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קדמון יהודה של המדעי פועלו להערכת
לאסיסטנט נתמנה כאשר ,38 בגיל בגיאוגרפיה שלו המדעית בקריירה החל קרמון יהודה
שלוש כעבור בירושלים. העברית באוניברסיטה זמן באותו שהוקמה לגיאוגרפיה במחלקה
החולה. בעמק שהתמקדה מחקר עבודת סמך על מוסמך התואר את קיבל ,1953 בשנת שנים,
המחקר בתחום מרשימים להישגים קרמון מגיע שנה, ושתיים שלושים במשך ואילך, מכאן
מאמרים ושבעה חמישים ופרסם נוספים ארבעה ערך ספרים, תשעה כתב הוא וההוראה:

להלן). המובאת המדעיים פרסומיו רשימת (ראה מדעיים
קרמון של המיוחדת דמותו את לתאר כדי אלה עובדות של יבשה בהרצאה אין אולם
כאחד, והיהודית האירופית התרבות של מובהק תוצר הוא כל, קודם וכחוקר. כמורה כאדם,
שנית, ברסלאו. ובאוניברסיטת בווינה לרבנים מדרש בבית לימודיו בעת נחשף שאליהם
למורים בסמינר ובדידקטיקה בחינוך פורמלית השכלה שרכש עליון, בחסד מורה הוא קרמון
שלו המדעית בקריירה למצות שהשכיל בחיוך לומר היה עתיד לימים, בירושלים. הכרם בבית
שרכש. האחרון המקצוע שהיתה בגיאוגרפיה, שילובם עלידי קודם שרכש הידע תחומי את
קרוב כעבור בסמינר. מורו שהיה ז"ל, ברור א"י בו טיפח גופא בגיאוגרפייה העניין את
להרגיש ניתן עדיין השלושים, שנות בסוף אליו ברור של יחסו את תיאר כאשר שנים, ליובל
ברשימת 61 מס' פריט (ראה מורו כלפי קרמון שרחש הכבוד וברגשי בחיבה בחום,

הפרסומים).
נוהג הוא המדעית עבודתו של ההתפתחות שלבי את בעצמו לתאר מקרמון מבקשים כאשר

שונים: בתחומים התמקד עשור שבכל להסביר
הוא ארץישראל. של נבחרים חבלים לחקר נתונים מעייניו עיקר היו החמישים בשנות
כתב שעליו השרון, על מאמרים שלו, המוסמך עבודת את המסכם החולה עמק על ספר פרסם
אלה בשנים וסביבותיה. ירושלים ועל צפת הרי על מאמרים וכן שלו, הדוקטור עבודת את

ותעשייתית. חקלאית בגיאוגרפיה גם התעניין
המערבית אפריקה התעניינותו: לתחומי ומרתק חדש ארץ חבל נוסף השישים בשנות
מחקר לצורך ארוכות תקופות במשך שהה שבהן וגאנה, ניגריה ובעיקר לסהרה, שמדרום
במאמרים המזרחית, ניגריה על בספרו מוצאים אנו זו התעניינות של פירותיה את שימושי.
שבמסגרת מפתיע זה אין בניגריה. העיור בתהליך העוסקת הספרות על ובסקירה אקרה, על
אסיה ללימודי בביתהספר כפרופסוראורח קרמון שהה תקופה באותה שלו השבתון שנת

לונדון. שבאוניברסיטת ואפריקה
מפרסם העירוני בתחום מיוחדת. הדגשה חדשים תחומים שני מקבלים השבעים בשנות
ראוי שמהם מאמרים, של שורה וכן חברון, על הספר את ז"ל, שמואלי א' עם יחד קרמון,
הוא השני הנושא העירוני. המבנה של המודלים על השגותיו את ביטא שבו המאמר את לציין
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ב250 שדה סקר כולל שנים, של מחקר פרי תבל, ברחבי הנמלים על המונומנטלי ספרו
על מקיף בספר ארץישראל של החבלים על עבודותיו את קרמון מסכם עשור באותו נמלים.
בשש כבר והופיע זה, בתחום לספריסוד שהיה ארץישראל, של האזורית הגיאוגרפיה

מהדורות.
המניין, מן כפרופסור פעילה מהוראה פורש שהוא אףעלפי השמונים, בשנות
הנמל הוא האחרונות בשנים מחקריו מוקד במשנהמרץ. המדעית בעבודתו קרמון ממשיך
נמלים של בגיאוגרפיה קרמון של עבודותיו והיסטורית. תפקודית מבט מנקודת היםתיכוני,
מחקר היא שמומחיותם העולם ברחבי חוקרים קומץ עם נמנה והוא בינלאומי, מעמד לו הקנו
על שנים, במשך עליו עבד שקרמון מחקר, גם מופיע זו בתקופה נמלים. של השוואתי

הפרסומים). ברשימת 70 (מס' לירושלים גבעון בין התחרות
תרבותית. כתופעה הגיאוגרפיה העמדת הוא קרמון של המדעי מפעלו את המנחה הקו
איזור לוקח הוא הקלאסי. הרגיונלי בלבושה הגיאוגרפיה את קדמון מציג דרכו בראשית
אותו הטבעית, סביבתו ובין האדם בין יחסיהגומלין מסכת בו משתקפת כיצד ומראה נבחר
של הייחודי הנוף את ליצור כדי משתנים גורמים פועלים שעליו קבועים, גורמים של פסיפס
שימוש תוך העיקר, את להדגיש קרמון של המובהק כשרונו ביטוי לידי בא כאן האיזור.
היישובית בגיאוגרפיה דן הוא כאשר למשל, הדברים. את להמחיש כדי דידקטיים באמצעים
קשה הנראה מצב בהציגו הקורא של לבו תשומת את לעורר מיד מצליח הוא ניגריה של
ניגריה, במזרח המים מקורות למיקום היישובים מיקום בין זיקה העדר כגון ראשון, ממבט
עמ' הפרסומים, ברשימת 3 מס' (ראה התיכון במזרח השוררת למציאות מוחלט בניגוד

.(4745
יסוד על תופעות חקירת של בדרך התרבות השפעת את קרמון מדגיש השני בשלב
פנים: לשתי משתמע אינו שהוא כשם בהיר הוא שלו המסר כאן אף ההיסטורית. התפתחותן
מתקופות שלהן לשורשים התייחסות ללא גיאוגרפיות תופעות של פשרן את להבין אין
שלה, מלאתהתהפוכות בהיסטוריה הידועה ארץישראל, לגבי רק לא אמור הדבר קודמות.
הן אילמת עדות שהם נמלים, כגון פיסיים מתקנים של מצבם להבנת מידה באותה נוגע אלא
62 מס' (ראה המקום תושבי של היזמות למידה והן עברו תקופות של החומרית לתרבות

.(199 עמ' ברשימה,
בעצמו ראה אלא לעצמו, התרבותית הגיאוגרפיה של הנדיר השילוב את שמר לא קרמון
כל את הקדיש שהוא ייאמר, לזכותו ולתלמידים. לרעים גם להקנותו וביקש שליחמצווה
ללא לקבוע אפשר האדם. תרבות של כחלק הגיאוגרפיה של התורה להרבצת כמרצה שנותיו

מבוטלת. לא במידה בידו עלה ושחפצו לשוא עמל לא שקרמון היסוס,
האדם רוח בעליונות להאמין הרבים תלמידיו את לשכנע כדי מאמץ חסך לא הוא ראשית,
מקום בעיצוב חברתייםהיסטוריים תהליכים של המרכזית ובחשיבותם הטבע, כוחות עלפני
מסורתיים בפריים ביישובים הן מחקריו, עליסוד הגיע אלה למסקנות בניהאדם. של מושבם
הן אלה קביעות היום שם). 43 (מס' מודרניים עירוניים ביישובים והן ברשימה) 50 (מס'

בישראל. הגיאוגרפים של רוברובם בעיני מוסכמותיסוד
שנהרו ודוקטור מוסמך תלמידי של אישית ולהדרכה לייעוץ רב וקשב זמן הקדיש גם הוא
במחלקה נקלטו בהדרכתו שלהם הדוקטור עבודת את שעשו אלה מבין אחדים אליו.
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והבונה היוצר את בקרמק לראות ניתן הזה היום עצם עד חיפה. אוניברסיטת של לגיאוגרפיה
הרגיונלית. הגיאוגרפיה הוא במקרה, ולא המוצהר, התמחותה שתחום זו, מחלקה של

המרכז הוא קרמון של המיוחדת עולמו השקפת את מכל יותר אולי המסמל המפעל
כאן לפעולתו. הראשונות השנים במשך וניהל הקים הגה, הקמתו שאת ימיות לציוויליזציות
העולם, תרבות לעבר בפתיחות המצטיינת והביןתחומית, הרחבה גישתו ביטוי לידי באה
מן חלק המהוות הדיסציפלינות כאחת הגיאוגרפיה של תרומתה על קפדנית שמירה תוךכדי
אצלם רצוי בןבית הוא קרמון: של תרומתו את שכחו לא בחיפה המרכז אנשי הזו. התרבות

מארגנים. שהם ביותר החשובים לאירועים אותו להזמין זוכרים והם היום עד
אותה לסכם גם אין מחקרים. של לשורה מצטמצמת אינה קרמון של תרומתו לסיכום,
ביותר העמוקה השפעתו ישראל. של בנופה הותיר שהוא הקונקרטיים המפעלים במניין
היה הוא לגיאורפיה. התייחסותם ועל תלמידיו של מחשבתם דרך על היתה היום עד והנמשכת
קדמון עשה חסד זה, בעניין בישראל. הגיאוגרפים מבין מאוד רבים של הרוחני המורה
בתקופת המקצוע של לאטומיזציה הנטייה נגד המתמשך במאבקו הישראלית, לגיאוגרפיה
כתופעה הגיאוגרפיה מהות את מתוכן לרוקן אחת לא שאיימה המרחביים", "המודלים
אף והוא המחשה, כאמצעי למודלים מעולם התנגד לא קרמון בנוף. המתרחשת אנושית

יותר. לא אך ,(55 (מס' בעצמו זה לצורך בהם השתמש
והדגש היסטורית, בפרסקטיבה כוללת ראייה של העקרונות על קרמון של האיתנה עמידתו
טכנולוגיים תהליכים של יותר העמוקה החברתיתתרבותית במשמעות תדיר שם שהוא
"דההומניזציה" מעין של העידן את בשלום לעבור לרובנו דבר של בסופו סייעה כלכליים,
חייבים ואנו הנכון במקום הנכון האיש היה קרמון שלנו. הדיסציפלינה את לזמןמה שפקד

כך. על לו תודה אסירי אנו זו. סכנה מאתנו שהרחיק על החשוב בחלקו להכיר

רייכמן שלום 1985 אוגוסט
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הישראלית והאוטופיה קרופוטקין פטר
דבניר

הקדמה
התארגנותם יישובים, צורות  מוחשית בצורה בנוף הקיימות תופעות לבחון באה זו עבודה
חברתיים כלכליים, קשרים וכן מעובדים, קרקע שטחי וחלוקת קרקעות שימושי הפנימית,
אופיים על שהשפיעו חברתיים רעיונות עם בקשר  שכנים יישובים בין ותרבותיים
שהיה "כפר", המושג בהם. בקרקע השימוש דרכי ועל אלה יישובים של והכלכלי החברתי
שאמנם יישוב, סוגי וכמה לכמה בישראל, ובמיוחד היום, מתפלג היטב, מוגדר מושג לפנים
בשימושי וההבדלים ביניהם, הסטרוקטוראליים ההבדלים אך ככפריים, מוגדרים כולם
יישוב מסוג החרושתשונה של חלקה לעומת החקלאות של חלקה גם גדולים. הם הקרקע,
המושג את בארץ ששינו הרעיונות אחד של התפתחותו אחר נעקוב להלן למשנהו. אחד

מהותית. כה בצורה "כפר" המסורתי
ממקורות הנובעים אילוצים גם אלא לאומיים, או חברתיים רעיונות רק לא בוודאי,
מטרתנו אך "הכפר"; על שעברו הסטרוקטוראליים בשינויים השתתפו ביותר גשמיים
שהם מתחומים, לינוק יכולה מוחשית גיאוגרפית מציאות כיצד לראות, היא כאן המוגבלת

חברתיים. מרעיונות כלומר הגיאוגרפיה, של האורתודוקסי לעיסוקה מחוץ לכאורה

גיאוגרףאנרכיסט קרופוטקין:
פטר של האנרכיסטית תורתו את להסביר  לכך מוסמכים אנו ואין  כאן מטרתנו אין
לגיאו קרופוטקין של המדעית תרומתו את כאן להעריך מגמתנו אין כן, כמו קרופוטקין;
Woodcock <ef ,VuarV (ראה, אחרים מחברים פרסמו כבר אלה נושאים על מסות גרפיה;
רעיונותיו משלוחות כמה אחר לעקוב מטרתנו .(Avakumovic, 1950; Breitbart, 1981
המאה של הראשון, הרבע של ובמיוחד הראשונה, המחצית של לארץישראל שהגיעו
ובמיוחד הארץישראלית, העבודה בתנועת ביודעין, שלא או ביודעין שנקלטו, כפי הנוכחית,
ובמיוחד כגיאוגרף, קרופוטקין של שמקומו כללי, באופן רק, ייאמר השיתופיים. בענפיה
המחשבה בתולדות נדנים הספרים במרבית קופח אנטידרוויניסטית, השקפה כבעל
את פרסם שבה תקופה הקודמת, המאה של האחרק הרבע .(Galois, 1970) הגיאוגרפית
ומכאן הדרוויניזם, בכיפה שלט שבה תקופה היתה והאחרות, הגיאוגרפיות יצירותיו מרבית

קרופוטקין. לחם זו בדרךמחשבה הגיאוגרפית. במחשבה הדטרמיניזם,
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ניר דב

רבות שנים בילה שבה המזרחית, סיביר על והאנתרופוגיאוגרפי הגיאומורפולוגי vrj2r\
Nouvelle של בכרכים בעיקרו פורסם לגיאוגרפיה, העיקרית תרומתו שהוא בצעירותו,
רקלי אליזה החברתיות, לדעות עמיתו בידי שנערך ,Ge'ographie Universelle

.(18941876 כרכים, 19 ; Elisee Reclus)
קרופוטקין הזאת. התנועה של ההומניסטי בקוטב קרופוטקין היה אנרכיסטי1 דעות כהוגה
הכנסת של בדרך אלא הזרוע, בכוח להביא אין החברתי במערך המיוחל השינוי שאת סבר,
חברתיות אידיאות הגשמת עלידי פנימה, בתוכו רק פרט; כל של בהתנהגותו מהותי שינוי
גרס, הוא האנושית. בהתנהגות רציפות ובעל מהותי שינוי לחול יכול בחייוהוא, אחדות
ממנו יציאה עלידי אלא הקפיטליסטי המשטר של ובאיהצדק בעושק להילחם שאין
בתקופה האורבניגיאוגרפי, בתחום למשל השפעתו, יותר. צודקות חיים מסגרות ויצירת
חיים ותנאי דיור של סביבה התעשייה, עובדי לגבי המודרנית, התעשייתית העיר היתה שבה
Howard,) הוורד אבנעזר עם יחד שהציע גךס, עמיתו של בעבודותיו היטב ניכרת עלובים,
Dickinson, 1976; (ראה, כאלה משפילים מתנאים כמוצא הגנים" "עיר את (1902
עדות2 שבה חברה היא קרופוטקין חזה שאותה החברה .(Geddes, 1915 pp. 2734

רוחנית. וביצירה כפיים בעבודת ובחקלאות, בחרושת זו עם זו פעולה משתפות חופשיות
השפעות (בין בארץישראל השיתופית התנועה על קרופוטקין של השפעתו לעניין
רלוונטיות, בימינו, הקיים הכפרי הגיאוגרפי המערך על כך ועלידי אחרות) רעיוניות
כאנטיתזה  ההדדית עלאהעזרה להשקפותיו התייחסות התייחסויות: שתי לדעתנו,
בתעשייה חקלאות שילוב על לרעיונותיו והתייחסות  הדרוויניסטית הקיום למלחמת
,(1923 (קרופוטקין, הדדית" "עזרה ספרים, בשני בוטאו אלה רעיונות הכפריים. ביישובים

.(Kropotkin, 1912) וסדנאות" חרושת בתי ו"שדות,

הדדית עזרה

בסיביר הממושכת שבשהותו באומרו, קרופוטקין מתחיל ההדדית העזרה על המשא את
זה עם ויחד הטבע, בתנאי מנהלים החיים בעלי שרוב הקיום מלחמת קשיי את ראה המזרחית
אלה. קשיים על להתגבר מנת על לזה זה החיים בעלי שמגישים ההדדית לעזרה עד היה
גם אך בכל; הכל כמלחמת החיים את שראה ממלתוס, הושפע קרופוטקין, לדעת דרווין,
דרווין גם שכן, ההדדית. העזרה של קיומה קרופוטקין, של דעתו לפי נעלם, לא דרווין מעיני
(ההדגשה זה עם זה המשתפים חברים של מרובה מספר בהן שיש אלו, ש"חברות ציין,
.(22 עמ' ,1923 (קרופוטקין, מרובה" זרע ולהקים יותר לעלות העלולות הן הן ד"נ), שלי.
של ממשיכיו הזניחו ההדדית, העזרה של בחשיבותה המכיר דרווין, תורת בתוך הזה הפרט את
מלחמת של בקיומה המצדדת זו ההדגשות, שתי בין לקיטוב הביאו תלמידיו מזה, יותר דרווין;
של עליונותה את הבריאה. מטבע כחלק הדדית עזרה של קיומה את המדגישה וזו בלבד, קיום
מכחיש "איני כדלקמן: (27 עמ' (שם, קרופוטקין מבטא קיום מלחמת על ההדדית העזרה
האדם, ובמיוחד החי, עולם של והתקדמותו שלהתפתחותו אלא קיום, מלחמת של במציאותה

קיום". מלחמת מאשר ההדדית העזרה יותר מסייעת
ההדדית העזרה של קיומה את הוכיחו ואשר שנערכו התצפיות את מתאר קרופוטקין
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הישראלית והאוטופיה קרופוטקץ פטר

שונות. אתניות בקבוצות וכן יונקים, של לקבוצות ועד והדבורים הנמלים מן החל החי, בעולם
של ובקיומה האנושית, בחברה הדדית עזרה של בקיומה השיא, לא אם השיאים, אחד בעיניו,
קובע הגילדה, הביניים. בימי הגילדות תקופת היתה האדם, בני בין חופשית התארגנות
חבריה, של הצר המקצועי האינטרס על לשמור כדי שהוקמה קבוצה היתה לא קרופוטקין,
אנשים, בתחומיו. הפיאודליזם את לפרק הספיקה בהתהוותה שהעיר לאחר חיים, דרך אלא
בלי משותפים, חיים ניהול לצורך זה עם זה בברית באו בצורה, בעיר מקלט להם שמצאו
את המרכזיתהמערבית אירופה שינתה שנה מאהמאתיים תוך הפיאודל. של שלטונו
העיר החזיקה זה במעמד הדומיננטי. החברתי התא להיות החלה העיר שלה. החברתי המבנה

אבסולוטיים. שליטים השלטון את שתפסו עד שנה, מאות מאותחמש ארבע
דרךהחיים קרופוטקין, סובר כך היתה, משותפת חיים דרך בעלות בחברות התארגנות
ה"הנזה", בספינות והספנים הנוסעים את מביא הוא לכך כדוגמה הגילדות. בתקופת הרגילה
חינוך בתוכם תפקידים, וכמה כמה שילבה הגילדה ההפלגה. תקופת למשך מתארגנים שהיו
הגילדה חברי בין יחסים והסדרת (מסחר) המוצרים מכירת (ייצור), מלאכה (השוליות),
כך על ממנה. חלק היה ההדדית העזרה ועקרון חופשית, היתה זאת התארגנות (שיפוט).
ואחד אחד "כל :(166 עמ' שם, (קרופוטקין, בצרפת אמיץ העיר מגילת למשל, מעידה,
איש עזרו הכל ועצה; עזרה להם ויושט עמו שנשבעו לחבריו נאמן יהיה הקהילה מחברי
שעבודת נציין, עוד הקהילה". של בתחומה ד"נ) שלי. (ההדגשה יכולתו לפי איש לרעהו,

קהילתו". בני לגבי תם איש של ל"חוב נחשבת גילדה איש של כפיים
כתב שבה שהתקופה הטיעון, את לחזק אלא באה לא הזאת ההיסטורית הסקירה
כאלה בחברה. ההדדית העזרה עקרונות למימוש ההתארגנות להגברת בשלה כבר קרופוטקין
כדברי בבריטניה. שכונות אלה באי שכנים והתארגנות הקואופרטיבית ההתארגנות הן
שכנים בין או המשפחה, בחוג טמון שהיה הדדי ובסיוע ההדדית בעזרה "הצורך קרופוטקין:
בדרך הראשי המניע להיות זכותו על ומכריז לתחייה כעת קם בכפר, או קרובים,

ההתקדמות".

מוח לעבודת כפייס עבודת ובין לחרושת, חקלאות בין השילוב
חדשה ובמהדורה ,1898 בשנת קרופוטקין פירסם שלו המשנה ככותרת מופיע זה ששם ספר
מהפכני רעיון השילוב רעיון היה אמנם הספר את שכתב בשעה .1912 בשנת  ומורחבת
במשולב ולא המיקום, מבחינת גם נפרדת, כישות נתקיימה החקלאות כי אוטופיסטי, לא אם
ראשוניים שירותים להוציא לתעשייה, העיר לחקלאות, מוקדש היה הכפר תעשייה. במפעלי
שהיו ביתיות מלאכות איאלה וכן מלאכה, של ברמה שהיו  וכר אופה סנדלר, נפח, 
הךכבת או בבריטניה הביתית האריגה כגון קשה, חורף בעלי במקומות אירופה בכפרי נהוגות
הרחק ממוקמים התעשייה מפעלי המפותחות שבארצות הגם כיום, אף יירה. בהרי שעונים
אורגני קשר קשורים אינם כלל ובדרך דווקא, בכפרים ממוקמים אינם הם עירוניים, מאזורים
כפיים עבודת בין קרופוטקין, של בזמנו שנתקיימה המיקומית, ההפרדה גם הכפר. עם
ובמיוחד אוטופי, רעיון זה היה קרופוטקין של בזמנו אך בתוקפה. עוד אינה המוח", ל"עבודת

מאורגן. להיות זה שילוב צריך שבה החברתית הדרך אוטופית היתה
נגד לצאת לו גורמת סמית אדם של העבודה" "חלוקת עקרון על קרופוטקין של ביקורתו
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אחד שבאתר רוצה, היה הוא מסוים; באתר יצרנית פעילות של ומעמיקה ההולכת ההתמחות
ותעשייה; במלאכה הצורך את יצרה שהחקלאות טוען, הוא האפשר. ככל מגוון הייצור יהיה
אשר היא ביניהם האינטגרציה והתעשייה; המלאכה מתרומת נהנית החקלאות גיסא, ומאידך
עבודת החקלאות, התעשייה, לשילוב שואף קרופוטקין ביותר. החשובים הפירות את תביא
מבוסס שקיומה מדינה תהיה שלא כלומר, מדינות, של ברמה הן הרוחנית, והיצירה הכפיים
במשך יעסוק אדם כל שגם כלומר, היחיד, ברמת והן הללו, היסודות מארבעת אחד על רק

רוחנית. וביצירה כפיים בעבודת בחקלאות, בתעשייה, חייו
מלאכה בין (ההבדל התעשייה אם גדולים, יהיו זאת מהשתלבות שיצמחו היתרונות
בדמות לא לכפר תגיע ייצור) מכונות של הימצאותן או העדרן הוא קרופוטקין לפי לתעשייה
יהיה התעשייתי שהייצור באופן אלא הקודמת, המאה בסוף לה שהיתה החברתיתארגונית
עידוד המדע. ובגילויי בטכנולוגיה מלא שימוש תוך חדשים, חברתיים יסודות על מאורגן
בעל גם המלאכה בעל היה שם היורה3. בהר ששרר המצב מן קרופוטקין שאב זה לרעיון

יותר. חופשי כלומר יותר, עצמאי הוא לדעתו כן ועל חקלאי, משק בעל וגם קרקע
בכפר, מלאכה קיימת כבר אם מהותי. אבל קטן, לכאורה הוא הבא הצעד והלאה מכאן
וכאן ? כפיים עבודת במקום מכונותייצור הכנסת עלידי לתעשייה, אותה להפוך לא למה
החרושת ובתי המכונות, יהיו לא מדוע החברתי: הארגון מבחינת העיקר, אל קרופוטקין מגיע
שביכולתו לאיגוד הבודדים המלאכה בעלי יתארגנו לא מדוע כולו? הכפר של רכושו בכלל,

? הקיים המצב מן ת לצא יכולים הם שבעזרתו הקיים, המצב את לשנות
הימצאות הקודמת, המאה של האחרון שברבע לשכוח, אין נוסף. היבט גם יש זאת להצעה
ומשעבד הנוער, את ממנו מוציא הוא כי הכפר, "קללת הוא כלשהו כפר בקרבת חרושת בית
לכפר" ברכה להיות יכול חרושת בית אחר, חברתי בארגון זאת, תחת שעות. על שעות אותו

.(Kropotkin, .קק,1912 351352)
על מעמיק גיאוגרפי דיון כאן מקיים שקרופוטקין במיוחד, אותנו מעניין כגיאוגרפים
לתנאים קשור יהיה התעשייה של שמיקומה כביכול, הצורך, ועל התעשייה, של וביזור ריכוז
עקרונות לפי התעשיות תפרוסת של האפשרות לעומת ידועים, "טבעיים" גיאוגרפיים
קובע: הוא להן המגיעה החשיבות את הפיסיות הגיאוגרפיות לסיבות שהייחס אחרי אחרים.
היכולת ההמצאה, רוח  האינטלקטואלי הגורם דבר, של שבסיכומו להבין, מתחילים "אנו
מיקום (בקביעת אחרים" מדברים יותר קובעים הם  וכר פוליטי חופש דברים, לסגל

נ). ד" התעשייה,
של במונחים להשתמש (אם הכחול והצווארון הלבן הצווארון מקצועות לשילוב באשר
ניתן שהוא קרופוטקין סבור אדם, של באישיותו אלא אחד, מפעל של ברמה רק לא ימינו)
ליד שעמד הפועל היה התעשייתית המהפכה בראשית ידועים. חברתיים בתנאים להגשמה
בזמן כלומר עכשיו, אבל בלבד, היולית היתה המכונה כי אותה, לשכלל מסוגל כלשהי מכונה
הוא לכן כפיים. עבודת ורק אך עושה הפועל ואילו משוכללות המכונות קרופוטקין, שכתב
כך, על להתגבר מנת על רוחני. מאמץ שום בה להשקיע נדרש ואינו בעבודה העניין את מאבד
יחד, גם המדעית ההשכלה ואת הטכניות המיומנויות את לו לרכוש יוכל אדם שכל מנת ועל
החינוך כלומר, .(education integraet) אינטגראלי חינוך מכנה שהוא מה את מציע הוא
עקרונות את להבין בוגר כל יוכל כיתות י"ב שבגמר כזה להיות צריך בבתיהספר הניתן
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מלאכה. או בתעשייה חלק לקחת לו שתאפשר טכנית מיומנות בעל גם יהיה זה עם ויחד המדע
נפוצו בקיצור, כאן שהוצגו כפי לתעשייה, חקלאות בין והשילוב ההדדית העזרה רעיונות
לאומיים הן מעטים, לא חדשניים רעיונות רווחו כבר כאן הגיעו. לארץישראל וגם בעולם
כיצד להראות ננסה להלן פורייה. קרקע להם מצאו החדשים והרעיונות חברתיים, והן

היום. עד פועלים הם וכיצד אלה רעיונות

בארץישראל השיתופית לתנועה קרופוטקין תורת חדירת
 פראגמטיות מטרות לשם 1909 בשנת בדגניה צמחה הארצישראלית השיתופית התנועה
עם יחד .(208 עמ' ,1969 (אטינגר, שטחקרקע לעבד באפשרות לזכות מנת על התארגנות
לסייע המיישבים המוסדות של רצונם וכן שיתופית, להתארגנות הרצון שעצם להניח, יש זאת
תפסו שביניהם המאה, ראשית של החברתיים הרעיונות מתוך שאבו זה, רעיון של למימושו

מבוטל. לא מקום קרופוטקין של רעיונותיו
בארץ השיתופית התנועה ראשוני על קרופוטקין הגות של הראשונית שההשפעה ייתכן,
בשפות זמינים שהיו קרופוטקין, כתבי קריאת באמצעות ישירה, השפעה היתה ישראל
של רעיונותיו את שהעביר עקיף, השפעה אפיק קיים שהיה נראה, אבל להם.4 הידועות
הוגה באמצעות והוא נוספות, ותרומות זיכוך תוך בארץ, היישוב בני לידיעת קרופוטקין
העבודה תנועת על האחרון של השפעתו לנדאואר. גוסטב הסוציאליסטי הדעות
להירצחו שנה עשרים במלאת ופורסם לזכרו שהוקדש בקובץ בבירור מתגלה הארצישראלית

הכירם. הארצישראלי, המשרד מנהל רופין, ארתור שגם לוודאי קרוב הרצ"ט). (זנדבנק,
פורסם לסוציאליזם" "הקריאה ספרו לנדאואר; של תורתו על כאן לדון כוונתנו אין
ימצאם. בדבריו המעוניין וכל תשי"א) (לאנדאואר, כהן ישראל של בתרגומו בעברית
יותר. ספרותית דמות בהיותו ממנו היה שונה גם אבל לקרופוטקין, המשך מעין היה לנדאואר
מכך למשל, להסיק, אפשר לקרופוטקין זיקתו על יותר. בסיסי היה שלו ההומניזם שגם אפשר

בגרמנית. קרופוטקין מספרי חלק לדפוס הביא שהוא
הצעיר" "הפועל של בכנס בובר, מרטין באמצעות גורדון לא"ד הועברו לנדאואר כתבי
היתה גורדון של ש"התרגשותו מספר הרצ"ט) (ברגמן, ברגמן ש"ה .1920 בשנת בפראג
שלי. (הדגשה רעיונותיו" את לנדאואר בכתבי כשמצא חבריו, עדות לפי גדולה,
"חובת הישנה. מהחברה יציאה על עצמית, הגשמה על הרעיונות היו שאלה להניח, יש ד"נ).
את הולמת בודאי הוא, אף בה דגל ושלנדאואר למעלה אותה שהזכרנו תם", איש של העבודה

העבודה". "דת
גורדון תורת בין היחסים את ולנתח אחרים של מלאכתם לעשות בא איני כגיאוגרף,
ואף הקיבוץ, במבנה למצוא שניתן לקבוע, לי מרשה אני אך קרופוטקיךלנדאואר; לתורת
יסודות שונים, קואופרטיביים וצרכניים יצרניים מוסדות של במבנה ואפילו המושב, במבנה
קסלר, כמו אחרים, ראשונים ממקורות ינק הוא (ואף קרופוטקין של מתורתו השאובים
והיתה לאומיים, ממקורות השיתופית התנועה ינקה מכך פחות לא זאת, עם ויחד פרוד1ן).
התחייה תנועת שלבשה  בארץישראל בזמנו העיקרי,  הגוונים אחד למעשה
וחברתית.. לאומית התחדשות בתוכה כללה היהודי האדם התחדשות היהודית; הלאומית
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בטוח אינו הוא כלומר, נכשל". שלא "ניסיון הקיבוצית התנועה את מכנה (תש"ז) בובר
אחרים שניסיונות בעוד נכשל, לא הניסיון מקום, מכל כאן; הוגשמה החברתית שהאוטופיה
זה שניסיון לכך הסיבה את ככולם. רובם נכשלו החברתית האוטופיה להגשמת העולם ברחבי
היו הקיבוצית התנועה שלרשות בעובדה, גם היתר, בין (תרצ"ט) הרצל רואה נכשל לא
מהשחסר כל מתמדת, אנושית ורזרבה זול, אשראי מוסדות חינם5, קרקע לה הממציא "מוסד
השיתופית בתנועה החברתיים שהערכים הרצל, קובע בהמשך בעולם". הקומונלית לתנועה
הקיבוצית "התנועה ולנדאואר: קרופוטקין בהשפעת ספק ללא התפתחו בארץישראל

.(130 עמ' שם, (הרצל, ולנדאואר" קרופוטקין של תורותיהם על ובשר עור מקרימה

השיתופית ובתנועה העבודה בתנועת ההדדית העזרה

של פוסטולט, או אידיאל, היה קרופוטקין שאצל רעיון אותו  הדדית עזרה של הטווח
במידת הן הארצישראלית, העבודה בתנועת למדי רחב הוא וביטויה  אידיאלית חברה
בהיקפו והן  מלאה הדדית לעזרה ועד חלקית הדדית מעזרה  'שלו האינטנסיביות
נזכיר לדוגמה ההסתדרות. חברי כלל של למסגרת ועד בודד יישוב של ממסגרת  המרחבי
לא בריאות, לביטוח כלל דאג שלא קולוניאלי שלטון תחת בארץ שצמח הבריאות, ביטוח את
יישובים של מהתאגדותם הם. אף רבים ההתארגנות של גווניה ציבורי. לא ואף ממלכתי
לימים שהיתה התאגדות חירום בעת מזון הספקת לשם הראשונה, העולם במלחמת מעטים,
לשיווק התאגדות של בדרך השונים לגווניה יצרנית לקואופרציה ועד המרכזי", ל"המשביר
במקרים הקואופרציה היתה היום עצמם. העובדים משקי של בכלים העובדים משקי תוצרת
אין ושוב בהתאם, מתנהג הוא כן ועל קפיטליסטית, במציאות החי אינטרסנטי לתאגיד רבים
שיתופיים עקרונות בה קיימים עדיין ואףעלפיכן, רב. דמיון שוויונית חברה ובין בינו

בסיסיים.
החברים, אחד של מחלה במקרה הן הדדית, עזרה של גדולה מידה קיימת עובדים במושב
התוצרת של והמכירה הקנייה בארגון גם קיימת היא במשקו. בקשיים נתקל שיחיד במקרה הן
של בסיס על מתנהל הפעילויות מן גדול חלק החקלאיים. העיבודים ובארגון החקלאית
אחד כל להלכה, אלה. לתפקידים הנבחרים הכפר חברי בידי מתנהל עצמו הכפר התנדבות.
הקהילה. בניהול זמן, לפרק להשתתף, יכול מתאימים, כישורים בעל הוא ואם בכך רצונו אם
שוויערך יחידים של קהיליה של הרעיון בקיבוץ.6 קיימת המקסימלית ההדדית העזרה
מהם הדורשת שיתופית, חיים לצורת כפייה וללא חופשי באופן שהתאחדו כלכלי, במובן
המשפחתי התא (אחרי ראשוני חברתי תא היוצרים הון, וצבירת ייצור אמצעי על לוותר
ולא הקבועה, לאוכלוסייה הדיוק, למען לייחסו, יש כי (אם במלואו כאן מתקיים הבסיסי)
אלה, סייגים עם אך מחוץלארץ). מתנדבים נוער, הכשרות כגון הארעית לאוכלוסייה
שהאדם החברתיים, העקרונות של והאישית העצמית ההגשמה כאן מתקיימת

בה. חפץ הוא שאין החברה מן ת א לצ מנת על עצמו על לקח
ולנדאואר, קרופוטקין של מתורתם העקרונות ,(131130 עמ' (תרצ"ט, הרצל לדעת

הם: הקיבוצית, בתנועה המתקיימים
דעת על מוגדרים "הצרכים" צרכיו. לפי אחד לכל כוחותיו, לפי אחד מכל א.
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השכלה גם למשל היום כוללת והיא ה"צרכים" מסגרת התרחבה החיים רמת עליית עם הכלל.
 מחליטה עצמה הקהיליה וכר). כתיבה ציור, (פיסול, אמנותי לביטוי אפשרות מתן גבוהה,

הזאת. המסגרת ממשי על  פאפשרויותיה לפי
עזרה לרמת מגיע הקיבוץ זה בתחום בתור. הראשונים הם והחולה הזקן הילד, ב.
ותיקה אוכלוסייה שכבת קיימת כאשר היום, הישראלית. בחברה ורע אח לה שאין הדדית

זקנה...). לעת תשליכני (אל הכזיבה לא זאת חיים שצורת הוכח ותיקים, בקיבוצים
כשהוא רק מקופח שהוא מרגיש מיעוט היישוב. באוכלוסיית קבוע מיעוט אין ג.
הן ברוב להיות או במיעוט להיות בקיבוץ, מצבו. את לשנות יכול שאינו קבוע מיעוט
אלה אך חברתיים, מתחים שחסרים אומרת זאת אין לנושא. בהתאם המשתנות סיטואציות

לקיבוץ. מחוץ מפעפעת, או הקיימת, הכלכלית המרירות את נטולים
זוכה אחד כל לא אמנם אחד. אדם בידי ולצמיתות רבים תפקידים ריכוז אין ד.
אין החלפה. של אפשרות יש רוטציה, קיימת אך בקיבוץ, המרכזיים התפקידים את למלא
מינהליים כישורים יש אחד לכל שלא ברור, גיסא מאידך אחד. אדם של קבוע שלטון
מעמדה כלכלית הנאה טובת כלל, בדרך אין, זאת, עם יחד תפקידים. למלא לו המאפשרים

ניהולית.

ותעשייה חקלאות של כשילוב קיבוץ
מאליו מובן נראה מידה ובאותה תעשייה; קיימת שבקיבוצים מאליו כמובן לנו נראה היום
לצמיחת הרעיוניים המקורות על היום לדבר מיותר לכאורה, במושב7. תעשייה שאין
(ברקאי, הקיבוץ של ההכנסה מכלל 30')6 לכדי ב1970 הגיעה ממנה ההכנסה כאשר בקיבוץ,
להתגשמות עדים אנו אחוז. ל60 אף או ל50 זה שיעור מגיע שהיום לוודאי קרוב תשל"ב).
התעשייה פיתוח אך כפרי. ביישוב והחקלאות התעשייה שילוב בדבר קרופוטקץ של רעיונו

המאוחד: בקיבוץ ובמיוחד הקיבוצים, מן בחלק רק מודעת בצורה צמח כאידיאולוגיה
סוציאליסטית ומבחינה אנושית מבחינה חיובית כדרך הקומונה את הרואה כל
הקיבוצית. לחקלאות הערך מה שהבין כשם קיבוצית, לחרושת ערך מה יבין ולאומית,
והתחלה הובלה ענפי מלאכה, לחקלאות לצרף היוזמה ומכאן ישובינו, של המגמה זוהיי

.(252 עמ' ב', כרך ,1972 טבנקין, בתוך ,1939 בשנת בכנס (טבנקין תעשייה של
רוב שמוצו אחרי רק ומעש, משא של בדרך התעשייה התפתחה אחרים בקיבוצים
תעשייה לכלול מוכנים שאינם אחדים קיבוצים היום יש עדיין החקלאות. של משאביה
לפי החדש, היהודי האדם לדעתם, אידיאולוגיים. נימוקים מתוך ועדיין הכלכלית בפעילותם

והחקלאות. האדמה איש הוא גורדון, א"ד של משנתו
ולאור והחקלאות, התעשייה שילוב של אידיאולוגיים לנימוקים ובחיזוק בנוסף, אולי
ההולכת הקיבוץ באוכלוסיית הייצור את להרחיב ההכרח מן היה ומים, קרקע של המגבלות
יכול היה שלא בקיבוץ, ומזדקן ההולך לדור תעסוקה למצוא הכרח נוצר כן כמו וגדלה.
רק לא אך זה, אחרון גורם העבודה; ממעגל לצאת רצה לא זאת ובכל אדמה בעבודת להמשיך
הקיבוצית שבתעשייה לציין, יש מאוד. מתוחכמת היא הקיבוצית שהתעשייה לכך גרם הוא,
תעשיית כגון החקלאי, למשק כלל בדרך המתלווה מזון בתעשיית רק מדובר לא המודרנית

17



ניר דב

השלושים, בשנות בארץישראל כבר נתקיימה כזאת תעשייה ופירות; ירקות של שימורים
בעיבוד הקשורים חרושת בתי החקלאי באיזור מצויים העולם בכל מהותי. חידוש בה היה ולא
בתעשייה מדובר כאן ועוד. בשר לעיבוד לכוהל, לסוכר, חרושת בתי  מזון של ראשוני
נעליים, אלקטרוניקה, פלסטיקה, מוצרי רהיטים, תעשיית  חקלאות עם קשר לה שאין
תעשייה אלא החקלאי, העיסוק של יוצא פועל שהיא תעשייה זאת אין כלומר, ועוד. מחשבים

עצמה. בזכות
שילוב של זה קרופוטקין, של אחר רעיון של למימושו הביאה לקיבוץ התעשייה הכנסת
צורך יוצרת לקיבוץ תעשייה הכנסת אדם. של בחייו כחול וצווארון לבן צווארון עבודות
 מלא שילוב למעשה קיים והיום המכתבה, וליד המכונה ליד הסוגים, משני בעובדים
לבן צווארון עבודת ותעשייה, חקלאות של  בכך רוצה הוא אם בקיבוץ, היחיד של בחייו
כפר שהוא למרות  בלבד חקלאי כיישוב הקיבוץ את להגדיר אפשר אי שוב וכחול.
מעבודת עובר שאדם להיות יכול אישית, וברמה כלכלתו; של חלק ועלפי מיקומו מבחינת
אדם יכול וביוקרתו. בזכויותיו כפגיעה ייראה שהדבר בלי ולהיפך לבן צווארון לעבודת כפיים
או בתעשייה לעבוד חתר הוא זמן, תקופת ובתום בקיבוץ, מרכזית ציבורית פונקציה למלא

כן. לפני עבד שבו מקום בחקלאות,

יותר גדול לתא המתלכדים עצמאיים תאים של חברה
המתלכדים עצמאיים תאים הבנויה מדינה בדבר וקרופוטקין לנדאואר של המרכזי הרעיון
אדמות. עלי נתגשם לא מרצון, שיתוף תוך אך חופשית בצורה הפועלים יותר, גדולים לתאים
אך ועצמאיים, חופשיים מתאים הבנויים ארץ חבלי אף או ארץ חבל של קיומם גיסא, מאידך
אוטופיה. בגדר אינו שוב ותרבותיים, מינהליים כלכליים, בקשרים לאלה אלה הקשורים
הרשמית הגדרתה לפי כי אם אחדות. אזוריות מועצות של במסגרות קיים הוא בישראל
גבולותיו אשר כפריים, יישובים עשרות כמה המאגד מוניציפלי גוף היא אזורית מועצה
או מקומיות מועצות של לתפקידן מקבילים המוניציפליים ותפקידיו הפנים במשרד נקבעים
משפיעות תושביהם יוזמת ועלפי היישובים אופי עקב אשר אזוריות, מועצות יש עיריות,
המוגדר לתפקידן שמעבר ותרבותיים חברתיים ארגוניים, כלכליים, תכנים ויוצרות מרוחן
התוצרת לעיבוד מפעלים  לנהל להן מרשה אינו החוק כי אם  יוזמות הן בחוק.
והדרכה חקלאיים ניסויים ובקרקעות, במים לשימוש איגודים תובלה, חברות החקלאית,
וזוכים ביוזמתה החלו אך המוניציפלית, הרשות של השם תחת נעשים אינם שאמנם חקלאית,
המאורגן שלם, איזור קיים כך המלאכה. מחצית לפעמים הם והיוזמה העידוד והרי לעידודה.
דרגות יש ממלכתית. כפייה בלי מגבוה, תכתיב ובלי לו, הרצוי בהיקף  הוא מרצונו 

החבל. תושבי לרצון בהתאם שונים, בתחומים השיתוף, מידת של שונות
הדוגמה את כאן נביא אנו זה; מסוג חבלית להתארגנות אחדות דוגמאות לצטט אפשר
הרצוני האזורי הפעולה שיתוף בתחום שהגיעה שאן, בית בקעת האזורית המועצה של
לתפקידיה בנוסף האזוריות. המועצות ביתר לה דומה שאין ולהתפתחות להישגים החופשי
גוף של השגרתיים התפקידים את והכוללים הפנים, משרד עלידי המבוקרים המוניציפליים,
ארגוןגג המועצה של ביוזמתה קיים סעד, תאורה, ביוב, חינוך, בריאות, כגון רגיל, מוניציפלי
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חקלאית ועדה קיימת המים; צרכני משתתפים שבה ועדה, באמצעות המים מקורות לפיתוח
את לקפח בלי זאת וכל משותפים, עיבודים במזיקים, מלחמה בקרקע, השימוש את המסדירה
שיפוטה, בתחום השדה שירות ארגון את יזמה המועצה הבודד; היישוב של ויוזמתו עצמאותו
הם כולו והחבל המועצה את המייחד אך .(1976 (רז, הדרכה ולשכת אזורית ניסיונות תחנת
ראשוני עיבוד המעבדים בידיהם, מנוהלים או למשקים השייכים האזוריים, התעשייה מפעלי
האומר, צודק והמשווקים. השוק בתנודות פחות תלוי אותו ועושים החבל, של התוצרת את
שאין מפעל של לגודל ביתרון לזכות מנת על פראגמטיות, מתוך הם אף קמו אלה שמפעלים
"מסה תוך הם אף צמחו האזוריים שהמפעלים לומר, גם נכון להקימו. יכול בודד קיבוץ
לשיתוף נכונות של האידיאולוגי הרקע קיים היה אילולי קיימים היו לא אלה כל אך ומעש".
הקמת ליד ביודעין אולי, עמדו, לא אם קרופוטקין, של הרעיונות הבודד. לקיבוץ מעבר

צמחו. הם שממנו והקרקע הרקע לפחות הם המפעלים,
להבחלת מכון הארץ), בצפון (היחידה כותנה מנפטת לתעשייה האזורי המרכז מאגד כיום
עוף מוצרי המשווקות משחטות ומלפפונים, זיתים לכיבוש חרושת בית ואריזתם, תמרים
אדמה, לתפוחי להדרים, אריזה בית מדגים, מזון מוצרי לעיבוד חרושת בית למיניהם,
את המשרת במחשב נתונים לעיבוד מרכז ואף הובלה, חברת קירור, בתי כגון ושירותים
נושא לכל אלא אחד, ענק קונצרן זה אין המבנה מבחינת מהמשקים. לקוחות וכן המפעלים
שונים למשקים השייכים שונים ומפעלים בנושא, המעוניינים המשקים אותם מתאגדים

חופשית. היא וההתאגדות להצטרף הכרח או חובה כל אין באיזור.
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במונח שרואים יש המגמתי, אולי המסולף, בשימוש כי "אנרכיה'', המונח את להסביר צורך יש שבימינו נראה, 1

אחד מדברי אופייני ציטוט זהו אנרכיה". כאן תשתלט סדר, כאן יהיה לא ("אם לאיסדר נרדפת מלה זה
(אךארכוס) היוונית עלפי משמעה אנרכיה היא. כך ולא סדר). של ניגודו היא האנרכיה כלומר, המנהיגים.
אינו האישי בטרור הדוגל כאיש אנרכיסט של הדימוי כלום. ולא איסדר ובין אישלטון בין אין "אישלטון".
זה דימוי הודבק שבגללו האנרכיסטית, התנועה של קיצוני אחד פלג אלא זה היה לא למעשה מכבר. זה קייס

כולה. האנרכיסטית לתנועה
רקע על היום, להחליפו מציעים אנו .1923 בשנת שנעשה קרופוטקץ, של ספרו בתרגום מופיע "עדה" המונח 2

"קהיליה". במלה ,1985 של ישראל
חלק קרופוטקין לעצמו אימץ הזעירים, המלאכה בעלי של החיים באורח שהתבונן לאחר ההוא, במקום 3

החברתיות. מהשקפותיו
(טבנקין, הקומונה'' עקרונות ועל המאוחד הקיבוץ "לדרך בקובץ מוזכרים קרופוטקין של מעקרונותיו רבים 4

.(1972 (טבנקין, ב"דברים" לא וגם זה, בקובץ מוזכר אינו קרופוטקין של שמו אך .(35 בעמ' למשל, ,1974
חינם. לקרקע היום גם ודואג שדאג מי היה מושב) (מושבה, התיישבות זרם שלכל לומר, צריך הצדק למען 5

התפתחות לפי גוונים, ארבעה לפחות זה במונח כלולים כידוע, כי, אם "קיבוץ", במונח כאן משתמשים אנו 6

ועוד. שלו החינוך מערכי הפנימי, מבנהו גודלו, על חותמה את המטביעה תנועתית,
תעשייה. יש שבו השיתופי, במושב להוציא 7
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בשלוש ביטוי לידי באה שהיא כפי המקום נושא של התפיסה את להציג זה מאמר של מטרתו
הגיאוגרפיה של הפרדיגמה היא הראשונה הפרדיגמה בגיאוגרפיה. חשובות פרדיגמות
בשנים לשיאה הגיעה ואשר בגיאוגרפיה, ארוכה מסורת בעלת פרדיגמה שהיא הרגיונלית,
התפרוסת של הפרדיגמה היא השנייה הפרדיגמה השנייה. העולם מלחמת שלאדור הראשונות
הפוזיטיביסטית המדעית הגישה על מבוססת היותה היא אותה שמאפיין שמה המרחבית,
הפרדיגמה כמותיות. בשיטות ובשימוש השערות בבדיקת שעשתה הנרחב והשימוש
התפרוסת של הפרדיגמה הפנומנולוגית. הפרדיגמה היא לימים, ביותר הצעירה השלישית,
הפרדיגמה של האנגלוסכסי, בעולם לפחות הרבה, שליטתה על כתגובה הופיעה המרחבית
של הפרדיגמה של שליטתה על כתגובה מופיעה הפנומנולוגית הפרדיגמה ואילו הרגיונלית,
להביא בכוונתנו אין כמותיות. בשיטות בשימוש להרבות הנטייה וכנגד המרחבית התפרוסת
או הישירה בגישתן אותן המייחד את לציין אלא הפרדיגמות, מן אחת כל של מפורט תיאור

המקום. לנושא המשתמעת
המאה, בראשית בגיאוגרפיה ששלט הסביבתי, הדטרמיניזם של ההשפעה ירידת לאחר
אל מעבר וחל להבלאש/ דה וידאל של האסכולה של הפוסיבליסטית הגישה נתקבלה
הגיאוגרפיה של אופייה את המנתח הרטשורן, ריצ'ארד הרגיונלית. הפרדיגמה
בחקר הגיאוגרפיה של והעיקרית הסופית מטרתה את רואה (Hartshome, 1939, 1959)
באמצעות ביותר הטובה בצורה זו מטרה תושג לדעתו, שטחים. בין הדיפרנציאציה
הרגיונלית האינטגרציה השגת לצורך הרגיונלית. לגיאוגרפיה האופיינית האינטגרציה
של ההתמחות בשדות שימוש לעשות יש ביותר הטובה בצורה איזור של אופיו את שתבטא
להתקדם. תוכל לא היא שבלעדיהם ועקרונות גבריים מושגים לספק שתפקידם הגיאוגרפיה
איזור לגבי השונים ההתמחות בשטחי המתקבל המידע שילוב הוא האידיאל אחרות, במלים

הזה. המידע כל של אזורית סינתזה ועריכת מסוים
אחרים. מאזורים השונה במינו מיוחד דבר הוא איזור כל הרטשורן של השקפתו מנקודת
המדע של העיקריות הפונקציות אחת את מייצגים באיזור המיוחד של והסינתזה הניתוח
מיוחדים הם השטחים שכל הגיאוגרפיה של הכללי החוק  בלבד אחד חוק מעורה ובהם

במינם:

פני של והמשתנה במינו המיוחד האופי הוא הרגיונלית הגיאוגרפיה של הישיר הנושא
באופן רק שהיא, רמה בכל לחלקים, לחלקה שניתן nnx rrrrr  הארץ כדור
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הכללי... באופיים ייחודיים הס היסטוריות זמן תקופות כמו אלה וחלקים שרירותי,
להיפך, בלבד"; "כתיאור לביטול ניתנים אינם המיוחד של והסינתזה הניתוח הגילוי,
יכול שהמדע היחידה והפונקציה המדע, של עיקרית פונקציה מייצגים אלה דברים
אותו לדעת הוא המיוחד האופי את מלא באופן ולהבין לדעת המיוחד. בחקר לבצע
הגיאוגרפיה של הכללי החוק מן לבד אוניברסליים, כללים ליצור ניתן לא בשלמות;

.(Hartshome, 1939, pp. 467468) מיוחדים הם השטחים שכל

גם אך ,(Hettner) הטנר הגרמני הגיאוגרף של מכתביו הרטשורן מושפע עמדתו בפיתוח
של במיוחדות דגש שמה הצרפתית האסכולה בלאד. לה דה וידאל של הצרפתית האסכולה מן
generes de) חיים" ו"אורח (milieux de vie) החיים" "סובב במושגים שימוש תוך האיזור
כלשהי בסביבה אוכלוסייה לעצמה סיגלה שבה הדרך בהבנת כרוכים אלה מושגים שני .(vie
לה דה וידאל לה. המיוחדים חיים ואורח חיים סובב יצירת לצורך הטבעיים המשאבים את
לניסיונות והן שבאיזור המיוחד וחקר לתיאור הן שואף להרטשורן, בניגוד מה במידת בלאש',

באיזור: תופעות של אוניברסליים יותר להקשרים או להכללות להגיע

לצורך מידע לספק היכולים מקומיים מחקרים של צורה לקבל צריך האמפירי הניתוח
חקר לעשות מייעץ בלאד] לה דה [וידאל מקומי מצב בכל כלליים. עקרונות ביסוס
חקר איזור. כל של (אורגינליות) המיוחדות ושל אדםסובב יחסי של האופי של כפול:
אומנותית יכולת גם תובע שהוא כשם בניתוח, ואובייקטיביות דייקנות דורש זה
מימד להעמיד עת ובאותה ארץ, חבל בכל המיוחד את לתאר מאמץ ...נעשה בסינתזה.
Buttimer, 1971,) יותר ואוניברסלי רחב בהקשר הרגיונליים החיים של אחר או זה

.(pp. 7576

במונח ופחות (region) ו"איזור" (area) "שטח'' במונחים רב שימוש עושה הרטשורן
יחד אך בערבוביה, אצלו משמשים אלה שמונחים כתביו, מתוך להבין ניתן .(place) "מקום"
מדגיש הרטשורן מקום למושג בהתייחסו קנימידה. של הירארכיה גם מציינים הם זאת עם

שלו: הייחודי האופי את במפורש

...מצאנו, הספציפי. של מושג במהותו הוא מאורע, או אדם כמו מקום, המושג
אולם, הגיאוגרפיה. של למטרתה יסודי הוא מקומות של באינדיווידואליות שהעניין
כל של האינסופי המגוון את נדע, אם אף להבין, נוכל לא ואף יודעים אנו אין
את גם אלא רבים מקומות רק לא ולהבין לדעת כדי בעולם. האפשריים המקומות
ספציפיים במחקרים והן גנריים במחקרים הן לעסוק צריכים אנו בכללותו העולם

.(Hartshome, .קק,1959 158, 175)

פוזיטיביסטית גישה היא נושאי חקר לגבי והן המקום חקר לגבי הן הרטשורן של גישתו
בדרך דגש שמה אך אמפירית בדרך שלא הנקנה מידע אפשרות מכלל מוציאה גישתו ברורה.
כדאי .(Hartshorne, 1959, pp. 169170) הכללות להשגת והאידיאוגרפית האינדוקטיבית
של לעמדתו יותר והתקרב עמדתו את הרטשורן הגמיש (1959 (משנת השני שבספרו לציין,

לעיל. שהובאה כפי בלאז' לה
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והעדר ובמקום באיזור המיוחד הבלטת לשם בסינתזה הרגיונלית הגיאוגרפיה ששמה הדגש
שביקשה הפוך, בכיוון לריאקציה הביא גיאוגרפיים וחוקים הכללות אחר בחיפוש ההכרח
להתפתח מתחילה הרגיונלית לפרדיגמה במקביל במרכז. והחוקים התיאוריה את להעמיד
ב שייפר נתן החדשה לפרדיגמה הראשון הביטוי את המרחבית. התפרוסת של הפרדיגמה

:1953

פרוסות תופעות שבו האופן את להסביר יכול אינו סיווג, אחריו בא אם אף תיאור,
להכיר תמיד, משמעותו, מתאר שמישהו התופעות את להסביר הארץ. כדור עלפני
מעוניין אינו שהמדע לציין היא זאת לומר אחרת דרך חוקים. של כמקרים בתופעות
בגיאוגרפיה מציגים. שהם בדגמים מעוניין שהוא כפי פרטיות בעובדות כך כל
ריטר, וגם הומבילדט,..., מרחביים. כמובן, הם, דגמים היוצרים העיקריים המשתנים
עלידי נשלטו המרחביים, היחסים כל ולכן הטבעיים, היחסים שכל ההצעה את קיבלו
מכאן, וחוקים. מושגים של בצורה מכשירים דרושים עבודה של זה חדש לסוג חוקים.
השולטים חוקים של בפורמולציה המעוניין כמדע להיתפס חייבת שהגיאוגרפיה
Schaefer, 1953, p.) הארץ כדור עלפני מסוימות תופעות של המרחבית בתפרוסת

.(227

המרחבית: התפרוסת של הפרדיגמה של העיקריים היסודות את לראות ניתן זו במובאה
בתפרוסות השולטים חוקים אחר לחפש יש להבין. ובניסיון בתיאור להסתפק אין שוב
צורך יש כאלה חוקים למצוא כדי אותן. והמסבירים הארץ כדור עלפני המרחביות
וחוקים ממושגים המורכבת תיאוריה הוא בסיסה כזו מתודולוגיה חדשה. במתודולוגיה
הוא זו בפרדיגמה שיתפתח בחקירה חשוב דגש הדדוקטיבית. הדרך את בחקירה והמדגישה

מרחביים. ויחסים מרחביים דגמים אחר החיפוש
הוא שחשוב מה דידו לגבי אך מזה, זה שונים הם ומקומות ששטחים בעובדה, מכיר שייפר
מתחום להיות הופכת הגיאוגרפיה עצמן. התופעות ולא בשטח תופעות של המרחבי המערך
מכאן תופעות. של המרחבי המערך הוא עניינו שעיקר לתחום ובאזורים במקומות המתעניין
מרחב במושג נרחב לשימוש מתפרוסת כחלק או במרחב כנקודה המקום לתפיסת הדרך קצרה
עצמן שהתופעות מאחר כן; על יתר וייחודו. מקום המושג של המרכזית חשיבותו ולירידת
חשיבותו יורדת רק לא המרחבית, הפרדיגמה של הגיאוגרף עבור משני עניין להיות הופכות
אינו כקבוצה ואף כפרט האדם ואכן, כפרט. האדם של חשיבותו גם יורדת אלא המקום של

זו. בפרדיגמה חשוב מקום תופס
המאוחרות ה50 בשנות תאוצה קיבלה והיא המרחבית הפרדיגמה מחלוצי היה שייפר
אומר ואף הרטשורן של המיוחדות גישת את בחריפות תוקף בונגה ויליאם ה60. ובשנות

במפורש: זאת

שהרטשורן בעוד מרחב הגנרי המונח מצוי שייפר של שבעבודתו הוא, אופייני
תוצאה הוא מקום כנגד מרחב של הוויכוח מקום. האידיאוגרפית במלה משתמש
ליכולתנו באשר פסימי הוא הרטשורן המיוחד. כנגד הכללי לגבי עמדותיהם של ישירה
שירות לנו עשה שייפר אנושית. להתנהגות בקשר במיוחד גיאוגרפיים, חוקים ליצור
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Bunge, 1962,) עצמית מתבוסה אותנו ושחרר הללו התירוצים את שסילק בכך גדול
.(p. 12

אוכלוסייה מתוך אינדיווידואליים מקרים על אלא מיוחדות על לדבר לא מציע בונגה
העובדות את מיוחד, הבלתי את לחפש יש ולחוקים. להכללות להגיע ניתן שלגביה
לסווגן, שניתן בתופעות עוסקת המדעית הגיאוגרפיה חוקים. ומציאת סיווג שתאפשרנה
חשיפה באמצעות רק נקלטות מיוחדות הנשארות תופעות ולחזותן. להסבירן לתארן,
תחת לו שהיתה החשיבות את ומאבד למיקום נהפך המקום בונגה לגבי בשטח. לתופעות
והחיזוי החיזוי, היא המדע של העליונה הדרגה כך, על בנוסף הרגיונלית. הפרדיגמה
השמה התיאורטית הגישה תפרוסות. של וצורות דגמים מיקום, של להיות צריך בגיאוגרפיה
Bunge,) בגיאוגרפיה השיטתיים התחומים לכל משותפת להיות צריכה דגמים בחיזוי דגש

.(1966,p. 250
Explanation in Geography בספרו מייצג למרכסיסט, היותו שלפני בימים הרווי, דיויד
שהוצגה ביותר והבהירה הרחבה בצורה הפתיטיביסטית המדעית הגישה את (Harvey 1969)
של לקיומה מוצק בסיס שאין להראות מנת על בספרו רב מאמץ מקדיש הרווי גיאוגרף. בידי
לחתור שיש ומדגיש ייחוד בעלי ואזורים מקומות של מדע בגיאוגרפיה הרואה הגישה
גם תוקף המרחבית הפרדיגמה אנשי כמרבית לחוקים. להגיע המסוגלת מדעית לגיאוגרפיה
ישנים רעיונות באמצעות הייחודיות תיזת על מגן שהוא בכך ומאשימו הרטשורן את הרווי
של האידיאוגרפית השיטה ומן הייחודיות מרעיון מושפע ושהוא ה19 המאה בני
של התזה על להגן שניתן לכך ער הרווי ההיא. המאה של הגרמנית ההיסטוריוגרפיה
מציע שעמה הטענה ובגיאולוגיה. בהיסטוריה הייחודית הגישה על הסתמכות ללא הייחודיות
הרב האופי בגלל רלוונטיים אינם חוקים האנושית שבגיאוגרפיה היא, להתמודד הרווי
להגיע ניתן בסיסם שעל המקרים שמספר בגלל הגיאוגרפיה, עוסקת שבו החומר של משתני
גיאוגרפיות. תופעות של דופן יוצאי מיוחדים תנאים ובגלל כלל, בדרך קטן הוא להכללות
אנו חוקים ליצירת להגיע אפשר שאי להראות מנת שעל הרווי, אומר אלה טענות כנגד
חוק. אכן הוא כלשהו משפט אם לשפוט אפשר שבאמצעותם בהירים לקריטריונים זקוקים
משפטים לפתח ניתן שבה דרך שאין להראות צריך כאלה קריטריונים נתונים כאשר שנית,
לשימוש אמיתית אלטרנטיבה שיש להראות, יש כן כמו גיאוגרפי. בהקשר חוקים שישמשו
לקריטריונים שבהתאם בכך, מכיר הרווי רצון. משביעי הסברים המספקים במשפטיםחוקים
קריטריונים יש אולם, אמפירי. בהקשר לחוקים כלל להגיע אפשר שאי לומר ניתן נוקשים

בגיאוגרפיה. חוקים לפתח שאפשר להראות ניתן שלפיהם אחרים
הדרך על כמבוססת בגיאוגרפיה מקום של הייחודיות של לתזה המקור את רואה הרווי
בהתאם המדעים. בין והגיאוגרפיה ההיסטוריה של מקומם את קנט עמנואל תפס שבה
שבו המרחב היא הגיאוגרפיה הטבע; לתופעות מסגרת משמשת הגיאוגרפיה לתפיסתו,
האלה: המסקנות את מסיקים הרווי, טוען זו, מתפיסה ומאורעות. דברים ומתהוללים קיימים
לסוגי גבול למעשה אין במרחב האדם בידי הנתפסים הדברים בכל מטפלת הגיאוגרפיה אם
של העובדתי התוכן על מגבלה אין אם שנית, חוקרת. שהגיאוגרפיה והתופעות העצמים
המיוחדת גישתה או המיוחדת השיטה בעזרת הגיאוגרפיה את להגדיר יש אזי הגיאוגרפיה,
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בחומר העוסק נושא מאשר יותר השקפה נקודת היא שגיאוגרפיה ההנחה, מכאן לחומר. שלה
נתפסים שהם כפי שלה ההיבטים בכל כולה, במציאות מעוניינים אנו אם שלישית, מוגדר.
או מאורעות של מיוחדת בקבוצה מעוניינים אנו בהכרח אזי במרחב, מיקום של במונחים
ייחודיים, הם מיקומים אם ולבסוף ייחודיים. הם במרחב מיקומים במרחב. ובמיקומם עצמים
יכול אינו כאלה ייחודיים במקומות קיים היה או שקיים מה של ואינטרפרטציה תיאור אזי
אמפאתיה, של במובן הבנה יותר דורש הדבר כלליים. לחוקים פנייה של בדרך להיעשות

האידיאוגרפית. בשיטה שימוש כלומר
לגיאוגרפיה, סייעו לאו, ובין כהלכה מבוססות שהן בין הללו, ההסקות הרווי, לדעת
גיסא מחד מוגדרים באזורים להתעסקות צידוק למצוא הסביבתי, לדטרמיניזם שהתנגדה
המידע כל של לסינתזה להגיע תקווה מתווך גיסא, מאידך שיטתיים תחומים של ולריבוי

ייחודיים. גיאוגרפיים אזורים של המרחבי המבנה של במונחים
מעלה הרווי הגיאוגרפיה. של הסופית המטרה להיות הפכה רגיונלית סינתזה של המטרה
המרכזית הטענה דלעיל. המסקנות שלוש של התוקף חוסר את להראות הבאות שונות טענות
שהתפיסה מכך תוצאה היא ומקום מיקום של היהודיות שתפיסת היא, מעלה שהוא
אכן, יחסי. כמרחב ולא דברים, כמכיל אבסולוטי, כמרחב המןךחב את רואה הקנטיאנית
לגיאוגרפים ממליץ הרווי היחסי. במרחב כן לא ייחודי, הוא מקום כל אבסולוטי במרחב
להגיע לאפשר העשויות שונות גיאומטריות בשפות ולהשתמש היחסי במרחב להתמקד
תיאוריות ולא לגיאוגרפיה ומקוריות פנימיות תהיינה כאלה תיאוריות ולחוקים. לתיאוריות
תכונות בעלי בנושאים דנה הגיאוגרפיה כאשר המצב שהוא כפי אחרים, מתחומים מושאלות
אבסולוטי כמרחב המרחב של הבלעדית התפיסה מן ההשתחררות כן, על יתר סובסטנטיביות.
להדגיש טורח שהרווי מדעים החברה, במדעי אחר מדע ככל הגיאוגרפיה את לראות תאפשר

הטבע. ממדעי בבעיותיהם שונים אינם כי
כנקודת הגיאוגרפיה את שראו כאלה היו המרחבית הפרדיגמה מאנשי חלק בקרב אכן,
כשהנושאים יחסי ובמרחב אבסולוטי במרחב נקודה כאל למקום המתייחסת מרחבית השקפה
קשר, כיוון, מרחק, אלא שבהם והמיוחד עצמם המקומות אינם אותם המעניינים
מתעניינת ואינה מרחבית השקפה נקודת בגיאוגרפיה הרואה הגישה יחסית. ועמדה
של במאמרו קיצוני ביטוי לידי מגיעה המופשט במרחב אלא ממשיים, בתהליכים בתכנים,

נייסטואן:

לתוך לשאת עת באותה אבל הממשי, העולם של החומר מן חקירותי את להסיר רצוני
ההשקפה לנקודת עיקריים שהם מושגים אותם את רק מופשטות פורמולציות
שבהם העיקריים רבים. יתרונות יש במופשט רק מלא באופן בעיה לחקר הגיאוגרפית.
להם המוקנות תכונות בעלי הם מופשטת במערכת היסודות ובהירות. פשטות הם
גורמים של תוצאה קרובות לעתים היא משתנה של התנהגות הממשי בעולם בלבד.
הגורמים ששרשרות משום או עליהם חשבו שלא משום בהסבר נכללים שאינם
ניתן במופשט בבעיה בדוננו אחריהן. לעקוב ניתן שלא מורכבות כה הן והתוצאות
קשרים קיום ולאפשר למינימום לחקירה הנתון העצם של התכונות את להגביל
שניתן כך מספקת במידה פשוטה נעשית הבעיה אלה צעדים עלידי בלבד. פשוטים
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כהן יהושע

שבהן אלה בדיוק הן הגיאוגרפים לשימוש הניתנות המופשטות המערכות להבינה.
Nystuen, 1963, p.) משמעותיות גיאוגרפיות תכונות על שומרים במערכת היסודות

.(374

לטבעו מקום בה היה לא המרחבית הפרדיגמה שלבשה הקיצונית שבצורה אפוא פלא אין
מקום. של למיוחדות ולא האדם של המורכב

המייצג ןרי, בריאן ונייסטואן. בונגה כמו קיצוניים היו המרחבית הפרדיגמה אנשי כל לא
ליישום ניסיונות עמו הביא בגיאוגרפיה, כמותיות שיטות של יישומן את אחר אחד מכל יותר
תפרוסת היו שבהם שהבולטים בגיאוגרפיה סובסטנטיביים בתחומים המרחבית הפרדיגמה
עירוניות. במערכות חידושים והתפשטות עירונית אקולוגיה ערים, תפרוסות מסחר, מרכזי
הפרדיגמה בתוך ליצור ברי ניסה הממשי, לעולם הער אמפירי, אדם בבסיסו בהיותו
לפני בגיאוגרפיה. המסורתיים והענפים הגישות למרבית מקום יהיה שבה מסגרת המרחבית
בחיפוש ראשון כצעד אך המרחביים בדגמים דגש שם ברי שגם לציין יש זו במסגרת שנדון

הללו: הדגמים את היוצרים תהליכים אחר
של בניתוח מרחביות. תפרוסות של רחב מגוון קיים הגיאוגרף של ממלכתו בתוך
הוא הדגם של שזיהויו למרות הדגם, את לתפוס הוא המכריע הדבר כאלה תפרוסות
.(Berry, 1968, p. 7) הזה הדגם את שיצרו התהליכים אחר בחיפוש ראשון צעד רק

הכוללת שלו המפורסמת הגיאוגרפית המטריצה את ברי מציג 1964 משנת במאמרו
זו מטריצה שלישי. כמימד הזמן מימד ואת עמודות) (בצורת מקומות שורות), (בצורת תכונות
היתר בין המסורתית. הגיאוגרפיה של הענפים כל את בפוטנציה, הכוללת, מסגרת מהווה
בשטח דיפרנציאציה של הרטשורן של לפרדיגמה בהתאם אזורים חקירת מאפשרת המסגרת
מציין, אף ןרי כן, על יתר שיטתית. בצורה ומקום איזור של המיוחד האופי של ומחקר

הגיאוגרף: של המצויים מתפקידיו אחד היא מיוחד כמקום תופעות של שהאינטגרציה
כזו תצפית מרחבית. ראות מנקודת הנרשמת יחידה תצפית של האופי על לרגע חש1ב
כ"עובדה להגדירה וניתן יחיד, מיקום או יחיד במקום יחידה לתכונה מתייחסת
אותה של או תצפיות, של קבוצה כלל בדרך תהיה זו גיאוגרפית עובדה גיאוגרפית".
הסדרות שתי את מקום. באותו תכונות של סדרה של או מקומות, של בסדרה תכונה
ממקום משתנה מקומות של בסדרה שנצפתה התכונה אם מקרוב. יותר לבדוק יש
כי למפות, ניתן הללו השונויות את שלה. המרחבית לש1נות להתייחס נהוג למקום,
נוטים הגיאוגרפים כך שכיחות בסדרות נתוניו את מסדר שהסטטיסטיקאי כשם בדיוק
לידי הבאים המרחביים הדגמים של מחקר מרחביות. בתפרוסות תצפיותיהם את לסדר
הנצפות תכונות של לסדרות באשר הגיאוגרפיה. של העיקרים אחד הוא במפות ביטוי
מקומות של והגיאוגרפיה מיקומי מלאי של החומר הם מקום, באותו
את לחקור הוא הגיאוגרף של המקובל הנוהג זה מסוג מלאי עם מיוחדים.

הוספה). ההדגשה .Berry, 1964, pp. 2627) במקום תופעות של האינטגרציה

באופן המסורתית, הרגיונלית לגיאוגרפיה לגיטימציה נותן שברי שלמרות לציין, כדאי
ממחקרים מסורתיים, רגיונליים ממחקרים המרחבית הפרדיגמה אנשי נמנעו מעשי
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תוך מרחביות הפרוסות בחקר והתרכזו תרבותית בגיאוגרפיה וממחקרים היסטוריים
אלו. תפרוסות ליצירת המביאים התהליכים את להאיר מוצלחים, תמיד לא ניסיונות,

ובטכניקות מחקר בשיטות המסתייעת הפוזיטיביסטית, המדעית המרחבית, הפרדיגמה
השישים בשנות המשברים בהשפעת בגיאוגרפיה. עוררין ללא נשארה לא מתוחכמות
ובניסיונות המרחבית התפרוסת בדגמי שהעיסוק לרבים, התברר המאה של המאוחרות
החברתיות לבעיות רלוונטי מלהיות הרחוק איזוטרי עיסוק להיות הפך יצירתם את להסביר
כל להפוך המרחבית הפרדיגמה של הנטייה כן, על יתר התקופה. של הבוערות והפוליטיות
האדם אל לחזור ורצון כמיהה עוררו אוכלוסייה של באגרגטים ולהתעסק לנקודה מקום
זאת לעשות ניסתה ההתנהגותית הגיאוגרפיה במרכז. ניסיונו ואת אותו ולהעמיד הבודד,
הפנייה הביאה המרחבית הפרדיגמה כנגד מ.משית למהפכה הפוזיטיביזם. של המקובלת בדרך
היטב משרתת הפנומנולוגית הפילוסופיה והאקסיסטנציאליסטית. הפנומנולוגית לפילוסופיה
לקניית והבלעדית היחידה כדרך הפוזיטיביסטית המדעית הגישה שלילת (א) מטרות. שתי
פרסם 1971 בשנת הגיאוגרפית. החקירה במרכז האדם של העמדתו (ב) העולם; על ידיעה
של העיקרית התזה האדם". טבע וחקר פנומנולוגיה "גיאוגרפיה, בשם מאמר (Tuan) טואן
חמשת ומחשבותיו. התעניינותו את ומשקפת האדם ראי היא שהגיאוגרפיה היא, המאמר
להתעניינויות סימפטומטיים הם פנומנולוגיה הגישה את טואן מדגים שבהם הנושאים
ואגוצנטרי, אתנוצנטרי מנטאלי, מרחב של סוגים שני במרכזן: ניצב שהאדם החדשות
הגיאוגרפי, המרחב לארגון האגוצנטרי והמרחב האדם גוף של איהסימטריות של ההשלכות
של הבעיה ולבסוף ודיאלקטית, בינארית אנושית לתגובה כדוגמה ו"מסע" "בית" של הנושא

והקונוונציונאלי. המדומה ולא האמיתי הניסיון של "אותנטיות",
והיא הפנומנולוגית בגישה שתתפתח חדשה למגמה רמז משמש ו"המסע" "הבית" נושא
אולם, האדם. של המקום ניסיון נושא של העיקריים, ההתעניינות ממוקדי כאחד העמדתו,
להבהיר כדאי ההתעניינות, למרכז למיקום, בניגוד המקום, של בהחזרתו לדיון שנעבור לפני
ךלף אדוארד ביותר הטובה בצורה עושה זאת הפנומנולוגית. הגישה של משמעותה את
הפנומנולוגים, רוב על המוסכמים נושאים שלושה בהגדרת פותח רלף .1973 משנת במאמרו

הפנומנולוגית: הפילוסופיה בתוך שונים לזרמים להיכנס מבלי

ראשית, בסיסיים: עניינים בשלושה לפחות מסכימים הפנומנולוגים שרוב ...נראה,
ל"דיקטטורה התנגדות שנית, האדם; של הניסיון של "עולםהחיים" חשיבות
ניסיון שלישית, אחרות"; מחשבה צורות על המדעית המחשבה של ולאבסולוטיזם
Relph,) תיאוריה ופיתוח השערות מבחן של לזו אלטרנטיבית חקירה שיטת ליצור

.(1976, p. 1

ההבדל את ביותר הברור באופן ומדגיש הפנומנולוגית המתודה על מדבר שלהלן הקטע
הפוזיטיביסטית: המדעית הגישה לבין הפנומנולוגיה בין העקרוני

תוךכדי האדם של המקורי הניסיון עולם את לגלות ניסיון היא הפנומנולוגית השיטה
משמעות חסרי שהם מדעיים חוקים אחר וחיפוש מכניסטי מדע של הגישות שלילת
של ניסיונו של "עולםהחיים" שדרכו לחקירה אמצעי לספק היא אמורה לאדם.
של ביותר החשוב ההיבט אולי במחשבתנו. מרכזי למקום מוחזר להיות יכול האדם
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בפנומנולוגיה האדם. בפעולות בהתכוונות הדגש ושימת ההכרה הוא זו שיטה
של ליחס גם אלא נבחרים, למטרה או לכיוון פשוטה בצורה מתייחסת אינה התכוונות
בשאיפותינו, "הנראה דבר וזהו משמעות, הנותנת פעולה זוהי לעולם. אדם בין קיום
נראה שבאדם העיקר התכוונות של זו ראות מנקודת רואים". שאנו ובנוף בהערכותינו
דרך ורק התכוונות, של פעולות של כמקור מובן האדם לעולם. ובפתיחתו בקיומו
הנותנות הן ההתכוונויות כי העולם, את להבין יכולים אנו האדם התכוונויות של החקר
סובייקטיבי, עולם בעיקרו כהיותו מובן העולם לפיכך, האדם. להתנהגות משמעות
הבסיס מן להתעלם יכול אינו ו"אובייקטיבי" "נקי" אמפירי, ידע ויישום

.(Relph, 1973, p. 2) הניסיון של הסובייקטיבי

הפנומנולוגיה הפרט, ועל הפרט בהתכוונויות המושם הרב הדגש שלמרות להוסיף, כדאי
הכל, ככלות לאחר אינטרסובייקטיביות. משותפות, השקפה נקודות מקיום מתעלמת אינה

משותף. ממשי מעולם לקוחות הפרטים תפיסות
בפרדיגמה המיקום מהדגשת במעבר רבה במידה התבטא הפנומנולוגית הגישה יישום
טואן של עבודותיהם ידועות זה בתחום ומרחב. מקום של האנושי הניסיון להדגשת המרחבית
חשיבות את להדגיש ךלף הצליח מכולם יותר .(1978) בוטימר ושל (1979 ,1977 ,1974)
בנושאים לחקירה לשמש היכולה מסגרת ליצור ואף המקום של משמעותו ואת המקום ניסיון

.(Relph, 1976) אלה
את בונה והוא מקום מהו מלהגדיר הימנעות תוך מקום במושג דיונו את מתחיל .ךלף
מקום במושג לוקרמן, לפי .(Lukermann, 1974) לוקרמן על חלקית הסתמכות תוך מסגרתו
.2 יותר; גדול מרחבי מהקשר חלק הוא מקום כל דהיינו ומצב, אתר .1 מרכיבים: ארבעה יש
יש לעבר, המשכיות יש היסטורי, מרכיב יש מקום לכל .3 משלו; מיוחדת זהות יש מקום לכל
כלפי אדם לבני שיש ובדעות באמונות התלויה משמעות, יש מקום לכל .4 עתיד; גם ויש הווה
נוספים: מרכיבים בשלושה דגש שם אך אלה, מרכיבים של בקיומם מודה רלף המקום.

אישית: ומעורבות נוף, מיקום,
רבת כתופעה המקום ראיית עלידי מקום. של מהותו את להבהיר אחת אפשרות יש
אישית ומעורבות נוף מיקום, כמו מקום של השונות התכונות ובדיקת ניסיון של פנים
ותחושת מקום של הניסיון לגבי עקרוניים הם אלה מרכיבים כמה עד להעריך ניתן
Relph,) לגילוי ניתנים מקום של עיקרו של או משמעות של המקורות זו בדרך מקום.

.(1976,p. 29

הפסיכולוגי, ההיבט על הדגש מושם רלף שמונה המקום מהות של וההיבטים היסודות מכל
כמקור מקום אל קבוצות ושל יחידים של לקשר שיש ביותר הרבה החיוניות ועל הניסיוני,

המקום: כלפי ולהתחייבות לדאגה נהפך הקשר למקום, קשר כשיש ולזהות. לביטחון

ifelds of) דאגה שדות ממשי מילולי באופן הם ביותר אליהם קשורים שאנו המקומות
חמים רגשות של שורה והמעורר רבים ניסיונות לנו יש שבו סובב ,(care
מה בשל והן כשלעצמו הן המקום כלפי וכבוד ממשית אחריות גם ...יש ותגובות.
זה, מקום לגבי מלאה התחייבות קיימת למעשה, זולתך. ובשביל בשבילך שהוא
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Relph,) להתחייב,... יכול שאדם התחייבות כל כמו חשיבות בעלת שהיא התחייבות
.(1976, p. 38

שהם לאלה למקום השייכים אלה בין ההבדל היא למקום ביחס מדגיש שרלף נוספת נקודה
להזדהות גם יכולים אלא המקום את מזהים רק לא (insiders) בפנים הנמצאים אלה לו. זרים
: (existential insideness) קיומית פנימיות החשים אלה של היא המלאה ההזדהות עמו.
ופנימיות מקום. עם ומלאה עמוקה והזדהות למקום השתייכות מאפיינת קיומית פנימיות

.(Relph, 1976, p. 55) המקום מושג של העיקרי הבסיס היא זו קיומית

סיכום

את הגיאוגרפיה זנחה מאז בגיאוגרפיה שהתפתחו פרדיגמות שלש הוצגו זה במאמר
התפרוסת של הפרדיגמה הרגיונלית, הפרדיגמה הסביבתי: הדטרמיניזם של הפרדיגמה
אלא במלואן הוצגו לא הפרדיגמות האנתרופוצנטרית. הפנומנולוגית והפרדיגמה המרחבית
הרגיונלית הפרדיגמה דבר של בעיקרו המקום. לנושא להתייחסותן דגש שימת תוךכדי
של אופיו על לדווח הוא המחקר עבודת של ושיאה במינו מיוחד דבר ובאיזור במקום ראתה
של השונים ההתמחות בתחומי העולים הממצאים בכל נרחב שימוש תוךכדי המקום
בפרדיגמה האיזור. של המקום, של מהותו את שתבטא סינתזה וליצור הגיאוגרפיה,
האיזור. ושל המקום של אובייקטיבי מחקר על המתבססת אמפירית פרדיגמה היא הרגיונלית
המדע עקרונות בעקבות ההולכת הפרדיגמה המרחבית, התפרוסת של הפרדיגמה
להסביר מסוגלות שתהיינה תיאוריות וליצור חוקים לגלות למטרה לה שמה הפוזיטיביסטי,
בצורה שלטה זו בפרדיגמה כאלה. דגמים היוצרים התהליכים ואת המרחביים הדגמים את
גרם הגיאומטריה מתחום ובניסוחים כמותיות בשיטות השימוש להפשטה. הנטייה קיצונית
מופיעה זו גישה כנגד הציבור. בתוך נעלם והיחיד המפה על לנקודה נהפך שמקום לכך
רכישת דרכי דידה לגבי למרכז. האדם את המחזירה ובנותיה, הפנומנולוגית הפרדיגמה
חדירה כוללות אלא השערות, ולבחינת הפוזיטיביסטית המדעית לגישה מוגבלות אינן המידע
הבנת דרך ולתפםם דברים של לעיקרם לחדור שניתן אמונה תוך הפרט, של ולעולמו לניסיונו
ניסיון ובעיקר המקום, נושא תופס זו בפרדיגמה והקבוצה. הפרט של העולם ותפיסת העולם

מרכזי. מקום והקבוצה, הפרט לגבי ומשמעותו המקום
של והחסרונות היתרונות את להעריך הצורך מתעורר זה במאמר שנעשתה זו כגון בסקירה
לנצל שראוי הפרדיגמות כל של בוזמני לקיום מקום שיש לנו, נראה הפרדיגמות. מן אחת כל
להשתמש אפשר נתון מקום לגבי מחסרונותיהן. ולהימנע מהן אחת כל של היתרונות את
להצביע המקום, על הקיים המידע של סינתזה לעשות המנסה המסורתית, הרגיונלית בגישה

לאחרים. ולהשוותו המיוחד אופיו על
תפרוסות, מניתוח שגם משום בתפרוסת, נקודה כאל למקום להתייחס מקום יש כן כמו
יש הכל ועל מקום. של משמעותו על רבות ללמוד ניתן מתוחכמים, כמותיים בכלים הנעשה
במרכז; האדם את המעמידה הפנומנולוגיתאקסיסטנציאליסטית, הפרדיגמה את לשלב
בו. חיים שאנו העולם ואת האדם טבע את להבין לשאוף צריכים דבר של שבסופו משום
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היא עולם של דרכו לצערנו, זו. כנגד זו לבוא צריכות ואינן זו את זו משלימות הפרדיגמות
אך הטבע; במדעי אולי מוצדק זה דבר ולשלול. האחרות מן להתעלם נוטה אחת שפרדיגמה

והרוח. החברה במדעי כלל מוצדק אינו הוא
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עמקחפר אדמות רכישת

קרק רות

מבוא*

הקרן עלידי עמקחפר קרקעות רכישת אודות על שונים ובמאמרים בקבצים נכתב רבות
בשנות העניינים השתלשלות ועל זו מאה של העשרים שנות בסוף לישראל הקיימת
המאה של השמונים שנות בסוף עוד חלה פחות, הידועה זו, פרשה של תחילתה השלושים.
על באו שלא תקוות ועורר אלחווארת ואדי נושא התעורר ואילך 1887 משנת הקודמת.

