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ז"ל כהן יהושע פרופ'
לזכרו דברים

עליה. קולטת חדשה בארץ הישראלי הקיום של היסוד בשאלות ועסק בארץ גדל יהושע
מצד ואילו הכלכלית הפעילות של הגיאוגרפית הפריסה של בשאלות עסק הוא אחד מצד
הפיכתם לחקר הוקדשו שלו האחרונות השנים לעומקם. החברתיים החיים לתוך חדר שני
למערביים, מזרחיים בין לעולים, ותיקים בין היחסים ולהבנת לישראלים חדשים עולים של

בשוליים. אשר לאלה העניינים במרכז שנמצא מי בין לחלשים, חזקים בין
של בגיאוגרפיה עסק כאשר ומקובלים, פתוחים בתלמים יהושע חרש דרכו בראשית
הוא שלו האישי הרקע משלו. תלמים לעצמו פיתח השנים עם אולם, והשירותים. המסחר
אמו אביב. תל של הדרומיות בשכונות גדל הוא אלה. תלמים אל השאר, בין אותו, שמשך
חיים למסלול רבות, אמהות שעושות כפי אותו, והועידה וסגולותיו כשרונותיו את זיהתה
הנמצא ספר בית אל אותו הוליכה היא קטן כילד גדל. בה הסביבה לו שמכתיבה מזה אחר
ולהשפעה לחינוך הילדים זוכים בהם ספר בתי שמצויים במקום הדרומית, לשכונה מצפון
והגיע שלו לדרכו יהושע יצא משם ואכן, הישגיים. חיים למסלולי אותם המכוונת חברתית
בירושלים. העברית האוניברסיטה אל הלאה והרחק אביב בתל לוינסקי למורים לסמינר עד
החל ואף לגיאוגרפיה במחלקה והשני הראשון התואר לימודי את השלים הוא באוניברסיטה
השפעה ''תחומי היה שלו המוסמך עבודת נושא באקדמיה. כמורה הראשונים צעדיו את
עת באותה החל הוא ישראל". של הדרומי החוף במישור העירוניים הישובים של מסחריים
במחלקה המשיך הוא זו בדרך כלכלית. התנהגות של בגיאוגרפיה המחקרית דרכו את לעצב
''התפשטות על הדוקטורט עבודת את הכין בה שיקגו, אוניברסיטת של לגיאוגרפיה
בדרך ."19491968 בארה"ב מתוכננים אזוריים קניות מרכזי עירונית: במערכת חידושים
בירושלים העברית האוניברסיטה של לגיאוגרפיה במחלקה ללמד חזר עת המשיך הוא זו

אמריקה. בצפון שנים כמה לאחר
השכונות אל חזרה דרכו את יהושע מצא באקדמיה משלו לבשלות שהגיע לאחר אולם
הראשונים אחד היה יהושע בחזרה. לו קראה השכונה ותרבותיים. חברתיים נושאים אל ומשם
שהיו נושאים אמצעית בלתי שדה עבודת באמצעות שחקרו בישראל הגאוגרפים בקרב
תושבים קשר כמו בארץ, הגיאוגרפיה במקצוע עת באותה מוזרים ואף מקובלים בלתי
כרטרוספקטיבה רק לא והפעם מקרוב, אותה ולהכיר אליה לחזור לו קראה השכונה לשכונה.
של השכונתית, הזהות של הצפונות את הבוחן צרוף אקדמי כמחקר אלא הילדות על

למקום. הקשר ושל תושבים, בין האינטראקציה
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למקום. הקשר ושל תושבים, בין האינטראקציה
חקר אל דרך פרץ הוא במחקר. חדשה דרך לו ופתח אומץ יהושע אזר שנים מספר לאחר
לרוע ואשר האחרונות בשנותיו הכין אותו האחרון, ספרו גאוגרף. של מבט מתוך הספרות
חדשים עולים של חוויותיהם את ומנתח מביא הסופית, בצורתו לראותו הספיק לא המזל
להכנת העברית. בספרות ביטוין את מוצאות שהן כפי החמישים בשנות ארצה שהגיעו
ממש של סופרים עלידי שנכתבו ספרים וחמישה שלושים קריאת על יהושע נשען זה ספרו
מערכות עם תושביה, עם הארץ, עם המפגש בחוויות והעוסקים מצוא, לעת סופרים או
והכשלונות, ההצלחות עם הקליטה, שבתהליך והעימותים הקשיים עם שלה, והכלכלה החברה
בעיירת הגדולה, בעיר העולים של הסתגלותם אחר עקב הוא והתסכולים. ההשגים עם
הרבים, בספרים מפוזרות אלה חוויות הנטושה. הערבית ובעיירה העולים, במושב פיתוח,
לתבנית המפוזרים הקטעים את ארג יהושע אחרת. או זו דמות של המיוחד בהקשר אחת כל
על חדש אור והשופכת חדשה, בארץ המהגרים של לעולמם צוהר הפותחת משמעות, בעלת
לצקת ידע יהושע אולם מאליו מובן עניין היה בהם הדיון לכאורה אשר ומצבים תהליכים

חדשות. משמעויות בו
את להביע ממהר היה לא הוא השנים. כל אותו מכירים אנו כך יהושע. היה שקט איש
דבריו הדיון. אל קולו את צרף אז רק ומשמעותי חשוב דבר לומר לו היה כאשר ורק דעתו
התנשא לא בזולתו, פגע לא הוא שקט. תוקף בתוקף, לעיתים כי אם בשקט, נשמעו
יהושע. של וממעשיו מדבריו נפגע עצמו מצא לא ואיש אחד אף עם רב לא הוא מעליה.
יכולת של רבה מידה וגם התחשבות רב, נימוס היה שלו בשקט בכך. לו עמד השקט אופיו

זולתם. את ומוקירים המכבדים אנשים בין כנהוג איפוק,
על שהשיג, השגים על שחולל, מעשים על חוצות בראש סיפר לא הוא עניו. היה יהושע
עניו היה הוא זו. הצלחה על למדנו הדעת בהיסח רק תלמידיו. בקרב שלו הגדולה ההצלחה
שיינק סגולה מאליו, מובן דבר אצלו הייתה הענווה הקשה. במחלתו שנלחם בעת גם
דווקא אינה הענווה שבו תחרותי עולם אל אותו ושלחה אותו שגידלה הסביבה מן בילדותו
עצמי. כבוד מתוך בה ודבק מעליו זו סגולה השיל לא הוא אולם ומועילה. מקובלת סגולה

רבה. בעצמה הייתה מהולה זו ענווה כי ולהבין להבחין אנו יכולנו תמיד לא
הפנימי הכוח תכונת הייתה יהושע, את שציינה לעין, נגלית ולא נסתרת חשובה תכונה
אצור שהיה הזה הכוח על מאיתנו חלק עמד האחרונות בשנותיו רק משבר. לשעת האצור
תחרותית. אקדמיה של בעולם הדרושה העוצמה את מעט כחסר הצטייר הוא לעיתים בתוכו.
ואזר כארי התנער הוא האחרונות בשנותיו חייו על שאיימה הקשה המחלה מול אל אולם,
בארץ העולים חוויות על ספרו של היד כתב את להשלים כדי הנפשיים כוחותיו כל את
בימים דווקא צרה. לעת בו אצורים שהיו הפנימיים הכוחות את כך לשם גייס הוא חדשה.
ומתפללים ומשתאים עומדים והיינו ברוחו, איתן בנפשו, חזק אותו מצאנו קשה מחלה של
בקרבות ואכן במלחמה. אותו וינצח האויב את שיכריע ומבקשים האמיץ הלוחם על
גם רעייתו. חנה בכך לו וסייעה פעם אחר פעם הרופאים, של תחזיות סיכל הוא הראשונים
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המחלה על הסתערו ויחד בה, גם האצורים נפש כוחות ילדיהם, בסיוע מעט ולא גייסה, היא
הנשמה. כלות עד הוכרעה לא נפשו אולם עמד לא גופו האחרון בקרב פעם. מדי לה ויכלו

ומתגעגעים. אבלים אנו עלינו חברים של לשורה הצטרף הוא
ברוך. זכרו יהא

גונן עמירם

כהן יהושע פרופ' של הפרסומים רשימת
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בנוף החרוטות תרבויות ירושלים:
ופוליטיקה תרבות נוף, של קריאה

חסון שלמה

של קווים רשת היה כאילו אותו מכילה אלא עברה, את אומרת אינה העיר
המדרגות, גרמי במעקות החלונות, בסורגי הרחוב, בקרנות כתוב והוא כףיד,
בבוא עצמו הוא אף מחורט קטע וכל הדגלים, בנסי הברקים, קולטי במוטות
(17,1984 (קאלווינו, בפסיקים בחיתוכים, בניםורים, בשריטות, כולו כל תורו

עיקריות וטענות שאלות רקע:

במהלך בירושלים. כמו עמוק כה חותם בהן הטביעה שההיסטוריה בעולם הערים הן מעטות
מקדשים, ידי על בנופה רישומם את לחרוט שליט וכל חברה כל ניסו העיר של ההיסטוריה
חולים בתי ספר, בתי שכונות, שווקים, שלטון, מוסדות ארמונות, ומסגדים, כנסיות
(Levine, 1999; Werblowsky, 1997; ודרכים קבר מבני חומות ביצורים, ואכסניות,
שונות תקופות של התרבויות בחשיפת לסייע יכולה העיר בנוף התבוננות .(1997 בןאריה,

בעיר. שנחרטה האנושית הדרמה ולחשוףאת
של העתיקה העיר של בנופה שנחרטה מודרנית הקדם בתרבות להתמקד נטה המחקר
של בנופה שנחרטו המודרנית העת של התרבויות לחשיפת יוחד מקום מאוד מעט ירושלים.
שימשה העתיקה העיר ברורה. לכך הסיבה העתיקה. העיר מחומות היציאה מאז ירושלים
חומותיה. בין התנהלו החים וכל והתרבותי, השלטוני הדתי, כמרכז בשנים מאות במשך
מחקר בהיעדרו ובולט ירושלים, של משטחה אחד מאחוז פחות העתיקה העיר מהווה כיום
כבר התקופה רוח אחרות, במילים האחרים. העיר חלקי של התרבותית למשמעות המתייחס
התהוו ה19 המאה של השישים משנות שהחל מכיוון העתיקה, העיר בתוך ממוקדת אינה

משלהם. וסמלים ערכים מסורות, בעלי אתרים לחומות, מחוץ חדשים עיר חלקי
תרבותיות בתקופות שהתגבש כפי ירושלים של נופה את לפענח היא זה מאמר מטרת
שולץ נורברג האדריכל של בהשראתו מאוחרת. ומודרנית מודרנית מודרנית, קדם שונות:
תחושות ואת הזמן רוח את התפתחותה במהלך אליה ירושלים אספה כיצד לברר ארצה

.(NorbergSchulz, 1979) שונות תקופות של המקום
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ופוליטיקה תרבות נוף, של קריאה  בנוף ההרוסות תרבויות ירושלים:

ירושלים העיר בנוף שנחרטו התרבויות מהן א. לבדיקה: עומדות עיקריות שאלות שלוש
בין היחסים מערכות מהן ב. העירוני? בנוף ביטוי לכלל באות הן וכיצד היווצרותה, במהלך
הנופים בין היחסים אופי את המסבירים הגורמים מהם ג. שונות? בתרבויות שנוצרו נופים

השונים?
העיקריות: טענותיי אלה

ומסורת דת של תרבות עיקריות: תרבויות שלוש מבטא ירושלים של העירוני הנוף א.
העיר בנוף החרוטה ומודרניות לאומיות של תרבות העתיקה, העיר בנוף בעיקר החרוטה
מפה (ראה החיצונית העיר בנוף החרוטה המונית וצריכה גלובליזציה של ותרבות הפנימית,
ערים שלוש ויוצרים אותה המייחדים משלה, מורפולוגיים מאפיינים מהערים אחת לכל .(1

המודרנית העיר (העתיקה), מודרנית הקדם העיר ומרחבית: היסטורית מבחינה מובחנות
ייצגה מודרנית הקדם העיר (החיצונית). המאוחרת המודרנית והעיר (הפנימית) המוקדמת
לגמרי נעלמה לא כי אם דעכה, מכן לאחר ה19. המאה של השישים שנות עד ירושלים את
ממשל שיטות אימוץ העיר, בחיי המעצמות התערבות עם העירוני, ומהנוף מהתרבות
המגורים אוכלוסיית של היציאה וראשית מודרניים ספר בתי הקמת מודרניות, וטכנולוגיות
העיר התפתחות .(209232 :1998 שביט, ;95102 :1995 ואורןנורדהיים, (קרק מהחומות
שנות בשלהי והסתיימה ה19 המאה של השישים שנות בראשית החלה המוקדמת המודרנית
מהעיר ניכר במרחק החדשות השכונות והקמת העיר איחוד עם ה20 המאה של השישים
ההיסטורי הגלעין את הכוללת הפנימית, העיר הוא זו תקופה של המרחבי הביטוי הבנויה.
הפנימית העיר שולי ואת הבריטי השלטון ובתקופת העות'מאנית התקופה בשלהי שנוצר
באב משכונת משתרעת זו עיר והשישים. החמישים בשנות ישראל מדינת ידי על שעוצבו
והמושבה בקעה תלפיות, שכונת בצפון, אילן בר רחוב מזרח, בצפון ג'ראח ושיך אזהארה
קריות את כוללת היא במערב. וגן בית בואכה הכרם בית רוממה, ושכונת בדרום הגרמנית
קריית של הציבוריים השיכונים את וכן רם בגבעת והאוניברסיטה המוזיאון הממשלה,
להתפתח החלה המאוחרת המודרנית העיר הפנימית. העיר בשולי שהוקמו וגוננים היובל
השכונות את כוללת היא נמשכת. עדיין והתפתחותה 1967 בשנת העיר איחוד לאחר
על לסגור במטרה בריח שכונות במתכונת 1967 בשנת העיר איחוד לאחר שהוקמו החדשות
יישובים של רצועה וכן (58113:1988 (קרויאנקר, בה היהודית האחיזה את ולהבטיח העיר
במרחב היהודית האחיזה את להבטיח במטרה המוניציפליים לגבולות מחוץ חיצונית בטבעת

.(1 מפה (ראה
שיח הוא החיבור נכתב שבו בזמן הערים שלוש בין היחסים את המאפיין השיח ב.
הגלומים ולתרבויות לערכים למסורות, ער אינו זה שיח רגישות. וחסר מתעלם הגמוני,

ואלים. בוטה באופן אליהן להתייחס ונוטה השונות, הערים בנוף
מערכות תקופתנו. את המאפיינות והעצמה התרבות במערכות מעוגן ההגמוני השיח ג.
שניתן מסחרי ונכס תרבותי מחייה מרחב לאומי, מחיה מרחב כאל לעיר מתייחסות אלה
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חסון שלמה

המרבי. הרווח את להפיק מנת על לנצלו
המעצבות כוח ומערכות עירוניים ועיצוב תכנון תהליכי תרבות, נופי בין נע החיבור
התכנון מתיאוריית התרבותית, הגיאוגרפיה מתחום המחקר שואב בהתאם המרחב. את
הרלוונטית. הספרות את סוקר החיבור של הראשון החלק העירונית. הפוליטיקה ומתחום
בין היחסים מערכות אחר מתחקה השלישי החלק העירוני. הנוף את מפרש השני החלק
למערכות האחראים הגורמים את מנתח הרביעי החלק העיר. של התרבותיים הנופים

בעתיד. העיר פיתוח אופי לגבי המלצות מספר אעלה בסיכום היחסים.

ירושלים של הערים שלוש :1 מפה

.0^

יהודית אוכלוסיה
ערבית אוכלוסיה

מסחר
טכנולוגי פארק

1 /י
/"■/ י*

0 1 2 3 קמ
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ופוליטיקה תרבות נוף, של קריאה  בנוף יוחרוטות תרבויות ירושלים:

ספרות סקירת

ובפני העירוני הנוף בפירוש העוסק החוקר בפני מרתק אתגר מציבות היסטוריות ערים
בלש כמו ההיסטוריים. ולערכיה לאופייה רגישות תוך העיר את לפתח המבקש המתכנן
ערכים, מהנוף ולחלץ לחשוף נדרשים והמתכנן הפרשן גם כך עקבות אחר המתחקה
מקילה אינה ההיסטורית העיר קודמות. בתקופות בו שנחרטו וזהויות תפיסות מסורות,
אלא עברה את אומרת "אינה היא קאלווינו, איטאלו שכותב כפי כי המלאכה, את עליהם
לשם משמעותה. את ולפענח העיר את לדובב ניתן כיצד כן על היא השאלה אותו". מכילה
המרכיבים את ולזהות העירוניים והערכים האופי את המסגירים הקודים את לברר יש כך

נחבאים. הם שבתוכם העירוניים

התרבותיים והקודים העירוני הנוף
את המהווה העיר מרכז הוא העירוניים הקודים מרוכזים שבהם המקומות אחד  העיר מרכז
הטכנולוגיים, לתנאים בהתאם זמן לאורך משתנה העירוני הדופק אופי העירוני. הדופק
ובערים באירופה היסטוריות בערים החברתיותפוליטיות. והמערכות התרבותיות התפיסות
מכיל העירוני הדופק השינטו ובתרבות הקונפוציאנית בתרבות וכן האיסלאם תרבות של
כיום עומדים האירופית ההיסטורית העיר בלב למשל, כך, והשלטון. הדת מבני את
ומסביבם המרכזיות הכיכרות הגלדות, בית העירייה, בית העתיקים, והארמון הקתדרלה
(Benevolo, שרידיה או והחומה שחודשו עתיקים שווקים ישנות, מגורים שכונות פרוסות
(מסגד הגדול המסגד מצוי המוסלמית ההיסטורית העיר במרכז .1993; Braunfeis, 1988)
אחוזות (מנזרים), זאויות דת<, ללימודי ספר (בתי מדרסות שסביבו: והמכלולים השישי) יום
. (Grabar, [1978], 1995: 4879) והחאנים הבזארים חולים, בתי לעיתים מטבחים, קבר,
אותו הסובבים והגנים המקדשים השליט, ארמון עמד המסורתית הסינית העיר במרכז
את המושך העירוני המונומנטים תיאטרון הם אלה ערים מרכזי כיום .(Weatley, 1971)

. (Ellin, 1996) הבילוי ואת המסחר את התיירים,
של הייצוגית השדרה גם שהיא והמסחרית האזרחית השדרה הוא המודרנית העיר לב
ה16 במאות הבארוק, בתקופת כבר באירופה נוצרו ואזרחיות מסחריות שדרות העיר.
הבארוקיות השדרות את הפכו הוסמן, הברון פריז, של והפרפקט השלישי נפוליאון וה17.
נוספים תפקודים להן והעניקו אותן ששכפלו בכך המודרנית העיר של התווך לעמוד
הועתקה המודרנית והאזרחית המסחרית השדרה חדשות. ומסחריות אזרחיות ומשמעויות
באיסטנבול, איסתיקלאל ושדרת במדריד, ויה הגרנד בוינה, הרינגשטרסה כמו: אחרות, לערים
(Hall, 1998; Schorske, 1980; פרה דה רי גרנד כשדרת ידועה הייתה שבעבר
העיר של לבה היא והאזרחית המסחרית השדרה .SumnerBoyd and Freely, 1972)
תפקודים מוקמו ולאורכה העתיקה מהעיר היוצאת כדרך לרוב הוקמה היא המודרנית,
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חסון שלמה

מוזיאון, תיאטרון, מסחר, העירייה, בית הפרלמנט, הבורגנית: ההוויה את הממצים ומבנים
אוניברסיטה.

כעיר מגדירה (Sudjic, שסוג'יק(1993 הפוסטמודרנית, או המאוחרת המודרנית העיר
המהירה. הדרך ידי על מקושרים שמרכיביו עצום מרחב פני על משתרעת מייל, 100 של
משרדים לאזורי קניות, למרכזי לווין, לערי לשכונות, יציאות מסתעפות המהירה מהדרך
הלב כיום פועם אלה במרכזים הגלובלית. הכלכלית למערכת המרושתים תעשייה ולאזורי
לשכפל נוטים והם הכלכלית, העוצמה ומרכזי הפיתוח מוקדי הם אלד, העיר. של הכלכלי

. (Nijman, 2000) סוף ללא עצמם את
קרל ההיסטוריון הוא המודרנית העיר מרכז בחוקרי הבולטים אחד  העיר מרכז פענוח
וינה של הרינגשטרסה בנוף שנחרטה התרבות את שפענח , (Schorske, שורסקי(1980
סוף של בוינה לשלטון שהגיעה הבורגנית, האליטה כי הראה הוא ה19. המאה בשלהי
בהתאם דגלה. שבהם והתרבות החוק ערכי את העירוני בנוף לחרוט שאפה ה19, המאה
נאוקל1סי, בסגנון הפרלמנט בית מבנים: של שורה הרינגשטרסה לאורך הוקמה אלה לערכים
הבארוק בסגנון והתיאטרון הרנסנס, בסגנון האוניברסיטה גותי, בסגנון העירייה בית
היא הבורגנות של והתרבות החוק ערכי שבמרכזה המודרנית העיר .(Schorske, 1980)
המייצגים והקתדרלה הארמון שבמרכזה וינה של העתיקה העיר על מרתקת תיגר קריאת

ודת. שלטון של הערכים את
שיצרו מאלה שונה באורח בנוף שנחרטה התרבות את קראו הרינגשטרסה של המבקרים
מבעיות ההתעלמות את סיטה וקמילו וגנר אוטו הארכיטקטים ביקרו למשל, כך, אותה.
וגנר ה19. המאה של מוינה ורחוקים זרים למחוזות הבורגנות בריחת את וחשפו התקופה,
לימי לשיבה קרא סיטה במתכת. ובנייה מהירה תנועה שביטויה כלכלית למודרניזציה קרא
והרובע הכיכר כמו אינטימיים ציבוריים מרחבים סביב קהילתיים חיים שביטויה הביניים

.(Schorske, 1998)
לחשוף כדי בה אין העירוני, המרכז של כלומר העיר, דופק של הקריאה  העיר פענוח
גם נחרטים תקופה ושל תרבות של ותפיסות ערכים העירונית. התרבות של פניה מגוון את
משמעויותיה את ממנה ומחלצים עיר מפענחים כיצד היא השאלה העיר. של אחרים בחלקים
. (Lynch, 1960) לינץ' קוץ הערים מתכנן היה כולה העיר בפענוח שעסק מי התרבותיות.
שאותה מנטלית תבנית מתווכת לקורא העיר בין מאליה. מובנת אינה העיר כי טען הוא
מוקדים, מרכיבים: חמישה לדבריו, מכילה, זו דמות העיר". "דמות בשם לינץ' מכנה
אוסיף אך לינץ' שגיבש העיר בדמות איעזר זה בחיבור וקצוות. אזורים צירים, מונומנטים,
המידה קנה ובהם העיר, לדמות ההתייחסות את לדעתי, המעצבים, נוספים אלמנטים עליה

לציבורי. פרטי מרחב בין והיחס
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ופוליטיקה תרבות נוף, של קריאה  בנוף ההרוסות תרבויות ירושלים:

העיר מרכיבי בין היחסים מערכת
היסטוריות, בערים דווקא הנוף. מתוך העבר תרבות בחילוץ מסתיימת אינה לפירוש מלאכת
השונים העיר חלקי מתייחסים כיצד לברר יש שונות, בתקופות שנחרטו תרבויות המכילות
והתנכרות? התעלמות או ודיאלוג הכרה של יחסים יש השונים החלקים בין האם לזה. זה

והמודרנית)? מודרנית (הקדם בזמן לה הקודמות לערים הפוסטמודרנית העיר מתייחסת כיצד
על ושומרת הקודמות בערים מכירה היא האם איתן? מקיימת שהיא השיח אופי מהו
ההכרה אותן? ודוחה מתעלמת היא שמא או בהן, שהוטבעו והתרבות המסורות ועל הערכים
הפוסט העיר כין המגע בקו למשל ברורה, בצורה בנוף להתבטא עשויות ההתעלמות או
של השימור במידת מהחלקים, אחד כל בתוך הבנייה באופי לה, שקדמו לערים מודרנית
הנוף נוף. מראות ועל מבטים על רקיע, קווי על ובשמירה וטבעיים היסטוריים מכלולים
המנחים הערכים על גם אלא מוגדרת, בתקופה בו שנחרטו הערכים על רק לא ללמד יכול

קודמות. ולתרבויות לתקופות ההתייחסות את
העוסקת בספרות שיטתי באופן נידונו לא בנוף המתבטאים שונות תרבויות בין היחסים
הדיון על מאוד מקשה והדבר כללית, תיאוריה זה בתחום אין העיר. של ובפרשנות בפענוח
נקודתיים מחקרים על להסתמך ניתן תיאוריה בהיעדר התכנונית. הפעילות ועל התיאורטי
הפוסטמודרנית העיר בין מגוונות יחסים מערכות מגלים אלה שונות. מערים עדויות ועל
בייג'ינג של ותיק תושב ובוטה. מתעלמת להתייחסות דוגמה היא ביג'ין לה. שקדמו לערים
האסורה העיר כמו ישנים, חלקים איננה. כבר שהייתה העיר "בשבילי כך: העיר את תיאר
ושם. פה שהושלכו צעצועים כמו שחקים גורדי בין מפוזרים שלה מהמקדשים אחד או
בייג'ינג את הפוקד החדשה הבנייה גל .>125:2000 (קרול, לגזרים" קרועה הישנה בייג'ינג
פנימית, חצר על הסוגרים הקומה נמוכי הבתים את הישנה, העיר של המאפיינים את מוחק
במקום לפרברים. הוותיקים התושבים של פינוי בעקבותיו וגורר הצרות הסמטאות את
מגורים מרכזי חדשים, תיירות מרכזי מוקמים חדשות, שדרות נסללות הוותיקים המרקמים

הון. ולבעלי לתיירים קניות ומרכזי יקרים
תהליכי רבות. מסורתיות בערים שהתרחש מה את רחב מידה בקנה ממחישה בייג'ינג
במשך שנוצרו תרבותיות מורשות הרסו אף ולעיתים התעלמו הפיתוח וגל המודרניזציה
המודרנית העיר הקמת גרמה אחרות, תיכוניות מזרח בערים גם כמו בתוניס, שנים. מאות
העתיקה מהעיר ותרבותיות מסחריות פונקציות ולהוצאת העתיקה העיר של לדעיכה
פגיעה תוך חדשים שווקים השאה בנה בטהרן .(Lapidus, 1973; Brown, 1973) לחדשה
מהשאה הסוחרים לניכור הביאה זו פגיעה כי הטוענים ויש והריסתם. ישנים בשווקים
בשל קרובות לעיתים גומדו באירופה עתיקות ערים מרכזי .(Galntay, 1986) ומדרכו
השלטונות הקימו גרמניה שבמזרח ביינה העתיקה העיר בלב בקרבתן. מגלומנית בנייה
שחקים גורד המקומית. האוניברסיטה את המשכן חשוף מבטון שחקים גורד הקומוניסטיים
בנייה מצורות והתעלמות כוחניות ומשדר שמסביבו העתיק למרקם מתייחס אינו כלל זה
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מסורתיים. ומחומרים
ותקופות תרבויות בין היחסים על רבות מלמד למודרנית העתיקה העיר בין המגע קו
העיר לתחומי מחוץ הרכבת תחנת את לעצור המתכננים הקפידו למשל, בלייפציג, שונות.
המכבדת התייחסות היא התוצאה לתוכה. וגבוהים מודרניים מבנים מהכנסת ונמנעו העתיקה
מהעיר המעבר וחניה. רתימנו כמו בערים בכרתים למצוא ניתן דומות דוגמאות העבר. את
מרכזית עירונית כיכר בדמות ציבורי בחלל ומתבטא מדורג הוא המודרנית לעיר העתיקה
לעיר המודרנית העיר מרכיבי של רגישה התייחסות והחדש. העתיק החלק בין המחברת
שבהן ווינה מינכן לוקה, פירנצה, סיינה, של ההיסטוריות בערים למצוא ניתן ההיסטורית
והעיר והבארוק הרנסנס הביניים, ימי של הערים בין מרתקים גומלין יחסי מתקיימים
הוכחדו שבהן בבריסל, או בגנואה במילנו, למצוא ניתן לא אלה מעין יחסים המודרנית.
נעשה למשל, בשטוקהולם, .(Ellin, 1998) ההיסטורית מהעיר גדולים חלקים מדהים באופן
ועד המודרנית, העיר לבין (גמלאסטן) ההיסטורית העיר בין הרמוני שילוב ליצור רב מאמץ
העיר במרכז שהוקמו השחקים גורדי של ההתאמה מידת לגבי ויכוח בעיר ניטש היום
(Bacon, 1976: המודרנית העיר של והפונקציונלי העסקי האופי את להדגיש במטרה

.312)

המרכיבים בין היחסים את המעצבים הגורמים
ההיסטורית העיר של השונים

להקדים יש ההיסטורית העיר של השונים המכלולים בין היחסים מערכת הבהרת לשם
התרבותיים הכוחות הם מי המכלולים: בין היחסים אופי את המעצבים הכוחות את וללמוד
שהשתמשו האמצעים הם ומה השונים, המכלולים בין היחסים מערכת את המעצבים פוליטיים

בהם?

התרבותיים הכלכליים, ביחסים מעוגנים העירוניים המכלולים בין היחסים לאופי ההסברים
ובראשונה בראש שנעשה הוסמן, הברון ידי על בפריס התחבורה רשת ייעול והפוליטיים.
במקום ההיסטורית. העיר של גדולים חלקים להרס הוליך כלכליים, שיקולים מתוך
תחנות ורציפי רחבות שדרות הוקמו הביניים ימי מאז שהתפתחו ההיסטוריים הרבעים
בייג'ינג .(Hall, 1998) ה19 במאה נבנו היום של פריז של גדולים חלקים רכבת.
ראש לבין יזמים בין ברית של תולדה היא ההיסטורית בייג'ינג את המכחידה המודרנית
שחקים גורדי של במחלוקת שנויה תשלובת הוקמה זו ברית בעקבות הקודם. העירייה
את תגמד היא זו תשלובת של הבנייה כשתסתיים הנצחי. השלום שדרות לאורך הניצבת

 בעבר חיו שבה העתיקה האסורה לעיר הראשית הכניסה שהוא הסמוך השמימי השלום שער
.(129 ,2000 >קרול, סין קיסרי

מיוחד: מקרה הן חותמו את בהן להטביע ביקש החדש והשלטון ליד, מיד שעברו ערים
בירה ערי או לערכיו בהתאם הנוף את הכובש השלטון שינה שבהן קולוניאליות ערים
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בנוף חותמו את להטביע החדש השלטון מבקש שבהן ירושלים או קונסטנטינופול כדוגמת
בעיר. שליטתו על ולהצהיר

הקיסר פעולת בין רב דמיון מצא קונסטנטינופולאיסטנבול, העיר את שחקר וריוניס,
של המזרחי בחלקה לרומא, מקבילה בירה קונסטנטינופול, את שהקים קונסטנטין הרומי
את שכבש השני מהמט העות'מאני הסולטאן פעולת לבין הרביעית, במאה האימפריה
ואת מעמדם את לבצר כדי העיר בנוף השתמשו השליטים שני .1453 בשנת קונסטנטינופול
שלטוני, כמרכז ושיגובו האדרתו המרחב, קידוש דומות: באסטרטגיות והשתמשו שלטונם
ידי על נעשה העיר קידוש העיר. ופיאור דמוגרפית אחיזה הגנה, הקיימת, התרבות שעתוק
כמרכז העיר שיגוב שני. מצד הקדש ומכלולי ומסגדים אחד מצד ומנזרים כנסיות הקמת
הקיימת התרבות שעתוק ארכיבים. ויצירת לבירוקרטיה מטות הקמת ידי על הושג שלטוני
צבא מחנות הקמת ידי על הובטחה ומבחוץ מבפנים הגנה ספר. בתי הקמת ידי על הובטח
הקמת באמצעות הובטחו העיר חשיבות והגדלת הדמוגרפית האחיזה בחומות. העיר וביצור
מבנים הקמת באמצעות נעשה העיר פיאור רבים. בתושבים ויישובן חדשות מגורים שכונות
ברחבי שנאספו המסים בכספי שימוש תוך ומסגדים, ספר בתי חולים, בתי כמו ציבוריים,
קונסטנטין בין שנה מאלף למעלה של המרחק אף על .(Vryonis, 1991: 1622) האימפריה
דומות היו העיר נוף על חותם להטביע מנת על שניהם שנקטו האסטרטגיות השני למהמט

להפליא.
שלטון ביקש שבה לדרך נוספת דוגמה הן בכרתים וחניה רתימנו אירקליון, הערים
כנסיות בה היו שכבר לאחר לעיר שהגיעו הוונציאנים בעיר. חותמו את להטביע כובש
את שכבשו העות'מאנים המרכזיות. מהדרכים דחיקתן ידי על להעלימן נטו אורתודוקסיות
בניית ידי על רתימנו העיר בנוף נוכחותם את לחרוט ביקשו הוונציאנים מידי הערים
(Bierman, העיר של ההיסטורי בלב מינרטים והקמת הוונציאני המבצר בלב מסגדים

.1991)

ירושלים של העירוני הנוף קריאת
מאוחרת) והמודרנית מוקדמת המודרנית מודרנית, (הקדם ירושלים של מהערים אחת לכל
התנועה באופי העירוניים, המוקדים באופי מתגלית זו משלה. אופיינית מורפולוגיה
והפרטי הציבורי המרחב באופי הקרקע, שימושי במערכת המגורים, באזורי והדרכים,

העיר. של הקצוות ובאופי

מוקדים
המרכזי המוקד התקופה. רוח את ביותר הברור באופן מבטאים הערים שלוש של המוקדים

19



חסון שלמה

הכותל הסלע, וכיפת אקצה אל ומסגד הבית הר הדתי: המוקד הוא מודרנית הקדם העיר של
מסחרי, מוקד מתפקד זה מוקד לצד כנסת. ובתי אחרות וכנסיות הקבר כנסיית המערבי,
האתרים הוא מודרנית הקדם בעיר שלישי מוקד דוד. ורחוב הבזאר רחובות לאורך המרוכז
שחלקם ושווקים חומות ארמונות, מדרסות, קדושים, מקומות וההיסטוריים: הארכיאולוגים
המוקדים שלושת בסביבותיה. מצויים או העתיקה לעיר מתחת קבורים וחלקם השתמרו
כאבן משמש והוא מודרנית, הקדם העיר של המונומנטים" "תיאטרון את ביחד מגדירים

העיר. את הפוקדת לתיירות שואבת
הלאומיים המוסדות את הכולל האזרחי המוקד הם המוקדמת המודרנית העיר של המוקדים
ושלטון ממשל של ויצירה הלאומיות תחיית בסימן העומדת תקופה זהי המסחרי. והמרכז
הלאומיים המוסדות בבניין אלה ערכים בוטאו המדינה להקמת שקדמה בתקופה לאומי.
האדריכל עיצב הראשונה האב תכנית והכנת המדינה הקמת עם רטנר. יוחנן ידי על שתוכנן
העיר לעומת החדשה העיר דמות של מונומנטלית ראי תמונת 1948 בשנת ראו היינץ
העמיד לקום העתידה החדשה העיר של המרכזי החזותי באגן . (Sharon, 1973) העתיקה
והאוניברסיטה הממשלה קריית והתרבותית: הלאומית התחייה את המבטאים המוסדות את ראו
גדולי של הקברות בית ישראל, מוזיאון זה למרכז בסמוך תוכננו בהמשך החדשה. העברית
הם אלה השואה. קורבנות להנצחת ושם יד ואתר הרצל בהר הצבאי הקברות ובית האומה
ובמלחמות בתקומה היהודי, העם על שירד בחורבן הקשורים המרכזיים הלאומיים הסמלים
הלאומי המוקד של מקומו נפקד המזרחית בירושלים התרבותית. ובתחייה בשלטון ישראל,
מתחם התפתחו הישראלי השלטון תחת עמון. לרבת המוקד את להעתיק ירדן החלטת בשל
השלטון של כסמל האוז האוריינט מבנה פחותה ובמידה הלאומי כמוקד אלשריף חרם

האזרחי.

פני על המשתרע הראשי המסחרי המרכז הוא המוקדמת המודרנית בעיר נוסף מוקד
מסחריים מרכזים התפתחו הזמן שבמרוצת אף ג'ורג'. יהודההמלך יפובן הרחובות משולש
מהווה עדיין עזה, ובדרך הגרמנית במושבה המרכזים בצפון, החרדי המרכז כמו נוספים,
העיר במזרח והמבלים. הצרכנים לאוכלוסיית עיקרי משיכה מוקד הוותיק המסחרי המרכז

לו. הניצבים והרחובות דין אי סאלח ורחוב שכם שער סביב מודרני מסחרי מוקד התפתח
בתלפיות המסחריים האזורים במלחה, הקניון הם המאוחרת המודרנית העיר של המוקדים
קומות רבי ובניינים האצטדיון חוצבים, ובהר במלחה הטכנולוגים הפארקים שאול, ובגבעת
העילית הטכנולוגיה מפעלי באופיים. קוסמופוליטיים הם אלה מוקדים תאגידים. של
קניות למרכזי דומה ברוח מעוצב במלחה הקניון העולם. ברחבי דומות לרשתות מקושרים
הסיבה שזו ייתכן במערב. המצויים מאלה שונים אינם בו המצויים והמותגים העולם, ברחבי
המתגוררים ערבים בקרב גם אלא יהודים צרכנים בקרב רק לא פופולרי שהקניון לכך

לה. ומחוצה בעיר
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התנועה ואופי דרכים
במשך שהתפתח ומסועף מורכב בדגם מתאפיינת מודרנית הקדם בעיר הדרכים מערכת
טבעית. התפתחות של כתולדה וחלקו תכנונית פעולה בעקבות חלקו ארוכה, תקופה
בעיר שראשיתו ודקומנוס, קרדו מצטלבים, רחובות של הדגם מונח הדרכים מערכת בבסיס
מתייחס מהרחובות חלק .(AviYonah, 1973) קפיטולינה איליה האימפריאלית הרומית
של עיר זוהי בנייה. של אילוצים פי על השנים לאורך התפתחו האחרים הרומי, לדגם
דוד רחוב מסחריים: רחובות הם הראשיים הרחובות בהמות. גם בה נעו ובעבר רגל הולכי
של כרשת לכן קודם ואף הצלבנית בתקופה שעוצבו הבזאר, ורחובות למזרח ממערב היורד
יותר צרים רחובות מצויים המסחריים לרחובות מתחת צפוןדרום. שכיוונם מסחר, דרכי
העתיקה העיר תכנון (צוות המגורים בתי אל המובילות סמטאות אל ומוליכים המסתעפים

.(1970 וסביבתה,

הערוכים המסחריות והשדרות הראשיים הרחובות ירשו המוקדמת המודרנית בעיר
כציר שתוכנן הראשון המסחרי הציר הבזאר. רחובות את וקונצנטרית רדיאלית במתכונת
לאורך לינארים צירים התפתחו ובהמשך (1934 משנת הולידי (תכנית יפו רחוב היה לינארי
תחבורה של עיר היא המוקדמת המודרנית העיר יהודה. בן ורחוב גורג' המלך רחובות
המודרנית העיר במרכז במיוחד רבים, ברחובות ברגל. ותנועה פרטית תחבורה ציבורית,
העיר של הבולט המסחרי הציר התנועה. סוגי שלושת של הנוכחות בולטת המוקדמת,
נוספים צירים ג'ורג'. והמלך יהודה בן יפו, רחוב של המשולש הוא המוקדמת המודרנית
מהרחובות חלק נסגרו השנים במהלך דין. א' סאלח רפאים, עמק רחוב לאורך התפתחו

רכב. כלי לתנועת
המרחב תוך אל הרדיאלית הצירים תבנית את המשיכה המאוחרת המודרנית העיר
המוקדמת. המודרנית בעיר קיימים שאינם המהירים הצירים בה בולטים המטרופוליני.
,(4 מספר ודרך 1 מספר (דרך לדרום מצפון העיר את ומבתרים חוצים אלה צירים
וההישענות גדול מרחב פני על העיר התפשטות פרטי. ברכב בעיקר היא בהם והתנועה
לפני התנועה הסתעפות המאפשרים טבעת, כבישי לתכנון הוליכה פרטי רכב על הרבה
כולם  16 מספר וכביש המזרחי הטבעת כביש המערבי, הטבעת כביש העיר: אל הכניסה

בתכנון. כבישים

מגורים אזורי
המסתתר אתניעדתי, אופי בעלות שכונות של רחב במגוון התאפיינה מודרנית הקדם העיר
הקדם העיר של פריחתה בתקופת דתי. אופי בעלי לרבעים המקובלת החלוקה תחת
באופן ברובן שנוהלו שכונות עשרות בה היו העות'מאני, השלטון בתקופת מודרנית,
.(3946 :1995 ואורןנורדהיים, >קרק השלטונות ידי על שמונו מוכתארים ידי על עצמאי
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הקדושים: המקומות סביב להתקבץ אמנם נטו השונות הדת קבוצות של המגורים אזורי
ההתכנסות, מרכיב הזמן במשך הופר פיזיים מחסומים בהיעדר אך כנסת, ובתי כנסיות מסגד,
שונות סטטוס וקבוצות בשכונות, אתניות קבוצות בין עירוב של מבוטלת לא מידה וניכרת
וסגורים רצופים במכלולים בצפיפות הבניינים נבנו העתיקה בעיר שכונה. באותה גרו
הידרדרות של תהליך אלה שכונות עוברות כיום ליושביהם. הגנה שהעניקו הרחוב, כלפי
ואת העירונית במעטפת חדשים מגורים לאזורי יצאו הוותיקות המשפחות וחברתית. פיזית

.(1992 (זילברמן, חברון הר מאזור הגדול חלקן עניות, משפחות תפסו מקומן
בראשי הוקמו השכונות המוקדמת. המודרנית בעיר מרכזי נדבך הן המגורים שכונות
ונבנו מזו, זו ומופרדות מכונסות היו הן ירוקות. כריאות העמקים שמירת תוך לגבעות
בקעה, כמו והגבוה הבינוני המעמד כשכונות שנבנו השכונות גם וצנועה. נמוכה בבנייה
של הייתה האורבנית הגישה מאופק. סגנון על כלל בדרך שמרו ג'ארח ושיך רחביה טלביה,
חברתית, משמעות הייתה לשכונות פנורמיים. מבטים נשמרים שבה אופקית, פתוחה, עיר
עם כלל בדרך זהים שתחומיה קומפקטית עיר זהי .(1989 (קרויאנקר, עדתית או כלכלית
הכרם, בית הפנימית: מהעיר ניכר במרחק שהוקמו שכונות מספר להוציא הפנימית, העיר
הקטמונים של העולים ושיכוני היובל) (קריית מזמיל בית זבהמשך וגן בית שאנן, נווה
נרשם העיר במרכז השוכנות באלה ובמיוחד אלה משכונות גדול בחלק גנים. ועיר (גונגים)

ועזיבה. הזדקנות של ברור תהליך האחרון בעשור
אזורי של מרחבית ובהתבדרות עירונית בזחילה מתאפיינת המאוחרת המודרנית העיר
הימים ששת מלחמת בעקבות ושירותים. למסחר קרקע שימושי ובעקבותיהם המגורים
ושליטה. שטח תפיסת של אסטרטגיים שיקולים מתוך חדשות שכונות העיר בשולי הוקמו
נבנו הן העיר. מבואות על בריחים המהווים מוצבים כמעין הוקמו החדשות השכונות
חוט בקצה בלונים כמו ארוכים, כבישים באמצעות אליה וקושרו הפנימית מהעיר במרחק
העמקים הותרת תוך גבעות ראשי על בנייה של העיקרון נשמר זאת עם .(1988 (קרויאנקר,
המבנים אל בעבר. מהמקובל שונה הייתה אלה בשכונות המבנים צורת ירוקות. כריאות
שלל ובהן פסוודומסורתיות, צורות של מגוון נוסף ירושלים של והמאופקים הצנועים
כביכול השואבים קשתות, על המטפסים מדרגות גרמי סגורות, חצרות קשתות, כיפות,
התגברה התשעים בשנות .(1988 (קרויאנקר, העתיקה בעיר המבנים של הצורות ממילון
מתאפיין הפרבור תהליך לירושלים. סביב פרברים להיווצרות והוליכה ההתבררות נטיית

וחברתיכלכלי. תרבותי אתני, בסיס על להיבדלות גוברת בנטייה
מהעיר שונות קבוצות של והיציאה העירונית הזחילה בשל הואצה החברתית ההיבדלות
הערבית, האוכלוסייה בקרב אובחנו דומים תהליכים במגורים. והיבדלות הסתגרות תוך
רמאללה. בואכה חנינה ובית שועפאט מאזור המתמשך סרט במתכונת פרבר שיצרה
מתאפיין המגורים מבנה ומבודלים. מובחנים גטאות היווצרות היא המסתמנת התוצאה
מאז השונים. המגורים אזורי את המשרתים משנה מרכזי יצירת תוך להתבדרות בנטייה
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האוכלוסייה בקרב הן האוכלוסייה, של מתמיד גידול אלה בשכונות נרשם השבעים שנות
ברובה אמנם המצויה למשל, אראם, שכונת הערבית. האוכלוסייה בקרב והן היהודית
כמה בן קטן מגורים מאזור גדלה החיצונית, מהעיר חלק היא אך העיר, לגבולות מחוץ
היהודיות המעטפת בשכונות תושבים. אלף כארבעים מתגוררים שבו לפרבר תושבים מאות

בעיר. היהודית האוכלוסייה מכלל כמחצית כיום מתגוררת
אתני דתי, רקע על בהיבדלות מודרנית הקדם העיר התאפיינה חברתית מבחינה
וחברתיכלכלי. עדתי רקע על בהיבדלות התאפיינה המוקדמת המודרנית העיר ועדתי.
והאוכלוסייה העדתיות, בשכונות המגורים היה הענייה האוכלוסייה של הבולט המאפיין
מעשה עשויה המאוחרת המודרנית העיר מעורבות. בשכונות להתגורר נטתה המבוססת
ולאחרדים) (חרדים תרבותי וערבים), (יהודים דתי רקע על היבדלות בה ומתקיימת פסיפס,

מבוססים). ופחות מבוססים (אזורים וחברתיכלכלי

והפרטי הציבורי והמרחב הקרקע שימושי מערכת
היא הדת. ואנשי השלטון בידי נתונה הייתה מודרנית הקדם בעיר הקרקע שימושי מערכת
התפילה, בתי החאנים, השווקים, השונים. השימושים בין עירוב של רבה במידה התאפיינה
בין הפרדה ניכרת המוקדמת המודרנית בעיר לזה. זה בסמוך נמצאו והמגורים המדרסות
המאוחרת המודרנית בעיר כלכלית. וליעילות להתמחות להגיע כוונה מתוך הקרקע שימושי
בעירוב מתאפיינים תלפיות, כמו מסוימים, ואזורים הקרקע, שימושי בין ההפרדה קטנה

רבים. שימושים של
ההתפתחות תהליך נובע מכאן ובמגירות. המגורים בהדגשת מאופיינת מודרנית הקדם העיר
השטח הקצאת לאחר שנותרה שארית הוא הציבורי המרחב לציבורי. הפרטי מהמרחב
הנתונים מרחבים למחצה, ציבוריים מרחבים הם והשווקים התפילה מקומות הפרטי. למרחב
אלה מרחבים ההתנהגות. כללי על פיקוח וקיים המינים, בין הפרדה נהוגה שבהם לפיקוח,
המודרנית העיר האירופיות. בערים העירוניות הכיכרות כדוגמת ציבוריים ממרחבים שונים
הציבורי מהמרחב כלל בדרך התנהל העיר עיצוב שונה. עדיפויות סדר מייצגת המוקדמת
הציבורי, המרחב בין אנכית הפרדה והתקיימה לתחבורה, לב תשומת הוענקה לפרטי.
של רב בפיצול מתאפיינת המאוחרת המודרנית העיר המגורים. מרחב לבין והכיכר, הרחוב
פארקים עלידי בזה זה קרובות לעיתים משולבים ואלה והפרטיים, הציבוריים המרחבים

שכונתיים. וגנים

קצוות
סימנה מודרנית הקדם בעיר הבנוי. השטח לקצוות ביחסם נבדלים השונים העיר חלקי
והמעבר העיר, את החומה תחמה ה19 המאה של השישים שנות עד העיר. קצה את החומה
וליצור החומה של החיץ קו את לשמר פעל הבריטי השלטון וברור. חד היה לעיר כפר בין
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לא הצלחה הבריטי השלטון נחל זה בתחום המודרנית. לעיר העתיקה העיר בין הפרדה
מערבי הצפון באזור במיוחד החיץ, באזור רבים בתים נוספו שלטונו בשלהי אולם מבוטלת,
הגובלים הבתים נהרסו 1967 בשנת העיר איחוד עם יפו. שער בקרבת מערבי והדרום
חלקי לשאר העתיקה העיר בין ומפריד העיר חומת את הסובב לאומי גן והוקם בחומה

העיר.
הפתוח לשטח הבנוי השטח בין ברורה והפרדה וברורים חדים קצוות של העקרונות
שהוכנו המתאר תכניות בכל ביטוי קיבלו הם המוקדמת. המודרנית העיר את גם אפיינו
המתאר תכנית המדינה. בתקופת לעיר שהוכנו בתכניות וכן הבריטי המנדט בתקופת לעיר
שטח כי קבעה ראו היינץ האדריכל ידי על המדינה הקמת לאחר לעיר שהוכנה הראשונה
השכונות, בין הפרידו מבונים לא עמקים גבולותיה. את בחדות ויקבע העיר את יקיף פתוח
קוהרנטיות המוקדמת המודרנית לעיר הוענקה כך וברור. חד היה הבנוי השטח וקצה
ברורה הפרדה על שמרה 1968 משנת ירושלים של האב תכנית גם ופונקציונלית. חזותית
באופן ונתחמה ההר במת על התפתחה המוקדמת המודרנית העיר לפנוי. הבנוי השטח בין
לנחל בדרוםמזרח, קדרון לנחל היורדים היובלים של התלולים המורדות ידי על ברור
האב (תכנית הצופים והר הזיתים הר של המזרחיים והמתלולים בדרוםמערב רפאים
ויצרו העיר תוך אל הנחלים של חדירה גם הבטיחו השונות התכניות .(25 :1968 לירושלים,
ויוצרים השכונות בין מבחינים לעיר, הכניסות את המגדירים נוף מסדרונות זה באורח
ולעיר מודרנית הקדם לעיר המשותף .(2000 (קפלן, העיר בתוך ירוקות וריאות פארקים
התלולים למורדות מגלישה והימנעות ההר במת על התפרסות היא המוקדמת המודרנית
המודרנית והעיר החומה, בתוך מכונסת עיר היא מודרנית הקדם העיר מערבה. היורדים

ההר. במת על המתפרסת קומפקטית עיר היא המוקדמת
של מגמה בה ומסתמנת מתבדרת, עיר היא המאוחרת המודרנית העיר זאת לעומת
וקשה ברורים, גבולות חסרה עצמה העיר ומזרחה. מערבה הפונים הנחלים באפיקי בנייה
כדוגמת ,1967 שנת לאחר שהוקמו מהשכונות חלק הפנוי. לשטח הבנוי השטח בין להבחין
זאב פסגת שכונת המוקדמת. המודרנית העיר את שתחמו לנחלים מעבר נבנו וגילה, רמות
(שמחוץ ציון ותל יעקוב כוכב והחרדית הדתית השכונות ובעקבותיה המדבר, לעבר גלשה
העיר. את התוחמים הנחלים לעבר גלשה נוף הר שכונת גם המוניציפליים). לגבולות
ברכס הבנייה למשל, מתמשכת, בנייה באמצעות אליה התקרבו לעיר שמסביב הפרברים
אלונה ברמות החדשות הבנייה תכניות ירושלים. מבשרת של מזרחי כהמשך חלילים
הארזים עמק יהפוך זו בנייה בעקבות ירושלים. למבשרת ירושלים בין רצף ליצור עתידות
העירונית מהמעטפת חלק המהווה אזורי ירוק משטח ירושלים של המערביים במבואות השוכן
השכונות בין והפרידו העיר לתוך שחדרו הנוף מסדרונות ועוד, זאת עירוני. פנים לפארק
נסלל שכבר 4 מספר (כביש כבישים מערכת הקמת בעקבות העיר מנוף ונפסדים הולכים
נחל לאורך 16 מספר וכביש הארזים עמק בשולי 9 מספר כביש כמו מתוכננים, וכבישים
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הטכנולוגי, הפארק המסחרי, המרכז והקמת רומאים מעלה לעבר המנוחות הר הרחבת רבידה<,
מנחת. באזור ואצטדיון מגורים שכונת

התכנונית התפיסה קץ את מסמנים הנוף במסדרונות והבנייה העירונית המעטפת כרסום
השטח בין ברורה והפרדה חדים קצוות שעיקרה המוקדמת, המודרנית העיר את שאפיינה
הכירה ,35 תמ"א ותעסוקה, למגורים המשולבת הארצית המתאר תכנית לפנוי. הבנוי
הבנוי בין החיץ את התכנית העתיקה לכך בהתאם ירושלים. של המרחבית בהתבדרות
המגיעים גבולות הבנוי, העירוני השטח לגבולות העיר של המוניציפליים מהגבולות לפנוי
ספיר אבן ומושב מערב בצפון יערים וקריית אבוגוש ירושלים, מבשרת לאזור עד כיום

.(1999 ושחר, (אסיף מערב בדרום

התקופות בין היחסים העירוני: השיח

העירוני השיח משמעות
ערכית מבחינה טעונה שאלה היא זו לזו? זו ירושלים של הערים שלוש מתייחסות כיצד
בין למערב, מזרח בין יחסים בתוכה מקפלת היא ערכית מבחינה ומורפולוגיתעירונית.
לאומיות קבוצות ובין מודרניים וייצור צריכה של תרבות לבין ומסורת דת של תרבות
בין ביחסים מדובר מורפולוגיתעירונית מבחינה שונים. במקומות הקשורים סמלים בעלות
בין וביחסים שונים, מידה קני בין ביחסים שונות, בטכנולוגיות שנוצרו עירוניים נופים

שונים. פוליטייםכלכליים משטרים
השימור בתחום מהותיים דעות חילוקי ומעוררים קונפליקטים טעונים אלה מפגשים
יצור בה לראות יש או ומסורת, דת של הערכים ברוח לעיר להתייחס יש האם והפיתוח.
לפי החדשים? והחברתיים התרבותיים הטכנולוגיים, הכלכליים, לאתגרים הנענה מתחדש
לפי העיר את לעצב הזכות שמורה דור ולכל ומתחדש, חי יצור היא העיר הגישות, אחת
להוקרה הראויה חדפעמית ישות העירונית ביצירה רואה מנוגדת גישה ותפיסותיו. ערכיו
שימור אגב והתחדשות פיתוח ולהציע הגישות שתי בין לשלב מנסה ביניים דרך ולשימור.
לטכנולוגיות להסתגל המתחדשים, החברתיים לצרכים להיענות מנסה זו דרך ושיקום.
היסטוריות ומורשות נופים טבע, ערכי על להגן זאת עם ויחד הכלכליים ולחידושים

.(Kutcher, 1975; Touqan, 2000)

דיאלוגפתוח או הגמוניסגור שיח עירוני: שיח
שביניהן? השיח סוג מהו לה, שקדמה לעיר בירושלים מהערים אחת כל מתייחסת כיצד
האסתיטיות, בתפיסות להיסטוריה, ביחס הפוליטיכלכלי, הכוח במבנה תלויה התשובה
שיח שיח: סוגי שני לזהות ניתן והעיצוב. התכנון בתחום הרווחות ובאפנות בערכים
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התעלמות הוא הגמוניסגור שיח של המאפיין הקו דיאלוגיפתוח. ושיח הגמוניסגור
דיאלוגי בשיח קודמות. תקופות של והמסורות מהערכים מאוחרת בתקופה והבנייה הפיתוח
את ומעריכים מכירים מתחשבים, מאוחרת בתקופה והפיתוח הבנייה זאת, לעומת פתוח,
מסתגלים בזמן ובו קודמות, תקופות של הייחודיים והמסורות הערכים את התרבות, נכסי
ידי על השיח סוגי שני את לגלות ניתן והטכנולוגיות. הכלכליות החברתיות, לתמורות

העיר. ולנוף העירונית לאקולוגיה הגיאוגרפי, למרחב ההתייחסות חשיפת
בהרס להתבטא יכול הוא מרחבית מבחינה שונות. בדרכים מתבטא הגמוניסגור שיח
זהות ומסמלי היסטוריות ממורשות התעלמות תוך ותיקים מכלולים בלב מחדש ובבנייה
תקופות של ארכיטקטוני גימוד תוך התפר באזורי מכלולים בין המגע קו ובטשטוש
מבחינה קומות. רבי מבנים הקמת או למשל, רחבים, כבישים העברת ידי על קודמות
תחבורתי גודש בשל ותיקים במרכזים אוויר בזיהום להתבטא הגמוני שיח יכול אקולוגית
הוותיקים המכלולים אל במבטים בפגיעה הגמוני שיח מתבטא נופית מבחינה תנועה. ועומס

חוץ. כלפי הוותיקים מהמסלולים ובמבטים רקיע בקווי ובפגיעה
שימור תוך ותיק מכלול בתוך בנייה למשל, שונים: ביטויים דיאלוגיפתוח לשיח גם
בחומרים בנייה קודמים, מידה לקני המותאם מידה בקנה בנייה ותיקים, חלקים ושיקום
יכול והדש ותיק מכלול בין המגע בקו דיאלוג הוותיק. המכלול את התואמים ובצורות
מידה בקנה שימוש צורות, של הדהוד משום בה שיש בהמשכיות או בהפרדה להתבטא
יכולה החדש המרקם בתוך הבנייה הקודמות. לתקופות מנוכרים שאינם ובחומרים מתאים
אזכורים, באמצעות המקומית לעגה התחברות ידי על הקודם המכלול עם דיאלוג לקיים
בחומרים ובנייה וחדשות ותיקות תבניות בין שילוב המאפשרים שונים מידה בקני שימוש
רקיע קווי על בשמירה גם מתבטא דיאלוגיפתוח שיח ותמורה. רצף משום בהם שיש

בעיר. רגישים באתרים אוויר זיהום ומקטין ומונע השונים המכלולים בין ומבטים

ביןתקופתי ניתוח העירוני: השיח אופי
היחסים מערכת את המאפיין השיח סוג מהו השאלה נשאלת השונות השיח אפשרויות נוכח
דיאלוגיפתוח? או הגמוניסגור שיח הוא האם ירושלים. את היוצרות השונות הערים בין
הבריטים כניסת עם מיד שהחל המודרני, העירוני התכנון הזמן. עם משתנה שהיחס נראה
מהנדס לעיר הגיע 1918 בשנת כבר העתיקה. העיר של המכלולים את כיבד לירושלים,
משמעות בעל כמרכז העתיקה העיר לשמירת תכנית והתווה מקלין, אלכסנדריה, של העיר
הקדם העיר בין תיחום של רצועות שתי התווית היה לשמירה הפיזי הביטוי רוחנית.
של בטווח בנייה כל נאסרה לחומות שמסביב הפנימית ברצועה המודרנית. לעיר מודרנית
מהר מטר ל3,000 2,000 בין של בקוטר מעגל חצי שהייתה החיצונית ברצועה מטר. 300
ארכיטקטונית בדיקה לאחר רק שניתן מיוחד בהיתר חויב מבנה וכל הבנייה, הוגבלה הבית
בתכנית גם וכך ואשבי, גדס בתכנית נשמרו אלה עקרונות .(Shapiro, 1973) קפדנית
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והותרה הפנימית, הרצועה של השטח צומצם קנדל בתכנית אולם מכן. לאחר שבאה הילידי
(Kutcher, העתיקה העיר מחומת מטר 50 של לטווח מסחריים קרקע שימושו! של חדירה
העקרונות נשמרו ישראל מדינת להקמת הראשון בעשור שהוכנו בתכניות גם . 1975:50)
כל נכללה 1948 משנת ראו בתכנית העתיקה. לעיר המודרנית העיר בין מפרידה רצועה של
ידי על שהוכנה המתאר תכנית העיר. את המקיפה הירוקה הרצועה בתחום העתיקה העיר
בעיר המבנים של המרבי הגובה כי קבעה סטטוטורית כתכנית 1959 בשנת ואושרה שביב
הירדנים העיר. של הנוף מבטי ועל הפנורמות על הרקיע, קו על והגנה קומות, חמש יהיה
התכנית רבים. שינויים בה הכניסו אולם ,1944 משנת קנדל תכנית על הם אף נשענו
השטחים רוב את וייעדה העתיקה העיר סביב הירוק השטח את צמצמה 1964 משנת הירדנית

.(Sharon, למגורים(1973 העתיקה העיר את המקיפים
המיוחדת להזדמנות ערים הישראליים השלטונות כי נראה 1967 בשנת העיר איחוד ny
לבין וסביבותיה העתיקה העיר בין ורגיש הרמוני לשילוב פועלים הם וכי בחלקם, שנפלה
לשימור תכניות מספר העיר קברניטי יזמו לכך בהתאם העיר. של החדשים החלקים
1968 משנת ושוויד השמשוני של האב תכנית ובסביבתה. העתיקה העיר בתוך ולשיקום
רחב, בהיקף פתוח ציבורי במרחב אותה ותחמה העתיקה העיר כלפי רבה רגישות גילתה
1964 משנת קנדל של התכנית הוראות את התכנית ביטלה בכך טבע. כשמורת שהוגדר
מומחים, לדעת התגלה, 1968 משנת האב בתכנית כבר זאת, עם למגורים. זה מרחב שייעדו
של הפוליטי השיקול המוקדמת. המודרנית העיר של העירוני המרקם כלפי רגישות חוסר
רשת מובילה שאליו העיר בלב גדול מסחרי מרכז להקים להצעה הוליך מאוחדת עיר יצירת
החדשה הכבישים רשת .(1968 לירושלים, האב (תכנית רחבים תנועה צירי של וערב שתי
בסמיכות עברה ואף המוקדמת המודרנית העיר של הצרות הדרכים למערכת התאימה לא
על שהוכנה וסביבותיה העתיקה לעיר התכנית .(Kutcher, 1975:54) העתיקה לעיר יתרה
לעיר העתיקה העיר בין המגע בקו הרמוניה ליצור שאפה ברוצקוס, ואנטול שרון אריה ידי
באזור לגובה בנייה על רבות מגבלות התכנית הטילה לכך בהתאם המוקדמת. המודרנית
שטחים התכנית ייעדה כן כמו העתיקה. העיר של החזותי האגן ובאזור לחומה שמסביב

(Sharon, העתיקה(1973 העיר של החזותי האגן באזור וטיילת נוף מצפי פתוחים,
ארוך לטווח כוללת תכנית ליצירת היחידה היזמה הייתה 1968 שנת של האב תכנית
העתיקה. העיר של ולצביונה ההיסטוריים לנכסים רגישות גילתה התכנית לירושלים.
סטטוטורית תכנית בדמות המשך היה לא העתיקה, לעיר שרון לתכנית כמו זו, לתכנית
ושימור שיקום כוללת, חשיבה של והמרשים הראשון הגל לאחר התכנון. את המחייבת לעיר
ולא העתיקה, העיר ופיתוח לתכנון המשך כל היה לא בירושלים. התכנוני המפעל דעך
השבעים בשנות פלאזה מלון הקמת להפך, לעיר. כוללת תכנית להכין מאמץ כל נעשה
המים פרשת לקו בסמוך הממוקם המלון מקלין. שהתווה העקרונות של ברורה דחייה סימנה
הזיתים. הר לעבר המודרנית מהעיר הפתוח המבט את ביטל ג'ורג' המלך רחוב שלאורך
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מגמת את המשיכו בממילא הילטון למלון קומות שתי והוספת העיר לב מגדל בניית
ובמבטים. בנופים הרקיע, בקווי הפגיעה

התבוננות להגמוניסגור. הפך והוא השיח אופי השתנה והתשעים השמונים בשנות
הקודמות התקופות של לערים המאוחרת המודרנית העיר בין ביחסים ובמיוחד העיר בנוף
מודרנית הקדם העיר של המוקדים היסטוריות. ממורשות התעלמות של גבוהה מידה מגלה
מעטרים אשפה שמצבורי מוזנחות סמטאות דרך עוברות הבית הר לרחבת הכניסות הוזנחו.
המדרש בתי ושל הצופים בהר העברית האוניברסיטה של הנפח רבי המבנים שוליהן. את
מתנשאות אלה מצודות מסוגרות. מצודות של גוון להם מקנים היהודי ברובע והישיבות
הבנייה העתיקה. העיר את המאפיינת הצנועה הארכיטקטורה על ומאפילות סביבתן מעל
את ומגמדת מקטינה ההיסטורית העיר של החזותי באגן גבוהים ובמבנים גדולות במסות
ומגדל גבוהים מלון בתי של העתידי התכנון העתיקה. העיר של המונומנטים תיאטרון
יחריף הצרפתית הגבעה ברכס גבוהים מגורים מבני ושל הנציב ארמון רכס באזור תצפית

העתיקה. העיר של נוסף לגימוד ויוליך אלה מגמות
נעשו הישראלי. השלטון מצד ומשקמת מטפחת לגישה זכו לא העתיקה העיר שכונות
מאז המאפיין הקו אולם השבעים, בשנות במיוחד נרחבות, וחידוש שיקום פעולות אמנם
חידוש הייתה אלה מפעלים של הכותרת גולת והזנחה. התעלמות הוא השמונים שנות
והושקע העיר אל המוליכים השערים באזורי שיקום פעולות נעשו כן, כמו היהודי. הרובע

הפיזית. בתשתית מעט
מדיניות בשל לירושלים פלסטינים של ההגירה תנועת התעצמה האחרונות בשנים
האיצה זו הגירה בעיר. קבוע באופן גר שאינו ממי התושב תעודת את לשלול הפנים משרד
התוצאה רבים. עניים תושבים הכי בלאו גרים שבה העתיקה, בעיר ההצטופפות תהליך את
היסטוריים מבנים הפכו זה בתהליך העתיקה. בעיר המבנים במצב נוספת הידרדרות היא

.(Touqan, 2000: 17) ולמחסנים מגורים לדירות שונות מתקופות הקדש ומבני
האזרחי המרכז הם. גם ומתדרדרים הולכים המוקדמת המודרנית התקופה של המוקדים
הוקם המרכז העיר. חלקי משאר מנותק נותר הלאום קריות את הכולל ירושלים של
במהלך העבודה. שעות לאחר שומם נותר ולכן המגורים, מאזורי רב במרחק מלכתחילה
חיים רוח בו שיפיחו מגורים של תוססים מרכזים בתוך לשלבו ניסיון כל נעשה לא השנים
יהודההמלך יפובן הרחובות משולש הוא ליבו שלב העירוני, המרכז היום. שעות רוב במשך
העיר מרכז את שאפיינו התוססים החיים השנים. עם והוזנח התבלה והדלדל, דעך ג'ורג',
למפגע גם הפך הוא לאחרונה בעליבותו. מדהים יפו רחוב דעכו. והשישים החמישים בשנות
רבות חריגות בו נרשמו האחרונות בשנים בו. המצטברת הזיהום כמות בשל אקולוגי
הנפלטות החנקן תחמוצות בכמות מדאיגה ועלייה האוויר, איכות בתחום המקובל מהתקן
הרחובות אחד שהיה הנביאים, רחוב אפילו להתפרסם). עתיד וגולדברג, (זלוצקי רכב מכלי

היום. רוב ומזיהום מגודש הסובל תחבורה עמוס לרחוב הפך העיר, של הקסומים
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על מחשבה ללא גבוהים בניינים מספר כיום מתוכננים המוקדמת המודרנית העיר בתוך
שיתחייב התנועה בעומס לשאת יכולתה הקיימת, הדרכים רשת של התפקודיות המגבלות
של ההתאמה ועל העיר של החזותי ההיבט על מחשבה וללא הגבוהים המבנים מאכלוס

ירושלים. של החברתי למבנה הבניינים
מרכז לגבי כוללת תכנוניהכלכלית חשיבה היעדר היא המרכז לדעיכת הסיבות אחת
חברה של הקמתה ואושרה העיר, למרכז כוללת תכנית בהכנת הוחל לאחרונה רק העיר.
התייחסות חוסר בשל בחסר לוקה זו תכנית גם אולם באזור. השיקום את שתרכז עירונית
ובהיעדר לפיתוח כוללת תכנית בהיעדר שוכנת. היא שבו ולמרחב העיר לכלל תכנונית
משרדים, מסורתי: באופן בו השוכנות מהפעילויות חלק מהמרכז יצאו מתאימים שטחים
מסחר כמוקדי תוכננו לא שמלכתחילה באזורים התמקמו הם ושירותים. מסחריים שימושים
שאול בגבעת ושירותים משרדים מסחר, מרכזי התפתחו מתוכנן בלתי באופן ושירותים.

ובתלפיות.
העיר: דרוםמערב אזור של הפיתוח בדרך ביותר ברור באופן מתבטא תכנון היעדר
שאינם ושימושים מבנים פרוייקטים, של לשורה מקלט למקום הפך זה אזור מלחה. באגן
חדשה, מגורים שכונת איצטדיון, טכנולוגי, פארק קניון, בזה: זה קשורים ואינם מתייחסים
תכנון בשלבי ואומנויות. למדעים ספר ובית אוטובוסים מסוף אירועים, אתר חיות, גן
הם החדשים המרכזים סיטונאי. ושוק רכבת תחנת ארינה, מלון, בתי של מתחם מצויים
אינם הם אולם טובה, רובם אל והגישה פונקציונליות, המשדרים מודרניים ומבנים אתרים
סממן כל להם ואין מקומית, זהות חסרי הם לזה. זה מתקשרים ואינם לסביבתם מתייחסים
מובן, חסר קולאז' זהו ותיקה. עיר של צביון למצער או ירושלמי צביון להם המעניק

הפוסטתעשייתי. בשלב המצויה מודרנית עיר כל של בשולים למצוא ניתן שכמותו
נותרו לירושלים האופייניים מקום של ותחושה זהות משדרים שעדיין היחידים המקומות
מרכזי כמקום משמש ועדיין שרד הכל שעם הוותיק במשולש העתיקה, העיר בתוך
דין, א' סלאח רחוב ולאורך שכם שער מול שהתפתח המסחרי באזור ולמבלים, לצרכנים
לאורך החרדי המסחרי ובמרכז עזה רחוב לאורך הגרמנית, המושבה של המסחרי במרכז

ישראל. מלכי רחוב
פינה המוקדמת המודרנית העיר שכונות את שאפיין הארכיטקטוניים הסגנונות מגוון
שאפיינה הסינקופיות החדשות. בשכונות ציבוריים שיכונים של מדכאת לאחידות מקומו את
בראשי מבודדות שכונות של דגם במקום בעמקים. בנייה בשל ונעלמת הולכת ירושלים את
המודרנית העיר שכונות ברציפות. בנוי נוף נוצר עמקים, ידי על המופרדות גבעות
פיתוח של פרוייקטים ידי על מאוימות שביניהן והיפות הוותיקות ובמיוחד המוקדמת
גם נשקף איום הציורית. כרם עין של דמותה על כבד איום מרחף למשל, כך, חדשני.
הפכה רחביה שכונת אותו. לגמד העלול רבקומות מגדל מתוכנן שמעליו הנביאים לרחוב

בתחבורה. גדושים והרחובות משרדים, התמקמו בבתיה העיר. ממרכז לחלק
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מלחה, באגן קומות רב מבנה בהקמת בטופוגרפיה, הפגיעה הוא פחות לא שמטריד מה
הטבעית לטופוגרפיה בניגוד עומדת זו בנייה הטכנולוגי. הפארק לעצמת כביטוי למשל,
ולא וההרים הגבעות בראשי הוא לגובה הבנייה של מקומה כי התפיסה את וסותרת

בעמקים.
הבנוי השטח תחום את המגדירים הקצוות ונעלמו הלכו וההתפשטות הגידול בתהליך
את שהפכה מהירה דרך הועברה העתיקה העיר קצוות על הפנוי. מהשטח אותו והמפרידים
בין חיץ זו דרך מהווה פרדוכסלי באופן פוסק. בלתי תחבורתי נהר של לדופן העיר חומת
בין הברורה ההפרדה החלקים. שני בין הברורה ההפרדה על מעידה והיא העיר, חלקי שני
בלתי עירונית זחילה בשל היטשטשה והירוק הכפרי האזור לבין המוקדמת המודרנית העיר
הבנייה נוף, הר שכונת אזור העיר: של המערביים במבואות בולטת זו זחילה מבוקרת.
ריאה להיות שאמור ירושלים, יער לתוך שונים קרקע שימושי של והזחילה חלילים ברכס

העיר. בשולי מרכזית ירוקה
העתיקה. העיר של החזותי האגן על זה ובכלל העיר על כיום מאיימת לגובה הבנייה
העיר, ראש בחירת עם ההגמוני. השיח של המאפיינים אחד הוא זה בתחום מדיניות היעדר
הבנייה לתכנון מכרז ייערך כי בירושלים האדריכלים לאגודת הובטח אולמרט, אהוד
אישור של שונים בתהליכים מצויות לגובה לבנייה רבות ותכניות נגנזה, ההבטחה לגובה.

בנושא. תכנון הנחיות כל ללא
המליצה הולילנד במתחם הבנייה נגד העיר מערב דרום תושבי של מאבקם בעקבות
לתכנון המחוזית הוועדה בפני ובנייה לתכנון הארצית המועצה שליד לעררים המשנה ועדת
שליד לעררים המשנה (ועדת לגובה הבנייה בנושא מדיניות להתוות ירושלים של ובנייה
דיונים מספר יזם אכן בירושלים המחוזית הוועדה ראש יושב .(23.12.97 הארצית, המועצה
ההתעלמות, זה. מרכזי בנושא מחייבת מדיניות כל גובשה לא היום עד אולם בנושא,
תושבים של מעמיקה מעורבות וללא מדיניות ללא בנייה אישורי ומתן החלטה איקבלת

הסגור. ההגמוני השיח של מובהקים מאפיינים הם

העירוני השיח את המעצבים הגורמים

התפתח לא מדוע סגור? הגמוני שיח הוא השונים העיר חלקי בין הדומיננטי השיח מדוע
ושל תפיסות של נציגים ומערב קודמות תקופות של בתרבויות המתחשב שיח בירושלים
נוף את המעצבים הכוח במבני מעוגנת לכך התשובה העיר? דמות בעיצוב שונות תרבויות
השיקול את שדחקו כוח, מערכות לשלוש שועבדו וצביונה ירושלים של אופיה העיר.

העיר. תושבי של החיים ולאיכות החברתית לרווחה ההתייחסות ואת האסתיטי האורבני
הן: אלה כוח מערכות שלוש

אתנולאומי, מחיה מרחב כאל לירושלים המתייחסת הגיאופוליטית הכוח מערכת .
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וערבים, יהודים נאבקים שעליו
ניצות שעליו תרבותי מחיה מרחב כאל למרחב המתייחסת התרבותית הכוח מערכת .

וחרדיות, חילוניות קבוצות
רווחים להשגת וכמקור מסחרי נכס כאל למרחב המתייחסת הכלכלית הכוח מערכת י

וערכיהם. התושבים בצורכי להתחשב מבלי ולמפתחים ליזמים הנאה וטובות
הכוחות של האינטרסים ואת הכוח מערכות את והתכנון הבנייה שיקפו ומעולם מאז
השליטה על למאבק ברורים ביטויים למצוא ניתן העתיקה בעיר והכלכליים. הפוליטיים
כנסיית של במיקומה או הכנסיות, ומגדלי הכיפות של גובהם לעומת המסגדים בגובה בעיר
במזרח אלשריף וחראם הבית הר לעומת העתיקה העיר במערב אלטרנטיבי כמוקד הקבר
לעיר שהגיעו הבנייה, ועמה המערב תרבות וגם בהיקפו, מוגבל המאבק היה לרוב העיר.
ברגישות. המסורתית לתרבות התייחסו בה, חותמם את להטביע וביקשו ה19 המאה בשלהי
התרבותית הפוליטית, העצמה ובעלי המשחק, כללי כל נשברו כיום בירושלים עוד. לא

הנוף. את המעצבים הם והכלכלית

הגיאופוליטית הכוח מערכת
ביטוי לידי בא והדבר כוללת, תכנון מדיניות לירושלים אין 1967 בשנת העיר איחוד מאז
.1959 בשנת האחרונה התכנית אושרה כאמור, לעיר. מעודכנת מתאר תכנית בהיעדר
מאמץ כל כיום נעשה לא המדינה של הראשונים ולימיה הבריטי המנדט לתקופת בניגוד

העיר. של לפיתוחה טווח ארוכת ראייה לפתח
באופי המפליגים השינויים למרות והפיזי. החברתי הפוליטי, לתחום נכונים הדברים
אין לעיר. עדכנית מתאר תכנית להכין מפליאה בעקשנות השלטונות סירבו ובדמותה העיר
לאיהכנת חשובים גורמים הם אליה הנלווה הוודאות וחוסר הפוליטית שהסיטואציה ספק כל
העיר דמות בעיצוב מרבית חירות על לשמור השלטון הצליח כך לעיר. כוללת תכנית
שינתה כבד ציבורי לחץ בעקבות רק גיאופוליטיים. שיקולים לאור פיתוחה ובהכתבת

לעיר. מתאר תכנית להכין והחלה מדיניותה את העירייה באחרונה
בעיר. שליטה להשיג כדי כבדה מערכה ישראל ממשלת ניהלה הגיאופוליטי במישור
מזרח על הישראלי והמנהל המשפט השיפוט, החלת היו זו במערכה המרכזיים הכלים
תחת בעבר שהיו שטחים על העיר של השיפוט גבולות והרחבת 1967 בשנת ירושלים
עבור שכונות נבנו שעליהם דונם 23,000 הופקעו 1967 שלאחר בשנים ירדן. שלטון
ועוד: זאת .(2000 ברקוביץ, ;1999 (קליין, הערבים עבור נבנתה לא שכונה אף יהודים.
הערבית האוכלוסייה גידול את לצמצם מנת על לערבים בנייה הגבלת של מדיניות גובשה
לערבים שהוענקו הבנייה רשיונות ומספר ירוקים, כשטחים הוכרזו נרחבים שטחים בעיר.

.(Hasson, 1996) מצומצמים היו
לאזור הממשלה ממשרדי חלק הועברו החדשה לעיר העתיקה העיר את לקרב במאמץ
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שפעלו מתנחלים של בעמותות ובעקיפין במישרין תמכה הממשלה ג'ארח. בשיך התפר
הגדה תושבי על נאסר 1994 בשנת הנוצרי. וברובע המוסלמי ברובע מבנים לרכישת
עזה ורצועת הגדה ערביי את הממשלה הדירה כך לירושלים. להיכנס עזה ורצועת המערבית
המרחק אף על לרמאללה. מירושלים ושירותים מסחר פונקציות לנדידת וגרמה מירושלים
קונסטנטין הקיסר שנקטו אלה את הישראלי הממשל אסטרטגיות מזכירות ובמקום בזמן
ואיסטנבול. קונסטנטינופול על חותמם את להטביע שביקשו שעה השני מהמט והסולטאן

הכלכלי הכוח מערכת
ואדריכלים. פוליטיקאים נדל"ן, יזמי של קואליציה הם העירוני הנוף את כיום שמעצבים מי
משאב הוא והחזותיים הרוחניים ערכיו על ירושלים של המיוחד הנוף זו קואליציה בעיני
הציבורי המגזר אנשי בידי שהיה העירוני התכנון נדל"ן. לרווחי נדלה בלתי ומקור כלכלי
דמות את שיקבעו קרדינליות החלטות הפרטה. של תהליך עבר המקצועית הגישה בעלי
בהשלכות דיון כל ללא ואדריכלים יומים פוליטיקאים, ידי על כיום מתקבלות לדורות העיר
מקוטעים פרוייקטים של שורה היא התוצאה הציבור. מעורבות וללא הכוללות התכנוניות
בעל אורבני למכלול מתקשרים ואינם לזה זה מתייחסים שאינם כוללת תפיסה חסרי
הכלל ההקשר של כוללת ראייה ללא נעשה כיום, המתנהל העיר, מרכז תכנון גם משמעות.

והמטרופוליני. עירוני
לא בעיר השונות התרבות קבוצות נציגי בו ששותפים ציבורי ודיון כוללת תכנית ללא
על השפעתם על ולעמוד המוצעים הפרוייקטים של בהשלכות מושכל דיון לקיים ניתן
השבחה דמי גביית אגב העיר את לפתח שואפים הפוליטיקאים וצביונה. העיר דמות
האינטרסים את מסווים והמעצבים המקסימלי, הרווח את להשיג שואפים היזמים מרביים.
הן התוצאות ומגוונות. שונות 'אידיאולוגיות' באריזות עטיפתם ידי על הצדדים שני של
נדחקים וסביבתיים חברתיים שיקולים רווח. שיקולי עלידי המונחות יזמים מוטות החלטות

זווית. לקרן
האגן כמו רגישים, במקומות קומות רבי מבנים להקמת רבות תכניות הוכנו זו בדרך
מונחות התכניות הצרפתית. הגבעה ורכס הנציב ארמון רכס העתיקה, העיר של החזותי
על ששמרו תכנון ממתווי חריגות על גם הוחלט סיבות מאותן התכנון. ועדות לפני עתה
גבוהה בצפיפות רוויה לבנייה התכנית לדוגמה מיוחדים, נוף וערכי מורשת בעלי מקומות
במיוחד הירוקים, בשטחים מתמיד לכרסום ואישור כרם עין שכונת כמו רגישים באזורים
כוחות להעדפת ביטוי היא גם העיר ברחבי מגורים מגדלי לבנות הנטייה ירושלים. ביער
דלת האוכלוסייה תוכל לא אלה מגדלים יאושרו אם החברתיים. השיקולים על השוק
עשירים, תושבים ידי על בעיקר יאוכלסו הם בהם. להתגורר ירושלים של האמצעים
הפאר. בדירות קצרה בשהייה תתבטא לעיר ושזיקתם בחו"ל, קבוע באופן מתגורר שחלקם
יהיה ניתן סבורים, הם כך זו, בדרך תכנון. היעדר של הקיים המצב נוח העיר לקברניטי
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תאגידים יזמים, לעיר למשוך לגובה, לבנות כלומר הצפוןאמריקאי, הסגנון את לחקות
והמתכננים האדריכלים הנגבים. המסים את ולהגדיל תעסוקה מקומות ליצור והשקעות,
לפעולות נחשפו שהתנגדו והמעטים הכלכלייםפוליטיים, לכוחות ברובם הצטרפו בירושלים
בערים כי העובדה והכפשות. השמצות של ומערכת עבודות מניעת השלטונות: מצד תגמול
בניית על השלטונות אסרו וורשה, פראג, רומא, פאריס, כמו בעולם, רבות היסטוריות
ההחלטות מקבלי מעיני נעלמה העיר לשולי אותם והפנו ההיסטורית בעיר שחקים גורדי
התרבותית לזהות רבה חשיבות האזרחית והחברה השלטונות מייחסים שם בירושלים.
הם לכן .(Kostof, 1991) העיר של הרקיע בקו השנים במשך שנחרטו הציבורי ולזיכרון
יזם של הפרטי האינטרס ואת התאגידית התרבות את להשליט וליזם להון לאפשר מסרבים

העירוני. הרקיע קו על אחר או זה
ההחלטות. מקבלי מעיני חמק אמריקאית הצפון העיר מרכז של באופיו שחל השינוי גם
למרכז ולהפוך והשישים החמישים שנות ניסיון על לחזור מנסים אינם כיום הערים מרכזי
המרכז לפרברים. מהתאגידים גדול חלק יצאו הרבמוקדית בעיר ומשרדים. תאגידים של
בשל בעיקר אלא תאגידים, משרדי משיכת בזכות דווקא לאו השתקם ההיסטורי העירוני
מוזיאונים, לימוד, מוסדות תרבות, מפעלי של משיכה ובמרכזו אותו, שפקד תרבותי רנסנס
וגבוה בינוני ממעמד אוכלוסייה הגיעה בעקבותיהם קטנות. חנויות של ומגוון גלריות

. (Kotkin, 1999) שבמרכז ההזדמנויות ממגוון ליהנות השואפת
שכל למה ירושלים את תהפוך גבוהים משרדים מבני באמצעות לעיר תאגידים משיכת
מקומו ואת ערב, לעת המתרוקן משרדים מרכז ממנו: להימנע רוצה אמריקה בצפון עיר
המגדלים במתחם מסתמנות אלה למגמות ראשונות (עדויות ועבריינית סוטה פעילות תופסת

גן<. ברמת הבורסה של
על המושתתת חברתית מדיניות כל פותחה לא הנדל"ן בתחום הרבה הפעילות לעומת
כל אין חברתיות. ותשתיות פיזיות תשתיות הציבוריים: הטובין בחלוקת צדק של עקרונות
פחות לקבוצות מבוססות קבוצות בין לערבים, יהודים בין העצום לאיהשוויון התייחסות
עצומים פערים חשף ירושלים עיריית שערכה סקר חדשים. לעולים ותיקים בין מבוססות,
התשתית בתחום העיר במערב היהודים התושבים לבין הערביים העיר מזרח תושבי בין
העירייה של ונשנות חוזרות בקשות אף על .(1995 תשתיות, (סקר הציבוריים והשירותים
המשאבים את ירושלים, לשלמות מחויבותו על המצהיר המרכזי, השלטון העמיד לא

בבעיה. לטיפול הדרושים
צעירים. זוגות של ובקליטתם העלייה קליטת בתחום כישלון נרשם החברתי בתחום
יוצאים שמגיעים ומי לעיר, מלהגיע החדשים העולים נמנעים זה בתחום תוכניות בהיעדר
מהעיר, יוצאים דירה לרכוש משגת אינם שידם צעירים קצרה. תקופה לאחר מהעיר
החיים. באיכות ופגיעה מחנק תחושת בשל העיר את נוטשת ומבוססת חזקה ואוכלוסייה
6,0008,000 של בהיקף התשעים שנות ראשית מאז שלילי הגירה מאזן היא התוצאה
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מכך וכתוצאה חילונים, הם מהיוצאים גדול חלק .(2000 ושחר, (חושן לשנה תושבים
גם מעידים התשעים שנות משלהי ממצאים בעיר. החילונית האוכלוסייה שיעור מצטמצם
כי נראה ילדים לגני רישום נתוני פי ועל מהעיר, חרדית אוכלוסייה של יציאה מגמת על

.(2000 ושחר, (חושן בעיר החרדית האוכלוסייה גידול גם נעצר 1996 שנת למן

התרבותית הכוח מערכת
הם העיר. במועצת הכוח בעמדות והדתיים החרדים הנציגים שולטים החיבור כתיבת בעת
הדבר הציבור. כלל של מצרכיו ומתעלמים החרדי, הציבור של לאינטרסים בעיקר דואגים

העיר. נוף ועיצוב התכנון בתחום במיוחד בולט
המאוחדת, התורה יהדות סיעת נציג עומד שבראשה ובנייה, לתכנון המקומית הוועדה
כנסת בתי מקוואות, העיר; ברחבי דת לשירותי קרקעות להקצאת שיטתי באופן פועלת
הוועדה ראש יושב פועל הראשון בשלב שלבים. במספר נעשה הדבר תורה. ותלמודי
למען לכאורה הנעשית פעולה העיר, חלקי בכל ציבור לצורכי נרחבים שטחים להקצאת
ראש יושב עומד בראשה שגם האיתורים, ועדת מייעדת השני בשלב הציבור. כלל צורכי
רוב תורה. ותלמודי מועדונים כגון: שונים, לשימושים הציבוריים השטחים את חרדי,
מקוואות, כנסת, בתי דת: לשירותי הוקצו האחרונות בשנים שיועדו הציבוריים השטחים
תפיסת שנקבע. הייעוד למימוש משאבים מגויסים השלישי בשלב ישיבות. תורה, תלמודי
הייעוד את לממש מנת על המבוקש. הייעוד ליצירת מספיק לא אך הכרחי שלב היא השטח
הסיעות של הכנסת חברי דואגים לזאת ציבוריים. ממקורות כספים בגיוס צורך יש
אינה שאוכלוסייתן בשכונות חרדיים יתדות" "תקיעת היא התוצאה בכנסת. החרדיות
של כאלה החלטות .(2001 (חסון, בהמשך אלה לאזורים חרדית להתפשטות כאמצעי חרדית

ומשפטיים. שכונתיים מאבקים של ארוכה סדרה עוררו העיר מועצת

הנגד תגובת

קונפליקטים של ארוכה בשורה מתבטאת השלטונות ידי על המופעלת לכוהנות התגובה
השלטון ידי על גיאופוליטיות עובדות קביעת העיר. את המתסיסים פוליטייםמרחביים,
בשלטון הכרה אי התנגדות: אסטרטגיות מספר שאימצו הערבים, של נגד בתגובת נתקלה
משפט לבתי ומפנייה המוניציפאליות בבחירות מהשתתפות להימנעות שתורגמה הישראלי
חברה הקמת ביותר, רחב מידה בקנה חוקית בלתי ובנייה לקרקע הצמדות ישראלים,
התקוממות  ולבסוף וולונטריים ארגונים של ענפה ברשת המתאפיינת פעילה אזרחית
ובשיעור המוחלט במספר שיטתי גידול הוא הערבי המאבק של התוצאות אחת עממית.
הערבית האוכלוסייה שיעור גדל ל1997 1967 השנים בין בירושלים. ערבים של היחסי
בעיר. היהודית האוכלוסייה בקרב בלבד אחוז 117 של גידול שיעור לעומת אחוז ב180
ל69 1967 בשנת אחוז מ74 בעיר היהודית האוכלוסייה משקל הצטמצם מכך כתוצאה
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השימור בתחום הערבית האוכלוסייה פעילה כיום .(1998 ושחר, (חושן 1997 בשנת אחוז
ובשנת עולמי, מורשת כאתר ירושלים נרשמה 1981 בשנת העתיקה. העיר של והשיקום

בסכנה. הנתון עולמי מורשת כאתר 1982

תושבי של נגד תגובת עוררה ופוליטיקאים אדריכלים הנדל"ן, יזמי בין הקואליציה
אתר של ההקמה ולסיכול הולילנד תכנית לסיכול פעלו העיר מערב דרום תושבי העיר.
רבקומות מבנה הקמת נגד פעלו הנביאים רחוב תושבי העיר. מערב בדרום האירועים
תושבי רוויה, בבנייה השכונה לעיבוי התכניות נגד יצאו כרם עין תושבי מפא"י, במתחם
קואליציה התארגנה בבד בד ירושלים. ביער המתמשך הכרסום נגד מחו נוף והר הכרם בית
זו קואליציה העיר. של צביונה על למאבק וסביבתיים מקומיים ארגונים של עירונית
לתכניות התנגדות של ריאקטיבית בדרך דרכים; בשתי פועלת בתקיימא" "ירושלים
לפיתוח כוללת עתידית תכנית הכנת של פרואקטיבית ובדרך ברקיימא פיתוח המסכנות

.(1999 הטבע, להגנת והחברה ירושלים עתיד למען (הפורום ברקיימא
גרמה לחרדים ואתרים קרקעות הקצאת ידי על דמוגרפיותתרבותיות עובדות קביעת
הקצאות נגד נאבקת החילונית האוכלוסייה חילונית. אוכלוסייה של מתגוננת לתגובה
אלון רמות שכונת הוא הבולט המקרה לחילוניים. חרדים שבין התפר קו באזורי לחרדים
חרדים תלמידים כניסת נגד מתמשך מאבק התושבים בגיבוי הקהילתי המינהל מנהל שבה
אוכלוסייה ידי על מאוישים שאינם נוער תנועות של למתקנים ואף ילדים לגני ספר, לבתי
האוכלוסייה למצב אהדה שגילו המשפט בתי למבחן הועמדה אף זו התנגדות חילונית.
העירייה מצד אפליה של קשה בתחושה החילונית האוכלוסייה נותרה זאת עם הלאחרדית.
הוקצו שבהן מובהקות חילוניות בשכונות מתנהלים אחרים מאבקים תרבותי. רקע על
אבוטור, יובל, קריית בשכונות החילונית האוכלוסייה החרדית. האוכלוסייה לשימוש קרקעות
גדולים, כנסת בתי מקוואות, הקמת נגד נאבקה החדשה, מלחה ושכונת דניה רמת שכונת
אזורי של התרבותי הצביון את לשנות עלולים התושבים שלדעת וכוללים, מדרש בתי

המגורים.
דיון היעדר התכנון: מערכת בכל בסיסי ליקוי על מעידות הנגד ותגובות התכנון שיטת
בעקבות המתפתח עירוני מרקם היא התוצאה החלטות. בקבלת הציבור שיתוף ואי ציבורי
הגיאופוליטי בתחום הקרדינליות ההחלטות גבר. דאלים כל שבהם כוח ומאבקי קונפליקטים
המוניציפלי במישור מתקבלות התרבותי בתחום החלטות הממשלתי. במישור מתקבלות
ופוליטיקאים. מעצבים יזמים, עלידי מתקבלות הכלכלי בתחום והחלטות והממשלתי.
והתנהגותו המדיניות, קביעת על השפעה מחוסר המקרים ברוב נותר הירושלמי הציבור

ומגיבה. מתגוננת לרוב היא
כעיר ירושלים שלמות כבד; אידיאולוגי מעטה נפרס האלה הקונפליקטים כל על
עבודה. מקומות ויצירת החרדים כלפי העבר עוולות תיקון ישראל, בריבונות מאוחדת
אופי קו הן אסתיטית משמעות בעלת לפעולה הקונפליקטים והפיכת המתחים הסוואת
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ועדה הוקמה קולק, טדי הקודם, העירייה ראש בתקופת כבר העירונית. בפוליטיקה בולט
כתיבת בזמן העיר. ראש ידי על נדחו הוועדה סיכומי תכנון. בתהליכי הציבור בשיתוף לדון
לשלב הקודם בשלב בתכנון התושבים לשיתוף חדשות דרכים העירייה בודקת החיבור
בפרוייקטים הנאבקים לתושבים הציע אולמרט, אהוד העיר, ראש ההתנגדויות. הגשת
הנאה טובות תמורת היזמים של התכתיב בקבלת לרוב שהסתיימו גישור לתהליכי להיכנס
הציבור את כביכול משתפים בכירים מקצוע ואנשי פוליטיקאים השכונה. לתושבי פעוטות
באמת. להשפיע יוכל שהציבור ומבלי בסיסי ידע יהיה שלציבור מבלי התכנון בתהליך

השפעה. ללא השתתפות של צורה היא התוצאה
ציבוריים ושימועים עיון ערבי מתקיימים הציבור שיתוף של האסתיטי האקט במסגרת
הביקורת אותן. מבקרים והתושבים התכניות, את בהם מציגים היזמים השפעה. כל נעדרי
בהשפעה לא בעצם אך להשפיע אמור האסתיטי המעשה כלשהו. במסמך מעוגנת אינה
הקונפליקטים מוסווים זה באורח כביכול. הידברות של אסתיטי במסווה אלא מדובר,
העובדה מעצם קתרזיס תחושת חש הציבור החברתית. הפעילות ומנוטרלת והמתחים,
שלדבריו לעובדה ער אינו אולם העיר, מועצת באולם דבריו את להשמיע לו שהתאפשר
ולהתנגדותו. הציבור להסתייגויות משפטי תוקף לתת דרך כל שאין מכיוון השפעה, כל אין

והשליטה. הכוח מערכת את המאפיין האסתיטיזציה מתהליך חלק זהו

סיכום

המורפולוגיה הדדיים. ותלות מתח יחסי מתקיימים חלקיה שבין מורכבת עיר היא ירושלים
הלאומיות חברת של והמסורת, הדת חברת של הערכים את בחובה נושאת העירונית
מהחברות אחת כל של העילאי הביטוי המאוחרת. המודרנית הצריכה חברת ושל המודרנית
הבית/מתחם בהר המתגלם מודרנית, הקדם בעיר הדתי המוקד העירוניים. המוקדים נוף הוא
ובכנסיית המערבי בכותל הסלע, כיפת ומבנה אלאקצה של המסגדים ובו אלשריף, חרם
המודרנית העיר בשולי העיר, שבמערב הלאום בקריית השוכן השלטוני המוקד הקבר.
ייתכן האוז. האוריינט מבנה היא זה למוקד הפלסטינית שהמקבילה אפשר המוקדמת.
וטכנולוגית צריכה של המוקד באבודיס. הפלסטיני הפרלמנט מבנה אותו יחליף שבעתיד

החיצונית. שבעיר חוצבים ובהר במלחה שוכן עילית
האוריינטציה בעלת המודרנית הצריכה חברת בין המתח מאשר יותר גדול מתח אולי אין
והתרבותית. הפרטיקולרית האוריינטציה בעלת והדת המסורת חברת לבין והכלכלית הגלובלית
העיר של בחלקים הגלומים גלובלית, וצריכה כלכלה בין ביחסים טמון חריף פחות לא מתח
העיר המוקדמת. המודרנית בעיר הגלומים ומקומיות, לאומיות לבין המאוחרת, המודרנית
למקום. עז קשר של ברורות, זהויות של ערים הן המוקדמת והמודרנית מודרנית הקדם
מבחינה סדר חסר אמורפי, מרחב היא החיצונית, העיר שהיא המאוחרת, המודרנית העיר
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גיאו משיקולים שהוקמו יהודיות בריח שכונות ערביים, כפרים בו שוכנים תרבותית.
ועם זהויות רבת תרבותיתחברתית תערובת זהי יוקרה. ופרברי חרדיות שכונות פוליטיים,
אולי זו משותפת וזהות תרבות בה לאתר ניתן אם מובהקת. תרבותית זהות נטולת זאת

גלובלית. ואוריינטציה קוסמופוליטית תרבות
בלתי היא הזהויות בין ההתנגשויות האם ירושלים? של דמותה בעיצוב יגבר כוח איזה
וסובלנות? הדדי כבוד הפגנת תוך תרבויות של מגוון לקיים יהיה ניתן אולי או נמנעת,
בעיר המצויים הגלובלית, האוריינטציה בעלי העילית וטכנולוגית הקניונים של הכוח האם
תרבותיות זהות, של לאוריינטציה נגד משקל ייצור החיצונית) (העיר המאוחרת המודרנית
והעיר העתיקה (העיר המוקדמת המודרנית והעיר מודרנית הקדם העיר של ושבטיות
מיוחדת הזדמנות ירושלים של המאוחרת המודרנית העיר יוצרת זו מבחינה הפנימית).
של רקע על משותף מכנה ויצירת ולאומי דתי מקונפליקט התרחקות שעיקרה במינה

קוסמופוליטית. ותרבות מודרניים וייצור צריכה
בעיצוב הטון את הנותנת זו היא המאוחרת המודרנית העיר רבות שמבחינות נראה
הישענות מהירה, תנועה יעילות,  המאוחרת המודרנית העיר של הכללים כיום. ירושלים
אלה הם  הנדל"ן יזמי לטובת הנוף וניכוס עירונית וזחילה פרבור פרטי, רכב על
מודרנית. הקדם והעיר המוקדמת המודרנית העיר לרבות העיר, פיתוח אופי את המכתיבים
וליצירת מתחים למיתון רבים סיכויים בחובה טומנת המאוחרת המודרנית העיר התפתחות
כלפי ערנות לגלות יש זאת עם מתמיד. במאבק הנתונה וקנאית, שבטית פחות עיר
הפנימית. והעיר העתיקה העיר על המאוחרת המודרנית העיר בהשלטת הטמונות הסכנות
מייצגת העירונית והמורפולוגיה ארוכה, תקופה במשך עוצבו ירושלים של ודמותה אופייה
את מייצגת המאוחרת המודרנית העיר העיר. תושבי של הציבורי הזיכרון ואת הזהות את
של יחדיו לקיום דרך למצוא יש לכן הון. הצבר של הערכים ואת הפרטי היזם ערכי
ההווה של ובאתגרים ההיסטוריות במורשות התחשבות תוך העיר של השונות התרבויות

והעתיד.
הצורות התאמת ידי על העיר של בנופה תרבותי רב מגוון להבטיח ניתן לדעתי,
הערים של לכללים לב לשים יש כך לשם העיר. של השונים לחלקים המורפולוגיות
ואת צביונה את לעיר מעניקות יחד שבהצטרפותן ערים בירושלים; השוכנות השונות
משלו, תחביר יש מהעיר חלק לכל כי להבין ההחלטות מקבלי על המיוחדים. אופייה
הכרת מחייב העיר פיתוח ההיסטוריה. במהלך שהתגבשו ומשמעויות כללים על המבוסס

כבוד. מתוך אליהם והתייחסות אלה כללים
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השולחן": עמד שבו במקום "עמדתי
טקסט/נוף1 של פרשנות  שבתאי יעקב של בפרוזה בורדיה שכונת

בורשטיין דרור

העיר, על האכזרית האמירה את אמר "בורלר
אנוש" מלב יותר מהר משתנה שהיא

בנימין) (ואלטר

מבוא

ספרי שלושת עמודי של הארי בחלק נוכחת היא. תלאביב. על לכתוב הרבה שבתאי* יעקב
ביותר החשוב הלוקוס שהם ביסודם, הביוגרפיים העיקריים, המרחבים שני שלו. הפרוזה
וסביבותיה "בורדיה" שכונת הם שבתאי, של עלילותיו התרחשות של היחיד) לא >אך
פרישמן הוז, דב פרוג3, הרחובות בין הוד" כ"מעונות גם הידועים עובדים" ו"מעובות
וסביבתה נורדיה (שכונת הטקסטואלית מהעיר חלק אל לגשת אנסה במאמר וגורדון.
חומריו עם הטקסט של משולבת קריאה תוך שלו בטקסטים שבתאי שהקים הקרובה)
ספרים" כקריאת קלה כה אינה נופים ש"קריאת אףעלפי העירוניים, הקדםמילוליים,
פשוטה. משימה תמיד אינה היא אף ספרים שקריאת להעיד יכול ואני (Lewis, 1979:12)

ואבודד הטקסטים את אקרא ראשון בשלב כדלקמן: יהיה הזה במאמר המחשבה מהלך
או וכוי), ציבור מבני רחובות, (שמות בשמם בהם הנזכרים בתלאביב. המקומות את מהם
התייחסות אין זה בשלב דיוק. של גבוהה בדרגה הימצאם מקום את לשחזר שאפשר
יסומן בטקסט הנזכר מקום כל הספציפי. המילולי לעיצובם או המקומות של למשמעותם
בעיר. אותם לבחון ואגש תלאביב, מפת על אלו מקומות אסמן שני בשלב העיר. מפת על
לפרשנות יתייחס הראשון הכיוון שלובים. חשיבה כיווני שני הדיון יכיל ואילך מכאן
מטרת למעשה, אפשרי. כזה שניתוק ככל הטקסט, מן במנותק שהיא, כפי הממשית העיר
אולי, שעמד, כפי העיר, של החזותי (אימאז') הדימוי את ולשחזר לנסות היא כזו פרשנות
של מילולי אימאז' עיצב שבהם ספריו, לכתיבת ניגש בטרם שבתאי יעקב של עיניו לנגד

היום. בטקסט היפותטי קורא של עיניו מול לעמוד יכול הזה האימאז' המרחב.

לו, מודה אני מירון. דן פרופ' של בהדרכתו שנכתבה דוקטורט מעבודת פרק על מבוסס המאמר .1

המועילות. הערותיהם על אנונימיים קוראים ולשני חסון שלמה לפרופ'
:1999 שקד, אל מופנים ועבודתו, (19341981) שבתאי יעקב חיי על בסקירה המעוניינים הקוראים ,2

.372409
שלישית. קומה ,15 פרוג ברח' התגוררה שבתאי משפחת 3
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ישירות מתייחס אינו הספרותי הטקסט כי ההנחה על מבוסס השני החשיבה כיוון
אך הממשי, המרחב מן הנגזר מרחבי, ביניים לאימאז' מתייחס אלא למרחב, או ל"מציאות"
והוא (סמיוטי), סמיולוגי הוא הזה החשיבה כיוון דבר, של ביסודו אופן. בשום לו זהה אינו
מיתוס זהו עירוני. מיתוס  וכאן "מיתוס", כינה ([1957] 1998) שבארת לתבנית מתייחס
ביחס "שני"  להלן< אציג (שאותה שני מסדר סמיוטית כמערכת העיר את ה"בונה"
תהיה הדיון מטרת כלומר, הממשית). העיר של (הסמיוטיקה ראשון מסדר סמיוטית למערכת
נבנית עצמה) השכונה עצמה, (העיר הראשונה הסמיוטית המערכת על כיצד להראות
המיתוס שבתאי. יעקב פי על נורדיה של העירוני המיתוס שהיא שנייה, סמיוטית מערכת
הוא זה אימאז' הבאים. בעמודים לפרוש שאנסה מהעיר, חלק של באימאז' מגולם הזה
באופן המשתמש מיתוס בה), מכריע מרכיב (לפחות שבתאי של ה"תלאביביות" מיתוס
 הסימן ריקון ידי על בארת, לפי נעשה, הזה השימוש לצרכיו. הממשית בעיר מגמתי
שמבצע ה"עיקום" בשירות למחצה ריק למממן והפיכתו  הממשית השכונה הממשית, העיר
מתכניה (נורדיה) השכונה מתרוקנת למיתוס, הפיכתה במסגרת אחרות, במילים המיתוס.
היסטוריה, כלכלה, חברה, הרחב: (במובן דהפוליטיזציה ועוברת ה"פוזיטיביים" הגיאוגרפיים
רבה, במידה וסכמטי "שטוח" תמציתי, לאימאז' הופכת היא כך טופוגרפיה). ארכיטקטורה,

כ"רקע". בו מהדהדת רק ממשי גיאוגרפי כ"אזור" שמלאותו
הבאה תחנתה הטופוגרפית). העולם מפת (שרטוט בטקסט מוצאה כאן העיונית התנועה
מרחבי), אימאז' (שיחזור המרחב של בפרשנות ממשיכה היא במרחב). (סיור בעולם היא
עשירה ואולי בטקסט, נוספת קריאה (דהיינו, הטקסטואלית המסגרת אל שבה היא ובסופה

המרחבי)4. האימאז' לאור יותר

מאמרים בכמה דן >2000) ברינקר בדיוני? למרחב ממשי מרחב בין זיקה על לדבר אפשר בכלל האם a
היא ברינקר, אומר השאלה, .(124143 ;92109 >שם: לדיוניו מופנה והקורא הזו, המטאספרותית בשאלה
במה טבועים ונותרים הקורא שמבצע היצירה של התמטי בארגון פעיל גורם העולם דגמי מהווים כמה "עד
שביחס דומה .(103 (שם: ממשמעויותיה'' כאחת או היצירה, של הכללית' כ'משמעות לראות זה קורא שנוטה
אם די לענייננו מקום, מכל במאמר. הדיון כל שידגים כפי מאוד", רבה במידה היא התשובה שבתאי ליצירת
להנמקה" הזקוקה אינטרפרטציה של פעולה היא לממשי הבדיוני בין קשרים "העמדת כי הקביעה את נאמץ
המאמר זמן. לאורך במיוחד הנוף, השתנות מרכזית: בעיה עומדת נוף של כזו אינטרפרטציה בפני .>92 (שם:
ומכניסה הפרשנות על מאוד מקשה השמונים), שנות ותחילת השבעים שנות סוף של לתלאביב מתייחס
התקופה של מפורט מחקר היא הזה הקושי עם להתמודד הראויה הדרך ספקולטיבי. מימד בהכרח, אליה,
תחת כשלנו. מצומצמת במסגרת מעשי אינו כזה מחקר ההיסטורי. הקונטקסט עם והכרות לטקסט, הרלבנטית
כגון באופיים, סטטיים למרחבים היצמדות ידי על בדיון הספקולטיבי האלמנט את למזער אנסה זאת,
למרחב אתייחס כאשר לגמרי כמעט ייעלם הספקולטיבי האלמנט ציבור. בנייני ציבוריים, גנים רחובות,
ז'ורס, ז'ן רחוב למשל, תקף. עדיין הישן תיאורו כי לזהות אפשר כיום שגם בטקסט, מסויים באופן המתואר
אפשר כיום, גס דמותו שזוהי מכיוון עצים. מחופה כרחוב מתואר המאוחרות, השבעים בשנות שנכתב בספר
במילים השנים. לאורך זה מרחב על (אולי) שעברו השינויים הזנחת מתוך הזה, המרחב לפרשנות לגשת
הזה המרחב דמות לבין ה''ישן בטקסס המתואר המרחב בין יותר גדולה התאמה שתוראה ככל אחרות,
מעל שנמחו מקומות כי גם מובן מכאן יותר. מוצק זמן, של ממרחק גם הפרשנות, בסיס יהיה כיום, במציאות
במסגרת בחשבון להיכלל יוכלו לא מאוד מפורט צילומי תיעוד לגביהם ושאין נורדיה) של (תוכה האדמה פני
טקסטואליות. כממשויות אליהם, להתייחס מניעה כל תהיה לא ספרותי ניתוח שבמסגרת בעוד הזה, הניתוח

כפולה, להצבעה ניסיון להלן תהיה ובצדק, דורש, שברינקר ההנמקה" המקום. הרס לאחר גם נשאר הטקסט
מבנים של מרבית התאמה לרבות ובטקסט, בעולם מרחביים פרטים ריבוי על הן ואיכותית: כמותית

43



בורשטיין דרור

טומנת גיאוגרפיתספרותית), "כפולה", פרשנות וחומר (קל פרשנות הדברים, מטבע
אלא בכוונתי אין הפרשן. מטעם סימבוליים מבנים של והשלכה סובייקטיבי, יסוד בחובה
אופני ייתכנו כי מובן הנדונה. הספרותיתמרחבית במערכת אחד הסתכלות אופן להציג
להסתפק הזה במאמר כוונתי שאין להבהיר ראוי מקום, מכל הזה. במרחב אחרים הסתכלות
גיאוגרפית חשיבות בעלי מקומות על "הצבעה" ידי על לגיאוגרפיה ספרותי ב"שירות"
משני כ"כלי" בגיאוגרפיה נעזר איני כן כמו .>Tuan, 1978: 201) "מבודד" שהטקסט
ללא גיאוגרפי מרחב עם במשולב ספרותי טקסט של הבנה היא הדיון מטרת ספרות. להבנת
דיאלוגי, כצמד אודותיו על הסיפור ואת המקום את להבין שאיפה מתוך ביניהם, היררכיה

העירוני. המיתוס שהואהוא

כעיר/טקסט ה נורדי

מקצהו נורדיה, שכונת בעבר שהיה האזור העיר, של אחד באזור להתמקד בחרתי כאמור,
ברחובות התחום האזור יותר או פחות וצפונה, אלנבי< (פינת ג'ורג' קינג רחוב של הדרומי

יעקב. ומשעול ג'ורג' קינג טשרניחובסקי, רש"י,
(6872 :1997 (צורן, מרחב" "יחידות בהשאלה או רבים, משנה מרחבי מכיל זה מרחב
לשלושת ביחס אחד מרחבי אימאז' להעלות אנסה לאחת. אחת עתה אותן אפרט ספציפיות.
את לנהל בחרתי ולכן ממריא"'), פרץ ול"הדוד דבר" ל"סוף (בעיקר הנידונים הספרים
העיקרי המחקר שאובייקט מכיוון הספרים. סדר פי על ולא המרחב ליחידות בצמידות הדיון
הסיפורים חלקי את לקרוא לעצמי מרשה אני טקסט), יחידת (ולא עירוני אימאז' הוא כאן
את אחרת, מזווית פעם בכל כמאירים, כלומר אחד", "טקסט היו כאילו הרלבנטיים
"בלתי ובאופן לטקסטים "קודם" כביכול המתקיים אימאז' המחבר, של העירוני האימאז'

בהם. תלוי"

אני אורבנית). חברתית, (פוליטית, מציאות לייצוג הטקסט של עקרונית התכוונות על הצבעה לצד מרחביים;
של כתיאור והן ספרות, ושל מרחב של ודומות מקבילות מערכות של כתיאור הן בכללותו, שהמאמר מקווה
.Tuan, 19781 גם200 ר' זו בסוגיה הזה. ההנמקה בנטל יעמוד ופוליטיים, גיאוגרפיים חברתיים, מתחים ייצוג
,Hawkes, 1977: וכן149 1447:2000 ברינקר, ר' הייצוג אפשרות בשאלת גודמן) נלסון >של אחרות לדעות
לסוג פחות רלבנטי הוא דווקא אבל לנורדיה, ביותר הנרחבות ההתייחסויות את כולל דברים" "זכרון 5
לאופן נוגעות דברים" ב"זכרון לשכונה ההתייחסויות שמרבית היא לכך הסיבה כאן. לערוך מנסה שאני העיון
לגמרי. נכחדה הזו האורבנית הממשות ומאוכלסת. פעילה צריפים כשכונת כלומר הריסתה, טרם התקיימותה
אליו, מכוון שאני מזה אחר לאימאז' למעשה, יתייחס, כזה דיון אבל תצלומים, סמך על בה לדון ניתן אמנם
פינויה לאחר השכונה של האימאז' שהוא עתה, בו דן שאני האימאז' זה לא ה"חיה". השכונה של אימאז'
האימאז' כיום. קיימת שהיא כפי העיר עם כלשהו לעימות ניתן המאוחר, הזה, השני האימאז' רק והריסתה.

בלבד. ספרותי למחקר חומר כיום, הוא, הבנויה נורדיה של
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יעקב משעול ח' ר / ג' ר ו ג' ג נ י ק ח' ר

[...וש]היה פעמים אלפי ואולי מאות ודאי בו עברה שאמו רחוב ג'ורג',] [קינג
מהרחובות וכמה הוא אחר, רחוב מכל יותר חייה ועם איתה בלבו מזוהה
עם התמזגות [...] עצמו שלו הסתעפויות אלא בעיניו היו לא אשר שסביבו,
הפרובינציאליים, וביעורו ריפוטו בכל ללבו היה קרוב כך כל הזה, ההמוני הרחוב
היו כבד שרובן הטעם, וסרות המאובקות חנויותיו על בו, ודווקא בו, כאילו
שגם קצת, המגוחך המושאל, יופיים עם הנקלפים הישנים בתיו ועל נעולות,
מלאכה בעלי של רב המון אנשיו, ועל איתם, יחד והושחת התפורר הוא
כולם שכמעט הזעיר, ובמסחרם במלאכתם תמיד הטרודים זעירים, וסוחרים
העזיבות בידי ראשון יום עד אותו והפקירו הזאת בשעה כבר אותו נטשו
לעצמו אמר והוא העיר', של ונשמתה רוחה מתמצית משהו היד. והשממון,
הבתים את עוד תראה ולא לעולמים הזה ברחוב עוד תעבור לא שאמו
בצל וצעד בורוכוב את חצה הוא [.,,] העלובות החנויות עם הללו המתפוררים
הזה המקום בו עורר מחדש תמיד זאב, מצודת יד על ועבר השקמה, עצי
את אהב הוא יעקב, משעול דרך וללכת הרחוב את לחצות וחשב חשש,
בבית מבט ולהעיף באוויר, והאורנים הברושים ריח עם הזאת השקטה הסמטה
עשבים המלאה לחצר הפונה הוורדרד בחדר רבות, שנים שלפני הקומה, בן
מכונית מאחוריו עצרה צעד בו ועשה לכביש וכשירד סבתו. בו גרה שמאחור,
זה "אדוני, ואמר בו הסתכל והנהג בבהלה, ניתר כי עד בלמים בחריקת
[...] משהו" על חשבתי מצטער, "אני אמר ומאיר הים." שפת לא זה כביש,
לו אמר ומאיר צריך, הוא לאן אותו [ש]שאל מתורכיה המוביל זהו כי והכיר
:1984 (שבתאי, [...] בעצמו ברגל יגיע כבר ושהוא הביתה בדרך שהוא

.(1167

קינג מרחוב ליפשיץ, מאיר דבר", "סוף גיבור של מתוכננת הליכה מתאר שלפנינו הקטע
"המוביל עם פגישה אמו. מות אחרי יעקב, משעול ברחוב אשר סבתו בית אל ג'ורג'
מרחביים אלמנטים שלושה לביתו. שב והוא המתוכנן, ממסלולו אותו מסיטה מתורכיה"
בית (ובו יעקב משעול ורחוב זאב" "מצודת השקמה, עצי שורת הזה: הנוף במקטע בולטים
הוא שאליו הקונקרטי המרחב עם היכרות ללא הספר, מן ורק אך הסיפור למקרא הסבתא).
אנסה מיוחדת. משמעות יש הללו המרחביים האובייקטים בצירוף כי להעריך קשה מתייחס,
בעיר מתקיים שהוא כפי המתואר במרחב ולהביט הבדיקה, של השני לשלב לעבור עתה

לטקסט. יחסו ולבדיקת הממשית
גם הוא ג'ורג' קינג של הדרומי קצהו ראשית, מסקנות. לכמה מוביל הזה במרחב מבט

שלי. הן במאמר ההדגשות כל ,6
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הפנייה שנית, בשוק. מסתיים הרחוב  ורועש צפוף מלוכלך, מתפורר, אזור היום
היא ונכסף, נוסטלגי כמקום המתואר יעקב, משעול רחוב אל ג'ורג' מקינג המתוכננת
מוצלת צמחייה, עתירת צדדית, מגורים סמטת אל דומסלולי מסחרי, ראשי, מרחוב פנייה
גן של בצמחייה תחום הדרומי שצידה ,>382 עמ' אחרי ראה/י  1 (תמונה וצרתממדים
את לקרוא בלי גם יחסית. קטנים ובתים מוצלות קטנות, כניסות בסמטה יש הסמוך. מאיר
את מנצל הטקסט הנופים. שני בין רבה מרחבית שונות לזהות אפשר הרלבנטי הטקסט
ודוחה, צפוף מכוער, כרחוב מתואר ג'ורג' שקינג בעוד לצרכיו: אותה ומאפיין הזו השונות
וברורה קונקרטית נעשית הזו ההבחנה ואינטימי. קטן אהוב, כמקום יעקב משעול מתואר

הממשי. בנוף המבט לאור יותר הרבה
זאב" "מצודת חשובה. עובדה מגלה יעקב משעול רחוב מתוך >מזרחה< לאחור מבט
באנו זה בשביל "לא :51 בעמי אומרת, מאיר של (אמו חשש מעורר כמקום בקטע מתוארת
רק אבל ,(82 בעמי דומה אמירה וראו הכל". את יהרסו שהרוויזיוניסטים בשביל לא לארץ.
הם הללו. המקומות צמד של המשמעות מלוא את יגלה (1 (תמונה הממשי במרחב מבט
מוגן, אינטימי, אהוב, רחוב אותו יעקב, משעול רחוב מתוך מבט אחד. ציר על מצויים
כאן שנוצר המרחבי הדימוי למעשה, .(1 בתמונה הלבנה (הפינה זאב מצודת את מגלה
המצויים לזה, זה הפוכים סמליים, מרחבים שני בין מתח על או ניגודית, תבנית על מבוסם

הרחוב. פרספקטיבת את חוסמת ה"מצודה" מאוד. רבה בסמיכות רציף אחד ראייה קו על
מרכזי נוסף, מרחבי סמל מצוי הללו הסמליים המרחביים המוקדים שני בין ועוד. זאת
הנטועות הזקנות") "השקמים המספר ידי על (המכונות השקמים שבתאי: של בפרוזה
השקמים אחת .(382 עמי אחרי ראה/י  2 (תמונה ג'ורג' קינג רחוב של הכביש במרכז
אם לפנינו, .(1 בתמונה נראה (הדבר זאב" "מצודת  יעקב משעול הציר על בדיוק מצויה

בת מבחינים היינו לא הממשית העיר עם היכרות שללא משולשת, מרחבית מערכת כן,

זאב הזקנותמצודת הסבתאהשקמים בית יעקב משעול רח'

שנכתבו בסיפורים תלאביב העיר של הבולטים ההיכר מסימני אחד הוא השקמה "עץ
לסמל והפך העיר, של הראשית לתקופת מתקשר הוא והקוראים המספרים בתודעת עליה.
(יקותיאליכהן, נכרתו" במקום שהיו השקמה מעצי שרבים לאחר במיוחד זו, תקופה של מייצג
הבראשיתית, תלאביב של ספרותי כסמל המתפקד מרחבי אובייקט הן השקמים .(38 :1990
אשר ג'ורג', קינג ברחוב מצויים השקמה עצי ואולם הציורית7, הטרוםעירונית, אביב תל
הזו: הסתירה תחושת נשמרת לטקסט מחוץ גם ומרופט. מתפורר מנוון, כרחוב תואר
השקמים אל והרועש, הצפוף הכרמל לשוק הסמוך ג'ורג', קינג של הדרומי מקצהו המעבר

זה. מרחבי מתח של במהותו עתה נרחיב חד. מעבר הוא
הענקית", "השקמה נזכרת שבתאי של ממריא" פרץ "הדוד מתוך "ביקור" בסיפור

תשמ"ד, שבא, ר בראשיתה תלאביב ציורי על נ
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זאב'': ל''מצודת סמוך המצויה

צל הטילה הענקית השקמה .[...] זאב" "מצודת שמול השקמים בצל נכנסתי
היא והכביש. המדרכה את והכתימו סביב התגוללו הרמוסים טירותיה ירקרק.
ומקשאות כרמים בור, ושדות חול מגרשי בזיכרון שהעלה כבד, ריח הדיפה
היתה סבתא רבות. שעות הזה במקום ביליתי פעם בחמור. מהמרים וערבים

.(158 :1986 (שבתאי, רחוק שאינו בצריף גרה

התלאביבית בספרות עליו. עמדה שיקותיאליכהן השקמה, סמל את מחדש מעצב שבתאי
טוען שבתאי קדםאורבניים. תום ימי המסמנת סנטימנטלית, בדרך השכיח הסמל מעוצב
אותו הורס ולמעשה דיאלוגי8, לסמל אותו הופך הוא מנוגדת. נוספת, במשמעות אותו
שני שבין גיאוגרפי במרכז בטקסט, הצבתו ידי על נעשה הדבר ובראשונה בראש מתוכו.

זאב". ו"מצודת יעקב משעול רחוב קטבים:
הוא יעקב משעול רח' העבר. מן משמעותו את שואב הראשון הקוטב טמפוראלית,
ורק אך מתקיים הוא כלומר, לחלוטין, מת הוא הסיפור לגיבור אך ואהוב, נכסף מרחב
הרחוב אל אחת פעם ולו דבר" "סוף כל לאורך מגיע, אינו הרומן, גיבור מאיר, בזיכרון.
(Node) מרכז נקודת ,(Lynch, 1960: 728) לינץ' של המונח על נתבסס אם זוהי, הזה.
ללכת רוצה הוא הגיבור. ידי על ממומשת אינה זו ונכספת חשובה שנקודה אלא פרטית10,
באנאלפסיס נמסרים תיאוריה כל אליה. מגיע אינו הוא אך אליה, ללכת מתכנן הוא אליה,
אל העבר, אל הסיפור) תחילת שלפני זמן. נקודת אל שמוביל ("פלשבק" "חיצוני""

הילדות.
הגיבור, על המאיים המקום זאב", "מצודת השני, הקוטב של הטמפוראלית משמעותו
לשלטון12, ה"ליכוד" עליית שאחרי בשנים נכתב דבר" "סוף בהתגלמותו. ההווה היותו היא
המובאת האם, של מהתבטאותה להבין ניתן (זאת שלו העלילה זמן גם היא זו ותקופה
זאב" "מצודת בין מובלע קישור המקובל לסטריאוטיפ בהתאם יוצר המספר הקודם.) בעמוד
המצודה מול אל זימונו ידי על מתורכיה") ("המוביל הרומן של הבולטת המזרחית לדמות

מצב היא דיבור של הדיאלוגיות .(70 :1989 (למשל במונח באחטין של המיוחד שימושו בעקבות .8
מגיב המדבר בו מצב למשל, אחת. מתודעה יותר אחד, מקול יותר בין ויכוח דיבור, אותו בתוך מתרחש, שבו
הזרה, התודעה נוכחות את בתוכו כבר כולל שדיבורו כך אחרת, היפותטית לתודעה דיבורו, בתוך מראש,

לה. מגיב והוא
והתחדשותה העיר מרכז העתקת בדמות גיאוגרפית, מקבילה גם לכך יש הזה של'מוות* הנמנע מן לא .9

צפונה.
מציג אנטריקין) (בעקבות פיט לעומתו, הציבורית. משמעותן פי על מרכז לנקודות מתייחס לינץ' .10
סובייקטיבית למשמעות מרחב, של מרכזיות בקביעת מקום, יש פיה על אקזיסטנציאליסטית, אחרת, גישה
ובטחון, מרכז הגנה, של כמקום הילדות בית חשיבות על בשלאר אצל ראה .> Peet, 1998: 35) רגשית.

.Bachelard, 1964:68
.502 :1984 קינן, רמון .11

פוליטית העובדתי ישראל "ארץ התפוררות רקע על דברים, זכרון של הפוליטי ההקשר לעניין .12
.381 :1999 שקד, ;2646 :1980 קלדרון, ראה ואידיאולוגית
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דמות יעקב. משעול רחוב לבין מאיר בין (בטקסט) בפועל שחוצצת כדמות ודווקא דווקא,
כמופקדת מתוארת היא .(23 עמ' למשל, (ר' ברומן ביותר הוויטאלית החיה, הדמות היא זו
הדמות והן זאב) (מצודת המקום הן הגיבור. של ארוטית לקנאה מושא ומהווה מינית,
דומה המספר מבחינת משמעותם מהגיבור, הבית מניעת של בהקשר לו בסמוך שמופיעה

וארוטית. פוליטית ונחיתות, תבוסה 

כך: שלנו הסכמטי התיאור את לשפר זה בשלב כן, אם אפשר,

זאב מצודת

מרתיע מקום
הקונקרטי ההווה

(חי)

הזקנות השקמים

הסבתא יעקבבית משעול רח'
נכספים מקומות

בעבר בשלמות מצויים
(מתים)

לכן, פלא, לא הללו. המרחביים המוקדים שני בין בתווך, מצויות הזקנות השקמים
את מלכלכים ופירותיה "ירקרק'*1, צל כמטילה השקמה מתוארת ממריא", פרץ שב"הדוד
מכוער). הפחות בצידו כי (אם המתפורר ג'ורג' קינג ברחוב מצויה השקמה כאמור, הרחוב.
האהובה, האם של חייה את מסמלת היא משמעית: חד אינה הרחוב התפוררות גם אבל
ציר בהיותו הוא ג'ורג' קינג של ייחודו העיר". של רוחה "מתמצית בה יש מכך, ויותר
יחסית החדש הצפון לבין לו) ודרומה אלנבי >רח' העיר של הראשית אזורי בין שמחבר
של עתידה ואת עברה את אוגד והוא בישן, והן בחדש הן "נוגע" הוא כך מסריק). (כיכר
גם בו קיימת נורדיה)  זאב" ("מצודת מזרחמערב הציר על ברחוב שיש הכפילות העיר.

בפנימו. "מפוצל" כולו והרחוב צפוןדרום, הציר על
לסמל אותן להפוך כדי הממשי שבעולם ברחוב השקמים מיקום את מנצל שבתאי

סוטה הוא בכך ותום. נוסטלגיה והן החומר"4' "דלות וזוהמה, רקב הן בו, שיש מורכב,

הרופא של שערו צבע את למשל, ראה, ולרתיעה. לפחד תמיד שבתאי אצל מתקשר הירקרק הצבע .13
המאיים הגבר של החליפה צבע את או ,(68) שבצנצנותיו המשונה הנוזל לצבע הדומה דבר", ב"סוף הטבעוני
כיסויי צבע את ,(148) באמסטרדם נעימה הלא הסינית במסעדה הירקרק" ''הצל את ,>140 >שם, באמסטרדם
ממריא", פרץ ("הדוד רצח מכות הילד ספג שבעטיו הצ'כי הסרוויס של צבעו את או (21) הדוחים המיטה

.(185
יעקב את לצרף מנסה כשהיא שלמה תמונה מציגה אינה (2612 :[1986] 1999) ברייטברגסמל .14
ומתייחסים סלקטיביים הם דבר" מ"סוף מביאה שהיא הציטוטים שלה. המפורסם החומר" ל''דלות שבתאי
דוגמת העיר, כלפי דומשמעות או עוינות שתיאורי בעוד המרופטת, תלאביב של נוסטלגיים לתיאורים
ל"זכרון ובמיוחד שבתאי, של אחרים לטסקטים מתייחסת לא גם היא כלל. מוזכרים אינם כאן, שנזכרים אלה
ל"אסכולה" שבתאי יעקב המחבר של סיווגו לאור שמתבקש דבר טענתה, את מחלישים שהיו דברים",
לדעתי, לשייך, אפשר אי עניין, של לגופו מתייחסת). היא שאליו דבר" ב"סוף הגיבור או המספר מן (להבדיל
ארוך אריה של לשכלתנות לפעמים, אפית לפעמים, שירית פרוזה שבתאי, של והדחוסה העשירה הפרוזה את
רפי בסגנון "ילדותי" קו לא משוכלל, ערבסקי קו הוא שבתאי של הפרוזאי ה"קו'' לביא. רפי של לרישול או

מיוחדת. "איכות" של סממן בהכרח ואינה באמת, דלה שהדלות היטב הבין שבתאי לביא.
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מורכב סמל ויוצר (בספרות) בתרבות שהתעצב כפי הסמל קבלת של ה"קל", מהפתרון
כך: מעתה תראה ששרטטנו הסכימה יותר.

זאב מצודת

מרתיע מקום
הקונקרטי ההווה

>חי)

הזקנות הסבתאהשקמים בית  יעקב משעול רח'
נכסף מזוהם/
עבר/הווה

חי/מת

נכספים מקומות
בעבר בשלמות מצויים

(מתים)

ג'ורג' קינג רח'
גם: אבל =אמא: מזוהם/
העיר" של רוחה "תמצית

ניתנים ומשמעותו מלאותו הממשי. התלאביבי האזור של המרחבי האימאז' של עיקרו זהו
ידי על לארגונם דרך ומציע המשמעותיים האלמנטים אל מתוכו שבורר הטקסט, ידי על לו
החוץ בעולם מרחביים אלמנטים על מבוסס האימאז' הקורא. ידי על או ברחוב ההולך
ה"מבט" בשל הן פחד מעורר הוא בלובנו. הבוהק הגדול, המבנה אחד מצד טקסטואלי:
(בעקבות מרומז נסתרלמחצה, היותו בגלל והן הקטן, הרחוב על מתמיד באופן מטיל שהוא
המרשימים, העצים שורת ובתווך והמוצל, הקטן הרחוב  מנגד .(Flusty, 1997: 489
בולט באופן המנוגד השקמה, של העקלתוני הסיעוף בגלל גם נוצרת הבולטות הבולטים.
ולתוואי זאב") "מצודת של לקווים (למצער צדדיה שמשני המבנים של הישרים לקווים
שקמים), שש שם נטועות (היום טורית היא שהנטיעה העובדה בגלל והן הכביש, של הישר
להתעלם ניתן שלא הכביש, באמצע החריגה השונות ואת הנוכחות את ומדגיש המגביר דבר
עם יחד העירוני, הרקע על השקמים שזרות לומר אפשר .(Lewis, 1979: 189) ממנה
של (גם) וספרותי תרבותי לסמל אותן שהפכה היא העיר, של ותיקות תושבות היותן
,(179 (שם: מייניג בעקבות . (Meinig, 1979: 1745 ר' זה (בעניין המאוחרים הדורות
מן קול כמין הגיאוגרפית, מזרותו בבירור נובעת הזה הסמל משמעות כי לקבוע אפשר
לא אך להיות, הייתה יכולה שהעיר למה קלושה תזכורת הקשר, ונטול מוזר קול העבר,
אך שבתאי), של כמו (שלנו, ההווה של בתלאביב מצויות אלה שקמים לעולם. תהיה
ובהווה בעבר פשוט< בוטני במובן (כמעט נטועות הזמן, את במפולש חוצות הן טמפוראלית

כאןולאכאן. הן העירוני, ב"משחק" חלק לוקחות אינן הן יחד. גם
כישורת הללו בעצים התבוננות מתוך להבין אפשר שבתאי של הטקסט קריאת לפני גם
לינץ' קווין של מונחיו פי על בזמן. בו חציצה, ושל אמצע, של מקום היא השקמים
שתי בין חציצה ,(Edge) גבול" שהוא "קיר או ציר, יוצרות השקמים ,(Lynch, 1960: 62)
האזור בין אמצע מהווה השקמה כי יגלה נוסף מבט עוינות. נבדלות, עירוניות מהויות
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של המזרחי שבצד יותר ה"אורבני" האזור ובין יעקב משעול ורחוב מאיר גן של הירוק
יותר, הפרוע ה"רומנטי", הצד לבין ישרהקווים, ה"מודרניסטי", הצד בין כלומר, הרחוב,

הטבעי.
מערכת שבתאי מעצב הזו החוץספרותית התבנית רקע על כי להראות ניסיתי עתה עד
(כלומר, מערבה הזו המערכת גבולות את להרחיב אנסה עתה ספציפית. טקסטואלית סמלית

בורוכוב). רחוב (לכיוון ומזרחה יעקב), משעול רחוב של להמשכו
עתה: זה שתואר לאזור מאוד סמוך הגיבור מהלך דבר" ב"סוף אחר במקום

בורוכוב / ג' ר ו ג' קינג
השתרעו מדי, גבוה לא ולמעלה, ועזובים, קרים היו צעד שבהם הרחובות
רגע נעמד ג'ורג' קינג בוגרשוב לפינת וכשהגיע וחשוכים, מענן נקיים שמיים
אבל לכאן, עד הגיע הכבד סאונו קול לים, עד וללכת לפנות לא אם והיסס
קינג עם המשיך והוא נוחות אי של עמומה הרגשה בו עוררה הים על המחשבה
שכאילו קשה, קור בורוכוב. עם ועלה הזקנות השיקמים אחרי ופנה ג'ורג'
ברחוב פוסע ובעודו [...] באוויר עמד החשוכים ומהבתים מהכביש נידף
החשוכות החצרות עם הישנים הבתים מראה את להתכוון בלי וקולט השומם
תקפו חושך, של נד כמו שנראה עץ או שיח ניצב ושם פה הדחויות, והגדרות
בבקעת בנחת צועדת רוחו] בעיני אותה [וראה לסבתו עזים געגועים אותו
בפרץ צעדה כאילו הכוכבים בין קטיפה כגיא הפעורה חושך מלאה שמיים
שבזמנה לפי אחרת, היה הכל אז כי חייתה שאילו ידע הוא [...] סמולנסקין5'
מתמכר הללו, העזובים ברחובות כך צועד ובעודו טעם. ומלא טוב היה הכל
שעד מותו, על הצער במערבולת אותו הציף [...] הזה האובדן הרגשת לנועם
לשדרות וכשהתקרב [...] צל בתוך כצל סבתו, על בצערו כאילו הסתתר כה
שחורה, ישות הזה, המוות בידי ולכוד עבר מכל מוקף עצמו את ראה ציון בן
תוך אל הארץ מכדור נס בהלתו וברוב [...] המרחבים כל את הממלאה
לפי אחדים, לצעדים רק אבל הרווחה, חש ולרגע כוכבים, הזרועה החשיכה
בכל אותו ישיג שהמוות והרגיש ידע הזו, ההרווחה הרגשת בעצם שמייד,
ביותר הזעיר שבכוכב חשוכה מערה בקצה צר בנקיק יסתתר גם ולו [...] מקום
כבול הוא כי לדעת נוכח והוא [...] הזה האינסופי ביקום ביותר והמרוחק
בבניינים, ובטון חול דליי מעלים שבו חבל כאותו ניתק, ולא עבה בחבל
שרק המוות, בידי נתון השני קצהו ואילו מותניו סביב קשור האחד שקצהו
רגע בכל אבל מעט, להמריא שיוכל כדי מה לזמן אותו ושיחרר לצון לו חמד
שהמוות איך הרגיש הזאת המחשבה ובעצם אותו, ויחזיר ימשוך [...] שירצה

.(667:1984 (שבתאי, אליו אותו ומושך מחזיר כבר

>זהו שבתאי אצל אתר חשוב מרחבי מוקד הוא ביירון) ז'ורס, ז'ן פרוג, הוז, >דב סמולנסקין רוו' אזור .15
במסגרת בו לדון אוכל לא אך הארבעים), שנות מאמצע החל משפחתו התגוררה ביום עובדים" ''מעונות אזור

זו.
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של מקום ומפחיד, מושך דופרצופי: מקום תמיד שבתאי אצל הוא הזה, בקטע שנזכר הים,
חוצה לים הזה הכפול היחס להשיג. ביכולתו אין כי מראש יודע השבתאי שהגיבור בריאות,
הן ,(11 :1986) שבתאי של גיבורילד אצל הן מופיע הוא שבתאי. של דמויותיו אצל דורות
:1977  בטקסטים גילו" ו"בני שבתאי של לדורו (ביחס האבות" מ"דור דמויות אצל

.(10 :1984) עצמו דבר" "סוף בגיבור והן ,(151 :1986 ;1556
כפי בורוכוב. ברחוב מזרחה כך ואחר ג'ורג', בקינג דרומה הליכה מתאר הקטע
טקסטואלית. ודומשמעי גיאוגרפית, מתפורר אזור הוא ג'ורג' קינג רחוב דרום שראינו,
בזמן ובו דרום מאותו כ"בריחה'' לשקמים, הסמוך בצומת בדיוק הפנייה את להבין אפשר
ה"עלייד. לתמונת מקום, מכל יעקב. משעול רחוב של נוסטלגי מרחבי כיס מאותו גם
הממשי: בעולם מרחבית מקבילה יש האחרונה בפסקה המתוארים המדומיין והמוות לשמיים"
המילים את .(382 עמי ראה/י  4 (תמונה מזרחה ממושכת עלייה הוא בורוכוב רחוב
ההמראה" "מסלול רקע על לקרוא יש החשיכה" תוך אל הארץ מכדור נס בהלתו "וברוב
של המטאפורה בין התאמה לפנינו אחרות, במילים בורוכוב. ברחוב ההולך של הפיזי
שיוכל כדי מה לזמן אותו שיחרר >"ו[המוות] כ"המראה" החיים ושל לשמיים כעלייה המוות
אשר בורוכוב, ברחוב ההולך של הרחוב במעלה הפיזית ההתנהלות לבין מעט''.) להמריא
רחוב. העם). אחד לרחוב להגעה כנראה (הכוונה ציון" בן לשדרות "סמוך שיאה אל מגיעה
בקטע מוצל. רחוב הוא שבתאי", אצל מרכזית משמעות בעלי רחובות הרבה כמו בורוכוב,
שבע  להן ודומות "צל" "שחור", "חשכה", "חושך'', המילים מופיעות הנתון הקצר
של הפיזיים התנאים על רבה במידה מבוסס הטקסטואלי המרחבי הדימוי כאן גם פעמים.

