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"משרד החקלאות ופיתוח הכפר"

אגף יער ואילנות

תחום גנים בוטנים וחקלאות יישובית

חקלאות יישובית )"עירונית"(
בתחומי יישובים עירוניים וכפריים

 מטרות, מודלים, חסמים, אמצעים לתמיכה 
ודרכים לפעולה

אביגיל הלר

בהשתתפות צוות היגוי לחקלאות עירונית )לפי סדר א"ב(: רונית איבגי, פרופ' טל אלון‑מוזס, 
אמיר אלרון, יוסי בן‑שחר, ישראל גלון, שי דותן, חמדה דרבקין, גליה חנוך‑רועה, תגית כלימור, 
ד"ר נאוה סבר, מורן סלקמון, גליה צוקרמן, עמירם רותם, אדי רוזנבאום, רויטל שושני, 

עינת שרון, ד"ר ארז ברקאי
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חקלאות יישובית )עירונית(   .1
במרחב  מזון  ולייצור  לגידול  מתייחסת 
חלק  ומהווה  והפרטי,  הציבורי  העירוני, 
מהמערכת המקיימת של היישוב. לחקלאות 
היישובית מודלים שונים, כמו מודל יצרני, 
במהותה  נבדלת  והיא  וחינוכי,  קהילתי 
בהתאם  הקונבנציונלית,  מהחקלאות 
למודל שלה. שוני זה מתבטא במטרות, 
הגידול,  בשיטות  הגידול,  שטחי  בממדי 
במגוון הגידולים והמגדלים, בשיטות השיווק 
ובחיבור עם הקהילה; וכשמדובר בחקלאות 
יצרנית — גם במודל העסקי שמקיים אותה. 
ידון בחלקו הראשון במודלים  זה  מסמך 
הנפוצים, הקהילתיים והחינוכיים, ובחלקו 

השני — במודל היצרני.

מודלים שונים לחקלאות יישובית )עירונית(   .2
המודלים הנפוצים הם מודלים להעצמה קהילתית, לחקלאות כפנאי, לחקלאות כגינות מאכל 
יישוביות ולחקלאות ככלי לחינוך ולהעברת מסרים התומכים בחקלאות. בשנים האחרונות 
אנו עדים גם להופעת ניצני חקלאות יצרנית )מסחרית( בתחומי היישובים השונים. היוזמה 
להקמת אתר חקלאות יישובית יכולה להיות פרטית, עסקית, קהילתית, ציבורית או עירונית.

)Manufacturing/Productive agriculture( )א. חקלאות יצרנית )מסחרית
החקלאות היצרנית )המסחרית( 
עתה  מצויה  היישוב  בתחומי 
בישראל,  דרכה  בראשית 
מיוזמה  לרוב  נובעת  והיא 
ונבחנת  ועמותות,  יזמים  של 
במדדים כלכליים. החקלאות 
להוות  אמורה  המסחרית 
מתחרה שווה )מבחינה רווחית( 
לחקלאות הקונבנציונלית, ולכן 
אותה מהיבט  צורך לבחון  יש 
ולקבל החלטה ברמה  כלכלי 
ארצית בדבר קידומה. הכרת 
על  המסחרית  החקלאות 
רשות  החקלאות,  משרד  ידי 
המים וגורמים נוספים תאפשר 
הוזלה במחירי המים המיועדים 
לחקלאות, הגדלה בהקצאות 
י  במיסו הקלה  ובמכסות, 
ובמתן אישורי עבודה לעובדים 
ניתן לשפר את  וכדומה.  זרים 
מדיניות  באמצעות  רווחיותה 
תמריצים ארצית, שכן ברמה 
שלמקבלי  ייתכן  המקומית 
יותר  ההחלטות תהיה חשובה 
מהארנונה  המידית  התנובה 

מתנובות אחרות.

החקלאות היצרנית, המצויה באזורים, שאינם כפריים, עשויה לבוא לידי ביטוי באתרים כלהלן:

על הקרקע, כדוגמת החווה העירונית בבאר שבע  •

על גגות, כדוגמת בית הגידול במישור אדומים ובדיזינגוף סנטר  •

בחוות גידול ורטיקליות, כדוגמת החווה היצרנית בסינגפור  •

יש לזכור כי גודל השטח היצרני צריך לאפשר קיום כלכלי. 

