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  למחקרי מדיניות למחקרי מדיניות למחקרי מדיניות למחקרי מדיניותל מכון פלורסהיימרל מכון פלורסהיימרל מכון פלורסהיימרל מכון פלורסהיימרעעעע

ר "ד. דיניות מל שסוגיות למכוון החקר מל שחשיבותו למודעות הישראל בוברת גאחרונות השניםב
 טרתומ. ווח טרוכות אדיניותמ-סוגיות ביתרכז שכון מל שיסודו ית אזם ילורסהיימרפ'  הטיבןס
 ת אנתחל, ידעת במדיניות הובעי קת איעסיקו שסודיים יהליכים תחקור ליא המכון הל שבסיסיתה
 ל שלופות חמדיניות הקובעי ללהציע ולה אהליכים תל שטווח הרוכות אהשלכות האת ומגמותה
 משלמ; ישראל במדינה וברהח, ת דחסיי: ם המכון במתנהל המחקר החומית. אסטרטגיה ודיניותמ
 .אלריש ברחבי מכנוןת; ישראל בקומי מפיתוחו

 גןס (ורתורתורתורתפפפפ----ןןןן ב ב ב במיהודמיהודמיהודמיהודעעעע' ' ' ' ייייד "וע, )ר"וי (לורסהיימרפ'  הטיבןר ס"ד: ם המכון הל שמנהל הוועד הבריח
 וסלםר'ג" הל שייסדמ-עורךה, ודמןודמןודמןודמן ג ג ג גירשירשירשירשהההה מר ואוצר השרדל מ"נכ משעברל, רודטרודטרודטרודט ב ב ב בודודודודדדדד רמ, )ר"וי
 גאוגרפיה למחלקה הןמ, ונןונןונןונן ג ג ג גמירםמירםמירםמירםעעעע' רופ פוא המכון האשר". וסט פוסלםר'ג" השיא נסגןו" יפורטר
 .ירושלים בעברית האוניברסיטהב

  קרקרקרקרל החול החול החול החועעעע

. דיניות ממחקרי ללורסהיימר פמכון בכיר בוקרח, רים עמתכנן ואוגרף ג-    מאיסימאיסימאיסימאיסי ח ח ח חאסםאסםאסםאסםררררר "ד
 מתרכזו, ישראל בערבית האוכלוסייה הל עמחקרים התחום במאיסיר ח" דועל פמכון המסגרתב
 ל שפרסומים השימת ראהר (ערביים הםייישוב הל שבפיתוח ותכנון בקשורים הנושאים בעיקרב
 ישות לקשורים הומים דושאים נבר על אם גחקריו מת אמאיסיר ח" דרחיב הונהאחרל). מכוןה
 בפיתוח ותכנון בוגיותס "ל עמאיסיר ח" דל שחקרו מת אמכון הרסם פ1994 שנתב. פלסטיניתה
 מאיסיר ח" דל שמאמץ הת אמשיך מנוכחי המחקרה". מתהווה הפלסטינית הישות בישוביםי
 .לה אוגיות סביב סמתגבשת התכנונית התשובה לתרוםל

 נמצאה, רביות עקומיות מרשויות בסטרטגי אתכנון למרכז המסגרת בם גועל פמאיסי חאסםר ר"ד
 וניברסיטת אל שגאוגרפיה לחוג ברצה ממאיסיר ח" דשמש מ1996 אוקטובר מחלה. נא ככפרב
 .יפהח

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

  מדיניות מדיניות מדיניות מדיניותייייכון פלורסהיימר למחקרכון פלורסהיימר למחקרכון פלורסהיימר למחקרכון פלורסהיימר למחקרממממ

 ישראלישראלישראלישראל ב ב ב בערביםערביםערביםערבים ה ה ה הלללל ע ע ע עמחקרמחקרמחקרמחקר ב ב ב ברסומיםרסומיםרסומיםרסומיםפפפפ
 

 .1992 ,מירם גונן וראסם חמאיסיע, גמות בתפרוסת האוכלוסייה הערבית בישראלגמות בתפרוסת האוכלוסייה הערבית בישראלגמות בתפרוסת האוכלוסייה הערבית בישראלגמות בתפרוסת האוכלוסייה הערבית בישראלממממ .1
מירם גונן וראסם ע, רכזי פיתוח חבליים משותפים ליישובים יהודיים וערביים בישראלרכזי פיתוח חבליים משותפים ליישובים יהודיים וערביים בישראלרכזי פיתוח חבליים משותפים ליישובים יהודיים וערביים בישראלרכזי פיתוח חבליים משותפים ליישובים יהודיים וערביים בישראלממממ .2

 .1992, חמאיסי
 .1993 ,מאיסיח אסםר ,,,,ים הערביים בישראלים הערביים בישראלים הערביים בישראלים הערביים בישראלבבבבקראת בסיס חבלי לפיתוח וניהול ביוב ביישוקראת בסיס חבלי לפיתוח וניהול ביוב ביישוקראת בסיס חבלי לפיתוח וניהול ביוב ביישוקראת בסיס חבלי לפיתוח וניהול ביוב ביישולללל .3
 ,מירם גונן וראסם חמאיסיע ,,,,את מדיניות של מוקדי עיור לאוכלוסייה הערבית בישראלאת מדיניות של מוקדי עיור לאוכלוסייה הערבית בישראלאת מדיניות של מוקדי עיור לאוכלוסייה הערבית בישראלאת מדיניות של מוקדי עיור לאוכלוסייה הערבית בישראלקרקרקרקרלללל .4

1993. 
 .1993 ,עמירם גונן וראסם חמאיסי   ,,,,ערבים בישראל בעקבות כינון השלוםערבים בישראל בעקבות כינון השלוםערבים בישראל בעקבות כינון השלוםערבים בישראל בעקבות כינון השלוםהההה .5
 .1994 ,חמאיסי אסםר ,,,,תכנון מגביל לתכנון מפתח ביישובים ערביים בישראלתכנון מגביל לתכנון מפתח ביישובים ערביים בישראלתכנון מגביל לתכנון מפתח ביישובים ערביים בישראלתכנון מגביל לתכנון מפתח ביישובים ערביים בישראלממממ .6
 ....1994 ,מנסקי וראסם חמאיסי'ן צד ,,,,ים בישראלים בישראלים בישראלים בישראלידוד היזמות ביישובים הערביידוד היזמות ביישובים הערביידוד היזמות ביישובים הערביידוד היזמות ביישובים הערביעעעע .7
 .1994 ,אסם חמאיסיר ,,,,וגיות בתכנון ובפיתוח יישובים בישות הפלסטינית המתהווהוגיות בתכנון ובפיתוח יישובים בישות הפלסטינית המתהווהוגיות בתכנון ובפיתוח יישובים בישות הפלסטינית המתהווהוגיות בתכנון ובפיתוח יישובים בישות הפלסטינית המתהווהסססס .8
 .1994 ',ד אלחאג'אגמ ,,,,מגמות וסוגיותמגמות וסוגיותמגמות וסוגיותמגמות וסוגיות: : : : ערכת החינוך הערבי בישראל ערכת החינוך הערבי בישראל ערכת החינוך הערבי בישראל ערכת החינוך הערבי בישראל ממממ .9
 .1994 ,קלוזנר-אנר'וד גד ,ת מקומיות ערביות בישראלת מקומיות ערביות בישראלת מקומיות ערביות בישראלת מקומיות ערביות בישראלוווויזור התכנון ברשוייזור התכנון ברשוייזור התכנון ברשוייזור התכנון ברשויבבבב .10
 .1994 ,דוד-וסף בןי, המציאות והצורך בקידומההמציאות והצורך בקידומההמציאות והצורך בקידומההמציאות והצורך בקידומה: : : : ערכת החינוך הבדווית בנגבערכת החינוך הבדווית בנגבערכת החינוך הבדווית בנגבערכת החינוך הבדווית בנגבממממ .11
 .1994 ,ומשה סמיונוב' ד אלחאג'מאג, אפשטיין-ח לויןנ, , , , ערבים בישראל בשוק העבודהערבים בישראל בשוק העבודהערבים בישראל בשוק העבודהערבים בישראל בשוק העבודההההה .12
 ',ד אלחאג'אגמ ,,,,תמורות והמלצותתמורות והמלצותתמורות והמלצותתמורות והמלצות: : : : ל ל ל ל אאאאכנת תכניות לימודים במערכת החינוך הערבי בישרכנת תכניות לימודים במערכת החינוך הערבי בישרכנת תכניות לימודים במערכת החינוך הערבי בישרכנת תכניות לימודים במערכת החינוך הערבי בישרהההה .13

1994. 
 .1994 ,אסם חמאיסיר ,,,,קראת חיזוק השלטון המקומי ביישובים הערביים בישראלקראת חיזוק השלטון המקומי ביישובים הערביים בישראלקראת חיזוק השלטון המקומי ביישובים הערביים בישראלקראת חיזוק השלטון המקומי ביישובים הערביים בישראללללל .14
 .1994 ,ורלי הדס ועמירם גונןא ,,,,הודים וערבים בשכונה מעורבת ביפוהודים וערבים בשכונה מעורבת ביפוהודים וערבים בשכונה מעורבת ביפוהודים וערבים בשכונה מעורבת ביפויייי .15
 .1995 ,אסם חמאיסיר ,,,,יתוח תשתית התחבורה ביישובים הערביים בישראליתוח תשתית התחבורה ביישובים הערביים בישראליתוח תשתית התחבורה ביישובים הערביים בישראליתוח תשתית התחבורה ביישובים הערביים בישראלפפפפ .16
 .1996 ,את מאגנס ומכון פלורסהיימרהוצ', ד אלחאג'אגמ, , , , חינוך בקרב הערבים בישראלחינוך בקרב הערבים בישראלחינוך בקרב הערבים בישראלחינוך בקרב הערבים בישראלהההה .17
 .1996 ,צחק שנל ואמין פארסי ,,,,קראת בנייה רוויה ביישובים הערביים בישראלקראת בנייה רוויה ביישובים הערביים בישראלקראת בנייה רוויה ביישובים הערביים בישראלקראת בנייה רוויה ביישובים הערביים בישראללללל .18
 .1996, אסם חמאיסיר ,,,,רים פלסטיניות חדשות בצד קיימותרים פלסטיניות חדשות בצד קיימותרים פלסטיניות חדשות בצד קיימותרים פלסטיניות חדשות בצד קיימותעעעע .19
 .1996 ,אב רוזנהקז ,,,,1948194819481948----1977197719771977דיניות השיכון והערבים בישראל דיניות השיכון והערבים בישראל דיניות השיכון והערבים בישראל דיניות השיכון והערבים בישראל ממממ .20
 .1997 ,יקטור לביאו ,,,,ם בחינוך הערבי בישראלם בחינוך הערבי בישראלם בחינוך הערבי בישראלם בחינוך הערבי בישראלבדלים במשאבים ובהישגיבדלים במשאבים ובהישגיבדלים במשאבים ובהישגיבדלים במשאבים ובהישגיהההה .21
 .1999 ,בינועם מאירא ,,,,מדיניות ומציאותמדיניות ומציאותמדיניות ומציאותמדיניות ומציאות: : : : מתח בין בדווי הנגב למדינהמתח בין בדווי הנגב למדינהמתח בין בדווי הנגב למדינהמתח בין בדווי הנגב למדינההההה .22
 .1999, אסם חמאיסיר    ????איום או מנוףאיום או מנוףאיום או מנוףאיום או מנוף: : : :  והיישובים הערביים והיישובים הערביים והיישובים הערביים והיישובים הערביים6666רך רך רך רך דדדד .23
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 בואבואבואבואממממ

 וצהח "בישכ (6 רך דלפי כערבית האוכלוסייה הל שעמדות הת אבחון ליא הה זחקר מל שטרתומ
 תחיל מםש, משולש האזור בערביים היישובים הלע דרך הל שצפויות ההשלכות האתו") שראלי
 ל שנוספים השלבים הקראת לקחים להפיק להיה ייתן נה זשלבמ. דרך הל שראשון השלב היצועב
 דיניות מציע נמחקר המצאי מאורל .גליל האזור בבים ררבים עיישובים לךוסמ בעוברת הדרךה
 יהשו עו זדיניותמ. הדרך ממושפעים הערביים היישובים ברקע קימושי של שרחבי מתכנוןו יצוייםפ
 הם לסמוךש, סם קצומת לירון עומת ציןב יישובים העל מדרך הטל נאת ואיום הת אהפחיתל
 עוסקים הגופים לנחיות הל עממליץ ופשריים איתוח פיווני כל עצביע ממחקרה. דרך הוברתע
 . פיתוח למנוף לאיום ונטל מפיכתה השם ל6 רך דפיתוחב

 נגישות הת אגבירמ, וברת עתחבורה לותם אושף חבקרבתם ויישובים התחום בעובר ה6 רך דוואית
 שוביםיהי מרקעות קהפקעת במנם ארוכה כדרך הלילתס. מרכז האזור לותם אמקרב וליהםא
 היערכות בורך צשי, את זם עחדי. פיתוח לוטנציאל פיישובים הפני בעמיד תיא הולםא, סמוכיםה
 ל ענטל להפוך תא להדרך שידכ, ומכת תמשלתית מדיניות מדי יל עמכוונת היישובים הל שכונהנ
 .יישובים היתוחפ

 מדות עת אההמז, מתוכננת הדרך הרצועת בליה עבעלות האת וקרקע הימושי שת אנתח ממחקרה
 כניות תניתוח בסתייע המחקרה. יישובים לשמעותה מת אבוחן ודרך הלפי כיישובים באוכלוסייהה
 ושבים תם עתוחים פיאיונות רערכונ, ן כמוכ. דרך הבתכניותו, מקומיות וזוריותא, רציות אתארמ
 ראשוןב השלב. חלטות הקבלי מעם וקומיות משויות ראשי רםע, קצוע מעלי בםע, רקעות קבעליו
 מקורותה. טיותיהם נת אמזהים ויישובים הת אמאפייניםה, איכותיים ומותיים כתונים נאספונ
 .סטטיסטיקה למרכזית הכהמהלשו מקומיות הרשויות הן מידעמ, אלוןש: גוונים מיו הנתוניםל

 יחס בערביים היישובים הקרב בשוררות ההירותב-אי העל ומחלוקת הל עצביעים ממחקר המצאימ
 ל ששפעתן הדבר בעולמי הניסיון הימוד לל עסמך נמחקרה. סללה נטרם בוד עמשמעותהך ודרל
 למדונ, ן כמוכ. ערביים היישובים בישראלי הניסיון העל ויישובי וזורי איתוח פל ערציות ארכיםד
 .יישובים בהניהוליות ומבניות ההתכונות וחברתיה-כלכלי המבנהה

 יישובים הל שמהיר הפיתוחם לביא תא להדרך שלבד בו זא ליכ, יא הלה אממצאים ממסקנהה
. זום ייתוח פיזרזו ויאפשרו שצעדים הינקטו יא לםא, ותם אהגביל ללולה עיא הלאא, ערבייםה
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 הודיים יישובים יטובת לנטות ללולה עהערביים ויהודיים היישובים הוחית פין בדיפרנציאליותה
 יהודיים היישובים הין בקיימים הפערים הת אהנציח לבכךו, רביים עישובים יל ששבונם חלע
 ערביים היישובים הל שפיתוחם לתרום לעשויותש, ספר ממלצות העלה ממחקרה. ערבייםל
 .אזור בהערביים ויהודיים היישובים היתוח פין בקיימת הדיפרנציאליות הת אלצמצםו

 ל שנויותמהזד הת אמצמצמיםה, קיימים המשחק הללי כשינוי למלצות ההצגת בתמקד ממחקרה
 העמדת ברוך כמשחק הללי כינויש .יהודים היישובים בהתחרות לכולתם יאת וערביים היישוביםה
 מקבילב. שיפוט התחום בנוייםי שבעריכת וערביות הרשויות הרשותל ניהוליים וספיים כשאביםמ
 של וערביים היישובים הל שמקומיות המתאר הכניות תל שחדש מכנונן תו אהכנתן בורך צשי

 טל נת אמפחיתות התכנוניות החלופות הת איישם לומלץמ. ליהם עמשפיעות האזוריות הכניותהת
 ת אנציח תלא שדיניות מאימוץ ללים כלחפש וערביים היישובים הל שייחודיות הנסיבות בדרךה
 .וניברסלי איתוח פתהליך בותם אכלול תלאא, יהודיים לערביים היישובים הין בהבדליםה
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 לליללילליללי כ כ כ כקעקעקעקערררר 1111

 רכים דלילתס". נועה תפיפות צו ביש שמקום בעשים נהמסחר ופיתוחה: "ומר אדוע ירבי עתגםפ
 ירוניותע-ין בו אירוניות עםרכי דביבס. בתוכם וישובים יל אנגישות האת ותנועה הת אגבירהמ
 לי מבישובים יני פל עולפות חדרכיםש שי, אולם וונות שלכליות כעילויות פמתרכזות ותפתחותמ
 ף אלעתיםו, ביבתיים סיהום זלמוקדי ומפגעים לורמות גןה: הפך ללאא, ביבם סזו כעילות פרכזל
 במקרים ונסיבותב. רקעותק הבהפקעת שנזק הל עוסף נאתז, יתוח פפני ביזיות פגבלות מוצרותי
. פיתוח הל עאיום וטל נ- באחריםו, אזורי וישובי יפיתוח לנוף מהוות לכולות ירכים דסוימיםמ
 קרקע הימושי של שתכנון המדיניות מגזר נ- פיתוח למנוף כו אאיום ונטל כ- דרך הל שעמדהמ
 קשורים הארציים ויםקומי ממגורמים וישוב יו אזור אל שניהוליתה-כלכלית ההרמהמ, דרך האזורב
 .פיתוח המדיניותב

 ירוניים עםיישוב יצה חלקןח. מקומיות וזוריותא, רציותא: בות ררכים דסללו נשראל ימדינתב
 הקים להשכילה ולו ארכים דפיתוח מהנתה נאוכלוסייה המנםא. ישובים יין ביבר חחלקןו, כפרייםו
 איכות ברידה יו ארקע קפקעות השל בסלילתן מסבלו שי מם גיו הךא, ביבן סלכלית כעילותפ
 לולסנ, ארץ ביישובית ההרשת מלק חהםש, ערביים היישוביםב. ביבתי סיהום זל שעטיו בחייםה
 תפתחו הערביים היישובים למוך סםג. הארצית ואזורית הדרכים המערכת לותם אחיברו שרכיםד
 תועלתה. ציותהאר וזוריות ארכים דטובת לרטיים פבעלים מהופקעו שרקעות קחצו שרכיםד
 קצתםמ, ך כשלב. וגבלת מייתה הלו אדרכים מקרקעות הבעלי לו אערביים היישובים לצמחהש
 .פיתוח למנוף כלא ואיוםו טל נל כאדרכים לתייחסה

 עשור בישראל בגדולים הפרויקטים החד אואה, שראל יוצה חבישכ, 6 מהירה הארצית הדרךה
 כנית תיתוח פהיאש('  א-31א"מ תרצית אכניתת מלק חיא הדרך הכניתת. Garb,1997) (קרובה
 .1976 שנת בממשלה הדי יל עאושרהש, )-3א"מ תדרכים המערך לרציתא

 וצה חביש כברתח "להקמת ו6 רך דביצוע לאומית לדימות קשראל ימשלת מיחדה י1992 שנתב
 ורק עת אהווה תהיא שייתה הדרך הכנון תת אהנחתה שתפיסהה. לילתה סצורךל" שראלי
 רחיקת, דרכים בצפיפות היעורי שלהפחתת ותנועה הפיזור לביאת, שראל יל שמזרחי הורהתחבה
 מחלפים הזורי אל אהמרכז מאוכלוסייה הפיזור לוםרתת וארץ המרכז מהזיהום ורעש התא
 .אורכה להצמתיםו

 מקביל בפונה צימשך תמשםו בעש-באר לזרחמ-דרום מהתחיל למורה א6 רך דתכנית הי פלע
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 תעבור ומלה ר� בעש-אר בברזל המסילת לרובה קהיהת דרךה .קיימים החוף הרישו מכבישיל
 רםכ-טול ולקיליה קערים למערב מעבור תרךהד. 444 דרך למקביל ברמלה ווד לערים למזרחמ
 שתי לתפצל תםש. קנעם יאזור לתעבור וירון ענחל לחדור תכן מאחרל. ברקאי לד עליהן אבסמוךו
. כברי לד עחוף הכביש למקביל בפונה צ- השניהו, ינה פראשל, זרח מפון צכיוון באחתה: לוחותש
 עד ב-64 מע ננתיבים למתוכנן התוואי החברו. תיבים נ8 ל שרבית מקיבולתמ ב" ק-320 כדרך הורךא

 .קיימים הרוחב הבישי כם עותה אקשרו ישרא, חלפים מ33 תוכננים מדרך האורךל. טרים מ150

 אזור לעד ובע שבאר למדרום שקע במת ראזור מ- רומי דטעק) 1: (טעים קשלושה לתחלקת מדרךה
 אזור מ- רכזי מטעק) 2(; חלפים מ9 לול יכהואו, מ" ק95 היה יה זטע קל שורכוא. נימין בדי, סודותי
 בין שקטעב; חלפים מ13 בומ ו" ק-90 כה זטע קורךא. ירון עעדו, שדוד אנמל לזרחיתמ, נימין בדי
) 3(; ן דגוש וביב אל תל שמטרופולין האזור לבעת טכביש כם גהז ביש כשרת יבא סכפר למלהר
 יקנעם מ- ערביתמ, אחתה: לוחות ששתיל יתפצל ויקנעם לעירון משתרע יה זטע ק- פוני צטעק
. מ" ק57 אורך לינה פאש ראזור מ- זרחיתמ, שניהה, מ" ק-82 כאורך למערבי הבגליל שברי כאזורל
 .חלפים מ11 היו ישלוחות השתיב

 שלבב. גרה אביש כהיהי, "חדרה לדרהג "יןמ ב" ק90, דרך הל שמרכזי ההקטע שבעה קמשלהמה
 צורך הלכשיתעוררו, יוון ככל בתיבים נלושה שו אניים שבאס-רכפ למלה רבין שקטע בהיו יראשוןה
 תחזיות להתאםב, יוון ככל בתיבים נלושה שד עניים שיסללו יקטעים השארב. ביעי רתיב ניסללי
 .לה אקטעים בתנועהה

 ספק במעמיד היבורי ציכוח ודרך הביב סתנהל מדייןע, ראשון הפיתוח השלב בבר כהוחל שף אלע
 ספרמ, דרך היקוםמ: ונות שוגיות סביב ססב נה זיכוחו. אחד כהעקיפים וישירים העדיה ישגת התא
 םוחי נגישות ננאי תליצירת ומרכז האזור בתחבורה העיית בפתרון לרומתהת, ה במחלפיםה
 ין בפערים הלצמצום וזורי אפיתוח לרומתהת, )Shmueli, 1996 (הפריפריה וארץ הרכז מין במהיריםו
 ן הדרך הלפי כטענות הקצתמ). 1994, פרתא( קרקעית המדיניות הל עעתהפהש ופריפריה למרכזה
 ענות טולותע. הירה מרצית ארך דלא וטרופולינית מבעת טרךד, בר דל שסופוב, הווה תהיאש
 טנה קמדינה באחזקתה ויצועה בלות עת אצדיקה מינה אהדרך מצפויה התרומה הלפיהןו, תחרוא
 תוכננת מהיא שפיכ, 6 דרך מזולות ועילות יחבורה תפותול חמוצעותו, )1994, פרתא (ישראלכ
 .יוםכ

 רקע קפקעת הצריך מדרך הל שראשון השלב היצועב. שלבים בעשים נסלילתהו דרך היתוחפ
). 1991, שראל ידינתמ (קלאית חרקע קוב רי פלע, ונם ד-14,500 כל ששטח בנהדי מקרקע ורטיתפ
 פיצויים הושא נת אלהסדיר ורקעות קעלי בל שתנגדותם הרף חדרך הבודות עת אקדם לדיכ
 שפטית מסגרת מקבעש, "-1994ה"שנת, ישראל לרצי אביש כוקח "ת אממשלה הזמה יבעליםל
 תובע וחוק בנקבע שמה בסתפק מינו אקרקעות הבעלימ לקח. יצויים פלהענקת וקרקע ההפקעתל
 . מופקעת הקרקע לתמורה בטח שו ארך עוות שלופית חרקעק

 אוימים מהחשיםו" 6 רך דפגעינ "צמם עפי במכוניםה, בודדים הקרקע העלי בל שביעותיהם תלבדמ
". שראל יוצה חביש כישובי ימותתע "נקראת ה1994 שנת ביבורית צמותה עוקמהה, דרך הדי ילע
 הבטחת וכבישה יסלל יבתחומם שיישובים לייגרמו שנזקים המצוםצ: ן העיקריות הטרותיהמ
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 13 אגדת מעמותהה. כביש הלילת סצורך להם מתופקע שקרקע לתמורה בלופיים חכנסה הקורותמ
, דרך הוואי תאורך לנמצאים היישובים וושביםמ, יבוצים ק56 מייצגים הארץ בישוביים ירגוניםא
 מטרתהש, רטית פוק חצעת הזמה יו זמותהע". ערביות המקומיות הרשויות האשי רעדו "הז בכללו
, סביבתייםה, תכנוניים ההיבטים לולל כתרון פחפש לעת בבה וכביש הלילת סת אקדםל
 תושבים הורכי צעל ומקרקעין בזכויות העלי בל עהשפעתם ודרךה ל שהכלכליים ותעסוקתייםה
 .ו לסמוך במתגורריםה

, אגודהה". דין ובע טדםא "גודת אוא ה6 רך דל שסביבתיות ההשלכות החר אעוקב שחר אוףג
 גש דימת שוך תלילתה סל שסביבתיים הנזקים הצמצום לועלתפ, הבסבי הל עיום אדרך ברואהה
 מודעות העל והחלטות הבלת קהליך תל עהשפיע לנועדוש, רעיוניות וכנוניות תלופות חצעת הלע
 ). 1994, שרתע (יבתייםב סנושאים בציבוריתה