המתואר. המרחב

זאב מצודת

מרתיע מקום
הקונקרטי ההווה

>חי)

הזקנות השקמים
מזוהם/נכסף
עבר/הווה
חי/מת

הסבתא בית  יעקב משעול רח'
נכספים מקומות

בעבר בשלמות מצויים
>מתים<

בורוכוב רחוב

מוות

חושך

ג'ורג' קינג רח'
גם: אבל מזוהם/=אמא:
העיר" של רוחה "תמצית

נוסף: נדבך הנדון באזור העירוני לאימאז' או לסכימה, להוסיף אפשר כן, אם
42 >עמ' מסריק כיכר שם<, 13 >עמ' רוטשילד שדי דבר<, ב''סוף 40 >עמ' ח'ץ שד' למשל, הם, כאלו .16

שם<. 105 >עמ ז'ורס ז'ן רח' ובמיוחד שם<, 99 >עמ' גוריון בן שד שם<,
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זה: באזור מוזכרים רחובות שלושה ג'ורג'. קינג רחוב של האחר לצידו מערבה, עתה נעבור
תואר שכבר יעקב, משעול רחוב עם מצטלב המליץ רחוב יעקב. משעול המליץ, רש"י,

לעיל.

המליץ / י ש" ר

כה עוד היה הכל בו לעבר ליפשיץ] מאיר של אמו [של ההומיים הגעגועים
חילחל סמויות מסתורין דרכי באיזה ואשר שנמוג, הבטחה, מלא ובעיקר טוב
בגלגול אישם, להתקיים וחזר שבאוויר נראות לא נקבוביות בעד כאילו
קיימים כפרים באירופה, קטנות ערים  מוגדרים לא מקומות מיני בכל צורה,
זנוחה חצר או קטן בית גם ולפעמים נחל, לחוף או ים לחוף מדומיינים או
היו שצריכים נוודיים, חירות ולחיי  המליץ או רשי ברחוב שיחים וכמה
והמשפחה הבית בידי נגזלו אשר הזה, העבר של נשמתו גלגול איכשהו להיות
ואיכזבה שעייפה ישראל, ארץ הזאת, הארץ בידי וגם למיניהם והקרובים
החומה, לקיר כאילו היתה ומכריה וקרוביה משפחתה עם יחד ואשר אותה,

.(49 :1984 (שבתאי, רוחה ושיגיונות מאווייה כל ובדין, התנפצו, שאליה

המרחב של הסמלית המשמעות מלוא את להחמיץ בלבד בטקסט קריאה יכולה כאן גם
באירופה" קטנות ב"ערים שנמוג הטוב העבר את מזהה דבר" "סוף גיבור של אמו הנזכר.
והמליץ17. רש"י ברחובות או ים, לחוף בכפרים פולין.), המוצא, לארץ שכוונתה להניח (יש
ולקינג יעקב משעול לרחוב הללו הרחובות של בסמיכות להבחין אפשר אי במפה עיון ללא
אלא רש"י, מרחוב מהותי באופן שונה אינו (הוא בו, רק שאתמקד המליץ, רחוב ג'ורג'.
הסיבה את בו להולך יגלה כמדומה.) פיתוח, של יותר מואץ תהליך עבר האחרון שעל
ניצב העיר של ראשיים תנועה מצירי ספורים צעדים במרחק "אירופה". לבין בינו להשוואה
בזמן: קפאו כאילו דבר") "סוף כתיבת אחרי שנה כעשרים כיום, >גם ממנו שחלקים רחוב
ספק שבלי מרחב זהו הקרקע, על הבנויים חדמשפחתיים נמוכים, בתים קטנות, חצרות
אדגיש לו. הסמוכים אלו כולל העיר, של הרגילים מהאזורים לחלוטין שונה אימאז' יוצר
זאב". "מצודת  האנטגוניסטי לסמל גיאוגרפית בסמיכות מצוי הוא כי העובדה את שוב
מקום הוא יעקב משעול יעקב. משעול רחוב של האימאז' של הקצנה הוא המליץ רחוב

של המספר של ילדותו של תלאביב מהווה כיצד להראות ניסיתי (2002 (בורשטיין, אחר במקום J7
>השטעטל<, אירופה במזרח היהודית העיירה של הטופוס של מודרני ביצוע "אדושם"< בסיפור (בייחוד שבתאי
הדרומיות בשכונות ממוקמת שבתלאביב (''גויית"), "זרה" מהות כל מפני ההסתגרות מבחינת השאר בין
עובדים", ב"מעונות מובהק ביטוי מקבלת הזו העיירתיות ה''נחות''. עם ה''רחוק" של ובזיהוי וביפו
במובהק זו ה''חוץ". מפני הרמטית כמעט סגורה "חומה" ושל ''בית" של זמנית בו היא שלהם והארכיטקטורה

פחד". של "ארכיטקטורה
סגורה, ביתיות של כזה סוג האמא עבור מייצגת לכן, ,''riDiTK" (Blakelv Sc Snyder, 1997: 899^

הבן. עבור לנורדיה בדומה מפוחדת), (ולמעשה: והומוגנית בעצמה מסתפקת
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בזכרונם. שנותר מקום זהו כילדים. בו גדלו שבתאי של ה"ביוגרפיים" מגיבוריו שרבים
דור של מעולמם דימוי כבר הוא אירופאיות לערים המליץ רחוב של הדימוי זאת, לעומת
המספר שלו: כבאימאז' הזה באימאז' נזכר אינו דבר" ב"סוף הגיבור האם). (של ההורים
בזמן: מעבר לפנינו קרובה, מרחבית בסמיכות כך, האם. של האימאז' היה זה כי לנו מוסר
לילדותו המתייחס מרחבי, אימאז' או ומזיכרון, האם, של זו אל הבן של המרחב מתפיסת
מרחב מכיל כך, האם. של ילדותה מקום כנראה "אירופה", אל בתלאביב, הבן של
ומנהלים בוזמנית בתוכו שמתקיימים רחוקיםטמפוראלית, אימאז'ים שני אחד גיאוגרפי

דורי. בין דיאלוג ביניהם
המגולמים העבר, חלומות כי אומר המספר כזכור, האם. של אימאז' לאותו לרגע נחזור

 והמליץ רש"י וברחוב באירופה" הקטנות ב"ערים

ארץ הזאת, הארץ בידי וגם למיניהם והקרובים והמשפחה הבית בידי נגזלו
ומכריה וקרוביה משפחתה עם יחד ואשר אותה, ואיכזבה שעייפה ישראל,
ושיגיונות מאווייה כל ובדין, התנפצו, שאליה החומה, לקיר כאילו היתד,

רוחה.

המצוי ה"נוסטלגי", המרחב אחד מצד ניגודית. מרחביתמטפורית תבנית שוב לפנינו
ניצב מולו המליץ). (רש"י, שבהווה במרחב הזה העבר של בהתגלמותו או (אירופה) בעבר
בתמונה מבט נוסטלגיה. אותה הרס את למעשה ניגודו, את המהווה מטפורי18, חומה'' "קיר
תולדות להבנת מרכזי ממשי, קיר אלא מטפורי, רק אינו הזה המטפורי הקיר כי יגלה 2

כל את כמעט הממלא לבן, קיר זהו תלאביב. את שבתאי יעקב ותפיסת שבתאי משפחת
חוסם, הזה הקיר סנטר. דיזנגוף המכונה הקומפלקס של מצלעו הנוצר הפרספקטיבה,
לאחר הוקם הסנטר ברחוב". ההולך של הראייה שדה ואת המליץ רחוב את ממש, בפועל
ב1972 והסתיים השישים שנות בראשית שהחל תושביה ופינוי נורדיה שכונת הריסת
כמה מתרחשים ובה שבתאי, משפחת של מגוריה מקום הייתה השכונה .(124 :1998 (ברגר,
דברים", ב"זכרון 135 עמ' (ראו דברים" מ"זכרון וחלקים ממריא" פרץ "הדוד מסיפורי
אך בשמה, נזכרת שאינה הצריפים", "שכונת על המתפתחת העיר השתלטות את המתאר

שם:) 195 עמ' גם וראו נורדיה. כמובן היא

הזה, המרחב פני על מפוזרים והיו נהרסו שכבר הצריפים שרידי ...ולמראה
הקיץ שמי תוך אל במפתיע התנשאו בקצהו, שאישם, כאחד, והזר המוכר

כנייר. לבנים גבוהים, בניינים גושי שני

חומת את למשל ר' ברומן. מרכזי מרחבי סמל המהווים וחומות, קירות עשרות משובצים דבר" ב"סוף J8
מקריות. דוגמאות שתי רק להזכיר אם ,(233) השחור הקיר את או גוריון, בן בשד' (14) החיות גן

.Lynch, 1960: 51 מדרכים. המתאפשר הראייה שדה בעניין לינץ' של דיונו את ראה .19
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מרחוב מבט כזכור, זאב". ל"מצודת לרגע נשוב הסנטר. של אגפיו שני הם שאלו יתכן
רחוב מתוך המבט מנגד, ה"מצודה". בניין של הלבן בקיר נתקל מזרחה יעקב משעול
הללו הלבנים הקירות שני הסנטר. של אחר לבן בקיר נתקל המליץ, רחוב יעקב, משעול
מתחם בתוך לזה, זה להסמיך בוחר המספר המרחבי. באימאז' אנלוגיים קטבים שני יוצרים
הדורסני. במופעו הקפיטליזם ומחסום הלאומנות מחסום "מחסומים": שני מצומצם, מרחבי
שלה21. הרשמי לסוציאליזם לפחות מפא"י, של לעולמה דראסטי באופן מנוגדים אלה שני
ותוחמים חוסמים בניינים, של דפנות אלא קירות שאינם הללו, הלבנים הקירות שני
ושל שבתאי של נורדיה שכונת  מוגן נוסטלגי, מצומצם, מרחב אותו את ומצפון ממזרח
נורדיה של לראשה מעל חורשרע גיאוגרפיארכיטקטוני "דיאלוג" מנהלים כשהם גיבוריו,
שבדרום המאיימים הגיאוגרפיים המוקדים את לכך נוסיף אם הגיבור. של לראשו ומעל
בזמן נורדיה מצויה שבתוכה הקלסטרופובית התמונה תצטייר (הים), ובמערב (השוק)

המסופר.

הכרמל שוק

בראש יוצר ממריא") פרץ "הדוד (בתוך "ביקור" בסיפור המרחב של הטקסטואלי עיצובו
מה לבין השכונה שבתוך מה בין ו"חוץ", "פנים" בין טופוגרפית אופוזיציה ובראשונה
למסלול נצמד המספר כמובן). אידיאולוגית, היררכיה שמסתירה (אופוזיציה לה שמחוצה
הוא מדרום. נורדיה עם הגובל האזור בתיאור נפתח המרחב וכך, הגיבור, של ההליכה
הכרמל שוק זאב". ו"מצודת הכרמל שוק עיקריים: טופוגרפיים רכיבים שני כאמור, כולל,

שהם:  אוכלוסין  שלו המטונימיה סמך על מאופיין

הדוכנים, ובין הכביש על הלוהטת בשמש [ש]נעו מיוזעים בניאדם המוני
.(157) באוויר עמד מלוחים ודגים תבלינים של [כש]ריח

רפש ומלא "אכול הזה: לשוק החולה גופו את דבר" "סוף גיבור מדמה אחר במקום
מן בריחה דחף מתוף כנראה המספר, .(70) הכרמל" לשוק הסמוכים הרחובות כמו וצחנה
לבקר פתאומי, באופן ומחליט, ג'ורג' קינג עם. מצפין אותו, שמכיל המרחב ומן הזה ההמון
בנורדיה, הדיירים מאחרוני אחד הוא לייב חיים לייב. חיים הדתי, הזקן, המשפחה ידיד את
השבעים, שנות לראשית סמוך הוא המסופר (הזמן השכונה. מן התפנו כבר שרובם אחרי

עד נורדיה בתושבי יזמיו שניהלו למאבק אלא צרכנות, כמרכז הסנטר של למהותו אינה כאן כוונתי 20
.(125142 :1998 >ברגר, לפינויים

,290 ,249 :1995 שטרנהל, ר' במפא"י הממשית למציאות רשמי סוציאליזם אותו בין הפער בעניין .21

.(3723) עצמו לבןגוריון ביחס המייצגת הדוגמה במיוחד מעניינת .364 ,330
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להעלות כדי נחתך כמו הסיפר לשכונה, סמוך מגיע כשהוא ששתהימים.) מלחמת ואחרי
ועם העולם עם גלויה בהנאה "חי הוא אז, בצעירותו. לייב חיים של דמותו תיאור את
(1578) מתואר הצעיר לייב חיים חומרה". וללא פנים במאור אבל האמין, שבו אלוהים,
אדם כבר הוא המסופר בזמן אבל בתענוגות.העולם. בוחל שאינו ארצי, מאמין של כדמות
מתוך אבל מפורש, באופן פוליטיותאידיאיות אופציות מעמת אינו המספר לגמרי. שונה
צעירותו אל שה"פלשבק" לאחר מייד כזה. עימות עולה הטופוגרפיתטקסטואלית הצמידות
"צל אל המספר מגיע המסופר, הזמן של להווה חוזר והסיפר מסתיים, חייםלייב של

כך: מתבצע המעבר זאב". מצודת שמול השקמים

לפעם מפעם שולחת ד"ב] בצעירותו. לייב, חיים של [אשתו היתה תקווה בלא
הרחוב: חלל אל כוחותיה בשארית וצועקת לחלון מבעד ראשה את

לייב!" "חיים
.(158) זאב" "מצודת שמול השקמים בצל נכנסתי

התחלפותו רקע על מהדהד כאילו לייב", "חיים לשמוע) מדמה (שהקורא האשה של קולה
צלילמקום הסופרפוזיציה זאב". "מצודת אל לייב" מ"חיים הראייה שדה של הפתאומית
כפס כמעט נשמע לייב" "חיים הצליל שכן לזה, זה בזיקה והמקום האדם של הבנה מזמינה
לייב חיים של והתוססת הישנה שדמותו המספר, זאב". "מצודת של ל"תמונה" בטקסט קול
אדם פותח הדלת את .(158) קיימת אינה שכבר בדמות לפגוש מצפה בזכרונו, שמורה עוד
שהצטמקונמתח פניו ועור הקשות, ארובותיהן בעומק שקועות היו החומות ש"עיניו זקן
ממנו" נדף זיקנה של מאוד חריף ו"ריח "כבויות" עיניו הלחיים". עצמות על יבש כקלף
כמתחי, המתואר לייב, חיים רק קיימים זה לצד זה איננו. כבר שבזיכרון לייב חיים .(159)

תוך העבודה, תנועת בגנות מפורשות הזדמנות באותה מתבטא לייב חיים זאב". ו"מצודת
הגויים? אצל נשמע "מה :160) "גויים" כאל המשוערת ולקהילתו למספר צינית התייחסות

לא?"). יערי, מאיר הוא שלך הרבי הלא [...]

כזו: כן, אם היא, כה עד המפה

הכרמל הצעיר)שוק לייב חיים של (נורדיה
בלבד] בזיכרון [מצוייר!

זאב מצודת

כזו: היא הטקסטואלית המקבילה

הנכסףההמון הפוליטיהעבר הימין
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מלחמת שאחרי החדשה המציאות של הדתי האספקט בין מתקיים בסיפור המרחבי העימות
מצד מעוצב הכרמל" "שוק שלה: החברתי והאספקט הפוליטי האספקט לבין ששתהימים
מטונימיה הוא לייב חיים מובהק; פוליטי סמל היא זאב" "מצודת ההמונית; החברתית מהותו
של החברתי בהקשר היעדרה בגלל דווקא כאן הנוכחת כלח, עליה שאבד דתיות לסוג
שבמסגרתו מיתוס זהו מכונן. ששבתאי העירוני המיתוס של לבלבו זהו המסופר. ההווה
אינו הוא האנושות, של שוליה אל ומשהוגלה ,[...] לחיזיון טהור, לאובייקט הופך "האחר
כשתחושת גם .>283 :[1957] 1998 >בארת, הבבית" של הביטחון תחושת את עוד מסכן
היא ממעשית, הגיבור) של אלגית מצור" "תחושת (מעין מנטאלית יותר היא ה"בבית"

למיתוס. נזקקת עדיין
של העולם מרכזו, היתה שהאם נכחד עולם מאותו חלק הוא ב"ביקור" לייב חיים
הסוציאליזם את לעוינת הפכה ודתיותו היסוד, מן נשתנה עצמו לייב חיים פולין. עיירות
פנים "במאור ממאמין לייב חיים של ביחסו המהפך הצגת כי להניח סביר החילוניות. ואת
כמטונימיה להיקרא צריכה ואנטיסוציאליסטי אנטיחילוני ומריר, נרגן לישיש חומרה" וללא

תקופה. באותה שהתרחש יותר, רחב ופוליטי חברתי למהפך

זאב הזקנותמצודת הסבתא))השקמים (>בית

מרתיע נכסףמקום נכסףמזוהם/ מקום
הקונקרטי הווהההווה הגיבורעבר/ של בזכרונו בעבר: מצוי

חי) מת(מקום מת<חי/ (מקום

בורוכוב ג'ורגרח' קינג המליץ))רח' מרח'
גם:מוות אבל חסוםמזוהם/=האם; אך נכסף מקום
העיר"חושך של רוחה האם"תמצית של בדמיונה רק מצוי

הכרמל שוק
רועש מזוהם, המוני,

מרחבית מפה שראינו, כך:כפי תיראה היא האזור. של האימאז' "מפת" את להשלים אפשר
טקסטואלי כעיצוב קיימת היא ה"עליונה" בשכבה שכבות. בשתי זמנית בו מתקיימת זו
מן בחלקו הנובע מרחב, אותו של כאימאז' קיימת היא השנייה בשכבה מרחב. של ספציפי
עבור מרחבי גלם" "חומר המשמש העירוני המרחב מן ובחלקו העליונה") ("השכבה הטקסט
המרכזיות הקיומיות האפשרויות מן כמה הזו המרחבית במערכת מוצגות למעשה, הטקסט.
(משבצת במתכוון סכמטית מקבילה, "פסיכוקיומית" טבלה לצייר אפשר הסיפור. גיבור של

כללי: באופן הללו האופציות את שתציג משבצת), מול
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התחמקות מתוך בהווה החיים
אסקפיזם, מפנוי, ופחד ממנו

מהאחר התעלמות

שלם עבר מתמיד: מתח
מאיים הווה מול

אך שלמים חיים בעבר; החיים
(לאם) שאיננה אירופה "מתים",

ובדומה:

יופימוות בו שיש "מזוהם" הווה

העיר נמשת מציאת
כיעור בתוך

אך שלמים חיים בעבר: חיים
>ל3ן< שאיננה נורדיה "מתים",

ההמונית האופציה

הגם שבתאי, של לגיבורו אמיתית אופציה אינה "השוק", מן חלק היות ה"המון", אופציית
של השוק בחסרונה. חש שהוא דיוניסית, וארוטית, ויטאלית מהות כאל אליה נכסף שהוא

ש: מכיוון העיר, של הדיוניסי המקום הוא שבתאי

Dionysus embodies the disruptive force in the city; his spirit is later
embodied by the carnival, still later by the mysterious stranger and the
man in the crowd, and again by Freud's theory of the uncanny as the
returnof the repressed (Lehan, 1998: 6).

מפגש, של מקום הוא טיבו מעצם פנימי: מתח שמכילה מהות מגלם השוק שבתאי, בשביל
השוק היה היהודית בעיירה (למשל, שונה מרקע אנשים בין חברתית אינטראקציה של
Zborowski <cf Herzog, 1952:] בגויים יהודים של היחיד, לא אם העיקרי, המפגש מקום
של האגו אין מבחינתו, "גויים" שהם מי עם כזה, במפגש בדיוק שני, מצד .([6466

מעוניין. שבתאי של גיבוריו

פרדיסו פורגטוריו, אינפרנו,  תלאביב
איום של אופציות אחד מצד משולש: למבנה למעשה, מתייחס, המצטייר האימאז'מיתוס
המודל פתורה. ובלתי מתוחה דוערכיות ובתווך אידיליות, אופציות שני מצד ומוות,
גןעדן, גיהנום, הבא: העולם של הנוצרי המודל כמובן, הוא, דברי מרמזים שאליו
האלוהית", ב"קומדיה דאנטה, איך מראה (Bakhtin, 1981: 1567) באחטין כורמצרף.
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פי על תלתקומתי, אנכי ציר על מושתתת שלה שה"ארכיטקטורה" עולם תמונת מעצב
וקול, אור רק  העליונה בקומה וחפצים, גס המון  התחתונה בקומה זו: חלוקה
סימולטנית. התקיימות הוא הזה המבנה של הטמפוראלי העיקרון כי מדגיש באחטין טהורים.
(מתח תיאולוגי מטען בעל מציר אותו והופך הדנטאי" האופקי הציר את "משכיב" שבתאי
עקרון מתקיים אצלו גם אבל יוםיומי. מאוזן, "ארצי", לציר למעלהלמטה< ורטיקלי,
הזיכרון של נורדיה  השקמים  הכרמל מצודתזאב/שוק המערכת: של הסימולטניות
אחת ובעונה בעת קיימים האם) של העיירתית אירופה גם שנאמר, כפי מקבילה, (שאליה
אינה היא "באמצע": נמצאת השקמים, של מטונימית כהרחבה עצמה, נורדיה בתלאביב.
אבל ממש), בתוכה ולא אליה בסמוך מצוי (שעדיין השוק של ההמון בידי לחלוטין כבושה
ל"היות כסמל בעץ הבחירה ועתיד. עבר בין שסוע מקום היא אידילי. מקום כבר אינה היא

מקרית: אינה נורדיה של באמצע"

Its roots lie in the underworld, its branches touch heaven, while its
trunk is the more accessible source of life and contact with these other
dimensions and realms (Davies, 1988: 35).

(בין דבר" ב"סוף מאיר ושל דברים" ב"זכרון גולדמן של מצוקתם את להבין אפשר כך
של המודחקים היסודות underworld,השוק, n) משורשיהם שסולדים עצים הם השאר).

נורדיהאירופה). ,heavenn) צמרתם את ושאיבדו הבורגניהסתדרותי) המעמד

פנימה מבט נורדיה

שנורדיה מפני פשוט ספרותיגאוגרפי, ולא ספרותי, לאימאז' בעיקר מתייחס זד. סעיף
אינו כאן האובייקט שכן מקודמיו, שונה זה בתתסעיף הדיון יהיר. לכן עוד. קיימת אינה
העיר לנו הייתה כה שעד בעוד אחר, לשון העין. מן סמויה נעדרת, עיר אלא בנויה, עיר
בהיות הסיפור, זולת להביט במד. לנו אין כאן הספרותי, האימאז' בהבנת עזר כלי
ההיעדר את שבתאי מעצב איך לראות אפוא ננסה מחוקה. ישות הרלבנטי מקטעהעיר

המרחבי. החלל את למלא מנסה הוא וכיצד בטקסט, הזה העירוני
 ויואל) (אפרים גולדמן משפחת של הצריף הוא שהייתה נורדיה של האימאז' מרכז

:(1323) הגדול" "הצריף

צריף, מאותו חלק היה דבר של ולאמיתו יואל של הצריף אל נסמך הזה הצריף
שהקיפה החצר עם הזה הגדול לצריף מסביב .[ ] ציפורה עם יואל גר שבו

הרביעי בפרק האלוהית" ה''קומדיה מן באיטלקית, מצטט, אף והוא דאנטה, את הכיר שבתאי אגב, 22
דבר". "סוף של
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ושיחמטפס תרנגולות וכמה המשפחה לצרכי ירקות ציפורה גידלה ושבה אותו
זפת בנייר מכוסים צריפים עוד גמור באיסדר ניצבו פרחים, וקצת ליפה של
מהם והלאה צהוב, חול של מדבר השתרע ומסביבם החום, כנגד לבן ומסוידים
ופה עלובים ושיחים ודרדרים וקוצים עשביבר מכוסי ח'אמרה אדמת שטחי
בתים קצת וגם צבר של משוכות וברושים, ותאנה תות ועצי שיקמה עצי ושם
ערבים של ופרדסים ומקשאות שרועים כרמים ובמרחק גבוהים, לא לבנים,

משכר, בריח האוויר את מילאו הפריחה שבעונות אקאציות, מוקפים

של מרכזיותו את המדגישה קונצנטרית, תבנית על מבוסס כאן שנבנה המרחבי האימאז'
המספר. ו/או הגיבור בעיני  ביותר הפנימי" כ"מעגל הצריף

המתגוררת מורחבת משפחה אידילי: משפחתי משכן היא נורדיה דברים" ב"זכרון
המשפחתיות היחידות של ה"פרטייס" מבתיהם המורכב משותף, גדול, בבית בצמידות,
הבית את המרכיבות הדיור יחידות בין השונים המשפחה בני של תנועה תוך השונות,
מתבצעת ואף אפשרית ביניהם שהתנועה משפחתיים חללים מקבץ הם הצריפים ה"גדול".
אפרים של צריפו .>1324< כיום המקובל מזה שונה נורדיה של "הבית" מושג בפועל.
ומאקס רחל לזאר, וציפורה; יואל עם יחד גרים והסבתא הסבא יואל; של בצריפו מעורבב
של לצריפם מצטרפים וסבתא סבא הצריפים"; בין בשכונה, עזוב "שעמד גדול בליפט גרים

דהפקטו: בעליו להיות הופכים  אלו של נסיעתם ועם ושמואל, ברכה

הקימו אחדים שבועות ובתוך כולם התגייסו [ ,] נישאו ושמואל ובשכיבה
עברו מהם אחד שאל חדרים, שני בן חדש צריף הגדול מהצריף רחוק לא להם
הארץ מן נעדרו ושמואל] ש[ברכה בזמן .[ ] חווה והסבתא חיים ברוך הסבא
עץ בחצר ונטע [ ] בשנה פעמיים אותו סייד הוא הצריף: על [הסבא] שמר
הפציצו המלחמה בזמן .[ 1 שובך והעמיד גפנים וכמה ולימון תאנה ועץ תות
שהם אלא וברכה, שמואל עם עדיין [הסבתא] גרה שבו הצריף את האיטלקים

ניצלה. וכך הבגדים ארון בתחתית מועד בעוד אותה הסתירו

המספר יחזור דברים"<, ל"זכרון קדם (שפרסומו ממריא" פרץ ב"הדוד "ביקור" בסיפור
להרס בחול. קלושים סימנים רק ממנו ונותרו נהרס שכבר עצמו, הזה הצריף אל המבוגר

הבאה: בפיסקה למשל המתואר ממושך, התפוררות תהליך קדם הגמור

קטנה ונראתה בתים מוקפת היתה ד"ב] השישים. שנות לראשית סמוך [נורדיה
בצריף להינטש. העומד ארעי, דחוי, מקום מין גמורה, בעזובה ושרויה ועלובה
הקירות היו למרפדיה, הצריף חצי את שהפך רפד גר בו וברכה, שמואל של
כל טיפח חיים ברוך הסבא והחצר, קרוע, הזפת נייר היה ושם ופה מעוקמים
מתו והגפנים התאנה האדמה, על חלוד מוטל היה השובך מוזנחת: היתה כך,
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והרבה ועץ רעפים ושברי בד ופיסות נייר וקרעי עשבים היו מקום ובכל
וגרו מאוד מוזנח היה גולדמן של ואביו יואל של הגדול הצריף גם עשבים.
ועבר אותו ועזב מכר שפילמן שמאקס אחרי לשם שנכנסו זרים, אנשים בו
באחד חדרים חמישה בת בדירה [ ] ברוריה אשתו ועם אמו עם לגור
שהעיר הערביים הכפרים חורבות על שניבנו העשירים, החדשים, הבניינים

(1423) תוכה אל בלעה

פני מעל נמחתה השכונה אפשרי: אינו כבר בנורדיה המבט הזה, התהליך של שיאו אחרי
מבחינה הסנטר. לבניין מתחת המתנחשת שקופה, בעיר מביט היום בנורדיה המביט האדמה.
כיום: הקורא למצב המוקדמות) השבעים בשנות (אפילו שבתאי של גיבוריו מצב קרוב זו
אינטנסיבית. פערים השלמת תוך פנטזיה, סמך על העירוני האימאז' מרכז את בונים שניהם
ומשמעותה כליה, שעלסף השכונה של תמציתי תיאור מובא (1901) דברים" ב"זכרון

גולדמן: בשביל

אל וכשהגיעו בוגרשוב את וחצו השקמים משורת התרחקו וישראל] [גולדמן
והלאה ממנו ואשר המדרכה לשפת סמוך נטוע שהיה הבודד, השקמה עץ
שלפנים הריק, השטח את וסקר גולדמן נעצר הצריפים, שכונת פעם השתרעה
אותו קשרו וגעגועים זכרונות של רבים חוטים אשר חיים, מלא עולם היה
באה ומסכל עומד הוא ובעוד וחמרה, חול של רחב למגרש והפך שנכחד אליו,
מעט זז וגולדמן זה, את זה ודוחפים בקולניות צוחקים צעירים, של חבורה
אותם הורג הייתי "פראים. ואמר ללכת המשיך ואחרכך דרך, להם ופינה
גם פעם אף כבר והיא שלי, העיר לא כבר "זאת אמר ואחרכך אחד", אחד
פני על מבטו את שוב העביר ההליכה כדי ותוך זבל", סתם זה תהיה. לא
רוב את להרוס גמרו כבר אטי, בתהליך כן, לפני שבשנתיים הריק, השטח
שחורים אחדים, צריפים עוד נשארו ושם פה ורק אותו שאכלסו הצריפים
רצון שארית את שאיבדו פליטים של סיעה הדעת על שהעלו ומרופטים,

החיים.

ונעשה הצריפים מן שנושל המרחב את ממלאים תהא, אשר זהותם תהא "פראים", אותם
(Lewis, 1979: 15)  לואיס שמציין כפי וריק. רחב למגרש

[I]f there is really major change in the look of the cultural landscape,
then there is very likely a major change occurring in our national
culture at the same time.
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 לענייננו יותר וחשוב הללו, לטקסטים כרקע נוכח והוא התרחש, אכן כזר, תרבותי שינוי
עם הגרוטסקי המפגש מן יוצא ב"ביקור" המספרגיבור גם הקונקרטי. במרחב מתגלם
מתה שלה< המאכזב האחרון, המייצג הוא (שחייםלייב הישנה שנורדיה בהבנה חייםלייב,
הנוכחות נוכח זאת אומר גולדמן שלי". העיר לא כבר ש"זאת מבחינתו, לפחות לחלוטין,
עם חייםלייב. של הדתית הלאומנות נוכח זאת חש ב"ביקור" המספר "פראים". אותם של
ננטשת כולה (השכונה נכשל העבר, אל שיבה שהוא הביתה, השיבה ניסיון כי ההבנה

החוצה: הצריף מן המספר יוצא (159 במהירות: ומתפוררת

באור שרוי לפני, השתרע פתאומי מרחב בחול. ודרכתי מדרגות שתי ירדתי
מפוזרים היו אחדים צריפים שרידי לעיניים. וזר לי היה מוכר ובדומיה. חזק
ללא שער נראה איפה מלחמה. כפליטי ואובדים ומדולדלים כרותים פניו, על
של ציבור ברז, אחד, קיר שאיננו, חדר רצפת על צל מטיל אזדרכת עץ גדר,
אל לפתע, התנשאו בקצה, והרחק, ברוש. פח, גיגית, ולבנים, ישנים לוחות

כנייר. לבנים גבוהים, בניינים גושי שני הקיץ, שמי תוך

שם, כאמור דברים"). (מ"זכרון לעיל צוטט כבר והוא דברים" ב"זכרון ישוכתב זה קטע
על הבניינים של מהותם הבנת ה"סנטר". של אגפיו שני הם הלבנים הגבוהים הבניינים
הנייטרלית כלומר (ה"אופקית", הבינארית האופוזיציה את הופכת החוץספרותי המידע סמך
הם סתם: ההרוסה השכונה "מול" נמצאים אינם הבניינים להיררכיה. לכאורה) ערכית,
דיוק, (וליתר הם שכן ארעי, רעוע, יסוד גם מכילים הבניינים שלה. להרס הישיר הגורם
לעת אך פורח, כאבק הם גם המסיביים ה"גושים" לנייר25. מדומים שלהם) הלובן תכונת
כפליטי ואובדים כרותים "מפוזרים, השכונה שצריפי בעוד "מתנשאים", הם לפחות, עתה,

מלחמה".

כדי הולכים היינו שבו בשביל, ללכת ופניתי [ ] אחדות פסיעות פסעתי
בחול היטשטש שהוא אלא עדיין, ניכר הישן השביל .[ ] סבתי את לבקר

פרא. שצמחו עץהתות, ענפי לסבך מתחת ונבלע עלובים ובעשבים

כל כדרך כולה. השכונה כמו אחת, ובעונה בעת ולאקיים קיים המספר פוסע שבו השביל
מן מוביל הוא מזה: ליותר משמש הוא כאן אבל במרחב, נקודות שתי בין מוביל הוא שביל
את עדיין שאוצר סמוך מרחב אל המסופר הזמן לו שצמוד המרחב מן העבר, אל ההווה

כך, שבתאי. אצל כולל רבים, בסיפורים תלאביב של חולותיה כצבע הוא הבניינים של הלבן צבעם 23
של הרבים לתיאורים הצריפים. שכונת את המכלים לחולות מקביל ממוטט כיסוד להיתפס עשוי הלבן הצבע

.1718 :1990 יקותיאליכהן, ר' לבנים" "חולות שחולותיה לבנה" כ"עיר אביב תל
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בנימין ואלטר שכתב כפי הזמן". "מנהרת מעין הוא הזה השביל האבוד. העבר סימני
(100 :1992) המשוטט" של ב"שובו

מוביל הוא תלול. במדרון לו הוא רחוב וכל ברחובות לפניו צועד הזכרון
עברו רק הוא אין שכן שבעתיים, מרתק להיות העשוי עבר אל [ ] למטה

המחבר. של הפרטי, האישי,

של מרומז כהד ריק, כ"אתר" קיימת בורדיה השכונה של האימאז' מבחינת אחרות, במילים
עובדת נובעת מכאן נשפך. שתוכנו ככלי הרוסה, היא כמקום ממש. כמקום לא אבל מקום,
לא הנרטיב ללא ואכן, מטרידה. ולכן נוכחתנעדרת לשבתאי, פתורה לא אופציה היותה
ה"פרוע" המרחב את הופכים וזכרונו המספר נוכחות רק ועשבים. חול אלא השביל היה
שלו, העיקרי המרכז לבהאימאז', אחרות, במילים משמעות. בעל למרחב והכמעטמחוק
עבור הסיפור למעשה קרוב (והזיכרון סיפור טקסטואלית, ישות אלא עירונית, ישות אינו

טמפוראלי. מוצא הוא במרחב עבריה מכל החסומה מנורדיה המוצא שבתאי":

של הצריף לפני אשר החצר שהיה המקום אל ובאתי התות [עץ] את עקפתי
על ציוני. היה הוא סבי. שהקים השובך לפנים עמד הזאת, בחצר פה, סבתא.
אבל ונעלם, נעקר הצריף ירקות. גידל שבהן ערוגות, כמה סידר השובך יד
הקירות, התנוססו עליהם אשר הבלוקים, מקומם על נשארו פליאה כמעשה
אל הכניסה בפתח נכנסתי [ ] בחול. מוטבעת דמותו תמצית נותרה וכך
כתום וצבעו וגבשושיות עבות היו הגבוהה שמשותהדלת הראשון. החדר
מכוסה שהיה השולחן, עמד שבו במקום עמדתי הדבש. כעין סמיך וצהוב וירוק
מוסתר שהיה הזהוב, החול .[ 1 גדולים בפרחים ומקושטת עבה במפה תמיד
זכוכית בשברי מעורב היה הוא נגלה. הרצפה, ללוחות מתחת הימים כל
לכאן אתה הביאה שהרוח פחם, ובחתיכות ובגבעולים יבשים בעלים וחרסינה,

החצר. מן

שהפך הבית תוך אל חפצים של ערבוביה עמה סוחפת הרוח הפנים. על משתלט החוץ
לשלמת מתחת הודבר שכביכול החול, אקראית. פסולת ומתמלא הולך הוא ועתה לריק,
בסמוך, ה"סנטר" של מהבנייה ישירות נובע הצריף הרס (שהרי ה"סנטר" של והמלט הבטון
תוקפו במלוא עכשיו נגלה דווקא), הזה הצריף מתחם על בפועל נבנה לא ה"סנטר" אם גם
מפני נדחק והוא למשימתו, עוד מוכשר אינו ארעית בהצלחה אותו שהסתיר הבית המאיים:
בכך והופך השולחן, היה שבו במקום המספר עומד שם מה. לזמן הכניע עצמו שהוא מה
המספר העבר. מן השולחן של מקומו את תופס המסופר, בזמן הוא, המקום: מן לחלק

.1979 מירון, ראה 24
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שנחמם. המקום את מחליף הסיפר ומעשה בגופו, הנעדר המקום את מחליף

שלו האוויר ומחניק. הראשון מן קטן היה הוא השני. החדר אל בפתח עברתי
את אותו. אווררו לא מעולם כאילו ומזרנים, וכסתות כרים של ריח ספוג היה
היו והתקרה החדר קירות ישן. מזנון ומין רחבה מיטה תפסה שטחו רוב
היתה והצפיפות תמיד אפלולית פה שררה אףעלפיכן קשה, לבן מסוידים
השתרעו למעלה ורווח. עיניים, סימוי עד מואר הכל היה עכשיו נשוא. לבלי
את שלח הצריף, צלע אל נשען שהיה הקיקיון, ושיח ורחבים, כחולים שמים
סביב, רגע הסתכלתי רענן. סגול ירוק  החדר תוך אל הגדולים עליו

והלכתי. הקיר בעד יצאתי ואחרכך

למעשה לכאורה: רק אך פסטורלית, סיום בתמונת רענן") סגול ("ירוק מלבלב הקיקיון
פריחה כאן מסמל ו'י'< ד', יונה; ספר (השוו ולמוות לארעיות ברור סמל שהוא הקיקיון,
לממשלתו. הנכנע המוגןלשעבר, החלל תוך אל ידיו השולח מוות מוות, של שגשוג ארעית,
נורדיה: של האימאז' של לבלבו של המרחבית הריקות מטבע של השני צדו הוא הקיקיון
דהיינו קיקיון, פורח נורדיה של האימאז' במרכז האנושי: נובל הקיקיון פורח שבו במקום

דבר. שם פורח לא 

סיכום

העיר: של האימאז' את המרכיבים אלמנטים בחמישה מבחין (Lynch, 1960: 468) לינץ'
האימאז' לגבי המסקנות את לסכם אפשר ציון. ונקודות מרכזים מחוזות, גבולות, דרכים,

זו. חלוקה לפי נורדיה של
מרחב לכאורה הוא ג'ורג' וקינג דיזנגוף הרחובות לפינת דרומה התלאביבי המרחב
בצפון. והפרברים במזרח הלוויין ערי בדרום, יפו במערב, הים עד לפחות גבולות, חסר
(אולי זה באזור ההולך אצל כמדומני, וגם, בשבתאי הקורא אצל תחושה קיימת זאת בכל
בראש מבוסס שבתאי של האימאז' מנטליים. גבולות כמה של בשבתאי) הקריאה בעקבות
שהם סמליות, טעוני בניינים שני הם הגבולות שראינו, כפי אלה. גבולות על ובראשונה
של הדרומי הגבול לבנים". "מחסומים  האזור של הבולטים הדרך סימני גם למעשה
העומד והדוחה, ההמוני הכרמל שוק דיוק וליתר ג'ורג', קינג רחוב קצה הוא האימאז'
מצוי הללו הגבולות שלושת בין רחוב. אותו של צפונו של הנכספת לפרטיות כאנטיתזה
זאב'', "מצודת בין המבדילה השקמים, שורת זוהי לשניים: המרחב את החותך נוסף, גבול
הגבול עבירים, בלתי פיזיים, ממשיים, גבולות שהם ה''לבנים'' לגבולות בניגוד לנורדיה.
מן בעיקר נובעת שגבוליותו גבול זהו בלבד. סמלי גבול "מרוסק'', קו עביר, הוא שכאן
זה גבול העצים). (שורת במרחב מוחשיים מיתאר קווי עם התודעה של משילוב או התודעה,
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האם זיכרונות של תתהמחוז את גם (הכולל העבר מחוז "מחוזות": לשני המרחב את מחלק
הנטען סמל שהוא הזה, הגבול מכך, יותר (והעתיד). ההווה ומחוז ורש"י< המליץ רחוב 

כלומר עצמאי, ל"מחוז" בעצמו הופך עבריו, שמשני מנוגדים סמלים משני משמעויות
רחוב זהו דרך. מחברת ההווה) מחוז / העבר (מחוז הללו המחוזות שני בין ל"מחוזאי".
שני ידי על עבריה, משני חסומה הזו הדרך למעשה, המליץ. ברחוב והמשכו יעקב משעול
,>de Certeau, 1984: 99) סרטו דה של בלשונו האימאז'. של הדרך/הגבולות סימני
שימוש דרך נלמד שקיומו תקשורת, צינור היעדר של למצב מקבילה זה בתוואי איההליכה
שממזרח הרלבנטי המרחב כל ."(277 :1970 (יאקובסון, השפה של הפאטית בפונקציה
בתחומי כולה מצויה והיא ממשית, אינה עמו הישירה שהתקשורת מרחב הוא ג'ורג' לקינג
ל"נמעך (הגיבור) המוען בין מתווך באימאז' צורך יש ולכן  העבר הזיכרון, התודעה,

המזדהים. המובלעים, לקוראיו הטקסט שמספר מיתוס הוא זה אימאז' (המקום).
שביל והילכדות, מוצא אין תחושת כן, אם הוא, המיתוס) של (וגם האימאז' של לבו לב
בית הוא באימאז' המשמעותי המרחבי המרכז ובמאיים. בזר תחומים קצותיו ששני קצר
פעם ולו ידו) על חולף לא (ואפילו אליו נכנס אינו שהגיבור העובדה וחשובה הסבתא,
ממומש בלתי נעדר, מת, אך "טהור", "שלם", הזה המרכז את מותירה זו הימנעות אחת.
פער שהוא מרכז חסרמרכז, לאימאז' כולו האימאז' את הופכת היא למעשה, נגיש. ובלתי
גבולותיו לעבר "נדחק" האימאז' של עיקרו ולכן בטקסט), במילים, ממלאוממירו (שהמספר
אלו לגבולות סמוך רק הולך דבר" "סוף הרומן שגיבור אפוא תימה אין המאיימים.
"ביקור" גיבור וגם גופו, מרחבהאימאז' בתוך לא אך ג'ורג') וקינג דיזנגוף (ברחובות
הנדירים המקומות אחד הוא הסבתא בית זה. מרכז אל המאוחרת בחדירתו לגמרי נכשל
שיש מקום ,2'*Reiph, 1976: 55) Existential insideness שבתאי של דמות חשה שבהם
כאינדיבידואל למקום, ושייך מקום בתוך "להיות שמשמעותה אותנטית" מקום "תחושת בו
דווקא אך .>Peet, 1998: 51) בדבר" להרהר להצטרך מבלי זאת ולדעת מקהילה, וכחלק
"סוף של הרביעי בפרק ייפתר זה מצב הנגישים. האימאז' לתחומי מחוץ נמצא זה מקום
במאמר שהצגנו תלאביב של המיתוס בסיס על תלאביבית מיתולוגיה תיווצר שם דבר".
הראשון המיתוס "בביסוס (265 :[1957] 1998) בארת כדברי הוא, שכוחה מיתולוגיה הזה,
של מיתיזציה מיתי", דיבור של אמיתי ארכיאולוגי "שיקום בה", שמתבוננים כנאיוויות

מיתוס.

יצירת היא שלהם הדומיננטית שהפונקציה שדרים אלו אותי?". שומע אתה האם "הלו, כגון שאלות 25
תקשורת" "צינור של איקיומו או קיומו בדיקת היא היחידה או העיקרית שתכליתם שדרים ניתוקו, או מגע

תקשורת. לקיים הטכנית האפשרות עצם בדיקת כלומר לנמען, המוען בין
באמסטרדם, מאיר חווה "Placelessness' רלף מכנה שאותו זו, קיומית מתחושה הגמור ההיפך את .26
"סוף למשל ראו העיר). (במפת וסימנים >בעיר< אובייקטים של קריא בלתי אחד לגוש הופך כולו המרחב שם

.77:1951 שבתאי, ע' ור' .143 ,137 דבר",
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וגיאוגרפיה: ספרות נספח
מקורות ומבחר תמציתית סקירה

עיקריים. סוגים לשני וגיאוגרפיה ספרות המשלבת המחקרית הספרות את לחלק ניתן
וריאציות. בשתי להבחין אפשר בראשון

עבודתם את להעשיר דרכים אחר שתרים גיאוגרפים, של ספרות הוא הראשון הסוג
הוא להן שהמשותף כאלה, גישות כמה מציג (478 :1999) כהן ספרותיות. יצירות בעזרת
הסובב להערכת "ככלי הספרות או לגיאוגרפיה", להביא יכול בספרות שהשימוש "התועלת
.(49 (שם: הסובב" של המיוחדות מלוא את התופסים סופרים "יש שכן המלא" עושרו על
יותר. עשירה גיאוגרפית להבנה בדרך אמצעי, כאל לספרות מתייחסת זו מחקרית ספרות
מעוניין שהוא הגיאוגרפי בידע אלא כשלעצמה, הספרותית ביצירה מעוניין אינו החוקר
המשלבת מחקרית כתיבה של אחרת וריאציה רלבנטי. ספרותי תיאור לו ושיש להשיג,
גיאוגרפית, כתיבה אמנם זו גיאוגרפים. של ספרותיות קריאה היא גיאוגרפיה עם ספרות
כמטרה אלא ככליעזר, רק הספרות ליצירת מתייחסת היא אין הראשון לסוג בניגוד אבל
ודרכי טיפוסי, ספרותי שיח אינו זו כתיבה המאפיין השיח יותר. או פחות ערך, שוות

הפואטיקה. של במתודולוגיה לרוב נעזרות אינן המיושמות החשיבה
אנליטית קטגוריה כאל המרחב אל המתייחסים ספרותיים, מחקרים כולל השני הסוג
לעתים נעזר ברומן בדמות שעוסק הספרות חוקר הספרות. של רבות קטגוריות מתוך אחת
אישיותה את להבין מנת על למשל, פסיכולוגיות, בתיאוריות לספרות, משיקים בתחומיידע
ה"ביולוגי" האדם עם כלשהו מטונימי יחס מקיימת שהדמות הנחה (מתוך הזו הדמות של
טקסטואלי במרחב העוסק הספרות חוקר יכול אופן באותו שלו27). הפסיכולוגיה ועם
לספרות ביחס בעיקר נכונים (הדברים שלה הפוזיטיביסטי בענף הן בגיאוגרפיה, להיעזר
הגיאוגרפית, המחשבה של הבתרפוזיטיביסטיים באגפים מכך, יותר ואולי ריאליסטית),
בפרק הנסקרים (ענפים הפנומנולוגית ההומניסטית, האקזיסטנציאליסטית, הגיאוגרפיה כגון
ש"מתורגם" מסוים למרחב ביחס הגיאוגרפיה של היגד כל למעשה, .(Peetbv ספרו של השני
הגלם" "חומרי את בהאירו הספרות, לחוקר ערך בעל להיות פוטנציאל בעל הוא לספרות

הטקסט. נוצר לפעמים, שמהם,
דורשת הסופי, האמנותי הטקסט על הגלם" "חומרי מתוך להקיש ניתן אם השאלה,
אלא גיאוגרפי דוחשדה איננה פעם אף הספרות יצירת לגופו. מקרה כל של זהירה בדיקה
שהיא אמנותי מודל אלא הגלם), (חומר הגיאוגרפי המודל אינה שמטרתה בדיונית, יצירה

מכוננת.
ידע סמך על ספרותי טקסט על נדבר לא לפיו, זהירות. כלל כאן להציע אפשר
מן משחזרים שאנו העולם של הגיאוגרפיה בין משמעותית קרבה תוכח שלא עד גיאוגרפי
הבדיוני בין קשרים "העמדת מקום, מכל בטקסט. המרחב של הגיאוגרפיה לבין הטקסט

.3739 :1984 רמוןקינן, של דיונה את זו בנקודה ר .27

67



בורשטיין דרור

זהירות כלל .(92 :2000 (ברינקר, להנמקה" הזקוקה אינטרפרטציה של פעולה היא לממשי
של ומייצג "פשוט" כתיאור שנראה מה הראשון. הסוג מן לחוקרים גם כמובן, יפה, זה
של והצירוף הסלקציה דרך על (שנוצר מרחב של אימאז' של תיאור לרוב הוא מרחב

השניים. בין זהות פעם אף ואין פרטים),
הראשונה: הגישה של היפוכה מעין כן, אם היא, השני הכתיבה בסוג המתבטאת הגישה
בידע כך לשם נעזר והוא טקסט, הבנת היא הראשית שמטרתו ספרותי מחקר לפנינו כאן
הגיאוגרפי ברקע בעיקר נעזרות לי, המוכרות הזה, הסוג מן העבודות רוב גיאוגרפי.
(עם הזה ברקע שלא להתמקד מנסה שבתאי על מאמרי המיוצג. המרחב של חברתיכלכלי
את להבין ניסיתי נוף). של (פרשנות הגיאוגרפיה של ה"סמיוטי" בענף אלא חשיבותו), כל
(קריאה כטקסט העיר את להבין כלומר, לאהיררכי, באופן מרחב/טקסט האינטראקציה
כעיר הטקסט הבנת עם בבד בד נוף), של פרשנות גיאוגרפי, מרחב של "טקסטואלית"
בסיפורת). המרחב של התיאוריה בתחום שהיא ספרותי, מרחב של "גיאוגרפית" (קריאה
כזו. גישה שכיח) לא (באופן מאפשר כאן המנותחים מרחב / הטקסט של המיוחד המקרה
אלה כמו מפורטים, כה גיאוגרפיים לחומרים זוכה (עבריים) טקסטים קריאת אין כלל בדרך
מן לי) (המןכרים המקורות למיעוט הסיבה שזו ייתכן לנורדיה. ביחס שבתאי יעקב שמציע

הזה. הסוג
"גיאוגרפיה": במונח מטפורי באופן רק משתמשת הגיאוגרפיתספרותית הכתיבה לעתים
מבלי "גיאוגרפיה", כאל הטקסטואלי למרחב המתייחס מובהק ספרותי דיון נערך למעשה
לא ומעצב. מייצג שהטקסט הפיזית לגיאוגרפיה צדדית) התייחסות תוך (או כלל להתייחס
ה"ספרותי". המדף טהרת על היא שלהם המקורות שרשימת כאלה, מאמרים למצוא נדיר

כמטפורה. רק לא לגיאוגרפיה להתייחס ניסיתי דלעיל במאמר
דבר, של לאמיתו ולכן, הספרות, מחקר גבול על כבר נמצא חיבורים של שלישי סוג
במחקרים בספרות. המרחב שעניינם לטקסטים היא הכוונה זו. הצגה למסגרת שייך אינו
למרחב להתייחס ניסיון זהו כלשהו. מסוג גיאוגרפית לספרות הפניות יימצאו לא הללו
הגיאוגרפי ההקשר מן ניתוקו ידי על "ספרותית", כללים מערכת פי על בטקסט המתואר
המרחב לגביו. עדות כל לו ושאין מעולם, בו ביקר שלא במרחב לדון יכול החוקר הממשי.
ומתוך ספרותיים בכלים להבינו שאפשר פנימית, חוקיות בעל כאובייקט כאן נתפס
של גיאוגרפיה מעין מכוננות בספרות המרחב של תיאוריות למעשה, הספרותי. ההקשר
מאזכר והוא זה, מסוג לגישה דוגמה הוא (1997) צורן של חיבורו טקסטואליים. מרחבים

דומה. מחקרית אוריינטציה בעלי אחרים חיבורים
תיאוריים חיבורים גם זו קטגוריה תחת לכלול אפשר כזו תיאורטית כתיבה לצד
עיקרית בפעולה שמתמקד (Barta, 1996) בארטה של ספרו כמו מתיאורטיים), (להבדיל
ערים בשלוש השוטטות דיוק וליתר בספרות, > Flaneird השוטטות או ההליכה, אחת:
ודבלין, ג'ויס (ביילי, מחברים שלושה אצל ברלין) דאבלין, (פטרבורג, מודרניסטיות
משתמש, הוא >אין ממשיות ולא טקסטואליות, ערים הן בארטה של הערים בהתאמה).
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ה"היסטורית" העיר שבין המורכבת היחסים במערכת מכיר הוא אמנם במפות). למשל,
מבוססת העיר עיצוב של הטכניקה כי מציין הוא לביילי ביחס (למשל, הטקסטואלית לעיר
לאריאליסטי צירוף עם יחד ההיסטורית העיר מן "ריאליסטיים" אלמנטים של סלקציה על
גיאוגרפיים. בכלים הזו ההיסטורית לעיר מתייחס הוא אין אבל ,([37] שנבררו הפרטים של
לכסות כמובן, מתיימרת, אינה להלן, המצורפת המצומצמת, המוערת הביבליוגרפיה

המחקר. בשדה המאמר את "למקם" היא העיקרית מטרתה הרלבנטיים. החיבורים כל את

הגיאוגרפיה) בשירות (הספרות ראשון סוג א.

Pocock, D. C. D. (1987) 'Haworth: The Experience of Literary Place', in: Simpson
Housley, P. <ef Mallory, William E., (Eds.) Geography and Literature: A
Meetingof the Disciplines, Syracuse U.P., pp. 135142.

רלבנטי "ספרותי" תיירות באתר ביקור על מקום עלאודות הספרות השפעת על מאמר
הביקור. מן המוקדמות הציפיות ועל

Tuan, YiFu (1978) 'Literature and Geography: Implications for Geographical
Research', in: Ley, D. <ef Samuels, M. S. (Eds.) Humanistic Geography:
Prospects and Problems, Chicago: Maaroufa Press,pp. 194206.

מבחינה הן בספרות, להיעזר הגאוגרף יכול שבהם הדרכים היא המאמר של המוצא נקודת
על כ"מצביעה" הספרות  מחקרית מבחינה והן פיגורטיבית) בלשון (שימוש סגנונית
שהגיאוגרף למרחב ביחס שאלות" כ"שואלת הספרות מתואר, במרחב חשובים מקומות
תוך וכדומה, היסטורית, מרחב תפיסת על כעדות הספרות שלו, בכליו עליהן לענות יכול

אינפורמטיבי. כמקור בספרות שבשימוש לבעייתיות התייחסות
אצל: ביבליוגרפינוסף פירוט ר'

,140:41 אריאל בעתיד', ואפשרויות בעבר גישות  וספרות 'גיאוגרפיה (1999) י' כהן,
.4762

טקסטואליתספרותית) באוריינטציה גאוגרפיים (מחקרים שני סוג ב.

Lewis, P.F. ( 1 979) 'Axioms for Reading the Landscape', in: Meinig, D. W. (Ed.)
The Interpretation of Ordinary Landscapes, New York: Oxford U.P., pp.
1132.

Lynch, K. (1960) The Imageof the City, Cambridge: MIT Press.
מערכת כאל הנוף אל גישה כלומר נוף, אל "טקסטואלית" לגישה דוגמה הם החיבורים שני
מדברים, שהם (היות במרחב העוסק לחוקרהספרות רב ערך בעלי הם זו מסיבה סמיוטית.
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בשפתו). דבר, של ביסודו
Duncan, J. (1993) 'Sites of Representation: Place, Time and The Discourseof the

Other', in: Duncan, J. 8l Ley, D. (Eds.) Place/ Culture / Representation,
New York: Routledge.

הספרותי הטקסט ומקומות. נופים של הגיאוגרפי הייצוג בעייתיות על מצביע המאמר
של רקונסטרוקציה הקולוניאליסטי. בהקשר בעיקר המרחב, של יחסיכוח ספוג כעיוות
דעות של מערכת כמו לתאר, יכולת חוסר כמסתיר המימטיריאליסטי הספרותי התיאור

חדש. למרחב ביחס סמנטית ודלות קדומות
Preston, P. <cf SimpsonHousley, P. (Eds.) (1994) Writing the City: Eden, Babylon,

and New Jerusalem, London <cf New York: Routledge.
בחלקם הם (החיבורים ספרותיגיאוגרפי >מפגש< צומת שהיא מגוונת מאמרים אסופת
התכוונותו השונים, הדגשים למרות ספרות). חוקרי של ומיעוטם גיאוגרפים של הגדול
הספרותיים. וייצוגיהם מקומות סדרת חקר אלא הספרות חקר אינה הקובץ של העקרונית
ממאמרו חלק (למשל לעיל שציינתי הראשון לסוג גם להשתייך יכולים הקובץ מן חלקים
בהתאם יוהנסבורג), על מהמאמר (חלקים השלישי לסוג גם ואולי ירושלים) על כץ של

לדגש.

גאוגרפית) באוריינטציה ספרותיים (מחקרים שלישי סוג ג.

Benjamin, W. (1999) The Arcades Project, trans. H. Eiland <ef K. McLaughlin,
Belnkap Press: Cambridge <ef London.

לא נותר החיבור פריז. של הפסז'ים על בנימין ולטר של והמרתק המונומנטלי חיבורו
ורעיונות. ציטוטים, רשימות, של נושאיגג) לפי (מאורגן ענקי כאוסף נתון והוא גמור,
רלבנטיים הנדון. המרחב אל ישירות מתייחס הוא אבל חמור, במובן ''גאוגרפי" אינו החיבור

הפנים". ו"חלל "האוסמניזציה", "המשוטט", פריז", "רחובות על הפרקים במיוחד
Bradbury, M. (Ed.) (1997) The Atlasof Literature, London: De Agostini.
לרוב אלא בספרות לא מתמקד האטלס "ספרות". של מאשר סופרים של אטלס יותר
ספרותיים מועדונים סופדים, של דירות קפה, בתי היווצרותה'. של ההיסטוריעירוני בהקשר
במפות ומלווה ישראל, על פרק גם כולל ג'ויס). על הפרק הוא הדופן מיוצאי (אחד

אחרים. המחשה ובאמצעי
Miller, J. H. (1995) Topographies, Stanford: Stanford Uiversity Press. pp. 956.
מתייחס הוא הרדי תומס על הדיון במסגרת אבל ביסודו, "גיאוגרפי" חיבור אינו זה גם
זו מול ממשית גיאוגרפית במפה כך לשם ונעזר מרחב של ספרותיות 'עיוות' לדרכי בקצרה
הספר של העיקרי הדיאלוג למעשה הרביעי. לסוג שייך החיבור ברובו לספר. שמצורפת

דרידה). היידגר, (אפלטון, הפילוסופיה עם הוא
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Rotella, C. (1998) October Cities: The Redevelopment of Urban Literature,
Universityof California Press

ניויורק<. פילדלפיה, (שיקגו, ערים לשלוש ביחס האמריקאי האורבני ברומן ספרותי דיון
הגיאוגרפית (העיר ''city offeelings'' b "city offacts'' n שבין היחס בדיקת הוא מנחה קו
וסוציולוגיים גיאוגרפיים ובנתונים במפות (מוגבל) שימוש תוך בהתאמה) הספרותית, והעיר

המקום. על הספרות לבין האורבנית ההשתנות בין היחס להארת
SimpsonHousley, P. 8l Mallory, W.E. (Eds.) (1987) Geography and Literature: A

Meeting of the Disciplines, Syracuse Uiversity Press.
הסוג מן גם בהם יש כי אם לשלישי, השני הסוג בין עומדים באסופה המאמרים מרבית
משתנה הדיסציפלינות שתי בין היחס שאמי). של (מאמרה והרביעי לעיל) (ר' הראשון
שלה שה"גאוגרפיות" בספרות קריאה הם המאמרים של חלקם למעשה, למאמר. ממאמר
כקריאת ולא בטקסט המרחב" "קריאת של במובן (גיאוגרפיה כמטאפורה רק קיימת
רוזובסקי) של זה (דוגמת כאלה במאמרים מבוסס). הטקסט שעליה הפיזית הגיאוגרפיה

גיאוגרפיים. במקורות הספרות) חוקרת (של שימוש נעשה שלא אופייני
להבנת רקע משמשת הסוציואקונומית הגיאוגרפיה קוויאדס) של (מאמרו נוסף במאמר
נתפס מדינה של הדומיננטי הנוף אימאז' מיטשל) של (מאמרו אחר ובמקום ספרותי, מרחב
מקום. באותו הנכתבת לספרות בסיס שהוא מרחבילאומי, אימאז'על מעין כמחולל
לדיונים מעבר תיאורטיאינטרדיסציפלינרי, מאמר של חסרונו בקובץ מורגש הגיוון, למרות
שאלות כמה מציע מילר של (מאמרו המאמרים נושאי ובנופים ביצירות הפרטיקולריים

טובות). פתיחה

גיאוגרפי) רובד ללא למרחב, ביחס ספרותיים (מחקרים רביעי סוג ד.

.2327 עמ' ביאליק, מוסד ירושלים: לאמת, חזון בין (1979) ד' מירון,
.(locus amoenus) הנחמד" "המקום של הטופוס של ספרותי ניתוח

המאוחד. פורטר/הקיבוץ מכון אביב: תל מרחב, עולם, טקסט, (1997) ג' צורן,
במאמר צורן של התיאורטית התמצית את שמרכז מוקדם נוסח למצוא יוכלו המעוניינים

הבא:
.2034 :3031 הספרות בסיפור', המרחב של תיאוריה 'לקראת (1981) ג' צורן,

אירגוך: "מישורי שלושה בין הפרדה על היתר בין המבוססת ומקורית שיטתית תיאוריה
"המישור (ה"מפה"); הטקסט מן משחזר שהקורא הסטטי העולם שהוא הטופוגרפי, המישור
גבי (על השתנות צמיחה, תנועות,  המרחב של והנע המשתנה הרובד  הכרונוטופי"
מאורגנים הראשונים הרבדים שני שבו האופן  הטקסטואלי" "המישור הנ"ל);. ה"מפה"
שני את הקורא משחזר הזה המישור (מתוך הלשוניאמנותי הספציפי, המדיום במסגרת
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מאורגנים הראשונים הרבדים שני שבו האופן  הטקסטואלי" "המישור הנ"ל<; ה"מפה"
שני את הקורא משחזר הזה המישור (מתוך הלשוניאמנותי הספציפי, המדיום במסגרת

הקודמים). המישורים
כתר/מאגנס. ירושלים: השבט, ונצח היחיד קינת (1996) י' שוורץ,

אפלפלד אהרן של הסיפורת במכלול המרחב בעיצוב דיון כולל הספר של השני השער
על בהתבסס המחבר, של הספרותיים וב"גיאוגרפיה" ב"עולם" דהיינו אז, עד שנכתבה

.(1981) צורן של התיאוריה
Bakhtin, M. M. (1981) 'Forms of Time and of the Chronotope in The Novel'i,n :

The Dialogic Imagination, Trans. Caryl Emerson and Michael
Holquist, Austin: University of Texas Press, pp. 84258.
מושג את מציג בספרות. וזמן מרחב על המודרנית המחשבה של אבןיסוד שהוא חיבור
ביצירת מתבטאת שהיא כפי והמרחב הזמן של האחדות  הספרותי בהקשר ה"כרונוטופ"
ומגדיר היוצר הואהוא הכרונוטופ כי טוען באחטין היסטורית: לפואטיקה כבסיס ספרות,
"מוטיבים של תיאורים במסה משולבים  הכרונוטופיים הז'אנרים לצד ספרותיים. ז'אנרים
כגון ומרחב, זמן של שונות) (ביצירות חוזרות מוטיביות" "תבניות שהם כרונוטופיים",
הפרובינציאלית". העיירה של "הכרונוטופ הסף", של "הכרונוטופ הטירה", של "הכרונוטופ
Barta, P. I. (1996) Bely, Joyce and Doblin: Peripatetics in the City Novel, U. P. of

Florida.
לפיענוח כניסיונות השוטטות מרכזיים. אורבניים רומנים בשלושה ב"משוטט" מתמקד הספר
ולכן הבנתה, היא בעיר דרך מציאת לעולם. יפה עולים שאינה סימניה, ל"קריאת" העיר,
לסוגיית עקרונית מתייחס שהמחבר הגם כאמור, סמיוטי. פיענוח של פעולה היא ההליכה
אינו הוא ברלין) דבלין, (פטרסבורג, הרומנים בשלושת לבדיונית הממשית העיר בין היחס

בטקסט. המעוצבת לעיר שהיא" "כמות העיר בין השוואה עורך
Davis, L. (1987) Resisting Novels: Ideology and Fiction, New York 8l London:

Methuen.
הפרק סעיד. אדוארד במורשת ספרות, של 'פוסטקולוניאליסטית' לרקונסטרוקציה דוגמה
הכובש/הכותב. עיני דרך הכבוש המרחב ייצוג ובדרכי הגיאוגרפי בהקשר מתמקד השלישי
Lehan, R. (1998) The City in Literature: An Intellectual and Cultural History,

University of California Press.
ליצירות התייחסות עם והאמריקאית האירופאית בספרות העיר של היסטורית סקירה
על המבוססת ממשית (עיר שכבתית" הדו ה"עיר כדון למודלים התייחסות ספציפיות.
העיר סדר את המפר ה"דיוניסי" לאלמנט לאודיסיאה), ביחס ג'ויס של דבלין כמו מיתוס,

המודרנית. בעיר וגלגוליו הפרוידיאני ול"מאיים" המודרנית

382 עמוד אחרי ראה/י בצבע: תמונות
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אל המליץ מרחוב צפונה, מבט :2 תמונה
סנטר דיזנגוף

יעקב: ממשעול מזרחה מבט :1 תמונה
ושקמה זאב מצודת

העם לאחד סמוך בורוכוב רחוב :4 תמונה
מזרחה עליה 

זאב למצודת סמוך ג'ורג' קינג רחוב :3 תמונה

בורשטיין דרור של למאמר



המקומי והוועד השיתופית האגודה בין הגומלין יחסי
הרחבה1 לאחר השיתופי ביישוב

אפלבום לביאה

מהפכנית, החלטה ישראל מקרקעי ובמינהל החקלאות במשרד התגבשה השמונים שנות בסוף
מאז לראשונה הכר. ללא בישראל השיתופיים הכפריים היישובים פני את שינתה אשר
ליישובים לאפשר לעניין הנוגעים המוסדות החליטו המאה בתחילת שיתופיים יישובים הוקמו
בלבד למגורים המיועדת ממוסדת, הרחבה תכנית של במסגרת חדשים תושבים לקלוט
,1991 ישראל, מקרקעי (מינהל אחרים ייצור בנכסי או חקלאיים במשקים זכויות וללא

.(1992 וקידר, אפלבום ;1995

שנות באמצע שהתרחש הכלכלי המשבר על להתגבר ליישובים לסייע נועדה ההחלטה
אולם ההתיישבות. של והחברתיות הארגוניות הכלכליות, המערכות בכל ופגע השמונים
קשיים גם ההרחבה תכנית יצרה האוכלוסייה מתוספת הצפויה החיובית התרומה בצד
היישובים נוהלו השנים כל במשך מראש. נצפתה לא שחומרתם וחברתיים, ארגוניים
בהרחבות התושבים אבל השיתופיות, האגודות עלידי המוניציפלי, במישור גם השיתופיים,
את המנהלים במוסדות להשתתף מהם נמנע כן ועל באגודות, חברים להיות אמורים היו לא
אזרחיות זכויות אין תושבים של והולכת גדלה לקבוצה שבו זה, אנומלי מצב היישוב.
גרים, הם בו היישוב של המקומי לשלטון ולהיבחר לבחור  דמוקרטית חברה של בסיסיות
יעורר הוא במאוחר או במוקדם כי לצפות היה וניתן זמן, לאורך להימשך היה יכול לא

המורחבים. ביישובים מבנישלטוני לשינוי דרישה
נראה האכלוס ששלב משום אולי לו, הראויה החשיבות זה לנושא יוחסה לא בתחילה
למועד מורכבות הכרעות לדחות היה שנוח משום ואולי למועד", חזון "עוד בבחינת רחוק,
תושבים קלטו כבר מושבים ממאה יותר כאשר היום, .(1993 וקידר, (אפלבום יותר מאוחר
שאלת הופכת ,(1999 (בןדוד, בנייה או אכלוס בשלבי נמצאים אחרים ורבים חדשים,
מרבית של לעתידם קריטית לשאלה המורחב ליישוב הראוי השלטונימוניציפלי המבנה
ופוליטית חברתית משמעות לה שיש דילמה ניצבת במוקד בישראל. הכפריים היישובים

והכפר ההתישבות החקלאות, ופיתוח לתכנון הרשות בהזמנת שבוצע מחקר על מבוסס זה מאמר 1

ירון לחגי וכן הרשות, מנהל קדמון, מרדכי לד"ר תודתי החקלאות. במשרד הראשי המדען קרן ובמימון
למחקר. החומר באיסוף שסייעו בןדוד, ולאיתמר

73



אפלבום לביאה

השיטה  עצמי ניהול של שיטות שתי בין המבני הניגוד עלפני לגשר ניתן האם כאחת:
כיצד?  כן ואם גיסא, מאידך השלטונית והשיטה גיסא מחד השיתופית

השיתופית באגודה החברים ולפיה ישירה, דמוקרטיה על מבוססת השיתופית השיטה
ומקבלים מוסדותיו את בוחרים ביישוב, החיים צביון ואת המשחק כללי את קובעים
המקום תושב אבל ותקציב, מיסוי בנושאי החלטות כולל רוב, הצבעת עלפי החלטות
התושבים לכל יש השלטונית בשיטה אלה. לתהליכים שותף אינו באגודה חבר שאינו
המשחק כללי אבל המקומית, לרשות ולהיבחר לבחור זכאים כולם שוות, אזרח זכויות
לתושבים אין לבחירות בחירות בין ייצוגית. דמוקרטיה על ומבוססים החוק עלידי נקבעים
ומתנגדים, תומכים השיטות משתי אחת לכל הנבחר. הגוף החלטות על השפעה כפרטים
כלכליים  נוספים אינטרסים גם הניהול, ושיטת האזרח זכויות לשאלת נוסף המייצגים,
קבלה מנגנוני לקיים וסמכות ציבוריים בנכסים זכויות פיתוח, זכויות כמו וחברתיים,

ליישוב. חדשים למצטרפים
בשנות כבר שכן חדשה, דילמה איננה זו כי להדגיש ראוי ההיסטורי הדיוק למען
שלטוני, גוף שהוא מקומי, ועד עלידי יתנהל יישוב כל כי בחוק נקבע כאשר השישים,
המחוקק הכריע בהמשך, שיוסבר כפי אז, אולם ידוע, השיטות שתי שבין הניגוד היה
התושבים מספר כאשר היום, .(1992 שפט, ;1985 גאוטולנגי, השיתופי הניהול לטובת
מענה מספק אינו בעבר שנקבע ההסדר וגדל, הולך השיתופיות באגודות חברים שאינם
של ההיסטורי הייחודי הצביון את לשמר ניתן האם השאלה עולה זה רקע על הולם.
היישובים את לשלב אלא ברירה אין שמא או המשתנה, במציאות השיתופית ההתיישבות
אם לשאול אפשר לחלופין, בישראל? המקומי השלטון של המקובלות במסגרות הכפריים
התושבים, לכל שוות אזרח זכויות יבטיח אחד שמצד אחר, ארגונימשפטי מבנה לגבש ניתן
של האפשר ככל רבים מרכיבים לשמר בכך שירצו השיתופיים ליישובים יאפשר שני ומצד

הייחודי? צביונם
השיתופי, היישוב של המבניתארגונית לדילמה מוסכם משפטי פתרון נמצא לא כה עד
החדשה. למציאות החוקי המצב את להתאים ראשון ניסיון נעשה 1990 בשנת כבר כי אם
תקנות הפנים שר התקין לצדק, הגבוה המשפט בית של פסיקה בעקבות שנה, באותה
לתושבים ניתנה בהמשך) (שיפורטו אלה תקנות לפי האזוריות. המועצות צו במסגרת חדשות
ועד מסוימים בתנאים לבחור האפשרות שיתופי) מושב או קיבוץ (שאינו שיתופי ביישוב
של המעשיות ההשלכות לכל דעתו נתן לא המחוקק אולם האגודה. מוועד נפרד מקומי
של רבה מידה והותיר קטן, כפרי יישוב בתוך נפרדות ניהוליות מערכות שתי קיום
מקומי ועד לבחור שהחליטו יישובים ביניהן. הגומלין ויחסי סמכויותיהן לגבי איבהירות

עצמם. בכוחות התוצאות עם מתמודדים עצמם את מצאו נפרד
שיתופיים, בכפרים או במושבים מצויים הנפרדים המקומיים הוועדים כל כמעט זה בשלב
שיתופיים2, מושבים ועל קיבוצים על החדשות התקנות את החיל לא שהמחוקק משום הן
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הרחבה לאחר השיתופי ביישוב המקומי והוועד השיתופית האגודה בין הגומלין יחסי

רק זה מאמר עוסק כן על הרחבה. של להליך נכנסו אחדים קיבוצים שרק משום והן
גם בעתיד רלוונטיות תהיינה שמסקנותיו ספק אין כי אם השיתופיים, ובכפרים במושבים
יישובים מתנהלים כיצד הן: המאמר דן בהן אשר השאלות אחרים. שיתופיים יישובים לגבי
הן מה המצטבר? מנסיונם ללמוד ניתן ומה נפרדות, ניהוליות מערכות שתי בהם שיש
יחסי ואילו בחסר, הלוקה המשפטית התשתית מן כתוצאה בשטח המתעוררות הבעיות
נוצרים האם השיתופית? האגודה ועד לבין החדש המקומי הוועד בין מתפתחים גומלין
להפך, או תקין ניהול המאפשרים הוועדים שני בין בלתיפורמליים תיאום מנגנוני בשטח
הדילמה את לפתור בכלל ניתן האם  ולבסוף היישוב? של בתפקודו הפוגעים כוח מאבקי

המורחב? השיתופי היישוב. של המבנית
הבאים: בנושאים המאמר יעסוק בהמשך

שהיא והבעיות היום השיתופיים היישובים מתנהלים שלפיה המשפטית התשתית ניתוח .
בהם; הפועלים הוועדים שני של תפקודם לגבי מעלה

ועדים פועלים שבהם שיתופיים וכפרים מושבים במספר שנערך סקר ממצאי הצגת .
הוקם אלא סטטוטורי, אינו המקומי כוועד הפועל הגוף אלה מיישובים בחלק נפרדים.
היתה הסקר של מטרתו החדשים. התושבים בהסכמת היישוב עלידי בלתיפורמלי באורח
מוקדי על להצביע שנוצר, החדש למצב היישובים של ההסתגלות תהליכי את לבדוק
ולזהות מייצגים שהם האינטרסים קבוצות שתי ובין הוועדים שני בין העיקריים המחלוקת

המחלוקות; לפתרון ניסיונות
או במוצהר המכוונות השיתופי היישוב מבנה של מחדש לארגון חלופיות בהצעות דיון .
היום. התקף החוקי המצב לאור ישימותן ובחינת השיתופי צביונו את לשמר במוצהר שלא

היסטורי רקע

באגודות כחוק הרשומים שיתופיים, יישובים הם בישראל הכפריים היישובים מרבית
שיתופיים כפרים עובדים, מושבי שיתופיים, מושבים קיבוצים,  שונים מסוגים שיתופיות
הלאומיים, המוסדות של בסיועם הוקמו השיתופיים היישובים כל קהילתיים. ויישובים
קרקע לנכס הזכות קבלת חקלאיים. כיישובים כולם נוסדו הקהילתיים היישובים ומלבד
של בהסכמתם הותנתה השיתופי, ולמושב לקיבוץ ההצטרפות או המשפחתיים ביישובים

באגודה. כחבר החדש המצטרף את לקבל היישוב של השיתופית האגודה חברי
באמצעות בתחילה נוהלו זה, מאמר עוסק שבהם המשפחתיים, השיתופיים היישובים
כלכליים בנושאים שעסק האגודה ועד עם קשר ללא התושבים, עלידי שנבחר כפר ועד
איחוד של תהליך החל ואילך 20 ה המאה של הארבעים משנות אולם .(1974 ואחרים, >ויץ
למעשה הלכה היישובים מרבית נוהלו ומאז השיתופיות, האגודות ועדי עם הכפרים ועדי

השיתופיים. המושבים על גם והוחלו התקנות שונו בינתיים 2
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.(1966 (שורש, השיתופית האגודה מוסדות עלידי
של בתהליך המדינה קום לאחר ובעיקר הארבעים, בשנות הממשלה החלה במקביל
היישובים כל שולבו בהדרגה .(1992 (שפט, המקומי השלטון במערכות הכפרי המרחב שילוב
קרוב ובהן ,54 ל היום מגיע שמספרן אזוריות, מועצות של השיפוט בתחום הכפריים
רבדים לשני חולקה הכפרי במרחב המקומי השלטון מערכת .(2001 (למ"ס, יישובים לאלף
נועד זה מבנה היישוב. ועד הוא התחתון והרובד האזורית, המועצה הוא העליון הרובד 

יתרונות לנצל ובמקביל עצמאיות שלטוניות כיחידות עצמם את לנהל ליישובים לאפשר
בין כי החוק קובע זאת עם יחד האזורית. המועצה במסגרת ופוליטיים, כלכליים  לגודל
להשתמש רשאי המקומי הוועד בהמשך, שיוסבר כפי היררכית. זיקה תתקיים הרבדים שני
אישורה את לקבל חייב והוא לו, מאפשרת האזורית המועצה אם רק לו שניתנו בסמכויות

.(135132 סעיפים האזוריות, המועצות (צו ולפעולותיו לתקציבו
שלושה עלידי להלכה בישראל השיתופי הכפרי היישוב מנוהל אלה מתהליכים כתוצאה
ברוב למעשה, האזורית. והמועצה המקומי הוועד השיתופית, החקלאית האגודה גופים:
רצון מתוך נפרד. מקומי ועד ה90 שנות עד נבחר לא השיתופיים היישובים של המכריע
הוועד תפקיד כי המחוקק בזמנו קבע השיתופית ההתיישבות של המיוחד צביונה על לשמור
אינם שהם אףעלפי היישוב, של האגודה ועד חברי עלידי בפועל יתמלא המקומי
חברי עלידי אלא מקומיות, ברשויות המקובל בהליך התושבים כלל עלידי נבחרים
בשם בהתיישבות מוכרת זו קביעה .(91 סעיף האזוריות, המועצות (צו בלבד האגודה
היישובים תושבי של המכריע הרוב כי ההנחה על נשענה והיא הוועדים", זהות "עקרון
נוסף. ניהולי גוף ביישוב להקים טעם אין ולכן השיתופית, באגודה חברים הם השיתופיים
ועד של התפקיד את ממלאים הוועד חברי כלומר, אישית, היא הוועדים זהות החוק, עלפי
הוועדים שני כובעים"). שני ("חובשים האגודה בוועד לתפקידם בנוסף אישי, באופן מקומי
מערכת לפי אחד כל להתנהל אמורים והם משפטית, מבחינה נפרדים גופים הם עצמם

לו. הרלוונטית החוקים
לצדק. הגבוה המשפט בית של פסיקה בעקבות כאמור, נפרץ, הוועדים זהות עקרון
של השיתופית באגודה חברים היו שלא יעקב, שדה ממושב תושבים עתרו 1987 בשנת
לרשות ולהיבחר לבחור  בסיסית אזרח זכות מהם נמנעת כי בטענה המשפט לבית המושב,
בית יעקב). שדה ומושב הפנים שר נגד ואחרים בורשטיין  753/87 >בג"צ המקומית
שר את וחייב השלטוני המבנה לבין השיתופי המבנה שבין לניגוד בדיוניו התייחס המשפט
דמוקרטית. במדינה האזרח זכויות לגבי מכך הנובעת לדילמה הולם פתרון למצוא הפנים
,(1998 (אוטולנגי, השיתופית ההתיישבות של הייחודי בצביון הפגיעה את למזער בחר השר
שהתקין החדשות התקנות באמצעות יצר אלא, הוועדים זהות עקרון את ביטל לא ולכן
של ישירה בחירה  ביישוב מקומי ועד לבחירת נוספות אפשרויות שתי ,1990 בשנת
91א (סעיף מקומי כוועד תפקידו מילוי לצורך האגודה לוועד שתצורף תושבים, נציגות
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של מימושן 91ב<. (סעיף השיתופית האגודה מוועד נפרד מקומי ועד בחירת או לצו<

בצו. שהוגדרו מסוימים בתנאים והותנה השר אל התושבים של פנייה חייב אלה אפשרויות
המקומי, השלטון כללי לפי מתנהלות התושבים לנציגויות או הנפרדים לוועדים הבחירות
הקבוע מסוים מתאריך החל במקום המתגוררים התושבים כל הם הבחירה זכות ובעלי

האגודה. ועד את הבוחרים האגודה חברי רק ולא בחוק,
תהליך שעברו יישובים לגבי במיוחד משמעותיות בהמשך, שיפורטו החדשות, התקנות
נמנים אלה עם כאמור, השיתופית. באגודה חברים שאינם רבים תושבים וקלטו הרחבה של
והמושבים הקיבוצים גם יידרשו בעתיד כי להניח סביר זאת עם מושבים. בעיקר היום
במסגרת חברים שאינם התושבים של המוניציפלי מעמדם בעיית עם להתמודד השיתופיים

קהילתיות. שכונות לצדם יוקמו וכאשר אם השיתופית,
בחרו >כ800/0) רובם יישובים. בכשמונים החדשות בתקנות שימוש נעשה 1999 שנת עד
על הארצי המפקח נתוני געלפי תושבים נציגות בחרו ומיעוטם נפרד, מקומי ועד
 נפרדים גופים שני ידי על בפועל האלה היישובים מנוהלים מכך כתוצאה הבחירות).
שונים ציבורים עלידי הנבחרים השיתופית, האגודה וועד הסטטוטורי המקומי הוועד
זהות עקרון עדיין מתקיים היישובים בשאר חופפים. בהכרח שאינם אינטרסים ומייצגים

הוועדים.
שאפשרה המשפטית התשתית כי התברר לפעול הנפרדים המקומיים הוועדים משהתחילו
את בזמנו השאיר שהמחוקק מאחר השוטף. לתפקודם הקשור בכל בחסר לוקה הקמתם את
את תפקידיו, את בבירור הגדיר לא הוא האגודה ועד חברי בידי המקומי הוועד תפקיד
עיון השיתופית. האגודה ועד עם יחסיו את הסדיר ולא שלו, המימון מקורות ואת סמכויותיו
מראה אחרים, ובחוקים ותקנותיה השיתופיות האגודות בפקודת האזוריות, המועצות בצו
מוניציפליים שירותים במתן (למשל הוועדים שני בין סמכויות כפל יש מסוימים בתחומים כי
הציבוריים). בנכסים השימוש בזכויות (למשל אינטרסים ניגודי  אחרים ובתחומים מקומיים),
שני בין היחסים שאלת עלתה לא ועדים, זהות התקיימה המושבים בכל כאשר בעבר,
יחדי המוניציפלית המערכת את למעשה ניהל השיתופית האגודה ועד השטח. לפני הוועדים
המשפטי המצב גורם היום כך. על ערער לא ואיש התושבים, עבור האחרות פעולותיו עם
מקומיים ועדים שבחרו באלה רק ולא היישובים, בתוך ולמחלוקות לחיכוכים ברור הבלתי
פורמלית הבחנה להבחין היום נדרשים הוועדים זהות במסגרת הפועלים יישובים גם נפרדים.
ופרוטוקולים חשבונות ספרי לנהל נפרדים, תקציבים להכין הוועדים, שני בין ומעשית
(ברית ופעולותיו המקומי הוועד לתקציב אישור האזורית המועצה מן ולקבל נפרדים
והתנועתיות הממלכתיות המערכות אל מעלה כלפי מחלחלות אלה מחלוקות .(1998 פיקוח,
ודרך הכפרי המרחב של אופיו בשאלת ומשתלבות ההתיישבותי המגזר על המופקדות
ביןמשרדיות, וועדות עבודה צוותי האחרונות השנים במהלך הוקמו זה רקע על בעתיד. ניהולו
המקומי הוועד של ולתפקודו לסמכויותיו למעמדו, הנוגעות שונות בשאלות לדון שנתבקשו
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ועדת השאר, בין נמנות, אלה על האזורית. למועצה ביחס והן השיתופית לאגודה ביחס הן
והגישה הפנים משרד מנכ"ל עלידי 1999 בשנת שהתמנתה אמרני, וועדת >1995< ריקרדו

.(2000 הפנים (משרד 2000 באוגוסט מסקנותיה את

תחומים בשני היום מתמקדת השיתופית האגודה לבין המקומי הוועד בין היחסים שאלת
עיקריים:

השיתופי היישוב של המשפטיארגוני המבנה סוגית העקרוני: התחום .1

משום השיתופי, היישוב של צביונו ועל אופיו על מידית השלכה יש הוועדים להפרדת
הסמכות את גם אלא המוניציפליות, הסמכויות את רק לא האגודה ממוסדות נוטלת שהיא
רוב. הצבעת באמצעות היישוב כלל עבור החלטות ולקבל ליישוב קבלה מנגנוני לקיים
ההתיישבות תנועות ובראשם השיתופי, למגזר הקשורים שונים גורמים מעלים כך משום
את לשמר שמטרתן חלופיים, משפטיים להסדרים הצעות השיתופיות, האגודות ורשם
ההצעה התושבים. של האזרח בזכויות הפגיעה מזעור כדי תוך היישוב של השיתופי המבנה
להתיישבות אגודה  חדשה אגודה הקמת על מדברת זו במסגרת שהועלתה העיקרית
את עליה יחיל והמחוקק בהרחבות, מגרשים שרכשו התושבים את גם שתכלול קהילתית,
סמכויותיו את לבטל קוראת הממשלה, במשרדי שמקורה אחרת, הצעה הוועדים. זהות
כלל של יחידה מקומית כרשות האזורית במועצה ולהסתפק המקומי הוועד של השלטוניות
גוף השיתופית האגודה תישאר זו מהצעה כתוצאה .(1998 הפנים, (משרד האזור תושבי

שלטוניות. סמכויות לה תהיינה לא כי אם ביישוב, יחיד ארגוני
הוועדים שני בין ומשאבים תפקידים סמכויות, חלוקת הניהולי: התחום .2

שום לה אין אך השלטוניות, סמכויותיו את האגודה מוועד מפקיעה הוועדים הפרדת
ומבנים המים הקרקע,  היישוב בנכסי הזכויות כבעלת האגודה של מעמדה על השפעה
בין השוני את הפנימו לא עדיין וחבריהן האגודות שונות. למטרות המיועדים ציבוריים
להגביל כדי שלהם הקניין בזכויות להשתמש נוטים והם קניין, לזכויות שלטונית סמכות
זכויות שאלת היא זה בהקשר ביותר הבולטת הדוגמה המקומי. הוועד של פעילותו את

בהמשך. שתפורטנה אחרות שאלות גם ישנן אך ומחירן, המוניציפליים בנכסים השימוש

השיתופי היישוב של משפטית החוקית התשתית

ושונות נפרדות משפטיות ישויות הם השיתופי ביישוב המקומי והוועד השיתופית האגודה
היא השיתופית האגודה החוקי. בבסיסן והן ובתפקידיהן במטרותיהן הן מזו, זו לחלוטין
שוויון על המבוססת משותפים, אינטרסים בעלי אנשים קבוצת של רצונית התאגדות
המשפטי מעמדה כלכליות. מטרות להשגת במהותה ומכוונת חבריה של וחובות זכויות
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הפרטי. המשפט במסגרת פועלת והיא ותקנותיה, השיתופיות האגודות בפקודת מוגדר
הציבורי, המשפט במסגרת הפועל החוק, יציר סטטוטורי, שלטוני גוף הוא המקומי הוועד

לו. מתיר שהחוק בתחומים רק לעסוק ורשאי

השיתופית האגודה
משפטי ובסיס הגדרות .1

מרצון הבוחרים אנשים של התאגדות ובראשונה בראש היא שיתופית אגודה לעיל, כאמור
כלכליות. כלל בדרך משותפות, מטרות השגת לצורך ממוסדת בצורה פעולה לשתף
אשראי, אגודות כגון: למטרותיהן, בהתאם שונים לסוגים מחולקות השיתופיות האגודות
כל נמנים שעמן חקלאיות, ואגודות לתחבורה, אגודות יצרניות, אגודות שיכון, אגודות
השיתופיות האגודות בכלל דופן יוצאי הם השיתופיים היישובים השיתופיים. היישובים
יישוב שהיא "אגודה  המשפטי בניסוח או מרחבי, מרכיב גם כוללת שהגדרתם משום
ההגדרה לדוגמה, השיתופי. הכפר מלבד היישובים, סוגי רוב על חלה זו הגדרה נפרד".

העובדים: מושב של המשפטית
כוללות שמטרותיה נפרד, יישוב שהיא חקלאית אגודה  עובדים "מושב
הדדית, ובעזרה בשיווק באספקה, שיתוף קיום חבריה, של ההתיישבות ארגון

מקומי." שלטון של התפקידים ומילוי
.(1995  תשנ"ו אגודות) (סוגי השיתופיות האגודות תקנות (מתוך

שהתקין בתקנות לראשונה מופיעה נפרד יישוב שהיא כאגודה השיתופי היישוב הגדרת
השאר, בין נועדו, אלה תקנות .1973 בשנת השיתופיות, האגודות על הממונה העבודה, שר
כפרטים), הוועד לחברי רק (ולא משפטית כישות ביישוב, השיתופית לאגודה לאפשר
האגודות (תקנות מקומי" שלטון בניהול הכרוכים תפקידים "מילוי גם מטרותיה בין לכלול
כנה על נשארה בתקנות זו פסקה כי לציין ראוי .(1973  תשל"ג (חברות) השיתופיות
כי שהבהירה משפטית דעת חוות סמך על לאחרונה רק והושמטה שנים, 25 ל קרוב

.(1996 >מזוז, שלטוניים תפקידים למלא מוסמכת אינה פרטי כגוף השיתופית האגודה

ניהולה ודרך השיתופית האגודה סמכויות .2

התאגיד בין חוזה למעשה שהוא שלה, התקנון מן סמכויותיה את שואבת שיתופית אגודה
רצון לפי פעולה ותחומי מטרות בתקנוני! לקבוע רשאית שיתופית אגודה חבריו. לבין
ואינם סיווגה לפי לעסוק מוסמכת היא שבו הכללי לתחום שייכים הם עוד כל חבריה,
מצוי השיתופיות האגודות של פעילותן את המסדיר החוקי הבסיס החוק. את נוגדים
כפי השיתופיות האגודות ובתקנות בצווים וכן 1933 משנת השיתופיות האגודות בפקודת
נתונות ופעולותיה האגודה החלטות .(1975 (לוי, העבודה שר עלידי לעת מעת שנקבעו
רשם ושל פיקוח ברית של חיצונית ולביקורת נבחרת ביקורת ועדת של פנימית לביקורת

השיתופיות. האגודות
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שהיא החברים של כללית אסיפה באמצעות ישירה דמוקרטיה של בדרך מנוהלת האגודה
ונבחרים העקרוניות ההחלטות מתקבלות הכללית באסיפה האגודה. של העליון המוסד
בכפוף רוב בהצבעת מתקבלות ההחלטות למיניהן. וועדות ההנהלה ועד  האגודה מוסדות
האסיפה רשאית סמכויותיה שאר בין החברים. כלל את מחייבות והן התקנון להוראות
הנגזרים בתשלומים חבריה את ולחייב לפעילותה הדרוש התקציב על להחליט הכללית

מתפקידו. ההנהלה ועד את להעביר הזכות גם שמורה הכללית לאסיפה מכך.
לשורותיה. לקבל מי את ממוסד הליך באמצעות להחליט רשאית שיתופית אגודה
במשק שמחזיק מי רק להתקבל יכול שיתופי ככפר או עובדים כמושב המסווגת לאגודה
באותו קבע דרך העובדים נכדים) או וילדים זוג (בן/בת משפחתו בני וכן ביישוב חקלאי

6>ד)<. סעיף ,1973  תשל"ג [חברות] השיתופיות האגודות (תקנות משק

שיתופי ביישוב האגודה נכסי .3

תחילה היסטוריים בהסכמים לה שהוקנו בקרקע זכויות ישנן שיתופי ביישוב לאגודה
מחזיקה האגודה ישראל. מקרקעי מינהל עלידי כך ואחר הלאומיים המוסדות עלידי
הקר>ןע משבצת על בזכויות שימוש) רשות או שכירות (חכירה, שונות משפטיות בצורות
מחושב יישוב י לכל שהוקצה המשבצת שטח .(1992 ואוטולנגי, >שרמן ליישוב שהוקצתה
ליישוב שאושר הנחלות במספר יישוב באותו לנחלה שנקבע הקרקע שטח של כמכפלה
(ויתקון, הציבוריים השטחים את גם בתוכו לכלול אמור והוא החקלאות, משרד עלידי
הציבוריים השטחים בין תכנונית הבחנה אין היישובים של המתאר תכניות ברוב .(1991
בכל הזכויות כבעלי עצמם את השיתופיות האגודות חברי רואים כך משום שימושיהם. לפי
לשימושים או משותפת כלכלית לפעילות מיועדים הם אם בין הציבוריים, השטחים

וקהילתיים. מוניציפליים
אשר ציבור, לצרכי המשמשים שטחים לגבי בעיקר מאליו, ומובן ברור אינו זה עניין
השיתופיים ביישובים גם כי טוענים יש המקומית. הרשות בחזקת מצויים אחרים ביישובים
הוקנתה אלה של שסמכותם מאחר אולם המקומיים, לוועדים מתחילה אלה שטחים הוקצו
סימוכין האגודה. עם שנחתמו הקרקע בחוזי נכללו הם השיתופיות, האגודות לוועדי
,29.5.1984 מיום 279 מס' ישראל מקרקעי מועצת בהחלטת למצוא אפשר זו לטענה אפשריים
המקומית הרשות של כנאמן לאגודה יוחכרו בישוב הציבור "שטחי :(8 (סעיף נאמר בה

תוקף. כל היום לה ואין מכן לאחר כשנה בוטלה זו החלטה אולם ביישוב",
הזכויות  אלה נושאים שני היישוב. של המים בזכויות גם מחזיקה השיתופית האגודה
השיתופית האגודה בין העיקריים החיכוך גורמי בין הם  המים וזכויות הציבור בשטחי

באגודה. חברים שאינם והתושבים המקומי הוועד לבין
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המקומי הוועד
משפטי ובסיס הגדרות .1

הציבורי, המשפט במסגרת הפועל החוק, יציר סטטוטורי, שלטוני גוף הוא המקומי הוועד
יכול ואינו לו, מתיר שהחוק תחומים באותם רק לפעול רשאי השיתופית לאגודה ובניגוד
הפנים שר של לביקורתם פורמלי באורח ונתון האזורית למועצה כפוף הוא מהם. לחרוג
המועצות (פקודת המדינה מבקר ושל האזוריות) המועצות לצו 134  132 (סעיפים

3>ב)<. סעיף חדש) (נוסח המקומיות
 אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות בצו מעוגן המקומי הוועד של המשפטי מעמדו
מקומי" ועד עלידי יתנהל יישוב "כל כי נקבע שם המצטברים, ותיקוניו (1958  תשי"ח
שאינם ויישובים שיתופיים יישובים יישובים: של סוגים שני בין מבחין הצו ,(90 (סעיף
בכל המתקיימת לזו דומה בדרך המקומי הועד נבחר שיתופי שאינו ביישוב שיתופיים.
משרד של הבוחרים בפנקס כחוק הרשומים התושבים כלל עלידי אחרת, מקומית רשות
עקרון 1990 שנת עד התקיים זאת, לעומת השיתופיים, ביישובים 96>ג). (סעיף הפנים
אלא המקובלת, בדרך נבחרים אינם המקומי הוועד חברי לפיו אשר הוועדים", "זהות
(סעיף השיתופית האגודה של הוועד חברי עת באותה היותם מתוקף התפקיד את מקבלים
מכהנים שהם הוועדים משני אחד לכל להתייחס אמורים הוועד חברי לעיל, כאמור .(91

בזו. זו תלויות שאינן משפטיות ישויות כשתי ענייניהם את ולנהל בנפרד בהם
אותם עלידי בוזמנית התמלאו הוועדים שני שתפקידי העובדה לעיל, האמור אף על
תפקידים גם הממלא האגודה, ועד אחד, בוועד שמדובר התחושה את בציבור עוררה אנשים
השוטפת בפעילותם הבחינו שלא הוועדים, חברי גם התנהגו כך מוניציפליים. שלטוניים
בגיוס הן ההחלטות, קבלת בתהליכי הן המוניציפלי התחום לבין הכלכלי התחום בין
השיתופיות האגודות תקנות החשבונות. ספרי ובניהול הפרוטוקולים ברישום והן משאבים
כישות האגודה ועד את הסמיכו שהן משום הזאת, התחושה את חיזקו לעיל שנזכרו
ועד של בחירתו עם שהתעוררו הבעיות לכן מקומי. שלטון של בתפקידים לעסוק משפטית
עבודה לדפוסי להסתגל הקושי את גם ביטאו אלא בלבד, פורמליות היו לא נפרד מקומי

המקומי. הממסד לבין התושב בין אחרת יחסים ולמערכת חדשים
(פורסם יעקב שדה תושבי של העתירה בעקבות שבא האזוריות, המועצות לצו התיקון
שתי המושבים בפני פתח ,(31.12.1990  תשנ"א בטבת י"ד ביום 5318 התקנות בקובץ
האגודה ועד חברי את המכיל משולב, ועד מקומי: ועד לבחירת נוספות חוקיות אפשרויות
(סעיף זו באגודה חברים שאינם התושבים מטעם נבחרת ונציגות (החקלאית) השיתופית
הרשומים הבחירה זכות בעלי התושבים כלל עלידי הנבחר נפרד, מקומי וועד לצו), 91א

החוק: לשון וזו 91ב<. (סעיף הבוחרים בפנקס
קבוצה קיבוץ, שאינו שיתופי ישוב של הבוחרים בפנקס שרשום מי ">א)

מהשר לבקש רשאי השיתופית, האגודה חבר אינו והוא .. שיתופי מושב או
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הנהלת ועד חברי על נוסף ייבחרו הישוב של המקומי לועד כי להורות ..
באגודה חברים שאינם בישוב בחירה זכות בעלי של נציגים גם האגודה,

השיתופית;
חברי שאינם הבוחרים מספר .... כי השר מצא 91ב בסעיף לאמור כפוף >ד<

בנוסף כי יורה בישוב, הבוחרים ממספר לפחות 1094 הוא השיתופית האגודה
גם ייבחרו 91 בסעיף האמור השיתופית האגודה של ההנהלה ועד לחברי
 (להלן השיתופית האגודה חברי שאינם ישוב באותו הבוחרים של נציגים

הנציגות).
תש"ס]<. [תיקון: מקומי לוועד נציגות צירוף 91א: גסעיף

לועד בחירות לקיים השר יורה 91א>ד< ו 91>א< בסעיפים האמור אף "על
שאינו ישוב לגבי זד. בפרק האמורה בדרך מאוגד שיתופי ישוב של מקומי

אלה: ממקרים אחד בכל שיתופי,
מספר על עלה השיתופית האגודה חברי שאינם בישוב הבוחרים מספר (1<

האגודה; חברי הבוחרים
לא לשר שהוגשה הישוב של הבוחרים מבין 20y של בקשה פי על (2)

הבחירות." יום שלפני 64 ה מהיום יאוחר
תש"ס]<. [תיקון: שיתופי בישוב מקומי ועד בחירת 91ב: (סעיף

מחדל, כברירת (91 (סעיף הוועדים זהות עקרון את השאיר לצו המקורי התיקון
המצב עדיין למעשה וזהו לשינוי, פורמלי בהליך נוקט שאינו מושב בכל המתקיימת
(קובץ יותר מאוחר בשלב רק הוכנס לעיל המצוטט >1< 91ב סעיף המושבים. במרבית
בהרבה יגדל הבאות בבחירות כי היא המעשית ומשמעותו ,(10.11.1999 מיום 6005 התקנות
יגיע הרחבה של תהליך שעברו היישובים שברוב משום הנפרדים, הוועדים של מספרם

הבוחרים. ממחצית ליותר באגודה חברים שאינם התושבים של מספרם

ניהולו ודרך המקומי הוועד סמכויות .2
אחת נבחר הוועד ייצוגית. דמוקרטיה של בדרך פועל מקומי ועד עלידי המנוהל יישוב
כלי אין החוק. להוראות בהתאם היישוב את מנהל הוא כהונתו ובתקופת שנים, .לחמש
התושבים יכולים שבאמצעותו השיתופית, האגודה של הכללית לאסיפה מקביל משפטי
כן כמו הוועד. של ההחלטות קבלת בתהליכי ישיר באופן לבחירות בחירות בין להשתתף
צביונו על להשפיע יכולים אינם והם חדשים, תושבים לקבלת מנגנון לרשותם עומד לא

היישוב. של החברתי
תקציב להכין וחייב מסים להטיל השאר בין מוסמך סטטוטורי, כגוף המקומי, הוועד
134 ו 133 (סעיפים האזורית המועצה של אישור טעונים והתקציב המסים היטל שנתי.
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גם הוועד המועצה. באישור אלא השנה במהלך התקציב מן לחרוג יכול אינו והוועד לצו),
למסים מעבר חובה תשלומי חבריו על להטיל יכול ואינו גרעונות לצבור רשאי אינו
בתקציבו להשתתף חייבת, אינה כי אם רשאית, המועצה האזורית. המועצה עלידי שאושרו
זה, בנושא חדמשמעיים כללים קובע אינו החוק לשיקוליה. בהתאם המקומי הוועד של
ליישובים התקציבים הקצאת באופן עצמן לבין המועצות בין ניכרים הבדלים ישנם כן ועל

.(2002 (אפלבום, שונים יישובים לגבי אחת מועצה בתוך גם ולעיתים
להגיע חייב הוא כן ועל משלו נכסים כלל בדרך אין שיתופי ביישוב מקומי לוועד
שהיא הציבוריים הנכסים של והתחזוקה הניהול לגבי השיתופית האגודה עם להסכמים

המשבצת. הסכם מתוקף בהם מחזיקה
האזורית, למועצה כפופה אינה פרטי, כתאגיד השיתופית, האגודה המקומי לוועד בניגוד
מסים מחבריה לגבות רשאית אינה היא בעת הבה שלה. התקציב לאישור זקוקה ואינה
למטרות המיועדים תקציבים האזורית המועצה מן לקבל יכולה ואינה מוניציפליים
עבור ותשלומים חבר מסי חבריה על להטיל ביכולתה יש זאת, לעומת מוניציפליות.
רוב בהצבעת המתקבלות החלטות עלפי שונות פעולות ולבצע השקעות או שירותים
גדול תמרון מרחב לה יש אחד מצד פנים: שתי האגודה של זו לתכונה הכללית. באסיפה
יכול שני מצד הכספים. שנת במהלך גם כספיות החלטות לקבל המקומי הוועד משל יותר
בהן, לעמוד ביכולתו אין שאולי כספיות הוצאות לרצונו, בניגוד המיעוט, על לכפות הרוב

השנה. בסוף גרעונות חלוקת כ^לל
הניהול אופן על מכרעת השפעה אפוא יש הנפרדים המקומיים הוועדים של להקמתם
פעילים כמשתתפים התושבים של במעמדם פיחות חל אחד מצד השיתופיים. היישובים של
המדינה מוסדות של מהשתתפות ליהנות יכולים הם שני מצד ההחלטות. קבלת בתהליכי
מוועד המוניציפליות הסמכויות העברת המוניציפליים. השירותים במימון האזורית והמועצה
המועצה של ומשקלה השפעתה להגדלת גם השאר בין תורמת המקומי לוועד האגודה

.(2002 (אפלבום, לתושבים המוניציפליים השירותים ובמתן היישובים בניהול האזורית

המקומי הוועד בין הגומלין יחסי
השיתופית והאגודה

לשם מחייב פורמלי מנגנון ביצירת לוותה לא הנפרדים המקומיים הוועדים של הקמתם
שוטף ולתיאום המקומי לוועד האגודה מוועד המוניציפליים והמשאבים הסמכויות העברת
של כלכליים אינטרסים ובראשונה בראש מייצג האגודה ועד מזאת: יתרה הוועדים. שני בין
חברים שאינם התושבים של אלה עם אחד בקנה בהכרח עולים אינם ואלה האגודה, חברי
לידי הבאים לחיכוכים, אכזב לא מקור הם הקבוצות שתי בין אינטרסים ניגודי באגודה.
להתמודד מושב כל נאלץ מחייבות הנחיות בהיעדר הוועדים. שני שבין ביחסים גם ביטוי
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את להסדיר שניסו מושבים ישנם זה. רקע על המתעוררות הבעיות עם עצמו בכוחות
שונים, מסוגים פורמליים הסכמים באמצעות הוועדים שני ובין הקבוצות שתי בין היחסים
ליעוץ חברות של או עורכידין של בסיועם הנערכים אלה, הסכמים של תקפותם אולם

משפטי. במבחן עדיין עמדה לא ארגוני,
תפקידים נושאי עם ראיונות שונים: מקורות על מבוססים להלן המובאים הממצאים
המחקר לצורך במיוחד שהוכן אחיד מנחה שאלון באמצעות שנערכו מושבים, בעשרה
המחקר ביצוע לפני זמן, לאורך שנערכו פתוחים ראיונות זה; מאמר מבוסס שעליו
ההתיישבות בתנועות אזוריות, במועצות אחרים, במושבים תפקידים נושאי עם ובמהלכו,
והתייחסו שונים בפורומים שהתקיימו בדיונים משתתפות תצפיות הממשלה; ובמשרדי
משפטיים. מסמכים ובהם כתובים ומקורות במושב; הוועדים שני שבין הגומלין יחסי לשאלת
מהקמתו כתוצאה ביישובים המתעוררות הבעיות את לזהות במטרה תוכנן המנחה השאלון
עם ההתמודדות דרכי את ולבחון השיתופי היישוב בתוך נוסף ניהולי כגוף מקומי ועד של
פעולה ולשיתוף להבנה המפתח כי היא המסתמנת העיקרית המסקנה שנוצר. החדש המצב
שבין ההדדי ובאמון האישיים ביחסים בעיקר זה, בשלב לפחות טמון, הוועדים שני בין
קונפליקטים לפתור וביכולתם המזכירים) ו/או הראש (יושבי המרכזיים התפקידים נושאי
כשלעצמו חתום משפטי חוזה כי מסתבר פורמליים. הסדרים ללא גם להסכמות ולהגיע
להגיע אמיתית נכונות הצדדים לשני אין אם זמן, לאורך פעולה שיתוף מבטיח אינו

להסכמות.
הפנמה ועל ידע על בהכרח מבוססות אינן הן הסכמות יש כאשר גם כי נמצא כן כמו
משני לאחד השונות הפעולות ושיוך התפקידים חלוקת לגבי החלטות החוקי. הבסיס של
לשני הזמינים המימון מקורות לפי או העניין לפי אדהוק ברובן מתקבלות הוועדים
מנכסים או הכלכלית מפעילותה עצמיים משאבים לאגודה יש כאשר למשל, כך, הוועדים.
לתושבים השירותים את לספק לחלופין או הוועד פעולות את לסבסד עשויה היא משותפים,
לאגודה אין כאשר זאת, לעומת המקומי. הוועד את למעשה לנטרל זו ובדרך ישיר באופן
רב פעולה חופש לוועד לתת תהיה הנטייה בחובות, שקועה כשהיא או מספיקים, משאבים
באמצעות לרשותו העומדים הציבוריים המקורות את האפשר ככל לנצל שיוכל כדי יותר

האזורית. המועצה
הוועד שלפיהם מוסכמים להסדרים להגיע היא שנסקרו המושבים ברוב הכללית המגמה
שוטפים, מקומיים שירותים במתן האזורית, המועצה של בסיועה או ישירות, יעסוק המקומי
ותרבות נוער פעולות ציבור, מבני תחזוקת גזם, פינוי גינון, רחובות, תאורת כגון;
זה ובכלל כלכליים, בנושאים בעיקר יעסוק האגודה ועד ואילו פעוטון, החזקת גם ולעתים
אףעלפיכן פיתוח. לצרכי קרקע והפשרות (ההרחבות) חדשות שכונות הקמת מים, אספקת
ומופיעים חוזרים והם מוסכם, פתרון להם נמצא לא רבים שבמקרים פעולה תחומי נותרים
מרכזית מוצא מנקודת נובעים המחלוקת מוקדי רוב רבים. ביישובים מחלוקת כמוקדי
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הוועד של הסמכות שבין ההבדל משמעות את להפנים האגודה חברי של הקושי והיא אחת,
בנכסים הקניין זכויות כבעלת השיתופית האגודה של הסמכות לבין שלטוני כגוף המקומי

להלן. ידונו אלה מנושאים אחדים היישוב. שבתחום

המקומי הוועד של השיפוט תחום
של הכינון צו שכן המקומי, הוועד של השיפוט תחום הגדרת לגבי לספק מקום אין לכאורה
יישוביה. ושל המועצה של השיפוט תחומי את המגדירים תשריטים כולל אזורית מועצה כל
ישנם כי אם לו, שהוקצתה הקרקע משבצת את היישוב של השיפוט תחום מכיל כלל בדרך
השיפוט, תחום לבין קנייניות, זכויות המגדירה המשבצת, בין איהתאמה של מקרים גם
הוועד של סמכותו להחלת התנגדות יש כי מסתבר בפועל שלטונית. סמכות המגדיר
שלהם הפיתוח בזכויות מפגיעה חוששים האגודה חברי כי המשבצת, תחום כל על המקומי
התשתיות של התחזוקה בעלויות לשאת מעוניינים אינם התושבים ואילו החקלאיים בשטחים

אלה. בשטחים
הבנוי השטח את רק לכלול צריך הוועד של השיפוט תחום כי סברו המרואיינים רוב
גם וכך החקלאיים, השטחים את לא אבל המחנה"), ("שטח ציבור ולצרכי למגורים המשמש
ראוי המקומי הוועד של סמכותו תחום שאת שסבר מי גם היה בפועל. היישובים רוב נוהגים
משמעויות לו שיש שטח, של במונחים ולא ופעולות, תפקידים של במונחים להגדיר
השיפוט מתחום יוצאו החקלאיים השטחים אם גם כי לדוברים ברור היה תמיד לא קנייניות.
הסמכות זה ובכלל האזורית, המועצה של השלטונית סמכותה עליהם חלה עדיין הוועד, של

אלה. בשטחים השימוש על החלים עזר חוקי ולחוקק מסים להטיל

הציבור במבני הזכויות
כלכליים, לשירותים בחלקם המיועדים שונים ומתקנים ציבור מבני קיימים מושב בכל
ומקומיים, ציבוריים לשירותים  ובחלקם וכדומה, תערובת מכון דלק, תחנת מוסך, כמו:
לשירות המיועדים המבנים ועוד. שחייה בריכת ספורט, מגרש מועדון, ילדים, גן כגון:
הפיס מפעל השיכון, משרד היהודית, הסוכנות (כגון: ציבור בכספי בחלקם נבנו התושבים

השיתופית. בכספיהאגודה וחלקם וכדומה)
הציבוריים והמבנים השטחים כל את ותחזקה שהפעילה השיתופית האגודה זו היתה בעבר
המשפטי המעמד שאלת התעוררה הוועדים הפרדת בעקבות והמוניציפליים. הכלכליים 
נמסרו אלה נכסים כי לטעון היה אפשר לכאורה המוניציפליים. בנכסים השימוש וזכויות
המקומי הוועד לידי להעבירם יש כן ועל מקומי, כוועד בתפקידו האגודה לוועד מתחילה
שהוסבר כפי אחד, מצד מאליהם. מובנים אינם הדברים בפועל ביישוב. שנבחר החדש
ההשקעות מן ניכר חלק כי האגודות טוענות שני מצד משפטי. בסיס זו לטענה אין לעיל,
מחויבות אינן הן כן ועל ציבור, מכספי דווקא ולאו החברים מכספי עלידן נעשו במבנים
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האגודה מנעה בסקר שנכלל אחד קיצוני במקרה תמורה. ללא מידיהן אותם להוציא
את למעשה ממנו שללה כך ועלידי הציבור, במבני להשתמש המקומי הוועד מן השיתופית

תפקידו. את למלא היכולת
האחריות את לקבל אמורים האזורית והמועצה המקומי שהוועד היא הדברים משמעות
לשירות המיועדים והשטחים המבנים לתחזוקת גם זה ובכלל השירותים, למתן הפורמלית
ברוב אלה. ובשטחים במבנים הקניין זכויות של העברה גם מכך שתתחייב מבלי הציבור,
לא כי אם הוועדים, שני בין מוסכם יותר או פחות להסדר דרך נמצאה שנסקרו המושבים
אלה שהסדרים ביטחון שום אין כי המרואיינים טענו זאת עם יחד חיכוכים. נטול תמיד
על בעיקר נשענים והם מחייב, משפטי בסיס להם שאין מכיוון זמן, לאורך מעמד יחזיקו

בדבר. הנוגעים של הטוב רצונם
השימוש. לזכות הקניין זכות בין הפרדה הוא שנקבעו ההסדרים את המנחה העיקרון
שאינם המוניציפליים הנכסים בכל להשתמש חברים שאינם לתושבים מאפשרת האגודה
הקניין זכויות את בידיה שומרת היא אך כניסה, דמי או שכירות דמי תמורת רווח למטרות
של "השכרה" הוא הנפוץ ההסדר עליה. עומדים שהם הקרקע על ובעיקר המבנים על
של חסרונו בלבד. סמלי במחיר לעיתים מוגדרת, לתקופה בחוזה המקומי לוועד המבנים
לחדש רוצה אינה שהיא עת בכל להחליט יכולה האגודה שכן באיהוודאות, הוא זה הסדר
כפי בהן, לעמוד יכול אינו שהוועד נוספות בדרישות חידושו את להתנות או החוזה, את

שנסקרו. המושבים באחד אירע שאכן
"מוכר" האגודה ועד ולפיו אחר, הסדר גם נמצא הרחבה של תהליך שעברו במושבים
ומבני תשתיות "פדיון או כניסה" ל"דמי בתמורה בנכסים השימוש זכות את המקומי לוועד
זה הסדר היישוב. לבין בינם ההסכם מן כחלק המגרשים רוכשי משלמים שאותם ציבור"
גם הקיים במצב אך הוותיקים, של לאלה החדשים התושבים של השימוש זכויות את משווה

האמורים. בנכסים הקניין זכויות את השיתופית האגודה מידי מוציא אינו הוא
עלידי ומופעלים היישובים בתחומי המצויים חינוך מבני על חלים נפרדים הסדרים
החינוך. משרד דרישת לפי המועצה של שמה על להירשם חייבים אלה האזורית. המועצה
מכך. נמנעות המועצות מרבית אבל ציבור, לצורכי שטחים להפקיע אמנם רשאית המועצה
רק בתוקף שתהיה משנה חכירת על להסכמים הגיעה למשל, חפר, עמק האזורית המועצה
לקנות בזמנה בחרה טוביה באר האזורית המועצה ציבור. לצרכי משמשים המבנים עוד כל
משנה בחכירת הזכויות העברת של דומה הסדר כי ייתכן היישובים. מידי הספר בתי את
לגבי גם הולם מענה לתת יכול המקומי הוועד לידי או האזורית המועצה לידי טווח ארוכת
וכדומה. מועדון עם, בית ספורט, מגרשי כגון: הציבור, לשימוש המיועדים אחרים נכסים

לידי הציבורית בקרקע זכותה את האגודה תעביר שלפיו אחר, הסדר גם ייתכן עקרונית
אינו כזה הסדר אולם הולם, כספי פיצוי תמורת האזורית המועצה לידי או המקומי הוועד
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מינהל של הסכמתו ללא להתממש יכול אינו גם והוא השיתופיות, באגודות לאהדה זוכה
ישראל. מקרקעי

פתרון: להן נמצא לא שעדיין עיקריות בעיות שתי בראיונות עלו זה בנושא
ההרחבות בעקבות ובעיקר האחרונות בשנים חדשים: ציבור במבני הקניין זכויות .1

אבל החדשים, התושבים בכספי או ציבורי במימון חדשים ציבור מבני ביישובים מוקמים
בקרקע. הזכויות בעלת היותה בתוקף השיתופית האגודה כרכוש נרשמים הם הקמתם לאחר
פרטי תאגיד של נכסים לצבירת משמשים תושבים וכספי ציבור שכספי היא המשמעות
קיימים מבנים שיפוץ לגבי גם להתעורר עשויה דומה בעיה בו. שותפים כולם שלא

המקומי. הוועד באמצעות
המניבים כאלה גם ישנם הציבור נכסי בין הכנסות: המניבים בנכסים וחובות זכויות .2

נקודות מעוררים והם שחייה, בריכת או לאירועים המשמש מועדון כדוגמת הכנסות,
אמור ומי אלה, מנכסים הנובעות ההכנסות את לקבל אמור מי למשל, נוספות. מחלוקת
הקניין זכויות כבעלת האגודה או הנכס כמפעיל המקומי הוועד  תחזוקתם עבור לשלם
בנכסים זכויות רכשו ולא האגודה חברי שאינם תושבים האם .(1995 ורימלט, (אפלבום בו?
אותם לחייב שיש או החברים, של לאלה זהים בתנאים בהם להשתמש זכאים הציבוריים

נוסף? בתשלום

הציבוריות והתשתיות הציבור בשטחי הזכויות
הרשות כלל בדרך הציבוריות. התשתיות ועל הציבור שטחי על גם חלות דומות שאלות
למשל, ביישוב, הציבוריים ובשטחים בתשתיות השוטף לטיפול האחראית היא המקומית
עם בפועל. המצב אכן זהו שנסקרו המושבים ברוב ניקוז. או ביוב פנימיות, דרכים תחזוקת
הקניין. זכויות משאלת הנובעת מחלוקת לעתים מתעוררת זה בתחום גם כי מסתבר זאת
בניקוז לטפל מוסמך אינו הוועד כי שנסקרו המושבים באחד האגודה טענה לדוגמה, כך,
שטחים למעשה הם כציבוריים המוגדרים שהשטחים מכיון המחנה, בתחום אפילו הציבורי,
כי ונקבע משפטי, לבירור המחלוקת הועברה הנדון במקרה לאגודה. השייכים פרטיים
עבודות לבצע סמכותו במסגרת הפנימי בניקוז גם לטפל סמכות יש אכן המקומי לוועד

החוק. מבחינת מחייבת הכרעה בר. לראות אין זו קביעה עלאף הציבור. לתועלת

המים מחירי

עלפי המים. ספק הן אזורית מים אגודת או המקומית השיתופית האגודה המושבים ברוב
המים של המסובסד המחיר את הנחלות בעלי שילמו בהתיישבות מקובל שהיה הנוהג
נחלות בעלי שאינם תושבים של כניסתם עם הביתית. המים צריכת עבור גם לחקלאות
"עירוני"). (מחיר יותר גבוה במחיר התושבים את לחייב המושבים מן בחלק האגודות החליטו
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רבים שבהם במקומות בעיקר מקופחים, שחשו התושבים מצד התמרמרות עורר הנושא
לצרכים רק במים משתמשים הם וגם בחקלאות, פעילים אינם כבר עצמם הנחלות מבעלי
מחיר כי ונקבע פתרון דבר של בסופו נמצא לאחד, פרט שנסקרו, המושבים בכל ביתיים.
הכלל, נחלת אינו עדיין כנראה זה פתרון אולם לכולם. אחיד יהיה ביתית לצריכה המים

המקומית. הרשות לידי המים אספקת את להעביר דרישה עולה כן ועל
לאספקת האחריות את עצמם על לקבל יוכלו המקומיים הוועדים כי נראה לא זה בשלב
סיבה מאותה המים. רשת של ותחזוקה שיקום לצורך משאבים די להם שאין משום המים,
במועצה נעשה לאחרונה רק הנושא. את עצמן על לקבל האזוריות המועצות גם חוששות
החברה לידי המושבים באחד המים אספקת את למסור ראשון ניסיון טוביה באר האזורית

המועצה. של הכלכלית

ובנייה תכנון
פיתוח תכניות התכנון לרשויות להגיש רשאית בקרקע, זכויות כבעלת השיתופית, האגודה
לעתים מעוררות אלה תכניות שבחזקתה. השטח עבור בנייה להיתרי ובקשות ובינוי
הפיתוח, מן כלכלית תועלת יפיקו לא האגודה לחברי שבניגוד התושבים, מצד התנגדות
את המייצגת מקומית רשות שהוא המקומי, לוועד להיפגע. עלולה חייהם איכות אך
פרטי, אזרח ככל רשאי, הוא אבל והבנייה, התכנון בנושאי מעמד החוק לפי אין התושבים,

שלו. השיפוט לתחום המתייחסות לתכניות התנגדויות להגיש
הוועד יכול המקומי הוועד לבין האגודה בין או לתושבים החברים בין הסכמה בהיעדר
התנגדויות. הגשת באמצעות השיתופית האגודה של פיתוח תכניות לעכב לפחות או לטרפד,
להתייעץ ולבנייה לתכנון המקומיות הוועדות מן חלק נוהגות כאלה ממצבים להימנע כדי
להן. המוגשות ולבקשות לתכניות המוקדמת הסכמתו את לבקש ואפילו המקומי, הוועד עם
לו שאין מאחר אבל התכניות, אישור הליכי את ולקצר חיכוכים למתן אמנם יכול זה הסדר

בדבר. הנוגעים כל של טוב רצון על רק למעשה מבוסס הוא בחוק, אחיזה

בנחלות חקלאיות לא פעילויות פיתוח
מואץ. בקצב המשקים בחצרות הלאחקלאיות הפעילויות תופעת התפשטה האחרון בעשור
לאחקלאיות פעילויות 7,300 כ על הצביע 1997 בשנת שנערך החקלאות משרד של סקר
20 ל קרוב בממוצע או ,(1998 הכפר, ופיתוח החקלאות (משרד בלבד המושבים בתחומי
אלה פעילויות פעילויות. מ10,000 ליותר המספר עלה 1999 בשנת יישוב. בכל פעילויות
הם העיקריים המתנגדים המשפט. בתי עד לעתים המגיעים לסכסוכים אכזב לא מקור הן
גם מתנגדים חלקם חיים. איכות אחר בחיפוש למקום שבאו החדשים, התושבים כלל בדרך
לבתי הצמודות א' בחלקות לולים, או רפתות חממות, כמו משק מבני של לקיומם
כדי המקומי בוועד ישתמשו התושבים כי הנחלות בעלי חוששים הדברים מטבע המגורים.
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עזר בחוקי שימוש או מיסוי באמצעות למשל, העסקים, פיתוח את להגביל או למנוע
התחייבות על בהרחבות המגרשים רוכשי את המחתימות אגודות ישנן כך משום שונים.
והן בחקלאות הן כלכלי, פיתוח של לתכניות בעתיד יתנגדו ולא יתערבו לא הם שלפיה
במבחן כה עד עמדה לא אלה התחייבויות של תקפותן כאמור, לאחקלאיים. בעסקים

משפטי.

