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 מבוא

ישובים באזור נצרת התפתח יבעקבות גידול האוכלוסייה והתרחבות השטח הבנוי של ה
מרחב זה ונעשה מרחב עירוני הן מבחינת הרציפות הגאוגרפית הן מבחינת הקשרים 

רופוליניות מעניקות לנצרת מעמד של מטרופולין התוכניות הארציות והמט. התפקודיים
שמטרתה לחזק את המרחב ולפתחו כמטרופולין , ומציגות מדיניות תכנונית, תהוותהב

 פעילויות כלכליות בה רוחשותשבה מתרכזת אוכלוסייה ערבית וש, בת-או מטרופולין
בתכנון ). 1998, שמאי ואחרים; 1998, מזור וצמיר( וחברתיות הנוגעות לאוכלוסייה זו

תוכנית מתאר מחוז (ובתכנון המחוזי ) 35א " ותמ2020תוכנית אב לישראל (הארצי 
נתפס מרחב נצרת ) 6מ "תמ �וכנית מתאר מחוז חיפה תוב, 9תיקון /2מ " תמ�הצפון 

. כמרחב עירוני מובהק הדורש המשך היערכות תכנונית וניהולית כדי לקדם את פיתוחו
 יוזמה של משרדי ממשלה בשיתוף עם עיריית נצרת מתממשתוברמה המקומית הולכת 

עדה ו ביישובים מסביב לנצרת רוחשת פעילות של הו.הכנת תוכנית מתאר חדשה לעירל
אב  אשר יזמה הכנת תוכניות, 'מבוא העמקים', המקומית המרחבית לתכנון ולבנייה

). פיעאכסאל וי, מאהל-עין, כנא-כפר, משהד, ינהיר(ומתאר ליישובים שהיא משרתת 
כלולים " 3אשכול "ב. משרד הפנים יוזם גם הוא הכנת תוכניות מתאר ליישובים

עלית נמצאת אף היא לקראת סיום -עיריית נצרת. אכסאל ודבוריה, היישובים יפיע
ת רחשאולם כל הפעילות התכנונית המת. 2020הכנתה של תוכנית אב לעיר לשנת 

אין . נית נערכת בנפרד לכל יישובכל תוכ.  ברמה המקומית בלבדנותרהבמרחב נצרת 
נעשתה בחינה של " 3אשכול "במסגרת תכנון . תיאום ושיתוף פעולה בין המתכננים

אין בחינה מפורטת ומעמיקה של . אך לא נעשה תכנון אזורי, ההיבטים האזוריים
אפשר . הקשרים בין כל יישוב ליישובים השכנים לו ולכלל המרחב העירוני של נצרת

 תוכניות יישוביות נפרדות אלה חסר דגש על תכנון של מרחב עירוני כנתלטעון כי בה
המאופיין במידה ניכרת של רציפות פיסית והשתלבות תפקודית שהן סממנים אופייניים 

עדר תכנון מתואם או יה. הסיבה לכך היא גם כללית וגם ייחודית. לאזורי מטרופולין
שבהם קיימת חלוקה לרשויות , משולב הוא מנת חלקם של אזורי מטרופולין רבים

 במרחב נצרת .)1994, רזין( כך הדבר בארצות רבות וכך גם בישראל ,מקומיות רבות
ת רווחמודגש הפיצול המוניציפלי בחלוקה האתנית של האוכלוסייה ובמסורת הכפרית ה

מרחב נצרת מורכב מתשע רשויות מקומיות , היום. עדיין בחלק מן היישובים הערביים
חולקות מרחב זה שלוש קבוצות , לאומית-מבחינה אתנית. צות אזוריותושתי מוע
 ערבית ,לאומיותהמתפלגות לשתי קבוצות , נוצרית ויהודית,  מוסלמית�עדתיות 
על אף שותפותן , הלאומיות גרות במרחבים נפרדים-הקבוצות האתניות. ויהודית
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תואם למטרות פיתוח  תכנון מכלהאתני והתרבותי מעכב , הפיצול המוניציפלי. במרחב
למבנה . גופים התכנוניים הפועלים במרחב נצרת היוםהבין הרשויות המוניציפליות ו

 .חברתי מוניציפלי זה יש השלכות על רמת הפיתוח של המרחב ועל ניהולו

כנית אב והכנת תשל החליט משרד הפנים להקפיא הליך , )2002, סטואוג(לאחרונה 
צוות תכנון בראשות ". סובב נצרת" הידועה בשם ומתאר מחוזית חלקית לאזור נצרת

משרד השיכון ומינהל ,  משרד הפניםמוכנית זו שיזותהחל בהכנת , ערן מבל, האדריכל
 קבעה את מרחב נצרת כמרקם עירוני 35א "תמ. 2000סוף שנת ב כבר, מקרקעי ישראל

