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תכנון במצב של אי-הכרעה: המקרה של הנגב

בתיה רודד 

תקציר 

המאמר בודק את הקשר שבין מדיניות ציבורית, תכנון ועיצוב מרחב הסָפר. טענתו, כי 
מדיניות של אי-הכרעה בנושאים המרכזיים – סכסוך היהודי-פלסטיני והסטאטוס של 
המגזר החרדי - הפכה לנכס בידי המדינה, כדי לשמר מראית כוזבת של יציבות במצב 
והביצוע  היוזמה  העברת  באמצעות  מושגת  הלגיטימציה  מדינה-חברה.  ביחסי  שביר 
של המדיניות לזירה המנהלית. השאלה המרכזית היא - כיצד מערכת התכנון פועלת 
בדרג  ממשל  כסוכן  התכנון  מערכת  הנגב?  שולי,  ספר  של  במקרה  זו  מדיניות  תחת 
מתווה  שהיא  המדיניות  וביצוע  שלה  (המקצועיות)  האוטונומיה  על  וויתרה  המנהלי 
פאסיבי וטכני. חלק ראשון של המאמר ידון בסוגיית הפוליטיקה של המדיניות ויחסי 
החלק  הגלובלי;  בעידן  אתני  סָפר  אזור  כמעצבי  התכנון,  מערכת  עם  שלה  הגומלין 
השני יתאר וינתח קשר זה והשלכותיו על הנגב באמצעות 3 חקרי מקרה: הקמת העיר 
החרדית כסיף בצומת תל ערד, ביטול ההכרה בשני כפרים בדווים לא מוכרים, והקמת 
10 יישובים קהילתיים על כביש 31. בשלושתם הרציונל להחלטות ”כלוא“ במסגרת 
וסיכום  דיון  החרדים;  ונושא  הבדווים  עם  הקרקע  על  הסכסוך  אי-ההכרעה -  נושאי 

יובאו בחלק השלישי.

הקדמה

 the) אי-הכרעה  של  במצב  המדינה  את  כולאת  אתנית  מדיניות  פוליטיקת 
המרכזיות  בבעיות  להכריע  מסוגלת  אינה  היא   .(politics of indecision
בסכסוך  ובתוכו  היהודי-פלסטיני  הסכסוך  לפניה:  העומדות  והעקרוניות 

הקרקעי עם הבדווים ומעמדו הייחודי של המגזר החרדי בישראל.

אזור  כמעצבי  המתכנן)  (הדרג  ומנהל  מדינה  בקשרי  לעסוק  מבקש  המאמר 
סָפר, ולטעון, כי מדיניות אי-הכרעה היא נכס בידי הממשל. היא נסחרת עם 
מצב  בתוך  כוזבת  יציבות  של  מראית  המניב  פוליטי  הון  תמורת  עניין  בעלי 
משמרת  אי-ההכרעה  של  מדיניות  כי  אטען,  לכן  מדינה-חברה.  ביחסי  שביר 

את עוצמת המדינה בטווח הקצר.

במסגרת זו, מערכת התכנון היא סוכן ממשל בדרג המנהלי שמאמץ מסגרת 
מדיניות המאלצת אותו לגישה פאסיבית, א-פורמאלית וטכנית. הפרקטיקה 
דוחפת לתכנון נקודתי רב-יוזמתי וזונחת את העקרונות התכנוניים שהוצבו 
בתכניות הארציות והמחוזיות. תהליך קבלת ההחלטות התכנוניות כולל גם 

מגזרים צרים בעלי עוצמה פוליטית המטים את הכף לעניינם. 
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במסגרת  והנגב  המדינה  יחסי  את  המבנות  הפרקטיקות  את  חושף  המאמר 
בהם  מזניחה,  לשליטה  הכפפה  כיחסי  החברה,  במדעי  הביקורתית  הגישה 
נפקד מקומם של תושבי האזור, נשואי ההחלטות התכנוניות, מתהליך קבלת 

ההחלטות.

פועלת  התכנון  מערכת  כיצד  הן:  זו  תפיסתית  במסגרת  העולות  השאלות 
תחת מדיניות של אי-הכרעה, במקרה של ספר שולי – הנגב? ומהן ההשלכות 

המרחביות כתוצאה מכך? 

טקסטים  של  ופרשנות  מקרה  חקרי  ניתוח  עם  תיאורטי  דיון  משלב  המאמר 
של  הפוליטיקה  בסוגיית  ידון  הראשון  חלקו  ומשניים.  ראשוניים  ממקורות 
מדיניות אי-ההכרעה ויחסי הגומלין שלה עם מערכת התכנון, כמעצבי אזור 
ינותח  השני  בחלקו  בישראל;  למצב  בהתייחס  הגלובלי  בעידן  אתני  סָפר 
הפרקטיקה  מאפייני  לבין  זה,  פוליטי  במצב  הנגב  של  שוליותו  שבין  הקשר 
השלישי  החלק  דוגמאות;  שלוש  באמצעות  החלטותיה  והשלכות  התכנונית 

ידון בממצאים ויעלה תובנות חדשות.

תכנון בספר הפריפריאלי ופוליטיקת מדיניות אי-ההכרעה

מדינה ומדיניות -

הגדרות  את  לכפות  מסוגלת  כשמדינה   ,(Kimmerling (1993 של  לטענתו 
במערכת  הקובע  השחקן  עדין  היא  החברה  חלקי  כל  על  שלה  הזהות 
הפוליטית מול החברה, כך גם בישראל. אלא שתביעות סותרות מהמדינה של 
ומתפרק:  הולך  והקונסנזוס  דמותה  על  מאבקים  מצמיחות  בחברה  קבוצות 
בה  המשתתפים  הגורמים  בין  שלל  חלוקת  ויותר  יותר  נעשית  "הפוליטיקה 
ופחות הכרעה בין קווי מדיניות הנשענים על השקפות עולם מגובשות" (נאור 

ומידני, 2006, 6).1 

קבוצות שונות מעניקות לגיטימציה למוסדות לא מדינתיים, או לא פורמאליים 
יש"ע  כמועצת   ,(Bellina, 2009; Kimmerling, 1993; Migdal, 2001a;b)
והמנהיגות החרדית, המעמידים את האל כריבון מעל המדינה וארגוני זכויות 
המתח  למדינה.  מעל  הבינלאומי  החוק  את  המעמידים  בינלאומיים,  אדם 
להכריע  המתקשה  עקלקלה  מדיניות  של  כינון  מסביר  שנוצר  פתיר  הבלתי 

בסוגיות מרכזיות המונחות לפתחה.

 .(Tschirgi, 1983) אי-הכרעה  קווי  מעצבים  מדינה-חברה  יחסי  שאת  יוצא, 
הפוליטית  המערכת  של  מספיקות  לא  יכולת  רמות  מסמנת  זו  אי-הכרעה 
לבין  ההחלטות  מספר  בין  מידי  גדול  פער  כגון   ,(Ungovernability) למשול 
 Huntington,) נורמטיביים  מדיונים  והימנעות  אילתורים  ריבוי  יישומן, 
תשתית  וליצור  המשחק  כללי  את  לכפות  יכולת  באין   .(1975; Offe, 2011
חברתית-תרבותית משותפת, הפוליטיקה לטווח הרחוק נפגעת ומובילה למצב 
שביר ביחסי מדינה-חברה - כשהמדינה רחוקה מידי מחלק מהחברה וקרובה 
 Bellina, 2009; Brodkin,) מידי לחלקה האחר עד כדי טשטוש הגבול ביניהן
2006), כדוגמת הריחוק בישראל ממפלגות ערביות והשיתוף חסר הגבולות עם 

מפלגות המייצגות את המתנחלים. 