שלו המימון ומקורות המקומי הוועד תקציב
והמוניציפליים הציבוריים השירותים את שהפעילה היא האגודה הוועדים להפרדת עד כאמור,
מענפי השאר בין שנבעו אחרות ומהכנסות החברים ממסי תקציבה במסגרת אותם ומימנה
הכלכליות המטרות בין הבחנה נעשתה לא אלה במקורות בשימוש משותפים. ומנכסים הייצור

והמוניציפליות.
המקומי הוועד של מקורותיו תקציביהם. בין גם הפרדה מחייבת הוועדים הפרדת
שהמועצה ולהשתתפויות בחוק הקבועים כללים לפי לגבות רשאי שהוא למסים מוגבלים
עלידי לו שאושר התקציב מן לחרוג רשאי אינו הוועד לו. להעביר מחליטה האזורית
משרדי כמו חיצוניים, ממקורות פיתוח תקציבי ישיר באופן לגייס יכול אינו וגם המועצה
ביכולתה אפוא תלוי הוועד האזורית. המועצה באמצעות רק אלא הפיס, מפעל או הממשלה
והן השוטפת לפעילותו הן שלו, המימון למקורות הנוגע בכל המועצה של הטוב וברצונה

.>2002 (אפלבום, היישוב לפיתוח
הוועד בין והמקורות התפקידים בחלוקת עמימות של מצבים מתפתחים מכך כתוצאה
הציבור, לדרישות מענה נותן אינו המקומי הוועד של תקציבו אם האגודה. לוועד המקומי ,

הוועד. מפעולות חלק לממן עצמה על לקחת עשויה היא משלה, מימון מקורות יש ולאגודה
האגודות מספקות המושבים מן בחלק הוועד. של והשפעתו כוחו נפגעים מכך כתוצאה
להעברת משמש זה הסדר לפעמים ועוד. חשבונות ניהול משרד, שירותי המקומי לוועד
תמורת מופרזים תשלומים מגביית כתוצאה השיתופית לאגודה המקומי הוועד מן כספים

השירות.
ועדים של למצב ועדים זהות של ממצב המעבר שלב שאלת גם מתקשרת זה לעניין
ומחייבים ברורים נהלים של היעדרם את המנצלות אגודות ישנן כי עולה הסקר מן נפרדים.
המיועדים הכספים ואת לפעילותו הנוגעים המסמכים את המקומי לוועד מעבירות ואינן
תפקידיו את למלא הוועד מתקשה מכך כתוצאה אצלן. שנצברו מוניציפליות למטרות

מסודרת. בצורה

המקומי בוועד עניינים ביגוד
שאינם ביישובים כמקובל מועמדים, רשימות באמצעות יחסיות בבחירות נבחר מקומי ועד
מהנבחרים חלק כלל בדרך שצברה. לקולות בהתאם ייצוג מקבלת רשימה כל שיתופיים.
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הוועד בתוך זו עמדה האגודה. ועד חברי גם ולעתים האגודה, חברי גם הם המקומי לוועד
חברי של האינטרסים את הוועד בתוך לקדם פורמלי, באופן לפחות להם, מאפשרת המקומי
משום חוקי, פתרון למצוא קשה זה למצב התושבים. כלל של אלה את דווקא ולאו האגודה,
הוצע לכן למקומי. לוועד להיבחר מלאה זכות להם ויש תושבים, גם הם האגודה שחברי
בין לניגוד חשש יש שבהם החלטות קבלת הליכי על סייגים שיטילו נהלים לקבוע

וכתושב. אגודה כחבר הוועד חבר של האינטרסים

החלטות ובקבלת במידע התושבים שיתוף
ביישוב הכללית. באסיפה לדיון מוניציפליים נושאים גם הובאו ועדים זהות של במצב
אין מקומי ולוועד תושבים, אסיפת של מושג קיים לא נפרד מקומי ועד עלידי המנוהל
של היעדרו שלו. ההחלטות קבלת בתהליכי אותם ולשתף התושבים את לידע חוקית חובה
פרובלמטי נושא הוא ביישוב לחיים הנוגעות ההחלטות בקבלת הציבור לשיתוף מחייב מנגנון
במסגרת ישירה לדמוקרטיה השנים במשך שהתרגלו לאלה ובעיקר המושבים, לתושבי
לחמש אחת המתקיימות בבחירות רק לא ולהשפיע להמשיך רוצים אלה הכללית. האסיפה

הנבחר. הוועד של כהונתו במהלך גם אלא שנים,
האגודות רשם ושל ההתיישבות תנועות של הצעתם הועלתה השאר, בין זה, רקע על
חברים יהיו בה אשר קהילתית, שיתופית אגודה המורחבים ביישובים להקים השיתופיות
לעיל שנזכרה אמרני בוועדת היתר בין שהועלתה אחרת, הצעה ביישוב. הנכסים בעלי כל
יהיו שסמכויותיה תושבים, אסיפת של פורמלית מסגרת למסד היא ,(2000 הפנים, (משרד
לשיתוף הולמת במה תשמש היא אך השיתופית, האגודה של לאסיפה בהשוואה מוגבלות

הציבור.
בדרכים מרצונם התושבים את לעדכן שנסקרו במושבים מהוועדים חלק נוהגים בינתיים
אפוא יש לתושבים בכתב. מידע הפצת עלידי או פתוחות ועד ישיבות באמצעות  שונות
כלל טורחים שאינם ועדים ישנם לעומתם פורמלית. בדרך לא אבל להשפיע, אפשרות
תלונות של גל ומעוררים ושימושיו, התקציב על זה ובכלל פעולותיהם על לתושבים לדווח

פתרון. להן שאין

הממצאים סיכום
המקומי הוועד בין ומחלוקת חיכוך נקודות מספר על מצביעים לעיל שהובאו הממצאים
החוק בהוראות מאיבהירות בחלקן נובעות המחלוקת נקודות השיתופית. האגודה לבין
המורחב. ביישוב בצוותא המתגוררות הקבוצות שתי של מובנים אינטרסים מניגודי ובחלקן
כי להבטיח מנסים האגודות חברי כלכליים. אינטרסים בעיקר עומדים המחלוקות במוקד
את להגביל רוצים התושבים ואילו הכלכלית, פעילותם את להגביל יוכל לא המקומי הוועד
במים הציבוריים, בנכסים השימוש עבור יתר תשלומי מהם לגבות האגודה של יכולתה
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באמצעות חייהם באיכות לפגוע ממנה ולמנוע המקומי, לוועד מספקת שהאגודה ובשירותים
מבוקר. לא כלכלי פיתוח

למצוא כנים ניסיונות נעשים המקומי בדרג כי הרושם מתקבל שנערכו הראיונות מן
והם ביניים, כהסדרי כלל בדרך נתפסים אלה אולם החיכוכים, מן לחלק לפחות פתרונות
של הימנעותו המעורבים. התפקידים בעלי בין אישיות הבנות על רבה במידה מבוססים
הבלתיברור במצב לתפקד ליישובים אמנם מאפשרת מחייבים כללים מקביעת המחוקק
יחזיקו הקיימים ההסדרים כי ביטחון שום אין אבל החוק, מן לחרוג בלי אליו שנקלעו
יש ולכן להסכמות, להגיע מצליחים היישובים כל לא כן, על יתר זמן. לאורך מעמד

מקומיות. לפרשנויות נתונים יהיו שלא מחייבים, נהלים של לקביעתם מרובה חשיבות

של חלופי ארגוני למבנה הצעות
מורחב שיתופי יישוב

במגזר הן רבים מתנגדים המקומי לוועד יש כי התברר המחקר במהלך שהצטבר המידע מן
היישוב של מחדש לארגון אחרות הצעות מעלים אלה לו. מחוצה והן עצמו השיתופי
במתכונתו המקומי הוועד את לבטל סמויה או גלויה כוונה כולן שביסוד השיתופי,

להלן. מפורטות זה בכיוון הצעות שלוש הנוכחית. המשפטית

שלטונית כחלופה קהילתית אגודה
צביון על השליטה את השיתופית האגודה מידי מפקיעה נפרד מקומי ועד של הקמתו
ביישובים נהוגה שהיתה הישירה הדמוקרטיה את למעשה ומבטלת ניהולו ועל היישוב
 חדשה שיתופית אגודה להקים ההצעה הועלתה כזאת התפתחות למנוע כדי השיתופיים.
ויוחל יחד, גם והתושבים הנחלות בעלי חברים יהיו שבה  קהילתית להתיישבות אגודה
את לשמר יהיה ניתן כך .(1993 המושבים, תנועת למשל, >ראה, הוועדים זהות עקרון עליה
ותושבים) חברים זה (במקרה הציבור שיתוף השיתופי: היישוב של היסוד תכונות שתי

חדשים. למועמדים קבלה מנגנוני וקיום הכללית האסיפה באמצעות החלטות בקבלת
המועצות בצו תיקון מחייבת המוצעת הקהילתית האגודה על הוועדים זהות עקרון החלת
של הסכמתו הושגה לא זה מאמר לכתיבת עד הפנים. שר של בסמכותו שהוא האזוריות,
ליועץ המשנה שהכין דעת בחוות טמון ההצעה לאימוץ נוסף מכשול הנדרש. לתיקון המשרד
רשאית אינה פרטי, כתאגיד הקהילתית, האגודה ולפיה ,(1996 (מזוז, לממשלה המשפטי

ארנונה). מסי גביית (כגון סטטוטורי מקומי ועד של בסמכותו שהן פעולות לבצע
תשובה: עדיין להן שאין נוספות שאלות גם ההצעה מעוררת החוקי להיבט מעבר
אם ברור לא ולכן ,(1998 (אוטולנגי, מרצון התאגדות הגדרתה מעצם היא אגודה ראשית,
יש כן כמו אליה. להצטרף התושבים ואת החקלאית האגודה חברי את לחייב ניתן וכיצד
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(הרצברג, עת בכל ממנה לפרוש אליה שהצטרפו מחברים למנוע יכולה האגודה אם ספק
.(1994

בה, חברים להיות יוכלו שלא תושבים יישארו קהילתית אגודה של במבנה גם שנית,
יוכלו כאלה תושבים באגודה. החברות זכות את המקנה בנכס מחזיקים שאינם שוכרים כגון
בהתאם ביישוב נפרד מקומי ועד של הקמתו את ולדרוש לצדק הגבוה המשפט לבית לעתור

האזוריות. המועצות בצו ו91ב' 91א' לסעיפים
גם ולכן הקיימת, החקלאית לאגודה בנוסף לקום אמורה הקהילתית האגודה שלישית,
מוגדרים. אינם ביניהן היחסים שגם משפטיות, ישויות שתי ביישוב תהיינה מקומי ועד בלי
למועמדים הקבלה מנגנוני את תפעיל האגודות משתי איזו ברור לא למשל, כך, בבירור.
חלק אם הקהילתית לאגודה תהיה משמעות ואיזו חקלאיות, בנחלות זכויות לרכוש הרוצים

ליישוב? המועמדים כל של הקבלה בהליכי להשתתף יוכלו לא מחבריה

המקומי הוועד ביטול
האזורית המועצה את ולהפוך המקומי הוועד של הסטטוטורי מעמדו את כליל לבטל ההצעה
הועלתה היא השאר בין הממשלה. משרדי מצד בעיקר באה רגילה חדרבדית לרשות
(משרד האזוריות המועצות על שפרסם בדוח הפנים משרד של לביקורת האגף עלידי
לעמוד יוכל שלא מחשש זה לכיוון נוטה במשרד המקומי השלטון מינהל גם .(1998 הפנים,
בקרב גם נשמעה בהצעה תמיכה מקומיים. ועדים מאות בעתיד יוקמו אכן אם הצפוי בעומס
את מבצעת האזורית שהמועצה משום בוועד צורך אין כי הסבורים אזוריות, מועצות ראשי
ההסדרים חוק במסגרת האוצר, משרד גם הציע לאחרונה המוניציפליים. התפקידים רוב

המקומיים. הוועדים של הסטטוטורי המעמד את לבטל ,2000 לשנת המדינה במשק
הגיעה הוועדה .(2000 הפנים, (משרד לעיל שנזכרה אמרני בוועדת לדיון הגיע הנושא
כגוף גם ולעתים התושבים רצונות את המבטא כגוף חשיבות יש המקומי לוועד כי למסקנה
בצמצום ולהסתפק כנו על הדורבדי המבנה את להשאיר המליצה כן ועל שירותים, המספק
שבין החיכוך מרחב יקטן ההמלצה תאומץ אם המקומי. הוועד של הסטטוטוריות סמכויותיו

מחלוקת. נקודות יישארו עדיין אולם השיתופית, האגודה לבין המקומי הוועד

העודף" חום "ת ל החדשים התושבים שיוך
המתגוררים תושבים על החל העודף", "התחום מושג על מתבססת (1998 (אוטולנגי, זו הצעה
זכאים אלה תושבים מסוים. ליישוב משתייכים ואינם האזורית המועצה של השיפוט בתחום
באגודות חברים שאינם התושבים של שיוכם זו, הצעה לפי האזורית. למועצה רק לבחור
הקונפליקטים ואת נפרדים מקומיים ועדים של בחירתם את ימנע העודף לתחום השיתופיות
מאחר המחוקק, עלידי תתקבל כזו הצעה אם ספק יש מכך. כתוצאה להתפתח העלולים

שונות. מוניציפליות זכויות בעלי מעמדות שני היישוב בתוך למעשה יוצרת שהיא
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וסיכום דיון

דמוגרפית או כלכלית במצוקה המצויים ליישובים לסייע נועדה המושבים להרחבת התכנית
או צפו, לא התכנית יוזמי צעירה. אוכלוסייה של קליטה באמצעות המשבר על להתגבר
של כניסתם בעקבות להתרחש אמור שהיה המהותי השינוי לקראת נערכו לא לפחות
"אגודה של הקיים המבנה כי הבינו הם השיתופית. האגודה חברי של במעמד שלא תושבים
החדשים התושבים מן מונע שהוא משום המורחב, ליישוב יתאים לא נפרד" יישוב שהיא
כי סברו אבל המקומית, לרשות ולהיבחר לבחור דמוקרטית חברה בכל המקובלת הזכות את
כי אם תקופה, באותה נוצר אכן כזה מבנה חלופי. מבנה באמצעות לפתרון ניתנת הבעיר,
התיקון את האזוריות המועצות לצו הכניס הפנים שר כאשר ההרחבה, תכנית עם קשר ללא
ביישובים התברר מעשה לאחר שיתופי. ביישוב גם רגיל מקומי ועד של בחירה המאפשר
לה שיש במהפכה"מבנית אלא הבחירות, שיטת בשינוי רק מדובר לא כי מקומי ועד שבחרו
עלידי לא בחשבון הובאו לא אלה השלכות הקהילה. חיי על ובעייתיות רבות השלכות

המחוקק. עלידי ולא ההרחבה תכנית יוזמי
של הניהול בדפוס מהותי שינוי נפרד מקומי ועד של הבחירה מבטאת הפוליטי במישור
שלטונימוניציפלי, לדפוס ישירה, דמוקרטיה על המבוסס שיתופי, מדפוס מעבר  היישוב
לזכות האפשרות את לתושבים העניק אמנם המחוקק ייצוגית. דמוקרטיה על המבוסס
להם שהיתה הזכות את האגודה מחברי שלל אולם בחירה, זכות של במונחים אזרחי בשוויון
החלטות בקבלת ישיר באופן להשתתף הזכות  נפרד" יישוב שהיא "האגודה במסגרת

חדשים. מועמדים קבלת זה ובכלל חייהם לצביון הנוגעות
ממשיכה השיתופית האגודה שכן מערכות, כפל השיתופי ביישוב נוצר המעשי במישור
לצורך דעתו את נתן לא המחוקק מקומי. ועד של בחירתו לאחר גם ולפעול להתקיים
כלים הנבחר המקומי לוועד סיפק ולא הללו המערכות שתי שבין הגומלין יחסי בהסדרת
האגודה יכולה מכך כתוצאה חוק. עלפי לו המסורות הסמכויות את לממש מתאימים
ממנו למנוע יכולה היא הטכני הצד מן שונות. בדרכים המקומי הוועד את לשתק השיתופית
המוניציפלי. התפקיד של מסודרת מהעברה להימנע או לה השייכים במבנים השימוש את
החלטות להכשיל המקומי בוועד חברים גם שהם האגודה חברי יכולים הפוליטי הצד מן
חופש המקומי לוועד המבטיח משפטי מנגנון היום אין שלהם. באינטרסים לפגוע העלולות

השיתופית. באגודה תלוי בלתי פעולה
כבעלת האגודה של מעמדה את משנה אינה המקומי הוועד של הקמתו ועוד: זאת
זו מעובדה הנובע הגופים שני בין הקונפליקט היישוב. משבצת בתחום בקרקע הזכויות
החלטות ציבור. לצרכי המשמשים ובמבנים בשטחים הזכויות לשאלת מעבר היום כבר חורג
החקלאית האגודה את הפכו האזרח, זכויות לנושא ולא הקרקע, לנושא הקשורות מוסדיות
פרוייקטים בפיתוח העוסק לארגון החקלאים לחבריו לסייע המיועד מארגון רבים במושבים
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השיתופית האגודה לחברי שברשותו. החקלאית הקרקע של הייעוד שינוי באמצעות כלכליים
שאינם שלתושבים בשעה חקלאיים, בהכרח שאינם מובהקים, כלכליים אינטרסים היום יש

מהם. להינזק עלולים והם עניין, או חלק שום בהם אין חברים
פנימיים הסדרים עצמם בכוחות לגבש היישובים נאלצים מחייבים כללים בהיעדר
מייצגים, שהם הקבוצות שתי ובין בתוכם הפועלים הגופים שני בין החיכוך את שיקטינו
ביכולת שונות על מצביעים לעיל שהובאו הממצאים היישוב. של תקין ניהול ויאפשרו
הסדרים אותם של איהיציבות על גם אבל החדש, המצב עם היישובים של ההתמודדות
התפקידים נושאי של האישיים ביחסים התלות היישובים. מן בחלק בהצלחה היום הפועלים
איודאות, של מצב הדברים מטבע יוצרת הגופים שני של לרשותם העומדים ובמשאבים
החברתי למרקם בעיקר, ואולי גם, אלא הארגונית, למערכת רק לא סיכונים בחובו הטומן

המורחב. היישוב של
את אחרת או זו בדרך לבטל הקוראות השונות, ההצעות את להבין ניתן זה רקע על
היישוב מתנהל שבו למצב חזרה הוא המעשי שפירושן נפרד, שלטוני כגוף המקומי הוועד
המערכות בכפל הכרוכה הבעייתיות את למנוע ברצון מדובר לכאורה שיתופית. כמסגרת
הדילמה גלויה, בצורה לא כי אם אלה, הצעות מתוך משתמעת למעשה היישוב. בתוך
בעלי של כתאגידים בעתיד גם יתנהלו הם האם השיתופיים: היישובים של האמיתית
תמורת וציבוריים מוניציפליים שירותים לחבריהם מספקים גם השאר בין אשר נכסים,
הם אם גם ביישוב, הגרים התושבים כל את המשרתות מוניציפליות כמערכות או תשלום,

המקומי. השלטון כללי לפי נכסים, נטולי
מהותו לעצם בעיקר, ואולי גם, אלא בלבד, הארגוני להיבט מתייחסת איננה זו שאלה
השיתופית, המסגרת תתבטל ההרחבה מן כתוצאה האם בעתיד. השיתופי היישוב של
או לאשיתופי, כפרי ליישוב יהפוך אחרים, שיתופיים יישובים גם ובעקבותיו והמושב,
חלופית מסגרת הקהילתית, באגודה התומכים שסבורים כפי למצוא, עדיין ניתן אולי
החדשים? לתושבים גם אזרחי זכויות שוויון של הבטחה תוך השיתופי צביונו את שתשמר
ניכר לגידול האזוריות המועצות לצו האחרון התיקון יגרום כיום, נראים שהדברים כפי
השיתופיים היישובים שמרבית ומכאן ההרחבות, למימוש במקביל המקומיים הוועדים במספר

לאשיתופיים. ביישובים הנהוגות הרגילות המוניציפליות במסגרות ישתלבו
השיתופי ביישוב היום הפועלים הוועדים שני כי היא משמעותה המגמה, אכן זוהי אם
את להסדיר הראוי מן כך, ואם לעין. הנראה בעתיד לפחות זה בצד זד. להתקיים ימשיכו
כדי מחייבים. נהלים עלידי אם ובין חוק הוראות באמצעות אם בין ביניהם, היחסים
להם שיש הגורמים כל את בגיבושם לשתף צורך יהיה הציבור דעת על יתקבלו שההסדרים
המועצות ההתיישבות, תנועות השיתופיות, האגודות רשם הפנים, משרד ובהם לעניין, נגיעה
שני בין והחיכוכים המחלוקות לפתרון הדרך תימצא לא אם עצמם. והתושבים האזוריות

בהפסדה. לצאת היישובים להרחבת התכנית של שכרה עלול הוועדים
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מקורות

 22 ד: משפט מחקרי1 מקומית', כרשות גם המכהן שיתופי ישוב 'ועד (1985) ס' אוטולנגי,
.38

עילני החקלאית?' ההתיישבות של סופה תחילת  המינהל 'החלטות (1998) ס' אוטולנגי,
.612  581 כא>3<: משפט

מכון ירושלים: המקומי. והוועד האזורית המועצה בין הגומלץ יחסי (2002) ל' אפלבום,
(בדפוס). מדיניות למחקרי פלורסהיימר

מכון ירושלים המקומי. והוועד האזורית המועצה בין גומלץ י7/סי (2002) ל' אפלבום,
מדיניות. למחקרי פלורסהיימר

המרכז רחובות: וביצוע. מדיניות  המושכים (1992)הרחבת פ' וקידר, ל' אפלבום,
מחקר). (דו"ח הפיתוח ללימודי

המשך). ipnn) ארגוני ושינוי ביצוע  המושבים (1993)הרחבת פ' וקידר, ל' אפלבום,
מחקר). (דו"ח הפיתוח ללימודי המרכז רחובות:

קליטה  שיתופיים ביישובים קהילתיים תושבים שילוב (1995) ע' ורימלט, ל' אפלבום,
הציונית ההסתדרות הפיתוח, ללימודי המרכז [רחובות:] איוראות. בתנאי

לפיתוח המחלקה ישראל, לארץ היהודית והסוכנות להתיישבות החטיבה העולמית,
והתיישבות.

.462 מב(4<: פ"ד יעקב. ושדה הפנים שר נגד ואחרים בורשטיין ישראל ,753/87 בג"צ
החקלאות משרד הכפריים. היישובים הרחבות מימוש 0קר (1999) (עורך) א', בןדוד,

החקלאות ופיתוח לתכנון הרשות ישראל, לארץ היהודית והסוכנות הכפר ופיתוח
והכפר. ההתיישבות

תלאביב. המקומי. הוועד (1998) העובדת החקלאית לקואופרציה פיקוח ברית
31.12.2000 וסמליהם אוכלוסייתם היישובים רשימת (2001) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

ירושלים. .(72 מס' טכני (פרסום
.8.3.1994 ,114 למושב, המוניציפלית',קל המסגרת 'בעית (1994) ו' הרצברג,

רחובות: נהלל. במושב ותמורות המשכיות  לבדו הלחם על (1974)לא ואחרים ר' ויץ,
.(18 אזורי פיתוח בבעיות (פרסומים ועירונית כפרית התישבות לחקר המרכז

ישראל. מקרקעי מינהל ירושלים: הכפרי. במגזר (1991)מ7יגילל/קרקע. ג' ויתקון,
קהילתיים וביישובים במושבים מקומיים ועדים בנושא דיון סיכום (1995) ריקרדו ועדת

.13.3.1995 מיום
אוניברסיטת חיפה: מקורות). (קובץ העובדים במושב שיתופי (1975)מינד'ל (עורך) י' לוי,

המתמטיקה. ולמדעי החברה למדעי הפקולטה חיפה,
שהופנתה דעת (חוות מוניציפליים לשירותים אגודות של פעילותן חוקיות (1996) מ' מזוז,
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המשפטים. משרד מאיר), נתן לעו"ד
מושב שהם חקלאיים ישובים באגודות למגורים הרחבות (1995) ישראל מקרקעי מינהל
(החלטת חקלאית שתופית אגודה או קבוץ שתופי, מושב שתופי, כפר עובדים,

ירושלים. ,(17.12.95 מיום 737 מס' ישראל מקרקעי מועצת
למגורים ולבניה להרחבה ונוחלים עקרונות (1991) חקלאי אגף ישראל, מקרקעי מינהל

מיום 10 מס' אגף (הוראת (הרחבות) ובמושבים שתופיים בכפרים עובדים, במושבי
ירושלים. ,(1.1.91

תלאביב: .19971996 בשנים החקלאות ענפי (1998) הכפר ופיתוח החקלאות משרד
מפורט. לתכנון האגף והכפר, ההתיישבות החקלאות ופיתוח לתכנון הרשות

לביקורת האגף ירושלים: האזוריות. במועצות מיוחד ביקורת /7"77(1998) הפנים משרד
המקומיות. ברשויות

במועצה המקומי הוועד של וסמכויותיו מעמדו לקביעת הוועדה (2000)דו"ח הפנים משרד
ירושלים. אמרני), (ועדת האזורית

התשנ"א (תיקון) אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות 'צו המקומיות המועצות פקודת
.31.12.1999 התשנ"א, בטבת י"ד ,5318 התקנות 990\יקובץ

ה. צבי בעריכת אזוריות, מועצות בתוך:7יני חדש)' (נוסח המקומיות המועצות פקודת
שנה). מדי (מתעדכן כתובים ירושלים: הבלין. ושמואל פרייזלר

אזוריות, מועצות בתוך:7י^ '1958  תשי"ח אזוריות), (מועצות המקומיות המועצות צו
שנה). מדי (מתעדכן כתובים ירושלים: הבלין. ושמואל פרייזלר ה. צבי בעריכת

א' ,6005 התקנות קובץ התש"ס1999' (תיקון), אזוריות), (מועצות המקומיות המועצות צו
.10.11.1999 התש"ס, בכסלו

עמ' השיתופי, האיגוד בחוק המושב בתוך: מבפנים',  העובדים 'מושב (1966) ש' שורש,
בישראל. העובדים מושבי תנועת תלאביב: .54  42

הסוכנות של כבררשות במושב המתיישב של מעמדו (992\}שינוי ס' ואוטולנגי, נ' שרמן,
מחקר). >דו"ח הפיתוח ללימודי המרכז רחובות: היהודית,

הבטים ■ המקומי בתוך:ד'קלש7; אזוריות', במועצות הבחירה 'זכות ,(1992) י' א' שפט,
המינהל הפנים, משרד ירושלים: .68  55 עמ' עתיד, הווה, עכר, משפטיים:

מקומי. לשלטון
בתוך:7/7עי77; מושבים)', (הרחבת המושב מבנה 'שינוי ,(1993) בישראל המושבים תנועת

החלטה. הצעות  הי"ז
.'1973  תשל"ג (חברות), השיתופיות האגודות תקנות

.'1995  תשנ"ו אגודות) (סוגי השיתופיות האגודות תקנות
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והמקום: הלאום בין
רוסית הגירה מול הפיתוח בערי מקומיות

צפדיה ארז

מבוא

תהליכי עם המזוהים אלו האחרונות, בשנים בעולם שמתרחשים הדרמטיים השינויים
תפיסת של חדש מארג יוצרים שני, מצד המקומיות, תהליכי ועם אחד, מצד הגלובליזציה,
רקע על שינויים. מפני עליו להגן בו הגרים של והנכונות אליו הזיקה ייצוגו, המקום,
מקומיות זהויות של צמיחתן מקומיות. זהויות חיזוק של לתופעה עדים אנו אלה שינויים
של בכוחה המכרסם כתהליך העולמית, בכלכלה השינויים באמצעות אחת לא מוסברת
מרחבים המדיר ובתהליך הלאומי במרחב החברים לכל אחידה זהות להנחיל הלאום מדינת
זה תהליך .(Castells, 1997; Massey, 1994) לאומיים הרב הכוח למוקדי מחוץ אל שוליים
הזהויות כלפי הן בשוליים מקומות בקרב והתנגדות ניכור תחושות של להתפתחותן תורם
של מקומן את .(Rex, 1996) הלאומיות הזהויות כלפי והן (Harvey, 1989) הגלובליות

והומוגניים. מוכרים קטנים, ומרחבים קהילות אל וזיקות זהויות תופסות אלו זהויות
בשוליים המקומות כל לא זה: מתיאור להתפרש שעשוי כפי דיכוטומי, אינו זה מצב
זה מאמר בישראל. הפיתוח ערי לדוגמה: הלאומיות, הזהויות כלפי ניכור תחושות מפתחים
אך הלאומי, הכוח במבנה שוליותן את המשקף דוערכי יחס מפתחות הפיתוח ערי כי טוען
השנייה במחצית שנוצרו בספר, עירוניים כישובים כוח. מבנה לאותו השתייכותן את גם
בעיקר ואוכלסו ומדינה אומה בינוי של היקף רחב פרוייקט במסגרת העשרים המאה של
במחקרים להם. מחוצה לא אך הכוח, מרכזי של בשוליים נמצאות הן מזרחים, במהגרים
בין כ"מלכוד" זה מצב תואר הפיתוח, בערי המזרחים זהות שאלת נבחנה שבהם קודמים,
השוליות לבין בישראל הציונית התנועה שבנתה העוצמה רבת הישראליתיהודית הזהות
בינוי בתהליך שנוצר האתנימעמדי הריבוד של תולדה הוא זד. מלכוד המזרחיתהמקומית.
שניתב האוכלוסין, ופיזור הגלויות קיבוץ של המדיניות ביישום בעיקר והמדינה, האומה
שבו הזה המלכוד .(2000 ,1999 וצפדיה, (יפתחאל מעמדית לנחיתות בעיירות המזרחים את
על הגלובליזציה להשפעות תגובתם אופי על שאלה מעורר הפיתוח בערי המזרחים נתונים
הלאומית. הזהות כלפי ניכור תחושות בפיתוח דווקא מתבטאת אינה התגובה יישוביהם.
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בעיניהם, השליליות, ההשפעות מפני המקום על להגנה הלאומיות תגויס מסוימים במצבים
הגלובליזציה. של

החוצה מהגרים תנועת של להשפעותיה נתייחס כאן רבות. פנים הגלובליזציה לתהליכי
החדש העולמי הסדר של לעיצובו במישרין הקשורה תנועה בעיקר לאומיים, גבולות
שני את מאפיינת ההגירה שתופעת מכאן להקיש אין בריתהמועצות'. קריסת שלאחר
לחרירים לאומיים גבולות של הפיכתם בעקבות התעצמה זו אולם האחרונים, העשורים
אף אולי מקומות, על רבה השפעה מהגרים של וו לתנועה .(DeiiaPergola, 1998) יותר
זהות את מאתגרת מקום אל מהגרים של כניסה במרחב: וידע סחורות הון, מתנועת יותר
כוח צבירת לשם הוותיקה הקהילה לגיוס עילה ומהווה מבפנים המקום של הציבורי המרחב
בזהות כזה שימוש ומקומיות. לאומיות בזהויות שימוש תוך המקום, של אופיו על והגנה
כמשאב נתפסים המהגרים שכן בעייתי, הוא הנדון ההגירה גל נגד התרסה לשם הלאומית
השינויים של כתוצר רק ולא הישראלית, והמדינה האומה של הבינוי בפרוייקט חיוני

העולמיים.
לנוכח הוותיקים הפיתוח ערי תושבי עמדות מהן אחדות: שאלות עם מתמודד זה מאמר
ופריפריאלי קטן מקום משתנה כיצד לשעבר? מבריתהמועצות (עלייה) ההגירה גל כניסת
שחלים השינויים האם מהגרים? של גדול גל אליו נכנס כאשר הוותיקים, תושביו בעיני
הפעולות מהן כשליליים, נתפסים השינויים אם כשליליים? או כחיוביים נתפסים במקום
מקומית, או לאומית זהות, איזו אלה? שינויים מפני המקום על להגן כדי הוותיקים שינקטו
המהגרים כניסת תהליך שהציב השינויים מפני המקום על הגנה לשם ידם על תגוליס

הרוסים?
ראשית נעוץ אלה שאלות של ייחודן מקום. כל על משפיעה מהגרים שכניסת מובן
גדולות2, לערים ולא פריפריאליים, למקומות מהגרים בכניסת מתמקדות שהן בעובדה
הישראליתיהודית. ללאומיות בטבורה קשורה כאן הנדונה ההגירה שתופעת בכך ושנית,
באופקים שנערך עמדות סקר ממצאי של הצגה באמצעות נעשה אלו לשאלות להשיב ניסיון
המהגרים גל כניסת לנוכח תגובותיהם ואת המזרחים, הותיקים, התושבים עמדות את ובחן
כמו משניים, מקורות של וסקירה ניתוח ובאמצעות אופקים, אל לשעבר מבריתהמועצות
ריאיונות או ,1998 בשנת שנערכו הפיתוח בערי המקומיות לרשויות הבחירות תוצאות

פיתוח. ערי ראשי עם עיתונאיים

בספרות: נדונה כבר הגלובליוציה מתהליכי חלק כאל המועצות מברית ההגירה לגל ההתייחסות .1

DeiiaPergola, 1998 ;1998 קימרלינג,
Chicago Schoolof Urban Ecology ה של המחקרים סדרת כדוגמת 2

.(Park and Burgess, 1925)
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תיאורטית מסגרת

המשאבים במצאי רק תלויה איננה מסוים במקום ולהתיישב להגר אדם של האפשרות
אינו שאדם כשם והזהותיים. התרבותיים במאפייניו גם אלא לרשותו, שעומדים החומריים
לעיר שייכות לפתח יתקשה גם כך מסוימת, בעיר קיים שאינו בענף עבודה למצוא יכול
שבעידן אלא .(Wallman, 1998) האתנית קבוצתו מבני אנשים בה אין אם ולתושביה
מכרעת השפעה העולמיות לתהליכי יש שבו עידן זהו מתוקפה. מאבדת זו תובנה הנוכחי
מתרחבים ודומיננטיות חברתי כוח שבין והיחסים האישיים היחסים תרבויות. ועל מקומות על
דרך מחדש ונבנים מעוצבים ומקומות תרבויות זה כל ובתוך העולם. כל פני על בהתמדה
מקומות של ותכונות שתרבויות במובן פתיחות וסגירות. פתיחות מרכזיים: תהליכים שני
תוך אל נכנסות ותרבויות אחרים, מקומות עם חדשים קשרים נוצרים לשינויים. נתונות
סגירות .(DellaPergoia, 1998) הזו בעת וגוברים שהולכים ההגירה, תהליכי דרך המקום
שייך מי לקבוע ליכולת הקשורות מקומות,. של ולייחודיות להתבדלות תביעות של במובן

.(Massey and Jess, 1995) אינו ומי למקום
רק איננה הגירה העכשווית: המהגרים לתנועת באשר נקודות מספר עולות מכאן
הגבולות מהגרים של כניסה לאחר במרחב. זהויות של תנועה גם אלא אדם, בני של תנועה
מהגרים של כזו כניסה .(Wallman, 1998) בעבר שהיו מה עוד אינם המקום של והזהויות
ולהשפיע המקום. של האתני בהרכב שינויים ליצור בעיר, הכוח מבנה את לערער עשויה
זה, מאמר של לעניינו יותר חשוב אך .(De Vos, 1995) בעיר הפרטיים הנכסים ערך על
על חשיבה של חדשות דרכים הוותיקה האוכלוסייה בקרב מעוררת מהגרים של כניסה

המקום. תחושת ועל למקום היחס על בית, כעל המקום
הניסיונות של קיומם מרכז את המהווה וטבעי אנושי סדר של התמזגות הוא מקום
שבמסגרתה חיה חברתית בסביבה מתרחשים אלו אישיים ניסיונות תושביו. של האישיים
חברות תהליכי במקום. היומיום חיי דרך (סוציאליזציה) חברות תהליכי האדם בני עוברים
לצד (Forest, 1995; Agnew, 1987) מקום תחושת של ליצירה הזמן במשך מסייעים אלו
Davies and Herbert,) מקומית זהות מתפתחת וממנה ,(Smith, 1990) ביטחון תחושת
להרגלים בה, הגרים האנשים בין אישית להיכרות קשורה בעיר מקומית זהות .(1993
שערים מכאן העיר. אל השייכות תחושת את מקדמת ובכך מקומיים, תושבים של ציבוריים
האינטראקציות סמך על הנבנות חברתיות מערכות מהוות הן אלא להזדהות, מקור רק אינן
המקום עם n1.rmn .(Wallman, 1998) המקום שמציע ההזדמנויות ועל במקום החברתיות
הרשמי בהיבט רק מדובר אין הטריטוריאליות. לקהילות פוליטיות לפעילויות מקור מהווה
את המגייסים פרטים, עלידי כוח בצבירת גם אלא בבחירות, והצבעה מפלגות הקמת של
סוג .(Taylor, 1993) ופנימיים חיצוניים איומים מפני הגנה לצורכי המקום ואת הקהילה

בעיר. הותיקים מן אתנית מובחנים מהגרים לכניסת כאמור, קשור, איומים של אחד
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מהגרים לכניסת הישראלי בספר הפיתוח ערי של המזרחים תושביהן של ההתנגדות
הישראלית והמדינה האומה בבינוי המהגרים של ייעודם בשל בעיקר מאליה, מובנת איננה
את שתהלום תיאורטית למסגרת הדיון את לכוון יש לכן .>1999 קימרלינג, (לדוגמה:
ומדינה. אומה בבינוי המהגרים תפקיד את ותתאר ישראל, של החברתימרחבי המבנה
Stasiulis and) (Settler Society) המתיישבים" "חברת היא כאן המוצעת המסגרת
לאומיות. של מובחן סוג לתיאור מדיניתהיסטורית מסגרת המהווה ,(YuvalDavis, 1995
אשר לאירופה, מחוץ גיאוגרפית הממוקמת כחברה המתיישבים" "חברת מתוארת ביסודה
מחוץ אל מוצאים הילידים הדומיננטית, הקבוצה את אירופאים מתיישבים מהווים בה
בין חפיפה היוצר באופן הלאום מסגרת בשולי משולבים והמהגרים הלאום, למסגרת
המדגישות בקופר, התיישבות כמו לאומיות משימות מוטלות המהגרים על ומעמד. אתניות
מרחיקות גם במקביל אך ,(Anderson, 2000) ללאום שייכותם את ומכאן תרומתם את

.(Yiftachel and Meir, 1998) התרבותיפוליטיכלכלי הכוח ממוקדי אותם
בחברות הגעתה. במועד או במוצאה הומוגנית איננה המהגרים קבוצת רבים במקרים
ובמועדים בעולם שונים ממקומות שהיגרו מגלים מורכבת זו קבוצה רבות מתיישבים
הדומיננטית הקבוצה בני עם מדומיין, או אמיתי משותף, מכנה חולקים הם אולם שונים,
להכרה הלאום, אל להכללתם קשורים שונות מהגרים קבוצות בין נוספים מאחדים גורמים
ההתיישבות פרוייקט לקידום בהם ולשימוש המתיישבת והאומה המדינה לבינוי בתרומתם

המרחב3 של והאתניזציה
את הדומיננטית הקבוצה מבטיחה בפריפריה, להתיישבות המהגרים של הרחקתם מלבד
הדבר (ממלכתית). אחידה זהות והנחלת אחדות יצירת באמצעות גם המהגרים על שליטתה
Gramsci, (ראה/י: גרמצ'י עלידי שנוסחו כפי הגמוניות בפרקטיקות שימוש דרך נעשה
במטרה ומוסדיים אידיאולוגיים תרבותיים, במישורים פועלות אלו פרקטיקות .(1971
האינטרסים את המקדמים אחד מרכזי לרעיון או אחת חיים לדרך ההמונים הסכמת את להשיג
ההגמוני הרעיון המתיישבים חברת של במקרה .(Stirnati, 1995) הדומיננטית הקבוצה של
כל פני על הלאומית הדומיננטיות והשלטת המרחב של האתניזציה לפרוייקט קשור המרכזי
המרחבים בכל פוליטית תרבות של האחדה דרך זה רעיון מקודם מוסדית מבחינה המרחב.
החינוך, רשת המדינה של הסוציאליזציה סוכני באמצעות המדינה, של הגיאוגרפיים
stirnati, 1995; Williams,) הפופולרית והתרבות התקשורת הדת, מוסדות המשפחה,
משותף מכנה שחולקים מהגרים, לקליטת רחבה לאומית הסכמה מכוננים אלה כל .(1985
ההתיישבות. בפרוייקט ולהשתתפותם אחרים, מהגרים ועם האירופאים המתיישבים עם

והאוסטרלי הקנדי במקרה היהודית, לדת השתייכות בסיס על נבנה המשותף המכנה הישראלי במקרה 3
. Ongley and Pearson, 1995 הלבן לגזע השתייכות בסיס על  השישים שנות עד

המקרה לתיאור Kennedy, האוסטרלי;1987 המקרה לתיאור Anderon, 2000 ראה/י:
המקרה לתיאור Smith, זילנד;1993 בניו המהגרים של החלקית הכללתם לתיאור Pearson, הרודזי,>)200

הקנדי.
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יישוב אל חדש מהגרים גל בכניסת שכרוכה ההתנגדות את לנטרל כדי בה יש זו הסכמה
יותר. ותיקה מהגרים בקבוצת ברובו שמאוכלס פריפריאלי

עיקריים: טעמים משני אלה תובנות של נכונותן את שוחקים הגלובליזציה תהליכי ברם
ולהנחיל ואוכלוסיות מקומות תוכה אל להכליל הלאום מדינת של כוחה היחלשות הראשון,
וזהויות הלאום מדינת העולמיות, תהליכי שבין הקשר (על אחידה לאומית זהות להם
של וגוברת ההולכת נטיית והשני, .(Rex, 1996; Castells, 1997) ראה/י: ממלכתיות
לבין בינם המובדלות ושימור ותרבותית מרחבית להסתגרות ומעמדיות אתניות קבוצות
לזאת אי .(Marcuse and van Kempen, 2000) זהותם על הגנה כאמצעי אחרות קבוצות
שאלה, מעורר מבריתהמועצות ההגירה גל כלפי המזרחים הפיתוח ערי תושבי של יחסם
התמורות בעקבות הפיתוח, עיר המקום, כלפי ותחושותיהם זיקתם שאלת נובעת גם ומכאן

התשעים. בשנות בו שחלו

הפיתוח ערי של יצירתן

מארצות בעיקר יהודיים במהגרים ויישובם תכנונן בישראל, הפיתוח ערי הקמת על הדיון
;1951 שרון, ;1987 אפרת, לדוגמה: >ראה/י בספרות מקיפה להתייחסות זכה האיסלאם
קרקובר (לדוגמה: והחברתיים הכלכליים מאפייניהן על הדיון גם כך .(Cohen, 1970
גרדוס ;1980 ועיני, גרדוס ;1986 רזין, ;1988 בורוכוב, ;1990 ליפשיץ, ;1992 ושטרן,
את בישראל, הפיתוח ערי של נחשלותן את לתאר נוטים אלו דיונים .(1976 וקרקובר,
התייחסות מאפיינים מרכזיים כיוונים שני החברתיות. הבעיות ואת שלהן הכלכליות המצוקות
 הפיתוח ערי את ומדמה מתאר המרכז בה אשר הדרך  האחד המחקרית: הספרות של זו
תימור, ;1984 איילון, לדוגמה: >ראה/י תמידי חיצוני לסיוע וזקוקות נחשלות אלימות,
"אלימות", כ"מפגרות", התקשורת כלי בעקבות מתוארות הפיתוח ערי .(1970 מרקס, ;1978
בה הדרך על מפורט (לדיון עתיד" וכ"חסרות שליטה" "חסרות "מוזנחות", "מלוכלכות",
דיון בעיקרו הוא השני הכיוון .(2000 אברהם, ראה/י: בתקשורת הפיתוח ערי מיוצגות
הכוח יחסי את מדגיש זה דיון הפיתוח. לערי המרכז בין היחסים מערכות על ביקורתי
Yiftachel, >ראה/י: מתיישבים כחברת הישראלית בחברה המתקיימים האסימטריים
סבירסקי ;1981 (סבירסקי, הכלכלית הניצול מערכת את ,(Gradus, 1983:2000a; 2000b
>ראה/י הפיתוח ערי תושבי של הפוליטית ההתנהגות של הדימוי ואת (1985 ושושן,

.(Peled, 1990;1998 לדוגמה:
לפעילות אתניתמעמדיתמקומית, זהות של להיווצרותה קשור הזה הסוג מן דיון
1999 וצפדיה, יפתחאל לדוגמה: >ראה/י הפיתוח בערי הזהות של לפוליטיקה הקשורה
,BenZadok,1993; BenAri and Bilu, 1987 Grinberg, 1998; Spilerman and Habib
לדוגמה: >ראה/י זו זהות ליצירת תכנון מדיניות של ולתרומתה (1976; Yiftachel, 2000a;
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על מתבסס הזה הסוג מן דיון .(Yiftachel, 2000b ;1999 וצפדיה, יפתחאל ;1998 יפתחאל
תרם הפיתוח בערי ואתני מעמדי שדמיון (1976) Spiierman and Habib שהעלו הטענה
ערי על הישראלי במחקר הראשונים הדיונים אחד למעשה היה זה קהילה. של ליצירתה
של ליצירתה הבסיס גם שהיא קהילתיות, לבין המקום של תכונותיו בין שקשר הפיתוח
שיצירת האפשרות על (1976) Spiierman and Habib רמזו זה במחקר כבר מקומית. זהות

האוכלוסין. פיזור מדיניות ליישום קשורה הפיתוח בערי הנפרדת הקהילה
הרעיון של ליישומו המעשי הביטוי שהיו הפיתוח, ערי והקמת האוכלוסין פיזור רעיון
מעמדית נחיתות של למצב רבים מזרחים תיעלו המרחב, ויהוד אומה בינוי של ההגמוני
הזהות של רחב לאימוץ ויישומה הגלויות מיזוג של התפישה תרמה בבד בד וחברתית.
מסויימים למרכיבים התנגדות התעוררה במקביל הפיתוח. בערי מזרחים בקרב הלאומית
ממלכתיות במפלגות מתמיכה במעבר להתנגדות ביטויים ניכרים הפוליטי במישור הזו: בזהות
ממדינות מסורות של מדומיינת או אמיתית בהחייאה  התרבותי ובמישור סקטור, למפלגות
הזהות מן בנפרד עצמה את להגדיר שמתקשה קבוצה יצרו הללו התהליכים שני המוצא.
תוך אל לפרוץ מנסה זו קבוצה בישראל. הציונית התנועה שבנתה רבתהעוצמה הלאומית
מזרחית וסולידריות תרבות של מסוימים סממנים שימור כדי תוך הישראלי המרכזי הזרם

.(1999 וצפדיה, (יפתחאל ומעמדית
עם שהתפתחה מקום' מ'גאוות בחלקם נובעים וסולידריות תרבות של אלד. סממנים
מקומיים, תרבותיים סמלים ובפיתוח מקומיים בעיתונים מתבטאת זו מקום גאוות השנים.
את להעביר שהצליחה מקומית, מנהיגות של הצמחתה לצד (BenAri and Bilu, 1987)
המקום גאוות זאת עם .(BenZadok, 1993) המקומיים של לידיהם בעיירות השליטה
ובעלות לאאהודות כמוזנחות,(יחסית), העיירות, של 'מצבן' של מפוקחת בראייה מהולה
של מעמדית נחשלות של שילוב הובילו כך .(1999 וצפדיה, (יפתחאל נמוכה חיים איכות
מיקומו מבחינת בעייתי במקום ומגורים גורל שותפות תחושת עם יחד דומה ממוצא קבוצה
החברה משאר הנבדל מהגר, אתני מיעוט  מעמדאתני של ליצירתו הלאומי במרחב
מעמדאתני .(1994 , Gurr and Harff עלפי Ethnociass) הנמוך החברתיהכלכלי במעמדו
שינוי ולא כלכלית, בעיקר מדיניות, שינוי הייתה שמטרתה למחאה, רבות פעמים גויס זה

.(Yiftachel, 2000b) בחברה מבני

הפיתוח י, ער אל הרוסים כניסת

ושל פעילה מהגרים חברת ישראל של היותה המשך את יותר שמדגישה תופעה "אין
המדינות...הגירה מחבר מכן ולאחר המועצות מברית ההגירה...תחילה גלי מאשר מתיישבים
מבנה בתוך לשינויים לגרום יכולים העולמי בסדר ושינויים תהליכים כמה עד מדגימה... זו
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.(269 :1998 (קימרלינג, ישראל" דוגמת בעיקר  חברה של פנימי
כ מנה 19901997 בשנים ישראל למדינת לשעבר מבריתהמועצות ההגירה גל
רוב קודמים, הגירה לגלי בדומה .(1998 לסטטיסטיקה, המרכזית (הלשכה מהגרים 685,000
אידיאולוגיים מטעמים לישראל הגיעו לא "רוסים") (להלן: לשעבר מבריתהמועצות המהגרים
תפיסותיהם החיים. איכות ושיפור ביטחון של מעשיים מטעמים אלא בציונות, הכרוכים
המשטר תחת שעברו הסוציאליזציה מתהליך נובעות המהגרים של והחברתיות הכלכליות
(הורוביץ, בריתהמועצות התפרקות שלאחר המערבית לתרבות מחשיפה גם אך הקומוניסטי,
הם שמניעיה הגירה העולמיות, תהליך רקע על ההגירה תהליך את מדגיש זה דבר .(1996

היהודיתישראלית הלאומיות של אידיאולוגי רקע על רק ולא כלכליים, בעיקרם
לצמיחה ההגירה גל של תרומתו לאור במיוחד מתחזקת זאת טענה .(DellaPergoia, 1998)
בתהליך לה שסייעה צמיחה התשעים, שנות בראשית בישראל שחלה המהירה הכלכלית

העולמית. בכלכלה ההשתלבות
התשתיות בתחום הממשלתיות ההשקעות לגידול הביאה מהגרים אלפי מאות של הגעתם
המהגרים של מרשימה תרומה גם ניכרה בתשתיות השקעות לצד .(1990 (ברונו, הארץ בכל
התפוקה צמחה כך שלהם. הגבוהה המקצועית המיומנות בזכות הלאומית לכלכלה עצמם
אחוז 54 ב ,19881997 השנים בין מעשור, פחות של זמן בפרק הגולמית המקומית
לתוצר 1988 בשנת ש"ח מיליארד 181 כ של גולמי מקומי מתוצר ריאליים: במונחים
חלה הזה הזמן בפרק .(1995 שנת מחירי >עלפי ש"ח מיליארד 278 כ של גולמי מקומי
לסטטיסטיקה, המרכזית (הלשכה לנפש המקומית בתפוקה אחוז 18 כ של ריאלית עלייה
הגוש מדינות עם כלכליים קשרים ליצירת רבות תרם זה מהגרים גל ועוד: זאת .(1999
רבות תרמה הזה המהגרים גל של שכניסתו דומה לפיכך .(1999 בעליה", ("ישראל המזרחי
ותרומתם הפוטנציאלית תרומתם (על הגלובליזציה במסלול ישראל מדינת של להשתלבותה

.(Spivak, 1994 ראה/י: הישראלית לכלכלה הרוסים של בפועל
(ברונו, אזוריים הבין הכלכליים הפערים של לצמצומם תקווה יצר גם ההגירה גל
במקצועות מוצאם בארץ עסקו המהגרים מן אחוז 60 ש העובדה בזכות הרבה .(1990
הוותיקה האוכלוסייה בקרב אחוז 28 ל בניגוד לבן, צווארון ובמקצועות מדעיים אקדמיים,
נהנו בהם הפיתוח וערי הפריפריה אזורי .(1998 לסטטיסטיקה, המרכזית (הלשכה בישראל
להתמקם והמשכילים המקצוע בעלי המהגרים של נטייתם בשל זו מתרומה במעט רק
הפיתוח ערי קלטו קטן תעסוקתי ומגוון אבטלה בעיות בשל .(Razin, 1996) הארץ במרכז
בעלי מהגרים כלומר עיניהם, לנגד עמדו דיור עלות ששיקולי מהגרים אותם את דווקא

.(1992 (חסון, וחולים קשישים גם חלקם נמוכים, מקצועיים כישורים
בפיזור איהשוויון את שיצרה הקליטה מדיניות הייתה מה השאלה: נשאלת כך, אם
מקבל המהגר זה במסלול הישירה". "הקליטה מסלול הנהגת היא התשובה המהגרים?
לעשות רשאי הוא זה בסיוע מוגבלת. תקופה למשך כספי וסיוע הטבות של שורה מהמדינה
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.(1990 (כהן, המגורים אזור ובחירת הדיור בתחום ובכללם החיים, תחומי בכל הבנתו לפי
לממשלה הובהר כאשר ההגירה. גל של המרחבי הפיזור את קבעו השוק כוחות זד. במצב
בנושא בעיקר הממשלה התערבה הקליטה, עם להתמודד יוכלו לא לבדם השוק שכוחות
היו שם הפיתוח, בערי ובעיקר הפריפריה, באזורי הייתה הממשלתית הבנייה רוב הדיור.
מבין הנזקקים את אלה לדירות הפנתה המדינה ביותר. הגדולות הקרקע עתודות למדינה
כ המהגרים, מכלל אחוז 22 כ הפיתוח בערי נקלטו 1995 עד .(1994 (הכהן, המהגרים
אוכלוסייתן, להגדלת רק לא הביאה הפיתוח לערי זו אוכלוסייה תוספת מהגרים. 150,000
בחילוץ סייעו לא אלה שינויים ואולם האתני. בהרכבן ולשינויים פיזיים לשינויים גם אלא
הפיתוח בערי שהוקמו חדשות בשכונות המהגרים רוב מרוכזים כיום ממצוקותיהן. העיירות
מובחנים סגרגטיביים למרחבים הפכו אלה שכונות למהגרים. דיור פתרונות מתן לצורך
לא אך הקיימות, הערים בתוך נוספת" "עיר לעתים מהוות והן הוותיקות, מהשכונות

.(1997 (ליפשיץ, מהן מנותקות
קטגוריה של ליצירתה רבות תרם המהגרים עלידי שאומץ ההתבדלותטמיעה דפוס
מאסיה חלקם שונות, מתרבויות הגיעו המהגרים רוב אומנם "הרוסים". מובחנת חברתית
ונתפסו סווגו בעיקר וכך זו, לקטגוריה עצמם את לשייך נוטים רובם אך מאירופה, וחלקם
התרבות סביב והתרבותיים האתניים הגבולות נוצרו זה באופן הישראלית. החברה בתוך
בעלייה", "ישראל  ברור אתני צביון בעלת מהגרים מפלגת של בהקמתה שגובו הרוסית,
עדות היא הארציות בבחירות והצלחתן המפלגות הקמת ביתנו". "ישראל יותר ומאוחר
מספרם את להמיר ולהצלחתם הסגרגטיבית להשתלבות הרוסים של הגדולה להצלחתם
היתר בין ותקציבים, אמצעים מקסימום לצבור מנת על פוליטי, לכוח הארגונית ומיומנותם

.(1998 (קימרלינג, האתניות החומות שימור לשם
הפיתוח בערי  והמזרחים הרוסים  המובחנות החברתיות הקטגוריות שתי בין המפגש
גובתה זו תחרות הכי. בלאו במחסור המצויים משאבים על ביניהן תחרות מהרה עד הוליד
בתחום ההטבות לרוסים, שהוענק הקליטה סל לנוכח המזרחים של יחסי קיפוח בתחושות
וההטבות הקליטה סל המזרחים, לטענת תעסוקה. במציאת והסיוע חדשות), (שכונות הדיור
להשיג. מסוגלים כוותיקים, שהם, המשאבים על עולים למהגרים שהוענקו הדיור בתחום
הרשות עלידי המסופקים הרווחה שירותי היה הקבוצות התחרו שעליו הראשון המשאב
של בידיו בעבר שהיו הקליטה, סמכויות את ביזר הישירה הקליטה מסלול המקומית:
אספקת ובכללה המקומיות, הרשויות על הקליטה מלאכת. מירב את והטיל המרכזי, השלטון
הוביל הרווחה שירותי והיצע הרווחה לשירותי הביקוש בין הפער למהגרים. רווחה שירותי
התחרו יותר מאוחר .(1990 (כהן, הראשונים הקליטה בשלבי כבר זה משאב על לתחרות
הם אף המצויים ודיור, תעסוקה כמו אחרים, כלכליים משאבים על והרוסים המזרחים
חשיבות את לקבוצות הבהירו אלו תחרויות .(1997 (ליפשיץ, הפיתוח בערי במחסור
משאבים גם אך בראשונה, בראש כלכליים משאבים להשגת כאמצעי במקום, השליטה
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ותרבותיים. פוליטיים
בשכונותיה התמקמו התשעים שנות בראשית לאופקים שהגיעו הראשונים הרוסים
(משרד אלו בשכונות אקראי באופן פזורות שהיו הריקות, הדיור ביחידות הוותיקות,
הראשונים הקליטה בשלבי בעיר הרוסים של יחסית הקטן מספרם .(1994 והשיכון, הבינוי
שינויים חוללו לא המהגרים התגוררו שבהן הדיור יחידות של האקראי הפיזור בצד
שתי של הבנייה קצב הוגבר ,1991 בשנת יותר, מאוחר כשנה העירוני. במרחב משמעותיים
חדשות שכונות של הקמתן כמו השכונות, הקמת ושפירא. הגפן מישור חדשות: שכונות
(1990 (יולי תש"ן והבנייה התכנון חוק לתיקון הודות התאפשרה פיתוח, בערי אחרות
,(4.11.90) הרכישה התחייבות לפרסום והודות הול"לים, פעולת את שהסמיך שעה, הוראת
בנייתן הסתיימה 19911992 בשנים תצלח. לא שבנו הדירות מכירת אם לקבלנים שניתנה
הבנייה לשיעור ביחס .(1994 לסטטיסטיקה, המרכזית (הלשכה בעיר דיור יחידות 1732 של
עמד 19911993 בשנים בישראל: הגבוהים מן בנייה שיעור באופקים נרשם תושבים לאלף
עמד הפיתוח בערי נפש. לאלף חדשות דירות 11 על בישראל למגורים הבנייה שיעור
נפשות לאלף דירות 59 על  ובאופקים נפש לאלף חדשות דירות 26 על זה שיעור

שנתיים). (ממוצעים
ולמעשה אופקים, של הפיזי המבנה את שינתה דיור יחידות של זו משמעותית תוספת
גם זו היקף רחבת בנייה כשנתיים. בתוך הישנה העיר לצד חדשה עיר של לבנייתה הביאה
הגפן מישור לשכונות שעברו בודדים ותיקים תנועת כפולה: אוכלוסין תנועת יצרה
מהגרים של היקף רחבת וכניסה במקום שלהם החיים איכות את לשפר רצון מתוך ושפירא
על נרחב (לדיון ציבורי לדיור וזכאים דירות רוכשי ובהם החדשות, השכונות שתי אל
של זו דינמיקה .(Tzfadia, 2000 ראה/י: הפיתוח בערי הרוסים של האכלוס מדיניות
בשכונות גרה הוותיקה העיר אוכלוסיית מרבית שבו מעורב, מגורים דגם כוננה האוכלוסין
החדשות בשכונות גרה הרוסים אוכלוסיית ומרבית רוסי, מיעוט לצד העיר של הוותיקות
23,000 באופקים גרו 2000 שנת בראשית .(1 (איור ותיקים של מיעוט לצד העיר, של
60 וכ התשעים, בשנות שהיגרו הבית) ממשקי אחוז 37) רוסים מהם אחוז 30 כ תושבים,

אפריקה). צפון או (אסיה מזרחי ממוצא מהם אחוז
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הדיור, יחידות ואופי דירות על בעלות באופקים, הרוסים של המרחבית הפריסה :1 איור
1995 והדיור, האוכלוסין מפקד נתוני לפי שכונות, פי על
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המקום אל ביחס שינויים
באופקים המזרחים התושבים בעיני

תמורות יצרה זו כניסה שליוותה האינטנסיבית והבנייה הפיתוח ערי אל הרוסים כניסת
של מוגברת לנוכחות הוותיקים המזרחים התושבים את חשפה גם אך במקום, פיזיות
באופיו והמהירים הקיצוניים השינויים הוותיקה. מזו במאפייניה ושונה "זרה" אוכלוסייה
"שלהם". המקום אל הוותיקים המזרחים של ביחסם שינויים חוללו הבית, של המקום, של
קליטת בנושא פניםאלפנים עמדות סקר של מתוצאותיו ללמוד ניתן הללו השינויים על
מזרחים ,(18 גיל >מעל בוגרים 196 כלל המדגם .1999 בשנת שנערך באופקים, הרוסים
מגורים). שנות לעשר >מעל באופקים ותיקים צאצאיהם) או אפריקה וצפון אסיה (ילידי
העיר של שכונותיה את המהווים אופקים, של הסטטיסטיים האזורים ששת נדגמו בסקר
משקי מסך אחוזים 6 כ המהווים בית, משקי 35 כ נדגמו סטטיסטי אזור בכל .(1 (איור
משק בכל בהם. שעלו מתודולוגיות בעיות בשל נפסלו סקרים 14 בעיר* הוותיקים הבית
אקראי מדגם היא הסקר עריכת לשם שאומצה הדגימה שיטת אחד. אדם רואיין כזה בית
ששיעור לציין ראוי במלואם. "כוסו" השכונתיים שהמרחבים כך לדלת, מדלת שיטתי

אחוז. 70 כ על ועמד גבוה, היה ההיענות
(קימרלינג, המדינה לבינוי נכס יהודים במהגרים רואה בישראל ההגמונית התפיסה
עד הציבור שכבות כל אל מחלחלת ,(1971) Gramsci מלמדנו כך הגמונית, תפיסה .(1999

יהודים בהגירת הרואה העמדה אם כלומר, לערעור. ניתנת ובלתי מאליה למובנת שהופכת
בערי המזרחים התושבים של המכריע שרובם צפוי הגמונית, עמדה היא אומה לבינוי כנכס
ממשתתפיו אחוז 44 שרק מלמדים הסקר ממצאי אולם למדינה. כחיונית בה יראו הפיתוח
הסכימו אחוז) 28) מזה נמוך שיעור למדינה". חיונית הרוסית ש"העלייה לטענה מסכימים
חוסר את הביעו הסקר ממשתתפי אחוז 55 ו לאופקים", חשובה הרוסית ש"העלייה לטענה
הותיקים. של החיים ברמת יפגע הדבר אם באופקים, מהגרים קליטת להמשך הסכמתם
תפיסה איננה הפיתוח, בערי המזרחי הציבור ממחצית פחות של להסכמה שזוכה עמדה
של למדיניות הסכימו לא אחוז) 56) הסקר משתתפי מרבית זאת עם יחד בעיניהם.5 הגמונית
בקריתמלאכי, המקומי השלטון ראשי נקטו שבה מדיניות הרוסים, בפני הפיתוח ערי סגירת
חיוניותם וכלפי הרוסים כלפי דוערכי יחס על מרמזות כאלו עמדות ודימונה. ביתשאן
ולתרומתם לישראל הרוסים של להגעתם מסויגת הסכמה בין שנעות עמדות אלו למדינה.
כניסתם מניעת לכלל מגיעה שאינה הסתייגות לעירם, מכניסתם הסתייגות לבין למדינה,

מאורגן. באופן

המרכזית הלשכה ותיקים, עם בית משקי 3552 באופקים ,1995 והדיור, האוכלוסין מפקד פי על .4

1995 לסטטיסטיקה,
מברית הגל של חיוניותו מידת את שבחנו אחרים סקרים לממצאי בהשוואה מתחזקת אף וו טענה .5

או מאוד רבה במידה מסכים בישראל היהודי הציבור מן אחוז 71 שלפחות עלה ובהם למדינה, המועצות
.(1993 (לשם, לטענה רבה במידה
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כניסת בעקבות במקום שחלו השינויים כלפי הוותיקים המזרחים התושבים של היחס
צמד כל מנוגדים: תואר שמות לצמדי ציונים מתן באמצעות נבחן העיירות אל הרוסים
שלילי. תואר ומשם חיובי תואר משם מורכב צמד כל העיר. בתדמית פן מייצג תואר שמות
לשם גבוה ציון מעניק 1 ציון .7 ל 1 בין ציון לתת המרואיין נדרש תואר שמות זוג לכל
שבחנו התואר שמות זוגות החיובי. התואר לשם גבוה ציון מעניק 7 וציון השלילי, התואר
מפותחתנחשלת; הם: ואחריה הרוסים כניסת לפני הוותיקים התושבים בעיני העיר תדמית את
ומקום ידידותיתעוינת חמהמנוכרת; מאוחדתמפוצלת; עשירהענייה; נאהמכוערת;
מובאים תואר שמות צמד לכל הממוצעים הציונים בו. לחיות שרע בומקום לחיות שטוב

.62 באיור

ציון מתן עלידי לעיר הרוסים הגעת ולפני כיום אופקים לגבי תחושותיך תאר :2 איור
ממוצעים ציונים המתאימה. במשבצת 71

1

ממוצע ציון
2 3 4 5 6
ו ו ו ו ו

■

.מפותחת [] נחשלת■

מכוערתנאה

.עשירה עניה3

.מאוחדת Hמפוצלת

;חמה . mמנוכרת

עויינתm.ידירותית

בה לחיות בהטוב לחיות רע

. כיום
e הרוסים הגעת לפני

מובהקים נמצאו ולאחריה הרוסים הגעת שלפני התקופה בין הממוצעים בציונים החבולים
זנבי) רו cc<0.01) מזווג t מבחן באמצעות

לא במידה כי אם ירדה, הוותיקים תושביה בעיני העיר של שתדמיתה עולה זה מניתוח
נושא לגבי >נאהמכוערת<. העיר של בחזותה שעוסקים המשתנים צמד דופן יוצא רבה.
גל קליטת של הראשונים השלבים את שליוותה האינטנסיבית הבנייה כי נדמה העיר, חזות
משור חדשות: שכונות שתי של הקמתן בזכות בעיקר העיר, חזות את שיפרה אכן ההגירה
תושביו בעיני המקום של תדמיתו פחתה זה, נושא להוציא .>1 (איור ושפירא הגפן
פיתחו בה רבים ותושבים קטנה, עיר היא שאופקים לזכור יש לעבר. בהשוואה הוותיקים

להגעת שקרמה התקופה בין שינוי על לימיו שלא כיוון הוסרו, נוספים תואר שמות צמדי שני b
"הרריתחילונית". ו "מוכרתזרה" הם: שהוסרו התואר שמות צמרי ההגעה. שלאחרי והתקופה הרוסים
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כניסת ומאוחד. ידידותי מוכר, חם, בית עבורם מהווה שהיא העובדה בזכות למקום נאמנות
כי חשים הוותיקים התושבים העיר. של החברתית באחדותה ובראשונה בראש פגעה הרוסים
משתנים גם לזו. זו זרות אוכלוסיות שתי אחת בכפיפה בה שמתגוררות לעיר הפכה אופקים
הוותיקים בעיני הפכה העיר הרוסים. כניסת מאז ירד המקום של ערכו כי מצביעים אחרים
לאחר היום, גם זאת, עם בו. לחיות טוב שפחות ומקום ענייה יותר ידידותית, לפחות

העבר. מן פחות קצת אך וידידותי, חם עדיין המקום רבים בעיני הרוסים, כניסת
כניסת בעקבות ביותר החריפה הפגיעה את חש הוותיקים אופקים תושבי מבין מי
"אופקים התואר שמות לצמד ממוצעים ציונים חושבו לשאלה מענה מתן לשם המהגרים?
גיל, הכנסה, של ההתפלגויות לפי בו" לחיות שרע מקום אופקים  בו לחיות שטוב מקום
כלל של האחרונה" "השורה את מייצג הזה התואר שמות צמד מגורים. ושכונת השכלה
.(1 (לוח זה צמד עם הדמוגרפיים המאפיינים של ההצלבה נעשתה ולכן התואר, שמות צמדי
המשתייכים כצעירים להגדרה ניתנת מגוריה בעיר רב שינוי שחל שחשה האוכלוסייה
ההכנסה בעלי  יותר החזקה האוכלוסייה וההשכלה. ההכנסה מבחינת הביניים למעמד
המקום. של אופיו את לשנות שעשוי איום העיר אל הרוסים בכניסת רואה אינה  הגבוהה
מממצאים שעלה כפי כלכליים, משאבים על מתחרות מאוימת אינה גם זו אוכלוסייה
מעוררים אינם ההגירה תהליכי לשער, ניתן כך זו, אוכלוסייה בקרב הסקר. מן אחרים
את ולעזוב לקום שיכולה הכלכליים האמצעים בעלת האוכלוסייה זו ניכור. של רגשות
שיצר השליליים הדימויים ממערכת חזקים למקום והאהדה המקום תחושת אך אופקים,
הרי"ף, בשכונת מתגוררת זו אוכלוסייה של מרביתה הפיתוח. ערי על הישראלי המרחב

בו...". לחיות שטוב מקום "אופקים לאמירה ביחס ביותר הקלה הירידה נרשמה שבה
בקנה שעולות מעניינות, נקודות מספר מעלים מגורים שכונת לפי בתשובות ההבדלים
חלה המקום בתחושת ביותר החדה הירידה (השכלה,הכנסה): המעמדיים הממצאים עם אחד
שנות בראשית שהוקמה הגפן, מישור שכונת הגפן. מישור בשכונת שגרים הוותיקים בקרב
העיר תושביי מקרב צעירה באוכלוסייה הראשונים הקמתה בשלבי אוכלסה התשעים,
היישוב במסגרת חיים איכות שיפור של מטעמים נבע אליה הוותיקים מעבר הותיקים.
תושבי של לזד. מצבם דומה כלכלית מבחינה יחסית. הנמוכות הרכישה עלויות וניצול
ותיקים יותר. נמוך הממוצע גילם אך דרום7, והרצל צפון הרצל  הישנות השכונות

הסקר. משתתפי של מינוע ורמת ברוטו עבודה שכר דיווחי פי על בסקר חושב הכלכלי המצב נ
.1995 והדיור, האוכלוסין מפקד עלירי נתמכים אלה ממצאים
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 בו לחיות שטוב מקום "אופקים התואר שמות לצמד הציונים התפלגות :1 לוח
השכלה גיל, הכנסה, לפי הרוסים הגעת ולפני כיום בו" לחיות שרע מקום אופקים

* 17 של בסולם מגורים, ושכונת

התייחסותמשתנה שמותקבוצת לצמד הממוצע הציון
התואר

ותקופה בין בציון השינוי
הרוסים הגעת לפני של

הגעתכיום לפני
הרוסים

להיום

₪הכנסה 10,000 מ מובהק<4.24.3יותר (לא 0.1
ישית ₪וווו 8,00010,0004.64.90.3
ברוטו

בית למשק
₪ 6,0008,0005.25.70.5

₪ 4,0006,0003.95.31.4

₪ 4,000 מ 4.65.40.8פחות

19304.55.30.8גיל

31454.45.20.8

46654.65.30.7
66+6.26.2> ■p מבחן יושם (לא 0

השכלה
66.30.3יסודית

חלקית 4.96.11.2תיכונית

מלאה 4.35.20.9תיכונית

אקדמית) (כולל תיכונית 4.55.40.9על

גוריון 4.65.20.6בן

a=0.1)3.84.2רי"ףשכונת ) 0.4

(a=0.2)55.4שפיראמגורים 0.4
הגפן 4.10.81.5מישור

צפון 4.85.60.8הרצל

דרום 4.75.50.8הרצל

אם אלא ,>a<0.05< ממוצעים להשוואת מזווג t מבחן באמצעות מובהקים נמצאו התשובות בכל ♦ההבדלים
אחרת. צוין כן
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רוסים שמהגרים לאחר בשכונתם, הבית< ממשקי אחוז 32) למיעוט מהרה עד הפכו אלה
ממשקי אחוז 56 גרו 1995 בשנת ציבורית. בשכירות דירות קיבלו או דירות בה רכשו רבים
ובכלל נכשל, מכירתן שהליך עמיגור, בניהול בדירות הגפן מישור בשכונת הרוסים הבית
כך .(1995 לסטטיסטיקה, המרכזית (הלשכה עמיגור של מוגן בדיור רוסים קשישים זה
אמיתית יכולת בלי בשכונתם, זרים מיעוט, בעמדת בשכונה הוותיקים עצמם את מצאו
עמם משיחות עלה לפחות, כך, השכונה. את ולעזוב סביר במחיר דירותיהם את למכור
למקום. ביחס הגפן במישור הוותיקים של החד לשינוי תרמו כאמור, אלה, גורמים בנושא.
בדומה שפירא. שכונת של הוותיקים תושביה עלידי הובעה למקום ביחס שונה עמדה
משכונת בשונה התשעים. שנות בראשית הוקמה שפירא שכונת גם הגפן, מישור לשכונת
הביניים ממעמד תושבים עלידי הראשונים בשלבים שפירא שכונת אוכלסה הגפן, מישור
מספר תוך הפכו אלו תושבים גם הגפן. מישור תושבי מהוותיקים מבוגרים אופקים, של
היה כאן דירותיהם. את רכשו הרוסים רוב שפירא שבשכונת אלא בשכונתם, למיעוט שנים
של השפעתו בדבר זו הנחה למקום. ביחס הירידה בתחושת ממתן משקל הכלכלי למעמד
דרום. והרצל צפון הרצל  העיר של הוותיקות משכונותיה בממצאים ניכרת הכלכלי המצב
ביחס ירידה נרשמה אחוז, כ20 על עומד אלה בשכונות הרוסים ששיעור אףעלפי
במידה משפיע רוסי רוב בעלת בסביבה ומגורים כלכלי מצב של שילוב כלומר, למקום.

למקום. ביחס הירידה על רבה
שקלת הרוסים כניסת בגלל "האם לשאלה התשובות מן נתקבל זה לממצא אישוש
מגורים שכונת עם התשובות התפלגות בהצלבת בחיוב. השיבו אחוז 13 היישוב". את לעזוב
שכונת הרי"ף, שכונת תושבי מבין הבדלים: נמצאו (1 באיור מופיעה לשכונות (החלוקה
מן כחלק שהוקמו החדשות, בשכונות בחיוב. השיבו אחוזים 4 רק אופקים, של היוקרה
אוכלוסייה גם גרה שבהן לשעבר, מבריתהמועצות ההגירה גל לקליטת הלאומית ההיערכות
מרוכזת שבהן הוותיקות, בשכונות בחיוב. אחוז 32 השיבו בינוני, ממעמד וותיקה מזרחית
השאלה בהצלבת בחיוב.8 אחוז 13 השיבו נמוך, כלכלי ממעמד הוותיקה האוכלוסייה רוב

התשובה. בהתפלגות מובהקת שונות נמצאה לא והשכלה גיל כמו אחרים, משתנים עם
אל בכלל הפיתוח ובערי באופקים הוותיקים המזרחים התושבים של ביחסם נוסף היבט
באופקים הוותיקה האוכלוסייה רוב המקום. של היהודימסורתי באופיו לשינוי קשור הרוסים
(עלפי חרדי דתי, מסורתי, חילוני, של בסקלה כמסורתית עצמה את מגדירה אחוז) 57)

כחרדים. אחוז 13 ו כדתיים  אחוז 12 כחילוניים, עצמם את מגדירים אחוז 18 הסקר).
לדת היחס את והגדירו שבדקו אחרים חוקרים ממצאי עם אחד בקנה עולים אלו ממצאים
BenAir and ;1984 ודשן, (שוקד הפיתוח ובערי (1993 (סמוחה, בישראל מזרחים בקרב
.(1996 (הורוביץ, כחילוניים עצמם את להגדיר הנוטים הרוסים ניצבים מנגד .(Bilu, 1987

בריבוע חי מבחן באמצעות מובהקת שונות נמצאה שכונות לפי התשובות התפלגות של בבדיקה .8

.oc=0.005:
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של היהודימסורתי באופייה פגיעה בתחושות ביטוי קיבל האוכלוסיות שתי בין הניגוד
בטענה תמכו הוותיקים אופקים מתושבי אחוז 72 בעיר. הוותיקים התושבים שחשים העיר
אופקים". העיר של היהודימסורתי באופייה לפגיעה הביאה החדשים העולים "כניסת כי

שבה הדרך כלפי המקום תושבי מעמדת להתעלם יכול אינו המקום בתחושת הדיון
הסקר מניתוח אחרים. בעיני המקום תדמית  אחרות במילים או המרחב, מן נתפס המקום
שרוב אלא הוותיקים, תושביו בעיני המקום של בערכו ירידה שחלה בלבד זו שלא עולה
היא אף בישראל החברה בעיני המקום שתדמית מאמינים אחוז) 82< הותיקים המקום תושבי
הדרך הוא המרחב מן מקום של שדימויו בקו נמשיך אם הרוסים. מכניסת כתוצאה ירדה
הרי ,(Shields, 1991 החברתיגלדוגמה: במרחב תושביו של החברתי מיקומם לקביעת
במרחב שמיקומם תחושה גם משמעה בתדמיתו פיחות שחל המקום תושבי של האמונה

השוליים. אל עתה נסוג החברתי
הוותיקים המזרחים בקרב המקום בתחושת פגיעה חלה כי המראים אלה, ממצאים לאור
ערי תושבי בחרו דרך באיזו השאלה נותרה הפיתוח, ערי אל הרוסים כניסת בעקבות

כך. לשם גייסו זהויות ואילו המקום, על להגן המזרחים הפיתוח

המקום על הגנה

הופכים ופרטים קבוצות כאשר עולה במקום זהויות ריבוי של כתוצר זהות של פוליטיקה
במקומות במיוחד מתחזקת זו תופעה . (Jackson and Penrose, 1993) שלהם לשונות מודעים
ומתעוררים אפשרית, אינה כמעט אתניות קבוצות בין ההפרדה יכולת שבהם קטנים,
המשתייכים הפרטים את הקהילות מן אחת כל מארגנת זו במסגרת יומיומיים. חיכוכים ביניהן
מפני המקום על הגנה ולשם כוח צבירת לשם הקהילות בין השונות הדגשת תוך אליה
לשם המקומית הזהות את הקבוצות מגייסות כך בתוך האחרת. הקבוצה שמציבה האיומים
מהווה המקום עם ההזדהות לפיכך לראותו. רגילות או רוצות שהיו כפי המקום עיצוב
מפלגות הקמת של הרשמי בהיבט רק מדובר אין פוליטיות. לפעילויות גורם לקהילות
המקום ואת הקהילה את המגייסים פרטים, עלידי כוח בצבירת גם אלא בבחירות, והצבעה
תהליך מתקיים זו בדרך . (Taylor, 1993) ופנימיים חיצוניים איומים מפני הגנה לצורכי
הגדרת נגזרת מכאן 'טריטוריאליות'. מכונה המקום העצמת המקום. העצמת של
של פעולות על לשלוט או להשפיע קבוצות של או יחידים של כניסיון הטריטוריאליות
(Sack, מסוים בשטח שליטה על הצהרות באמצעות חברתיים יחסים על או אחרים, אנשים
את מעצימים גם ולעתים שמשמרים בעיר, כוח יחסי מכוננת כזו העצמה זמן לאורך .1986)

.(Fincher and Jacobs, 1998 < הקבוצות בין המתחים ואת השונות
ערי תושבי המזרחים זה במקרה הקבוצה, תגייסנה זהויות אילו היא שנשאלת השאלה
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הרוסים. וכניסת ההגירה תהליכי שחוללו השינויים מפני המקום על הגנה לשם הפיתוח,
שתתבטא לאומית זהות או במקום לשינוי התנגדות שתביע מקומית זהות זו תהיה האם
Harvey שהטווה העיקרון עלפי הלאום? אל חדשים" "עולים הכללת של העיקרון בקבלת
את שמלווים שינוי, של לתהליכים להתנגדות המקום גיוס יהיר. הפעולה דפוס (1989)
מגוון הוותיקים הפיתוח ערי תושבי גייסו כאן הנדון שבמקרה נדמה הגלובליזציה. תהליכי
הזמינות הזהויות היצע מתוך אחת כל כלפי הדוערכי היחס על שמצביעות זהויות, של

להם.
מחאה עלתה לא כמעט המקום על ורוסים מזרחים בין במאבק שננקטו הפעולה בדפוסי
מחאה על שמעו הסקר ממשתתפי אחוז 31 כי אם ההגירה, גל להפסקת הקוראת מאורגנת
הסקר משתתפי מבין בעצמם). חלק בה נטלו לא שהם הרוסיםגאףעלפי נגד באופקים
20 ו בנושא, בשיחות הסתכמה שמעו שעליה שהמחאה טענו אחוז 61 מחאה, על ששמעו
פעילויות או עולים כ"הכאת בסקר שהוגדרה אלימה, מחאה על שמעו גם מהם אחוז
מועצות ראשי עלידי הועלתה קשישה מהגרת אוכלוסייה הבאת על מחאה אלימות".
את הביע הרמן, מיכה מר ,19931998 בשנים אופקים עיריית ראש הפיתוח. בערי מקומיות
משפחות כניסת למניעת דימונה, עיריית ראש ללוש, גבי מר שנקט בצעדים תמיכתו

ואמר: לעירו, במצוקה רוסיות

סובלים שכולם יודע אני ובגליל בנגב אחרים יישובים ראשי עם "משיחות
שלחו גם,אלי ללוש. גבי שנקט הצעד עם לחלוטין מזדהה אני הזאת. מהבעיה
לא הם מסים עלינו. קשה נטל שהן נוראה, במצוקה משפחות עשרות כמה
לדאוג צריך דבר כל ת'. ועד מא' עליהן יש הוצאות אבל בכלל, משלמים
הפסולת אתרי כל את המדינה. של הזבל לפחי הנגב את הפכה הממשלה להם.
בידיעות (צוטט החלשה" האוכלוסייה את גם הנה מפנים ועכשיו פה. מקימים

.(18.08.1995 אחרונות,

מבחינה חלשים מהגרים הבאת למניעת בפעולות אופקים עיריית החלה לכן קודם עוד
קרוונים אלפים עשרת להצבת והשיכון הבינוי משרד של יזמה העיר. אל כלכליתחברתית
בראשה העומד ושל העירייה של נחרצת בהתנגדות נתקלה מהגרים לקליטת באופקים
בעיר ניכרו לא לכך פרט .(25.11.1994 (מעריב, חזקה לאוכלוסייה זקוקה שאופקים בנימוק
בסקר שהשתתפו המזרחים אופקים תושבי שמרבית אףעלפי מאורגנת, מחאה של סימנים
היעדר רווחה). ושירותי תעסוקה (דיור, כלכליים משאבים על תחרות בעיר יש כי טענו
במלכוד מזהות נובעת התחרות, עוצמת של מסוימת הסוואה שמשמעותה מאורגנת, מחאה
מאמינים מילידים, להבדיל המזרחים, זה במקרה מהגרים, המתיישבים. בחברת המהגרים של
בהשתלבות מעונינים אף המקרים וברוב ,(Anderson, 2000) הדומיננטי המרכז אל בשייכותם
דפוסי מאמצים שהם לכך הסיבה זו כוח. לצבור לרשותם העומדת היחידה הדרך זו שכן זו,
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מכאן .(Gun and Hafr, 1994) המרכז עלידי המוכתבת המדיניות את ההולמים התנהגות
אחרת קבוצה כניסת נגד חריפה מחאה באמצעות המרכז לתכתיבי גלויה התנגדות כי נובע
ההשתלבות בסיכויי ולפגום המרכז מן הוותיקים המהגרים את להרחיק עלולה מהגרים של

שלהם.
חלקי בין ההבדלים אף על בישראל. היהודית בחברה תוקף במשנה מתבטא זה רעיון
לאמור, מאחד, כגורם הציונית והלאומיות (1985 (סמוחה, היהודית הדת משמשות החברה
מתעצמת זו לכידות הדומיננטית. לקבוצה לכאורה, שותף, הוא הלאום במסגרת שנכלל מי
מחוץ אל הפלסטינים הוצאת את שמכתיב הפלסטינים, עם הטריטוריאלי הסכסוך בשל
בישראל. היהודי העם והתיישבות השיבה ועידוד מתיישבים) בחברות (כנהוג הלאום לגבולות
משמעה שכן אפשרית, בלתי היא יהודים מהגרים לקליטת המזרחים של התנגדותם לפיכך
יהודים. מהגרים קליטת  הציונית האידיאולוגיה של המרכזיים מיסודותיה אחד על ערעור
,1952 ישראל, (מדינת בחקיקה והן העצמאות במגילת הן פורמלי תוקף קיבל זה יסוד
הסכמה המרכז. של מאליה" ו"המובנת "הטבעית" "האמת" מן חלק מהווה והוא ,(1950
לרעיון אותה שהפכה היא המהגרים, זה ובכלל הציבור, חלקי רוב בקרב זו לאמת רחבה

הגמוני.

לערי לכניסתם או לארץ הרוסים להגירת נחרצות להתנגד שהאפשרות נובע מכאן
הלאומיות אל להתחבר נתיב מחפשת הבוטה שהמחאה לכך הסיבה זו בעייתית. היא הפיתוח
ובעלי פיתוח מערי מזרחים הלאומית: בזהות היהודית הדת מרכיב באמצעות רבים במקרים
ביהדותם ספק להטיל נוטים ש"ס) ראשי (בעיקר השונים המדינה במוסדות בכירים תפקידים
אם שכן הרוסים, נגד להתקפות לגיטימי' 'גורם מהווים אלו ספקות הרוסים. מן חלק של
וקריאה בישראל, הלאומייהודי הקולקטיב מן חלק אינם הם יהודים, אינם מהם חלק
העובדים מן נבדלים הם במה יהודים, אינם הרוסים אם מותרת. הלאומי המרחב מן להדרתם
של המרכזי הציר הוא הרוסים של יהדותם בדבר ההנחה ערעור ואכן הפלסטינים? או הזרים
נגד הפגנה במסגרת ,21.11.99 שמש, בבית הרוסים. על מזרחיותדתיות קבוצות התקפות
וממארגני חיים" "אורח כולל ראש בניזרי, דוד הרב אמר חזיר לממכר חנויות של פתיחתן

האלה: הדברים את ההפגנה

בנו מתקיים ושלום חס מרוסיה. התחלואים את לביתשמש הביאו "...הרוסים
את הציפו הם לתועבה'. שמתם ארציונחלתי את ותטמאו 'ותבואו הכתוב
במעריב, (צוטט ליהדות" קשר כל להם שאין גויים של אלפים בעשרות הארץ

.(22.11.1999

יצחק: אמנון הרב של דבריו או
(24.08.2000 (הארץ, קליטה" סל להם ונותנים לישראל גויים מיליון הביאו "
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ובהדחקה בהכללה תדיר שימוש העושה הלאומית, הזהות גיוס של כאן יש אלו בדברים
ערי תושבי יכולים הציונית בזהות זה חלק אל ליהדות. וזיקתן יהדותן עלפי קבוצות של
שבו למלכוד נוספת עדות זוהי עוצמה. צוברים הם ובעזרתו 'להתחבר', המזרחים הפיתוח
העוצמה רבת הממלכתית לזהות להתנגד באפשרותם אין הפיתוח: ערי תושבי נתונים
שלהם. אינטרסים לקדם כדי ממנה בחלק שימוש עושים הם ולכן הציונית, התנועה שבנתה
בינם הפער את מדגישים והם האליטות על מקובלים אינם כךמתברר, אלו, אינטרסים
נגד ההפגנה על בתגובה ברק, אהוד מר לשעבר, הממשלה ראש זאת לנסח היטיב למזרחים.

שמש: בבית הרוסים

מבחינת החשובים מהאירועים אחד היא לשעבר המועצות ברית מרחבי "העלייה
בהארץ, (צוטט מיליון" עוד עולים שהיו והלוואי ישראל, של עצמתה

.(29.11.1999

ההגמוניה על מרומזת תגר לקריאת המקום על 'היהודית' ההגנה הופכת זה באופן
הלאומיציוניחילוני. וההגיון המנגנון לעקיפת ולאמצעי האשכנזיתחילונית

שונה דפוס הפיתוח ערי תושבי המזרחים נקטו המקומיות לרשויות הבחירות במערכת
אל הרוסים כניסת בוי. השליטה ואובדן שינויו מפני המקום על להגן מנת על פעולה של
הקמת באמצעות פוליטית לעוצמה המספרי כוחם את להמיר המרשימה ויכולתם העיירות
הוותיקים של השליטה המשך על איימו ביתנו" ו"ישראל בעליה" "ישראל מפלגות:
משמעו השלטון אובדן הכלכליות, מההשלכות לבד הפיתוח. בערי המקומיות ברשויות
שהדרך משאב בו, והשליטה המקום  הפיתוח ערי לתושבי ביותר הזמין המשאב אובדן
מלמעלה "המוצנחים" המנהיגים להחלפת במאבקים ולוותה שנים, ארוכת הייתה להשגתו

.(BenZadok, 1993) מקומיים במנהיגים
ערים מספר הביא הפיתוח בערי הוותיקים התושבים של הדומיננטיות המשך על האיום
זו התארגנות של אותותיה הרוסים. נגד המזרחים לכאורה: אתני, בסיס על להתארגנות
המפלגות של הדומיננטיות את .1998 בשנת המקומיות הבחירות בתוצאות היטב ניכרו
מקומיות רשימות 1998 בשנת החליפו המקומיות במועצות והליכוד, העבודה הגדולות,
הגיע קריתגת, כמו מסוימות, פיתוח בערי "רוסיות". הוותיקים עלידי שכונו ורשימות
המועמד בית ליד דמה פצצות (הטמנת אלימות לכדי במקום השליטה על הקונפליקט
שלטונם שהמשך לוותיקיםהמזרחים הובהר כאשר ועוד), ילדיו על בסכינים איום "הרוסי",
האידיאולוגי בבסיסה שכן הלאומית, הזהות לגיוס מקום היה לא כאן בספק. מוטל בעיר

המקומיות. ברשויות אחרת או זו יהודית קבוצה של שלטון להעדיף אמורה אינה היא
קרה לא המקומיות לרשויות הבחירות סביב ורוסים ותיקים בין כזה עימות דפוס

ראה/י: הפיתוח בערי המקומיות הבחירות במערכת ורוסים מזרחים בין המאבק על מורחב לדיון .9

.2001 צפדיה,
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ארגונית בחולשה זו מציאות תלה ,1998 מאז אופקים עיריית ראש חזן, יאיר מר באופקים.
מן המזרחים בקרב רצון שביעות אי של סימנים בסקר ניכרו זאת עם באופקים. הרוסים של
הסתייגו משתתפיו מבין אחוז 32 העיר.10 למועצת תיכנס רוסית שמפלגה האפשרות
כמו העיר, עתיד על המחליטות ברשויות לעולים הולם ייצוג שיהיה "חשוב מהאמירה
הייצוג זכות בשלילת הותיקה המקום מאוכלוסיית שליש של תמיכה כאן יש בעירייה".
לכניסת התנגדותם את הביעו הנשאלים מן אחוז 49 מזאת, יתרה דמוקרטית, בחברה
ש"ישראל לאפשרות הסכימו אחוז 34 רק הרוסים. כנציגת העיר למועצת בעלייה" "ישראל
בעלייה" "ישראל כניסת מלהשיב). נמנעו (השאר העיר במועצת הרוסים את תייצג בעלייה"
המזרחים שלדעת נראה המוכר. במרחב השליטה אובדן לקראת צעד מסמלת העיר למועצת
המקומית הזהות על גם אלא חומריים, במשאבים שליטה על רק לא איום מהווה זו מפלגה

וחברתית. תרבותית פוליטית, גיאוגרפית, מבחינה ומרוחק קטן במקום שנוצרה

סיכום

קטנים מקומות בעיקר מקומות, של המשכיותם על איום מהווים הגלובליזציה תהליכי
המקום על כזה לאיום התנגדות תתבטא הספרות, עלפי אתנית. מבחינה והומוגניים
המקשרת היא מקומית זהות שכן ,(Harvey, 1989; Kirby, 1993) מקומית זהות של בגיוסה
של הלחצים מול אל גם איתן לעמוד מנסה זו זהות במקום. והחברה הקהילה אל אנשים
עיקריים: טעמים משני חלקי באופן רק במאמר אומתה זו תובנה הגלובלזיציה. תהליך
והמקומות הגלובליזציה, לתהליכי רק ולא הישראלית ללאומיות קשורה כאן שנדונה ההגירה

הישראלי. הלאום אל הכללה הדרה תהליכי שעברו במהגרים מאוכלסים ההגירה קולטי
המקום אל ביחס בשינויים התבוננות באמצעות להתמודד המאמר ניסה שעמן השאלות
כלפי הוותיקים הפיתוח ערי תושבי בעמדות נגעו הוותיקים,  המזרחים תושביו בעיני
כדי הוותיקים שנקטו הפעולות מהן הפיתוח. לערי לשעבר מבריתהמועצות מהגרים כניסת
מקומית או לאומית זהות איזו כשליליים בעיניהם שנתפסו שינויים מפני המקום על להגן
כלפי המזרחים של דוערכי יחס על מצביעים המחקר ממצאי המקום? על להגנה שימשה
הפיתוח בערי שחלו שהשינויים חדמשמעית, לא לעמדה, מובילים ומכאן הרוסים, הגעת
סימני ישנם למדינה הרוסים של חיוניותם על חלקית הסכמה לצד כשליליים. נתפסים
לשיפור תרמה אמנם זו הפיתוח; לערי הרוסים של לכניסתם חלקיים, הם אף התנגדות,
עשרות במשך שנבנה אופי המקום, של אופיו על איימה עת באותה אך העיירות, חזות
מנהיגות והצמדות מקומיים סמלים פיתוח תושביו, בין היכרות במקום, מגורים של שנים

1998 שנת של המקומיות לרשויות הבחירות לפני שנה כחצי נערך הסקר .10
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של הפיזי במבנה שחלו המהירים והשינויים הפיתוח ערי אל הרוסים כניסת מקומית.
את הפכו הפיתוח, ערי כלפי המזרחים שחשו למקום ובאהדה המקום בגאוות שחקו העיירות
בהם. לחיות טוב שפחות מקומות  ידידותיות פחות מאוחדות, פחות חמות, לפחות הערים
שהפכו בינונינמוך, חברתיכלכלי ממעמד ותיקים תושבים בעיקר הביעו כזו עמדה
תחושת הוא זו לעמדה נוסף גורם העיר. של החדשות בשכונותיה לרוסים ביחס למיעוט
הכי בלאו שהיו רוחה, ושירותי תעסוקה דיור, חומריים: משאבים על והתחרות האיום

במחסור.
מחאה התעוררה לא אמנם מהוססת: היא אף הפיתוח בערי שחלו לשינויים התגובה
תרעומת הביעו עיריות ראשי מספר אולם הפיתוח, ערי אל הרוסים כניסת נגד מאורגנת
אופקים, עיריית ראש כמו אחרים, קשישה. בעיקר חלשה, מהגרת אוכלוסייה הפניית על
עירם. אל חלשים מהגרים עוד להביא הממלכתיות הרשויות מן למנוע בניסיון הסתפקו
ולעתים בנושא שיחות ניהול התמרמרות, של בדרך בחר הסקר, פי על כך הוותיק, הציבור
כניסת בעקבות בעיר שחלו שהשינויים טענו מיעוטם ברוסים. אלימה פגיעה גם רחוקות
הובעו הרוסים כלפי יותר מיליטנטיות עמדות העיר. את לעזוב לשקול להם גרמו הרוסים
להדרתם לקרוא ניסו היהודית הלאומיות שבשם דתיותמזרחיות, קבוצות מנהיגי עלידי

כיהודים. הגדרתם על ערעור באמצעות בעיקר הלאומי, הקולקטיב מתוך הרוסי! של
באלה ובעיקר במקום הכוח במבנה שחלו בשינויים במאבק המקומיות, הבחירות בזירת
שבהם במקומות יותר. ברורה התנגדות עלתה עצמה, רוסיות מפלגות יצברו אם הצפויים
המאבק לבש המקומיות ובמועצות בעיריות הוותיקים שלטון על ממשי איום הרוסים היוו
מקום היה לא כאן מזו. זו מובחנות אתניות קבוצות שתי בין מאבק של אופי המקום על
במיוחד המקומית, הזהות גוייסה ולכן הרוסים, של הדרתם לשם הלאומית בזהות להשתמש
הייתה לא שבהם שבמקומות מובן בעיירות. הוותיקים של הדומיננטיות לשימור הטוענת זו
על מעיד הסקר כאלה. מאבקים התחוללו לא משמעותית, רוסית פוליטית התארגנות
בכל כלומר, בפרט. בעליה" "ישראל ובאמצעות בכלל הרוסים לייצוג רחבה התנגדות
הפיתוח ערי אל וממנו הלאומי המרחב אל הרוסים של הגעתם את לעצור לניסיון הקשור
על לאיום הקשור בכל זו. בזהות היהודידתי המרכיב דיוק ליתר או הלאומית, הזהות גויסה
קיצוני (באופן הלאומית הזהות של גיוסה המקומית. הזהות גויסה הפיתוח בערי השליטה
חריפה תגובה גררו הרוסים של בדהלגיטימציה מרכזי כמרכיב ביהדות והשימוש למדי)

הממשלה. ראש ובהם האליטה מנהיגי מצד
של השפעותיו של היבטים מספר מדגיש והמקומית הלאומית הזהויות: בשתי השימוש
המזרחים. העיירות תושבי של זהותם ושל הפיתוח ערי אל הרוסים המהגרים כניסת תהליך
הכוח במערך שינויים של תולדה איננה הפיתוח ערי אל הרוסים המהגרים כניסת ראשית,
הפן דרך גם לראות כדאי זו הגירה תנועת את בלבד. בריתהמועצות נפילת ושל העולמי
מורכבת מהגרים הקולטת העיר אוכלוסיית שנית, הארץ. ובניין המרחב ייהוד של הלאומי
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גם אך הגעתם, ובמועד האתנית בהשתייכותם שונים אמנם אלה מהגרים ממהגרים. ברובה
הללו ההגירה גלי של תרומתם ובבניינה. ביישובה הארץ, בייהוד מרכזי תפקיד יוחס להם
עירוניים ליישובים דחיקתם את מנעה לא הישראלי במרחב היהודית השליטה לביסוס
נמוכה מעמדית להשתייכות גם ומכאן אוכלוסין", "פיזור של במסווה פריפריאליים,
המכריע רובם את הביאה עצמה רבת לאומית הגמוניה מתיישבים. בחברות כנהוג יחסית,
גמובנו והן יהודים) מהגרים (קליטת הדמוגרפי במובנו הן הייהוד, בפרוייקט לתמוך
ערי אל הרוסים כניסת כלפי המזרחים של עמדותיהם כך משום המרחב). (ייהוד הגיאוגרפי
חד איננה שינויים מפני המקום על מגינים הם שבה והדרך החלטיות, אינן_ הפיתוח
הפיתוח ערי תושבי נתונים שבו המלכוד להבנת לתרום כדי בה יש זו תגובה משמעית.
הכלכלית המרחבית, השוליות לבין היהודיתציוניתחילונית הלאומיות בין מלכוד המזרחים:
ופריפריאליים, קטנים מקומות בעיקר מקומות, על הגלובליזציה בהשפעות הדיון והפוליטית.
מן מנותקת אינה גלובליזציה לתהליך. הקשורים הלאומיים הצדדים מן להתעלם יכול איננו

ומדינה. אומה בינוי מתהליכי נפרד בלתי חלק היא שמקומיות כשם הלאומיות,

מקורות

הפיתוח, עיירות של סיקורן ופריפריה: מרכך בישראל, (2000)התקשורת א' אברהם,
אקדמון. ירושלים; שניה, מהדורה

אוניברסיטת תלאביב: סטטוס, נמוכות כשכבות מוביליות (1984)שאיפות ח' איילון,
תלאביב.

אחיאסף. תלאביב: עתיד, או עבד בישראל: הפיתוח (1987<ע,ייד7ח. א' אפרת,
שם על לפיתוח המרכז תלאביב: ובעיותיה, הפיתוח בעדי התעשייה (1988) א' בורוכוב,

ספיר. פנחס
הישראלי המרכז תלאביב: ריכוזיות, יתר מחייבת עליה קליטת 00,7(1990) מ' ברונו,

וכלכלי. חברתי לקדום
לכלכלה רבעון בישראל', לפריפריה מרכז בין התעשייתי 'הפער (1980) י' ועיני, י' גרדוס,

.275262 :106
דבעון והפיתוח', המרכז באזורי ומאפייניה התיעוש 'רמת (1976) ש' וקרקובר, י' גרדוס,

.7866 :8988 לכלכלה
נ'. ליבנה, מאת: 'שסופוביה', (24.08.2000) הארץ

מאת: ישונה', לא השבות חוק והבהיר: בניזרי על זעם 'ברק (29.11.1999) הארץ
ד'. שחורי,

התשעים', שנות בגל והקליטה העליה לתהליך ערכיות 'תשומות (1996) ת' הורוביץ,
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חברה, האלפיים: שנות לקראת יקדאל (עורכים) ב' וקניפז, מ' ליסק, בתוך:
.387369 מאגנס, בירושלים: העברית האוניברסיטה ותרבות, פוליטיקה

העולים של חברתיתתרבותית קליטה והשלכותיה: הישירה הקליטה >1994<קיש7/ ד' הכהן,
ישראל. לחקר ירושלים מכון ירושלים: העמים, מחבר

מדינת ירושלים: ,1998 לישראל סטטיסטי שנתון (1999) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
הפנים. משרד ישראל,

מדינת ירושלים: ,1997 לישראל סטטיסטי (1998<קל.ח,7/ לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
הפנים. משרד ישראל,

רשומות קובץ מתוך וכלכלי חברתי דמוגרפי מיד? (1995) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
תקליטור. גבי על ,1995 והדיור האוכלוסין מפקד של הפרט

פיזיים, נתונים ,1993 בישראל (1994)7/דק7י7ח.ד,מי;למי7ח. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
הפנים. משרד ישראל, מדינת ירושלים:

בריתהמועצות, עולי של מגורים מקום ובחירת דיור רודפות הגדול: (992\)הגל ש' חסון,
ישראל. לחקר ירושלים מכון ירושלים:

ע'. רפפורט, מאת: ב", סוג אזרחים רוצה לא 'דימונה (18.08.1995) אחרונות ידיעות
.5944 :13 פנים במלכוד', 'בנים (2000) א' וצפדיה, א' יפתחאל,

והפיתוח התיכנון השפעת הפיתוח: בערי וזהות מדיניות (1999) א' וצפדיה, א' יפתחאל,
אזורי. לפיתוח הנגב מרכז בארשבע: ,19981952 אפריקה, צפון יוצא' על

הכנסת. ישראל: מדינת בעליה, ישראל מפלגת מצע (1999) בעליה ישראל
.7455:78 חודשית סקירה ,1990  תש"ן עלייה קליטת (1990) א' כהן,

ירושלים מכון ירושלים: ,19901995 הפיתוח בערי >1997)ק^יש7/ע7ליס ג' ליפשיץ,
ישראל. לחקר

ירושלים מכון ירושלים: מדיניות, לתכנון חדש כסיס הפיתוח: >1990)עדי ג' ליפשיץ,
ישראל. לחקר

:40 סוציאלי, 90',ביטחון ה שנות לעולי ויחסה הישראלית 'האוכלוסייה (1993) א' לשם,
.7354

יד: פרק ישראל, במדינת בתוך:החקיקה תשי"ב", האזרחות, ''חוק (1952) ישראל מדינת
.2608 ,(15.6) וממשל כנסת

יד: פרק ישראל, במדינת החקיקה בתוך: תשי"", השבות, "חוק (1950) ישראל מדינת
.2607 ,(15.5) וממשל כנסת

ר'. פרייליך, מאת: וטומאה', תועבה זימה  'הרוסים בש"ס: 'פעילים (22.11.1999) מעריב
ע'. פטרסבורג, מאת: 'אופקים', (25.11.1994) מעריב,

.7761 :(1) י"ז מגמות עולים, בעיירת אישית אלימות (1970) ע' מרקס,
והשיכון. הבינוי משרד ירושלים: מואצת, בבניה אתרים (1994) והשיכון הבינוי משרד
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ההורים: עלידי בחירה לבין אזור בין יסודיים בתיספר
וחברתיותכלכליות מרחביות תוצאות

כנעני שי

מבוא

המרחבית הפריסה של שובים דגמים יוצרות לבתיספר תלמידים של שובות הקצאה דרכי
לבתיספר: תלמידים הקצאת של מבוגרות דרכים שתי לתאר ביתן החיבוך. מערכת של
דרך כל ההורים. של חופשית ובחירה רישום אזורי באמצעות הרשויות עלידי הקצאה
וברבע יותר, מורכבת המציאות בפועל .(1994 ואחרים, (חושן שובה מרחבית מערכת תיצור

וגדלות. ההורים של הבחירה אפשרויות הולכות 20 ה המאה של האחרון

בחירה של שיקולים

(homoeconomicus) כלכלי' 'אדם הוא הצרכן בחירה, של הראשוביות התיאוריות עלפי
באופן המתבהג רציובליסט הוא השוק, של מושלם ידע בעל הוא רווחים. למקסימום השואף
הוא .(Luce, 1959; Pinch, 1985) ליעדו אותו שתביא באופציה ובוחר לחלוטין אגואיסטי
את לצמצם ובכך הרצוי, המוצר את לרכוש כדי לעבור שעליו המרחקים את למזער שואף
החלופות כל את מכיר הכלכלי' ש'האדם מביחה התיאוריה .(,Olsson1965) הבסיעה הוצאות

.(Alonso, 1964) ביותר בזולה כלומר ביותר, בהגיובית ובוחר מידה באותה המרחביות
מצאו וטברסקי כהבמן אוששו. לא האדם בבי של רציובלית התנהגות בדבר ההבחות
העומד המידע אל יתייחס שהפרט בכך ביטחון אין כי ( Kahneman <cf Tversky, 1984)
הבעיה הוצגה שבו מהאופן מושפעות ההגיובית מהבחירה הטיות רציובלית. בצורה לרשותו
Coates et< המרחב פבי על אחיד באופן פרוסה איבה האיבפורמציה ועוד: זאת הבוחר. בפבי
למרחק הפוך ביחס עומד הפרט לרשות העומד ופעילויות שירותים על והמידע ,(ai., 1977

.(1992 חושן, אצל: (הרחבה מגוריו ממקום
האנושית: המרחבית ההתנהגות של ביותר הברור מהמאפיין מתעלמות המוכרות התיאוריות
הפוך ביחס עומד הוא אחיד, איבו הדעיכה קצב במרחק. הגידול עם האיבטראקציות דעיכת
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ובאמצעי המינוע ברמת הגידול .(Goiiedge 8l Stimson, 1987) החברתיכלכלי למעמד
אותו מבטל אינו הוא אולם המבוקש, מהיעד המרחק חשיבות את מקטין הציבוית התחבורה

.(Olson, 1965) הטווחים את מגדיל אלא
להם הדרוש המוצר את המציע ביותר הקרוב המקום את תמיד מעדיפים שקונים ההנחה
כגון: נוספים, מגורמים הבחירה מושפעת המרחק לעלות בנוסף .(Clark, 1968) אוששה לא
אחרות, במילים ועוד. (Huff, 1960) אישיים מאפיינים ,(Ray, 1967) החברתית הסביבה
הבדיקה במבחן עומדות אינן האדם של הרציונלית בהתנהגותו הקשורות היסוד הנחות

האמפירית.
ההתנהגות של יותר שלם למכלול מתייחסת (homo socialis) החברתי' 'האדם גישת
תוצאת היא שלו הבחירה התנהגות ומתפקד. חי האדם שבה בסביבה ומתחשבת האנושית
מול .(Sonis, 1990 הרציונלי הרובד של רק ולא התנהגות, רובדי מספר של צירופם
רק היא רציונלית והתנהגות רבממדי, הוא החברתי' 'האדם החדממדי הכלכלי' 'האדם

מממדיו. אחד

תפיסתו של מודל שהיא (mental map) שלו המנטלית המפה עלפי במרחב פועל האדם
משום דרוש המודל המרחבית. התנהגותו את רבה במידה הקובעת והיא המציאות, את
את פועל הוא שבה מהסביבה ממצה הוא המרחב. כל את ולהבין לתפוס מסוגל אינו שאדם
המעוותת הסובייקטיבית, תפיסתו את בונה הוא להם ובהתאם לו, חשובים היותר האלמנטים
המפה לבניית המשמשים ואיכותו, המידע כמות זמן. לאורך והמשתנה וכיוונים מרחקים
החברתיים במאפיינים הקשורות קודמות מהתנסויות מושפעים להיות עשויים המנטלית,
המפה על השפעה והדמוגרפיות האישיות לתכונות גם במרחב. ניידות ובאילוצי כלכליים
ומבין רואה הפרט שבה הדרך את מייצגת המפה .(Goiiedge <cf Stimson, 1987) המנטלית
לתחום יותר קרוב למרחב מתייחסת שהיא ככל למציאות מתקרבת והיא המרחב, את
קרוב לנוע האדם בני נוטים כן על העבודה. ומקום הבית כלל בדרך העיקרי, הפעילות
גם הם הטבע מדרך בעיר. האלה החלקים את יותר טוב ולהכיר עבודתם ולמקום לביתם

(שם<. פחות מכירים שהם אזורים עלפני אותם ויעדיפו יותר, עליהם יודעים

בחינוך בחירה
החיובית הקונוטציה משום לאמפטיה זוכה ההורים עלידי ביתהספר בחירת של הרעיון
הוא כן ועל משפחה, לכל נוגע הנושא .>1992 (יונה, המערבית בחברה 'בחירה' הביטוי של
בצומת ונמצא (Carnegie Foundation, 1992) רגשית מבחינה כולל רבות, מבחינות טעון
מעוגנת ילדיהם של החינוך דרך את לבחור ההורים זכות הפרט. לטובת הכלל טובת שבין

האדם: זכויות הצהרת כגון לאומיות בין באמנות
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Parents have a prior irght to choose the kind of education that shall be
given to their children (Art. 26(3), Universal Declaration of Human
Rights of the U. N. Charter, 1948).

בשנת בחקיקה ילדיהם של ביתהספר את לבחור ההורים של זכותם עוגנה בבריטניה
ריגן רונלד של נשיאותו מאז זה. בענין נוספים חוקים נחקקו ומאז (Taylor, 1986) 1980

המדינות מושלי ארצותהברית.ופורום נשיאי תומכים 80 ה בשנות בארצותהברית
Smrekar 8c Goldirng, ;1994 (עירם, אותה מעודד הפדרלי והממשל בחינוך, בבחירה
Smart <cf Dudley,) ובאוסטרליה (1994 (עירם, בהולנד גם קיימת חופשית בחירה .(1999
קנדה, צרפת, כגון: במדינות להורים ניתנות יותר מוגבלות בחירה אפשרויות .(1989
בולגריה, ובהן הפוסטקומוניסטיות, מהמדינות חלק גם .(1994 (עירם, ושבדיה גרמניה
ילדיהם חינוך את לבחור ההורים זכות את בחוקותיהן קבעו והונגריה, קרואטיה אסטוניה,

.(Glenn, 1993)
בבחירת להורים הניתנות החופש דרגות וגדלות הולכות האחרונים העשורים בשני
חלק הוא התהליך (Smrekar <cf Goldring, 1999; תשנ"ט (כנעני ילדיהם של ביתהספר
כוחו ומתחזק הסוציאלדמוקרטיות, האליטות נחלשות שבו הפוליטי, הכוח במבנה משינוי

.(1992 (שמיד, הפרט על הכלל אחריות הפחתת הגורס השמרני הימין של
את המעמתת מחלוקת מתנגדיה, לבין בבחירה המצדדים שבין הערכית למחלוקת מעבר
טענות בוויכוח מוצגות ,(Shield, 1980; 1991 (קשתי, הכלל זכויות עם הפרט זכויות
הלימודיים, ההישגים את תשפר בחירה תוכניות הפעלת כי טוענים המצדדים נוספות:
המתנגדים החינוך. מערכת הפעלת את ותוזיל בבתיהספר מרצון חברתית אינטגרציה תשיג
ברור אולם בוויכוח, להכריע מאפשר אינו כה עד שנצבר האמפירי הידע ההפך. את טוענים
ההישגים את ותקטב בתיהספר בין חברתית לסגרגציה תגרום לחלוטין חופשית בחירה כי
בוחרים אלה בתיספד מבתיהספר. לחלק ביקוש עודף בשל נגרמת זו תוצאה הלימודיים.
בבתיהספר הפוגע קסמים מעגל נוצר וכך אליהם, הפונים מבין הטובים התלמידים את
;1995 וחברותיה, (היימן חלשים היותר באזורים כלל בדרך הממוקמים מבוקשים, הפחות
בתיספר בין בחירה מגדיר (1994) ענבר .(Carnegie Foundation, 1992 witte, 1990;
הגורמת מדומה כבחירה הנגישות ומבחינת האקדמיים הסטנדרטים מבחינת שווים שאינם
בתיספר. של קטנה לקבוצה המצטיינת האוכלוסייה למשיכת חינוכית,כלומר: לגרוויטציד,

בחינוך לבחירה תיאורטיות גישות
הגישה  השוק תיאוריית : תיאורטיות תפיסות שלוש על בחינוך הבחירה את לבסס ניתן
 הערכית הקהילה ותיאוריית הפוליטית הגישה  המשפחה ריבונות תיאוריית הכלכלית,

החברתית. הגישה
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הכלכלית ה ש י ג ה  ק ו ש ה תיאוריית
לאוכלוסיית ניתנת מסוים גיאוגרפי שבמרחב בכך מתבטא חינוכי שוק של מלא יישום
הספרות במרחב. בתיהספר כל מתוך ביתספר לבחור ותלמידים,האפשרות הורים הצרכנים,
הממוקמים ספר בתי מספר בין מבחירה החל המרחב של גודלו על שונות וריאציות מציעה
Chubb <ef Moe, ;1994 (ענבר, המדינה בכל וכלה העיר כל דרך עבור שכונה, באותה

.(1990; Carnegie Foundation, 1992
The Wealth of בספרו זו. גישה של הקדמון האב את (1776) סמית באדם לראות ניתן
לכך נעלמה' 'יד דואגת עצמו של לרווח רק דואג פרט כל כאשר כי גורס הוא Nations
.(Hardin, 1968 אצל: (מצוטט הציבורי האינטרס יטופח הפרטים של האינטרסים שמכלל
ולהפכה החינוך מערכת את להפריט שהציע הראשון היה (Firedman, 1953 פרידמן
'היתרונות כבעל בעיניו הנתפס ביתספר 'רציונלי' באופן הורה כל יבחר שבו ל'שוק'
האופציה תשרוד הארוך בטווח לדעתו, היתרונות. את מלהגדיר נמנע הוא ביותר'. הגדולים
החברתיות המטרות יושגו כך ייעלמו. ביקוש להן יהיה שלא האופציות ואילו המועדפת,
לשפר, החופשי בשוק המאבק אמור זו, גישה עלפי .(Levin 1991, 139) החינוך של
על יבואו ההורים וגם יעילותה, ואת החינוך מערכת איכות את הנעלמה', 'היד באמצעות
אינו חופשי שוק כי אחרים, בהקשרים ,(1968) Hardin טוען מנגד .(Witte, 1990< סיפוקם
אדלר לקטסטרופה. מוביל אלא הנעלמה', 'היד תפיסת עלפי המצופות התוצאות את משיג
שמנקודת ייתכן כי בבריטניה, החינוך במערכת לבחירה בהקשר טוען, (Adler, 1993)
איננה הכוללת התוצאה אולם הגיוני, באופן בחר הוא כי נראה הורה כל של המבט
בהשקעות בהזדמנויות, השוויון הגברת כגון: הבחירה, יעדי מערכתית. מבחינה הגיונית
.(Adler, 1993) הושגו לא כלכלית ויעילות מוצלחים לא בתיספר סגירת ובהישגים,
הספר בתי של לסגירתם ויביאו הטבעית הברירה את יפעילו השוק שכוחות הציפייה
(היימן התממשה לא (המבוקשים) הטובים'' של ולהישרדותם מבוקשים) (הלא ''הגרועים"
Sosniak) והחינוכיים (Manski, 1992) החברתיים היעדים .(Witte, 1990 ;1995 וחברותיה

הושגו. לא (>ef Ethington, 1992
שירותים של לשוק פרטיים, יזמים עלידי המופעל הפרטי, מהשוק ההיקש כי נראה
אחרות, למטרות ציבוריות מערכות עלידי המופעל בפרט, חינוך ושירותי בכלל ציבוריים

תשנ"ט). (כנעני בעייתי הוא

הפוליטית גישה הה משפח ה ריבונות תיאוריית
שעצם היא הטענה לילדיהם. ביתספר לבחור טבעית זכות להורים כי גורסת זו תיאוריה
מעורבותם את ותגביר (Goldirng et al., 1993) ההורים של הרצון לשביעות תתרום הבחירה
בגיוס תסייע לקהילה, ביתהספר בין הקשר את תשפר גם הבחירה ועוד, זאת בביתהספר.
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. (Henderson, נ 987) התלמידים הישגי את ותשפר טובים מורים
כל את הבודק כגוף נתפסת שהמשפחה בכך השוק לתיאוריית דומה זו תיאוריה
סיפוק להשיג המיועדות הגיוניות החלטות ומקבל בתיהספר בשוק' הקיימות האפשרויות

.(Goldirngetal., ולציפיותיה(1993 המשפחה לערכי בהתייחס מקסימלי

החברתית גישה הערכיתר. הקהילה תיאוריית
הפרטים. כל של ההחלטות של כתוצאה תופעות המסבירה הגישה עומדת זו תיאוריה בבסיס
כלל טובת מופיעה מסוים, בנושא טובתם את בנפרד, איש איש מחפשים, פרטים כאשר
שהזכרנו הנעלמה' 'היד בגישת מדובר למעשה .(Olson, 1965) ערכית קהילה היוצרת
את תואמות שאינן תתמערכות של כמרקם העיר לתפיסת מתאימה התיאוריה קודם.

.(Sonis, 1991) דוח שהציבור האדמיניסטרטיבי התיחום
מאוחדים שחבריה ערכית קהילה ליצירת לתרום עשויה ההורים עלידי ביתספר בחירת

.(Goldirng et al., 1993) ילדיהם של ביתהספר את המייחדים הערכים סביב
הטריטוריות על להגן האליטות של רצונן עם אחד בקנה עולה זו תיאוריה אין לכאורה,
אולם ,(Jackson 8l Smith, 1984 יותר נמוכה מרמה אוכלוסיות של חדירה מפני שלהן
נוצרו בארצותהברית כי מלמדים (Smrekar <ef Goldirng, 1999) ממצאים^עדכניים
הוראה בשיטת המתמחים עלאזוריים (בתיספר מגנטיים בתיספר סביב ערכיות קהילות
האליטות כי התברר בדיעבד גזעית. מבחינה מאוזנים מיוחד) חינוכי בכיוון או מסוימת
אלה. בתיספר שבחרו הן כאחד, והשחורה הלבנה האוכלוסיות, שתי של החברתיות
ולא גבוה, חברתי ממעמד אוכלוסיות של הן אלה בבתיספר שנוצרו הערכיות הקהילות

החזקות. האוכלוסיות של לטריטוריות חלשות אוכלוסיות חדירת של בעיה נוצרה

ביתהספר בחירת בעת הורים שיקולי
הגורמים הם ונוחות דת חברה, חינוך, שגורמי להסיק ניתן כה עד שנצבר האמפירי מהידע
ההשפעה ומידת השונים הגורמים של היחסי משקלם ביתהספר. בחירת בעת הדומיננטיים
שונה משקל מייחסים שונים מחקרים קבועים. אינם הבחירה תהליך על להם המיוחסת
Piowden, 1967; Camegei ;1991 ושורצולד, (לסלוי ההחלטה על המשפיעים לגורמים
שיקולי ועוד, זאת .(Foundation, 1992; Adler, 1993; Smrekar <ef Goldring, 1999
ממעמד הורים של שיקוליהם האוכלוסייה: של שונים הרבדים עלפי משתנים הבחירה
חברתיכלכלי ממעמד הורים אצל ואילו וחברתיים, חינוכיים שיקולים הם גבוה חברתיכלכלי
Smrekar /ff"j0v7,כנעני) מהבית ביתהספר מרחק בעיקר נוחות, שיקולי גוברים נמוך

X& Goldring, 1999
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בישראל היסודי בחינוך בחירה
המתחייבת בחירה בין להבחין יש ילדיהם של ביתהספר את לבחור ההורים אפשרות בשאלת
מאפשרת. שהמערכת החופש דרגות לפי ההורים של מרצונם הנובעת בחירה לבין מהחוק
בבתיהספר נתמקד כאן אך ביתהספר, לבחירת בשיקולים משמעות יש החינוך לשלב גם

היסודיים.
הנקבע (zoning) איזור עלידי מתבצעת הרשמיים לבתיהספר התלמידים הקצאת
לפני שנה מידי מתחדש האיזור החינוך. ממשרד אישור ומקבל המקומית הרשות עלידי
לימודיהם את ממשיכים יותר בוגרים א'. לכתה הנרשמים לילדים מכוון והוא הרישום, מועד
ניתן חדמשמעי. רישום אזור לקבוע חובה אין הקודמת. בשנה למדו שבו בביתהספר
את לרשום מסוים באזור להורים לאפשר או בתיספר לכמה משותף רישום אזור לקבוע
בשני רישום. אזור כך על בנוסף יש אלא ספר לבתי כאשר בתיספר מכמה לאחד ילדיהם
(ראה בתיהספר בין התלמידים הקצאת אופן את לקבוע החובה הרשות על מוטלת המקרים
הרשות .(1983 פרייזלר, אצל ותיקונים תשי"ט (רישום) ממלכתי וחינוך חובה לימוד תקנות
(חוזר אליהם הקבלה תנאי את ולקבוע עלאזוריים בתיספר להקים גם יכולה המקומית
שילדיהם מעונינים שאינם הורים .(23 עמוד ,1.10.1992 מיום והתרבות החינוך משרד מנכ"ל
מנכ"ל (חוזר לנמקה צורך ללא להעברה בקשה להגיש יכולים האזורי בביתהספר ילמדו

.(23 עמודים ,10.12.1992 מיום והתרבות החינוך משרד
ולדעתן: הבחירה אפשרויות את מיפו (170 ,1995) וחברותיה היימן

קום למן מתקיים שחלקה בישראל, החינוך במערכת ניכרת בחירה "קיימת
מאפייניהם עלפי בבתיספר בחירה היא בחלקה יחסית. חדש וחלקה המדינה,

" אופיינית. זהות הספר לבית אין  ובחלקה המוצהרת הערכית וזהותם
השונים הזרמים בין היא אליה מתייחסות שהן  החובה בחירת  הראשונה הבחירה
ערכיה ואת תרבותה את לשמר אוכלוסייה קבוצת לכל מאפשרת זו בחירה בחינוך.
התרבותית השונות רקע על הקבוצות בין קונפליקטים מונעת היא ובכך המרכזיים,
לבוחרים רשות בחירת  השנייה הבחירה .(Chen, 1993) הישראלית בחברה והערכית
מגנטיים, לבתיספר הישראלית המקבילה עלאזורי, בביתספר בחירה היא הרשמי, בחינוך

.(1988 (שפירא, הרישום אזור עלפי ולא
בתיספר מספר מבין ביתספר בחירת הראשונה, נוספות, בחירה אפשרויות שתי
מתוך ביתספר לבחור יכולים שתושביו בעיר אזור השניה, משותף; רישום באזור הכלולים
נבדלת זו אפשרות שלהם. רישום אזור כך על בנוסף יש ספר בתי לאותם ספר, בתי מספר
ללחץ כהיענות כלל בדרך נוצרה והיא כלשהי, קונספציה מאחוריה שאין בכך מהאחרות
זרמי בין היא לעשות ההורים שעל ראשונה הבחירה .(1995 וחברותיה, >ה"מן ציבורי
לממלכתיהדתי. הממלכתי החינוך בין לבחור יכולים הרשמי בחינוך הבוחרים החינוך.
הבחירה, אפשרות את מגביל הקיים האיזור כי מוגבלות, הבחירה אפשרויות מכן לאחר
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למעשה אולם הבחירה, מרחב כל זה לכאורה עלאזורי. בביתספר לבחור האפשרות למעט
וחברותיה, היימן תשנ"ט; (כנעני, העברה בקשות להגיש האפשרות בשל יותר גדול הוא
החקיקה ביתספר לבחור להורים המתירה מוצהרת מדיניות שאין אףעלפי כלומר, .(1998

ילדיהם. של ביתהספר את בוחרים רבים הורים ובמציאות זאת, מאפשרת
התמקד זה בתחום מרחביים. בגורמים בעיקר תלויה היסודי, ובעיקר ביתהספר, בחירת
בתיספר הבוחרים ההורים של המרחבית ההתנהגות בין השוני את שבחן האמפירי המחקר

ממלכתייםדתיים. בתיספר הבוחרים ההורים של זו לבין ממלכתיים

המחקר שיטת

המחקר אוכלוסיית
שבפיקוח בבתיספר אי לכיתות ילדיה את שרשמה ההורים אוכלוסיית נבדקה זה במחקר

תשנ"ה. הלימודים בשנת בירושלים וממלכתידתי< (ממלכתי הרשמי
הוא חשוב, והיותר הראשון, מחקריים. יתרונות בלבד אי בכיתות החקירה למיקוד
בילד שמקורם מעטים מתערבים משתנים רק וקיימים ההורים, של היא ההחלטה זה שבשלב
עלפי הם הביניים לחטיבות הרישום רובעי עתידי, ברווח הקשור השני, בביתהספר. או
לביתספר ילדם את ירשמו מסוימת ביניים בחטיבת המעונינים הורים היסודיים. בתיהספר

חטיבה. לאותה השייך יסודי
האוכלוסייה לכל משותף מכנה יוצר הרשמי הפיקוח שבמסגרת לבתיהספר החקירה תיחום
שונות המחקר באוכלוסיית ניכרת זה משותף מכנה לצד ציוני. בחינוך הבחירה ■ הנחקרת
הממלכתי בחינוך הרמה  החברתיכלכלי ובהרכב דתי, רקע על בעיקר העולם, בתפיסת
הממלכתי החינוך של המרחבית הפריסה הבדלים: ישנם בתיהספר בין גם יותר. גבוהה
עשויה ההשוואה יותר. גדולות הממלכתידתי בחינוך הבחירה ואפשרויות יותר, צפופה
החינוך מערכת של והחברתי המרחבי המבנה של אפשרי שינוי על אינדיקציה לתת

הבחירה. מרחב יגדל אם הממלכתי
דינמית גדולה, חינוך מערכת לה שיש משום המחקר שדה להיות מתאימה ירושלים
היבטים ועוד, זאת .(1994 וקאופר, שלהב (חושן, גדול בחירה מרחב המאפשרת והטרוגנית
כבר ההורים בידי ביתהספר בחירת של והיבטים בירושלים החינוך מערכת של מרחביים
יותר קטנים בהיקפים כי אם >1994 וקאופר, שלהב חושן, ;1974 (פרידמן, בעבר נחקרו
בנושא מעניין מחקר לשדה ירושלים את הופכות אלה תכונות שונות. חקירה ובשיטות
על ביתהספר בחירת השפעת בשאלת ובמיוחד בכלל החינוך מערכת של הגיאוגרפיה

המערכת. של המרחבי המבנה
תהליך בעיר החל שלאחריה שבשנה משום מיוחדת שנה היא תשנ"ה הלימודים שנת
בסיס לשמש יוכלו מחקרנו תוצאות מבוקרת. לבחירה הרישום אזורי פתיחת של מובנה
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תשנ"ו הלימודים משנת ליישם העירייה החלה שאותה המבוקרת, הבחירה השפעת לבחינת
החינוך. משרד בהסכמת

המחקר מהלך

החברתיכלכלי המעמד לבין מביתהספר המגורים מרחק שבין הקשר נבדק המחקר במהלך
לגבי והן ממלכתי ביתספר הבוחרים ההורים לגבי הן נערכה זו בדיקה ההורים. של
הנכונות על העולם השקפת השפעת על לעמוד במגמה ממלכתידתי, ביתספר הבוחרים
לציין נתבקשו הם שבו שאלון ההורים בין הופץ כך על בנוסף המרחק. חיכוך על להתגבר

ביתהספד. בבחירת ביותר להם החשוב הגורס את
ובה ממוחשב, גיאוגרפי מידע מערכת נבנתה ירושלים מעיריית שהתקבלו מהנתונים
כתובת לפי בתיהספר שכבת הרישום, אזורי שכבת העיר, רחובות שכבת שכבות: ארבע
ציון הוא (הפרופיל חברתיכלכלי. ופרופיל כתובת לפי תלמידים ושכבת הפיקוח וסוג
ארץ התלמיד: הורי של רקע נתוני עלפי מחושב והוא העירייה, עלידי תלמיד לכל הניתן
בפעולותיה מכוון ככלי משמש זה פרופיל במשפחה. הילדים ומספר האב השכלת האב, מוצא

הפרט.) ברמת לא אך הכלל ברמת יעיל (הכלי החינוך. מערכת של
מקום עלפי אקטואלי' 'מצב לבתיספר: תלמידים שיוך של מצבים שני הוגדרו
שויך תלמיד כל לו נוצר שהיה תיאורטי מצב שהוא מינימלי', ו'מצב בפועל הלימודים

מגוריו. למקום ביותר הקרוב לביתהספר
כדי מביתהספר. המגורים מקום של המרחק עלפי נקבע המערכת של המרחבי הדגם
הממוצעים המגורים מרחקי נבדקו ביתהספר המרחבי הדגם על הבחירה השפעת את לבחון
המרחק את להסביר ניסיון נעשה וכן והמינימלי, האקטואלי המצבים: בשני מבתיהספר

הפרופיל. באמצעות
התמקדנו חופשית בבחירה ביתספר בחרה אשר באוכלוסייה הדיון את למקד כדי
המעמד לבין מביתהספר המגורים מרחק בין הקשר נבחן העלאזוריים. בבתיהספר
הממלכתי של אלה לבין הממלכתי החינוך בין התוצאות והושוו ההורים, של החברתיכלכלי

דתי.
2,485 למדו שבהם ממלכתיים בתיספר ושניים ארבעים כללה המחקר אוכלוסיית

ממלכתייםדתיים. בתיספר ושלושים תלמידים

עיקריים ממצאים

הממלכתידתי ובחינוך הממלכתי בחינוך האוכלוסייה כלל
במצב הממוצע המגורים למרחק המינימלי במצב הממוצע המגורים מרחק שבין הפער
ילמדו שילדיהם כדי המרחק חיכוך על להתגבר ההורים נכונות את מבטא האקטואלי
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הממלכתי בחינוך כי לראות ניתן 1 בלוח המופיעים מהנתונים להם. הרצוי בביתהספר
המינימלי. במצב הממוצע מהמרחק אחוז ב128 גדול האקטואלי במצב הממוצע המרחק
מובהקים נמצאו ההבדלים המגמות בשתי אחוז. 207 הוא ההבדל הממלכתידתי בחינוך
ובממלכתידתי ^41=81.9<5^41=57.0 (בממלכתי a=0.05 של ברמה
שלא ההורים, ע"י תלמידים, רישום החינוך זרמי בשני כלומר, .(5^=160.8<^29=42.6
החברתית הרמה כאמור, שיטתית. תופעה הוא המגורים למקום ביותר הקרוב הספר לבית
הממלכתי, החינוך אוכלוסיית של מזו נמוכה הממלכתידתי החינוך אוכלוסיית של כלכלית
היחסית הצפיפות עלאף יותר גדול במרחק ללמוד ילדיה את שולחת היא זאת עם ויחד
הממלכתייםדתיים הספר בתי אוכלוסיית שבקרב הדבר משמעות בעיר. מגוריה של הנמוכה
הרמה עלפי הצפויות המגבלות על מסוימים בבתיספר הילדים את לחנך הרצון גובר

החברתיתכלכלית.

 הממוצע והפרופיל הממוצע המגורים מרחק עלפי בתיהספר :1 לוח
והמינימלי האקטואלי המצב

בתיספר
ממלכתייםדתיים

בתיספר
ממלכתיים

אקטואלימינימליאקטואלימינימלי

מביתספר4551399382871 ממוצע מגורים מרחק

ספר76.476.380.879.1 בית תלמידי של ממוצע פרופיל

מביתהספר הממוצע המגורים מרחק את המסביר גורם היא החברתיתכלכלית הרמה
ליניאריות רגרסיות עלידי נערכה הבדיקה הממלכתידתי. מביתהספר לא אך הממלכתי,
(ק) ביתהספר של הממוצע הפרופיל הפחותים. הריבועים בשיטת פולינומיות רגרסיות או
היה (d) מביתהספר הממוצע המגורים ומרחק תלוי), (הבלתי המסביר המשתנה היה

(התלוי). המוסבר המשתנה
20 כ הפוך ביחס מסביר ביתהספר של הממוצע הפרופיל כי נמצא המינימלי במצב

היא: הפולינומית הרגרסיה נוסחת בתיהספר. בין המגורים במרחק מהשונות אחוז
מובהקים p של המקדמים כל d= 385.24 + 14.349 lp  0.i7753p2 + 0.00073p3

.r2=0.i889 ו a=0.05 של ברמה
החזקה. לאוכלוסייה מרחבית עדיפות נותנת בתיהספר של הפריסה כי מלמד זה ממצא
(:'=0.2065) אחוז 21 כ מסביר התלמידים של הממוצע הפרופיל האקטואלי במצב גם
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d= 2.974 + 0.04857p היא הרגרסיה נוסחת ישר. ביחס אולם בתיהספר, בין מהשונות
.01=0.0025 ברמה מובהק הוא p של mpnm

החזקה היעד, אוכלוסיית אל יותר קרובים הממלכתי החינוך של בתיהספר כלומר,
יותר רחוקים בתיספר לעצמה בוחרת זו אוכלוסייה אולם חברתיתכלכלית, מבחינה יותר
מרחק את מסביר החברתי שהגורם נמצא לא הממלכתידתי בחינוך מגוריה. ממקום

העלאזוריים. בתיהספר בניתוח בהמשך, יינתן לכך חלקי הסבר מביתהספר. המגורים

וממלכתייםדתיים ממלכתיים עלאזוריים בתיספר
חלקי מכל והורים מוגדר, רישום אזור להם אין אשר בתיספר הם עלאזוריים בתיספר
הנקבעים הכללים עלפי נעשית התלמידים קבלת ילדיהם. את אליהם לרשום רשאים העיר
בנסיבות ההורים. רצון הבעת של במובן חופשית בבחירה מדובר כלומר הרשויות, עלידי
די אולם, התקבל. מי רק אלא בבתיהספר, ללמוד להתקבל ביקשו מי יודעים אנו אין אלה
הבדיקה הבחירה. תוצאות של וחברתיכלכלי מרחבי ניתוח לערוך כדי אלד. בנתונים
מתוך לחלק התלמידים וקבלת והשמת החופשית הבחירה תוצאות של להשפעתה מתייחסת

החינוך. מערכת של המרחבי הדגם על בתיהספר

ממלכתיים זוריים לא ע בתיספר
אוכלוסייתם כעלאזוריים. חמישה הוגדרו הממלכתיים בתיהספר ושניים ארבעים מתוך
282 (למדו הממלכתי. החינוך אוכלוסיית כלל של מזה גבוה חברתיכלכלי ממעמד היא
גבוה (11.6 תקן וסטיית 82.6) הממוצע הפרופיל מהאוכלוסייה. אחוז 11 שהם תלמידים
אוכלוסיית .>>80.2 < הממלכתי בחינוך האוכלוסייה כלל של מזר. >z=3.48< במובהק
מביתהספר. הממוצע המגורים ממרחק יותר גדול במרחק מתגוררת אלה בבתיספר התלמידים
יותר אחוז 71 אווירי, בקו מטר 1,493 הוא עלאזורי מביתספר הממוצע המגורים (מרחק
המתגברת שהאוכלוסייה כך על מצביעים אלד. נתונים האוכלוסייה). כלל של הממוצע מאשר

כלכלית. חברתית מבחינה יותר חזקה המרחק חיכוך על
ההרכב ושל העלאזוריים הספר בתי של ההזנה אזורי של יותר מפורט לניתוח להגיע כדי
מגורים מרחקי של טווחים שלושה הגדרנו אותם המזינים התלמידים של החברתיכלכלי
מטר 1,500  רחוק מטר, 1,499 עד 750  בינוני מטר, 749 עד  קרוב מביתהספר:

אווירי. בקו המרחקים כל ומעלה,
מהם הממוצע המגורים מרחק עלפי העלאזוריים בתיהספר את לראות ניתן 2 בלוח
כי מראה הלוח השונים. המגורים מרחקי עלפי תלמידיהם של הממוצע הפרופיל ואת
של הממוצע הפרופיל מביתהספר. המגורים למרחק ישר ביחס עומד הממוצע הפרופיל
אינו ממנו (80.7) הליכה בטווח הגרה זו ושל (79.3) לבתיהספר קרוב הגרה האוכלוסייה
של הממוצע הפרופיל ואילו הממלכתי, בחינוך האוכלוסייה כלל של מזה במובהק שונה
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מובהק באופן גבוה (10.0 התקן וסטיית 86.3) מביתהספר רחוק המתגוררת האוכלוסייה
הממלכתי. בחינוך התלמידים כלל של (80.2) הממוצע מהפרופיל >Z=6.78)

חיכוך על המתגברת היא החזקה שהאוכלוסייה היא אלה מדברים העולה המסקנה
הממלכתיים. העלאזוריים הספר בתי לבין המגורים מקום בין המרחק

התלמידים, מספר לפי בתיהספר ממלכתי בחינוך עלאזוריים בתיספר :2 לוח
המגורים ומרחק שלהם הממוצע הפרופיל

במרחקרחוקגרים גרים
בינוני

ביתהספרתלמידיםקרובגרים

פרופיל
ממוצע

פרופילתלמידים
ממוצע

פרופילתלמידים
ממוצע

מרחקתלמידים
מגורים
ממוצע

פרופיל
ממוצע

תלמידים

אדם91.060084.012,65490.07 עמותת

וגן88.35279.1885.092,35586.869 בית תל"י

הניסויי88.11779.21592.481,98185.640

גילה78.82382.63081.0291,06181.082 תל"י

גונן86.82278.41075.35287878.784 גבעת

סה"כ86.312080.76379.3991,49382.6282

בתי כי מלמדים 2 בלוח הנתונים של יותר מעמיק וניתוח המאמר) (בסוף 1 במפה עיון
הראשונה הקבוצה . המגורים ומרחק ההזנה דגם עלפי קבוצות לשתי מתחלקים הספר
שלה הממוצע והפרופיל המגורים מרחק גילה. ותל"י גונן גבעת הספר בתי את כוללת
קרוב מתגורר אלה בתיספר תלמידי של הארי וחלק השנייה, הקבוצה של זה מאלה נמוכים
הגרים תלמידים גם בהם ובוחרים בקרבתם, מובחן ניקוז אגן אלה לבתיספר לביתהספר.
לקבוצה שכונתיים". עלאזוריים "בתיספר בתואר זו קבוצה לכנות ניתן מהם. רחוק
זו קבוצה לכנות ניתן מובחן. ניקוז אגן אין והניסויי וגן בית תל"י אדם, עמותת השנייה:
היסודיים לבתיהספר הרישום על האחראית עם בראיון עירוניים". עלאזוריים "בתיספר
העירייה בבקרת נבדלות העלאזוריים הספר בתי של הקטגוריות שתי כי התברר בעירייה
על השניה ולקבוצה העירייה ידי על היא הראשונה לקבוצה הקבלה התלמידים: קבלת על
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העירוניים העלאזוריים הספר בתי לתוצאה: חשוב גורם זה כי נראה הספר. בית ידי
חברתית. מאינטגרציה מקלט עיר מהווים

ם י י ת ד  ם י י ת כ ל מ מ עלאזוריים בתיספר

בהם למדו כעלאזוריים. עשרה הוגדרו הממלכתייםדתיים בתיהספר שלושים מתוך
.12.3 תקן וסטיית 75.6 שלהם הממוצע הפרופיל מהאוכלוסייה). אחוז 34) תלמידים 516
באופן נמוך הממלכתייםדתיים העלאזוריים בבתיהספר הלומדים של הממוצע הפרופיל
המגורים מרחק .(76.7) הממלכתידתי בחינוך האוכלוסייה כלל של מזה >Z= 2.03) מובהק
הממוצע המגורים ממרחק אחוז 36 ב גבוה והוא אווירי, בקו מטר 1,898 הוא הממוצע

בהמשך. נדונה מפתיעה, לכאורה זו, תוצאה הממלכתייםדתיים. בתיהספר מכלל
מרחק עלפי הממלכתידתי בחינוך העלאזוריים בתיהספר את לראות ניתן 3 בלוח
המגורים מרחקי לפי תלמידיהם של הממוצע הפרופיל ועלפי מהם הממוצע המגורים
מביתהספר. המגורים למרחק ישר ביחס עומד הממוצע הפרופיל כי מלמד הלוח השונים.
האוכלוסייה כלל של מזה במובהק שונה אינו הקבוצות משלוש אחת כל של הממוצע הפרופיל
באופן גבוה מביתהספר רחוק הגרים של הממוצע הפרופיל אולם הממלכתידתי, בחינוך
שתי של הפרופיל העלאזוריים. בבתיהספר הלומדים כלל של מזה >z=2.4) מובהק

מהממוצע. מובהק באופן שונה אינו האחרות הקבוצות
בתיהספר כי מראים 5 בלוח הנתונים של וניתוח המאמר) (בסוף 2 במפה עיון
הממלכתיים העלאזוריים בתיהספר כמו מתחלקים הממלכתידתי1 בחינוך העלאזוריים
אהבת לבנות, נועם לבנים, (נועם שכונתיים" עלאזוריים "בתיספר קבוצות: לשתי
(דרור, עירוניים" עלאזוריים ו''בתיספר ומורשה) גנים עיר חב"ד לבנות, חב"ד ישראל,
אגן אין לאחדים לביתהספר. סמוך תמיד לא מובחן, ניקוז אגן לראשונים ועוזיאל). חורב
בעירייה האחראים עם ריאיונות העיר. חלקי מכל תלמידים קולטים והם מובחן, ניקוז
קבוצות לשרת כדי הוקמו השכונתיים העלאזורים הספר בתי כי מלמדים החינוך ובמשרד
הקבוצות שתי אורתודוכסית. יותר כלל בדרך מוגדרת, דתית עולם תפיסת בעלי הורים
אלה נתונים התלמידים. של הממוצע ובפרופיל מביתהספר המגורים במרחק נבדלות
בבתי מאשר מובהק באופן גבוהים הם העירוניים העלאזוריים הספר בתי אוכלוסיית בקרב
הספר בבתי הלומדים של הממוצע הפרופיל ועוד, זאת השכונתיים. העלאזוריים הספר
הממלכתידתי. בחינוך הלומדים כלל של מזה במובהק גבוה העירוניים העלאזוריים
מזה במובהק נמוך השכונתיים העלאזוריים בבתיהספר הלומדים של הממוצע הפרופיל

הממלכתידתי. בחינוך הלומדת האוכלוסייה כלל של

זה. בדיון נכלל לא היהודי הרובע ביתספר טכניים כשיקולים 1
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הפרופיל התלמידים, מספר לפי ממלכתידתי בחינוך עלאזוריים בתיספר :3 לוח
מגורים ומרחק הממוצע

גריםרחוקגרים

בי

במרחק
נוני

ביתהספרדיםתלמקרובגרים

פרופיל
ממוצע

פרופילתלמידים
ממוצע

פרופילתלמידים
ממוצע

מרחקתלמידים
מגורים
ממוצע

פרופיל
ממוצע

תלמידים

ישראל76.85282.73004,96677.255 אהבת

חנה73.12870.51365.043,08971.645 בית חב"ד

גנים72.010071.03051071.131 עיר חב"ד

עוזיאל76.14179.81076.7112,52476.862

היהודי78.5678.0165.041.48273.511 הרובע

חורב77.35080.23375.932214177.7115

מורשה72.3869.63369.081,16169.949

לבנים74.9100076.7171,57476.027 נועם

לבנות77.33571.84575.691,98774.489 נועם

דרור85.82886.0290.023,35586.132

סה"כ77.325974.214073.71172,38575.6516

עלאזוריים ה בבתיהספר הדיון סיכום
מאלה שונים הם רישום אזורי קיימים שבה חינוך במערכת הצפויים המרחביים הדגמים
על המבוסס דגם נמצא הראשון במצב .(Shilhav, 1999) בחירה של בתנאים הצפויים
מגוריהם. למקום הקרובים בבתיהספר התלמידים ילמדו שבו ,(1992 >חושן מרחבית יעילות
הוא זה דגם ההורים. ביקושי של המרחבית בהתפלגות הקשור אחר דגם נמצא השני במצב

מרחבית. מבחינה יעיל פחות
העל לבתיהספר הבחירה הדגמים; שני של שילוב קיים בירושלים החינוך במערכת
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המרחבי הניתוח איזור. של תוצאה היא בתיהספר לשאר וההזנה חופשית, היא אזוריים
עירוניים", עלאזוריים "בתיספר עלאזוריים: בתיספר של סוגים שני של קיומם את חושף
מביתהספר רב במרחק המתגוררת גבוה, חברתיכלכלי ממעמד באוכלוסייה מאופיינים
באוכלוסייה המאופיינים שכונתיים" עלאזוריים ו''בתיספר העיר כל פני על ומפוזרת
בתיספר של הניקוז אגן לביתהספר, יותר קרוב הגרה יותר נמוך חברתיכלכלי ממעמד

העיר. של אחרים מאזורים תלמידים אלה לבתיספר מגיעים לו בנוסף מובחן. אלה
חברתית: להיבדלות כמכשיר העלאזוריים בתיהספר את לראות ניתן המקרים בשני
ובתי החברתית, האינטגרציה מפני מקלט עיר מהווים העירוניים העלאזוריים בתיהספר
בחינוך (בעיקר אידיאולוגי רקע על להיבדלות משמשים השכונתיים העלאזוריים הספר

שולי. תפקיד למרחק המקרים בשני הדתי),
"טווח במונחים להשתמש מקובל ציבוריים צריכה מוצרי על (בדיון המוצר" "טווח
או המוצר את לרכוש כדי לעבור לצרכן כדאי יהיה אותו המקסימלי המרחק  מוצר"
מוצר לספק יהיה שכדאי כדי הדרוש צרכנים של המינימלי המספר  כניסה" ו"סף השרות;
העלאזוריים בתיהספר של (Pinch, 1985 ;1992 חושן, למשל: ראה מסוים, שרות או
אףעלפי הממלכתיים, העלאזוריים בתיהספר של מזה גדול הממלכתייםדתיים
של מזה נמוך חברתיכלכלי ממעמד היא הדתיים בבתיהספר הבוחרת שהאוכלוסייה

לצפוי. מנוגד זה מצב החילונית. האוכלוסייה

ספר ביתה בחירת בעת החשובים הגורמים
של מייצג למדגם שאלון הופץ ביתהםפר בבחירת החשובים הגורמים את ללמוד כדי
העלאזוריים בתיהספר אוכלוסיית את לאתר יהיה שניתן כדי בשכבות נבנה המדגם ההורים.
החשוב הגורם את לציין ההורים נתבקשו השאלות שאר בין בנפרד. תשובותיה את ולנתח

ביתהםפר. בבחירת ביותר
בין העיקריים ההבדלים כי מלמד הלוח העיקריות. התשובות התפלגות מוצגת 4 בלוח
של ולימודיים חינוכיים שיקולים הם האוכלוסייה כלל לבין עלאזורי בביתספר הבוחרים
כלל אצל לבית. ביתהספר שבין למרחק ואדישותם עלאזורי בביתספר הבוחרים ההורים

והלימודיים. החינוכיים השיקולים של לזה דומה המרחק משקל האוכלוסייה
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בתיהספר אוכלוסיית האוכלוסייה, כלל לפי ביתספר בבחירת ראשון גורם :4 לוח
הממלכתייםדתיים, אזוריים העל בתיהספר ואוכלוסיית ממלכתיים העלאזוריים

באחוזים השכיחים, הגורמים

עלאזורי
מלכתי
דתי

עלאזורי
ממלכתי

כלל
האוכלוסייה.