מורה כנית מחוזית חלקית האושהיא ת, "מרקמית"כנית ו להכין לו תואפשרהמגובש 
כנית ו ת הוכנהבעבורושמרחב נצרת היה המרחב הראשון בארץ . להנחות את הפיתוח בו

 הכנת השלים אתצוות התכנון כמעט . 35א "מחוזית חלקית בהתבסס על המלצות תמ
אך , כנית מתאר סטטוטוריתואב לאזור נצרת והיה אמור להמשיך להכין תהכנית ות

קות וכנית ובישיבותיה נתגלעו מחלו התועדת ההיגוי לא אישרה את. התהליך נעצר
בעיות וניגודים רבים בין  בגלל" תיוולד מתה "לכתחילה שהתוכנית שחזו ממיהיו . רבות

מעקב . כל הכוחות ישתווה לאפס- כל צד ימשוך לכיוונו וסך, באזור השוניםנציגיםה
, רבותיותת, כנית חשפה ניגודים ובעיות מבניותו מראה כי התואחר תהליך התכנון ותכני

2001, מבל(חברתיות ודימויים הקיימים באזור סבוך זה -כלכליות, ניהוליות, תפקודיות
 להנחות את התכנון במרחב הסובב את תחום השיפוט של נועדה" סובב נצרת"כנית ות). 

שטרם כניות אב ומתאר ו הוכנו תןלמרות שלה, ןתונצרת ונצרת עלית וגם לכלול א
 כנית כשטחופי הת-מרחב נצרת נקבע על. ון הסטטוטורייםידי מוסדות התכנ-אושרו על
כנית ובקביעת גבול הת. מזרח-מערב עד כפר כנא בצפון- בין מגדל העמק בדרוםהמשתרע
פי -על. כניתוקות רבות שהשפיעו על החלטת משרד הפנים להקפיא את התוהיו מחל

, אלף תושבים 204- כ1998ה בשנת נתאוכלוסיית מרחב נצרת מ, "סובב נצרת"כנית ות
ניידות , מקור הגידול של האוכלוסייה. 2020 נפש בשנת ף אל378- למספר שצפוי לגדול

 מחלוקת בין היישובים ועורר, ממנו ואליו,  המרחבתחוםהאוכלוסייה והפעילויות ב
כניות מקומיות שהוכנו ו הניגודים בין תבלטו גם. באזור ובמיוחד בין נצרת לנצרת עלית

שיפוט של היישובים הפרוגרמה והצעת ייעודים בתחומי , חיותליישובים לבין הנ
המורכב מקבוצות אינטרס , פסיפס זהב. בים את הפסיפס של מרחב נצרתיהמרכ

יכולת לגבש - ניגוד האינטרסים והאיבלטואתניות ויישוביות שונות , לאומיות, חברתיות
ו המאבקים על מרחב נצרת עדיין לא הוסדרב. זהות אינטרסים בין הצדדים השונים

 אוקטובר  אירועי במיוחד לאחר,מגוריםהפריסת ומיקום אזורי תעסוקה , גבולות שיפוט
דין והתחזק לאחר בחירות מקומיות - שיהאב אל מתחם סביבפרץ והמאבק ש,2000

 . 1998בשנת 

. נצרת ולנתחומטרתו של מחקר זה היא לאפיין את התפתחות המרחב העירוני של 
התכנוניים , םיהכלכלי, החברתיים, ליכים הדמוגרפיים התהקב אחרועהמחקר 
לגיבוש מדיניות עירונית וממלכתית ם ומציע כיווני, המעצבים אותופוליטיים -והסוציו

 הפיצול המוניציפלי חרף  למרחב כולופיתוח יזוםאסטרטגיית תכנון ו: שאלה עיקריה
עידוד השיתוף בין תוך ,  הקיימים בו הפערים החברתיים והתרבותייםחרףוהתכנוני ו

 . ים במרחביהיישובים והקמת גופים משותפים לניהול השירותים התפקוד
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חלופה אחת דנה בהמשך הפיצול .  מרחב נצרתבמחקר מוצגות שלוש חלופות לניהול
יות מקומיות בהתאם ומתבססת על שיתוף וולונטרי בין רשו, המוניציפלי הקיים

רשות 'או ' עיריית גג' מעין �מוניציפלי -עלחלופה שנייה מציעה הקמת גוף . ןלצורכיה
 לנהל את התכנון והפיתוח בתיאום עם הרשויות ו שתפקיד�' מוניציפלית אזורית

חלופה שלישית . המקומיות ולהעמיק את השיתוף בשירותים שמספקות רשויות אלה
נושאיות , גג מרחביות- רשויותבאמצעות כמה המרחב העירוני של נצרת לנהל אתמציעה 

המחקר מציג את המשמעויות של . תפקודיות המתמחות כל אחת בשירותים מסוימיםו
כי המשך ,  היאבוהטענה המרכזית המוצגת , עם זאת.  מבלי לצדד באחת מהן,כל חלופה

