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תמצית
תופעת החקלאות העירונית הינה תופעה מרתקת וחשובה ההולכת וצוברת תאוצה בערי ישראל כמו גם
בערים הגדולות בכל רחבי העולם .באופן כרונולוגי-היסטורי הרי שהפעילות החקלאית האנושית קדמה
לפעילות העירונית ובני האדם מעבדים את האדמה לצורכי אספקת מזון משחר ההיסטוריה.
ההתיישבויות החקלאיות היו המקרים הראשונים בהיסטוריה האנושית בה בני האדם החליפו את
אורח חייהם מזה של שבטים נוודים העוסקים ומזינים את עצמם באמצעות צייד וליקוט לאורך חיים
של היקבעות גיאוגרפית ועיבוד חלקי אדמה ומשק חי להספקת תצרוכת המזון .התיישבות מסוג זה
שינתה את המאזן הקלורי של בני האדם ויצרה לראשונה עודף קלורי ,הווה אומר ,כמות הקלוריות
שהיו זמינות לצריכה אנושית היה גדול יותר מזה אשר נצרך על ידיה באורך חייה .עודף זה הגדיל את
היקפי הילודה ,את היכולת להשקיע בפיתוח תרבותי ובמנגנוני שליטה וניהול קהילתיים.
בסופו של דבר ,תהליך זה הוא זה אשר הוביל להתעצמות תופעת ההתקבצות האנושית במרחבי
התיישבות צפופים ,אשר רק בהמשך נקראו 'ערים' .כמובן שהגדרה זו של עיר באה רק מאוחר יותר
והיום אנו מציינים נקודת שיא בהתפתחות זו עם מעל למחצית מבני האדם הגרים על פני כדור הארץ,
מיושבים במרחבים עירוניים .אחד המאפיינים הבולטים והמרכזיים שבהיווצרות המרחבים העירוניים
היא יצירת ההפרדה שבין תהליך יצור המזון לתהליך הסחר בתוצריו וצריכתו .הערים אכלסו את
השווקים הראשונים אשר היו נקודות המפגש לחקלאים לביצוע סחר בעודף תוצריהם .המרחבים
העירוניים הפכו לצפופים יותר ויותר עד אשר עובדה זו הפכה למפגע סביבתי של ממש ולמוקד תפוצה
של מחלות ,מפגעי תברואה אחרים ושריפות ענק .התדרדרות סביבתית זו היוותה סיבה נוספת אשר
בגינה ,גם אם תושב עיר מסוימת רצה לעבד חלקת אדמה עירונית ,אזי הדבר לא היה אפשרי מכיוון
שהמים היו מזוהמים מדי בביוב והאדמה הייתה ספוגה שאריות פסולת והפרשות אדם וחיות.
במהלך השנים האחרונות נושא החקלאות העירונית חזר למוקד השיח החברתי-סביבתי וזאת מכיוון
שבחלק ניכר מהערים בעולם ננקטו צעדים משמעותיים אשר שיפרו את איכות הסביבה העירונית כמו
גם התרחשו אירועים כגון מלחמות ומשברים כלכליים אשר פגעו קשות ברמת ההכנסה והחזירו את
ההיתכנות הכלכלית המשפחתית לגידול ירקות ופירות במרחב העירוני .המשך מחקר זה מציג בהרחבה
מספר מקרי בוחן מתאימים כשהבולטים בהם הם העיר הוואנה בקובה ומספר ערים בסין.
היתרונות בחקלאות עירונית הם רבים ומגוונים ויכולים להיפרס הן על סוגיות חברתיות הקשורות
ללכידות החברתית בעיר ,חיזוק תחושת המקום העירונית (  )Sense of Placeוהן על סוגיות סביבתיות
הקשורות להפחתת זיהום האוויר בעיר ,הפחתת התופעה האקלימית המכונה 'איי חום עירוני' ,הקמת
אזורי תמיכה אקולוגיים למגוון מינים הקיים בעיר או יכול לחזור חזרה אל שטחים אלו מתוך
המרחבים הבלתי מופרעים המצויים לרוב בשולי העיר וכו' .כמובן שגם יתרונות כלכליים הם חשובים
ביותר ויחד עם אלו המוזכרים לעיל משתלבים אל תוך פיסת הקיימות העירונית .קיימות כמונח המציג
סינרגיה חברתית-סביבתית-כלכלית במרחב העירוני.
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ליבת הטיפולוגיה המוצעת במחקר זה היא בניית מודל 'בעלות-תפוקה' אשר מסווג את תחומי
החקלאות העירונית השונים עפ"י בעלות על הקרקע ויעד התפוקה החקלאית הנובעת ממנו .חלוקה זו
מטרתה לסייע לנבחרי ציבור ובעלי תפקיד במערכת הניהול העירונית בישראל להתאים ולשפר את גישת
המדיניות שלהם לנושא .בהתאמה לכך ,אנו מציגים באופן נפרד בהתאם לסיווגים השונים את
היתרונות החברתיים והסביבתיים הגלומים בפעילות חקלאית-עירונית זו ואת הייחודיות בתשומת הלב
העירונית שיש להפנות על מנת ליזום ,לתמוך ולקדם מיזמים של חקלאות עירונית בתחומם.
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Academic advisors:
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Dr. Ofir Rubin*
"Near our house in the neighborhood of Naveh Shaanan in Haifa, where I grew up, there
was a communal vegetable garden, divided among families, who cultivated various plants
in their sections according to their liking. There were some who grew sweet pea for
example, and others who grew vegetables. I remember the family plots marked by strings
and how every one of the dwellers shoveled and watered with zeal the growth and
flowering in them." 3

Executive Summary

Urban agriculture is an important and interesting phenomenon, which is presently
gathering impetus in Israeli cities, similar to such trends in large cities all over the world.
Historically and chronologically agricultural activities - which marked the advent of
Neolithic age 10,000 years ago - preceded urban activities. Permanent rural agricultural
settlements represented a radical change in living patterns of what were previously
nomadic tribes or families who lived off the land by collecting edible seeds and plants and
by hunting.

*Ben Gurion University of the Negev, Guilford Glazer Faculty of Business and Management,
liad.ortar@gmail.com
** Tel-Aviv University, The Porter School of Environmental Studies, lironmaoz@gmail.com
32Quoted at 14.8.2014 from a post published on Facebook in a page named "agriculture with a forgotten
failover. "
https://www.facebook.com/groups/organi.israel /
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Farming changed the food intake of mankind and for the first time produced a caloric
surplus over what was previously available for human sustenance. This surplus led to an
increased birth rate and enabled the investment in human resources, cultural development
and communal organization. These processes led to the agglomeration of human beings in
dense dwelling spaces, which further on led to the creation of so-called 'towns' and 'cities',
a settlement pattern which to-date has reached developmental peaks and which already
encompasses more than the half of all mankind now living on the earth's surface.

One of the central and outstanding characteristics in the creation of urban spaces
(settlements) was the separation between the cultivation of food crops and the process of
trading and consumption of related products. The cities hosted food markets which became
meeting points for the trading of farming surplus. Urban spaces grew denser with time,
thus turning into environmental hazards and a cause for the spreading of diseases, health
hazards and wildfires. The degradation of the environment and deficient sanitary
conditions were additional reasons why urban farming became practically impossible in
urban spaces.

In recent years the subject of urban agriculture has again become the focus of socialenvironmental deliberations, following the adoption of more rigid environmental
standards, as well as such incidents of armed conflicts and economic crises, which affected
the income level of families and thus brought back the economic feasibility of growing
local food, such as fruits and vegetable crops, within urban areas.

Urban agriculture possesses multiple advantages leading to numerous positive aspects,
such as social cohesion within the city and the diffusion of a 'sense of place', and involving
also important environmental issues, such as the abatement of air pollution, reduction of
climatic phenomena of so-called 'urban heat islands', and even the establishment of
ecological supporting areas for a variety of animal species and means for enabling passage
to open spaces on the outskirts of the city. It is understood that important economic
advantages can be integrated into issues of urban sustainability with a view of engendering
social-environmental and economical synergies.

7

The essence of the typology proposed in this study is the structuring of an owner-output
model that classifies the various kinds of urban agriculture according to land or site
ownership, and the destination of the resultant farming output. This distinction may serve
public representatives and municipal executives in the shaping and implementation of their
social and environmental policies. Accordingly, this study introduces and underlines the
inherent social and environmental advantages of urban-agricultural activities, as well as the
special need for a compatible and favorable attitude by city executives, aimed at supporting
and promoting urban agricultural projects in given areas of their precincts.
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"בבית שממול לבית בו גדלתי בנוה שאנן (בתים סטנדרטיים של  4קומות ושמונה עד
 12משפחות) הייתה גינת ירק משותפת המחולקת לפי משפחות וכל משפחה גידלה
בערוגות שלה לפי ראות עיניה .היו כאלו שגידלו פרחי אפונה ריחנית ,והיו רבים שגידלו
ירקות .אני ממש זוכרת את הערוגות התחומות בחבל דק ,כיצד כל שכן ושכנה עדרו
והשקו במסירות ואת הלבלב והצמיחה שבהן היום רב הבתים בעלי החצרות מוזנחים
ומסביב לבית יש עשב פרא או סתם יובש ועליבות .ממש קשה לראות את זה .למה
היום לא משקיעים בחזיתות האלו לעומת השנים בהן לאנשים היה הרבה פחות כסף
אבל יותר מודעות לטיפוח סביבות הבית?".
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דברי פתיחה
תופעת החקלאות העירונית הינה תופעה מרתקת וחשובה ההולכת וצוברת תאוצה בערי ישראל כמו גם
בערים הגדולות בכל רחבי העולם .באופן כרונולוגי-היסטורי הרי שהפעילות החקלאית האנושית קדמה
לפעילות העירונית ובני האדם מעבדים את האדמה לצורכי אספקת מזון משחר ההיסטוריה.
ההתיישבויות החקלאיות היו המקרים הראשונים בהיסטוריה האנושית בה בני האדם החליפו את
אורך חייהם מזה של שבטים נוודים העוסקים ומזינים את עצמם באמצעות צייד וליקוט לאורך חיים
של היקבעות גיאוגרפית ועיבוד חלקי אדמה ומשק חי להספקת תצרוכת המזון .התיישבות מסוג זה
שינתה את המאזן הקלורי של בני האדם ויצרה לראשונה עודף קלורי ,הווה אומר ,כמות הקלוריות
שהיו זמינות לצריכה אנושית היה גדול יותר מזה אשר נצרך על ידיה באורך חייה .עודף זה הגדיל את
היקפי הילודה ,את היכולת להשקיע בפיתוח תרבותי ובמנגנוני שליטה וניהול קהילתיים.
בסופו של דבר ,תהליך זה הוא זה אשר הוביל להתעצמות תופעת ההתקבצות האנושית במרחבי
התיישבות צפופים ,אשר רק בהמשך נקראו 'ערים' .כמובן שהגדרה זו של עיר באה רק מאוחר יותר
והיום אנו מציינים נקודת שיא בהתפתחות זו עם מעל למחצית מבני האדם הגרים על פני כדור הארץ,
מיושבים במרחבים עירוניים .אחד המאפיינים הבולטים והמרכזיים שבהיווצרות המרחבים העירוניים
היא יצירת ההפרדה שבין תהליך יצור המזון לתהליך הסחר בתוצריו וצריכתו .הערים אכלסו את
השווקים הראשונים אשר היו נקודות המפגש לחקלאים לביצוע סחר בעודף תוצריהם .המרחבים
העירוניים הפכו לצפופים יותר ויותר עד אשר עובדה זו הפכה למפגע סביבתי של ממש ולמוקד תפוצה
של מחלות ,מפגעי תברואה אחרים ושריפות ענק .התדרדרות סביבתית זו היוותה סיבה נוספת אשר
בגינה ,גם אם תושב עיר מסוימת רצה לעבד חלקת אדמה עירונית ,אזי הדבר לא היה אפשרי מכיוון
שהמים היו מזוהמים מדי בביוב והאדמה הייתה ספוגה שאריות פסולת והפרשות אדם וחיות.

4צוטט ביום  14.4.2214מתוך פוסט שהועלה בעמוד הפייסבוק "חקלאות בטעם של פעם" -
/https://www.facebook.com/groups/organi.israel
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במהלך השנים האחרונות נושא החקלאות העירונית חזר למוקד השיח החברתי-סביבתי וזאת מכיוון
שבחלק ניכר מהערים בעולם ננקטו צעדים משמעותיים אשר שיפרו את איכות הסביבה העירונית כמו
גם התרחשו אירועים כגון מלחמות ומשברים כלכליים אשר פגעו קשות ברמת ההכנסה והחזירו את
ההיתכנות הכלכלית המשפחתית לגידול ירקות ופירות במרחב העירוני .המשך מחקר זה מציג בהרחבה
מספר מקרי בוחן מתאימים כשהבולטים בהם הם העיר הוואנה בקובה ומספר ערים בסין.
היתרונות בחקלאות עירונית הם רבים ומגוונים ויכולים להיפרס הן על סוגיות חברתיות הקשורות
ללכידות החברתית בעיר ,חיזוק תחושת המקום העירונית (  )Sense of Placeוהן על סוגיות סביבתיות
הקשורות להפחתת זיהום האוויר בעיר ,הפחתת התופעה האקלימית המכונה 'איי חום עירוני' ,הקמת
אזורי תמיכה אקולוגיים למגוון מינים הקיים בעיר או יכול לחזור חזרה אל שטחים אלו מתוך
המרחבים הבלתי מופרעים המצויים לרוב בשולי העיר וכו' .כמובן שגם יתרונות כלכליים הם חשובים
ביותר ויחד עם אלו המוזכרים לעיל משתלבים אל תוך פיסת הקיימות העירונית .קיימות כמונח המציג
סינרגיה חברתית-סביבתית-כלכלית במרחב העירוני.
החיבור של תושבי עיר רבים דווקא אל העשייה החקלאית העירונית יכול להתפרש גם כסוג של ערעור
אל מגמת התחזקות הגלובליזציה ועליית ערי הענק (מגה-ערים) או ערי העולם .ערים אלו מציגות זהות
עצמאית על-מדינתית המבקשת להתחבר באופן הדוק יותר ליצירת מכנה משותף כלל עולמי תוך
העדפת המכנה המשותף המדינתי.
מחקר זה נכתב מתוך רצון לסייע בקידום הבנת תחום החקלאות העירונית הן ברמה התיאורטית והם
ברמה המעשית .המחקר מבקש לפרוש יריעה רחבה על נושא החקלאות העירונית ,ההיסטוריה שלו
והצגת הנעשה בתחום בישראל .בנוסף לכך ,המחקר מציע טיפולוגיה לסוגי היישומים השונים של
החקלאות במרחב העירוני .אמנם 'חקלאות עירונית' הינה הגדרת-על למכלול העשייה בתחום אך ,כפי
שהמודל המוצג במחקר זה מראה ,לאחר ביצוע הבחנה ברורה יותר של הסוגים השונים הכלולים בכך,
אנו יכולים לבצע התאמה טובה יותר של כלי המדיניות העירוניים השונים בקידום כל אחד מהסוגים
השונים.
ליבת הטיפולוגיה המוצעת במחקר זה היא בניית מודל 'בעלות-תפוקה' אשר מסווג את תחומי
החקלאות העירונית השונים עפ"י בעלות על הקרקע ויעד התפוקה החקלאית הנובעת ממנו .חלוקה זו
מטרתה לסייע לנבחרי ציבור ובעלי תפקיד במערכת הניהול העירונית בישראל להתאים ולשפר את גישת
המדיניות שלהם לנושא .בהתאמה לכך ,אנו מציגים באופן נפרד בהתאם לסיווגים השונים את
היתרונות החברתיים והסביבתיים הגלומים בפעילות חקלאית-עירונית זו ואת הייחודיות בתשומת הלב
העירונית שיש להפנות על מנת ליזום ,לתמוך ולקדם מיזמים של חקלאות עירונית בתחומם.

נבקש להבהיר כי אין כוונתנו במחקר לחזור שנית על מידע שכבר נכתב באקדמיה ובארגונים הרבים
הפועלים בתחום בישראל (מראי מקום מתאימים למסמכים אלו מצוינים כיאות במהלך נייר זה) אלא
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להיעזר בכתיבה זו על מנת להאיר זוויות חדשות בתחום ,לנסות ו 'לעשות סדר' בקרב המעורבים
בפעילות זו בייחוד אל אלו העוסקים בגיבוש והתווית מדיניות ציבורית עירונית מתאימה .אין לנו ספק
כי מחקר זה רק מחדד את הצורך להמשיך ולעסוק במחקר מלווה לכל פעילות החקלאות העירונית
בישראל.
פרויקט מחקרי זה בוצע במסגרת נקודת ח"ן www.nekudat-hen.org.il

לסיום ,מחקר זה נכתב מתוך מעורבות אישית של שני הכותבים .ליעד אורתר הינו תושב תל-אביב
הפעיל בגינה הקהילתית בשכונת בבלי ומגדל יחד עם בני משפחתו שלל גידולים חקלאיים בחלקה אשר
עומדת לרשותו .במהלך הקיץ האחרון הניבה החלקה יבול עצום של מלפפונים ,צמחי תבלין ,חצילים
ועוד .לירון עובדת היום בארגון חיים וסביבה – ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל ועוסקת רבות
בקידום קיימות בשלטון המקומי ומקדמת הקמה של גינה קהילתית במקום מגוריה בלב ת"א .אנו
שמחים על ההזדמנות הייחודית אשר מחקר זה העניק לשנינו להעמיק את היכרות עם התחום ומקווים
כי גם קוראיו ימצאו בו מאיר עיניים וכלי עזר בפעילויותיהם השונות.
ליעד אורתר ,לירון מעוז
אביב2215 ,

תמונה  -0חלקה בטיפול ילדי גן המתנ"ס בגינה הקהילתית בשכונת בבלי ,ת"א
(צילום – ליעד אורתר)
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פרק א'
עיר וחקלאות – הילכו שניהם יחדיו?

