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המחבר 

דר' ראסם חמאיסי - גאוגרף ומתכנן ערים, חוקר במכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, מנהל 

המרכז לתכנון אסטרטגי ברשויות מקומיות ערביות, מורה במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה 

העברית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 

 

המודעות בדבר חשיבותו של מחקר מכוון למדיניות גוברת והולכת, לא רק בקרב חוקרים וקובעי 

מדיניות, אלא גם בקרב קרנות ציבוריות ופרטיות. קרן פלורסהיימר, שבראשה עומד ד"ר סטיבן 

ה' פלורסהיימר, יזמה את ייסודו של מכון מחקר שיתרכז במחקרים העוסקים בסוגיות מדיניות 

ארוכות טווח. מטרתו הבסיסית של המכון היא לחקור תהליכים יסודיים שיעסיקו את קובעי 

המדיניות בעתיד, לנתח את המגמות וההשלכות ארוכות הטווח של תהליכים אלה ולהציע לקובעי 

המדיניות חלופות של מדיניות ואסטרטגיה. 

 

חברי הוועד המנהל של המכון הם: ד"ר סטיבן ה' פלורסהיימר (יו"ר), עו"ד י' עמיהוד בן-פורת 

(סגן יו"ר), מר דוד ברודט, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ומר הירש גודמן, העורך 

הראשי של ה"ג'רוסלם ריפורט". מנהל המכון הוא פרופ' עמירם גונן, מן המחלקה לגאוגרפיה 

באוניברסיטה העברית בירושלים. 
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מבוא 

 

קיימות מספר גישות בתיאוריית התכנון, המנחות את הפעילות התכנונית במרחב. הגישות 

המובילות הן גישת התכנון המגביל (Restrictive Planning), וגישת התכנון המפתח 

(Developmental Planning). התכנון המגביל מתמקד בהסדרת הקיים ובקביעת הוראות מונעות. 

לעומתו, מסדיר התכנון המפתח את המרחב לפי כללים המבקשים להביא למצב רצוי. מבחינה 

היסטורית, התפתח התכנון המגביל קודם לתכנון המפתח. מקצוע התכנון ניסה להתמודד עם 

הסדרת המרחב דרך הוראות מונעות, קודם לבניית הוראות המכוונות פיתוח. גם בישראל אנו 

עדים למעבר זה מגישת התכנון המגביל לתכנון מפתח אשר יוזם הסדרת המרחב. מדובר במעבר 

מהכנת תכניות מתאר פיסיות לקביעה חד-משמעית של שימושי קרקע, לתכניות מתאר אשר 

שימושי הקרקע המוצעים הם תוצאה של אמידת צרכים כלכליים, חברתיים, תרבותיים 

ופוליטיים. תכנית המתאר הארצית המשולבת לקליטת עלייה ופיתוח (תמ"א 31) מהווה ציון דרך 

חשוב ברמה הארצית למעבר זה מתכנון מגביל לתכנון מפתח. אולם, מרבית היישובים הערביים 

בישראל נמצאים עדיין בשלב התכנון המגביל, דבר התורם להמשכו של מצב תת-הפיתוח 

ביישובים אלה. אחד התנאים העשויים להגביר את הפיתוח ביישובים הערביים כרוך במעבר 

לתכנון מפתח, הן בחשיבה העקרונית והן בפרקטיקה המעשית. 

 

חיבור זה מבקש לתאר ולנתח את תהליך התכנון של היישובים הערביים בישראל ואת משמעויותיו 

לגבי פיתוחם, וכן להציע מעבר מגישת תכנון מגביל לגישת תכנון מפתח. 

 

 

התפתחות התכנון המגביל 

 

התפתחות היישובים הערביים נעשית ברובה ללא הכוונה תכנונית. תכניות המתאר שהוכנו 

ליישובים הערביים נערכו במטרה לווסת את התפשטות הבנייה, שהחלה בשנות השלושים 

והתעצמה בעשורי השבעים והשמונים. בחינתן מצביעה על פער בין התכנון לביצוע (חמאיסי, 

1986; יום טוב, 1986). כתוצאה מפער זה, עולה טענה בקרב הציבור הערבי על העדר תכניות מתאר 

המכוונות את פיתוח יישוביו. כמו כן, נתפסת תכנית המתאר על-ידי האוכלוסייה הערבית כמסמך 

פוליטי מגביל ולא כמסמך מנחה פיתוח, המתחשב במגבלות ובאילוצים כלכליים, חברתיים 

ופיסיים קיימים, ומציע כיוונים תכנוניים העונים על דרישות האוכלוסייה הערבית. 

 

תכניות המתאר המשמשות כיום בתכנון היישובים הערביים הוכנו בתקופה שהתפיסה הכפרית 

היא זו שהנחתה מתכננים, קובעי מדיניות ותושבים. אלה ראו את היישובים הערביים ככפרים ולא 

כיישובים עירוניים. עם הזמן, התפתחה מתכונת בנייה עירונית ברוב היישובים הערביים, ואילו 

התכניות המאושרות ואלה שעודן בתהליך התכנון נגררות אחרי המציאות. אי לכך, עולה הצורך 

לשנות את התפיסה התכנונית ואת התכניות עצמן. יש מקום להכין תכניות אב כוללות ומשולבות, 
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מהן נגזרות תכניות מתאר פיסיות של שימושי קרקע ואיזור (zoning), תכניות פיתוח ותכניות אב 

נושאיות. 

 

התכנון המקומי טרם הקמת המדינה 

 

עד שנת 1921, התפתחו היישובים הערביים ללא תכנון סטטוטורי, למעט מספר קטן של תכניות 

מתאר שהוכנו ליישובים עירוניים, כגון תכנית המתאר של באר-שבע בשנת 1906. בשנת 1921 

אושרה על-ידי שלטונות המנדט הבריטי פקודת בניין ערים ראשונה בארץ, שהתייחסה לערים 

בלבד. הפקודה החדשה התוותה גישה צנטרליסטית בתחום התכנון הפיסי על-ידי הקמת "הוועדה 

המרכזית לתכנון ערים", שתפקידה להנחות ולהכין תכניות מתאר עבור הערים (רייכמן ויהודאי, 

 .(1984

 

השינוי במדיניות התכנון המנדטורית אירע עם אישורה של פקודת בניין ערים 1936, אשר היו לה 

השלכות מרחיקות לכת על תכנון היישובים הערביים אף לאחר הקמת מדינת ישראל. פקודה זו 

המשיכה בקו מדיניות התכנון הצנטרליסטית של המערכת השלטונית המנדטורית (חמאיסי, 1990: 

19). על-פי הוראות הפקודה הוכנו שש תכניות מחוזיות, שכיסו כמעט את כל שטחה של 

פלסטינה-ארץ ישראל המנדטורית, וחיבורן יצר למעשה מעין תכנית מתאר ארצית. התכניות הוכנו 

בגישת התכנון המגביל, המסדיר את שימושי הקרקע וקובע ייעודים, פיסיים בעיקרם. התכניות 

המחוזיות המנדטוריות קבעו הוראות תכנוניות, אשר כללו גם פיקוח על הבנייה מחוץ לערים 

באמצעות קביעת קריטריונים למתן היתרי בנייה בשטחים גליליים ובתחום הכפרים, קביעת 

גבולות לכפרים שיש להכין להם תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת, וקביעת אזורים 

לשימור על-ידי איסור בנייה ופיתוח. בתחום הארגוני, קבעה פקודת בניין הערים רובד תכנוני נוסף 

- הרובד הגלילי - בין הרובד המקומי (ועדה מקומית לתכנון ובנייה בתחום העיר), לבין הרובד 

המחוזי (ועדה מחוזית לתכנון ובנייה לכל המחוז). לכל גליל נקבעה ועדה גלילית לתכנון ובנייה, 

המטפלת ביישובים שמחוץ לשטח תכנון הערים, דהיינו בכפרים (לפידות, 1977). 

 

אישורן של שש תכניות המתאר המחוזיות התעכב עד לאמצע שנות הארבעים. לכן, השפעתן על 

הכוונת הפיתוח בשטח הצטמצמה לערים, בהן הוכנו תכניות מתאר מקומיות, ולהקמת מערכת 

דרכים ומתקנים ביטחוניים. לגבי הכפרים, בהם ישב חלק ניכר מהאוכלוסייה הערבית, נקבע 

באופן שרירותי גבול פיתוח הבנייה, על-ידי עיגול שהרדיוס שלו אינו עולה על 500 מטר ממרכז 

הכפר וכלל שטח שהוגדר כ"אזור פיתוח" - "Development Zone". התכנית המחוזית קבעה כי 

בתחום אזור הפיתוח יש צורך להכין תכנית מתאר מקומית מפורטת לכפר. 

 

בדיקת יישום הוראות התכניות המחוזיות בכפרים מראה, שמתוך 858 הכפרים הערביים הוכנו 

תכניות מפורטות רק ל- 25  מהם. 17 מתוכם נמצאו בתחום מדינת ישראל עם הקמתה. ההסבר 

לכך נעוץ במספר גורמים: 
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התכניות המחוזיות קבעו, נוסף להוראות הנוגעות לשימושי קרקע מחוזיים, גם הוראות  א.

