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  מבוא. 1

"מכיוו� , ייתכ� שתכנו� מרחבי הוא תחו עיצוב מדיניות פוליטי א. יותר מתחומי אחרי

בה לשליטה , במיוחד כ) בישראל. קרוקוסמוס של היחסי בי� המדינה והחברהישהוא מ

התכנו� המרחבי משמש יחד ע המדיניות הקרקעית . במרחב ובקרקע יש משמעות מיוחדת

, יפתחאל וקדר(" הקצאת הקרקע ועיצוב המרחב, רקעלהבטחת הבעלות על הק כלי מרכזי

  ). 31: 2006, הרשקובי0: מצוטט בתו)

. חברתי וכלכלי במדינה, ציבורית ועיצוב מרחב פיזימדיניות מחקר זה בוח� את נקודת המפגש בי� עיצוב 

מבי� המרחבי , יימדינ וגבולות אזורי ְספר, ותדינאמיהוא מתמקד ביחידות מרחביות ייחודיות ו

, הוא מבקש לבחו� כיצד משפיעי על עיצוב שחקני מהזירה הפוליטית ,בפרט. המורכבי המוכרי לנו

הימצאותה של מדינת ישראל במאבק גיאופוליטי על רקע , זאת. החברתית והכלכלית במדינת ישראל

  . וסבו) ממוש)

שאושרה בשנת , "תכנית הכוכבי"המכונה מקרה המבח� בו מתמקד המחקר הוא תכנית התיישבות 

 קהילתי(בעלות צביו� פרברי ,נקודות התיישבות קיימות וחדשות 12התכנית כללה תכנו� מהיר של  .1990

  . המכונה ציר הגבעות של השומרו�, לאור) צדו המערבי של הקו הירוק ,בעיקרו

שאלת המחקר   ,ת במדינת ישראלי והשנויי ביותר במחלוקדינאמיבהיות האזור מבי� קווי הגבול ה

כיצד השפיע מרחב הגבול על תהלי� קבלת ההחלטות שהוביל לאישור והוצאתה לפועל של תכנית היא 

ומה הייתה השפעת תהלי� קבלת , 20+ של המאה ה 90+במהל� שנות ה" תכנית הכוכבי�"ההתיישבות 

בי� קבלת ההחלטות והמרחב ההשערה המרכזית היא כי הקשר  ?על עיצוב המרחב בו התרחש ההחלטות

שמטרת� , בבוא לקבל החלטות ההחלטות מושפעי ממאפייני המרחב מקבלי: הוא בעל טיב מעגלי

  . אשר בהמש) ישפיע על תהליכי דומי, להשפיע עליו וליצור אותו באופ� מסוי

מחקר יוצג הרקע התיאורטי של ה, ראשית. שיתמקד בשיטת חקר מקרה, המחקר הינו מחקר איכותני

ותשתית ; לעיצוב ושינוי מדיניות סינגורהפרק יכלול הצגת תיאוריות של קואליציות . והסקירה הספרותית

מאפייניו הייחודיי של  יציג פרק הרקע את, שנית. תיאוריה גיאופוליטית של אזורי ְספר וגבולמושגית ו

אלת המחקר המרכזית את שיציג פרק המתודולוגיה . המרחב הנחקר וכ� את תכנית הכוכבי עצמה

יוצגו , לאחר מכ�. תתואר שיטת המחקר ומגבלותיה, בנוס.. כמו ג את השערות המחקר, ושאלות המשנה

יידונו , לבסו.. תו) שימוש במודלי התיאורטיי שהנחו אותו, הממצאי המרכזיי של המחקר

ת המרכזיות מתו) תו) הצגת המסקנו, הממצאי המרכזיי ביחס לאות המודלי ולהשערות המחקר

  . העבודה שנעשתה
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  סקירת ספרות. 2

היות ומחקר זה משלב . מטרותיושתית המושגית וההיסטורית למחקר ולהנחת התהיא  הסקירהמטרת 

. הסקירהביניה ג תשלב  –המדיניות הציבורית והמחקר הגיאוגרפי  –בי� שני תחומי מחקר תיאורטי 

תוצג התיאוריה הגיאופוליטית של , שנית. יצוב ושינוי מדיניותיות של קואליציות לעיוצגו תיאור, ראשית

, תוצג ההבחנה המושגית בי� גבול, בנוס.. המהווי מרחבי ותהליכי כאחד, פר וגבולאזורי ְס 

  . קווי מנחי לשרטוט מדיניות ההתיישבות במדינת ישראלכ� ו ,התיישבות כמכשיר מדיניו, טריטוריה

 מדיניותגישות לעיצוב תהלי� . 2.1

  לשינוי מדיניות סינגורקואליציות . 2.1.1

שינויי מדיניות  להבנת היא מסגרת תיאורטית )ACF :להל�( Advocacy Coalition Framework ( ה

 תהליכי פוליטיי וחברתיי רחביושחקני התנהגות באמצעות ניתוח  זמ�מורכבי החלי לאור) 

וב בי� תהליכי חיצוניי שיל, מחד: ל התמונה המלאההמסגרת מבוססת על חשיבותה ש. )1ראו לוח (

המקור הכפול של התהלי) , מנגדו; יציות של אינטרסי משותפיקואלב הפועליסוכני מדיניות  לפעילות

 Bottom(ובדרגי נמוכי או בשטח עצמו ) Top-Down(בבכירי במגזר הציבורי והפוליטי  –המדיני 

Up .( סבטייה אבי השיטה הוא)Sabatier( , בשנות השפיתח אותה)20(של המאה ה 80 )Sabateir, 1988; 

Sabatier and Jenkins-Smith, 1999 .(   

  Advocacy Coalition Framework+מודל ה: 1לוח 

  

  . Sabatier & Jenkins-Smith, 1999: 121: מקור
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, מהות הבעיהשל  יעל מנת ליצר שינוי מדיניות יש צור) במידע טכנ ,ראשית. הנחות יסוד 5לגישה 

נית� שעל מנת  ,של עשור או יותרדורש פרספקטיבת זמ�  עיבודו, שנית. הפעולה השלכותיה ואפשרויות

תת  .יחידת הניתוחמתייחסת ל ההנחה השלישית). Sabateir, 1988(לקבל תמונה מלאה ומדויקת יהיה 

. אינטרסיובמשות. להשגת  סוכני מדיניות הפועלי בנפרדשל  קואליציות ה� )subsystems( מערכות

 פיתוח . לקידו מדיניות אסטרטגיה וביחד מפתחי ,להשקפתבהתא לקבוצות השחקני חוברי

. )Policy brokers(קבוצות מתנגדות ומתווכות  בי�משא ומת� תהליכי גיבוש עמדות והקואליציות כולל 

הנחה ה. יי ומודרי מהזירההופכי לבלתי רלבנט ,שחקני שאינ חברי בקואליציה לאור) זמ�

זאת . וחוקרי מדיניות אקדמאי, תאנשי תקשור, פקידי ממשל מגוו� השחקני כולל היא כי רביעיתה

, ועדות חקיקה: יבניגוד לתפיסות שמרניות הרואות את זירת ההשפעה הציבורית כמשולש כוחות חד מימד

   .ציבורי וקבוצות אינטרס מקורבות לממשלהסוכנויות מנהל 

מערכת האמונות של השחקני הבאות לידי פורטת את והאחרונה של התיאוריה  חמישיתההנחה ה

 deep core(אמונות הליבה  ביותר היאהיציבה הרמה  .)public policies(תכניות מדיניות ציבורית ב ביטוי

beliefs (–  הבסיסיות כגו� מעטי � העלי, חברתיצדק ושוויו� , זכויות הפרטהערכי ותפיסות העול

היא אמונות  ,לעומת זאת, החשובה ביותר ללכידות הקואליציותהרמה . שייאותו לוותר השחקני

 הפעולהת עמדות ואסטרטגיות כלליות ביחס לאפשרויות הכולל, )policy core beliefs(המדיניות 

 הקואליציות המשפיעות במידה מועטה על )secondary aspects(ת עמדות משניות וקיימ, לבסו.. הקיימות

)Sabateir, 1988; Sabatier and Jenkins-Smith, 1994; Sabatier and Jenkins-Smith, 1999.(  

 policy-oriented(" למידה מוכוונת מדיניות"אחד הגורמי המשפיעי על אמונות השחקני היא 

learning(, והסקת מסקנות המתארת את של יישו  השינוי בחשיבה ובעמדות כתוצאה מהפקת לקחי

וה� על מנת , שחקני תת המערכת מעודדי למידה ה� מתו) שאיפה לייעל את תהלי) המדיניות. מדיניות

וכ) פועלי , בשני המקרי ה עושי זאת על בסיס מערכת האמונות שלה. להגדיל את השפעת בזירה

 לתהליכי משני הלמידה מהווה נדב) , על א. חשיבותה. ידע סותר ודחייה שללקידו ידע תוא

של  המציאות תפיסתמכתיבי במידה רבה את הכלכליי חיצוניי ( פוליטיי ומאקרו, חברתיי

מבי� . )Sabateir, 1988(היבטי הליבה של שינוי המדיניות תהליכי אלו מהווי את . הקואליציות

 יי שחולקי ערכי חברתיי ותרבות, הקבועי נית� למנות את המשטר והמערכת המדיניתהתהליכי

נה החברתי שינויי במב יכולי להיותמיי אדינגורמי . האזרחי ואופ� החלוקה הבסיסי של משאבי

  ). Sabatier and Jenkins-Smith, 1999(יות והחלטות מדינשינויי קואליציות , חילופי שלטו�, והכלכלי
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  מערכות פוליטיות+מיקה של תתדינא. 2.1.2

גישה המבקשת להסביר אירועי . בתהליכי ארוכי טווח ההתמקדותא הי ACF(האחת המגבלות של 

, )Baumgartner and Jones, 1991(ונס 'היא זו של באומגרטנר וגמדיניות מהירי וחד פעמיי של שינוי 

שינוי גישה גורסת כי תהלי) ה. שחקני ערכות ועל מערכת האמונות שלמ(המבוססת א. היא על תת

 השקהתמצא נקודת ) policy image(יווצר כאשר מדיניות המוצגת באופ� מסוי מדיניות חד ועוצמתי י

שיתו. . בתחויניות קיימת אחרת כאלו המנוכרי ממדא. לעיתי , ע מער) מוסדות פוליטיי קיימי

הודות לשני , שינוי תוספתי ולא רק, במערכת פלורליסטיתמהיר שינוי מדיניות ג לקד  עשויפעולה ה

יה אותה ה מציגי תמונה של סיטואצה , מחד. ל קידו מדיניות על ידי שחקני פוליטייאפיקי ש

אמצעי , עול דימויי עשירעזרת ב, דחיפותהבאופ� המוכיח את חשיבותה ו מבקשי לשנות או לשפר

ה מנסי לאתר גורמי מבי� המוסדות הפוליטיי , במקביל. רטוריי ושימוש בידע מדעי וטכני

  . ביצוע השינוייוכלו לחבור לה שאלי

, לרב. מערכות מדיניות(תחרות וחוסר וודאות באשר לסמכות הביצוע של מדיניות היא מאפיי� של תת

קיימי מספר מוסדות וגופי המתחרי על עצ ההשתתפות במרו0 שיאפשר לה להשפיע על המדיניות 

, מהגורמי בתהלי) של ניסוי וטעייההאינטרס הבסיסי שלה הוא לחבור לאחד . וא. להוביל אותה

במקרי , אול. תהליכי דיאלוג מסוג זה יכולי להתפתח באופ� הדרגתי. לקוות כי הוא אכ� יהיה המנצחו

תופעה להוביל ה ובדימוי הציבורי של מדיניות או מסוימי עשויי להוביל שינויי קטני ברטוריק

בעוד . קהלהמאפיי� הדיכוטומי של דעת  אחת הסיבות לכ) היא. מדיניותמהיר של שינוי ל

דעת הקהל אינה , אינדיבידואלי מסוגלי לייחס היבטי שליליי וחיוביי בו זמנית לנושא אחדש

הח והחיובי ולהפו) להיות הנושא , נושא יכול לקבל תשומת לב שלילית בתקופה מסוימת. סובלת זאת

עובדה זו מאפשרת לסוכני מדיניות להפעיל . דמשני העולמות ג יח 'ייהנה'א) לעול לא , באחרת

 בשילוב נכו� של נסיבות ותכנו� אסטרטגי של . בכדי לקד אינטרסימניפולציות על מוסדות ושחקני

  ). Baumgartner and Jones, 1991(עשויה להיווצר תגובה מהירה ועוצמתית של שינוי מדיניות , שחקני

המבוססות על ניתוח , בתחו שינוי וקביעת המדיניות הציבורית בפרק זה תוארו שתי תיאוריות, לסיכו

ה� מבקשות להסביר את קיומ של תהליכי קצרי וארוכי , כ). הקשרי ושיתופי הפעולה בי� שחקני

וזאת על מנת , בהמש) המחקר ייבח� מקרה המבח� ביחס לשתי התיאורטיות שתוארו לעיל. טווח

  . והגופי והגורמי המרכזיי שהובילו ליצירתו, להתחקות אחר שלבי ההתפתחות שלו
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  הגיאופוליטי פרְס ה. 2.2

ונהגה להבחי� בי� מושגי , התייחסה לחקר הגבולות בצורה פונקציונליתהמסורתית התפיסה הגיאוגרפית 

 ה נלמדו במסגרת של קונפליקט , בהקשר רחב יותר. ספר פוליטי וספר התיישבותי, ספר, גבול –שוני

 80(תפיסה זו החלה להשתנות בסו. שנות ה. איחוד ושלו, והועמדו בניגוד לתהליכי של קשר, והפרדה

המסיבית של גבולות  נפילת ברית המועצות ויצירת: זייכתוצאה משני תהליכי מרכ, 20(של המאה ה

החל המחקר , השיח הפוסט מודרני לצד התחזקות .מדינתי(והגברת שיתו. הפעולה הבי�; חדשי

, הסמלית, אשר התייחסה ג למשמעות החברתית, אוגרפי לבחו� גבולות בצורה תיאורטית רחבההגי

שכ� ה , לגבולות ולאזורי המקיפי אות משמעות כפולה, בראיה זו. הדתית והתרבותית שלה

ולי ולא גבולות נתפסי כמונח סימב, כיו. ממחישי זהויות של כוח ושליטה בה בעת שה מבטלי אות�

   ).Newman and Paasi, 1998(ק כשטח או ביטוי מרחבי ר

  תשתית מושגית. 2.2.1

לעמוד על  על מנתאת הבנתו של האחד  שמחייבוְספר שלובי באופ�  מדיני גבול, המונחי טריטוריה

החברתית , המשמעות המורכבת תניח את התשתית התיאורטית לחשיבות הפוליטית. מאפייניו של האחר

  . יישבות לאור) גבולותהתוהכלכלית של 

  טריטוריה . א

בהקשר מדיני היא . קבוצהשטח הנמצא בתחו השליטה של גו. או מונח המתייחס לטריטוריה היא 

היא מתארת . אויר או י, ל להתפרס על פני יבשההיכו, מתייחסת לשטח הריבונות של מדינה על מרחב

 מערכת זו התפתחה מראשית . חב בו היא חיהבי� קהילה והמרפוליטית ומשפטית , חברתיתמערכת יחסי

, תהלי) של התפרקותהחל ימי הביניי ב. אימפריותשל  לרב סביב משאבי חיוניי, ההתיישבות הצפופה

המדינות  להקמת שאפשרהקיבלו האומות סוברניות  בה�, מהפכות האמריקאית והצרפתיתששיאו ב

. �האוויר והחלל החיצו, הי –חדשי עד כה טריטוריות במרחבי שהיו כיו נחלקות ה. המודרניות

הודות  ,הגנהלאבד את היכולת לספק החלה הטריטוריה  20(מחצית השניה של המאה הב, בנוס.

 הכימי והביולוגי, האטומי עמידה התפתחות כלי הנשקה, בפרט. הטכנולוגית חוצת הגבולותלהתקדמות 

  . )Gottman, 1973( ג התפתחות אמצעי התקשורת והריגול וכ), סכנה ממשית

גבולות הינ . תולדה, פי התפיסה הגיאוגרפית(על, הקשר בי� טריטוריה והמונחי גבול וְספר מבטא

אזורי הְספר נמצאי במרחקי ובהיקפי . כלומר שליטתה על מרחב, ביטוי לטריטוריאליות של מדינה

 ). Gottman, 1973; Newman and Paasi, 1998(לרב בסמו) לקו הגבול , שוני בתו) הטריטוריה

  



 2011תכנית הכוכבי כמקרה מבח�                                                                                     אפריל  –מדיניות יישוב הְספר בישראל 

 

10 

  )border( מדיני גבול. ב

נוצרו ה . ה קווי בעלי משמעות משפטית הקובעת את תחו הריבונות של מדינותמדיניי הגבולות ה

  יצירה מלאכותית וה ,ויצירת� של מדינות נפרדות תפיסת הריבונות של חברות על שטחי קרקעע

, ת אדמה ברוחב משתנהורצוע "פיזיי גבולות"שימשו כנית עד לתקופה המודר. הפוגעת במרחב הפתוח

החל מסו. ו, ה הפכו מדויקי יותרהמודרנית בתקופה . דבר שהקל על איתור והגנה ,הרי או נהרות

סנטימטרי או מרבית מצייני קו גיאומטרי שרוחבו במציאות אינו עולה על מטרי  20(המאה ה

  . נו. נמשכת ג בימינולמאפייני  הצמדההמגמה של  .ספורי

; הצמודי לגורמי תבליט נו. –פיזיוגרפיי : סוגי של גבולות 4החלוקה המקובלת מבחינה בי� 

הנמשכי לאור) מעלות רוחב או  – אסטרונומיי ;הנמתחי לאורכ של קווי ישרי – מתמטיי

קיימת , מלבד זאת. ר האדהמוגדרי על ידי גורמי שיצ –המכוני ג מלאכותיי , ותולדתיי; אור)

. לה במקרי רבי על שמירת יציבות הגבולאשר מק, דתיי ותרבותיי ,ג החלוקה לגבולות אתניי

 גבולות מדיניי שאינ תואמי את קבוצות האוכלוסיה שבשטח גורמי לעיתי קרובות לסכסוכי

ת הנלוות לגבולות ה הפרדה בי� תכונות נוספו. כפי שנית� לראות במקרה של הקו הירוק, בינלאומיי

  ). 1988, ברור(מוב� חשיבותה של אסטרטגיה צבאית מערכות כלכליות וכ

  ְספר. ג

גבול או תחו , רצועת אדמה החוצצת בי� מדינות – boundary: ההגדרה המילונית של ְספר היא כפולה

 ,Webster(ושבת או מפותחת אזור היוצר את שוליה של טריטוריה מי – frontier (ו ;)1952, אב� שוש�(

בה היווה , ארצות הבריתבתקופה בה יושבה ופותח , דינאמימתייחס לתהלי)  frontier המונח ). 2010

. הנחתה את תפיסת הקולוניאליזו, לאירופהמשמעות החדרה , בהדרגה. קו גבול ושטח חוצ0 כאחד הְספר

ְספר  – ש� פעולהוכ�  –שב ולא מפותח ְספר ככינוי לאזור לא מיו – ש� תוארמשמעות היא ה, כיו

עונה על כל , אזור מרחב התפר וציר הגבעות בפרט. )Elazar, 1996( כתהלי) התיישבות וכיבוש השממה

  . בשלבי שוני של ההתפתחות המדינית בשטחי אר0 ישראל, הללואחת מ� ההגדרות 

המשמשת כאזור השוליי  – פריפריהו, וח והפעילות המדיניתהכ בו מתמקדי –רכז במונחי של מ

, שנסיבות כלכליות, זהו אזור פריפריאלי. מהווה הְספר אזור ביניי, התלוי באזור המרכז ופעילותו

כתוצאה מכ) מוענקי לו משאבי גדולי יחסית ו, ו מאזורי אחרימדיניות וחברתיות מבדילי אות

הנסיבות ההיסטוריות , המושפעי מהחברה אזורי הספר, בניגוד לגבולות, ע זאת). 1996, גול� ועמית(

אלא לתאר , ינימדְספר להתקיי שלא בצמוד לגבול לפיכ) יכול ה. שוני מאד ממדינה למדינה, והכלכלה

התיישבות כדוגמת ה, או בלתי יציבה/את קצ של אזורי התיישבות או אזורי בעלי התיישבות דלילה ו
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אזורי הסמוכי לגבולות הוהוא מובח� מ, פר פנימיבמקרי אלו זהו ְס . האירופית בצפו� אמריקה

  ). 1988, ברור( מדיניי

  )boundary( ורכאז ְספרה. 2.2.2

 והוא מוגדר לעיתי, טריטוריהלי המפריד בי� מדינות התפתח במקביל /פר כאזור או שטח אדמהְס ה

להג� פשר לשליטי יא שרא, שטח הקרוב לקו הגבולהתייחס המונח לבעבר . או כאזור גבול כְספר פוליטי

להתמודדות ע פלישות " מרווח תגובה" שיצר צעות שימור של שטח מרוק� מתושביבאמ על עצמ

תפיסה זו הייתה שלטת ג באקדמיה עד למחצית . עצמופיתוח האזור הותנה בקו הגבול , לפיכ). ואיומי

ורי בלתי מיושבי בתו) אשר התייחס לאז, התפתח המושג ְספר התיישבותי, במובח�. 20(המאה ה

  . מדובר היה באזורי בה טר הושתתה ההגמוניה הלבנה, בתפיסה המערבית. טריטוריות המדינות

פוליטיי , הודות לתהליכי כלכליי, מוסכמימרבית הגבולות המדיניי בעול ה גבולות , יוה

יעור חשיבות של אזורי לא שאת  תיפחה המעקב והזיהוי, של אמצעי הלחימההפיתוח . וטכנולוגיי

והקרקע עצמה , חוקי והסכמי משפטיי מסייעי להסדיר תחומי כמו הגירה ,בנוס.. מיושבי

כמו למשל הפירנאי המפרידי בי� צרפת , פרקיימי עדיי� אזורי ְס , ע זאת. מאבדת מחשיבותה כמרחב

אשר , כמו ישראל והרשות הפלשתינית, היא של מדינות בעלות גבול שאיננו מוסכדוגמא נוספת . וספרד

ומדינות , עיקרו� היחס בי� טריטוריה ואוכלוסיה נשמר, כמו כ�. זה במחקרהגבול ביניה� הוא נושא מרכזי 

הגבולות המוכרי מוסרי לצד בניית של גבולות חדשי . עדיי� מגינות על גבולות בש אזרחיה�

)Gottman, 1973; Labrianidis, 2001; Newman and Paasi, 1998.(  

 תמעבר יוצרהנקודת . הפוטנציאל הכלכלי והחברתי של הְספר אחד התוצרי של גבולות מוסכמי הוא

בי�  –מסחריי (מעודד המפגש תהליכי כלכליי, מעבר לכ). הדדי למידה תהלי)ו מפגש בי� אוכלוסיות

, יחסי מורכבי בי� בני אד הללו הופכי את הְספר למערכת של. א מקומיי ובי� א רחבי היק.

הְספר שבי� מדינות הגוש המערבי והמזרחי באירופה  נוצר, למשל, כ). מערכות פוליטיות ואידיאולוגיות

  ). Gottman, 1973( ומנגד האזורי המשותפי של האיחוד האירופי, בתקופת המלחמה הקרה

חמת ששת הימי וכיבוש שטחי לאחר מל. דוגמא לכ) היא שטח בשליטת ישראל הסמו) לאזור המחקר

האוכלוסיה הפנימי של איחוד המלבד . ה הפכו לשטח ספר בתו) מדינת ישראל, הגדה המערבית

המורכבות של  .היא החלה להתערות באוכלוסיה היהודית, הפלשתינית שחיה קוד לכ� משני צדי הגבול

� אוכלוסיה מקומית ושלטו� והושפעה בי� היתר ממערכת היחסי שבי, תהלי) ההתערות הייתה גדולה

בי� שתי  ישנקבעה בי� היתר נוכח הפער, היא כללה ג פעילות כלכלית, ע זאת. מרכזי חדש
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בה מכרו תושבי , 90(בסו. שנות ה' שווקי תפר'אחד הביטויי לכ) היה התפתחות של . האוכלוסיות

  . )2003, .ת, אריאלי( הודה ושומרו�פלשתיני שירותי וסחורות לקוני ישראלי לאור) צירי הדרכי בי

המקשרת בי� , הְספרחשוב לעמוד על המשמעות הרב מימדית של  למשמעויות החומריותמעבר 

תפקיד של גבולות ואזורי ְספר בהבנייה של זהויות חברתיות ומרחביות . קווי וזהויות, טריטוריאליות

משו כ) . צות אבל ג מייצר את המגע שלה�וזאת בשל היותו גור מתוו) המפריד בי� קבו, הוא מרכזי

היבט אחר הוא . א כי הוא אינו מגיע לרמת הפיתוח שלה�, גזע ואתניות, הוא נקשר לתיאוריות של לאו

הְספר מקשר בי� נרטיב של . ג זאת בשל תפקיד המתוו), פוליטיי(תפקידו בהבניית נרטיבי מדיניי

המושפע  ,ציאליזציה פוליטית וחברתית של עמי וקבוצותומשמש ככלי לסו, הכלה ונרטיב של הדרה

  ).Newman and Paasi, 1998(מאידיאולוגיה ופרשנות 

כפי שגבול יכול . בהתא לגבולות הקיימי, ברמות שונות של מרחבשל הְספר מימד אחר הוא קיומו 

ולשמש כמתוו) בי� , מטרופוליני, כ) יכול ג הספר ללוות אזורי, להופיע בי� מדינות א) ג בתוכ�

 .אזורי מנהליי או בי� קבוצות לאומיות ואתניות שהולכות ומתרבות בעשורי האחרוני בתו) מדינות

כיוו� שהפרקטיקות שלו , התושביבעל ההשפעה הגדולה ביותר על הוא פנימי ו דווקא ברמות הללו הספר

היות והחוויה , כה למעשה זהויות שונותבדר) הזו נוצרות הל. משפיעות על התנהגות וחיי היומיו שלה

תושבי של אזורי גבול וספר  .והפולקלור המקומי מתווכי בי� הנרטיבי הלאומיי או הכלל מדיניי

, היות וה חלק מהפעילות והשיח שבו ה חיי, מדיניי בצורה יומיומיתחיצוניי מושפעי מגבולות 

  . )Newman and Paasi, 1998(י אחרי אותה מדינה החיי באזורבניגוד לתושבי של 

שהוא ללא ספק , נדמה שההבחנה בי� ספר חיצוני ופנימי כמעט שנועדה לציר הגבעות, בהקשר הישראלי

וזהויות לא ' החלי. ידיי'הוא  הקודמתהמאה  לאור). אחד מאזורי הגבול המרתקי והמורכבי בישראל

ול מדיני לספר פנימי המתוו) בי� האוכלוסיה מספר חיצוני הסמו) לגב ועשה מעבר, מעט פעמי

  . המחלוקות לגבי זהותו ה� אחד מענייניו המרכזיי של מחקר זה. הפלשתינית והאוכלוסיה היהודית

  )frontier( כתהלי� הְספר. 2.2.3

לסוגיות של  המתייחסי, התפתחות העול ההלניסטי באסיה) ו"ראשיתו של התהלי) בתקופת התנ

ארבעה שלבי של תגובת הְספר  עברמאז . הגירה וגבולות ברי הגנה, ל טריטוריהכיבוש וחלוקה ש

מציג ערי  תעשייתי(עירוניהְספר שלב ה ;אשר התאפיי� בכלכלה מסורתית, חקלאיהְספר ה :שרשרת

קיי כלכלת שירותי מה ,טכנולוגי(מטרופוליניהְספר ה ;חות יותר וכלכלה המבוססת על מסחרמפות

המשלב מאפייני , אינטרנטי( הְספר הפוסט מודרני העירוניו ;להעניק ביטחו� חברתי וגלטכנולוגיי ומס

קיימות היו . בכלכלת שירותי מבוססת אינטרנט וטכנולוגיות עתירות ידע, חקלאיי ע עירוניי
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 חלק� כלל, כמו כ�. שונינמצאי בשלבי  בה�שאזורי וכאלו , באחד השלביכול�  שנמצאותמדינות 

  ). Elazar, 1996(  נמצאות בתהלי) של ְספר לא

  חברתיי וארגוניי, מאפייני פסיכולוגיי. א

או " פראי"פעולות לחקר וגילוי של מה היה שאיפה ו ה ספר פסיכולוגיי של תהליכיהמאפייני בראש ה

. 0 ושוויו�אומ, חופש לצד שינוי וגילוי, פיתוח, לקיחת סיכוני הנובע מכ) הואמאפיי� . בלתי מפותח

 להצטר. אליה ומחזקת המעודדת פרטי "רוח חלוצית"מאפיי� נוס. הוא מאפיי� חברתי נוס. . אות

ככל , שנית. האזורי פתוחי בפני כל הסקטורי והשכבות בחברה, ראשית. קשור למוביליות חברתית

כלל  שנה אתומתהודתו משפיעה , ולבסו.. מספק הזדמנויות מושכות נוספותשהתהלי) מתקד הוא 

  . קהילות חדשותהנוצרות מהקמת� של ההזדמנויות של מאפיי� כלכלי קיי ג . החברתי במדינה המבנה

השינוי הנרחב בשימושי הקרקע של האזור , ראשית. ה שניי הארגוניי של התהלי) מאפייניה

. ְספר נוספיאזורי לעיתי , וסביר כי יתפתח ג באזורי אחרי באותה המדינה, תקדי מהווה המדובר

מטרה חולקי אשר , יל תהליכי ְספר פנימיי מקבילוליכולה לכמורכבות הפנימית של התהלי) ה, שנית

  . )Elazar, 1996( א) ע זאת בעלי מאפייני ייחודיי משותפת

  פיתוח הְספר. ב

 top( ממשלה בולר, תומ)מבנה ו) bottom up(השטח  ויזמותחלוציות : משני כוחות תהתפתחות מונעה

down( .בעל היא האחרונה סופגתא. ו ,חוקי וכלכלי, בסיס תשתיתי מעניקה ולפיכ), ת השפעה ומשאבי

ע . ומסייעות בחקר האזור ובמיפוי ממשלות, מעבר לכ). תחילת התהלי)את ההפסדי והקשיי של 

  . ביוזמות עצמאיות בתהליכי שמקורויעדיפו לתמו) , בעצמ� פר חדשממשלות ימנעו מפיתוח ְס , זאת

 האזור החדש את יוצאי לחקור הראשוני . וחלוצי) frontiersmen(פר אנשי ְס מתחלקי להיזמי

 קבוצות אלו . ומתחילי בניצול מגוו� האפשרויות באזור, החלוצי מגיעי בעקבותיה. אותווממפי

על מנת להוציא לפועל את , לאו. ייחודיישכ� נדרשי מה� מאפייני אישיי , מהוות בהכרח מיעוט

   ). Elazar, 1996( כוח יחסי גדול מספיק יבעלהתהליכי הנדרשי ה חייבי להיות 

, הוהכלכלי הופ) את הְספר לפריפריהריחוק מהמרכז הפוליטי  .נעו0 במיקושל הפיתוח היבט נוס. 