הספר254124 בבית הלימודים רמת

דתי452126 שביתספר בגלל

החינוך27139 קו

ביתהספר3722 מרחק

סה"כ1008281

סיכום

לא ואיזור. חופשית בחירה בתיהספר: להזנת דרכים שתי כאן שבחנו החינוך במערכת
המאפשרות וריאציות מספר קיימות אחד. הזנה באגן אחד ביתספר על האיזור מבוסס תמיד
כל לא תשנ"ט<. כנעני, אצל: ראה (פירוט אזור באותו בתיספר מספר בין בחירה להורים
זו בחירה תוצאות מגוריה. למקום ביותר הקרוב הספר בית את בוחרת האוכלוסייה
של מרחבית סגרגציה יוצרת החופשית הבחירה המרחבית. היעילות בהקטנת מתבטאות
האידיאולוגיה או ההורים מעונינים בהן חינוכיות שיטות חברתיכלכלי, רקע על תלמידם
אמפיריים ממצאים תואם זה ממצא ילדיהם. את לחנך ההורים רוצים לאורה הדתית) (למשל
;1995 וחברותיה, (היימן ובעולם תשנ"ט) כנעני, ;1998 וחברותיה, (היימן בארץ קודמים

.(Adler, 1993; Witte, 1990
לגרוויטציה הגורמת מדומה בחירה מפני >1994) ענבר של חששו את מחזקת זו מציאות
האוכלוסייה האזור, בתוך בחירה אפשרות ויש איזור קיים כאשר גם כי עוד נוסיף חינוכית.
על מרחבית היבדלות ספונטני באופן יוצרת אלא הקרוב, בביתהספר דווקא בוחרת אינה
שהילדים הרצון להיבדלות, הרצון כי כן, אם נראה, תשנ"ט). (כנעני, חברתיכלכלי רקע

המרחבית. מהנוחות יותר חזק להם, הדומים עם ילמדו
כלכליים, שיקולים של תוצאה רק איננה הבחירה כי מראים שנמצאו הבחירה שיקולי
אידיאולוגיים ושיקולים חינוכיים כגורמים הקשורים נוספים שיקולים בה מעורבים אלא
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חלשות אוכלוסייה קבוצות למשל, שונים: שיקולים שונות אוכלוסייה לקבוצות דתיים.
על מאמץ להשקיע מוכנות מוגדר דתי בחינוך עניין בעלות אך חברתיתכלכלית מבחינה
"האדם עלידי מתבצעת שהבחירה היא הדברים משמעות המרחק. חיכוך על להתגבר מנת

החברתי".
הולכות הבחירה אפשרויות שבו הישראלית, החינוך במערכת המתרחש התהליך כאמור,
התואמים חלוקה קווי עלפי החינוך מערכת את מפלג ,(1995 וחברותיה, (היימן וגדלות
כערי עלאזוריים הספר בבתי בחירה היא להיבדלות הדרכים אחת החברתי. המבנה את

החינוכית. האינטגרציה מפני מקלט
ליברליזם כמו מגמות של בהתחזקותן הבחירה התפשטות את מסביר (1991) קשתי
הרשויות חשבון על המקומית הקהילה של כוחה בעלייה המערבית, בחברה ותחרותיות
של הנכונות בהיחלשות לדעתו, מלווה, זו מציאות הפרט. זכויות של גוברת ובהדגשה
האינטגרציה על לשמור הנכונות חוסר החלשות. השכבות את לקדם החברתי המרכז
האינטגרציה מפני מקלט" ל''ערי העלאזוריים הספר בתי בהפיכת לביטוי הבא החברתית,

קשתי. של בטענתו תומך החברתית
מערכת של מרחבי דגם יוצרת היסודיים בתיהספר בין ההורים של הבחירה אפשרויות
תואמת זו תוצאה בעיר. המגורים של המרחבי הדגם מאשר יותר מקוטב שהוא חינוך
בבתיהספר ביןגזעי איזון קיים כאשר שגם נמצא שם בארצותהברית. דומים ממצאים
Smrekar 86 הגזעים משני גבוה חברתי ממעמד אוכלוסייה בהם בוחרת המגנטיים,
להביא עשויה שבחירה שסברו חוקרים של ציפיות סותרת זו מציאות (Goidirng, 1999
.(Carnegie Foundation, 1992 ;1991 וחברותיה, (שפירא מרצון חברתית לאינטגרציה
אשר הרצוי החברתי ההרכב את בבתיהספר יוצרת אינה הבחירה כי גם מראות התוצאות
רובינשטיין: אמנון הפרופ' לשעבר, החינוך שר מדברי למשל, ללמוד, שניתן כפי ציפו, לו

מבחינה מחברתה שונה שכונה וכל שכונתיים, הם היסודיים בתיהספר
היסודי בחינוך להורים הבחירה חופש הרחבת הזה מהטעם סוציואקונומית.
היסודי בחינוך להורים בחירה חופש לאינטגרציה. תרומה לתרום עשויה
טובים בתיספר לבחור יותר חלשים באזורים המתגוררים להורים יאפשר
,1995 (רובינשטיין בפניהם סגורים הם שהיום שעה לילדיהם, יוקרתיים או

.(12

לבידול גם ובעקבותיה במגורים לסגרגציה העיקרי הגורם הוא הדיוק שוק אמנם
ולא הסגרגציה, את מגבירה בתיהספר של חופשית בחירה אולם השכונתיים, בבתיהספר
הבחירה חופש בהרחבת המצדדים של המרכזי הטיעון המצדדים. שציפו כפי אותה, ממתנת
האמפירית, הבדיקה במבחן עומד אינו החברתית, האינטגרציה הגברת היסודי, בחינוך

הפוכה. היא והתוצאה
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ובתיהספר התלמידים פריסת  הממלכתי בחינוך עלאזוריים בתיספר :1 מפה

תלמידים

T

0

בית
הספר
0 גונן ^גבעת גילה תל"1
^ ^הניסו" האדם עמותת
0 וגן בית תל"'

התלמידים חלוקת
הספר בתי לפי
ו100
82י901.5

, 80 
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ובתיהספר התלמידים פריסת  הממלכתידתי בחינוך עלאזוריים בתיספר :2 מפה
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מקורות

 הישראלי המקרה  בחינוך מבוקרת ובחירה 'אוטונומיה ר' ושפירא ר' שביט, פ', היימן,
(עורך) (1995) ד' חן בתוך: וקהילותיהם', הספר בתי העצמת של מערכתי מודל
תל לחינוך, ביתהספר של היובל ספר ואתת, העשרים המאה לקראת ■החינוך

.155185 עמ' רמות, אביב, תל אוניברסיטת אביב:
חרנוך: במערכת גומלץ י7/סי של מחרש הבניה (1998) ר' וברשלו, ,ר' שפירא פ', היימן,
תלאביב, אוניברסיטת אביב: תל ה"תלאביבי''. החזון  ואוטונומיה בחירה

והקהילה. החינוך של לסוציולוגיה היחידה לחינוך, ביתהספר
ענבר ד' בתוך: מרחבי, הגיאוגרפי ההיבט ילדיהם: חינוך את הורים בחירת מ', חושן,
ירושלים: , ועמדות גישות מושגים בישראל: בחינוך בחירה (עורך) (1992)

.4988 עמ' העברית, האוניברסיטה לחינוך, ביתהספר
של מרחביות משמעויות בתיספר: של גיאוגרפיה (1994) ל' וקאופר, י' שלהב, מ', חושן,

.220237 :(23) ל"ו מגמות בחינוך, בחירה
(עורך) (1992) ענבר ד' בתוך: הפילוסופי, ההיבט בחינוך: ובחירה אוטונומיה י', יונה,
לחינוך, ביתהספר ירושלים: ועמדות. גישות מושגים בישראל: בחינוך בחירה

.12289 עמ' העברית, האוניברסיטה
והממלכתיתדתית הממלכתית החינוך מערכת של המרחבית (תשנ"ט)ל,5די0ד, ש', כנעני,

ההורים, ידי על ביתהספר בחירת של הגיאוגרפית התוצאה ניתוח כירושלים:
אילן. בר אוניברסיטת גן: רמת לפילוסופיה'', "דוקטור התואר קבלת לשם חיבור
בביתהספר לילדיהם חינוך זרם בבחירת הורים שיקולי (1991) י', ושורצולד, א' לסלוי,

.187204 :>2) ל''ג מגמות היסודי,
עלאזוריים. בתיספר הכללי המנהל חוזר (1.10.1992) והתרבות החינוך משרד

ילדים לגני רישום שכפול/7,7 הכללי המנהל חוזר (10.12.1992) והתרבות החינוך משרד
ילדים בגני הלימוד שכר התשנ''ד, לימודים שנת לקראת יסודיים ולבתיספר

חובה. טרום
ל"ו מגמות השוואתית, פרספקטיבה הורים: בידי ביתהספר בחירת (1994) י', עירם,

.197219 :(23)
.159172 ,(23) ל"ו מגמות, לדיאלוג. מכפייה בחינוך: הבחירה (1994) ד', ענבר,

ירושלים: היסודיים, הספר לבתי וממשיים פורמאליים רישום >1974)א;7רי י', פרידמן,
ואזוריים. עירוניים ללימודים המכון העברית, האוניברסיטה

כתובים. ירושלים: ותרבות, חינוך (1983)7/7קי צ', פרייזלר,
העל החינוכיות המסגרות של מעמדן לבדיקת הציבורית ד,7עיד, /7*77(1991) י', קשתי,

והתרבות. החינוך משרד ירושלים: אזוריות,
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(ראיון .1213 עמ' ,(1995 מרץ (ינואר החינוך השר".ד,7 "ירושת (1995) א', רובינשטיין,
שור). ליצחק

בחינוך ב7/יד7, (עורך) ענבר ד' בתוך: רווחה', בשרותי 'הבחירה (1992) ה', שמיד,
האוניברסיטה לחינוך, ביתהספר ירושלים: ועמדות, גישות מושגים בישראל:

.123140 עמ' העברית,
התפתחות, רקע,  ייחודיים בתי0פר חברתיתחינוכית: ייחודיות ,(1988) ר', שפירא,

אוניברסיטת והקהילה, החינוך של לסוציולוגיה היחידה תלאביב: בעיות,
תלאביב.

במרחבי בית0פרית אוטונומיה (\99\) ר', ושביט, פ' היימן, א', גולדרינג, ר', שפירא,
אוניברסיטת אביב: תל בישראל, מבוקרת הורים בחירת  משותפים רישום

וסוציולוגיה. לאנתרופולוגיה והחוג לחינוך ביתהספר אביב, תל
Adler, M.(1993)An Alternative Approach to Parental Choice, London: National

Commission on Education, NCE Brieifng Paper 13.
Alonso, W. (1964) Location and Land Use: Toward a General TheoryofLand

Rent. Cambridge: Mass, Harvard University Press.
Carnegie Foundation ( 1 992) School Choice A Special Report. New Jersey: Princeton.
Chen, M. (1993, 1416June) School Choice as a Bargain in a Divided Educational

System: The CaseofIsrael, Paper presented at the Workshop on Theory
and Practice in School Autonomy and Parents' Choice: Bringing the
Community Back In. Israel: Tel Aviv University.

Chubb, J. E. <cf T. M. Moe (1990) 'Politics, Markets, and America's Schools',
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בעשור בישראל. היום סדר על לבקרים חדשות ועולה חוזר הציבורית הקרקע הפרטת נושא
החכרתה. אופן על השגות ונשמעו הקרקע, של מסוימת להפרטה הקריאות התרבו האחרון
ציבוריים הנם המקרקעין רוב שלפיה הקיימת, הקרקעית המדיניות על הערעור ניסיונות
עמדו גורמים ואילו זו, מדיניות נבחרה כיצד השאלה: את מעוררים למכירה, ניתנים ולא
הקרקע על בעלות של המדיניות התהוות אחר לעקוב היא זה מאמר מטרת עיצובה. בבסיס
המבניים ההיסטוריים, השינויים לבין בחירתה בין והקשר ישראל במדינת הציבורית
יסוד: חוק קבלת ועד המדינה לתקופת טרוםהמדינה מתקופת שחלו והאידיאולוגיים

.1960 בשנת ישראל, מקרקעי
עם הי"ט, במאה נעוצים ישראל מדינת של הקרקעי המשטר של ולידתו מקורותיו
של ארוכות שנים הראשון. הציוני הקונגרס מאז ובמיוחד היהודית, ההתיישבות ראשית
התגבשותו. את ליוו מורכבת מציאות של רקע על מצטבר וניסיון אידיאולוגיים דיונים
המדינה קום לפני שהותוו האידיאולוגיים ביסודות בקצרה עוסקת זה מאמר של ראשיתו
עיקר המדינה. קום לאחר הציבור1 מקרקעי אימכירת של מדיניות עיצוב על והשפיעו
למכירת ביחס ההחלטות יישום ואופן העמדות המניעים, השתנות לחשיפת מוקדש המאמר

המדינה. קום מאז והצרכים הנסיבות השתנות לאור הציבור מקרקעי
חוללה המדינה הקמת ארץישראל. של בתולדותיה מפנה נקודת הייתה 1948 שנת
והעלייה הצבאי המאבק המשך העצמאות, מלחמת המנדט, מסיום שנבעו רבות תמורות
וחברתיות. כלכליות גיאוגרפיות, פוליטיות, אידיאולוגיות, השלכות נלוו אלה לכל ההמונית.
לביצוע רבות קרקעות להשגת מהירה התארגנות נדרשה המיידיות המשימות למילוי
וייסוד הגדלה לאוכלוסייה חקלאי ייצור צבא, מחנות הקמת העולים, שיכון כמו: פעולות,
גבולות ועיצוב נטושות קרקעות תפיסת העולים, קליטת לשם חדשים יישובים מאות
זה לצורך מענה הקרקע. בתחום פעולה מנגנוני הצריכו אלה מגוונות פעולות המדינה.

היינו, פרטיים, שאינם במדינה, המקרקעין כלל משמעו במאמר, הרווח הציבור", "מקרקעי המושג .1

עד (שנרכשו הקיימת הקרן אדמות הבריטי), והמנדט העות'מאני השלטון מימי (עוד המדינה אדמות בעיקר
גרמנים. ונכסי אויב נכסי נפקדים, .לנכסי האפוטרופוסים לנאמנות שנמסרו והאדמות ולאחריו) המדינה קום
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החקלאות המשפטים, האוצר, במשרדי ואגפים מחלקות כמו שונים, ממשלתיים גופים סיפקו
שאיגדה ורשותהפיתוח הצבא כגון: הממסד, מן סמכותם את ששאבו גופים וכן והדתות
הממלכתיים הגופים מלבד אחרים. ונכסים הגרמנים של האויב, של הנפקדים, של נכסיהם את
ברציפות לישראל, הקרןהקיימת ובמיוחד הלאומיים, המוסדות גם קרקעית בפעילות המשיכו

היישוב.2 מתקופת
לגיטימציה שנתנה חוקים מערכת גם עוצבה בקרקעות הטיפול מנגנוני עיצוב לצד
מקרקעיהציבור. מכירת לשאלת השאר, בץ התייחסו אלה חוקים הציבוריות. הקרקעות לניצול
רצוף כהמשך המדינה. קום לאחר מיד רשמי בלתי באופן נקבעה זו בשאלה המדיניות
של העיקרון את המדינה מוסדות הנציחו המדינה קום לפני הלאומיים המוסדות למדיניות
הלאומיות המשימות ביצוע שלפיה ההנחה על בהתבסס זאת הציבור. מקרקעי אימכירת
בחקיקת חוקי תוקף קיבלה זו מדיניות ציבוריות. בידיים תהיינה הקרקעות אם דק ייכון
רשותהפיתוח חוק הייתה זה בנושא ראשונה חקיקה השנים. במהלך השונים הקרקעיים החוקים
בשנת המדינה נכסי חוק חקיקת בעת לנושא חזרו מכן לאחר ב1950. נכסים) (העברת
ועלתה שבה הקרקעות על הבעלות שאלת .1960 בשנת ישראל מקרקעי יסוד: וחוק 1951

ישראל מקרקעי מינהל והקמת לישראל הקיימת והקרן המדינה בין האמנה חתימת בעת
זה מאמר במסגרת נדונו לא הללו אך הבאות, בשנים נערכו נוספים דיונים .1960 בשנת
היסוד. חוק חקיקת לאחר שחלו בשינויים ונפרד מעמיק בדיון והצורך היריעה קוצר בשל

הלאום" "קרקע לרעיון האידיאולוגית התשתית
פרטיות. קרקעות על יישובים בהקמת התאפיינה הי"ט במאה היהודית ההתיישבות ראשית
העומד כערך לא ודאי כליל, אלה מיישובים נפקד הלאום" "קרקע המושג כי כותב בןארצי
המבנה בשינוי הצורך על וחברתיות מוסריות השקפות עדיין התעוררו לא כן עצמו. בפני
הקרן הקמת עם חל מהותי שינוי השלטון. בקרב ולא ההתיישבות גופי בקרב לא האגררי'
הלאום, כקניין הקרקע של העקרונות את דגלה על חרתה זו \1901 בשנת לישראל הקיימת

לדורות. החכרתה ואת ליחידים מכירתה אי את
באירופה שהילכו וכלכלייםחברתיים, דתיים מגוונים: מרעיונות הושפעה הקיימת הקרן
ההשקפה וביניהם אלו, השפעה מקורות מציגה קרק וה19. ה18 במאות החדש ובעולם
רומנטיות שאיפות החקלאות, את והעדיפה ולקרקע לטבע הבכורה את שהחזירה הפיסיוקרטית

ללמוד ניתן עיקרם שעל תכנון מנגנוני גם הוקמו השונים, היבטיהם על בקרקע הטיפול מנגנוני לבד 2
36 ypnp א', חלק ישראל' במדינת הממלכתית הקרקע ומדיניות רשויות, עיצוב 'ניצני קרק, רות מהמאמר:

.4431 עמ' ,>1993 (יוני
.457 עמ' ,>1993 (יוני קרקע משומש*. לערך ''מקודש'' מערך  הלאום קרקע בןארצי, יוסי .3

,19141903 היהודית וההתיישבות לישראל הקיימת הקרן שילוני, צבי ראו: הקיימת הקרן הקמת על 4
.21 עמ' ,1990 ירושלים, ידבןצבי,
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חברתיות ותפישות הנצרות ראשית לתקופת לשוב וביקשו הטבע את שהאדירו נוצריות
הרפורמות תורת פותחה אלה השקפות בעקבות העם. פשוטי כלפי היחס את לתקן ששאפו
לקרקע השאיפות בין שילוב ביטאו הקיימת הקרן של האידיאולוגית התפיסה האגראריות.5

חברתי.6 ולצדק למולדת וחקלאות
"והארץ האל: מתת היא הקרקע שלפיה המקראית, העולם תפיסת היה אחר השפעה מקור
מכאן, הנגזר היובל רעיון גם .(2423 כ"ה, (ויקרא הארץ" כל לי כי לצמתת תמכר לא
לבעלותו העם, בידי הקרקע את המפקיד האל מבעלות חילון: של תהליך התרחש זה ברעיון

כקולקטיב.7 העם, של הישירה
מדיניות את שיממש סמכות, בעל ציוני בגוף הצורך נוסף האידיאולוגיים הגורמים על
לרכישת הון לגיוס קרן להקים חייב זה צורך נרחב. לאומי בהיקף ויישובן קרקעות רכישת

לקרן.8 התרומות לגיוס מוסרי בסיס העניקה הלאום בבעלות הקרקע השארת הקרקעות.
צמיחתן הלאום. לקרקע שנתן ולהעדפה הפועלים לציבור להקדיש יש מיוחדת חשיבות
בסיס מהוות ההתיישבותית ופעילותן הפוליטית חשיבותן עליית הפועלים, מפלגות של
הייתה השנייה העלייה תקופת בראשית הלאומית. הקרקע של הרעיון השתרשות להבנת
ומספקת נתמכת, בלתי קפיטליסטית, פרטית, הפועלים של ההתיישבותית האוריינטציה

עברית.9 עבודה
ממאבק הפועלים: של הערכים מערכת של החשיבות בסדר הדרגתי מפנה החל ב1907
היזמה והטלת הלאום קרקע על התיישבות לעבר הפועלים פנו העבודה כיבוש על בלעדי
פועליציון, ממנהיגי זרובבל, יעקב כתב כך הציונית. ההסתדרות על ההתיישבות מפעלי להקמת

ב1911:
הציוני הרכוש עצמו על לקחת צריך בא"י העברי הרכוש של התפקיד "את

י היסטוריים ומטרות אידיאלים לפניו המציג הציבורי, הרכוש רק הציבורי...
הכלכליים א"י לצרכי מתאים אחר ולא הוא  רגעי... נצחון אחרי רודף ואינו
הנושאים  היהודיים העובדים המוני של פעולותיהם בשביל הקרקע את ויכשיר

בחיים".10 אותם יגשימו הם שהם אידיאלינו של האמיתיים
זה ערך צירף הוא גורדון. דוד אהרון הצטרף הלאום קרקע על בהתיישבות התומכים אל

והקרקע הקיימת הקרן שרעיון (Henir George) גורג' הנרי היה אגראריות לרפורמות היסוד מניחי בין 5
בהרחבה: ראו ואחרים, שצוינו ההשפעה מקורות ועל כך על ומתעמולתו. מכתביו רבה במידה ינקו הלאומית

.3522 עמי (1989) ,31 קרקע ובארץישראל', מסורתית בתרבותיות האדמה גאולת ורעיון 'קרקע קרק, ר'
גאולת תרפ''ט, חנוכה המורים, בכינוס הרצאה מתוך יסודות", "שלשה אוסישקץ, מנחם למשל: ראו, *
של הראשית הלשכה הוצאת א', אוסף לישראל, הקיימת. הקרן לתולדות חומר אוספי היישוב, כתולד1ת הארץ

תש''ב.? ירושלים, לישראל, הקיימת הקרן
.1828 עמ' ,5 הערה לעיל, קרק, .7
.48 עמ' ,3 הערה לעיל, בןארצי, .8

עמ' ,1967 ספטמבר א', בדרך, העבודה", לקידוש העבודה הצעירמכיבוש "הפועל קולת, ישראל .9
במסגרת מחקר מעבודת פרק העובדת)", ההתיישבות רעיון (להתפתחות תמורה "בחבלי גורני, יוסף ;6129
ל,עמ77, /7/y7j7 גרינברג, ויצחק גורני יוסף ת"א, אוניברסיטת וייצמן, חיים ע"ש הציונות לחקר המכון
הפתוחה, האוניברסיטה מוארת, אסופה הכלכלית, והשיטה החברתיות המגמות הריוניים, היסודות הישראלית,

.269253 עמ' א', כרך ,1997 תלאביב,
.224218 עמ' שם, גרינברג, ויצחק גורני יוסף מתוך: ציטוט .10
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היהודי: הכלל תחיית את המקדימה הפרט תחיית לרעיון

הפרטית, האיניציאטיבה על לאומית יצירה להעמיד אין ואומרים: אנו "באים
לאומית, תחייה לשם ביישוב לאומי, ביישוב הלאומית האדמה את לעשות אין

"." עסק... של לדבר הפרם, של לקניינו

הסוציאליסטית תורתם את שילבו הם כך ההתיישבותי. המפעל לנושאי הפכו ההון חסרי הפועלים
הפרטי ההון שמצא המסחריספקולטיבי העניין את דחו הם הלאומיות.2' המשימות עם
ויישוביים. חברתיים מדיניים, לאומיים, יעדים להשגת אמצעי בקרקע לראות ודרשו בקרקע,
זו השקפה כספים." וגיוס ישירה פעולה הקיימת ומהקרן הציונית מההסתדרות תבעו הם
הפועלים, שיסדו החברתית האידיאולוגיה בעלות החדשות ההתיישבות לצורות גם התאימה

פרטית. בבעלות קרקע ששללו והקולקטיביים הקואופרטיביים היישובים כמו:
לראות הציונית בהסתדרות ההתיישבות פעילי רוב המשיכו הראשונה העולם מלחמת עד
ציבור הפרטית.4' הקרקע לצד הלאום לצורכי חשוב מכשיר הלאום קרקע של ברעיון
על המבוססת חברתיתכלכלית עולם השקפת מתוך הרעיון של בבלעדיותו דגל הפועלים
על במפורש בןגוריון דוד דיבר ב1919 פועליציון של ה13 בוועידה ושוויון. צדק

סואנות: לתשואות שזכה בנאום הלאום קרקע בלעדיות

מרבית את מקורית... יצירה ליצור אותנו שדחפו הם הארצישראליים "...החיים
להקטין כדי והמינים, הגונים מכל קבוצות לסידור לבנין, הקדשנו מרצנו
הלאמת על בהשקפה דוגלת ההסתדרות הפרטי... הרכוש שלטון את ולצמצם
את להבטיח יש בארץישראל עובד המון לריכוז שואפים אנו אם כי הקרקע.15

הטבעיים..."." האוצרות וכן העם, רכוש יהיה שהקרקע הלאומי: הרכוש

בלעדיות של הרעיון להנחלת הסברה בעבודת הקיימת הקרן אנשי גם החלו הפועלים עם יחד
הקרן, בראש שעמד דהלימה, נחמיה כתב למשל, כך, הציונית. בפעילות הלאום קרקע

.27 מס' תרע"ד, הגעיל, הפר9ל גורדון, דוד אהרון .11

אברהם לימים, עמד הקיימת, הקרן עקרונות לבין הפועלים של הסוציאליזם תורת בין החיבור על .12
קישור מתוך דווקא לאו הקיימת, הקרן ברעיונות האמינו שהפועלים באומרו, הפועלים, ממנהיגי הרצפלד,
דגלו לא הקיימת הקרן רעיון הוגי ולהפך, התורה. את דחו הם כסוציאליסטיים שהרי ישראל, לתורת הרעיון
של פרוטוקולים  הרעיון על העצומה למחשבה הגיעו בכלזאת אך הסוציאליזם, בשם זה סוציאלי ברעיון

.1V23554290C ארה''ע, ,2.5.63 החקלאי, המרכז של להתיישבות המחלקה
הערה לעיל, הישראלית, העבודה תנועת גרינברג, ויצחק גורני יוסף ראו: זה, מסוג רבות תביעות על .13

.224218 עמי ,9
.49 עמי ,3 הערה לעיל, בןארצי, .14

הקרקע "הפיכת של בהוראה זה במאמר הדיון תקופת כל לאורך שימש הקרקע "הלאמת המונח .15
הקרקע. הפקעת  העכשווית הלשונית כהוראתו ולא הלאום לקרקע

.224218 עמי ,9 הערה לעיל, הישראלית, העבודה תנועת גרינברג, ויצחק גורני יוסף .16
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ב1916:

המשרד הא"י, באכוחה באמצעות כעת, כבר הנה לישראל הקימת "הקרן
מוסדות ייווצרו גם אם הציונות. של הישובית בעבודה המרכזית הנקודה הא"י,
הבודדים העמודים את לחבר יהיה צריך אז גם בתפקידיהם, נבדלים חדשים,

הקהק''ל"." להיות מוכרחה זו וכפה משותפת כפה ע''י הללו

הלאומיות המטרות על להגן חובתה, גם שהיא הקיימת, הקרן של זכותה את הדגיש דהלימה
אופנהיימר18 פרנץ שכתבו המסות שתי ביותר חשובות זה בהקשר לה. שניתן הכוח באמצעות
לשכנע ניסו הללו הלאומי. הבית להקמת התקווה עם ב1918, אטינגו*1 יעקב ועקיבא
מן היו שהעלו השיקולים בירושה. החכירה ושיטת הלאום קרקע של העיקרון בעליונות
הציבור לטובת החתירה אותם מאפיינת אך הלאומי, דווקא ולאו החברתיכלכלי, התחום
הזנחת בשל לרעה הקרקע ניצול מפני בשמירה מתבטאים הציבוריים ההיבטים והפרט.
על פיקוח  הפרט ברמת ממלכתיות. תכניות לפי קרקע שימושי על ובפיקוח למשל, העיבוד,
למניעת וריכוז פיצול ועל משנה החכרת על איסור עובדים, והעסקת החכירה זכות מכירת
ניצול ואי עצמית עבודה ועיבודה, בנחלה ישיבה חובת בחברה, ומעמדות פערים היווצרות
הקרקע מחירי על פיקוח בהורשה, יתרונות הם בפרט הנוגעים נוספים היבטים הזולת.
ערך תוספת העברת הון, חסרי איכרים המוני ליישוב השיטה התאמת ספסרות, ומניעת
האפשרות היה מיוחד לאומיציוני יתרון החוכר. שעשה ההשבחה כולל לא לציבור, הקרקע

עליה. ואיהעסקתם לערבים הקרקע מסירת אי על לפקח
שאין שכמעט הרעיון את הכותבים הדגישו לציבור החכירה שיטת של ליתרונות בנוסף
וניתנת בירושה עוברת טווח, ארוכת היא החכירה בחכירה: וקניין פרטי קניין בין הבדל
שהקרקע הביטחון, תחושת את החוכרים בלב לטעת נועדה זו הדגשה ולשיעבוד. למכירה
רבים משאבים להוציא שייאלצו מבלי ארוכה, זמן לתקופת יורשיהם ובידי בידיהם תישאר

הלאום.20 קרקע חסידי עיני לנגד היא גם עמדה הפרט שטובת כך רכישתה. על
היסוד הלאום: קרקע של לאידיאולוגיה בסיס אפוא שימשו בזה זה הקשורים יסודות שני
בהתאם הקרקעות רכישת מדיניות את שיכוון אחד, לאומי גוף בידי הקרקע גאולת הלאומי

או50י הישוב, כתולדות הארץ 1916,גאולת בארץישראל", העבודה דבר "על דהלימה, נחמיה .17
ירושלים, לישראל, הקימת הקרן של הראשית הלשכה הוצאת אי, אוסף לישראל, הקיימת הקרן לתולדות חומר

תש"ב.
עמ' ,1918 לישראל, הקיימת הקרן הוצאת בקרקעות, 7,י7/י7 וקנין הצבור קנין אופנהימר, פרנץ .18

.146
,1918 לישראל, הקיימת הקרן הוצאת למעשה, ויתרונותיה בירושה החכירה אטינגר, יעקב עקיבא .19

.2217 עמ'
המפורטים שונים ממקומות נלמדה אלא "ישמאין", יצירת הייתה לא החכירה ששיטת לציין ראוי 20

גרנובסקי, אברהם  יק''א משיטת נלמדה היא היתר בין גרנובסקי. ואברהם אטינגר אופנהיימר, במאמרי
הראשית הלשכה בהשתתפות הנוער, ברית של והועדהפועל העולמי החלוץ מרכז הוצאת והתישבות, קרקע

.2118 עמ' ,1929 ירושלים, לישראל, הקיימת הקרן של
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החברתי והיסוד הלאום; בידי הבעלות את ויקפיא מחירים האמרת ימנע המדיניים, לצרכים
שוויון של עקרונות על והולכת המתגבשת החדשה החברה את לעצב השאיפה  כלכלי

חברתיים.21 עדיפויות סדרי לפי ההתיישבות ותכנון הון לחסרי סיוע עוולות, מניעת וצדק,
הקרקע בלעדיות של הרעיון תומכי והתרבו הלכו הבריטי השלטון תקופת בראשית
המלחמה שלאחר הראשונה הציונית בוועידה וחברתייםכלכליים. לאומיים מטעמים הלאומית
בלחץ הפרטי. לעומת הלאומי ההון שאלת חומרתה בכל עלתה בלונדון ב1920 שנערכה
הקונגרס ואחריה הוועידה קיבלו ארצה שהגיע הפרטי ההון מיעוט ובשל הפועלים תנועת
כי אף הקרקעות, לרכישה כאחראית הקיימת לקרן בכורה שהעניקה החלטה ב1921 הי"ב
בין טבעי סטטוםקוו השנים.נוצר עם הפרטי." ההון יוזמת גם יפה בעין התקבלה לצדה
בתכנון פעולה ושיתוף הרכישה אזורי חלוקת על שהתבסס הפרטי, ההון לבין הקיימת הקרן
הרכישות מאוד פחתו רעוע ומדיני ביטחוני מצב או כלכלי משבר בתקופות וביזמה."
שבבעלות לזו כמעט שווה הלאום שבבעלות הקרקע כמות הייתה המדינה קום עם הפרטיות."
חלק את הלאום קרקע היוותה המדינה להקמת שקדמו השנים עשרה בשתים אולם פרטית,25
".(19471936 בין שנרכשו דונם מ555,000 אחוז 83) יהודים בידי שנרכשו הקרקעות מן הארי
הציונית, ההנהלה הנהגת את מפא"י תפיסת ועם והביטחוניים המדיניים התנאים השתנות עם

דעך. מתנגדיו ומעמד הלאום, קרקע של העיקרון לחלוטין השתלט

ישראל. במדינת קום עם קרקעות על הבעלות
מיליון כ20.3 מכלל הקרקע. על הבעלות בתחום חדשים תנאים זימן ישראל מדינת קום
היו והשאר פרטיים, לבעלים השתייכו בלבד אחוזים כ8 המדינה, בגבולות שנמצאו דונם
לנכסי נפקדים, לנכסי (הכללי, והאפוםרופוסים הקיימת הקרן אחוז), (כ69 המדינה אדמות
לנצל עלמנת המדינה. לרשות עמד ציבור מקרקעי של עצום מאגר גרמנים). ולנכסי אויב

מיוחדת. חוקים חקיקת נדרשה בעיקר) הנפקדים, נכסי (את ממנו חלק
הבעלויות במערך השנים במשך שבוצעו השינויים כל פירוט מאפשרת אינה זה מאמר מסגרת
פנימיים פליטים נפקדים,  ערבים של קרקעות ניכוס דוגמאות: כמה רק נזכיר והתחיקה.

.9686 ,5348 ,1514 עמי שם, למשל, ראו .21
הקיימת הקרן הוצאת בארץישראל. הקרקעית הפוליטיקה של הפרובלימות גרנובסקי, אברהם .22

.5150 עמ' ,3 הערה לעיל, בןארצי, בהרחבה: כך על ראו .6867 עמ' תרפ"ה, ירושלים, לישראל,
.4039 עמי תשל"ט, ירושלים, בןצבי, יד מושב, לארץ ממאחז רייכמן, שלום .23

בעמי טבלה תרצ"ח, ירושלים, מס, ראובן בארץישראל, עברית קרקעית מדיניות גרנובסקי, אברהם 24
.4039 עמ' ,23 הערה לעיל רייכמן, ;109108

קק"ל בבעלות דונם כ950,254 היו יהודים בידי וחזקה זיכיונות בבעלות, דונם מיליון כ1.8 מכלל .25
אל מוגש תש"זתשי"א, בשנים הפעולות של דו"ח היהודית, הסוכנות והנהלת הציונית ההסתדרות הנהלת 

.597 עמ' תשי"א, אב ירושלים, הכ"ג, הציוני הקונגרס
.107105 קיימן .23 עמ' תש"ז, מרחביה, פועלים, ספריית ה0ער, כתקופת התנחלותנו ויץ, יוסף 26
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לרשות האפוטרופוסים אדמות מכירת שונים;27 וחוקים פקודות מתוקף  נוכחים ונפקדים
חלק ורכישת הדונם")28 מיליון ("שני הקיימת לקרן הנפקדים מנכסי חלק מכירת הפיתוח;

ישראל.29 מדינת עלידי הגרמנים מנכסי

קרקעות מכירת על הדיונים ראשית
את לעורר דופן יוצאת הזדמנות לכאורה, לפחות יצרה, העצום הקרקעי המאגר ירושת
בתחומים המדיניות כך על כבר עמדה שקרק כפי כן, לא המועדף. הקרקעי המשטר שאלת
עלידי הזמנית הממשלה בתקופת כבר הותוותה הקרקעית, המדיניות גם ולענייננו שונים
הפועלים תנועת גישת של ישיר כהמשך וחקלאות), (בינוי המקרקעין על שחלשו מפ''ם, שרי
(הקפאת לאומיים היו הטעמים פרטית.30 עלפני ציבורית קרקע העדפת  המדינה קום מלפני

יחד. גם וצדק) (שוויון וחברתייםכלכליים היהודי) הציבור בידי הבעלות
עת באותה נזקקה הממשלה חדשה. גישה של ניצניה גם ניכרים זו מדיניות להתוויית במקביל
התיישבות, העולים, (קליטת השונות הפיתוח ופעולות המלחמה הוצאות למימון רב לכסף
הציבוריים המקרקעין את למכור הפיתוי בעתיד. הערביים לפליטים ופיצוי תשתיות) תעשייה,
למימון הפרטי ההון פעילות את שעודדו הראשונה, הממשלה של היסוד בקווי התבטא

הציבוריים." הצרכים

למשל: ראה, נרחבת, ספרות ישנה מקומיים וערבים נפקדים מנכסי הקרקעי המאגר היווצרות לעניין 27
Jiryis Sabri, The Legal Structure for the Expropriation and Absorption of Arab Lands in Israel ,

JournalofPalestine Studies 2 (4), 1973, pp. 82104; Kamen Charles S., Atfer the Catastrophe II: The
Arabs in Israel, 194851, MiddleEast Studies 24, 1, 1988, pp. 68112 ;Kretzmer David, The Legal
Statusofthe Arabs in Israel, Westview Press, Boulder, 1990 ;Haider Aziz,The Arab Population in
theIsraeli Economy, International Center for Peace in theMiddleEast, TelAviv, 1990,p. 16 ;

איאן ;568581 עמ' ,1973 ,2 ג', כרך משפט עי7ני ישראל", ערביי של המשפטי "מעמדם סברי, מחסן
בטחון דרישות ישראל הופנונג, מנחם ;5 פרק ובמיוחד 1985 חיפה, היהודית, במרינה ערביים לוסטיק,
העברית, האוניברסיטה לפילוסופיה, דוקטור התואר קבלת לשם חיבור החוק, שלטון דרישות מול המדינה
עםעובד, הוצאת ,19491947 הפלסטינים, הפליטים בעיית של לידתה מוריס, בני ;1989 ספטמבר ירושלים,
,63 קתדרה העצמאות', במלחמת יהודים ישובים ידי על ערבית קרקע 'תפיסת גולן, ארנון ;1991 ת"א,
האוכלוסייה ידי על שניטשו באזורים היישובית המפה גולן,קינ7י ארנון ;149154 עמ' ,1992 אפריל
תואר קבלת לשם חיבור ,(19501948) ישראל מדינת קמה בו בשטח העצמאות, ממלחמת כתוצאה הערבית,
כלפי והיחס מפא"י גר"צד,בןנוריון, דינה ;1993 ירושלים, העברית, האוניברסיטה לפילוסופיה, דוקטור
האוניברסיטה לפילוסופיה, דוקטור תואר קבלת לשם חיבור ,19561948 בשנים בישראל הערבי המיעוט

.1995 ירושלים, העברית,
הקרקעית המדיניות גיבוש נורדהיים, אורן מיכל ;27 הערה לעיל, היישובית, המפה שינוי גולן, .28
,(19651948) ישראל מקרקעי מינהל של הראשונות ובשנים הקמתה מאז ישראל, מדינת של ההתיישבותית

.1999 ירושלים, העברית, האוניברסיטה לפילוסופיה, דוקטור תואר קבלת לשם חיבור
.28 הערה לעיל, הקרקעית, המדיניות גיבוש נורדהיים, אורן מיכל ראו: בהרחבה, אלה, לנושאים .29

מרדכי והבינוי העבודה שר עלידי התכנון", בשדה קרקע לבעיות "ועדה מינוי עם ,1948 באוגוסט .30
הבעלות זכויות הגבלת קרקע, על ציבורית בעלות על המבוססת קרקעית מדיניות על שהמליצה בנטוב,
לרכישת מקומיות ורשויות הקיימת הקרן הממשלה, כמו ציבוריים גופים והמרצת הירושה, וזכות הפרטית
ציזלינג אהרון החקלאות שר שהכין קרקעות חוק הצעת כן, כמו חקלאיים. באזורים במיוחד קרקעות,
לתקופת ומים קרקע (תחיקת חקלאי לפיתוח ותחיקה מדיניות "יסודות תזכירו במסגרת ,1949 בראשית
הממשלה תוכנית על רבה השפעה הייתה ציזלינג של שלתזכיר שנראה קובעת, קרק המרוכזת<". ההתיישבות

.2 הערה לעיל, רשויות, עיצוב ניצני קרק, רות  1949 ממרץ הראשונה
עלידי אושרו ,3.3.49 המועמדת, הממשלה של א ישיבה ו', סעיף ,6 פרק הממשלה, של היסוד קווי 31

כ"הכ"ט. עמ' ,1949 דצמבר ירושלים, תש"י, הממשלה, שנתון ישראל, ממשלת  ב9.3.49 הכנסת
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ממשלתית ועדה של מינויה עם ,1948 ביוני עלתה קרקעות למכירת ראשונה הצעה
למכירה מהקרקעות חלק שיוציאו דרש ליף, זלמן הוועדה, חבר קרקעות. לחלוקת ראשונה
אלה על שיעלו משאבים הממשלה לקופת להכניס כדי פרטיים ליזמים החופשי בשוק
דונם ו460 סלמה" הכפר מערב את למכור הציע הוא הציבורי." השיכון חברות שהציעו
בתים קרקעות של החכירה בחוזה אך הקרקעות, הוחכרו אמנם הראשון בשלב בבתים.
לרוכשו.34 יתחייבו החוכרים השטח, מכירת על תחליט הממשלה אם שלפיו, סעיף הוכנס
התחייבה ופתחתקווה, יזור כמו שונים תעשייה ואזורי נתניה דרום כמו: אחרים, באזורים
הייתה הכוונה פרטיים. ולרוכשים לחברות מחו"ל," למשקיעים קרקע למכור הממשלה
שר הבהיר הכנסת של הכלכלה בוועדת בדיון ל''י.36 מיליון 7.55 של בסכום קרקעות למכור
זר. במטבע ובעיקר ניכרים, כסף סכומי לגייס הממשלה שבכוונת קפלן, אליעזר האוצר,
לדונם, ל"י 700 ביזור ואילו ערים, בשולי לדונם ל''י 500 כלל בדרך היה הצפוי המחיר
דונם כ3,600 ממכירת גם גבוהות הכנסות לקבל קיוותה הממשלה ל"י." 750 ובאבוכביר

שם.38 לה שהיו דונם 4,000 מתוך חיפה במפרץ
הקפאת במדיניות להמשיך תבעה היא הקרקעות. מכירת מגמת נגד מחתה הקיימת הקרן
לפיתוח החשוב המשאב על בעצמה לשלוט ביקשה היא מכך, יתרה הציבור. בידי הקרקע
המשך שהיו וחברתיים לאומיים נימוקים על התבססה היא הציבור. מקרקעי כל  הארץ
מרב על היהודי הלאום בעלות הקפאת  הלאומי הטיעון םרוםהמדינה: תקופת של לאלה
והטיעון בלבד; היהודיים המדינה אזרחי בעלות הייתה הלאום" "בעלות משמעות הקרקעות.
וצודקת. שוויונית חברה להשגת הציבור בידי הקרקע על הבעלות שמירת  החברתיכלכלי
מן תהיה שארץישראל קיווה (גרנובסקי), גרנות אברהם הקיימת, הקרן דירקטוריון יו"ר
הציבור, קרקעות אימכירת גדול: סוציאלי חזון יתגשם שבה בעולם, המועטות הארצות

■ ישראל"!" מלכות "בימי

ומדיניות שיכונים שהקימו החברות הציבורי, השיכון לנושא .143 עמ' ,27 הערה לעיל, גולן, 32
הבדלות של גיאוגרפית חקירה בישראל, הותיקות בערים עולים שיכוני חסון, שלמה ראו: בנדון, הממשלה
ובמיוחד תשל''ז, ירושלים, העברית, האוניברסיטה לפילוסופיה, דוקטור תואר קבלת לשם חיבור חברתית,

.2435 עמ'
.145 עמ' ,27 הערה, לעיל גולן, 33

של 6 ישיבה פרטיכל ;8 תיק ג/5616 ,80 חט' אמ''י, המדינה, לנכסי המחלקה שליד המתמדת הוועדה 34
.4 תיק ג/5616 ,80 חט' אמ''י, ,3.7.50 המדינה, לנכסי המחלקה ליד המתמדת הוועדה

ג/3100, ,99 חט' אמ''י, ,30.12.52 הכנסת, של הכלכלה וועדת הכספים בוועדת עקביה אברהם דברי 35
שנתנה מוקדמות להתחייבויות וכוונו רשותהפיתוח הקמת שלפני לתקופה מתייחסים עקביה דברי .515 תיק

למשקיעים. הממשלה
.20 עמ' ,23.3.49 ,1965 רמתגן, מסדה, הוצאת ד', כרך לבנים, ואגרותי יומני ויץ, יוסף 36
כ/22. מיכל אמ"י, שני, מושב הראשונה, הכנסת ,21.2.50 הכלכלה, ועדת של י''ח ישיבה .37

הראשונה, הכנסת ,4.1.50 הכלכלה, ועדת של ו', ישיבה  החכרה של אפשרות על גם דובר כי אף 38
התחבורה, שר אל הקישון פיתוח באזור הקרקע בעלי זכויות להגנת הוועדה כ/22; מיכל אמ''י, שני, מושב

.3330 תיק ג/5522, ,43 חט' אמ''י, ,23.11.51
של ספרשנה קמה, (עורך), ביסטריצקי נתן תש"ח<, (כסלו המדינה", סף "על גרנובסקי, אברהם 39
גרנות, אברהם ;1134 עמ' תש"ח, הרצליה, מסדה, א', כרך והארץ, העם לבעיות לישראל הקיימת הקרן
,pxm העם לבעיות לישראל הקיימת הקרן של ספרשנה קמה, (עורך), ביסטריצקי נתן והמרינה', 'התנועה

.kxlio אצ"מ, ,16.8.48 קק''ל, דירקטוריון 1312.ישיבת עמ' תש''י, ירושלים, קק"ל, הוצאת
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האות את סימנו במשאבים המדינה צרכי כנגד ותומכיה הקיימת הקרן של אלה דעות
הציבור. קרקעות מכירת על וממושך נוקב ציבורי דיון לפתיחת

במסגרת קרקעות מכירת על הדיונים
פיתוח תה ו רש חוק

להתיישבות עלידה ונוצלו ישראל מדינת לידי עברו הנפקדים נכסי של דונם מיליון כארבעה
סדרת לתיקון הוביל הנכסים ניצול לשם חוקית מסגרת בקביעת הצורך אחרים.40 ולצרכים
הנכסים של החוקית העברתם שאפשר קבוע חוק ולחקיקת לשעתחירום41 זמניות תקנות
אפוטרופוס התמנה ב14.3.50, שהתקבל תש"י1950, נפקדים נכסי חוק בתוקף המדינה. לידי
שהם לאנשים שייך שהיה הרכוש הנהלת את לרכז... ..." הייתה שמטרתו הנפקדים, נכסי על
עם המסחר פקודת תוקנה בנוסף, כזה"." רכוש על שמירה לאפשר וכדי החוק במובן נפקדים
גרמנים נכסי חוק נחקק וכן ",1939 האויב, עם הסחר לפקודת בהמשך תש"י1950, האויב,
הנאמנות לקבלת שהתמנו המיוחדים האפוטרופוסים מעמד את הסדירו הללו תש"י44.1950

הגרמנים. נכסי ועל האויב נכסי על
חוץממשלתי, לגוף מכירתן היה הנפקדים אדמות לניצול הלגיטימציה במתן הבא השלב
מכירה תשי"1950. נכסים), (העברת הפיתוח רשות חוק מתוקף שהוקם "רשותהפיתוח",
קבלת לצורך משכונן את או מכירתן את ארוך, לטווח האדמות החכרת את אפשרה זו
את הפקידו שהללו כיוון שהוזכרו, החוקים בעזרת לעשות היה ניתן שלא מה הלוואות,45
של מכירתה את התיר רשותהפיתוח חוק האפוטרופוסים. בידי הקרקעות בעלי של האינטרס
שהיו עירוניות קרקעות או עירוניות שאינן קרקעות כלומר, לציבור", עוברת "קרקע
לרשויות ואחריה בקנייה, זכותקדימה ניתנה הקיימת לקרן לפיתוח. או לשיכונים מיועדות
הייתה הקיימת לקרן שניתנה זכותהקדימה קרקע. מחוסרי ערבים ליישוב ולמוסד מקומיות

ושותפותיה. מפא"י שלטון בעיני הלאום קרקע של העיקרון לעליונות ביטוי
שכספם עלמנת פרטיים, לרוכשים קרקעות מכירת בשאלת נוקב דיון התעורר בזמן בו
את חוקית לעגן ראשונה הזדמנות זו הייתה המדינה. של הכלכליים צרכיה למימון יסייע
על מעיד זו שאלה סביב הכבד הפולמוס המדינה. קום עם מיד כאמור, שהובעו, הרעיונות

לעיל, שהובאו בחיבורים היתר, בין מצוי, החוקי, ומעמדם היווצרותם הנפקדים, נכסי על רב חומר .40
.27 בהערה

לענייני היועץ לשכת בישראל, הנוכחים", "הנפקדים ליסקובסקי, א' בהרחבה: ראו אלה תקנות על ,41
.466911 תיק ג/5592 מיכל ,43 חט' אמ''י, ,1959 אוגוסט הממשלה, ראש משרד ערבים,

שם. הנוכחים, הנפקדים ליסקובםקי, אי 42
היועץ בשם שופף, ד"ר  הראשונה העולם מלחמת פרוץ עם כבר שגובש חוק של תולדה שהיתה 43

.27101 תיק ג/5717, מיכל ,74 חט' אמ"י ,3.2.49 לממשלה, המשפטי היועץ סגן אל המשפטי,
.23472337 עמ' ,6 כרך הכנסת, דברי ,26.7.50 קע"א, הראשונה, הכנסת ישיבת 44

כ/22. מיכל אמ"י, ,10.7.50 ל"ה, הכלכלה ועדת בישיבת קפלן אליעזר .45
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באדמות דובר שלא אףעלפי הקרקע, קדושת "חילון" כלפי משתתפיו שגילו העצום הקושי
שלא רק לא בתוקף דרשו מהמדיינים חלק וגרמנים. נפקדים בנכסי אלא הקיימת, הקרן
הציבור, בידי הקפאתם את לחזק כדי הקיימת, הקרן לרשות להעבירם אף אלא למוכרם,
בה והתומכים הקרקעות למכירת המתנגדים בין הפולמוס היהודי. הלאום בידי דיוק, ליתר
דפי ועל הקיימת בקרן בסוכנות, הכלכלה, בוועדת בממשלה, הכנסת, במליאת התנהל

בוויכוח. שנשמעו העיקריות הדעות להלן העיתונות.

קרקעות למכירת המתנגדים
שר מאירסון, גולדה העבודה, שרת כמו: העבודה, מתנועת אישים היו המתנגדים בין
בהסתדרות החקלאי המרכז כיו"ר גם (שכיהן הרצפלד אברהם ח"כ רמז, דוד התחבורה,
מפלגות נציגי הסוכנות). הנהלת (חבר גרינבוים ויצחק העובדת) ההתיישבות את וייצג
הקרן אנשי עמם ויחד הקיצונית בהתנגדותם בלטו ומק"י) (מפ''ם שבאופוזיציה השמאל

כלליים). (ציונים גרנות אברהם כמו שונות, מפלגות הקיימת,
חתירה ולאומיים: תכנוניים חכרתייםכלכליים, היו המתנגדים את שהניעו השיקולים
כאשר רק לבצע ניתן לאומיות שמשימות הטענה המדינה; אזרחי כלל של ושוויון לצדק

הקרקע. על הקולקטיבית היהודית הלאומית הבעלות וקידוש ציבורית הקרקע
הנחרצת בהתנגדותה מאירסון גולדה בלטה הפיתוח, רשות בחוק שדנה הממשלה בישיבת

פיתוח: ושיקולי חברתייםכלכליים משיקולים קרקעות למכירת

החכרה רשות תהיה אם דברי: ואבסס המכירה. רשות את לבטל מציעה "אני
או תעשיה בעלי לספק יכול זה דבר  שנים ותשע תשעים או ותשע לארבעים
בקרקעות. ספקולציה בלבד: אחד בדבר המפעל את מגביל זה אחרים. מפעלים
להיות יוכל מפעל להקים הרוצה האיש כי הגבלה, שתהיה אני מעונינת בזה
גם ומבטיח חייו כל מובטח הוא ואז שנים, ותשע תשעים של לתקופה מובטח
ולעשות האדמה את למכור יכול הוא אין מוגבל: הוא אחד בדבר אחריו. הבאים
חכירה רשות שתהיה לכן מציעה אני המדינה. ברשות שהן בקרקעות ספקולציה

מכירה".46 רשות לא אך

לבעלות דומים תנאים לחוכר להבטיח מאירסון גם ביקשה ולאופנהיימר, לאטינגר בדומה
הציבור. אינטרס שמירת תוך

משקיעות רבות מדינות שבעוד הפיתוח, צורכי בשם הוא גם טען הרצפלד אברהם ח"כ
של עצום קרקעי מאגר ישראל מדינת ירשה ציבורי, לפיתוח קרקעות ברכישת רב כסף
הון להוציא האחרות המדינות כמו תיאלץ פן למוכרו, לה ואל נפקדים, ונכסי מדינה אדמות

הפיתוח. לרשות נכסים העברת חוק על דיון ,29.11.49 י"א/ש"י, ממשלה ישיבת 46
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ונכסים אדמות מכירת של מוחלט איסור דרש (מפ"ם) ציזלינג אהרן חוזרת.47 רכישה על רב
כמו המחייה.48 ויוקר ייצור מחירי קרקעות, מחירי עליית על המכירה השלכות מפני והזהיר
מרכזית. ציבורית בבעלות קרקעות על רק לבצע ניתן רציונלי שפיתוח הוא, גם טען מאירסון
ותרבות חיים רמת הפרטית: הבעלות של. חסרונותיה את מאוד ציזלינג הדגיש כסוציאליסט
כספים והשקעת רשויות49 על פוליטי לחץ חברתיים, פערים החקלאיים, לפועלים נמוכה
(חבר זרובבל יעקב המפעלים.50גם בבניית במקום הקרקע ברכישת יזמים עלידי. רבים
תקומת עם שמתרחשת נדרים והתרת ערכים חיסול תופעת מפני התריע הסוכנות) הנהלת
 לאומיים משיקולים דווקא ולאו הלאומית, הקרקע ערך על לשמור דרש הוא המדינה.

פרטי.'5 מקניין גאולה  סוציאליסטיים משיקולים אלא  ערבים מידי גאולה
בעיניו: הקרקע קדושת חשיבות את הסביר רמז דוד השר

לעצמנו אמרנו הקק"ל, את יסדנו כאשר בילדותנו, חינוכית. מבחינה "...בעיקר
לא "והארץ ישראל במדינה חוק יהיה שזה לעצמי) אמרתי אני אופן (בכל
כל העובדת, התנועה כל  חינוכית מבחינה הארץ". לי כי לצמיתות, תימכר
מפריע שמשהו רואה איני ועדיין גדול, רעיון זה זה. רעיון על מתחנך הנוער
אז עד המכירה. את המדינה פרלמנט יתיר  כזה דבר יבוא אם זאת. לקיים לנו

בחכירה"." אלא במכירה, צורך אין 

לא לדעתם, הלאום". "קרקע קידוש של בנימוק השתמשו הקרקעות מכירת ממתנגדי רבים
המקודש. בעיקרון לנגיסה מספיק מניע המדינה של השוטפות הוצאותיה במימון הצורך היווה

גדול": "דבר כאל אליו התייחסה מאירסון גולדה

ואין לעם, השייכים קרקעות ישנם המדינה, קיימת שבטרם גדול, דבר "קבענו
להיפך".'5 ולא לעשות, להיטיב צריכה דעתי לפי מדינה אותם. מוכרים

אף אלא ציבוריות, בידיים אותן להשאיר רק לא תבעו הקרקעות למכירת מהמתנגדים חלק
לאומיים: מטעמים עמדתם את נימקו הם הקיימת. קרן לידי המדינה מקרקעי כל העברת
וגרנות הרצפלד קרקעותיו. על הלאום עבור השומר האולטימטיבי הגוף היא הקיימת הקרן
המדינה אזרחי יתר את ולא במדינה היהודים את ורק אך הקרקעות ישמשו שכך הסבירו

.302 עמי ,14.12.49 הכנסת, דברי צ"ז, הכנסת בישיבת הרצפלד A1

כ/22. מיכל אמ"י, שני, מושב הראשונה, הכנסת ,24.1.50 הכלכלה, ועדת של ט' ישיבה .48
.297 עמי ,3 כרך ,14.12.49 הכנסת, דברי צ"ז, הראשונה הכנסת ישיבת 49

כ/22. מיכל אמ"י, שני, מושב הראשונה, הכנסת ,14.2.1950 הכלכלה, ועדת של י'ג ישיבה .50
.S100/927 אצ''מ, ,17.4.50 ,58 הסוכנות הנהלת וישיבת 10.4.50 ,57 הסוכנות הנהלת ישיבת 51

לא מדבריו שורות מספר אך יהודים, בידי הקרקע בהקפאת הלאומי השיקול על גם דיבר שרמז ייתכן .52
ואת". מבחינה גם הדבר בריא כי לי "נראה במילים: אלה שורות חתם הוא המדינה. גנז עלידי נחשפו

הפיתוח. לרשות נכסים העברת חוק על דיון ,29.11.49 י''א/ש"י, ממשלה ישיבת 53
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שלערבים שכיוון מפורשות, התבטא הציונית, ההנהלה יו"ר לוקר, ברל יהודים.54 שאינם
מסוג נוסף טיעון היהודי." ללאום קרקעות רוכשת הקיימת שהקרן טוב במדינה, שוות זכויות
העתידי השלום בעת לערבים הגבוה הפיצוי במימון לעמוד תוכל הקיימת הקרן שרק היה זה
הקרקע, מכירת עלידי שתיגרם המחירים עליית ועוד: זאת העולם. מן תרומות בעזרת

הפיצויים.'5 גובה לעליית גם תגרום
הקרקעות מאגר ירושת ואת הערבים עזיבת את בתאורו "נס" במילה השתמש גרנות אברהם
היהודי, והלאום הציבור בידי הקרקע הקפאת את תבע הוא ואילך מכאן המדינה. בידי העצום

הן: היינו בעיניו שהיו

בעלים לשום יותר ישוב לא שהקרקע רב, מעשה לעשות ביכולתנו "יש
הקרקע הלאמת עקרון להגשמת פתוחה הדרך חדשים. ואם קודמים אם פרטיים,
מרות העם... בידי האלה הנכסים קנין את נבטיח כך כולו. לציבור והעברתה

עולמים".57 לעולמי עליהם הכלל

וכן:
עלינו שומה השורות. את וליכדה הציונית לעבודה חי העניקה.תוכן "הלאמה
ההזדמנות את להחמיץ לנו ואל הפרטית הבעלות של חסרונותיה את למנוע
בשום להסכים אין הקרקע... את להלאים ההסטוריה שר עלידי לנו שניתנה
היקר הנכס היא זו אידיאולוגיה הקרקע. הלאמת של זמנה שעבר לדיעה פנים
כי אם הקרקע", "הלאמת מהמונח לפחת לנו ואל הציונית המחשבה של ביותר
של אלה בזמנים ביותר פופולארי שאינו צביון ללועזית בתרגומו לובש הוא
זה במונח השתמשתי הקונגרס בפני בהרצאתי והמסוכסך. המחולק העולם
עתה עד הקיימת הקרן של המרכזי רעיונה את להבהיר כדי מפורש באופן

נפקדים.'*5 כולל פרטיים, מבעלים הקרקע רכישת  ואילך ומכאן

הציונות: מחשבת של הברזל צאן בנכס שחל הפיחות את ביכה גרנות

רעיון לעצם כללית התנגדות נתעוררה לא  בצידו שצעד פלא, זה "וראה
אדרבה, פרטיות. לידיים המדינה של היקרים מנכסיה חלק למכור הרשות

בדירקטוריון בדיון גרנות ;302 עמי ,14.12.49 הכנסת, דברי צ"ז, הכנסת בישיבת הרצפלד למשל, .54
. KKL10,D'^ ,29.3.50 הקיימת, הקרן

.KKLl0,n^x ,27.9.49 הקיימת, הקרן דירקטוריון ישיבת S5
הראשונה, הכנסת ,14.2.1950 הכלכלה, ועדת של י"ג בישיבה ציזלינג ואהרון ארם משה וגם: שם: 36

כ/22. מיכל אמ''י, שני, מושב
.1412 עמ' ,39 הערה לעיל, והמדינה, התנועה גרנות, אברהם .57

של ספרשנה קןמה, (עורך), (ביסטריצקי) אגמון נתן שנייה', יובל תקופת 'לקראת גרנות, אברהם .58
ע''מ תשי"ב, ד', כרך ירושלים, לישראל, הקיימת הקרן הוצאת והארץ, העם לבעיות לישראל הקיימת הקרן

.1210 מעמודים הציטוט תשי''א. באלול נכתב המאמר .209
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כמה מצד וגם ח"כים מספסלי גם מעט לא לתמיכה זכתה מכירה להתיר ההצעה
ולהעמידה זו זכות לצמצם שיש בתקנה, נחמה חיפשו שודאי חשובים עסקנים
התנגדות מתוך כלכך לא בא זה צמצום אך בלבד. עירוניים נכסים מכירת על
כי הקרקע, על הבעלות מן הלאומיים המוסדות או המדינה להסתלקות עקרונית
מסוגלים עירוניים קרקעות שרק מפני מעשיים, חישובים מתוך בעיקר, אם,
ציונים נמצאו כי הדבר, מצער מה לשמה. ראויה כספית הכנסה למדינה לתת
בעד ,1920 בלונדון, הציונית בועידה נלחמו יובל חצי לפני שעוד נאמנים,
על איסור להטיל שרצו כך כדי עד הלאומי, הקרקע רעיון של מלאה הגשמה
נהפכו מדינה, קמה כשכבר עכשיו, והנה פרטיים ליהודים אדמה כל מכירת
של ברזל צאן מנכסי לאחד שנחשב הגדול, הרעיון לסוחרי אלה נאמנים ציונים
הממשלה אם  כספיים משיקולים דעתם? שינו מה ומפני הציונות. מחשבת
זר. מטבע תקבל גם ואולי מצבה את תיטיב עירונים, מגרשים למכור תוכל
של הכספית מצוקתה בתוקף יכולים הקרקע הלאמת רעיון חסידי גם כלומר,
מוסד בהקמת צורך יש כלום אך לרעיון. מסוכנות למסקנות להגיע המדינה,
עבודת את ממושכת? בעבודה כושרה את הוכיחה שקק"ל לאחר כזה חדש

הקיימת.'*5 הקרן בידי להשאיר יש ההלאמה

קרקעות במכירת התומכים
שתמכו  ואחרים גורפת קרקעות בהפרטת שתמכו מי היו קרקעות במכירת התומכים בין
מתנגדי כמו רעוע. כספי מצב של בתקופות רק חמורות, בהגבלות מזערית, קרקעות במכירת
שדווקא סברו הם אולם פיתוח, שיקולי על הגורפת, במכירה התומכים גם נשענו המכירה
העתידיים הפיצויים בשיקול שימוש התומכים עשו כן ליישמם. שתיטיב היא פרטית בעלות
את ותאפשר המדינה קופת את שתעשיר היא הקרקעות מכירת דווקא לדעתם, לערבים.
ביוזמה שמצאו הכלכליים היתרונות על טיעוניהם את התומכים השעינו בעיקר הפיתוח.
במכירת התומכים שרוב שכיוון לציין, יש הליברלי. ובמשטר החופשי בשוק הפרטית,
לדעתם שנהג ההפליה את לתקוף נהגו הם המרכז. או הימין מפלגות משורות יצאו הקרקעות
למכירת שהמתנגדים כך על מחה (חרות) בדר יוחנן הציבור. משאבי בחלוקת מפא''י שלטון
למשקיעי הייתה זקוקה כה המדינה כאשר "ספסר", בשם פרטי רכוש בעל כל כינו הקרקעות

הון.60

כתומכי בןגוריון. דוד הממשלה, ראש היה קרקעות במכירת התומכים בין יוצאדופן
המדינה, פיתוח לצורכי המכירה יתרונות את מראייתו שיקוליו גם נבעו הגורפת המכירה
אלא גורפת, למכירה חתר לא הוא מהם בשונה אך משבר. ברגעי קופתה למילוי דווקא ולאו

.39 הערה לעיל והמדינה, התנועה גרנות, .59
.300 עמי שלישי, כרך הכנסת, דברי ,14.12.49 צ''ז, הכנסת ישיבת .60
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אופן בשום יהיו לא מקום ומכל המדינה, בידי יישארו הקרקעות שאר הצורך. במקרה
לבעלות לעבור שבבעלותה הקרקעות אף היו צריכות לדידו להפך, הקיימת. הקרן בשליטת
זה יעד להשיג היה ניתן לדעתו אך הקרקע, מן לאיהודים בהדרת אומנם תמך הוא המדינה.
רשותהפיתוח, חוק קבלת סביב הקרקעות מכירת בפולמוס בהשתתפו משפטיים. באמצעים

הממשלה: בישיבת בןגוריון קבע

תמצא היא אם צרכים. אלפי אלף לה יש אשר מדינה, עם עסק לנו יש "עתה
על רק לפתחו יהיה שאפשר כאלה יהיו והתנאים הנגב, את לפתח צורך שיש
שבתנאים תמצא היא אם עצמה. להגביל צריכה המדינה אין  קרקע מכירת ידי
היא יכולה מה בעצמה תמיד תקבע היא תמכור. לא  למכור לה כדאי לא אלה
להקים היא צריכה ומשוםמה חוק, יוצרת זו מדינה לעשות. יכולה אינה ומה
פיתוח אפשרויות מיני כל מראש לנו ידועות האם מוגבלת? שסמכותה רשות
גדולים, קשיים ובפני גדולה מלאכה בראשית אנו עומדים בארץ? הקיימות
לא  למכור צריך שלא נמצא אם זו? רשות של ידיה לקשור צריך ולמה

נמכור...".

לריבונות: בעלות בין החשוב ההבדל על בןגוריון עמד ועוד

הקיימת הקרן סוברינית, היא כי לה, שייך למדינה שיש מה כל "לדעתי,
את להשוות אין בדברים. שולטת מדינה יורידית, בעלות בזכות שלטה לישראל
עכשיו". למצב לישראל הקיימת הקרן ע''י האדמות קניית בתקופת שהיה המצב

קום עד שליטה. להשיג עלמנת בבעלות צורך אין ריבונות משיש בןגוריון לדעת כלומר,
לשלוט המדינה של ביכולתה כעת אך מדיניים, לצרכים הקיימת הקרן בעלות נדרשה המדינה

אחרים: באמצעים הפרטית בבעלות

יקום אם לנו איכפת מה  הקרקע שיימכר דורשת הפיתוח שטובת נמצא אם
הממשית הבעלות אבל הפרט, בידי נמצאת עליו היורידית כשהבעלות מפעל
צריכים איננו שלנו הפיתוח בתכניות מסים. להטיל יכולה והיא המדינה, בידי
היא זאת  לפיתוח ראוי המדינה שתמצא מה כל בלמים: שום לעצמנו להציג

תעשה"."

ישיבות אמ"י, הפיתוח, לרשות נכסים העברת חוק על דיון ,29.11.49 י"א/ש"י, ממשלה ישיבת ,6/
יהודי פעם "יזדמן אם כך: פיתוח לשם קרקעות במכירת תמיכתו את בןגוריון הגדיר 1960 בשנת הממשלה.
למכור יש חקלאית, כולל פרטית, אדמה ידרוש אך במדינה וחשוב גדול מפעל להקים מוכן שיהיה פראאדם"

.44 עמ' ,24.9.57 ה', כרך ,36 הערה לעיל יומני, ויץ,  לו

159



אורןנורדהיים מיכל

ממשית," בבעלות צורך ואין מספיקה ריבונות באמצעות הקרקע על שליטה כי הטענה על
לא לאומיות משימות ושלביצוע יכולה" "כל היא שהמדינה אשליה שזו באומרו, גרנות הגיב

בבעלות." אלא בחוקים, די
נמרץ באופן תמך הוא הממשלה בישיבת בןגוריון. עם הסכים קפלן, אליעזר האוצר, שר
משגה". זה קרקע מכירת של אבסולוטי שאיסור חושב "אני חלקית: קרקעות במכירת
שמכרה "הימנותא" חברת את לצדה הקימה הקיימת הקרן שגם בכך מצא לדעתו תימוכין
החקלאיות הקרקעות כל את לרכוש כסף די היה לא ממילא הקיימת לקרן ובכלל, קרקעות.
היא קרקעות שמכירת קפלן טען האוצר כשר העירוניות.64 הקרקעות את שלא ובוודאי בארץ

כספית: ראות מנקודת והן המדינה של הפיתוח צורכי ראיית מתוך הן חיונית

ונשאלת שלהם, קרקע על מפעלים לבנות הרגילים אנשים בעולם "ישנם
קשיים לעשות ברצוננו יש או ארצה, הון למשוך אנו מעונינים אם השאלה
במה הפיתוח. דרך על מכשולים לשים אנו צריכים מדוע מבין איני זה. בעניין
המדינה על נוסף ושיכון, תעשיה ובאזורי בערים אם המדינה שליטת תקופח
סדרי ישתנו אשר עד ארוכה, תקופה במשך פרטי רכוש גם יהיה והקק''ל

זה".65 בכלל וארצנו העולם

"שינוי של הסוציאליסטי החזון יתממש הימים מן שביום שייתכן היה סבור כן, אם קפלן,
חשובים האחרים הכלכליים הצרכים היו אז עד אך ציבורי, יהיה הרכוש וכל העולם" סדרי

בקרקעות. יותר נכון שימוש תעשה ומכירה לאיןערוך, בעיניו
קיצוני במקרה למכירה פתח השאיר קרקעות למכירת כאמור, שהתנגד, רמז דוד השר

מכירה: שיחייב פיתוח מפעל הקמת של

רוצה אני אך ועדות. בשום תלוי יהיה לא זה ודבר קרקע, למכור לא לנו "בריא
יסכימו אשר גדול, למפעל בקשר בעיה שתתעורר ובמקרה פתח, להשאיר
על מס גביית על בדברו באהם, אדולף הקיימת, בקרן הדעות מהוגי אחד אפילו החזיק בה טענה 62

במבחן לישראל הקימת 'הקרן באהם, אדולף  בעלות במקום יעיל כאמצעי השבחה) >מס הערך עליית
הוצאת והארץ, העם לבעיות לישראל הקיימת הקרן של ספרשנה קמה, >עורך<, ביסטריצקי נתן המציאות',
חוק על במאמרו (מפא"י) שוכמן ישראל השמיע דומה דעה .236 עמ' תש''י, ירושלים, לישראל, הקיימת הקרן
קרקעי במשטר גם ספסרות למנוע שניתן וטען קרקעות במכירת תמך הוא דבר. בעיתון המדינה נכסי
מגרשים ריכוז ומניעת בינוני הון לבעלי קטנים מגרשים מכירת חוקים, עלידי פרטית בעלות על המבוסס
נמכרה בהם הגבוהים המחירים שהוכיחו כפי ספסרות, מונעת אינה לאומית בעלות ולהפך, הון. בעלי בידי
מיעוט דווקא הייתה מחירים לעליית הסיבה לרעתו, הערים. במרכזי הקיימת הקרן מגרשי של החכירה זכות
י'  המחירים לירידת תביא למכירה קרקעות בהצעת השוק הצפת אילכך העצום. והביקוש פרטית קרקע

.17.4.51 דבר, המדינה', מקרקעות מגרשים 'מכירת שוכמן,
.1312 עמ' ,39 הערה לעיל, והמדינה, התנועה גרנות, .63

,6.1.50 ד', כרך ,36 הערה לעיל יומני, ויץ, ;.303 עמי ,14.12.49 הכנסת, דברי צ''ז, הכנסת ישיבת ,64
.67 עמי

ישיבות אמ''י, הפיתוח, לרשות נכסים העברת חוק על דיון ,29.11.49 י''א/ש''י, ממשלה ישיבת *65

הממשלה.
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הכנסת. בידי תהיה זה בעניין שההכרעה קנויה, קרקע על ורק אך להקימו
שפיתוח מפעל יהיה אם שרק כזו במידה זה בעניין להחמיר רוצה אני כלומר,

בשבילו..."." קרקע יימכר זאת יחייב הארץ

טען לביא למדי. מפתיעה עיןחרוד, קיבוץ ממייסדי (מפא"י), לביא שלמה ח"כ של עמדתו
לפיתוח רבות תורם ושהוא בארץ, מסוים פרטי רכוש שיש המציאות עם להשלים שיש
אבא ח"כ חוקים.67 עלידי למנוע ניתן לביא, טען הספסרות, את לארץ. הון ומושך הארץ
להקים הסכימו שלא ליזמים דוגמאות הביא חיפה, עיריית כראש שכיהן (מפא"י), חושי
איש (מפא"י), יהודה צבי ח"כ גם הבין זו ברוח פרטית.68 אדמה על אלא בעירו, מפעלים
שיתעקשו יחידים לאותם מסוימים שטחים למכור אלא ברירה תהיה שלא המושבים, תנועת
שכמה וטען לערבים הפיצויים לעניין התייחס (מפא"י) גורן שרגא ח"כ לפיתוח.'6 קנייה על
ורהפטיג זרח ח"כ הפיצויים.70 מחיר את כך כדי עד יעלו לא שיימכרו דונם אלפי עשרות
אך הדתיות, מהמפלגות חבריו כמו קרקעות, למכירת אומנם התנגד הלאומית) הדתית (החזית
קרקעות למכירת הלכתית הצדקה מצא הוא המדינה בה שעמדה הכספית המצוקה לאור
מכירה של דין בהם שיש חומה" ערי "בתי בין הבחינה התורה לדבריו, בלבד. עירוניות
רק למכור שמותר ורהפטיג, הסיק מכאן ביובל. שחוזר חקלאי אחוזה שדה ובין חלוטה
זלמן שלמה טען לימים חקלאיות." אדמות ולא ותעשייה, שיכון לצורכי עירוניות אדמות
הדונם אלף מאה מכירת בעד הצביעה שמפלגתו ב1955 בסוכנות בדיון (המזרחי), שרגאי
קרקעות למכירת התנגדה היא למעשה אולם עת, באותה ברירה הייתה לא שלמדינה מפני רק
ריכוזי והיווצרות ויובלות שמיטה שמירת אי בגלל בא שהחורבן אמרו כבר חז"ל שכן בכלל,

ומעמדות." יחידים בידי קרקע
התייחסו בקרקע הציבור שליטת באמצעות הציבור ממקרקעי לאיהודים הדרת של לנושא
ולערבים ליהודים, רק תהיה בקרקעות השימוש שזכות בכך תמך בןגוריון וקפלן. בןגוריון

לכך: התנגד קפלן ואילו לארץ, כניסה זכות רק תהיה

שחושבים או זה. בנימוק השימוש להפסיק להתרגל אנו צריכים לערבים "...בקשר
שאומרים או זכויות, שווה יהיה בארץ החיים ערבים מספר שאותו ברצינות אנו
ישראל. עליך ערבים אנו: קוראים מקרה ובכל החוץ, אל השפה מן זאת אנו
יעשו מהם שרבים חושב ואיני בלוד, או ברמלה בתים עשרה עוד ערבי לו יקנה

שם. שם, .66
.303 עמ' ,14.12.49 הכנסת, דברי צ''ז, הכנסת ישיבת 67

כ/22. מיכל אמ"י, שני, מושב הראשונה, הכנסת ,14.2.1950 הכלכלה, ועדת של י'ג ישיבה 68
כ/22. מיכל אמי", שני, מושב הראשונה, הכנסת ,27.2.50 הכלכלה, ועדת של ט"ו ישיבה 49
כ/22. מיכל אמ"י, שני, מושב הראשונה, הכנסת ,14.2.1950 הכלכלה, ועדת של י'ג ישיבה .70

.303 עמ' ,14.12.49 הכנסת, דברי צ"ו, הכנסת ישיבת .71
.S100/959 אצ''מ, ,16.2.55 21א', קק''ל, לענייני הסוכנות הנהלת ועדת ישיבת .72
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בארץ"." ערבים שיש מפני גבולות לשים יכולים איננו אופן, בכל זאת.

הקרקעות מכירת את המאשרת הסמכות שאלת
מתנגדי רכישה. בקשת כל המאשר הגוף בנושא דיון נלווה הקרקעות מכירת על לדיון
והרחב הגבוה בדרג תיפול כך על שההחלטה דרשו ציזלינג", ואהרון רמל" דוד כמו המכירה,
כמו הימין, מן המכירה תומכי גם מכירה. בקלות יאשר לא רחב שפורום תקווה מתוך ביותר
הכפוף גוף בידי ולא הכנסת, בידי תהיה שהסמכות דרשו בדר, ויוחנן (חרות)76 לנדאו חיים
של באינטרסים שיפגע סקטוריאלי בסיס על אישורים תיתן שהממשלה חששו הם לממשלה.
יסכימו הפליה ללא שרק טען בדר בכלל. האישור ומתן המחיר המיקום, מבחינת הימין אנשי
היו לא לעולם שם מאנגליה, דוגמה הביא הוא המדינה. לטובת כספים לגייס משקיעים

בפרלמנט." דיון ללא ציבור קרקעות מוכרים
עלפי המכירה אישורי את שתיתן היא שהממשלה דרשו מפא"י מטעם המכירה תומכי
הכספים.79 ועדת על להתפשר מוכן היה אך זו, אפשרות הוא גם העדיף קפלן מדיניותה.78
המכירה, אישורי על תחליט מיוחדת שרים שוועדת הייתה יוסף, דב שהעלה נוספת אפשרות
של מכירה "כל בחוק: שדנה הכלכלה ועדת קבעה לבסוף מדינה.80 לאדמות בנוגע שנהגו כפי
הממשלה החלטת עלפי תהא אחרים... מקרקעים ובין לציבור עוברת קרקע בין מקרקעים,
הפיתוח רשות ליד שפעלה הממשלתית השרים ועדת אישרה בפועל ומקרה".81 מקרה בכל

לפניה. שהובא מקרה כל

עירוניים דונם אלף מאה מכירת על ההחלטה
הפיתוח רשות חוק במסגרת

הלאום, אדמת של העליון הערך על הוויתור עם נוח חשו לא מפא"י מטעם המכירה תומכי
לאזורים ורק אך תצומצם שהמכירה לכך חתרו הם אילזאת המציאות. ככורח זאת ראו אך
מקרקע מאשר בהרבה גבוהים רווחים מכירה בעת להפיק היה ניתן שמהם עירוניים,
חקלאית. אדמה כלפי יותר הרגשי היחס גם השיקולים על השפיע הנראה ככל חקלאית.82
ישיבות אמ"י, הפיתוח, לרשות נכסים העברת חוק על דיון ,29.11.49 י''א/ש"י, ממשלה ישיבת .73

הממשלה.

.300 עמ' שלישי, כרך הכנסת, דברי ,14.12.49 צ"ז, הכנסת ישיבת .74
כ/22. הכלכלה, ועדת שלישי, מושב הראשונה, הכנסת ,8.5.50 הכלכלה, ועדת של כ"א ישיבה .75

כ/22. מיכל אמ"י, שני, מושב הראשונה, הכנסת ,27.2.50 הכלכלה, ועדת של ט"ו ישיבה .76
שאין ציזלינג, לו ענה כך על .300 עמ' שלישי, כרך הכנסת, דברי ,14.12.49 צ"ז, הכנסת ישיבת ר3

מכירה. על כליל האוסרים הקיימת הקרן בחוקי די אלא אנגליה, בחוקי צורך
ישיבות אמ"י, הפיתוח, לרשות נכסים העברת חוק על דיון ,29.11.49 י"א/ש"י, ממשלה ישיבת .78

.300 עמ' שלישי, כרך הכנסת, דברי ,14.12.49 צ"ז, הכנסת ישיבת הממשלה;
כרך הכנסת, דברי ,14.12.49 צ"ז, הכנסת ישיבת  בממשלה תיפול שההחלטה שהעדיף עלאף .79

.300 עמ' שלישי,
.300 עמ' שלישי, כרך הכנסת, דברי ,14.12.49 צ"ז, הכנסת ישיבת 80

כ/22. מיכל אמ"י, שלישי, מושב הראשונה, הכנסת ,8.5.50 הכלכלה, ועדת של כ"א ישיבה &X

תנועות וגם שלה, הייצור לערך מעבר לעלות יכול אינו החקלאית הקרקע שמחיר הייתה התפישה .82
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מגוחך", וזה ערך, כל לזה אין  בוגרשוב ברחוב קרקע שטח לקק"ל יש ש"אם טען, קפלן
לדעתו, היה, רצוי פרטית, בבעלות היו מהקרקע אחוזים שמונים עירוניים שבאזורים ומכיוון
חשובות פעולות בכסף ותעשה בערים שבבעלותה הקרקע את תמכור הקיימת הקרן שאפילו

יותר."
שלוש על הפיתוח רשות בחוק שדנה הכלכלה ועדת חברי הצביעו ארוכים דיונים לאחר
קרקע מכירת התרת המכירה: את המאשרת הסמכות ולעניין המכירה לעצם הנוגעות הצעות
לחלוטין מכירה לאסור  ציזלינג הצעת ומקרה, מקרה בכל הממשלה אישור של בסייג
מכירת ואפשרות חקלאיות קרקעות מכירת על איסור  חושי אבא של פשרה והצעת

עירוניות. קרקעות
עירונית" "קרקע מהי עקרונית. שאלה עלתה בעקבותיה חושי. של הצעתו התקבלה
המיועדות הערים, בגבול קרקעות מעורפלת: בהגדרה הסתפקו בתחילה תיקבע? וכיצד
דירות יימכרו פן פרטיים, ליזמים יימכרו לא והן חקלאית84 קרקע כדין דינן לשיכונים,
עדיין יימכרו.85 יוקרה נלשיכוני לתעשייה שיועדו אדמות זאת לעומת רב. ביוקר השיכונים
חקלאיות קרקעות ממכירת שחשש וציזלינג, הקרקע, סוג של יותר ברורה בהגדרה צורך היה
שמפה בטענה התקבלה לא דרישתו ביאור.86 מפת הוספת על גם התעקש הערים, בסביבות
צורך ויהיה הכנסת87 אישור בלי עיר של בנוי שטח להרחיב תוכל שלא הממשלה את תגביל

הזמן.88 כל המפה את לעדכן
עירונית". "קרקע של וחוקית ברורה הגדרה הוא אף דרש זילביגר המשפטי היועץ
הבנוי, השטח אזור מנדטוריות: הגדרות ארבע היו היחידות החוקיות ההגדרות עת באותה
העירייה.'8 בגבול וקרקע ממנה חלק או עירייה בתחומי עיר תכנון שטח ערים, בניין תכנית
דונם. אלפי מאות כללה ביותר המצומצמת ההצעה גם שכן ההגדרות, לכל התנגד ציזלינג
חרושת דיור, גורמי שכן עירונית, קרקע מכרו אבל חקלאית, קרקע מלמכור נמנעו בעולם הקרקע הלאמת
של י'ג בישיבה ברנשטיין  נאים רווחים לקבל ולאפשרות מחירים של מהירה לעלייה פעלו בעיר וכדומה

כ/22. מיכל אמ'י, שני, מושב הראשונה, הכנסת ,14.2.1950 הכלכלה, ועדת

.303 עמי ,14.12.49 הכנסת, דברי צו, הכנסת ישיבת 83
אמ'י, שני, מושב הראשונה, הכנסת ,14.2.1950 הכלכלה, ועדת של י'ג ישיבה  וקפלן חושי הצעת .84

כ/22. מיכל
כ"א ישיבה כ/22; מיכל אמי, שני, מושב הראשונה, הכנסת ,21.2.50 הכלכלה, ועדת של יח ישיבה .85

כ/22. מכיל אמ'י, שלישי, מושב הראשונה, הכנסת ,8.5.50 הכלכלה, ועדת של
שהוכתרה בכפרויתקין, האזורית המועצה קיר על שראה מפה על ציזלינג סיפר לטיעוניו כראיה 6£
מצב עירוני. לפיתוח מיועדים היו חקלאיים דונם 96,600 ולפיה חפר', עמק של עירוני אזור "פיתוח בשם
הראשונה, הכנסת ,27.2.50 הכלכלה, ועדת של ט"ו ישיבה  ראשוןלציון סביב דונם 46,000 לגבי היה דומה

כ/22. מיכל אמ"י, שני, מושב
שני, מושב הראשונה, הכנסת ,21.2.50 הכלכלה, ועדת של י"ח ישיבה  >מפאי< בהיר אריה ח"כ .87

כ/22. מיכל אמ"י,
כ/22. מיכל אמ'י, שני, מושב הראשונה, הכנסת ,27.2.50 הכלכלה, ועדת של ט"ו ישיבה .88

מספר כ/22. מיכל אמ"י, שלישי, מושב הראשונה, הכנסת ,8.5.50 הכלכלה, ועדת של כ"א ישיבה .89
ושטח עיר בניין שטח עיריות, שטחי לעיר": הגדרות שלוש וילנפלד המשפטי היועץ הביא כן לפני חודשים
מיכל אמ'י, שני, מושב הראשונה, הכנסת ,14.2.1950 הכלכלה, ועדת של י'ג ישיבה  עירוני מס הוטל שבו

כ/22.
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אחוז 0.5 למשל במכירה, מותרות קרקעות של כללית כמות להגדיר והציע עמו הסכים חושי
כמות שהגדרת שטענו מתנגדים היו זו להצעה גם דונם. 100,000 כלומר, המדינה, ממקרקעי
חושי הצורך.90 לפי לשנות ניתן המפה את ואילו לכסף, הזקוקה הממשלה את תגביל מסוימת
תמכו בהצבעה דונם. ל100,000 הגבלה או מפה  מעדיף הוא מה קפלן את לשאול הציע
ציזלינג "עיר", להגדרת בנוגע המשפטי היועץ מהצעות אחת בכל הוועדה מחברי שניים
מההגדרות אחת את שכללה חושי, הצעת בעד הצביעו וחמישה בכלל, מכירה נגד הצביע

המפה: הצעת ואת במכירה המותרת הקרקעות כמות את המנדטוריות,

עיר... תכנון שטח בתחומי הנמצאים מקרקעים  פירושה עירונית "קרקע
האוצר שר עם התייעצות לאחר מ.א.],  המנדטוריות בהגדרות ג' [גרסה
או דונם, אלף מאה על יעלה שלא בגודל השטח את שתגדיר מפה תיקבע

מפה"." עריכת ללא כנ"ל הגבלה קביעת על שיוחלט

ביום תש'י1950 נכסים) (העברת הפיתוח רשות חוק התקבל זו וברוח התקבלה, זו הצעה
למעט לפרטיים, המדינה מקרקעי רוב מכירת איסור על החלטה גם הכולל 92,31.7.50
לקרן רק במכירה הותרו הציבור מקרקעי שאר מפה. עריכת ללא עירוניים, דונם 100,000
המדיניות המשך את ביטאה זו החלטה ערבים. ליישוב ולמוסד מקומיות לרשויות הקיימת,

הציבור. בבעלות ישראל במדינת הקרקע על שמירה של
די שלא הדגיש גרנות מעמדה. וביצור עקרונותיה של ניצחון בחוק ראתה הקיימת הקרן
יהודיות בידיים בהקפאתם צורך יש עדיין אלא מלחמה, באמצעות דונם מיליוני בכיבוש
בהגשמת מיוחד מעמד הקיימת לקרן שהקנה החוק על בירך הוא יהודים. בידי ובעיבודם
הלאומית. הקרקע דרך על המדינה התייצבה ושבעזרתו המדינה" של הקרקעית המדיניות

הקיימת.94 הקרן של החכירה חוזה נוסח לפי אדמותיה את גם להחכיר לה קרא הוא

בפועל הקרקע מכירת
כללה היא למדי. מסורבל עניין הייתה הדונם אלף מאה מכירת להיתר בהתאם קרקע קניית
ואישור הפיתוח רשות במליאת דיון בדבר, הנוגע ממשלתי משרד עלידי נחיצות בדיקת

אמ"י, שלישי, מושב הראשונה, הכנסת ,8.5.50 הכלכלה, ועדת של כ"א ישיבה  לנדאו חיים ח"כ .90
שני, מושב הראשונה, הכנסת ,14.2.1950 הכלכלה, ועדת של י'ג ישיבה  לביא שלמה ח"כ כ/22; מיכל
מושב הראשונה, הכנסת ,8.5.50 הכלכלה, ועדת של כ"א ישיבה  פורדר הרברט ח"כ כ/22; מיכל אמ"י,

כ/22. מיכל אמ"י, שלישי,
כ/22. מיכל אמ"י, שלישי, מושב הראשונה, הכנסת ,8.5.50 הכלכלה, ועדת של כ"א ישיבה .91

קרקעות מכירת סעיף על להצביע לא ביקשה מאירסון אגב, .9.8.50 מיום 57 החוקים ספר רשימת .92
נכסים העברת חוק על דיון ,29.11.49 י"א/ש"י, ממשלה ישיבת  הפיתוח רשות חוק על הצבעתה במסגרת

הממשלה. ישיבות אמ"י, הפיתוח, לרשות
בישיבת גרנות ;18910 תיק KK.L5 אצ"מ, ,3.8.50 ת"א קק"ל, של הארצי הוועד במליאת גרנות .93

.K.KU0 אצ''מ, ,11.7.51 קק"ל, דירקטוריון
.kklio אצ"מ, ,11.7.51 קק"ל, דירקטוריון ישיבת 94

164



לצמיתות"? תימכר לא pxni"

עלידי מכוון היה שהסרבול דומה הפיתוח." רשות שעליד קרקעות למכירת השרים ועדת
קבלת לאחר ספורים חודשים כבר ואכן, המכירה. את האפשר ככל למנוע במגמה הממשלה
מחירי עליית שגררו המטבע שערי ותנודות הגואה האינפלציה עם הפיתוח, רשות חוק
אילכך שלה. היחיד היציב הרכוש את לבזבז משגה זה יהיה כי הממשלה ראתה קרקעות,96
שהביא נוסף פולמוס עוררה ההחלטה המכירה." הקפאת על 1951 באפריל החליטה היא
1951 בשלהי שנקבעה החדשה המדיניות רבות. בהגבלות אך המכירה, להפשרת אמנם
או זר, ובמטבע גבוהים במחירים במכירות למעט תמיד,98 כמעט החכרה של מדיניות העדיפה
קונסטרוקטיביים מפעלים של ליזמים מכירה או מגרשים השלמת כמו מיוחדים במקרים
הרתיעו שהוערמו הקשיים לקנותה.'9 רק אלא הקרקע את לחכור מוכנים שאינם חיוניים,

מהיזמים.100 רבים
עקורים לפיצוי רב בכסף הצורך בשל קרקעות מכירת הממשלה עודדה שוב 1953 בשנת
המכירה שיעור השתנה לא זאת למרות שנה.01' באותה שהתקבל מקרקעין רכישת חוק לפי
שכישלון בכך אשכול, לוי האוצר, שר הכיר הממשלה של פנימי בדיון מהותי. באופן
הוא במכירה", שיעסוק חי גוף "צריך הפיתוח. רשות של יעילותה מחוסר נבע המכירה
במחירי היתר, בין זאת, הסבירה מצדה הפיתוח רשות מהקרקע.103 כסף" "לעשות כדי טען,102

מהיזמים.104 לדרוש אולצה שהיא הגבוהים הקרקעות
שבהן בשנים פחתה אך נעצרה, לא היא בעצלתיים. המכירה התנהלה הבאות בשנים גם
כאשר ,1961 בשנת כמו לארץ, העלייה גברה שבהן בשנים ואילו דחק105 לא הכלכלי המצב
תיק ג/5733, מיכל ,74 חט' אמ''י, ,13.4.51 קפלן, האוצר שר אל רשותהפיתוח, מנהל גוריון, יוסף .95

.3518

המשפטי ליועץ הממשלתי המעריך שם; ,25.4.52 הממשלתי, למעריך לממשלה המשפטי היועץ .96
שם. ,29.4.52 לממשלה,

הממשלה. ישיבות אמ''י, ,18.4.51 מ''א/שי''א, ממשלה ישיבת 91
,74 חט' אמ"י, ,18.9.51 רשותהפיתוח, קרקעות מכירת לאישור השרים ועדת ישיבת פרטיכל .98

.3518 תיק ג/5733,
7096 כ פוניבז', לישיבת בבניברק מגרש נמכר ,19521951 בשנים קרקעות: למכירת דוגמאות .99
לוועדת גוריון  אשקלון לפיתוח ברנע חברת של ברכישות גם היה כך שם; שם,  בדולרים שולמו מערכו
חליפת  הירקון ועבר ביפו רסק''ו חברת שם; ,22.2,52 הפיתוח, רשות קרקעות מכירת לאישור השרים
ומלון ;438 תיק ג/3097, מיכל ,99 חט' אמ''י, ,30.10.5220.12.51 הפיתוח, לרשות רסק''ו בין מכתבים
כביש הוצאות את וכן בדולרים הקרקע ערך מחצית את דונם 54 עבור היזם שילם שם  בירושלים הולילנד
עקב באילת, שם; ו23.9.52, ,21.8.52 הפיתוח, רשות קרקעות מכירת לאישור השרים ועדת ישיבות הגישה
הנאה והסכום העיר פיתוח הבטחת לשם מכירה אישור התקבל פרטיים, ויזמים חברות מצד רבה התעניינות
לשמור מעוניינת שהמדינה בנימוק לחכור, היזמים את לשכנע לנסות בכלזאת הומלץ אך לאוצר. שהובטח
מיכל ,74 חט' אמ"י, ,28.6.51 בןגוריון, אל הנגב, ועדת יו''ר צ'יזיק, י'  האפשר ככל מקרקעיה על

שם. ,3.10.51 האוצר, לשר המשפטים שר ,3510/1 תיק ג/5732,
החוץ, נציגויות באמצעות למכרזים, ישירות יפנו שהיזמים הציע הפנים, משרד מנכ''ל רוזנבלום, א' .100

תיק ג/5733, ,74 חט' אמ''י, ,6.5.51 הפנים, שר אל רוזנבלום א'  הקיימת הקרן או הציוניות הפדרציות
.3518

תיק ג/3108, מיכל ,99 חט' אמ''י, ,22.12.53 הפיתוח, רשות של קרקעות למכירת הוועד ישיבת J01
.967

הממשלה. ישיבות אמ"י, ,14.9.53 א', ה4, הממשלה ישיבת .102
המדוברת. לתקופה מתייחסת זו מאוחרת עדות .20 עמי ,28.2.57 ה', כרך ,36 הערה לעיל יומני, ויץ, .103

כ/65. מיכל אמ"י, ,15.3.55 הכלכלה, ועדת ישיבת ,1954 לשנת רשותהפיתוח תקציב על דיון .104
.180 עמ' ,6.11.60 ה', כרך ,36 הערה לעיל יומני, ויץ, .105
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מכירת תהליך את לסכם ניתן כללית, המכירה. גברה למשאבים, זקוק היה שוב האוצר
המשאב על האפשר ככל לשמור במגמה שאופיין מאוד, ואיטי זהיר כתהליך הקרקעות
לא ובוודאי במכירה שהותר המעט את במהירות "לבזבז" ולא ציבוריות, בידיים הקרקעי

נמוכים.106 במחירים
דונם 11,229 דונם. 39,762 נמכרו 31.3.64 עד דונם.107 33,431 בסךהכל נמכרו 1960 עד
למוסדות נמכרו דונם 11,840 ו לפרטיים,  16,693 ופיתוח, שיכון לחברות נמכרו מהם
ערים" בוני ל"קבוצת דונם 21,500 מהם דונם, 50,046 נמכרו 1977/8 עד ציבור.108

אלף המאה מתוך בדיוק דונמים כמה להעריך שקשה ב1990, כותב ויסמן באשדוד.'10
האחרים בחריגים נכללו אלא מהמכסה, נוכו לא ודאי הבעלות מהעברות שחלק כיוון נמכרו,

ישראל.110 מקרקעי חוק שאפשר החריגים שבעת מתוך

חוק במסגרת קרקעות מכירת על הדיון
1 9 5 1  "א י ש ת המדינה, נכסי

גם חוקי באופן לעגן דחוף צורך עלה הפיתוח, רשות חוק על לדיונים במקביל ,1949 בשלהי
בפברואר לכנסת שהוגשה בהצעה המנדט. מממשלת שנורשו המדינה בנכסי השימוש זכות את
חקלאיות, אדמות כולל אדמות, ליחידים למכור תוכל שהמדינה 4 בסעיף הוצע 1950
חילופי נחלות, השלמת גבולות, יישור לצורכי פעם בכל דונם ממאה פחות של ביחידות
יהיה שאם הוצע, עוד האוצר. שר עלידי יינתן לכך האישור לאחקלאי. פיתוח או קרקעות
של הכספים ועדת אישור יידרש דונם, ל1,000 100 בין יותר, גדול שטח במכלרת צורך
 הקרקעות יתר הכנסת. אישור יידרש ויותר דונם 1,000 של בהיקף למכירה הכנסת.
מקומיות.111 לרשויות או לרשותהפיתוח הקיימת, לקרן ורק אך יימכרו  חקלאיות או עירוניות
ולתומכים. למתנגדים הדוברים התחלקו ושוב בכנסת,112 ער דיון מחדש עוררה זו חוק הצעת
בסעיף הפגיעה ואת המדינה נכסי של הכללית" "המכירה את תקף מק"י בשם סנה משה
שכן הקרקע, "לאומיות" ולא "ציבוריות" הקרקע. ציבוריות  הציונית לתנועה המקודש
הציבור בבעלות ממלכתית לקרקע הקרקע ובהפיכת ליהודים ערבים בין בשוויון דגלה מק"י
שתיפרץ גם חשש סנה בכלל. מכירה תאפשר שלא חוקה באמצעות האזרחים כל לשימוש

.204 עמי ,6.8.61 שם, .106
מקרקעי למועצת הוגש ,1961 לשנת ישראל מקרקעי מינהל פעולות על וחשבון רין ישראל, מדינת .107

,1962 ירושלים, ישראל,
.13120011 תיק ג/5676, מיכל ,74 חט' אמ''י, ,1964 הקרקעית, המדיניות לבדיקת הוועדה .108

80 לציון עיונים קובץ  קרקע במדינה'', הקרקעי המשטר ועיצוב הקיימת הקרן ''מורשת צור, זאב .109
596 עמי ,1983 יולי הקיימת, לקרן שנה

.12979 עמ' תשנ''א, כ''א, ישראל",משפטים, ''מקרקעי ויסמן, יהושע .110
.958956 עמ' ,8 כרך הכנסת, דברי תשי"א1951, המדינה נכסי חוק הצעת .111

דברי ,29.1.51 רי''ט, הראשונה הכנסת ישיבת ;195192 עמ' ,7 כרך הראשונה, הכנסת ישיבת .112
.975972 עמ' הכנסת, דברי ,5.2.51 רכ''ב, הראשונה הכנסת ישיבת :890 עמ' ,7 כרך הכנסת,
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יו"ר פנקס, צבי דוד דונם. 100 בנות חלקות צירוף עלידי גדולים שטחים מכירת של פרצה
להטות יוכל שלא סנה משנוכח בממשלה. חשדותיו על בו גער בחוק, שדנה הכספים ועדת
של רגעי שיקול שלא כדי כולה, הכנסת להחלטת תובא מכירה שכל לדרוש ניסה הכף, את

למכירה. יגרום כסף חוסר
למכירת מסורתי באופן כמובן, התנגדו, הפועלים ממפלגות העובדת ההתיישבות אנשי
ואדמות חולות די ששיש ציין (מפ"ם) ציזלינג אהרון במיוחד. חקלאיות ואדמות בכלל אדמות
עיר בתוך יוגדר פיתוח מפעל שכל דרש (מפא''י) דיין שמואל תעשייה. מפעלי להקמת בור
תיווצר שלא ובלבד במכירה, המותרים הדונם אלף ממאה תוקצה עבורו והקרקע מסוימת,
מרוחק הנדרש השטח שלעיתים קפלן, השיב כך על חקלאיות. קרקעות מכירת של פרצה

כזה. מקרה בכל חדשה עיר להגדיר העניין מטובת זה ואין מעיר,
שזוהי בטענה בןגוריון, שוב בלט החדש החוק במסגרת הקרקעות במכירת התומכים בין
שר גם מכירות."' ולאפשר הלאומית הקרקע על מעם לוותר אפשר ולכן פשרות, תקופת
פיתוח לצורכי חקלאיות, קרקעות כולל קרקעות, במכירת בתמיכתו המשיך קפלן האוצר
הימין מפלגות תמכו הפוליטית המפה של השני העבר מן המוצעות. ובמגבלות מיוחדים
תימסר המכירה שסמכות שתבעה בהסתייגות בחוק הקרקעות מכירת בסעיף שבאופוזיציה

הממשלה.4" בידי הכוח צבירת למניעת כולה לכנסת
לפי קרקעות מכירת המתירים הסעיפים עם ב56.2.51" התקבל המדינה נכסי חוק

שהוצעו. התנאים

קרקעות מכירת על דיונים
החמישים שנות במהלך

מכירת בנושא לדון חזרו המדינה נכסי וחוק הפיתוח רשות חוק חקיקת שלאחר בשנים
הציבורי השיכון דירות מכירת על הדיון בשעת למשל, כך, אחדות. בהזדמנויות הקרקעות
בהתאם חרות, הימין. מפלגות של אוהדות לתגובות זכה הרעיון ב1953. למשתכניהן
בביטאון במאמר כצלנסון, ק' מפא''י. מדיניות את לנגח ביקשה השנים, לאורך לעמדתה
ראשונה נסיגה כמבטא אלא כלכלית, מבחינה רק לא הרעיון את העריך חרות תנועת
לידיים ציבורי רכוש של גדולים נכסים למכירת וכפתח מפא''י של הריכוזי מהמשטר
של העזה התאווה מן לדבריו, שנבעה, הפרט בזכויות הפגיעה נגד מחה הוא פרטיות.

הכנסת ישיבת  שנייה לקריאה אותו והביאה בחוק שדנה הכספים, ועדת יו"ר פנקס, מדברי ציטוט .113
.972 עמ' הכנסת, דברי ,5.2.51 רכב, הראשונה

נטייתה על בממשלה סנט (חרות) ו'בוטינסקי ערי כלליים). (ציונים ספיר ויוסף רוקח ישראל דברי .114
ניתן שממנו ומטעה, מעורפל באופן החוק את בנסחה בימינו" הסוציאליזם מקו שסטתה הקפיטליסטית

אתיותהברית. בעיני חן לשאת כדי וזאת לפרטיים, למכירה ניתנים המלח וים הנגב מחצבי כאילו להסיק
.1000 עמ' הכנסת, דברי ,6.2.51 רכ"ג, הראשונה הכנסת ישיבה .115
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והבזבזני.'" הלקוי ניהולו תוך הציבורי הרכוש מירב את בידיהם לרכז המוסדות
והזרם הציבורי, לרכוש ביחס מפנה סימן לדייריהם השיכונים מכירת רעיון ואמנם,
זאת כינה הכלכלי, במדור הראשי במאמר למשל, הארץ, עיתון בברכה. קידמו הליברלי
והם המיתון, לפני כסף יותר היה לאנשים שכן שנהשנתיים, של באיחור כי אם נבון", "צעד
הגורמים הנטושים המטעים את גם למכור הציע העיתון הכנסות. לממשלה להכניס יכלו

ניכרים.7" והפסדים רבות הוצאות נפקדים לנכסי לאפוטרופוס
מכירת בנושא חוזר עיסוק הם גם זימנו הפיתוח רשות של השנתי התקציב על. דיונים
(באמצעות שהמדינה על כלליים) (ציונים רוקח ישראל מחה ב1957 למשל, כך, הקרקעות.
הגבלה. ללא מכירתן את להתיר תבע הוא עירוניות. קרקעות די מוכרת אינה הפיתוח) רשות
על קונים. אין במכירה המותרים הדונם אלף למאה שגם נגדו התריס אשכול, לוי האוצר, שר
מסיבותיה המכירה את לעודד טורחת שאינה הממשלה, על מוטלת שהאשמה רוקח ענה כך
צריכה יומיומי". טיפול מחייב זה לך. ואמכור כסוכן אותי "מנה לאשכול: הציע הוא שלה.
חקלאיות אדמות למכור הציע גם רוקח נכסים". "משרד או לממכר, מיוחדת ועדה לקום
יוסף גם פרטיים.8" ומושבים כפרים שיקימו פרטיות, לחברות או הסתדרותיות לחברות
"הכל דירות. פרדסים, קרקעות,  הממשלה נכסי חיסול את דרש כלליים) (ציונים ספיר
גישה נמוכה."1 מהם והשכירות מדי, גבוהה הייתה החזקתם עלות שהרי תבע. הוא למכור",
אזרחים אלפי עלידי מגרשים שרכישת שקבע הכלליים, הציונים מפלגת מצע את תאמה זו
חו"ל משקיעי מושכת נכסים, על בעלות לפיזור תורמת לחיסכון, הבריאות הצורות אחת היא

לארץ.120 התפוצות יהדות של הזיקה את ומחזקת
מפלגות מטעם הגיב בקואליציה אז שהייתה אחדותהעבודהפועליציון ממפלגת צור זאב
גדל וחלק היסוד נכסי ישראל שבמדינת לכך להתרגל צריכים הימין שאנשי באומרו, השמאל
העלייה, קליטת לקידום היחידה האפשרות זו ציבורית. ברשות יהיו אחרים נכסים של והולך
פרטיות קרקעות לרכוש יש לדעתו, מוגבד. ניצול מפני ולשמירה האוכלוסייה לציפוף

המחירים.121 על פיקוח לאפשר וכדי ספסרות למנוע כדי כרזרבה, הערים בסביבות
משיקול אך מכירה, לכל התנגד ישראל), אגודת ופועלי ישראל (אגודת כץ יעקב ח"כ
לידיים להעבירן ואין דמם, את הבנים שפכו שבה המלחמה שלל היו אלה קרקעות שונה:

הציבור. טובת שאינן למטרות או פרטיות
גורפת, קרקעות למכירת התנגדות  המסורתי הביניים קו את ייצג אשכול האוצר שר
העירוניים הדונם אלף מאה מכירת המשך אך "בדמנו", שהן חקלאיות, קרקעות ובמיוחד

.19.1.53 חרות .116

קובעי את להעסיק המשיך והנושא השיכונים, לאדמות בנוגע הוכרע לא זו בתקופה .21.1.53 הארץ, .117
רבות. שנים המדיניות

.2399 עמי ,22/2 כרך הכנסת, דברי ,15.7.57 שכ"ה, השלישית הכנסת ישיבת .118
2341 עמי ,22/2 כרך הכנסת, דברי ,9.7.57 שכ"ב, השלישית הכנסת ישיבת .119

.40 כ24, ז'בוטינסקי, מכון כ"ו, פרק ה1955,3, לכנסת הכלליים הציונים מצע .120
.2341 עמ' ,22/2 כרך הכנסת, דברי ,9.7.57 שכ''ב, השלישית הכנסת ישיבת .121
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פרדסים."' דונם אלפי וכמה
במוסדות גם הסוגיה נדונה הקרקעות מכירת בשאלת לדון חזרו שבהן השונות בהזדמנויות
הסדרת על בדיון למשל, הקרןהקיימת. ובדירקטוריון הסוכנות בהנהלת ובעיקר הלאומיים
שותפה להיות ודרישתה מהמדינה) דונם מיליוני כשני רכישת (עבור למדינה הקרן חובות
ושל הקיימת הקרן נציגי של מתפשרת הבלתי עמדתם בלטה המדינה, קרקעות בניהול פעילה
ייצגו. שאותן המפלגות לעמדות קשר ללא קרקעות, מכירת כל נגד הסוכנות מאנשי חלק
העובדת ההתיישבות נציגי עם אחת בחזית ניצבו הקיימת בקרן ימניות מפלגות נציגי
המדינה. קרקעות כל על הקרקעית מדיניותה ובהחלת הקיימת בקרן מסויגת הבלתי בתמיכתם
אחרות ממפלגות וחברים מפא''י, עם המזוהה הקיימת הקרן דירקטוריון חבר ויץ, יוסף
המכירה היתר שמביא לנזקים כדוגמה הדונם. אלף מאה מכירת היתר את כליל לבטל הציעו
אותן הציעה לולא לספסרות. לגרום הייתה שעלולה בארשבע אדמות מכירת את ויץ הביא
אותן. לחכור נענים היו שהם ויץ, לדעת היה, סביר פרטיים, ליזמים למכירה הפיתוח רשות
בעד אדמה דונם יקנה שיהודי כדי בארשבע את כבשנו כלום בשאלה: דבריו את סיים ויץ

ל''י?'" אלף

האמנה חתימת לקראת קרקעות מכירת על דיונים
הקיימת לקרן המדינה בין

ישראל מדינת בין אמנה כריתת תהליך הגיע ארוכים, דיונים של שנים לאחר ,1960 בשנת
מינהל והוקם ישראל, מקרקעי יסוד: חוק נחקק האמנה בעקבות לסופו. הקיימת לקרן
חוק נחקקו כך לשם הקרקע. ופיתוח הציבור מקרקעי של משותף לניהול ישראל מקרקעי
מקרקעי וחוק והמדינה, הקיימת הקרן בין תפקידים חלוקת שקבע ישראל, מקרקעי מינהל
האמנה, לחתימת שקדמו הרבים הדיונים במסגרת הקרקעית. המדיניות את שקבע ישראל,
לא הקרקעות. מכירת נושא רבה ובהרחבה מחדש עלה המינהל ולהקמת החוקים לחקיקת
של מעמדה על לדיונים שהיו המשקל כבדות להשלכות להתייחס זה מאמר במסגרת נוכל
בקבלת מכריע תפקיד מעמדה לשיפור למאבקה היה שניווכח, כפי אולם הקיימת. הקרן

הלאום. קרקע עיקרון את המדינה
להשפיע לפחות או המדינה, מקרקעי את לנהל הקיימת הקרן דרשה ומתן המשא במהלך
ניהול את למסור סירבו בממשלתו ואחרים בןגוריון, דוד הממשלה, ראש אך ניהולם. על
האוצר שר אשכול, לוי הציע אילזאת הבלעדי. לניהולה  הקרקע  במדינה החשוב המשאב
היוזמה, בהצלחת המעונינים ומן המינהל הקמת מיוזמי בסוכנות, להתיישבות המחלקה ומנהל
מקרקעי יימכרו לא שלפיו חוק תמורת המקרקעין ניהול על ויתור פשרה: הקיימת לקרן
שכן הקרן, עלידי המקרקעין בניהול הצורך יימנע שבכך הייתה אשכול של הנחתו הציבור.

.2407.2399 עמי ,22/2 כרך הכנסת, דברי ,15.7.57 שכ"ה, השלישית הכנסת ישיבת J22

אצ"מ,8100/959. ,16.2.55 21א', קקל, לענייני הסוכנות הנהלת ועדת ישיבת 423
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של השקפותיו עם אחד בקנה עלתה זו פשרה מכירה.124 מפני עליהם שתגן היא המדינה
לא היא אולם העירוניים, הדונם אלף מאה מלבד קרקעות למכירת התנגד שכזכור, אשכול
בןגוריון תיאר שונים מועדים בשני קרקעות. במכירת בתמיכתו שהתמיד לבןגוריון, נראתה
בקרב במערכה בודד היה שהוא דומה אך אשכול.125 לבין בינו איההסכמה את ביומנו
והקרן הציונית ההסתדרות כלומר, "הם", שאם באומרו, לוותר, נאלץ ברירה ובלית מפלגתו,
הקרקע ניהול סמכות מסירת אי תמורת לאום קרקע חוק דהיינו, לפשרה, מסכימים הקיימת,

בהם. ייאבק ולא הסכמתו את ייתן הוא הקיימת, לקרן
בהמלצות הקיימת. לקרן הממשלה בין ומתן המשא התקדמות את אפשרה בןגוריון הסכמת
אשכול, לוי השרים חתמו שעליהן לישראל", הקיימת לקרן המדינה בין העניינים "להסדר
יסוד חוק לחוקק ממליצים שהשרים הוצהר ספיר, ופנחס נפתלי פרץ לוז, קדיש גבתי, חיים
לכתבאמנה טיוטה ב1958 גרנות הציע זאת בעקבות מסוימים."1 שטחים למעט מכירה, אי
החכירה ותקנות הקיימת הקרן של המדיניותהקרקעית עקרונות את המדינה תחיל שלפיה

המדינה."' אדמות על גם שלה
מקרקעי חוק ישראל, מקרקעי יסוד: חוק  לכנסת חוקים שלושה הוגשו ב8.4.59
אדמות (כולל המדינה שמקרקעי נאמר היסוד בחוק ישראל.28' מקרקעי מינהל וחוק ישראל
בחוק שפורטו חריגים, שבעה למעט לפרטיים, יעברו לא הקיימת) והקרן רשותהפיתוח

הם:30' ואלו ישראל,29' מקרקעי
תשי"ג1953 מקרקעין רכישת חוק לפי קרקעות מכירת .1

האפוטרופוס ברשות היו שקרקעותיהם לנפקדים קרקעות העברת .2

החוק תחולת לפני לפרטיים להעבירן התחייבה שהמדינה קרקעות .3
אלא בעירוניות, חקלאיות קרקעות תוחלפנה שלא (בתנאי פיצוי או קרקעות חילופי .4

באישור)
דונם ממאה יותר בלא נחלות והשלמת גבולות יישור .5

הפיתוח ורשות הקיימת הקרן המדינה, בין קרקעות החלפת .6
לציבור". עוברת "קרקע של דונם אלף מאה מכירת .7

;42 עמי ,9.9.57 שם, ;42 עמי ,8.9.57 שם, ;41 עמ' ,3.9.57 ה', כרך ,36 הערה לעיל יומני, ויץ, .124
הקרן בין הסכם לכריכת נחרצות התנגד אשכול דווקא בסוכנות, בדיון ב1955 אגב, .43 עמי ,22.9.57 שם,
הקרן ולא מכירה, נגד חוק לחוקק שצריכה היא אמר, כך הממשלה, איהמכירה. עיקרון עם לממשלה הקיימת
החוק, את תשנה אחרת מפלגה של וממשלה יבוא, שיום אשכול, טען כך ייתכן, עליה. זאת תכפה הקיימת
,17.1.55 ,15 הסוכנות הנהלת ישיבת  למדינה? הקיימת הקרן שבין חוזה במסגרת ידיה את לכבול ומדוע

.S1 00/958 אצ''מ,
.1.10.57 שם, בוקר; בשדה בןגוריון ארכיון ,26.6.57 בןגוריון, יומן .125

לוז, גבתי, אשכול, חתומים: לישראל", הקיימת לקרן המדינה בין העניינים להסדר והמלצות "הנחות .126
.3526 תיק ג/5734, ,74 ח' אמ"י, ,1957 אוקטובר ספיר, נפתלי,

הקרן  העולמית הציונית ההסתדרות ובין ישראל מדינת בין לחוזה פרקים "ראשי גרנות, אברהם .127
.3526 תיק ג/5734, ,74 ח אמ"י, ,11.6.58 לישראל", הקיימת

ישראל". ל"מקרקעי שמם שונה החוק קבלת עם ורק העם" "מקרקעי כונו בתחילה .128
.320267 עמ' תש"ן, י"ט, משפטיים, ישראל", "מקרקעי ויסמן, יהושע ראו: זה, בנושא נרחב לעיון .129
תשנ"א. למשפט, חושן ד,0בד, לבדי בתו0פת ישראל מקרקעי מועצת החלטות ויתקון,קובץ גדעון .130
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המקרקעין חוקי על בכנסת הדיון
חשיבות לחקיקתם משווה כשהוא החוקים, את אשכול, לוי האוצר, שר הציג הדיון בפתח

עליונה:

במאות העמים... בתולדות נכבד תפקיד מילאו עליה והבעלות הקרקע ..."
לרפורמה בניסיונות משולבת וחברתית... לאומית תנועה כל כמעט האחרונות
לקרקע בשיבה היו משולבים לציון ושיבתו העם של התחייה תנועת אגררית...
גדול מפעל בחיי ומכריע חשוב רגע זהו מולדת... אין  אדמה באין ולעבודה...

ומייסדיו...".'" המפעל מנהיגי העם, שחזה

שהסכימו יותר, למתונים קרקעות, למכירת חריפים למתנגדים שוב התחלקו בדיון הדוברים
לקואליציה ושותפותיה מפא"י נציגי נרחבת. קרקעות במכירת ולתומכים החריגים שבעת עם
ביותר המשמעותית ההכרעה מן מאוד רצון שבעי והיו החוקים את שיבחו ומימין משמאל
הם הלאום".2" קרקע לעיקרון גדול "ניצחון החוקים את כינו הם זה. שנים ארוך בפולמוס
חברה שהייתה המפד''ל, הימים. משכבר והלאומיים החברתייםכלכליים הטיעונים על חזרו
את לדעתה, שתאם, הלאום קרקע עיקרון על ובשמירה בחוקים סייג ללא תמכה בקואליציה,
ולא ועיבוד, שמירה לשם רק האדם לבני הקרקע את הקב''ה נתן שלפיהם התורה,"' חוקי
בקואליציה,35' חברה שהייתה הפרוגרסיבים מפלגת חברי גולן, ויצחק כהן אידוב להתעשרות.4"
 והתיישבות עלייה קליטת  האומה אינטרס על דיבר גולן החוקים. את הם אף שיבחו
הסוציאליסטיים הטעמים מן ולא ציבוריות, בידיים הקרקע על שמירה נחוצה שלשמו

סוציאליסטים.6" היו לא הקיימת הקרן ראשי שהרי השמאל, אנשי שהביאו
גרס למשל, חזן, יעקב בחוקים. הסתפקו שלא הקואליציה מן כנסת חברי היו ובכלזאת,
בעתיד.7" לערבים פיצויים המדיני: הנימוק בשם הקיימת הקרן בבעלות להיות הקרקעות שעל
(אחדות ניררפאלקס יעקב נחום ח"כ הקואליציה, מן השמאל מפלגות של אחר נציג

.2839 עמי ,27/2 כרך הכנסת, דברי ,3.8.59 תרפ''ו, השלישית הכנסת ישיבת .131
.29552954 עמ' ,27/2 כרך הכנסת, דברי ,6.8.59 תרצ''ב, השלישית, הכנסת ישיבת .132

.685 עמ' ,28 כרך ,22.2.60 נ''ו, הרביעית הכנסת ישיבת .133
.685 עמ' ,28 כרך הכנסת, דברי ,22.2.60 נו, הרביעית הכנסת ישיבת .134

החופשית, היוזמה עקרון את דגלה על חרתה אך מרכז, מפלגת אומנם נחשבה הפרוגרסיבים מפלגת .135
נויברגר, בנימין  ובהתיישבות בהסתדרות הציוני העובד סיעת על שהתבסס סוציאלי, פן גם בה היה כי אף
עמ' ,1991 ת''א, הפתוחה, האוניברסיטה הפליסית, במערכת ומעמק ארגונן התפתחותן, בישראל: המפלגות

.142139
הכנסת ישיבת ;29552954 עמ' ,27/2 כרך הכנסת, דברי ,6.8.59 תרצ''ב, השלישית, הכנסת ישיבת .136

.695 עמ' ,27/2 כרך הכנסת, דברי ,23.2.60 נ''ז, השלישית,
.687 עמ' ,28 כרך הכנסת, דברי ,22.2.60 נ"ו, הרביעית הכנסת ישיבת J37
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הלאום, קרקע בעיקרון חמורה פרצה היו החריגים ששבעת היה סבור העבודהפועליציון),
על חזר הוא כן לממשלה. ולא הכספים לוועדת להימסר צריך המכירה אישור מקרה ובכל
המדינה, נכסי חוק על הדיונים במסגרת לכן קודם שנים תשע סנה משה שהעלה החשש
שנה תוך למכור יוכל וכך דונם, ממאה פחות של רבות יחידות למכור עלול שהמינהל

"". המכירה את החדש החוק מקל המדינה נכסי לחוק בהשוואה מכך, יתרה דונם. 30,000
סנה משה וחרות. מק"י למפא"י: המסורתיות המתנגדות היו לחוקים שהתנגדו מפלגות
כולל המקרקעין כל להעברת ובדרישה למכירה התנגדות של בקו המשיך מק"י של בשמה
להגדיל היא ששאיפתה הבהירה חרות המדינה.139 של מלאה לבעלות הקיימת הקרן של אלה
פרטיות חוות ייווצרו פן כולן, את לא אם אף הקרקעות, מכירת היתר את ניכר באופן
כולם כביכול הפרטיים, הבעלים פני השחרת כנגד חרות בשם מחה לוין נחום גדולות.140

בתקופה לארץ שעלו אלה בין השוויון חוסר וכנגד לרעה, הקרקע את מנצלים או ספסרים
לוין זו. פריבילגיה עליהם שנאסרה אלה לבין פרטיות קרקעות לרכוש עדיין היה ניתן שבה
מכספי אותם לפצות המדינה על לדעתו, אך לערבים, הפיצויים בנימוק הוא גם השתמש
(חרות) אולמרט מרדכי גם עוד. נחוצה תהיה לא הקיימת והקרן לפרטיים, הקרקעות מכירת

ציבורית."" ביקורת מורא ללא למדינה, חיצוני גוף שהנה הקרן, חיסול את תבע
בלשונו), ("העבר", הקיימת הקרן לפירוק בדרישתו ביותר הקיצוני היה (חרות) בדר יוחנן
פקידים לכמה כינוי היה זה בהקשר היהודי" "העם חיוני. ולא ארכאי כמוסד מצא אותה
(שני המדינה קרקעות ברכישת לראות סירב הוא בירושלים. רחביה בשכונת היושבים
הלאום קרקע רעיון שבאמצעות טען, הוא עוד העם. למען קרקע" "גאולת הדונם) מיליוני
סוציאליות. מטרות להשיג ולא לזרים, קרקעות העברת למנוע הקיימת הקרן אבות התכוונו
לאבסורד. בעיניו הלאום קרקע רעיון היה לזרים, הקרקעות העברת סכנת משחלפה כעת,
היד  manus mortua) מורטוא", "מאנוס כזה מצב כינו ברומא הקרקעיים החוקים מחוקקי
לבטל עת באותה עמדה הלייבור מפלגת גם התפתחות. וכבולם למשק כקללה הידוע המתה),

קרקע. הלאמת הגורס במצעה הסעיף את
תרחיקן לקרן, אדמותיה את למסור המדינה את האמנה תאלץ לדבריו לאמנה. התנגד בדר
להתרחש שעשוי עתידי שינוי כל מפני המצב את תקפיא המדינה, וממבקר הכנסת מפיקוח
הקיימת.143 הקרן עקרונות של לבתערובה המדינה את ותהפוך הכנסת142 הרכב שינוי עם
נאמר: ובה ישראל, למדינת הציע שהוא היסוד חוקת עם אחד בקנה עלו בדר של עמדותיו

זו סוגיה על וראו .691 עמי ,27/2 כרך הכנסת, דברי ,23.2.60 נ''ז, השלישית, הכנסת ישיבת .138
.8985 עמי ,112 הערה לעיל ישראל, מקרקעי ויסמן, יהושע בהרחבה:

הכנסת ישיבת ;2955 עמי ,27/2 כרך הכנסת, דברי ,6.8.59 תרצ"ב, השלישית, הכנסת ישיבת .139
.696 עמ' ,27/2 כרך הכנסת, דברי ,23.3.60 נ''ז, השלישית,

.698 עמ' ,27/2 כרך הכנסת, דברי ,23.2.60 נ"ז, השלישית, הכנסת ישיבת .140
.2945 עמ' ,27/2 כרך הכנסת, דברי ,6.8.59 תרצ"ב, השלישית, הכנסת ישיבת .141

.680 עמ' ,28 כרך הכנסת, דברי ,22.2.60 נו, הרביעית הכנסת ישיבת .142
.30.9.59 חרות, .143
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הפרטי..."."' הקניין את המבטל חוק ייחקק לא נכסים... של פרטי לקניין לו זכות "האדם
אופי בעיקר הדיון נשא פרטי לקניין חרות ומחתירת האידיאולוגי מהדיון שלבד דומה
מפא''י, שנקטה הסקטוריאלית המשאבים חלוקת מהשפעת להשתחרר שאפה חרות פוליטי.