להוצאת היתרי בנייה. הוועדות המקומיות הן שהעניקו היתרי בנייה בהתאם להוראות אלה, 

ולכן לא היה חיוני להכין תכנית מקומית מפורטת לשם הוצאת היתר בנייה. 

 

כוח האדם המקצועי המועט, הן במשרד היועץ לתכנון ערים שליד הנציב העליון, שהיה אמור  ב.

להכין תכניות מפורטות, והן בקרב המתכננים הפרטיים, היה בעל הכשרה מוגבלת. 

 

הקצב האיטי של הפיתוח הסביבתי והכלכלי, והביקוש המצומצם למגורים בקרב האוכלוסייה  ג.

ביישובים הערביים גרמו להיעדרן של יוזמות תכנון מקומיות של יחידים ושל גופים ציבוריים 

כאחד. 

 

האוכלוסייה תפסה את התכנון ככלי בידי הממסד המנדטורי המגביל התפתחות, ועל כן  ד.

התקיים מתח בין המתכנן לאוכלוסייה הערבית ברמה המקומית. 

 

נעדרה מודעות לצורך בתכנון בקרב האוכלוסייה ומנהיגיה.  ה.

 

חסרו משאבים ציבוריים המיועדים להשקעה בפיתוח הכפרים.  ו.

 

באופן כללי, ניתן לומר שלמרות שהתארגנה מערכת תכנון ואף הוכנו תכניות ברמה המחוזית 

והעירונית, המשיכה ההתפתחות הפיסית ביישובים הכפריים להתקיים ללא הנחיה תכנונית. מלבד 

החובה להוציא היתרי בנייה למבנים, כמעט ולא היה ביטוי לתכנון פיסי מקיף ביישובים הכפריים 

הערביים. בחינה של היתרי הבנייה שהוענקו בתקופת המנדט בכפרים הערביים מראה, שעיקר 

ההוצאה של היתרי הבנייה נגעה לבתים חדשים בשולי הגלעין. בגלעין עצמו הוצאו היתרי בנייה 

לתוספת קומה בלבד. ניתן, על כן, לסכם ולומר כי מסגרת התכנון הפיסי הסטטוטורי, שהחדירו 

שלטונות המנדט הבריטי, לא יושמה הלכה למעשה ולא הושרשה. מלבד עיצוב הכלים התכנוניים 

ובניית המנהל התכנוני בערים, הפעילות התכנונית בכפרים הייתה מוגבלת. 

 

התכנון המקומי לאחר קום מדינת ישראל 

 

הקמתה של מדינת ישראל בשנת 1948 גרמה למהפך בחיי האוכלוסייה הערבית. המרכזים 

העירוניים שלה נעלמו, ושטחי הקרקעות שבבעלותה ובחזקתה צומצמו עקב ההפקעות. 

האוכלוסייה הערבית שנשארה במדינה החדשה התרכזה בפריפריה הגאוגרפית, בעיקר בכפרים 

קטנים, המתבססים על חקלאות מסורתית, וביישובים חסרי תשתיות ושירותים בסיסיים, שתנאי 

הקיום בהם היו קשים. אף הוטל על החברה הערבית ממשל צבאי אשר ניהל את חייה והגביל את 

תנועתה במרחב. תנאים אלה הביאו לתחושה של ניכור בקרב האוכלוסייה הערבית ביחס למדינה 
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החדשה. 

 

הממסד הפוליטי היהודי החל בבניית המדינה ובפיתוח שירותים מודרניים ביישובים יהודיים. 

אולם, הייתה מידה רבה של התעלמות מצרכי היישובים הערביים. הממסד היהודי השקיע את 

עיקר משאביו ביישובים היהודיים על פי תכנון יוזם. תכנון היישובים הערביים צומצם לקביעת 

כללים להוצאת היתרי בנייה, בכדי להגביל את התפשטות הבנייה, ואף הופקעו שטחי קרקע 

ניכרים. 

 

האוכלוסייה הכפרית המסורתית הייתה זרה לתהליך תכנון מסודר. היא התרגלה להיעדר הגבלה 

כלשהי על בחירת מיקום המגורים במרחב היישוב. היא אף הונחתה על-ידי התפיסה של "גזרת 

הגורל", לפיה אין יד אדם יכולה להתערב בקביעת העתיד. הנורמות ההתנהגותיות שקבע התכנון 

הפיסי הסטטוטורי במרחב היישוב היו זרות לאוכלוסייה הכפרית. התכנון נחשב כלי של התערבות 

חיצונית בנורמות מקובלות פנימיות, שעניינן משפחתי או יישובי בלבד. כתוצאה מכך, פיתוח 

היישובים הערביים לא הונחה לפי חשיבה תכנונית, והתהליכים שהתרחשו היו בעיקרם ספונטניים. 

המנהיגות המסורתית לא הייתה מודעת לצורך בתכנון, וגם לא הייתה לה הסמכות לנהל את פיתוח 

היישובים ברמה המוניציפלית הממוסדת. נהלים תכנוניים שהוחדרו על-ידי הממשל הצבאי ומשרד 

הפנים היו חשודים בעיני האוכלוסייה הכפרית, משום שהתייחסה בשלילה לצעדים תכנוניים שהיו 

כרוכים בהפקעת משאבים קרקעיים ובצמצום מרחב הניידות. הפעלת התכנון הפיסי הסטטוטורי 

בתנאים פוליטיים כאלה, שעיקרו קביעת הגבלות על השימוש בקרקע, נתקלה בהתנגדות ובחשדנות 

בקרב הערבים. 

 

עד 1965 - תכניות תחום הבנייה 

 

רשויות התכנון, שנוסדו לאחר הקמת המדינה, המשיכו להעניק היתרי בנייה לפי הוראות התכניות 

המחוזיות המנדטוריות, בהתאם לפקודת בניין ערים 1936. היקף הבנייה המוגבל ביישובים 

הערביים בשנותיה הראשונות של המדינה, אשר הצטמצם לשטח הבנוי של היישובים, לא עורר 

בעיות תכנוניות ביישובים אלה. ואכן, בחומש הראשון לקיומה של מדינת ישראל לא הוכנו תכניות 

מתאר ליישובים הערביים. אולם, לאחר שהחלה התחדשות הבנייה ביישובים אלה באמצע שנות 

החמישים, החליטה הוועדה המחוזית במחוז הצפון, שבסמכותה היה הטיפול ברוב האוכלוסייה 

הערבית, לבטל במרץ 1955 את הוראות התכניות המחוזיות המנדטוריות, המתירות בנייה באזור 

הפיתוח של הכפר מעבר לשטח הבנוי. ועדה מחוזית זו חזרה על החלטתה בינואר 1957 ואסרה 

בניית בתי מגורים על אדמה חקלאית, כולל בנייה זמנית (דברי הכנסת, כרך 23: 146). מטרת 

ההחלטה הייתה להגביל את השטח המיועד לפיתוח היישובים הערביים, למנוע יצירת רצף בנוי בין 

יישובים סמוכים ולאסור בנייה באזורים חקלאיים בהם הופקעה קרקע או תוכננה התיישבות 

יהודית. 
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המנגנון המצומצם שפעל לאכיפת ההוראות התכנוניות, העדר בסיס חוקי איתן האוסר התרחבות 

הבנייה והגידול בביקוש למגורים, כל אלה הביאו בסופו של דבר לעקיפתן של הוראות הוועדה 

המחוזית במחוז הצפון. נוכח המשך התרחבות הבנייה, יזם הממשל הצבאי בשנת 1957, בשיתוף 

עם הוועדה המחוזית, הכנת תכניות מתאר מקומיות מפורטות, על-פי הוראות פקודת בניין ערים 

1936 והתכניות המחוזיות. תכניות אלה נקראו "תכנית מפורטת - תחום בנייה". לכל היישובים 

הערביים הוכנו תכניות תחום בנייה וכולן אושרו. 

 

הכנתן של תכניות תחום הבנייה שיקפה את השינוי במדיניות התכנון הארצית כלפי האוכלוסייה 

הערבית, אשר בוטאה בתכנית ארצית 1957. מטרת המדיניות הייתה הגבלת התפשטות הבנייה 

למגורים ביישובים הערביים על-ידי צמצום השטחים המותרים בבנייה; זאת על-מנת לעודד הגירה 

לערים בהתאם ליעדי התכנית הארצית. תכליתן של תכניות תחום הבנייה הייתה ריכוז וציפוף 

הבנייה ביישובים הערביים בתחום מצומצם. התכניות קבעו שני אזורי מגורים: הראשון - 'האזור 

הצפוף', כלל את שטח הגלעין, שעבורו נקבעו זכויות בנייה המגדילות את הצפיפות בשטח הבנוי. 

השני - 'האזור הרגיל', כלל חלק ממרחב הג'דר שמסביב לשטח הגלעין וצפיפות הבנייה בו דלילה 

יותר. בתכניות לא צוינו שימושי קרקע מלבד מגורים, ולא תוכננה מערכת דרכים מלבד דרך הגישה 

ליישוב. תכניות תחום הבנייה הוכנו לכל היישובים הערביים באותה גישה וצורה: תקנון משוכפל 

ותשריט שנעשה על-גבי מפת גושים וחלקות ללא התייחסות לטופוגרפיה. לתכנית לא הוכנו סקרים 

או פרוגרמה, ולא נקבעו הנחיות תכנוניות חברתיות וכלכליות. מטרתן הייתה להוות בסיס חוקי 

להוצאת היתרי בנייה בתחום מסוים. 