פעמים. מספר סיפוקן
של וממאמרים ממכתבים התקופה, מעיתונות ללקט ניתן אלה הניסיונות תיאורי את
המוסדות והבריטי, העות'מאני הממשל של רשמיות מתכתובות ובמיוחד פרטיים, אנשים
לעתים מקוטע זה חומר בהם. מעורבים שהיו האנשים של הפרטיים ומארכיוניהם היהודיים

מלא. כרונולוגי רצף לפיו לבנות וקשה
הדגמה בה לראות יש אלא מוגבלים, ולתקופה לאיזור ייחודית רק אינה עמקחפר פרשת
שנות מסוף בארץישראל יהודים בידי קרקעות ברכישת הקשורים ונושאים תהליכים של
45 של תקופה  העשרים המאה של השלושים לשנות ועד הקודמת המאה של השמונים

בערך. שנים
בשנים מאות במשך ישבו ליפו, חיפה בין הדרך במחצית החוף, ברצועת המצוי זה, באיזור
כבר כאן ישבו 1596 משנת המפורטים התורכיים הרישום ספרי לפי נודדים. בדווים שבטי

וכורדי1. תורכי ערבי, שמקורם מוסלמיים שבטים ה16 במאה
אל לואדי שמו להסבת והביאו חווארה בדוויי העמק על חותמם את הטביעו הי"ט במאה
עם שבא אלחרתי אלכביר נאצר האמיר של משמו השם נבע השבט מסורת עלפי חווארת.
את וכבש המזרחי שבעברהירדן חרת) (מדינת חרת" מ"בלד ה18 המאה באמצע מאמיניו

הזרוע2. בכוח החוף רצועת
התחתית, שבמצרים דמנהור ממחוז הי"ח המאה בסוף הובא שהשבט לנו מוסר אחר מקור
מכן לאחר עכו3. של לפחה שמונה לאחר בחייליו לשרת מנת על אלג'זאר, אחמד בפקודת

אלכסנדר. לנחל שמסביב באיזור אף והתיישבו בנפה גדולים שטחים על השתלטו

הארכיונים למנהלי נתונה תודתי הציוני. ובארכיון המדינה בגנזך הנמצא חומר על ברובו מבוסס זה מאמר
המפות. את ששרטטה סופר ולתמר בעבודתי, לי סייעו אשר ולעובדיהם
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פחה אבראהים עם ממצרים זה שבט בני הגיעו לדעתו שלישית. גירסה מעלה בןצבי יצחק
הי"ט4. המאה של השלושים בשנות

ובמלחמות בשוד בעיקר אלא אדמה, בעבודת חווארה בדוויי עסקו לא בעמק ישיבתם בעת
שהאיזור לכך הביא זה דברים מצב ובשכנותו5. באיזור שגרו אחרים שבטים עם שבטיות

למעבר6. ומסוכן ביצתי שומם, נחשב

הקרן עלידי לרכישתן עד אלחווארת ואדי קרקעות על הבעלות
לישראל הקיימת

החל קרקעות, לרישום המשרד והקמת (1858 (בשנת העות'מאני הקרקעות חוק פרסום לאחר
או עירוניים7, יזמים של מעמד בידי קרקעות ריכוז של כללי תהליך העות'מאנית באימפריה
ברכישת זה תהליך התבטא בארץישראל בדווים. שבטים וראשי מקומיים השפעה בעלי
עשירות סוחרים משפחות בידי הממשלה מן או המקומיים הבעלים מן גדולים קרקע שטחי
מבני חלק מירושלים. ובייחוד עצמה, מארץישראל ואף ומצרים סוריה בלבנון, שמקורן
ביפו, להתיישב הקודמת המאה של והשישים החמישים בשנות עברו הלבנוניות המשפחות

משם. הקרקעות רכישת בפעילות והמשיכו
אנשי עלשם (ולא חווארת אמירי בשם החוק פרסום לאחר הקרקעות נרשמו בעמקחפר
מהן חלק עבר לממשלה הרישום מס בתשלום לעמוד כנראה יכלו שלא משום אולם השבט),
בביירות מרונית למשפחה בן אטיאן, בישארה לאנטואן נמכר נוסף חלק התורכית. לממשלה
אל פארס אמיר בן נאצר האמיר מן העמק מקרקעות חלק בהדרגה ורכש ביפו שהתיישב

המדינה8. ומן ואחרים, אבוכישק ושייח' אחיותיו חרתי,
נקרא מרובע9, מטרי דונם כ31,000 ושטחו עמקחפר של הארי חלק את שכלל זה, איזור
יותר קטנים חלקים שני היו לו נוסף אטיאן. ואדי  הנדונה המשפחה שם על אחרכך
ממוצא מוסלמי שם (על קובאני ואדי בדרוםמזרח, בערך מטרי דונם 9,000 בן האחד בעמק:
להשגת שכם במחוז תורכי כפקיד מעמדו את שניצל אלקובאני אג'א מוסטפא בשם לבנוני
איברהים לבעלות שעבר בערך, מטרי דונם 7,000 בן והשני ליורשיו10), והעבירה הקרקע,

."19091908 בשנים סמארה) עבדאללה החאג' (בני מטולכרם ואחיו סמארה אפנדי
ואדי  העמק של והעיקרי הראשון בשטח בעיקר פירוט ביתר אעסוק המאמר בהמשך
המנדט לממשלת אחרכך שעברו העות'מאנים הקרקעות בספרי רישומים עלפי אטיאן.
של הראשונות הקניות נערכו 1219301929 השנים מן מנדאטוריים במסמכים והמצוטטים
הידועה החלקה נרכשה אז .18701869 בשנים טיאן משפחת עלשם חווארת בואדי קרקע
(לפי מהממשלה קודם עוד נקנתה זו חלקה .(1 חלקה ,2 ציור (ראה אמיר אל ת'לת' ארד בשם
דונם 2,250 הרישום לפי שהיה שטחה אנג'ל. שמעיה היהודי עלידי בןשמש) עו"ד גירסת

מטרי. דונם ל7,200 למעשה הגיע
בת נוספת חלקה אלחרתי פארס אמיר בן נאצר האמיר מן טיאן אנטואן רכש ב1872
ברישומי ידועה שהיתה ,(5 מספר (חלקה אלאמיר ת'לת' נצף המכונה בשטח דונם 1,000
דונם כ1,367  שנרשמו השטח חלקי יתר ע'רבי. אל אלשמאלי אלואד בשם גם הטאבו
משפחת אדמות גם נכללו גבולותיו בתוך ב1883. טיאן בישארה אנטואן בידי נרכשו 
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.1929 מאי הקרקעות: על הבעלות  עמקחפר .1 ציור

שגודלו ונמצא המנדט בתקופת נמדד זו בחלקה טיאן משפחת של הממשי השטח סמארה.
מטרי. דונם 1,666

12 מס' בקושאן בטאבו שנרשמה נאצר, אלאמיר ארד והעיקרית, השלישית החלקה
מס' (חלקה טיאן בישארה אנטואן בידי בשלמותה נרכשה ,(1880) להגירה 1296 שנת מניסן
הוא מטרי. דונם 21,540 גודלו היה במציאות אך דונם 2,000 השטח כלל הרישום לפי .(6
להן (שנישא אבוכישק יוסוף בן מחמד ומשייח' פארס האמיר בנות וסבחה, מזידה נקנה
שתי בן בית עליה שבנה טיאן, בידי מעט פותחה זו חלקה כמוהר). השטח מן שליש וקיבל
לדרום מצפון מלאכותית ותעלה מים) ובריכת (באר "ביארה" בה ובנה חפר ואף קומות

לביצה13. שהתנקזה
מהן, שארבע תתחלקות למספר התחלקה ,(8 מס' (חלקה אלכורדיאת הרביעית, החלקה
מבני ו1894 1883 ,1871 בשנים טיאן אנטואן בידי נרכשו דונם, ו100 36,100,1,000 בנות
מחוקי (אחד אלכרכר חאק עלפי הקרקעות נרשמו שמם שעל אלבוסטאמי מחמד משפחת
של בניו בידי נרכשו באלכורדיאת נוספות חלקות ארבע .1872 בשנת הקרקע) רישום

אלבוסטאמי. ממחמד 1900 בשנת בישארה אנטואן
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דונם, 5,350 בן שטח ככוללות העות'מאני בטאבו נרשמו טיאן שרכש הללו החלקות כל
בלתי לא פרקטיקה זו שהיתה נראה מטרי. דונם ל30,826 מידתן הגיעה שלמעשה בעוד
פספילד לורד הבריטי המדינה למזכיר בדו"ח צ'נסלור העליון הנציב שציין (כפי מקובלת
את במדויק לתאר עת ובאותה שנרשם, הקרקע שטח את בפחות להעריך (141930 בשנת
(מס לורק1 גבוהות ושומות כבדים רישום דמי מתשלום נמנעו כך עלידי הקרקע. גבולות
חוק שעלפי מאחר נשמרו, יותר) (הגדול האמיתי השטח על שהזכויות בעוד וקרקעות), בתים
לנתונים מאשר יותר רב תוקף הגבולות של מילולי לתיאור היה העות'מאני הקרקעות

עליו15. לחלוק ואין השטח של המספריים
אסטרז'ן להנרי 1882 בשנת מושכן טיאן משפחת עלשם שנרשם השטח מן גדול חלק
נפוליאונים 15,000 של הלוואה החזר להבטיח מנת על מסוריה), שמוצאה (משפחה ממרסיי

ליש'ט)16. 12,000 (או
בשנת החוב: בעל הסכמת ללא המשכנתא של העברות שתי נעשו 19231882 השנים בין
יעקב הירושלמים לבנקאים זכויותיו את אחרכך שהעביר מירושלים אריה ליצחק  1888
הנרי עלשם הרישום נותר האחוזה בספרי ואלירו17. חיים היהודי ושותפו הנוצרי פרוטיגר

אסטרז'ן. הנרייטה אויז'יני מרי ליורשתו נומינלית ועבר אסטרז'ן
שיפעל מנת על בשכם המחוזי ביתהדין לנשיא וואלירו פרוטיגר נציגי פנו 1923 בשנת
החוב. כיסוי לשם הממושכנת הקרקע למכירת פקודה ויוציא לפועל הוצאה כפקיד
ולבסוף החוב בעלי לטובת נפסק תחילה .1926 שנת עד נמשכה המשפטית ההתדיינות
ממשלת עלידי פומבית למכירה הקרקע הוצאה הדין פסק את מילאו שלא משום לחובתם.

.1929 במאי ב27 נעשה בטאבו הרישום לישראל. הקיימת הקרן עלידי ונרכשה המנדט

הי"ט במאה יהודים בידי עמקחפר לרכישת ניסיונות
אלה מקרקעות שחלק להבין, ניתן לעיל שתוארה הקרקעות על הבעלות תמונת רקע על
ניסיונות מספר נעשו כן טיאן. של הרכישה לפני עוד אנג'ל בשם יהודי בידי כנראה נקנו
עלידי מכן ולאחר אריה יצחק עלידי המשכנתא באמצעות הואדי מקרקעות חלק לרכוש
בשם יהודית למשפחה בעלות היתה כורדיאת בחלקת קטן שטח על ופרוטיגר. ואלירו חיים
יישוב לשם קרקע לרכוש כניסיון ולא בעיקרו, עסקי רקע על לראות יש אלו ניסיונות סלומון.

יהודים.
לשם הקרקעות את לרכוש ניסיונות מחוץלארץ וציונים ציון" "חובבי עשו לכך במקביל
(לפני 1887 בשנת שעוד מספר, סמילנסקי18 משה בארץישראל. יהודיות מושבות הקמת
שבא מיקאטרינוסלאב, יהודי לאיש הוצעה יהודים), עלשם עמקחפר של המשכנתא העברת
של נחלה שברוסיה, אלכסאנדרובסק ובעיר בעירו לחבריו נתלה ולרכוש הארץ את לתור
357,500 של במחיר הים, חוף על ליפו, מצפון ק"מ כארבעים כנראה!), (תורכי דונם 46,000
לדעת לדונם). פרנק (כ7.8 המסים והוצאות בערכאות ההעברה הוצאות לרבות פרנק,
אולם חווארת, ואדי היתה זו שנחלה מעידים, הנחלה בתיאור שניתנו הסימנים כל סמילנסקי,

הפועל19. אל יצאה לא הקנייה
כל את הקדיש אשר אדם של הקרקעות גאולת בתחום פעולתו החלה השמונים שנות בסוף
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הראשונה הגדולה הרכישה לאחר מיד חנקין. יהושע הוא זה, לנושא וכשרונו כוחותיו חייו,
ח'דירה אדמות על במשאומתן חנקין החל תר"ן, בחנוכה רחובות) (היא דוראן אדמות של
יפו ערביי עם הטובים האישיים קשריו את ניצל הוא חווארת20. יואדי עמקיזרעאל (חדרה),

גדולות21. ברכישות להמשיך מנת על הראשונה, הצלחתו ואת
בשנים דווקא נרחב כה בקנהמידה קרקעות ברכישת ואחרים חנקין של זו יוזמה
ובחוץ בארץישראל שאירעו והתרחשויות מקרים צירוף של רקע על להבין יש 18911890

.18911889 השנים בין לארץ
בקשיים נודע (אשר פחה רעוף ירושלים (מתצריפליק) מחוז מושל הוחלף 1889 של באביב
לב טוב ונאור חכם איש פחה, ראשד ב"השר היהודית) וההתיישבות העלייה על שהערים
במתן והקל נרחבת בנייה התיר ליהודים, ידידותי יחס גילה החדש המושל משפט"22. ואוהב

קרקעות23. ורכישת לארץ כניסה היתרי
פעילות ברוסיה ציון" "חובבי בקרב החל ,1887 שנת אחרי ובייחוד קטוביץ, ועידת לאחר
בשנת מרובה. הצלחה ללא אך ארץישראל, ליישוב חברה לייסוד רישיון להשגת נמרצת
את ביטלה תורכיה שממשלת הידיעה, ברוסיה הרשמי ובעיתון בעיתונים התפרסמה 1890
לייסוד רישיון להשגת ההשתדלות חודשה שוב לארץישראל. יהודים כניסת על האיסור
כך .(1890 (פברואר תר"ן אדר בה' התקבל הרישיון המאמץ. הצליח הפעם החברה.
יישוב בארץישראל, מלאכה ובבעלי האדמה בעובדי תמיכה לשם גלויה פעולה נתאפשרה

בה. ומוסדות מפעלים והקמת הארץ
של האודיסאי הפלשתינאי הוועד של הראשונה הכללית האסיפה נערכה תר"ן אייר בז'
זאב המהנדס מונה הוועד ליושבראש ביפו. ועדפועל הקמת על הוחלט ובה הנדונה, החברה
נשלחה לכך בנוסף חברים. בו להיות נבחרו בןטובים ואייזיק פינס וי"מ (טיומקין) טעמקין
תחילת (עד הוועד ייסוד מיום הראשונים החודשים שמונת במשך לארץ. עסקנים של משלחת
שהיו רובל, מ43,000 יותר ציון" "חובבי של הכללית הקופה אל נכנסו (1891 ינואר חודש
בארץישראל24. לפעולה כספי גיבוי שניתן ומובן הכללית, השנתית ההכנסה מן ארבעה פי

"החבצלת" עיתון ובלשון לארץישראל, המונית נהירה החלה אלה התרחשויות בעקבות
תר"ן: מתמוז

אחרות ומארצות מרוסיה שבוע בכל באו רבות שיירות שיירות לאה"ק) (שיירות
ויתורו קרקע למו לקנות בידם כספם אשר יש הבאים ובתוך יפו... עירנו דרך לאה"ק

מפריה25. ולאכול האדמה עבודת לעבוד יוכלו למען קרקע לקנות מקום למו

גדולים ערביים קרקעות בעלי עם למשאומתן להיכנס חנקין את דחף לקרקע הרב הביקוש
היפואי האפנדי מן לווה הוא אלחווארת. ואדי אדמות גם נמצאו אלה בין רכישתן. לצורך
לאנטואן נתן שאותם זהב, נפוליאון 500 דוראן) אדמת את בזמנו קנה (שממנו רוק בוסטרוס

הקנייה26. חשבון על קדימה כדמי טיאן בישארה
(שמעון) פייביש בשם מיקאטרינוסלאב ציון חובב  פוטנציאלי קונה מצא אף חנקין
נוסף ומלווה חיים בנו בלווייה תרנ"א תשרי עד תר"ן מאלול בארץישראל שביקר דולניק,

ברוסיה27. דויד" "צמח אגודתם לבני קרקעות לבקש מנת על קוטנער, הערץ בשם
את תיאר לרוסיה, שב שהאחרון לאחר תרנ"א, חשון בד לדולניק חנקין שכתב במכתב
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כל התאחדו בו אשר "מקום כלבבם: מקום לשולחיהם למצוא השלושה של מאמציהם
נהר מקום ורמון. תאנה גפן ושעורה חיטה מקום הקדושה ארצנו משובחת בהן אשר המעלות
אליה הפלך ...עיר "בשכם למענם: מעשיו את תיאר כן ישכון". ימים חוף ועל מים נחלי

תחשב..."28 חיווארא וואדעל אדמת
"צמח בשם מושב להקים ברוסיה דולניק של תכניתו את גם במכתבו מזכיר חנקין יהושע
במקום או חווארת בואדי לקום נועד זה אם הדברים מן להבין קשה אך בארץישראל, דויד"
משאומתן שניהל מסתבר אחדהעם עם דולניק של יותר מאוחרת התכתבויות מסדרת אחר.

בארץישראל29. אחרים שטחים על גם חנקין עם
עד הגיעו אשר חריפות ולהתקפות להשמצות נתון שהיה גם משתמע חנקין של ממכתבו
חנקין מהתערבות נבעו ההתקפות לפייסו. ניסיונות גם נעשו גיסא, מאידך העיתונות. לדפי
הרב ובייחוד ציון, חובבי של "השיירה", אנשי עלידי שניתן ואדיחווארת, בקניית בטיפול
פרנק אלף 200 של סכום (שהציעו והרצנשטיין פינס לבךטובים, זאכס, וש"י מוהליבר ש'
מנחלה מכר חנקין פרנק). אלף 230 דרש השטח שבעל בעוד הדונם, אלף 46 בן השטח עבור
למרות מקאחובקה, לצירים דונם ו9,000 דויד" "צמח אגודת לאנשי דונם אלף 11 זו

ברשותו30. היה לא עדיין שהשטח
אגודת של הוועדהפועל בין קשרים נרקמו ומיד תרנ"א כסלו בי' ליפו הגיע טעמקין זאב
(כ"ח 1890 בדצמבר ב12 לקנייה. שונות קרקעות שהציע חנקין ובין ביפו ציון" "חובבי
בארץ הפועל "ועד מאת "החבצלת", בעיתון גלויה ומודעה מכתב התפרסמו תרנ"א) טבת
הקדושה", ובארץ בסוריה מלאכה ובעלי אדמה עובדי בניישראל תמיכת לחברת הקדושה
על הודיעו הם בךטובים. ואייזיק פינס מיכל יחיאל טעמקין, זאב המהנדס של בחתימתם
איזנבערג ואהרון אייזנשטאדט יהושע צירוף על תרנ"א, כסלו י"ג ביום ביפו משרדם פתיחת
בהערה והקונים. המוכרים לרצון הקרקעות מכירת עסקאות על לפקח נכונותם ועל כיועצים

כתבו: זו למודעה שנוספה

ר' המה הלא הועד דבר עליהם וקיבלו קיימו כבר קרקעות במכירת מהעוסקים שנים
ה' מאת הרשאה כתב לפנינו הגיש הראשון חנקין. יהושע ור' הערצענשטיין, יעקב
בידי הכח נותן הוא כי בה כתוב אשר [חווארת]. ואדאילחורד נחלת על טאיאן
במחיר הנשברת מנחלתו מחצית למכור הנ"ל הערצענשטיין] יעקב [ר' הריה"ש
מאת לבנין הרשיון והשגת הקושנות מעשה הוצאות וכל דונם, כל פרנק עשר שמונה
הבאנק סוכן דרך ה' עדות לפנינו הגיש והשני המוכר, על הודה] [ירום יר"ה הממשלה
כתב בה הושם כי לו אמרו אשר התומה [? ] חותלת אצלו השליש כי בחיפא העטמנית
חנקין הר"י ובין וענפיאת, דרדרה חדרה נחלת בעל עפנדי חורי סלים בין אשר האמנה
חנקין הר"י הגיש גם אף השני, לצד ראשון מצד הנ"ל הנחלה מכירת בדבר הנ"ל
מאתנו נבחנו האלה הכתבים כל פרטיו. לכל הנ"ל האמנה כתב מגוף העתקה לפנינו
איש לבוא האלה הכתבים לבעלי הרשינו לכן ממש בהם יש כי ומצאנו הגונה בבחינה
אתנו מקום כאן למעלה. המבוארים התנאים פי על הקונים עם ומתן במשא מהם איש
ועדיין הראשונים בעליה מידי נמכרה טרם מואדאילחורד השניה מחצית כי להודיע

בהעדפה31. אבל למכירה עומדת היא
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הכהן בןהלל מרדכי לדברי היו, עיניהם שלנגד רבים סרסורים הצמיחה לקרקעות הדרישה
קרקע של מחירה אדמות. של שערים והפקעת ספסרות ומעשי "עסקים" ואחדהעם,
פרנק 50 ואפילו 40 עד עלה (תורכי), לדונם פרנק כ15 בעדה דרשו 1890 שבשנת חקלאית,
רווחים לצבור הבעלים ורצון עצמם לבין הספסרים בין התחרות הרב, הביקוש עקב הדונם

העסקאות32. רוב של הפועל אל הוצאתן לאי המרכזית הסיבה אף היתה זו גדולים.
עוררו מרוסיה ההמונית והעלייה הספסרים מעשי עצמם, לבין האגודות אנשי בין התחרות
ייתכן בארץישראל. המקומית באוכלוסייה והן בקושטא השלטונות אצל הן שביעותרצון אי
באברהים 1890 שנת בסוף פחה ראשד המתון העות'מאני המושל להחלפת הביא שהדבר
נכבדים כמה שלחו 1891 ביוני רעוף. בימי שהיה למה המצב את החזיר אשר פחה, חאקי
בידי קרקעות קניית על ולהקשות הכניסה אישורי במתן להחמיר וביקשו עצומה ירושלמיים
האיסור הוחמר אף שנה ולאחר העלייה על ההגבלות חודשו מיד ואמנם יהודים. מהגרים

עות'מאנית33. אזרחות בעלי שהיו יהודים על גם והוחל קרקעות לרכוש
ציון" "חובבי בחוגי להתיישבות. הגדולות התקוות על הגולל את סתם ההגבלות חידוש
רבים שגם (וייתכן חנקין מהזמנתם. ידיהם את משכו בחוץלארץ והקונים מבוכה השתררה
עמק רכישת עבור היתר בין ששילם, הקדימה דמי השבור"; "האבוס ליד נשאר אחרים)
גיסא מחד היו בארץ לעזאזל השעירים לטמיון. ירדו הוא, ומכספו האגודות מכספי חפר,
כמנודה היה והוא הקולר את תלו שבו חנקין, גיסא ומאידך ובןטובים, פינס הוועד חברי

ביישוב34.
אז: כתב כזה", "במצב במלואו. התאמת תרנ"א מסיון במאמרו אחדהעם שחזה מה

למקנה, אדמה בארץישראל למצא יהיה אפשר אי בקרוב במהרה אם כלל, נתפלא לא
דרכנו, על מכשולים להניח הפעם עוד תתחיל הטורקית הממשלה אם
עמנו, טובי בכל נפש גועל יעוררו המכוערים המעשים אם ר"ק.), במקור. (מודגש

נוראה...35. ריאקציא אז תבוא הגדולה" "התנועה ותחת

הייאוש, המרירות, בארץישראל, הפעולה להמשך הקשור בכל הבהירות אי מצב
ודולניק חנקין שעשו המצב להצלת הניסיון שנגרמו, והפרטיים הציבוריים ההפסדים
ההאשמות בפריס, רוטשילד לברון הקניות את להעביר והניסיונות לקושטא בנסיעתם
טעמקין ונגד גרינברג אברהם באודיסה ציון" "חובבי של הכללי הוועד נשיא נגד שהועלו
אל דולניק פייביש שכתב ביותר מעניינת מכתבים מסדרת משתקפים אלה כל  ובןטובים

.361892 ובתחילת 1891 שנת בסוף (אחדהעם) גינצבורג אשר
בידי נותרו אלה עמקחפר. של הקרקעות רכישת בנושא גדולה נסיגה חלה המפולת לאחר
חנקין יהושע ה3720. המאה של הראשונים בעשורים הניסיונות שחודשו עד הערבים בעליהן
עם ונפגש לרוסיה חנקין נסע 1897 בשנת שוליות. בעבודות ועסק מאונס שמריו על שקט

הצלחה38. ללא אולם העמק, קרקעות את ולהציל לנסוח מנת על דולניק
ברכישת יק"א חברת של כוחה בא ונעשה מחודש "הכשר" חנקין קיבל 1906 בשנת רק
הישוב". הכשרת "חברת לעובד רופין ארתור ד"ר מינהו 1910 בשנת מכן, ולאחר קרקעות,
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העשורים בשני עמקחפר אדמות את לרכוש יהודים שעשו ניסיונות
העשרים המאה של הראשונים

על לראות יש זו מאה של הראשון בעשור עמקחפר אדמות לרכישת הניסיונות חידוש את
בקונגרס באוגנדה ההתיישבות הצעת דחיית ברוסיה, הפרעות אלעריש, תכנית כישלון רקע

בארץישראל". מעשית ל"עבודה הציונית בתנועה המגמה והתגברות השישי הציוני
למשא נכנס ,1904 בשנת לביקור לארץישראל שהגיע אנגליה, מציוני רוזנברג, מוריי
התנועה עבור בעמקחפר, וכן חיפה באיזור מודיעין, באיזור שונות חלקוח רכישת על ומתן
ביקורו פרטי אלה. בנושאים הרצל ד"ר עם בקשר עמד אף הוא יהודים. וגופים הציונית
בארכיונו המצויים מכתבים ובסדרת מכן) לאחר רב זמן (שנכתבו בזיכרונותיו מופיעים
סרפיון פנה השישי) הציוני הקונגרס לאחר חודשים (מספר 1904 במרס ב27 האישי.
כנראה שכוון ,"Dear Madam" אל המופנה במכתב ביפו, הגרמני הקונסול סגן מוראד,
וכן: ביתלחם, בסביבות בירושלים, קרקע חלקות מספר למכירה והציע רוזנברג, של לאשתו

A large domainal property for cultivating and colonizing purposes, with
fertile grounds, water streams, forests, pastures, bushes, etc; of about

3940,000 to 45,000 Dqnoum...

הן אם ליש"ט 25,000 או הקונה, על יחולו השונות ההוצאות אם ליש"ט, 22,000 היה המחיר
של המיקום יתרונות את מוראד מונה הקנייה בכדאיות לשכנע בניסיון המוכר. על יחולו

השטח:

This property is called WadelHawareth and has access to AbouZaboura,
a natural, small, but very good harbour on the Mediteranean about 4 hours

to the northof Jaffa.

לו סיפר לבונטין חנקין. יהושע ועם לבונטין ז"ר עם ונפגש ביפו אפ"ק בבנק ביקר רוזנברג
70,000 של סך הציע שעבורה אלחווארת בואדי קרקע לרכוש שנים מספר מזה מאמציו על
350,000 לשלם מוכן היה רכישתו "שעבור העמק: בקניית הצלחתו אי על עמד חנקין פרנק.
בארץישראל40. קרקעות לרכישת בלונדון כספים לגייס בבקשה רוזנברג אל ופנה פרנקים,"
הבריטי הקונסול דיקסון, לג'ון מוריי כתב לאנגליה, רוזנברג הזוג בני ששבו לאחר
("...With the person in אלחווארת אדמת על שמופקד מי עם לקשרו וביקש בירושלים
הקונסול באמצעות אותו הפנה דיקסון .charge of the land of WadelHawareth...5')
"syndic (ofifcial לרוזנברג: דיקסון של דיווחו עלפי שהוא מוראד, לסרפיון הגרמני
receiver) of the bankruptcy of the late Mr. Frutiger of this city to whom the lands

.41in question belonged"
חווארת ואדי קרקעות את למכירה הציע נכסים כונס בתור שמוראד להבין, נוכל מכאן
אחרות חלקות וכן התשעים, שנות בתחילת כנראה המשכנתא, העברת עם לפרוטיגר שעברו

האחרון. של הרגל מפשיטת שנותרו
וקיבל והמחיר הבעלות השטח, לטיב ביחס בירורים רוזנברג ערך זהיר עסקים כאיש
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הסכמת ללא הקרקע את למכור מוראד של ליכולתו ביחס הן חששות שהעלו שונות תגובות
הווארת בשם אחד רבות. חול אדמות שכללה הנחלה לפוריות ביחס והן האחרים, החוב בעלי
וניסה הנושא את עבורו שבדק 1904 באוגוסט 25 מיום במכתב לו הודיע (C.E. Howarth)
מצוין השטח הקרקע, את למכור מלאה זכות למוראד יש דבריו עלפי חששותיו. את לבטל
מערכו ב450/0 נמוך בשטח) ישיר אינטרס להם שאין אנשים אצל בירור (עלפי והמחיר

האמיתי42.
השטח שמחיר זה לו הסביר שבו ממוראד נוסף מכתב רוזנברג קיבל 1904 בספטמבר ב8
1) דונם מ40,000 יותר מקיף הוא אולם ראשון, במבט גבוה אולי נראה חווארת ואדי של
שמחיר בחשבון מביאים. אם גבוה אינו הנדרש שהמחיר הוסיף, מוראד מ"ר). 900 = דונם

לדונם43. פרנק לעשריםשלושים מגיע בארץישראל חקלאית קרקע
רכישת על התורכי הממשל שהטיל ההגבלות את זה מעניין במכתב מפרט אף מוראד
יחד עות'מאנים. או זרים יהודיים, אזרחים ובייחוד בארץישראל, זרים נתינים בידי קרקע
מלכ44 קרקעות של ראשון בשלב רכישה של בדרך עליהן להתגבר דרך מציע הוא זאת עם
עליו חלות לא מלכ, קרקעות כבעל כך, ואחר יותר, קלה זר יהודי בידי שרכישתן עירוניות,

המירי45. לקטגוריית כולן השייכות חקלאיות קרקעות לרכוש יכול והוא ההגבלות
שרומז כפי לרכישה, אלה מאמצים קטע 1904 יולי בתחילת הרצל של שמותו ייתכן

בהמשך. כך על דובר לא בזיכרונותיו או בארכיונו מקום, מכל רוזנברג.
קרקעות ורכישת ההגבלות עקיפת של הבעיה העסיקה הנוכחית המאה של הראשון בעשור
במיוחד בולט הדבר והמרכזי. המקומי העות'מאני הממשל את בארץישראל יהודים בידי

ירושלים. במחוז ביי אכרם עלי הפחה של כהונתו בתקופת
 זה למצב הרקע את ביי אכרם פירט בקושטא בממשל הגדולה לוזירות במכתבו
והרווחים מתפקידם, הנאה טובות שהפיקו עצמם, הממשל אנשי בקרב שפשטה השחיתות
המקומיים התושבים בין אדמות במכירת מתיווכם המקומיים ההשפעה בעלי שגרפו

היהודים. לבין והכפריים
מאז לו שקדמו הפחות בתקופת שנערכו העיסקאות של פירוט במכתבו הביא ביי אכרם
17,000 את להוסיף יש אלה על תורכי. דונם ל62,500 מעל הקיפו אשר פחה, רעוף ימי
חיפה בנפות תורכי דונם 90,000 ועוד שלו, כהונתו בתקופת היהודים שרכשו הדונמים

סוריה)46. (בוילאיית החורן בסנג'ק תורכי דונם ו97,000 ביירות) (בוילאיית וטבריה
לעמקחפר. ברור באופן נוגעות ביי אכרם ירושלים מחוז מושל של בארכיונו תעודות שתי
שנוסדה קרקעות לרכישת חברה על מדובר 1907 ביוני ב3 בצופן שנשלח סודי במכתב
בוילאיית אדמות לרכוש רוצה החברה לירות. מיליוני בגובה וזר מקומי הון בעזרת במצרים
שותפות עשתה זו חברה וחלב. אדנה ירושלים), סנג'ק (לרבות ביירות סוריה, של (מחוזות)
ביי אכרם של הפיקוח החמרת עקב אך כי"ח), ולחברת לענתבי כנראה (הכוונה היהודים עם
ניצול תוך ביירות, לוילאית החברה פנתה ירושלים במחוז ויהודים זרים של רכישות על
חווארת בואדי בפעולה להתחיל וביקשה בירושלים, קרקעות כבעל ענתבי של הרכישה זכויות

שכם. שבסנג'ק
היהודים המצרית, החברה בין כקנוניה זו רכישה מתאר קנאי, לאומני שהיה ביי, אכרם

באיזור. פוליטיות מטרות כשלאנגלים והאנגלים,
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"תיאון בשם הידועה הנוצרית היפואית המשפחה מן לקנות החליטה המצרית החברה
[עמקחפר] אלחווארת" "ואדי בשם הידוע בשטח אדמה דונם אלף 40 דימיקל"
שכם. של לסנג'ק והשייך לחיפה יפו בין מיפו, [הליכה] שעות 6 במרחק הנמצא
באדמות כותנה זריעת עלידי הכלל מן יוצאים רווחים להבטיח היא המטרה לכאורה,
לה שמה בתוכו, נמל של קיומו ובשל הים חול על השטח של הימצאו בשל אך אלה.
בין חשוב צבאי מקום לומר, רוצה עמקחפר, את לתפוס מעייניה בראש אנגליה
שם על הטאבו בספר לי הועברו קודם עוד דבר, של לאמיתו לקפריסין. אלכסנדריה
שם הנמל יוכל שיפוצים בקצת ואף היות [שם], פוריים מרעה מקומות כמה הצבא
הצבא ייחס זה ובעקב ורחבות שלימות לידי להגיע ויוכל אניות ציי ולהכיל לקלוט
כדי זהב לקנות המצרית החברה משתדלת עתה גדולה. צבאית חשיבות לעמק החמישי
מן כך אחר תקבל שהיא מאחר הכלל, מן יוצאת כספית עסקה באמצעותו לעשות
ומקום לפורעים שוטטות מקום עכשיו המשמש עמקחפר בעד שנים פי האנגלים
האדמה תהיה אם גם למעשה, הנ"ל. המציאות בשל אסורות סחורות ואגירת מעבר
לאחר שהאנגלים, היות החברה. בידי ולהישאר להמשיך תוכל היא האנגלים, רכוש
צבאי בסיס תשמש שהאדמה בתנאי לחברה במתנה לתיתה יוכלו כפול, במחיר שיקנוה
המצרית, החברה שלה. הצמיחה ומכוח מפוריותה תועלת להפיק תוכל והחברה חשוב
שנים שלוש מזה עוסקת המקובלים, הכללים ולפי רעש בלי זו אדמה לרכוש מנת על
תוך לגמרי טבעית בצורה חלקים חלקים עמקחפר את לרכוש וכוונתה זה בעניין
הקיסרי הצבא מפקדת של התנגדותה בשל שאולים. שמות בכמה לממשלה פנייה
החליטה שהזכרתי) והפוריות הצבאית החשיבות (בגלל האדמה למכירת החמישי

באיסטבול47. העיסקה את להשלים לאחרונה החברה

בית להקמת רישיון יבקשו כך ולשם הרכישה לאחר באיזור להיאחז הבריטים ינסו לדעתו,
כבר שקיים מה שבעמקחפר בשכם שייעשה הכרזה "תוך עיניים למחלות אנגלי חולים
הראשי הרב של בואו כמו בירושלים, אירועים מספר זו לקנוניה קישר ביי אכרם בעזה".
הבריטי הקונסול של סודיות הוראות על שמועות אנגלי, כומר עם ביחד אלכסנדריה ליהודי
ועוד. לעכו ענתבי של נסיעתו ביטול הקבר, בכנסיית ללטינים הקופטים הפרעות בירושלים,

של מקומו כממלא שפעל מה"קומנדנט", וקיבל עמקחפר על בחקירתו המשך ביי אכרם
תיאור וכן העמק של בארכיונו) אותרה לא הרב לדאבוננו (אשר מפה ירושלים, מחוז מושל

כדלקמן: גבולותיו

של הטבעית וצורתו מפגעיו את והמראה הנמצאת המפה העתק במצורף לכבודו הוגש
מעמדו את להראות כדי מספיקה הנ"ל המפה (עמקחפר). חווארת' אל ואדי
על נספח ביירות, לוילאית כפוף זה עמק לסביבותיו. ביחס הנדון העמק של הגיאוגרפי

ומיקומו]. גבולותיו תיאור בא [כאן צעב בני בנפת וקשור נאבלוס מחוז
שהיתה טיאן משפחת ע"י ברובו נמכר לנמל הקרוב זה עמק של הצפוני מחלקו חלק
אלקובאני ואדי אדמות ושל זה עמק אדמות של הגדול חלקן את אנגלי. ליהודי בעליו
22 כלל... מעובדות אינן שהן כיוון מירי", כ"מחלול לקחת יש החשיבות אותה בעל
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קומאנדן ירושלים מתצרף מ"מ ,(1907) 323 ביוני 20 ,325 אלאוול בג'מאדי
(חותמת)48.

רמיזה אולי וכאן אנגלי", "ליהודי עמקחפר של הצפוני החלק נמכר זו תעודה עלפי
שמו. על הקרקעות הועברו לא מארכיונו ytmככל אך רוזברג, למוריי

בעמקחפר "גאולה" חברת התעניינה הראשונה העולם מלחמת ועד 1903 שבין בתקופה
נטעים"49. ו"אגודת היישוב" הכשרת "חברת עם פעולה pwלשתף תוך לעתים וברכישתו
בעלי והימצאות בעמקחפר המסובך הבעלות מצב שלמרות ביומנו מספר רופון ארתור

לרכישתו: במאמציו חנקין המשיך הקרקע על רבים תביעות

שהוקם היחיד הבית לגג עלינו הקרקע. את לסייר חנקין הניעני 1911 או 1910 בשנת
שטח כל פני על והשקפנו למחצה רעוע והיה הקרקע בעלי עלידי רבות שנים לפני
אך קרובות, לעיתים הוזכר חווארת ואדי השם הרבה; שנים נקפו כולו... האדמה

התקדמות50. כל בו חלה לא הקרקע קנית בענין ומתן המשא

חלק מוצאים אנו בארץישראל הציונית העבודה על 1913 משנת בנטויץ נורמן של בדו"ח
ההתקדמות: לאי ההסבר מן

There are now exeptional opportunities for buying land and the Company
.51simply, from lack of capital, cannot take advantageof them

ר"ק.]. היישוב. הכשרת חברת או פלשתינה, אדמת להכשרת לחברה [כוונתו
ב קנטור א' המהנדס שערך במפה למצוא ניתן חווארת בואדי הטיפול המשך על נוסף רמז
שייח' שבבעלות השטחים מופו ובה אלחוארס" ואדי "אדמת המפה שם ."1914 במאי 29
שגבלו טיאן מאדמות חלק במפה צוינו כמוכן אלכסנדר. נחל גדות בשתי סמארה אבראהים
נערכו זו מפתבסיס על בצפון. אלנפיעת ואדמות בביצה המירי אדמות ובמזרח, בדרום עמן
אדמת שטח סךכל המנדט. ממשלת של הקרקעות במחלקת והוספות תיקונים 1926 בשנת
מבנה גם סומן במפה תורכי. דונם ל1,179 סמארה ואדמת תורכי דונם ל1,000 הגיע המירי

לדרוםמערב53. פנייתו לפני אלכסנדר נחל של הצפונית בגדתו ח'אן של
בדיוק ברור ולא המנדט, ממשלת בתיקי נמצאה שחור, בטוש ביד ששורטטה זו, מפה
סמארה למשפחת חנקין יהושע בין חוזה 1914 בשנת נערך וייץ לפי שורטטה. נסיבות באילו
על הבעלים עם המשאומתן את להמשיך היתה כשהמגמה בעמקחפר אדמתם מכירת על
חנקין עבור שורטטה אכן שהמפה ייתכן למכירתם. הסכמתם להשיג מנת על החלקים, יתר
לביטול הביאה שנה אותה בסוף שפרצה הראשונה העולם מלחמת זה. חוזה עם בקשר
מן קיבל שחנקין למרות סמארה54. משפחת בידי בהמשך החוזה תוקף ולהפקעת המשאומתן
השרעי ביתהדין באישור השטח למכירת ייפויכוח בבורסה) בגלות שהותו (בעת המשפחה

.(1916) 1332 שנת ת'אני, לרביע 17 מיום בחיפה
לאחוז המשיך שהוא נראה בתורכיה הגירוש מן אולגה ואשתו חנקין של שובם לאחר
עבור: הוצאה סעיף הופיע 1919 מינוארפברואר שלו ההוצאות רישום בספר החבל. בקצה

אלחורת"56. ואדי בענין לטולכרם ח. "נסיעת
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של השלישי בעשור עמקחפר את לרכוש יהודים שעשו ניסיונות
העשרים המאה

לאחר בעמקחפר, טיאן משפחת קרקעות של הקנייה מומשה לא אך התגשמה זה בעשור
כתב: רופין שנים. עשרות של משאומתן

הגון סכום לתרום קנדה מיהדות הבטחה 1927 בשנת אוסישקין מנחם משקיבל רק
לעמק לבוא יתכן שלא ראה אחר. תכסיס חנקין נקט הקק"ל, למען הקרקע לקנית
החובות, בעלי ושאר האפותיקאיות בעלי עם הקרקע, בעלי של יורשיהם עם השוה
הזכויות תביעת לכלל קץ לשים עשויה פומבית מכירה רק כי מסקנה לכלל והגיע
מביה"ד שיתבע האפותיקאיות מבעלי אחד איפוא הניע הוא והמדומות. הממשיות

קק"ל57. למען הקרקע את לרכוש עיקול, דרך הצליח מאמצים שנות ולאחר עיקול

היישוב" הכשרת "חברת בשם חנקין פנה הקנייה בדבר המחודש המשאומתן תחילת עם
מנת על בתלאביב, החקלאית הניסיונות בתחנת הטבע ולמדע לחקלאות למכון בתלאביב
וטיט חימר החול, כמות הכלור, רמת הערכת כללה זו חווארת. בואדי קרקעות בדיקת שיבצעו
נטיעות לגידולי שנבדקו השונות החלקות ארבע התאמת וקביעת החלחול מידת מכילות, שהן
המחלקה מנהל דיווח שנה אותה של מנובמבר ובתשובה 1927 ביוני בוצעה העבודה בהשקיה.
בהשקיה58. נטיעות לגידול הארבע מתוך חלקות שלוש התאמת על מנצ'קובסקי פ' לכימיה
אינטנסיבי לעיבוד מתאים האיזור שאכן מכבר זה שהיו ההשערות את אישרו אלה תוצאות

הדרים. ולגידול
הכספים בגיוס הגדולות ובתכניותיו בחנקין לבו בכל תמך אשר אוסישקין, הצלחת עם
ביולי ב19 גרנובסקי עלידי חנקין נתבקש קנדה59, ציוני בוועידת לקנייה, שנדרשו הרבים
וודי אדמת של השטח כל קנית "ע"ד המוכרים) (או הבעלים עם במשאומתן להתחיל 1927
יהיה שאפשר כדי נדרשה המהירה הפעולה האפשר". ככל מהר המו"מ את ולנהל חוורת
צריך שהיה הט"ו הציוני בקונגרס הקיימת הקרן של הדירקטוריון לפני ההצעות את להביא

.601927 באוגוסט בבאזל להתכנס
שהקרקע קבע, זה .1926 בשנת בעמקחפר הטיאנים לקרקעות ביחס פסקדין ניתן כזכור,
הריבית את וכן ליש"ט 12,000 בגובה המשכנתא חוב את להחזיר עליהם אך בידיהם, תישאר
פסק אחר מילאה לא טיאן משפחת ביתהמשפט. לכותלי מחוץ נעשה לתשלומה שההסדר
אמנם זה. מסכום יותר הרבה שווה היתה שהקרקע משום בכוונה, זאת שעשתה וייתכן הדין
מנת על כנראה מרצון, מכירה על חובה מכירת העדיפו אך הקרקע, את למכור רצו היורשים

לישראל. הקיימת לקרן קרקע מכירת עקב הערבית הקהל דעת עם מהסתבכות להימנע
קודם (עוד ערכו החוב שבעלי נאמר, י6 1930 משנת המנדט ממשלת של רשמי בדו"ח
הקרקע את לה למכור לישראל הקיימת הקרן עם חוזה עליה) שהוחלט הפומבית למכירה

ליש"ט. 125,000 של במחיר
כל ביניהם  הקרקע על השונים התביעות בעלי עם חנקין נפגש 1927 שנת בסוף

ואחרים62. עזאר אמיל טיאן, ממשפחת היורשים
מהמשכנתא הנהנים בקשת פי על בשכם, המחוזי ביתהדין נשיא הוציא 1928 בשנת
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על הטיאנים, של מטרי דונם 30,826 בת הקרקע למכירת פקודה וואלירו), פרוטיגר (מטעם
אל "סראט בעיתון התפרסמה 1928 באוקטובר 6 בתאריך המשכנתא. את לשלם מנת
קרקעות של הפומבית המכירה בדבר בשכם האחוזה משרד מטעם מודעה ביפו מוסתקים"

."1929 בינואר 22 מיום "פלשתין" בעיתון הופיעה נוספת הודעה חווארת. בואדי טיאן
שחתם לאחר הקרקע את ולרכוש הפומבית במכירה להשתתף הקיימת בקרן האיץ דונקין
הקיימת הקרן עלידי זה שטח נרכש 1929 במרס המעורבים. הבעלים כל עם חוזה על
הסכום יתרת .641929 במאי ב27 שמה על ונרשם ליש"ט 41,000 של סכום תמורת לישראל
לא"י 123,500 בסךכל כלומר, לא"י; 82,553.220 כנראה היתה המוכרים עם עליה שהוסכם

ועוד65. שמירה משפטים, על מכן לאחר שהוצאו הרבות ההוצאות בלי וזאת
נמצאה (הטענה נטען היתר בין הקנייה. על מערערים נמצאו הסופי הרישום לפני עוד
בימי שהוכן "Register Assas" שקיים בטולכרם), הקרקעות רשם בידי יסוד חסרת
נטען, כן כמו חלקים66. בשישים הנידונה הקרקע נרשמה כביכול שם עזיז, עבדול הסולטאן
כמתוכנן הביאו לא אלה פניות לה67. שייכים שאינם סמארה לשטחי פלשה הקיימת שהקרן

הרישום. לעיכוב
משום בפועל, הקרקע בעלת הקיימת הקרן נעשתה לא עדיין הרישום לאחר גם אבל
ההוצאה ראש יושב של מיוחדת פקודה עלפי לרשותה להימסר צריכה היתה שהקרקע
הקרן מסרה 1928 באוגוסט עוד האריסים68. את לפנות הקושי בגלל נתעכבה זו אך לפועל,
הבדווים עם אך פיצויים, תמורת הקרקע על שישבו למעבדים פינוי פקודת לישראל הקיימת

~  הסדר69. הושג לא
על ואילו ל1.328, השייח'ים הערכות לפי שהגיע המפונים למספר ביחס מחלוקת נוצרה
נפשות ל920 המספר הגיע נוסף מקור ולפי נפשות 812 בעמקחפר נמצאו 1922 מפקד פי
בשנת זה מקור לפי הגיע סמארה, משפחת לרבות חווארת, בואדי המעבדים מספר בלבד70.

הואדי. לתחומי מחוץ גרו מהם 27 ל168, 1928
המצב חייב מחדגיסא  כיוונים מכמה לחצים הבריטית הממשלה על הופעלו זה במצב
מאידךגיסא תביעות", מכל "חופשית הקיימת לקרן ומסירתה הקרקע לפינוי לפעול החוקי
המוסלמית במועצה שונים, קרקעות בבעלי נתמכים כשהם השטח את לפנות האריסים סירבו
על ההגנה "פקודת הביאה נוסף לסיבוך וטולכרם71. שכם מיפו, ערביים ובלאומנים העליונה
שקדמו קניות על חלה שלא למרות זו, פקודה .1929 באוגוסט תוקף שקיבלה האריסים",

רבות. בעיות עוררה לתוקף, לכניסתה
היהודי היישוב על ולהתקפות בחברון לטבח שהביאו המאורעות פרצו 1929 אוגוסט בסוף
מעמק הערבים יפונו שאם חשש העלה העליון הנציב מהן. המשתמע כל על הארץ, ברחבי
ביצוע אי על 1930 בפברואר פקד כך משום יהודיים. יישובים על ההתקפות תתחדשנה חפר
מטעם פינוי פקודת הוצאה שכבר העובדה חרף למפונים72, פתרון למציאת עד הפינוי פקודת

."1929 בנובמבר ב30 בשכם המחוזי הדין בית נשיא
במרס שאו", "ועדת של הדיןוחשבון פרסום עם יותר עת גברו האריסים בנושא הלחצים
הופ סיר של הדיךוחשבון פרסום ועם מאדמתם ערבים של נרחב נישול על שמסר ,1930
הסכמה מעין כנראה קיימת היתה אלה התרחשויות לאור .741930 באוגוסט סימפסון

הפינוי75. לדחיית ביחס הציונית ההנהלה מצד גם שבשתיקה
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אלטרנטיביות הצעות לישראל הקיימת הקרן והן המנדטורי הממשל הן הציעו זאת עם יחד
שוק בתל חברון, שבמחוז ערד עין בתל לשטחים התייחסו אלה הצעות לפינוי. למיועדים
הקרן המשיכה עת ובאותה עמקחפר76. בתחום אדמות להחכרת וכן ביתשאן שבעמק
משפטיות: תביעות שתי הגישו הבדווים החוקיות77. זכויותיה מימוש על להילחם הקיימת
האריסות78. לזכות  והשנייה הקרקע, ברכישת להם שיש הקדימה לזכות נגעה האחת
זה, בנושא מפורטת התכתבות כלולה המנדט ממשלת של חוארת" ל"ואדי הנוגעים בתיקים
ביוני ב4 לישראל הקיימת הקרן לטובת שנפסק הסופי הדין פסק נוסח בהם מצוי ואף

.791930
ליהושע בשכם לפועל ההוצאה פקיד באמצעות הקרקע מן חלק נמסר 1930 בספטמבר רק
שהאריסים משום ההתדיינות לסיום הביאה לא המסירה אבל הקיימת. הקרן כנציג חנקין
השטחים. מפת על שסומן המזרחי בגבול מטרי דונם 6,000 של שטח על נוספת תביעה העלו

ולעבדו80. המחלוקת בשטח לשבת להם הותר לפסיקה עד
אי על וקבל בפריס) שישב הקרקע מבעלי (אחד עזאר לאמיל חנקין כתב 1931 באוגוסט
מכל חופשית כשהיא מסירת הקיימת לקרן הובטחה שבו 1927 בשנת שנחתם החוזה קיום
דונם 6,000 למסירת ביחס התחייבותו למילוי יום שישים של ארכה לעזאר נתן חנקין תביעה.

חווארת81. ואדי של והנכבדים המוח'תאר בידי התכניות והחתמת מהשטח
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תפר עמק אדמות רכישת

נמסרו שכבר בקרקעות הנמשכות ההפרעות על המנדט לממשלת גם בתלונות פנה חנקין
הראשי: המזכיר מקום ממלא נורוק, ממקס תשובה וקיבל חווארת, בואדי

ערבים עלידי המוגשות בתביעות האפשרית המהירות בכל מטפל המחוז מושל
על ההגנה פקודת עפ"י מרעה זכויות או אריסות לזכויות תולכרם ממחוז כפריים
של ההתישבות עבודת בהתחלת האפשר ככל קטן דיחוי שיגרם באופן אריסים,

החדשים82. המתישבים

המשפטיים הדיונים מהלך את הפרשה, של הסתבכויותיה המשך את בפירוט אתאר לא
הסכסוך שיושב עד שנמשכו שלה, והפוליטיים הציבוריים ההיבטים ואת והלאמשפטיים

."1936 ינואר בתחילת סופי באופן
(שם קובאני בואדי אף אירעו חווארת בואדי טיאן באדמת הקשורה לזו דומות התפתחויות
1945 שנת עד נמשכה והפרשה 1928 בשנת עוד הקיימת הקרן עם הקנייה חוזה נחתם
חלק ורק 1914 בשנת החלה שקנייתה סמארה, ובאדמת ,(1948 שנת עד ספיחים והותירה

.1940 בשנת הקיימת הקרן לידי עבר ממנה
מורכבת שהיתה הראשונה, החלוץ פלוגת הקרקע על עלתה 0930 (ינואר תר"ץ בטבת בכ'
העמק. במערב טיאן של האבן בבית והתיישבה וה"עמק", "ויתקין" הארגונים מחברי
"עין מחדרה השומרהצעיר קיבוץ הראשק, הקיבוץ אדמתו על עלה 1931 בנובמבר

צפופה. בהתיישבות עמקחפר כוסה מעטות שנים ותוך החורש",

סיכום

הנושא להבנת טובה הדגמה לשמש יכולה יהודים בידי עמקחפר קרקעות רכישת פרשת
תקופת ובתחילת העות'מאנית התקופה בסוף יהודים בידי בארץישראל קרקעות רכישת של
בולטים ותהליכים נושאים מספר משקפים זו פרשה של והשתלשלותה סביכותה המנדט.

זו84: בתקופה בארץישראל לקרקע הקשורים
שקדמו השנים מאות במשך ביצות לאדמת והפיכתן עידית קרקעות הזנחת של התהליך 

גבוה. והתיישבות1 חקלאי פוטנציאל בעלי אזורים על בדווים והשתלטות העשרים למאה
עירוניים, אפנדים של משפחות בידי הי"ט במאה ארץישראל קרקעות ריכוז של התהליך 
אלה קרקעות וקנו נעדרים", כ"בעלים וארץישראל מצרים סוריה, לבנון, בערי שחיו

יישובן. לצורך ולא ארוך או קצר לטווח כספית כהשקעה
חנקין יהושע  בודד אדם של לאות ללא ונשנים החוזרים והמאמצים הניסיונות 
ולעתים כספית ולעזרה רופין וארתור אושיסקין מנחם של הרוחנית לתמיכתם זכה (לעתים
ברזרבות הצורך את הקודמת המאה של התשעים בשנות עוד שחזה  בלעדיהם) נאבק
רבים, דעת על דאז המקובלת לשיטה בניגוד בארץ. היהודית ההתיישבות לצורך גדולות קרקע
קרקעות ברכישת בהתמדה לטפל חנקין החל באקראי, או השעה צורכי עלפי קרקע לרכוש
זו שיטה זולות. קרקע רזרבות להשיג בניסיון ועוד, חיפה מפרץ יזרעאל, עמק עמקחפר,
ועמקחפר 1928 בשנת חיפה מפרץ אדמות קניית עם רק הציוני ההתיישבות מפעל אימץ

.1929 בשנת
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JEWISH LAND PURCHASE ACTIVITIESMORTGAGESTRANSFERESDATE

Unregistered State Und'Miri

1858The Ottoman land Law

1aso .

| 1858ReglstererJ to Bedouin sheikhs |iseo .

/ i
3cf To A. B. TayanTo S.Angel||To the State ]186970

1887Yekaterinoslav
1890Y. Hankin S, F. Dolnik (for agricultural settlement)
1891Price goes up from 15 Franks per dunam

to 4050 Franks

1882T0 K Estrazen, Marseilli'S

1888 Transfer of mortgage to Y. Arieh,
Jerusalem

1890 Transfer of mortgage to Y.f rutiger
i H. Valero , lerusalem

1896 Bankrupt

1871T0 A. B. Tayan
1872T0 A. B. Tayan

1880T0 A. B. Tayan
Main plot

1883T0 A. B. Tayan

1894T0A.B. Tayan's
sons

" _____~k.

1680 .

1890 .

19001919 Y. Hankin , Z. D. Lavontin ,M. Rosenberg
(Bank AngloPalesthina)

1 907A.A'Antebi(Alliance Isra'elite Universelet)
:Ali Ekrem Bey(Cotton plantation:
British military base)

1910The Palestine office (Y. Hankin, A. Ruppin),
Palestine JewishColonizationAssociation(map(

Transfer to A. Schneorsohn, Jerusalem )?(1907Oefined by Ali Ekrem BeytheOttoman governor as:
'Mahlul Miri' because it is uncultivated.

1900 .

1910 .

1920 .

19271929 Jewish National Fund
1929Mortgage still registered
in Tabu to H.Estrazen.

1927Contract with )ewish National Fund
1929Sale by auction for payment 01 mortgage

Registered to Jewish National Fund |1930 .

TOTAL AREA:
Registered as 5,350 metric dunams
measured as 30,826 metric dunams

'cf Tayan t\tUi (Maionite horn Beirut! buys also
in other locations (Jaffa, Duran , Melabes)

SETTLEMENT J POPULATION
From 16th to 20th Century  Sparsely populated by Bedouins :severe malaria
End of 19thCentury Khan, house J bayarah .

1922 Census 812 people
198050,000people,multiple rural settlements

19301850 הקרקעות על בבעלות חשיגוי .3 ציור



חפר עמק אדמות רכישת

בנושא היהודי ביישוב מרכזית ומדיניות מרכזי גוף העדר בשל שנגרמו הרבים הנזקים 
רבות פעמים שהביאה עצומה מחירים ועליית בקרקע הספסרות פריחת קרקעות, קניית

סוכמו. שכבר עיסקאות לביטול
בפרט ויהודים בכלל זרים אזרחים ביה קרקעות לרכישת העות'מאניים השלטונות יחסי 
ובייחוד ארץישראל, במחוזות שמשלו השונים הפחות של לאישיותם שהיתה וההשפעה

יהודית. והתיישבות עלייה רכישה, בנושאי הקלה או החמרה על בירושלים,
ותמיכה מלא מוסדי גיבוי ניתן כאשר מאוד, גדולים קרקע גושי רכישת של ההצלחה 
קודם נחוצים שהיו מאלה בהרבה גדולים כספיים במשאבים הצורך חרף היהודי. העולם של
עם ממושכת התדיינות כולל הארוך, והמשפטי הפוליטי והמאבק 85(1 נספח ראה .25 (פי

השלטונות.
הערבי, הפלאח כלפי המנדט שלטונות של החדצדדי, אף ולעתים האמביוולנטי, היחס 

היהודית. וההתיישבות האריסים
על שישבו ואריסים לאומנים גדולים, קרקעות (בעלי שונות מקבוצות הערבים התייחסות 
המנדט, תקופת ובתחילת העות'מאנית בתקופה יהודים בידי גדולים שטחים לקניית הקרקע)
וייזום המשפטית המערכת באמצעות ואחריה הרכישה לפני שלהם פעולותהנגד זה ובכלל
הארץ הקומוניסטית המפלגה בידי נתמכו הנגד פעולות במקום. חקלאית וחבלה התנגשויות
הציוני ב"נישול מלחמתם במסגרת הקומוניסטית הנוער וברית ישראלית

האימפריאליסטי"86.
לאחר ספורות שנים תוך בעמקחפר, היישובים עשרות הקמת את להזכיר יש ולבסוף, 

אינטנסיבי. משק על המתבססת מפורטת התיישבות תכנית עלפי הקרקע, רכישת

בעמקחפר* הקרקע מחירי .1 נספח

מטרימחירשטחמתייחסמס' לדונם מחיר
פרנקכלליבדונםלשנההמקורסד' ליש"ט

1(6 (הערה תורכי*1887סמילנסקי פרנק46,000 357,0008.5
2(31 (הערה 189019.6החבצלת

3(39 (הערה תורכי1904מוראד ליש"ט4045,000 25,0000.616.3
4(85 (הערה 19274.1102.5גרנובסקי
5(65 (הערה מטרי1929וייץ ליש"ט31,000 200,0006.5161.3
(שם)6 מטרי1929וייץ ליש"ט31,000 250,0008.1202.5

כך. על נתונים בידינו שאין אלא המטבע, בערך שינוי חל הזמן במשך  ♦

פרנק. 25 = ליש"ט יחסהליש"טלפרנק: 
מטרי. לדונם חושב המחיר אך מ"ר), 919.3 = (דונם תורכיים בדונמים הם ו1890 1887 לשנים הנתונים 
בדונמים הם ן1929 ,1927 נתוני מטרי. לדונם חושב והמחיר מ"ר 900 בערך שווה הדונם היה 1904 לשנת

מטריים.
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ירושלים של עתיקות מפות
גיאוגרפיימהיסטוריים1 גמקורות

רובין ריכב

ירושלים של מפותיה א.
מרכז רבים דורות במשך היו הקודש", כ"עיר במרכזה וירושלים הקודש, כארץ ארץישראל
רב מספר ליצירת הביאו הללו וההתעניינות המשיכה לרגל. ולעלייה להתעניינות למשיכה,
יש אלה מחיבורים ברבים ומגוונים. שונים מהיבטים בירושלים העוסקים חיבורים של מאוד
של גרפיים תיאורים גם השתמרו מעטים לא ובמקרים גיאוגרפיהיסטורי ערך בעלות ידיעות
כאלה גרפיים תיאורים של רצף בידינו שיש לכך הביאה העיר של קדושתה הקדושה. העיר
השקפותיהם על אלה מפות אותנו מלמדות כיצד נראה זה בדיון ואילך. השישית המאה מן
של הגדול מספרם בגלל השונות. בתקופות העיר מראה ועל העיר על קודמות תקופות בני של

ספורות. לדוגמאות אלא להלן להתייחס נוכל לא שבידינו הגרפיים התיאורים
המאה מן ממידבא פסיפס מפת היא בידינו המצויה ירושלים של ביותר הקדומה המפה
במפת בידינו. המצויה ביותר הקדומה המפורטת העירונית המפה גם היא זו מפה השישית2.
 ירושלים לתיאור בדומה  מצוינים ובהם בארץ נוספות ערים של קטעים נראים מידבא
גרפיים תיאורים היו תקופה שבאותה לשער, יש וכדומה3. ציבור מבני עמודים, רחובות

השתמרו4. לא הם אך כולה, הארץ של ואף ירושלים של נוספים
חשובות כנסיות ארבע של  תרשימים  גרפיים תיאורים לידינו הגיעו זאת לעומת
וכנסיית הזיתים בהר העלייה כנסיית הקדוש; הקבר כנסיית בשכם; יעקב באר כנסיית בארץ:
לארץ שהגיע נוצרי צליין ,(Arculfus) ארקולפוס בידי נעשו אלה תרשימים הקדושה. ציון
התקופה של הנוצרית והתפיסה המסורת את עדיין המייצג אך הערבי הכיבוש לאחר

הביזאנטית5.
הללו המפות בין השכיח הדגם מפות. כתריסר לידינו והגיעו השתמרו הצלבנית התקופה מן
התפיסה, ומבחינת גרפית מבחינה הושפעו, אלה מפות העגולות6. ירושלים מפות של זה הוא
העולם אלה במפות .(OrbisTerrarum) "OT "מפות הקרויות העגולות העולם ממפות
היינו אירופה, מזרחה; הפונה העליון, בחלקו אסיה במרכזו, שירושלים עגול בדיסקוס מתואר
בחלק מופיעה דרוםמערב, היינו ואפריקה, התחתון; השמאלי בחלק מופיעה צפוןמערב,
ובין הנילוס; לאסיה אפריקה בין התיכון; הים מפריד לאירופה אפריקה בין התחתון. הימני
ים השחור. והים האגיאי הים המפות), מן בחלק (טנאיס, הדון נהר  לאירופה אסיה

אופקיי. כקו  האגיאי והים הדון נהר עם יחד והנילוס, אנכי כקו מתואר התיכון
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מועט מידע רק לנו מוסרות העגולות ירושלים מפות נוקשה גרפית לסכימה צמידותן בשל
מפות מצויות לצק אבל וכד'. מבנים הרחובות, שמות את מביאות הן בעיקר העיר. מראה על
מידע מצוי ובהן מעוין או מרובע במתאר ירושלים את המתארות תקופה אותה בנות

נוסף8. גיאוגרפיהיסטורי
הדפוס התפתחות עם הדגמים, ובמגוק באיכות בכמות, ירושלים, מפות מגיעות לשיאן
הראשון, הספר מודפס ,14551450 השנים בין הט"ו, המאה של השנייה במחצית באירופה.
מודפסת 1493 ובשנת מפה לראשונה מודפסת 1472 בשנת ללטינית. התנ"ך תרגום הוא הלא
כרטוגרפי כנושא נכבד מקום ירושלים תופסת ואילך זה מרגע ירושלים. של מפה לראשונה
של מאח רבות מפות אירופה ברחבי ונדפסות נוצרת הבאות השנים מאות ארבע ובמשך

העיר9.
המפות מן חלק מבוססות מעתה ירושלים: למפות חדש מימד נוסף הי"ט המאה מראשית
חדשה מגמה משקפות הן אך מדויקות, היו לא הראשונות המדידה מפות אמנם מדידה. על
של יצירתן נפסקת לא rrmnn מפות ומתפתחות שהולכות בעת גם אבל ירושלים10. במיפוי
מהם וחלק ביותר מהימנים מהם שחלק דומים, גרפיים ותיאורים פנורמות מצוירות, מפות

לחלוטין. דמיוניים

עתיקות במפות ומשמעותם ומהימנות דיוק ב.
ההבדל ועל המיוחד אופיין על לעמוד צורך יש עתיקות ממפות הנשאב במידע הדיון לפני
ושימוש היטלים מדידות, על מבוססת המודרנית הכרטוגרפיה המודרניות. אלה ובין ביניהן
של ההכללה רמת ואת המיפוי נושאי את אובייקטיבי באורח להגדיר ושואפת בקנהמידה
ההצגה דרך את גם מדעי מחקר על לבסס חותרים המודרנית בכרטוגרפיה מחקרים פרטים11.

במפה12. המשתמש של ובמוחו בעינו הרצויה התוצאה את שתשיג כדי הגרפית,
או תלות וללא חופשי באורח שנעשו אומנותיות יצירות הן זאת, לעומת העתיקות, המפות
כ"שילוב הכרטוגרפיה של הכללית להגדרה נתייחס אם אובייקטיביים. בקריטוריונים הגבלה
ואילו האומנות את יותר הדגישה העתיקה שהכרטוגרפיה הרי ומדע"13, אומנות אמנות, של
בהגדרת להשתמש נוכל לא עתיקות במפות בדיון לכן, המדע. את יותר מדגישה המודרנית זו
להגדרה ונידרש הארץ"14 של וסכימטי ברמדידה מכוון, מוקטן, מישורי כ"תיאור מפה
בא "סובב" המונח כאשר הסובב", את המייצג גרפי כ"תיאור מפה של יותר רחבה
המנטאלי והסובב הפיזיהחומרי הסובב שילוב היינו /'Milieu" של הרחבה במשמעות
פנורמות ציורים, מפות, של רחב בתחום לדון לנו תאפשר זו רחבה הגדרה תפיסתי15.

וכדומה.
המפות ו"מהימנות": "דיוק" הם זו במסגרת הבהרה הטעונים מרכזיים מושגים שני
וסרגל, מחוגה מצפן, ללא ,Tmnmp ללא הצייר, של עינו טביעת עלפי נעשו העתיקות
במפות נפוץ אינו המודרניות, במפות המקובל האנכי, המבט גם כלשהו. בהיטל שימוש וללא
של נכונה התייחסות גיאומטרי, דיוק אלה במפות לבקש אפשרות אין לפיכך העתיקות.
הכללה רמת או מוסכמים סימנים לבחון מקום גם אין וכדומה. קנהמידה כיוונים, זוויות,
יש המפה את להבין מנת על ממנה. שנשמטו והעצמים במפה המתוארים העצמים בבחינת
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מטרותיו16. ואת המפה מחבר של תפיסותיו את מקורותיה, את לנתח קרובות, לעתים צורך,
מפות של "המהימנות" לבחינת רבה חשיבות יש "דיוק" המונח של המשמעות חוסר לעומת

עתיקות.
מקור כל של מהימנותו את שבוחנים כמו עתיקה מפה של מהימנותה את לבחון יש
האם מהם: כמה רק נזכיר ומגוונים. רבים המהימנות בבחינת המשמשים השיקולים היסטורי.
דברים תיאר האם  כן אם בירושלים)?  שלנו (במקרה במקום המחבר ביקר
המובא התיאור מתיישב האם ? מהימנים מקורות על הסתמך האם  לא אם ? כהווייתם
האם אחרים? ספרותיים במקורות או  אחרות במפות המובאות ידיעות עם אחת במפה

ועוד17. כהוייתם? הדברים את להציג שלא כלשהי סיבה או נטייה המפה למחבר היתה
בתוך היסטורייםריאליסטיים אלמנטים מצויים שיידונו, בדוגמאות שנראה כפי לעתים,
על ולעמת הללו הפרטים את לבודד נדע אם במציאות. אחיזה כל לו שאין דמיוני תיאור

העיר. של עברה על ידיעותינו את נעשיר מהימנותם, מידת
העתיקות. במפות המשתקפות לאריאליסטיות ולהשקפות לתפיסות יש רב היסטורי ערך
ולסייע המפה נתחברה שבה התקופה בני של דעותיהם על אותנו ללמד יכולות אלה תפיסות
במפות שלהם. הקוראים קהל אל להעביר המפות מחברי שרצו המסרים את להבין לנו
והמגמה התוכן החדשה, העת ומראשית הביניים מימי במפות ובעיקר ירושלים, של העתיקות

דתייםנוצריים. בעיקר הם אלה מסרים של
ערך בהחלט יש אך העתיקות, במפות "דיוק" ולחפש לנסות טעם כל אין לסיכום,
בני של הפיזיריאליסטי הסובב על יותר לדעת רוצים אם בלימודן, רב גיאוגרפיהיסטורי

שני. מצד זה לסובב בנוגע השקפותיהם ועל אחד מצד התקופה

התקופות בני של ההשקפות ללימוד כמקורות עתיקות מפות ג.
ותפיסותיהם הקודמות

את המציגות במפות לפיכך, אירופה. בני נוצרים בידי נוצרו בהן דנים שאנו המפות רוב
החדשה הברית בתקופת או המקרא בתקופת העיר את המשחזרות ובמפות זמנן בת ירושלים
השקפות של משקע יש החדשה18, העת בראשית מאוד נפוצות שהיו השני), הבית ימי (קרי,

הקדושה. לעיר הנוגעות נוצריות
אל המפות מחברי של "הנוצרית" ההתייחסות את המשקפות אחדות, דוגמאות נציג להלן
מתארות שאינן במפות ובהשתקפותה באידיאולוגיה קשורות הדוגמאות מן כמה ירושלים.
המגמתיות משתקפת כהווייתם, דברים בתיאור גם כיצד, מראות ואחרות כהווייתה העיר את

הנוצרית.
זו תפיסה העולם. כמרכז בנצרות נחשבת ירושלים העולם. כמרכז ירושלים .1
וסביבותיה שמתיה הגויים בתוך "ירושלים הפסוקים של דרשתם על לכאורה מבוססת
הארץ" טבור על יושבי וקנין מקנה עושה מגויים מאוסף ו"עם (5 ה' (יחזקאל ארצות"

.(12 ל"ח (יחזקאל
במדרש: במפורש מופיע והוא יהודי הוא זו לתפיסה המקור למעשה,
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ובית ישראל ארץ באמצע וירושלים עולם של באמצעיתו יושבת ישראל ...ארץ
והאבן ההיכל באמצע והארון המקדש בית באמצע וההיכל ירושלים באמצע המקדש

י'). קדושים תנחומא, (מדרש העולם הושתת שממנה ההיכל לפני שתיה

העבירה הביזאנטית בתקופה המוסלמית. ההשקפה גם הלכה היהודית התפיסה בעקבות
עד העולם" "טבור מוצג שבה הקדוש, הקבר כנסיית אל העולם מרכז את הנוצרית התפיסה
OTn מפות דגם כרטוגרפי: לביטוי זוכה זה דתי רעיק כיצד להראות מעניין ימינו19.
שכיחות היו אלה מפות במרכזו. שירושלים סכימטי, בדגם כולו העולם את מתאר נזכר שכבר

הי"ג0?. המאה ועד הטי המאה מן לפחות ארוכה, תקופה במשך ביותר
מאוד ומפורטות מעוטרות עולם מפות התפתחו אלה מפות של הסכימטי הדגם מן
Psalter) התהילים מפת כדוגמת העולם, במרכז ירושלים של מקומה על הן גם השומרות
הירפורד ומפת ,(Ebstorf) אבסטדורף מפת ,(Leardo) ליארדו מפת ,(Mappamundi
נהרות, מקומות, שמות בהן ומצוינים רב גיאוגרפי ידע מתגלה אלה במפות .21(Hereford)
במרכזו שירושלים כמעגל העולם תפיסת את המציירים העדיפו זאת למרות וכדומה. ימים
מאוחרת בתקופה גם הביניים. בימי הנוצרית בכנסייה המקובלת התפיסה היתה שזאת משום
מופיע עדיין העולם, במיפוי הרבה וההתקדמות הגדולות הגיאוגרפיות התגליות לאחר יותר,
את המתארת מפה (H. Bunting) בונטינג פירסם ב1585 מפתי: בתיאור העולם מרכז רעיון
.(1 (איור במובלט ירושלים מופיעה שבמרכזם תלתן, עלי כשלושה ואפריקה אירופה אסיה,

.1585 בונטינג במרכזו, וירושלים תלתן עלה בדמות העולם .1
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התלתן22. עלי את המקיף באוקיינוס באיים ואמריקה סקנדינביה בריטניה, מצוינות זו במפה
העדפתה ואת העולם כמרכז ירושלים תפיסת של חשיבותה את משקפת זו מפה להערכתנו,
זו במפה המוצג האובייקטיבי, הגיאוגרפי הידע על רעיונית, תפיסה פרי גרפית, סכימה של

מעוותת. בדרך
מותו צליבתו, מקום הקדוש, הקבר כנסיית הקדוש. הקבר כנסיית מראה .2
מאוד מודגשת זו כנסייה בירושלים. לנצרות ביותר החשוב המקום היא ישו, של ותחייתו
בתיאור מרכזי חלק הכנסייה תופסת מידבא במפת דנא: מקדמת כבר נוצריות במפות
כתובת ולידו גדול כמעגל או מפואר בניין בצורת מודגשת היא הצלבניות במפות ירושלים.

ותחייתו. ישו צליבת כמקום אותו המגדירה
הקבר; לכנסיית ביחס מיוחדת לתופעה עדים אנו הט"וי"ח במאות שנדפסו במפות
כנסיית חזית במציאות אבל הזיתים. הר ממרומי ממזרח, ירושלים צוירה המפות במרבית
רוב "סובבו" לכן הזיתים. מהר בעיר כשצופים בולטת אינה והכנסייה דרומה פונה הקבר
בבירור תופיע שחזיתה מנת על מעלות, בתשעים הקבר כנסיית את זו בתקופה המפות ציירי
הארץ פונה (von Breydenbach) מבריידנבאך ברנרד שבמפת לציין, מעניין במפותיהם.
שהרעיון מכאן, למערב23. ממזרח ומצוירת ב1800 מסובבת ירושלים ואילו מזרחה כולה
בעיני כך כל חריג נראה לא אתר או מבנה בתיאור להדגישו כדי המתואר את "לסובב"

זו. תקופה של הכרטוגרפים
מחוץ אל ישו הוצא הנוצרית המסורת עלפי הצליבה. ומקום העיר חומת .3
עוליהרגל כשבאו אבל הגולגולתא24. בגבעת הצליבה מקום אל ירושלים חומת לתחומי
ישו, של וקבורתו צליבתו מקום את המנציחה הקבר, שכנסיית מצאו הם לירושלים הנוצריים
מהם ואחדים עוליהרגל של לבם תשומת את עוררה זו לכאורה סתירה העיר. במרכז עומדת
לזאת זהה אינה ימינו, של לזו בדומה הביניים, ימי של העיר שחומת בתיאוריהם ציינו אף
בימי מיקומה ובין ישו צליבת בימי העיר חומת של מיקומה בין ההבדל ישו25. בימי שהיתה
מן אלמוני צייר שהכין ירושלים, של דמיונית במפה במפות: גם מבוטא ימינו ועד הביניים
קו העיר בלב מופיע הקודש, כתבי על רק והסתמך בעיר כנראה ביקר שלא הי"ד, המאה
בשלהי חוזר זה רעיון ישו26. מימי החומה קו את והמייצג הקבר כנסיית את החוצה חומה
מהימנה והיא בירושלים שורטטה זו מפה .(G. Zualardo) זואלרדו של במפתו הט"ז, המאה
ועד שכם משער בערך לדרוםמערב, מצפוןמזרח העובר קו מסומן העיר בתוך מאוד.
Linea del) הקדומה" ירושלים של החומה כ"קו המפה בגוף מוגדר זה קו יפו. משער דרומית
שהרימה התרומה את מדגים זה קו .27(2 איור (ראה .(mura di Gerus(alem) Antica
של רבות מפות ליצירת הביאה זאת התעניינות למפותיה. בירושלים הדתית ההתעניינות
כתבי לימוד על בעיקר מבוססות שהיו וכדומה, ישו" בימי "ירושלים העתיקה", "ירושלים

ההיסטוריים28. והמקורות הקודש
שעלו הנוצריים הנוסעים בירושלים. לאסלאם המפות מציירי של יחסם .4
שבהם נושאים, שני נוצריות. בעיניים בעיר התבוננו במפותיהם אותה ותיארו לירושלים
המסגדים, צריחי בפרט: הרהבית ותיאור בכלל מסגדים תיאור הם זאת, התייחסות מורגשת
עדות לפי אבל בסהרונים. מעוטרים אינם הי"ט, המאה עד והמפות הפנורמות במרבית
היה אכן זה שעיטור לנו, ברור המסגדים בראשי סהרונים מופיעים כן שבהן המעטות המפות
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מפתירישליס, .2
.(1587) זיאלרדי מאת

Braun) והוגנברג בראון של מפותיהם הן זה בנושא יחידות, לא כי אם דופן, יוצאות קיים,
סהרונים מופיעים שבהן ,(Munster) מינסטר סבסטיאן ושל (3 (איור (and Hoghenberg

המסגדים29. בראשי

VM A VAS>. t£TftTI V.Si^V l_
OB M \ ז יי1 LONULCI. AM*
SIMA.^VA AMFLfTVDrNE AC
M*';**Tr1rF^r! a hoc vry*

.(1575) והוגגברג בראון מאת *רישל>ם הע>ר מראה .3
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מחברי של והאנכרוניזם הסובייקטיביות תחושת את מחריף הבית הר מסגדי תיאור
האנכרוניסטיות הכותרות את רבות במפות הבית הר נושא עדיין הט"זי"ח במאות המפות.
Templum) שלמה" "מקדש ,(Area Templi) המקדש" "מקום הצלבנית: בתקופה שמקורן
הצלבנית התקופה שמסוף למרות זאת .(Templum Domini) האדון" "מקדש ,(Salomonis
בשל התעלמו, המפות מחברי כלומר, מוסלמים. שאינם למי רגל דריסת הבית בהר ניתנה לא
בכל היתה, והעות'מאנים הממלוכים שלטון תחת שירושלים העובדה מן השקפתם, נקודת

מוסלמית. עיר שלה, החיצוני ולמראה בה החיים לאורח לשלטון, הנוגע
במקרא או בכיתוב המפות, בגוף במספרים המצוינים באתרים גם מתבטאת זאת התעלמות
תוכן בעלי הם מהם 53 אתרים; 66 נזכרים (B. Amico) אמיקו של למפתו במקרא למפות.
קבוצה. אותה בנות אחרות ובמפות זואלרדו30, של במפתו גם כך כאלה. אינם 13 ורק נוצרי

עתיקות במפות והשתקפותו בעבר העיר מראה ד.
ובהשקפותיו, המפה מחבר של בתפיסתו התלויה והתייחסות סובייקטיבי תיאור דיוק, חוסר
ללימוד אלה מפות של תרומתן לכאורה לכן, המדידה. למפות הקודמות המפות את מאפיינים
ניתוח שתוך המראות דוגמאות שתי להלן נציג זו דעה כנגד גדולה. אינה ובנייניה העיר מראה
כאלה גם ובהם העיר מראה של שונים מרכיבים על העתיקות המפות מן ללמוד ניתן וביקורת

אחרים. במקורות נזכרים שאינם שכמעט
היוונית לעדה דהפייר. במפת היוונייםאורתודוקסיים המנזרים .1
ברובע מצויים רובם העתיקה. העיר בתוך קטנים מנזרים עשרים כיום יש אורתודוקסית
מהם ואחד רבים אינם אלה למנזרים המתייחסים המקורות הקבר31. כנסיית סביב הנוצרי,

מפה. הוא
שבעה מונה ב1728, ששורטטה ,(De Pierre) דהפייר מאת ירושלים למפת המקרא
סמך על .32(4 איור (ראה למדי ברורה בצורה מיקומם את מציינת והמפה אלה ממנזרים עשר
כיום הקיימים המנזרים עשרים מתוך שבעהעשר התקיימו אז שכבר להסיק, ניתן זו מפה
שכן במפה, שמקורו המידע לחשיבות דוגמה זוהי מקומם. ואת הללו המנזרים את לזהות ואף
מפת י"זי"ח. במאות היווניאורתודוקסי הרכוש את המפרטים נוספים מקורות בידינו אין
גרפי תיאור וגם מפורטת רשימה גם בהיותה זה בנושא הידיעות רצף את משלימה דהפייר

ומקומם. האתרים זיהוי המאפשר
ירושלים את התוחם עמוק אפיק הוא קדרון נחל קדרון. נחל על עתיקים גשרים .2
מהר העיר את מציגות המצוירות המפות ורוב הואיל הזיתים. הר ובין בינה ומפריד ממזרח
אכזב כנחל הנחל מופיע אחדות במפות מהן. ברבות קדרון נחל בולט מערבה, הזיתים
מעטות לא במפות דמיוני. תיאור כמובן זהו גדולות. מים כמויות המזרים רחב כנהר ובאחרות

למערב33. ממזרח לעבור ניתן ושעליהם הנחל עלגבי הנטויים שניים או אחד גשר נראים
העוברות רחבות דרכים עם מוצקות, אבן קשתות בעלי גדולים, כמבנים הגשרים תיאור
הופעתם אולם דמיוני. ואף מוגזם בתחילה לנו נראה תחתם הזורם רחב נחל ועם עליהם

נוספת. לבדיקה אותנו משכה כך כל רבות במפות הגשרים של בעקיבות
היא עליו העוברת הדרך שמנים. ולגת מרים קבר לכנסיית סמוך נמצא הצפוני, אחד, גשר
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^^11.
****

\

הנוצרי הרוגע נראה זה בקטע .(1728) דהפייר של ירושלים ממפת קטע .4
יווניים.) מנזרים מציינים 2926 והמספרים M,L,IA (האותיות

היום עד קיים למעשה היום. עד הקיימת וליריחו הזיתים להר מירושלים העתיקה הדרך
מירושלים הכביש חוצה עליו סכר. ספק גשר ספק שהוא קדרון נחל על מעבר מקום באותו
להר האריות משער המוליכה זו, דרך מרים. קבר לכנסיית סמוך קדרון, נחל את ליריחו
אינו הגשר אמנם הי"ד34. המאה מראשית סאנודו, מארינו של במפתו בבירור נראית הזיתים,
בבירור נראה עצמו הגשר הדרך. מקיום נרמזת אז כבר שהתקיים האפשרות אך נראה,
קיר על המצוירת ירושלים במפת וגם ב1483, בארץ שביקר מבריידנבאך, ברנרד של במפתו

.351511 לשנת המיוחסת במנטובה, סבאסטיאן סאן ארמון
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העופל" מ"קרן היורדת דך עוברת ועליו אבשלום ליד סמוך במפות נראה הדרומי הגשר
זה גשר הזיתים. הר אל ממנו ועולה קדרון לנחל הבית) הר של הדרומיתמזרחית (הפינה
בציוריהם גם מופיע הוא הט"ז36, המאה של השנייה המחצית מן החל במפות בבירור נראה
C. w.) וילסון וצ'רלס (D. Roberts) רוברטס דייויד (L. Mayer) מאייר לואיג'י של
המחצית שמן המדידה במפות גם הגשר מופיע לכך בנוסף כמהימנים37. trjnTn (Wilson

הי"ט38. המאה של השנייה
ב שהכין ,1: 500 של בקנהמידה גדולה, תבליט במפת מצוי הגשר של במינו מיוחד תיאור
היטב בנויות אבן קשתות על נשען כשהוא בבירור הגשר נראה בתבליט אילש39. סטפן 1873

.(5 איור (ראה
ועד הט"ז המאה מן לפחות  כזה גשר התקיים שאכן אותנו שיכנע זה תיאורים רצף
את העלה סיורנו באתר. השרידים לבחינת סיור ערכנו המפות בעקבות הי"ט. המאה שלהי

שלהלן. העובדות
עם השימוש מן יצא זה שביל אבשלום". "יד לכיוון סלול שביל ירד העופל" מ"קרן א.
היטב נראים ממנו קטעים אך ומדרום, ממזרח העתיקה העיר חומת את המקיף הכביש סלילת

.(6 איור (ראה במקום
כביש בגלל נקטע זה שביל גם הזיתים. הר אל סלול שביל נמשך אבשלום מיד ב.