גג יצרני במעלה אדומיםבית צמיחה יצרני )חממה( על גג, מעלה אדומים

גינה קהילתית בבת-ים
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)Community gardens( ב. חקלאות לטובת העצמה קהילתית
החקלאות הקהילתית היא בעיקר בעלת ערך חברתי, והתוצאה הכלכלית מהגידול עצמו 
היא שולית. היעד הקהילתי נתון לשיקולים ארציים, כמו העלאת המודעות לחקלאות או 
כחלק משיקום שכונות, או לשיקולים יישוביים כוללים. הגינות הקהילתיות הן המודל השכיח 

לחקלאות יישובית בישראל.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר תומך בנושא החקלאות היישובית במסגרת 
נוהל תמיכה להקמת אתרי חקלאות יישובית. הנוהל שפורסם בשנת 2016 
זו, ובמסגרתו ניתנתים  תומך ב-37 רשויות שאושרו לתמיכה למטרה 
תמיכה סיוע וליווי מקצועי  במשך ארבע שנים וחצי שנים )מינואר 2017 
ועד יוני 2021( להקמה ולהפעלה של אתרי חקלאות יישובית. הרשויות 
הנתמכות הינן מכל קצוות הארץ, ובהן כולל ערים, מועצות מקומיות 
ומועצות אזוריות. מרבית האתרים המקבלים סיוע הם גינות קהילתיות; 

ובשניים מהאתרים אלה מוקמות חוות חקלאיות.

הפעילות בנושא חקלאות יישובית מטופלת במשרד החקלאות ופיתוח 
הכפר, באחריות תחום הגנים הבוטניים וחקלאות יישובית באגף יער 

ואילנות, האחראי גם ליישום הקול הקורא ולפיקוח על ביצועו.
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)Allotment gardens( )חקלאות כפנאי )גינות לתושב ג. 
לאחרונה מוצעים 'להחכרה' תקופתית שטחי חקלאות במרחב היישובי, העירוני והכפרי, 
לתושבים המעוניינים בכך. זאת, כחלק מההכרה בחשיבות התזונה הטרייה, לשם הנגשת 
שטחים לגינון חובבני ולמען בילוי חברתי. על פי מודל זה, הוקמו ה"גינות לתושב" ברחבי 
הארץ. כדאי לבחון אפשרות לעידוד חקלאות זו באמצעות קביעת תעריף נמוך למים או 

סבסודם.

חקלאות כגינון מאכל יישובי  ד. 
)Edible gardening/'Edible forest'(

חקלאיים  גידולים  לשלב  ניתן 
ביישובים העירוניים  כחלק מהגינון 
והכפריים בפארקים, בגנים עירוניים 
וברחוב. גידולים אלה עשויים לכלול 
ובוסתני פרי  ירק  תבלינים, ערוגות 
כמו בכרמיאל, או כקרוי בשם העממי 
'יערות מאכל', כמו בירושלים. שיתוף 
הציבור והזמנתו לקטוף מהתוצרים 
שבאתרים אלה יקנו תחושת שייכות 
לתחום,  האוכלוסייה  של  וחיבור 
גילוי אחריות מצד הציבור לשמירת 
התוצרת וכן סיוע להפחתת הוונדליזם 

בשטחים הציבוריים.

החקלאות ככלי לחינוך ולהעברת מסרים תומכים בחקלאות   ה. 
)Educational agriculture(

שילוב שטחי חקלאות במוסדות החינוך מעודד את לימוד הנושא. ניתן לשלב מקצועות 
לימוד נוספים בגינה החינוכית, כמו לימודי טבע וכלכלה. במודל זה ניתן למצוא מגוון גינות 
בית ספריות וחוות לימודיות ברחבי הארץ. יש לציין כי שטחי החקלאות בבתי ספר קיימים 
בישראל מזה עשרות שנים, ובנוסף, מתקיימים לימודי חקלאות וסביבה באחריות האגף 

לחינוך התיישבותי שבמשרד החינוך.

