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 רקע

 בו האמצעי המרכזי להפרכת השממה וורא,  את המגזר הכפרימאז הקמתה העדיפו ממשלות ישראל

 .של הע� היהודי  כחלק מהתקומה הלאומית,וכיבוש האר�

י "עלמעשה את הפריפריה הישראלית " המציאה"הקימה ו, את המגזר העירוניהמדינה זנחה , בתו� כ�

לריכוזי�  את האמצעי� המתאימי� שיאפשרו את פיתוח�מבלי לספק לה� , הקמת עיירות הפיתוח

 מרבית המגזר העירוני בישראל דנה את, באמצעות מדיניות מוטעית זו, מדינת ישראל. עירוניי� מודרניי�

 .לקשיי� חברתיי� וכלכליי� רבי�את השוליי� הפריפריאליי� של המדינה במיוחד ו

 

תקציר ב "מצ( עולה שהדברי� נכוני� ג� עתה' חיי� וסביבה'ה מטע� ארגו�  שפורס� בשנה שעברבמחקר

התקציב השוט& לבנייה חדשה ופיתוח המגזר  כי 2000$2004 בי� השני� כי,  עולהי המחקר"עפ. )מחקרה

�וק מתקציב חיז פי חמישההיה גבוה , במינהל מקרקעי ישראל ובמשרד החקלאות, הכפרי במשרד השיכו

 .הערי� וההתחדשות העירונית

$ כמתוכו יועדו לבנייה במגזר הכפרי, � מיליארד $4.34גובה התקציב לבנייה חדשה ולמגזר הכפרי היה כ

 . הוקצבו לחיזוק� ולהתחדשות� של הערי�� מיליו! 901רק , מנגד. ' מיליארד 3.78

ידי הפשרת קרקעות $על, ר מפוזרהממשלה ומינהל מקרקעי ישראל מעודדי� תהליכי� של פרבו, בנוס& לכ�

 הנזקי� והראה בעתירתו כי, � נגד המגמה הזאת" עתר לבג$15פורו� ה. חקלאיות לבנייה מחו� לערי�

מה ג� , 'דל של מיליארדי ווההפסדי� שיגרמו למגזר העירוני בישראל עלולי� להסתכ� בסדרי ג

בשכונות החדשות המוקמות על שעה ש, שמבחינה חברתית המגזר העירוני עלול להתפורר ולהיחלש

שיש הקוראי� לו מסוכ� תהלי� ( ומתבדלות אליטיסטיות, האדמות החקלאיות מתגבשות קהילות סגורות

 ").סגרגציה חברתית "בש�

ומנצל כל חלקה טובה , ל"משת& פעולה ע� מגמות הפשרת הקרקעות הנ מי שמגזר החקלאייש ב, לצערנו

תו� מודעות מלאה לנזק הכבד הנגר� לריכוזי� , � ושכונות מגורי�בניני,  מרכזי מסחר�כדי לבנות עליה

 .ותו� אבד� לדעת של השטחי� הפתוחי� והירוקי� של המדינה, העירוניי� הסמוכי�

 

 במגזר זה ובסופו של יו� בל נשכח כי , נזקי� אלה הנגרמי� למגזר העירוני בישראל הינ� כואבי� וקשי�

 . בלבד$10%בעוד שבמגזר החקלאי כ, ה מאוכלוסיית המדינ90%ופועלת  החי

 כלפי המגזר העוול והחלמאות בה פועלות ממשלות ישראל, על חוסר הצדק, לצערי, נתוני� אלה מעידי�

 .העירוני

 

  35א "תמ

. 35א "בתמ,  בפרט$15ופורו� ה, לאור האמור לעיל נית� ג� להבי� את תמיכת המגזר העירוני בכלל

ולהגדיר ,  מתבייש לשי� את המגזר העירוני במרכזואינש,  מסמ� ממשלתילראשונה מזה יובלות בא לעול�

 וזאת,  של מדינת ישראל המרכזיי� התכנו�כאחד מעקרונות' פיתוח הערי� ובלימת הפרבור'לראשונה את 
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פיתוח ' ו'פיתוח תומ� תחבורה ציבורית', 'שמירה על שטחי� פתוחי�'של נוספי� ות חשובי� לצד עקרונ

 .'הנגב והגליל

 , ול- ברמת הצהרת הכוונות – למעשה בשינוי היסטורי במדיניות כלפיו מדוברעבור המגזר העירוני בישראל 

  .א הלכה למעשה"בטר� יושמה התמ, בשלב הזה של הדברי�

 

,  מבקשת ליצור סימביוזה ושיתו& פעולה בי� המרכזי� העירוניי� לבי� הישובי� הכפריי� סביב�35א "תמ

לא רק , ומעל לכל את חשיבותו החברתית והכלכלית של המרכז העירוני, רכי� ההדדיי�מתו� הבנה את הצ

 . והנזקקת לו בעצמהאלא ג� כלפי האוכלוסייה הכפרית הסובבת אותו,  ותושביוכלפי עצמו

 

עיי� ער�  (שקורה היו�התדיינות בבתי משפט כפי במקו� , הידברות נכונה בי� המגזר העירוני לכפרי