קטעים. לראות עדיין ניתן ממנו גם המודרני. ירושליםיריחו
העתיקות, במפות גשר מצוין שבו במקום ממש הנחל, באפיק אבשלום", "יד בקרבת ג.

לעיל. המתואר השביל עובר שעליהם מאסיביים אבן קירות שרידי נראים

1*r

*< י י

<■!

.(1873) אילש של התבליט במפת קדרון, נחל על הגשר .5
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*
כיום. עליו העוברות והדרכים הגשר שרידי .6

מצויה הצפוני, בצדו המתואר לשביל הצמודה שמנים, גת של היווני המנזר חצר בתוך ד.
כשהיא הנזכר לשביל מתחת עוברת זו תעלה בקדרון. השטפונות מי את המנקזת תעלה

" 'יי . י היטב. בנויה אבן בקשת נתמכת
גם, נראה אבשלום". ל"יד סמוך שעמד אבן מגשר שנותר מה הם אלה ששרידים דומה,
היהודי הרובע את שקישרה משום ירושלים ליהודי חשובה היתה זה גשר על שעברה שהדרך

הזיתים. בהר הקברות בית עם
שגילו הן העתיקות המפות אך כיום, בשימוש אינה שוב והדרך לחלוטין כמעט נעלם הגשר

בשטח. שרידיהם את למצוא לנו וסייעו בעבר קיומם עובדת את לנו
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סיכום

מבוססים שאינם נוף, של גרפיים ומתיאורים עתיקות ממפות ללמוד ניתן כיצד לעיל הדגמנו
תקופות בני השקפות ועל בעבר הנוף מראה על וקנימידה, גיאומטריים היטלים מדידה, על
בה, הדנות המפות ריבוי בגלל בירושלים הדנות לדוגמאות התייחסנו אודותיו. על קודמות

ועברה. נופה עם והיכרותנו המפות מציירי של לעולמם הרבה חשיבותה
אין אמנם הדברים: בפתח שהעלינו הטענה את ומוכיחות ממחישות שהצגנו הדוגמאות
ולימודן במפות התבוננות רבערך. והיסטורי גיאוגרפי מידע בהן יש אך דיוק, אלה במפות
עדויות וחיפוש אחרים ממקורות מידע בעזרת ממפות העולה המידע אימות ביקורת, תוך
העיר על ידיעותינו את להעשיר בהחלט יכולים אלה כל במפות, הנראות תופעות על ששרדו
השקפותיהם על משהו ללמד יכול גם יכול המפות צוירו שעלפיהם הרעיונות ניתוח בעבר.

המפות. מציירי של והרוחניות הדתיות הגיאוגרפיות, תפיסותיהם ועל

ירושלים" ללימוד כמקורות עתיקות "מפות השיעור הכנת תוךכדי שהתפתחו רעיונות על מבוסס זה מאמר
בןאריה י' לפרופ' מודה אני והמחבר. בןאריה י' פרופ' העברית באוניברסיטה לגיאוגרפיה במחלקה שנתנו
עלי כמובן היא לדברים האחריות אחדים. בעניינים עיני את והאירו כתבהיד את שקראו קדמון נ' ולד"ר,

בלבד.
הדרומיתמערבית הגבעה ציון, צפריר, י' בתוך: נמצא מידבא במפת ירושלים בתיאור ביותר המעודכן הדיון
לפילוסופיה, דוקטור תואר קבלת לשם (חיבור הביזנטית בתקופה ירושלים העיר בהתפתחות ומקומה
תרגום  מידבא "מפת יונה, אבי מ' גם ראה .343331 עמ' תשל"ה), בירושלים העברית האוניברסיטה
ביבליוגרפי פירוט ושם ,156129 עמ' תשי"ג, ירושלים ליף), ז' (ספר ב' ברך ישראל ארץ ופירוש",

קודמים. למחקרים
H. Dormers <£ H. Cuppers, Die Mosaikkarte von ראה: מידבא מפת של חדשים מפורטים לתצלומים

Madaba, vol. I, (Tafel Band), 1977
הממצא בי, המוסלמי, הכיבוש ועד שני בית מחורבן ישראל ארץ צפריר, י' וכן: שם, יונה, אבי אצל ראה

.319318 עמ' תשמ"ה, ירושלים והאמנותי, הארכיאולוגי
השישית במאה וירושלים ישראל ארץ של הצליינים מפות על  תיאודוסיוס שהחזיק "המפות צפריר, י'

.8563 עמ' (תשל"ט) 11 קתדרה לספירה",
J. Wilkinson, Jerusalem Pilgrims before the Crusades, Jerusalem ראה: ארקולפוס של תרשימיו על

עצמו. למקור הפניות ושם .1977, Appendix 4, pp: 193197
R. Rohircht, "Karten und Plane ראה: הביניים מימי וירושלים ארץישראל מפות על כללית לסקירה
zur Palastina Kunde aus dem 7 bis 16 Jahrhundert", ZDPV 14 (1891), vol. I pp. 811; vol. 11,
pp. 8792; vol. Ill, pp. 137141; Vol. IV: ZDPV 15 (1892), pp. 3439; V, pp. 185188; VI.
Z. Vilnay, The Holy Land in Old Prints and Maps, גם: ראה .ZDPV 18 (1895), pp. 173182
,1984 ירושלים וילנאי, ואב ספר הצלבנית", בתקופה ירושלים "מפות בהט, ד' ,Jerusalem 1965, pp. 48 ff.

.434430 עמ'
עמ' תשי"א, ירושלים ותולדותיה, ישראל ארץ מפת שטנר, י' ראה; (Orbis Terrarum) ה01 מפות על
L. Bagrow Sl R.A. Skelton (eds), Historyof Cartography, London 1964, pp. 4144; ;4137
הכלליים הספרים במרבית וכן .N.J.W. Thrower, Maps and Man, New Jersey 1972, pp. 3134

ובתולדותיה. בכרטוגרפיה העוסקים
(לעיל, בהט ראה מונפליה מפת על .(6 הערה (לעיל, ריריכט אצל ראה המעוינת, קאמברי, כתביד מפת על
R. ראה: הי"ד. המאה מראשית (M. Sanudo) סאנודו מפת את להזכיר צריך אלה מפות של לצדן .(6 הערה

.Rohricht, "Marino Zanudo, Sen. als. Kartograph Palastinas", ZDPV 21 (1898), pp. 84126
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בתולדות פרקים (עורך), כהן א' בתוך: ," 1600 1470 ירושלים למפות הערות "מספר אלווסיד, ונ' בןאריה י' 9
.151112 עמ' תשל"ט, ירושלים בןצבי, יצחק t העות'מאנית, התקופה בראשית ירושלים

ירושלים דונייבסקי), (ספר י"א כרך ישראל, ארץ ירושלים", של הראשונות המדידה "מפות אריה, בן י' 10
.7464 עמ' תשל"ג,

A.H. Robinson Sl R.D. Sale, Elementsof Cartography, New York and London למשל: ראה, 11

.1969; E. Raisz, General Cartography, New York, Toronto, London 1948
am A.H. Robinson St. B.B. Petchenik, The NatureofMaps, Chicago and London 1976, p. 24. 12
תקשורת פיסיולוגיה, פסיכולוגיה, על המודרנית הכרטוגרפיה את לבסס החותרים שונים למחקרים הפניות

המודרני. במדע נוספים ותחומים
.Enclyclopedia Britannica, S.V. "Maps and Mapping", Vol. 11, 1974, p. 470 13

.131 עמ' ל', כרך העברית, האנציקלופדיה "קרטוגרפיה", הערך קדמון, נ' 14
.16 עמ' ,(12 הערה (לעיל, ופטצ'ניק רובינסון 15

M. Blakemore, "The Meaning of Accuracy and the Accuracy of Meaning: A Reassessment of 16
the Application of Catrometric Technique in the History of Cartography", Abstracts of

.CMC/G4iVZ[/S, Toronto 1981
במספר בה. ביקר שלא מי של ממפתו יותר מהימנה כארץ שביקר מחבר של עתיקה מפה תהיה תמיד לא 17
מקורותיהם של ביקורתית בחינה ועל מהימנים מקורות על הסתמכו אך בארץ ביקרו לא אשר מחברים מקרים
דבריו גם ראה ד'אפר. אולף של והמצוירים, הכתובים תיאוריו, הם לכך דוגמה לציץ. ראויים להישגים הגיעו

.144143 עמ' ,(7 הערה ^יל, רילאנדוס על שטנר י' של
.(9 הערה (לעיל, ואלחסיד בןאריה 18

.546545 עמ' תשמ''ג, ירושלים ב', מילואים כרך העברית, האנציקלופדיה העולם'', "טבור הערך שביב, ש' 19
R.V. Tooley, Maps and MapMakers, New York, 1982, p. 12; K. Miller, וכן: 7 הערה ראה 20

.MappaeMundi,Die Allesten WeMcfa/7e/j, Stuttgart 18951898
ישראל, אטלס .5756 עמ' ,(6 הערה (לעיל, וילנאי .72 עמ' מול E לוח ,(7 הערה (לעיל, וסקלטון באגרוב 21

.2/1 גיליץ תשט"ז, ירושלים ואחרים, קדמון נ' עורכים
הספרים בבית לאור ערן באוסף שמור npnn H. Bunting, Die Game Welt in Einem Kleberblat, 1585 22
ע"ש האוסף מן מפות תערוכת קטלוג ישראל, לארץ ארץ מקצוי גם: ראה בירושלים. והאוניברסיטאי הלאומי

תשל"ז. ירושלים הלאומי, ביתהספרים לאור, עק
את ובמרכזה ארץישראל כל את מתארת ram\ .B. von Breydenbach,Civitas Jerusalem, Mainz 1486 23
ומוסד המדידות מחלקת הוצאת ואחרים, קדמץ נ' עורכים ישראל", ב"אטלס גם פורסמה זו מפה ירושלים.

.3/1 גיליק תשט"ז, ירושלים ביאליק,
.12 י"ג העברים, אל האגרת החדשה, הברית 24

The PilgrimageofSaewolf to אנגלי: בתרגום ראה מורצבורג. ויוחנן סיוולף אצל למשל נזכרת זו בעיה 25
Jerusalem and the Holy Land, P.P.T.S, Vol. IV, London 1896, p. 10; John of Wurzburg's

.Descriptionofthe Holy Land, Ch. X, P.P.T.S. Vol. V, London, 1896, pp. 303 1

.8 לוח ,(8 הערה (לעיל, ריריכט ;59 עמ' ,(6 הערה (לעיל, וילנאי ראה בפירנצה. שמורה זו מפה 26
בתוך והמפה .G. Zuallrdo (=J. Juallatr), II Devotissima Viaggio di Gerusalemme... Rome 1587 27

נוספים. רבים ציורים עם יחד הספר,
.126115 עמ' ,(9 הערה (לעיל, ואלחסיד בןאריה ראה: להן אחרות ובדוגמאות אלה במפות לדיק 28

S. Munster, Ierusalem Civitas Sancta... 1550; G. Braun 8l F. Hoghenberg, Hierosolyma Vrbs 29
.Sancta... 1575

.B. Amico, La Vera e Meale Cita di Gierusalem come si trova Ogi, ;(27 הערה (לעיל, זואלרדו 30
המקרא של לעברית לתרגום הט"ז. המאה בסוף עוד הוכנה היא אולם המפה. הדפסת זמן הוא התאריך 1620

.147142 עמ' ,(9 הערה (לעיל, ואלחסיד בןאריה ראה: אליהן והתייחסות אלה מפות לשתי
העתיקה בעיר היוונייםאורתודוקסיים "המנזרים רובין, ר', ראה: היווניםאורתודוקסיים המנזרים על 31

.116109 עמ' תשמ"ד, ירושלים ברור), א"י (ספר י"ז כרך ישראל ps בירושלים",
De Pierre, Wahrer und Grundlichen Abriss der Weltberuhmten und Hochheiligen Stadl 32
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בבית לאור ערן באוסף מצויה המקורית המפה Jerusalem, 1728

בירושלים.
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רובין ריכב

קוארסמיוס של במפתו ,(28 הערה (לעיל, והוגנברג בראון של במפתם למשל בבירור, נראים גשרים שני 33
ברנרד של במפתו ,(29 הערה (לעיל, אמיקו של במפתו נראה אחד גשר ועוד. מ1618 (Quaresmus)

בהמשך. וראה ועוד, (22 הערה (לעיל, מבריידנבאך
לעיל. 8 הערה ראה ומפתו סאנודו מארינו על 34

CM. Brown, "The 'Camera del ראה: מנטובה מפת על לעיל. 23 הערה ראה מבריידנבאך ברנרד על 35
Mappa Mondo et del Caiero' in the Plazzo di San Sebastian in Mantua", JournalofJewish Art

זו. חשובה למפה לבי תשומת את שהפנה ריינר אלחנן לידידי מודה אני . 10 (1984), pp. 3246
)G. Braun £ F. Hoghennerg, והוגנברג בראון של במפתם למשל: רבים במקורות נראה הדרומי הגשר 36
(B. Amico, אמיקו של במפתו ;(J. Zuallart, 1595) אבשלום ליד המתייחסים זואלרדו של בציוריו ; 1575)
של בציוריו ;(J. Dubdan, 1666) דובדן של בציוריו ;(Quaresmus, 1618) קוארסמיוס של במפתו ; 1597)
אחרים. וברבים (I.e. Leopold הי"ח, המאה (אמצע ליאופולד של במפתו ;(C. de Bruyn, 1698) דהברוין
ובהדפסות בתחריטים ישראל וארץ ירושלים (עורך), שילר א' אצל מרוכזים לעיל הנזכרים הציורים רוב

.1981 ירושלים ,(18001483) עתיקים
L. Mayer, 167 Coloured Views, with descriptions in Englishand French, London 18011810 (4 37
vols.), Vol. III, Palestine, 1804, p. 1..; D. Robetrs, The Holy Landfrom Drawings made on the
ולוח 5 לוח תשמ"ב, א"י, אומנות בהוצאת מחודשת במהדורה Spot.ולאחרונה By D.R., London 1842
.C.W. Wilson (ed.), Picturesque Palestine, Sinai and Egypt, Vol. I. London 1 880, pp. 8283 ;25
מהשוואת עליהן לעמוד שניתן תכונות למציאות, ציוריהם ובנאמנות הרבה במהימנותם ידועים אלה ציירים

עצמם. האתרים מראה עם שהשתמרו אתרים של ציורים
הפניות ושם .81 ;45 עמ' תשל"ט, ירושלים בראשיתה, החדשה ירושלים ב', תקופה, בראי עיר בןאריה, י' 38
Wilson, Ordenance SurveyofJerusalem 18645\ במפות: במפורש מופיע הגשר הכתובים. למקורות
C.W.R. van de Velde, Plan of the Town and, Environs of Jerusalem (1857); E. Pierotti,

Jerusalem Explored, London 1864, Vol. II, PI. I
מן ידוע בלתי ירושלמי כרטוגרף  אילש "סטפן יאיר, ומ' רובין ר' ראה: אילש של התבליט מפת על 39

.7267 עמ' תשמ"ה, ,36 קתדרה ומפותיו", הי"ט המאה
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בתקופת בירושלים הצבא וכוחות יחידותהממשל פריסת
השירותים מערד על והשפעתם הראשונה העולם מלחמת

בעיר הציבוריים

שילוני צבי

מבוא

ראשית עירעורף ירושלים שימשה (19181914) הראשונה העולמית המלחמה שנות בכל
מכן ולאחר והגרמנים התורכים של והדרום סיני חזית מאחורי תחילה פעילה, חזית מאחורי
לעיר. מצפון קילומטרים מספר שנמתח העוגיות", שתי ב"קו הבריטית החזית מאחורי
שנותהמלחמה, במשך ניכר במספר צבא גייסות ולשכן לארח העיר "זכתה" מכך כתוצאה
נוספה זו מעמסה שלה. הציבוריים השירותים ומערכות כלכלתה על כבדה מעמסה היו אשר
נתיני גירוש קשריהחוץ, ניתוק עקב הארץ את שפקד הכלכלי המשבר ועל הקשיים על
התפתחו כוחותהצבא לצד המלחמתי. המאמץ לטובת וציוד גברים וגיוס אויב מדינות

כאחת. והצבאי האזרחי בתחום שפעלו זרועותהממשל, גם והתרבו
בירושלים וכוחותהצבא מרכזיממשל של ופעילותם פריסתם את לשחזר זה מאמר מטרת
 ביותר והקשה הממושך  הראשון בחלקה ובמיוחד הראשונה, העולם מלחמת בתקופת

בה. הציבוריים השירותים מערך ועל העיר של הגיאוגרפיה על אלה השפיעו כיצד ולברר

העולם מלחמת לפני בירושלים ציבוריים ושירותים צבא ממשל,
הראשונה

השירותים של התפתחותם את איפשרה המלחמה לפרוץ שקדמה שקט של הארוכה התקופה
מצומצמת ד,ניט7/ק כוחות נוכחות היתה ההן בשנים יחסית. גבוהה למדרגה הציבוריים

בלבד. וסמלית
כוחות לצדו. שפעל הצבאי והפחה האזרחי הפחה היו בעיר המרכזי התורכי השלטון נציגי
שרק חיילים, 1000 בערך כלומר אחד, (גדוד) טאבור לכדי עלו כולו ירושלים בפלך הצבא
העיר שבמרכז הממשל) (בניין ב"סראיה" ישב האזרחי המושל בירושלים. חנו מהם חלק
לה הסמוך ה"קישלה" ובקסרקטין במצודה התגוררו והחיילים הצבאי הפיקוד ואילו העתיקה,
"פקחים" עשרות כמה להוציא בעיר, היה לא עצמאי משטרה כוח יפו1. לשער מדרום 
"לדרגה ("השלום", האזרחיים המשפט בתי והביטחון2. הסדר על ששמרו העירייה של
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זהירה" "באב בשכונת חדש במבנה אחד גג תחת כונסו לערעורים) וביתהדץ הראשונה"
השונות הדתיות והעדות הקהילות של הדתיים הדין בתי פעלו לצדם הורדוס. לשער שמצפון
חוקי עלפי ממשלותיהם נתיני את לדון הסמכות בידיהם (שהיתה הקונסולריים הדין ובתי

ממשלתם)3.
לפני לחשודים ביתהמעצר פנימה: החומה בתוך וכולם וקטנים מועטים היו הכלא בתי
להר סמוך המשגיח, שער ברחוב אלדם" "חאבס המרכזי הכלא בית ב"סראיה"; משפטם
בית עוד היה הנראה ככל הורדוס4. שער ליד ובמרתף בבקתה לנשים זעיר כלא ובית הבית,

ב"קישלה"5. קטן צבאי כלא
בסלילת גם ועסקה ולתברואה אשפה לסילוק אחראית היתה בלאדיה) (מג'אליס העירייה
ההגינות על בפיקוח עירוני, חולים בית בהחזקת לעניים, בריאות שירותי במתן כבישים,

הציבורי6. הסדר על השגיחה כן כמו במסחר.
גם בעיר נתמקדו אורכו, לכל סלול שהיה ירושליםיפו מכביש לבד התחבורה, בתחום
עגלות, בעיקר היו אמצעיהתחבורה ויריחו. שכם וחברון, בארשבע מעזה, שהגיעו דרכים
יפוירושלים הרכבות בקו נדיר8. חיזיון בבחינת היה מוטורי רכב רכיבה7; ובהמות כרכרות
הפניםעירונית התחבורה ביום9. ל4 הרכבות מספר עלה צרפתית) חברה של היה (הזיכיון
בין גם פעלו סדירים קווים סדיר10. באורח נתקיימה אף קווים ובכמה עגלות על התבססה
הדואר בשירות וביעילות במהירות לעיר הגיע הדואר ולמוצא11. לביתלחם ירושלים
ואיטליה צרפת רוסיה, אוסטריה, שהפעילו שירותיהדואר באמצעות יותר ועוד העות'מאני
ביירות דרך ומשם ליפו ירושלים את חיברו הטלגרף קווי שלהן. הקפיטולציות זכויות בתוקף
בבחינת עדיין היו טלפונים חברון12. עם העיר את קישר נוסף קו לאירופה. אלכסנדריה ודרך
הציבור של העיקרי אמצעיהתקשורת  הירושלמית העיתונות של מצבה בליימצא12א.
"המוריה", ("האור", עבריים עיתונים 4 לאור יצאו מעודד: הוא אף היה  ימים באותם

ומאספים13. כתביעת מספר ועוד ("אלקודם") ערבי ואחד "החירות") "האחדות",
החריפה לתחרות הודות רבה להתפתחות זכו והתרבות הסעד החינוך, הרפואה, תחומי
המוסדות עצמן. לבין אירופה מעצמות ובין היהודית לקהילה הנוצריים המיסיונים שבין
להגנת וזכו להקימם היוזמה יצאה שמארצותיהן הממשלות של חסותן תחת עמדו הרבים
מהם שלושה בתיחולים. שישה המלחמה ערב היו היהודים בבעלות המתאימות. הקונסוליות
תחת עמדו טיכו) ד"ר של שעריציון עיניים למחלות החולים ובית שעריצדק (בקורחולים,
ותחנת לדך (משגב ושניים בריטית חסות תחת (רוטשילד) אחד וגרמניה, אוסטריה חסות
המיטות מספר העות'מאנית. האימפריה חסות תחת פסטר) מכון  העברית הבריאות

בערך. 300 היה יחד בכולם

הגדול בחלקם ופעלו נוסדו במספר, רבות עשרות בעיר, היהודיים והחינוך הסעד מוסדות
או צרפתית גרמנית, עות'מאנית, בנתינות נרשמו ורובם בחוץלארץ יהודיות חברות מטעם

אנגלית.
1 היוונית, הפאטריארכיה 1) ומשוכללים גדולים בתיחולים שמונה היו הנוצרים בבעלות
החינוך ממוסדות לבד מיטות. כ400 ובהם אנגלים) 3 אוסטרי, 1 גרמני, 1 צרפתי, 1 רוסי,
מוסדות עשרות עוד בירושלים פעלו הפרנציסקנים ושל הגדולות הפאטריארכיות של והסער
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הראשונה העולם מלחמת בתקופת ירושלים

מצרפת, במיוחד  אירופה במדינות שמקורם מיסיון ואגודות דתיים מסדרים של מטעמם
לאלפים14. עלה באלה המשתמשים מספר ובריטניה. גרמניה

ספורים יסודיים בתיספר ואך משלהם וסעד בריאות מוסדות כמעט היו לא למוסלמים
גם ובמעט הנוצרים של והחינוך הסעד הבריאות, בשירותי להיעזר נטו הם לכן אחד15. ותיכון

היהודים16. של באלה
ציבור ובין בינם כלשהי זיקה שקיימת גילתה המוסדות של הגיאוגרפית התפרוסת
ובשכונותיהם העתיקה שבעיר היהודי ברובע מוסדותיהם את בנו היהודים בהם: המשתשים
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(יולי הראשונה העולם מלחמת ערב בירושלים ציבוריים ושירותים מוסדות תפרוסת .1 מט' מפה
(1914
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הצפונית, החומה סביב רחבה ברצועה מרכזיהם את הקימו הנוצרים החדשה; העיר שבמערב
התפתח הנביאים רחוב בציר ולדרום. לצפון שלוחות עם העתיקה, שבעיר הנוצרי לרובע מנגד
והמעצמות העדות כל של ובתיעשירים קונסוליות בתיחולים, שורת ובו מעורב איזור

החשובות17.

הכיבוש ועד המלחמה מפרוץ בירושלים הביטחון וכוחות הממשל
הבריטי

ובצבא בממשל שינויים א.
לפרוץ סמוך נעשו בירושלים הביטחון ובכוחות הממשל במערכות ניכרים שינויים

ובפריסתם. הכוחות בהיקף בתפקוד, הסמכויות, בחלוקת  באירופה המלחמה
נמרצות. צבאיות בהכנות ופתחה מזוינת" "נייטרליות על תורכיה הכריזה ב3.8.1914
ממשל הוקם לגבולות הסמוכים ובפלכים האימפריה, רחבי בכל מצבחירום הוכרז למחרת
מערכות וכל בפועל למושל הצבאי הפחה היה זה מרגע ירושלים18. בפלך גם נעשה כך צבאי.
בחזית התורכיתגרמנית הצבאית הפעילות לתחילת עד מרותו. תחת הועמדו האזרחי הממשל
למלחמה9' קודם בירושלים שמשלו האזרחי והפחה הצבאי הפחה כנם על הושארו סיני
לאוכלוסייה הממשל בין ושיתוףפעולה נוחים יחסים שררו הללו החודשים ובארבעת
הכלכלי המשבר להקלת  שני ומצד הלאומי" למאמץ הכוחות ל"גיוס בנוגע האזרחית

העיר20. את שפקד החריף
שר של לירושלים הגיעו עם חל המקומית האוכלוסייה אל השלטונות ביחס לרעה שינוי
ניהול את לידיו ליטול מנת על  פחה ג'מאל  הרביעית התורכית הארמיה ומפקד הצי
נמרצת אישיות ובעל לאומני תורכי היה הוא מצרים. כנגד התורכית הדרומית" "החזית
כל למעשה היתה (וכזאת תורכיים לא "מיעוטים" כלפי שלו הבסיסית לעוינות ובנוסף וקשה
נובמבר בסוף קיצוניות21. ולתגובות הפכפכים למצבירוח נתון גם היה ירושלים) אוכלוסיית
הממשל ניהול את ומסר הוותיקים הפחות שני את ממשרתם הדיח הוא 1914 דצמבר וראשית
מכן ולאחר  התורכים בפי בכינויו פחה" "באק  קויפמן הגרמני הגנרל לידי הצבאי
לירושלים חדש אזרחי פחה למנות המשיכה בקושטא הממשלה נוספים22. גרמנים לקצינים

למעשה23. סמכויות נטולי היו הללו אך שנהשנתיים, מדי
בחזית להתפתחויות בהתאם חליפות, וירד עלה בעיר הביטחון ואנשי החיילים מספר
כנגד התורכיותגרמניות למתקפות ההכנות בעת מרוחקות.יותר. בחזיתות או הסמוכה, הדרום
העולים הבריטים כנגד מלחמתהמגננה בעת ושוב ,1916 ובחורף 1915 בחורף סואץ תעלת
את הצבא פינה הביניים בתקופות גייסות24. ירושלים נתמלאה ,1917 וסתיו בקיץ מדרום

לחלוטין25. כמעט העיר

ומבנים שטחים החרמת ב.
בעלת תופעה היא בעתותחירום והממשל הצבא לשימוש ומבנים שטחים הפקעת
ניתן שני מצד כיום. גם הכל על ומקובלת והערים, המלחמות ימי כדברי ארוכה היסטוריה
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לטובתה לפעול או המקומית האוכלוסייה באהדת לזכות שמעוניין שמי כללי, באופן לקבוע,
מערכות את לשבש שלא עלמנת ושטחים מבנים בתפיסת האפשר ככל להמעיט ישתדל

המופקעים. הנכסים בעלי את נגדו לקומם ולא הציבוריים השירותים
או ירושלים באוכלוסיית להתחשב נטייה כל היתה לא התורכיים שלשלטונות נראה, אך
להפקיע מיהרו הם ותושביה העיר מצורכי התעלמות תוך באהדתה. לזכות כדי משהו לעשות
חברו (שבה המרכז" ל"ברית האויבות הממשלות שבנתינות והשטחים המבנים כל את
אף הנכסים הופקעו לעתים בהם. הפועלים המוסדות את ולבטל ותורכיה) גרמניה אוסטריה,
תוך הציבור לטובת אותם ולקיים להמשיך היה ניתן אם ואף צורך, כל בהם היה לא אם
בתכנית בלבד זעירים מרכיבים שינוי תוך או בשמם הבעלות, ברישום שינויים הכנסת
התורכים מיהרו (1914 נובמבר (ראשית למלחמה הרשמית הצטרפותם עם מיד עבודתם26.
בריטניה צרפת, רוסיה, (קרי: האויבות המדינות בנתינות המחזיקים התושבים לכל להורות

הארץ27. את לעזוב וסרביה)

כוחותהצבא פריסת ג.
השתמשו הדרום" ב"חזית התורכיתגרמנית הצבאית הפעילות ראשית שעם נראה,
מוגדרת. תכנית ללא האירופיים והמסדרים המיסיון אגודות מידי שהוחרמו במבנים הגייסות
דה דאם "נוטר באכסניית השתכנו גדולים כוחות שבהם. נרחבים היותר את תפסו במיוחד
לשמש הוסב "רטיסבוך מנזר הרוסים"28. שב"מגרש השונים ובמבנים הצרפתית פראנס"
בשני ששימש ואפשר לגמלים30, ריכוז תחנת אחר מקור ולפי תורכי29, צבאי חולים בית
לשמש נקבע אופטלמיק" ג'והן "סנט לעיניים האנגלי החולים בית בניין יחד. גם התפקידים

הרכבת31. תחנת אל קרבתו משום וחומרינפץ נשק מחסן
החזית, לעבר דרומה, בדרכם במהרה המשיכו האספקה ושיירות הלוחמים החיילים אך
עיקריות. עורפיות ומפקדות ורפואה שירותים אספקה, יחידות תפסו בירושלים מקומם ואת
בהפרדה התאפיינה אשר בעיר, הכוחות פריסת של סופית כמעט תמונה התגבשה זה בשלב

והאוסטרים32. הגרמנים התורכים, nrprr בין מוחלטת
השטח את תפסו ואף בעיר כוחותהצבא רוב את התורכיות היחידות היוו טבעי באופן
 הרוסים" ב"מגרש פחה ג'מאל שיכן כוחותיו עיקר את ביותר. הרבים והמבנים
הצבאית המשטרה התמקמה הנשים באכסניית המנהלה. ובבניין הצליינים הגברים באכסניית
שמצפון סרגיי" "בניין תורכי34. צבאי חולים לבית הוסב הרוסי החולים בית התורכית33.
(קוצ'וק)35. ה"קטן" פחה ג'מאל שבפיקוד התורכית ה8 החטיבה מטה בידי נתפס ל"מגרש"
הרפואית שהמפקדה בעת דאם"36 ה"נוטר מאגפי באחד שוכנו נוספים תורכיים כוחות
למרכז היה הסמוך "הצרפתי" החולים בית השני". באגפו התמקמה העליונה התורכית
והחיטוי הניקוי "תחנת שאת נראה, כארץישראל38. התורכי לצבא הראשי הכירורגי
או הצרפתיות "בנותהחסד" הנזירות של דהפול" ונסן "סן במנזר התורכים קבעו לחיילים"
"חדר את גם קבעו ולידה לשערהחדש, סמוך פנימה, שבחומה הצרפתי פרייר" ב"קולג'
הכנסייתית" המיסיון "חברת בבית נפתחה המרכזית" הגיוס "תחנת שלהם39. המתים"
הקסרקטין הרוסים"40. מ"מגרש הרחק לא ישראל, שבטי שברחוב (C.M.S) האנגליקנית
תורכי צבאי חולים בית 1917 באביב נוסף לו ובסמוך בתפקידו לשמש הוסיף שב"קישלה"
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בית את הוטל". ניו "גרנד במלון ושכן האמריקאית" "המושבה חברי בידי בהתנדבות שנוהל
ואת הנביאים, רחוב שבקצה (L.M.S) הלונדונית המיסיונרית החברה של ה"אנגלי" החולים

י4. האדום" ה"סהר לידי התורכים מסרו הסמוך שלה לנערות ביתהספר
לטיפול מרכז לשמש הוסב היום של יהודה מחנה לשוק שממול "העירוני" החולים בית
החולים בית של אחד אגף גם פונה המלחמה בהמשך מגיפות42. נגועי תורכים בחיילים
וחיטוי לניקוי נוספת תחנה לשמש עלמנת יפו, דרך של המערבי בקצה "שעריצדק", היהודי
הנרחב במכלול פחה ג'מאל קבע למחלקותיו הצבאי הממשל משרדי את תורכיים43. חיילים
איווה ולמטהו למגוריו ואילו שכם44, בדרך אטייך, "סן הצרפתים הדומיניקנים מנזר של
(J.E.M.) האנגליקנית והמזרח" לירושלים המיסיון "חברת של המפואר המכלול את למשכן
מידי שהוחרמו אחרים במבנים דרך. אותה של המרוחק בקצה ג'ורג'", "סנט קתדרלת סביב
התורכי לצבא ושירותים חימוש של יחידותעזר שוכנו בבקרבתמקום האנגליקנים
ובמיוחד ולהתבצרות, גייסות לחניית התורכים בידי נתפסו שונים קרקע שטחי ("עמליה").
"העלייה כנסיית את חיילים תפסו כמוכן הבנוי45. השטח בשולי האסטרטגיים במקומות
שמדרום הצרפתיות "סןקלייר" האחיות מנזר ואת הזיתים46 הר רכס על הרוסית לשמים"

ביתלחם47. דרך על לעיר,
קטנות יחידותעזר בירושלים מנו התורכי לצבא שנספחו והאוסטרים הגרמנים כוחות
של העליון במטה בכירים מפקדים ביניהם היו התורכי. בצבא שונים ענפים עבור בלבד,
הרפואה, התקשורת, החימוש, התותחנות, בענפי מדריכים התורכית"48, הדרום "חזית
הם51, בפצועיהם לטיפול רפואי סגל ומסילותברזל50, דרכים מהנדסי וההנדסה49, המכונאות

קטן53. משמר וחיל וגייסות52 אספקת להובלת משאיות נהגי
הגרמנית פאול" סנט "אכסניית של הגדול במבנה קבע דרך שכן הגרמנים כוחות מטה
דיוויזיה54. של גודל עד תורכיים כוחות גם לעתים כפופים היו זה למטה שכם. לשער שמנגד
של הגרמני" החולים ב"בית החזית מן שהובאו הגרמנים הפצועים קיבלו הרפואי הטיפול את
הגדול הבניין "סיפוח" עם הורחב אף זה חולים בית הנביאים. ברח' הדיאקוניסיות, האחיות
נוסף מקום לרחוב55. מעבר הסמוך, הצרפתיות "סךז'וזף" האחיות וביתספר מנזר של
לשכונת ממערב יפו, ברח' היהודים, של הספרדי" היתומים "בית היה הגרמנים בידי שנתפס

שונות56. ויחידותעזר אספקה מרכז בו ששוכנו נראה "אבךישראל".
"רטיסבון" מנזר של ובשטח בבניין והסתפקו ביותר מצומצים היו האוסטרים הכוחות
פתחו הם מאגפיו באחד התורכים. מאת להם שנמסר כיום) הנגיד שמואל (ברחוב הצרפתי
וחיילי הרפואי הסגל אנשי קצינימטה, השתכנו הרבים ובחדרים לחייליהם צבאי חולים בית
במכלול התמקם  הצבאות שלושת לכל המשותף  העליון המטה פלוגתהמשמר57.
מכל קציניהמטה נהגו לכך בנוסף הצופים58. הר פסגת על הגרמני, ויקטוריה" "אוגוסטה
אשר האויבות המדינות נתיני תושבים של בתים למגוריהם לעצמם" "לקחת הללו הצבאות

הארץ59. מן גורשו או גלו
מאחזיהם. גם התרחבו בירושלים הצבא בכוחות הרב לגידול שבמקביל כן, אם לראות ניתן
במרכז סביבו, הצרפתים המנזרים ואת הרוסים" "מגרש מבני את בעיקר תפסו התורכים
מוסדות ריכוז בולט זה רצף בתוך וה"קישלה". המצודה יפו, לשער עד רצף עם העיר,
החיטוי תחנת הצרפתי, החולים בית הרוסי, החולים (בית התורכיים הצבאיים הרפואה
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ברחבה האמריקאית" "המושבה שבאחריות החולים ובית דאם" ה"נוטר אגף לחיילים,
המערבי, בקצה היה תורכיים רפואה מוסדות של נוסף ריכוז יפו). שער של הפנימית
"שעריצדק"). של ואגף העירוני החולים בית האנגלי, החולים (בית יפו דרך של המרוחק,
אחרים. חשבון על מעט רק והתרחבו ברשותם שהיו הגדולים במבנים הסתפקו הגרמנים
"מציליו" את בעצמם לראות יכלו אף קאתולים ובהיותם יחיד, במבנה השתכנו האוסטרים
והמפקדה התורכי העליון המפקד משכן הצבאי, הממשל משרדי התורכים. מציפורני
המשותפת" "המפקדה בעוד העיר, בצפון שכם, דרך לאורך כולם התמקמו הראשית הגרמנית

הרהצופים. רכס עד  יותר אף והרחיקה הצפינה
המלחמה: ממצב יוצא פועל היתה בירושלים בשימושיהקרקע נוספת חדשה תופעה
ואוסטרים, לגרמנים המשותפת כזאת, חלקה בבתיהעלמין. צבאיות חלקות של פתיחתן
אחר מקור ציון. הר על גובאט" "ביתספר של בתחומו הפרוטסטנטי, הקברות בבית נמצאת
הפרוטסטנטים של הקברות בבתי בריטים חלליאויב של קבורתם על גם לנו מוסר

הרציון60. על והקאתולים

המשטרה ובכוחות הכלא בבתי במשפט, תמורות ד.
זכויות לביטול החוק המלחמה. פרוץ עם באו השיפוט במערכת קיצוניות תמורות
מדינות של הקונסולריים המשפט לבתי קץ שם (11.9.1914 (נתפרסם הקפיטולציות
מבתי הסמכויות כל כמעט ניטלו בעיר צבאי ממשל והנהגת חירום מצב הכרזת עם אירופה61.
במהרה פשו הזה במעט גם אך בלבד, ממונות בדיני לעסוק להם והותר האזרחיים, המשפט
המעטים והנוצרים היהודים את המשפט מבתי לסלק דאגו גם התורכים והשחיתות. ההזנחה
לדון הסמכות את לידיו שקיבל צבאי, משפט בית בירושלים הוקם במקביל בהם. שישבו
המיסיון "חברת בית של העליונה בקומה מושבו את קבע הוא אפשרי. נושא בכל כמעט
בקומה "המבשר". לכנסיית ממול היום, של ישראל שבטי שברחוב האנגליקנית הכנסייתית"
פעלו הללו המוסדות ששני ונראה התורכי הצבא של המרכזית" הגיוס "תחנת פעלה מתחתיו
דקות ותוך הצבא מן בעריקה הואשמו שנתפסו גברים מלא. ו"תיאום" פעולה שיתוף מתוך
מקרים, בכמה ועד, ממלקות  חמורים עונשים עליהם גוזר הצבאי המשפט בית היה

בתלייה62. להורג הוצאה
של ולפקחים לשוטרים בנוסף והתרחבות. לגיוון זכו זאת, לעומת המשטרה, כוחות
יפו63, שער בקרבת נמצא מרכזם ואשר הצבאי הממשל במערכת מעתה ששולבו העירייה,
הללו הצבא. כוחות שאר עם אליה שהגיעו תורכית, צבאית משטרה nvrrr גם בעיר פעלו
מוזיאון (כיום: הרוסים" שב"מגרש הנשים באכסניית קבעו תחנתם ואת "אינזיבאד" כונו
מזונות, החרמת עריקים, איתור בצבא, לשירות גברים בגיוס היה עיסוקם עיקר הגבורה)64.
"פושעימלחמה" של לדין והבאתם המלחמתי", המאמץ "לטובת האזרחים מן וציוד חומרים

הפלילי. או הפוליטי הכלכלי, בתחום
שעסקה  העם בפי "בולשת"  חשאית משטרה יחידת בעיר פעלה אלה על בנוסף
הצבאי, הממשל למשרדי בצמח התמקמה זו יחידה ובוגדים. מרגלים ובגילוי נגדי בריגול
בית בו ששכן בבניין גם שלוחה לה והיתה הצרפתים65, מן שהוחרם "סןאטיין" במכלול

לעיל66. הנזכר הצבאי המשפט
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 השכונות מוכתרי  ה"מוכתרים" היוו השיטור" ב"מערכת האחרונה החוליה את
הממשלה דרישת עלפי משכונותיהם לצבא המגויסים רשימות את לערוך מעתה חויבו אשר
לכל מעל שנקבעו67. ובזמן במקום המגויסים להתייצבות ובגופם ברכושם ערבים הוחזקו ואף
הוא אף שישב  הפוליציה" "שר  המשטרה של העליון המפקד עמד השונות היחידות

ב"סןאטיין"68.
שנועדו בעיר שונים במקומות "אזוריות" משטרה תחנות התורכים יסדו לאלה בנוסף
ולהבטיח לאמוסלמים) (במיוחד האוכלוסייה אחר לעקוב הציבורי, הסדר על פיקוח לקיים
כזאת אחת תחנה עליהם. שהוטלו לעבודותכפייה או הצבא לשירות התושבים התייצבות את
תחנה היהודים69. על הוטל ומימונה בעירהעתיקה היהודי שברובע היהודים ברחוב נבנתה
הקונסול ב"בית הנראה ככל יהודה", מחנה ל"שוק בסמוך יפו, בדרך המתמקמה נוספת
"מאה באיזור פעלה שלישית תחנה השוק)70. ליד האזרחי המשמר תחנת (כיום הבריטי"

לנו. ידועות אינן שעדיין נוספות אזוריות תחנות שהיו ואפשר שערים"
שהמשיכו הקטנים האזרחיים הכלא בתי לשלושת בנוסף הם. אף ונתגוונו נתרבו הכלא בתי
הוקמו לנשים")71 המעצר ו"חדר אלדם" "חבאס (ב"סראיה", המלחמה מלפני קיומם את
ב"קישלה" אחד אגף החדשות. והממשל הצבא המשטרה, יחידות ליד כלא ובתי מעצר בתי
של נוכחותם את להבטיח היה תפקידו ועיקר חדשים" למגויסים המעצר "בית לשמש נקבע
האימונים מחנות אל ומשם ירושלים, של הרכבת תחנת אל במצעד להעברתם עד המתייצבים
הרוסים", במגרש הנשים ב"אכסניית פעל מרכזי צבאי כלא בית ואנטוליה72. שבסוריה
ומשתמטים לעריקים מיוחד כלא בית "האינזיבאד"73.  הצבאית המשטרה למטה בצמוד
הכנסייתית" המיסיון "חברת בניין בחצר המרכזית", הגיוס ל"תחנת בצמוד הוקם הצבא מן
שהיתה  אגף" "ראש (מתורכיה: "קולאג'סי" בשם כונה אשר ישראל, שבטי שברחוב
פוליטיים לעצירים סוהר בית הוכן לאלה בנוסף במקום). הגיוס תחנת מפקד של דרגתו

שכם74. שבדרך אטייך "סן במכלול הצבאי, הממשל למרכז בצמוד מסוכנים
בתקופת ניכרת להתרחבות זכו והכליאה השיטור שמערכות עולה, לעיל הנאמר מכל
מערכות של מרכזיהן צבאיים. לגופים האזרחיים הגופים מן הסמכויות העברת תוך המלחמה,
ובצמוד התורכי, הצבא מחנות בתוך או בסמוך להתמקם נטו הצבאי, המשפט בית וכן אלה,

עמם. פעולה שיתוף תוך הצבאי, הממשל למרכזי

הבריטי הכיבוש עד והתקשורת התחבורה מערכות ה.
פיקוח תחת נתונים התקשורת ואמצעי התחבורה מערכות היו החירום מצב הונהג מאז
לחלוטין כמעט נמנעה התושבים ומן והממשל, הצבא שלטונות בידי נוהלו ואף צמוד

עצמם. משל חליפיות מערכות להקים או פעולתם דרך על להשפיע האפשרות
המלחמה פרוץ עם מיד הפניםעירונית. התחבורה היתה המשבר מן להיפגע ראשונה
חמורים, גמלים, סוסים, הציבור: מן ואמצעיתובלה בהמותמשא להחרים השלטונות מיהרו
שהללו מוסרים התקופה בני המקורות המלחמתי". המאמץ "לטובת הכל  ועגלות כרכרות
בצורה ברגל75. התנהלה העיר ברחבי התנועה וכל הירושלמי הנוף מן כליל כמעט נעלמו
מסים בארץ. הערים ולשאר ליפו מירושלים הביךעירונית התחבורה גם נפגעה דומה
היחידים בכבישים. התנועה על הם אף הכבידו העגלונים על הממשלה שהטילה מיוחדים
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והעגלונים הטמפלרים במושבות הגרמנים האיכרים היו הממשלה מצעדי נפגעו שלא
נתינותם76. בתוקף בחסינות זכו הם בירושלים. הגרמנים

עוצר האזרחים. של התנועה בחופש גם התורכים פגעו התחבורה אמצעי דלדול על בנוסף
לגמרי ונאסרה החמה, לזריחת ועד בערב שמונה השעה מן והכפרים הערים תושבי על הוטל
לצורך להשיג. קשה די היה שאותו  מיוחד ברישיון זולת הביןעירוניות, בדרכים התנועה
צבאי למשפט צפויים היו רישיונות בלי והנתפסים בדרכים ביקורת תחנות הוקמו הפיקוח

וגרמניה77. אוסטריה נתיני על חלה לא זו גזרה גם חמורים. ולעונשים
נפגעה ירושלים, של העיקרי החיים עורק מעתה שהיתה הברזל, במסילת התנועה גם
לשימוש כליל הרכבת הוסבה לכך ובנוסף כאן, גם פעל רישיון בלא התנועה איסור קשות.
האימונים למחנות החדשים המגויסים והוסעו לירושלים הגייסות הובאו בה הצבא.
החיוניים והחומרים הצית והוסעו יפו נמל אל בהמוניהם המגורשים הובלו ובה שבסוריה;
פירוק הנחית ליפו ירושלים בין הקשר על קשה מכה הכיוונים78. בשני המלחמתי, למאמץ
המסילה להארכת יועדו חלקיו אשר תרע"ה, אדר בראשית ליפו, רמלה שבין המסילה קטע
להובילם לירושלים מיפו משאות להעביר המבקשים על היה מעתה דרומה79. מבארשבע
תוספת ירושלימה. העולה הרכבת על להעמיסם ושם ברמלה לתחנה עד בהמות גב על תחילה
לטלטל שהעדיפו שהיו עד משתלמת בלתי כה היתה הדרך באמצע שינוע" "נקודת של זאת
סיבות בגלל במקביל, לרכבת80. כלל להיזקק מבלי הקודש לעיר עד גמלים גב על משאם את
הרכבות מספר ופחת הלך המלחמתי, המאמץ לטובת והקרונות הקטרים גיוס ועקב טכניות
ביום. אחת פעם רק אליה ושבה מירושלים הרכבת יצאה תרע"ה אדר אחרי בקו. הפועלות
אחת רק העיר את הרכבת פוקדת תרע"ז שבאביב סיפר, בירושלים ששירת אוסטרי קצץ
נעצרו שהרכבות מאחר הזה, המעט את גם שיבש סיכה ובשמני בדלק גובר מחסור לשבוע81.
מוסרים, אחדים מקורות הנסיעה. משך את שילש ואף שהכפיל דבר  רבות פעמים בדרכן
של ראותם מנקודת שעות82. מ30 למעלה אז נמשכו? ברכבת לירושלים מרמלה שהנסיעה

לחלוטין. כמעט וממנה לירושלים התחבורה אפוא שותקה האזרחים
מסילות רשת התפתחות את וגרמניה תורכיה של הצבאיים המאמצים החישו זה עם ויחד
מעפולה מסילתהברזל של חיבורה עם ירושלים. גם נהנתה שממנה כולה, בארץ הברזל
ולדמשק, הארץ לצפון גם העיר חוברה לוד, ליד ירושלים, למסילת שכם ומבואות לג'נץ
ממנה פנתה ושלוחה וסיני, לבארשבע דרום, בכיוון הונחה חדשה מסילה וחלב. ביירות

ב831917. עזה לכיוון
שהותאמו כבישים נסללו עתה הכבישים. רשת לפיתוח דחיפה גם נתנו הצבא צורכי
כביש ירושלים, שבמבואות ללטרון מאשקלון הישיר הכביש ומשאיות: מכוניות למעבר
מואדי וכביש ירושליםשכםג'ניןעפולה, כביש (עברהירדן), ירושליםיריחואסאלט
הנרחב השימוש את לראשונה לארץ הכניסו והאוסטרים הגרמנים הכוחות לעזה84. סראר

לירושלים85. בתעבורה גם חדש עידן בכך ופתחו במשאיות, ובמיוחד ממונע ברכב
אפשר העיר. בשמי שחלפו הגרמנים האווירונים היו יותר הרבה עת מרחיקלכת חידוש
בעצם כבר הרהזיתים86. רכס ועל ירושלים של בדרומה נחיתה מסלולי עבורם שהוכנו
בן מרדכי התחבורה. תשתית בפיתוח לעירם הצפויה התועלת את התושבים חזו ההם הימים

תרע"ו: בכסלו ט"ו ביום ביומנו כותב הכהן הלל

73



שילוני צבי

הכל כי אם הזה, בזמן וסוללת כובשת שהממשלה והמסילות הדרכים עבודת ...בכלל,
הימים הארץ. להפרחת מאוד ומועילה גדולה עבודה היא המלחמה, לצרכי נעשה
פרי ויביאו בארץ ישארו והמסילות והדרכים  תגמר המלחמה יעברו, הרעים

ברכה87.

השתבשה הדואר העברת מהירה: התדרדרות חלה והעיתונות התקשורת הדואר, בתחומי
הקפיטולציות ביטוח חוק שהתקבל ולאחר באירופה, המלחמה פרוץ עם כבר ביותר
רשמית תורכיה משהצטרפה אמנם, הזרים88. הדואר שירותי לגמרי בוטלו (11.9.1914)
מחדש להפעיל והאוסטרים הגרמנים בניבריתה הורשו ,1914 נובמבר בראשית למלחמה,
היה לא וזה העות'מאני, הדואר על המעמסה רוב הוטלה למעשה אך שלה89, בתיהדואר את
גניבות וגם בחלוקה ואיאמינות בלבול הצנזורה, של חמורות תקנות במשימה. לעמוד מסוגל
לדואר להיזקק לו כדאי שלא הירושלמי הציבור את מהרה עד שכנעו דואר דברי של רבות
שירותי באמצעות בגניבה, לאירופה מכתביהם את התושבים העבירו מעתה התורכי90.
הקונסוליה באמצעות  הברית ולארצות והאוסטרי, הגרמני הדיפלומטי הדואר
של גופם על הוחבא שהועבר והמעט אלה צינורות גם נחסמו מהרה עד אך האמריקנית91.
על לקבל מוכנים שהיו רגל הולכי של גופם על או התורכי, או הגרמני בצבא יהודים חיילים
שעבר השני, הקו נותק. אלכסנדריה דרך ומצרים לאירופה הטלגרף קו הסיכון92. את עצמם
אליו האזרחים גישת אך הבריטי, הכיבוש עד לפעול המשיך אמנם לקושטא, ביירות דרך
הראשונים הטלפונים הצנזורה93. של הפקוחה לעינה חשופים היו הם ושם ביותר קשה היתה
המפקדות לרשות ורק אך עמדו אך המלחמה בשנות התורכים בידי לירושלים הוכנסו

בעיר94. ותחנותהמשטרה הראשיות
צנזורה הוטלה באירופה המלחמה פרוץ עם מיד העיתונות. ספגה במיוחד קשה מהלומה
מסע את לשרת ובאיומים ברמזים עליהם נכפה ובמקביל בעיתונים הנדפס כל על חמורה
כלכליות. מסיבות ספורים, ימים כעבור להופיע חדלו אחדים עיתונים התורכי. התעמולה
לא כ"התבטאויות לאלה שנראה למה בתגובה השלטונות, בפקודת מהרה עד נסגרו אחרים
את רק התירו השלטונות ימים. באותם להופיע חדלו הערביים העיתונים גם פטריוטיות"95.
בקו נלהב ותומך הספרדית העדה חוגי ביטאון  ה"חרות"  אחד עברי עיתון של קיומו
רתמו במהרה אך מצומצמת. במתכונת להופיע שהמשיך המלחמה, בראשית התורכי
הוא זו כפייה כנגד להתקומם עורכיו ניסו וכאשר שלהם, התעמולה לעגלת אותו אף התורכים
נלקחו בירושלים התורכים לשלטון האחרונה השנה במחצית תרע"ז)96. הפסח חג (ערב נסגר
עד העולם, משאר נותקה ממש והעיר הירושלמי הציבור מידי אמצעיהתקשורת כל אפוא

תושביה. לידיעת ולהגיע להסתנן הצליחו לא בלפור" מ"הצהרת הדים שאפילו כך, כדי

הבריטי הכיבוש עד והחברה הכלכלה על הצבא נוכחות השפעת ו.
באותם ביותר הדחוף הממלכתי לאינטרס כל קודם דאגו שהשלטונות הדבר, טבעי אך
"מיעוטים" בני ככולם, רובם ירושלים, תושבי של היותם המלחמתי. המאמץ  הימים
בנוסף אך השליט. העם בני בלבות כלפיהם אהדה לעורר היא אף יכלה לא תורכים) לא (קרי:
 לצבא הנרחבים והגיוסים וכר, תרופות מכשירים, שונים, מוצרים חומריגלם, להחרמת
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פרנסת של הכבד הנטל גם ירושלים על הושת  כולה הארץ תושבי של חלקם מנת שהיו
הדלק המזון, מצבורי אחר בקדחתנות חיפשו הללו מדיפעם. בה שרוכזו הגייסות המון
ובמסגרות בדלתות ברהיטים, השתמשו פרטיים, אנשים ושל מוסדות של וחומריההסקה

בעיר. הזמינים המים מכלל הגון חלק וצרכו להסקה97 חלונות
המים הספקת מערכת יכלה העולם מלחמת ערב ביותר. החמורות מן היתה המים בעיית
בתוך התורכים שהניחו בצינורהחרס שהגיעו אלה עם יחד שנאגרו אלה  ירושלים של
כמו זוהי ליום. לנפש מים ליטרים 2 בממוצע לספק  מדרום הבאה העתיקה אמתהמים
הרכיבה בהמות וכן צרכנים, אלפי כמה עוד משנוספו אולם קיום98. מאפשרת היא אך קטנה
ובניבריתם התורכים העירוני. משקהמים של העדין האיזון כליל נתערער שלהם, והמשא
ולתושבי סביבה נרחב ברדיוס גם אלא גופא בירושלים רק לא מיהמעיינות את לעצמם נטלו
פיקוח ותחת מיוחדות חלוקה בנקודות במשורה שחולקו זעומות, מנות אך היקצו העיר
בשנה הראשי המים בצינור תוקנו שלא ונזקים תרע"ו, בשנת בצורת מכת שוטרים99.
צמא לסף עד והביאום במים ביותר חמור מחסור בפני התושבים את העמידו שלאחריה,
משותקת, עיר לפניהם מצאו ,1917 בדצמבר ב9 לירושלים שנכנסו הבריטים, הגייסות נורא.

בצמא100. וגוועת רעבה
הפנימי הביטחון מצב בירושלים: הצבא לנוכחות חיוביים צדדים אלה אי גם היו אמנם
של המדיניות היהודים. נמנו שעמן החלשות, העדות של מצבן הוטב ובמיוחד בהרבה השתפר
תרמו בעיר, מוגברים ביטחון כוחות של נוכחותם ועצם הפנימית", האחדות "שמירת
כך לידי הגיעו הדברים וקבוצות. פרטים מצד אלימות התנכלויות ולמניעת הרוחות להרגעת
כי ולמושבות, לתלאביב מירושלים כלינשק להעביר לנכון מצאו "השומר" ארגון שחברי
תעסוקה מעט סיפקו הצבא מחנות יותר"101. בטוח במצב היתה ההם הימים של "ירושלים
גבוהה ברמתחיים מורגלים שהיו והאוסטרים, הגרמנים הכוחות העיר. לתושבי ופרנסה
בדרכי המקומיים התושבים של לניסיונם ביותר נזקקו מבוטלים, לא באמצעיתשלום והחזיקו
עיקר גם היו חייליהם מעולה. ברמה ולביגוד למזונות למתורגמנים, המזרחי, המשאומתן
פיצוי אלא נתנו לא אלה כל כאמור, אך, הקודש102. מעיר ולחפציקדושה למזכרות הלקוחות

בירושלים. הגייסות נוכחות שגרמה הרב והסבל הכבד העול על דל

1918 אוקטובר עד בירושלים, הבריטיים הכוחות נוכחות השפעת .3
בולטת מפנה נקודת בליספק היתה 1917 בדצמבר ב9 לירושלים הבריטי הצבא כניסת
למשבר הנוגע שבכל דומה, אך וחברתית. משפטית פוליטית, מבחינה  העיר בתולדות
התורכי השלטון הוחלף אמנם לבוא. המיוחל השינוי בושש בו נתונה היתה שהעיר העמוק
המקומית, לאוכלוסייה אוהדות עמדות ובעל מסודר ליברלי, בשלטון והמושחת העוין העריץ,
המידית103 ובסביבתה בעיר דיוויזיות שתי של בגודל כוחותצבא של נוכחותם עצם אך
השירותים מערכות ועל בה שנותרו ביותר המצומצמים המשאבים על להעיק הוסיפה

הציבוריים.
התורכים, של הקרקעי הרכוש ועל המבנים על להשתלט מיהרו הבריטי1 הצבא שלטונות
וקסרקטיני מבניהממשל וגייסותיהם. מפקדותיהם את בהם ולשכן והאוסטרים הגרמנים
הממשל לידי עברו העתיקה שבעיר וב"סראיה" ב"קישלה" במצודה, התורכים של הצבא
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התורכי הצבאי הממשל ימי בסוף בירושלים ציבוריים ושירותים מוסדות תפרוסת .2 מס' מפה
(1917 (נובמבר

יהודה, מחנה שוק מול יפו, שברחוב התורכי ה"עירוני" החולים בית וגם הבריטי104 הצבאי
הפרוטסטנטית הכנסייה רכוש וכל הגרמנית הממשלה רכוש צבאם. את לשמש הוסב
עם קשריהם עקב הגרמנית הקתולית הכנסייה ברכוש נגעו לא (הבריטים הוחרמו הגרמנית
במכלול בריטי. חולים לבית נהפך הנביאים שברחוב הגרמני החולים בית הוותיקן)105.
הבריטי. ה20 הקורפוס מטה התיישב הצופים הר פסגת שעל הגרמני ויקטוריה" "אוגוסטה
בריטי. צבאי למחנה נהפך "שנלר", ביתספר גם המכונה הסורי", היתומים "בית תחום
ו"בית היום, של העיר למרכז בסמוך קומי", "טליתא לנערות ביתהספר גם נתפסו
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פונתה הגרמנית המושבה אורט). ביתספר (כיום: הנביאים שברחוב הגרמני הפרובוסט"
הוחרמה האוסטרים מן בריטיים106. ממשל לפקידי למגורים נמסרו ובתיה מיושביה כולה
החולים בית עם דולורוזה), ויה פינת הגיא (רחוב העתיקה שבעיר שלהם הגדולה האכסניה

הצבאי07'. הממשל מטעם כללי יתומים בית לשמש כדי יותר מאוחר שנמסרה שבה,
ואיטליה צרפת נציגי של נוכחותם ולמרות האויב, נכסי בהחרמת הסתפקו לא הבריטים אך
והשטחים המבנים מן רבים גם תפסו הם עמם) בתיאום (ואלי העליונה הבריטית המפקדה ליד
לצורכי בהם והשתמשו התורכים) מידי עתה זה שוחררו (אשר בנותבריתם המדינות של
החטיבה למטה מושב לשמש כדי סביבו והשטח "רטיסבון" מנזר נמסרו למשל, כך, הצבא.
התמקמו ביתלחם, דרך על הצרפתיות, "סןקליר" האחיות ובמנזר אלנבי, שבכוחות ההודית
דה דאם ה"נוטר בריטיות למפקדות ומושב כמחנותצבא שימשו כן בריטיים108. כוחות
בית הרהזיתים109. רכס ועל הרוסים" שב"מגרש הנרחבים הרוסיים והבניינים פראנס"
לטובת תפוסתו במלוא מעתה הופעל אך הנזירות, מידי הוחרם לא אמנם הצרפתי החולים
שבאחריות הקטן החולים בית גם הבריטי הצבא את לשמש החל כן הבריטי110. הצבא נפגעי
יפו1'1. שער של הפנימית ברחבה הוטל", ניו "גרנד מלון בבניין האמריקאית" "המושבה
בנייניהם ואף שבנתינותם והמוסדות המסדרים את לטובה הפלו לא שהבריטים לציין, חשוב
הבריטי האדום" ה"צלב משרדי תפסו למשל, כך, והממשל. הצבא לרשות הועמדו אלה של
גם הנביאים. רחוב בקצה ה"אנגלי" החולים בבית התורכי האדום" "הסהר של מקומו את
אזורית משטרה תחנת לשמש הוסיף יהודה" "מחנה לשוק שבסמוך הבריטי" הקונסול "בית

התורכים112. בתחילה לו שקבעו התפקיד 
שתי "קו אל ובניבריתם התורכים נסיגת עם הוא. אף הוטב לא לירושלים התחבורה מצב
האספקה מקורות  וסוריה עברהירדן הגליל, השומרון, מן העיר נותקה העוגיות"
שנשתבש בכביש מעתה נתקיים והסביבה יפו עם הקשר וירקות. לתבואות שלה העיקריים
הפעילות אך ומצרים113. לעזה גם ומשם לוד,  ירושלים הצרה ובמסילתהברזל הרבה
אותם אילצה לירושלים שמצפון העוגיות" "שתי בחזית האינטנסיבית הבריטית הצבאית
של האספקה לצורכי הזמנים לוח כל את ולהקדיש שברשותם ההובלה כלי מלוא את להקצות
מתחנת צרה מסילתברזל של חדש קטע הניחו אף הם זו למטרה המרובים114. גייסותיהם
לקבל לאזרחים היה קשה כך כדי עד לה115. שמצפון רמאללה לעבר ירושלים של הרכבת
 לא"י" היהודיים הצירים "ועד נשיא  וייצמן חיים שד"ר ברכבת להשתמש רשות
סוחרים לשלושה נסיעה מקומות להבטיח כדי אישי באופן השלטונות אצל להתערב נאלץ
התקשורת מצב גם הרעבה116. העיר עבור מזון מצרכי לקנות כדי מצרימה שירדו ירושלמיים
(אבל מפריע באין כמעט מקום לכל מכתבים לשלוח היה ניתן מעתה אמנם, הוטב. לא עדיין
קשה היתה עדיין מחוץלארץ הדואר קבלת אך הבריטית), הצבאית הצנזורה ביקורת תוך
רחוקות לעתים הגיעו למאמציהשיקום החיוניים הכספים אפילו חודשים. כמה במשך ביותר

ובמקוטעבלבד17'.
ושל אחד מצד לעולם העיר בין הקשרים ניתוק של כזה, שבמצב כך על אפוא להתפלא אין
הכנים המאמצים עוזו. בכל בירושלים המשבר לשרור המשיך שני, מצד גייסות המוני נוכחות
מזון לתושבים ולהבטיח חיונית אספקה העירה להכניס עלמנת שלטונותהצבא שעשו ביותר
ובמוצרי בקמח בגרעינים, המחסור ניכר. באורח המצב את לשפר כדי בהם היה לא  ומים
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בחודשים מכן. לאחר מה זמן גם ולמעשה המלחמה, של הרשמי הסיום עד נמשך מזון
חוגים שהקיפו רעב תנאי בירושלים שררו עדיין הבריטי הכיבוש שלאחר הראשונים
הבריטים ניצלו מבורותיה, ומרבים וסביבתה, העיר ממעיינות המים מעט את נרחבים118.
1918 קיץ עד שנמשך מצב  אותם ששימשו והרכיבה ובהמותהמשא אנשיהצבא עבור

סכנתהצמא119. בצל לחיות המשיכה האזרחית האוכלוסייה ואילו  לפחות
1918 ובינואר המים בעיית על להתגבר עלמנת שביכולתם כל עשו הבריטים ואמנם,
עקב אך לירושלים, ערוב מעין העתיקה אמתהמים בתוואי ברזל צינורות קו להניח תיכננו

הבריטי הצבאי הממשל בתקופת בירושלים ציבוריים ושירותים מוסדות תפרוסת .3 מס' מפה
(1918 אוקטובר המלחמה, (בסוף
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לאחר חורשים כשישה  שנה אותה של ביוני ורק אפריל, עד העבודות נדחו הגשמים
בסיסיים ומצרכים ולמאור להסקה נפט הכנסת גם החדש120. הקו נחנך  העיר כיבוש
מוסרים הזמן בני והמקורות ושובשה נתעכבה וכוי) הנעלה בגדים, גפרורים, (נרות, שונים
השלטון בזמן כמוהם נודעו שלא לשיעורים הבריטי הכיבוש לאחר עלו אלה של שמחיריהם

התורכי121.
עוד המדרגה בשפל בירושלים וההיגיינה הרפואה רמתהתזונה, נשארה אלה מכל כתוצאה
החמרה על מוסרים המקורות במצב. הרעה אף חלה שבהתחלה ודומה רבים חודשים למשך
על ובמיוחד וממגיפות מרעב בשיעוריהתמותה עלייה ועל הימים, באותם וכהיקפו במשבר

וקשישים122. ילדים תמותת
מכן ולאחר לכיבושה, קודם ירושלים בסביבת שנערכו הקרבות מן עגום תוצרלוואי
הבריטים. הצבאיים הקברות בתי הם ארוכים, חודשים במשך לה מצפון שהתייצבה בחזית
קברות לבית נהפך ולימים הצופים, הר פסגת על הקרבות ימי תוך אותר גדול זמני קברות בית
העולם במלחמת הנופלים להנצחת הבריטית האימפריאלית "הוועדה מטעם רשמי
חלקה על הוקם אלנבי שבצבא ההודית היחידה מקרב לנופלים קטן קברות בית הראשונה".

העיר123. שבדרום היהודית "תלפיות" שכונת תושבי כך לשם שתרמו
נראה, תוצאות. לבסוף הניבה בירושלים האוכלוסייה כלפי הבריטים של האוהדת עמדתם
המצב החל הארגוני בתחום והממשל אנשיהצבא של ולכשרונם הרב למרצם שהודות
העיר היתה למעשה ביותר. רבה באיטיות אמנם חודשים, מספר כעבור בהדרגה להשתפר
האוכלוסייה הצבא. אנשי בה שכנו עוד וכל אליה בסמוך החזית עמדה עוד כל במשבר נתונה
בצפונה, המתוכננת למתקפה בדרכם הבריטיות היחידות ממנה יצאו כאשר רק לרווחה נשמה

לידיהם. העיר שנפלה לאחר חודשים כתשעה  1918 באוקטובר

ומסקנות סיכום
מתוקף רבה במידה נקבע הראשונה העולמית המלחמה בשנות ותושביה ירושלים של גורלם
שמעבר מתברר, התקופה. אורך לכל הפעילה, החזית מאחרי ראשית עירעורף היותה
בכלל האוכלוסייה כלפי וליחסם האסטרטגית לתפיסה הפוליטיות, לשאיפות המשטר, לצורת
תורכים אלה ויהיו  בעיר מרובים כוחותצבא של נוכחותם עצם בתוכה, לחלקים או

דומה. בצורה מצבה ועל שלה הגיאוגרפיה על השפיעה  בריטים או וגרמנים
הרחבת הצבא, לשימוש חולים בתי הסבת האויב, מדינות של ושטחים מבנים תפיסת
וכוחות המפקדות של הכללי ומיקומם האזרחיות המערכות חשבון על הצבאי הממשל זרועות
העיר של חלקה מנת היו אלה כל  סביב ובמבואותיה העיר בלב מיוחדים באזורים הצבא
זה. מסוג ושטחים מבנים של המצאי עלפי בעיקר והוכתבו הבריטים כבזמן התורכים בזמן
האכזרית "נגיסתם" ובמיוחד והתחבורה, מערכותהתקשורת על הצבאות השתלטות
של קשה להחרפה תרמו האוכלוסייה, שבידי וחומרידלק מזון מים, של הדלות ברזרבות
סף אל התושבים את ודחקו המלחמה, בנסיבות ממילא בעיר שהתפתח הכלכלי, המשבר
בשני עצמן על חזרו הגייסות נוכחות של תופעותהלוואי גם הפעילות. ושיתוק הצמא הרעב,

המלחמה. פרקי
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הצבאי הממשל בתקופת עצמה על חזרה כמו הסבל של הבלתישוויונית החלוקה אף
 אוניברסלית" "דתית שנתינותם המוסדות התקופות, בשתי נפגעו, מכולם פחות הבריטי.
הפרנציסקנים. ומוסדות השונות הנוצריות הכיתות של הפאטריארכיות שבחסות הללו
"לאומיים" ומסדרים מיסיונים של המוסדות שסיפקו השירותים ביותר נפגעו לעומתם
קשות פגעה אלה שירותים התמוטטות במלחמה. המעורבות אירופה מדינות שבחסות
כמעט עליהם שנשענו  במוסלמים יותר עוד חמורה ובצורה הנוצריים העיר בתושבי
על הגנה התורכים בזמן כלל: בדרך למדי בטוח היה היהודיים המוסדות של מצבם לחלוטין.
הכיבוש בתקופת ואילו תורכיה, או הברית ארצות אוסטריה, גרמניה, נתינות המכריע רובם
ובארצות באירופה היהודית ודעתהקהל השליטים של ההומנית גישתם עליהם הגנו הבריטי

הברית.
לירושלים מיוחד אינו ותוצאותיהם, לעיל, שנידונו והתהליכים התופעות מן שחלק ייתכן,
עורף "ערי ששימשו נוספים במקומות גם היו דומות שהתפתחויות להניח, ניתן לבדה.
שזהו אפשר כן, על יתר ממושכת. תקופה לאורך פעילה חזיתלחימה מאחורי מרכזיות"
הרע שמזלן בערים בעתיד גם יתפתח כי צפוי אשר כאלה, בנסיבות "טבעי" דגםפעילות

דומה. תפקיד להן ימנה

 ב' כרך העתיקה, העיר  א' (כרך התשעעשרה במאה ירושלים  תקופה בראי עיר בןאריה, י' 1

שם, 85 והערה 146145 ,142 עמ' א' בןאריה), (להלן תשל"זתשל"ט ירושלים החדשה), העיר
.54 עמ' פרומקין), (להלן: תשט"ו תלאביב בירושלים, שופט דרך פרומקין, ג' ;165164

עמ' קרק), (להלן: תשל"דו), (טבת 6 קתדרה העות'מנית", התקופה בסוף ירושלים עירית "פעילות קרק, ר' 2
שם. והפניות 152 עמ' א', בןאריה, שם; והפניות 8382

.330328 ,148147 עמ' שם, בךאריה, ;211206 ,189,109108 עמ' פרומקין, 3

מלחמת "בימי בןצבי, ינאית ר' ;157 עמ' בןצבי), (להלן: תשט"ו ירושלים ורשומות, זכרונות בןצבי, י' 4
ספר ינאית, (להלן: תשי''ז תלאביב חברים, דברי  ב' כרך השומר, ספר בתוך: הראשונה", העולם

.355353 עמ' עולים), אנו ינאית, (להלן: תשי"ט תלאביב עולים, אנו הנ"ל, ;158 עמ' השומר),
בה היהודי והיישוב ירושלים של העירוני המערך על והשפעתו הראשונה העולם מלחמת משבר שילוני, צ' 5
שילוני, להלן: תשמ"א. בירושלים, העברית האוניברסיטה לגיאוגרפיה, במחלקה מ.א. לתואר גמר (עבודת

שם. והפניות 8281 עמ' משבר),
.154151 עמ' א', בןאריה, ;9474 עמ' קרק, 6

שם; והפניות תש"ל, תלאביב אבשלום, במכץ פרסומים סדרת יפוירושלים, לכביש שנה מאה אביצור, ש' 7

.142128 עמ' ב', בךאריה,
פרוץ עם בארץ שנמצאו המשאיות ושתי הפרטיות המכוניות שתי את לאחת אחת מנה פיינברג אבשלום 8

(להלן: 1971 חיפה פיינברג, אבשלום של ומכתבים כתבים  אבשלום (עורך), אמיר א' ראה: המלחמה.
R. Storrs, The MemoirsofSir Ronald Storrs, NewYork 1935 גם: ראה .246245 עמ' אבשלום),

.p. 307 סטורס), (להלן:
ובשכנותיה בא^ישראל הרכבות חלוץ פחה: "מייסנר פיק, פ' שם; ומקורות 506503 עמ' ב', בךאריה, 9

.115114 פיק),עמ' (טבתתשל"ט)(להלן: האיש,מסילותיוומקורותיהן",קתדרה,10 
.510508 עמ' שם, בןאריה, 10

.2 עמ' פ"ג, גליון שלישית, שנה תרע"ב, באב ב' "המוריה'', ;69 עמ' פרומקק, 11
(עורך), שילר א' בתוך: מופיעים השונים בתיהדאר של תצלומים שם. והפניות 515513 עמ' ב', בןאריה, 12

.5049 עמ' ,1979 ירושלים אריאל, הוצ' החדשה, העיר  הראשונים ירושלים צילומי
א' למשל: ראה, בלבד. ויחידותהצבא הממשל לשימוש המלחמה'ואז בשנות רק לארץ הוכנסו טלפונים 12א
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חיי), פרקי רופין, (להלן: תש"ז תלאביב ,19201907 בארץ עבודתי ראשית שני: כרך חיי, פרקי רופין,
.307 עמ' סטורס, ;57 עמ'

.10641063 עמ' תשי"ז, ירושלים ו', כרך העברית, האנציקלופדיה העברית", העתונות / "א^ישראל 13
תלמודי בתיתמחוי, מושביזקנים, בתימרקחת, בתיחוליס, בערכים: המפתח, עלפי ב', א', בןאריה, 14
וחישוב המוסדות של הנתינות ומנזרים. מסדרים כנסיות, בתייתומים, בתיספר, גניילדים, ישיבות, תורה,
בתיחולים רשימת ובו ,1914 בראשית או ב1913 הא"י המשרד שהכין תזכיר עלפי  המיטות מספר

.L2/100/l אצ"מ (אנגלית), כולה בארץישראל הפעילים
סף על ארץ ראשי), (עורך ארבל נ' בתוך: מובא בטאלביה מוסלמי יסודי כביתספר המזוהה בניין של תצלום 15
על .33 עמ' חורבן), סף על ארץ (להלן: 1980 מעריב, ספרית מהדורת רביבים, הוצאת ,19181914 חורבן
לחומות מחוץ המוסלמית "היציאה לנדמן, ושי קרק ר' ראה: "ראשידיה" המוסלמי התיכון ביתהספר
החדש, בזמן ירושלים בתולדות פרקים (עורך), א' שאלתיאל, בתוך: העות'מנית", התקופה בשלהי ירושלים

.188 בעמי ומפה 203 עמ' תשמ"א, ירושלים הרצוג, ספר
כמצוטט הרצברג, עלפי 1913 לשנת הדיאקוניסיות האחיות של הגרמני ביתהחולים על דו"ח למשל, ראה, 16

.454 עמ' ב', בךאריה, אצל
Y. BenArieh, "The Growth of Jerusalem in the Nineteenth Century", Annals of the 17
ובהבדלים .AssociationofAmerican Geographers, Vol. 65, No. 2 (June 1975), pp. 252269
עמ' תשל"ח), (טבת 6 קתדרה, הי"ט", במאה ירושלים של העירוני בנוף "תמורות קדמון, י' גם: אחדים

.7338
עמ' א', אלמליח), (להלן: ואילך תרפ"ה ירושלים העולם, מלחמת בימי וסוריה ישראל ארץ אלמליח, א' 18

.2 עמ' רמ"ה, גיליץ שישית, שנה ,(4.8.1914) תרע"ד באב י"ב "החרות", ;110
הכהן, (להלן: תרפ"טתר"צ) ירושלים כרכים, 5) העמים מלחמת הכהן, בןהלל מ' ;65 עמ' ב', אלמליח, 19
י' שם, ;2 עמ' ע"א, גיליון רביעית, שנה תרע"ג, בשבט כ"ג "המוריה", ;42 ,29 עמ' א', העמים), מלחמת

.2 עמ' ע"ט, גיליון תרע"ג, באדר
משבר שילוני, ראה: הימים באותם היהודים, במיוחד התושבים, ובץ ביי זכי הצבאי הפחה שבין היחסים על 20

שם. והפניות 3936 עמ' ,(6 הערה (לעיל,
.233 עמ' חיי, פרקי רופין, ;71 עמ' ב', אלמליח, 21

שנה ,(1.1.1915) תרע"ה טבת כ"א "הזמן", ;2 עמ' ד', גיליק שביעית, שנה תרע"ה, טבת י' "המצפה", 22
גרמנים קצינים על תרע"ה). טבת ח' (ליום 57 עמ' א', העמים, מלחמת הכהן, ;2 עמ' ,1 גיליון חמישית,
בארץ המלחמה מסעי וויול, א"פ ;302 עמ' אבשלום, ראה: ירושלים פלך של הצבאי בממשל נוספים

ואחרים. ,8886,24,17 עמ' ,1954 תלאביב ישראל,
H.B. VesterSpafford, Our ;2 עמ' ,7 גיליון שביעית, שנה תרע"ה, בכסלו כ' "החרות", למשל: ראה, 23

.p. 267 (f?rb:ספפורד), Jerusalem, London 1951
תותחיהם בהמותיהם, עם הצבא, כוחות של הגדולה השיירה את המתארת ,253 עמ' ספפורד, למשל: ראה, 24

.7370 עמ' ב', אלמליח, ;1915 בינואר לירושלים שנכנסה שלהם, והאספקה
שבאמצע מדוקדקת, חקירה לאחר (247244 עמ' ,8 הערה (לעיל, פיינברג אבשלום מצא למשל, כך, 25

סדירים. פרשים 33 ועוד איש) (כ360 בלבד רגלים פלוגות שתי ומרחבה העיר על הגנו 1915 נובמבר
אףעל צרפת בנתינות רשומה שהיתה בירושלים, העברית הגימנסיה את לסגור הלשטונות לחצו למשל, כך, 26
לשתק עלמנת הכל השלטונות עשו כמוכן עות'מאנית. בנתינות מחדש אותה לרשום ביקשו שמנהליה פי

כך. אחר בבניין כלל השתמשו לא אם גם בריטית, בנתינות רשום שהיה רוטשילד, מאיר החולים בית את
שם, פירוט וביתר 253252 עמ' משבר, שילוני, ראה: זו גוירה עקב מירושלים הזרים הנתינים גירוש על 27

.313308 עמ' ב', נספח
על בלוי, מ' ;149 עמ' הכהן), רפאל (להלן: תש"ל ירושלים בחומה, אבנים הכהן, ר' ;225 עמ' אבשלום, 28
ע' ס'; עמ' בלוי), (להלן: תשכ"ח תוספות) עם חדשה (מהדורה בניברק חיי, פרקי  ירושלים חומותיך
תש"ח תלאביב ודורותיים, דור לפני הקודש עיר לירושלים העולים מחיי ספורים  הארץ עפר המנחם,

.164 עמ' המנחם), (להלן:
: iffr?) Saint Pierre de Sion at Jerusalem, Published by "Sion", Kansass City, Mo. 1922 (?) 29

.p. 3 סנטפייר),
.382 עמ' בןגבריאל), (להלן: תשל"ב תלאביב תרשישה, הבריחה בןגבריאל, מ"י 30

.69 עס' ,(1980 תש"מ/מרס (ניסן 1110 קרדום, ציון", להר הרכבל עמיקם, ב' 31
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עם' בןגבריאל, למשל: ראה, ביניהם ששררו הרעועים והיחסים הללו המדינות חיילי בק ההפרדה על 32
.395393

משפט בית כמשכן והשני ישראל משטרת של ירושלים מחוז מטה שליד הסוהר כבית הראשון משמש כיום 33
.(9 עמ' להלן, פירוט ביתר עליו (ראה הגבורה מוזיאק כיוס שוכן בשלישי השלום.

