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‡Ï˘ÎÂ ˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÈÈ„Ó ,È·Á¯Ó ÔÂÎ˙ .·  ‰ÈÚ·‰ ˙‚ˆ‰Â ‡Â·Ó .
 .1  ‰ÓˆÚ‰מאפייני והצדקות להתערבות ציבורית בתכנו   .2העצמה,
כשל העצמה וחלוקת המרחב  ‚È¯ÂÊ‡‰ ·Á¯Ó‰ ˙˜ÂÏÁ Ï˘ ‰˜ÈËÈÏÂÙ‰ .
·" .1  Ï‡¯˘Èתכנית שרו" – תכנו פיזי בישראל – " .2  1952/3תכנית
נתניהו" – תכנית איחוד הרשויות ˙ÂÈÈ„Ó :˙Â˜ÒÓÂ ÌÂÎÈÒ .„  2003/4
˙.‰ÓˆÚ‰ Ï˘ÎÂ ˙ÈÂÎÈ

א .מבוא והצגת הבעיה
"הכוח הפנימי של המדינה – זהו הכפר;
הברק החיצוני של המדינה – זוהי העיר"
)מנח אוסישקי(
החברה הישראלית היא חברה מקוטבת ,בה פערי החברתיי והכלכליי בי מגזרי
שוני באוכלוסייתה הולכי וגדלי .פערי אלה באי לידי ביטוי ג במרחב פיזי.
מבחינה מרחבית מדובר בקיטוב הול וגדל בי התושבי המתגוררי במרכז האר לבי
אלו שבפריפריה ,ובתו הפריפריה – בי תושבי ערי הפיתוח והיישובי הערביי לבי
תושבי המועצות האזוריות הסמוכות לה.
אחת האינדיקציות למגמות אלה היא מצב הכלכלי המידרדר של חלק גדול מהרשויות
המקומיות בישראל ,בייחוד באזורי פריפריה ,מצויות בגירעונות תקציביי גדולי .רשויות
אלה מתקשות לשל משכורות לעובדיה וא אינ מסוגלות למלא את חובת הבסיסית
ביותר ולספק שירותי ציבור נאותי לתושבי העיר .ברוב המקרי מדובר ברשויות
*

דוקטור לתכנו ערי ואזורי  ,ראש התכנית למשפט וסביבה בפקולטה למשפטי ובבית
הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר ועמיתת מחקר במכו חיי כצמ גזיתגלוב לנדל"
בפקולטה לניהול ,אוניברסיטת תלאביב .תודה לער רזי ,לאנה חז ולרחל אלתרמ על
הערותיה והארותיה לגרסאות מוקדמות של המאמר .תודה לגיא מונדלק ולצוות המערכת
על הערותיה המועילות.
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מקומיות שחלק גדול מתושביה מצויי ברמה סוציואקונומית נמוכה ,וששיעור אזורי
המסחר והתעשייה בה דלי או אפילו לא קיימי )כמו קריית שמונה ,קריית מלאכי,
טייבה ,חורפיש ,עילבו(1.
אזורי תעסוקה ,כפי שיוסבר בהמש ,מהווי מקור פרנסה עיקרי בתקציב הרשויות
המקומיות .משו כ קיומ או היעדר משפיע באופ ישיר על חוסנה התקציבי של
הרשות המקומית ועל הרמה והמגוו של שירותי הציבור שהרשות המקומית מסוגלת
לספק לתושביה .רשות מקומית בעלת חוס תקציבי תוכל לספק לתושביה שירותי ציבור
)כגו חינו ,תרבות ורווחה( שיעשירו ויעצימו את התושבי ג ברמת הפרט וג ברמת
הקהילה .לחלופי ,בהיעדר משאבי לא יתאפשר תהלי העצמה.
מטרת המחקר הנוכחי היא לבחו את הקשר האפשרי שבי תהלי העצמה ,או לחלופי
כשל העצמה ,של תושבי ברשויות המקומיות לבי מדיניות התכנו וחלוקת המרחב
ברמה האזורית והלאומית .המונח "מדיניות תכנונית" 2מתייחס למדיניות הציבורית
הנוגעת לחלוקת המרחב ולהקצאת שימושי קרקע שוני )כגו בנייה למגורי ,אזורי
תעשייה ,מסחר ותיירות( .מדיניות התכנו מכילה אמצעי שוני להתערבות בזכויות
המקרקעי על מנת לקד יעדי ציבוריי 3.באמצעות מדיניות התכנו נית לצמצ פערי
חברתייכלכליי בחברה ובכ להעצי קבוצות מוחלשות .לחלופי מדיניות תכנו
שאינה מביאה בחשבו שיקולי חברתיי של צמצו פערי עלולה להוביל לקיטוב
ולהקצנת הפערי בי קבוצות ולכשל העצמה.
המונח "העצמה" ) (empowermentמתייחס לתהלי שמשמעותו מעבר ממצב של חוסר
אוני למצב של שליטה יחסית בחיי ,בגורל ובסביבה .הספרות מתחו מדעי החברה,
עוסקת בהרחבה בקשר שבי מדיניות ציבורית להעצמה .ברוב המקרי ההתייחסות היא

1

2

3

ראו :ענבל אביב " 34רשויות מקומיות לא שילמו מלוא שכר לעובדי " nfc ˙Â˘„Á
) ; (www.nfc.co.il/archive/001-D-65948-00.html?tag=18-48-00) .(10.3.05שי פאוזנר
"הלנת השכר בעיריות נמשכת :עיצומי בקריית שמונה" חדשות (15.2.2006) nfc
" ;www.nfc.co.il/archive/001-D-94086-00.html?tag=12-56-58עובדי קרייתמלאכי
עובדי כבר חצי שנה ללא משכורת" ‰ÈÏ‡ÂË˜‡Â ˙Â·¯˙ ÈÈÈÚÏ ˙Ú ·˙Î – ‡¯Â˜‰ ÏÈÈ‡‰
) ;www.haayal.co.il/story?id=1764&force_skin=vprint1 (6.1.04נייר עמדה של רו ח
) ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰פרסומי ועידת השלטו המקומי מס  2לשנת
 ,2006בית הספר לממשל ,אוניברסיטת תלאביב.(2006 ,
תכנו ציבורי הוא מושג רחב מאוד ויכול לעסוק בכל נושא של מדיניות שמופקדי עליה
גופי ציבוריי  ,ע זאת פעמי רבות משתמשי במושג הרחב "תכנו" כקיצור דר למושג
תכנו ערי ואזורי ונוהגי לכנות את אנשי המקצוע העוסקי בסוג זה של תכנו ציבורי –
"מתכנני " .תואר זה נפו בעיקר בשפה האנגלית )קרי .(Planners
רחל אלתרמ · ,Ï‡¯˘ÈÏ ˙È„È˙Ú Ú˜¯˜ ˙ÂÈÈ„Ó – ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÏÚ·‰ Í˘Ó‰Ï ‰Ë¯Ù‰ ÔÈעמ'
) 7פרסומי מכו פלורסהיימר לחקר המדיניות.(1999 ,
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להעצמה ברמת הפרט וליכולת של המדינה )או של גופי אחרי כמו החברה האזרחית(
לספק לפרט כלי באמצעות תהליכי שוני המסייעי בפיתוח מודעות אישית וזהות
קבוצתית ,במקרי רבי באמצעות לימוד והרחבת ההשכלה 4.כאמור ,מדיניות ציבורית
שאינה מביאה בחשבו שיקולי חברתיי של צמצו פערי עלולה להוביל לכשל העצמה
) .(disempowermentהכוונה למדיניות שלא רק שהיא אינה תורמת לתחושת השליטה של
הפרט ,היא א מגבירה את ניזקקותו ואת חוסר היכולת שלו לשלוט בחייו.
במחקר הנוכחי אנסה להדגי את הקשר שבי מדיניות התכנו המרחבי למונחי
"העצמה" ו"כשל העצמה" דר ניתוח המטרות המוצהרות של שתי תכניות ממשלתיות
העוסקות בחלוקת המרחב האזורי .התכנית הראשונה היא "תכנו פיזי בישראל"5,
שהתקבלה בשנת  1952על ידי האדריכל והמתכנ אריה שרו )להל" :תכנית שרו"(.
התכנית השנייה היא התכנית לאיחוד רשויות שבמסגרת הצעת חוק התכנית להבראת
כלכלת ישראל 6שיז משרד האוצר )להל" :תכנית נתניהו"(.
נוס על כ אנסה להבחי בי העצמה פרטית ,הנוגעת ליכולת של הפרט לקבל שליטה
רבה יותר על חייו ,לבי העצמה קהילתית ,הנוגעת ליצירת זהות והשתתפות קהילתית
בתהליכי שוני בחיי הקהילה .קהילה מוגדרת כאוכלוסיה בעלת מאפייני קריטיי
משותפי ,כמו מעמד כלכליחברתי ,מוצא אתני ועוד .7במאמר הנוכחי אתייחס לתושבי
של רשות מקומית כאל קהילה ואבח את הקשר שבי מדיניות התכנו המרחבי לבי
העצמה או כשל העצמה של הפרט ושל הקהילה.
מניתוח המטרות המוצהרות של שתי התכניות עולה כי בשני המקרי השיקולי
החברתיי הנוגעי לצמצו פערי חברתייכלכליי היו משניי ואפילו שוליי.
ב"תכנית שרו" ,כפי שאציג בהמש ,קיימת נכונות לוותר על היעדי החברתיי למע
הגשמת של יעדי ציוניילאומיי הנוגעי לפיזור האוכלוסיה היהודית במדינת
ישראל .בראייה לאחור מדובר בניסיו כושל ש"הצמיח" עיוותי חברתיי ,כלכליי
ואתניי בחברה הישראלית ויצר פערי בי מרכז לפריפריה בחלוקת המרחב .ב"תכנית
נתניהו" קיימת נכונות לוותר על היעדי החברתיי למע יעדי כלכליי ותקציביי

4

אלישבע סד ) ÈË¯Â‡È˙ ÁÂ˙ÈÙ :È˙ÏÈ‰˜ ÔÂÎ˙ Ï˘ ‰ÓˆÚ‰עבודת גמר לתואר דוקטור,

5
6

אריה שרו ˙) Ï‡¯˘È· ÈÒÈÙ ÔÂÎמשרד השיכו ,ירושלי .(1952
הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנת הכספי  2003ו ,(2004התשס"ג) 2003להל :הצעת חוק ).((2003
אלישבע סד "העצמה קהילתית"  ‰ÁÂÂ¯Â ‰¯·Áטז).(1996) 143 (2

7

הפקולטה לארכיטקטורה ,הטכניו .(1993 ,בנוס ראוOlakulein Felik Kayode & :
Ougbenga David Ojo, “Distance Education as a Women Empowerment Strategy in
;)Africa”, 7(1) Thurkish Online Journal of Distance Education (Tojde) 149 (2006
)Robert C. Ford & Myron D. Fettler, “Empowerment: A matter of Degree”, 9(3
).Academy of Management Executive 21 (1995
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מצרפיי הנוגעי בעיקר לייעול הקצאת המשאבי הממשלתיי עבור כלל האוכלוסיה
)לכאורה( ואינ מתמקדי באוכלוסיות הזקוקות להעצמה נקודתית .כפועל יוצא מזה
גובשה תכנית סגרגטיבית ,שיישומה המלא עשוי להקצי ולהחרי את הפערי החברתיי
כלכליי בי פרטי וקבוצות בחברה הישראלית.
ההשוואה בי התכניות תתייחס רק למטרות החברתיות המוצהרות שלה .אציי כי בי
"תכנית שרו" ל"תכנית נתניהו" התקבלו כמה תכניות ארציות לפיזור אוכלוסי ולקליטת
עלייה 8.בחרתי להתמקד בניתוח "תכנית שרו" ו"תכנית נתניהו" בשל "הדיאלוג התכנוני"
המתקיי ביניה בנוגע לחלוקת מרחב .מטרתה של "תכנית שרו" הייתה לספק פתרונות
דיור ותעסוקה לעלייה ההמונית של שנות החמישי שהגיעה מצפו אפריקה ומאסיה
)מזרחי( ,באמצעות הקמת עשרות יישובי חדשי באזורי פריפריה ,שלימי זכו לכינוי
"ערי פיתוח" .מטרתה של "תכנית נתניהו" ,בשנות האלפיי ,הייתה לשפר את מצב
הכלכלי הקשה של הרשויות המקומיות )בעיקר של אות ערי הפיתוח באזורי פריפריה(
באמצעות צמצו מספר היישובי ואיחוד רשויות .נוס על כ שתי התכניות התקבלו
בעיצומו של משבר כלכלי קשה בחברה הישראלית בי שמדובר בתקופת הצנע בשנות
החמישי או במשבר הכלכלי הנוכחי )של תחילת שנות האלפיי(.
למרות הדמיו חשוב לציי כי מדובר בשתי תכניות השונות זו מזו במובני מהותיי
רבי .ראשית ,במשרד היוז" :תכנית שרו" הוכנה על ידי אג התכנו במשרד ראש
הממשלה ואומצה על ידי משרד השיכו ,ואילו "תכנית נתניהו" הוכנה על ידי משרד ראש
הממשלה ואומצה על ידי משרד האוצר כחלק מהתכנית הכלכלית להבראת משק ישראל
לשנת  .2003/4שנית ,במהות התכנית" :תכנית שרו" היא תכנית "תכנונית" ,הכוללת
התייחסות למגוו המערכות העירוניות ולקשרי ביניה )כגו תעסוקה ,תחבורה ,חקלאות,
תשתיות ועוד( ,לעומת זאת "תכנית נתניהו" היא תכנית של ארגו אדמיניסטרטיבי מחדש,
ומטרתה "לייעל את המגזר הציבורי"" .תכנית נתניהו" מכוונת בעיקרה להשגת יעדי
כלכליי ותקציביי הנוגעי לייעול ולצמצו הקצאת משאבי .לבסו יש להתייחס ג
לשוני בממד הזמ שאליו מכוונות התכניות ולהקשר החברתי :בעוד שההשלכות
החברתיות המוזכרות ב"תכנית שרו" ה ספקולטיביות בלבד ומנסות לחזות את המצב
החברתי העתידי שייווצר בעקבות העלייה של שנות החמישי" ,תכנית נתניהו" מתייחסת
למצב חברתי קיי ועכשווי .כתוצאה מכ נית לצפות שמטרותיה החברתיות תהיינה
בהירות ומעשיות יותר.
בנקודה זו חשוב לציי כי הדיו אינו מתייחס לאוכלוסיה הערבית במדינת ישראל
למרות ההשלכות החשובות שיש למדיניות הקצאת הקרקעות וחלוקת המרחב על
8

כמו לדוגמה :תמ"א  – 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה ,פיתוח וקליטת עלייה,
שהתקבלה בשנת  ;1998תמ"א  – 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה ,פיתוח ושימור,
שאושרה בשנת .2006
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אוכלוסיה זו :ראשית ,מכיוו שהתכניות שנבחרו לניתוח )"תכנית שרו" ו"תכנית נתניהו"(
אינ מתייחסות לאוכלוסיה הערבית באופ נפרד; שנית ,משו שהתכניות הללו )בייחוד
תכנית שרו ,הידועה בכינויה "התכנית לפיזור אוכלוסי"( ,נוגעת בעיקרה לאוכלוסיה
היהודית א שהדבר אינו מצוי במפורש.
המאמר הנוכחי הוא רב תחומי ונוגע לסוגיות תאורטיות מתחומי שוני .החלק השני
של המחקר יבח את התאוריות השונות הרלוונטיות למחקר .אפתח בהיכרות ע משאב
הקרקע ומאפייניו הייחודיי ,בהמש אבח את הסיבות להתערבות ציבורית במדיניות
התכנו ולבסו אגדיר את המונחי "העצמה" ו"כשל העצמה" ואעמוד על הקשר שבי
המושגי הללו לחלוקת המרחב האזורי .בחלק השלישי אדגי את הקשר האפשרי שבי
מדיניות התכנו למונחי "העצמה" ו"כשל העצמה" באמצעות ניתוח המטרות המוצהרות
של "תכנית שרו" ו"תכנית נתניהו".

ב .תכנו מרחבי ,קרקע ,התערבות ציבורית ו"העצמה"
המשאב המרכזי והעיקרי שבו עוסקת מדיניות התכנו המרחבי הוא הקרקע .משחר
ההיסטוריה האנושית נתפסה הקרקע כמשאב היקר ביותר לאד ,לחברה ולמדינה 9.כפועל
יוצא מכ מדיניות העוסקת בהקצאת קרקעות ובחלוקת המרחב מורכבת מסוגי שוני של
שיקולי המבוססי על המאפייני הייחודי של הקרקע ומשלבת סוגי אלה .בשורות
הקרובות אפרוס בקצרה את המאפייני הייחודי של הקרקע ואת השיקולי העיקריי
הנוגעי לתכנו מרחבי .בהמש אדגי את יישומ של השיקולי הללו ב"תכנית שרו"
וב"תכנית נתניהו" ואבח את הקשר שלה למונחי "העצמה" ו"כשל העצמה".