ה נחיתות כלכלית אינ, זאתע . ביחס למרכזי אחרינמוכה תשתיות  הוא נוטה להיות בעל רמת, וככזה

אחת הדוגמאות הקלאסיות . יכולה לסייע לאזור להפו) למרכז כלכלי אזורי והמדינה, מחויבת המציאות

   . )Labrianidis, 2001( שמסייע ליישובי וערי ְספר לשגשג, מסחר בי� גבולותהיא 
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  השלכות  .ג

 המלוות אתותחושת ההישג  המאפילות על ההצלחה, התפתחות מספר השלכות שליליותהלתהלי) 

ב וה לרדחיקה ונישול , ניצול – מקומיותבאוכלוסיות פגיעה בחשיבותה היא ראשונה . פיתוחה

מלבד  :יכולה להיפגע חברתית א. היא אוכלוסיית החלוצי. לעצ תהלי) היישוב החדש אינהרנטיי

יכולי , במבט רחב. לנטושקיי ג החשש שהדורות הבאי יבקשו או יאלצו , הסכנה שבכישלו� האישי

בתקצוב , בתשתיות, השינויי המסיביי בכלכלהבשל , לקורבנות "המיישבת"המדינה  תושבילהפו) 

בשל  היא ניצול יתר של משאביסכנה נוספת . משפיעי ג על אזורי מרוחקי יותרהקהילות מבנה הוב

מאבד מקסמו  הואהתהלי) מתקד ככל ששכ� , כתוצאה מכ) עלול להשתנות אופי האזור. פיתוח מוא0

   ). Elazar, 1996( את היוזמות מלכתחילהאלו אשר משכו אליה  במקרי רבי –וממאפייניו המקוריי

ההתיישבות היהודית . מגוו� רחב של כוחות וגופי ומערבי, משתני תדירנראה כי אזורי ספר , לסיכו

נית� לראות בה ביטוי ברור ליחסי , בפרט. לכ)ביהודה ושומרו� לאחר מלחמת ששת הימי היא דוגמא 

וכ� קשת רחבה של מאפייני אישיות בקרב המתיישבי , כוחות בי� חלוציות יוזמת ומבנה ממשלתי תומ)

השנוי ביותר במחלוקת במדינת  קו הגבולאל  הסמיכות הגדולה של תכנית הכוכבי. ביחס למקו מושב

הוא אזור עצמו אזור ציר הגבעות , המחקרבהמש) ג י שיוצכפ. ישראל מחייבת את בחינתה ביחס אליו

  . כאזור וכתהלי) כאחד –מורכב של ְספר 

  התיישבות כמכשיר מדיני. 2.3

הוב� כי  כבר אז. עוד מהתקופה הרומית ת לצרכי שליטה טריטוריאלית מוכרהשימוש בהתיישבות אזרחי

אחת הסיבות היא העובדה ששטחי מסוג  .ה אפשריתאוכלוסיות באמצעי כפייה בלבד אינכיבוש והחזקת 

נוכחות אזרחית . ומקשי על השליטה האפקטיבית, זה נוטי להיות מרוחקי מהמרכז החברתי והכלכלי

צבא סייעה להטמיע את השלטו� החדש ולחזק את הלגיטימציה שלו לאור) קבועה לצד כוחות שיטור ו

  . ו לרכ) ולהפחית את תפיסת השלטו� כנטע זרמסייעות נקודות התיישבות כאל, עד היו, לפיכ). זמ�

היאחזות מחזקי את דתיי ופוליטיי , מניעי אידיאולוגיי ,למרות נחיצות הנוכחות הצבאית

מניעי אלו מחזקי ג את  .ומאפשרי לה להתמודד ע הסכנות הכרוכות, התושבי החדשי בשטח

חוזק הקשר מושפע  .נושאתמריצי ופתרונות לרכות של ר מעאשר ייצ, ויבות של השלטו� המרכזיהמח

מתחזק ו של דור שני למייסדי ההתיישבות לאחר היוולד. מגורמי נוספי כגו� מש) ההתיישבות ופריסתה

  ). Newman, 1989(מושב� הטבעי והמותר אוכלוסיות הרואות את המקו כשתי  קיימותשכ� , הקשר

עידוד הגירה רוסית : כגו�, ימוש המדיני בהתיישבותבהיסטוריה המודרנית קיימות דוגמאות רבות לש

עידוד הגירה יפנית לאי הוקאידו ככלי ; 17(למדינות מרכז אסיה כבסיס לממשל צבאי ואזרחי במאה ה
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החל , והתיישבות קולוניאלית צרפתית ואנגלית במדינות אפריקה; 19(להדיפת פלישה רוסית במאה ה

  . )2004, טל( 15( מהמאה ה

  שבות כמכשיר מדיני בישראלהתיי. 2.3.1

מטרות מדיניות  בעלותלמספר תקופות  נית� לחלקמדיניות ההתיישבות בישראל לאור) ההיסטוריה את 

 ושנות קיומה של מדינת ישראל, )1948(1918(לצרכי המחקר הנוכחי נסקרו תקופת המנדט הבריטי . שונות

הבסיס למדיניות . בה� ושינויי תפיסתיי ויודגשו להל� נקודות מפנה, של המאה הקודמת 90(עד שנות ה

הוא האידיאולוגיה הציונית אשר תפסה את ההתיישבות בישראל כשיבה לאר0 האבות של בתקופות הללו 

מטרות . קיימתטריטוריה אשר ביקשו לספח ולהגדיל אחרות  לאומותוזאת בניגוד , הע היהודי

השגת ביטחו� טריטוריאלי , י האר0 ההיסטוריתבעטיה היו הכרה בסוברניות על שטח ההתיישבות שנוצרו

  ). Newman, 1989(וקיבוע הגבולות הסופיי של המדינה היהודית 

  "כת שמ�"ו" נעיצת קנה". א

במהל) תקופת המנדט הייתה המשימה המרכזית הקמת בית לאומי יהודי באר0 ישראל באמצעות 

הודיות הובילה להגבלות משתנות בהיקפ� י(לקבוצות הלאוהמחויבות הבריטית לע היהודי . התיישבות

ידי יצירת (ידי קנייה וה� על(נעשתה ה� עלהשליטה בקרקע השגת , לפיכ) .על ההגירה והמדיניות הקרקעית

התאפיינה בהיעדר היא , בנוס.. 'חומה ומגדל'כגו� הקמת יישובי , נוכחות התיישבותית ללא אישור רשמי

   ).Newman, 1989; 1979, רייכמ�(מדיניי כליי וכליכי תהלוסתגלתנות ל, תכנית אב לטווח ארו)

(ובמיוחד לאחר הצעת רעיו� החלוקה של האר0 ב, שיקול דעת השקעת המשאבי המוגבלי דרשה

; באמצעות פיזור המאמ0 על פני מספר אזורי –" נעיצת קנה: "שתי גישות עמדו בפני הכרעה. 1937

התקדמה , ככל שנית�. גדלת הריכוז והרציפות הקרקעית בהבחירת אזורי מסוימי וה –" כת שמ�"ו

. כיוו� נעיצות הקנה לאזורי שבהמש) נית� יהיה להרחיב הווה אומר, ההתיישבות בשילוב שתי הגישות

, Nדונ בתפרוסת יישובית הדומה לצורתה של האות האנגלית  800,000(נרכשו כ 1936(1920בשני , כ)

רכת לאור) השני נוצרו דפוסי של מע. זמינות ופוטנציאל ההתפרסות, לותפי ע( המיקו נבחר עלכאשר 

ויצרו יחסי , התפתחו ערי מרכזיות כמו חיפה ותל אביב ככתמי שמ� לצדה. אזורית תפקודית של ממש

ותחילת פעולות המחאה  1936(החל מ. גומלי� כלכליי בי� הערי היהודיות והשירותי החקלאיי שלה�

באותה הרכישות , לפיכ). בות לצרכי השעההיישוב היהודי הותאמה מדיניות ההתייש והלחימה כלפי

  ). 1979, רייכמ�( ת לנבא את המשכיותו של כת השמ�נשאו אופי מובהק של נעיצת קנה בלי יכולהתקופה 
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  התיישבות בטחונית. ב

הטו� במידה רבה מרכיב מרכזי במדיניות ההתיישבות שנוצר טר תקופת המנדט והמשי) להכתיב את 

להתיישבות היה תפקיד חשוב בהגנה ובשמירה על הביטחו� בגבולות . במהלכה הוא התפיסה הבטחונית

היא , בנוס.. ה� בעצ קיומה של נוכחות וה� ביכולת האסטרטגית שלה לסייע בלחימה והגנה, האר0

דוגמא לכ) היא . רקעויתרמו להיאחזות אפקטיבית בק, על ביתתושבי אשר יגנו בחירו. נפש עיצבה 

והיוו ביטוי , וחהיו שילוב בי� יישוב אזרחי וכוח צבאי לש ,ל שהוקמו לאחר קו המדינה"האחזויות הנח

בשנת  תקופת הלחימה ע תחילת). Newman, 1989(הבטחונית ההתיישבות  אולטימטיבי של תפיסת

נוכח מדיניות ההקפאה . ישבותנקודות ההתישל אסטרטגי תכנו� וחייבה , היא קיבלה משנה תוק. 1936

 1942( מ' תכנית בילטמור'. למנוע את האפשרות של חלוקת האר0 שנועד, היבט פוליטי גהבריטית נוס. 

והפיכת ההתיישבות כחלק , לכיבוש הציוני של אר0 ישראל ביטאה את השילוב בי� היעדי החדשי

  . מהמאבק על המדינה התחזקה במקביל להסלמת הלחימה עצמה

אפשרה המדינה החדשה . הבטחונית התרחשה ע הקמת המדינההתפיסה בחשיבות חלקית גה נסי

ובי� מדיניות פיזור האוכלוסיה , עליהלקליטת  כלי ובראש ,הצרכי הכלכליי והחברתיילשלב בי� 

לאחר . זו הייתה קצרה באופ� יחסיבססות התתקופת , בר .לאזורי השוליי והשיקולי הבטחוניי

תפיסת השטחי ע  .ששת הימי חזר השיקול הביטחוני למוקד המניע את מדיניות ההתיישבות מלחמת

והיא , ביוזמות שעלו מהשטחג ההתיישבות התאפיינה , בקעת הירד� ויהודה ושומרו�, העצומי של הגול�

  . )2003, טל( סימנה את גבולות הביטחו� החדשי

שהובילה  1977בשנת ד לשלטו�  עליית מפלגת הליכוהמפנה האחרו� בהתיישבות הבטחונית התרחש ע

דתית (ניצניה של ההתיישבות האידיאולוגית. מפעל ההתיישבות בשטחי יהודה ושומרו�חיזוק למדיניות 

א. , לצד החרפת הויכוח האידיאולוגי והבטחוני. טופחו עתה לכדי מדיניות התיישבות מוכוונת וסדורה

ויכוח , )Newman, 1989; 2003, טל( ת הבטחונית של ההתיישבותהתעורר ויכוח באשר לתקפות החשיבו

מפעל 'לשימוש בהתיישבות ככלי מדיני הוא דוגמא נוספת  . עד היו את סדר היו הציבורי המכתיב

ונועד להשיג מטרות לאומיות , 80(יישובי קהילתיי בשנות ה 52(אשר הוביל להקמת של כ' המצפי

  ). 2008, ב� ששו�(כ0(גליל ושמירה על אדמות המדינה כגו� מאז� דמוגרפי יהודי ב

  גישות תכנוניות בישראל. 2.3.2

התפיסה המרחבית  :התפיסה התכנונית בישראל נעה על שילוב בי� שני צירי, )2006(פי הרשקובי0 (על

 הראשונה. ריכוזית(מטרופוליניתתפיסה התפיסה המרחבית נעה בי� תפיסה היררכית ו. והגישה התכנונית

המוקפות , מטרופולי� המוקפות בערי מחוז(ערי: מבוססת על מדרג של יישובי בהיקפי הולכי וקטני
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פני שטח רחב ( תפיסה זו מובילה להתפרסות על. המוקפות בעיירות המוקפות לבסו. בכפרי, בערי

מצומצ מבוססת על פיתוח ממוקד במספר , לעומת זאת, ריכוזית(התפיסה המטרופולינית. באופ� יחסי

. המובילי לקיומ של מוקדי צמיחה מרכזיי המוקפי בשטחי פתוחי, של מוקדי עירוניי

וזאת בשל הרצו� לשלוט , שלטה התפיסה המרחבית ההיררכית, בעשורי הראשוני של התכנו� בישראל

פני עמידה והחשש מ, נוכח חוסר ההכרה הבינלאומית בגבולות הקו הירוק, בפרט. במרחב גדול ככל הנית�

סיבה נוספת הייתה הסיכו� הבטחוני של . על זכות השיבה של הפליטי הערבי בתו מלחמת העצמאות

התפיסה התכנונית הזו היא שהנחתה את מרבית התכניות . ריכוזי אוכלוסייה גדולי לאור) החו.

  . 80(למעשה עד שנות ה, הארציות הכוללניות

י� גישה תוספתית כוללנית וב(צ. שבי� גישה רציונאליתנעה על ר, לעומת זאת, הגישה התכנונית

. קריטריוני מקצועיי וערכיילפי חלופות ובוחנת , שואפת לאמות מידה מדעיות הראשונה. מקוטעת

מתאימה בעיקר למשטרי ולכ�  ,בשל ההכרעה המקצועית גרידא, היא עשויה להביא לתוצאות מהפכניות

מבוססת על יצירת שינויי , לעומתה, המקוטעת( ישה התוספתיתהג. ידי אליטה מובילה(המונהגי על

, א. כי ג היא מונעת ממרכיבי אידיאולוגיי. באמצעות הסכמה פוליטית, מדיניות תכנונית קטני היק.

ובמקו זאת תרה אחר אפשרויות התקדמות מתונה , היא נוטה להימנע לשלב אות בדיו� באופ� מרכזי

העשורי . שיטת השלטו� המתאימה לגישה זו היא פלורליסטית. רוניותשאינ� מעוררות מחלוקות עק

ידי מפלגת שלטו� רחבה (המובלת על, הראשוני של התכנו� בישראל התאפיינו במפה פוליטית יציבה

מערכת התכנו� , אי לכ). שהובילה את מוסדות המדינה באמצעות האידיאולוגיה הציונית, וחזקה

שהפכה להיות , נית� להבחי� בשינוי הגישה 90(החל משנות ה. וללניתכ(התאפיינה בגישה רציונאלית

, ע זאת. מפלגתית והתחזקות� של קבוצות בחברה(בהתא לשינוי המפה הפוליטית, פלורליסטית יותר

וזאת מכיוו� שהמרחב , "פחות תאליטיסטי"או " יותר תפלורליסטי"הרשקובי0 מכנה את הגישה הזו 

  ). 2006, הרשקובי0(קבוצות רבות  התכנוני עדיי� סגור בפני

אזורי גבול , בפרק זה הוצג הרציונאל שמאחור שימוש בהתיישבות כמכשיר מדיני להגנה על טריטוריות

על מטרותיה� , הוצגו גישות ההתיישבות לאור) ההיסטוריה של מדינת ישראל, בנוס.. ואזורי ְספר

הגישות הללו משתקפות באופ� ברור באזור . תהבטחוניות והאסטרטגיות וככלי לקידו מדיניות ממשלתי

  . כפי שיוצג בהמש) המחקר, המחקר ובאזורי הסמוכי לו
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  מרחב התפר ותכנית הכוכבי�: רקע. 3

, שלו תו) התמקדות בהיסטוריית ההתיישבות, בו מצוי אזור המחקר הנוכחי, מרחב התפר בפרק זה יוצג

 תתואר בצורה , כמו כ�. הכלכלית והפוליטית, תיתומשמעותו החבר ,שבמוקד עמדמחקרי קודמי

   . מחקרהמקרה המבח� של המהווה את , "תכנית הכוכבי" מקיפה

  מרחב התפר . 3.1

ובי� קילומטרי  נע בי� עשרות קילומטרי אשר רוחבו, בי� השרו� והשומרו� זור חי0אהוא  'מרחב התפר'

דר) , מישור החו. ורמת מנשה( 65בי� כביש מספר המחבר , בצומת מגידוה הצפוניי  הגבולות. ספורי

זו צומת . )1ראו מפה ( )ני� דר) חבל התענ) אל יקנע'ג( 66וכביש מספר ) הגליל התחתו�עמק יזרעאל אל 

, טירה, טייבה, או אל פחבו ממוקמי , "הערביהיישובי משולש "את קודקודו העליו� של  תמסמל

גבול המרחב נקבע . מודיעי�העיר נמצאי באזור גבולות הדרומיי ה. קלנסווה ועוד, באקעה אל גרביה

 במרכזו . 6תכנית ציר הגבעות ותוואי כביש , 2004(1985בהתא לתכניות הפיתוח הממשלתי בי� השני

ועד  1949קו הפרדת הנשק בי� ישראל  וירד� מהסכמי שביתת הנשק של , "קו הירוק"ולאורכו מצוי ה

לאחר כיבוש שטחי  יהודה ושומרו� במלחמה זו תחת " 67קווי "וחלק מ, 1967(מלחמת ששת הימי ב

  .נופי או יישובי, הקו לא צמוד ברובו למתווה גיאוגרפי, צבאית( כתוצר של פעולה מדינית. שליטה ישראלית

 10(ההיסטוריה העתיקה של מרחב התפר מעידה כי הוא היה בעל חשיבות אסטרטגית כבר במאה ה

המיקו של . 'דר) הי'ל העתיק שימש המרחב יעד מרכזי למעבר לצבאות וסחורות בבעו. לפני הספירה

אשר חצצה בי� שיפולי הרי השומרו� ובי� גבעות החול והביצות , הדר) נקבע לאור) אדמת המרזבה

והיא , אדמה זו נוצרה מסח. של הנחלי היורדי מהרי השומרו�. שאפיינו את אזור השרו� הגובל בה

, לעומת הפעילות המסחרית הענפה של האזור. קיומ של חיי חקלאיי וצירי תנועה באזורשאפשרה את 

, היא התחלקה בי� התיישבות משיקולי אסטרטגיי בהרי. ההתיישבות בו הייתה מועטה באופ� יחסי

  ). 2005סופר , גזית(ובי� התיישבות חקלאית מועטה 
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  מרחב התפר בשרו� המזרחי: 1מפה 

  

  . 14: 2005סופר , גזית :מקור
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ההתיישבות הערבית . התפר חלו שינויי במבנה הדמוגרפי של ההתיישבות במרחב, לאור) השני

סייעה עליית , בהיסטוריה המודרנית. לספירה 7( באזור הייתה תוצר של הכיבוש המוסלמי שהחלו במאה ה

שהייתה חקלאית , ר באוכלוסיהמנית לבסס את השליטה המוסלמית והביאה לגידול ניכ'האימפריה העות

המבנה בי� היתר הודות לביטול , הבריטי הצמיחה הדמוגרפית המשיכה לאור) שנות המנדט. בעיקרה

בתקופת המנדט . שיפור המצב הבטחוניו, בריאות וצמצו שיעור התמותהפיתוח מערכת ה, הפיאודלי

י כללו ג את התפתחות השינויי באורח החי. הכפילה עצמה האוכלוסיה הערבית במרחב התפר

למרות היחסי . ובמיוחד ע אזור מישור החו. שהיה יהודי ברובו, החקלאות המסחרית המודרנית

  . נשמרה הפרדה חברתית ויישובית ביניה�, האוכלוסיה הערבית והאוכלוסיה היהודיתהכלכליי בי� 

יתר משו שהקרקעות בי� ה, 20(יתה מצומצמת עד תחילת המאה הההתיישבות היהודית במרחב הי

רק ע התפתחות הטכנולוגיה החקלאית והכשרת . שניתנות היו לרכישה היו בעיקר אדמת זיבורית וחול

צמחה , כתוצאה מכ). החלה השקעה של הו� ברכישת הקרקע ופיתוחה בתקופת המנדט הקרקע המודרנית

 50,000(נה למעלה מלרוב המו 1922תושבי בשנת  600(האוכלוסיה היהודית במרחב ממיעוט של כ

). 2003, טל(נתפסו שיפולי השומרו� כאזור אסטרטגי חשוב , בנוס.). 2005סופר , גזית( 1946תושבי בשנת 

השפיע על  התפרוסת היישובית שלה�לבי�  האוכלוסיותגודל היחס בי� של החשיבות האסטרטגית והשילוב 

למעט , שיצרו הפרדה אתנית 1949( ובהתאמה על הסכמי רודוס מ 1947( מ"קווי החלוקה של האו

  . )2005סופר , גזית( יישובי ספורי בדרו השומרו�

  מדיניות ממשלתית. 3.1.1

היישובי וכ� להבנת התהליכי הרקע ההיסטורי  ה להכרתחשוב 1ההתיישבות מדיניותגישות הבנת 

 ובה ההיכרות ע חש, בנוס. . אשר יידונו בהרחבה בהמש), לו במרחב התפרוהפוליטיי שחהחברתיי

 על מנת להשלי את תמונת המצב שהובילה לתכנו� ואישור והיהודיי באזור דפוסי ההתיישבות הערביי

  . להל� יפורטו נקודות ציו� ומגמות עיקריות במדיניות זו. תכנית הכוכבי

של  גידול נרש, בלבד שלטה ישראל במרחב התפר המערבי במהלכה, 1967(1947בתקופה שבי� 

). מחצבות ובסיסי צבאיי שירותי( מועט תעשייתיועירוני  פיתוחל במקביל )8.5פי (ישבות היהודית התיה

, האחרונהבמצבה של  .האוכלוסיה הערביתריבוי בי� היתר בשל , חברתי ותרבותיפר ְס נותר האזור , אול

 למרכזעבורה  הפ)המרחב ו ,1966( וביטולו ב 1959( ב המשטר הצבאיהקלות ע  חל שיפור ,לעומת זאת

   ).2005סופר , גזית( שהוביל לגידול באוכלוסיה, כלכלייחיי תרבותיי ו

                                                
1

תקופות הכתיבו את תפיסת ההפרדה וההכלה  5לפיה , )2008(החלוקה לתקופות תתבסס במידה רבה על חלוקה שטבע שאול אריאלי  

 ). 2008אריאלי (של שטחי הגדה המערבית 
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את השטחי שנכבשו על תושביה ולהכיל מאבק בי� הרצו� לספח לאחר מלחמת ששת הימי החל   

, תתיירוה, מסחרמדיניות ה 1977(1967בי� , כתוצאה מכ). כמשמורת למשא ומת� עתידי השארתובי� 

. בי� שתי האוכלוסיות ההתיישבות הפרדה שלליצור  באופ� חלקי הצליחה ,בריאותהתשתית וה, תעסוקהה

ביקשה לבסס התיישבות באזור בקעת  היא. 'תכנית אלו�'המתווה המרכזי של מדיניות ההתיישבות הייתה 

סופר  ,גזית( ולהירד� והמורדות המזרחיי של יהודה ושומרו� תו) יצירת מרחב ביטחו� צר באזור הגב

ידי הממשלות (על מצה רשמיתלא אוא. כי , 1977עד שנת  ת ההתיישבותאבפועל הכתיבה  התכנית ).2005

פי (כקו הגבול הסופי על הוגדרהקו הירוק בי� קצהו הצפוני ועד אזור מודיעי�  .)2011, אתר הכנסת(

הודות , ע זאת). 2003, טל(המערבי כיעד אסטרטגי להתיישבות מרחב התפר לא נתפס , ובשל כ), התכנית

יצירתה . לסיפוח שטחי הגדה זכתה האוכלוסיה הערבית במרחב התפר ליהנות מהאיחוד שבי� צדי הגבול

ובמידה רבה היא תכתיב , )2005, סופר, גזית(תרבותית ולאומית הייתה תוצר של הסיפוח , של זהות דתית

   . שני מאוחר יותר 30( כאת פעילות של יזמי תכנית הכוכבי

   ע חילופי השלטו� . שטחי הגדהכל במסיבית קידמו ממשלות ישראל התיישבות  1993(1977בי� השני

 מגוונתהתיישבות  2תכנית, אריאל שרו�, דאז התיישבותשרי לר ועדת ה"החקלאות ויו שרהציג  1977(ב

עיבוי  היתהה מטרת. ולרוחב שטחי הגדה המערביתלאור)  כבישי תשתיתבליווי , ושיפוליהההרי על 

אשר ימנע את רעיו� הקמת המדינה , ההתיישבות היהודית בשטחי תו) ביטול החי0 הדמוגרפי בי� העמי

סדקי . אשר תתואר בהרחבה בהמש), אל שרו� חברה תנועת גוש אמוני). 2008, אריאלי( הפלשתינית

. 1993(והיא תמה ב, 1987(בנוצרו בתקופת האינתיפאדה ההתיישבות המסיבית במרחב המזרחי מדיניות 

מטרופולי� תל אביב  גלישתבשל , חלה תפנית בהתיישבות במרחב התפר המערבי, במהל) אות� השני

וכ� , 6ת כביש כדוגמ, פיתוח של מיזמי תשתיתיי נעשה, כמענה לכ). צמיחה וגידול טבעיכתוצאה מ

 2005סופר , גזית ;2008, יאריאל( 1990בעיקר במסגרת תכנית הכוכבי החל משנת , פיתוח התיישבותי

   ).2009, יפתחאל

ניסיונות הפרדה בי� ישראל מדיניות של בומתאפיינת עד היו  1993(האחרונה החלה בהתקופה   

הסכ ", )עזה ויריחו תחילה" (הסכ קהיר", )'אוסלו א" (הצהרת העקרונות": הפלשתינית והרשות

המסלימי הובילו להקמת גדרות הפרדה סביב עזה תנגדות ההטרור וה, במקביל. ועוד )'אוסלו ב" (טאבה

ביטחו� כאשר האחרונה יוצרת ריכוזי התיישבות יהודיי ברצועות , )2002(ולאור) מרחב התפר ) 1994(

א) , תכנית גדר ההפרדהההתנגדויות והמאבקי הובילו לצמצו מתווה . ומחלקת אות בצירי רוחב

כלכלי וחברתי של , לטות על קרקע וסיפוח תרבותיבאמצעות השת לפעול במסגרתהישראל ממשיכה 

  ). 2008, אריאלי( היישובי היהודיי
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 ). 2008, אריאלי(שיושמו שתיהן באופן חלקי , ן ועל תכנית קודמת של משה דייןהתכנית הייתה מבוססת על תכנית אלו 
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  גיאוגרפיה ואידיאולוגיה במרחב . 3.1.2

המושפעת במידה רבה מהמיקו , ההתיישבות במרחב התפר כוללת בתוכה מורכבות אידיאולוגית גדולה

האזור . רוק ובי� האזור שממערב לוקיימת החלוקה בי� המרחב שממזרח לקו הי, ראשית. הגיאוגרפי

בעוד שהאזור שממזרח נותר עד היו כמחלוקת , הישראלית מהריבונותשממערב לקו הירוק הוא חלק 

לולא הועמדה בסימ� שאלה הימצאותו , את המרחב המזרחי נית� היה בקלות לכנות ְספר. קשה ביותר

מרחב המערבי לגבול בהתא לתפיסה של נית� להתווכח על קרבתו של ה, בהתאמה. מעבר לגבול המדיני

  . הקו הירוק כגבול הבינלאומי

. גיאוגרפיי ותרבותיי, אזורי ְספר הנבדלי במאפייני אידיאולוגיי 4יוצרת  חלוקה אחרת

אשר , 3עומקיישובי , ראשית .באזורי המזרחיי של שטחי הגדה המערבית מתחלקת לשנייהתיישבות ה

במטרה למנוע  נעיצת טריז באוכלוסיה הערבית ויצירת רצ. התיישבות יהודי של כמהל) אסטרטגי הוקמו

, בלב בנימי� ובדרו הר חברו�, ממוקמי בגב הר השומרו�ה . הקמת מדינה פלשתינית והחזרת שטחי

הקרבה , המרחק מגבולות האר0בשל . פותחו ליישובי קבעיישובי זמניי שנעשתה באמצעות  והקמת

. וזל מאדבה מהדיור  ,ג התערערות המצב הביטחוני 80(  והחל מסו. שנות הליישובי ערביי

רבי מהמייסדי ו, המבקשת להתיישב בגבולות אר0 ישראל השלמהדתית (היא חלוציתהאידיאולוגיה 

ובקיצוניי , הדתיי מגווניעוצמת האידיאולוגיה והזרמי . 'גוש אמוני'היו חברי ישיבות ותנועת 

  . קיי מאבק בי� עליונות המדינה לעליונות האר0שביניה א. 

יה על קו התפר שבי� עומק השטחי ובי� הפריפר הנמצא, בקעת הירד�ב ההתיישבות אזור שני הוא  

לקבע את גבולות  ומטרתה, נעשתה בהתא לתכנית אלו�היישובי  הקמת. הסמוכה לקו הירוק, שלה

שטח נרחב ביחס לגודל  המעבדי, חקלאייישובי יב המכריע ה והר. השליטה על הירד�ו המדינה

נעשתה  ההקמה. ובמקורה חילונית חקלאית התושבי ה בעלי אידיאולוגיה, בהתאמה. האוכלוסיה

האוכלוסיה ביישובי אלו היא שורשית . תנועות כמו התנועה הקיבוצית ותנועת המושבי באמצעות

אשר התחזקה ע פרו0 , ינתיפאדה הראשונהג יישובי אלו סבלו מהרעה החל מהא. וחזקה מאד

  . בחקלאות ובתיירות, ובאה לידי ביטוי בכלכלה, 2000(אינתיפאדת אל אקצה ב

חי0 הישובי . יישובי חי0 ויישובי ציר הגבעות: החלוקה היא שוב לשני אזורי, בתו) מרחב התפר עצמו

ק נסיעה קצר בלבד מהיישובי נמצאי מרחו, מהווי אזור שלישי 4הקו הירוקבי� יישובי העומק ו

 ,העומקבדר) ליישובי ' תחנה'ויהודי התיישבות . רצ הפוליטית היא יצירת חשיבות .קושממערב ל

, הוקמו בעיקר על ידי משרד השיכו�היישובי . 'של מרחב התפר המזרחי פריפריההישובי 'וכינויי הוא 

סבלו פחות מהרעת המצב לקו הירוק  תבשל קרב. וה כוללי התיישבות קהילתית ועירונית מוזלת
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 . עפרה, שילה, עלי, ברכה, יצהר, רהמו-אלון, איתמר: למשל 
 .סוסיאאשכולות ו, מכמש, אדומים- רכפ, זאב-גבעת, אורנית, אלקנה, מנשה-טל, ריחן: למשל 4
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וכיו רבי ממתנגדי מפעל ההתנחלויות , קרבה א. הפכה אות לחלק מהקונצנזוס הישראליה. הביטחוני

מבוססת  המנחההאידיאולוגיה , בניגוד לאזורי האחרי. חלק בלתי נפרד מהמדינהכ תופסי אות

ע עליית ממשלת בגי�  זו החלהטית פרגמישבות התי. בעיקר על השאיפה לדיור זול ואיכות חיי גבוהה

שתלבו א. ה ביישובי ה 90(הגדולי של שנות ה עליהגלי ה. הפרויקט הלאומי של יישוב השטחיו

  ). 2009, ביליג( עלות הנמוכה והנכונות של היישובי לקלט במטרה לצמוחהודות ל

  ציר הגבעות. 3.1.3

הוא נושא המחקר של , מוק בצדו המערבי של הקו הירוקמה ,'ציר הגבעות'המכונה ג  ,רביעיאזור ה

. במערכת הכלכלית והחברתית בישראלהוא היה אזור שולי  20(עד העשור האחרו� של המאה ה. עבודה זו

הובילה סוגיית , בנוס.. מכיוו� שהפיתוח החקלאי בו היה מוגבל, שירותי מחצבותהוא התבסס בעיקר על 

בשל החשיבות , יחד ע זאת. ג לאחר קו המדינה ת מועטה בלבדהתיישבוהבעלות על הקרקע ל

  . 'מותני המדינה הצרות'ו להג� על קודמו במהל) השני מספר תוכניות שנועד, בטחונית שלו(האסטרטגית

 לאהיא התכנית הראשונה אשר התייחסה באופ� ישיר  של יוס. ויי0 1960משנת  'תכנית מצודות הספר'

חצרות  17 ביקשה להג� על הפרצות בגבולות המדינה באמצעות הקמת היא. )'ח אנספראו ( הגבעות ציר

הנימוק שהוביל לאישורה היה  .שתחוברנה ביניה� בדר) עפר, מגדל תצפית עליההמוקפות בחומה ומ

וריבוי המשתתפי הקשה , ל והקר� הקיימת לישראל"בביצוע התכנית היו מעורבי בי� היתר צה. בטחוני

, הוקמה באזור נחל עירו�) 1963(מי עמי : נקודות 3באזור ציר הגבעות הוקמו , אי לכ). לאעל יישומה המ

הוקמה בסמו) לקו הירוק מול הכפר מידיה ) 1964(מודיעי ; בי� העיר או אל פאח ובי� הקו הירוק

צור נת� הפכה לאחת מנקודות . שהוקמה בסמו) לקלקיליה) 1966(וצור נת� ; שמעבר לקו הגבול

נקודה נוספת תוכננה בציר הגבעות . 90( התבססה תכנית הכוכבי בשנות ה עליהיישבות הקיימות ההת

היא . חריש של היו(הפרוס משני צדי הקו הירוק לא רחוק מהיישוב קציר, באזור היישוב הערבי ברטעה

  ). 2003, טל(לא הוקמה בשל מחסור בקרקע והשקעת מאמצי ההקמה של נקודות אחרות 

ראו נספח ( 1978משנת   5'הגבעותציר  תכנית'פת שהתייחסה באופ� ישיר לציר הגבעות היא תכנית נוס

ומטרתה הייתה לאתר עתודות , ידי משרד הבינוי והשיכו� מהמתכנ� ברו) קיפניס( היא הוזמנה על. )'ב

קרקע ליישובי עירוניי בציר הגבעות שנועדו להפחית את העומס היישובי מקו החו. ולהגביל את 

איזו� , בצפו� ובירושלי, מטרות משנה שלה התייחסו לאזורי פיתוח בדרו. התיישבות החקלאיתה

). הקו הירוק(עיבוי אזורי גבול לשעבר בי� ההתיישבות היהודית לבי� ההתיישבות הערבית ו התחרות

היא  ,ראשית. רבדי 3( היא רלבנטית למחקר זה ב, למרות שבפועל לא הוק א. אחד מהיישובי בתכנית

לצד החלוקה , היתה ההתייחסות הראשונה לציר הגבעות כיחידת תכנו� אור) בעלת מאפייני יייחודיי
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 ). 2003, טל" (ציר הגבעות"מגורים עירוניים בהשם מלא של התכנית הנו תכנית הפוטנציאל לפתוח  
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היא הדגישה את המטרה הגיאופוליטית של ההתיישבות במרחב , שנית. הרוחבית שלו לנפות התכנו� עד כה

יישבות שישולבו היא איתרה שתי נקודות הת, שלישית. קטיעת רצ. ההתיישבות הערבי –התפר המערבי 

ואתר ; ליישוב חריש 1990(שלו הפ) בתכנית הכוכבי מ' ששלב ג, אתר עירו�: בהמש) בתכנית הכוכבי

של אתר ' שלב ג, בנוס.. המצוי מזרחית לראש העי� ושולב בתכנית הכוכבי במסגרת ההרחבה לעיר, אפק

   ). 2004, טל(אפק נמצא היה בסמו) ליישוב אלעד שהיה חלק מתכנית הכוכבי

ממזרח  תכניות שעיקר� התיישבות 3 של המאה הקודמת 70(במהל) שנות הפורסמו , לבד מתכניות אלו

, 'תכנית הקו המערבי'הראשונה היא . א) השפיעו בפועל על ההתיישבות בציר הגבעות המערבי, לקו הירוק

 קילומטרי  3(2ק היא הובילה להקמת התיישבות במרח. 1976משנת ', "אי� כפרי"קו 'אשר כונתה ג

מטרת ההתיישבות הייתה חיבור היישובי . בה כמעט ולא קיימי היו כפרי ערביי, ממזרח לקו הירוק

  ). 1981, רייכמ�(החדשי אל היישוב היהודיי שממערב לקו והבטחת שליטה על אקוויפר מישור החו. 