.82 עמי חורבן, סף על pK ראה: המלחמה בראשית הרוסי החולים בבית תורכי רפואי צוות של תמונה 34
.191 עם' פרומקץ, למשל: ראה, 35

ציון, בהר גליקנטו" פטר ב''סנט אסומפסיוניסטים נזירים ומפי כיום, המוסד הנהלת מפי בעלפה עדויות 36
הצבא בתהלוכת דאם" ה"נוטר מחלונות הצופים תורכים חיילים תמונת ארכיוניים. מקורות סמך על ,1978

.25 עמ' חורבן, סף על ps ראה: 1914 בנובמבר מצרימה היורד
.263 עמ' ספפורד, 37

"Le Monitor Diocesain", No. 6, Juin 1951, Annee 17, Published by the Patriarchate Latin de 38
.p. 120 דיוקסאן), המוניטור (להלן: Jerusalem

.162161 עמ' משבר, שילוני, ראה: אלה תפקודים של המיקום בשאלת מפורט לדיון .263 עמ' ספפורד, 39
ירושלים ומסות, זכרונות  ובבניה בעליה ליבוביץ, ז' ;181 עמ' פרומקק ;356 עמ' עולים, אנו ינאית, 40

.112 עמ' ליבוביץ), (להלן: תשי"ג
הנביאים ברת' האנגלי ביה"ח בחצר התורכי האדום" "הסהר אנשי של תמונה .262261 עמ' ספפורד, 41

.81 עמ' חורבן, סף על ארץ ראה:
;43 עמ' תמולשלשום), יהושע, (להלן: 1977 ירושלים הווי, פרקי  תמולשלשום ירושלים יהושע, י' 42

החפשית''. "בית המקום את המכנה ,185 עמ' פרומקק, ;255 עמ' ספפורד,
עברו, מימים הווי פרקי  הישנה בירושלים שכונות יהושע, י' שם; (הפניות 334 עמ' ב', בןאריה, 43

.56 עמ' שכונות), יהושע, להלן: שנייה) (מהדורה 1979 ירושלים
החומות בין ירושלים בןיעקב, א' ;(1916 (לחורף 144 עמ' הכהן, רפאל ;(1915 (לחורף 250 עמ' ספפורד, 44
הבריטי). לכיבוש שקדמו (לימים 269 עמ' בןיעקב), (להלן: תשל"ז ירושלים מיוחס, משפחת לתולדות 

.268267,253 עמ' ספפורד, ;E. Blyth, When we livedin Jerusalem, London 1927, p. 3 45
שם. והפניות 408 עמ' ב', תקופה, ראי בןאריה, 46

מתאריך הנזירות, מאת במכתב בןאריה לפרופ' שנמסר בירושלים זה מוסד של ההיסטוריה תקציר מתוך 47
היסטוריה). קלאריסיות, .prh) "Fondation des Clairsses de Jerusalem" הכותרת: תחת 31.8.1977

.22 הערה לעיל, ראה 48
שם. והסברים 2921 עמ' חורבן, סף על ארץ בתוך: ותצלומים ,145 עמ' הכהן, רפאל למשל: ראה 49

.115114 עמ' פיק, 50
הגרמניות. הדיאקוניסיות ממסדר מתנדבות רחמניות אחיות ולידם צבאיים רפואיים ואחים ברופאים מדובר 51
תל השניה, העליה ספר (עורכת), חבס ברכה בתק: ומצוקה" מלחמה "בשנות צ'יזיק, חנה למשל, ראה, 52
;191190 עמ' שריק), (להלן: תשי"ג ירושלים זכרונות, שריק, י' ;668 עמ' צ'יזיק), (להלן: תש"ז אביב,

.78 עמ' חיות), (להלן: תשי"ד ירושלים תר"ןתשי"ג,  בירושלים שנה ושלוש ששים חיות, א'
.388 עמ' בןגבריאל, 53

שם. והפניות 466 עמ' ב', בןאריה, ;302 עמ' אבשלום, 54
ז"ל יהושע יעקב מר העיד הגרמני החולים לבית הצרפתיות "סךז'וזף" אחיות של ביתהספר צירוף על 55

.(18.5.1980 בעלפה, (שיחה ימים באותם נער שהיה מירושלים,
שם. והפניות 206 עמ' משבר, שילוני, ;55 עמ' שכונות, יהושע, 56

.84 עמ' חורבן, סף על pN בתוך: צילומים וראה ,382 עמ' בןגבריאל, ;4 עמ' פייר, סנט 57
ואחרים. 257 עמ' ספפורד, ;358 עמ' עולים, אנו ינאית, ;257 עמ' חיי, פרקי רופק, 58

.251 עמ' ספפורד, ;201 עמ' יעלק), (להלן: תרפ"ד ירושלים ירושלים, לבן זכרונות יעלץ, י' למשל: ראה 59
לעת לאתר בידינו עלה לא תקופה מאותה יהודים או מוסלמים של צבאיות חלקותקבורה .270 עמ' ספפורד, 60

עתה.
דיינארד), (להלן: תרפ"ו לואיס סנט בארץישראל, תוגרמה מלחמת דיינארד, א' ;166 עמ' א', אלמליח, 61
עדות את (המצטט 332 עמ' ההגנה), תולדות (להלן: 1965 תלאביב א', כרך ההגנה, תולדות ספר ;29 עמ'

אהרונסק). אלכסנדר
עם' ליבוביץ, ;165 עמ' המנחם, ;356 עמ' עולים, אנו ינאית, ;211,191188 דבר), (פתח 1 עמ' פרוםקק, 62

ואחרים. 112

83



שילוני צבי

ורשיונות, תעודות בבדיקת כעוסקים נזכרים הם שאויש". "קאנון הללו מכונים בניהזמן המקורות רוב בפי 63
מה בלבול יש המקורות מן שבחלק ייתכן החרמות. ועריכת הקסרקטין אל חייביגיוס של והעברה חיפוש
רפאל ;112 עמי ליבוביץ, ס',ס"ב; עמי בלוי, ;100 עמ' שכונות, יהושע, ראה: הצבאית. המשטרה ובין בינם

.157 עמי הכהן,
מתורכית: השם את מתרגם שגם נ"טס' עמ' בלוי, ;150149 עמי הכהן, רפאל ;225 עמי אבשלום, 64

ירוקה". "מצנפת
.145144 עמ' הכהן, רפאל ;274269 עמ' בןיעקב, ;227 עמ' שכונות, יהושע, ;174 ,159 עמ' מנחם, 65

ואחרים. 112 עמ' ליבוביץ, ;356 עמ' עולים, אנו ינאית, ;181 עמ' פרומקין, 66
.126 עמ' א', אלמליח, ;52 עמ' דיינארד, ;181,106 עמ' פרומקין, שם; והפניות 483 עמ' ב', בןאריה, 67

.145 עמ' הכהן, רפאל ;3 עמ' נ"א, גיליון תרע"ו, בטבת כ"ד "המצפה", למשל: ראה 68
הכללי "ועד של דושנתית מאזן חוברת  צדקה שמש ;157156 עמ' הכהן, רפאל ;12 עמ' ליבוביץ, 69

ם''ב. עמ' בלוי, ע"ב, עמ' (לתרע"התרע"ט), ל"ומ' חוברת בירושלים, ישראל" כנסת
המלחמה בראשית הוחרם מור", הקונסול "בית בשם שכונה זה, בניין .157 ,156 ,145 עמ' הכהן, רפאל 70

.201 עמ' ב', בןאריה, גם: ראה אויב". כ"רכוש
.109 עמ' פרומקין ;355353 עמ' עולים, אנו הנ"ל, ;158 עמ' השומר, ספר ינאית, ;157 עמ' בןצבי, 71

.164 עמ' המנחם, ;123122 א',עמ' אלמליח, למשל: ראה, 72
ואחרים. 225 עמ' אבשלום, ס'; עמ' בלוי, ;668 עמ' ;צ'יזיק, 150149 עמ' הכהן, רפאל 73

.160 עמ' הכהן, רפאל ;356 עמ' עולים, אנו ינאית, ;181180 עמ' פרומקין, 74
אוליצקי, י' נ'; עמ' בלוי, ;2 עמ' רמ"ה, גיליון שישית, שנה ,(4.8.1914) תרע"ד באב י"ב "החרות", 75
;33 עמ' דיינארד, ;73 עמ' ,1959 ירושלים ,19391917 עולם מלחמות שתי בין א'; למדינה, מפזורה

ואחרים. 75 עמ' א', העמים, מלחמת הכהן,
.275274 עמ' אבשלום, גם: ראה גרמניה נתיני על שפסחו ההחרמות על ;194193 עמ' יעלין, 76

מלחמת הכהן, ;193192 עמ' יעלין, ;393 עמ' בןגבריאל, ;241 עמ' אבשלום, ;256 ,254 עמ' ספפורד, 77
.27 עמ' ד', העמים,

.120119 עמ' פיק, ;310308 עמ' ב', נספח משבר, שילוני, ;122121 עמ' א', אלמליח, 78
.13 3 עמ' ב', אלמליח, ;86 א',עמ' העמים, מלחמת הכהן, ;126 בעמי ומפה שם, פיק, 79

כדי (!) חינם פחה ג'מאל לרשותם שהעמיד הרכבת על הארצישראלי המשרד ראשי ויתרו למשל, כך, 80
על להעבירו והעדיפו ,1915 באפריל "וולקן", האמריקנית באניה ליפו שהגיע המטען את לירושלים להעלות
הארץ המשרד דיןוחשבון  העולמית המלחמה בשנות ישראל ארץ מהון, י' זה: לעניין וראה גמלים. גב

.194 עמ' ב', אלמליח, ;171 עמ' טהון), (להלן: תרע"ט יפו א', מהדורה ישראלי,
.95 עמ' ג' העמים, מלחמת הכהן, ;192 עמ' בןגבריאל, שם; אלמליח, שם; טהון, 81

תלאביב זכרונות),  י' (כרך כתבי סמילנסקי, מ' ;360358 ,248 עמ' אבשלום, ;122 ,120 עמ' פיק, 82
.172 עמ' כתבי), סמילנסקי, (להלן: תרצ"ה

ואחרים. 248 עמ' אבשלום, שם; ומקורות 124120 עמ' פיק, 83
שם. אבשלום, ;160,153 עמ' א' העמים, מלחמת הכהן, 84

.669667 עמ' צ'יזיק, ;95 עמ' ג' העמים, מלחמת הכהן, ;391 עמ' בןגבריאל, ;78 עמ' חיות, 85
באיזור נחתו שניהם ותורכי. צרפתי בלבד, אווירונים שני לירושלים הגיעו הראשונה העולם מלחמת לפני 86

"בקעה". שכונת ליד היום, של אלנבי" "מחנה
.182 עמ' א', העמים, מלחמת הכהן, 87

.249 עמ' ספפורד, ;165164,131 עמ' א', אלמליח, ;165 עמ' חיי, פרקי רופין, 88
האוסטרי", הדואר "בית של הזיכרון בשלט גס ראה .58 הערה ,517 עמ' ב', בןאריה, ;128 עמ' שריון, 89

רשמית. הכרה ללא פעלו אלה דואר שבתי אפשר שעריפו. ברחבת
כתבי, סמילנסקי, ;63,45 עמ' דיינארד, ;228 ,165 עמ' חיי, פרקי רופין, ;166165 ,131 עמ' א', אלמליח, 90

ואחרים. 79 עמ'
רבים. במקומות טהון ;73 עמ' דיינארד, ;392 עמ' בןגבריאל, ;42 עמ' ג', העמים, מלחמת הכהן, 91

ואחרים. 264263 עמ' חיי, פרקי רופין, ;119,39,37 עמ' ד', העמים, מלחמת הכהן, 92
;163162 עמ' הכהן, רפאל ;228 עמ' שם, רופין, 93

ארץ ראה: הגרמנים בידי התורכי לצבא קשר וציוד טלפונים הכנסת על שם. 1 והערה 145 עמ' הכהן, רפאל 94
והסברים. תמונות ,2928 עמ' חורבן, סף על
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באנציקלופדיה עברית /עתונות א^ישראל :73 ,33,30 עמ' דיינארד, ;94 עמ' ב', ;116 עמ' א', אלמליח, 95
בה, הגובלות ובארצות בא"י דרך מורה ספר  אתננו סוקניק, ול' זוטא או :(13 הערה (לעיל, העברית,
העמים, מלחמת הכהן, ;171 עמ' וסוקניק), זוטא (להלן: תר"פ ירושלים וסביבותיה, ירושלים  א' חלק

ואחרים. 157 עמ' השומר, ספר ינאית, ;176 עמ' א1,

(115114 ,38 (עמ' מסר אף דיינארד ואחרים. 155 ,18 עמ' ג', העמיס, מלחמת הכהן, ;30 עמ' דיינארד, 96
שרצו כפי החדשות" "תמצית והכיל המצודה ליד לוח על יום מדי שהודבק השלטונות מטעם קיר'' "עלון על

הציבור. בפני להציגן התורכים
וסוקניק, זוטא ;275274 עמ' אבשלום, ;43 ,3532 עמ' דיינארד; ;119 עמ' א', אלמליח, למשל: ראה, 97
N. <cf H. Bentwich, Mandate Memoires, ;4 עמ' פייר, סנט ;120 עמ' דיוקסאן, המוניטור ;62 עמ'

.p. 4! בנטוויץ), (להלן: NewYork i965
מ.א. לתואר סיום (עבודת 19251918 השנים בין ירושלים בפתוח הבריטים ופעילות המדיניות ביגר, ג' 98
11 עמ' ביגר), להלן: ;1976 בירושלים, העברית האוניברסיטה של לגיאוגרפיה המחלקה בגיאוגרפיה,

שם. והפניות
שם. והפניות 232231 עמי משבר, שילוני, ראה: לפרטים 99

שם. והפניות 1211 עמ' ביגר, ;188 עמ' א', העמים, מלחמת הכהן, 100
ובלא במדים תדהר, ד' ;30 עמ' דיינארד, ;294 עמ' ההגנה, תולדות ילין, אביעזר של בעדותו למשל, ראה, 101

.31 עמ' תרצ"ח, תלאביב ,19371912 צבורית עבודה שנות 25  מדים
(להלן: 1975 ירושלים העתיקה, בעיר חצרות אלעזר, י' ;205204 עמ' שכונות, יהושע, למשל: ראה, 102
לייצור מפעלים למשל, הצבא. עבור במיוחד עבדו שונים מפעלים .393 עמ' בןגבריאל, ;30 עמ' אלעזר),
את שירתו ומאפיות טחנותקמח ,(7675 עמ' (חיות, האוסטריות היחידות עבור עבדו ואיטריות ייןשרף
עבדו נשים .(31 עמ' (יהושע, בשורותיו שפעלו המהנדסים ואת ס"ו), עמ' בלוי, ;53 עמ' (דיינארד, הצבא

וכר. (50 עמ' (אלעזר, הגרמנים הקצינים אצל ובבישול בניקוי
.120 עמ' ה', העמים, מלחמת הכהן, ;20,19 עמ' ביגר, למשל: ראה 103

עמ' (סטורס, הרוסים" ל"מגרש כשנה לאחר שהועבר עד הבריטי הצבאי הכלא בית גם פעל ב''קישלה" 104
.(309

של דרישתם עלפי נעשה שהדבר נראה, ; C.R. Ashbee, A Palestine Notebook, London 1923, p. 237 105
.17 עמ' ביגר, גם: ראה ומפקדותיו. הבריטי הכוח אל שנספחו ואיטליה צרפת נציגי

אך הבריטי המנדט ממשלת כינון עם הגרמנים לידי הושבו ובתיהספר הגרמני החולים בית שם. ביגר, 106
נ1939. השנייה, העולם מלחמת פרוץ עם שנית הוחרמו

.289 עמ' ספפורד, למשל: ראה 107
(ליום 802 מס' גרמניים תצלומיאוויר גם: ראה .(47 הערה (לעיל, היסטוריה קלאריסיות, ;4 עמ' סנטפייר, 108

.(1 6.6.1 9 1 8 (ליום 812 ,(29.4.1918
הקרקעיים הנכסים על הראשונה, העולם מלחמת תוךכדי שקמה הסובייטית, רוסיה ממשלת ויתרה למעשה 109
נמסרו ואחרים המנדטורי הממשל לידי בחלקם עברו שבירושלים המבנים כולו. במזרח שלה והמבנים

הלבנה. הרוסית לכנסייה
בתחילת כשהוכרז שלהן החולים בית ואת הארץ את לנטוש סירבו ז'וזף" "סן ממסדר הצרפתיות האחיות 110
התורכי הצבא נפגעי לטובת המוסד את להפעיל התנדבו הן האויב. מדינות נתיני כל גירוש על המלחמה

ב1978). שנמסרו ונזירות המנזר אם מפי בעלפה (עדויות
.277 עמ' ספפורד, 111

.70 הערה ליד לעיל, ראה 112
למסילת וחיבורה לארץישראל ממצרים מסילתהברזל סלילת על .41 עמ' בנטוויץ, ;201 עמ' סטורס, 113

.125124 עמ' פיק, ראה: ירושלים
.R.H. Goodsall, Palestine Memories 191719181925, Canterbury 1925, p. 91 ;124 עמ' פיק, 114

סף על מה זמן במשך עמדו עצמם שהחיילים עד חמורות כה הבריטיים לגייסות האספקה בעיות היו לדבריו
.19 עמ' ביגר, גם: ראה רעב.

116112 עמ' ,(1981 (יולי 1716 קרדום, הראשונה", במלחה"ע ירושלים את שחצתה "הרכבת פיק, פ' 115

שם. ותמונות ומפה
;221 עמ' שלישית), (מהדורה תשי"ב ירושלים ישראל, נשיא של חייו זכרונות  ומעש מסה וויצמן, ח' 116

ואחרים. 116 עמ' חיות, ;216 עמ' הופיץ, ;198197 עמ' שריון,
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.1514 עמ' הופיין, 117
:189 עמ' ד', העמים, מלחמת הכהן, אצל וכך שם; והפניות 2019 עמ' ביגר, ;203202 עמ' סטורס, 118
מעט פשוט, היותר במובן רעב רעב, בירושלים האנגלים.. לפני הארץ שנכבשה חדשים שני לנו זה "עתה

האנגלי...". הצבא אכל שהיתה החיטה
והפניות 21 עמ' ביגר, גם: ראה .28.6.1918 הבריטי, הצבא של עברי ביטאון  הקודש" מארץ "חדשות 119

שם.
בןהלל מרדכי דברי ואופייניים בלבד, חלקי באופן אלא הבעיה את עדיין פתרו לא אלה מים גם שם. ביגר, 120
האנגלית והממשלה הארץ, נכבשה "והנה :(120 עמ' ה', העמים, (מלחמת תרע"ח באב בכ"א ביומנו הכהן
לאלפיו בעיר השוכן הלוחם, הצבא לטובת זאת עשתה היא העירה. חיים מים אחדים ירחים במשך הביאה
המלחמה, תיגמר ואך יעמוד, לעולם לא הן הצבא ואולם ברגלו. אשר והגמלים והסוסים הוא ולרבבותיו,

הקודש". עיר תושבי לאזרחים מים והיה
עמ'116. חיות, ;53 עמ' ה', ,192 עמ' ד', העמים, מלחמת הכהן, למשל: ראה, 121

ב', נספח משבר, שילוני, ראה: ימים באותם בירושלים ושיעוריהתמותה הדמוגרפיות במגמות מפורט לדיון 122
.84 עמ' חורבן, סף על ארץ גם: ראה .357356 עמ'

(העיר ב' ישראל, בירת  ירושלים וילנאי, ז' שם; ומקורות 184183 עמ' משבר, שילוני, אצל: דיון ראה 123
.255 עמ' החדשה), (העיר ג' ;415413 עמ' העתיקה),
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המנדט בתקופת בארץישראל העירונית ההירארכיה
ביגר גדעון

מבוא

נטה החדשה בעת ארץישראל של העירוני המערך בהתפתחות שעסק הגיאוגרפי המחקר
ועיקרי מרכזי כמדד  בערים הנמצאים האנשים כמות  אחד כמותי בנתון להיאחז
טרוםהמדינה. בתקופת והתפתחותה הירארכי במערך מקומה העיר, חשיבות לבדיקת
על מתבססים (1960 ושחר, עמירן ;1981 אריה, (בן העות'מאנית בתקופה העוסקים מחקרים
אוכלוסייה ממפקדי נתונים לחוקרים מספקת המנדט שתקופת בעוד אוכלוסייה, הערכות

.1944 משנת כללית אוכלוסין הערכת וכן ו1931 1922 בשנים שנערכו כלליים
הם בארץישראל הכללית העירונית לפעילות המתייחסים אחרים כמותיים נתונים
פעילות היקף לגבי נתונים ואילו ,1928 בשנת נערך כללי ומלאכה תעשייה מפקד מועטים.
(ביגר, בחסר לוקח הטריטוריאלי וכיסויים מלאים שאינם אלא הם, גם מצויים בערים הבנייה
המדינה לקום שקדמה בתקופה כללארצי עירוני במחקר רב דגש הושם לא כה עד .(1982
מדיון חלק היו בעבר ארץישראל של העירונית ההירארכית במערכת הדיונים ולמעשה
אולם ,(1974 (שטרן, ערים מספר לגבי נערכו מפורטים מחקרים .(Amiran, 1961) בהווה

ומסכם. מקיף למחקר זכתה לא הכללית המסגרת כאמור

מתודולוגיות בעיות
על נוספים כמותיים מדדים לחפש נוטים עירונית ובפעילות בהירארכיה העוסקים מחקרים
ושירותים, מסחר פעילות על נתונים ובעיקר זו, פעילות ולנתח לתאר כדי אוכלוסייה מספרי
משימוש ונמנעים לכת מרחיקים אף אחדים חוקרים עירוניים. יישובים המאפיינת פעילות
מסוים, באיזור העירונית ההירארכיה את נכונה מייצגים שאינם בטענה, האוכלוסייה בנתוני
rmpDn בשל ולא זו לעיר המיוחדת הפעילות בשל בעיר מתרכזת שהאוכלוסייה כיוון
על אם כי אוכלוסייה, גודל על לא העירוני המדרג את ביסס עצמו קריסטלר .1arnDn
שוק מסחר, חברתיים, שירותים בריאות, תרבות, למינהל, קשורים שהיו מרכזיים שירותים
לארץישראל הנוגע בכל חסרים היו אלה מעין נתונים .(Murphy, 1966, p. 77) ועוד עבודה
איכותיים בכלים תוארה העירונית שההתפתחות ומכאן המדינה להקמת שקדמה בתקופה
הנחה, מתוך הגדולות בערים להתרכז נטה המחקר .(2527 עמ' ,1976 (אפרת, בלבד

גדולים. כפרים למעשה הן בארץישראל הקטנות שהערים
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ביגר גדעון

בשני המחקר את לשרת עשוי בעבר עירונית בהירארכיה העוסק גיאוגרפיהיסטורי מחקר
המערכת עיצוב של מתמשך תהליך על להצביע עשוי זה מעין מחקר גיסא, מחד אופנים.
לתהליכים לב תשומת מתן תוך בהווה העירונית ההירארכיה התהוות את ולהסביר העירונית
מרחביות תיאוריות לבסס עשוי זה מעין מחקר גיסא, מאידך בהווה. המצב לניתוח רק ולא
זמן לאורך ותקפותם גיאוגרפיים ומודלים תיאוריות לחקר כבמעבדה בעבר שימוש עלידי
לגבי בהווה הירארכי במחקר הנהוגות המתודות את לישם ניתן .(5 עמ' ,1975 ,Baker)
תמונת את להבין כדי גם אם כי בעבר, מיוחדת תקופה וניתוח לתיאור רק ולא העבר, מחקרי
הירארכיה מחקרי של סדרה .(Smiles, 1944) ההווה ליצירת שהביא בעבר rnnnn השינוי
Carter,) זמן לאורך עיר כל של וידידתה עלייתה של תמונה יצרו זה עלגבי זה שהוצגו בעבר
המורכבים התהליכים את שתבהיר כיוון לגיאוגרף רב ערך בעלת תהיה זו מעין סכמה .(1956
את לבודד יהיה ניתן זה פשטני מתיאור ביותר. פשוטה בצורה עירונית ירידה או צמיחה של
מיקומים פונקציות, שבין הגומלין יחסי את לחשוף היה וניתן הגיאוגרפיים האלמנטים

בתהליך. הפיזי הסובב שממלא התפקיד את גם להבין ניתן שמהם אלמנטים ואיתורים,
התמונה יצירת את המונעים קשיים בכמה נתקל בעבר עירונית הירארכיה על מחקר
לערוך האפשרות אי בשל והן נתונים העדר בשל הן בחסר לוקה בעבר הדיון לעיל. שתוארה

ההווה. במחקרי המשמשים אלה כגון שאלונים על המבוסס מחקר
זמן. לאורך העירוניות הפונקציות שינוי של נוספות בעיות מעלה זמן לאורך עירוני מחקר
תעשייה כגון פונקציות עוד נוספות זה לתפקיד אך תמיד, קיים שירותים כמרכז עיר תפקוד
לזכור, יש חוץתפקודיות. היותן בשל העירונית ההירארכיה את המשנות תחבורה, מרכז או
מוסדות ספירת ולכן שונות זמן בתקופות שונים מוסדות באמצעות ניתנים שונים ששירותים
זמן לאורך הרצף ותמונת האורבני הקשר אופי על מהימן מידע לתת יכולה תמיד לא היא גם
דווקא מתאים הירארכי שמערך השונים החוקרים טוענים גיסא, מאידך להשתבש. עלולה
שירותים מרכז בעיקר שימשה והעיר חקלאי היה הכללי היישוב אופי כאשר העבר לתנאי
את שינו באיזור תלויות שאינן עירוניות פונקציות והכנסת התעשייתית המהפכה ומינהל.
כמרכז העיר לתפקיד העירונית האוכלוסייה כמות שבין והקשר העירוני ההירארכי המערך

.(Murphy, 1966, p. 80) וירד הלך אזורי שירותים
לחברה כפרית מחברה במעבר הנמצא איזור היתה המנדט תקופת של ארץישראל
הנוגע בכל בעיקר חקלאית כפרית ארץ ונשארה היתה היא גיסא, מחד מודרנית. עירונית
שלא מודרנית עירונית מערכת להתפתח החלה גיסא, ומאידך הלאיהודית; לאוכלוסייה

סביבתה. על נשענה תמיד
תקופת במשך בארץישראל העירונית בהירארכיה השינויים את לחשוף המאמר מטרת
לב תשומת ניתנה שלא משום הן בעבר נחקרו שלא כמותיים בנתונים שימוש תוך המנדט

מוכרים. היו שלא משום והן לנושא

המחקר נתוני
בערי מצויות שהיו החנויות מספר של נתונים על בעיקרה מתבססת להלן שתוצג התמונה
בעיר, חנויות שמספר ההנחה, עומדת אלה בנתונים השימוש בבסיס המנדט. בתקופת הארץ
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המנדט בתקופת בא"י העירונית ההירארכיה

כמרכז העיר מתפקוד הן יוצא פועל היא סוג בכל החנויות וכמות החנויות סוגי מספר
לאיסוף באשר בקשיים נתקלת זו בסיסית הנחה העיר. אוכלוסיית מגודל והן שירותים
בתקופת ארץישראל לערי המתייחסים איכותיים, ואף כמותיים, שנתונים נראה, הנתונים.
חוסר בולט העות'מאנית התקופה בסוף ערים בתיאורי הרב העושר לעומת חסרים. המנדט
בפרסומים העשירה זו, תקופה המנדט. בתקופת בארץישראל לערים המתייחס התיאור

אינדיווידואלית. עירונית פעילות על המידע מן להתעלם כנראה נטתה מודרניים, כמותיים
ספרי על בעיקר להתבסס נטו אחרים במקומות בעבר שנעשו עירונית הירארכיה מחקרי
גם לכן. קודם ואף ה19 המאה במשך המערבי בעולם נפוצים שהיו (Directoires) כתובות
היו שהמוציאיםלאור מכיוון אולם כתובות, ספרי כמה פורסמו המנדטורית בארץישראל
שבהם העירוניים ביישובים עוסק בהם הנמסר המידע מירב יהודיים, מסחר אנשי בעיקר
כן, אם נראה לאיהודיים. יישובים לגבי נמסר מידע מעט ורק רבה יהודית אוכלוסייה היתה
המנדט, ממשלת נתוני הם מפורטים כללארציים נתונים ממנו להפיק שניתן Trrn שהמקור
ופרסמה בארץישראל המרכזי המינהל את שמיסדה הראשונה המינהלית המערכת שהיתה
כמותיים בפרסומים שהרבתה זו, מינהל מערכת גם הארץ. כלל לגבי כוללניים נתונים
וככלל בודדים למקומות המתייחסים נתונים בפרסום מיעטה הארץ, כלל לגבי ואיכותיים
ארצית. במסגרת או וכר) נפות (מחוזות, מינהלית אזורית במסגרת נתונים למסור העדיפה
עירוני, בחתך שונים ועיסוקים החנויות כמות על נתונים שפרסם מקור נמצא לאחרונה
לגבי הממשלתית הבריאות מחלקת שפרסמה בתנונים המדובר שנה. מדי שנתפרסמו נתונים
Department 00 מסוימת" בשנה עיסוק רישיונות להם שניתנו והתעשיות העסקים "מספר

.(Health
על הוכרז ובה (16.6.1920 רשמי, (עתון העם" בריאות "פקודת הוצאה ב1920 כבר
רשימת פורסמה ובמקביל בציבור. לפגוע העשויים בעיסוקים לעיסוק רישיון לקבל הצורך
(29.11.1927 ,52 מס' פקחיה רשמי, (עתון 1927 בנובמבר עודכנה זו פקודה העיסוקים.
הורחבה רישיון המחייבים העיסוקים רשימת מוניציפאלי". איזור "בכל תקפה והיתה
של שנתית רשימה ל1939 ועד 1921 בשנת החל פרסם הבריאות ומשרד בקבוצות ומוסרה

א'). (טבלה העסקים נמצאו שבהם העירוניים האזורים לפי שהוענקו הרישיונות
מכן. לאחר חודש ולא המלחמה מצב עקב ב1940 הופסק הנתונים פרסום

והעיסוקים העסקים כל של מלא לכיסוי הנוגע בכל שמהימנותם עלפי אף אלה, נתונים
בתקופת ארץישראל ערי של המרכזי התפקוד את לראשונה לבדוק מאפשרים ברורה, איננה
בארץ העירונית בהירארכיה שחל השינוי את לשחזר ניסיון יוצג שלפנינו במאמר המנדט.
גיסא ומאידך אוכלוסייה לנתוני גיסא מחד התייחסות תוך ו1939 1922 השנים בין ישראל
מסחריות עירוניות פונקציות כוללים אינם אלה נתונים לעיל. שהוצגו כפי העיסוקים לנתוני
כלי ריהוט, ונעליים, לביגוד חנויות כגון עירוני, בתפקוד לדיון בסיס בהן לראות שמקובל
הבריאות מחלקת לפיקוח נתונות היו לא אלה מעין שחנויות כיוון תכשיטים, בית,
ספרים, מכבסות, שהוא, סוג מכל ומכירה) (ייצור מזון חנויות גיסא, מאידך הממשלתית.
מירב את ולבדוק להעריך ניתן ולכן ברשימה נכללו ומחסנים, מלון בתי רפואה, צורכי

המנדט. תקופת של בארץישראל עיר של למרכזיותה כבסיס המסחרית הפעילות
ו1939. 1931 ,1922  זמן נקודות 3 לגבי הנתונים רוכזו מאוזנת תמונה לקבל כדי
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ביגר גדעון

תחילת וכן ו1931 1922 (מפקדי אלה בשנים הנתונים זמינות בשל הן נבחרו אלה זמן נקודות
חלה שבה התקופה את מהוות אלו ששנים העובדה בשל וכן וסיומם) הנתונים פרסום
בין בארץ, הבריטי לשלטון האחרון העשור בארץישראל. "נורמלית" עירונית התפתחות
השנייה העולם מלחמת כמו עולמיים מאורעות של בצילם עמד ו1948, 1939 השנים
התפתחות מגדר החורגות עירוניות התפתחויות חלו אלו ובשנים הארץ עצמאות על והמאבק
בארץ. שחנה הגדול והצבא המלחמה צורכי על הגיבה העירונית והפעילות פנימית עירונית
מואצת עירונית התפתחות בארץ חלה המנדט לשלטון הראשונות השנים 20 שבתקופת נראה,

שלהלן. בנתונים ביטויה את מוצאת זו והתפתחות
החנויות כמות אוכלוסייה,  מרכיבים ארבעה על מתבסס ב' בטבלה העירוני המדרג
נבחרו אלה נתונים המכולת. חנויות וכמות העיסוקים סוגי כמות עיר, בכל והעסקים
התפתחות את לבחון ניסיון על מתבסס המחקר המסחרית. הפעילות את ביותר כמייצגים
וסוג מספר על נשען הניתוח המכולת. חנות מייצגת שאותן הקימעונאיות החנויות מספר
מערך כחלק בעיר ומיקומן גודלן החנויות, שטח המכירות, כמות מדידת על ולא החנות
נתון כל מאשר יותר זמין הוא וסוגים מספרים על שיטתי שמידע כיוון וזאת שלהן, הקרקע

אחר.
העיר התקופה רוב במשך היותה בשל וזאת לחישובים כבסיס ירושלים נבחרה ב' בטבלה
עלתה שב1939 ואףעלפי בטבלה כבר מתגלים זו עיר של במעמדה שינויים בארץ. הגדולה

כשהיו. החישובים נשארו בבסיסם תלאביב, עליה
ירושלים כאשר ערים של קבוצות 4 בארץ קיימות היו שב1922 בבירור, עולה הטבלה מן
הארץ. ערי משאר נפרדת כקבוצה עומדות ההיא) בעת יפותלאביב (למעשה ותלאביביפו
בראשית שהיו  ושכם חברון עזה, חיפה,  הבינוניות הערים את נמצא השנייה בקבוצה
בהרי שכם,  השומרון בהרי חיפה,  הארץ בצפון אזוריים: מרכזים המנדט תקופת
שהיו העיקריים האזורים היו אלה עזה.  הדרומי החוף ובמישור חברון  חברון
בעיקר ששימשו קטנים, נפתיים מרכזים כוללת השלישית הקבוצה ההיא. בעת מיושבים

קטנות. עיירות כמה נכללות הרביעית בקבוצה קטנים. מינהל ומרכזי מקומיים שווקים
חיפה של עלייתה הוא העיקרי והשינוי המנדט תקופת אורך לכל בעיקרה נשמרת זו תמונה
הביניים ערי במעמד נמשכת אך הדרגתית וירידה ארציים שירותים המספקת עיר של למעמד
את ותופס הולך מודרני עירוני וריכוז ונעלם הולך הכפריחקלאי האופי הקטנות. והערים

בארץישראל. מקומר
העיסוקים במספר והן הקטנות הערים באוכלוסיית הן אבסולוטי גידול שחל אףעלפי

.1 באיור מעיון מתקבלת דומה תמונה מרכזיותם. טווח ונצטמצם הלך בהן שנמצאו
נקודת כל לגבי הרגרסיה קו וחושב העיסוקים מספר מול הועמדה עיר בכל האוכלוסייה
התרחקותן וניכרת בולטת, הזמן נקודות בשתי קבוצות ו3 ב1922 קבוצות ל4 החלוקה זמן.
מצויות הערים מרבית וב1931 שב1922 בעוד ארץישראל. ערי משאר הגדולות הערים של
מתחת נמצא הערים ומירב הגדולות הערים 4 של משקלן בולט ב1939 הרגרסיה, לקו בסמוך

ופוחת. ההולך משקלן על המעיד מצב  לקו
במחקרים שהוצע כפי  זמן לאורך התפתחות בגרף ארץישראל ערי ימוקמו כאשר

שלהלן: התמונה תתקבל ,(Carter, 1956, p. 86, Diagram 2) אחדים
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1939,1931,1922 העירונית בהירוכיה מיקום שיניי  ארץישראל ערי .2 איור

נקודות בשלוש ארץישראל ערי של העירונית בהירארכיה במיקום השוני מתואר 2 באיור
או התפתחו אחרות ערים ואילו זמן, לאורך במדרג מקומן על שמרו ערים שמספר נראה, זמן.
מאבדת ירושלים אבל הטבלה, בראש מקומן על שומרות הגדולות הערים בהתפתחותן. נסוגו
מקומה על שומרת שחיפה בעוד תלאביב, לטובת ב1939 כבר הארצית מרכזיותה את
בעבר כבר והוצג נחקר הגדולות הערים של ותפקידן במעמדן והשוני מרכזיותן השלישי.
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הבינוניות ההר ערי של במעמדן הירידה בבירור מוצגת 2 באיור אולם ,(1960 ושחר, (עמירן
רמלה, (עזה, והחוף המישור ערי של עלייתן מול לחם) בית צפת, חברון, (שכם, בארץישראל
במשך השמיני למקום הרביעי המקום מן ירדה ששכם מראה, זו פשוטה דיאגרמה כרם). טול
ל השביעי מן  צפת העשירי, למקום החמישי המקום מן ירדה חברון הנדונות, השנים 17

מן עלתה רמלה החמישי, למקום עלתה שעזה בעוד ל17 ה12 המקום מן  לחם ובית 13

המקום מן טבריה של עלייתה בולטת ל11. ה13 המקום מן כרם וטול ל7 11 ה המקום
עתה. עד ידועה היתה שלא תופעה  השישי למקום עשירי

זמן בפרק העירונית בהירארכיה שחל התמידי השינוי היא 2 באיור הבולטת נוספת תופעה
לג'נין פרט ולמעשה רבים שינויים יחולו לא שנה 17 שבמשך לחשוב, היה ניתן יחסית. קצר
על מעיד זה עניינים מצב הזמן. אורך לכל מקומה על בארץ עיר אף שמרה לא וחיפה
יישוב נקודת על אפילו פסח שלא תהליך הנדונה, בתקופה בארץ העיור תהליך של הדינמיות
גדלה הנדונות השנים 17 במשך מקום. בכל שונה בעוצמה התרחש כי אם אחת, עירונית
Barron, 1923; Statistical Abstract,) שלוש פי בארץישראל העירונית האוכלוסייה
(להוציא הארץ אוכלוסי מכלל העירונית האוכלוסייה אחוז אך ,(1939; Mills, 1932
אף כלומר, האוכלוסייה. מכלל ל460/0 1922 בשנת מ400/0 רק עלה הנוודית) האוכלוסייה
לא הנדונה התקופה סוף עד מעוירת, ארץ המנדט בראשית כבר היתה שארץישראל עלפי
כפרית אוכלוסייה בין זה גבוה יחס האוכלוסייה. מחצית על העירונית האוכלוסייה עלתה
כיוון קריסטלר, של הגדרותיו לפי מקובלת יישובית הירארכיה יצירת על מקשה לעירונית
בין היחס (Murphy, 1966, pp. 7677) של ההירארכיה שלבי משבעת שלב שבכל
אוכלוסיית בין היחס ואילו ל1:7, 1:3 בין נע המשורתת לאוכלוסייה העירונית האוכלוסייה
רק .46:54 ועד 40:60 כאמור היה ככלל אותם המקיף האיזור לאוכלוסיית ארץישראל ערי
שמציע ליחס דומה הכפרית לאוכלוסייתה המחוז עיר בין היחס בארץ הנפות בשלוש
לפי .30,897 היתה הנפה אוכלוסיית כאשר איש 2,637 בג'נין ישבו ב1922 קריסטלר.
יחס איש. 35,000 של אוכלוסייה המשרתת איש 4,000 של בגודל עיר היא 3 דרגה קריסטלר,
של בהירארכיה המוצג ליחס בכפר) ו30,810 בעיר 3,350) כרם בטול גם נמצא דומה
הטופוגרפיים התנאים בשל וכן הארץ של המתקדם העיור בשל גם כאמור וזאת קריסטלר
והכפרים הערים בין נוח קשר שמנע הטופוגרפי המבנה האחרות. בערים התעסוקה ומבנה
(ירושלים גיסא מאידך איזור משרתות שאינן פונקציות והכנסת גיסא מחד הארץ ברחבי
את לשנות כדי בהם היה ותחבורה) תעשייה כמרכז וחיפה נמל כעיר יפו עולמית, דתית כעיר

.(Ullman, 1941, .ק 860) ההירארכיה מבנה
בתקופת ארץישראל של העירונית ההירארכיה לעיצוב סיבות שלוש על להצביע ניתן

הקטנות: הערים של ירידתן מול הגדולות הערים של בתפקודן שחל ולשינוי המנדט
יצר ב1917, בארץישראל פעולתו שהחל הבריטי, הממשל הבריטי. הממשל א.

בארץ. העירונית ההירארכיה את ושינו שעיצבו עובדות מספר
מערכת נבנית שבתוכה גבולות בעלת מוגדרת טריטוריאלית מסגרת נוצרה לראשונה .1

בירה של למעמד ירושלים עולה למשל, כך, למסגרת. עצמה את להתאים החייבת עירונית
האיזור מן צפת מנותקת זאת לעומת לכן. קודם לה היה שלא מעמד  רחב לשטח ארצית

מצטמצם. השפעתה ושטח לבנון בתחומי שנשאר
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כך הוזנחו. אחרות ערים ואילו אחדים אזורים לפתח שנועדה בפעילות פתח הממשל .2
לחיפה שמשך דבר  נמל בעיר לבנות הוחלט הארץ, לצפק מינהלי כמרכז חיפה נקבעה
את והרחיב בנה תכנן, הבריטי הממשל זו. מעיר נוהלה הארצית הרכבות מערכת וגם תעשייה
זכו לא גיסא מאידך ברמלה. נעשו דומות פעולות המהיר. לאיכלוסה הביא ובכך עזה העיר
מינהל ירד. האזורי ותפקידן ממשלתית והעדפה פעילות לכל ושכם ג'נין רמאללה, חברון,
מינהל מרכזי שהיו ועכו שכם הערים את נטש התורכי המינהל את שהחליף הבריטי השטח
המינהל פונקציות אחדות מערים ניטלו כך עלידי ונצרת. יפו בחיפה, והחליפם ראשיים

.(1983 (ביגר, אחרות לערים והועברו
מאופיינת המנדט תקופת ברזל. ומסילות כבישים רשת פיתח המנדטורי הממשל .3
ובין ובינם עצמם לבין הראשיים המרכזים בין בעיקר ברזל ומסילות כבישים רשת בפיתוח
ובעיקר הדרכים מערכת שיפור .(Reichman, 1971) הארץ מן ויציאה כניסה נקודות
בדרך בשטח נפרשות דרכים ומשאיות. במכוניות השימוש לגידול הביא הראשיים הכבישים
באופן להביא אולי יכול שהיה והשינוי למשל, רכבות, מאשר אחידה יותר בצורה כלל
נוסעים אנשים יותר שלמעשה לכך הביא מסודרת עירונית הירארכיה לבניית תיאורטי
במרכזים משיגים היו שפעם שירותים להשיג כדי הגדולים למרכזים יותר גדולים מרחקים
הולכים הגדולים שהמרכזים בשעה ומידלדלים המרכזים הולכים כך עקב האזוריים.

זו. תוצאה גם עמה הביאה הדרכים מערכת לשיפור המנדט ממשלת פעילות ומתפתחים.
ופיתוח הכפר לחיי השיבה היה הציוני שהאידיאל אףעלפי היהודית. העלייה ב.
העלייה החדשות. הארץ ערי את בנה היהודית העלייה מן גדול חלק למעשה החקלאי, הרעיון
גדלה היהודית שאוכלוסייתם וחיפה, ירושלים תלאביב, בערים בעיקר התרכזה היהודית
מול היהודית העיר ופיתוח זו עברית עלייה איש. אלפי מאות עד בעשרות הנדונה בתקופה
במעמד לשנוי לגרום כדי בה היה די הקטנות לערים רבה חיצונית אוכלוסייה תוספת העדר
לכיוון שנעה יהודית לא פנימית הגירה גם נוספה העברית לעליה אולם הגדולות הערים
המודרנית היהודית העליה הגדולות. הערים אוכלוסית את הגדילה ובכך העברת הפעולות
לטיפוח שזכו יותר, המודרניים הגדולים המרכזים את העדיפו המקומית האוכלוסיה וגידול

בארץישראל. העירוני הריכוז תהליך הוגבר ובכך הארץ שלטונות של ולהעדפה
העלייה בריטי, לשלטון עות'מאני משלטק המעבר ועיור. מודרניזציה תהליכי ג.
ותפיסות שיטות כספים, גם עמה שהביאה ומתקדמת, מודרנית אוכלוסייה שרובה היהודית
בסוף עוד שהחל תהליך בארץישראל, הקידמה תהליך את האיצו מודרניות, טכנולוגיות
מגבוה התערבות אין כאשר ובעיקר הקידמה, מתהליך יוצא פועל .(1976 (גרוס, ה19 המאה
ריכוז רוב עלפי עמו מביא האוכלוסייה, של מלאכותי פיזור של בדרך זה מצב לשנות הבאה
זה מעין תהליך קטנים. עירוניים מרכזים של ירידה מול גדולים מרכזים במספר אוכלוסייה
בתקופה שעוצב העירונית ההירארכיה דגם המנדט. תקופת של ארץישראל את איפיין
אףעלפי בהווה, ארץישראל ערי של ההירארכי במבנה גם אותותיו את נותן הנדונה
ב ישראל מדינת הקמת את שליוו הפוליטיים האירועים בעקבות במקצת שונה זה שמבנה

בעקבותיה. שבאה ההמונית והעלייה 1948
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לפגי עירוניות שכונות להקמת הקיימת הקרן סיוע
הראשונה העולם מלחמת

בארץישראל העירונית להתיישבות הציוני הממסד של יחסו בתולדות פרק

כץ יוסי

מבוא

של פעולותיה גם כמו בארץישראל, הקיימת" ה"קרן של פעולותיה היו ביותר מעטות
"המשרד הקמת ובין 1901 בשלהי הקרן הקמת שבין בתקופה בכלל, הציונית ההסתדרות
תקופה באותה הקיימת הקרן פעולות .1908 בשנת רופין) של (בראשותו הארץישראלי"
 יהודים מגורמים כולם  ודליקה) עריף בית חולדה, (חיטין, דונם 15,000 רכישת היו:
"בצלאל" ביתהספר עבור מגרש לרכישת סיוע "עיךגנים", הפועלים מושבת להקמת סיוע

שנרכשו. בשטחים זית עצי נטיעת והתחלת חקלאיים, לניסיונות תחנה הקמת בירושלים,
השכונות שתי את להקים שאיפשרה ההלוואה בולטת הזאת המועטת הפעילות רקע על
כך אחר התפתחה שממנה ו"הרצליה", לתלאביב, לימים שהיתה בית" "אחוזת העירוניות:
פרנק 300,000  שיעורה בגלל הן בולטת ההלוואה בחיפה1. הכרמל" "הדר שכונת
הקיימת הקרן של מהונה שישית שהיה  ל"הרצליה") ו50,000 בית" ל"אחוזת 250,000)
תקופה2 באותה בארץישראל הקרן שהשקיעה ההשקעות כל לסך שווה והיה 1907 לשנת
גאולת  הקיימת הקרן של המוצהרת למטרתה בניגוד שעמדה נתינתה, עצם בגלל והן 

בארץישראל. קרקעות
כזו גבוהה הלוואה לתת הקיימת הקרן את שהניעו הגורמים על לעמוד זה מאמר מטרת
פרשת באמצעות להבין ולנסות ממטרתה3, ברורה חריגה תוך עירונית, התיישבות לצורכי
מלחמת לפני העירונית ההתיישבות כלפי הציונית ההסתדרות של עמדתה את ההלוואה
את שהקימה ולחברה בית" "אחוזת לחברת ההלוואה למתן הנימוקים הראשונה. העולם

מהן. לראשונה רק נתייחס כן ועל זהים היו בחיפה "הרצליה" שכונת
חברת עלידי הוקמה ל"תלאביב", ב1910 שמה את ששינתה בית", "אחוזת שכונת
בסגנון מודרנית, עברית שכונה להקים במטרה ביפו 1906 בקיץ קמה זו חברה בית". "אחוזת
החדש" "היישוב אנשי עם נמנו ל60, הגיע שמספרם החברה, חברי יפו. העיר ליד אירופי,
היו וחלקם השנייה) העלייה (תחילת ההוא בזמן לארץ הגיעו חלקם ביפו. הבינוני המעמד בן
יותר מאוחר וייס. אריה עקיבא עמד הראשונות בשנותיה החברה בראש בארץ. יותר ותיקים
רק נציין כאן אך נפרד דיון מצריכים החברה להקמת המניעים דיזנגוף. מאיר בראשה עמד
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יפו, של הכללית האוכלוסייה גידול השלכות כמו חומריים, ממניעים מורכבים היו שהם
ולאומיים, אידיאולוגיים וממניעים ה20, המאה של הראשון העשור במהלך בפרט, והיהודית
הדירות שכירת באמצעות ערביות לידיים יהודי הון של מתמדת העברה למנוע הרצון כמו
לאפשר עלמנת הערבית האוכלוסייה מן גיאוגרפית מבחינה להיבדל והרצון כפו מערביי

בכך.4 הקשור כל על לאומית עברית חברה חיי פיתוח
מסוגלים אינם החברה שחברי שמאחר וויס, עקיבא קבע החברה של הייסוד באספת כבר
תגיע בתים 60 בניית שעלות היתה (ההערכה בלבד שלהם באמצעיתם בתיהם בניין את לממן
החברה ועד יפעל הימים), באותם נכבד סכום לבית, פרנק כ6,700 דהיינו פרנק, ל400,000
באותו הפרטית. הבנייה תמומן שבעזרתה ארוך, לזמן מסחרית אפותיקאית הלוואה להשגת
אותה לאמץ רצה וייס ועקיבא פרטית בנייה למימון זו הלוואה שיטת הרחב בעולם נפוצה זמן
בירושלים שכונות להקמת עת באותה סייעה משה" מזכרת "קרן גם בית"5. "אחוזת לבניית
פילאנתרופית אלא מסחרית בדרך לא אבל מועד, ארוכות אפותיקאיות הלוואות של בצורה

בירושלים.)6 משה" "זכרון שכונת היתר, בין הוקמה, זה (באופן
קניית מימון ההלוואה. להשגת לפעול הוועד החל החברה שהוקמה לאחר קצר זמן
570 שהם מרובעות אמות 1,000 היה המגרש גודל למגרש. פרנק 1,000 (בערך המגרשים
משני לבוא אמור היה הכלל צורכי מימון החברה. מחברי כולו לבוא אמור היה ממ"ר)
אלה מתוך בעתיד מגרשים ממכירת הוועד שיפיק והרווח החברים על שיוטל מס מקורות:
בשכונה הראשונים הבתים בניית תחילת שעם היתה, ההנחה הראשונית. בקנייה שיקנה
בשכונה בתים בניית למטרת מגרשים לקניית הביקוש יגבר הפיתוח בפעולות שיוחל ולאחר
המועד ארוכת המסחרית האפותיקאית ההלוואה ברווח. מגרשים למכור החברה תוכל ואז
למסקנה, החברה הגיעה התחשיבים עלפי הפרטית. הבנייה למימון אפוא נחוצה היתה
הקרקע). מחיר על (נוסף פרנק 400,000 כאמור הוא הבתים 60 לבניית הנדרש שהסכום
בעזרת ימומן פרנק) 300,000) והשאר עצמם החברים יממנו זה מסכום שרבע קבעה החברה
בתיהם7. לבניית לגשת החברים יוכלו לא ההלוואה שבלי היה, ברור להשיג. שקיוותה הלוואה
הבנק בנק, (אנגלופלסטינא "אפ"ק" לבנק הלוואה בבקשת החברה פנתה 1906 בסוף
אך לבונטין). דוד זלמן  הרצל לבקשת  עמד בראשו .1903 בשנת ביפו שהוקם הציוני
הלוואה בבקשת לפנות לחברה לבונטין הציע זאת עם יחד שלילית. היתה שקיבלה התשובה
ההלוואה8. להחזר הקיימת הקרן כלפי ערב להיות מוכן יהיה שאפ"ק והצהיר הקיימת לקרן
זמן באותו שלילית9. היתה בית", "אחוזת חברת פנתה שאליה יק"א, חברת של תשובתה גם
ועד של נציגים הציונית. ההסתדרות נשיא ששימש וולפסון דוד בארץ ביקר (1907 (ינואר
הקיימת. הקרן מן הלוואה לקבל בידם לסייע ממנו וביקשו וולפסון עם נפגשו בית" "אחוזת
מלוא את להפעיל והבטיח יפו ליד מודרני רובע להקים הדחוף בצורך השתכנע וולפסון
באמצעות בית" ל"אחוזת הלוואה מתן מקופתה תאשר אכן הקיימת שהקרן עלמנת השפעתו
הקיימת לקרן רשמי באופן בית" "אחוזת ועד פנה 1907 שנת של פברואר בחודש אפ"ק10.
באוגוסט רק נדונה הבקשה אך הבתים11, לבניין ההלוואה את בית" ל"אחוזת לתת בבקשה
שהכירה האסיפה, החלטת בהאג. שהתקיימה הקיימת הקרן של הכללית באספה ,1907
300,000 בסך הלוואה מתן עקרונית לאשר היתה השכונה, בהקמת לעזור הצורך בחשיבות
בהאג13. זמן באותו שהתכנס השמיני הציוני בקונגרס אושרה ההחלטה בית"12. פרנקל"אחוזת
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אלה: יסודות שלושה על הנראה ככל נשענו לאישור שהביאו השיקולים
הנדונה בתקופה הקרןהקיימת של פעולתה (א)

יכולה הקרךקיימת ידועים שבתנאים היתה, ב903נ, שהתכנס השישי, הקונגרס החלטת
ב1905, שנערך השביעי, בקונגרס אולם, בארץישראל. קרקע רכישות בביצוע להתחיל
לבצע אפשרות "...שאין מאחר הקרןקיימת עלידי רכישות ביצוע נגד טענות נשמעו
לקנות אפשרות לקרןקיימת היתה לא זמן באותו בטוח..."14. משפטי יסוד על הרכישות
היו משפטית ומבחינה בלבד, מושאלים" "שמות על אלא שמה על בארץישראל קרקעות
שאסור הוסיפו הקרןהקיימת של המשפטיים היועצים הקרןהקיימת. ולא הקרקע בעלי אלה
מעניי פרוטות "פרוטות שנאספו הכספים את להשקיע האחריות את עצמה על ליטול לקרן
בגלל המדינה. לידי שוב לחזור עלולה שנקנתה הקרקע שלפיהן חוקים קיימים עוד כל עמנו"
מכספי בארץישראל קרקעות לרכוש אין שעה שלפי השביעי הקונגרס החליט אלה נימוקים
כל לבדוק בקרךהקיימת הצעה התגבשה 19071906 בשנים זאת, עם יחד הקרןהקיימת.
תוכל שהקרןהקיימת כדי בביטחונות די אם ולבדוק לגופו לרכישה קרקע הצעת של מקרה

לרכישה.15 הכבדה האחריות את עצמה על ליטול
בקרןקיימת התגבשה לפעול, יכולתה מחוסר האכזבה ובשל זאת, מציאות רקע על
אך בארץישראל, קרקעות גאולת היא הקרןהקיימת של מטרתה שאמנם האומרת, ההשקפה
רשאית, רק לא היא המשפטיות, הבעיות בגלל זה בשטח לפעול יכולה אינה הקרן עוד כל
הארץ בניין את לקדם העשויים ומעשה מפעל כל לטובת בכספה להשתמש חייבת, אף אלא
בכל ירכשו האפשר ככל רבים שיהודים בכך רב עניין יש שלקרןהקיימת ומכיוון ויישובה.
בטוחות הלוואות לרשותם להעמיד מחובתה שהיא, כל בדרך בארץישראל קרקעות ההקדם
השקפה רקע על אגררי. בנק של העדרו שיוצר החלל את ארעי באופן לפחות ולמלא מכספיה
בירושלים, "בצלאל" ביתהספר עבור הקרקע ברכישת ב1907 הקרןהקיימת סייעה זו
הישוב" הכשרת "חברת בהקמת הלוואה באמצעות סייעה  1908 בשנת  יותר ומאוחר
19131911 בשנים .1910 בשנת יזרעאל) (בעמק זו חברה של הראשונה הקרקע וברכישת
אופנהיימר של במרחביה" "הקואופרציה תוכנית של לפועל בהוצאתה הקרןהקיימת סייעה
סמך ועל אלה, פעולות רקע על המושבות. לאיכרי בהלוואות אפ"ק באמצעות סייעה ואף
הארץ בבניין רק קשור היה לא בית" "אחוזת חברת של שמפעלה מפני וגם נימוקים, אותם
ארעית השקעה דרך על זה, למפעל בסיוע הקרןהקיימת ראתה קרקעות, ברכישת גם אלא

." לבצע שמחובתה תפקיד ובטוחה,
חשיבותה והערכת העירונית ההתיישבות כלפי העמדה (ב)

מלחמת עד ולמעשה הנדונה בתקופה הציונית התנועה מוסדות שאר כמו הקרןהקיימת,
הכללית ההשקפה הנכון. הוא ההיפך העירונית. להתיישבות התנגדה לא הראשונה, העולם
ההתיישבות את והן החקלאית ההתיישבות את הן מידה באותה לעודד שחשוב היתה,
של רובם (גם בארץישראל. הציונות יעדי את להגשים כדי שתיהן את ולשלב העירונית17
ל"אחוזת הקרןהקיימת מטעם הלוואה למתן שהתנגדו הציונית ההסתדרות מחברי אלה
ידובר עוד כך על אחרות מסיבות נבעה התנגדותם העירונית. בהתיישבות תמכו בית",

בהמשך.)
העברית, הלאומית "הקרן ספרו מתוך צ'לנוב יחיאל של דבריו את לצטט חשוב זה בהקשר
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צ'לנוב .181909 פברואר בחודש הרוסית בשפה לאור שיצא הקרוב", ובעתיד בעבר פעולתה
ההסתדרות של הגדול הפועל הועד חבר היה זמן ובאותו הרוסית הציונות ראשי עם נמנה
הקרן רצתה "...מה בשאלה. דיונו כדי תוך הקרןהקיימת. של הדירקטוריון וחבר הציונית

צ'לנוב: אומר בית'...", ל'אחוזת מכספה גדול חלק לתת החליטה כאשר הקיימת

דרכים, בשתי להבא תלך גם ספק ובלי עכשיו, עד הלכה בפלשתינה ההתיישבות ...
של והתפתחות אחד, מצד חקלאית ותעשייה חקלאית התפתחות מושבות, של ארגון
צד איזה להגיד קשה שני. מצד ותעשייה, מסחר בהם, הקשור כל עם עירוניים חיים

בשבילנו. חשוב יותר
להיות שואפים שאנחנו נזכור אם והמסובך, הרחב בהיקפה הבעיה כל את לקחת אם
נוכל שלא ספק אין פוליטי, גם אלא כלכלי כוח רק לא מהר שיותר כמה בארצנו
פועלי גם אלא האדמה, בעלי רק ולא אדמתה בעלי נהיה לא אם הארץ בעלי להיות
לאט התקדם החקלאית הקולוניזציה תהליך אבל אלמנטרי, באופן ברור זה האדמה.
העירונית האוכלוסייה גידול זאת, לעומת גדולים. ותקציבים השקעות דורש והוא
בכל מאשר יהודים יותר היום יש ביפו רק יתר. ובקלות מהר יותר מתקדם היהודית
נחוצה רלוונטית. לא היא כפר, או עיר חשוב, יותר מה השאלה יחד... המושבות
נשנה לא תיאורטיים הרהורים ועם זאת דורשים החיים הכיוונים. בשני העבודה
בדרך ספק, שום בלי ביותר, חשוב שלב זהו  יהודי עירוני יישוב התפתחות הרבה.
בארץ המתחדשים החיים על להשפיע מחובתנו וכחלק בארץ עמדותינו להתחזקות
ביותר חשוב העירוני. היישוב על ובריא טוב שיותר כמה להשפיע עלינו ישראל.

בעתיד...19. ההתפתחות תלויה נכונה בהתחלה כי עכשיו,

שנת ועד הקמתה מאז הקרךהקיימת יו"ר שהיה בודנהיימר, מקס גם אמר דומים דברים
להיאחז אנו מצווים כי בלבד, חקלאית בהתיישבות לה סגי לא "...ארץישראל :(1914
אין להמונים התיישבות להכשיר בדעתנו יש "...אם ועוד: בערים..."20. גם ממש של אחיזה

הערים..."21. מן עין להעלים רשאים אנו
חשיבות בית" "אחוזת חברת של לתכניתה הקיימת הקרן ייחסה אלה השקפות לאור
לצטט ראוי זה בעניין גם והלאומי. הפוליטי החומרי,  התחומים בכל במעלה ראשונה

צ'לנוב: יחיאל של מדבריו

לא חיים צורות ארץישראל בערי מצאה שהציונות מציינים, אנו מרירה בהרגשה ...
באוויר, זלזול לצפיפות, שאיפה  בגטו החיים את בגלות. בגטאות כמו בריאות
לארץישראל. מעביר הוא  היהודי של גופו את שייבשו  פרח עץ, אור, מרחק,
וב"רחוב במוסקבה ב"זרדיה" בלונדון, ב"וויטצ'פל" רואה שאתה הדמות מפתיעה
טבריה בירושלים, רק לא לפלשתינה... גם היהודי מעביר אלה תכונות בווילנה. יהודי"
שאיפה  המוכרות התכונות את לגלות אפשר ובחיפה ביפו גם אלא וצפת,
להם ושיש אלמנטריים צרכים שהם מתורבת אדם של בתנאים זלזול לצפיפות,
זה בעניין נתערב לא אם האדם. של והרוחנית הפיזית ההתפתחות על רצינית השפעה
מהגטאות בהבדל בגטו... כמו החופשית בפלשתינה יתפתחו העירוניים החיים ומיד,

102



עירוניות שכונות להקמת הקיימת הקק סיוע

העניין גדולה. ולאומית פוליטית חשיבות שציינו מה על בנוסף יש לפלשתינה בעולם,
לאומיות. וקבוצות שכונות לפי מתרכזת האוכלוסייה המזרחיות שבערים בזה, הוא
מצד אליהם והיחס תושביה של הפרסטיז'ה תלויה שכונה של החיצוני במראה
מבקר כשאתה הממשלתיות. והרשויות המדינה של יחסה ראשית אחרים. לאומיים
ולכוח לתרבות כבוד לתת נאלץ אתה אחרות ובערים ובחיפה ביפו הגרמניות בשכונות
מכובדות גם אלא יציבות רק לא עמדות לכבוש אנו שרוצים בשבילנו, תושביהן. של
אלא מאחרות, גרועות יותר יהיו שלא די לא שלנו שהשכונות ביותר חשוב במדינה,
לאומיים חיים של הבריא הפתרון ולבסוף, אחרים. משל יותר טובות יהיו אפשר, אם
כפי האוכלוסייה שאר בין מפוזרים יהיו ולא שלהם בשכונות רק יהיו שהיהודים דורש

עכשיו... קיים שזה

צ'לנוב: של ומסקנתו

מי בית"... "אחוזה חברת של מפעלה לחשיבות ביחס היסוסים שום לנו היו לא ...לכן
בערים דומות שכונות רבה במהירות יבואו ביפו לדוגמה השכונה אחרי אולי יודע

לשער...22. קשה חשיבותו שאת בדבר התחילה שהקרךהקיימת ואפשר אחרות

ההתיישבות בתחום בית" "אחוזת של לתכניתה הקיימת הקרן שייחסה לחשיבות בנוסף
היהודיים ההון בעלי משיכת אחרים: תחומים בשני תועלתה על גם עמדה היא העירונית
להתיישבות העירונית ההתיישבות שתביא והתרומה בארץ23, ולהשקעות להתיישבות
הבינו הציונית, ההסתדרות מוסדות שאר גם כמו הקיימת, הקרן בארץישראל. החקלאית
לשמש האמורות שבשכנותן, הערים בפיתוח רבה במידה תלוי חקלאיות מושבות שפיתוח
יש אלה ענפים לפתח המסוגלת היהודית לאוכלוסייה החקלאית. לתוצרת ייצוא ומרכזי שוק
לילדיהם. טוב חינוך לתת ואפשרות נוחים מגורים תנאי שבהן: שהעיקריות מיוחדות דרישות
האמצעים את להכין יש הבינוני המעמד בני יהודים בואם על להקל שעלמנת מכאן,

אלו24. דרישות למילוי הדרושים העירוניים

ממתן הקיימת לקרן שתצמח הכלכלית והתועלת ההלוואה ביטחון (ג)
ההלוואה

"אפ"ק", אלא בית", ל"אחוזת להלוות אמורה שהיתה היא הקיימת הקרן שלא העובדה,
בטוחה היא שההלוואה ההרגשה את קיימת לקרן נתנו הבנק, של הנכבדות הערבויות וכן
בסך חוב שטרי להנפיק תכנן שאפ"ק גם מה ההלוואה. בנתינת מסתכנת אינה ושהקרן מאח
שהגיעו הכספים את שנה. 18 כעבור יהיה ושפירעונם הרחב לציבור שיוצעו פרנק 300,000
החזרת זמן בהרבה להתקצר היה אמור בכך הקיימת. לקרן אפ"ק בנק ימסור המכירה מן
לרכוש הקיימת לקרן שייתר העת שבבוא החשש וקטן הלך גם ובכך הקרן לקופת הכספים
הקרן ראתה לכך בנוסף מרותקת25. תהיה מהונה שישית שמה על בארץישראל קרקעות
הקרן יכלה לא תקופה שבאותה מאחר ובטוחה. רווחית כלכלית השקעה בהלוואה הקיימת
בהשקעות הונה את להשקיע שאפה היא קרקעות, לרכישת כספיה את להוציא הקיימת
הדרכים אחת אפוא נראתה בית" "אחוזת לחברת ההלוואה ורווחיות. בטוחות פיננסיות

בודנהיימר: אומר זה בעניין כזאת. להשקעה
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הקיימת, הקרן של מגמתה לפועל מוציאים אנו אין זו בפעולה כי יפה אנו ...יודעים
עד תועלת המביאה בדרך הקרן כספי השקעת לשם ורק אך זאת אנו עושים אולם
מדגישים, אנו הקיימת. הקרן של האמיתית מטרתה את להגשים המועד שיבוא
ביותר המועילה בדרך הקרן כספי את להשקיע הכוונה היתה. בית" "אחוזת שבבניין

בקופות...26. הכסף על לשמור במקום כולה התנועה ולטובת

עבור הקיימת לקרן המשולמת הריבית בגובה להבדל השאר בין התכוון שבודנהיימר נראה,
בית" ל"אחוזת ההלוואה מן תקבל שהיא הריבית לעומת 27(30/02.50/0) בבנקים פקדונותיה
י"כ.] הקיימת. [הקרן פונד "הנשיונל כי פעם לא טענו בית" "אחוזת ראשי ואכן, .(4.50/0)

הגונה..."28 ריבית מאתנו לוקחת הקופה כי חסד שום אתנו עושה אינו
להפקיד שיש וולפסון של טיעונו את גם למנות ניתן ההלוואה לאישור המניעים בין
את ידועים לאדונים לתת לא "...כדי בטוח, במקום הקיימת הקרן של פרנק 300,000
ולאילו "אדונים" לאילו ברור לא נסיונות..."29. לצרכי הקופה בצרכי להשתמש האפשרות
שונות הצעות שהעלו התנועה ראשי בין שהיו כנראה אך וולפסון, התכוון נסיונות" "צרכי
של שלתמיכתם ספק, אין מטרותיה. את כלל תאמו שלא הקיימת הקרן בכספי לשימוש
החלטת על ביותר רבה השפעה היתה ההלוואה במתן ולבונטין רופין בודנהיימר, וולפסון,

ההלוואה30. את לאשר הגדול) הפועל והוועד הקונגרס מכן (ולאחר הקיימת הקרן
עיקריות: טענות שלוש המתנגדים העלו ההלוואה במתן התומכים לעומת

במקומות גם האשראי את להשיג שיוכלו אמידים אנשים רובם בית" "אחוזת חברי (א)
להם31. לסייע הקרן של מתפקידה זה אין כך ומשום אחרים

את נוגדים ביתו, בבניית ל"בצלאל" הסיוע גם כמו בית", "אחוזת לחברת ההלוואה (ב)
ולא בארץישראל קרקעות גאולת היא הקרן שמטרת הקיימת, הקרן של היסודי העיקרון

עירוניים32. במפעלים התעסקות
זמן, באותו אחרים לצרכים הקרן מקופת כספים הוצאת גם כמו בית", ל"אחוזת ההלוואה (ג)
שעלפיה שיטתית תכנית והוכנה עקרונות שנקבעו ובלי יסודי בירור שנערך בלי נעשים
הקרן וסיוע הדברים פני היו בדיוק כך שלא עולה, לעיל מדברינו הקיימת33. הקרן תפעל
מסוימת. השקפה מתוך נבע הקרקעות ברכישת קשורות שאינן שונות לפעולות הקיימת
תמכו הפועל והוועד הקרןהקיימת חברי מבין ההלוואה למתן המתנגדים רוב כאמור,
צריך אינו העירונית ההתישבות של לקידומה שהסיוע טענו הם אבל העירונית, בהתיישבות

הקיימת34. הקרן מכספי לבוא
החלטה בעקבות הקיימת. הקרן החלטת את סופית הפועל הוועד אישר 1908 בינואר
שביקשה מחיפה אחים" "אגודת לחברת דומים בתנאים כהלוואה פרנק 50,000 להעביר
סכום הוקטן ל"קרןקיימת" הלוואה בבקשת ופנתה בחיפה מודרנית עברית שכונה להקים
בנו ההלוואה כספי בעזרת פרנק. ל250,000 פרנק מ300,000 בית" ל"אחוזת ההלוואה

הכרמל.35 על הראשונה העברית השכונה "הרצליה", שכונת את האגודה חברי
בנק ובין ואפ"ק הקיימת הקרן בין חוזים נחתמו הגדול הפועל בוועד האישור בעקבות

בית"36. ב"אחוזת וחבר חבר לכל אפ"ק
בית" "אחוזת ראשי שהגישו השכונה תכנית את הקיימת הקרן אישרה 1909 במרס
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כספי במתן הבנק החל מכן לאחר חודשים מספר לאפ"ק37. הכספים את העבירה כך ובעקבות
בתי בבניית להתחיל שאיפשרו הם אלה כספים ההלוואה. חוזי על שחתמו לחברים ההלוואה
הוחל כך ובעקבות בחיפה אחים" "אגודת חברי עם נחתמו דומים חוזים .1909 בקיץ השכונה

.1909 בקיץ זאת אף הכרמל, על "הרצליה" שכונת בבניית

סיכום

ראשית את מציינת ו"הרצליה" בית" "אחוזת השכונות להקמת שסייעה ההלוואה
הלכה זו מעורבות בארץישראל. העירונית בהתיישבות הקיימת הקרן של מעורבותה
עבריות שכונות להקמת הקרן סייעה הראשונה העולם מלחמת פרוץ לפני ועוד והתרחבה,
בחיפה לחברות סייעה אף הקרן תלאביכ. ליד בנימין" "נחלת כמו בארץישראל, נוספות
כמו הקרן, ראשי העולם. מלחמת ערב הכרמל על שכונות להקמת ראשונים בצעדים שהחלו
משום ציונית" עירונית "קולוניזציה הנדונה בתקופה עודדו הציונית, ההסתדרות ראשי גם
מפעל כולל בארץישראל, הציוניות המטרות מכלול לקידום לתרום כדי בה שהיה

החקלאי. ההתיישבות
מאחר אך הקיימת, הקרן מטרות עם נמנה לא העירונית להתיישבות הסיוע אמנם
 הוקמה שלשמה למטרה הונה את מלהשקיע מנועה הקרן היתה הקיימים שבתנאים
בניין את לקדם העשויים ציוניים למפעלים סיוע להגיש נרתמה היא  קרקעות רכישת
יחסה רקע שעל לומר, ניתן ובטוחה. ארעית השקעה של בדרך זאת ועשתה ויישובה, הארץ
עוד רק לא היו ו"הרצליה" בית" "אחוזת העירונית להתיישבות הציונית ההסתדרות של
הארץישראלי המשרד לייסוד (עד זמן באותו ביותר החשוב המפעל אלא ציוני, מפעל
העיקרית הסיבה גם כנראה היתה וזו הקיימת, הקרן של בעיניה גם היישוב) הכשרת וחברת

גבוהים. כה בסכומים כזה למפעל לסייע הסכימה שהקרן לכך
כל קודם עמדה העברית, חיפה של ביסודה גם כמו תלאביב, של שבייסודה ספק אין
הסיוע ללא הפועל אל תכניותיה את להוציא מסוגלת היתה זו אם ספק אולם הפרטית, היוזמה

הקיימת. הקרן שהגישה הראשוני

ביין א' נבנד; עמ' "קורות'', ראשון, ספר האדמה, מגילת קרסל, גי ;2 עמי ,18.9.1913 מיום ''העולם'/ 1

מ' ;61 עמ' תש"מ, תלאביב וארבורג, ספר :2018 עמ' ,1976 רמתגן הציונית, ההתישבות תולדות
.155137 עמ' תשי"ג, ירושלים לציון, דרכי בודנהיימר,

.(1 הערה (לעיל, "העולם" ראה וכן להלן ראה 2
תלאביב'', של וראשיתה הקיימת "הקרן קרסל, ג' של במאמרו כבר קיימת זו לשאלה ראשונית התייחסות 3

הוצאת והארץ, העם בעיות (עורך) בסטריצקי נ' ובתוך: לישראל, הקיימת הקרן של שנה ספר ''קמה" בתוך
העירונית הקרקע "מדיניות במאמרה: גרייצר א' מתייחסת זה לנושא .468459 עמ' תש''י, ירושלים הקק"ל,
ירושלים קרקע, בתוך: המנדט". בתקופת ישראל בארץ התכנוני הפתוח על והשפעתה הקרךהקיימת של

.71 עמ' ,1983
אחוזת "חברת מאמרי: בהרחבה ראה תלאביב בייסוד ופעולותיה עקרונותיה החברה, להקמת המניעים על 4

עמ' ,(1984 (אוקטובר 33 מס' קתדרה בתוך: תלאביב", של להקמתה היסודות הנחת  19091906 בית
.191161
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.157 עמ' תש"ז, תלאביב תלאביב, של ראשיתה וויס, ע"א 5

ואילך. 285 עמ' תשל"ט, ירושלים בי, תקופה, בראי עיר בןאריה, י' 6
דרויאנוב, א' ,. 142 עמ' תש"ז, תלאביב בי, חיי, פרקי רופין, א' ;2119 עמ' ,18.9.1912 הצעיר", "הפועל 7

מיום הקיימת הקרן הנהלת אל בית'' "אחוזת ועד מכתב ;9493 ,89 עמ' תרצ"ו, תלאביב א', תלאביב, ספר
.L51/52 מס' תיק אצ''מ), (להלן: המרכזי הציוני הארכיון ,19.2.1907

טבת י''ז מיום פרוטוקול בית, אחוזת חברת של פרוטוקולים תיק אעת''א), (להלן: תלאביב עירית ארכיון 8

לארץ לבונטין, ז"ד ;17.7.1907 מיום הקיימת הקרן אל מ"אפ"ק" מכתב ,L51/52 מס' תיק אצ"מ, תרס"ז;
.165161 עמ' תרפ"ד, תלאביב ב', אבותינו,

ב', (אדר הצעיר הפועל .J15/6193 מס' תיק אצ"מ, ,24.1.1907 מיום מיק"א פרנק אל מדיזנגוף מכתב 9
.6 עמ' תרס"ח),

(לעיל, ווים ;419418 עמ' תרס"ח), (שבטתמוז 18 כרך השלח ;572570 עמ' ,10.5.1912 מיום ,Die Welt 10
סיון כ"א מיום כללית אספה פרוטוקול בית", "אחוזת חברת של פרוטוקולים תיק ;129128 עמ' ,(5 הערה

אעת"א). (להלן: תלאביב עירית ארכיון תרס"ד,
המצאת בעניין בית אחוזת חברת דברי ,7675 עמ' .(7 הערה (לעיל, דרויאנוב וראה .7 הערה לעיל, ראה 11

פועלים בידי נעשתה הפרטית הבנייה עיקר המציאות. במבחן עמדו לא יהודים מלאכה ובעלי לפועלים עבודה
ערביים. מלאכה ובעלי

תיק אצ"מ, 31.8.07 מיום רופין אל מבודנהיימר מכתב ראה: מתנגדים, גם היו אחד. פה נתקבלה לא ההחלטה 12
הערה (לעיל, רופין סא; עמ' ,(1 הערה (לעיל, קרסל ;78 עמ' ,(7 הערה (לעיל, דרויאנוב .Ai07/6/6a מס'

.143 עמ' ,(7
זו בהחלטה ראה אף זה עיתון .39 עמ' ,6.10.1907 מיום (ברוסית) ראזוויט ;1 עמ' ,23.8.1907 מיום העולם, 13
מיום לבונטין אל מבודנהיימר מכתב קונגרס"; אותו של הבודדות החיוביות התוצאות "אחת את הקונגרס של
ח' מיום ישיבה פרוטוקול בית", "אחוזת ועד של פרוטוקולים תיק ;L1/51 מס' תיק אצ"מ, ,11.10.1907
צ'לנוב, ;8179 עמ' ,(7 בהערה (לעיל דרויאנוב ;10.1.1908 מיום העולם, ראה וכן אעת"א. תרס''ח, תשרי

.11 עמ' (ברוסית), (1909 מוסקבה הקרוב, ובעתיד בעבר פעולותיה  העברית הלאומית הקרן
.12 עמ' ,1905 לשנת Die Welt ב שצוטטו כפי בקונגרס כהן ליאופולד ר ד" של דבריו 14

(לעיל, קרסל ;9589 עמ' תש"מ, ירושלים ישראל, בארץ קרקעות לרכישת הציוניות החברות דוכןלנדוי, ל' 15
נזנח. עמ' ,(1 הערה

.265264 עמ' ,29.5.1907 מיום העולם נחנט; עמ' ,(1 הערה (לעיל, קרסל ;95 ,31 עמ' שם, דוכןלנדוי, 16
החלטות עלפי לנהוג אמרנו "...אילו :145 עמ' ,(1 הערה (לעיל, שלו באוטוביוגרפיה כותב ובודנהיימר
לא הקרן היתה קיים היה זה שמצב זמן וכל כלל האפשרות בגדר קרקעות קנית של זה דבר היה לא הקונגרס

פירות...''. נושאי במפעלים כספיה את להשקיע חייבת אף אלא רשאית רק
.E. Cohen, The City in the Zionist Ideology; Jerusalem 1970, p. 1 1 : השווה 17

ב1907. בארץ ביקר עצמו צ'לנוב .(13 הערה (לעיל, צ'לנוב ראה 18
.8 עמ' שם, 19

נט. עמ' ,(1 הערה (לעיל, קרסל 20
.146 עמ' ,(1 הערה (לעיל בודנהיימר 21

מוסקבה (ברוסית), ישראל בארץ לעבודתינו שנים חמש צ'לנוב, י' ;129 עמ' ,(13 הערה (לעיל, צ'לנוב 22
ואצל נט עמ' ,(1 בהערה (לעיל, קרסל אצל ראה כך על בודנהיימר. גם אמר דומים דברים .5453 עמ' ,1913

.95 עמ' ,(15 הערה (לעיל דוכןלנדוי
ביום העולם, הארץ", "הכנת במאמרו סוקולוב של דבריו ראה וכן .11 עמ' ,(13 הערה (לעיל, צ'לנוב 23
וביפו בירושלים וטהורים בריאים עיר חלקי מהתיסדות הישוב אל שתבוא "...התועלת ;282 עמ' ,27.5.1908
בארץ רחוב לנו יהיה אם זו. קבלנות של אחרים צדדים אל כלל לב לשים לנו אין כי עד כך כל גדולה היא
בנויים בתים יהיו עבריה ומשני וחיץ בוץ בלי אבנים בחלוקי ונרצפה פניה את ונשווה הערים באחת ישראל
בית כל אצל גם ואולי חלאה כל מרחיקים וצנורות רחצה חדרי יהיו ובבתים הבונים אומני יתוו אשר בתבנית
כאלה רחובות התרים יראו אם מושבה. מעין הוא כזה רחוב גם  פרחים ערוגות איזה לפחות או קטנה גינה
ויתפעלו למקום ממקום הפורח כעוף ישוטטו ולא הארץ קדושת על רק שם יתלהבו לא אז ישראל ארץ בערי
עניין: באותו כותב ורופין שם...". להאחז המה יוכלו אולי לשאלה גם לב ישימו אשר יש אך ואח, הידד
בושה י''כ.] שביפו. היהודיות [השכונות שבשכונות המפליצים הבנינים וטיב הלכלוך הצרים, הרחובות ..."
ומבריאות טובות דירות בנין בארץ. להתישב המעלה מאנשי רבים מתייראים ובגללה ליהודים הם וחרפה
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אם אגזים שלא מאמין אני המנו. למעלה שאין חשוב דבר הוא ביפו הבינוני המעמד מבני היהודים בשביל
כך על היהודים...". בידי יפו של המשקי לכיבושה ביותר החשוב הצעד הוא כהלכה בנוי יהודי שרובע אומר
הארץ המשרד כמנהל בארץישראל עבודתו במהלך .154 ,141140 עמ' ,(7 הערה (לעיל, רופץ ראה
כאמצעי חדשים עיר רבעי בבניית הצורך על הציונית להנהלה במכתבו פעמים מספר רופץ חזר ישראלי
מיום בברלין הציוני המשרד אל מרופץ מכתב למשל ראה כך על לארץישראל. אמצעים בעלי למשיכת
האוטונומיות בדבר תכניתו רוסק של עיניו לנגד עמדה אז שכבר יתכן .L2/26/2 מס' תיק אצ"מ, ,23.7.1912
על העירונית. להתיישבות לדאוג ההכרח קיים זה ומטעם לכפר עיר בין שילוב יהיה שבהן ובגליל ביהודה
ירושלים מושב, לארץ ממאחז רייכמן, ש' ראה: והעיר הכפר שילוב של העיקרון ועל רופץ של תכניתו
S. Tolkovsky, ;11 עמ' ,(13 הערה (לעיל צ'לנוב ;165185 עמ' ,29.5.1907 מיום העולם, ;43 עמ' תשל"ט,

.La colonisation Juive en Palestine, Paris 1915, pp. 4244
חשוב עיקרון היה הכסף'' ''ביטחון של העיקרק .(24 הערה (לעיל, העולם ;11 עמ' ,(13 הערה (לעיל, צ'לנוב 25
לעסוק שלא ההחלטה קבלת על השפיע כיצר ראינו וכבר עת באותה הקיימת הקרי של בעבודתה ביותר
מיום בהעולם, המצוטטים השמיני בקונגרס בודנהיימר של דבריו ראה וכן עת. באותה קרקעות ברכישת

.1 עמ' ,23.8.1907
.23.7.1908 מיום רופץ אל בודנהיימר של מכתבו את המצטט סג, עמ' ,(1 הערה (לעיל קרסל 26

.161 עמ' ,(8 הערה (לעיל, לבונטין 27
"אחוזת ועד של פרוטוקולים תיק אעת"א, תרס"ט, סוכות המועד חול א' מיום באספה וויס של דבריו מתוך 28

בית''.
.2625 עמ' ,15.1.1908 מיום העולם, 29

.88 עמ' ,1977 רמתגן א', חלק לישראל, לאומי בנק תולדות  בהתחדשותה לאומה בנקאי בתוך: גרוס, נ' 30
.2625 עמ' ,15.1.1908 מיום העולם, ראה כך ועל פודלישבסקי למשל הביע דומה דעה 31

.3 עמ' ,25.3.1913 מיום העולם, ראה כך ועל בהם ואדולף אוסישקין למשל הביעו זו דעה 32
הוועד דיוני את המסכם ,2625 עמ' ,15.1.1908 מיום העולם, ראה כך ועל אופנהיימר למשל הביע זו דעה 33
לישראל", "הקרןהקיימת במאמרו ''פלוני" זו טענה ביטא יתרה בחריפות ההלוואה. בעניין הגדול הפועל
שיטה עלפי לא לאט לאט יוצאים הלאומי האוצר ''...כספי :419418 עמ' תרס"ח לשנת בהשלח שהתפרסם
אישים של צרכיהם למלא בכדי אלא הציונים מאת ובהחלטה הדעת ישוב אחרי שנתקבלה ומסוימת nsnr
ענייני או מוסדותיהם לצרכי הסכומים בהוצאת הכרח שיש להוכיח בידם עלה שונות מסיבות אשר פרטיים
מרובה בהפסד למוכרן היה צריך או למוכרן למי היה ולא נחלאות בקנית אנשים נכשלו בהם. שעסקו הכלל
למכירת [הכוונה הארץ. לגאולת האהבה את בהם ועוררו הלאומי האוצר משגיחי לפני והשתדלו הלכו 
ולכן רבים בעיני חן מצא בצלאל ...המוסד י"כ.] עת. באותה לקרןהקיימת עריף ובית בחולדה אפ"ק קרקעות
השתדל ביפו בית אחוזת בשביל בכספו... בית בשבילו יקנה הלאומי האוצר כי "בצלאל" בידי הדבר עלה
השתדל י"כ.] [עיךגנים. בפג'ה הפועלים שכונת ובשביל פר' 300,000 ונתנו וולפסון הועדהפועל ראש
אל הבחירות לטובת סכומים האוצר מכסף יבקשו שאם בטוח ואני פר' 100,000 מהאוצר ונתנו אוסשקץ
כי הוא המקרים אלה מכל לנו היוצא כנצרך... עשירה השתדלות תהיה אך אם יתנו, כן גם הממלכה, דומת

השתדלות..." עלפי הכסף את הס מוצאים ואך הלאומי האוצר על למפקחים אץ וגדורה מסוימת שיטה
מיום הזמן, בעיתץ חקלאית קולוניזציה לצד עירונית בקולוניזציה אוסישקץ של תמיכתו על למשל, ראה, 34
לא כאמור אשר הגדול, הפועל הוועד וחברי הקיימת הקרן חברי מקרב ואחרים אוסישקין לעומת .22.1.1904
ההלוואה. למתן התנגדותו סיבת היתה גם תו וכל, מכל בהם א' אותה שלל העירונית, הקולוניזציה את שללו

סאסב. עמ' ,(1 בהערה (לעיל, קרסל אצל ראה כך על
.154 עמ' ,(7 הערה (לעיל, רופץ ;8383 עמ' ,(7 הערה (לעיל, דרויאנוב 35

החוזים: שבתנאי החשובים להלן 36
596 של בריבית שנה ל18 פרנק 4,200 של בגובה הלוואה מאפ"ק יקבל בית אחוזת חברי מ60 חבר כל (1)

ל"אפ"ק"). עמלה .q%5 (מזה
להקמת שנבחר השטח את תאשר רופץ, נציגה באמצעות הקיימת, שהקרן לאחר רק תינתנה ההלוואות (2)
חששו את הביע שבה לקק רופץ של פנייה בעקבות נעשתה זה סעיף הכנסת השכונה. תכנית ואת השכונה
ולא ההגיינה במצוות י"כ.] בית. אחוזת [חברת האגודה "...תקל הבנייה שטח מלוא את לנצל כוונה שמתוך

צבוריים..."). בנינים להקמת ומגרשים נטיעות למטע מקום לייחד הצורך כל דעתה תתן
הבנייה. התקדמות עלפי אלא אחת בפעם ישולם לא ההלוואה סכום (3)

"אוצר ובנקהאם אפ"ק (ממנהלי קהן יעקובוס שם על והבתים הקרקע יירשמו ההלוואה סילוק לאחר עד (4)
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בית שוכר של מעמד יהיה בונה שהוא לבית ביחס וחבר חבר כל של מעמדו בלונדק). היהודים" התיישבות
מקהן.