הפיתוח הקיים במרחב -ינציח את תת, ללא תיקון או התערבות ציבורית, המצב הקיים
החברתיות והפוליטיות , ת הכלכליותיפחית את מימוש ההזדמנויואו ויסכל , נצרת

צורך המיידי בהגדלת המשאבים הכספיים הייעודיים נדון במחקר הכמו כן . והטמונות ב
הגדלת . לפיתוח תשתית יזומה בעיר נצרת וביישובים הערביים במרחב הסובב אותה

,  באמצעות הרשויות המקומיות וכהשקעה ישירה של משרדי ממשלהתבצע תההשקעות
 יש צורך לעודד את הרשויות המקומיות ,עם זאת. בעיר נצרת, לבו של המרחבבמיוחד ב

 נראה כי חלופה זו עדיפה בשל הקשיים.  הקמת רשויות תפקודיותדיי-ללניהול משותף ע
 בהםשבמקרים . הקמת רשות מטרופולינית כוללתוב באיחוד מוניציפלי יםקיימה

 המחקר מציע להתחיל בשיתוף בין ,ם קשיים בשיתוף נושאי או לגבי תפקוד כוללמתגלי
 יתרונות לגודל ויצמצם אפשר להם לממששייחסי   יתרון בעלי יישובים סמוכיםכמה
 .ובים וקשיים ניהוליים עקב פוליטיזציה יתרה הפוגעת באוכלוסייהכעי

בקרב דווקא  דפוסים עירוניים מובהקים בעלמרחב נצרת כמרחב בפיתוח תכנון ה
 רווחשים קץ לשכפול הנמשך של הדגם הכפרי העשוי לאל האוכלוסייה הערבית בישר

 אתגר נוכח. ובכללם העיר נצרת, ביישובים הערביים ולהזנחה המאפיינת את רובם
הקיימת נטייה הראוי לציין את , הפיתוח האורבני של היישובים הערביים במרחב נצרת

ם של החברה החומריי-לאמץ חלק ניכר מדפוסיה האינסטרומנטלייםבקרב אוכלוסייתו 
,  על מסגרות תרבות מסורתיות ואף שמרניותובה בעת לשמור, הצרכנית המודרנית

לערוך ארגון  אפשר  יהיההשאלה האםנבחנת . הנגזרות מבסיס ערכי ונורמטיבי שונה
ת דפוסים תרבותיים שמרהמ חברה, בחברה הערבית בישראלמוניציפלי מחדש 

חסור במשאבים ציבוריים ומאי היותו הסובל ממ, מסורתיים ומייצגת מיעוט לאומי
 האם יהיה אפשר להגביר את ,היינו. שותף לתהליך קבלת ההחלטות ברמה הממלכתית

המחקר עוסק .  או שמא כל שינוי במצב הקיים ייתקל בהתנגדות,השיתוף בין יישובים
בסוגיה זו במסגרת ההצעה של החלופות המדיניות שעיקרן הגברת השיתוף התפקודי בין 

 .םבאופן הכולל את כל יישובי המרחב או חלק, יות מקומיות במרחב נצרתרשו
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 ניהול של מרחבים מטרופוליניים 1

יישובי שבו פועלות רשויות מוניציפליות רבות מציב -המבנה של מרחב מטרופוליני רב
אלה מתבקשים להציע קווי . ניהול ופיתוח אורבני, אתגר בפני קובעי מדיניות תכנון

אשר יבטיחו פיתוח יעיל ומאוזן של המרחב העירוני המתפתח על , לי ניהולמדיניות וכ
המאופיין בפיצול מוניציפלי ופוליטי לצד , ניהול של מרחב מטרופוליני. כל חלקיו

מחייב גישה חדשה המאפשרת יצירת מסגרות , אינטגרציה כלכלית ותפקודית
רותים במרחבים העירוניים או לפיקוח על הפיתוח של תשתיות ושי מוניציפליות לתיאום

הקשיים בתיאום וניהול התכנון והפיתוח במרחבים ). (Diamond, 1997המתפתחים 
הקושי . הם מאפיינים מדינות שונות, מטרופוליניים אינם ייחודים למדינה זו או אחרת

הקיים בתכנון וניהול מרחב מטרופוליני גובר והולך ככל שמתחזק תהליך הביזור 
ת ביכולת של רשויות התהליך חושף שונּו. ון מקומי למרכזי ונעשה רווחביחסים בין שלט

הפערים . אופי הביזור בגלל תנאים מבניים ופוליטיים מקומייםעם מקומיות להתמודד 
גוברים , שאינן ערוכות לאמץ ניהול מוניציפלי בתנאים של ביזור, בין רשויות מקומיות