מיליו� תושבי ביישובי  1.25 ל שיישובתכננה את  1978משנת  ,)'ראו נספח ג( 'אמוני�תכנית גוש '

שנועדו להגדיל את , הפזורי בי� ריכוזי האוכלוסיה הערבית, קהילתיי וכ� כפריי(פרבריי, עירוניי

ישובי פרבריי גדולי לאור) שני צדי הקו הירוק  5(באזור מרחב התפר תוכננו כ. שטח האחיזה בקרקע

נחשוני , בסמו) לאלפי מנשה(ומספר ישובי קהילתיי ) רנתיס, מסחה, דו�צ, אבני חפ0, בקרבת קציר(

שנהגתה , התכנית. הללו נועדו לקרב בי� ההתיישבות בעומק הגדה ובי� ההתיישבות במישור החו.). ושה

אול בפועל , ידי ממשלות ישראל(ידי תנועת ההתיישבות גוש אמוני מעול לא אומצה רשמית על(על

שה וקציר א. ישולבו , נקודות הציו� רנתיס). 2004, טל( שר שרו�פעלה התנועה בשיתו. פעולה ע ה

תכנית זו מניחה תשתית רעיונית לשילוב , מעבר לכ) .בהמש) בטיוטות ובנוסח הסופי של תכנית הכוכבי

  . התיישבות כפרית קהילתית בסמו) לקו הירוק מטעמי של תפיסת השטח והתפרסות עליו ככל הנית�

תושבי ביהודה ושומרו� בשני  100,000יועדה ליישוב ש ,'אל0 תכנית המאה'התכנית השלישית היא 

לאור מדיניות פיתוח מפעל ההתנחלויות של ממשלת הליכוד משנת היא נהגתה . )'ראו נספח ד( 1985(1980

לפיתוח בסופו של דבר הייתה זו תכנית כוללנית . ידי שיחות השלו ע מצרי( ותומרצה על, 1977

גבעות עירו� /צפו� השומרו�: תכניות פיתוח אזוריותממנה נגזרו מספר , זרח לקו הירוקהתיישבות ממ

חשיבותה של התכנית למחקר זה הוא . ומערב השומרו� מטה בנימי�תכנו� כולל למועצה אזורית , ריח�

. ע תכנית הכוכבי 1990( אשר אוחדו ב, מערב לקו הירוק(בהקמת של היישובי קציר וחריש מצפו�

 שנמצא, כלומר מערב השומרו�, התכנית ונגזרותיה הביאו לפיתוח מוא0 של מרחב התפר המזרחי, ס.בנו

  . ליישובי הכוכבי של היובסמו) לקו הירוק ו

פיתוח תכנית המאה אל. ונגזרותיה א. לוו בתכניות ביוזמות פרטיות שמוקמו בסמו) ליישובי תכנית 

וסימנו את ראשית הביקוש לבתי צמודי קרקע , ו פרברייהיישובי הי. המאה אל. וסייעו לעבות אותה
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, חלק מהיישובי ביוזמה פרטית הירוקממערב לקו כחלק ממגמה זו הוקמו מ. שהיו בהיצע נמו) באזור

  ). 2004, עינת(כגו� כוכב יאיר , ולא בצמוד לריכוזי תכנית המאה אל.

 המדינה הייתה נראה כי ההתיישבות היהודית בציר הגבעות החל מקו, לסיכו שילוב בי� מניעי

שנועדו לעג� את גבולות , אסטרטגיי; שהיו מבוססי על הגנת גבולות ומקורות מי תהו, ביטחוניי

אר0 ישראל 'אשר שירתו את מימוש חזו� , ואידיאולוגיי; מרחב השליטה הישראלי באמצעות התיישבות

חלק מהתכניות הובילו להקמת . עליהרידה והתאפיינה במגמות משתנות של יהיא , כמו כ�. 'השלמה

בעוד שאחרות תרמו לפיתוח ההתיישבות בו באמצעות איתור , יישובי בציר הגבעות המערבי עצמו

נראה שג תכניות שהתמקדו א) ורק בהתיישבות במרחב , בנוס.. קרקעות פוטנציאליות להתיישבות

. רחב התפר ולהשתלבותו בסדר היו הציבוריהתפר שממזרח לקו הירוק תרמו א. ה� לפיתוח הכולל של מ

היה ציר הגבעות המערבי אפשרות , מברית המועצות לשעבר עליהע התחזקות גל ה, 90(בתחילת שנות ה

הצור) לבנייה מהירה ומסיבית חבר להחלטה על הוצאתו לפועל של . מוכרת וקיימת לפיתוח התיישבות

היא , בעותו את תכנית הפיתוח המחודשת של ציר הגואלו אפשר, כקו אור) המקביל לקו החו. 6כביש 

  ).2004, טל; 2005, וסופר גזית(" הכוכביתכנית "

  אזור המחקר – 'תכנית הכוכבי�'. 3.2

  מטרות התכנית ואישורה. 3.2.1

מיו  82/בהחלטה מספר ע עליהההגדרה הראשונית של מטרות התכנית נעשתה על ידי ועדת שרי לענייני 

הקמת תשתית קהילתית מעורבת ; זוגות צעירי וותיקי, פתרונות דיור לעולי חדשי הכנת: 2.12.90

ויצירת רצ. התיישבותי ; וקליטתה עליהשל עולי חדשי וישראליי במגמה ליצור רקע מתאי למיזוג ה

במגמה לעבות את ההתיישבות באזור ומימוש מדיניות פיזור , המתוכנ� 6בציר הגבעות לאור) כביש 

). 2.12.90, עליהועדת שרי לענייני (תושבי  100,000(התכנית יועדה למת� פתרונות דיור לכ. לוסיההאוכ

ועדת ההיגוי לכדי יצירת מער) המטרות (שולבו המטרות הללו בתהלי) העבודה של צוות התכנו� ו, בהמש)

, מישור החו.נוספה המטרה של הקלת העומס מעל המערכת היישובית הקיימת באזור , כ). הסופי שלה

  ). 1991, דונסקי(וכ� שילוב המערכת היישובית הגובלת בציר הגבעות ממזרחי ובמערכת המרחבית הארצית 

נהל התכנו� מנהל מי החליטה על הקמת ועדת היגוי משותפת בראשות עליהועדת השרי לענייני 

 שייה לאור) ציר כביש מסחר והתעה, מטרת וועדת ההיגוי הייתה תכנו� פיתוח ההתיישבות. במשרד הפני

. חודשי 4(והוועדה נדרשה להגיש את תכניתה בתו) כ, לוח הזמני שנקבע לתכנית היה קצר מאד. 6

. ובסו. חודש אפריל הגיש את התכנית המוגמרת לאישור ועדת ההיגוי, החל הצוות לעבוד 1991בינואר 

בעת הכנת התכנית לרוב היישובי . צוות התכנו� נדרש לערו) תכנית אב אזורית קונספטואלית לפיתוח
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לא , יחד ע זאת. בשלבי שוני של אישור וביצוע, על פי החלטת הממשלה, כבר היו תכניות מפורטות

הונחה צוות התכנו� כי התכנית האזורית לא תהיה , לפיכ). היה בנמצא בשלב הזה מער) תכנו� אזורי כולל

  ). 1991, דונסקי(התקדמות בפועל בשטח בי� היתר בשל הדחיפות של הצרכי וה, סטטוטורית

את  23.6.91אישרה בישיבתה מיו ) המועצה הארצית: להל�(המועצה הארצית לתכנו� ולבנייה 

התכנית שהוצגה ואושרה קבעה מסגרת רעיונית , מפאת קוצר הזמ�, ע זאת. התכנית הקונספטואלית

, חלטה אישרה את התקדמות התכניתהה). סילוק פסולת ומי, טיהור שפכי(בלבד לנושא התשתיות 

 31א "במקביל לבדיקות נדרשות נוספות ובהתא ליעדי ולטווח של הפיתוח והבנייה כפי שנקבעו בתמ

וכ� על , הוחלט על המש) הפיתוח האזורי, בנוס.). עליהתכנית מתאר ארצית לבניה ופיתוח לקליטת (

  ). 1991, גולני; 1991, דונסקי) (חודשי 5(המש) דיווח קצר מועד של ההתקדמות 

  עיקרי התכנית. 3.2.2

הגובל ממזרח בקו הירוק וממערב בשולי , )מ"ק 80( כ(שטח התכנית נקבע כרצועה צרה לאור) ציר הגבעות 

מ "ק 2(כ, ביישוב העירוני המתוכנ� עירו�הגבול הצפוני של התכנית נקבע . מטרופולי� תל אביב והשרו�

שרו� , מודיעי�: נפות 4 (התכנית עצמה חולקה ל. רומי בעיר מודיעי�והגבול הד ,מזרח לכפר קרע(מצפו�

בכל נפה נקבע יישוב . יישובי ערביי 16 (כללו הנפות כ, מלבד נפת מודיעי�. שרו� צפוני ועירו�, דרומי

  ). 1991, דונסקי(אשר נקבע כמוקד עיור 

ה , קהילתי( לי צביו� פרברימוקדי התיישבות בע 12קבעה התכנית את הקמת של , לצד מוקדי העיור

"אייל צפו� , )מת�: היו(נירית (ירחיב, )אלעד: היו(מזור , שוה, כפר רות): מדרו לצפו�( 6"הכוכבי

)קציר , חריש, )בת חפר: היו(יד חנה , )צור�: היו(חולות גאולי , שער אפרי, צור נת�, )צור יגאל: היו

חינו) ותרבות , בתעסוקה –בשלב הראשו� למרכז האר0 תוכנ�  בסיס הנגישות של היישובי. ואתר הבריכה

תוכנ� כי בשלב השני . תפותח תשתית אזורית בהתא להתקדמות הפיתוחובמקביל , ושירותי ממלכתיי

  .מועצות מקומיות ליישובייותאמו 

ית באמצעות בני, מגוו� אפשרויות הקמה ובנייה"נקבע בהחלטת השרי כי התכנית תאפשר , בנוס.

תקציב ". בנייה באמצעות עמותות או בנייה באמצעות חברות משכנות, חירו של משרד הבינוי והשיכו�

התכנית מקורו בתקציב משרד הבינוי והשיכו� במסגרת תכניתו הכוללת להגדלת היצע יחידות הדיור 

  ).2.12.90, עליהועדת שרי לענייני (לעולי חדשי

  

                                                
6

קיים היום יישוב בשם , למשל, כך. או מתוכננים בסמוך/וברובם התבססו על יישובים שהיו קיימים ו, השמות שניתנו לאתרים היו זמניים 

 . מתן לצד היישובים ירחיב ונירית
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  ית הכוכבי�תכנ –פיתוח ציר הגבעות : 2מפה 

  

  . 6:  1991, דונסקי: מקור
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  מבנה דעת והשערות. 4

תהלי� קבלת ההחלטות כיצד השפיע מרחב הגבול על השאלה המרכזית בה מתמקד מחקר זה היא 

של  90+ במהל� שנות ה" תכנית הכוכבי�"והוצאתה לפועל של תכנית ההתיישבות הוביל לאישור ש

ההשערה המרכזית נסמכת על התפיסה  ?מרחב בו התרחשה ומה הייתה השפעתו על עיצוב, 20+ המאה ה

קידו מדיניות נעשה . 2כמודג בלוח , ומרחב הינו בעל טיב מעגלי עיצוב מדיניותכי הקשר בי� תהלי) 

לל על ש, עיצובו של מרחבזאת מכיוו� ש. הפוליטית והכלכלית, בהכרח בהתייחס למציאות החברתית

 המניעה אותו כלכליתהפעילות ה, בה הוא מתקיי פוליטיתה מציאותה, אוכלוסייתו, מאפייניו הפיזיי

על בסיס מידת ההתאמה בי� התפיסות . על הגורמי הפעילי בו ומעצב את תפיסת עולממשפיע , ועוד

 .יוצרי השחקני שיתופי פעולה שמסייעי לה לקד ביחד את שינוי המדיניות שה רואי כנכו�, הללו

. יוכלו לקד את שינוי המדיניות שלה ביתר קלות, כאלו שישכילו לחבור אליהשחקני חזקי או 

אותו עיצובו העתידי של  ישפיעו עלושינוי המדיניות שייבחר תהלי) קבלת ההחלטות , בסופו של דבר

   .ההשפעה היא מעגלית, ומכיוו� שבה בעת מעצב המרחב את עצ תהלי) קבלת ההחלטות. מרחב

  י של הקשר בי� עיצוב מדיניות ציבורית ומרחבהטיב המעגל: 2לוח 

  

השערת המחקר היא כי ההחלטה של קובעי המדיניות בישראל לקד תכנית , בהקשר של תכנית הכוכבי

א) במידה רבה , מסיבית עליההושפעה מאירועי כגו� גלי  90(התיישבות בישראל לקראת תחילת שנות ה

המקי. את הקו , אזור מרחב התפר השפיע, בפרט. א שולטתבשל המאפייני המורכבי של המרחב בו הי

ההיסטוריה של מרחב . הירוק ובמידה מסוימת את הויכוח לגבי גבולותיה של הטריטוריה הישראלית כולה

עיצבו את תפיסת העול של יזמי המדיניות , האסטרטגית והחברתית שלו, התפר והמשמעות הפוליטית

 מער) הבחירות והיוזמות שלה הושפע, למעשה.  תיישבות של ישראלשביקשו לערו) שינוי במדיניות הה

שיצרו שינוי בתפרוסת , המדיניות שלה היא הקמת יישובי הכוכבי תוצר. מהמרחב שאותו ביקשו לשנות

, השלכות אלו השפיעו על המאפייני הכלכליי .היישובית באזור ובמבנה הדמוגרפי של המתיישבי בו

  . אשר ימשי) ליצור ולעצב שחקני ותפיסות עול בדמותו,  של המרחבהפוליטיי והחברתיי
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לו אתיבח� השאלה , ראשית. שאלות משנה 4נבחרו , מעמיקנות על שאלת המחקר באופ� מקי. ועל מנת לע

לרבות , שחקני� פעלו במרחב הזירה בה התקבלה ההחלטה על הקמת התכנית ובאילו קואליציות פעלו

הוא  חברתיי ופוליטיי, רסי כלכליישילוב של אינטההשערה היא כי  ?מטרותיה� ועמדותיה�

בראש ובראשונה תור . תהלי) קבלת ההחלטות והבנת היא נדב) מרכזי בהבנת, שהוביל להחלטה

לצד . ובו שחקני הנבדלי האחד מהשני בעמדותיה, המקבל את ההחלטות, ביצועי( המנגנו� המדיני

ניתוח עמדות  .חברתית(מרחביתהמציאות כ� מאפייני הו, רי מ� השטחאח שחקניהשפיעו ג , זאת

 ייעשה  –ואפילו אדישות , בעד או נגד התכנית –השחקני והקואליציות שבמסגרת� פעלו לקידו עמדת

המיפוי יאפשר הבנה טובה . לשינוי מדיניות סינגורבעזרת המודל התיאורטית של תיאוריות קואליציות ה

  . קידו המדיניות וכ) ג את תוצאותיויותר של תהלי) 

 תפיסת העול של האחד הוא קידו  .הבולטי ה שנייהמשוערי האינטרסי הפוליטיי

 ,חזו� אר0 ישראל השלמה –זו נחלקת באופ� גס בי� ימי� . פלשתיני(השחקני בנוגע לסכסו) הישראלי

נכונות להשבת  –ושמאל ; מתיישביכחלק בלתי נפרד מישראל וחיזוק ה שטחי הגדה המערביתשילוב 

המרחב עיצוב השפעה על המניע השני הוא . השטחי ופינוי התנחלות קיימת בתמורה לתהלי) השלו

אינטרסי אלו . ואופ� שילוב או הפרדת האוכלוסיות היהודית והערבית באזור המחקרישראלי (ערביה

עסקי ואזורי , יישובי, של תשתיות תנופת פיתוחשל פוטנציאל הגלו בהמניע הכלכלי השפיעו על 

א ג הקלה על העומס ההתיישבותי של אזור המרכז חלק מפוטנציאל זה הו. בציר הגבעות תעשייה

מהפ� החברתי עמדו לנגד השחקני שיקולי סביבתיי של הגנה על . ר רווחת החיי בהושיפו, והשרו�

והצור)  עליהקליטת ; יתוח ורווחת החיילפזכויות מיעוטי הגנה על ; מי התהוו שטחי פתוחי

קרקע נהירה אחר איכות החיי של בתי צמודי  שהוביל, תהלי) הפרבור בישראלקידו ו; בבנייה מואצת

  . והיישובי הקהילתיי הקטני

, האמורהתכנית דווקא בנקודת הזמ� כיצד התאפשרו תכנו� ויישו� השאלת המשנה השנייה היא 

תמונת . המערכת בה פעלו השחקני(של תתהפוליטיות והחברתיות , יסטוריותנסיבות הההמתייחסת ל

, מיקה של האינטרסישחקני הקואליציות וה� לטובת הבנה מעשל מצב זו חשובה ה� לטובת איתור מלא 

תזמו� האירועי הבאי אפשר את שילוב וההשערה היא כי . יחדותהלי) החבירה שלה , העמדות

קבות אירועי האינתיפאדה הראשונה התערערות המצב הבטחוני של ישראל בע, תראשי .ויישומה התכנית

, שנית. וקשייה את הנפיצות של אוכלוסיית ערביי ישראלהדגישה ו, חוסר אמו� בי� האוכלוסיותל הובילה

והעלה שוב אל סדר היו את האפשרות , העמיקבשאלת ההסדר המדיני ע הפלשתינאי הויכוח הפוליטי 

הצור) בקביעת עובדות בשטח התחזק , עבור שחקני שהתנגדו לכ). שטחי ופינוי התיישבות של חילופי
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מברית  עליההתחזקות גלי ה, שלישית. ת מדינת ישראל מאז הקמתהששירת אבאמצעות התיישבות 

 . וחייבה פתרונות דיור, הציגה תחזיות לגידול מסיבי של אוכלוסיה 1989המועצות לשעבר בשנת 

היה מה השאלה השלישית בוחנת . ה הנותרות מתייחסות להשלכות של תכנית הכוכבישאלות המשנ

מפעל ההתנחלויות אשר סמיכותה ל בשלובפרט , פלשתיני+סכסו� הישראליב" תכנית הכוכבי�"תפקיד 

המיקו של אזור המחקר בצמידות לקו הירוק ובסמיכות גדולה למפעל נוכח  .ות הקו הירוקמעבר לגבול

ההשערה היא כי . וכיצד הושפעו ה ממנה, ראוי לבחו� באיזו אופ� הושפעה התכנית מה, ההתנחלויות

. לקו הירוק בצמידותהוקמו  יישוביהוזאת משו ש, י מילאה תפקיד בטשטוש הקו הירוקתכנית הכוכב

שיקו מעמד : למטרות הרשמיות של התכנית הכוכבי נלוו מטרות נוספותש השערה נוספת היא

התנגדות לאפשרות ; ת על רקע התחזקות העמדה הפוליטית שביקשה לצמצ ולהקפיא אותוההתנחלויו

ויצירת חלוקה והפרדה בי� גושי התיישבות ערביי גדולי ; של חילופי שטחי במסגרת הסכ קבע

 . בגליל" מפעל המצפי"בדומה לתהלי) שיצר , באמצעות נעיצת טריזי של יישובי יהודיי חדשי

מה : סקת שאלת המשנה הרביעית והאחרונה בהיבט הרחב של תוצאות תהלי) קידו המדיניותעו, לבסו.

נית� ללמוד מתהלי� קבלת ההחלטות שהוביל לאישור התכנית אודות מדיניות עיצוב מרחבי גבול וְספר 

פר כאזור גיאוגרפי וכתהלי) רחב התפר מהווה מקרה ייחודי של ְס מההשערה היא כי ? במדינת ישראל

באוכלוסיות החיות בו , וייחודיות זו באה לידי ביטוי בשינויי הפיזיי של. של פיתוח אזורי נאמידי

, בשל מיקומו האסטרטגי והמחלוקת הפוליטית סביבו .ובתפקידו במדיניות הישראלית לאור) השני

, ובטחוניי כלכליי, יעי פוליטייההתיישבות לאור) ציר הקו הירוק תמיד הייתה מלווה בשילוב של מנ

בניגוד למקרי אחרי בהיסטוריה של יישוב השערה נוספת היא כי . 20(של המאה ה 90(וכ) ג בשנות ה

במקרה הנוכחי לא נעשה שימוש באוכלוסייה שהגיעה ממניעי אידיאולוגי , בישראל אזורי גבול וְספר

 לאוכלוסיה חזקה שתרה אחרי  הייתה פנייה מכוונתכא�  .או ממניעי של חולשה והיעדר ברירהבעיקר

 שמטרתה, ות ההתיישבות באזורי אלו בישראללמדיני מודרניתמדובר בגישה , למעשה. איכות חיי

נית� לשער כי ג בתכנית הכוכבי היה למרכיב הפרסונאלי , לבסו.. וב כלכלי וחברתי של אזור הְספרייצ

  . ידו מדיניות ההתיישבותתפקיד חשוב בק, ובמקרה זה אריאל שרו�, של מקבלי ההחלטות
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  מתודולוגיה. 5

  חקר מקרה. 5.1

ה נית� להשלי) על שמ ,הוא שיטת מחקר המאפשרת לחקור מקרה או יחידה) case study(חקר מקרה 

במסגרת , ת אמפיריתווויות נבדקתופעה ודמויות עכש. יחידות דומותולהבי� טוב יותר , תופעה רחבה

לא נית� להפעיל על התופעה הנחקרת , לוובדומה  מאיד) .מחקר היסטוריל בניגוד ,במציאות �ההקשר שלה

( ו?' אי)'על השאלות  המבוססילמחקרי  מתאי חקר מקרה. לשנות את תוצאות המחקרמניפולציה ו

  ). Gerring, 2004(?' מה'ג את השאלה  ויש המתאימי לו, )Yin, 2003(?' למה'

ת� לסווג אות על פי מספר המקרי הנבחני וני, קיימי מספר סוגי של חקר מקרה

)single/multiple( , 4(3המחקר בתחו מצביע על . וכ� על פי ההתייחסות שלה למקרי ויחידות אחרי

ריבוי . )Gerring, 2004; Yin, 2003(לבחור מתו) מטריצה של אפשרויות  יומאפשר לחוקר, סוגי

מחקר בודד יכול לשלב שכ� , י� בי� סוגי המחקר שצוינוחקושי להבנובע בראש ובראשונה מה האפשרויות

ובי� , בעבר או בהווה נלוויקיי קושי להפריד בי� מקרה המבח� ומקרי , שנית. ביחד אחד או כול

. לשאוב משני עולמות אמפריי ותיאורטיי נפרדי המבח� עשוי מקרה, כמו כ�. לבי� מדגבודד מקרה 

תקפי הסברי מקשה על היכולת להציע , )כגו� מלחמה או מדינה(ת רחבות לבחו� תופעוהנטייה , לבסו.

, סובלת שיטת המחקר מדעות שליליות האתגרי האלונוכח ). Gerring, 2004(מופעי אחרי שלה� ל

להשוואה  בסיס צר ותו לאו, הצגת דעות מוטות, מקרי של חוסר דיוקהמבוססות על , קדומות בעיקר�

ראוי לתת התייחסות מקדימה , א כ�, מסוג זה והמהימנות של מחקרהתקפות לש הרחבת . מדעית

, מסמכי ארכיו�, מסמכי ועבודות(שימוש במגוו� רחב של מקורות מידע , מלבד זאת. לקשיי המובני

יסייע , הצלבה ויצירת קשר בי� הממצאי, תו) הקפדה על מיפוי נכו�) תצפיות וממצאי פיזיי, ראיונות

  ). Yin, 2003(רי לייצר מחקר טוב ואמי� יותר ביד החוק

  ת המחקרשיטהבחירה ב. 5.2

והיא קואליציות , חידת ניתוח אחתאשר ייבח� בהתא לי, המחקר הנוכחי מבוסס על חקר מקרה יחיד

: זו מתאימה במיוחד למקרי הבאי שיטה .ממוקדתהובילו לשינוי מדיניות בנקודת זמ� שחקני ש

מקרה ; מקרה ייחודי שקשה להשוות ליחידות אחרות; בדיקה והוכחה של תיאוריהמחקר שמטרתו 

  ).Yin, 2003(נפרדות  זמ� יחידה אחת לאור) זמ� או בשתי נקודות חקראו ; המאפשר לגלות מידע חדש

בראש ובראשונה יש לעמוד על הייחודיות של . מחקר זה מתקשר באופ� ישיר לשני המקרי הראשוני

מומל0 יותר בשל תקפותו ועוצמת המסקנות פי שמחקר המבוסס על שתי יחידות או יותר (א. על. המקרה
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לעומת תכניות התיישבות אחרות לאור) . היא עדיי� מקרה ייחודי תכנית הכוכבי, )Yin, 2003(שלו 

מאפייני ההתיישבות ראשוניי א. ה . גבולות המדינה היא בולטת ה� בשלבי התכנו� וה� בשלבי הביצוע

והיא , שלהת ההמש) משי) ולבחו� את התכנית כנגד תכנינית� יהיה לה, בעוד מספר שני. אותה התקופהל

היו תהלי) זה נמצא בשלבי ). 2010, החברה להגנת הטבע( לכישהתפשטות יישובי הכוכבי אל חבל 

  . התכניות לא נית� עדיי� להשוות בי�, ומלבד השונות הגדולה שבי� המקרי ואופי ההתיישבות, יישו

כוכבי יכול להיבח� לאור תיאוריות קבלת החלטות של לי) קבלת ההחלטות שהוביל לתה, שנית

נוכח הייחודיות . שינוי מדיניותמובילות שהמתמקדות בקואליציות שחקני , מדיניות ציבורית

, בנוס.. ניתוח הקואליציות יאפשר ללמוד על תהליכי דומי בעתיד, והראשוניות של התכנית ויישומה

, בפרט. יוכל לאפשר המחקר הנוכחי בסיס למחקר עתידי אשר יבח� את מקרה המבח� הנוכחי לאור) זמ�

הוא לא נמצא מתאי לשיטות מחקר , משו כ). מתמקד המחקר בתהלי) מהיר וחד של שינוי מדיניות

קרי מסוימי ומשמשות במ, כגו� ניתוח טקסטי המאפשרי התחקות אחרי שינוי מדיניות לאור) זמ�

  ). 2008, ששו�(כ0 ב�: למשל(לחקר תפיסות מדיניות בתחו ההתיישבות ועיצוב המרחב 

התכנית , ייחודיותהחשיבות וה חר.. קיימת באופ� חלקי התאמה למקרה של גילוי מידע חדש, לבסו.

לרב היא מופיעה . קטנהוכמות המחקרי הקיימי העוסקי בה , רחבהלא נחקרה עדיי� בצורה 

או , )2004, טל(וציר הגבעות ; )2005, סופרו גזית(מרחב התפר : עוסקתבמחקרי שעסקו באזור בו היא 

, א) נער) פחות משנה לאחר אישורה) Adiv & Schwartz, 1992(שהתייחס לתכנית לחילופי� במחקר 

ט של חקירת התכנית מנקודת המב. ולכ� לא יכול היה לנתח את תוצאותיה מפרספקטיבה ארוכת טווח

  . מידע חדש, א כ�, השחקני המשפיעי על קבלת ההחלטות תייצר

  איסו0 הנתוני�. 5.3

המחקר יתמקד , משו כ). מקרה היא גדולה במגוו� רחב של מקורות מידע בחקרהחשיבות של שימוש 

  : באיתור סוגי שוני של מידע והצלבתו

� של משרדי הבינוי והשיכו�  חיצוניותתכתובות פנימיות וגנז) המדינה ותיעוד : מקורות מוסדיי

תמלילי דיוני של ; ארכיו� הכנסת המכיל תמלילי דיוני מוועדות הכנסת ומכינוס המליאה; והפני

תכניות אב קונספטואליות ותכניות סטטוטוריות הרלבנטיות לאזור ; המועצה הארצית לתכנו� ובנייה

 .משרד הפני, � ובניהוארכיו� הוועדה המחוזית לתכנו; המחקר ולתכנית עצמה

� וכ� אלו , מאמרי ומחקרי שעוסקי במקרה המבח� של תכנית הכוכבי עצמה: מקורות אקדמיי

 . שחקני ובנסיבות ההיסטוריות שפעלו באותה התקופההעוסקי ב
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, המתייחסי למציאות הפוליטית, הווה ומהעברהכתבות ומאמרי עיתונאיי מ :פרסומי עיתונות �

פרסומה , כמו ג לתהלי) גיבוש תכנית הכוכבי, 90( תית בישראל בתחילת שנות ההכלכלית והחבר

 . והוצאתה לפועל

 . מערכת המדיניות( איתור שחקני וגופי שלקחו חלק בתת :אינטרנט �

� , מהזירה הממשלתית שחקני 6ע במהל) המחקר נערכו ראיונות : ראיונות אישיי וטלפוניי

מטרת הראיונות הייתה . מתחו התכנו� והבנייה יוכ� מומח ,העסקית והחברתית, הפרלמנטרית

  . וכ� התחקות אחר עמדות השחקני המעורבי, השלמת עובדות המידע

  והמחקר מגבלות הנתוני�. 5.4

מזכירות הממשלה מאפשרת . שני 20( כתהלי) גיבוש ואישור התכנית נעשה לפני : חיסיו� מידע �

ובמקרי של נושאי בעלי זיקה , שני מיו היווצר 30לחוקרי לפתוח מסמכי רשמיי אחרי 

רק חלק מהחומר הארכיוני של  לאתרנית� היה , אי לכ)). 2.3.11, זוהר(שני  50בתו , ביטחונית

החלטות . עליהיוני בוועדת השרי לענייני ולא נית� היה לאתר את תמלילי הד, משרדי הממשלה

, אול ה� תמציתיות מאד, אוחר יותר פתוחות לעיו�הוועדה שהועברו כהחלטות ממשלה בשלב מ

כיוו� שוועדת השרי עסקה רבות בתכנית והיא . ומתמקדות במסקנות וההחלטות הסופיות שהתקבלו

ויוכל להאיר על שאלות , נית� לשער שהמידע המצוי במסמכי שלה חיוני לעבודה זו, שאישרה אותה

 . המחקר ותוצאותיו

אול בשל נסיבות , מכי קיימי ומתאפשרי לקריאה באופ� רשמיחלק מהמס: מסמכי איתור �

נית� למצוא רק את סיכומי הדיוני של ועדת המשנה של הכנסת  .יות לא נית� היה לאתר אותטכנ

וזאת בשל תהלי) הסריקה שעוברי החומרי , ולא את התמלילי המלאי, 90( ת הלבינוי משנו

הדיוני הוא תמציתי עד כדי אזכור נושא הדיו� ומשתתפיו  סיכו. המצויי כיו בארכיו� הכנסת

 . הוא אינו אינפורמטיבי, וא. כי ברור שהדיוני שנערכו בו חשובי, בלבד

הזמ� הרב שעבר מאז , ראשית. מספר מגבלות ראיונות אישיי וטלפונייל: שימוש בראיונות �

 לקבל  נית�לא  אחריומ ,ניחלק מהשחקאצל שלה הזיכו� החי והמדויק השפיע על האירועי

אבל לא מהווי , על השקפת העול של המרואיי� מלמדיהראיונות , שנית. בשל מצב בריאותי תגובה

נערכו , שחקניבשל ריחוק פיזי ועומס של , לבסו.. מידעוונדרשת הצלבת נתוני , מקור אובייקטיבי

מקשי על , ת תנועות הגו. והפניהיעדר הקשר האישי והיכולת לקרוא א. חלק מהראיונות בטלפו�

מה שעשוי להשפיע על , יצירת יחסי אמו� בי� המראיי� והמרואיי�ו המשכיות הראיו�, עמדותזיהוי 

 . הפתיחות והנכונות לשת. פעולה
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לא נית� , עוסק בסוגייה פוליטית ואידיאולוגיתהמחקר ב: נושא מחקר טעו� חברתית ואידיאולוגית �

. ה/היא חי/ה ומהמרחב בו הוא/צמות ע/עולה מתפיסת העול של החוקרלהתעל מהסוגיה האתית ה

נעשה ניתוח , על מנת להימנע מתהלי) של השפעה יתרה של מערכת האמונות של החוקרת במקרה זה

 . ביקורת עצמית והתייעצות, הראיונות והטקסטי תו) הקפדה על שימוש בפרטי מבוססי

 סוג הניתוח המוצע. 5.5

בשל  ,ראשית. י של הממצאיגרפיהצגת מודלי תיאורי ו(ניתוח מילוליהוא שילוב בי�  הניתוח המוצע

נבנה ציר זמ� , ריבוי האירועי והנסיבות שחלו במהל) השנתיי בה� גובשה תכנית הכוכבי והחלה לפעול

 תסייעסמיכות האירועי הבנת . מק אות על ציר זמ� ההתרחשותהמבאר את התהליכי המרכזיי ומ

להבנת תהלי) ההיווצרות של תת  ותרובהמש) ת, ציאות בה התקבלה ההחלטהלהבנת המסגרת והמ

קה של תת מערכות דינאמייסייעו לבחינת תרומתה של התיאוריה המתייחסת ל, כמו כ�. מערכת המדיניות

  . המהווה חלק מהתשתית התיאורטית של מחקר זה, פוליטיות

פי מודל התיאורטי של (התקבלה תכנית הכוכבי על תת המערכת בה יוצג ניתוח, לאחר מכ�

את הגורמי המרכזיי ו כולל את השחקני המרכזייהמודל . )ACF( לשינוי מדיניות סינגורקואליציות 

בכל אחת מה� יתוארו  המרכזייהשחקני , בהמש).  ועל תהלי) קבלת ההחלטותעליהשהשפיעו 

ניתוח מקי. של המציאות  יוצג, בנוס.. ת המדיניות שלההאינטרסי ועמדו, יכולותבדגש על ה ,לעומק

 נסיבות ייחודיות, הרכבי ממשלה, אירועי מרכזיי שיכלול, החברתית והפוליטית של התקופה, יתהכלכל

, הניתוח הגרפי של מודל הקואליציות ישלב ג את יצירתה של תמונת המדיניות. מגמות עולמיותו

  . אשר תלווה א. היא בניתוח תיאורי, מערכת פוליטית(קה של תתדינאמיהמוצעת במודל המשלי של 
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  : )policy image(ותמונת מדיניות  סינגורקואליציות : ממצאי המחקר. 6

  מערכת מדיניות+היווצרותה של תת – "רו1 לכוכבי�יהמ". 6.1

חודשי  24(כ, קופת זמ� קצרהפעלה במש) ת מערכת המדיניות שהובילה לאישור תכנית הכוכבי(תת

מתאר  3לוח . המערכת(במהלכה התרחשו אירועי ותהליכי שהשפיעו במידה ניכרת על שחקני תת. בלבד