 Brodkin מציעה להכריע,  מתקשים  ממשל  מנגנוני  בו  זה  פרדוקסאלי  למצב 
(2006; 1990 ;1987) הסבר מבני. בתקופות בהן הניסיונות של הרשות המחוקקת 
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פוליטיקת2  של  חלופי  מבנה  מובחן  נכשלים,  פוליטיים  עימותים  לפתור 
מדיניות, בו המשילות עוברת בסמוי לזירה המנהלית, שהסתגלותה, כשחקן 
הסתגלות  המוסדית.  לחולשה  יעיל  מענה  מציעה  למחצה,  עצמאי  פוליטי 
האזרח  בין  המקשרים  המוסדיים  למנגנונים  משמעות  מעניקה  כזו  מבנית 

למדינה, ומקנה מראית של תפקודיות לחולשה המוסדית. 

המשך השליטה מתאפשר הודות לשינוי הסדר הפוליטי, לו ארבעה מאפיינים: 

ליצור . 1 המנהליים  למוסדות  המאפשר  כמשאב  בירוקרטית  חשאיות 
מדיניות; 

נראות של דה-פוליטיזציה של המדיניות ועמעום תפקידם של הסוכנים . 2
המנהליים; 

ליצירת המדיניות נראות של ביצוע מדיניות, המושגת על-ידי קריטריון . 3
ניהולי, כגון הגדרת סיכונים או ניתוחי עלות-תועלת; 

מיתון העימותים הקיימים. . 4

שקיפות  שיתוף,  כגון  נורמטיבית,   (accountability) אחריותיות  באין 
ואחריות של הממשל בפני הבוחרים, מומרים המוסדות במנגנון פאסיבי של 
הסדרים ואכיפת המדיניות אינה לגיטימית. התלות בקונסנזוס לא דמוקרטי 
שחלקן  קבוצות  של  נציגים  בין  נגיש  ולא  פורמאלי  לא  ומתן  במשא  המושג 
חלופה  היא  זו  שליטה  חלקית.  לגיטימציה  רק  משיגה  לגיטימציה,  מעוטות 
חלשה לממשל, שהתנהלותה אינסטרומנטאלית ולא ערכית. הזירה המנהלית 
הופכת, אפוא, לסוכן לגיטימציה לקידום המטרות של האליטות, כסמל וייצוג 
 Bovens, 2009; Broadbent and) פוליטית  וניטראליות  שליטה  להיגיון, 
פוליטיקת  של  במקרה  ייבחן  זה  מבנה   .(Laughlin, 2002; Brodkin, 2006

התכנון בנגב.

של  המרכזיים  בנושאים  בישראל  אי-ההכרעה  של  מהותה  את  בקצרה  נבחן 
הסכסוך היהודי-פלסטיני והסטאטוס של המגזר החרדי בישראל.

המדינה  של  קיומה  שנות  כל  לאורך   – היהודי-פלסטיני  בסכסוך  אי-הכרעה 
עיוורון  בין  הנעה  תפיסה  מתוך  ישראל  אזרחי  הערבים-הפלסטינים  מופלים 
לקיומם לבין זיהוים כ"אויב".3 מאז 1967 נוספה טריטוריה בה הפלסטינים 
בנוגע  מהכרעה  המדינה  הימנעות  צבאי.  משטר  תחת  ונתונים  אזרחות  חסרי 
לגורל השטחים הכבושים עוד מחריפה את ההדרה של הערבים בישראל ומס 

השפתיים הדמוקרטי הולך ונעלם (דו"ח עדאלה, 2011).

מהגיון  חלק  הוא  היהודי-בדווי,  במאבק  לייהוד  יעד  בהיותו  הנגב,  ספר 
אתני זה. ספרות מחקרית עשירה4 עוסקת בנושא הסכסוך בין המדינה לבין 
הבדווים על אדמות שבתביעה בנגב והשלכותיו. בנגב חיים 8.5% מאוכלוסיית 
ישראל, כשליש מהם בדווים, המהווים את אחת הקבוצות המוחלשות ביותר 
שבע  ורק  יהודיים  יישובים  כ-125  בנגב  הוקמו  היום  עד  הישראלית.  בחברה 
עיירות בדוויות מוכרות. בתכנון ובתהליכי הכרה כ-14 יישובים נוספים, וכ-

מאדמות  כ-3%  תופסים  הבדווים  היישובים  כל  מוכרים.  אינם  יישובים   34
הנגב (הלמ"ס, 2011; ספר הנתונים הסטטיסטיים על הבדווים בנגב, 2011).

ניסוחי המדיניות והתכנון לאוכלוסייה הבדווית עוברים דמוקרטיזציה לאורך 
אהוד  הממשלה  ראשי  החלטות  לראיה,  גוברת.  הכרה  על  ומצביעים  השנים 
 ;(2008 גולדברג,  וועדת  (דו"ח  גולדברג  וועדת  המלצות  שרון;  ואריאל  ברק 
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דו"ח "פראוור" (2011); ותמ"מ 4/14/23 שלאחר המלצות דו"ח דוכן (2010). 
אך הפרקטיקות מעידות על מדיניות של הזנחה, דחיקה וריכוז מתמשכים של 

הבדווים ודימוָים ל"אויב" (רודד וצפדיה, 2010). 

כוללת  והיא  לעצמה  למטרה  הפכה  חדשים  יישובים  של  הקמה  כך,  בתוך 
קשר  בלא  מתנהלת  היא  לעיל.  שצוינו  האחרות  הפרקטיקות  כל  את  בתוכה 
את  שרתה  זו  דוקטרינה  הנלוות.  וההשלכות  העלויות  המשתנים,  לתנאים 
 (2006 שרון,   ;1951 (שרון,  ב-1951  לישראל  האב  תכנית  מתכנן  שרון,  אריה 
ומשרתת גם כיום. למרות שתכניות האב והמתאר בישראל ממליצות להימנע 
מהקמת יישובים, הממסד ממשיך ביוזמות השונות ובשעתוקה של מדיניות 

ההתיישבות (ברוידא ונבון, 2010(. 

לפתרון  ישראל  של  מיוזמה  בהתחמקות  מתבטא  זה  במקרה  אי-הכרעה 
מבססים  בו  ארעי  מצב  של  התמשכותו  על  מצביע  כשהמעש  הסכסוך 
לערבים-הבדווים  ביחס  מאידך.  הפרדה,  חומת  ובונים  מחד,  התנחלויות 
בולטת התחמקות מבצוע החלטות של וועדות שהממשל עצמו יזם. יש הבנה 
להחרפת  אלא  לפתרון,  עשייה  אין  אך  שהוא  כפי  להמשיך  יכול  לא  שהמצב 
שנהרסו  כפרים  שטחי  ייעור  בתים,  של  הריסות  המשך  באמצעות  הסכסוך 

ותקיעת טריזי ייהוד. 

המדינה והחרדים - מקומה של הקהילה החרדית במדינת ישראל הוא נושא 
מעמיק  מדיון  ונמנעות  בו  מהכרעה  מתחמקות  ישראל  שממשלות  מרכזי 
במהותו. עם הקמת המדינה הקציב בן-גוריון 400 לומדים חרדים ובגין החיל 
מעמד זה על כל המגזר. מאז, נוצר מצב של תלות כלכלית מתרחבת במדינה, 
עול כלכלי גדל, כפי שמפרטים השופטים בפסיקת בג"צ יקותיאלי.5 החרדים 
כהכרה  בישראל,  אחרת  קבוצה  אף  מזכה  שלא  הדיור  לצרכי  ממענה  נהנים 
רק   .(2004 והרטמן,  פדן   ;5  ,2008 ושלהב,  (כהנר  להתבדלותם  ולגיטימציה 
צבאי.  משירות  פטור  לקבלת  כתנאי  עובדים,  החרדים  מהגברים  כ-40% 
תלותם הכלכלית הובילה לפוליטיזציה חרדית כדי למצב עצמם ככוח פוליטי 
פלוג,   ;2009 לוין,   ;2011  ;2000 (אילן,  בהם  המדינה  תמיכת  את  שימכסם 

.(2009

הצורך ליצור נראות של יציבות פוליטית גורעת מיכולתם של מוסדות המדינה 
לקבל החלטה ברורה על בסיס של דיון במהותו והשלכותיו. כך תלוי נושא זה 
ללא הכרעה ומאלץ את המדינה להמשיך ולכלכל את המגזר החרדי ולהיענות 
לצרכי הדיור שלו, באופן מפלה ומבדל, ביחס לאזרחי המדינה האחרים. יחס, 
המנציח עוני בקרב אוכלוסייה זו, מקומם את הציבור כלפיה וגורם לתיוגה 

השלילי ולהתרחקות ממקום מגוריה.