תו� , )הדיוני� המשפטיי� בכל הקשור להפשרת הקרקעות החקלאיות והשימושי� החורגי� באדמות אלה

וה� ע� , צר מנגנוני שיתו& פעולה שיטיבו ה� ע� תושבי הערי�י תאפשר לי,א"התבססות על הוראות התמ

 .תושבי המגזר הכפרי

�פ ביצירת בסיס מס "שת, ורי מסחר משותפי�הקמת אז: כגו�, פ שוני�"בעול� ידועי� מנגנוני שת, ואכ

 . משותפי� ועוד ואכיפההקמת צוותי ומוסדות תכנו�, אזורי

 

 לשיתו& $ הזדמנות ובהוראותיה 35א "צריכי� לראות בתמ, מגזר הכפריב ג� א�, $15 בפורו� האנו, לפיכ�

$הכלכלית' ת העוגהלהגדל'ובסופו של דבר , לחלוקה צודקת יותר של תקציבי פיתוח ממשלתיי�, פעולה

 .תהא אשר תהא, חברתית של כלל אוכלוסיית ישראל

 

 מרכז�פריפריה

כיצד יתכ� . אורח שיגיע למדינת ישראל ממדינות העול� יצחק ודאי לשימוש שאנו עושי� במושג פריפריה

של י הסתכלותו "עפהרי  ?" פריפריה"שעתיי� נסיעה ממרכז האר� נחשבת בכלל ל$שעיר המרוחקת כשעה

 ".ליד הבית"נסיעה כזאת משמעה , למשל, ח אמריקאיאזר

יצרה את  , בלית ברירה או מתו� ברירה, מדינת ישראל כי ,בהסתכלות היסטורית אנו יודעי� לומר כיו�

כיו� אנו יודעי� שלא די . ע� השני� אותה" ולגדל" לטפח"וא& המשיכה , יש מאי�הפריפריה הישראלית 

לרשת תחבורה , למקורות תעסוקה נאותי�ללא שנדאג תחילה , בהקמת עיר או ישוב באמצע השממה

 .חברתית מתאימה$ולרשת תמיכה כלכלית,  ממנה ואליהנאותה

 

הינ� " תנאי פריפריה"בתנאי� אלה התקיימות� של . בכל קנה מידה, מדינת ישראל היא מדינה קטנטנה

 .בלתי נסבלי�

 תחייבה, התגייסות ממשלתית כלליתידי $ היא על,את קשיי הפריפריה, חות למזעראו לכל הפ, הדר� לפתור

 בי�שתחבר , יעילהמהירה ופיתוח רשת תחבורה ורשת הסעת המוני� :  ובה�, לכלול מספר מרכיבי�

מגיל ג� ועד ללימודי� , שובי הפריפריהי ביהשקעת תקציבי� בקידו� ושיפור מערכת החינו�;  האר�קצוות 

;   שיבחרו להשתקע בישובי� אלה לצעירי� ולזוגות צעירי� והטבותמענקי�, מלגותהקצאת ;  גבוהי�

ולצור� , לצור� קליטת עסקי� ומסחר, משמעותיות ליישובי� אלהועתודות פיתוח ' שטחי חיפוש'הקצאת 

 .ועוד;  הרחבת האוכלוסייה במקו�
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 יתוחפהשקובעת בי� עקרונותיה והעדפותיה המרכזיות את , 35 א"בתמת אנו תולי� תקווג� בתחו� זה 

$מטרופולי� בארבובמיוחד , וכ� את פיתוח הנגב והגליל, מסדרונות התחבורה והסעת ההמוני�המוא� של 

 .ועוד, נצרת, לרבות כרמיאל, ומטרופולי� הצפו�, שבע רבתי

 

 לסיכו%

 . הזדמנות של ממש35א "צריכי� לראות בתמ, וה� הפריפריה, ה� המרכז, ה� הכפרי, ה� המגזר העירוני

 ע� המגזר העירוני בישראל וע� הפריפריה $ רת בתוכה פוטנציאל של עשיית צדק היסטוריא עוצ"התמ

 .למשל,  של המגזר הכפרי–זאת ללא שיקופחו צרכי האוכלוסייה האחרי� . הישראלית

 

אלא ,  לעילנו עליו עמדא לא רק שתביא לעשיית הצדק ההיסטורי"אנו מאמיני� שהיצמדות להוראות התמ

 .של כלל אוכלוסיית האר�' חברתית$הכלכלית'את העוגה " תגדיל"א& תשפר ו

 

א� יש לזכור שהדר� לממש ולהגשי� את הפוטנציאל הזה . 35א "בתמ, לדעתנו, אכ� הפוטנציאל הטמו�זהו 

לרבות הקצאת תקציבי� משמעותיי� , חייב את הממשלה לנקוט בצעדי� משלימי�ות, עדיי� ארוכה

ויתכ� שג� נקיטה בצעדי חקיקה , לפיתוח וחיזוק הפריפריה, אלשל ישרלחידוש המרכזי� העירוניי� 

 .נלווי� ומחויבי המציאות

 

 . יהפו� למציאות35א "חזונה של תמ שית�ימי 

 

 

 

 

 �15ל פורו% ה"מנכ, ד אית! אטיה"עו