גינות לתושב, נתניה

חווה ללימודי החקלאות בכרמיאלגינת ירק בכניסה לפארק הגליל, כרמיאל
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3. מטרות
יצירת סביבת חיים יישובית בריאה מהיבטים 
כלכליים  בריאותיים,  קהילתיים,  חינוכיים, 

וסביבתיים:

א. היבטים חינוכיים
החקלאות היישובית הקהילתית והחינוכית הינה 
ולטבע  לאדמה  התושב  ולחיבור  לחינוך  כלי 
ולהעברת מסרים תומכי חקלאות. היא משנה 
את תפיסת הצרכנים ואת התנהגותם )הגדלת 
הצריכה של פירות וירקות, צמצום פסולת מזון, 
צריכת פירות שאינם מושלמים מבחינת מראה 

חיצוני וכו'(.

ב. היבטים קהילתיים
החקלאות היישובית הקהילתית מביאה להעצמה 
קהילתית: היא מהווה כלי ליצירת קבוצת שייכות, 
לשילוב בין אוכלוסיות, לשילוב בין דורי ולשיתוף 
חברתי. חקלאות יישובית יכולה גם לחזק את 
חוסנה של הקהילה בתנאי משבר )כפי שנמצא 
בעולם(  שונים  במקומות  שבוצעו  במחקרים 
ומקנה תחושת סיפוק לאנשים העוסקים בתחום.

ג. היבטים בריאותיים
החקלאות היישובית הקהילתית והחינוכית תורמת 
לפירות  הציבור  קירוב  הציבור.  בריאות  לשיפור 
)ילד  שלהם  התזונתי  ההרכב  את  ישפר  ולירקות 
שמגדל כרוב — אוכל כרוב!(, יאפשר זמינות של מזון 
שאינו מרוסס ושל מזון טרי )מהקטיף לצלחת(, יקנה 
בחלק מן המקרים ביטחון תזונתי, יעלה את המודעות 
לתזונה נכונה ויביא לשיפור בבריאות הנפשית שייגרם 
מעצם העיסוק בחקלאות ומהחיבור לאדמה ולטבע. 

ד. היבטים כלכליים 
לחקלאות היישובית היצרנית יש יתרונות כלכליים 
מסוימים, המתבטאים בגידול המזון בסמוך לאתרי 
בגידול בשטחים  התוצרת;  משווקת  היעד שבהם 
שאינם מנוצלים, כמו גגות מבנים; במעורבותם של 
פחות גורמים בשלב התיווך בין היצרן לצרכן; ואף 

ביצירת מקומות תעסוקה. 

עם זאת, כדי שהחקלאות היישובית תהיה רווחית, 
יש לשלבה לעתים בפעילויות נוספות, כמו תיירות, 
שירותי הסעדה ואספקת מזון מקומיים, סדנאות, 

אירועים, פעילות חינוכית ועוד.
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4.  היתכנות לחקלאות בשטחים פתוחים ביישובים ושילובם במבנים
חקלאות יישובית על הקרקע בשטחים ציבוריים א. 

הנם  ציבוריים(  וגנים  )פארקים  פעילים  )שצ"פים(  פתוחים  ציבוריים  שטחים   )1(
מצומצמים למדי ונכון להשאירם פנויים לרווחת הכלל. הסבת שטחים אלו או חלק 
מהם לשטחי חקלאות אפשרית רק במקרה שמדובר בשטח נרחב, שאלמלא כן, 
תיתכן פגיעה בצרכים אחרים ובתפקודים קיימים של השטח )כגון פינות ישיבה ושטחי 
משחק(. עם זאת, אפשר לשלב בשטחים אלה עצי פרי מצלים, כמו חרוב מצוי או 

מיני תות, ואף צמחי תבלין וירקות מאכל.

שטחים יישוביים שאינם מנוצלים הם בעלי פוטנציאל למימוש חקלאות יישובית.   )2(
ייתכן שלשטחים אלה יש ייעוד עתידי )למשל הקמת שצ"פ או מבנה ציבור(, כך 
יישובית )בהתאם  ניתן לעשות בהם שימוש זמני לאתרי חקלאות  זה  שבמקרה 

לסייגים(.

שטחי תשתיות, תחבורה ואזורי תעשייה — שיקום אזורים "מופרים" מסביב למרחבי   )3(
תשתיות, תחבורה ותעשייה, הנמצאים לרוב בפאתי העיר ואינם קלים לגישה, מהווים 

שטח פוטנציאלי לגידולי חקלאות )ייתכן שניתן לגדל בו גם במצעים מנותקים(. 