 6 ך דרל שהשלכותיה בעקיפין בו אשירות יעוסקים החרים אופים גשנם ילה אופים גל עוסףנ
; 1994, פרתא (יתונות עמאמרי וחקרים מעט מא לפורסמו ויתכנות הדיקות בערכונ). 1994, שרתע(
 יבור צציגי נם עותכנוני תלופות חבדקונ, ן כמוכ). 1994, אופרל; 1994, טרסבורגפ; 1994, שרתע
 ודעים מכלל בהציבור וקצוע מעליב, חלטות הקבלי מי כפוא אומר ליתןנ. נושא ביון עמי ינערכוו
 כרוכות ההזדמנויות בהציבור מלק חפחות לכירמ, ה זולמוס פף אלע. דרך המעוררת שפולמוסל
 .דרך הפיתוחב

 פיתוח הלתהליך ודרך המעויותמש ליים דודעים מינם אדיין עדרך הוואי תעל שערביים היישוביםה
 לקח. וגבלת מביבה סיתרחש שלפיתוח ודרךה סלילת ליערכותםה, כך מתוצאהכ. ה בכרוךה
. ערביים היישובים ליחודיות יחרות אאילוו, יהודיים היישובים לם גשותף מדרך הגד נהטענותמ
 חייבותמה, יחודיות יעיות ביימות קערביים היישובים בלפיה שהנחה הל עבוסס ממחקרה
 ל שהשלכות לשופים חיותם הל עוסף נאתז, יהודיים היישובים באשר מונה שכנונית תתייחסותה
 יוךש: ן היהודיים ההיישובים מערביים היישובים הת אמייחדות התכונותה. רנציאליפי דיתוחפ
 פוטנציאל והשירותים ותשתיות המתר, יישוב הודלג, אוגרפי גיקוםמ, לכליכ-ברתי חבנהמ, תניא
 .פיתוחה
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 מחקרמחקרמחקרמחקר ה ה ה הלללל ש ש ש שמתודולוגיהמתודולוגיהמתודולוגיהמתודולוגיההההה
 זור המחקרזור המחקרזור המחקרזור המחקראאאא

 חוזמ. יפה חבמחוז וזכמר המחוזב, הצפוני ודרומי המשולש בערביים היישובים הת אלל כמחקרה
 יפה חחוזמ. קלנסואה וירהט, ייבהט, ליהו'גל'ג, רא בפרכ, אסם קפרכ, יישובים הת אולל כמרכזה
 כאורכו שגבעות היר צאורך למצאים נלו אישוביםי. זמר וביהר'לע אקהב, ת' גיישובים הת אוללכ

. יסטורית הרזל בסילתת מובר עה לבסמוך ש444 זורית ארך דביבס, חצימ ו" קשני כרוחבומ ו" ק-40
 ארש, קלנסואה וירה טת אהוציאל. ים הני פעל מטר מ-150 ממוך ניישובים הל שטופוגרפי הובהםג
 לבד מיישובים הל כל ששיפוט התחום בוברת עו זרךד. 6 דרך לזרחית ממצאים ניישוביםה
 ).1 יור אאהר (לנסואהק
 יטות המחקריטות המחקריטות המחקריטות המחקרשששש

 ל עלעמוד ובייםער היישובים הל עדרך השלכות הת אזהות לנועדו שונות שיטות שלל כמחקרה
 : ן המחקר היטותש. וכלוסייתם אל שעמדות הגווןמ

חלק הראשון ה .אלון סגור בן שלושה חלקים שנשלח לראשי הרשויות המקומיות הערביותש .א
חלק השני מבקש ה .מבקש נתונים כלליים על הרשויות המקומיות ועל היישובים שבתחומן

, החלק השלישי מבקש לזהות עמדות. הת הדרך על היישובים והשלכותיענתונים על השפ
 .היערכויות תכנוניות קיימות או רצויותו שיקולים

 עם אנשי ציבור ובעלי, עם מהנדסים ומתכננים, יאיונות פתוחים נערכו עם ראשי רשויותר .ב
 רך והגברתדמטרה לזהות את עמדותיהם ואת הצעותיהם בדבר ִמזעור נטל הב ,ניין שוניםע
 .תועלת ממנהה

 : חינת תכניות ומפות קיימותב .ג

 ; בחינה של תכניות מתאר מקומיות של היישובים) א( 

 ;כלל זה מפות קדסטריותב ,6בחינה של תכניות דרך ) ב( 

תכנית מחוז , תכנית מטרופולין תל אביב, של תכניות מחוזיות, בחינה של תכניות אזוריות) ג( 
 ; תכנית ציר הגבעותו, מחוז חיפה-ית מתאר מחוזיתנתכ, 21מ "המרכז תמ

 -8א"מת ,-3א"תמ, -22א"תמ , -12א"תמ' ,  א-31א"תמ, -31א"מת בחינה של תכניות ארציות) ד( 
  .-10א"תמו

  ועל דרכים ארציות מהירות בכלל והשפעתן על,  בפרט6יתוח הספרות שנכתבה על דרך נ .ד
 . פיתוח ברחבי העולםה

יות ערביות לבין עובדי משרדי ממשלה שדנו צפיות בישיבות שהתקיימו בין רשויות מקומת .ה
  .6שעניינם דרך , עיון בפרוטוקולים של ישיבות הנהלה ברשויות המקומיותו בנושא

 .של הרשויות המקומיותו תונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנ .ו
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 ת אלזהות ונסות לדי כספיקים מבידע ומידע בותנו אצייד לועד נגוונות מחקר משיטות בשימושה
 .רכזיות מכנוניות תמלצות ההציע לותם אהנחות לכדי ויישובים הל עדרך השלכותה

 עמדמ, וכלוסייה אודל גבחינת מערביים היישובים הכלל לייצג מדגם מם המחקר האזור ביישוביםה
 יישובים לייצג מדגםם מהווי מינם אםה. כנוני תמצב ויור עמתר, ברתי חרכבה, וניציפלימ
 הרכב ולכלית כמהר, תני ארכבה, ודל גבחינת מובדלים מהםש יווןכ ,רופוליןמט השולי בנמצאיםה
 ).1994, היימברג וודד (ברתיח

 
 סיכום נתונים בסיסיים על יישובי המחקרסיכום נתונים בסיסיים על יישובי המחקרסיכום נתונים בסיסיים על יישובי המחקרסיכום נתונים בסיסיים על יישובי המחקר: : : : 1111וח וח וח וח לללל

 נתנתנתנתשששש
 יסודיסודיסודיסודיייי
שות שות שות שות רררר

 מקומיתמקומיתמקומיתמקומית

 עמדעמדעמדעמדממממ
 וניציפליוניציפליוניציפליוניציפליממממ

עדת תכנון עדת תכנון עדת תכנון עדת תכנון וווו
ובנייה ובנייה ובנייה ובנייה 
 מקומיתמקומיתמקומיתמקומית

 חוםחוםחוםחוםתתתת
 יפוטיפוטיפוטיפוטשששש
 נמיםנמיםנמיםנמיםוווובדבדבדבד    

וכלוסייה וכלוסייה וכלוסייה וכלוסייה אאאא
1997199719971997    

 באלפיםבאלפיםבאלפיםבאלפים

 ישובישובישובישוביייי
 

 פר קאסםכ 13.0 8473 סםק ועצה מקומיתמ 1958
 פר בראכ 1.9 1892 סםק ועצה מקומיתמ 1963
 וליה'לג'ג 5.6 1892 סםק ועצה מקומיתמ 1957
 ייבה ט 26.1 19196 ייבהט ירייהע 1952
 ירהט 16.8 11750 ירהט ירייהע 1950
 לנסואהק 12.9 8385 רוניםש ועצה מקומיתמ 1955
 מרז 3.7 __ פרח מקע ועצה מקומיתמ 1988
 ת'ג 7.5 6866 ירוןע ועצה מקומיתמ 1959
קה ב 16.9 9099 ירוןע ירייהע 1952

 רביה'אלע
 )1996 (פנים המשרד וסטטיסטיקה למרכזית הלשכהה: קורמ

 .רושליםי, 1997 בעית טתנועה ווכלוסייהא )1998 (סטטיסטיקה למרכזית הלשכהה, שראל ידינת           מ
 1996 שנת בביהר'לע אקהב, 1991 שנת בטירה ו1990 שנת בירייה על שעמד מבלה קייבהט: ערהה

 

 ציג משני הפרקה. מחקר הלשיטת ונושא לללי כקע רציג מראשון הפרקה. רקים פמה כמחקרב
 חרות ארציות ארכים דבין ל6 רך דין בשוואה העורך ופיתוח ורכים דנושא ביאורטי תקע רקצרהב
 וךת, יישובים הל שקיים המצב הת אמאפיין ודרך הת אקצרה בארת משלישי הפרקה. ישראלב
 תכנוני המצאי הת אמנתח ון דרביעי הפרקה. 6 דרך לקשורים הבסוגיות ונושאים בהתמקד ליסיוןנ
 ת אוחןב חמישי הקרפה. שיפורן ליוונים כמציעו, יימות קתאר מכניות תיתוח נאמצעות במקומיה
 רכים דמציעו, קרקע העלי בל שמאפיינים ומופקעות הקרקעות היקף הצגת הדי יל עקרקע הוגייתס
 מדות עת אנתח משישי הפרקה. היישובית ופרטית הרמה בפיצויים הושא נם עהתמודדל
 ציגמ, סיכוםל. 6 דרך בעוסקים הגופים המדות עאת ומקומיות הרשויות המדות עתא, תושביםה
 .דבר בגעיםנו שמלכתיים מלגופים וקומיות מרשויות למלצות המחקרה
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 קומיקומיקומיקומי מ מ מ מפיתוחפיתוחפיתוחפיתוח ו ו ו ורציותרציותרציותרציותאאאא רכיםרכיםרכיםרכיםדדדד 2222

 לליתלליתלליתללית כ כ כ כקירהקירהקירהקירהסססס

 ימושי שינוי שה זכללב, ברתי חלכלי כפיתוח ורכים דערכות מקמת הין בקשר בעוסקת הספרותה
 פיתוח לספיק מא לך אכרחי הנאי תיא הבוייש בו אאזור ברכים דל שקיומן שך כל עצביעהמ ,רקעק
)Ayers and Frieburg , 1976; Huddleston and Pangotra, 1990 (Hart, 1993 (a);. ניע מהוות מרכיםד 
 ת אזרז לשוי ע- אזורי וקומי מ- לכלי כפיתוחו, )Gillis, 1989; Siccardi, 1986 (אזורי וקומי מפיתוחל
 קרקע השישימו בהותי משינוי לורמות גרכים דעת בהב. ו לחיונית הדרכים הערכת מיתוחפ
  ). (Alonso, 1964; Berechman and Small, 1988; Giuliano 1989; Giuliano, 1994קרבתןב

 זמן הםע. ירוניים עוקדים מין באשיות רורקיות ערכים דשרו קאנושית ההיסטוריה השחרמ
 רכזי מחבורה תיר צל עגאוגרפי המןויק מוא היחסי היתרונןש, רים עלו ארכים דביב סתפתחוה

(Hart, 1993) .מרכזים הספר מבגידול וואץ מוכלוסייה אגידול במאופיינת התקופהב, אחרונהל 
 בטיח מינו אקודות נתי שין במחברים האשיים רחבורה תירי צל שימצאותם הי כראהנ, עירונייםה
 פיתוחה. היפגע ללולים עחבורה תירי צל עישוביםי, וא ההפוךנ. דרך לסמוכים היישובים ליתוחפ
 יווצרות השל בחרים איישובים להם מעבור ללול עלהם שפיתוח הפוטנציאל והיעצרל לול עהםב
 פיתוח הופעתת. להם שגודל ליחסי היתרון הקטן יכךב. מוכים סישובים יבין לינם ביזי פחסוםמ
 ורמים גל שוצאה תיא המהירות ואשיות ררכים דסלילת מתוצאה כישובים יין בדיפרנציאליה
 : ם האלוו, ספרמ

 .יתוח פשאבי מל עהולכת ודלה גישוביתי-ין ברותחת .א

 זדמנויות הניצול ביגור פעומתל, סוימים מיישובים בחסיים יתרונות יל שניצולם ומינותםז .ב
 .חרים איישוביםב

 .מרחב ביפרנציאלי דיתוח פתרון יהם לקנות משר אישובים יל שבניות מכונותת .ג

 לוקתח: יבוריים צמשאבים לונה שגישות נוצרת יםישובי יל שפוליטיה-אתני ההרכבת בשונּוה .ד
 שונה הנגישותה, ישובים יין באוזן מא לאופן בממשלה הדי יל עציבוריים המשאביםה
 דיפרנציאלי הפיתוח השלכות הת אגבירים מיפרנציאלי דאופן בשאבים מהענקת ומשאביםל
 .אזורל הע ויישובים הל עדרכים הלש

 .פיתוח בדיפרנציאליות ההגברת לו אל שיצירה למהזו ייתוח פדיניות מל שישוםי .ה
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 אופן ביהנות למוכנותם וכונותם נל עשפיע מיישובים הל שהניהולי וחברתיה, כלכלי המבנהה .ו
 הנצחת לו אהגברת לורם תבכךו, הם לסמוכות הדרכים הביב ספוטנציאלי ההפיתוח משירי
 .יישובים הין בדיפרנציאליותה

 ימושי שיתוח פתירים מינם אאושרות מכניות תי פל עדרכים לסמוך בנקבעים הקרקע היעודיי .ז
 .גבלה מוא פיתוח לניע מהוות לכול ירכים דביב סרקע קיעודי יכנוןת .כלכליים וסקיים ערקעק

 ביב סעימותב. ונים שורמים גין בבקונפליקטים וינטרסים אניגודב, עימות בלווה מרכים דתוויתה
). 1994, ןמ'צר'צ ולתרמןא, רנסקיו (כללו בהציבור וזמיםי, יותקומ משויות רעורבים מדרכיםה
 תנגד מהרשויות מלקח. סביבה הל עצפויות ההשלכות העל ווחבהר, דרך היקום מל עסב נמאבקה
 הדרך שדי כאבקות נחרות אשויותר. ביבתי סמפגע לחשש מיפוטו שתחום בדרך הוואי תמעברל
 דרכים לתנגד מכלל כציבורה. יתוח פלמשוך וקרקעה שימושי בינוי שערוך לדיכ, תחומן בעבורת
 רקעות קבעלי וזמיםי. ייו חאיכות במפגיעה ורכים דתאונותמ, סביבה האיכות בפגיעה לחששמ
 תנגדיםמ, משל לערביים היישוביםב. ה בנאבקים ודרך הטובת לותיהםערק קהפקעת לתנגדיםמ
 ת אעכבים מלה אימותיםע. רכים דלילת סשם לרטיות פרקעות קלהפקעת ודרכים לקרקע העליב
 כניות תלשש ותאר מכניות תארבע לתנגדות התיקי ביוןע. דרכים הל שלילתן סאת ויתוחןפ
 שורות קלה איישובים בתושבים ההתנגדויות מוז אח-80 כי כעלה הרביים עיישובים בפורטותמ
 ת אהגביר לדיכ הם בדרכים ההרחבת לערביים היישובים בושבים תאבקיםנ, את זם עחדי. דרכיםב
 תפתחים מעורקיות הדרכים האורך לו אערביים היישובים לכניסה הרכי דאורךל. בתיהם לנגישותה
 כלכלי הצבם מת איבטֵה לשואפיםה, ייםללכ כזמים יהיות לופכים הבעליהםו, עסקים ור עסחרמ
 .רקעותיהם קבור עמיוחד בבוה גחיר מלקבלו

 יישובים להשוואה בבישים כערכת מפיתוח מחות פהנים נטנים קישובים יי כראים מחקריםמ
 מת רבין לדרכים היתוח פמת רין ביובי חשר קיים קכיו, )Christaller, 1966; Blonk, 1979 (דוליםג
 פותחת מבישים כערכתמ ).Hale and Walters, 1974; Hart, 1992 (מדינה בו אאזור בכללית הפיתוחה
 ).Moore and Thorsnes, 1994 (אזור ביתוח פרמת לובהק מימן סיאה

). Kraft, Meyer and Valette, 1971 (דרכים הערכת מפיתוח בק רהכרח בשור קינו אישובי ייתוחפ
 ם גובלים סרכים דמערכת לרקעות קפקעת העקבותו בנפגע שישובים יי כלמדים מבים רחקריםמ
, סביבהה איכות למשרדה; 1995, פרש (רכים דמתאונות ורעשמ ,וויר אזיהוםמ: ביבתית ספגיעהמ

1994 ;1975 Wilson, 1966; Humphrey and Sell, .(הכרח בעקבותיה בביאה מינה ארצית ארך דלילתס 
 העביר לוא ההירות מרציות ארכים דל שתפקידןד שו עהמ, )Straszheim, 1972 (יישובים ליתוחפ
 מוקדים בלא אוצרת ענהי אתחבורהה; טרופולינים מבמיוחד וירוניים עוקדים מין בהירה מחבורהת
 ).Mohring and Horwitz, 1993 (כך לחסי יתרון יסרים חלל כדרך בטנים קיישוביםו, שיכה מעליב

) Lichter and Fuguitt, 1980 (ידושים חל שמגווןם ליישובי הושבי תת אושף חכבישים הערכת מיתוחפ
 (אוכלוסייה הל שהתנהגות הללי כשינוי לורמים גשר אערכיים וורמטיבייםנ, ומריים חתחומיםב

Hale and Walters, 1974 (לה שעיור ההליך תת אמאיציםו) Danielson and Wolpert, 1991 .(יתוחפ 
 וכלוסייתם אקרב בבתרבותו חברה בכן ותעשייהה, כלכלה התחומי בינויים שוצר יבישים כערךמ
-סורתית מחברה מותם אופכת הו זרבותית תברתית חשפעהה). Wheat, 1969 (טנים קישובים ילש
 הגירה הת אמצמצמת ויישובים הל אהגירה הת אגבירה מו זגישותנ. נגישה ותוחה פחברה ליוכיתש
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 ).Rephann 1993; Looney and Frederiksen, 1981;1990, יפשיץל (הםמ

 מיקום היאוריותת: שירותים ועשיות תיקוםמ, חקלאות החומי תל עם גשפיע מרכים דיתוחפ
 ל שעשיות תיקום מל שיאוריות ת(Von Thunen), נןו'ת-ון פי פל עקלאיות חעילויות פל שקלאסיותה
 יתוח פשפעת הת אציינותמ, (Christaller) ריסטאלר קל שירותים שיקום מתיאוריות ו(Weber) ברו
 יישובים הל אנגישותה. מרחב בכלכליות הפעילויות הל שיקומן מל ענגישות ההגברת ודרכיםה
 Alonso, 1964 (חיריהם מעל וקרקע הימושי של עשפיעה מרציות אכיםר דמעבר מתוצאהכ

(Mohring, 1993; .ריכה צרגלי העודדות ממערבית הוכלוסייה האל שצורכיה בחלו שתמורותה 
 רציים אחבורה תירי צאורך לדרך לסמוך בנמצאיםה, דולים גסיטונאיים ומעונאיים קסחר ממרכזיב
 מפעלים ואלה כיטונאיים ססחר מרכזימ. לילדים ומבוגריםל ילוי ברכזי מם גכולליםה, היריםמ
 שולי לנדוד לעדיפיםמ, והה גבמטרופוליני המרכז ביקומם מעלותש, טח שתירי עדוליםג
). Gomesz-Ibanez, 1985; Mieszkowski and Mills, 1993 (רציות ארכים דצד בלהתמקם ומטרופוליןה
 זדמנויות הצירת ידי יל עזורי איתוח פשריםמאפ המיקום היתרונות מיהנות לכולים ים הםש
. Lemmerman, 1983; Kraft, Meyer and Valette, 1971) (מוניציפליות הרשויות לס מבסיס ועסוקהת
 ל עו לסמוכים הבאזורים ומטרופוליני המרחב בתחבורה היזור פגמת מת אעודדות מבות רדינותמ
 שירות המת רלהעלאת והולך וגדל השביקו ליידרשו שחבורה תשתיות תפיתוח בשקעות הדיי
 ).1993, ורג (אוכלוסייהל

 יא החרות תתנאי ביתוח פם עהתמודד ליםנט קיישובים בלשות חוניציפליות משויות רל שכולתןי
 וטנציאל פוא הה זנוףמ. פיתוחן ליקרי ענוף מהווה מרשותן לעומד הקרקעי המשאבה. וגבלתמ
 (עסקים לחקלאות מקרקע היעודי ישינוי וקומיתמ הרשות היזוק חדי יל עק רממשו לניתןש

Nijkamp, 1986; Atash, 1993 .(וטנציאל פמימוש לטנות קותיקומ משויות רעלו פא לבים רמקריםב 
 ם גש ירציות אדרכיםל. O�Sullivan, 1993) (חשלות ננותרוו, רציות אדרכים לסמוך בלהן שמיקוםה
 יישוב הן מצומחים שיזמים בינהלית מתמוך לותחייבש, קומיות משויות רל שפקודן תל עשלכותה
  .ליוא" וצנחיםמ "וא

 ישראלישראלישראלישראל ב ב ב ברציותרציותרציותרציות א א א ארכיםרכיםרכיםרכים ד ד ד דיתוחיתוחיתוחיתוחפפפפ

 השינויים ואוכלוסייה היבוי רשל בארץ בדרכים היתוח פואץ הונותראח השנים המאהב
 מערביים ההמורדות והר הב גרך דירדן העמקמ: מערב למזרח מתרחש התהליךה. גאופוליטייםה
 רכיםד). Center for Engineering and Planning" (סולטאן הרךד "� שומרון ורושלים ירי הלש
 וקדים משירתו וסיהא-סוריה לפריקהא-צרים מין בוריב חשלבים בהתפתחו שלו איסטוריותה
 הר הב גרך דביבס, משלל, יסטוריות הרים עתפתחו הביבןס. חרים איסטוריים האזוריים וירונייםע
 רכים דתפתחו ההיסטוריות הדרכים הל עוסףנ. נצרת וכםש, ושליםרי, ברון חערים התפתחוה
-פו ירך דגוןכ, ירוניים עוקדים מתפתחו הסביבן שוחביות רדרכים וארץ הת אצו חשר אורכיותא
 תקופה בבר כחלה הו זרך דל שנייתהב. רמלה ווד לערים הת אצתה חשרא, ירדן הברע-רושליםי
 יו הלו ארכיםד. 1907 שנת בחלה הכםש-רושלים ירך דל שנייתה באילוו; -1867ב, אניתמ'עותה
 ישוביים ישירתוש, קומיות מיםכר דתחברו האליהן וצאו ימהןש, ורקיותראשיות עדרכים כוכרותמ
 ל שהפיתוח ותחבורה הורכי צל ענו עתכונותיהן וורתןצ, דרכים הוחבר. טנים קירוניים עו אפרייםכ
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 לי כמספר בגידולה, שירותים ולכליות כעילויות פל שמיחתםצ, אוכלוסייה היבויר. מים יותםא
 חילת תאז מרציות ארכים דל ששלבים בלפיתוחן והרחבתן לרמו גמינוע הרמת בהשיפור ורכבה
 שימוש לגדל הביקוש הל עענות לדי כונות שרמות לדרכים היווג סחל הבד בדב .עשרים המאהה
 1565 אורך בלולות סדרכיםמ ו" ק266 ל שאורך בעובדות מרכים דארץ ביו ה1945 שנתב. דרכיםב
 ).Center for Engineering and Planning, 1991(מ "ק

 שנותב, ותר יאוחרמ. מערב למזרח מדרכים היתוח פהליך תמשך נלאשר ידינת מקמת האחרל
 רחבת החלה המאזו, ביב אתל ליפה חין במהירה החוף הרך דפיתוח בוחלה, מאוחרות השישיםה
 יכוז רל עוסףנ, מינוע הרמת בהעלייה וישראל ברכב הלי כמספר בגידולה. מזרחיות הדרכיםה
 צוקתמ. ליו עהקל ליש שחבורתי תודש גצרוי, ביב תל אמטרופולין בהניהולית ועסקית הפעילותה
 נתובהש, שראל יוצהח, הירה מרצית ארך דפיתוח בורך צעוררת מארץ הרכז מאזור בתחבורהה
 רציות ארכים דיימות קשראל ימדינתב. הר הורדות מאורך ליתהיסטור הסולטאנית הדרך למוךס
 ל תת אמחברתה, חוף הבישכ, 2 דרךו, ביב אל תם ערושלים ית אמחברתה, 1 רך דגוןכ, הירותמ
 ונה שמהב. מדינה בגדולות המטרופולין הרי עלוש שתא חברות מלו ארכים דתיש. יפה חם עביבא
 ה בואה רמתנגדים הן מלקח. אבק מאף ויבורי צדיון וולמוס פעוררת מ6 רךד? לו אדרכיםמ 6 רךד
 תחבורה העיות בת אאמצעותה בפתור לאפשרות בו אפיתוח לתרומתה בפק סמטיל ופגעמ
 רציות ארכים דיתוח פל שעבר הניסיון מקחים להפיק לנו אכולים יאםה). 1994, פרתא (ישראלב
, וברת עיא הקרבתם בו אבהם שיםיישוב הל ע6 רך דל שהשלכות הת אזהות לדי כשראל ימדינתב
 ל עקיימות הארציות הדרכיםה ל ששפעותיהן הין בבדל היים קי כראהנ? רביים עישובים יה זבכללו
 ונות שרציות ארכיםד ל ששפעותיהן הין בהבדליםה. 6 רךד ל שצפויות ההשפעות הבין לביבתןס
  .דרך התבצעת מבהן שנסיבות הל שוצאה תםה