ההתיישבות.145 שנות כל במשך לדעתה,
היו בדר יוחנן דברי כלפי ובמיוחד חרות כלפי אחרות ומפלגות מפא"י חברי תגובות
לאומי בנושא מדיון הדיון הפיכת נגד מחו דגני ועמוס הרצפלד אברהם ביותר. נזעמות
עדיין חינוך של שנים שלאחר על מחה אשכול, לוי האוצר, שר סוציאליזם."' על לפולמוס
מדיניות. או פסיכולוגיות לאומיות, סוציאליות, מסיבות הלאום קרקע בחשיבות כופרים יש
הראה קרקעות לקניית להוט ואינו הלאום קרקע של בתפיסה תומך העם שרוב להוכיח כדי
המותרים הדונם אלף מאה מתוך בלבד דונם כ13,000 נמכרו עת לאותה שעד אשכול
היא קרקע על פרטית בעלות להפך, דבר. המיתה לא עוד המתה" ש"היד מכאן במכירה.
לבטל אין אופן שבשום סיכם אשכול יורשים. בין פיצול כמו העולם, בכל לבעיות הגורמת
שם שהמצב אחרים כנסת וחברי אשכול הראו לאנגליה באשר הלאום. קרקע עקרון את
הרי וזו ציבורית, קרקע לעבר היא בעולם המגמה ובכלל, הארץ, עם ברהשוואה ואינו שונה
באנגליה.47' שבשמרנים השמרן דעת על יעלה לא כזה דבר למוכרה? מדוע אז בארץ, מצויה
של העליון הערך את בדר ראה לא כיצד להבין הוא גם התקשה (פרוגרסיבים) גולן יצחק
הוא בסוציאליזם. מהול היה הוא שבארץ עמו הסכים שהוא אףעלפי לאומה, לאומית קרקע
(מפ"ם) חזן יעקב הציבור.148 אדמות על ישבו בית"ר יישובי עשר שלושה שגם לבדר הזכיר
דרש הציונית, ההסתדרות של הפועל בוועד חרות נציג יוניצמן, שמשון כיצד פליאה הביע
את חרות של אחר נציג דורש בכנסת ואילו הקיימת, ולקרן הציונית לתנועה סוברניות

ביטולן.'14

שדגלה האופוזיציונית, הכלליים הציונים מפלגת גם חזרה החרות תנועת על נוסף
טען סרלין יוסף הפרטי. הקניין עקרון בזכות הנחרצת עמדתה קפיטליסטיים,על בעקרונות
בקרן תמכה שמפלגתו עלאף הפרטי, הקניין עקרון על רגליה בשתי עמדה שהמפלגה
מאושרת אינה שמפלגתו הודיע הוא בה. צמחו וגרנות) (אוסישקין מגדוליה ואחדים הקיימת,
הדגיש, הוא ממש. פרטי קניין הפקעת כאן הייתה שלא כיוון להם, תתנגד לא אך מהחוקים,
מפתח לפי תחולקנה לא ושהקרקעות כהלכה, יתנהל הקרקע שמשק יותר הרבה שחשוב
ז'בוטינסקי, מכון החרות, תנועת ארכיון תאריך, אין ישראל", למדינת יסוד לחוקת "הצעה בדר, יוחנן .144

.1/5 פ21,

עקרונות על עוד .24 עמי ,16.6.59 ,2 החדרתי חנרעת של הכלכלית המר7צה נשאל; 7/7פקי, משק .145
החרות, תנועת ארכיון ,3.7.4930.6.49 ת"א, הראשונה, הארצית הועידה  היתר בין ראה, החרות, תנועת
תנועת ארכיון ,1.3.5126.2.51 החרות, תנועת של השנייה הארצית הועידה ;2/1/13 ר,1, ז'בוטינסקי, מכון

.2/13 ה1, ז'בוטינסקי, מכון החרות,
.700683 עמ' ,28 כרך ,22.2.60 נ''ו, הרביעית הכנסת ישיבת .146

חזני מיכאל דברי ;707 עמ' ,27/2 כרך הכנסת, דברי ,23.3.60 נ"ח, השלישית, הכנסת ישיבת .147
.685 עמ' ,28 כרך הכנסת, דברי ,22.2.60 נ"ו, הרביעית הכנסת בישיבת (מפד''ל)
.695 עמ' ,27/2 כרך הכנסת, דברי ,23.2.60 נ"ז, השלישית, הכנסת ישיבת J48

.687 עמ' ,28 כרך הכנסת, דברי ,22.2.60 נ"ו, הרביעית הכנסת ישיבת .149

173



אורןנורדהיים מיכל

שהנו ממשלתי, קרקעי משק נגד הוא גם טען מפלגתו, חבר ספיר, ופרסונלי""יוסף מפלגתי
כמות את להכפיל שיש טען הקיימת, לקרן הכבוד רחשי למרות רוקח, וישראל מסורבל151
זלמן שניאור '".1950 מאז מאוד גדלו הערים שטחי שכן במכירה, המותרים השטחים
אך הציבורית, לבעלות הצדקה הייתה בכיפה, שלטה האדמה שעבודת זמן שכל טען, אברמוב
הלאומית הקרקע בעקרון מפא''י של דבקותה את הוא גם ייחס בדר, כמו דעיכתה. עם כך לא
(מפד"ל) ורהפטיג זרח החקלאות. שקיעת עם יחד יוקרתו את איבד שלדעתו לסוציאליזם,

תעשייתית."' כחברה אלא כעם, יתקיים לא מהארץ, לחם יוציא שלא שעם נגדו, טען
ב19.7.60 בכנסת התקבלו ישראל מקרקעי מינהל וחוק ישראל מקרקעי חוק היסוד, חוק

הלאום.154 קרקע עקרון את וגורף חוקי באופן ועיגנו

סיכום

עם ואחריו המדינה קום לפני הפועלים תנועת עלידי שהונהגה קרקעית מדיניות של שילוב
שהביא הוא המדינה שירשה ציבוריות קרקעות מאגר של ומציאותו החדשה המדינה צורכי
לקום הראשונות בשנתיים כבר וחוקית, מעשית בישראל, הקרקעית המדיניות לבחירת
העיקרון לקבלת פעם אחר פעם זו מדיניות חוזקה הדיון תקופת כל ולאורך מכאן המדינה.
אך זה, מעיקרון סטייה על המעידים חריגים התקבלו אמנם הלאום". "קרקע של המקודש
ותוך כבד בלב התקבלו והם הכלל, על המעיד הכלל מן היוצא בבחינת הם אלה חריגים

רבים. מכשולים הערמת
מפלגתית הייתה הלאום קרקע עקרון על בפולמוס חלק שלקחו הצדדים עמדות היערכות
(הקרן במערכת הגופים ומיצוב תפקודי רקע על גם היה הפיצול בחלקה. רק ואידיאולוגית

וכדומה). העובדת ההתיישבות הסוכנות, הקיימת,
הדיון. תקופת לאורך מהותיים שינויים וללא עקבית הייתה השלטת שהמדיניות לציין, יש
המדיניים לתנאים בהתאם השנים, לאורך התפתחו הללו האידיאולוגיות. ההנמקות לגבי כך לא
בעיקר הלאום קרקע בעקרון שתמכו השיקולים היו המדינה קום עד המשתנים. והכלכליים
רקע על הטריטוריה. גבולות ובעיצוב האומה בבניית הצורך מן ונבעו לאומייםמדיניים,
תנועת של מדרשה מבית הסוציאליסטית והאידיאולוגיה הציוניתסוציאלית האידיאולוגיה
להפעלת אולם ההתיישבותית. המפה עיצוב  התכנוני השיקול גם פעל במקביל הפועלים.

.693 עמ' ,27/2 כרך הכנסת, דברי ,23.2.60 נ"ז, השלישית, הכנסת ישיבת .150
חיים ;23512341 עמ' ,22/2 כרך הכנסת, דברי ,9.7.57 שכ''ב, השלישית הכנסת בישיבת ספיר יוסף .151

.iv23552641 b ,jrrnx ,30.5.63 החקלאי, המרכז בישיבת הלפרין

.29482947 עמ' ,27/2 כרך הכנסת, דברי ,6.8.59 תרצ"ב, השלישית, הכנסת ישיבת .152
חוק של ושלישית שניה קריאה ,29 כרך הכנסת, דברי ,19.7.60 קל''ט, הרביעית, הכנסת ישיבת .153

.1918 עמ' היסוד,
שם. שם, .154
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החברתייםכלכליים השיקולים בלטו כך ומשום ריבונית, מדינה נדרשה מקיפים ועיצוב תכנון
ריכוזי מנגנון להפעיל הכוח היה ההנהגה בידי כאשר המדינה, קום לאחר בעיקר והתכנוניים
תכנון, תאפשר ריכוזיות שרק הייתה ההנהגה בקרב שרווחה האמונה עקרונותיה. את התואם
לה אפשרה ההנהגה שקיבלה הלגיטימציה מנגד, כולו. הציבור לטובת יעילים ופיקוח יזמה
זאת לנצל ואף הימים משכבר החברתיתכלכלית למדיניותה בהתאם קרקעות להקצות

סקטוריאליות. להעדפות
אז גם אמנם המדינה. קום אחרי השתנה היישוב, תקופת את שאפיין הלאומי, השיקול
של מדיניים שיקולים ללא כמעט הפעם אך יהודיות, בידיים הבעלות את להקפיא נועד הוא
המדינה. ממקרקעי לאיהודים להדרת זה שיקול יועד מעתה הטריטוריה. גבולות עיצוב
היסטורייםדתיים, או האדמות) כיבוש על שנשפך (הדם רגשיים שיקולים אליו נלוו לעיתים
המקרקעין היו המדינה קום שמאז אףעלפי למעשה, הקרקעות. "יהודיות" טענת את המחזקים
המשיכה לאיהודים, כולל האזרחים לכל השייכים ציבור" "מקרקעי המדינה שבבעלות
הקיימת. לקרן השתייכו הם כאשר וכמה כמה אחת ועל לאום", כ"אדמות בהם לנהוג המדינה
מי שנמצאו ואףעלפי מוחלטת, כמעט הייתה הקיימת הקרן לבין המפלגות רוב בין הזהות
רוב הסתפקו בפועל לידיה, יעברו הציבור מקרקעי שכל שדרשו הקיימת הקרן תומכי מבין
הקרקעות על השמירה לעניין ביניהן הבדל שאין בטענה המדינה בבעלות המדיניות קובעי
הקרקעות הקפאת חשיבות על בדיון צורך היה שלא כמעט אילכך היהודי. הלאום בידי

לכך. התנגדה מק"י מפלגת רק ציבוריות). או (פרטיות יהודיות בידיים
בשאלת הדיון התפתח יהודיות בידיים האדמות את להשאיר הצורך על ההסכמה לעומת
המושגים בין הזהות בלטה זה בתחום ציבוריות. בידיים השארתן או הקרקעות מכירת
אך אתני, לאום לאפיין יכול "לאומי" המושג במיוחד. הציבור" ו''קרקע הלאום" "קרקע
עשו הדיון תקופת לאורך .(naitonaD מדינתי כלל אזרחי, כלל בציבורי, גם להתפרש עשוי
שני בין לעימות התייחסו כאשר היהודי" "הלאום הוראותיו: בשתי במושג שימוש הדוברים
רעיון עליונות את לבטא ביקשו כאשר אזרחי" ו"כלל הקרקע על והערבי היהודי הלאומים:
וצדק שוויון בדבר אוניברסליות סוציאליותסוציאליסםיות השקפות לפי הציבורית הבעלות

חברתייםכלכליים.
להשקפותיה, בהתאם בריאים יסודות על החברה את להשתית בבואה השלטון, מפלגת
לסתירה, פעם לא הביאה זו דיכוטומיה המובנים. בשני "הלאומיות" המשימות את זיהתה
על וההגנה היהודית האומה בניית של משימות ההנהגה העמידה יומה סדר בראש כאשר
האזרחים כלל את לכלול היו אמורים והשוויון הצדק שעקרונות שעה ("לאום"), הטריטוריה
היא "לאומי". גוון שום ללא "ציבורית" קרקע של במונחים דיברה מק"י רק ("ציבור").155

וחתרה משאביה כל על המדינה בעלות דרשה לאומיתיהודית, לבעלות לחלוטין התנגדה

על וצדק לשוויון מצען חתירת את הרחיבו אף ואחדותהעבודהפועליציון< >מפם השמאל מפלגות J55
השלישית הכנסת ישיבת  אגררית רפורמה באמצעות ערביות, פרטיות קרקעות כולל המקרקעין, כלל

.2341 עמי ,22/2 כרך ,9.7.57 שכיב,
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המשאבים. בהקצאת ליהודים הערבים בין לשריון
מדיניות להנהיג לשלטון אפוא אפשרה ו"ציבורי" "לאומי" המושגים בין הזהות
ממלכתית בעלות של באמצעים יהודיות, בידיים הבעלות הקפאת המשך של "לאומית"
מדיניות "לאומי". לכינוי שזכה חברתיכלכליתכנוני, צורך של בתירוץ הקרקעות, על

בעלות. על עמדה היא בריבונות; הסתפקה לא השלטון
את השיקולים סולם בראש הימין מפלגות העמידו ושותפותיה השלטון למפלגת בניגוד
נציגי בדברי המשק. לקידום החופשי והשוק הפרטית היזמה העדפת  הכלכלי השיקול
ההנהגה. עם חלוקים היו לא שעליהם מפני לאומיים, שיקולים נשמעו לא הימין מפלגות
נראה התכנוני השיקול הממשלה. שהנהיגה הכלכלי לקו מתמדת התנגדות היה עיסוקם עיקר
לחוקק הריבונית המדינה של שבסמכותה חוקיים באמצעים להשגה ניתן אך בעיניהם, חשוב
הקואליציה מפלגות עלידי הואשמו הם אלה עמדות בשל הנכסים. בעלת תהיה שהיא מבלי
קרקע שהצריכו החברתיכלכליתכנוני, במובן הלאומיים ליעדים מחויבים שאינם כמי

ציבורית.
הדיון), תקופת (ברוב הממשלה ראש דווקא היה הקואליציה מפלגות מכל יחיד דופן יוצא
של כלכלי עיקרון מתוך לא אך הימין, מפלגות בגישת כביכול, שדגל, בןגוריון,156 דוד
לשליטה הקרקעות כל את להעביר ביקש הוא כמוהן לפיתוח. כפתח אלא נכסים, הפרטת
"הלאומיים" היעדים השגת את לישראל). הקיימת הקרן "לאומית" (ולא ממלכתית
הצליח לא בןגוריון הריבונית. המדינה של החוקים מערכת על הטיל הוא ו"הציבוריים"
מפא"י גישת ספק ללא הייתה התקופה כל לאורך השלטת הגישה תפישתו. את להשליט
ומפלגות מפא"י קשרי ציבוריותיהודיות. בידיים הקרקעות השארת  המדינה קום שמלפני
קום לפני עוד לסמל שהיה הקיימת הקרן רעיון ועם התפוצות יהדות עם האחרות הקואליציה
שחוותה והמצור האיום תחושת המדיניות. את לשנות אפשרו לא אחריו, כזה ונשאר המדינה
שלטת סוציאליתסוציאליסטית אידיאולוגיה בצד ארוכות שנים לאורך אויביה מצד המדינה

רבות. לשנים הקיימת הקרן של וחוזקה הלאום קרקע רעיון קדושת את הותירו
הקרקעית המדיניות קביעת עם לכאורה, הסתיים, הקרקעות מכירת סביב הפולמוס
מעמיק באופן ונדון הנושא שב הבאות בשנים כבר אולם ,1960 בשנת היסוד חוק באמצעות
הוועדה מינוי במסגרת ובעיקר למשתכניהם, השיכונים אדמות מכירת שאלת במסגרת הן
בראשית התנאים השתנות לאור הוקמה זו ועדה .1964 בשנת הקרקעית המדיניות לבדיקת
הקרקעות. מכירת הרחבת על המליצו בה שהשתתפו מהמומחים וחלק השישים, שנות
אך ישראל. מקרקעי מועצת של 1 מספר החלטה לקבלת בסיס שימשו הוועדה המלצות
כלכליים לשיקולים הועדה חברי רוב של פתיחות יתר של ותחושה התנאים שינוי למרות
ואת הלאום קרקע עקרון את מהותי באופן לשנות הצליחה לא היא גם קרקעות ולהפרטת

קפלן. אליעזר האוצר שר גם הראשונה ובתקופה .156
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ישראל מקרקעי ובחוק היסוד בחוק שנקבעו כפי עירונית, קרקע במכירת המותרים החריגים
מתוך אם הקרקעות, מכירת בנושא לדון לפעם מפעם חזרו הבאות בשנים גם '".1960 בשנת
מחודשת,158 אידיאולוגית בחינה מתוך או משאבים להשיג ורצונה המדינה של כספית מצוקה
אימכירת מדיניות לשינוי הביאו לא הקרקעות חוקי קבלת מאז שנערכו הדיונים כל אולם
את שיבחן מחקר לערוך מקום עלכן ויש כיום,159 גם הציבור את מעסיק זה נושא הקרקעות.
ימינו. ועד זה) מחקר עוסק שבו האחרון (המועד הששים שנות מראשית התפתחותו המשך

המדיניות גיבוש אורןנורדהיים, מיכל בהרחבה: ראו הקרקעית המדיניות לבדיקת הוועדה על .157
345334 עמי ,28 הערה לעיל, הקרקעית,

הקיימת), (מהקרן גורדון מי וד"ר בןשמש שמעון בהשתתפות ב1970, שהוקמה ועדה למשל, ראו, .158
הגיש זאת בעקבות ישראל); מקרקעי (ממינהל פוזננסקי ואלכסנדר טלמון ומי האוצר), (ממשרד סיון עמירם
משתכני של החכירה בתנאי יסודיים וב1973,לשינויים ב1972 ישראל מקרקעי למועצת הצעות המינהל
המכון  לבעלות חכירה בין הקרבה את המחזקת היוון שיטת להנהגת המלצות כולל הציבוריים, השיכונים
.12 ,76 עמ' ,1979 נובמבר, ירושלים, ,15 חוברת הלאום, קרקע מכירת של המשמחת ?ר??,על לשימושי
נוספים חיבורים נכתבו ובהמשך הקיימת, בקרן קרקע שימושי לחקר במכון ארוך דיון נערך ו1980 ב1979
הקרקעי המשטר שיטת את לשנות תבעו רבים ואחרים. פוהורילס צור, זאב ליצ'פילד, נתנאל ויסמן, עלידי
הקרן ;10199 עמ' ,112 הערה לעיל, מקרקעיישראל, ויסמן,  קרקעות הפרטת יתר ולהתיר בישראל
שמוש יעוד, נאמנות, בקרקע, הציבור קרקע,אינ.שד0 למדיניות והחוג קרקע שימושי לחקר המכון הקיימת,

כהן. ז' דברי ,49 עמ' מ25.4.80, הישיבה פרוטוקול תשמ''א, ירושלים, ,12/41 כרך וניהול,
0פיר לפורום מוגש בישראל, קרקע והפרטת פרלמן,ו/7/ד77/י7ל/ ומנחם אקשטיין צבי למשל: ראו .159
כבעלות הקרקעות הפרטת רצויה האם ורצברגר, ואליה בורוכוב אליהו ;1997 יוני כלכלית, למדיניות

ימלל ימי אלתרמן, רחל ;19.6.1997 0פיר, פנהם עיש כלכלית למדיניות לפורום מוגש עמדה, נייר ציבורית?
כ''א משפט עילגי המקרקעין', על המקומית הבעלות להמשך ההצדקות של בחינה ישראל? מקרקעי גבורות

בצבת ישראל מקרקעי מינהל שם: ודונם פה 'דונם ברקארז, דפנה ;535579 עמ' ,1998 יוני ,(3)
אלבק, פליאה אפרת, אלישע של ודעותיהם ;613636 עמ' ,1998 יוני ,(3) כ''א משפט האינטרסים',עיוני
רונן ועדת דו''ח המקרקעין: במדיניות 'הרפורמה ואחרים, אפרת אלישע בורוכוב, ואליהו אלוני ירמיהו
ציבוריות ועדות שתי .55 ,5251,4442 עמ' ,6742 עמ' ,1998 אוקטובר ,45 ותגובות',קרקע, הערכה

צבן ודרור גולדנברג אמנון ד''ר עו''ד בראשות הקרקעית, המדיניות יעדי לבחינת וב1998 ב1986 שהוקמו
בלבד חכירה  ב1964 הממשלה שאימצה המדיניות את שאפיין העיקרון עם הן גם השלימו בהתאמה,

.534525 עמ' ,1998 יוני ,(3) כ''א משפט עיוני ישראל', מקרקעי של מוסווית 'הפרטה ויסמן, יהושע
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מקורות

לישראל. הקיימת הקרן הוצאת בקרקעות, היחיד וקנין הצבור קנץ ,(1918) פ' אופנהימר,
ישראל, מריבת של ההתיישבותית הקרקעית המדיניות מק גי ,(1999) מ' נורדהיים, אורן
חיבור ,(19651948) ישראל מקרקעי מינהל של הראשונות וכשנים הקמתה מאז

ירושלים. העברית, האוניברסיטה לפילוסופיה, דוקטור תואר קבלת לשם
הקיימת הקרן הוצאת למעשה, ויתרונותיה בירושה החכירה ,(1918) ע' אטינגר,

לישראל.
>עורך<, ביסטריצקי נתן המציאות, במבחן לישראל הקימת הקרן >תש"י), א' באהם,

הקרן הוצאת והארץ, העם לבעיות לישראל הקיימת הקרן של ספרשנה קמה,
.236 עמ' ירושלים, לישראל, הקיימת

יוני קרקע, "משומש", לערך "מקודש" מערך  הלאום "קרקע ,(1993) י' בןארצי,
.745 עמ' ,1993

העצמאות, במלחמת יהודים ישובים ידי על ערבית קרקע תפיסת ,(1992) א' גולן,
.154149 עמ' ,1992 אפריל ,63 קתדרה

הערבית, האוכלוםיה ידי על שניטשו באזורים היישובית המפה שינוי ,(1993) א' גולן,
חיבור ,(19501948) ישראל מדינת קמה בו בשטח העצמאות, ממלחמת כתוצאה

ירושלים. העברית, האוניברסיטה לפילוסופיה, דוקטור תואר קבלת לשם
מעבודת פרק העובדת), ההתיישבות רעיון (להתפתחות תמורה בחבלי ,(1997) י' גורני,
יוסף ת"א, אוניברסיטת וייצמן, חיים ע"ש הציונות לחקר המכון במסגרת מחקר
המגמות הרעיוניים, היסודות הישראלית, העבודה תנועת גרינברג, ויצחק גורני
תלאביב, הפתוחה, האוניברסיטה מוארת, אסופה הכלכלית, והשיטה החברתיות

.269253 עמ' א', כרך
בשנים בישראל הערבי המיעוט כלפי והיחס מפא"י בןגוריון, ,1995) ד' רייצר,

העברית, האוניברסיטה לפילוסופיה, דוקטור תואר קבלת לשם חיבור ,19561948
ירושלים.

הוצאת בארץישראל, הקרקעית הפוליטיקה של הפרובלימות (תרפ"\7), א' גרנובםקי,
ירושלים. לישראל, הקיימת הקרן

של והועדהפועל העולמי החלוץ מרכז הוצאת והתישבות, קרקע ,(1929) א' גרנובסקי,
ירושלים. לישראל, הקיימת הקרן של הראשית הלשכה בהשתתפות הנוער, ברית

ירושלים. מס, ראובן בארץישראל, (תרצ"ח),מ7יני7ח.'^רק/עי7/עכדיח. א' גרנובסקי,
קמה, (עורך), ביסטריצקי נתן תש"ח), (כסלו המדינה", סף "על (תש"ח), א' גרנובסקי,

מסדה, א', כרך והארץ, העם לבעיות לישראל הקיימת הקרן של ספרשנה
.3411 עמ' הרצליה,
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סביבתי: ובטחון סביבתיים קונפליקטים
ופלשתינאיות ישראליות פרספקטיבות

קליאוט נורית

מבוא

התיאורטית, המושגית המסגרת של התאמתה את לבחון האחת, זה: למאמר מטרות שתי
סביבתיים וסכסוכים (environmental security) סביבתי בטחון של יחסית, החדשה
להציג היא השניה המטרה פלשתיני. הישראלי הסכסוך לחקר (environmental conflicts)
הגדה בתחומי וסביבה טבע משאבי בניהול המצויים הרבים והליקויים הרבה הבעייתיות את
משאבי ניהול ומים. קרקע הם זה במאמר הנידונים המשאבים ושומרון. יהודה או המערבית
מבניות מסיבות ושומרון ביהודה מאד לוקה קיימא בר באורח איכותם על ושמירה אלו טבע
ברציפות חוסר אלה, בשטחים ברורה ובלתי מחולקת לריבונות הקשורות פוליטיות
בתרבות בסיסיים ליקויים וכן וסביבה טבע משאבי של הולם לניהול הנחוצה טריטוריאלית

הפלשתינית. והרשות ישראל של הסביבתי הניהול
טוען הוא ואין הישראליפלשתיני הסכסוך של ההיבטים במכלול עוסק אינו זה מאמר
משאבים של הלקוי ניהולם הפלשתינית, והרשות ישראל בתחומי המוגבלים הטבע שמשאבי
אלו טבע במשאבי שליטה על הפלשתינית לרשות ישראל בין והסכסוכים והתחרות אלו
הסביבתיים הקונפליקטים זאת, עם יחד זה. ימים ארוך סכסוך של ביותר החשוב ההיבט הינם
במו"מ מרכזי גורמים מהווים ושומרון ביהודה והסביבה הטבע משאבי של הלקוי והניהול
פלשתיני. הישראלי בסכסוך ומגשר מפשר גורם להיות עשוי ואולי הישראליפלשתיני
הרבה וההתמהמהות מהעיכוב מאד מושפע אלו לסכסוכים פתרונות במציאת העיכוב

ומתן. המשא של בהליך הסכסוך בפתרון
"בטחון המונחים של מושגיים התיאורטיים בהיבטים עוסק זה מאמר של הראשון החלק
לניתוח זו מושגית מערכת של בהתאמה עוסק וכן סביבתיים" ו"קונפליקטים סביבתי"
סביבתי" "בטחון בהתאמת דן המאמר של השני חלקו פלשתיני. הישראלי הסכסוך
ע"י והסביבה הטבע משאבי של הניהול של השונים להיבטים סביבתיים" ו"קונפליקטים

אלו. משאבים על הלאפתורים הסכסוכים וכן והפלשתינים ישראל

181



קליאוט נורית

סביבתיים: ם י ט ק י ל פ נ ו ק ו י ת ב י ב ס בטחון
כללית מושגית מסגרת

כללית מושגית מסגרת
בין האפשרי הקשר הוא עניינם שמוקד במחקרים ניכר גידול חל האחרונות השנים בעשרים
אלו< משאבים של ואיכותם בכמותם לרעה שינויים (לרוב, וסביבה טבע במשאבי שינויים
של מינימלית, מסוימת, בכמות בשליטתה חברה של כבטחון המוגדר סביבתי בטחון לבין
גם אלו מחקרים אוכלוסייתה. צרכי את לספק כדי לה הנחוצים שונים מסוגים טבע משאבי
מחסור מצוי בהן שונות במדינות ופורצים שפרצו סביבתיים קונפליקטים על הצביעו
אינו אנושי משאב ו/או טבע משאב כל היעדר .(Libiszewski, 1992) טבע במשאבי
בעיקרו אחרות. מדינות עם מסחר של חליפין במערכות חלק ליטול למדינה מאפשר
אויר, כמים, מתחדשים טבעיים משאבים שבהם לתהליכים סביבתי בטחון המושג מתייחס
כן ועל קיימא בר שאינו מניצול כתוצאה ומזדהמים נהרסים וצמחיה חקלאית קרקע
המין את ולהזין לפרנס יכולתם ואת להתחדש, יכולתם את ומאבדים אלו משאבים מתכלים
הניכר לגידול העיקרי המקור וגדל. שהולך אלו במשאבים מחסור נוצר כתוצאה, האנושי.
גידול הוא אלו משאבים של וכמותם באיכותם ולהתדרדרות וסביבה טבע משאבי בניצול
Swain, 1993; Bachler,) השלישי העולם או המתפתח בעולם במיוחד המואץ האוכלוסיה
את מאד מעצימה יחדיו, אלה משתנים שני של הדדית שפעולה להדגיש ראוי .(1995
המושגי הדיון סביבתי"). ("בטחון קיומי באיום שמדובר והתפיסה התחושה ואת המחסור
טבע במשאב מחסור הבוחנת מושגית מערכת מוצגת הראשון בחלק לשניים: מתחלק הכללי
מבני ומחסור בו; מחסור היוצר טבע למשאב ביקוש משאב; אותו הצע על שמשפיע מתחדש
במשאבי למחסור המתייחסים קונפליקטים בסוגי מתרכז הדיון של השני חלקו טבע. במשאב
זו. מושגית מערכת כלפי ביקורתיות עמדות וכן הסביבתי, הבטחון לסוגית מתחדשים, טבע

טבע: במשאב מחסור או סביבתי מחסור של סוגים שלושה ישנם ככלל,
סחיפת כגון משאבים, של והתדרדרות יתר ניצול ע"י הנגרם בהצע שמקורו מחסור .1

המים כמות את (המצמצם מים וזיהום לעיבוד) הראויה הקרקע הצע את (המקטינה קרקע
לשתיה). הראויים

מגידול או מסוים באזור אוכלוסיה מגידול נובע והוא בביקוש שמקורו מחסור .2

מסוים. משאב של לנפש בצריכה
בעוד מעטים של בידיהם המצוי משאב של שוויונית לא מחלוקה הנובע מבני מחסור .3

חלים אלו מחסור סוגי ששלושת להדגיש ראוי רציני. ממחסור סובלת האוכלוסיה מרבית
השני. על אחד הדדית ומשפיעים סימולטנית, קרובות לעיתים
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בהצע שמקורו במשאבים מחסור
שמחסורו בולט כמשאב במים במחסור עוסקים האחרון בעשור שנעשו רבים מחקרים
רב כמטריצה במים המחסור את מתארת (1995) פלקנמרק קונפליקטים. מולידים ואיכותו
ואובדן מדבור תופעות יוצר בצורות ובשכיחות באקלים שמקורם במים מחסור מימדית.
מבחינה גם פלקנמרק ביתיים. ושימושים שתייה לצרכי במים ומחסור הקרקע פוריות
כאשר למשל למדינה מחוץ שמקורו ולמחסור מדינה בתוך מים למקורות המוגבל במחסור
רק לא סובבים שקונפליקטים ומדגישה ב' מדינה מתחומי א' למדינה לזרום צריכים המים
יהשקייה. מים מפעלי על סכסוכים קיימים וכן איכותם על גם אלא מים כמויות על
אפריקה. בדרום נמצאו המדינה) (בתוך במהותם פנימיים שהם במים מחסור על סכסוכים
רעילים (חמרים ובשוודיה בפולין למצוא ניתן המים איכות שעיקרם ארציים פנים סכסוכים
שנלווה ארצי פנים סכסוך בשוודיה). מים במקורות ניטרטים בפולין, מים במקורות
מחסור שעיקרם בינ"ל סכסוכים בסין. הנהרות שלושת פרויקט הוא גרנדיוזי לפרויקט
וביצת בנהר למצרים, אתיופיה בין קיימים משותף מים מקור של "מחדש" חלוקה או במים
ישראל בין הירדן נהר וסוואזילנד. אפריקה דרום ובין אפריקה ודרום לסוטו בין האוקוונגו,
שמרוכזים לסכסוכים נוספות דוגמאות הן והנרמאדה הסנגל על סכרים פיתוח ושכנותיה,
מים ואיכויות לכמויות הנוגע בינ"ל, או פניםארצי במים, עתידי או נוכחי במחסור

.(Faikenmark, 1995) וטיבם המים הצע את ה*סכנים ולפרויקטים
רגיונליים מקומיים, סכסוכים של רשימה מים. משאבי על סכסוכים על מצביעים רבים
Bachler,) בכלר אצל למצוא ניתן מים משאבי של ואיכויות לכמויות הקשורים ובינ"ל

.(1995
רב במספר המוזכר בחשיבותו השני המשאב הינו באיכותם והידרדרות בקרקעות מחסור
בקרקעות מחסור וקונפליקטים. טבע במשאבי מחסור בין הקשר את הבודקים מחקרים של
הגדלה, לאוכלוסייתה מזון לספק יכולתה את איבדה שרואנדה לכך גרם בפוריותן ושחיקה
בארץ הקשה בקונפליקט מוגבל מאד תפקיד היה הסביבתי למחסור דבר של בסופו כי אם

.(Percival and HomerDixon, 1995b) זו
אדמות החליפה נחושת של נרחבת פתוחה כרייה גיניאה, ניו  פפואה בבוגינוויל
המים מקורות בהרס גם לווה הקרקע הרס נהרסו. בוגינויל מאדמות ובחמישית חקלאיות
הפרנסה מקורות הכרייה. ע"י מים מקורות זיהום וכן אלו בקרקעות מצויים שהיו והיערות
המערכת כנגד מקומית מרי תנועת התפתחה וכתוצאה נפגעו המקומית האוכלוסיה של
האוכלוסיה של כפויה להגירה וגרמה כרייה פעולות של ניכרת הרחבה שאיפשרר. השלטונית
(סחיפת סחיפה בגלל בעיקר חלה בפוריות וירידה קרקעות שחיקת בקניה .>B6ge, 1992)
הם הללו וכל וזיהומה) הירוקה הקרקע, וחימצון המלחה הקרקע, של יתר ניצול רוח, מים,

ואנושיים. טבעיים גורמים של משולב תוצר
מדבור לקונפליקטים. שלהם ובקשר מידבור בגורמי בהרחבה עוסק (1994) Bachler
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מאוריטניה, מאלי, קניה, אתיופיה, צ'אד, אלג'יריה, בתוך בקונפליקטים חשוב כגורם נמצא
בהקשר בעיקר יערות, nrrG .(Bachler, 1994) וסודן סומליה סנגל, ניג'ר, נמיביה,
בארצות רק לא למחסור סביבתי גורם היא גם מהווה ושתיקתה הקרקע בפוריות לירידה
מקור כעל יערות על ההשענות כן ועל יקר הדלק שבה בקניה גם אלא לחלוטין מדבריות

.(Lang, 1995) רבה היא ואנרגיה דלק
(סודן, מרעה בשטחי מחסור לסכסוכים: הביא בהם שמחסור אחרים טבע משאבי
ועוד גרעיני) זיהום  הצרפתית (פוליזיה סביבתי זיהום סנגל), (ברזיל, דגה בוטסוואנה),

.(Bachler, 1995)

. ■''J& '
אוכלוסין גידול  בביקוש שמקורו מחסור

משאבי של יתר לניצול במעלה הראשון כגורם מוחלט באופן כמעט מוזכר אוכלוסין גידול
ליום איש מליון כרבע של בקצב גדלה הארץ כדור אוכלוסית בביקוש. גידול בעקבות טבע
למרות .(Swain, 1993) שנה כל להאכילם שיש נוספים פיות מיליון כ100 של ובקצב
משפיעים וסביבה פיתוח אוכלוסיה, כיצד השאלה לגבי החוקרים בין הסכמה אין שעדיין
האוכלוסיה גודל מבחינת הארץ כדור של הנשיאה" "כושר לגבי הסכמה אין וגם הדדית,
תפרוסתה) הרכבה, (גודלה, שהאוכלוסיה מסכימים המדענים רוב למשאבים, והתאמתה
.(Gel bard, 1996) הארץ כדור של קיימא בר לפיתוח מאוד חשובים המשאבים צריכת ואופי
כוח של יבוא המחייב האוכלוסיה, של אפסי גידול (ולחילופין האוכלוסיה של ניכר גידול
שחלקן ומגוונות רבות מסיבות להגר אנשים להנעת גם חשוב גורם מהווים זר) עבודה
של הקשה גורלן את מאירה ברנן .> Pirages, 1997) בהם למחסור או משאבים להצע קשור
באוכלוסיתן מגידול כתוצאה מרחב) (מים, משאביהן על בלחץ עומדות שאינן ענק ערי
מוגבל שטח על וזאת עזה, ברצועת גם קיים מואץ אוכלוסין גידול .(Brennan, 1999)
קרקע ולמלאי אינטנסיבית, לחקלאות גם הנלווית וצפיפותה, האוכלוסיה גודל בגודלו.
Kelly and) האוכלוסין את לקיים ויכולתה הקרקע באיכות מהיר לדרדור גורמת מצומצם
וביכולתה הקרקע בפוריות ירידה אליו שנלווית מואץ אוכלוסין גידול .(HomerDixon, 1995
PercivalD ברואנדה למלחמה בלבד, חלקי כהסבר כי אם גם נמצא, ליושביה מזון לספק
למשאבי גדול ביקוש יצר בפקיסטן מואץ אוכלוסין גידול .(and HomerDixon, 1995b
קרקע סחיפת קטנות, קרקעיות ליחידות וחלוקתה בקרקע מחסור בולט ולדלדולם. טבע
הארידיים באיזורים במים מחסור נלווה לכך פוריות. ואובדן קרקע המלחת ורוח, מים ע"י

.(Gizewski <ef HomerDixon, 1995)

בים א. מש ל שווה בלתי נגישות מבני מחסור
במדינה פורמלי והבלתי הפורמלי המוסדי למבנה נוגעת למשאבים שווה בלתי נגישות
על מעמדי, כלכלי כוח בעזרת או מנהליים צווים חוקים, בעזרת משפיע הוא וכיצד מסוימת
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ומיעוטים, אתניות קבוצות של מוגבלת נגישות על ובעיקר מסוימת במדינה משאבים חלוקת
שונים. טבע למשאבי כוח ומחוסרות עניות קבוצות של

הזפטיסטה תנועת של לצמיחתה שהביא מבני מחסור היטב מדגימה מכסיקו ציאפאס,
ההולך הסביבתי המחסור על תגובה הקרקע, משאבי של יותר שווה חלוקה יצירת שמטרתה
של מחדש לחלוקה האברים לדרישות מענה ואימתן נוספים סביבתיים במשאבים וגדל
הטבע במשאבי ההוטו של האליטה שליטת .(Howard and HomerDixon, 1995) הקרקע
לקונפליקט הגורמים אחד היוותה הטוטסי מבני למשאבים נגישות ומניעת רואנדה, של

(Percival and HomerDixon, 1995b< ברואנדה הנורא
מאפליית הנובע מבני סטרוקטורלי מחסור ביותר בולטת בצורה מדגימה אפריקה דרום
של שוויונית הלא החלוקה את מיסד האפרטהייד משטר האפרטהיד. שלטון תחת השחורים
נגישות (ולעיתים לקרקעות השחורים נגישות את והגביל ושחורים לבנים בין משאבים
השחורים חדשות). ,טכנולוגיות וטרינריים שרותים כדשנים, נדרשות חקלאיות לתשומות
Pecrival <cf) אפריקה בדרום הכלכלים המשאבים סוגי לכל בנגישות הוגבלו גם

.(HomerDixon, 1995a

סביבתי בטחון בהגדרות ובעיות קונפליקטים סכסוכים,  טבע במשאבי מחסור
מושג שימש במקור האחרונים. העשורים בשני הורחבו מאוד שתחומיו מושג הוא "בטחון"
בריבונותה בגבולותיה, למדינה שיש בטחון של במובן ביותר הצר הצבאי במובנו ורק אך זה

שבארצות כך על מצביעים רבים מחקרים חיצוני. איום מפני עצמה על להגן וביכולתה
מגורמים אלא חוץמדינתיים, מגורמים לא בטחונם על איום אנשים חשים רבים ובאזורים
האוכלוסיה צרכי את לספק יכולתה ועל המדינה יציבות על המאיימים המדינה, בתוך
טבע במשאבי (scarcity) כמחסור נתפס העיקריים מהאיומים אחד קיימא. בר באורח

ועוד. אנרגיה מקורות חקלאית, קרקע מזון, כמים, מתחדשים
טבע במשאבי מחסור לבין וסכסוכים מלחמות בין הקשרים את רואה (1993) Swain

פרספקטיבות: מ3
באזורים וטרור מרי פעולות אזרחים, מלחמת מדינות, בין (מלחמה מלחמה אחת,
סודן בדרום מצויות לכך הדוגמאות ניכר. סביבתי הרס בעקבותיה להביא עשויה מיוחדים)
מלחמות במשאבים. למחסור הסיבה הינו הקונפליקט בהן בעבר, ומוזמביק ובאנגולה
בתוך לפליטה הפכה הכפרית האוכלוסיה שמרבית לכך גרמו אלה מדינות ב3 אזרחים
פסקו מחצבים וכריית חקלאות כגון כלכלית פעילות להן. מחוץ או אלה ארצות תחומי

במזון. כבד מחסור ונוצר
באזור שונות מלחמות למשל, קונפליקט, בעקבותיו להביא עשוי סביבתי הרס שתיים,
מאוריטנים בהרג ביטוי לידי שבא וסנגל מאוריטניה בין הקונפליקט באפריקה. הסהל
וחקלאים רועים של המסורתיות הזכויות סביב נסוב פליטים אלפי וביצירת ומנגלים
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מלחמה אפילו או הסנגל, במימי ושימוש הסנגל בעמק אדמות לעבד וסנגלים מאוריטנים
הדייג שדות על ואיסלנד אנגליה בין הקוד" "מלחמת הראשון: העולם של מדינות שתי בין
הינו הקונפליקט כאן דייגיתר. בעקבות מאוד שהידרדרו האטלנטי האוקינוס צפון של

משאבים. על ותחרות ממחסור תוצאה
יכול חברתי קונפליקט של תוצאה ואינו סיבה, אינו כאשר סביבתי, הרס שלוש,
Swainבקונפליקט 1."y מוגדר חברתי קונפליקט החברתי. הקונפליקט ללהבות דלק להוסיף
כל ואת תרבותי) כלכלי, פוליטי, (אידיאולוגי, הקונפליקט סוגי כל את בקירבו הכולל על
Swain בוחן השונים הקונפליקטים את ובינ"ל. רגיונלי לוקלי,  המידה קנה סוגי
בין מבחין הוא מדינות בתוך בקונפליקטים מדינה: ובתוך מדינות; בין בקונפליקטים
קבוצות בין טבע משאבי על סכסוך וכן המדינה; לבין כלשהי קבוצה בין קונפליקטים

.(Swain, 1993, 2027) שונות

קבוצות: לשלוש קונפליקטים" "אקו או סביבתי, שמקורם קונפליקטים ממיין (1995) בכלר
המדינה: בתוך קונפליקטים

ומשאביה הסביבה באיכות כבד דרדור כלומר אקולוגיים אתניים קונפליקטים א.
למשל משאב, אותו על מתחרות או שותפות קבוצות יותר או ששתים מכך כתוצאה

ברואנדה. שהוזכר הקונפליקט
כאן לפריפריה: מרכז בין התחרות מסוג אקולוגיים חברתיים אתניים, קונפליקטים ב.
ע"י למשל הפריפריה של המצומצמים המשאבים על לחץ מפעיל שהמרכז לכך הכוונה
המתגוררות המקומיות מהקבוצות הגוזלים תעשייה או מחצבים כריית חקלאי, פרויקט פיתוח
תנועה התפתחה בוגינויל באי אחת. דוגמא היא בוגינויל לחמן. מקור את בפריפריה
התנגדות הוא לכך העיקריים הגורמים אחד גיניאה. מפפואהניו הפרדה שמטרתה בדלנית
המקומית האוכלוסיה באדמות שנכרה בתבל הגדול הנחושת למכרה המקומית האוכלוסיה
ובפעילות דגה כגון במשאבים פוגעים נהרות וזיהום יערות בירוא החקלאית. בפעילות ופוגע
הצפת ע"י עניים חקלאים שנישל בהודו נארמדה סכר המקומית. האוכלוסיה של צייד
הינו האינדיאנים ונישול האמזונס אגן של היתר ניצול גם נוספת. דוגמא היא אדמותיהם

לכך. דוגמא
מקומית אוכלוסיה מתגוררת כבר באזורשבו מהגרים או "פליטים" של מחדש יישוב ג.
בברזיל בסודן, הסהל בחבל סין, במרכז כך סביבתיים קונפליקטים הוא גם ליצור יכול

ועוד.
ארץ. באותה אחת ובעונה בעת להתרחש עשויים הללו הסוגים ששלושת לציין ראוי
ביותר קשים א' בקבוצה הקונפליקטים אבל ב', מסוג הם ביותר השכיחים הקונפליקטים

ממושכים. לסכסוכים כלל בדרך ומביאים לפתרון
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לבינלאומיים שהופכים המדינה בתוך קונפליקטים
גבולות לחצות שעשויים מדינה בתוך סביבתיים" "לפליטים בעיקרה ההתייחסות כאן
הגבול את שחצו סלבדור מאל פליטים הודו, בנגלדש בגבול לדוגמא  בינלאומיים
אוכלוסיה מתגוררת שבהם באזורים מיושבים אלה פליטים אלג'יריה. בדרום או להונדורס,

לתחרות. מוקד המהווים מקומיים טבע במשאבי ומשתמשים מקומית

ם בינלאומיי קונפליקטים
המרובים הם משותף משאב ביניהן המחלקות ארצות יותר או שתיים בין קונפליקטים
Bachler,) ועוד דגה מחצבים, בינלאומיים, נהרות על קונפליקטים ומוזכרים ביותר

.(1995

ביקורת
לבין סביבה הרם בין המקשרות והתיאוריות המושגים נגד הנשמעת העיקרית הביקורת
בין וברור ישיר סיבתי קשר יש נדירות לעיתים שרק היא השונים סוגיהם על קונפליקטים
הם סביבתיות" ל"סחורות ונגישות משאבים על לחץ מחסור, וקונפליקטים. הסביבה הרס
לעיתים אחרים. גורמים עליהם מתחברים כאשר רק לקונפליקט התורמים גורמים כולם
באם בקביעה הסביבתיים מהגורמים משמעותיים יותר גם הם אלו אחרים גורמים קרובות
הסופית המפץ נקודת להיות יכול סביבתי גורם לעיתים מאידך, לא. או קונפליקט יפרוץ

.(Halle, לקונפליקט(1998 שתוליך
לטפל חברות של רצון אי או יכולת ואי טבע למשאב בנגישות שוויון חוסר אבל,
שהקשרם קונפליקטים קרובות לעיתים מעורר שוויוני באורח מסוים טבע במשאב במחסור
ע"י הנגרם איבטחון של שמצב זאת, עם מציין באנורי .(Banuir, 1998) ברור הסיבתי
איבטחון של יותר רחב סינדרום של חלק הינו ואלימות קונפליקט משאבים, שחיקת
לשעבר. הסוציאליסטיות בארצות כולל המתפתח בעולם בעיקר החיים את כיום המשקף
ובכל ארץ בכל בימינו לחיים מבני כתנאי באנורי ע"י מוסבר אופיינית כתופעה איבטחון
אי יוצרות בטחון אי מצבי לתיקון הננקטות הפעולות ובד"כ אלימות יוצר הבטחון אי מגזר.

.(Banuir, 1998) נוסף בטחון
לניתוח הולמת כמסגרת מהומרדיקסון; המצוטטת הבאה ההכללה תאומץ זה במאמר
לפלשתינים. ישראל בין אלו משאבים סביב הנסובים וסכסוכים תחרות טבע, במשאבי מחסור
קונפליקטים יוצרים ומים יערות כקרקע מתחדשים במשאבים מחסור מסוימים, "בתנאים
לעיתים זה סכסוך) (ביצירת הסביבתי המחסור של תפקידו אבל, יציבות. ואי אזרחיים
על חברתיות, השלכות בעל שהוא כך ע"י בד"כ פועל סביבתי מחסור ברור. בלתי קרובות
המשאבים של יתר וניצול דרדור ע"י נגרם סביבתי "מחסור וגם והגירה" בעוני תופעות
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HomerDixonp שווה" הבלתי וחלוקתם אלו משאבים של הגדלה צריכתם המתחדשים,
מחסור תורם נדירות לעיתים שרק לציין יש והקונפליקטים, הסכסוכים סוגי לגבי ..(1996
מחסור ע"י בחלקם שנגרמים קונפליקטים כי אם מדינות בין לקונפליקט ישירות סביבתי
בין הפער הגדלת אוכלוסין, (תנועות מדינות על ניכרות השפעות בעלי הינם סביבתי

מדינות. בין היחסים על וגם קבוצות)

סביבתי בטחון טבע, במשאבי מחסור
פלשתיני הישראלי בסכסוך וניתוח לדיון והתאמתם
וסכסוכים טבע במשאבי מחסור של מושגית במערכת בעבר השתמשו כבר חוקרים מספר
עוסקת Lowi לפלשתינים. ישראל בין וקונפליקטים בתחרות דיון לצורך טבע משאבי על
המחסור עזה ברצועת .(Lowi, 1996) המערבית בגדה המים במקורות בשימוש בדיוניה בכך
ושנות בקרקעות, המחסור אוכלוסין, של מואץ גידול באיכותם, והתדרדרות במים הקשה
הקונפליקטים את ומגבירים הדדית הפועלים במשתנים משמשים ישראל בידי כיבוש
מטיבה אינה עזה רצועת מרבית את לידיה שקיבלה הפלשתינית הרשות גם והאלימות.
Kelly So וכמותם באיכותם נוסף דרדור על כאחראית ונתפסת משאביה את לנהל

.(HomerDixson, 1995
שלושה ע"י כנגרם עזה ברצועת במים המחסור את מתארים, והומרדיקסון קלי
הכיבוש ב. ;1948 לאחר ברצועה פלשתינים פליטים המוני של ההתיישבות א. גורמים:
של רבה פגיעות ג. ;1967 מאז ישראל ע"י מים ומקורות קרקעות ותפיסת הישראלי
האינטנסיבית החקלאות ברצועה, המואץ האוכלוסיה גידול משום הקיימים. האקויפרים
שאיבת על ומגבלות ובאיכות בכמות  במים מחסור נוצר מים למקורות מוגבלת ונגישות

.(Kelly &1, HomerDixon, 1995) הפלשתינים של מים
סיבה בין המורכבים ליחסים בהקשר שהוזכרו ובמגבלות הזאת, המושגית במסגרת
במאמר מנותחות פלשתיני, הישראלי הסכסוך של ורבהמשתנים הסבוך ובמערך למסובב

במשאבים: מחסור סוגי ל3 הקשור בכל והפלשתיניות הישראליות הפרספקטיבות זה
על בתחרות וכן כמים טבע משאבי של יתר ניצול ע"י הנגרם בהצע שמקורו מחסור .1

המערבית; בגדה בקרקעות השליטה
וההתיישבות הפלשתינית האוכלוסיה מגידול נובע והוא ביקוש שמקורו מחסור .2

פלשתינים מיליון כ1.87 כיום (1997) מתגוררים ביו"ש ושומרון. יהודה ברחבי הישראלית
במשאבי המחסור בין להפריד אין חוקרים, מספר לדעת ישראלים. מתיישבים אלף וכ346
הירוק". "הקו תחומי שבתוך בישראל טבע משאבי של הלקוי והניהול מהמחסור ביו"ש טבע
46.5 מהם איש מיליון 12.6 הירדן לנהר ממערב יתגוררו 2010 שבשנת צופה >2000) סופר
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המשותפות האקולוגיות המערכות קריסת את וחוזה יהודים וכ53.5 פלשתינים אחוז
ולפלשתינים. לישראלים

או שולטת שישראל ומכך משאבים של שוויונית לא מחלוקה הנובע מבני מחסור .3

הפלשתינית הרשות כאשר עתה, גם יו"ש. של והסביבה הטבע משאבי מרבית על מפקחת
בפועל ישראל נותרה בגדה, שונים שטחים על ריבוניות סמכויות קבלת של בתהליך מצויה
חלקיות זכויות לפלשתינים מקנה אוסלו הסכמי לשון כי אם המים, משאבי על השולטת
ויש בלעדית כמעט שולטת ישראל המערבית הגדה משאבי יתר על גם המים. במשאבי

לפלשתינאים. הללו המשאבים זמינות את להגביל ביכולתה
לבחנן אפשר יהא זה, במחקר עבודה" כ"השערות המחסור סוגי ל3 נתייחס אם
זו בבחינה השונים. בנושאים והפלשתינית הישראלית בהתאמהלפרספקטיבות במדויק,
לקבוע קל לא לדוגמא, זה. מאמר של הראשון בחלק המובאים ובהגדרות במושגים ניעזר
בסכסוך המצויות אתניות קבוצות שתי בין סכסוך הוא טבע משאבי על הסכסוך האם
בין בקונפליקט שמדובר או שנה, מאתיים כמעט במשך ומגוונים שונים בתחומים מתמשך
שיש למרות פלשתינית מדינה עדיין אין במציאות ופלשתינית. ישראלית  מדינות שתי
העובדה האם לשאול שניתן מכאן הקרובה. בתקופה תקום כזאת שמדינה הסבורים רבים
ישות לבין (ישראל) וריבונית עצמאית מדינה בין במחסור טבע משאבי על שהסכסוך
על כשידם הפלשתינים את מראש מציבה אינה מאד מוגבלת וריבונותה מדינה שאינה
מחלקות הפלשתינית והרשות שישראל קרובות ולעיתים רבות נאמר זה. במאבק התחתונה
לאמץ ללמוד חייבות תהיינה והן ומים קרקע אויר, משאבי אותם מרחב, אותו ביניהן
Isaac, Shuval) אלו מחולקים משותפים למשאבים הקשור בכל ומתואמת חדשה מדיניות
עם הכותבים מתמודדים לא זאת עם יחד .(et. al., 2000; Haddad et. al., 1998, 1999
טריטוריאלים איים מהווים הפלשתינים שבשליטת השטחים המערבית, הגדה שבשטחי העובדה
ושאין ישראל, של בטחונית או מלאה שבשליטה מרחב בתוך פלשתינית, ריבונות של
נשאלת חיות. כושר ובעלת קיימא ברת ישות או מדינה מרכיבים הללו המבודדים האיים
משאבי על והסכסוך התחרות על משפיע טריטוריאליים טלאים של זה מבנה כיצד השאלה

מים. קרקעות, מרחב, ושומרון: ביהודה במחסור הטבע
הסכם על העקרונות בהצהרת סביבתיים עקרונות מספר אימצו והפלשתינאים ישראל
ועדה ייסוד את כוללים אלו עקרונות .1993 בספטמבר הצדדים ע"י שנחתמה הביניים

כלכלי. פיתוח לצורך משותפת פלשתינאית ישראלית
יריחו" "עזה או קהיר הסכם על חתמו הפלשתינאית והרשות ישראל 1994 במאי ב4
בהסכם המערבית. בגדה מיוחדים ובאזורים בעזה לפלשתינאים מוגבלת אוטונומיה שאיפשר
סעיפים גם נכללו אוסלו, במסגרת ב18.9.1995 לפלשתינאים ישראל בין שנחתם הביניים
(להלכה תסתיים אוסלו הסכמי של הביניים שתקופת עד בתוקף שיהיו וביוב מים בנושאי
מכירה שישראל נאמר ההסכם של 40 בסעיף זה<. הסכם של תוקפו הסתיים 1999 בסוף
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במשא לדיון נושא תהיינה אלו זכויות המערבית. בגדה לפלשתינאים שיש המים בזכויות
הם שמים הסכימו גם והפלשתינאים ישראל המערבית. הגדה של הסופי המעמד על ומתן
ניהול את לתאם הסכימו גם הצדדים נוספים. מים מקורות לפתח יש כן ועל במחסור משאב
הבאים; לעקרונות בהתאם הביניים תקופת כל לאורך המערבית בגדה והביוב המים משאבי

מים; לתוספות מכסות נקבעו א.
המים; של השונים במקורות הנוכחיים השימוש דפוסי על שמירה ב.

המים; באיכות פגיעה מניעת ג.
באיכותם; וגם בכמותם גם  במים עתידי קיימא בר שימוש אבטחת ד.

וההידרולוגיים; האקלימיים לתנאים המים במקורות השימוש את להתאים ה.
המים; למקורות נזק כל למנוע ו.

השפכים. ומי הביוב סוגי בכל מחדש ולהשתמש כהלכה לסלק לטפל, ז.
סעיפים גם יש בהסכם ההסכם. סעיפי כל את ליישם כדי נוסדה משותפת מים ועדת

ולפלשתינאים. לישראלים שיוקצו המים למכסות המתייחסים חשובים

סביבתי ובטחון במחסור קרקע מוגבל מרחב
ישראלים בין והתחרות קרקע הוא המערבית בגדה ביותר הרב במחסור המצוי המשאב
מתמשך. לקונפליקט מוליכה ושומרון) (יהודה בגדה טריטוריאלית שליטה על לפלשתינאים

.(1 מס. ומפה 1 (לוח
לבודד אין ושומרון ביהודה בקרקעות והשליטה המרחב על והתחרות המאבק את
הארצות אחת כיום כבר היא ישראל הירוק, הקו שבתחומי בישראל ההתיישבות מתהליכי
המיושבים לתחומים רק זאת צפיפות מחושבת ואם לקמ"ר נפש 216.7  בעולם הצפופות
בשטחים מכרסמת והתחבורה הבנוי השטח התפתחות ביותר. גבוהה היא הנגב) (ללא
ע"י הפתוחים השטחים ותפיסת הפרכת מגמות משום בעיקר רבה, במהירות הפתוחים
במדינת במחסור גורם מהווה שהקרקע נמצא .(32 ,1999 (אבנימלך, קרקע צמודי מגורים
1998 משנת הסביבה לאיכות המשרד של בדו"ח .(6 עמי (שם, ממים יותר אף ישראל,
הבאים העשורים בשני בישראל הסביבתיות המגמות נסקרו שבו קיימא בר פיתוח לקראת
באיכות משמעותית ירידה תחול הנוכחיים הפיתוח כיווני בישראל ימשכו שאם חשש מובע
באיכות בירידה המגמה את לשנות עלינו יקשה ובעתיד הבאות השנים ב20 הסביבה
הנושאיות, בסקירות 2020 ישראל תוכנית של השונים בכרכים .>7 ,1998 (רונן, בסביבה
מים, אויר שונים; סביבה בתחומי מההשפעה וכן והגידול הפיתוח ממגמות כבד חשש מובע
רבה, באינטנסיביות להשפיע, עומדות הפלשתינית והישות ישראל שבהם נושאים פסולת,
פלשתינים מיליון 1.87 ביו"ש התגוררו ב1997 .(1996 וקפלן, מרינוב (פייטלסון, זו על זו

נוספים. ישראלים אלף 180 התגוררו ירושלים וצפון מזרח בשכונות ישראלים. אלף ו161
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הביניים הסכם לפני ופלשטינאית ישראלית טריטוריאלית שליטה :1 מפה
ישראלית ושליטה בפיקוח 6 ,5 ,3,2 ,1 קטגוריות

כרם טול

קלקיליה

אביב תל

1 1 1 מדינה קרקעות

2 NOH לבניה אסירים אזורים

3 ^^ יהודים ישובים

4 11/ / \\ ערבים יקוובים

5 111111 סנודיס ושטחים אקי שטחי
6 ITT) טבע סמורות

0 5 10 15 201cm
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(1998) המערבית הגדה / ביו"ש ופלשתינים ישראלים :1 מס. לוח

>קמ"ר<סוג השטחשטח של 0/0

פלשתיני בנוי 367.66.3שטח

טבע 292.25.0שמורות

צבא 38.70.7בסיסי

ישראלים 41081.9.ישובים

38.50.7יערות

סגורים צבאיים 1,214.720.8שטחים

המלח 195.23.3ים

שטחי מעובדים, (שטחים אחרים
שימוש ללא שטחים 3,583.061.3מרעה,

קמ"רסה"כ 5,8451000/0

ARIJ, GIS unit, 1998 (Isaac, Shuval et. al., 2000, pp. 3035) מקורות:

השליטה תחומי את המראה 1 בלוח לראות ניתן זאת יו"ש? בשטחי השליטה מתחלקת כיצד
והפלשתינית. הישראלית

ב0'ל73 מוחלטת שליטה שלטה ישראל (24.10.1998 וושינגטון (הסכם וואי הסכם ערב
הגדה משטח ^%^ ורק אך מוחלטת שליטה שלטו הפלשתינים >"c (שטחי הגדה משטחי
פלשתינית אזרחית בשליטה המצויים שטחים כלומר "B" כשטחי הוגדר וכ240/0 >"a" (שטח
או מלאה לשליטה הפלשתינים יזכו השניה הנסיגה בעקבות ישראל. של בטחונית ושליטה
(2001 (ינואר זה מאמר כתיבת לתאריך נכון המערבית. הגדה משטח כ420/0 של חלקית
טיב על לפלשתינים ישראל בין ויכוח וקיים השניה הנסיגה את השלימה לא עדיין ישראל
המועברים השטחים של הטריטוריאלית הרציפות חוסר על ובמיוחד להם שיועברו השטחים

הפלשתינים. לידי
הערים מרבית את הכולל קמ"ר 553.8 של ,A שטח אשייך, שארם הסכמי יישום לאחר
שבה טריטוריה הוא קמ"ר 1,454.7 של B שטח פלשתינית. שליטה לידי עבר הפלשתיניות
B שטח הביטחונית. הסמכות ולישראל אזרחיים נושאים על מלאה שליטה יש לפלשתינים
הפלשתינית הרשות ,c בשטח הפלשתינים. והכפרים העיירות שטחי מרבית את כולל
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אנשים בטחון, קרקעות, בענייני העליונה הסמכות לישראל אבל אזרחיים שירותים נותנת
Isaac, Shuvab זה באזור מצויים הפלשתיניות החקלאיות הקרקעות מרבית טבע. ומשאבי

.(et. al., 2000
המערבית. בגדה הקרקע שימושי דגם את לשנות ממשיכה שישראל טוענים הפלשתינים
גישה מהפלשתינים מונעת לטענתם, ישראל הצדדים. בין שנחתמו השלום הסכמי לאחר גם
ישראלים ישובים שטחי סגורים, צבאיים שטחים טבע, שמורות כגון רחבים לשטחים

הפלשתינים. בפני הסגור הגדה משטח 5096 לפחות תופסים אלו כל עוקפים. וכבישים
רשאית היא הפלשתינים עם הסופי ההסכם נחתם לא עוד שכל טוענת מצידה ישראל
שישראל עדויות גם ישנן הקיימים. להסכמים בהתאם השונים בשטחים ולשלוט להמשיך
בהם ולהחזיק להמשיך מתכננת שהיא באזורים יו"ש בשטחי ההתיישבות את מרחיבה

רבתי. ירושלים במרחב במיוחד
וכן והפלשתינאים הישראלים של הטריטוריאליים השליטה תחומי את מדגימה 2 מפה
מעין היא הטריטוריאלית השליטה מפת אלו. שטחים של הטריטוריאלית התפרושת דגם את
בשליטה טריטוריה בתוך איים מהוות פלשתינאית. בשליטה טריטוריות בה טלאים" "שמיכת

רציפה. טריטוריה על פלשתינאית שליטה מאפשר שאינו דבר ישראלית
יצרה וריבונות לסמכות בהתאם שונים לשטחים יו"ש של החלוקה הפלשתינים, לטענת
תשתית לפתח יכולים שאינם הפלשתינים של קיימא בר פיתוח בפני ניכרים מחסומים
רשאית הפלשתינית הרשות וסביבה. מים למשאבי הקשור בכל שברשותם בשטחים יעילה
הפלשתינים b1 a בשטחי ואילו נ); בשטח בשפכים לטיפול מפעלים או מזבלות לתכנן
נותרו שלישראל לציין יש ביוב. מפעלי ולפתח לבנות כדי מישראל הסכמה לקבל צריכים
אישור את לקבל צריכה מטמנה או ביוב מפעל וכל הגדה בשטחי התכנון סמכויות כל
ומפעלים פסולת אתרי להקמת המתאימים האתרים רוב .03.8.00 ראיון, בלום, (מ. ישראל
Isaac, Shuval) בצפיפות מאוכלסים a שאזורי משום וזאת c באזור מצויים בביוב לטיפול
סביבה. לנושאי בקרקע מחסור של קשות בעיות קיימות הפלשתיני במיגזר .>et. al., 2000
מעובדים העמקים אבל בעמקים מצויים ביוב ומפעלי למטמנות המתאימים אתרים למשל
בהן השימוש הפניית מונע הגבוה ומחירן הקרקעות על הפרטית הבעלות כן כמו במלואם.
הרשות שבה ג'נין) עזה, (רצועת מועטים מקומות ישנם זאת עם יחד סביבה. לצרכי
לאשר מסרבת עצמה ישראל .(16.8.00 בלום, (מ. מטמנות הקמת לצרכי קרקעות הפקיעה
ישראלים לישובים הסמוכים באזורים לקום המתוכננים בביוב לטיפול מפעלים או מזבלות
בתחום של"¥13^םא". מסיבות ואולי זאת מאפשרות אינן סביבתיות מידה אמות כאשר
ישובים של רוויה הלא הבנייה כלפי ביקורת נשמעת האורבני ובפיתוח בקרקעות השליטה
בלתי הרחבה מפני גם חשש ומובע קרקע של גדולה צרכנית שהיא בניה בגדה, ישראלים
Sagi, 1994^ לעיבוד ראויות קרקעות על פלשתינים וכפרים עיירות ערים, של מוגבלת

בהתאמה). ,80; Isaac, 1994
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פלנטיישן וואי הסכם הערכות בעקבות ופלשתינית ישראלית בשליטה טריטוריות :2 מפה

כם
CE
A

פלשתינאית בשליטה אזורים
ישראלית וצבאית פלשתינית אזרחית שליטה

ישראלית שליטה
פלשתיני בשטח ישראלים ישובים

ישראלים ישובים
תנינים ירקון אקויפר

וך ך בשטחי כבישים
ישראל בשליטת כבישים

מתוכננים כבישים
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בגדה ריבונית שליטה של הטלאים ודפוס הטריטוריאלי הקיטוע את מראה 2 מפה
הרשות רציפים. ובלתי קטנים הם הפלשתינית הרשות שבשליטת השטחים המערבית.
בבעיות לטיפול הולמת וחקיקה אכיפה, תכנון, מנגנוני לה ואין מדינה אינה הפלשתינית
המפה תיקבע כיצד ברור לא שבו בישראל הנוכחי הפוליטי במצב לקרקעות. הנוגעות
מהאוכלוסיה שכמחצית נראה וכאשר בגדה ופלשתינית ישראלית שליטה של הסופית
וגם ישראלים גם ממהרים המערבית, הגדה משטחי קטנות לנסיגות רק מוכנה היהודית
גם ישראל אוסלו), הסדרי (במסגרת המתמשך במו"מ בשטח. עובדות בקביעת פלשתינאים
"כשמורות המוגדרים יהודה במדבר למשל, בעייתיים, שטחים הפלשתינית לרשות מעבירה
של והקשיים הנוכחיים ההסדרים כל של הארעיות טבע. שמורות אינן למעשה אבל טבע"
מרחב ועל בקרקעות שליטה על התחרות את הופכים סופי להסדר להגיע הצדדים שני

ובא. קרב ההכרעה רגע כאשר ביותר ללוהטת
ושומרון, יהודה עבור סופי הסדר המציעים ממשלתיים לא במסמכים שגם לציין כדאי
למחקרים יפה מ"מרכז אלפר יוסף של תכניתו ישראל. בשליטת גדה שטחי נותרים עדיין
ובמיוחד בישראל הירוק" "הקו לאורך ניכרים התנחלויות גושי מותירה אסטרטגיים"
לפי ישראל לידי עובר הגדה משטחי כ1594 הכל בסך ירושלים. באזור ניכרים שטחים
מאוכלוסית >כ7596 הגדולים ההתנחלויות גושי אבומאזן ביילין מפת עפ"י זה. סופי הסדר
ישראל לידי יועבר המערבית הגדה משטח כ570 ורק ישראל בתחום יכללו המתנחלים)

.(21.1.2000 (הארץ,
משאב על המשפיע ביותר החשוב שהגורם ספק אין לקרקעות, וביקוש הצע במונחי
המערבית הגדה שטחי במרבית ישראל שליטת ע"י הנקבע המבני המחסור הוא זה טבע
בהסדר ורק אך להשתנות עשוי זה מחסור הפלשתינים. של זה למשאב הנגישות ובהגבלת

המערבית. בגדה השטחים מעמד של הסופי

מים משאבי סביבתי: וביטחון סכסוכים מחסור,
למקורות השותפות ויתר ולירדן לישראל וכן ולפלשתינים לישראל המשותפים המים משאבי
למקורות השותפות כל סובלות מלבנון וחוץ חמור במחסור משאב הם ולבנון, סוריה אלו
הירדן של המים מקורות בכל כמעט שולטת ישראל ,1967 מאז במים. חמור ממחסור אלו
הארצי והמוביל הכנרת ימת דרך בעיקר לשנה מלמ"ק כ540 מימיו כל את ומנצלת
גם דורשים הירדןירמוך מימי את זה בשלב מנצלים שאינם הפלשתינים, .(Wolf, 1995)

Isaac,) זה למקור בעתיד שותפים עצמם ורואים אלו מים במקורות שימוש זכויות הם
.(1994, 1995; Abu Sway, et. al., 1994

הלוח השימוש. למקורות בהתאם הנוכחיים המים צריכת דפוסי את מראה 2 מס. לוח
אחוז 80 מנצלת בשטחה, מצוי ההר אקויפר של האגירה משטח אחוז ש80 שישראל, מראה
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בשטחם, מצוי האקויפר של ההזנה משטח אחוז ש80 הפלשתינים ואילו זה אקויפר ממי
ההר. אקויפר ממי אחוזים כ20 מנצלים

>במלמ"ק< ובעתיד בהווה וניצולם ושומרון ביהודה המים משאבי :2 לוח

מקור
המים

כושר
מילוי

שימושספיקה ה90דפוסי שנות אמצע
סה"כ

ב' אוסלו הסכמי לפי שימוש

פלשתיניםמזהישראל
בגדהסה"כ

פלשתיניםישראל3653623401022362אקויפר
(25)(344)מערבי

34022

362סה"כ

אקויפר
צפון
מזרחי

140145
130136

(103)*5

2021

*42

150157
103

סה"כ
42

145

אקויפר
146172403540מזרחי

*54

(69)
9440

סה"כ

54

94

בעתיד
172סה"כ

מלמ"ק(תוספת 78

679483121סה"כ (אקויפרבעתיד)(118)
מזרחי)

Nassereddin, 1998; Haddad, 1998; Feitelson, 1998, 84; Isaac, 1996. מקורות:
*Isaac, Shuval et. al., 2000.

פייטלסון. משל במקצת השונים חדד של הנתונים מופיעים בסוגריים הערה:

לפלשתינאים להוסיף הסכימה ישראל והפלשתינאים, ישראל של הביניים להסכם בהתאם
לחם, בית חברון, עזה, לג'נין, הוגדלה המים אספקת מיידי. באורח לשנה מלמ"ק 28.6
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מלמ"ק/שנה כ35 לפלשתינאים המסופקים מים מלמ"ק 132 מתוך וסלפית. רמאללה
והיתר לחקלאות לשנה מים מלמ"ק ב88 משתמשים הפלשתינאים מקורות. ע"י מסופקים
לידי בא זה שויון אי .(1998 ראיון, דין, אל נאסר (טאהר ובתעשיה הביתי במיגזר לצריכה
לנפש הביתית הצריכה מגיעה ביו"ש הישראלים ובישובים בישראל לנפש; בצריכה ביטוי
ב3530 הכל בסך משתמשים הפלשתינאים ואילו יותר ואף לשנה מ"ק ל100 בממוצע
כ5080 מקבל פלשתיני כל .(1993 ובנבנשתי, גבירצמן ;1993 ביתית>נבו, לצריכה מלמ"ק
כלל לנפש. ליום ליטר כ280300 מקבלים הישראלים ואילו לנפש ליום מים ליטרים
2000 ובשנת (1990) לשנה מ"ק 370 היא בישראל לנפש הצרכים) (לכל הישראלית הצריבה
לנפש מ"ק 120 היא ב1990 הצרכים לכל בגדמ"ע, הצריכה לנפש. מ"ק ל280 תגיע
הביתי המיגזר צרכי בגלל קטנה לחקלאות המוקצים המים כמות אבל זהה היא 2000 ובשנת
עבור ליום, לנפש, ליטר כ150 של מינימלית לכמות זקוקים הפלשתינים .(1996 (ברגור,

היוםיום. צרכי כל
זו) בשנה במעט אך (שהשתנו בהווה התצרוכת דפוסי האם הן: בהן לדון שיש הסוגיות
ישראלים בין שוויון אי משקפים הם האם זה, מחסור של טיבו ומהו מחסור משקפים
בא במה כן, ואם הצדדים לשני המשותף מהמקור מים לצריכת הקשור בכל ופלשתינים
פלשתינית (הישראלית המים סוגיית האם מכולן, הקשה והסוגיה השוויון, אי ביטוי לידי
כזאת, אמנם היא הראשונה) מהמעלה סביבתית בטחונית כבעיה אותה מגדירים שרבים
ע"י להתפס עשויה אלא הצדדים בין ולקונפליקט לסכסוך מקור רק מהווה אינה כלומר
בעבורה. למלחמה ליציאה באלי" "קאזוס כן ועל ביטחונם על כאיום הצדדים שני או אחד

אדם לקיום הנחוצות מים כמויות של המינימום סף במים. המחסור היא הראשונה הסוגיה
קיום ולצורך בלבד קיום ברמת הינו זה סף אבל ליום נקיים מים של ליטר ב35 נאמד
גליק .(Esrey 81 Habicht, 1986) ליום ליטר כ20 אדם צריך נאותה בריאות ברמת
לנפש, ובריאות סניטציה לצרכי ליטר ו20 מישתיה של ליטר 5) אלו נתונים על בהתבסס
אנושיים לצרכים כהכרחית תוכר מים/נפש/יום ליטר 25 של בסיסית שמכסה המליץ ליום)
ליטר/מים/נפש/יום ו10 לרחצה מים/נפש/יום ליטר 15 של תוספת ועוד ביותר בסיסיים
בהצע שדנה הארץ, כדור פיסגת של 21 אג'נדה ע"י גם מומלצת זה מכסה בישול. לצרכי
ליום לנפש ליטר 50 של שמכסה מכאן .(Gieick, 1998) תבל לאוכלוסית המומלץ המים
כשישית בהן רבות ומדינות הנחוצה המינימום ברמת לצריכה, בסיסית כמכסה נחשבת
מים של האבסולוטית שהזמינות משום ולא זו מכסה מקבלות אינן הארץ כדור מאוכלוסית
הפלשתינים לאוכלוסיה. מים ואספקת בהולכה הכרוכות בעיות מגוון משום אלא קיימת אינה
לנפש, ליטר ל300280 מגיעים הישראלים ואילו זו ממכסה מים יותר במעט אך מקבלים

לקיום. הנחוץ הסף את מה במידת חוצים והם ליום.
המים. בחלוקת השוויון אי ועל המים איכות על דבר אומרים אינם עדיין אלו נתונים
וגם מאד נמוכה פלשתינים כפריים בישובים המים שאיכות מראים עיתונאים דיווחים
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כיום שקיימת לציין ראוי שוויוני. באורח מחולקות אינן לברזים המגיעות המים כמויות
מים אספקת בנושא ליגלית ובמחויבות מים בזכויות העוסקים משפטנים בין הסכמה
האוניברסלית ההצהרה כגון הבינלאומי החוק של בסיסיות מהצהרות נובעת למים שהזכות
,(1966) ותרבותיות חברתיות כלכליות זכויות על הבינלאומית האמנה או האדם זכויות על
באופן העוסקים בינלאומיים מסמכים של שלמה ושורה הילד זכויות על מ1989 האמנה
והנורמות ,2 בלוח הנתונים .(Gleick, 1998) בינלאומיים מים משאבי של בנושא ספציפי
האוכלוסיה את לראות שניתן מאשרים בעולם כיום המאומצות לנפש מים צריכת של
מביקוש לנפש, מים של נמוך מהצע הנובע במים במחסור המצויד. כאוכלוסיה הפלשתינית
ב' אוסלו להסכמי בהתאם הנקבע מבני, ומחסור האוכלוסיה גידול בגלל וגדל ההולך
בטווח מלמ"ק ו78 קצר בטווח מלמ"ק 28.5) לפלשתינים המים מכסת הגדלת את הקובעים
המערבי בתתהאקויפר נוספות בארות לקדיחת הקשור בכל אותם מגבילה גם אבל ארוך).

והצפוןמזרחי.
מאי חלק המים. בהקצאת שוויון אי על מצביע 2 לוח השוויון. אי היא שניה סוגיה
בו ורכשה ההר אקויפר של המים מקורות את הראשונה פיתחה שישראל מכך נובע השוויון
במרבית שלהם המים וצריכת אלו מקורות בפיתוח איטיים היו הפלשתינים שימוש. זכויות
לחילופין, הנמוכה. החיים לרמת בהתאמה נמוכה, נותרה תעשיה) חקלאות, >שתיה, המגזרים
כולל רבים, ישראלים ומקורות למים הביקוש שיעלה צפוי החיים ברמת עלייה עם
השוויון. אי את לצמצם כך וע"י לפלשתינים מים יותר להקצות שיש מאשרים פורמליים,
אף סבירה מים כמות להבטיח צורך יהיה תסריט בכל שכמעט סבור לדוגמא (1996) ברגור
כ300 תסריט בכל כמעט להבטיח הצורך יהיה לכך ואי בגדמ"ע המקומית החקלאות לקיום
דוגלים נוספים ישראלים שמקורות לציין ראוי .(1996 (ברגור, זו לאוכלוסיה לשנה מלמ"ק

לפלשתינים. יותר גבוהה מים והקצאת המים בהקצאת השוויון אי בצמצום
שופכין מי תמורת לפלשתינים מתוקים מים תעביר שישראל מציע (1998) פייטלסון
תמריץ בכך יש ישראל. לחקלאי יועברו אלו מים שייקבעו, ובאיכויות בכמויות מטוהרים
והנחלים האקויפר של הזיהום סכנת תפחת כך וע"י בגדה ומחזור לטיהור מפעלים לבניית
לפלשתינאים. ישראל בין הסופיים ההסדרים של אינטגרלי חלק ומחזורם המים טיהור יהפוך וכך
במציאות החיכוכים. את אף ואולי הצדדים בין ההדדית התלות את מגדיל זה דבר אבל
כזה לשיתוף פלשתינית נכונות כזאת. היערכות מאפשרת בגדה התשתית אין הנוכחית,
עם פעולה לשיתוף הסכמה ואין הירוק" "הקו שבתחומי ישראל עם לגבי רק קיימת

ההתנחלויות.
ההר? באקויפר המים להצע ביחס הפלשתינים עמדת מהי

כולל שלהם הטבעיים המשאבים את לנהל זכותם על בתוקף עומדים מצידם הפלשתינים
.(Haddad, 1998) הירדן לנהר גם מלאים כשותפים עצמם ורואים מים

(בכל קבוצות ל3 במחלוקת השנויות הטריטוריות כל בחלוקת מצדד (1998) חדד
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של אזורים ישראלית, המים ואספקת ישראל של מוחלטת שבשליטה אזורים למים<: הקשור
הפלשתינים פלשתינית. בלעדית אספקה של ואזורים פלשתינית ישראלית משותפת אספקה
של משותף ניהול או פיקוח ודורשים להתנחלויות חדשות בארות של לקידודוים מתנגדים

בגדה. הצבא ומחנות ההתנחלויות של והביוב המים משאבי
ההר אקויפר של מחדש שהקצאה תחושתם את ברורה בצורה מביעים הפלשתינים
שטחי של היורדים גשמים מי הם ההר אקויפר של ההזנה שמקורות מציינים הם חיונית.
.(AbuSway et. al., 1994) אלו ממים אחוז בכ78 משתמשת ישראל אבל המערבית הגדה
נובע, הפלשתינית, הרשות ושטחי ירדן בישראל, במים שהמחסור בכך מכירים הפלשתינים
המשקעים של שווה הבלתי מהתפרושת גם ומושפע אקלימיים, מגורמים וראשונה, בראש
אבל וברשותם. בפיקוחם המצויים המים משאבי של מספק לא בניהול מודים גם הם באזור.
ומונופוליזציה שווה בלתי הקצאה למחסור: הראשי לגורם בלבד כמשניים נתפסים אלו גורמים
לשליטה ישראל ושל הפלשתינים של התביעה גם מכאן ישראל. בידי ההר אקויפר של

ההר. באקויפר מוחלטת טריטוריאלית
באיזה היא המשותפים המים למקורות הקשור בכל ביותר והחשובה השלישית הסוגיה
סכנה מהווה אחד מים במקור השיתוף עצם ואף בחלוקתם השוויון ואי במים, המחסור מידה

והפלשתינים. הישראלים הצדדים, שני או אחד עבור תפיסתית או ממשית בטחונית
ואולי התפיסתית, ברמה לפחות המים, שסוגיית הצדדים משני מרובות, התבטאויות יש
שיש לדוגמא, טוענים, ישראליים, מקורות בטחונית. סכנה מהווה התעמולתית, ברמה
ע"י מבוקרת לא שאיבה למנוע כדי וזאת ההר אקויפר על ישראלי בפיקוח צורך
בה התרבו ישראל ע"י שפונתה שברגע עזה רצועת את כדוגמא, מצטטים, הם הפלשתינים.
לשרטט שיש זה בהקשר מציינים ובנבנישתי גבירצמן יתר. ושאיבת חוקיים לא קידוחים
אדום כקו מ' 600 של הטופוגרפי הגובה בקו בערך  ישראלית שליטה של חירום קוי
של לגובה (עד ביהודה/שומרון הזה השטח כל לישראל. מים של בטוחה אספקה שיבטיח
אחרים מים בטחון קוי .(1993 ובנבנישתי, (גבירצמן ישראל בשליטת להיות חייב מ'< 600

4ב<. 3א, מפות (ראה ואלפר Wolf''y מוצעים
אקויפר של יתר שאיבת מפני גדול חשש קרובות לעיתים מביעים ישראלים מקורות
באזור קרה כבר חוקיות בארות'לא שקידוח מציינים הם לישראל. בטחונית כסכנה ההר
המשותפת, המים ועדת בפיקוח שעובדים ישראליםפלשתינים משותפים צוותים אבל ג'נין
של המים מקורות וזיהום חוקיות לא בארות חפירת זו. חוקית לא פעילות לעצור הצליחו
"מפת של ישראלים חוקרים של לעיל שהוזכרו להצעות היתר, בין גרמו, ישראל
Wolf, ;1993 ובנבנישתי, גבירצמן ;1994 (אלפר, ישראל של המים למשאבי בטחון"
האינטרסים לגבי משלהם בטחון מפת יש לפלשתינאים שגם מפתיע זר. אין .(1995
השטחים כל את ככוללים אלו בטחון גבולות מתווים הם למים. הקשור בכל להם החיוניים
ופלשתינאים שישראלים כיון ההר. לאקויפר מחלחלים עילי ונגר משקעים שבהם יו"ש של
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והפלשתינים ישראל של מים בטחון גבולות :3 מפה

א

מ' 500 טופוגרפי גובה קו
(לפי היזרואסטרטגית טריטוריה

(Wolf 1995
)199* (אלפר מיס בטחון אזורי

ההר אקויפר נבולות
| ייקיוי;;י;ים | אקויפרים תת גבולות

ישירים} (משקעים מילוי שטחי
הירוק הקו

.... המים פרשת קו

הצע על אחד, כל להשפיע, בפוטנציאל, או בפועל, יכולים הם מקורות באותם משתמשים
ושל ישראל של המים בטחון או האינטרסים מפת כן ועל משנהו של המים ואיכות

בדיוק. טריטוריות אותן את כוללת הפלשתינים
החיבור הוא פלשתינים מקורות ע"י בעיקר ומוזכר למים הקשור נוסף בטחוני נושא
לפלשתינים מספקת "מקורות" ופלשתינים. יהודים ישובים בין המים הולכת במערכת הקיים

מלמ"ק. 14.6 הגדה בתוך מים וממקורות ישראל בתוך מים ממקורות מלמ"ק 11.1

הולכה מערכות או מים ממפעלי שלה המים כל את מקבלת בגדה מהאוכלוסיה כ600/0

אמון אי והישראלים הפלשתינאים אצל יוצרת זאת כפויה שותפות .(1994 (נבו, ישראליות
תמיד מקבלים ביו"ש ישראלים ישובים של המים שצרכי חשים הפלשתינים וחשד. הדדי

ו/או גונבים שהפלשתינים חושדים, מאידך הישראלים, פלשתינים. ישובים על עדיפות
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בצנרת מים של רב לאובדן גורמים כך וע"י המים הולכת מערכות את מתחזקים אינם
המשותפת.

שהיא מים על ישראל שדורשת המים תמחיר על מלא פירוט דורשים גם הפלשתינים
מפרטת אינה ישראל הפלשתינים ולדעת שבשליטתה, מים ממקורות לפלשתינים מספקת
המים משק בניהול מוחלטת עצמאות דורשים הפלשתינים לתמחיר. הבסיס את מספיק
הרשות בבעלות יהיו >ובעזה< בגדה המים ומפעלים התשתית שכל כך על ועומדים שלהם
מקור עוד זאת. תשתית בעלת להיות דורשת שישראל בעוד לבעלותה ויועברו הפלשתינית
את לכרוך דורשים הישראלים זיהום. מפני המים מקורות איכות על שמירה הוא למחלוקת
על מישראל פיצוי הפלשתינאים דורשים עוד המים. הקצאת בנושא הזיהום מניעת נושא
של זה קצר סקר .(Haddad, 1998) הכיבוש תקופת בכל בגדה המים ממקורות מים שאיבת
אלו. בסוגיות הצדדים בין רבים חיכוכים עוד שצפויים כך על מצביע אלו מנוגדות עמדות

השקעה יש הדלה. המים לתשתית קשורה הפלשתינים את שמטרידה נוספת בטחונית בעיה
נמוכה מהימנות ומכאן והביוב המים שקי התשתית מערכות של וחידוש בתחזוקה מינימלית
ביוב של וזרימה בצנרת מים של אחוז< (כ40 ניכר אובדן (ובאיכותם) מים באספקת ביותר
חלקית, ולו מסביר גם זה .(AbuSway et. al., 1994) העירוניים בישובים מטופל בלתי
מערכת נמוכה. כה היא פלשתיני כל לרשות העומדת ביתית לצריכה המים כמות מדוע
בגדה פלשתינים כפרים כ180 ישנם מדוע מסבירות הדלות וההשקעות הרעועה התשתית

זורמים. מים עדיין להם שאין המערבית
האוכלוסיה בקרב הבנה וחוסר ראייה קוצר על מתלוננים גם פלשתינאים מקורות
את לרוב, לייחס, נוטים הפלשתינים ונדירותם. במים המחסור בעית את הפלשתינית
או אלו מים תמורת שילמו שלא כך על כ"ענישה" בצנרת הזורמות המועטות המים כמויות
זו מעוותת ותפיסה זה ראייה קוצר ישראל. ע"י שנקבעות מים הזרמת על ומגבלות למכסות
לא באורח להתחבר מרבים אנשים מדוע מסבירה גם אמיתי כמחסור במחסור מכירה שאינה
AbuSway et. al.,) חקלאיים לצרכים וגם ביתיים לצרכים גם מים ולגנוב לצנרת חוקי
במים, מחסור של הפסיכולוגיה גם קיימת המחסור של העובדות לעולם מעבר .(1994
וה"איום" המחסור תחושת את המחזקת והשלילית העויינת "האחר" של בתדמית המלווה
בשנים מאד גדלה בישראל שלו. המים משאבי בטחון לגבי מהצדדים אחד כל שחש
החוף. אקויפר מי באיכות ניכרת ירידה בגלל ההר באקויפר התלות תחושת האחרונות
של כתוצאה זה באקויפר רבות מים בבארות הצטברו רעילות מתכות ואף הנקות מלחים,
כבר זד. מים מקור מעל המתקיימת בקולחין והשקייה ניכרת ויישובית כלכלית פעילות
ראויים לבלתי זה אקויפר של המים מקורות רוב יהפכו ההידרולוגי הצפי לפי רבות. שנים
ההר לאקויפר הקשור בכל בהילות של התחושה ומכאן הקרובות השנים ב2030 לשתיה
תסכן ממנו ושאיבה ההר אקויפר שזיהום חושש גבירצמן ישראל. תושבי לבריאות והחשש
ההר באקויפר ותשלוט תמשיך שישראל החיוניות ומכאן לישראל המים אספקת את
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שלה המים משאבי ניהול שמדיניות ישראל האם שיקשה מי שיהיה יתכן .(1996 (גבירצמן,
ראויה זיהומו את וכן החוף באקויפר במיוחד שלה המים במקורות גרעון ליצירת הביאה
על המצביעים אף יש .(19 מס' המדינה מבקר דוח (ראה ההר אקויפר על "המשגיח" להיות
לגדה גם שבשטחה המים משאבי בניהול שלה הלקויה המדיניות את מייצאת שישראל כך
יחד זה. בכוון מצביע המערבית בגדה והקולחין הביוב בממשק המתגלה התמונה המערבית.
ואילו ההר לאקויפר חלופות יש לישראל הריאליתאקטואלית, שברמה להדגיש יש זאת עם
ל"בטחון הקשור בכל והריאלית התפיסתית הרמה בין להבחין יש לכן אין לפלשתינים
האיום פוטנציאל את לתפיסתם הקשור בכל הצדדים בין דמיון שיש נראה ומים. סביבתי"
מלאה/חלקית ושליטה משותפות הולכה מערכות משותף, מים במקור הטמון לבטחונן
שליטתם שבתחומי הפלשתינים מציאותית, ריאלית מבחינה המשותפים. המים במקורות
בעיה הם שהמים חשים אלה למים חלופות בידיהם ואין מים של מאד קטנות כמויות
כחיונית נראית והגדלתם המים במקורות ושליטה עבורם הראשונה מהמעלה בטחונית

לקיומם. ביותר
בין מדם עקוב סכסוך שיצית ניצוץ לשמש עשויים חסרונם דיוק ליתר או המים האם
בסכסוך והכבד העיקרי שהמשקל סבורים רובם כך. סבורים בודדים חוקרים רק הצדדים?
את שיצית כתירוץ לשמש יכולים מים אחרים במקרים כמו אבל מים, משאבי אינם

התבערה.

י ת ב י ב ס ן ו ח ט ב ו י ת ב י ב ס זיהום
ופלשתינים ישראלים מקורות לדעת מהווה ואויר מים משאבי של גבולות חוצה זיהום
בגבולות מכיר אינו זורם שביוב בצדק, ציין, (1996) בר סביבתי. בטחוני איום כאחד
הרשויות כל שיתוף על מבוסס להיות חייב בביוב וטיפול מוניציפליים או פוליטיים

.(1996 (בר, לענין הנוגעות

זיהומי לניהול מערכתיים וגורמים עקרונות
שונים מסוגים ומים אויר

להם ויש שהוא סוג מכל בגבולות מכירים אינם ביוב וזרימת מים זיהום אויר, זיהום
נרחב אזור על (spillover effects) עקיפות השפעות (externalities חיצוניות השפעות
ארה"ב, (כגון מהארצות בחלק הנוהג גם מכאן הזיהום. מקור של המוצא לטריטורית מעבר
וטרינריה אשפה, מים, כביוב, בנושאים לטיפול ערים איגודי של מערכות להקים הולנד)
"המזהם כגון כלכליים עקרונות ליישם גם ניתן אלה היקף רחבות מסגרות בתוך ועוד.
מסוגים אזורי שיתוף יותר. יעילה בצורה המשותפים במשאבים להשתמש ניתן וכן משלם"
המציאות אבל בישראל, וגם המפותח העולם בכל נהוג סמוכות מקומיות רשויות בין שונים
יישום על ומכבידה מאד שונה וסביבה טבע במשאבי הקשור בכל ושומרון ביהודה המדינית
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ומטרדים. זיהום של חיצוניות השפעות וניטרול עקיפות השפעות מניעת של עקרונות
C אזור אזורים: סוגי שלושה ביו"ש ישנם ב' א', אוסלו הסכמי נחתמו מאז ראשית,
הפלשתינית לרשות הועברו הסמכויות כל שבהם a אזורי ישראל, של שליטה קיימת שבהם
של ורובה לחם בית רמאללה, כרם, טול קלקיליה, שכם, והערים יריחו אזור עזה, (רצועת
הפלשתינית לרשות ושבהם פלשתינית אוכלוסיה מרוכזת שבהם אזורים הם B אזורי חברון).

וצבאיות. ביטחוניות סמכויות ולישראל אזרחית סמכות יש
וטדיזים טלאים של פסיפס בגדמ"ע נוצר ,>2 מפה (ראה ב' א', אוסלו מפת שמראה כפי
בזיהום שמלחמה כיון ישראלית. או פלשתינית טריטוריאלית רציפות ואין טריטוריאליים
אוסלו שדגם כך על ,2 מפה מצביעה מלאה, טריטוריאלית שליטה מצריכה מים או אויר

סביבתית. בבעיה רציף טריטוריאלי טיפול מאפשר אינו
בעקבות נוסדו וסביבה מים לנושאי הפלשתינית ולרשות לישראל משותפות ועדות
ועדות סמכות וסביבה. מים בתחומי חדשים פרויקטים ולתכנן לתאם כדי ב' אוסלו הסכם
מים בנושאי לישראל ניתנות ניכרות וטו וסמכויות הפלשתינים לשטחים רק מוגבלת אלו
פרויקטים בביצוע הפלשתינים על מגבלות מטילה ישראל בפלשתינים. הנוגעים וסביבה
בארות של זוגות 6 וחפירת ניכר בעומק תהום מי למדידת בארות ר בניית כגון, שונים,
לפלשתינים העניקה ישראל עתה עד ורמאללה. שכם ג'נין, חברון, באזורי מים לאספקת
מתת מימיהם השואבות  חברון לחם בית באזור מים לאספקת בארות 4 לחפירת רשיון
.(Isaac Shuval et. al., 2000) המדידה בארות לכריית רשיון אף ניתן לא המזרחי. האקויפר
(הועדה 2000 בשנת התכנסו לא אלו משותפות שועדות טוענים ישראלים מקורות
לאחר המים). (ועדת 19992000 בשנים בלבד פעםפעמיים התכנסו או סביבה) לאיכות
בתהליך ההתקדמות חוסר או האיטיות על כמחאה עבודתן את מחרימים שהפלשתינים

.(13.8.00 ראיון בלום, מ. ;6.7.00 ראיון לוי, ניצן ;22.2.99 ראיון מאיר, >איצה אוסלו
של נפרדות מערכות בידי מצויות סביבתיים בנושאים והאכיפה החוק מערכות שנית,
על מאד מכביד זה מבנה גם הפלשתינית. הרשות ושל הישראלי האזרחי המנהל של ישראל,
בטיפול או התהום מי את המזהם בביוב להלחם כדי הנחוץ הפעולה שיתוף ועל האכיפה

משותף. תברואתי טיפול המצריכה וזבובים יתושים במכת
לפלשתינים. ישראל בין קשה למאבק מוקד הם גדמ"ע של הסביבה משאבי שלישית,
מוכנים ואינם המערבית בגדה והאויר הקרקע, המים, במשאבי בשליטה רוצים הפלשתינים
לרשויות ולכן, להם. הסמוכות הישראליות הרשויות עם סביבתיים בנושאים פעולה לשיתוף
בטיפול רב קושי יש מים מקורות זיהום כגון, סביבתיות בבעיות לטפל הרוצות הישראלית
ו"איגוד שומרון" הסביבה לאיכות ערים "איגוד לדוגמא כך, השפעתה. בתחומי בבעיה
החברות היהודיות הרשויות שטח את ורק אך מקיפים יהודה" הסביבה לאיכות ערים
בניטור גם האיגוד עוסק ולעיתים טריטוריאלי רצף ללא הוא פעולתם שטח אלו. באיגודים
הדו"ח של הזהירה הלשון ולפי ו^ B באזורי שמקורם במפגעים שוטף ובטיפול מפגעים
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מוגבל במספר פעולה לשיתוף סיכוי יש כי "ונראה הסביבה לאיכות המשרד של השנתי
.(456 עמ' ,22/1998 דו"ח הסביבה לאיכות (המשרד סביבתיים" נושאים של מאד

ההתיישבות על הסביבה חוקי ארבעת הוחלו לאחרונה שרק מציין גם מקור אותו
כל על ובפיקוח באכיפה הסביבה לאיכות המשרד מעורבות וגברה ביו"ש הישראלית

ביו"ש. הסביבתי בתחום הנעשה
סביבה בנושאי מטפל הנ"ל, הערים איגודי במסגרת הנעשית הסביבתית לפעולה מעבר
בועדה חבר הוא תפקידו בתוקף האזרחי. המנהל מטעם הפועל סביבה איכות מטה קצין
לביוב המשנה ועדת פעילות את גם ומרכז המשותפות המים ווועדת סביבה לאיכות
בהתארגנות לדוגמא, שותף, האזרחי המנהל פלשתינים. ישובים של ביוב בתכניות המטפלת
ישובים של ביוב בזרמי המזוהם קנה לנחל אזורי מאסף בניית קנה; נחל פרויקט לביצוע
פרויקט .(427 עמ' ,22/1998 הסביבה לאיכות המשרד (דו"ח כאחת ופלשתינים ישראלים
ולמעשה ישראל עם בשיתוף רוצים אינם שהפלשתינים למרות בביצוע כיום מצוי זה
בביוב הטיפול ממשק לניהול הקשור בכל החמור למצב הרקע זהו עליהם. נכפה כזה שיתוף

הבא. בסעיף כמתואר המערבית בגדה

משפכים ההר באקויפר המים מקורות זיהום
ופלשתינים ישראלים ממקורות וקולחים

החשש ההר אקויפר מעל החיה והפלשתינית הישראלית האוכלוסיה וצפיפות .כמות בגלל
כיון ביו"ש ביותר החמורה הסביבתית הבעיה וזוהי מאד גדול הוא המים מקורות מזיהום
המציאות והפלשתינים. הישראלים של השתייה מי מקור את חמורה במידה מסכנת שהיא
ישראל כאחד. ופלשתינים ישראלים גורמים ע"י שנעשו סקרים שמצביעים כפי מאד חמורה
כיום בגדה. הערים במרכזי בשפכים והטיפול האיסוף מערכות את ה70 בשנות הקימה
וגם בהם לטפל צריכות שהן השפכים עומס מפאת וקורסות מאד נושנות אלו מערכות

.(13.8.00 ראיון בלום, >מ. תחזוקה וחוסר מהזנחה
בשפכים. וטיפול לאיסוף מתאימות מערכות אין ביו"ש הפלשתינית הרשויות לרוב
מסוימים בחלקים ורק הראשיות הפלשתיניות בערים רק קיימות שפכים של איסוף מערכות
במי ומוצפות מחלחלות מטופלות, לא מאד, מיושנות הן הביוב רשתות רוב אלו. ערים של
מערכות אין שבהם עירוניים באיזורים .>Abu Sway et. ai., 1994 ;1996 (בר, שטפונות
הישובים לכל ולואדיות. הפתוחים לשטחים מטופלים בלתי מוזרמים הביוב מי אלו,
זורמים הביוב מי הפליטים במחנות ואילו סופג בורות ורק אך יש הכפריים הפלשתינים

.(AbuSway et. al., 1994; Isaac, Shuval et. al., 2000) פתוחות בתעלות
שלמרבית נמצא ב1998 שומרון הסביבה לאיכות ערים איגוד ע"י שנעשה בסקר
שכם של הביוב בביוב. וטיפול לאיסוף מתקן כל אין עדיין הערבים העירוניים הישובים
חברון, ג'אלה, בית לחם, בית יריחו, אלבירה, סלפית, של הביוב ומערבה, מזרחה זורם
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חימצון בריכות התהום. למי ומחלחל לואדיות ונשפך מטופל אינו ועזר"ה אבודיס חלחול,
אליהו לניר בקו המחובר וטיפול לאיסוף מתקן יש לקלקיליה רק ורמאללה. כרם לטול יש
בירר, באל בביוב לטיפול הפרויקט המצב: שופר 2000 בשנת .(22.2.99 ראיון מאיר, >א.

למפעל כיום מחובר ג'אלה ובית לחם בית ביוב יעקוב. ונווה פסגות מחברות ואליו פועל
ירושלים. במערב בביוב לטיפול

של מטופלות הלא הביוב שכמויות מראה שומרון, סביבה לאיכות ערים איגוד סקר
מ"ק. מיליון 28.7 לסך מגיע הערביות העירוניות הרשויות

(כולל הפלשתינים ע"י יו"ש בשטחי נוצרים הכל שבסך קובעים פלשתינים מקורות
במיגזר לנפש מים צריכת לפי נעשה החישוב ביוב. מי מלמ"ק 30.6 ירושלים) מזרח
שפכים למי הופכים זו מכמות אחוז ש80 וחישוב ליום מים ליטר 56 של הפלשתיני
השפכים כמויות את גם חישבו וחובריהם שובל איסאק .>1saac, Shuval, et. al., 2000)
ההזנה שבשטחי מצאו הם .(1997) ההר אקויפר של ההזנה אזורי בתוך ונשפכים הנוצרים
13.6 מיוצרים תנינים) (ירקון, והמערבי ביתשאן) (גלבוע, הצפוןמזרחי האקויפר תת של
אלו הזנה באזורי הישראלים הישובים ע"י מלמ"ק ו13.1 הפלשתינים ע"י ביוב מלמ"ק

.(Isaac Shuval et. al., 2000)
גלמית הזורמים מטופלים לא שפכים של מ"ק מיליון 29 אותם הם ביותר החמור הנתון
לראות למדי מטריד עדיין הפלשתינים. בישובים מקורם אלו של רובם ולנהלים לואדיות
בשפכי גם מדובר בחלקו לנחלים. מטופלים לא שפכים המזרימים ישראלים ישובים שיש
(ישראלי המערבית הגדה של הביוב שמרבית לציין חשוב ביותר. מזוהמים שהינם רפתות
כלומר התהום למי חלחול ע"י ברובו נעלם לשנה מ"ק מיליון ל40 30 בין ופלשתינאי)
ראיון אלמון, ניסים ;13.8.00 ראיון בלום, >מ. האקוויפר של החוזר מהמילוי חלק מהווה

.(16.8.00 ראיון ברנדייס, ע. ,16.8.00
בחלק כי אם שפכים, מי לאיסוף מסודרת תשתית קיימת היהודים הישובים ברוב
מי מייצרים אינם הטיפול שמתקני היא העיקרית הבעיה מאד. ישנה התשתית מהישובים
לאיכות ערים איגוד בישובי שנעשה הסקר הראה לדוגמא כך טובה. מספיק ברמה קולחין
מזהמים הטיפול מתקני תושבים, אלף כ40 מתגוררים שבהם ישובים שב24 יהודה סביבה
תושבים) כ16,000 מתגוררים >בהם ישובים ב13 ורק הסביבה את בינונית או רבה במידה
הגדלת בגין המתקנים על יתר עומס הן העיקריות הבעיות סביר. באורח הביוב מטופל
רק ל1998 נכון בבוצה. טיפול ואי חימצון בבריכות טיפול אי לקויה, תחזוקה האוכלוסיה,
ירודה איכות ובגלל בביקוש חוסר בגלל להשקיה מסולקים האיגוד בשטח מהשפכים מעט
נמצאים זה באזור מהמתקנים חלק .(1998 שנתי, דוח יהודה סביבה לאיכות ערים (איגוד
המקומות אל זורמים והפלשתינים היהודים הישובים של השפכים שדרוג. בתהליך כיום
אלכסנדר ונחל חברוןבשור נחל קדרון, נחל המלח. ולים הנחלים לאפיקי הנמוכים

במיוחד. מזוהמים
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הפלשתינים של ונכונות הפעולה שיתוף בדפוסי גדול שינוי מדגים אלכסנדר נחל
יחסית הגיעו בעבר אלכסנדר לנחל הירוק". "הקו שבגבולות ישראל עם פעולה לשתף
"הקו חציית לפני עוד מחלחלות היו ואלו כארם וטול משכם ביוב של קטנות כמויות
כארם ובטול בשכם במיוחד בפיתוח האצה חלד. הפלשתינית הרשות הקמת מאז אבל הירוק"
כיום בעיקרון ביתי ביוב שהיה לעבר שבניגוד ביוב של גדולות כמויות נוצרות וכיום
זה, ביוב וביוב. אבן מנסרות ופסולת וכימיקלים דטרגנטים בד, בתי פסולת מכיל הביוב

.>16.8.00 אלמון, גניסים הנחל את מאד ומזהם מתפרק אינו מ"ק/לשעה 400 של בכמות
שכם בביוב לטיפול מפעל האחד פרויקטים: 3 מתוכננים כארם וטול שכם באזור
לטיפול מכון הוא גרמנית חברה ע"י מוקם הוא שגם שני פרויקט הגרמנים. ע"י שמוקם
על ויסתמך הירוק" "הקו בסמוך שיוקם המשופעלת הבוצה בשיטת ושכם כארם טול בביוב
הטיפול, שיטת לגבי הוא פלשתיני הישראלי השיתוף חנה. יד באזור נרחבים מאגרים
כפי המטופלים במים להשתמש הפלשתינים אפשרות לגבי וגם ואיגומו המפעל מיקום
יסתיים כאשר ככלל, בהם. להשקות שיכולים בשטחים מאד מוגבלים הם כי אם רצונם
קולחים של עודף צפוי כבר חפר עמק באזור ישראל בתוך כארם, בטול המפעל ב2005

.(16.8.00 ראיון אלמון, >נ. אלה קולחים צריכה אינה ישראל ולכן מלמ"ק כ10 של
מתבקש ופלשתינים ישראלים ישובים של סמיכות קיימת בהם בגדמ"ע אזורים בהרבה
של כספיים מענקים זמינים כבר פרויקטים ולכמה בשפכים לטיפול אזורי פעולה שיתוף
מתקנים לפתח מתכוונות אינן התורמות המדינות אבל ויפן. כגרמניה תרומות מדינות
פסגות  בירה אל באזורי לדוגמא, כך, בגדמ"ע. היהודית ההתיישבות עם פעולה בשיתוף
עשויים משותפים פרויקטים רק ואריאלסלפית שומרון שבי  שכם המתקן, פועל כבר בו
ובסלפית ובאריאל בשכם האקויפר. וסיכון ביוב הזרמת של הקשות הבעיות את לפתור

ישראל. עם בביוב בטיפול לשיתוף התנגדות קיימת
ישראלים ישובים עם משותפים לפרויקטים תוקף בכל מסרבת הפלשתינית הרשות
הפוליטיקה גם הישראליות. ההתנחלויות של בחוקיותם הכרה אחת: שמשמעותם בטענה ביו"ש
משותפים שמפעלים וייס דניאלה הצהירה כך לתמונה: חודרת מים משאבי בטחון של
תהיה שישראל להבטיח יש כן ועל הפלשתינים של המים הצע את יגדילו ביוב מי להשבת
ישראל עם פעולה לשיתוף הנסיונות זאת לעומת אלו. מים מקורות, של היחידה הנהנית
הפלשתינים שעושים הבחנה על מלמד וג'נין חפר עמק כארם, טול באזור הירוק" "לקו מעבר

ישראל. עם שיתוף בנושאי
טריטוריאלי, ורצף מיקום .1 ביותר: בעייתיות נקודות 5 מעלים וטיפולם השפכים ככלל,
תברואה. .V1 כלכליות בעיות .** שפכים, מיחזור .111 שפכים, מי וחלחול מים איכות .11

טריטוריאלי ורצף מיקום בעיות .1

במרחב והפלשתינית הישראלית ההתיישבות פיזור ע"י שנוצר הטריטוריאלי הפסיפס משום
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"לא כמפעלי קיצונית בצורה נתפשים בשפכים לטיפול מפעלים להקים נסיונות הגדמ"ע,
מפעלים לפיתוח הפלשתינית הרשות של תכניות כך, .(NIMBY) שלי" האחורית בחצר
ע"י עוכב כך המפעלים. מיקום בנושא ישראל של וטו מהחלטות מושפעות בביוב לטיפול
בלתי מיקום בשל אריאל ליד לקום אמור שהיה בסלפית בביוב לטיפול מפעל ישראל
בעיה .(Isaac, Shuval et. al., 2000 ;22.2.99 מאיר, >א. B לשטח הועבר ולכן מתאים,
בעת האזרחי והמנהל כיום פלשתינית בשליטה היא עצמה העיר כאשר בחברון קיימת דומה
יתיר ליער בצינור להוליכם מתוכנן שהיה יקין בנבי לשפכים אגירה בריכות בנה שלטונו
את גם מציין לוי זה. בביוב בטיפול ישראל עם פעולה לשתף כיום מסרבים והפלשתינים
בהם למצוא וקשה מאד יקרים הם פלשתינית אזרחית שבשליטה B שטחי שרוב העובדה

.(6.7.00 ראיון, (לוי, בביוב לטיפול מפעלים להקמת מתאימים שטחים
בגלל הפלשתינית. הרשות לרצון בניגוד בירה אל למתקן חוברו יעקב ונוה פסגות
רק בגדה, לפלשתינים ישראלים בין הקיים ומשאבים אנשים קרקעות, של הערבוביה
את כולל וזה להצליח עשוי המים משאבי של נפרד או משותף לניצול מוסכמת מתכונת
וישראליות פלשתיניות רשויות חיבור לכפות הישראליות לרשויות גורם המציאות כורח הביוב.

הפלשתיניות. הרשויות הסכמת ללא משותפים, ביוב למתקני

ההר לאקויפר שפכים מי וחלחול מים איכות בעיות .11

האקויפר. זיהום של המצטבר האפקט מפני להזהיר נועד זה בפרק המפורט הדיון כל
מאמצע שנעשו סקרים רבות. הן התהום ולמי לנחלים השפכים מי של זרימתם על העדויות
זוהמו הנחלים שרוב הראו ישראלים גופים וע"י הפלשתינית הרשות ע"י ואילך ה90 שנות
יזהמו ישראלי פיקוח שללא טוענים ישראלים מקורות . מטוהרים בלתי שפכים מי ע"י
הסקר .(37 ,1993 ובנבנשתי, גבירצמן ;1994 (הרמן, המשותפים המקורות את הפלשתינים
ביוב למי חשופות שהיו המזוהמים הנחלים לאורך הבארות שבמרבית הראה, הפלשתיני
בשפכים שמקורו לזיהום אחרים סימנים דטרגנטים. של יסודות נמצאו שנים, עשרות במשך
בחלק אבל דטרגנטים. נמצאו שבד. בבאר תמיד נמצאו לא ניטרטים או קוליפורמים כגון
Isaac, Shuval,) הזמן ציר לאורך עולה שתכולתם גם ונמצא ניטרטים נמצאו מהבארות

.(4 (מפה .(et.al. 2000
רבות שנים ולוקח איטי הינו התהום במי מזהמים שמעבר אמנם הראה הנ"ל המחקר
בהקשר ממליצים, החוקרים אבל יורד, וריכוזו מתוקים במים הביוב מתערבב זו ובתקופה
מבחינה אפשרים שיהיו ולפלשתינים לישראלים משותפים סביבתיים סטנדרטים ליצור זה,
ע"י ב1998 שנעשו בדיקות 37 הפלשתינית. הביוב בתשתית השקעות ויאפשרו כלכלית
הראו שכם בנפת אחת ובבאר כרם טול בנפת שונות בבארות וישראלים פלשתינים חוקרים
היתה דגימות וב8 לליטר ppm 250 מעל היתה הכלורידים תכולת מהדגימות שבשתיים

הבארות. על שפכים מי של אפשרית השפעה על המצביע דבר  גבוהה ניטרטים תכולת
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ושומרון ביהודה קולחין ומי שפכים :4 מפה
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העליון מהסף הגבוהה תכולה כבעלת נמצאה הדגימות 37 מבין אחת דגימה רק אמנם
נחל לאורך שנבדקו בארות ברורה. המגמה אבל האירופית הקהילה תקן עפ"י המותר
של ראויים שתייה למי התקן לסף מתחת אמנם  בדטרגנטים מזוהמות נמצאו אלכסנדר
Isaac,) אנושי שמקורו זיהום על מלמדת הנ"ל בבארות הימצאותם עצם אבל EPAn
בגלל נסגרו בארות מאד שמעט זאת, עם מדווח (16.8.00) אלמון (Shuval et. al., 2000
ולמקורות רבה לואדי ישירות מגיעים וערבים יהודים ששפכים מצא אבישר זה. באזור זיהום
יריחו באזור אנושי שמקורם זיהום מקורות מצאו וונגוש ומרעי (1996 (רוזנסקי, הירקון

. (Marie and Vengosh, 1999)

השקייה לצרכי ממוחזרים במים ושימוש מיחזור .111

הזיהום את לצמצם הצורך בגלל וזאת ההר שבאקויפר בשטחים ביותר חשוב המיחזור נושא
מטוהרים ביוב מי מלמ"ק 220 הפלשתינים לרשות יעמדו 2020 בשנת זה. אקויפר מעל
להשקייה הגיוניים היותר האתרים אחד חקלאית. אדמה של הקטר אלף 3618 של להשקייה
ארוכה גידול עונת במשקעים, ממחסור סובל זה אזור הירדן. בקעת היא מטוהרים במים
יקרות ולא נרחבות קרקעות בו שיש אזור גם זהו התהום. מי לזיהום מאד מועטת ומסכנה
רבה שמש קרינת הירדן בבקעת טיהור. מתקני של זולה בנייה על להקל שיכול דבר
ממוחזרים, מים על המבוסס הירדן בבקעת פלשתיני חקלאי פיתוח ביוב. מי לפירוק הנחוצה
לפי .(Isaac, Shuval et. al., 2000) בכמותם המוגבלים טובים תהום במי שימוש יחסוך
(כולל היהודי מהמגזר להשקייה הזמינים הממוחזרים המים יגיעו 2020 בשנת ההערכה,
מזרחה יובלו מלמ"ק כ40 ומתוכם מלמ"ק ל130 הירוק") "הקו בקירבת וישובים ירושלים
issac, Shuval et. al.,) זה באזור השקייה מי של חשובה תוספת וישמשו הירדן בקע לעבר
להשתמש הפלשתינים אפשרות ושכם, כארם טול אזור למשל אחרים בשטחים .(2000
ברנדייס, (ע. מועטים הם המושקים החקלאיים השטחים כי מוגבלת  קולחין במי להשקייה

.(16.8.00
RO.D.n רמת השפכים. מי איכות היא למיחזור הקשורות ביותר הקשות הבעיות אחת
יקרה 20/30 של מקובלת לרמה מיהורם ולכן לליטר מ"ג 600 גבוהה: הפלשתינים בשפכים
שיש ומזהמים רעילים חמרים מכילים העירוניים מהשפכים ניכר חלק ומורכבת. מאד

להשקייה. הביוב במי שמשתמשים לפני לטהרם
רק ל1998 נכון להשקייה. השפכים התאמת של קשה בעיה קיימת היהודי במיגזר גם
 להשקיה משמשים יהודה סביבה לאיכות ערים איגוד בשטח הנוצרים מהשפכים מעט
במים מיהולם לאחר רק עציון) גוש מרכזי שפכי (למשל לעיתים וזאת בקיץ רק חלקם
הביוב עם ביחד רפתות שפכי הזרמת משום כנראה  הגרועה איכותם משום וזאת מתוקים

.(1998 שנתי דו"ח יהודה, סביבה לאיכות ערים (איגוד הביתי
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תברואה .rv
הטיהור רמות על להסכמה להגיע הפלשתינית והרשות ישראל על אוסלו להסכם בהתאם
חלק לאוכלוסיה. בריאות סכנות למנוע כדי וזאת להשקייה שישמשו מושבים מים של
התברואתיים ובסטנדרטים בדרישות יעמדו שהפלשתינים דורשים הישראלים מהפקידים
הפלשתינאים מכירים אם גם סביבתית. סכנה למנוע כדי מיד וזאת בישראל, הנהוגים
ביכולתם יש אם כלל ברור לא האקויפר, על לשמור כדי גבוהה קולחין מי באיכות בהכרח

זאת. לעשות הכלכלית

כלכליות בעיות .v
מחדש ולבצע לתכנן למעשה יש הפלשתינית ברשות בביוב והטיפול האיסוף מערכות את
לכך הנדרשות ההשקעות סך הפלשתיניות התכניות לפי רב. וכסף רב זמן ייקח זה ותהליך
הוא העבודות סיום כשמועד  שנה כ20 של בתקופה וזאת דולר ביליון ל1.8 1.2 בין הן

.(Isaac, Shuval et. al., 2000) 2020
הפלשתינית הרשות של הכלכלית היכולת חוסר את זה בהקשר מציין הנ"ל J7pa,7
התוצר (לעומת לנפש לשנה דולר 1,0001,500 לכדי מגיע שלה הגלמי המקומי שהתוצר
Isaac,) עצמה בכוחות טיוב מפעלי לממן לנפש) דולר ל18,000 המגיע הישראלי המקומי

.(Shuval, et. al., 2000
עצמה על תיטול שישראל היא הגדול הסוציוכלכלי הפער על להתגבר הדרכים אחת
גרנדה הריו בנהר לראות ניתן לכך דוגמא ביוב. מפעלי בבנית הכלכלי מהנטל חלק
מפעלים של הבניה/ההפעלה הוצאות את מכסה ארה"ב שבו ולמכסיקו לארה"ב המשותף
Isaac, Shuval) האוכלוסיה בריאות את תסכן שלא מים לאיכות להגיע כדי בביוב לטיפול

.(et. al., 2000
כסף סכומי עומדים הפלשתינים שלרשות מציינים זאת לעומת ישראלים מקורות
וביוב מים מערכות ושידרוג פיתוח לצורך התורמות המדינות ע"י שניתנו גדולים

הוזכרו. שכבר פוליטיות מסיבות אלו כספים להשקיע ממהרים אינם ושהפלשתינים

"ש ביו מסוכנת ופסולת מוצקה פסולת
לשנה טון ל455.980 מגיעות יו"ש בשטחי הפלשתינים שמייצרים האשפה כמויות סה"כ
אשפה של טון כ224.000 מייצרים ירושלים ומזרח ביו''ש הישראלים הישובים ואילו
הן ושריפתה פנוי אתר בכל ופסולת אשפה שפיכת .(Isaac , Shuval et. al., 2000) מוצקה
פסולת והטמנת באשפה הטיפול נושא כל הפלשתינית. הרשות בתחומי נפוצות שיטות
אשפה מטמנות/מזבלות אין הפלשתינית הרשות בתחומי כך, מאד. לקוי ורעילה מסוכנת
עבור שנעשה סקר לפי 413 הוא חוקיות הלא והמזבלות האשפה אתרי ומספר עירוניות,
בשנת שפורסם Isaac, Shuval et. al. של בדו''ח ומובא ב1998 ופורסם העולמי הבנק
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גילה ב1998 שנעשה שומרון סביבה לאיכות ערים איגוד של מקיף סקר .(60 (עמוד 2000

בשטח פסולת אתרי 246 נתגלו הכל בסך ופסולת. אשפה זיהום של קשה תמונה הוא גם
היו מזבלות 76 מדונם. פחות  בשטחם קטנים פסולת אתרי היו כ160 מתוכם יו"ש
שקיבלו בשטחם גדולים פסולת אתרי 10 נמצאו כן דונם. 110 בין ונעו בשטחן בינוניות
ובחלקם ופלשתינים, ישראלים גדולים ישובים בקירבת ונמצאו יומיומי בסיס על פסולת
לא אחת ולאף פוקחה לא כהלכה, נוהלה לא אלה ממזבלות אחת אף משותף. שימוש נעשה
גבוהה רגישות בעלי אזורים מעל הממוקמות למזבלות הדרושים איטום מנגנוני היו
האזורים על מוקמו הללו חוקיות הבלתי מהמזבלות אחוז כ80 .(5 (מפה ההר באקויפר
המזבלות .(4 ,1998 שומרון, סביבה לאיכות ערים (איגוד ההר אקויפר של ביותר הרגישים
מעלה מועצת של שיפוטה בתחום המצוי אבודיס אתר היא מוצקה לפסולת ביותר הגדולה
של ההקוות אזורי מעל מצויה זו מזבלה לשנה. אשפה טון אלף כ300 המקבלת אדומים,
Isaac, ShuvaD מזהמים תשטיפים זרימת למניעת מיגון שכבות כל לה ואין ההר אקויפר

.(et. al., 2000
כיסוי עם הטמנה כאתר יהודה סביבה לאיכות ערים איגוד ע"י זו מזבלה מתופעלת כיום
משום ההר אקויפר את מסכנת זו מזבלה אין לוי לדעת .(6.7.00 ראיון, לוי, (ניצן אדמה של
האשפה את מקבלת המזבלה מ'. מ200 שלמעלה בעובי קרטון שכבות על ממוקמת שהיא
גם פונתה בעבר וענתה. דיס אבו עזריה, הערבים והישובים אדומים מעלה ירושלים, של
את עתה מפנות אלו עיריות אבל זה לאתר סחור ובית לחם בית ג'אלה, בית של האשפה
אשפה פינוי אגרת של מתשלום להמנע כדי וזאת (כרמל) חוקי לא פיראטי לאתר אשפתם
פסולת ולשפוך לחזור הסכימו אלה עיריות .(6.7.00 ראיון, לוי, (ניצן באשפה ושימוש
.(13.8.00 בלום, (מ. יהודה סביבה לאיכות ערים לאיגוד תשלום תמורת דיס אבו באתר
למזבלות מתאימים לאתרים בקרקעות מחסור של אמיתית בעיה שקיימת לציין ראוי

בגדמ''ע.
מסוכנת. פסולת היא הישראלים את וגם הפלשתינים את גם ביותר מטרידה בעיה
ואינן הפלשתינים אצל בנפרד נאספות אינן רפואית ופסולת מסוכנת תעשייתית פסולת
למניעת הקשור בכל מאד לקוי הפלשתינים התעשיה אזורי של וניהולם בנפרד נטמנות
מפעלי לסביבה: מסוכנים חומרים מייצרות הפלשתיניות מהתעשיות חלק סביבתיים. נזקים
ריסוס חמרי צבעים, (סבון, כימיות תעשיות עורות, תעשיות בד, בתי טקסטיל, צביעת
גם התהום. מי למקורות להגיע ועשויים בקרקע זורמים הללו המזהמים והחמרים ומתכת)
טקסטיל, צביעת עור, אלומיניום, כגון, מזהמות תעשיות כוללת ביו"ש הישראלית התעשייה
כדי יו"ש לשטחי ישראל מתחומי הועברו מזהמות תעשיות מספר ופיברגלס. סוללות
לוי, נ. ;Isaac, Shuval et. al., 2000) בישראל מחמירים סביבתיים מתקנים להתחמק
המנסה שומרון סביבה לאיכות ערים איגוד בדו"ח גם נמצא לכך אישור .(6.7.00 ראיון,

יש ושם פה .(22.2.00 ראיון, מאיר, (י. מזהמים מפעלים על הישראלי החוק את לאכוף
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ושומרון ביהודה חוקיות לא מזבלות :5 מפה

סבא כפר . קלק£יה* **■'r
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עשויה הסיטואציה כאשר מסוכנת פסולת בפינוי נקודתי פלשתיני ישראלי פעולה שיתוף
.(Isaac, Shuval et. al., 2000 ;22.2.99 ראיון, מאיר, (א. סביבתי אסון להוליך

מסקנות סיכום דיון,

סביבתיים וקונפליקטים סביבתי בטחון של המושגית המסגרת בהתאמת דן זה מאמר
3 הוגדרו ולפלשתינים. לישראלים המשותפים הטבע משאבי מנוהלים שבו האופן לניתוח
בביקוש שמקורו מחסור מוגבל, בהצע שמקורו מחסור טבע, במשאבי למחסור מקורות סוגי
עוני, כגון לתוצאה לגרום עשוי אלו מחסור מסוגי יותר או שאחד הונח מבני. ומחסור
במערכת משבר אף ואולי סוגיה על הגירה משאבים, על קבוצתיים בין ותחרות מתחים
עסקו המחקרים שמרבית למרות וקונפליקטים. יציבות לחוסר מכך וכתוצאה המוסדית
תהליכים בניתוח גם זו מושגית במערכת למדי משמעותי שימוש נעשה מתפתחות, בארצות
רבים הם השונים במחקרים שנידונו שבמחסור המשאבים מפותחות. בארצות סביבתיים
על שנסובו הסכסוכים רבים וכן מזון דגה, מחצבים, יערות, מים, קרקעות, ומגוונים:
ועוד. חומציים גשמים ואויר, מים זיהום למשל  אלו טבע משאבי של באיכותם דרדור
במשאבי מחסור שבין הקשר היא הקונטרוברסליים מהיבטיה גם  בהרחבה שנידונה סוגיה

וקונפליקטים. סכסוכים לבין טבע
למשאבי בהקשר אבל, סביבתי. לבטחון וזהירות מגבילות הגדרות אומצו זה במאמר
מים לקבל הזכות  הבינלאומיות לנורמות שבהתאם האומרת מחמירה גישה אומצה מים,
זאת בזכות פגיעה כן ועל האדם מזכויות כאחת כיום מוכרת נאותה ובכמות באיכות
הזאת המושגית במערכת להשתמש שניתן הניח זה מחקר האישי. בבטחון כפגיעה התפרשה
סכסוך של משתנית הרב המורכבות למרות וזאת פלשתיני הישראלי המקרה ניתוח לצורך

זה.

הם הפלשתינאים עבור מבני ומחסור הצע של במחסור המצוי העיקרי הטבעי המשאב
זה באקויפר המים כמויות ההר. באקויפר ופלשתינים לישראלים המשותפים המים משאבי
על ביותר ממשי איום גם קיים בנוסף ישראל. ידי על בעיקר תומן עד כמעט מנוצלות
הפסולת ואיסוף הביוב, משקי של לקוי מניהול כתוצאה ההר אקויפר של המים איכות
שהקצאות כך על הצביע המחקר והישראליות. הפלשתיניות הרשויות של והמסוכנת המוצקה
רב בקושי עומדת הפלשתינים לרשות העומדת המים ושמכסת שוויוניות אינן המים
ישראלים לרשות שעומד המים בהצע השויון אי מינימום". "כמנת והמקובל הרצוי בסטנדרט
שהפלשתינים בשעה הזה המים הצע את ראשונה פיתחה שישראל בכך מוסבר ופלשתינים
הפלשתיני במיגזר מוגבל מים הצע השונים. במגזרים ביקושם את להגדיל עתה רק מתחילים
הפלשתינים. מהישובים בחלק תשתית ומחוסר ודולפות פגומות הולכה ממערכות גם מושפע
הפלשתינים. עבור התפיסתית ברמה וגם הריאלית ברמה גם במחסור משאב מהווים המים
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לישראל יש במציאות אבל במחסור כמשאב נתפסים ההר באקויפר המים הישראלים אצל
לפלשתינים כאלה. מים מקורות לפיתוח הדרושים כלכליים אמצעים וגם חלופיים מים מקורות

כאלה. חדשים מקורות לפיתוח מוגבלים ומשאבים חלופיים מים מקורות אין
הישראלית גם אבל הפלשתינית האוכלוסיה מגידול נובע בביקוש שמקורו מחסור
לציין יש זה. ארץ בחבל וסביבה טבע משאבי ניצול בתהליך חשוב גורם המהווה בגדמ"ע
הפלשתינאים. אצל קיים ואינו כמעט אחרות) לארצות אחרים (לאזורים הגירה שמסלול
המחפשים צעירים תנועת יש המערבית לגדה עזה רצועת בין הפתוח המעבר שנפתח מאז
אין ככלל אבל ירושלים לשטחי מהגדה מתונה הגירה גם קיימת אלו. באזורים תעסוקה
ישראלים הגירת הקיימים. המשאבים על הלחץ את המגביר דבר פלשתינאית, הגירה
גידול הכי. בלאו המצומצמים והסביבה הטבע משאבי על הלחץ את מגדילה ושומרון ליהודה

הפתוחים. השטחים על גם לחץ יוצר האוכלוסיות בשתי
ע"י הנגרם מבני מחסור הוא הגדה או יו"ש בשטחי ביותר החמור הסביבתי המחסור
שעומדים המשאבים ואיכות כמות על וצבאי כלכלי פוליטי ופיקוח ישראלית שליטה
בהקצאת שוויון אי יוצרת הישראלית והבקרה השליטה מערכת הפלשתינאים. לרשות
התוצאה הישראלים. המתיישבים את משאבים בהקצאת לטובה ומפלה הקיימים המשאבים
פלשתיני אורבני גידול המערבית. הגדה של הטבע משאבי באיכות ניכרת פגיעה היא
שנידונו תחומים באותם לסביבה רבים לנזקים הוא גם גורם ותכנון ביקורת ללא הנעשה

ועוד. בפסולת הטיפול הזנחת ואויר, מים זיהום של
הפלשתינאים נגישות את מגבילים וב' א' אוסלו הסכמי ויצירת בגדמ"ע הישראלית השליטה
שנותר המחיה תחום לפלשתינאים. הקרקע להצע הקשור בכל במיוחד שונים למשאבים
יתר ורעיית אינטנסיבי חקלאי פיתוח היא והתוצאה מצומצם הקיימים ההסכמים עפ"י להם
ע"י מושכל באופן בשטחים משתמשת אינה ישראל גם בניה. לצרכי פתוחים שטחים ונגיסת
מצמצם פלשתינאים אזורים בלב ישראלים ישובים טריזי של הפיתוח פרברי. אורבני פיתוח

הקרקע. הצע את יותר עוד
יש שבהם לאזורים ריבונותם מבחינת יו"ש שטחי את ביתרו וב' א' אוסלו הסכמי
מחולקת. ריבונות בעלי שטחים 37 לפלשתינים) a לישראלים; C) מוחלטת ריבונות
על מצביע מים) מקורות טבע, שמורות (ימים, משותפים משאבים בניהול בעולם הנסיון
ניהול מאפשרים שאינם ושליטה, ריבונות על מתחרות הנובעים וסכסוכים מחלוקות
של הולם ניהול על מכבידה לעיל, לחלוקה בנוסף המסוים. המשאב של מתואם או משותף
בנוסף אשר הפלשתינית הרשות בידי המצויים שהשטחים העובדה בגדמ"ע הטבע משאבי
של מספקת כמות מכילים אינם הפלשתינים ולדעת  קטנים גם הם רציפים בלתי להיותם
הגדול הקושי את להוסיף יש אלה על לפיתוחם. הדרושים ומים כקרקעות טבע משאבי
וביצוע) אכיפה תכנון, (חוקים, מדינה מנגנוני ואין פלשתינית מדינה אין  מכולם
הרשות לשליטת הנתונים בשטחים הטבע משאבי של הולמת ניהול מדיניות לבצע היכולים
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וזאת הסביבה, איכות חוק ניסוח את הפלשתינית הרשות השלימה אלה בימים הפלשתינית.
וגם מתקדמות וחוק תכנון מערכות בעלת עצמאית מדינר. שהיא לישראל מוחלט בניגוד
של מזו 10 פי גדולה כלכלית עוצמה בעלת גם ישראל לרשותה. עומדים אכיפה מנגנוני
הטבע משאבי של הולם לניהול הדרושים המקורות את להקצות ביכולתה ויש הפלשתינים
הסיוע למרות מוגבלת, זה בנושא הפלשתינים שיכולת בעוד ושחיקתם זיהומם ומניעת
באותם לשפוט נוהגים רבים שחוקרים להעיר גם רצוי מבניות. בעיות בגלל הנרחב הבינ"ל
הטבע משאבי מצב לגבי והפלשתינית הישראלית הישויות 2 את מחמירים קריטריונים
מדינה לשפוט ומוסרית מדעית נכון אם ספק זה מאמר לכותבת בגדמ"ע. הסביבה והזנחת

קריטריונים. באותם ופסבדומדינה
על לכפות לגיטימי כלי ישראל עם השיתוף מוסדות את בהחרמתם רואים הפלשתינים
המקומיות ברמות ישראל. ע"י מיושמים אינם טענתם שלפי אוסלו תהליכי ביצוע את ישראל
ביוב, (ראה הנפרד ניהולם גם אבל המשאבים, בניהול הצדדים בין שיתוף כל ואין כמעט
בשתי הפוגעים סביבתיים מפגעים של מציאות יוצרים הצדדים ושני מאוד לקוי אשפה<
להתייחס אלא מנוס שאין מסכימים החוקרים רוב לעתיד בתסריטים כאחת. הקהילות
המשאבים של קיימא בר פיתוח מדיניות בכל אחד אזור כאל והפלשתינים ישראל לשטחי
גופים על גם ממליצים (1999) ופייטלסון וחדד (1996) פייטלסון מים. ובמיוחד המשותפים
ישראל של תסריטים מים. משאבי ובמיוחד גבולות חוצי טבע משאבי של משותף לניהול
לישראל, חול (יבוא הטבע משאבי של קיימא בר בפיתוח רואים הם גם שלום של בסביבה
אפשרות ועוד) פתוחים גבולות משותפים, נמליים התחבורה, בתחום משותפים פרויקטים
גידול של סכנה שחוזים אלו הם רבים אבל טבע, במשאבי הפגיעה את שתצמצם ריאלית
האוכלוסיה של הניכר הגידול בגלל השלום בעידן סביבתיים קונפליקטים של במספרם
הסביבתיים במפגעים וגידול הפתוחים בשטחים צמצום הבנוי, בשטח גידול בביקוש) (עליה
אלו משאבים של מתואם לא ופיתוח הסביבה ועל הטבע משאבי על הפיסי הלחץ בגלל
יצטרכו הצדדים שני עתידי פוליטי הסדר שבכל נראה .(1996 קפלן, מרינוב, (פייטלסון,
מקורות ינוהלו וכיצד המשותפים המשאבים וינוהלו ינוצלו איך פרטים בפרטי להסכים,
מסכימים לסוגיהם ו"מומחים" פלשתינים ישראלים הסביבה. על המאיימים השונים הזיהום
תחייב מרחב, אותו מחלקים ופלשתינאים שישראלים והעובדה הגיאוגרפית שהסמיכות

בעולם. כיום מצויות שאינן פעולה שיתוף של מסגרות במציאת אותם
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בנגב הבדואים ליישוב התכנית הישגי של דמוגרפית בחינה
הקרקעות על הבעלות לתביעת וזיקתה

קרקובר שאול

מבוא

מהיבטים מעמיק מחקרי לטיפול זכו התיישבותי. ותהליכי בנגב הבדואית האוכלוסייה
חלקיים, סקרים תוצאות על אתנוגרפיות, מחקר שיטות על הסתמכו החוקרים רוב רבים.
שהצטבר המידע (הלמ"ס<. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שפורסמו נתונים על או
ביותר. מוגבל היה ליישובים מחוץ המתגוררת הבדואית האוכלוסייה על אלו ממקורות
על דמוגרפיים נתונים הלמ"ס נתוני מתוך לחלץ פשוטה דרך נמצאה זה מחקר לצורך
התקדמות את המחקר סוקר זה מידע באמצעות ליישובים. מחוץ המתגוררת האוכלוסייה
מחוצה המתגוררת זו עם ביישובים האוכלוסייה השוואת תוך הבדואים ליישוב התכנית
הספונטניים היישובים אוכלוסיית של המעבר שיעורי על נתונים לראשונה מציג המחקר להם.
בהמשך האוכלוסיות. שתי של גילים התפלגויות מוצגות כן כמו המתוכננים. היישובים אל
יישוב של ההתקדמות לקצב היישובים אכלוס של ההתקדמות קצב בין השוואה נערכת
ההתקדמות בין גדול פער על מורה זו השוואה הקרקע. על הבדואים של הבעלות תביעות
המדיניות את מחדש לשקול מוצע כמסקנה הקרקעות. בעיית פתרון לבין היישובים באכלוס
הקרקעות. שאלת לבין ההתיישבות שאלת פתרון שבין הקשר את לנתק מגמה מתוך
הנוודים אוכלוסיות שבין הקונפליקט התפתחות על קצרה ספרות בסקירת פותח המאמר

קבע. ביישובי הנגב של הבדואים לאכלוס התכניות התקדמות ועל מדינה לבין
בעיקר חיו אלו חברות בעולם. שונים באזורים נפוצה תופעה היו נוודיות חברות
גבולות סימון .(Johnson, 1969) והקרים החמים המדבריות בשולי למחיה קשים באזורים
של הקיום המשך ואת הנדידה יכולת את מאד הצרה מדינות של ויצירתן בינלאומיים
.(Lewis, 1987; BenDavid, 1989; Kressel, 1993) הנוודיים והכלכלה החיים אורחות
במאוחר או במוקדם נכנסו נוודית אוכלוסייה בהן שיש המדינות ברוב וממשלות משטרים
המדינות .( Meir, 1988; 1997) אלו אוכלוסיות עם משתנות חומרה בדרגות עימות למצבי
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ותקנות; חוקים מערכות באמצעות הקרקע משאבי ואת האוכלוסייה את לנהל מנסות
נוח למדינה משלהם. וערכים נורמות באמצעות חייהם מערכות את לארגן רגילים הנוודים
אוכלוסיות וקבועה; ידועה בכתובת ולחובותיהם לזכויותיהם בנוגע אזרחיה עם לתקשר
המקובעים ותושביה המודרנית המדינה תכופות. לעיתים מיקומן את לשנות נוהגות הנוודים
בחוקי כנדרש עליה בעלותם את לרשום וטורחים כלכלי נכס כאל הקרקע אל מתייחסים
הנדידה אזורי את המקרקעין רישום בספרי רושמות אינן הנוודיות האוכלוסיות המדינה,
KresseD לסירוגין או בקביעות ידם על שעובדו השטחים את לא ואף המרעה, שטחי ואת
ואילו ופיתוח, תכנון לצרכי לקרקעות לפעם מפעם נזקקת המדינה כן, כמו .(et. al., 1991
)Galaty אדמותיהן על להשתלט ניסיון כאל אלו לפעולות מתייחסות הנוודיות האוכלוסיות

2.and Johnson, 1990)
במזרח אחרות נוודיות לאוכלוסיות רבות מבחינות דומה בנגב הבדואים אוכלוסיית
ישראל מדינת של וייסודה העצמאות מלחמת בעקבות בעולם. אחרים במקומות או התיכון
בין שהתפתחו האיאמון מיחסי כתוצאה רבה. במידה בנגב הבדואים אוכלוסיית פחתה
את ולמקם להתרכז בנגב שנותרו הבדואים אולצו המלחמה במשך והיהודים הערבים
עד בנגב הבדואים על שהוטלו והנדירה התנועה הגבלות .(1 (איור הסייג באזור מאהליהם

1999 בנגב, הבדואית ההתיישבות מפת :1 איור
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בין טבעי באופן להתפתח שנוטים האיאמון רגשות את החריפו השישים שנות אמצע
.(Meir, 1997) המדינה שלטונות לבין נוודיות אוכלוסיות

בקרקעות השימוש התעצמות עם והתעצם הלך המדינה לבין בנגב הבדואים בין העימות
משמעותי גידול חל השנים במהלך ופיתוח. תכנון יהודית, התיישבות ביטחון, למטרות הנגב
הוקמו ענפה, דרכים במערכת רושת הנגב הבדואית. והן היהודית הן הנגב, באוכלוסיית
אלו מתהליכים כתוצאה רבות. יישוב נקודות ונוספו ערים, הוקמו ותעסוקה, תעשייה אזורי
הצאן בעקבי הנדודים מסורת את הבדואים רוב נטשו וכלכליים טכנולוגיים ומשיפורים
ואוהלים פחונים צריפים, בעיקר בנויים שהיו ספונטניים התיישבות במקבצי והתיישבו
על הוקם אלו ספונטניים מיישובים גדול חלק .>1979 וחבריו, עמירן ;Shemuli, 1976)
המוגדרות קרקעות על הוקם אחר וחלק בעלות, תביעות עליהן הגישו שהברואים קרקעות
שהוקמו מאחר כלאחוקיים, מוגדרים הםפונטניים ביישובים המבנים כל מדינה. כקרקעות
המדינה נגד נאבקים ואחרים בדואיים ארגונים בנייה. רשיונות וללא מראש תכנון ללא
האחרונות, בשנים הבלתיחוקית. לבנייה אפוסטריורי הכשר ולמתן יישובית הכרה להשגת
לשימוש מעבר הספונטניים ביישובים ניכר הריסה, צווי מביצוע הרשויות הימנעות בשל

קשיחים. בנייה בחומרי
הניצבות רבות בלתיפתורות בעיות מעוררים הבלתיחוקיים הספונטניים היישובים
מבטם מנקודת העיקריות הבעיות .(1999 מאיר, ;1994 (בןדוד, המדינה לבין הבדואים בין

אלה: הן הבדואים של
ביוב ללא זורמים, מים ללא נחותים מגורים בתנאי כרוכים ארעי במבני המגורים .1

מקור מאבק, מרוחות, הבידוד גם והתחבורה. הדרכים ולמערכות החשמל לרשת חבור וללא
המעטה. בלשון לקוי, ומחום

זה חשש הריסה. צווי הלאחוקיים מבניהם נגד יפעילו שמא בחשש חיים הבדואים .2

הספונטניים. ביישובים יותר נוחים במבנים השקעות מהם מנע
מגוריהם, בסביבת ובריאות חינוך שירותי אמנם מקבלים הספונטניים היישובים תושבי .3

בתוך מהמקובל גבוהים הממוצעים ההליכה ומרחקי לנמוכה, נחשבת השירות איכות אך
.>Meir, 1986; 1987) היישובים

להתגורר ממשיכים הקרקע, על בעלות תביעת שהגישו אלו ובעיקר רבים, בדואים a
שמא מחשש אלא שם, לגור להם שנוח משום לא שבתביעה, האדמות על ארעי במבני

הבעלות. תביעת על כוויתור תתפרש עזיבתם
על בבעלותם מכירים אינם המשפט ומערכת שהמדינה כך על קובלים הבדואים .5

תובעים. שהם הקרקע

שלהלן: הסיבות בשל בעיקר הרשויות ידי על להכרה זוכים אינם הספונטניים היישובים
קבלת ללא גם ולפיכך ישראל, במדינת כמקובל יישובי תכנון ללא נבנו המבנים .1
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שתביעת אדמות על  וחלקם מדינה אדמות על נבנו חלקם בחוק. כנדרש בנייה אשורי
נתבררה. טרם עליהם הבעלות

התחשבות וללא הבדואיות המשפחות שיקולי פי על נקבע הספונטניים המבנים מיקום .2

אזוריים. או לאומיים תכנון בשיקולי
נרחבים. שטחים פני על המפוזרים מקבצים ממאות מורכבים הספונטניים היישובים .3
עולה אלו למקבצים וציבוריים מוניציפליים בסיסיים, שירותים באספקת הכרוכה העלות

היישובים. בתוך המקובלת העלות על רבה במידה
תתפרש הארץ, בצפון תקדימים לה שיש תופעה מעשה, לאחר אלו ביישובים הכרה .4

פיתוח תכניות של ליישומן בסיכוי לפגוע ועלולה למפיריחוק ממלכתי עידוד כמתן
בעתיד.