ה. היבטים סביבתיים 
החקלאות היישובית מסייעת 
בהעשרת המגוון הביולוגי בעיר 
ובשמירה על מסדרונות טבע 
החום  איי  בהקטנת  עירוני, 
איכות  בשיפור  העירוניים, 
ובהתמודדות  בעיר  האוויר 
 Climate( שינויי האקלים  עם 
תתפתח  אם   . )Change
הדבר  היצרנית,  החקלאות 
יאפשר במידת מה הפחתת 
חקלאיות  אדמות  על  לחץ 
ליצור  ניתן  קונבנציונליות. 
שימושים  ן  ו למגו אתרים 
נוספים )אותו אזור יכול לשמש 
לקהילה,  שונות:  למטרות 
ועוד(. בעת  ליצרנות  לפנאי, 
הקמת מערכת יצרנית לגידול 
המזון בעיר, יש להקפיד על 
יצירת מערכת אקולוגית: ייצור, 
מקומיים,  לצרכנים  העברה 
צריכה, השמדת פסולת, ייצור 

קומפוסט וכו'. 

ו. היבטי כלכלה וסביבה 
מניעת ניצול יתר של מערכות 
בחובה  טומנת  אקולוגיות 
חיסכון כלכלי, שאינו מתבטא 
בכלכלה  ישיר  באופן  אמנם 
היום, אולם יהיה בעל השלכות 
)מניעת  משמעותיות בעתיד 
פתוחים,  בשטחים  פגיעה 
שמירת קרקעות ומגוון ביולוגי(.

החקלאות היישובית היצרנית מקטינה את התלות בשינוע התוצרת החקלאית, באחסונה 
ובקירורה, ולכן ישנה גם ירידה בפחת בשלבים הללו. הפחתת הצורך בביצוע פעולות אלה 

גינה קהילתית בלודמונעת גם פגיעה בסביבה, כמו למשל הפחתת פליטות בתהליכי השינוע והקירור.
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שטחי חקלאות זמניים או ניידים — ניתן לגדל מזון במכלים או בהידרופוניקה   )4(
בשטחים הפנויים עתה, אך יועדו בעתיד למטרה אחרת.

שטחים לפעילויות תומכות — לכל שטח גידול נדרשים שטחים תומכים נוספים,   )5
כלומר יש צורך בשטחי אחסון ובהבטחת אפשרויות גישה לשטח זה. 

חקלאות יישובית על קרקע בשטחים פרטיים ופרטיים למחצה  ב. 

במודלים  בעיקר  כיום  מתקיימת 
הקשורים להעצמה קהילתית, חקלאות 
גינון  )גינות לתושב(, חקלאות  תושבים 
למאכל או חקלאות וגינון ככלי טיפולי. 
קיים פוטנציאל למימוש חקלאות יצרנית 

בשטחים כאלה.

משותפים  בבתים  חצרות  שטחי   )1(
)מוצע לעודד  עירוני קיים  במרקם 
באמצעות הגברת המודעות לנושא(.

שטחי חצרות בבנייה חדשה. מוצע   )2(
לתמוך באמצעות תקנות המעודדות 
כלכלית את הנושא על ידי צמצום 

אגרות או ארנונה וכדומה. 

חקלאות משולבת במבנים  ג. 

בארץ קיימים אתרים אחדים שבהם מתקיימת חקלאות משולבת במבנים, ולאחרונה 
עולות יוזמות להקמת אתרים שכאלו )למשל של עיריית כפר סבא(. החשיבות של 

חקלאות משולבת במבנים קיימת בעיקר בערים צפופות עם מגבלת שטחים.

חקלאות על גגות מבנים — גגות של מבנים גדולים, ציבוריים ומסחריים יכולים לשמש   )1(
כאתרים לחקלאית יישובית. ניתן לשלב "גגות ירוקים" עם מערכות פוטו‑ולתאיות )יש 
להתחשב בעלויות הקמה( ולבחון היבטים נוספים, כמו מערכת השלד של המבנה, 

איטום ועוד. 