מתאפיין  והוא  ברור  מדיניות  קו  העדר  משמעה  התחומים  בשני  אי-הכרעה 
בשיח ומעש מסווים ומכילי סתירות. עם זאת, כדי להשיג נראות של יציבות 
הכוח  את  המשמר  כנכס  אי-ההכרעה  משמשת  קונסנזוס,  בהעדר  מתמשכת 
מהגבהת  מכוחו  חלק  ושואב  היהודי  הלאום  בקרב  והלגיטימציה  הממשלי 
הערבים-הפלסטינים  של  גוברת  להדרה  במקביל  היהודית  הזהות  חומות 
בין  יעיל  כוחות  מאזן  שימור  במהירות,  המשתנה  שבעולם  אלא  מאזרחות. 

המדינה והחברה היהודית תובעים מאמץ ומחיר ההולכים ומאמירים.

הכפפתה של הפרקטיקה התכנונית למסגרת מדיניות אי-ההכרעה, תומחרה 
לטענתי, בויתור על עקרונותיה המקצועיים, והתמלאותו של החלל המקצועי 
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הנקודתי  בתכנון  יתר  ושימוש  עניין  בעלי  של  אינטרסים  בשלל  שנפרץ 
כפי  הקיימת,  התוכנית  עם  תיאום  ללא  שונים  מגופים  באות  כשהיוזמות 

שתראינה הדוגמאות שלהלן.

התכנון והנגב

שנבחרה  לכך  הסיבה  היא  המרחב  בעיצוב  התכנון  מערכת  של  מרכזיותה 
להדגים את מבנה פוליטיקת המדיניות של המדינה. 

בהכללה, השיח התכנוני הדמוקרטי משקף תהליך תכנוני יוזם ופועל במרחב 
של  מדיניות  במונחי  בה,  לחיות  שרצוי  סביבה  כסוג  מעורב,  הוא  שבתכנונו 
צדק, יעילות, שקיפות וקיימות. תהליך דמוקרטי המדגיש את החברתי ואת 
שיח  מייצרים  שינוי  כיזמי  המתכננים  הקיים.  הכוח  מבנה  בתוך  השיתוף 
 Albrechts, 2003; Fainstein,) הנתונה  מהמציאות  כחלק  מוסדות  ובונים 

 .(2000; Forester, 1989; Harvey, 1985; Healey, 2000; 2004

מנכסת  אתני  שהגיונה  תכנון  מדיניות  דמוקרטיות,  תכנוניות  מגישות  בנבדל 
שליטה,  באמצעות  זאת  ומבטאת  הדומיננטית  הקבוצה  לטובת  המרחב  את 
רואה  כזה,  תכנון   .Yiftachel, 2006)) מודרניסטית  בגישה  ופיתוח  פיקוח 
שקבוצה  כדי  כלומר,  אפס.  סכום  משחק  החברתיים-מרחביים  ביחסים 
 .)2010 וצפדיה,  (רודד  מהמרחב  להידחק  השנייה  הקבוצה  על  תשגשג  אחת 
נעדרת  בישראל  התכנון  מערכת  כזו,  מדיניות  מסגרת  המקיים  מנהלי  כגוף 
שקיפות, פחות מאורגנת ושיתוף הציבור הוא בעיקר מס שפתיים או סוג של 
קו-אופטציה המאיצה תהליך של "יצירת עובדות בשטח" (אלפסי ופורטוגלי, 

 .(Alfasi, 2009; 2009

מערכת התכנון בישראל היא מסדירה, בעלת מבנה היררכי מלמעלה למטה. 
יוזם  ממשלתי/ציבורי  לתכנון  חשוב  מקום  נשמר  המסדיר  התכנון  לצד 
וזרועותיו. תפקידם של גופים אלה להתאים את פיתוח התשתיות והשירותים 
(ברק-ארז  למימושן  לסייע  ובכך  המסדירות  לתוכניות-המתאר  הציבוריים 
ופרז, 2004). היות שהנוקשות המבנית שלה אינה עומדת בצרכי הזמן נדרשת 
גמישות המושגת באמצעות השימוש בתיקונים נקודתיים. באמצעות השיטה 
ה"מגמישה" נידונים המקרים השונים כל אחד לגופו ונפרצים העקרונות של 
הציבורי  האינטרס  על  ההגנה  את  מקטין  זה  תהליך  הפורמאלית.  המערכת 

והמערכת נשחקת (אלפסי, 2006).

יישובים  של  המתמדת  ההקמה  דוקטרינת  כי  טוען,   (1985)  Ben-Zadok
חדשים והתמיכה בהתיישבות כפרית הן שהובילו להזנחת התכנון ואף להחלת 
דחקה  המתכננים  של  הפוליטיזציה  בערים.  בפרט  אנטי-תכנוניים,  עקרונות 
את המקצועיות. בדומה, מגדירים חוקרים נוספים את תפקידו של המתכנן 
באמצעותו  ההגמוניות.  למגמות  המסתגל  כזה  דכאני,  עד  כטכני  בישראל 
של  והסוואה  טשטוש  במחיר  הטריטוריה  על  שליטה  של  מדיניות  מוחלת 
כוח  המבטא  היררכי  נוף  בישראל  מתעצב  זו  בדרך  המנחים.  העקרונות 
המיעוט  קבוצת  של  וגטואיזציה  במגורים  סגרגציה  העמקת  עם  שוויון  ואי 

הפלסטינית.6 

במסגרת זו אטען, כי המדיניות הלא ברורה ואי-הוודאות שמייצרת מדיניות 
עניין  בעלי  של  מאבקים  לזירת  התכנונית  המערכת  את  הופכת  אי-ההכרעה, 
נובע  מכאן  המרחב.  עיצוב  בקביעת  חלק  יהיה  שלעניינם  להבטיח  הרוצים 
ופורטוגלי  אלפסי  פעם.  לא  ביניהן,  והסתירות  התיאום  אי  היוזמות,  ריבוי 
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היוזם  לתכנון  ביחס  המתארי  התכנון  של  כפיגור  זאת  מתארים   (24  ,2010)
זה  באופן  מנועה  התכנון  מערכת  ליוזמות.  בדיעבד  עצמו  להתאים  הנאלץ 

מהנחיית היוזמות או מביטולן. 

התכניות הסדורות בעלות העקרונות המקצועיים ממליצות למשוך לפריפריה 
חדשים;  יישובים  של  בהקמה  האפשר  ככל  למעט  חזקה";  "אוכלוסייה 
לפתח ולחזק יישובים קיימים; לשמור על שלמותם ורציפותם של השטחים 
הפתוחים; ולהשקיע בפיתוח ההון האנושי הקיים. אך הן נעלמות בין יוזמות 
הגנה  משיקולי  נדל"ניים;  ;משיקולים  נמב"י  למטרות  וציבוריות:7  פרטיות 
על עוצמה פוליטית; ולייהוד מרחבי ודמוגראפי. התוצאה של תהליך זה בנגב 

היא, כי למערכת התכנון חלק חשוב במיצובו השולי. 