 הורחבו ותפתחו הן הי כלמדת משראל ימדינת במהירות הארציות הכיםדר התפתחות הל שחינהב
 ימושיש לש שינוי ליענותה, מטרופוליניםם המוקדי הין בנגישות לגוברה צורךה: ספר מסיבותמ
 א לציבורית התחבורהה. כב רלי כל עבעלות הבהיקף ומינוע הרמת בעלייהה, פתחים מרקעק
 עריםפ. יבורית צחבורה תמינות זבין לאוכלוסייה הורכי צין בער פוצר נבכךו, צב קאותו בתפתחהה
. מרכזי התחבורה הכלי כרטי פרכב בשימוש באחרונות השנים השלושים במהיר הגידול לרמו תלוא
ל ו1970 שנת ב-88.8 ללה עהואו, כב רלי כ33.1 יה הושבים ת-1,000 לרכב הלי כיעור ש1960 שנתב

1992, ס"מל (כב רלי כ-240 כיה הושבים ת-1,000 לרכב הלי כיעור ש1990 שנתב. 1980 שנת ב-137.6
.( 

 יתוח פמת רין בולטים בבדלים הל עצביעה מיימות קרציות ארכים דביב ספיתוח הל שקירהס
 2 רצית ארך דוצה חלה ששיפוט החום תאתש, תניה נגוןכ, סוימים מישוביםי. אורכם ליישוביםה
 מוכ, דרך האורך לממוקמים החרים אישוביםי. יתוח פתנופת מהנונ, ")חוף הבישכ ("ביב אלת-יפהח
 רס' גוגמתד, חוף הרך דאורך לםירבי עישוביםי. תניה נחרי אפגר מיתוחם פ� קיבא עור או אדרהח
 ישובי ייקוםמ, לומרכ. ערביים היישובים הכלל להשוואה בפילו אפגריםמ, ורדיס פו אלזרקאא
 התרחש לצפוי הת אבחון לש יה זאורל. ישוביי פיתוח לרובה עינו אארצית הדרך הציר לסמוךב
 .6 רך דיר צאורךל

 היות לייבים חיימות קרכים דל שהןימהשלכות ועבר בפיתוח הניסיונות ממופקים הלקחיםה
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 ורמים גקצרה בתאר נהלןל. 6 רך דל שפיתוח הבמאפייני וחדשות הנסיבות בהתחשב לשי. סויגיםמ
 פיתוח הנסיבות לקיימות הארציות הדרכים הלש פיתוחה סיבות נין בבדלים הל עמצביעיםה, ספרמ
 ).פיתוח הזמני והאחזקה וניהולה, תכנוןה, מיקוםה (6 רך דלש

, כנונית תפיסה תדי יל עפוא אונחית מלילתהס. גרה אכביש כמתוכננת וזומה ירך דיא ה6 רךד �
 פיתוח העלויותל, רוחבהל, דרך המאפייניל, יתר היןב, תייחסת מתפיסהה. מימונית ויהוליתנ
. ה בשימוש הן מועלת תהפיק לעשויות האוכלוסייה הקבוצות לגם וסלילתה בכרוכותה
 נוסעים שנשים אוא, בוהג-ינוני בד עינוני בעמד מני בנראה הכל כיו יהדרך במשתמשיםה
 ודש גיקף האת ודרך בשימוש הדירות תת איקבע שדיניות מלי כהווה תגרה אבייתג. כופותת
 תכנון הישת גקיימים הארציים הכבישיםב). Cross Israel Highway LTD, 1994 (ה בתנועהה
 דרך לביקוש ההיקף להתאםב, שלבים בותחהתפת ווספות תל שישה גייתה ההפיתוחו
 וג סכל מגרה אתשלום ברוכות כאינן ושתמש מכל לתוחות פארציות הדרכיםה. ה בלשימושו
 ת אמנחה שהניהולית ותכנונית הגישהה. וריציב המשק השבון חל עבנו נלו אבישיםכ. הואש
 .קבלנים העלו משתמשים הל עחולו ינייתה בלויות עמימוןש, יא ה6 רך דל שלילתהס

 וקדים מו אטרופולין מזורי אחברת מינה או זרך די כוא ה6 רך דהצדקת לנימוקים החדא �
 לש פריפריה הזורי אני שת אחבר לועדה ניא הלאא, יימות קרציות אדרכים לדומה בירונייםע
 וקדים מין בחברות מקיימות הארציות הדרכיםה. מרכז הם עהנגב וגלילה: מדינהה
 יישוביםה. הם בקרקע השימושי בלשינוי ופיתוחם לתורמות וותם אצותחו, טרופולינייםמ
 נגישות הת אגביר ת6 רךד. הן משכרו נא לקיימות הארציות הדרכים הל שצדן לשוכניםה
 פיתוח לאומי לנוף מה בואים רדרך הת אמקדמים שימ. ארץ הרכז מבין לבינםו, יניהםב
 אומית לרמה בפיתוח לעד יהםש, יפרייםרפ האזורים הין בחיבור היקרון עדי יל עמונחהה
 יוצר ומדינה הלש ליבה הזור אל ששוליים בם גובר עדרך הוואית. בוה גאומי לדיפות עבסדרו
 דרךה .מערב למזרח משראל ידינת מת אחוצות הרוחביות הדרכים הל שוסף נורכי איבורח
 ת אתגבירו, ורכיתאה ורוחבית התחבורה השת רין ברכב הלי כנועת תפיזורל, ן כםא, תרוםת
 ל אהמרכז מיהודית האוכלוסייה הפיזור לף אתרום תהדרך שצפים ממתכנניםה. נגישותה
 ארציות התכניות הלש אומי לעד יהווה משר אאוכלוסייה היזור פמדיניות מחלק כפריפריהה
 .המחוזיותו

 דרךה. הנמדי בגדולה המטרופולין התפתחת מלעברו שמרכז הזור אל ששוליים בוברת ע6 רךד �
 ימור של עגש דושם מםש, "מורדותה "גבעות היר צ- קולוגית אבחינה מגיש ראזור בוברתע
, חוזיות מתאר מותתכניו, -22א"מת, רציות אתאר מכניות תי פל עאדיות ּווורשותח, ערות ילש
, ווסתת מיתוח פדיניות מה זאזור בם גיימת קבו שרגישות הום שלע). 1995, וגלפ(, -3מ"מת
 מדיניות בתקל נאזור ביתוח פלכ). 1994, סביבה היכות אשרדמ (אקוויפר הל עשמורל הנועדש
 . 6 רך דל עדיון הת אמלבה וחריף משימור ליתוח פיןב המאבקו, ביבתי סימורש

 דיניות משי, מנה מנגזרות התכנוניות ההמגבלות וסביבתית הרגישות הלמרות ואת זםע �
 דיניותמ. 6 דרך למקביל בגבעות היר צאורך להודית היאוכלוסייה היכוז רהגדלת בתומכתה
 ציעהמ ו זכניתת". כוכבים הבעתש "וא" גבעות הירצ: "זורית אתכנית במומשת מו זישוביתי
. עין הראש וירוןע, והםש, איר יוכב כגוןכ, יימים קישוביםי הרחבת ודשים חישובים יקמתה
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 כנת הזמןב. יהודים הטובתי לדמוגרפ המאזן הינוי שיא הכוכבים הבעת שכנית תטרתמ
 תכנית הטרתמ. רבים עחוז א70 עומת להודים יחוז א30 משולש האזור ביוה, 1990, תכניתה
 חוז א30 עומת להודים יחוז א-70 כיחס ההיה י2010 בשנת שךכ, קיים המצב הפיכת היאה
 רך דעבור למורה אם שגבעות היר צאזור בתכנון הדיניותמ). Adiv and Schwartz, 1992 (רביםע
 עומת לערביים היישובים בפיתוח ההסדרת ויסותו: אזור באוכלוסיות הין בנראה כבחינה מ6
 אורכה ליהודית הסייהאוכלו הפיזור לכשיר מם גיא ה6 רךד. יהודיים היישובים בזום ייתוחפ
 .מטרופולינית הגלישה לניע מורםג יותה הלבדמ

 אורך לוברת עמרכז האזור בדרךה. אומיותת לשמעויו מם גש י6 רך דוברת עבהם שאזוריםל �
 דרךה. פלסטינית הרשות ה- וספת נוליטית פשות יתהווה ממזרחמ. (Efrat, 1994)" ירוק הקוה"
 דרך למזרחמ. יזי פיץ חיותה הל עוסף נרווחה ולכלה כלש ונות שמות רתיש ין ביץ חם גיאה
 מבניים האפייניהמ. תילכל כבחינה מחשלת נלסטינית פוכלוסייה אל שיכוז רתגוררמ
 רובה בהיאש, דרך למערב משוכנתה אוכלוסייה הל שאלה מונים שתרבותייםה-חברתייםה
 בינלאומית הרמה בםוליטיי פשיקולים מם גושפע הדרך היקום מחירתב. שראליתי-הודיתי
 ומכי תל שהנחות החתא. מערבית הגדה הטח שתוך בעבור יהדרך מחלק שכך למהתנגדויותו
 כלכלה הםע פלסטינית הכלכלה הת אתחברו רצויות התוצאות לוביל תהדרך שיא הדרךה
 לכליות כוזמות יממשו יהישראלים והפלסטינים שךכ, וחב רשרי קיזוק חדי יל עישראליתה
 פלסטיניתה ישות היןב" ירוק הוק" הבול גת אחזק לשויה עדרךה י כראה נשהמעל. אורכהל
 הדרגה בלעבור ופרד נפוליטי ולכלי כרכז מהקים לפלסטינים הל שצונם רשל בשראל ימדינתו
, 6 רך דתוויית האחורי מעמדהש" ירוק הוק" הת אטשטש לכוונהה. זורי אלכלי כיתוף ששלביל
 ברתיתח, לכלית כבחינה משונות האוכלוסייה הבוצות קתי שין בחיץ הת אחזק לווקא דשויהע
 .פוליטיתו

 תמשך מהליך תשל בהולכת וגדלהה, מדינה הל שליבה השולי בם גובר עדרך הוואית, אמורכ �
 טח שורשי דפעלים מל שגירה הו איידות נתהליך בם גרוכהכ ו זתרחבותה. תרחבות הלש
 אשון רשלב ב6 רךד. פיתוח לנויים פטחים שיניםמ זםש, שוליים האזור לליבה הלעין גאזורמ
 ומס על עהקל לשוי עחיצונית הטבעת במיקומהו, טרופולינית מעיקרה ביא הפיתוחהל
 הליך תת אם גהאיץ לשויה עדרךה, את זםע. מטרופולין הל שפנימית הטבעת בתחבורהה
 .בעבר מותר ינגישים לותם אלהפוך וארץ השולי בפיתוחה

 - ישראלי המשק בבניים מינויים של שתקופה בתרחשים מ6 רך דל שהפיתוח ולילתהס �
 מבני השינויה. שירותים התחוםה להתעשיי וחקלאות התחום בתעסוקות מעבר מכולליםה
 ל ששיבותם חבעליית ומדינה ברכזי מלכלי כענף כחקלאות הל שחשיבות הירידת בלווהמ
 ל שרצונם לורמת תחקלאותה ל שמעמדה בשחיקהה. ירותים ששל ודע יתירות עעשיותת
 אזורי בסקיים עשימושים לחקלאיים הקרקע הימושי שת אהמיר לקרקעות הוכרי חו אעליב
 .לייםושה

 ינהל ממדיניות לואמת תוכרים חו אעלים בדי יל עקלאיות חרקעות קל שיעוד יינוייש �
 לש יתוח פעודדות מ-611 ו533 ספר משראל יקרקעי מינהל מחלטותה. שראל יקרקעימ
 יום כוצעות ממינהל היוזמתב. למגורים וסקיים עלשימושים וייעודים לקלאיות חרקעותק
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 אזור בלתעסוקה ומגורים לביקוש בעלייה לענה מתת למטרה בילכלכ ופיתוחעסקי לרקעותק
 .מדינה בעיקרי הביקוש האזור להפךש, מרכזה

 מקומי הרובדב שטח החצי לבהש, הפרטה ויזור בל שדיניות מל שתקופה בתפתחת מ6 רךד �
 רציות ארכיםד. מקומית התחרות האת וסביבתם בפיתוח הת אקובעים המשפיעים הםה
 ת אמצם צשרא, מרכזי הממשל הידי בסמכויות הוכזו רבה שתקופהו בתפתח היימותק
 ל שיתוחפ. סביבתו בפיתוח הל עהחלטות הבלת קתהליך במקומי השלטון הל שעורבותומ
 מעודדותה, מקומיות הרשויות הל שבוהה געורבות מל עעיד מרטההפ ויזור בתנאי ברכיםד
 די כמיוחד בהוקםש, רצי אוף גידי בתורוכז מסמכויות הותרו נעת בהב. ישוביתי-ין בחרותת
 שיקולים בתחשבת מחברהה. יוחד מוק חכוח מפועלה, שראל יוצה חברתח ,דרך הת אבצעל
 מתפתחים שההפרטה וביזור התנאיב. דרך הוואי תקביעת בקומיות משויות רל שקומייםמ
 הישאר לכך לכלים ההם לשאין וו זדיניות ממימוש לרוכים עאינם שלשים חישובים ילוליםע
 .סביבתםב הפיתוח מחות פליהנותו חולשתםב

 היקפים בזקה חכות זליה עיש שרקע קו ארטית פבעלות ברקע קופקעת מדרך היתוח פצורכיל �
 אזורים בתפתחו הקיימות הירוניותע-בין הארציות הדרכיםה. סיןוכלו אפופי צאזורים בדוליםג
 ל עפיצויים הנושא בםג. קרבתם בישובי ייתוח פחל הותר יאוחר מרקש, חסית ינוייםפ
 וקי חי פלע, ספי כיצוי פעיקר ביה ההוג נעברב: שראל יוצה חוק חפי לינוי של חהפקעהה
 היות לפיצוי הכולי" שראל יוצה חבישכ "קו חי פלע. מסילות ורכים דוק חו אהבנייה ותכנוןה
 .מופקעת הקרקע לתמורהב ,רך עוותש, לופית חקרקע בםג

 זורי איתוח פת אבעה קלאומית התכנון המדיניות שזמן בתפתחו הקיימותת הארציו הדרכיםה �
 נות שאשית ראזמ. יהודית האוכלוסייה היזור פאמצעות ברכזי מאומי ליעד כפריפריהה
 פתח לשאר הין במיועדת הדיניות מותחה פךא, אוכלוסייה היזור פדיניות מקהס פא לתשעיםה
 כלל נ6 רך דוברת עבהם שהשטחים מלקח .המדינ המרכז בנמצאים הביקוש הזורי אתא
 סדרי בינויים שוללו חשראל ימדינת במתחוללים השינוייםה. גבוה הביקוש הזור אתחוםב
 ".2020 שראלי "בתכנית ו-31א"מ תרצית אתכנית ביטוי בידי לאו באלהו, מרחביים העדיפותה

, נראהכ, היו ילפיכךו, תויימ קרציות ארכים דאשרמ ונות שגובות ת6 רך דעוררת מלעיל דתנאיםב
 דרךכ, אשון רשלב בפחותל, תפתחת מהדרך שעובדה הת אהדגיש לשובח. ונות ששלכותיה הםג
 זורא, מרכז התפשטות ההמשך שפוי צן כלע. מדינה הל שליבה הטרופוליןמ שולי ביצונית חבעתט
 םש, ישיםבכ האזור במיוחד בלכליתכ-סקית עעילות פפיתוח לקרקע לביקוש הת אגדילי, ליבהה
 .פלסטינית הכלכלה לישראלית הכלכלה הין בפגש מפויצ

, ישראל בתה עד ענסללו שהאזוריות וארציות הדרכים הבין ל6 רך דין בהבדלים בקצר הדיוןה
 רכים דביצוע בישראלי הניסיון הי כלמדמ, ביצוע התזמון וניהולה, תכנוןה, מיקום הבחינתמ
 עולמי הניסיון הל עבוסס מהואו, ראשיתו בואה, גרה אישכבי כבלנים קדי יל עמנוהלותה, רציותא
 רך דציון ופנה מקודת נהווים מחדשה הדרך הל שהאחזקה ותכנוןה, מימוןה, ניהול הםג. ה זתחוםב
 ל עבוססת מיא הף אהיה תדרך לסביב מקרקע הימושי של שפיתוח הדיניותמ, ך כשוםמ. ישראלב
 היות לנוטים וגישות ניש שמקום לודדים נקיים עסרקע קימושי שי כמראהה, עולמי הניסיוןה
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 יתוח פם גחייבמ, 6 רך דל שגרתי שלתי ביתוח פי כראהנ. גודל ליתרון מיהנות לדי כרוכזיםמ
 היה ייעדה. דרך הל שהשפעה האזור בקרקע הימושי שקביעתב גרתיות שא למדיניות ויטותש
 ת אמזערת מבמקבילו, שימור בוגעת פאינה ויתוח פמאפשרת הרקע קימושי שדיניות מביעתק
 .תני אקע רל עמיוחדב, יישובים הין בדיפרנציאליותה

 ומת צין בערביים היישובים הרוכזים מבוו, מ" ק40 אורכו שמרכזי הדרךה קטע בתמקד מה זחקרמ
 סטטוטוריים האישורים הל כיתנונ. יצוע בשלבי בבר כנתון ווכנן תה זרך דטעק. ירון עצומת לסםק
 נימין בד ייןמ ב" ק70 אורך בקטע ברקע קהפקעות לישורים אבכללםו, דרך הלתיסל לנחוציםה
 מיועד השטחה. תכניות הפקדת השלב במצא נרקאי בצומת לרםכ-ול טין בקטעה. רםכ-טולל
 . ושרו אכבר שונם ד-14,400 כהםמ, ונם ד-16,000 כוא הה זקטע בדרךה ניית בצורך להפקעהל
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 רךרךרךרךדדדדהההה ו ו ו ויישוביםיישוביםיישוביםיישוביםהההה     3333

 בניות מבעיות בתאפיינים מ6 רך דוברת עבקרבתםש, משולש במרכז האזור בערביים היישוביםה
 ן מצפוי הפיתוח הל עתחרותה להם לאפשרות מינן אלה אעיותב. שאבים מבדלות וניהוליותו
 פיתוח הרמת בפעריםה. אזור ביהודיים לערביים היישובים הין בהבדלים הל עצביע מה זרקפ. דרךה
 יערכות היעדר השל בשראל יוצה חרך דל שהשפעתה בונצחים מהיות ללולים עלה אישובים ייןב
 מטרופולין השולי בםיישובי בפיתוח ההליך תת אקצרה בוקר ספרקה. ערביים היישובים בקומיתמ
 פוטנציאל הוצג מאת זם עחדי. ערביים היישובים הל שולשתם חל עמצביעים הימנים סמה כמציגו
 יכולות הפיתוח במלווהה, רקע קשימושי ויתוח פל שדיניות ממימוש ללה איישובים ביםיקה
 .מקומיותה

 מטרופוליןמטרופוליןמטרופוליןמטרופולין ה ה ה השולישולישולישולי ב ב ב ביישוביםיישוביםיישוביםיישובים ו ו ו ורכיםרכיםרכיםרכיםדדדד

 זורים אין בערים פל עצביעה מפיתוח הל עציותר ארכים דל שהשלכות בעוסקת הספרותה
 פיתוח הזחילת לורמות גטרופוליניים מאזורים בדרכיםה. טרופוליניים מזורים אבין לריפרייםפ
 אזור בדרכים הקיבולתל. ביבן ספיתוח הת אהאיץ לשויות עהןו, )1996, חרש (להתרחבותוו
, גידמ (תרחבותן הגבלת הל עאף ויותכלכל הפעילויות הפרוסת תל עשירה ישפעה הש ימטרופוליןה
, ו בפיתוח היקודמל ומטרופולין ההרחבת לגרמו יהירותמ רכיםד). 1994, שמשוניה; 1991, שפר וורג
 חיצוניות הטבעות למטרופולין הגלעין מסקית עעילות פל שגלישה לו אדחיקהל, הגירה לה זבכללו
 ולי של אפריפריה האזור מיתסק עעילות פל שגירה ההתעורר לשויה ען כמוכ. לשולייםו
 .נמוכות המיסוי ההוצאות ומטרופולין לקרבה התרונות ייצול נוך תמטרופוליןה

 כנית תאה רפירוטל. (פריפריה הבר על אמתרחבת ווחלת זמדינה הל שמרכזה בביב אלן תטרופולימ
 סקים עלש צמיחתם ומטרופולין התרחבותה). 1996, ב- ארךכ, 2: יניים בוח דביב אל תטרופוליןמ
 רקע קלשימושי ומגורים לחקלאות מפריפריה האזור בקרקע השימושי בשינוי לביאו הדשיםח
 ת ארבנה דמטרופולין הל שהפריפריה ושוליים האזור לטח שתירי עסקים של עיידותםנ. סקייםע
 להן שמס הסיס בת אהרחיב לדי כו זסקית עעילות פמשיכת למקומיות הרשויות הין בתחרותה
 שולי ביום כתפתחים מפרבור התופעת מחלקכ). 1994, חזן וזיןר (לכלית כבחינה מלחזקןו
 וגמתד, תעסוקה ועשייה תזורי אתפתחים מאתםו, בוהה גםיגור מיכות אעלי בישובים ימטרופוליןה
 .פירס-מצפה ואיר יוכבכ, יקט-אףו, עין האש רל שהז

 יישובים במתרחש היזום החפיתו לרים עמטרופולין הל ששוליים האזורי ברביים עישוביםי
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 ונןג (אט ללהתפתח וצמי עידול גל עהתבסס למשיכים מצמם עהם שעהש, בקרבתם שיהודייםה
, לכליות כזדמנויות הל שמחסור מובלים סםה, ומם ירובו בהם בעבודה הוחכ). 1993, איסימחו
 פיתוח הורתצ. יישוב הל שחדש החלק בהן וגלעין בןה, רוד יהם בהשירותים ותשתיות המצבו
 רטית פרקע קל עצמית ענייה בל עמבוססה, ערביים היישובים הל שחדשים האזורים בקיימתה
, ן כל עתרי .חדשים האזורים הל שכפריות הת אנציחהמ, ודמים קשירותים ושתיות תיתוח פלאל
 מווסתת ומסדירה שכנון תדיניות ממהיעדרו) 1994, מאיסיח (חבורה תקשיי מלו אישובים יובליםס
 ערבית האוכלוסייהה. הם בפיתוח היווני כעל וביקוש הל עיענו שנת מל עקרקע הימושי שתא
 יערכות הרףח. פריים כללים כפי לדיין עמתנהג היוכי שברתיה חמבנ בתאפיינת מלה איישוביםב
 וכלוסייה אל שוספת תקלוט לוכנים מינם אהיישוביםו, מתאימות התשתיות הוכנו הרם טוצהרתמ
 סקים עשיכת מל עתחרות בלהם שיחסי היתרון הת איגדילוש, ישוביי-ין ביתוף שבסס לוא
 .טרופולינייםמ

 תכנון הי פלע. 6 דרך בצורך הת אחזק מפנימית הבטבעת וליןומטרופ הגלעין בתחבורה הודשג
 יעודי יינויש. גלעין לגיעה הפני למטרופולין הל אהפריפריה ממגיעה התחבורה הת אדרך הפזרת
 ל עיישובים הין בחרות תעוררי, דרך הפיתוח מנגזרה, סקיים עשימושים לחקלאות מקרקעה
 תכנוןה, תשתית הבחינת מם גנערכים שלכלי כוסן חעלי בישוביםי. לו אסקיים עימושים ששיכתמ
 קיימים הפעריםה. מטרופולין השולי למוקצבים ההמשאבים מדול גנתח בזכות לשוייםע, הניהולו
 קב עגדול ללולים ע6 רך דעבור תבקרבתם שהודיים ייישובים לרביים עישובים יין ביוםכ
 יתוח פצירי כותה אחוצות הותירוחב הבדרכים ודרך במואץ ההשימוש ומטרופולין התפשטותה
 .לכלייםכ

 אזוריותאזוריותאזוריותאזוריות ו ו ו ורציותרציותרציותרציות א א א אדרכיםדרכיםדרכיםדרכים ל ל ל ליחסיחסיחסיחס ב ב ב ביישוביםיישוביםיישוביםיישובים ה ה ה היקוםיקוםיקוםיקוםממממ    

 צועהר. קירובבמ " ק2.5 רוחבהמ ו" ק40 אורכה שרצועה במצאים נ6 רך דאורך לנבדקו שיישוביםה
 בישיכ). רה עאדיו, 65 ישבכו, ומרון שוצהח, 5 בישכ (וחביים ררציים אבישים כני שין במצאת נוז
 אזור בערביים היישובים הצועת רת אוציםח, תכנון בהן ויימים קבישים כןה, וספים נוחבר
 קה ביישובים הת אחוצותה, 61 דרך ו9 רךד ,רםכ-ול טיד ל57 רךד": לבןמ "עין כצורתהש, משולשה
, "סולטאן הרךד" ,ריתוהיסט הדרך היר צאורך לתפתח הערביים היישוביםה" לבןמ. "ת'ג וביהר'לעא
 יישובים הלכ". סולטאן הרךד" לסמוך ביום כוברת ע444 רךד". זיתא'חגה "ברזל המסילת לצמודב
  .444 זורית אדרךב שתמשיםמ מחקר האזור בערבייםה

 ערבייםערבייםערבייםערביים ה ה ה היישוביםיישוביםיישוביםיישובים ה ה ה האפייניאפייניאפייניאפייניממממ

, אוכלוסייה הודל גבחינת מערביים היישובים לייצג מדגם מם הה זמחקר בכלולים השוביםייה
 ירהט, ייבהט: יריות עם היישובים המונת שבין מלושהש. מקומי ההשלטון ולכליכ-חברתי המבנהה
 רא בפרכ, אסם קפרכ, ליהו'גל'ג, ת'ג: קומיות מועצות מם הישובים יחמישהו, ביהר'לע אבקהו
 רא בכפרב. ושבים תלף א-24 כטייבהב. טנים קפרים כרבעה אאגדת ממר זמקומית ההמועצה. זמרו
 וב טוא הךא, מדינה בהחלשים מוא הלה אישובים יל שלכליכ-חברתי הצבם ממנםא. -1,800 מחותפ
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 .בנגב וגליל בערביים היישובים להשוואהב