 

אולם, תכניות תחום הבנייה לא השיגו את מטרתן - מניעת התרחבות הבנייה ביישובים הערביים. 

התכניות לא ענו על צרכי האוכלוסייה הכפרית וזו החלה לצאת מהשטח הבנוי לשולי היישובים, אל 

מחוץ לגבול תכנית תחום הבנייה על קרקע בבעלות פרטית, ללא תשתיות של דרכים, חשמל, מים, 

טלפון וביוב, על-מנת להיטיב את תנאי מגוריה. כמו כן, הגידול באוכלוסייה והביקוש הגדל 

למגורים המשיך להיספג בגלעיני היישובים, אף על-ידי בנייה ללא היתר. 

 

משנת 1965 - תכניות מתאר מקומיות 

 

חוק התכנון והבנייה 1965 מחייב להכין תכניות מתאר ליישובים, הנמצאים בכל מרחב תכנון 

מקומי המוכרז על-פי החלטת שר הפנים, לא יאוחר משלוש שנים מיום ההכרזה על הכללת 

היישובים במרחב המקומי (חוק תכנון ובנייה 1965, סעיף 62). על-פי חוק זה, צריך היה להכין 

תכניות מתאר חדשות לכל היישובים הערביים, עקב ההחלטה על הכללתם בתוך מרחבי תכנון 

מקומיים. אולם, עד שנת 1970 הוחל באישור תכניות לחמישה יישובים ערביים בלבד, עד יוני 1986 

רק ל- 60 אחוזים מהיישובים הערביים היו תכניות מאושרות, ולשאר היישובים התכניות היו 

בשלבי הפקדה או תכנון (חמאיסי, 1990: 95). במרץ 1989 היו ל- 66 אחוזים מהרשויות המקומיות 

הלא-יהודיות תכניות מתאר בתוקף, 10 אחוזים מהתכניות היו בדיון למתן תוקף ו- 24  האחוזים 
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הנותרים מן התכניות היו בשלב הפקדה או טרום-הפקדה (משרד הפנים, מנהל התכנון, דוח פנימי, 

 .(1989

 

בבדיקת מצב אישורן של תכניות המתאר ומעמדן מבחינה סטטוטורית ב- 1993, שכללה 103 

יישובים ערביים, התברר כי ל- 87 יישובים (המהווים כ- 84 אחוזים) יש תכניות בתוקף. תכניותיהם 

של שאר היישובים נמצאות בהפקדה. בסקר התברר כי מאז שנת 1986 ועד יוני 1993 החלה הכנת 

תכניות חדשות לחמישה עשר יישובים, שכבר היו להם בעבר תכניות מתאר מאושרות. ביחס לשאר 

היישובים, נמשך תהליך אישור תכניותיהם שהוכנו קודם לכן. 

 

ניתוח הנתונים מראה שתהליך התכנון והאישור של תכניות המתאר ליישובים הגדולים מתעכב. 

כך, למשל תכניות המתאר של נצרת ואם אלפחם אושרו להפקדה (ב- 1986 וב- 1985, בהתאמה) 

על-ידי הוועדה המחוזית, אך עדיין לא הופקדו עקב התנגדות העיריות לתכניות בטענה שאין הן 

מבטאות את צרכי העיר, משום שהתכניות הוכנו בסוף שנות השבעים ומאז חלו שינויים רבים בשני 

היישובים. לטענת העיריות, במצב זה אישור התכניות יגרום בעיה של אי-התאמה בין התכנון 

למציאות, וחוסר יכולת לכוון את הפיתוח עדיין בשלב ההפקדה. ואכן, אף כי למרבית היישובים 

הערביים המוכרים קיימות תכניות מתאר מקומיות, המהוות בסיס סטטוטורי להוצאת היתרי 

בנייה והקצאת שימושי קרקע בהם, תכניות אלה הוכנו על-פי התפיסה והתנאים של שנות השבעים 

והשמונים המוקדמות, בהם תכנית המתאר באה להעניק מעמד משפטי לקרקע ואינה עונה על 

הצרכים העכשוויים של היישובים הערביים. כתוצאה מכך, נוצרה אי-התאמה בין התכניות לבין 

אפשרויות הפיתוח של היישובים, ותכנית המתאר אינה מעודדת פיתוח אלא מגבילה אותו. 

 

על-פי החוק, באות תכניות המתאר המקומיות לקבוע ייעודים לשימושי קרקע בתחום הפיסי 

(אלתרמן, 1981). יעדים חברתיים וכלכליים, לדוגמא, אינם נקבעים על-פי החוק; הם תוצאה של 

הפיתוח הפיסי. בקביעת שימושי הקרקע מבטאים המתכננים ומקבלי ההחלטות יעדים סמויים. 

 

ניתוח יעדי תכניות המתאר המקומיות ביישובים הערביים מראה שהיעד המרכזי המוצהר הוא 

קביעת מצב משפטי ברור ופשוט ביחס לזכויות הבנייה על הקרקע וקביעת הכללים והתקנות 

לשימושי הקרקע בכפר, על-מנת להבטיח תנאי בנייה סטנדרטיים. יעד מרכזי הנגזר מהתכנון הוא 

מניעת פריסה והתפשטות הבנייה על קרקע חקלאית. יעד הלוואי היה ציפוף הבנייה בכדי לספק 

שירותים ותשתיות לחלקיו השונים של היישוב ביעילות ובעלויות סבירות. נוסף לכך, היו יעדים 

משניים שקיבלו ביטוי, כמו שימור פניו של הכפר הערבי המסורתי, כפי שנתפס בעיני המתכננים 

בעיקר בתחום הפיסי (יום טוב, 1986; מאיר-ברודניץ, 1978: 2). 

 

במקביל ליעדי המתכננים המקצועיים ורשויות התכנון, ביקשו ראשי הרשויות הערביות שהיו 

מעורבים בתכנון למלא אחר שלושה יעדים בתחום הפיסי: הרחבת השטח המותר בבנייה ככול 

האפשר, כך שיכלול מקסימום קרקע בבעלות פרטית; פתרון בעיית הבנייה הלא-חוקית ותכנון 

מערכת דרכים, שתאפשר ניידות סבירה בתוך היישוב. בין ראשי הרשויות והתושבים לבין רשויות 
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התכנון, התפתח מאבק על גבול התכנית, אם כי לא בהכרח על תכני התכנית. יעדי רשויות התכנון 

לגבי היישובים הערביים הושגו על-ידי תכנון מווסת, המסדיר מצב קיים ומגביל התרחבות של 

השטחים המיועדים לפיתוח. במקביל, התפתח תכנון יזום ביישובים היהודיים הסמוכים, אשר 

לווה בתכנית בינוי ובתקציב לבנייה ולפיתוח. ההבדלים באופי ובתהליך התכנון חיזקו את התנגדות 

התושבים הערבים לתכנון יישוביהם ואת תפיסת התכנון באופן שלילי. 

 

הסרבול בתהליך התכנון והאישור, הנמשך תקופה ארוכה, תורם לכך שהאוכלוסייה המקומית 

רואה בתכנית המתאר מסמך פוליטי מגביל. תקופת הזמן העוברת מתחילת התכנון ועד אישור 

למתן תוקף, נמשכת בממוצע כ- 13 שנים. אמנם, אנו עדים לקיצור תהליך האישור בעשור 

השמונים, אך עדיין הוא ארוך ומסורבל. 

 

פער בין תכנון למציאות 

 

תהליך הכנת תכנית המתאר התבסס על כללים מקובלים בתחום התכנון. המתכננים מחשבים את 

קיבולת התכנית מבחינת יחידות דיור ומספר תושבים, וקובעים לוח זמנים לביצוע בהתאם 

למשאבים המוקצים לכך. ביישובים הערביים קיים פער גדול בין חישוב הקיבולת של תכנית 

המתאר לבין המציאות. פער זה נוצר כתוצאה מתהליך בחירת מיקומו של משק הבית, המושפע 

באופן ישיר מדגם הבעלות הפרטית על הקרקע. שיטת הבנייה הפרטית, ביוזמה ובמימון עצמיים, 

היא השכיחה בהיצע המגורים, וזו קשורה בזמינות קרקע בבעלות משק הבית. חלק ממשקי הבית 

אינם מנצלים את קרקעותיהם לבנייה, למרות שהן מיועדות למגורים על-פי תכנית המתאר, כיוון 

שהם משאירים אותן כעתודה לצאצאיהם. לעומתם, עומדות לרשות משקי בית אחרים קרקעות 

שאינן ברציפות לשטח הבנוי, וחלקן אינו מיועד למגורים על-פי תכנית המתאר. כך, מתפתחים 

המגורים ב'קפיצות' אל השוליים הרחוקים, בעוד ששטחים שיועדו למגורים בתכנית המתאר 

נותרים פנויים. המתכננים מצדם, חזו בנייה בשטחים אלה וחישבו את קיבולת תכנית המתאר על 

בסיס עיבוים וניצולם. כך למשל, התירו המתכננים בניית שלוש קומות, אך במציאות נבנו רק שתי 

קומות. תכנית המתאר קבעה גודל מגרש מינימלי חצי דונם, אך במציאות המגרש גדול יותר 

ובמקרים רבים עולה על דונם. אלה הן דוגמאות של זרות תהליך התכנון, שתוצאותיו תכנית מתאר 

מקומית המתעלמת ממאפייני האוכלוסייה הערבית הכפרית. 