האזור  על  לרעה  משפיעה  לקוי,  שחלקו  אזור  תכנון  של  התוצאה  כי  הטענה, 
כולו (Taylor, 2003; Todes, 2004) תקפה בנגב. התניית שגשוגה של קבוצת 
פוליטית  לפרשנות  מכוונת  מהמרחב,  המיעוט  קבוצת  של  בדחיקתה  הרוב 
ערי  של  הזנחה  גוררת  הזו  ההשקעה  חדשים.  יישובים  הקמת  של  ותכנונית 
הפיתוח, שמלכתחילה תוכננו ברמה נמוכה עבור עולים ממדינות צפון אפריקה 
היא  בנוסף,   .(Tzfadia and Yacobi, 2011; Yiftachel, 2009 ;2006 ,שרון)
קשורה במגמה הלא מוצהרת, שלא להכיר ביישובים הבדווים ובזכויותיהם 
המסורתיות על הקרקע. היא גוררת הזנחה והתעלמות גם מתוכניות שיוחדו 

לפתרון הסכסוך עימם. 

להסדרת   (2011) פראוור  דו"ח  את  מאשרת  הממשלה  המאמר,  שיראה  כפי 
ההתיישבות הבדווית, במקביל ליוזמת החטיבה להתיישבות להקים את חבל 
הקמת  את  יוזמים  החרדים  מוכרים;  לא  בדווים  יישובים  בלב  ערד  מבואות 
הממשלה  ראש  ומשרד  קרקע;  עתודות  לה  שאין  כסייפה  העיירה  מול  כסיף 
מבטל החלטה של הולנת"ע להכרה בשני יישובים בדווים לא מוכרים ובוחר 
להקים יישוב יהודי על יישוב בדווי קיים, מאז 1956. כל הגורמים המעורבים 

מנצלים את פוליטיקת המדיניות של אי-ההכרעה כדי לממש את עניינם.

השלכות מדיניות אי-הכרעה על הנגב 

לאינדיבידואליזם  לחירות,  לחלוציות,  סמל  הוא  הסָפר  מתיישבים  בחברת 
הריק"  "המרחב  רעיון  כתמצית  צמחו  משמעויותיו  הדמוקרטיה.  ולקידום 
שיש לנכסו ולנצלו (Sharp, 1955; Turner, 1893). בגישה הביקורתית הפוסט 
קולוניאלית8 הוא מבטא כיבוש, השמדה של עמים ילידים ונישולם ממולדתם, 
ואי  חברתית  היררכיה  בו  מבנה  שהמדינה  מקום  תרבותי,  אימפריאליזם 

שוויון. 

המיעוט,  קבוצת  בני  של  רוב  קיים  בו  האתני,  הספר  על  ההשתלטות  שאיפת 
כלי  את  אליו  המכפיף  הספר,  יישוב/ייהוד  במדיניות  בהתמדה  מבוטאת 
דמוקרטיזציה  כחסמי  משמשים  והללו  הממשל  ומוסדות  המשפט  התכנון, 
האתנית  התכנון  שמדיניות  אלא   .(McGarry, 1998; Yiftachel, 1996)
על  המכביד  לנטל  הופכים  שטחיו  בו  מצב  ומתכונן  הספר  את  מקדמת  אינה 
כרוני",  כ"ספר  מתקבע  מטיבו,  הארעי  מצבו,  להזנחתם.  ומוביל  המדינה 
בסרי- השחון  האזור  כדוגמת  וחולשה,  עימות  שוליות,  המבטא  סטאטוס 

לנקה והנגב בישראל (רודד, 5200). העדר הסדרה; הפרטה; והתרכזות הצבר 
 Brenner and; 2002 ,רם) זו  שוליות  מעצימים  החופשי  השוק  בגישת  ההון 
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 .(Theodore,2007

כוח  יחסי  של  כסוג  מזניחה,  שליטה  של  ממשליות  התכוננה  הנגב  בספר 
א-סימטריים, המכוננת מרחב של אי שוויון (כץ וצפדיה, 2010; רודד, 2010; 
רם וברקוביץ', 2006). לכן, הנגב מאופיין ברמת שירותים נמוכה, שיעורי עוני 
של  ותלות  ניצול  יחסי  של  ופרקטיקות  שלילי  הגירה  מאזן  גבוהים,  ואבטלה 
 2010 Gradus, ,האזור המוחלש בממשל המרכזי (בן-דוד וארז, 2007; רודד

.(1996; Hogan, 1985;

המתפתחות  תכנוניות  ופרקטיקות  דוקטרינות  אסטרטגיות,  כיצד  השאלה, 
שולי,  כמרחב  הנגב  ספר  את  וממצבות  מעצבות  אי-הכרעה  של  במדיניות 

תיבחן לאור מדיניות זו ויישומה בנגב. 

חקרי מקרה של תוכניות ההתיישבות בנגב

סביב  המתנהלת  הפוליטיקה  של  בהקשר  התכנון  מדיניות  את  לבחון  כדי 
על  והשפעתה  הבדווים  עם  הקרקעי  והסכסוך  החרדים  בנושאי  אי-ההכרעה 
עיצוב המרחב בנגב, ייבחנו מקרוב שלוש יוזמות תכנוניות נקודתיות. ייחשפו 
העיר  הקמת  שלהן:  המקצועיות  והלקויות  מאחריהן  העומדים  ההגיונות 
ותל- עתיר/אום-אלחיראן  הבדווים  בכפרים  ההכרה  ביטול  כסיף;  החרדית 

ערד; הקמת חבל "מבואות ערד". 

העיר כסיף - "ציונות חרדית" -

את היוזמה להקמה של עיר חרדית בנגב העלה רבי יששכר מאיר, ראש ישיבות 
הנגב, והוא רתם לעניין את הרב ד"ר משה ליבוביץ, ראש העיר הראשון של 
ביתר-עילית. בעקבות היוזמה התקבלה החלטת ממשלה ב-2007 להקים עיר, 
כסיף, בצומת הכבישים 31 ו-80, בין הערים ערד וכסייפה (איור 2) והוקמה 
הראשונית  התוכנית  את  העבירה  הוועדה  העיר.  פיתוח  את  שתקדם  וועדה 
התוכנית  את  להפקיד  שהמליצה  דרום,  במחוז  המחוזית  בוועדה  לדיון 
במועצה הארצית לתכנון ובניה ושם היא אושרה במרץ 2010. בשלב הראשון 
יוקמו כ-20,000 יחידות דיור במחיר מוזל ובהמשך תגיע ל-100,000 תושבים 

(פרוטוקול ישיבת המועצה הארצית לתכנון ובנייה מס' 518, 2010).

לכאורה, נראה כי היישוב כסיף תואם את עקרון "הפיזור המרוכז" של בינוי 
הקרקע  של  מרבי  ניצול  תוך  נוכחית,  עירונית  לבנייה  בצמוד  עירוני  ופיתוח 
זו  מטרה  למעשה,   .(35 (תמ"א   35 בתמ"א  שפותח  העירוניים,  במרקמים 
עיר  של  מאלו  ונבדלים  שונים  חרדית  בעיר  שהשירותים  משום  מוחטאת 
שירותי  ואותם  חינוך  מערכת  אותה  תחלוקנה  לא  וכסיף  ערד  חילונית. 
תחבורה. עיקרון תכנוני נוסף שהוחטא: כסיף לא תמשוך "אוכלוסייה חזקה" 
הפתוחים  השטחים  ושימור  הסביבתי  במרקם  תפגע  העיר  לבסוף,  לנגב. 
ובעיקר היא עלולה לפגוע בתפקודו של תל ערד, שהוגדר כאתר מורשת עולמי.