אירועי , 1989(1978אירועי מרכזיי המהווי רקע לתכנית בי� השני : חלקי 3(רצ. זמ� המחולק ל

הרו בצורה מעמיקה בהמש) ויוב, האירועי מוזכרי בצורה תמציתית בלבד. 1991ואירועי שנת  1990שנת 

הצגה ויזואלית זו מאפשרת לראות כתמונה אחת את המהירות בה התקבלו ההחלטות בנוגע . הפרק

היא מציגה את , במילי אחרות. תו) שהיא משלבת נקודות ציו� של הנסיבות שאפשרו אות�, לתכנית

  . יתשהובילה לאישור הכוכבי ובני קה המהירה של תת מערכת המדיניותדינאמיה

  על ציר הזמ� תכנית הכוכבי�: 3לוח 
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בלוח  תהמוצג, מערכת המדיניות(התוצר של רצ. האירועי ופעילות השחקני בזירת המדיניות הוא תת

תו) התמקדות , השחקני שהיו בעד ונגד": תכנית הכוכבי"המערכת שהובילה ל(ניתוח תתיוצג להל� . 4

. המערכת(רקע המאפייני היציבי והמשתני בה פעלה תתעל , באמונות ואסטרטגיות המדיניות שלה�

ישולבו ג הסברי המתייחסי , כחלק מהניתוח. שילווה בהסבר תיאורי, הניתוח יציג מודל גרפי

  .לתיאוריה הגיאופוליטית של הספר

  תת מערכת מדיניות תכנית הכוכבי�: 4לוח 
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  "הכוכבי�"תומכי קואליציית . 6.2

תי קבוצות בש תמכה בהתיישבות לאור) ציר הגבעות ובתכנית הכוכבייציה שהקואלמקורה של 

נרתמו שוהשניה היא שחקני , תמכה בהתיישבות ביהודה ושומרו� באופ� היסטורי, האחת. שחקני

. א) לא עברה את הקו הירוק לכיוו� מזרח יצרה עיבוי של ההתיישבות לאורכו היאכיוו� שלטובת התכנית 

, לקחו חלק ג שחקני מהחברה האזרחית, ואליציה כוללת שחקני ברמה המדיניתעל א. שעיקר הק

  . שלה היה משקל קט� יותר בקבלת ההחלטה ויישומה

  אריאל שרו�, עליהועדת שרי� לענייני  שב ראשיוו שר הבינוי והשיכו�: ממשל. 6.2.1

, )1990פברואר ( 1984טמבר ספ( עשייה והמסחרשר התכאריאל שרו� שימש , בשני הרלבנטיות למחקר זה

, מלבד תפקידיו בממשלה .עליהר ועדת השרי לקליטת "יווכ; )1992יולי (1990יוני (הבינוי והשיכו� שר 

במהל) , בנוס.. כפי שתפקידיו הרבי מעידי, היה אריאל שרו� מבי� חברי מפלגת הליכוד הבולטי

ר ועדת שרי "יושר החקלאות ו :ימילא תפקידי בעלי אופי התיישבותשנותיו בכנסת ובממשלה 

  ). 2011, אתר הכנסת) (1981אוגוסט (1977יוני ( בגי� בראשות מנח 18( התיישבות בממשלה הל

והקדיש את כהונתו להרחבת מפעל , תא זמנימדיניות השלטו� הצבאי ביהודה ושומרו� היש גרסשרו� 

תנועת חבר ל שרו�. 1977(ממשלה בידי ה(תכנית ההתיישבות שלו אושרה על. שיחלי. אותה ההתיישבות

השני  7במהל) . דתית(ל השלמה בש מחויבות אידיאולוגיתשפעלה ליישוב אר0 ישרא, גוש אמוני

טריז  נעיצתובתפרוסת של , מאחזיחלק� כ, ת בגדה המערביתנקודות התיישבות יהודי 67הוקמו  הבאות

, פלשתינית אל עברו המערבי של הקו הירוקההתפשטות של אוכלוסייה . בי� ריכוזי אוכלוסיה פלשתינית

קיד מפעל התיישבות נוס. שמטרתו הייתה , בשל כ). )Arieli at al., 2009( הטרידה אותו כבר אז 

 1989(1979בי� . אוכלוסיה ערביתהיה מאוכלס באופ� היסטורי בש, פריסת אוכלוסיה יהודית בגליל ההררי

כלכליי או ולא ידי שיקולי טריטוריאליי ( מידה רבה עלנקבע ב מיקומש, ישובי כפריי 52הוקמו 

   ). 2008, ששו� ב�(כ0(סביבתיי

לשרו�  "תכנית שבעת הכוכבי"את , סיעתו של שרו�חבר , 7הגיש חבר הכנסת מיכאל אית� 1990במאי 

לשנות את א. ביקש , שהיה נלהב מהתכנית, שרו�. )6.5.91, אית�(דוד לוי , דאז עצמו ולשר הבינוי והשיכו�

היה פיתוח שדרת  שלוהחזו� . נקודות בלבד 7(בכדי שלא להגביל אותה ל, "תכנית הכוכבי"שמה ל

, חודש לאחר מכ�). 17.3.11, אית�(כהמש) ישיר למפעל המצפי , יישובי לאור) הקו הירוק ועד לנגב

                                                
7

נכונותו לקיום ראיונות רבים . סייע באופן מיוחד בקידום מחקר זההשר המופקד על שיפור השירות הממשלתי וחבר הכנסת מיכאל איתן  
סייעו הוא וכלל צוות לשכתו האדיב באיתור אנשי , בנוסף. ולחוקרת לרכוש ידע רב, ולתרום מהידע שלו בנושא אפשרו למחקר להתפתח

ברצוני להודות לשר באופן מיוחד על . שבלעדיהם היו תוצאות המחקר דלות וחלקיות בהרבה, מסמכים רשמיים וארכיוניים רבים, קשר

 . ועל הזמן שבחר להקדיש לעבודת המחקר שלי, תרומתו החשובה
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תיישבות באות� הה מערכת(לשחק� המרכזי בתתוהפ) , 24(ממשלה הו� לשר הבינוי והשיכו� במונה שר

  . השני בישראל

הוא , בפרט. הייתה עיבוי ופריסת התיישבות יהודית לאור) הקו הירוק לדידו של שרו� תכניתמטרת ה

. יישובי פלשתיני וערביי ישראל משני צדי הקו ידי(לש ממחיקה וטשטוש של הקו הירוק עחשעדיי� 

למנוע התחברות של ישובי ערביי גדולי  כל אחד מהמקומות האלה נועד"התכנית כ) ש תוכננה, לפיכ)

ראיתי : "שרו� הסביר את מטרת הכוכבי. "מעבר לקו הירוק ע ישובי ערביי גדולי ישראליי

יש להבהיר כי  .)19: 1999 ,שרו�( התהוות של מצב גבולי חדש וחשתי חובה לעצמי ולמדינה למנוע רצ. כזה

כפי שצוינו בהחלטת ועדת השרי , לק מהמטרות הרשמיותשהציב שרו� לתכנית לא היו חהללו המטרות 

כפי שמשתק. , מניעיושרו� לא הסתיר את , ע זאת. השיכו�הבינוי וובתכנית משרד  עליהלקליטת 

, האר0; 1993, אפרת: למשל(בפרסומי עיתונאיי ואקדמיי מאותה התקופה ומשני מאוחרות יותר 

ההתיישבות ביקש שרו� לקד את , מבחינה אופרטיבית). 1999, שרו�; 1991, מל0 ;1991, טל ;1991

, "ע גגות אדומי, בודדי, בתי לבני"הוא ראה לנגד עיניו . בתכנית הכוכבי קהילתית(הפרברית

  ). 17.3.11, גולני(את מוטיב הבנייה הרוויה דווקא עמדת גופי התכנו� שביקשה לחזק ל והתנגד

עשה שימוש בתפקידי , יכולת השפעה לכל הדעות קה ובעלאישיות חזבעל שהיה , שרו�, לסיכו

על קביעת ומשפיע אחראי  היה עליהלענייני ר הקבינט "כיו. הרשמיי שניתנו לו בכדי לקד את התכנית

, בנוס.. שיכול היה לשלב בו את הכוכביכ) , באופ� דומה לראשי וועדות שרי וכנסת אחרי, סדר היו

וקיד החלטות ממשלה שהובילו ליצירת , שיפורטו בהמש) הפרק, החקיקתיהוא קיד שינויי במבנה 

  . הקרקע הנוחה לאישור התכנית ויישומה

  עליהועדת שרי� לענייני  :ממשל. 6.2.2

הפכה לאחד הגופי המרכזיי בקביעת מדיניות הממשלה  )הקבינט: להל�( עליהועדת השרי לענייני 

הופקד על גיבוש מדיניות זה פורו . הגדולי מברית המועצות עליהע תחילת גלי ה, 1989החל משנת 

תעסוקה , דיור ושיכו�, וביניה רווחה, הממשלה והתיאו בי� המשרדי השוני שעסקו בהיבטי הקליטה

הכינוס ושיתו. הפעולה בי� השרי . יצחק שמיר, ידי ראש הממשלה דאז(וועדה מונה עלראש היושב . ועוד

, יצחק מודעיהקבינט יושב ראש תפקיד מילא את  1989ביוני ). 2007, לש(ול דעת בפועל נתו� היה לשיק

שהתבקשה לי "לראש ועדת מנכ, יוסי ביילי�, מודעי מינה את סגנו. שר האוצר וחבר מפלגת הליכוד

לגו. הקבינט  בצורה זו הפ). ל של בעיות הקליטהצעות מעשיות לפתרו� כוללהגיש בתו) ימי ספורי ה

עד למינויו של אריאל שרו� לשר  ובמתכונת הזו פעל ,תר בקביעת וריכוז מדיניות הקליטהננטי ביוהדומי

  ). 1996, דרי( לעמוד בראשו 1990הבינוי והשיכו� ביוני 
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בהקשר של תכנית . וכ� את המורכבות של פעילותו, תמצית קצרה זו מבהירה את חשיבות הקבינט

יו ה לפתח את התכנית האזורית בישיבתו בההחלט את שקיבל הקבינט הוא, כאמור, הכוכבי

, עליהלמטרת קליטת ה התייחסה שהניעה את התהלי) ברמה הממשלתית 82/חלטה מספר עה. 2.12.1990

במסגרת ההחלטה ג הוחלט על ועדת , בנוס.. א) קבעה ג מטרות תכנו� מרחבי ואסטרטגי מובהקות

   ).2.12.90, עליהשרי לענייני ועדת (י שניהלה את יישו התכנית בפועל ההיגו

אחד כ, בעת הזו. הקבינטהוא קיבל ג אחריות על  1990ע מינוי אריאל שרו� לשר הבינוי והשיכו� ביוני 

כלוסיה ומבי� חסידי ומניעי תהלי) פיזור האו, התומכי המובילי של תכנית הכוכבי באופ� ספציפי

וההתיישבות  עליהקליטת ה  מרכזיי לקידו מדיניותאחראי על שני גופי הפ) למי שהיה, בישראל בכלל

 .ובשל חילוקי דעות עמוקי ע חברי התפטר שרו� מראשות הקבינט 1991במר0 , אול. בישראל בכלל

קעו מקלות ת"ייה בי� כל הגורמי המעורבי שהמניע המוצהר להתפטרות היה הקושי לתכלל עש

   .האחד לשני בהיעדר מספיק סמכויות "בגלגלי

וביניה� חוסר הרצו� לשאת , כלפי שרו�והובילה להאשמות קשות , ההתפטרות עוררה סערה, כצפוי

אישיי שנוצרו בינו ובי� קשרי  סוגיה נוספת היו. עליהבאחריות לכישלו� פעילות הקבינט ומשבר ה

חששו היו ש. הפכו אותו לגור ישראלי רשמי מוכר ואמי�ש ,העולי ויהודי רבי בברית המועצות

 עליהועדת ה( בתהלי) היא תוביל לסטגנציהוכי , עליהשההתפטרות מעידה על כישלו� משימת קליטת ה

  ). 12.3.91; 11.3.91, והקליטה של הכנסת

  משרד הבינוי והשיכו� :ממשל. 6.2.3

מי . האחריות של משרד הבינוי והשיכו�הפכה לתחו לממשלה היא  הכוכבי תכניתע הבאתה של 

. 1992שכיה� בתפקיד עד , בראשותו של יוסי מרגלית, היה המינהל לבנייה כפריתאת יישומה ל בפוע שניהל

והוא הנחה במקביל , כ מיכאל אית�"שפעלה במשרד לצד חה 8לתכנית מרגלית מונה לראש ועדת ההיגוי

 ). 31.7.90, ועדת ההיגוי לתכנו� פיתוח ישובי במחוז המרכז(לקידו התכנית את צוות הביצוע המצומצ

המינהל לבנייה כפרית ( הקבינטצוות זה היה אחראי ג על הכנת הנתוני ותמצית התכנית לאישור 

  ). 5.11.90, ויישובי חדשי

ה רבה בשל א) ללא ספק במיד, בהנחייתו של השר האחראי שרו�, אימ0 את התכניתלבנייה כפרית המינהל 

הירה בתהלי) י לכ) הוא ההתקדמות המטוראחד האינדיק. ע חשיבותה ותכניהמסוימת הסכמה 

הסבר נוס. ). 6.5.91, אית�( 1990נובמבר ( לייו, החודשי הראשוני לעבודה התכנו� והרישוי במהל)

                                                
8

, כהן. מ; נציג הפורום הציוני, לרזסון. ש; מינהל מקרקעי ישראל, ל"המשנה למנכ, בבאי. א; גל. כ ג"ח: חברי ועדת ההיגוי הנוספים 

מנהל האגף , רזי. י; משרד הבינוי והשיכון, מנהל אגף פרוגרמות ואכלוס, הוד. ד ;משרד הבינוי והשיכון, ל המחלקה להתיישבות"סמנכ

, ועדת ההיגוי לתכנון פיתוח ישובים במחוז המרכז(משרד הפנים , מהנדס מחוז המרכז, גרינברג. וב; משרד הבינוי והשיכון, לתכנון וביצוע

31.7.90 .( 
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שיתו. הפעולה בי� משרד השיכו� ומינהל מקרקעי ישראל בתהלי) הכשרת נעו0 בליעילות ולזריזות 

. החקלאות למשרד הבינוי והשיכו� שרדהמעבר של האחרו� מאחריות מאשר התחזק בשל , הקרקעות

). 1995, פייטלסו�(מידת ההשפעה של השר והמשרד על פעילות מינהל מקרקעי ישראל חיזק את מהל) זה 

נראה שהצור) בחיזוק ציר התיישבות מקביל לריכוז האוכלוסיה הגדול לאור) מישור החו. לש , בנוס.

, גולני(יה מוסכ על חלק גדול מהדרג המקצועי התעסוקה והתשתיות ה, הפחתת העומס על ההתיישבות

  ). 5.11.90, המינהל לבנייה כפרית ויישובי חדשי; 27.3.11, דונסקי; 1991, דונסקי; 17.3.11

חלק הסכימו ג ע מטרותיו המוצהרות של שרו� לגבי התכנית ותפקידה בקביעת , זאת ועוד

גרס מרגלית , למשל, באזור ואדי ערה. ות ערביישל התיישבות יהודית במרכזי התיישב" עובדות בשטח"

למדינת ישראל היה קל יותר להחליט ו ...הקרקע היתה נתפסת", כי לולא הוקמו הכוכבי הצפוניי

). 2001, ברזילי(מצוטט אצל לוי, מרגליתיוסי ( "אי� ספק בכ). כולו לשליטה ערביתלהעביר את ואדי ערה 

במשרד הבינוי  שמונה לראש צוות הביצוע המצומצ, ני יצחקידגור נוס. שתמ) במטרות הללו היה 

העיד יצחקי כי מלבד תועלות של , 1991ביוני בפני המועצה הארצית בהצגת תכנית הכוכבי . והשיכו�

עקרונות של פריסה וחסימה הנחו את  וכי, לתכנית יש תועלות אסטרטגיות ואידיאולוגיות, יחידות דיור

ראוי שלתכנית התיישבות תהיה שייכות פוליטית שתאפשר לה להתייחס אל , ריולדב. היישובי 12קביעת 

   ). 23.6.91, יצחקי(המציאות כמכלול ובסופו של דבר להגיע לכדי יישו

מעבר . למעשה, עד היו, משרד הבינוי והשיכו� הוא אחד המשרדי החשובי במדינת ישראל, לסיכו

גברה חשיבותו בשל  1989( החל מ, אל והקמת יישובי חדשילתפקידו המרכזי בפריסת האוכלוסיה בישר

, המשרד נתפס כחוליה קריטית במכלול הגדול של משרדי ממשלה. מברית המועצות לשעבר עליהגלי ה

אי . הלאומית עליהגופי פרלמנטריי ואחרי שלקחו חלק במשימת קליטת ה, ממשלתיי(גופי סמי

חשובות להבנת תפקידו בתהלי) , כפי שתוארו לעיל, ובילי בואמונות המדיניות של השחקני המ, לכ)

  . האישור והיישו של תכנית הכוכבי

  מינהל התכנו� במשרד הפני� :ממשל. 6.2.4

המינהל . מינהל התכנו� הוא היחידה הארגונית הממשלתית האחראית על תחו התכנו� במדינת ישראל

הנחיה מקצועית לשר הפני ומוסדות , יות ממשלתיתהמלצות מדינ: מבי� תפקידיו, כפו. למשרד הפני

המועצה : הוא משמש כגו. המטה של מוסדות התכנו� הארציי, בנוס.. ייזו תכנית מתאר ועוד, התכנו�

  ). 2011, אתר מינהל התכנו�) (סביבה חופית ועוד, שטחי פתוחי(הארצית וועדות נושאיות 

 בנוס.. היה האחראי הישיר על תכנו� תכנית הכוכבי ,)1995(1985( ראש מינהל התכנו�, יהונת� גולני

כ) שהכיר את הנפשות , גולני עבד בעברו במש) שני רבות במשרד הבינוי והשיכו�, לתפקידו הרשמי
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ההנחיה על . היה מתאי לתפקיד של תיוו) בי� המשרדי, במידה מסוימת. הפועלות ואת דרכי העבודה

חודשי לאחר שתכנית שבעת הכוכבי של מיכאל אית� הועברה אל  6ק תחילת העבודה הגיעה אל גולני ר

ומשו כ) , במהל) אותה תקופה היא עובדה במשרד הבינוי והשיכו�. אריאל שרו� ומשרד הבינוי והשיכו�

בנוס. למטרות , החלטת הקבינט על אישורה כבר כללה את שמות היישובי המתוכנני ומיקומ

בהגיעה אל משרד הפני התקבלה התכנית , חר. העבודה הקיימת. יתוהעקרונות של התכנית הכלל

, משו כ) היא הועברה אל צוות תכנו� בראשות גולני להכנת פרוגרמה לפיתוח תעסוקה. בהסתייגות

  . חודשי בלבד 4הזמ� שהועמד לרשות הצוות היה . תשתיות ושירותי נוספי

תפיסת . הקבינטידי (כפי שהוגדרו על, מאפייניהעמדת מינהל התכנו� תאמה לרב את מטרות התכנית ו

בשל החשיבות של יצירת שדרות התיישבות לאור) צירי , התכנו� של גולני תאמה את פיתוח ציר הגבעות

ממקדמיה הבולטי ביותר גולני מסיבה זו א. היה . מרכזיי ואסטרטגיי לאורכה ולרוחבה של ישראל

צירת מסגרת יישובית י"היו , לדידו, על של תכנית הכוכבימטרות ה. 6של העיר מודיעי� ושל כביש 

 מסיבית לאור) הקו הירוק שתתפקד כמערכת אזורית כוללת והבטחת שילוב התכנו� האזורי הכולל ע

. ולא תכנית סטטוטורית, המתווה שיצר צוות התכנו� היה קונספטואלי). 17.3.11, גולני( 6תוואי כביש 

ולא עברה הלי) תכנוני סטנדרטי בהיררכיית התכנו� , כנית המוגדרת כחוקהתכנית איננה ת, הווה אומר

  ). 23.6.91, גולני(

מינהל התכנו� ביקש לבסס את  .נתגלעה נקודת מחלוקת באשר למודל היישובי של התכנית, ע זאת

ה ההנחה היית .י קטנייישובי עירוניי חזקי ולא על יישוב 5(4ס על התכנית על ציר אור) המבוס

המבוססת על מת� מגורי לצד תעשייה ומערכת , שבנייה רווייה תסייע למסד שדרה יישובית חזקה

; 17.3.11, גולני(ראה לנגד עיניו חזו� של התיישבות כפרית , לעומת זאת, אריאל שרו� .כלכלית יציבה

יעדי היא נראה שהשאיפה לשלב בי� שני ה, בסופו של דבר). 23.6.91, מועצה ארצית לתכנו� ובנייה

  . שכללה התיישבות פרברית לצד פיתוח עירוני, שהובילה לתכנית הסופית

 12או  7(לבניית מתווה שהוטלה עליו באופ� רחב ממינהל התכנו� ראה את המשימה עוד חשוב לציי� כי 

שמקורו , עיבוי ההתיישבות בציר הגבעותלהמינהל ראה לנכו� לגבש מתווה לתכנית כוללת . כוכבי בלבד

השימוש בש תכנית הכוכבי נשמר . 70( תכנית שגיבש ברו) קיפניס עבור משרד הבינוי והשיכו� בשנות הב

  ). 23.6.91, מועצה ארצית לתכנו� ובנייה(בשל הרקע הדומה של התכניות 

יהונת� גולני עבד . אליו יש להתייחס צוות התכנו� של תכנית הכוכבי היה גור נוס. במינהל התכנו�

נית� לשיי) את הצוות לזירה . מתכנני 5כלל שצוות וה, מר נחו דונסקי, החיצונימתכנ� ד ע הבאופ� צמו

והמעורבות שלו בפרויקט הייתה , אבל מכיוו� שהוא עבד בצמוד למינהל התכנו�, האזרחית המפורטת מטה

  . ת התכנו� הממשלתיכעיקר תפקידו הוא כחלק ממער, חודשי 6(כ, קצרת מועד באופ� יחסי
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שרוב ככול כבר היו , שכללו את מספר היישובי המוצעי, הקבינטנחיות פי ה(צוות עבד עלה

, ע זאת). 27.3.11, דונסקי(והקביעה הברורה שלא לתכנ� מעברו המזרחי של הקו הירוק , בשלבי תכנו�

רו הפוטנציאליות מעבהשפעות ג ל התכנו� התייחס, פעילות כלכליתג  כללההיות ומשימת התכנו� 

אבל נלקחו בחשבו� , התיישבותש בהתא להנחייה לא תוכננה חשוב להבהיר כי . המזרחי של הקו הירוק

 תעסוקה ותחבורה ביישובי העירוניי בתכנית היו, מוקדי שירותי. ההשלכות על המערכות והפיתוח

ירוק משמש כגבול כאשר הקו ה. פיתוח דו כיווני היקפי הפיתוח אפשרו. בעלי השפעה פוטנציאלית על כ)

ל המערכת שתוכננה תוכ, וכאשר הקו משמש כגבול פתוח, סגור המערכות שתוכננו יתפקדו לכיוו� מערב

  ). 23.6.91, מועצה ארצית לתכנו� ובנייה( לשרת ג את הצד המזרחי

בהיותו חיצוני למערכת . של התכנית פעל באופ� מקצועי ובהתא להנחיות הממשלצוות התכנו� , לסיכו

עוד ברור כי תכנו� . א. קטנה הסבירות שיפעל ממניעי פוליטיי או מדיניי, תכנו� הממשלתיתה

תכנית  ) שהוא יצרהעובדות מעידות על כ, ע זאת. ההתיישבות התמקד במרחב התפר המערבי בלבד

שני היא תוכל להשפיע על , ככזו. בעלת תרומה פוטנציאלית לפיתוח של מרחב התפר כולומערכת אזורית ל

  . מבלי להידרש להגדרתו כגבול פתוח או סגור, צדי הקו הירוק

  מיכאל אית� חבר הכנסת :כנסת. 6.2.5

, המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבורמי שמשמש כיו כשר , מיכאל אית�היה  80(בסו. שנות ה

הוא פעל , חירות עירי מפלגתצ במקביל לתפקידו כיושב ראש. בתחו ההתיישבות צעיר ופעלת� חבר כנסת

, גבוה(היישוב הוק כיוזמה פרטית של זוגות צעירי מהמעמד הבינוני. 1984(היישוב כוכב יאיר ב להקמת

 1990(ע סיו תפקידו ב. ואלמנטי קהילתיי שביקשו לשלב מטרות אידיאולוגיות ע איכות חיי

מהווה כוכב יאיר מבשר , כ). � הנצבר וההצלחה ביישובי נוספיש לנצל את הניסיוביק, בכוכב יאיר

    ). 15.3.11, אית�(עצמו אית� לה� באופ� היסטורי וה� באופ� אישי , תכנית הכוכבי

(יד, קציר(הקמה והרחבה יישובי  7וכללה , "תכנית שבעת הכוכבי"התכנית המקורית של אית� נקראה 

 שמקור . )2.5.90, אית�( )ירנטיס ועופר(קולה, חורשי(נירית, אלפי מנשה(צופית, שער אפרי, חנה

התכנית התבססה על הניסיו� . בשילוב ההצלחה של הש כוכב יאיר, הוא בדגל החזו� של הרצל התכנית

  . 1978(כגו� תכנית ציר הגבעות מ, של כוכב יאיר וכ� תכניות התיישבות היסטוריות לאזור ציר הגבעות

ועדת המשנה לענייני בינוי של ועדת : ורמותאית� הוביל תהלי) של איתור קרקעות בסיוע שלוש פלטפ

שייצג  ,)מער)(ר ועדת הכספי גדליה גל "כ ויו"שיתו. פעולה ע חה; שבראשה עמד, הכספי של הכנסת

וחבירה לגורמי במנהל מקרקעי ישראל ; התארגנות של בני המושבי להקמת יישוב חדש באזור יד חנה

התכנית הוגשה לראשונה לשר ). 15.3.11, אית�(באזור שבחנו את האפשרות להכשיר קרקעות לבנייה 
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 1990במאי , שבדיוק סיי את תפקידו כשר התעשיה והמסחר ,ולאריאל שרו�, דוד לוי, הבינוי והשיכו�

 אותרו כלבשלב הזה . לאחר מכ�ספורי ימי בינוי נידונה לראשונה בוועדת המשנה ל היא. )6.5.91, אית�(

   .אריק שרו�לתמיכתו המיידית של , ורכאמ, והיא זכתה, הקרקעות

סטנדרטי , חדשנות, יתו. של הקהילה המיישבתש: יתרונות היוזמה הפרטית שימשו ג כא� בסיס

ידי אית� (ר הקרקעות נעשה עלתהלי) איתו. גבוהי והיעדר שיעבוד למערכת הממשלתית ומגבלותיה

משרד השיכו� , חדשה והבאתה לממשלההיק. התכנית ה בשל, ע זאת. ישראל מינהל מקרקעי ובשיתו.

שהקימו גרעיני , הפרטיותהעמותות . שיווק�ו ובמיוחד בתהלי) הכרזת הקרקעות, היה מעורב במידה רבה

הוביל ותיוו)  אית� עצמו .יות בעיקר על בניית הבתי ואכלוסהיו אחרא, התיישבות בהובלתו של אית�

 ,אית�( והשלטו� המקומי הרלבנטי משרד הבינוי והשיכו�, מנהל מקרקעי ישראל, ברות משכנותח בינ ובי�

כמו למשל , אחריאזרחיי גופי א. שית. פעולה ע כחלק מהתהלי) . )29.3.11 ;13.3.11 ;4.6.90

מולאו כל התפקידי הללו ). 10.10.90, שפירא(שתרמו לקידו המהל) , הפדרציה של יהדות דרו אפריקה

שאית� היה שחק� מפתח מוביל בקידו , מכא�. ועדת משנה ראש במקביל להיותו חבר כנסת ויושב

  . ופעל ה� בשטח וה� כמתוו) מדיניות בכנסת, בשלב היזמות והפיתוח, המדיניות

  ותחברות בנייה והתיישב :חברה אזרחית. 6.2.6

 א. על. היו חברות הבנייה וההתיישבות הגורמי הכלכליי המרכזיי שהיו מעורבי בתכנית הכוכבי

חשוב להבי� את , פי שמרבית תהלי) הבנייה ואכלוס נעשה לאחר קבלת ההחלטה על תכנית הכוכבי

  . ובאילו שלבי ה נכנסו לתמונה, הגורמי שהיו מעורבי בו

,  והקמת התשתיות ליישובי היו חברות ממשלתיות הדרכיהמרכזיות שפעלו לפריצת  חברות הבנייה

מבי� החברות הבולטות היו . ומונעות משיקולי רווח והפסד, י עצמאישרוב� ככול� מקיימות מחזור כספ

" . ת שלה�וחברות הב, "מ"גר ניהול בניה בע(עמ"ו" שיכו� ופיתוח" ,"מ"חברה לתכנו� עירוני בע (ערי

פי מחירו� (של לפחות חלק מהחברות נעשה על �שילוב. ההתקשרות ע החברות לא נעשתה על בסיס מכרז

קוד שנחת עימה , 1991גר בפרויקט מודיעי� במר0 ( וכ) החלה לפעול חברת עמ, שיכו�משרד הבינוי וה

   ).6.5.91, מ"גר ניהול בנייה בע(עמ; 10.4.92, המינהל לבניה כפרית וישובי חדשי(דה חוזה מסודר לעבו

ות פי הגדר(על, הייתה במתכונת בניית חירו 1990בנובמבר שיטת הבנייה שנקבעה ליישובי הללו   

מסגרת , בשלב הזה הממשלה כבר הניעה תהליכי חירו של הפשרת קרקעות. משרד הבינוי והשיכו�

אשר , ותמרי0 של התחייבות רכישת נכסי מקבלני, תכנונית קצרת מועד במתכונת הוראת השעה

, עליהעדת שרי לענייני ו(בקבינט בניית החירו אושרה בהמש)  .יתוארו בהרחבה בהמש) פרק זה

  . והיא אפשרה לתכנית להתקד באופ� מהיר מ� הרגיל, )2.12.90
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הבחירה בשיטה נעשתה . שהתבסס על הקמת עמותות לבנייה עצמית, היו נדב) מקביל עמותות הבנייה

היה מקובל  מודל של שילוב עמותות מסוג זה בקבוצת יישובי פיתוח, ראשית .משני שיקולי מרכזיי

ריחוק : היה בעייתי מבחינת האטרקטיביות שלה חלק מהאתריהמיקו של , שנית. באות� השני

מחסור , קרבה ליישובי ערביי ובעיות ביטחו�, וממוקדי תעסוקה) היישובי הצפוניי(ממרכז האר0 

את הבנייה לפחות הבחירה בעמותות נועדה לתמר0 ). 13.3.91, אור�(במוסדות ציבור ודרכי גישה משובשות 

   ). 1990, נהל לבניה כפרית וישובי חדשי מחוז המרכזהמי(בשלבי הראשוני

קצב ההקמה שלה� . מיכאל אית�כ "חהיבוש סייע ידי גרעיני ההתיישבות שבג(עלעמותות הוקמו ה

פחות מחודשיי לאחר אישור תכנית הכוכבי של מינהל , 1991כ) שבחודש אוגוסט , היה מהיר א. הוא

, רזי(מתו) היישובי המתוכנני  6(עמותות שפעלו ב 16(ת היו כקיימו, ידי המועצה הארצית(התכנו� על

לפחות שתי עמותות פעלו בכל יישוב , היות והחוק אסר על מסירת קרקעות לעמותה בודדת). 21.8.91

אי� זה סביר שתהלי) הקמת העמותות הללו החל מיד , פי לוחות הזמני הקצרי( על). 29.3.11, אית�(

, החל מיד לאחר החלטת הקבינטויש להניח שהתהלי) , צית לתכנו� ובניהלאחר האישור במועצה האר

  . וייתכ� שא. קוד לכ�

תו) ליווי של , על אכלוס המבני והבתיהיו אמונות ו, היו הנדב) השלישי בתהלי) ותהחברות המשכנ

 כירה עבור בפנייתו למינהל ועד ולרישו הח, החל משלב רכישת זכות החכירה) המתיישבי(החוכרי

א שהו, לאחר תהלי) אישור התכניתהיות והללו לקחו חלק רק ). 2011, אתר מינהל מקרקעי ישראל(

  . �פעילותלא יורחב אודות , וקד של מחקר זההמ

החשיבות של שילוב החברות הבונות והמשכנות היא בעיקרה בשילוב של אינטרסי כלכליי בתהלי) 

, יישובי 10(הקיפה מספר גדול של יחידות דיור בלמעלה מ התכנית. הוצאתה לפועל של תכנית הכוכבי

החברות העסקיות הפכו לבעלי עניי� בשל הרווח הכלכלי שהיה צפוי לה� . ויצרה נפח עבודה משמעותי

לעמותות המיישבות היה תפקיד מרכזי באיגוד וריכוז המתיישבי , בנוס.. מפיתוח בפועל של הפרויקט

  .  הל� יורחב בפרק לעליה, החדשי

  החלוצי� המתיישבי�. 6.2.7

מניעי של המתיישבי המיועדי החשוב לעמוד ג על האופי ו, מלבד המבני המשפטיי המלווי

כמי שלקח חלק פעיל בהקמת� מעיד מיכאל אית� כי ההרכב האנושי התבסס על זוגות . לכוכבי עצמ

ת חיי במגורי ומוכני היו לעבור מבתיה שביקשו איכו, בני המעמד הבינוני גבוה, צעירי באופ� יחסי

היות , הבחירה באזור הְספר שממערב לקו הירוק היה הרפתקני וציוני דיו עבור. שבערי לש כ)

הרכב אנושי זה מסביר את הפרסומי ). 23.3.11, אית�(ומרבית לא אבו להתיישב מעברו המזרחי 



 2011תכנית הכוכבי כמקרה מבח�                                                                                     אפריל  –מדיניות יישוב הְספר בישראל 

 