 העמקת ל,מצב זה גורם לבזבוז משאבים). 1998, רזין; 1995, אליא-בן(והולכים אף הם 
 הציבור בניהול שיתופו של םלצמצוו, פערים בין קבוצות אוכלוסייה הגרות במטרופולין

 .(Barlow, 1997)  ציפיותיו ומאווייופי-עלהמרחב 

הקושי בניהול מרחב מטרופוליני מתעצם בתנאים שבהם קיים ריבוי של גופים הפועלים 
בזבוז , חוסר תיאום בפיתוח תשתיות ושירותים ציבוריים, ילויותשכן הם יוצרים כפ, בו

יכולת תחרות מוגבלת על היצע הזדמנויות בעבור אוכלוסיות יעד , משאבים ציבוריים
ותחרות ומאבקים בין ,  נמצאים ברצף בנוי אחד הגופיםחיסרון לגודל גם אם, שונות

הפיתוח של המרחב כל אלה מחלישים את . הרשויות בתוך המרחב המטרופוליני
 (;Imrie and Raco, 1999המטרופוליני ומחדדים את המתחים בין הרשויות בתוכו

Bennett, 1993(. 

ולהבטיח , כדי להתגבר על קשיי הניהול המוניציפלי במטרופולינים בעולם ובישראל
 עוסק בשינוי םחלק. הוצעו מודלים שונים של רפורמה מוניציפלית, חיסכון של משאבים

כגון , ידי יצירת מסגרות ארגוניות או מוסדיות חדשות-מוסדי במבנה הקיים על-יארגונ
, גג מטרופולינית הפועלת כמסגרת ארגונית אחת-מיזוג של רשויות מקומיות בתוך רשות

פן אחר של . ונוטלת סמכויות מהרשויות המקומיות המצויות במרחב המטרופוליני
ידי -בות את מרחב המטרופולין עלהמודלים מתמקד בתיאום בין הרשויות המרכי

על נטולת סמכויות או בעלת סמכויות מוגבלות לנושאים מסוימים -הקמת רשות
מודל אחר לרפורמה בניהול המטרופוליני נסמך על . המתאמת בין הרשויות המקומיות
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 מסמכויות הרשות המקומית מקצת תהמקבל, הקמת רובד נוסף של רשות מטרופולינית
כך נוצר דרג ביניים של רשות מטרופולינית שתפקידו . הממשלה מסמכויות מקצתו

. לצד שמירה על ייצוג האינטרס והצביון המקומיים, להבטיח יעילות בניהול המוניציפלי
המוסדית מקבלת ביטוי טריטוריאלי בשינוי הגבולות של רשויות -הרפורמה הארגונית

,  של מרחבים עירונייםבמקרים. מקומיות או בקיטוע מרחבים חברתיים הומוגניים
, הארגון המוניציפלי מחדש ילווה בפתרון טריטוריאלי, לאומי-שבהם קיים פיצול אתני
שמירה על של להציג מידות שונות , כמובן, אפשר. המוסדי-במקביל לפתרון הארגוני

סמכויותיה של רשות מקומית מול נטילת סמכויות אלה וריכוזם בידיה של רשות 
כלל על מידת האיזון בין השגת יעילות -הוויכוח הוא בדרך. מטרופולינית מרכזת

, הבטחת ייצוג המבטא את האינטרס המקומי, שמירה על הוגנות חברתית, כלכלית
ויכוח זה נע לאורך ציר של יחסים . (Martins, 1995)ושמירה על הדמוקרטיה המקומית 

על אף שהן , ביניהןמפיצול וניכור בין הרשויות המקומיות בהיעדר תיאום : אפשריים
ועד אפשרות של מיזוג הרשויות , חולקות מרחב אורבני משותף ורצף פיסי בנוי

רשות . המקומיות ברשות מטרופולינית אחת תוך ביטול של הדרג מוניציפלי המקומי
אפשר להצביע על ארבעה . הסמכויות והמשאבים, מטרופולינית תרכז בידיה את הכוח

 :יר היחסים בין רשויות מקומיות במרחב מטרופולינימצבים ארגוניים הנעים על צ

.  רשויות מקומיות עצמאיות ללא תיאום עם רשויות מקומיות סמוכות� פיצול .1
 .ניהולי וגם כספי, הפיצול הוא תכנוני

פיתוח תשתיות בכלל , מקיימות תיאום בנושאי תכנוןה רשויות מקומיות � תיאום .2
 .ופיתוח אצל השכן

 בהתאם ליתרונות יחסיים במטרה, יס סקטורלי או גאוגרפי שיתוף על בס� שיתוף .3
 . תועלות מרביותפיקלצמצם עלויות ולה

גג ממונה או - ביטול הרשויות המקומיות והעברת סמכויותיהן לרשות� מיזוג .4
תוך יצירת סוכנויות פיתוח בנושאים מסוימים או מינהלות פיתוח מקומיות , נבחרת