 .1מאפייני והצדקות להתערבות ציבורית בתכנו
הקרקע היא בראש ובראשונה  ÈÓÂ‡Ï ·‡˘Óיקר ער לכל מדינה וחברה ,והשליטה בה
מהווה את אחת מהגדרות היסוד של כל מדינה מודרנית 10.עוד מימי קד הייתה השליטה
על הקרקע גור עיקרי ליציאה למלחמות ,וברוב המקרי ההכרעה במערכה הצבאית
הייתה קשורה לגבולות ,והניצחו או ההפסד במערכה נקבעו בהתא לאבד או לכיבוש

9
10

לפירוט ראו :רוית חננאל ˘˙Ï·˜ ÁÂ˙È :˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÈÚ˜¯˜‰ ˙ÂÈÈ„Ó· ÌÈÈÎ¯Ú ÌÈÈÂÈ
) 15 Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ· ˙ÂËÏÁ‰‰עבודת גמר לתואר דוקטור ,הטכניו – המסלול
לתכנו ערי ואיזורי .(2006 ,
אייזנשטדט גורס כי סימ ההיכר הראשו של מדינה מודרנית מבחינה סוציולוגית הוא
"ריכוזו של שלטו ואחדותו הטריטוריאלית" .שמואל נח אייזנשטדט "תכונות יסוד של
המדינה המודרנית"  ˙ÈËÈÏÂÙ ‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒ· ˙ÂÈ‚ÂÒ – ‰¯·ÁÂ ‰È„Óכר א ) 87שמואל נח
אייזנשטדט ,עמנואל גוטמ ויעל עצמו עורכי .(1978 ,
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של יעדי טריטוריאליי שוני .בשונה ממשאבי אחרי כמו הו ,ידע ,עבודה ,סחורות
ושירותי ,קרקע איננה ניתנת לסחר בילאומי ,היא אינה מתבלה ואי אפשר לייצר ממנה
עוד 11.נוס על כ הקרקע נתפסת ג כ" 12."Û˙Â˘Ó/È¯Â·Èˆ ·‡˘Óמשאב ציבורי משות
הוא משאב השיי לכול ואמור להיות פתוח לשימוש הכלל )כמו הי ,האוויר ,פארקי
ציבוריי( 13.השימוש בקרקע כמשאב ציבורי מתאפיי בצפיפות השימוש בו או הביקוש
בו .משאב הוא מבוקש או צפו ) (Congestedכאשר הביקוש הגבוה לשימוש במוצר פוגע
בהנאת השימוש בו )כמו לדוגמה השימוש בפארקי ציבוריי הומי בני אד( .א שלא
נית למנוע את השימוש במשאב מפרטי אחרי ,התוספת השולית של כל משתמש נוס
מפחיתה מרמת ההנאה של האחר 14.מהמאפייני הללו נגזרי שיקולי לאומיי.
במדינת ישראל רוב רובה של הקרקע ) (93%מצויה בבעלות ציבורית/לאומית
ומנוהלת על ידי מינהל מקרקעי ישראל .החקיקה בנושא א מעגנת את הבעלות

11
12

13

גדעו ויתקו (1996) 48 ˙È‡Ï˜Á Ú˜¯˜· ˙ÂÈÂÎÊ‰
מוצר ציבורי נבדל ממוצר פרטי בשלוש תכונות :האחת ,המוצר אינו מתכלה ,והשימוש
במוצר על ידי אחד אינו מפחית את יכולת השימוש בו על ידי אד אחר ,למשל נו .השנייה,
המוצר פתוח לשימוש לכול  ,והשימוש במשאב על ידי אחד אינו מונע את השימוש על ידי
אחרי  ,למשל אוויר .שלישית ,לא נית למנוע את השימוש בו מפרטי שאינ מעונייני
להשתת בייצורו ,כמו למשל ביטחו .ג מי שאינו משרת שירות צבאי זוכה לרמת הביטחו
שקיימת לכלל תושבי המדינה .למשאב הציבורי לא נית לקבוע זכויות קניי ברורות
ומוגדרות .המשאב אינו שיי לא אחד ובוזמנית שיי לכול  ,כמו האווירRiker H. .
William & Peter C. Ordeshook, An Introduction to Positive Political Science, 223-225,
).250-252 (Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey ,1973
ג קרקעות אלה יכולות להפו למוצר פרטי במקרה של הפרטה ) (privatizationוגידור
) .(enclosureבמקרי אלה מתרחשת מעי הפקעה של הנכסי מהכלל והעברת למגזר

הפרטי תו הגבלת הכניסה או השימוש החופשי בה מהציבור )ראו דניאל מישורי ,רוית
חננאל ומאירה הנסו "נחלת הכלל בישראל :אתגר של צדק חברתי וסביבתי" „(È‡) Á"Â
) 102 È˙·È·Ò ˜„ˆÏ ·˜ÚÓ‰ ˙„ÚÂ – 2005 ˙˘Ï È˙·È·Ò‰ ˜„ˆ‰כרמית לובנוב עורכת,
 .(2005המונחי "הפרטה" ) (privatizationו"גידור" ) (enclosureה מונחי בסיסיי
בתחומי מדעי החברה .לראשונה הופיעו בהקשר הסביבתיחברתי בסו שנות השישי
במאמרו המפורס של הרדי גארט" ,הטרגדיה של נחלת הכלל" .ראו ג Hardin Garett, :

14

“The Tragedy of the Commons”, 162 Science 1243 (1968); Monbiot George, “The
Tragedy of Enclosure”, 270(1) Scientific American 159 (1994); The Ecologists,
“Whose Commons Future?”, Reclaiming the Commons, 172-195 (The Ecologists ed.,
).Earthscan Publication, London, 1993
Weimer L. David & Vining R. Aidan, Policy Analysis: Concepts Practice, 80
).(Englewood Cliffs, New Jeresy, Prentice Hall, (1991

242
2/27/2008 1:43 PM z:\books\mh&t\07-10-25\06-hananel.doc

מ"תכנית שרון" ועד ל"תכנית נתניהו":
הפוליטיקה של חלוקת המרחב האזורי בישראל

הלאומית/ציבורית בקרקע ואוסרת את העברתה לידיי פרטיות 15.משו כ נית לצפות
כי שיקולי לאומיי וציבוריי יקבלו משקל מרכזי במדיניות הקרקעית 16הנקבעת על ידי
מועצת מקרקעי ישראל 17,וג במדיניות התכנונית הנוגעת לחלוקת המרחב והקצאת
שימושי הקרקע ,הנקבעת על ידי מוסדות התיכנו .ואכ ,ניתוח התכניות )בייחוד "תכנית
שרו"( מצביע על מת משקל מרכזי לשיקולי לאומייציוניי ,פעמי רבות על חשבו
שיקולי חברתיי ,כמו נגישות שווה לכול .אזכיר כי אשר לקרקע ,שיקולי אלה נוגעי
לפיזור האוכלוסיה היהודית ויישובה בכל חלקי מדינת ישראל.
קרקע היא ג  .ÈÏÎÏÎ ·‡˘Óקרקע בהגדרתה הכלכלית היא "גור ייצור" ,כמו הו
ועבודה ,א שונה מה בכ שהיצע הקרקע הוא פחות או יותר קבוע .נוס על כ בשונה
מהו ועבודה ערכה הכלכלי של הקרקע נקבע לפי מידת הניצול והפיתוח שלה .אפשרויות
הפיתוח והניצול נגזרות מתכניות הפיתוח הפיזיות והכלכליות ומהשימוש העיקרי של
הקרקע ,כפי שנקבע בתכניות הללו )בי שמדובר בחקלאות ,בי במגורי ,בתעשייה
וכדומה( .נוס על כ ער הקרקע נקבע בהתא לאינטנסיביות השימוש המותר בקרקע
)קביעת אחוזי הבנייה ,אפשרויות לפיצול מגרש ועוד( .כתוצאה מכ למאפייני הכלכליי
של הקרקע יש השפעה מכרעת על הפיתוח הכלכלי והחברתי .כשל בזמינות מספקת של
קרקע כגור ייצור ימנע פיתוח תעשייתי או מסחרי ,והוא עלול להביא לתוצאות חברתיות
קשות בשל מחסור בבנייה למגורי ,חוסר יכולת ליצור מקומות תעסוקה ,חוסר במבני
ציבור ושירותי שוני 18.מהמאפייני הללו נגזרי שיקולי כלכליימשקיי ,הנוגעי
לשוק קרקעות יעיל ,לניצול יעיל של הקרקע לצורכי פיתוח ולהתאמתה לצורכי השוק
והביקושי .נוס על כ נגזרי ג שיקולי תקציבייפיננסיי ,הנוגעי לתקציב הלאומי

15

16

17
18

"איסור העברת בעלות מקרקעי ישראל ,וה המקרקעי בישראל של המדינה ,של רשות
הפיתוח או של הקר הקיימת לישראל ,הבעלות בה לא תועבר ,א במכר וא בדר אחרת"
סעי  1לחוקיסוד :מקרקעי ישראל ,התש" ;1960נוס על זה על זה נחקקו ג חוק
ממקרקעי ישראל ,התש" 1960והאמנה בי הקק"ל למדינת ישראל )שנחתמה בתארי
.(28.11.61
"המושג מדיניות קרקעית" ,מסבירה אלתרמ" ,מתייחס למדיניות הציבורית העוסקת
בהגדרת היק הזכויות במקרקעי של פרטי ומוסדות בחברה .המדיניות הקרקעית מכילה
אמצעי שוני להתערבות בזכויות הללו ובשוק החופשי במקרקעי עלמנת לקד יעדי
ציבוריי "; אלתרמ ÏÈÚÏ ,ה"ש  ,3עמ' .7
חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש" ,1960מגדיר את דר ניהול מקרקעי ישראל .סעי 3
לחוק ,קובע כי "הממשלה תמנה מועצת מקרקעי ישראל שתקבע את המדיניות הקרקעית
שלפיה יפעל המינהל ,תפקח על פעולות המינהל ותאשר הצעת תקציבו שייקבע בחוק".
ויתקו ÏÈÚÏ ,ה"ש  ,11בעמ' .47
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ולהכנסות הצפויות למדינה )ולרשות המקומית( שמשאב הקרקע בבעלותה .שני השיקולי
הללו קיבלו משקל מרכזי ב"תכנית נתניהו" ,כפי שאדגי בהמש.

הקרקע היא ג  È˙¯·Á ·‡˘Óוהיא סמל סטטוס המייצג מעמד סוציו כלכלי .בחברות
רבות קיי מתא בי הרמה הסוציוכלכלית של הפרטי לבי הבעלות על קרקע ,ובייחוד
לשווי הקרקע .לבעלות ולזכויות קניי בקרקע יש ג ער חברתיכלכלי בכ שהקרקע
מעניקה ביטחו סוציאלי כשהקרקע משמשת למגורי ,ורווחה כלכלית כשהקרקע
משמשת לפרנסה 19.ממאפייני אלה נגזרי השיקולי החברתיי ,הכוונה להוגנות
חברתית ,שוויו חברתי ,צדק חלוקתי ולקשר שבי חלוקת המרחב והקצאת שימושי
הקרקע לבי הרצו לצמצ פערי חברתייכלכליי בי קבוצות בחברה .בשתי התכניות,
כפי שניווכח בהמש ,הייתה נכונות לוותר על השיקולי החברתיי על מנת להגשי
יעדי לאומייציוניי ו/או יעדי כלכליי ותקציביי.
הצור להביא בחשבו את כל המאפייני הללו מחייב ,בכל מדינה מודרנית ,התערבות
ציבורית בתכנו המרחבי ובהקצאת שימושי הקרקע .באופ כללי ,קיימי שני סוגי של
הצדקות להתערבות ציבורית בתכנו :הצדקות כלכליות ,המשקפות מצב של כשל שוק
והצדקות ערכיות או חברתיות .ההבחנות שבי סוגי ההצדקות אינ חדמשמעיות כ
שלעתי לא נית להבחי בי ההצדקות החברתיות לאלה הכלכליות .אציג אפוא את
ההצדקות ואת ההסברי לה21 ,20:
 ,˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙Â˜„ˆ‰‰באופ כללי ,מבוססות על ההנחה שהתכונות הייחודיות של
הקרקע ,שפורטו לעיל ,אינ מאפשרות למנגנו השוק לווסת את המשאבי ואת הצרכי
האנושיי באופ יעיל ,ועל כ נדרשת התערבות ציבורית .היעדר התערבות ציבורית יכול
להוביל לכשל שוק 22.קיימי כמה כשלי שוק הנוגעי למאפייניה הייחודי של הקרקע:
ראשית ,נחוצה התערבות ציבורית לש טיפול בהשפעות חיצוניות .השפעות חיצוניות ה
השפעות הגורמות לפעילויות מסוימות שאינ נכללות במאז של רווח והפסד .ההשפעות
יכולות להיות חיוביות )כמו עליית ער הקרקע בעקבות בנייה יוקרתית סמוכה או בעקבות
בניית ג ציבורי חדש באזור( או שליליות )זיהו אוויר שמפעל מסוי גור או ירידת ער
הדירה בשל הרעש מכביש ארצי שנבנה ליד הבניי( .כ לדוגמה נית לדרוש מהמפעל

19
20
21
22

˘ ,Ìש .
גיא קבונקי ורחל אלתרמ "מדיניות קרקעית :שוק חופשי מול מעורבות שלטונית" – נספח
 3מתו רחל אלתרמ ˙ÚÂˆÈ·‰ ÍÈÏ‰˙ :ÏÏÂÎ‰ ÔÂÎ˙‰ ˙ÂÈÈ„Ó ,2020 Ï‡¯˘ÈÏ ·‡ ˙ÈÎ
.(1997) 250 ˙ÈÚ˜¯˜ ˙ÂÈÈ„ÓÂ
רחל אלתרמ "מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל? – בחינה של ההצדקות להמש הבעלות
המקומית על מקרקעי"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכא).(1998) 535 (3
כשל שוק מוגדר כמצב שבו השוק החופשי אינו מצליח להגיע לנקודת שווי המשקל שבה
מושגת הרווחה המצרפית המקסימלית לחברה כולה .אלתרמ ,Ì˘ ,בעמ' .551
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להתקי מסנ למניעת זיהו אוויר ,מהיז להשקיע בבידוד אקוסטי של הדירות ליד הכביש
וכדומה 23.נוס על כ נחוצה התערבות ציבורית על מנת לשמור על המשאבי
המשותפי :פארקי לאומיי ,נו ,שטחי פתוחי ,תשתיות ודרכי נתפסי כמוצרי
ציבוריי/משותפי .ללא התערבות ציבורית לא ישתל ליזמי להשקיע במשאבי הללו,
וה לא יסופקו ,לפחות לא בכמות הנדרשת .לבסו נדרשת התערבות ציבורית על מנת
למק מתקני ציבור בלתי רצויי )כמו בתי קברות ,שדות תעופה ,בתי כלא ,אתרי סילוק
פסולת ועוד( .מנגנו השוק החופשי מתקשה פעמי רבות למק שימושי קרקע אלה
מכיוו שמיקומ יכול להזיק לער הכלכלי של שימושי אחרי הנמצאי בסמיכות
אליה.
הסוג השני של ההצדקות להתערבות ציבורית בתכנו הוא ,˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈÎ¯Ú ˙Â˜„ˆ‰
שלפיה התערבות ציבורית עשויה לעזור לקידו ערכי לאומיי הנחשבי לרצויי בעיני
החברה או קבוצות מסוימות בה 24,למשל שמירה על סגנו חיי מסוי ,פיתוח יישובי
במקומות אסטרטגיי או לחלופי מניעת הקמת של בתי בושת ,בכלל ,ובסמו למוסדות
חינו ,בפרט .בישראל ,כפי שכבר ציינתי ,לאור כל השני פעלו ממשלות ישראל למע
הגשמת הערכי הלאומייציוניי )"החזו הציוני"( .עד כמה שהמושג נתפס מופשט,
אשר לקרקע הפרשנות המעשית של החזו הציוני היא הרצו ליישב יהודי )וכמה שיותר(
על כל שטחה של אר ישראל וג באזורי פריפריה .הצדקה זו הובילה למדיניות של פיזור
אוכלוסי במודע תו הכוונת אוכלוסיות שלמות לאזורי פריפריה ויצירת תמריצי שוני
להתיישבות באזורי ספר )ג ביישובי כפריי וג ביישובי עירוניי( .מדיניות זו ,בי
השאר ,הובילה לכשל העצמה ברמה הקהילתית והפרטית ,כפי שאראה בהמש.
סוג נוס של הצדקות להתערבות ציבורית בתכנו הוא .˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂÈÎ¯Ú ˙Â˜„ˆ‰
ההנחה העומדת בבסיס הצדקה זו היא כי התערבות ציבורית בתכנו ובהקצאת שימושי
קרקע יכולה ליצור מצב רגרסיבי פחות מזה שהשוק החופשי יוצר .כלומר ,באמצעות כלי
תכנוניי נית להתערב בפעולת השוק החופשי כדי לשמור על רמה מסוימת של הוגנות
חברתית ולהגיע לחלוקה צודקת יותר של עלויות ותועלות בחברה .זאת בשונה ממנגנו
השוק המביא בחשבו רק פרמטרי כלכליי 25.משו כ התערבות ציבורית יכולה לעזור
למיתו הקיטוב בי קבוצות בחברה באמצעות חיזוק והעצמת של פרטי וקהילות
מוחלשי .כפי שכבר צוי ,התושבי של ערי הפיתוח במדינת ישראל יכולי להיות דוגמה
לקהילות מוחלשות שנית להעצי באמצעות מדיניות התכנו המרחבי.

23
24
25

˘ ,Ìש .
˘ ,Ìש .
˘ ,Ìש .
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 .2העצמה ,כשל העצמה וחלוקת המרחב
נוכח המאפייני הייחודיי של הקרקע מדיניות התכנו המרחבי והקצאת שימושי
הקרקע היא בעלת משקל מכריע ברמת הפרט והקהילה .באופ כללי קובעת המדיניות את
אופ הקצאת הקרקעות ואת פיזור של שימושי הקרקע במרחב.
בהקשר המוניציפלי קובעת מדיניות התכנו המרחבי את תחומי השיפוט
המוניציפליי 26,את הכמות ואת המיקו של מבני התעשייה והמסחר ,את פריסת
השטחי הפתוחי ,השטחי המיועדי לבנייה למגורי ,את כמות ומגוו שירותי הציבור
שמספק היישוב לתושביו ועוד .מאחר שלכל שימוש קרקע יש ער כלכלי )שוויי נדל"ני(
שונה וחבות שונה במס )הכוונה בעיקר לארנונה( ,משפיעה המדיניות השפעה רבה על
תקציב הרשות המקומית .יתרה מזאת ,מאחר שפוטנציאל המיסוי של אזורי תעסוקה
)תעשייה ומסחר( גבוה בהרבה מזה של שימושי אחרי ,למיקומ של אזורי התעסוקה
בתחומה של הרשות המוניציפלית קיימת השפעה רבה על תקציב הרשות המקומית ועל
הרמה והאיכות של שירותי הציבור שהרשות המקומיות מסוגלת לספק לתושבי
שבתחומה.
מ הראוי להדגיש כי רשות מקומית ברוב המקרי איננה "מרוויחה" מהמסי
המקומיי )ארנונה( שמשלמי תושביה עבור מבני המגורי שלה .נהפו הוא ,רשות
מקומית שמצוי בה שיעור גבוה של תושבי ברמה סוציואקונומית נמוכה "מפסידה"
מהתושבי ,כלומר ההכנסה ממגורי היא שלילית מכיוו שחלק גדול מתושביה מקבלי
סיוע כלכלי מהרשות המקומית ,א פטור מתשלו מסי עירוניי שוני כמו ארנונה ,מי
ועוד .מכא שהבסיס התקציבי של כל רשות מקומית נשע ברובו על ההכנסות העצמיות27
מהארנונה מאזורי מסחר ,תעשייה ותיירות28.