והוא הקיימת הקרן אישור ואת אישורו את שקיבלה הבנייה תכנית לפי הבנייה ביצוע על יפקח אפ"ק בנק (5)
התכנית. עלפי אינה הבנייה אם שינויים על להורות או הבנייה את להפסיק רשאי

מיום וחצי שנה תוך הבתים כל בניית את להשלים מתחייבים עצמו, בפני חבר וכל כחברה, בית" "אחוזת (6)
הנחת רחובות, (יישור הציבוריות העבודות כל את מועד אותו עד להשלים גם מתחייבת החברה ההלוואה. מתן

שתאושר. התכנית עלפי וכד') ביוב התקנת מים, צינורות
בקרקעות. ספקולציה שימנעו ברורים סעיפים בחוזה נכללו לא ואפ"ק הקיימת הקרן של הניסיון חוסר בגלל

מס' תיק אצ"מ, ,20.11.1907 מיום הקיימת הקרן אל אפ"ק מאת מכתב ראה: והחוזים התנאים פרטי על
בית", "אחוזת לחברת אפ"ק בין חוזה נוסח ;22.2.1908 מיום רופץ אל בודנהיימר מאת מכתב שם, ;L2/71
חבר כל ובין אפ"ק בין חוזה נוסח ;18.1.1908 מיום הקיימת לקרן האפ"ק בין חתה נוסח שם, ;L 51/52 תיק
60 אחרי בית" "אחוזת לחברת שהצטרפו שאנשים לציין, יש ,125 תיק ,1 חט' אעת"א, בית, באחוזת
ביותר הקפיד אפ"ק .15 עמ' ,4.5.1909 מיום העולם, ראה כך על ההלוואה. מן ליהנות זכו לא כבר הראשונים
לעמוד מספיק באמידים ידועים היו שלא לאנשים הלוואה מתן אישר ולא החברים של האשראית כשרותם על
חברת של להקמתה הגורמים אחד גם היתה זו עובדה .2 עמ' ,19.5.1909 מיום הזמן, ראה כך על בהחזרים.
מזה בהרבה קטן היה שהונם מלאכה ובעלי זעיר מסחר מבעלי מורכבת שהיתה ,1907 בסוף "נחלתבנימין"
גם ראה בית. באחוזת ההלוואה מקבלי עם להימנות אפ"ק אותם אישר לא זו ומסיבה בית" "אחוזת אנשי של

.146 עמ' ,(7 בהערה (לעיל רופין
.12 עמ' ,(13 הערה (לעיל, צ'לנוב 37
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הממסד ותגובת מלמטה המרחב עיצוב

חסון שלמה

הקדמה
של להופעתן עדה בישראל, זה ובכלל המערב, במדינות העירונית המערכת האחרות בעשור
פוליטיים, משאבים להשגת מלמטה תכנון של בדרך הפועלות עירוניותדוברתיות, תנועות
ארגונים מייצגות. הן שאותן ולטריטוריות חברתיות לקבוצות לגיטימציה ומשאבי חומריים
מרחב ובעיצוב הפוליטיתעירונית במערכת חשיבות רב לגורם בהדרגה נהפכים אלה
אנשי עיר, ומתכנני גיאוגרפים בהם שמגלים הרב העניין ומכאן ,(Rich, 1980) המגורים
McCatrhy, 1981; Pickvance, 1976; Castells, 1977;) וסוציולוגים המדינה מדע

.(Perlman, 1979
אוריינטציית עלפי עירוניותחברתיות תנועות של טיפוסים בשלושה מבחין קסטלס
ומפיגה מיתון לשם הממסד בידי כלישרת המשמשות פיקוח של תנועות הפוליטית: הפעולה
במערכת בהיקפם מוגבלים שינויים המייצרות רפורמה של תנועות מלמטה; תסיסה של
שתכליתן אמיתיות, חברתיות ותנועות השיטה; עצם על שיערערו מבלי החברתיתפוליטית
על .(Castels, 1976) הפוליטית ובמערכת הקניין יחסי במערכת איכותימהותי שינוי יצירת
מהותי מאבק של קיומו על rrrvn אלה תנועות של שהתהוותן נראה, ביניהן ההבדלים אף
משאבים על שליטה להן שיש קבוצות, בין מתנהל זה מאבק מרחביתחברתית. מבחינה בעיר
טריטוריאליות קבוצות ובין הקיים, המצב בשימור מעוניינות ולפיכך ופוליטיים, חומריים
של הופעתן הכוח. יחסי במבנה לשינוי השואפות למשאבים מוגבלת נגישות בעלות חברתיות
החלטות קבלת של בתהליכים ולהשתתף להשפיע השואפות בעיר, עירוניותחברתיות תנועות
הגיאוגרפייםפוליטיים הכוח יחסי בתחום חשיבות רב מפנה מסמנת משאבים, והקצאת
מרחבי לתכנון מלמעלה הבא מרחביחברתי מתכנון במעבר הוא זה מפנה של עיקרו בעיר.

מלמטה. הצומח חברתי
של בנייתן תהליך (א) עיקריות. סוגיות בשלוש מתמקדים זה בנושא העוסקים המחקרים
של בטרנספורמציה עוסקת זו סוגיה גיאוגרפיתחברתית מבחינה עירוניותחברתיות. תנועות
שבה הדרך עניינו זה נושא במרחב. הפעולה דפוסי (ב) מרחביחברתי; לכוח אזורישוליים
תרבותית, פיזית, מבחינה המרחב השתנות נבדקת ובמסגרתו המרחב את מעצבת התנועה
תכנק על האמין הממסד, תגובת (ג) מלמטה; //zzs7,7;הפעולה בעקבות ופוליטית חברתית

העירוניתחברתית. התנועה של מלמטה לתכנון מלמעלה, מקצה
הנוכחי המחקר מבקש ,(Hasson, 1983a) הראשונה בסוגיה שעסק קודם למאמר בהמשך
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בדיקה על התבססות תוך והשלישית, השנייה הסוגיות לבדיקת ראשונים קווים להתוות
הראשון ראשיים: חלקים לשני נחלק שלהלן הדיון בירושלים. האוהלים תנועת של אמפירית
שיטת הממסד. תגובת את מנתח השני ואילו התנועה, של במרחב הפעולה בדפוסי עוסק
ממסד אנשי פעילים, עם עומק ראיונות משתתפת, תצפית על התבססה החקירה

המקומית. בעיתונות שנתפרסמו ומאמרים פרוטוקולים ניתוח על וכן ואינטלקטואלים,

האוהלים תנועת של במרחב הפעולה דפוסי
הבולטות התנועות שלוש בישראל. העירוני בנוף נדירה תופעה הן עירוניותחברתיות תנועות
,1959 בשנת בחיפה סאליב ואדי אירועי מאחורי שעמד אפריקה", צפון עולי "ליכוד היו:
(מוסררה) מורשה בשכונת ה70 שנות בתחילת שראשיתו השחורים, הפנתרים ארגון
ח'ט' גונן בשיכון שמוצאה זה, מחקר במרכז העומדת האוהלים ותנועת בירושלים,
אלה תנועות ה80. שנות ובראשית ה70 בשנות פעולתה לשיא הגיעה ואשר בירושלים
והעלו המזרח, עדות יוצאי העולים מקרב הנמוך המעמד בני של ושכונות בשיכונים התארגנו
של סיווגו עלפי זו. קבוצה של והדיורית החברתית הבעייתיות את הציבורי היום סדר על
השיטה של הבסיסיות ההנחות את לקבל נטו הן כלומר, רפורמיסטיות. תנועות היו הן קסטלס
יחסי בתחום רפורמות מספר יצירת היתה העיקרית ומטרתן החברתיתכלכליתפוליטית,
Cohen, 1972, pp. 9394; EtzioniHalevy,) והחינוך התעסוקה הדיור, תנאי העדות,

.(1981; 1973, oarBlfrK ; Hasson, 1983a
שעיקרו חדש, פעילות מימד האוהלים תנועת הכניסה החברתי בתחום זו פעילות רקע על
עניין חוסר שגילו הקודמות, התנועות מן בשונה המגורים. למרחב גם מעמיקה התייחסות
עדתיים לגופים אנכיים קשרים בפיתוח דגש ושמו מרחביתקהילתית בפעילות בולט
ולהפעיל לפתח האוהלים תנועת נטתה ,(Cohen, 1972; EtzioniHalevy, 1981) ופוליטיים
(בנושא אחרים מצוקה אזורי עם אופקיים קשרים לפתח והעדיפה המקומי המרחב את
התנועה נמנעה לא זאת, עם יחד .(Rothman, 1974 בהרחבה דן המקומית ההפעלה
האינטגרציה לחיזוק לרוב שימשו אלה אולם אחרים, וארגונים למוסדות אנכית מאינטגרציה
של עמוק גיאוגרפי בחותם כן על טבועה התנועה התפתחות דומים. אזורים עם האופקית
אלה מאפיינים משקפים ותולדותיה מרחבייםאופקיים, קשרים ופיתוח מקומית פעילות

בבירור.
בבלוקים 1973 בשנת שהוקמה יוסף", "אוהל  נוער במועצת התנועה של ראשיתה
הנוער מועצת ירשה 1975 בשנת במקום. עצמיים שירותים לפתח במטרה ט' בגונן 102 ,101
הדומיננטי הגוף להיות והפכה ח'ט' גונן בשיכוני המקומי הוועד את יוסף" "אוהל 
הוקמו 19791975 השנים בין התושבים. לכלל שירותיה את מרחיבה שהיא תוך באיזור,
שטרן, רשב"ג, נחלאות, הנביא, (שמואל בירושלים נוספות שכונות במספר אוהלים מועצות
האוהלים מועצות התאחדו 1973 בשנת הרעיון. את מפיצים יוסף" "אוהל כשאנשי בקעה)
והקהילות השכונות לקידום מרכז  האוהל "אגודת עירונית, לתנועה השונות בשכונות
בעניינים שהטיפול בעוד עלשכונתית, מרחביתחברתית בפעילות עסקה התנועה בישראל".
למרכיביה התנועה התפרקה 1981 בשנת המקומיות. האוהלים מועצות בידי נותר השכונתיים
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רמות: בשתי התנהלה העירוניתחברתית הפעילות פנימיים. מאבקים רקע על השכונתיים
בכל הפעילות השתיים. בין הדדית זיקה תוך (עלשכונתית) ועירונית (שכונתית) מקומית

להלן. מתוארת אלה גיאוגרפיות מרמות אחת

המקומי במרחב הפעילות א.

Selfaid) עצמיים שירותים של מערכת ביצירת התבטאה המקומית המרחבית הפעילות
האוכלוסייה של שונות קבוצות לשתף ניסיון נעשה ובהפעלתם מלמטה, שתוכננו (services
צעיר לנוער מועדונים תלמיד, בית אלה שירותים כללו לדוגמה, ח'ט/ בגונן המקומית.
לנשים, מועדון בוגרות, לנערות מועדון ,1814 לגילאי בוגר לנוער מועדון ,138 לגילאי
(המקור: נערים ל200 קיץ מדי שאורגנה וקייטנה קהילתי תיאטרון שמרטפית, מגדניה,
עובדים ועם התנועה חברי עם ראיונות שונות, לשנים יוסף" "אוהל של תקציב הצעות
יצרניים קואפרטיבים שלושה בתנועה הקשורות בשכונות הוקמו לכך בנוסף קהילתיים).

אחרים. תעסוקה במקומות להיקלט התקשו אשר צעירים, הועסקו שבמסגרתם
קהילתיים עובדים התנועה, חברי בידי מלמטה תוכננה והיצרנית הצרכנית הפעילות כל
מגופים בחלקם גויסו הכספיים המשאבים הארגון. את שליוו ואינטלקטואליםמתנדבים
חוץ מגופים ובחלקם העולמית) הספרדית הפדרציה העירייה, שכונות, (שיקום ממסדיים
בגיוס יהודים). אינטלקטואלים בידי בסורבון שנוסד "קטמוךפרנס" ארגון (למשל, ממסדיים
הנהלות דרך הממסד, מן שהתקבלו אלה לרבות הכספים, את להעביר מאמץ נעשה המשאבים
להשתחררות נטייה סימנו אלה תהליכים מקומית. שליטה להשיג ובכך המקומיים האוהלים
לפי מלמטה ניזמים חברתיים שירותים שבו למצב ומעבר מלמעלה הבא מקצה בתכנון מתלות
אלה תהליכים תיאר התנועה ממקימי אחד התושבים. של והערכים השאיפות הצרכים,

כדלקמן:

מרכז. אחד מזכיר, אחד המדריכים. נהיה ואנחנו לילדים, מועדונים שפותחים הוחלט
הנוער כל המטרות... הגדרת תפקודם, הפעילים, לגבי מוגדרת זהות לגבש מתחיל זה
הדרכנו ואז 12 בני שהיו נערים יוסף"... "אוהל של הרקע על גדלו וספיחיו בשכונה
השפעה לנו יש אותם, חינכנו אנחנו שלהם. המורים את היום עד בנו רואים אותם,

עליהם.

הדימוי שינוי שעיקרה פסיכולוגיתחברתית משמעות נודעה המקומי במרחב זאת לפעילות
אחת כדברי לשוליים. מרכז בין ,(Shils, 1975) שילס של במונחיו הפערים, ומיתון העצמי

התנועה: את שליוותה האינטלקטואליות

לחלק החברה שבשולי הנערים את להפוך היתה האוהל של העיקרית התרומה
פיתחה התנועה השתנה, שלהם העצמי הדימוי כל והחברה. השכונה של אינטגרלי
יש עצמם שלהם אכפת, שכן הרגישו השתנה, השכונה של האופי בשכונה, מנהיגות

לעשות. מה

.(Hasson, 1983b) פדגוגי פרויקט ביסודה היוותה התנועה במסגרת מלמטה הפעילות
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וליישם ללמוד בעיותיהם, עם יצירתי באופן ולהתמודד לחשוף המשתתפים למדו במסגרתו
והתרבותית החברתיתפסיכולוגית המהות את לשנות ובכך האיזור את לעצב עבודה, שיטות
צעירים, של בקבוצות מקומית פעולה של התהליך התמקד חברתית מבחינה הטריטוריה. של
בעלי היו חלקם שונות. חברתיות באוריינטציות שהתאפיינו אפריקה, צפון יוצאי רובם
של הפעולה ודפוסי הערכים הנורמות, את שקיבלו צעירים כלומר המרכזי, לזרם אוריינטציה
בעלי היו וחלקם אלה, ערכים המייצגים המרכזיים המוסדות של בלגיטימציה והכירו המרכז
יותר מאוחרים בשלבים החברה. שבשולי וקבוצות עבריינים היינו פריפריאלית, אוריינטציה
(פרן, אחרות שונות עדות ויוצאי נשים מבוגרים, גם המקומית בפעילות לכלול מאמץ נעשה

התנועה. של הגיאוגרפי הבסיס את להרחיב ובכך (1982

העירוני במרחב הפעילות ב.
השכונות לקידום מרכז  האוהל "אגודת באמצעות התנהלה העירוני במרחב הפעילות
מידע הועבר זו במסגרת המקומיים. האוהלים מועצות מנציגי שהורכבה בישראל", והקהילות
גיאוגרפית מבחינה העלשכונתית. ברמה הפעילות ותואמה מדיניות הותוותה השכונות, בין
המקובל מזה גדול במרחב כוח ללכד (א) מרכזיות: תכליות לשתי זו מסגרת כוונה פוליטית
במערכת התנועה של המיקוח כושר את להגביר במטרה שכונתיים, ארגונים על כלל בדרך
הקשורים אזורים רק לא לעניין אמור שהיה מרחבית פעילות של דגם ליצור (ב) העירונית;
מתוך לעורר התנועה ניסתה כך לשם אחרות. וקבוצות אזורים גם אלא להם, ולתרום בתנועה
כללעירוני מסר משום בהן שהיה ופוליטיות חברתיותכלכליות בעיות השכונתית המציאות
 ט'" קטמון של הציבורית במועצה לפעילות "הצעה האוהלים, תנועת (תקנון לאומי ואף
ייקור צעירים, זוגות של השיכון בעיות כמו בנושאים התמקדה זאת פעילות .(6.12.81
למשל, המצוקה. שכונות מצב על והשפעתם להתנחלויות משאבים הקצאת בסיסיים, מוצרים
לעורר כוונה ירושלים, במערב ציבורי שטח על שהוקמה ב1980, מורה אוהל התנחלות
זו בעיה שבין הזיקה על ולהצביע כולה במדינה צעירים זוגות של השיכון לבעיות לב תשומת

תקופה: באותה התנועה מנהיג שטען כפי בשטחים. ההתנחלות ובין

לקו מחוץ בנייה מעודדת הממשלה שמדיניות ראיתי מורה. אוהל של הנושא הגיע אז
לא אני הירוק. לקו מחוץ צעירים זוגות לשלוח היתה הליכוד של המדיניות הירוק.
להקים היה הרעיון הממשלה. את נבדוק בוא אמרנו הזה... האידיאולוגי הקו את מקבל

העיר. בתוך אמונים גוש בעקבות ללכת העיר, בתוך התנחלות

של יותר הרחבה בבעיה בתנועה הצעירים הזוגות של השיכון בעיית עוגנה זה באורח
וסדרי הלאומית המדיניות יעדי על הציבורי בוויכוח ונקשרה כולה במדינה הצעירים הזוגות

עדיפויותיה.
אמורה היתה שעליה העיר בשולי קרקע לתנועה הוקצתה העירוניהפיזי האפקט מבחינת
בעיקר התכנית התגשמה לא מעשי באופן .(24.4.81 העיר, (כל קואפרטיבית שכונה להקים
עמד לא הפיזי שההישג ללמד, כדי בו יש אולי זה דבר התנועה. מצד הנושא איקידום בשל
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היום סדר על הנושא העלאת מחאה, פעולת היתה העיקרית ושכוונתה התנועה מעייני בראש
הפוליטית. בהתייחסות שינוי ויצירת

השתתפות קהילתי, תיאטרון כמו כללעירוניים פרויקטים יצירת כללו נוספות פעולות
וסיוע לצעירים, תעסוקה פתרונות במציאת שעסק ,+18 פרויקט כמו הממסד, שיזם בפעילות
נגד פעלה התנועה לדוגמה, וחברתיות. פיזיות בבעיות נתקלו שאלה בשעה אחרות, לשכונות
שינוי למנוע כדי משקלה כובד כל את והטילה בבקעה לילדים) חוסים (מעון מוסק בית סגירת
 התנועה של כתבעת ("אוהלים", מקורחיים בשכונת לתעשייה ממגורים קרקע ייעוד
ואוהלים פעילים שכונות ועדי מישיבות פרוטוקולים ;1980 מרס פעמית, חד הוצאה

.(1.3.81,5.4.81 מתאריכים
פעולה שיתוף של אסטרטגיה התנועה נקטה והשכונתית העירונית ברמה פעילותה במהלך
בו ומילאו שכונות שיקום בפרויקט השתתפו האוהלים מועצות חברי הממסד. עם וקונפליקט
של זו בדרך תתועדות. של ויושביראש ההיגוי ועדת יושבראש כגון בכירים תפקידים
שירותים הפעלת לתורך ציבוריים משאבים לגייס התנועה הצליחה הממסד עם פעולה שיתוף
ב1976 קונפליקט: של מיליטנטית פעילות גם התנועה נקטה זה עם ויחד מלמטה. שניזומו
אורגנה ב1979 צעירים. זוגות של הדיור מצב על למחות במטרה פת לשיכוני פלישה נערכה
למחסור מודעות לעורר כדי לירושלים בכניסה תלפיות מוסד של נטושים למבנים פלישה
האוהלים שכונות בכל אלימה הפגנה אורגנה שנה באותה בשכונות. ציבוריים בשירותים
המזון מוצרי את לייקר החלטתה נגד ובעיקר הממשלה של הכלכלית המדיניות נגד שמחתה
שבאמצעותן בליפתא וההתנחלות מורה" "אוהל התנחלות בוצעה ב1980 הבסיסיים.
חברי פלשו 1981 ב המצוקה. בשכונות צעירים זוגות של הדיור בעיית היום סדר על הועלתה
של אלה בפעולות בשכונות. המתנ"סים פעולת דרך על במחאה העברי הנוער לבית התנועה
בין פוליטי כוח למאבק השירותים הספקת נושא כל את להפוך ניסיון נעשה ומחאה עימות
קוו בסטטוס רפורמות להכנסת מלמטה פועלת האחרונה כאשר התנועה, ובין הממסד
חלקו עוסק שבה תגובה הממסד; תגובת היא זה בהקשר כן על מעניינת החברתימרחבי.

המאמר. של השני

הממסד. תגובת

ויכוח של במרכזו עומדת עירוניתחברתית תנועה של מלמטה לתכנון הממסד תגובת
במרכזו הניאווברי. הזרם ובין הניאומרקסי הזרם בין העירוני המחקר בתחום נוקב תיאורטי
לפי הפוליטיממסדי. הרובד של האוטונומיה ומידת המדינה תפקיד עומדים הוויכוח של
,(Castells, 1976, 1977, 1978) קסטלס של בחיבורים למשל המיוצג הניאומרקסי, הזרם
התכנוניות ושלוחותיה המדינה תכלית ,(Harvey, 1978) והארווי (Olives, 1976) אוליבס
לעומת השלטת. הייצור שיטת את מחדש וליצור השולט המעמד של האינטרסים את להבטיח
הממסד, בידי שרת כלי להיות הפכו שלא האמיתיות, העירוניותהחברתיות התנועות זאת,
במלים .(Castells, 1976, pp. 151, 155) החברתי במבנה איכותי שינוי ליצירת פועלות
הממסדי התכנון של וטבעו השניים, בין מעמדי רקע על אנטגוניסטי קונפליקט קיים אחרות,

מלמטה. הבא חברתיות עירוניות תנועות של התכנון את לדכא לשאוף מלמעלה הבא
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בין ולהפרדה חברתיפוליטי, פלורליזם של לקיומו הטוען הניאווברי, הזרם דוחה זו תיזה
ובר, את המפרש גידנס, של בלשונו וטריטוריאלי). תרבותי כלכלי, (פוליטי, שווים כוח מרכזי
לקידום ורק אך המכוונים מדיניות קווי יאמצו לא "פוליטיקאים כך: זו תיזה מוצגת
כלומר .(Giddens, 1971, p. 168) באו" שממנה הסטטוס קבוצת או המעמד של האינטרסים
על השפעה נודעת  והפוליטי הרבדיםהכלכלי מן אחד בכל שלהתפתחות "אףעלפי
יוצא .(Harloe, 1978, p. 8) יחסית" אוטונומיה בעלי ולא מזה, זה אוטונומיים הם האחר,
התנועות את ולדכא להגביל מקרה בכל השואף מונוליתי, גוף איננו שהממסד מזה,
גם פוליטי ביטוי לאפשר העשויים פנימיים מאבקים בתוכו ייתכנו העירוניותחברתיות.
הצדדים אחד עם וחוברות מיוצגות אלה כאשר מלמטה הפועלות עירוניותחברתיות לתנועות
מדיניות מפעולת אפוא לנבוע עשויות העירונית במערכת רפורמות בקונפליקט. המעורבים
Cox, 1976; Pickvance,) עירוניותחברתיות תנועות עם חוברת כשזו במיוחד הרווחה

.(1976;Saunders, 1980
של ראשוני בירור מאפשרת האוהלים תנועת כלפי הממסד תגובת של האמפירית הבדיקה
הנוכחי המחקר מן שעולה כפי הממסדית שהתגובה ולציין, להקדים ניתן זו. מורכבת סוגיה
לתכנון מלמעלה תכנון בין פשרות חסר מאבק שסימנה מעמדית לרדוקציה ניתנת אינה
ממבנה הנובעות התייחסויות של רחב מגוון משקפת הממסד תגובת למעשה, מלמטה.
הקבוצות של האינטרסים מן בתוכה, המתחוללים פנימיים כוח ממאבקי הפוליטית, המערכת
ערכים ממערכות וכן בתהליך, המעורבות מחלקות מפלגות, ומקומי, מרכזי שלטון השונות:
רמת גיאוגרפיותפוליטיות: רמות בשתי נדונות אלה תגובות מקצוע. ואנשי פוליטיקאים של

המקומי. השלטון ורמת המרכזי השלטון

המרכזי השלטון רמת א.
ותגובה עוין אופי בעלת מבנית תגובה תגובות: של עיקריים טיפוסים שני אובחנו זו ברמה

תומכת. אינטרסנטית
לתנועה הערכית להתייחסות מעבר הנמצאת מבנית, תגובה מבניתעוינת. תגובה .1
בין מבניביורוקטי קונפליקט קיים הביורוקרטית. התגובה היא השיטה, אילוצי את ומשקפת
,(Hasson, 1981; Gradus, 1983) מלמעלה הבא מקצה תכנון על האמון הישראלי, הממסד
זה מלמטה. חדשנית בדרך ופועלת הנמוך המעמד את המייצגת עירוניתחברתית, תנועה ובין
,(Marx, 1982; Elazar, 1981) ביורוקרטי לצנטרליזם הממסדית הנטייה עומדים זה מול
שכונות שיקום פרויקט זה. כוח לביזור התנועה של והנטייה הכוח, עמדות על שמירה תוך
המאפיינות המנוגדות ולמגמות הממסדית המערכת של המבנית לתגובה מובהקת דוגמה הוא
הוא מקומית, פעילות כלפי חיובית עמדה הציג השיקום שפרויקט אףעלפי הגופים. שני את
לקוחותיו ובין מיישמיו בין זה רקע על שהתפתח ובניגוד ביורוקרטי בצנטרליזם התאפיין
החלטה שכל היו האוהלים תנועת של במקרב המעשיות התוצאות השכונות. תושבי מקרב
ולקבל מוסדיות ועדות של שורה דרך לעבור חייבים היו המקומית, ברמה שניזומו וחידוש,
מערכת לתוך זה באורח נספגה מלמטה, שבאה המקומית, היוזמה אחרות, במלים אישורן. את
"זהו באמרו: כל על הגיב 19751973 בתקופה התנועה מנהיג מלמעלה. שבאה תכנונית
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לפעול ממך שמונעת מבוקרת, מקומית יוזמה זוהי הסתאבות, כאן יש הממסד... של דב חיבוק
פתרת". לא בעיקרק הראשוניות. המגמות לפי

תהליך את שבר השיקום שפרויקט טענה, ,1978 עד התנועה את שליוותה אינטלקטואלית,
בהיבטים שהתמקד תושבים בשיתוף אותו והמיר השירותים הספקת בתחום העצמית העזרה
בגלל נכשל "האוהל :1981 עד השיקום פעולת את התנועה מנהיג סיכם דומה באופן הפיזיים.
התפטרו זה רקע על האוהל", את ניטרלה זאת פעילות השכונות, של השיקום פעולות
"לצוות כי בטענה ט', בגונן השכונות שיקום פרויקט עובדי שלושת 1980 באוקטובר
מיותרים. פשוט והתושבים הצוות לביצוע... הכלים ואין החלטות לקבל הסמכות אין השכונתי
חברת כך ואחר  חשובים שאנו להרגיש החלטות, לקבל בישיבות, לשבת לנו נותנים
פרויקט פעל שבהן השנים בשלוש .(10.10.1980 העיר, (כל לה" שמתחשק מה עושה 'פרזות'
המצב לעומת נסיגה "חלה ההיגוי: ועדת יו"ר שטען כפי ,(19801978) בשכונה השיקום
.(10.10.1980 העיר, (כל יוסף'" 'אוהל אגודת בשכונה פעלה כאשר הכרזתו, לפני שהיה
הוביל רבה ובמידה המקומית, המקורית, ליוזמה תחליף יצר השיקום שפרויקט נראה,
היו שלא משאבים עמדו השיקום פרויקט שלרשות העובדה, בשל הואץ זה תהליך לניטרולה.
והיו הביורוקרטית במערכת והמנהיגים מהפעילים חלק נספגו מכך כתוצאה לתנועה. זמינים
מוקדם, תכנון של פרי ביסודה היתה לא זו מעין קואופטציה הממסד. של משכורות למקבלי

הממסדית המערכת את המאפיין הביורוקרטי המבנה של תולדה אלא
מכלל הוציאו שלא בממסד אישים שהיו כך על המורות עדויות קיימות זאת, עם יחד
חברת של הבכירים העובדים אחד שחיבר במסמך, קואופטציה. של האפשרות את חשבון
תושבים, שיתוף כלפי חיובית עמדה הוצגה השיקום, פרויקט של המוקדמים בשלבים "פרזות"
נציגיהם כאשר קבוצות של התנהגות ולווסת לכוון יותר "קל שם: נאמר היתר בין אולם
עשוי השיקום במערכת האוכלוסיה שיתוף לו... מחוצה ולא ההחלטות קבלת במוקד מצויים
פרקים (ראשי השונים" השירותים עם במגעיהם חדשים התנהגות דפוסי לה להקנות
המוצג השיתוף .(27.10.1978 בירושלים", מצוקה שכונות שיקום לתכנית מנחים ועקרונות
ולווסת לכוון שואף הממסד ובמהלכו (Arenstein, 1969) מניפולטיבי אופי בעל הוא במסמך
דפוסי את להנציח זה ובאופן חדשים התנהגות דפוסי לקבוע מלמטה, הבאה הפעילות את
התנועה של בפרוטוקולים עיק .(1978 לוי, העלה דומה (ביקורת הקיימים התלותשליטה
הוזמן 1978 בשלהי בלבד. הנייר על נשארו לא אלה שהצהרות מלמדים, פעילים עם וראיונות
הודיע 3.12.78 מיום התנועה של ובישיבה שכונות, שיקום בנושא להשתלמות התנועה מנהיג
מחוץ בדירה לגור ועבר כספי סיוע קיבל מה זמן כעבור ואמנם, השכונה. את יעזוב שבקרוב
לא אבל אותי "קנו אמר: עמו שקוים בראיון הממסד. של עובד להיות והפך לשכונה

.(1978 דצמבר עד אוקטובר לחודשים האוהלים תנועת של (פרוטוקולים הצליחו"
הממסדית המערכת של המבניתעוינת התגובה אינטרסנטיתתומכת. תגובה .2
המרכזי השלטיון ובין והאופוזיציה הקואליציה מפלגות שבין הכוח מאבקי רקע על מתגוונת
לתמוך בירושלים המקומי השלטון וגם האופוזיציה מפלגות נטו אלה במאבקים למקומי.
במהלך למשל, השכונתית. ברמה אלקטרואליים כוח בסיסי לעצמם ליצור במטרה בתנועה
(ליכוד) מהימין האופוזיציה מפלגות הביעו ב1976 פת לשיכוני התנועה של הפלישה
בכיר ח"כ ט' לגונן הגיע הפלישה לאחר התנועה. עם הזדהות ורק"ח) (של"י ומהשמאל
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(ראיון האיזור בעיות נדונו שבה המפלגה יו"ר עם פגישה לתושבים והסדיר הליכוד מטעם
ט'). גונן תושבי מקרב פולשים עם וראיונות פת לשיכוני בפלישה שהשתתף קהילתי עובד עם
את חלקי באופן ומימנה בתנועה תמכה היא גם לאופוזיציה העבודה מפלגת עברה כאשר
בשיקול אלא באידיאולוגיה, עוגן לא זה מימון העשירית. לכנסת הארגון של הבחירות מסע
למפלגת התנועה בין מתווכים עם (ראיונות הליכת מן קולות לקחת הרצון שעיקרו פראגמטי,

העבודה).
את להסביר ניתן מקומית, תמיכה לגיוס המכוון פוליטי, אינטרס של דומה רקע על
ועירית שרון פלאטו ח"כ העולמית, הספרדית הפדרציה מצד לתנועה שניתנה התמיכה
משרד ,200,000$ של סכום התנועה לרשות העמידה העולמית הספרדית הפדרציה ירושלים.
בתמורה ומזכירה. משרדי ציוד ב1,200$, הסתכמו שלו החודשיים השכירות שדמי
הוכר זה באופן חברתיים. בנושאים הממשלה על ללחוץ כדי התנועה של בשמה השתמשה
לתווך הממשלה ראש מטעם הוזמן אף ונשיאה החברתיעדתי בתחום הפדרציה של מעמדה
שרון, פלאטו ח"כ .(6.2.1981 העיר, (כל מורה אוהל התנחלות בפרשת לתנועה הממסד בין
מהוצאות חלק מימן בתנועה, תמיכה באמצעות מצוקה באזורי קולות לרכוש שניסה
ובמהלך קשר), ומכשירי גנרטור מקרר, מזרנים, אהלים, (רכישת מורה באוהל ההתנחלות
;1.8.1980 העיר, (כל ברשימתו מקומות התנועה למנהיגי הציע אף לכנסת הבחירות
להתנחלות חומרי סיוע סיפקה העבודה, במפלגת הקשורה ירושלים, עירית .(10.4.1981
הליכוד. ממשלת של וההתנחלות השיכון מדיניות כנגד בעיקרה כוונה אשר מורה", "אוהל
בין ותיווך המשטרה, הרגעת מים, באספקת התבטאה הומניטרית, כמחווה שנומקה התמיכה,
העיר, כל בעיריה, בכיר גורם ועם האוהלים תנועת חברי עם (ראיונות לממשלה התנועה

.(13.6.1980
אידיאולוגיערכי. רקע על תומכת תגובה בהיעדרה בולטת המרכזי השלטון תגובות בניתוח
התנועה בפעולות השתלבו לא העובדים, מעמד לייצוג הטוענות והשמאל, העבודה מפלגות
לתנועה מנוכרת נשארה של"י מפלגת במסגרתה. אידיאולוגיתחינוכית מפעולה ונמנעו
לכנסת הבחירות במהלך הקימו שאף הפעילים, מן חלק בקרב לאהדתמה שזכתה למרות

של"י). למען (צעירים צל"ש בשם גוף התשיעית
זה "ישראל הארגון באמצעות תקופה באותה ירושלים בשכונות שפעלו הקומוניסטים,
כלל ובדרך הממסד, לשליטת הנתון רפורמיסטי ארגון כאל האוהלים לתנועת התייחסו אני",
דפוסי ושינוי השכונות לבני המתנס"ים פתיחת על במאבק לדוגמה, פעולה. עמו שיתפו לא
מישיבת (פרוטוקול ביניהם סמויה תחרות תוך בנפרד המאבק את ארגון כל ניהל פעולתם
זה לעניין אני". זה "ישראל אנשי עם ראיונות ;5.4.1981 ואוהלים, פעילים שכונות, ועדי

.(1981 ערכים, בשכונות", הקומוניסטים "פעילות גם ראה

המקומי השלטון תגובת ב.
עם ממגעיה גדול חלק האוהלים תנועת קיימה עירוניתחברתית כתנועה אופייה מעצם
ובזיהוי לתנועה המקומי השלטון של תגובתו בבדיקת רב עניין יש לכן, המקומי. השלטון
המקומי השלטון תגובת גם המרכזי השלטון של במקרה כמו ביסודה. שעמדו הגורמים
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של וממערכות הפרט) לעמדות שמעבר השיטה (אילוצי מבניים מגורמים הושפעה
יצר אלה גורמים צירוף ערכייםאידיאולוגיים. גורמים גם נוספו שכאן אלא אינטרסים,
והוליך לתנועה ליחס הקשור בכל המקומי השלטון בתוך פנימיים קונפליקטים של סדרה
המקומי בממסד שזוהו המרכזיים, הקונפליקטים שני כלפיה. סותרות תגובות למערכת
הרצוי החברתיפוליטימרחבי הסדר שעניינו אידיאולוגי, קונפליקט היו זה, בהקשר
במרחב ושליטה כוח עמדות על מאבקים ששיקף אינטרסנטיכוחני, רקע על וקונפליקט
קהילתיים, עובדים בעיקר מקצוענים, בין התנהל האידיאולוגי הקונפליקט העירוני.
ובין אחד, מצד פרוגרסיביים) ופוליטיקאים מקצוענים (להלן בתנועה שתמכו ופוליטיקאים
(להלן לתנועה שהתנגדו וקהילתיים, סוציאליים עובדים פקידים, ומקצוענים, פוליטיקאים
בין התנהל האינטרסנטיכוחני הקונפליקט שני. מצד מסורתיים) ומקצוענים פוליטיקאים
בעלי למקצוענים פוליטיקאים ובין למקצוענים מקצוענים בין לפוליטיקאים, פוליטיקאים
באמצעות שלה האינטרסים את למקסימיזציה להביא מנסה קבוצה כשכל פוליטיות שאיפות
האינטרסנטי והקונפליקט האידיאולוגי שהקונפליקט לציין, יש עידודה. או התנועה דיכוי
המוצא נקודת לפיכך ביניהם. ההפרדה על המקשה דבר בזה, זה תכופות לעתים נשזרו כוחני
האינטרסנטי לקונפליקט ההתייחסות כאשר האידיאולוגי הקונפליקט היא שלהלן בניתוח
בקונפליקטים חלק שנטלו הראשיים הגופים את מתאר 1 איור בתוכו. משוקעת כוחני

פו7יטית רמה

פרוגרסיביים

A
פרוגרסיביים

מסורתיים

A
מ/םורתיים

מקצועית רמה

> קואליציה 17k; ציר קונפליקט שלי ציר
המקומי בשלטון פנימיים קוגפליקטים :1 איור
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את מפרט שלהלן הדיון שביניהם. והקואליציות הניגודים ואת המקומי בשלטון הפנימיים
בין וניגודים קואליציות של במקומן תיאורטי טיפול (על התנועה על והשפעותיהם מהותם

.(Bacharach' &1 Lawler, 1980 ראה: הארגון תפקוד על והשפעתן אלה מעין קבוצות
עובדים כללה הפרוגרסיביים המקצוענים קבוצת פרוגרסיביים. מקצוענים .1
במבנה רפורמיסטי שינוי ליצור שאפו ואשר התנועה, מטרות עם הזדהו אשר קהילתיים,
המקומי בשלטון הפוליטי הדרג כלפי הן הופנתה ביקורתם והכללארצי. המקומי הכוח
נתון היה המרכזי בשלטון הפוליטי הדרג המקומי. בשלטון המקצועי הדרג כלפי והן והמרכזי
כפי זו, מדיניות השכונה. תושבי כלפי שנקט והאיכלוס השיכון מדיניות בגלל לביקורת
התמיכה ומערכת המסורתית הקהילה להרס הביאה הפרוגרסיביים, המקצוענים שטענו
פוליטי כוח בסיס השגת של מניפולטיבים שיקולים מתוך זאת כל אותה, שאיפיינה הפנימית
הפנימית, והאינטגרציה הפיקוח מערכת התמוטטות התוצאה היתה לטענתם באיזור.
האכלוס בשנות כמו כיום, גם זו תפיסה עלפי ופשיעה. חריגים מעשים באו שבעקבותיה
השיקום, פרויקט הבסיסיים. מצרכיו ומתעלמים בכללותו האדם את רואים אין הראשונות,
הפוליטיות הכוונות את המסתיר כמסך הפרוגרסיביים המקצוענים בעיני נתפס למשל,
מן חלק הוליכה התנועה עם הערכית ההזדהות .(1982 (עמיאל, הממסד של מניפולטיביות
הנאמנות ובין לממונים נאמנות שבין ההתלבטות גבול לחציית הפרוגרסיביים המקצוענים
אותי, ששלח הממסד את שונא "אני כך: המקוצענים אחד זאת ניסח מילולי באופן ללקוחות.
אנטיממסדית, בפעילות בהשתתפות הדבר התבטא מעשית מבחינה המערכת...'/ את שונא

ובהכוונתה. והפגנות, פלישות כמו
אחד המסורתיים. המקצוענים כלפי גם הופנתה הפרוגרסיביים המקצצוענים של הביקורת

כך: זאת ניסח הפרוגרסיביים המקצוענים שבין הבולטים

לא למטופל הגורמת הנתמך, אצל תלות המפתחת סוציאלית בעבודה טמונה הבעיה
בשכונות, הצעירים האנשים של החלום כך ועקב בעצמו... בעיותיו על להתגבר לנסות
הרגשה יש הסוציאליים... העובדים את לסלק היא גורלם, את בידיהם לקחת השואפים
(פרן, מנוגדים" צדדים משני נמצאים כמוני ואנשים סוציאליים שעובדים ברורה,

.(32 עמ' ,1982

המסורתית: הגישה בעלי עמיתיו כנגד טען אחר פרוגרסיבי מקצוען

יותר למשהוא ללכת צריך הבעיה. את ביסודיות פותרות לא הרגולריות הפעילויות
כל במשך עצמם, את הוכיחו לא ש"ח]  המסורתיים [המקצוענים הם רדיקלי...
לא התושבים ככתובת. אותם ראו לא התושבים ונדבות. סעד במתן רק עסקו השנים

פוליטי. כוח בהם ראו

עמיתיהם של זו לעומת הפרוגרסיביים המקצוענים פעולת את שייחד המאפיינים אחד
בידי ונדחו מרתיע גורם כלל בדרך שהיו קבוצות עבריינים, קבוצות הפעלת היה המסורתיים
המקצוענים לטענת באיזור). הפועלת סוציאלית עובדת עם (ראיון המקצועניםהמסורתיים
ששללה החברה, כנגד "מוחים מחאה: של ביטוי היתה המקומית העבריינות הפרוגרסיביים,
לפניהם נפתח "ואם הפרוגרסיבי: המקצוען תפקיד מתברר גם מכאן שלהם". הקיום זכות את
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היא המגמה אחרות, במלים העבריינית". מהמחאה יצאו הס חברתית, המחאה דרך את
חיובית. החברתית לפעילות עבריינות פעילות של מאפיק והטייתה תוקפנות של סובלימציה
"שכונה הזאת: המשמעות את מלמטה חברתית הפעלה של התהליך קיבל זו לגישה בהתאם
לעלות. רק לרדת יכול לא אתה מכאן מהאחרק. להתחיל צריך הרחוב, מן להתארגן צריכה
בדברי חיזוק קיבלה זו גישה כולם". את ויגרור יעלה הגרוע ביותר. מהגרועים להתחיל צריך

שאמר: התנועה מנהיג

הם נכנס שאני העבריינים כשראו העבריינים... זה לשנות, שיוכל שהכוח הבין, פלוני
המרכזי לזרם האוריינטציה בעלת עבריינית הלא [הקבוצה ליורמים עזרתי הצטרפו.

יפריעו. לא שהעבריינים דאגתי ש"ח], 
חברתית הפעלה באמצעות להביא הפרוגרסיביים שאפו המסורתיים, למקצוענים בניגוד
דגש שמה אחת גישה שונות. בדרכים אצלם נתפס זה שינוי אולם השיטה, לשינוי מלמטה
העצמית, העזרה שירותי של מלמטה תכנון באמצעות הטריטוריאליים החיים בהחיאת
ניסח הגישה ממעצבי אחד המקומי. המרחב של עצמי וניהול בטריטוריה הקבוצות כל הפעלת

כך: זאת

להתמודד האמצעים את לעצמם להקים הבעיות את החיים לאנשים לאפשר היא הדרך
בידי היא הפתרון יישום ושיטת פתרונותיה, הבעיה, בהגדרת היוזמה כאשר אתן...
מיטב את יוציאו שטח ומאותו שלהם, היא השכונה כי לדעת התושבים על התושבים...

.(34 עמ' ,1982 (פרן, בו הטמונים הכוחות

השכונה", של הלאומנות "פיתוח הטריטוריאלית, המודעות בהעלאת צידדה זו גישה
מקומית אוטונומיה התנועה תשיג במהלכו אשר טריטוריאליחברתי, קונפליקט וביצירת
זו: בגישה המצדדים אחד לדברי העירונית. המערכת של רחבים בחלקים שליטה מכן ולאחר
מהמתח, משוחרר הוא כאן פינה, כל מכיר הוא כאן בסביבה, להאחז חייב עני בןאדם
כל לאנשים לומר צריך א' בשלב לאומנות. זוהי זרים, אנשים כלפי התוקפנות לכן
רק חולים. קופת על להשתלט הקהילתי, המרכז על להשתלט יש החוצה... הזרים
ליצור היא הכוונה כי המקום... על שליטה כל קודם חלונות. לפתוח אפשר ב' בשלב
משליטה דרכך. עובר הכל בשכונה. לשלטון הופך אתה הטריטוריה... של אידיאולוגיה
אחרכך הנביא, צפוןשמואל דרוםקטמון, עירונית: כלל לשליטה להגיע יש מקומית
,102 מבלוק להרחיב; היא המלחמה פדרציה. להקים כך אחר צריך נחלאותמרכז.

בעיר. אחרים לחלקים ומשם קטמון לכל 101

ויצירת מעמדית תודעה יצירת גרסה הפרוגרסיביים המקצוענים בין שרווחה אחרת גישה
מהם: אחד זאת הגדיר חברתי. שינוי לקדם במטרה השמאל מפלגות עם קוגניטיבי קשר
סוציאליזציה מעמדיות... תפיסות העברת של שירות מתן הוא קהילתי כעובד "תפקידי
א מטרות הציגה זו גישה חברתי". מאבק של תרבות לפתח אנשים, מיני כל של פוליטית
בקונפליקט וצידדה סוציאלית, תחיקה שוות, הזדמנויות מתן חברתי, צדק כמו טריטוריאליות
בזבוז יהיה "זה יותר. רחבים פוליטיים למאבקים התנועה תצטרף באמצעותו אשר מעמדי
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"ניצול היא המטרה כי והסביר זו, בגישה המצדדים אחד הודה שכונתית", רמה על לעבוד
מלהיות רחוק זה צד היה זאת, עם יחד חברתית". מתיחות ליצירת האוהלים, של המערכת

מעמדית: תודעה העלאת של היעד השגת אפשרות בדבר אופטימי

תת זה... את קלקלה קצת תתהתרבות קשה... בעיה זו תתתרבות עם עסקים לעשות
את נותן שרון פלאטו בולט; יותר גם ה'ם1' מידיים. בהישגים מעוניינת התרבות
לצאת ואז הרקע את להכשיר קצת, לחכות היה צריך לפעולה. מיד יוצאים ולכן הכסף

למאבק.

כאשר הפרוגרסיביים המקצוענים בין מחלוקת קרובות לעתים נתגלעה המטרות מבחינת
יחד מעמדיתמפלגתית. באינטגרציה והאחר טריטוריאלית באינטגרציה מצדד האחד הפלג
בהיות הצדדים שני בין הסכמה קרובות לעתים שררה האמצעים מבחינת זאת, עם
העלאת של זאת לפעילות בנוסף קונפליקט. על מבוססת שניהם של הבסיסית האסטרטגיה
עבור משאבים בגיוס הפרוגרסיביים המקצוענים עסקו ומעמדית, טריטוריאלית תודעה,
בין תכופות תיווכו כמוכן ציבורית. תמיכה של משאבים וחלקם חומריים חלקם התנועה,
התפתחות את לחזות קשה לשכונות. התנועה של המסר בהפצת וסייעו לממסד התנועה

אלה. מקצוענים של פעולתם ללא שנים עשר של תקופה במשך והישרדותה התנועה
המקצוענים בידי שעוצבו הגישות מן חלק פרוגרסיביים. פוליטיקאים .2
זה, דרג הפוליטיפרוגרסיבי. הדרג בקרב מהלכים מצא המעמדית, זו ובעיקר הפרוגרסיביים,
בהן שמתבצעת טען, בשכונות, לנעשה רבה ורגישות מעורבות גילה ארוכה תקופה שבמשך
הפוליטיקאים אחד שטען כפי לכן, אלימים. לפסים לעבור העלולה ואותנטית שקטה מהפכה
הרבה על היא המחאה כי למחאה ביטוי לתת וצורך רצון "יש ירושלים, בעירית הבכירים
להם לעזור וצריך האוהלים, עם פעולה לשתף צריך מוצדקות עובדות כנגד מוצדקים. דברים
הדרג על ביקורת מתח הפרוגרסיבי הפוליטי הדרג המשחק". כללי על שומרים שהם זמן כל
לא שזה על אורתודוקסי") "ממסד או קונוונציונלי" כ"ממסד (שתואר המסורתי הפוליטי
עסקנים באמצעות בהן לעבוד והמשיך בשכונות, צעירים כוחות של עלייתם את לאתר השכיל
ולהכניסו העולה הגל עם לעבוד טוב יותר ש"הרבה היתה, הטענה "מטעם".  ותיקים
הפוליטי הדרג בדברי משמשים זה בצד זה גלים". רואה לא אני להגיד מאשר שלך למשחק
כביטוי נתפסים האוהלים ואינטרסיםכוחניים. אידיאולוגיותערכיות נימות פרוגרסיבי

ושליטה. כוח על כמתחרה גם אולם לעודדו, שיש אותנטי,
תתן אתה כן, קייטנה במשאבים. שליטה זה שכוח הבין פלוני הכוח, ענין את תפשו הם
של התלות יחסי את לפתח הכוונה אארגן. ש"ח] ■ [האוהל ואני הכסף את
שצריך זה מפא"י של הדינוזאורים שהבינו מה במערכת... ולא באוהל האוכלוסיה
בכל השיבר על לשבת רוצה ש"ח]  האוהלים [מתנועת פלוני השיבר. על לשבת
אם בך. תלויים האנשים יותר, טוב דיור יקבלו שאנשים לכך גורם אתה אם התחומים.
השיקום שכל רוצים הם כוח... לך יש שונות, זכאויות נקבעות שדרכו הצינור אתה

דרכם. יעבור

להם לתת "אסור היתה זה לתהליך פרוגרסיבי הפוליטי הדרג מצד הכוחנית התגובה
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ליתר שנגרום "ככל הערכיתאידיאולוגית: התגובה היתה זה וכנגד כוח", של מונופול
הדמוקרטיה" תהליכי את נגביר כך לפרט) ושרותים (חינוך שירותים של אוניברסליזציה
הפוליטיהפרוגרסיבי הדרג התלבטויות את שיקפה לאידיאולוגיה כוחניות שבין זאת מתיחות
עם פעולה זה דרג שיתף מעשי באופן הפוליטיהמסורתי. הדרג מצד לביקורת אותו וחשפה
עם מתמשך בדיאלוג התבטא השיתוף אליה. שנכנסו העברייניים הגורמים לרבות התנועה,
בתמיכה מלמטה, שניזומו חברתיות לפעילויות משאבים בהעברת התנועה, מנהיגי
מורה", "אוהל התנחלות במבצע בתמיכה מעמדית, תפיסה בעלי פרוגרסיביים במקצוענים
מקום מציאת עלידי התנועה לאנשי פרטני ובסיוע המרכזי לשלטון התנועה בין בתיווך

אופי. עדות מתן או תעסוקה
בדרג ולתומכיה לתנועה איפשר המקומי בממסד פרוגרסיבי פוליטי דרג של קיומו
להשיג ובכך אוהדת השקפה בעלי פוליטיקאים עם קואליציה ליצור הפרוגרסיבי המקצועני
מחאה פעילות לקיים (ב) חיובית; מקומית פעילות לשם משאבים לגייס (א) דברים: שלושה
פוליטית לגיטימציה להשיג (ג) המקומי; הממסד מן חלק בידי סמוי, באופן לעתים שנתמכה,
המקצועי הממונה מצד התנגדות לנוכח גם פרוגרסיביים מקצוענים לפעולת המקומי בשלטון

הישיר.
התנועה של עלייתה מול פסיביים נותרו לא המקומי בשלטון המסורתי האגף נציגי
לפרטים סיוע לעתים וכללה מגוונת היתה תגובתם הפרוגרסיבי. האגף מצד שקיבלה והתמיכה
נועדה בעיקרה אך המרכזי, השלטון עם מאבק בשעת בתנועה ותמיכה בתנועה כפרטים
הדרג את איפיינה קוו הסטטוס שמירת של זו מעין תגובה הקיים. הכוח מבנה את לשמר
הפוליטי הדרג את וגם  וקהילתיים סוציאליים עובדים הפקידות,  המסורתי המקצועי

המסורתי.
המסורתיים, הפוליטיקאים כמו המסורתיים, המקצוענים מסורתיים. מקצוענים .3
הקונפליקט מאסטרטגיית ובמיוחד התנועה של הפוליטייםטריטוריאליים הכיוונים מן נרתעו
שביניהם, הבכירים אחד טען באלימות", "כשמשתמשים בפעילותה. חשוב נדבך שהיוותה
שצידדה המסורתית, לתפיסה חריף בניגוד עמדה הקונפליקט גישת התנגדות". מעורר "זה
מקצוען זאת שהציג כפי זה, מעין פעולה שיתוף לשכונות. הממסד בין פעולה בשיתוף
הקיימת האנרגיה של חיובי "ניתוב (א) אלה: למטרות כוון בכירה, עמדה בעל מסורתי
בשכונה; הממסד לפעילות משוב הספקת שעיקרה מינהלית" "תועלת השגת (ב) בשכונה";
בעיני היתה התנועה שנקטה הקונפליקט אסטרטגיית השכונה". של האינטרסים "שירות (ג)
שיטה המקובלת, המקצועית השיטה על ערעור הצגת משום המסורתי המקצועי הדרג
זו לשיטה בולט (ייצוג וקונסנזוס הרמוניה השגת קונפליקטים, פתרון על בעיקרה שהתבססה
הפועלת עירוניתחברתית תנועה כן, על יתר .(Rex, 1968 אצל ראה קונפליקט של במצבים
בסיס על רדיקלי ערעור הציבה פרוגרסיביים ופוליטיקאים מקצוענים בידי ונתמכת מלמטה
ביקורת היתה זה דרג של העיקרית התגובה המסורתיים. העובדים של המקצועי הלגיטימציה
השלטון נגד בהתססה שלילית, בפעילות הפרוגרסיביים המקצוענים הואשמו שבה נגדית
בבניית המקצועית, האתיקה מתחומי החורגת בפוליטיזציה המקומי, והוועד המקומי
מקצוענים עם (ראיונות הציבור בקרב לשכונה שלילי דימוי וביצירת מקומית אימפריה

מסורתיים).
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ותקיפה מעשית תגובה נקט המסורתי הפוליטי הדרג מסורתיים. פוליטיקאים .4
אחר או זה לפרט פעם מדי שסייע אףעלפי זה, דרג בממסד. ותומכיה התנועה כלפי
פטרנליסטית. בצורה כקולקטיב הארגון אל להתייחס נטה התעסוקה, בתחום בעיקר בתנועה,
שקיבלו באפריקה פראיים שבטים אדם, "כאבק המדבר", כ"דור תוארו התנועה חברי
להשתלטות ומנטייתה התנועה, של הקונפליקט מאסטרטגיית הרתיעה עצמאות".
של דרכה בתחילת לבלמה. שנועדו פעולות סדרת לנקיטת זה דרג הוליכו טריטוריאלית,
בקיומו. הכיר ולא המקומי למועדון משאבים להקצות הפוליטיהמסורתי הדרג סירב התנועה
וזאת אינדיווידואלי בסיס על בעיות לפתור מאמץ נעשה להתבסס, התנועה החלה כאשר
למשל, וקולקטיבי. מהותי באופן הבעיה עם להתמודד ששאפה התנועה, למטרות בניגוד
את ולמתן המערכת תוך אל אותם לספוג כדי ודיור עבודה מקומות הוצעו בולטים לפעילים
ועדים על השפעה היתה התנועה התפשטות את לבלום במטרה שננקטה אחרת דרך השפעתם.
ועדים פעילים, מישיבת (פרוטוקול באוהלים לפעילות מהצטרפות להניאם במטרה מקומיים
מנהיג הודח המקומית ברמה כלשהי לשליטה יוסף" "אוהל הגיע כאשר .(1.3.81 ואוהלים,
(כל הממסד מנאמני תושב מונה ובמקומו השיקום פרויקט של ההיגוי ועדת מראשות האוהל

.(1.10.82 העיר,
מקצוענים של השפעתם את לנטרל כדי מאמץ מעט לא השקיע בממסד המסורתי הדרג
הדבר בתנועה. הקשורות בשכונות השפעה לעמדת והגיעו מתמיכה שנהנו פרוגרסיביים,
לא הפוליטימסורתי הדרג מהאיזור. ובהרחקה מקצועי מעקב בהצמדת באזהרה, התבטא
לקדם בניסיון למשל, בכירים. פרוגרסיביים עובדים של המקצועי בקידומם מפגיעה אף נרתע
מקצוענים של קידומם נבלם מקומיים, מתנ"סים דרך בעיקר מלמעלה, בשכונות שליטה
תנועת עם פעולה שיתפו ואשר נוער ובבתי ברחובות שדה בעבודת דגש ששמו בכירים
ירושלים, עירית לאש ששלחה במכתב, זו. פעולה כנגד מחתה האוהלים תנועת האוהלים.

היתר. בין נאמר

בשכונות... שלכם הקיפוח מדיניות המשך זה מובהק, אפליה מעשה בזה רואים אנו
זיקה כל ללא עובד המחלקה, מנהל לתפקיד פלוני את העדפתם איפוא מדוע
שקלטה במדינה מחלקה סוף סוף שיש מהעבודה נחת שבעתם שלא כנראה ? לשכונות
(מכתב בעיניכם צורם כנראה זה והדרכה. חינוך לעבודת מהשכונות צעירים מאות

.(25.8.81 ירושלים, עיריית לראש האוהלים מתנועת

הפוליטי בדרג בכיר עובד המקומי מהשלטון פרש המאבק של מתקדמים בשלבים
מסורתית. השקפה בעל לפוליטיקאי הועברו ותפקידיו פרוגרסיבי

סיכום

מן להתעלם ונוטה והמדינה השוק עלידי המרחב בעיצוב לרוב עוסק הגיאוגרפי המחקר
זה בהקשר הציגה האוהלים תנועת חיים. הם שבו המרחב את תושבים מעצבים שבה הדרך
מרחב על ומשפיעים פועלים תושבים, מתארגנים שבו לאופן וחדשנית מעניינת דוגמה
של פיזי בשיקום השאר בין שהתבטאו הפיסי בתחום הצלחות מספר היו לתנועה מגוריהם.
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שמואל בשכונת הדרכים מערכת בשינוי הארגון, נולד שבהם טי, בגונן 102 ,101 בלוקים
קואופרטיבית שכונה להקמת קרקע בהשגת מקורדויים, בשכונת קרקע ייעוד בשינוי הנביא,
לעיצוב התנועה של תרומתה היתה כאן לא אולם התנועה). עלידי קודמה שלא (תכנית
לאודווקא להשיג שאפה שהתנועה נראה, רחבה גיאוגרפיתחברתית בפרספקטיבה המרחב.
והחברתיתפסיכולוגית הפוליטית התרבותית, במהות מעמיק שינוי אלא חיצוניפיזי, שינוי

פעלה. שבו המרחב של
שבאו תכנים לפי פעילות ודפוסי שירותים מערכת לעצב התנועה ניסתה תרבותית מבחינה
פוליטית מבחינה ושאיפותיהם. כוונותיהם ערכיהם, התושבים, תפיסות את ושיקפו מלמטה
בסיסכוח ליצור זה ובאופן רחב, מרחבי עורף ולהפעיל לפתח התנועה נטתה כוחנית
נושא כל את התנועה הפכה זו בדרך הממסד. של לזה משקלנגד שיהיה טריטוריאלי
הדמוקרטיזציה הגברת שתכליתו גיאוגרפיפוליטי למאבק שירותים של המרחבית ההקצאה
משאבים של מרחביחברתי וביזור החלטות בקבלת אמיתית השתתפות היינו, הפוליטית,
וההערכה הדימוי לחיזוק אלה פעולות הוליכו חברתיתפסיכולוגית מבחינה וסמכויות.
של השתתפותן עלידי לשוליים מרכז בין לקירוב תרמו גם הן התושבים. של העצמית
(החלקית) והסתגלותן החלטות קבלת של דמוקרטיים בתהליכים פריפריאליות קבוצות

המרכז. את המאפיינים פעילות ודפוסי ערכים לנורמות,
שגישה עמוק, גיאוגרפיחברתי שינוי אפוא עברו בהם פעלה שהתנועה האזורים
עמום במהותו הוא זה מסוג שינוי עיקרה. את להחמיץ עשויה אמפיריציסטיתכמותית

וההבנה. הרפלקציה דרך על ומתבהר ומתמשך
שהיא תוך לתמיכהעידוד,. ניטרולדיכוי בין נעה התנועה לפעולת הממסד תגובת
מתברר ומערכים. מאידיאולוגיות כוחניים, מאינטרסים מבניים, מגורמים מושפעת
בשלטון ובעיקר הממסד, בתוך פנימי קונפליקט יצרו ערכים ומערכות כוחניים שאינטרסים
שיש היא, מכאן העולה התיאורטית המסקנה מטרותיה. את לקדם לתנועה שסייע המקומי,
בין אנטגוניסטי קונפליקט של לקיומו הטוענת הניאומרקסית בתיזה רבה בזהירות לנהוג
התנועה כאשר כנכונה, להסתבר עשויה זו טענה עירוניותחברתיות. תנועות ובין הממסד
הקניין ביחסי איכותי שינוי ותכליתה רדיקלית אוריינטציה בעלת היא העירוניתחברתית
למניפולציה ניתנת ואף רפורמיסטית אוריינטציה בעלת היא התנועה כאשר אולם והכוח.
כלומר, כנכונה. להתגלות עשויה הניאווברית התיזה דווקא הנוכחי, במקרה כמו חלקית,
השיטה, לאילוצי בהתאם זאת כל לדיכוי, תמיכה בין הנעה מפוצלת, בצורה יגיב הממסד

ערכים. ומערכות כוחניים אינטרסים
היא, רפורמיסטית אוריינטציה בעלת עירוניתחברתית תנועה לגבי המעשית המסקנה
לאתר צריכה התנועה מעשית, מבחינה רלוונטית. אינה הממסד של מונוליתית שתפיסה
זו ובדרך במאבק המעורבים צדדים עם קואליציות ליצור במערכת, פנימיים קונפליקטים

מלמטה. המרחב של ושינוי תכנון לקדם

מקורות

.19811973 לשנים האוהלים" "תנועת של פרוטוקולים
.1981 לשנת ואוהלים" פעילים שכונות, "ועדי הארגון של פרוטוקולים
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ועם המקומית ברשות ופוליטיקאים מקצוענים התנועה, עם שעבדו מתנדבים האוהלים, תנועת אנשי עם ראיונות
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19281905 בשנים העירונית ההתיישבות כלפי

גרייצר איריס

מבוא

העבודה שתנועת המיתוס נוצר השנים במשך שהתפתחה הארץישראלית המחקר בספרות
חברה ושאותה ארץישראל, של היישובית המפה מן כחלק העירוני היישוב את ראתה לא
המערכת והשתתת הפירמידה היפוך תוך בארץישראל, לקום אמורה שהיתה חדשה
המרחבי בביטויו לעיר1. זקוקה היתה לא חקלאיים, יישובים של רחב בסיס על היישובית
בגודל מיישובים המורכבת מדרג, חסרת כפרית יישובית כמערכת מופיע המיתוס התיאורטי
והנעדרים להם זקוקה שהאוכלוסייה והשירותים התעסוקות כל את בתוכם המאחדים דומה

להם. מחוצה יישובית למערכת כלשהי זיקה
החקלאית ההתיישבות סביב שנוצרו אלה, בדימויים האוטופי הבסיס את לראות שלא קשה
אותה של והאוניברסליים המקומיים הכלכליים, החברתיים, התהליכים רקע על החלוצית,
המנדט תקופת לפני מ850/0 פחות לא  בארץישראל היהודית האוכלוסייה רוב תקופה.
בני של העירוני מוצאם גם עירוניים2. ביישובים חי  המנדט בתקופת מ0/"75 פחות ולא
בתקופה עירוני. חיים ואורח עירוניים מאפיינים לארץישראל שיוכנסו הבטיח העליות כל
יותר גם ולפיכך מתועשת, ויותר מודרנית ויותר יותר להיות הפכה המערבית החברה שבה
קדםתעשייתית חברה אל שיבה או נסיגה החלוצית באידיאולוגיה לראות היה ניתן עירונית,
שהגיעו עליות רקע על סביר נראה לא זה דבר הקדםמפותחים. החקלאיים מאפייניה על
של שלמיתוס מכאן, מודרניזציה3. של בתהליך אז כבר שהיו גיאוגרפיים מאזורים
עבודת השנייה העלייה בתקופת עמדו שבמרכזו העבודה, תנועת של היישובית האידיאולוגיה
קשר היה לא בכפר, התיישבות על יותר מאוחר התבסס ואשר חקלאית ועבודה כפיים
באותם העבודה תנועת בתוך שנאמר מה ולאור בארץישראל, האובייקטיבית למציאות

התנועה. של המנוסחת האידיאולוגיה בתוך בלעדי בסיס לו היה לא גם ימים,
את דווקא להאיר אלא החקלאיחלוצי, המיתוס של שורשיו את להצדיק בא אינו זה מאמר
לטיפול מה משום כה עד זכו שלא צדדים החלוצית, שבאידיאולוגיה העירוניים הצדדים
את הגשים לא אם שגם עירוניים פועלים של גדול לציבור ישן חוב לפרוע אולי ובכך במחקר,
קלט תעשייה, הקים ערים, בארץישראל ופיתח בנה זאת בכל החקלאית, ההתיישבות חלום
זכה לא ביישוב, רוב בהיותו גם ואשר, בעיר הפועלים מעמד של מלחמתו את ולחם עלייה

חלוצית. להילה או רעיוני גיבוי לכל

126



19281905 בשנים העירונית וההתישבות העבודה תנועת

האידיאולוגיה לגיבוש היישובי והרקע הארץישראלית המציאות
החלוצית

של דתיים מניעים שונים: ממקורות ניזון האדמה עבודת ובין הלאומית התחייה שבין הקשר
באידיאולוגיות שמוצאן רומנטיות השקפות התנ"ך, עלפי בארץ הקשורות מצוות קיום
ורעיונות רוסית פובליציסטיקה וגם ובמרכזה, אירופה במזרח שרווחו אנטיעירוניות,
שלערך בכך כופר אין כפיים4. ובעבודת בפשטות בשוויון, שדגלו סוציאליסטיים מהפכניים
מצד בארץישראל. העבודה תנועת של ההתיישבות בתפיסת מרכזי מקום נועד החקלאות
הפוטנציאל גם האחר הצד מן אך רציונלית, ובלתי רגשית מערכת על זה ערך נשען אחד
תעסוקה. של אחרות רבות אלטרנטיבות הציג לא המאה בראשית ארץישראל של היישובי

עירוניים יישובים מפגרת. ארץ כלכלית מבחינה ארץישראל היתה המאה בתחילת
הקהילות תרומות על ומתקיימת פרודוקטיבית בלתי ברובה היהודית שאוכלוסייתם מעורבים,
קדםתעשייתית; פיתוח ברמת וממלאכה זעיר ממסחר ניזון ומיעוטה בגולה היהודיות
מתמיכת השתחררו עתה וזה עצמן בכוחות לעמת מסוגלות אינן עדיין החקלאיות המושבות
הנגישות תנאי זורמים. מים ואין חשמל אין המאה תחילת של בארץישראל ופקידיו. הברון
עבודת של אידיאולוגיה עם שבאו הראשונה, העלייה אנשי מרחבי. איביטחון ושורר קשים
השנייה, העלייה אנשי לעומתם, הארץ. של החקלאית במציאות נקלטו בסיסי, הון ועם אדמה
תכלית שום בה שאין במציאות נפגשו מוגדרות, וכלכליות חברתיות אוטופיות עם שבאו
הפיננסית התארגנותם בראשית עדיין היו הלאומיים המוסדות העבודה. לכיבוש מעבר אחרת
ביותר האפקטיבי באופן פעל בארץישראל, יישוביות לפעולות הגיע אם הלאומי, וההון
בין היישוביים הקשרים גם ודהלימה5. בודנהיימר של בהשראתם דווקא, העירוני בתחום
משותפת. לעבודה מסגרות יצרו טרם הציונית ההנהלה ובין הפועלים תנועת אנשי העולים
של והחקלאיים הכפריים בסמלים לדגול הממשיכה הבסיסי, במישור לאידיאולוגיה בניגוד
מכך גם השאר בין הנובעת אידיאולוגית, מבוכה שוררת האופראטיבי6 במישור ארץישראל,
זה בשלב כבר חלוצית. יוקרה לשום זוכות אינן העבודה בכיבוש הקשורות שהתעסוקות
מבחינה הן בארץישראל, הנוצרת היוםיומית במציאות מקומה את לתפוס העיר מתחילה

רעיונית. מבחינה והן מעשית

העשרים שנות ראשית עד העבודה בתנועת עירוניות תפיסות

שנות שעד ברגמן הוגו פרופ' ציין הארבעים7 בשנות העברית באוניברסיטה שנערך עיון ביום
בהדדיות התבטאה זאת קרבה בארץישראל. לכפר העיר בין רבה קרבה היתה העשרים
ומשאיפה כפריות ומקבוצות עירוניות מקבוצות מורכב שהיה העבודה, בגדוד שפעלה מרובה
היתה העיר על הכפר השפעת אחת. קואופרטויבית בחברה הכפר ואת העיר את להקיף חזקה
באופן הכפר"8. של פרוור מן רק היתה "העיר רוחנית שמבחינה ברגמן, של לדעתו חזקה, כה
ההסתגלות יכולת בדבר שנתעוררו ספקות מתוך תקופה, באותה העיר, אל היחס נבנה כללי
ה"פועל של התאמתו rrrnn ספק הובע חקלאית. לעבודה העירוני הגולה בן של
שנדרש כפי טבעי" "לפועל להיעשות יכולתו אי על הצביעו לחקלאות; האידיאליסטי"
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פרודוקטיבית לחברה תיהפך בארץישראל שהאוכלוסייה ההכרח שני, מצד בארץישראל9.
העירוני10. בתחום גם פעילות היה שפירושה כלכלית, שלמות חייב מודרנית

של היישובית האידיאולוגיה העירוניים, בנושאים לטפל הלאומי בצורך להכרה מעבר
הקמת לפני ועוד העשרים שנות ראשית עד המפלגתיים, זרמיה על העבודה תנועת
ארץישראל. של בעיר וציבוריים כלכליים חברתיים, היבטים למספר מתייחסת ההסתדרות,
יש מפותחת, למדינה כיאה טבעי, שבאופן הדעה מובעת הכלכלי הבסיס מבחינת
מטרות: כמה בשביל להיעשות חייב התעשייה פיתוח בארץישראל11. תעשייה להקים
הפועל על יתרון לו יש שבו תעסוקה מגזר כיבוש תוך היהודי הפועל של החיים רמת העלאת
תנועת ובין בארץישראל, בתעשייה שישקיע הפרטי, ההון בין קשרים פיתוח הערבי12;
פיתוח קואפרציה13; ועל עברית עבודה על המושתתת לאומית תעשייה יצירת למען הפועלים
שלה הקליטה שכושר החקלאית ההתיישבות לצד לעלייה בטוח מקלט שיהוו תעסוקה מקורות

מוגבל14.
רקע על יותר עוד בולט בארץישראל ההתיישבות של באידיאולוגיה העיר של מעמדה
היה בארץישראל העברית הכלכלה של ההתפתחות כושר העברי. הכפר ובין בינה הזיקות
העירוני היישוב של היקפו להגדלת הכפרית. החקלאית לתוצרת שוק העיר בהיות מותנה
היו החקלאי15. היישוב של ההתפתחות כושר על ביותר חיובית השפעה להיות עשויה היתה
של ההתפתחות בקצב מותנית העירונית הגידול ויכולת הפוך הוא שהקשר שטענו גם
תופעה ערבית, תוצרת לקלוט העירוני השוק מנכונות בוודאי התעלמו אלה אך הכפר16;
צורכי בין בביקוש הפער את מילא הערבי כשהשוק הרביעית, העלייה בתקופת שנתגלתה

לאטו. המתפתח העברי הכפר ובין במהירות המתפתחת העיר
כשמדובר מרובה ביטוי לידי מגיעה בארץישראל מקומה ואל העיר אל ההתייחסות
שמקורה תכנית, מתפרסמת ב1913 כבר והאזורי. העירוני התכנון בתחום מעשיים ביעדים
עירונית, תעשייה מרכזיות17: נקודות שלוש המדגישה ציון", "פועלי במפלגת בחוגים
בארץ הערבית האינטליגנציה עם כלכלי מצע על והסכמה עירונית מקומית פוליטיקה
ולתעשייה האינטנסיבית לאיכרות חשמל אספקת על התכנית מתבססת מפורט באופן ישראל.
והרחבת שמסביבן והכפרים הערים את שתשרתנה מודרניות מים מערכות פיתוח העירונית,
הנמצאת לעיר בתשתית ההשקעות את עירוניים. מסים גביית באמצעות העירוניות התשתיות
מקובל. עירוני אשראי של במסגרת התעשייה, לממן צריכה הראשונים הפיתוח בשלבי
עירמרפא, להיות שיועדה טבריה, היו בתכנית להיכלל צריכות שהיו הראשונות הערים
את הדגישה התכנית תקופה. באותה בארץישראל הגדול היהודי היישוב שהיתה תקוה, ופתח
היא מקומי. פיקוח תחת שתעמוד בארץישראל, ביןלאומית כספית בהשקעה הצורך
המדינה, של הפיתוח רמת את שתעלה מוניציפאלית, עבודה שרק העובדה את הדגישה
ראו מסודרת עברית ובציבוריות עירונית במדיניות מאירופה. יהודים של הון לארץ תמשוך
את שאיפיינה האפוטרופסות של הפוליטיקה מן להתנער היחידה הדרך את התכנית הוגי

הישן. העירוני היישוב
מאמר "פועליציוך, איש הוא גם יבניאלי, ש' פרסם ב1919, מכן, לאחר שנים מספר
של בדיןוחשבון שנה כעבור הופיעו שעיקריה תוכנית משלו18, פיתוח תכנית הביא שבו

בארץישראל19. "פועליציון" ועידת

128



19281905 בשנים העירונית וההתישבות העבודה תנועת

נפש אלפים למאות ירושלים של היהודית אוכלוסייתה הגדלת על מדובר ובראשונה בראש
אוניברסיטה והקמת לה מסביב חקלאיות ושכונות בתוכה גדולים מגורים רבעי בניית עלידי
אלפים עשרת ובה לחומות, מחוץ בטבריה, חדשה עיר בבניית מדובר אחר בסעיף עברית.
בחופי לקום צריכה נוספת חדשה עיר עזר. משק עם עירוניכפרי ביישוב היושבות משפחות
תחילת עם כבר באילת, גם ייבנה נוסף נמל ומודרני. חדיש נמל ייבנה לה וצמוד הארץ דרום
שתחבר חדישה ברזל מסילת תחבר בארץישראל המרכזיים המקומות את בנגב. ההתיישבות

אוצרותיו. ניצול את ותאפשר הארץ לנמלי המלח ים את גם
בהקמת הרואה יפה, א"ל הצעיר", "הפועל איש של בתכניות גם מופיעה בנגב התיישבות
במדבר עירוניים ומרכזים חקלאיים יישובים של אזורי לפיתוח בסיס חקלאיות תחנות

הדדיות20. זיקות ביניהם שיקיימו
רחל הציעה לפניו שנים כמה עירונית21. חקלאות בירושלים לפתח הציע כצנלסון ברל
מחיי וגם העיר מחיי גם ליהנות העירוני לפועל יאפשר כזה שהסדר בנימוק דומה רעיון ינאית
מקום שתהיינה בארץ הגדולות הערים סביב עריגנים בהקמת הצורך על דיבר זרובבל כפר22.
שכונות בהקמת צידד הצעיר", "הפועל איש סמילנסקי, זאב העיר23. לפועלי חדש עבודה
חברו ואילו בעיר24, תנאיו את להקל מנת על העירוני הפועל עבור עירוניים ופרברים מגורים
להעמידן יש חדשות, עירוניות ושכונות פרברים לבנות מתכוונים שאם טוען, מונצ'יק אליהו
בעלי בינוני, מעמד  העם שכבות לכל אלא לפועלים רק לא הפתוח קואופרטיבי מבנה על

ומורים25. trppo מלאכה,
תנועת חוגי של העירונית בחשיבה מתגבשת שהיא כפי הארץישראלית, העיר דמות
באה אינה מקרה ובאף התנועה, של קונסנזוס להיות הופכת אינה המאה, בראשית העבודה
ונעשית רעיונית לגיטימציה מקבלת היא אך הכפרית, ההתיישבות של מרכזיותה על לאיים
של פרודוקטיביים הבלתי האלמנטים שלילת מתוך מראשיתו. כמעט הכפרי ליישוב לוויה בת
הרעיון של המאיצים מן אחד הוא לארץישראל הכנסתה מפני שהחשש הגלותית, העיירה
שכונות, הכנסת עלידי הקיימת הארץישראלית העיר תיקון של פתרונות עולים העירוני,
פוסחת אינה בארץישראל החדשה היצירה גם לאומית. ותעשייה עזר משקי קואופרטיבים,
שדווקא מקרה, זה אין חדשים. התיישבות אזורי פיתוח של לחלק אותה והופכת העיר על

כזה. אזורי לשילוב פוטנציאל בעל כאיזור מודגש הנגב
של בפרוטוקול מופיע שהוא כפי במושבות, העבודה לערך בעיר העבודה ערך שוויון את
"פועלי מנהיגי דווקא יותר מאוחר מגשימים ב261907, הצעיר" "הפועל הסתדרות אסיפת
את ומכשירים בטורקיה משפטים ללמוד היוצאים שוחט) וישראל בןגוריון (בןצבי, ציון"
מאנשי אחרים מנהיגים גם חקלאית. לעבודה ולא בארץישראל ארגונית לעבודה עצמם
ואפשר חקלאית לעבודה ערך שוות להם "שנראתה ותעמולה ארגון בעבודות עוסקים התנועה
של אופי כקו העירונית העבודה על החקלאות עדיפות קולת ישראל לדעת עליה"27. עולה גם
כל זאת לעדיפות אין האידיאולוגית הבחינה מן בלבד.. לארץישראל מוגבלת הפועלים תנועת
מאוחר האובייקטיבית28. במציאות ולא העבודה תנועת של הכתובה באידיאולוגיה לא בסיס,
העירונית, והפעילות הפועל של העירוני המעמד ומתחזק הולך ההסתדרות, הקמת עם יותר,
הגיבוש מבחינת גם יותר, ומעשית מאורגנת להיות הופכת מתוכננת, ובלתי אקראית שהיתה

בשטח. שלה המימוש מבחינת וגם הרעיוני
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של העירונית האידיאולוגיה של בגיבושה שלבים
"שכונתהעובדיס"

בעיות: מספר עם העבודה תנועת מתמודדת העשרים שנות ראשית של בארץישראל
והרואה ומתרחק ההולך האידיאולוגי היעד על ולשמור להמשיך איך תיאורטית, מבחינה
האופרטיביים לשלבים גם אידיאולוגיים צידוקים לתת איך בארץישראל; הכל חזות בכפר
בתחום הפעילות גם וביניהם בארץישראל, היישובית הפעילות מהמשך המתחייבים
של האיטית הקליטה יכולת שבין הפער על להתגבר איך המעשית, הבחינה מן העירוני29.
פתרון לעצמם המחפשים חקלאית, להתיישבות מועמדים של וגדל ההולך המספר ובין הכפר
איך ספציפי, ובאופן קבע; לפתרון העיר בתוך ההתיישבות את להפוך מבלי בעיר ביניים
תוך קשים דיור בתנאי בתוכה, לחיות הנאלץ או בעיר, החי הפועל של תנאיו את לשפר
איך הפוליטית, הבחינה ומן הולם. וקיום חיים איכות המבטיחים הולמים פתרונות מציאת
המתיישב המיעוט את אידיאולוגית, מבחינה המעדיפה העבודה, תנועת בתוך קרע למנוע

בעיר. ומתרכזים הולכים מחבריה ויותר יותר בעוד בכפר
ההודאה העשרים שנות בראשית כבר באה בארץישראל והדמוגרפית הכלכלית במציאות
המועמדים מן קטן מיעוט מאשר יותר לקלוט החקלאית ההתיישבות של יכולתה באי
חוסר על רמז דוד דיבר ההסתדרות, של הפועל הוועד בישיבת ב1923, כבר להתיישבות.
בוועידת קפלן אליעזר אמר שנה באותה בחקלאות30. פועלים אלפי לקלוט האפשרות
במשך בחקלאות לשנה איש 300 התיישבות של חשבונות "עושים בנהלל: הצעיר" "הפועל
בוויכוח החדשים"31. העולים כל עם בינתיים יהיה מה החשבון את עושים ואינם שנים
בעניין העבודה, אחדות איש כצנלסון, ברל ובין הקיימת, הקרן איש וילקנסקי, בין שנתעורר
בעיר אדמה שרכישת כצנלסון ברל טען יזרעאל, בעמק דונם אלפים עשרת רכישת חשיבות
אלא לאומי, הון של חיסכון בו שיש משום רק לא היישובית הבחינה מן יותר גדול מפעל היא

אנשים32. של יותר גדול מספר להושיב אפשר עירונית קרקע שעל משום גם
פועלים של וגובר הולך לריכוז הביאה רבים אנשים לקלוט החקלאות של יכולתה אי
קרוב לארץישראל הביאה השלישית העלייה קשים. וקיום דיור בנתאי הגדולות בערים
לא הראשונה העולם מלחמת שלאחר בתקופה ל1923. 1919 השנים בין נפש אלף לארבעים
הגיעה העשרים שנות באמצע עולים. של כזה להיקף הולמים קליטה תנאי בארץישראל היו
התעסוקה מקורות שנתדלדלו לאחר בעיר. ככולה רובה והתיישבה הרביעית, העלייה גם
באזורי חדשים. עבודה שטחי אחר חיפוש החל אחרות ממשלתיות ובעבודות בכבישים
ובעזרת בעיר נותרו רבים אלפים אך להתיישבות, פועלים מאות עלו הכפרית הפריפריה

והמלאכה. התחבורה הבניין, במקצועות בעיקר בערים, לעבודה לחדור החלו ההסתדרות
הקרקע, על ההתיישבות שתתאפשר עד ארעי עבודה כמקום בתחילה שנתפסה העיר,
בערים ישבו 1922 בסוף הפועלים. תנועת של למרכז השלישית העלייה בתקופת עוד נהפכה
680/0 בערך בערים ישבו וב1926 נפש)33 (כ13,000 ארץישראל מפועלי מ750/0 למעלה
תנאי את רבה במידה החריף העירונית האוכלוסייה של הניכר הגידול ההסתדרות34. מחברי
של הכפלה על הצביעו העשרים שנות באמצע שנערכו דיור מיפקדי התושבים. של המגורים
קשים מגורים תנאי על לחדר, נפשות 2.2 של ממוצעת צפיפות על שנה, תוך הדירה שכר
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משפחותיהם עם יחד העיר מפועלי 750/0 התגוררו ב1928 גג35. ובעליות במרתפים בצריפים,
קשה, ואבטלה כלכלית מצוקה גם לכך נצטרפו העשרים שנות סוף לקראת אחד36. בחדר

הבניין37. במקצועות בעיקר
ביניהם בולטים. תומכים מספר המאורגן העירוני לנושא קמו העשרים שנות מראשית החל
חששם את הביעו הללו סוללבונה. איש פרומקין והלל בןגוריון דוד כצנלסון, ברל היו
הרעיון נגד "אני העירוני. הפועל מבעיות ההתעלמות רקע על העבודה בתנועת פילוג מסכנת
בתרפ"ה: העבודה אחדות במועצת בןגוריון דת אמר רב", והמון סגולה יחידי של הכוזב
הפועלים מעמד של הדאגות וכל פועלים מפלגת אנו וקיבוצים. התישבות של מפלגה "איננו
מה דבר בעיר שלנו החיים בהווי "יש אמר: ופרומקין דאגתנו"38. היא פועל כל ושל כולו
לדעה אחים בין נכר של חוף החקלאיים, חברינו לבין ביננו מבדיל קיר ובונה ההולך
העובדה ותנועת ההסתדרות בחיי האלה הקשות הפרובלמות לפתרון המוצא נקודת ולשאיפה.
פרומקין, לדברי בעיר"39. המרוכז הפועלים ציבור של העירונית בהתיישבות היא  בכללה
העירוני. הפועל של בשיכונו להימצא צריך לבעיות הפתרון והפוליטי הכלכלי במישור
בעיר. לחייו אידיאולוגי צידוק במתן ובראשונה בראש היה הפתרון הרעיוני במישור
גם בעיר, הפועלים של וגובר ההולך הריכוז עם להשלים מוכנה היתה החלוצית האידיאולוגיה
היתה לא היא אך עת, באותה אחר פתרון לו נמצא שלא כלכלי ככורח וגם קבע בהתיישבות
הפתרון הבורגני. החיים באורח העירוני הפועל של טוטאלית התמזגות עם להשלים מוכנה
צורת כאל בעיר להתיישבות להתייחס אחד, מצד לפיכך, היה ביותר המתאים האידיאולוגי
המוענקת חלוצית לגיטימציה אותה בעיר להתיישבות להעניק האחר, הצד ומן קבע של יישוב
להקמת שלמה מתכנית חלק בעיר הפועלים מעמד בהתבססות ולראות החקלאית להתיישבות
הפועל עבור חדשה יישוב צורת ליצור היה צריך מעשי באופן בארץישראל. עובדים חברת

העירוני40.
מעלה בהסתדרות העירונית האידיאולוגיה של בגיבושה הראשונים השלבים אחר מעקב
ראשיתה העבודה, תנועת של עירוני כמוצר "שכונתהעובדים", האם משקל: כבדת שאלה
המיישבים, המוסדות של באמונם לזכות מנת על אידיאולוגי גיבוי לעצמו שחיפש במעשה
או חיזוק, להן שימשה החלוצית שהאידיאולוגיה החקלאיות ההתיישבות לצורות זהה במשקל
עירונית התיישבות של בנחיצותה פנימית הסתדרותית הכרה מתוך שבו תהליך לפנינו שמא
"שכונת נושא התגבש ספק ללא להגשמה. והגיע נתיבים לעצמו ומצא הרעיון עלה
פועלים לעצמם חיפשו המקומית ברמה אינטרסנטיות. של מקבילות רמות בשתי העובדים"
המתאימים מאפיינים בעלות מגורים שכונות בתוך אינדיווידואליים פתרונות עירוניים
שכונת את שראתה העבודה, תנועת ביקשה הפוליטיתלאומית ברמה מצוקותיהם. את לפתור
ההתיישבות של העדיפויות בסדרי ביטוי לה לתת התנועה, בתוך הכוחות יחסי בראי העובדים

הכפריות. ההתיישבות לצורות בדומה
את ארגנה בעיות, הגדירה המקומית הרמה זו. את זו השלימו הרמות בשתי הפעולות
תוך המוסדות על לחצים הפעילה ארציות, ומועצות פועלים מועצות במסגרת הפועלים
לסייע מנת על כספיות התרמות וארגנה נציגים ומינוי תזכירים שיגור שליחים, הפעלת
של בעיותיו בתרגום התמחתה הפוליטית הרמה הפוליטית. הרמה של המעשית בפעולה
ההסתדרותיים המוסדות את ששימשו ואידיאולוגיים לאומיים לביטויים העירוני הפועל
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הלאומית. ברמה העובדים שכונת נושא את לקדם מנת על הלאומיים המוסדות עם במגעם
הברור באופן מייצגת ב1919, כבר התפרסם שלה הראשון שהמניפסט בורוכוב, שכונת
השונים במניפסטים שנתגבשו כפי העירונית. האידיאולוגיה של מלמטה הצמיחה את ביותר

יעדים41: שלושה בורוכוב לשכונת היו
קשים. קיום בתנאי ביפו המתגוררים לפועלים ומכובד נאות דיור מתן 

החברתי כוחו להבטחת כאמצעי אחת בשכונה העירוני הפועל של מרחבי ריכוז 
והפוליטי.