א - 0.האנושות מתקבצת לערים
אנו חיים בעולם אורבאני .כך על פי דוח שנעשה על ידי האו"ם ( World Urbanization Prospects,
 .)2014על פי ממצאי הדוח ,במהלך שנת  2227מספר האנשים בעולם החיים באזורים עירוניים עלה על
מספרם של אלו החיים באזורים כפריים ,ומאז מספרם רק הולך ועולה .משנת  1952ועד שנת 2214
גדלה אוכלוסיית העולם האורבאנית מ 746-מיליון איש ל 3.9-מיליארד ( 54אחוזים מאוכלוסיית
העולם) .בשנת  2252צפויה האוכלוסייה האורבאנית להוות כ 66-אחוזים מכלל האוכלוסייה העולמית
שהם  6.3מיליארד איש .למעשה ,מרבית הגידול באוכלוסיית העולם צפוי להתרחש באזורים עירוניים
של מדינות מתפתחות ,אפריקה ואסיה בפרט ,בעוד במדינות מפותחות צפוי להיות גידול מתון בהרבה
וזאת משום שמרבית אוכלוסיית העולם הכפרית ( 92אחוזים) שוכנת במדינות מתפתחות .אוכלוסיית
העולם הכפרית מאידך ,צפויה להגיע לגודלה המקסימאלי בשנת  2222עם  3.5מיליארד איש ואז לרדת
בהדרגה .דוח האו"ם ( )2214מדגיש כי שלל המגמות הצפויות בשינויים בריכוזי אוכלוסיית העולם
באזורים כפריים ועירוניים ,יתרמו להאצת מגמת האורבניזציה העולמית ולהתחזקותה.
כיום ,במרבית הספרות המקצועית ,ניתן למצוא בעיקר שבחים בגין עירוניות ואורבניזציה .למגמה זו
יתרונות רבים בלתי ניתנים לערעור הנגרמים כתוצאה מההתקבצות המרחבית של פעילות אנושית ,בין
אם מדובר בעיר בעלת מוקד פעילות אחד או בצבר של מספר מכלולי פעילות עירוניים ( Kourtit et al.
 .)2014במהלך מאתיים השנים האחרונות ,מודרניזציה ,יצירתיות ,חדשנות ,וקידמה קושרו עם
עירוניות .השינויים הגיאוגרפיים והדמוגרפיים הם למעשה תגובה לפוטנציאל הקרבה לתשתיות
ולשירותים שונים ,לשיפור תנאי המחייה ולצבירת הון ועושר במכלולים העירוניים ,אשר מאפשרים
רמות גבוהות יותר של רווחה אנושית לעומת הדלות היחסית באזורים כפריים ופריפריאליים .ריכוזיות
העיר מהווה גם יתרון אקולוגי ביצירה ויישום של כלכלה מקומית ,שימוש משותף במשאבים
ואפשרויות שונות לשימוש חוזר ומיחזור.
כתוצאה מכך ,טוענים קורטיט וחוב' ( )Kourtit et al., 2014שיעור העוני באזורים הכפריים עולה,
והפערים הסוציו-אקונומיים ,הן ברמות מקומיות והן ברמה הלאומית ,גדלים .ללא ספק אומרים
החוקרים ,כי דפוס האורבניזציה בכל העולם מאוד הטרוגני :מחד ערים באפריקה ,אסיה ואמריקה
הלטינית גדלות ומתרחבות במהירות ומאידך ערים במדינות המפותחות שמתכווצות כתוצאה מהגירה
שלילית כמו דטרויט וברטיסלבה .ההגירה מאותן ערים איננה בהכרח לאזורים כפריים אלא בעיקר
לערים אחרות (בחיפוש אחר שינויים חברתיים וכלכליים) ,אולם ,יחד עם זאת ,גם באותן מדינות ניתן
למצוא ערים בגדילה.
הערים של היום בנויות ומתפקדות באופן שונה לחלוטין מאז החלה התיישבות העירונית על פני כדור
הארץ .אמנם גם תושבי רומא שלפני  2,222שנה הסתמכו על ייבוא  1,222טון דגנים באופן יומי מצפון
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אפריקה ( ,)McMichael, 2000אולם השימוש האינטנסיבי בדלקים מאובנים( 5פוסיליים) לתחבורה
כמו גם מערכת המסחר העולמית הופכות כיום את מיקום הערים והמרחקים ביניהן לבין מקורות
המשאבים שהן צורכות למחייתם של תושביהן ,ללא רלוונטיים.
כיום אחד מתוך שמונה אנשים החיים באזורים אורבאניים מתגורר באחת מ" 24-מגה-ערים" -אשר
להן יותר מ 12-מיליון תושבים .בשנת  1992היו בעולם רק " 12מגה-ערים" .עד שנת  2232צפויות עוד 13
ערים גדולות ברחבי העולם לחצות סף זה של תושבים (.)World Urbanization Prospects, 2014
ברם ,גדילה אורבאנית זו איננה מגיעה ללא מחיר .היא משנה את פני כדור הארץ ואת תנאי האנושות.
כאשר התאגדויות עירוניות וצריכת המשאבים בהן ,הן התכונה הדומיננטית של הנוכחות האנושית על
פני כדור הארץ ,הן משנות באופן מהותי את יחסיהן עם כוכב הלכת המארח שלהן ואת המערכות
האקולוגיות שבו .ערים דורשות שטחים נרחבים של קרקע על מנת לקיים את עצמן והן מסתמכות על
כמויות עצומות של מזון המיובא משטחים אחרים המתפרסים הרבה מעבר לגבולותיה של העיר עצמה.
לדוגמא ,אומרים החוקרים דילסטרה וג'ירארדאט ( ,)Deelstra and Girardet, 2000לונדון לבדה
צורכת כ 42-אחוזים משטחי הקרקע הפורייה בבריטניה לסיפוק צרכי המזון שלה .בפועל הם טוענים כי
שטחים אלה נמתחים הרבה מעבר לגבולות בריטניה והתלות הגלובלית של לונדון במזון כמו גם
השפעתם הסביבתית של מוצרי המזון ,ובכלל זה גם האנרגיה הדרושה לייצור ,עיבוד והובלת המזון,
נידונה לעיתים נדירות אם בכלל.
מק'מיקל ( ,)McMichael, 2000אומר כי תושביה של ונקובר צורכים משאבים משטח הגדול פי 227
מגודלה של העיר .הוא מוסיף ומונה את התופעות הסביבתיות הנלוות לכך כמו אפקט החממה ,דילול
האוזון ,תפיסת קרקעות ופגיעה ברצועות חוף נרחבות .קשה אם כן לצפות שכדור הארץ יוכל לאכלס
אנושות עירונית שממשיכה לצרוך משאבים רבים יותר ונרחבים יותר ושמשתמשת בביוספרה,
באוקיינוסים ובאטמוספרה כמבלע לכמות פסולת שרק הולכת וגדלה .על כן ,הערים של המאה ה 21 -הן
המקום שבו ייקבע גורל האנושות והעתיד של הביוספרה של כדור הארץ (Deelstra and Girardet,
).2000
ערים הפכו להיות מוקד ההתרחשות של האקולוגיה האנושית בימינו .אם זאת ,האתגר שניצב בפני
הערים הוא האם הן יוכלו להפוך את עצמן למערכות בעלות בקרה וויסות עצמאיות ,בנות קיימה ,לא
רק מהבחינה של התפקוד הפנימי שלהן ,אלא גם עם מערכת היחסים שלהן עם העולם שמסביבן.
השאלה שעולה על פי דילסטרה וג'ירארדאט ( )Deelstra and Girardet, 2000היא האם אפשר להפוך
את העולם לעולם של ערים בנות קיימה בטווח הארוך – הן מבחינה חברתית וכלכלית כמו גם
סביבתית .הם טוענים ,כי התשובה לשאלה זו הינה קריטית לעתיד האנושות על פני כדור הארץ
ולרווחתו של הכדור עצמו .הם מוסיפים ואומרים כי לא יוכל להיות עולם בר קיימא ללא ערים בנות
 5דלקים ממקורות שאינם מתחדשים ,מבוססי חומר אורגני כמו פחמן הנפלט לאוויר בתהליך השריפה .נדלה מאתר משרד
אנרגיה של ארה"ב ביום http://energy.gov/science-innovation/energy-sources/fossil .4/4/15
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קיימה ,אי לזאת ,לצד יוזמות מסוגים שונים ,לחקלאות עירונית יש תפקיד חשוב בתרומה לקיימות
העתידית של הערים.

א - 5.חקלאות ומזון בעידן האורבאני
שלל השינויים האורבאניים המשנים את העולם בעשורים האחרונים ,הינם חסרי תקדים בהיסטוריה
האנושית .עד היום ,אף אומה בעולם לא שגשגה ללא אורבניזציה ,ולא ניתן למצוא אומות משגשגות
שאינן אורבאניות בעיקרן .למעשה ,אומרים סאטרוויט וחוב' ( )Satterthwaite et al., 2010כי
התפשטותן המרחבית של ערים משרטטת את הגיאוגרפיה של ההתפתחות הכלכלית ואת המעבר
מכלכלה ותעסוקה חקלאית לכלכלה תעשייתית ומספקת שירותים ,שכן הערים הן אלה שמספקות את
המצע לפעילות זו.
כמו כן ,הערים גם ממפות היכן האדם איננו עובד בחקלאות ,יערנות ,או דיג למחייתו .התפלגות זו,
משפיעה לא רק על הכלכלה עצמה אלא גם על תפקודה (כמו השתלטותם של תאגידים בינלאומיים,
התרחבות השימוש במיקור חוץ ושימוש בתקשורת מתקדמת טכנולוגית) .בנוסף ,האורבניזציה לא רק
שינתה את מרכיבי הכלכלה אלא גם שינתה את הדרישה למוצרים החקלאיים בעקבות שינויים בהרגלי
הצריכה ובתזונה .בעולם שבו ערים גדולות וגדלות ,הדרישה לשטחים לגידול מזון עבור הערים הללו,
תלך ותגדל גם היא .ערים רבות ברחבי העולם מתרחבות על חשבון האדמות הפוריות ביותר ,שכן
מבחינה היסטורית ,הן הוקמו בסמוך אליהן מאותה סיבה (.)Satterthwaite et al. 2010
זאת ועוד ,גם התזונה של תושבי הערים שונה מתזונתם של אלה באזורים הכפריים ודורשת שטחים
נרחבים יותר (גם עבור גידול בעלי החיים וגם עבור גידול מזונם) ,כאשר צריכת הבשר לאדם גבוהה יותר
באזורים העירוניים .צריכת הבשר הגבוהה היא ככל הנראה כתוצאה מיכולת הכנסה גבוהה יותר בעיר
ולאו דווקא בגלל החיים העירוניים (.)Satterthwaite et al. 2010
מן הראוי לציין כי כבר לפני מעל  222שנה חזה הדמוגרף והכלכלן האנגלי  Thomas Malthus6כי גידול
אוכלוסיית העולם עתיד להוביל למשבר מזון ולרעב עולמי .אולם הוא אינו חזה את ההתפתחות
הטכנולוגית בחקלאות ואת מה שכונה לימים "המהפכה הירוקה" 7שהחלה בשנות השישים של המאה
הקודמת .המהפכה של החקלאות המודרנית היא אבן פינה במערכת התומכת בחיים האנושיים על פני
כדור הארץ .במהלך השנים שחלפו מאז מיכון החקלאות ,התפוקה הגלובלית של דגנים הכפילה את
עצמה וצומצם באופן משמעותי הרעב העולמי אולם במחיר של פגיעה סביבתית חמורה ( Tilman et al.
.)2001

 http://www.econlib.org/library/Malthus/malPop.html 6נדלה ב13/1/15
 7מספר מחקרים ופיתוחים מדעיים וטכנולוגיים בתחום החקלאות שנעשו בין השנים  1942ל 1962ואפשרו להגדיל מאוד את
התוצרת החקלאית ובכך הצילו את העולם ממשבר מזון .נדלה מאתר ה, economist-
http://www.economist.com/news/briefing/21601815 -another-green-revolution-stirring-worlds-paddy-fields bigger-rice-bowlב13/1/15
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החקלאות התעשייתית של 'המהפכה הירוקה' מוסיפה גם היא פליטות גזי חממה לאוויר ומגבירה את
אפקט החממה ,משנה באופן אקוטי את תפקודן של אקוסיסטמות (יבשתיות ואווקטיות) בגלל שחרור
עודפי חומרים כמו חנקן וזרחן (שאריות חומרי דישון) חומרי הדברה וסחיפת קרקעות ,מזהמת מקורות
מים מתוקים וממירה שטחים טבעיים לחקלאות .כל אלו מובילים לקיטוע והרס בתי גידול טבעיים
ואובדן מערכות אקולוגיות המכילות את המגוון הביולוגי של כדור הארץ .הכחדת מינים זו ,המתווספת
על זו הנגרמת כתוצאה משינויי אקלים הינה בלתי הפיכה ובעלת השלכות קשות בנוגע ליכולותיהן של
המערכות הטבעיות להמשיך ולקיים את החיים האנושיים על פני כדור הארץ (.)Tilman et al. 2001
החוקר טוני וויס טוען במאמרו ( )Weis, 2010כי תפוקת המהפכה הירוקה כבר מיצתה את תפוקת
השיא שלה ושומרת עליה (לאדם  /פר קפיטה) מאז שנת  .1946בנוסף ,ישנן בעיות נוספות בחקלאות
העכשווית שאינן נלקחות בחשבון ואשר נובעות ברובן מהתפתחות החקלאות התעשייתית בעידן
הקפיטליסטי .בין היתר ניתן למנות את הסתמכותה על מיכון ותעשייה הנשענות על מקורות אנרגיה
עשירים אך סופיים  -ממקורות מאובנים; עליונותם ושליטתם של תאגידים בינלאומיים על
כימיקאלים ,דשנים וזרעים בתעשייה וכן בשלבים המאוחרים יותר במיתוג התוצרים ,אריזתם ,הפצתם
המרחבית ותימחורם; סובסידיות הניתנות על ידי ממשלות (בעיקר ארה"ב) לגידולי מונו קולטורה של
תירס לייצור ביודיזל ואתנול; השקעות "מעבר לים" של מדינות עשירות אך דלות במזון המחפשות
לקנות או להחכיר קרקעות פוריות מארצות עניות באפריקה ובאסיה על מנת להבטיח לעצמן ביטחון
תזונתי; וכמובן בצורות ושינויי אקלים (בעקבות אפקט החממה הנגרם בעיקר מפליטות של מדינות
עשירות) באזורים הכפריים והחקלאיים יותר של העולם כמו אפריקה ,וברזיל .כל אלו מובילים לאי
יציבות השוק ולעלייה במחירי התבואה והמזון הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך .מגמות אלו ואחרות
מראות כי אנו נכנסים לעידן קיצוני באבולוציה של החקלאות ומערכות אספקת המזון ( Morgan and
.)Sonnino, 2010
מהפכת החקלאות ,והמעבר מליקוט וציד לגידולים לצד יישובי קבע ,החלה בערך לפני  12,222שנים
בעידן ההולוקן (חדש ביוונית) .אולם עם ההסכמה החד משמעית של הקהילה המדעית כי שינויי
האקלים הנוכחיים נגרמים כתוצאה מפעילות אנושית הועלתה הצעה כי אנו נכנסים לעידן חדש
בהיסטוריה האנושית – האנתרופוקן  -על מנת להדגיש את תפקידה של מנועי הכלכלה האנושית
בערעור התהליכים הפיזיקאליים הטבעיים (.)Weis, 2010
בעידן זה ,אומרים החוקרים מורגן וסונינו ( ,)Morgan and Sonnino, 2010ערים יאלצו לאמץ תפקיד
חדש :ההישרדות האקולוגית של האנושות מראה כי ריכוזים גדולים של אנשים יכולים להביא למציאת
דרכים יותר בנות קיימה להתפתחות בצורה מאוזנת עם הטבע .מערכת המזון החקלאית נמצאת בחוד
החנית של האתגר הזה בגלל תפקידה הייחודי בקיום החיים האנושיים ובגלל השימוש האינטנסיבי
שלה במשאבים הרגישים לאקלים ,במיוחד אדמה ,מים ודלקים מאובנים .ערים הן גם כורי ההיתוך של
מחאות פוליטיות ,היות וריכוזים גדולים של אנשים שגם גדלים במהירות ,הם מקומות דליקים ביותר,
במיוחד כאשר קיים מחסור בצרכים בסיסיים ביותר כמו מזון ומים.
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בנוסף ,בעשור האחרון נעשים ניסיונות על ידי עיריות (בחלקו הצפוני של כדור הארץ לפחות) לעצור את
הגל הגואה של השמנת-יתר מחמת דאגה לבריאות הציבור .למעשה ,העיר בטעות הפכה לסביבה
המקדשת השמנת יתר בשל דומיננטיות של מזונות עתירי אנרגיה מחד וחוסר הזדמנויות לפעילות פיזית
מאידך .המתאם החזק עם עוני משמעותו כי השמנה היא לא כל כך בעיה עירונית כשלעצמה כשם שהיא
בעיה של אנשים עניים בסביבה עירונית ,משום שבאופן כללי ,את השיעור הגבוה ביותר של השמנת יתר
ניתן למצוא בין קבוצות אוכלוסיה עם שיעורי העוני הגבוהים ביותר והנמוכים ביותר מבחינת השכלה,
בעיקר בעקבות חוסר בזמינות למזון מזין ובריא.
מאפיין נוסף בעידן זה הוא עלייתה של הגלובליזציה .על אף חילופי המידע והטכנולוגיה המתפתחת,
התופעה הובילה לעלייתן של תאגידים בינלאומיים ולפגיעה בחוסן הכלכלי המקומי ,ובעיקר ליצירת
תלות מיותרת ולא בריאה בסחורות זרות אשר קהילות רבות יכולות לייצר באופן מקומי .יתר על כן
השפעתם הכלכלית והפוליטית של תאגידים אלו ,וחוסר הבנתם או כיבודם למארג הכלכלי ,החברתי,
והתרבותי המקומי של הקהילה ,עלולים להוביל קהילות לאבד את שליטתן על רוב צרכיהן הבסיסיים
כגון מזון ואנרגיה .זאת ועוד ,מערך המסחר הגלובלי ועל אחת כמה וכמה תרבות המזון המערבית,
מקדמים הווי של צרכנות מופרזת בעוד הצרכן מופרד ומנותק מהיצרן ואיננו מודע כלל להשפעות
המזיקות של צריכתו (.)Grewal & Grewal, 2012
במקביל להערכות כי בשנת  2252אוכלוסיית העולם תגיע ל 9-מיליארד איש ,הציפייה היא כי בעתיד
תעלה הדרישה למזון ולתוצרת חקלאית ב 52-אחוזים .החוקרים הורלינגס ומרסדן ( Horlings and
 ,)Marsden, 2011מזכירים גם את אפקט הבומרנג של החקלאות המודרנית :היות ומוערך כי 32
אחוזים מפליטות גזי החממה נגרמות בגלל פעילות חקלאית ותופעות הלוואי שלה (כמו בירוא יערות
למשל) ,מערך המזון העולמי המושתת על חקלאות עלול להשתבש עוד יותר .טמפרטורות קיצוניות,
שינויים במשטר הגשמים ועוד אירועי מזג אוויר קיצוניים ,ישפיעו בניקל על כמות והפקת היבול
והגידולים .למשל ,ההתחממות הגלובלית עלולה להקדים ולקצר את זמן ואורך הבשלת הגידולים
החקלאיים וכן את מיקומם על גבי הגלובוס ולהתרחב לאזורים שעד כה היו מכוסים בקרח (כמו פינלנד
ורוסיה).
אלה לא בהכרח שינויים שליליים אלא שלהם בעצמם עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת .כמו כן,
ההתחממות עלולה לפגוע בכמות החומרים האורגניים בקרקע ולהגביר את תופעת סחיפת הקרקעות
אשר מתעצמת בלאו הכי בגלל החקלאות המתועשת ( .)Olsen and Bindi, 2002האפקט העולמי של
שינויי אקלים על מערך החקלאות איננו ברור לחלוטין ,אולם מציינים הורלינגס ומרסדן ( Horlings
 ,)and Marsden, 2011כי בספרות ישנה קריאה למודלים חדשים לייצור מזון המכונים "המהפכה
הירוקה האמיתית" .הם טוענים כי השאלה המרכזית העולה היא  -מה הם העקרונות והפרמטרים
הנדרשים לחקלאות מודרנית ,ברת קיימה ואקולוגית שיכולה לספק את דרישת המזון בעתיד? לכך
מובאות ומוצעות גרסאות ופרדיגמות שונות.
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ועידת האו"ם לסחר ופיתוח פרסמה לאחרונה ( )2213דוח הקורא לעולם "להתעורר לפני שיהיה מאוחר
מדי ולפעול הפיכת החקלאות לבת קיימא כעת לטובת לביטחון תזונתי באקלים העולמי המשתנה".
הדוח מציין בין היתר כי דרוש שינוי בתחום החקלאות לכיוון דפוסי ייצור מגוונים המשקפים את
הריבוי הפונקציונאלי של החקלאות .לפיכך בין היתר כל עוד מתקיימים מנגנוני השוק הנוכחיים ,יש
לתעדף ככל האפשר ייצור של מזון מקומי (.)UNCTAD, 2013
זאת ועוד ,גם בספרות המקצועית מוסכם כי על ידי גידול מזון בתוך העיר או ליד אזורים עירוניים ,ניתן
באופן יעיל יותר לספק מזון לבני אדם ולהפחית את העלויות הסביבתיות של החקלאות ובמיוחד את
העלויות הכרוכות בהובלת מזון למרכזי ההתיישבות ) .(Deelstra and Girardet, 2000בנוסף ,מעלים
החוקרים גרוול וגרוול ( )Grewal & Grewal, 2012כי פיתוח חוסן מקומי 8של קהילות קרי שיהיו
מסוגלות להשיג לפחות את צרכיהן הבסיסיים ,ואולי אף יותר מהסחורה שלהם ,מתוך הסביבה הפיזית
הקרובה שלהן ,במונחי צריכת מזון יום-יומית ,מצריכה ייצורו של מזון זה באזורים עירוניים.
הם מוסיפים ואומרים כי ייצור מזון בערים יכול ללבוש צורות רבות ,הכוללות גינות ביתיות ,גינות
קהילתיות ,בית ספר וגנים ,גינות גג ,גינות אדן החלון וחוות עירוניות .הבחירה של שיטת ייצור תשתנה
בהתאם לנסיבות ולהעדפות הקהילה ,אולם ניתן להכליל את היתרונות :לייצור מזון בעיר ישנו
פוטנציאל להרחבת הגישה של תושבים רבים למזון בריא ומזין; להפחית את ההשפעה אנושית על
הסביבה ,לחזק את הכלכלה מקומית ,ולקדם תחושה של קהילה .הם מציינים כי חוסן מקומי מעודד
את הקהילות להשתמש במשאביהם המוגבלים בצורה היעילה ובת-הקיימא ביותר ומנטרל את
ההשפעות החיצוניות השליליות העיקריות של גלובליזציה .וביטוי לגידול מזון בעיר היא חקלאות
עירונית.