26
27

28

תחו השיפוט המוניציפאלי מכונה בעגה המקצועית – "קו כחול".
ההכנסות המקומיות ממסי מכונות "הכנסות עצמאיות" .הכוונה להכנסות ישירות שגובה
הרשות המקומית מבעלי הנכסי בתחו שיפוטה .הכנסות אלה כוללות ברוב הכנסות
מארנונה שלא למגורי  .דוד דרי ) 5150 ?ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ËÏÂ˘ ÈÓמפרסומי המכו
הישראלי לדמוקרטיה ,בהשתתפות בינת שוורמילנר.(1994 ,

משנות השמוני  ,מסביר דרי )˘ ,(Ìמהווה ס ההכנסות העצמאיות כ  60%בממוצע
מהכנסות הרשויות המקומיות .במקביל ,מידת ההתבססות על מענקי ממשלתיי שוני
)כמו מענקי איזו( הולכת ופוחתת .מענק איזו הוא סכו המועבר ממשרד הפני לרשות
מקומית שמטרתו להשלי פערי בי הכנסות הרשות המקומית לבי הוצאותיה .הסכו
מחושב על פי מכסת הקצאה שקבע משרד הפני  .מטרת המענק לאפשר לכל רשות מקומית
להעניק לתושביה שירותי בסיסיי  ,שאת חלק היא חייבת לספק על פי חוק .בהמלצות
ועדת גדיש ,מספטמבר  ,2001נקבע מודל לחישוב הכנסה והוצאה לנפש לכל רשות מקומית
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מדיניות התכנו המרחבי משפיעה אפוא על החוס התקציבי של הרשות המקומית.
רשות מקומית בעלת חוס תקציבי תוכל לספק לתושביה שירותי ציבור )כגו חינו,
תרבות ורווחה( שיעשירו ויעצימו את התושבי ג ברמת הפרט וג ברמת הקהילה.
לחלופי ,בהיעדר משאבי לא יתאפשר תהלי העצמה .לכ מדיניות תכנונית המביאה
בחשבו שיקולי חברתיי של צמצו פערי חברתיי יכולה להוביל להעצמה של
פרטי ושל קהילות .לעומתה מדיניות תכנונית שאיננה מביאה בחשבו שיקולי אלה,
עשויה להוביל לכשל העצמה.
"העצמה" ) ,(empowermentמסבירה סד" ,היא תהלי שמשמעותו מעבר ממצב של
חוסר אוני למצב של שליטה יחסית בחיי ,בגורל ובסביבה .מעבר זה יכול להתבטא
בשיפור תחושת היכולת לשלוט ובשיפור היכולות הממשיות להפעיל שליטה" 29.הספרות
המחקרית והמקצועית נוטה לקשור תהליכי של העצמה לקבוצות מוגדרות ומוחלשות
בחברה כמו קהילות של נשי ,קבוצות מיעוטי ועוד .ברוב המקרי ההתייחסות היא
להעצמה ברמת הפרט והיכולת לספק לפרט כלי באמצעות תהליכי שוני של הקניית
מודעות אישית וזהות קבוצתית ,במקרי רבי באמצעות לימוד והרחבת ההשכלה30.
במהל השני הציעו חוקרי שוני הגדרות שונות ומגוונות למונח "העצמה" .על פי
ההגדרה המילונית של " ,Oxfordהעצמה" היא צורת הש של הפועל לאפשר ,להתיר או
לאשר 31.ההגדרות במילוני האחרי ה דומות ,וכמעט שלא השתנו במהל השני.

29
30

31

על פי מדדי שוני ובהתאמה למקור התקציבי הקבוע בתקציב המדינה .גובה המענק הוא
ההפרש בי המשתני הללו לנפש במכפלת גודל האוכלוסיה של הרשות המקומית ובתוספת
פירעו לפנסיה והוצאות מוכרות המלוות למענק .המדדי לחישוב הוצאות הרשות המקומית
כוללי מדד סוציואקונומי ,שונות סוציואקונומית והוצאות חינו רווחה וקליטה .מדדי
נוספי ה הימצאות היישוב באזור עדיפות לאומית א או באזור קו העימות .כל אחד משני
המדדי האחרוני מקנה תוספת של  4%למענק .כל היישובי מקבלי מענקי איזו למעט
היישובי האלה :אפעל ,אשדוד ,באר טוביה ,גבעתיי  ,הרצליה ,חדרה ,חולו ,חיפה ,כפר
סבא ,כפר שמריהו ,סביו ,פתחתקווה ,ראשו לציו ,רחובות ,רמתג ,רמת השרו ,רעננה,
תמר ותלאביביפו .מתו :דברי ההסבר להקצאת מענק האיזו לשנת  2005של משרד
הפני  ,המינהל לתכנו תיקצוב ופיתוח.
סד ÏÈÚÏ ,ה"ש .7
 ÏÈÚÏ ,Olakulein & Ougbengaה"ש Frire Paulo, The Politics of Education (South ;4
Hardley Mass.: Bergin & Garvey, 1985); Giddens Anthony, The Constitution of
Society: Outline of the Theory of Structuration (1984); Ray J. Dowson & Ian A.
Newman, “Empowerment in IT Education”, 1(2) Journal of Information Technology
).Education (JITE) 125 (2002
Empower: •verb 1 give authority or power to; authorize. 2 give strength and confidence
 to. DERIVATIVES empowerment nounמתו.http://www.askoxford.com/?view=uk :
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 32,Dawson & Newmanגורסי כי העצמה היא תהלי של רכישת ידע או הקנייתו.
לדעת ,תהלי של העצמה טומ בחובו בהכרח את חוויות הלימוד .לעומתFord & ,
 33,Fottlerהבוחני את ההעצמה במקומות עבודה ,מגדירי "העצמה" כניהול עצמי.
לטענת ,המונח "העצמה" הוא רחב יותר מאשר המושג המסורתי ייפוי כוח או האצלת
סמכויות וכרו בהעברת סמכות לקבלת החלטות ובאפשרות לקבוע את דרכנו וגורלנו.
במונח "כשל העצמה" ,הכוונה למדיניות שלא רק שאינה תורמת לתחושת השליטה
של פרט או של הקהילה ,אלא א מגבירה את נזקקותו של הפרט ואת חוסר היכולת שלו
לשלוט בחייו" .כשל העצמה" ) ,(disempowermentמסבירה סד" ,מקורו באחריות לחוסר
האוני של אנשי מקבוצות חברתיות חלשות ,שבגי נזקקות לפתרונות חברתיי אלה
סובלות מסטיגמה ,מאפליה ומדיכוי"34.
סד גורסת כי נית להמשיג תהליכי העצמה כשלושה תהליכי משולבי" :העצמה
פרטנית"" ,העצמה קהילתית" ו"העצמה מקצועית" .השניי הראשוני רלוונטיי לענייננו
ולכ אבהיר אות .העצמה פרטנית 35היא תהלי של שינוי אישי היכול להתרחש במגוו
נסיבות ותנאי ,אול הוא בעל ער חברתי מיוחד כאשר הוא מתגש תו השתתפות
פעילה בתהליכי שינוי קולקטיביי של קבוצות וארגוני .בהקשר שלנו נית להתייחס
לאספקת שירותי ציבוריי )כמו שירותי חינו ,תרבות ורווחה( ,ברמה נאותה כאל תהלי
של העצמה פרטנית מאחר שבאמצעות השירותי שמספקת הרשות המקומית יכול הפרט
לרכוש ידע ,חינו והשכלה ,העשויי לאפשר לו שליטה טובה יותר על חייו .לחלופי
היעדר משאבי יכול למנוע מהרשות המקומית לספק שירותי ציבור נאותי ולהוביל
למצב של כשל העצמה פרטנית.
"העצמה קהילתית היא תהלי של היחלצות של אנשי בעלי מאפיי קריטי משות
ממצב של חוסר אוני למצב של יכולת רבה לשלוט בסביבה ולקבל החלטות באשר
לעתיד" 36.המאפיי הקריטי המשות יכול להיות תכונה ,סגנו חיי או מגבלה המבחינה
את נושאיה כשוני מאוד משאר האנשי בסביבה שבה ה חיי .כ למשל מוצא אתני,
נכות פיזית ,העדפה מינית יכולי להיות מאפיי קריטי משות .העצמה קהילתית מכוונת
ליצירת זהות קהילתית והשתתפות הקהילה בקביעת סדר יומה ואורח חייה .נוס על כ
העצמה קהילתית יכולה לשאו לצמצו הפערי בתו הקהילה ובי קהילות שונות

32
33
34
35
36

 ÏÈÚÏ ,Dowson & Newmanה"ש .30
)Robert C. Ford & Myron D. Fottler, “Empowerment: A Matter of Degree”, 9(3
).Academy of Management Executive (1995
סד ÏÈÚÏ ,ה"ש .7
˘.Ì
˘.Ì
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בחברה .כ שלהעצמה הקהילתית יש ער מעבר להעצמה הפרטנית של כל חבר קהילה
בנפרד.
על פי הגדרות אלה ,נית להתייחס לתושבי ערי הפיתוח במדינת ישראל כאל קהילה
מאחר שמדובר באוכלוסיה בעלת מאפייני "קריטיי משותפי" )כמו מצב כלכלי
חברתי ,מוצא אתני ,שפה ועוד( .הפניית תקציבי לפיתוח זהות קהילתית ולשיתו
הקהילה בתכנו שירותי הציבור שלה ,מגוונ ומיקומ יכולה להוביל להעצמה ברמה
הפרטנית וג להעצמה קהילתית ,לצמצו הפערי החברתייכלכלי בתו הקהילה וג
לצמצו הפערי בי קהילות שונות בחברה הישראלית .לחלופי היעדר תקציבי לפיתוח
זהות קהילתית עשוי להוביל לכשל העצמה קהילתית ולקיטוב הפערי החברתיי
כלכליי בתו הקהילה ובי קהילות שונות.
בהמש ,באמצעות ניתוח המטרות המוצהרות של "תכנית שרו" ו"תכנית נתניהו",
אדגי כיצד מדיניות תכנונית שאינה מביאה בחשבו שיקולי של צמצו פערי
חברתייכלכליי עשויה להוביל לכשל העצמה ג ברמה הפרטנית וג ברמה הקהילתית.

ג .הפוליטיקה של חלוקת המרחב בישראל :ניתוח התכניות
במדינת ישראל קיי חוסר שוויו קיצוני בהקצאת שטחי בעלי פוטנציאל מיסוי גבוה
בי מועצות אזוריות ורשויות מקומיות ועיריות .א שרוב רובה של אוכלוסיית מדינת
ישראל היא עירונית )למעלה מ ,37(90%שולטות המועצות האזוריות ,על אוכלוסיית
הכפרית ,בכ 80%מקרקעות המדינה .שטחי אלה כוללי לא רק שטחי חקלאיי יקרי
ער ,אלא ג אזורי תעשייה עתירי מפעלי ,לרבות מפעלי יהמלח ,תחנות כוח וגורמי
נוספי בעלי פוטנציאל מיסוי נכבד38.

37
38

בשנת  2005מנתה אוכלוסיית מדינת ישראל  6,809,000בני אד  91.5% .מה מתגוררי
ביישובי עירוניי ) (6,227,300ו 8.5%ביישובי כפריי ) .(581,600השנתו הסטטיסטי
לישראל מס'  ,56לשנת  ,2005מתו האתר.www1.cbs.gov.il/reader :
ישי בלנק "מקומו של המקומי – משפט השלטו המקומי ,ביזור ואי שוויו מרחבי בישראל"
 ÌÈËÙ˘Óלד) ;197 (2ער רזי ואנה חז :ÌÈÈÏÙÈˆÈÂÓ ËÂÙÈ˘ ÈÓÂÁ˙ ÈÂÈ˘Ï ÌÈÎÈÏ‰
„) "‰ÏÚÓÏÓ ‰ËÈÏ˘" ˙ÓÂÚÏ ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ÈË¯˜ÂÓפרסומי מכו פלורסהיימר לחקר מדיניות,
 ; (2000ער רזי ואנה חז ) ÌÈÈÏÙÈˆÈÂÓ ËÂÙÈ˘ ÈÓÂÁ˙ ÈÂÈ˘ ÈÎÈÏ‰ ÊÂ¯ÈÊÂ ÏÂÚÈÈפרסומי
מכו פלורסהיימר לחקר מדיניות ;(1999 ,ער רזי ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ È·Èˆ˜˙‰ ÔÒÂÁ· ÌÈ¯ÚÙ
) Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÓÂ˜Óפרסומי מכו פלורסהיימר לחקר המדיניות ;(1998 ,ער רזי ואנה חז
) ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ „ÓÓ :‰˜ÂÒÚ˙Â ‰ÈÈ˘Ú˙ ÈÊÎ¯Ó ÁÂ˙ÈÙפרסומי מכו פלורסהיימר לחקר
מדיניות.(1994 ,
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מכא שבחברה הישראלית קיי יחס הפו בי הרמה הסוציואקונומית של העיר
ומספר התושבי שבה לבי כמות הקרקע וכמות השטחי בעלי פוטנציאל מיסוי המצויי
בתחומה .המועצות האזוריות דלילות האוכלוסי שולטות באופ כמעט מוחלט על מרבית
עתודות הקרקע במדינת ישראל ובשטחי בעלי פוטנציאל המיסוי הגבוה ביותר .לעומת
היישובי העירוניי הנמצאי סמו למועצות האזוריות שבה מתגוררת רוב האוכלוסייה,
נעדרי שטחי בעלי פוטנציאל מיסוי גבוה )אזכיר כי ההכנסה מארנונה למגורי של
מרבית הרשויות המקומיות היא שלילית ,וכי הבסיס התקציבי של רשות מקומית נשע
ברובו על ההכנסות מהארנונה מאזורי מסחר ,תעשייה ותיירות(.
דוגמה בולטת לכ היא חלוקת שטחי השיפוט בי העיר דימונה לבי המועצה האזורית
תמר הסמוכה לה .העיר דימונה מונה  33,733תושבי ,שטח שיפוטה המוניציפלי הוא
 30,500דונ ,והיא מדורגת באשכול  4בדירוג היישובי של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה 39.רוב תושבי העיר דימונה עובדי באזור התעשייה שנמצא בתחו
שיפוטה של המועצה האזורית תמר ,א ה אינ נהני מהארנונה שאזורי אלה מניבי.
לעומת זאת המועצה האזורית תמר )אשכול  6לפי נתוני הלמ"ס( מונה  1,277תושבי
בלבד ,המתפרסי על תחו שיפוט של  1,675,000דונ ונהנית מכל הארנונה של אזור
התעשייה האזורי שנמצאת בתחו שיפוטה .אלה כוללי את מפעלי התעשייה במישור
רות ,מפעלי י המלח ואזור התיירות )מתח בתי המלו( שלחו י המלח .עד לאחרונה
ג הארנונה מהקריה למחקר גרעיני )קמ"ג( הממוקמת סמו לדימונה הועברה לקופת
המועצה האזורית תמר .כפועל יוצא מכ במועצה האזורית תמר ההכנסות משימושי קרקע
עסקיי בשנה ה  35,600ש"ח לתושב .לעומת זאת בדימונה ההכנסה ממקורות אלה היא
כ 200ש"ח לתושב בלבד40.

39

40

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ‡˙ÈÏÎÏÎ ‰Ó¯ ÈÙÏ Ô‚Â¯È„Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÂÈÙ
) (2004) 2001 ˙˘Ï ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ ˙È˙¯·Áלהל :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ‡ÔÂÈÙ
 .(˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰המחקר מסווג את הרשויות המקומיות )עיריות ,מועצות מקומיות
ומועצות איזוריות( לעשרה אשכולות :אשכול  1מציי את הרמה החברתיתכלכלית הנמוכה
ביותר ,ואשכול  10את הרמה הגבוהה ביותר .מקורות הנתוני ה הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,המוסד לביטוח לאומי ,משרד העבודה והרווחה ומשרד הדתות .המחקר
מבוסס על משתני חברתיי כלכליי שוני  ,כגו הכנסה ממוצעת לנפש )כולל גמלאות(,
רמת המינוע של התושבי  ,שיעור הזכאי לתעודת בגרות ,שיעור הסטודנטי  ,שיעור דורשי
העבודה ,יחס תלות )היחס בי מספר התושבי בני  190ובני  65ומעלה לבי מספר
התושבי בני  ,6420כלומר בגיל העבודה( ושיעור מקבלי גמלה להבטחת הכנסה .נמצא ג
באתר הלמ"ס – .www.cbs.gov.il
ראו מבקר המדינה דו"ח שנתי 50ב – לשנת  1999ולחשבונות שנת הכספי (2000) 21 1998
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הכור הגרעיני בדימונה הוא דוגמה ג לחוסר צדק סביבתי בהקצאת שטחי במדינת
ישראל .לא רק שה"טובי" הציבוריי ,דהיינו שטחי בעלי פוטנציאל מיסוי גבוה,
מחולקי בצורה לא שוויונית ,אלא ג ה"רעי" הסביבתיי מתחלקי בצורה מפלה.
תושבי דימונה סובלי מהזיהומי ומהמפגעי הבריאותיי הנגרמי מ הקרבה לכור
הגרעיני ,אול תשלומי הארנונה מהמפגע נכנסי לקופת המועצה האזורית תמר41.
דוגמה נוספת היא המדיניות התכנונית של העיר סח'ני לעומת המועצה האזורית
משגב .העיר סח'ני מונה  22,087תושבי ,שטח שיפוטה המוניציפלי הוא  9,688דונ,
והיא מדורגת באשכול  2בדירוג היישובי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .לעומת
זאת המועצה האזורית משגב מונה  17,291תושבי בלבד ,תחו שיפוטה הוא 183,000
דונ ,והיא מדורגת באשכול  6של הלמ"ס .משגב מקבלת את כל תשלומי הארנונה מאזור
התעשייה "תרדיו" ,הנמצא בתחו שיפוטה .לעומת זאת סח'ני ,הגובלת ב"תרדיו",
אינה זוכה לנתח מהארנונה של אזור התעשייה האזורי .דוגמאות נוספות קיימות ביחס
שבי קריית מלאכי למועצה אזורית באר טוביה ,באר שבע ואזור התעשייה של סט
ורטהיימר ביישוב עומר ועוד42.
מדיניות זו היא במידה רבה תוצאה של "תכנית )האדריכל אריה( שרו" משנת 43.1952
בעטייה הוקמו בשנות החמישי עשרות ערי ,שזכו מהר מאוד לכינוי "ערי פיתוח" .ערי
אלה הוקמו בפריפריה לצור יישוב העולי החדשי ומרבית ללא אזורי תעסוקה
פעילי 44.חלק גדול מהערי הללו מצויות כיו במאבקי שוני לשינוי תחו שיפוט.
מגמות אלה של חוסר השוויו בחלוקת המרחב התעצמו בעשור האחרו כתוצאה
מתנופת הפיתוח שהחלה בראשית שנות התשעי בעקבות העלייה ההמונית שהגיעה
ממדינות החבר העמי .כדי לספק פתרונות דיור ותעסוקה להמוני העולי אפשרה מועצת
מקרקעי ישראל )החלטות  (737 ,727 ,717שינוי ייעוד קרקע חקלאית לצורכי פיתוח45.