 ל עמצביעו, יםדמפק התוני נל עהתבסס ביישובים באוכלוסייה היבוי ריעור שת אסכם מ2 וחל
 .אוכלוסייה הגודל בירידה הגמת מעל ואוכלוסייה הודל גל ששינוי האחוז ביישובים הין בונותש

 וכלוסייה אעיקרב, פש נ-3,000כ באמד נמספרם שהגרים מלטוק, אסם קפר כמוכ, יישובים הקצתמ
, משלת ל'ג. יםהגר מוכלוסיית אלטו קחרים אישובים יםג. רמלה ווד להערים מו אהנגב מדוויתב
 אוכלוסייה הידולג, משולש היישובי למתפתחת ההגירה היצני נף אל עךא. פורדיס משפחות מלטהק
 .בעי טיבוי רל שוצאה תדיין ערובו בואה

 
 באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזים, , , , בשנים נבחרותבשנים נבחרותבשנים נבחרותבשנים נבחרות, , , , 6666האוכלוסייה ברשויות הסמוכות לדרך האוכלוסייה ברשויות הסמוכות לדרך האוכלוסייה ברשויות הסמוכות לדרך האוכלוסייה ברשויות הסמוכות לדרך : : : : 2222וח וח וח וח לללל

 ישובישובישובישוביייי וכלוסייה באלפיםוכלוסייה באלפיםוכלוסייה באלפיםוכלוסייה באלפיםאאאא חוז שינויחוז שינויחוז שינויחוז שינויאאאא
95959595----83838383 83838383----72727272 72727272----61616161 1995199519951995 1983198319831983 1972197219721972 1961196119611961  
 אסםק    פרכ 2.6 4.9 7.5 12.0 84.8 54.9 59.5
 ראב    פרכ -- 0.7 0.9 1.7 -- 28.5 88.8
 וליה'לג'ג 1.4 2.4 3.3 5.2 66.2 39.4 57.7
 ייבהט 7.6 12.2 17.2 24.2 61.4 41.1 40.5
 ירהט 5.5 8.4 11.1 15.6 52.1 32.7 41.0
 לאנסוהק 3.0 5.0 7.8 11.7 66.9 55.3 49.8
 מרז 1.1 1.8 2.6 3.7 59.8 41.8 43.7
 ת'ג 2.2 3.4 4.7 6.9 54.1 37.3 47.1
 רביה'קה אלעב 4.8 7.6 11.6 15.7 59.1 53.3 35.2

 1996, ס"מל: קורמ

 

 אוכלוסייה היבוי רספיגת ובוה גבעי טידול גהליך תקב עעיקר במחו צקטנים הכפריים היישוביםה
 משפחה הגודל בתבטאת מיישובים הוכלוסיית אקרב בטבעי הריבוי בירידה הגמתמ. צמו עיישובב
 ).3 וח לאהר(
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 גודל המשפחה ושיעור הריבוי הטבעי ביישובי המחקרגודל המשפחה ושיעור הריבוי הטבעי ביישובי המחקרגודל המשפחה ושיעור הריבוי הטבעי ביישובי המחקרגודל המשפחה ושיעור הריבוי הטבעי ביישובי המחקר: : : : 3333לוח לוח לוח לוח 
יבוי טבעי ליבוי טבעי ליבוי טבעי ליבוי טבעי לרררר ודל המשפחהודל המשפחהודל המשפחהודל המשפחהגגגג

ושבים ושבים ושבים ושבים תתתת    ----1,0001,0001,0001,000
 ''''----94949494''''93939393שנים שנים שנים שנים 

1995199519951995 1983198319831983 1972197219721972 1961196119611961 
 ישובישובישובישוביייי

 פר קאסםכ 6.0 7.0 4.9 3.2 3.6
 וליה'לג'ג 6.1 6.8 5.8 3.9 3.2
 ייבהט 5.5 6.2 5.0 4.7 2.7
 ירהט 5.2 6.8 6.0 4.8 2.7
 מרז 5.9 7.1 4.7 3.1 3.1
 ת 'ג 5.3 6.2 5.0 4.2 3.1
 רביה'קה אלעב 5.8 6.6 5.5 4.7 2.6
 מוצע ארצימ 3.8 3.8 3.5 3.4 1.5

 1996, ס"מל: קורמ

 ממוצע להשוואה בתי במשק לנמוכה ההכנסה בתבטאת מיישובים בנמוכה הכלכלית הרמהה
 .מחקר היישובי בשכירים להכנסה הת אציג מ4 וחל. ארציה

 לחודש עבודה ביישובי המחקרלחודש עבודה ביישובי המחקרלחודש עבודה ביישובי המחקרלחודש עבודה ביישובי המחקר) ) ) ) בשקליםבשקליםבשקליםבשקלים((((ממוצע שכר שכירים ממוצע שכר שכירים ממוצע שכר שכירים ממוצע שכר שכירים : : : : 4444וח וח וח וח לללל
 ישובישובישובישוביייי 1992199219921992 1993199319931993 חוז שינויחוז שינויחוז שינויחוז שינויאאאא
 פר קאסםכ 2.342 2.342 15.2
 וליה'לג'ג 2.371 2.756 16.2
 ייבהט 2.386 2.693 12.9
 ירהט 2.446 2.733 11.7
 מרז 2.128 2.527 18.8
 ת'ג 2.504 2.820 12.6
 רביה'קה אלעב 2.373 2.647 11.5
 ארצי  מוצעמ 3.346 3.678 9.9

 1995, 1996, פנים המשרדס ו"מל: קורמ

 צמי עבמימון ורטית פרקע קל עעיקרב, צמית ענייה בל עבוססת מיישובים במגורים לבנייהה
 נייה בדי יל עו אומה קוספת תדי יל עחלקו בעשה ניםקי הבנייה הטח שיבויע). 1990, מאיסיח(
 טירהב, טייבהב. מגורים לועדה ישר אדינה מרקע קל עתבצע ממקצתוו, נויים פשטחים בדשהח
 קשיים בנתקלו והיקפם בטנים קיו הלה אךא, סחרית מבלנית קבנייה ברויקטים פמה כבנות נ'בגו
 ערביים הביישוביםו לו איישובים בקבלנית הבנייה הל עלילי שותם חטביעו הםה. כלוסם אעתב
 ).1996, פארס ונלש (כללב

 ן מזחילה בהתפתחש, יישוב הל שבנויח השט ההתרחבות לרמו גבנייה השיטת וטבעי הריבויה
. ירוניים עשירותים ושתיות תל שפיתוח בוותה לא למגורים התפשטותה. שוליים הבר על אגלעיןה
 עירוניות התשתיות הצב מבין לתושבים הל שמגורים הנאי תין בורגש מער פוצר נכך מתוצאהכ
 .ציבוריותה

. חמולתייםה-חברתיים היחסים בבקותדב ועיור הרמת בבדלים היכרים נמחקר הישובי ייןב
 מנם אאוכלוסייהה. דולים גביישובים מזק חדיין עחמולתיים היחסים הבנה מקטנים היישוביםב
. חברתית הרמה במרנית שיא הךא, הצרכנית ויתחומר הרמה בירונית עאוכלוסייה כתנהלתמ
 .יישובים בכזיתרמ השיוכית החברתית המסגרת הת אהווים מדיין עמורחבת ההמשפחה וחמולהה
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 בודהבודהבודהבודה ע ע ע עכוחכוחכוחכוח ו ו ו ועסוקהעסוקהעסוקהעסוקהתתתת

 מבנה בשינוי היא האחתה: תפתחויות השתי בלווה ממחקר היישובי במתרחש העיור ההליךת
 סקים עיתוח פיא השנייהה .ו בהשתתפות העורשי בהגידול ועבודה הוח כל שתעסוקה הבענפיו
 יעור ששל ותעסוקה הנפי על שזמינה ודויקת מטטיסטיקה סין אמנםא. יישוב בשירותיםו
 מרכזית הלשכה הל שדם אוח כסקרי ויאיונות רךא, ישוב יכל בעבודה הכוח בהשתתפותה
 שירותים הפיענ בעלייה וחקלאות בתעסוקה הענפי ברידה יסתמנת מי כראים מסטטיסטיקהל
 .יקריים עעסוקה תנפי עפי למחקר היישובי במועסקים התפלגות הת אסכם מ5 וחל). 1996, ס"מל(

ועסקים ביישובי המחקר לפי ענפי תעסוקה עיקריים                                             ועסקים ביישובי המחקר לפי ענפי תעסוקה עיקריים                                             ועסקים ביישובי המחקר לפי ענפי תעסוקה עיקריים                                             ועסקים ביישובי המחקר לפי ענפי תעסוקה עיקריים                                             ממממהההה :  :  :  : 5555וח וח וח וח לללל
 באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזים, , , , 1996199619961996בשנת בשנת בשנת בשנת 

 נף תעסוקהנף תעסוקהנף תעסוקהנף תעסוקהעעעע
יבוריים יבוריים יבוריים יבוריים צצצצ חרחרחרחראאאא ככככ""""ההההסססס

 אישייםאישייםאישייםאישיים
ירותים ירותים ירותים ירותים שששש

 ציבורייםציבורייםציבורייםציבוריים
 קלאות קלאות קלאות קלאות חחחח עשייהעשייהעשייהעשייהתתתת ינויינויינויינויבבבב סחרסחרסחרסחרממממ

 ישובישובישובישוביייי

 פר קאסםכ 6.2 25.1 20.2 10.4 20.1 11.8 6.2 100.0
 פר בראכ 9.1 16.4 18.2 10.8 23.2 8.4 13.8 100.0
 וליה'לג'ג 8.4 18.2 24.4 9.4 21.6 6.2 11.8 100.0
 ייבהט 6.4 23.5 19.2 13.6 22.1 9.4 5.8 100.0
 ירהט 10.1 20.1 18.3 14.4 21.4 10.3 5.4 100.0
 לנסואהק 10.8 19.2 17.2 10.2 22.3 8.4 11.9 100.0
 מרז 10.8 16.3 20.2 9.2 18.2 10.5 14.8 100.0
 ת'ג 8.0 15.1 19.1 10.2 30.3 9.4 7.9 100.0

 
100.0 

 
4.6 

 
10.5 

 
24.2 

 
15.4 

 
19.6 

 
18.4 

 
7.3 

קה ב
 רביה'אלע

 1996, יישובים ביותמקומ הרשויות האשי רערכתה: קורמ 

 קרב בארצי ההממוצע מבוה גיישובים הכל בחקלאות במועסקים היעור שי כולה ע5 לוחמ
 לחין שחקלאות לקלאית חרקע קמינות זשלב, )1996, ס"מל (חוזים א6.4 הוא שערבית האוכלוסייהה
 ה זיעורש. ממוצע בחוז א-44 כוא הנבדקו שיישובים בעבודה הכוח בהשתתפות היעורש. אזורב
 שתתפות השיעור להסברה. ארצי ההממוצע ממוך נךא, ערבית ההיאוכלוסי הקרב בהממוצע מבוהג
 כוח בשים נל שמוך נשתתפות הבשיעור ויישובים בעסוקה תהזדמנויות במחסור במון טה זמוךנ
 עבוד לום ידי מנסוע לעבודה הוח כמחצית מותר יאלץ מעסוקה תהזדמנויות במחסורה. עבודהה
 .שכיר למוכה נכנסה המתר ק ראפשרים ממחקרי היישוב בזמינים התעסוקה הוגיס. ןמטרופוליב
 6 רך דלילתס. ריפריים פישובים יל שתנאים בוצרו נעבודה הוח כשל ותעסוקהה לש לה אאפייניםמ
 פיתוח לדשים חנאים תתהוו יכךב, ליהםא נגישות הת אלהגביר ויישובים הת אחשוף לשויהע
 .יישובים במועסקים הל שפינע הבהרכב ותעסוקה הבסיס בשינויל הביא לעשויים הלכליכ
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 א לעברב. הם במתרחש העיור הבתהליך וחלש הכלכלי הבסיסם בתאפיינים מערביים היישוביםה
 רבתם קף אעל שךכ, פותחת מבישים כשת רדי יל עארץ המרכז לחוברים מלה אישובים ייוה
" שראלה יוצ חבישכ "מו כרצית ארך דתוויתה. לכלית כבחינה משוליים בותרו נם הגאוגרפיתה
 חוצה מאם ותוכם מםא, בעבר מותר יבות רהשקעות לותם אלחשוף ומרכז לותם אקרב לשויהע
 וא הם אםג, לכלי כפיתוח לסיכוי הקראת להיערך לש ילכליות כזדמנויות ההחמיץ לא לדיכ. הםל
 .לה איישובים בברתיים חבשינויים וואץ מעיור בלווהמ

 כבישיםכבישיםכבישיםכבישים ו ו ו וחבורהחבורהחבורהחבורהתתתת

, )1994, מאיסיח (פותחת מינה או זערכת מי כעלה ממחקר היישובים בכבישי השתית תל שחינהב
 עלייהה, תושבים הבבעלות שרכב הלי כמספר בידולג. קניות תינן איישוב בדרכים הרבית מכיו
 תחבורה הל עוסףנ. מקומיים התחבורה הקשיי לרמו גיישוב בבנייה הציפוף ומינוע הרמתב
, ביהר'לע אבקהב: גוןכ, ותם אחוצה הארצית וזורית אחבורה תמקצתם בוברת עיישובים בהמקורש
 תנהלים מהםו, לו איישובים בתנועה הודש גהולך וובר גך כקבע. אסם קבכפר וטירהב, טייבהב
 .דולות גרים עמוכ, יום השעות מחלק בהם בתחבורה הומס עבחינתמ, כאורהל

 מערכת לולם הכנוןר תיעדה, יישובים בדרכים הערכת מוחפית במושקעים המועטים התקציביםה
 אור למיוחדב, יישובים בתחבורה העיית בת אחריפים ממגרשים בניה חתרונות פהיעדר ודרכיםה
 יישובים בתחבורה העיות בחרפתה). 1994, מאיסיח (רכב הל עבעלות השיעור באמור הגידולה
 יישוב המרכז מסקים על שנדידה לדים ענו איוםכ. הם בעסקים היתוח פל עשיר יאופן בשפיעת
. ותר יוחה ננגישות האליהםש, יישוב לחוץ מזורים אבר על אשה קנגישות האליהם שמאזוריםו
 אזוריות הדרכים היוםכ. זוריות ארכים דצד בסקים עפתיחת לדל גביקוש להביא לפויה צו זגמהמ
 נוף מהווה מדרך היישוב הרמתב. ביישו בעסקית הפעילות הוב רת ארכזות מיישובים לכניסות הוא
 אורך לדשים חסקים עקמת הו אסקים עדידת נל שמגמה המשךה. סקים עהתמקמות ויתוחפ
 יתוח פמנופי כדרכים הל שוחן כת אחזק תיישוב הל שכניסה הדרך לו אחוצות האזוריות הדרכיםה
 .האזורית ומקומית הרמה בלכלייםכ

 שנים נבחרותשנים נבחרותשנים נבחרותשנים נבחרותיישובי המחקר ביישובי המחקר ביישובי המחקר ביישובי המחקר בבבבב מספר כלי הרכבמספר כלי הרכבמספר כלי הרכבמספר כלי הרכב: : : : 6666וח וח וח וח לללל
חוז חוז חוז חוז אאאא ספר כלי הרכבספר כלי הרכבספר כלי הרכבספר כלי הרכבממממ

השינוי בין השינוי בין השינוי בין השינוי בין 
90909090''''94949494----'''' 

1994199419941994 1993199319931993 1992199219921992 1990199019901990 
 ישוביםישוביםישוביםישוביםיייי

 פר קאסםכ 828 1050 1245 1413 71
 פר בראכ 171 193 214 272 59
 וליה'לג'ג 475 608 731 809 70
 ייבהט 2130 2703 3129 3371 58
 ירהט 1728 2076 2386 2605 51
 ואהלנסק 688 871 1131 1272 85
 מרז 398 438 532 580 46
 ת'ג 397 509 592 723 82
 רביה'קה אלעב 1682 2012 2322 2575 54

 1995 ,ס"מל : קורמ
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 ערך מךא, יישובים במינוע הברמתו רכב הלי כל שמספרם בניכר הגידול הל עצביע מ6 וחל
 ולה עךכ. הן בתשתית הרמת ורכים דוחב רבחינת מווה שקצב בתפתח מינו אהם בכבישיםה
 גביר מיישובים ברכב הלי כמספר בגידולה: עוד ואתז. מקומיות הרשויות ההנדסי מם עריאיונותמ
 זוריים אוקהסע תקומות מל אהיישובים מיוממים הספר מאת ואוכלוסייה הל שניידות התא
 .סמוכות הארציות הדרכים הערכת מל עהגודש ולחץ הת אמגביר וארצייםו

 מקומיותמקומיותמקומיותמקומיות ה ה ה הרשויותרשויותרשויותרשויותהההה

 ל שפקודן תל ערגוניים אועצים יל שוחותד. קומיות משויות רדי יל ענוהלים ממחקר הביישו ילכ
 י פל עתנהלות מרשויותה. רכזיות מיהוליות נונקציות פהן בסרות חי כראים ממקומיות הרשויותה
 פקידים הספרמ. ברתיח-יוכי שקע רל עתרה יוליטיזציה פהן בבולטתו, סורתיים מיהול נפוסיד
 ומות דהודיות יקומיות מרשויות להשוואה במוכים נהן בעובדים הפרופיל וציביהןקת, רשויותב
 ותיזדמנו הלון חישת גי פל עמתנהל הה זוניציפלי מבנהמ). 1998, זיןר; 1990, רוזנפלדו' לחאגא(
 זדמנויות היתוח פלע, זמים ישיכת מלע, שאבים מיוס גל עתחרות הל עקשהמ) 1994, מאיסיח(
 . יישובים ברויקטים פוחית פעל ולכליותכ

, מרכזי הממשל הדיניות מחץ לחת תגדול ללולה עמחקר היישובי במקומיות הרשויות הל שולשתןח
, ניהול הבחינת מלהן שמוצא התדנקו שום שלע, הפרטה ויזור בל שוונות כדי יל עמונחיתש
 מקומיות הרשויות הל שוצאתןה. בניות מבעיות מובלות סהןו, מוכה ניא ההתשתית ותקציבה
 היערך להן ליאפשרש, תקציבי ויהולי ניבוי גחייבת מיתוחפ-ת תל שקסמים המעגל מערביותה
 .עתיד ב6 רך דביב ספיתוח הפוטנציאל מליהנותו
 הגירעון בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות ביישובי המחקר הגירעון בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות ביישובי המחקר הגירעון בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות ביישובי המחקר הגירעון בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות ביישובי המחקר וווו הכנסה עצמית לנפשהכנסה עצמית לנפשהכנסה עצמית לנפשהכנסה עצמית לנפש :  :  :  : 7777וח וח וח וח לללל

 ירעון באלפי שקליםירעון באלפי שקליםירעון באלפי שקליםירעון באלפי שקליםגגגג
30303030----6666----1996199619961996 1994199419941994 1993199319931993 

כנסה עצמית כנסה עצמית כנסה עצמית כנסה עצמית הההה
לנפש בשקלים לנפש בשקלים לנפש בשקלים לנפש בשקלים 

1995199519951995 

 ישוביםישוביםישוביםישוביםיייי 

 פר קאסםכ 1,011 706 401 373
 פר בראכ 1,037 517 21 215
 וליה'לג'ג 1,037 1,697 454 231

 ייבהט 1,037 19,766 19,587 17,169
 ירהט 1,037 1,967 2,710 1,138
 לנסואהק 1,037 2,526 2,339 2,506
 מרז 1,011 1,289 536 131

 ת'ג 1,037 4,332 4,977 4,654
 רביה'קה אלעב 1,037 4,315 1,705 1,929

 1995, כלכלה ומשק לחברה ה- מקומי השלטון הרכזמ: קורמ 

 תבססות מןה. מוכות נן הבמחקר שמקומיות הרשויות הל שצמיות העהכנסות הי כולה ע7 לוחמ
 כלכלית הלתהיכו ומקומיות הרשויות הל שחלש הכלכלי הבסיסה. מגורים מרנונה אל עעיקרב
 גירעון הת אגדילים מבד בבד ורשות הל שעצמיות ההכנסות הת אקטינים מושביהן תל שנמוכהה
 אותה נשתית תיתוח פאפשר מינו אה זצבמ. יםימשלת מימון מגורמי בלותה תת אמגבירים ולהש
 . בחוץ מזקה חוכלוסייה אלמשיכת ותושבים הווחת רשיפור לירותים של שערך מוא
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, לדיםי (לויה תוכלוסייה איא היישוב האוכלוסיית מחוז א-65 מותר יקיים הפידמוגר ההרכבב
 כנסה העוטיה מעסוק תענפי בהתעסוקה ועבודה הכוח בנמוכה ההשתתפותה). שיםנ, קניםז
 יישוב לחוץ מהתעסוקה והתרבותי וחברתי המבנהה. יישוב בצריכה המת רל עם גשפיעיםמ
 ינה אגורים מתרונות פמתן במתרכזת התכנונית המערכתה. יישוב בסקית עזמות יל עם גשפיעיםמ
 ל שעצמיות ההכנסות ההולכות וטנות קכךו, יישוב בכלכלי הפיתוח לב לשומת תי דקדישהמ
 תשתיות התחום ביזמים מפתח למקומית הרשות הוכל תא לה זמצבב. מקומית הרשותה
 .ליה אזקה חוכלוסייה אלמשיכת ותושבים הווחת רשיפור להשירותיםו

     יישוביםיישוביםיישוביםיישובים ב ב ב בחברתיחברתיחברתיחברתי ה ה ה המערךמערךמערךמערךהההה

 תבטאים מעיור ההליכית. התעיירות ויור עהליכי תוברת עבמחקר שיישובים הוכלוסייתא
 הליכית. מקומית ההכלכלה ותעסוקה המבנהב, ישובית היהתרחבותב, בנוי השטח ההתרחבותב
 תוךב חברתיים הביחסים ופרט הל שהתנהגות הכללי בורמטיבים נשינויים בתבטאים מהתעיירותה
-תת לחמולה היטועק, רגמנטציה פל שתהליך בלווים מלו אחסיםי. בחמולה ומורחבת המשפחהה
 חמולה הל שמגורים המרחב ביכרע נקיטוה. יישובים הל ששוליים האזורי במיוחדב, בוצותק
 תוך מרורה בהות זוצרה נעברב .יישוב המרחב בחמולה הל ששונים הפלגים הגורי מבפיזורו
 שיבותה חולטת במורחבת המשפחה התוךב. יישוב בחרות אחמולות מההפרדה וחמולה במגוריםה
 שיפתח. יתללכ כוזמה יפיתוח וגורים מדבר בחלטות הבלת קתהליכי בגרעינית המשפחה הלש
 ליהם אאוכלוסייה הניידות והחינוכית וכלכלית הרמה בשיפור הבהםו, חידושים ליישוביםה
 וכלוסייה אקלטה ניישובים המקצתב. יישובים בעיירותההת ועיור ההליכי תת אאיצהמ, בתוכםו
 דיין עזרות הופעתת. הולכת ויטשטשת מרה זקבוצה כזהותהו, יישוב בהיטמע למתחילה שהגרתמ
; גירה הקליטת לתוחים פבר כגדולים היישובים הךא, זמר ורא בפרכ: גוןכ, טנים קיישובים בתחוור
 בקהב ,-2,000 כטירהב, -2,500 כטייבהב, הגרים מ-3,000 כיום העד ו1970 אז מקלטו נאסם קכפרב
 קליטת ליישובים הפתיחותל). רשויות האשי רערכת הפיל (הגרים מ-500ת כ'בגו, -1,000 כביהר'לעא
 עסקיםה אפייני מעל ויישובים בחמולתית הלכידות הלע ,חברתי המערך הל עשלכות הגירהה
 שתית תפיתוח בווה לא להגירה העקבותב אוכלוסייה היבוי ריכ, ציין לשי .הם בהתפתח לעשוייםה
 יישובים הין בדיפרנציאליות הגברת המאפשרות הממלכתיות התמיכות הגדלת בו אשירותיםו
 כיווןמ, מהגרים למקוריים התושבים השל ורשויות האשי רל שתנגדות היאה התוצאה. פיתוחםו
 .פיזיותה תשתיות המבחינת וברתית חבחינה מיישובים הל עקשים מהםש

 למקורות ונייה בשטחי לביקוש ההגדלת לורמים גהגרת מוכלוסייה אקליטת ועיור ההליךת
 מתכונת לפרית כמתכונת מוברים שעירוניים עיישובים ללה אישובים יופך הביקושה. עסוקהת
 .מחצה לירוניע ישוב יוא הירה טמו כישוב יעומתול, יום כירוני עישוב יואה, משלל, ייבהט. ירוניתע
 דשות חכונות שתהוות מבית היקום מבחירת וקרקע הל עפרטית הבעלות הין בקשר היתוק נשלב
 נייה בניצני ומקרקעין הוק שתפתחות הל שוצאה תוהיז .שיוכיות השכונות החת תעמדי מקע רלע
 נצרת בהתפתח שה זהליךת).  ,1995Khamaisi (יישובים השולי במיוחדב, מכירה לו אהשכרה לזומהי
 .גדולים הערביים היישובים ליוםכ תפשטמ