א - 3.חקלאות עירונית – מהי?
בספרות המקצועית ניתן למצוא הגדרות מגוונות ורבות למושג חקלאות עירונית ( Baumgartner and
 .)Belevi, 2001המושג חקלאות עירונית ,שבעבר היה בשימוש מצומצם על ידי אקדמאים ואנשי
תקשורת ,אומץ בשנים האחרונות על ידי גופים חשובים העוסקים בנושא כמו תוכנית הפיתוח של
האו"ם ( )UNDPוארגון המזון והחקלאות של האו"ם ( .)FAOהתרחבות השימוש הגבירה גם היא את
הצורך ביצירת הגדרה ברורה ,בעיקר לשימוש של גופים קובעי מדיניות (.)Mougeot, 2000
ברם ,אומר מוג'ו ( ,)Mougeot, 2000אנו נוטים להבין ולפענח מושגים בהקשר התרבותי וההיסטורי
הרלוונטי לנו ,ועל כן המונח עשוי להתפרש כשונה במקומות מסוימים ויתרה מכך ,יתכן שהפירוש יהיה
ראוי היום ,אבל אולי פחות מכך בעתיד .למשל ,לא יהיה זה מופרך לקבוע כי מרבית האנשים שיקראו
 8חוסן קהילתי מתבטא ביכולתה של הקהילה לנקוט פעולות מכוונות לשיפור היכולת האישית והמשותפת של תושביה
ומוסדותיה ,להגיב על שינוי בטחוני ,כלכלי או חברתי ולהשפיע על מהלכו ועל השלכותיו העתידיות על הקהילה .נדלה מאתר
משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
http://www.molsa.gov.il/Populations/Community/CommunityStrength/Pages/CommunityStrength.aspx
נדלה ב4/4/15
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עבודה זו יחשבו על 'חקלאות' כעל פעולה המתרחשת באזורים כפריים ,ולא באזורים אורבאניים או
המיושבים באופן אינטנסיבי .על כן ,המושג "חקלאות עירונית" ראוי שיתפתח מעבר לצורך שלנו לקודד
ולחדד את התפיסה שלנו בנוגע לתופעת עולם חדשה בכדי להבטיח שיהיה שימושי עבורנו בל מצב.
ארגון החקלאות של האו"ם (ה ) FAO -מגדיר חקלאות עירונית כחקלאות המתרחשת בשטחים קטנים
(הווה אומר :חלקות פנויות בעיר ,גינות ,מרפסות ,מיכלים ועוד) בתוך תחומי העיר ותכליתה לגדל
גידולים למאכל לרבות משק חי לשימוש עצמי או למכירה בשווקים מקומיים .חקלאות ב"קרבה
עירונית" הינה פעילות חקלאית המתרחשת כולה לצרכים מסחריים ומצויה בקרבה מיידית לעיר.
פעילות זו ,הן העירונית והן הקרובה לעיר ,הינה פעילות יצרנית מגוונת היכולה לכלול גידול ירקות,
פירות כמו גם דגים ,משק חי ותוצרי עץ (שאינם נובעים מכריתתו) (.)FAO, 2014
בסקירה של שרה טיילור לוול ( )Lovell, 2010על מאמרים רבים שעסקו בתחום עד כה ,מובאת
ההגדרה:
"חקלאות עירונית הינה גידול עיבוד והפצה של יבולי מזון וכן של יבולי צמחים ועצים

לא אכילים וכן גידולים של משק חי ,הממוקמים בתוך או בשוליים של עיר או אזור
מטרופולינים ומשווקים באופן ישיר לשוק העירוני .פעילות חקלאית זו לובשת צורות
רבות ומתרחשת בקני מידה משתנים בערים ברחבי העולם ,תוך מתן מענה לצרכים
ולהעדפות של התושבים העירוניים עצמם".
חקלאות עירונית לעתים רחוקות הינה מתחרה ישירה של תוצרי החקלאות הכפרית ,ובמקום זאת
מציעה מוצרים ופונקציות המותאמים לאזור.
רנה וון וינהוזן מדגיש בספרו  )Van Veenhuizen, 2006( Cities Farming for the Futureגם את
מורכבות החקלאות העירונית -החל מייצור ועיבוד לצריכה עצמית ומחייה ברמת משק בית וכלה במשק
חקלאי ממוסחר לחלוטין .גם וון וינהוזן וגם לוול מתבססים בעיקר על הגדרתו של מוג'ו ( Mougeot,
 )2000הגורס כי חקלאות עירונית היא למעשה תעשייה ,המושתתת על משאבים אנושיים וחומריים,
מוצרים ושירותים הנמצאים במרחב העירוני או בשוליו ,אשר מספקת לו דברים דומים בחזרה.
באומגרטנר ובלוי ( )Baumgartner and Belevi, 2001טוענים כי המוטיבציה העיקרית לעיסוק
בחקלאות עירונית הינה ייצור מזון לצריכה אישית או למכירה ו/או הגדלת הכנסה .נתון שמאושש זאת
ניתן למצוא בדוח של סוכנות הפיתוח של האו"ם  )1996( UNDPשאומר כי על פי הערכות שונות222 ,
מיליון אנשים ברחבי העולם עוסקים ומועסקים בחוות עירוניות והיוזמות השונות הקשורות אליהן
ובכך תורמים לאספקת מזון עבור  422מיליון תושבים.
הארדוי וחוב' ( )Hardoy et al., 2001מציינים כי חקלאות עירונית יכולה להופיע בחללים קטנים כמו
גגות ,מרפסות ,וחצרות בניינים וכן במרחב הציבורי וכחלק מתכסית הנוף העירוני – בעצי פירות
הנשתלים בצידי הרחובות ,גידולי בר הצומחים על מדרונות בלתי מיושבים או בעלי צפיפות נמוכה,
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לצידי דרכים ,ובאזורים אשר לא מותאמים לבינוי כמו מישורים המועדים להצפות ,אזורים לחים
ובוציים ,מדרונות תלולים ,אזורי חיץ בסמוך לשדות תעופה ,ומקווי מים עירוניים.
אולם ,בגלל ערכי הקרקע הגבוהים בערים וריבוי הצרכים של שימושיה המתחרים ,חקלאות איננה
נתפסת בתחילה כאלטרנטיבה נכונה וראויה במסגרת הרחבה של מגוון השימושים העירוניים .למעשה,
מערכות ייצור מסוימות תהינה לחלוטין לא מתאימות לסביבה זו ,כגון אלה הדורשות שטחי קרקע
נרחבים ומסתמכות במידה רבה על תשומות של דשנים כימיים .בסביבה העירונית ,מערכות ייצור
חקלאיות המנצלות את הקרבה של משאבים וצרכנים ,כגון אלה המציעות מוצרים טריים ,בעלי ערך
מוסף ו/או מיוחד ,יהיו מתאימות ביותר .מערכות אספקת מזון שניתן יהיה לצרוך באופן ישיר על ידי
התושבים הסמוכים להן ,יכולות להציע יתרונות רבים למגדלים ,לצרכנים ,ולקהילה ).(Lovell, 2010
חקלאות עירונית במידה רבה מהווה השלמה לחקלאות הכפרית ומגבירה את היעילות של מערכות מזון
לאומיות ) .(Lovell, 2010באשר על כן ,חקלאות עירונית מאופיינת בדרך כלל על ידי קרבה לשווקים,
תחרות גבוהה עבור קרקע ,שטח מוגבל ,שימוש במשאבים עירוניים כגון פסולת אורגנית מוצקה
ושפכים ,מידה נמוכה של ארגון חקלאי ,תפוקה בעיקר של מוצרים מתכלים ורמה גבוהה של התמחות
).(Van Veenhuizen, 2006
חקלאות עירונית צריכה להיבחן על בסיס מסגרת שימושים רחבה ,המכלילה את השירותים הרבים
וההטבות אשר יכולים להיות מסופקים על ידה .עם זאת ,גם במערכות הללו ,הצדקת השימוש בקרקע
העירונית יכולה להיות אתגר .כך ,בנוסף לפונקצית ייצור המזון ,חקלאות עירונית מציעה מגוון רחב של
פונקציות אקולוגיות כמו ניצול מקסימאלי של שטחים נרחבים הסמוכים לעיר המיועדים לגידול
והפקת מזון .כך שנחאי בסין למשל מספקת לעצמה את מרבית תצרוכת הירקות שלה ,וכן האורז ,בשר
החזיר ,העוף והברווז וכן דגי מים מתוקים .בערים בהן אזורים אשר לא מתאימים למגורים ,כמו פשטי
הצפה של נהרות מקומיים ,ניתן לגדל מזון הנהנה מעודפי מים ומאדמה פורייה .כמו כן ,אזורים של
חקלאות בתוך העיר יוצרים חללים ירוקים ומשפרים את תנאי מיקרו האקלים בעיר ,מפחיתים את 'אי
החום העירוני' ,משפרים את איכות האוויר ומפחיתים את פליטות גזי החממה הופכים אותה לנעימה
יותר לתושביה ).(Deelstra and Girardet, 2000
כמובן שגידול המזון בעיר והפחתת שינועו מהאזורים הכפריים ,מסייע גם הוא בהפחתת פליטות ניכרת
) .(Pearson et al., 2011כך גם משבחים את הקרקע ומעשירים את מחזור החומרים המזינים שבה,
מסייעים בהפחתת מערך הפסולת בעיר (הנגרמת כתוצאה ממזון ארוז המגיע מבחוץ .בנוסף ,אתרי
חקלאות עירונית יכולים להוות אתרי מחזור לפסולת אורגנית וגם כך לצמצם את מערך הפסולת בעיר).
זאת ועוד ,אתרי חקלאות יכולים למתן השפעות של נגר עילי ולתרום לחלחול מי גשמים לאדמה
וחשובים אחת כמה וכמה כאשר השטחים הפתוחים בעיר הולכים ופוחתים ,וכמו כן ,קיום של חקלאות
בעיר מגבירה ומשפרת את המגוון הביולוגי כך שבערים בגרמניה ובאנגליה ניתן למצוא יותר כוורות
בערים מאשר באזורים הכפריים ).(Deelstra and Girardet, 2000
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יתרה מזו חקלאות עירונית מספקת גם פונקציות תרבויות ,חברתיות וכלכליות כמו שיפור רווחתם של
תושבי העיר על ידי יצירת מרחבים ירוקים הידועים כבעלי השפעה פסיכולוגית ובריאותית חיובית ,וכן
שיפור הבריאות על ידי יצירת אפשרות לפעילות פיזית ואקטיבית .כמו כן ,הם מספקים מרחב פעולה
קהילתי ומקום ליצירת קשרים חברתיים ומסייעים לחיזוק תחושת השייכות של התושב לעיר.
במדינות מתפתחות חקלאות עירונית מסייעת לנשים לתחזק את משק הבית שלהן ולתרום לתחושת
הסיפוק העצמי שלהן ובמדינות בהן כבר השווקים מפותחים יכולה החקלאות העירונית לתרום לפיתוח
שווקים חדשים במסגרת שרשראות האספקה והשיווק ).(Pearson et al., 2011
אקרמן ( )Ackerman, 2011מזהה במאמרו  3שיטות גידול עיקריות לחקלאות עירונית :חקלאות
מבוססת קרקע היכולה להופיע במגוון צורות (כמו גינות קהילתיות) ושיטות (אורגניות או
קונבנציונליות); חקלאות על גגות אשר חוסכת שימוש בקרקעות ייעודיות לבנייה ומאפשר גם חסכון
אנרגטי במבנה .במקרים אלו יש לשים לב לחשיפה לשמש שכן גגות בדרך כלל חשופים יותר לשמש
מאשר שטחים על פני הקרקע .חשיפה גדולה לשמש יכולה להביא לשגשוג הגידולים אבל חשיפה חזקה
מידי עלולה גם להזיק.
בנוסף יש במקרה זה גם חשיפה לרוחות חזקות; ושיטה שלישית הינה גידול בסביבה מבוקרת בה
התנאים הפיזיקאליים מנותקים מהסביבה הטבעית וניתן לשלוט בהם באופן מלאכותי .דוגמא לכך
הינה יצירת מבני חממה ,ואף מערכות טכנולוגיות מתוחכמות ,כמו מערכות הידרופוניות  -מערכות
המבוססות מצע גידול מימי במקום במצע קרקע ,כאשר המים מועשרים בעזרת תמיסות מרוכזות של
חומרי הזנה לצמחים ,המאפשרים יצירה של תנאי גידול אופטימאליים לאורך כל השנה .שיטה זו יעילה
במיוחד לא רק בגלל היכולת לנתק את הצמח מהקרקע ולקיים חקלאות בכל מקום כמעט ,אלא גם כי
צמחים בחקלאות מסוג זה גדלים ב 32-אחוזים מהר יותר וגדולים עד פי  52אחוזים מאותו סוג צמח
9
אשר יגדל על אותה יחידת שטח אשר תעובד בשיטת גידול אינטנסיבית.

א - 4.רקע היסטורי לתופעת החקלאות העירונית
בערים ברחבי העולם ,במשך מאות שנים ,התקיימה פעילות חקלאית בתוך העיר .למעשה ,חקלאות
עירונית התקיימה בערים מאז שהיו קיימות שכן ההתיישבות העירונית עצמה החלה על אדמות
חקלאיות .בערים שונות ברחבי העולם לבשה החקלאות תצורה שונה ,היות והיא תלויה מאוד באקלים
המקומי ,בטכנולוגיות הזמינות לקהילה ,וכן במאפיינים ובצרכים התרבותיים .במשך אלפי שנים
במסופוטמיה ואח"כ באירופה ,טופחו גינות בבתי מגורים עירוניים על מנת לספק מזון לדייריהם.
במאה ה 16-בלטה מאצ'ו-פיצ'ו כדוגמא מובהקת לשילוב רב הימים ,כאשר חקלאות לאספקת מזון
היוותה מוטיב מוביל בתכנונה ושולבה בה כתשתית פיזית עירונית במקביל למערכות ניהול הפסולת
ואחסון המזון ).(Lovell, 2010
 9נדלה מאתר http://www.huffingtonpost.com/tara-campbell/urban-agriculture-a-new- HUFFPOST Green
 k_b_6154490.htmlב4/4/15
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אמנם ,בעידן המהפכה התעשייתית ,התפתחות המגה ערים והמצאת המקרר גרמו לחקלאות העירונית
להיראות מיושנת .במיוחד ,כאשר החלו ערים לשלב במערכות הביוב פסולת תעשייתית ואורגנית בזרם
אחד ,הם הפכו את המים האלו לרעילים מדי להשקיה ואכן בערים רבות ,חקלאות עירונית לא רק
שהפכה קשה ליישום אלא בלתי חוקית (.)Halweil and Nierenberg, 2007
בשנות ה 72-של המאה הקודמת החלה התעוררות מחודשת בעניין החקלאות העירונית .בצורה
הדרגתית הופיעו יותר ויותר יוזמות ספונטניות בערים ברחבי העולם .האורבניזציה המהירה ,התחבורה
הלא יעילה והיקרה ,והדרישה ההולכת וגוברת למזון ,הפכו פתאום את נושא גידול המזון בעיר
לרלוונטי שוב .אותה הסיבה שהפריחה את החקלאות העירונית בעת העתיקה ,רוממה אותה שוב ,אחרי
אלפי שנים .בעוד תושבי מדינות מפותחות יכלו לפצות על הבעיות באמצעים כמו אריזות יעילות
ותחבורה מתוחכמת ,לתושבי מדינות מתפתחות לא נותרו הרבה ברירות ומערכות חקלאות עירונית
החלו להתפתח (שוב) בכדי לספק את צרכיהם של תושבי הערים (.)Halweil and Nierenberg, 2007

א - 2.חקלאות עירונית במדינות מתפתחות
במדינות אפריקה ,אסיה ואמריקה הלטינית ,מהותה של החקלאות העירונית היא לעתים קרובות
בשיפור פרנסתם של אוכלוסיות עניות באזורים העירוניים על ידי ייצור והפקת מזון לצריכה ,הפחתת
העלויות הכרוכות ברכישת מזון ,גיוון הפעילויות האפשריות להפקת הכנסה והעצמת נשים .לעיתים,
כמו במדינות המפותחות ,חקלאות עירונית יכולה להוות גם אסטרטגיה יעילה להתמודדות בעת משבר.
החקלאות העירונית עברה שינוי גדול ב 42 -השנים האחרונות וצמחה לכדי תופעה במדינות המתפתחות
בעיקר ,כשהפכה להיות מחזה נפוץ בנוף העירוני .בתחילת שנות ה 12-25 ,42 -אחוזים מהאוכלוסייה
העירונית באפריקה עסקה בחקלאות עירונית .בשנות ה 92 -מספר העוסקים בחקלאות עירונית עלה ל-
 72אחוזים .בדאר א-סלאם ,לדוגמא ,כמות המשפחות שעוסקות בעבודה חקלאית עלה מ 14 -אחוזים
ל 67 -אחוזים בין שנת  1967לשנת  ,1991ובכך חקלאות עירונית הפכה למקור התעסוקה השני בגודלו
בעיר .בשנת  ,2222בקמפלה 72 ,אחוזים מהתצרוכת העירונית של תעשיית העופות מיוצרת בתוך גבולות
העיר ).)Bryld, 2002
באפריקה ניתן למצוא ערים פחות צפופות עם מקטעים שונים של שטחים פתוחים בתוך השטחים
המבונים המתאימים ליישום חקלאות עירונית ( .)Hardoy et al., 2001בנוסף טוען ברילד ( Bryld,
 )2002כי הסיבות העיקריות לעלייה העקבית בהיקף החקלאות העירונית ביבשת אפריקה ,הינן עלייה
בהגירה מאזורים כפריים לאזורים עירוניים ,וכן הרעה במצב הכלכלי של האוכלוסייה העירונית .עלייה
במחירי המזון והפחתה בהיקף המשכורות ,השאירה את התושבים העירוניים עם משאבים מוגבלים
לאספקת מזון שוטפת למשק הבית.
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העוני בתוך העיר גדל ,ודחף תושבי ערים לעסוק בחקלאות עירונית ,בכדי להאכיל את משק הבית.
ברילד ) )Bryld, 2002אומר כי רוב העוסקים בחקלאות עירונית ,עוסקים בתחום כאמצעי להישרדות,
והתוצרת החקלאית מיועדת לקיום עצמי של משק הבית .על כן ,הסיטואציה הנוצרות שרוב העוסקים
בתחום זה הן למעשה עוסקות – הנשים – כך הן נשארות בקרבה לבתים ויכולות להמשיך במלאכת
אחזקת הבית ואילו הגברים עוסקים במלאכת הפרנסה .הנטל המוטל עליהם מאידך ,גדל מאוד.
אפס כי הדוגמא המרשימה ביותר של חקלאות עירונית בשנים האחרונות מגיעה מהוואנה ,קובה,
בעקבות קריסתה של ברית המועצות ,שהפסיקה את המסחר הנרחב בין המדינות .הוואנה סבלה מחד
מאובדן רווחים מתוצרי היצוא שלהם כמו קנה סוכר ,וכן אובדן סחורות ומצרכי מזון בסיסיים שהגיעו
בייבוא .הקובנים הגיבו למשבר עם הקמת מערך אלטרנטיבי של טכנולוגיות לחקלאות .אולם ככל
שהמשבר החריף גינות אורבאניות החלו להופיע יותר ויותר ,בייחוד בעיר הבירה הוואנה ,כתגובה של
התושבים עצמם למשבר .אמנם לתושבים שעסקו בחקלאות עירונית היה מעט ידע חקלאי ,והחוסר גרר
אותם לשתות כל סוג של זרעים שרק יכלו למצוא ,בכל הכלים שהיו זמינים עבורם אבל ,משנת  1997עד
 ,2223הוואנה נהנתה מגידול ממוצע של  34אחוזים בהיקף החקלאות העירונית בשנה ,וכתוצאה מכך
נהנתה מעלייה של תפוקת ירקות אשר גדלה פי  13על פני התקופה של  4השנים ).)Lovell, 2010
הגינות הוקמו לרוב סביב משק בית יחיד אבל לא היה זה נדיר למצוא הסדרים שונים של חלוקות או
סובסידיות של שטח .חלק גדול מהייצור התקיים ב ,"organoponicos"-מעין אדניות מורמות
ומנותקות עם תערובת של אדמה וחומר אורגני שניתן לבנות כמעט על כל חלקת אדמה שכן מרבית
האדמות העירוניות היו באיכות ירודה .היום ,חלק גדול מהקרקעות שהיו זמינות בעיר הפכו לחקלאות
עירונית ,בהיקף של יותר מ  35-אלף דונם בגבולות הוואנה (כולל בשוליים העירוניים והאזורים
הכפריים באזור סביב העיר) ).(Lovell, 2010
בערים רבות בסין ,שמזונן מתבססות על מסורות עתיקות של חקלאות עירונית כמו רוטציית גידולים
וזריעה ודישון בפסולת בעלי חיים ,מתקבלת תמיכה מודרנית מהרשויות המקומיות מאז שנת .1949
הרשויות מעודדות את הסינרגיה שבין השטחים החקלאיים לאזור המבונה ועוטפות אותם מבחינה
אדמיניסטרטיבית ( .)Hardoy et al., 2001בבייג'ינג ,חקלאות עירונית רב תכליתית היא מגמה חדשה
לייצור מזון ,וכתוצאה מכך ,חוות אורגניות בעלות מגוון גידולים וחממות נרחבות הופיעו ברחבי העיר.
בשנחאי ,הנחשבת לעיר המקור של החקלאות העירונית ,אדמות רבות נשמרו ,ויצרנותן לא פחתה,
בזכות השליטה של הצורך הספציפי בגידול מזון בעיר ,לעיר .פעילויות חקלאות עירוניות בשנחאי
מספקות  62אחוזים מהירקות ו 92-אחוזים מהביצים שנצרכות על ידי התושבים ).(Lovell, 2010