 .ואף שכונתיות

תיאום ושיתוף בין רשויות מקומיות או של מיזוג שלהן עלתה על סדר יצירת מודלים של 
היום של קובעי מדיניות התכנון והפיתוח האורבני גם בהקשר של מרחבים עירוניים 

 ,Rothblatt and Sancton;1979, חסון(לאומית או מוניציפלית -מפוצלים מבחינה אתנית
ניציפלית במרחבים מטרופוליניים יצירת מודלים זו סייעה בעריכת רפורמה מו). 1993

רפורמה זו נחלה הצלחה . ואף בארגון מחדש של המפה הארצית של הרשויות המקומיות
מחקרים אחרים מראים כי המוכנות . (Martins, 1995; Sancton, 1991)חלקית בלבד 

לתיאום או לשיתוף בין רשויות מקומיות היא מוגבלת גם בתנאים שבהם אין פיצול 
 סיוןיהנ). 1997, רזין(לאומיים של האוכלוסייה -פי מרכיבים אתניים-י עלמוניציפל

שיתוף בין רשויות . מראה כי קיימת הבחנה בין נושאים אינסטרומנטליים לערכיים
-כלל בנושאים אינסטרומנטליים ולאחר מכן בנושאים ערכיים-מקומיות מתחיל בדרך

שבהם אפשר להתחיל בשיתוף בין הבחנה זו היא חשובה לזיהוי התחומים . נורמטיביים
 . תרבותית ופוליטית, במרחבים עירוניים השסועים חברתית, רשויות מקומיות
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 תהליך הצמיחה של האוכלוסייה והחברה במרחב נצרת  2

 התפתחותה של נצרת מכפר לעיר

ההתעניינות בנצרת . ידעה עליות ומורדות, כמרכז המשרת עורף חקלאי קטן, נצרת
 של האמפריה רשמיתה עת הפכה הדת הנוצרית לדת, עית לספירההחלה במאה הרבי

. למרות שידעה שליטים ומשטרים רבים, מאז לא פסקו ביקורי צליינים בנצרת. הרומית
כפר הנמצא למרגלות הר במקום , נצרת: "1621כך תיאר אותה אחד המבקרים בשנת ו

נמצאים , דולי פלחהמתאימה לגי, אדמתה אינה מעובדת. בואדי צר מוקף הרים, מכוער
הם . עשרים ושמונה בתים של מוסלמים ושני בתים של נוצרים. בה שלושים בתים
-מצוטט אצל אל, 46: 1917מנצור  ("דין-ר אל' לירה לאמיר פח2000משלמים כל שנה 

מאז ). 1836(המבנה הכפרי משתקף היטב בציוריו של דייויד רוברטס ). 43: 1988' דבאע
את נצרת פקדו מבקרים רבים שהעצימו את מעמדה . ירופיתנחשפה הארץ להשפעה א

מנית תפסה נצרת את מקומה ' התקופה העותבשלהי. האזורי לצד מעמדה הרוחני והדתי
ביניים במדרג העירוני של האוכלוסייה הערבית הכאחד המרכזים העירוניים של דרג 

נה מינהלית עשרה נצרת השתייכה מבחי-עד סוף המאה התשע. אשר הלך והתפתח בארץ
מנים העניקו ' העות1875בשנת .  היותה מרכז שירותים לכפרי הסביבה אףלע, לעכו

מאז החל גידול באוכלוסייה ובשטח ). נפה(ומרכז נאחייה , לנצרת מעמד של עירייה
הכיבוש . נוסף על הפיכתה למרכז תפקודי ומינהלי של אזור נצרת, הבנוי של העיר

המינהלית  מד מועדף וחיזק את מרכזיותה העניק לה מע1918הבריטי בשנת 
 והיציאה המסיבית של תושבים ערביים מערי החוף 1948בעקבות מלחמת . והתפקודית

עירוני של האוכלוסייה הערבית הנקטם הדרג העליון של המדרג , הגדולות של הארץ
עקב כך הפכה נצרת לעיר המרכזית של האוכלוסייה ). 1993, גונן וחמאיסי(ישראל ב

  .בצפון ישראל ביתהער

 וכן 1914 ושל מנצור משנת 1868המפות הראשונות של טיטוס טובלר הגרמני משנת 
. מצביעים על הממדים הקטנים של השטח הבנוי של נצרת, 1918תצלום האוויר משנת 

המפות מראות את . ספר וגם שכונות מגורים-מסגדים ובתי, כללו פריסה של כנסיותם ה
מזרח ב עתיקות םפי הדגם המסורתי של ערי-על, ורים עדתייםחלוקת העיר לרובעי מג

המפות . בעיר היה ריכוז ברור של רוב נוצרי). איסטנבול, דמשק, ירושלים(התיכון 
העיר . סמוך למעין מרים הישן, מראות כיצד התפתחה העיר למרגלות הר נצרת

