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כז' באלול התשע"ז
חוזר משרד ) 19/17מקרקעי ישראל( -
שירותי טיפול בבע"ח ורכיבה כשימושים לווים
האם מתן שירותי טיפול בבעלי חיים שאי ם למאכל ורכיבה בקיבוץ ובמושב הם שימושים חקלאיים?
או שימושים הדורשים הסדרה מול רשות מקרקעי ישראל )רמ"י(?
בש ים האחרו ות הסדירה מועצת מקרקעי ישראל את ה ושא במסגרת החלטות שו ות :החלטה 1316
במושב ,ולאחרו ה בהחלטה  1472בקיבוץ )ה סמכת בהגדרותיה על החלטה  .(1316ראו גם חוזרי
משרד  6/17וכן  15/17ב ושא.
יש ה טע ה גד הסדר זה ,המושמעת על ידי רבים העוסקים בע ף ,לפיה המדובר בשימושים חקלאיים
לכל דבר ואין צורך להסדירם.
ושא זה עלה לדיון בבג"ץ ,וזאת בעקבות החלטה  .1316הדברים תקפים גם לגבי שימוש זה בקיבוצים.
בג"ץ קיבל את עמדת מועצת מקרקעי ישראל וקבע ששירותי טיפול בבעלי חיים ,אחס תם ,רכיבה
טיפולית ולימודי רכיבה לא ייחשבו כשימוש חקלאי ,ויחשבו שימושים לווים הדורשים הסדרה
מיוחדת.
כזכור" ,שימושים לווים לחקלאות" הי ם פעילות כלכלית בשטח ה חלה במושב או קיבוץ שיש לה
זיקה לפעילות החקלאית של בעל ה חלה או הקיבוץ ,וזאת על מ ת לאפשר גיוון תעסוקתי במרחב
הכפרי .אחד השימושים הי ו שימוש לווה לגידול בעלי חיים -שירותי טיפול ,אחס ת בעלי חיים ,ריפוי
וטיפול באמצעות בעלי חיים ,ליטוף בעלי חיים ,ח ות לממכר בעלי חיים וציוד לגידולם ,רכיבה
טיפולית ולימודי רכיבה.
בג"ץ ימק את פסיקתו בכך שהחלטה  1316התקבלה בסמכות ואי ה עומדת בסתירה עם חוק
ההתיישבות .בג"ץ הבהיר ,כי החלטה  ,1316לרבות הת אי הדורש כי השימושים ה לווים יאושרו
בתוכ ית בהתאם לחוק התו"ב או יוכרו כשימוש חורג ,אי ה ופלת בגדר המקרים החריגים ה גועים
בחוסר סבירות קיצו ית ,בהם עליו להתערב.
בג"ץ המשיך וקבע ,כי המדי ה אי ה חייבת להכיר כשימושים חקלאיים בפעולות וספות מלבד
שימוש ש ועד לשם ייצור תוצרת חקלאית .יתרה על כך ,הרחבת הגדרת שימוש חקלאי כך שיכלול
שימוש בבעלי חיים למטרות מסחריות ,מהווה פגיעה בערך השוויון והצדק החלוקתי.
בג"ץ דחה אף את בקשת העותרים כי יבוטלו הת אים להתרת שימושים לווים לע יין שירותי טיפול
בבעלי חיים ,אחס תם ,רכיבה טיפולית ולימודי רכיבה ,כגון הת אי המורה כי אלו יותרו בחלקה א'
במושב בלבד וכן הת אי המחייב קבלת אישור תכ ו י או היתר לשימוש חורג.

ב וסף ,דחתה טע ת העותרים כי ההחלטה יוצרת מטרד סביבתי בכך שהיא דורשת שהשימוש יהיה
בחלקה א' במושב ,דווקא בסמוך לבתי המגורים ולא בשטחים המרוחקים מהמגורים .הטע ה דחתה
מכיוון שהעותרים "לא הרימו את טל ההוכחה".

א ו סבורים ,עם כל הכבוד ,כי הגדרת השימושים ה לווים ,והצורך בהסדרה בירוקרטית וכספית
וספת של השימושים ,לכל הפחות בכל ה וגע לגידול בעלי חיים ,אי ה תואמת את מגמת המדי יות
הכללית של פיתוח הכפר ואי טרס הציבור .גם אם היה מקום להכביד על שימושים שאי ם חקלאיים
מובהקים כגון פאב ,ח ות וכו' ,וזאת על מ ת להמעיט פגיעה בערים ובצביון הכפרי של ההתיישבות,
אין מקום להכביד על השימוש במקום בו אין חלופה ראויה להתיישבות .לדוגמא ,ברור כי גידול סוסים
אי ו מתאים בדרך כלל לעיר ואפשרי כמעט רק בשטחי ההתיישבות .ההבח ה בין חיה המיועדת
לאכילה )כשרה ,הכותבים הי ם צמחו ים( לבין חיה שאי ה אכלת אי ו ראוי ,ויש לראות בגידול בעלי
חיים מכל סוג כחקלאות.

בג"ץ  8615/14אמיר פלדשטיין ' מועצת מקרקעי ישראל )פורסם ב בו(05.01.2017 ,
בהזדמ ות זו ,אחל לכל לקוחותי ו ש ה טובה ,מכל בית חגי שבתאי ,שפירא משרד עו"ד
עו"ד אליעד ישראל  ,הי ו עו"ד במשרד עו"ד חגי שבתאי ,שפירא.
עו"ד חגי שבתאי.

* האמור בחוזר אי ו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאי ו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.
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