חקלאי, במשקעזר העירוני הפועל של ותרבותיות ערכיות לדרישות תשובה מתן 
העבודה. ברוח ובחינוך בקואופרציה

גרידא. דיור לפתרון מעבר שהוא לפתרון העירונית הפועלים שכונת את הפכו אלה יעדים
אינדיווידואליים בפתרונות מצוי אינו העירוני הפועל לדרישות שהפתרון קבעו, הם
במסגרת כקולקטיב, העירוני הפועל של כוחו בריכוז אלא העירוני, במרחב המפוזרים
קרקע, הלאמת כמו וחלוציים לאומיים יעדים להגשים אמצעי בה וראו אוטונומית יישובית

, ובניצול42. בספסרות ולחימה העברי השוק כיבוש
לימים שנקראה עכו, בעמק העובדים שכונת של הקמתה תהליך בורוכוב, שכונת לעומת
של בשילוב מוסדותיה על ההסתדרות של יוזמה ההפוכה: הדוגמה את מייצג חיים, קרית
להתיישבות קרקעותיו להכשרת העמק, קרקעות לרכישת 1925 מביאה הלאומיים המוסדות
זה43. לצד זה מתפתחים עירונית והתיישבות חקלאות תעשייה, שבה רחבה תשתית ולתכנון

משולשת: מטרה היתה עירונית יישוב כצורת שכונתהעובדים של האידיאולוגי לביסוס
על החלוצית ההתיישבות מן לחלק הפועל של העירונית ההתיישבות את להפוך  כלכלית
העירונית. ההתיישבות בתחום גם לפעול המיישבים הלאומיים למוסדות לאפשר מנת
ובמוסדות הארץישראלית בחברה מעמדית הילה העירוני לפועל לספק  פוליטית
חלוציים ערכים העירוני לפועל להקנות  ורעיונית העבודה, תנועת של הפוליטיים
קרקע של האמיתית התכלית אל אותו שיקרב עירוני אורחחיים בעיר לקיים לו שיאפשרו
באזורים שטח תפיסת של לאומי צידוק גם היה החקלאיות היישוב שלצורות בעוד וחקלאות.
להצמיד קשה אדמתו, על החי עברי יישוב בהם לבסס מנת על הקיימת הקרן עלידי שנגאלו
שכונת את זה. מסוג לאומיים יעדים העיר ליד להתיישב המתוכננת העובדים לשכונת
במערכת לשלבה צורך היה אך גדולה, שלה הקליטה שיכולת בנימוק אמנם הצדיקו העובדים
לעיר דמיונה את שאפשר כמה עד להקטין מנת על יותר רחבים כלכלייםלאומיים יעדים
וההתיישבות העבודה תנועת של היעדים עם הזדהותה את זאת לעומת ולהגדיל הקיימת

החקלאית.
ב1923. החל בארץישראל חדש יישובי כפתרון שכונתהעובדים של התגבשותה תהליך
החל מאז העיר44. ליד גדולות שדה שכונות להקים בצורך הכירה השנייה ההסתדרות ועידת
הבסיס שלה, והקהילתי החברתי המבנה השכונה, של המאפיינים על שנים כמה שנמשך דיון
החלוצית האידיאולוגיה את ליישם בצורך הושם רב דגש הגדולה. העיר אל והקשר הכלכלי
בין התחרות עקב שנוצרו הבעיות עם להתמודד ובדרכים השכונה של היוםיום בחיי
של לאידיאולוגיה הרעיוניים המקורות במכלול החקלאיים. למרכיבים העירוניים המרכיבים
כלל קואופרטיבית חברה הקמת על סירקין נחמן של רעיונותיו יחד שזורים שכונתהעובדים
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הרבה שעוד האנגלית "עירהגנים" רעיונות עם מודרנית ותעשייה בארץישראל ארצית
להשגת פתרון בה שראו בארץישראל, רבים של לבם את שבתה ההסתדרות הקמת לפני
כמשקיעזר יותר הולם פירוש מקבלים (כשהגנים העיר ליד הפועל של ולשיכונו חיים איכות
שהוקם זה ובמיוחד ובאוסטריה, בגרמניה העירוני השיכון גם שימש אלה עם יחד חקלאיים).
במגזר פועלים ליישב יש כיצד מאלפת דוגמה הראשונה, העולם מלחמת לאחר בווינה

העירוני45.
מאוד שונות רעיוניות אסכולות שתי צמחו העבודה תנועת של האידיאולוגים בקרב
מקסימליסטיים אוטופיים מאפיינים בעלת האחת האסכולה לשכונתהעובדים: בהתייחסותן

מינימליסטיים46. מעשיים מאפיינים בעלת השנייה והאסכולה
ראו קולר) וא"מ הרפז נטע יבנאלי, ש"נ טבנקין, יצחק נמנו (שעמם המקסימליסטים
הבחינה מן עצמאית העיר, מן נפרדת סגורה עירונית חברה בשכונתהעובדים
כלכלית לאוטרקיה השואפת קואופרטיבית או קומונלית חברה על בנויה המוניציפאלית,
בתוך גדולים עזר במשקי חקלאיים מאפיינים של שילוב תוך והתעשייה החקלאות במקצועות
ואברהם כצנלסון ברל רמז, דוד בןצבי, יצחק נמנו: (עמם המינימליסטים העירונית. המסגרת
במערך המשולבת בצריכה, סגורה אך בייצור פתוחה חברה העובדים בשכונת ראו הרצפלד)
מן אינדיווידואלית ולשירותים, לתעסוקה הקשור בכל בה תלויה הגדולה, העיר של המרחבי
היה האידיאולוגיות לשתי המשותף בלבד. קטן חקלאי עזר משק על ובנויה החברתית הבחינה
היתה בשתיהן חבריה. של המוסרי והבסיס שכונתהעובדים מושתתת שעליו הקהילתי הבסיס
מיגיע המתפרנסים אחר רכוש או קרקעי רכוש חסרי הסתדרות לחברי מיועדת השכונה
להיות חייבת השכונה של הקרקע היתה התפיסות בשתי רכוש. או אדם ניצול ללא כפיהם,
שכונת את העמידה הקרקע על הלאום בעלות חבריה. של הפרטי רכושם ולא לאום אדמת

הכפרי. היישוב עם לפחות, הזאת הבחינה מן שווה, בדרגה העובדים
לעומת הקצר. לטווח המעשיים בפתרונות למעשה מצוי האסכולות שתי בין ההבדל
התקשו הפרקטיקה, את והעדיפו הארוך לטווח האידיאולוגיה על שהתפשרו המינימליסטים,
לאותם האפשר ככל המעשיים הרעיונות את וקירבו כזאת לפשרה להגיע המקסימליסטים
העירוני הפועל על נגזר כבר שאם בתקווה וקואופרטיביים, קומונליים אוטופיים רעיונות
היישוב לצורות האפשר ככל הדומה קהילתית במסגרת לפחות שיחיה אז בעיר לחיות

הכפריות47.

העירונית ההתיישבות ומיסוד הרעיוני הקונסנזוס
הלאומיים בפרויקטים

הקשורים כאלה מהם קשיים, רצופה היתה הפועל אל הכוח מן הרעיונות של ההוצאה
הקשורים כאלה ומהם העבודה, בתנועת הזרמים כל על מקובל שיהיה קונסנזוס בגיבוש
הפועל עבור היקף רבת שיכון פעולת לממן העשרים בשנות ההסתדרות של היכולת בחוסר

העירוני.
ליד גדולות שדה שכונות הקמח בדבר ב1923 השנייה ההסתדרות ועידת החלטות מאז
יותר, מאוחרת אחרת, החלטה כל רשמי באופן נתקבלה לא ופרי"48, ירק של "למטרות העיר
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כללית מסגרת אלא למעשה יצרה לא 1923 של ההחלטה הזאת. להחלטה הוסיפה או ששינתה
לקונסנזוס העבודה תנועת את הובילו לא רעיוניות אסכולות שתי שהולידו הדיונים לרעיון.
לפעול ההון ההסתדרות בידי היה אם חשובה להיות יכולה היתה הקונסנזוס שאלת רעיוני.
לפנות טבעי אך זה היה כזה, הון כידיד, היה שלא זמן כל אך העירוני; השיכון בתחום
תומכים שהם כפי בשכונתהעובדים לתמוך מחויבותם את ולהדגיש הלאומיים למוסדות
אינה שכונתהעובדים של היישובית כשהשליחות במיוחד החקלאיות, ההתיישבות בצורות

הכפריות. היישוב צורות של מזו בערכה פחותה
השונים הזרמים בין קשה מאבק העבודה לתנועת חסכה הלאומיים המוסדות אל הפנייה
לזמן הרעיון ביצוע את לדחות היה עשוי קיצוני אופי בעל קונסנזוס קונסנזוס. גיבוש לצורך
הכוחות יחסי לאור להשגה אפשרי בלתי כמעט היה מתון אופי בעל קונסנזוס ידוע. בלתי
של מפוכחת לראייה ביטוי נתנה קיצוניות מהכרעות ההסתדרות הימנעות התנועה. בתוך
והקרקע ועלו49 הלכו הגדולות הערים סביב הקרקע מחירי עת. באותה הכלכלית המציאות
לטובת הפועלים מידי ונשמטה הלכה שכונתהעובדים, בשביל המועדפת זו לעיר, הקרובה
הבקיאים ההסתדרות, שאנשי להניח אין ספקולטיביים. מחירים עבורה ששילם הפרטי השוק
שאינו גדול, עזר משק עם חקלאות לקיים שניתן חשבו החקלאית, ההתיישבות במדיניות
בתנאי שזמינותה יקרה קרקע על הגדולה העיר בקרבת רווחי, כלכלי משק אלא קיום משק

בספק. מוטלת הקרקעית התחרות
שבהיקף ומאחר כזה, יישובי מפעל לממן מסוגלת ההסתדרות היתה לא שממילא מאחר
את עצמו על לקחת היה שיכול היחיד הכלכלי הגורם הלאומיים המוסדות היו הנדרש ההון
דעתה את לתת נתבקשה וזאת הציונית ההנהלה אל הממשיות ההכרעות עברו הזאת, הפעולה
אמנם לאומיים. ליעדים גם המתאימה יישוב כצורת בשכונתהעובדים ולתמוך העניין על
השנייה, ההסתדרות ועידת של ההחלטה בעקבות הי"ג, הציוני הקונגרס קיבל ב1923 כבר
הרבה נעשה לא במציאות אך לשכונתהעובדים50, גם הקיימת הקרן משטחי להקציב החלטה
נוספת. תמיכה לו שתיתן כדי הציונית ההנהלה אל הוחזר הוא וב1925 הנושא את לקדם כדי
.511925 בינואר נתכנסה הציונית ההנהלה שליד שכונתהעובדים" לשאלת "הועדה
העבודה, מחלקת חקלאית, להתיישבות המחלקה הקיימת, הקרן של נציגים בוועדה השתתפו
הסוכנות של ואדריכלים הבניין פועלי הסתדרות החקלאיים, הפועלים הסתדרות הגזברות,

היהודית.
מרחק המומלצת, התכנית השכונה, תפקידי שאלות: למספר להתייחס נתבקשה הוועדה
המתיישבים סוג המגורים, מבני סוג העזר, משק של גודלו תושביה, מספר העיר, מן השכונה
לשכונת הכרחי אכן הוא העזר משק אם להחליט הוועדה נתבקשה ועוד החקלאית. והתכנית
הגדולות, הערים סביב הקרקע מחירי על גם דעתה את לתת נתבקשה הוועדה העובדים.
של החכירה תנאי המימון, מקורות הכלליות, ההוצאות השכונות, להקמת האפשרויות

וסילוקן. הלוואות לקבלת והתנאים הקיימת הקרן קרקעות
שאינה שכונתהעובדים של הרעיוני הבסיס את למעשה הוועדה קיבלה במסקנותיה
מיוחדים וערכים חברה על הבנויה שכונה לבסס ניסיון מהווה אלא בלבד דיור פתרון משמשת
צידדה היא שאפשר: כמה עד בהוצאות לחסוך הוועדה ביקשה הטכנית הבחינה מן במינם.
שיטת את הציעה היא יותר. קטנות דיור ליחידת ההוצאות שבהן גדולות, שכונות בהקמת
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גם והיא בהתנגדות52, שנתקלה הצעה ותשתית, בנייה בהוצאות החוסכת הטורית הבנייה
דונם המתיישב. של לביתו יותר ולא אחד דונם הצמדת עלידי הקרקע בחלוקת לחסוך דרשה
"גנים של באיזור השכונה, בשולי בו, צורך לו יהיה אם המתיישב, לרשות יועמד נוסף
להם שיש פועלים קבוצות: משתי הוועדה הצעת לפי תורכב השכונה אוכלוסיית לחכירה".
עבודה חסרי חברים של וקואופרטיבים חקלאית, הכשרה והחסרים בעיר קבועה עבודה
בתקופות בעיקר השכונה בתוך פרודוקטיביות ובעבודות קלה בחקלאות שיעסקו בעיר קבועה
שיתופית. היא השנייה והצורה אינדיווידואלית היא הראשונה הצורה עבודה. חוסר של
תנאי הוא בחקלאות קבע דרך העוסקים פועלים של שקיומם הדעה את קיבלה לא הוועדה

שכונתהעובדים. להצלחת
ליד ראשונה שכונה בהקמת להתחיל הוועדה המליצה האופראטיביות ההחלטות בתחום
מחירה אם גם עירונית קרקע לרכוש הקיימת הקרן על והטילה משפחות, 1000 בה שיהיו יפו,
גם היו החקלאי המשק את שתסדר היסוד לקרן בנוסף כפרית. קרקע ממחירי גבוה
השכונה של הקרקע הבסיסית. בהשקעה מחסכונותיהם, להשתתף, צריכים המשתכנים

בהתאם. ישולמו הקיימת לקרן החכירה ודמי למחצה עירונית כקרקע הוגדרה
שהציעה הדגם ובין והמקסימליסטים המינימליסטים של הרעיוניים הדגמים בין השוואה
את חייבה היא המינימליסטית. השכונה לטובת הכריעה שהוועדה מעלה, הציונית ההנהלה
לשכונת חרושת בהכנסת צורך כל ראתה ולא הגדולה העיר עם הקבוע הכלכלי הקשר

למחצה. עירוני יישוב הולמת שאינה קבועה חקלאית עבודה לא ובוודאי העובדים
שכונת בווינה. שנה באותה שהתכנס הי"ד הציוני הקונגרס בפני הובאו הוועדה מסקנות
המאמץ מן חלק בה לראות שיש חדשה עירונית יישוב כצורת בקונגרס נתקבלה העובדים
מן חלק לפתור אמורה היא גדולה עיר של פרבר בהיותה ואשר בארץישראל היישובי
הוחלט מעשית מבחינה הרביעית. העלייה בגלל בעיקר, שנוצרו, הגדולות הערים של הבעיות
של התשתית בסידור היסוד קרן פעולת ואת הקרקע ברכישת הקיימת הקרן פעולת את לזרז

הפיננסי. בתחום לפעול התחייבה הציונית ההסתדרות העזר. משקי חקלאות
היתה ביישוב אחד מגזר של לפתרון דגם בשכונתהעובדים לראות הציוני קונגרס החלטת
האחרים. המגזרים של עירוניות התיישבות בצורות הציונית ההנהלה בתמיכת להתאזן חייבת
לדון היה שתפקידה עירונית", להתיישבות "המחלקה הוקמה הקונגרס באותו עוד ואכן,
כפריתעשיה, "עירגנים, סוגיה: לכל עירונית התיישבות בהגשמת הקשורות בשאלות

וזולים"53. קטנים דירה בתי ובנין פרבריעובדים
המשאבים מן חלק לקבל זכותה ונקבעה לגיטימציה שכונתהעובדים משקיבלה מעתה,

הלאומיות. הקרנות שתי בידי המעשית העבודה הופקדה להתיישבות, המופנים הלאומיים

ראשונים צעדים  למעשה מאידיאולוגיה
עירוניות קרקעות ברכישת הקיימת הקרן עסקה לא העשרים שנות מראשית החל
לא הציוני הקונגרס החלטת גם הפרטי. ההון של לפעולתו העירוני התחום את והשאירה
עולה עיר "שאדמת בתנאים עירוניים לפרויקטים להיכנס הקיימת הקרן את לשכנע הצליחה
לא תנאי זה היה העשרים שנות באמצע הקרקע של הגיאות במחירי כפר"54. כאדמת
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סירבה ותיקים, יישובים בביסוס הראשונות העשרים בשנות שעסקה היסוד, קרן מציאותי.
אינם העירוניים שהפועלים סברו שראשיה משום בייחוד חדשים, מבצעים עצמה על ליטול
מעטים לא ניסיונות אפותיקאי55. באשראי להשתמש יכולים והם פילנטרופי לסיוע זקוקים
לשכונת קרקע ברכישת הלאומיות הקרנות את לשתף ל1926 1923 בין ההסתדרות שעשתה
שיח ליד ג'ליל, באיזור תקוה, פתח דרך על למכירה שעמדו (קרקעות יפו סביב עובדים
יחסית הגבוה המחיר את לשלם הקיימת הקרן של סירובה בגלל בעיקר הצליחו, לא מוניס)
בסופו שהביאה המיישבים, המוסדות מן הרבה האכזבה שאילולא להניח, יש הקרקע56. של
לא ההסתדרות, מוסדות בתוך העירונית, ההתיישבות פעולת של הארגוני למיסוד דבר של

ביצוע. לידי כלל מגיעה שכונתהעובדים היתה
עזר משק ועם קבע של חקלאות ללא מינימליסטי, דגם על הציונית ההנהלה החלטת
1926 עד שטיפל ההסתדרות, החקלאישליד המרכז את מאחריות שיחררה יחסית, מצומצם
הוקם מעבר, תקופת לאחר ,1927 בשנת חקלאית57. יישוב כצורת העובדים בשכונת
ובשלב עובדים"58, לשכונות "המרכז העירונית, בהתיישבות לטיפול מקביל מרכז בהסתדרות

וגידים. עור לקרום שכונתהעובדים של האידיאולוגיה החלה וה
פעל שבהן השנים במשך רבות תהפוכות עבר הציונית ההנהלה שאימצה המקורי הדגם
שונים, אילוצים בגלל התפצלה, הגדולה שכונתהעובדים עובדים". לשכונות "המרכז
העירוני השיכון בשדה הופיעו יותר מאוחר ול"מעונותעובדים". ל"שכונותפועלים"
 "שיכון לחברת ב1934 נהפך עובדים" לשכונות "המרכז "קריותפועלים". ההסתדרותי
שפעלה המקבילה החברה עם התאחד החמישים ובשנות בע"מ" עובדים לשכונות החברה
של השיכון כחברת היום עד הפעילה "שיכוךעובדים" לחברת במושבות הפועלים בשיכון

ההסתדרות59.
את להזכיר בלי בעיר ההתיישבות של האידיאולוגי בגיבוש הדיון את לסכם אפשר אי
ההנהלה של ההחלטה יישום למעשה היה הקמתה של הראשון שהשלב היחידה השכונה
החברתיים, הרעיונות כל ביטוי לידי באים ושבה התכנוניות, המלצותיה מכלול על הציונית

העבודה. בתנועת עירונית אידיאולוגיה של הגיבוש שלבי את שליוו האוטופיים,
.(1 נספח (ראה ב1930 קאופמן ריכרד בידי הוכנה חיים קרית של הראשונה התכנית
את והכין הציונית ההנהלה שליד העובדים" שכונת לשאלת ב"ועדה חבר היה קאופמן ריכרד
בתכניתו ב1925. הקיימת הקרן בידי רכישתו לאחר זבולון, לעמק הראשונות התכניות אחת
בין שהושג האידיאולוגי הקונסנזוס את קאופמן יישם עכו בעמק שכונתהעובדים להקמת
אך גדולה, כשכונה השכונה תוכננה הפיסי התכנון מבחינת הציונית. להנהלה העבודה תנועת
בית לכל הקיימת. הקרן של היא הקרקע בלבד. משפחות ל200 יועד שלה הראשון השלב
נוספת לחכירה כאופציה השכונה, בשולי מצוי נוסף דונם נטו. דונם בן עזר משק צמוד
בהוצאות לחסוך מנת על דומשפחתיים להיות תוכננו הבתים כלכלי. מחסור של בתקופות
ובעלת ירוקה טבעת המוקפת גנים כשכונת השכונה נבנתה התכנוני הרעיון מבחינת הבנייה.
חברת .. קואופרטיביים להיות צריכים היו העירוניים השירותים נרחבים. ציבוריים שטחים
שנוהל ביתספר והוקם משלה גניילדים נבנו לשכונה לרכב. ומוסך אספקה חנות תחבורה,
רכוש כל בבעלותם היה שלא הסתדרות חברי כולם היו השכונה חברי העבודה. תנועת ברוח
השכונה עירוניות. בתעסוקות בחיפה קבע עבודת עבדו כולם בארץ. כלשהו במקום אחר,
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ועד בידי ונוהלה חיפה) העיר עם שהתאחרה (עד המוניציפאלית הבחינה מן עצמאית היתה
בשכונה. החיים מגזרי כל את שהקיף חברתי תקנון עם גדול אחד בקואופרטיב השכונה

סיכום

המאה ראשית מאז פועלים של עירונית התיישבות של האידיאולוגיה עברה רבים שלבים
מבחינת הפעולה שעיקר למרות ממש. של עירוניות בשכונות עצמה את לממש שהצליחה ועד
אי וביזמתה, ההסתדרות של השפעתה תחת התרחש הארגוני והמבנה האידיאולוגי המיסוד
היישובית האידיאולוגיה אתה שנשאה מאוד המגוון העירוני המטען מן להתעלם שלא אפשר
את למפלגותיה העבודה תנועת ראתה אחד מצד ההתיישבות. ראשית מאז בארץישראל
מיצוי את  החקלאית ובפעילות בארץישראל בריאה לחברה האידיאלי כתרשים הכפר
וכמעט בשקט האחר, הצד מן אך העבודה; תנועת של והתרבותי המוסרי הרוחני, הפוטנציאל
אין העירוני המגזר של מקביל פיתוח ללא לפיהן ברורות עמדות והתגבשו הלכו משים, בלי
העלייה בתקופת עוד העירוני לנושא ההתייחסויות מגוון סיכוי. כל הציונית לאידיאולוגיה
יישובי לאידיאל החקלאי והחלוץ החלוציות נהפכו שבהן תקופות והשלישית, השנייה
למבנה דגם שימשה צורותיה על הכפרית שההתיישבות בעוד ברעיונותיו. מפתיע וחברתי,
היוםיומית המציאותית התשובה את מסמלת העיר הארוך, לטווח האופטימלי היישובי
ההון בלי אוטופי. רעיון היה הכפרי במגזר ועיור תיעוש פיתוח של השילוב הארץ. לבניין
לאומי והון פרטי הון של השילוב בארץ. זה מסוג פרויקטים להרים כלל היה ניתן לא הפרטי
העירוני. במגזר רק הארץ, ותנאי הפרטי ההון לאילוצי בהתאם בכלל, אם להיעשות, היה יכול
היתה חריפותה, בכל להתגלות החלה העירונית ההתיישבות כששאלת העשרים, בשנות
אותו. ולממש העירוני הנושא עם להתמודד האידיאולוגית, הבחינה מן מוכנה, העבודה תנועת
התאמתה של הארץישראלית, העיר תיקון של אידיאולוגיה התגבשה כן, לפני שנים, במשך
וכשהוכשרה בארץ. המתפתח היישובי במערך החיובי ומיזוגה בכללותו החלוצי לרעיון
תחושת מתוך רק לא העירוני בנושא דנים והשלישית השנייה העלייה מנהיגי נמצאו הקרקע
במתכונתם העירוניים, בחיים גם לראות העת שהגיעה הכרה מתוך גם אלא המשכיות,

בארץישראל. היהודי היישוב לביסוס חלוצית תרומה העבודה, תנועת ערכי את ההולמת
הניסויים אחד להיות הפכה בתוכה, שהתפתחו השונים הדגמים על שכונתהעובדים,
אנושי עירוני נוף לעצב ניסיון היתה היא בארץישראל. העירוני הנוף את שעיצבו היישוביים
הסוציאליסטית החברתית העולם תפיסת את ולממש אידיאולוגיים עקרונות באמצעות ופיסי
וכל והומני. אנושי טיפוח ואגב מיוחד חברתי ארגון תוךכדי יהודי, חיים אורח של במסגרת
העירוני בנוף והרמוני אסתטי מראה לשכונה להעניק שיכלו מנגנונים פיתוח עם יחד זה

והרעיון60. התפיסה את שהלמו אדריכלי ועיצוב תכנון בעזרת
לגישות המקסימלי הביטוי שכונתהעובדים היתה הרעיונית הבחינה שמן ספק, אין
כ התגוררו שבהן דיור n1prr 6000 נבנו המדינה קום ערב עד העבודה. בתנועת העירוניות
שהשיכון מעיד זה כל רחיפה. תלאביב של בפריפריה רובן שכונות, בעשרות נפש, 25,000
של יעדיה אם גם אך .(2 נספח (ראה ממנה להתעלם אפשר שאי למציאות היה העירוני
שהנושא בגלל זה אין נתגשמו לא חדשה ארץישראלית עירונית חברה ליצור השכונה
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ראתה לא הארץישראלית שהמציאות משום אלא ורעיוני, ערכי בסיס נעדר העירוני
בארץ העירוני המגזר פיתוח לשם הארוך לטווח המעשי הפתרון את החלוצית בעירוניות

ישראל.

1 נספח

עכו בעמק עובדים שכונת לבנין תכנית
1930 קאופמן, ריכרד

(קואופרטיב) לאספקה תנות .4
ספר בית .7

הקהק"ל ארכיון המקור: מים מנדל .8
לגיאוגרפיה המחלקה באר .9

ירושלים העברית, האוניברסיטה ,$$5? ציבורי גן .10

לכדורגל מגרש .1
ילדים גן .2
מרפאה .3
רזרבה .4

מרכזי גרני .5
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2 נספח

1947 עובדים לשכונות החברה  "שיכון" חברת של הדיור מצבת

ואיזור שכונה

תלאביב איזור
א'י"ב פועלים שכונות

הצפק מפעל
א'ח' עובדים מעונות

בורוכוב שכונת
(חולון) עבודה קרית

יצחק נחלת עובדים מעונות
בניברק פועלים שכונת
גן רמת פועלים מעונות

הכל סך

חיפה איזור
חיים קריר!
עמל קרית

א'ג' עובדים מעונות
אתא כפר פועלים שכונת

הכל סך

ירושלים איזור
א'ב' עובדים מעונות

ה"מקשר" מעונות
קריתיובל ירושלים עובדים שכונת

הכל סך

הצפון איזור
עפולה
טבריה
נהריה

קטנות ערים סה"כ
כללי סה"כ

.1947 ספטמבר ת"איפו, פועלי מועצת מפעולות המקור:

דיור niTrr הקמהמס' שנת

25019331927
721932
47419371930
4501922
14201936
421946
561946
441934

2880

24061932
3431937
8419381933
451947

2878

5519341933
401937
1901947

285

501946
501946
501946
150

6193

Eric Cohen, The City in the Zionist Ideology, Jerusalem Urban Studies, The Hebrew University 1

.in Jerusalem, 1970
.2721 עמ' ,1976 תלאביב אחיאסף, בישראל, ועיור ערים אפרת, אלישע

על הנתונים ומ1931. מ1922 המנדטוריים האוכלוסייה ומפקדי העות'מאניים האוכלוסיה מפקדי ראה: 2
ההסתדרות. של השנתיים בדו"חות מצויים ההסתדרות חברי שיעור
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עמ' תש"ו, תלאביב, מסדה, ישראל, בארץ העברי הכפר העברית", ישראל בארץ והעיר "הכפר בונה, א' 3
.3231

דוקטור, התואר לקבלת (חיבור 19191905 בא"י העבודה בתנועת ומציאות אידיאולוגיה קולת, ישראל 4
שוקן, הוצאת שלי, האתמול הורוביץ, דת גם ראה ;5856 עמ' ,(1964 ירושלים, העברית האוניברסיטה

.53 עמ' תש"ל,
העירוני הפיתוח על והשפעתה לישראל הקיימת הקרן של העירונית הקרקעית "המדיניות גרייצר, איריס 5

.7271 עמ' ,1983 יולי תלאביב, הקרקע, שמושי לחקר המכון קרקע, המנדט", בתקופת ישראל בארץ
.219 עמ' ,1977 תלאביב, עובד, עם למדינה, מישוב ליסק, ומשה הורוביץ דן 6

הסתדרות עם העברית האוניברסיטה של סימפוזיון בארץישראל, העברי הכפר של החברתית לדמותו 7

.1945 לאפריל 118 החקלאיים, הפועלים
.22 עמ' ,(3 הערה (לעיל, ישראל בארץ העברי הכפר הלאומית", בתחיתנו הכפר של "מקומו ברגמן, הוגו 8

(תרע"א). א' גליון ב', שנה האחדות עורך, מאמר בןצבי, י' 9
(תרע"ב). י"אי"ב גיליון האחדות העירוניים", הפועלים "לסידור ישראלי, י' 10

(תרע"ט). ד' קונטרס מלונדון", "מכתבים סירקין, נחמן 11
.165 עמ' ,(4 הערה (לעיל, קולת שמביא בורוכוב מדברי 12

קונטרס "חרושת", בןגוריון, ד' גם: ראה (תרע"ב). מ"גמ"ד האחדות המעשה", "תקופת סירקין, נחמן 13
.63 עמ' תרפ"ד), (שבט קנ"י
.33 עמ' ,(3 הערה (לעיל, בונה 14

(תרע"ב). י"אי"ב גיליון האחדות, ישראלי, י' 15
.33 עמ' ,(3 הערה (לעיל, בונה 16

תרע"ג. ירושלים אחדות, הוצאת העירוני, והשלטון הקרדיט וייסמן, ד' 17
.2211 עמ' (תרע"ט), י"ג קונטרס לעבודתנו", "פתיחה יבניאלי, ש' 18
ח'. פרק תר"פ), (סיון ט' חוברת העבודה אחדות הוצאת "האדמה", 19

.75 עמ' ,(1920 (יוני הצעיר הפועל בארץישראל", "לעבודתנו יפה, א"ל 20
.9387 עמ' א', כרך כצנלסון, ברל כתבי ובקרבתה", בירושלים חקלאיתישובית "עבודה כצנלסון, ברל 21

(תרע"א). ל"ד האחדות הקרקעי", והמשק הישן "הישוב ינאית, רחל 22
(תרע"ב). כ"ד האחדות והמעשה", "הרעיון זרובבל, יעקב 23

.97 עמ' ,(3.8.1920) הצעיר הפועל ארצנו", "לבנין סמילנסקי, זאב 24
.(26.9.1920) הצעיר הפועל הקואופרטיבית", "עבודתנו מונצ'יק, אליהו 25

העבודה. ארביץ תרפ"ז, יפו,  הצעיר הפועל הסתדרות של השלישית האספה פרטיכול 26
ו159. 149 עמ' ,(4 הערה (לעיל, קולת 27

.168 עמ' שם, 28
האוניברסיטה מאגנס, י"ל ע"ש ספרים הוצאת ובעיות, התפתחות רקע הישראלית, החברה איזנשטדט, ש"נ 29

.193 עמ' ,(6 הערה (לעיל, וליסק הורוביץ ;3938 ,1613 עמ' תשכ"ז, ירושלים העברית,
.28.4.1923 ההסתדרות, של הפועל הועד מישיבת דו"ח 30

.68 עמ' תלאביב, בא"י, הפועלים מפלגת של המרכזי הוועד הוצאת תרפ"ג, בנהלל הצעיר" "הפועל ועידת 31
האיכלוס .137 עמ' (תרפ"ה), י' כרך כ"ג, קונטרס הקיימת" והקרן העובדים שכונת "על כצנלסון, ב' 32
האיכלוס. בקצב גם אלא לאומי, בהון וחיסכון שטח על אנשים הרבה בקליטת רק אינו יתרונו העירוני
דילמות "שלוש רייכמן, ש' ראה: הקרקע. של בהכשרה כרוך שאינו משום יותר מהיר העירוני האיכלוס
,(1975 (פברואר 3 חוברת ואזור עיר שיקום", איכלוס, התנחלות, ישראל: בארץ היהודי הישוב בהתפתחות

.5047 עמ'
הפועלים תנועת ברסלבסקי, מ' ראה: הסתדרות. חברי בארץישראל הפועלים מן 5096 רק היו תקופה באותה 33

.249248 עמ' תשט"ו, המאוחד, הקבוץ א', ישראלית, הארץ
ב נפש ל59,460 ב1926 מ15,325ינפש עלה בערים ההסתדרות חברי מספר .1936 עד יציב נשאר זה אחוז 34

ההסתדרות. של השנתיים מהדו"חות נלקחו הנתונים .1936
.1926 שנת ת"א, עירית ידיעות בתוך תלאביב עירית של דו"חות ראה 35

ארכיון .1934 מרס המנדט, ממשלת של הכללי המזכיר אל עובדים" לשכונות ה"מרכז של מכתב מתוך 36
גם מצויה השלושים בשנות העירוני הפועל של הדיור מצב על מאלפת סקירה 401ב'. תיק ,208 ** העבודה,

.28.2.1938,118117 ח', השיתופי המשק ארץישראל", פועלי של הדירה "תנאי פרויס, ר אצל
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.386 עמ' תרצ"ו, תלאביב תלאביב, ספר ועדת הוצאת א', תלאביב, ספר דרויאנוב, א' 37
מועצות.  5 מרכז ,404 ** העבודה, ארכיון 38

תל בארץישראל, הכללית העבריים העובדים הסתדרות א', עובדים שכונת קובץ "למעשים", פרומקץ, ה' 39
.1110 עמ' תרפ"ז, אביב

הסתדרות של ובנין צבוריות לעבודות המשרד הוצאת בונה, סולל קובץ העובדים", "שכונת יבניאלי, ש' 40
.12 עמ' תרפ"ד, ירושלים ישראל, בארץ הכללית העברים העובדים

גם ראה ;2723 עמ' ,1961 תשכ"א, גבעתיים בורוכוב, שכונת ותיקי הוצאת בורוכוב, שכונת קרסל, ג' 41
תרפ"א). טבת (כ"ב צ"א קונטרס בורוכוב, שכונת

של ישראל בארץ חברתית אידיאולוגיה ע''י עירוני נוף בעיצוב נסויים העובדים, שכונת גרייצר, איריס 42
35א'. עמ' ,(1982 אוגוסט בירושלים, העברית האוניברסיטה דוקטור, התואר לקבלת (חיבור המנדט תקופת

.173172 עמ' שם, 43
תרפ"ג). אדר (י"ג ירושלים ב', כרך פנקס, באיי", העברית העובדים הסתדרות של השנייה nTsnn" 44

.3520 עמ' ,2.2 פרק ,(42 הערה (לעיל, גרייצר 45
"שכונת רמז, ד' ראה ו"מקסימליסטים". "מינימליסטים" במונחים לראשונה שהשתמש הוא כצנלסון ברל 46

(תרפ"גתרפ"ד). ב' כרך פנקס, ההסתדרות של השלישית במועצה הרצאה העובדים",
הערה (לעיל, גרייצר ראה: השונים בנושאים והדיונים והמקסימליסטיות המינימליסטיות ההשקפות לפירוט 47

.7541 עמ' ,"19271925 הרעיוני ''המיסוד שלישי: פרק .(42
תרפ"ג). אדר (י"ג ירושלים ב', כרך פנקס, בא'""', העברית העובדים הסתדרות של השניה npy1n" 48

גל לתוך "נסחבו" לעיר מחוץ עשרה. פי 19251924 בשנים המחירים עלו תלאביב העיר תחומי בתוך 49
ב קרקעות נקנו ב1925, שנערכה בערך, דונם 5000 של קרקעות בעסקת חקלאיות. קרקעות גם הספקולציה
ישראל, בארץ עברית קרקעות מדיניות גרנובסקי, א' ראה: כן. לפני משנה פחות ממחירן יותר 170941

.63,56 עמ' תרצ"ח, ירושלים
הציונית, ההסתדרות של המרכזי המשרד ,1923 אוגוסט קרלסבד, עשר, השלושה הציוני הקונגרס החלטות 50

.1923 לונדק
גרייצר אצל בנספח גם ראה .S15/3340 בירושלים, הציוני בארכיון ומצוי 1925 ביולי התפרסם הוועדה דו"ח 51

.340335 עמ' ,(42 הערה (לעיל,
בהרחבת הקושי בעבודה, הקושי החלקות, לאורך "בנוגע בעיקר היתה ההתנגדות הטורית לבנייה ביחס 52

.3 עמ' שם, אור", הפסד שכנות, טעמי המבנים,
למסחר המחלקה הוקמה ובמקומה פורקה היא ב1927 קצר. זמן פעלה עירונית" להתיישבות "המחלקה 53
י' t ,19481918 א"י, של חישובית המפה הווצרות  מושב לארץ ממאחז רייכמן, ש' ראה: ולתעשייה.
המשרד ,1925 אוגוסט וינה, עשר, הארבעה הציוני הקונגרס החלטות ;2928 עמ' תשל"ט, ירושלים בןצבי,

.1613 סעיפים עירונית", "התיישבות ב': פרק ,1925 לונדון הציונית ההסתדרות של המרכזי
(תרפ''ה). י' כרך כ"ג, קונטרס הקיימת", וקק העובדים שכונת "על כצנלסון, ברל 54

.225 עם' ,1976 תלאביב מסדה, הציונית, ההתישבות תולדות ביק, א' 55
"שכונת ב'; פרק תרפ"ז, הכללית, ההסתדרות של השלישית לועידה וחשבץ דין החקלאי, המרכז ראה: 56
של השלישית לוועידה דיןוחשבון ומוסדותיה, ההסתדרות מפעולות וגם: ;161160 עמ' עובדים",

.296 עמ' תרפ"ז, ההסתדרות,
יומן תרפ"ג, אייר ט"וי"ט, החקלאי המרכז מישיבת בדו"ח ראה בשכונתהעובדים הטיפול קבלת על 57
החקלאי המרכז ישיבת בהחלטות ראה הטיפול הפסקת על .539/50 העבודה, ארכיון החקלאית, ההסתדרות

שם. ,16.5.1926 מיום
של הפועל הוועד בישיבת אושרה המרכז הקמת ב30.12.1927. הכללית בוועידה הוחלט המרכז הקמת על 58

תלאביב. ההסתדרות, של הפועל הוועד של הפרוטוקולים גנזך .9.1.1928 ביום ההסתדרות
של היישובית "המדיניות גרייצר, איריס ראה: 1950 עד מ1928 העירוני השיכון של המעשית הפעולה על 59

.7463 עמ' ,1985 pD ,124 לכלכלה רבעון ,"19501928 בארץישראל העירוני בסקטור ההסתדרות
.201181 עמ' ותכנון", "אידיאולוגיה :5.7 פרק ,(42 הערה (לעיל, גרייצר 60
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וטריטוריה אוכלוסייה מבוא:
אוכלוסייה שבין המורכבת היחסים מערכת עניינה פוליטית בגיאוגרפיה בסיסית שאלה
אוכלוסייה של הקיבוצית בתודעה מתפתחת כיצד יותר: ספציפית בהתייחסות לטריטוריה.
שזיקת בעוד מוגדר? ארץ חבל כלפי וכיו"ב) דתית תרבותית, (אמוציונאלית, זיקה מסוימת
עם זיקת משפטיתפרוצדוראלית, מבחינה ומוסדרת מוגדרת שלו המקרקעין נכסי אל הפרט
שפעילויות מכיוון עם. אותו של לתודעתו עניין והיא משפטית מבחינה מוסדרת איננה לארצו
התעניינו עליו, משפיעות ואף בו מצויות מסוים, במרחב נעשות פוליטיותחברתיות
ובין השונים האוכלוסייה מרכיבי בין אינטגרציה היוצרים בתהליכים רב זמן מזה גיאוגרפים

פועלים. הם שבו הטריטוריאלי המרחב
בגיאוגרפיה הפונקציונלית" "הגישה על מאמרו את הרטשורן ריצ'ארד פרסם 1950 בשנת
תהליכים על מדבר הרטשורן אינטגרטיביים. תהליכים באותם עוסק הוא ובו פוליטית',
מול צנטריפוגליים" "כוחות להן קרא שהוא כוחות מערכות שתי של כתוצאה מנוגדים
פיתוחה את ומעכבים ופירוד ביזור גורמים הצנטריפוגליים הכוחות צנטרופטליים". "כוחות
טופוגרפיה למשל גיאוגרפייםפיסיים, מרכיבים להיות עשויים אלה כוחות האינטגרציה. של
של סגרגטיבי מרחבי ארגון או גדולים, מרחקים ארץ, חבלי בין לקשר המפריעה קשה
של הטרוגני מבנה למשל ודמוגרפיים, חברתיים מרכיבים גם להיות עשויים הם יישובים.
הוא בהם שהחשוב חברתייםתרבותיים, מרכיבים בעיקר הם הרטשורן, לפי האוכלוסייה.
שבתוך האינטגרציה מידת המדינה. של (raison d'etre) הקיום בסיס על ההסכמה
הפוך וביחס הצנטרופטליים לכוחות ישר ביחס עומדת הטריטוריה ובין ובינה האוכלוסייה

הצנטריפוגליים. לכוחות
 דהיינו פוליטיות, ליחידות המרחב של החלוקה את 1952 בשנת הסביר גוטמן ז'אן
מרכיבי הכוללת אינטגרציה קיימת ובהן אפקטיבית בצורה המאורגנות מרחביות ליחידות
המרחב אל מתייחס גוטמן נגישות2. דרגת של כתוצאה  וטריטוריה שונים אוכלוסייה
ותרבותייםחברתיים. פיסיים גורמים של תוצאה שהן זרימות דרכו: התנועה זרימות מבחינת
רעיונות, לקליטת האוכלוסייה של פתיחות קיימת שבה האחת, מערכות: שתי בין מבחין הוא
מערכת זו גבוהה. נגישות מידת בעל גיאוגרפיפיסי מבנה בתוך מבחוץ ומוצרים ערכים
 בזרימה "כיסים" בה שיש מערכת בקבוק", "צוואר בעלת  השנייה "צירקולטיבית".
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המרחב הן כזאת במערכת וכיו"ב. רעיונות מוצרים, של זרימה והן אוכלוסייה של זרימה הן
תהליכי מעכבים ולפיכך סגירות של מאפיינים בעלי הם האוכלוסייה תכונות והן הפיסי
בטבע אלא, המקום עם קשרשלקבע תפתח לא האוכלוסייה "צירקולטיבי" באיזור זרימה.
 טריטוריאלי בקבוק" ל"צוואר הנקלעת אוכלוסייה ואילו והלאה, ממנו תיסחף הדברים,
תקופה במקומה ותשהה אחר למקום משם לעבור תתקשה  זרימה" "כיס או סתום מבוי
של ניצנים ומתפתחים המקומי הארגון של ייצוב המתפתח זו שהות תוךכדי ארוכה.
היא כזאת התפתחות באיזור. ספציפיים במקומות הקשורים סמלים מערכת איקונוגרפיה:
בקרב שייכות של תודעה פיתוח  דהיינו טריטוריאלית", "אינדוקטרינציה של תהליך

באיזור. המצויה האוכלוסייה
אידיאולוגית תפיסה של לביטוי להתפתח עשוי כזה תודעתי תהליך כיצד מראה נייט דייויד
של האידיאולוגי הביטוי מן חלק אחרת: לשון ספציפי3. מרחב לגבי אוכלוסייה קבוצות של
טריטוריאלית. אוריינטציה בעלת היא הקבוצה ואזי מסוים, ארץ לחבל להתייחס עשוי קבוצה
שאיפה בטריטוריאליות הרואה סאק, רוברט מעלה הזאת האוריינטציה של חשוב היבט
להשפיע ניסיון היא הטריטוריאליות החברה. של והערכים התרבות עולם של מרחבי לביטוי
על ומוכר כפוי פיקוח באמצעות שונים ותפקודים האדם בין הגומלין פעולות את ולעצב
שבו כתחום מסוים מרחב לראות לנו הגורמת זו היא הטריטוריאליות מוגדר. גיאוגרפי איזור

ריבונות4.  או סמכות השפעה, כוח, תקפים
תמיהות, כמה מעלה  לעיל האמור לאור  לארישראל היהודי העם של בזיקה דיון
ההסברים עלפי  טריטוריאלית" "תודעה של להתפתחותה הבסיסיים התנאים שכן
גוטמן, ז'אן של כהגדרתו זרימה", "קווי על מצויה הארץ מתקיימים. אינם  הקלאסיים
זאת למרות בארץישראל. ישב לא היהודי העם של רובו ההיסטוריות התקופות רוב ולאורך
השאלה, מתבקשת כך מתוך הארץ. כלפי העם של חזקה שייכות תודעת ונשמרה התפתחה
אכן, מארצו. רחוק העם היה שבו גלות, של במצב לטריטוריה עם בין הזיקה נשתמרה כיצד
בצורות לבעיה נדרשו ואלה גיאוגרפים כבר העסיקה לטריטוריה יהודי העם בין הזיקה שאלת
ישות של התהוותה בתהליך עבודתו את מיקד אשר ג'ונס, סטיפן של בגישתו אם שונות:
רק וארץישראל היהודי העם בשאלת הדיון את להתחיל החליט אך גיאוגרפיתפוליטית5,
לתחליפים המתייחס מאייר, עמנואל של בגישתו ואם בלפור; הצהרת של הזמן מנקודת

לו6. אבדה שהטריטוריה עם שיצר טריטוריאליים
פיתוח של לפרובלמטיקה פרשנית גישה גיאוגרפי באור להאיר היא הזה המאמר מטרת
האובייקטיביים לתנאים בניגוד וזאת ספציפי, טריטוריאלי למרחב חזקה תודעתזיקה
לארץ זיקה היהודי העם ושימר פיתח כיצד אחרת: לשון כזאת. זיקה המתנים המקובלים

הארץ. מן מרוחק הוא כאשר גם ישראל

תחומה בלתי כטריטוריה ארץישראל
הארץ לפיכך, דתית. משמעות לו לייחס שנהוג טריטוריאלי מושג היא ארץישראל
"ארץ כמו: מרחביים, ממדים ובעלי ערכית משמעות טעוני שהם שונים במושגים מופיעה
התפיסה של הדתיערכתי להיבט ועוד. בארץ" התלויות "מצוות הארץ", "קדושת הבחירה",
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ארץ על הטריטוריאלית האינדוקטרינציה תהליך בהתפתחות חשוב מקום יש הטריטוריאלית
נתמקד כאן אחר7. במקום עמדנו כבר מרחבי בהקשר הערכי המימד על היהודי. בעם ישראל
טריטוריאלית. אינדוקטרינציה דיוננו: נושא שהוא לתהליך המצטרפים החשובים במרכיבים
עלידי התחום למרחב מתייחסת הטריטוריאלית הזיקה התיחום. הוא זה בדיון ראשון שלב
מסמלי כסמל לשמש אף עשויים הטריטוריאלי המרחב של המתאר קווי ברורים. מתאר קווי
השונות בתקופות בעייתי. הוא ארץישראל לגבי כזה תיחום המרחב. עם המזדהה הקבוצה
ברור תיחום לציין אפשרות ואין שונים הארץ גבולות היו בארצו ישראל עם ישב שבהן
טריטוריאלית התייחסות יש אמנם, השונות. ההיסטוריות התקופות לאורך הארץ של וקבוע
נהר הגדול הנהר עד מצרים "נהר שבין המרחב אל מתייחסת זו ארץישראל. אל מקראית
"גבולות זה מרחב לכנות נהוג הנהר"8. עד וממדבר פלישתים ים ועד סוף ו"מים פרת"
ואין מדויק גבול קו של התוויה הללו בביטויים אין קוגבול: כלל כאן אין אולם ההבטחה'/
על שהתפתחו גדולות מעצמות שתי בין המצוי מרחב של תיחום בהם יש קווי9. תיחום אפילו
ארץ נמצאת שבו ר יזו א מציין זה תיחום והים. המדבר ובין אלוביאלית חקלאות יסוד
קו היכן אפשרי: איננו מדויק קוגבול האמורים הפסוקים עלפי לתחום ניסיון ישראל.
איזור הוא הפרת כן: על ויתר המדבר? בלב אולי או נושבת? ארץ בגבול  במדבר הגבול
לנילוס זה מושג נייחס (אם מצרים" "נהר גם וכן גדולה מעצמה של (core area) הליבה
כקווי מעצמות של ליבה אזורי ראיית אלעריש). ואדי ולא במצרים, החשוב הנהר שהוא

ריאלית. מציאות אל מתייחסת איננה גבול
מעצמות בין ארץישראל, של היחסי המיקום אל רק מתייחס המקראי התיחומי העיקרון
של למעמדה הנוגע חשוב דתי עיקרון זו מדויק. מיקום מציב ואיננו העתיק העולם של העל
לארץ לה היו ושונים רבים גבולות תחומה. בלתי טריטוריה של עיקרון ארץישראל:
עולי המלוכה, תקופת השופטים, ימי דרך השבטים, והתנחלות יהושע מכיבושי החל ישראל:
תקופה כל  אנו ימינו ועד חשמונאי בית מלכות מיוחדת, משמעות נודעת שלתחומם בבל

וברור. אחיד תיחום של מיתאר קו ואין וגבולותיה
והאידיאולוגית, התיאורטית ברמה אפשרי וקבוע ברור תיחום קו של שחסרונו בעוד אולם,
שאין מצוות אותן המצוותהתלויותבארץ, הפראקטיתאופרטיבית. ברמה בעיה מהווה הוא
הן מרחב באיזה לדעת יהיה שאפשר כדי לתיחום, צריכות בארץישראל, שלא אותן מקיימים
ההלכה קובעי מתחבטים תחומה" בלתי "ארץ של התיאורטי העיקרון מול אכן, חלות.
יש זה לעניין אף בארץ. התלויות מצוות של תחולתן לעניין הגבול קווי במתיחת ולומדיה

אורכו10. לכל מוסכם התיחום קו ואין שונות פרשנויות

הבחירה כארץ ישראל ארץ
מוקדשים במקרא רבים פסוקים היהודי? העם של ארצו להיות ארץישראל נבחרה מדוע
של טיבה את לתאר הבאים פסוקים הם אלה היעודה11. הארץ של הטובות תכונותיה לתיאור
שנתברכו ארצות שיש יודעים אנו ישראל. בני שנצטוו המצוות על שמירה של בהקשר הארץ
מירב עלפי ארץ כברת על הבחירה נפלה אילו ארץישראל. של מאלה יותר טובות בתכונות
יש הבחירה" "ארץ למושג יותר. טובים מקומות לבחור היה אפשר הארץ של היתרונות
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לו. המוענקת למתנה ולא ישראל על המוטלת לחובה מתקשרת זו ומשמעות דתית, משמעות
"כי תמציתיים: פסוקים בשלושה הנבחרת הארץ של הפרובלמטיקה את מסכם המקרא
את תזרע אשר משם, יצאתם אשר היא מצרים כארץ לא לרשתה, שמה בא אתה אשר הארץ
ובקעות, הרים ארץ לרשתה, שמה עוברים אתם אשר והארץ הירק. כגן ברגלך והשקית זרעך
בה אלוהיך ה' עיני תמיד אותה, דורש אלוהיך ה' אשר ארץ מים. תשתה השמים למטר
מערכות שתי מתוארות אלה פסוקים בשלושה שנה"12. אחרית ועד השנה מראשית
"הארץ  ארץישראל וחקלאות אינטנסיבית שלחין חקלאות שהיא המצרית, חקלאיות:
השמים "למטר  אקסטנסיבית בעל חקלאות שהיא לרשתה", שמה עוברים אתם אשר
והצבאי, המדעי הכלכלי, בתחום העתיקה מצרים של שעוצמתה יודעים, אנו מים". תשתה
מפעלי לפתח הצורך ומן וקבועים אקזוטיים מים מקור של הבסיסי החקלאי המבנה מן נבעה

בהם. הגלום הפוטנציאל את הפועל אל הכוח מן להוציא כדי מתוחכמים השקיה
לפי האמורים, בפסוקים מתואר שהוא כפי ארץישראל, של החקלאי שמצבה אפוא, מובן
האחת המאה מן צרפתית עיירה בן רש"י, מצרים. של מצבה לעומת נחות שלמקרא, פשוטו
אלה פסוקים מפרש ישראל, של הרוח מנכסי לחלק היו ולתלמוד לתנ"ך שפירושיו עשרה,
ברגליך מנילוס מים להביא צריך היית מצרים, "ארץ ארץישראל: של לשבחה דווקא
אתה מים: תשתה השמים למטר  זו אבל ולעמול... משינתך לנדד אתה וצריך ולהשקותה
הוא אולם מפשוטושלמקרא, שמשתמע למה ער רש"י משקה"13. והקב"ה מטתך על ישן
החיבה הגברת של החינוכית המטרה בעיניו שחשובה משום אותו14, ודוחה עמו מתפלמס
ארץ את המתאר קטע בפני עומדים פשוטושלמקרא, אלא לנו שאין אנו, לארץישראל.
מה משום  כן אם אליה. מושווית שהיא מזו טובה ופחות נוחה פחות כטריטוריה ישראל
אותה". דורש אלוהיך ה' "ארץ הקטע: של בסיפא היא התשובה של תמציתה נבחרה?
בעיני טריטוריה המשביחות התכונות מסדרת איננה ארץישראל של הנבחרת התכונה
במערכת הטריטוריה של תפקידה על הדתית בתפיסה המשתלבת תכונה אלא אוכלוסייה,
יותר ההשגחה ניכרת שבה משום נבחרה הארץ היהודי. העם על המוטלות הדתיות החובות
המים, במערכות גם אלא לארץישראל, לה אין קבוע תיחום רק לא אחר: במקום מאשר
נדון שונים בתחומים הארץ של מצבה שמים. בחסדי תלויה היא שלה והכלכלה החקלאות
היושב העם של מצבו גם כך קביעות. חוסר ושל ביטחק חוסר של ביניים, של מצב להיות
עובדי שרובה בעיר אפילו בארץישראל, אדם ידור "לעולם כי נקבע כך משום אולי עליה.
כמי דומה בארץישראל הדר שכל ישראל; שרובה בעיר ואפילו בחו"ל, ידור ואל כוכבים

." אלוה" לו שאין כמי דומה לארץ בחוצה הדר וכל אלוה לו שיש
גיאוגרפי מצב מציגים בחירתה, שאלת עם ביחד ארץישראל, של קבוע הלא תיחומה
ביניים16. של מצב חסרקביעות, שהוא מצב חדמשמעי, ואינו ברור שאינו פוליטיכלכלי
מעוגן והוא זו ארץ של החשובה תכונתה הוא אלא גרידא, היסטורית מקריות איננו זה מצב
הקביעות, חוסר רעיון את ביטא חנינא רבי דתית. תפיסה של יותר רחבה במערכת ומשתלב
אין זה צבי מה בה; כתיב צבי "ארץ ציורית: בלשון הטריטוריאלי, התיחום בחוסר המשולב
עליה יושבין שאין ובזמן רווחא עליה שיושבין בזמן ישראל: ארץ אף בשרו, את מחזיק עורו
האוכלוסייה להפנים אמורה זה צירוף דתית. משמעות בעל גיאוגרפי מבנה זהו גמדא"17. 

הטריטוריה. אל המתקשרת
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שלהב יוסף

אינדוקטרינרי כתהליך הארץ" "קדושת
ארץישראל לגבי לעיל האמורים העקרונות של ההפנמה בתהליך החשובים המושגים אחד
דייוויס לטריטוריה? מתייחס כשהוא "קדושה" המושג משמעות מה "קדושתהארץ". הוא
במושג במקרא. מופיע שאינו כמעט קדושה" "ארץ שהביטוי לכך לבנו תשומת את מפנה
האם היא השאלה בכדי. ולא יהודים18, מאשר יותר נוצרים משתמשים הקדושה" "הארץ
אל האדם בני של התייחסות צורת אלא שאינה או הארץ, מתכונות תכונה היא "קדושה"
האינדוקטרינציה בתהליך תפקיד להן ויש הדתית בספרות מצויות הגישות שתי הארץ.

הטריטוריאלית.
"ארץ הארץ: של קדושתה מהי במפורש מבהירה כלים במסכת קדושות" "עשר משנת
והבכורים העומר ממנה שמביאין  ? קדושתה היא ומה הארצות, מכל מקודשת ישראל
היא הארץ של קדושתה אחרת: לשון הארצות"19. מכל כן מביאים שאין מה הלחם, ושתי
החיים באורח מתבטאת הקדושה בה. התלויות ומצוות התנהגות בכללי חיוב של במשמעות

ובאבן. בעץ בקרקע, הטבועה אימאננטית קדושה זו ואין
בהיפוכה נוספים, במקומות עיקרון אותו את נציג נוספים. ממקורות לאשש יש זו טענה
הנוגעות הלכות הן אלו בתים: לנגעי מתייחס הראשון המקרה בטומאה.  הקדושה של
עלול, וזה הבית20 של הבנייה בחומר צרעת" "נגע מופיע פעמים בארץישראל. יהודים לבתי
מכריז הטומאה על טמא. בית של משפטי בסטטוס כולו הבית את להעמיד ידועים, בתנאים
שהכרזתו כיוון מתוכו, הבית תכולת כל את לפנות יש הבית את לבדוק בואו ולפני הכהן

תכולתו. על גם הטומאה את תחיל כטמא
יתרה מטלטליו. בהוצאת תועלת היתה לא לבית אימאננטית תכונה הטומאה היתה אילו
לשמש עשויות הנתוץ הבית של הבניין אבני אבל הנגוע. הבית את להרוס יש לפעמים מזו:
אסור היה אזי הבנייה לחומר אימאננטית הבית טומאת היתה אילו אחר21. בית לבניין

המנותץ. הבניין באבני להשתמש
חוץ על טומאה חכמים גזרו מארץישראל, להבדיל לטריטוריה: מתייחס השני המקרה
בגלל ממת, הנובעות טומאה בהלכות קשורה זו טומאה העמים"22. "ארץ שהיא לארץ
לפיכך, בתיקברות. תיחום על מקפידים אינם שהנוכרים במקום מת עצם למצוא האפשרות
שנקבע מינימום על עולה שגודלו בגוש מגובשת כשהיא רק מטמאת "ארץהעמים" אדמת
לקרקע, אימאננטית היא הטומאה אם ושוב, עצם23. בו למצוא שאין דק כעפר כשהיא ולא

? לעפר אדמה גוש בין ההבדל מה
מוצגת שהיא כפי הטריטוריאלית, הקדושה של למובנה והחדמשמעית המפורשת הראיה
על פירוש שהוא חכמה", "משך מדווינסק24 הכהן שמחה מאיר ר' של מספרו באה כאן,
לשבירת מתייחס חכמה" "משך בעל "כיתישא"25 בפרשת העגל למעשה בפירושו התורה.
כתגובה נראה משה של זה מעשה הזהב. עגל את ובראותו סיני מהר ברדתו משה בידי הלוחות
תגובה הפרשנים. תמהים כך ועל עצמית, שליטה חוסר של כמעשה פתאומי, כעס על רגשית
כעובד בעיניך יהא בחמתו... כליו והמשבר בחמתו בגדיו "המקרע יהודית: תגובה איננה זו
מאיר ר' מתייחס זו לתמיהה בו. לשלוט ולדחפיו לרגשותיו מניח שהוא כיוון עבודהזרה"26,
והוא מחושב מעשה אלא ספונטאני מעשה איננה הלוחות ששבירת מסביר, והוא הכהן שמחה
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יהיו הם שבו לשלב הגיעו טרם שבניישראל לדעת, נוכח משה המציאות. של הכרחית תולדה
את שימירו חשש והוא בחומר מתבטאת שאיננה קדושה של המושג את לקבל מסוגלים
מדווינסק הרב באחרת. אחת עבודתאלילים ימירו דהיינו הלוחות, באלוהות העגל אלוהות
ואין בעצמם קדושים אינם אלהים", באצבע "כתובים שהם הברית, לוחות שאפילו מזהיר,
והוא עליהם; הכתובות המצוות בשמירת מתבטאת קדושתם כל עצמית. קדושה שום בהם
הוא שמו יתברך] [השם השי"ת רק בעולם... קדוש ענץ שום אין דבר, "סוף מסכם:

קדוש"27.
בו, טבועה הקדושה ואין במהותו קדוש איננו חבלארץ שגם ברור, אלה מפורשים מדברים
לא מקודשת ארץישראל האדם. בני לו שמייחסים כפי הדתי ממעמדו נובעת היא אלא
ממלאת שהיא ובפונקציה לה שנתייחדה המצוות במערכת אלא ובעפרה, באבניה באדמתה,

ישראל. עם של הדתי במערך
בארץישראל. לקיימן שיש מצוות הן בהן מחויב מישראל שאדם המצוות מן גדול חלק
משיצא בארץ. התלויות מצוות  הטריטוריאלית במציאות תלוי אלה מצוות של קיומן
שהשאיפה מכאן לקיימה. בידו שאין כיוון נפגם, שלו הדתית המערכת מן חלק לגלות, העם
המיוחדת הדתית במערכת לפיכך, לארץישראל. לחזור השאיפה את כוללת דתית לשלמות
ומשולבת מעוגנת היא אלא עצמו, בפני העומד ערך איננה הטריטוריה היהודי העם של
של התהליך מערכת. באותה המתבטא הערכים מעולם כחלק ושלמה רחבה מצוות במערכת
לעולם חינוך של תהליך הוא המקורית היהודית בתפיסתה טריטוריאלית אינדוקטרינציה
האומה של ההזדהות תהליך מסוימת. לטריטוריה מוגדר תפקיד יש שבתוכו והמצוות הערכים

חינוך. אותו של ממילא תולדה הוא הטריטוריה עם
היסטורית מציאות נוספת: גישה גם התפתחה שהשתנו, תנאים מתוך אולי יותר, מאוחר
שחלק משום האינדוקטרינרי, התהליך בפני קשיים מעמידה מארצו, מרוחק בגולה, עם של
ביטולן עם בארץ. התלויות המצוות של היומיומי המעשי הקיום על מבוסס התהליך מן חשוב
תישכח. שזו הסכנה והיתה הארץ קדושת את לבטא דרך נותרה לא אלה מצוות של למעשה
נוסף מימד לארץ המייחסת  הביניים ימי מאז  מאוחרת להתפתחות תפקיד נועד כאן
מתכונות תכונה שהיא קדושה זוהי בארץישראל. השכינה מהימצאות הנובע קדושה, של
לה ואין פסוקים של דרשני פירוש על המבוססת מאוחרת, התפתחות זוהי כאמור, הארץ28.
הבעיה עם להתמודד עשויה היתה זו תפיסה ההלכה). לפסיקת שיש (כפי תלמודיים מקורות
טיפוח המשך עלידי לארצו הגולה העם בין הזיקה תודעת החלשת של החמורה החינוכית

בארץ. התלויות המצוות קיום ללא אחר, במובן הקדושה
תחולתה שאלת את מעלה רחבה ערכים ממערכת כחלק הארץ" "קדושת של ראייתה
המצוות של היחסי משקלם דירוג לנו שאין מכיוון אחרים. ערכים לעומת היחסי ומעמדה
עם בעימות בא הוא כאשר רק ערך של חשיבותו על ללמוד יכולים אנו ביהדות והערכים

ארץישראל. לעניין חשובים עקרונות ללמוד נוכל כך אכן, אחרים. ערכים
עם בןנון יהושע בידי נתקדשה ראשונה קדושה פעמיים. ישראל עם בידי נתקדשה הארץ
עלפי בבל. עולי בידי עזרא, בימי נתקדשה שנייה וקדושה השבטים, בידי הארץ כיבוש
ארץ חבלי אותם לפיכך, לדורות29. נקבעה שנייה וקדושה בטלה ראשונה קדושה ההלכה,
ממצוות פטורים עזרא בימי בבל עולי בידי ונתיישבו חזרו ולא יהושע בידי שנכבשו ישראל
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ראשונה קדושה שבין להבדל מעניין טעם ניתן קדושתם. שבטלה לפי בארץ, התלויות הארץ
נוכדנאצר כיבוש בא יהושע. של צבאי מכיבוש נובעת הראשונה הקדושה שנייה: וקדושה
מכוח באה לא הקדושה עזרא בימי אבל הקדושה. גם נתבטלה ועמו ישראל כיבוש וביטל
להחזיק פרס מלך כורש מידי בבל עולי שקיבלו רשות  "חזקה" מכוח אלא צבאי כיבוש
יוכל לא בינלאומית) הכרה אולי: אומרים היינו (היום הנותן מדעת שהיא זו, חזקה בארץ.

הכיבוש30. מכוח החזקה כוח שגדול כיוון אותה, לבטל כיבוש
שונים ערכיים היבטים יש ארץישראל של הטריטוריאלי במרחב לשליטתנו מעתה: אמור

בכוח. בה מחזיקים שאנו טריטוריה ובין מוכרת עליה שחזקתנו טריטוריה בין
השיקול גובר תמיד לא אחרים ערכים מול הטריטוריה של ערכה בהעמדת יתרעלכן:
הדבר את נדגים יותר. כחשובים הנתפסים ערכים מפני נדחה שהוא ופעמים הטריטוריאלי
של הערך הקהילה. לעניי הוגן קיום אפשרות  הסוציאלי הערך הוא האחד ערכים; בשני
ולא מצרים עולי כבשו כרכים "הרבה לעניים: לדאוג המצווה מפני נדחה הארץ" "קדושת
והניחום לבוא, לעתיד קדשה ולא לשעתה קדשה ראשונה שקדושה מפני בבל, עולי כבשום
ובכך בארץישראל אזורים מלתפוס נמנעו בבל עולי בשביעית"31. עניים עליהן שיסמכו כדי
מצוות כולל בארץ, התלויות ממצוות אותם ופטרו הארץ" "קדושת אזורים לאותם הקנו לא
גם ומפירותיהם אזורים אותם מתבואת ליהנות יוכלו שהעניים כדי  זאת כל השמיטה,
הערך הארץ". "שלמות על הסוציאלי הערך את אפוא העדיפו בבל עולי השמיטה. בשנת
עמה גררה החינוך מערכת הזנחת תוך יישובים בניית תורה. לימוד או הוא.חינוך, השני
עקיבא רבי של תלמידו שהיה יוחאי בן שמעון רבי התנא של מפיו מאוד חריפה ביקורת
בארץ ממקומן שנתלשו עיירות ראית "אם לארץישראל: באהבתו היתר, בין והמפורסם,
סגל שכר על הקפידו שלא עיירות ומשנים"32. סופרים בשכר החזיקו שלא דע  ישראל
ממקומן, שייתלשו יוחאי, בן ר"ש לדעת ראויות, היו החינוך ברמת בכך ופגעו שלהן ההוראה
כנראה עולה החינוך שערך מפני ארץישראל; הוא זה מקום אם ואפילו ייחרבו,  דהיינו

ארץישראל. של ערכה על

סיכום

של בהקשר לפירוש ניתנות ושתיהן הארץ", "קדושת למושג יש גישות שתי
היא זה, במאמר הדיבור את עליה שהרחבנו האחת, הגישה הטריטוריאלית. האינדוקטרינציה
אל האדם בני התייחסות של תולדה היא הקדושה לפיה ההלכתיתהרציונליסטית, הגישה
השנייה הגישה לפי גיסא, מאידך הרמב"ם33. אצל סימוכין לה שיש גישה זוהי הטריטוריה.
חשיבתי מאמץ מחייבת הראשונה הגישה הארץ. של מטאפיסי מעמד מעין היא הקדושה

יותר. קליטה גם כך ומשום יותר פשטנית השנייה שהגישה בעוד הפנמתה, לשם
למשנה: בפירושו פעמים כמה המופיע הרמב"ם, של חשוב עיקרון כאן להחיל היה אפשר
 בלבד דבר אמונת שהוא אלא מעשה לידי באה שאינה החכמים, בין שתהיה מחלוקת "כל
הוא הגישות שתי בין ההבדל לכאורה אם גם אולם, מהם"34. כאחד הלכה לפסוק צד אין
שונות פוליטיות שתפיסות משום זאת, מעשה. לידי מביא שהוא מתברר בלבד", דבר "אמונת
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בהבדלים מוסברות להיות עשויות ארץישראל של הטריטוריאלי המרחב את יהודים של
מיוחדת תכונה יש שלארץישראל התפיסה כך, קדושתהארץ. למושג הגישות שתי שבין
עליון ערך למדרגת הזה הערך להעלאת להביא עשויה שבה האימאננטית הקדושה והיא
ייראה אחרים, בעיני הזמן, באותו זו. מעין בקדושה המאמינים בעיני אחר, ערך כל הדוחה
האינדוקטרינרי התהליך של המקורי ההקשר מן ארץישראל של כשליפתה כזה תהליך
דבר של פירושו מעליהם. או האחרים הערכים מן מנותק עצמו, בפני מקודש כערך והעמדתה

טריטוריאלי. פטישיזם התפתחות
שתי בין אפוא מהלכת ארץישראל על היהודי העם של הטריטוריאלית האינדוקטרינציה
בתודעת סחף ולמנוע הארץ אל הזיקה את לשמר השאיפה מצויה גיסא מחד חמורות. סכנות
הערך ניפוח של הסכנה אורבת גיסא ומאידך לארץישראל, היהודי העם בין הזיקה

עתיקים. והדברים כולו. הערכים במערך לפגוע העלולים לממדים הטריטוריאלי

Richard Hartshorne, "The Functional Approach in Political Geography", Annals of the 1

.AssociationofAmerican Geographers, 40(1950), pp. 95130
Jean Gottman, La Politique des Etats et leur Ge'ographie, Collin, Paris, 1952 2

David B. Knight, "Identity and Territory: Geographical Perspectives on Nationalism and 3

.Regionalism", Annalsofthe AssociationofAmerican Geographers, 72(1982), pp. 514531
Robert D. Sack, "Territorial Bases of Power", in: Alan D. Burnett 81 Peter J. Taylor (eds.), 4

.Political Studies FromSpatial Perspectives, John Wiley, New York, 1981, pp. 5371.
Stephen B. Jones, "A Uniifed Field Theory of Political Geography", Annalsof the Association 5

.ofAmerican Geographers, 44 (1954), pp. 112123
Emanuel Maier, "Torah as Movable Territory", Annals of the Association of American 6

.Geographers, 65(1975), pp. 1823
בגיאוגרפיה דעת מבני (עורך), שחר אריה בתוך: יהודיים'', וערכים גיאוגרפיים "תכנים שלהב, יוסף 7
עמ' ,1981 ירושלים, הישראלית, הגיאוגרפית והאגודה והתרבות החינוך משרד החינוכית, ומשמעותם

.3622
.31 כ"ג שמות ;2018 ט"ו בראשית 8

,123 ל"ד בבמדבר כנען, לארץ הכניסה לקראת השבטים, להתנחלות ה"אופרטיביות" בהוראות כמו שלא 9
יהושע. של דורו את המחייב ומדויק ברור גבול קו מותווה שם

מגמז; עמ' תשמ"ב, ירושלים, קוק, הרב מוסד חמדה, ארץ ישראלי, שאול ראה: כאלה לדיונים לדוגמאות 10
"ארץ לערך הוספה בבל", עולי שהחזיקו ישראל ארץ "תחומי וגם. קסהקפג. עמ' ד', שער ובמיוחד עהצא

תשל"ט. ירושלים, התלמודית, באנציקלופדיה ישראל"
.107 ח' דברים, לדוגמה: ראה 11

.1210 י"א דברים, 12

שם. שם, רש"י, 13

מצרים". כארץ "לא ד"ה ,10 י"א דברים רש''י, 14
ב. ע'' קי כתובות, בבלי, 15

.3317 עמ' תשל"ט, תלאביב, עובד, עם יעודה, pK1 מולדת שביד, אליעזר ראה: 16
אפשר אי ושוב מתכח"ץ הוא הצבי, עור את כשפושטים בשרו" את מחזיק עורו "אין ע"א. נז גיטק, בבלי, 17

הצבי. אותו של גופו את בו לכסות
W.D. Davies, The Territorial DimensionofJudaism, University of California Press, Berkeley, 18

.1982, p. 142
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י"ב. הלכה ז' פרק הבחירה בית הלכות רמב"ס, וכן ו'. משנה א' פרק כלים, משנה, 19
.34 י"ד ויקרא 20

ה'. משנה י"ג פרק נגעים, משנה, 21
ע"ב. t שבת, בבלי, 22

. ה'. משנה י"ז פרק אהלות, משנה, ע"א., כב בכורות, בבלי, 23
.1926 בשנת נפטר המאה. תחילת של אירופה במזרח הרבנים מגדולי 24
תשל"ב. בירושלים, שהודפסה מהדורה ,19 ל"ב שמות, לספר בפירושו 25

ע"ב. קה, שבת, בבלי, 26
שם. שמות, חכמה", "משך 27

הראי"ה רל"ד; סימן יורהדעה, חלק סופר, חתם שו"ת פ"י; הפרחי), (לאשתורי ופרח כפתור ספר וראה: 28
ט"ו. פ' הארץ, לשבת מבוא קוק,

ט"ז. הלכה ו' פרק הבחירה, בית הלכות רמב"ם, 29
ז'. משנה ח' פרק עדיות, יו"ט, חוס' 30

ע"א. ז חולין, בבלי, נוסח: ובשינויי ע"ב; ג' חגיגה, בבלי, 31
משנה. מלמדי = משנים מקרא; מלמדי = סופרים ע"ג. פ''א חגיגה, ירושלמי, 32

.297289 עמ' תשמ"ה חשון ,2 מלאת, הרמב"ם", לפי ולשונו ארצו ישראל, של "ייחודו לוינגר, יעקב 33
פרקי על שיחות ליבוביץ, ישעיהו זה: בנושא דיון וראה ג'. משנה י' פרק סנהדרין למשנה, בפירושו הרמב"ם, 34

.67,61,3534 עמי תשל"ט, ירושלים, שוקן הוצאת הרמב"ם, ועל אבות
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מבוא*

מרחביתחברתיתכלכלית, בעיה מהווה הפרט רווחת של המקוטבת המרחבית התפרוסת
זו קוטביות מתפתחות. במדינות והן מפותחות במדינות הן שונות חומרה בדרגות המתבטאת
ההתיישבותיתכלכליתחברתית להתפתחות הקשורים תהליכים מכלול של תולדה היא
הדגם במדינה משמתגבש .(Giriffn, 1979; Weaver, 1979) ומדינה מדינה כל של פוליטית
השלטון של נמרצת התערבות רק לקטבו. כדי השוק כוחות פועלים הרווחה, של המרחבי
גלעין) (אזורי המשגשגים האזורים בין איהשוויון בצמצום לסייע בכלל, אם עשויה, המרכזי
Myrdal,) הרווחה של המרחבי הדגם את בכך ולמתן שוליים) (אזורי הנחשלים לאזורים
מרה, של כלשונו להיות, הופכות הגדולות שהערים ככל .(1957; Richardson 1973; 1978
הצורך וגדל הולך כן והאוכלוסייה, הממשל המסחר, התעשייה, התחבורה, בין מפגש" "צומת
של הרווחה רמת ולהעלאת הנחשלים האזורים של לפיתוחם חזקים מדיניות אמצעי בהפעלת

.(Mera, 1975) תושביהם
ה40 שנות בשלהי היהודית האוכלוסייה של המרחבית התפרוסת התאפיינה בישראל
קטן במספר מרוכז היה היהודית האוכלוסייה של הארי חלק מובהקת. גיאוגרפית בקוטביות
יישובים של רב במספר מפוזר היה האוכלוסייה של ומיעוטה הארץ, במרכז גדולות ערים של
האיזון אי המדינה. של הגיאוגרפיים בשוליים השליטה היישוב צורת שהיו קטנים, חקלאיים
לפיזור נמרצים אמצעים לנקוט ישראל ממשלות את שהביא הוא האוכלוסייה בתפרוסת

האוכלוסייה.
שבין בשנים ה50. שנות של העלייה גלי על בעיקר נשען בישראל האוכלוסייה פיזור
משלהם הון חסרי היו שרובם העובדה עולים. 965,000 בערך ארצה עלו 1960 ובין 1948
הפיזור. מלאכת את המיישבים הגופים על והקלה יתגוררו היכן כרצונם לקבוע מהם מנעה
יישובים ו90 קיבוצים 90 חדשים, מושבים 200 בערך בארץ נוסדו 19601948 בשנים
הוקמו 19581956 ובשנים חדשות ערים 28 כבר קיימות היו 1955 בסוף אחרים. כפריים
זילברברג, תש"ל; שחר, ;1957 סיקרון, על: מבוססים (הנתונים נוספות ערים ארבע
מנקודת המדינה. של הגיאוגרפיים בשוליים הוקמו החדשים היישובים מן רבים תשל"ג).