    די דרךוהיא החלה להתפשט בצורה אורכית משני צ, התרחבה מגרעין היסטורי זה
הגרעין .  בהמשךופיתוח שנמשך בקפיצות בשל מגבלות שיפורט, פאולוס השישי
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 ואת המגורים עד לשנות �" אזור השוק "�ההיסטורי של העיר ריכז את המסחר 
כך החלה זחילה וגלישה של המסחר סביב דרך פאולוס השישי החוצה -אחר. הארבעים
 .את העיר

 בדומה לגלעיני הכפרים הערביים .ההיסטוריהמבנה הפיסי המגובב כולל את הגלעין 
שסביב אחת המרכזיות שבהן , ידי סמטאות צרות ומפותלות-הוא נחצה על, בסביבתו

 ".2000נצרת "אזור ששוקם לאחרונה במסגרת פרויקט , התפתח אזור השוק של העיר
רובע : שחיו זו לצד זו, יתה לשלוש שכונות עדתיותיהחלוקה החברתית של הגלעין ה

שחקר את המבנה , (Chad, 1991)אד 'צ. ורובע לטיני, סיקרובע יווני אורתודו, סלמימו
, הפוליטי של הקהילות המוסלמיות והנוצריות בנצרת ואת היחסים ביניהן-המרחבי

-מתאר את המבנה הפיסי ואת המרקם החברתי של גלעין נצרת עד סוף המאה התשע
יר מזרח תיכונית טיפוסית היה מחולק גלעין ע. עשרה כאופייניים לעיר מזרח תיכונית

כך גם גלעין העיר נצרת התאפיין בחלוקה . (Greenshields, 1980)לרבעים אתניים 
לרבעים אתניים וכך גם החלקים החדשים של העיר ממשיכים להתחלק לאזורים 

 .אד וניתח'כפי שתיאר צ, קהילתיים-אתניים

של העיר במחצית ' הקסבה'היה , נם דו150-כשהשתרע על , שטח הגלעין הבנוי של נצרת
שטח העיר גדל . וריכז את רוב אוכלוסייתה של העיר, עשרה-הראשונה של המאה התשע

תוכנית ). 1988, אל דבאג( נפש 14,200- עם אוכלוסייה של כ1945 דונם בשנת 4,988-לכ
 4,500-כ כללה שטח של 1942המתאר המנדטורית הראשונה המאושרת של העיר משנת 

לאחר הקמת מדינת ישראל העיר החלה .  היה מיועד למגוריםשחלקו המכריע ,דונם
זחילת המגורים נעשתה סביב הגלעין ולאורך דרך פאולוס השישי . להתרחב ולהתפשט

 העיר שקלטו פליטי פנים שעברו להתגורר וסביב גרעיני השכונות שהתפתחו בשולי
שכונות אלה מתרחבות והולכות מאז שנות החמישים . בשולי נצרת ויצרו שכונות חדשות

 כלל 1995עד שנת . ומעבות גם את השטח שבין הגלעין העתיק לגלעיני השכונות החדשות
 החליט שר פנים להרחיב את 1997 בשנת .רובי דונם בק12,500תחום השיפוט של העיר 

היום תחום . פי בקשתה של עיריית נצרת-על, דונם 1,700-שיפוט של העיר בכהתחום 
 � דונם 153 �כולל מתחם שפרניצק ( דונם 14,261- של העיר עומד על שטח של כהשיפוט

 8, ) דונם4,095( משטח זה מיועדים למגורים ים אחוז29). שטרם סופח לתחום נצרת
, מוסדות ומבני ציבור ושירותים(מיועדים לשימושים עירוניים )  דונם1,077 (אחוזים
 8,389 ( אחוזים58 � והשאר, לדרכים) דונם 700 ( אחוזים5, )מסחר ותעשייה, משרדים

 ).1998, רחמימוב(נותרו עדיין כשטחים פתוחים ) דונם

מעבר זה היה . במהלך המאה הנוכחית הפכה נצרת מכפר קטן לעיר בינונית בישראל
והפיכתה של נצרת למרכז אזורי במחוז הצפון , מלווה בגידול האוכלוסייה והשטח הבנוי

העיר התפתחה מגלעין ותיק מסורתי ועומדת . סייה הערביתומרכז ארצי של האוכלו
קטורים להפיכת נצרת והיישובים הכפריים יהאנד. היום מול אתגרי תכנון ופיתוח רבים

 הסמוכים מכפרים לעיירות באים לידי ביטוי בעיקר בגידול בשטח הבנוי ובאוכלוסייה
 ברודניץ-י זה תיאר מאירשינו. ופחות במאפיינים התרבותיים והחברתיים,  היישוביםשל

 ."צוראכעיור ) "1967(
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 ההתפתחות הדמוגרפית והחברתית של מרחב נצרת

