתסקירת הפ .2

- סקירת הפעילות החקלאית נחלקת להשלכות ופגיעה בתוך הקו הכחול של התכנית )כפי שמוצע בשלב זה

( והשלכות על פעילות חקלאית מחוץ לשטח השדה, בעיקר לאור החשש מסיכוני ציפורים. בהתאם לחלופה ד'

דרישה מינימלית של השלכות השדה בטווח  בחנוובתאום עם מנהל התכנון,  ,עם דרישות רת"א נומהיכרות

. קיימת סבירות רבה כי לאור היקף הפעילות המתוכנן בשדה ועל רקע השילוב עם השדה יםקילומטר 5של 

 קילומטר.  5-יידרש טווח השפעות גדול יותר מ ,הצבאי הסמוך

 קילומטר מהשדה. 5להלן שטח התכנית עם קו המגבלות המשוער בטווח של 

 

 

 .והמגבלות המסתמנות על החקלאות הצמחית החלקות החקלאיות 2.1

ד'. בתחום  185,000ד'. טווח המגבלות כולל שטחים בהיקף העולה על  13,702שטח התכנית הינו בהיקף של 

החל מחלקות  –בגדלים משתנים  חלקות חקלאיות 2,612חלקות חקלאיות ובתחום אזור המגבלות  84התכנית 

 ה בחלקות חקלאיות נרחבות מחוץ לשטחי הישובים.א' בתחום מושבים וכל

מאחר וכפי שעלה מהצעות רת"א  ,ישנה משמעות שבתחום המשפיע על השדה החלקות החקלאיותלכמות 

להחיל רגולציה בה כל גידול חקלאי יידרש לקבל את אישורן  יש כוונה או רצוןבמחניים,  75ורש"ת בתת"ל 

משרעת  , כאשר כל חלקה מאפשרתהחקלאיםאפשרית מבחינת לגידול. המשמעות הינה רגולציה בלתי 

 . שנתיאו  על בסיס עונתימחזורי גידול בשנה עם שינויי גידולים  1-3 -נרחבת של סוגי גידולים ב

רש"ת להוסיף בהוראות התכנית סעיף  ביקשה ,21.10.20מתאריך  75לתת"ל במסגרת התנגדות עצמית 

הקובע כי בתחום "ציפורים א'" יותנה סוג הגידול החקלאי שיותר בו באישור רשות התעופה האזרחית 

 )"רת"א"( ומפעיל השדה.

לתקן את מסמכי התכנית בהתאמה למסמך  רש"ת ביקשה 25.10.20במסגרת  תוספת להתנגדות מתאריך 

זור מגבלות בניה ושימושי קרקע בגין בטיחות טיסה, רעש כלי טיס וסכנה , באופן שא14.9.20רת"א מתאריך 
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מטר מהגבול החיצוני של השטח הכולל את מסלולי ההמראה והנחיתה ומסלולי  3,000ציבורית יותאם למרחק 

 ההסעה ורחבות החניה.

קלאות )גידולים רש"ת לקבוע בתכנית כי בתחום אזור זה ניתן יהיה להתיר שימושי קרקע לח ביקשה ,בהתאמה

 –חקלאיים ו/או כל גידול אחר, מקווי מים, מתקני איגום מים, חוות בעלי חיים ומפעלים לעיבוד מזון ואחסנה( 

 רק בתנאי שהבקשות לכך יובאו לאישור רשות התעופה האזרחית ומפעיל השדה.

סביב לשדות שינוי מדיניות משמעותי ביחס לפעילות חקלאית מ ותמשקפבקשות אלו של רש"ת ורת"א 

, הדרישה כיום הורחבה וכוללת ומבנים חקלאיים תעופה. אם עד כה החילו מגבלות על גידולי בעלי חיים

 מגבלות גם על פעילות חקלאית צמחית.