 יקוש בעודד לשויה עו זגישותנ. מרכז הזור אבין לבינםו, יישובים הל אנגישות הת אגביר ת6 רךד
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 ליהנות ואזור בסקים עהקים למעוניינים הבינלאומיים ורביםע, הודים יזמים יקרב בקרקעותל
 המיסוי וארנונהה, משפטית ווליטית פציבות ייימת קבו שאזורב, ארץ המרכז לרוב קמיקוםמ
 יישובים הוכלוסיית את אכוללה, חסית יחבים רשטחים בול זדם אוח כל שמינות זו בישו, מוכיםנ
 איצים מלה אלכ .6 דרך לסמוך בירוק הקו למזרח מסטיניתלפ ההרשות מובדים עגם וערבייםה
 יתרונותיה להתאםב בוצה קלכ, רבים עזמים ים עותפות שמחפשים ההודים יזמים יל שהירהנ
 עליב. מוך נערבי ההיצע הךא, ב רוא הו זעין משותפות להודים יזמים יקרב בביקושה .יחסייםה
 אנשי ורקעות קעלי בם עריאיונותב. רביתע-ודית יהשותפות לכניסה מדיין ערתעים נרביים ערקעק
 ישובים יל שרקעות קל עסקים עהקים למבקשים ההודים יזמים יל עמרואיינים הצביעו הירייהע
 י כראהנ. רבים ערקעות קעלי בבין להודים יזמים יין בעולה פשיתוף ליסיונות נעלו, רבייםע
 ל שכונותם נתגבר שכל כיגבר ולך ייםיערב היישובים התוך בקרקע להודים יזמים יל שביקושה
 ש יערביים היישובים התוך באלה כותפויות שחזק לדיכ. את זעין משותפות לרבים ערקעות קעליב
 שפטית מסגרת מלקבוע והם בלכלי כפיתוח למדינה הקרקע ופרטית הקרקע היצע הת אהגדילל
 עשה תרקע קמינות זגדלתה. ישובים יבין ורטיים פזמים יין בשותפויות ליחס ברורה בתכנוניתו
 . קרקע היעודי ישינוי ויישובים היפוט שחומי תגדלת הדיי-לע

 פיתוח ועסקית היזמות התחוםב, הערבית ויהודיתה, אוכלוסייה הבוצות קתי שין בחברתי המפגשה
 יישובים הל ששיפה חיתר לביאי, 6 רך דיתוח פקראת ליניהן ביחסים המערכת לתרום יסקיםע
 ערביים היישובים התוך בלכלית כפעילות וסקים עיתוחפ. ארץ המרכז לותם אבריק וערבייםה
 לכלית כינטגרציה אל שודל מיצירת לם גתרום לשוי עערבים להודים יין בותפויות שאמצעותב
 .ברתיים חשירותים וגורים מין בהפרדהו

 ערביים השוביםיי בסקים עפיתוח לו אלכלי כפיתוח לרקע קיעודי יל שוגדרת מדיניות מין איוםכ
 וואי תמעבר לערביים היישובים הרקעות קופקעו יבו שצב מהיווצר ללול עלכןו, 6 דרך לסמוכיםה
 כלכליותה-חברתיות ההשלכותה. ועלת תל כהם להביא לבלי מניהם פלע חלוף תיא הךא, דרךה
 לה שוצא תהוא שערפ, אזור בערביים ליהודיים היישובים הין בכלכלי הפער ההנצחת בתבטאנהת
 עלש, לזרקא ארס' גיישוב הוא הזה כמצב לוגמהד. ערביים היישובים בלכליות כהזדמנויות בחסורמ
 בעיותה, הירה מרצית ארך דצד ביסטורי התרא, ים השפת למוךס: ידאלי איקומו מדעות הלכל שףא
 . עתיד ביתוחו פת אמעכבות וחריפות מיישוב בהחברתיות וכלכליותה

 יישובים בחברתיים המאפיינים בהתחשב לייבת חהאזורי ומחוזיה, ארצי התכנון הדיניותמ
 צמצם לסייעו ישרא, ליםכ פתח לדרשת נו זדיניותמ. השיוכי ומעמדיה, חברתי ההרכבה: ערבייםה
 תניים אזורים אל שתהוותם הת אימנעוו, בתוכם ויישובים הין בלכליכ-חברתי הקיטוב התא
 כנון תדיניות מקב עו אבניים מנאים תשל בוויוניות שכלכלי הפיתוח הזדמנויות היוםכ. חותיםנ
 . יתוח פאפשרת מאינה שיפרנציאליתד
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 מפתחמפתחמפתחמפתח ו ו ו ואפשראפשראפשראפשר מ מ מ מתכנוןתכנוןתכנוןתכנון ל ל ל לגבילגבילגבילגביל מ מ מ מתכנוןתכנוןתכנוןתכנוןממממ 4444

 תכנון היתוחנ. מחקר היישובי במרחבי התכנון הל שסטטוטרי המצב הת אמנתח ותאר מה זרקפ
 אזוריותה, ארציות המתאר הכניות תימוד לל עבוססים מה זפרק במוצגות הההמלצות ויישוביה
 םע, קומיות מעדות והנדסי מם עיאיונות רערכו נלה אתונים נלבדמ .נחקר האזור בהמחוזיותו
 צעות הקראת לקיימות המתאר הכניות תניתוח בותח פה זרקפ .שויות ראשי רעם ומחוז התכננתמ
 ישה גפתח לדי כיישובים הקבצי מל שכנון תפרק הציג מן כמוכ. ערביים היישובים בתכנון השינויל
  .וקציונאלי פסים בל עישוביי-בין השיתוף הת אמעודדתה ,ושי גו אקבצי מכנון תלש

 המרחביות ומקומיות הוועדות הזמוי, ימיםל. שבעים השנות בוכנו היישובים הל שמתאר הכניותת
 מתאר התכניות ממקצת ליקונים או תדכוניםע, מקומיות הרשויות הם עשיתוףב, לבנייה ותכנוןל
 לוח בוצגים מקיימות המתאר הכניות  תל שקרקע הייעודי  וסטטוטורי המצב  הירוטפ. מאושרותה
8 . 

 תאר מכניות תש ייישובים הכל ליכ, ולה עתכנון המתהליך ולוח במוצגים הנתונים הניתוחמ
 ו איתר הלא למגורים לנייה בל שעיה בפתור לועדו נתכנית היקון תו אדכוןע, לל כדרךב. אושרותמ
 לאא, ולה כתכנית הת אולל כינו אתכנית היקון תו אדכוןע. פיתוח למיועד השטח הת אהגדילל
 ב אתכנית להתאם ביישוב הל עתכנית השלכות הת אוחנים בין אך כשוםמ. ה בסוימים מטעיםק
 אילוו, ייבה טגוןכ, יישוב הל ששיפוט החום תל כת אוללות כהתכניותמ קצתמ, עוד ואתז. וללתכ
 לא בשאר נשיפוט התחום בשטח הארש. שיפוט החום תתוך בכנון תחום תק רוללות כחרותא
 שיפוט החום תכל שמקוםב, פיכךל". חרא "עמודה בה זיעוד יוין צלוחב. קלאי חטח שלומרכ, כנוןת
  .מוך נפיתוח לאחרים הייעודים היעורש, תכנית בכלל ניישוב הלש

     בבבב א א א איתיתיתיתננננתכתכתכתכ ב ב ב ביגוןיגוןיגוןיגון ע ע ע עיעדריעדריעדריעדרהההה

, וללת כב אתכנית לו אקדימה מפרוגרמה להתאם בוכנו הא לערביים היישובים במתאר הכניותת
 את וחברתי המבנה הת אחשבון במביאה וו בפיתוח היווני כאת ויישוב הורכי צת אנתחת משרא
 מיסוד בתרכזו המתאר התכניות שכך לרם גב אכנית תל שיעדרהה. ו במתרחשות התמורותה
 פיתוח הפוטנציאל בתחשבות מינן אקיימות המתאר הכניותת. ווח טצרתק ראייה בובשיי בבנייהה
 מתאר הכניות תהכנת לנחה מלכלית כשיבהח ל שיעדרה. יישובים הל שאזורי המעמד בו אכלכליה
 יבוי עדיי-ל עמגורים לרקע קיצע הספק לנסות מקיימות המתאר התכניות שכך לרם גיישובים הלש
 זורא (לכלי כפיתוח לרקע קי דייעדות מאינןו, יישובים השולי במוכהת נצפיפו בבנוי השטחה
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 ייעודים לשטחים במחסורה. ריםמגו לוא) לליים כשירותים וסקייםע ירותיםש, סחרמ, עשייהת
 כוח בו אפועל בזמים יל ששיכתם מת אמונע ויישוב בעסקים היתוח פת אגביל מסקייםע
 . יישוב האוכלוסייתמ

 1996199619961996, , , , טח וייעוד קרקעטח וייעוד קרקעטח וייעוד קרקעטח וייעוד קרקעשששש ,,,,תכניות המתאר ביישובי המחקר לפי מעמד סטטוטוריתכניות המתאר ביישובי המחקר לפי מעמד סטטוטוריתכניות המתאר ביישובי המחקר לפי מעמד סטטוטוריתכניות המתאר ביישובי המחקר לפי מעמד סטטוטורי :  :  :  : 8888וח וח וח וח לללל
 םםםםשששש טחטחטחטחשששש צבצבצבצבממממ  באחוזים משטח התכנית באחוזים משטח התכנית באחוזים משטח התכנית באחוזים משטח התכנית----יעודים  יעודים  יעודים  יעודים  יייי

 חרחרחרחראאאא ככככ""""ההההסססס
******** 

בני בני בני בני ממממ פפפפ....צצצצ....שששש
 ציבורציבורציבורציבור

 יישוביישוביישוביישובהההה תכניתתכניתתכניתתכניתהההה טטוטוריטטוטוריטטוטוריטטוטוריסססס גוריםגוריםגוריםגוריםממממ עשייה עשייה עשייה עשייה תתתת רכיםרכיםרכיםרכיםדדדד
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 פר בראכ 508 *הכנהב 84.6 -- 6.5 6.9 2.0 -- 100.0
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 ת'ג 2717 תוקףב 55.5 2.0 12.0 17.4 1.5 11.6 100.0

 
100.0 

 
1.1 

 
2.4 

 
6.3 

 
20.2 

 
2.4 

 
67.6 

 
 *הכנהב

 
3468 

קה ב
 רביה'אלע
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 :ערותה
 מתאר התכנית לכנוןת-ה רו אדכון עזמה ימקומית הרשות הךא, אושרת מתאר מכנית תיימתק*    
  קלאי חלל כדרך בוא החר אימושש**  
 . שיפוט החום תל כת אכללה שתכנית הטח שגלל בובעת נייבה טל ששונותה*** 

     נחהנחהנחהנחה מ מ מ מפריתפריתפריתפרית כ כ כ כפיסהפיסהפיסהפיסהתתתת

 דיי-ל עמגורים העיית בת אעיקר בפתור לנועדו וריתפ כפיסה תי פל עוכנו המתאר הכניותת
 כפרית התפיסהה. מגורים למתאר התכנית בפיתוחל קרקע הייעודי מלישים ששני כקצאתה
 רקע קהקצאתב, מגרשים במוקנות הבנייה הכויות זבקביעת ותכניות הבולת קיחישוב בתבטאהה
 רמה גערבים היישובים בנהוגה היתעצמ הבנייהה. יישוב בדרכים הערך מהיצע בגם ויבור צצורכיל
, לל כלו אכויות זומשו מא לחרים אמקומותב. מוצעת הקיבולת הל שמימוש לביםר מקומותב
 אזור במיוחדב, קפיצות בלאא, רצף במגורים היתוח פעשה נא לךכ. נויים פותרו נהשטחיםו
 .מוכה ניא המגורים לבנייה הפיפות צבו שקוםמ, יישוב הל ששולייםה

 מוצר העל ומתכננים הפיסת תל עשפיעה היישובים הל שגלעין האזורי בחמולתיתה חלוקהה
 אופן בתקיימים מםני איישוב הבגוף וגלעין האזור בחמולתיה-מרחבי ההבידוד וחלוקהה. מתוכנןה
 חלוקה הימור של שפיסה תדי יל עמתכננים הונחו הםש, שוליים האזור במיוחד בולט בדברה. רורב
 עין מוצר נלאא, ומרה שא לו זופעה תמציאותב. קרקעות הל שחלוקה הגםד להתאם בחברתיתה
 .שוליים האזור בברתי חרבובע

 דעת הת אתנו נלאו, יישובים בהיאוכלוסי הריבוי בק רתחשבו המאושרות המתאר הכניותת
 קיימות התכניותה. יישובים הל שעיורם לוא, דולה גהגרים מוכלוסיית אל שניסתה כאפשרותל
 רם תה זברד. יישוב הטח שת אאכלס ישר אוא המקומית האוכלוסייה הל שריבוי הק רי כניחותמ
 יבוי על עעיקר בהכסמ נתכנונית הגישהה. יישובים במגורים למיועד השטח הצמצום ללקו חתא
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 מבני לו אעתיד בפיתוח לנוי פטח של שטנה קקצאה הםע, גורים מניית בדי יל עקיים השטחה
 .יבורצ

 קיימיםקיימיםקיימיםקיימים ה ה ה הםםםםצרכיצרכיצרכיצרכי ל ל ל לתאמהתאמהתאמהתאמה ה ה ה הייייאאאא

 ל שריסתם פבין לייהסאוכלו הל שהעתידיים ומידיים הצרכים הין בפער הולט במתאר התכניתב
 ין בהלימהה-אי וה זערפ). יבור צבנימ, פ"צש, רכיםד (יבוריים צשירותים למיועדים השטחיםה
 אשר כםג ,פיתוח הפני בגבלה ממציבים ושירותים במור חחסור מוצרים יפריסתם וצרכיםה
, ותיקודתע נ"ב תכניות תכנת הל שנפה עפעילות לרמה גו זובדהע .מינים זכספיים היםמשאבה
 1994 שנת בוכנוה, משלל, מרכז הבמחוז שערבים היישוביםב. מתאר הכנית תת אשנות לנועדוש

 מאושרות המתאר הכניות תת אשנות לייתה המטרתןש, )ע"בת (פורטות מקומיות מכניות ת128
 א למתאר הכניות תי כעידהמ, רקעות קבעלי וזמים יל שהייתהש, הכנתןל יוזמהה. יישובים הלש
 . צרכים הת אאמות

 מרחב בלמיקומם ועתידב גילאים ההתפלגות לספקת מב לשומת תקדישו הא לקיימות התכניותה
 בני מצריכת לוסף נמסחר וירותים של שיפרנציאלית דריכה צל עשפיעה מו זריסהפ. יישובה
 ריון פשיעור במאופיינתה, עירה צוכלוסייה ארוכזת משוליים האזורב. ביםיישו המרחב בציבורה
 לשטחים ותוחים פשטחים ללהם שביקושה: ומר אווהה. ית במשק ללדים יל שדול גבמספר ובוהג
 הליכי תף אל עבוגרת מוכלוסייה אל שיכוז רו בשרא, גלעין באשר מדול גוא היבור צמבניל
 ינוי פמונעת המתכונת ברובם בנויים ביישובים הלעיניג). 1993, מאיסיח (ו בהתרחשו שהתחדשותה
 מחסור הל עפצות ליה היתןנ. ב"כיו ופורט סרכזימ, פר סתי בגוןכ, דשים חורבי צמבני לטחיםש
 ל שיצעה ייםק שםו, דולותג ן הפרטיות הקרקעה לקותח םש ,שולייםה אזור בקר יבורצ שטחיב
 מתאר התכניותב .יבוריים צשימושים לו אגוריםמ ורכיצ לותוא ייעדל יתןנ שרא ,דינה מרקעק
 ו זתאמה היא. מגורים הפרוסת תבין לציבור הבני מפרוסת תין בתאמה הי אם גולטת בקיימותה
 בעלות במקורהו, ופטימאליים אמיקומים ביבור צמבני לרקע קהיצע בחסור מל שוצאה תיאה
 .יבור צמבני לקרקע האותקצ הת אמעכבים החלקות הל שבגודלן וקרקע הל עפרטיתה

 לכלילכלילכלילכלי כ כ כ כפיתוחפיתוחפיתוחפיתוח ל ל ל לקוםקוםקוםקום מ מ מ מיעדריעדריעדריעדרהההה

 תוכננת מהקמתםו, טנים קם המתאר הכניות תי פל עהמאושרים ותעשייה למיועדים האזוריםה
 חרים אעשייה תאזורי להשוואה בחסית ידול גהואש, ייבה טתעשייה הזורא. רטית פרקע קל ערובל
 לה עמקש ופיתוח הלויות עת אייקר משרא, הש קופוגרפי טבנה מעלב אזור במצאנ, )ונםד 300 -כ(
 . לכלי כפיתוח להזדמנויות הת אצמצם מעשייה תאזורי לכנון תוסרח. נגישותה

 קירוב בחוז א70 יכ, ולה עסקים עבעלי למקומית הרשות הדי יל עמוענקים ההיתרים הל שבדיקהמ
 יתר היבלו קלקםח. רמתא הכנית תי פל עכך ליועד מאינו ששטח בוקמים מיישובים בעסקים הסךמ
 יתר הלא בועלים פחרים אתריםא. סקיים עשימושים למבנה התאמת האחר לוד איעו יינוי שאחרל
, יישוב בעסקים הל שריסתם פקביעת בשובים חרכיבים מם הקרקע הייעודי ובנייה הכויותז. שמיר
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 .עוד וחזיתה, דרך הוחבר, ניה חגון כלהם שתפעוליים ההצרכים ועסקים הופי אקביעתב

 ל שתפיסה להתאם בוכנו הערביים היישובים הל שקיימות המתאר הכניות תי כראהנ, סיכוםל
 ל שתכנים היתוחנ). 1990, מאיסיח (מגורים לרקע קייעוד בעיקר במתמקדה, מסדיר וגביל מכנוןת
 מאושרות המתאר התכניות שך כל עצביעים מיישובים הפיתוח לשמעותם מבדיקת ותכניותה
 ל שלילתה סעקבות בצפוי הפיתוח הקראת ליערכות המאפשרת הדרושה השתיתת הת אסרותח
 לכלי כיתוח פמאפשרתה, זומה יכנונית תפיסה תי פל עמוכנות הכניות תמקומן בהכין לשי. 6 רךד
 זמים ימשוך תפיתוח לקרקע היעודי ימינותז. למגורים ויבור צמבני לרקע קיעודי יל שיצע הצדל
 ל שחדש מכנונה תו אתאמתהה יא ,ן כעל ו6 רך דמו כאשי רחבורה תרי צאורך למיוחד בהתמקםל
 לולים ע6 רך דפיתוח מנובעים החדשים התנאים הי פל עערביים היישובים הל שמתאר הכניתת
 .ערביים היישובים היתוח פת אהגבילל

     חרחרחרחר א א א אכנוןכנוןכנוןכנון ת ת ת תקראתקראתקראתקראתלללל

 השפעה הו אשיפוט התחום בעוברות שרכיםד, 444 רך דל שרחבתה הצד ל6 רך דל שלילתהס
 לו אדשים חנאיםת. יישובים הל שפיתוחם לדשים חנאים תוצרותי, רקמח הישובי יל כל שישירהה
 יש שפוטנציאל הרף ח6 רך דתוואי בתחשבות מאינןש, קיימות המתאר הכניות תל שינוי שחייביםמ
 יבהרח ליום כתכננים מטירהת ו'ג. מראה הל ששלב לותם אקרב מגודלם שיישובים הפיתוח להב
 מוך סעשייה תזור אטייבה לםג. 444 רך דאורך לאושריםהמ, להם שקטנים התעשייה הזורי אתא
 יעדו יא ליישובים הארש. סם קומת צביב סעסוקה תאזורי לכנית תכין מאסם קפרכ. 444 דרךל
 . לו אדרכים למוך ספיתוח לטחיםש

 :לו אנותקרו על עהתבסס לייב חיישובים הל כל שחדשות המתאר הכניות תכנוןת

 סתמנתמ, אמורכ, ך אפרי כימוי דיישובים בבק דמנםא: יקומייקומייקומייקומי מ מ מ מוןוןוןוןננננככככ ת ת ת תנחהנחהנחהנחה מ מ מ מירוניתירוניתירוניתירונית ע ע ע עפיסהפיסהפיסהפיסהתתתת •
 רוחב ביטוי בלקבל וו זמגמה להתאים לייבת חתכנונית התפיסהה. יור על שגמה מהםב
 ם גיאפשרוש ,גוונות מגורים מכויות זבמתןפ ו"השצ וציבור הבני מפריסתב, במעמדן ודרכיםה
 רחבים נטחים שייעד לש יעיקרב). 1996, רסאפ ונלש (בלנים קדי יל עמגורים לוויה רנייהב
 .לכלי כפיתוחל

 מפיתוח ותכנון מיגזר יקרקע היעודי יל שפיזי התכנוןה: : : : קומיקומיקומיקומי מ מ מ מתכנוןתכנוןתכנוןתכנון ל ל ל לנחהנחהנחהנחה מ מ מ מלכלילכלילכלילכלי כ כ כ כיתוחיתוחיתוחיתוחפפפפ •
 דיי-ל עיישוב בכלכליות ההזדמנויות הגברת הל עבוסס מהיה ימתארי התכנוןה. ברתיח-לכליכ
 זמים ימשוך לשוי עפיתוחה. לו ששיפוט התחוםי בעסק ולכלי כפיתוח לרחבים נטחים שעודיי
 מיקומם בטמון הפוטנציאל בתחשב ילכלי כיתוחפ. קומיים מזמים יהצמיח לו איישוב לחוץמ
 מטרופולין השולי בנמצאים ה- אזורי ורצי א- חבורה תירי צני שאורך ללו אישובים ילש
 .מדינה בגדולהה

 פיתוח ליועד מאזור במצאים נערביים ההיישובים שף אלע: : : : שימורשימורשימורשימור ל ל ל ליתוחיתוחיתוחיתוח פ פ פ פיןיןיןין ב ב ב בושכלושכלושכלושכל מ מ מ מזוןזוןזוןזוןייייאאאא •
 ל עמתבססותה, תוחים פטחים שימור של שמניעים מונות שגבלות מליו עוטלות מדייןע
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 התחשב לש יקומימ-תארי מכנון תמהלךב. יערות הל ש-22א"מ תמוכ, רציות אתאר מכניותת
 ימור שין בושכל מןויז איצור לש יעת בבהו, קיימים הטבעה שאבי מבשימור וארצי התכנוןב
 כלכלית ההפעילות ופיתוח הוטנציאל פימושמ בין לולו כבאזור ויישובים בטבע השאבימ
 .יישוביםב

 פיתוחו, 444 דרך ו6 רךד, כבישים הני שביב ספיתוחה: : : : ציףציףציףציף ר ר ר ריתוחיתוחיתוחיתוח פ פ פ פעומתעומתעומתעומת ל ל ל לוקדיוקדיוקדיוקדי מ מ מ מיתוחיתוחיתוחיתוחפפפפ •
 רך דסביב שךכ, יפרנציאלי דיתוח פהיות לכולי, ההחייא לניתנת שהיסטורית הברזל הסילתמ

 וגמהד. מתים צקרבת במיוחדב, וקדי מפיתוח ההיה י6 רך דסביבו, ציף רורכי איתוח פהיה י444
 . סם קצומת למוך סעין הראש ואסם קפר כתעסוקה הזור אכנון תיא הוקדי מפיתוחל

 יישובייישובייישובייישובי ה ה ה השיפוטשיפוטשיפוטשיפוט ה ה ה התחוםתחוםתחוםתחום ל ל ל לוללוללוללולל כ כ כ כתכנוןתכנוןתכנוןתכנון ל ל ל לבסיסבסיסבסיסבסיס כ כ כ כבבבב א א א אכניתכניתכניתכניתתתתת

: גוןכ, 6 רך דוצה חאותם שישובים יל שפוטיש החום תל כת אחשבון בהביא לייב חדש חכנוןת
 כנון תחייב מהוא ודרך הדי צשני להתבצע לכול יוקדי מיתוחפ. ביהר'לע אבקהת ו'ג, ירהט, ייבהט
 סמים חאפשר הכל כמזער למטרהב, דרך למוכים סישובים יין בו איישוב הלקי חני שין בעבריםמ
 ל שרצועה לב אתכנית מגזור לריך צ6 רך דביב סתכנון הת אי כראהנ. יישובים היתוחפ פני ביזייםפ
 ישוב ילכ. וקדיו מאת ו6 רך דביב ספיתוח הדיניות מת אקבע תו זב אכניתת. דרך השפעת החוםת
 וקףת ה ליעניקו ,ו זב אכנית תל שההנחיות ותכנים הת אאמץ ידרך למוך סנמצאים ההיישוביםמ
 וךת, האזורי וארצי ההיבט הל עהקפיד לש יאב הכנית תהכנתב. קומית מתארמ יתתכנב טטוטוריס
 ם גהתחשב לש יךא, 6 רך דוא הפיתוח הת אמוביל הצירה, היינוד. דרך הביב סמתרחש בתמקדותה
 .ו זב אכנית תיישום לאמצעי הן המקומיות המתאר הכניותת. ארציים הצרכיםב

 ל שהולםיבנ ויוזמתם ביעשה ת6 רך דל שהשפעה האזור ביישובים הרצועת לב אכנית תכנתה
 שראל יקרקעי מינהל ממוכ, תכננים מורמיםג, פנים השרד ממוכ, משלתי משרדמ: אלה הגופיםה
 הנחיות לפופות כן הך אהכנה התהליך לותפות שהיו ימקומיות הרשויותה. שראל יוצה חחברתו
 איזון לפועל וכוללת התמונה הת אאהרוה, ניין עעל באינו שכנוני תוף גהואש, ממשלתי המשרדה
 וך תאוזן מיתוח פצירת י- ונקציונאלי פפקיד תמלאו יחרים אמשלה משרדימ. ישוביי-בין היתוחהפ
 . רציות אתאר מכניות תפי לסביבתיים הערכים הימורש