חקלאות על קירות מבנים )עדיין אינה קיימת בארץ באופן מסחרי( — קירות המבנים   )2(
הם אפשרות זמינה ומרובת שטחים לקיום החקלאות. לשם כך, יש להעמיד מערכת 

קונסטרוקטיבית תומכת ומעברים נגישים לטיפול בגידולים. 

חקלאות בחממות ורטיקאליות )עדיין אינה קיימת בארץ( — החממות הוורטיקאליות   )3(
מהוות אופציה נגישה ומבוקרת לחקלאות עירונית. החסם העיקרי נובע מהעלות 

הראשונית של הקמת החממות ומעלויות תחזוקתן. 

גג יצרני בדיזנגוף סנטר
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החסמים לקיום   .5
החקלאות היישובית

עלויות צריכת המים ביישובים הן גבוהות,  א. 
בשל מחיר המים הגבוה בהרבה ממחיר 

המים המיועדים לחקלאות.

במיוחד  ביישובים,  הארנונה  מחיר  ב. 
ביישובים העירוניים, גבוה בהרבה ממחיר 

הארנונה לשטח חקלאי.

למרות המודעות לחשיבות החקלאות  ג. 
בחיי  הקהילתית,  בהעצמה  היישובית 
חינוכי  וככלי  )גינות לתושב(  התושבים 
וטיפולי, אין עדיין די מודעות לכך שנדרש 
יישובית  ליווי מקצועי לאתרי חקלאות 
רבים בארץ  אלו. במקומות  ממודלים 
מוקמים אתרי חקלאות יישובית, אך לא 
ניתן להם ליווי מקצועי הולם, ולכן ניכר 

קושי באחזקתם.

החסמים לקיום החקלאות היישובית היצרנית  .6
בארץ המודעות לנושא החקלאות היישובית היצרנית עדיין נמוכה, וטרם גובשה עמדה  א. 
לגבי חשיבות הנושא והיותו ראוי לקידום, הן ברמה הארצית )קובעי מדיניות במשרדי 
ממשלה(, הן ברמה המקומית )מרבית הרשויות( והן ברמת התושבים. מאידך, אין די 
הכרה בכך שגם החקלאות הקונבנציונלית תובעת מחיר כלכלי עקב הפגיעה לעתים 
בשטחים פתוחים )למשל בשל השימוש בחומרי הדברה או בעיות בשימור קרקע(. 
יש לציין כי רשויות מסוימות בארץ )דוגמת באר שבע וכפר סבא( מקדמות את נושא 

החקלאות היצרנית היישובית או העירונית. 

לעתים מתעורר חשש לכך שהחקלאות היצרנית היישובית תיתפס כמתחרה ותעורר  ב. 
את התנגדותה של החקלאות הקונבנציונלית, מתוך חוסר הבנה של מטרותיה 
ויתרונותיה ולמרות היותה מקדמת את החקלאות ומקרבת את האוכלוסייה העירונית 
לצריכה מוגברת של פירות וירקות, שהן בעצם גם יעדיה של החקלאות הקונבנציונלית.

היעדר ידע מקצועי והכשרה מתאימה לעוסקים בחקלאות היישובית פוגמים בקיום  ג. 
חקלאות זו. לא כל אחד יכול להפוך לחקלאי )או לגנן(, ועדיין אין הכשרות מיוחדות 
לחקלאות יישובית. מדריכי משרד החקלאות העוסקים בענפים יצרניים, פועלים כיום 
רק מול המגזר הכפרי )קיבוצים ומושבים( ואינם ערוכים למתן מענה למספר רב של 

חקלאים יישוביים או עירוניים.

גינה קהילתית בפסגת זאב

גג יצרני בדיזנגוף סנטר
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חסרות עדיין הנחיות ברורות לגבי סוגי המזון והזנים המתאימים מבחינת תנאי  ד. 
הסביבה והיקפי הגידול לגידול בתחומי יישובים וכן לגבי שיטות הטיפול )לדוגמה, 

שימוש בחומרי הדברה סמוך למגורים(.

הקצאת קרקעות ה. 