 

להכנת תכניות המתאר ביישובים הערביים קדמה קביעת גבולות לתחום השיפוט של היישוב. 

תחום זה כלל רק חלק מהקרקעות שהיוו את מסגרת היישוב והיו רשומות על שם תושבי הכפר 

בעבר, כאשר נערך הסדר מקרקעין בשנת 1933 (גביש, 1991). תכניות המתאר כללו חלק מצומצם 

עוד יותר ממסגרת היישוב. כך, נותרו בעלי קרקעות רבים ללא חלקות בתחום המיועד לפיתוח 

על-פי תכנית המתאר, ולמרות שהייתה בבעלותם קרקע, הם הפכו בפועל למחוסרי קרקע לבנייה. 

במצב השורר ביישובים הערביים, על-פיו קיים קשר הדוק בין בעלות על קרקע וזמינות של מגורים, 

מחוסרי קרקע לבנייה עלולים להיות גם מחוסרי פתרון סביר של מגורים. 
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הגופים האוכפים את התכנון ריכזו את עיקר פעילותם ומאמציהם למניעת בנייה מעבר לקו גבול 

התכנית ונתנו תשומת לב שולית למתרחש בתוך גבולות התכנית. במקביל, הציעו המתכננים 

פתרונות, אשר לא ניתן היה לבצעם בשטח עקב בניית בתים בתוואי מוצע של דרך או בתחום של 

שטחי ציבור מוצעים. חלק מהתושבים התנגד לתכנון גם מאחר שנגס בקרקע פרטית וייעד אותה 

לשימושים ציבוריים. על כן, כמחאה, הם בנו על הקרקע שבבעלותם ללא התחשבות בייעודה 

התכנוני. יש להוסיף את העדר הזרמת תקציבים ציבוריים ליישום התכנון המוצע, שנותר בגדר 

הצהרה של גופי התכנון. כיוון שלרשות המקומית חסרו משאבים לפיתוח תשתיות ושירותים 

ציבוריים, התאפשרה זחילה של בנייה פרטית לאזורים המיועדים לשימושים ציבוריים. 

 

מתכנני תכניות המתאר תפסו את היישובים הערביים ככפרים מסורתיים מבחינה מבנית כלכלית, 

מבחינת אופי היישוב, רמת השירותים והתשתיות, אך עיצבו להם פתרונות תכנון עירוניים ברמת 

הבית והפרט. הנחיות והוראות הוצאת היתרי בנייה על-פי תכנית המתאר היו עירוניות בתכליתן 

מבחינת גודל מגרש, אחוזי בנייה, מרווחים וגובה בנייה. תרגום הנחיות והוראות אלה הלכה 

למעשה יוצרים פיתוח עם צפיפות גבוהה, המקבילה להתפתחות עירונית. אך במקביל, ציינו 

המתכננים בפירוש כי יש לעצב פתרון תכנוני המשמר את הכפריות. הניגודים בין תפיסת המתכננים 

לבין תכלית הוראות התכנית הוסיפו והגבירו את הפער בין התכנון למציאות. 

 

תכנון יזום מלמעלה 

 

אופי התכנון של היישובים הערביים קשור גם בגוף היוזם והמבצע את התכניות. היזמה להכנת 

תכנית מתאר מקומית באה לרוב מלמעלה, מגוף חוץ-יישובי כמו הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, 

מנהל מקרקעי ישראל והוועדה המחוזית. אף במקרים שהרשות המקומית שותפה ליזמה להכנת 

תכנית מתאר ליישוב, מוגבלת השפעתה על תהליך התכנון ועל התכניות, מה גם שביישובים ערביים 

רבים כלל לא הייתה רשות מקומית. כך, תכנון היישובים נעשה מלמעלה והיקף שיתוף הציבור בו 

היה נמוך מאוד, למרות שרוב השטח שעבורו הוכנה תכנית מתאר היה קרקע בבעלות פרטית. 

האוכלוסייה ונציגיה לא היו שותפים ליזמה להכנת התכנית, לבחירת המתכנן, לקביעת הפרוגרמה 

ולפריסת השימושים וזכויות הבנייה. גם בעת שהתכנית הוצגה להתנגדות הציבור, היה היקף 

המתנגדים לתכניות קטן. אין זה בהכרח משום שהאוכלוסייה לא נפגעה מהתכנון, אלא בשל חוסר 

מודעות למשמעות התכנון, חוסר אמון ביכולת המערכת לאכוף את התכנון ונכונות לא לציית 

לתכנון. 

 

בתכניות המתאר לא נקבעו שלבי ביצוע ופיתוח, לא פותחו מנגנוני יישום ותקצוב, ולא נקבע סדר 

עדיפויות. ביצוע הפיתוח נשאר ליוזמת הפרט הבודד. גם ביצוע התכנון על-ידי הרשות המקומית 

נעשה בעיקר לאחר יזמה של יחידים ובאישורן של ועדות התכנון השונות. 

 



13

 

אופי התכנון מושפע כמובן גם ממכיני התכניות ומיכולתם להבין את המתרחש ביישובים הערביים 

הכפריים, העוברים תהליכי עיור. בבדיקה שערכנו התברר, כי רוב התכניות שהוכנו ליישובים 

הערביים, בכלל זה התיקונים שנערכו להם, הוכנו על-ידי אדם אחד שהינו מתכנן פיסי, אדריכל או 

צוות של אדריכלים ויועצי תחבורה. כלומר, במקום תכנון כוללני המשקלל את כלל הצרכים של 

האוכלוסייה ונותן להם ביטוי פיסי מרחבי, נתנו המתכננים פתרון פיסי והניחו שההתנהגות 

החברתית, הכלכלית והתרבותית של התושבים תתאים את עצמה לפתרון הפיסי שהוצע. אופיו של 

התכנון תרם אף הוא לאי-התאמתו לצרכי האוכלוסייה. 

 

התכנון הסטטוטורי ליישובים הערביים התמקד ביישוב עצמו, ולא בשילובו במערך היישובי 

האזורי והארצי. המתכננים הונחו על-ידי חשיבה מקומית, ראו את היישוב כמנותק מסביבתו ולא 

התמודדו עם סוגיות אזוריות, מלבד תחומים תכנוניים כגון תכניות מתאר ארציות לדרכים, 

מסילות ברזל, בתי קברות וכד'. אחד הביטויים לכך הוא האחידות בין תכני התכניות ליישובים 

השונים, למרות ההבדלים בגודלם, בצורת התפתחותם, במאפייניהם ועוד. נוצרה תופעה של כעין 

"שכפול תכנוני". שכפול זה התבטא בכל היישובים בחלוקת שימושי הקרקע לשלושה אזורי מגורים 

בעלי צפיפות בנייה שונה, בקביעת אזור תעשייה קטן ובהצבת גבול התכנית מעבר לבית הקיצוני 

של היישוב. גם תכניות המתאר של היישובים, שהוצעו כמרכזים בתכניות המתאר הארציות 

לתפרוסת האוכלוסייה, אינן שונות מתכניות היישובים האחרים שאינם מוצעים כמרכזים. בחלק 

מהיישובים אשר הוכנה בהם פרוגרמה לקראת הכנת תכנית מתאר על-ידי משרד הפנים, כגון 

שפרעם, ראמה וג'סר א-זרקה, אין התייחסות כלשהי לאפשרות לקליטת תוספת אוכלוסייה מחוץ 

ליישוב או למתן שירותי מסחר, שירותים ותעסוקה. 

 

מחסור בשטחי ציבור 

 

התפיסה התכנונית שהנחתה את המתכננים משתקפת בהיקף הקרקעות המיועדות לצרכי ציבור. 

בבדיקה שערכנו התגלה, כי קיים מחסור בשטחים שניתן לבנות עליהם מבני ציבור או לייעד אותם 

לכך. במרבית התכניות יועדו קרקעות לבניית בתי ספר בלבד, ללא הקצאה למבני ציבור כמו 

מתנ"סים, מרפאות, מסגדים, מועדונים שכונתיים, מרכזי תרבות ותיאטרון, שטחים ציבוריים 

פתוחים (ש.צ.פ.), ומתקני ספורט. המתכננים סברו שהאוכלוסייה הכפרית לא תמצא שימוש 

במתקנים כאלה בגלל אופייה המסורתי והשמרני. 