 הרחבת לביעות תחיוב בשקול יפנים המשרד שצוי רמתאר הכניות תל שחדש מכנתן התהליךב
 גבולות הרחבתה. ייבהט, ביהר'לע אקהב, אסם קפר כגוןכ, ישובים יל ששיפוטה חום תבולותג
 יסטוריים היוותים עלתקן ופיתוח למיועד היישוב התחום בקרקעות היצע ההגדלת להביא לשויהע
 .יהודים לרביים עישובים ייןב
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      אוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייה ו ו ו וסקיםסקיםסקיםסקים ע ע ע עגירתגירתגירתגירת ה ה ה הקראתקראתקראתקראת ל ל ל ליערכותיערכותיערכותיערכותהההה

 ותלפעי הבצמיחת ואוכלוסייה הריבוי בק רא להתחשב לייבות חחדשות המתאר הכניותת
 וכלוסייה אל שוספת תקלוט לדי כוסף נפיתוח לטחים שהציע ללאא, יום כיישובים בכלכליתה
 איר יכוכב ועין האש רמו כהודיים ייישובים במסתמנת שופעהת. יישובים הל איהגרו שיזמיםו
 . גירה הליהם אקולטים הערביים היישובים בם גהתרחש לחלהה

     תכנוןתכנוןתכנוןתכנון ב ב ב בתוףתוףתוףתוףיייישששש

 יעודי יביעתק. ביוזמתן ומקומיות התכנון השויות רשיתוף בהיעשותת לייב חדשות חכניות תכנתה
 מתארי התכנוןה. פתח מכנון תל שפיסה תדי יל עונחית מהיות לריכה צחדשות התכניות בקרקעה
 סהפית, רקע קהפקעת לכלי כערביות המקומיות הרשויות הושבי תדי יל עדיין עתפס נמגבילה
 שינוי לתרום לשוי עמשתף ופתחמ, זום יכנוןת. 6 ך דרלפי כתושבים הל שעמדתם בבולטתש
 . ו זפיסהת

 קרקע היעודי יל שזכויותה, לומרכ: קלאיים חאזורים ב6 רך דוברת עערביים היישובים הכלב
 יעודי ית אקבוע לתכנון השויות רל עקלה מו זובדהע. יום כיישובים לוקנות מינן אמתוכנניםה
 וללת ככנית תהכנת בורך צואים רנוא, את זםע. תייםבבי סשיקולים מלשימור ופיתוח לקרקעה
, אזן מיתוח פהבטיח לדיכ, 6 דרך לסמוכים החקלאים השטחים לה זבכלל ושיפוט התחומיל
 סור אעת בהב. הסביבה ונוף הרכי על ששימור החשיבות בהמעיט לבלימ, לכלית ככדאי ותחשבמ
 יתוח פעומת לערביים היישובים בפיתוח ההגבלת למצעי אהפוך יהסביבה ונוף הרכי עשימורש
 . יהודיים היישובים בזוםי

     מקבציםמקבציםמקבציםמקבצים ב ב ב בכנוןכנוןכנוןכנוןתתתת

 צף ריים קביניהםש, רביים עישובים יל שקבצים מלושה שיימיםק, 6 רך דצדב, מחקר האזורב
 רא בפרכ, אסם קפר כיישובים הת אולל כדרומי המקבץה. יפוט שחומי תל שריטוריאליט
 ת אולל כצפוני המקבץה. קלנסואה וייבהט, ירה טיישובים הת אולל כתיכוני המקבץה. ליהו'גל'גו
 תרום לשוי עמוכים סישובים יקבצי מל שרחבי מכנוןת. ת'גו ביהר'לע אקהב, מר זיישוביםה
 מוקרטיים דרכים עישום ימשך הוך תשאבים מחסוך לעשוי הברד, יישובים הין בפקודית שיתוףל
 . מקומית המנהיגות הל עמקובלים התייםקהילו

. קירוב בושבים תלף א19 ו ברים גכיום ונה קומת צבין לסם קומת צין בתפתח מדרומי המקבץה
 תיכוני המקבץה. פותח מעשייה תזור או באיןו, פרי כביון צעלת ביא הה זקבץ מל שתפתחותוה
. מחקר הזור אוכלוסיית אחציתמ מותר יו בתגוררתמ. טייבה וירהט, לנסואהק: ייבה טקבץ מואה
 זור אתוכנן מודע. ונם ד-300 כל שטח של עייבה טל שאושר מעשייה תזור אתה עעל פומקבץב
 יישובים הת אולל כצפוני המקבץה. 444 דרך למוך סונם ד-360 כל שטח של עירה טל שתעשייהה
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, ביהר'לע אבקה לרומית ד- חדא: עשייה תזורי אני שתוכננים מהםב, ת'גו ביהר'לע אקהב, מרז
 זורית אועצה מל ששיפוט התחום בלקוח. ביהר'לע אבקה לזרח מצפון מ- ני שעשייה תאזורו
 אוכלוסייה הרכב הבחינת מפרדות נכנוניות תאוגרפיות גחידות ים המקבצים הלושתש. נשהמ
 . הםב

 
 שנים נבחרותשנים נבחרותשנים נבחרותשנים נבחרות, , , , ודל אוכלוסייהודל אוכלוסייהודל אוכלוסייהודל אוכלוסייהגגגג פיפיפיפילללל מקבצי היישובים באזור המחקרמקבצי היישובים באזור המחקרמקבצי היישובים באזור המחקרמקבצי היישובים באזור המחקר :  :  :  : 9999וח וח וח וח לללל

    1995199519951995וכלוסייה וכלוסייה וכלוסייה וכלוסייה אאאא גידולגידולגידולגידול    %%%%
 אלפיםאלפיםאלפיםאלפים

    1983198319831983וכלוסייה וכלוסייה וכלוסייה וכלוסייה אאאא
 אלפיםאלפיםאלפיםאלפים

 קבץקבץקבץקבץממממ

, כפר ברא, פר קאסםכ 11.7 18.9 62
 וליה'לג'ג

 קלנסואה, טירה, ייבהט 36.1 51.5 42.6
 רביה'בקה אלע, ת'מר גז 18.9 26.3 39.2
 ככככ""""ההההסססס 66.766.766.766.7 96969696 45.045.045.045.0

 )1996, ס"מל: (קורמ

 

 בר כצפוני היישובים המקבץ לתתכניוה. המרכזי ודרומי המקבץ התחום באושרת מבר כ6 רךד
 פיסה תדי יל עמונחיתה, בלית חגישה בלו אוקדים מל שזורי אתכנון בורך צש יי כראהנ. ופקדוה
 לו אבלים חו אקבצים מל שהתכניותמ. מקומית הרמה לתמחות החומי תמגדירהה, אזורית ורציתא
 444 רךד, 6 רך דואיתו במתחשבותה, קומיות מתאר מתכניות ויתוח פכניות תם גגזור ליתןנ
 .עסוקה תוקדי מפתח ליתן נסביבוש, 6 דרך לחלף מהיה יקבץ מכלל. ברזל המסילתו

 רווחים הל שחלוקה ומקבץ בשונים היישובים הין בתעסוקה הוקדי מל שותפות שיתכןת
, וקדי מהיה יצפוני המקבץ בפיתוח היכוזר. יפוט שחום תאותו באינם שף אלע, יניהם בההכנסותו
 וקדי מפיתוח בישוביי-ין ביתוףש. יישובים החד אל ששיפוט התחום ביהיה שהניח לביר סלכןו
 ין בהדרך מתועלת הת אחלק לבד בבדו, סיבי מיתוח פל שסביבתיים המפגעים הת אמזער לשויע
 .מקבץ הישוביי



  39
 
 

 

 

 רקעותרקעותרקעותרקעות ק ק ק קפקעתפקעתפקעתפקעת ה ה ה הלללל בש בש בש בשפיצוייםפיצוייםפיצוייםפיצויים ה ה ה הדיניותדיניותדיניותדיניותממממ 5555

 שני מיא הבעלותה. התכנון וניהולה, בעלותה: רכיבים משלושהב התחשבב קבע נקרקע הרךע
 מסגרת בקרקע המקום בשור קקרקע היהולנ .דינהמ-יבורית צבעלות ורטית פעלותב: וגיםס
 קרקע הוןנכת. לבנייה ותכנון לקומית מעדה וו אסוימת משות רל שיפוט שחום ת- וניציפליתמ
 פיצוי הדיניותמ. עצמתו וקרקע בשימוש הת אבעקוה, אושרתמ תאר מכנית תי פל עייעודה בשורק
 בעליה לממשמעותה ומרחבי המיקומהמ, קרקע הל שכלכלי ההערך מושפעת מקרקע הפקעות הלע
 ביעתק. יישובי ורטי פפיתוח לכרחי הנאי תהווה מזמינותהו רכזי משאב מיא הקרקעה. ליה איחסםו
, כלכלי הרכה עקביעת ליכרת נרומה תורמת תיעודים יי פל עקרקע בפוטנציאלי השימוש הכויותז
. קרקע המשאב ללכלית כהתייחסות וופשי חרקעות קוק שיימים קבהן שברות חקרב במיוחדב
 תוצאהכ .כלכלי הערכה לעברמ, אומיל-מליס, ברתי חרך עם גקרקע לייחסת מערבית החברהה
 ובדה עוז. ופשיח וק של שתנאים בתנהלמ ערביים היישובים במקרקעין הוק שין אקרקע לה זיחסמ
 אוכלוסייה הל שמדתהע. קרקע לפיתוח וכנון תל שדיניות מתווית העת בה בהתחשב לישש
 בלה סערבית האוכלוסייהה. אומייםל-יסטוריים הטעמים מם גובעת נקרקע הלפי כערביתה
 הופקעו שהקרקעות מלקח. מוקדמות החמישים הנות שאז מרקעות קפקעת הל שמושך מתהליךמ
 מהםש, אומייםל-רציים ארויקטים פהקמת לועד יחר אלק חאילוו, הודיים יישוביםי הקמת לועדי
 . דיעבד בק רערבית האוכלוסייה ההנתהנ

 ת אתארמ, דרך הצורכי לערבית ההאוכלוסייה מקרקעות הפקעת היקף הת אתאר מה זרקפ
. יישוב העל ופרט הל עהפקעות הטל נצמצום לדיניות מיווני כמציג ונושא לחסה יאת ומדותיהע
 שראל יוצה חרך דפיכת הלע שירה ישפעה הה לש יקרקעות הפקעת הגין בוגנת היצוי פדיניותמ
  .דרך לנוגע בערביתה אוכלוסייה המדות על עשפיע תהיא וערביים היישובים הפיתוח למנוףל

 הפקעותהפקעותהפקעותהפקעות ה ה ה היקףיקףיקףיקףהההה

 חסה ייןעני במרכזי הנושא כקרקעות הפקעת הושא נלה עה זחקר מתרמסג בנערכו שריאיונותב
 רוחב בופקעת מתוכננת מרצועה בוברת עדרךה. 6 רך דלפי כערבית האוכלוסייה הל שעמדותיהו
 בו ששטחב: עוד ואתז. טר מ300 ל עולה עהפקעה הצועת רוחב רצמתים האזורב. טר מ100 לש
 דרך הרצועת לוסיפים מםא. ד צכל מטר מ100 ל שנייה בו קל שגבלה השנה ידרך הוברתע
 444 זורית ארך דוברת עבו ששטח הצועת רתא ,בנייה הו קגבלת הוללכ, וכננתהמת ומופקעתה
 פי לבוצע ששמל חו קגוןכ, לאומיות התשתיות הווי קאתו, היסטורית הברזל הסילת מתא, סמוכהה



  40
 
 

 

 

 חוציםה, רציים אשתית תמושייש ליועדת משר אחבה ררקע קצועת רוצרת ני כתבררמ, -10א"מת
 ת אגבילים מו ארטיות פרקעותק פקיעים מלשמםו, רביים עםישובי יל ששיפוט החום תתא
 .הן בשימוש האת ופיתוחה

 וא ה6 רך דיצוע בל שראשון השלב במופקע השטח היכ, ולהע" שראל יוצהח "ברת חל שנתוניםמ
 לילתה סצורך לי כתבררה, דסטריותת קפו מל עהתבססהש, ערכנו שבדיקהב. קירוב בונם ד14,500

 דרך השטח מחוז א-12.5 כהםש, רטית פרקע קעלי בערבים מונם ד-1,833 כופקעוי 6 רך דלש
 פקעות הסך מחוזים א-7 כמהווים הונם ד-1,015 כברכ ופקעו התוכםמ. אשון רשלב במופקעה
 עלותב (רטיים פקע קרבעלימ, את זעומתל. רביים ערטיות פרקעות קבעלי מדרך התוואי בקרקעה
 שלב במופקע הדרך השטח מחוזיםא 9.4 מהווים הונם ד1,364 ופקעים מיהודי המגזרב) חכירהו
 .ראשוןה

 ל שמופקע התוואי ביכ, תברר ההיישובים ואוכלוסייה הל עקרקע הפקעות השפעת הל שבדיקהמ
 החלקות מלקח. ונמים דעשרה מיותר לחד אונם דין בע נשטחן שלקות ח-285 כיימות קדרךה
 מופקעת הרצועה לחוץ מנותר שחלק העתיםל. יתלק חופקעות מחרות אלקותח. שלמותו בופקעמ
 בצורתו שוא, נייה בגבלות האזור במצא נהוא שיווןכ, ניצול ליתן נינוא מקורית החלקה הלש
 .עיל ישימוש ליתן נינו אחדשהה

. בעלים הו איורשים הלת שאתעוררתמ, הפקעות מנותרו שקרקע הלקות חיצול נעיית בל עוסףנ
 עלים בל שרשום הספרם מין בדול גער פיש שיווןכ, פה ילה עא לעליםב הספר מת אקבוע לניסיוןה
 עשה ניורשים הספר מת אקבוע ליסיוןנ. פועל בספרם מבין לישום רוסחי נפיל) יורשים הוא(
 מקריםב. 98 וא החלקות הספר מאילוו, 277 וא הרשומים היורשים הספר מי כמצא נםש. טייבהב
 ופעתת. רשמיים הרישום הנסחי ברשומים העליה בינם אםיו הקרקע במחזיקים הי כצאנו מביםר
 מחזיקים הלה אבין לרשומים הבעלים הין בהבדל הו אקרקע הל עבעלות הל שפרגמנטציהה
 עלים בל שיבוי רגלל בפרטית הקרקע היצול נעניין בהן ופיצויים השלום תנושא בן הקשה מקרקעב
 כיצד ום אשאלה הולה עלה אתנאיםב .טן קוא הותף של כל שבבעלות שהשטח שךכ, לקה חלש
 על ורטיים פנשים אל עהפקעות הטל נת אצמצם לקרקע היעודי יל שתכנון הדיניות מכולהי
 . קומיות משויותר

 שאלהה. דעות הכלל, בד כטלנ, רביים ערקע קבעלי מקרקעות הפקעת הטל נת אסכם מלוחה
 מהוו, שיר יפיצוי כמופקעת הקעקר הבור עפרטיים הבעלים הקבלו ישר אפיצוי הה מיא הנשאלתה
 נפגעים לפיצויים הקבעונ" שראל יוצה חבישכ "חוקב. נפגעים היישובים לתת לש ישר אפיצויה
. ממשלתי השמאי הערכת הל עמתבססה, ספי כפיצוי ורך עוות שלופית חרקע קתןמ: רכים דשתיב
. רך עוות שלופיתח רקע קדי יל עיצוי פיא היישובים הציגי נשל וקעותרק העלי בל שביעתםת
 ינהלמ. קרקעות העלי בעם ויישובים הציגי נם ענערכו שריאיונות הכל בועלתה הו זביעהת
. מינות זלופיות חרקעות קין אי כוען טמדינה הרקעות קת אמנהל הגוף ההואש, שראל יקרקעימ
. צעוהו שרבות ההצעות המרות לפיצוי הוסדר הא לתה עעדו, תוח פותר נתביעות הביב ספולמוסה
 רביים ערקעות קעלי בל שירובםס: קשיים הל עמם עריאיון בצביעוה" שראל יוצהח "ברת חציגינ
 לופית חקרקע לזכות הת אממש לתביעתם ומופקעת הקרקע המורת תספיים כיצויים פקבלל
 .פיצויכ
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  6666 בתוואי דרך  בתוואי דרך  בתוואי דרך  בתוואי דרך םםםםשטחים מופקעים ביישובים הערביישטחים מופקעים ביישובים הערביישטחים מופקעים ביישובים הערביישטחים מופקעים ביישובים הערביי: : : : 10101010וח וח וח וח לללל

 חוז מסך השטחחוז מסך השטחחוז מסך השטחחוז מסך השטחאאאא
 מופקעמופקעמופקעמופקעהההה

 ישובישובישובישוביייי ר חלקותר חלקותר חלקותר חלקותספספספספממממ ונמיםונמיםונמיםונמיםדדדד

 פר קאסםכ 30 120.0 6.5
 וליה'לג'ג 2 13.0 0.7

 ייבהט 98 578 31.5
 ירהט 26 185.0 10.2
 מרז 9 66.5 3.6

 ת'רביה וג'קה אלעב 120 870.5 47.5
100.0100.0100.0100.0 

 
 ך הכלך הכלך הכלך הכלסססס 285285285285 1,8331,8331,8331,833

 1996, דסטריות קפות מל עהתבסס בדרך הוואי תל שרפי גישובח: קורמ

 ם שקרקע הכןש, חות פריפה חקרקע הל עבעלות הוגיית ס6 רך דוברת עבהם שהודיים ייישוביםב
 יטתש, חלקות הל שודלןג. מושבים לו אקיבוצים לוחכרתמ היאו, מדינה הבעלות ברובה ביאה
 הקיבוצים שוד עהמ, בעיה המדי מת אצמצמים מעלים הבל שקטן המספרם והגידולים ועיבודה
 קרקע ליחסםו, ערביים היישובים המו כרקע קפקעת הל שיסטורי התהליך מבלו סא להמושביםו
. לייעודו ומיקומו להתאם בלו שכלכלי הפוטנציאל הת אממש ליש ששאב מאל כוא הלה אנסיבותב
 תן מהיאו, יצויים פמתן לוספת נלופהת חציגומ, קיבוצים וושביםמ, יהודיים היישובים הביעותת
 פני בהוצגה וובשה גכך לצעהה. 6 רך דרךאו ללכליים כמרכזים ועסוקה תרכזי מהקמת לכויותז
 רכזי מהקים לובעת תעמותהה". שראל יוצה חביש כישובי ימותתע "די יל עונים שורומיםפ
 תחומי בצמתים האזור בדחמיוב, דרך היר צאורךל) מסחרו, ירותיםש, עשייהת (דולים געסוקהת
 קיבוציםה. בוציםהקי ומושבים הת אכוללות היהודיות האזוריות המועצות הל ששיפוטה
-לכליים כשימושים לקרקע היעודי ישינוי ללבד מפיצוי כלופית חרקע קם הם גובעים תהמושביםו
 יתפלו חרקע קתן מדי יל עמושבים הו אקיבוצים הם עהסדר להגיע לכולה ימדינהה. סקייםע
 חות פוז צעהה. ינטנסיבי אאופן בותה אעבד לכולים ים הםש, גוריהם ממקום מרחקה, דול גשטחב
 . בעלים היבוי רשל בערביים היישובים בדעת הל עתקבלתמ

 6 רך דאורך לעסוקה תזורי אפיתוח לכניות תכינים מהמושבים וקיבוציםה, אזוריות המועצותה
 חוזית ממיכה תמקבליםו, ו זרך דמעניקה שהנגישות ומיקום התרונות יתל אנצ לדי כותם אחוצהה
 תמיכה לוכים זאינם וצב קאותו ביתוח פוזמים יינםא, הםל ניגודב, ערביים היישוביםה. ארציתו
 פר כלבד מי כלמדת מה זחקר ממסגרת בנערכה שדיקהב. פיצויים לזכותם במרכזית וחוזיתמ
 כנית תהכינהש, טייבהו, סם קצומת בעסוקה תאזור לכנית תכנת הל שתהליך בנמצאה, אסםק
 עסוקה תזורי אפיתוח לכניות תכינו הא ליישובים הארש, 444 דרך ל6 רך דבין ששטח לעיוניתר
 תחום בעסוקה תזור אל שיתוח פיינה צאל" שראל יוצה חביש כישובי ימותתע "םג. דרך למוךס
 ונם ד-1,600 כל ששטח בעשייה תאזור לכניתן תכי הביהר'לע אקה ביישובה. ערביים היישוביםה
ת ' גםג. תכנון הוועדות בדיון בתונה נו זכניתת. יצר מיבוץ קם עשיתוףב, יישוב לזרח מצפוןמ
 זרח מצפוןמ, דינה מרקעק, ונם ד-500 כל שטח של עלקוח, עשייה תזור אפיתוח לכנית תכינהה
 . ירוק הקו הם עגובלה ביהר'לע אקה בל שקיים התעשייה האזור למוךס, 444 רך דאורך ליישובל

, יישוב הרמת ביצוי פןית י6 דרך לסמוך בערביים היישובים בעסוקה תזור אפיתוח שפשר אמנםא
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 המ. ופקעו הקרקעותיהם שרקעות קבעלי ליצוי פין אעשייה תזורי אל שהקמתם לישור אמתן בךא
 עסוקה תאזור מנהניםה. הקעסו תזורי אפיתוח מהנים נופקעו הקרקעותיהם שי מל כלא שםג
 תוואי בופקעו הפרטיות הקרקעותיהם שימ. יעוד יינוי שעברו יקרקעותיהם שי מם השיר יאופןב
 פיצוי הכןל. יישובם מחרים אושביםת בעלות ברקע קל עעסוקה תזור אהקמת מהנים נינם אדרךה
 יצוי פוגיית סת אותר פינו א6 רך דוברת עבהם שיישובים בעסוקה תזור אקמת הישור אאמצעותב
 .המשך בדון נה זנושאב. ישיר הקרקעה

 קרקעקרקעקרקעקרקע ה ה ה התכנוןתכנוןתכנוןתכנון ל ל ל לדיניותדיניותדיניותדיניות מ מ מ מיוונייוונייוונייווניככככ

 קרקע הבעלי ליצוי פתןמ, אחתה: מות רשתי ביצוי פל שדיניות מביעתק חייבת מקרקעות הפקעתה
 יתוח פמאפשרתה, רקע קיעודי יכנון תל שדיניות מיציג שיישוב לללי כיצויפ, שנייהה. פרטיתה
 וצעמ, ווה שינה אהם בהפגיעהש, אזור בפרטיים הבעלים היבוי רשלב. קרקעך הר עת אמעלהו
 תחמי מל שחדש מחלוקה ויחודא, היינוד; דרך הביב סדול גיכנונ תמתחם בחדש מרצלציה פערוךל
 בעלים לרקע קכויות זהעניק לשויים עחדש מחלוקה ויחודא. 6 רך דוואי תת אוללים כשרא, תכנוןה
 טל ניזור פם הו זיטה של שתרונותיהי. יבור צצורכי להפקעה הפנית לבעלו היעורי שי פלע
 שיים קרףח. יבור צצורכי לרקע קל שהקצאה ויעודי - במקבילו, פרטיים הבעלים הין בהפקעהה
 ראהנ, טנים קשטחים בבעלים הספר מיבוי רשל בבמיוחדו, חדש מלוקה חתהליך בטמונים הביםר
 רשויות הם גיהנו ימהםש, יישובים התחום בעסוקהי תוקד מל שיתוח פאפשר יה זתרון פיכ
 סקים על שהקמתם לודות ה- טייםפר הבעלים הגםו, להן שמס הסיסי בהרחבת לודות המקומיותה
 וצע בבר כואה. נחקרים היישובים בתכנונית הפעילות לר זיננו אחדש מלוקה חל שפתרוןה .דשיםח
 מקומיות הרשויות הלע, ביצועול. ביהר'לע אקה בבם גראים נניצניוו, בקלנסואה וטירהב, טייבהב
 ש יבהם ששיפוט החומי תאתו, 6 רך דביב סתכנון התחמי מת אקבוע למחוזי התכנון הרשויותו
 .קרקע הל שחדש מלוקה חבצעל

 דרך למיועדות הקרקעות השאלת ויישובית הרמה בפיצוי הוגיית סולה עפרטית הרמה בפיצוי הצדל
 בלי מרציים ארויקטים פשרתות מלה ארקעותק. ערביים הוביםשיי הל ששיפוט התחומי ב6
 די יל ע6 רך דוברת עבהם שישובים יפצות לש ין כלע. ובדנן אל עשיר יפיצוי בזכו יהיישוביםש
 אתז, למגורים וסקיים עשימושים לו זרחבה הטחי שת אלייעד ולהם ששיפוט החומי תרחבתה
 .פקעהוה שרטית פרקע קבור עפיצוי לתביעה למקבילב

 דובר מאשר כהשתנות לשויים עולי אהפקעתה לתמורה בפיצוי הגובה וקרקע הל עבעלות הוגיותס
 ל עיתוח פכויות זמקנה הכנון תמכשיר בימוש של שבתנאים ויישובית הרמהב, תפרטי הרמהב
 ל עוסף נאתז. מנה מרשויות הל שעצמיות ההכנסות הלהגדלת ורכה עהעלאת לגורםה, קרקעה
 ייעד לכולה ימקומית הרשות העבורםש, טח שורשי דלכלי כפיתוח ועסוקה תויותנזדמ הצירתי
 . 6 דרך למוך סיבור צצורכי לטחיםש

 הביא לריכהצ, 6 רך דתוואי למוצעת האב התכנית ומקומיות המתאר הכניות תל שחדש מכנהה
 יםמתח מגדרת הדי יל עיישובית הברמה ופרטית הרמה בקרקע הל עבעלות הורם גת אחשבוןב
 טובת למופקע השטח הכללתה. וקדי מפיתוח למיועדים האזורים בקרקע הל שחדש מחלוקהל
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 מדינהה. מדינה הד יל עמורה תתן מחייבת מיישוב ביבור צצורכי לותהפקע הסך מחלק כדרךה
 חוץ מיישוב הפיתוח לתיועד שלופית חיבורית צרקע קמקומית הרשות להעניק לפוא אדרשתנ
 דרך הל ששליליות ההשלכות הת אצמצם לשוי עה זתרון פי כראהנ. קרבתו ובלו ששיפוט התחוםל
 .פרט השל ויישוב הל שרמה בקרקע הנושאב