להסתיר את  השיכון בא  התכנון של משרד  בשיקולי  הטכני-כמותי  המאפיין 
הדמוגראפי  המאזן  את  ומשנה  הבדווי  במרחב  טריז  התוקע  הייהוד  היגיון 
הבין-אתני בנגב, כפי שעולה מהנימוק הבא: "ללא משיכת אוכלוסייה חרדית 
(היהודית)  האוכלוסייה  גידול  יעדי  את  לממש  יהיה  ניתן  לא  הדרום,  לאזור 

באזור שאותם קבעה הממשלה" (פרוטוקול המועצה 518, 2010). 

התזכיר להקמת היישוב מטעם משרד הבינוי והשיכון (להלן, התזכיר, 2009, 
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חשובות  סוגיות  לשתי  מענה  לתת  באה  העיר  הקמת  על  מציין: "החלטה   (4
למדינת ישראל; הראשונה – מתן פתרון דיור למגזר החרדי, והשנייה – עידוד 
 (NIMBY) התיישבות באזור הנגב." למעשה, זהו ביטוי מוסווה לכוונת נמב"י
בשל  החרדים  מקרבת  הנרתעת  הארץ  במרכז  המבוססת  האוכלוסייה  של 
עוניים והסתגרותם. עד כה, חיפשה המדינה דרכים להרחיקם מאזור המרכז 
לעבר השטחים הכבושים ו"קו התפר". אך ההתנגדות של ראשי המגזר הפכה 
את הנגב ליעד להתיישבות (גורביץ וכהן קאסטרו, 2004; פרידמן, 1991; כהנר 
ושלהב, 2008). גם שיקולי נדל"ן מרחיקים עיר כזו מהמרכז שם עלות השטח 
הנדרש גבוהה. גורם נוסף הוא הרצון להשתלט על מרחב נוסף באזור הסייג 

ולשמר את המאזן הדמוגראפי הבין-אתני בנגב. 

טענת המדינה לחשיבות זו מופרכת לאור ההיבטים שלהלן: התזכיר (2009) 
מלאי  של  מבט  מנקודת  העיר  הקמת  של  פורמליסטים  ביתרונות  עוסק 
בו  חסר  כלשהי.  מוצעת  לחלופה  ועדיפות  דיור  צפיפות  תשתיות,  קרקעות, 
תסקיר חברתי-כלכלי כדי להעריך את השפעת כסיף על יישובי הסביבה והנגב 
נמצאת  ערד  שכן,  המזרחי.  בנגב  העוני  בהעמקת  נעוץ  העיקרי  חסרונו  כולו. 
באשכול החברתי-כלכלי 5 מתוך 10, והעיירה הבדווית כסייפה, דורגה שנייה 
(הלמ"ס,  החרדיות  הערים  גם  נמנות  עליו   - אחד   – ביותר  הנמוך  באשכול 
2009א). בנוסף, סותרת התוכנית את תוכניתה של הממשלה לעודד את יציאת 
החרדים לעבודה. שכן, ההתבדלות בעיר נפרדת אינה מעודדת השתלבות של 

החרדים (כהנר ושלהב, 2008).

אינו  המחוקקת  הרשות  של  נבצרותה   ,(2006)  Brodkin שטענה  כפי 
של  נראות  המקנה  והיא  המנהלית  הזירה  אל  עובר  אלא  בשיתוק,  מסתיים 
באופייה.  דמוקרטית  לא  מדיניות  ומאפשרת  המוסדית  לחולשה  תפקודיות 
עצמה  בהציגה  פוליטי  אי-סדר  מניעת  ומאידך,  מהכרעה,  התחמקות  מחד, 
כשההחלטות  בפרט,  לגיטימציה.  להשיג  מצליחה  היא  וכך  כ"א-פוליטית", 
כתכנון  הרציונליסטית  הגישה  באור  פעם,  לא  מוצגות,  במערכת  המתקבלות 
בנוסף,  כסיף.  של  במקרה  אירע  שאכן  כפי  ופורמאלי,  פרגמאטי  פיסי,  מדעי, 
ההיענות  המנהלית.  לזירה  ועוברת  האינטרס  בעלי  מכיוון  עולה  היוזמה 
ליוזמה משמרת את יציבות הממשלה שהחרדים מהווים בה גורם רב משקל.

לכללי  המציית  בסיס  חושפת  כסיף  של  ההקמה  מטרות  של  עומק  בחינת 
מפתרון  ההימנעות  של  ההסוואה  אי-ההכרעה.  מדיניות  שמתווה  המסגרת 
בעקרונות  פוגעים  החרדים  של  יצרני  הלא  והמצב  הבדווים  עם  הסכסוך 
המקצועיים של התכנון, כדיון דמוקרטי, משתף ושקוף. כלומר, ייצור מדיניות 
התוכניות  עם  ובתאום  התכנונית  בעקביות  פוגע  אי-ההכרעה  של  במצב 

הקיימות.

ביטול ההכרה בכפרים הבדווים עתיר/אום-אלחיראן ותל-ערד -

במועצה  עקרוניים,  תכנוניים  לנושאים  המשנה  ועדת  דנה   2010 בנובמבר 
(תמ"מ  באר-שבע  מטרופולין  בתוכנית  (ולנת"ע),  ובנייה  לתכנון  הארצית 
מוכרים  הלא  הכפרים  מטעם  ביניהן  לתוכנית,  התנגדויות  נבדקו   .(4/14/23
בהתנגדויות  הדיון  בתום   .(2 (איור  ותל-ערד   (1 (איור  אום-אלחיראן  עתיר 
הוגשו ההמלצות שהולנת"ע אימצה ואישרה, לפיהן יש להכיר בשני היישובים 

שלעיל (דוכן, 2010, 31). 

הכפר הלא מוכר תל-ערד - שוכן כ-12 ק"מ צפונית מערבית לערד סמוך לאתר 
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הארכיאולוגי בשטח גלילי בבקעת ערד. תושבי הכפר כ-1,200 נפש עקורי פנים, שחיו 
הירוק  לקו  מעבר  אל  הועברו  שנה,  באותה  ללקיה.  מערבית  דרומית   1952 שנת  עד 
והם  להחזירם  ישראל  שלטונות  אולצו  לאו"ם,  ירדן  ממשלת  של  פנייה  ובעקבות 
יושבו באתרם הנוכחי. ב-1974 החלו לדחוק בהם לעבור ליישובי קבע שנבנו אז עבור 
שירותי  אין  לכפר  וכסיפה.  לחורה  ועבר  להצעות  נענה  מהתושבים  חלק  הבדווים. 
בריאות ומים. בקשתם להפוך לכפר מוכר נדחתה, אך בינם לבין כסייפה תקום העיר 

החרדית כסיף.

נפש  כ-1,000  המונה  פנים,  עקורי  של  מוכר  לא  כפר  הוא   – עתיר/אם-אלחיראן 
בני  קיבלו  ישראל,  שקמה  אחרי  למיתר.  מזרחית  יתיר,  בנחל  גלילי  בשטח  וממוקם 
השבט צו מהממשל הצבאי לעזוב את מושבם המקורי באזור ואדי זובאלה, ולעבור 
לאזור ח'רבת אלהוזייל, משם הצטוו לעבור לאזור קיבוץ להב, ובשנת 1956 הועברו 
כ- 7,000דונם.  ולעבד  לרעות  להם  הותר  שם  הנוכחי,  לאתרם  וקבוע  סופי  באופן 
לידי  הכפר  לרשות  שהועמדו  החקלאיות  מהאדמות  חלק  המדינה  העבירה  מ-1963 
הקק"ל ובשנות השמונים הופסקו חוזי החכירה, ומרבית הקרקעות הועברו לפרויקט 

הייעור.9

 

איור 1: המיקום של אום אלחיראן, עתיר, חירן וחוות בודדים

מקור: חמדאן, 2005 עמ' 6.