45 

 ...חיי קהילה, אווירה כפרית, נופי פסטורליי"אשר פנו אל מי שחיפשו , השיווקיי מאותה התקופה

  ). 16.8.91, יישבי השרו�עמותת מ" (ורוצי לעבור מ� העיר לאויר צלול

צוות ההיגוי במשרד הבינוי . תמריצי לאות מתיישביהממשלה הציעה , מעבר למניעי אישיי אלו

ה להציע מסגרת תמריצי כלכליי ל המשרד המליצוו לשר ולוועדת השרי לענייני קליט"והשיכו� ומנכ

ולמתיישבי ) ח"ש 22,000(18,000מענקי לביצוע התשתית הכללית בגובה (לעמותות הבנייה  נרחבת

 אות . )פי קבוצות זכאות(על, ח"ש 98,000(50,000סיוע בהחזרי המשכנתא בס) כולל של (עצמ

מה שמעיד על כ) שההטבות שביקשו , ח"ש 142,460(121,000(התחשיבי העריכו את עלות בניית הבתי ב

המינהל לבניה כפרית וישובי חדשי (מהעלות הכוללת  80%(35והיוו בי� , לתת למשתכני היו אדירות

שנחשבו אטרקטיביי , נעשתה חלוקה בי� היישובי הצפוניי, לעומת זאת, בפועל .)1990, מחוז המרכז

 הצפוניי הבנייה נעשתה באמצעות חברות ממשלתיותביישובי, לפיכ). ובי� היישובי הדרומיי, פחות ,

לא ניתנה , שנבנו באמצעות עמותות וחברות משכנות, ביישובי הדרומיי. ובהתחייבות רכישה מלאה

  ). 21.8.91, רזי; 10.4.92, המינהל לבניה כפרית וישובי חדשי(בסופו של דבר התחייבות רכישה 

  ו�גופי התיישבות ביהודה ושומר. 6.2.8

( תנועה חו0, שומרו� ועזה היא בתנועת גוש אמוני, יהודה ראשיתה של תנועת ההתיישבות בשטחי

( התנועה הוקמה ב. שביקשה להחיל את הריבונות הישראלית על שטחי אלו, לאומית(פרלמנטרית דתית

עות פי האידיאולוגיה המנחה כי תכלית ע ישראל היא לזכות בגאולה פיזית ורוחנית באמצ(על 1974

לש כ) היא קידמה  .ג בניגוד למדיניות הממשלה, תו) הגנה על קדושתה, החיי באר0 ישראל השלמה

שחשיבותה לכלל מער) , מכא�). 2011, אתר הכנסת( עליההסברה ועידוד , חברה, חינו), מפעלי התיישבות

  . ההתיישבות ממזרח לקו הירוק גדולה

עליית  רשויות השלטו� ע ה לשיתו. פעולה מלא עהפעילות החתרנית וההפגנתית של התנועה הפכ

). Arieli at al. 2009(מלאה בתכנית שרו� לבנייה בשטחי והיא הייתה שותפה , 1977ממשלת בגי� בשנת 

 ובמקביל החלו חילוקי דעות בי� הפלגי, חלה האטה בבנייה 1984(בעליית ממשלת האחדות  לאחר

התחזק שחק� , במקביל. ההובילו לפילוג, בשילוב גורמי נוספי ,הללו. המתוני והקיצוניי של התנועה

, כ חנ� פורת"חהחשוב לציי� את תמיכתו של , א. על פי כ�). 2011, אתר הכנסת(ע "אחר והוא מועצת יש

. 12( כ מטע מפלגה דתית לאומית בכנסת ה"כיה� כח פורת. "כוכבי"ב שהיה ממקימי גוש אמוני

ובי� היתר תוכל להתאי לאוכלוסיה , ישבות לאור) הקו הירוק חשובה מאדעמדתו הייתה שתכנית ההתי

הוא א. הציע את החטיבה להתיישבות ככלי המתאי לניהול העמותות וקבוצות ההתיישבות . הרוסית

  ). 14.1.91, של הכנסתוהקליטה  עליהועדת ה(
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היא הוקמה על מנת . כגו. המייצג של המועצות המקומיות בשטחי 1978(ע פעלה החל מ"מועצת יש

ה הפוליטית של לחזק את ההשפע, למלא את החלל בהנהגה שנוצר ע ירידת כוחה של גוש אמוני

הודות בי� היתר , היא הפכה ללובי החזק ביותר בכנסת ובממשלה, לימי. ליצור גו. מינהליהמתיישבי ו

הפוטנציאל , � וגיוס ההמונייכולות הארגו, שומרו� ועזה, יר כנציגת ההתיישבות ביהודההבכ הלמעמד

  ). 2005, רוט(במוקדי השפעת הכוח הממסדי  המיצובו, האלקטורלי

, חשש רו� נחמ�, כ). ע"התנגדו לה חלק מהכוחות החזקי ביש, בתחילת דרכה של תכנית הכוכבי

אשר , מפני יצירתו של מוקד התיישבות מעברו המערבי של הקו הירוק, ממייסדי אריאל ולימי ראש העיר

התנגדות זו יכולה ). 24.9.91, ברוידא; 23.3.11, אית�(יחליש את המעבר של אוכלוסיה אל יהודה ושומרו� 

ומובילי תכנית הכוכבי  התנועהנוכח הקרבה הרעיונית של , מביתשל ממש להיחשב כהתנגדות הייתה 

נראה שלאור) האבולוציה של התכנית פחתו , אול. לבנייה בשטחי) ובפרט אריאל שרו� ומיכאל אית�(

אל הקרקע של צור יגאל נרשמה נוכחות מסיבית ומלאה של תומכי  עליהבטקס ה. ההתנגדויות

כמו ג , והשרי וחברי הכנסת שנאמו בו, הטקס הפ) למפג� תמיכה בהתיישבות. ההתיישבות בשטחי

עד "ויישוב השטחי " מחיקת הקו הירוק"על תפקיד הכוכבי בהעידו , שמיריצחק , דאזראש הממשלה 

  ). 25.9.91, ברוידא; 24.9.91, ברוידא" (קו האופק

שהתרומה המרכזית של גופי ההתיישבות ביהודה ושומרו� הייתה בעצ העובדה שה נית� לומר , לסיכו

לא בטוח , לולא כ�. חסיי שלהלקבל את המגבלות והיתרונות הי ונכוני היו, ו לה באופ� מובהקהתנגדלא 

בי� יזמי התכנית י החזק נוהרעיוהקשר האישי נית� להסיק ש, ג כא�. כלל שהתכנית הייתה יוצאת לפועל

  . במדיניות הסופית בה נקטבמידה מסוימת סייעו  שחקני אלוובי� 

  "לכוכבי�"המתנגדי� . 6.3

אור) ציר הגבעות ובסופו של דבר הרכיבה את קשת המתנגדי להתיישבות לקבוצת השחקני אשר 

משו שלא היו הרבה שחקני שלא הסכימו באופ� , קטנה. הייתה קטנה ואקלקטית, לתכנית הכוכבי

, אקלקטית. ואצל רוב ההתנגדות לא הייתה מעוגנת באידיאולוגיה, מובהק ע מטרת ההתיישבות ש

, מהממסד על הסתעפויותיו השונותשהיו ברוב חלק , משו שבניגוד לקואליציה של תומכי התכנית

ששיתו. , מכא�. למרות שטיעוני ההתנגדות שלה היו דומי, נפרדתהשחקני הללו פעלו כל אחד בזירה 

   .לא נית� לכנות קואליציה, מסיבה זו. כלל התקייבא , הפעולה ביניה היה מוגבל מאד

המשרד לאיכות , מוכח ומוצהר להל� יפורטו שני השחקני אשר התנגדו לתכנית הכוכבי באופ�

גדת לתכנית כחלק מהקואליציה המתנ שנתפסויוצגו שחקני , לאחר מכ�. הסביבה והחברה להגנת הטבע

הניתוח יתמקד ". מתנגדי נפקדי"מעי� א) התגלו במהל) איסו. וניתוח הנתוני כ, השערות המחקרב
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הימנעות , ע זאת. א. כי זו לא הוכחה, ותכי ה יגלו התנגד להשערהבנקודות מחלוקת מרכזיות שהובילו 

ראוי לעמוד על מאפייניה בשלב כ) ומשו , שוניהתהליכי ה עשויה א. היא להשפיע על תוצאותמפעולה 

   .זה

  הסביבה לאיכותהמשרד  :ממשל. 6.3.1

, אתר המשרד להגנת הסביבה( כתוצאה מהחלטת ממשלה, 1989וק בשנת הסביבה ה לאיכותהמשרד 

בעת הדיו� בנושא תכנית . )2011, אתר הכנסת( מפלגת הליכודחבר , הראשו� היה רוני מילואהשר . )2011

התנגדות המשרד לתכנית הכוכבי והביע את , השתת. נציג המשרד בדיו�הכוכבי במועצה הארצית 

 פי(על, נמצא שהתכנית אמורה הייתה לתת פתרונות לבעיות התשתית של גוש ד�, ראשית. ממספר טעמי

התכנית שהוצגה ואושרה בסופו של דבר התייחסה באופ� חלקי בלבד . ההנחיות שהתקבלו מהקבינט

, שנית. לא כל שכ� למכלול הגדול יותר שאליו אמורה הייתה להידרש, ציר הגבעותלבעיות התשתית של 

נגד לכמות הת, וביניה מינהל התכנו�, ולכ� בדומה לגופי נוספי, מרוכז המשרד תמ) בפיתוח התיישבות

אלו , סביבתייריבוי יישובי מוביל לריבוי מפגעי . הגדולה של היישובי הקטני שכללה התכנית

הפיזור הגדול שהציעה התכנית יקשה על מת� , שלישית. הקיימי ואלו שיווצרו מכח הקמת היישובי

סניטרית שנבחרה ( הייתה למשרד התנגדות נקודתית לגישה האגרו, רביעית. פתרונות הולמי ויעילי

ומזהמת , מייצרת מי באיכות מוגבלת בלבד, מיושנתשנבחרה טענת המשרד הייתה שהגישה . בתכנית

המועצה (זה שמשפיעה עליו זה שצורכת ו –בזבזנית בשטח  התכנית, בנוס.. עבור מקורות מי תהו

  ). 23.6.91, הארצית לתכנו� ובניה

כבר , מחד. היה מוגבל 1990לאיכות הסביבה בשנת כוחו של המשרד , למרות ההתנגדות המנומקת

עדיי� מדובר היה במשרד , מנגד. שהיה בעל תקציבי וסמכויות, הובעה החשיבות לעצ קיומו של משרד

ביחס למשרדי האחרי שהשתתפו . שלתהליכי המדיניות שלו טר היה זמ� להתבסס, צעיר מאד

  . כוחו היה חלש, מערכת המדיניות( תכשחקני בת

  החברה להגנת הטבע: חברה אזרחית. 6.3.2

, פועלת לשמירה על הסביבה וצמצו זיהומי והיא, 1953(הטבע נוסדה כעמותה ציבורית ב החברה להגנת

 שמירה על זכויותיולמעורבות הציבור בתכנו� הסביבתי ו להגדלת ,וידיעת האר0 לחינו) לאהבת הטבע

נות לפעילותה הייתה החברה ארגו� שראה את עצמו בשני הראשו). 2011, אתר החברה להגנת הטבע(

החלה מגמת  80(בשנות ה. הוא נשע� תקציבית על הממשלה, ככזה. כחלק אינטגרלי ממוסדות המדינה

ואופי הפעילות השתנה לקריאת תיגר על מדיניות הממשלה והפעלת , התחזקות החברה האזרחית בישראל

 ). 2007, בלאנדר(ה בקידו מטרות לאומיות ופחת תפקיד, לח0 לקידו אינטרסי סביבתיי
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דוגמא להתנגדות . ה המקומיתה� ברמת הלאומית וה� ברמ: ההתנגדות לתכנית הכוכבי הייתה כפולה

 עמדת החברה הייתה כי הקמתה של עיר בסדר גודל של. מקומית נית� לראות במקרה של העיר מודיעי�

 וזאת בניגוד לתכנית החלקית שהייתה קיימת, ללתתושבי מחייבת תכנית מתאר עיר כו 100,000 מעל

אבל הגדלת יעד האוכלוסיה , העיר מודיעי� הוקמה לפני תכנית הכוכבי). 30.7.91, שפירא( 1991נכו� ליולי 

, נו. וארכיאולוגיה, בעיה נוספת בתכנית הייתה היעדר התייחסות לערכי טבע). 1991, דונסקי(נקבע בה 

בתכנית לא הייתה , לבסו.. להגנת הטבע עצמה מקי. בנושא שערכה החברהוזאת בניגוד לממצאי סקר 

  ). 30.7.91, שפירא(התייחסות מספקת לנושא תשתיות השפכי והאשפה 

קטסטרופה מבחינת בזבוז של "ידי החברה להגנת הטבע כ(תכנית הכוכבי נתפסה על, ברמה הלאומית

, יואב שגיא" (חווי אות יו יוי אות והתעלמות מתהליכי ומבעיות שאנחנו חוז, משאבי קרקע

הוא תולדה של צוות תכנו� , לדבריו, שאינה מגינה על קרקע אלא כובשת אותה, תוצר התכנית). 23.6.91

על המועצה הארצית לקבוע , על מנת לדאוג למדיניות אחידה בעתיד. שלא כלל נציג לנושא הסביבה

הביע נציג החברה ביקורת ג על ההשפעה , בתיות גרידאמעבר להתייחסות לסוגיות סבי. מדיניות כזו

והוא שהביא לפתיחת דיו� בנושא ההשפעה של התכנית לשטחי שממזרח לקו , החברתית של התכנית

  . )23.6.91, המועצה הארצית לתכנו� ובניה( הירוק

, משלתיתמגו. ממסדי לקבוצת לח0 הקוראת לשנות את המדיניות המ הארגוניעל א. השינוי , לסיכו

שנחשב כבעל מדיניות מתונה בהתנהלות מול הממסד , החברה להגנת הטבע נותרה גו. במעמד מייע0

היעדר . ההשפעה שלו כשחק� הייתה מוגבלת, א. כי מדובר בגו. מוכר ומקובל על הממסד). 2007, בלאנדר(

  . חק� הזההגביל א. הוא את ההשפעה של הש, אז כמו היו, ייצוג בכנסת של הגופי הירוקי

  "מתנגדי� נפקדי�". 6.3.3

  החברה הערבית בישראל: חברה אזרחית. א

ייעדה תוספת עצומה של היא , ראשית. תכנית הכוכבי השפיעה על המרחב הערבי באזור ציר הגבעות

, תושבי ערבי 100,000חיו באזור בו תוכננה התכנית , 1988נכו� לשנת . לאזור המחקראוכלוסיה יהודית 

, באוכלוסיה היהודיתחד קובעי גידול  1995הפיתוח של התכנית לשנת יעדי . ייהוד 40,000עומת וזאת ל

, שני 5(תושבי ב 200,000התחזיות ייעדו תוספת של . מברית המועצות לשעבר עליההצפי בי� היתר בשל 

 רחב לטובת התכנית ייעדה באופ� ברור שטח קרקעי נ, בהינת� שטח נתו�. ערבי בלבד 35,000מתוכ

  . ה� לטובת מגורי וה� לטובת פיתוח עתידי של היישובי, האוכלוסיה היהודית

, היישובי החדשי תוכננו כנקודות לאור) הקו הירוק, ומלבד השינוי בתפרוסת המרחבית, שנית

  מלבד הגדלה משמעותית של נפח האוכלוסיה). 3ומפה  5ראו לוח (ויועדו להשתלב בי� היישובי הערביי
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� היו קרקעות בבעלות חלק ניכר מהאדמות שהיו מיועדות לאזור התכנו, שעשויה להשפיע על מרק החיי

ועל מנת לייש אותה צריכה הייתה ממשלת ישראל , זו אחת המגבלות של התכניתהייתה . ערבית פרטית

   . )Dunsky & Golani, 1992( ליצור מנגנו� של פיצוי עבור הפגיעה בנכסי

  חלוקה לאזורי תכנו� –נית הכוכבי� תכ: 5לוח 

  )קיימי�( ישובי� ערביי�  )קיימי� ומוצעי�( ישובי� יהודיי�  אזור תכנו�+תת
  ( (((  שוה, מודיעי�, כפר רות  מודיעי�

  שרו� דרומי
, איל צפו�, נירית( ירחיב, ראש העי�, מזור

  צור נת�, כוכב יאיר
  וליה'לג'ג, כפר ברא, כפר קאס

  זמר. מ.קלנסואה ומ, טירה, טייבה  יד חנה, שער אפרי, גאוליחולות   שרו� צפוני

  אתר הבריכה, קציר, חריש  עירו�
או , ברטעה, מיסר, רביה'בקה אל ע, ת'ג

  ערערה, ערה, כפר קרע, טו.ול קא

  2(1: 1991, דונסקי: מקור

  תכנית שבעת הכוכבי� והתיישבות ערבית: 3מפה 

  

  Adiv & Schwartz, 1992: vii: מקור                                             
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כאשר מתכנני התכנית ראו אותו , 6חשוב לציי� שתכנית הכוכבי התקדמה במקביל לפיתוח כביש , לבסו.

, מתווה הכביש היה קיי 1990(ב). 17.3.11, גולני(כציר משלי לאותה המטרה של פיתוח ציר הגבעות 

  . ה שלו על היישובי הערביי במשולשונית� היה לראות כבר אז את ההשפע

או לכל , לתכנית תגיב באופ� כלשהושהחברה הערבית בישראל  לצפותנית� היה , בהתא לנתוני הללו

לא נית� לשער שתהלי) איתור הקרקעות , א. על פי שקצב התכנו� היה מהיר. הפחות לחלקי ממנה

וזאת במקביל לפרסומי , יות הבחינו בכ)שהתושבי והמועצות המקומ מבליהתקיי  והבדיקות בשטח

לא נרשמה התנגדות , תכנו�בתקופת ה, ע זאת). 3.12.90, אלו�: למשל(ווה הבעיתונות על התכנו� המת

, מכא�. של שחקני אחרי בהתבטאויותיהולא , לא בפרסומי עיתונאיי –בולטת מצד אוכלוסיה זו 

  . בזירה אול קולו לא נשמע, המערכת(חשוב בתתיות חלק שעל פניו נראה כי עשוי היה להשלפנינו שחק� 

 הסבר אחד מתייחס . לאחר האירועי שניתנו, אפשרייחלקיי במהל) המחקר נמצאו שני הסברי

. של האוכלוסיה הערביתהפרטית רווח ושווי הקרקע ומבוסס על שיקולי , כוכבי באופ� אינסטרומנטליל

 בית הוצאה  –הניצו0 "על היישובי הערביי באזור התכנו� שער) מקורו במחקר בנושא השפעת הכוכבי

למועצות המקומיות  1991( והופ0 בערבית ב, החל מיד לאחר פרסו התכנית הרשמית המחקר". לאור

תכנו� שמטרתו : כשניי שה אחדהמתהווה ותכנית הכוכבי  6ראה את כביש  המחקר. הערביות

 באמצעות הפרדה פיזית(ק אותה מאדמתה ומקור הפרנסה שלה להחליש את האוכלוסיה הערבית ולהרחי

ולטשטש את הקו הירוק וליצור חי0 בי� האוכלוסיה הערבית שממערב לקו ובי�  ;)בי� היישובי והאדמות

  . )Adiv & Schwartz, 1992; 23.3.11, שוור0(האוכלוסיה הפלשתינית שממזרח לו 

שהתכנית פגעה באופ� ניכר ביישובי ובעתודות  כי למרות גורסת, מעורכות המחקר, מיכל שוור0

, להערכתה, אחת הסיבות לכ). האוכלוסיה הערבית לא עסקה באופ� פעיל במאבק נגדה, הפיתוח שלה

החלטה . )23.3.11, שוור0( היה העיסוק של האוכלוסיה במעמד� של הקרקעות החקלאיות באות� השני

ה תמריצי כלכליי אטרקטיביי לחקלאי שייאותו הציע 1991של מועצת מקרקעי ישראל ממאי  533

). 1995, פייטלסו�(לוותר ללא ועדת פיצויי על זכויות חכירה או ייזמו באופ� עצמאי שינוי ייעוד קרקע 

וכמעט ולא עסקה באופ� , של הוויתור על הקרקעותהאוכלוסיה הערבית התמקדה בהטבות הכלכליות 

  ). 23.3.11, שוור0( 6כביש מרוכז במשמעות של תכנית הכוכבי ו

מתייחס להיעדר התגובה של החברה הערבית כתוצאה של היותה קבוצת מיעוט מוחלשת  השניההסבר 

היו חבר כנסת ובעברו ראש , לאחר אישור התכנית נער) ראיו� ע חנא סוויד עשור. במדינת ישראל

סוויד ציי� שהאדמות . י ישראלמועצת עילבו� שבגליל העליו� וחבר בוועדת המעקב העליונה של ערבי

שנגזלו , ששימשו את מינהל מקרקעי ישראל להקמת הכוכבי היו אדמות פרטיות בבעלות ערבית

שהתהלי) נעשה באופ� הבהיר סוויד , בנוס.. בדומה למקרי אחרי של הפקעת קרקעות, �עליהמב
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, הפיתוח של החברה הערבית א) ע זאת בחוסר צדק משווע למול עתודות, פורמלי על פי החוק הישראלי

  . )2001, ברזילי(לוי( ומשו כ) לא היה טע במאבק משפטי של ועדת המעקב

הזו היא דוגמא לתפיסה הרואה את האוכלוסיה הערבית כחסרת כוח " פסד מראשה"תחושת ה

, היא צרכנית של תכנו�, כקבוצת מיעוט מוחלשת. וכשותפה שאינה אפקטיבית בחברה ובממסד בישראל

היות ותכנו� הוא כלי להכוונת פיתוח . א) בניגוד אליה� היא לא מייצרת אותו, ו כל קבוצה אחרתכמ

היא לא רואה , יחד ע זאת. האוכלוסיה הערבית בישראל תופסת אותו ככלי שפוגע בה, וחלוקת משאבי

חשוב , אתע ז). 2009, מאיסי'ח(מסנגר או מתנגד אופציה להשפעה גדולה יותר עליו באמצעות תכנו� 

זאת . להפרי) או לאושש את הטענה הזו יכולות תוצאות המחקרלציי� כי במקרה המבח� הנוכחי לא 

, ג א הסבר זה נבדק במקרי ובזמני אחרי. מכיוו� שבפועל לא הונהג מאבק נגד השימוש בקרקעות

ו) אור נוס. על ייתכ� ומחקר עתידי יוכל לשפ. הוא לא יכול להתקבל במקרה הזה בהיעדר הוכחה לכ)

  . השערה זו

  שלו עכשיו: חברה אזרחית. ב

שמטרתו לקד את פיתרו� , על רקע שיחות השלו ע מצרי 1978(שלו עכשיו הוא ארגו� שהוק ב

משא ומת� קידו לפעול למע�  החל הארגו� 1988החל משנת . ע להסדר שלוערבי ולהגי(הסכסו) הישראלי

לאור) שנות פעילותה ועד היו מתנגדת התנועה לכיבוש שטחי הגדה . ."לקראת הסדר קבע ע ארגו� אש

  ). 2011, אתר שלו עכשיו(חברתית וערכית , כלכלית, אשר פוגע במדינה מבחינה מדינית, המערבית

התכנית ריכזה את . שלו עכשיו נמצאה במצב בו לא נדרשה להביע התנגדות, בהתייחס לתכנית הכוכבי

בשל . מנקודת מבט, ומשו כ) הייתה חוקית ולגיטימית לחלוטי�, של הקו הירוק הבנייה מעברו המערבי

א. שהיה ברור שרצועת האדמה הזו נבחרה על מנת ליישב , לא ערכה התנועה דיו� רציני בנוגע לתכנית, כ)

 האישי שעמדו מאחורי התכנית , בנוס.. עליהבה אוכלוסיה חדשה שכל שינוי של הקו יאיי

פעילות התנגדות אינטנסיבית . שלה בריש גליי לא הותירו מקו לספק באשר למטרותיה וההתבטאויות

  . נדה דומה'לא נרשמה ג בקרב מפלגות או ארגוני אחרי בעלי אג

. יגאל(והיא הקמתו של היישוב צור, הובעה התנגדות ספציפית לאחת הנקודות בתכנית, למרות זאת

ל הבנייה בשטחי מצאה כי חלק קט� מהיישוב עתיד להיבנות ע ועדה של הארגו� שחקרה באופ� רצי. את

זאת בניגוד , )27.3.11, גולדבלו( וקו הגבול הבינלאומי) קו שביתת הנשק(האזור המפורז שבי� הקו הירוק 

. )27.3.11, דונסקי(בהתא להנחיות , מוחלט לעמדה שגרסה שהתכנו� לא גלש בשו נקודה אל מעבר לקו

והתבטאות בנושא , אל הקרקע של צור יגאל עליהית כללה הפגנת מחאה ביו הההתנגדות הנקודת

  ). 27.3.11, גולדבלו(לעיתונות 
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שחק�  זה יכול היה א. הוא לקחת חלק פעיל ומרכזי יותר בתהלי) , בדומה לחברה הערבית, לסיכו

וג לגביה לא נוצר , דהההתנגדות המועטה כוונה לנקודה אחת ויחי, ע זאת. ההתנגדות לתכנית הכוכבי

, המערכת הוא בהבנה של היעדר המעורבות במקרה זה(החשיבות של הניתוח להבנת תת. מאמ0 מתמש)

  . כמו ג במקרה של החברה הערבית על מוסדותיה

  תהלי� הפרבור :יציב משתנה חיצוני. 6.4

או קטני בעלי  תהלי) הפרבור מבטא מגמה של הגירה פנימית של תושבי ערי אל יישובי בינוניי

, זה עשרות שני בארצות המערב התהלי) מקובל. ות את איכות החיימתו) שאיפה להעל, הכנסה גבוהה

מתאפייני ברמת הכנסה  תושביה. והוא מבוסס על התיישבות צמודת קרקע בעלת פריסה רחבה

על יוממות , לרב, התעסוקה ותרבות הבילוי מבוססי. ועוסקי לרב במקצועות חופשיי, גבוהה(בינונית

  . מ"ק 50(במרחקי של עד כ, למרכזי מטרופוליני סמוכי

לה להתפשט המגמה הח 70(החל משנות ה. 20( של המאה ה 50(בישראל קיימת מגמת הפרבור מאז שנות ה

בנגב , עבור ביישובי הקהילתיי בגליל, של עיירות הפיתוח" בנה בית)"החל במבני  :לכל רחבי המדינה

  ). 1992, סופר; 1990, גונ�(וכלה במושבי ובקיבוצי המתחדשי , ושומרו� וביהודה

; ב"היעדר מרחבי ירוקי המאפייני מדינות כגו� ארה: בעייתיתהמגמה בישראל , לצד היתרונות

זיהומי מהתפלת מי או פליטת רכבי בשימוש מוגבר באוכלוסיה ; תרבות הגינו� זרה לאקלי היבש

עולי , עובדי זרי(בה� אוכלוסיות חלשות  מותירה כלוסיות חזקות ממרכזי הערייציאת או; צפופה

באר0 קורסות תחת תשתיות תחבורה מסיביות ; החברתי הקיטוב ומגבירה את) חדשי ואוכלוסיה חרדית

והוצאה לאומית גבוהה ; ובפרט עומסי בכניסה לערי בהיעדר תחבורה ציבורית נאותה, הנטל ממילא

הוא הפגיעה בעיקרו� השמירה של השלכה נוספת . שמופני בפועל לקבוצות החזקות, כל פרבר מאד עבור

הבסיס האידיאולוגי של הקרקע . שאפיי� את יעדי התכנו� בישראל מאז הקמתה, שטחי פתוחי

ומבני מוסדיי  9החקלאית במחשבה הציונית עוג� במהל) השני במערכת התכנונית באמצעות חקיקה

עורער המבנה הזה בשל לחצי גבוהי  1985(החל מ). ח"ולק: להל�(עדה לשמירת קרקע חקלאית כגו� הוו

  ). 1996, פייטלסו�() יתואר בהרחבה מטה( על השטחי הפתוחי

הובילה , זה של התעצמות היזמות הפרטית בשילוב לחצי הפיתוח והתחרות של רשויות מקומיותמצב   

, בפיתוח מוא0 של אזורי תעסוקה פרבור זה מתאפיי�). urban sprawl(לתופעה המכונה פרבור מבוזר 

ההשלכות הבעייתיות של התופעה היא . המטרופוליני פרבריי ושכונות מגורי בשולי(יישובי כפריי

                                                
9

 . 1965וחוק התכנון והבנייה משנת  1963חוק שמורות הטבע והגנים הלאומיים משנת : כגון 
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; כרסו מוא0 בשטחי פתוחי שהיו במחסור חמור; פיתוח יתר של אזורי תעסוקה קטני ורבי מדי

  ). 1996, רזי� וחז�(לויות גבוהות של פיתוח במספר רב של מוקדי וע; השלכות סביבתיות קשות

 הבסיס הרעיוני שלה. וכחלק בלתי נפרד ממנה הוקמה על רקע תופעת הפרבור המבוזרהכוכבי תכנית 

גבוה שביקשו ( המעמד הבינוני אנשייוזמה פרטית של שהוק כיישוב פרברי ב, היה הקמת כוכב יאיר

תכנית . מבלי מאפייני של החיי הקיבוציי, פייני קהילתיי וכפריילקיי התיישבות בעלת מא

(צביו� פרברי"על ה שמרקבינט וג ה, )15.3.11, אית�(מבוססת על עקרונות דומי  הייתה שבעת הכוכבי

 עליהועדת שרי לעניני " (קהילתי תו) שימת דגש מיוחד על שמירת עקרונות איכות החיי והסביבה

האג. האחראי על יישו התכנית היה המינהל לבנייה , בהתא לאופי היישובי שנבחר, וס.בנ). 2.12.90

   ).13.3.91, אור�(כפרית במשרד הבינוי והשיכו� 

היא מיקו ההתיישבות  ,הבאה לידי ביטוי בתכנית הכוכבי ,היבט נוס. של תופעת הפרבור המבוזר

בחלק מהמקומות יש לה . ור) קווי הגבולפרברי רבי לאבמהל) השני הוקמו . לאור) קו גבול

, המבטאי לרב עירוניות זוחלת, אבל במקרי אחרי, ר) הקו הירוקלמשל לאו, חשיבות גיאופוליטית

והעוני , הפערי בי� האוכלוסיות עצומי: זהה, לעומת זאת, התוצאה. מיוחדת אי� לה תוחלת ומטרה

יש בתהלי) הפרבור , לפיכ). לאומית(ססה חברתיתמוביל לפשיעה ולהת, כ) לעושר(שנמצא בסמו) כל

החלפת החלוציות וההתגייסות הוא היבט אחר ). 1992, סופר( אקולוגי ופוליטי, כלכלי, � חברתיסיכו

. במירו0 אחר איכות חיי ומגורי, למשימות לאומיות שאפיינה בעבר את ההתיישבות לאור) גבולות

משימת פיזור האוכלוסיה כבר לא היו עולי שתרו אחר קורת מי שמילאו בפועל את , 90(בתחילת שנות ה

ג במקרה . )1990, גונ�(יה ברעיו� של איכות מגורי שהייתה שבו, אוכלוסיה ותיקה וחזקה יותראלא , גג

שלעיתי א. ויתרה על דיור קיי שהיה לה בערי בכדי למצוא , הייתה זו אוכלוסיה חזקה, של הכוכבי

   . )23.3.11, אית�(איכות חיי

  משתני� חיצוניי� לא יציבי�. 6.5

  התקדמות התהלי� המדיני וחילופי השלטו� . 6.5.1

לאחר חתימת הסכ . החל כמעט מיד לאחר המלחמה 1967הדיו� בשאלת החזרת השטחי שנכבשו בשנת 

כאשר מפעל ההתנחלויות כבר היה , עמד הנושא על סדר היו הציבורי 1979השלו ע מצרי בשנת 

א. נוצרו מספר יוזמות מרכזיות לקידו משא ומת� והסדר  80(במהל) שנות ה. עובדה מובהקת בשטח

אתר (ויוזמות השלו של ממשלת האחדות הישראלית " מסמ) שול0"ו" תכנית רייג�"וביניה� , קבע מדיני

 כחלק מהתפתחות השיח לגבי ההסדר הלכה ותפסה מקו מרכזי ).2011, התהלי) המדיני והכנסת

  ). 1996, אפרת" (שטחי תמורת שלו"שאלה ריע בהתפיסה שישראל תידרש להכ
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הובילה להפלת ממשלת האחדות הלאומית על  בי� חברי הכנסתהתקדמות היוזמות וחוסר ההסכמה 

 ).2011, אתר התהלי) המדיני והכנסת( יאמריקא . בתיוו)"ת לקד את השיחות מול אשרקע הניסיונו

, לשיטת, "ותרנות"ביקשו למנוע מראש הממשלה שמיר לגלות , ניה אריאל שרו�ובי, חלק משרי הליכוד

הוגשה הצעת אי , כתוצאה. קבלו חברי מפלגת המער) על הקיפאו� בתהלי) המדיני, במקביל. בשיחות

ליי אהקמת הממשלה החדשה הובילה לשינויי פרסונ). 2010, קניג( 1990האמו� בממשלה במר0 

במרכז קבלת , כאמור, שינוי זה מיקו אותו. וי אריאל שרו� לשר הבינוי והשיכו�וביניה מינ, בממשל

  . והוצאתה לפועל תכנית הכוכבי ותר במידה רבה לאישור, ההחלטות בתחו התכנו� והבנייה

  התחזקות לחצי הפיתוח . 6.5.2

. הפתוחי בפרט ועל השטחי, ל בכללגברו עד מאד הלחצי על פיתוח הקרקע בישרא 80(במהל) שנות ה

, כמו ברב המדינות המערביות, תהלי) הפרבור והדרישה לבנייה כפרית נמוכההסיבה הראשונה לכ) היא 

הוביל ליוזמות של משרד  90(של שנות ה עליהגל ה. כמתואר לעיל, דרש יותר שטחו, שהתפתח ג בישראל