א - 6.חקלאות עירונית במדינות מפותחות:
אירופה
כאמור לעיל ,גידול מזון בחצרות הבתים הייתה תופעה שכיחה ברחבי אירופה לאורך שנים .הגינות כונו
'גינות מטבח' והן היו חלק בלתי נפרד מהמרחב העירוני .תפוקתם הייתה לצריכה עצמית ולעיתים הן
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גם הוסבו לחלקות עיבוד משותפות .במאה ה 19 -ובעקבות המהפכה התעשייתית והשטח שהוקדש
לגינות המטבח ולחלקות העיבוד המשותפות צומצם בעיקר בעקבות תהליכי עיור ובינוי אינטנסיביים.
הפיתרון שנוצר נקרא ' ,'Allotmentsהחכרה של אדמות חקלאיות בשולי העיר עבור מעמד הפועלים,
שיועדו לשמש כחלקות חקלאיות אישיות .העבודה בהן סיפקה תעסוקה חלקית ,בנוסף לעבודתם
בתעשייה ותפוקת המזון שגידלו יועדה לשיפור תזונת משק הבית (אלון-מוזס ואמדור.)2225 ,
מסורת ארוכת שנים בתחום הגינון העירוני בבריטניה ,היא זו שהביאה ליצירתה של מדיניות לאומית
ממוסדת ,ובכך תרמה לקידום יוזמות פילנתרופיות שהולידו את הקצאת הקרקעות העירוניות למטרות
גינון קהילתי (אלון-מוזס ואמדור .)2225 ,בתקופת הרעב הגדולה של מלחמת העולם השנייה יצאה
בריטניה בקמפיין ממשלתי שנקרא ' ' 'Dig for Victoryאשר הביא לעיבוד של אדמות עירוניות רבות
(.)Deelstra and Girardet, 2000
לאחר מלחמת העולם הראשונה ,שרעב ומחסור שלטו בגרמניה ,תושבי הערים החליטו לקחת את גורלם
בידם – לגווע ברעב או לגדל לעצמם מזון .כך נוסדו גינות הירק החקלאיות ,ה .Schrebergarten-עד
סיומה של מלחמת העולם הראשונה נודעה פריז בשפע גידוליה החקלאיים :החקלאים העירוניים של
פריז השתכללו בשיטות דישון הקרקע באמצעות גללי סוסים (אמצעי התחבורה של אותם שנים) ,כך
שתנובת היבול החקלאי שלהם הייתה כה גבוהה ואיכותית ,שהם אף ייבאו אותה ללונדון (Deelstra
) .and Girardet, 2000ללא ספק ,תקופות של משבר חברתי ומצוקה כלכלית הובילו את תושבי הערים
להתאגדות לטובת גידול מזון עצמי וחקלאות עירונית (אלון-מוזס ואמדור ;2225 ,נויגרטן.)2229 ,
ארה"ב
בשנים הקודמות למלה"ע הראשונה ועד ימי סוף מלה"ע השנייה ,ניתן לזהות יוזמות של חקלאות
עירונית ברמה ארצית בארה"ב המשקפות את המשברים החברתיים והכלכליים .לדוגמא ,בזמן השפל
הכלכלי הגדול של סוף שנות ה ,22 -הוקמו יוזמות בחצרות מוזנחות ובמגרשים נטושים במרכזי הערים
(שננטשו עקב מגמת פרבור); הוקמו גינות בבתי ספר והוקצו חלקות משפחתיות לעניים ולמובטלים
( ;)Relief Gardensובזמן שתי מלחמות העולם ,הוקמו גינות מלחמה ( )War Gardensוגינות ניצחון
( )Victory Gardensבתמיכת הממשל הפדראלי .זאת במטרה להגדיל את ייצור המזון במדינה ועל מנת
לאפשר אספקת מזון לחזית (נויגרטן .)2229 ,בארה"ב ובקנדה הוקמו חלקות של תפוחי אדמה וגינות
לאורך פסי הרכבת ,בעקבות ההגירה מהכפר אל העיר ובכדי לספק מזון לפועלים ,לעניים ולמובטלים.
בשנת  1944עסקו כ 22 -מיליון אזרחים בארה"ב בחקלאות עירונית על שטחים מוניציפאליים ,והפיקו
 44אחוזים מתוצרת הירקות בארה"ב (אלון-מוזס ואמדור .)2225 ,בזמן מלחמות העולם ,החקלאות
העירונית סייעה גם לחיזוק הלכידות הלאומית והיוותה מקור לגאווה לאומית (נויגרטן.)2229 ,
יוזמות החקלאות העירונית בארה"ב ,בעיקר אלו שהתקיימו בזמן מלחמות העולם ובבתי הספר,
התאפיינו בארגון  ,top downונתמכו על ידי הממשל הפדראלי וארגונים כלל-ארציים .ברם ,פרויקטים
אלו היו פרויקטים זמניים  -הקרקע ששימשה את הפרויקטים בזמן תקופות המשבר ,הפכה לקרקע
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לבנייה בתום המשברים .יוזמות אלו ,נועדו לסייע במשבר זמני ,ועל כן לא נוצרו למעשה מנגנונים
משמרים ליוזמות מבחינה חברתית ,תכנונית וחוקית (נויגרטן.)2229 ,
מאז מלחמת העולם השנייה ,מרחב מועט הוקצה לייצור של מזון בשטחים עירוניים .הצורך המידי
בגינון ובתוצריו הצטמצם ,והגינון כבר לא נתפס כהכרחי בתקופה של שפע וצריכה (נויגרטן.)2229 ,
ההאצה הכלכלית בעשרות השנים האחרונות הובילה לתפיסת עולם ,לפיה תושבי ערים יקנו מזון ולא
יגדלו אותו בעצמם ( .)Deelstra and Girardet, 2000בארה"ב ,התמיכה הממשלתית ביוזמות של
חקלאות עירונית פסקה ,ונוכחות היוזמות נעלמה מהמרחב הציבורי .תושבים רבים המשיכו לעסוק
בגינון כתחביב ,אך בחצרות פרטיות ולא במרחב העירוני (נויגרטן .)2229 ,אלא שעלייה במחירי המזון
באירופה ובארה"ב במהלך שנות ה ,72 -הביאה גם לעלייה בהיקף החקלאות עירונית ,למטרת גידול של
ירקות ופירות לצריכה עצמית (אלון-מוזס ואמדור.)2225 ,
עקב משבר כלכלי בערים רבות בארה"ב בתחילת שנות ה ,72 -מגרשים רבים בעיר ננטשו והתרחשה
עלייה בפשע ובהזנחה (נויגרטן .)2229 ,המשבר הכלכלי וההזנחה הביאו להופעה של יוזמות גינון
ספונטניות של תושבים ,יוזמות  ,bottom upכמענה מקומי למצוקה חברתית וכלכלית .הזנחת השטחים
הציבוריים מצד הממסד הביאה את התושבים לנסות ולייצר מרחב עירוני בטוח ומטופח .כך החלו
להתפתח גינות קהילתיות ,כמענה מקומי למצוקות וכעשייה שכונתית חיובית בדגש שיפור הצרכים
הקהילתיים .בנוסף ,בסוף שנות ה 62 -ובראשית שנות ה 72 -הלך והתעורר עניין גובר בסוגיות חברתיות
וסביבתיות ועליית הגינות הקהילתיות התאימה לרוח התקופה .היוזמות מראשית דרכן ,נתמכו על ידי
רשתות סיוע ותמיכה עירוניות ,ארציות ובינלאומיות בפן הכלכלי ,המקצועי והפוליטי .בשנת 1942
נספרו בארה"ב יותר מ 12,222-גינות קהילתיות ,בהן פעלו יותר מ 3 -מיליון תושבים (נויגרטן.)2229 ,
בחלוף השנים הדגש ומהות הגינות הקהילתיות השתנתה ועיקרה הייתה לייצר פעילות פנאי ונופש
לפעיליהן .ברם ,האבטלה הגבוהה של השנים האחרונות בערים בהן התרחשה ירידה תלולה בהיקף
התעשייה כמו למשל בעיר דטרויט ,הובילה להקמת פרויקטים של חקלאות עירונית על קרקעות נטושות
ומוזנחות על ידי פליטי התעשייה המובטלים ).(Deelstra and Girardet, 2000
מגמה נוספת ובולטת בשנים האחרונות בארה"ב היא הופעת גגות מאכל על בניינים ,לאחר שמגמת
הגגות הירוקים תפסה תאוצה .ניצול השטחים הנרחבים הפנויים על הגגות ,בשילוב עם טכנולוגיות
חדישות אשר מסייעות להתגבר על שלל הבעיות של הגגות כמו רוח ,נגישות ,טמפרטורות קיצוניות,
חוסר במצע קרקע וכד' )Lovell, 2010( ,יצר מהלכים כמו חוות חקלאיות עירוניות ויצרניות על גגות,
המוכרות את סחורתן בשווקי איכרים מקומיים כמו  10Brooklyn grange farmבברוקלין ניו יורק או
גינות של עסקי מזון מקומיים המייצרים לעצמם את חומרי הגלם שלהם כמו גג "הריקבון האצילי"

 10אתר "ברוקלין גראנג'  /http://brooklyngrangefarm.comנדלה ב17/4/15
 11אתר מסעדת "גג הריקבון האצילי"  /http://www.noblerotpdx.com/webנדלה ב17/4/15
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של בר היין והמסעדה הנושאים את אותו השם ,בפורטלנד אורגון .הפוקוס בחקלאות העירונית שב
לכיוון הביטחון התזונתי של קהילות כמו בעבר (.)Lovell, 2010
א - 7.חקלאות עירונית בישראל
בטרם קום המדינה  -בשנות ה 32-של המאה הקודמת ,התפתח מודל חדש בישובים עירוניים (אך
פריפריאליים) בישראל – מודל משקי עזר .היו אלה חלקות חקלאיות שהוצמדו לבתי המגורים ונועדו
לספק לפועלים העירוניים סביבה חקלאית ברוח האידיאולוגיה הציונית שראתה בחקלאות ובישוב
החקלאי באותה העת ,את הדרך המרכזית להגשמת ערכי ומטרות התנועה .גידולים חקלאיים במשקי
העזר סייעו למשפחות באספקת מזון והעבודה במשקי העזר יצרה זיקה בין העולים החדשים לארץ.
גודל השטחים שהוקצו למשקי העזר השתנה בהתאם לחישובים שונים (מקור פרנסה עיקרי ,טיב
בקרקע ,כמויות מים זמינות ועוד) ,אולם ,בחלוף השנים עד קום המדינה משקי העזר זכו להצלחה
מוגבלת בלבד ובעוד בישובים מרכזיים שימו לתוספות של יחידות דיור בישובי פריפריה רבים הם נעזבו
ונותרו נטושים (אלון-מוזס ואמדור.)2225 ,
במקביל ,ההתיישבות החקלאית לא הצליחה להכיל את העולים הרבים שהגיעו בעליות השלישית
והרביעית ועל כן נבנו בערים ,שנתפסו באותם ימים כתחנה ארעית בדרך להתיישבות חקלאית ציונית,
שיכוני עובדים .שורשי הרעיון שעמד מאחורי שיכונים אלו היה תנועת "עיר גנים" 12של אבן עזר הווארד
ושכונות פועלים מגרמניה ואוסטריה שלאחר מלה"ע הראשונה .שכונות אלו לא נבנו כפתרון דיור בלבד
אלא גם בוססו על ערכים חברתיים וקהילתיים .בשולי השכונות הוקצו גנים לחכירה (אלון-מוזס
ואמדור.)2225 ,
בשנים האחרונות ,בעוד נושא החקלאות העירונית תופס תאוצה בעולם ,ניתן למצוא אותה בצמצום
יותר בישראל .אלון מוזס ואמדור ( )2225מונים בעבודתם מספר יוזמות של חקלאות עירונית כמו
פרויקטים המשלבים עולים חדשים וקשישים ,פרויקטים טיפוליים לבעלי מוגבלויות ולנפגעי נפש,
פרויקטים קהילתיים בשכונות ופרויקטים חינוכיים בבתי ספר ,בגנים ובמוסדות חינוך אחרים .חלק
מהיוזמות צמחו בגישת  ,bottom upכיוזמות של תושבים ותושבות ,וחלק מהיוזמות הונחו מ"גבוה" על
ידי הרשויות והממסד או על ידי ארגוני רווחה שונים ,בגישת  .top downמפתיע לגלות ,שהם אינם
מציינים בסקירתם פעילויות של גינות קהילתיות שאינן מוכוונות לקליטת עליה ,שכן נראה כי בזמן
כתיבת העבודה (שנת  )2225לא נראו הגינות הקהילתיות בישראל כ"שחקן" משמעותי בחקלאות
העירונית בישראל (ברקן,עבודת גמר .)2213
ברקן בעבודתו ( )2213נותן תמונת מצב עדכנית לאותה העת .הוא נעזר בכלי המיפוי ובמערך המתנדבים
של "גינות קהילה בישראל" אשר הינה זירת פעילות מרכזית לשיח ולקשר בין פעילים בתחום של

 12עיר גנים הינו רעיון הגורס עיר מתוכננת המייצרת קהילת עצמאית המוקפות באזורי חיץ ירוקים ,ומכילה באופן
פרופורציונאלי גם אזורים פרט למגורים ,לתעשייה וחקלאות .מתוך The Guardian
http://www.theguardian.com/artanddesign/architecture-design-blog/2014/mar/17/ebbsfleet-garden-city george-osborneנדלה ב5/4/15
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13

המנוהל ומופעל על ידי יונתן היימן ,זכה ב-

 2214בפרס גיבורי הסביבה של אתר  .Ynetאתר זה גם יזם מפה אינטראקטיבית של כלל הגינות
הקהילתיות בישראל .עפ"י המיפוי המקוון פועלות כיום בישראל למעלה מ 322-גינות קהילתיות
בפריסה ארצית.14
ברקן ( )2213מציין כי רוב רובה של הפעילות בתחום החקלאות העירונית מתבצע בגינות קהילתיות על
שטח ציבורי .נוסף לאלה ניתן למצוא כפי שציינו אלון מוזס ואמדור ( )2225בעבודתם ,מיזמים
קהילתיים וציבוריים של גינון טיפולי ,גינות קהילה בשטחים פרטיים ,חוות חקלאיות עירוניות ,גינות
חקלאיות בבתי ספר וכן מספר מועט של חלקות "גינה לתושב" ואתרי חקלאות עירונית מיוחדים.
בנוסף טוען ברקן ( )2213כי בדיון שנערך בוועדת העלייה הקליטה והתפוצות בכנסת בשנת  ,2213טענו
נציגי החברה להגנת הטבע וארגון הג'וינט כי ישנן כ 522-גינות קהילתיות בארץ ,ומוערך כי מתוכן 152
גינות מופעלות על ידי עולים חדשים.

 13אתר גינות קהילה בישראל  /http://www.israel-gardens.blogspot.co.ilנדלה ביום 5/4/15
14מפת כלל הגינות בישראל
https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col3+from+1siRDalOGERfUdHWp6DfZcPHBC
&5VBbbQqhiD7Qqo&viz=MAP&h=false&lat=31.671134032629176&lng=35.00021002187496&t=4&z =6&l=col3
 y=3&tmplt=3&hml=GEOCODABLEנדלה ב5/4/15
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פרק ב'
קידום חקלאות עירונית ככלי לפיתוח עירוני בר-קיימא
ב 0.רקע מושגי
בחודש ספטמבר בשנת  2222התכנסו בניו – יורק מנהיגים מרחבי העולם בכדי לדון בעתיד העולם ומה
צריכות להיות משימות האומות המאוחדות למאה ה .1521-ועידה זו נקראה ועידת המילניום .חמש
שנים מאוחר יותר התקבצו שוב מנהיגי העולם לועידת מעקב – ועידת פסגה עולמית  -שתוצרה העיקרי
הייתה "הכרזת המילניום" .16לאחר שבועידת המילניום הושגה הסכמה כי יש להגן "על הסביבה
המשותפת שלנו" (" ,)17"Protecting our common futureבהכרזת המילניום של  2225הוגדרו
לראשונה על ידי האו"ם שלושת עמודי התווך 18המרכיבים את המונח "פיתוח בר קיימא" שנטבע עוד
בשנת  1947על ידי וועדת ברונטלנד אשר עסקה בעתידנו המשותף על פני כדור הארץ (.)Burton, 1987
על פי דוח האו"ם ,על מנת לאפשר פיתוח בר קיימא דרושים פיתוח כלכלי ,פיתוח חברתי והגנה על
הסביבה ועליהם להיות תלויים זה בזה ומשלימים זה את זה.
התהליך המקשר בין פיתוח בר קיימא ועירונית החל עוד קודם בשנת  1992בועידת כדור הארץ שנערכה
בריו דה ז'נרו עם תוכנית "אג'נדה  ."21התוכנית קבעה כי כל התיישבות אנושית צריכה להיות מתוכננת
ומפותחת באופן בר קיימא המכבד את כושר הנשיאה של המערכות הטבעיות וכן באותה העת ,משמר
הזדמנויות לדורות הבאים .ועידת כדור הארץ הראשונה יזמה גם אמנות בינלאומיות כגון האמנה
למניעת שינויי אקלים והאמנה להגנת המגוון הביולוגי.
מטרת אמנות אלו בדומה ל"אג'נדה  ,"21הייתה למסגר תוכניות פעולה ספציפית לנושאים הרחבים
הדורשים טיפול ,ועליהם הסכימו מדינות העולם בוועידה .העיסוק בנושא המזון היה נושא משני בכל
אחת מהאמנות הנ"ל אולם עד היום ,כאשר ידוע היטב כי השפעת העיר על סביבתה נמתחת הרבה מעבר
לגבולותיה הפיזיים והיא מכרסמת עוד ועוד ומעכלת את השטחים החקלאיים המזינים אותה Deelstra
) ,)and Girardet, 2000לא נעשה ניסיון לעשות חיבור ישיר בין תחום המזון לבין שלל בעיותיו
הסביבתיות של כדור הארץ והערים.