הקמת היישוב היהודי חירן - באוגוסט 2001 הגיש מנהל מקרקעי ישראל "דו"ח מצב 
הממשלה  קבלה  לו  ובהמשך  הממשלה,  ראש  למשרד  ומתחדשים"  חדשים  יישובים 
(החלטת  חירן  היישוב  ביניהם  הנגב,  ברחבי  חדשים  יישובים   30 הקמת  על  החלטה 
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ממשלה מס' 2265) (איור 1) שנקודתו אושרה ב-2003. גם תמ"א 35, במנוגד 
את  כולל  היישוב  של  הכחול  הקו  ב-2005.  זו  החלטה  אמצה  להמלצותיה, 
הכפר אום-אלחיראן, אך הוא מיועד ליהודים. בשטח של קרוב ל-3,500 דונם 
לשנת  תושבים  כ-10,080  של  אוכלוסיה  יעד  עם  דיור  יחידות  כ-2,400  יוקמו 

2030 (התנגדות לתכנית מתאר 107/02/15, 2011). 

הבלתי- הכפר  ותושבי  עדאלה  מרכז  עמותת "במקום",  הגישו  בינואר 2011 
המחוזית  לוועדה  חירן  הישוב  להקמת  התנגדות  עתיר/אום-אלחיראן,  מוכר 
עד  מתאר 107/02/15),  לתכנית  התנגדות  (להלן,  דרום  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
כה לא התקבל לה מענה. תוכנית ההקמה של חירן סותרת את עקרונות תמ"א 
לו  ואין  דיון  בלא  התקבלה  הקמתו  על  ההחלטה  דופן;  צמוד  שאינו  בכך   35
באזור  ויש  נופית  רגישות  בעל  ומשולב  שמור  במרקם  נמצא  האתר  תזכיר; 
בטרם  קיימים,  ביישובים  להשקיע  כשיש  שכן,  כל  לא  זה.  למיקומו  חלופה 
מהם  וימשוך  שיחלישם  חדש  יישוב  של  בהקמה  יותר  גדול  תקציב  יושקע 

אוכלוסייה מבוססת. 

אי מתן פתרון הוגן ואיום בהרס בתיהם של יושבי הכפר לאחר 55 שנות ישיבה 
מצביעה  (שם),  ראויה  תכלית  ללא  יהודי  יישוב  חורבותיו  על  יוקם  בעוד  בו, 
מדיניות  את  משמר  אלא  מקצועיים,  עקרונות  אחר  עוקב  שאינו  תכנון  על 
לנגב,  חזקה  אוכלוסייה  ומשיכת  המרחב  ייהוד  לשם  הבדווים  של  דחיקתם 
במנוגד לעקרונות הצדק החלוקתי ולמען רווחת כל האזרחים באופן שוויוני. 

תכנית  במסגרת  שנים,  משבע  למעלה  שנמשך  תכנוני  הליך  לאחר   - הביטול 
על   ,2010 ביולי  הוולנת"ע  החליטה   , 23/14/4 תמ"מ  שבע  באר  מטרופולין 
סמך המלצות הדו"ח שהכינה החוקרת דוכן (2010), להכיר בכפרים תל-ערד 
ועתיר/אום-אלחיראן. אך לאחר ישיבה מקצועית זו, בעקבות התערבותו של 
נציג משרד ראש הממשלה, גולן, קיימה הוולנת"ע דיון קצר חוזר בהחלטתה, 
ועתיר/ ערד  תל  הכפרים  עבור  המוצע  הפתרון  את  לבטל  החליטה  שבסיומו 

אום אלחיראן. זאת ללא שמיעת עמדת תושבי המקום ובניגוד לכללי המינהל 
התקין.

השבט  בני  לאכלוס  תכנון  בחורה  שיש  נטען  הממשלה,  ראש  משרד  בנימוקי 
מיליוני  עשרות  בהקמתה  שהושקעו  מפותחים  מגרשים  בה   ,9 בשכונה 
תל-ערד,  תושבי   850 בעניין  אושרה.  שהקמתה   12 לשכונה  בנוסף  שקלים, 
אותו כינה גולן ”נטל“, כתב שיש לתושבי הכפר פתרונות ביישובים הקיימים 

והמתוכננים, כסייפה ואלפרעה, דבר שלא נלקח בחשבון בעת תכנונם.

המתנגדים להכרה בישובים הבדוויים דחקו בלשכת ראש הממשלה לבטל את 
ההכרה שניתנה וכדי לשמר את יציבות הממשלה שונתה ההחלטה המקצועית. 
ההחלטה תנציח את המשך התפשטות המרחב האפור בנגב, תכביד על יכולת 
ההסדרה המרחבית ותעלה את המתח הבין-אתני בנגב. היא עומדת בסתירה 
לרוח ההמלצות של וועדת גולדברג, שמונתה על ידי המדינה ליישוב סכסוך 
את  ליישם  שמונתה  פראוור,  וועדת  גולדברג, 2008),  וועדת  הקרקעות (דו"ח 
ההמלצות הנ"ל (דו"ח פראוור, 2011). אך נראה, כי המדינה עומדת בסירובה 

לקבל את המלצותיהן של הוועדות שמנתה וליישמן. 

נחשפת  זה  במקרה  התכנון  מערכת  על  אי-ההכרעה  מדיניות  של  השפעתה 
באמצעות הדיון בהצעות לסדר היום לביטול ההכרה בשני כפרים לא מוכרים 
הבדווים,  של  והריכוז  הדחיקה  מגמת  את  אימצה  התכנון  מערכת  בנגב. 
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המנוגדת לעקרונות המקצוע, תוך שימוש בטיעונים פורמליסטים והיאחזות 
אגף  מנהלת  כפיר,  תמר  של  מדבריה  כעולה  לפתע,  שנשלף  הירוק  בטיעון 

לתכנון משולב במשרד הפנים:

של  השיקול  מול  בשנית  שקלה  כשהוועדה  אבל  ידוע  היה  הסביבתי  השיקול 
הנושא שהעלה בפניה משרד ראש הממשלה ומול הרצון לייצר תוכנית נכונה 
הולנת"ע,  (פרוטוקול  המדינה  שמקיימת  מקבילים  בהליכים  לפגוע  ולא  יותר 

2010ב').

כשהאינטרס  נציגים  בין  נגיש  ולא  פורמאלי  לא  ומתן  משא  של  תוצא  זהו 
כשהוא  ירוק,  לשיקול  הרומז  כביכול,  א-פוליטי,  דיון  לגיטימי.  לא  המוסווה 
והלא-שוויונית  הקשה  מהמציאות  ומתעלם  הציבור,  שיתוף  שקיפות,  נעדר 
הבדווי  הציבור  של  השיתוף  הגברת  בדבר  הצהרות  אף  על  כלומר,  שנוצרה. 
אסטרטגית  (תכנית  הקיים  המצב  את  לתקן  הדחוף  והצורך  עתידם  בקביעת 
לפיתוח בר-קיימא, 2005, 35; דו"ח גולדברג, 2007; דו"ח דוכן, 2010; דו"ח 
פראוור, 2011). מערכת התכנון ביצעה מהלך המתיישר עם עקרון מדיניות אי-

ההכרעה ביישוב הסכסוך עם הבדווים על קרקעותיהם ההיסטוריות.

"מבואות-ערד" - היוזמה "להצלת ערד" -

במטרה "לחזק את הפריפריה ולהמשיך את החזון של "הפרחת הנגב", יוקם 
בעל  חדש  התיישבות  חבל  לערד  שוקת  מצומת  כביש 31  לאורך  הנגב  במזרח 
ששטחו  במרחב  לקום  עתידים  חדשים  יישובים  עשרה  קהילתי.  כפרי  אופי 
אוכלוסיית  דיור.  יחידות  כ-1500  של  סך  ויכללו  דונם  אלף   180 הוא  הכולל 
היעד היא אנשים המעוניינים בהתיישבות כפרית בנגב, המאפשר קיום אורח 
חיים ייחודי ומשפחות אנשי הקבע שעתידים לשרת בעיר הבה"דים (פרנקל, 

2011; רינת, 2011). 