. קרקע ההפקעות מאחרות מותר יפגעו נסוימות ממולות חם אבחון ליסיון נעשה נמחקר המסגרתב
 ו זופעהת. מולות חפי ליא הקרקעות הל שמרחבית ההחלוקה שהנחה הל עבוססת מו זחינהב
 ת אמקיף היישובה ל שבנוי השטח התוך בזורא" (רד'גה "באזור ויישוב הל שבנוי השטח בווחתר
 ל ששיפוט הטח שמתחום וקרקעית המסגרת הל ששוליים האזור מעלמה ניא הךא, )יישוב הלעיןג
 רקעות קם גיימות קפרטיות הקרקעות היןב. קרקע הל עבעלות במולתי חרבוב עיים קבוש, יישובה
 רקעות קיכוז רל עצביעה מ6 רך דתוואי במופקעת הקרקע הריסת פדיקתב. 6 רך דתוואיה בדינמ
 חרות אחמולות מותר ייזוקו ניישובים בסוימות ממולות חי כראהנ. שוביי בסוימות ממולות חלש
 חשבוןב וז ובדה עקחת לקרקעי הפיצוי הדיניות מלע. רקעותיהן קל עדרך הוואי תמעבר מתוצאהכ
  .יישובים בקרקעיים הפיצויים הקילת שעתב

 ל שמיתי אלכליכ רך עפי לספי כיצוי פכלול לליהע: גוונת מהיות לריכה צקרקע היצוי פדיניותמ
 רצון מוכר מיןב, אחרונה השנה באזור בבוצעו שקרקעין מסקאות ערך על עהתבססב (קרקעה
 ו אקלאית חלופית חקרקע בעלים בפצות לש יכספי הפיצוי הפשרות אל עוסףנ; )רצון מקונהל
 להגדי לדי כרקע קיעודי ישנות לש ייישובים הרמתב. יישוב המרחב בקלאית חו אפיתוח למיועדתה
 שר אמוך נערך בדינה מרקע קהקצות לשי, ן כמוכ. ה בפיתוח הוטנציאל פאת וקרקע הרך עתא
 תעשייה ועסוקה תזורי אקמת הם גיזום לשי. ערביה יישוב הפיתוח לרכזי מכשיר מהווהת
 ת אהגדיל לדי כיישובים הל ששיפוט החומי תת אהרחיב לו אשנות לורך צשי, לבסוףו. יישוביםב
 שיפוטי התחומ לחוץ משארו נבות רקרקעות שיישובים הת אלפצותו, הם בתוחפי הזדמנויותה
 פיצוי למקביל בישובי ייצוי פהוו ייישובים הל שיפוטם שתחום ביכללו שלה אטחיםש. להםש
  .פרטיה
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 דרךדרךדרךדרך ה ה ה הלפילפילפילפי כ כ כ כצויותצויותצויותצויות ח ח ח חמדותמדותמדותמדותעעעע 6666

 שולי בו אריפריים פאזורים ביתוח פל ערציות ארכים דל שהשלכות בעוסקתה, מקצועית הספרותה
 לפי כונות שמדות עדועותי. ישובי יפיתוח לדרכים הל שרומתןת תהערכ בלוקהח, טרופוליניםמ
 ה זמחקר בנבחנו שערביים היישוביםה. ליהם עהשפעתן וצדם בו אישובים יתוך בעוברות שרכיםד
 הפחית לןה" שראל יוצהח "רך דמטרות מחלקש( מדינה הל שליבה הזור אשולי במוקמים ממנםא
 מיקוםה. פריפריהב נמצאים היישובים לומות דםהכונותי תאת זם עךא, )ה בתחבורה הודשג
 על ומדותיהם על עשפיעים מהאתניות וחברתיותה, כלכליות התכונותיהם ויישובים הל שגאוגרפיה
 .המשך בנפרט שפיכ, דרך לנלווה הפוטנציאלי הפיתוח הת אפיסתםת

 לה אעמדות בהתחשב לשי. ביעותיהם תהבנת ליוניות חדרך הלפי כמנהיגיה ויהאוכלוסי המדותע
 חלופות לו אפתרונות לתייחסות הוך תדרך בתמיכה הת אלעודד והתנגדויות הת אהפחית לדיכ
 אלון שתוך מוהו זלו אמדותע. צורכיהם להתאםב תהליך בתושבים הל ששיתופם מנגזרותה
 ציגי נעם וציגיהם נםע, מחקר הבאזור שערביים הישוביםי הל שושבים תם עתוחים פריאיונותו
 . נושא בנכתבו שמחקרים ויתונות עטעי קוקטול, ן כמוכ. יישוב לוץ מחופיםג

  תושביםתושביםתושביםתושבים ה ה ה המדותמדותמדותמדותעעעע

 לוש שזהות לפשר אדרך התוואי בקרקע הל עבעלות לנוגע החומר המניתוח וריאיונות התוךמ
 הקרקעות שי מל שיא הראשונה העמדהה. יםערבי היישובים הוכלוסיית אקרב ביקריות עמדותע
 שנות לועלת פהיאו, יותר בנחרצת המתנגדת היא הו זבוצהק. דרך התבטו לופקעות מבבעלותםש
 לופית חקרקע לדרישה בסתכמות מביעותיהת. מדינה הרקעות קבר על אלהטותו ודרך הוואי תתא
 ווה שהיה יקרקעי הצויהפי שעדיפים ממופקעות הקרקעות העליב. יישוב למוך סחר אמקוםב
 רך עוות שספית כמורה תוצים רינם אי כיינו צםימרואיינ הובר. מופקעת החלקה הל שערכהל
, אוד ממוך נוא הממשלתי השמאי הדי יל ענקבע שפי כקרקע הרך עכןש, בבעלותם שקרקעל
 בשל רספר מדי יל עוחזקת מו אעלים במה כם של עעתים לשומה ררקע קחלקת שם גהמ. טענתםל
 .יורש לפיצוי התח נטן קכךו, ורשיםי

, מתוכננת הרצועה התחום בדרך למוך סמצאת נבבעלותם שהקרקע מי שחזיקים משנייה העמדהב
 ם אךא, ו זבוצה קל שרקעותיה קל עפיתוח לוטנציאל פל כגבילה מדרךה. בנייה הו קבתחוםו
 דרך למוך סמיקומם מיהנות לעליהן בשוייםע, יתוח פאפשר תלה ארקעות קל שתכנון הדיניותמ
 ת אלנצל מנועים מם הךא, ופקעת מיננה אנם אמבבעלותם שקרקעה. קרקעות ההשבחת לודותה
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 אפשר הכול כדרך הת אהרחיק לדרישה בסתכמות מביעותיהםת. קצר הטווח בתרונותיהי
 א לסקיים עשימושים לקרקעותיהם בימוש שעשות להם לאפשר לפחות הכל לוא, קרקעותיהםמ
 ל ששליליות הותכהשל הת איין צלקםח. 'כו וחסניםמ, סחרמ, רך דירותי שה זבכללו, קלאייםח
 קב עקרקעותיהם ביבולים היקף הת אקטין ישר אסביבתי המפגע האת וקלאיים חידולים גל עדרךה
 קרקעותיהםש, רקעות קעלי בתביעות בשיר יאופן בומכת תו זבוצהק. צמחייה למחלות היבויר
 .מופקעה תוואי התחום במצאותנ

. ה לסמוך בו אדרך הוואי תתוך ברקע קבעלותם באין שתושבים הת אוללת כשלישית הקבוצהה
 רויקטים פל שמתמשכת וכוונת מפגיעה מלק חדרך בואה ראחתה: בוצותק-ת תתי שו זקבוצהב
 נזק הת אמזערות משרא, דרך המעבר ללופות חיימותק, טענתהל. ערבית האוכלוסייה באומייםל
 ותן אוחים דתכנון הועדות ומתכננים הךא, פרטיים הקרקעות הלבעלי וערבית האוכלוסייהל
 בחינת מערבית האוכלוסייה לצפויות הפגיעות הת אק רא לציינת מו זבוצהק-תת. רים זשיקוליםמ
, וכלוסייה אל שהגירה ויידות נקב עמקומי הפיתוח המצום צת אם גלאא, סביבה האיכות וקרקעה
, סיבית פיא השניה הקבוצהה-תת. בעבריינות ופשיעה בידול גגוןכ, ליליות שברתיות חשלכות הצדל
 קראת לערכת נאינה שלבד בו זאל. דברים הני פת אשנות למנה מנבצר שך כם עשלמה התוךמ
 די יל עערביים היישובים הפיתוח לתרון פה בואה רהיא שפשר אלאא, 6 דרך מצפויות ההשלכותה
 ליקויים הת אהדגיש לוטה נו זבוצהק-תת. סמוך בעוברים לחשיפתם וליהםא נגישות הגברתה
 וסר חאת וערביים היישובים הל עדרך השלכות הם עהתמודדות במקומיות הרשויות התפקודב
 ת אציין למשיכה מיאה, נגדמ. וגבלים מממשאבים ויהולית נחולשה מנובעה, להן שאוניםה
 ת אהגבירה ויסטוריים היוותים עצרהיש, ישוביהם ילפי כמרכזי השלטון הל שפוגעת המדיניותה
 ערבית האוכלוסייה הין בפערים הת אגבירהה ו זדיניותמ. פיתוח האפשרויות בדיפרנציאליותה
 . יהודיתל

     מקומיותמקומיותמקומיותמקומיות ה ה ה הרשויותרשויותרשויותרשויות ה ה ה המדתמדתמדתמדתעעעע
 יאה, הן בבכירים ההפקידים ורשויות האשי רדיי-ל עהובעה שמקומיות הרשויות הוב רל שמדתןע
 חראים אהם שבתושבים ויישובים בפגע תלא שדיכ, יפוטן שםתחו מדרך הת אהוציא לביעהת
 ל כיבשו גלא וביעות תעלו הא ליפוטן שתחום בוברת עינה אהדרך שקומיות משויותר. םפניהב
, מהנדסים וקומיות משויות רראשי לדרך התכנני מין בנערכו שקדימות מישיבותב. דרך ליחס בעהד
 :הלן ליפורט שפיכ, המתכננים והחלטות הקבלי מפני בביעות תל שדרה סרשויות האשי רציגוה

 .פיתוחהו  אזורית הדרך הרחבת הדי ילע) 444 רךד (קיימת האזורית הדרך ל6 רך דת אהעתיקל •

 .דרך הדי יל עישוביהם יל שצייתם חתא מנועל •

 ין בהקשר ורצף ההבטחת לביעות תועלו ה- יישובים הציית חת אמנוע ליתן נלא שמקריםב •
 . קלאיים חעברים מבטחת הדי ילע יישוב הל ששיפוט החום תלקי חניש

 די כבנייה הווי קת אלצמצםו, אפשר הכל כצומצם מרך דתוואי ברציות אשתיות תאחדל •
 . מופקעת הקרקע המות כת אאפשר הכל כלהקטין ויישובים בפגיעות הת אצמצםל

 כונת של שתכנית בגוןכ, יישובים הל שמקומיות התכניות ב6 רך דל שפשרית אגיעה פצמצםל •
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 . עשייה תאזור בו אגוריםמ

 שיפוט התחום מנגזרת הדרך הצועת רל עפיצוי כישובים יל ששיפוט החום תת אהרחיבל •
 .רציים אשימושים ללהםש

, יבוי גהן ללהעניקו, לופית חקרקע לתביעות העיקרב, פיצויים לתושבים הביעות תת ארכזל •
  .טייבה בעשה נהדבר שפיכ

 קראתל, יישובים הל ששיפוט התחום או בדרך האורך ליתוח פל שעיוניות רכניות תטוותל •
 . 6 דרך מתוצאה כצפוי הפיתוחה

     דרךדרךדרךדרך ה ה ה התכנוןתכנוןתכנוןתכנון ב ב ב במקומיותמקומיותמקומיותמקומיות ה ה ה הרשויותרשויותרשויותרשויות ה ה ה הלללל ש ש ש שעורבותןעורבותןעורבותןעורבותןממממ

 שאלון לתשובות הן ממסקנהה. דרך הכנון תתהליך בעורבותן מידת מל עשאלו נרשויות האשיר
 .זו כעורבות מל כריעד הל עצביעהמ

 אלה אלה אלה אלה שששש N (% )(% )(% )(% )ן ן ן ן ככככ (%)(%)(%)(%)א א א א לללל
 ? ם את תוואי הדרך הסופית תאם קבלה 8 75 25
 ? אם שותפתם בפורום כלשהו על תכנון הדרך ה 8 75 25
אם היה שינוי כתוצאה מהתערבותכם או ה 8 25 75

 ? דרךה בקשתכם לשינוי תוואי
אם תכנית המתאר שלכם מתחשבת בתוואי ה 7 43 57

  ? 6דרך 
 ? אם הגשתם התנגדות למעבר תוואי הדרך ה 7 100 0

 1996 חקר מאלון שתוך מבודעי: קורמ

 ????רביותרביותרביותרביות ע ע ע עשויותשויותשויותשויות ר ר ר ראשיאשיאשיאשי ר ר ר רדידידידי י י י ילללל ע ע ע עדרךדרךדרךדרך ה ה ה התפסתתפסתתפסתתפסת נ נ נ ניצדיצדיצדיצדככככ

 ת אופסים תם הי כהסיק ליתן נתשובותיהםמ. דרך הת אואים רם היצד כשאלו נרשויות האשיר
 דרך הי כופים צםה, את זםע. מוכים סוביםיש יבין לינם בכחיץ ויתוח פפני במגבלהכ, נטל כדרךה
 יצע הגברת הוא העיקרםש, וספים נעדים צקיטת נאחר ליישוביהםי בכלכל הפיתוח הת אגבירת
 .דינה מרקעות קה זבכללו, פיתוח לקרקעותה

 אלה אלה אלה אלה שששש N (% )(% )(% )(% )ן ן ן ן ככככ (%)(%)(%)(%)א א א א לללל
87.5  
87.5 
12.5 

12.5  
12.5 
87.5 

 ?  על ידכם 6יך נתפסת דרך א 8
 ?מנוף לפיתוחכ
 ?מגבילה של פיתוחכ

 ? שובים סמוכים יאם הדרך יוצרת חיץ ביניכם לבין יה 8 75 25
 ? אם ביצוע הדרך ייצור חסמים להתרחבות יישובכם ה 8 75 25
ישובכם למרכז י ו תחשוף אתא קרבת אם צפוי כי הדרךה 6 100 0

 ? הארץ
אם צפוי כי ביצועה יביא להגברת הפיתוח הכלכלי ה 7 71 29

 ? כם ביישוב
 1996 חקר מאלון שתוך מיבודע:קורמ
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 דרךדרךדרךדרך ה ה ה היתוחיתוחיתוחיתוח פ פ פ פקראתקראתקראתקראת ל ל ל לרשויותרשויותרשויותרשויותהההה יערכותיערכותיערכותיערכותהההה

 תברר התשובות התוךמ. דרך היתוח פקראת ליערכותם הידת מל עשאלו נרשויות האשיר
 עיקר ברעיוני המישור בתמקדות מההכנותו, דרך הפיתוח ליין דרוכות עינן אמקומיות ההרשויותש
 .עשי מיטוי ביבלו קטרםו

    אאאאלללל
(%)(%)(%)(%) 

(% (% (% (% ן ן ן ן ככככ
(((( 

N אלה אלה אלה אלה שששש 

אם יזמתם הכנת תכנית המתחשבת בתוואי המתוכנן של דרך ה 8 62.5 37.5
6 ?  

 ? אם אתם נערכים לביצוע הדרך ה 8 62.5 37.5
  ? 6בנטל של דרך \אם הכנתם תכניות המתחשבות בפוטנציאל ה 8 12.5 87.5

נים אם יש לכם תביעות או בקשות תכנוניות מגופים מתכנה 8 75 25
  ? 6בנוגע לדרך 

אם נראה לכם כי המתכננים נדרשים לערוך שינוי בתוואי ה 7 43 57
 ? המתוכנן של הדרך 

 1996 חקר מאלון שתוך מיבודע: קורמ

 לה אניגודים להסברה. כאורה לותרות סשובות תעלה משאלון התוצאות באשונית רתבוננותה
 פורום בותפתם שאםה "שאלהל: באה הוגמהד במומחשה, 6 רך דל שתכנון ההליך תסוגיית בשורק
 ק רשיתוף התרחש המציאות בךא. תכנון הפורום בותף שהוא שרוב הנהע" ?דרך הכנון תל עלשהוכ
 אתז. דרך התכנני מדי יל ענבחרה שמוצעת החלופה הל עדיון העתב, תכנון הל שסופי השלבב
 יתפו שי כיטענו שדי כותרשוי לותו אציגים מופי סאופן בקבע נבר כתכנון האשרכ", ומרתא
 ת אציגו הערביים היישובים הציגינ. מקומיות הרשויות הראשי מחד אל שדבריוכ, "ותנוא
 וב רי פעלו, תכנית הוות צפני בדרך הוואי תשינוי לחלופות האת וביעותיהם תתא, עותיהםד
 לו עלו אבריםד. ת'ג וביהר'לע אקהב, ירהט, ייבה טל שמקרים במוכ, תקבלו נא לביעותיהםת
 רשויות בטכני הצוות הבמיוחדו, מקומיות הרשויותה. רשויות הדסינה מם עתוחים פריאיונותמ
, דרך הכניות תכנת הל שמוקדמים השלבים במעורבות ויתוף שיתר ליחלוי, )שויות רהנדסימ(
 הקטין ליה היתןנ. הדרך מיישוביהם לצפויים הנזקים המצום צדבר בהצעותיהם לתיחות פלגילויו
 . דרך הכניות תכנת התהליך ברשויותו הותפש ּו לדרך לתושבים התנגדותה תא

 ותה איינו צא לאף ודרך התוואי בתחשבות מינן אובן ריכ, תברר הקיימות המתאר התכניות לשרא
 כניות תזם יהרשויות מחלק שעלתה ה6 דרך במתחשבות הכניות תהכנת ליוזמה החינתב. תכניתב
 פר כל שתכנית המלבד שומר לןתי נכללכ. ך כעשות לתכוונות מיןדי עחרות ארשויות ועיוניותר
 אר של שכניותיהםת, אשוני רכנון תשלב במצאת נעדייןש, סם קצומת בעסוקה תאזורל, אסםק
 .עיון רגדר בדיין ען היישוביםה

 לחסוםו, מוכים סישובים יבין לינן ביץ חיצור ללולה עדרך הי כיינו צמקומיות הרשויות הרביתמ
 יקר עתמקדת מבוש, מרכז האזור לותן איחשוףם שגור כתפסת נדרך המנםא. תרחבותן התא
 ו זפיסה תי כראהנ. יתוח פמגביל הורם גדרך בואה רדיין עובן רולםא, מדינה בכלכלית הפעילותה
 . מתוכננת הרצועה הברוחב ומופקעת הקרקע ההיקף בשורהק
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 ל עיותללי ששלכות הפני מששות חעוררת מיא הכי ולילי שימוי דדרך לי כיכר נשאלון הניתוחמ
 יתן נתכנון הבוועדות ויישובים בתכנוני המצאי היתוח נמתוך וריאיונות הובר-יפ-לע. יישוביםה
 ם עיווצרו שליתרונות ודרך במקורו שפיתוח הקראת ליים דרוכים עינם אדיין עיישובים הי כומרל
 ערביות המקומיות הרשויות האשי רל שוגבלת מקיאות בל עם גצביע ממחקרה. לילתהס
 ל שניהולית החולשהה. רציות ארכים דביב סיתוח פוטנציאל פמימוש לניהוליים היכיםלתהב
 פוא אציעים מנוא. מנוף ל6 רך דל שנטל הת אהפוך ליכוייהן סת אקטינה ממקומיות הרשויותה
 חידות יםהקי לש יה זאמץ ממסגרתב. מקומיות הרשויות הל שניהוליות היכולות הת אחזקל
 לכלי כפיתוח לחידותי, סטרטגיות אכנון תחידות יגוןכ, פיתוח הבניהול וןותכנ בעוסקות היוחדותמ
 קום מש יי כראהנ. יישובים הל שפיתוח הבניהול ותכנון בעסקו ילה אחידותי. לכליות כחברותו
 תכנון הליכיה תפורטים מבוו, ניין עבעלי וקומיות משויות רקרב בופץ ישרא" דריךמ "עין מהכיןל
 תפיסה הת אשנות לסייע ימדריךה. רטיים פיזמים וקומיות משויות רל שודהבע השיטות והפיתוחו
 יוזמה וקומי מלטוןש: למטה מוזמה יאמצעות בממשו לניתןש, פתח ממשאב לנטל מדרך הגביל
 ומיותמק הרשויות ליבוי גיטות שכלולי" מדריךה. "מחוזי ורכזי מלטוןש :למעלה מפתיחותו, רטיתפ
 בין לבינם ויישובים התוך בשותפויות החום תתיחתפ; קרקעות הבחת השהליכי תיתוחנ, ליזמיםו
 . יישובים לחוץ מרטיים פזמים ים עו אצמםע
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 המלצותהמלצותהמלצותהמלצות ו ו ו וסקנותסקנותסקנותסקנותממממ

 רויקטפ. בא העשור בשראל ידינת מל שמרכזי המרחבי הפרויקט לחשבנ, 6 רךד ,לאומי הפרויקטה
 דרךה. לסטינית פוליטית פשות ימתפתחת וולכת הו לרחזממש, "ירוק הוק" לסמוך בובר עהז
 ל שפריפריה הזורי אין בחבר למורה איאה. ביב אל תטרופולין מל שמזרחיים השוליים בם גוברתע
 אומיל, ינלאומי בפקיד תש ידרך לי כולה עכאןמ. משולש הרךד, הנגב וגלילה, שראל ידינתמ
. אלהה רמות השלוש בנגישות ושיפה חקבל לריםומ אדרך הוברת עלידם שיישוביםה. מטרופוליניו
, ה זוטנציאל פמימוש למתאימים התנאים היווצרו ים אפיתוח לוטנציאל פן הלה אנגישות ושיפהח
 ביבתיות סמשמעויות ללבד מיישובים וושבים תל ערקע קפקעות הל שנטל לדרך ההפוך ת� לאו
 . 'כד ועשר, יהום זלש

 תכנונית התשתית הת אכינים מיהודיים היישוביםה. בייםרע והודיים יישובים ידרך האורךל
 הבדלה. יים דצמם עת אכינים מינם אערביים היישובים העומתםל .דרך הפיתוח לנערכים והפיזיתו
 דיכ .יהודיים לערביים היישובים הין בקיימים הפערים הת אהגביר ללול עיישובים המוכנותב
 יוונים כשני במנית זו בפעול לשי 6 רך דל שסלילתה מצפוי הערביים היישובים היתוח פת אהאיץל
 : שלימיםמ

, יהולית נבחינהמ יערכותם האת וערביים היישובים הל שמוכנות הת אהגבירל )א(
 . כלכלית וורמטיביתנ

 תיערכו הדי יל עיתוח פתאפשר ותתמוךש, זומה ימחוזית ומשלתית מדיניות מאמץל )ב(
 .ערביים היישובים בכנוניתת

 מיקום הנאית, חברתייםה, דמוגרפייםה, כלכלייםה, ניהוליים המאפיינים הי כיא המחקר התנעט
 ם ג6 רך דיתוח פרף חהם בפיתוח המראת הת אעכבו ייום כערביים היישובים בתכנוני ההמצבו
 משיך יפיתוחה. וכלוסייתם אודל גבחינת ממראה הלב שקראת לנמצאיםה, גדולים היישוביםב
 גורים מנאי תו אעסוקהת, ירותים שייצר לבלימ, מקומי הלביקוש ועצהי להתאם בזחולל
  .ליהם אסלקטיבית ויובית חגירה המעודדיםה

 לכלי כבנהמ, רקע קמינותז, יקום מבחינת מערביים היישובים בקיים הפיתוח הוטנציאל פף אלע
 תשתית בהותי מינוי שערוך לבלי מבינוניה וקצר הטווח בממשו ליתן נאל, מוגרפי דמבנהו
 פיתוח הת אהאיץ לצפויות המחקרה מלצות התא יישם למבליו, רווחת התכנונית הבתפיסהו
 .ערביים היישוביםב
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 ייזום לנועד שפגשמ, ערבים והודים יין במפגש הת אשרת לשוי ע6 רך דביב סאזור הי כראהנ
 ןה, רבים לעהודים יין בשותפים מששותח, בןמוכ, יימים קדייןע. שותפים מרויקטים פלפיתוחו
 ת אעודד לשויה עישוביתי-בין השותפות הגברת הי כראה נךא, פרט הרמת בהן ויישוב הרמתב
 קה בביןו, אסם קפר כם עשיתוף לוזמות יש ייוםכ. רטיים פזמים יקרב בישיתא-בין השותפותה
 . משל ליצר מקיבוץ לביהר'לעא

 נגזרותה, המקומית וארצית ההמר בזומה ייתוח פמדיניות להמלצות היקרי עיכום סת אציג נהלןל
  .מחקר הממצאימ

 דרךדרךדרךדרך ה ה ה הרצועתרצועתרצועתרצועת ל ל ל לוללתוללתוללתוללת כ כ כ כבבבב א א א אכניתכניתכניתכניתתתתת

 תכנית הטרתמ. שפעתה התחום בנמצאתה, 6 דרך לסמוכה הרצועה לוללת כב אכנית תהכין לשי
. דרךה צועת ראזור ברקע קיעודי ילקבוע והמקומיות ומחוזיות המתאר הכניות תת אהנחות ליאה
 פיתוח הערי פת אהקטין לם התכנית העדיי. היהודיים וערביים הוביםשיי הת אוללת כו זב אכניתת
 שריט תםא. דרך המעבר מתוצאה כהיווצר לשויים עשר אערביים ליהודיים היישובים היןב
 הזדמנויות בחסור מקב עגבר ייהודיים לערביים היישובים הין בפערה, ימשךי" רגיל כעסקיםה"
 .להם שהשחל הזינוק הנקודת וערביים הוביםיישב