 

על-פי חוק התכנון והבנייה 1965, רשאים גופי התכנון לייעד כארבעים אחוזים משטח חלקה 

פרטית לצרכי ציבור מבלי לשלם פיצויים לבעל הקרקע. אולם המתכננים, גופי התכנון ומקבלי 

החלטות מקומיים וארציים לא ניצלו זאת כראוי. בבדיקת 28 תכניות מתאר של יישובים ערביים 

שונים נמצא, כי פחות מ- 28% משטח התכנית הופרש לצרכי ציבור, בכלל זה דרכים. ללא שטח 

הדרכים, יועד פחות מ- 9% בלבד לשימושים ציבוריים. כלומר, קיים מחסור חמור בקרקעות 

המיועדות לשימושים ציבוריים, דבר המגביל אפשרות הקמה ופיתוח של שירותים חיוניים. 
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בדיקת תפרוסת השטחים המיועדים לצרכי הציבור במרחב היישובים הערביים מראה, כי 

מרביתם נמצאים בשוליים ובדרך כלל זו קרקע בבעלות ציבורית - מנהל מקרקעי ישראל (מ.מ.י.). 

כלומר, קיימת אי-התאמה בין תפרוסת האוכלוסייה וריכוזה במרחב לבין המיקום המוצע להקמת 

מוסד כלשהו המשרת את התושבים. 

 

הסיבות העיקריות להקצאה המועטה של קרקע לצרכי ציבור קשורות במתכננים, במקבלי 

ההחלטות ובאוכלוסייה. המתכננים, כאמור, לא חזו נכון את הצרכים ולא ציפו להתפתחות מהירה 

ברמת החיים ולעליית הביקוש לשירותים הבסיסיים בחברה שהייתה בעבר כפרית מסורתית. 

אולם, אוכלוסייה זו עברה תהליך עיור מואץ שהפך אותה למבקשת שירותים ציבוריים. בד בבד, 

הניחו המתכננים שיכולתן התקציבית והניהולית של הרשויות המקומיות היא מוגבלת, ולכן לא 

דאגו להקצאת קרקע לשירותים ציבוריים. יש לציין, כי גם ראשי הרשויות לא הקדישו תשומת לב 

לנושא. 

 

רוב השטח הכלול בתכנית המתאר מכיל קרקעות בבעלות פרטית. התושבים התנגדו בצורה חריפה 

להפקעת חלק מקרקעותיהם לצרכי ציבור ממספר טעמים מרכזיים: 

 

רצון לשמור קרקעות לצאצאיהם, בתוך המרחב השיוכי בו הם מתגוררים.  א.

 

התנגדות לקבל פיצויים עבור קרקעות מופקעות בשל טעמים רגשיים ולאומיים, מה גם  ב.

שהפיצוי היה זעום בעיניהם. 

 

התנגדות משיקולים עדתיים או דתיים, כיוון שה"ציבור" כלל גם בני עדות וחמולות אחרות  ג.

ביישוב, שביניהן יש תחרות ומאבקים. ההרגשה המתלווה להפקעת הקרקע הפרטית לצרכי 

הציבור נחשבת כפגיעה בכבודו של הפרט, מאחר שהחברה הערבית מתייחסת לקרקע לא רק 

כנכס כלכלי, אלא גם כסמל של מעמד וכוח, וגם כביטוי של לאומיות. 

 

סדר עדיפות של יחידים ושל רשויות מקומיות, הקובע שצריך לדאוג בעיקר למגורים, כאשר  ד.

שימושים ציבוריים נתפסים כבלתי חיוניים ואף לא רצויים. 

 

התנגדות האוכלוסייה להתוויית מערך דרכים בהתאם לכללים ולסטנדרטים המקצועיים  ה.

המקובלים, בנימוק שהדרכים מבזבזות קרקע ללא צורך, בפרט לאור הכמות הקטנה של כלי 

הרכב בכפרים. לעתים, נבעה ההתנגדות מאי-נכונות לאפשר מעבר של בני חמולות אחרות דרך 

המרחב השיוכי. 

 

כתוצאה מכל זאת, ניכר כיום מחסור במבנים ובשטחים ציבוריים. עתה, כאשר התעורר הצורך 

והתקציבים זמינים, מהווה העדר קרקע ציבורית מכשול עיקרי בפני הקמתם של מבני ציבור 
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במקומות מתאימים. 

 

 

 

 

עומס על התשתית הקיימת 

 

תכניות המתאר שהוכנו ליישובים לא ענו על צרכיהם ולכן אנו עדים לאחרונה לתהליך עדכון 

ותיקון של התכניות ביזמת הרשויות המקומיות. העדכון בא להכליל בתים שהיו מחוץ לגבול תכנית 

המתאר או בכדי להגדיל זכויות בנייה. אולם, המתכננים והיוזמים אינם מתחשבים בהשפעת 

התיקונים על התשתיות ביישוב. בעת הכנת תכניות המתאר המקוריות, היו מרבית היישובים חסרי 

תשתית של דרכים, מים, ביוב, חשמל, טלפון וניקוז. תכנון התשתיות למיניהן התבסס על הביקוש 

המועט של האוכלוסייה. אך עם הזמן, התרחשו תהליכים ותמורות שהובילו לעליית היקף הביקוש 

מעבר להיצע התשתיות הקיים ביישובים. במשך הזמן, נעשו שינויים נקודתיים ועדכונים בתכניות 

המתאר, אשר גרמו לציפוף הבנייה ולגידול בהיקף האוכלוסייה המשתמשת בתשתית הקיימת. 

ביישובים אם אלפחם, כאבול ומשהד הייתה החלטה להגדיל את זכויות הבנייה על-ידי אישור 

תוספת קומה בתקנון ולא נערך שינוי בתכני התשתית והשירותים של התכנית, דבר היוצר פער בין 

הביקוש לבין ההיצע הקיים של התשתית והשירותים. כמו כן, נוצר עומס גדול על אותה תשתית 

שאינה מתפתחת בקצב זהה לזה של גידול האוכלוסייה ביישוב. 

 

חלק ניכר מהשטח המותר לבנייה על-פי תכנית המתאר כבר בנוי. בתנאים אלה, היכולת לשנות 

ייעודים ושימושים מוגבלת. כך, למשל, לגבי הרחבת דרכים והקצאת שטח לגנים ציבוריים או 

למועדונים ולמגרשי ספורט. התוצאה של החלטות תכנוניות המגבירות את הצפיפות ללא 

התחשבות ביכולת הנשיאה של התשתית הקיימת היא היווצרות סביבה גדושה שקשה לחיות בה, 

חסרת תשתיות ושירותים הולמים. מצב זה נפוץ במיוחד בגלעיני היישובים ובגופם הבנוי. באזורים 

אלה, גבוהה הצפיפות ליחידת שטח. 

 

לקראת תכנון מפתח 

 

התמורות הכלכליות, החברתיות והתפיסתיות שהתרחשו בתוך היישובים הערביים ובגישתם של 

מקבלי ההחלטות ליישוב ולאוכלוסייתו יצרו תנאים חדשים, המאפשרים ומחייבים שינוי בגישה 

ובמדיניות התכנון. האוכלוסייה הערבית מוכנה יותר לקבל, לציית ואף ליזום תכנון יישובי שיש בו 

יסודות של פיתוח ושיפור הסביבה. בד בבד, התפתחו מנגנונים ניהוליים ביישובים ובראשם הרשות 

המקומית, שרואה את תפקידה לשפר את הסביבה הפיסית, החברתית והכלכלית של האוכלוסייה. 

ללא פעולות תכנון בתחום שיפוטה, אין הרשות יכולה להשיג תקציבים ולהעמיד תכניות עבודה. 

הרשות המקומית חוזקה בצוותים ובאנשי מקצוע, המודעים לחיוניות התכנון. התרחשו שינויים 
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אף במדיניותו של השלטון המרכזי, בכלל זה מוסדות התכנון השונים, המכירים בצרכי היישובים 

הערביים ומוכנים אף לספקם. גם בקרב האוכלוסייה הערבית וגם בקרב השלטון המקומי 

והמרכזי, התרחשו תהליכים מבניים נורמטיביים, פוליטיים ומנהליים, המעודדים אימוץ והפעלת 

גישה תכנונית חדשה. להלן נדון בהתפתחות הנסיבות המאפשרות והתנאים המעודדים את פיתוחה 

של גישת התכנון המפתח. 

מוכנות האוכלוסייה 

 

הרגשת הארעיות והניכור שהייתה בקרב האוכלוסייה הערבית בשני העשורים הראשונים להקמת 

מדינת ישראל כמעט ונעלמה, במקומה מתפתחת הרגשת אזרחות ומוכנות להשתלבות. 

האוכלוסייה הערבית הפכה מכפרית לעירונית בתוך יישוביה, תוך שינויים מבניים ונורמטיביים. 

העלייה ברמת החיים וברווחה הכלכלית הפכה את האוכלוסייה לצרכנית של מוצרים, שירותים 

ותשתיות, והיא מוכנה לשלם עבורם. מבחינת השירותים, אין האוכלוסייה מסתפקת עוד בזמינות 

של בית ספר למשל, אלא דורשת שירותי חינוך נוספים כמו גני ילדים טרום-חובה, מתנ"סים, 

מועדונים שכונתיים ובתי תרבות. גם שירותים בתחום הספורט, הבריאות, הבידור והפנאי 

מתחילים להיות מבוקשים, וכל אלה מחייבים הקצאת שטחים בתכנית המתאר. התכניות שהוכנו 

בשנות השבעים המוקדמות לא הציעו קרקעות לשירותים אלה, והן כללו בתחומן בעיקר קרקעות 

בבעלות פרטית שנוצלו לבניית מגורים. 