ממשלתי  קבלן  העולמית,  הציונית  ההסתדרות  של  להתיישבות  החטיבה 
ובנגב  בגליל  גם  לפעול  הוסמכה  בשטחים,  ההתנחלויות  לסוגיית  שנדרש 
ב-2002 על-ידי ראש הממשלה דאז, אריאל שרון. החטיבה הציעה להפוך את 
הזה  הציר  על  יהודיים  "חיים  יתנו  הישובים  אחת.  אזורית  למועצה  האזור 
הוצע  ערד  לבין  ההתיישבות  בין  לחבר  וכדי  יהודיים  בישובים  משופע  שאינו 

שהמועצה תשב בערד... מתוך רצון לחזק את עיר המחוז" (לאופמן, 2010). 

ושר  הפנים  שר  החקלאות,  שר  גויסו  התוכנית  על  עבודה  שנות  שלוש  לאחר 
הבינוי והשיכון והוקם צוות הקמה ברשות מנכ"ל משרד השיכון והבינוי. את 
שלום  סילבן  והשרים  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  הגישו  ההחלטה  הצעת 
ההסתדרות  של  ההתיישבות  וחטיבת  הממשלה  ראש  משרד  יעלון.  ומשה 
אפשרויות  ניתוח  שתכלול  כחודשיים,  במשך  מטה  עבודת  יבצעו  הציונית 
השפעת  תיבחן  כן  כמו  הנדרשות.  התשתיות  ועלות  במקום  ויזמות  תעסוקה 
באזור  למגורים  הביקוש  של  ניתוח  וייערך  הסביבה  על  החדשים  היישובים 
הארצית  המועצה  בפני  המלצותיה  יוצגו  המטה  עבודת  השלמת  לאחר  ערד. 
לממשלה  המלצותיה  את  ותגיש  משמעויותיה  את  שתבחן  ובנייה,  לתכנון 

(רינת, 2011).
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איור 2: כסיף וחבל התיישבותי "מבואות-ערד"

הערה: יישובי מבואות ערד מסומנים בצהוב.
מקור: יפתחאל, 2011

סותר את תוכניות המתאר: תוכנית "מבואות ערד" שמה את עקרון הפיזור 
המרוכז לצחוק; כמו גם את המלצת תמ"א 35 בנושא הפיתוח העתידי שיישא 
אופי עירוני (שחר ואסיף, 2005, 13). האזור, למעט בקעת ערד, הוכרז כבעל 
משולב.  שמור  הינו  המרקם  מזרחה  מחורה  גבוהה,  סביבתי-נופית  רגישות 
תוכנית האב למטרופולין באר שבע ממליצה על הקמה של 2-3 ישובים חדשים 
בגזרה הצפון מזרחית לבאר שבע שיכילו כ 3,200 יח"ד עד לשנת היעד 2020 
וכבר עכשיו ישנה חריגה מהתוכנית. תמ"מ 4/ 14, תוכנית המתאר המחוזית, 
היוזמה  ואילו  יתיר,  מקב"ת  באזור  וסימבול  כסיף  באזור  סימבול  מסמנת 
המוצעת מציעה פיתוח מעבר לסימבולים אלה. תמ"א 22 ותמ"א 8 – באזור 
מספר פוליגונים לשמורות טבע ויערות קק"ל מסוגים שונים. היוזמה עשויה 
לפגוע באתרים הקיימים ולמנוע את הרחבתם לאזורים רגישים ובלתי מוגנים 

נוספים (ארדן, 2011). 

לשטח  ופולשת  הבדווים  היישובים  הסדרת  עקרונות  את  סותרת  התוכנית 
מיושב שידרוש הריסות בתים וגירוש (איור 2). גם ועדת טרכטנברג שאושרה 
באותו יום, המליצה במפורש להציב את עיבוי וחיזוק הערים הקיימות כיעד 
לאומי, ובכך יישרה קו עם ההשקפה התכנונית-חברתית סביבתית המקובלת 
בשנים האחרונות, שלפיה הקמת יישובים כפריים צמודי קרקע לאוכלוסייה 
שבין  האזור  הצפת  מובהק.  ואנטי-סביבתי  אנטי-חברתי  צעד  היא  מבוססת 

ערד ליער יתיר ביישובים חדשים נוגדת היגיון זה. 

חברתי-כלכלי.  תסקיר  יערך  ההחלטה  קבלת  לאחר  שרק  העובדה  מתמיהה 
על הגורמים וההשלכות של הקמת יישובים קהילתיים נכתב רבות בישראל.10 
משכילות  צעירות,  משפחות  של  הגירה  מגמת  על  מצביעים  המחקרים 
ומבוססות מערי הפיתוח ליישובים קהילתיים. אם ערי הפיתוח בנגב הפסידו 
מפסידות  הן  האחרונות  בשנים  המרכז,  אזור  לטובת  בעיקר  תושבים  בעבר 
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לטובת יישובים קהילתיים בנגב. 

כפרי  ביישוב  דיור  יחידת  להקמת  בהשוואה  הקמה,  בעלויות  מדובר  כאשר 
חדש להקמת יחידת דיור בשכונה חדשה בעיר קיימת, הפער עולה ל-300%. 
פתוחים,  שטחים  דונמים   0.33 בממוצע  "נוגסת"  בעיר  דיור  יחידת  בנוסף, 
ואילו הרחבת יישוב כפרי "נוגסת" בהיקף גדול פי שמונה. הקמת יישוב חדש 
"נוגסת" שטח גדול פי 13, המגיע ל-4.4 דונמים לכל יחידת דיור. חישוב זה לא 
כולל את השטחים הנפגעים בשל הקמת תשתיות ליישוב. משמעות הנתונים 
של  המכריע  לרוב  יותר  גדולים  משאבים  לספק  האמור  שהתקציב  היא 
האוכלוסייה המתגורר ביישובים קיימים, מחולק כך שנתח גדול ביותר מגיע 
חדשים  ביישובים  לגור  המדינה  מעודדת  שאותן  משפחות  של  קטן  למספר 

(צנובר עובד-גובי, 2009).

יוצא, שמצבן של ערד, דימונה וירוחם משקף את תוצאות התחרות הקשה של 
אפליה  ומול  בנגב  קיימים  יישובים  מול  המרכז,  אזור  מול  בנגב  הפיתוח  ערי 
מאיים  זה  תכנון  2010ב).  (הלמ"ס,  שנים  רבת  והזנחה  מתמשכת  תקציבית 
התכנון  יופנו להקמת החבל החדש. מערכת  כשהתקציבים  על המעט שהושג 
חרף  אי-ההכרעה,  מדיניות  של  שימורה  את  המכונן  המדינתי  לצו  צייתה 
ערד  ועיריית  הטבע  להגנת  החברה  הסביבה,  להגנת  המשרד  של  התנגדותם 
(ארדן, 2011; דו"ח השטחים הפתוחים, 2010; פלוסקוב, 2011). יוזמת השוק 
החופשי ככלי לייהוד תמשוך "אוכלוסייה חזקה" ותמשיך להזין את הסכסוך 
הקרקעי עם הבדווים באזור הסייג. בנוסף, המועצה האזורית החדשה תנשל 

בדווים מיישוביהם בשטח הנרחב שהוקצה לה (איור 2).

יוצא אם כן, שהתכנית:

מנוגדת להמלצות תוכניות המתאר השונות.• 

תבוא על חשבון השקעה בישובים הקיימים. • 

עלותה תהיה גבוהה מפיתוח ישובים קיימים הזקוקים לתקציבים אלו • 
נואשות. 