41

42
43
44
45

במהל שנת  2005הוחלט על העברת שטח הקמ"ג לדימונה .נוס על כ נקבע כי המועצה
האזורית תמר תשל לדימונה ולערד ולמועצה האזורית ערבה תיכונה סכו של שישה מיליו
ש"ח ,ומחצית מהסכו תשול לערד .ראש עיריית ערד מוטי בריל סירב לפשרה ,והעירייה
הגישה עתירה לבג" בדרישה לחייב את משרד הפני לבצע חלוקת גבולות שתעביר לידי
ערד שטחי מניבי ארנונה .מתו :ניר חסו" ,פינס :שטחי שבה הארנונה גבוהה יועברו
ממועצה אזורית לעירייה" .21.10.05 ı¯‡‰
דוגמאות נוספות נית למצוא אצל רזי ) (1998ורזי וחז ) ÏÈÚÏ ,(2000 ,1999 ,1994ה"ש
.38
שרו ÏÈÚÏ ,ה"ש .5
בפועל קיימי בתחומי הערי אזורי תעשייה קטני שאינ מאוכלסי בשל תעריפי הארנונה
הגבוהי והתחרות ע היישובי הסמוכי במשיכת יזמי .
כנגד החלטות אלה עתרה תנועת הקשת הדמוקרטית המזרחית לבג" )ראו בג" 244/00
 ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ¯˘ ' ÈË¯˜ÂÓ„‰ ÁÈ˘‰ ÔÚÓÏ ,˘„Á ÁÈ˘ ˙˙ÂÓÚפ"ד נו)25 (6
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כתוצאה ממדיניות מועצת מקרקעי ישראל מרבית אזורי התעשייה והמסחר שהוקמו החל
מאמצע שנות התשעי נבנו על קרקע חקלאית בתחומי המועצות האזוריות .לעומת זאת
העולי שוכנו בעיקר בתחומי הערי )בעיקר בדרו( .ערי אלה מספקות את עיקר כוח
העבודה לאזורי התעשייה הללו ,א ה אינ זוכות לנתח מהמיסוי שאלה משלמי.
איהשוויו הקיצוני בחלוקת המרחב הניע בשנות התשעי רשויות מקומיות רבות
לפעול למע שינוי גבולות מוניציפליי ולהעברת אזורי תעסוקה ושטחי בעלי פוטנציאל
מיסוי גבוה לתחומ .מגמות אלה כוללות ג את הרשויות המקומיות העשירות )כמו תל
אביב ,רמת השרו ,כפר סבא ,חיפה ,חולו ,ראשו לציו ועוד( ולא רק את ערי הפיתוח.
רזי וחז 46מתייחסי למגמה זו ומצייני כי בעשור  19991990מונו  131ועדות לשינוי
תחומי שיפוט מוניציפליי )להל ועדות גבולות( 47לעומת  69ועדות בשנות השמוני
ו 27ועדות בלבד בשנות השבעי.

46
47

) ((2002בטענה שמדובר בהחלטות העומדות בסתירה לעקרו הצדק החלוקתי בהקצאת
משאב הקרקע .באוגוסט  ,2003בפסק די תקדימי ,קיבל בית המשפט העליו את טענות
העותרת וביטל את שלוש ההחלטות שקיבלה מועצת מקרקעי ישראל .בית המשפט קבע כי
מינהל מקרקעי ישראל ,ככל גו ציבורי ,מחויב לנהוג בשוויו ולשקול שיקולי של צדק
חלוקתי בהקצאת משאב מוגבל ורב ער כמו הקרקע .נוס על כ הורה בית המשפט
למועצת מקרקעי ישראל לקבל החלטות חדשות תו התייחסות לעקרונות הצדק החלוקתי
והשוויו החברתי באמצ מדיניות קרקעית.
רזי וחז ) ÏÈÚÏ ,(1999ה"ש .38
סעי  1לפקודת העיריות ,התשכ"ד 1964מטפל בהלי להקמת עירייה .שר הפני רשאי
להקי ועדת חקירה ,שלפחות אחד מחבריה איננו עובד מדינה ,כדי לבדוק את הנושא .לאחר
עיו בתסקיר הוועדה הוא רשאי ,לפי שיקול דעתו ,להכריז על הקמת עירייה .נוהל דומה
קיי בנוגע לצמצו או להרחבה של תחו שיפוט של עירייה )˘ ,Ìסעי " (8א משו שזו
משאלת של רוב בני העיר וא מסיבה אחרת" .במקרה של מועצות מקומיות ,בפקודת
המועצות המקומיות ,התשכ"ה ,1965אי חובה להקי ועדת חקירה ,ומוזכר בה רק הצור
בהמלצת הממונה על המחוז .ע זאת בסעי  228בצו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות( ,התשי"ח ,1958מפורטי כללי מיוחדי לגבי מועצות אזוריות .הסעי מחייב
את שר הפני להודיע למועצה האזורית על כוונתו לבצע שינוי בגבולותיה .המועצה
האזורית מחויבת להודיע על הכוונה בכתב ,תו שלושה ימי  ,לוועדי המקומיי
שבתחומה .כל ועד מקומי זכאי ,תו שבעה ימי מיו קבלת ההודעה ,להגיש לה בכתב את
הערותיו בדבר השינוי המוצע .המועצה האזורית מעבירה לשר ,תו עשרי ואחת ימי מיו
פנייתו כאמור ,את חוות דעתה ואת ההערות שנתקבלו מהוועדי המקומיי  ,והשר מכריע על
פי שיקול דעתו .בשנת  ,1997נוס על צו המועצות האזוריות סעי 228ה .לפי התיקו,
במקרה של בקשה לשינוי גבולה של המועצה האזורית ע עירייה רשאי שר הפני לשנות
את תחו השיפוט של המועצה האזורית לאחר שעיי בהמלצות ועדת החקירה ,ואי הוא
חייב בהודעה נפרדת למועצה האזורית ובאמצעותה לוועדי המקומיי  .ראו ג רזי וחז
) ÏÈÚÏ ,(1999ה"ש  ,36בעמ' .1817
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בעקבות המצב הקשה שנקלעו אליו הרשויות המקומיות יז בשנת  2003שר האוצר
בנימי נתניהו את הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל 48.חלק ניכר מהתכנית נגע
ל"התייעלות מבנית ארוכת טווח במגזר הציבורי" וכלל תכנית לאיחוד רשויות מקומיות.
מכא שקיי דיאלוג כלשהו בי "תכנית נתניהו" לבי "תכנית שרו"" :תכנית שרו"
הגדילה באופ ניכר את מספר הרשויות המקומיות במדינת ישראל ,ואילו "תכנית נתניהו",
חמישי שנה מאוחר יותר ,מבקשת לצמצ באופ ניכר את מספר .במילי אחרות ,נית
לומר כי "תכנית נתניהו" באה למעשה לתת פתרו מאוחר לבעיות שיצרה "תכנית שרו".
בשני המקרי מדובר במדיניות תכנונית שלא נתנה משקל רב לשיקולי של צמצו פערי
חברתיי .באמצעות ניתוח התכניות אדגי כעת את הקשר שבי מדיניות התכנו לכשל
העצמה ברמה הפרטנית והקהילתית.

" .1תכנית שרו" – תכנו פיזי בישראל – 1952/3
"תכנית שרו" נחשבת לתכנית האב הראשונה של ישראל 49.תכנית זו עיצבה את
מדיניות הפיתוח המרחבי של המדינה ג מעבר לשנת היעד שלה ) .(1960התכנית הייתה
מפורטת ושילבה טקסטי מילוליי המתארי את עקרונות התכנו ואת מטרותיו .תכנית זו
ידועה ג כ"תכנית לפיזור אוכלוסי" מאחר שבעקבותיה נבנו עשרות יישובי חדשי
ברחבי האר במהל שנות החמישי והשישי ,שבה יישבו בעיקר עולי חדשי.
יישובי אלה כוללי את רוב רוב של ערי הפיתוח שהקימה מדינת ישראל 50.במהל
השני זכתה התכנית לביקורת נוקבת מצד חוקרי רבי51.
בעמודי הקרובי אנתח את המטרות המוצהרות של "תכנית שרו" ,כפי שמנסחיה
הגדירו אות .אתמקד בייחוד בשאלה א התכנית מתייחסת לצור בצמצו פערי
חברתייכלכליי בי קבוצות שונות בחברה הישראלית .בהמש ,ורק לש השלמת
התמונה ,אתייחס בקצרה ליישומה של התכנית ולמעט מ הביקורת שנמתחה עליה ואבח

48
49
50
51

הצעת חוק ) ÏÈÚÏ ,(2003ה"ש .6
מ הראוי להדגיש כי מדובר בתכנית על שמו של האדריכל אריה שרו ולא בתכנית של
אריאל שרו.
במהל שנות החמישי הוקמו מתוק "תכנית שרו" ערי רבות שזכו לכינוי ערי פיתוח
דוגמת חצור הגלילית ,קריית מלאכי ,קריית עקרו ,שדרות ,דימונה ,ירוח  ,מגדל העמק,
נתיבות ,אופקי  ,מצפה רמו ,בית שמש ,קדימה ,פרדסייה ועוד.
דני רבינובי' "האופציה שנשכחה :השיכו העירוני השיתופי" ˙101 ,16 ˙¯Â˜È·Â ‰È¯Â‡È
) ;(2000ברו קימרלינג "מדינה ,הגירה והיווצרותה של ההגמוניה )"(19511948
 ; (1999) 167 (1)2 ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰ ¯˜ÁÏ ˙Ú ·˙Î :˙ÈÏ‡¯˘È ‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒסמדר שרו
") Ï‡¯˘È ˙È„ÓÏ ˙ÂÂ˘‡¯‰ ÌÈ˘· ÈÓÂ‡Ï‰ ·Á¯Ó‰ ÔÂÎ˙ :"‰· ˙Â·‰ÏÂ ˙Â·Ïעבודת
גמר לתואר מוסמ ,אוניברסיטת תלאביב ,הפקולטה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.(2004 ,
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את הקשר שבי מדיניות התכנו המרחבי ,שבאה לידי ביטוי בתכנית ,לבי המונחי
"העצמה" ו"כשל העצמה" ברמה האישית והקהילתית.
)‡( "ÔÂ¯˘ ˙ÈÎ˙" Ï˘ ˙Â¯‰ˆÂÓ‰ ˙Â¯ËÓ‰
כאמור" ,תכנית שרו" נתפסת כתכנית האב או התכנית האסטרטגית הראשונה של
מדינת ישראל .התכנית נוגעת לכלל המערכות העירוניות וערה לקשר שבי חברה ,סביבה
וכלכלה .ביטויי לכ נית למצוא כבר בהצהרת הפתיחה של התכנית .אריה שרו פותח
ומציי:
"מתפקידה של תכנית ארצית לאתר נקודות יישוב חקלאיות ואזורי
חקלאיי ,לקבוע חלוקה רציונאלית ובריאה של מרכזי עירוניי ,לערו
את איתור יעיל של התעשייה באזורי האר השוני ,לציי את הדרכי
ומרכזי התחבורה ולקבוע את רשת היערות והפארקי הלאומיי .פיתוח
יעיל של מדינה קטנה וצעירה כישראל ,ללא תכנית ארצית כוללת – דינו
כשלו ...ישראל ענייה מדי בשטח ,באוצרות טבע ובכוח אד ,ואינה
יכולה להרשות לעצמה חזרה על שגיאותיה של ארצות גדולות ועשירות,
המסוגלות לתקנו בבוא הזמ .פיתוח אינטנסיבי וכולל של האר ,שיחדור
לכל פינותיה ,דורש תכנו יעיל ומדוקדק"52.
על פי התכנית קיימי שלושה ממדי המעצבי את התכנו בישראל למסגרת יחידה
במינה :הממד הפיזי – האר; הממד החברתי – הע; ממד הזמ .להל הפירוט53:
 – ı¯‡‰ „ÓÓממד זה מתייחס לגבולות הפיזיי של ישראל ,לאקלי ולמבנה
הטופוגרפי והגיאוגרפי שלה.
 – ÌÚ‰ „ÓÓממד זה מוגדר כממד החברתי ומתייחס להרכב החברתי של היישוב
באר ,לאופניו ולמבנהו ולתפקידו של התכנו העירוני בקליטת העלייה ובצמצו הפערי
החברתיי בי העולי החדשי לוותיקי .התכנית מציינת:
"האוכלוסייה היהודית מנתה ע יסוד המדינה  655,000נפש ,ולמרות
היותה מורכבת מחלקי ע שוני בתרבות ,והרכב הסוציאלי ,הספיקה
תו דור אחד  Ï˘Á˙‰ÏÂ „ÎÏ˙‰Ïבמידת מה ל.˙ÓÏ˘ÂÓÂ ‰„ÈÁ‡ ‰·ÈËÁ
בתו השנה השלישית לקיומה של המדינה ,יוכפל מספר תושביה.

52
53

˘ ,Ìבעמ' .5
˘ ,Ìבעמ' .65
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התושבי החדשי ואלה שהתווספו עליה מהווי¯˘‡Ó ‰·Â¯Ó ‰„ÈÓ· ,
 ,Ì„Â˜Óהרכב חברתי מגוו ביותר בתרבות ובדרכי חיי .קיבו גלויות
מגוו זה יוכל  ‰„ÈÁ‡ ‰¯Âˆ ˘Â·ÏÏÂ ˘·‚˙‰Ïרק על רקע של תנאי
פיסיי ,חברתיי וכלכליי נוחי ומעודדי .לכ ,הכרח הוא שהממד
השני – החברתי – יקבע קו יסודי בתכנו .בהקמת יישובי חדשי,
בפיתוח היישובי הקיימי ויסוד ערי חדשות ובמדיניות של חלוקת
האוכלוסייה באר כולה ,יש לדאוג להרכב חברתי ויצירת מסגרת תכנונית,
שתקל את ) ‰ÚÈÓË‰אקלימטיזציה(  Ê¯Ê˙Âאת התהלי של ‡ „ÂÁÈחלקי
הישוב המגווני – היש והחדש 54."˙¯ˆÂÈÂ ‰„ÈÁ‡ ‰·ÈËÁÏ
ממד זה מדגיש את המניעי הלאומייציוניי בהתערבות ציבורית במדיניות התכנו
הלאומית בכלל ובחלוקת המרחב בפרט .הסיבה העיקרית לכתיבת התכנית ולעיתוי שלה
היא העלייה ההמונית שהייתה צפויה להגיע ממדינות אסיה וצפו אפריקה והצור ביצירת
פתרונות דיור ותעסוקה לעולי החדשי )"קליטת העלייה"( .אזכיר כי קליטת עלייה
ופיזור האוכלוסי ה יעדי לאומייציוניי מרכזיי בישראל ,וה באי לידי ביטוי
בצורה בולטת ב"תכנית שרו".
נוס על כ מהדברי עולה חשש שגל העלייה החדש ,השונה בהרכבו התרבותי
והחברתי מהאוכלוסייה שבאר ,יפר את "האיזו המושל" 55שאליו הצליח להגיע
היישוב היהודי באר ישראל ,שא הצליח "להתלכד ולהתחשל" לידי חטיבה אחידה
ומושלמת .מטרת התכנו היא למנוע ,ככל שנית ,את "הפרת האיזו" 56באמצעות יצירת
תנאי פיזיי ,חברתיי וכלכליי נוחי ומעודדי שיאפשרו "להתגבש וללבוש צורה
אחידה"57.
58
ביטויי אלה משקפי ראייה אירופוצנטרית ,ולפיה מטרת התכנו המרחבי היא לזרז
את תהלי הטמיעה של העולי ולהפכ ל"מודרני" לפי מונחי מנסחי המדיניות .השקפה
זו נעדרת הכרה ברב תרבותית או בשונות רלוונטית ולגיטימית בי תרבויות שונות ,והיא
מנסה ליצור אחידות ,ג א מלאכותית ,בתו האוכלוסייה היהודית )"קיבו גלויות"(,
ומהר ככל שנית.