 

התפתחותם של דפוסי חשיבה עירוניים ביישוב וחדירת נורמות התנהגותיות מן היישובים 

היהודיים הסמוכים, עודדו שינוי שהתבטא ברצון לשפר את הסביבה, להרחיב דרכים, להקצות 

שטחים לגנים ולמבני ציבור, ולתפיסת שירותים אלה כחיוניים להענקת אופי ותדמית חיובית 

ליישוב. לשם כך, יש צורך בתכנון פיסי, חברתי וכלכלי חדש. 

 

הגידול במספר כלי הרכב שבבעלות תושבי היישובים הערביים עומד מול רשת דרכים לא מפותחת. 

התוספת המהירה והגדולה של כלי הרכב יצרה עומס וגודש על התשתית והקשתה על הנגישות 

בתוך היישובים. כך, הוחמר הצורך בהרחבת דרכים קיימות על-פי תכנון חדש, הלוקח בחשבון את 

הצרכים שנוצרו והצפויים להתפתח בעתיד. 

 

רצונם של יזמים פרטיים לפתוח עסקים וצורכיהם של מבקשי דיור לשנות ייעוד קרקע חקלאית 

למגורים, הגבירו את המודעות של האוכלוסייה לכללים חדשים לקביעת ייעודי קרקע. כך פעל גם 

הביקוש לשטחי תעשייה ומסחר. המעורבות בהוצאת היתרי בנייה למגורים הביאה את התושבים 

ליזום שינויים בתכנית המתאר בכדי להתאימה לצורכיהם. מעורבותם גרמה לשינוי בתפיסתם את 

תכנית המתאר המקומית. בעבר, ראו בה מסמך פוליטי המבטא מדיניות של הממסד היהודי 

במטרה להגביל את התפתחות היישובים ולהפקיע את קרקעותיהם. אך לאורך זמן הם החלו 

לראות בה מסמך מקצועי מכוון, אשר הם ונציגיהם מעורבים בעיצובו. נוספה לכך גם ההכרה 

במתכנן כאיש מקצוע המתחשב בצרכי הכלל אשר אין לו בהכרח אינטרס פרטי, ממסדי או עדתי 
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בעיצוב הפתרון התכנוני. 

 

 

 

 

מעורבות גוברת של הרשות המקומית 

 

הרשויות המקומיות הערביות לא היו מעורבות בייזומן ובהכנתן של תכניות המתאר אשר הושלמו 

בסוף שנות החמישים ואף לא בשינויים שנערכו בהן בשנות השישים והשבעים. הוועדות המקומיות 

והמחוזיות לתכנון ובנייה שנוהלו על-ידי אזרחים יהודים, הן אלה שיזמו והכינו את התכניות. רק 

במקרים מעטים הייתה שותפות של רשות מקומית ערבית, אך השפעתה על עיצוב פתרונות 

תכנוניים הייתה מוגבלת מאוד. זאת, בשל מאפייני השלטון המקומי ביישובים הערביים באותה 

עת; שלטון אשר בחלקו לא נבחר אלא מונה, והוא נוהל על-ידי מנהיגים מסורתיים, ללא מנגנון 

מקצועי. דאגתו הייתה אספקת שירותים בסיסיים ותשתיות חיוניות, כמו דרך גישה, רשת מים, 

חשמל וכיתות לימוד. שלטון מקומי מעין זה היה חסר יכולת לקבל החלטות תכנוניות להכוונת 

פיתוח היישוב. 

 

במשך הזמן, עבר אף השלטון המקומי ביישובים הערביים תמורות ושינויים מרחיקי לכת, בעלי 

השלכות על הגישה התכנונית. נכונותו לאמץ מתכונת תכנון יישובי חדשה ולהפעיל יזמה להשגתו 

נובעת ממספר גורמים: 

 

היישוב גדל מבחינת שטחו הבנוי וגודל אוכלוסייתו. מאחר שתכנית המתאר המאושרת אינה  .1

עונה עוד על הצרכים העכשוויים והעתידיים של האוכלוסייה, חייבת הרשות המקומית 

להרחיב שטחים לצורך מגורים ושימושים ציבוריים ולהקצות שטחים פתוחים ומגרשי 

משחקים, במטרה ליצור סביבה יישובית מושכת. 

 

הצרכים והביקושים החדשים של האוכלוסייה, עקב העלייה ברמת החיים, נתקלים בקביעות  .2

תכנוניות מעכבות ומונעות. לכן, פונה הרשות המקומית ליזום תכנון גמיש יותר. מחובתה 

להרחיב את רשת הדרכים, על-מנת להיערך למספרם הגדל של כלי הרכב ולאפשרות של 

הפעלת תחבורה ציבורית. 

 

לרשות המקומיתיש עניין ורצון להקים עסקים ומפעלים, לשם הגברת הכנסותיה העצמיות.  .3

לכן, היא מבקשת ליצור בסיס כלכלי ביישוב על-ידי הקצאת קרקע לתעשייה ולמסחר. 

 

בעבר ביטאה התכנית המאושרת פתרון בהתאם לקבוצות האוכלוסייה השיוכיות (עדות  .4

דתיות וחמולות). כיום, במקום נציגי קבוצות אלה באו מנהיגים אחרים, בעלי שיקולים 
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פוליטיים וסדרי עדיפויות שונים. התכנון הקיים מעכב את ביצוע משימותיהם הפרגמטיות של 

נציגי הרשות והם מבקשים לשנותו. 

 

איוש הרשות המקומית בצוות מקצועי ופיתוח מנגנון ניהולי מקצועי יותר, הפכו אותה לבעלת  .5

הסמכות והאחריות לפיתוח היישוב. את מקום ראשי החמולות והעסקנים, תופס צוות 

מקצועי אשר מעלה את רמת הדרישות מהמתכננים ואת רמת הציפיות ממנו. 

 

יש והרשות מבקשת להעניק זהות וייחוד ליישובה, בהתאם ליתרונותיו היחסיים באזור. זיהוי  .6

היתרון היחסי של כל יישוב מחייב עיצוב פתרון תכנוני חדש, אשר יאפשר ויכוון צמיחה 

ופיתוח. 

 

הרשות המקומית אינה יכולה לקבל תקציבים ממוסדות ממלכתיים ופרטיים ללא פעולה על  .7

בסיס תכנון. בניית התקציב מהווה כלי לארגון ההוצאות וההכנסות של הרשות במשך השנה, 

ומתבססת על ביצוע התכנון הפיסי והסקטורלי. 

 

נכונות מוסדות התכנון 

 

גם מוסדות התכנון הממלכתיים והציבוריים עוברים עם הזמן תהליכי שינוי, המלווים בפיתוח 

שיטות וגישות תכנון חדשות. מוסדות אלה הפכו להיות מודעים לצורך בפיתוח גישת תכנון מרחבי 

גמישה, מגוונת, כוללנית ומנחה, המתחשבת בהיבטים השונים ובצרכי האוכלוסייה והיישוב. אחד 

הגורמים אשר תרמו להתפתחות הגישה החדשה בתכנון קשור לביזור מוסדות השלטון, תוך עליית 

חשיבותו של השלטון המקומי בתהליך התכנון. 

 

גורם נוסף קשור בתפיסה הכללית הגורסת מבנה מדינה יעיל ומסודר, המתחשב בצרכים ממשיים 

על-פי סדר עדיפויות, ולא על-פי שיקולים מחנאיים צרים או שיקולים ביטחוניים וגאו-פוליטיים 

שעבר זמנם. 

 

נסיבות מאפשרות 

 

הנסיבות המאפשרות את יישומה של גישת התכנון המפתח מתמקדות בשלושה תחומים עיקריים: 

 

הולך ומתפתח היצע של קרקע פרטית זמינה לתכנון, עם אפשרות להקצותה לייעודים שונים.  א.

היצע זה נוצר עקב השינוי הנורמטיבי בקרב האוכלוסייה הערבית שהחלה לסחור בקרקע 

ולראות בה נכס כלכלי - עסקי. במקביל, חלק מבעלי הקרקעות נכונו להפריש מקניינם הפרטי 

לטובת הציבור, למשל, בשל מודעותם הגוברת לצרכיי הציבור ומוכנותם לקבל פיצוי כספי או 

תמורת הטבות בבנייה. הגידול בהיקף מחוסרי הקרקע הגביר את הביקוש לקרקע לבניית 
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מגורים, העלה את מחירי הקרקעות ועודד בעלי נכסים לסחור בקרקעותיהם. 

 

היצע ניכר של שטחי קרקע בבעלות ציבורית - מנהל מקרקעי ישראל, עקב ההפקעה של  ב.