אולם עמדתן העקרונית בדבר הגבלת  ,משרד משכו רש"ת ורת"א את עמדתן לתכנית זוהלאור תגובת 

 השתנתה.החקלאות הצמחית בסביבת שדות תעופה לא 

ד' אשר יהיו מופקעים לטובת  6,436שטחים חקלאיים פעילים. המדובר ב 50%בתחום שטח התכנית יש מעל 

משטחי הגידול בתחום התכנית משמשים לגידולי שדה  97%שדה התעופה והם יצאן ממעגל הייצור החקלאי. 

 שונים והיתרה למטעים ולפרחים. ראו מפה להלן.
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 הפקעה משמעותית  – בשטח התכניתחכירות הקרקע  2.2

 

 

יישובים. לחמישה  11-השטחים החקלאיים בשטח התכנית מוחכרים ל

קיבוצים ומושב אחד, הקמת השדה תהווה פגיעה משמעותית  4יישובים, 

ניכר מהמשבצת של היישובים בשיעור בפרנסה החקלאית שלהם. מדובר 

אחוז  27הללו. קיבוץ יפעת צפוי להיפגע בהיקף משמעותי ביותר כאשר 

 מהמשבצת שלו תופקע לטובת השדה. 
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 פעילות חקלאית בטווח אזור הסיכונים מפגיעת ציפורים 2.3

מתוך כלל שטח 

-כהסיכון לציפורים, 

 61%ד',  112,000

מכלל השטח, הינו 

מעובד. שטח חקלאי 

עיקר השטח 

, 83%החקלאי, 

משמש לגידולי שדה 

משמש  10%ועד 

 למטעים.

 

 

 

 

 

 

  בטווח אזור הסיכונים מפגיעת ציפורים בתחום גידולי השדה חקלאיתהפעילות פירוט ה

מוצג להלן חלוקת 

הגידולים החקלאיים 

בתחום גידולי השדה 

בשנה אופיינית 

. הגידולים הללו תאח

משתנים בכל עונה 

ההיקף של אבל 

 )גד"ש( גידולי השדה

והדומיננטיות שלהם 

בתחום אזור זה 

נשארת בהיקף 

 קשיח לאורך השנים.

ש אשר "גידולי הגד

ד'  93,000 -כ כוללים

בתחום אזור 

הסיכונים כוללים 

ברובם גידולי גרעינים 

. גידולים אלו שונים

)במסגרת  אלו אשר, לטענת רת"אכגון: חיטה, אפונה, תירס ועוד הינם גידולים מרכזיים ועיקריים באזור זה והם 

ם מושכי ציפורים ואותם יש להגביל. , הינ(15דיונים בעניין מגבלות בתחום שדות תעופה בועדת עורכי תמ"א 

לא תוכל להתקיים במתכונתה  ,לאזור לאורך שנים המשמעות היא שהיכולת לקיים את החקלאות האופיינית

לצד שדה התעופה המתוכנן. לא בטוח כי ניתן להסב את השטחים ה"מוגבלים" הללו לגידולים  ,הקיימת

 אחרים. 
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מאוד  יםחיונישהינם  גידולים המשמשים להזנת בע"חמגדלים חלק משמעותי מהשטח בחשוב להבין כי 

 אורוות. בדירים ובמפטמות, בפתות, בר: המגודלים בסביבה בע"חלהזנת 

 

 ק"מ( 5)רדיוס  גידולי בעלי חיים בתחום אזור הסיכונים מפגיעת ציפורים 2.4

אזור עמק יזרעאל הינו אזור בו מתקיימת פעילות חקלאית משמעותית מאוד של גידול בעלי חיים, לייצור בשר, 

( מייצרות 15א ")ועל בסיס תמ 75ל "י שנקבעו בתתהוראות באזור זה, כפלייצור חלב, לייצור ביצים ואף לפנאי. 

 מגבלות והשלכה ישירה על גידולי בעלי החיים אותה נפרט בהמשך.