הכנת על סופר תמר לגב' המאמר, כתיבת במהלך החשובות הערותיו על שחר אריה לפרופ' נתונה תודתי
האיורים.
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מרחבי דגם ה60 שנות בתחילת אפוא התקבל היישובים ומספר התושבים מספר של המבט
הצלחה אפוא היתה האוכלוסייה פיזור למדיניות ה50. שנות ראשית של מזה פחות מקוטב

תשל"ג). זילברברג, תש"ל; (שחר, חלקית
מלווה היה האוכלוסייה פיזור האם בישראל? הפרט רווחת של המרחבי לפיזור באשר ומה
ה שנות בראשית שנוצר הרווחה של המרחבי הדגם מהו אחרת, לשון ? הרווחה בפיזור גם
שנות עלפני זה דגם השתנה וכיצד האוכלוסייה, בפיזור המכריע השלב לסיומו הגיע עת ,60

הנוכחי. המחקר pT אלה בשאלות ? וה70 ה60
האוכלוסייה פיזור של הגיאוגרפיים בהיבטים שעסקו אחרים שמחקרים לציין, הראוי מן
של הדמוגרפי ההיבט את בעיקר הדגישו הביךאזורית) (הרמה המאקרו ברמת בישראל
נפות מחוזות, שונות: גיאוגרפיות יחידות בין האוכלוסייה בפיזור תמורות דהיינו הבעיה,
;1976 ולסמן, סיקרון ;1973 רייכמן, תש"ל; (שחר, שונים גודל בסדרי עירוניים ויישובים
(גרדוס שונים כלכלה ענפי לפי המועסקים של הגיאוגרפית ההתפלגות ואת ,(1968 ברוצקוס
הפרט רווחת נושא נבחן (התוךעירונית) המיקרו ברמת .(Shefer ,1977 ;1976 וקרקובר,
1983 תשל"ז, (חסון, בישראל העולים שיכוני אוכלוסיית של החברתית ההיבדלות במסגרת

.(,Hasson
ועניינו בישראל, האוכלוסייה פיזור בסוגיית נוסף נדבך להוסיף הנוכחי המחקר של מטרתו
זה מחקר בישראל. העירונית האוכלוסייה של הכלכלית הרווחה בתחום האזורי השוויון אי
inxn: (Shachar <cf Lipshitz, 1981) זו סוגיה שבחן אחר מחקר תחומים בשני משלים
בלימוד  השני זמן, עלפני הרווחה של המרחביים הדגמים השתנות של המשווה בניתוח

המרחביים. הדגמים יציבות שאלת של מפורט

המחקר ואזורי המחקר משתני
הן המחקר אזורי של גבולותיהם וקביעת אזורית כלכלית רווחה לאיפיון משתנים בחירת
לדון זה מחקר של בכוונתו אין הנוכחי. המחקר בתחום בסיסיות מתודולוגיות בעיות שתי
אזורי סוגיית ולעניין ;1984 ליפשיץ, ראה. המשתנים בסוגיית מפורט (לדיון אלה. בבעיות
"רמת ולהגדיר לנסות אפשר אופרטיבית שמבחינה רק נציין (.1982 ליפשיץ, ראה: המחקר
מדידים, כמותיים משתנים על הנשענות אובייקטיביות, אמותמידה לפי אזורית" רווחה
חייהם מאיכות התושבים של הסובייקטיבית הרצון שביעות את לבחון לחילופין ואפשר

מגוריהם. באיזור
מחקרים מספר אך רצון, לשביעות כלכלי מצב בין חיובי קשר שקיים לחשוב מקובל
המשתנים בין שהקשר קוץ מראה אמפירי במחקר ברור. כה אינו זה שקשר מראים
תפיסה של סובייקטיביים משתנים ובין חיים, רמת כמו לכמתם, שניתן האובייקטיביים
בין בשילוב צורך יש איזור" של חיים "רמת לאפיין וכדי נמוך הוא חיים איכות של והרגשה
האובייקטיביים למשתנים מתייחסים המחקרים רוב .(Kuz, 1978) המשתנים סוגי שני

האזורית". הרווחה "רמת לבחינת משתנים של ארוכה שורה ומציעים
ראה מקיף (לדיון לנפש האזורית ההכנסה הוא החוקרים רוב על המקובל המשתנה
ועל גיאוגרפיות יחידות לפי זה משתנה התפלגות על הנתונים אולם, .(Richardson, 1978
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אחרים במשתנים החוקרים משתמשים זה מטעם מעטות. במדינות רק קיימים זמן פני
שיעור ,(Hillard, 1972) דיור תנאי כגון גיאוגרפיות, ליחידות נתונים קיימים שלפיהם
מועסקים אחוז ,(Coates, Johnson <ef Knox, 1977 בניקיימא מוצרים על הבעלות
1977) סביבה ולאיכות חיים לאיכות הקשורים ומשתנים (Williamson, 1965) בחקלאות

.(,Smith
בישראל, מחקרים בלבד. 1972 לשנת קיימת אזורים לפי לנפש ההכנסה התפלגות בישראל
(להלן איזור ככל קיטי י33 *ל הבעלות ששיעור מצאו, חליפיים משתנים בבחירת שעסקו
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אלטרנטיביים משתנים הם איזור, בכל הגבוהה ההשכלה בעלי ושיעור המינוע), רמת
Shachar <ef Lipshitz, ;1984 ליפשיץ, ;1974 ואחרים, (רייכמן ההכנסה לרמת "טובים"
בהתאם .(1984 (ליפשיץ, האזורית הכלכלית הרווחה למדידת "טובים" משתנים והם .(1981
,1962 לשנים הנוכחי במחקר האזורית הכלכלית הרווחה מאופיינת בישראל הנתונים לזמינות

הגבוהה. ההשכלה לפי ו1983 1972 ,1961 ולשנים המינוע רמת לפי ו1982 1972
להיות נאלץ אחרים, רבים מחקרים כמו הנוכחי, שהמחקר נציין, המחקר לאזורי באשר
לפיהם שכן האדמיניסטרטיביים, באזורים לכן רמשתמש איזיאייימטי, מאשר ריאליסטי יותר
נציין, ישראל. מדינת של הטבעיים האזורים אפוא יהיו המחקר אזורי הנתונים.1 מכורסמים
אזורי ו40 נפות 14 מחוזות, לשישה אדמיניסטרטיבית מבחינה מחולקת ישראל שמדינת
אזורים ואחד בשלושים רק המחקר בחר הנתונים טיב של מאילוצים .(1 איור (ראה טבעיים

.1 באיור הרשומים מאלה טבעיים
הגיאוגרפיכלכלי המבנה את המרכיבים מאקרו, אזורי לחמישה המחקר מתייחס בנוסף
אלה אזורים מחמישה אחד כל .(1982 ליפשיץ, על (מבוסס בישראל גלעיןשוליים של

:2(1 איור (ראה כדלהלן טבעיים, אזורים מכמה מורכב
תל בישראל: הגדולות הערים שלוש של הטבעיים האזורים את הכולל ראשי", "גלעין
רחובות, הטבעיים: האזורים את הכולל תלאביב", גלעין "שולי וחיפה, ירושלים אביב,
האזורים מרוב המורכב הביןגלעיני", "התחום השרון; ודרום פתחתקוה ראשוןלציון,
את וכן אשקלון אשדוד, זכרוןיעקב, חדרה, נתניה, עכו, נהריה, ישראל: של החוף שבמישור
"השוליים בארשבע; איזור את הכולל משני", "גלעין יהודה;3 ושפלת לוד איזור
מחוז ושל ("הגליל") הצפון מחוז של הטבעיים האזורים רוב את הכוללים הלאומיים",

("הנגב").4 הדרום

בישראל5 הפרט רווחת של המרחביים הדגמים
הוא ה60, שנות בראשית שמתקבל כפי בישראל, הכלכלית הרווחה של המרחבי הדגם
של המטרופוליניים האזורים בין ההבדל בולט (2 (איור המינוע רמת לפי מקוטב. מרחבי דגם
אזורי שאר ובין ,(V>1) הארצי הממוצע מן גבוהה הכלכלית שרווחתם וחיפה, תלאביב
שנות בראשית .(V<1) הארצי הממוצע מן נמוכה שהיא כלכלית ברווחה המאופיינים הארץ,
איזור את הכוללת האחת, ראשיות: קבוצות משתי מורכבת האחרונה הקבוצה ה60
הכלכלית שרווחתם הצפוני, החוף ומישור תלאביב של שבפריפריה האזורים ירושלים,
החוף ומישור הדרום מחוז הצפון, מחוז את הכוללת והשנייה, ל1; 0.5 בין היא היחסית

.(V< 0.5) יחסית נמוכה כלכלית ברווחה והמאופיינת ואשקלון) (אשדוד הדרומי
והוא (3 (איור מקוטב מרחבי דגם ה60 שנות בראשית מתקבל הגבוהה ההשכלה לפי גם
את תופס ירושלים שאיזור הוא, הבולט ההבדל המינוע. רמת לפי שתואר לזה בעיקרון דומה

הכלכלית. הרווחה של האזורית בהירארכיה תלאביב) איזור (במקום הראשון המקום
ל ל71.33 נפש ל1,000 מ18.86 בישראל המינוע רמת עלתה ל1972 1962 השנים בין
ל מ9.940/0 הגבוהה ההשכלה בעלי שיעור עלה ל1972 1961 השנים ובין נפש 1,000

הלאומית. הכלכלית ברווחה לעלייה ברורה עדות זוהי .12.550/0
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היחסית הרווחה של המרחבית התפרוסת .2 איור
ו1982. 1972,1962 מינוע: רמת לפי
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היחסית הרווחה של המרחבית התפרוסת .3 איור
ו1983. 1972,1961 הגבוהה: ההשכלה לפי
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של מעברו מקרים: שני להוציא משמעותיים, יחסיים שינויים חלו לא הגיאוגרפי במישור
שרווחתם האזורים לקבוצת נמוכה היחסית שרווחתם האזורים מקבוצת בארשבע איזור

תלאביב. איזור של היחסית ברווחה וירידה בינונית, היחסית
שמדרום באזורים התחוללו ל1972 1961 בין העיקריים השינויים הגבוהה ההשכלה לפי
ביותר, הגבוהה היחסית הרווחה בעלי האזורים לקבוצת הצטרף רחובות איזור לתלאביב:
יחסית בינונית לרווחה (* < 0.5) יחסית נמוכה מרווחה עברו ואשקלון אשדוד ואזורי
תלאביב גלעון בשולי התחוללו הבולטים השינויים ל1983 1972 השנים בין .(0.5>v<1)
האיזורים לקבוצת הצטרף והוא ירדה ירושלים איזור של היחסית רווחתו ירושלים. ובאיזור
וראשון דרוםשרון פתחתקווה, איזורי של היחסית רווחתם ואילו גבוהה, יחסית דווחה בעלי

יחסית. גבוהה לרווחה יחסית בינונית מרווחה עברו והם עלתה, לציון
של הלאומית הכלכלית הצמיחה במהלך התחוללו יותר משמעותיים מרחביים שינויים
ירושלים, באיזור תלאביב, מטרופולין סביב התחוללו אלה שינויים ה70. שנות עשור
רמת (לפי שבהם העיקריים את נציין והדרום. הצפון ובמחוזות הדרומי החוף במישור

המינוע):
ירושלים איזור ה80 בשנות ירושלים: איזור של היחסית הכלכלית ברווחה עלייה (1)

ביותר. הגבוהה היחסית הרווחה בעלי האזורים לקבוצת משתייך
מאופיינים ה80 בשנות תלאביב: של שבפריפריה האזורים של היחסית ברווחה עליה (2)
הרווחה להשוואת הביא זה שינוי ביותר. הגבוהה היחסית הכלכלית ברווחה אלה אזורים
תל איזור ובין תלאביב איזור של הפריפריה בין מרווח, קבוצות של בערכים היחסית
תלאביב של המטרופוליני. במרחב אפוא מתקבל ה80 שנות בראשית עצמו. אביב

הכלכלית. הרווחה מבחינת אחיד שהוא גיאוגרפי תחום
השייכים ולכיש, טבריה צפת, האלה: האזורים של היחסית הכלכלית ברווחתם עלייה (3)

הלאומית. לפריפריה
. הביןגלעיני לתחום השייכים אזורים, שני של היחסית הכלכלית ברווחתם עלייה (4)

ישראל. של הדרומי החוף שבמישור ואשדוד, אשקלון
המחקר, של הבא לשלב הבסיס הוא בהם שחלו והשינויים הגיאוגרפיים הדגמים תיאור
לארבע האזורים מוינו הדגמים ולתיאור הואיל אלה. דגמים של היציבות במידת העוסק
ואיזור, איזור בכל שחלו התמורות את לחשוף היה ניתן לא הדברים מטבע מרווח, קבוצות
מידת בבחינת העוסק הבא, השלב מרווח. קבוצת כל בתוך שחלו השינויים את ובמיוחד
כל של הכלכלית ברווחתו שחלו ביותר, הקטנים ולו השינויים, את בחשבון מביא היציבות,

איזור.

הדגמים יציבות

ניתוח  הראשון זה. את זה המשלימים שלבים, בשני ייערך הדגמים של יציבותם בחינת
לבין t בתקופה הכלכלית הרווחה של אזורים לפי ההתפלגות בין רגרסיה של פרמטרים
וניתוח הרגרסיה מקו והשליליות החיוביות הסטיות מיפוי  השני ; tn בתקופה התפלגותה

המיפוי.
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:מקדם בניתוחהרגרסיה פרמטרים שני של ערכיהם בחינת על מבוסס הראשון השלב
לפי ההתפלגות בין שהמתאם ככל הרגרסיה. קו ושיפוע הנ"ל ההתפלגויות בין המתאם
תהיה כן ל1, קרוב יהיה tn בתקופה ההתפלגות ובין t בתקופה הכלכלית הרווחה של אזורים
ל קרוב המתאם יהיה אם יותר. גבוהה התקופות בין המרחביים הדגמים של היציבות רמת
הכלכלית. הרווחה של המרחבי בדגם מלא כמעט היפוך חל התקופות שבין הדבר פירוש ,1

חריג. הוא זה מצב אנושית בגיאוגרפיה
של תרומתם מידת את לדעת חשוב ל1) שואף r) גבוהה יציבות רמת נקבל אם גם
עשויה הרגרסיה קו שיפוע של הערכים בחינת הכללית. היציבות למגמת השונים האזורים
הרווחה של הגיאוגרפית ההתפלגות בין הקשר בבחינת אם חלקית. תשובה לנו לספק
שלמרות נטען מ1, גדול שהוא רגרסיה קו שיפוע נקבל tn של זו ובין t בתקופה הכלכלית
לאזורים בהשוואה החזקים האזורים יחסי באופן התחזקו התקופות שתי בין היציבות
יציבות, של הכללית המגמה שלמרות נטען מ1, נמוך הרגרסיה קו שיפוע אם החלשים.
חשוב הללו האלטרנטיבות שתי לפי החלשים. והתחזקו החזקים האזורים יחסי באופן נחלשו
שערכו במקרה למשל, תקופות). כמה (בין זמן עלפני השיפוע ערכי השתנות את לבחון גם
ברור מלמעלה, ל1 שואף והוא וקטן הולך ערכו זמן עלפני אך מ1, גדול השיפוע של
האזורים של יחסי חיזוק דרך הביךאזוריים, בפערים צמצום הוא שמתחולל שהתהליך

החזקים. האזורים של יחסית והחלשה החלשים
לתחילת (1962) ה60 שנות תחילת בין בישראל שהתרחש מה את נבחן זו הקדמה לאור
לפי תיערך זו בחינה .(1982) ה80 שנות לתחילת ה70 שנות תחילת ובין (1972) ה70 שנות
,1962 לשנים מינוע רמת המחקר: משתני שני של אזורים לפי ההתפלגויות בין רגרסיה ניתוח

.1 בלוח מובאים הממצאים ו1972. 1961 לשנים הגבוהה ההשכלה ורמת ו1982, 1972
גבוהה חיובית, היא הנחקרות השנים בין המתאם שרמת מראים, הרגרסיה ניתוח ממצאי
התאפיינו 1962 בשנת נמוכה היתה הכלכלית שרווחתם שאזורים דבר, של פירושו ומובהקת.
היתה הכלכלית שרווחתם אזורים .1982 בשנת וגם 1972 בשנת גם נמוכה כלכלית ברווחה
שאר גם וכך .1982 ובשנת 1972 בשנת גבוהה כלכלית ברווחה התאפיינו 1962 בשנת גבוהה
שני שבמשך לומר אפשר בהכללה כלכלית. רווחה של שונות רמות בעלי שהם האזורים

בישראל. הכלכלית הרווחה של האזורית בהירארכיה הסדר נשמר עשורים
קו שיפוע של ערכו ירד ה80 לשנות ה70 משנות שבמעבר גם, מראה 1 לוח אולם
שלא למרות פערים. צמצום של תהליך החל זו בתקופה כלומר, ל1.671. מ3.590 הרגרסיה
הממצאים שהעידו וכפי  הכלכלית הרווחה של הגיאוגרפי בדגם קיצוני שינוי חל
מהירה בצמיחה מלווה היתה זו יציבות ה70 שבשנות הרי  בדגמים יציבות התקיימה

המשגשגים. לאזורים בהשוואה החלשים האזורים של יחסית
נקבעו בעזרתה בלבד. כללית תמונה לנו נתנה (1 לוח (ראה כה עד שנקטנו המחקר שיטת
ברווחה יחסית מהירה עלייה של מגמה מסתמנת ה70 "בשנות כגון כלליות, מסקנות
לכל נכונה זו מגמה האם המשגשגים". לאזורים בהשוואה החלשים האזורים של הכלכלית
במגמה מאופיינים אזורים אילו  לא אם החלשים? האזורים ולכל החזקים האזורים
על פירוט לקבל כדי שונה? הכלכלית הרווחה של התפתחותה היתה אזורים ובאילו זו כללית

המחקר. של השני לשלב נעבור כה עד שתוארו הכלליות למגמות איזור כל של תרומתו
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המחקר משתני לפי הנחקרות התקופות בץ המרחבית ההתאמה לבחינת רגרסיה ניתוח של פרמטרים .1 לוח

ושנים המינועמשתנים גבוההרמת השכלה

19721962198219721982196219721961פרמטרים

(r) המתאם מקדם
(a) החותך

(b) השיפוע

0.927
10.399
3.590

0.951
37.704
1.671

0.878
55.227
5.982

0.872
2.535
0.938

מיפוי .(4 (איור הרגרסיה מקו ואיזור איזור כל של הסטיות ניתוח על מבוסס השני השלב
ברווחת העלייה שקצב האזורים את לזהות מאפשר הטבעיים האזורים מפת על הסטיות
הלאומית המגמה מן יותר נמוך או יותר גבוה היה נחקרות תקופות שתי כל בין אוכלוסייתם
יותר של חיובית סטייה בעלי רמות: לארבע האזורים חולקו כך לשם הרגרסיה. קו שמציג
סטיית עד שלילית סטייה בעלי אחת, תקן סטיית עד חיובית סטייה בעלי אחת, תקן מסטיית

אחת. תקן מסטיית יותר של שלילית סטייה ובעלי אחת תקן
כדלקמן: הם ה60 שנות לעשור ביחס 4 מאיור העולים העיקריים הממצאים

בעשור מאופיין ירושלים איזור רק הראשי הגלעין את המרכיבים אזורים שלושה מתוך א.
תלאביב  האחרים שהשניים בשעה חיובית, בסטייה ה70 שנות ובעשור ה60 שנות
בשנת כאלה נשארו ועדיין ביותר, הגבוהה המינוע ברמת 1962 בשנת שהיו  וחיפה

הרגרסיה. מקו שלילית בסטייה מאופיינים ,1972
חיוביות. תקו בסטיות מאופיינים תלאביב שולי של לתחום המשתייכים האזורים ארבעת ב.
יותר של חיובית בסטייה מאופיינים ראשוךלציון, ואיזור פתחתקוה איזור מהם, שניים

אחת. תקן מסטיית
שלילית, בצורה סוטים אזורים 14 הלאומית הפריפריה את המרכיבים אזורים 17 מתוך ג.

אחת. תקן מסטיית יותר היא השלילית סטייתם מתוכם שלושה ולגבי
מקו שלילית בצורה סוטים הביךגלעיני, לתחום השייכים ולוד, חדרה יעקב, זכרון אזורי ד.
בצורה ממנו סוטים ואשדודאשקלון, נתניה עכו), (מישור עכונהריה ואיזור הרגרסיה

חיובית.
נסתפק ואיזור. איזור בכל שחלו התמורות את ולפרט להמשיך ניתן האיורים בעזרת
רק יחסית התחזקו ה60 שנות שבמהלך אומרת, זו מסקנה מהם. הנובעת הכללית במסקנה
ניכר חלק יחסית ונחלשו תלאביב, שבשולי האזורים ובמיוחד המשגשגים, האזורים מן חלק

הלאומית. לפריפריה השייכים האזורים ובמיוחד החלשים, האזורים מן
(19721962) ה60 משנות למעבר קשורה השאריות מניתוח הנובעת נוספת מסקנה
חיובית בצורה הסוטים האזורים שלקבוצת 4,מעלה, באיור עיון .(19821972) ה70 לשנות
ואזורים הלאומית הפריפריה מן אזורים שלושה ה70 שנות במהלך הצטרפו הרגרסיה מקו
אזורים שלושה רק ה60 שנות בעשור הרגרסיה. לקו התקרבו הלאומית הפריפריה מן אחרים
מקו חיובית בצורה סטו הלאומית הפריפריה את המרכיבים האזורים שבעהעשר מתוך
בתחום גם חיובית. היתה אזורים שבעה של סטייתם ה70 שנות שבעשור בשעה הרגרסיה,
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19821972 מינוע רמת 19721062 ywa רמת

נחקרות. שנים ובין המחקר משתני לפי הרגרסיה מקו התקן סטיות של המרחבית התפרוסת .4 איור
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שלילית סטייה בעלי שהיו ולוד, חדרה יעקב, זכרק האזורים שינויים. מספר חלו הביןגלעיני
חיובית. סטייה בעלי האזורים לקבוצת ה70 בשנות הצטרפו ה60, בשנות

הלאומית הכלכלית ברווחה העלייה שבזמן היא, המחקר שלבי משני המשולבת המסקנה
אי צומצם דהיינו הלאומי, הממוצע לעבר אזורית התכנסות של תהליך חל ישראל מדינת של
ביותר הגבוהה הכלכלית ברווחה ה60 שנות בעשור שהיו האזורים הביךאזורי. השוויון
וירושלים חיפה לתלאביב, (הכוונה ה80 שנות ובתחילת ה70 שנות בתחילת גם כך נשארו
תלאביב של ובמיוחד אלה, אזורים של הכלכלית ברווחתם העלייה קצב אך יורד), סדר לפי
בשנות שהיו אזורים שלילית. סטייתם היתה ולפיכך הלאומית, המגמה מן נמוך היה וחיפה,
בשנות גם זו יחסית ברמה נשארו אמנם נמוכה כלכלית וברמה בינונית כלכלית ברווחה ה60
סטייתם ואכן הלאומית; המגמה מן גבוה היה מהם רבים של צמיחתם קצב אך וה80, ה70

חיובית. היתה הרגרסיה מקו
הביך הפער של יחסי צמצום על אמנם מראה הלאומי הממוצע לעבר ההתכנסות תהליך
אזורי בין הפער גדול עדיין מוחלטים שבמונחים מראים, אחרים ממצאים אך בישראל, אזורי

.2 לוח בעזרת זו טענה נבהיר הפיתוח. לאזורי המרכז
משתני שני לפי זמן עלפני היחסית הכלכלית הרווחה של התפתחותה את מראה 2 לוח
תלאביב, אזורי נבחרים: מחקר אזורי לפי 2 לוח את גרפית בצורה מתרגם 5 איור המחקר6.
את המייצגים ופתחתקווה ראשוךלציון איזור הראשי, הגלעין את המייצגים וירושלים חיפה
הבין התחום את המייצגים (נתניה), ושרון אשדודאשקלון אזורי תלאביב, גלעין שולי
המסקנות הלאומיים. השוליים את המייצגים הנגב, והר כנרות החולה, עמק ואזורי גלעיני,

כדלקמן: הן 5 ומאיור 2 מלוח העיקריות
איזור ושל ירידה בתהליך נמצאת וחיפה תלאביב איזור של היחסית הכלכלית הרווחה א.
האזורים של הרווחה בהשתנות אחידות אין כלומר, עלייה. בתהליך נמצאת ירושלים
היחסית הכלכלית שרווחתו תלאביב, שאיזור לשער, יש הראשי. הגלעין את המרכיבים
רוויה" ל"נקודת הגיע ,(0.73 לעומת 1.56) ירושלים של מזו גבוהה היתה ה60 בשנות
איזור של בגרותו" "מידת של פונקציה היא זו רוויה ירושלים. איזור של מזה יותר מהר
לגודל מחסרונות כנראה סובל תלאביב איזור שבהן בתקופות תלאביב. מטרופולין

צמיחה7. של בתהליך ירושלים איזור נמצא
לציק, ראשק  תלאביב גלעץ שולי מתחומי אחד כל של היחסית הכלכלית הרווחה ב.
כשבתחילת זמן, עלפני מתמדת בעלייה נמצאת  ודרוםהשרון פתחתקוה רחובות,
הממוצע מן גבוהה כבר היתה האלה האזורים כל של היחסית רווחתם ה80 שנות
של הלאומי במרחב ביותר הגבוה הצמיחה בקצב מאופיינים אלה אזורים הלאומי.
גבוהה כלכליתחברתית ברמה אוכלוסייה הגירת של מובהקת תוצאה וזוהי ישראל,

.(1982 ליפשיץ, ;1980 וליפשיץ, (שחר לשוליו תלאביב מאיזור
נמצאת הלאומיים, והשוליים הביךגלעיני התחום בארשבע, איזור של היחסית רווחתם ג.
השוליים מאזורי אחד כל של היחסית רווחתם מלמטה. ל1 שואפים והם מתמדת בעלייה
והתחום בארשבע איזור של מזו נמוכה ברמה המחקר תקופת בכל נמצאת הלאומיים

הביןגלעיני.
של מגמה היינו המינוע, רמת לפי שתוארה לזו דומה מגמה מקבלים הגבוהה ההשכלה לפי ד.
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טבעיים* אזורים לפי הגבוהה וההשכלה מינוע רמת לפי זמן פני על היחסית הכלכלית הרווחה התפלגות .2 לוח

היחסית המינוע היחסיתרמת הגבוהה ההשכלה

הטבעיים 196219721982196119721983האזורים

0.740.941.031.971.511.39ירושלים
יהודה 0.100.220.420.500.500.53שפלת
החולה 0.190.290.550.910.880.75עמק

0.270.350.580.490.600.92צפת
0.080.080.290.460.610.73חצור
0.380.350.620.640.650.77כנרות

ביתשאן 0.130.220.420.560.700.82עמק
0.460.550.700.830.800.92יזרעאל
0.290.470.520.260.360.46נצרת

מערבי תחתק 0.130.180.360.040.190.44גליל
מערבי עליון 0.110.140.380.160.360.50גליל

עכו 0.270.450.650.530.560.65מישור
1.141.061.091.171.251.19חיפה

יעקב 0.490.510.730.570.830.90זכרון
אלכסנדר 0.040.120.150.070.200.37הר

0.610.670.830.540.620.64חדרה
(נתניה) 0.610.780.900.700.780.85שרון
השרון 0.510.741.130.690.801.25דרום
0.590.851.010.740.911.00פתחתקוה

י0.21לוד 0.460.660.390.480.50
0.940.971.060.981.121.14רחובות

0.540.941.130.740.861.08ראשוןלציון
1.551.451.291.201.231.12תלאביב

מלאכי 0.120.170.420.700.670.75קרית
0.100.310.520.680.440.57לכיש

0.180.490.630.660.600.69אשדודאשקלק
0.110.110.280.560.810.68גרר

0.130.150.360.670.720.85בשור
0.430.650.790.631.051.03בארשבע

(אילת) דרומית 0.591.100.900.920.880.74ערבה
0.090.220.370.430.580.58הרהנגב

לכלל מתייחסים הגבוהה ההשכלה ולפי העירונית לאוכלוסייה מתייחסים המינוע רמת לפי הממצאים .
האוכלוסייה.

ירושלים, אזור של ובמיוחד חיפה תלאביב, איזור של היחסית ברווחתם ירידה התכנסות.
הארץ, אזורי רוב של היחסית ברווחתם ועלייה מלמעלה הלאומי לממוצע מתקרבת והיא

מלמטה. הלאומי לממוצע המתקרבים
היחסית ברווחה צמצום על בבירור מצביעים אכן 5 וכאיור 2 בלוח המובאים הנתונים
אזורי בין מוחלטים במונחים ניכרים פערים מגלים הם בוזמנית אך הביןאזורי, הפער של
גלעין שולי ראשי, (גלעין המרכז" איזורי בין ובמיוחד הארץ, אזורי שאר לבין ושוליו הגלעין
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בראשית למשל: ישראל. מדינת של הפיתוח" "איזורי לבין ביןגלעיני) תחום תלאביב,
הר אזורי של המינוע מרמת שלושה פי גבוהה תלאביב איזור של המינוע רמת ה80 שנות
גבוהה ראשוןלציון איזור של המינוע רמת ועוד. מערבי גליל חצור, ביתשאן, עמק הנגב,
ה70 שנות ובראשית בשור; גרר, החולה, עמק אזורי של המינוע מרמת שניים מפי יותר
שפלת אזורי של מזו ארבעה מפי יותר גבוה ירושלים באיזור הגבוהה ההשכלה בעלי שיעור

ואחרים. גרר קריתמלאכי, שאן, בית עמק חצור, יהודה,

סיכום

לנפש להכנסה חליפיים שנמצאו "אובייקטיביים" משתנים שני על התבסס הנוכחי המחקר
אובייקטיביים משתנים בין לשילוב הטוענים בישראל. הפרט רווחת של הגיאוגרפיה לתיאור
המחקר בממצאי ימצאו חברתיותמרחביות תופעות לחקר סובייקטיביים משתנים ובין

בלבד. חלקיות תשובות הנוכחי
של האזורים בין ניכרים מוחלטים פערים של קיומם שלמרות הראו, המחקר ממצאי
בדגמים היציבות ולמרות הפיתוח", ל"אזורי המרכז" "אזורי בין ובמיוחד ישראל, מדינת
בישראל הרווחה של האזורי במדרג הסדר שנשמר כלומר,  הפרט רווחת של המרחביים

ומצטמצמים. הולכים הביןאזוריים הפערים יחסיים במונחים 
איזור ושל הביןגלעיני התחום של הלאומיים, השוליים אוכלוסיית של היחסית הרווחה
של היחסית הרווחה מלמטה. הלאומי לממוצע ושואפת זמן עלפני עולה בארשבע,

מלמעלה. הלאומי לממוצע ומתקרבת זמן עלפני יורדת הראשי הגלעין אוכלוסיית
שולי הוא הנחקרת התקופה כל במשך עלתה היחסית שרווחתו היחיד, הגיאוגרפי התחום
חברתי ממעמד אוכלוסייה הגירת של ישירה תוצאה היא זו שעלייה נראה, תלאביב. איזור

.(1980 וליפשיץ, שחר ;1974 (שחר, ושוליו תלאביב מאיזור גבוה כלכלי
מדיניות של ישירה תוצאה או ספונטניים תהליכים פרי הן המסתמנות המגמות האם
שבשנות האומר ,S מדגם לוגיסטית עקומה בעל אזורי התפתחות דגם לפנינו האם ? מרחבית
קצב אך ביותר, הגבוהה אמנם היא רווחתם שבו הרוויה", ל"שלב הגלעין אזורי הגיעו ה70
השני, השלב בתחילת נמצאים הפיתוח מאזורי ושחלק ביותר, הנמוך הוא ברווחתם העלייה
של תקפותם האם ? יחסית גבוה הוא העלייה קצב אך נמוכה, היא הרווחה שבו מצב המתאר
מקצת הן אלה ? ה80 בשנות גם תישמר הפרט רווחת לתיאור להכנסה החליפיים המשתנים

כאן. שתוארו הממצאים מן הנובעות המחקר משאלות
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ליפשיץ גבריאל

MSAn לשיטת בעקרונותיה הדומה ,POSACn שיטת לפי משתני רב ניתוח על מבוססת זו חלוקה
.(1982 (ליפשיץ,

רמתם ולא הגיאוגרפי מיקומם היה הביךגלעיני בתחום יהודה ושפלת לוד איזור את להכליל שהכריע השיקול
הכלכליתחברתית.

איזור של הכלכלית רווחתו הגיאוגרפי. מיקומו בשל הלאומיים השוליים במסגרת שובץ אילת שאיזור נציין,
תלאביב. גלעין שולי של לרווחה יותר דומה והיא הלאומיים השוליים אזורי משאר גבוהה אילת

המשתנים מן אחד כל של (V) הריכוז מדדי סומנו שבהם ו4, 3 איורים על מבוסס המרחביים הדגמים תיאור
לממוצע יחסית איזור כל של הכלכלית הרווחה את למעשה משקפים הריכוז מדדי הנחקרות. התקופות לפי

הארצי.
המחקר. משתנה של הלאומי הממוצע הוא ו* ,i באיזור הנחקר המשתנה של ערכו הוא Xi כאשר V = ■2£i

מרווח: קבוצות לארבע חולקו הריכוז מדדי
ביותר. הגבוהה היחסית הכלכלית הרווחה את המבטא V < 1.51
הגבוהה. היחסית הכלכלית הרווחה את המבטא 1.01>v<1.50
הבינונית. היחסית הכלכלית הרווחה את המבטא 0.51>v<1.00

הנמוכה. היחסית הכלכלית הרווחה את המבטא v<0.50
את משלימים הם בכך היחסית. הרווחה של המדויקים הערכים בהשתנות התבוננות מאפשרים 5 ואיור 2 לוח

המרחבי. הדגם תיאור לצורך מרווח קבוצות של במונחים המחקר בראשית שתואר מה
ה60, שנות בעשור ההגירה דוגמת אחרים, במשתנים גם ביטויו את מוצא לירושלים תלאביב בין וה הבדל
שלילי, היה שלה ההגירה ומאזן לגודל מחסרונות תלאביב סבלה כנראה שבהן ה70 שנות בעשור ובמיוחד
לציין, מעניין .(1980 וליפשיץ, (שחר חיובי היה הגירתו ומאזן דמוגרפית בצמיחה נמצא ירושלים ואיזור
עדות שזוהי ייתכן, .(1983 (חושן, שלילי הגירה במאזן ירושלים איזור מאופיין ה70 שנות סוף שלקראת
על צומחים המטרופלין שולי שבו מטרופולין, בהתפתחות הבוגר" ל"שלב ירושלים איזור של למעבר ראשונה

חשבונו.
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19831975 הפיתוח בערי מפעלים סגירת
יזין ערן

במסגרת שהוקמו אלה, לערים לספק נועדה הפיתוח ערי תיעוש של הממשלתית המדיניות
שנוצרו החמורות התעסוקה לבעיות ופתרון יציב כלכלי בסיס האוכלוסייה, פיזור מדיניות
הפכה ה50, שנות של השנייה המחצית מאז בעקביות הננקטת המדיניות ה50. בשנות בהן
שנוצרה התעסוקה היקף הפיתוח. ערי מרבית בכלכלת מרכזי למרכיב התעשייתי המגזר את
של והחברתית הכלכלית להתפתחותן התעשייה מפעלי של תרומתם על מעידים ומאפייניה

1984ב'). רזין, ראה הפיתוח ערי תיעוש מדיניות על מחקרים (לסיכום הפיתוח ערי
מידת הוא הפיתוח ערי תיעוש מדיניות הערכת בעת בחשבון להביאו שיש נוסף חשוב גורם
זה מאמר* מטרת ובסביבתן. אלה בערים הנמצאים התעשייה במפעלי התעסוקה של יציבותה
הפיתוח בערי התעשייה מפעלי של שונים מאפיינים בין קשר קיים מידה באיזו להראות היא
שמרבית העובדה, בהשפעת המאמר עוסק מיוחד באופן להיסגר. נטייתם מידת ובין ומיקומם
מידת על הארץ, ממרכז ולחברות פרטיים לבעלים שייכים הפיתוח בערי התעשייה מפעלי

המפעלים. של יציבותם
עובדים 20 לפחות שמנו וסביבתן, הפיתוח ערי ממפעלי אילו בודק במאמר המוצג הניתוח
המרכזיים המאפיינים את לזהות מנסה הניתוח .1983 סוף עד להתקיים המשיכו ב1975,
שבבעלותה החברה מאפייני בין הקשר את ובפרט להיסגר, מפעל של סיכוייו על שהשפיעו

הסגירה. סיכויי ובין המפעל נמצא

סגירת על תעשייתיות חברות של הארגונימרחבי המבנה השפעת
מפעלים

כגון מסיבות, הנובע עסקי כישלון כלל, בדרך הוא, תעשייתי מפעל לסגירת הישיר ההסבר
מצליח, מפעל גם יכול לעתים העסקית. בסביבה שינויים או המפעל התיישנות כושל, ניהול
של המרחבי הדגם משינוי כתוצאה או חברה, של מחדש ארגון במסגרת להיסגר יחסית,

התעשייה של הארגוני המבנה השפעת בנושא: דוקטור לתואר עבודה במסגרת שנערך ניתוח על מבוסס המאמר
העברית. באוניברסיטה שחר א' פרופ' בהדרכת הנעשית בישראל, פיתוח ערי התפתחות על

ותודתי Logit מודל בנושא ייעוץ במתן סייעה העברית באוניברסיטה הסטטיסטי הייעוץ משירות פבזנר בלה
כך. על לה נתונה
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רזק ערן

בין קשר שקיים מסתבר אולם, לכדאית. אחר למקום המפעל העברת את ההופך העלויות
המביאות הספציפיות הסיבות ובין וגיל, כלכלי ענף גודל, כגון המפעל, של שונים מאפיינים
הראשונות בשנים מפעלים קטנים, שמפעלים מראים, שזוהו הקשרים מפעלים. לסגירת
אחרים ממפעלים יותר להיסגר נוטים נמוכים צמיחה שיעורי בעלי בענפים ומפעלים לקיומם

.(Gudgin, 1978; Henderson, 1980; O'Farrell and Crouchley, 1983)
להשפיע הם גם יכולים אליה משתייך שהוא החברה ומאפייני המפעל נמצא שבו האיזור
סוג בין קשר על המצביעות טענות הועלו לכך בקשר המפעל. של הסגירה הסתברות על
אלה ובפרט מפעליהן, סיכויי ובין התעשייתיות החברות של הארגונימרחבי והמבנה הבעלים

להיסגר. שוליים, באזורי הנמצאים
ממפעלי גדול שחלק לכך, מביאה התעשייתי המגזר של הגוברת הארגונית הריכוזיות
המטרופולינים מן המנוהלות חברות בבעלות נתונים שונות במדינות שוליים באזורי התעשייה
יציבים פחות יהיו מקומית איננה עליהם שהבעלות שמפעלים טענות הושמעו הגדולים.
שמרבית בכך, המתאפיינים השוליים שאזורי ומכאן, מקומית עליהם שהבעלות ממפעלים
להצדקת .(Watts, 1981) כלכליות לתנודות יותר רגישים יהיו מבחוץ, מנוהלים מפעליהם

מרכזיים: נימוקים מספר הועלו זו טענה
בקבלת חדמפעלית חברה מאשר יותר הרבה גמישה גדולה רבמפעלית חברה א.
ולכן גדול אינפורמציה שדה הרבמפעלית לחברה מפעלים. וסגירת פתיחת על החלטות
קיים למקום, ממקום ייצור פעילות להעביר ומשתלם השוק תנאי או העלויות משתנים כאשר
מפעל לסגור החלטה חדמפעלית בחברה זאת, לעומת זאת. תעשה אכן שהחברה גדול סיכוי
הפסקת היא שמשמעותה מכיוון מיוחדים במצבים רק שתתקבל מכרעת, החלטה היא
מכיוון למקום ממקום מפעל להעביר פחות תיטה גם חדמפעלית חברה החברה. של פעילותה
הבכירים העובדים את מחייב כזה שמעבר ומכיוון יותר מצומצם שלה האינפורמציה ששדה
רגל לפשוט פחות נוטות הגדולות הרבמפעליות שהחברות למרות כך, מגורים. מקום להחליף
Watts, 1981;) יותר קטנות חדמפעליות חברות ממפעלי יציבים פחות מפעליהן ולהיסגר,

.(Barkley, 1978
המיוצרים בוגרים מוצרים שוליים באזורי כלל, בדרך מייצרות, הרבמפעליות החברות ב.
האחרון לשלב דבר של בסופו מגיעים אלה מוצרים סטנדרטיים. המוניים, ייצור בתהליכי
או יצומצמו זה בשלב למוצר. הביקוש קטן שבו ההזדקנות, שלב  שלהם החיים במחזור
מפעלים בעיקר ייפגעו ומכך אלה מוצרים המייצרים הגדולות החברות מפעלי ייסגרו אפילו
לא אך שונים, או דומים מוצרים ייצור עלידי בפעילותן ימשיכו החברות שוליים. באזורי

.(Watts, 1981; Pred, 1977;Westaway, 1974) אזורים באותם בהכרח
ומפעל עבודה בכוח מחסור קיים שבו מרכזי באיזור ראשי מפעל יש לחברה כאשר ג.
במפעל עובדים לפטר שפל בזמן לה עדיף עבודה, כוח עודף קיים שבו שוליים באיזור משנה

.(1974 Spooner,) זה באיזור עובדים לגייס יותר קל יהיה הגיאות שוב עם המשנה.
בזמן ראשונים להיפגע עלולים שוליים באזורי השוכנים רבמיקומית חברה מפעלי ד.
גיאוגרפי בריחוק הגרים מנהלים הלב". מן רחוק העין מן ש"רחוק מכיוון כלכלי שפל
פחות להם יש המקומית, הקהילה של פורמליים לא מלחצים פחות מושפעים ממפעליהם
המקומית. בקהילה הפוגעות החלטות לקבל יותר להם וקל המפעל עובדי עם אישי קשר
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שוליים באזורי מפעלים שפל בזמן לסגור או לצמצם נוטות רבמפעליות חברות לכך, בנוסף
.(Watts, 1981) ההנהלה מן המרוחקים מפעלים לנהל הקושי בגלל גם

את הוליכו ה70 בשנות העולמי הכלכלי והמשבר הגוברת הבקלאומית ההתחרות ה.
יחסית, נמוך, העבודה שכר שבהם שוליים לאזורי ייצור פעילויות להעביר הגדולות החברות
מספר להתרכזות הביאו אכן יחד תעשיות בהתקבצות שיש היתרונות ממשלתו. בעידוד וזאת
עלות את הארוך בטווח מעלה זו התרכזות אבל אחדים. שוליים באזורי מפעלים של רב
על מגיבות הגדולות החברות כיום, מאוד נייד הוא שההץ מכיוץ אלה. באזורים העבודה
זולה, עדיין העבודה שבהם אחרות למדינות או לאזורים המפעלים בהעברת כאלה שינויים

.(Damette £ Poncet, 1980) ושוב שוב מתרחש תהליך ואותו
רב חברה דווקא לפיהם פחות, לא מבוססים נגדיים, טיעונים הועלו אלה טענות מול
לסגור ולא שוליים באיזור מפסיד במפעל יותר ממושך זמן להחזיק תוכל גדולה מפעלית
של משאביה .(Dicken 81 Lloyd, 1978) pnjn להבראתו סיכויים שיש תעריך אם אותו,
ביכולתה שפל; תקופת של במקרה יותר ארוך נשימה מרווח לה מאפשרים גדולה חברה
גם המפסיד במפעל ולהשקיע שבבעלותה מצליחים מפעלים בעזרת מפסיד מפעל לסבסד
על מקשה הכלכלית בפעילות הממשלתית המעורבות אחר, מצד רחוקים. עודם כשהרווחים
ציבורי לחץ היום קיים הברית בארצות אפילו שוליים. באזורי מפעלים לסגור גדולות חברות
Krumme 81) מפעלים לסגירת הנוגע בכל אותן המגביל הגדולות, החברות על ופוליטי

.(Hayter, 1975
ניתן כך מפעלים. לסגור בנטייה הבדלים מעט לא קיימים רבמפעליות חברות בין גם
הנוקטות לחברות המשתייכים מפעלים בין התעסוקה יציבות במידת הבדל שקיים לשער,
קיימים מוצרים של הייצור הרחבת היינו  אופקית צמיחה שונות: צמיחה אסטרטגיות
החברה, מוצרי של נוספים ייצור לשלבי כניסה היינו  אנכית צמיחה אחה בענף ודומים
בעלת בחברה חדשים. בענפים חדשים מוצרים לייצור כניסה היינו  מגוונת צמיחה או
משנה מפעל של וסיכוייו המפעלים, בין תלות של יחסית, גבוהה, רמה תהיה אופקית צמיחה
המפעלים של הכלכלי במצבם גם תלוי שהמפעל מפני וזאת יותר. גבוהים יהיו להיסגר
על ולשמור המשנה במפעלי לקצץ נטייה כלל, בדרך תהיה, שפל ובזמן בחברה, האחרים
יותר, קטנה היא המפעלים בין ההדדית התלות אנכית צמיחה בעלת בחברה הראשי. המפעל
להניח וסביר ביותר הקטנה היא המפעלים בין התלות מגוון ענפי מבנה בעלת ובחברה

.(Eirckson, 1980) כלכליות לתנודות פחות רגישים יהיו שמפעליה
המשתייכים מפעלים של היחסי היציבות לחוסר בנוגע הטענות את אישרו מהקרים iddd
מחקרים .(Barkley, 1978; Smith, 1979; Smith £ Taylor, 1983) לאמקומיות לחברות
Leigh £ Notrh, 1978, Clark, 1976,) פחות חדמשמעיות למסקנות הגיעו אחרים
לאמטרופוליניים באזורים מפעלים שבדק אריקסון, .(O'Farrell 8c Crouchley, 1983
נטו הגדולים במטרופולינים שמרכזן חברות של משנה שמפעלי מצא, אף בוויסקונסין
.(Eirckson, 1980) ענפית מבחינה מגוונות היו החברות כאשר בעיקר יחסית, מעט, להיסגר
O'Farrell & Crouchey, של מחקרם הוא בולט דופן (יוצא המחקרים שמרבית להעיר, יש
האחרים הגורמים מהשפעת הבעלות סוג השפעת את מלא באופן בודדו לא (1983

מספיקים. נתונים העדר בגלל בעיקר הסגירה, סיכויי על המשפיעים
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רזין ערן

בערי מפעלים של הסגירה סיכויי ובין ההנהלות ומיקום הבעלויות הרכב בין הקשרים זיהוי
הפיתוח ערי מפעלי על הבעלויות הרכב בדיקת זה. מאמר במרכז עומד בישראל הפיתוח
וב1975 מצומצם, היקפה אך הפיתוח, ערי בתעשיית מקומית יזמות שקיימת מראה, בארץ
בעיר המתגוררים תושבים של בבעלותם ובסביבתן הפיתוח בערי מהמפעלים 13.70/0 רק היו
היה החברה של הראשי המשרד הפיתוח ערי ממפעלי ב16.50/0 המפעל. נמצא שבה הפיתוח
10.90/0 מקומיים. תושבים היו לא המנהלים, גם כלל ובדרך הבעלים, אך במפעל, אמנם
בעיר הממוקם ראשי ממשרד שנוהלו חדמפעליות לחברות השתייכו הפיתוח ערי ממפעלי
החברות אחרת. מעיר שנוהלו רבמפעליות לחברות השתייכו מהמפעלים ו46.80/0 אחרת
הסתדרותית בבעלות היו ובחלקן פרטיים ולמשקיעים ליזמים בחלקן השתייכו הרבמפעליות
למפעל הצמוד ממשרד שנוהלה רבמפעלית לחברה השתייך בלבד אחד מפעל ממשלתית. או
ניתוח גם ושם 1984א', (רזין, הכפרישיתופי למגזר השתייכו (10.10/0) המפעלים ושאר

.(19831966 בשנים והשתנותו הבעלויות הרכב של מפורט
האלה: המרכזיות השאלות על לענות בא הנוכחי המאמר

לתושבים המשתייכים מפעלים בין להיסגר הסיכוי מבחינת הבדל קיים מידה באיזו א.
? לאמקומיות לחברות או לתושבים המשתייכים מפעלים ובין מקומיים

מסוגים לאמקומיות חברות בין להיסגר הסיכוי מבחינת הבדלים קיימים מידה באיזו ב.
חברות או ממשלתיות הסתדרותיות, פרטיות, רבמפעליות, חדמפעליות, שונים:

הכפרישיתופי? למגזר המשתייכות
שונות ובעלות ארגון מצורות חברות מפעלי בין הסגירה באחוזי ההבדלים מידה באיזו ג.
המפעל, גודל מפעל: של הסגירה סיכויי על להשפיע העשויים אחרים ממאפיינים נובעים

? שוכן המפעל שבה והעיר גיל תעשייתי, ענף
חברה של הצמיחה אסטרטגיית בין הקשר של ראשונית בדיקה המאמר מציג לכך בנוסף
או הראשית ההנהלה מיקום בין הקשר ושל ייסגרו, שמפעליה הסיכויים ובין רבמפעלית

המפעלים. של הסגירה סיכויי ובין לאמקומית חברה של הבעלים מגורי מיקום

המחקר ושיטת הנתונים מקורות
,1983 בסוף גם התקיימו 1975 בסוף קיימים שהיו מהמפעלים אילו בודק שנערך הניתוח
בו המועסקים שמספר מפעל מסבירים. מאפיינים לשורת מפעלים סגירת בין קשרים ומזהה
עובדים ל10 השלישית בשנה עלה ולא רצופות שנתיים למשך עובדים ל10 מתחת אל ירד

שנסגר. כמפעל הניתוח לצורך הוגדר יותר או
,1983 ובסוף 1975 בסוף ובסביבתן הפיתוח בערי המפעלים רשימות על מבוסס הניתוח
נאסף הבעלויות על מידע והמסחר. התעשייה במשרד פיתוח לאזורי היחידה מטעם שפורסמו
בעזרת ותוקנו הושלמו המקורות משני והנתונים המשפטים במשרד החברות רשם מתיקי
,1975 בסוף עובדים 20 לפחות שמנו המפעלים כל את כולל הניתוח אחרים. מקורות
1972 מאז התקפה ההגדרה לפי פיתוח באזורי השוכנות הפיתוח, ערי מ25 באחת הנמצאים
הכפרי למגזר המשתייכים המפעלים מבין שבסביבתן1. תעשייה באזורי או 1984ב') (רזין,
הנמצאים מפעלים הפיתוח, ערי שבקרבת האזוריים המפעלים את הניתוח כולל שיתופי
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אך עצמם, בקיבוצים השוכנים מפעלים של מצומצם ומספר עירוניים תעשייה באזורי
באותו פועלים חברה, לאותה המשתייכים מפעלים הפיתוח. מערי תושבים בעיקר מעסיקים

אחד. כמפעל זה בניתוח הוגדרו עיר באותה ונמצאים ענף
ב1983 המפעלים מצב את המציגים לוחות הוכנו תחילה שלבים. בשני נערך הניתוח
ענף המפעל, גודל :1975 בשנת המפעלים ממאפייני אחד כל לפי להתקיים) (נסגר/המשיך
לגבי בה. שוכן שהמפעל והעיר המפעל גיל הבעלות, מגזר החברה, של ארגק צורת תעשייתי,
ההנהלה ומיקום החברה אסטרטגיית נוספים: מאפיינים נוספו הרבמיקומיות החברות
מפעלים בנפרד צוינו להתקיים שהמשיכו המפעלים בין הבעלים. מגורי מיקום או הראשית
ב בהם שהיה המועסקים מספר ממחצית לפחות ירד 1983 בסוף בהם המועסקים שמספר

.1975
סיכויי על שהשפעתם המשתנים על להצביע שנועד רבמשתני, ניתוח נערך שני בשלב
,LOGIT מודל הוא ביותר מתאים שנמצא המודל ביותר. הגדולה היא להיסגר מפעל
באירלנד. מפעלים סגירת על במחקרם (1983) O'Farrell <ef Crouchley את גם ששימש
Stepwise Logistic Regression (PLR) היא: הניתוח את ששימשה הספציפית התכנית

.1983 מהדורת ,BMDP הסטטיסטית התוכנה מערכת שבמסגרת
בלבד. אפשריים ערכים שני מקבל  בינארי הוא המוסבר המשתנה LOGIT במודל
הבסיסית ההנחה רציפים. או כלשהם קטגוריאליים להיות יכולים המסבירים המשתנים
הלוגריתם וךן מסבירים משתנים שורת בין ליניארי קשר שקיים היא, LOGIT בניתוח
ובין "הצלחה" של ערך יקבל המוסבר שהמשתנה ההסתברות בין היחס של הטבעי
המפעל הוא: המוסבר המשתנה שלנו במקרה "כישלון". של ערך שיקבל ההסתברות
את Xj, x2, וב^ להיסגר מפעל של ההסתברות את בק נסמן נסגר. נסגר/לא

שלהלן: בצורה מוגדר המודל המסבירים. המשתנים

\njz^=bo + bjxj+b2x2 + ....bnxn
ומכאן:

e (bo +b1x1 + t>3Xj+ ... . bn*n)
P = 1+e(b0 + b,x, + bjx,+ ... . bnxn)

על רק ישירה בצורה להסיק המקדמים מאפשרים הניתוח את ששימשה המודל בגירסת
מבטאים ואינם להיסגר, סיכוייו על שונות לקטגוריות מפעל להשתייכות שיש ההשפעה כיוון
האבסולוטי הגודל המודל. על מסוימת לקטגוריה ההשתייכות השפעת את ישיר כמותי באופן
חשיבותם מידת לגבי אינדיקציה נותן שלהם התקן לטעויות המשתנים מקדמי בין היחס של

בהסבר2. המשתנים של היחסית

שנסגרו המפעלים מאפייני
1983 סוף עד נסגרו ב1975 ובסביבתן הפיתוח בערי קיימים שהיו המפעלים 248 מתוך
אך להתקיים, המשיכו אמנם (7.30/0) נוספים מפעלים שמונהעשר .(23^0) מפעלים 57
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מאפיינים בעלי למפעלים שהיו הסיכויים על מ500/0. ביותר הצטמצמה בהם npiosnrn
מרכזיות: מסקנות מספר להסיק המאפשר ,1 מלוח לעמוד ניתן להצטמצם או להיסגר שונים

(באחוזים)1 נבחרים ומאפיינים ב1983 מצנם לפי נ1975 קיימים שהיו פיתוח בערי מפעלים .1 לוח

ב1983 מצב

(2)
להתקיים המשיך

סה"כ (3) בו התעסוקה אך
במספרים להתקיים המשיך ביותר צומצמה (1) מאפיינים.
מוחלטים סה"כ ((2) את כולל (לא %50n נסגר ב1975 נבחרים

המפעל גודל
57.3 5.5 37.3 עובדים 4920
78.4 7.8 13.7 9950
76.2 9.5 14.3 199100
92.3 3.8 3.8 499200
73.7 15.8 10.5 ומעלה 500

תעשייתי ענף
79.5 ך.ר 12.8 וטבק משקאות מזון,
54.7 12.5 32.8 ועור הלבשה טקסטיל,
77.8 11.1 11.1 והציבה כרייה

מינרליים מוצרים
77.8 0 22.2 אלמתכתיים
82.8 3.4 13.8 ופלסטיקה גומי כימיקלים,
74.5 7.3 18.2 הובלה וכלי מכונות מתכת,
85.7 0 14.3 ואלקטרוניקה חשמל מוצרי
0 20.0 80.0 יהלומים
68.2 0 31.8 אחרים ענפים

החברה של הארגון צורת
בעלימ חדמיקומית, חברה

61.8 2.9 35.3 מקומיים
בעלים חדמיקומית, חברה

61.0 14.6 24.4 לאמקומיים
משרד חדמפעלית, חברה

66.7 0 33.3 אחרת בעיר ראשי
משרד רבמפעלית, חברה

74.1 7.8 18.1 אחרת בעיר ראשי
משרד רבמפעלית, חברה

0 100.0 0 במקום ראשי
למגזר המשתייכת חברה

92.0 4.0 4.0 הכפרישיתופי
0 0 100.0 ידוע לא
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(המשך) .1 לוח

מצבב1983
(2)

להתקיים המשיך
בו התעסוקה סה"כ(3)אך

ביותר(1)מאפיינים להתקייםצומצמה במספריםהמשיך
ב1975 50%d((2)נסגרנבחרים את כולל מוחלטיםסה"כ(לא

יגעלות מגזד
27.17.665.3100170פרטי

17.611.870.610034הסתדרותי2

11.8088.210017ממשלתי3

4.04.092.010025כפרישיתופי

המפעל גיל
שנים 4142.31.955.810052

859.37.083.710043
12919.16.474.510047
161325.67.766.710039
201720.020.060.010035
252115.85.378.910019

ומעלה 2615.4084.610013

בה שוכן שהמפעל העיר
22.23.774.110027בארשבע

15.0085.010020עכו
וקריתמלאכי 23.115.461.510026ביתשמש

בטווח בצפק בינוניות ערים
מחיפה4 נוח לא 20.73.475.910058יוממות
מחק בצפון בינוניות ערים
מחיפה5 יוממות 25.05.669.410036לטווח
מחק בדרום בינוניות ערים
םתלאביב יוממות 27.39.163.610066לטווח
ויקנעם שלומי רמון, 30.030.040.010010מצפה

המלח ים ומרחב רותם 00100.01005מישור

23.07.369.8100סה"כ
מוחלטים במספרים 5718173248סה"כ

עובדים. 20 לפחות ב1975 שהעסיקו מפעלים רק כוללים שאחריו והלוחות זה לוח .1

וממשלתיים. פרטיים ויזמים חברות עם שותפויות כולל .2

פרטיים. ויזמים חברות עם שותפויות כולל .3

ב1983. נפש ל30,000 6,000 בץ  בינוניות ערים .4

כבישים. לאורך ק"מ 6031  נוח לא יוממות טווח
כבישים. לאורך ק"מ מ60 יותר  יוממות לטווח מחק .5
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להיסגר נטו עובדים, ל49 20 בין שהעסיקו קטנים, מפעלים המפעלים. גודל א.
בין הסגירה באחוזי בולטים הבדלים זוהו לא זאת לעומת יותר. גדולים ממפעלים יותר הרבה
נטו עובדים ל499 200 בין ב1975 שהעסיקו המפעלים האחרות. הגודל בקבוצות המפעלים
גילו לא ומעלה) עובדים 500) ביותר הגדולים והמפעלים מכולם, פחות ולהצטמצם להיסגר

עובדים). 19950) בינוניים ממפעלים יותר רבה יציבות
אחרים וענפים ועור הלבשה טקסטיל, היהלומים, בענפי מפעלים תעשייתי. ענף ב.
אלה ענפים מאחרים. יותר להיסגר נטו וכר) צעצועים תכשיטים, דפוס, נייר, (עץ,
מפעלים אופייניים מהם ולחלק נמוכים צמיחה בשיעורי בוגרים, במוצרים מתאפיינים
מזון, ופלסטיקה, גומי כימיקלים, ואלקטרוניקה, חשמל מוצרי בענפים: מפעלים קטנים.
לשיעורי זכה ואלקטרוניקה חשמל מוצרי ענף פחות. נסגרו וחציבה כרייה וטבק, משקאות
היו בהם הסגיר1ת ששיעורי האחרים, הענפים את .19831975 בשנים גבוהים צמיחה
בענף הממשלתי המגזר דומיננטיות גבוהה. הון ועתירות גדולים מפעלים איפיינו נמוכים,
ליציבות היא גם אולי תרמה המזון בענף הכפרישיתופי המגזר של וזו והחציבה הכרייה

אלה. בענפים המפעלים
חדמיקומיות לחברות המשתייכים מפעלים החברה. של הארגון צורת ג.
נטו המפעל, נמצא שבה הפיתוח בעיר המתגוררים מקומיים, תושבים בבעלות הנמצאות
באחוזי ההבדלים אולם, אחרת. ארגון צורת בעלת לחברה המשתייך מפעל מכל יותר להיסגר
חד חברות (מפעלי קטנים הם השונים הסוגים מן החדמפעליות החברות מפעלי בין הסגירה
היו מהם ברבים אך פחות, להיסגר אמנם, נטו, לאמקומיים לבעלים המשתייכים מיקומיות
להיסגר נטו לאמקומיות רבמפעליות לחברות המשתייכים מפעלים גדולים). צמצומים

הכפרישיתופי. למגזר שהשתייכו אלה היו ביותר היציבים והמפעלים יחסית, מעט,
ביותר היציבים כאמור, היו, הכפרישיתופי המגזר מפעלי הבעלות. מגזר ד.

הפרטי. והמגזר ההסתדרותי המגזר הממשלתי, המגזר מפעלי באו יורד, בסדר ואחריהם,
נטו היותר, לכל שנים 4 בני ב1975 שהיו צעירים, מפעלים כצפוי,  המפעל. גיל ה.
היוזמה מכישלון כלל, בדרך נובעות, אלה סגיר1ת יותר. ותיקים ממפעלים יותר הרבה להיסגר
8 עד 5 בני ב1975 שהיו המפעלים שדווקא לציין, מעניין המפעל. הקמת של הראשונית
הרבה להיסגר נטו שנה 2013 בני והמפעלים ביותר, הרבה היציבות מידת את גילו שנים
מפעלים על העובר ו"הזדקנות" התיישנות שלב על מצביעים אלה שנתונים ייתכן, מהם. יותר
יותר. רבה יציבות מגלים שוב העשרה" "שנות משבר את העוברים ושהמפעלים אלה בגילים

זה. בנושא מוחלטת למסקנה להגיע ניתן לא בלבד אלה נתונים סמך על אולם,
ערי בין המפעלים של יציבותם במידת ההבדלים המפעל. שוכן שבה העיר ו.
ממאפייני בעיקר נובעים שהם הרושם ומתקבל מאוד, גדולים אינם השונות הפיתוח
במישור עצמן. הפיתוח ערי של מאפייניהן בשל או ממיקומן ולא עיר בכל שהוקמו המפעלים
מפעלים הם באיזור המפעלים חמשת כל אך מפעלים, כלל נסגרו לא המלח ים ומרחב רותם
מפעלים של הנמוך האחוז ממשלתית. בבעלות ונמצאים המחצבים לענף הקשורים גדולים
נמצא מהם ניכר וחלק יחסית, גדולים הם זו בעיר שהמפעלים בכך, אולי קשור בעכו שנסגרו
גילו  ושלומי רמון מצפה  ה"זעירות" הפיתוח בערי המפעלים הסתדרותית. בבעלות
לבאר פרט הדרומיות, הפיתוח ערי בין גם ולהצטמצם. להיסגר הממוצע מן גבוהה נטייה
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זה ומצב הממוצע מן גבוה והצמצומים הםגיר1ת אחוז היה יחסית, והמבוססת הגדולה שבע
המחצית מאז הדרומיות הפיתוח בערי התעשייה מצויה שבו הקיפאון של אחד צד הוא
נמוכים וצמצומים סגירות אחוזי היו זאת, לעומת ב'). 1984א', (רזין, ה70 שנות של השנייה
(מעלות, מחיפה נוח לא יוממות בטווח הנמצאות הבינוניות הפיתוח בערי הממוצע מן

ועפולה). עילית נצרת העמק, מגדל כרמיאל,
מובהקת תוצאה נתנו ב1983 המפעל למצב השונים המשתנים בין לקשרים מבחני2*
10/0 של ברמה מובהקת ותוצאה המפעל, שוכן שבה לעיר פרט המשתנים לכל 5^'0 של ברמה

המפעל3. וגיל המפעל גודל למשתנים
שקיימים מכיוון סיבתיים, תמיד שאינם פשוטים, קשרים הם 1 בלוח המוצגים הקשרים
ובין המפעל גודל בין ברור קשר קיים במיוחד השונים. המסבירים המשתנים בין גם קשרים
מפעלים של הממוצע גודלם המפעל. בעלת שהיא החברה של הבעלות ומגזר הארגון צורת
עובדים 35.9 ב1975 היה מקומית בבעלות הנתונות חדמיקומיות ללחברות המשתייכים
הגיע, לאמקומיות רבמפעליות חברות המשתייכים מפעלים של הממוצע גודלם בלבד.
עובדים ל345.0 הממשלתי למגזר המשתייכים מפעלים ושל עובדים ל235.2 זאת, לעומת
מפעלים בין הסגירה באחוזי ההבדלים מידה באיזו השאלה, עולה כאן א'). 1984 (רזין,
ההשתייכות מן נובעים אכן שונים בעלות ומגזרי ארגון צורות בעלות לחברות המשתייכים
הבעלות ומגזרי הארגון צורות בין מהבדלים נובעים שהם או בהן, שמדובר לחברות

גודל. לפי המפעלים בהתפלגות
מפעלים של והצמצומים הסגירה אחוזי הצגת עלידי זו לשאלה חלקית תשובה נותן 2 לוח
המפעלים שכל נעיר, מפעלים. של גודל קבוצת בכל השונים הבעלות למגזרי המשתייכים
משתייכים ממשלתית בבעלות הנמצאים המפעלים כל וכמעט הסתדרותית בבעלות הנמצאים
צורות בעלות חברות בין בלוח הבחנה יש הפרטי במגזר לאמקומיות. רבמפעליות לחברות

שונות. ארגון
הם הכפרישיתופי למגזר המשתייכים שהמפעלים חדמשמעית, בצורה מתברר הלוח מן
הגודל מהתפלגות נובעים אינם אלה מפעלים של הנמוכים הסגירה ואחוזי ביותר היציבים
אכן הממשלתי המגזר מפעלי של הרבה שיציבותם הרושם, מתקבל זאת, לעומת שלהם.
ו200 19950 הגודל בקבוצות הממשלתיים המפעלים של הסגירה אחוזי בגודלם. מוסברת
בתקופה נסגרו הכל בסך אולם, גודל, קבוצת בכל הממוצע מן נמוכים היו לא ומעלה עובדים
המסקנות ולכן  גודל קבוצת בכל אחד  זה למגזר המשתייכים מפעלים שני רק הנדונה
הקטנים המפעלים של הסגירה אחוזי היו ההסתדרותי במגזר חדמשמעיות. אינן המגזר לגבי
בקבוצות המפעלים כל של הממוצעים הסגירה לאחוזי דומים עובדים) 199 עד 20) והבינוניים
רב, מספר זה במגזר היה עלבדים) 19950) הבינוניים המפעלים בין הרלוונטיות. הגודל
המפעלים משמונה אחד אף הצטמצם או נסגר לא זאת לעומת אך צמצומים, של יחסית,

עובדים. 200 לפחות ב1975 שמנו ההסתדרותיים
מפעלי בין והצמצומים הסגירה באחוזי שההבדלים מסתבר, הפרטי המגזר מפעלי בין
לכל הנתונים את בוחנים כאשר ברורים, אינם השונים הסוגים מן החדמפעליות החברות
יותר להיסגר לפיכך, נטו, מקומיים לתושבים המשתייכים בנפרד. גודל קבוצת
לחברות המשתייכים המפעלים הקטן. גודלם בגלל האחרות החדמפעליות החברות ממפעלי
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הפער אך החדמפעליות, החברות למפעלי יחסית, מעט, להיסגר נטו פרטיות רבמפעליות
גדול השפעת את בחשבון הביא שלא הניתוח מן היה שנראה כפי גדול אינו הסגירה באחוזי

מובהקות. תוצאות נתנו לא זה בלוח השונות הגודל לקבוצות שחושבו מבחני2^ המפעלים.

הארגון צורת המפעל, גודל ב1983, מצנם לפי ב1975 קיימים שהיו פיתוח בערי מפעלים .2 לוח
(באחוזים) החברה של הבעלות ומגזר

ב1983 מצב
(2)

להתקיים המשיך
בו התעסוקה סה"כ(3)אך

המפעל, ביותר(1)גודל. להתקייםצומצמה במספריםהמשיך
בעלות ומגזר הארגון 50%d((2)נסגרצורת את כולל מוחלטיםסה"כ(לא

עובדים 4920
בעלים חדמיקומית, פרטית

40.03.356.710030מקומיים

בעלים חדמיקומית, פרטית
23.814.361.910021לאמקומיים

משרד חדמפעלית, פרטית
אחרת בעיר 46.2053.810013ראשי

ראשי משרד רבמפעלית, פרטית
אחרת 37.54.258.310024בעיר

36.49.154.510011הסתדרותית

00100.01001ממשלתית

16.70,83.3כפרישיתופי ^1006
ידוע 100.0001004לא

37.35.557.3100110סה"כ

עובדים 19950
בעלים חדמיקומית, פרטית

00100.01004מקומיים
בעלים חדמיקומית, פרטים

מקומיים 28.621.450.010014לא

ראשי משרד חדמפעלית, פרטית
אחרת 18.2081.810011בעיר

ראשי משרד רבמפעלית, פרטית
אחרת 14.33.682.110028בעיר
13.320.066.710015הסתדרותית

14.3085.71007ממשלתית

07.192.910014כפרישיתופי

93 100 77.4 8.6 14.0 סה"כ
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(המשך) .2 לוח

מצבב1983

(2)
להתקיים המשיך
בו התעסוקה סה"כ(3)אך

המפעל, ביותר(1)גודל להתקייםצומצמה במספריםהמשיך
בעלות ומגור הארגון (2))מ0'>י50נסגרצורת את כולל מוחלטיםסה"כ(לא

ומעלה עובדים 200
בעלים חדמיקומית, פרטית

מקומיים 00100.01005לא

ראשי משרד חדמפעלית, פרטית
אחרת 33.3066.71003בעיר

ראשי משרד רבמפעלית, פרטית
אחרת 7.121.471.410014בעיר

ראשי משרד רבמפעלית, פרטית
0100.001001במקום

00100.01008הסתדרותית

11.1088.91009ממשלתית

00100.01005כפרישיתופי

45 100 84.4 8.9 6.7 סה"כ

רב חברות שנוקטות הצמיחה שאסטרטגיית טענה הועלתה הרקע, בסקירת שתואר כפי
חברות. לאותן המשתייכים מפעלים של הסגירה סיכויי על להשפיע יכולה שונות מפעליות
של הצמיחה אסטרטגיית עלפי רבמפעליות לחברות שהשתייכו המפעלים מוינו לפיכך,
חברת לאסטרטגיית החברה אסטרטגיית בין הבחין המיון מגוונת. או אנכית אופקית, החברה:
ושניהם ענף, באותו הפועל אחר, מפעל של בת מפעל היה כלשהו מפעל כאשר האם.
ואסטרטגיית כאופקית החברה אסטרטגיית נרשמה מגוונת, רבמפעלית לחברה השתייכו

כמגוונת. האם חברת
שהגדרת מכיוון בקשיים כרוך החברה של הצמיחה אסטרטגיית לפי המפעלים מיון
את המשמשים הענפים בהגדרת רבה במידה תלויה כמגוונת או כאופקית אסטרטגיה
אנכית. בצורה ביניהם הקשורים מפעלים לזהות קושי לעתים קיים לכך בנוסף הניתוח.
המפעלים של הפעילות תחומי על ,yra7 סמך על נעשתה זה בניתוח האסטרטגיה הגדרת
בין אנכי קשר קיים אם ספק של מקרה בכל והמסחר. התעשייה משרד ברשימות המופיע
כבעלי טקסטיל) (לדוגמה: ענף באותו פעילים שהם מפעלים לרשום העדפנו מפעלים
כמשתייכים חשמליים) וכבלים נחושת (מכרות שונים בענפים ומפעלים אופקית אינטגרציה
אנכית אינטגרציה בעלות לחברות המשתייכים המפעלים שמספר מכאן, מגוונת. לחברה
לחברות שהשתייכו שמפעלים בבירור, מראה 3 לוח זה. בניתוח מטה כלפי מה, במידת מוטה,
המאורגנות לחברות שהשתייכו מפעלים מאשר פחות להיסגר נטו מגוונות ולחברותאם
לסיכויי חברתהאם אסטרטגיית בין לקשר {ץ מבחן זאת, עם יחד אנכי. או אופקי במבנה
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אסטרטגיית בין לקשר והמבחן בלבד 100/0 של ברמה מובהקת תוצאה נתן להיסגר המפעל
מובהק. קשר על הצביע לא להיסגר לסיכוי החברה

מעיר המנוהלות רבמפעליות לחגרות והשתייכו ב1975 קיימים שהיו פיתוח בערי מפעלים .3 לוח
(באחוזים) חברתהאם ואסטרטגיית החברה אסטרטגיית ב1983, מצבם לפי אחרת,

ב1983 מצב

(2)
להתקיים המשיך
בו התעסוקה (3)אך

ביותר(1) להתקייםצומצמה במספריםהמשיך סה"כ
(2))מ500/6נסגראסטרטגיה את כולל מוחלטיםסה"כ(לא

החברה אסטרטגיית
20.510.369.210078אופקית

20.0080.010010אנכית
10.73.685.710028מגוונת

חברתהאם אסטרטגיית
24.57.567.910053אופקית
27.39.163.610011אנכית
9.67.782.710052מגוונת

18.17.874.1100סה"כ

מוחלטים במספרים 21986116סה"כ

בעיר ממשרד המנוהלות לחברות והשתייכו ב1975 קיימים שהיו פיתוח בערי מפעלים .4 לוח
למפעל) צמוד שאינו ביותר הנמוך (הדרג הראשית ההנהלה ומיקום ב1983 מצבם לפי אחרת,

ב1983מצב

(2)
להתקיים המשיך
בו סה"כ(3)התעסוקה

ביותר(1) להתקייםצומצמה במספריםהמשיך
הראשית ההנהלה (2))מ500/0נסגרמיקום כולל מוחלטיםסה"כ(לא

תלאביב 20.77.272.1100111מטרופולין

חיפה, מטרופולין
ונהריה 14.34.881.010021עכו

וירושלים החוף מישור 16.7083.31006שאר

00100.01002בארשבע

אחרות פיתוח 100.0001003ערי

21.06.372.7100סה"כ

מוחלטים במספרים 309104143סה"כ
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לא הבעלים אך מקומית, הראשית הנהלוום ב1975, קיימים שהיו פיתוח בערי מפעלים .5 לוח
(באחוזים) הבעלים מגורי ומקום ב1983 מצבם לפי ברוגמ, מקומיים

מצבב1983
(2)

להתקיים המשיך
בו סה"כ(3)התעסוקה

ביותר(1) להתקייםצומצמה במספריםהמשיך

הנעלים מגורי (2))מ^50נסגרמקלם את כולל מוחלטיםסה"כ(לא

תלאביב 30.823.146.210013מטרופולץ

חיפה, מטרופולץ
ונהריה 20.013.366.710015עכו

וירושלים החוף מישור 033.366.71003שאר

25.0075.01004בארשבע
אחרות פיתוח 100.0001001ערי

20.0080.01005חו"ל

24.414.661.0100סה"כ

מוחלטים במספרים 1062541סה"כ

בערים ממשרדים המנוהלות לחברות המשתייכים המפעלים של הסגירה אחוזי בדיקת
המפעלים כן וכמו ונהריה, עכו חיפה, ממטרופולין המנוהלים שהמפעלים הראתה, שונות
ולהצטמצם להיסגר נטו ובארשבע, ירושלים החוף, מישור משאר המנוהלים יותר המעטים
בין יותר עוד בולטת זו מסקנה .(4 (לוח תלאביב ממטרופולין המנוהלים המפעלים מן פחות
.(5 (לוח מקומית איננה עליהם שהבעלות חדמיקומיות, לחברות המשתייכים המפעלים
ירושלים החוף, מישור שאר חיפה, מטרופולין תושבי בבעלות שהיו זה מסוג המפעלים
תל מטרופולין תושבי בבעלות שהיו מאלה בהרבה פחות ולהצטמצם להיסגר נטו ובארשבע
למטרופולין שמחוץ הקטגוריות מן תושבים בבעלות היו או שנוהלו המפעלים מספר אביב.

.54 לליחות x2 מבחני עריכת איפשר ולא קטן היה תלאביב
זה מטרופולין תושבי בבעלות הנמצאים או תלאביב ממטרופולין המנוהלים המפעלים
המפעלים זאת, לעומת מתלאביב. רב במרחק ברובן השוכנות הפיתוח, ערי בכל מפוזרים
פיתוח בערי להיות נוטים האחרות הערים מן תושבים בבעלות הנמצאים או המנוהלים
מרחק בין חיובי קשר של קיומו על לפיכך, מעידים, הנתונים 1984א'). (רזין, יחסית סמוכות,
נעיר, להיסגר. המפעל סיכויי ובין הבעלים מגורי ממקום או ההנהלה ממשרד המפעל
(לוח ועכו לבארשבע פרט סמוכה, פיתוח בעיר הנמצא ממשרד שנוהלו המפעלים ששלושת
מכלל דופן יוצאי הם ,(5 (לוח סמוכה פיתוח מעיר תושב בבעלות שהיה הבודד והמפעל ,(4

נסגרו. שכולם מאחר זה,

logit ניתוח

הענף (2) המפעל; גודל (1) מסבירים: משתנים חמישה כלל הרבמשתני הניתוח
שבה העיר (5) המפעל; גיל (4) החברה; של ד,ארגק וצורת הבעלות מגזר (3) התעשייתי;
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במודל שולבו לא הראשית ההנהלה ומיקום החברה אסטרטגיית של המשתנים המפעל. נמצא
הפירוט המפעלים. לכלל ולא ארגון צורות של אחדות לקטגוריות רק מתייחסים שהם מכיוון
למספר יחסית המסבירים, המשתנים מספר את מאוד מגדיל היה אלה בקטגוריות הנוסף

מהמודל. משמעותיות מסקנות הסקת על ומקשה המפעלים,
לאחר קטגוריות של מצומצם למספר במודל קובצו המפעל וגיל המפעל גודל המשתנים
מאשר יותר טובות תוצאות משיגה זו שצורה הראו, המודל של המוקדמות שההרצות
המפעלים ארבעת המפעלים מקובץ הוצאו המודל הרצת לצורך רציפים. במשתנים השארתם
המנוהלת רבמפעלית לחברה שהשתייך הבודד והמפעל ידועה היתה לא עליהם שהבעלות
לקטגוריות לצרפם היה ניתן שלא מפני המודל מן הוצאו אלו מפעלים עצמה. הפיתוח מעיר
אחוזי בעלות שהן קטנות, נפרדות בקטגוריות השארתם ובעלות. ארגון צורות של אחרות
צורת שהמשתנה מפני המודל, תוצאות את מעוותת היתה ,(1 לוח (ראה קיצוניים סגירה
שאין אלה קטגוריות בזכות בהסבר רב משקל ולקבל במודל להיכלל עלול היה ובעלות ארגון

התוכן. מבחינת משמעות כמעט להן
גודל .1 שלהלן: בסדר עוקבת בצורה למודל המסבירים המשתנים את הכניסה PLR תכנית
אפוא הם המפעל גיל ואחריו המפעל גודל .(6 (לוח תעשייתי ענף .3 המפעל; גיל .2 המפעל;
בסדר השלישי המשתנה להיסגר. מפעל סיכויי על המשפיעים המרכזיים המשתנים שני
של להיסגר הגבוהה נטייתם בגלל וראשונה בראש וזאת התעשייתי, הענף הוא החשיבות
מהוספת הנובע במודל, השיפור והעור. ההלבשה הטקסטיל, היהלומים, בענפי מפעלים
נמצא שבה העיר משתנה קטן. הוא החברה, של הארגון וצורת הבעלות מגזר של המשתנה
כניסה של בקריטריונים אלה משתנים שני עמדו לא כך בשל כלל. למודל תורם אינו המפעל

בשלבים. למודל

למודל1 המשתנים כניסת סדר  19831975 מפעלים סגירת של logit ניתוח .6 לוח

המודל לשיפור התאמהמבחן טיב מבחן

המשתנהשלב X2pשם ValueX1p Value

215.0430.221קבוע0
המפעל1 20.6250.000194.4180.539גודל
המפעל2 6.0540.014188.3640.639גיל
התעשייתי3 14.4880.070173.8760.762הענף
הארגון4 צורת

החברה2 6.0450.418167.8310.767של
שבה5 העיר

המפעל 2.7260.909165.1050.711שוכן

לשיפור במבחן נמוך P Value .1983,1981 מהדורות BMDP התוכנה מערכת בספר ראה המבחנים לפירוט .1

טובה התאמה על מעיד התאמה טיב במבחן גבוה P Value למודל. המשתנה של גבוהה תרומה על מעיד המודל
לנתונים. המודל של

למודל כניסה של בקריטריונים עמדו לא המפעל שוכן שבה והעיר החברה של הארגון צורת המשתנים .2

בשלבים.
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המסבירים. המשתנים כל את הכולל המלא, במודל המשתנים ממקדמי חלק מציג 7 לוח
אלה: למסקנות להגיע מאפשרים בלוח המוצגים שלהם התקן לטעויות המקדמים בין היחסים

'19831975 הסגירה, במודל משתנים מקדמי .7 לוח

מקדם
המשתנה תקןמקדםשם תקןטעות טעות

ומעלה) עובדים 200) עובדים 49 עד 201.08710.33673.228
(מזון) ועור הלבשה 0.89770.43402.068טקסטיל,

(סזץ) ואלקטרוניקה חשמל 1.27631.0711.192מוצרי
(מזק) 2.61781.1272.324יהלומים

בעיר משרד חדמפעלית, פרטית בעלות
מקומית) פרטית, (בעלות 0.57120.49641.151אחרת

כפרישיתופי מגזר
מקומית) פרטית, 1.72950.95511.811(בעלות

ממשלתי מגזר
מקומית) פרטית, 0.88230.83111.062,(בעלות

שנים) 4 עד (גיל ויותר שנים 5 0.43170.22751.897גיל
(בארשבע) 1.19900.93831.278עכו

בצפון, בינוניות ערים
(בארשבע) יוממות לטווח 1.34210.80061.676מחוץ
(בארשבע) בדרום בינוניות 1.13270.71291.589ערים

(בארשבע) המלח ים ומרחב רותם 6.86024.1101.669מישור

בסוגריים מסומנות ההתייחסות קטגוריות מ/1/. גדול שלהם התקן שהמקדם/טעות משתנים רק כולל זה לוח .1
לעיל). 2 הערה (ראה

49 עד 20 המונים ממפעלים פחות להיסגר נוטים עובדים 200 לפחות המונים מפעלים א.
במודל. שזוהתה ביותר הברורה היא זו השפעה עובדים.

בענף ממפעלים יותר להיסגר נוטים והעור ההלבשה הטקסטיל, היהלומים, בענפי מפעלים ב.
המזון.

יותר. צעירים ממפעלים פחות להיסגר נוטים ויותר שנים 5 בגיל מפעלים ג.
המשתייכים ממפעלים פחות להיסגר נוטים הכפרישיתופי למגזר המשתייכים מפעלים ד.