19

בספרות המקצועית כאמור ,ניתן למצוא הסתכלות מעמיקה ובחינה של החקלאות העירונית ככלי יעיל
וזמין אשר יכול להביא לפתרון בעיות סביבתיות רבות ,לתרום לפיתוח עירוני בר קיימא ,ובנוסף לכך
ואולי אפילו הדבר החשוב מכל ,חקלאות עירונית יכולה להוות שחקן חשוב ביצירת פתרונות לבעיות
עירוניות נרחבות (;Mougeot, 2006; Deelstra and Girardet, 2000 ;Smit and Nasr, 1992

 15מאתר ה http://news.bbc.co.uk/2/hi/904903.stm BBCנדלה ב12/4/15
 16מאתר האו"ם  http://www.un.org/ga/documents/overview2005summit.pdfנדלה ב12/4/15
 17מאתר האו"ם  http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htmנדלה ב12/4/15
 18מאתר האו"ם
 http://data.unaids.org/Topics/UniversalAccess/worldsummitoutcome_resolution_24oct2005_en.pdfנדלה
ב12/4/15
 19מאתר האו"ם ,עמוד ועידת כדור הארץ  http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.htmlנדלה 24/4/15
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.)Lovell, 2010 ;Pearson et al., 2011
פירסון וחוב' ( )Pearson et al., 2011טוענים כי עד כה לא נעשו מחקרים על ערים מקיימות הבוחנים
בצורה מעמיקה את הממשק של העיר והחקלאות העירונית .הם מציינים כי המחקרים שכן נעשו בערים
מערביות מתעלמים מההזדמנויות שבהם חקלאות עירונית יכולה לתרום לקיימות העירונית .הם
מביאים כדוגמא מחקרים המראים התייחסות ותרומה של שטחים ירוקים לקיימות העירונית ,אולם
לא של חקלאות עירונית וכן מראים התעלמות מתרומתה האפשרית של החקלאות העירונית במחקר
העוסק בשיפור הבריאות העירונית .גם בישראל" ,עשרת העקרונות לניהול מקיים של הרשות"
שפורסמו על ידי המרכז לקיימות מקומית במרכז השל 20לא מוזכר המושג 'חקלאות עירונית' בין שלל
העקרונות המוצעים .על כן ,בעוד שבפרק הקודם הוזכרו בקצרה יתרונות בולטים של קיום חקלאות
עירונית ,כעת ננסה להציג כיצד תכלית הקיימות וערכיה באים לידי ביטוי בקיום חקלאות במרחב
העירוני.
פירסון וחוב' ( )Pearson et al., 2011מבחינים בהבדלים בין הצרכים והמטרות של החקלאות העירונית
בין כלכלות מפותחות למתפתחות ,וחשוב לזכור את ההבדלים הללו בבואנו לבחון את היתרונות של
החקלאות העירונית לקיימות הערים הישראליות .אם כן ,תמונת המצב של הערים בישראל מאוד
מורכבת :מחד ישראל הינה אחת המדינות העירוניות בעולם עם  93אחוזים מאוכלוסייתה אשר
מתגוררת בהתיישבויות עירוניות ומאידך ,הערים נבדלות מאוד זו מזו ,בהרכב אוכלוסייתן ומצבן
הסוציו אקונומי ,בגודלן ,צפיפותן ובמערכות התשתית העירוניות השונות המרכיבות אותן 21 .לכן חשוב
לבחון יתרונות העולים מן הספרות המקצועית המגיעים משני אזורי המחקר – העולם המערבי ומדינות
העולם השלישי .זאת ועוד ,מן הספרות עולה גם ביקורת ,אילוצים שונים ובעיות בקיום חקלאות
עירונית בעיר ויש להתייחס גם לכך.
חקלאות עירונית יכולה להופיע בצורות ומשתנות בהתאם למטרה אותה מחפש החקלאי העירוני
להשיג ,וכן בהתאם לנסיבות הפרנסה ולמשאבים האחרים הזמינים .הגיוון של חקלאות עירונית הוא
תכונה חשובה אשר תורמת לקיימות בטווח רחב של מצבים עירוניים .פירסון וחוב' ( Pearson et al.,
 )2011מבדילים במאמרם בין שלוש סקאלות שונות של עיסוק בחקלאות עירונית ,הבעלות על השטח
והתפוקה החקלאית .אבחנה זו של רמת העיסוק גם מתעלת את אפיון התועלות.
רמת המיקרו -ברמה זו ניתן למצוא חקלאות על גגות בתים ,קירות חצרות פנימיות וחצרות
אחוריות;
רמת המזו (מזוס ביוונית פירושו אמצע)  -לרמה זו משתייכות הגינות הקהיליות ,החלקות /
גינות להשכרה ,ושטחים בפארקים העירוניים;

20מאתר המרכז לקיימות מקומית http://media.wix.com/ugd/5fd918_fadd26bd039c481e83b9 c8400c948dd5.pdf
נדלה ב12/4/15
21מאתר מרחב – התנועה לעירוניות מתחדשת בישראך http://miu.org.il/new/wp-
content/uploads/2012/12/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D %D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2104.pdfנדלה ב12/4/15
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רמת המאקרו -ברמה זו ניתן למצוא חוות להן שימושים מסחריים .כמובן שבכל רמה ,הבעלות
על השטח ועל התוצרת החקלאית משתנה.

ב - 5.תועלות חברתיות ,כלכליות וסביבתיות ביישום חקלאות עירונית
כעת נעריך את היתרונות של חקלאות עירונית על פי כל אחד מעמודי התווך של הקיימות .בכל שלב
נשייך את היתרונות לרמת העיסוק בחקלאות העירונית (על פי פירסון וחוב' ()Pearson et al., 2011
ומהות התועלת ממנה.
תועלות חברתיות:


שיפור הביטחון התזונתי וגישה למזון בריא –עיסוק בחקלאות עירונית יכול לתרום רבות
לקרבה למזון טרי הזמין לאורך כל השנה ,בייחוד לתושבי שכונות מבודדות או פריפריאליות
בהן מספר הסופרמרקטים או המכולות והגישה אליהם מוגבלת ,או לחילופין במשפחות ממצב
סוציו-אקונומי נמוך שאינן יכולות להרשות לעצמן לצרוך מזונות טריים ובריאים באופן קבוע.
מחקרים שנעשו מצאו את הנושא הזה כיתרון הראשון במעלה לחקלאות ברמת המיקרו
( .)Pearson et al., 2011במקרים אחרים בהם המזון שגדל בעיר איננו נצרך באופן פרטני על
ידי מגדליו (ברמת המזו בעיקר) ,הוא יכול להגיע לשווקים או חנויות מקומיות (.)Lovell, 2010



רווחה אישית  /קהילתית -פעילות בחקלאות בכל הרמות מספקת לאנשי העיר הזדמנות
לפעילות גופנית השונה מאורך החיים היושבני ,המערבי ,אותו אנו חיים היום ויכולה לסייע
בהתמודדות מול מחלות שונות ( .)Pearson et al., 2011בנוסף פעילים בגינות הקהילות
בירושלים העידו כי באופן קבוע פעילות בגינה משפרת את מצב רוחם ומסייעת להם להתמודד
עם קשיי היום-יום וכן אף עם מחלות כרוניות (אריאלה צוויקל ,מידע שבע"פ) .מבחינה
קהילתית ,האפקט של יירוק המרחב הציבורי מייצר השפעה חיובית ורווחה לכלל התושבים
22
באזור.



'רוח המקום' – " – "Sense of placeלעיסוק בחקלאות עירונית תרומה חשובה ליצירה של
קהילה וחיזוק השייכות למקום .לרוב תחושות אלו מגיעות בפעילות באזורים ציבוריים כאשר
עובדים באתר אחד ,ונוצר מקום מפגש אינטימי המעודד השתתפות אקטיבית בחיים
הציבוריים ,על כן רמת העיסוק האידיאלית היא ברמת המזו .הגינות הקהילתיות למשל הינן
מקום בו אנשים יכולים לייצר לא רק זהות אישית אלא שכונתית ואף עירונית (אלון מוזס
ואמדור.)2225 ,

 22לאורך ההיסטוריה ניתן למצוא מתכנני ערים ואדריכלי נוף אשר שילבו באופן אינטואיטיבי בתוכניות אורבאניות,
אלמנטים מהעולם הטבעי ואזורים של שטחים ירוקים פתוחים .תכנון זה נעשה בניסיון למתן את המתח הנגרם כתוצאה
מהחיים העירוניים .מחקרים רבים טוענים כי אנשים נוטים לתפוס את הסביבה הטבעית בעיר כמקום מפלט המשרה שלווה
ורוגע ,מקום בו ניתן לשכוח את הדאגות והמחויבויות ,מקום המסייע להם הן מבחינה פיזית והן מבחינה פסיכולוגית.
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לכידות קהילתית ואינטראקציות בין אישיות  -הפעילות המשותפת בעיסוק בחקלאות ברמת
המזו מעודדת שיתוף וזרימת ידע בין התושבים ,גם בתחומים שאינם קשורים בחקלאות כמו
בישול ותזונה ,ניהול עסקים ותרבות ,וכן רגישות ואחריות גבוהה יותר לאזור מגוריהם ( כמו
למשל הקמה של משמרים שכונתיים/קהילתיים) (.)Pearson et al., 2011;Lovell, 2010
בנוסף פעילות הן ברמת המיקרו והן ברמת המזו של חקלאות עירונית מסייעת ביצירת תחושת
ביטחון לתושבים שכן הפעילים נמצאים ופועלים בשטחים פתוחים ,ובכך למעשה מפקחים על
הנעשה במרחב הציבורי (אלון מוזס ואמדור.)2225 ,



העלאת המודעות הסביבתית וחינוך – היות וגידול מזון איננו פעולה שגרתית בחיים העירוניים
והתודעה לגבי אספקת מזון וצורתו נצרבת עבור הדורות הצעירים בין מדפי הסופרמרקט ,וכן
היות ו רוב אנשי העיר אינם מודעים להשלכות של המזון אותו הם צורכים ,עיסוק בחקלאות
עירונית בכל הרמות ,המיקרו ,המזו והמקארו ,יכולה לשנות את תפיסתם של האנשים לגבי
המזון והסביבה המקומית שלהם (.)Deelstra and Girardet, 2000



שימור מסורת ותרבות  -במקרים של מהגרים ועולים חדשים ,יכולים מרחבי חקלאות עירונית
ברמת המיקרו והמזו ובעיקר גינות קהילתיות לספק מרחב אתני לביטוי התרבות המקורית
ולגידול צמחי מורשת וכן צמחים וירקות לצריכתם הפרטית שהם אינם יכולים למצוא
בשווקים הרגילים ( .)Lovell, 2010דוגמא לכך היא הגינות הקהילתיות הרבות שהוקמו על ידי
יוצאי הקהילה האתיופית בישראל.

תועלות כלכליות:


חיסכון בהוצאות על מזון –ברמות המיקרו והמזו ,גידול לצריכה עצמית של מזון טרי ודילוג על
מערכי שיווק ,יכול לסייע באופן מסוים להוריד את עלויות המזון למשק הבית .כמו כן,
במדינות מתפתחות הוכח כי חקלאות עירונית לעיתים רבות היא הכרח המציאות (אלון מוזס
ואמדור .)2225 ,ברם ,עד היום לא נערך מחקר כמותי שבדק ושקל את כמויות המזון המיוצרות
בפרויקטים של חקלאות עירונית ברחבי הארץ .גם יונתן היימן מגינות קהילה לישראל גורס כי
לא קיימים נתונים אמינים בנוגע לכמות הייצור בגינות הקהילתיות (ברקן .)2213 ,יחד עם זאת
פעילים רבים בגינות קהילתיות ברחבי הארץ יכולים להעיד על יבולים גדולים ומוצלחים כמעט
בכל עונה (שכן מים לרוב אינו משאב בחוסר שכן הם מתקבלים בחינם על ידי הרשות
המקומית) בגינות לתושב עלות המים מסובסדת על ידי העירייה אך ישנה עלות מסוימת ואולי
זה משפיע על אחוזי ההצלחה וכמות הגידולים.



יצירת שווקים כלכליים חדשים ,מקומות תעסוקה והכנסה  -ברמת העיסוק המיקרו והמזו,
במקרים בהם התפוקה של החקלאות העירונית גבוהה ,ניתן למכור אותה בחנויות מקומיות או
אפילו לייצר שוק איכרים מקומי .ברמת עיסוק ציבורית או מסחרית ניתן ,בהתאם לצרכים
השונים ,לייצר מקומות תעסוקה חדשים (למשל באריזה ,במשלוח (שרשרת הייצור) או ביצירת
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מוצרי לוואי (כמו ממרחים וכבושים) וכמובן לעודד יזמות מקומית ולייצר עסקים של חקלאות
עירונית כעסקים למטרות רווח לכל דבר – במילווקי ,ויסקונסין חווה עירונית מצליחה להרוויח
כ 222-אלף דולר על כל הקטר (.)Lovell, 2010


תועלות חיצוניות – בכל רמת עיסוק ,ניתן למנות תועלות חיצוניות של החקלאות העירונית כמו
הפחתת לחץ על מערך איסוף הפסולת ,מתקני הטיפול והיטלי הטמנה מופחתים – כתוצאה
משימוש בפסולת הביתית בגינות העירוניות ,ירידה בהוצאות כתגובה להפחתה בשינוע מזון
וכד' (אלון מוזס ואמדור.)2225 ,

תועלות סביבתיות:


יצירת מיקרו אקלים והקלה ב"אי החום העירוני" – תכנון עירוני המעודד חקלאות עירונית
בכל רמות העיסוק ,כך שמייצר שטחים ירוקים בתוך העיר ,כמו גם הפיכה של שטחים נטושים
או לא מטופחים כמו גגות והופך אותם לירוקים ויצרניים ,משפר את תנאי הסביבה הפיזית
היות וצמחים מסוגלים להעלות את הלחות ולהוריד את הטמפרטורה .בנוסף ,צמחים יכולים
לצמצם משבי רוח חזקים ולצמצם את קרינת השמש הישירה ולספק אזורים מוצלים ונעימים
יותר בתוך העיר ( .)Deelstra and Girardet, 2000מחקרים רבים הוכיחו כי בפארקים
עירוניים עם עצים טמפרטורת הסביבה יכולה להגיע ל 5-מעלות צלזיוס פחות מאזורים
מבונים ,ובניינים עם גגות ירוקים מבודדים יותר ועל כן חוסכים כסף רב על חימום וקירור
בחשמל (.)Pearson et al., 2011



שיפור איכות האוויר – גם כאן ,עיסוק בחקלאות עירונית בכל הרמות יכול לסייע בשיפור
איכות האוויר העירונית שכן צמחים ,מעבר ליכולתם לעשות פוטוסינתזה ולהפוך פחמן דו
23
חמצני (גז חממה) לחמצן ,יכולים גם לתפוס בעלווה שלהם חלקיקים עדינים נשימים
ובאמצעות מנגנון זה לנקות ולשפר את איכות האוויר (.)Deelstra and Girardet, 2000
בהקשר לנושא החקלאות אזי יש לזכור כי חלקיקים מזהמים אלו ,שחלקם יכול להגיע ממקור
טבעי כגון סופות אבק וחלקו יכול להגיע ממקורות מזהמים כגון שריפת דלקים ,מצטברים על
גבי העלים ולכן ייתכן שבאכילתם מתקיימת סכנה בריאותית מסוימת.



סיוע במאבק העולמי בשינויי אקלים  -שני היתרונות שהוצגו לעיל מייצרים למעשה יתרון
נוסף :עיסוק בחקלאות עירונית בכל הרמות יכול לסייע בהפחתה של גזי החממה ומהווה שחקן
חיזוק במאבק העולמי בהתחממות ושינויי אקלים גם בזכות גידול המזון באופן מקומי
והפחתה של פליטות משינוע תחבורתי ,תשומות חקלאיות וקווי ייצור ואריזה עתירי אנרגיה

 23המונח הינו – חלקיקים עדינים נשימים  Particulate Matter -והם מאובחנים עפ"י גודלם .חלקיקים אלו מסוכנים מאד
לבריאות האדם ,מאחר והם עלולים לחדור לעומק דרכי הנשימה למקום שבו נעשה השחלוף בין חמצן לפחמן דו-חמצני .
חלקיקי  PM10מכילים בתוכם את חלקיקי ה - PM2.5.החלקיקים בעלי קוטר אווירודינמי בין  2.5ל 12 -מיקרון חודרים
למערכת הנשימה ,נעצרים בחלקיה העליונים ועלולים לגרום באזורים אלה לתופעות שליליות ,בעוד שחלקיקי PM2.5
הסביבה
להגנת
המשרד
אתר
(מתוך:
הריאות.
לעומק
חודרים
 ) http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/pollutanthealth/pages/particles.aspxנדלה בתאריך 24.4.2215
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( .)Deelstra and Girardet, 2000; Lovell, 2010בנוסף ,מחקרים מראים כי יירוק בניינים על
ידי צמחייה (גגות וקירות) יכול לסייע בהפחתה של  9אחוזים מהפליטות ( Pearson et al.,
.)2011


מיחזור וניהול פסולת ושימור הקרקע – מערך הפסולת בערים רבות ברחבי העולם הינו
ליניארי – משאבים מתועלים דרך המערכת העירונית ללא השקעת מחשבה ודאגה על מקורם
ועל יעדם הסופי כפסולת (מערכת הביוב העירונית המודרנית הינה דוגמה מובהקת לכך).
במדינת ישראל הפסולת האורגנית מהווה כ 14-אחוז 24מסה"כ הפסולת להטמנה .עיסוק
בחקלאות עירונית בכל הרמות יכול לסייע להקמת מערך מיחזור וניהול הפסולת האורגנית
העירוני הן בהעשרת מקומות לקיים קומפוסטציה והן במקומות לשימוש בדשן שנוצר ,וכן
לתרום להעשרת הקרקע העירונית שסובלת משחיקה מתמדת ,בנוטריינטים (כמובן במידה
והעיסוק הוא על הקרקע) ( .)Deelstra and Girardet, 2000במקרים כאלו חקלאות מכל רמת
עיסוק בטכנולוגיה הידרופונית (מצע קרקע מנותק) איננה רלוונטית.



ניהול מערך המים העירוני – עיסוק בכל רמה בחקלאות עירונית אשר מייצר שטחים פתוחים
חדירי מים וחילחול לקרקע ,יכול לשפר את מערך הניקוז העירוני ולהוריד את העומסים עליו
ולסייע בניהול טוב יותר של מי הנגר העירוניים .זהו עניין חשוב במערך התכנון העירוני שכן
ככל שערים גדלות יותר ויותר אזורים מבונים ונהיים בלתי חדירים למים ומגבירים את מי
הנגר .זהו פיתרון זול אולם הוא אינו ייחודי רק לחקלאות עירונית ( Pearson et al., 2011
 .)Deelstra and Girardet, 2000גם במקרה זה ,חקלאות מכל רמת עיסוק בטכנולוגיה
המשתמשת במצע מנותק איננה רלוונטית.