ייעודי הקרקע במדינה אינם כוללים חקלאות יישובית/עירונית. הקרקע ברובה   )1(
בבעלות המדינה, וחלות עליה תכניות אשר מעמדן הוא כמעמד חוק. לא ניתן 
לעסוק בחקלאות בכל מקום או שניתן לקיים חקלאות באופן זמני בשטחים בעלי 
יעוד שונה. כמו כן, קשה להשיג היתרים להקמת מתקנים שונים, כמו בית ריבוי 

או בית צמיחה.

עלות הקרקע — בערים וביישובים השונים עלות הקרקע לרוב גבוהה, ויש מחסור   )2(
בשטחים ציבוריים פתוחים )שצ''פים(. 

יש לתת את הדעת על כך שלכל שטח גידול נדרשים שטחים נוספים תומכים   )3(
)מחסנים, דרכים ועוד(, לכן צריך להבטיח נגישות לשטחים אלה ולהגדיר את 

ההקלות הנדרשות לכלל שטחי הפעילות.

הגבלות בנייה )כולל אלו של בתי צמיחה וחממות( והצבת מבני שירות בשטח יישובי/ ו. 
עירוני קשים הרבה יותר מאשר בשטח חקלאי.

לרשויות עירוניות ולעוסקים בחקלאות יישובית/עירונית אין אפשרות לגשת ל"קולות  ז. 
הקוראים" של משרד החקלאות המיועדים לחקלאים. בכל מקרה, גם אם ניתן היה 

לגשת אליהם, נדרשים לרוב תנאי סף לתמיכות )גודל שטחים, היקף ייצור ועוד(.

ללא הכרה במעמד של חקלאי, אין אפשרות לחקלאים היישוביים/עירוניים להיות  ח. 
מבוטחים בקרן נזקי טבע או לקבל פיצויים בעקבות אירועים ביטחוניים )מלחמה(, 

ואין אפשרות לקבל סיוע בהעסקת עובדים )עבודה מועדפת, עובדים זרים ועוד(.

קיים קושי בקבלת היתרים לסוגי חקלאות שונים, כמו גידול בעלי חיים בעיר. ט. 

חוסר רווחיות ליצרנים קטנים או לשטחי גידול משפחתיים — נכון להיום, ליצרנים  י. 
משפחתיים זול יותר לקנות ירקות בחנות מאשר לגדל אותם באופן עצמאי.

י״א. חקלאות אורגנית — חקלאי המעוניין לקבל תו תקן של חקלאות אורגנית, מגלה כי 
אחת ההתניות של הפיקוח האורגני מחייבת גידול בקרקע עצמה. כלומר, העוסקים 
בחקלאות במצעים מנותקים, כמו בגידולי מזון על גגות או בגידולים הידרופוניים, 
אינם עומדים בתקן האורגני. גם בעלי חווה השוכרים קרקע לזמן מוגבל ומעוניינים 

לגדל במכלים, נתקלים בחסם זה.

גינה קהילתית בשטח פתוח פרטי, אשקלון
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דרכי פעולה לקידום   .7
הנושא

התמודדות עם חסמים — יש  א. 
למפות את הגורמים שמולם 
צריך לפעול כדי לשנות את 
היום  שיש  החסמים  תמונת 

לחקלאות היישובית.

מיפוי גורמים שיכולים לסייע  ב. 
משרדי  את  למפות  יש   —
הממשלה ולאתר את האגפים 
או המחלקות העשויים לסייע: 
מרכז השלטון המקומי, רשויות 
אגודות,  ארגונים,  מקומיות, 
מגזר שלישי ועוד. המחשבה 
העומדת מאחורי הרעיון היא 
ולהשתמש  משאבים  לאגום 
בתשתית ובפעילות הקיימת 
כדי  מהארגונים,  אחד  בכל 
למנף את החקלאות היישובית 
דרכם. מוצע לפנות למקבלי 
תפקידים  ולבעלי  החלטות 
היושבים בנקודות מפתח של 
קבלת החלטות בדרגים שונים: 
ערים  מהנדסי  ערים,  ראשי 
ואנשי מפתח במנהל התכנון 
השונות;  ההיררכיה  ברמות 
החקלאות  משרד  לדוגמה: 
ופיתוח הכפר, החינוך, השיכון, 
או  שכונות  )שיקום  הרווחה 
תעסוקת אוכלוסיות נתמכות(, 
)הכשרה  הכלכלה, העבודה 
מקצועית(, משרד הבריאות 
החברה  תזונתי(,  )בטחון 
להגנת הטבע, קק״ל, המועצה 

לבנייה ירוקה ועוד. 