54
55
56
57
58

˘ ,Ìש )ההדגשות שלי – ר' ח'(.
˘ ,Ìש .
˘ ,Ìש .
˘ ,Ìש .
הכוונה למדיניות ,השמה במרכזה את התרבות והידע האירופי ומתעלמת מהתפתחויות
שונות שהתרחשו במקומות אחרי בעול .
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 – ÔÓÊ‰ „ÓÓהוא הממד השלישי .ממד זה ,מציינת התכנית ,מהווה מכשול מאחר
שתכנו הוא הלי ממוש ואיטי ,ואילו לח הזמ הדוחק והעובדה שהמדינה תשלש את
אוכלוסייתה תו מעט שני מהווי אילו קשה לתכנו .בחלק זה מציג אריה שרו את
חששותיו מהתכנית .כפי שניווכח מהדברי האלה:
"תביעת הזמ לספק קוד כל את הצרכי המיידיי ]של העולי – ר' ח'[,
מקפח את טיב התכנו .מחנות עולי ,מעברות וג ישובי ושכונות קבע,
שניבנו בחיפזו ,יהוו  ÌÈÈÏÎÏÎÂ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÓ˙Îבנופה של האר ועלולי
לגרור בעקבותיה ליקויי נוספי .תחת לח תביעת הזמ נאל התכנו
להסכי לפשרות שתתנקמנה בעתיד בו ובאר".59
"תכנית שרו" מנסה לתת מענה לעלייה ההמונית הצפויה להגיע לאר ולשנות את
הרכב האוכלוסייה 60.התכנית מנסה לנבא את הבעיות הכלכליות והחברתיות שיהיו
לעולי ע הגיע ארצה ולנסות לספק לה פתרונות שוני .מכא שמטרותיה החברתיות
של התכנית ה עתידיות .ממד הזמ הוא המקו היחיד ב"תכנית שרו" שקיימת בו
התייחסות לפערי החברתייכלכליי ,שבמקרה זה עלולי להיווצר ,בי קבוצות שונות
בחברה הישראלית .כותבי התכנית ערי לעובדה שלח הזמ יכול להוות מכשול אמיתי
וליצור "כתמי חברתיי וכלכליי" .במבח הזמ ,נבואת הזע של שרו התגשמה
במלואה כ שלעתי הביקורת הקשה והנוקבת ביותר מצויה דווקא בטקסטי המקוריי,
ואי צור לחפש את הביקורת במקורות חיצוניי או מאוחרי יותר.
למרות המודעות לאות "כתמי חברתיי וכלכליי" העלולי להיווצר לא נמצא
בטקסט ניסיו למצוא לה פתרו .הטקסט משק ראייה ממסדיתפונקציונליסטית שלפיה
הפערי העלולי להיווצר ה "מחיר" )ג א כבד( שיש לשל למע הגשמת יעדי
וערכי לאומייציוניי אחרי ,במקרה זה – עקרו פיזור אוכלוסי.

59
60

˘ ,Ìבעמ' ) 5ההדגשה שלי – ר' ח'(.
למחקרי נוספי בנושא העלייה של עולי צפו אפריקה ואסיה בשנות החמישי ולמדיניות
קליטת ראו :דבורה הכה 1948-1953 Ï‡¯˘È· ‰˙ËÈÏ˜Â ‰ÏÂ„‚‰ ‰ÈÈÏÚ‰ :‰¯ÚÒ· ÌÈÏÂÚ
)יד יצחק ב צבי ;(1994 ,אור יפתחאל "בינוי אומה וחלוקת המרחב באתנוקרטיה
הישראלית :התיישבות ,קרקעות ופערי עדתיי "  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכא) ;(1998) 637 (3יובל
אלמל ונח לויאפשטיי "הגירה ושיכו בישראל :מבט נוס על אישוויו אתני" ˙ÂÓ‚Ó
לט) ;(1998) 243 (3דני רבינובי' "האופציה שנשכחה :השיכו העירוני השיתופי" ˙‰È¯Â‡È
 ;(2000) 101 ,16 ˙¯Â˜È·Âארז צפדיה ואור יפתחאל "מדינה ,מרחב והו :מהגרי בישראל
וריבוד חברתימרחבי" ˘) 197 ÈÏ‡·ÂÏ‚‰ Ô„ÈÚ· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰ :ÔÂ‰‰ ÔÂËÏדני פילק
ואורי ר עורכי  ,ו ליר ירושלי והקיבו המאוחד.(2004 ,

256
2/27/2008 1:43 PM z:\books\mh&t\07-10-25\06-hananel.doc

מ"תכנית שרון" ועד ל"תכנית נתניהו":
הפוליטיקה של חלוקת המרחב האזורי בישראל

המטרה המוצהרת של התכנית הייתה ליצור פריסה מרחבית של אוכלוסיה באופ
מאוז מזה שהיה קיי בתחילת שנות החמישי ,או במילי אחרות :לייש את עקרו
פיזור האוכלוסי .עיקרו זה הוא יעד ציונילאומי ,ומטרתו לדאוג לאחיזה יהודית בקרקע,
בכל חלקי מדינת ישראל ,באמצעות התיישבות יהודית )כפרית ועירונית( .על דר השלילה
נית לומר כי מדובר במדיניות שנועדה למנוע השתלטות והתפשטות של האוכלוסיה
הערבית על אדמות ישראל.
התכנית מסבירה כי בעת ייסוד המדינה הייתה רוב רובה של האוכלוסיה העירונית
) (82%מרוכזת ברצועת החו הצרה בי תלאביב לחיפה 11% ,באזור ירושלי ו7%
בגליל ובדרומה של האר .זאת בניגוד לאוכלוסיה הכפרית שהייתה מחולקת באופ טבעי
בכל חלקי האר .תפרוסת מרחבית בלתי מאוזנת זו הביאה את הצור להתערב למע
פיתוח האזורי הבלתי מיושבי וכיוו האוכלוסיה אליה .התכנית מספקת ג הסברי
היסטוריי ופוליטיי לחוסר האיזו המרחבי שנוצר ומסבירה כי אחת הסיבות לכ ה
"התנאי הפוליטיי המחניקי ,שנוצרו על ידי מדיניות ממשלת המנדט ,דוגמת הספר
הלב משנת  ,1939שאפשר התיישבות יהודית רק בחלק זעו של האר ועודד את הפיתוח
הספקולטיבי והצפו בשטחי קטני מסביב לערי הגדולות )בעיקר לשלוש הערי
הגדולות תלאביב ,ירושלי וחיפה("61.
הפתרו התכנוני המוצע ב"תכנית שרו" הוא חלוקת האר ל 24נפות תכנו .כל נפה
היא אזור תכנו כלכלי עצמאי ,ובמרכזה עיר ראשית הכוללת מוסדות מינהלה ,תרבות
וכלכלה של הנפה .פתרו זה ,מסבירה התכנית ,קל יחסית למימוש בישראל משתי סיבות
עיקריות :האחת ,העובדה שמרבית הקרקע בבעלות ציבורית לאומית ,דבר המאפשר
לממשלה לכוו את ההתיישבות העירונית והחקלאית ולדאוג לחלוקה הרמונית ומאוזנת
בכל חלקי האר .הסיבה השנייה נעוצה בעובדה שמדובר במדינה שרובה אינה מיושבת
והעומדת בפני גלי עלייה גדולי .כתוצאה מכ נית לייש את תכנית פיזור האוכלוסי
מההתחלה ללא צור בהעברת אוכלוסיה ממקו למקו ,המלווה בהפסדי חברתיי
ומשקיי קשי ,כפי שקרה במדינות רבות באירופה )דוגמת אנגליה(62.
עקרו פיזור האוכלוסי הוא דוגמה מובהקת לצור בהתערבות ציבורית בחלוקת
המרחב .בשל מחסור בתשתיות ,והמשאבי הגדולי הכרוכי בכ ,אי הצדקה כלכלית
לפיתוח אזורי פריפריה .ג הצדקה חברתית לא קיימת משו שברמה האישית אי לפרטי
אינטרס להתמק באזורי מרוחקי .מכא שהדר היחידה לשלוט על פיזור האוכלוסי
בצורה מאוזנת היא על ידי מדיניות ציבורית המעודדת התיישבות בפריפריה .מדיניות זו
יושמה על ידי ממשלות ישראל בשני אופני :האחד ,עידוד התיישבות בפריפריה ,ובייחוד
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בנגב ,ממניעי אידיאולוגיי של "הפרחת השממה" .מדיניות זו יושמה באופ בלתי
פורמלי בראשית שנותיה של המדינה ונגעה בעיקר לעולי הוותיקי .האופ השני שבו
יושמה מדיניות פיזור האוכלוסי בשנות החמישי הייתה כתוצאה מ"תכנית שרו" .על פי
התכנית ,המדינה סיפקה פתרונות דיור לעולי שנות החמישי בדרו האר בשיטה של
"מהמעברה לעיירת הפיתוח" או היישר "מהאנייה לעיירת הפיתוח" .כ שלמעשה לא
הייתה קיימת בחירה מודעת של מקו המגורי63.
)·( ‰˙‚˘‰Ï ÌÈÚˆÓ‡‰Â – ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ¯ÂÊÈÙ ÔÂ¯˜Ú – ‰¯ËÓ‰
לש השגת המטרה הוכנה ,לראשונה בתולדות מדינת ישראל ,תכנית מרחבית כוללת
הנוגעת להיבטי תכנוניי ,חברתיי ,כלכליי וסביבתיי.
"תכנית מרחבית כוללת ,הקובעת את מקו הישובי ,הערי ,התעשייה
והשירותי ,היא הכרחית מבחינה  ,˙ÈÂÁËÈ·Â ˙ÈÓÂ‡Ïואפשר לבצעה רק
על ידי מדיניות תכנו פיתוח נועזת ועיקבית של המדינה .בהעדר מדיניות
כזאת ,תוביל הסטיכיה את המוני האוכלוסייה ,בקו ההתנגדות הקלה
ביותר ,למרכזי הגדולי הקיימי – ותשאיר את מרחבי האר ריקי
מאד ומיוזמה"64.
התכנית הייתה מורכבת מחמש זרועות תכנו ,כדלקמ65:

 – ˙È‡Ï˜Á ˙ÈÎ˙ .1זרוע זו מושתת על תכנית המי הארצית המציעה את ניצול
מקורות המי ,התייחסות לענפי המשק החקלאי השוני ולהרכב החברתי של היישובי
החקלאיי.
 – ‰ÈÈ˘Ú˙ ¯Â˙È‡ .2התכנית קושרת בי פיזור האוכלוסי לבי הקמת אזורי תעשייה
ומציעה ,משיקולי פוליטיי וביטחוניי ,להקי אזורי תעשייה בסמו לערי חדשות
שיוקמו באזורי פריפריה .כמו כ הוש דגש על "איתור מראש של שטחי מתאימי

63

64
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צפדיה ויפתחאל מתייחסי למגמות אלה ומסבירי כי  22%מהעולי שוכנו בערי הפיתוח.
אמנ מדובר בשיעור נמו יחסית בהשוואה לכלל האר ,אול באופ יחסי למספר
התושבי המתגוררי בערי הפיתוח מדובר בשיעורי גדולי של עולי חדשי שנקלטו
ביישובי המוחלשי ושינו את הרכב האתני .א ששיעור ניכר מהעולי החדשי היו בעלי
השכלה אקדמית ו 60%מה עסקו במקצועות אקדמיי  ,מדעיי וצווארו לב באר
מוצא  ,אלו שהגיעו לערי הפיתוח היו חסרי השכלה והכשרה מקצועית .מכא שהעולי
החדשי לא רק שלא שיפרו את המעמד הכלכליחברתי של ערי הפיתוח ,במרבית המקרי
ה הרעו אותו .ראו צפדיה ויפתחאל ÏÈÚÏ ,ה"ש .60
שרו ÏÈÚÏ ,ה"ש  ,5בעמ' ) 5ההדגשה שלי – ר' ח'(.
˘ ,Ìבעמ' .6
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לפיתוח תעשייתי ,בעלי תשתיות מתאימות של תחבורה ,ביוב ,מי ועוד .נחלות התעשייה
הראשונות ה בשלבי הפיתוח בקרבת הערי החדשות באר שבע ,מגדל גד – אשקלו,
לודרמלה ,עכו וטבריה" .אדגיש כי ההתייחסות להקמת אזורי תעשייה בסמו למרכזי
אוכלוסיה היא בשל הצור במת פתרונות תעסוקתיי לעולי .אי התייחסות להכנסות
מארנונה וממסי אחרי שמניבי אזורי התעשייה הללו לרשויות המקומיות שה נמצאי
בתחומ ,ולחשיבות של הכנסות אפשריות אלה לתקציב הרשות המקומית.
 – ‰¯Â·Á˙ ˙˘¯ .3התכנית שמה דגש על הצור בהקמת "רשת תחבורה יעילה
ומאורגנת ...תנאי ראשו לפיתוח תעשייתי מוצלח ,לקיצור דרכי התובלה של התוצרת
החקלאית לשווקי ולקידו הכללי"66.
קיי דגש על הקשר האינהרנטי שבי התכנית התחבורתית לתכנית הכלכלית.
 – ÛÂ ˙¯ÈÓ˘Â ¯ÂÚÈÈ ,ÌÈ˜¯‡Ù .4התכנית כוללת התייחסות לערכי נו ומגדירה
"שטחי מוגני ,הכוללי בתוכ שמורות בוטניות וזואולוגיות ומקומות מיוחדי שערכ
ההיסטורי ,הארכיאולוגי והארכיטקטוני רב .אלה יצטרפו לרשת של פארקי לאומיי,
שיהוו את הריאות הנושמות של האר כולה" 67.התכנית מתייחסת להיבטי סביבתיי,
לצור בשמירה על שטחי פתוחי וריאות ירוקות למע הדורות הבאי.
 – ˙Â˘„Á‰ ÌÈ¯Ú‰ .5החלק המרכזי ביותר ב"תכנית שרו" מתייחס לערי החדשות.
התכנית מסבירה כי בשנות החמישי קיימי במדינת ישראל בעיקר שני טיפוסי קיצוניי
של יישובי :האחד ,יחידות כפריות קטנות ,שה תא חקלאי יסודי וה מונות כ500
תושבי .הטיפוס השני הוא העיר הגדולה ,שיש בה גורמי פיתוח אזוריי וארציי והוא
מונה למעלה מ 100,000תושבי .מטרת התכנית היא ליצור טווח ביניי של ערי
בינוניות וקטנות באזורי שוני של האר כדי למנוע ריכוז בערי החו.
האמצעי התכנוני להשגת המטרה הוא חלוקת האר ל 24נפות תכנו ויצירת מדרג של
יישובי כפריי ועירוניי בכל נפה .כל נפה הייתה אמורה להיות אזור תכנו כלכלי
עצמאי ,ובמרכזה עיר ראשית הכוללת מוסדות מינהלה ,תרבות וכלכלה של הנפה .על פי
התכנית ,אמורי כל היישובי בנפה לקבל מהעיר הראשית את כלל השירותי הכלכליי
החינוכיי ,החברתיי והמינהליי .זרוע חמישית זו של הערי החדשות הייתה אמורה
להיות כלי תכנוני ל "זירוז הטמיעה" של העולי החדשי.
)‚( ‰ÓˆÚ‰‰ Ï˘ÎÂ "ÔÂ¯˘ ˙ÈÎ˙" ÏÚ ˙¯Â˜È·‰
"תכנית שרו" זכתה לביקורת נוקבת מצד חוקרי ואנשי מקצוע רבי .עיקר הביקורת
מתייחסת ליישו הבעייתי של התכנית ולכשלי שנוצרו בעקבותיה .לעומת זאת המחקר
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הנוכחי מבקש לבחו את המטרות המוצהרות של התכנית ואת כשל ההעצמה שנוצר עקב
יישומ.
יישו תכנית שרו היה בעייתי ושונה מהתכנו המקורי .בפועל הוקמו עשרות יישובי
חדשי ,אול בשונה מהתכנית המקורית ,יישובי אלה לא שימשו ערי ראשיות ולא
כללו אזורי מסחר ותעשייה ,אלא היו ערי שינה שסיפקו כוח אד זמי ולא מיומ לאזורי
התעשייה שהוקמו בעיקר בתחומ של היישובי החקלאיי .ערי אלה ,שבמהרה זכו
לכינוי "עיירות פיתוח" ,היו המכשיר המרכזי של יישו מדיניות פיזור האוכלוסיה במדינת
ישראל בשנות החמישי והשישי .מיקומ של הערי )בעיקר באזורי פריפריה( ,האופ
שבו ה תוכננו ונבנו ,במהל שנות החמישי והשישי ,ה גורמי מפתח להיות מוקד של
מצוקות חברתיות וכלכליות קשות מזמ הקמת ועד עצ היו הזה.
68
לחולשת הבסיסית המהותית של הערי החדשות ,מסבירה שרו ,גרמה בי היתר
העובדה שה נבנו ללא תשתיות תעסוקתיות ,וה היו תלויות לחלוטי במוסדות ציבוריי
וכ בעבודה שכירה ביישובי החקלאיי שסבבו אות ,ללא אמצעי תחבורה שיאפשרו
לקשור אות למקורות תעסוקה אחרי .בשנות התשעי ,כפי שכבר ציינתי ,החריפו
הפערי החברתייכלכליי בי היישובי העירוניי )בייחוד בערי הפיתוח( למועצות
האזוריות הסמוכות לה .ג בשני אלה הגיעה לאר עלייה המונית שחייבה היערכות
מחודשת .ג הפע ,כמו בשנות החמישי ,שוכנו העולי החדשי בערי הפיתוח ,ואילו
מרבית אזורי התעסוקה החדשי נבנו בתחומ של המועצות האזוריות.
לש השלמת התמונה אציג מקצת מ הביקורת על התכנית ויישומה .התכנית כוונה
במוצהר להגשמת של יעדי לאומייציוניי ,קרי עקרו פיזור אוכלוסי .למע הגשמתו
של יעד זה היו מוכני מנסחי המדיניות )ומקבלי ההחלטות שאימצו את התכנית( לוותר
על יעדי של צמצו פערי חברתייכלכליי .כפי שראינו ,למרות העובדה שמנסחי
התכנית היו מודעי להשלכות הרות הגורל מבחינה חברתיתכלכלית ,שהיו עלולות
להיווצר כתוצאה מיישו התכנית ,ה ראו בה הכרח למע השגת תפרוסת מרחבית
מאוזנת יותר של האוכלוסיה היהודית במדינת ישראל.
נוס על כ מתכנני התכנית ,שהיו חלק מהיישוב הוותיק בישראל ,נדרשו ליצור תכנית
שהייתה מיועדת לעולי שנות החמישי ,שהיו ברוב מזרחי ובעלי מאפייני שוני מה
)אר מוצא ,תרבות ,לשו ,מנהגי( .התכנית איננה מתייחסת למאפייני הקהילתיי של
העולי החדשי ,אלא לצרכי הלאומיי ,שהוגדרו על ידי המתכנני ,קרי פיזור
אוכלוסי .אי ניסיו להכיר את האוכלוסיה מושא התכנו ואת צרכיה הייחודיי.
מדיניות מסוג זה ,שאיננה מותאמת לאוכלוסיה ואיננה נותנת משקל לשיקולי של
צמצו פערי חברתיי ,עלולה להוביל לכשל העצמה קהילתית ,הנוגעת ליצירת זהות
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קהילתית ולהשתתפות הקהילה בקביעת סדר יומה ואורח חייה .ואכ ,בחינת הקהילות
המתגוררות בערי הפיתוח יכולה להצביע על כשל העצמה קהילתית .מדובר בקהילות
המצויות ברמה כלכליתחברתית נמוכה ,אשר מתקשות לצאת ממעגל העוני ולשפר את
מעמד )כפי שיוסבר בהמש( .עובדות אלה יכולות להיות הסבר לפער שבי המטרות
החברתיות המוצהרות של התכנית לבי הקשיי שנתגלו במהל יישומה.
קימרלינג 69קושר את החשש של הממשל מהגעה של עולי רבי מארצות המזרח
למדיניות פיזור האוכלוסי ולנסיבות הקמת עיירות הפיתוח .לדבריו ,הממשלה ,שחששה
מאבד השליטה בציבור הגדול שהגיע ,שהיה שונה מנטליתתרבותית מרוב הקהילה
המקומית ונתפס כפוטנציאל לערער את יציבות המשטר ,נקטה פרקטיקה של סגרגציה
מרחבית ומוסדית של העולי .פרקטיקה זו יושמה תחילה במחנות העולי ,ולאחר מכ
במסגרת מדיניות פיזור האוכלוסי באמצעות יישוב ערי נטושות ,הקמת כפרי עבודה,
מושבי עולי ,מעברות ולבסו עיירות הפיתוח.
רבינובי 70מעלה טיעו דומה ,המתייחס לאירופצנטריות של קבוצות המייסדי יוצאי
אירופה ולחשש מפני ערביות של המזרחי כהסבר להרחקת מהמרכז ולאופ המפלה
של הקצאת הקרקעות הלאומיות .בנוס ,מתייחס רבינובי לקשר בי מצוקת של דיירי
הדיור הציבורי ל"תכנית שרו".לדבריו ,השנה שבה הוחל הביצוע של "תכנית שרו"
הייתה נקודת מפתח למוביליות כלכליתחברתית במדינת ישראל ולפערי הכלכליי
והחברתיי שנפערו בי התושבי הוותיקי לעולי משנות החמישי והשישי ,שהיו
ברוב מזרחי .רבינובי מתבסס על ההסבר של אלמל ולויאפשטיי 71להבדלי
במוביליות הכלכלית של החברה הישראלית תו הסתמכות על שנת העלייה לאר .החל
משנות השלושי ועד לשנת  1952הונהגה באר שיטה של הקמת אגודות שיתופיות
עירוניות לצורכי שיכו .האגודות השיתופיות דאגו להקצאת קרקע ,לאשראי בנייה,
לבחירת דיירי ,ולעתי ג לתחזוקה שוטפת של המבני והשטחי הפתוחי .חשוב
מכול ,האגודות העניקו לחבריה זכויות קניי על דירות מגוריה .משפחות שהגיעו לאר
לפני שנה זו הצליחו בדר כלל לבצע רכישה התחלתית צנועה של נכס ולהיכנס באופ
פעיל לשוק הנדל" .כניסה כזו לשוק הנדל" ,לטענת ,נהפכה למרכיב קריטי בסיכוייה
של משפחה להשיג בעשורי הבאי ניידות כלכלית ,והיא מקרינה ,כ מסתבר ,ג על
המוביליות )או על היעדרה( בדורות הבאי .החל משנת  ,1952שנת החלת "תכנית שרו",
החלה בניית הדיור הציבורי שנית להשכרה בלבד ולא לרכישה ,ולא אפשרה את
המוביליות החברתית של דייריו.