שיפור המגוון הביולוגי – לחקלאות עירונית בכל רמות העיסוק יש את הפוטנציאל להגביר את
המגוון הביולוגי בעיר .למערכות חקלאיות יש את היכולת לתמוך במגוון רחב של מינים וכן
בעיר לעיתים אפילו יותר מאזורים כפריים ,בהם מגדלים בעיקר גידולי מונו-קולטורה .פגיעה
במגוון הביולוגי הוא כורח המציאות העירונית (.)Deelstra and Girardet, 2000

ב - 3.חסרונות ומגבלות סביבתיות וכלכליות בחקלאות העירונית
הפעילות החקלאית במרחב העירוני המיושב בצפיפות והמייצר מפגעים סביבתיים משמעותיים אינו
נטול סיכונים ואי וודאויות בריאותיות .אין ספק כי כל תוספת "ירוקה" לעיר היא תוספת מבורכת
וחשובה המציגה תועלות חברתיות וסביבתיות רבות כפי שהוצג לעיל אך כאשר מבצעים שיקול כוללני
של נושא החקלאות העירונית ,לא ניתן להדיר משיקול זה איומים סביבתיים ובריאותיים היכולים
 24סקר הפסולת של המשרד להגנת הסביבה ,אתר המשרד להגנת הסביבה
 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Types/Pages/ComprehensiveWasteSurvey.aspxנדלה ב11/4/15
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להשתייך לכך .כך לדוגמא ,כיום קיים ויכוח האם קרקע עירונית שאולי זוהמה בצורה מסוימת,
מתאימה למזון למאכל אדם.
בנוסף ,הוראות מרחבי העולם בנוגע למרחק הדרוש של גידולים חקלאיים מכבישים (בעיקר בגלל
השימוש בעופרת בדלקים) מעלות תהייה נוספת האם המזון הגדל באוויר העירוני המזוהם הוא בריא
בהכרח .בנוסף ,חקלאות עירונית עלולה לגרום לזיהום מי תהום במידה ונעשה שימוש בחומרי הדברה
( )Deelstra and Girardet, 2000ואף לזיהום של התוצרת החקלאית עצמה בקוליפורמים וחיידקים
במידה ונעשה שימוש במים מושבים שלא עברו טיהור ראוי (מי מזגנים ,מים אפורים 25וכד' ) ( Pearson
.)et al., 2011
בעיה נוספת היא עלויות הקרקע הגבוהות בעיר כאשר חקלאות עירונית עדיין לא נתפסת כשימוש ראוי
לשטחים אלו ועדיין זהו אתגר ,בעיקר מול מערך התכנון העירוני ,להצדיק את השימוש של קרקע
עירונית בלתי מנוצלת למערך של חקלאות עירונית .כמובן שטיעון זה איננו תקף במידה והחקלאות היא
על גגות או קירות ( .)Lovell, 2010סוגיות הכלכליות של החקלאות העירונית והמאבק על שימושי
הקרקע בעיר יכולים וצריכים להוות תחום מחקרי חשוב אשר אינו נידון במחקר זה.
לקריאה נוספת על התועלות של חקלאות עירונית ניתן לפנות
לעבודתם של אלון מוזס ואמדור – "פיתוח חקלאות עירונית
בישראל" (.)2225

תמונה – 5חלקה חקלאית
אישית בגינה קהילתית
שבשכונת בבלי בת"א
המצויה בסמיכות לצינור
פליטה של כלי רכב
(צילום – ליעד אורתר)

' 25מים אפורים' הינה הגדרה לכולי סוגי זרמי הביוב אשר מזוהמים ברמה נמוכה יחסית .הכוונה היא לזרמי ביוב במקורם
הוא במי האמבטיה ומכונות הכביסה" .מים שחורים" היא ההגדרה לזרם ביוב מזוהם מאוד כאשר הכוונה היא לביוב
שמקורו בכיור המטבח ,השירותים ומדיחי הכלים .במדינות רבות בעולם משרדי הממשלה מאפשרים שימוש חוזר במים
אפורים ברמה הביתית לאחר שאלו עברו תהליך טיהור ראשוני (הוצאת המוצקים המרחפים) בלבד .למרות זאת הסכנה
שבשימוש חוזר ונקודתי במים אפורים הוא ההצטברות של שכבת מלחים בקרקע ועקב כך פגיעה באיכותה .בישראל
השימוש במים אפורים עדין אסור ע"י משרד הבריאות וזאת עקב חשש תברואתי.
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פרק ג'
אפיון של סוגי החקלאות העירונית באמצעות מודל "בעלות – תפוקה"
ג 0.הצגת המודל
כפי שהוצג עד כה במחקר זה ,תחום החקלאות העירונית הוא רחב ביותר ,מכיל יישומים רבים ותועלות
חברתיות ,כלכליות וסביבתיות עצומות .אם ברצוננו לתרום לקידום מעשי של התחום בישראל ולהציג
כלי עזר בגיבוש מדיניות עירונית ,ואכן זוהי הכוונה במחקר זה ,אזי השלב המתבקש הבא הינו לבצע
חלוקה של סוגי החקלאות העירונית ואז להתאים לכל סוג את כלי המדיניות המתאימים לה .טיפולוגיה
זו מוצגת בתצורה של מודל רעיוני אשר מבצע הבחנה ראשונה בבעלות על הקרקע והבחנה שנייה של
אלו הנהנים מתפוקת הקרקע.
ההבחנה הראשונה (השורה המאוזנת במודל) הינה בין בעלות פרטית לבין בעלות ציבורית  /עירונית.
נכון הוא שניתן להרחיב הבחנה זו ולכלול בתוכה יצורי כלאיים של בעלות כגון שטחים אשר מצויים
בבעלות פרטית אבל הגישה אליהם היא ציבורית (שפ"פ – שטח פרטי פתוח) או שטחים בבעלות
ציבורית אבל הגישה אליהם היא פרטית כגון שטחים המצויים באחריות של מוסדות עירוניים כגון בתי
ספר וגני ילדים .לצורך מודל זה אנו מתמקדים בשני סוגי הבעלויות האלו בלבד ללא התעמקות יתרה
בסוגיית הבעלות אשר לכשעצמה מהווה סוגיה מרתקת להמשך מחקר ובחינת יישומי חקלאות עירונית
בהקשר של הזיקה לקרקע וקביעת חזקה בו.
ההבחנה השנייה (השורה האנכית במודל) הינה בין קבוצות האוכלוסייה השונות אשר נהנות מתנובת
הקרקע .החלוקה היא בין הנאה פרטית ,הנאה ציבורית והנאה מסחרית .בהנאה פרטית הכוונה היא
לכך שבסופו של יום התנובה החקלאית היא של יחיד כלשהוא הוא משפחה אשר עמלו וטיפחו חלקת
אדמה חקלאית כלשהי בעיר .הנאה ציבורית היא אותה הנאה המתחלקת באופן רחב יותר ולא ניתן
לבצע שיוך פרטני בין התפוקה לבין הנהנה ממנה .כך לדוגמא ,כל העובר ברחובות תל אביב בהם יש עצי
תות אזי הוא יכול לקטוף תותים להנאתו שלו וזכות זו מתחלקת באופן שווה בין כל עוברי האורח.
הסעיף השלישי בחלוקה זו מתייחסת להנאה מסחרית ותכליתה הצגת מערך תנובה אשר אינו מיועד
לצריכה הפרטית או המשפחתית אלא מערך ייצור חקלאי רחב יותר היכול ליצר שרשרת הספקה
מסחרית של ממש ואפשרות להשאת רווחים כספיים כתוצאה מתהליך מסחרי .רווחים אלו יכולים
להיות מתועלים או למטרות רווח פרטי בהתאגדויות עסקיות פרטיות או לטובת מימון מיזמים
חברתיים והתאגדויות אחרות כגון עמותות ,מוסדות ללא כוונת רווח או איגודים שיתופיים.
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להלן הטיפולוגיה המוצעת בה כבר ממוקמים סוגי המופעים השונים של החקלאות העירונית כפי שידוע
לנו שמתקיימים בערים ברחבי ישראל.

זיקת הנאה מהתפוקה

בעלות על השטח
פרטית

ציבורית

פרטית

מרפסות ,אדניות ,חצרות
משותפות ,גינות פרטיות,
גגות פרטיים ,גינה
לתושב -השכרת שטחים
(רמת עיסוק מיקרו)

גינה קהילתית
(רמת עיסוק מזו)

ציבורית

גינה קהילתית ,עצי
מאכל בשולי מדרכות,
חקלאות בשפ"פ (שטח
חקלאות בשצ"פ (שטח
פרטי פתוח) ,יער מאכל
ציבורי פתוח) ,יער מאכל,
בשולי העיר
של
עירוניות
חוות
(רמת עיסוק מזו)
מלכ"רים
(רמת עיסוק מזו)

מסחרית

עסקיים
גגות מסחריים ,חוות מיזמים
חקלאיות בשולי העיר או עירוניים (חברתי ושאינו
חברתי)
בתוך העיר ,משתלות
(רמת עיסוק מאקרו)
(רמת עיסוק מאקרו)
איור  – 0מודל בעלות-תפוקה

כעת משהוצגה החלוקה הכוללנית ,ניתן להמשיך את הניתוח ולהתאים את תוכן המטריצה לכל אחד
מסוגי הפעילויות המתקיימות בעיר וזאת בהתאם לתועלות שהוזכרו בפרק הקודם .נבקש להדגיש כי
אופן קביעת הערכים התבצע באופן איכותני ע"י החוקרים עצמם במסגרת שיח מומחים ואינו מתבסס
על תהליך איסוף נתונים כמותני מפורט .יש להתייחס לכל מערך ניתוחי זה כמחקר גישוש שכאמור
'עושה סדר' ומתווה את הבסיס להמשך מחקר מעמיק.
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תמונה  – 3חלקות חקלאיות בגני הטווילרי בפאריס – שטח ציבורי עם זיקת הנאה פרטית
(צילום – ליעד אורתר)

ג 5.ניתוח עפ"י רמת פוטנציאל התועלת הכלכלית:

זיקת הנאה מהתפוקה

בעלות על השטח
פרטית

ציבורית

פרטית

נמוך

נמוך

ציבורית

נמוך

נמוך

מסחרית

גבוה

גבוה

איור  -5מודל 'בעלות-תפוקה' עפ"י תועלות כלכליות

ניתוח המטריצה מראה כי התועלת הכלכלית הגבוהה ביותר נובעת מעיסוק בחקלאות עירונית ברמה
המסחרית (בין אם הבעלות על הקרקע פרטית או ציבורית) .בשני המקרים ,הרשות המקומית יכולה
להרוויח ישירות מתשלומי ארנונה עסקיים וכן מוצריה וייזום של שווקים חדשים בעיר בעלי פוטנציאל
לחזק את המערכת הכלכלית העירונית .מאידך ,תושבי הרשות יכולים ליהנות משווקי איכרים
המספקים מזון מקומי וטרי ,מקומות חדשים להכנסה ופרנסה ומהתנעה של מערכות המסחר הכלכלי
המקומי.
במידה ולמיזמי החקלאות העירונית ישנו פוטנציאל לסייע בקידום מיחזור פסולת אורגנית במקום
(לטובת דשן) ,יש לכך גם תועלת כלכלית המתבטאת בחיסכון בהיטל ההטמנה לרשות המקומית.
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הרשות המקומית במקרים כאלו יכולה לשמש כ – facilitator-מעין ישות שמסייעת לגורמים הזקוקים
לכך ,מתווכת בין האנשים או הגורמים השונים ועוזרת להם לראות ולהבין מה היעדים המשותפים
שלהם וכיצד להשיג אותם .ה facilitator -נותר ניטראלי ובעת הצורך לוקח את ההובלה ומנחה.
ארגז הכלים הדרוש לכך:
 .1קיום וקידום אירועים מיוחדים העוסקים בנושא וסיוע בשיווק הסחורה
 .2תמריצים ו/או מענקים להקמה של מיזמי חקלאות עירונית
 .3תמיכה מנהלית וסטטוטורית ביוזמות עסקיות של חקלאות עירונית
 .4הקמה וייזום של רשתות מקומיות לשיתוף ,החלפה ומכירה של תוצרים חקלאיים
ג 3.ניתוח עפ"י רמת פוטנציאל התועלת החברתית:

זיקת ההנאה מהתפוקה

בעלות על השטח
פרטית

ציבורית

פרטית

בינוני

גבוה

ציבורית

גבוה

גבוה

מסחרית

נמוך

בינוני

איור  – 3מודל 'בעלות-תפוקה" עפ"י תועלות חברתיות

ניתוח של המטריצה של התועלות החברתיות מראה כי מירב התועלות החברתיות מעיסוק בחקלאות
עירונית הן ציבוריות .שטח בבעלות פרטית עם זיקת הנאה לציבור הינו מושג מוכר וידוע במערכת
העירונית ולא אחת נדרש להיכלל בתוכניות מקומיות מיזמים פרטיים .המטריצה מראה שגם במקרה
של קיום חקלאות עירונית בשטח שכזה יוכל הציבור הרחב להפיק הנאה מהמקום (למשל גינון בצמחי
תבלין) .כאשר מדובר בשטחים ציבוריים ,מידת התועלת מחקלאות עירונית בהן תלויה במיזם המסוים.
כאשר מדובר בשטחים ציבוריים או בגינון בשולי מדרכות וכבישים ,והנגשת התוצרת החקלאית לכלל
התושבים (כמו למשל במידה ומחליטים לגנן בעצי פרי במקום עצי נוי .להלן מפת עצי הפרי בתל אביב)26
ברור כי גישה חופשית לתושבי העיר להנאה מפירות החקלאות העירונית (תרתי משמע) היא פעולה
ברוכה היכולה לסייע בדרכים עקיפות בצמצום פערים חברתיים ,יירוק המרחב הציבורי  ,שיפור רווחת
התושבים ושיפור הבנתם ותפיסותיהם לגבי מזון טרי.

 https://www.google.com/maps/d/viewer?authuser=1&mid=zCvV -UW8-NOA.kLG0t-kdoksY 26נדלה ב16/4/15
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אלו יתרונות שחוזרים ובולטים אף יותר במקרי הגינות הקהילתיות אשר מוקמות בעיקר על קרקעות
עירוניות (לעיתים מוקמות גם גינות קהילתיות על שטחים פרטיים נטושים) .מחד ,הפעילים בגינות
זוכים לשלל תועלות פרטיות (מזון טרי ,פעילות גופנית ,תמיכה קהילתית ,תחושת שייכות ועוד) ומאידך
גם הקהל הרחב שלא עובד בגינה נהנה משלל התועלות של שטח ירוק פתוח במרחב הציבורי .כל אלו
תורמים לרשות המקומית בעידוד ויצירה של תושבים מעורבים המגלים אזרחות פעילה ,אכפתיים
לסביבתם המקומית הגאים להיות תושבים בעירם.
כאשר מדובר אפילו בקנה מידה של חווה עירונית ,המנוהלת בצורה מסודרת ועובדים בה אנשים באופן
קבוע בחקלאות ולא תושבים באופן וולונטרי ואף מזדמן כמו בגינה קהילתית ,על ידי עמותה או
קואופרטיב שמכריז כי מטרתה/ו לפעול למען תושבי השכונה (כמו במקרה של חוות שבועת האדמה
בבאר שבע ,ראה פירוט בהמשך) ,התועלות החברתיות אף מתעצמות.
במקרה זה יכולה לפעול הרשות המקומית כ  - initiator -מעין יזמית  -המניעה את שלל התהליכים
והתועלות הללו באמצעות ארגז כלים כדלקמן:
 .1חיוב יזמים על ידי אגף התכנון  /ועדה המקומית ליצירת מרחבים ציבוריים בתמ"מים
ותב"עות בהם מוזכרים שטחים עם זיקת הנאה לציבור ,כמקדמי חקלאות עירונית
 .2עידוד גינון של שצ"פים ושולי כבישים ומדרכות בעצי פרי למאכל
 .3הקמה וייזום של גינות קהילתיות ומערך תמיכה בהן (כוח אדם להדרכה וליווי ,כלי עבודה,
מים ,שתילים ,מערך קומפוסטציה)
 .4מהלך אסטרטגי כולל לעידוד הקמה של חוות עירוניות (במקביל דרוש פיתוח של אסטרטגיה
עירונית משלימה של תמיכה סטטוטורית וכלכלית ופעילות רגולטורית מול משרדי ממשלה)
 .5הקמת מערך תמיכה לקידום יערות מאכל בשולי העיר (יצירת שיח ושיתופי פעולה עם רשויות
שכנות ,ארגוני סביבה (כמו קק"ל) וכן הקמה של מערך תמיכה בדומה לגינות הקהילתיות)

תמונה  – 4שטח חקלאי מגודר בפארק עירוני בפרנקפורט
(צילום – ליעד אורתר)
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ג 4.ניתוח עפ"י רמת פוטנציאל התועלת הסביבתית:

זיקת הנאה מהתפוקה

בעלות על השטח
פרטית

ציבורית

פרטית

גבוה

גבוה

ציבורית

גבוה

בינוני

מסחרית

גבוה

בינוני

איור  – 4מודל 'בעלות-תפוקה' עפ"י תועלות סביבתיות

ניתוח המטריצה של התועלות הסביבתיות מראה כי באופן כוללני ,לחקלאות עירונית תועלות
סביבתיות ,במידה בינונית או גבוהה ,בכל רמת עיסוק .אולם דווקא כאשר הבעלות על השטח הינה
ציבורית ויותר אנשים יכולים ליהנות מתוצרי החקלאות העירונית ,דווקא אז ישנם סיכונים מסוימים
שחשוב לשים לב אליהם מבחינה סביבתית.
מפגעים סביבתיים שיכולים להיגרם במצבים כאלו הם מפגעי רעש (יכול להתרחש בשטחים ציבוריים
פתוחים בעיר בכל מקרה) ,שפכים או תברואה (הטרגדיה של נחלת הכלל -ניצול היתר של משאבי הכלל
ושימוש כאתרי השלכת פסולת כאשר אין בעלים) ,זיהום קרקע במידה ואין חשיבה מעמיקה ומחושבת
על שימוש בדשנים והשפעות נוספות של תהליכי תיעוש חקלאיים שאנו רואים באזורים הכפריים (כמו
שחיקת וסחיפת קרקעות ופגיעה בצמחייה מקומית) וכן השפעות שעלולות לפגוע בבריאות הציבור.
על כן ,כאשר רשות מקומית הפועלת לקידום חקלאות עירונית במגוון רמות חוששת מהסיכונים
הסביבתיים ,עליה לפעול בשיתוף פעולה עם היחידה הסביבתית המקומית או איגוד הערים לאיכות
סביבה אליו היא משתייכת ולהפיק מסמך הנחיות סביבתיות למניעת מטרדים אשר עלולים להיגרם
כתוצאה מחקלאות עירונית וכן לפעול בשיתוף פעולה לאכיפתם.

תמונה  – 2ערוגות עם צמחי תבלין בפרויקט דיור בר השגה של עיריית בת"א בשכונת שפירא – שטח בבעלות ציבורית עם
זיקת הנאה ציבורית (צילום – ליעד אורתר)

פרק ד'
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דוגמאות יישומיות מישראל בניתוח עפ"י מודל 'בעלות-תפוקה'
על מנת להבהיר את הממשק שבין הבעלות על הקרקע והפקת התועלת מהתוצרת החקלאית ,להלן
מספר דוגמאות יישומיות לחקלאות עירונית בישראל .חשוב לציין כי אין זה מדגם מייצג את כלל
המקרים של תוצרי המודל "בעלות – תפוקה" ,אלא מספר דוגמאות להמחשה ולהבנה.
ד 0.גינה לתושב – חלקות להשכרה -בעלות פרטית -תועלת פרטית
ראשון לציון
הפרויקט הוקם בשנת  2225בעקבות הצהרתו של ראש העיר דאז מאיר ניצן לאפשר לכל תושב
גינה והיה הפרויקט הראשון באזור המרכז להשכרת חלקות בשיטת גינה לתושב (.)allotments
בפרויקט מושכרות כיום  122חלקות כאשר כל חלקה בגודל של  122מ"ר .הפרויקט מנוהל
מטעם החברה העירונית של עיריית ראשון לציון אשר מספקת את התשתיות ,עובד ניקיון
מנהל ,יעוץ אגרונומי וקומפוסט מידי עונה .לכל חלקה שעון מים אישי על מנת שכל תושב יוכל
לשלם על פי צריכת המים שלו .המחיר החודשי עבור ההשכרה עומד על  .₪ 45הנחיות
העירייה הן שלא ניתן לרסס ריסוסים פרט לקוטלי עשבים.
על אף שהחלקות הן אישיות לפי חוזה מול העירייה יש אינטראקציה חברתית מפותחת
והחלפת תוצרת בין התושבים .בראיון שערך ברקן ( )2213עם מנהל האתר באוגוסט 2213
ונשאל לגבי היצרנות שאותן מספקות החלקות לבעליהן מצטיירת התמונה כי תנאי הגידול
קשים (לחות גבוהה ובסיס אורגני) ולכן הגידולים לא ממש מצליחים .יחד עם זאת התושבים
עדיין מאוד מרוצים וממשיכים להגיע ולעבוד בחלקות ,למרות שזה נכון לזמן הראיון עבור
קבלת חלקה בגינה התהוותה רשימת המתנה של מעל ל 1222-איש .בכדי לספק מענה לביקוש
הוקמה גינה לתושב  2אך הפעילות בה הופסקה בחודשים הראשונים מסיבות לא ברורות
(ברקן.)2213 ,
27

תל אביב
בשנת  2227הוקם פרויקט גינה לתושב תחת חסותה של הרשות לפיתוח כלכלי (תאגיד עירוני
בבעלות עיריית תל אביב יפו) .בפרויקט מושכרות כ 115-חלקות בגדלים של  17מ"ר או  42מ"ר
עבור תשלום חודשי של  ₪ 122ו ₪ 142 -בהתאמה .החווה נותנת תמיכה בסיסית לחקלאים
העירוניים בדמות ייעוץ אגרונומי פעם בשבועיים וקומפוסט פעמיים בשנה .ציוד השקיה,
עלויות שוטפות של מים,שתילים וזרעים נרכשים על ידי המשתתפים .גם כאן אין ממש הצלחה
בהפקת תוצרת חקלאית מחלקות אלה של כמות ירקות משמעותית לצריכה עצמית ,והם ברובן
משמשות כאמצעי לפעילות חוץ עם המשפחה .כמו כן דרוש לפעילים זמן להתמקצעות בתכנון
ובביצוע בכדי לצלוח גידול רציף לאורך כל השנה (ברקן.)2213 ,

 27אתר החווה – חוויה וטבע בתל אביב http://hachava.org.il/?page_id=5 .נדלה ב6/4/15
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תמונה  – 6חלקות חקלאיות במתחם
"החווה" בת"א (צילום – ליעד אורתר)