קרקעות נפקדים או פליטים, ועקב העברת בעלות מידי המנדט הבריטי, נמצא בשולי 

היישובים. שטחים אלה לא נוצלו לחקלאות ועם התפשטות השטח הבנוי, הם הפכו פוטנציאל 

בנייה ופיתוח. קרקע בבעלות ציבורית מאפשרת גמישות בתכנון ובפיתוח; אין התנגדות של 

בעלי קרקעות פרטיים ומצויות חלקות נרחבות. ניתן להקים בשטחים אלה פרויקטים 

למגורים במתכונת עירונית, הכוללים מבני ציבור ושטחים פתוחים. 

 

כיוון שתכניות המתאר לא כללו את כל תחום השיפוט של היישוב, הפיתוח בתוך תחום  ג.

השיפוט של היישובים הערביים הוא עדיין חלקי. בממוצע, פחות מרבע השטח מנוצל ומפותח; 

השאר משמש ברובו לחקלאות, שמורות טבע ושטחים פתוחים. שטחים אלה גם הם מהווים 

מאגר לתכנון הפיתוח של היישובים הערביים מתוך מטרה לענות על הצרכים החדשים. 

 

תהליכים דורשי שינוי 

 

במקביל לנסיבות המאפשרות, התרחשו ביישובים הערביים תהליכים המובילים לקראת הפעלתו 

של תכנון מפתח. להלן עיקריהם: 

 

כמה מן היישובים הפכו מרכזים לסביבתם, והתפתחה בהם פעילות כלכלית ועסקית. תכניות  א.

המתאר המאושרות הוכנו לכל היישובים הערביים באותה גישה, ללא התחשבות בהבדלים 

ביניהם. על כן, חיוני להכין ליישובים המרכזיים תכניות חדשות, המזהות מנופים לקראת 

הגברת הפיתוח. יישובים מרכזיים אלה החלו להתפתח במתכונת עירונית, והתכניות החדשות 

צריכות להתחשב בכך ולחזק את המתכונת הזו על-ידי היצע שימושים ושירותים רלוונטיים. 

 

בשנים האחרונות, עולה עניין השיתוף הבין-יישובי בפיתוח תשתיות ושירותים. כך, למשל,  ב.

הוקמו בתי ספר משותפים (משהד ורינה), פרויקט ביוב משותף (משהד, כפר כנא וטרעאן), 

והוכנו תכניות לחבר בין יישובים באמצעות כביש או מערך דרכים (לדוגמא, בין כאבול 

לטמרה). לאחרונה, נשמעת טענתם של ראשי רשויות ופקידים במשרדים ממשלתיים כי אין 

ביכולתו של כל יישוב בודד לספק לעצמו את כל השירותים ועליו להישען על יישובים סמוכים. 

התפשטות השטח הבנוי מחייבת הכנת תכניות, שאינן רואות את היישוב כיחידה יישובית 

וארגונית נפרדת, אלא חלק ממקבץ יישובים, ביניהם קיימים רצף אורבני וחלוקה תפקודית. 

מקבצים אפשריים של היישובים הערביים הם באזור נצרת, בקעת בית הכרם, בקעת סח'נין, 

ריכוז במדרון הגליל המערבי, צפון ואדי עארה, מקבץ טייבה, טירה וקלנסוה, מקבץ כפר 

קאסם, כפר ברא וג'לג'וליה. תכנון מפתח בראייה מקבצית יכוון את התפתחות היישובים 

לישות אורבנית בעלת מרכז תפקודי ומנהלי, עם היצע מתאים של שטחי מגורים, תשתיות 
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ושירותים ברמה סבירה, תוך הגדלת מגוון הבחירה. 

 

בשנים האחרונות עולה חשיבותה של זמינות שירותים ותשתיות בשיקולים של משק בית  ג.

לבחירת מקום מגוריו. גם שיקול הנגישות הפך לקריטריון בבחירת מיקום ולמרכיב מרכזי 

במחיר הקרקע או השכירות. השיקולים החדשים בבחירת מקום מגורים מחייבים היערכות 

תכנונית שונה מזו הקיימת, אשר הוכנה בתנאים כלכליים, התנהגותיים ופוליטיים אחרים. 

 

העלייה במספר כלי הרכב, הצורך בהפעלת תחבורה ציבורית ובתכנון כבישי טבעת עוקפים,  ד.

מחייבים עריכת תכניות המתחשבות בממד התנועתי, התחבורתי, ההנדסי והכלכלי. 

אוכלוסיית היישובים ונציגיה חשים במצוקה הקיימת ומדגישים את הצורך בתכניות אב 

לתחבורה. על כן, הם מוכנים להפריש מקרקעותיהם בכדי לאפשר פיתוח מערכת דרכים 

סבירה ואף להשתתף במימון, אם הדבר ייעשה בהתבסס על תכנון מתחשב ומפתח. 

 

גופים ממלכתיים ופרטיים מתנים הקצאת משאבים לפרויקטים שונים בעריכת תכניות  ה.

נושאיות כגון תכניות אב לחינוך, לתחבורה ולתעשייה. 

 

תכנית אב כוללת במקום תכנית מתאר 

 

במקום התכנון הפיסי הקשוח המאפיין תכנית מתאר, ראוי לאמץ מדיניות של הכנת תכנית אב 

כוללת ליישוב או למקבץ יישובים סמוכים, אשר רק אחד המרכיבים שלה הוא תכנית מתאר 

פיסית סטטוטורית מנחה. תכנית האב הכוללת תפרט את מאפייני היישוב, צרכיו העתידיים וכווני 

התפתחותו. מתכנית האב הכוללת תיגזרנה תכניות מגזריות בתחומים שונים: שימושי קרקע, 

פיתוח כלכלי, חינוך, תחבורה, ניצול שטחי ציבור, נוף ואיכות סביבה, תברואה ותשתיות. אין 

מדובר במסמך של תכנון פיסי הנוגע רק לשימושי קרקע, אלא במסמך הכולל מדיניות פיתוח כלכלי 

וחברתי. כבר קיימת מודעות בקרב ראשי רשויות מקומיות והעוסקים בפיתוח היישובים הערביים 

לצורך בהכנת תכניות מגזריות. במקרים רבים, מתבססת הכנת תכניות מגזריות על תכנית מתאר 

פיסית קיימת, אולם במתכונתה הנוכחית יש בה כדי להוות בלם לפיתוח. 

 

השינוי בתפיסת תכנית המתאר ממסמך של תכנון פיסי למסמך מדיניות שמטרתו פיתוח היישוב 

יביא לתמורה ביחסה של האוכלוסייה הערבית ומנהיגיה לנושא התכנון, שנתפס ככלי מגביל פיתוח. 

 

בגישה התכנונית המוצעת יש להכין חלופות לפיתוח היישוב ולא רק פתרונות לבעיותיו הנוכחיות. 

החלופות ואמצעי התכנון מתורגמים לאומדני השקעות, עלויות ותועלת. תכנית האב תכלול תכנית 

פיתוח מתוקצבת לאורך זמן. כמו כן, ניתן יהיה להגדיר פרויקטים מרכזיים לביצוע, לאמוד את 

היקף ההשקעה לשם ביצועם ולזהות מקורות מימון. הרשות המקומית תהיה מעורבת בבחירה בין 

החלופות השונות. 
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לסיכום, תכנית האב הכוללת המוצעת תהווה גם תכנית פיתוח ליישוב. ניתן לגזור ממנה תכניות 

נושאיות ותכניות מפורטות המגדירות שימושי קרקע וזכויות בנייה. ניתן לתרגם את התכנית 

למונחים תקציביים ופרויקטים לביצוע, לפי לוח זמנים וסדר עדיפות רצוי, בהתבסס על שיקולים 

מקצועיים. 

 

לתכנית האב הכוללת יש מספר יתרונות, לעומת תכנית המתאר הנהוגה כיום על-ידי גופי התכנון 

והרשויות המקומיות: 

 

כיום קיימות תכניות נושאיות נקודתיות רבות לפיתוח היישוב על-ידי מתכננים שונים שאין  .1

ביניהם תיאום מספיק. הכנת תכנית אב כוללת משולבת יכולה לרכז את המשאב התכנוני 

בתכנית אחת על-ידי צוות גדול, שבתוכו יהיה תיאום ומשובים פנימיים וחיצוניים. 

 

תכנית אב כוללת ומשולבת אינה יכולה להיעשות על-ידי מתכנן אחד, אלא מחייבת שיתוף  .2

מספר אנשים מתחומים שונים: מתכנן פיסי, אורבני, כלכלי, חברתי, חינוכי, תשתיתי ועוד. 

ההפריה ההדדית הצפויה בין אנשי המקצוע השונים תביא להכנת תכנית מתאימה, העונה לכל 

צרכי היישוב ומכוונת פיתוח. רצוי שהתכניות הנושאיות יוכנו לפחות על-ידי שני אנשי מקצוע, 

אחד מתחום התכנון הפיסי והאורבני והשני מהתחום הנושאי. 

 

תכנית האב אינה מתאימה לשכפול פתרונות מיישוב אחד לרעהו. המתכננים יפעלו לעיצוב  .3

תכנית המתאימה ליישוב מסוים.  

 

תכנית האב תזרז פיתוח מסודר, המשלב בתוכו תחומים שונים. כך, למשל, כאשר יוחלט על  .4

סלילת כביש, יתוכננו גם שאר התשתיות המתחייבות - ביוב, ניקוז, תאורת רחוב, מדרכות 

וכד'. 