69
70
71

קימרלינג ÏÈÚÏ ,ה"ש .51
רבינובי' ÏÈÚÏ ,ה"ש .51
אלמל ולויאפשטיי ÏÈÚÏ ,ה"ש .60
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בי שאקבל את הביקורת שלפיה מדובר בתכנית מגמתית להרחקת האוכלוסיה "השונה
והבעייתית" מאזור המרכז ,ובי שלא ,ללא ספק מדובר בתכנית שלא השכילה לאתר את
הבעיות החברתיות דהפקטו של העולי החדשי משנות החמישי והשישי .מדיניות
זו ,כפי שראינו ,יצרה בעיות "חדשות" והובילה לכשל העצמה ברמת הקהילה והפרט.
דוגמה לכ נית למצוא בעובדה שרוב רוב של "הערי החדשות" שהוקמו בשנות
החמישי והשישי מצויות במצב כלכליחברתי נמו ,בהסתמ על דירוג יישובי
בישראל על פי מאפייני חברתייכלכליי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
בשנת  72.2004הדירוג מסווג את הרשויות המקומיות )עיריות ,מועצות מקומיות ומועצות
אזוריות( לעשרה אשכולות :אשכול  1מציי את הרמה החברתיתכלכלית הנמוכה ביותר
ואשכול  10את הרמה הגבוהה ביותר .מקורות הנתוני ה הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,המוסד לביטוח לאומי ,משרד העבודה והרווחה ומשרד הדתות .על פי
ממצאי הדירוג ,מרבית "ערי הפיתוח" ,שנבנו כפועל יוצא מ"תכנית שרו" ,נמצאות
באשכול  4ומטה .כ לדוגמה חצור הגלגלית מדורגת באשכול  ,4קריית מלאכי – באשכול
 ,4קריית עקרו באשכול  ,5דימונה באשכול  ,4ירוח באשכול  ,4שדרות באשכול ,4
אופקי באשכול  ,3נתיבות באשכול  ,3מגדל העמק באשכול  ,4מצפה רמו באשכול 4
ובית שמש באשכול .4
הדירוג מבוסס על משתני חברתייכלכליי שוני ,כגו הכנסה ממוצעת לנפש
)כולל גמלאות( ,רמת המינוע של התושבי ,שיעור הזכאי לתעודת בגרות ,שיעור
הסטודנטי ,שיעור דורשי העבודה ,יחס תלות 73ושיעור מקבלי גמלה להבטחת הכנסה.
נתוני אלה מצביעי על כשל העצמה ברמה האישית .מהנתוני עולה כי ההכנסה
הממוצעת לנפש של תושבי הערי הללו נמוכה מהממוצע בחברה הישראלית ,כ ברמת
המינוע ,בשיעור התלמידי הזכאי לתעודת בגרות ,בשיעור הסטודנטי ועוד.
אדגי את כשל ההעצמה הנוגע לרמת ההשכלה ולמשלח היד בקרב שלוש ערי פיתוח
נבחרות לעומת כלל האוכלוסיה בישראל74:

72

73
74

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ‡ ÏÈÚÏ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÂÈÙה"ש  – 39המחקר מסווג
את הרשויות המקומיות )עיריות ,מועצות מקומיות ומועצות אזוריות( ל 10אשכולות ,כאשר
אשכול  1מציי את הרמה החברתיתכלכלית הנמוכה ביותר ואשכול  10את הרמה הגבוהה
ביותר .מקורות הנתוני ה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,המוסד לביטוח לאומי ,משרד
העבודה והרווחה ומשרד הדתות .נמצא ג באתר הלמ"ס – .www.cbs.gov.il
היחס בי מספר התושבי בני  190ובני  65ומעלה לבי מספר התושבי בני  6420כלומר
בגיל העבודה; ראו  ÏÈÚÏה"ש .39
הנתוני מבוססי על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ¯ÂÈ„‰Â ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ „˜ÙÓ ÈÓÂÒ¯Ù
לשנת .1995
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טבלה  :1רמת ההשכלה של בני  + 25באחוזי
¯‰ÏÎ˘‰ ˙Ó
‡˜„˙ÈÓ
·‚¯˙Â
˙Â¯‚·Ó ˙ÂÁÙ
Î"‰Ò

˘„¯˙Â
11%
38%
62%
100%

‡ÌÈ˜ÙÂ
10%
37%
63%
100%

˙˙Â·È
9%
42%
58%
100%

Ï‡¯˘È
20%
49%
51%
100%

נית לראות כי בשדרות ,בדומה לשכנותיה נתיבות ואופקי ,קיי שיעור נמו מאוד
של אקדמאי בהשוואה לממוצע הארצי ) 11%לעומת  ,(20%ולעומת זאת שיעור
התושבי חסרי בגרות גבוה בהרבה מהממוצע הארצי ) 62%לעומת .(51%

טבלה  :2התפלגות מועסקי לפי ענ משלח יד
„È ÁÏ˘Ó
עובדי בלתי מקצועיי בתעשייה
עובדי מכירות ושירותי
פקידות
אקדמי וחופש טכני
אחר
סה"כ

˘„¯˙Â
46%
14%
12%
12%
16%
100%

‡ÌÈ˜ÙÂ
38%
17%
13%
17%
15%
100%

˙˙Â·È
38%
15%
12%
21%
14%
100%

Ï‡¯˘È
25%
17%
19%
24%
15%
100%

מ הנתוני בטבלה עולה כי קיי פער בי התפלגות משלחי היד בערי הפיתוח לבי
הממוצע הארצי בשני תחומי עיקריי :ראשית ,שיעור המועסקי הבלתי מקצועיי
בתעשייה :בשלוש ערי הפיתוח שיעורי של עובדי אלה הוא קרוב ל 40%מכלל
העובדי )בשדרות גבוה יותר –  .(46%לעומת זאת הממוצע הארצי הוא  25%בלבד.
הנתו הבולט השני נוגע לשיעור העובדי האקדמיי בעלי מקצועות חופשיי :שיעור
של אלה מכלל האוכלוסיה הוא  ,24%לעומת זאת בערי הפיתוח שיעור נמו בהרבה
) 12%בשדרות 17% ,באופקי ו 21%בנתיבות(.
נתוני אלה מצביעי על כשל העצמה פרטנית .אזכיר כי השירותי שמספקת רשות
מקומית ,כמו חינו ,תרבות ורווחה ,יכולי להוביל לתהלי של העצמה אישית/פרטנית
וקהילתית .ללא משאבי אי הרשות המקומית מסוגלת לספק שירותי ציבור נאותי.
אפשר להניח שקיימי הסברי נוספי לפערי החברתייכלכליי בי יישובי
ולמצב הכלכלי הקשה של ערי הפיתוח .במאמר זה ביקשתי להציע הסבר אפשרי אחד
לאות פערי באמצעות הצגת הקשר שבי מדיניות התכנו והקצאת שימושי קרקע
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)ובייחוד אזורי תעסוקה( לבי המעמד הכלכליחברתי של היישוב והשירותי שהלה
מספק לתושביו.
המדיניות התכנונית שיושמה ב"תכנית שרו" יצרה ,בי השאר ,גירעונות תקציביי
גדולי ביישובי עירוניי 75רבי והביאה למצב שבו יישובי רבי אינ מסוגלי לשל
משכורות לעובדיה ולספק שירותי ציבור בסיסיי לתושבי שבתחומ .מצב זה החרי
והקצי עוד יותר את הפערי החברתייכלכליי והאתניי בי יישובי במדינת ישראל
וחייב את הממשלה למצוא פתרונות חדשי .אחד הפתרונות הופיע בדמות "תכנית נתניהו".

" .2תכנית נתניהו" – תכנית איחוד הרשויות 2003/4
במהל שנת  2003יצא שר האוצר בנימי נתניהו בהצעת חוק התכנית להבראת כלכלת
ישראל .התכנית אושרה על ידי הממשלה ב 25במרס  2003וכוונה להשגת יעדי תקציב
המדינה והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי  .2003/4חלק ניכר מהתכנית כלל "התייעלות
מבנית ארוכת טווח במגזר הציבורי" .והתייחס לתכנית לאיחוד הרשויות המקומיות
)"תכנית נתניהו"(76.
"בשל חומרת המצב הכלכלי" ,מסבירה התכנית" ,ונוכח הצור לנקוט באמצעי
מידיי לחיסכו בכספי ציבור ,לייעול המגזר הציבורי ולשיפור השירות לציבור ,כמו ג
לנוכח מדיניות של ממשלות ישראל בנוגע לצור בצמצו מספר הרשויות המקומיות –
בדעת ממשלת ישראל לפעול לאיחוד רשויות מקומיות באמצעות חקיקה"77.
התכנית היא ניסיו לפתרו הבעיות התקציביות הקשות שאליה נקלעו רשויות
מקומיות רבות בתחילת שנות האלפיי .בחלק זה יוצגו המטרות המוצהרות של התכנית
ואבח באיזו מידה מכוונת התכנית למע צמצו הפערי החברתייכלכליי בי קבוצות
וקהילות בישראל .בהמש ,בהתבסס על ניסיו העבר ועל הכשלי והעיוותי החברתיי
כלכליי שנוצרו בעקבות יישומה של "תכנית שרו" ,אנסה לשאול א מדובר בתכנית
העשויה להוביל תהליכי העצמה )קהילתית ו/או פרטנית( או חלילה כשל העצמה.

75

76
77

חוסר השוויו בחלוקת המרחב הקצי את הפערי החברתיי והכלכליי ג במרכז האר
בתו הערי באזורי מטרופוליניי  ,כמו לדוגמה בתי בהשוואה לתלאביב והסביבה או
העיר נתניה מול המועצה האזורית חו השרו .ראו כתבתו של יות אשל במקומו ‡ÚˆÓ
˙ ,23.9.05 ‰Èעמ' .2524
הצעת חוק ) ÏÈÚÏ ,(2003ה"ש .6
הודעה לעיתונות בדבר איחוד רשויות מטע הממשלה ,אפריל  .2003ההודעה מפרטת את
 70מקבצי האיחודי ומסבירה ש"לפני גיבוש ההחלטה בעניי הרשויות המקומיות שיאוחדו
כאמור ,מבקשת הממשלה לאפשר לרשויות המקומיות ולכל בעל עניי ,להעביר את
הערותיה בכתב עד ליו ה .30באפריל  ,2003למשרד הפני ".
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)‡( "Â‰È˙ ˙ÈÎ˙" Ï˘ ˙Â¯‰ˆÂÓ‰ ˙Â¯ËÓ‰
מטרת התכנית ,מסבירה החלטה הממשלה ,היא "לצמצ את מספר הרשוית המקומיות
מ 266לכ 200150רשויות מקומיות ,על ידי איחוד רשויות מקומיות" 78.התכנית
מבוססת על המלצות דוח ועדת שחר )בראשה עמד פרופ' אריה שחר( 79,שמונתה על ידי
משרד הפני .לצור ניסוח התכנית הוקמה ועדה שבה השתתפו מנכ"ל משרד ראש
הממשלה ,מנכ"ל משרד הפני והממונה על התקציבי באוצר או מי מטעמ .עוד נקבע
כי א יתגלעו חילוקי דעות בי חברי הוועדה ,יוכרע העניי על ידי שר הפני.
הצור באיחוד הרשויות מוסבר בכ שבישראל פועלות כיו  266רשויות מקומיות,
שה ה רשויות תכנו ה רשויות חינו ורווחה .כ 140מתוכ מונות עד  10,000תושבי,
ומה  66רשויות מקומיות מונות עד  5,000תושבי .ריבוי הרשויות המקומיות מביא
למצב של בזבוז משאבי ,חוסר יעילות ואיאספקת שירותי ראויי לתושבי.
דוח ועדת שחר קובע כי הרשויות המקומיות הקטנות ה נטל כלכלי ,שרובו נופל על
תקציב המדינה ,ולכ רצוי לצמצ למינימו את מספר הרשויות המקומיות שאוכלוסיית
קטנה מ 10,000תושבי ,ובייחוד את הרשויות הזעירות ,המונות כאלפי בודדי של
תושבי .הוועדה המליצה על "הפעלת גישה כוללנית לרפורמה מרחיקת לכת במפת
הרשויות המקומיות מתו כוונה לצמצ את מספר הרשויות באופ משמעותי ביותר".
לנוכח הבעיות הכלכליות והחברתיות הקשות שעמ מתמודדות הרשויות המקומיות
בתחילת שנות האלפיי ,נראה כי תכנית מסוג זה עשויה לתרו לפתרו הבעיות שפורטו
בפרקי הקודמי.
החלטת הממשלה מפרטת שמונה קריטריוני עיקריי שעל פיה יעוצבו מקבצי
הרשויות המקומיות המאוחדות ,כדלהל80:
 – ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÏÈÚÈ .1קריטריו זה מוגדר כיחס שבי היק המשאבי המושקעי לכמות
השירותי המסופקי ולאיכות.
 – ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯Â˜Ó ˙‡ˆ˜‰ ÏÂÚÈÈ .2באיזו מידה נית לייעל את הקצאת תקציב
המדינה לרשויות המקומיות כ שיובטח איזו תקציבי עתידי.
 – ˙ÈÚÂˆÈ· ˙È·ÈË˜Ù‡ .3שיפור ברמת השירותי המוניציפליי וכ יכולת מקצועית
גבוהה יותר ברשויות גדולות כתוצאה מהיתרונות לגודל ומנטיית רמת השירותי
להתיישר כלפי מעלה.