ד 5.גינות קהילתיות – מקרה ירושלים – בעלות ציבורית ותועלת פרטית/ציבורית
דוגמא לאחד המופעים הבולטים בשנים האחרונות של חקלאות עירונית בישראל היא הגינות
הקהילתיות .מה שכונה בשנים הראשונות כגינון הקהילתי הגיע לישראל על ידי עולים
אנגלוסקסים מאירופה וארה"ב (נויגרטן .)2229 ,הגינה הקהילתית הראשונה בישראל הוקמה
בשכונת בקעה בירושלים ,בשנת  .2222כיום ,על פי אריאלה צוויקל ,מנהלת קיימות חברתית
בעירייה ,פועלות בירושלים קרוב ל 62-גינות קהילתיות (אריאלה צוויקל ,מידע שבע"פ).
חלקן של הגינות הוקמו ביוזמת התושבים והתושבות וחלקן ביוזמת הממסד (העירייה
באמצעות המנהלים הקהילתיים) או ביוזמת ארגונים ועמותות כמו החברה להגנת הטבע –
קהילת ירושלים והג'וינט ,קרי ,הגינות הקהילתיות הן תולדה של הן תהליכי  bottom upוהן
תהליכי  .top downכיום פועלת בעיריית ירושלים באמצעות תקן באגף חברה וקהילה מנהלת
קיימות חברתית עירונית המלווה ומובילה את הפעילות בגינות ותומכת בפעיליהן.
הגינות הקהילתיות הוקמו בשטחים ירוקים פתוחים בתוך השכונות העירוניות ,בשטחי בר
שנותרו בשולי שכונות ובשולי חורשות עירוניות ,בחצרות אחוריות של מתנ"סים ומבני ציבור
נוספים כמו מוזיאון הטבע .קהל היעד הוא מגוון מגינה לגינה :עולים חדשים ,מהגרים ,תושבי
שכונות מוחלשות ,קשישים ,בני המעמד הבינוני ,חילונים ,דתיים ,ערבים ועוד .הפעילים בגינות
מעורבים מאוד בקהילה והם מעידים על עצמם כי הפעילות בגינה הופכת אותם לתושבים
מעורבים בסביבתם ובקהילתם (נויגרטן ;2229 ,אריאלה צוויקל ,מידע שע"פ).
יחד עם זאת ,ככל שעולה הפופולאריות של הגינות הקהילתיות בישראל כך מתחזקת התפיסה
כי מהותה של הגינה היא קהילתית – חברתית ולא ניתן דגש על יצרנות וגידול מזון לצריכה
עצמית .בנוסף מה שמדגיש זאת הוא שיוכם של רכזי הגינות הקהילתיות במרבית הרשויות
שבהן קיים תפקיד שכזה לאגפי חברה ,קהילה או רווחה (מורן סלקמון ,מידע שבע"פ) .זאת
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ועוד ,חסמים שונים כמו מגבלת שטח והגבלת שימוש בדשנים ,פניות התושבים לגינון ופערי ידע
חקלאיים ,לא מאפשרים לתוצרי הגינה להחליף את כלל סל הירקות לצריכה עצמית עבור
התושבים .ברם" ,התועלות האחרות מפצות על זה של חוסר הביטחון התזונתי" (אריאלה
צוויקל.)15/4/15 ,
למרות כל אלו חשוב לציין כי עבור הגינות הקהילתיות בירושלים מועסק רכז חקלאי אשר
עובד במשרה חלקית ונותן ייעוץ ,הכשרה והדרכות ,כותב חומרים מקצועיים ומעביר הכשרות
על גידול ירקות ,וכן גם על עצים וצמחים ,תכנון ובנייה של גינות ,גידול מזון במיכלים וכד'.
(צוויקל ,מידע שבע"פ) .בנוסף ,בשנה האחרונה הוקם ביוזמת נעמי צור ,לשעבר סגנית ראש
העיר מחזיקת תיק תכנון וסביבה ,פורום "מזון לירושלים"28 ,אשר חברים בו פעילי גינות רבים
ורכזת הגינות הקהילתיות העירונית ומטרתו לקדם פעילות לקידום מזון מקומי בעיר ולייצר
שיח חדש.
ד 3.חוות עירונית בבאר שבע– בהפעלת עמותת שבועת האדמה - 29בעלות ציבורית – תועלת ציבורית
עמותת שבועת האדמה הוקמה בשנת  2227במטרה לשפר ולשמור על איכות הסביבה על ידי
יצירת מודלים ניתנים לחיקוי של פיתוח עירוני בר קיימא .שבועת האדמה מעורבת במספר
פרויקטים בגינות קהילתיות חקלאיות וחינוכיות הממוקמות בבאר-שבע ,אשקלון וערד אולם
עיקר מרצה בשנתיים האחרונות הוא בחווה העירונית בבאר-שבע -לקידום חקלאות עירונית
כמודל לפיתוח חקלאי יצרני עירוני בר-קיימא.
מורן סלקמון ,מנהלת שותפה בעמותה מספרת (מידע שבע"פ )15/4/15 ,כי ההחלטה להקים את
החווה נבעה מהרצון לעבור ל"שלב הבא מבחינתם של החקלאות העירונית" ,ולפעול על פי מודל
שמבוסס על יצרנות אמיתית .סלקמון טוענת כי רבות מהגינות הקהילתיות ,אשר שולטות כיום
בנוף החקלאות העירונית ,מקודמות ופועלות לא כמודל יצרני אלא כמעין מרכז לפעילות
קהילתית .היא מסייגת גינות קהילתיות שהוקמו מראש לצרכי יצירת ואספקת מזון ייחודי כמו
למשל הגינה הקהילתית של שבועת האדמה שמשרתת את תושבי מרכז הקליטה האתיופיים
בשכונה ג' בבאר שבע ,ופועלים בה במטרה לייצר מזון שלא יכולים למצוא בשווקים מקומיים
ולשמר את אורח החיים הכפרי והקהילתי שהיה להם לפני העלייה.
מורן אומרת שכאשר בדקו מודלים בעולם כיצד ניתן לגדל מזון בעיר באופן יצרני ,הגיעו למודל
אותו החליטו להקים בסוף – חווה עירונית חקלאית .בבאר שבע בדומה לערים רבות ברחבי
העולם יש המון שטחים פתוחים ופנויים והקרקע לא מאוד יקרה .מורן מציינת בפירוש כי ברור
שבאזור המרכז שהביקוש לקרקע הוא קריטי אולם אז אפשר להקים את החוות על גגות וניתן
אפילו לייצר רשתות עירוניות של חוות על גגות ולצבור שטחים על גגות שונים על מנת שיהיה
מספיק שטח ומודל הפעולה יהיה כלכלי .השטח אותו ייעדו לחווה היה שטח נטוש שנמצא
 28מאתר יו-טיוב – מעמוד הפורום לתזונה בת קיימא  https://www.youtube.com/watch?v=XC88HvogvhIנדלה ביום
13/4/115
 29אתר שבועת האדמה  /http://shadama.org.ilנדלה ב6/4/15
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בצמוד לגינה הקהילתית .גודל השטח היה עובדה מוגמרת ועל בסיס זה תכננו את החווה
ופיתחו מודל פעולה .יתכן מאוד אומרת מורן ,כי זה לא היה המודל החקלאי האידיאלי ,בטח
שלא מבחינה כלכלית.
החווה הושקה ב-סוף מרץ  2213והיא שוכנת כאמור בשכונה ג' בבאר שבע .החווה מהווה גם
מרכז פיתוח קהילתי כלכלי מקומי ומשמשת כמרכז הדגמה והדרכה לחקלאות עירונית הפועל
להגברת השפע המקומי וחיזוק הרווחה הכלכלית של התושבים .בנוסף ,נעשה שילוב של
אוכלוסיות מיוחדות שעובדות בחווה .היא נפרסת על שטח של כ  7דונם ,הכולל גידולי שדה,
תבלינים וצמחי מרפא .בהמשך הדרך תוקם על שטח החווה חממה ומערכת אקוופוניקה לגידול
דגים לצד עלים ירוקים .התוצרת החקלאית נמכרת לתושבי הסביבה ולעסקים מקומיים.
התושבים מוזמנים להגיע לחווה בימי המכירה הקבועים ולקנות את התוצרת הנקטפת
במקום או לערוך הזמנה דרך הטלפון או אתר האינטרנט של העמותה .המשלוחים יספקו גם
הם פרנסה לתושבי השכונה .העבודה בחווה נעשית על ידי עובדים מקצועיים בשיתוף עם
הקהילה המקומית ,מתנדבים ומלגאים.
בין הפרויקטים הזכירה מורן את "מחווה לשולחן" – מסעדות בעיר המבשלות מהמזון המיוצר
בחווה ויצירת קשר עם עוד עסקים מקומיים .עוד דבר הינו מיזם לחיזוק הכלכלה המקומית
בשכונה ,להעלאת רווחת חייהם ( )Well Beingשל התושבים ,לשימוש קהילתי במרחבים
ציבוריים ולעידוד יצרנות מקומית המבוססת על כישורים ויכולות אישיים המצויים בסביבה
המקומית .ליין מוצרים נלווים המשווק תחת השם "תוצרת ג'" – הוא ליין ממרחים ומוצרים
דומים מתוצרי הירקות בחווה אשר נעשים על ידי אנשי השכונה בבתיהם .בחווה נערכת מכירה
פעמיים בשבוע של מוצרי "תוצרת ג'".
בנוסף לפעילות החקלאית קהילתית מתקיימים בחווה העירונית חוגים ,סיורים לימודיים
ופעילות חווייתית יצרנית לילדים ומשפחות .מורן מסכמת:

"גינות קהילתיות צריכות להיות יותר יצרניות ..דרוש איזה "שיפט" במודל
פעילות שלהן .לא צריך להפוך את הגינה לחווה  .אבל דרושה חשיבה לאיזה
שינוי אפשר לעשות לגינה כדי שהיא תהפוך להיות יצרנית .בפריפריה ,גינות
קהילתיות נמצאות באזור מוחלשים ,לא באזורים חזקים ,למשל בשכונה ג'
בב"ש אף אחד לא ממש רוצה לבוא לעבוד בחווה .הם חושבים שזה מיושן ,לא
סקסי .רוצים מרכז הייטק – לא חקלאות .חשוב להכניס את החקלאות לעיר
במודלים מתקדמים וחדשים" (.)15/4/15

43

חווה עירונית על גג קניון דיזנגוף סנטר בתל אביב – חברת ליווינג גרין - 30בעלות פרטית – תועלת
ציבורית/מסחרית
בחורף  2214הושקה חוות "ירוק בעיר" על גג המרכז המסחרי  -דיזנגוף סנטר בתל
אביב .המיזם הינו פרי שיתוף פעולה של דיזנגוף סנטר וחברת  LivinGreenחברה מסחרית
שמטרתה לקדם את תפיסת הקיימות והחקלאות העירונית בישראל .חוות 'ירוק בעיר' הינה
חוות הדגמה לחקלאות עירונית .בחווה ניתן למצוא מערכות גידול הידרופוניקה ואקוופוניקה
שונות :החל ממערכות לגידול ביתי ,מערכות לימודיות לבתי ספר ועמותות ואף הדגמת מתחם
גידול מסחרי שמטרתו בעתיד הקרוב לספק תוצרת חקלאית לשוק האיכרים ולעסקי מזון
בסנטר כמו ירקות וצמחים מגוונים כדוגמת חסה ,עגבניות ,בזיליקום ומלפפונים.
החווה פתוחה לקהל הרחב במסגרת סיורים וסדנאות הנערכים על ידי מפעיליה .היות והחווה
הוקמה על הגג ללא צורך בתשתיות מיוחדות ,מבחינה סטטוטורית ,היא מוגדרת כמבנה ארעי,
על כן אין עבורו צורך בהיתרי בנייה ו/או תשלומי ארנונה .את המים למערכות ההידרופוניות
מספקת הנהלת הקניון ועודפי המים מתנקזים לביוב העירוני (שאנה שכטמן ,מנדי פאלק ,מידע
שבע"פ).
ד 4.חממה מסחרית על גג בניין תעשייתי במישור אדומים – בעלות פרטית – תועלת מסחרית
לפני  3שנים הקים בן ציון קרקוב ,מהנדס רובוטים שנטש את תחום ההייטק ,על גג בניין באזור
תעשייה מישור אדומים חממה יצרנית בגודל  4דונם ,בה מגדלים בעיקר עלים ירוקים .בחממה
מגדלים את התוצרת בשיטה הידרופונית .החממה מייצרת כמות של כ 3-מיליון צמחים בשנה
אשר מסופקים לרשתות קמעוניות בעיקר אולם גם למסעדות בתי מלון בירושלים .היות
והטכנולוגיה בה משתמש קרקוב מושתתת על רובוטים המרחיקים ומקרבים את המיכלים
ההידרופוניים בהתאם לגודל הצמחים ,ניתן להגיע לניצול מקסימאלי של שטח הגג ולייצר פי
 52תוצרת מאשר חקלאות קונבנציונלית .קרי ,משטח של כ 4-דונם מניבה החממה תוצרת
השווה לכ 222-דונם תוצרת המופקת בחקלאות קונבנציונלית.
זוהי חממה ראשונה מסוגה בארץ ועל כן ניתקל היזם בלא מעט קשים טכניים ובירוקרטים.
למשל היות ומכסות המים לחקלאים מתבססות על גודל שטח הקרקע ,מוקצה לקרקוב מכסת
מים המוגבלת לכ 4-דונמים בלבד למרות הצורך בכמות מים השווה למכסה הניתנת ל222-
דונמים .בנוסף ,השטח עליו מותקנת החממה מוגדר ברשות המקומית כשטח תעשייתי ,על כן,
חלים עליו תשלומי ארנונה של מבנה תעשייתי היקרים יותר מתשלומי ארנונה על שטחים
חקלאיים .בנוסף לכל אלו ,בשל חוסר המודעות בקרב הצרכנים להבחנה והבדלה בין תוצרת
הידרופונית לתוצרת קונבנציונאלית ,הקמעונאים להם נמכרת הסחורה ,קונים במחיר השווה
למחיר התוצרת הקונבנציונלית .אולם היות ועל היזם מוטלים כאמור תשלומי ארנונה גדולים
וקנסות חריגה בשימוש ממים ,הוא מתקשה למכור את התוצרת במחיר השווה למחיר

 30מאתר חב'  /http://livingreen.co.il/urban-farming-israel LivinGreenנדלה ב6/4/15
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החקלאות הקונבנציונלית ולא מצליח להפוך את החממה לעסק רווחי (בן ציון קרקוב ,מידע
בע"פ).
ד 2.יער מאכל בשולי העיר – בשטח משק חקלאי במושב קידרון ובצמידות לעיר גדרה
מדינת ישראל הינה מהמדינות הצפופות בעולם :צפיפות האוכלוסין לקמ"ר עומדת נכון לשנת
 2213על  359נפש 31ואילו במחוז המרכז מזנק המספר ל 1527-נפש לקמ"ר .לכאורה נדמה שעם
צפיפות כזו אין מקום להקמה של יערות מאכל .יערות מאכל הינה מערכת חקלאית המותאמת
על פי ארגון המזון והחקלאות העולמי ,לשני אזורי אקלים – הן טרופי והן ממוזג .מערכת זו
מייצרת מזון ותורמת לביטחון מזון ,מאפשרת פרנסה תוך ייצור סביבה ירוקה ונעימה .מערכות
כאלו עשויות גם לשפר את המגוון הביולוגי ,את איכות המים הנקיים ואת מצב שחיקת
הקרקע .בנוסף ,כאשר מיושמת בקנה מידה גדול ,היא הופכת למערכת עמידה מאוד באירועי
מזג אוויר קיצוניים כגון שיטפונות ובצורת וכן כנגד שינויי האקלים .עוד אומר הארגון כי
מערכת חקלאית כזו יכולה להוות מרכיב חיוני בכלכלה בת קיימא ,בסביבות כפריות
ועירוניות.32
מתווה הפיתוח של מדינת ישראל לאורך השנים וכן שטחה הקטן של המדינה כולה ,יצר מצב בו
גם הכרכים העירוניים והאינטנסיביים נושקים למרחבים כפריים וחקלאיים .אזורים אלו
נקראים גם אזורים פרי-עירוניים  -אזורים הנמצאים בשולי העיר או בקרבה מיידית לעיר
ולעיתים הם אף הופכים למעין מובלעות עירוניות או במקרים קיצוניים אף מסופחים כחלק
משטחה המוניציפאלי של העיר.
סער אוסטרייכר ,מתכנן פרמקצ'ר ומוביל יוזמת חגורת יערות מאכל סביב הים התיכון ,אומר
( )22/4/15כי ליער מאכל ישנם כל היתרונות של גינה קהילתית ועוד ,היות שיער מאכל לא
מושתת על צמחים חד שנתיים ,אלא גם עצים ושיחים ,הוא איננו מצריך השקעה תמידית ויכול
לעמוד בשלב מסוים בתהליך הסוקצסיה (חילוף המערכות הטבעיות של הצומח) שלו ,בזכות
עצמו ,באותו אופן שבו גדל חורש ים תיכוני שניתן למצוא ברחבי הארץ .עוד אומר סער כי
תכנון יער מאכל מושתת על עקרונות הפרמקלצ'ר והאקולוגיה ,כך מתקבלת בסופו של דבר,
מערכת אקולוגית יצרנית .למעשה הוא מגדיר זאת כ"תכנון של מערכת חקלאית שהיא גם
מערכת אקולוגית ולבית גידול זה ישנם גם יתרונות אקולוגיים וגם יתרונות אנושיים
וחברתיים" .יער מאכל לטענתו יכול להכיל אזורים אינטנסיביים ואקסטנסיביים ובגדלים
משתנים.
כיום ,יער המאכל הנמצא בשלב המתקדם ביותר הוא יער המאכל במושב קדרון ,אולם הוא
מרוחק רק כמאה מטר מבתי העיר גדרה .אוסטרייכר אומר כי ליער מאכל עירוני,
בקונסטלציות הנכונות ,יכולות להיות תועלות כספיות גבוהות – הן מבחינה של ייצור מזון
 31אתר הלמ"ס  http://147.237.248.50/shnaton65/st02_23.pdf -נדלה ב15/4/15
 32אתר ה /http://www.fao.org/forestry/81630/en FAO-נדלה ב17/4/15
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לקהילה הסמוכה ,הן מבחינה תיירותית (כאתר נופש ופנאי) והן מבחינה על אפשרות לעליית
ערך הקרקע של הבתים הסמוכים אליו .הוא מדגיש כי לאחר זמן מה ,היער דורש פחות
תחזוקה לאחזקתו ואז ערך זה יכול אף להתעצם.