הפתרונות  את  לנתח  יש   — מהצלחות  למידה  ג. 
שהתקבלו ברשויות השונות, לאפשר לרשויות אחרות 
לאמץ את הפתרונות הללו וליישם ביתר קלות את 
החקלאות היישובית בתחומן. יש גם ללמוד מהאופן 
שבו החקלאות היישובית מנוהלת במדינות אחרות 

שבהן היא מפותחת.

 — ובערים  ביישובים  מזון  יצרנות  וניהול  מיפוי  ד. 
לכל  מענה  הנותנת  חינוך,  רשת  לניהול  בדומה 
היישובית למהלכים  הצרכים, תחובר החקלאות 
קיימים ביישוב, כגון: פעילות של עיר חכמה, תו תקן 

ירוק למסעדנות וכו'. 

להוביל  יש   — האקדמית  ברמה  הנושא  קידום  ה. 
אקדמיות  לימוד  תכניות  לגבש  בתחום,  להכרה 
וליצור שיתוף פעולה בין אוניברסיטאות ומוסדות 
אקדמאים. יש לעסוק בפיתוח ובמחקר של מערכות 
גידול המותאמות לעיר ובניתוח כדאיותן הכלכלית.

תמיכה — בהתאם לפירוט שלהלן. ו. 

גג יצרני במעלה אדומים



2021 2021

קהלי יעד לתמיכה  .8
תמיכה באתרים המיועדים לקהילה,  א. 
עצמית,  לצריכה  תוצרת  שיספקו 

באמצעות תמיכת הרשויות בנושא.

תמיכה בהקמה ובאחזקה של אתרים  ב. 
חקלאיים  וגגות  חוות  כמו  יצרניים, 
כדי  תוך  ביישובים,  שונות  בשכונות 

הקמה של רשת חקלאית.

קידום תיירות חקלאית — פיתוח של  ג. 
לחקלאות  והדגמה  מבקרים  מרכזי 
ביישובים בתמיכת הרשויות ועמותות 

שונות.

יצירת תשתית קבועה לשוקי איכרים  ד. 
ביישובים )בערים(, בתמיכת הרשויות. 

יש לתת את הדעת לצרכים המיוחדים שיש 
לכל פרויקט, על פי גודלו, ולספק מענה הולם. 

אמצעים לתמיכה  .9
תמיכה יכולה להינתן על ידי משרדי ממשלה או רשויות המעוניינות לקדם את הנושא בהתאם 

לכללים שייקבעו. 

סיוע בהקמה וביצירה של תשתיות, כגון: הכנת שטח, גידור, רכישת ציוד השקיה  א. 
שתילים וכו'. תמיכה כזו יכולה להיעשות בשילוב חינוך לחקלאות והעלאת המודעות 
לנושא )למשל הקמת מתקני ריבוי במוסדות חינוך, מתנ"סים, בתי אבות ועוד, אשר 

יספקו את תוצרתם לאתרי החקלאות העירונית(.

תמיכה בפעילות: ב. 

קורסים וימי עיון  )1(

ליווי והדרכה מקצועית  )2(

פעילות קהילתית  )3(

פעילות חינוכית  )4(
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תמיכה בשיווק והסברת הנושא  ג. 
הרצאות  פרסום,  באמצעות 

לציבור ולבתי ספר ועוד.

תמיכה בחקלאות יצרנית  ד. 

עובדים  בהעסקת  תמיכה   )1(
ישראלים צעירים )כמו למשל 
יישובית  בחקלאות  הכרה 
מועדפת  כעבודה  יצרנית 
לחיילים משוחררים(, הרואים 
את עתידם בחקלאות עירונית. 

התאמת הזכויות של החקלאי   )2(
של  לאלה  היישובי/העירוני 
על  הקונבנציונלי,  החקלאי 
שייקבעו  ונים  קריטרי פי 
בכל הקשור לתעריפי המים 
והארנונה לחקלאות עירונית, 
חממות  ית  י בבנ הקלות 
ומתקני עזר, ביטוחים לנזקי 
והשתתפות  ומלחמה  טבע 

במענקים.
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