78
79
80

הצעת חוק ) ÏÈÚÏ ,(2003ה"ש .6
אריה שחר הוא פרופסור לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית ,ירושלי .
הצעת חוק ) ÏÈÚÏ ,(2003ה"ש  ,6דברי הסבר להחלטה  – 79בעניי איחוד רשויות מקומיות,
עמ' .4645
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.4
.5
.6
.7
.8

 – ÌÈÂ˘ ÌÈ˙Â¯È˘ ÈÓÂÁ˙· ¯ÂÙÈ˘Ï „ÂÁÈ‡‰ ˙ÚÙ˘‰חינו ,בריאות ,תרבות ,ספורט
ועוד .וכ יצירת ספי כניסה למת שירותי חדשי כמו בתי ספר תיכו ,מרכז עירוני
גדול ,פארק מרכזי.
 – ÌÈÂ˘ ÌÈÓÂÁ˙· ÏÙËÏ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÏÂÎÈ‰קידו השקעות בתחו
התחבורה ,תכנו הנדסה ומת שירותי שוני וכ שיפור יכולת ניהולית וכלכלית לנהל
מערכות מורכבות.
˙¯ – ÈÊÈÙ‰ ÈÂÎ˙‰ ÌÂÁ˙· ¯ÂÙÈ˘Ï „ÂÁÈ‡‰ ˙ÓÂהקצאה מתואמת רציונלית של
שימושי קרקע.
˘ – ˙ÂÈÂÈÂÂתרומת האיחוד להקטנת הפערי בי רשויות מקומיות בבסיס המס,
ברמות מיסוי וברמות שירותי.
.„ÂÁÈ‡Ï ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙ÂˆÂ·˜ ˙Ó‡˙‰

נית לראות כי ששת הקריטריוני הראשוני ) (61מדגישי ,מחד ,יעדי של יעילות
כלכליתמשקית )לדוגמה סעי  ,6המתייחס להקצאה מתואמת ורציונלית של שימושי
קרקע( ,ומאיד ,יעילות תקציבית )לדוגמה סעי  ,2המבקש לייעל את הקצאת תקציב
המדינה ולהבטיח איזו תקציבי( .אזכיר כי יעדי כלכליימשקיי נוגעי לניצול יעיל
של הקרקע לצורכי פיתוח והתאמתה לצורכי השוק והביקושי ,ואילו יעדי תקציביי
פיננסיי נוגעי להכנסות הצפויות לתקציב המדינה )והרשות המקומית( ממשאב הקרקע.
בשני המקרי מדובר ביעדי הנוגעי לכלל האוכלוסיה )לכאורה( ואינ מתמקדי
באוכלוסיות הזקוקות להעצמה נקודתית.
שני הסעיפי האחרוני של התכנית ) 7ו (8מתייחסי לכאורה ליעדי חברתיי ,אלא
שבחינה מעמיקה יותר של הסעיפי הללו מצביעה על מדיניות סגרגטיבית שאיננה מכוונת
לצמצו הפערי החברתיי ועלולה א להקצי את הפערי החברתייכלכליי הקיימי
ולהוביל לכשל העצמה ברמה הפרטנית והקהילתית .סעי  – 7שוויוניות – מבקש להקטי
את הפערי בי הרשויות המקומיות בבסיס המס ברמות מיסוי וברמות השירותי .לפיכ
מדובר בסעי חברתי הנוגע לעקרו השוויו ומצביע על רצו לצמצ את הפערי
החברתייכלכליי בי רשויות מקומיות .אלא שסעי  8עומד בסתירה ליעדי החברתיי
הללו .הסעי מבקש להתאי בי קבוצות האוכלוסיה ברשויות המיועדות לאיחוד.
מדיניות זו טומנת בחובה מדיניות סגרגטיבית של איחוד החזקי ע החזקי והחלשי ע
החלשי .יישומה של מדיניות זו ,ככל הנראה ,עשוי להקצי את הפערי החברתיי
והכלכליי בי הרשויות המקומיות ברמה הקהיליתית ובי תושבי הרשויות ,הפרטי
המרכיבי את הקהילות הללו.
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)·( "Â‰È˙ ˙ÈÎ˙"· ÌÈÈ·Á¯ÓÂ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ„ÚÈ ÏÂÓÏ ˙È·Èˆ˜˙Â ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÏÈÚÈ
בחודש מרס  2003פרסמה הממשלה הודעה לציבור 81,ובה פירטה את רשימת
היישובי שיש כוונה לאחד לפי יישובי ואפשרה לרשויות המקומיות ולכל בעל עניי
להעביר את הערותיה בכתב )תו  23יו( לפני גיבושה הסופי של התכנית.
כדי לברר מה ה המטרות העומדות בבסיס "תכנית נתניהו" בחנתי את כל האיחודי
שהוצעו .הרשימה כוללת  70איחודי 15 :במחוז מרכז 5 ,במחוז תלאביב 9 ,במחוז
חיפה 23 ,במחוז צפו 1 ,במחוז ירושלי 10 ,במחוז דרו 7 ,ביהודה ושומרו.
על בסיס שמונת הקריטריוני ,שפורטו לעיל ,הגדרתי שלושה סוגי של שיקולי
אפשריי:
) (1שיקולי תכנוניי/מרחביי – הנוגעי לקרבה גאוגרפית ורצ תכנוני;
) (2שיקולי חברתיי – הנוגעי לרצו לצמצ פערי חברתייכלכליי בי יישובי
שוני ואוכלוסיות שונות;
) (3שיקולי של יעילות מינהלית וכלכלית – הנוגעי לרצו לייעל את הקצאת תקציב
המדינה ואספקת השירותי העירוניי של הרשויות המקומיות.
שלושת סוגי השיקולי הללו אינ סותרי בהכרח זה את זה .ההפ הוא הנכו :מ
הראוי שמדיניות ציבורית במדינה דמוקרטית תית ביטוי לכל סוגי השיקולי בכל החלטה
שהיא מקבלת.
אבח את היחס של מקבצי האיחודי המוצעי בתכנית נתניהו לכל אחד מהשיקולי
הללו.
)‚( È·Á¯Ó‰/ÈÂÎ˙‰ ÏÂ˜È˘Ï "Â‰È˙ ˙ÈÎ˙" Ï˘ ÒÁÈ‰
תנאי בסיסי לקיומו של שיקול זה הוא סמיכות גאוגראפית בי הרשויות שמוצע
לאחד .בנוס ,לצור המחשה אציג את מיקו היישובי הרלוונטיי על פני מפת האזור.
ציינתי בסוגריי את המעמד החברתיהכלכלי של היישוב על מנת לסייע בבחינת השיקול
החברתי בשלב שלאחר מכ .המספר מציי את האשכול שבו מצויה הרשות המקומית לפי
רישומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה82.

81
82

הודעה לעיתונות בדבר איחוד רשויות ÏÈÚÏ ,ה"ש .77
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ‡ ÏÈÚÏ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÂÈÙה"ש  – 39המחקר מסווג
את הרשויות המקומיות )עיריות ,מועצות מקומיות ומועצות איזוריות( ל 10אשכולות,
כאשר אשכול  1מציי את הרמה החברתיתכלכלית הנמוכה ביותר ואשכול  10את הרמה
הגבוהה ביותר .מקורות הנתוני ה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,המוסד לביטוח לאומי,
משרד העבודה והרווחה ומשרד הדתות .המחקר מבוסס על משתני חברתיי כלכליי
שוני  ,כגו :הכנסה ממוצעת לנפש )כולל גמלאות( ,רמת המינוע של התושבי  ,אחוז זכאי
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להל חמש דוגמאות:
א .מקב  – 18סביו ,גני יהודה ,קריית אונו ,נווה מונוסו וגני תקווה .מקב – 17
אוריהודה ורמת פנקס:
במחוז תלאביב הוצע לאחד את סביו )אשכול  (10ע שכנותיה הדומות לה ,גני
יהודה )אי נתוני( ,קריית אונו )אשכול  ,(8נווה מונוסו )אשכול  (9וגני תקווה )אשכול
 .(8לעומת זאת את אור יהודה )אשכול  ,(6השכנה ה"ענייה" ,מוצע לאחד ע רמת פנקס
)אי נתוני( ,שברמה דומה לה וא נמוכה ממנה ,א שאור יהודה גובלת בנווה מונוסו.
יתרה מזאת ,ג העיר יהוד )אשכול  ,(7הגובלת בגני יהודה ובנווה מונוסו ,איננה כלולה
במקב .להל מפת האזור:

סביו

קריית
אונו

גני יהודה

יהוד

נווה
מונוסו

רמת
פנקס
אור
יהודה

ב .מקב  – 37מ"א הגליל העליו ,מ"א מבואות החרמו ,יסוד המעלה,
מטולה ,ראש פינה.
במחוז צפו הוצע לאחד את היישובי :מועצה אזורית הגליל העליו )אשכול ,(7
מועצה אזורית מבואות החרמו )אשכול  ,(6יסוד המעלה )אשכול  ,(7מטולה )אשכול (8
וראש פינה )אשכול  ,(7א נעדרות מהאיחוד העיר קריית שמונה )אשכול  (5והמועצה

לתעודת בגרות ,אחוז הסטודנטי  ,אחוז דורשי העבודה ,יחס תלות )היחס בי מספר
התושבי בני  190ובני  65ומעלה לבי מספר התושבי בני  ,6420כלומר בגיל העבודה(
ואחוז מקבלי גמלה להבטחת הכנסה .נמצא ג באתר הלמ"ס – .www.cbs.gov.il
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המקומית חצור הגלילית )אשכול  (4הממוקמות גאוגראפית בי היישובי המוזכרי .להל
מפת האזור:
מטולה

קריית
שמונה

מ"א
גליל
עליו
יסוד
המעלה
חצור
הגלילית
ראש פינה

ג .מקב  – 54מיתר ,להבי ,עומר
במחוז דרו הוצע לאחד את היישובי מיתר )אשכול  ,(9להבי )אשכול  (9ועומר
)אשכול  .(10ג במקרה זה "השכנה הענייה" ,העיר באר שבע )אשכול  ,(5נעדרת
מהאיחוד .להל מפת האזור:
להבי

מיתר

עומר
באר שבע
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ד .מקב  – 55מועצה אזורית באר טוביה ,מועצה אזורית חו אשקלו
במחוז דרו הוצע לאחד את המועצה האזורית באר טוביה )אשכול  (7ע המועצה
האזורית חו אשקלו )אשכול  ,(6ובולטת בהיעדרה קריית מלאכי )אשכול  (4הנמצאת
בסמיכות.

קריית
מלאכי
באר טוביה

חו
אשקלו

ה .מקב  – 62המועצה האזורית תמר ויישובי צפוניי של
המועצה האזורית ערבה תיכונה
במחוז דרו הוצע לאחד את המועצה האזורית תמר )אשכול  (6ע יישובי צפוניי
של המועצה האזורית ערבה תיכונה )אשכול  ,(7ולא מוצע לצר לאיחוד את העיר דימונה
)אשכול  (4הגובלת ע המועצה האזורית תמר.
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מ"א תמר דימונה

מ"א ערבה
תיכונה

מדוגמאות נבחרות אלה נית להסיק כי ההצדקה לקביעת מקבצי האיחודי היא איננה
קרבה גאוגרפית או רציפות תכנונית .בכל אחד מהמקרי בולטת ההיעדרות של העיר
המרכזית )שרמתה החברתיתכלכלית נמוכה יותר( ,הנמצאת בי היישובי שמוצע לאחד
או בסמו לה .יתרה מזאת ,בחלק מהמקרי קיימי מרחקי גדולי בי היישובי
שמוצע לאחד.
יצוי כי אי ניסיו לאחד יישובי ערביי ויהודיי אלה ע אלה ,לכ אי בתכנית
התייחסות ליישובי הערביי הנמצאי במרחב וסובלי ממצוקות כלכליות וחברתיות
קשות .היישובי הערביי מופיעי במקבצי נפרדי.
)„( ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈÏÂ˜È˘Ï "Â‰È˙ ˙ÈÎ˙" Ï˘ ÒÁÈ‰
שיקול זה בא לידי ביטוי בקריטריו  8בתכנית ,והוא מוגדר כרצו לצמצ פערי
חברתיכלכליי בי יישובי באמצעות איחוד רשויות מקומיות .בחנתי את מידת
ההתאמה )בדירוג לאשכולות( של היישובי המוצעי לאיחוד .מהבדיקה עולה כי מרבית
האיחודי –  60מתו  – (86%) 70מתייחסי ליישובי מאותו אשכול חברתיכלכלי או
בהפרש של שני אשכולות לכל היותר .כלומר ,מדובר באיחוד של יישובי ע אוכלוסיות
במעמד חברתיכלכלי זהה או דומה.
לרשימת הדוגמאות ,שהוצגו קוד לכ ,נית להוסי דוגמאות נבחרות נוספות,
כדלקמ:
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 .1מקב  – 1רמלה )אשכול  (4ע לוד )אשכול ;(4
 .2מקב  – 4מודיעי )אשכול  (8ע מכבירעות )אשכול  (9ונו איילו )אי נתוני(;
 .3מקב  – 7מ"א דרו השרו )אשכול  (7ע רמות השבי )אי נתוני(;83
 .4מקב  – 8פרדסייה )אשכול  (7ע כפר יונה )אשכול ;(6
 .5מקב  – 13כפר קאס )אשכול  (3ע כפר ברא )אשכול ;(3
 .6מקב  – 21זיכרו יעקב )אשכול  (7ע בנימינה )אשכול  (8וגבעת עדה )אשכול ;(7
 .7מקב  – 22דלית אלכרמל )אשכול  (4ע עוספייה )אשכול ;(4
 .8מקב  – 36צפת )אשכול  (4ע חצור הגלילית )אשכול ;(4
 .9מקב  – 46סח'ני )אשכול  (2ע עראבה )אשכול ;(2
 .10מקב  – 52מ"א בקעת בית שא )אשכול  (5ע מ"א הגלבוע )אשכול ;(4
 .11מקב  – 58ערערה בנגב )אשכול  (1ע כסייפה )אשכול ;(1
 .12מקב  – 59תלשבע )אשכול  (1ע חורה )אשכול  (1ולקייה )אשכול ;(1
מכא שרשימת האיחודי המוצעי איננה מבוססת על שיקולי חברתיי וג לא על
שיקולי תכנוניי/מרחביי כלשה.
)ÌÈÈ·Èˆ˜˙Â ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÏÂ˜È˘Ï Â‰È˙ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ÒÁÈ‰ (‰
בהסתמ על הניתוח שהובא לעיל ,ועל בסיס שמונת הקריטריוני המוצהרי של
התכנית ,נית לומר כי השיקולי המרכזיי של "תכנית נתניהו" מכווני להשגת ˙ÂÏÈÚÈ
 .˙È·Èˆ˜˙Â ˙ÈÏÎÏÎכפי שכבר ציינתי ,הצעת ההחלטה מציינת כי "הרשויות המקומיות
הקטנות ה נטל כלכלי ,שרובו נופל על תקציב המדינה ולכ רצוי לצמצ למינימו את
מספר הרשויות המקומיות שאוכלוסיית קטנה מ 10,000תושבי ,בפרט את הרשויות
הזעירות ,המונות אלפי בודדי של תושבי" 84.מטרה זו ראויה ,והיא אינה צריכה
לעמוד בהכרח בסתירה לשיקולי החברתיי ו/או התכנוניי/המרחביי .ע זאת מניתוח
האיחודי המוצעי ב"תכנית נתניהו" עולה סתירה בי היעדי הכלכליי והתקציביי
לבי אלו החברתיי .מכא ש"תכנית נתניהו" איננה מכוונת לצמצו הפערי החברתיי
כלכליי בי יישובי שוני א ש"שוויוניות" היא אחד משמונת הקריטריוני המוצהרי
של התכנית )קריטיוריו  ,(8וא שהתכנית נכתבה בעיצומו של משבר כלכלי קשה
שהשפיע באופ משמעותי על תפקוד מרבית הרשיות המקומיות שבאשכולות הנמוכי.

83
84

רמות השבי הוא ועד יזומי במועצה האזורית רמות השרו .אי נתוני בנוגע לאשכול
החברתיכלכלי של היישוב ,אול סביר להניח שמדובר באשכול  9או .10
הצעת חוק ) ÏÈÚÏ ,(2003ה"ש  ,6דברי הסבר להחלטה  – 79בעניי איחוד רשויות מקומיות,
עמ' .45
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יתרה מזאת ,על סמ ניסיו העבר נית לומר שיישומה של תכנית שאיננה מביאה
בחשבו שיקולי חברתיי ואת הצור בצמצו הפערי החברתיי בי יישובי שוני
ובי תושבי שוני באותו היישוב ,עלול לגרו להעמקת הפערי .משו כ הרצו לאחד
יישובי נחשלי אלה ע אלה ,מחד ,ולאחד את היישובי החזקי ,מאיד ,עלול להוביל
לכשל העצמה ברמה הפרטנית והקהילתית.
בעשרה מקרי בלבד ) (14%קיי פער העולה על שני אשכולות .בחמישה מתו עשרה
מקרי אלה מדובר ביישובי ביהודה ושומרו .כל חמשת המקרי האחרי נוגעי למגזר
הכפרי בלבד .נתוני אלה מצביעי על ניסיו לצמצו הפערי החברתייכלכליי,
שעשוי להביא להעצמה ברמה האישית והקהילתית באמצעות איחוד של יישובי במעמד
חברתיכלכלי שונה .אלא שניסיו זה מוצע בתו המגזר הכפרי בלבד85.
להל האיחודי:
 .1מ"א יואב )אשכול  (6ע מ"א לכיש )אשכול  (3ומ"א שפיר )אשכול ;(3
 .2מ"א בני שמעו )אשכול  ,(7ע מ"א אשכול )אשכול  (7ומ"א מרחבי )אשכול ;(4
 .3מ"א חבל אילות )אשכול  (4ע יישובי דרומיי של מ"א הערבה התיכונה )אשכול
;( 7
 .4מ"א ג רווה )אשכול  (9ע מ"א ברנר )אשכול  (8ומ"א חבל יבנה )אשכול ;(5
 .5מ"א מטה אשר )אשכול  ,(5ע מ"א מעלה יוס )אשכול  (4ומ"א שבי ציו )אשכול .(9
)‚( :‰ÓˆÚ‰ Ï˘ÎÂ "Â‰È˙ ˙ÈÎ˙" ÌÂ˘ÈÈ
מ הניתוח שהוצג לעיל עולה כי מרבית האיחודי שהוצעו כוללי יישובי במעמד
חברתיכלכלי )אשכול( זהה ,או לכל היותר בהבדל של מספר אחד במיקו על פני הרצ
שבי אחת לעשר ) .(101מכל אלה יושמו בסופו של דבר רק שניעשר איחודי.
עשרה 86מתוכ היו בי יישובי ממעמד סוציואקונומי שווה או דומה .מכא שג