 

תכנית אב כוללת ומשולבת תאפשר חלוקת הפיתוח לשלבים ותרגומם למשאבים כספיים. כך,  .5

תוכל הרשות לתכנן את הפיתוח לאורך שנים. 

 

בתכנון האב הכולל יהיה הציבור שותף בתהליך התכנון, שיכלול סקרים בתחומים שונים,  .6

המשקפים את דעת הציבור. גם הרשות המקומית תהיה מעורבת יותר בתכנון, וכך תגבר 

יכולתה לקבל החלטות מקצועיות. 

 

תכנית האב הכוללת תגביר את התיאום בין הגופים המרכזיים המקצים משאבים לפיתוח  7

היישובים כבר בשלב התכנון. 
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תכנון היישובים הגדולים תחילה 

 

מוצע כי המעבר לגישה התכנונית החדשה ייעשה בשלבים. ראשית, יש להכין תכניות אב ליישובים 

הערביים הגדולים. לחלקם עדיין אין תכניתמתאר מאושרת ולאחרים תכנית שאושרה והוכנה 

בסוף שנות השבעים, הזקוקה לעדכון ולשינוי מבני. חלק מהיישובים הגדולים צפויים להפוך 

בקרוב, מבחינה מוניציפלית, לעיריות ויופנו אליהם משאבים מוגדלים לפיתוח. סביר להניח כי 

היישובים הגדולים, המהווים מוקדים ומרכזים, יקלטו תוספת אוכלוסייה המהגרת אליהם 

מהכפרים הסמוכים. קליטה זו תגביר את הצורך בתכנון מחדש של היישובים. 

 

ביישובים הגדולים קיים היצע של קרקעות בבעלות מנהל מקרקעי ישראל, המהוות פוטנציאל 

להקמת רבעי מגורים שיהיו זמינים גם לקליטת משקי בית מחוץ ליישוב. האוכלוסייה העוברת אל 

יישובים אלה, לצד הריבוי הטבעי ביישוב, יגרמו לגידולו. הגידול מחייב הכנת תכניות להכוונתו 

ולמידת השפעתו של המערך היישובי הכולל. 

 

ביישובים הגדולים קיים יתרון לגודל, המעודד משרדי ממשלה להכין תכניות אב נושאיות. סביר 

להניח כי פנייה אל משרדי הממשלה שישתתפו בהיגוי ובמימון הכנת תכנית אב כוללת תיענה 

בחיוב. מספר משרדים כבר ביקשו מהרשויות המקומיות להתחיל בהכנת התכנון ואף מימנו חלקית 

את העלות. 

 

הקמת צוות היגוי מקומי 

 

מערכת התכנון הסטטוטורית הקיימת במשרד הפנים ערוכה ליזום, לבקר ולאשר תכניות מתאר 

במתכונת, המתמקדת בייעוד שימושי הקרקע. כיוון שתכלית הצעתנו שינוי הגישה התכנונית 

המופעלת, יש להיערך לקראת הפעלתה על-ידי הקמת צוות היגוי, שילווה את תהליך הכנת 

התכניות. כיום, אין הוועדה המחוזית מתמודדת מספיק עם גיבוש מטרות ויעדים, אינה מתעמקת 

בסקרים לאפיון היישוב, אינה בוחנת חלופות וגיוס או הפניית משאבים ליישום התכנית. צוות 

ההיגוי המקצועי יאשר את שלבי התכנון השונים. הצוות יהיה שונה מיישוב ליישוב ולא קבוע כמו 

הוועדה המחוזית. ישבו בו נציגי משרדי ממשלה ייעודיים, נציגי הרשות המקומית ואנשי מקצוע. 

כך, תשתנה המתכונת הקיימת, בה נציג משרד הפנים הוא המוביל את צוות ההיגוי. ראש הראשות 

הוא שיהיה יושב ראש צוות ההיגוי. צוות ההיגוי המקומי יוקם לצורך ליווי הכנת התכנית בלבד, 

ויפעל בתיאום עם הוועדה המקומית או המרחבית לתכנון ולבנייה. 
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מנהל תכנוני מקומי 

 

גם הרשות המקומית צריכה להיערך בהתאם. לא עוד גוף שבאחריותו ובסמכותו פיתוח שטחים 

בתוך תחום שיפוטו על-פי קביעות תכנוניות כפויות, אלא גוף יוזם ומעורב בצורה ערה, החל משלב 

הכנת סקרים ואפיון היישוב ועד לשלב ההחלטות התכנוניות וביצוען. 

 

בכדי שהרשות המקומית תהיה מוכנה לאמץ את גישת התכנון המוצעת, יש להקים מנהל תכנוני 

והנדסי ברשות המקומית, כולל מהנדס הרשות ומתכנן אורבני ביישובים גדולים. מנהל זה יעבוד 

בשיתוף עם מנהלי מחלקות ברשות ויהפוך לגוף המוביל את התכנון והביצוע. אין הרשות יכולה 

להסתפק במשרד מהנדס רשות, אלא חייבת להגביר את היכולת הניהולית והתכנונית שלה. תפקידו 

של המנהל התכנוני יהיה לגזור מתכנית האב הכוללת תכניות אסטרטגיות ותכניות עבודה קצרות 

טווח לקראת הפעלה בשטח. יש להעביר הכשרה מתאימה לצוות המנהל כדי להגביר את ראייתו 

הכוללת המשולבת, ביחס למגזרים ולנושאים השונים הקשורים בפיתוח היישובי. המנהל יהיה 

מקור המשובים לתכנית הכוללת וידאג לתכנון מחודש. כיוון שאין ביכולתה של תכנית האב 

הכוללת לתת פתרון מתמיד, היא תענה על הנסיבות והמגמות הקיימות לתקופה מסוימת, ובהמשך 

יהיה צורך להכין תכנית חדשה. 

 

לקבוצה של יישובים קטנים אנו מציעים להקים מנהל תכנוני המשותף למספר רשויות, שיכלול 

מספר בעלי מקצוע המספקים שירותי תכנון לכל יישוב על-פי צרכיו ובהתאם לתכנית האב הכוללת 

המחוזית. 

 

הקמת צוות היגוי מקצועי ומנהל תכנוני ברשות המקומית מחייבת הקצאת הון וכוח אדם. הרשות 

המקומית וגופים ציבוריים שונים חייבים להיות מודעים ושותפים במימון ובהכנת התכנית, וכן 

בהכשרת צוות מקצועי שיפעיל את הגישה החדשה בתכנון היישובים הערביים. המשאבים אשר 

יוקצו להכנת התכנית צריכים להיות ייעודיים למטרה זו ואין להתיר העברתם לפעילות מונציפלית 

אחרת. 

 

הצעה זו אינה שוללת את ההיררכיה של מוסדות התכנון הסטטוטוריים הקיימים, אלא מציעה 

לשנות סמכויות ותפקידים. הוועדה המחוזית היא הגוף אשר יאשר את תכנית האב הכוללת; 

הוועדה המקומית והמנהל התכנוני יהיו האחראים לביצוע התכנית הלכה למעשה. לשם כך, חיוני 

להקים ועדות תכנון מקומיות ביישובים ערביים גדולים או במקבצי יישובים, כדי לאפשר אכיפה 

של התכנית מקרוב. 
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סיכום 

 

המעבר מתכנון מגביל לתכנון מפתח מאפשר שינוי תפיסתי בקרב האוכלוסייה הערבית ומנגנוניה 

הניהוליים, בכלל זה הרשות המקומית, כמו גם בקרב הממסד התכנוני הממלכתי. המעבר לתכנון 

מפתח מאפשר נטילת אחריות בידי האוכלוסייה הערבית ומנהיגיה, ומגביר את השותפות בפיתוח 

כלים תכנוניים. כאשר האוכלוסייה שותפה לחשיבה ולתכנון, מוכנותה לביצוע התכנון ולאכיפתו 

תגבר. על-ידי כך, ניתן להביא למעורבות האוכלוסייה הערבית בהליך הפיתוח של יישוביה, תוך 

התחשבותה באילוצים אובייקטיביים. 

 

המעבר מתכנון מגביל לתכנון מפתח כרוך בשינוי תפיסתי גם בקרב מוסדות התכנון. התכנון שוב 

לא ייתפס ככלי פוליטי שעיקר עיסוקו בהגבלת הפיתוח, אלא ככלי המאפשר פיתוח בהתאם 

לצרכים המשתנים של האוכלוסייה הערבית. בעקבות המעבר, יהיה יעדו העיקרי של התכנון ניסוח 

אסטרטגית פיתוח, אשר ממנה ייגזר תכנון פרוגרמטי. ניתן לתרגם את התכנון הפרוגרמטי לתכניות 

נושאיות ותפקודיות, על-פי סדר עדיפות רצוי ואפשרי. 

 

תכנון מפתח יכול להיות גמיש בהתחשב בתהליכים הדינמיים המתרחשים בתוך החברה והיישוב. 

הניסיון שנצבר עד עתה מצביע על הצורך באימוץ הגישה המוצעת בחוברת זו. 
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