מקומיים. תושבים שבבעלות חדמיקומיות לחברות
הצפוי את תואמות כלל, בדרך אך, חדמשמעיות פחות הן אחרים משתנים לגבי המסקנות
בבארשבע הנמצאים המפעלים .(2 ,1 (לוחות הפשוטים הלוחות על שהסתמכו הניתוחים מן
ים ובמרחב רותם שבמישור לאלה פרט האחרות הפיתוח ערי כל ממפעלי יותר יציבים
שקיימים מפני בזהירות פיתוח עיר המשתנה של למקדמים להתייחס יש אולם, המלח.
בבעלות הנתונים המפעלים גבוהות. שלהם התקן שטעויות ומפני ביניהם גבוהים מתאמים
מעיר המנוהלות חדמפעליות לחברות המשתייכים מהמפעלים פחות להיסגר נוטים מקומית
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הם אלה קשרים אולם פרטיות. רבמפעליות לחברות המשתייכים ממפעלים יותר אך אחרת,
.7 בלוח להיכלל הקריטריון את עבר לא אף והאחרץ חלשים

מסקנות
וגילו. המפעל גודל הם להיסגר מפעל של סיכוייו על המשפיעים המרכזיים המאפיינים
שנים 4 בני ב1975 שהיו צעירים, ומפעלים עובדים, מ50 פחות המונים קטנים, מפעלים
ובין המפעל של וגילו גודלו בין הקשר אחרים. ממפעלים יותר הרבה להיסגר נטו היותר, לכל
ממפעלים יותר רבה יציבות גילו לא וותיקים גדולים ומפעלים ליניארי אינו להיסגר סיכוייו
הענף הוא חשיבותו בסדר השלישי המאפיין .8 עד 5 בגילאים ממפעלים או בינוניים
אלה בשנים שסבלו והעור, ההלבשה והטקסטיל, היהלומים בענפי המפעלים התעשייתי.

להיסגר. גבוהה נטייה גילו וממשברים, נמוכים צמיחה משיעורי
תופסת להיסגר מפעל של סיכוייו לחיזוי החברה של הארגון וצורת הבעלות מגזר תרומת
הם, הכפרישיתופי למגזר המשתייכים המפעלים החשיבות. ברמת הרביעי המקום את רק
אך רבה, יציבות הם גם גילו הממשלתי המגזר מפעלי ביותר. היציבים חדמשמעי, באופן

הרב. מגודלם נובעת זו שיציבות כך על מצביע הרבמשתני המודל
יותר להיסגר נטו מקומיים לתושבים שהשתייכו חדמיקומיות פרטיות חברות מפעלי
הקטן, מגודלם נבעה להיסגר זו גבוהה נטייה אולם, אחרות. לחברות שהשתייכו ממפעלים
מסתבר, האחרים המסבירים המשתנים מהשפעת הבעלות צורת השפעת את מבודדים וכאשר
חד חברות למפעלי יחסית יציבות, חוסר גילו לא מקומיים לתושבים שהשתייכו שהמפעלים
היו אחרת מעיר המנוהלות רבמפעליות לחברות שהשתייכו מפעלים אחרות. מפעליות
ההבדל את מאוד מקטין הסגירה סיכויי על המפעל גודל השפעת ניכוי אך יחסית, יציבים,

השונות. החדמפעליות החברות מפעלי ובין בינם להיסגר הסיכוי מבחינת
שהשתייכו מאלה פחות להיסגר נטו מגוונות רבמפעליות לחברות שהשתייכו מפעלים
מרחק בין חיובי קשר של קיומו על גם מרמזים הנתונים אחרות. רבמפעליות לחברות
שנוהלו מפעלים להיסגר. סיכוייו ובין הבעלים מגורי ממקום או החברה מהנהלת המפעל
להיסגר נטו זה מטרופולין תושבי בבעלות שהיו או תלאביב במטרופולין הממוקם ממשרד
 למפעלים יותר סמוכות ערים תושבי בבעלות היו או שנוהלו ממפעלים יותר ולהצטמצם

ובארשבע. נהריה עכו, חיפה, מטרופולין בעיקר
שאינם כמעט גודל) מהמטרופולין, מרחק (איזור, המפעל שוכן שבה הפיתוח עיר מאפייני
חלש קשר של קיומו על אולי, מרמזים, הנתונים להיסגר. מפעלים סיכויי של להסבר תורמים
ומצפה שלומי והמרוחקות הזעירות הפיתוח בערי מפעלים הסגירה. לסיכויי העיר גודל בין

יחסית. יציבים, היו בבארשבע והמפעלים יחסית, הרבה, להיסגר נטו רמון
ומיקום החברה של מרחבי ארגוני (מבנה גיאוגרפיים שגורמים כך, על מצביעות המסקנות
הפיתוח. ערי מפעלי של הסגירה סיכויי על המשפיעים המרכזיים הגורמים אינם העיר)
אלה, ערים במפעלי התעסוקה יציבות על המשפיעים הלאגיאוגרפיים הגורמים זאת, לעומת

ישראל. של והכלכלית החברתית הגיאוגרפיה על משפיעים
מסויים שאחוז בכך להכיר מחייבת הפיתוח ערי של התיעוש מדיניות לגבי מסקנות הסקת
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המושקעים ואנושיים כספיים משאבים לשחרר מנת על ונחוץ טבעי הוא מפעלים סגירת של
מתקבל בנתונים מפורט מעיק אולם, יותר. מתקדמים תחומים לטובת מיושנים במפעלים
"הזדקנות" עקב בעיתם ונסגרו מצליחים בעבר היו שנסגרו המפעלים מן מיעוט שרק הרושם,
או הראשונית היוזמה מכישלון נבעו הסגיר1ת רוב המפעל. את להסב כדאיות וחוסר מוצריהם

יותר. מאוחרים עסקיים מכישלונות
עדיפות התעשייה על בעלות צורות אילו בפסקנות לקבוע יכול אינו הנוכחי הניתוח
הבעלות צורות של נוספות להשפעות התייחסות בו שאין מפני הפיתוח, ערי של מבחינתן
של המרחבי והדגם התעסוקה מאפייני חדשים, במפעלים ההשקעות היקף על השונ1ת
ערי לתושבי תעסוקה המספקים הכפרישיתופי המגזר שלמפעלי מראה, הניתוח הקשרים.
זו יציבות מאוד. רחוקות לעתים רק ונסגרים יציבים שהם בכך חשוב, יתרון יש הפיתוח
עלפי יותר המונחה הקיבוצית, בתעשייה ההחלטות קבלת מאופי הנראה, כפי נובעת,
זה למגזר המשתייכים למפעלים מאפשר הכפרישיתופי המגזר ארגץ ארוכיטווח. שיקולים
למפעלים אולם, אחרות. רווחיות פעילויות על הישענות תוך ארוכות שפל תקופות לעבור
ערי לתושבי מציעים שהם התעסוקה סוג כמו אחרים, בתחומים חסרונות להיות עלולים אלה
שצורת היא, המסתמנת יותר בולטת מסקנה בתעסוקה. עונתיות גם קיימת ובחלקם הפיתוח,
או אחרת, מעיר המנוהלות פרטיות חדמפעליות לחברות המשתייכים מפעלים של הבעלות
יציבות מבחינת רצויה הפחות היא תלאביב, ובפרט אחרת מעיר תושבים בבעלות הנמצאות

אחרים. בתחומים גם יתרונות בה לראות וקשה הפיתוח, בערי התעסוקה
לתושבים המשתייכים מפעלים האם לקבוע מאפשרים אינם הסגירה באחוזי ההבדלים
שההיפך או לאמקומיות רבמפעליות לחברות המשתייכים מפעלים על עדיפים מקומיים
מפעלים של מגוון לכלול צריך איתן תעסוקתי שבסיס להניח סביר מזו, יתרה הנכון. הוא
תעשייה מפעלי שהתפתחות עוד, נציין וחסרונות. יתרונות יש אחד שלכל הבעלות, סוגי משני
ויותר) עובדים 50) היום המצוי מן במעט גדולים שיהיו מקומיים, לתושבים המשתייכים
הסגירה אחוזי את ניכרת במידה להוריד הסטטיסטי, הניתוח לתוצאות בהתאם עשויה,

מקומית. שבבעלות המפעלים של הגבוהים

טבריה, הגלילית, חצור דימונה, ביתשמש, ביתשאן, בארשבע, אילת, אופקים, הערים: את כולל הניתוח 1

קרית צפת, ערד, עפולה, עכו, נתיבות, עילית, נצרת רמק, מצפה מעלות, העמק, מגדל כרמיאל, ירוחם, יקנעם,
ושלומי. שדרות שמונה, קרית מלאכי, קרית גת,

מתז אחת "דמה". משתני m 1 ידי על LOGIT במודל מיוצג קטגוריות m בעל מסביר משתנה כל 2

לעומת כלשהי קטגוריה מייצג "דמה" משתנה וכל התייחסות בקטגוריית החוקר בידי נקבעת הקטגוריות
נמנה המפעל כאשר 1 ערך ה"דמה" משתנה מקבל בניתוח ששימשה המודל בגירסת ההתייחסות. קטגוריית
עם נמנה המפעל כאשר 0 וערך ההתייחסות קטגוריית עם נמנה המפעל כאשר  1 ערך הנדונה, הקטגוריה עם

אחרות. קטגוריות
אחד, משתנה מוצא או מוכנס שלב בכל בשלבים. המסבירים המשתנים את מוציאה או מכניסה PLR תכנית
משתנה הכללת אי או הכללת כלומר, "דמה". משתני בסדרת מדובר קטגוריאלי משתנה של במקרה כאשר
יהיו אחד מסביר משתנה של ה"דמה" ממשתני שחלק האפשרות קיימת ולא גלובלית היא במודל מסביר
Anderson etal., 1980, pp. 161177; ראה: LOGIT מודל עקרונות של מפורט להסבר לא. וחלק במודל

.BMDP התוכנה מערכת בספר ראה התכנית של מפורט לתיאור .Schlesselman, 1982, pp. 227269
נסגר בלבד: קטגוריות לשתי ב1983 המפעל מצב המשתנה קובץ 31 לוחות לנתוני x2 מבחני עריכת לצורך 3

של הארגון צורת המשתנה של "2tit "לא הקטגוריה בחשבץ נלקחה לא המבחן בחישוב להתקיים. המשיך
החברה.
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עקרון עלפי בישראל התפקודיימ הפעילות מרחבי
השוות* ההזדמנויות

שטרן אליהו
מבוא*

ופריפריה למרכז החלוקה היא הלאומית ברמה ביותר הכוללניות המרחביות החלוקות אחת
חברתיים, גיאוגרפיים, למחקרים בסיס שימשה זו חלוקה ושוליים. גלעין לחילופין, או
Seers, 1979,) במרחב פיתוח ותהליכי אישוויון בבעיות העוסקים ואחרים פוליטיים
או המרכז, פרידמן, של הגדרתו לפי .(Ettema, 1983; Gottmann, 1980; Rokkan, 1980
בשוליים או כפריפריה, מוגדרים האחרים האזורים וכל לחידושים המוקד איזור הוא הגלעין,
מתרכז שבו איזור בהיותו מלמעלה" "לפיתוח מוקד גם משמש המרכז .(Firedmann, 1973)
תתמערכת היא הלאומית, המערכת מכלל כחלק הפריפריה, והכלכלי. הפוליטי הכוח עיקר

.(Williams, 1980) במרכז שמצוי מה לכל נמוכה נגישות אותה שמאפיינת מרחבית
בספרות למצוא ניתן החברה מדעי של שונים בתחומים שימוש לידי באה זו שחלוקה כיוון
מאותם המורכב כמרחב המרכז את מגדיר לדוגמה, ,(1967) שילס נוספות. רבות הגדרות
הפריפריה ותרבותית. צבאית פוליטית, שלטונית, כלכלית, סמכות המפעילים מוסדות
להם שיהיה מבלי אמונות או פקודות המקבלים החברה של רבדים מאותם מורכבת לעומתו
וטוען, מרחיק אף גרדוס המרכז. סביב רחב תחום מכסה והיא ובהפצתן ביצירתן חלק
Gradus) עדתי בסיס על לפריפריה המרכז בין להבדיל ניתן למשל, הישראלית, שבמציאות
ואילו אירופי, ממוצא ותיקות אוכלוסיות בעיקר מקיף בישראל המרכז לדבריו, .(1983
מלחמת לאחר לישראל שהיגרה אוכלוסייה על בעיקרה מתבססת הישראלית הפריפריה

ואסיה. אפריקה צפון מארצות העצמאות
אישוויון המציגים וליפשיץ שחר עושים בישראל ופריפריה מרכז להגדיר נוסף ניסיון
לנפש הכנסה כגון כלכליים במונחים מוגדרות, גיאוגרפיות חקירה יחידות בסיס על מרחבי,
על מחקרים של רב מספר קיים annivV .(Schachar 8l Lipshitz, 1981) מינוע ורמת
הגדרה ללא סמאנטית מבחינה ופריפריה מרכז של בחלוקה שימוש העושים ישראל
לפיזור בהתייחס פריפריה לאזורי מרכז אזורי בין מבחינים וכהן ליטוויק ברורה. גיאוגרפית
לצורך זו בהבחנה משתמש חסון ואילו /LitAwjck Sl Cohen 1981) בישראל האוכלוסייה
רמת עם בקשר נעשה דומה שימוש .(Hasson, 1981) כנסת חברי של האזורי הפיזור בחינת
דרגת עם בקשר יותר ומאוחר ,(1980 ועיני, גרדוס ;1976 וקרקובר, (גרדוס בישראל התיעוש

זה. מאמר של קודמת לגרסה והארותיו הערותיו על רייכמן שלום לפרופ' מודה המחבר .
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של מוגדרת גיאוגרפית לחלוקה בודד ניסיון .(BarGal, 1982) ההגירה ומאזן הכפריות
העוסקים ,(1980) וליפשיץ שחר אצל מצוי שוליים ואזורי גלעין לאזורי ישראל מדינת
לחלוקה מפורטת הגדרה או קריטריון כל במחקרם אין אולם, בישראל, הביןאזורית בהגירה

זו.
בין חפיפה להיות חייבת הגלעין אזורי את (Firedmann, 1978) פרידמן של הגדרתו לפי
התרבותי החברתי, המבנה שילוב עלידי המוגדר המודרניזציה, של המרחבי האירגון
הפעילות של ההדדיות ההשפעות עלידי הנוצר הכלכלה, של המרחבי הארגון ובין והפוליטי,
כזו חפיפה קיימת שלא עולה, (1980) וילקנסקי של ממחקרה היישובים. ומערך הכלכלית
הוותיקה, ההתיישבות בשטחי בעיקר משתרע הגלעין איזור הדמוגרפי בתחום בישראל.
וביתשאן. יזרעאל לעמקי הסתעפות עם בצפון, נהריה עד בדרום תלאביב מאיזור כלומר
שני עם ברור כלכלי גלעין מהווה תלאביב איזור יותר. ברור מיקוד קיים הכלכלי בתחום
נמצא החברתיתרבותי בתחום וחיפה. ירושלים בהיקפם, יותר מצומצמים נוספים, מוקדים
שאזורי למסקנה, וילקנסקי מגיעה במחקרה כלשהוא. גלעין לאתר המקשה צנטריפוגלי פיזור
ובתוכם כאחת, ועירונית חקלאית הוותיקה, ההתיישבות תחומי את חופפים בישראל הגלעין
את מעלה הוא ולפיכך חדמשמעי גיאוגרפי תיחום מאפשר אינו זה ממצא הגדולות. הערים
זה במחקר המוצעות ההגדרות אחת בישראל. המרחב חלוקת של נוספות בהגדרות הצורך

תפקודיים. פעילות מרחבי של ההגדרה היא
(1978) ואפרת עמירן כבר עמדו תפקודי בסיס על לאזורים המרחב בחלוקת הצורך על
הפעילות מרחבי הגדרת מעצם למחוזות. ישראל מדינת של המחודש הארגון על בדיונם
אחרים, אזורים עם שלהן הכלכלית פעילותהגומלין מבחינת הומוגניות כיחידות התפקודיים
של המרחבי במערך שינויים בשל זמן לאורך הגיאוגרפית בהגדרתן לשינויים לצפות יש
אפרת אצל בהרחבה נידונו ואחרים אלה שינויים במדינה. הכלכלית והפעילות האוכלוסייה
למצוא ניתן המטרופוליטנית ברמה הירארכית. תפקודית חלוקה כל הוצעה לא אולם ,(1983)
תלאביב של הערים אגד של המבנה את שבחנו ,(1971) ושחר עמירן אצל כזו חלוקה
בידי שהוגדר כפי תלאביב, מטרופולין של המרחבי שהמבנה ברור, השבעים. שנות בתחילת

היום. הקיים המבנה את חופף אינו ושחר, עמירן
קמחי, הציגו המטרופוליטנית ברמה המרחב של תפקודית בחלוקה העוסק נוסף מחקר
בסיס על ירושלים מטרופולין של לתיחומו אפשרויות מספר שבחנו ,(1984) ושביד רייכמן
תוצאות עם מחקרם תוצאות השוואת שירות. וטווחי יוממות תנועה, מנהל, מערכות נתוני

בהמשך. תוצג הנוכחי המחקר
(Stern, המרחב של הירארכית תפקודית לחלוקה ניסיון שטרן הציג הלאומית ברמה
תל על נסמכת האחת בישראל, עצמאיות תפקודיות מערכות שתי הובחנו במחקרו .1979)
תלויות, תתמערכות להגדיר ניתן מערכת כל בתוך חיפה. על והשנייה ראשי, כמוקד אביב
התבסס שהמחקר כיוון במדינה. היישובית המערכת כלל של התפקודי המבנה על המלמדות
Nystuen <ef Dacey,) תפקודיים לאזורים המרחב לחלוקת ודייסי נייסטיין של שיטתם על
ניידר למשל שעשה כפי איזור, כל בתוך ההירארכי במערך מתחשב אינו הוא (1961

רציף. מרחבי תיחום מאפשר אינו ולפיכך (Nader, 1981)
תפקודיים לאזורים ישראל מדינת של חלוקתה את להציג הנוכחי המחקר של מטרתו
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אלה הזדמנויות מרחביות. להזדמנויות ביחס האוכלוסייה של צריכתהמרחק עלפי רציפים
הממצא על מתבססת זו גישה עצמה. האוכלוסייה של המרחבי המערך עלפי מוגדרות
שוליים ואזורי גלעין לאזורי בישראל המרחב את לתחום ניתן לא שלפיו (1980 (וילקנסקי,
הפעילות דגם עלפי בעיקר אלא ,(Friedmann, 1973) פרידמן של הכוללת הגדרתו עלפי
גישה שמאחורי והלוגיקה התיאורטי הבסיס במדינה. היישובים ממערך שנגזר כפי הכלכלית,
,(Stem, 1984) המחבר של יותר מקיפה מעבודה נגזר הנוכחי המחקר הבא. בפרק מוצגים זו

הציבורית. לתחבורה rpToniD הקצאת לאזורי ישראל מדינת של בחלוקתה העוסקת

היישובית הפעילות ועורף השוות ההזדמנויות עקרון
התחרות בבסיס מציגה (Alonso, 1965) במרחב פעילויות מיקום של הכלכלית התיאוריה
באורח להגיע חייבת הפעילות שאליהם ושונים קבועים ליעדים נגישות שיקולי מיקום, על
או צריכה, למרכזי האוכלוסייה הזדקקות את מייצגת זו פעילות המצרפית ברמה שגרתי.
Berry,) ברי של מחקרו וכן המרכזיים המקומות תורת במרחב. ההזדמנויות לכלל לחילופין,
הצריכה הזדמנויות סף ובין נתון ביישוב האוכלוסייה גודל בין ישיר קשר על מצביעים (1967
רק ולא במקום הניתנים השירותים לכלל מתייחסות זה בהקשר הצריכה הזדמנויות בו.
היצע של פוטנציאל הצריכה בהזדמנויות לראות ניתן זה במובן בניקיימא. מוצרים לצריכת
הזדקקות יותר קטנה תהיה כך יותר, גבוה יהיה המקומי ההיצע שפוטנציאל ככל מקומי.
קטנים יישוב שבמקומות מכאן, .(1976 (כהן, חיצוניים צריכה למרכזי האוכלוסייה
ביישוב מסופק להיות יכול שאינו ביקוש עודף ייווצר נמוך היצע בפוטנציאל המאופיינים
יהיו שייווצרו הביקוש עודפי יותר, קטן יהיה ההיצע שפוטנציאל. ככל א). ,1 (ציור עצמו
של צריכתהמרחק תגדל כן יותר, גדולים יהיו הביקוש שעודפי ככל יותר, גדולים
כבארשבע עיר שאפילו הראה, (1976) כהן ב). ,1 (ציור אלה ביקושים להשגת האוכלוסייה

פוטנציאל י

היצע
צריכת
מרחק

נמוך ביקוש שדף גבוה
ביקוש עודפי ובין היצע פוטנציאל בין ההפיד הקשר א.
צריכתמרחק ובין ביקוש עודפי בין הישיר הקשר ב.
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ברור, לפיכך חיצוניים. צריכה למרכזי משמעותית יציאה וקיימת ביקוש מעודפי סובלת
מאשר הביקוש עודפי את לספק עלמנת מרחק פחות יצרוך מטרופוליטני איזור שתושב
אלה מרחקיצריכה הכלכלית. הפעילות ממרכזי מרוחק יישוב של או קטן יישוב של תושב

זה. במחקר התפקודיים הפעילות מרחבי להגדרת קריטריון ישמשו
יימדדו המרחקים דהיינו, השוות. הזדמנויות עקרון עלפי תיעשה מרחקיהצריכה מדידת
יישוב בכל הנוצרים הביקוש מעודפי הנגזרות במרחב הפוטנציאליות ההזדמנויות כל אל
את לפיכך יהוו זו, הגדרה עלפי יישוב, כל של הפוטנציאליות ההזדמנויות מכלול ויישוב

שלו. הפעילות עורף
מושפעים שהם בין הנסיעה, שהרגלי לזכור, יש הפעילות עורף את שמגדירים בעת
מיישוב שונים לאו, אם ובין נתונה סוציוכלכלית או גיאוגרפית, תחבורתית, ממציאות
מרחב מדידת שבעת קובעת התכנונית הספרות זאת, עם יחד .(1977 (שטרן, ליישוב
הנצפה בביקוש ולא בנגישות בצורך ובראשונה בראש להתחשב יש לאוכלוסייה ההזדמנויות
רק ולא במרחב הפוטנציאליות ההזדמנויות לכל זו נגישות למדוד יש לכך בהתאם לנסיעות.
המרכיבים היעדים להגדרת גישות שתי שקיימות מכאן .(Breheny, 1978) הנצפים ליעדים
דגם על המתבססת דטרמיניסטית, גישה היא הראשונה הגישה היישובי. הפעילות עורף את
היא השנייה 2א). (ציור ממנו הנסיעה יעדי של מרחבית הגדרה ועל יישוב בכל הנסיעה הרגלי

2ב). (ציור במרחב האפשריים היעדים כל את לכלול שיש הטוענת, כוללנית גישה
בכל נסיעה הרגלי דגם של זמינים נתונים שאין בכך הוא הראשונה הגישה של חסרונה
יעדי מספר יש ולעתים פעילות סוג לכל עיקרי יעד לקבוע קשה מזו, ויתרה בישראל. יישוב
צריכה יעדי גם כוללת שהיא בכך הוא השנייה הגישה של חסרונה נתון. פעילות לסוג צריכה

כלל. קיימת שאינה או ביותר נמוכה בפועל, והן התיאורטית הן ביניהם, שהזיקה
עלפי היישובית הפעילות עורף יוגדר הגישות שתי של מגבלותיהן על להתגבר עלמנת
צריכתהמרחק יישוב. כל של האוכלוסין פוטנציאל במפת שימוש תוך הגראוויטציה עקרון
שישמש הפוטנציאל, שווה בקו המותחם בשטח הנכללים היישובים לכל בהתייחס תימדד
הכללת של הבעיה את לחלוטין פותרת אינה זו שיטה היישובית. הפעילות עורף כגבול
גודל מסדר יישוב ובין נתון יישוב בין שהזיקה נניח אם אולם, נמוך ביניהם שהקשר יישובים
מיותר יהיה הגודל, בסדר לו הדומים יישובים ובין בינו הזיקה מאשר גדולה תהיה ממנו גבוה
פונציאל חושב לכן היישובי. פעילותו בעורף הגודל בסדר ממנו קטנים יישובים לכלול

הגודל. בסדר ממנה הגדולים היישובים אל בהתייחס רק j נקודה כל של האוכלוסין
הכולל מערך ורק (Berry, 1970) המרכזיים המקומות עקרון על לפיכך בנוי הזיקה מערך
שעם מכאן, השוות. ההזדמנויות עקרון על יענה היישובים לכל ההזדמנויות היצע כל את
של האוכלוסין פוטנציאל מחושב אליהם בהתייחס אשר היעדים מספר יירד היישוב של גודלו
נקודות אל בזיקתו להתחשב יש קטן ליישוב שוות הזדמנויות לספק עלמנת דהיינו, היישוב,
המערכת כל כאשר הגודל בסדר ממנו גדול יישוב לגבי משדרוש יותר רבות צריכה) (יעדי

ובמרחק. בגודל משוקללת
המטרופוליטנית העיר את התוחם הפוטנציאל שווה בקו יוגדר הפעילות עורף תחום
חיפה (תלאביב, בישראל המטרופוליטניות הערים שלוש מבין הנבדק ליישוב ביותר הקרובה

העירוני. במדרג ביותר הגבוה מסדרגודל ליישובים הנחשבות וירושלים)
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ד0רחיניס0ית גישה ב. כוללנית גישה א.

הגדרת על המתבססת נישה ג.
ישובי 0עילות עורף

/ תוצא ישוב 0

ימול יחסי המ/1ני (ק1טו '/1ד ישוב 0
אונלוסץ) מבחינת הישוב

נעווף >wnn j מ ק0ן יו1ד ישוב 0
הישוב" הנ/1י1ות

מוחק צוינת יאשדן ויקה מסדרון .

נוטנציאל ש11ה קו

הישוב1 הנהיות ^ווף .תחום

יישובי פעילות עורף להגדרת גישות .2 ציור

תחומי אולם בישראל, הצריכה של המוסדי המבנה מן nnnrna מתעלמת זו הגדרה
את רבה במידה תואמים זו, הגדרה בסיס על בהמשך, המוצגים המטרופוליטניים ההשפעה
מחוז של מרביתו את כולל ירושלים של ההשפעה תחום למשל, המוסדית. הצריכה תחומי
משתנה שמעריך נמצא לאחרונה מזו, יתרה מירושלים. מוסדית מבחינה "הנשלט" הדרום
בהגדרת משתנים המטרופוליטניים היעדים כאשר זהה חשיבות בעל הוא האוכלוסייה
כל הפעילות בעורף ייכללו זו בצורה .(White, 1985) המאקרו ברמת תפקודיים מרחבים
קטנה אינה אליהם הפוטנציאלית זיקתו אשר המוצא מישוב הגודל בסדר הגדולים היישובים
הנכללים היישובים n כל הגודל. סדר במדרג הראשץ היישוב אל הפוטנציאלית מזיקתו

ג'). 2 נ(ציור של הצריכה מרחק חישוב לצורך יעדים [ישמשו יישוב של פעילותו בעורף
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היא שעליהם הגראוויטציה, חוקי הגישה, של פשטותה שלמרות עוד, להוסיף הראוי מן
במרחב. פעילויותגומלין לתיאור המצרפית ברמה טוב מודל משמשים עדיין מתבססת,
,(Gould, 1975) גולד וגם (Brown et a/., 1977) ועמיתיו בראק גם הגיעו זו למסקנה
על הנשענים גראוויטציה מרחבי מאוד תואמים מאקרו ברמת תפקודיים שמרחבים הטוענים

ומרחק. אוכלוסייה גודל

התיחום ושיטת הנתונים בסיס
נתונים. קבצי שני על התבססו צריכתהמרחק וחישובי היישוביים הפעילות עורפי תיחום
וגודל מיקומם את הכולל בישראל, היישובית המערכת קובץ הוא הראשון הקובץ
יהודה יישובי .1980 בשנת הירוק" ה"קו בתחומי שהיו היישובים 887 של אוכלוסייתם
במערכת נכללה ושומרון ביהודה המרכזית הכבישים רשת אולם בניתוח, נכללו לא ושומרון

הביןישוביים. המרחקים חישובי לצורך הארצית הכבישים
בקנהמידה טופוגרפיות מפות עלגבי קודדה אשר הדרכים מערכת קובץ הוא השני הקובץ
מספרי האלה: הנתונים וסומנו נמדדו שעליהן תשקיף מפות עלגבי כגרף והוצגה 1:100,000
כל שבין הקטע אורך יישובים, שאינם הצמתים מספרי הדרכים, ברשת צומת המהווים יישוב
בישראל הביןעירונית הדרכים ברשת קודדו הכל בסך קטע. לכל סידורי ומספר צמתים שני

היישובים. בין המרחק למדידת שימש זה קובץ כביש. קטעי ו2,314 צמתים 2196
יישוב על גודל בסדר העולים היישובים כל את כאמור כולל יישוב כל של הפעילות עורף
העיר אל היישוב של מזיקתו גדולה זה יישוב אל הפוטנציאלית זיקתם ואשר המוצא
של הכללי המודל עלפי חושבה הפוטנציאלית הזיקה ביותר. לו הקרובה המטרופוליטנית
pj jb i בין האוכלוסין פוטנציאל את מציין vij כאשר ,vij = pj/d2ij אוכלוסין: פוטנציאל
הזיקה חישובי בסיס על .j^ i בין המרחק את מציין dij ואילו j היישוב אוכלוסיית את מציין
צריכת יישוב. כל של פעילותו בעורף הנכללים היישובים והוגדרו מוינו הפוטנציאלית
כבישים. לאורך דרך מרחקי עלפי עורף בכל הנכללים ליישובים בהתייחס חושבה המרחק
מינימליים" "שבילים לאורך מרחקים למציאת אלגוריתם באמצעות חושבו אלה מרחקים
הדרך לאורך בקילומטרים אפוא מבוטאת מצריכתהמרחק במערכת. ויישוב יישוב כל בין

ביותר. הקצרה
הצריכה מרחקי ביטוי בין משמעותי הבדל אין ביןעירוניות בזיקות עוסקים שאנו כיוון
במונחים המרחקים את לאמוד היה עדיף זאת, עם יחד נסיעה. בזמן ביטוים ובין בקילומטרים
הפסיכופיזיות הפונקציות חישוב אולם ,(Stern et al, 1982 למשל, (ראה, פסיכופיזיים

נפרד. למחקר נושא הוא
בישראל המטרופוליטניים ההשפעה תחומי להגדרת אפוא שימשו לעיל שהוצגו הטכניקות
שיוצג כפי תפקודיים פעילות למרחבי המדינה לחלוקת הנגישות מבחינת השטח פני להגדרת

שלהלן. בפרקים

מטרופוליטניים השפעה חתחומי
משלוש אחת מכיל יישובי עורף כל היישובית הפעילות עורף של המתודית ההגדרה עלפי
מצוי נתון מטרופוליטני איזור אשר היישובים כל לפיכך, בישראל. המטרופוליטניות הערים
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בישראל מטרופוליטניים השפעה תחומי .3 ציור
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הניתוח לממצאי בהתאם מטרופולין. אותו על ההשפעה תחום את יהוו פעילותם בעורף
על מתבסס זה ניתוח .(3 (ציור מטרופוליטניים השפעה תחומי לשלושה ישראל מדינת חולקה
תחום המטרופוליטניים. המרכזים של הערים מאגד חלק שהם יישובים למעט יישובים, 862
המשתרע ירושלים, של ההשפעה תחום הוא טריטוריאלית מבחינה ביותר הגדול ההשפעה
מוקד הוא ירושלים איזור למעשה, בדרום. לאילת ועד בצפון ביתשאן עמק מדרום
והדרומי. המרכזי לנגב וכן ושומרון ביהודה היהודיים היישובים למרבית מטרופוליטני
תלאביב. של המטרופוליטני ההשפעה לתחום שייכים השומרון במערב היהודים היישובים

לציין, יש כן כמו השוות. ההזדמנויות עקרון עלפי הפוטנציאלי הדגם שזהו להדגיש, יש
אחוזים 9.8 רק כולל המרחב ירושלים, של ההשפעה מרחב של הטריטוריאלי להיקף שבניגוד
אשר יישובים 84 רק אפוא נכללים זה השפעה בתחום .(1 (לוח בישראל היישובים מכלל
מכלל הפעילות עורף בתוך היישובי במדרג ראשון גודל מסדר יישוב היא ירושלים לגביהם

בניתוח. הנכללים היישובים 862

בו מצויים שהם המטרופוליטני ההשפעה לתחום בהתאם בישראל היישובים התפלגות .1 לוח

יישובים

מטרופוליטני השפעה תחוס
ירושלים חיפה סה"כתלאביב

תתמטרופולץ מזה
בארשבע

4153638486239מספר

48.142.19.8100.04.5אחוזים

הקיים הדגם ובין הפוטנציאלי הדגם בין איהתאמה תיתכן המתודית ההגדרה עלפי
המרחקים חרף לה. שמדרום והערים בארשבע לרבות הנגב, מיישובי חלק לגבי רק בפועל
גבוהה זיקה על מורים למשל, ציבורית, בתחבורה השימוש נתוני לירושלים, יחסית הקצרים
הושארו השוות ההזדמנויות עקרון על שמירה לצורך אולם, .(Stern, 1979) לתלאביב יותר
הצריכה בדגם למצוא ניתן לכך נוסף צידוק ירושלים. של ההשפעה בתחום אלה יישובים

לכן. קודם שצוין כפי המוסדית,
של ההשפעה תחום ובין בינו והגבול הגליל כל את כולל חיפה של ההשפעה תחום
מטרופולין של ההשפעה בתחום ים. ושדות לחדרה צפונית מעט מצוי תלאביב מטרופולין
תלאביב מטרופולין של ההשפעה ובתחום בישראל היישובים מן אחוזים 42.1 מצויים חיפה
תת של ההשפעה תחום גם הוגדר ההשוואה לצורך היישובים. מן אחוזים 48.1 מצויים
ואת הצפוןמערבי הנגב של הדרומי בחלקו בלבד יישובים 39 המקיף בארשבע, מטרופולין

.(3 ציור (ראה המרכזי הנגב יישובי
נע זה גודל בעורף. המצויים היישובים מספר עלידי מוגדר היישובית הפעילות עורף גודל
המכיל עורף ובין ביותר) הקרובה המטרופוליטנית (העיר בלבד אחד יישוב המכיל עורף בין
האוכלוסין פוטנציאל ואשר הנבדק היישוב של מזה גדול תושביהם שמספר יישובים שמונה
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גודלם לפי בישראל היישובים של הפעילות עורפי התפלגות .4 ציור

הוא שבו המטרופוליטני האיזור עם הנבדק היישוב של האוכלוסין מפוטנציאל גדול שלהם
של צריכתהמרחק נמדדה שבהם בישראל, היישוביים הפעילות עורפי כלל התפלגות מצוי.

.4 בציור מוצגת מרחביות, להזדמנויות יישוב כל
המטרופוליטנית העיר בישראל היישובים מכלל אחוזים 44.3 שעבור מראים, הממצאים
עקרון עלפי הנדרשים השירותים כל להספקת יחיד מרחבי יעד משמשת ביותר הקרובה
העיר מלבד נוסף, יישוב קיים הפעילות עורפי מכלל אחוזים ב2.9 השוות. ההזדמנויות
קיימים הפעילות עורפי מכלל אחוזים וב34.8 חיצוני צריכה יעד המשמש המטרופוליטנית,
הנוצרים הביקוש עודפי להספקת חיצוניים צריכה יעדי המשמשים יישובים משני יותר

המוצא. ביישוב
תחומי משלושת אחד בכל שונה היישוביים הפעילות עורפי שמבנה מראה, 4 ציור
של חלקם יותר גדול חיפה מטרופולין של ההשפעה בתחום המטרופוליטניים. ההשפעה
בהשוואה יישובים 2.1 מכיל הארץ במרכז הממוצע הפעילות עורף הקטנים. הפעילות עורפי
בכך מוסברת זו עובדה יישובים. 2.5 המכיל הארץ בצפון הממוצע הפעילות לעורף
הפעילות עורפי ולכן תלאביב של המשיכה מפוטנציאל קטן חיפה של המשיכה שפוטנציאל
הפעילות בעורפי להיכלל העשויים מאלה קטנים עירוניים יישובים להכיל יכולים בצפון
של ההשפעה בתחום מצויה בלבד מטרופוליטני במוקד ביותר הגבוהה התלות הארץ. במרכז
אחוזים ל60 קרוב זה בתחום יישובים. 1.4 רק מכיל הממוצע הפעילות עורף שבו ירושלים,

193



שטרן אליהו

שבמרכז מאלה גדולים במרחקים המצוי המרכזי, המטרופולין לשירות נזקקים היישובים מן
ירושלים. מטרופולין של ההשפעה תחום של הטריטוריאלי גודלו בשל וזאת ובצפונה הארץ
באר תתמטרופולין של ההשפעה בתחום הנכללים היישובים את להוציא יש זו מקטגוריה
שני, יעד  וירושלים ראשון חיצוני צריכה יעד משמשת בארשבע לגביהם אשר שבע,
עורפי של הגיאוגרפית ולפריסתם לגודלם בהתאם המשיכה. פוטנציאל השוואת עלפי

להלן. שיתואר כפי השונים הארץ בחלקי צריכתהמרחק גם משתנה היישוביים הפעילות

בישראל צריכתהמרחק של המרחבי הדגם
מתייחס בישראל יישוב בכל הנוצרים הביקוש עודפי לסיפוק צריכתהמרחק חישוב
שווה בלתי מספר שקיים מכאן, יישוב. כל של הפעילות בעורף המצויות מוגדרות לנקודות
לאורך המרחקים נמדדו עורף בכל השונים. הפעילות עורפי בין בהשוואה מדידה יעדי של
ציור (ראה צריכתהמרחק של המרחבי הדגם נבנה אינטרפולציה ובאמצעות הקצרה הדרך

.(5
המוקדים משלושת שמתרחקים ככל בצריכתהמרחק עלייה על בבירור מורה הנוצר הדגם
קילומטר ל150 עד היישובית צריכתהמרחק עולה וצפונה מזרחה מחיפה המטרופוליטניים.
המטרופוליטנית. העיר לתושב הקיימות המרחביות ההזדמנויות מלוא את להשיג עלמנת
לאיזור שמתקרבים ככל דרומה, וממנה חדרה לאיזור עד צריכתהמרחק עולה דרומה מחיפה
היישובים מרבית את מאפיינת גבוהה צריכתמרחק של רצועה ויורדת. הולכת הוא תלאביב,
ב"מובלעת" למעט צריכתהמרחק, עולה שוב דרומה מתלאביב ערה. ואדי לאורך הפרוסים
את המשקף היישובי הפעילות עורף הגדרת מעצם צפויה היתה זו כללית מגמה אשקלון.
אחידה אינה זו מגמה אולם, בישראל. הכבישים במערכת יישוב כל של הטופולוגי מצבו
לדוגמה, לבארשבע, מצפוןמערב הצפוןמערבי. בנגב לא ובמיוחד מקום, בכל ועקיבה
המועצות שטח על המשתרעת גבוהה, צריכתמרחק אותה שמאפיינת מובלעת קיימת
חברתיתכלכלית רמה בעלי מושבים בעיקר כוללות אלה מועצות ועזתה.. מרחבים האזוריות
המצויים אשכול), האזורית המועצה (בתחום לדוגמה צוחר, גוש למושבי זאת, לעומת נמוכה.
נמצאו יותר, גבוהה חברתיתכלכלית ברמה והמאופיינים מרחביםעזתה ליישובי מדרום
של צריכתהמרחק את כשמשווים מתקבל דומה דגם צריכתמרחק. של יותר נמוכים ערכים
הנגב של החקלאי המרחב לב ועזתה מרחבים יישובי עם ועומר ערד בארשבע, היישובים
השוליים יישובי מאשר צריכתמרחק של יותר גבוהים בערכים אפוא מאופיין הצפוןמערבי

שלו.
גבוהים ישראל של הגיאורפיים בשוליים צריכתהמרחק שערכי לומר, ניתן כללי באופן
אורכו, לכל המזרחי, הגליל קילומטר. ל62.5 המגיעה הממוצעת, הארצית מצריכתהמרחק
אלה באזורים הפוטנציאלית צריכתהמרחק  זה ערך מעל מצויים הנגב, של מרביתו וכן
יישובים של הגבוה הריכוז בשל המרחביות. ההזדמנויות כל להשגת קילומטר 62.5 על עולה
מן גבוהים צריכה בערכי מאופיינים במחקר הנכללים היישובים מן אחוזים 56 הארץ במרכז
הממוצע מן נמוכים שהם בערכים מאופיינים הנותרים האחוזים ש44 בעוד הארצי, הממוצע

.(2 לוח (ראה
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היישוביים צריכתהמרחק ערכי התפלגות .2 לוח
הארצי הצריכה לממוצע גיחס

באחוזים היישובים מספר צריכתמרדוק

מהממוצע 56גבוהה 481

מהממוצע 44נמוכה 381

עירוניים יישובים של ממוצעת צריכתמרחק .3 לוח

היישוב (ק"מ)סוג צריכתמרחק

51ערים*

גדולות מקומיות 56מועצות

בינוניות מקומיות 64מועצות

קטנות מקומיות 68מועצות

היישובים. במערכת הקיצוני מיקומה בשל אילת, למעט .

מאשר מרחק פחות יצרכו גדולים יישובים היישובית, הפעילות עורף של אופיו בשל
הבלתי הגיאוגרפית הפריסה בשל היישובים בין כלשהי שונות קיימת אולם קטנים. יישובים
היישוב בגודל עלייה עם בצריכתהמרחק ירידה לראות ניתן זו פריסה חרף .nrriDa rrrnx
הקטנים העירוניים היישובים את מאפיינים גבוהים צריכה ערכי כצפוי, .(3 לוח (ראה
אכן שצריכתהמרחק מסתבר, העבודה בתחילת שהוצג התיאורטי לבסיס בהתאם ולהיפך.
היישובים של המרחבית הפריסה ומן היחסי, והן המוחלט הן הגיאוגרפי, המיקום מן מושפעת
יכולה אכן צריכתהמרחק, של בדגם משתקפת שהיא כפי זו, פריסה אוכלוסייה. גודל לפי
זו שגישה ולהדגיש, לחזור יש בישראל. התפקודיים הפעילות מרחבי להגדרת בסיס לשמש
בתחום החברתיתרבותי, בתחום מתחשבת ואינה הכלכלית הגיאוגרפיה עקרונות על נסמכת

הפוליטי. ובתחום הדמוגרפי

התפקודיים הפעילות מרחבי
בשיטות שימוש תוך פעילותגומלין נתוני עלפי כלל בדרך מוגדרים תפקודיים מרחבים
Brown A) הסתברותיות בשיטות ,(Soja, 1968; Nystuen 8l Dacey, 1961) גרפיות
גורמים ניתוח של בשיטות ולאחרונה (Clayton, 1974) הקבצה בשיטות ,(Holmes, 1971
חלוקה ליצור נהוג המטרופוליטנית ברמה .(Davies, 1979; Davies Sl Musson, 1978)
אחר לעקוב מאפשרים היוממות בדגם שינויים .(1978 (כפיר, היוממות דגם עלפי תפקודית
גדל היוממות תחום התרחבות עם המטרופולין. של בשטחו החלים הגיאוגרפיים השינויים

196



בישראל התפקודיים הפעילות מרחבי

מטרופולעתי, מרחב גיןנןטתפולע; .מוחנ לאומית מויפויה
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הביקוש עודפי להספקת צריגתהמרחק לפי בישראל היישובים התפלגות .6 ציור

.(Taaffe et 01., 1980) הביןמטרופוליטני המרחב ומצטמק המטרופוליטני המרחב
היישובית, בנגישות העלייה עם בדבבד חלה הביןמטרופוליטני המרחב של הצטמקותו
ערכי עם למעשה זהה כאן הנידונה הנגישות היוממות. מרחקי בגידול חשוב גורם שהיא
להשגת קילומטר 45 של צריכתמרחק לפיכך, .(Ingram, 1971) שהוצגו המרחק צריכת

.(6 ציור (ראה בישראל המטרופוליטני למרחב גבול להיות עשוייה המרחביות ההזדמנויות
בעזרת גם במקביל נקבעו צריכתמרחק במונחי התפקודיים המרחבים בין החיתוך נקודות
קבוצות חמש להגדרת שימש שהתקבל הדנדוגרם שבה ,(Cluster Analysis) נומרית הקבצה
הקבוצות. בין מקסימלית ושונות קבוצה כל בתוך מינימלית שונות של העיקרון עלפי
בתחומי עוגלו הם אולם החיתוך, נקודות שימשו קבוצה בכל הקיצוניים הערכים
המטרופוליטני המרחב אחת. כל קילומטר 15 בנות שוותמרחק לקבוצות המטרופולינים
מ40 למעלה המטרופוליטניים, האזורים בשלושת הכוללות, טבעות לשלוש בהתאם מתחלק
זה מרכז המטרופולין, מרכז את מהווה הפנימית הטבעת בישראל. היישובים מן אחוזים
מאופיין המרכז וחיפה. ירושלים תלאביב, הערים של המטרופולין מרכזי את "עוטף"
ובסך מטרופולין, כל של הערים" "אגד יישובי את וכולל קילומטרים 15 של מרחק בצריכת
30 של צריכתמרחק לתחום עד המטרופולין שולי משתרעים מסביבו יישובים. 32 הכל
הפריפריה משתרעת להם מעבר יישובים. 158 כוללים המטרופולין שולי קילומטרים.

יישובים. 157 נכללים ובה קילומטרים 45 של צריכתמרחק לתחום עד המטרופוליטנית
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, לעיר ועד בצפון חופיתמכמורת מאיזור תלאביב מטרופולין משתרע אלה הגדרות לפי
נצרת ועד בצפון נהריה עד בדרום מבנימינה משתרע חיפה מטרופולין ואילו בדרום, אשדוד
לירושלים מוגדרת מטרופוליטנית פריפריה של העדרה את לציין יש במזרח. ועפולה
תל של המטרופוליטנית הפריפריה של ממזרחה שחלק לשער ויש הירוק") ה"קו (בתחומי
הגדרה אף שאפשרית מראה, 7 ציור ירושלים. למטרופולין תפקודית, מבחינה שייך, אביב
התפתחותו על מצביע צריכתהמרחק של המרחבי הדגם תלאביב. למטרופולין יותר רחבה
השלמת עם תלאביב. ובין ירושלים בין המשתרע הארץ, במרכז אחד מטרופוליטני איזור של
לצפות יש זה חדש ציר לאורך היישוב והתעבות בןשמן יער דרך לירושלים הנוסף הכביש
המטרופוליטני המרחב של ברורה הגדרה שתאפשר יותר, חזקה תפקודית לפעילותגומלין

ירושלים.  תלאביב
כפי הירוק", "הקו בתחומי ירושלים של המטרופוליטני המרחב שמבנה לציין, הראוי מן
במחקרם שהתקבלו כפי ירושלים של היוממות שדות לתחומי זהה הנוכחי, במחקר שהתקבל
אלה לפי ברציפות, משתרע הירושלמי היוממות שדה גלעין .(1984) ושביד רייכמן קמחי, של
החיצוניים השוליים ואילו ירושלים, ממרכז קילומטר 18 עד 15 של למרחק האחרונים,
השוליים .7 בציור המוצגת לזו זהה מרחביתתפקודית חלוקה ומציגים לו מערבה מצויים
המרחב זה. במחקר המוצגים הירושלמי המטרופולין שולי את חופפים החיצוניים
במערב מותווה שירותים וטווח תנועה של נוספים נתונים עלפי ירושלים של המטרופוליטני
את מחזקת זו עובדה לתלאביב. ירושלים הדרך מחצית קו עלידי ושביד ריכמן קמחי, לפי
פריפריה כאשר לירושלים, תלאביב בין אחד מטרופוליטני מרחב היווצרות בדבר הטענה
למטרופולין תלאביב מטרופולין של החיצוניים השוליים בין מצויה משותפת מטרופוליטנית

ירושלים.
זה מרחב הביןמטרופוליטני. המרחב מצוי קילומטרים 45 של צריכתמרחק לתחום מעבר
אל זיקתם אשר בישראל) היישובים מכלל אחוזים 39) וכפריים עירוניים יישובים כולל
רבה. במידה אליהם קשורים הם תפקודית ומבחינה ביותר גבוהה המטרופוליטניים המוקדים
עם יחד אולם לסביבתן, אזורי מרכז משמשות למשל, ובארשבע, חדרה טבריה, צפת, הערים
מבחינת נוסף חיזוק מקבל זה מבנה המטרופוליטניים. המוקדים אל היא העיקרית זיקתן זאת
.(Stem, 1979) בישראל הציבורית התחבורה שירותי של הביךעירוניות הזיקות מערכת
שטח על משתרעים ,(7 ציור (ראה לעיל ההגדרה לפי הביךמטרופוליטניים, המרחבים
חיפה ובין לבארשבע, ירושלים בין לבארשבע, תלאביב בין לתלאביב, חיפה בין מצומצם
מדגישה החוף ברצועת הביךמטרופוליטנית הפריפריה של המצומצם שטחה המזרחי. לגליל

.(1982) קיפניס בידי למשל, שנותחו, כפי החוף במישור המגאלופוליטניות המגמות את
כפריפריה הוגדר קילומטרים מ90 הגבוהה בצריכתמרחק המאופיין המרחב כל
הנגב. של מרביתו ואת אורכו, לכל כמעט המזרחי. הגליל את כולל זה מרחב הלאומית.
בישראל היישובים מכלל אחוזים 20.5 שהם יישובים 178 כוללת הלאומית הפריפריה
ערד, שמונה, קרית האלה: העירוניים היישובים מצויים זה בכלל הירוק". ה"קו בתחומי
מצויים בגליל העירוניים היישובים מרבית ואילת. רמון מצפה ירוחם, אופקים, דימונה,
בפריפריה מצויים בנגב העירוניים היישובים שמרבית בעוד הביןמטרופוליטני, במרחב
מתבססת ,7 בציור כמוצג תפקודיים, למרחבים ישראל של שחלוקתה להעיר, יש הלאומית.
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יעד המשמשות מטרופוליטניות כערים וירושלים חיפה תלאביב, של המוקדמת הגדרתן על
לשער, קשה השפעתן. בתחום המצויים היישובים לכל ראשון גודל מסדר חיצוני צריכה
להגדירם שניתן כזו במידה קטנים ביקוש עודפי מייצרים בישראל נוספים שיישובים
תשתנה כזה מצב שייווצר ברגע היישובית. במערכת ראשון גודל מסדר נוספים כיישובים

זה. במחקר המוצגת תפקודיים למרחבים החלוקה כמובן
של המרחבי במערך שינויים  נוספים גורמים שני בשל להשתנות עשויה החלוקה
והשפעתם אלה שינויים של משמעותם הכבישים. במערכת ושיפורים בישראל האוכלוסייה

להלן. יידונו התפקודיים המרחבים הגדרת על

התפקודיים המרחבים של הגיאוגרפית יציבותם
את לעדכן שניתן משום דינמיות מאפשרת התפקודיים המרחבים של ההגדרה שיטת
בתפרוסת שינויים בנגישות. או האוכלוסייה בתפרוסת שינוי שחל אימת כל המרחבים גבולות
שינוי היישוביים. הפעילות עורפי את ובכך הפוטנציאליות הזיקות את ישנו האוכלוסייה
רשת של בקטע שינוי כל במקביל, הנמדד. המרחק צריכת ערך על ישפיע האחרונים באלה
מכך וכתוצאה המרחק צריכת ערך על הוא גם ישפיע נגישות, שיפור של במונחים הכבישים,
יכול נתון למרחב תפקודית מבחינה השייך שיישוב מכאן, התפקודיים. המרחבים תיחום על
של יתרון בכך לראות יש לעיל. שהועלו בגורמים שיחול שינוי בעקבות שיוכו את לשנות
החלים לשינויים בהתאם המרחבית החלוקה של שוטף עדכון המאפשרת ההגדרה, שיטת

זמן. לאורך במציאות
המערכת לנתוני המתייחסת המצב תמונת אפוא היא 7 בציור המוצגת המרחבית החלוקה
על המתבססת בשיטה נשתמש אם אליהם. מתייחס שהמחקר הכבישים ומערכת היישובית
בשל תכופות לעתים המרחבית החלוקה את לעדכן נתקשה צריכה הרגלי או יוממות נתוני
חרף זה. במחקר שימוש בהם שנעשה אלה כמו מצרפי בסיס על שלא נתונים בהשגת קשיים
תואמת, שהתקבלה המרחבית שהחלוקה נראה זמינים, אולם מצרפיים, במשתנים השימוש
יוממות. נתוני עלפי המוגדרים תפקודיים מרחבים בדיקה, בהם שנעשתה באזורים לפחות
עלפי שהתקבלו התפקודיים המרחבים את חופפת למשל, הארץ, בצפון המרחבית החלוקה
כחומר הוגש אשר הגליל חדרהמערב בציר 1982 בקיץ שנערך יוממות מסקר יוממות נתוני

חיפה. מחוז מתאר לתכנית פורסם) לא (שעדיין רקע
הכבישים מערכת שיפור בעקבות המרחבית החלוקה של הדינמיות את להמחיש כדי
התפקודיים. המרחבים גבולות על והשפעתה צריכתהמרחק של רגישות בדיקת להלן מוצגת
כל של למיקומו ביחס בצריכתהמרחק השינויים את המראה מדד על מתבססת הבדיקה
הנגישות גמישות את מציג המדד לחילופין, .(Marchand, 1973) הכבישים במערכת יישוב
רשת לקטעי מתייחס אינו המדד אולם, הכבישים. במערכת שחלו משיפורים כתוצאה
בנגישות ומצרפי, כללי (באחוזים) לשיפור אלא היישובים, כל על להשפיע העשויים מיוחדים
לא אם קשה, אינסופיים להיות יכולים ברשת שיפורים תיאורטי שבאופן כיוון הרשת. של
הכבישים. במערכת פוטנציאלי שיפור לכל צריכתהמרחק רגישות את לבדוק אפשרי, בלתי
צריכתהמרחק רגישות את מציג שכאמור לעיל, שהוזכר במדד שימוש נעשה לפיכך
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שיפועו את מציג המדד ביסודו הכבישים. במערכת היישוב של הטופולוגי במיקומו לשינויים
זו עבודה ממסגרת חורג המתימטי ביטויו בישראל. התחבורתיים השטח עלפני יישוב כל של

.(Stern, 1984 ראה (לפירוט
ששיפורים הנחה מתוך בישראל העירוניים היישובים רק נבחנו הרגישות בחינת לצורך
גדולים. תנועה בנפחי המאופיינים לכבישים ובראשונה בראש יתייחסו הדרכים ברשת
בכבישים שיפורים ולכן ביןעירוניים בכבישים יותר גבוהה גדולים תנועה לנפחי ההסתברות
חושב (i) העירוניים היישובים מן אחד כל לגבי העירוניים. היישובים על יותר ישפיעו אלה
הגבול ,(Oi) הקיימת המרחק צריכת האלה: הנתונים ונרשמו (Ei) המצרפי הרגישות מדד
המרחב מן הגודל בסדר גבוה שהוא התפקודי המרחב של מרחק) צריכת (במונחי העליון
בסדר הנמוך התפקודי המרחב של התחתון והגבול ,(Da) i היישוב שייך שאליו התפקודי
באחוזים השינוי את מבטא Ei .(Dt>) i הישוב שייך שאליו התפקודי המרחב מן הגודל
בעקבות המתקבלת המרחק צריכת אם בנגישות. אחד אחוז של משינוי בצריכתהמרחק

 ש הרי ב*1ס תסומן הכבישים במערכת אחד אחוז של שיפור
Di*= (100  Ei)Di ,Ei > 1 כאשר .1

Di*= (100 + Ei)Di ,Ei < 1 כאשר .2
האלה: למצבים בהתאם נקבע יישוב כל של המרחבי בשיוכו השינוי

עתה. בו מצוי שהוא מזה גבוה תפקודי במרחב ייכלל היישוב Di* < Da אם א.
עתה. בו מצוי שהוא מזה נמוך תפקודי במרחב ייכלל היישוב Di* > Db אם ב.
עתה. בו מצוי שהוא התפקודי במרחב יישאר היישוב Da > Di* > Db אם ג.

10 רק .8 בציור מוצגים התפקודיים המרחבים בגבולות והשינויים הרגישות מבחן תוצאות
עיקר המרחבי. שיוכם את שינו הרגישות במבחן שנכללו העירוניים היישובים 80 מבין
לקיצור הביא בנגישות שיפור חיפה. מטרופולין ובתחום הארץ במרכז הובחנו השינויים
כל וללא והביןמטרופוליטניים המטרופוליטניים המרחבים ולהתרחבות מרחקיהצריכה
הרצליה עד צפונה התרחב תלאביב מטרופולין מרכז הלאומית. הפריפריה של התרחבות
לפריפריה הקודם שיוכה לעומת המטרופולין, משולי לחלק נתניה נהפכה ובמקביל
תל היישובים את גם הנגישות שיפור בעקבות וכוללת התרחבה האחרונה זו המטרופולינית.
של המטרופוליטנית הפריפריה חיפה. במטרופולין הובחנה דומה התרחבות יונה. וכפר מונד
חיפה מטרופולין מרכז גם ושלומי. כרמיאל היישובים את עתה וכוללת התרחבה חיפה
במעט, אך התרחב הביןמטרופוליטני המרחב טבעון. וקרית נשר את עתה וכולל התרחב

ויבניאל. פינה ראש אליו ונוספו בלבד, הארץ ובצפון
שנבדקו מאלה הכבישים במערכת יותר גדולים שיפורים שדרושים מראות, אלה תוצאות
ישראל של בחלוקתה משמעותיים שינויים לחולל עלמנת זה במחקר מצרפית בצורה
את כמייצגת 7 בציור המוצגת החלוקה את לקבל ניתן לפיכך תפקודיים. פעילות למרחבי

בישראל. הנוכחית המציאות
שנבדקו מאלה הכבישים במערכת יותר גדולים שיפורים שדרושים מראות, אלה תוצאות
ישראל של בחלוקתה משמעותיים שינויים לחולל עלמנת זה במחקר מצרפית בצורה
את כמייצגת 7 בציור המוצגת החלוקה את לקבל ניתן לפיכך תפקודיים. פעילות למרחבי

בישראל. הנוכחית המציאות

201



שטרן אליהו

במרחבי שינויים .8 ציור
התפקודיים הפעילות

של מצרפי שיפור בעקבות
בנגישות אחד אחוז

0^1

₪'n

ק"מ 50 100 $

( מטרופולין מרכז
] מטרופולין שולי
מטרופוליטנית) פריפריה חו1ק
/ ניןמטרופוליטני מרחב

י לאומית פריפריה !

עירוני ישוב י
את ששינה טירוני ישוב 0

המרחבי שקט

202



בישראל התפקודיים הפעילות מרחבי

ומסקנות סיכום
במדינת היישובים כל של הפעילות עורפי להגדרת שימש השוות ההזדמנויות על^
עודפי לסיפוק צריכתהמרחק נמדדה הפעילות עורפי בתוך הירוק". ה"קו בתחומי ישראל
צריכת ערכי של השכיחות התפלגות חיצוניים. צריכה ביעדי יישוב בכל הנוצרים הביקוש
התקבל בישראל. התפקודיים הפעילות מרחבי להגדרת שימשו הנומרית והקבצתם המרחק
חקירה יחידות על המתבססת חלוקה על ולא במדינה היישובים כל על המתבסס רציף, דגם
התפקודית החלוקה התבססה למשל, ,(1980) וליפשיץ שחר של במחקרם כלשהן. מציפיות
משני כגלעין צוינו לדוגמה, ובארשבע, ערד מרחבי. עיוות נוצר כך ובשל טבעיים אוורים על
את תואם הנוכחי במחקר המוצג שהדגם לי, נראה וירושלים. חיפה כמו מעמד ובאותו
שבארשבע למשל נמצא הנוכחי במחקר וליפשיץ. שחר שהציגו הדגם מן יותר המציאות
שחר אצל הלאומית. לפריפריה שייכת ערד ואילו הביןמטרופוליטני, למרחב שייכת
הנכללים ונהריה, עכו הערים את זה ובכלל הגליל כל את כוללת הלאומית הפריפריה וליפשיץ
לא הוגדרו טבעיים אזורים על ההתבססות בגלל חיפה. של המטרופוליטני בתחום במחקרנו
הבין התחום מן כחלק וליפשיץ שחר אצל תלאביב במטרופולין הנכללים היישובים מן מעט
ואילו יותר רחבה המטרופוליטניים האזורים של המרחבית הגדרתם זה במחקר גלעיני.
בעתיד תאפשר כאן הנקוטה ההגדרה שיטת יותר. צרה הלאומית הפריפריה של הגדרתה
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המזרחתיכונית הנמל עיר
שטרן ושמעון סופר ארנון

מבוא

המחקרים שנים. ממאה יותר זה האיזור של חוקרים מעסיק המזרחתיכונית העיר נושא
קהיר ,(Dettmann, 1969a) דמשק כמו בודדות ערים על מונוגרפיות כוללים זה בנושא
ירושלים על כמו משוות, עבודות נעשו כן .(Ruppert, 1969) ביירות ,(Abu Lughod, 1971)
אלה בין יש .(Lebon, 1970) ואיסטנבול אלכסנדריה קהיר, ועל (1982 ;1976 (קרק ויפו
(Bonine, 1977, pp. 155, וכלכליים דתיים חברתיים, היסטוריים, גיאוגרפיים, מחקרים
העיר את המאפיינים הסממנים בדבר דעים תמימות קיימת החוקרים מרבית בין .165168)
; Schweizer, 1977, pp. 241264; Bonine, 1983, p. 287 היתר: (בין תיכונית המזרח

.(Helmer <ef Toth, .קק,1980 189262  יותר ראותסוציולוגית ומנקודת
(1979) Bonine לדוגמה, מאפייניו. לגבי שונות גירסאות ויש זה דגם המבקרים יש אבל
לחשוב, מקובל שהיה ממה יותר מורכבים שהדברים מאיראן הלקוחות דוגמאות מתוך מראה
העיר טיפוס בין כל קודם להבחין שיש (Dettmann, 1969) ב1969 כבר הוכיח דטמן ואילו
למרות הודו, לתתהיבשת צפוניתמערבית יותר, מזרחה השוכנת העיר טיפוס ובין בלוואנט

בסיסי. דגם לאותו שייכות שתיהן כלליים שבקווים
דגם .(1975) Seger שהציגו כפי המזרחתיכונית העיר דגם את מקבלים זה מאמר כותבי
מתייחס זה דגם .(1968 £ 1975) Wirthn (1972) Ismail שהציעו לדגם מאוד דומה זה
בן ישן, האחד :(1 ציור (ראה ברורים חלקים שני בה שיש העכשווית, המזרחתיכונית לעיר
מסגד כוללים אלה האופייניים. מרכיביה על העתיקה העיר ובו שנים, אלפי ואולי מאות
או וחומה מבצר מוצא, ללא ורחובות ומעוקלים צרים רחובות חאנים, מסורתי, בזאר מרכזי,
של שכונות התפתחו העתיקה העיר סביב דתיים. או אתניים עדתיים, רבעים חומה, שרידי

מלאכה. ובבתי תעשייה במתקני לעתים המשולבות עוני ופרברי נמוך מעמד
מול לעתים המתחיל (מע"ר), ראשי עסקים מרכז ובו המודרני, הוא העיר של השני החלק
בערים כמו מעבר, איזור נמצא המע"ר בשולי הלאה. משם משתרע אך העתיקה, העיר שער
חדירה גם אך מזדקנת, אוכלוסייה עניות, משפחות של מגורים עדיין ובו גדולות, מערביות
את המשרתות ומלאכות תעשיות וכן שירותים, למטרת בעיקר יותר, מודרניים בתים של
המרכז סביב אלה. שוליים אל יותר חודר המע"ר יותר מתפתחת שהעיר ככל המרכז.
עם הכנסה, רמות לפי מגורים פרברי של דיפרנציאציה עם דבר, לכל מודרנית עיר מתפתחת

באלה. וכיוצא פארקים ציבור, מוסדות תעשייה, אזורי
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המזרחתיכונית הנמל עיר

המזרחתיגונית העיר דגם .1 ציור

בו היו שבעבר מעורב, איזור נוצר  והחדש הישן  המרכזים שני בץ המגע באיזור
זה לאיזור העשירה. האוכלוסייה אותו נטשה כאשר  הידרדר הזמן עם אך עשירים, מגורי
פרברי של ובשוליים הברזל מסילת צדי משני פרושים תעשייה אזורי הרכבת. גם הגיעה

מזה. יותר החדשים הבינוני המעמד ומגורי מזה העתיקים העוני
כטהרן, הארץ בפנים ועתיקות גדולות ערים לגבי זה דגם של נכונותו את נבדוק אם
נמצא וקוניה, חברון כשכם, יותר קטנות לגבי גם אך אנקרה, חלב, דמשק, קהיר, ירושלים,
ומרכז אחד, בקוטב עתיק מרכז של קיומו הוא ביותר הבולט הדבר תקפים. שעקרונותיו

בהתאם. שונה אוכלוסייה בהווה משרת מהם אחד שכל שני, בקוטב מודרני
היסטוריות ונסיבות ועקב הגיאוגרפי המיקום בגלל שנוצר לה והמיוחד והאופי עיר עיר
והיסטוריה תושביה של העיקרית הדת האוכלוסייה, הכלכלה, האקלים, אך שונות. מקומיות

המשותף. את מאוד מדגישים דומה
מיוחדת לב תשומת הוקדשה לא היםתיכונית העיר דגם על שנעשו המחקרים בכל ואולם,
בתתדגם שמדובר ושייתכן דופן, יוצאת תופעה הן המזרחתיכוניות הנמל שערי לאפשרות
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שטק ושמעק סופר ארנץ

תיכוני" הים ה"נמל דגם על מדבר (1981 pnip) קרמון, אמנם מזרחתיכונית. נמל עיר של
הנמל לעיר המיוחד את לחשוף כדי הנוסף הצעד את עשה לא הוא אך דופן יוצאת כתופעה
את ביסס הוא שעליו הדרוםאירופי הדגם מן שונה זה דגם האם בדק ולא המזרחתיכונית,

מסקנותיו.
ראה ואיסטנבול. אלכסנדריה (למשל, התיכון במזרח נמל ערי על נעשו רבות עבודות
המזרח העיר מול ביקורתית בצורה להעמידן היתה הכותבים מטרת אך ,(Lebon, 1970)
קרק עשתה וכך (Richter 1975) ועכו צידון צור, על בחיבורו ריכטר עשה כך בכלל. תיכונית
וצמיחתן שקיעתן על שכתבה קרק, .(1983 ,1976 (קרק, לירושלים ביחס שנבדקה יפו, לגבי
ארץ של החוף ערי את משווה בדפוס), ,Kark) הי"ט במאה בארץישראל החוף ערי של
על גם עומדת היא שלהן. הבנוי השטח ועלפי דמוגרפית כלכלית, מבחינה לזו זו ישראל
טיפלה לא היא אך תקופה, באותה עריהפנים ובין בינן הקיימים אלה בתחומים ההבדלים
רופרט המזרחתיכונית. או הארץישראלית הנמל לעיר האופייני הקרקע שימושי במערך
את הדגיש הוא מכך וכתוצאה שיירות" "ערי ובין מזרחתיכוניות חוף ערי בין הבחין
מן חלק של בביירות העדרו ואת הבנייה סגנונות מגוון את הקוסמופוליטית, האווירה
בונה אינו הוא גם אך .(Ruppert, 1969, p. 432) חוף עיר המאפיינים המסורתיים הסממנים

מזרחתיכונית. חוף עיר של דגם
אמצע מאז שהתפתחה כפי המזרחתיכונית, הנמל שלעיר להראות, היא זו עבודה מטרת
המזרחתיכוני הדגם מן ושונה לה מיוחד שהוא קרקע שימושי מערך יש הי"ט, המאה

המזרחתיכונית". הנמל עיר של "תתדגם להלן ייקרא זה מערך המקובל.
הפנים המזרחתיכונית העיר של דגם שקיים היא, עליה מתבססת שהעבודה ההנחה

שלעיל. במקורות שצוין כפי ארצית

המזרחתיכונית הנמל לעיר המוצע תתדגפ
תוך שלהן הקרקע שימושי מערך על מתבססת הנמל לעיר הפניםארצית העיר בין ההשוואה
חלקי שני מצאנו המזרחתיכונית שבעיר בעוד הכלכליים. המרכזים של הדינמיקה הדגשת
בין הרבה החפיפה היא ביותר הבולטת התופעה הנמל בעיר וחדש, ישן מזה, זה שונים עיר
הקרקע שימושי מניתוח העתיקה. העיר של מרכזה ובין המודרני והכלכלי המסחרי המרכז
ובערים מלאה, חפיפה שונות בתקופות קיימת ואלכסנדריה ביירות כגון שבערים עולה,
בצור קיימת יותר קטנה חפיפה חלקית. היא החפיפה  ואיזמיר חיפה למשל אחרות,
זו עובדה .(4,3,2 ציורים (ראה לזה זה וצמודים סמוכים הללו המרכזים הערים בכל ובצידון.
לנמל. הצמוד העיר של העתיק החלק אל לנמל הקשורים השירותים חדירת של תוצאה היא

ברוב מכן. לאחר גם מזה זה המרכזים שני התנתקות את המונע הוא הזה הראשוני הקשר
בהתרחבות שמדובר משום ההיסטורי למיקומו בצמוד הנמל הרחבת גם תיעשה המקרים
כל לצמוח. עומד הנמל ממדים לאיזה ברור לא עדיין הראשונים בשלבים לפחות מדורגת.
על בנויה הנמל שעיר משום הפנימית, העיר מדגם שונות תהיינה המרכז שסביב הטבעות
השייכים אלמנטים יימצאו המרכז של אחד בצד במשולב. וחדש ישן בו שיש אחד מרכז
הפחות (המע"ר) הראשי העסקים מרכז שולי יתפתחו זה ובאיזור המסורתי לסגנון
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אלמנטים יימצאו המרכז של השני בצדו עוני. ואזורי תעשיות מלאכות, כולל אטרקטיביים
שכונות אטרקטיביים, ראשי עסקים מרכז שולי עם העיר של המודרני לחלקה השייכים
יותר, רבה אתנית הפרדה גם מתגלה כאן יותר. והגבוהים הבינוניים המעמדות בני של מגורים
למזרח הגדולה האירופית החדירה בתקופת בייחוד  הנמל לעיר הזרים חדירת בגלל
לאורך התפתחו הנמל, ממתקני יחסית מרוחק שהוא זה, באיזור .19451800 בשנים התיכון
נהפכו אלה רחצה אזורי הפנימית. העיר מן השינוי בולט בכך וגם והרחצה הנופש אזורי החוף
בערי השוררת הכבדה האווירה מן דופן יוצא נוף ויצרו וחוץ פנים לתיירות משיכה למוקדי

(המוסלמיות). הפנים
העיר של הראשי לשער שמחוץ איזור אל הפנימית העיר בדגם מגיעה הברזל מסילת
החל ושם החדשה העיר של המודרני הכלכלי הגרעין של ראשיתו גם שם לעתים העתיקה.
ואלכסנדריה ביירות איזמיר, חיפה,  שנבדקו הנמל בערי לחדש. הישן בין ההפרדה תהליך
בערים לנמל. הצמוד העיר של העתיק החלק כולל החוף, קו את חוצה שהרכבת נמצא 
והנמל. העתיקה העיר אל כלל מתקרבת איננה הרכבת  ועכו צידון צור,  יותר הקטנות

המזרחתיכוניות הנמל ערי של למיקומן הגיאוגרפי הרקע
ביירות, כגון נמל, פעילות של שונות בדרגות נמל ערי כ15 יש התיכון הים של המזרחי באגן
טרטוס אשדוד, סעיד, כפורט חדשות נמל ערי בדיון נכללות לא ויפו. חיפה איזמיר, צידון,

עתיקה. עיר של המאפיינים חסרים שלהן משום ובניאס,
נבדלות הן אך רבה במידה דומה ואקלים פיזי גיאוגרפי רקע בעלות הן הללו הערים
הגנה כמו בנתונים מותנים הנמל עיר של ואיתורה מיקומה מעריהפנים. הפיזיים במרכיביהן
העיר, לעורף ניתנת המיקום בשיקולי רבה חשיבות הים. מן אויבים של ומפלישה מסערות
פנים אל החוף מן וגישה הרים מעברי ליד מיקום הם ונמלה העיר בהצלחת יסוד גורמי ולכן

אליו. וממנה היבשה
הגלים שוברי כיווני לפיכך, לעיר. ביחס הנמל של איתור אותו נמצא שנבדקו הערים בכל
בעיקר מסתור מחפש שהנמל הוא, הכלל רבה. במידה זהים הנמל של ההתפתחות כיווני וגם
אלא זה, מכיוון המוגנים במפרצים למצוא ניתן כזה מסתור הדרוםמערביות. הרוחות מן
מזרח לכיוון המקרים ברוב הנמלים הורחבו כך משום באיזור. כך כל רבים אינם שאלה
שבלבנון. בטריפולי באיזמיר, בצור, בביירות, בחיפה, היה כך הנמל. של ההיסטורי מאתרו

זה. במובן דופן יוצאת עכו רק

הנמל ערי של ההיסטורי הרקע
היסטוריה וסוריה) לבנון בחופי (בארץישראל, התיכון הים של המזרחי שבאגן החוף לערי
נוספות מפלישות שחששו הממלוכים, בידי נהרסו רובן שבאיזור. הפנים ערי של מזו שונה
רק היו הן מכן לאחר ואחרות). צידון צור, ביירות, עתלית, יפו, חיפה, (עכו, הצלבנים של
העולם של זה באיזור הימי הסחר היה ה19 המאה אמצע שעד משום קטנים, יישובים
אלה יישובים של המחודשת התפתחותם .(1963 פראוור, בדפוס; ,Kark) מאוד מצומצם
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צידון, צור, (עכו, קודם עוד החלה היא מקרים בכמה ורק בעיקר, ה19 למאה שייכת
ואיזמיר). אלכסנדריה

הן יותר. או פחות משותף היסטורי עבר יש באיזור הנמל שלערי לומר, ניתן כללי באופן
כ30  קולוניאלי שלטון ותחת שנים, מאות במשך עות'מאני שלטון אותו תחת תיפקדו
יש לכך וגם העשרים במאה עצמאותן את קיבלו שוכנות הן שבתחומיהן המדינות שנה.

הדומה. התפתחותן דרך על חשובה השפעה

הנמל ערי להתפתחות הכלכלי הרקע
היא ולכן (Break of bulk) שיטעון נקודת היותה שום על כלכלי יתרון יש נמל לעיר
לחוף קרבתו בגלל תעשיות. גם כך ואחר מסחר כמו שונות כלכליות פעילויות אליה מושכת

עריהפנים. של מרכזיהן מאשר כלכליים ללחצים יותר חשוף העיר של העתיק החלק
שנפח מפני קטן ובעורפו בנמל לשטחים הביקושים היקף היה והרחוק הקרוב בעבר
., n"T בעבודת כלל בדרך נעשו והטעינה הפריקה היום. המקובל מן קטן היה הסחורות
העורף שירותי סבלים; עלידי בוצעה או בהמות עלגבי התנהלה וממנו הנמל אל ההובלה
לתיקון למוכסים, למחסנים לנמל, הסמוכים לחאנים והצטמצמו מעטים הם אף היו הנמל של
להתקיים המורחתיכונית העיר יכלה וו מסיבה עליהן. ולשמירה הקטנות המפרש אניות
כעיר העיר של אופייה את רבה במידה תשנה הנמל של קיומו שעובדת מבלי לנמל סמוך
המהפך התחולל העשרים, המאה לקראת ובעיקר ה19, המאה מאמצע מזרחתיכונית.
עניפה ספרות נכתבה למהפך הגורמים על המזרחתיכונית. הנמל בעיר הקרקע בשימושי

.(Karmon ,1980 ;1983 ;1981 (קרמון,
בערי לעבר. בהשוואה אחוזים ואלפי במאות גדל האיזור בנמלי הסחר שהיקף רק נציין
בנמלים מאוד. הסחר גדל ומרסיי אלכסנדריה ביירות, חיפה, איזמיר, כמו גדולות נמל
ערים היו זאת לעומת יותר. צנוע הגידול היה איסכנדרון טריפולי, צור, צידון, כגון האחרים,

יפו). (עכו, שונים גורמים עקב נמל כערי מעמדן את שאיבדו
לאניות מקומן את פינו המפרש אניות ובנפחן. האניות בסוגי שינוי חל המודרנית בתקופה
יותר מאוחר ולהרחיבם. הנמלים את להעמיק אף היה צריך ועבורן יותר גדולות שהן הקיטור
השלכה לכך והיתה וכר) נוסעים מעורב, צובר, (דלק, המטענים סוגי בין דיפרנציאציה החלה
יותר נרחבים שטחים דרשו אך לעבר בהשוואה שוכללו שאמנם והטעינה הפריקה מתקני על
דרמטי שינוי חל כך על נוסף האחסנה. מתקני של ובסוגים בהיקף שינוי גם חל מבעבר.
עקב בעורפו שינויים נתלוו עצמו בנמל אלה לשינויים ומהם. הנמלים אל ההובלה באמצעי
(מכס ובפעילותו בו התלויות כלכליות פונקציות נוספו וסביבותיו. לנמל עזר שירותי הכנסת
חברות ביטוח, חברות משפטנים, בנקים, תובלה, שירותי יצואנים, יבואנים, מכס, ועמילי

.(1981 קרמון, ;1980 וקיפניס, סופר ראה וכר. ותיירות נוסעים
בעקיפין) הנמל שירותי ועבור ישירות הנמל (עבור לשטח זה נרחב ביקוש מספקים כיצד
העיר אל חודרים הנמל שירותי כלל. בדרך סטיכיים הם התהליכים ? העולם של זה באיזור
העיר מול ים קטעי ייבוש עלידי מתרחב עצמו הנמל לנמל. מאוד סמוך הנמצאת העתיקה,
באיזמיר, בחיפה, באלכסנדריה, בביירות, (למשל, גלים שוברי הוספת ועלידי העתיקה
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הגדולה שהתעשייה בעוד ולסביבותיה, העתיקה העיר אל חודרת המלאכה גם כצי7קי).
,7V&J?באלכסנדריה באיזמיר, בחיפה, (כך לנמל האפשר ככל קרוב פנויים שטחים מחפשת

בביירות). פחותה

הנמל לערי המיוחד הדמוגרפי הרקע
המזרח הנמל ערי של הקוסמופוליטית האוכלוסייה בנושא מעמיק ניתוח נעשה לא כה עד
בנושא באיזור השנייה העולם מלחמת מאז שהתרחשו הרבים השינויים בגלל וזאת תיכוניות,
המקורות זאת, עם יחד זו. בסוגיה ועדכניים מהימנים נתונים בהשגת הקושי ובגלל זה,
הנמל ערי לכל משותפת תופעה היא זו מגוונת שאוכלוסייה מלמדים והמפות יותר הישנים
.Kark) המזרחתיכונית הנמל עיר דגם בעיצוב משקל לה והיה התיכון במזרח הפעילות

בדפוס).*

סיכום

העשרים ובמאה ה19 במאה לעיר חדרו העתיקה לעיר סמוך הנמל הימצאות בגלל
החדירה החלה שבה הפנימית, לעיר הנמל עיר בין הבדל נוצר כך ועקב מודרניים אלמנטים
והחדש הישן המרכז התאחדו המקרים ברוב כלל. החלה שלא או יותר מאוחר העתיקה לעיר
בנסיבות תלויה החפיפה מידת מאוד. רבה במידה זה את זה חופפים נעשו שהם או הנמל בעיר
הקוסמופוליטית האווירה את לכך נוסיף אם ותכנוניות). היסטוריות (טופוגרפיות, מקומיות
בנמל האינטנסיבית הפעילות את החדש, בחלקה נפרדות אתניות שכונות של קיומן את בעיר,
נגלה העתיקה, העיר תוך אל הברזל מסילת חדירת ואת שהתפתחה התעשייה את שלה,

והולכים. גדלים הפנים עיר ובין זו עיר בין שהניגודים
ביותר הבולט הדבר כאן. בו שמדובר לתתהדגם דוגמה לשמש יכולות ואלכסנדריה ביירות
תוךכדי העתיקה העיר תוך אל מודרניות פעילויות של המלאה החדירה היא בשתיהן
ובשתיהן העתיקה העיר למרכז סמוך עד הרכבת גם חדרה בשתיהן כמעט. המוחלטת הריסתה
נוצרו וכן ונופש תיירות שירותי עם רבים קילומטרים לאורך ידיים רחבת טיילת התפתחה

ההיסטורי. המרכז מן הרחק גדולים משניים מסחר מרכזי
עדתיות מלחמות שיבשו אלה בערים ובאיזמיר. בחיפה נמצא תתהדגם של חלקית חפיפה
ערים בשתי גם העתיקה. העיר בתוך המודרנית ההתנחלות תהליך את כך אחר שבא ותכנון
יותר. צנועים שבמדיה אלא טיילת, התפתחה בהן וגם העיר למרכז הרכבת חדרה אלה
והם הגבוה עד הבינוני המעמד של שכונות המשרתים גדולים מסחר מרכזי גם צמחו בשתיהן

העתיקה. העיר מן רחוק מצויים
כגון המודרניזציה, של מוקדם בשלב שהתאבנו ערים באותן נמצא לדגם מעטה התאמה
זה סמוכים המרכזים (באלה ובצידון בצור בזה), זה תלויים שאינם מרכזים שני בה (שיש עכו

ראה בחיפה האוכלוסייה Vy ;Williams, 1967 ראה איזמיר של ההטרוגנית האוכלוסייה של נוסף לפירוט *

ביירות אוכלוסיית ועל ;Abdellatif, 1980; Lebon, 1970 ראה אלכסנדריה אוכלוסיית על ;1976 שטרן,
.KhalafA Kongstad, 1973; Crawford, 1970: Ruppert, 1969 ראה
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מרכזים שני בהן התפתחו ולכן יותר קטנה השפעה לנמל היתה אלה בערים חפיפה). ללא לוה
בערי שהתרחש למה בדומה לה, מחוצה ומודרני העתיקה העיר בתוך מסורתי  מסחריים
הגדולות. בערים כמו תיירות ומרכזי טיילות התפתחו ולא הרכבת חדרה לא גם כאן הפנים.

המזרחתיכונית. הנמל עיר  תתקבוצה אפוא נוספה המזרחתיכונית העיר על לדיון
הביך ההתנגשות לשיא הגיעה שכאן מפני בייחוד התיכון, המזרח בנופי מיוחדת תופעה זוהי

ה"מערב". לטובת ב"מזרח" פגעה כלל ובדרך והטכנולוגית תרבותית
שלילית היא זו לשאלה התשובה ? דרוםאירופית נמל עיר של דגם נבנה לא בכך האם
זמן הכלכלית, פעילותן ודתן, תרבותן מבחינת הערים קבוצות שתי שבין השוני בגלל

שלהן. השונה וההיסטוריה התפתחותן
הדרום העיר ובין המזרחתיכונית הנמל העיר בין הרב השוני בולט הרכבת בנושא גם

ובסביבתו. בנמל הקשורה לפעילות הנוגע בכל מאוד רב משקל לרכבת יש שבה אירופית,
הנמל עיר ובין הדרוםאירופית הנמל עיר דגמי שבין ההבדלים ליצירת הביאו אלה כל
הים לעבר התיכון, ים לחופי מעבר גם המסקנות את להרחיב מותר האם המזרחתיכונית.

הנוכחית. העבודה ממסגרת חורגת וו שאלה ? ערב האי חצי סביב ובעיקר השחור,
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