תעמיק את הפערים החברתיים והכלכליים בנגב בין מועצות אזוריות • 
לערי הפיתוח.

ממשיכה להתעלם מהצורך לפתור את נושא היישובים הבדווים הלא • 
מוכרים, המשך ההזנחה והגברת המתח הבין-אתני בנגב.

תגרום לפגיעה חמורה בשטחים פתוחים.• 

תעלה את זיהום האוויר ועומס התחבורה במזרח הנגב.• 

אי- של  מבניים  יסודות  אותם  על  החזרה  שוב  עולה  הללו  הנימוקים  מכל 
הכרעה: חדירת אינטרסים של החטיבה להתיישבות וראשי מועצות אזוריות 
מפרדיגמת  להיפרד  יכולת  חוסר  הפוליטית;  עוצמתם  את  לשעתק  כדי  בנגב, 
 ;35 תמ"א  עקרונות  את  לבטל  החופש  יישובים";  של  המתמדת  "ההקמה 

ההשתמטות מהתמודדות עם יישוב הסכסוך עם הבדווים. 

סיכום

תחומי  את  מתווה  אי-ההכרעה  של  הפוליטית  המסגרת  כי  עולה,  לסיכום 
במקרים  המערכת  מתנהלת  בתוכה  התכנון.  מערכת  של  המדיניות  ייצור 
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האילוצים  במסגרת  תמרונים  תוך  עקבי  ולא  לא-פורמאלי  במרחב  רבים 
הנכפים עליה וטשטוש המטרות באמצעות "מכבסת מלים", כגון "חלוציות", 
לעיל  שנותחו  המקרים  שלושת  את  מסכם  לוח 1  הנגב".  "ציונות", "הפרחת 

במסגרת מדיניות זו בהקשרה למערכת התכנון בנגב, כמעצבת המרחב. 

לוח 1: מאפיינים תכנוניים בשלושת המקרים

מאפיינים/ 
מקרים

עתיר/אום-אלחירן כסיף
חירן

מבואות ערד

א-פורמאליות

קבוצות 
האינטרס 

מנהיגים במגזר 
החרדי

נימב"י של 
האוכלוסייה 

המבוססת במרכז 
הארץ

ביוזמת הימין, 
התערבות משרד ראש 

הממשלה לשינוי 
החלטת המועצה 
הארצית לתכנון

חטיבת ההתיישבות 
בהסתדרות הציונית 

תמיכת ראשי המועצות 
האזוריות בנגב

אינטרסים של הימין

דחיקת וריכוז ייצור מדיניות
הבדווים 

תור החלוציות 
החרדית 

דחיקת וריכוז 
הבדווים

ייהוד המרחב - חירן

שימור עוצמה פוליטית 
וכלכלית של מוסדות

טריזי ייהוד ברצף 
בדווי

יישובים נבדלים 
למבוססים

מראית 
א-פוליטית

פיתרון לחרדים 
ולנגב

"הצלת ערד" ופיתוח "רגישות סביבתית"
הנגב

מיתון עימותים עימותים
עם החרדים

מיתון עימות בין 
חרדים לחילונים 

עימות גובר עם 
הבדווים

מיתון העימות בין 
הממשל לימין 

עימות גובר עם 
הבדווים

מיתון העימות בין 
הממשל לימין

עימות גובר עם 
הבדווים

התכנון  מערכת  עם  בקשריה  המדיניות  פוליטיקת  של  והניתוח  החשיפה 
הכרעה  יכולת  באין   .(2006)  Brodkin שמציגה לגישה  התאמה  על  מצביעים 
ועקיף  סמוי  באופן  המדיניות  של  והביצוע  הייזום  עוברים  המדינה  של 
ושמירה,  רציונליזציה,  דה-פוליטיזציה,  של  במסווה  מנהליים,  לסוכנים 
הדומיננטית.  מהקבוצה  לגיטימציה  המשיג  הפוליטי  הסדר  על  כביכול, 
צביונן של ההחלטות התכנוניות אינו מתואם עם התנאים במרחב, הוא טכני 

ופורמליסטי במחיר הויתור על מורכבות, ערכים דמוקרטיים ומקצועיות.

בעידוד  ומעש  פעלתנות  של  נראות  יוצרים  השונים  המוסדות  של  היוזמות 
יישובים  של  מתמדת  בהקמה  מסתכמת  זו  פעילות  למעשה,  הממשלה. 
מיותרים בעלות גבוהה, תוך שאיפה לצמצום המרחב הבדווי והרחבת המרחב 
היהודי על חשבונו, ולשמירה על "מסה" יהודית המצויה בתחרות מול הגידול 
של האוכלוסייה הבדווית. בחינה מעמיקה של תוצאות התהליך מצביעה על 
של  תוצאותיה  להיפך,  ושגשוגו.  פיתוחו  הנגב,  להעצמת  המטרות  החטאת 
פעילות כזו מחלישות את הנגב ומגבירות את דימויו המאיים והבלתי פתיר, 

כנובע ממדיניות אי-ההכרעה, הממלכדת את מרחב התמרון של המתכננים. 

כפי שניכר מלוח 1 המדיניות מתכוננת לריצוי האוכלוסייה המבוססת ממרכז 
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תושבי  של  הפעולה  שיתוף  את  משיגה  הייהוד  אידיאולוגיית  ומהנגב;  הארץ 
הנגב; וריצוי הימין המתנחל בנגב. התכנון מסתייע בהישענות יתר על ניצול 
אפור של "הפרצה הנקודתית" במערכת התכנון והעדר חשיבה אלטרנטיבית 
המרחב  את  וכולאת  "מקפיאה"  זו  גישה  ויותר.  שנים  מאה  בנות  לתפיסות 
בין יוזמות המדעיכות את פיתוח יכולותיו. ללא מסגרת קוהרנטית המקשרת 
באמצעות  הממשל  את  לייצב  וכדי  השונות,  הקבוצות  עבור  התוכניות  בין 
ארגונים  שרים,  של  גחמניות  כיוזמות  צצות  הן  החזקות,  הקבוצות  ריצוי 
את  מזינים  מטרות,  והסתרת  שיתוף  אי  הפרדה,  של  אסטרטגיות  וועדות. 
שליטת המדינה והופכים את דרך קבלת ההחלטות התכנוניות הללו לתופעה 

"פרקטית", "טבעית" ו"שגורה". 

לקויות  של  להתפתחות  מובילה  המרכזיות  בסוגיות  מהכרעה  הימנעות 
שקול  עתידי.  לשינוי  וקשות  המרחבי-חברתי  בנוף  הנחרטות  מצטברות, 
הנענית  טווח  קצרת  בראייה  לוקה  "מלמעלה"  בתכנון  המרחבי  הכוחות 
ניכר  הבאים.  לדורות  בר-קיימא  תכנון  על  ומוותרת  פוליטיים  לתמרונים 
ואי  עקלקלים  מסלולים  אלתורים,  סטיות,  קיצור,  דרכי  היוצר  רציונאל 
וודאות לאלה החיים במרחב, ללא הגנה על האינטרס של רוב הציבור וללא 
קבלת  בה.  לחיות  שרצוי  סביבה  יצירת  של  הדמוקרטי  לעקרון  נאמנות 
ההחלטות על הקמת כסיף, מבואות ערד וביטול היישובים הבדווים מעצבת 
מרחב המבטא אדנות, הפרדה וניצול בנגב ומנציח את נחשלותו, עוניו והיותו 

חוליה חלשה גם בין שטחי הספר בישראל. 

קיומה,  שנות  כל  אי-הכרעה  של  במצב  להתנהל  ממשיכה  שישראל  אף  על 
היא מייצרת יציבות כוזבת במצב לא יציב. כלומר, לטווח הרחוק מדיניות זו 
תחליש את האחריותיות ותגביר את הגבלת היכולת המשילותית והשבירות 

ביחסי מדינה-חברה.
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