להלן נתונים על היקפי גידול בעלי חיים בתחום רפתות לחלב ומבני לולים להם יש לנו נתונים זמינים. לצד אלו 

)גידול בקר לבשר(, דירים ואורוות. ברור לנו כי ידוע לנו כי בתחום אזור זה קיימים עוד עשרות של מפטמות 

תייצר השלכות על יישובים נוספים בהם קיימת פעילות חקלאית  יםקילומטר -5הגדלת אזור המגבלות מעבר ל

של גידול בעלי חיים. בולט בעניין זה היישוב מדרך עוז בו קיימים כמה עשרות של מגדלי בעלי חיים )בעיקר 

 רפתות לחלב(.

 

 רפתות

לייצור החלב באזור זה חשיבות 

מכלל  7%אסטרטגית בהינתן ש

ייצור החלב במדינה מיוצר בו. 

ברפתות גדולות, לרוב מדובר 

אשר נאבקות בשנים  ,קיבוציות

האחרונות על רווחיותן והצדקתן 

החקלאית. קיים חשש שדרישות 

עלולות  ,ההגנה מפני ציפורים

לייצר דרישות אשר החקלאים לא 

 בהם.יוכלו לעמוד 
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 לולים

באזור ישנם לולים רבים, בעיקר לולי פטם לבשר. מדובר 

בהיקפים גדולים מאוד. ענף הלולים מהווה מרכיב כלכלי 

מרכזי בפעילות החקלאית של יישובים רבים באזור. ישנם 

יישובים כמו כפר יהושע, נהלל , היוגב, כפר ברוך, אלונים 

ושדה יעקב, בהם מספר רב של לולים, אשר עלולים להיפגע 

שמעותית מהשלכות של הוראות שדה התעופה בתחום מ

 אזור הסיכונים מפגיעת ציפורים. 

 

 

 

 

 ההשלכות הצפויות על גידול בעלי חיים

)להלן( ממחישות את המגבלות הקיימות על פעילות גידול בעלי חיים בתחום ציפורים א'  75הוראות תתל 

 מטר מהשדה(.קילו 3)אשר במקרה של שד"ת מחניים הינו במרחק רדיוס של 

 

 בתחום זה לא יאושרו תכניות והיתרי בניה כגישת יסוד. ניתן יהיה לאפשר חוות בעלי חיים כאורוות וכלולים

באופן חד משמעי לא ניתן יהיה להוציא היתרי . בתנאי קביעת אמצעים והשקעות למניעת סכנה לציפורים

לא ניתן יהיה לשדרג מבנים אלה להמשך  :בניה להקמת רפתות, מפטמות ודירים חדשים וגרוע מכך

לא  –גם אם רוצים לשדרג רפת קיימת בהיתר גם לשם צמצום סכנת הציפורים  –אליה וקוץ בה  פעילותם.

 ניתן לעשות זאת.

 

 לולים מספר ישוב

 7 אלוני אבא

 19 אלונים

 1 בית זיד

 12 בית שערים

 3 גבת

 4 גניגר

 2 הזורע

 43 היוגב

 7 יפעת

 3 (היקנעם )מושב

 25 כפר ברוך

 40 כפר יהושע

 61 נהלל

 4 רמת דוד

 13 שדה יעקב

 9 שריד

 253 סכום כולל
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 חכירות קרקע בתחום אזור הסיכונים מפגיעת ציפורים 2.5

מרבית היישובים ייפגעו חוכרים משמעותיים.  4יישובים ועוד  29בתחום אזור זה כלולים שטחי משבצת של 

המשמעות מגבלות על הפעילות החקלאית הצמחית. גם צפויות בהיבט של המשך פיתוח ענפי בעלי החיים ו

 בפוטנציאל החקלאי של יישובים רבים.דרמטית היא פגיעה 

 

 

 תכנית למבנים חקלאיים מחוז צפון – 21904תכנית ג/ 2.6

תכנית . 6540, אשר החליפה את תכנית ג/במחוז צפון למבנים חקלאיים 21904אושרה תכנית ג/ 2017בשנת 