85

86

על פי נתוני המחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ניסיונות אלה לא הביאו לשינוי
כלשהו ברמת האשכולות .בסופו של דבר האשכול נותר בהתא ליישוב הגדול בשל יחס
האוכלוסיה בי היישובי שהוצע לאחד ; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ‡˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÂÈÙ
 ÏÈÚÏ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ה"ש .39
מתו  70האיחודי המוצעי  ,עד למועד זה ,יושמו  12איחודי בלבד ,אחד מה בוטל.
להל הפירוט ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ· :אוחדו שלושת המקבצי האלה (1) :מודיעי )אשכול  (8ע
מכבי רעות )אשכול  (2) ;(9המועצה האזורית דרו השרו )אשכול  (8ע רמות השבי
)אשכול  (3) ;(9צור )אשכול  (7ע קדימה )אשכול  ·È·‡Ï˙ ÊÂÁÓ· .(7אוחדו שני
המקבצי האלה (4) :סביו )אשכול  (10ע גני יהודה )אי נתוני על האשכול(; ·ÊÂÁÓ
 ‰ÙÈÁאוחדו ארבעת המקבצי האלה (5) :בנימינה )אשכול  (8ע גבעת עדה )אשכול ;(7
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בהצעה וג ביישו של "תכנית נתניהו" )עד כה( קיי דגש על יעילות כלכלית ותקציבית
תו ויתור מודע על היעדי החברתיי ועל הצור בצמצו הפערי החברתייכלכליי
בי יישובי.
נית להגדיר מדיניות זו ככשל העצמה קהילתית הנוגעת לפתרונות ממשלתיי
)מלמעלה( המעמיקי את הפערי ויוצרי מציאות לא שוויונית וסגרגטיבית יותר.
הוויתור על השיקולי החברתיי עלול לייצר מדיניות המעמיקה ומגדילה את הקיטוב
החברתיכלכלי בי יישובי ובעקבות זאת בי תושבי היישובי במדינת ישראל .מאחר
שברוב המקרי הוצע לאחד אוכלוסיות בעלות רמה סוציואקונומית זהה ,מדובר בתכנית
סגרגטיבית )לא אינטגרטיבית( שמטרתה לגרו ל"דומי" לדור בכפיפה אחת תו ניתוק
האוכלוסיות המבוססות מהאוכלוסיות המוחלשות.
שני איחודי בלבד ,שיושמו ,ה בעלי אופי אינטגרטיבי :האחד במגזר הכפרי והשני
במגזר העירוני .במגזר הכפרי הכוונה לאיחוד של המועצה המקומית כנרת )מושבה(
)אשכול  (8ע המועצה האזורית עמק הירד )אשכול  (6במחוז חיפה .ע זאת היות
שהיישוב כנרת כולל  492תושבי בלבד לעומת  9,269תושבי במועצה האזורית עמק
הירד ,האיחוד כמעט שלא הורגש מבחינה מספרית וסוציולוגית .במגזר העירוני האיחוד
הוא משמעותי יותר ברמה החברתית והסוציולוגית .הכוונה לאיחוד של נווה מונסו
)אשכול  (9ע יהוד )אשכול  (7במחוז תלאביב .האיחוד זכה לחשיפה תקשורתית רבה
יחסית בשל התנגדות תושבי נווה מונוסו למהל מחשש מאיבוד האופי הייחודי והמרק
הקהילתיתרבותי של היישוב 87.דוגמה זו ממחישה את הבעיות שיכולות להיווצר בעת
איחוד רשויות כאשר קיי שוני מהותי ברמה החברתיתכלכלית של היישובי.
אי בכוונתי להתעל מ הקשיי המהותיי והתפעוליי שאיחודי מסוג זה
)"אינטרגציה"( עשויי לעורר ,אול נית להתגבר על קשיי אלה על ידי תכנו נכו של
מהל האיחוד .האיחוד של יהודמונוסו הוא דוגמה טובה לכ .בסופו של דבר התרצו
התושבי ,לאחר שבשנת  2005העניק שר הפני למינהלת היישוב נווה מונוסו מעמד
סטטוטורי של ועד רובע עירוני לפי פקודת העיריות ,על פי תקנות העיריות )רובע עירוני –
נווה מונסו( ,התשס"ו .2005המינהלת המקומית אחראית לכל היבטי הפעילות

87

) (6דליתאלכרמל )אשכול  (4ע עוספייה )אשכול  (7) ;(4בקהאלגרבייה )אשכול  (3ע
ג'ת )אשכול  (8) ;(3המועצה האזורית חו הכרמל )אשכול  (8ע עתלית )אשכול  (7וכפר
גלי )אי נתוני על האשכול( ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ· .אוחדו שלושת המקבצי האלה (9) :מגדאל
כרו )אשכול  (2ע דיראלאסד )אשכול  (2ובענה )אשכול  (10) ;(2ירכא )אשכול  (3ע
אבוסנא )אשכול  ,(3ג'וליס )אשכול  (4וינוחג'ת )אשכול .(4
מרבית תושבי נווה מונסו ביקשו להתאחד ע קריית אונו )אשכול  ,(8החזקה יותר מבחינה
חברתיתכלכלית ונמצאת א היא בסמיכות גאוגרפית.
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החברתיתקהילתית ביישוב ומייצגת את תושבי היישוב בקשרי ע העירייה וע
הרשויות .את שאר השירותי המוניציפליי הבסיסיי והסטטוטוריי )כמו טיפול
אדמיניסטרטיבי של החינו הפורמלי ,רווחה ,תחזוקת היישוב ,מינהל ההנדסה ,גזברות,
יוע משפטי ,מבקר פני וכדומה( מקבל היישוב מהעירייה המשותפת ע העיר יהוד,
עיריית יהודמונוסו .האיחוד של נווה מונסו ע יהוד הוא דוגמה למדיניות ציבורית
הנוגעת לאיחוד רשויות העשויה להביא לצמצו פערי חברתיי ולתהליכי של העצמה
ברמה האישית וברמה הקהילתית .ברמה האישית האיחוד של רשות חלשה ע רשות חזקה
יותר מבחינה כלכלית ותקציבית עשוי להגדיל את התקציב העירוני ולאפשר לרשות
המשותפת להקצות כספי רבי יותר לשירותי עירוניי שוני לתושבי )כגו חינו,
תרבות ורווחה( ובכ לספק לתושבי שירותי ברמה ובאיכות גבוהות יותר ,העשויי
להוביל לתהלי של העצמה אישית לכל תושב ותושב .ברמה הקהילתית ,התבצע איחוד
הרשויות תו שמירה על המרק התרבותי והחברתי הייחודי של כל יישוב .סביבה מסוג
זה יכולה להיות קרקע פורייה להעצמה קהילתית של התושבי ,שתאפשר צמצו הפערי
החברתייכלכליי בתו הקהילה וג בי הקהילות תו שמירה על הזהות הקהילתית
)כגו תרבות ,מוצא אתני ושפה(.
לבסו אציי כי איחוד ארבע הרשויות המקומיות הדרוזיות מהגליל המערבי )ירכא,
אבו סנא ,ג'וליס וינוחג'ת( לעיר דרוזית אחת גדולה ,בסופו של דבר בוטל .במהל שנת
 2004התנגדה ההנהגה הדרוזית לאיחוד המוצע וא הקימה ועד משות ,שהפעיל לחצי
כדי לטרפד את האיחוד .לבסו הלחצי עזרו ,ותכנית האיחוד בוטלה ב 17במאי ,2004
כאשר התקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות )ביטול איחוד המועצות המקומיות אבו
סנא ,ג'וליס ,ינוחג'ת וירכא( ,התשס"ד 88.2004איחוד זה נתפס על ידי ההנהגה הדרוזית
כפגיעה במגזר הדרוזי בישראל .פגיעה זו נית להגדיר ככשל העצמה קהילתית .ראשית,
מכיוו שמדובר ביישובי דרוזיי שה מיעוט מספרי וסוציולוגי )מבחינת נגישות למוקדי
העוצמה בחברה ובמדינה( בישראל .שנית ,ארבעת היישובי שיועדו לאיחוד ה יישובי
ברמה חברתיתכלכלית נמוכה )אשכולות  3ו ,(4הסובלי מגירעו תקציבי גדול
ומתמש .משו כ איחוד של הארבעה איננו יכול להביא למצב כלכלי טוב יותר ללא
שינוי כולל במדיניות הממשלתית ,בהקצאת הקרקעות ובשיעורי גביית המס המקומי.
מכא שאיחוד רשויות אינו בהכרח הפתרו היחיד לבעיות החברתיות והכלכליות של
היישובי המוחלשי במדינת ישראל ,קל וחומר איחוד של שתי רשויות מוחלשות
הסובלות מגירעונות תקציביי גדולי לאור זמ .על מנת להיטיב את המצב הכלכלי

88

ניבי קלייזאבי ‡) ÌÈÂ˘ ÌÈË·È‰ – ÏÈÏ‚· ˙ÂÈÊÂ¯„‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ „ÂÁÈמסמ רקע לדיו
בהצעה לסדר יו בנושא" :ביטול איחוד הרשויות הדרוזיות בגליל" ,הכנסת – מרכז מחקר
ומידע.(2003 ,
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חברתי של היישוב ולהעצי את התושבי המתגוררי בו יש צור בתמורות מדיניות
משמעותיות ,הנוגעות למדיניות התכנו ולהכנסות של היישובי מארנונה שלא למגורי.
שינוי ארגונימינהלי בלבד ,דוגמת איחוד רשויות ,ספק א יוכל להביא לצמצו פערי
ולהוביל תהליכי של העצמה ביישובי המוחלשי.

ד .סיכו ומסקנות :מדיניות תכנונית וכשל העצמה
מטרת המחקר הייתה לבחו את הקשר האפשרי שבי תהליכי של העצמה או
לחלופי כשל העצמה של תושבי הרשויות המקומיות המוחלשות במדינת ישראל לבי
המדיניות התכנונית ,הנוגעת לחלוקת המרחב ולהקצאת שימושי קרקע .בחרתי להדגי
קשר זה באמצעות ניתוח המטרות החברתיות המוצהרות של שתי תכניות ממשלתיות
הנוגעות לחלוקת המרחב בישראל :האחת ,תכנית האדריכל אריה שרו משנת ,1952
שבעקבותיה הוקמו עשרות יישובי חדשי ורוב "ערי הפיתוח" בשנות החמישי
והשישי; השנייה" ,תכנית נתניהו" משנת  ,2003שבאה לתת מענה למצוקה הכלכלית
שנקלעו אליה רשויות מקומיות רבות הישראל ,באמצעות איחוד רשויות.
מניתוח המטרות של "תכנית שרו" משנת  1952עלה כי הכוונה המוצהרת של מנסחי
המדיניות הייתה להגשי את היעדי הלאומייציוניי ,קרי עקרו פיזור האוכלוסי.
למע הגשמתו של יעד זה הייתה נכונות לוותר על יעדי חברתייכלכליי זאת למרות
שמנסחי התכנית היו מודעי להשלכות הרות הגורל מבחינה חברתיתכלכלית ,העלולות
להיווצר כתוצאה מיישו התכנית .הצור להביא לתפיסה מרחבית מאוזנת של האוכלוסיה
היהודית במדינת ישראל גבר.
המדיניות החברתית ,הכלכלית והתכנונית בשנות החמישי לא הותאמה לציבור
שעבורו תוכננה .כתוצאה מכ יישומה של התכנית היה בעייתי וחרג באופ ניכר מהתכנו
המקורי .בפועל ,במקו להקי נפות תכנו המבוססות על עיר ראשית המספקת את מגוו
השירותי לערי הסובבות אותה ,הוקמו "ערי שינה" ללא תשתיות תעסוקתיות ,שמהר
מאוד זכו לכינוי "ערי פיתוח" .מכא ש"תכנית שרו" היתה ניסיו כושל ש"הצמיח
עיוותי חברתיי ,כלכליי ואתניי" בחלוקת המרחב הישראלי ויצר פערי בי מרכז
לפריפריה בחלוקת המרחב.
מדיניות זו נית להגדיר ככשל העצמה ה ברמה האישית ה ברמה הקהילתית .כפי
שראינו ,מרבית היישובי הללו נמצאי במקו נמו בדירוג מצב הכלכליחברתי של
היישובי במדינת ישראל של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )האשכולות( ,וכי תושבי
"ערי הפיתוח" נמצאי ברמה חברתיתכלכלית נמוכה ביחס לרוב תושבי מדינת ישראל
בנתוני רקע שוני )כגו משלח יד ,רמת מינוע ,רמת השכלה ועוד(.
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"תכנית נתניהו" הופיעה חמישי שנה לאחר מכ וניסתה לתת מענה לחלק מהבעיות
שנוצרו בעקבות "תכנית שרו" .ג תכנית זו עוצבה בעיצומו של משבר כלכלי קשה
ולאחר עלייה המונית של יהודי ממדינות חבר העמי .ג במקרה זה ראינו כי מנסחי
התכנית מודעי למצב הכלכלי הקשה והלא שוויוני שקיי בי יישובי במדינת ישראל.
נוס על כ ראינו כי אחד מתו שמונת הקריטריוני של התכנית מתייחס באופ מוצהר
ל"שוויוניות" ולצור לצמצ את הפערי הכלכליי בי היישובי השוני .ע זאת
מניתוח המטרות המוצהרות של "תכנית נתניהו" עולה כי קיימת נכונות רבה לוותר על
היעדי החברתייכלכליי של צמצו פערי למע השגת של יעדי כלכליי
ותקציביי.
בפועל ראינו כי מרבית האיחודי שהוצעו היו של אוכלוסיות בעלות רמה כלכלית
חברתית דומה .מכא שמדובר בתכנית סגרגטיבית שמטרתה לגרו ל"דומי" לדור
בכפיפה אחת תו ניתוק בי האוכלוסיות המבוססות מהאוכלוסיות המוחלשות.
אסכ ואומר כי בשני המקרי בחרו מנסחי המדיניות וממשלת ישראל )שאישרה את
התכניות( לוותר על היעדי החברתיי למע השגת יעדי אחרי .ב"תכנית שרו" מדובר
ביעדי "ציוניילאומיי" ,וה נוגעי לפיזור אוכלוסי ולצור ליישב את מדינת ישראל
ביהודי .בתכנית נתניהו היעדי המרכזיי ה יעילות כלכלית ותקציבית ,וה נוגעי
לרצו להביא לחיסכו בהוצאות באמצעות איחוד רשויות .בשתי התכניות קיימת מדיניות
תכנונית העומדת בסתירה לעקרונות השוויו החברתי .כפועל יוצא מכ מדיניות זו לא רק
שאינה מצמצמת את הפערי החברתייכלכליי בי קבוצות אוכלוסיה שונות בחברה,
היא א מקצינה אות .מניתוח שתי התכניות בולט חוסר המחויבות של מנסחי המדיניות
לצמצו פערי חברתיי.
לנוכח כל האמור לעיל נית לומר כי ההבניה הפוליטית של המרחב האזורי בישראל,
בהסתמ על שתי התכניות שנותחו ,איננה מכוונת להשגת יעדי חברתיי של צמצו
פערי בי אוכלוסיות וליצירת תהליכי העצמה אישית וקהילתית .כפועל יוצא מכ
המדיניות שהתקבלה מקצינה את הפערי החברתייכלכליי בי יישובי ובי
אוכלוסיות שונות )קהילות( במדינת ישראל .נית לומר כי "תכנית שרו" יצרה בשנות
החמישי פערי חברתיי כלכליי "חדשי" בי אוכלוסיות שונות בחברה; "תכנית
נתניהו" ביקשה בשנות האלפיי לקבע אות.
מדיניות זו היא כשל העצמה ,והיא אינה מאפשרת לרשות המקומית לספק שירותי
ציבור נאותי לתושביה )כמו חינו ,תרבות ,דיור ותשתיות( .אספקת שירותי אלה היא
תנאי בסיסי לאיכות חיי במדינה דמוקרטית ,והיא מספקת ביטחו אישי ותחושת סיפוק,
היכולי להוביל למוביליות חברתיות ולהעצמה ג ברמה האישית וג ברמה הקהילתית.
ניתוח שתי התכניות )"תכנית שרו" ו"תכנית נתניהו"( ,שהוצג לעיל ,הדגי את הקשר
שבי תהליכי של כשל העצמה של תושבי הרשויות המקומיות המוחלשות במדינת
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ישראל לבי מדיניות התכנו המרחבי .בשני המקרי שהצגתי ראינו כי מדיניות הבוחרת
לוותר על היעדי החברתיי עלולה להוביל לכשל העצמה .על מנת להביא לצמצו
פערי חברתיי וכלכליי בי פרטי וקהילות בחברה ולהוביל תהליכי של העצמה
)אישית וקהילתית( יש צור להביא בחשבו שיקולי חברתייכלכלי ולהציב במקו
מרכזי בסדר העדיפויות.
יתרה מזאת ,העצמה קהילתית מחייבת שינויי יסודיי ומבניי בחלוקת הכוח
והעושר החברתי .דוגמה בולטת לכ ,כפי שעולה מ המחקר הנוכחי ,היא המדיניות
התכנונית ,העוסקת בחלוקת המרחב ובהקצאת שימושי קרקע ,אול כפי שראינו ,התכניות
שהתקבלו עד כה הובילו לכשל העצמה והגבירו את הקיטוב החברתיכלכלי שקיי בי
קבוצות ופרטי בחברה .על מנת לעצור את הקיטוב החברתיכלכלי יש צור בשינויי
יסודיי במדיניות חלוקת המרחב והקצאת שימושי הקרקע בישראל .בחינת השינויי
מחייבת מחקר מעמיק והיכרות ע הבעיות הייחודיות של כל יישוב ויישוב .בשלב הנוכחי
אוכל לשער כי שינוי יסודי יחייב שינוי גבולות מוניציפליי וחלוקה שוויונית וצודקת יותר
של נכסי מניבי ארנונה; שינויי בבסיס המס; העברת כספי מסי בי יישובי לצור
חיזוק הבסיס הכלכלי; הקמת אזורי תעסוקה משותפי ליישובי שוני ועוד .ללא שינויי
מעמיקי ויסודיי ספק א נית יהיה להאט את מגמת הקיטוב החברתיכלכלי הקיימת
כיו ולהוביל תהליכי העצמה אישית והעצמה קהילתית של האוכלוסיות המוחלשות
בישראל.
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