מרחבה מאופיינת בגידול אוכלוסייה מואץ בו העיר התפתחות הדמוגרפית בנצרתה
בע מריבוי טבעי גבוה ומהגירה והגידול המואץ נ. יחסים העדתיים והלאומייםהובשינוי 

נצרת  לא. עלית- נצרת ונצרת:בית הייתה אל לב המרחברוב ההגירה החיו. אל האזור
ולאחר מכן היה , 1948הייתה הגירה של פליטי פנים שהגיעו אליה במהלך מלחמת 

מאז העיר סובלת ממאזן הגירה שלילי . טפטוף של הגירה עד ראשית שנות התשעים
יהד את ה לינועד כעיר יהודית חדשה 1957עלית בשנת -נצרתהקמתה של ). 2002, ס"למ(

  .(Falah, 1993)ם גאופוליטיים ודמוגרפיים שיקוליהמרחב כלומר היא הוקמה בגלל 

ישובים י מבעלים ערבים מנצרת ומן קמה על קרקעות שהופקעו ברובעלית-נצרת
עלית מנתה בסוף -אוכלוסיית נצרת. מאהל-כנא ועין-כפר, משהד, נהירי, סמוכים כגון

). 2002, ס"למ( אלף יהודים והשאר ערבים 40.6מהם , אלף תושבים 44.4-כ 2000שנת 
עלית - אוכלוסיית נצרת, כלומר.יהודים בלבד 4300 עלית-נצרת מנתה 1961בשנת 

מורכבת למעשה ממהגרים שאכלסו את העיר ותרמו לגידול מואץ של אוכלוסיית 
 . המרחב

ית מניתוח נתוני ההגירה במרחב נצרת אפשר לומר שהמרחב נהנה מהגירה חיובית ערב
משהד , נצרתכיישובים ב.  מקומיות בתוכו קיימת שונות לפי רשויותאף כי, ויהודית

לעומת , ) בהתאמה-13, -53, -208 (2000הגירה שלילית קטנה בשנת נרשמה עילוט ו
-עין, ינהיר, יפיע, כנא-כפר, עלית-יישובים אחרים שנהנו מהגירה חיובית כמו נצרת

  ).2002, ס"למ () בהתאמה19, 35, 54, 21, 437(מאהל 

שיעור הריבוי הטבעי הגבוה ביישובי המרחב האיץ גם הוא , במקביל למרכיב ההגירה
אחוז הריבוי הטבעי הממוצע , 2000פי נתונים זמניים לשנת -על.  האוכלוסייהריבויאת 

 שיעורכאשר בין היישובים ניכרת שונות ב,  אחוזים2.8-ביישובי המרחב עמד על כ
רמת העיור מהאתני של האוכלוסייה ו-ות זו נובעת מהמבנה החברתישונ. הריבוי הטבעי

,  אחוז0.43- כ2000 הריבוי הטבעי היה בשנת שיעורעלית למשל -בנצרת. של היישוב
  ).1ראו לוח ( אחוזים 2.71עילוט ב אחוזים ו3.36כנא -כפרב אחוזים ולעומתן 2.64נצרת ב

המבנה האתני המרחבי של הגידול המואץ של אוכלוסיית המרחב הביא לשינוי 
עד שנות החמישים המאוחרות כל . ולשינוי המאזן הכולל במרחב, אוכלוסיית היישובים

מאז החל לגדול שיעור ). מוסלמים ונוצרים(אוכלוסיית היישובים במרחב הייתה ערבית 
עלית - האוכלוסייה היהודית המרוכזת בנצרתשיעור 2000ובשנת , האוכלוסייה היהודית

לעומת הגידול היחסי של האוכלוסייה . מישית מאוכלוסיית מרחב נצרת כחווההי
מתרחשות תמורות במבנה הפנימי הדתי של האוכלוסייה הערבית המתבטאות , היהודית

.  האוכלוסייה הנוצרית ובעלייה באחוז האוכלוסייה המוסלמית ביישוביםדלדולב
 אחוז בלבד 30 לכדי  ירדה,רוב מוחלט בנצרתבעבר  שהייתה ,האוכלוסייה הנוצרית

לפי התחזית תימשך ). 1961 אחוז בשנת 51.7- ל1912 אחוז בשנת 73.8-מ( 1995בשנת 
 אחוז 28- כ2020ירידתה ההדרגתית של האוכלוסייה הנוצרית עד שתהיה בשנת 

 ).1ראו איור (מאוכלוסיית נצרת 
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     תכונות דמוגרפיות עיקריות של אוכלוסיית היישובים במרחב נצרת: 1לוח 