להכין הממלכתיות התכנון רשויות על מקשים הקרקע על הבעלות בהסדרת הקשיים .5

ופיתוח. מתאר תכניות
הבדואים של מגוריהם תנאי לבין השכנים היהודיים ביישובים המגורים תנאי בין הניגוד
ליישוב פתרונות לחפש כיום וגם בעבר ישראל ממשלות את חייב הספונטניים ביישובים
הצבאי הממשל הגבלות הסרת לאחר .(Lithwick, 2000) נאותים מגורים בתנאי הבדואים
בתים לבדואים נבנו ביישוב תלשבע. היישוב הקמת את 1966 בשנת הממשלה יזמה
זה בנייה שסגנון אףעלפי מוגבהות. אבן בקירות שהוקפו חצרות בעלי חדקומתיים
של הכניסה קצב היה הבדואית, האוכלוסייה לצורכי כמתאים המתכננים ידי על נתפס
ברהט החלה קבע בבתי הבדואים ליישוב השנייה היזמה מהצפוי. איטי לבתים הבדואים
שנערכה משופרת עיר בניין תכנית על התבססה זו יזמה .(1979 ועמית, (קפלן 1973 בשנת
Stem and Gradus,) הבדואים של החברתייםתרבותיים לצרכים יותר טובה בהתאמה
כל של התכניות .1 ובאיור 1 בלוח כמוצג קבע יישובי חמישה עוד הוקמו מאז .(1979
התכנוניות התפיסות פי על הוכנו תלשבע, של מחדש התכנון כולל הללו, היישובים

רהט. של המשופרת בתכנית שהוצגו
מרכזיים: נושאים בשני מתמקדת לממשלה הבדואים שבין פתורות הבלתי הבעיות רשימת
שאלת  והשני תובעים, שהם הקרקעות על הבדואים של הזכויות בשאלת עוסק האחד
האחרונים בעשורים מתוכננים. ליישובים הספונטניים מהיישובים הבדואים של המעבר
שילוב בזה. זה הנושאים שני של פתרונם את לכרוך שלטוניים גופים מצד ניסיון ניכר
מדיניות מבטא קבע ליישובי מעברם עם הקרקע על הבדואים של הזכויות שאלת פתרון
מלחתה מתל הבדואים לפינוי ומתן המשא בעקבות התחזקה, לפחות או שהחלה, ממשלתית
מקרקעי למינהל הכפוף ממלכתי גוף  בנגב הבדואים לקידום המנהלה .(Fenster, 1995)

עם להסדר לבוא רבה חשיבות "קיימת כי 1993 לשנת עבודתה בתכנית הכריזה  ישראל
שם על תירשמנה אלו שקרקעות לכך, דבר של בסופו שיביא דבר הנגב, באדמות הבדואים
על לשמור יוכלו שבהן בעיירות, ירוכזו הבדואים מאידך, ידה. על ותוחזקנה ישראל מדינת
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בןדוד, אצל מובא (הציטוט מצידם" התמרמרות שימנע דבר חייהם אורח ועל צביונם
.(7980 עמודים ,1995

1999 דצמבר ואוכלוסייתם, בנגב הבדואים הקבע יישובי :1 לוח

ייסודהיישוב קבלתשנת שנו;
מעמד

מוניציפאלי

אוכלוסיה
1999 דצמבר

196619849,374תלשבע

1973198028,982רהט

198219965,714כסייפה

* בנגב 198219969,038ערערה

שלום 198419964,405שגב

198919965,527חורה

199019963,858לקיה

בטלפון. דמוגרפיה מגף 1999 אוכלוסייה נתוני עדכון .

ערוער. של החדש שמה *

בזה זה והיישובים הקרקעות נושאי את כרך (1983) Falah הישראליבדואי הגיאוגרף
"הקמת כי טען הוא הבדואית. האוכלוסייה כנגד במזימה הממשלתית המדיניות את ופירש
להשיג המדינה של מהצורך בעיקר הושפעה בישראל המתוכננים הבדואיים היישובים
גם .(322 (עמוד יהודיים" ישובים הקמת לצורכי הבדואים של פרטיות הן] [שלדעתו אדמות
מקודמו זהירה בכתיבה והיישובים. הקרקעות נושאי שבין השילוב על הצביע (1997) Meir
הספונטנית ההתיישבות מהמשך המדינה קרקעות את לשמר מטרה ''מתוך כי קובע הוא
הבדואים היו לתוכן עיירות להקמת שקראה מתוכנן עיור של מדיניות ננקטה הזוחלת,
ההתכנסות של מכסימיזציה ידי "שעל מסביר הוא בהמשך .(196 (עמוד לעבור" אמורים
התשתיות של העלות את למזער רק לא רצתה הממשלה לעיירות, הבדואים של המרחבית
והקצאתן האפשרית הגדולה הקרקעות כמות על שליטה להשיג גם אלא הפיזיות

.(199 (עמוד לאבדואיים" אזרחיים או צבאיים לפרוייקטים
הסדר נושא את המשלבת ככזאת הממלכתית המדיניות תפיסת על מעידים אלו מקורות
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של יישובם נושא עם הקרקע על הבדואים של הבעלות תביעות והסדרת הקרקעות
ביישובים שנערך שדה סקר בעקבות (1997) פנסטר להערכת הקבע. בעיירות הבדואים
של הנושאים שני את "רואים עצמם הבדואים המסורתיים), כלשונה, >או הספונטניים
לזה" זה מאד כקשורים קרקעות על לבעלות תביעתם ופתרון המתוכננות לערים מעבר

.(303 (עמ'
על תביעותיהם הסדרת ובשאלת בנגב הבדואים התיישבות בנושא טיפלו רבים חוקרים
;1974 (מרקס, האנתרופולוגיסוציולוגי הפן את שהדגישו יש שונים. מהיבטים הקרקע
התפתחות סקירת מתוך ההתקבעות תהליכי אחר עקבו אחרים .(1994 דוד, בן ;1976 קרסל,
;1999 מאיר, ;1995 דוד, >בן זמן לאורך לשלטונות הנוודים שבין הכוחות יחסי
דרך מנסים, השלטונות שלפיה ראייה, זווית אימצו או ,(Grossman, 1992; Meir, 1997
מקובלים שאינם אזרחות" "מרחבי או חדשה זהות הבדואים על לכפות האורבני, התכנון

.(Fenster, 1996; 1997; Dinero, 1999) עליהם
להעלות בניסיון ומסתכמת לעיל שנסקרו מהמחקרים יותר מוגבלת זה מאמר של מטרתו
שאלת ואת הקרקעות בעיית פתרון את ולכרוך להמשיך יש אמנם אם השאלה, את לדיון
בפני כעניין מהם אחד בכל ולטפל להפרידם עדיף שמא או בזה, זה הקבע ליישובי המעבר
הקרקעות על הבעלות תביעות הסדר בנושא ההתקדמות בעוד כי תראה העבודה עצמו.
לא בתנופה הקבע ביישובי הבדואים של ההתיישבות תהליך מצוי ומוגבלת, איטית הייתה
מידת את להעריך בעבר שנעשו בניסיונות קצר דיון לאחר תוצגנה אלו עדויות מבוטלת.

הבדואים. של היישובי התכנון מדיניות של ההצלחה

התכנית של מוקדמות הערכות
לבדואים קבע ליישובי

של התכנית את להעריך Stem and Gradus 10': ,1979 בשנת כבר ביותר, מוקדם בשלב
לבדואים סופקו לפיו ,1966 בשנת תלשבע של שהתכנון בכך הכירו הם הבדואים. יישובי
את העריכו הם זאת לעומת .(226 (עמוד כישלון נחל קטנות, אבל מיוחדות דיור יחידות
להערכתם סוציותרבותיים. שיקולים על דגש ששמה משום כהצלחה, רהט של האב תכנית
למוקד הפכה רהט להצלחה הפכה קבע ליישובי הוולונטרי המעבר לעידוד "התכנית
(עמוד הזהיר" הממלכתי מהתכנון בבירור נבעה שלה והמגנטיות (gorwth pole) גידול
סיפור היא רהט והתיישבות, מגנטיות של במונחים "כי בסיכום כותבים המחברים .(227

.(1988 שטרן, גם ראה .230 (עמוד הצלחה"
בשלש בדיקה פי על טוען, הוא הקודמת. ההערכה את מקבל איננו (Falah, 1983) פלח
ליישובי למעבר ששים אינם שהברואים  בנגב ותלשבע בגליל שתיים  נבחרות עיירות
Soffer andBarGal p נוקבת לביקורת זכתה פלח של המחקר עיירות (בחירת הקבע.
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הבדואיות 'בערים לגור שהסכימו שהברואים גבוהה סבירות "שקיימת קובע פלח (.1985
קרקע חסרי שנעשו או קרקע בעלי היו שלא קבוצות מקרב בעיקר באים המתוכננות'
(1997) Meir oj .(314 (עמוד כספי" פיצוי מתן תוך קרקעותיהם את רכשה שהמדינה לאחר
הממשלה ידי על שנעשו לניסיונות נדירות לעיתים "הגיבו שהברואים מסקנה, לאותה yj/7
בעובדה משתקף הקבע] לערי [לעבור "אירצונם .(199 (עמוד הקבע" לערי להעבירם
מחוסרי הפלחים מקרב ברובה  הבדואית מהאוכלוסייה אחוז כ50 רק כיום שאפילו
בערי המתגוררים הבדואים שיעור שאלת .(198 (עמוד אלו" ביישובים מתגוררת  הקרקע
יידונו לגידולה והמקורות אלו בערים האוכלוסייה גידול קצב ושאלת ומשמעותה הקבע

זו. לעבודה מרכזיים חקירה כנושאי בהמשך
אחוז חמישים רק כי אף הקרקע. על בעלות תביעות על הוויתור שיעור הוא אחר נושא
הכוס כחצי  הכיוונים משני להערכה ניתן זה (נתון קבע ביישובי מתגוררים מהבדואים
בןדוד בהרבה. קטן הוסדרה שבעלותן הקרקעות שיעור המלאה), הכוס כחצי או הריקה
למדינה הבדואים ידי על הועבר מהקרקעות אחד כאחוז שרק מעריך (74 עמי ,1995)
צבאי תעופה שדה למקם הצורך בשל הוסדרו נוספים אחוזים כשני ורק מרצון, בהסדר
הקרקע שיעורי שאלת גם מסיני. והנסיגה מצרים עם השלום הסכמי בעקבות בנבטים

פירוט. ביתר בהמשך תיבחן שהוסדרו

הבדואית ההתיישבות התקדמות הערכת

מההערכה יותר מקיף למחקר ראויים לפועל הוצאתן ודרך הבדואים יישובי להקמת התכניות
,>1983< Amiran and שלו^^ו^ אלו כגון קודמים מחקרים בהמשך. שתוצג המוגבלת
כוללת קונספטואלית מסגרת לספק ניסו >1997) Meir או ,(1994) בןדוד ,(1993) בןדוד
לבסס נטו ואחרים אלו מחקרים זאת עם הקבע. ביישובי הבדואים ליישוב המפעל להערכת
שאלונים ועל אישיות ושיחות תצפיות אתנוגרפיות: חקירה שיטות על ממצאיהם את
את להעריך תנסה זו עבודה .(Fenster, 1997 (למשל: מדגמיים שדה מסקרי שנתקבלו
על שפורסמו סטטיסטיים נתונים אחר מעקב כדי תוך הבדואית ההתיישבות של ההתקדמות
לעומת זו בעבודה החידוש האוכלוסייה. לכלל בקשר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי
האוכלוסייה לגבי מפורטים דמוגרפיים נתונים בהצגת בעיקר מתבטא קודמות עבודות
פשוטה אריתמטיקה באמצעות הופקו אלו נתונים ליישובים. מחוץ המתגוררת הבדואית
ביישובים המתגוררת האוכלוסייה לנתוני בהשוואה החדשים הנתונים ניתוח להלן. שתוצג

הבדואים. ליישוב המפעל של הדמוגרפי המסד להערכת בסיס מספק
האוכלוסיות אחר כמותי למעקב הוגבלה זו בעבודה הבדואית ההתיישבות הערכת
.1980 מאז ליישובים מחוץ להתגורר הממשיכות האוכלוסיות מול ביישובים המתגוררות
ההבדלים את לבחון מטרה מתוך האוכלוסיות שתי על דמוגרפי מידע מספקת העבודה
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לבחון מטרה מתוך הלאמוסדרות הקרקעות בשאלת גם כמותי מידע יבחן המאמר שביניהן.
הקבע. ליישובי המעבר בתחום להתקדמות בהשוואה זה בתחום שנעשתה ההתקדמות את

בארשבע בנפת הבדואית האוכלוסיה

האוכלוסייה של לגודלה בנוגע שנתיים נתונים מספקת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
דובה מורכבת זו אוכלוסייה לישראל). הסטטיסטי (השנתון בארשבע בנפת המוסלמית
האוכלוסייה להם. מחוצה או המתוכננים היישובים בשבעת המתגוררים מבדואים ככולה
בנייה מחומרי ברובם הבנויים ארעיים מבנים של במקבצים מתגוררת ליישובים שמחוץ
במאות, נאמד שבע בנפת המקבצים של מספרם ואוהלים. צריפים פחונים, כגון קלים,
אוכלוסייה על המתפרסם הסטטיסטי המידע המתוכננים. היישובים בקרבת ממוקם הגדול חלקם
האוכלוסייה על כמותי מידע לסטטיסטיקה הלשכה מפרסמת זאת לעומת ביותר. זעום זו
אחר וחלק והדיור האוכלוסין מפקדי במסגרת נאסף זה ממידע חלק ביישובים. המתגוררת

>n הפנים. משרד של התושבים במרשם השוטף הרישום פי על מתעדכן
לפי בחלוקה 2 בלוח מוצגים בארשבע בנפת המתגוררת המוסלמית האוכלוסייה נתוני
הנתונים התושבים. מרשם נתוני של המגבלות מכל סובלים אלה הנתונים המגורים. מקומות
זאת, עם ותמותות. לידות הגירה, כתובת, שינויי על האישיים הדיווח לנתוני כפופים
נתוני הבדואים. בקרב הרווחות המגמות לגבי טוב אומדן מספקים האוכלוסייה נתוני
מידי הלמ"ס ידי על המתפרסמים מקורות משלשה לקוחים היישובים שבתוך האוכלוסייה
אוכלוסייתם היישובים, 'רשימת וכן בישראל' המקומיות 'הרשויות הסטטיסטי, השנתון שנה:
אוכלוסיית הפחתת של בדרך נתקבלו ליישובים שמחוץ האוכלוסייה נתוני וסמליהם'.
מגדילות זו בדרך שהושגו התוצאות בנפה. המוסלמים אוכלוסיית כל מסך היישובים
המוסלמית האוכלוסייה את גם כוללות שהן מאחר ליישובים שמחוץ האוכלוסייה את במקצת
על מבוססים השנתיים הלמ''ם אומדני בארשבע. שבנפת היהודיים ביישובים המתגוררת
האוכלוסייה גידול למגמות התאמתם תוך האוכלוסין מרשם ידי על הנאספים הנתונים

והדיור. האוכלוסין ממפקדי שהתקבלו לממצאים והשוואתם
1980 השנים בין 2.17 פי גדלה בארשבע בנפת המוסלמית האוכלוסייה כי מראה 2 לוח
עשרה פי והחדשים הישנים הקבע ביישובי האוכלוסייה גדלה תקופה אותה במשך ו1999.
בעוד ועוד, זאת במעט. אך השתנתה ליישובים שמחוץ שהאוכלוסייה שעה בקירוב,
הגיע ,1980 בשנת אחוזים כ13 על עמד האוכלוסייה מכלל ביישובים האוכלוסייה ששיעור

אחוזים. לכ62 1999 בשנת זד, שיעור
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2 מגוריםלוח מקום לפי בארשבע בנפת המוסלמית 19991980האוכלוסייה ,

תלרהטשנד,
שבע

ערערהכסיפה
*בנגב

שגב

שלום
סה"כלקיהחורה

ביישוב
סה"כ

מחוץ
ליישוב

נפת סה''כ
באר

שבע

19806,0002001006,30042,90049,200

19819,0002862009,48642,11451,600

19829,9001,0001,1007002,700141,40054,100

19839,2002,5002,1001,30015,10028,60043,700

198413,4003,0002,5001,50020,40030,60051,000

198514,4003,4002,7001,90022,40030,90053,300

198615,7004,0003,1002,10024,90031,50056,400

198716,8004,4003,4002,40027,00032,70059,700

198817,9004,8003,8102,76029,27033,83063,100

198919,2005,2004,3203803,50032,60034,00066,600

199020,4005,6004,6203,72066020035,20034,30069,500

199121,6006,0005,9505,51097140040,43234,91 975,350

199223,0006,8006,1205,7201,1707004,510335,06578,575

199324,7007,5006,2905,9301,7601,1007,280434,52081,800

199426,3008,1006,6706,1802,1201,25065051,27036,13087,400

199523,2006,9006,8707,4002,4702,0601,24050,14035,56085,700

199624,6007,6007,3007,8003,0103,7702,29056,37034,53090,090

199725,9008,3005,3008,2003,2804,5502,97058,50037,50096,000

199827,5008,9005,4008,6003,6005,0003,50062,50039,300101,800

199929,0009,3005,7009,0004,4005,5004,40067,30040,800108,100

שנים לישראל, הסטטיסטי והשנתון וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת סידרת למ''ס, פיזיים. נתונים 

מתאימות.

הקודם. בשמה *ערוער
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ביישובים האוכלוסייה עמודות .2 באיור גראפית בצורה מוצגת האוכלוסיות יחסי השתנות
מעידה המגמה קו משוואת עקבית. בצורה 1980 מאז וגדלה הולכת זו אוכלוסייה כי מראות
קו באמצעות המוסברת השונות נפש. כ3,065 של גודל בסדר ממוצע שנתי גידול על
שבה הכמותית העקביות על המעידה תוצאה אחוז, לכ99 ומגיעה ביותר גבוהה המגמה
מקורותיו פי על בהמשך יפולג זה גידול ביישובים. האוכלוסייה גידול של התהליך מעוגן

טבעי. מריבוי או מהגירה הנובע לגידול

19991980 להם, ומחוצה המתוכננים ביישובים הבדואית האוכלוסייה :2 איור
60,000

50,000

;£ 40,000

h 30,000

20,000

10,000

y = 3065.6X + 3258.2

R2 = 0.9949

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

בישובים מגמה ^^^קו בישובים |_] לישובים fins

מגמות על מצביעות ליישובים מחוץ האוכלוסייה גודל השתנות את המשקפות העמודות
כמעט גודל על התייצבות ,1989 שנת עד מתון גידול ,1983 בשנת חדה ירידה מתחלפות:
1984 השנים בין הכל, בסך .1999 שנת עד המתון הגידול והתחדשות ,1994 שנת עד קבוע
שנה. מידי נפש כ680 בממוצע או תושבים כ10,200 ליישובים מחוץ נוספו 1999 ועד
הממוצעת השנתית מהתוספת כחמישית רק מהווה ליישובים מחוץ זו אוכלוסייה תוספת
ידי על בעיקר מוסברת 1983 בשנת החדה הירידה והחדשים. הוותיקים היישובים, בתוך
של אכלוסן תחילת בגלל גם אבל שנה, באותה שנערך המפקד בעקבות הנתונים תיקוני
השמונים שנות בהמשך נבטים. התעופה שדה מפוני ידי על (בנגב) וערערה כסייפה
.(3 (לוח הטבעי לריבוי שמתחת מתון בגידול לגדול ליישובים שמחוץ האוכלוסייה המשיכה
וגדל וחזר התשעים שנות בתחילת מאד התמתן ליישובים שמחוץ האוכלוסייה גידול

העשור. של השנייה במחציתו
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תקופות לפי באחוזים הממוצע השנתי האוכלוסייה גידול :3 לוח

מחוץביישוביםשנים
ליישובים

ס"כ
האוכלוסיה

198519899.82.15.5

199019949.51.25.6

*199519995.72.54.3

תוצאות קבלת בעקבות הלמ"ס ידי על הנתונים מתיקון מושפעות 19951999 לשנים שנתקלו ♦התוצאות
.1995 והדיור האוכלוסין מפקד

מהגידול שניים פי כמעט גבוה היה ביישובים האוכלוסייה גידול שיעור כי מראה 3 לוח
היה אלו בתקופות התשעים. שנות בתחילת והן השמונים בשנות הן האוכלוסייה כל בסך
ליישובים. שמחוץ האוכלוסייה מגידול בהרבה גבוה ביישובים האוכלוסייה גידול שיעור
מאחר בארשבע. בנפת המוסלמית האוכלוסייה סך גידול שיעורי את גם מציג הלוח
בשיעורים אוכלוסייה מקיפות וממנה בארשבע נפת אל מוסלמים של ההגירה שתנועות
שיעורי של קירוב כאל האוכלוסייה כל סך של הגידול שיעורי אל להתייחס ניתן זניחים,
התקופות שבשתי זה בשלב כבר להסיק ניתן לכך בהתאם הבדואים. בקרב הטבעי הריבוי
הריבוי על רבה במידה עולים היישובים בתוך הגידול שיעורי 3 בלוח המוצגות הראשונות
עקיף באופן בהרבה. ממנו נמוכים ליישובים מחוץ הגידול שעורי ואילו הכללי, הטבעי
ההתיישבות של האוכלוסייה מקרב משמעותית הגידה שקיימת אלו ממגמות להסיק ניתן
יותר נתונים על בהמשך יבוסס זה עקיף היסק המתוכננים. היישובים תוך אל הספונטאנית

מפורטים.
.(3 (לוח ובהתפלגותו הגידול בממדי שינוי ניכר התשעים שנות של השנייה במחצית
מחוץ האוכלוסייה גידול שיעור אחוזים. כ4.3 של לממוצע פחת הכללי האוכלוסייה גידול
הגידול משיעור עדיין נמוך הוא אך הקודמת, התקופה לעומת שניים פי עלה ליישובים
שניים פי גבוה עדיין הוא אבל מאד, פחת ביישובים האוכלוסייה גידול שיעור הכללי.
השינויים למרות הכללי. הגידול שיעור על ועולה ליישובים מחוץ האוכלוסין מגידול ויותר
מאפשרים שנאספו הנתונים אין הקודמות, התקופות לעומת זו בתקופה שנרשמו המשמעותיים

זמני. או תמידי מגמה בשינוי מדובר אם לקבוע
רעיון את דוחים הבדואים כי בקביעה תומכים אינם לעיל שהוצגו הדמוגרפיים הנתונים
Falah מתוך לעיל שהובאו לדברים בניגוד המתוכננים. העירוניים ביישובים המגורים
מבוטל לא משיכה כוח המתוכננות לערים כי מעידים הנתונים ,>1997< Meir ו (1983)
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החיים לתנאי הבדואים של ההסתגלות שתהליך אמנם, ייתכן, הבדואית. האוכלוסייה לגבי
,(1997) Meir nroiz; כפי גם, ייתכן .(1994 (בןדוד, פשוט ואיננו קל איננו העירוניים
>עמ' התועלות" על עולה בעיר החיים של החסרונות של "משקלם מהבדואים חלק שלגבי
הנחקרות השנים עשרים במשך והחדשות הותיקות הערים קלטו זאת עם יחד אך ,(199
זו מאוכלוסייה חלק הבדואית. האוכלוסייה מכלל אחוזים כ62 המהווים נפש, כ60,000
אחר חלק קבע, במגורי הארעי מגורי את בהדרגה והחליף כערים שהוכרזו בשטחים התגורר
אל נולד נוסף וחלק אחרים, ממקומות או הספונטניים מהיישובים הערים תוך אל התקבץ

המתוכננות. ערים תוך
במשך הבדואית האוכלוסייה כדוגמת מסורתית אוכלוסייה של העיור בדרגת שינוי
להישג בעולם מקום בכל נחשב היה אחוז 60 של לרמה אחוזים 10 של מרמה שנה עשרים
ראוי העיור, קצב את לבחון בבואנו כן, על יתר למודרניזציה. האוכלוסייה לשאיפת וכאות
שנה עשרים קיימים עירוניים יישובים שני רק שבה במציאות הושג זה ששינוי לזכור
יותר, מאוחר בשלב האחרונים ושני השמונים, בשנות נוסדו אחרים יישובים שלשה ומעלה,
לראות ניתן המתוכננות הערים של המשיכה לכוח נוסף סימן .(1 (לוח התשעים בשנות
לגור עברה כבר בעיר לגור מיועדת שהייתה מהאוכלוסייה אחוז שכ90 רהט הותיקה בעיר

בתוכה.
אחוז. כ90 של עיור לרמת כולה הבדואית האוכלוסייה תגיע שבקרוב אומרת זאת אין
ומגמה יקטן, העירונית האוכלוסייה גידול קצב תעלה, העיור שרמת ככל כי להניח יש
שקצב ידוע ועוד, זאת .(3 (לוח התשעים שנות של השנייה במחצית אובחנה אכן כזאת
דוד בן ;1993 (בןדוד, הבדואיות האוכלוסייה קבוצות כל אצל שווה איננו לערים הכניסה
מצוי אלו משבטים חלק . העיור בתהליך החלו שטרם שבטים ישנם למעשה, .(2001 וגונן,
להם. הסמוכים באזורים או מגוריהם במקומות ערים להקמת הרשויות עם ומתן במשא
ומליס, (אסיף הממשלה ידי על ואושרה מתכננים ידי על כבר הומלצה נוספות ערים הקמת
האוכלוסייה בשיעור נוסף גידול יחול נוספים עירוניים יישובים יוקמו כאשר .(1998

ביישובים להכיר הרשויות ייאותו אם להשתנות עשוי העיור תהליך של קצבו העירונית.
ובתנאי הבנייה באפשרויות דרסטיים שינויים בהם שיחולו או חוקיים, כיישובים ספונטניים

העירונית. האוכלוסיה של גידולה קצב יואט כאלה בנסיבות החיים.
האוכלוסיות לבין בערים להתגורר שעברו האוכלוסיות שבין ההבדלים על שבידינו המידע
בערים לגור העוברים שבקרב טענו אחדים חוקרים ביותר. קלוש להן מחוצה לגור שנשארו
תובעי המקוריים הבדואים ובקרב זאת לעומת קרקע. חסרי 'פלחים' של גבוה שיעור קיים
מאיר, ;Falah, 1983 < הספונטניים ביישובים להישאר יותר גבוהה נטייה קיימת הקרקעות,
האוכלוסיות שתי אם לבדוק ניסיון ייעשה בהמשך .(2001 וגונן, דוד בן ;20 עמ' ,1999

הדמוגרפיות. מתכונותיהן בחלק מזו זו נבדלות
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לתושבים הערים תושבי בין דמוגרפיים הבדלים
לערים מחוץ המתגוררים

גילים התפלגות

ו1995. 1994 לשנים הבדואיות האוכלוסיות של גילים התפלגויות מציגים ו5 4 לוחות
הלשכה ידי על שוטף באופן מתפרסמים בערים המתגוררת האוכלוסייה עבור הנתונים
האוכלוסייה עבור הנתונים פיזיים. נתונים  בישראל מקומיות רשויות בפרסום לסטטיסטיקה
המקבילה הגיל מקבוצת גיל קבוצת כל הפחתת של בדרך התקבלו לערים מחוץ המתגוררת
כגון אידיוק, של מסוימת מרמה סובלים שהנתונים מראות התוצאות בארשבע. בנפת לה
תוקף יתר לתוצאות לתת מנת על .1995 בשנת ליישובים מחוץ 60+ בני של מוחלט העדר
הבולטים ההבדלים על לעמוד מאפשר זה תרגיל אחת. משנה ליותר נתונים ודווחו נבדקו

.>3 (איור הגילים התפלגות מבחינת האוכלוסיות שתי בין
הגבוה 014 גילאי הילדים בשיעור המשמעותי ההפרש על מצביעות 3 באיור העמודות
כולל הגיל, קבוצות שאר כל לגבי לערים. מחוץ המתגוררת האוכלוסייה בקרב יותר
Meir and בערים, המתגוררת האוכלוסייה בקרב יותר גבוהים השיעורים הקשישים,
לשינוי הגורמים את מעמיקה בצורה מנתחים (5 פרק ,1997) Meir וכן (1995) BenDavid
את גם מנתחים אלו מחברים התיישבות. צורות של רצף על הבדואים. אצל הפריון בהרגלי
על לחזור המקום זה ואין הפלחים, שכניהם לבין הבדואים בין הפריון בהרגלי ההבדלים

בפרוטרוט. הסבריהם
בשיעורי מאופיינות גבוהות והשכלה הכנסה רמת בעלות אוכלוסיות כללי, באופן
בעלת בממוצע היא בערים המתגוררת שהאוכלוסייה להסיק אולי ניתן מכאן נמוכים. ילודה
סקרי בהיעדר זאת, עם לערים. מחוץ המתגוררת מזו יותר גבוהות והשכלה הכנסה רמות
כשלעצמו הקבע מבני אל שהמעבר ייתכן נוספות. השערות גם להעלות ניתן בית משקי
עוד נחשבים הילדים אין הערים תושבי בין הילודה. שיעורי להקטנת כלשהי בדרך תורם
שכיחות שאלת גם הצריכה. סך את המגדילים בית כבני אלא הייצור, בתהליך כמסייעים
ההסברים שגויים, אינם הנתונים אם מההסבר. חלק לתרום יכולה והפוליגמיה הביגמיה
הפריון בשיעורי ההבדל להבנת לתרום עשויים וכולם זה, את זה סותרים אינם האפשריים

להן. מחוצה המתגוררים אלו לבין בערים המתגוררים הבדואים בין
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בארשבע, בנפת המוסלמית האוכלוסייה בקרב גילים התפלגות :4 לוח
1994 לערים, ומחוץ הבדואיות בערים

אחוזיםנפשות

קבוצות
גיל

באר נפת
שבע

מחוץבערים
לערים

באר נפת
שבע

מחוץבערים
לערים

01448,40024,36224,03855.447.566.7

15176,4004,2022,1987.38.26.1

182412,0008,5013,49913.716.69.7

254414,7009,9654,73516.819.413.1

45644,8003,2941,5065.56.44.2

+651,000949511.11.90.1

87,30051,24736,026100.0100.0100.0סה"כ

.1995 פיזיים, בישראלנתונים מקומיות רשויות למ''ס, .1994

בארשבע, בנפת המוסלמית האוכלוסייה בקרב גילים התפלגות :5 לוח
1995 לערים, ומחוץ הבדואיות בערים

אחוזיםנפשות

קבוצות
גיל

באר נפת
שבע

מחוץבערים
לערים

באר נפת
שבע

מחוץבערים
לערים

0421,80011 65010,15024.220.929.5

51428,10014,92013,18031.226.738.3

151910,6007,1003,50011.812.710.2

202914,00010,8203,18015.519.49.2

30449,6006,6003,00010.611.88.7

45594,5003,1001,4005.05.64.1

60645005000.60.90.0
65748008000.91.40.0

+ 753003000.30.50.0
90,20055,79034,410100.0100.0100.0סה"כ

.1996 פיזים, בישראלנתונים מקומיות רשויות למ''ס, .1995
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1995 :1994 והספונטניים, המתוכננים הבדואים ביישובי גילים פירמידות :3 איור

גילים,התפלגו ת

ל מחוץ

1994165+

4564יםבישוp1■ישובים

2544

1824

1517

HI i■■I■014
U 7

80* 6094 4096 2096 20X 4094 60X 80*

ו גילים, +19975התפלגות

6574םבישובייישוביםמחוץ

16064

P" 4559
mיזז™"
MB |ggSBBHRgS2029

1519

i514 ii04

,^/I
4096 2094 20X 4OX

הל.מ.ס. של החלוקה פי על מדווחות הגיל קבוצות הערה:
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האוכלוסייה גידול מקורות
בערים המתגוררים הבדואים עבור האוכלוסייה גידול מקורות את מציגים ו7 6 לוחות
לקוחים הערים תושבי עבור הנתונים .19961992 בשנים בארשבע בנפת לערים ומחוץ
מתעדכנים זה במקור הנתונים פיזיים. נתונים  בישראל מקומיות רשויות הלמ"ס, מפרסום
בלמ"ס הנהוגה הנתונים לבקרת ובהתאם התושבים מרשם רישומי פי על שנה מידי
של חיסור פעולת באמצעות נתקבלו לערים מחוץ המתגוררת האוכלוסייה עבור הנתונים
בשנתון מתפרסמים שהם כפי הדרום במחוז המקבילים מהנתונים הערים אוכלוסיית נתוני
מחוז תושבי המוסלמים התושבים בכ1,000 להתחשב מנת על הותאמו הנתונים הסטטיסטי.

בארשבע. נפת תושבי שאינם הדרום

19961992 המתוכננות, בערים המוסלמית האוכלוסייה גידול מקורות :6 לוח

אוכלוסייהשנה
שנה בכל

1.1,

ריבוי

טבעי
הגירה

פנימית

הגירה

אחרת

סה'כ

גידול
אוכלו'

אוכלוםיה
שנה בכל
31.12.

96

גידול
אוכלו'

96

ריבוי

טבעי

94

הגירה

פנימי

96

הגירה
אחרת

199240,4978,1211,184563,05243,5497.544.472.920.14

199343,5492,0281,4931173,63847,1878.354.663.430.27

199447,1872,3291,4632394,03151,2188.544.943.100.51

199551,2182,4481,9301854,56355,7818.914.783.770.36

199655,7812,7142,3001285,14261,0979.224.874.120.23

8.514.743.470.30ממוצע

פיזיים. נתונים  בישראל מקומיות רשויות למ''ס,

האוכלוסיות שתי של הגידול שמקורות ברורה בצורה מעידים ו7 6 בלוחות המוצגים הנתונים
במידה מזה זה שונים  אלו לערים מחוץ המתגוררת וזו המתוכננות בערים המתגוררת זו 

אוכלוסייה גידול שסה"כ מעידים 6 בלוח המוצגים המתוכננות הערים אוכלוסיית נתוני רבה.
האחד עיקריים: רכיבים בשני מקורו (19961992 (לשנים אחוז כ8.5 של ממוצע בשיעור
פנימית בהגירה שמקורו והשני אחוזים, כ4.7 של ממוצע שנתי בשיעור טבעי מריבוי נובע
פנימית הגירה נרשמה לא אלו שבשנים מאחר אחוזים. כ3.5 של ממוצע שנתי בשיעור
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הגירה של רובה שרוב למסקנה להגיע חייבים אחרים, ממחוזות מוסלמים של משמעותית
אל הספונטאנית בהתיישבות המתגוררים התושבים של מגורים במעבר מקורה זו פנימית
אוכלוסין בתוספת להבחין ניתן דיים מדויקים הלמ"ס נתוני אם המתוכננים. היישובים
הגירה בתנועת שמקורה אחוז, כ0.3 של ממוצע שנתי בשיעור המתוכננות לערים קטנה

ישראל. מדינת של לגבולותיה מחוץ המגיעה

המתוכננות לערים מחוץ המתגוררת המוסלמית האוכלוסייה גידול מקורות :7 לוח
19961992

אוכלוסיהשנה
שנה בכל

1.1.

ריבוי

טבעי
הגירה

פנימית

הגירה

אחרת
סה"כ

גידול
אוכ'

אוכלוסיהב
שנה בכל
31.12.

גידול
אוכ'

*

ריבוי
טבעי

*

הגירה

פנימית

*

הגירה

אחרת

199234,9192,1481,2845680835,7272.316.153.660.16

199335,0652,2321,69311742235,4871.206.374.830.33

199434,5402,2311,2635611,52936,0694.436.463.661.62

199536,1302,4021,83041598737,1172.736.655.071.15

199637,0802,3362,40017210837,1880.296.306.470.46

2.196.394.740.55ממוצע

שנתון הלמ"ס., נתוני מתוך לעיל 6 לוח נתוני של חיסור פעולת ידי על התקבלו המוצגים הנתונים מקור:
לישראל. סטטיסטי

מהנתונים מאד שונים >7 (לוח ליישובים מחוץ גידולה ומקורות האוכלוסייה גידול סך
הבדואים אוכלוסיית של הגידול כל סך בערים. המתגוררת האוכלוסייה של המקבילים
כ2.2 של ממוצע שנתי שיעור על עומד 19961992 בשנים לערים מחוץ המתגוררת
אוכלוסיית אצל המקבילים הגידול משיעורי ארבעה פי כמעט נמוך זה ממוצע בלבד. אחוזים
של איהיציבות יציבים. פחות שנתיים גידול משיעורי מורכב והוא המתוכננות, הערים
אך משתנים, הגירה משיעורי נובעת לערים שמחוץ הבדואים אצל הגידול שיעורי סךכל
על עומד טבעי מריבוי הנובע האוכלוסייה גידול הטבעי. הריבוי לשיעורי קשורה איננה
הגבוה הטבעי הריבוי בלבד<. אחוז 0.19 של תקן סטיית (עם שנתי בממוצע אחוזים כ6.4
אוכלוסיית של הגבוה השיעור עם מתיישב ליישובים מחוץ המתגוררים הבדואים אצל
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האוכלוסייה גידול מלבד .(3 ואיור ו5 4 (לוחות הגילים התפלגויות בניתוח שנמצא הילדים
מהגירה הנובעת יציב ולא נמוך בשיעור אוכלוסין תוספת מסתמנת טבעי מריבוי הנובע

ישראל. למדינת שמחוץ ממקורות
תוספות שבין אחוז 4.7 של בשיעור ההפרש ליישובים מחוץ המתגוררים התושבים אצל
הנמוך הגידול סךכל לבין חיצונית ומהגירה טבעי מריבוי הנובעות הגדולות האוכלוסייה
תושבים של תנועה נרשמה השנים בכל השלילית. הפנימית ההגירה ידי על מוסבר יחסית,
של הגירה שתנועת מאחר בישראל. אחרים מקומות אל ליישובים שמחוץ האוכלוסייה מן
שכמעט מהמסקנה מנוס אין קיימת, שאיננה כמעט אחרים למחוזות הדרום ממחוז מוסלמים
היישובים אל פונה ליישובים שמחוץ האוכלוסייה של השלילית הפנימית ההגירה כל
זה הגירה זרם שנתי. בממוצע אחוזים כ4.7 על עומד השלילית ההגירה שיעור המתוכננים.

.7 בלוח המדווחות האחרונות השנים בשתי מרשימה עלייה במגמת מצוי
האוכלוסייה במקבצי צעירים בוגרים של הנמוך והשיעור הילדים של הגבוה השיעור
הערים אל הפונים המהגרים של הגילים הרכב על בעקיפין אולי מעיד לערים שמחוץ
בוגרים של סלקטיבית הגירה של תמונה מצטיירת שהוצגו הנתונים רקע על המתוכננות.
ואת חייהם רמת את לשפר המעוניינים יחסית קטנות משפחות ובעלי מוביליים צעירים,
בקרב הידועים הגירה מזרמי שונה איננה זו תמונה בעתיד. לקידום משפחותיהם בני סיכויי
אכן זו תמונה אם בעולם. אחרות אוכלוסיות בקרב או בישראל היהודית האוכלוסייה
יותר החלשה האוכלוסייה היא הספונטניים ביישובים הנשארת האוכלוסייה כי נראה נכונה,
בגיל לבוגרים הילדים בין התלות יחס זו חלשה אוכלוסייה בקרב סוציוכלכלית. מבחינה

העירוניים. ביישובים המתגוררת האוכלוסייה בקרב מאשר יותר גבוה העבודה
חולשתה בדבר ההנחה את לאמת אפשרות אין נוספים, נתונים היעדר בשל בינתיים,
להיבדק ראוי זה נושא ליישובים. מחוץ המתגוררת האוכלוסייה של החברתיתכלכלית
הבדואית לאוכלוסייה בנוגע 1995 והדיור האוכלוסין מפקד ממצאי פי על נפרד במחקר
שהושגה החיים רמת את השוואתית בצורה לאמוד כדי אחדים נתונים יוצגו בהמשך בנגב.

היישובים. בתוך

החיים רמת להערכת השוואתיים נתונים
בנגב הבדואים ביישובי

מבחינת היישובים שמצב למרות הושג המתוכננים העירוניים היישובים של המשיכה כוח
(למ''ס, בישראל המקובלים בסטנדרטים עומד איננו והחברתי הכלכלי הפיזי, פיתוחם
1993 בןדוד, (ראה נפרדת עבודה דורש היישובים מצב של מקיף השוואתי ניתוח .>1999
בחנויות מחסור בלתימושלמות, פיזיות תשתיות מגלה הבדואיים ביישובים סיור ו1994).
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סלולים ומדרכות כבישים תתתקני, בהיקף ציבור מוסדות ותעשייה, מסחר ובשטחי
.(2000 ,Lithwick) ציבורי גינון של בולט והיעדר מפותחים, בלתי פתוחים שטחים חלקית,
הנדרשים הגדולים הציבוריים בתקציבים היישוב, של הרחבה בפריסה אולי מוסברת זו rmym
האוכלוסייה של הנמוכה העצמית ובהשתתפות מהיישובים חלק של הצעיר בגילם אלו, למטרות

הציבוריות. ובהוצאות הפרטיות בהשקעות המקומית
ליישובים בהשוואה הבדואים יישובי מצב לבחינת אחדים פרמטרים מרכז 8 לוח
הדומים יישובים שלושה נבחרו השוואה לצורכי התשעים. שנות באמצע אחרים עירוניים
הפיתוח ויישובי הארץ שבמרכז קלנסווה הערבימוסלמי היישוב הבדואים: ליישובי בגודלם
נמצא היישובים בין ביותר הרחב הפער הדרום. שבמחוז וירוחם קרייתמלאכי היהודיים
המדידה אם יצטמצם זה שפער להעיר יש תושבים. ל1,000 רכב כלי על הבעלות בשיעור
יותר הגדולה הילדים אוכלוסיית בשל וזאת הבית משקי של הבעלות שיעור פי על תיעשה

הבדואים. ביישובי
ובמדד האוכלוסייה תלות יחס במדד משתקפים בית למשק הנפשות במספר ההבדלים
השיעור על מצביע הבדואים ביישובי אלו מדדים של הגבוה השיעור לנשים. הילדים יחס
אלו התחלתיים פתיחה נתוני ידם. על לנתמכים יחסית והמפרנסים התומכים של הנמוך
בהשוואה הנמוכים השכר נתוני את בחשבון לוקחים כאשר יותר עוד גרועים נעשים
הממוצע השכר הפרשי של המוחלטים שהפערים להעיר ראוי זאת, עם האחרים. ליישובים
אולי מסביר, הבדואים ביישובי יותר הנמוך הממוצע השכר במיוחד. גדולים אינם לשכיר
הבדואים. ביישובי המקומיות הרשויות של יותר הנמוך העצמית ההכנסה שיעור את חלקית,
של ההשתתפות שיעור המקומית, המועצה שירותי את לממן התושבים אייכולת בשל
את להוציא האחרות, ברשויות מאשר יותר גבוה הבדואיות הרשויות בתקציבי הממשלה

רהט. הגדולה העיר
הרשויות בהכנסות העצמית ההשתתפות של הנמוך לשיעור אחרת אפשרית סיבה
יישובי רוב הללו. היישובים של החלש הכלכלי הבסיס להיות עשויה הבדואיות המקומיות
בעיר פרנסתם את ימצאו שהתושבים מחשבה ומתוך שינה כערי נוסדו המתוכננים הבדואים
מחודשת בחינה אמנם עוברת זו חשיבה בסביבה. אחרים במקומות או בארשבע הגדולה
ביישובים. ויצרניים מסחריים ושירותים עסקים בהיעדר עתה, לעת אולם (Lithwick, 2000)
לספק כדי בו אין זה מס בסיס הבית. משקי על בעיקר מתבססת המקומיים המיסים גביית

נאותה. ברמה מוניציפליים שירותים
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התשעים שנות באמצע בנגב הבדואים ביישובי חיים לאיכות נבחרים מדדים :8 לוח

רמת.ישובים
מינוע
כללית
ל1,000
תושבים
1996

רככ כלי
פרטיים
ל1,000
תושבים
1996

יחס
תלות

האוכלוסיה
1994

0)

יחס
ילדים
לנשים
1994

(2)

שכר
חודשי
ממוצע
לשכיר
1994

הכנסה 0/0

עצמית
הרשות של
המקומית
1994

87.048.41,67831,302,26230.3רהט

72.647.51,5851,1132,44922.9תלשבע

(3) 79.549.41,7311,2032,35723.0משוש

(4) (5)שוקת 175.2(5) 110.91,6641,5522,40816.8

128.698.01,2599112,46827.5קלנסווה

169.6133.41,0807902,96027.5ירוחם
קריית

מלאכי
170.3132.61,1307862,62234.7

כספיים. נתונים וסידרת פיזיים נתונים סידרת בישראל, מקומיות רשויות למ''ס, מקור:
ב1,000<. (מוכפל 1564 בגילאי מחולק +65 גילאי + 014 גללאי >1) הערות:

.2044 גילאי נשואות ולא נשואות לנשים יחסית 04 גילאי ילדים >2<

ושגבשלום. ערוער, כסיפה, היישובים: את שכללה אזורית מועצה היתה משוש (3)

ולקיה. חורה היישובים: את שכללה אזורית מועצה היתה שוקת (4)

משמעותיים. באידיוקים חשודים הנתונים (5)

הקרקעות סכסוך יישוב התקדמות

שהושגה המקבילה ההתקדמות את לבחון מעניין העיור ברמת המהירה ההתקדמות לאור
העירוניים היישובים הקמת אל מתייחסים אחדים חוקרים הקרקעות. סכסוך יישוב במסגרת
זה מונח . (Fenster, 1995; Dinero, 1999) כפוי' התיישבותי 'תהליך כאל המתוכננים
מגרשי לקבל הבדואים. של זכותם בין ממלכתיות רשויות ידי על שנוצרה לזיקה מכוון
כלשהי, וקרקעית כספית בתמורה לוותר, הסכמתם לבין העירוני ביישוב מסובסדים בנייד.
או שנבנו מבנים על ו/או בלתימפותחות מדבריות קרקעות על לבעלות תביעותיהם על
העקבית המגמה חשיפת .(1997 (בבאי, הספונטניים במקבצים כחוק שלא שניטעו עצים
מעוררת המתוכננים היישובים אל הספונטניים מהמקבצים בדואים כניסת של הטווח וארוכת
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בתמורה העירונית הקרקע של המסובסדת הרכישה שבכריכת לתבונה באשר שאלות
המדברית. הקרקע על הבעלות תביעת להסרת

הסרת בתמורה עירונית לקרקע הזכות קבלת  התהליכים שני שבכריכת התבונה
בשני שהושגו ההישגים בדיקת בעקבות מתערערת מדברית קרקע על הבעלות תביעת
הבדואית האוכלוסייה של עקבי מעבר תהליך שמתקיים לעיל הראינו אלו. תהליכים
מאוכלוסיית אחוזים לכ62 העירונית האוכלוסייה שיעור עלה שבמהלכו המתוכננות, לערים
להסרת הבדואים עם במגעיה המדינה לרשות שהוחזרו הקרקעות שיעור בנגב. הבדואים

בהרבה. נמוך הוא הבעלות תביעות
הבדואים בין הקרקעות סכסוך התפתחות על היסטורית סקירה מספק (1995) בןדוד
למיפוי מפורט קרקעות סקר המדינה יזמה השבעים שנות באמצע המדינה. לבין בנגב
תביעות 3,220 הגישו הבדואים זה סקר במהלך תובעת. הבדואית שהאוכלוסייה הקרקעות
פי על דונם. ל748,327 הגיע ידם על שנתבעו הקרקעות סךכל קרקע*. על בעלות
דונם 778,856 סך על בעלות בתביעות הכירו ב1979 שפורסמו רשמיים מסמכים בןדוד,

(2) .(72 (עמוד
על להעיד היכולים במסמכים נתמכו לא זה בסקר שסוכמו למקרקעין הבדואים תביעות
בתביעותיהם להכיר המשפט לבתי עתרו בנגב מהבדואים אחדים הקרקע. על הבעלות
נמנעת כן פי על אף להוכיחה. יכולתם אי בשל נדחתה תביעתם אך הקרקעות, על לבעלות
ומתן. משא של בדרך לפשרה איתם להגיע ומעדיפה מהבדואים קרקעות מהפקעת המדינה
המשא ועדת הגיעה ו1993 1978 שבין השנים עשרה בחמש ,(77 עמוד ,1997) בבאי פי על
דונם 50,000 של בגודל שטח דונם. ל28,500 בנוגע התביעות להסדרת הממשלתית ומתן
של עדותו פי על נבטים. התעופה לשדה שנדרשו האדמות לפינוי המו"מ במסגרת הוסדר
נוספות בעלות תביעות הוסדרו ו1997 1993 שבין השנים ארבע במשך ,(1997) בבאי
עשרים במהלך הוסדרו בםךהכל אלו, מקורות פי על דונם. 57,000 של גודל בסדר
אחוז כ17.3 המהווים דונם 135,000 וממושך ארוך ומתן משא באמצעות האחרונות השנים
שעברה האוכלוסייה מכלל האחוזים 62 בין הניגוד הבדואים. ידי על שנתבעו מהקרקעות
המדינה לבעלות שהועברו קרקעות של אחוזים 17.3 לבין המתוכננים ביישובים להתגורר
מדיניות לגבש שיש בטענה תומך זה ניגוד מחודשת. חשיבה מחייב ומתן משא בעקבות
ליישובי המעבר לבין הקרקעות הסדר בין הניתוק משמעויות את שתשקול חדשה ציבורית

קבע.

הציבורית המדיניות על והשלכותיהן המסקנות
על או מדגמיים סקרים על הסתמכו בנגב הבדואית האוכלוסייה על הקודמים המחקרים רוב
אחר מעקב ועל בדיקה על זה מאמר מבוסס אלו למחקרים בניגוד אתנוגרפיות. התרשמויות
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נתונים מספק זה מחקר לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ידי על שפורסמו כמותיים נתונים
מחוץ המתגוררת הבדואית האוכלוסייה על כן לפני שפורסם מה מכל יותר מפורטים
ביישובים המתגוררת האוכלוסייה נתוני הפחתת של בדרך הושגו אלו נתונים ליישובים.
מחקרים לממצאי בניגוד בארשבע. בנפת המוסלמית האוכלוסייה מסךכל העירוניים
כי זה מחקר מצא הקבע, ליישובי לעבור מעוניינים אינם הבדואים כי שטענו אתנוגרפיים
האחרונות. בשנים גם וברציפות בעקביות מתנהל הקבע ליישובי הבדואים של המעבר
תרבות בעלת סמינוודית מחברה שינוי בנגב הבדואים עברו האחרונות השנים בשלושים
הבדואיות הערים אוכלוסיית 1980גדלה שנת מאז מוצק. עירוני רוב בעלת לחברה מסורתית
משקפת זאת אוכלוסין תוספת .>2 (איור לשנה נפש מ3,000 יותר בקצת בממוצע בנגב
טבעי, מריבוי נובעים מהם כ4.7 התשעים, בשנות אחוז כ7.5 של ממוצע שנתי גידול
6 (לוחות ליישובים מחוץ המתגוררים התושבים מקרב בעיקר אוכלוסייה מכניסת והיתר

ו7).
החסרונות למרות המתוכננים העירוניים ליישובים מתכנס הבדואית האוכלוסייה רוב
 רהט להוציא אולי  ביישובים התפתחה לא בינתיים אלו. ביישובים לזהות שניתן הרבים
השירותים כל לא מושלמים, אינם והנוי הגינון התשתיות, פיתוח מקומית. כלכלית יזמות
הלאומי, לממוצע מתחת היא לנפש ההכנסה רמת האופטימלית, ברמה מתפקדים הציבוריים
זוכים בערים המגורים יתרונות כי נראה כן פי על אף תעסוקה. מוקדי ביישובים וחסרים
מדיניות הספונטניים. הארעי ביישובי השוררים הנחותים המגורים תנאי פנל על להעדפה
ולהקמת העירוניים ביישובים הציבוריים והשירותים התשתיות רמת לשיפור שתפעל ציבורית
אוכלוסייה של המעבר לעידוד ספק, ללא תתרום, תעסוקה מקורות לפיתוח תעשייה אזורי
בשנות שהוקמו החדשים העירוניים היישובים שני הקבע. ליישובי הארעי מיישובי נוספת
קצב את להאיץ עשויים בעתיד יוקמו שאולי חדשים ויישובים ולקיה חורה התשעים:
להאיץ עשוייה גדולות ספונטניות בהתיישבויות חוקית הכרה אפילו הבדואים. בקרב העיור
בהם להכיר לדרישה קצר זמן בתוך יביא אוכלוסייתם שגידול מאחר העיור, קצב את

עצמאיות. מקומיות במועצות
עם הקרקעות על הבעלות תביעות את הכורכת המוצהרת הציבורית המדיניות למרות
בעוד נפרדים. מסלולים בשני מתפתחות הללו הסוגיות ששתי נראה הקבע, למגורי המעבר
הבעלות תביעות בעיית פתרון סביר, ובקצב עקבי באופן מתנהל הקבע למגורי המעבר

ביותר. איטי בקצב מתקדם
ההדוקה הזיקה את מחדש לשקול שיש היא זה ממחקר הנובעת העיקרית המסקנה לפיכך
להניב עשוי הסוגיות משתי אחת בכל נפרד טיפול הללו. הסוגיות שתי בין בעבר שנקבעה
הקרקעות שאלת פתרון בין הזיקה ביטול לממשלה. והן לבדואים הן יותר טובות תוצאות
שהתפתחו החשדנות ואת המתיחות את להפיג הפחות לכל עשוי הדיור בעיות פתרון לבין

עמודים2039<. ,1997 ,Meir) הרשויות לבין הבדואים בין האחרונות בשנים
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לתביעות באשר הן חדשים נהלים בקביעת כרוך התהליכים שני בין הזיקה ביטול
יכולה לקרקעות בנוגע הקבע. ליישובי המעבר לתנאי באשר והן הקרקע על הבעלות
שמו על ככזאת הנתבעת הקרקע את ולרשום הבעלות בתביעות, דהפקטו להכיר הממשלה
בתביעת ביטחון הבדואי לאזרח יספקו גבולותיה ומיפוי הנתבעת הקרקע רישום התובע. של
מגוריו מקום את להעתיק הבדואי האזרח על יייקל כזד. במצב שמו. על הרשומה הבעלות
לוויתורים ללחוץ תפסיק מצידה הממשלה הקרקעות. לגורל לחשוש מבלי הקבע ליישובי
פיתוח. לצרכי לקרקע תזדקק כאשר התובעים עם ומתן למשא ותכנס הבעלות תביעות על
מיקומה פי על מקרקעין שמאי ידי על שייקבעו שוק מחירי לתובעים הממשלה תציע אז
לעליית וסולם מגמר. קו ייקבע הקבע, ליישובי למעבר בנוגע הקרקע. של ואיכותה
תהווה המתוכננת המחיר עליית זמן. לאורך הקבע ביישובי לבנייה המגרשים של מחיריהם
למגרשים שוק מחירי ליצירת מנגנון ותשמש ביישובים המגרש קניית את להקדים תמריץ
ממשכנתאות ייהנו בית או מגרש לרכוש מסוגלים יהיו שלא שמי מובן מאליו הללו.

צעירים. בזוגות או דיור בחסרי המדינה שנוהגת כפי מגורים דירת לרכישת מסובסדות
לבנייה המוצעים המגרשים גודל בתכלית. שונה הבדואים ביישובי המקרקעין שוק כיום
עצמית לבנייה המוצע מהשטח שניים פי הגדול שטח דונם, על עומד הבדואים ביישובי
בלבד אחוז 20 עד כ10 על עומד המגרשים עבור המשולם המחיר זאת עם היהודי. במגזר

הסמוכים. היהודיים ביישובים דונם חצי בן מגרש של ממחירו
ופנויים מפותחים מגרשים של שפע מציעות הבדואים ליישובי התקפות המתאר תכניות
.(1997 (בבאי, ליישובים מחוץ המתגוררת האוכלוסייה כל את לאכלס כדי בהם שיש
עומדים המפותחים המגרשים וקבועים. מסובסדים במחירים לבדואים מוצעים אלו מגרשים
מנגנון של היעדרו שוק. מחירי של מנגנון התפתחות המונע מתמיד היצע עודף של במצב
לשאלת באשר רציונאליות החלטות להחליט הבדואים של יכולתם את מגביל שוק מחירי
עירוניות באדמות בעלות, תביעת להם יש שעליהן המדבריות, האדמות של ההמרה מחירי

מפותחות.

שיחפצו מקום בכל להתיישב הבדואים לאזרחים כיום השמורה היתר זכות ועוד, זאת
ותוביל מקרקעין שוק התפתחות תמנע הריסה מצווי לחשוש ומבלי בנייה היתר בקשת ללא

היישובית. בהתפתחות לאנרכיה
רגשי באופן הבדואים ידי על נתפסת הקרקעות על שהבעלות נאמר קרובות לעיתים
מחירי יקבעו אם מחיר. של תווית לשאת חייב הרגשי היחס גם ואולם רציונאלי. באופן ולא
באמצעות (למשל, הלאמפותחות המדבריות לקרקעות והן העירוניים למגרשים הן שוק
שבין האמיתי הפער על מושג הבדואים האזרחים יקבלו הביקוש), פי ועל מקרקעין שמאות
יותר שווה הרגשי הערך אם לשקול פרט כל יוכל כזה במצב המקומות. בשני הקרקע ערכי

הכלכלי. הערך בגין המתקבל מהפער
הבדואי. במגזר שוק מחירי של נורמלי מנגנון להתפתחות להפריע עשויים רבים גורמים
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לבנייה מפותחים במגרשים השוק שהצפת ספק, אין זאת עם מפורט. מחקר מחייב לימודם
מנגנון של התפתחותו את המדכאים המרכזיים הגורמים בין היא וקבועים נמוכים במחירים
יישובים הוספת מיוחדים במקרים זאת עם יחד ביותר. הראשוני במצבו ולו השוק, מחירי

.(1998 ומליס, (אסיף הביןשבטיים ההבדלים רקע על נמנעת בלתי כנראה היא חדשים
במחיריהם שינויים ועל המגרשים פיתוח של התזמון על הדעת את לתת ראוי כמסקנה
הקבע ליישובי מחוץ המתגוררים בדואים אזרחים שבו הנוכחי המצב האכלוס. קצב פי על
לרעה מפלה בנייה, רשיונות לבקש ומבלי תכנון ללא שירצו ובכמות שירצו במקום בונים
מקרקעין שוק התפתחות ומונע הקבע) ביישובי והבדואים (היהודים האחרים הנגב אזרחי את

החופשי. השוק מחירי של מנגנון על המבוסס

הערות

האוכלוסין מרשם הבאים: הפרטים הובהרו בלמ"ס דמוגרפיה גף על הממונים עם בשיחה (1)

אך כתובת, ושינויי הגירה, תמותה, ילודה, על הראשוניות ההודעות את אמנם קולט
עם התאמות לאחר אלא המרשם נתוני את מדווחת איננה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
לסטטיסטיקה הלשכה נתוני היישובים. כלל של צולבות ובדיקות האוכלוסייה כלל נתוני
גם פוסחת ואיננה ישראל, יישובי בכלל רווחת זו תופעה המרשם. מנתוני \5x בכ נמוכים
השתייכותם פי על להימנות ממשיכים הבדואית הפזורה תושבי הבדואים. יישובי על
היישוב מקבצי כל של אוויר צילום נערך 1995 והדיור האוכלוסין מפקד לקראת השבטית.
על לדווח שהתבקש פוקד נשלח אזור לכל לאזורים. חולקו אלו מקבצים הםפונטניים.
המבנים כל נפקדו מכן לאחר וכדומה). דיר, אחסנה, (מגורים, מבנה בכל שנעשה השימוש
הבדואית. הפזורה של G1S מפות הפיקו בלמ"ס מגורים. למטרות ששמשו והמקומות
שהייתה נראה הרבשנתי, הדיווח פי ועל המרואיינים, לדברי פורסמו. טרם אלו נתונים
כן. לפני שפורסמו השוטפים האומדנים לבין הפקידה נתוני בין למדי טובה התאמה ללמ"ס

דונם". כ700,000 סך על תביעות "כ6,000 מציין (33 עמ' ,1999) מאיר (2)
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לישראל תיירים כניסות על המשפיעים הגורמים

ארגז ירון

מבוא

התיירות ארגון נתוני פי על רבות. מדינות של בכלכלתן חשוב ענף מהווה התיירות
שאינו רב פוטנציאל בו וגלום מתמדת בצמיחה נמצא התיירות ענף ,(WTO ) העולמי
בהפחתת תעסוקה, מקומות ביצירת ביטוי לידי באה לכלכלה התיירות תרומת ממומש.
חריפות לתנודות נתונים אשר בסיסיות, תעשיות של ומוצרים סחורות ביצוא התלות
התיירות כמוכן המקומית. לכלכלה חיצונית הכנסה ובתוספת הבינלאומיים, בשווקים
אנשים בין והמגע ההיכרות מעצם הנובעת ותרבותית חברתית תועלת בעל ענף הינה
גידול חל 19801996 השנים בין .(Morris, Wilson and Bakalis,l995) זרות ממדינות
600  כ בעולם נרשמו 1996 בשנת מהענף. בהכנסות והן בעולם הנסיעות במספר הן רצוף
אלה נתונים דולר. ביליון 425  בכ הסתכמו מהענף וההכנסות תיירים של כניסות מליון

העולמית. בכלכלה הענף של הגדלה חשיבותו על מעידים הענף של הגידול קצב ונתוני
של היחסי חלקו פי על להערכה ניתנת לאומיות בכלכלות התיירות ענף של חשיבותו
מסוימות במדינות .(Witt.Brooke andBuckley, 1995) הגולמי הלאומי בתוצר זה ענף
אחוז, 30 לכ מגיע זה שיעור הקריביים באיים אחרות ומדינות ג'מייקה כמו בעולם,
בענף חל 19901995 בשנים בישראל התיירות. בענף שליש כדי עד תלויה כלכלתן כלומר
שנת שהייתה ,1995 בשנת בשנה. בממוצע אחוז 15 כ של גידול תהליך הנכנסת התיירות
תיירים העולם. רחבי מכל תיירים מליון 2.5 כ לישראל הגיעו לישראל, בתיירות שיא
אחוזים 7 כ היוו אשר דולר, מיליארד 2.5 כ ישיר באופן הלאומי למשק הכניסו אלה
,1997/1 הארחה ושירותי לתיירות סטטיסטי רבעון >למ"ס, ישראל של המקומי מהתוצר
המאופיין יצוא ענף הוא הנכנסת התיירות ענף .(1996 לישראל סטטיסטי שנתון למ"ס,

.(1996 (פרימן, אחרים לענפים יחסית גבוהים והכנסה תעסוקה במכפילי
השונים הגורמים לחקר רבה חשיבות מקנה העולמית בכלכלה התיירות ענף של משקלו
העלייה הוא לגידול העיקריים הגורמים אחד זה. בענף העולמי הגידול על המשפיעים
שונות, פנאי פעילויות אחר החיפוש ובעקבותיה הפנוי ובזמן הפנויה בהכנסה הרצופה
מוצר איננו התיירותי המוצר מותרות. של ענף היא תיירות תיירותיות. פעילויות ובכללן
למצבי במיוחד ורגיש לפגיע זה ענף הופכת זו סיבה וביגוד. מזון מוצרי כמו בסיסי קיומי
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בתיירות יותר תלויה מקומית שכלכלה ככל גיאופוליטיים. או כלכליים שונים: משבר
רגישות משבר. מצבי מתרחשים אם יותר חריפות לתנודות צפויה היא כך הכנסה, כמקור

באזורנו. תוקף משנה מקבלת משבר למצבי הענף
האמצעים לארצם. התיירות קידום שמטרתם אמצעים מגוון נוקטות שונות ממשלות
תיירות לשכות הצבת כגון: תיירות, מעודדי אמצעים סוגים: לשני לחלוקה ניתנים השונים
נוחה גישה בעל בסיס המהוות ,(NTO's) National Touirst offfices שונים במקומות
גם נוקטות ממשלות ופרסום. שיווק ופעולות המוצא, בארץ המקומי התיירותי לשוק
כמות הגבלת יוצאים, תושבים של נסיעות על מסים הטלת כגון: רגולטיביים, אמצעים
נכנסים תיירים על מיוחדים מסים הטלת מהמדינה, להוציא יכולים שהתושבים הזר המטבע
מצעדים מושפע התיירות היקף תיירים. של מותרים שהייה זמני ועל אשרות על והגבלות
ניתנים אינם וחלקם כמותיים חלקם נוספים, משתנים של ארוכה משורה וכן זה מסוג

לכימות.
באים המוצא ארצות בין ההבדלים ושונות. רבות מוצא מארצות תיירים מגיעים לישראל
ולישראל בכלל ליעדים תושביהן של היציאות מספר על ההשפעה בגורמי הן ביטוי לידי

גורם. כל של ההשפעה במידת והן בפרט
המוצא בארצות הגורמים של היחסי המשקל את ולאמוד לזהות היא זה מחקר מטרת
התיירות מושפעת כמה עד לבחון וכן לישראל הנכנסת התיירות היקף על משפיעים אשר
בין לשלב ניסיון כאן נעשה כלומר יעד. כארץ ישראל של מהמאפיינים לישראל הנכנסת
בעיקר הנובעים מושכים גורמים לבין המוצא בארץ בעיקר שמקורם דוחפים גורמים
מציעה. שהיא הכוללת בראייה היא זה מסוג עבודה של חשיבותה היעד. ארץ מתכונות
הגורמים מהם להבין שואפת אלא הבודדת, למדינה מתייחסת איננה זו כוללת ראייה
לישראל. הנכנסת התיירות תנועת את המניעים המוצא, ארצות לכלל המשותפים המרכזיים,
לאורך ישראל לגבי הכוללת ברמה העיקריים המשתנים של ולניתוח לבחירה ממצה עבודה
זה חיזוי ארוך. עד בינוני לטווח תיירות בחיזוי לסייע יכול זה מסוג מחקר נעשתה. טרם זמן
מורי תיירות, מארגני נסיעות, (סוכני התיירות ענף של הפרטי הסקטור את לשרת יכול
השלכות בעלות בפעולות כלל בדרך עוסק אשר הציבורי הסקטור ואת מלון) ובתי דרך

תדמית. למטרות ישראל ושיווק תיירותיות תשתיות פיתוח כגון: יותר, ארוך לטווח

ספרות סקירת

מדובר שכן מורכבת, בעיה הוא התיירות היקף על שונים משתנים של ההשפעה אומדן
שקיימת לקבוע ניתן בהכללה עצמם. לבין בינם קשרים בעלי גורמים של רב במספר
התייר הכנסת למשל, התיירות, על מסוימים גורמים של השפעתם לגבי רחבה הסכמה
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ליעד, מוצא בין המרחק כגון אחרים, גורמים .(Witt, Brooke and Buckley, 1995)
מנוגדת. אף ולעיתים שונה לפרשנות נתונים

לסווג ניתן כי עולה התיירות היקפי על ההשפעה בגורמי העוסקת העשירה מהספרות
exogenous) חיצוניים גורמים  האחת עיקריות: קטגוריות לשתי המשפיעים הגורמים את
טכנולוגיות. התפתחויות דמוגרפיים, שינויים חליפין, בשערי שינויים כגון: ,(factors
endogenous) התיירות, בענף ישירות מתרחשים אשר אחרים גורמים השנייה בקטגוריה
עבודה כוח של והיצע יעדים בין תחרות תיירותית, בתשתית השקעות p3o:היקף (factors
הביקוש: על המשפיעים הגורמים של נוסף סיווג מציע (1991) Bull ניסיון. ובעל מיומן
על המעידים ומשתנים המוצא בארץ הקשורים משתנים היעד, בארץ הקשורים משתנים

למוצא. היעד בין הקשר
מידת הנסיעה, מחיר הנסיעה, זמן הם התיירות היקף על המשפיעים המרכזיים הגורמים
האטרקטיביות וכן שונות ארצות בין אחרים או צבאיים תרבותיים, כלכליים, קשרים של קיומם
ביטוי לידי לבוא יכולה האטרקטיביות מסוימת. מוצא מדינת כלפי מסוימת יעד מדינת של
או סקי כגון: שונות, ספורט ובאטרקציות מעניינות ובהיסטוריה בתרבות נוח, אוויר במזג
ארץ בין בדרך (intervening opportunities) מתערבות הזדמנויות גם הים. גלי על גלישה
ופסטיבלים אולימפיאדות כגון: היעד, בארץ המתקיימים ייחודיים אירועים המוצא, לארץ היעד
ארץ תושבי אצל מצטיירת אשר היעד, ארץ של (Thrall 1985) המנטלית" "התמונה וכן
היא המנטלית התמונה היעד. ארץ של האטרקטיביות מידת על השפעה להם יש המוצא,
מציאת לפיכך לעיל. שהוזכרו אלה ביניהם גורמים, של רב ממספר ומורכבת סובייקטיבית

ביותר. מורכבת משימה היא זה מסוג למדד כמותי ביטוי
אשר שונים, גיאוגרפים מקומות בין הקיימים ההבדלים הוא התיירות לתופעת הרקע
לתיירות חסם כאל הפיזי למרחק הספרות מתייחסת כלל בדרך ביניהם. פיזי במרחק תלויים
עם הנתפש הסיכון ברמת העלייה עקב וכן המרחק עם הגדל הנסיעה מחיר עקב בעיקר
טוענים (1995) Mill and Morrison .(Thrall, 1985; Mansfeld, 1996) במרחק העלייה
להיתפש יכול המרחק התייר. תפיסת עלפי משיכה, גורם או חסם להוות יכול שהמרחק
יתרון של אחר היבט חברתי. סטטוס של מסיבות לנסוע התייר את המניע משיכה כגורם
מההמון, והתרחקות אקסקלוסיביות רבים במקרים שמשמעותה הייחודיות החוויה הוא למרחק
תעוזה על גם להעיד יכול במיוחד רחוק יעד החוויה. גדלה גדל, שהמרחק ככל כלומר

בעולם. רבות בחברות להערכה הזוכות תכונות והרפתקנות,
ברחבי שונים ובאזורים שונות במדינות נחקרו התיירות היקפי על המשפיעים הגורמים
הגורמים של ההשפעה במידת בעיקר ביניהם נבדלים המחקרים של הממצאים העולם.
בהשלכות וכן לתקופה ומתקופה למדינה ממדינה המשתנה המשתנים בשילוב המסבירים,
התיירים למספר רבה חשיבות מייחס (1998) Morley משתנים. לאותם המיוחסות השונות
ארץ מאותה התיירות היקף על המשפיע כגורם היעד בארץ בעבר ביקרו אשר המוצא מארץ
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בין לאוזן פה תקשורת של מחשיבותה בעיקר נובעת זה גורם של חשיבותו ליעד. מוצא
המוצא בארץ האנשים שמספר ככל עולה זה מסוג תקשורת של לקיומה ההסתברות אנשים.

גדל. מסוים ביעד ביקרו אשר
ומצא רגרסיה באמצעות לקנדה הנכנסת התיירות של תחזיות ביצע (1966) Gray
Jud <cf Joseph שולית. התיירות היקף על החליפין ושערי ההכנסה משתני של שהשפעתם
הצפויה במידה השפיעה לא אמריקה דרום למדינות הנסיעה מחיר שהורדת מצאו (1974)
הקטינו אכן גבוהים טיסה שמחירי (1978) Sunday מצא זאת לעומת התנועה. הגברת על
בארץ היוצאים של ההוצאות את הגבירו הם אולם מארצותהברית, היוצאים מספרי את

היעד.
להיקפי העיקרי ההסבר לדעתו, מקנדה. היוצאת התיירות את חקר (1981) 1ז3ווח1:<1

המוצא וארץ היעד ארץ אוכלוסיות גודל פנויה, הכנסה האלה: מהמשתנים נבע התיירות
באמצעות מצאו (1984) Uysai Sc Crompton אתנית.  תרבותית אטרקטיביות של מדד וכן
ממשתני בעיקר לטורקיה התיירות הושפעה 19601980 הזמן שבטווח משתנית רב רגרסיה
זו בתקופה עשתה שהמדינה השיווק לפעולות הנסיעה. וממחיר חליפין משערי הכנסה,
למטבע המוצא ארץ של המטבע בין החליפין שערי של המשתנה שולית. השפעה הייתה
Witt, Brooke and Buckley,) התיירות שירותי של הקנייה כוח על משפיע היעד בארץ
את ניתח אשר (1998) Akis ידי על נתמכים אלה ממצאים .0995;Var and Lee, 1993
בשנים לטורקיה העיקריות המוצא ארצות עשרה משמונה התיירות לתנועת הגורמים
ההכנסה משתנה הוא התנועה להיקף ביותר המשמעותי שההסבר מצא הוא .19801993

היעד. בארץ המחיר לעומת המוצא בארץ המחיר כלומר; התייר, של הקנייה וכוח
חגיגות כי מצא הוא לאוסטרליה. התיירות לתנועת הגורמים את ipn (1998) Morley
שביתת גרמה זאת לעומת התיירים. בכניסות משמעותי לגידול גרמו 1988 בשנת היובל
שביקוש היא המחבר מסקנת הכניסות. במספר משמעותית לירידה 1989 בשנת הטייסים
של קיומם ידי על וכן הכנסה רמת משתנה ידי על בעיקר מוסבר לאוסטרליה התיירות

לשלילה). או (לחיוב על אירועי
לקבוע מנת על ומחיר הכנסה במשתנים שימוש עשו (1995) Witt, Brooke <ef Buckley
לתיירות. לביקוש המקור היא המוצא ארץ המוצא. מארץ התיירותי הפוטנציאל את ולהגדיר
יש זאת עם יחד תיירותי. פוטנציאל כאל המוצא בארץ לאוכלוסייה להתייחס ניתן כלומר
הלא הפוטנציאל לנסוע. הרצון לבין לנסוע לתייר המאפשרת הכלכלית היכולת בין הבדל
אילוצי עקב המוגבל באוכלוסייה חלק אותו רק אלא האוכלוסייה, כל סך איננו ממומש
הפוטנציאל אחרות: במילים מתבטלים. היו אלה חסמים לו נוסע היה ואשר וכסף, זמן
שיחליט האוכלוסייה חלק בתוספת הנוסע האוכלוסייה חלק הוא המוצא בארץ התיירותי
תיירותי פוטנציאל להגדיר נהוג אחרים במקורות מתאימים. כלכליים תנאים בהינתן לנסוע

האוכלוסייה. כל סך מתוך הנוסעת האוכלוסייה כשיעור מוצא ארץ של
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הוא התיירות תנועת על משפיע אשר במעלה הראשון הגורם מחקרים, מספר עלפי
הבסיס את והמהווה התיירות את המניע הראשי הגורם הוא היעד זו גישה לפי היעד. ארץ
על יעדים בין בחירה של תופעה כאל התיירות אל מתייחסת זו תפישה הענף. של הקיומי
הבסיסי הצורך של ההיבט את המדגישה מהגישה להבדיל שלהם, האטרקטיביות מידת פי
שלפיו שלבי דו מודל מציג >1992) Morley ולראות. לנסוע האנשים את מניע אשר בתיור
ביעד בחירה הוא השני והשלב לא, או לנסוע אם ההתלבטות הוא התייר של הראשון השלב

אפשריים. יעדים מספר מתוך לתיור
המחיר השפעת בנושא מחקרים של בתוצאות להבדלים הסיבות את בחן (1992) Coruch
לא לטענתו, שנה. שלושים של זמן בתקופת שנעשו התיירות, היקפז על לנפש וההכנסה
בממצאי ביותר רחב מגוון שקיים נמצא שהתקבלו. התוצאות למגוון הסיבות נחקרו
להבדלים ההסבר בבדיקת זהות. היו שנבדקו המשתנים שני שהגדרות אףעלפי המחקרים,
הגורמים בשל כנראה מובהקים. ממצאים המחבר מצא לא המחיר משתנה בהשפעת הרבים
משתנה נמצא זאת לעומת השונים. התיירות שירותי של המחיר מורכב שמהם הרבים
ניתן לא לטענתו, שנעשו. המחקרים בממצאי מהשונות אחוז 50 לכ כהסבר ההכנסה
ובפרט במשתנים מהשונות ניכר וחלק שטחי, ניתוח באמצעות בינלאומית תיירות לחקור

המחקרים. שנקטו השונות מהמתודולגיות נובע המחיר במשתנה

העבודה שיטת

והיא בנושא, שנעשו למחקרים התייחסות תוך אמפיריים בנתונים שימוש עושה העבודה
עיקריים: שלבים לשני מחולקת

על המשפיעים המשתנים לגבי הקיים התיאורטי הרקע לפי ומקורות נתונים איסוף א.
תיירות. כיעד ישראל את המאפיינים נתונים וכן העולמית התיירות

לכלל היא ההתייחסות הכללית. ברמה הוא הניתוח שנאספו. נתונים וסינון ניתוח ב.
.19871996 שנים: עשר של זמן ציר לאורך בישראל המבקרים תיירים של המוצא ארצות
שיורדים ככל מסוים. שוק מגזר בניתוח או הבודדת המדינה ברמת עוסק איננו המחקר
המדינה את מייחדים אשר יותר נקודתיים משתנים בחשבון לקחת יש המדינה לרמת

סטטיסטית. מובהקות של מסיבות תצפיות גם למדגם להוסיף יש כזה במקרה הבודדת.
הבאות: המוצא ארצות את כוללת והיא הלמ''ס, נתוני פי על נבחרה המחקר אוכלוסיית
נורבגיה, שוויץ ספרד, קנדה, הולנד, איטליה, צרפת, גרמניה, בריטניה, ארצותהברית,
העיקריות המדינות ארצותהברית בתוך נבחרו לכך בנוסף ויפן. דנמרק פינלנד, שוודיה,
צפון אילינוי, מרילנד, פנסילבניה, ג'רסי, ניו ניויורק, לישראל: תיירים באים שמהן
המוצא ארצות ואריזונה. יוטה וושינגטון, קליפורניה, טקסס, פלורידה, מישיגן, רקומה,
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/7>היא הבודדת התצפית לישראל. הנכנסת התיירות מהיקף אחוז 90 מעל מספקות שנבחרו
t בשנה j מוצא מארץ (ישראל) / היעד לארץ הנכנסים התיירים מספר
מאתיים קיימות כלומר מוצא ארצות ושמונה עשרים מכיל .t=1987,1988<.הקובץ ..1996)

תצפיות. ושמונים
בהתייחס המתאמים רמת ואת שלילי) או חיובי (סימן הקשרים כיוון את לבחון מנת על
(47) נבחרו זו בדיקה בעקבות השונים. המשתנים בין המתאמים נבדקו המחקר להשערות
הגבוהים למתאמים עדיפות ניתנה חיזוי. מודל בניית לצורך ביותר המרכזיים המשתנים
הניסיון ומתוך אחרים במחקרים הוכחה השפעתם מובהקות אשר אחרים ולמשתנים ביותר
לצורך המסבירים המשתנים של ה"נורמליות" נבדקה מכן לאחר התיירות. במשרד המצטבר
מכן לאחר השאריות. ושל התצפיות של הפיזור תרשימי ניתוח בסיס על מודל בחירת
המשתנים את מודל לכל לקבוע מנת על שונות בשיטות >OLS) מרובות רגרסיות בוצעו
נמצאו אשר משתנים לרגרסיות הוכנסו הצורך במידת ביותר. הגבוה ההסבר שיעור בעלי

הספרות. פי על השונות להסבר ביותר חיוניים במשתנים

כדלהלן; תלויים משתנים ארבעה נקבעו זה במחקר
תיירות, היקפי לקביעת שכיח במדד מדובר  לישראל גולמי תיירים כניסות מספר .Y,
הרשמיים. במקורות ומפורסם למדינה הכניסה בשערי נמדד זה נתון זמין. שהוא בכך ויתרונו
גורם ואולם עונתית, בתופעה מדובר שכן עונתיות מנוכי בנתונים צורך יש לכאורה

שנים. הן זה במחקר הזמן שיחידות מאחר רבה, במידה מנוטרל העונתיות
אוכלוסיית בגודל מתוקנן Yt ) המוצא ארץ באוכלוסיית מחולק תיירים כניסות מספר  Y2

האוכלוסיות לגודל מייחסים אשר גרביטציה של מודלים מציעים שונים מחקרים המוצא). ארץ
לכלל מתייחסים אחרים מחקרים ביניהן. התנועה היקף על השפעה והמוצא היעד של
במטרה נבחר זה מודל ארץ. מאותה תיירותי פוטנציאל כאל המוצא בארץ האוכלוסייה

אלו. השפעות לבודד
זר. משתנה המדינה. לגבולות מחוץ אל הנסיעות במספר מחולק תיירים כניסות מספר  Y3

האוכלוסייה חלק רק הוא כלשהי מוצא מארץ המרבי התיירותי הפוטנציאל לפיה גישה מבטא
ארץ לגבולות מחוץ אל נסיעות ריבוי זו גישה לפי המדינה. לגבולות מחוץ אל שנוסע

לישראל. גם נסיעות של גדול פוטנציאל על מעיד המוצא
שבה היבשת לגבולות מחוץ אל הנסיעות במספר מחולק תיירים כניסות מספר  Y4

לישראל מייחס הוא שכן מצומצם, פוטנציאל על מעיד זה המוצא.משתנה ארץ נמצאת
את רק כפוטנציאל בחשבון לוקח והוא רב מרחק המוצא מארץ המרוחק קצה יעד של תכונה
שבה במציאות המוצא ארץ נמצאת שבה היבשת לגבולות מחוץ אל הנוסעת האוכלוסייה

ובאמריקה. באירופה מקורה לישראל התיירותית התנועה עיקר
של מהערכים מושפעת בזמן? תצפית שכל להניח יש נתונים. של עתית בסדרה מדובר
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עתית. סדרה באמצעות המודלים נבחנו זה שלב לסיום ולכן Ml (בזמן הקודמת התצפית
משתנים מספר שקיימים ההנחה על מתבסס נתונים, של עתית מסדרה המורכב זה, ניתוח
לאחר להתרחש וצפויה הזמן במשתנה קשורה התלוי המשתנה על השפעתם אשר מסבירים

מסוים. זמן פרק
של ההשפעה את לבחון הוחלט ולכן שנים, הן זו בעבודה הנתונים של הזמן יחידות
ממצאי לאור .t בשנה התלוי המשתנה by(t],t2,t3...) קודמות בשנים משתנים מספר
לאחר נעלמת בישראל הטרור אירועי השפעת שלפיהם ,(1998) של^^^0^^^^ המחקר
היהודים שעור תיירים, כניסות כגון אחרים שמשתנים לכך לצפות ניתן חדשים מספר

אחת. לשנה מעבר של זמן בטווח ישפיעו שיווק תקציב או באוכלוסייה

והגדרות מגבלות הנתונים, מקורות
מגוונים מקורות על התבסס הנתונים איסוף מרכזי. נתונים מקור אין זה מסוג במחקר
אינטרנט. ואתרי השונות המוצא ארצות של סטטיסטיים שנתונים הלמ"ס, פרסומי וביניהם
ממקורות הנתונים הושלמו אחד ממקור נתונים סדרת לקבל היה ניתן לא בהם במקרים
של פרסומים המוצא, בארצות ישראל של התיירות לשכות אטלסים, כגון: חלופיים,
אמידה פני על הועדפה זו שיטה ואחרים. בישראל המוצא ארצות של כלכליות נספחויות
רב דגש הושם זאת עם יחד משתנה. כל עבור זהה איננה הנתונים אמינות ולכן סטטיסטית,
מטבע כגון: שנתונים, כך אחידות הגדרות בעלי בנתונים שימוש ועל במונחים אחידות על

אחידים. ובמונחים אחידות הגדרות בעלי הם תמ"ג אוכלוסייה, זר,
היו: העיקריים המקורות

כניסות הם זה מפרסום הנתונים הארחה". ולשירותי לתיירות הסטטיסטי "רבעון למ"ס: 

המוצא. ארצות פי על לישראל תיירים
מטבעות מול השקל של החליפין שערי הם זה ממקור העיקריים הנתונים ישראל: בנק 

בה. ההשקעות סיכון רמת מבחינת ישראל של העולמי הדרוג וכן השונות המוצא ארצות
פרסומים שנה. כמאה לפני שהחלה שנתית פרסומים סדרת :Ameircan Jewish Yearbook 

מספרי הוא שנאסף הנתון בעולם. היהודים תפוצות על שונים נתונים מתעדים אלה
המוצא. במדינות היהודים

הכניסות נתוני את הכולל אינטרנט אתר זה לארגון :(WTO) העולמי התיירות ארגון 

על שונים כלכליים מדדים וכן מוצא ארץ לכל יעד ארץ כל בין התיירים של והיציאות
המדינות.

מדגם, חברת של סקרים וביניהם פרסומים מספר התיירות למשרד התיירות: משרד 

אלה מפרסומים שיווק. בנושאי שונים פנימיים ומסמכים הכספים לשנת תקציב הוראות
בחו"ל. התיירות משרד של השיווק פעולות תקציב נתוני נאספו
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העולם. מדינות על כללים נתונים ובו סטטיסטי, שנתון שנה בכל מפרסם האו"ם האו"ם: 

לנפש. והכנסה תמ"ג הם זו עבודה לצורך שנאספו הנתונים
מכיל אשר (1998) Krakover של האקדמי פרסומו הוא נוסף מקור אקדמאים: פרסומים 

חומרתם. מידת פי על 1966 משנת החל חודש בכל הטרור אירועי מספר את המסכמת טבלה
זו. בעבודה הגיאופוליטי למשתנה בסיס שימשה זו טבלה

נתוני נאספו מהם :(Statistical Absractof the US) ארצותהברית מדינות של שנתונים 

ואוכלוסייה. לנפש הכנסה תמ"ג,

וההשערות המשתנים בחירת

נתונים בסיס הוכן נתונים. נאספו שלגביהם המסבירים המשתנים כל נבחנו זה בשלב
במשתנים לטפל הצדקה אין שונים מטעמים תלויים. בלתי משתנים כעשרים המכיל
גודל לשונות, ההסבר של והולכת קטנה תרומה כךגמולטיקולינאריות, כל רבים מסבירים
המשתנים בחירת ומגובש. יעיל למודל להגיע כדי יותר קטן במספר להסתפק ורצוי הטעות)
בין המתאם רמות בדיקת באמצעות נעשה המשתנים של ראשוני סינון בשלבים. נעשתה
הקשר סימני תאימות פי על וכן עצמם לבין התלויים והמשתנים תלויים הבלתי המשתנים
משתנים של סוגים שני הכללת על דגש הושם כן כמו נורמליות. ובדיקת להשערות
(מאפשרי "דחיפה" גורמי המהווים לישראל המוצא ארצות של מאפיינים \Xij מסבירים
כוח את משקפים אשר (ישראל) היעד ארץ של מאפיינים וכן לישראל תיירים של יציאה)
ברגרסיות גס שימוש נעשה זה בשלב ארצה. המגיעים התיירים כלפי ישראל של המשיכה
המשתנים הושמטו הסינון בתהליך מסבירים. משתנים של שונים צירופים שכללו מרובות
המודלים. מארבעת באחד לא אף מובהקים נמצאו לא אשר לנפש ותמ"ג לנפש הכנסה

משתנה: כל לגבי וההשערות הסינון תהליך לאחר שנבחרו המשתנים להלן
התיירות היקף לקביעת העיקרי המדד זהו  (visits,arirva1s) לישראל תיירים כניסות ■

(שדות המדינות כל של הכניסה בשערי נספר זה נתון המחקרים. מרבית את המשמש
המכס וחוקי הביטחון חוקי ההגירה, חוקי מתוקף בעיקר יבשתיים) ומעברים נמלים תעופה,
באמצעותו אשר לישראל תיירים כניסות של הגולמי מספר זהו מדינה. בכל הקיימים

נוספים. תלויים משתנים חושבו
המוצא. בארץ השוק גודל את מבטא זה נתון . {POP) המוצא בארץ האוכלוסייה כל סך 

פוטנציאל את בהכרח מהווה איננה המוצא בארץ האוכלוסייה הספרות, בפרק שנסקר כפי
על המשפיעים בגורמים שעוסקים המחקרים רוב זאת, עם יחד ארץ. מאותה התיירים
אחרים. למשתנים ביחס שונים שיעורים קביעת לצורך זה במשתנה שימוש עושים התיירות

התצפית. שנת סוף בעת המוצא ארץ לאוכלוסיית מתייחס הנתון
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מבחינת ייחודי נתון זהו  (JWR) המוצא בארץ (afifliated) המזוהים היהודים מספר 

יהודי עם ישראל של הרבים הקשרים את מבטא זה נתון לישראל. שלו הרלוונטיות
וקרובים. חברים ביקור וביניהן שונות למטרות בישראל לבקר נוהגים אשר התפוצות
קהילת כלומר: לישראל, זיקה בעלי הם העולם ברחבי המתגוררים יהודים כי היא ההשערה
גודל המשתנה, לישראל. נכנסים של גבוה שיעור על ישר ביחס תשפיע גדולה יהודים

המוצא. ארץ אוכלוסיית מכלל היהודים שיעור לחישוב שימש האוכלוסייה,
רמת את משקף זה משתנה  (OBV) לגבולותיה מחוץ אל המוצא מארץ הנסיעות מספר 

הנוסעים פוטנציאל על להעיד ויכול לגבולותיה מחוץ אל המוצא ארץ תושבי של הנסיעות
גבוה זה שמספר ככל כי היא ההשערה תיור. למטרות לנסיעות הנטייה על או המוצא בארץ

יותר. גבוהה לישראל לנסוע המוצא ארץ אוכלוסיית נטיית תהיה כך יותר
 iOCVj המוצא ארץ של היבשת לגבולות מחוץ אל המוצא מארץ הנסיעות מספר 

יותר משמעותי נתון והוא המוצא, ארץ תושבי של הנסיעות אופי את משקף זה משתנה
ויקרות יותר ארוכות הן יבשת לגבולות מחוץ שנסיעות מאחר (OBV) הקודם מהמשתנה
מארצות שלה המרחק משום בטיסה שמגיעים למי עיקרי תיירות יעד היא ישראל יותר.
אליה. יבשתי מעבר מאפשרות אינן אשר פוליטיות מגבלות ובגלל העיקריות המוצא
ארץ. מאותה הנכנסת לתיירות תרומתו תגדל יותר גבוה זה שמספר שככל היא ההשערה

ארצותהברית. של השונות המדינות לגבי חסר שהוא היא זה נתון של המגבלות אחת
נוספים: משתנים שני חושבו זה לנתון ביחס

הנסיעות כל בסך מחולק למדינה מחוץ הנסיעות כל סך . (OBV/OCV> OCR היחס א<

ארץ אוכלוסיית של הנטייה את מבטא זה יחס המוצא. ארץ נמצאת שבה ליבשת מחוץ
היא ההשערה רחוק. לנסוע גבוהה נטייה על מעיד גבוה יחס רחוקים. ליעדים לנסוע המוצא

לישראל. זו מארץ התיירות תנועת גדלה כך יותר גבוה זה שיחס שככל
מחולק המוצא ארץ לגבולות מחוץ הנסיעות מספר (OBV/POP) OBR היחס ב<

כי היא ההשערה לתושב. הממוצע הנסיעות מספר את משקף זה יחס המוצא. ארץ בתושבי
יותר. גדול תיירים פוטנציאל על מעיד גבוה יחס

ביותר נפוץ זה משתנה  היעד בארץ למטבע ביחס (EXCj < המוצא בארץ החליפין שער 

Pyo Warner and, Chadee and Mieczkowski, 1987:) בנושא שנעשו השונים במחקרים
שתי של מטבעות בין החליפין בשערי החלים השינויים .(Uysal, 1996: Akis, 1998
הסחורות כמות את קובע החליפין שער כלומר, משתנה. קנייה כוח על מעידים מדינות
קנייה שכוח היא ההשערה היעד. בארץ לרכוש יכולים המוצא בארץ שתושבים והשירותים
ארץ של המטבעות בשערי שחל השינוי הוא שחושב הנתון התיירות. את מגביר גדול
מידת את מבטא השינוי גודל .t1 בשנה המטבעות שערי מול t בשנה וישראל המוצא

בישראל. תיירות שירותי לרכוש המוצא ארץ תושבי של הכדאיות
משתנה  (MBDj) המוצא בארץ ישראל של התיירות לשכות של השיווק פעולות תקציב 
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Morris, Wilson and Bakalis, 1994: Crouch, 1994: Laws,) מחקרים במספר מופיע זה
סדר את משקף המוצא בארץ ישראל של השיווק פעולות תקציב .(1995: Lee, 1996
באותה המבוצעות השיווק פעולות היקף ואת מוצא ארצות באותן היעד ארץ של העדיפויות
היא ההשערה הלשכה. לרשות עומדים אשר האמצעים היקף את מבטא זה משתנה מדינה.
על הלשכה של ההשפעה יכולת גדלה כך יותר, גדול תקציב עומד הלשכה שלרשות שככל
משרד לשכות של השיווק פעולות תקציב כל סך הוא הערך המוצא. מארץ התיירות
הפעילות. שנת של היציג השער לפי אמריקאי בדולר השנה בתחילת המוצא בארץ התיירות
המשתנה את הן לבחון יש היעד קהלי על שיווק לפעולות שיש המאוחרת ההשפעה לאור

קודמת. בשנה השיווק הפעולות תקציב ,t1 בשנה mbd} המשתנה את והן MBDj
אחידה, הגדרה אין זה למשתנה  (TER.) הטרור אירועי רמת  גיאופוליטי משתנה 

שאין טוענים הבינלאומית ברמה לתיירות בביקוש המטפלים המחקרים מרבית אולם
לאותו התיירותי הביקוש על השפעה בעל כגורם היעד של הגיאופוליטי מהמצב להתעלם
האירועים מספר הוא ישראל לגבי למצוא היה שניתן ביותר הרלוונטי הכמותי המדד יעד.
של ההשפעה את ניתח (1998) Krakover המחקר. בתקופת התרחשו אשר הביטחונים
על ידו על שסווגו נתונים בסיס על 19661996 בתקופה שהתרחשו הביטחוניים האירועים
שהוא שנתי מדד שיתקבל כך החדשים האירועים רמת את לסכם כאן הוחלט חומרתם. פי
של במחקרו הממצאים שנה. באותה שהתקיימו הביטחוניים האירועים של הרמות כל סכום
מנטרלים חודשיים, מנתונים להבדיל שנתיים, בנתונים עוסק זה שמחקר והעובדה Krakover
על המוסברת. לתופעה המסביר המשתנה בין (lagging) הזמן פער השפעת את רבה במידה
שקיים היא ההשערה חודשים. שישה היותר לכל ההשפעה נמשכת Krakover של מחקרו פי

תיירים. לכניסות ביטחון אירועי בין שלילי קשר
מחיר על ישיר באופן משפיע ליעד המוצא בין המרחק  (.D1S] ליעד המוצא בין המרחק 

ובל התיירותית, החבילה ממחיר ויותר אחוז 50 כדי עד לעיתים מגיע הטיסה מחיר הטיסה.
גם נודעת מדינות שתי בין הפיזי למרחק החבילה. במחיר משמעותי מרכיב מהווה מקרה
אל (נסיעה ותעוזה הרפתקנות כגון: תכונות, מבטאת אשר פסיכולוגיתחברתית השפעה
השימוש רחוקים. למקומות מאשר קרובים למקומות יותר מודעים אנשים נודע). הבלתי
ישראל של בהיבט מיוחדת חשיבות זה למשתנה גרביטציוניים. במודלים שכיח זה במשתנה
ואליה. ממנה היבשתי במעבר הכרוכים בקשיים בשל קצה יעד היא ישראל תיירותי. כיעד
מתנהג איננו שמרחק משום (SDS) מישראל, המרחק ריבוע הוא בפועל שחושב הנתון
מחיר כי הכניסות, מספר קטן כך גדל, שהמרחק שככל היא ההשערה ליניארי. באופן

יותר. גבוה ליעד ההגעה
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האמפיריים הממצאים

ממוצע, :1 מספר (לוח תיאורית סטטיסטיקה חושבה שנבחרו המסבירים המשתנים עבור
מקסימום). מינימום, תקן, סטיית

המשתנים של תיאורית סטטיסטיקה :1 לוח

מידההמשתנה סטייתממוצעיחידת

תקן
nמקסימוםמינימום

JWR0/01.582.233010.64270

GDPus$23,1945,6788,21345,147270

MBD000 NIS5858471006,500159

IRR1100 38.59.452961270מיקום

EXC0/00.0780.0710.150.27270

OCR"/016.912.65.4556.23140

SDS9,993מייל

33

5,432

21

8,094

5

57,720

6

270

TER13.77.1530270יחידות

ושאריותיהם המסבירים המשתנים של הפיזור ותרשימי התיאורית הסטטיסטיקה ניתוח
להתפלגות כלל, בדרך קרובה, המסבירים המשתנים של שההתפלגות כך על מעידים

הנורמלית.

הרגרסיה ממצאי
Y0=f(JWRr TERV SDSijt EXCy MBDy OCR.) הבא: באופן כללי מודל להציג ניתן

המאפשרת בשיטה מרובות רגרסיות מספר הורצו המוצא. ארץ /7 היעד ארץ / כאשר
המתאמים בסיס על נעשתה המסבירים המשתנים בחירת למודל. משתנים של מראש קביעה
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כל לגבי המחקר השערות סמך ועל שנסקרה בספרות להמלצות בהתייחס שהתקבלו
נכללו לא זה בלוח .2 בלוח מופיעים המודלים כל עבור הרגרסיות ממצאי משתנה.
ארבעת לגבי שהורצו ברגרסיות מובהקים נמצאו שלא 7/7xa IRR ו GDP המשתנים

המודלים.

תיי כניסת האומדים מודלים ארבעה :2 ריםלוח

המודל סימול
המודל שם

Y,
המודל
הגולמי

Y2
המודל

המתוקנן

Y,
הפוטנציאל
המורחב

הפוטנציאל
המצומצם

סימול
המשתנים

1

המודל תיאור

תיאור ו

המשתנים V

תיירים כניסותכניסות
מחולק

באוכלוסיית
המוצא ארץ

כניסות
מחולק
בנסיעות

לא^ מחוץ
המוצא

כניסות
מחולק
בנסיעות

ליבשת מחוץ
המוצא

CONST.42,171קבוע
(3.648**)

0.389
(9.864**)

0.430
(11.752**)

4.342
(12.619**)

JWR
היהודים שיעור
באוכלוסייה

0.735 1

(11.553**)2
0.279
(2.229*)

1.003
(10.918**)

0.181
(1.671)

TER
אירועי רמת

בישראל הטרור
0.064
(1.566)

0.087
(1.069)

0.123
(2.077*)

0.132
(1.816)

SDSהמרחק ריבוע
מישראל

0.635
(8.434**)

0.530
(3.569**)

1.236
(11.362**)

0.788
(8.247**)

EXCבשער השינוי
החליפין

0.003
(0.081)

0.041
(.507)

0.014
(0.241)

0.038
(0.525)

OCRהנסיעות שיעור
ליבשת מחוץ

0.286
(4.820**)

0.199
(1.703)

0.378
(4.406**)

0.043
(0.483)

MBD
פעולות תקציב

השיווק
0.533

(10.678**)
0.082
0.835)

0.068
(0.947)

f 86.5589.18632.35218.667ערכי

R20.8210.3050.6270.441

DW1.4431.5131.4411.355

p< 0.01 ברמה מובהק ** p< 0.05 ברמה מובהק *

הרגרסיה מקדם .1

t הערך .2
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ממצאיו עיקרי ואת משמעותו את להבהיר במטרה מודל כל עבור נעשה ראשוני ניתוח
כדלקמן:

:0.01 של מובהקות ברמת מסבירים משתנים ארבעה ידי על מוסבר הגולמי המודל
פעולות תקציב למוצא, יעד בין המרחק ריבוע המוצא, ארץ באוכלוסיית היהודים שיעור
תואמים המקדמים סימני המוצא. ארץ ליבשת מחוץ היוצאים ושיעור המוצא בארץ השיווק
וריבוע באוכלוסייה היהודים שיעור הם ביותר המובהקים המשתנים המחקר. השערות את

למודל. נכנס אינו הגיאופוליטי המשנה מישראל, המרחק
הפיתוח ובתחום השיווק בתחום התיירות משרד מדיניות שקובעת העדיפויות סדר
מהתייר). ההכנסה (גובה התנועה איכות לפני כניסות) (מספרי התנועה כמות את מעמיד
לישראל: התיירותית החבילה של מחירה ידי על רבה במידה נקבע מהתייר ההכנסה גובה
התיירות משרד של הפעילות עיקר וכוי. הסעדה לינה, טיסה, התיירות, שירותי מחיר
נקבע זה מנחה עיקרון מתוקף לישראל. התיירים של הכניסות מספרי את להגדיל מיועדת
הכניסות מספרי בסיס על היתר בין המוצא בארצות התיירות משרד של השיווק תקציב

מוצא. ארצות מאותן
ממשתנה להתעלם ניתן לא המסובב ומה הסיבה מהי ברור לא אלה שבנסיבות פי על אף
שמספר והעובדה השיווק תקציב משתנה של חשיבותו לגבי בספרות שנסקרו הממצאים זה.
אינם השיווק, תקציב גובה לקביעת השיקולים אחד רק הוא לישראל התיירים כניסות
ניתן אם לקבוע כדי יותר מעמיקה בדיקה ומחייבים זה ממשתנה להתעלם מאפשרים
נמצאו השיווק, פעולות תקציב המשתנה, את כללה שלא ברגרסיה מהניתוח. להשמיטו
זה. משתנה נכלל שבה ברגרסיה מובהקים שנמצאו האחרים המסבירים המשתנים אותם
שהתקבלו המשתנים שאד .0.672 ל 0.821 מ ירד לשונות ההסבר של המצטבר האחוז
המשתנה, ואילו כצפוי, שלילי, סימן קיבל טרור, אירועי רמת המשתנה, מובהקים. אינם

מובהק. נמצא לא אך חיובי, סימן לצפוי בניגוד קיבל למוצא, יעד בין חליפין שער
המוצא. ארץ אוכלוסיית מקרב לישראל הכניסות שיעור את מבטא המתוקנן המודל
כניסות מספרי על המוצא ארץ אוכלוסיית של הגודל השפעת את מנטרל הוא כלומר
באוכלוסייה היהודים שיעור בלבד: מובהקים משתנים שני כולל המודל לישראל. התיירים
דומה, במידה השונות להסבר תורמים אלה משתנים שני למוצא. יעד בין המרחק וריבוע
המקדמים. סימני מבחינת המחקר להשערות ובהתאמה 0.01 של ברמה מובהקים ושניהם
אולם המודלים, ארבעת מבין ביותר הקטנה היא זה במודל לשונות ההסבר רמת אמנם
ההסתברות את מאוד מקטינה בלבד מובהקים מסבירים משתנים בשני שמדובר העובדה
2 לערך המודלים מבין ביותר הקרוב שהוא DW הערך מעיד אמנם כך ועל לאוטוקורלציה,

אוטוקורלציה. של קיומה אי על (המעיד
להשערת בהתאם שלילי הוא המקדם סימן אולם מובהק, אינו הגיאופוליטי המשתנה גם
אוכלוסיית שהוא ביותר המורחב הפוטנציאל מודל כאל גם זה למודל להתייחס ניתן המחקר.
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רמות (Yj , Yj הפוטנציאל של האחרים במודלים שהתקבלו העובדה אולם המוצא, ארץ
פוטנציאל מהווה איננו ארץ,המוצא אוכלוסיית שגודל כך על מעידה יותר גבוהות הסבר
להתמקד יש כי עולה מתוכם אשר בספרות בממצאים גם נתמכים אלה ממצאים אמיתי.
היכולת .(Witt, Brooke and Buckley 1995) לנסוע ורצון יכולת בעל שהוא בפוטנציאל
המוצא. ארץ נמצאת שבה ומהיבשת המוצא מארץ היציאות במספר ביטוי לידי באה
המחקר, להשערות בניגוד סימנים קיבלו  שיווק פעולות ותקציב חליפין שער המשתנים:

מובהקים. אינם הם אולם
להשערה, בניגוד שלילי מקדם היבשת, לגבולות מחוץ אל היוצאים שיעור למשתנה, גם
פעולות ותקציב החליפין שער משתנה של לערכים ביחס גבוה שלו המקדם ערך אולם
הגבוה DW ה ערך לאור בפרט אפשרית מולטיקולינאריות על מעיד זה ממצא השיווק.

המודלים. כל מבין שהתקבל (1.513) ביותר
הוא המוצא בארץ התיירותי שהפוטנציאל ההנחה על מתבסס המורחב הפוטנציאל מודל
ארץ תושבי של הניידות רמת על מעיד זה מספר המדינה. לגבולות מחוץ היוצאים מספר
אותם בקרב לנסוע הנטייה ועל כלכלית יכולת על גם להעיד יכול ובעקיפין המוצא
ריבוע באוכלוסייה, היהודים שיעור מובהקים: הם זה במודל משתנים ארבעה תושבים.
הטרור. אירועי ורמת היבשת לגבולות מחוץ אל היוצאים שיעור למוצא, יעד בין המרחק
המשתנים כל המחקר. להשערות בהתאם הם שהתקבלו המקדמים סימני המשתנים בכל
(רמת הטרור אירועי רמת המשתנה למעט 0.01 של מובהקות ברמת הם המובהקים
ארבעת בו אשר המודלים ארבעת מבין היחיד הוא זה מודל למעשה .>0.05 מובהקות
ששיעור לקבוע ניתן השונות. להסבר מובהק באופן תורמים המרכזיים המסבירים המשתנים
באופן משפיעים המוצא ארץ לגבולות מחוץ אל לנסוע והנטייה המוצא בארץ היהודים
שלילי באופן משפיעים הטרור ורמת והמרחק לישראל, התיירים כניסות שיעור על חיובי

לישראל. התיירים כניסות שיעור על
הוא לישראל התיירותי שהפוטנציאל ההנחה על מתבסס המצומצם הפוטנציאל מודל
זו הנחה שלהם. המוצא ארץ של היבשת לגבולות מחוץ אל היוצאים התושבים בעיקר
מאמריקה היא אליה התנועה ועיקר באסיה, הנמצאת קצה מדינת היא שישראל מכך נובעת
למוצא. היעד בין המרחק והוא משמעותית, מובהק אחד משתנה כולל המודל ומאירופה.
של המקדם המחקר. השערות את התואמים סימנים בעלי מקדמים קיבלו המשתנים שאר
שהמרחק כך על מצביעים אלה ממצאים מביניהם. ביותר הגבוה הוא הגיאופוליטי המשתנה
על אף המודל נכלל הוא שכן לישראל, התיירות היקף לגבי ביותר משמעותי חסם מהווה
זה לממצא אפשרי הסבר המרחק. מרכיב את רבה במידה מנטרל כבר התלוי שהמשתנה פי
של גדול ומבחר היבשת, לגבולות מחוץ אל יוצאים של גבוה שיעור שבה מציאות הוא
פוטנציאל. של זה סוג כלפי ייחודי משיכה כוח אין לישראל כי עולה מכך הנסיעה. יעדי

המרחק ריבוע המשתנה, כי לראות ניתן המודלים ארבעת ממצאי את משווים כאשר
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זה משתנה של המקדמים פי על .0.01 של ברמה המודלים בכל מובהק נמצא מישראל,
השערת את תואם זה ממצא המודלים. בכל בהשפעה בחשיבותו השני או העיקרי הגורם הוא

לישראל. התיירות על שלילית השפעה יש למרחק שלפיה המחקר
במודל למעט מובהק באופן המודלים בכל נכלל באוכלוסייה, היהודים שיעור המשתנה,
מנטרל זה שמודל הוא לכך אפשרי הסבר מובהק. אינו הוא בו המצומצם. הפוטנציאל
במדינות דווקא משפיע אינו זד. ומרכיב הנסיעה, מרחק מרכיב את ביותר הרבה במידה
זה ממצא דומה. באופן המדינות כל על משפיע הוא כלומר, יהודים. של גבוה שיעור שבהן
על היתר, בין מעיד, באוכלוסייה יהודים של גבוה שיעור המחקר. השערת את חלקית תואם
את מגבירים אלה קשרים לישראל. המוצא ארץ בין ותרבות משפחה קשרי של קיומם

לישראל. לנסיעה הביקוש
שיעור מתערב: משתנה של קיומו אפשרות גם נבדקה זה במחקר שנכללו המוצא בארצות
מתואם הספרות, פי על טוב. כלכלי מצב שבהן במדינות בעיקר נמצא יהודים של גבוה
Crouch, 1994; Lee, 1996; Pyo,) הנסיעות מספרי עם חיובי באופן טוב כלכלי מצב
הרגרסיות בממצאי עיון לאחר זאת, עם יחד .(Uysai and Warner 1996; Morley, 1998
לנפש, (הכנסה זו בעבודה שנבחרו הכלכליים מהמשתנים אחד לא שאף הממצא לציון ראוי
זאת לאור מובהק. נמצא שנתיים) חופשה ימי מספר ובעקיפין חליפין שער לנפש, תמ"ג

זניחה. השפעתו כאמור מתערב משתנה קיים אם שגם להסיק ניתן
המורחב הפוטנציאל של במודלים רק מובהק נמצא הטרור, אירועי רמת המשתנה,
משווים כאשר נסיעה. מרחק של היבט הכוללים במודלים דהיינו: המצומצם, והפוטנציאל
יותר גבוה שהוא לראות ניתן המצומצם הפוטנציאל במודל זה משתנה של המקדם את
הטענות את מחזק זה ממצא .(0.123) המורחב הפוטנציאל במודל מהמקדם (0.137)
שכן רחוקים, ליעדים נסיעות על יותר משפיעים גיאופוליטיים אירועים לפיהן בספרות

יותר. כגבוה נתפש הנסיעה, מעלות כתוצאה היתר בין הנובע אלה, שבנסיעות הסיכון
(שער מובהקים הבלתי מהמשתנים חלק של המקדמים בסימני העקביות חוסר לאור
רגרסיות בוצעו היבשת) לגבולות מחוץ אל היוצאים שיעור למוצא, יעד בין חליפין
משתנים של שונים צרופים בשילוב התלויים המשתנים כל by stepwise בשיטת נוספות
המודלים את כלומר ביותר היעילים המודלים את לאמוד הייתה זה שלב מטרת מסבירים.
שנקבעו לאחר מסבירים. משתנים של מינימום בסיס על לשונות ההסבר מרב את המספקים
הכוללות stepwise בשיטת רגרסיות שוב בוצעו מודל לכל המובהקים המסבירים המשתנים
התרומה ואת במודלים חשיבותם סדר ואת הופעתם סדר את לבחון במטרה אלו משתנים רק
מרובות שברגרסיות משום חשובה זו פעולה למודל. נוסף מסביר משתנה כל של השולית
גורם להוות עלולים התלוי המשתנה של השונות להסבר שולית תרומה בעלי משתנים
שנוסיף ככל סטטיסטית שמבחינה לציין חשוב מולטיקולינאריות. של סיבות עקב מפריע
חשבון על בא זה בערך הגידול אולם ,r1 הערך אמנם יגדל כך למודל מסבירים משתנים
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נוסף מסביר משתנה כל של השולית התרומה מסוים משלב לכן המצטברת. הטעות גודל
המודלים תוצאות מהוספתו. כתוצאה הנגרמת הטעות לגודל ביחס זניחה תהיה שיוכנס

.3 בלוח מופיעות הסופיים המגובשים

המודלים ארבעת של סופיות תוצאות :3 לוח

Y,=30,593 + 0.526 (MBD) + 0.74J(JWR)  0.638(SDS) + 0.288(OCR) + e

12=270, ^=0.826, DW=1.429

Y2=0.320  OJll(SDS) + 0.527(JWR) + e
/1=270,R2=0.464,DW=1.869

Y3=0.508 + 0.784(JWR)  0.95J(SDS) +0.187(OCR)  O.UO(TER) + e
11=270, R2=0.392, DW=1.261

Y4=5.273 0.5JO (SDS)  O.Wl(TER) + e

11=270, ^=0.271, DW=1.248

עתית סדרה ניתוח
של עתית סדרה על המבוססת הנחקרת התופעה מאופי נובע עתית סדרה בשיטת השימוש
השפעתם אשר מסבירים משתנים מספר קיימים .lagged variables המהווים שנתיים נתונים
תנועת מסוים. זמן פרק לאחר להתרחש וצפויה הזמן במשתנה קשורה התלוי המשתנה על
מדגם התיירות, (משרד חוזרת תיירות של גבוה בשיעור מאופיינת לישראל התיירות
לחזור ונוהגים מיוחדת זיקה אליו לפתח נוטים כלשהו ביעד המבקרים תיירים .>1996/7
יותר רב סיכוי קיים ,t בשנה ביעד מבקרים יותר רבים שתיירים ככל כלומר, בו. ולבקר

נוסף. תיירות לביקור לארץ חזרה תעודד שהחוויה
AutoRegerssivo arima מודל על התבססה העתית הסדרה של הניתוח שיטת
בסדרה מרכיבים שלושה של קביעה על מבוסס המודל .(integrated Moving Average
התצפית את המבטא מספר הוא ק הפרמטר .ARlMA(p,d,q) הוא המודל סימון העתית.
מספר הוא d הפרמטר ן. בזמן התצפית על מובהקת השפעה בעלת שהיא ביותר המוקדמת
מצב כלומר: יציבות, של למצב אותה להביא כדי הסדרה על הפרשים לבצע שיש הפעמים
שלפיו בתהליך נקבע q הפרמטר .0  ל מתכנסות הסדרה ערכי בין בהפרשים הסטיות שבו
את ynip q המספר שלפניו. הערכים של הטעויות ממוצע הוא העתית בסדרה ערך כל
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הממוצע. יורכב מהן אחורנית הטעויות מספר
p=i כאשר העתית, הסדרה במודל הרגרסיות הורצו q ו d המודל ערכי חישוב לאחר
הרצה בכל המודלים. מארבעת אחד כל עבור נעשו )AR1MA.ההרצות 1,0,0) דהיינו
(JWR) באוכלוסייה היהודים שיעור תיירים, כניסות המרכזיים: המסבירים המשתנים הוכנסו
.p של שונים ערכים עם הרצות מספר בוצעו מכן לאחר ater) הגיאופוליטי והמשתנה
למשתנים יש שבהן (lags) אחורה הזמן יחידות מספר את לבחון הייתה אלה הרצות מטרת
ביותר המוקדמת השנה מהי אחרות: במילים התלוי. המשתנה על השפעה תלויים הבלתי

התלוי. המשתנה על מובהקת השפעה יש עדיין שבה
arima(1,0,0) בשיטת שהורץ (Y2) המתוקנן המודל הוא מובהק שנמצא היחיד המודל
באוכלוסייה. היהודים ושיעור התיירים כניסות מספר הם: מובהקים שנמצאו המשתנים

.4 בלוח מופיעים המודל לגבי שהתקבלו הפרמטרים

AR1MA(1,0,0)  Y2 מודל עתית, סדרה ניתוח ממצאי :4 לוח

probabilityt ratioX (indep. vairables)

0.006.9ARl

0.012.4ENThl

0.007.1JWR

AIC=(265)

SE=0.147

העתיות" "רמת על מעיד זה משתנה .ARiMAn בתהליך שנוצר משתנה הוא AR1 המשתנה
חלק אלה משתנים מהווים כמה עד דהינו: ,(Em1V jwr< בניתוח שנכללו המשתנים של
על משפיעים המשתנים ששני כך על מצביע שהתקבל AR1 של הערך עתית. מסדרה
שיעור את הקובעים המרכזיים המשתנים כלומר, אחורה. אחת זמן ביחידת התלוי המשתנה
קודמת בשנה היהודים אחוז הם המוצא ארץ של האוכלוסייה כל כך מקרב התיירים תנועת

קודמת. בשנה התיירים כניסות ומספר t1
ערך זהו >265) הוא שהתקבל AIC (Akaike Information Cirterion) הפרמטר ערך
של במקרה רלוונטי זה ערך .(goodnessofifo לנתונים המודל התאמת את המודד
מעידים הנמוכים הערכים מודלים. בין להשוואה משמש והוא זה, במקרה כמו אוטורגרסיה
לסדרת המודל של טובה תאימות על ומצביע נמוך הוא שהתקבל הערך טובה. תאימות על
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גודל את מבטא זה נמוך ערך .0.147 הוא שהתקבל Standard Error הפרמטר הנתונים.
לנתונים. המודל של טובה התאמה על הוא גם מעיד זה ממצא הממוצעת. הטעות

אינו תלויים הבלתי מהמשתנים אחד לא שאף לקבוע ניתן הממצאים כלל מניתוח
אחת לשנה מעבר משפיע אינו תיירים כניסות המשתנה גם וכי אחת, לשנה מעבר משפיע
איננה לישראל התיירות תנועת שלמעשה להסיק ניתן אלה ממצאים מנתחים כאשר אחורה.
תופעה היא לישראל התיירות אחרות, במילים קבועים. הרגלים על או שמרנות על מעידה
את מחזקים אלה ממצאים הצרכנים. של ה"זיכרון" על מתבססת איננה והיא אופנתית,
בישראל שהתרחשו הטרור אירועי שלפיהם (1998) Krakover של במחקרו הממצאים
הממצאים אחת. לשנה מעבר התיירים כניסות על משפיעים אינם האחרונות השנים בשלושים
טרור. אירועי רמת מהמשתנה קיצוניים פחות משתנים לגבי גם זאת לקבוע שניתן מראים

זו עובדה חודשיים. מנתונים להבדיל שנתיים, נתונים הם זו בעבודה הנתונים כאמור,
יותר מובהקת זה משתנה של השפעתו .(lagging effect) הזמן משתנה השפעת את מקטינה
להצביע, כדי יותר רב עידון דרוש יותר. קצרים זמן פרקי של עתיות נתונים בסדרות
עוסקת איננה זו עבודה כאמור, יותר. קצרים זמן לטווחי תיירים תנועת לנתח או לחזות

הקצר. בטווח

מסקנות

מארצות תיירות היקף של מדדים המהווים אפשריים מודלים ארבעה נבחנו זה במחקר
על המוצא מארץ התיירים פוטנציאל גודל של השפעות לבודד נועד מהמודלים חלק מוצא.
על המשפיעים הפוטנציאל, בגודל תלויים שאינם המרכזיים, הגורמים את להבין מנת

לישראל. התיירים כניסות
המודלים לשאר להשוואה ניתן איננו והוא ביותר, הפשטני המודל הוא הגולמי המודל
זה מודל האחרים. המודלים לגבי מהממצאים מהותי באופן שונים לגביו שהממצאים משום
נפוצה מידה אמת משמש התיירים כניסות של הגולמי המספר כי יותר, פרטני טיפול מחייב

התיירות. היקפי בניתוח ביותר
מארץ ישראל של המרחק עיקריים: משתנים שני מזהים זו בעבודה שהתקבלו הממצאים
נוספים: משתנים שני נמצאו כן כמו המוצא. ארץ באוכלוסיית היהודים ושיעור המוצא
רמת משתנה השנתית. הטרור אירועי ורמת המוצא ארץ ליבשת מחוץ היוצאים שיעור
אחד הוא זה ממצא הכניסות. מספר על השפעתו מבחינת יותר חלש הטרור אירועי
באזור הגיאופוליטי המצב אם גם הארוך. לטווח השלכתו מבחינת ביותר המשמעותיים
כי לקבוע ניתן לישראל, התיירים כניסות בהיקפי משמעותית דרך לפריצת חסם מהווה
ככל הנכנסת. התיירות בתנועת לגידול המרכזי החסם היה לא הוא המחקר בתקופת
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הקצר שבטווח פי על אף מוגבלת היא זמן לאורך ביטחוניים אירועים של ההשפעה הנראה,
על המעידים ממצאים כל אין הכניסות. במספרי דרסטית בירידה להתבטא יכולה זו השפעה

ארוך. לטווח נשארת זו שהשפעה כך
כניסות שמספר כך על המחקר, להשערת בניגוד הצביעו, העתית הסדרה ניתוח ממצאי
ניתן בהכללה קודמות. בשנים התיירים כניסות ממספר מושפע איננו לישראל התיירים
אופי בעלת והיא קודמות, משנים מושפעת איננה לישראל תיירות המוצר צריכת כי לקבוע
רבה חשיבות זה לממצא אחורה. אחת שנה עד של טווח קצרות מהחלטות שנובע אופנתי
מרגע שהעובר הזמן לפרק שכן לישראל, התיירות לשיווק אסטרטגיה בוחנים כאשר מאוד

מהותית. שיווקית משמעות יש בפועל הנסיעה לקיום ועד לישראל לנסוע החלטה קבלת
המרכזיים המשתנים של הקשרים כיווני כי מלמדת המודלים לארבעת כוללת התייחסות
רבים משתנים המחקר, להשערות בניגוד זאת, עם יחד המחקר. השערות את תואמים שזוהו
נמצאו לא חליפין) שערי לנפש, תמ"ג לנפש, (הכנסה כלכליים משתנים ובכללם שנאספו

מובהקים.
בתיירות הטיפול לאופן באשר הממשלה מדיניות על השלכות המרכזיים לממצאים
על הממשלה מדיניות של ההשפעה יכולת מידת התיירות. משרד שמבצע השיווק ולפעולות
את לדרג ניתן למעשה כלל. קיימת איננה המקרים וברוב אחידה, איננה שנמצאו הגורמים

עליהם. הציבורית המדיניות של ההשפעה יכולת מידת פי על הגורמים חשיבות
תרומתה עיקר זה בנושא הנסיעה. מחיר את גם כאמור, משקף, מישראל מרחק המשתנה
(חתימה תעופה קשרי ביצירת בהתמקדות ביטוי לידי לבוא יכול הציבורית המדיניות של
ויש התחבורה, משרד בסמכות כיום נמצא זה תחום שונות. מדינות עם תעופה) הסכמי על

לישראל. התיירות על רבה השפעה הממצאים, פי על לו,
המוצא ארץ אוכלוסיית בין הקשר על מעיד המוצא בארץ היהודים שיעור המשתנה
המעודדת פעילות לכל אך המדינה, של שליטתה בתחום נמצא איננו זה משתנה לישראל.
פעולותיו בתחום דווקא ולאו ישראל, לבין המוצא בארצות היהודים בין הקשר העמקת את
למדינה יש זה בהקשר לישראל. התיירות עידוד על חיובית השפעה יש התיירות, משרד של

מסוימת. השפעה יכולת
היקף על וישיר מובהק באופן משפיע הכלכליים המסבירים מהמשתנים אחד לא אף
לטענות חיזוק שאין מלמדת זו עובדה המרחק. משתנה באמצעות בעקיפין אלא הכניסות,
תנועת להיקף משמעותי חסם מהווה טיסה, להוציא בארץ, התיירות שירותי שמחיר

לישראל. התיירים
(שיעור מרוחקים יעדים לחפש המוצא בארץ האוכלוסייה נטיית על המעיד המשתנה
מתמדת עלייה של במגמה נמצא המוצא), ארץ של היבשת לגבולות מחוץ אל היוצאים
הנתונות עולמיות במגמות מדובר שכן השפעה, ישראל לממשלת אין זה בנושא גם בעולם.

מגוונות. וחברתיות כלכליות להשפעות
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תקציב הוא הציבורית המדיניות של המלאה לשליטה הנתון היחיד המשתנה למעשה
במקרה רק מובהקת נמצאה זה משתנה של השפעתו אולם בחוץלארץ, השיווק פעולות
כיוון ולגבי הכניסות היקף על שלו ההשפעה אופן לגבי ספק המעורר אחד, גבולי

התלוי. המשתנה פי על השאר, בין נקבע, שהוא משום זאת שלו. הסיבתיות
זיהה המחקר בעתיד. תיירים תנועת חיזוי לשם גם המחקר בממצאי להיעזר ניתן
לשונות ההסבר אחוז לישראל. התיירות תנועת להיקף עיקריים מסבירים משתנים ארבעה
התופעה של אחוז 50 מעל כלומר אחוז, ל47 27 שבין בטווח נע מהמודלים אחד כל של
להסביר יוכל שנמצאו המשתנים בסיס על חיזוי כל כי היא הדבר משמעות מוסברים. אינם
להתרחש הצפויים השינויים את לחזות צורך יש זאת, עם יחד מהתופעה. אחוז 50 עד
מוגבלת. ברמה לחיזוי להגיע כדי ולו שנמצאו, העיקריים המסבירים המשתנים באותם
מהותיים, שינויים צפויים לא מישראל והמרחק המוצא בארצות היהודים שיעור במשתנים
מידת יהיו הבאות בשנים לישראל התיירות היקף את שיקבעו העיקריים והמרכיבים
מרוחקים. ליעדים בנסיעות גידול של העולמית המגמה והמשך באזור הגיאופוליטית היציבות
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ידע עתירות לתעשיות הקריה
? חדשנות של 'חממה'

פלזנשטיין דניאל

מבוא

של המטפורה לחדשנות. (seedbed) כ'חממה' מדע לתעשיות הקריה את בוחן זה מאמר
לתעשיות הקריות ולמסחורם. חדשים רעיונות להצמחת פורייה סביבה מתארת ה'חממה'
במיקומים הציבורית במודעות נתפסות אוניברסיטאות) עם המזוהות אלו (במיוחד ידע
מהסביבה יונקת והחדשה החדשנית הפירמה זו, תפיסה לפי זה. מסוג לפעילות אופטימליים
ומהמידע מיומנים עובדים של ומהניידות מההיצע טכנולוגיה, מהעברת הקריה, של התומכת
(Cox 1985, מאפשרת בקריה הגיאוגרפית שהריכוזיות פורמליים הבלתי והקשרים
בחממה שוררת הרווחת, התפיסה לפי . innovation Associates 199!,Economist 1997)
הגיאוגרפית הקרבה על נוסף וטכנולוגית, עסקית ויצירתיות דינמיות של 'אווירה'
לזרימות רשתות, ליצירת פורה כר היא החממה ממנה. הנובעים לגודל והיתרונות והקשרים
השכלתי רקע אישיים, קשרים בסיס על פעולה ולשיתוף אינפורמציה של פורמליות בלתי

עסקית. ויזמה טכנולוגית חדשנות לעודד בקריה המיקום אמור כך משום וכד'.
מזווית כחממה ידע לתעשיות הקריה של ייחודה את מדגיש זה סטריוטיפי תיאור
מנוף כאל לקריה מתייחסת לקריה הקשורות ציפיות של נוספת מערכת התנהגותית.
לכלכלה גידול' כ'מוקד גם משמשת הקריה זו תפיסה פי על ואזורי. מקומי כלכלי לפיתוח
חזון . (Miller and Cote, 1985) וחדשנות ליזמות תרומתה על נוסף והאזורית המקומית
ב'מוקדי תעשייתיים', ב'מחוזות המחודשת ההתעניינות בבסיס היום עומד זה אידיאלי
גרמניה, בדרום בעולם: שונים במקומות אלה אזורים לזהות ובניסיונות אזוריים' חדשנות
בארצותברית שונים ומקומות דנמרק בצפון צרפת, בדרום איטליה, בצפוןמזרח
על כי הגורסת ברטוריקה חשובה תחמושת משמשות אלו דוגמאות .(Saxenian, 1994)
הפיזית לריכוזיות חשיבות עדיין יש שוחקותמרחק חדישות טכנולוגיות של מציאותן אף
גלעין, בהם מהווה ידע עתירות לתעשיות שהקריה נתונים, במקומות כלכלית פעילות של
הדוגמאות למרות ואולם החדשנות. בתחום יתרון ליצירת תורמת זו גיאוגרפית קרבה וכי
הרבה אפורה היא המציאות זה דגם בסיס על אזורי פיתוח של למדי) (והמעטות המפורסמות
עתירות לתעשיות הקריה הימצאות בין סיבתי קשר למצוא ניתן בודדים במקרים רק יותר.