נוכח התחזיות שלו שהתבססו  ובמיוחד, ולהגדלת הלחצי, השיכו� להרחבה מסיבית של פתרונות הדיור

תכנית הכוכבי היא כאמור חלק ). 1995, פייטלסו�( המוניי בתקופת זמ� קצרה יחסית עליהעל גלי 

במטרותיה וה� בהתבססותה על התיישבות פרברית נמוכה  עליהה� בשילוב קליטת ה, מהיוזמות הללו

  . בשטחי שהיו פתוחי קוד לכ�

של הגידול באוכלוסיה והגידול בפעילות הכלכלית  הפיתוח הייתההסיבה השנייה להתחזקות לחצי 

שחברו ג להחמרת הדרישות , בביקוש לשירותי התשתיות עליהל שילוב זה הוביל. האוכלוסיה

משבר , לבסו.. התוצאה הייתה תפיסת שטח נרחבת יותר לתשתיות מבעבר. הסביבתיות והבטיחותיות

הובילו להקטנת הכדאיות של הייצור , במחירי המי עליהוה 80(האשראי של הסקטור החקלאי בשנות ה

  ). 1995, פייטלסו�( והפכו את הקרקע החקלאית לפנויה לפיתוח צרכי אחרי, החקלאי

הצירו. של לחצי הקליטה , ע זאת. הגורמי שתוארו היה תוצאה של תהליכי ארוכי טווח 3השילוב של 

ובסמו) לתחילת תהלי) התכנו� , 80(לקראת סו. שנות המברית המועצות לשעבר התרחש רק  עליהשל ה

  . לפחות בחלקו, יש להתייחס לתהלי) זה כגור בלתי יציב, משו כ). והאישור של תכנית הכוכבי

   עליהההיערכות לקליטת . 6.5.3

רפורמה לקד , וב'גורבצ ילמיכא, החל מזכיר המפלגה הקומוניסיטית בברית המועצות 1985החל משנת 

רמה הרפו). 1992, ער�( בברית המועצות שינוי חשיבה במדיניות הפני והחו0שכללה , ת יסודיתמבני

 עליהוהובילה להבנה שבקרוב תתחיל , בי� היתר במדיניות ההגירה, ופתיחות למערב סימלה ליברליזציה
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וצרה כבר נ 1990ביוני ו, 1989בספטמבר ההמונית  עליהההחלה , בפועל. מסיבית של יהודי לישראל

  ). 2007, לש(מצוקת דיור של ממש ושיתוק של מערכת הקליטה 

 24(מיד ע מינוי הממשלה ה, של ישראל עליהעצמת ההגירה הובילה לרפורמה במדיניות קליטת ה

היה טשטוש בי� תחומי האחריות , במער) קבלת ההחלטות שהוביל לרפורמה לצד הערפול. 1990ביוני 

והמדיניות החלקית שהייתה קיימת הייתה רוויה במאבקי , חלשי מאד מנגנוני התיאו היו, והסמכות

, עליהשינוי פתאומי בקצב ה, והקליטה עליההיעדר תחזיות אמינות ומדויקות של היקפי ה, בנוס.. אישיי

והיעדר מלאי דיור זמני לקליטת , היעדר תכניות מגירה, תכנו� ויישו הרפורמה תו) כדי עבודה מאומצת

  ). 2007, לש( 1992רק לקראת  להגיע לסיומושהחל , עליהילו למשבר קליטת ההוב, עליה

תכנית שבעת הכוכבי של מיכאל אית� . מהווה רקע לאישור הקמת הכוכבי עליהמשימת קליטת ה

במסגרתה יתארגנו גרעיני של : "...כחלק ממטרותיה עליהאת משימת קליטת הלראשונה הגדירה 

ברוח האידיאלי של .... להתיישבות קהילתית, ירי ומשפחות של עוליזוגות צע, משפחות ותיקות

: ידי הקבינט( מטרות אלו שולבו ג בתכנית שאושרה על). 2.5.90, אית�..." (וישוב האר0 עליהקליטת 

"כחלק מתכנית משרד הבינוי והשיכו� , ותיקי(זוגות צעירי ו, הכנת פתרונות דיור לעולי חדשי

הקמת תשתית קהילתית מעורבת של עולי חדשי וישראליי "ו; "גברת היצע הדיורוה עליהלקליטת ה

  ). 2.12.90, עליהועדת שרי לענייני (" וקליטה עליהבמגמה ליצור רקע מתאי למיזוג ה

אפשרה " סלי הקליטה"והציגה את " מרכזי הקליטה"הרפורמה שביטלה את , מעבר למטרות התכנית

טופלו עולי חדשי במרכזי , 90(עד שנות ה. ולי החדשי בכוכביבאופ� עקרוני את שילוב הע

סלי . מוסדיי שסיפקו לה רשת ביטחו� בדמות שורה ארוכה של שירותי כגו� לימודי אולפ� והכוונה

הסל כלל . מסלול לקליטה ישירה בקהילה) למעט עולי אתיופיה( 1990הקליטה אפשרו לעולי החל מיולי 

תשלומי תקופתיי שנועדו להבטיח יציבות כלכלית בשנה הראשונה , ישת דירהמענק חד פעמי לרכ

ההחלטה היכ� , מאז. בנוס. למער) הכוונה אישית שהחלי. את המער) הבירוקרטי של המרכזי, באר0

הטיפול עבר מחסות , במילי אחרות. בהתא ליכולת הכלכלית, לעולי עצמיתגורר ובמה יעסוק עברה 

  ). 2007, לש; 2006, צפדיה ויפתחאל(המגזר העסקי והשלישי  –לכלת השוק החופשי הממשלה לידי כ

בחירת מקו . בחרו העולי את מקו המגורי שלה באופ� עצמאי, כתוצאה משינוי השיטה  

(כאשר הבחירה הראשונה נעשתה בהתא לשיקולי פסיכולוגיי, פי רב בשלבי(המגורי נעשתה על

 .בדומה למגמות המאפיינות מהגרי במדינות שונות ,רבה לחברי וחיי קהילהשל ק חברתיי בעיקר

ומשו כ) בחרו כרבע מהעולי לבצע הגירה , דיור ותעסוקה שיקולי כלכליי כגו� השפיעו, בהמש)

   ).1998, חסו�( 1992(1989בי� השני  בתו) גבולות ישראל פנימית
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התיישבו באזור  52.1%מעידה כי  1994(פיי נכו� להתפלגות התיישבות העולי לפי אזורי גיאוגר

התיישבו באזור  28.5%( ו, רחובות ואשקלו�, רמלה, אביב(תל, תקווה( פתח, הליבה הכולל את הנפות שרו�

, מתוכ. מהעולי חיו ביישובי עירוניי 97%(כ. חיפה וחדרה, יזרעאל, הכולל את הנפות עכו, חיפה

, בלבד התיישבו ביישובי כפריי 3.1%. תושבי 10,000(יית קטנה מביישובי שאוכלוס 6.8%התגוררו 

ובשל העובדה , המקשה על השתקעות של תושבי חדשי, שיתופי שלה(וזאת בשל המבנה הארגוני

עסקו  עליהמקרב ה 60%(כ(העולי המשכילי  ).1998, גונ�( שנקלטו בה בעיקר בני המעמד הבינוני

בעוד שחסרי ההשכלה , התיישבו בסמו) לנגישות תעסוקתית) וצאבמקצועות אקדמיי באר0 המ

  ). 2006, צפדיה ויפתחאל(וההכשרה המקצועית פנו בעיקר לערי הפיתוח 

ולרב , הייתה חדירה מועטה מאד של עולי, פיו הוקמו ג יישובי הכוכבי(על, במודל היישובי קהילתי

תהליכי ; ת לכ) ה� מסגרת ארגונית סגורה יחסיתהסיבו. מכלל אוכלוסיית היישוב 10%היא לא עלתה על 

דו /בנייה צמודת קרקע חדוהתבססות על ; או חברות בארגו� כלשהו/קבלה הכוללי ועדת קבלה ו

 הייצוג היחסי של עולינית� לראות את  4במפה . שהייתה יקרה באופ� ניכר ביחס לבנייה רוויה, משפחתית

נחשב עדיי� כאזור  החלק הדרומי של ציר הגבעות 1994( נכו� ל .ברית המועצות ביחס לאוכלוסיית היהודי

המגמות יש לציי� כי  ).1998, גונ�(עולי וכלל לא מוקמה בו אוכלוסיית , של שטחי פתוחי או תעשייה

. ובפרט בשל העלויות הגבוהות וההשקעה העצמית של הבנייה ביישובי, ידי יזמי התכנית(הללו נצפו על

גבוה ( עולי ישתלבו בתכנית כ) שיוכלו לתפוס את מקומ של בני המעמד הבינוניהציפייה הייתה שה

   ). 15.3.11, אית�(שיעברו לכוכבי בערי

מצויה , ונועדו להיות מוקדי אוכלוסיה ותעסוקה גדולי יותר, ג ביישובי העירוניי שנכללו בתכנית

מכלל  5.2%ולי ברית המועצות לשעבר במודיעי� היוו ע, 2001נכו� לשנת . אוכלוסיית עולי נמוכה

מבי� הכוכבי הבודדי , בצור יגאל. 5.4%ובראש העי� עמד שיעור על , אוכלוסיית היישוב

באותה השנה . 14.5%ובצור� , 7.6%תושבי עמד שיעור העולי לשעבר על  5,000שאוכלוסיית עולה על 

, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(לוסיה מכלל האוכ 12.3%עמד שיעור העולי מברית המועצות לשעבר 

נראה שבראייה כוללת לא הפכו יישובי הכוכבי ליעדי מועדפי לקליטת עולי מברית , כ) ).2001

  . המועצות לשעבר
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  1994, במטרופולי� תל אביב לפי טבעות וגזרות) 1994+1990(מ "ייצוג יחסי של עולי ברה: 4 מפה

  

היהודי במחוז מכלל % / 1994, מ בישראל"מחוז מכלל עולי ברהמ ב"עולי ברה= %ייצוג יחסי * 
  . 1989, היהודי בישראל

  . 250: 1998, גונ�: מקור
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   והשפעתה על מערכת התכנו� עליהקליטת ה. 6.5.6

, 1990במימדי מסיביי כפי שהצטיירו בחודשי הראשוני של  עליההמשימה הלאומית של קליטת 

וביניה  ,מגווני דחופילהתמקד בבעיות ובאתגרי יות בישראל בפני הצור) העמידה את קובעי המדינ

בי� היתר מכיוו� , האתגר המרכזי שנבחר היה השיכו� והדיור. תרבותית ועודההשתלבות ה, האתגר הכלכלי

אריאל שרו� גרס כי מציאות של . שדיור נתפס כמוצר ציבורי שעל המדינה לספק לכלל התושבי והעולי

  . וביקש למנוע זאת, י דיור תוביל לתפיסה ציבורית של כישלו� פעילות משרד הבינוי והשיכו�מחוסר

היה מחסור  ,ראשית. במהל) החודשי הראשוני של אותה השנה הל) והתהווה משבר דיור, ואכ�

, תשני. שחייב בנייה בהיקפי גדולי ובטווח זמ� קצר, בהיצע הדיור הבנוי הקיי באזורי שוני באר0

ידי (חלק מהעולי פתרו את המצב על. מחירי הדיור בשכירות בערי בשל הגדלת הביקושב חלה האמרה

וביניה , עבור אחרי. או באמצעות מגורי משותפי של יותר ממשפחה אחת, שימוש במענקי הקליטה

החלה " תנועת האוהלי. "1990נמצא הפיתרו� בדמות מחאה במרכזי הערי בקי0 , משפחות ותיקי

ההערכות לגבי מספר התושבי ). Alterman, 2002(האר0 והתפשטה עד מהרה לכל חלקי , בכרמיאל

פיתרו� מצוקת , לפיכ) ).2011, אתר הליכוד(אלפי ל) Alterman, 2002(שלקחו בה� חלק נעות בי� מאות 

לטות ואנשי בה לקחו חלק מקבלי ההח, הדיור התאפיי� ביצירת תחושה משברית ותמונה של מצב חירו

   ).Alterman, 2002(כאחד הדרג המקצועי 

צעדי  4הממשלה  נקטה 1990(1989בי� . שינויי במערכת התכנו�אחת ההשפעות של אותה בהלה היו 

החליט הקבינט על הפשרת קרקעות חקלאיות  1989באוקטובר . מרכזיי שנועדו להגדלת היק. הבנייה

הסמיכה הממשלה את , במקביל. את הקצאת הקרקעות לבנייה שנועד להחיש, ושינוי ייעוד קרקע מסיבי

  ). 2006, צפדיה ויפתחאל(שר החקלאות לפעול להקצאה מיידית של קרקעות חקלאיות פנויות 

מטרת החוק . בחודש יולי 1990(�"תש) הוראת שעה(היה העברת חוק הליכי תכנו� השלישי הצעד 

ש היערכות דחופה למת� פתרו� לצרכי הדיור ל, הסדרי מיוחדי לאישור תכניות בניה"הייתה 

חוק הליכי תכנו� ובניה " (גות צעירי ומחוסרי דיור ותעסוקהזו, עליהלקליטת  –והתעסוקה במדינה 

יחידות דיור  200ההוראה קבעה מסלול מקוצר לאישור תכניות למגורי של ). 1990–�"תש, ]הוראת שעה[

וקיצרה את מש) , לשכונות לפני אישור תכנית אב עירונית היא אפשרה להגיש תכניות מפורטות. ויותר

הדיו� בתכניות הועבר מסמכות הוועדות המקומיות , בנוס.. יו 20(ל 60(הזמ� להגשת התנגדויות מ

ידי דרג (שאוישו על, )ל"ול: להל�(לבנייה למגורי  לוועדות, י ציבורבה� חברי בי� היתר נציג, והמחוזיות

עדיפות לשיקולי הפיתוח על חשבו� שמירת שטחי פתוחי ואיכות  ניתנה, בנוס. .תכנוני בלבד(מקצועי

נקבעה תכנית  –ברירת המחדל ושינתה את  ,)נציגי משרדי רלבנטיי בוועדות אי הכללת(הסביבה 
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תוק. ). 1995, פייטלסו�; 2004, טל(ולא ההפ) , היא אינה מאושרתשמאושרת אלא א כ� קבעה הוועדה כ

  ).1990–�"תש, ]הוראת שעה[חוק הליכי תכנו� ובניה ( 30.4.1995ופג ביו , שני 5( נקבע ל הוראת השעה

בדיקה שנערכה . של חקיקת החירו חשוב במיוחד להבי� את ההשלכות, בהקשר של תכנית הכוכבי

שנידונו , בארכיו� מחוז מרכז של מינהל התכנו� העלתה עשרות תכניות הקשורות ליישובי הכוכבי

, 1995(1990שהוגשו ופורסמו במהל) השני , )'הראו נספח (מה�  20בדיקה יסודית של . לי"רת הולבמסג

ללא פירוט , וחלק� א. הועברו לטיפולו של שר הבינוי והשיכו�, העלתה שא. לא אחת מה� כללה התנגדויות

ה אושר מספר תשכ� במסגר, להוראת השעה הייתה השפעה על אופי התכנו� והבנייה של הכוכבי. הסיבה

כנית אזורית תוכננה ואושרה שלא רק שתכנית הכוכבי כת, מכא� .היישובי גדול של תכניות באות

היעדר קיומ� של . אלא ג חלק מהתכניות המקומיות המפורטות שהשלימו אותה, בפרק זמ� קצר במיוחד

היא לא , יות האמורותהתנגדויות לתכניות מעיד על כ) שג א הייתה התנגדות ציבורית כלשהי לתכנ

לא נית� להסיק מכ) הא היעדר , ע זאת. הוגשה ונכללה במער) השיקולי לאישור או דחיית התכנית

, למשל בשל קיצור לוח הזמני של תהלי) ההפקדה, ההתנגדויות מקורו בקושי טכני של מתנגדי להגיש�

  . או שמדובר בתכניות שלא עוררו התנגדות ממשית

ות המיוחדות נית� בהחלט להניח שמש) הטיפול והזמ� הנדרש לאישור אות� תכניות בשל אופי הוועד

ל "אושרו במסגרת הול 1994ועד פברואר  1990מיולי , בראייה ארצית. בוועדות המקומיות היה שונה

ובו ג התרכזה מרבית , בו נכלל ציר הגבעות, בבחינה אזורית נמצא כי במחוז המרכז. ד"יח 340,000

ובכ) פגעה הוראת השעה בפעילותה , רב הדירות אושרו או הופקדו על שטחי פתוחי, פרטיתהיוזמה ה

התכניות הללו לא זכו , בנוס.. של הוועדה לשמירה על שטחי פתוחי שפעלה באות� השני

). 1995, פייטלסו�(מה שהוביל לבנייה באזורי שאינ ראויי , להתייחסויות סביבתיות כתכניות רגילות

, במהל) השנה הראשונה לפעילות� הופנתה תשומת הלב לכ) שלצד קצב העבודה המהיר של הוועדות כבר

  ). 23.6.91, המועצה הארצית לתכנו� ובנייה(התוצאות התכנוניות לא היו מניחות את הדעת 

כדי לתמר0  4.11.1990כהחלטת ממשלה מיו התחייבויות רכישה פרסו הצעד הרביעי והאחרו� היה 

( ל 50%שהמדינה התחייבה להשיב לקבלני בי� . בביקוש ובמחירי עליה� ללהמתי מבלי, בנותיזמי ל

, בפריפריה 100%(הבנייה בהתא למיקו וזאת , במידה ולא יצליחו למכור אות�, מער) הדירות 100%

ולא  ,הצעדי התייחסה לבניית� של דירות קטנות מאד ובאיכות ירודה 4שילוב ת על הביקור .)במרכז 50%

  ). 2006, צפדיה ויפתחאל(של שירותי ציבוריי  מאפיי� בולט נוס. היה היעדר. ריהתאימו לצרכי הדיי

חלק מהמסמכי המוקדמי . ביישובי תכנית הכוכבי יושמו התחייבויות הרכישה באופ� חלקי

ונת החירו כחלק מהבנייה במתכ, שעסקו בתכנית התייחסו לכלל היישובי כזכאי ליהנות מתמרי0 זה

 , המינהל לבנייה כפרית ויישובי חדשי; 13.3.90, אור�(וממאמצי השיווק של הדיור ביישובי החדשי
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5.11.90 .(עולה כי הבנייה ביישובי חריש וקציר  1992ממסמ) המסכ את יישו התכנית מאפריל , אול

צור , הילתיי הדרומיי צור�ביישובי הק. מעלות הבנייה 100%רכישה בשיעור של מהתחייבות נהנתה 

המינהל לבנייה כפרית (לא ניתנו התחייבויות רכישה והשתתפות בפיתוח הכללי  10אלעד ולפיד, מת�, יגאל

תכנית השיווק של היישובי עולה כי היישובי הצפוניי נתפסו כפחות מ). 10.4.92, וישובי חדשי

משרד הבינוי והשיכו� על מת� תמריצי  המלי0כ) ומשו , אטרקטיביי ביחס לכוכבי הדרומיי

המחסור במוסדות הציבור ודרכי הגישה , נוס. על הריחוק ממוקדי תעסוקה. כלכליי ניכרי למתיישבי

היישובי הצפוניי סבלו ג מהמרחק הגדול ממרכז האר0 וכ� , מה סבלו רב הכוכבי בשלב זה

  ).13.3.91, אור�(ביי מהבידוד ובעיות הביטחו� שנבעו מהקרבה ליישובי ער

  תוצרי המדיניות. 6.6

הוא תכנית הכוכבי , של פעילות הקואליציות בנושא התכנו� וההתיישבות בציר הגבעות המרכזיהתוצר 

א. . 1991ידי המועצה הארצית ביוני (על ואושרו, 1990בדצמבר שהנחיותיה המרכזיות נקבעו בקבינט 

חשוב לעמוד על המטרות הנלוות של , הרקע למחקר שמטרותיה הרשמיות ומאפייניה פורטו בפרק

  . המערכת(תהלי) שעברה בתתשנוצרו ב, בנה המשפטי שלהוכ� על החשיבות של המ, התכנית

  תכנו� ואידיאולוגיה. 6.6.1

המטרות ). implicit(ומשתמעות ) explicit(אידיאולוגיה של תכנית היא מכלול של אמירות מוצהרות 

מטרות ועקרונות שאינ מוצהרי באי לידי . פיעי לרב במסמכי הרשמייוהעקרונות המוצהרי מו

הגישה , וה התפיסה המרחבית, ובמאפייני הטכניי כביכול שלה, ביטוי באמירות של יזמי התכנית

  ). 2006, הרשקובי0(בעלי משמעות אידיאולוגית פוליטית  שה, התכנונית והמלצותיה

א) התפרסמו במגוו� , מטרות מרכזיות לא הופיעו בתכנית הרשמית שלוש, במקרה של תכנית הכוכבי

הראשונה הייתה השתלטות פיזית על הגבעות המערביות של הר . אמירות ציבוריות כבר בתקופת התכנו�

ישראלי (לקטוע רצ. התיישבותי ערבי השנייה הייתה). 2000, שרו�(כחלק מהתפיסה הבטחונית , השומרו�

(לוי; 1993, אפרת(על ידי נעיצת טריזי התיישבות יהודית , באזור המשולש, רוקבצד המערבי של הקו הי

גורמי בממשל ראו בגידול הטבעי ובפיתוח של הערי הערביות לצדי הקו הירוק סכנה של ). 2001, ברזילי

נועד למנוע התחברות בי� ישובי ערביי .] א.י, הכוכבי[כל אחד מהיישובי האלו . "יצירת רצ. בנוי

  ). 2000, שרו�" (גדולי מעבר לקו הירוק ע ישובי ערביי גדולי ישראליי

                                                
10

ובמהלך פיתוח התכנית שולב ככל , הוא ממוקם בצמידות לכפר רות. ידי המועצה הארצית-היישוב לפיד לא הופיע בתכנית שאושרה על 

  .74ו עמוד לפירוט נוסף אודות רא. השערה נוספת היא כי זהו שמו של היישוב החדש שהוקם במסגרת התכנית. ביישובי התכנית הנראה
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הרצ. . המטרה השלישית הייתה עיבוי ההתיישבות היהודית לאור) הקו הירוק במטרה לטשטש אותו

וליצור רצ. טריטוריאלי בי� , ההתיישבותי נועד למחוק הלכה למעשה את קו הגבול השנוי במחלוקת

, היישובי נבחרו בסמיכות לקו בכוונה שבעתיד יתפשטו לכיוו� מזרח. המערבית ישראל ושטחי הגדה

, שאבי; 2001, ברזילי(לוי; 1993, אפרת: רשימה חלקית(ויצרו רצ. ע היישובי היהודיי שממזרח לקו 

עוד ). 1993, אפרת(מסיבה זו ג נער) עיבוי אינטנסיבי של ההתיישבות בשטחי הגדה המערבית ). 25.9.91

בכתיבתה של תכנית ציר , 70(חשוב לציי� כי מטרה זו ליוותה את מדיניות ההתיישבות עוד בשנות ה

(בסו. שנות ה) החלק הצפוני של אזור המחקר(ניסיו� נוס. התמקד באזור ואדי ערה . הגבעות של קיפניס

  ). 20.8.81, עו�גד(של התיישבות יהודית משני צדי הקו " 'סנדבי0"ונועד ליצור , 80(ותחילת שנות ה 70

  תכנו� סטטוטורי וקונספטואלי. 6.6.2

הוגדרה  1991אפריל (ידי צוות התכנו� של מינהל התכנו� בחודשי ינואר(תכנית הכוכבי שהוכנה על

. המשמעות היא תכנית שנועדה לתת קווי מנחי להמש) תכנו� מפורט. כתכנית אב קונספטואלית

כאשר , התחבורה והתשתיות של הפיתוח, התקציב, הכלכלה, התכנית מתייחסת למכלול צרכי ההנדסה

התכנית נועדה לתת המלצה ). 27.3.11, דונסקי(לכל אחד מהיישובי המוצעי נעשה תכנו� מקומי 

המועצה ( לא עברה את תהלי) התכנו� הממסדי הסטנדרטי והיא ,ייה לגבי דר) הפיתוח הטובה ביותרוהנח

  ). 23.6.91, הארצית לתכנו� ובנייה

אשר נועד לבטא את , משרד מבקר המדינה מגדיר תכנית אב כאחת מדרכי הפעולה של תכנו� מתארי מחוזי

הקובעת עקרונות , תכנית מנחה": הפיתוח הרצוי למחוז בהתא לעקרונות תכנית המתאר הארצית

ני ומסוג לצד תכניות מסוג רעיו). 692: 2006, מבקר המדינה" (לפיתוח מתו) ראייה תכנונית לטווח ארו)

נית� לכלול בה טקסט והמחשות גרפיות ותהלי) ההכנה שלה , היא גמישה יותר מתכנית סטטוטורית, שלד

ותהלי) ההכנה והאישור שלה אינו שקו. ואינו , היא אינה בעלת תוק. חוקי מחייב, לעומת זאת. קצר

רית או ארצית עוברת אזו, תכנית מקומית, לעומתה ).2006, מבקר המדינה(הציבור מאפשר התנגדות של 

היא , בהמלצת ועדה מחוזית ובהמש) המועצה הארצית. להפקדה לאחר שלבי הדיו� והתכנו� הראשוני

יו לפחות  60ומפורסמת בעיתונות וברשומות למש) , מופצת לרשויות המקומיות ולמשרדי הממשלה

רק לאחר . יקת ההתנגדויותנית� ג למנות חוקר לבד, במידת הנדרש). יו נוספי 30(אפשרות להארי) ב(

אתר משרד (מאושרת התכנית באופ� סופי , דיו� בה� ושילוב התיקוני הנדרשי, איסו. ההתנגדויות

  ). 2011, הפני

מערכת תכנו� המשלבת בי� תכניות סטוטוריות ובי� תכניות שאינ� סטטוטוריות יוצרת הלכה למעשה 

ידי המועצה הארצית למוסדות התכנו� (ושרת עלתכנית המא. מערכת מקבילה למערכת התכנו� החוקית
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עשוי להיווצר , כ). האזוריי והמקומיי מהווה הנחיות וקווי פעולה בבוא לדו� בתכניות סטטוטוריות

. פי החוק לא תאושר או תעבור שינויי בשל סתירה ע תכנית האב(מצב בו תכנית מתאר הנעשית על

ואובד� תהלי) שיתו.  בשל אובד� הזכות להתנגדות, אחת התוצאות היא פגיעה בתהלי) הדמוקרטי

כאשר תכנית . עשויות להיות לה ג השלכות כלכליות עבור הנפגעי מהתכנית, מעבר לכ). הציבור

זכאי הנפגע לתבוע קבלת פיצויי , כמו למשל ירידת ער) הקרקע, סטטוטורית יוצרת פגיעה באזרחי

ועשויות ליצור פגיעה כלכלית , � מאפשרות את התהלי) הזהתכניות אב אינ. ממוסד התכנו� שאחראי לכ)

   ).14.6.11, גולדמ�(

, התהלי) הראשוני של גיבוש התכנית נעשה במסגרת משרד הבינוי והשיכו�, במקרה של תכנית הכוכבי

ההמלצות שגיבשה , אי לכ). הועברה ההנחייה אל מער) התכנו�, ורק לאחר שהמלצותיו הועברו לקבינט

. לא היו בעלות תוק. חוקי ומחייב אול ה�, ינט ואל הגורמי המבצעיארצית הועברו אל הקבהמועצה ה

המועצה ( אופי התכנו� הוא שאפשר את לוח הזמני הקצר מאד של העבודה והבאתה לאישור, זאת ועוד

כ� ו, המשמעות היא שהתכנית נוהלה בהיעדר שקיפות כלפי הציבור). 23.6.91, הארצית לתכנו� ובנייה

הבחירה במתכונת . שהיזמי נקטו בשיטה של תכנו� יוז העוק. את מערכת התכנו� המסדירה הקיימת

. במהל) המחקר לא נמצאו עדויות לסיבה שבגללה נבחר מודל תכנית האב .קבינטהידי (התכנית נעשתה על

והצור)  ובשל תחושת החירו, העובדה שהמודל מאפשר תכנו� מהיר ביחס לתכנו� סטטוטרי, ע זאת

השערה נוספת היא . נית� לשער שהוא נבחר בשל היתרונות היחסיי הללו, בקידו פתרונות דיור מהירי

ולעכב את  שחקני אחרי יכולי היו להביע עמדה לגביו, במידה והתהלי) היה נעשה באופ� שקו.ש

קבוצות , וביוזאת בשל העובדה שהתכנית השפיעה בסופו של דבר על מספר רב של ייש, התקדמותו

  . אוכלוסיה ופרטי
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  ומסקנותדיו� . 7

  והקואליציותתמונת המדיניות . 7.1

קה של תת מערכת פוליטית היא כי שחקני פוליטיי מקדמי מדיניות דינאמיהיסוד של הנחת 

ובאמצעות יצירת תמונה של סיטואציה אותה ה , באמצעות איתור מוסדות וגורמי אליה יוכלו לחבור

שינוי מדיניות . אמצעי רטוריי ושימוש בידע מדעי וטכני, בסיוע עול דימויי עשיר, בקשי לשנותמ

ודעת הקהל תראה אותה באופ� חיובי , חד ועוצמתי יוכל להתקיי כאשר שחקני נוספי יחברו אליה

)Baumgartner and Jones, 1991 .( באופ� חלקי למבנה , תיאורטי זההמקרה של תכנית הכוכבי מתאי

שכ� תכנית , שינוי המדיניות היה חד ומהיר. בראש ובראשונה כאשר מסתכלי על התוצאה הסופית שלו

. והתחלת הביצוע הייתה כמעט מיידית, אושרה בתהלי) מהיר מאד ואסטרטגישהשפיעה של מרחב גדול 

הייתה רעיו� ראשוני לא השומרו�  מדיניות ההתיישבות היהודית לאור) ציר הגבעות המערביות של, מאיד)

מעניי� מאד להבי� מדוע היא אושרה  זהדווקא בגלל , אול. עמדה על הפרק לאור) שניאלא , חדשני וא

  . כזיי שאפשרו את שינוי המדיניותמתאר את המגמות והתהליכי המר 6לוח . דווקא בנקודת הזמ� הזו

ובפרט קבוצת השחקני שפעלה , וכבימערכת המדיניות של תכנית הכ(ההקשר הרחב של המודל הוא תת

בי� השחקני נעשה תהלי) של שיתו. מידע ופעולה בדבר המדיניות . במסגרת קואליציית ההתיישבות

וא. הוצגה לגורמי , שאפשרה לה לשת. פעולה, המודל מציג את תמונת המדיניות הכוללת. המועדפת

פעילות הקואליציות הושפעה מהנסיבות , רבסופו של דב. ובה דעת הקהל, ומוסדות מחו0 לקואליציה

  . מה שמוכיח את הצור) בבחינת האחרונות בתהלי) ניתוח של שינוי מדיניות, והמציאות בה פעלו
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  מערכת התיישבות לאור� ציר הגבעות+ קה של תתדינאמי: 6לוח 

  

, ראשית. תה קואליציהולו רק בעצ היו, ללא כל ספק, קבוצת שחקני ההתיישבות היו הקבוצה החזקה

היה למרבית  ,שנית. שהיו חלק מהמערכת והתכנונית, היא הורכבה משחקני ממשלתיי ופרלמנטריי

 ד הבינוי והשיכו�על משר האחראי, הקבינט שרו� היה יושב ראש :והוא השר אריאל שרו�, מכנה משות.

ידיד אמת ושות. לדר) של , בסו.ול, ממונה על הפעילות של מנהל מקרקעי ישראל, שלוהדרג המקצועי ו

בצירו. , השחקני הללוכל המשאבי הגדולי של  .ביהודה ושומרו� שזכה לתמיכתתנועות ההתיישבות 

  .הפכו אות ליריב חזק, ג היה ידוע ביכולת האישית שלו לקד מדיניות שראויה בפניוש, המלכדהגור

   .ביעת המדיניותהיה חלק ניכר בתהלי) ק, א כ�, למרכיב הפרסונאלי

ואולי א. למול חלק מהשחקני הקטני יותר בתו) , ודעת הקהל בישראל השחקני המתנגדילמול 

תכנית הכוכבי נועדה לסייע לקליטת : הוצגה תמונת מדיניות ברורה, קואליציית ההתיישבות עצמה

לגביו לא הייתה ש, לחזק את שדרת ההתיישבות היהודית ממערב לקו הירוק; הרוסית בישראל עליהה

לח0 בינלאומי על , עליהשילוב הנסיבות של משבר קליטת ה. ולסייע בפתרו� מצוקת הדיור; מחלוקת

האופי המשברי של תהלי) קליטת , וקידו התהלי) המדיני ביהודה ושומרו�הימנעות מחיזוק ההתיישבות 

כל אלו מצאו  .מוסכמהכחירו המתכונת הציב את , וסר הארגו� והסדרת הסמכויות בנושאוח עליהה

באופ� פרטני הוצגו היישובי בתכנית , לצד זאת. שהציעה פיתרו� כולל, מענה באותה תמונת מדיניות

  . סיוע בפתרו� בעיית הדיור הלאומיתשתחבור ל, דמנות נפלאה לחיזוק איכות החייכהז
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נקל להבי� אי) , בתחוידי גורמי המקצוע (ונתמ) על, כ)(היות והפ� הזה של התמונה היה חי וברור כל

היזמי חלק מנראה שג ההתבטאויות הברורות של . נבלעו המטרות הבלתי מוצהרות של התכנית בשט.