 מעברים בהתחשב לייבת חוללת כב אכניתת, דרך הדי צשני מיתוח פהתרחש לשוי עבעתיד שיווןכ
 חום תלקי חני שת אמחברים המעברים לותם איעד לשי. דרך התוואי במתוכננים החקלאייםה
 עברימ. וספים נמתים ציצור ללאו, מוכים סישובים ימחברים המעברים לוא יישוב הל ששיפוטה
 תוך בהתפתחות הת אמגבילים הפיזיים החסמים הת אקטינוי, צמתים הל עוסףנ, לה אנועהת
 .יישובים הין בפיתוח הצף ראת ויישוביםה

 יישוביםיישוביםיישוביםיישובים ל ל ל לדשותדשותדשותדשות ח ח ח חתארתארתארתאר מ מ מ מכניותכניותכניותכניותתתתת

 תכניותב. 6 רך דוברת עצדם לו אבהם שיישובים לדשות חקומיות מתאר מכניות תהכין לשי
 לאזורי וירוניים עשירותיםל, ירוניות עציותקפונ לרקעות קל שיצע הי דין אמותקיי המתארה
 כנוןת. קומיים מזמים ימיחת צו איצוניים חזמים ישיכת מאפשרים משר אהיקפיםב, עסוקהת
 יישוב בהזדמנויות ההיצע לן השוב חנאי תוא הירונית עפיסה תי פל עמתאר הכניות תל שחדשמ
 תאפשר ידברה. ומים דלתייםחת הכנוניים תתנאים במוכים סוביםיש ים עחרות תעידוד להןו
 .מקומי הפיתוח הידוד עם עבד בדב" הגרמ "יצוני חפיתוח לרקעות קיצע הצירת יאמצעותב

 שויות רו אזמים ילעודד ופעול לשי. קלאיים חשטחים בוברת ע6 רך דערביים היישובים הרובב
 נקציותולפ ושירותיםל, סקיים עשימושים לשטחים היעוד ישינוי לכניות תהכין לקומיותמ
 יגזר יה זכנוןת, מובןכ. יום כיישוב הל שבנוי השטח המרחב בפתחם ליתן נא לשרא, יבוריותצ
 תפיסהה. יישובים הקבצי מל שאזוריות התכניות המתוךו, כביש הרצועת לוללת כב אכנית תתוךמ
 .444 רך דאורך לציף רחיתו פעומתל, וקדי מיתוח פל שו זיא הפיתוח הת אנחה תשרא



  51
 
 

 

 

 פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח ה ה ה הפוטנציאלפוטנציאלפוטנציאלפוטנציאל ל ל ל לדעותדעותדעותדעותווווממממ ה ה ה הגברתגברתגברתגברתהההה

 רשויות היזוק חוך תלהם שמיקום היתרונות ליישובים הל שמודעות ההגברת לפעול לשי
 תומכות וגבות מירוניות עערכות מקמתה. עתידי הפיתוח הם עהתמודד לדי כבתחומו שמקומיותה
ה דרג מקפיצת ללהביא והדרך מתועלת הת אהגביר לשויה עותו אמפתחות ונהלות מו איתוחפ
 .יישובי הפיתוחב

 קמת החייבמ 6 רך דביב ספיתוח הפוטנציאל לרטיים פזרחים אשל ורשויות הל שמודעות הוסרח
 מסבירה, "דריךמ "עין מכנת הומלצת מןכ. סטרטגי אתכנון לחידה יגוןכ, תכנון בעוסקים הנגנוניםמ
 ממשם לדרכי האת ויישוב הברמת ופרט המתר ברציות ארכים דביב ספיתוח הוטנציאל פתא
 גיבוי לתשתיות הת איצור לדי כהיערך ליצד כמקומיות הרשויות לוראות הכלול ימדריךה. ה זיתוחפ
 .זמיםי

 קרקעקרקעקרקעקרקע ה ה ה הוגייתוגייתוגייתוגיית ס ס ס ססדרסדרסדרסדרהההה

 לקי חתרון פמצוא לשויה עלופית חקרקע ל6 רך דתוואי בופקעת מרקע קעלי בל שתביעהה
 ו אתאר מכנית תי פל עיבורית צרקע קייעוד מחלקכ ופקעה השר אקרקע הגדרת האמצעותב
 וק חדי יל עהפקעה למותרים החוז א-40 מלק חהווה תמופקעת הקרקעה, היינוד. פורטת מכניתת
 מתחם בו אחר אמקום בלופית חרקע קתת לש יופקעו הרקעותיהם קכל שמיל. הבנייה ותכנוןה
 יועד מדרך השטח שאחרמ, את זםע. יזון אטבלת וחדש מחלוקה ויחוד או ביעשו ישר אתכנוןה
 טן קא לשטח בלהם ששיפוט החום תרחבת הדי יל עהיישובים ממה כפצות לשי, רצי אשימושל
. תעסוקה וגורים מה זכלל בישוביים ישימושים לייועד ודינה מרקע קיכלולש, מתוכננת ההרצועהמ
 קרקעות הלבעלי ויישובל תאים מיצוי פהוות לשויים עקרקע היעוד ישינוי ושיפוט החום תרחבתה
  .דרך האורך לערביים היישובים הגד ניסטוריים היוותים עלתקןו יישובים ליתוח פאפשרל, פרטייםה

 זמיםזמיםזמיםזמים י י י ייןיןיןין ב ב ב בשיתוףשיתוףשיתוףשיתוף ל ל ל לזרזזרזזרזזרז כ כ כ כישוביישוביישוביישובייייי----יןיןיןין ב ב ב ביתוףיתוףיתוףיתוףשששש

, ייבהט, אסם קפרכ: גוןכ, יישובים הל ששיפוט הטח שתחומי ביום כחקלאיות הקרקעות הצאימ
, זמים יין בותפויות שיצירת לם וגיישובים הפיתוחל וטנציאל פהווהמ, ת'ג וביהר'לע אקהב, ירהט
, שותפים הכויות זת אמבטיחה השפטית מסגרת מיצור לשי. ערבים להודים יזמים יין בוללכ
 זורי אהקמת בהתחיל לשי. שותפות מתוצאה כנכסיהם לוששים חשר אקרקעות העלי במיוחדב
-בין השיתוף את התחזק וגביר תהצלחתםש, הודיות ירשויות ורביות עשויות רין בשותפים מיתוחפ
 כפר לסמוך העשייה תזור אגוןכ, יימים קעשייה תאזורי בותפות שהקים ליתן נאשוןר שלבב. ישיא
. ישובי יין בשיתוף למין זוטנציאל פוא הה זעשייה תזורא. עין האש ריפוט שתחום בנמצא האסםק
 . תוףיש הכיוון בללחוץ ועודד לכדי בכזימר הממשל ההתערבות בורך צש ישותפות הביצועל
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 ברתיברתיברתיברתי ח ח ח חינויינויינויינוי ש ש ש שולולולול מ מ מ מיערכותיערכותיערכותיערכותהההה

. יישובים בעיור ההליך תת אלהאיץ והגביר לשויה עוברת עתנועה ליישובים באוכלוסייה השיפתח
 מבנה מעבור תערבית החברהה. ברתיות חעיות בעורר יתושבים העברו ישר אמהיר העיור ההליךת
, כונתי שברתי חמבנהל, יוכיות שכונות של שמקבצים ברהג אוכלוסייה הבוש, יוכי שברתיח
 יןב, מגורים היצע הבין לקרקע הל עפרטית הבעלות הין בקשר הצמצום מתוצאהכ, ישגיה�עמדימ
 רשות הל שיערכות החייבים מחברתיים השינוייםה. יישובים הל אגוברת ההגירה הקב עשארה
 תיםויר שכנון תחייב מעמדית מחברה ליתמולת חיוכית שחברה ממעברה. החברה ושל ומקומיתה
 ל שזום יכנון תלאב. ברתיות חבעיות וטיות סלהגבלתו, זו כברה חל שורכיה צסיפוק ליבורייםצ
 ת אלערער וחברתי המרקם בפגוע לעלולהה, פונטנית סתפתחות החול תחברתיות הסוגיותה
 נובעות החברתיות המשמעויות הל עדעת הת אתת לש ייישובים הכנון תמסגרתב. ציבותוי
 . פיתוח לביםוייש הל שחשיפתםמ

 פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח ל ל ל לזרזזרזזרזזרז כ כ כ כצליחיםצליחיםצליחיםצליחים מ מ מ מרויקטיםרויקטיםרויקטיםרויקטים פ פ פ פיזוםיזוםיזוםיזוםיייי

 ביצוע לזומה יסטרטגיה אקיטת נחייבות מדרך הלפי כאוכלוסייה הל ששליליות העמדותה
 חייב מלה אעין מרויקטים פיזוםי. הדרך מהפיק לניתן שתועלת הת איוכיחו שצליחים מרויקטיםפ
 שויים עלה אעין מדולים גרויקטיםפ. ימרכז השלטון הרמת בגם ויישוב המתר ביבורית צמיכהת
 . טנים קסקים עליהם אושכים מהם ופיתוח לנופים מהיותל

 מקומיתמקומיתמקומיתמקומית ה ה ה ההיערכותהיערכותהיערכותהיערכות ה ה ה ההגברתהגברתהגברתהגברת ל ל ל לספיתספיתספיתספית כ כ כ כמיכהמיכהמיכהמיכהתתתת

 לתמוך והיישובים ומקומיות הרשויות הל שהניהוליים וכספיים המשאבים ההגדלת לפעול לשי
 יישובים הין בפערים הת אצמצם למטרהב, פיתוח ליוזמה וכולתי, ותמכ סעל בלטוני שגוף כהםב
 ל שעידן במיוחדב מקומי הפיתוח ברכזית מוליה חהוות ממקומיות הרשויותה. ערביים ליהודייםה
 ורם גיישובים במתרחש העיור ההליךת, כך למקבילב. מקומי למרכזי ההשלטון ממכויות סיזורב
 רשויות לקצבית תיכהתמ. מקומית הרשות הפקוד תל עמשפיע וו בניהוליים וברתיים חשינויםל
 שויים עאשון רשלב בלשות חקומיות משויות רלפי כיפרנציאלי דיזור פדיניות מאימוץ למקבילב
  .לכלי כפיתוח וירותים שיזם לירותים שספק מתהפוך שמקומית הרשות הידי בלים כתתל

 ישוביתישוביתישוביתישוביתיייי----יןיןיןין ב ב ב בחרותחרותחרותחרות ת ת ת תתנאיתנאיתנאיתנאי ב ב ב בגנהגנהגנהגנה ה ה ה התןתןתןתןממממ

 התנאים מושפעת מישוביתי-ין בתחרות בצלחהה. יתוח פשיכת מל עחרות תשי יישובים היןב
 עניק תו זובדהע. יהודיים היישובים הטובת לתנאים הוטים נעתכ. תחרות הל שהתחלתייםה
. ערביים ליהודיים היישובים הין בפערים הגדלו יכך וזמים ימשיכת ליהודיים היישובים לתרונותי
 עיוות היקון תמען למכשיריםם ולי כעמדת הדי יל עערביים הישוביםיל" גנהה "העניק לש יכך ליא
 ישובים יל ששיפוט החומי תרחבת הניעת מוללים כלה אכשיריםמ. התחלתיים התחרות התנאיב
 קביל מזום ייתוח פלא ליהודיים היישובים התוך ביתוח פוא, רביים עישובים ישבון חל עהודייםי
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; יפוטם שחום תרחבת והערביים היישובים הפיתוח לבוריתי צרקע קעמדתה; ערביים היישוביםב
 חזק לדי כערביות המקומיות הרשויות למרכזי ההשלטון ממועברים הכספיים המשאבים הגדלתה
 .ותןא

 יכוםיכוםיכוםיכוםסססס

 צועתר. יצוע בל שתהליך בבר כנתונהה, וגמרת מובדה עיא הנבחן הקטע ב6 רך די כניח ממחקרה
, ן כלע, סק עא למחקרה. דרך לצמוד החשמל הו קואיו תם גכמוהו, קבעה נמופקעת הדרךה
 וא, יתוחה פעקבות ברטית פתחבורה בגובר השימוש המשמעותב, דרך לפשריות אחלופותב
 אף ובסלילתה שכלכלית הכדאיות הבחנה נא לן כמוכ. משל ליסוי מדי יל עמצומו צל שאפשרויותב
 ינו אהמחקר שחרת אוגיהס. רצית ארך דו אטרופולינית מוקפת ערך דיא הם אשאלה הובהרה האל
 מגורים היזור פו איכוז רל עהשפעתה ומטרופולין הל שנמשכת הזחילה היא הה בעסוק לתיימרמ
 שאלת בלדון ממנע נמחקר הבסוףל. מטרופולין המרחב בהכלכלית ועסקית הפעילות העלו
 .הלאומי ואזורי המשק הפיתוח לדרך הל שרומתהת

 ייחודיים האפייניהם במהתחשבב, ערביים היישובים לדרךה משמעות בהתמקד לחר במחקרה
 בה ררומה תדרך התרום תא לקיימים התנאים בי כולה עמחקר הןמ. הם בקיימות הבנסיבותו
 י כראהנ. שינוי לביא תשר אכנונית תשתית תיצירת לזומה ידיניות מינקט תם אלאא, פיתוחםל
 מרכזי הממשל הדיניות מלאור ובייםער היישובים במקומיות הרשויות בקיימות הנסיבותב
 ביב סצפוי היישובי הפיתוח הוטנציאל פימוש מקראת לולמת היערכות היתכן תאל, לפיהםכ
מ " ק-10 מחות פל שמרחק במצאים נמחקר בנבחנו שהיישובים שגםה. רצית ארך דל שלילתהס
 בחינה מלשה חוליטית פשות יהולכת ותהווה מבו שגבול האזור לרובים קםה, מטרופולין הלבמ
 להיפגעו, דרך היתרונות מיהנות לבלי מבול גאזורי לדומה בהתפתח ליםישו עם הכךו .לכליתכ
 יישובים הת אפתח לשוי עמחקר המלצות הימושמ. עטיה בהרעש ואוויר היהום זתוספתמ
 ". ער שישוביי"ל" צה קישוביי" מלהפכם וערבייםה
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 קורותקורותקורותקורות מ מ מ משימתשימתשימתשימתרררר

 רךכ, רקע קימושי שחקר למכוןה, ישראלישראלישראלישראל ב ב ב בקרקעקרקעקרקעקרקע ה ה ה הדיניותדיניותדיניותדיניות מ מ מ מלללל ע ע ע עשפעתושפעתושפעתושפעתוהההה ----    6666    בישבישבישבישככככ, )1994(' א, רתפא
 ....רושליםי',  אספרמ

 . 19.6.94, , , , ברברברברדדדד, "שראל ית אחוצה שכבישה) "1994(' א, פרתא

 למוד ליתן נהמ: שירות הרמת ותחבורה לביקושה, תחבורה התשתית בהשקעותה) "1993(' י, ורג
  .33-40מ "ע, 49-48 ספר מוברתח, , , , ביבתיביבתיביבתיביבתי ס ס ס סכנוןכנוןכנוןכנוןתתתת, """"חרות אדינות מל שניסיוןמ

    לללל ש ש ש שלכליתלכליתלכליתלכליתככככ----חברתיתחברתיתחברתיתחברתית ה ה ה הרמהרמהרמהרמה ה ה ה הפיפיפיפי ל ל ל למקומיותמקומיותמקומיותמקומיות ה ה ה הרשויותרשויותרשויותרשויות ה ה ה הדירוגדירוגדירוגדירוג ו ו ו ופיוןפיוןפיוןפיוןאאאא, )1994(' ס, היימברגו' י, ורד
 .רושליםי, פנים המשרדו, השיכון ובינוי השרדמ, )עודכן מוחד ( ( ( (----1992199219921992 ב ב ב באוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייההההה

  .רושליםי, 43434343' ' ' ' סססס מ מ מ מישראלישראלישראלישראל ל ל ל ליסטייסטייסטייסטיטטטטטטטט ס ס ס סנתוןנתוןנתוןנתוןשששש, , , , ))))1990 (סטטיסטיקה למרכזית הלשכהה

    תוניםתוניםתוניםתוניםננננ): 1994199419941994 ( ( ( (ישראלישראלישראלישראל ב ב ב במקומיותמקומיותמקומיותמקומיות ה ה ה הרשויותרשויותרשויותרשויותהההה, , , , ))))1996 (פנים המשרד וסטטיסטיקה למרכזית הלשכהה
 . רושליםי, , , , 1021' ס מרסום פ,,,,יסייםיסייםיסייםיסייםפפפפ

 ימושי שחקר למכוןה, , , , ישראלישראלישראלישראל ב ב ב בהעירוניהעירוניהעירוניהעירוני ו ו ו ותחבורתיתחבורתיתחבורתיתחבורתי ה ה ה הפיתוחפיתוחפיתוחפיתוח ל ל ל לחשיבותוחשיבותוחשיבותוחשיבותו ו ו ו ו6666    בישבישבישבישככככ, )1994(' ג, שמשוניה
 . 19-8מ "ע, רושליםי,  א47' ס מרךכ, , , , רקעק

    רציותרציותרציותרציות א א א ארכיםרכיםרכיםרכים ד ד ד דתכנוןתכנוןתכנוןתכנון ב ב ב בונפליקטיםונפליקטיםונפליקטיםונפליקטים ק ק ק קםםםם ע ע ע עתמודדותתמודדותתמודדותתמודדותהההה, )1994(' א, ןמ'צר'צו' ר, לתרמןא', י, רנסקיו
  .יפהח, טכניוןה, האזור ועיר החקר למרכז ה,,,,אזוריותאזוריותאזוריותאזוריותוווו

 מזרח בשלום לבינלאומי המרכזה, ישראלישראלישראלישראל ב ב ב בערביםערביםערביםערבים ה ה ה הקרבקרבקרבקרב ב ב ב בהשיכוןהשיכוןהשיכוןהשיכון ו ו ו ותכנוןתכנוןתכנוןתכנוןהההה, , , , ))))1990(' ר, מאיסיח
  .ביב אלת, תיכוןה

 כון מ,,,,ישראלישראלישראלישראל ב ב ב בערבייםערבייםערבייםערביים ה ה ה היישוביםיישוביםיישוביםיישובים ב ב ב בחבורהחבורהחבורהחבורה ת ת ת תשתיתשתיתשתיתשתית ת ת ת תיתוחיתוחיתוחיתוח פ פ פ פדיניותדיניותדיניותדיניות מ מ מ מקראתקראתקראתקראתלללל, )1994(' ר, מאיסיח
  .רושליםי, דיניות ממחקרי ללורסהיימרפ

 רסום פ,,,,ישראלישראלישראלישראל ב ב ב בכבישיםכבישיםכבישיםכבישים ל ל ל לסביבהסביבהסביבהסביבה ה ה ה הלללל ע ע ע עשפעהשפעהשפעהשפעה ה ה ה הסקיריסקיריסקיריסקירי ת ת ת תלללל ש ש ש שרחבייםרחבייםרחבייםרחביים מ מ מ מידהידהידהידה מ מ מ מניניניניקקקק, )1994(' מ, קלאיח
 .רושליםי, עבריתה' אונה, רפיהגאוג למחלקהה, ייכמן רלוםש' רופש פ" ערסומים פדרתס, 94\1
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 .10.6.94, ארץארץארץארץהההה, "נהג הב גת אישבור שקשה", )1994(' ד, אופרל

  .יפהח ,טכניוןה, אזור ויר עחקר למרכזה, , , , גלילגלילגלילגליל ב ב ב בחדשהחדשהחדשהחדשה ה ה ה ההתיישבותהתיישבותהתיישבותהתיישבותהההה, )1990 (אחריםו' ג, יפשיץל

 סתפרו תל עאילוץ כמטרופולין בתחבורה הערכת מיבולתק", )1991(' ד, שפרו' י, ורג', ד, גידמ
 .35-37מ "ע, וקטוברא, תחבורהתחבורהתחבורהתחבורה ו ו ו ונועהנועהנועהנועה ת ת ת ת,)"CADLUM ודלמ (פעילויותה

, , , , רעייםרעייםרעייםרעיים א א א איכומיםיכומיםיכומיםיכומיםסססס, , , , יתיתיתית ב ב ב במשקימשקימשקימשקי ו ו ו ווכלוסייהוכלוסייהוכלוסייהוכלוסייהאאאא, )1996 (סטטיסטיקה למרכזית הלשכהה, שראל ידינתמ
  ....רושליםי, 1' ס מרסוםפ, 1995 הדיור ואוכלוסין הפקד מרסומיפ

 ,,,,עסקיעסקיעסקיעסקיוווו לכלילכלילכלילכלי כ כ כ כייייססססנדנדנדנד ה ה ה היתכנותיתכנותיתכנותיתכנות ה ה ה הקרקרקרקרסססס, , , , 6666    הירהירהירהיר מ מ מ מבישבישבישבישככככ, )1991 (השיכון ובינוי השרדמ, שראל ידינתמ
 .רושליםי

 רךכ,  אלב שוחד, אלפיים השנות בישראל לב אכניתת, 2020202020202020    שראלשראלשראלשראליייי, )1993 (אחריםו) ורךע(' א, זורמ
 . יפהח, טכניוןה, ב-א

 רךכ, ביוספירהביוספירהביוספירהביוספירההההה ,,,,"סביבה האיכות למשרד המדתע: 6' ס מבישכ", )1994 (סביבה האיכות לשרדמ
  .27-35מ "ע, מברובנ-וקטוברא, 1-2/ ד"כ

 כוןמ, ישראלישראלישראלישראל ב ב ב בערביתערביתערביתערבית ה ה ה האוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייה ל ל ל ליוריוריוריור ע ע ע עוקדיוקדיוקדיוקדי מ מ מ מלללל ש ש ש שדיניותדיניותדיניותדיניות מ מ מ מקראתקראתקראתקראת ל ל ל ל,)1993(' ר, חמאיסיו' ע, נןגו
  .רושליםי, דיניות ממחקרי ללורסהיימרפ

 . 10מ "ע, 21.6.94, חרונותחרונותחרונותחרונות א א א אדיעותדיעותדיעותדיעותיייי, "דרכים הודדיש, שראל יוצהח",)1994(' ג, שרתע

  .13מ "ע, 3.6.94 ,,,,עריבעריבעריבעריבממממ ,"6' ס משבי כל עחסומיםמ", )1994(' ע, טרסבורגפ

 שרדמ, בנייה ותכנון לארצית המועצה ה,,,,מרכזמרכזמרכזמרכז ה ה ה החוזחוזחוזחוז מ מ מ מתארתארתארתאר מ מ מ מכניתכניתכניתכניתתתתת, )1995 (אחריםו' א, וגלפ
  .רושליםי, פניםה

 לורסהיימר פכוןמ, מקומימקומימקומימקומי ה ה ה השלטוןשלטוןשלטוןשלטון ה ה ה המדמדמדמדממממ: : : : תעסוקהתעסוקהתעסוקהתעסוקה ו ו ו ועשייהעשייהעשייהעשייה ת ת ת תרכזירכזירכזירכזי מ מ מ מיתוחיתוחיתוחיתוחפפפפ, )1994(' א, חזןו' ע, זיןר
  .רושליםי, דיניות ממחקריל

    שלטוןשלטוןשלטוןשלטון ה ה ה הלללל ע ע ע עשלכותשלכותשלכותשלכותהההה: : : : ביבביבביבביב א א א אלללל ת ת ת תמטרופוליןמטרופוליןמטרופוליןמטרופולין ב ב ב בפרייםפרייםפרייםפרייםככככ----עירונייםעירונייםעירונייםעירוניים ה ה ה הייםייםייםייםללללשושושושו ב ב ב במורותמורותמורותמורותתתתת, )1996(' ע, זיןר
  .רושליםי, דיניות ממחקרי ללורסהיימר פכוןמ, מקומימקומימקומימקומיהההה

 מחקרי ללורסהיימר פכון מ,,,,ישראלישראלישראלישראל ב ב ב בקומיותקומיותקומיותקומיות מ מ מ משויותשויותשויותשויות ר ר ר רללללשששש תקציביתקציביתקציביתקציבי ה ה ה החוסןחוסןחוסןחוסן ב ב ב בעריםעריםעריםעריםפפפפ, )1998(' ע, זיןר
 . רושליםי, דיניותמ

 ירוניים עלימודים למכון ה,,,,בישראלבישראלבישראלבישראל ו ו ו ועולםעולםעולםעולם ב ב ב בטרופולינייםטרופולינייםטרופולינייםטרופוליניים מ מ מ מחישיםחישיםחישיםחישיםררררתתתת, )1996 (אחריםו'  אחרש
, ביב אל תטרופלין מיתוח פמדיניות לקרונות עסמךמ, רושליםי, עברית האוניברסיטהה, אזורייםו
  . 2-10 - 2-1מ " ע3' ס מיניים בוחד, מטרופלין הפיתוח לחלופות ורחישיםת,  בלבש
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, דיניות ממחקרי ללורסהיימר פכון מ,,,,םםםםערבייערבייערבייערביי ה ה ה היישוביםיישוביםיישוביםיישובים ב ב ב ביהיהיהיהרוורוורוורוו ה ה ה הבנייהבנייהבנייהבנייההההה, , , , ))))1996(' א, פארסו' י, נלש
  .רושליםי

    נועהנועהנועהנועהתתתת, "ירוניים עאזורים ברכים ד- תאונות בהרוגים ווויר איהוםז, דרכים בודשג", )1995(' ד, פרש
 .19-26מ " עפרילא, תחבורהתחבורהתחבורהתחבורהוווו
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