תמונה  – 7עצי בננה בשכונת בבלי בת"א (צילום – ליעד אורתר)
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פרק ה'
כלי מדיניות עירונית לקידום חקלאות עירונית
ה 0.ה(אי) לגיטימיות של חקלאות עירונית כשימוש רצוי לקרקע בעיר
בעיה שחוזרת ונשנית הן בספרות המקצועית והן מהסיפורים העולים מהשטח ,היא חוסר נכונותם של
מקבלי ההחלטות בדרג העירוני לגעת בתחום החקלאות העירונית כתחום יצרני ולפעול לקידומו
כתעשייה עירונית .יתכן כי העיסוק בחקלאות נתפס כמשהו מן העבר שלא מתאים לעיר המודרנית ,או
לחילופין עיסוק שמתאים רק לעולם הכפרי .כמו כן ,הבעיה העיקרית בהטמעה של הנושא היא התחרות
על שימושי קרקע מתחרים בעיר ,חוסר בשטחים פתוחים או חוסר בקביעות הבעלות על השטח.
לעיתים התושבים עצמם לא מבינים מהי חקלאות עירונית ותועלותיה ומעדיפים אופציות אחרות
המחזקות את התרבותיות כמו פארקים לספורט או פארקים טבעיים לבילוי ונופש .בספרות המקצועית
אין כמעט השוואה בין שטחים המיועדים לחקלאות עירונית לבין האלטרנטיבות האחרות של שטחים
פתוחים בתוך העיר וזאת בעיקר בגלל המורכבות במדידת מערכות בעלות פונקציות ומדדים שונים
( .)Lovell, 2010זאת ועוד ,כאשר מנהלים עירוניים בוחנים את המהלכים בעירם הם עושים זאת
באמצעות מונחים של דיור ,תחבורה ציבורית ,שירותים מסחריים ותעשייה ,ולא במונחים של חקלאות
באופן כללי או חקלאות עירונית.
לכן באופן כללי חקלאות עירונית סובלת ממגבלות פוליטיות כמו מדיניות עירונית מוגבלת וחוסר
ברגולציה; חוסר וודאות ובהירות לגבי שימוש יעיל ונכון בקרקע ובעלות עליה; מחסור במערכות
שירותים נחוצות ומשלימות; הטמעה לא ישימה של טכנולוגיות סביבתיות; וכן מחסור בייצוג וארגון
של מי שעוסק בחקלאות עירונית בעיר .חקלאות עירונית איננה נטולת בעיות ,על כן ישנה חשיבות
ראשונה במעלה להטמעה נכונה של הנושא בצורה מאוזנת ושקולה במערכות העירוניות .כמו כן ,בכדי
להוות אלטרנטיבה ראויה לערים כשימוש קרקע ,ההצדקה לחקלאות עירונית לא יכולה לכלול רק
תועלות של הפקת מזון וחייבת לכלול גם את התועלות האקולוגיות והתרבותיות שיש למערכת זו
להציע.
מהלך לקידום חקלאות עירונית צריך לכלול את כלל מקבלי ההחלטות בתחום הן מהדרג הפוליטי והן
המקצועי בעירייה ,ובעיקר לכלול את מירב בעלי העניין שאינם חלק מהמערכת העירונית ,כאשר
התקדמות תכלול הגעה להבנות בין צדדיות וקידום דיאלוג משתף ומפרה בין כל השותפים ,על מנת
להבטיח את היותו של המהלך בר קיימא .בנוסף ,קידום מדיניות כלל עירונית צריכה להיעשות בשילוב
מהלכים של שיתוף ציבור .חשוב להפנים כי אין פיתרון אחד להטמעה של חקלאות עירונית וכל עיר
מתמודדת עם מגוון שונה של מצבים ,עם אוכלוסיות ממצבים סוציו אקונומיים שונים ,וכן מאפיינים
סביבתיים שונים .על כן יש להתייחס באופן פרטני לכל עיר שמבקשת לקדם את נושא החקלאות
העירונית בקרבה ,ולנסות "לתפור" לה את מארג הפתרונות האידיאלי עבורה .צריך לזכור כי "קיימות"
הפכה בשנים האחרונות למסגרת לגיטימית ואף מקובלת לעיסוק בקידום ואפיון אורח החיים העירוני.
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על כן ,קידום חקלאות עירונית ומערכות מזון מקומיות באמצעות מסגרת הזו היא הגיונית ומתבקשת
לשיפור האקוסיסטמה האורבאנית.
על פי מוג'ו ( ,)Mougeot, 2000על מנת שניתן יהיה לקדם את החקלאות העירונית כקונספט דרושה
פעילות בארבע רמות:
 .1ברמה הקהילתית – כאשר הרעיון נתפס על ידי הקהילה והתושבים זו המצב הטוב ביותר ,כך
הנושא מקודם על ידי אנשים שעוסקים בו ביום יום ומעורבים בו באופן אקטיבי ויש להם עניין
אישי בהצלחה;
 .2ברמה העירונית – ברמה העירונית דרושה הסכמה בצורת אימוץ רגולציה מתאימה וזיהוי
החקלאות העירונית כענף תעשייה מקומי .לשם כך העיר תידרש לאמץ אסטרטגיה עירונית
למזון – הן בתעשייה מקומית של חקלאות והן בצריכה של מזון שמגיע מחוץ לעיר;
 .3ברמה הלאומית – משום שדרושה סינרגיה בין מערכות הייצור בעיר ובכפר;
 .4ברמה הבינלאומית – דרוש לקיים באופן גלובאלי עריכה של מחקרים משותפים וכן שיתוף
מודלים וסיפורי הצלחה.
ה 5.הצגת כלי המדיניות הנדרשים:
 .1הטמעה של החקלאות העירונית במדיניות מערך שימושי הקרקע והתכנון העירוניים .חקלאות
עירונית וערכי התועלות שלה חייבים להיכלל בסט השיקולים ובפריזמה של התכנון העירוני.
היא חייבת להיתפס כשימוש קרקע לגיטימי וככלי לעיצוב עירוני .כמו כן ,חשוב שיאפשרו
לחקלאות עירונית להיות שימוש קרקע – הן מבחינה רעיונית והן מבחינה רגולטורים במערכת
השימושים העירונית (ודרושה התאמה למערך התכנון הלאומי ,נהלי מבא"ת וחוק התכנון
והבנייה) .במידה וקיימים חסמים רגולטורים כאלו או אחרים יש לפעול להתרתם ולפעול
להקמת מערך חוקי עזר מתאימים עירוניים .בשלב הבא ,יש לבחון את מידת השילוב של
חקלאות עירונית במגוון השימושים האפשריים ,אם בכלל ניתן לשלב ואם כן עד איזו רמת
שילוב .כמו כן ניתן לבחון  -zoningחלוקה לאזורים מסוימים כאזורי חקלאות עירונית עם
מיסים או תמריצים בהתאם .רצוי לחשוב על צרכים משלימים לשימוש קרקע זה כמו למשל
תשתיות נדרשות ומי האנשים שיעשו שימוש בשטח זה.
דרך אפשרית לקידום מהלך כזה היא יצירה של מסדר נתונים של כלל השטחים האפשריים
בעיר לקיום חקלאות עירונית ובחינה של קבוצת בעלי עניין שיכולה לקחת על כך אחריות כמו
קהילה שכנה ,בית ספר ,בית חולים או אפילו יזמים פרטיים .כמו כן רצוי לצרף הוראות
והמלצות להוספת שטחים לחקלאות עירונית בשטחים הפתוחים לציבור – בתוכניות חדשות.
במקביל יש לפעול להתרת חסמים פסיכולוגיים ותפיסתיים במערך תכנון העירוני – כי קידום
חקלאות ומזון בעיר איננה רק מאפיין כפרי וכקונספט ראויה להשתלב בפיתוח העיר
המודרנית.
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 .2הטמעה של החקלאות העירונית כמדיניות ביטחון מזון עירונית .פיתוח תוכניות לקידום חוסן
עירוני/מקומי ,והתרחקות מהישענות על מודלים שהובילו להתרופפות המערכים החברתיים,
הכלכליים ובעיקר הסביבתיים; הקמת מערכים עירוניים תומכים ומשלימים בכלל המערכות
החקלאיות (כמו שווקי איכרים) וסיוע בנגישות של העוסקים בחקלאות עירונית לידע מקצועי
ושיתופו ,כלים טכניים וטכנולוגיים; תמיכה בהתארגנות והתאגדות של העוסקים בתחום
ברמה העירונית (כמו קואופרטיבים) ואף ייזום קואליציות מזון עירוניות המורכבות ממספר
בעלי עניין בתחום (פוליטיקאים ,אקטיביסטים ,אנשי מקצוע ואקדמיה ,יזמים וכד'); ייזום
מעגלי סיוע משניים כמו אירועים לשיווק ותמיכה כלכלית בעוסקים והרחבת מעגל הצרכנים;
עידוד צריכה של מזון מקומי בלבד על ידי סימונו; בחינת סובסידיות ,הקלות שונות במס או
תמריצים כלכליים; קידום שיתופי פעולה חוצי מגזרים ועבודה מול המגזר הממשלתי; חינוך
פורמאלי ובלתי פורמאלי .קידום מדיניות לחיזוק השוויון בנגישות ובזכות למזון בריא
ולמשאבים.
דוגמא לכך היא עיריית תל אביב יפו אשר החלה לאחרונה במאמץ לגבש מתווה לתכנית
מדיניות עירונית ולהצטרף למאמץ הבינלאומי לשיפור איכות המזון לתושבים ועידוד דפוסי
אורח חיים בריא ותזונה נבונה :במהלך מקביל לתערוכת ה'אקספו  '2215שתתקיים במילאנו
בסימן "להאכיל את העולם ,אנרגיה לחיים" ,החליטה העיר מילאנו ליזום תהליך עבודה
ולקדם הגדרת סטנדרטים בינלאומיים לאסטרטגיות מזון עירוניות המושתתת על עקרונות
הקיימות וצדק חלוקתי .האמנה תיחתם ע"י ראשי בחודש אוקטובר  – 2215בסמוך ליום
המזון העולמי .זוהי הפעם הראשונה שלוקחות חלק בכתיבת פרוטוקול בינלאומי מספר כה רב
של ערים 36 ,ארגונים ומומחים .מטרת יוזמי האמנה הינה להרחיב שיתופי פעולה בינלאומיים
ולעודד רשויות ללמוד מניסיונם העשיר של ערים שלהם מדיניות מזון.

בסופו של דבר כל אלה דורשים להרכיב תוכנית עבודה ותוכנית מדיניות עירונית ,תוכנית מולטי-
דיסציפלינארית שתחבר בין הנושאים – מזון ,חקלאות ,בריאות ,אקולוגיה ,כלכלה ותמסד קבוצות
עבודה עירוניות שיוכלו להתמודד מול הנושאים הללו .מי שיהיה חבר בקבוצות אלו יגיע מכל מחלקות
הרשות המקומית :כלכלה ופיתוח עירוני ,תכנון והנדסה ,תאגידי מים ,בריאות הציבור ,תברואה ,חברה
וקהילה ,רווחה וחינוך .אף אחד איננו מתחייב שכל תושבי העיר רוצים לגדל את מזונם בעצמם ,אולם
קידום יוזמות כאלו יכול לסייע לאלו שכן רוצים לגדל ולאלה שרק נהנים מהצריכה שלו .אם
הפוטנציאל של חקלאות עירונית יזוהה ניתן יהיה לעשות הרבה יותר.
מה שנחוצה זו מדיניות עירונית שמעודדת את הפרודוקטיביות של שטחים אורבאניים פתוחים,
המאחדים את המרכיבים השונים הדרושים על מנת להפוך את החקלאות העירונית לבריאה ומקיימת.
כאשר יתחילו לזהות חקלאות עירונית כחלק מעירוב השימושים העשיר שניתן לקיים בעיר תוססת,
בשילוב עם מדיניות עירונית להתייעלות אנרגטית ,שימוש מושכל במשאבים ,מניעת זחילה עירונית
וכיו"ב ,לחקלאות עירונית מובטח תפקיד חשוב בעיצוב הערים שלנו והכנתן לעתיד .מחויבות עירונית
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אמיתית לנושא תהיה הקצאת תקנים וכוח אדם לנושא ,חתימה על אמנות בינלאומיות ,או ייזום אמנות
מקומיות ו/או קואליציות ורשתות מקומיות וקידום רגולציה מקומית.
יכולתה של עיר לקדם את כל אלו ולהפוך לעיר המקדמת חקלאות עירונית המבוססת על ערכי הקיימות
טמונה ביכולותיה לפתח יכולות משילות חדשות ומורכבות ,המטמיעות שינוי תרבותי והתנהגותי ברמת
הפרט ,הקהילה והעיר כולה .מנגנוני המשילות צריכים לשאוף להיות מתקדמים ,חדשניים ,גמישים
יותר ,ואינטגרטיביים בתוך הרשות עצמה ומחוצה לה .מנגנונים דמוקרטיים כמו זמינות מידע וחופש
ביטוי ,אחריות שלטונית ותרבות ארגונית ,יכולים לסייע מאוד.
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סיכום דברים
מהי חקלאות עירונית אם לא אוקסימורון? צירוף של שתי מילים אשר רובנו הורגלנו לתרגם את
משמעותן באופן נפרד וכמעט הפוך אחת מהשנייה .חקלאות היא אותה פעילות תעשייתית המשתרעת
על שטחי ענק ,מתאפיינת בגידולים של זן אחד ,מתרחשת באזורים רחוקים מהמרחב העירוני ותפקידה
הוא לדאוג להספקת צריכת המזון לאוכלוסיה הגרה בעיר .העיר היא המרחב הצפוף ,התוסס ,המכוסה
אספלט ,שזור כבישים וכלי רכב מזהמים שרובנו ורוב האנושות מבלה את מרבית חייה בו .המונח
חקלאות עירונית מחבר יחדיו שני עולמות תוכן אל תוך עולם שלישי ,סינרגטי אשר בו המרחב העירוני
מכיל בתוכו פעילות חקלאית לייצור מזון ולמעשה מאתגר באופן מקביל הן את תפישת העירוניות והן
את תפישת החקלאות התעשייתית המודרנית.
למעשה ומתוך ראייה היסטורית כפי שזו הוצגה בפרקי מחקר זה ,העיר והמרחב החקלאי תמיד היו
שזורים ,קשורים ואף תלויים אחד בשני .בעבר היה זה מסלול אספקת המזון מהכפר לעיר ויצירת
מרחבי מסחר וכיום זו פעילות אשר עונה על צרכים חברתיים רבים ומגוונים של דיירי העיר המודרנית.
צרכים אלו יכולים להיות צרכים כלכליים גרידא והיכולת באמצעות יישומים של חקלאות עירונית
להבטיח תזרים הכנסה תזונתית אוטונומי שהוא זול מהתזרים המסחרי הרגיל ולכן בעל היתכנות
כלכלית .צרכים אלו יכולים גם לנבוע לא ממצוקה כלכלית אלא ממצוקה וצרכים חברתיים ,הצורך
האישי להתחבר חזרה אל האדמה ,אל מרכיב חיים ראשוני ולא מעובד ,לגבש ולחזק את הזהות
הקהילתית המקומית ולשפר את איכות החיים.
בפועל ,אנו רואים שימושים רבים ומגוונים של פעילות חקלאית בעיר .יכולה להיות זו פעילות ביתית
המתקיימת במרחב דירתי קטן וכוללת הצבת אדניות על אדן החלון לגידול צמחי תבלין ,יכולה להיות
זו פעילות משותפת של ועדי בתים בגינות המשותפות לגידול עצי פרי כגון שסק ,עצי הדר ויכולה להיות
זו פעילות משפחתית במסגרת עיבוד חלקה קטנה בגינה קהילתית .במבט אל המרחב העירוני הפתוח
אזי גם כאן למעשה כל גידול נושא פרי בעיר בהחלט נכלל במסגרת החקלאות העירונית רק שאז
התפוקה עצמה אינה מצויה בבעלות פרטית של בעל הדירה או מעבד החלקה כי אם מהווה מעין מוצר
ציבורי וכל שיש לעשות הוא להושיט את היד ולקטוף את תותי העץ למאכל.
יש גם יזמים במרחב העירוני אשר זיהו את הפוטנציאל הכלכלי של מאות הדונמים חסרי התכלית
המצויים בעיר ובעיקר הכוונה היא לגגות העיר אשר ברובם לא מתקיימת כל פעילות שהיא .או אז
מבקשים יזמים אלו להכניס את פעילותם לתוך מסגרת מסחרית של ממש ומציגים פוטנציאל כלכלי לא
רק ברמה האישית שלהם אלא גם ברמה העירונית אם בהחרבת היקפי גביית הארנונה או כתמריץ
ליצירת שוקי מזון מקומיים כפי שהדבר היה נהוג בהיסטוריה.
הדרך לגשר בין מכלול עצום זה לבין הבניית מדיניות עירונית מתאימה היא בראש ובראשונה ע"י בניית
מנגנון סיווג וזוהי התכלית המרכזית אותה ביקשנו להציג במחקר זה .מנגנון הסיווג (המכונה גם
טיפולוגיה) הוצג במחקר זה בתצורה של מודל "בעלות-תפוקה" המחלק את הפעילויות השונות בהתאם
לפי הבעלות על הקרקע והיעד אליו מוזרמת התפוקה החקלאית עצמה .או אז נגלה שיש הבדלים
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גדולים בין גידול צמחי תבלין באדנית הבית (בעלות פרטית הן על הקרקע והן על התפוקה) ,לגידול
בגינה קהילתית המצויה בשטחים ציבוריים פתוחים (בעלות ציבורית על הקרקע ותפוקה חקלאית
פרטית) .עבור כל אחד מסיווגים אלו הוצגו כלי מדיניות שונים אשר מיצובה של הרשות העירונית
משתנה מגורם שהוא גורם מאפשר  enablerלבין גורם שהוא יוזם  initiatorלגורם שהוא גורם מתווך
ומסייע . facilitator
כעת זוהי משימתה של כל רשות לדון במשמעות הסיווג הנ"ל לפעילות החקלאות העירונית המתרחשת
בתחומה ולהחליט מהו התפקיד אותה היא מבקשת לקחת על עצמה ,וזאת כמובן מתוך הנחה שפרקי
מחקר זה היה בהם די על מנת לשכנע את הקוראים כי מכל מבט שלא נבחן זאת ,כל הרחבה של פעילות
חקלאות עירונית היא חשו בה ותורמת תרומה של ממש לאיכות החיים העירונית בכל שלושת רמות
הקיימות; החברתית ,הסביבתית והכלכלית.
אנו מקווים כי מצאתם את הקריאה מעניינת ותורמת וכי מחקר זה יעודד חוקרים נוספים ,פעילי
סביבה ואנשי הרשויות המקומיות להמשיך ולהעמיק בעולם תוכן כה מרתק זה.
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נספח – 0
מקורות מידע מישראל והעולם לקריאה נוספת:


החברה להגנת הטבע .החברה להגנת הטבע היא אחד הארגונים הפעילים ביותר בהקמה של
גינות קהילתיות ובסיוע לפעילים מקומיים בהקמתה ותחזוקה .באתר המרכזי 'גינות
קהילתיות' של החברה מצוי חומר עזר רב ומדריכים יישומיים מפורטים .קישור לאתר
המרכזי.



"סודן של הגינות הקהילתיות" ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר – .2213 ,מדריך מקיף להקמה,
תחזוקה והפעלה של גינות קהילתיות  -קישור .זהו מדריך רחב המתאר את כל תהליך ההקמה
של הגינה הקהילתית ובכלל זה המשאבים החברתיים הנדרשים ,משאב הקרקע ,אופן הטיפול
בגינה עצמה ועוד.



גינות קהילה בישראל – חלק ניכר מהפעילות סביב הגינות הקהילתיות היא פעילות קהילתית
לא ממוסדת אשר מוצאת לה מרחבים של שיתוף פעולה ברשת האינטרנט .הזירה המרכזית
לשיח וקשר בין הפעילים בתחום הינה הבלוג-פוסט "גינה קהילה ישראל" אשר זכה ב 2214
בפרס גיבורי הסביבה של אתר  .Ynetאתר זה גם יזם מפה אינטראקטיבית של כלל הגינות
הקהילתיות בישראל .עפ"י המיפוי המקוון פועלות כיום בישראל למעלה מ  322גינות
קהילתיות בפריסה זו .להלן קישור לאתר המפה  -קישור.



חברת  FARMITמקדמת את החקלאות העירונית בישראל .החברה עוסקת במחקר ופיתוח
של מוצרים לגידול מזון בסביבה אורבאנית מגוונת .לימוד קורסים וסדנאות ,הקמת גינות
מאכל ,מערכות הידרופוניות וייעוץ לפרויקטים של חקלאות עירונית .באתר החברה מידע
שימושי רב הכולל הרצאות ,סרטונים ,מאמרים וכו'http://www.farmit-ua.com .



חוברות מידע באדיבות עיריית ירושלים לטיפול בגינות קהילתיות -
https://www.jerusalem.muni.il/TargetAudience/Residents/CommunityAffairs/com
munitygardens/Pages/TipulGinot.aspx



המדריך להקמת גינה קהילתית של עיריית חיפה –
http://www.haifa.muni.il/Haifa/Pages/gardensGuid.aspx?x=88



אתר הגינות הקהילתיות של עיריית ת"א-יפו –
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/EcoCity/Pages/Commgardens.aspx



"לגדל ירקות בעצמכם – כך תקימו גינה קהילתית"  24.12.2214כתבה מהאתר - Ynet
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4293577,00.html



אתר הגינות הקהילתיות של עיריית הרצלייה –



http://www.herzliya.muni.il/?CategoryID=795



מוסף חקלאות עירונית של עיתון הארץ ,ספטמבר  3 – 2213כתבות בנושא-
,http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2121531
56

,http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2121559
 (וכתבה נוספת באותו נושאhttp://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2121505
- 2214 שפורסמה בעיתון הארץ ביוני
http://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.2339253
http://www.ifsn.org.il/?p=186 - הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא



– אסטרטגיית המזון של עיריית ונקובר קנדה



http://vancouver.ca/people-programs/vancouvers-food-strategy.aspx
- ) אורגון (ארה"ב,תוכנית "מזון מקיים" על עיריית פורטלנד



https://www.portlandoregon.gov/bps/41480
- כתבה על חווה בניין עירוני שכולו חווה חקלאית
http://www.citylab.com/design/2015/02/the-case-for-vertical-farming-in-small/town-wyoming/385534

57



רשימת איורים
עמ'

איור
איור  – 1מודל בעלות-תפוקה

32

איור  – 2מודל 'בעלות-תפוקה' עפ"י תועלות
כלכליות

31

איור  –3מודל 'בעלות-תפוקה' עפ"י תועלות
חברתיות

32

איור  – 4מודל 'בעלות-תפוקה' עפ"י תועלות
סביבתיות

34

58

Ben-Gurion University of the Negev
Guilford Glazer Faculty of Business and Management

Managerial model and
guidance for cities promoting
Urban Farming

By

Liad Ortar, Liron Ma'oz
May, 2015
59