 עליהוזאת מפני שהתמונה של ישראל היוצאת ממשבר קליטת ה, בנושא לפני אישור התכנית לא יכלו לה

תבטאויות מוצהרות לא הצליחו וא ה. היתה פשוט חזקה יותר, או לפחות בולמת את הגלישה שלה אליו

של כלכלית ותעסוקתית יכולת כמו היעדר  השערותלא כל שכ� הצליחו , לשנות את הדעה ביחס לתכנית

  . בפועלמרבית העולי להתיישב באזורי הללו 

תהליכי מוקדמי . קשור לתהלי) הלמידה של קואליציית ההתיישבותאחר של תמונת המדיניות היבט 

, ולאור) מרחב התפר, תות להעביר ולייש תכנית התיישבות מסיבית באזור ציר הגבעויותר של ניסיונ

על תכנית הנוכחית היא ההתעקשות בי� הל אחד ההבדלי הברורי ביניה. ונותשסיבות מ, נכשלו בעבר

העמדות של חלק בראייה לאחור . ולפחות במטרות המוצהרות, בניה מצדו המערבי של הקו הירוק

וג הכוכבי נועדו בסופו של , משותפותהיו של תכניות העבר המטרות חלק מעל כ) ש ידותמהיזמי מע

. לא אפשרה לדבר על כ) בגלוי 1990המציאות של , ככל הנראה. דבר להגדיל את הבנייה ממזרח לקו

שג בעבר , מערכת המדיניות(בהחלט נית� לראות כא� התאמה ולמידה של ניסיו� העבר של תת, לפיכ)

תהלי) הלמידה מסייע לאושש את השערת המחקר . א) יצרה תוצרי מדיניות שוני, בציר הכוכבי עסקה

שמשפיעי על , המציאות משפיעה על השחקני בו, כי תהלי) שינוי המדיניות המרחבית הוא מעגלי

  .וחוזר חלילה, שמשפיעה על המציאות, המדיניות

עד כדי , השחקני המתנגדי לתכניתעדר הלכידות של היבמיוחד  ברור, של הקואליציה הזו החוזק לנוכח

בעוד שהתנהלות שחקני ההתיישבות תאמה במידה רבה את , במוב� זה. כ) שלא נית� לכנות קואליציה

שחקני הנגד שלה , לשינוי מדיניות סינגורהמודל התיאורטי של קואליציות השערות המחקר ואת 

המבוססות על שמירה , ני השחקני הוא אמונות המדיניותהמכנה המשות. המרכזי בי� ש. פחות תואמי

מכיוו� שג המשרד להגנת הסביבה וג החברה להגנת הטבע , זאת. על שטחי פתוחי וצמצו הזיהו

העובדה ששחק� אחד הוא משרד , בנוס.. ה ארגוני הפועלי בעצ הגדרת לקידו שמירה על הסביבה

למעט  ,למרות זאת. לשיתו. פעולה רב מגזרי בסיס מספקת, חיתממשלתי והשני הוא ארגו� חברה אזר

  . נציגי השחקני הללו לא פעלו במשות. על מנת להתנגד לתכנית, הזדהות ע הערכי המשותפי

, באשר לחברה להגנת הטבע. את הסיבות להיעדר שיתו. הפעולה והשגת התוצאות נית� רק לשער

פשוט מכיוו� , לאו דווקא מסיבות מכוונות, לא שותפה בתהליכיבהיותה גו. חיצוני למגזר הציבורי היא 

היא הכירה את התכניות המקומיות המקדימות בחלק , ע זאת. מהמערכתחלק הייתה שהיא לא 

היה קרוב יותר למעגל מקבלי , הלעומת, המשרד להגנת הסביבה. ופעלה באופ� נקודתי כשיכלה, מהמקרי

וחלש אל מול האינטרסי הלאומיי המוסכמי היה צעיר , אול. בעצ היותו חלק מהממשלה, החלטות
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מערכת (ייתכ� שנסיבות אלו ואחרות הובילו לתפקיד הקט� שלקח בתת. כגו� התיישבות וביטחו�

בולטת העובדה שלא היו , מעבר לכ). א) התשובה לה� חורגת מהשאלות המנחות מחקר זה, המדיניות

ייתכ� וקיומ של אינטרסי כלכליי יכול היה לאז� במידה . ושחקני כלכליי בקבוצת השחקני הז

(כלכלה( ששילבה את שילוש האינטרסי של פוליטיקה וממשל, מסוימת את הכוח של הקואליציה הנגדית

  . להוות משקל נגד לא הצליחו שחקני אלו ג ביחד, בסופו של דבר. וחברה

לא , חשוב לציי� ג שבאופ� אובייקטיבי, התיישבותמעבר להשוואה המתבקשת לכוח של קואליציית 

אחרי שני של התנגדות . ההתיישבות נעשתה ממערב לקו הירוק, ראשית. קל היה למצוא פתח להתנגדות

הייתה הסיטואציה המשברית , שנית. המוסכמיגבולות הבנייה בתו) כנגד  לטעו�היה  קשה, להתנחלויות

למול אנשי שהתגוררו . ומצוקת הדיור היתה בעיה אמיתית ,מדי שבוע עשרות ומאות עולי הגיעו. נוכחת

כא� בדיוק נכנסת ההכרעה בי� חשוב . על שטחי פתוחילסנגר  בוודאי בקרוואני או אוהלי קשה היה

ייתכ� שחלק מהסיבה שהמחקר איתר , ולבסו. .במערכת משברית נטייה לנצחיש כאשר לאחרו� , ודחו.

אלא , נעשה באופ� לא סטטוטוריהמהל) . וצה במהל) של אישור התכניתנע, כ)(מערכת התנגדות חלשה כל

נער) ברובו ו, הפניכהחלטת ממשלה שגובתה בהמש) בתכנית אב והמלצה של מינהל התכנו� במשרד 

והוא מתווס. לממצאי המעידי , היעדרו של תהלי) ברור של התנגדויות בולט. מחו0 לזירה הציבורית

  . לי"קרי הול, ת לכוכבי שטופלו במסגרת מתכונת החירו של מערכת התכנו�על ריבוי התכניות הנלוו

 .ושלו עכשיו האוכלוסיה הערבית: הקבוצה האחרונה אליה יש לתת את הדעת היא המתנגדי הנפקדי

אמונה , לדוגמא. נראה שלא בטוח שאמונות המדיניות שלה היו בעלות נקודות השקה, כמקשה אחת

תו) הפסקת הבנייה בשטחי , כשיו הייתה להג� על הקו הירוק במתווה הקיי שלובסיסית של שלו ע

קשה לשער באופ� מושכל הא ערביי ישראל תמכו או התנגדו , על בסיס ממצאי המחקר. הגדה המערבית

ואולי אחרי שיכולי היו , המורכבות הפנימית של שני השחקני הללו, בסופו של דבר. לאמונה הזו

  . א. שהיא סוגיה מרתקת, חורגת מגבולות המחקר הנוכחי, ילהיות מעורב

. מערכת המדיניות רלבנטית מאד למסקנות המחקר(ההשפעה של היעדרות השחקני מתת, ע זאת

א . פשוט בתפקיד סביל, נית� לראות כי ג בהינד קול היוו ה חלק מ� המערכת, 4כפי שמופיע בלוח 

. ייתכ� והתוצאות היו שונות, והיו מחזקי את השחקני המתנגדי, וה היו מתערבי באופ� פעיל כלשה

, סביל או פעיל, וזאת בשל הכוח היחסי של כל שחק�, כמוב� שהתסריט יכול היה להיגמר באותה התוצאה

או מחסור ביזמי מדיניות חזקי ויעילי כמו , וכ� היכולת לגבש שיתו. פעולה על בסיס אמונות משותפות

בעבור , כ) או כ). שאלה פתוחה זו עשויה להנחות מחקר המש). את קואליציית ההתיישבותאלו ששירתו 

המחקר הנוכחי המסקנה היא שהמודל התיאורטי צרי) להתייחס לא רק לשחקני שהיו מעורבי באופ� 
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ולדר) שבה ה , אלא ג לאלו שהיו לה אינטרסי מובהקי לנקיטת עמדה, פעיל באחת הקואליציות

  . כמחאה או כשתיקה –הביע אותה בחרו ל

  מדיניות התכנו� בישראל. 7.2

מבח� של תכנו� יוז העוק. את  מקרההבחירה בתכנו� של תכנית אב ולא בתכנית סטטוטורית מספק 

שלא חבר כנסת  –מתוו) מדיניות  ידי(נהגתה במקורה עלשתכנית ראשית היוזמה היא ב. התכנו� המסדיר

מנת (מודל התכנו� שנבחר על, בנוס. . בסיועו הועברה אליה דר) הממשלה א), היה חלק ממערכת התכנו�

למרות ההשלכות של הבחירה . לקד את תכנית הכוכבי מלמד על האופי היוז של מערכת התכנו� עצמה

ידי (התהלי) נבחר על, כמו ג על זכויות הקניי� של תושבי האזור, בתכנית האב על התהלי) הדמוקרטי

  . ידי מערכת התכנו�(עלהממשלה ואושר 

הצעת חוק התכנו� , זאת ועוד. 2000( זהו מאפיי� ג של מערכת התכנו� הקיימת בשנות ה, למעשה

ולא יכול להסתמ) , ג של השטח מתייחסת ג היא לעובדה שתכנו� דורש שילוב 2010(ע"התש, והבנייה

פקודת תכנו� (ת המנדט הבריטי כפי שנקבע בפקודו, )top down(א) ורק על תכנו� מסדיר מלמעלה למטה 

הרפורמה . אזורית(בכל הנוגע לתכנו� ברמה המחוזית, 1965(ה"ובחוק התכנו� והבנייה תשכ) 1936, הערי

( ומעבירה את חלק מהתפקיד שלה� לתכניות המקומיות, שוחקת את המעמד של התכניות המחוזיות

היזמי וגופי החברה , ויות המקומיותהרש, בה� יוכלו לקחת חלק נציגי הממשלה האזוריי, כוללניות

ג מדינות אחרות ויתרו על דרג התכנו� האזורי ושמות דגש על תכנו� , למרות הבדלי ברורי. האזרחית

   ).2010, אלפסי(והוא בעל אופי יוז , אסטרטגי שאינו סטטוטרי

. כנו� במצבי חירוהמחקר הוא החקיקה ופעולות התת התכנו� בישראל עליו מלמד מאפיי� נוס. של מערכ

נעשתה על רקע , לי"במסגרתה הוקמו הול, חקיקת התיקו� של הוראת השעה לחוק התכנו� והבנייה

הוא פגע . ג א לזמ� מוגבל, החוק אפשר עקיפה חלקית של מערכת התכנו� הקיימת. אווירה משברית

והממשלה לקד  ואפשר לעומדי בראשות מוסדות התכנו�, ביכולת ההשתתפות הציבורית בתהלי)

הזכות לדיור , ממחקר זה נית� לראות כי במכלול השיקולי עמדו טובת הציבור. תכניות כראות עיניה

מתפיסות , בי� היתר, חלק מהמטרות שנוספו למער) השיקולי הזה נגזרו, אול. עליהומשימת קליטת ה

ג לטשטש את הקו הירוק , בי� כלל המטרות, מי שביקשו, בסופו של דבר. פוליטיות ואידיאולוגיות

ייתכ� וא. סביר . את כללי המשחק, ג א לתקופה קצרה, שינו, ולהציב חוצ0 בי� גושי אוכלוסיה ערבית

 תהלי) האישור , "רגילות"תכניות יישובי הכוכבי מוגשות היו לאישור ועדות מקומיות להניח כי א

זמ� רחב כגו� זה יכולי היו לקרות שינויי בטווח . והבנייה היו נדחי בחודשי רבי  ואפילו שני

  . ההשערות מה יכול היה להיות כ) או אחרת לו היו הדברי נעשי בצורה שונה אינספור ה�. רבי
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השפעה נוספת של חקיקת החירו היא העובדה שחזרתה אל סדר היו הציבורי התרחשה פעמיי נוספות 

על רקע ירידה , 2002המקרה הראשו� היה בשנת . 1995(בהשני שחלפו מאז פג תוקפה  15לפחות במהל) 

נעשה ניסיו� להקי ועדות , למרות שהתנאי במשק היו שוני. בביקוש לדיור וירידה במחירי הדיור

שנועדו לקיצור פרויקטי של תשתיות לאומיות במימו� ממשלתי או , מיוחדות לפרויקטי לאומיי

במקרה זו נעשה ניסיו� לשלב את החקיקה . יותר למגורייחידות דיור ו 1,000בפרויקטי להקמת 

ובאופ� זה להימנע מתהלי) שינוי , שנועד במקור לאפשר חקיקת חירו כלכלית, "חוק ההסדרי"במסגרת 

על רקע . 2011המקרה השני הוא מהל) של ממשלת נתניהו ממר0 . )27.1.02, צפדיה(חוק התכנו� והבנייה 

מבקשת הממשלה להקי ועדות דיור , קנייה והשכרה בשל היצע נמו)תלולה במחירי הדיור ל עליה

בשל , ל"הללו זכו במהירות לכינוי וד. לאומיות שיאפשרו להזרי כמות גדולה של דירות בטווח זמ� קצר

   ).7.3.11, לביא( 90(לי של שנות ה"הדימיו� הגדול שלה לאות הול

חוזר שמבקש להיעזר בחקיקת  ניצב לפנינו דפוס, לנתח לעומק את המשמעות של ההצעות הללומבלי 

הסיבה לכ) היא העובדה שלמרות הכשלי שיצרו כי ייתכ� . חירו כדי לפתור כשלי ובעיות בשוק

סיבה אחרת יכולה להיות העובדה שיזמי מדיניות ומקבלי . רבי עדיי� רואי בה הצלחה, לי"הול

ת כתירו0 או הסבר לשימוש באמצעי עוקפי חקיקה שימוש באווירה משברימהתקדי של  החלטות למדו

  . מערכות המדיניות בה� ה לוקחי חלק( כוח היחסי בתתולמטרת חיזוק , ג היו

  השלכות ותפוקות המדיניות שנבחרה. 7.3

  פר לפרברמְס  + עמידה ביעדי הפיתוח . 7.3.1

ראשיתו של . יה דו כיוונינית� לראות כי התהלי) במקרה של הכוכבי ה, במובני של פיתוח הְספר

מיכאל , אפילו שיז כוכב יאיר ותכנית שבעת הכוכבי. הפיתוח היה יישוב היוזמה הפרטית כוכב יאיר

, אול). bottom up(עדיי� נית�  לזהות את הקשר לפיתוח מלמטה , 80(היה חבר כנסת בסו. שנות ה, אית�

ברגע שהתכנית התקבלה , בנוס.. הממשלתית בשלב של הכוכבי הוא כבר בהחלט היה בצד של המדיניות

היא הפכה למיז חזק , כלומר משרד הבינוי והשיכו� והשר העומד בראשו, ידי קובעי המדיניות(על

  ). top down(שהמשי) את הכתבת המדיניות מלמעלה למטה , ומתוקצב

למעט  זאת. ליעדיעו מרבית היישובי הגי כי) 2005(גזית וסופר  2005בשנת מצאו , באשר ליעדי הפיתוח

לא , ע זאת. התכנית ליישוב קציר ע זו של חרישואיחוד  ,אשר לא הוקמו מעול, ריכה ועירו�אתר הב

תו) שני  הצפי כי ג ה� תמלאנה אחר הפערקיי היה ו, כל הנפות הצליחו להגיע ליעדי האכלוס שנקבעו

בשל כ) ציינו ותומכי התכנית , כלוס מהירשינוי דרמטי וא הייתהעמידה ביעדי ההמשמעות של . ספורות

זיקה חזקה אל מי שהיגרו שמרו על , בנוס.. ר מישור החו.את תרומתה בהקלת לחצי הפיתוח מאזו
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תומכי התכנית מצייני את היותה , בשל כ). וסייעו לחבר אותו אל ציר הגבעות, מטרופולי� תל אביב

פ� אחר ). 2005סופר , גזית(וח מאזור מישור החו. ואת תרומתה בהקלת לחצי הפית עליהפיתרו� לקליטת 

ביעד . גבוה(ומשיכה של אוכלוסיה מהמעמד הבינוני, ההכנית הוא היעד של איכות חיי גבושל הערכת הת

  ). 2005סופר , גזית(ואכ� הצליחו למשו) אוכלוסיה שהתאימה לציפיות , זה עמדו היישובי הקטני

 שלבי התכנו� ביעדי הפיתוח מציגה תמונה השונה באופ� חלקי מזו בדיקה עדכנית יותר של עמידת יישו

 205,849וזאת לעומת , 259,200 היעד הכולל של האוכלוסיה ביישוביהיה  2009נכו� לשנת . 2005

 בבדיקה פרטנית נית� לראות כי היישובי ראש . )7ראו לוח ( אותה השנהשחיו בה בפועל בהתושבי

צור� (צור יגאל וקדימה(כוכב יאיר, אלעד, ביישובי שוה. וכלוסיה הצפויהגיעו ליעד האהעי� ומת� 

בשני , ע זאת. תושבי בהתאמה 11,000(ו 4,000, 10,000, 4,500(מתגוררת אוכלוסיה הגבוהה ב

האחרוני נית� לייחס את הגידול החלקי ג לאיחוד בי� יישובי ויצירת� של מועצות מקומיות חדשות 

צור נת� ושער אפריי , נמצאת האוכלוסייה בעיר מודיעי� וביישובי כפר רות, לעומת. 2003החל משנת 

  . בשיעורי של בי� חמישית ועד שליש ויותר, בחסר ביחס לתחזית הפיתוח

  200911, עמידה ביעדי הפיתוח –יישובי הכוכבי� : 7לוח 

היישוב 
שיו� (

  )בתכנית

תת 
אזור 
  תכנו�

מעמד 
  מוניציפלי

תחזית 
  נפשות 

' לב בש
  )'מ 7(

  נפשות

דירוג 
אשכול 
+ חברתי
  כלכלי

הכנסה 
חודשית 
ממוצעת 
לשכירי� 

ח "בש
)2008(  

פריפריאליות 
)2004(12  

  דירוג  אשכול

  כפר רות

  מודיעי�

. א.מ(מושב 
  )חבל מודיעי�

2,400  205  6 *  9,020 *  7  213  

+ מודיעי�
+מכבי�
  13רעות

  192  7  10,826  8  72,706  120,000  עירייה

  212  7  12,575  8  18,178  13,600  מועצה מקומית  שוה�
  )מזור(אלעד 

שרו� 
  דרומי

  219  7  4,735  2  36,313  26,000  עירייה
  221  8  8,087  6  38,487  40,000  עירייה  ראש העי�

ירחיב (מת� 
  )נירית

עירוני  יישוב
דרו . א.מ(

  )השרו�
4,100  3,456  9 *  10,016 *  8  222  

+כוכב יאיר
צור יגאל 

  )צפו�איל (
  191  7  11,801  8  9,397  5,100  מועצה מקומית

מושב שיתופי   צור נת�
דרו . א.מ(

  )השרו�
2,500  242  9 *  10,016 *  8  222  

                                                
11

עמדה האוכלוסיה על  2009נכון לשנת ). 1991, דונסקי(מיליון תושבים בישראל  7של התכנית התייחס לאוכלוסיה של ' שלב ב 

  ). 2011, הלשכה המרכזית לסטטיסיטקה( 7,478,100
ת לכל הרשויות המקומיות בארץ קרבת הרשו(רשויות מקומיות ביחס למרכזי פעילות כלכלית בשקלול נגישות פוטנציאלית  252דירוג  12

 ).2009, ציבל( 252=גבוה, 1=נמוך. וקרבה למחוז תל אביב) שווקים ושירותים, וגודל האוכלוסיה שלהן כאינדיקטור לנגישות לתעסוקה
13

 .  צור יגאל- צורן וכוכב יאיר- קדימה, רעות- מכבים-מודיעין: נוצרו היישובים המאוחדים הבאים 2003מאז שנת  
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היישוב 
שיו� (

  )בתכנית

תת 
אזור 
  תכנו�

מעמד 
  מוניציפלי

תחזית 
  נפשות 

' לב בש
  )'מ 7(

  נפשות

דירוג 
אשכול 
+ חברתי
  כלכלי

הכנסה 
חודשית 
ממוצעת 
לשכירי� 

ח "בש
)2008(  

פריפריאליות 
)2004(12  

  דירוג  אשכול

צור� + קדימה
חולות (

  )גאולי�
שרו� 
  צפוני

  201  7  10,288  7  16,800  5,400  מועצה מקומית

לב . א.מ(מושב   שער אפרי�
  )השרו�

4,400  1,433  8 *  9,886 *  7  209  

  בת חפר 
  )יד חנה(

יישוב עירוני 
עמק . א.מ(

  )חפר
4,400  5,225  8 *  9,041 *  7  198  

  קציר

  עירו�
  מועצה מקומית

4,400  
3,407  5  7,392  5  183  

  20,400  חריש
אתר 

  הבריכה
 ))))  6,800   ))))   ))))   ))))   ))))    

  ההנתוני נכוני לפרופיל המועצה האזורית וכלל היישובי שבתחומ* 

; 2009הרשויות המקומיות בישראל ; אוכלוסיית וסמליה, ישובי(הלשכה המרכזית לססטיסטיקה אתר פרסומי : מקור
   ). 2006כלכלית של האוכלוסייה בשנת (אפיו� רשויות מקומיות וסיווג� לפי הרמה החברתית

( סיה מהמעמד הבינוניקהילתי ומשיכת אוכלו( יעד אחר של התכנית היה פיתוח יישובי בעלי צביו� פרברי

 2,000ומועצות מקומיות בעלות  מרבית היישובי ה דווקא בעלי אופי עירוני, 2009נכו� לשנת . גבוה

, ע זאת. צור נת� ושער אפריי, נשמר רק במושבי כפר רותהמצומצ המודל הכפרי . תושבי ויותר

. של הרב המכריע של הכוכבי אקונומי(נראה שהשינוי במודל היישובי לא פג במאפייני הסוציו

יר ואלעד נמצאי בדירוגי קצ(היישובי חריש. ומעלה 7(הכלכלי ( ממוקמי באשכול החברתי מרבית

לה השתתפות נמוכה בכוח , וזאת במידה רבה בשל ריבוי האוכלוסיה החרדית )בהתאמה 2(ו 5( נמוכי

(פער דומה במצב הסוציו). 2007, המועצה הלאומית לכלכלה(ל אוכלוסיית ישראל להעבודה ביחס לכ

 7,025אשר עמדה על  2008הממוצעת לשכירי לשנת  אקונומי באלעד בולט ג במדד ההכנסה החודשית

  . ולעיתי בפערי של אלפי שקלי, מציגי נתוני הגבוהי מהממוצע, לעומת, שאר היישובי. ח"ש

למשו) אל היישובי הקיימי והחדשי  נראה כי תכנית הכוכבי הצליחה, בתו קרוב לשני עשורי

נית� לראות כי היישוב היחיד  8בלוח . וזאת בהתא לחזו� יזמי התכנית, כמות גדולה של אוכלוסיה חזקה

  . והיתר במגמה חיובית, צור יגאל(כוכב יאירהוא  2009בעל מגמת הגירה פנימית שלילית לשנת 
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  2009, הכוכבי�ביישובי  1990ומהגרי הגירה פנימית : 8לוח 

  נפשות  מעמד מוניציפלי  היישוב
הגירה פנימית 

+הפרש נכנסי�(
  )יוצאי�

שיעור עולי 
 והלאה 1990

  *'מכלל האוכ
  ** 3.2  ** 527  205  )חבל מודיעי�. א.מ(מושב   כפר רות

  9.6  1,518  72,706  עירייה  רעות+ מכבי�+ מודיעי�
  3.4  154  18,178  מועצה מקומית  שוה�
  3.2  641  36,313  עירייה  אלעד 

  6  83  38,487  עירייה  ראש העי�
דרו . א.מ(יישוב עירוני   מת�

  )השרו�
3,456  850 **  3.6 **  

  7.3  )( (180  9,397  מועצה מקומית  צור יגאל +כוכב יאיר
דרו . א.מ(מושב שיתופי   צור נת�

  )השרו�
242  850 **  3.6 **  

  8.7  46  16,800  מועצה מקומית  צור�+ קדימה
  ** 2.9  ** 429  1,433  )לב השרו�. א.מ(ושב מ  שער אפרי�
  ** 4.6  ** 804  5,225  )עמק חפר. א.מ(יישוב עירוני   בת חפר

  20.3  9  3,407  מועצה מקומית  חריש+ קציר

 עליהמברית המועצות לשעבר וה עליהוכוללי את נתוני ה, 1990הנתוני מתייחסי לעולי אחרי * 
  . האתיופית

ואינ יכולי לספק תמונה מדויקת  ל המועצה האזורית וכלל היישובי שבתחומההנתוני נכוני לפרופי** 
  . ביישובושיעור העולי של שיעור ההגירה הפנימי 

  ). 2009רשויות מקומיות בישראל (אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה : מקור

, הפכו מבוססי היישובי עצמ. י אוכלוסייה חדשהיו מהווי היישובי מוקדי המושכמכא� שג כ

הלא , 6נראה שתוצאה זו הושגה לא מעט בזכות הפיתוח של כביש . � מניבי"ומרבית כוללי נכסי נדל

והיא , ההשפעה הייתה נמוכה יחסית, בשני הראשונות לפעילותו של הכביש. הוא כביש חוצה ישראל

, קעות של חלק מהיישוביהתלוותה לבעיות של חלק מיישובי הכוכבי ע הפגיעה באיכות החיי ובקר

כביש חוצה ישראל מקפצה לשווי  ת הקרבה אלכיו נחשב). 21.10.05, מירובסקי(כמו בת חפר וראש העי� 

הכביש . קבלני ורוכשי דירות, כמו ג עידוד להתעניינות יזמי – 20%(8%של  עליההערכת  –� "נכסי נדל

שבשני , יהנות מעליית מחירי הדירות במרכזוכ) ל, אליו" להתקרב"מאפשר לנכסי מרוחקי מהמרכז 

לפחות , הקרבה לאזור המרכז, במקרה של תכנית הכוכבי). 10.7.09, אפרתי(האחרונות תופסת תאוצה 

  . 431(ו 531וחלק א. נהני מכבישי רוחב חדשי כמו , היא גדולה, של הנפות הדרומיות

כוכב , הלי) החיבור והאיחוד בי� צור יגאלת. קיימת ג הסכנה של פיתוח מוא0 לצד הפיתוח החיובי

שהופכי בצעדי מדודי את הנו. הכפרי לבעל צביו� עירוני , כבר הוליד מבני רבי קומות, נת�(יאיר וצור

 –אבל עבור יזמי התכנית שהתנגדו לכ) , היה זה יעד מתוכנ� עבור חלק משחקני מערכת התכנו�. יותר

מדובר , ר תושבי שהגיעו ליישובי הללו בזכות הצביו� הכפריוכ� עבו –אריאל שרו� ומיכאל אית� 

 2005( שהקמתו החלה ב, יישוב נוס. המתאפיי� במגמות הבנייה האלו הוא צור יצחק. בפיתוח יתר
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השפעה נוספת של הפיתוח המוא0 הוא כמוב� הפגיעה ). 4.2.11, לורי(בסמיכות לצור נת� ועדיי� נמשכת 

   ).2005סופר , גזית(בתי שנוצר כתוצאה מהבניה בשטחי הפתוחי והנזק הסבי

  בציר הגבעותותפרוסת האוכלוסיה הדמוגרפיה . 7.3.2

 9בלוח  .היבט נוס. של בחינת הצלחת התכנית הוא מימוש יעד הגדלת האוכלוסיה היהודית במרחב

נכו� . בחלוקה לפי מרחבי, נית� לראות את מימוש יעדי האוכלוסיה היהודית והערבית במרחב התכנו�

את היישובי היהודיי במרחב שלא  לכלולוזאת מבלי , לער) 5גדלה האוכלוסייה היהודית פי  2009לשנת 

, הכוללת כעת את היישוב קדימה אשר אוחד ע צור�, אוכלוסיית הכוכבי. היו חלק מתכנית הכוכבי

שנית� , מכא�. מרחבתושבי מהאוכלוסיה הערבית ביישובי הערביי המרכזיי ב 17,000(גבוהה בכ

של  קט� ולהביא לרב, לומר כי תכנית הכוכבי סייעה לשנות את המאז� הדמוגרפי במרחב התפר

תושבי מזו שנלקחה  50,000( א. על פי שתחזית האוכלוסיה היהודית נמוכה בכ, זאת. אוכלוסיה יהודית

   .בחשבו� בתכנית

  ית הכוכבי�הודית וערבית במרחב תכנמימוש יעדי אוכלוסיה י: 9לוח 

  . 2009, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; 2(1: 1991, דונסקי: מקור

כפי שביקשו חלק ,  הובילמיקו הכוכבי .של תכנית הכוכבי היא על התפרוסת היישוביתהשפעה נוספת 

של  בעיקריש לציי� שהקטיעה היא ). 2005סופר , גזית( באופ� חלקי לקטיעת הרצ. הערבי, מהיזמי

זאת מכיוו� . פלשתיני(של הקשר ע המרחב הערביובמידה מועטה יותר ישראלי (המרחב הערבי

, ע זאת ).5ראו מפה (הירוק  ורק מצידו המערבי של הקו, שהכוכבי הפרידו בי� היישובי בעיקר לאור)

+תת
אזור 
  תכנו�

ישובי� 
  יהודיי�

' אוכ
סו0 
1988  

תחזית 
 7' אוכ
  'מ

' אוכ
2009  

ישובי� 
  ערביי�

' אוכ
סו0 
1988  

תחזית 
 7' אוכ
  'מ

' אוכ
2009  

  מודיעי�
, כפר רות
, מודיעי�
  שוה

4,926  136,000  91,089   ))))   ))))   ))))   ))))  

שרו� 
  דרומי

, מת�,  אלעד
ראש  ,צור נת�
כוכב , העי�

  צור יגאל(אירי

23,275  82,800  87,895  
כפר , קאס .כ

  וליה'לג'ג, ברא
14,340  19,300  30,232  

שרו� 
  צפוני

, צור�(קדימה
, שער אפרי

  חפר(בת
3,162  14,200  23,458  

, טירה, טייבה
קלנסואה 

  זמר. מ.ומ
45,470  60,800  83,448  

  חריש( קציר  עירו�

8,892 
) קיבוצי

 ומושבי
  )אחרי

24,800  3,407  

, ת'ג(באקה
או , ברטעה

, אל קוטו.
  ,כפר קרע

  ערערה, מייסר

41,392  55,600  74,387  

  188,067 135,700  101,202    205,849  257,800  40,255    כ"סה
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מדיניות פיזור . ההפרדה היישובית הפכה ברורה יותר 2000(במהל) שנות הע הקמת גדר ההפרדה 

ויש הרואי בה כגור , 20(של המאה ה 90(האוכלוסי� של ישראל המשיכה להכתיב את הטו� ג בשנות ה

  ). 2005, סופר, גזית(אל בכלל אבל ג בישר, להגברת החיכו) בי� יהודי וערבי באזור בפרט

קיימות השלכות שליליות , תעליית המחירי והגברת הנגישות התחבורתי, לצד הגידול הדמוגרפי, אול

שהתחוללה במחצית , במהל) תקופת אינתיפאדת אל אקצה. מיקו הגיאוגרפי של הכוכבילחיי ב

מי . פעולות אלימות וחבלות מכוונות, סבלו התושבי מהקרבה לאזורי פרעות, 2000(הראשונה של שנות ה

מוקפי באוכלוסיה , מצאו עצמ בלב קרקע בוערת, "בית ע גינה וכלב"שהגיעו מתו) אידיאולוגיה של 

  .מחו0 לגבולות המדינה, ובמידה מסוימת, זועמת מקיפוח

  2003התיישבות לאור� מרחב התפר המערבי וגדר ההפרדה הנבנית מאז : 5מפה 

  

  . 44: 2005, סופר, גזית: מקור                                                  



 2011תכנית הכוכבי כמקרה מבח�                                                                                     אפריל  –מדיניות יישוב הְספר בישראל 

 

74 

 ה� בשל המאפייני הפוליטיי, טענו חלק כי רומו, בראיונות שנערכו ביישובי במהל) התקופה

איחוד (ל חלק מהיישובי של התכנית וה� בשל הניסיונות לשנות את הציביו� ש והאידיאולוגיי המסווי

  ). 2001, ברזילי(לוי) (למשל, כב יאירכוו צור יגאל

השלובי , השפעה נוספת של הפיתוח המוא0 של המרחב היהודי היא הניגוד החד בינו ובי� המרחב הערבי

מצויי היישובי , בעוד שיישובי הכוכבי מציגי פיתוח והתחדשות לצד חברה יציבה ואמידה. זה בזה

המרחב . אקונומי של הרשויות המקומיות בישראל(הערביי באשכולות הנמוכי של המדרג הסוציו

ממעמד של אזור ְספר לאזור הקרוב יותר , לפחות באופ� חלקי, היהודי באזור ציר הגבעות הצליח לעבור

טר , מחקר שער) ארגו� הניצו0ה. המרחב הערבי נותר מאחורבעוד ש, למרכז הכלכלי והחברתי בישראל

ובי� קבוצת  פער בי� קבוצת הרב של יצירת וצפה את התוצאההצביע על מגמות אלו , שמומשה התכנית

  . )Adiv & Schwartz, 1992( ובי� פיתוח וסטגנציה המיעוט

, פנימיהראשו� הוא . האוכלוסיה הערבית באזור ציר הגבעות מצויה בְספר בעל שלושה נדבכי, למעשה

המיקו הגיאוגרפי השני הוא הנדב) . בוהחיה לצד קבוצת הר, לאומי(עצ היותה קבוצת מיעוט דתיב

האוכלוסיה היהודית . חברתי של מדינת ישראל(השלישי הוא הריחוק מהמרכז הכלכליו ,לאור) קו גבול

יישובי הכוכבי , בעוד שהגיאוגרפיה שלה דומה. מצויה במיקו לכאורה אחר, לעומת זאת, החיה לצידה

נראה . כלכלי של מדינת ישראל(רתישמקורה במרכז החב, בומשכני קבוצה חזקה מאוכלוסיית הר

האוכלוסיות החיות בו . וזאת לצד היותו ְספר חיצוני, שמרחב התפר מכיל מורכבויות גדולות של ְספר פנימי

  . א) נראה כי אחת נמצאת במצב נחות לעומת רעותה, מושפעות ממנו שתיה�

(והנגישות למרכז החברתי היעדר הפיתוח. האוכלוסיות הוא מהות הְספר בו ה� חיות בי�הבדל נוס. 