.(Luger and Goldstein, 1991 Massey et.al., 1992) מקומית כלכית צמיחה לבין ידע
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אופקיהם האזורית, או המקומית לכלכלה קשורים אינם טכנולוגית פעילות של אלה כיסים
ביותר. נמוכה היא הפניםקרייתיים והקשרים הרישות ורמת ביןלאומיים, הם העסקיים
הפירמה של לפעילותיה חשובה תשומה אינה הקריה של והטכנולוגית העסקית הסביבה
'הנכון'. במקום ממיקום הפירמה שמפיקה היקרה בנופך היא העיקרית ותרומתה הבודדת,
תפקודית מאשר יותר סמלית היא בקריה ממיקום הפירמה שמפיקה התועלת זו, תפיסה לפי

.(Shearmur and Doloreux, 2000)
עתירות לתעשיות בקריה מיקום לבין טכנולוגית חדשנות בין הקשר את בודק זה מאמר
שתי על לענות מנסה המאמר אלו. תפיסות בין השוני את מדגיש הוא כך ידי ועל ידע,
תכונות האם המדעית: הקריה של תפקודה שאלת את להאיר העשויות מרכזיות שאלות
השפעתן ומהי הפירמה? שמייצרת המוצרים של לחדשנותם חשובה תשומה מהוות החממה
בקריית להתמקם ההחלטה על הפירמה מוצרי של החדשנות רמת ושל החממה תכונות של
קריות בשלוש היושבות ידע, עתירות פירמות ושישים כמאה של סקר בסיס על ? המדע
הפירמה. וחדשנות מיקום התנהגותיים, מאפיינים בין הקשרים נבדקים להן מחוצה וגם
למדיניות המשמעויות ועל החדשנות בתהליך הקריה של תפקידה על מלמדים הממצאים

מכך. הנובעות

 לאוניברסיטה קרבה
הפירמה? לחדשנות חשובה תשומה

עתירות לפירמות במיוחד חשוב מידע מקור היא האוניברסיטה כי טוענים רבים מחקרים
בין הדוקה פיסית קרבה באמצעות זו מידע ברשת יעיל שימוש לקדם ניתן וכי ידע,
שיחסי המקובלת הדעה מן נובעים אלה רעיונות .(Dill, 1991) האקדמיה לבין התעשייה
באינטראקציה מתאפיין זה משינוי ניכר חלק וכי מהותי, שינוי עוברים אוניברסיטהתעשייה

גוברת.

בא לשינוי הלחץ אלה. ביחסים מתמיד שינוי חל האחרון שבעשור ספק אין כי נדמה
להוכיח ויותר יותר מתבקשות והן והולכים, קטנים האוניברסיטאות תקציבי הצדדים: משני
עם יותר הדוקים גומלין ליחסי מוביל זה כל עבודתן. של החברתית" "הרלוונטיות את
מורכבות בפני ניצבת מצדה התעשייה המחקר. בעבודת תמיכה להשיג מנת על התעשייה
שמצויות הבסיסי המחקר ובתשתית במומחיות יותר רבה תלות שמחייבת גוברת, טכנולוגית

.>OECD 1984; Florax, 1992) באוניברסיטאות
היא, פיסית קרבה של היתרונות על המבוססת לאינטראקציה "הטבעית" הסביבה
'גלישה של תופעה על מעידים אמפיריים ממצאים ידע. עתירות לתעשיות הקריה לכאורה,
Jaffe, 1989;) אוניברסיטאות ידי על המיוצר ידע של (geographical spillover) המרחבית'
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ציבורי, מוצר מעין הוא זה וידע הואיל .(Jaffe et al, 1993; Anselin et a1,1997; 2000
הפיזית הקרבה אמורה יחסית, פתוחים מוסדות הן זה מוצר היוצרות והאוניברסיטאות
פרדוקסלי, באופן זה. ציבורי במוצר לזכות הפירמה של הסיכויים את לשפר לאוניברסיטה
את לעכב יכולים בעקבותיה הנוצר המרחבי והריכוז למידע החופשית הנגישות דווקא
הצמיחה את המלוות השליליות החיצוניות ההשפעות במקום. הכלכלית הצמיחה המשך
יתרחש כלכלית צמיחה של הבא שהסבב לכך גורמים >nmKnn) lockin של והתופעה
כהמשך בבוסטון PCn מחשב התפתח לא זו מסיבה .(Audretsch, 1998) אחר במיקום

הסיליקון. בעמק התרחשה צמיחתו אלא המיני, מחשבי פיתוח של הטבעי
כי אינטואיטיבי באופן מניחים המרחבית הקרבה בחשיבות הדוגלים הטיעונים סמך על
לטיפוח המיועדת בסביבה מאוד פעילים הרישות ותופעת אוניברסיטהתעשייה הקשר
אמורה הזו האינטראקציה את לקדם כדי ידע. עתירות לתעשיות הקריה כגון אלה, קשרים
בהיווצרותם האוניברסיטאות שמילאו התפקיד לאוניברסיטה. מקום בסמיכות להימצא הקריה
עמק כגון: בעולם, ידע עתירת תעשייה של ביותר המצליחים הריכוזים מן כמה של
אוקספורד ושל קמברידג' של האוניברסיטאות סטנפורד, של המחקר וקריית הסיליקון
מחזק ,(Garnsey and Lawton Smith, 1998; Saxenian, 1994) הערים, של המדע וקריות

זו. סברה
לאוניברסיטה מקום בקרבת תעשייה של שריכוז כך על מצביעים רבים מחקרים ואולם
משמעותיים לקשרים אמפיריות עדויות מאוד מעט יש למעשה, מעטים. יתרונות רק מניב
בקריה שוכנות הן אם (בין שבקרבתה הידע עתירות הפירמות לבין האוניברסיטה בין
הקריה שלגביהם מרכזיים לתחומים מתייחסת זו עובדה לא<. אם ובין ידע עתירת לתעשייה
spinoff,רמת n תהליך באמצעות חדשים מפעלים הצמחת כגון: מרכזי, כגורם נתפסת
הממוקמות פירמות בין כלכליים קשרים בקריה, המצויות הפירמות של והפיתוח המחקר

קרובות. אוניברסיטאות לבין הקריה דיירי בין הקשרים ואיכות בקריה
של ובפרישות חדשות פירמות להצמחת כ'חממה' בקריה העוסקים רבים, מחקרים
עתירות פירמות של מקומיות 'שושלות' על מצביעים מבוססות, מפירמות ינוקא' 'פירמות
האוניברסיטה את תמיד כמעט מציבות אלו 'שושלות' הידועות. המדעיות בקריות ידע
בקמברידג', הידועה הקריה של במקרה השושלת. כל צומחת שממנו המשפחה' 'עץ כמוקד
אחרת או זו בצורה מוצאן את חבו מקומיות פירמות ל400 קרוב 1987 בשנת למשל,
מוגבלת הייתה בהקמתן האוניברסיטה של הישירה המעורבות אולם המקומית, לאוניברסיטה
האוניברסיטה בוגרי עלידי נוסדו החדשות החברות מן אחוז מ20 פחות יותר. הרבה
רק כי מראה ובהולנד בבלגיה קריות של סקר .(Segal, Quince and Wicksteed, 1988)
לאוניברסיטה שורשיהם את מייחסיים בבלגיה אחוז 16 ו בהולנד מפירמות אחוז 37

אחוז 70 מ יותר קרולינה בצפון המחקר במשולש .(Van Dierdonck et al, 1991)
להן ואין לקריה, שנמשכו ורבמיקומיות רבלאומיות חברות של שלוחות הם מהפירמות
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מקומיות. באוניבסיטאות שורשים
פירמות 120 מ יותר מקומיות פירמות הצמיחו בסטנפורד המחקר בפארק זאת לעומת
מדיירי שרבע מצריכים בבריטניה . (Luger and Goldstein, 1991) האחרון בעשור חדשות
'פירמות או אוניברסיטאיים שורשים עם פירמות הם ידע עתירות לתעשיות הקריות
ברור האלה האמפיריים שבממצאים הרבה השונות למרות .(Massey et al, 1992) ינוקא'
תנאי אינן הן אך ינוקא, מפעלי הצמחת בתהליך לעזור יכולות והאוניברסיטה שהקריה
הגורם להיות עשוי השוק שמבנה כך על מצביעים המחקרים זה. תהליך להצלחת הכרחי

שולי. הוא זה בתהליך הקריה ותפקיד ,(Glasmeier, 1988) זה בענין המכריע
ופיתוח למחקר חדשים, לרעיונות חממה מהווה שהקריה היא נוספת מקובלת תפיסה
תמונה מראים הממצאים אולם הידע, בחזית תעשייתית ולפעילות גבוהה ברמה (מו''פ)
היא מדעיות בקריות הפירמות של המו''פ פעילות רמת למשל, ובבלגיה, בהולנד שונה.
מו"פעצמי על מדווחות הבלגיות מבין אחוז ו57 ההולנדיות מהפירמות אחוז 32 רק בינונית.
מתנהלים ואינם ביןלאומים, גורמים עם דווקא הם החזקים המו"פ קשרי .(inhouse)
מבריטניה הממצאים מקומיות. פירמות עם או מקומית אוניברסיטה עם המקומית ברמה
לייצור התשומות בצד כי מצאה (1992) Massey et al. של עבודתם חדמשמעיים. אינם
מאשר במו''פ יותר ומשקיעות מהנדסים יותר מעסיקות אכן המחקריות בקריות הפירמות
סקר גם יותר. חדשניים מוצריהן אין התפוקות בצד אבל לקריות, מחוץ דומות פירמות
כי הטענה את סטטיסטית לאשש הצליח לא הבריטי התעשייה משרד עבור שבוצע מקיף
מייצרות או במו"פ יותר משקיעות אכן ידע עתירות לתעשיות בקריות היושבות פירמות

.(Westhead, 1997) לו מחוצה היושבות מפירמות יותר חדשניים מוצרים
הכלכלה עם הקריה מפעלי של התשומהתפוקה קשרי גם המקובלת התפיסה למרות
ברמה אינטראקציה על מדווחים קמברידג' בקרבת בריכוז למדי. מצומצמים המקומית
. (Macdonald, 1987; Lowe, 1985) המקומית התעשייה לבין האוניברסיטה בין נמוכה
מ70 ויותר המקומית, הכלכלה עם מוגבלים ומכירה קנייה קשרי על מצביעים הממצאים
או מקומי, קשר כל להן אין כי טוענים בקימברידג' המקומיות הפירמות מן אחוז
.(Massey et al, 1992; Segal, בלבד מועטה חשיבות בעלות הן הקיימות שהאינטראקציות
לתעשייה קריות של תשלובות לגבי קיימת דומה עדות Quince and Wicksteed, 1985)
כי מראים זו ממדינה חדשים ממצאים (Steed and De Genoa, 1983) בקנדה. ידע עתירת
ממוקמת היא שבו הרחב באזור תעסוקה קשרי יוצרת אינה ידע עתירות לתעשיות הקריה
באזור אפילו כי טוענת (1984) Oakey של עבודתו .(Shearmur and Doloreux, 2000)
עתירות לפירמות מקומיות אוניברסיטאות בין חיצוני טכני מידע של קשרים פרנסיסקו סן
Eto and יפן, של זה כמו היטב מתוזמן במשק לחשוב. מקובל מאשר נפוצים פחות ידע
בצמיחתה חשוב תפקיד ממלאות האוניברסיטאות שלפיהן ההשערות את דוחים (1989) Fujita
מדעיים ריכוזים כי טוענים הם מקומיים. כלכליים קשרים וביצירת ידע עתירת פירמה של
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מדעיים ריכוזים כי טוענים הם מקומיים. כלכליים קשרים וביצירת ידע עתירת פירמה של
זה מתוחכמת. תעשייתית פעילות קיימת כבר שבו במקום להתרבות נוטים תעשיית"ם
כל מצאו לא הם ,כי אם מובילות, לאוניברסיטאות מקום בסמיכות לעתים להתרחש יכול

זה. לתהליך סיבתיות
גם להציג ניתן לסביבתה הקריה בין מוגבלים קשרים של המצטיירת לתמונה במקביל
של הדמוי למרות מקומיות. אוניברסיטאות עם הקשרים איכות בענין הממצאים את
המתאפשרת התעשייה לבין האוניברסיטה בין טכנולוגיה והעברת משותפת מחקרית פעילות
עתירות לתעשיות פארקים דיירי של סקר בהרבה. אפורה היא המציאות הקריה, ידי על
עם קשרים על דיווחו רבות שפירמות למרות כי הראה 1992 וב 1986  ב בבריטניה ידע
Storey) ובלתיממוסדים בלתיפורמליים אלה קשרים היו לרוב סמוכות, אוניברסיטאות
פירמות כגון נמוכה, ברמה הם האוניברסיטה עם הקשרים רוב .(and Westhead, 1995
משותפים פרוייקטים כגון; קשרים, המקומית. האוניברסיטה בוגרי את המעסיקות בקריה
מהפירמות אחוז 20 מ בפחות ומתקיימים יותר נדירים הם משנה קבלנות או מו"פ של
בסטנפורד המחקר בפארק אפילו .(Massey et al, 1992) ידע עתירות לתעשיות בקריות
בסמיכות מהפירמות אחוז 70 כ לאוניברסיטה) תעשייה בין הקשר מודל של (האבטיפוס
.(Luger and Goldstein, כלשהוא(1991 קשר חוסר על מצביעים בתוכו) לא >אבל לפארק
האוניברסיטה עם כלשהם קשרים על מדווחים הפארק בתוך מהפירמות אחוז כ80
עתירות פירמות שמשקפות החלשה הזיקה על הם אף מצביעים מישראל ממצאים הסמוכה.
(פרנקל, גבוהה להשכלה מוסדות בקרבת מיקומן בבחירת בשיקוליהן ידע

.(Felsenstein, 1996;1998
בקשרים יותר תלויות ידע עתירות פירמות כי להסיק אולי ניתן אלה ממצאים סמך על
אינן האמפיריות העדויות אוניברסיטאות. אם בקשרים מאשר אחרות דומות פירמות עם
או הקריה אל בקרבה תלוי המצליח האוניברסיאיתעשייתי שהרישות בהנחה תומכות
בסים על אחרות מגמות על להצביע עשויים בודדים שמחקרים אףעלפי שלה, בסביבה
או כאלה מצליחות קריות כי ספק כל אין ואולם .(Smilor et al, 1988) ניתוחימקרה.
חיצונית השפעה ומקרינים כלשהו 'סביבתי' תפקיד ממלאים מצליחים טכנולוגיים ריכוזים
הסמליות. ההשפעות לעומת הכלכליות ההשפעות של היחסי משקלן מהו היא השאלה מושכת.
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ומתודולוגיה נתונים

נתונים
עתירות פירמות ושתיים שישים מאה של סקר הוא שלהלן האמפירי לניתוח הנתונים מקור
הר בארץ: מרכזיות קריות בשלש הפירמות כל את לכלול מנסה הסקר בישראל. ידע
(בסךהכל החייל ברמת עתידים וקריית בנסציונה, וייצמן קריית בירושלים, חוצבים
שאר היעד<. מאוכלוסיית אחוז 66) פירמות 73 מ תשובות התקבלו בפועל פירמות). כמאה
כגון: כלליים, תעשייה באזורי ידע עתירות מפירמות שכבתית בצורה נדגמו הפירמות
בתלאביב שונים באתרים שונות ופירמות ובחולון בפתחתקוה בהרצליה, התעשייה אזורי
בהתמחויות להבחין ניתן שנסקרו הפירמות של הפשוטה ההתפלגות בסיס על ובירושלים.
ובתכנה, אלקטרוניקה במוצרי מתרכזות תלאביב באזור פירמות .(1 (לוח מסוימות מקומיות
 בירושלים ופירמות והכימיה, הביוטכנולוגיה בענפי מתמחות רחובות באזור פירמות

והאלקטרואופטיקה. האלקטרוניקה הכימיה, בענפי

לפ בסקר שנכללו הפירמות :1 ענפלוח והשתייכות מקום יתי

ממוקמיםמםפר xכימיקלים xמוצריםאכליבמוצרים x**סה"כ

3רםבקרייתהפירםומ ענפיםהנדסתאופטייםהובלהחשמלייםומוצרי

אחריםתוכנהומוצרים(3)ואלקציוסיקההמדע

>s<מדויק"טרוניים

(2)(4) ים

אזור  אביב זל
והרצליה, £טרופוליני

5232.1122.352.34.620.520.3100

תקוה פתח

ציונה (נס 3320.45139.335.710.710.73.6100רחובות
ורחובות)

3120.44830.530.83.823.17.74.1100ירושלים

אחרים 4627.115.845.34.52.312.419.7100מקומות

162100סה"כ

,256 ,255 ,251 ,250 המשנה: ענפי את כולל (2) ,205 ,204 ,201 ,200 המשנה: ענפי את כולל >1<

המשנה: ענפי את כולל >5< ,288 ,280 המשנה: ענפי את כולל >4) ,263 ,262 המשנה: ענפי את כולל (3<

.738 ,733

הקריה בתוך הפירמות של והתעסוקתיים התעשייתיים המאפיינים הרכב המקומות בכל
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היות .2 בלוח מופיעים אלד. מאפיינים לה. מחוצה הנמצאות הפירמות של לזה מאוד דומה
הערכים מוצגים שנסקרו, הפירמות מכלל אחוז מ65 יותר מהוות קטנות שפירמות
ידע ועתירות צעירות יותר הן אלו פירמות כללי, באופן בנפרד. מאפייניהן של הממוצעים
עתירות פחות גם הן אבל וכד'<, מו"פ הוצאות במו"פ, המועסקים >אחוז תשומות מבחינת

המדגם. פירמות כלל ממוצע מאשר לייצור נוטות ופחות הון

שנסקרו הפירמות של ותעסוקתיות תעשייתיות תכונות :2 לוח

הפירמה מספרתכונות
הפירמות

" ממוצע
כלל

הפירמות

"< מקדם
השונות

פירמות  ממוצע
>" קטנות

הפירמה 160120.1410וותק

162962.21מספר

אקדמאים 9615931.10.8036.2

טכנאים 9415916.20.7717.0

מקצועיים עובדים 9415522.00.9617.5

מקצועיים בלתי עובדים 9614524.11.0621.9

נשים y15627.00.6929.1

מו''פ עובדי 9415628.60.9734.0

ייצור עובדי 9415651.10.5644.5

>$ (אלפי 11256371.181077פדיון

ייצוא 9611458.11.3260.3

>$ >אלפי ההון מלאי 9619630.84131ערך

שכר הוצאות 9'013647.40.5949.9

גלם חומרי על הוצאות y.13731.028.8

מהפדיון כ96 במו"פ 10827.61.1434.3הוצאות

(Sd/X) <1>

.n = 105 עובדים: 50 מ פחות עם פירמות (2)

נכללו לא ולכן חיונית, אינפורמציה חסרו המשיבים 162 מתוך מהשאלונים אחוז 12 כ
זה בסיס על מלאה. אינפורמציה היתד. שעליהן פירמות 142 נכללו הסופי במדגם בסקר.
ולמאפיינים הפירמה למאפייני מתייחסים הסקר שהניב הנתונים האמפיריים. הניתוחים נערכו
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המנהל או הבעלים רואיינו המקרים ברוב י. שנסקרו בפירמות המנהלים ושל היזמים של
ביותר הבכיר המנהל של הנתונים בחשבון נלקחו נתאפשר לא הדבר אם הפירמה. של
כלהלן: ומוגדרים קטגוריים הם לבדיקה שמשמשים הנתונים כל השאלון. על שענה בחברה

הפירמה: מאפייני א.
מיקום  0 ידע, עתירת לתעשייה בקריה מדובר אם 1 ציון מקבל ;(£) הפירמה מיקום .1

וכדומה). תעשייה (אזור אחר
חדשנות ברמת מדובר אם 1 ציון מקבלת ;(/) הפירמה מוצרי של החדשנות רמת .2

מוצרים של (שינוי אינקרמנטלית בחדשנות מדובר אם  0 ייחודי), (מוצר משמעותית
אחרות). חברות שמייצרות לאלה דומים מוצרים של ייצור קיימים,

אחר. אם  0 מקומי, בעיקר הוא אם 1 ציון מקבל \{M) העיקרי השוק מיקום .3

(מחקר גבוהה ברמה הוא הקשר אם 1 ציון מקבלת \{U) האוניברסיטה עם הקשר עצמת .4

בוגרי (מעסיק נמוכה .העצמה אם  0 האוניברסיטאי), המחקר של מימון משותפים, וסגל
אוניברסיטה).

האזרחי), (המגזר ישראלית בחברה הם הפירמה שורשי אם 1 ציון מקבל  (5) SpinOff .5
אוניברסיטה). או הביטחוני המגזר זרה, (חברה אחר אם  0

יזם/מייסד: מאפייני ב.

אם  0 יותר, או שלישי בתואר מדובר אם 1 ציון מקבלת ;(£) האקדמית ההשכלה רמת .1

אחרת.

קשור אם 1 ציון מקבל בעבודה; פעילות של קודם תחום (1*0 קודמת בעבודה ניסיון .2

למינהל. או למכירות לייצור, קשור אם  0 למו"פ,
בפיתוחם מעורב היה שהיזם קודמים מוצרים לבין היום המיוצר העיקרי המוצר בין היחס .3

לחלוטין. שונה הוא אם  0 קודם, למוצר דומה המוצר אם 1 ציון מקבל ;(/<)

נשתמש אם ריקים תאים שייוותרו והסיכוי תצפיות של יחסית המוגבל המספר לאור
קטן למספר שלעיל המשתנים קודדו רבות קטגוריות בעלי תלתממדיים מצטלבים בלוחות
של הבעיה את מונע הוא אבל מידע, של מסוים באבדן כרוך אמנם הדבר קבוצות. של
של שמטרתו מאחר רבממדיות. הצלבות לוחות של לפירוש להפריע שעלולה רקים תאים
ומאפייני בקריה מיקום לבין במוצרים חדשנות בין מהקשרים אחדים לפענח היא המאמר

זה. מסוג לאגרגציה הצדקה שיש נראה היזם,

מתודולוגיה
שימוש נעשה לעיל שהוגדרו המקובצים המשתנים בין היחסים את ולבחון לזהות כדי
לוח של בתא המקרים מספר את שינבא מודל בפיתוח כרוך הדבר לוגלינארי. במודל
*2 של בעיה דבר, של (בעיקרו 2x2x2 בלוח מדובר זה, במקרה רבממדי. הצלבות
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ערכי של כפונקציה בלוח תא בכל השכיחויות של הלוג את מנבא המודל רבממדי).
.(Knoke and ביניהם האינטראקציה והשפעות קטגוריים משתנים של השונים הצירופים
הבלתי המשתנים ואילו הלוח, של בתא המקרים מספר הוא התלוי המשתנה Burke, 1980)

הצולב. למיון המשמשים המשתנים הם תלויים

היא: הכללי המודל של צורתו , (A,B) משתנים שני של לניתוח
ln(M.( = ln(a) + In (yAJ + ln(yB) + infyABy)

כאשר:
הצפויה התא שכיחות = ln(Mj

הצפויות התא שכיחויות של הלוג של כולל =ממוצע a
משינויים שנובעת (anchor cell < העוגן תא על ההשפעה לאמידה; פרמטרים y

המשתנים. של האינטרקציה בערכי או הבודדים בערכים

והצפויות הנצפות התאים שכיחויות שבו (saturated) וה'מוצף' המלא המודל מתואר למעלה
אך לנתונים, מלאה בצורה מותאם כזה מודל .0 ל מסתכמות השאריות ותוחלת זהות, הן
ביחס ביותר (parsimonious  (ה והחסכוני היעיל המודל את מייצג אינו שהוא ייתכן
בין האפשריים הקשרים כל בתיאור מעוניינים איננו הנוכחי שבניתוח היות לנתונים.
למודל רק היא להלן ההתייחסות מביניהם, ביותר החשובים בהבנת אלא המשתנים,
אמדני את מציג זה מודל .(reduced ofrm model) העיקריות ההשפעות מודל  המצומצם
המודל את מייצג הוא ובכך המשתנים, בין המובהקים והאינטראקציות לקשרים הפרמטרים
'יחס הוא זה מודל עבור המבחן סטטיסטית, ביותר. המלא לא אם גם ביותר, היעיל

'. x2 שמתפלג (likelihood ratio) ההסתברות'
קשרים: סוגי לשני זה מודל מותאם שלהלן בניתוח

ורמת ([/) האוניברסיטה עם הקשר עוצמת ,(/) הפירמה של ההחדשנות רמת בין הקשר (1)

היזם של האקדמית ההשכלה
קודם (£)וניסיון המדע בקריית מיקום ,(/) הפירמה של ההחדשנות רמת בין הקשר (2)

המדעית בקריה המיקום לפי המיון תצפיות. 142 על מבוססים המודלים שני .(W) בעבודה
השני. למודל רק מתייחס

ממצאים

החממה ותפקיד לחדשנות נתיבים
בצורה מוצג אמנם האיור שנסקרו. הפירמות של ההתפתחות נתיבי את מתאר 1 איור
לאמת יכולים איננו למעשה אולם מבני, סדר של כלשהו סוג משתמע שממנה היררכית,
חדשנות של שונים פרופילים להציע ניתן זאת לעומת הניתוח). מטרת אינה (זו זה טיעון
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ראשוני, מאוד ניתוח שזהו מובן בהם. החממה קשרי את לבחון ולנסות שונות פירמות של
החממה של הפעולה לדרכי באשר נוספות השערות לבנות כדי מועיל הוא ואףעלפיכן

להתפתחותה. נחוצה מרחבית קרבה אם לבחון וכדי
ידע עתירת פירמה של המובהק הנתיב כי משתמע 1 באיור שמתוארים הפרופילים מן
>A (פרופיל האוניברסיטה עם ענפים וקשרים גבוהה השכלה בעלי מדענים עלידי שנוסדה
ידע. עתירות פירמות של להתפתחות ביותר, הנפוץ לא ואפילו היחיד, הנתיב אינו כלל
וללא אוניברסיטאי רקע בלי חדשנית פירמה של התפתחות שמייצגים H ו G הפרופילים
הקבוצה למעשה, שנסקרו. הפירמות בקרב יותר רווחות צורות הם גבוהה השכלה של רקע
של המקובל הרקע בלי פירמות של היא חדשניות חברות של ביותר הגדולה הבודדת
החדשניות). הפירמות מכלל אחוז 44 שייכים שאליו ,// (פרופיל למחקר אוריינטציה
שהוגדרה בפעילות עוסקים שנסקרו הפירמות מן אחוז ל70 קרוב כי גם, לציין מעניין
שפותחו מתוחכמים) כי (אם מוצרים של ושינוי העתקה כלומר, "אינקרמנטלית", בחדשנות

אחרות. חברות עלידי ויוצרו

שנסקרו בפירמות (1) וחדשנות >u< אוניברסיטאי קשר ,(B השכלה :1 איור
פרופיל

מובהק). אינו $ג חדשני לייצור קשורה אינה האוניברסיטה עם הקשרים עצמת כי נראה
רקע כי נראה כי אם אוניברסיטאות, עם גבוהה ברמה קשר כל אין הפירמות מן אחוז ל75
שנוסדו החברות מן אחוז מ50 (יותר אינטראקציה של מסוימת מידה יוצר שלישי תואר של

אוניברסיטאות). עם אינטנסיביים קשרים מקיימות שלישי תואר בעל עלידי
אוניברסיטה בין כלל בדרך הנמוכה האינטראקציה על להצביע יכול זה מתון יחס
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.(Felsenstein, 1990; Keynan, אחרים במחקרים עליה נרמז שכבר בישראל, לתעשייה
אינו היישומי) המחקר (גם אוניברסיטאי מחקר קרובות שלעתים מכך נובע זה 1980)
לבעיות מודע תמיד לא האקדמי המחקר ועוד, זאת אותו. תאמץ שהתעשייה כדי דיו "בשל"
אלה בעיות לחשוף התעשייה מעוניינת תמיד ולא בפניהן, ניצבת שהתעשייה האמיתיות
כלל (בדרך תעשייתיות בעיות בפתרון עוסקת האוניברסיטה כאשר רק האקדמיה. בפני
יש מצדה לתעשייה התעשייה. צורכי על עונה היא יישומיים), מדעיים שירותים של בתחום
תוצאות רוצה והיא הון), מחוסר (שנגזרת אוניברסיטאי מחקר מימון לגבי שמרנית עמדה
במונחים בעיקר למדי, מוגבלים הם אוניברסיטהתעשייה שהיחסים היא התוצאה מיידיות.
ככלל .(1988 ורבן, (ביז'ווי מחקריים ומימון משותף מחקר כגון אינטנסיביים, יחסים של
בו אין גבוהה השכלה של רקע כי 1 באיור המוצגות הפשוטות מההתפלגויות להסיק ניתן
האינטראקציה רמת כלל בדרך מזאת, יתרה מסחרי. באופן חידושים לנצל יכולת על להעיד כדי
של החדשנות רמת קיימת, כזו אינטראקציה כאשר וגם נמוכה, היא האוניברסיטאות עם
עםי אינטנסיביים קשרים להן שיש הפירמות מכל אחוז 24 רק במעט. רק גבוהה הפירמות
רמת בעלות הפירמות מן אחוז 21 לעומת משמעותית, חדשנות רמת הראו אוניברסיטה
של החדשנות יכולת גם קשור השכלהאוניברסיטה הקשר כי משתמע נמוכה. קשרים

הפירמה.
המצומצם המודל דומות. למסקנות מוביל לוגליניארית במסגרת אלה קשרים סידור
ורמת >u< האוניברסיטה עם קשר ,>d השכלה רמת בין התלתממדיים הקשרים של

הבאה: הצורה את מקבל הפירמה, של 0) חדשנות

ln(Mijk) = ln(a) + ln(yE) + ln(yUj) + ln(ylk) + ln(yEl1.k) + iniyEUJ
)30.9/1) (7.51/1) (9.39/1) (1.96/1) (5.44/1)

)ij,k =1,0)
כאשר:

הצפויה התא שכיחות = (Mijk)

לתאים הצפויה השכיחויות לוג של כללי ממוצע  a
השכלה של ה1 לקבוצה לייחס שניתן השפעה  yEt

אוניברסיטה עם אינטרקציה של j ה לקבוצה לייחס שניתן השפעה  yifj
חדשנות רמת של k ה לקבוצה לייחס שניתן השפעה = ylk

השכלה של ה1 הקבוצה בין לאינטרקציה לייחס שניתן ns?DE7n = yEiik

החדשנות רמת של k ה הקבוצה לבין
ההשכלה של / ה הקבוצה בין לאינטרקציה לייחס שניתן השפעה = yEU.s.

אוניברסיטה עם אינטרקציה של j ה הקבוצה לבין
0.05<ק, של ברמה מובהקים כולם החופש, ודרגות X ערכי הם בסוגריים המספרים
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= הנאמד למודל ההסתברות יחס עבור י* ה ערך המודל. על שנאכף yEl1.k לביטוי פרט
ד.ר!.< 2 עם p = 0.0106)4.64

האינטראקציות כל את כולל אינו הוא לנתונים. המתאים ביותר היעיל המודל זה
המובהקים. הקשרים את רק אלא החדשנות, לרמת המתייחסות והדוכווניות התלתכווניות
השפעה יש  וחדשנות אוניברסיטה השכלה, המשתנים: מן אחד לכל כי מסתבר מהמודל
משמעותיים הם הפנימיים והקשרים האינטראקציות לענייננו אבל כשלעצמו, ישירה מובהקת
קשר בין האינטראקציה בעוד כי מראות (second order) שני מסדר האינטראקציות יותר.
לפעילות בהכרח מובילה היא אין מובהקת, היא (EU) היזם השכלת לבין לאוניברסיטה
מסדר האינטראקציה למודל). בכוח הוכנס אך  מובהק אינו El (קשר חדשנית מסחרית
שרמת משתמע מהממצאים מובהקת. אינה >e*i*u >השכלהאוניברסיטהחדשנות שלישי
אינם האוניברסיטה עם הפירמה של האינטרקציה ורמת הפירמה מייסד/מנהל של ההשכלה

הפירמה. של החדשנות ברמת במיוחד משמעותים גורמים
את למכור היכולת (דהיינו, החדשנות פירות של המסחרי ובניצול בחדשנות הצלחה
אחרים היצע לתנאי כנראה קשורה הזה< הבסיס על הפירמה את להפעיל ולהמשיך החידוש
(זר השוק מבנה כגון ביקוש, ולגורמי העבודה) בתחום היזם של והניסיון ההיסטוריה (כגון,

וכדומה). לכניסה חסמים מקומי, או
של קצרה בדיקה הנוכחי. הניתוח ממסגרת חורגת אלה גורמים של מדוקדקת בחינה
כגון היצע, גורמי בין משמעותי קשר נמצא לא מובהקים. קשרים מניבה אינה מהם אחדים
בעבודתו המוצרים לבין הנוכחי המוצר בין הקשר עלפי שנמדד בעבודה היזם של הניסיון
קודם עיסוק עלידי זה קשר מרבדים כאשר גם נכון הדבר חדשנות. לבין ,(P) הקודמת
של לעומק נוסף מימד יביא שזה ציפינו ייצור). או מינהל מכירות, לעומת (מו''פ בעבודה
עלפי שנמדדו שוק גורמי גם מובהקים. אינם X2 ה ערכי כל אבל בעבודה, הניסיון
אפילו חדשנות, עם מובהק קשר הניבו לא (M) מקומי) או (חוץ העיקרי השוק של המיקום
יותר. גבוהים כניסה חסמי ובעלי יותר ותחרותיים חדשניים יהיו חוץ ששוקי ציפינו כאשר

להלן. יידון זה ועניין מיקום, לבין חדשנות בין הקשר בדמות מתערבת השפעה קיימת

בקריה ומיקום החממה' 'השפעת
זו עובדה ידע. עתירות לתעשיות בקריות ממוקמות שנסקרו הפירמות מחצית כמעט
הממוקמות הפירמות של החדשנות רמת בין משמעותי הבדל קיים אם לשאלה, מובילה
משמשת הקריה האם אחרות, במילים או לה, מחוצה הפירמות של חדשנותן לבין בקריה

לחדשנות? כחממה
קשרי המאפשר גורם היא ידע עתירת לתעשייה הקריה המקובלת, התפיסה עלפי
יש כך משום זו. בטענה שתומכת מעטה אמפירית עדות רק יש אך תעשייהאוניברסיטה,

ההחדשנות. בתהליך הקריה של תפקידה את לאמוד צורך
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ביותר הבולטת המוצא נקודת כי מתברר בקריה המיקום חשיבות של הסוגיה מבדיקת
לתעשייה בקריות הממוקמות הפירמות 69 בכל האוניברסיטה. עם האינטראקציה היא
רמה לעיל. שהוזכרו המחקרים בכל כמו נמוכה, זו אינטראקציה רמת שנסקרו ידע עתירת
עלידי האוניברסיטאי המחקר ומימון משותף במחקר ביטוי לידי הבאה קשר, של גבוהה
של בינונית רמה בהתאמה. הפירמות, מסך אחוז ו9 אחוז 13 עלידי דווחה התעשייה,
ייעוץ שירותי מקבלות הן כי דיווחו הפירמות מן אחוז 19 מידה; באותה רווחת אינטרקציה
בפירמה. בכירים תפקידים ממלאים סגל חברי כי דיווחו אחוזים 8 ורק האוניברסיטה, מן
על דיווחו מהפירמות אחוז 28 ביותר: הנפוצות היו נמוכה ברמה אינטרקציות כצפוי,
במתקני שימוש על דיווחו אחוז ו24 המקומית, האוניברסיטה בוגרי את להעסיק מאמצים
שונה הוא אולם במיוחד, גבוהה ברמה קשרים מבטא אינו אמנם זה דפוס האוניברסיטה.
.(^2= 3.947,) ידע עתירת לתעשייה בקריות ממוקמות שאינן בפירמות שנמצא מזה

p .047).
ידע עתירת לתעשייה בקריות הממוקמות פירמות של גבוהה ברמה אינטראקציות האם
(השערת חדשנות של גבוהות לרמות ובעקבותיה ידע, להעברת תורמות האוניברסיטאות עם
אפשר אולם ,(X2= 2.438, p= .118) במיוחד מובהק אינו זה סיבתי קשר ה"חממה")?
קשורה חדשנות לעיל. כמתואר כלשהו אחר גורם של ההשפעה באמצעות נעשה שהקשר
קודם מניסיון המושפעים ערוצים דרך לזרום נוטה זה אחרון וגורם מידע, של להימצאותו
בין הגומלין יחסי את לבדוק זה במקרה ניתן לכן וכדומה. אקדמית מהשכלה בעבודה,
והניסיון (/) הפירמה של החדשנות רמת ,(D ידע עתירת לתעשייה בקריה מיקום הגורמים:

.>wo המייסד/מנהל של בעבודה
היחסים של ברור דפוס מסתמן לא לראות, שניתן כפי .2 באיור מתוארים אלה יחסים
של המימד את מוסיפים כאשר ידע. עתירת לתעשייה בקריה אגלומרציה ובין חדשנות בין
יזם המקובל: הנתיב את מייצג A פרופיל שונים. פרופילים מקבלים אנו בעבודה, ניסיון
לתעשייה בקריה ייחודיים מוצרים שמייצרת ידע עתירת פירמה מקים במו"פ רקע בעל
רוב שנסקרו. הפירמות מן אחוזים 5 רק מאפיין זה התפתחות מסלול ואולם ידע. עתירת
פירמה שמייצג ,G לפרופיל מתאימות >680/0) ידע עתירת לתעשייה בקריות הפירמות
הוקמה ואשר קיימים) מוצרים של (בשינוי אינקרמנטלית ובחדשנות בייצור העוסקת

במו"פ. רקע בעל שאינו יזם עלידי
ניסיון עלפי חדשנות לבין ידע עתירת לתעשייה קריה בין היחס את מרבדים כאשר
לגבי בעבודה. לניסיון קשר בלא החממה להשערת סימוכין ישנם כי מוצאים אנו בעבודה,
.(^=2.93, =ק 0.083) חלשה זה יחס של המובהקות במו"פ, רקע להם שיש פירמות מייסדי
.(^ =5.99, יותר מעט מובהק הוא היחס בייצור רקע או טכני רקע בעלי יזמים לגבי
של החדשנות יכולת עם ישיר קשר להיות עשוי בעבודה לניסיון כי מכך משתמע p=.013)

. (Maidique and Birger, 1985 ראה, עשייה", ידי על ("למידה הפירמה
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שנסקרו בפירמות >D המדע בקרית ומקום (1) חדשנות ,>w< בעבודה רקע :2 איור

יותר גדול מסחרי פוטנציאל בעלי חדשניים למוצרים להוביל יכול וניהולי טכני ניסיון
בתחום עבודה ניסיון בעלי יזמים ידי על הוקמו אשר פירמות ידי על המיוצרים מאלה
הצטיינות מאשר יותר מחייבים מסחרי פוטנציאל בעלי חידושים אחרות, במלים המו"פ.

בלבד. וחדשנות טכנולוגית
לוג במודל יותר פורמלית בצורה נבחנת הללו הגומלין יחסי של השלמה המערכת
המבנה את ומציג המובהקות האינטרקציות את בוחן הזה המודל לעיל, המודל כמו לינארי.

כדלהלן; לנתונים ביחס ביותר והיעיל המצומצם
ln(Mijk) =ln(a) + ln(yW) + ln(yl) + in(yWL) + ln(yWILiJk)

)18.18/1) (8.53/1) (4.54/1) (8.14/1)
)i,j,k =1,0)

כאשר:
הצפויה התא שכיחות =(Mijk)

לתאים הצפויה השכיחויות לוג של כללי ממוצע = a
בעבודה קודם ניסיון של / ה לקבוצה לייחס שניתן nyswn = y\v.

חדשנות רמת של j ה לקבוצה לייחס שניתן השפעה  yi.
בעבודה קודם ניסיון של / ה הקבוצה בין לאינטרקציה לייחס שניתן השפעה = ywi.

החדשנות רמת של j ה הקבוצה לבין
בעבודה קודם ניסיון של / ה הקבוצה בין לאינטרקציה לייחס שניתן nyzvn = yWiL!Jk

מיקום. של k ה והקבוצה החדשנות רמת של ה/. הקבוצה לבין
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0.05<ק. של ברמה מובהקים כולם החופש, ודרגות *2 ערכי הם בסוגריים המספרים
3ayד.ח.< p = 0.0461) 5.76 = הנאמד למודל ההסתברות יחס עבור ^ ה ערך

הן שלישי מסדר ואחת שני מסדר אחת אינטראקציה רק כי מסתבר התוצאות מן
רמת עם בעבודה ניסיון של האינטראקציה השפעת את מבטאים אלה קשרים מובהקות.
לרמת והקשורה תעסוקתי רקע על המבוססת מידע של זרימה שיש נראה לפיכך חדשנות.
לרמת בעבודה הניסיון בין הקשר כלומר, המיקום. עם גם אינטראקציה יש לכך החדשנות.
שבה היחידה הדרך היא זו תלתממדית אינטרקציה במיקום. תלוי להיות עשוי החדשנות
אינן מיקום שכוללות הדוממדיות האינטראקציות כל בתוצאות. מופיעה המיקום השפעת
זה מכל במודל. נכלל אינו כשלעצמו בקריה מיקום של הישירה ההשפעה ואפילו מובהקות,
גורם עשוי במיקום, בהכרח תלויה אינה החממה שהשפעת אףעלפי כי כנראה, משתמע,

קיימות. ואינטראקציות זרימות לחזק זה
תהליכים האם המיקום? על המשפיעים אחרים גורמים ישנם אם השאלה מתעוררת עתה
spinoffs של ההיווצרות תהליך כאמור, למיקום? קשורים אינטרקציה שמקדמים אחרים
לאחר באזור נשארות ינוקא שפירמות היא ההנחה מרחבי. לריכוז קרובות לעתים קשור
משנה קבלן כשותף, לפעול  (דהיינו פורמליות אינטראקציות לקיים וממשיכות היווצרותן

הקודם. התעסוקה מקום עם חברתיים) (יחסים בלתיפורמליות או וכוי)
לארבע: התפלג שנסקרו הפירמות בקרב spinoff של הדפוס

36) זרות פירמות של מקומיות חברותבת והן ישראליות, בחברות ששורשיהן פירמות (1

זו<; לקבוצה משתייכות הפירמות מן אחוז
אחוז); 22) בחוץלארץ מחברות שצמחו פירמות >2

אחוז) 26) מקומיות) כולן (כמעט באוניברסיטאות שצמחו פירמות (3

אחוז). 16) אחרים ומקורות צה"ל) (כולל הביטחונית בתעשייה שצמחו פירמות (4
זרות חברות של spinoffs שהן פירמות של יחסית הגדול המספר את מדגישה זו התפלגות
לאפשרויות הפוטנציאלי היזם את חושף בחוץלארץ בעבודה ניסיון כי נראה בחוץלארץ.
שוק יש זו בצורה שנוסדות חדשות לפירמות כי גם ייתכן עצמאית. פירמה הקמת של
spinoffs הקמת מעודד זה הקודמת. בחברה עבודה דרך שנרקמו קשרים באמצעות מובטח

.(Smilor et al, 1990) כלל בדרך בכך הכרוכים הסיכונים ללא
, (L) בקריה מיקום לבין (5)spinoff n תופעת בין מובהק קשר שיש נמצא

סוג עלפי המיקום לבין החדשנות רמת בין היחס ריבוד אולם ,(X2 = 4.007, p =0.0451)
(החלש שהקשר כך על מצביע הדבר כי נראה מובהק. יחס כל מגלה אין spinoff  ה

של במקרה כמו שלא .spinoff ה בסוג תלוי אינו והמיקום החדשנות רמת בין למדי)
חשוב השפעה מקור מהוות קודמות חברות כי חדמשמעית לומר ניתן לא בעבודה, ניסיון
לריכוז אפריורית הצדקה כל אין כי כן, אם נראה, הפירמה. של החדשנות רמת על
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בגלל זה במרחב להתרכז עשויות הן 'עוגן'. מפעלי סביב ינוקא פירמות של מכוון מרחבי
נועד שהריכוז לכך הוכחה אין אבל חלופי, מיקום על מידע היעדר בגלל או אינרציה
של והבלתיצפוי הגדול המספר כי נראה מזאת, יתרה ואינטראקציה. מידע לצורכי

זו. בהנחה תומך לחברותחוץ לייחסם שניתן spinoffs
זו הנחה החדשנות. רמת על משפיע מקומי) או (יצוא (M) השוק שסוג היא ההנחה
ידע עתירות לתעשיות בקריה מתרכזות דומים שווקים בעלות פירמות אם לשאלה, קשורה
ישיר קשר על מצביעות אינן שנסקרו הפירמות לקרין. אמורה שהיא החממה השפעת בגלל
החדשנות לרמת המיקום בין הקשר גם .(M) השוק אוריינטציית לבין (L) בקריה מיקום בין
(^=6.397, המקומי בשוק שפועלות פירמות לגבי קיים זה קשר השוק, בסוג תלוי
לרמת השוק בין הקשר ייצוא. שוקי שמשרתות פירמות לגבי מסתמן אינו אבל p=0.12)
מאשר המקומי בשוק שפועלות לפירמות יותר חשוב בקריה ריכוז כי ללמד עשוי החדשנות
הפועלות לפירמות ולרישות. לאינטראקציה כאסטרטרגיה בחוץלארץ, שפועלות לפירמות
הן ולכן שלהן, השווקים אל הקשורות חלופיות מידע רשתות הנראה, ככל יש, בחוץלארץ

בקריה. במיקום תלויות פחות

מסקנות

ידע. עתירות לתעשיות לקריה שמייחסים החממה' 'השפעת טענת את בודק זה מאמר
תשומה הם אלה דפוסים האם שתיים: הן עליהן לענות מנסה שהמאמר היסוד שאלות
בקרבה אלה ויחסים דפוסים תלויים מידה ובאיזו הפירמה? של החדשנות לרמת חשובה

מרחבי? ובריכוז פיסית
באינטראקציה הקשורות ידע ורשתות מידע שזרימת כך על מצביעים הממצאים כי נראה
על ההשפעות לחדשנות. בהכרח מיתרגמות אינן היזם של ההשכלה וברמת אוניברסיטה עם
היזם של הניסיון (למשל, הצע תנאי אם בין אחר: ממקום לנבוע עשויות החדשנות
בספרות הרווח בטיעון תומכים זה מאמר ממצאי שוק). (תנאי הביקוש מבנה או בעבודה)
או מוצרים מבטיח אינו עסקית מיומנות בלא טכני ידע  דהיינו קטנים, בעסקים העוסקת
עתירי השווקים של המיוחד אופיים את להוסיף יש לכך . (Cross, 1981) מצליחים פירמות
כניסה ובמחסומי הראשונים בשלבים חלקית באינפורמציה בתחרותיות, המתאפיין הידע
המידע ברשתות צורך בהכרח אין אלה תכונות בשל מאוחרים. יותר בשלבים גבוהים
לשם היזם של השכלה וברמת אוניברסיטה עם אינטראקציה סמך על לקום שעשויות

ההמצאה). שלב על המבוססת יותר הטרומית לפעילות (בניגוד חדשנית פעילות
הדיון במוקד שנמצאת חדשנית) פעילות לטיפוח כבסיס מרחבי (ריכוז היתממה' השערת
במחקרים אמפיריים ממצאים שמעידים כפי מסוימים. בתנאים תמיכה מקבלת זה מאמר של

283



פלזנשטיץ דניאל

מקומיות אוניברסיטאות לבין בקריה הממוקמות פירמות בין האינטראקציה רמת אחרים,
היא ואולם .(Massey et. al,1992; Macdonald, 1987; Joseph, 1989) כלל בדרך נמוכה
דבר ידע. עתירת לתעשייה בקריות מצויות שאינן פירמות של האינטראקציה מרמת גבוהה
זה טיעון נבדק כאשר פיסית. מקרבה שנובעת חממה השפעת על מצביע אינו כשלעצמו זה
אותו מרבדים כאשר מתחזק לחדשנות מיקום בין הקשר כי נמצא יותר, ישירה בצורה
שנוצרו כאלה לפחות רשתות, של קיומן על מעיד הדבר כי נראה בעבודה. ניסיון עלפי
אלה, אינטראקציות וליצור לעודד עשוי בקריה המיקום קודמים. תעסוקה קשרי באמצעות
מאינטראקציות נגזרים המיקום יתרונות כי נראה ביצירתן. האחראי הגורם אינו הוא אבל

להפך. לא אך אלו,
מן ליהנות כדי במיקום בוחרות פירמות אם השאלה, מתעוררת המצב, אמנם כך אם
אליהן גישה למצוא מנסות רק או הללו, המידע וזרימות האינטראקציות של היתרונות
שהבחירה אפשר קיימות רשתות מבצרות ובכך מסוים, במיקום עצמן את שמצאו לאחר
מהיתרונות והן המקום של הנדל"ניים ומהיוקרה מהסטטוס הן נובעת בקריה במיקום
זו, בעבודה ישירות נבדק לא זה נושא אמנם והאינטראקציה. החדשנות בתחום בו הצפויים
לבין בקריה המיקום בין ומובהקים חזקים קשרים של מהיעדים בעקיפין מסתבר אלא
מחקרים של ממצאיהם את תואם הוא אך הפירמה, של החדשנות ורמת האוניברסיטה
Shearmur and Doloreux, 2000;Westhead and Batstonep האחרונות בשנים אחרים
בלתיידועות קטנות, לפירמות נכונה' 'כתובת מקנה בקריה המיקום כי להניח ניתן .(1995
פעילות של מרחבי ריכוז של התהליך ביןלאומית. הכרה להשיג המתאמצות בשוקיחוץ,
שהוא מידה באותה חברתיים ואיתותים דימוי סממני על הבנוי תהליך הוא מתוחכמת

3 .(Appold, 1991; Jones, 1996) כלכליעסקי תהליך
אינה לבדה הקריה כי מלמדים הממצאים ואולם ישירות, זה הסבר נבחן לא זו בעבודה
אלטרנטיביים נתיבים דרושים וכי לתעשייה, מהאוניברסיטה טכנולוגיה להעברת דיו יעיל כלי
קרנות גנרי, במחקר פעולה שיתוף מוגבלות, שותפויות כגון, זו אינטראקציה לאפשר כדי
כ'מוקד או כ'חממה' תתפקד שהקריה הציפיות כי מאוד ייתכן וכד'. ייעודי מו"פ למימון
אם נדל"נית. תופעה ביסודה שהיא בתופעה שמדובר העובדה לנוכח מופרזות הן גידול'
כי ייתכן חדשנות, של כמובלעות מתפקדת שהקריה מהעובדה מסוימת אכזבה כיום ניכרת

בלתימציאותיות. אלה ציפיות היו מלכתחילה

הערות
בייצור המתבטא הפירמה של החדשנות רמת הוא ההתעניינות מוקד כי לציין ראוי .1

ועובדיה מרכיביה כל על הפירמה של היזמות רמת של הרחב הנושא ולא חדשים, מוצרים
ייעוד לגבי הראשונית החלטתו כי לבדיקה מרכזי ציר כאן מהווה הפירמה מייסד הבכירים.

התפתחותה. המשך את הקובעים הם ומוצריה הפירמה
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2LMijkln(Mlijk)/M liJkj) כ; מוגדר (L2) זה יחס .2
כאשר;

תא בכל הנצפות השכיחויות  Mm
תא בכל הצפויות השכיחויות  1^......

בפעולות עוסקות הקריות הנהלות אין נדל"נית, ביסודה שהיא בתופעה ומדובר הואיל .3
חניה, (ניקיון, הקריה של הפיזיים והנכסים המבנים של השוטפת לתחזוקה מעבר שהן
הנדל"ני. מהמנדט כחלק נתפס אינו בקריה עסקיים תהליכים של עידודם וכד'<. תשתיות
אירוח, חדרי בניית כגון הנדל"ני, נושא עם השקה בנקודות הוא זה בנושא היחיד הטיפול

הקריה. בשטח ותצוגה הרצאה אולמות או מבקרים מרכז

לקרנות הישראלית 'האגודה מטעם מענק ידי על בחלקה מומנה זו עבודה תודה: הבעת
וחינוך'. מחקר

מקורות.

מחקר, דו"ח בישראל, י7ע עתירות ותעשיות המחקר (1988)מעדן י' ורבן, א' ביז'ווי,
אביב. תל אביב, תל אוניברסיטת טכנולוגי, לחיזוי הביןתחומי המרכז
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הבנויה המורשה לשימור ויחסם

עמרם וגבריאל עמית עירית

מבוא

האורבנית ההתפתחות השנים לאורך יציבה היא שלהן ההיסטורית שההתפתחות במדינות
בהתאם והתאמה שינוי תהליכי עובר בהן העירוני אחרותהמרקם במלים הדרגתית. היא
על ולהשפעתן הטכנולוגיות להתפתחויות ובהתאם הזמן עם המשתנים האורבניים לצרכים
העיר של השונים ובאזורים שונות בערים וההתאמה השינוי העירוני. הפיתוח ועל התכנון
מהערים רבות של מרכזים במיוחד בולטים שינויים העוברים האזורים בין דומים. אינם
התחדשות מתרחשת (ג'נטרפיקציה), התברגנות מגמת לצד שם, המערבי. בעולם הגדולות
מכך הנובעים בקשיים נתקלות אלה מגמות והנכסים. הקרקע בערך עלייה וניכרת עירונית
תמורות העובר העירוני המרכז בין למפגש שלה. ההיסטורי הגרעין עם מזוהה העיר שמרכז
של התפתחותו על השלכות יש ועיצוביים היסטוריים ערכים הנושא ההיסטורי הגרעין לבין
של חשיבותו את המדגישה תכנון של חדשה לאסטרטגיה קוראות אלה השלכות זה. מרחב
ובערכיהם הקיימים הבנייה בנפחי ההתחשבות את הישן, העירוני במרכז המבוקר הפיתוח

הפיתוח. לצורכי ניצולם ואת ההיסטוריים
שני בין מפגש מתקיים הישן העירוני שבמרכז מההכרה נובעת זו תכנונית גישה
,(Urban image) העירונית והתדמית (Urban Appearance) העירונית החזות מרכיבים:
התדמית המקרים במרבית בנויה. מורשה של ומתחמים שרידים מייצגים שניהם ואת
ובסיפורים בתיאורים בזיכרונות, העיר, בתולדות קשורה שהיא משום חיובית היא העירונית
Masser,) החברתית או הכלכלית התרבותית, ובהתפתחותה במעמדה אותה, המלווים
מכונה המדינות מן ברבות .(Sviden <ef Wegner, 1994; Boyer, 1996; Hayden, 1997
"הטבעות העירונית", "הנשמה כמו ובביטויים, לשון בצירופי הישן העירוני המרכז
סטוקהולם של ההיסטורי בגלעין המבקר ועוד. העירוניות" הבצל "קליפות העירוניות",
והלאומית" האורבנית ההיסטוריה בדפי "לעלעל עירוני לתכנון הרשות ידי על נקרא
של סמל הוא הישן ש"הגלעין ומתכנניה העיר מהנדסי טוענים בפראג .(Anderson, 1996)
לשרידים מתייחסת הלשון .(Stankova <cf Stursa, 1992 אורבנית" והמשכיות יציבות
היסטוריים, מסרים להעברת כמכשיר וגם עבר אירועי המשקפים מונומנטים כאל הבנויים
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המציאות מתקיימת זו תפיסה מול .(Osborne, 1998) ותרבותיים חברתיים לאומיים,
ישן מרכז מציגה היא שלילית. היא מהמקרים ברבים החזות התדמית, לעומת החזות. וזוהי
של יחסה כולו. העירוני במרחב שחלים השינויים את תואמות אינן שתשתיותיו ומדרדר,
הישן שלילי. הוא מספק שהוא לשירותים נזקקת או בו, מתגוררת בו, המבקרת האוכלוסייה
כדי לשנותו. או ממנו להיפטר שיש מכוער כדבר פיתוח, שמעכבת כתופעה בעיניה נתפס
דרכים מהרשויות אחדות מציגות החיובית התדמית את ולנצל שלילית חזות עם להתמודד
בנייה נפחי ההיסטוריים בנכסים רואות הן הישן. המרכז של מחודש ולפיתוח לתכנון
תרומה אלה לנבסים הנלווים לערכים רבים. עירוניים תפקודים בתוכם להכיל היכולים
לאוכלוסייתה בינה הקשר ולחיזוק לכלכלתה לתרבותה, לחזותה, העיר, לעיצוב חשובה
במונומנטים, הבנויים השרידים את תופסת איננה זו תכנונית גישה /Robertson, 1995)
חלק המהווים דינמיים באתרים ההיסטוריים שרידיו ואת הישן הבנוי המרחב את רואה אלא
את זו גישה מנצלת כן כמו ותמורותיו. תפקודיו מחוויותיו, העירוני, מהמרקם נפרד בלתי
הבולט שהשינוי בעובדה מכירה היא הישן. העירוני במרכז שחלים התפקודיים השינויים
ובשינויי שלהם החיים בתוחלת השנים, לאורך מילא שהוא התפקודים במגוון חל ביותר
החוצה, הישן מהמרכז המעבר היה קודמות בשנים תפקודים. של למעבר ביחס מגמה

הישן. המרכז אל חזרה  האחרונים ובעשורים
מהמרכז מגורים של פרבור חל שבהן שבשנים לכך מודע מבוקר לפיתוח הנדרש התכנון '
ירידה חלה וחברתית, כלכלית מבחינה יציבות אוכלוסיות של בעיקר הישן, העירוני
השמונים בשנות .(1991 גרייצר, ;1965 (שחר, השלילית לחזותו שתרמה ירידה במעמדו,
המערבי בעולם מהערים ברבות ההיסטורי הגלעין חוזר העשרים המאה של והתשעים
בתוכו לתפקודים והביקוש התחומים בין הטשטוש רבתפקודי. אזור של מעמד ומקבל
ולתמורות החדשים לצרכים להתייחסות מחודש, לתכנון בנייה, לנפחי גובר ביקוש מעודד
Robetrson, 1995; Clay, 1980;) בתוכו הקיימים ההיסטוריים לנכסים ולדרישה בו החלות
העירוני במרחב המתעוררים הקשיים את מכיר זה תכנון .( Smith Sl Williams, 1986
האחר ומהצד רחבה, יזמית ולפעילות לשירותים למגורים, הביקוש בו גדל אחד מצד הישן:
Hall, 1988; Hall &O בערכיו לפגיעה גורמים ופיתוח חדשה בנייה התאמה, שינוי, כל
זו לא הפיתוח במגבלות ההכרה לצד בנייה לנפחי הגדל הביקוש ועוד: nKT .(Hay, 1980
הגבוה המחיר את להצדיק צריכה השקעה שכל אלא הקרקע, ערך את מעלים שהם בלבד

הפיתוח. ושל הקרקע של
בנויה מורשה נכסי לשמר הדרישה ועם ההתאמה עם ההתחדשות, עם להתמודד כדי
משולבות ערים בניין בתכניות ואכן, ותכנוניים. משפטיים לפתרונות הרשויות נדרשות
מגוונים פתרונות מציגות העירוני התכנון ומערכות ומבנים, מתחמים לשימור תכניות
באזור חללים ומילוי ציפוף מבנים, של הגבהה בפיתוח: בנויה מורשה נכסי לשילוב
כדי תוך שימוש חסרי קיימים בניין נפחי וניצול בנייה זכויות העברת הישן, העירוני
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בין משלבת היא פתרונות: היא גם מציעה האדריכלות חדשים. לתפקודים התאמתם
משחזרת היא חדשה. בנייה לבין מתוכם, בודדים אלמנטים או מהם חלקים הישנים, המבנים
מציעה היא ולסגנון. לתקופה ייחודיים קישוטיים אלמנטים בעזרת היסטורית אווירה
הקרקע ערך אם מבנים, ולהזזת בנייה תתקרקעית,.לתוספות לבנייה טכנולוגיים פתרונות
המתכנן, הרשות, מתייחסים אלה תכנוניים בפתרונות .(1997 (לרר, כזה שינוי מחייב הגבוה
פי על המתנהג מוצר כאל הבנויה המורשה נכסי של ההיסטוריים לערכים והיזם האדריכל
פי על נמדד והעיצוביים ההיסטוריים המאפיינים של הכלכלי הערך כלכליים: חוקים
העירוני במרכז כיום הנדרשים לתפקודים התאמתם פי ועל ערכים נושאי למבנים הביקוש

הישן1.
על שהשפיעו הגורמים את הישן, העירוני הגלעין התנהגות את יותר טוב להבין כדי
המחקר נעזר בתחומו הנמצאים הבנויים ההיסטוריים הנכסים של מעמדם ואת התפתחותו
פי על ההתפתחותית. הגישה  הגיאוגרפיאורבני המחקר את המאפיינת הגישות באחת
העיר להתרחבות הגורם (אקלקטי), לקטני בתהליך מתפתח העירוני השטח זו, גישה
ואדריכליים תרבותיים במאפיינים מתייחדת תוספת כל הבנוי. השטח בשולי קרקע ולתוספות
מתקשרים הם רוח. והלכי תקופה משקפים החזותיים המאפיינים .(Dickinson, 1962) משלה
אלה תוספות ועוד. חיים לאורחות חברתיות, לתפיסות בנייה, של לטכנולוגיות לאירועים,
cultural built) ליצ'פילד של כהגדרתו בנויה, תרבותית ממורשה חלק הן העירוני במרחב
הישן העירוני במרכז הבנויה המורשה נכסי שימור ואכן, .(Lichifeld,i988 heritage
זכרונות" של "אוסף היא שהעיר ההשקפה את מחזק הוא ההתפתחותית. לגישה נקשר
של תקופה, של שיקוף שהוא שלה, החזותי הייחוד את יש תוספת לכל .(Boyer, 1996)
במרכז החלים התפקודיים מהשינויים מתעלמת איננה זו תפיסה תפיסותיה. ושל אירועיה
ובביטוייו העירוני בייחוד להתחשב העירוני הפיתוח שעל מדגישה היא אבל הישן, העירוני
ואת נכסיו את ולנצל לשפרו בו, החלים התפקודיים לשינויים להתאימו הבנוי, במרחב

ערכיו.
התפרוסת את באמצעותה ולבחון ההתפתחותית בגישה להיעזר היא זה מאמר מטרת
שהוכרזו הישן העירוני במרכז ועיצוביים היסטוריים ערכים נושאי מבנים של המרחבית
במרחב שחלו התפקודיים השינויים את המאמר יתאר כן כמו תלאביביפו. בעיר לשימור
לשימור נכסים על העירונית הרשות הכרזת התופעות: שתי בין הקשר את ויאפיין זה,
כפי אלה תפקודים עבור בנויה מורשה למבני והביקוש התפקודיות בתמורות וההכרה
תלאביביפו של הישן המרכז "את : תלאביביפו העיר מהנדס 1998 ביוני זאת שהציג
צריכה והפיתוח התכנון מדיניות רבדים. רבדים בנוייה שהעיר העובדה לאור לבחון יש
ולהתפתח" לצמוח לו לאפשר וגם זה אזור של וארכיטקטונים היסטוריים ערכים לשמר

נסיונות קיימים זאת עם יחד נפרד. מחקר נדרש שלכך משום זה, במאמר נידון לא ה''ערכים" שווי .1

.9.6.1999 מבנים, ושימור שמאות ראה: בנושא. תחשיבי פירוט לערוך
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.(1.6.1998 (יוסקוביץ,
ההגירה תהליכי את בתלאביביפו, הישן העירוני במרכז התפקודיים השינויים את
חוקרים תיארו זה באזור ומעלה הבינוני מהמעמד לאוכלוסייה למגורים הגדל הביקוש ואת
וכרמון, אמיר ;1993 שנל, ;1991 וגרייצר, שנל ;1989 וכהן, גונן ;1989 (גינזברג, אחדים
התפקודיות התמורות בין הקשר את הדגיש לא בעבודותיהם הדיון אך ,(1993 גינזברג, ;1993
למבנים חדשים תפקודים של חדירתם על עמד ולא לשימור, שהוכרזו המתחמים לבין
במרחב התפקודיות התמורות רק שלא היא זה מחקר של המרכזית הטענה ששומרו.
של הישן העירוני המרכז בין המרחבית החפיפה לב. לתשומת זכאיות תלאביביפו
לשימור, שהוכרזו היסטוריים ערכים בעלי אתרים של גבוה ריכוז בו אשר תלאביביפו,
תכנונית. התייחסות המחייבת היא תפקודיות תמורות מתרחשות שבו העירוני המרחב לבין
בתלאביביפו ההתפתחות מגמות להבנת תורמת זמן לאורך התופעות שתי בין הקשר בדיקת

זה. במרחב המבוקר והפיתוח התכנון השימור, אפשרויות את חדש באור ומאירה
הבנויה המורשה נכסי של ההיסטוריים ההיבטים את בוחן אינו זה שמחקר כאן, נעיר
והיזמים האדריכלים הציבוריים, הגופים שהרשות, המסרים את לא וגם בתלאביביפו
לכותבים נוסף. למחקר נזקקת זה מסוג בדיקה אלה. נכסים באמצעות להעביר מבקשים
באמצעות להעביר היזמים מבקשים שאותם ולמסרים השונים, לערכים שלביקוש ברור

צריכתו. ועל ערכו על התפקוד, סוג על השפעה יש והעיצובי ההיסטורי השימור

של במעמדם והשינוי הישן העירוני המרחב
הבנויה המורשה נכסי

משאר כאל הישן העירוני במרחב היסטוריים למבנים ההתייחסות הייתה שנים במשך
תפקידו כולו. העירוני ובמרקם הקרובה בסביבתו שחלו מהתמורות המנותק בנוף, (relio
ותרבותי. חברתי פוליטי, היסטורי, ערך בעלת תופעה לתעד היה הבנוי המונומנט של
רבה. משמעות ייחסו לא למבנה שצורף לתפקוד המתחם. או המבנה שומרו כך משום
של הנצחה, של זיכרון, של משמעויות ההיסטורית ההתייחסות עודדה מהמקרים ברבים
ואתרי שמוזיאונים הסיבה זו הוקם. שבה בתקופה או עצמו במבנה שנקשרו פרטים איסוף
כנכס המבנה של בהגדרתו מסתפקים אין כיום משומרים. במבנים מוקמו רבים הנצחה
ההיצע, רמת פי על נקבע שערכו כלכלי, משאב כאל אליו מתייחסים אלא היסטורי,
כאטרקציה הן לערכיו הביקוש ורמת השימור עלויות לשימור, המיועדת התופעה נדירות
;1986 ושביד, (ליצ'פלד מגוונים לתפקודים ואכסניה בנייה כנפח והן תיירותית
לערך Ashworth התייחס 1994 משנת במחקרו /Ashworth, 1994; Sawicki, 1989
שימורם לתהליך זאת קשר הוא הישן. העירוני במרחב ההיסטוריים הנכסים של הכלכלי
שימור את התיירותי. בהקשר בעיקר זה, במרחב שחלו התפקודיים לשינויים ולהתאמתם
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בדבר דעת שיקול בו שמופעל כלכלי" "מפעל של במונחים הגדיר הבנויים הנכסים
נכסי לטענתו, והשיווק. הייצור עלויות לו, הביקוש נדירותו, מסויים, מוצר של העדפתו
כספיים. למונחים מתרגמים ערכיהם ואת וביקוש, היצע לתהליכי נתונים הבנויה המורשה
מידת ואת הנכס של הכלכלי ערכו את הוא גם מייצג המשומר לאתר שנבחר התפקוד

תפקוד. אותו עבור לנכס הביקוש
שבמחצית העובדה את הדגישו נוספים חוקרים זו. גישה בפיתוח יחיד היה לא אשוורת'
מפותחות בארצות התחוללו השנייה, העולם מלחמת לאחר העשרים, המאה של השנייה
וכלכליות חברתיות תמורות (Abbott, 1993) הברית ובארצות (Merriman, 1991) באירופה
נושאי וארכיטקטוניים, היסטוריים ערכים בעלי למבנים הביקוש הישן. העירוני במרחב
נאמנות של ערכים עבורם שנבחר לתפקוד שהקנו מבנים או והמשכיות, יציבות של מסרים
מדובר .(Beauregard, 1986; Levine, 1987) שיווקי מעמד קיבל ושימורם גדל, וביטחון
פיננסיים, (שירותים והתדמיתי התיירותי החברתי, התרבותי, מהתחום בתפקודים בעיקר
משנות החל מגורים). וגם יוקרה מסעדות ייעוץ, ציבור, ליחסי חברות ביטוח, חברות
אלה להתפתחויות .(Cater, 1993) מתפתחות בארצות גם דומים תהליכים מוצאים השבעים
הבנייה לנפחי הגדל הביקוש ועל הישן העירוני המרכז של מעמדו על מרובה השפעה היתה
מקור ההיסטורי. ערכם בשל לשימור העירונית הרשות ייעדה הגדול חלקם שאת שבו,
שהשפיעו הגורמים בין ותיירות. פנאי תרבות, שירותים, כלכלת של תפקודים הוא הביקוש

הבאים: השינויים את החוקרים מנו משומרים במתחמים בנייה לנפחי הביקוש עליית על
והטכנולוגיה ההשכלה ברמת עלייה .

הערים מרכזי בתוך שירותים כלכלת והתפתחות העולמית בכלכלה מבניים שינויים .
הגדולות

האוכלוסייה של החיים ובאיכות החיים ברמת עלייה ■

העבודה ושבוע העבודה שעות קיצור .
המינוע ברמת ועלייה מודרנית תחבורה התפתחות ■

התרבות צריכת בהרגלי ושינויים והתיירות הפנאי תרבות התפתחות .
(הגירה הישן העירוני במרכז האוכלוסייה בהרכב ושינויים העירונית האוכלוסייה גידול .
תעסוקה, לשם הערים מרכזי אל ומבוססת מבוגרת או יחסית צעירה אוכלוסייה של
; Pearce, 1987; Ashworth 8l Dehan, 1986) מגורים) וגם קניות בילוי, לימודים,

.(Bramwell 1988
והם מעמדם, את מחזקת הישן העירוני במרכז הבנויה המורשה לנכסי בביקוש העלייה
אוכלוסייה מצד בעיקר (cultural economic resource) כלכליים" תרבות כ"משאבי נתפסים
קורה כך הבינוניגבוה. למעמד עצמה את שמשייכת בינוניתגבוהה חיים רמת בעלת
וגלריות מוזיאונים לצד כיום, מתמקמים הישן העירוני שבמרכז היסטוריים שבמבנים
ללימוד מתחמים לביקור, אטרקציות מועדונים, פאבים, יוקרתיות, מסעדות לאומנות,
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(גלריהקפה, תפקודים בין שילוב וגם ביטוח, משרדי בנקים, מגוונת, תיירותית ולפעילות
התפקוד, את רק לא צורכים אלה במקומות עסקית). וארוחה בגדקפה פארקקונצרט,
ו"התפקוד" "המקום" בין המפגש .(Uny, 1995) ההיסטוריים ערכיו ואת המקום את גם אלא
של ערכם את זמנית בו מעלה והוא ההיסטוריים, הנכסים של מעמדם את יותר עוד מחזק

.(Zukin, 1992) הקרובה הסביבה ושל בו להימצא שנבחר התפקוד של ההיסטורי, הנכס
ההיסטוריים הנכסים של ובמעמדם הישן העירוני המרכז של במעמדו שחל השינוי
לפעילויות ביחס במיוחד בולטים זה במרחב משומרים למתחמים והביקוש בו המצויים הבנויים
את בדקו אחדים חוקרים אליהם. הנלווים ובשירותים והפנאי הבילוי התיירות, בתחומי
והנאה קניות בילוי, מרכזי של היווצרותם לבין ההיסטוריים הנכסים בין הקשר
Burtenshaw, Baterman, 81 Ashworth, 1981 Pearce, 1987; Ashworth <ef Dehan,)
הישן העירוני המרכז של המיקום גורמי בין הקשר את הדגישו אחרים חוקרים .(1986;
פי על .(JansenVerbeke, 1986; Wall <cf Sinnott, 1980) התיירותי הפיתוח לבין וערכיו
בעיקר כיום ממוקמים והפנאי, הבילוי מרכזי העירוניים, התיירות מוקדי מחקרים, אותם
מצויים ובהם העירונית, הצמיחה החלה שם הנהר, ושפת מים מקווי לאורך אזורים: בשני
שממוקם ,(C.B.D  ראשי עסקים (מרכז המע"ר ובאזור הבנויה, המורשה מנכסי רבים
אלה באזורים מבקרים תיירים לו. בסמוך או העיר של ההיסטורי הישן, במרכז כלל בדרך
התבוננות או ביקור שירותים, קבלת קניות, נופש, שונות: למטרות והלילה היום בשעות
שירותים  כלכליים תפקודים למגוון הדרישה בין השילוב ולינה. בילוי אטרקטיבי, באתר
בעלי במבנים בנייה לנפחי הביקוש את מעלה ההיסטוריות האטרקציות לבין  ותיירות
ההיסטוריות בערים התיירים תנועות את בדק (1998) Bramwell היסטוריים. ערכים
מבקרים אליהן המגיעים מהתיירים אחוז ש91 הראה הוא ומערבה. אירופה מרכז במדינות
התיירים מכלל אחוז 94 היממה. שעות רוב במשך מגוונות למטרות העתיקים במרכזיהן
ביקור שירותים, קבלת קניות, למטרות אליהם מגיעים הללו הערים במרכזי המבקרים
עינוגים ובבתי במסעדות בתיאטראות, קולנוע, בבתי לאומנות, בגלריות במוזיאונים,
במידה ונהנים מתרשמים מהתיירים אחוז 51.8 ש החוקר הראה עוד באזור. המצויים אחרים
לידי בא שהוא כפי המקומית, התרבות לבין ההיסטורי הבנוי הנוף בין מהמפגש מאוד רבה
ממוצעת במידה מתרשמים מהתיירים אחוז 24.5 ובאתריו; הישן העירוני במרכז ביטוי
ממרכזי מאוד רבה במידה רצון שבעי מהתיירים אחוז 55.5 העירוני. ומהנוף מהתרבות
ממרכזי ממוצעת במידה רצון שבעי אחוז 27.6 ו העתיק, העירוני במרכז והבילוי הקניות
שהתיירים כך על מלמדים אלה נתונים .(Bramwell, 1998; 4041) והבילוי הקניות
השירותים איכות הבנוי, הנוף התרבות, בין מהמפגש ולהנאה לחוויה רבה חשיבות מייחסים
היא יותר חזקה שהחוויה ככל הישן. העירוני במרכז שמתקיים התיירותיות והאטרקציות

בו. ולבקר לחזור החלטתם ועל העירוני למרכז החיובי יחסם על משפיעה
מושקעים תיירותיות לאטרקציות הגדל ומהביקוש ההמונית התיירות מהתפתחות כתוצאה
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העירוני במרחב נוספים תיירות משאבי אחרי בחיפוש רבים מאמצים האחרונים בעשורים
רק לא לפיתוח וכמנוף כלכלי תיירותי פוטנציאל כבעלי נתפסים משומרים אתרים הישן.
והכלכלית הפוליטית שיציבותן ובמדינות מתפתחות בארצות גם אלא מפותחות, בארצות
מתייחסות אלה מדינות אפריקה). ומערב אמריקה דרום אירלנד, (צ'כיה, יציבה אינה עדיין
מערב במדינות בעזרתם להתחרות שניתן משאבים כאל שבעריהן הבנויה המורשה לנכסי

.(Johnson, 1996 ;1999 (עמית, אירופה
תיאורים קיימים (1992 ,1990) TunbHdge ו Ashworthbe? המשותפים במחקריהם
בערי העתיקים הרבעים של מחודש תכנון על התיירותיכלכלי הפיתוח השפעת על רבים
של החיים ובאיכות הכלכלית ברווחה לעלייה גרם שהפיתוח מדגישים השניים אירופה.
לשקם המקומיות הרשויות על האוכלוסייה מצד ללחץ גם גרם הוא המקומית. האוכלוסייה
תאורה פותחו ותשתיות, מבנים שוקמו הפיתוח לצד הישן. העירוני המרקם את ולהחיות
ברצונותיו בו, מתחשב והתכנון הרגל, הולך של במעמדו עלייה חלה הסעה, ואמצעי
העירונית הסביבה איכות את רבה במידה שיפר המואץ הפיתוח .(Johnson, 1996) ובצרכיו
גם חיזק הוא ותיירות בילוי פנאי, של ולאטרקציות לשירותים ביקוש ולצד הישן, במרכז

העתיקים. לרבעים ההגירה תהליך את
רמה בעלת יחסית צעירה אוכלוסייה פנים: שני הישן העירוני המרכז אל להגירה
את מעדיפה  הראשונה אמצעים. בעלת בוגרת ואוכלוסייה בינונית חברתיתכלכלית
מתאפשר הדבר קטנים. עסקים ולפיתוח למגורים הישנות השכונות ואת העתיקים המבנים
לאחר הכלכלי ערכם ועליית העתיקים המבנים של יחסית זול התחלתי מחיר עקב לה
הרשות על לוחצת זו אוכלוסייה .(Cooper, 1992) ייעוד ושינוי שיקום שיפוץ, של תהליך
בשלב הישן. המרכז של מבוקר לפיתוח ולדאוג העירוני התכנון תהליכי את לזרז המקומית
בעלת הבוגרת האוכלוסייה הישן העירוני המרכז אל ההגירה בתהליך משתלבת זה
במרכז שחלים הדמוגרפים בשינויים יזמים של ההתעניינות גדלה מכך כתוצאה האמצעים.
פונים הם הפיתוח מגבלות בגלל זו. אוכלוסייה עבור מגורים פתרונות מציעים והם הישן,
עימם המשתפים אדריכלים הישן. העירוני במרחב הקיימים הבנייה לנפחי רבים במקרים
המבנה את ומתאימים המבנה, של הישנים הערכים עם חדשים רעיונות משלבים פעולה
במגמות הטמון הכלכלי הפוטנציאל את מגלה הרשות ולטעמה. החדשה האוכלוסייה לצורכי
התופעות: בין להפריד ניתן לא שוב למעשה, והפיתוח. התכנון תהליכי את ומאיצה אלה
הקיימות לאפשרויות מתייחסים ושניהם להגירה, תורם הפיתוח פיתוח, מעודדת ההגירה

.(Houstoun <ef O'Connor, 1981) זה במרחב המצויים הבנויה המורשה בנכסי
והחידוש השימור השיקום, למגורים), והביקוש התיירותי (הכלכלי, הפיתוח לצד
הבנויה הסביבה ולעיצוב לתכנון גם רבה חשיבות יש הישן, העירוני באזור העירוני
ומגדילה ההיסטורי למתחם ייחודיות מעניקה תכנונית הקפדה היסטוריים. ערכים הנושאת
עירוני מכשיר הוא "השימור כהן: נחום האדריכל כדברי שלו, הכלכלי הפוטנציאל את
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Conservation is an Urban Tool for Urban Development) עירוני" לפיתוח
.(Cohen,1998;50)

על השפעה אלה לתהליכים יש המערבי, בעולם אחרות בערים כמו בתלאביביפו,
של הישן העירוני במרכז גם מתקיים בעולם אחרות בערים כמו העירוני. התכנון
לבין היסטוריות תיירותיות אטרקציות המהווים בנויה מורשה נכסי בין מפגש תלאביב
נפחי את לנצל מבקש זה מגוון ותיירות. שירותים כלכלת מסחר, מגורים, תפקודים: מגוון
את המלווים והעיצוביים ההיסטוריים הערכים את הישן, העירוני במרכז הקיימים הבנייה
השונים התפקודים את לשווק כדי אלה לאתרים הנלווים המסרים ואת הישנים המבנים
ערי כמו שלא שתלאביב, לזכור יש זאת עם יחד הבנויה. המורשה לנכסי המתלווים
אמנם היא יפו .1909 בשנת ליפו כפרבר דרכה את שהחלה יחסית, חדשה עיר היא אירופה,
ההיסטורית הרציפות על שהשפיעו דמוגרפים שינויים בה חלו 1948 מאז אבל עתיקה, עיר
התרבותית למורשת תלאביביפו של העירונית הרשות מתייחסת אלה הבדלים למרות שלה.

העירוני. בפיתוח לשלבה דרכים ומחפשת בעיר הבנויה

תלאביביפו של הישן העירוני המרכז
עירוניים תפקודים בין מפגש

בנויה מורשה ונכסי

הישן העירוני במרכז הבנויה המורשה נכסי ערכי לבין העירוניים התפקודים בין המפגש
נכסים לפיתוח והאדריכלים היזמים של ביחסם האחרונות בשנים מתבטא תלאביביפו של
הם משומר מבנה הוא שהאתר העובדה פרסום בעזרת מגורים מבנה לשווק ניסיונות כאלה.
היסטורי באתר "נבנה יפו: בלב אתר של מכירתו את מקדמים למשל, כך, שכיחה. תופעה
תוך ה19 במאה יפו של האצולה משפחות של סיפורן את המספר מפואר, עבר בעל
של האדריכל .(29 ;2.6.00 הארץ, מוסף (הארץ, ביפו" הבניה של המקורי האופי על שמירה
עם יחד תלאביב במרכז מגורים של שילוב כאן "ביצענו מעיד בתלאביב בלפור רחוב
שלו החיצוני שהמראה בניין גם שני ומצד חדש, בניין מקבלים הדיירים אותנטי. סגנון
שלא הנבנה מגורים פרוייקט .(19 ;28.11.99 נדל"ן מוסף הארץ, (ריילי, אותנטיות" משדר
ההיסטוריים" הרחובות של ליבם בלב מגורים "פרויקט בקריאה מסתפק משומר במבנה
במרכז למגורים בנייה רק לא .(18.1.01 (הארץ, הפרויקט" מול משופץ "בניין ומוסיף
או המבנה של והעיצוביים ההיסטוריים בערכים מתהדרת תלאביביפו של הישן העירוני
הממוקמת נאמנות קרנות לניהול חברה בכך. מסתייעת השירותים כלכלת גם סביבתו,
בסגנון ששומר המבנה את המתאר איור באמצעות עצמה את משווקת 96 רוטשילד בשדרות
בתלאביב הקריה פרוייקט יזמי .(4.1.2001 אחרונות, ידיעות ;4.1.2001 (הארץ, הבאוהאוז
המורשה נכסי את ישלב שהפרוייקט מכריזים דונם 188 של שטח על המשתרע קפלן) (רחוב
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לשימור שיועדו בניינים 40 ירוכזו בו דונם, 40 של בשטח פארק בתוך במתחם הבנויה
בהתקדמות "מותנה יהיה בפיתוח שלב כל עסקים. ומרגז שרונה< הטמפלרית, (המושבה
.(14.1.2001 סמוק, ;18.1.2001 הארץ (טיקולסקר, הפארק" והקמת לשימור הבתים העתקת

.>1 (איור ומסעדות ביטוח חברות בנקים, גם נוהגים כך

היסטוריים ערכים באמצעות מסעדה שיווק :1 איור
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עמרם וגבריאל עמית עירית

מתופעה חלק הוא בתלאביביפו הבנויה המורשה נכסי של במעמדם שחל השינוי
ולחצי צעירה, היא התופעה כאן ואולם המערבי, בעולם מהערים ברבות המתרחשת רחבה
להתמודד כדי הבנויה. מורשתה נכסי את לשמר הקריאה על פעם לא גוברים בעיר הפיתוח

זה. בנושא עירוניות מתאר תכניות מספר העיריה פרסמה הפיתוח לחצי עם
לשימור המיועדים המבנים תפרוסת ובחינת העירוניות המתאר תכניות לניתוח קודם
הסתייגות: מחייב זה תיחום תלאביביפו. של הישן העירוני המרכז את לתחם עלינו
הפרדה תלאביב לבין יפו בין יש "תלאביביפו" האחידה: המוניציפלית ההגדרה למרות
במרחב והפיתוח השימור התכנון, ולתהליכי הבנויה, המורשה נכסי לתפרוסת באשר ברורה
השבעים שנות שעד הבנוי השטח לנמל, ממזרח הישן הגרעין ושוחזר שופץ אמנם ביפו זה.
התכנון, הוזנחו מלבדו אך ,(37 ;1985 (קרק, חומה ידי על כולו תוחם ה19 המאה של
יפו של במעמדה שינוי שנים. במשך יפו של האחרים בחלקיה והשימור המבוקר הפיתוח
התשעים. בשנות רק חל הישן החומה לתוואי מחוץ שהם בחלקים ההיסטוריים לנכסיה וביחס
ולתפקודי למגורים הביקוש התחזק ביפו התיירותיות לאטרקציות וגדל הולך לביקוש במקביל
כתוצאה אדריכלי. ייחוד להם שיש באלה בעיקר היסטוריים, ערכים בעלי במבנים בילוי
פיתוח המשלב ביפו, מבוקר לתכנון ראשונים בניסיונות העירייה החלה אלה משינויים
סקר נערך 1992 בשנת הבנויה. המורשה נכסי לשימור דרישה עם עירונית והתחדשות
סקירה יפו. אזור של ותחבורתית כלכלית סקירה שכללו הראשונות התכניות ויצאו ראשון
(בחלקו יפת רחוב עג'מי, שכונת יפו, נמל בסביבות בעיקר אחדים, מתחמים הדגישה זו
הנדסה). מנהל א, 2378/3 1995תא ליפו, ערים בניין (תכנית ירושלים ושדרות הצפוני)
של מעודכנת רשימה אין היום עד ביפו, הבנויה המורשה לערכי ביחס שחל השינוי למרות
יותר הרבה (שהוא תלאביב מרחב ליפו, בניגוד זה. במרחב לשימור המיועדים נכסים
להבדל לשימור. המיועדים אתרים של מעודכנת רשימה בו ויש ברובו, מתוכנן צעירי)
והנדל"ן, הפיתוח לחצי הם בהם והבולטים גורמים. מספר המרחבים שני בין התכנוני
וגובה המבנים של הפיסי המצב השוק, תנאי פוליטיות, סוגיות הקרקע, על הבעלות
(יוסקוביץ, תשתיות פיתוח של והמגבלות ההיסטורי הערך לשמרם, כדי הנדרש ההשקעה

.(22.7.1998
מוצאים אנחנו הבנויה המורשה שימור בנושא לתלאביב יפו מתחם בין להבדלים חיזוק
לתכנון המקומית לוועדה חוק פי על הכפופה לשימור הוועדה שפרסמה רשימות בשתי
מתאר מתכניות חלק הן הרשימות .2001 ובשנת 1997 בשנת תלאביביפו, של ולבנייה

בהן.הן המוכרות ליפו. בסמוך ונבנו אביב תל של ליסודה שקדמו שכונות מספר זה מכלל יוצאים 2
שימור על ההכרזה מואץ. העירונית ההתחדשות תהליך אלה בשכונות התימנים. וכרם שלום נווה צדק, נווה
מכתיבים זו בשכונה הג'נטרפיקציה תהליכי ובינוי. שיקום תכנית במסגרת ,1981 בשנת התבצעה צדק נוה

.(1996 וכרמון, ארז ;1993 >גינזברג, התפתחותה את
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בהן המוצגים הקריטריונים גם ביפו. אתרים כוללות אינן והן וב א /2650 תא מקומיות
ביפו. הבנויה המורשה למצאי תואמים אינם

שלדעת ארכיטקטוני, היסטורי, ערך בעלי ואתרים מבנים 1066 הראשונה ברשימה
ברשימה .(21.2.1997 תלאביב, (העיר, לשימור ראויים ולבנייה לתכנון המקומית הוועדה
אדריכלית לדעת אתרים. 1126 ,(11.1.2001 תלאביב (העיר, לראשונה תיקון שהיא השנייה,
במחוז השימור נושא מרכזת ולדעת (14.1.2001 סמוק, (ניצה תלאביב בעירית השימור
של ביחסם שחל השינוי על מעידה מבנים שישים הוספת (14.1.2001 טוכלר, (תמר מרכז
כל לעיל, שצויין כפי שלו. הכלכלי ולפוטנציאל השימור לנושא המקומית הרשות ראשי
להם ונקבעו תלאביב, של הישן במרכז ממוקמים הרשימות בשתי הכלולים המבנים
בקרקע, לשימוש היתרים או תפקודי שינוי בנייה, היתרי מתן בדבר והגבלות תנאים

ולמתחם3. למבנה השייכת
בנייה4. סגנונות לפי חולקה התכניות בשתי לשימור המיועדים האתרים רשימת

בנייה סגנונות פי על ו2001 1997 אביביפו בתל לשימור שהוכרזו המבנים מיון :1 לוח

19972001סגנון/שבה

121103מיוחד

257785בינלאומי

220238אקלקטי

צירוף אתת. חטיבה כאל למבנה הסמוכה ולקרקע המבנה מחובר אליה אשר לקרקע מתייחסת הרשות .3

במלים לשימור" "אתר מוגדר שם התשנ"א. ,1991 ,31 תיקון והבנייה, התכנון לחוק התוספת על מתבסס זה
בעלי הם תכנון מוסד שלדעת הקרובה, סביבתם לרבות מהם, חלק או בניינים קבוצת או "בניין הבאות:

ארכיאולוגית". או אדריכלית לאומית, היסטורית, חשיבות

>הלקטני<, האקלקטי הסגנון ייחודיים. איפיונים בעל בנייה לסגנון הוועדה התכוונה מיוחד" ב"סגנון a
נאו מסממנים מורכב בסגנון והתאפיין העשרים המאה של העשרים בשנות בתלאביביפו ששלט סגנון זהו
שמו  הבאוהאוס סגנון על מתבסס הבינלאומי הסגנון .(.2816 ;1998 (אלחנני, עבריים וממוטיבים קלסיים
בשוני ובלט השלושים שנות בראשית ישראל לארץ שחדר  בגרמניה ואומנות לאדריכלות ספר בית של
המערבי העולם מערי רבים שאפיינו לסוגיהם קלאסיים הניאו ולסגנונות האקלקטי לסגנון בינו המהותי
במרחב חותמם את שהותירו ידועים אדריכלים במספר קשור זה סגנון ה20. המאה ובראשית ה19 במאה
זה לסגנון ישראל. ארץ לתנאי והתאמתו תפוצתו בגלל "בינלאומי" השם את קיבל הוא אביב. תל של העירוני
את למצוא ניתן בחזות עמו. שהביא ולהשפעות לאדריכל בהתאם משתנים והם אופייניים, מוטיבים מספר
"המכונה", אלמנט בקישוטים, מיעוט חלק, טיח מדרגות, חדרי לתאורת אורכי צר חלון האופקי, הפס חלון
עמודים, מבני אלו מהמקרים בחלק עגולים, צוהר חלונות אוניות, סיפון דמויי במרפסות ביטוי לו שיש
בחלל ומתאפיינת המזויין הבטון את מנצלת אלה במבנים הפנימית החלוקה הגג. על פרגולה קיימת באחרים

.(1994 1839;סמוק, שם אלחנני, (ראה חופשי.
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הסגנון לו, שנקבעה השימור דרגת האתר, כתובת ובו נוסף פירוט המלאה ברשימה
למפות מאפשר זה פירוט במבנה. שנקשרו הדמות או ההיסטורי והאירוע שלו האדריכלי
השימור. בנושא העירייה תפיסת ועל האתרים של תפרוסתם על ולללמוד האתרים את
הים, לחוף יחסית קרוב תלאביב העיר במרכז מרוכזים שרובם מלמדת האתרים תפרוסת

.5 וברובע 3 ברובע בעיקר

:2 לשימוראיור המיועדים מתחמים של הגאוגרפית 2001בתלהתפרוסת אביביפו
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נמוך ההיסטוריים לערכים שניתן המשקל כי מלמדת השימור נושא את העירייה תפיסת
נתנה העירוני, ההנדסה למנהל הכפופה לשימור, הוועדה האדריכלי. מהמשקל בהרבה
שנות של >הלקטני< האקלקטי הסגנון אביב: בתל ששלטו סגנונות לשני בעיקר עדיפות
של מקומיות) והשפעות Bauhausn מסגנון אלמנטים (ובו הבינלאומי והסגנון העשרים
לסגנון העירייה של ברורה העדפה ניכרת ברשימות .(1994 (סמוק, השלושים שנות

האקלקטי. הסגנון על הבינלאומי
המיועדים בתים של ההגדרה בעיית את יותר עוד מחדדת אלה סגנונות שני הדגשת
אינם לשמרם, דורשים ופרטיים ציבוריים שגופים ביפו, האתרים מרבית ביפו. לשימור
מסודרת רשימה עדיין הוכנה לא ביפו לעיל, שצויין כפי אלה. קטגוריות במסגרת נופלים
לשימור. הקרטריונים לגבי ברורה החלטה אפילו עדיין ואין לשימור, מיועדים מבנים של

במרכז השימור את שהנחה הבינלאומי, לסגנון ובעיקר האדריכלי, לדגש ההסבר את
חייב בתלאביב "שימור :1997 בנובמבר העיר מהנדס נתן יפו) (בלי תלאביב של הישן
שתלאביב מכיוון עולמית. בפרספקטיבה מוזיאלי ערך בעלי מתחמים שימור על בדגש להיות
ולעודד לשמרו עלינו הבינלאומי בסגנון מבנים של בעולם ביותר הגבוה בריכוז מתייחדת
ישמש לתלאביב מקנה זה שסגנון האורבנית החזות טיפוח לעיר. התיירות את כך ידי על
(יוסקוביץ, הדמוגרפית" ולהתחזקותה תדמיתה לשינוי העיר, של כלכלתה לפיתוח מנוף

.(18.11.1997

ההיסטוריות שההערות הוא לשימור המיועדים האתרים מרשימת העולה נוסף עניין
המבנים והאקלקטי. המיוחד הסגנון של לקטגוריות המשתייכים במבנים בעיקר נקשרות
ורק דירות, בית של במתכונת השלושים בשנות נבנו הבינלאומי לסגנון המשתייכים
השייכים המבנים נבנו להם בניגוד אחת. למשפחה למגורים או ציבור למבני יועדו מעטים
מהבתים הגדול (חלק ציבוריים או פרטיים כבתים ו"האקלקטי" "המיוחד" הסגנון לקטגוריית

ציבור). למבני השנים במשך הוסב הפרטיים
בתים בעיקר כלולים 2001 משנת ברשימה המבנים שישים של שבתוספת מתברר, עוד
האקלקטי, בסגנון מבנים עשר שמונה נוספו לרשימה הבינלאומי. לסגנון המשתייכים
של של הפיסי במצב הידרדרות בשל המיוחד הסגנון מרשימת מבנים עשר שמונה ונמחקו
הגדל הביקוש שבו במתחם ממוקמים אלה מבנים .19091925 בשנים שנבנו אלו מבנים
מונטפיורי העם, אחד הלוי, יהודה הרחובות: (מתחם לשימור בניסיונות פוגע לקרקע

והרצל).
של חששם את מסבירה לשימור המיועדים מיוחד" ב"סגנון בתים של במספרם הירידה
במרכז זה מסוג במבנים נוספת פגיעה מפני הבנויה המורשה את לשמר המעוניינים גופים
רק לא נובע החשש יפו. במרחב ברורה סגנונית הגדרה חסרי וממבנים תלאביב של הישן
תלאביביפו שעירית מהידיעה גם אלא מהמבנים, רבים של הפיסי במצב מההידרדרות
אורבני בתכנון לשימור המיועדים המבנים ובשילוב הרשימה במימוש רבים בקשיים נתקלת
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>14.1.2001 (סמוק, אביב תל עירית של השימור אדריכלית לדעת הישן. המרכז של כולל
דיירים מהמבנים, ניכר חלק על הפרטית הבעלות אחדות: מסיבות אלה קשיים נובעים
התקציביות והעלויות בהתנגדויות נתקל ופינויים מפתח בדמי במבנים שמתגוררים מוגנים
התכנון (חוק אלה במבנים השימור את לכפות כדי העירייה זקוקה שלהן בחוק, שהוגדרו

.(1986 ושביד, ליצ'פילד גם ראה תשנ"א; 31 תקון והבנייה,
בעיקר הוא תלאביב של הישן העירוני במרכז כיום המתרחש השימור סמוק, לדברי
למרות ואכן, פרטיים. יזמים אחראים להן אשר נקודתיות, תפקודיות תמורות של תוצאה
במרחב למצוא קשה אביב, תל של הישן במרחב לשימור המיועדים מבנים של הרשימות
למשל, בפראג, כמו כולל עירוני תכנון של עקבות  תלאביביפו  כולו הישן
בערים כמו תיירותי פיתוח לצורכי מכוון שיקום או (Stankova, Stursa <cf Vodera, 1992)

.(1998 (שובל, אירופה במערב רבות
בשכונת אביב: תל בדרום מתחמים: במספר נעשית אביב בתל השימור פעילות עיקר
בשדרות בנימין, ונחלת אלנבי הרצל, פלורנטין, ברחובות: הגובלים ובאזורים צדק נווה
המיועדים הנכסים "מרבית ,1999 בפברואר סמוק לפי תלאביב5. ובמרכז רוטשילד
הוועדה שקבעה השימור מגבלות פי על שופצו טרם אחרות, במלים שוקמו. טרם לשימור
בתהליכי נמצאים או שומרו, כה עד אלה6. במגבלות המתחשב חדש תפקוד להם נמצא ולא
גדלה זאת למרות במלואו. מתבצע אינו השימור בחלקם מבנים, וחמישים כמאה אישור
התעוררות ניכרות ועמה לשימור, המיועדים במבנים ההתעניינות האחרונות בשנים
שדרות צדק, נווה המתחמים: בעיקר נהנים זו מהתעוררות יותר. גבוהה תכנונית והקפדה
העיר, מהנדס של תסקיר מעיד אלו מגמות על .(13.2.1999 (סמוק, העיר'" ו'לב רוטשילד
ועשרה למאה שונות ברמות בנייה תוספות אושרו זה תאריך עד .1998 יוני בחודש שנעשה
פי על המבנה לשימור והתחייבו בניין תכנית שהגישו לאחר לשימור, המיועדים מבנים

.(1.6.1998 הנדסה, מנהל ,2626 תיק (יוסקוביץ, העירייה שהטילה ההגבלות
זה מרחב אל הגירה תהליכי עם בבד בד מתרחש תלאביביפו של הישן במרכז השימור
אוכלוסייה או צעירה אוכלוסייה רק לא בו. המתרחשות וכלכליות חברתיות תמורות ועם
לשתי זרים. ועובדים חדשים עולים גם אלא הישן, המרכז תוך אל מהגרת אמצעים בעלת

אזורי עם ונפגש נחמני לרחוב רוטשילד שדרות בין משתרע והוא העיר", "לב לכינוי זכה זר. מתחם .5

לאזור ועד המלך ושאול קרליבך הרחובות בין מזרח צפון לכיוון כיום מתפתח המע"ר תלאביב. של המע''ר
איילון. ונתיבי הקריה

היסטוריים ערכים בעל מבנה לייצב שנועדו הפעולות לכלל מתייחס (conservation) שימור 6
שימור של מצב גם זה מונח כולל העברית בשפה ולתחזקו. לשפצו הפיסית, הדרדרותו את למנוע ועיצוביים,
את להחזיר מחליטים כאשר .(preservation) בנייה מתוספות והימנעות עכשווית זמן בנקודת קיים מצב
שיקום מבצעים העירוני, במרחב המתרחשות בהתפתחויות ומשתלב תועלת המביא הוא בו של למצב הנכס
בערכיו. מפגיעה מירבית והימנעות החדש לתפקודו הנכס התאמת את כוללת זו פעולה (.rehabilitation)

/(1994 גטרנר,
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זמני באופן מתגוררות הן השימור, תהליך על ממש של השפעה אין האחרונות הקבוצות
.(13.2.1999 (סמוק בו החלו שטרם או לשימור, מיועדים שאינם ובמבנים במתחמים
במבנים עניין מגלים למרכז המהגרים האמצעים בעלת הבוגרת והאוכלוסייה הצעירים
אטרקציה אחרי מהחיפוש חלק הוא זה עניין שומרו. שכבר באלה או לשימור המיועדים
מקבלות אלה אטרקציות בתלאביביפו. ותיירות תרבות עסקים, מגורים, לצורכי חזותית
מסויימים, ערכים בעל למבנה הביקוש ,symbolic capital) סימבולי" "הון של מעמד כיום
והוא חברתי), "מותג" של "אופנה"; של תוצאה הוא היסטוריים גם אבל עיצוביים בעיקר
ושימור (שמאות משומרים מבנים של ערכם להערכת שמאות בחישובי בחשבון נלקח

.(9.6.1999 מבנים
המבנים תפרוסת ניתוח תלאביביפו, של העירוני במרחב השימור תהליך תיאור
,(2001) ב' תא2650/ ותכנית (1997) א' /2650 תא ערים בניין בתכנית לשימור שהוכרזו
נכסי של גבוה ריכוז בעלי שבאזורים ההשערה, את מעלים בו החלות התמורות ופירוט
הפנאי תרבות של מואצת התפתחות חזקות: תפקודיות תמורות מתרחשות בנויה מורשה
שתופעות מכיוון ושירותים. עסקים מסחר, לתפקודי בנייה לנפחי גדל ביקוש לצד העירונית
והפיתוח התכנון תהליכי  העיר של הישן העירוני המרכז  מרחב באותו מתרחשות אלה

נושאים: מספר המחקר בדק זו השערה לבחון כדי בהן. להתחשב חייבים העירוני
ושינוי רובע, לפי תלאביביפו העיר במרחב ולשירותים למסחר דיור יחידות תפרוסת .
המבנים לתפרוסת ויחסם לדירות) שהפכו ועסקים לעסקים שהפכו (דירות מבנים של ייעוד

.1997 בשנת לשימור שיועדו
פי על בתלאביביפו, עירונית ותיירות פנאי תרבות אתרי של גיאוגרפית תפרוסת .
של התמקמותם תהליך על מתבסס זה ניתוח .1998 בשנת תיירות סוכני מצד להם הביקוש

הישן. העירוני במרכז משומרים במבנים גסטרונומים תפקודים
נעזר שונה שתפקודן הדיור ויחידות ולשירותים למסחר הדיור יחידות תפרוסת להצגת
תלאביביפו בעיריית וחברתי כלכלי למחקר המרכז של הסטטיסטיים בשנתונים המחקר
בתלאביביפו והתיירות הפנאי התרבות, אזורי של התפרוסת להצגת ו1999. 1997 לשנים
סקר בתלאביב. תיירות סוכני חמישים של במדגם 1998 בשנת שנעשה בסקר המחקר נעזר
הבנויה המורשה ובשימור בתכנון העוסקים גורמים עם ובריאיונות שדה בסקר נתמך זה

.19972001 בשנים תלאביביפו בעיריית
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תפקודים של הגיאוגרפית תפרוסת תמורות
תלאביביפו של העירוני במרחב

נתונים מציג תלאביביפו בעירית וחברתי כלכלי למחקר המרכז של הסטטיסטי השנתון
ניתן מהנתונים .(224 ;1999 סטטיסטי, (שנתון ושימוש אזור לפי דיור יחידות תפרוסת על
אישיים, חברתיים, עסקיים, (פיננסיים, לשירותים שנועדו הדיור יחידות תפרוסת על ללמוד
השנתון מציג כן כמו וקניונים). חנויות קימונא1^ (סיטונאי, ולמסחר בלוי) הארחה, מזון,
2 שבלוח הטבלה השונים. ברבעים 19901999 השנים במהלך מבנים של ייעוד שינויי

.1997 בשנת לשימור שהוכרזו המבנים תפרוסת לצד אלה נתונים מציגה

הבנויה המורשה לתפרוסת ויחסם תפקודים של ייעוד ושינוי גיאוגרפית תפרוסת :2 לוח
(אחוזים) 1999 אביביפו תל של השונים ברבעים

רובע

שהוכרזו המבנים

רובע בכל לשימור
המבנים מסה''כ

לשימור המוכרזים
בעיר

יחידות אחוז

למסחר דיור
יחידות מס"כ

ברובע הדיור

יחידות אחוז

לשירותים דיור
יחידות מס"כ

ברובע הדיור

דירות אחוז

לעסקים שכפכו
מס"כ רובע בכל
הדיור יחידות

בעיר

עסקים אחוז
לדירות שהפכו
מס"כ רובע בכל
הדיור יחידות

בעיר

102.14.31.22.4

201.86.411.5,2.8

3335.59.224.320.6

472.27.78.77.5

54015.418.723.126.4

6914.536.06.95.2

737.96.65.85.8

8819.28.814.521.8

903.54.84.06.5

6ל1009610094100
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המשמשות הדיור יחידות אחוז העיר שבמרכז ו6 5 שברבעים למדים אנחנו מהטבלה
(המשתרע 8 ברובע גבוה. הוא בהם המצויות הדיור יחידות כל מסך ולשירותים למסחר
מעט נמוך הוא (יפו) 7 וברובע לאלנבי< (מצפון 3 ברובע גלויות), קיבוץ רחוב צדי משני
מצפון 2 ו 1 (רבעים הישן העירוני מהמרכז המרוחקים אחרים, ברבעים ואילו יותר,
נמוך הוא איילון) לנתיבי ממזרח 9 ורובע גבירול לאבן ממזרח 4 רובע רוקח, לשדרות
דרך הרחובות (בין 6 ברובע ושירותים מסחר תפקודי של הגבוה שהשיעור נציין מאוד.
ותיירות פנאי תרבות, לתחומי קשור אינו איילון) לנתיבי הלוי ויהודה תקווה פתח
שדה סקר (עמית, והפיננסיים העסקיים, והשירותים המסחר לתחומי אלא עירונית,
לעומתם אילון. נתיבי של הכבישים למערכת הקרבה בגלל נקבע מיקומם .(4.4.2001
והן עירונית ותיירות פנאי תרבות, של פעילות לתחומי הן ו7 5 ,3 רבעים קשורים
האטרקציות על העיר של הישן במרכז מיקומם בגלל נוצר זה קשר ושירותים. מסחר לתפקודי
תיירותי. מוקד שהוא הים לחוף קרבתם ובגלל (1993 (גינזברג, בו המצויות התיירותיות
הציבוריים, השירותים מתרכזים ו6 5 ,4 ,3 שברבעים גם מלמד הסטטיסטי השנתון
(שנתון בעיר לשירותים הדיור יחידות כל מסך אחוז 66 מהווים והם והאישיים, העסקיים
של גבוה ריכוז שבהם המתחמים לבין השימור מתחמי בין השוואה .(213 ;1999 סטטיסטי,
נכסי לניצול הגוברת הדרישה ואת הלחץ את מסבירה אביב בתל ומסחר שירותים תפקודי

זה. במאמר שהצגנו ההשערה את ומחזקת אלה לתפקודים הבנויה המורשה
19901999 בשנים העיר של השובים ברבעים ייעוד שינוי המתארים הנתונים גם
עסקים לתפקודי שהוסבו הדיור יחידות שיעור את מפרטים אלה נתונים זו. השערה מחזקים
הדיור יחידות כלל מתוך לדירות שהוסבו העסקים יחידות שיעור ואת ושירותים) (מסחר
גבוה הוא הייעוד שינוי לשימור שהוכרזו מבנים של גבוה מצאי ו5שבהם 3 ברובעים בעיר.
מצויים אלה בשנים לעסקים ממגורים ייעוד שינוי שעברו המבנים מכלל אחוז 47.4 יותר;
נמצאים בעיר מגורים לדירות ייעוד שינוי שעברו המבנים מכלל אחוז 47 ו5. 3 ברבעים
ושירותים) (מסחר לעסקים שהוסבו שבדירות מתברר, עוד אלה. רבעים בשני הם גם
במסחרי. ופחות שירותים בתפקודי בעיקר בולט השינוי ,19761999 בשנים השונים ברבעים
נתיבי בין המלך שאול לשדרות מדרום המשתרע ,6 ברובע במיוחד בולט זה שינוי אמנם
נמוך, לשימור המיועדים המבנים שיעור שם הלוי, ויהודה גבירול אבן והרחובות אילון
בשנת לשימור. שהוכרזו מבנים של גבוה ריכוז שבהם ו5, 3 ברובעים גם קיים הוא אבל
יחידות כל מסך אחוז 6.7 על 3 ברובע לשירותים ששמשו הדיור יחידות שיעור עמד 1976

אך איטית עלייה מגמת קיימת מאז אחוז. 12.7 הדיור השיעור היה 5 ברובע ברובע. הדיור

ברובעים גידול מגמת על מלמד תלאביביפו של העירוני במרחב מסחר לתפקודי ביחס שחל השינוי .7

זו התפתחות .1996 שנת עד נמשכת והיא ירידה מגמת מתקיימת מכן לאחר ,19761984 השנים בין ו5 3

אי או יציבות המטרופולין), בשולי נמוכים עלות ממחירי כתוצאה (פרוור כלכליים שינויים של תולדה היא
של הסטטיסטי השנתון מנתוני זו התפתחות על ללמוד ניתן וכוי. קנייה בהרגלי שינויים פוליטית, יציבות

צריכה. הרגלי בפרק ו1999 1997 לשנת "יפו אביב תל
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1999 בשנת העיר. של הישן המרכז את המהווים הרבעים בשני אלה בתפקודים מתמשכת
במלים אחוז. 18.7 5 וברובע אחוזים, 9.2  3 ברובע לשירותים היחידות שיעור היה
ושתיים עשרים במהלך 5 ברובע אחוזים 6 ושל 3 ברובע אחוזים 3 של גידול זהו אחרות,

שנה.
הביקוש מגמת בולטת  והאישיים העסקיים הציבוריים,  השירותים תפקודי מבין
לשירותי בביקוש העלייה תלאביביפו. של העירוני ההיסטורי במרכז ופנאי בילוי לשירותי
.>1993) שנל כהגדרת בעיר, שהשתרש "העירוני" החיים מסגנון חלק היא ופנאי בילוי
בפאבים, קפה, בבתי בד. המבקרים ושל תלאביביפו תושבי של בבילוי מאופיין זה סגנון
לתלאביביפו מהמהגרים אחוז 90 שנל, לפי קולנוע. ובבתי בתיאטרון תרבות, במרכזי
לפחות הייתה הבילוי תדירות סדיר. באופן אלה בפעילויות השתתפו 19901993 בשנים

מזה. יותר רבים ובמקרים בשבוע, פעם
רבים של בחדירתם מלווה ולפאבים למסעדות ובעיקר בילוי לאתרי הגדל הביקוש
סקירת היסטורייםעיצוביים. ערכים בעלי במבנים קיימים בנייה לנפחי הללו מהתפקודים
ופורסמה ואדריך ינון ידי על שנעשתה היסטוריים במבנים הפועלים קפה ובתי מסעדות
מסעדות בדקה הסקירה זו. תפיסה מחזקת 2000 מרץ בחודש אחרונות", "ידיעות בעיתון
ידיעות ווידריך, (ינון משוקמים היסטוריים במבנים הממוקמות מסעדות סוגים: משלושה
משקמים אינם ובעליהן לשימור מוכרזים במבנים הממוקמות מסעדות ,(30.3.2000 אחרונות,
במבנים הממוקמות ומסעדות ,(2.3.2000 אחרונות, ידיעות ווידריך, (ינון המבנה את
אחוז 21.6 .(9.3.2000 אחרונות, ידיעות ווידריך, (ינון לשימור הוכרזו שלא היסטוריים
בתוך ממוקמים ו55) 54 ,53 (תתרובע העיר" "לב שבמתחם והפאבים המסעדות מבין
.(30.3.2000 ווידריך, (ינון עלייה במגמת הוא זה שיעור הסוגים. משלושת היסטוריים מבנים
היזמים המקום. עיצוב על מקפידות היסטוריים במבנים הנמצאות שמסעדות כאן, נעיר
ההיסטורי לאירוע ופחות ההיסטוריים, הסגנוניים לערכים המשווק, לגורם בעיקר מתייחסים
השייכים למבנים הביקוש את מעלה העיצובי הפן הדגשת במבנה. הקשורה לדמות או
שנסקרו מסעדות ושמונה ארבעים מתוך ואחת שלושים ו"המיוחד". "האקלקטי" לסגנון

.(12.1.2001 שדה סקר (עמית, ו5 3 ברובעים ממוקמות והן זה, בסגנון מאופיינות
שבהם רבעים לבין לשימור, המיועדים רבים מתחמים שבהם ו5, 3 רבעים בין החפיפה
בקרב שנערך מסקר מתחזקת ופנאי בילוי שירותים, כלכלת התפתחות של מגמד. ניכרת
שונים לאזורים תיירות סוכני של יחסם את בדק הסקר .1998 במרץ תיירות סוכני
,5,3 שהרבעים סבר בסקר המרואיינים של המוחלט הרוב .(1999 (גבריאל, בתלאביביפו
פנאי בילוי, תרבות, אזורי הם תלאביביפו, של הישן העירוני המרכז את המרכיבים ו7,
לתיירות והן תלאביב מטרופולין לאוכלוסיית הן העיר של מובהקים עירונית ותיירות

נכנסת. ולתיירות פנים
נובעת היא חדשה. תופעה איננה הים חוף לאורך בעיקר התיירותי, הפיתוח מגמת

306



תלאביב של הישן במרכז תפקודיים שינויים

העבודה שעות מקיצור החיים, וברמת ההכנסה ברמת מעלייה בכלכלה, מבניים משינויים
והנאה בילוי פנאי, לצורכי הפנאי שעות לניצול המודעות ברמת ומעלייה העבודה ושבוע
Harvey, 1989; Inskeep, 1987; Jackson, 1993: JansenVerbeke, 1986?
עד תלאביביפו של הישן העירוני במרכז ניכרה לא זו מגמה .(McCutcheom, 1994

עשורים. שני לפני

עירונית ותיירות פנאי תרבות, אתרי של הגאוגרפית התפרוסת :3 איור
1998 אביביפו בתל

817010070 ^B
617080* ■I
41706070 I1WI
21704070 I 1

0702070 !.■.■.|

רובע תת מספר 41

רובע מספר 4

ק"מ2

ובי1 פנאי תיירות. למתחמי בתליאביביפו תיירות סוכני של יחסם את שבדק סקר על מבוסס
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הקפה ובתי המסעדות במספר משמעותי גידול החל ואילך השמונים שנות מראשית רק
עשרה שמונה אלה במתחמים היו 1980 בשנת ו7. 5 ,3 ברבעים לתיירים המיועדים
מאה נרשמו 1996 בשנת נכנסת. תיידות בעיקר לתיירים, שיועדו קפה ובתי מסעדות
וחמש ארבעים מאה 1998 ובשנת ,>1997 סטטיסטי, (שנתון כאלה מסעדות עשרה ושתים
נמצאות זו מרשימה מסעדות ואחת ארבעים .(1998 אפריל אביב, תל תיירות, סוכני (ידיעון
וכולן מוכרזים, לא היסטוריים במבנים או לשימור המיועדים במבנים משומרים, במבנים

.(12.1.2001 שדה, סקר (עמית, ו7 5,3 ברבעים מרוכזות
ודירות מסחר שירותים, לתפקודי הישן העירוני במרכז בנייה לנפחי הגדל הביקוש
משום אלה. מבנים של הבנייה בסגנון גם קשור חדשים לתפקודים דיור יחידות של והסבתן
על השפעה מסויים סגנון להעדיף תלאביביפו בעירית לשימור הוועדה להחלטת יש כך
מבנים הם הישן העירוני במרכז לשימור המוכרזים המבנים מרבית העירונית. ההתפתחות
"בעלי של בבעלותם הוא מהם ניכר וחלק דירות, כבתי מראש שנבנו הבינלאומי בסגנון
ביקוש יש זה בסגנון הבנויים ו5 3 ברבעים רבים למבנים .(14.1.2001 (סמוק, בתים"
נתנה הוועדה כאמור, לעסקים. מדירות ייעוד לשינוי דרישה ומתעוררת רבים, יזמים מצד
דרישות ועם השימור מגבלות עם להתמודד כדי אבל שימור, לצורכי זה לסגנון עדיפות
ההתפתחות את לעכב לא וכדי הבתים במכירת המעוניינים הבתים בעלי של הפיצויים
או המבנה על הבנייה אחוזי את להגדיל העירוניות התכנון רשויות אפשרו העירונית,

ושירותים. עסקים לצד מגורים תפקודים; בין ולשלב אליו הצמוד במגרש
הייעוד שינוי את שמדגישות עירוניות, מתאר בתכניות מלווה זו עירונית התפתחות
למשל, כך, הישן. העירוני במרכז האזורים של האורבנית ההתפתחות צורכי ואת התפקודי
ו5): 3 (רובע העיר בלב ייעודי לשינוי החלטות 1991 ,2268 תא/ מתאר בתכנית מוצאים
ולשירותים. למשרדים מקום בו שיש מיוחד", מגורים ל"אזור שונה הוא ומסחר מגורים מאזור
קומות חמש עד של בנייה תוספות להתיר (הוחלט הבנייה אחוזי הגדלת על הוחלט כן כמו
נאמר השימור. בתכניות להתחשב חייב אלה באזורים הייעוד שינוי למגורים). דיור ליחידות
בהתאם כולו "ישופץ שהמבנה בתנאי תתבצע לשימור המיועד במבנה שתוספת שם
לתקנות בכפוף השינוי יבוצע לשימור המיועד ובבניין בנספח, המפורטות עיצוב להנחיות
אותם ועולים חוזרים ,1998 רוטשילד, שדרות פני לשינוי 2626 בתב"ע גם השימור".
שהוטלו השימור למגבלות בתמורה מוגדלים בנייה אחוזי במתן עוסקת התכנית נושאים.
(מנהל ושירותים מסחר מגורים, של משולב ייעוד בעלי והם בשדרה יחודיים מבנים על

תלאביב). עיריית ההנדסה,
בעיקר קטנים, עסקים של חדירה אביב, תל של הישן באזור התפקודי הייעוד שינוי
הרבעים תוך אל חדשות אוכלוסיות של חדירה מעודדים והפנאי, הבילוי שירותי בתחום
ברבעים הוותיקה האוכלוסיה דחיקת ותיקות. אוכלוסיות של ודחיקה מגורים לצורכי האלה
בשיפור להבחין ניתן זאת עם יחד שלילי. הגירה מאזן 19761999 בשנים יוצרת ו7 5 ,3
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ממדינות (העלייה חדשים עולים של חדירתם .1996 משנת החל אלה ברבעים ההגירה במאזן
וכרמון, >ארז שני מצד צעירים ושל אחד מצד זרים ופועלים התשעים) בשנות העמים חבר
ו3. 5 ברובעים האוכלוסייה גיל על משפיעה גם היא זה. לשיפור שגורמת היא (1996
השלטת הגיל קבוצת ל33.4. שנים מ50.4 5 ברובע החציוני הגיל ירד 19861998 בשנים
אחוז 37.6 מהווה והיא ביותר, הגדולה היא זו גיל קבוצת .2544 גילאי היא זה ברובע
;1997 סטטיסטי, (שנתון 1998 בדצמבר אחוז 40.5 ו ,1996 בדצמבר הרובע תושבי מכלל
שנים מ54.3 החציוני הגיל ירד שם ,3 ברובע גם כך .(66 ;1999 סטטיסטי, שנתון ;67
הגיל קבוצת היוותה 1996 בדצמבר .(53 ;1999 סטטיסטי, (שנתון תקופה באותה ל34.5
זו גיל קבוצת היוותה 1998 בדצמבר הרובע. תושבי מכלל אחוז 37.5 זה ברובע 2544
האחרים לרבעים ביחס גם בולט ו5 3 ברבעים זו גיל קבוצת של שיעורה (שם). אחוז 41.9

בתלאביב.
ברמה אוכלוסייה גם אלה לאזורים נכנסת ולצעירים זרים לפועלים לעולים, בנוסף
העירוני במרחב האחרונה הקבוצה של לשיעורה גבוהה. עד בינונית חברתיתכלכלית
השיפוץ אבל הסטטיסטיים8, השנתונים בנתוני ביטוי אין תלאביביפו של ההיסטורי
הדירות מחירי כך על יעידו זו. לאוכלוסייה בעיקר נועד משומרים במבנים מגורים לצורכי
במבנים ששופצו הדירות מחיר והתאמה; שיפוץ התחדשות, ועברו לשימור שיועדו במבנים
שאינם במבנים מתחם, באותו דומות משופצות דירות ממחיר גבוה לשימור המיועדים
הארץ, ריילי, ;1997 (מורגנשטרן, נשמר לא העיצוביהיסטורי וייחודם לשימור, מיועדים
עלויות לטענתם, מבנים. שמאי של בהערכות גם מתבטא המחירים פער .(28.11.1999
שהטילה השימור מגבלות על הקפדה כדי תוך למגורים התאמתו משומר, נכס של השיפוץ
.(22:9.6.1999 (שמאות, אלה למגבלות נתון שאינו נכס של שיפוץ מעלויות 1.5 פי הן הרשות
פי ועל מ"ר, 5070 הוא הבינלאומי בסגנון השלושים בשנות שנבנו במבנים הדירות גודל
בתחילת לצעירים מתאים זה תכנון חדרים. שלושה עד שניים כללו הן המקורית התכנית
משפיעים הדירה וגודל הגבוה המחיר מבוגרים. ולזוגות הוריות חד למשפחות דרכם,
במרכז משומרים במבנים לדירות כיום הנכנסת האוכלוסייה פרופיל על רבה במידה

.(28.11.1999 הארץ, (ריילי, תלאביביפו של הישן העירוני

צדק, נוח בתלאביביפו: בודדות שכונות במספר אלה אוכלוסיות של חדירתן על במעט ללמוד ניתן 8
מראה החברתיכלכלי מעמדן פי על המדרגן בסולם שכונות של מיקומן .5 לרובע השייכות ופלורנטין שבזי
4564 הגיל שכבת .:983 שנת לעומת 1995 בשנת בדירוג ועלו כלכלי החברתי מצבן את שיפרו שהן
על חדשה. אוכלוסייה גס אך השכונה ותיקי את כוללת זו גיל שכבת עלייה. במגמת היא אלה בשכונות
מגורים לצורכי התאמתו ואת המבנה שימור את כללו במבנים ההשקעות השימור. מגבלות זוחלות אולוסייה

.(66 ,339 ;1999 סטטיסטי, (שנתון
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ומסקנות סיכום

של מצאי מכיל אחרות, גדולות ערים מרכזי כמו בתלאביביפו, הישן העירוני המרכז
מגורים, עירוניים: תפקודים של מגוון של פעילות מתקיימת במרכז בנויה. מורשה נכסי

תיירותיות. לאטרקציות הביקוש וגובר ובילוי, פנאי כלכלה, שירותי שירותים מסחר,
משלבת היא האחרונות ובשנים העירוניים, ולצרכים זה למצאי מודעת העירונית הרשות
שבתחומה, הבנויה המורשה נכסי את לסקור שתפקידן תכניות העירוניות המתאר בתכניות
התכנון חוק המתפתח. הישן במרכז ולשילובם לשיקומם ותנאים למיונם קריטריונים לקבוע
תלאביביפו ועיריית לשימור, תכניות של הגשה מחייבים זה לחוק 31 ותוספת והבנייה

העירוני. הפיתוח ועל התכנון על התכניות של בהשפעתן מכירה
של פעולות מלבד יפו. של הזנחתה בולטת העירונית הרשות של השימור בתכניות
ציבוריות פעולות נעשו לא (721 (תתרובע העתיקה יפו במתחם עירונית התחדשות
עלייה ניכרת יפואית", ב"אווירה למגורים ביקוש בעקבות האחרונות, בשנים נוספות.
לפיקוח אינה פעילותם אבל יפו, באזור מורשה בנכסי פרטיים יזמים של בהתעניינותם
 והבינוי הפינוי בשיטת מתבצעת אלה במתחמים הבנייה לשימור. תכנית של ולביקורת
והתאמתו הנכס שימור ולא  אמצעים בעלת אוכלוסייה עבור מחודשת ובנייה הישן הרס

חדש. לתפקוד
לשימור ביחס ברורות תכניות קיימות תלאביב של הישן במרחב ביפו, למצב בניגוד
(שנות הבינלאומי לסגנון המשתייכים לנכסים העדפה ובולטת הבנויה, המורשה נכסי
זה בסגנון מבנים קיימים ביפו ירושלים בשדרות גם אמנם העשרים). המאה של השלושים
בהשוואה מעטים הם אך הבריטי, המנדט בתקופת ציבור מבני של מרכז ששימש במתחם
ה המאה סוף של הנאוקלאסי הבנייה סגנון כמו ביפו, המצויים אחרים בנייה לסגנונות

. יפת רחוב לאורך 19

זה סגנון העדפת כאמור, ו5. 3 ברבעים מצוי הבינלאומי בסגנון מבנים של גבוה ריכוז
הריכוז בתלאביב קיים העיר, מתכנני לטענת בעולם. זה סגנון של מנדירותו נובעת
פיתוח למטרות זו בעובדה להשתמש מעוניינת והרשות זה, בסגנון מבנים של ביותר הגבוה
נושא זה סגנון וכוי). כנסים לתיירות מרכז , openair museum  פתוח (מוזיאון תיירותי
החזות לשיפור חשובה תרומה בהם רואה והרשות זה), במחקר נדונו (שלא וערכים מסרים

העירוניים. והדימוי

בסגנון מבנים של גבוה מצאי ו5 3 ברובעים קיים הבינלאומי הסגנון לצד
מסחר  ועסקים מגורים לתפקודי מבוקשים הבנייה סגנונות שלושת ו"מיוחד". אקלקטי
עלפי בעיקר מתבצע שימורם אבל מכך, מתעלמת אינה תלאביביפו עיריית ושירותים.
בנייה נפח בעלי במבנים נקשר והמיוחד האקלקטי הסגנון פרטיים. יזמים של הביקוש
זאת עם יחד תיירותית. ואטרקציה בילוי פנאי, לתפקודי בעיקר מותאם הוא ולכן מצומצם,
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להסכם (בהתאם בסמוך שנבנים ועסקים דירות מבני גם תדמיתם באמצעות משווקים
דירות לבתי האופייני הבינלאומי הסגנון השימור). בגין הנכס ובעלי הרשות בין הפיצויים
מעודדת הרשות תפקודית. הפרדה בלא כלכליים ושירותים מגורים למבני ומותאם משוקם

שיווק. לצורכי במבנה הקיימים ההיסטוריים הערכים את מנצלים והיזמים שימורם, את
אלה רבעים בהם. המתרחש הפיתוח תהליך את מעודד ו5 3 הרבעים של מיקומם גם
בו שמתרחשת העיר של העיקרי התיירות באזור מהים, רחוק לא העיר, במערב ממוקמים
בבדיקת ובילוי. פנאי שירותי בעיקר שירותים, וכלכלת מסחר של מואצת התפתחות
19901999 בשנים שונה שייעודן בתלאביביפו דיור יחידות של הגיאוגרפית התפרוסת

ו8'. 6 ,5,3 ברבעים חל העיקרי שהשינוי מתברר
תלאביביפו, של הישן העירוני המרכז את המרכיבים ו5, 3 ברבעים התפקודיים השינויים
תכנון, של מגבלות בגלל בהם המצויים הבנויה המורשת מנכסי להתעלם יכולים אינם

ערכיהם. ובגלל זמינים בנייה נפחי היותם בגלל
ריכוזים שבהם כאזורים תיירות סוכני ידי על גם נתפסים אלה שרבעים הראה המחקר
גבוה ריכוז לצד לתיירות ואטרקטיבי היסטורי ערך בעלי אתרים ושל מבנים של גבוהים
על מצביעות זה במרחב ההתפתחויות אחרות, במילים ותרבות. בילוי אתרי שירותים, של
תיירות, סוכני מצד להם הביקוש לבין הבנויה המורשה נכסי של הגבוה הריכוז בין הקשר
זו מגמה חדשים. ודיירים מבקרים ובילוי), פנאי עסקי לפיתוח (בעיקר עסקים בעלי יזמים,
כך על ויעיד זה, במרחב המצויים הבנויה המורשה לנכסי גוברת מודעות על מלמדת

ועיצוביים. היסטוריים ערכים בעלי לבמבנים הגדל הביקוש
הביקוש על מלמדים שירותים ותפקודי מגורים למטרות נכסים של השיווק אמצעי גם
ומסרים ערכים בעזרת נעשה זה שיווק המורשה. לערכי ההתייחסות ועל בנייה לנפחי
השונים לתפקודים הגדל הביקוש אמנם הבנויה. המורשה נכסי את המאפיינים היסטוריים
הגבוהה המודעות אך המבוקר, התכנון על הפיקוח אפשרויות את ומגביל נדל"ן לחצי יוצר
של הישן העירוני במרחב הבנויה המורשה של. מעמדה את מחזקת היזמים ושל הרשות של
הבנויה במורשה המתחשבות המתאר תכניות מעידים הגישה שינוי על תלאביביפו.
הם שבהם המבנים של ההיסטוריים הערכים בעזרת שונים תפקודים של השיווק וניסיונות

מצויים.
השוק, חוקי עליהם חלים כלכלי. מעמד מקבלים והאדריכליים ההיסטוריים הערכים
להערכת ברורים קריטריונים נקבעו טרם מורכבת, מדידתם אמנם וביקוש. היצע חוקי
מהתדמית נהנים בסביבתם או המשומרים במבנים הממוקמים התפקודים אך וחשיבותם, ערכם

ערכים. אותם של ומהמסרים

גלויות קיבוץ רחוב בין משתרע 8 ורובע אילון, נתיבי לאורך משתרע 6 רובע לעיל, שצויין כפי .9

היא בהם המתרחשת והתמורה קטן, הבנוייה המורשה נכסי שיעור הרבעים בשני מצפון; יפו ודרך מדרום
זה. מחקר בנושא קשורה איננה והיא ומסחר, תשתית בנושאי
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עיריית והתדמית. החזות בין הפער נסגר מורשים לנכסים הביקוש שמתחזק ככל
רק לא עוסקים הישן העירוני ובמרכז אלה, שינויים של בחשיבותם מכירה תלאביביפו
לצד עירונית התחדשות המשלבות תכניות מקדמים אלא מחודשת, ובבנייה הישן בהרס
שילוב החזית, שימור שחזור, שיפוץ, שיקום, צורותיה: מגוון על הבנויה המורשה שימור

ההיסטורית. האווירה ושימור וחדש ישן
על מצביעות הן אבל לקדמן, בקשיים נתקלת והרשות התחלה, רק הן אלה תכניות
ביישובים גם אלא בתלאביביפו, רק לא הישן, העירוני המרכז לתכנון ביחס חדשה מגמה
של ההיסטוריים הערכים את לשמר כדי מבוקר בפיתוח דוגל זה תכנון בישראל. נוספים
הקיימים הבנייה נפחי את להתאים מעדיף הוא הבאים, הדורות למען הבנוי המרחב
רק ולא הכלכלי, בערכם מכיר והוא מחודשת, ובנייה הריסה על מבוקשים לתפקודים

הישן. הבנוי במרחב הבנויה המורשה נכסי של והתרבותי החברתי

מקורות
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באמצעות נלוות קרקע ותכונות מליחות ומיפוי איתור
ישראל צבאים, בקעת מוטס, אווירי סורק

בנין ועמוס בןדור אייל פטקין, קרן

מבוא

למספר בהתאם הקרקע. של ופוריותה ערכה לירידת משמעותי גורם מהווה הקרקע מליחות
.(Csiiiagetal.,1991) בעולם הקרקעות מסך אחוזים כ7 מכסות מליחות קרקעות הערכות,
וההנדסי. החקלאי בתחום מגבלה מהווה מלוחה קרקע של השליליות מהתכונות חלק
במים משימוש לקוי, ניקוז בעלות בקרקעות בדשנים מוגבר משימוש נובעות אלה תכונות
תמידית והתרחבות התפשטות  התוצאה .(Rhoades, 1990 מלח למקורות ומקרבה שוליים
.(Weigand et ai., 1992) למחצה צחיחים באזורים במיוחד המליחות, הקרקעות אזורי של

בדיוק מעבדה בתנאי למדוד ניתן וכדומה חומציות לחות, מרקם, הקרקע: תכונות את
גבוהה, ובעלות בזמן מיומן, אדם בכוח צורך יש מרחבית לתמונה להופכן כדי אולם רב,
יש לעונה מעונה השדה ברמת הקרקע למיפוי נמוך. המרחבי הדיוק רוב פי על אלה כל ועם
שינוייה אשר מליחות, כגון בתכונה הדבר חשוב ובמיוחד ישומיים, לצרכים רבה חשיבות
Raina et al.,) זו מטרה להשגת חשוב כלי היא מרחוק חישה ידועים. אינם העונתיים
ואת השמש קרינת של האלקטרומגנטי הספקטרום את מנצלים זו בטכנולוגיה .(1993
גאזים מים, קרקעות, (סלעים, האטמוספירה או כדורהארץ פני על למטרות שלה התגובה
ערוצים מכילים הם מרחוק. בחישה חדישים כלים הם היפרספקטרלים סורקים ואירוסולים).
הגישה של היתרון בודדים. ערוצים בעלי נפוצים סורקים לעומת רבים ספקטרליים
>Landsat.p Spotn חיישני (כגון, המולטיספקטרלית לגישה בהשוואה ההיפרספקטרלית
המסייע (ספקטרליות) אצבע בטביעות המאופיין מפורט ספקטרום שמתקבל בכך הוא
זה, מסוג במחקר רבה חשיבות זה לעניין (בןדור,1997). דומים עצמים של מדויק באפיון
BenDor and Banin) ספציפיים ספקטרליים מאפיינים קרקע תכונת לכל בו אשר

.(1995a
אנו הקרקע, של הכימי ההרכב את המשנה תכונה היא מליחות כי העובדה, לאור
השמש. של הקרינה בתחום האלקטרומגנטי הספקטרום על להשפיע עשויה היא כי מניחים,
ספקטרלית רזולוציה עקב צלחו לא לווינים באמצעות מליחות לאתר שניסיונות מכיוון
תכונות כי כבר הוכח היפרספקטרלים. בסורקים זו יכולת לחקור חשוב נמוכות, וקרקעית
ה בתחום האלקטרומגנטי הספקטרום על בהתבסס במעבדה לחיזוי ניתנות חשובות קרקע
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מהאוויר. זו יכולת בחינת הוא הבא השלב .(BenDor and Banin, 1995a,b) V1SN1R
בספקטרום יתבטאו מליחות) (ובכללן מסוימות קרקע בתכונות שינויים כי מניחים אנו

כמותי. מיפוי ויאפשרו מהאוויר הנמדד
סוכנות של מוטס היפרספקטרלי סורק באמצעות דלעיל ההשערה את בחנה זו עבודה
נעשתה הבדיקה .V1SNIRSW1R בתחום ערוצים 72 הכולל (DLR) הגרמנית, החלל
לתכנון ניתנה רבה לב תשומת הקרקע. מליחות בבעיית המאופיינת צבאים, בקעת מעל
המחקר שאלת את לבחון במגמה בשטח לאימותים וכן הנתונים ולניתוח לביצועה הגיחה,

ביסודיות.