משרתת אזור הסכנה מפגיעת ציפורים. התכנית לשדה התעופה ועל בתחום שטח התכנית  זו חלה גם

 מאפשרת . התכנית חוז צפון למעט רמה"גבכל מ סטאטוטורית את הצרכים החקלאיים והפיתוח העתידי

סוגי מבנים חקלאיים ובכלל זה לרפתות, מפטמות, דירים ואורוות. אימוץ מגבלות  30-הוצאת היתרי בניה לכ

ח תכנית זו, בעיקר בתחום של והמימוש של זכויות הבניה מכ תמסביב לשדה התעופה יצמצם מאוד את יכול

כבנות ל לשים את האפשרויות להוצאת היתרי בניה בשטח עצום זה גידול בעלי חיים, ובמקרים אחרים עלו

 ערובה תחת ההתניות של רת"א ורש"ת לעניין צמצום סכנת הציפורים. 
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 סיכום:

אזור עמק יזרעאל הוא אחד מהאזורים החקלאיים המובילים  והדומיננטיים במדינת ישראל ולו חלק משמעותי 

ד' /15למדינת ישראל. בהיבט החקלאי, המשמעות של מימוש תמ"א/  באספקת המזון הטרי מן החי והצומח

בה מתקיימת מזה שנים רבות חקלאות חטיבת שטח חיונית,  והקמת שד"ת החלופי באזור זה היא דרמטית. 

ובהתאם, הפריון  פורחת ומשגשגת, צפויה להפוך לחטיבת שטח בה תוגבל יכולת הייצור החקלאי, תאינטנסיבי

 לחטיבת שטח זו משמעות רבה ביחס ליכולת היצור הכוללת במדינת ישראל.החקלאי יפחת בה דרמטית. 

הקמת השדה המוצע הינה בלב השטחים החקלאיים ולהקמתו תהיה השפעה רחבה וניכרת הרבה יותר מעבר 

יוגדר ויכלול מגבלות רבות  טווח המגבלותולשדה הצבאי הקיים. טווח הפעילות של השדה יגדל משמעותית 

 אשר אינן קיימות לצד השדה הצבאי הקיים.

הסוגיה החקלאית מצטרפת לסוגיות רבות נוספות אשר יש לקחתן בחשבון בעת קבלת ההחלטה על השדה 

החלופי. מסמך זה בא לשפוך אור על תחום בודד, אשר יש נטיה להתעלם ממנו. אולם לחקלאות בעמק יזרעאל 

יישובי העמק נשען  מכלכלתכיוון שאופיו וצביונו של האזור נשען על פעילות זו, חלק ניכר  יש משמעות רבה

 על החקלאות ולפגיעה בהיקפיה ישנה משמעות ברמה הארצית.

מרכיב הפגיעה החקלאית מצטרף לעמדתנו העקרונית בדבר מתן עדיפות ברורה להקמת השדה המשלים 

 שדה המשלים בעמק יזרעאל. בנבטים. לאור זאת אנו מסתייגים מהקמת ה

 

 

 

 בברכה

 

 רענן אמויאל

 מנהל אגף בכיר לתכנון ופיתוח הכפר

 

 העתק:

 ופיתוח הכפר שר החקלאות -אלון שוסטר 
 ופיתוח הכפר מנכ"ל משרד החקלאות -נחום איצקוביץ 

 , משרד החקלאות ופיתוח הכפרמנהלת הרשות לתכנון – רותי פרום אריכא
 , משרד החקלאות ופיתוח הכפרמנהל מחוז העמקים – נתי גלבוע
 ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל -אייל בצר 

 ראש המועצה האזורית מגידו -איציק חולבסקי 
 מינהל התכנוןמנהלת אגף תחבורה,  – אילנה שפרן

 רת"א – מנשהדדי 
 נציג שר הבטחון במועצה הארצית –אלון ישעיהו 
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 נספחים:

 ערכיות רצפים חקלאיים – 1נספח 

 
 

 מכלול חקלאי מוגן – 2נספח 
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