אי� זאת לומר כי במהל) . של ְספר כאזור, כלכלי מעמיד את האוכלוסיה הערבית במצב סטטי בעיקרו

כאשר מעמידי אותו מול , אול. שכ� אי� זה מעניינו של מחקר זה, השני כלל לא התפתח המרחב זה

תכ� ועל מחקר המש) לבחו� כיווני יי. הפערי ביניהבשל , נוצרת אשליה של קיפאו�, המרחב היהודי

התחיל את שני העשורי האחרוני בהתיישבות באזור שהיה , לעומת זאת, המרחב היהודי. אלו בעתיד

ות הזו דינאמיה. � וביקוש"ער) נדל, וסיי אות במקו שונה של פיתוח, לא מפותח ולא אטרקטיבי

  . עיקרו בתהלי)מובילה למסקנה כי הְספר במרחב היהודי של ציר הגבעות 

למצבי מסוג זה קיי ג , ע זאת. שהיא בעיקרה לא שוויוניתההבדלי בי� האוכלוסיות מציגי תמונה 

בו ועשויי לקד את ההבנה שיש , ההבדלי מעידי על עומק הפערי, ראשית. הפוטנציאל להוביל שינוי

יות הממשלתית לקושי שבפערי בי� במהל) השני האחרונות קיימת התייחסות גדולה יותר במדינ. צור)

וביניה ההכרה , כתוצאה משילוב של הרבה גורמי, האוכלוסיה הערבית ובי� האוכלוסיה היהודית
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ייתכ� וג ההתקרבות ). 2007, המועצה הלאומית לכלכלה(במשמעויות הכלכליות והחברתיות של המצב 

  . לסייע בקידו השינויציר הגבעות יוכל  כלכלי לחיי במרחב של(של המרכז החברתי

קיומ של חיי . המיקו של היישובי השזורי זה בזה מציבה את שתי האוכלוסיות זו לצד זו, שנית

. כמו ג במצב הביטחוני, משותפי הכוללי מגע ותקשורת ביניה� תלוי בסוגיות אידיאולוגיות מורכבות

כפי שה התפתחו באזורי גבול ,  כאלוהקיו הזה יוצר בסיס אופציונאלי לקיומ של קשרי, בד בבד

תוצאות כאלו היו ג בישראל בתקופות ונסיבות . וְספר אחרי המשלבי בי� קבוצות אוכלוסיה שונות

, שייתכ� ובעתיד המחייה הצמודה תוכל לספק תהליכי שמקור בשטח, מכא�). 2003, .ת, אריאלי(שונות 

  . י שוני של תקשורתאשר יקרבו בי� האוכלוסיות ויצרו ביניה סוג

  ושטחי יהודה ושומרו�הכוכבי� . 7.3.3

רה מכיוו� שההגד, זאת. להגדיר במונחי של הצלחה או כישלו�קשה זה הערכה של התכנית במוב� את ה

, א. על פי כ�. אחרת חסומה שיגדיר האחד כהצלחה תגדיר , מושפעת מתפיסות פוליטיות ואידיאילוגיות

הראשו� הוא מפת . ברורילכנות בזהירות שאפשר , יני של הכוכביישנ� כמה השלכות ומאפי

ונמצאי , יישובי הכוכבי מקבילי בקווי ישירי כמעט, 2011בישראל של . ההתיישבות הקיימת

 , קווי דימיוניי ).6ראו מפה (דו המזרחי של הקו הירוק מיישובי הממוקמי מצ לא גדוליבמרחקי

ויוצרי גריד של נקודות התיישבות , מחברי בי� היישובי, דימיוניי כלל וכלל או קווי תחבורה שאינ

השפעה אחת של המיקו של צירי ההתיישבות הללו בולטת . הג שה צירי תנועה קטני, וצירי תנועה

  . ג באופ� ויזואלי

כבי איננה שורת הכו, וכי השטח המצוי ביניה שיי) למדינת ישראל, בהנחה ששני הצירי קיימי

. ולא בקצוותיה, שורת היישובי מהצד הזרחי מקבעת את הקו הירוק במרכז האר0. אלא במרכז, בגבול

בהנחה שמוסיפי לכ) את ציר . היא משפיעה על מיקו הקו בציר שבי� מרכז ופריפריה, לפיכ)

ישבות בשטחי ציר הכוכבי משפיע על ההתי, לפיכ). מתחזקת השפעה זו, ההתיישבויות בעומק השטחי

א) ג את , בהיבט אחר הוא מסייע ליצור את ההפרדה שלה ממרכז האר0. בה במידה שהוא מושפע ממנה

אכ� נוצרה , בהתייחס למטרות הבלתי מוצהרות וע זאת מרכזיות של התכנית. השילוב שלה בתוכו

בהינת� מדיניות  .באמצעות גלישה מערבה ומזרחה בהתאמה, התשתית לחיבור עתידי של היישובי הללו

תקל הקרבה והתשתית התחבורתית על מימוש התקרבות של יישובי , ממשלתית שתחליט לפעול לש כ)

  . משני צדי הקו האחד אל השני
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  המזרחייישובי הכוכבי� ויישובי מרחב התפר : 6מפה 

  

  Google maps: מקור

והיישוב כפר , לפיד(ישוב כפר רותהיהיא  אחת לקיומו של תהלי) כזה במסגרת תכנית הכוכבידוגמא 

יחידות דיור במסגרת תכנית  600פיתוח של ושולב כיעד  1977(כפר רות הוא מושב שהוק ב. אורני

שני . הוא התוצר של אותה ההרחבה, 1996(שעלה על הקרקע ב, היישוב הקהילתי לפיד. הכוכבי

שבי� הקו  תוכנ� באזור המפורזהיישוב . )20.3.08, שטר�( ואי� ביניה הפרדה מרחבית, היישובי צמודי

   . 67קיימת מחלוקת באשר להימצאות היישובי בתו) או מחו0 לגבולות ו, הירוק וקו שביתת הנשק

ג בי� לפיד וכפר . מעברו המזרחי של הקו הירוקלחלוטי� ממוק , לעומת זאת, היישוב כפר אורני

מעבר לעובדה שה משתייכי , אול). 7ראו מפה ( רחבית וקיי רצ. בנייהאורני לא קיימת הפרדה מ

ולפיד הוא , כפר אורני הוא התנחלות, פי הגדרות בינלאומיות וישראליות(על, למועצות אזוריות נפרדות
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התוצאה שלפנינו היא חיבור בי� שני , א. שכפר אורני תוכנ� לפני הכוכבי). 6.3.08, שטר�(יישוב קהילתי 

  . בדיוק כפי שחלמו יזמי אר0 ישראל השלמה שהיו מעורבי בתכנית, הירוקיישובי משני צדי הקו 

 אתהתוצר הזה מעניי� משו שהוא מאיר , מעבר למשמעות הדבר ביחס ליעדי ומטרות תכנית הכוכבי

לפיד וכפר רות הוא מקרה מייצג , נית� לומר כי המקרה של כפר האורני. מדיניות ההתיישבות הישראלית

נלוותה התפשטות והתפתחות , בהמש). תחילה באופ� נקודתי משני צדי קו המחלוקת –" הנעיצת קנ"של 

נוצרה רציפות של בנייה והגדלה של ריכוז הבנייה לאור) שני ". כת שמ�"בדומה לגלישה של , של בנייה

ופק בנייה עד קו הא –היה זה אחד היעדי הבלתי מוצהרי של תכנית הכוכבי ויזמיה , כאמור. צדי הקו

הדבר מעיד ה� על הימצאותה של גישת מדיניות ההתיישבות הזו בקרב מקבלי ההחלטות . וטשטוש הקו

  . מטרות התיישבות אידיאולוגיות, ג היו, וה� על יכולתה להצליח ולהשיג, 90( בשנות ה

  לפיד וכפר אורני�, כפר רות: 7מפה 

  

  Google maps: מקור

  

אחת מהשערות המחקר הייתה כי  ,פלשתיני(סו) הישראליהכוכבי בסכ באשר למקומה של תכנית

יש לסייג השערה , בהתא לממצאי המחקר. בשל הטשטוש שהיא יוצרת לקו הירוק, לתכנית תפקיד חשוב

שאלת הגלישה של היישוב צור . הירוקקיי רק מקרה ברור אחד של גלישת יישובי מעבר לקו , בפועל. זו

 .א) היא מיוחסת לאזור קט� בלבד משטח היישוב, רז קיימת א. היאיגאל אל מעבר לקווי האזור המפו
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שכ� , תפרוסת ההתיישבות הערבית בתו) תחומי הקו בולטת הרבה יותרההשפעה של הכוכבי על , מאיד)

  . נית� לראות בבירור את הקיטוע שהיא יוצרת ברצ.

בדה שנכו� להיו נמצא קושי נוס. בגיבוש עמדה ברורה ביחס לתפקיד הכוכבי בסכסו) נעו0 בעו

לקיומ� של שיחות הדיו� המרכזי עוסק בתנאי מקדמיי . יחסית תהלי) המשא ומת� בשלב סטטי

תיבח� , נית� לשער כי במידה ויתפתח התהלי) לכדי דיו� מפורט יותר. ובעקרונות המנחי שלה

לשער כי המיקו של  נית�, או אז. או תיקוני גבול במסגרת הסדר קבע/האפשרות של חילופי שטחי ו

  . יישובי הכוכבי ישפיע באופ� זה או אחר על קו הגבול
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   סיכו�. 8

מבי� . הינו תופעה מרחבית ייחודית ורבת פני, אזור הְספר המפריד בי� מדינות ונמצא לאור) גבולותיה�

  ימרכז, וקבוצות חברתיותאוכלוסיות והפרדה בי� תיוו) איחוד  בו נית� למנות להופיעשעשויי ההיבטי

לצד נוספת העובדה שקיומו אינו מוגבל לגבולותיה . כלי לסוציאליזציה פוליטית ועוד, פעילות כלכלית

פר הופכי את הְס , כל אלו .שוניפנימיי והוא עשוי להתקיי ברבדי , החיצוניי של יישות מדינית

 ;Gottman, 1971(פוליטיות ותפיסות אידיאולוגיות מערכות , בי� בני אד למערכת יחסי מורכבת

Newmann & Passi, 1998 .(  

בהקשר של מדיניות תכנו� מרחבי הזו מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחו� את המערכת המורכבת 

" הקו הירוק"שממוק לאור) , אזור הְספר העומד במרכזו הוא מרחב התפר המערבי. במדינת ישראל

כלל ש ,20(של המאה ה 90(פטואלי בשנות ההאזור זכה לתכנו� אזורי קונס. ושומרו�ובצמוד לשטחי יהודה 

כיצד השפיע מרחב  הנהשאלת המחקר . קהילתי(מוקדי התיישבות קיימי וחדשי בצביו� פרברי 12

תכנית "הגבול על תהלי� קבלת ההחלטות שהוביל לאישור והוצאתה לפועל של תכנית ההתיישבות 

על עיצוב  ומה הייתה השפעת תהלי� קבלת ההחלטות, 20+ של המאה ה 90+ות הבמהל� שנ" הכוכבי�

   ?המרחב בו התרחש

הרקע התיאורטי המנחה היה . שיטת חקר מקרהפי (על, איכותנימחקר לענות על שאלה זו נער) במטרה 

שינוי תיאוריות מדיניות ציבורית העוסקות בקואליציות סינגור לעיצוב ו. שני עולמות מחקר בי�שילוב 

 התשתית . תפיסת עולמחוברי לקואליציות לש קידו המדיניות מנתחות קשרי בי� שחקני

נועדה לסייע להבי� את אות שחקני  אזורי גבול וְספרהמושגית והתיאוריות הגיאופוליטיות של 

  . הפוליטית והכלכלית של אות מרחבי, וקואליציות על רקע המשמעות החברתית

נעשה איתור של , ראשית. שאלות משנה בהנחיית� של, היבטי של המקרה 4 לעומקנבחנו , בנוס.

נעשה מיפוי , בתו) כ). בה התקבלה ההחלטה על התכנית זירת המדיניותהשחקני� המרכזיי� שפעלו ב

. ביניה שנרקמואחרי ושיתופי הפעולה עוצמתו ביחס ל, מהכל אחד  שהנחתהשל מערכת האמונות 

לש מענה נחקרו . התכנית דווקא בנקודת הזמ� האמורהכיצד התאפשרו תכנו� ויישו� נבדק , בשלב שני

תהלי) הפרבור שאפיי� את מערכת : מערכת המדיניות(מיי של תתאהמאפייני היציבי והדינ

לחצי הפיתוח על עתודות  זקותהתח; והרכבי הממשלהתהליכי מדיניי ופוליטיי ; ישראלבההתיישבות 

 80(מסו. שנות ההחל ההיערכות למשימה הלאומית של קליטת גלי הגירה מסיביי ; תהקרקע המוגבלו

, עליהמתהלי) קליטת השינויי במערכת התכנו� כתוצאה הוכ� ; מצוקת הדיורפיתרו� ו 20(של המאה ה

שאלות המשנה הנותרות  .ימהירובנייה תכנו� ותמריצי כלכליי לשהובילו לחקיקת חירו לעידוד 

השפעה הרחבה של התוצר המרכזי של תהלי) שינוי המדיניות במרחב התפר המערבי והוא התמקדו ב
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+ בסכסו� הישראלי מה היה תפקיד תכנית הכוכבי�ההיבט הראשו� שנבח� הוא . תכנית הכוכבי

ההיבט השני היה . ובפרט נוכח סמיכותה למפעל ההתנחלויות אשר מעבר לגבולות הקו הירוק, פלשתיני

אודות מדיניות עיצוב מרחבי גבול וְספר במדינת  הלי� קבלת ההחלטות במקרה המבח�מת מה נית� ללמוד

   .ישראל

המסקנה המרכזית של המחקר היא כי מערכת היחסי בי� מרחב ובי� תהליכי מדיניות שנועדו לעצב אותו 

כללה ו מלוכדתהייתה תכנית הכוכבי ב קואליציית השחקני שתמכונמצא כי . היא בעלת טיב מעגלי

הצליחה לייצר תמונת  היא, ככזו. מערכת התכנו� ותנועות התיישבות, הכנסת, בעיקר שחקני מהממשלה

ובאמצעות שיתו. , שחקני נוספי יהחברו אלבהתא . מדיניות ברורה באשר לדר) הפעולה המתאימה

תמונת . הצליחה להביא לאישורה ויישומה של תכנית הכוכבי, הפעולה וניצול עמדות הכוח היחסי

של תהלי) הלמידה והלקחי מההיסטוריה של התכנו� בציר הגבעות , בי� היתר, מדיניות זו הייתה תולדה

עוד נמצא שהשחקני . ההשערה המרכזית של המחקר האושש, לפיכ). בפרט ובמרחב התפר בכלל

  . מלוכדתקואליציה שהולידו שהתנגדו לתכנית לא יצרו שיתופי פעולה 

מצא המחקר כי השילוב של , ראשית. חסת למודל התיאורטי של תיאוריות הסינגורמתיי אחרתמסקנה 

שיתופי פעולה בי� שחקני בזירת המדיניות ובי� נסיבות המציאות בה ה פועלי חיוני להבנה של תהלי) 

רת מצא כי שילוב של ניתוח שחקני בעלי עניי� שלא היו מעורבי באופ� פעיל בזינ, שנית. שינוי המדיניות

  . המערכת סייע להבי� בצורה טובה ומעמיקה יותר את הזירה(המדיניות למודל התיאורטי של תת

מלמד מקרה המבח� שהוצג על השילוב בי� תכנו� מסדיר ותכנו� יוז במערכת התכנו� במדינת  עוד

 התיישבותיות(יוזמות תכנוניותמ מושפעתמסקנת המחקר היא כי המדיניות המרחבית בישראל . ישראל

במקרה של תכנית הכוכבי שתוכננה כתכנית אב . אזורית(בעלות זיקה מקומיתו המגיעות מהשטח

הקו המנחה לתכניות המקומיות שקבעה את , א. נוצרה מערכת תכנונית מקבילה, קונספטואלית

  . מערכת התכנו� המסדיר של הסטטוטוריות

היישובי היהודיי שממזרח לקו  פלשתיני ועל(בשאלת השפעת התכנית על הסכסו) הישראלי, ולבסו.

מצא המחקר כי הכוכבי יצרו מערכת תשתית יישובית בעלת פוטנציאל לקירוב וקישור בי� שתי , הירוק

נית� לשער כי במידה ובעתיד יעמיק המשא ומת� . שדרות ההתיישבות מבחינה כלכלית ותפיסתית כאחד

תהיה ליישובי הכוכבי , באופ� אופרטיבי בולקביעת קו גבי� ישראל והרשות הפלשתינית לכדי דיו� על 

עיקר ההשפעה של היישובי ניכרת , כיו. השפעה על מיקומו, אליו וצמודיהנטועי לאור) הקו הירוק 

  . המערבי בתפרוסת ההתיישבות היהודית והערבית לאור) מרחב התפר
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  . 4.2.2011, האר1, "והפע בגרסת צור יצחק. � נמשכת"מתקפת מפלצות הנדל. "א, לורי
 >http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1213198.html  <  

  . The Marker Online ,21.10.2005, "י הדירותחוצה ישראל בדר) לעליית מחיר", .א, מירובסקי
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 >http://www.mydira.co.il/marker/211005.asp  <  

  . 10.7.2009, מעריב nrg, "6בוני על כביש . "ע, אפרתי
 >http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/914/462.html  <  

, האר1, "יהודי ייושבו באזור ואדי ערה כדי לשנות את המאז� הדמוגרפי 10,000: שרו�", "ועתי .'ג, מל0
  . 5א' עמ, 4.12.1990

, "נרחבי ערי חדשות למניעת השתלטות ערבי על אזורי 13יוקמו : שרו�", )אי� ש מחבר(האר0 
  . 6א' עמ, 5.12.1990, אר1ה

  . 5א' עמ, 24.61991, האר1, "הטרקטורי של שרו� קבעו עובדות", .י, טל

  .ynet ,7.3.2011, "חודשי 18אל. דירות יאושרו תו)  50: נתניהו. "צ, לביא
 >http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4038955,00.html <  

  . 27.1.2002, גלובס, "ל"לא למדו ובטח לא הפנימו את לקחי הול. "א, צפדיה
 >http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=557211 <  

  .3' עמ, 25.9.1991, ידיעות אחרונות, "רי"פאתוס בית", אביבה, שאבי

  . MNEWS ,6.3.2008, "ההתנחלות השמאלנית"קורותיה של . "ח, שטר�
 >http://www.mnews.co.il/article_focus.asp?article_id=7957  <  

  .MNEWS ,20.3.2008, "ושב על הגדרי. "ח, שטר�

 >http://www.mnews.co.il/article_focus.asp?article_id=8044  <  

  

  : שונות

  . הוצאת טורי: ירושלי ,מילו� חדש מנוקד ומצויר , )1952. (א, אב� שוש�

מכתב אישי אל , תכנית אסטרטגית לשיווק –הכוכבי�  12, )משרד הבינוי והשיכו�, ל"מנכ( עמיק, אור�

  .13.3.1991, שר הבינוי והשיכו�

הממונה , מכתב אישי אל מר דב שיש, חנה+ ישוב קהילתי באתר יד, )כ"ח(גל , וגדליה, )כ"ח(מיכאל , אית�
  . 4.6.1990, משרד הפני, על מחוז המרכז

, משרד הבינוי והשיכו�, ל"מנכ, מכתב אישי אל מר אריה בר, תכנית שבעת הכוכבי�, )כ"ח(מיכאל , אית�
6.5.1991 .  

ראש , בצירו. מכתב אישי אל מר יוסי מרגלית, )טיוטא(תוכנית שבעת הכוכבי� , )כ"ח(מיכאל  , אית�
  . 2.5.1990, משרד הבינוי והשיכו�, המינהל לבנייה כפרית
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ישיבה  – 287. פרוטוקול ישיבה מס, המועצה הארצית לתכנו� ולבנייה :בתו) מצוטט, יהונת�, גולני
  . 23.6.91, מיוחדת בנושא תכנית ציר הגבעות

, 2008+2010נדה כלכלית חברתית לישראל 'אג, )2007( משרד ראש הממשלה, המועצה הארצית לכלכלה
  .ממשלת ישראל, אתר משרד ראש הממשלה: בתו)

 >http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/7C6D75ED-28A1-41B7-8CDE-E67C9245CC0E/0/Agenda1.pdf  <  

סיור , תוכנית שבעת הכוכבי� –פיתוח ציר הגבעות , משרד הבינוי והשיכו�, המינהל לבנייה כפרית
  . 10.4.92, משרד הפני� �משרד הבינוי והשיכו�: לי� הכללי�המנה

, א"ו בכסלו התשנ"ט', מישיבתה ביו א 82/ע. החלטה מס .ישראל ממשלת ,עליהני שרי לענייועדת 
2.12.90 .  

' פיתוח ישובי� לאור� כביש מס, משרד הבינוי והשיכו�, ועדת ההגוי לתכנו� פיתוח ישובי במחוז המרכז
  . 31.71990, )סיכו ישיבה( נו� מחוז המרכזאזור תכ – 6

דיו� בנושא דיווח של שר הבינוי והשיכו� על פתרונות הדיור , )14.1.91(והקליטה של הכנסת  עליהועדת ה
  . ארכיו� הכנסת: ירושלי, הארעיי� והקבועי� לעולי�

דו כיושב ראש דיו� בנושא התפטרות השר שרו� מתפקי, )11.3.91(והקליטה של הכנסת  עליהועדת ה
  . ארכיו� הכנסת: ירושלי, עליההקבינט לקליטת 

הקבינט  מראשותהשר שרו�  ו שלדיו� בנושא התפטרות, )12.3.91(והקליטה של הכנסת  עליהועדת ה
  . ארכיו� הכנסת: ירושלי, עליהלקליטת 

  ). 18.3.11: תארי) כניסה אחרו�( אתר משרד הפני�, "תרשי הלי) אישור תכנית", ממשלת ישראל
 >http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/ishur_plan.ppt  <  

התקשרות ע� חברת קל בני� בפרוייקט  ,)מ"גר ניהול בניה בע(עממנהל פרויקט מודיעי� ב( עמוסאונגר 
  . 6.5.1991, משרד הבינוי והשיכו�, מנהל מינהל תכנו� והנדסה, רי שושנימכתב אישי אל מר או, מודיעי�

  . 16.8.1991, צומת השרו�, מודעת פרסו, יישבי השרו�מעמותת 

בניית , )משרד הבינוי והשיכו�, המינהל לבניה כפרית וישובי חדשי, מנהל אג. לתכנו� וביצוע. (י, רזי
המינהל לבניה , מנהל אג. נכסי ודיור, פיאלקוב. שי אל מר חמכתב אי, עמותות ביישובי תכנית הכוכבי�

  . 21.8.1991, משרד הבינוי והשיכו�, כפרית וישובי חדשי

מכתב אישי אל מר אריאל , שבעת הכוכבי�, ])ישראל[ל הפדרציה הציונית דרו אפריקה "מנכ. (ס, שפירא
  . 10.10.1990, שר הבינוי והשיכו�, שרו�

 5/במ/מד/גז. התנגדות לתכנית מס, החברה להגנת הטבע, לשמירת הטבע והנו. המחלקה. (ע, שפירא
  . 30.7.91, משרד הפני, מחוז המרכז, מכתב אישי לוועדה המחוזית למגורי, )מודיעי�(

  

Webster, Merriam. 2010. Miriam Webster’s Collegiate Dictionary, 11
th

 Ed,. Online version,  

< http://www.merriam-webster.com/dictionary/frontier > 
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  : אינטרנט

  ). 5.2.11: תארי) כניסה אחרו�" (עצומה למע� הטבע בלכיש", החברה להגנת הטבע
 >http://www.teva.org.il/?CategoryID=530&ArticleID=836  <  

  : רשימת הפרסומי). 24.6.11: תארי) כניסה אחרו�(ל מדינת ישרא, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
לקט  – 2006כלכלית של האוכלוסייה בשנת (אפיו� רשויות מקומיות וסיווג� לפי הרמה החברתית" �

  ":נתוני
 >http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200924244 < 

  ":2009, הרשויות המקומיות בישראל" �
 >http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=58&CYear=2009&CMonth=1#9  <  

� " ":2009, אוכלוסיית וסמליה, ישובי
 >http://www.cbs.gov.il/ishuvim/ishuvim_main.htm  < 

 ":2001(2000נתוני נבחרי ): לשעבר(אוכלוסיית עולי ברית המועצות " �

 >http://www.cbs.gov.il/www/publications/ussr/intussrh.pdf  <  

: תארי) כניסה אחרו�(, " של ישראלמשאבי המי העיקריי", ממשלת ישראל, המשרד להגנת הסביבה
19.3.11 .(  

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&en

DispWho=Articals^l627&enZone=mashabei_maim  <  

  ). 21.3.11: תארי) כניסה אחרו�( " התהלי) המדיני והכנסת", כנסת ישראל
 >http://www.knesset.gov.il/process/index.html <    

  :ממשלת ישראל, מנהל מקרקעי ישראל
 >http://www.mmi.gov.il <  

  )18.6.11: תארי) כניסה אחרו�( מפלגת הליכוד
 >http://www.netanyahu.org.il <  

  ).21.3.11: תארי) כניסה אחרו�" (ינהל התכנו�מ", ממשלת ישראל, משרד הפני�
 >http://www.moin.gov.il/OfficeUnits/PlanningAdministration/Pages/About.aspx  <  

  

  : חקיקה

  .1990–�"תש, )הוראת שעה(וק הליכי תכנו� ובניה ח

  

  :ארכיוני

  .רמלה, מרכז –ארכיו� הלשכה המחוזית לתכנו� ובניה 

  ירושלי, ארכיו� כנסת ישראל

  ירושלי, ממשלת ישראל, גנז� המדינה
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  :ראיונות

יז ומקי תכנית שבעת , מיכאל אית�כ "חה, המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבורהשר 
, 15.3.2011 בתאריכי) ירושלי(סדרת ראיונות אישיי , שניר ועדת המשנה לבינוי "יו, הכוכבי
23.3.2011 ,29.3.2011 .  

המכו� , תשתיות ואיכות הסביבה, שלטו� מקומי, מומחה לדיני תכנו� ובניה, ד מומחה דניס גולדמ�"עו
  . ירושלי, 14.6.2011, )ראיו� אישי(האוניברסיטה העברית , ללימודי עירוניי ואזוריי

  . רמת ג�, 27.3.2011, )ראיו� אישי(מתכנ� תכנית הכוכבי , דונסקינחו� 

  . 17.3.11, יפו( תל אביב, )ראיו� אישי( 1995(1985ראש מנהל התכנו� בשני , יהונת� גולני

  . 22.3.11, )ראיו� טלפוני( .עיתונאית ופעילה חברתית, עמותת מע�, מיכל שוור1

  . 27.3.11) ראיו� טלפוני( ,2002(1979בשני  ו ודוברממקימי שלו עכשי, עמיר� גולדבלו�' פרופ

  . 2.3.2011שיחה טלפונית מיו . ממשלת ישראל, משנה למזכיר הממשלה, אריה זוהר
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  נספחי� . 10

  1960', מצודות הכפר'מפת תכנית : 'נספח א

  
  36: 2004, טל: מקור

  



 2011תכנית הכוכבי כמקרה מבח�                                                                                     אפריל  –מדיניות יישוב הְספר בישראל 

 

90 

  1978', ציר הגבעות'מפת תכנית : 'ב נספח

  
  

  69: 2004, טל: מקור
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  1978', גוש אמוני�'מפת תכנית : 'נספח ג

  
  

  . 66: 2004, טל: מקור
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  1983', המאה אל0'תכנית : 'נספח ד

  
  

  . 75: 2004, טל: מקור
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  1995+1990, תכניות הכוכבי� שנידונו במסגרת ועדות לבנייה למגורי�: 'נספח ה

  ש�  תכנית. מס
קבלה . ת

  במחוז
  תהערו  אישור. ת

  (((   17.10.91  25.11.90  שה  9/69/במ/גז

, טיפול בהחלטת השר  (((   3.6.91  שה  'א/9/69/במ/גז

8.7.91  

  (((   24.3.94  24.10.90  הרחבת מושב מזור. ש.ח  2/92/במ/גז

  (((   27.8.92  13.1.92  לפיד, 1.שינוי מס, כפר רות  1/3/במ/גז

  16.6.00: סיו טיפול  (((   19.12.90  כפר רות  3/153/במ/גז

  תיק נסגר  (((   (((   קולא(מזור" מגורי זמני"  196/במ/גז

  (((   30.10.94  2.3.92  מזור החדשה, אלעד  2/195/במ/גז

  (((   6.4.95  1.8.93  גאולי משלב תנובות  54/2/0/במ/צש

הגיע מוועדה רגילה     12.93  צור�  'א300/  22/ 1/במ/צש

  24.7.94והוחזר אליה 

  הודעה על דחיית תכנית  (((   12.93  צור�  'ב300/  22/ 1/במ/צש

  (((   9.1.92  11.12.90  תכנית ליישוב חולות גאולי  300/ 1(22/במ/צש

  ((((   ((((   11.12.90  תכנית ליישוב שער אפריי  11(1/במ/הצ

  לטיפול בהחלטת השר  6.2.92  11.12.90  יד חנה  151/במ/עח

    16.2.95  31.8.93  יד חנה  1/151/במ/עח

  (((   (((   24.1.91  מתאר מודיעי� תכנית  1000/במ/מד/גז

  תיק נסגר  (((   19.8.90  ירחיב  8/104/במ/שד

  תיק נסגר  (((   7.1.90  ירחיב  9/104/במ/שד

  תיק נסגר  (((   17.1.91  ירחיב  'א/9/ 104/במ/שד

  (((   3.9.92  21.10.91  צור יגאל  'א/10/ 1002/במ/שד

  (((   3.11.95  (((   צור יגאל  2'א/10/ 1002/במ/שד

  תיק נסגר  (((   20.12.93  צור נת�  'א15/ 101/במ/שד

  תיק נסגר  (((   18.9.94  צור נת�  'ב15/ 101/במ/שד

  מרכז –ארכיו� הלשכה המחוזית לתכנו� ובניה : מקור

  

  

  

  

  

  

  

  



 2011תכנית הכוכבי כמקרה מבח�                                                                                     אפריל  –מדיניות יישוב הְספר בישראל 

 

94 

  משתני� יציבי� ומשתני� והשפעת� על המערכת: 'נספח ו

התייחסו , , נת ישראלוכ� על הרקע הגיאופוליטי של מדי, בהתא למודל התיאורטי עליו נסמ) המחקר

 תוארו בפרק תוצאות המשתני ש. ולא יציבי בזירת המדיניותהשערות המחקר למספר משתני יציבי

, במהל) המחקר נבחנו משתני נוספי, ע זאת. המחקר ה אלו שנמצא קשר ישיר בינ ובי� התכנית

הלי) האישור שלה פתוח לעיו� מכיוו� שלא כל המידע הקיי לגבי התכנית ות. שהקשר ביניה לא הוכח

  : בהתבסס על כיווני המחקר הבאי, ייתכ� ובעתיד נית� יהיה להמשי) ולבחו� את טיבו של הקשר, הציבור

מאגר מי תהו זה הוא בי� הגדולי והחשובי : אקוויפר המי ההררי הממוק למורדות השומרו�  .א

 140, אזור ארג� גלבוע(הצפוני שלו  ביחד ע החלק). ק בשנה"מיליו� ממע 335(בישראל המערבית 

בשל החשיבות הפוליטית של . הוא מספק כרבע מכמות המי השנתית הנצרכת, )ק מי"מיליו� ממע

הוא הכתיב במידה רבה את אופי ההתיישבות  ,מזיהומי ושליטת גורמי עויניהשמירה על האזור 

מ מעבר לקו הירוק "ק 3(2ת במרחק של קיימת א. טענה כי ההתיישבו). 1993, אפרת(ביהודה ושומרו� 

 ). 1981, גנור ואופנהיי, רייכמ�(שליטה ישראלית על האקוויפר , בי� היתר, נועדה להבטיח 1967(החל מ

הצטמצמה במידה רבה המעורבות  80(וה 70(במהל) שנות ה :שינויי במבנה המערכת הכלכלית  .ב

ב בי� שינוויי פוליטיי וחברתיי הסיבה לכ) הייתה שילו. בשוק שנתפס כריכוזיהממשלתית 

רצ. ; 1997(שהובילו להחלפות האתוס השיתופי באתוס האינדיבידואליסטי והמהפ) הפוליטי ב

 שהגביר את התמיכה הציבורית ) משבר קריסת חברת העובדי, משבר הקיבוצי(משברי כלכליי

ההפרטה והובילה לצמצו  שחיזקה את מגמת 1985והתכנית הכלכלית לייצוב המשק משנת ; בהפרטה 

 ). 2010, שפירא; 1999, פלג(רב של ההשקעה הממשלתית בבנייה 

, לבד מהאתוס הבטחוני שהשפיע על מדיניות התכנו� והבנייה לאור) שני רבות: מציאות בטחונית  .ג

האינתיפאדה . בטווח הזמ� הקרוב לאישורה של תכנית הכוכבי התרחש אירוע בטחוני רב השפעה

שומרו� ועזה כנגד , הייתה התקוממות של האוכלוסיה הערבית בשטחי יהודה 1987( רצה בהראשונה שפ

, היות ותכנית הכוכבי הוקמה בסמיכות לריכוזי גדולי של אוכלוסיה ערבית. השלטו� הישראלי

אחת מהשערות המחקר הייתה כי התדרדרות המצב הבטחוני השפיעה על הרצו� ליישב ולהגדיל את 

  . יה היהודית לאור) הקו הירוקריכוז האוכלוס

ע . לא נמצאו הוכחות לקשר בי� אות משתני ובי� תהלי) קבלת המדיניות ויישומה, בסופו של המחקר

עוד חשוב לציי� כי היות וחלק מהמידע והמסמכי שרבלנטיי לתהלי) . חשוב לציי� כי ה נבדקו, זאת

, כאשר המסמכי האלו ייפתחו לציבור, חו� בעתידנית� יהיה לב, קבלת ההחלטות נותרו חסויי בשלב זה

  . הא השערות המחקר היו נכונות