וחומרים שיטות

המחקר אזור
איור (ראה יזרעאל עמק של הדרוםמזרחיים בשוליו יששכר ברמות שוכנת צבאים בקעת
תחת נתון הגדול וחלקה רבועים, קילומטרים ושמונה ארבעים של שטח מכסה הבקעה .(1

השיטה, בית חמדייה, חקלאיים: יישובים מספר בשטחה אינטנסיבית. חקלאות של משטר
של ההיקוות מאגן חלק מהווה והיא צבי, ורמת אלפא בית מולדת, עיןחרוד, תליוסף,
ובפוריותה. הקרקע באיכות הפוגעים המלחה, תהליכי בבקעה מתרחשים לאחרונה צבאים. נחל

מועדים. חקלאיים אזורים של לנטישה קיצוניים במקרים לגרום עלולים אלה תהליכים

המחקר אזור  צבאים בקעת :1 איור
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רבה מהתאיידות אינטנסיבי, מדישון מיתהום, של גבוה ממפלס ברובה נובעת המליחות
עלייה נצפתה 19961994 בשנים שנעשו קרקעיות ממדידות אזוריות. ניקוז ומבעיות
חדה הפחתה ניכרה במקביל ס"מ<. 300) העליונה הקרקע בשכבת ובנתרון במליחות ניכרת
 בינימיני (י. לאחרונה שנעשו מדידות עלפי .(1996 וכנעני, (קוסטרינסקי ביבולים

הקרקע. של העליונה בשכבה רק ההמלחה תהליך ניכר אישית), ידיעה

האזור קרקעות
אינטנסיבי. באופן שדה בגידולי מעובדות והן חרסיתי, במרקם מאופיינות האזור קרקעות
קולוביאליות קרקעות בזלתיות, חומות קרקעות עיקריות: קבוצות לארבע נחלקות הקרקעות
.(1977 ואחרים, (דן אלוביאליות וקרקעות אלוביאליות חומות קרקעות אלוביאליות,
מנת על מקומיים. מליחים אזורים ובהתהוות ועיבוד ניקוז בבעיות מתאפיינות הקרקעות
הקרקע, בתת נקזים יזרעאל, עמק כגון סמוכים, באזורים הותקנו זו בעיה עם להתמודד
הותקנו לא עדיין המחקר בתקופת אישית) ידיעה  בנימיני (י. נעלמו. המלח וכתמי
ברורה. חוקיות ללא לעונה מעונה השתנה המליחות בעיות ומיקום נקזים, צבאים בבקעת
מדויקת ובהכוונה הבעיה לאיתור ומדויקת מהירה בשיטה הצורך את מדגישה זו עובדה

בזמןאמת. לשיפורה

הנבחר החיישן
DigitalAirborne Imaging) DAIS7915 ה הוא זה במחקר שימוש נעשה שבו החיישן
ושופר הוגדר 1994 ומאז ,GERrmn ידי על בארצותהברית יוצר אשר ,(Spectrometer
אורכי בתחום ספקטרליים, ערוצים 79 בחיישן הגרמנית). החלל (סוכנות DLRn עלידי
ערוצים 7 ו ,0.452.45 |1m שבין בתחום ערוצים 72) האינפראאדום ועד הנראה הגל
מ'). 20 ל 5 >בין הטיסה בגובה התלויות שונות קרקעיות ברזולוציות וח1ן312) בתחום
ל אפשרות (עם 3.3 mrad  <ifov< הרגעי הראייה ושדה ,32|>FOV< הראייה זווית
הסריקה מערכת ביט. 16 של דיגיטלי בפורמט מוקלטים הנתונים .(5.0 או 2.5 mrad
שמתחת הקרקע פני את הסורקת קובייתית, פוליגונלית מראה  "קנדי" מסוג היא בחיישן
סריקה לספק כדי השעון כיוון נגד מסתובבת המראה המטוס. בתחתית פתוח חלון דרך
זה סורק באמצעות הצילום גיחות פיקסלים. שורת של (Cross Track Scanning) רוחבית
ובמימונה. האירופית הקהילה של השלישית התכנית במסגרת 1997 באוגוסט בארץ נערכו
לאוניברסיטת משותף פרוייקט במסגרת הנדונה המחקר שאלת לבחינת צולם צבאים בקעת אזור
טיסה פס כיסה (1 (איור שנערכו טיסה פסי ארבעה מתוך לישראל. הקיימת ולקרן תלאביב
מן התרמיים הערוצים שהוסרו לאחר הנוכחי, למחקר ויועד צבאים בקעת את 2 מספר

מטר. 9  הפיקסל וגודל ערוצים, ב72 השתמשנו זה למחקר הנתונים.
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ההיפרספקטרלית הגישה
בעלי שהם בכך ייחודם מרחוק. החישה בענף מתקדמים כלים הם היפרספקטרלים סורקים
ה חישני (כגון, הנפוצות הגישות פני על זו גישה של יתרונה רבים. ספקטרליים ערוצים
אצבע בטביעות המאופיין המטרה, על מפורט ספקטרום בקבלת הוא ,(Landsatni Spot
הארץ כדור לחומרי דומה. צבע הרכב בעלי עצמים של מדויק אפיון והמאפשר ספקטרליות
הכימיפיזיקלי מהרכבם הנובעות ייחודיות ספקטרליות חתימות בפרט קרקע ולחומרי
מרכיבי עם פוטונים של הפיזיקלית התגובה עומדת החתימות בבסיס (בןדור,1997).
מאורגן חומר כל בחומר). אלקטרונים ומעברי אטומים, בין (קשרים אותם הבולעים החומר
להרכבו בהתאם ייחודיות והחזרה בליעה יכולת בו יש ולכן אופייניים, כימיים בקשרים
הספקטרלי ורוחבם הערוצים (מספר הספקטרלית ברזולוציה תלויה הזיהוי איכות הכימי.
תכונות בעוצמת המעביר, בתווך הסריקה, בטכניקת לרעש, האות ביחס הערוצים), של
הראייה (זווית המרחבית וברזולוציה הנמדד הגל אורכי בתחום החומר של הבליעה

.(http://speciab.cr.usgs.gov/) ,(1997 (בןדור, הפיקסל) הרגעית=גודל
והיא מרחוק, החישה בענף חשוב מקום לה וקונה ההיפרספקטרלית הגישה הולכת כיום
Goetz et al,< גיאולוגיה כגון: רבים, בתחומים השטח פני בניתוח יעיל ככלי משמשת
אטמוספירה ,(Rast, 1991) אוקיינוגרפיה ,(Rast, 1991) צמחייה ,(Ferrazetal., 1998,1985
,(Merrill et al., 1997) אורבניות סביבות ,(BenDor et al.,1994 ,Conel et al., 1988)
Csillag et , BenDor <cf Banin, 1995a,b) וקרקעות (Cavalli et al., 1998) ארכיאולוגיה

.(Galvaoetal., 1997 ,al., 1993

האוויר נתוני איסוף
עלגבי הותקן החיישן . GTM 12:00 בשעה ,02/08/97 בתאריך נערכה הצילום גיחת
מכשיר עם רדיו מתואם DGPS במכשיר צויד הסורק .228 דורניר מסוג דומנועי מטוס
הקרקע). נקודות של מדויק זיהוי (לצורך המחקר באזור קרקעית קליטה בתחנת תיאום

מערבמזרח.  הטיסה וכיוון רגל, 10,000  הטיסה גובה

קרקע נתוני איסוף
של קרקעיות מדידות asdt": ספקטרומטר בעזרת נערכו האוויר נתוני לאיסוף במקביל
נדגמו בנוסף בשדה. האור והחזרת והאוויר הקרקע טמפרטורת האטמוספירה, עובי
פיקסל לייצג אמורה אשר סטנדרטית, בשיטה קרקעות) >כ50 המחקר באזור קרקעות
עלידי ס"מ< 20< העליונה הקרקע משכבת דוגמאות נאספו זו דיגום בשיטת אווירי.
הוכנסו הדוגמאות הדגימה. במרחב פיקסלים 4*4 של בתחום קרקע שטחי של מייצג איסוף
הדוגמאות מיקום הדגימה. בזמן הלחות תנאי את לשמר כדי אטומות פלסטיק לשקיות
ובאמצעות 1:50,000 טופוגרפית מפה גבי על במדויק אותרו והן ,GPS ידי על נקבע
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אוויר. תצלומי
המייצגת רטיבות, תכולת האלה: הקרקע תכונות בהן ונבדקו למעבדה, הובאו הדוגמאות
ב שעות 24 של ייבוש לאחר תנור יבש קרקע משקל בסיס (על בקרקע הלחות אחוז את
שעות 8 של ייבוש לאחר תנור יבש משקל בסיס (על האורגני החומר אחוז צלסיוס), 105"

מים תכולת מזוקקים), מים בעזרת רוויה עיסה מיצוי ידי (על PH צלסיוס), 4000 ב
דוגמת כל של ההחזרה ספקטרום מליחות). של (פרמטר Ec חשמלית ומוליכות ברוריה

החישן. נתוני וכיול אימות לשם 1תגן0.42.5 בתחום מעבדה בתנאי נמדד קרקע

ראשוני עיבוד

אטמוספיריים: תיקונים
שמקורם אותות הכולל משולב, מידע מכילים מוטס חיישן גבי על המתקבלים נתונים
אותות ניתוח (עלידי הקרקעי הניתוח תוצאות את להטות שלא כדי ובאטמוספירה. בקרקע
האטמוספיריות". "ההפרעות את לתקן יש הקרקע) למרכיבי ושיוכם באטמוספירה מרכיבים של
סמך על נעשית הרצויה השיטה בחירת לתיקון. שיטות מספר ידועות המקצועית בספרות
הדיוק לרמת להגיע כדי כי ,(1998) ,BenDor et ai. הראו זאת עם המשתמש. נוחות
הנתונים לסביבת המותאמת השיטה את ולבחור השיטות כל את לבדוק יש המרבית
המורכבות בגלל ומייגע. ארוך מורכב, לרוב הוא התיקון תהליך וחיישן). (אזור הנחקרת
מרבית לב תשומת ניתנה באותות חבוי ערך רב מידע כי האפשרות ובשל זו עבודה של
מודלים על המבוססות תיקון שיטות הן: ואלה שיטות, מספר של הפעלה עלידי זה לשלב
,>Gao et al., 1993 ,Atmospheircal Removal Method ATREM אטמוספריים:
אמפיריות, תיקון ושיטות .(Richter, 1996)ATCOR1<Berket al., 1989) modtram

.< BenDor et al., 1994) Empiircal Line ספקטרליות: שטח מדידות על המבוססות
בערכי שימוש עושה זו שיטה ייחוס. מטרות 7 עם EL הייתה ביותר כטובה שנמצאה השיטה

הבאה: המשוואה פי על ערוץ, לכל offset ו gain

Ref aj = gain^ad + offset
אורך הוא A מהחיישן. הקרינה קריאת את Rad וה באחוזים, ההחזרה את מציין Ref ה

הגל.
שדה ספקטרה של סדרה בין ביותר הטובה הליניארית ההתאמה את יוצרת זו שיטה
ובגלל זאת למרות .(Van Der Meer, 1995) אזור אותו את המתארות דימות לספקטרה
בתחום האטמוספירי בתיקון צלחה לא זו שיטה גם הטיסה לפני הסורק בכיול ליקויים
הספקטרום על (smoothing) "החלקה" של פרוצדורה הופעלה ולכן ,(2 איור 22.5(ראה |im

שרמת ערוצים מהניתוח להוציא גם הוחלט התיקון בעיות בגלל פיקסל. כל של
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לערוצים ורגישותו הטיסה טרם החיישן כיול כי הנחה מתוך קטנה הייתה שלהם ההתאמה
יציבה. הייתה לא אלו

"npVnn" ay Empiircal Line מסוג אטמוספרי תיקון בין השוואה :2 איור
החלקה" ו"ללא

1.5 2.0

(\un) גל אורך

מתקדם עיבוד

קרקע תכונות ולחזות לבחון השיטה נועדה כללי באופן  vnira ה גישת לפי עיבוד
VisibleNear) vnir ה בתחום מהקרקע ההחזרה בין הקשר בעזרת אחר< חומר כל (או
של ריכוז כי היא ההנחה ידועות. פיזיקליות כימיות תכונות לבין ,>0.42.5p1n1nfrared
כמותי אומדן מאפשר ושילובם בליעה, מאפייני מספר של ליניארי מצרף הוא מסוים חומר
וחמש מעשרים למעלה לפני פותחה זו טכניקה סטטיסטי. מודל באמצעות התכונה של
אחרות בדיצפלינות גם נפוצה היא וכיום בתבואה, הרטיבות תכולת אפיון לשם שנים
ברמת בפשטותה, במהירותה, טמונים השיטה של יתרונותיה .(Davies 8l Grant, >ל198

מזיקה. התערבות ללא בוזמנית רבים מרכיבים לנתח וביכולתה שלה הגבוהה הדיוק
הכרחיים אינם פיזיקליים או כימיים ופקטורים הנחות ולכן אמפירית, היא השיטה
היפרספקטרליים נתונים על הופעלה טרם זו שיטה שהודגש, כפי .(BenDor <ef Banin, 1995)
מתוך הנבדקת התכונה של ישיר חיזוי היא כאמור, המטרה, קרקעות. עבור אוויריים

הנחקר. האזור עבור כמותי דימות הפקת תוך פיקסל כל עבור בלבד ההחזרה ספקטרום

322



מוטס אווירי סורק באמצעות נלוות קרקע ותכונות מליחות ומיפוי איתור

שלבים: שני בשיטה
ספקטרלית. והן כימית הן ידועות קרקע דוגמאות כוללים זה בשלב  הכיול שלב א.
לכל ניבוי משוואת התוצאה: התכונות. בין הקשר את מאתרים סטטיסטי מודל בעזרת
ה''מסבירים" הגל אורכי את לבחור כדי רבתמשתנים רגרסיה מופעלת בפועל, קרקע. תכונת

כדלקמן: ניבוי משוואת לקבלת הנבדקת התכונה את
cp=bo + bX.,lA, + bX^lA^ + + BA,n1An

הספקטרום מתוך התכונה ריכוז  Cp

אמפירי מקדם  B

נתון^. גל באורך הספקטרלית הקריאה  L
הניבוי. במשוואת האיברים מספר  n

הסטטיסט: עלפי לאמוד ניתן הניבוי רמת את

SEC= ■^(C.C.^
Nn1

הניבוי של הסטנדרטית השגיאה  SEC
במעבדה שנמדדה כפי התכונה של בפועל הריכוז  Ca

ברגרסיה חלק שלקחו קרקע) (דוגמאות התצפיות מספר  N
הניבוי. במשוואת האיברים מספר  n

הסטטיסטי, במודל חלק לקחו שלא קרקע דוגמאות כוללים זה בשלב  האימות שלב ב.
הניבוי, משוואת את מפעילים שלהן הספקטרום על הכיול. כדוגמאות כימית נבדקו אולם
עלפי נאמדת זה בשלב הדיוק רמת במעבדה. שנתקבלו לערכים התוצאה את ומשווים

_ הסטטיסט:

SEP= J*(C.^
N
הנוכחית: בעבודה הניבוי משוואות קבלת תהליך

הנתונים האוויר. מנתוני הופק שלהם והספקטרה בדימות, זוהו קרקע כל של הדיגום אזורי
הספקטרום מתוך כדלהלן: בתהליך כיול משוואות לקבלת הקרקעיות המדידות כנגד נותחו
למדידות (בהשוואה סבירות ספקטרליות תגובות הראו אשר ערוצים 38 נבחרו הכולל
אורך בכל ההחזרה לערך קרקע כל של כימי ערך כל בין רגרסיה בוצעה ואתן המעבדה),
הספקטרום אזורי את מאפיין אשר (קורלוגרם), המתאם מקדמי ספקטרום התוצאה: גל.
ולאורך התכונות כל עבור נמוך המתאם תכונה. כל עם ספקטרלי למתאם סיכוי יש שבהם
ראשונה גזירה נערכה המתאם רמת את לשפר כדי .3 באיור ניתן הנבדק הספקטרום כל
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הבסיס גובה אפקט את לבטל נועד הגזירה תהליך הגולמיים. ההחזרה נתוני של >R)
החזרה ולבעיות ההארה בתנאי לשינויים המטרה, של הגרגר לגודל הקשור >אלבדו<,
בבליעות הניתוח את ממקד אלו השפעות ביטול .BiDierctional ה באפקט הקשורות
את כמשפר וידוע (Owen, 1987) החומר של הכימיים למרכיבים הקשורות הספציפיות

המתאם. רמות
מהאוויר ההחזרה נתוני מתוך נבחרת כימית לתכונה גל אורך כל בין המתאם גרף :3 איור

0.15

0.4
>jj.m) גל אורך

פיזיקלית משמעות בעלי שאינם ספקטרליים אותות לחזק הגזירה תהליך עלול זאת, ay
מנת על נבחר גל אורך לכל פיזיקלי בהסבר רבה חשיבות ישנה לפיכך רעשים), (למשל:
גרף של מחודש חישוב נערך הראשונה הנגזרת חישוב לאחר האימות. שלב את לבסס
לראות ניתן ככלל, אג. 4 באיור מוצגות השונות הקרקע תכונות עבור התוצאות המתאם.
אזורים ובמספר התכונות בכל המתאם רמת את העלתה הראשונה הנגזרת הפעלת כי

אורגני). בחומר r<0.355 לעומת ,^0.59 (למשל, הנבדק בספקטרום נבחרים
," Stepwise Multiple Regerssion'' בשלבים, רבמשתני ניתוח הופעל הבא בשלב
מקדמי בעלי הגל באורכי התחשבות תוך קרקע, תכונת לכל (ניבוי) כיול משוואת לקבלת
ספקטרליות תגובות כוללת פשוטה, לרגרסיה בניגוד זו, פרוצדורה הגבוהים. המתאם
של ספקטרלי לאומדן משתנים רמת בעלי שונים ערוצים ביטוי לידי באים כך משולבות.
הפעלת לאחר שהתקבלו המיטביות הניבוי משוואות את מציג 1 לוח הנבדקת. התכונה
ברגרסיה שנבחרו הגל לאורכי ספקטרליים הסברים ניתנים בנוסף דלעיל. שפורטו המהלכים

לספרות. והשוואתם הגל אורכי של מדוקדקת בחינה עלפי
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הספקטרה לנגזרת הניבוי משוואות :1 לוח
StepwiseMultiple Regression הרצת מתוך

rfnp xuunהניבוי הרבמשוואת המתאם הסברSECמקדם
r  משתי

הקרקע wlרטיבות 0.739*0.378179+0.640.045 0.739,וז1!|1.65 ,0.689
wl_l.65*0.389602
wl ההחזרה.+0.184370*0.689 עקום שיפוע

111^0.739כלורופיל.0.062336

אורגני +wl0.722*0.135211חומר
wl_2.328*0.0343580.820.003שאריות וז11)0.722
wl_0.705*0.117264+.אורגני פחמן כלורופיל,
wl פחמן+0.017276*1.678  0.705 jim

אורגני.0.052084
CH 1.678 Urn

בצלולוז.
חומצות  2.328 jj.n1

אורגני, פחמן הומיות,
ולגנין. פקטין

בעיסה רטיבות
רוויה

wl 2.085*0.136384+
wl2.314*0.081181+0.750.0192.314 Jim ,2.183

wl_2. 183*0.220235+ v של OH קומבינציה
wl מינרלי0.238011*1.563 במבנה 5
wl1.538*0.115681+.החרסית

0.5003731.538(1 m,1.563

ע2 של קומבינציה
החרסית. מינרלי במבנה

חשמלית wlמוליכות 0.739*28.936957+
wl 1.65*50.2576610.664.3612.166 1.65,ת1ג| ,0.739

(he)
למליחות) wl(פרמטר 2.166*26.443116

7.019963
של הגל באורכי קשור
וב[01 הקרקע, רטיבות

במים.

wlחומציות קשור0.517083+0.520.146*0.722  0.722 jim
wl 2.118*0.730835+

(Ph)8.040777.האורגני בתומר

נקבע. 2.188לא (1m
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הסברים הנבחרים הגל לאורכי יש המקרים במרבית כי לראות ניתן הלוח עלפי
ו אורגניים מרכיבים במים, OH הם העיקריים הכרומופרים ועקיפים. ישירים פיזיקליים
של ספקטרה ספריית על התבסס הספקטרלי ההסבר החרסית. של המינרלים במבנה OH
של הספקטרלית לסביבה והועברו אופטימליים בתנאים במעבדה נמדדו אשר חומרים,
הנגזרת של ההחזרה ספקטרה את מציגים 5 באיור הגרפים .(5 87915^ס>איור הסורק
נלקחו ואשר המחקר, אזור בקרקעות להימצא הצפויים חומרים מבחר של הראשונה
סימולציה לערוך (כדי ראשונה גזירה שעברו לאחר jpl של סטנדרטים מינרלים מספריית

שנבחרה), העיבוד ושיטת המחקר נתוני עם מירבית
תכונה: בכל מפורט דיון להלן

ספקטרליים באפקטים מאופיינים שנבחרו הערוצים כי מראה 1 לוח  וקרקע רטיבות
BenDor <cf Baniiv הספקטרום) בשיפוע שינויים (למשל: בקרקע לשינויים הקשורים
>0.68 |0m  ו 0.739|nm ,1.65^1m< הקרקע רטיבות עבור שנבחרו הערוצים . (1994
אנו הראשונה. הנגזרת בתחום ביטוי לידי הבאים ההחזרה עקום בשיפוע שינויים מייצגים
קשור, 1ת0ן0.739 ב הערוץ לשיפוע. הקרקע רטיבות שבין לקשר אלה שינויים מיחסים
בקרקעות). וצמחייה אורגני חומר שאריות (בשל כלורופיל של בבליעה גם הנראה, ככל
משאר גבוה הרטיבות אחוז אורגני חומר של רבות שאריות בו שיש במקום כי מניחים, אנו

ירוקים. צמחים להתפתחות נוח מצע היותו בגלל הסביבה
קבוצות מכילים שנבחרו הערוצים כי נמצא 1 לוח עלפי  (מליחות) חשמלית מוליכות
(מים) לחות כגון: ("כרומופרים"), ישירה ספקטרלית פעילות בהן שקיימת בולעות כימיות
כרומופרים, מכילות שאינן ותכונות ופקטין) ליגנין צלולוז, (כמו בקרקע אורגני וחומר
שתכונות כך על הצביעו >1995< Banin ו BenDor (מליחות). חשמלית מוליכות כגון
לתכונות שלהן הקשר סמך על ישירה לא ספקטרלית להערכה ניתנות כרומופריות שאינן
בין קשר יש כי עולה (2 (לוח שנבדקו התכונות כל בין המתאמים מבדיקת כרומופריות.

המימן קשרי על משפיעה במים מלח הימצאות בנוסף, .>r=0.57< חשמלית למוליכות מים

אינטרפולציה תהליך הפעלת לאחר הקרקע תכונות התפלגות :2 לוח
EC PH OM SFM PM

1 .00 pm רוויה בעיסה רטיבות
1.00 0.29 SM בקרקע רטיבות

1.00 0.27 0.19 om אורגני חומר
1.00 0.39 0.26 0.22 ph חומציות

1.00 0.6 0.43 0.57 0.21 EC רוויה בעיסה רטיבות

326



מוטס אווירי סורק באמצעות נלוות קרקע ותכונות מליחות ומיפוי איתור

הכימיות לתכונות הגל אורכי של הראשונה הנגזרת בין המתאם :4 איור

§ 0f 0.1
* 0.2

0.3
0.4

\ 1'}. ,

ז02 U n ■$/ Ml
/ i i'f'^ id t v

רטיבות
רוויה בעיסה הקרקע רטיבות

>11m< גל אורך
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Csiilag et) במים OH ה בקבוצות ספקטרליים שינויים צפויים ולכן המים, במולקולות
ורוב הקרקע, רטיבות עם עקיף קשר הקרקע) מליחות (או חשמלית למוליכות .>al., 1993
ות0ן0.739>. (וח1^1.65, ברטיבות קשורים בקרקע המליחות ריכוז את לאמוד שנבחרו הערוצים
מקומיים אזורים בה (אשר צבאים בקעת באזור הקרקע לרטיבות המוליכות בין הקשר
הקיץ) (בעונת גבוהים קרקע רטיבות ערכי כדלקמן: מוסבר גבוה<, תהום מי מפלס עם
ברמות אלה אזורים יאופיינו לפיכך גבוהים), תהום (ממי מקומית נימית בעלייה מקורם
והם הקרקע, לפני מלחים עימם נושאים אלה מים שדה. רטיבות של יחסית גבוהות
בפני מלחים להימצאות שדה רטיבות בין קשר יש ולכן דבר, של בסופו שם מצטברים

השטח.
Hunt <ef Salisbury,) ישיר ספקטרלי מידע חסרת המליחות שתכונת אףעלפי לפיכך,
רטיבות מאפשרת מלח),  halite של הראשונה הנגזרת ספקטרום  5 (ואיור (1971

במליחות. נגועים אזורים של בעקיפין זיהוי הקרקע
1ז01ן0.722, הם; (1 (לוח אורגני חומר לזיהוי שנבחרו הערוצים  אורגני חומר
שונים ממקורות אורגני חומר עבור דומים גל 2.328.אורכי jim ,1.678|0m,0.705 (im
ספקטרום .(1997) BenDor et al., ועלידי ,(1992) Henderson et ai., עלידי נתקבלו
הבליעות מודגשות בו ,5 באיור לראות ניתן ראשונה) (בנגזרת אורגני חומר של מייצג

אורגניים. חומרים המאפיינות 2.328jimו001)1.678 באזור

במעבדה, שנמדדו כפי חומרים, מספר של הראשונה הנגזרת :5 איור
daish לערוצי מותאמים

E

1 1 1 1 1 1 _1 1 1 1 1''''' ' ' '

^הליט _ _ ,

Sx|f
 אורגני 727/7 '.^/"N

__

z\ איליט ^3^
 מונטמורילוניט ^2^

1 1 1 1 1 1 1

^^^
7 קאוליניט

1.0 1.5

>(1m) גל אורך
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בקרקע. החרסיות ובתכולת במינרלים קשורה זו תכונה  רוויה בעיסה רטיבות תכולת
על .(Banin <cf Amiel, 1970) בעיסה הרטיבות תכולת עולה החרסית, כמות שעולה ככל
של שונים במצרפים קשורה הרוויה העיסה רטיבות כי נמצא ,>1 (טבלה הניבוי משוואות פי
תהליך הצלחת על מצביעה הערוצים בחירת ולפיכך החרסית, של המינרלים במבנה OH
החרסית, במקטע נקיים מינרלים של ההחזרה של הספקטרה ניתנים 5 באיור .vnira ה
לזהות ניתן ואיליט). קאוליניט (מונטמורילוניט, המחקר אזור קרקעות את מרכיבים אשר
,2.183 ,2.314f1m ב החרסית של המינרלים במבנה OH ב הקשורות הבליעות את בברור
הרטיבות תכולת את לייצג >1 (טבלה נבחרו אלה בתחומים בליעות ובוח1^1.538. ,1.563

הספקטרליים. לנתונים החרסית אחוז בין הקשר את מאששות והן בעיסה,
חשוב מרכיב הוא המימן הכימיתפיזיקלית. התנהגותה על משפיע 57p1pn pH  pH
הנבחר, שהערוץ ייתכן כך משום האורגניות. התרכובות ביניהן בקרקע, שונות בתרכובות
ולכן המימן ליון עקיף באופן כלורופיל),קשור (שאריות האורגני בחומר הקשור 1ו01ן0.722,

EC ל pH בין ההפוך המתאם היא 2 טבלה מתוך העולה מעניינת עובדה .pH ל גם
ניתן לא בולע) (חומר ישיר כרומופור אין הללו התכונות שלשתי מכיוון אולם ,(r=0.6<
הנדון בניתוח מעורב היה לו כי מניחים, אנו הניבוי. משוואת לשיפור זו בעובדה להשתמש
שהייתה להניח, סביר וניטרליות), מלוחות (חומציות, קרקעות של יותר נרחב טווח

.pH ל יותר טובה ניבוי משוואת מתקבלת

הספקטרליות הניבוי משוואות פי על הקרקע תכונות של מרחבי מיפוי

כל על קודם) (שנמצאו הכיול משוואות הופעלו הקרקע תכונות של המרחבי המיפוי בשלב
דימות קבלת הייתה המטרה כמקובל. גזירה שעבר אטמוספירית המתוקן בדימות פיקסל
לא כלל המחקר אזור הצפויה. התכונה של ערך פיקסל לכל שבה קרקע, תכונת לכל נושאי
להן. מתאימות אינן הכיול משוואות אשר אחרות תכסיות גם אלא חשופה, קרקע רק
הרימות עלגבי וסומנו מהניתוח בנויים ושטחים דרכים צמחייה, אזורי הוצאו לפיכך
נעשה אלה אובייקטים של איתורם .(382 עמ' אחרי ראה/י  6frrN< אלכסוניים בקווים
נעשה צמחייה אזורי איתור לדוגמא: שבדימות, המידע מתוך והן מוקדם מידע סמך על הן
ומפות האזור ידיעת מתוך  היישובים ואיתור ,(Mather, 1995) ndvi אינדקס בעזרת

מעודכנות.
ערכי הטיסה. מפס מרכזי חלק על רק המבוסס התהליך תוצאות את מציג ae 6 איור
מגדיר השחור (הצבע ערך מייצג צבע כל שבו צבעים, מפתח בעזרת מוצגים התכונות

קרקעות). שאינם ואזורים אמינים לא ערכים
הגבוהה המתאם מרמת כצפוי  החשמלית והמוליכות הרטיבות פי על הדימות מפת
(6a (איור הקרקע רטיבות דימות בין דמיון לראות ניתן ,(2 (לוח התכונות שתי בין יחסית
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הם גבוהים רטיבות וערכי Ec ערכי עם אזורים .(6b (איור החשמלית המוליכות לדימות
החשמלית המוליכות ערכי פוחתת, הניקוז שיכולת ככל כי נראה לקוי. הניקוז שבהם אזורים

.(Goossens et al., 1994) עולים
כמות ניכרת. מרחבית שונות יש >6c (איור האורגני לחומר  האורגני החומר דימות
הקרקע במעבדה. הקרקע לבדיקת קשורה ישראל, לקרקעות יחסית הגבוהה האורגני החומר
שגרתיות), קרקע בבדיקות הסטנדרטי הגרגר (גודל מ"מ 2 ל מעבר אורגניות שאריות כילה

האורגני. החומר של האבסולוטית הכמות את ניכרת בצורה העלו אשר
לבין (6d (איור ככלל העיסה רטיבות בין מתאם קיים  רוויה בעיסה הרטיבות דימות
של גבוהים ערכים בעלי שאזורים נראה, .(Banin 8l Amiel, 1970) בקרקע החרסית אחוז
כי מניחים, אנו ולהיפך. יותר, גבוה החרסית אחוז שבהם אזורים הם בעיסה, רטיבות
בצורה לדעת באפשרותנו אין אולם בקרקע, המרקם התפלגות את מייצגת העיסה רטיבות

ישירות. נבדקה לא בקרקע החרסית שתכולת מכיוון הדיוק רמת את ישירה
טווח בשל מוגבלת >6e (איור pH ה מרימות המתקבלת המרחבית השונות  pH דימות
משוואת של המתאם רמת בנוסף, האזור. בקרקעות (8.2  7.4) pH ה ברמת קטן ערכים
ברמת המרחביים השינויים כי זה דימות מראה זאת למרות .>r=0.528) גבוהה אינה ,pH ה

מינימליים. הם האזור בקרקעות pH ה
למטרות המשוואות הפעלת לפני חשוב שלב הוא התוצאות אימות התוצאות אימות
שהתקבלו הערכים בדיקת היה הראשון שלבים: בשני נעשה התוצאות אימות מעשיות.
לנתונים השוואה תוך הדימות כל על המודל הפעלת לאחר הקרקעיות הדיגום בנקודות
אורגני, החומר הרטיבות, תכונות ניתנות א'ה' 7 באיור במעבדה. שנמדדו האמיתיים
הערכים כנגד (Ca) במעבדה שנמדדו כפי בהתאמה, העיסה ורטיבות pH המוליכות,

.(Cp< הניבוי משוואות מתוך החזויים
הםפקטרוסקופיה. מתוך התכונות לאומדן חיובית מגמה מתקבלת כי רואים כללי באופן
קרקע דוגמאות שלוש מופיעות חשמלית) (מוליכות 7ג' ואיור הקרקע) (רטיבות 7א' באיור
בחינה הניבוי. משוואות של המתאם לירידת תרמו אשר בעיגול), (מסומנות חריגות
שנתקבלו כפי קיצוניים, ערכים עם דוגמאות הן שאלו העלתה הנקודות של מדוקדקת
מרמזת זו עובדה הגרפים. בשני מופיעות אף (b24^ bi8n< מהן שתיים המעבדה. מבדיקות
הריכוזים טווח כל את לכלול ולא וגבוה, נמוך  ריכוזים טווחי לשני כיול לערוך כדאי כי
חריגות קרקע דוגמאות שלוש מופיעות אורגני) (חומר 7ב' באיור גם אחת. במשוואה
האורגני החומר תכונת כי נראה כללית .(bl8n דוגמא מלבד לעיל, מהנקודות (שונות
נתוני פירוש של סביר תחום מראות (.R=o75< הרוויה העיסה רטיבות ותכונת (R=0.82)
הקרקע רטיבות ) הגבוהים בערכים לכן קודם שנידונו החריגות התכונות לעומת המעבדה,

החשמלית). והמוליכות
על שנתקבלו המשוואות של הניבוי יכולת בדיקת היה התוצאות באימות השני השלב
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קיים כי רואים כללי באופן א'ה'. 8 איור הכיול, בתהליך השתתפו שלא קרקעות חמש

לפי קרקע, תכונת כל של חזוי כנגד מצוי צירים, מערכת :7 איור
החיזוי משוואות קבלת בתהליך שהשתתפו הקרקע דוגמאות
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הקרקע, תכונות חמש של חזוי) כנגד (מצוי האימות גרף :8 איור
החיזוי משוואות קבלת בתהליך השתתפו שלא בקרקעות
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למעט האוויריים, הנתונים מתוך החזויים לערכים המצויים הערכים בין ליניארי קשר
ולכן ברור, אינו המדויק ומיקומה כותנה, שדה משולי נדגמה זו ypip .(b26) אחת קרקע
כגון: המשתנות, בתכונות במיוחד האמיתי, הדגימה אזור את בהכרח מייצגת איננה
עקיפה בצורה (המייצגת בעיסה הרטיבות בתכונת .pH ו אורגני חומר מליחות, רטיבות,
בהכרח אינה הדוגמא באיתור מרחבית טעות כי חריגה, אינה הדוגמא החרסית) ריכוז את
דוגמא נכללה לא ג' 8 באיור סמוכות. קרקעות של במרקם הדמיון בשל זה בהקשר קריטית
אףעלפי חריגה. היא bi6 דוגמא הי, 8 באיור במעבדה. EC של במדידה תקלה 25ג!בגלל

למיפוי. ריאלים עדיין מדובר שבהם הגודל סדרי זו, לחריגה טוב הסבר שאין

מתוך הקרקע תכונות של מתקדם מיפוי
vnira ת ז י ל נ א

מכוסה באזור נרחב שטח הקודם, בשלב הכמותיים התמונה מעיבודי לראות שניתן כפי
חקלאי זאת עם יחד מדויקים. נתונים קבלת על המקשה עובדה בקש, או בצמחייה עונתית
ה מודל אלה. בשטחים גם כולו, במרחב הקרקע תכונות של כמותי למידע זקוקים האזור
(הסמוכים החשופים באזורים רק הקרקע תכונות את להעריך אמנם מאפשר VN1RA
כולה התכונה של לאומדנה נתונים כבסיס בהן להשתמש ניתן אך המכוסים), לאזורים
בדיקתן ואת בשדה דוגמאות איסוף את לחסוך ניתן ובכך אינטרפולציה, של בתהליך
ללא חקלאים שדות של נרחבים אזורים במהירות למפות מאפשר כזד. תהליך במעבדה.
של רב מספר לייצר ניתן ערך. רב מידע לחקלאים ולספק התכסית ולתנאי לעונה קשר
מפה לקבל כדי גיאומטרית ולתקנן הספקטרלית האנליזה מתוך גיאוגרפיות מידע שכבות
משמונים למעלה המעובדים המחשב דימותי מתוך נאספו לכך בהתאם האזור. של מפורטת
"inverse Distance Weighting עלפי אינטרפולציה לתהליך ששימשו אקראיות, נקודות
(382 עמ' אחרי 1<3(ראה/י 9 איור .(MAPINFO User's Guide, 1996 Interpolation"
כללי באופן האינטרפולציה. תהליך לאחר שנמדדו הקרקע תכונות התפלגות את מציג
שמוסכו האזורים בין ואף המחקר שטח בכל תכונה בכל מרחבית שונות קיימת כי רואים

האינטרפולציה. תהליך ידי על ונעקפו
הכמותיים המחשב בדימותי כמו  החשמלית המוליכות ומפת הקרקע רטיבות מפת
החשמלית המוליכות למפת >9b (איור הקרקע רטיבות מפת בין המתאם >6b ו 6a (איור
ערכים בעלי אזורים הם (9a (איור האזור במרכז הגבוהים המליחות אזורי גבוה. >9a (איור
אזורים עתידי. לטיוב לב תשומת מפנים אשר >9b (איור שדה רטיבות של יחסית גבוהים
לאזורים אלה אזורים בין השוואה שדות. במרכזי כחללים המקורי בדימות מופיעים אלה
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גבוה התהום מי מפלס שבהם המקומות על ברורה אינדיקציה לתת יכולה הרטיבות במפת
תהליך של נכון וממשק טיוב פעולות לנקוט יש אלה במקומות לקוי. בהם שהניקוז או

ההשקיה.
ומפת >9c (איור האורגני החומר מפת  רוויה בעיסה והרטיבות האורגני החומר מפת
כתוצאה המחקר שטח בכל מרחבית שונות הן אף מציגות (9d >איור העיסה רטיבות
חשובות, קרקע תכונות של מרחבית הערכה מאפשרות אלה מפות אלה. בחומרים מהבדלים
השוואה בהתאמה. בקרקע החרסיות ולכמות דישון של שונות לרמות קשר להן שיש שייתכן
מפות בין גבוה מתאם קיים כי מגלה והרטיבות EC ה למפת האורגני החומר מפת בין
לוח עלפי האזור). מזרח ובדרום (במרכז אחרים באזורים נמוך ומתאם מערבי הצפון האזור
הוא EC ל האורגני החומר בין המתאם כי נמצא הכימיות) התכונות בין המתאם (טבלת 2

אורגני לחומר EC בין קשר של מגמה מדגיש הוא גבוה אינו זה שערך אףעלפי .r=0.43
לרטיבות). עקיף (ובאופן

סיכוםומסקנות

תכונות אפיון לשם vnira ה טכניקת הפעלת של בנושא חלוצי מחקר הוא זה מחקר
הקרקע שכבת את מאפיינות שנתקבלו התוצאות מוטס. היפרםפקטרלי חיישן עלידי קרקע
לשימוש מגבלה אמנם, מהווה, זו עובדה הקרקע. פרופיל לכל מתייחסות ואינן העליונה,
שינוי בהן שיש תכונות מספר למפות האפשרות אך קלאסי, קרקעי למיפוי זו בטכניקה
עיבודי ממשק של ולבקרה לניהול מאד חשובה המליחות) (כדוגמת השטח פני על עונתי

קרקע.
מצטברים (מלחים המליחות תופעת את לאתר ניתן הקיץ בעונת כי מראות התוצאות
של הכמותי הערך ואת התפרושת את ולמפות נימית< מעלייה כתוצאה הקרקע עלפני
שכבת את מאפיינים אשר האורגני החומר ושל השטח פני מליחות של הקרקע, רטיבות
הגבוה המתאם את שהראתה היא האורגני החומר של הניבוי משוואת העליונה. הקרקע
בינוני, היה למעבדה ביחס התוצאות דיוק המליחות. כך ואחר הרטיבות  אחריה ביותר,

בעיתיים. אזורים של מרחבי זיהוי אפשרו הן זאת למרות אך
מכויל היה לא החיישן הביצוע: מגבלות לאור לבחון יש שהתקבלו התוצאות את
אות ורמות לחלוטין, סולקו לא האטמוספירה הפרעות אופטימלית, מבחינה רדיומטרית
ה שחיישן לציין חשוב שבמעבדה. מאלה קטנות היו הסורק של (SNR) לרעש
היפרספקטרלים חיישנים וישנם אלה, משימות לביצוע האידיאלי איננו DA1S7915

.(Cocks et al., 1998) HYMAP או ,AVIR1S כגון: יותר, מדויקים
במיוחד רצון, משביעות התוצאות נמצאו ובמעבדה בשדה האימות בדיקות לאחר
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סורקים עם בשילוב vnira של הפעלה לראשונה המדגים המחקר בראשוניות בהתחשב
כל על כמותית מרחבית ברמה התבוננות התוצאות מאפשרות הראשונה בפעם מוטסים.

במהירות. קרקע של כמותיות תכונות של מפות והפקת קרקע המייצג פיקסל
בחקלאות, החדשה הגישה לפי הקרקע טיוב פעולות את לנתב ניתן זה מידע עלפי
לחסוך כדי המיקרו ברמת אגרוטכנית לפעול יש זו גישה לפי מדויקת". "חקלאות המכונה

.(ICPA, 1996) הסביבה את ולשמר עלויות
פיתוח והניקוז, ההשקיה מערכות שיפור הן זה במקרה לנקוט שיש טיוב פעולות
תכונות של מדויקת לידיעה בשדה. עונתיים שינויים אחרי ומעקב מבוקרות דישון מערכות

הקרקע. עיבוד רמת בכל רבה חשיבות דינמיות קרקע

מקורות
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הקרקע תכונות דימותי :6 איור

קרקע רטיבות חשמלית מוליכות אייגנ חומר
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צמחייה שטח מאגר
בנוי מים

ובנין בןדור פטקין, למאמר:



אינטרפולציה תהליך הפעלת לאחר הקרקע תכונות התפלגות :9 איור
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סדום: הר מערות
במלח קרסטיות במחילות נגר מי של קרקעי תת ניקוז

פרומקין עמוס

מבוא

כתוצאה גיר בסלעי התפתחו בעולם, גם כמו ישראל, שנחקרו הטבעיות המערות רוב
מן יוצא זאת, לעומת סדום, הר >קרסט<. הקרקע לתת שחדרו גשם מי ידי על מהמטה
כה. עד הידועות בעולם הגדולות המלח מערות התפתחו ובו ממלח, בעיקר בנוי הוא הכלל:
הצחיח אקלימו למרות מפותח קרסט נוצר ולפיכך גיר, מסלע בקירוב אלף פי מסיס מלח
הנחלים לערוצי קרקעי תת המשך מהוות המערות בשנה). בממוצע גשם מ"מ האזור>50 של

סדום. בהר המתרחשים הנדירים הגשם באירועי העילי הנגר מי את המנקזים
הבאים: המורפולוגיים האלמנטים את סדום הר במערות להגדיר ניתן

ששיפוע חללים הן מחילות .(passage) מחילה מכונה המערה של הנפוץ האופקי המרכיב 
גדול (אורכה מאורכת היא המחילה כלל בדרך אופקי). (תת כלל בדרך קטן קרקעיתם

מרוחבה). בהרבה
.(room, chamber כאולם מוגדרת היא לאורכה דומה המחילה של רוחבה כאשר 

.(shaft) פיר מכונה מקוטרו) כלל בדרך גדול (עומקו המערה של האנכי המרכיב 

גיאולוגי בשלב מים זרימת ידי על שנוצר הערוץ את מציין מערה בתוך (level) מפלס 

מכילות סדום בהד רבות מערות הים<. לפני ביחס גובהו את (ולא בעבר או בהווה מסוים,
של בדפנות מפלסים כמה של מורפולוגיים בעקבות להבחין ניתן לעיתים אחדים. מפלסים

אחת. מחילה
החשוף המפלס הדברים, מטבע הוא,  כיום השיטפונות זורמים בו  הזרימה מפלס 

נטושים. העליונים המפלסים ואילו התחתון,
זרימה מערכת וליצירת כולה או המערה מן חלק לנטישת לעיתים גורמת נחלים שביית
שבמערה האלמנטים כל את לכלול עשויה נטושה מערה הקודמת. מן המנותקת אחרת,

נטוש. פיר או נטושה מחילה כגון: פעילה,
השטח. פני אל קרקעי תת חלל מתחבר שבו המקום הוא מערה פתח 

מרכיביה: להגדרת מסייע הניקוז במערכת המערה תפקוד
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מתחת לזרום וממשיכים בבולענים לעיתים נבלעים עילי בנחל ונעים המתרכזים נגר מי
כאן משמש בולען (המונח 'ערוץ' בקיצור או ,(conduio קרקעי תת בערוץ הקרקע, לפני
תחתי פתח  (resurgence) פתוח מוצא יש הערוצים מן pVnV .(streamsink למונח תרגום

עילי. נחל להיות קרקעי התת הערוץ חוזר שבו
מערה. בכל הזרימה ערוץ של הכללי האורך לפי דורגו סדום בהר שנחקרו המערות
הלאה. וכן בדירוג, 2 כמקום  השנייה בדירוג, 1 (rank) כמקום ממוספרת ביותר הארוכה
50 מאורך מערות כי מראה (1 (איור סדום הר מערות של לאורך אורך דירוג בין הקשר
Ford and < בעולם הארוכות במערות זה ליחס בדומה ישר, קו על מסודרות ומעלה מטר
הקו מן סוטה והיחס יותר, קצרים הערוצים זה לאורך מתחת .(Williams 1989, p. 245

נבדקו. הקצרים הערוצים כל שלא היא שהסיבה ייתכן הישר.

הזרימה מפלס של כללי אורך מול אורך דרוג סדום: הר מערות :1 איור
100

10

ר ווו 111

0 00

_1 ו ו ו ו ו ו ו

10 100 1000
>מ'< הזרימה מפלס של כללי אורך

10000

קרקעי התת הערוץ מרכיבי

מוצגים סדום בהר קרקעי תת ערוץ בפרופיל השכיחים העיקריים המורפולוגיים המרכיבים
הבסיסיים המורפולוגיים האלמנטים חמשת ידי על מוגדר קרקעי תת ערוץ כל .2 באיור
מתוך אחד ידי על מוגדר במערה מורפולוגי אלמנט כל של וקיומו ,2 באיור המופיעים
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הבאים; הסיווג תווי ארבעת
קיים המורפולוגי האלמנט שבהם ערוצים = 1

קיים איננו המורפולוגי האלמנט שבהם ערוצים = 0

קיים המורפולוגי האלמנט אם ידוע לא שבהם .ערוצים = ?

שאינו המורפולוגי האלמנט של לאלימינציה בלבד בטקסט לדיון שנועד נוסף תו = *
קיים<. שאינו או (קיים לדיון רלבנטי

פי על סדום בהר שנחקרו קרקעיים תת ערוצים של טיפוסיים פרופילים מוצגים 3 באיור
 מוגדרת המערה ולכן הנ"ל, האלמנטים כל קיימים *3 באיור לדוגמה, המוצע. הסיווג

.10111  מוגדרת המערה ולכן חיפוי, בסלע מחילה קיימת לא B3 באיור .11111

סכמטי מבנה סדום: בהר קרקעי תת ערוץ :2 איור
א כיסוי בסלע מחילה

בולען>~ l כיסוי סלע

בולען א.
חדיר שאינו מגודל נעים הבולען ממדי קרקעי. תת ערוץ להיות העילי הנחל הופך בבולען
למחילות המוליכים בולענים מטרים. 10 של לקוטר ועד קוטר) מ' 0.3) אדם לבני
בסלע סדק ידי על נקבעת וצורתם צרים, לרוב הם >11***< כיסוי בסלע שהתפתחו
פיר אל פתח המהווים בולענים העילי. בחלקו קרקעי התת הערוץ התפתח שלאורכו החיפוי

בולענים מטרים. 10 של לקוטר לפעמים מגיעים >101* *) המלח לסלע ישירות המגיע
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סדום בהר קרקעיים תת ערוצים של מייצגים פרופילים :3 איור
B
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אופקי תת בשיפוע שזרם העילי הנחל הערוץ: בפרופיל שבירה נקודת מהווים זה מסוג
אנכי. להיות הבליעה בנקודת הופך

תמס קשי כיסוי ובסלעי חיפוי בסלעי מחילה ב.
סלע מעל המונחים הסלעים את הכוללים הכיסוי, בסלעי מתפתח מחילות של זה סוג

.(1967 (זק וקונגלומרט הלשון תצורת סדום, תצורת של החיפוי סלע המלח:
והקונגלומרט הלשון תצורת סלעי מסיסות ואילו למלח, ביחס מאד נמוכה החיפוי סלע מסיסות
תהליכים בעיקר חלק נוטלים אלה בסלעים מחילות של בהיווצרותן יותר. אף נמוכה
.(8076 עמ' ,1972 >גרסון המסה גם קטנה ובמידה (Higgins 1984p)iping' בגון מכניים

המלח ראי את החוצה פיר ג.
חוצים שבו בתחום שמתחתיו. המלח סלע לבין החיפוי סלע בין המגע משטח הוא המלח ראי
במלח ובעיקר החיפוי סלע בתוך סדק לאורך אנכי פיר מתפתח המלח ראי את המים
החיפוי בסלע השונים. בסלעים ובממדיו הפיר בצורת ניכרים הבדלים קיימים שמתחתיו.
המלח בסלע סנטימטרים. עשרות עד המים ידי על שהורחב סדק אלא אינו לעיתים הפיר
בסלע מקוטרו שלם גודל בסדר גדול קוטרו אליפטית; לצורה מתקרב הפיר של הרוחב חתך

מטר. 100 עד מגיע הפיר עומק מטר. 15 עד לעיתים מגיע והוא החיפוי,

המלח בסלע מחילה ד.
בדרך קרקעיתו ששיפוע אופקי תת בחלל לזרום השיטפונות מי ממשיכים הפיר בתחתית
אולם צורת  ולעיתים וצרה, ארוכה מחילה כשל לעיתים החלל צורת בודדות. מעלות כלל
אלוביאלי במשקע כלל בדרך מכוסה המחילה קרקעית מרוחבו. בהרבה גדול אינו שאורכו
האם סלע נחשף מעלות) עשרות כמה >עד יותר גבוה הקרקעית שיפוע כאשר רק (סחף).

אלוביאלי. משקע של ציפוי ללא בקרקעית

הניקוז בסיס אל פתוח מוצא ה.
גישה) אליהם שיש הערוצים (באוכלוסיית שנחקרו קרקעיים התת הערוצים מן למחצית
עילי. ערוץ להיות קרקעי התת הערוץ חוזר הפתוח במוצא הניקוז. בסיס אל פתוח מוצא
דומה בספיקה המערה מחלל לצאת וגדולים בינוניים שיטפונות למי מאפשר הפתוח המוצא

למערה. שבכניסה לזו
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השונים האלמנטים תפוצת

מרכיביהם. לפי שנחקרו הערוצים התפלגות את מציג 4 איור
הבאות: הנקודות את נציין

.>***1*< מלח בסלע תתאופקית מחילה בעלי הם שנחקרו הערוצים מבין אחוז 72

הגדולים הערוצים כל נמנים שעמו זה, מסוג הערוצים כל את במחקר לכלול מאמץ נעשה
סדום. בהר

הניקוז לבסיס פתוח מוצא יש שנחקרו קרקעיים התת הערוצים מבין אחוז ל48
.(**** 1)

האלמנטים כל את מכילים הם :10111 מסוג הם שנחקרו קרקעיים התת מהערוצים אחוז 34

חיפוי. בסלע ממחילה חוץ
.>* *#00) המלח סלע לתוך חודרים אינם שנחקרו קרקעיים התת מהערוצים אחוזים 8

7 ^

J3 £ *
a a

p n c * a

מרכיביהם לפי קרקעיים תת ערוצים התפלגות :4 איור
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40

נחקרו שלא קרקעיים תת ערוצים
תתאופקית מחילה מכילים אינם כלומר ,* * *00 מסוג הם שנחקרו הערוצים מבין אחוז 25

להם ואין אדם<, למעבר ניתנת שאינה צרה אופקית תת מחילה יש (בחלקם מלח בסלע
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מפותחים, ובלתי קטנים כלל בדרך הם אלה ערוצים הניקוז. בסיס אל בזרימה פתוח מוצא
***00 מסוג הערוצים הבולען. של הקטנים ממדיו בגלל לחדור ניתן לא ולחלקם
אחדים סדום. בהר זה מסוג הערוצים אוכלוסיית כלל מתוך קטן מדגם רק מהווים שנבדקו
השטח אך מסוים, לעומק עד לחדור ניתן לאחרים אדם. חדירת לאפשר מכדי קטנים מהם
שהוכח (כפי מצומצמת קרקעית התת שהתפתחותם מלמד שלהם הניקוז אגן של הקטן

להלן). הניקוז, אגן לשטח הערוצים התפתחות מהשוואת
למעבר מדי צרה המחילה אך מלח, בסלע אופקית תת מחילה התפתחה אחדים בערוצים
הבלתי המקום אל לחדור ניתן אלה מערוצים בחלק ארוכים. בקטעים או מסוימת בנקודה
ערוץ מלח"ם מערת תמר, מערת (למשל: המערה מוצא מכיוון והן הבולען מכיוון הן עביר
עביר. הבלתי בקטע גם הערוץ מהלך את לשחזר אפשר זה במקרה הסנדביץ'). וערוץ צפוני
הקטע ולכן הבולען, מכיוון לא אך המוצא, מכיוון לערוץ לחדור הצלחנו אחרות במערות
לרוב הערוצים). מכלל אחוזים 3 המהווים ,00011 מסוג (ערוצים נחקר לא הערוץ של העילי

אלה. לערוצים המתנקזים הבולענים או הבולען את השטח בפני לאתר הצלחנו לא אף
שחוצה פיר (דרך והגענו הבולען, דרך רק לערוץ לחדור הצלחנו המערות מן אחוז ב28
בפני מצאנו כשלא עביר. בלתי שהמשכה המלח בסלע אופקית תת למחילה המלח) ראי את
כבעלת המערה הוגדרה מערה, לאותה לשייכו שניתן פתוח מוצא מקום בקרבת השטח

(להלן). (110*1 מסוג (ערוץ בחלחול מוצא

סדום בהר הניקוז מערכות

הניקוז אופי
ובעלי להמסה עמידים כלל בדרך הם סדום בהר השטח בפני הנחשפים הכסוי סלעי
סף על עולה שעוצמתן גשם סופות .(1972 >גרסון נמוכה ראשונית הידראולית מוליכות
סדום בהר העיליים הנחלים מן חלק עילית. ניקוז במערכת הזורם לנגר, גורמות החידוד

בבולענים. נבלע וחלקם הניקוז, לבסיס עד עילית בזרימה ממשיך
ידי על הנגר אופי נקבע אחידים, בו האקלים ותנאי קטן, סדום הר של ששטחו מאחר
Yair and Lavee ,1972 (גרסון שלו והליתולוגיה הטופוגרפיה העילי, הניקוז אגן שטח

.>1982

עילי ניקוז בעלי שטחים של מפסיפס ומורכבת מאד מסועפת סדום בהר הניקוז מערכת
לשגיאות מקור הן הניקוז מערכת של וייחודה מורכבותה לסירוגין. קרקעי תת וניקוז
הניקוז אגני את זה מחקר במסגרת מיפינו לפיכך הקיימות. הטופוגרפיות במפות בייצוגה
אויר. ובתצלומי במפות הסתייעות תוך שדה בעבודת סדום הר מערות של הבולענים ואת

לפי השונים הסוגים (תפוצת הניקוז לאופי בהתאם טיפוסים לארבעה מוינו הניקוז אגני
:(7,6 ,5 באיורים שטח ואחוזי שטח
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(להגדרת (00000) הניקוז בסיס אל עיליים נחלים דרך המתנקזים עילי, ניקוז אגני א.
קשר לו ואין קרסטיים, שאינם לאזורים אופייני ניקוז של זה סוג לעיל). ראה הסיווג

סדום. הר משטח אחוז 43 על משתרע עילי ניקוז הקרסט. מערכת להיווצרות
.(1***1) פתוח מוצא בעלת ומחילה בולען דרך הניקוז בסיס אל שמתנקזים אגנים ב.
מחילה הכולל קרקעי תת ערוץ בתוך מסוים בקטע זורמים אלה אגנים של הנגר מי
עילי. בנחל לזרום המים חוזרים להר) מחוץ כלל (בדרך שבסופה מלח, בסלע תתאופקית
הדרומי סדום בהר הניקוז מערכת ;6 איור הצפוני סדום בהר הניקוז מערכת :5 איור
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ממוצע שטח זו. בדרך מנוקזים סדום הר משטח אחוז 31 על המשתרעים ניקוז אגני 51

קמ"ר. 0.078  פתוח מוצא בעלי לאגנים
הנגר מי .(1 * * 10) בחלחול 'מוצא' עם מחילה לתוך בולענים דרך שמתנקזים אגנים ג.
הם שממנה תתאופקית, מחילה הכולל קרקעי תת ערוץ לתוך זורמים אלה באגנים
שיטפוני אירוע בעקבות הניקוז. בסיס אל החוצה ויוצאים חלחול', 'מסננת דרך מחלחלים
(נפח הספיקה בין ביחס תלוי קיומו משך המחילה. בתוך אגם אלה במערות לעתים נוצר
'מסננת בחדירות המותנית היוצאת, הספיקה לבין למחילה החודרת זמן) ליחידת זרימה
אחדות שנים במשך ברציפות מים המכילים אגמים שלושה נמצאו המחקר במהלך החלחול'.
ניקוז. אגני ב31 כך מתנקזים סדום הר משטח אחוזים 8 יבשים. נוספים ואגמים לפחות,

קמ"ר. 0.02  שנחקר בחלחול מוצא בעל ממוצע אגן שטח
התפתחות ללא בחלחול, מוצא עם קטנים בולענים דרך ההר לתוך שמתנקז שטח ד.
שהוא אגן מנקז מהם אחד כל רבים. בולענים קיימים זה מסוג בשטח המלח. בסלע מחילות
אחוז 18  כך המתנקז השטח ג. ב, א, בסעיפים שתוארו האגנים מן בשטחו קטן כלל בדרך

סדום. הר משטח
המערביים בשוליו הם קרקעיים, תת לערוצים המתנקזים יותר, הנרחבים הניקוז אגני
מגיע בלבד) מ' 17 (שאורכה סדום בנחל נפתול מערת של הניקוז אגן שטח סיום: הר של
ל0.612 מגיע מלח נחל של קרקעי התת לערוץ המתנקז האגן ושטח קמ"ר, ל1.705
ההר) במרגלות שטח מנקזים (ולא בלבד סדום הר גבי על המשתרעים האגנים מבין קמ"ר.
קמ"ר, ל0.375 מגיע צפוני) (מלח''ם אחד קרקעי תת ערוץ של ביותר הנרחב האגן שטח

מלח"ם<. (מערת קמ"ר 0.653  אחדים) ערוצים (הכוללת מערה של המירבי האגן ושטח
קרקעי תת לערוץ ביותר הקטן האגן שטח האגן. שטח שיורד ככל עולה האגנים תפוצת
1000100 של גודל מסדר אגן שטח בעלי רבים בולענים ישנם אך מ"ר, 100  שנחקר

נחקרו. שלא מ"ר
:(7 (איור השונים הניקוז סוגי בין הבאים הקשרים על להצביע ניתן

ותת עיליים ערוצים דרך הנגר מי מתנקזים לעיל) >א+ב ההר משטח אחוז ב74
מהירה (ערבלית) טורבולנטית בזרימה אליו מגיעים הנגר מי הניקוז. בסיס אל קרקעיים

שערכתי. המדידות לפי היותר, לכל אחדות שעות תוך
לתוך איטי בקצב מתנקזים לעיל) >ג+ד ההר שטח של הנותרים האחוזים מ26 הנגר מי
תלוי זה זמן פרק בהרבה. ממושך זמן פרק לאחר הניקוז בסיס אל מגיעים והם ההר,

בסלע. ובסדקים האלוביום של המקומית ההידראולית במוליכות
>ב+ג ההר משטח אחוז ב39 שנקוו נגר מי ידי על נוצרו התתאופקיות המחילות
גדולים. תתקרקעיים חללים בעלות מערות היוצרים המים את ותורם מנקז זה שטח לעיל).

מחילות לתוך מתנקזים אינם >א+ד) ההר שטח של האחוזים 61 משאר המתנקזים המים
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הנגר מי של הניקוז סוג לפי סדום הר שטח חלוקת :7 איור
מתנקז שאינו שטח
מחילות דרך

שמתנקז שטח
ההר לתוך

שמתנקז שטח
מחילות דרך

שמתנקז שטח
מהירה שטפונית בזרימה

הניקוז בסיס אל

בהתפתחותן. פעיל חלק כיום נוטלים ואינם תתאופקיות
עריכת לזמן נכון רגעי מצב מייצגת הניקוז לאופי בהתאם ליחידות ההר שטח חלוקת
בודדים אגנים לשנות עשויים ואלה הניקוז, במערכת שינויים מתרחשים הזמן עם המחקר.

אחרת. יחידה חשבון על הניקוז מיחידות אחת כל של השטח גודל את ואף

הניקוז לאופי בהתאם משנה לאזורי סדום הר חלוקת
:>6 ,5 (איורים ניקוז אזורי לכמה סדום הר את לחלק ניתן

המתנקז ביותר הגדול הרצוף השטח מופיע הצפוני ההר של והמערבי הצפוני בחלקו א.
מסוג ערוצים ;5 (איור הניקוז בסיס אל פתוח מוצא חסר זה שטח ההר. לתוך בולענים דרך

.(1***0
.(5 (איור והמערות הבולענים מעטים הצפוני ההר של והדרומי המזרחי בחלקו ב.
מסוג (ערוצים >5 (איור לוט פרט של החיפוי סלע על כאן התפתחה עילי ניקוז מערכת
מערות לתוך מתנקזים גדולים, חלקם הדרוםמזרחי, בחלק אחדים ניקוז אגני .(00000
של המזרחיים בשוליו שנחשף סדום מערת במלח שהתפתחו פתוח, מוצא בעלות קטנות
ההר של מזרחיים הדרום בשוליו גם .(111*1 מסוג (ערוצים לוט בנות לפרט ממזרח ההר,
מערות דרך מזרחה מתנקזים אחדים ניקוז אגני אך העילי, הניקוז שולט (6 (איור הדרומי

.(6 (איור הדרומי ההר של המערבי באגף גם שולט העילי הניקוז פתוח. מוצא בעלות
מוצא בעלות מערות דרך רבים אגנים מתנקזים הדרומי ההר של הצפוןמזרחי בחלק ג.
ההר של המזרחי למצוק סמוך .(111*1 מסוג (ערוצים המלח ים של הדרומי האגן אל פתוח
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ידי על הקרקע לתת עיליים ערוצים של הדרגתית שבייה מקומות בכמה התרחשה הדרומי
בולענים. של סדרות

(ערוצים פתוח מוצא ללא בולענים לתוך המתנקז גדול שטח יש הדרומי ההר במרכז ה.
שטח יש סדום הר של ביותר הדרומי בקצה מחילות. התפתחו שבחלקם ,(1***0 מסוג

.>1* *00 מסוג (ערוצים פתוח מוצא ללא מחילות חסרי לבולענים שמתנקז נרחב

הניקוז לאופי ופיסיקליים מורפולוגיים גורמים
הידראולית מוליכות הם הנגר מי של הזרימה מגמת את הקובעים הבסיסיים התנאים
פיסיים שעיקרם גורמים, של רחב ממכלול סדום בהר מושפעים אלה הידראולי. וגרדיינט
יחידות תפוצת הכיסוי, סלעי עובי המלח, תפוצת תבליט, ראשוני, שיפוע ופיסיקליים:
את קובע אלה גורמים של שילובם הזמן. וגורם וצפיפותם הכיסוי בסלעי סדקים הפצלים,

בהר: אזור בכל הניקוז אופי
ההר של הזוויתית ההתרוממות גרמה ההר פני ברוב השטח: פני של ראשוני שיפוע א.
שטח ברוב הניקוז מערכת של הכללי הכיוון את קבע זה שיפוע מזרח. כלפי לשיפוע (להלן)
המערביים השוליים סדום. הר של המערביים לשוליים סמוך המים פרשת את והציב ההר
על נעשית ההתנקזות (מערבה). וגדל ההולך ארוזיבי במורד מערב כלפי מתנקזים ההר של
באזורים מלח. ונחל סדום נחל פרצים, נחל סדום: להר שממערב הנחלים התחתרות ידי
(מסוג קרקעי תת ניקוז בעיקר מתפתח ההר בבמת מתון שיפוע בעלי או מישוריים

להר. מחוץ אל רציפה עילית לזרימה הידראולי גרדיינט העדר בשל ,(1 * * * *
התמוטטות של משקעים מורכב הניקוז מערכת להתפתחות שקדם הצריבה תבליט ב.
'שיוריים' ומרכסים הומס, שראשן סדום תצורת של המלח יחידות מעל הכיסוי סלעי
עמקים הצריבה תבליט את מאפיינים .(1967 (זק מסיסות הבלתי היחידות מעל המזדקרים
למזרח קמורה וקשת הצפוני בהר צפוןדרום השכבות: מגמת עם שכיוונם עיליים ואפיקים
בשתי מתנקזים אלה אפיקים המים. התנקזות של הכללי לכיוון ניצב זה כיוון הדרומי. בהר
המקבילים ברכסים ארוזיביים > transversal valley) מפערים דרך עילי ניקוז דרכים:

שקע. בתוך לבולען תתקרקעי ניקוז או לשקעים,
תתקרקעי. ניקוז של אינטנסיבית התפתחות מאפשר הכיסוי לסלעי שמתחת המלח סלע ג.
וערוצים בולענים התפתחות  לוט בנות פצלי של במחשופים כמו  מלח סלע בהעדר
מפלס מעל מספיק לגובה המלח סלע התרומם שבהם במקומות מאד. מוגבלת תתקרקעיים
הניקוז את המהווה ואדומית מחילות מערכת התפתחות בתוכו מתאפשרת הניקוז בסיס
בסלעים גם מסוימת במידה מתפתח תתקרקעי ניקוז סדום. בהר העיקרי התתקרקעי

.piping ה מתהליך כתוצאה המלח לסלע קשר ללא סחיפים
וחואר חיפוי סלע בעיקר  אלה סלעים גבי על המלח: סלע מעל הכיסוי סלעי עובי ד.
מידת על משפיע הכיסוי סלעי עובי ההר. של העילי הניקוז מערכת רוב התפתחה  הלשון
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(מטרים קטן עובי התתקרקעי. הניקוז התפתחות על מכך וכתוצאה נגר למי חדירותם
נגר התפתחות נמנעת או מוגבלת וכך רבה, בצפיפות בולענים התפתחות מאפשר בודדים)
הקיצוני המקרה מחילות. התפתחות מונע מרוכזת זרימה העדר גשם. באירועי עילי
וחללים סדקים לתוך גשם טיפת כל של מידי חלחול שמשמעותו אותיגני, קרסט הוא
באזורים ורק בלבד, מוגבל אותיגני קרסט התפתח סדום בהר .(Jakucs 1977) קטנים
כיסוי סלע כשאין הצפוני) ההר מרכז של המערביים בשוליים (כגון, ההר בשולי מצומצמים
גם בולענים. היווצרות נמנעת מ'), >כ50 עבים הכיסוי סלעי כאשר הנגדי, במצב כלל.
כאלה באזורים המים בולענים. התפתחות אין התמס קשי לוט בנות פצלי פרט במחשופי
והמים קטן, הכיסוי סלעי עובי שבו למקום עד או הניקוז לבסיס עד עילי בניקוז זורמים
סלעי עובי שבו הביניים, תחום נפוץ סדום בהר המלח. סלע אל בולען דרך לחדור יכולים
על לזרום למים גורם הכיסוי סלע אלה בתנאים מטרים. עשרות עד בודדים ממטרים הכיסוי

המלח. סלע אל הכיסוי לסלע מבעד חדירתם את המאפשר לסדק עד השטח פני
נמוכה. ראשונית הידראולית מוליכות סדום הר סלעי לרוב הכיסוי: בסלעי סדקים ה.
מישורי המשנית: ההידראולית במוליכות התתקרקעי הניקוז התפתחות תלויה לפיכך
הסדק של הראשונית פתיחתו מידת .(1967 >זק החלקה והעתקי שיכוב מישורי סידוק,
ידי על מורחב כשהסדק הזמן, עם לגדול עשויה החדירות הראשונית. חדירותו את קובעת
מצומצמת, כשתפוצתם או סדקים, בהיעדר מכנית. ארוזיה בתהליכי כלל בדרך המים,
באזורים מתפתחים אינם בולענים קרקעיים. תת ערוצים התפתחות מוגבלת או נמנעת
צפיפות בעלי באזורים הבולענים רבים זאת, לעומת הכיסוי. בסלעי סדקים כלל אין שבהם
כמעט מתפתח לא שם סדום). הר של הדרומי והקצה הצפוני הקצה (דוגמת גבוהה סידוק
האותיגני הקרסט של לזו דומה הניקוז ומערכת מתפתחות אינן מחילות ולכן עילי, נגר
לנגר הצטברו בטרם הסלע לתוך המשקעים מי את המנקזים בולענים בהרבה (המאופיינת
מסוים למרחק עילי נגר מתאפשר סדום בהר השכיחה הממוצעת הסידוק בצפיפות עילי).
ניקוז אגני של התפתחות מתאפשרת כן כמו הקרקע. תת אל בסדק נבלעים המים אשר עד

המלח. בסלע מחילות ושל עיליים
שמרכיביהם עמורה, ובתצורת לוט בנות פצלי פרט במחשופי הפצלים: יחידות תפוצת ו.
ובהיעדר הנמוכה במסיסות מוסברת זו תופעה ומחילות. בולענים נמצאו לא תמס, קשי
הקרקע). בתת ראשונית זרימה המאפשרים סידוק (מישורי משנית הידראולית מוליכות
במחשופיהן ולכן גבוהה, ראשונית הידראולית מוליכות לוט בנות פצלי של החול לשכבות
מחשופי עיקרו שלה הניקוז שאגן התלולה במחילה הכיסוי: לסלעי ביחס מהיר החלחול קצב
של השכנות במחילות מאשר נגר אירועי פחות המעקב בתקופת נרשמו לוט בנות פצלי
של הסף שעוצמת מכאן כיסוי. סלעי של מחשופים עיקרם שלהן הניקוז שאגני סדום, מערת
באירועים רק הכיסוי. בסלעי מאשר לוט בנות בפצלי יותר גבוהה לנגר המביאה המשקעים
אל שהתנקז עילי נגר והתפתח הנגר סף את הגשם עוצמת עברה לוט בנות בפצלי בודדים
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זו. יחידה למחשופי מחוץ
הכיסוי סלעי במחשופי ובולענים ניקוז אגני התפתחות מונעות אינן הפצלים יחידות
התפתחות המונעת חסימה קרובות לעיתים מהוות עבות פצלים יחידות מאידך, הסמוכים.

(להלן). דרכן קרקעי תת ערוץ של ומעבר
גיאומורפיים בתהליכים הזמן עם משתנה סדום הר של הניקוז מערכת הזמן: גורם ז.
של לאחור התחתרות כמו מהשינויים, חלק הם. אף משתנים המשפיעים והגורמים שונים,
הניקוז לדוגמה, נחלים. שביית דוגמת פתאומיים, וחלקם הדרגתיים, הם עיליים, ערוצים
בגלל תתקרקעי לניקוז הפך אך עילי, בעבר היה הדרומי ההר של המזרחיים בשוליים

לאחור. והתחתיות הקרקע לתת נחלים שביית תהליכי חדשים, בולענים התפתחות

המערות פתחי
:(9 ,8 (איורים סוגים לארבעה מוינו והם פתחים, 187 אותרו סדום בהר שנבדקו במערות

מסוג (ערוץ אופקית מחילה הכולל תתקרקעי ערוץ של ראשיתו המהווה בולען א.
>#1*1*

.># * *11 מסוג ערוץ (של קרקעי תת ערוץ בסוף הניקוז בסיס כלפי פתוח מוצא ב.
הדיאפיר. בשולי ההר למרגלות נמצאים המוצא פתחי רוב

ממנו. ליציאתם או הערוץ לתוך הנגר מי לכניסת כיום משמש שאינו משני, פתח ג.
בגלל לתפקד והפסיקו מוצא, כפתחי או כבולענים בעבר תפקדו המשניים הפתחים מן כמה
קולט עדיין כזה פתח המערה. תקרת התמוטטות בגלל נוצרו אחרים פתחים שבייה. תהליכי

הקרובה. מסביבתו נגר של קטנות כמויות כלל בדרך
חלקם ורק סדום, בהר נפוצים כאלה פירים .(10100) (מסוג מחילה ללא אנכי פיר ד.

.(9 ,8 באיורים סומנו (אלה נחקר

מסועפות קרקעיות תת ניקוז מערכות
והם משלו ניקוז אגן בעל מוגדר בבולען מתחיל מהם אחד שכל קרקעיים, תת ערוצים
5Branchwork caves', Palmer^ מסועפת מערה יוצרים הקרקע, בתת לזה זד. מתחברים
ניתן לפיכך עיליות. ניקוז מערכות של המסועף למבנה בעיקרו דומה זה מבנה .(1991

עיליים: נחלים סדר להגדרת (1945) Horton שהציע השיטה לפי המערה' 'סדר את להגדיר
אחד. קרקעי תת ערוץ  ראשון מסדר במערה

לזה. זה שמתחברים קרקעיים תת ערוצים שני  שני מסדר ערוץ) (או במערה
לזה. זר. שמתחברים שני מסדר ערוצים שני  שלישי מסדר במערה

לזה זה המתחברים ראשון מסדר ערוצים מארבעה מורכבת (13 (איור סדום מערת לדוגמה,
עם מתחבר זה שני. מסדר ערוץ חיבורם בנקודת ם יוצרי שועל וערוץ סדום ערוץ בדירוג.

מאחר (עטלףמנגן). ראשון מסדר נוסף ערוץ ועם התלולה) (המחילה ראשון מסדר ערוץ
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ניקוז ואגני מערות פתחי  הצפוני סדום הר :8 איור

352



במלח קרסטיות במחילות נגר מי של קרקעי תת ניקוז סדום: הר מערות

ניקוז ואגני מערות פתחי  הדרומי סדום הר :9 איור
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המערות סדר מול סדום הר מערות של שונים מאפיינים :10 איור
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מסדר במערה מוגדרת כולה המערה שני, מסדר ערוצים שני מתחברים לא מקום שבשום
שני.

שמונה נמצאו .(10 איור מערות, 58) ראשון מסדר הן סדום בהר שנחקרו המערות רוב
אחד בין נע במערה הממוצע הערוצים מספר שלישי. מסדר אחת ומערה שני מסדר מערות
שלישי. מסדר למערה ול5.0 שני מסדר למערה 2.4 הגדרה),ל (לפי ראשון מסדר למערה
שלה קרקעיים התת הערוצים באורך אקספוננציאלי גידול מסתמן המערה סדר עליית עם
אזורים לאתר יש הוכחתה ולשם בלבד, כללית מגמה זוהי .(10 מנקזת>איור שהיא ובשטח

גבוה. מסדר מערות של יותר גדול מספר שבהם
בפני ניקוז למערכות (1945) Horton חוקי ידי על כמותי באופן בוטאו אלה יחסים
,Horton לחוקי התואמים דומים יחסים קיימים סדום הר במערות כי מרמז 10 איור השטח.
ואילו לבולען, החודרת הזרימה מן רק ניזונים קרקעיים התת שהערוצים העובדה אף על
מסדר המערות מיעוט אורכם. לכל היורדים ממשקעים מים תוספת מקבלים עיליים נחלים

יותר. מפורט כמותי ניתוח מאפשר אינו סדום בהר גבוה
גיר: מערות לגבי ציינו (1988) Ford el al.

"The Horton Laws of channel morphometry are rarely obeyed underground
because they are overridden by structural and lithologic controls"

סלע מסיסות של שבתנאים האפשרות את מעלה סדום שבהר קרקעית התת הניקוז ronyn
עיליים. לערוצים קרקעיים תת ערוצים בין המורפולוגי הדמיון גדל גבוהה

354



במלח קרסטיות במחילות נגר מי קל קרקעי תת ניקוז סדום: הר מערות

קרקעי התת הערוץ אוח לבץ הניקוז אגן שסח בץ היחס
אפיקים של גיאומטריים משתנים בין מעריכי קשר קיים כי הראו (1964) Leopold et ai.
ולכן ספיקה, למדוד מקשה השיטפונות של הנמוכה התדירות סדום בהר הספיקה. לבין

השניים. בין מעריכי קשר שקיים בהנחה הספיקה, את כמייצג הניקוז אגן בשטח נשתמש
מעריכי קשר נמצא ,>* * * *0) הניקוז בסיס אל בחלחול מוצא עם קרקעיים תת בערוצים

:(11 (איור >l< התתקרקעי הערוץ אורך לבין הערוץ את המזין >a< הניקוז אגן שטח בין
.R=0.70 מתאם מקדם ay A= 9.93L0.57

מכיל הערוץ וכאשר שלו, האופקי ההיטל פני על כאן נמדד קרקעי התת הערוץ אורך
מלבד נוספים, משתנים הערוץ. אורך במדידת (בקרקעיתו) הפיר קוטר נכלל אנכי פיר
שמי בכך מוסבר זה קשר הנקודות. לפיזור גורמים והם בחשבון, כאן נלקחו לא האגן, שטח
השיטפונית הזרימה ספיקת ולפיכך קרקעי, התת הערוץ לאורך בהדרגה מחלחלים השיטפונות
הספיקה תהיה גדולים ניקוז באגני הזרימה. להפסקת עד המחילה, במורד וקטנה הולכת
תהליך להשלמת עד הקרקע בתת יותר רב למרחק יזרמו המים ולכן יותר, גדולה בבולען
יותר גדול הוא גדול ניקוז אגן ידי על המוזנת מחילה של אורכה מכך כתוצאה החלחול.

קטן. שלה הניקוז שאגן ממחילה
התפתחות נמצאה לא ממנו שלמטה סף, מהווה מ"ר 300200 של ניקוז אגן שטח
הן המתפתחות המערות מ"ר 1000300 בין נע הניקוז אגן שטח כאשר אופקיות. מחילות
בכמה קצרצרות. מחילות מופיעות במיעוטן ורק ,(00*10) מחילות וללא אנכיות לרוב
מחילה אין שבקרקעיתם מטרים, עשרות בעומק בולען פירי התפתחו זה מסוג מערות
המורפולוגיה ניכר. לעומק מגיעים אינם מ"ר מ300 קטן שלהן הניקוז שאגן פירים אופקית.

המים. ידי על השתנו שלא כמעט אשר טקטוני, ממוצא סדקים של היא בהם הנפוצה
ניקוז אגני של לקיומם הסיכוי קטן כך שטח ליחידת הבולענים מספר שעולה ככל
נוף היא התוצאה אלה. מגולענים ארוכות מחילות להתפתחות הסיכוי קטן וממילא גדולים,
בצפון (למשל ארוכות מחילות למצוא נדיר שבו ,dakucs 1977) אותיגני לקרסט הדומה
הבולען ששם מאחר ארוכות, מחילות למצוא ניתן אזורים אותם בשולי הצפוני). ההר מערב

בבולענים. עני באזור שהתפתח שכן, ניקוז מאגן ניזון
Ford שלה. הניקוז אגן לשטח ואדומית מערה ממדי בין קשר קיים גיר במערות גם
רק יוצרים הקרקע לתת הנבלעים קטן) ניקוז (אגן נמוך בסדר שנחלים מציין (1977)
שמנקזים בבולענים גדולות ואדוסיות מערות לחפש ויש גדולות, מערות רחוקות לעיתים

גדול). ניקוז (אגן גבוה מסדר נחלים

קרקעי התת הערוץ אופי לבץ הניקוז מבסיס הבולע! מרחק בץ היחס
אגן שטח לבין קרקעי התת הערוץ אורך בין מתאם נמצא לא פתוח מוצא בעלי בערוצים

.(11 (איור כזה מתאם נמצא שבהם בחלחול, מוצא בעלי לערוצים בניגוד ההיקוות,
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הניקוז אגן לשטח ביחס בחלחול מוצא עם קרקעי תת ערוץ אורך :11 איור
1000
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מ"ר) (אלפי הניקוז אגן שטח

ארוך קרקעי תת ערוץ לפתח יכולים גדול אגן המנקזים שבולענים בכך מוסברת התופעה
הבולען אם הניקוז. מבסיס מספקת במידה מרוחק הבולען אם רק האגן) לגודל (המותאם
בסיס אל בהגיעו עילית) לזרימה (וחוזר נקטע קרקעי התת הערוץ הניקוז לבסיס קרוב

שלו. הניקוז אגן לשטח המתאים לאורך מגיע לפנישהוא עוד הניקוז,
הקרוב הניקוז לבסיס בולען כל בין אווירי) (בקו האופקי המרחק נתוני הוצגו 12 באיור
ואילו ההר, בשולי הוא ראשון מסדר מערות של הניקוז בסיס הניקוז. אגן שטח נתוני מול
המתנקזים לערוצים מקומי ניקוז כבסיס הראשי הערוץ מוגדר יותר גבוה מסדר במערות

אליו.
(משולש הניקוז בסיס אל פתוח מוצא בעלי הערוצים רוב מופיעים 12 איור במרכז
הניקוז מבסיס הבולען ומרחק קמ"ר, 0.1117  שלהם הממוצע הניקוז אגן שטח כהה).
לאגן פתוח מוצא בעל קרקעי תת ערוץ התפתחות בין קשר יש כי נראה מטר. 102 בממוצע
בתוך השיטפון מי של השהות משך הניקוז. ובסיס הבולען בין קצר למרחק או גדול ניקוז
השהות כי נמצא נוספים. באירועים ונאמד ב26.12.88 השיטפוני באירוע נמדד כזה ערוץ

אחדות. שעות עד דקות עשרות  קטנה
אגן שטח בחלחול. מוצא עם ערוצים בעיקר מופיעים הגרף של העליון השמאלי בחלקו

356



במלון קרסטיות במחילות נגר מי של קרקעי תת ניקוז סדום: הר מערות

מטר. 316 בממוצע הניקוז מבסיס הבולען ומרחק קמ"ר, 0.0174  שלהם הממוצע הניקוז
בסיס אל מהבולען רב במרחק או קטן ניקוז באגן נראה, כאן, קשור פתוח מוצא היעדר

הניקוז.
סמוכים לבולענים כלל בדרך מתנקזים גדולים אגנים נוספת: תופעה ממחיש 12 איור
המרוחקים לבולענים לרוב מתנקזים קטנים אגנים ואילו ,(12 איור (במרכז הניקוז לבסיס
המורפולוגי במבנה מוסברת זו תופעה .(12 איור של העליון השמאלי (בחלק הניקוז מבסיס

ולמרחק הניקוז אגן לשטח (פתוח/חילחול) המוצא סוג בין הקשר :12 איור
סדום בהר קרקעיים תת בערוצים הניקוז מבסיס הבולען
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פרומקין עמוס

הקטן השיפוע מאפשר ההר בגב הניקוז מבסיס והמרוחקים השטוחים באזורים סדום: הר של
שבהם ההר, במורדות קטן. אגן אחד כל המנקזים רבים בולענים התפתחות השטח פני של
אפיקים התפתחו ולפיכך עילית, לזרימה העדפה קיימת יותר, גדול השטח פני שיפוע
שהם עד הקרקע לתת נבלעים אינם אלה של מימיהם גדולים. ואגנים ארוכים עיליים
להתפתחות הנטייה מתגברת ושוב יותר, צפופה הסידוק מערכת שם ההר. שולי אל מתקרבים
אגן שטח לבין קרקעי התת הערוץ אורך בין ליחס ישירות קשורה אינה זו תופעה בולענים.

.(11 (איור הניקוז

הקרקע ובתת השטח בפני הפעילה הניקוז מערכת  סדום מערת :13 איור
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סיכום

המערכת את המהווה סדום, הר של קרקעית התת הניקוז מערכת נותחה זה במאמר
מנוקז >57yo< סדום הר של שטחו רוב מלח. בסלעי המוכרת ביותר המורכבת הקרסטית
דומים לחוקים מצייתות אלה קרסטיות מערות המפותחת. הקרסטית במערכת הקרקע לתת
המלח של הגבוהה המסיסות עיליות. ניקוז למערכות Horton ידי על שהוצעו לאלה
מוגבל ביטוי לידי שבאות מורפולוגיות המסה תופעות של מרבית התפתחות מאפשרת
התת המורפולוגיה לבין המערות של הניקוז אגן מאפייני בין מתאם נמצא גיר. במערות
יותר, גדולים שממדיו קרקעי תת חלל התפתחות מאפשר גדול ניקוז אגן קרקעית.
הניקוז מבסיס מרוחקים בולענים הניקוז. בסיס אל פתוח מוצא לו יש רבים ובמקרים

בחלחול. מוצא בעלות מערות כלל בדרך מפתחים
המשמשים לאלה הדומים במונחים ולהגדרה לאפיון ניתנת בכללה קרקעית התת המערכת

עיליים. ערוצים לסיווג

תודה הבעת
המרכז לצוות מיוחדת תודה המחקר. במימון סיוע על המלח ים ולמפעלי הטבע להגנת לחברה תודה
ולילות ימים מאות במשך לאות ללא המערות ובמיפוי בסקר חלק שנטלו (מלוד'ם), מערות לחקר
מפות בעיבוד במשרד גם קץ אין בסבלנות ועבדו ובאחזקתו המחקר ציוד בהתקנת סייעו בשטח,
לביא, עופר כהן, איתן מירון, יהודה זיידנר, ענן רינדזונסקי, ניצן ברקת, מיכאל בראשם המערות.
סוקל, שבי ישראלי, אלון גם ואיתם צוער, אסף כפתורי, רן צ'חנובר, ארז שווגר, גד מורן, ענן
ברק שביט, אלון וולובלסקי, קרני ביתן, ריצ'רד סטניסלבסקידרורי, אילת אפלבאום, נחום
נעמה קליא, חנינא וגינסקי, אפרת אמיר, שמואל אחיפז, רם פריד, מנחם חיים, בן דרור אטינגר,

כהן. יוסף שבטיאל, ינון מרקוס,

מקורות

הר מערות על נוספים מקורות ברשימה מופיעים במאמר שצוטטו למקורות נוסף הערה:
להרחיב. המעונין לקורא סדום

העברית האוניברסיטה דוקטור: עבודת סדום, בהר גיאומורפיים תהליכים (1972) ר' גרסון,
ע'. 234 בירושלים,

בירושלים, העברית האוניברסיטה דוקטור: עבודת סדום, הר של (1967)הגיאולוגיה י' זק,
ע'. 208

דוקטור: עבודת סדום, הר של המלח במחדר הקרסט >1992)מערכח. ע' פרומקין,
ע'. 210 בירושלים, העברית האוניברסיטה
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באזורים האקלימית האיכות לשיפור ככלי בצמחייה השימוש
תלאביב בהדגמת מטרופוליניים

ביתן ואריה לונקה אביטל יעקב, ירון סערוני, הדס פוצ'טר, עודד

מבוא

כי הוכיחו רבים מחקרים ניכר. באופן בתחומיה האקלים תנאי את משנה העירונית הסביבה
הידועה ולתופעה הרוחות בעוצמת למיתון היחסית, הלחות בערכי להפחתה גורמת העיר
תופעות הבנוי. השטח בתוך הטמפרטורות בעליית המתבטאת העירוני" החום "אי בשם
בטון (אבן, מהם בנויה שהעיר החומרים של התרמיות התכונות בשל נגרמות אלה
של יחסי מיעוט ובשל משקעים של יעיל ניקוז עקב הלחות מקורות הפחתת בשל ואספלט),
לחימום התורמות אחרות אנתרופוגניות ופעילויות העירוני" "הקניון גיאומטריית צמחייה,.
האקלימית באיכות להרעה גורמים אלה כל וכוי. אוויר מיזוג תחבורה, תעשייה, כגון: העיר,
העירוני המרחב בתוך ועוצמתו החום עומס במשך בעלייה השאר בין המתבטאת העיר של
האוויר זיהום פוטנציאל כהגברת נוספות סביבתיות ולהשלכות חמים< לאזורים (רלוונטי

.(Oke, 1987; Oke 1995; Landsberg 1981 ;Atkinson, 1985)
העירוני במרחב קור" "איי ליצור יכולים צמחייה ושטחי גנים פארקים, זאת לעומת
הפארקים יכולים שבסקרמנטו נמצא לדוגמה, .(Oke, 1989) הלחות להעלאת אף ולתרום
SpronkenSmith and) 5OC בכ הלילה בשעות הטמפרטורות את להוריד העירוניים
שבהם חמים באזורים הממוקמות בערים רבה חשיבות זו אקלימית להשפעה (oke, 1998.
באזורים שנעשו שמחקרים לציין יש זאת עם .(Oke, 1987) העירוני החום אי מתפתח
היום בשעות כי נמצא לדוגמה, במכסיקוסיטי, סותרות. מגמות מצאו בעולם ולחים חמים
ורק ממנה, גבוהות ואף הבנויה שבסביבה לאלה דומות בפארק האוויר טמפרטורות היו
נמדדו אנג'לס בלוס . (Jauregui, 1991) הבנויה מסביבתו קר הפארק היה הלילה בשעות
דלה שכונה לעומת רב בירק הטובלת בשכונה 1oc בכ גבוהות טמפרטורות היום בשעות
ובאיזו אם השאלה, את מעלות אלה מחקרים תוצאות . (Girmmond et al., 1996) בירק
באזורים בפרט ערים, של האקלימית האיכות לשיפור ככלי בצמחייה להשתמש ניתן מידה

הקיץ. בעונת בתלאביב השורר האקלים כדוגמת ולחים, חמים
לקלימטולוגיה היחידה ידי על שנערכו מחקרים מספר מסכם להלן המוצג המאמר
המחקרים תלאביב. באוניברסיטת האדם ולסביבת לגיאוגרפיה בחוג הסובב ובעיות יישומית
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על גדול מטרופוליטני ובפארק שכונתיות בגינות ברחובות, הצמחייה השפעת את בחנו
הקיץ בעונת המתמקדים המחקרים תוצאות יוצגו להלן תלאביב. העיר של האקלים

ובשוליה.
של בשילוב הקיץ בעונת מתאפיין תלאביב, העיר שוכנת שבה החוף, רצועת אקלים
במהלך חום עומס של רבות לשעות יחד הגורמים גבוהה יחסית ולחות גבוהות טמפרטורות
העיר שבמרכז מצא תלאביב, העיר אקלים את שבדק מחקר .(1991 ורובין, (ביתן היממה
זה חום אי (Saaroni et al, 2000) בוקר ולפנות הצהרים בשעות עירוני חום אי מתפתח
בעונת בעיקר בעיר הקיימת האקלימית הנוחות אי את ומחריף החום עומס ערכי את מעלה
את להפחית הצמחייה יכולה מידה ובאיזו אם לבחון חשוב לכן .(Bitan et al, 1992) הקיץ
אינה הצמחייה תרומת ואם הקיץ, בעונת העיר של האקלים תנאי את ולשפר הטמפרטורות

להגברתו. גורמת אף או החום בעומס הפחתה מונעת ובכך הקירור השפעת את מנטרלת

מתודולוגיה

הגדול המטרופוליני האזור מרכז את המהווה אביביפו, תל בעיר התמקד המחקר מרחב
:>1 מס' (איור שונים מידה קני בשלושה נערך המחקר ישראל. במדינת ביותר

מטרופוליני. לפארק כדוגמה הירקון, פארק .1

בצפיפות. הבנוי עירוני שטח בתוך שכונתית לגינה כדוגמה אביב, תל במרכז מאיר גן .2
כדוגמה בוגרשוב, ורחוב גבירול אבן לרחוב בהשוואה פרישמן ורחוב חן שדרות .3

הרחוב. אקלים על עצים להשפעת

צורות: בשתי שנערכו אקלימיות מדידות כללה המחקר שיטת
המחקר במרחב מייצגות בנקודות נייחות מטאורולוגיות מדידה תחנות רשת הקמת .1

המדידות יחסית. ולחות טמפרטורה ברציפות מדדו התחנות מייצגות. יממות מספר במשך
של בגובה מאווררת סוכה בתוך שהוצב Lambrecht מסוג תרמוהיגרוגרף באמצעות נעשו
Woelfle מסוג רוח מד באמצעות נמדדו וכיוונה הרוח מהירות הקרקע. מעל מטרים שני

הקרקע. מעל מטרים שלושה של בגובה תורן על שהוצב
מדידות באמצעות השונות החקירה יחידות של ולחות טמפרטורה נתוני של איסוף .2
בעזרת בוצעו המדידות החקירה. יחידת מרחב את המייצגים נבחרים צירים לאורך ניידות
שהותקנו ולחות טמפרטורה חיישני חוברו שאליו Fouirer או Campell מסוג נתונים אוגר

. Campbell מתוצרת עגולה סוכה בתוך
לאור השונות. החקירה יחידות של והלחות הטמפרטורה שדות מופו שנאספו מהנתונים
את המבטא Discomfort index תום מדד לפי החום עומס ומופה חושב המדידות תוצאות
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המוכר (Thom, 1959) האדם נוחות על והלחות הטמפרטורה של המשולבת ההשפעה
. (Sohar, 1980) זוהר עזרה כמדד בישראל

אביב תל בעיר החקירה יחידות ומיקום המחקר מרחב :1 איור
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העיר אקלים על י נ י ל ו פ ו ר ט מ ר. הפארק השפעת
הירקון פארק דוגמת עלפי

תנאי על העיר בשולי הממוקמים גדולים מטרופוליניים פארקים של ההשפעה בחינת
כ של שטח על משתרע הפארק אביב. תל העיר שבצפון הירקון בפארק נעשתה האקלים
וגבולו הים, לחוף סמוך אביב בתל נמצא המערבי גבולו הירקון. גדות לאורך דונם 3,500
בחלקו מטרים ממאות משתנה רוחבו הים. מחוף קילומטרים כחמישה גן, ברמת המזרחי
מדרום צפופה בבנייה מוקף הפארק המזרחי. בחלקו קילומטרים לשני קרוב ועד המערבי
של מסדרון מעין הירקון שפך יוצר ממערב מצפון. משתנה צפיפות בעל ובבנייה וממזרח
האקלים תנאי על הפארק השפעת הים. חוף לעבר מערב לצפון המתעקל פתוח, שטח
שנחקר אחד מבחן מקרה להלן השונות. השנה בעונות יממות במספר נבדקו וסביבתו

ממוצעת. קיצית יממה של אופייניים בתנאים
אקלימיים: נתונים ואיסוף מדידה של שיטות בשתי שימוש נעשה החקירה: שיטת

פתוח דשא משטח  1 תחנה הפארק: בשטח הוקמו נייחות מטאורולוגיות תחנות ארבע .1

מצפון הממוקמת לחורשה ממזרח מטר כחמישים פתוח שטח  2 תחנה הספורטק, במגרשי
הפארק, במרכז ביותר הרחב המשטח חשוף, דשא משטח  3 תחנה בבלי, שכון לשולי
הנטועה אקליפטוסים חורשת בתוך מוקמה התחנות, מבין ביותר המזרחית  4 תחנה

א'<. 2 במפה התחנות מיקום >ראה בצפיפות.
חוברו שאליו Campbell מסוג נתונים אוגר באמצעות ולחות טמפרטורה של מדידות .2

המדידה מערכת .Campbell מתוצרת עגולה סוכה בתוך שהותקנו ולחות טמפרטורה חיישני
ובשטח ולרוחבו הפארק לאורך קמ"ש< 20 (עד באיטיות שנסעו קטנועים גבי על הותקנה

היממה. של נבחרות בשעות סביבו הבנוי
הקיץ, לתחילת אופייני היה זה במועד הסינופטי המצב .1998 למאי 2827 המחקר: זמן
היום במשך ימית. בבריזה המשולבות אטזיות רוחות להתפתחות שגרם ממוצע פרסי אפיק
ובלילה לשנייה, מטרים חמישה עד שלושה של בעוצמה צפוניותמערביות רוחות נשבו
ללא בהירים השמים היו היממה שעות במרבית שקט. של מצב והתפתח הרוחות נחלשו

עננות.
מתקבלת והלילה הצהרים בשעות הטמפרטורה של המרחבית התפרוסת ממיפוי תוצאות:
הימית הבריזה נשיבת בעת ,14:00 בשעה הצהרים, בשעות וב'<: אי 2 (איור הבאה התמונה
נמצא זאת למרות הים. מן וההתרחקות מזרחה ההתקדמות עם בטמפרטורה עלייה אובחנה
הירקון פארק במרכז 2א'<. (איור מהים מרחק באותו הבנויה מסביבתו קר הפארק שטח
כפונקציה השונות לפארק. מדרום הבנוי מהשטח בכ0"2.53 הנמוכות טמפרטורות נמדדו
הפארק אזור אקלימי: המיקרו האפקט ובולט והלילה, הערב בשעות מצטמצמת מזרחמערב
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14:00 שעה ,1998 למאי 27 בתאריך וסביבתו הירקון בפארק הטמפרטורות תפרוסת 2א: איור

14:00 שעה .1998 למאי 28 בתאריך וסביבתו הירקון בפארק הטמפרטורות תפרוסת 2ב: איור

14:00 שעה ,1998 למאי 27 בתאריך וסביבתו הירקון בפארק החום עומס תפרוסת 2ג: איור

פארק נחל
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בשעות יותר עוד הבנויה לסביבתו הפארק בין השונות בולטת כן על הבנויה. מסביבתו קר
בשעה פתוחים. בשטחים ביותר היעילה שהיא הלילית, ההתקררות שיא שעת בוקר, לפנות
לאזור בהשוואה בפארק. הפתוח השטח מעל מובהק קור אי מתפתח בוקר לפנות 04:00
מהפארק מטרים מאות מספר של בטווח לככ<4 עד ההפרש מגיע לפארק מדרום הבנוי

ב'). 2 (איור
בשעות ובסביבתו הירקון בפארק החום עומס של המרחבית התפרוסת של בחינה
החום בעומס הפחתה ניכרת הפארק בתוך 2ג'<: (איור הבאה התמונה את מציגה הצהרים
בעוד יחידות), 2422 (בין קל חום עומס תנאי היו בפארק שסביבו: הבנויים לאזורים ביחס
כי למסקנה מביאה זו תוצאה יחידות). 24 >מעל בינוני החום עומס היה שמסביבו שבאזורים

הלחות. להעלאת הצמחייה מתרומת יותר דומיננטית לקירור הצמחייה תרומת
הספורטק (מגרשי הפארק לאורך שהוצבו הנייחות התחנות ארבע בין השונות בבחינת
ורחב חשוף דשא משטח ,(2 (תחנה בבלי שכון בשולי חורשה של הרוח מורד ,(1 (תחנה
מובהק הבדל נמצא (4 (תחנה אקליפטוס עצי של צפופה וחורשה (3 (תחנה הפארק במרכז
חורשת בתוך נצפתה הרוח במהירות ניכרת הפחתה כצפוי, .(3 (איור הרוח במהירות רק
נמדדו, חזקות רוח עצמות בבלי. חורשת של הרוח במורד  מסוימת והפחתה האקליפטוס,
הספורטק, יותר, המערבית בתחנה הפארק. ובמרכז בספורטק החשופים הדשא במשטחי כצפוי,
המקסימום בטמפרטורת מובהקים הבדלים נתגלו לא זאת למרות יותר. חזקות הרוחות היו

הירקון בפארק למזרח ממערב בחתך השעתית הרוח מהירות :3 איור
.1998 למאי 2827 בתאריכים
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העצים אך יותר, נמוכה להיות אמורה בו הטמפרטורה מכך וכתוצאה פחות, ומתחמם
הימית הבריזה חדירת שיעור את מחלישים מכך וכתוצאה הרוח, עוצמת את מחלישים
ההצללה, יתרון מנוטרל לפיכך הטמפרטורה). את להעלות אמורים הם (ולכן ביום הקרירה
כי גם להדגיש ראוי העצים. בשל הרוח היחלשות ידי על הנכנסת, הקרינה מהפחתת הנובע
ללא גם האדם של הנוחות להרגשת תורמת ובכך הגוף מן ההתאדות את מגבירה הרוח

חמים. באזורים לאדם הוא אף חיוני הצל אלמנט האוויר. בטמפרטורת שינוי
של הדשא משטחי בלב הפתוח, בשטח ביותר היעילה ההתקררות נמדדה הלילה בשעות
של המתמדת הנשיבה עלידי הלילית ההתקררות מותנה שבספורטק הפתוח בשטח הפארק.
הגבוהות המינימום טמפרטורות נמדדו האקליפטוס בחורשת לים. היחסית והקרבה הרוח
של המזרחי המיקום למרות וזאת העצים, ידי על הלילי הקירור הפחתת בשל ביותר
טווח את במדויק להעריך היה ניתן לא הים. מן התחנות שאר מכל יותר המרוחקת החורשה,
כללית מגמה נצפתה הניסויים מן בחלק כי אם העירוני, השטח לתוך הפארק של השפעתו

לפארק. הסמוך הבנוי האזור על השפעה של
תנאי יוצרים לפארק ממערב ה"ירוקה" הרצועה ואזור הירקון פארק כי נמצא לסיכום,
לשטחים ביחס גבוהה יחסית ובלחות נמוכה בטמפרטורה לרוב המתאפיינים מיקרואקלים
העונות. בכל יציבים אוויר מזג בתנאי מובהקים נמצאו אלה הבדלים שסביבם. הבנויים
בשעות יותר ובולטים מובהקים הבנויים לשטחים הפארק שטח בין הטמפרטורות הפרשי
רב הטמפרטורה הורדת של המשקל אך בפארק הלחות בשיעורי עלייה חלה אמנם הלילה.
בשעות שסביבו. הבנויים לשטחים ביחס נמוכים חום עומס בערכי מתאפיין והפארק יותר,
חורש ובלב החורש במורד הרוח והיחלשות הימית הבריזה חדירת השפעת בולטת היום

האקליפטוס.
ולאפשר האוורור שמירת על להקפיד צריך פארק של אקלימי תכנון כי להסיק ניתן
מתאימים, צל פתרונות מתן תוך הפארק של המרחב תוך אל הימית הבריזה חדירת את

צפופה. פחות צמחייה באמצעות למשל

אקלימיים פרמטרים על שכונתית גינה השפעת
תלאביב במרכז גןמאייר העירוני: במרחב

תלאביב. העיר, שבמרכז בגןמאיר נבחנה בעיר האקלים תנאי על שכונתית גינה השפעת
עירוני חום אי של קיומו על הצביעו תלאביב, העיר, אקלים את שבדקו קודמים מחקרים
ידי על לווין בעזרת שנעשה תרמלי מיפוי .(Bitan et al, 1992) הקיץ בעונת היום בצהרי
תלאביב של העירוני שהמרכז הראה תלאביב אוניברסיטת של לחיזוי,טכנולוגי המרכז
גןמאיר נבחר כן על .(EUP ntua and ictaf, בעיר(1994 החמים מהאזורים הוא
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ביותר החם באזור שכונתית גינה של מכסימלית אקלימית השפעה לייצג האמור כאתר
כתוצאה הגן בתוך האקלימי השינוי עצם  הראשון היבטים: בשני התמקד המחקר בעיר.

שסביבה. המבונה השטח על הגינה של המרחבית ההשפעה  והשני מהצמחייה,
רחוב ממזרח גורג' המלך הרחובות בין תלאביב העיר במרכז ממוקם גןמאיר
שטח בצפיפות. בנוי בשטח הגן תחום מדרום מצפון. יעקב וסמטת ממערב טשרניחובסקי
השדרות, פיקוס מסוג וצפופים גבוהים עצים של דונמים כעשרה דונם: ושמונה עשרים הגן
עשר וכאחד שיחים מזרקה, ובה בריכה מדשאה, של דונמים שלושה וצאלונים, אקליפטוס

צמחייה. ללא פתוח שטח של דונם
נתונים ואיסוף מדידה של שיטות בשתי שימוש נעשה זה במקרה גם החקירה: שיטת

אקלימיים:
טשרניחובסקי, ברחוב אחת תחנה מערבמזרח. בחתך הוצבו מטאורולוגיות תחנות ארבע .1

החניה במגרש רביעית ותחנה גורג' המלך ברחוב שלישית תחנה הגינה, במרכז שנייה תחנה
מנותק אך צפופה, בנייה מוקף הוא שחור. באספלט מצופה המגרש זאב. מצודת של
של ישירה השפעה ללא צפוף בינוי של אזור המייצגת נקודה מהווה הוא לכן מהרחוב.

תחבורה.
מסוג נתונים אוגר באמצעות ולחות טמפרטורה של חצייה) מקרי (להלן ניידות מדידות .2

עגולה סוכה בתוך שהותקנו Davis מסוג ולחות טמפרטורה חיישני חוברו שאליו Fouirer
הבנוי והשטח הגינה לאורך רגל הולכי ידי על נישאה המדידה מערכת .Campbell מתוצרת

בוקר. ולפנות היום בצוהרי ביממה, פעמיים שסביבה
21 בתאריכים יומיים במשך אירועים: במספר נערכו האקלימיות המדידות המחקר: זמן
2827 בתאריכים יומיים במשך ,1997 יוני 65 בתאריכים יומיים במשך ,1996 יוני
במשטר התאפיינו האירועים כל .2000 ביוני 2322 בתאריכים יומיים ובמשך 1997 אוגוסט
צפוניותמערביות רוחות נשבו היום במשך ממוצע. פרסי אפיק אופייני, קיצי אקלימי
של מצב והתפתח הרוחות, נחלשו בלילה לשנייה. מטרים שישה עד שלושה של בעוצמה
השמים היו היממה שעות במרבית חלשות. מזרחיות זרימות התפתחו בוקר לפנות שקט.
של באירוע 1997 לאוקטובר 2322 בתאריכים מדידות נערכו כן כמו עננות. ללא בהירים
ביותר חלשות מערביות ברוחות התאפיין האירוע סוף. ים אפיק עקב שנגרם כבד שרב

הלילה. במשך חלשה מזרחית דרום ובזרימה לשנייה, מטרים כשני היום, במשך
נמצא כללי באופן דומות. היו הקיץ בעונת האירועים בכל המדידות תוצאות תוצאות:
קור. של אי ובמרכזה היממה, שעות כל במשך לסביבתה בהשוואה וקרירה לחה שהגינה
קרירה הגינה היום כמשך .1997 לאוגוסט 2827 בתאריך שנערכו המדידות תוצאות להלן
ההבדלים מצטמצמים בוקר ולפנות כ0"4, עד של בהפרש זאב מצודת של החניה ממגרש
הטמפרטורות של בחינה א'<. 4 (איור בלבד שתיים עד אחת לכמעלה לסביבתה הגינה בין
בכ גבוהות הטמפרטורות היו לגינה, ממערב טשרניחובסקי, שברחוב מראה היום בצהרי
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הטמפרטורות היו לגינה שממזרח גורג' המלך ברחוב ואילו הגינה, במרכז מאשר j'C
ממערב.  הרוח זרימת בכיוון זאת להסביר ניתן הגינה. במרכז מאשר 2C בכ גבוהות
הגן. של המזרחיים השוליים לקירור בכך ותורמת מתקררת היא הגן מעל עוברת כשהרוח
טשרניחובסקי ברחוב שונה. הרחובות בשני המכסימום טמפרטורת נמדדה שבה השעה גם
זאת ,13.00 בשעה  גורג' המלך ברחוב ואילו ,16.00 בשעה המכסימום טמפרטורת נמדדה
והצהרים. הבוקר בשעות טשרניחובסקי רחוב על המשפיעה הגבוהים העצים הצללת בשל

הצהרים. משעות החל מוצל גורג' המלך רחוב חשוף. טשרניחובסקי רחוב הצהרים אחר
יותר לחה הגינה היום במשך כי מראה המוצג באירוע היחסית הלחות ערכי של בחינה
אחוזים. 5 לכ מצטמצמים ההבדלים הלילה בשעות ואילו מסביבתה, אחוזים 10 כדי עד
5 בכ גבוהים הגינה של המערביים בשוליים היום בצוהרי שנמדדו היחסית הלחות ערכי
הרוח זרימת בשל כנראה, כאן, גם הגינה. של המזרחיים בשוליים שנמדדו מאלו אחוזים

4ב'<. (איור מזרחה הגינה ממרכז לחות שנשאה ממערב
החום עומס דרגת מבחינת הן משמעותית הייתה החום עומס ערכי על גןמאיר השפעת
2827) המוצג לאירוע החום עומס נתוני מחישוב החום, עומס שעות משך מבחינת והן
25 של לדרגה עד ובינוני קל חום עומס נמדד הגינה שבמרכז שבעוד עולה (1997 לאוגוסט
החניה במגרש חום עומס יחידות 27 יותר: גבוהים ערכים נמדדו הבנוי בשטח יחידות,
אחתעשרה קל חום עומס שרר הגינה במרכז כבד. חום עומס נמדד טשרניחובסקי וברחוב
שרר טשרניחובסקי ברחוב ביממה. שעות שמונה במשך בינוני חום ועומס ביממה, שעות
קל חום ועומס שעות, עשרה שש  בינוני חום עומס כשעתיים, במשך כבד חום עומס

4ג'<. (איור שעות כארבע
היום בצהרי חציה: מחקרי שני נערכו שרבי, אירוע בעת ,1997 באוקטובר 22 בתאריך
הגינה לאורך יחסית ולחות טמפרטורה נתוני צובר בעזרת נאספו במהלכם בוקר. ולפנות
איזותרמי מיפוי לבצע אפשרו הנתונים ברגל. הליכה כדי תוך הסמוכים וברחובות ולרוחבה
לפנות .2.9'C לכ שהגיע קור של אי היווצרות הראו המיפוי תוצאות ובתוכה. הגינה סביב
וללא יחסית חשוף שהוא הגינה של מערבי הדרום בחלקה הקור אי נוצר 5א'< (איור בוקר
קלה מזרחית דרומית רוח להשפעת גם הקור אי של מיקומו את ליחס ניתן גבוהה. צמחייה
וניתן הגינה, של הדרומי בחלקה קור אי נוצר 5ב'< (איור היום בצהרי זו. בשעה שנשבה
ההצללה להשפעת וכן זו בנקודה העצים צמרות ולגודל לצפיפותם העצים, לכמות ליחסו
של המרחבית ההשפעה כי הראו המיפוי תוצאות לגינה. שמדרום הבניינים ידי על הנוצרת
ובמקומות הבנוי, השטח תוך אל מטרים עשרות של לטווחים היטב מורגשת העירוני הגן

הגן. משולי מטר ממאה למעלה של לטווח אף מסוימים
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מאיר גן סביב אקלימים פרמטרים של יממתי מהלך :4 איור
1998 לאוגוסט 2728 בתאריך מערבמזרח בחתך
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שרב באירוע ובסביבתו מאיר בגן הטמפרטורה שדה מיפוי :5 איור
;1997 לאוקטובר 22 בתאריך

05:00 שעה ,3kא.

ו ,צ

"^V/.C

f

14:00 שעה d0'
""^^////^לסג*5 '' /_ 0נ0ר דיזינגוף / .4

'^ s> qY 5

SSef^^

372



מטרופוליניים באזורים האקלימית האיכות לשיפור ככלי בצמחייה השימוש

פרמטרים על צמרת ורחבי גבוהים עצים ת ע פ ה.ש
תלאביב בעיר הרגל ולכי ה במפלס אקלימיים

בצפיפות הנטועים צמרת ורחבי גבוהים עצים של אקלימיים פרמטרים על ההשפעה מידת
הושם דגש הקיץ. בעונת תלאביב, העיר, במרכז רחובות במספר נבחנה הרחוב צדי משני
והלח החם האקלים בתנאי החום עומס על והשפעתםש העצים של הקירור יכולת בחינת על

בעיר.
אחד רחוב נכללו זוג בכל רחובות. של זוגות בשני במקביל בוצעו המדידות יוחקירה: שיטת
שני ורחוב "ירוק"< רחוב (להלן בצפיפות נטועים בממוצע), מטר 12 (כ גבוהים עצים ובו
החוף לקו ניצב מערבמזרח, בכיוון הראשון בזוג ''חשוף''<. רחוב (להלן מצמחייה חשוף
הזוג חשוף. שהוא בוגרשוב, ורחוב ירוק, רחוב שהוא פרישמן, רחוב נכללו תלאביב, של
חשוף רחוב שהוא גבירול אבן רחוב היה החוף, לקו במקביל צפוןדרום, בכיוון השני
החוף לקו במקביל הרחובות זוגות בחירת עצים. שדרת שהיא חן ושדרות הנבדק בקטע
שווים: בתנאים הרחוב אקלים על העצים השפעת את לבחון במגמה נעשתה לו ובניצב

הרוח. גזרת מול והצבתו רוחבו הרחוב, פנות
ורוח לחות טמפרטורה, מדדו אשר מטאורולוגיות תחנות הצבת כללה המדידה שיטת
מחקרי בוצעו במקביל הרחובות. מארבעת אחד בכל נבחרות בנקודות הרגל חולבי במפלס
מחוברים חיישנים ידי על יחסית ולחות טמפרטורה נמדדו בהם הרחובות, לאורך חציה
בוצעו החציה מחקרי ברגל. הליכה כדי תוך החוקרים ידי על שנישאו נתונים, לצובר

הניסוי. מימי אחד בכל פעמיים
ימי רוב במהלך .1997 ביוני 63 בתאריכים יממות ארבע במשך נערך המחקר המחקר: זמן
ליוני, 5 בתאריך אחד, ביום ואילו פרסי, אפיק לקיץ, האופייני אוויר מזג שרר המדידות
ובירידה מעלות בכשתי הטמפרטורות של בעלייה שהתבטא ומהיר קצר שרבי שקע עבר

אחוז. 35 לכ עד היחסית הלחות של משמעותית
טמפרטורות עצים נטועים שלאורכם ברחובות נמדדו היום בצהרי החמות בשעות תוצאות:
היחסית הלחות ערכי 6א'<. (איור החשופים לרחובות בהשוואה 4OC כדי עד הנמוכות
לחות הפרשי נמדדו הקרות בשעות 6ב'<. (איור אחוזים 10 עד גבוהים היו אלה בשעות
הרוח עצמת דומים. נותרו הטמפרטורה הפרשי כי אם אחוזים, מ10 גבוהים יחסית
החוף, לקו המקבילים שברחובות מזו כלל בדרך גבוהה החוף לקו הניצבים ברחובות
חישובי מראים זאת עם ה"חשופים". לרחובות בהשוואה נמוכה היא ה"ירוקים" וברחובות
משמעותית נמוכים החום עומס ערכי עצים נטועים שבהם ברחובות כי החום עומס
בימי שנמדד החום עומס היה הנטועים שברחובות בעוד החשופים. לרחובות בהשוואה
החום עומס משך מכך, יתרה בינוני. חום עומס החשופים ברחובות נמדד בלבד, קל הניסוי
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חן) ושדרות (פרישמן "ירוקים" ברחובות אקלימיים פרמטרים של יממתי מהלך :6 איור
אביב בתל גבירול) ואבן (בוגרשוב "חשופים" וברחובות
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ה''חשופים" ברחובות החום עומס ממשך מחצית כדי עד נמוך היה ה''ירוקים" ברחובות
6ג'<. (איור

זאת עם יחד אך הטמפרטורות, את להפחית אמנם עשויה וצפופה גבוהה שצמחייה נראה
אףעלפי כי עולה המחקר מתוצאות הרוח. את ולהחליש היחסית הלחות את להעלות
אלו ברחובות החום עומס ערכי יותר, גבוהה עצים הנטועים ברחובות היחסית שהלחות
של יותר הנעימה להרגשה מוסיפה זו עובדה חשופים. לרחובות בהשוואה יותר נמוכים

לקרינה. חשוף שאינו הרגל הולך

ומסקנות סיכום

עירוניים, בשטחים הצמחייה של האקלימית החשיבות על מעידות המחקרים תוצאות
בהפחתה המתבטאת העיר של האקלימית האיכות לשיפור תרומתה ואת בתלאביב, במיוחד
מצביעים השונים המחקרים ומשכם. החום עומס ערכי ובהורדת הטמפרטורות של משמעותית
החל שונים מידה בקני העיר לאקלים הירוקים השטחים של האקלימית תרומתם על
המטרופוליני בפארק וכלה השכונתית הגינה דרך העיר, רחובות לאורך עצים מתרומת

הגדול.
בטמפרטורה המתאפיינים מיקרואקלים תנאי יצרו הצמחייה אזורי כל כי מלמד המחקר
להפחתה תרמו זאת ועם שסביבם, הבנויים לשטחים בהשוואה גבוהה יחסית ובלחות נמוכה
נוסף מחקר יציבים. אוויר מזג בתנאי מובהקים נמצאו אלה הבדלים החום. עומס בשיעורי
על הצביע דונם) 400 כ >ששטחו אביב תל שבדרום דרום פארק המכונה "בגין", בפארק
שהפארקים איפוא נראה החום. עומס להפחתת מלאכותי מים אגם של האקלימית התרומה
תנאי המייצר הבנוי המטרופוליני המרחב בתוך קור איי מהווים הגדולים המטרופוליניים
לשמש עשויים הגדולים הפארקים לאדם. האקלימית הנוחות אי את ומגביר חמים אקלים
לסביבה בהשוואה לאדם יותר נוחים האקלים תנאי שבו לעיר, קרוב ונופש מנוחה מקום

הבנויה.

הבנויה לסביבה ביחס מקומי קור אי מהווה העיר, בתוך המשולבת השכונתית, הגינה
אי לפתח מסוגל דונם עשרות כמה של גודל בסדר עירוני גן כי העובדה בולטת סביבה.
נגישה זמינה, השכונתית הגינה הגדול. המטרופוליני לפארק דומה גודל בסדר מקומי קור
חשוב האורבני במרקם שילובה ולכן אקלימית מבחינה נוח מקום ומספקת לבתים, וקרובה
ובכך מטרים, עשרות של בטווח לו הסמוכה הסביבה על גם משפיע העירוני הגן מאד.

העיר. של האקלימית לאיכות תורם
הפארק של בהתנהגות שנצפתה התרמלית בהתנהגות השונות את לציין מעניין
מזה גדול לילי קור אי נצפה הירקון שבפארק בעוד העירוני. הגן לעומת המטרופוליני
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הלילה. לשעות בהשוואה היום בשעות יותר בולט קור אי נצפה מאיר בגן היום, שבשעות
משטחי רובם מאוד, גדולים הפתוחים השטחים הירקון שבפארק היא לכך אפשרי הסבר
ביחס יותר והחזקה המהירה הלילית ההתקררות את מגבירה זו עובדה חשופים. דשא

הלילית. ההתקררות את ומצמצם מעכב הנרחב העצים כיסוי שבו לגןמאיר
רבה העיר רחובות לאורך בצפיפות הנטועים צמרת רחבי עצים של האקלימית התרומה
השכונתית. הגינה ושל הגדול המטרופוליני הפארק של לתרומה דומים ושיעוריה ביותר,
כדי400, עד העירונית הטמפרטורה את היום בצהרי להפחית מסוגלת צפופה עצים קבוצת

השכונתית. לגינה בדומה
(Givoni, מוצלים לאזורים חשיבות יש פארק אזורי של בתכנון כי מדגישים רבים
לעיל, שהוצגו המחקרים מתוצאות חמים. באזורים במיוחד גדולה זו חשיבות , 1991)
להקפיד יש תלאביב, כדוגמת ולחים, חמים באזורים כי עולה הירקון, שבפארק זה בפרט
הרוח. של משמעותית החלשה ומניעת הימית הבריזה חדירת יכולת על האוורור, שמירת על
גבוהים עצים של המשמעותית האקלימית התרומה על מצביעות זה מחקר תוצאות אומנם
ביצירת האוורור תפקיד אך הרוח, החלשת למרות העיר רחובות לאורך בצפיפות הנטועים

לאוורור. הצללה בין לשלב הסביבתי התכנון על כן על ומוכר. חיוני נוחות
אזורי של השפעתם על מידע במתן העיר למתכנני לסייע עשויות זה מחקר תוצאות
הפיתוח בעת ביותר חיוני הוא אקלים" "תואם תכנון המקומי. האקלים על לסוגיהם צמחייה
האקלימית האיכות את לשפר עשוי זה בידע שימוש בעיר. המתוכנן לגובה והבינוי המואץ

בפרט. תלאביב ובמטרופולין בכלל בערים הסביבה איכות ואת

מקורות
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לגיאוגרפיה כללית כתיאוריה המערכתית הגישה

ניר דב

כמובן, איננה, הכוונה מרכיביו". מסכום יותר משהו כ"היות מוגדרת (system) מערכת
המרכיבים  איכותית מבחינה אלא קורסת, הייתה המערכת אז כי כמותית, מבחינה ל'יותר'

בלבד. מרכיביה מסכום יותר היא המערכת ובכך מהות, יוצרים בפעילותם
המערכת את להשוות ניתן מערכת, של כחלק 'מרכיב', של מהותו את להסביר מנת על
.(1990 (למשל, בה השתמש אלו שורות כותב וגם ומועילה, מקובלת זו דרך לפסיפס.
עלידי (Robert silvers) סילברס רוברט תרם 'מרכיב' המונח להסבר מיוחדת תרומה
מורכב זה פסיפס .(1997 בדצמבר 22) ב'ניוזוויק' שפורסם ה"פוטופסיפס'(05310ות010ו1ק)
או, יותר, קטנות מתמונות העשויה שלמה תמונה והוא פרחים, של תצלומים מאות מתשע
של תפקידו על להצביע באות אלה שורות אחת".  הרבה "מתוך בכתבה, שנאמר כפי

ה'מערכת'. לבין ה'מרכיב' בין היחסים על כמאיר הפסיפס
(382 עמוד אחרי 1 איור (ראה

רואה הוא מאוד, קרוב לתמונה, קרוב כשהוא במתבונן. תלוי הדבר בתמונה? רואים מה
רואה הוא קמעה, מתרחק כשהוא ואבקניהם. הכותרת עלי תפרחתם, הבודדים: הפרחים את
הכחולות בעיניה דיאנה, הנסיכה של הזוהרות בפניה הבודדים הפרחים של השתלבותם את
הן אחת ובעונה בעת המתבונן חש זאת, עם בשלמותם. בפנים המחייך, בפיה והנוצצות,
הפסיפס בפסיפס. מביטים שממנו במרחק תלוי הכל כשלמות. בפניה והן הבודד בפרח

'מערכת'. המושג לבירור מצוין בסיס אפוא לשמש יכול הפרחוני

המערכתית הגישה

מתכונותיהם משתנים המפשיטה הךדוקציה, לגישת כתגובה התפתחה המערכתית הגישה
רק הייחודיות בתכונות והרואה לכולם, המשותף היסוד את רק בהם ומותירה הייחודיות
ערכו נחשב שבה הסטטיסטיקה, היא הרדוקציה לגישת דוגמה להבנה. המפריע 'רעש'
זאת, לעומת המערכתית, הגישה מסוימת. אוכלוסייה של כחלק המשתנה של המספרי
המספרי, ערכם את רק לא ומחשיבה עצמם לבין בינם המשתנים של בהשתלבותם עוסקת
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השיטות: שתי בין המהותי ההבדל את מדגים הפוטופסיפס ייחודם. ואת טיבם את גם אלא
ובה משבצת צבעו. למשל, ערכו. את לו שמקנה הוא בפסיפס המשתנה של הייחודי טיבו
שפתיים. את לבטא בה להשתמש המאפשר בצבע ייחודה משבצת. עוד אינה אדום ורד
משבצת כל של הייחודית התכונה כלומר, הנסיכה. של לעיניה בסיס מהווה כחול פרח

ערכה. את לה מקנה
משמעות יש במערכת המשתנה של למיקומו גם אבל הקובעת, היא הייחודית התכונה
ה'מרכיב' כחלק אלא באוכלוסייה, בודד כנתון לא המשתנה את רואה זאת גישה וערך.
את הן לראות מסוגלת היא ולכן ייחודו, על לוותר מבלי יותר גדול ממשהו חלק אותה,

בתמונה. מיקומו בשל מהשלמות כחלק ערכו את והן בייחודו הפרט של ערכו
את לראות שחייבים אלה בעיקר שונים, מדע ענפי ידי על מאומצת המערכתית הגישה
הגישה את שאימצו הראשונים המסוים. הפרט על המידע את לאבד מבלי השלמה התמונה
את לאבד בלי השלם החיים מכלול את לראות החייבים החיים, מדעי היו המערכתית
בנויה  והצומח החי עולם של והן האדם של הן  האקולוגיה הרלוונטיים. הפרטים
של הפרטים לפרטי חדירתם כל עם הרפואה. מדעי גם כך המערכת. מושג על במפורש
טורחים. הם פרטיה הבנת שלמען השלמות, האדם, עיניהם לנגד עומד ותהליכיו הגוף
אלא אינו שהפרט מהידיעה בפרט העיסוק את מנתקת שאינה מערכתית, גישה היא הגישה

שלם. בפסיפס בודדת אבן שלם, ממשהו חלק
תתמערכות: ישנן זאת המערכת בתוך אוטונומית. מערכת הוא אדם, כל האדם,
מהמערכת חלק הן אלו כל ועוד. דם כלי מערכת העצבים, מערכת העיכול, מערכת
מרכיב רק היא העצמי הקיום בעלת הזו השלמות זו, אוטונומית מערכת אך אדם. הנקראת
נרחבת ממערכת חלק עצמם והם עיר. או כפר קהילה, משפחה, יותר: גדולה במערכת
שמכנים מה האויקומנה, יותר: נרחבת מערכת מרכיבות המערכות כל מדינה. עם,  יותר:
משהו אחד מצד היא מערכת כל אדמות. עלי הקיומי הכל לסך הכוונה הגלובלי'. 'הכפר
המרכיבים שבו יותר, גדול משהו של מרכיב רק היא מאידך אך וסופי, עצמאי, שלם,
הדדוקטיבית, לגישה בניגוד מדברים. אנו שבו הפסיפס מרכיבי כמו בזה, זה משולבים
המערכתית בגישה המשתנה של ערכו מספרי, ערך רק עוסקת היא שבו למשתנה המייחסת

הייחודיות. בתכונותיו הוא

גאוגרפיות מערכות

הגיאוגרפיות. למערכות נתייחס  העולם את הבונות  המערכות של העצום האוקיאנוס מתוך
הזמן רוב כי אם מערכתית, לגישה קרובה תמיד הייתה הגיאוגרפיה הדבר, של לאמיתו
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אינטגרטיבית', 'גישה על או גיאוגרפית', 'גישה על במעורפל דיברו מודעת. בלתי בצורה
ב1951 ברטאלנפי פון ידי על והוגדרה שהתגבשה מערכתית, גישה זאת הייתה למעשה אך
שהמרחק ראינו, סילבר של לפוטופסיפס בהתייחסותנו הכללית'. המערכות כ'תיאוריית
המידה. קנה אימוץ  הגיאוגרפיה של המרכזי הנושא זהו מאוד. חשוב מתבוננים שממנו
או מבליעים אנו בו משתמשים שאנו המידה לקנה ובהתאם השטח, את לומדים אנו
מתחתיו). קצת וגם שעליו מה (וכל השטח חקר המטרה: את לאבד מבלי פרטים מבליטים
נשמות שישנן כך כדי (עד הגיאוגרפיה. עוסקת שבהם הנושאים מבחר הוא רב כה זו מסיבה
מסוים בנושא לעסוק אפשר בשטח.) עוסקת שהיא משום שטחית שהיא הטוענות טובות
מכלול לראות או מסוים במשתנה להתרכז מכליל, מידה בקנה או מפורט מידה בקנה
בפרחים לעסוק אפשר הנסיכה פני של שבפסיפס כמו בדיוק כלשהי, כישות משתנים

מידה. קנה של עניין הכל בשלמותם. בפנים או בודדים
קנה את צמצמנו (382 עמוד אחרי 2 איור (ראה אחד באיור הנסיכה. של בעינה נתבונן
בצורה אחת כשלמות מופיעים והגבות והעין הראשון, הבסיסי, מהאיור חצי לכדי המידה
איור (ראה הבסיסי מהאיור שניים פי המידה קנה את הגדלנו שאחריו באיור וחדה. ברורה
הפרחים הנה מודגש. עצמאי ערך כבעלי מופיעים העין ומרכיבי , (382 עמוד אחרי 3

ערכם אך בולט, פחות נעשה והגבות העין כמרכיבי ותפקידם עצמם, בזכות עומדים
ממנו, רחקנו או אליו קרבנו רק בתצלום, דבר שינינו לא מתחזק. בודדים כפרחים הייחודי
הבודד, הפרח של הפרט, של ערכו את הממתנים או המדגישים הם ריחוק או קרבה אבל

הפרחים. אוכלוסיית כלל מתוך
ו'שטחיות' 'העמקה' לבין בינו ואין המתבונן, של עניינו הוא יותר מרחבי או מעמיק דיון
ובו בו ולעסוק אותו להכיר מרכיביו, בכל לדון אחד, בפרח להתמקד אדם יכול כלום: ולא
הצופה מהפסיפס. חלק שהוא זוכרים ייחודיותו, ואל אליו כשמתייחסים גם אבל בלבד.
לכך מודע יוצרים, שהם השלמות את חש אותו, המקיפים הפרחים עם ליחסיו מודע
ההתייחסות דרכי שתי הנסיכה. של העין משלמות: חלק מהווים אלא בודדים, אינם שהפרחים

רבות. כה פנים לגיאוגרפיה יש כביכול, לכן, גיאוגרפית. התייחסות דרכי הן

הפסיפס מרכיבי בין הדדית תלות
היום, חיינו. את המפעילים המרחביים התהליכים את להבין מאפשרת המערכתית הגישה
בעולם. אחר במקום הנעשה על השלכות לו יש אחד במקום שקורה מה כל כבעבר, שלא
ופוליטיים כלכליים תנאים יהיו אם רחוק למקום תגיע מסוים במקום טכנולוגית המצאה
חיים ובעלי אדם בני להאכיל תוכל אחת ביבשת הגדלה למשל, סויה, זאת. המאפשרים
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עוד להם עדים שהיינו ורעב, מחסור נאותים. וכלכלים פוליטיים בתנאים אחרות, ביבשות
היום, גם לבושתנו הקיימים ומחסור, רעב של ומקרים העשרים מאה של הראשונה במחצית
בקרקע, האקלים, בטיב רק תלויה אינה מסוים חקלאי גידול הצלחת המציאות. כורח אינם
המוצר של העולמי במחיר גם אלא מסוים, בחבל תושבים ובחריצות הכלכלי בארגון
הייחודי, בערכו רק אינו ארץ חבל של ייחודו כלומר, הנידון. בחבל ייצורו ובכדאיות
בהם, תלותו ובמידת ורחוקים שכנים חבלים עם בקשריו גם אלא הייחודיות, בתכונותיו
עוד אין היום השלם. בפסיפס פסיפס כאבן העולמית במערכת בהשתלבותו אחרות: במלים
אמנם עצמאי. נבדל קיום להתקיים ויכולים עצמם בפני העומדים מבודדים, מדינה או חבל
עד אלבניה (כדוגמת פוליטיות מסיבות מוגבלת לתקופה ייתכן מרצון שלא או מרצון בידוד
של המשווניים העד ביערות נידחות אתניות קבוצות במסגרת או המאה) של התשעים שנות

ונעלמים. ההולכים חריגים מקרים אלה אבל אמריקה, דרום

היומיומיים בחיינו מערכתית גישה

תרבותיות פוליטיות, כלכליות,  מערכות כולו שהוא בעולם חיים שאנו התפיסה
חי אדם שבו בעולם וכפרטים. מדינה כתושבי בחיינו משמעות לה יש  וטכנולוגיות
לו המקנים חוקים קיימים מסביבתו. להתעלם יכול אינו הפרט חברתית, ממערכת כחלק
עצמו על מקבל אדם מותר. הדעת על שעולה מה כל לא אותו. מגבילים וגם זכויות
בגישה להחזיק יכול אינו אדם חברתית. במסגרת לחיות מסוגל להיות כדי מרצון הגבלות
בנעשה להתחשב ועליו מחברה, חלק מהווה אלא לבדו, חי אינו הוא עוד'. ואפסי 'אני של
אלא סטטיסטי, מספר לא ממערכת, חלק ממנה: חלק בו לראות החברה שעל כשם בה,
של שמשבצתפרח כמו חי,בדיוק הוא שבה לחברה לתרום היכול חדפעמי ייחודי, משהו
לגבי כך ואם הנסיכה. של אוזן תנוך או זוויתעין הכוללת לתמונה לתרום יכולה הפסיפס
היסטוריות בתקופות אפילו אם ספק . מדינה או חבל לגבי וחומר קל הבודד, האדם הפרט,
קשרי על עדויות יש בזו. זו תלויות בלתי לחלוטין, מבודדות מדינות התקיימו קדומות
אגן בין קשרים היו הגדול המדבר למרות והסיני. ההודי לעולם התיכון הים אגן .בין מסחר
(במדבר ישכון' לבדד 'עם של מצבים גם שנוצרו אפשר המשוונית. לאפריקה התיכון הים
מעבר המתחוללים אירועים נרצה, לא או נרצה אם ייתכן. לא זה מצב כיום אולם ט), כ'ג,
העולם, מכל ומידע חפצים מזון, רוכשים אנו עלינו. משפיעים ברחוקים, קרובים לגבול,

קודם. טענו שכבר כפי
בוטל כלומר, צומצם, או בוטל ההיסטורי הריחוק גם צומצם, הגיאוגרפי הריחוק רק לא
שפרחו רעיונות, עליו. מידע קבלת לבין מסוים אירוע התרחשות בין הזמן פרק צומצם או
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ביתנו סף על היום הם , אתמול מאתנו הרחק שהתרחשו ומהפכים, שלשום, מאתנו הרחק
היום. מציאותי בלתי הוא יתחשב" לא "ובגויים של הסיטואציה המשך לכן ובתוכו.
שלם. יהיה לא קיומו ממרכיביו, חלק ממנו נוציא ואם שלמות, הוא הפסיפס, כמו העולם,
תמונה תתקבל לא אחד, מרכיב ולו נחסיר ואם השלמות, מתוך חלק הוא בו מרכיב כל

שלמה.
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ב'ניוזווק1. 1997 בדצמבר ב22 שפורסם כפי סילברס, רוברט של 'פוטופסיפס' :1 איור
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הבודדים התצלומים המקורי. מהאיור לחצי בהקטנה הפוטופסיפס, של העליון הימיני הרבע :2 איור

גבה. עין,  הכללית לתמונה שאת ביתר מתלכדים
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הבודדים התצלומים המקורי. מהאיור שניים פי בהגדלה הפטופסיפס, של העליון הימיני הרבע :3 איור
י פרטיהם. את מגלים עצמאות, יתר מקבלים
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