 מדד
-חברתי

 1999כלכלי 

חציון 
גיל 
1995 

גודל 
ממוצע 

למשק בית 
1995 

 )מפקד(

אחוז ריבוי 
) 0%(טבעי 
 2000סוף 

אוכלוסייה 
לסוף שנת 

2000 
 באלפים

  יישוב

 גלעין  נצרת  59.6  2.64  4.5 22.2  -0.547
  עלית-נצרת 44.4  0.43  3.0 34.7  -0.015
  יפע 14.5  2.64  4.8 20.3  -0.567
  מאהל-עין 9.2  3.48  5.1 19.5  -0.580
 טבעת  ריינה 13.6  2.32  4.9 19.9  -0.735
 פנימית משהד  6.1   3.14  5.4 17.1  -1.152
  כנא-כפר 15.2  3.36  4.9 18.8  -1.201
  עילוט 5.6  2.71  5.6 17.4  -1.026
 טבעת העמק-מגדל 23.9  1.01  3.3 26.7  0.360
 חיצונית אכסאל 9.7  27.7  4.9 19.1  -0.498
  טורעאן 9.8  3.1  4.8 19.4  -1.802

 .רושליםי ,1186 פרסום מספר,  נתונים פיסיים2000הרשויות המקומיות בישראל , )2002(ס "למ :מקור
, 1999-הכלכלית של האוכלוסייה ב-אפיון הרשויות המקומיות ודירוגן לפי הרמה החברתית ,)1999(ס "מל
 . ירושלים, 1118 רסום מספרפ

 

 , אוכלוסייה ומשקי בית ביישובים נבחרים במרחב נצרת: 2לוח 
 1995 לבין מפקד 1961בין מפקד 

אחוז שינוי 
גידול 

1995אוכלוסייה 
-1961 

ממוצע נפשות 
למשק בית 

1995 

אוכלוסייה 
1995 

ממוצע נפשות 
למשק בית 

1961 

אוכלוסייה 
1961 

 יישוב

 נצרת  26.2 5.6 53.1 4.5 102.6
 עלית-נצרת 4.3 3.3 38.0 3.0 783.7

 יפיע 2.5 5.6 11.8 4.9 372
 ריינה 2.9 5.6 11.8 4.9 306.8
 כנא-כפר 3.6 5.5 12.8 4.9 255.5
 טורעאן 2.3 5.2 8.4 4.8 265.2

פרסום , 1995פרסומי מפקד אוכלוסין והדיור , סיכומים ארעיים; אוכלוסייה ומשקי בית, )1996(ס "למ: מקור
 .ירושלים, 1ר מספ
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מרחב נצרת מצביעים על ל הנוגעיםהכלכליים -חברתייםהנתונים הדמוגרפיים וה
לבין היישובים ) העמק-עלית ומגדל-נצרת(הבדלים ברורים בין היישובים היהודיים 

-חברתיתהמשפחה גדולה והרמה ה, אוכלוסיית היישובים הערביים צעירה. הערביים
 היישובים .היישובים הערביים גם קיימת שונות אוכלוסיית בקרב. הכלכלית נמוכה
משפחות במאופיינים ,  של אוכלוסייה נוצריתניכרבהם שיעור ש, הקרובים לנצרת
כלכלית גבוהה יותר -חברתיתרמה בשיעור ריבוי טבעי נמוך וב ,קטנות בגודלן

נמצאים הם  רק אוכלוסייה מוסלמית ושבהם ,ת יישובים ערביים אחריםומאוכלוסי
כלכליות יש -חברתיותלשונות ולהבדלים בתכונות הדמוגרפיות וה. תעיירותבשלב ה

            .יצירת מתחיםעל  שיתוף מוניציפלי ושלעל אפשרויות , כולוהשלכות ישירות על המרחב 

 

השינויים באחוז האוכלוסייה הנוצרית ביישובים השונים של מרחב נצרת : 3לוח 
 1995-1912נבחרות בין בשנים 

 האוכלוסייה הנוצריתאחוז 
1995 

)2( 
1983 

)2( 
1972 

)2( 
1961 

)2( 
1945 

)1( 
1931 

)1( 
1912 

)1( 
 היישוב

 נצרת 73.8 62.2 60.5 51.8 44.9 36.8 35.7
 עלית-נצרת ---- ---- ---- ----- 65.6 73.4 79.5
 יפיע 58.1 45.3 45.8 31.3 28.6 25.7 24.7
 ריינה 60.1 38.4 38.7 29.7 26.2 20.8 20.6
 כנא-כפר 52.8 35.0 31.6 25.9 20.5 16.5 13.1
 טורעאן    23.4 19.9 17.3 15.3

 .והמנדטורית מנית'בהתבסס על אומדנים ומפקדים בתקופה העות, )1988( אלדבאג )1(: מקור
 .שליםירו, 1פרסום מספר , 1995  פרסומי מפקד האוכלוסין והדיור,נתונים ארעיים, )1996(ס " למ)2           (

 

מעיד על מגמה ברורה של ירידה בשיעור האוכלוסייה הנוצרית  3 ניתוח הנתונים בלוח
, כן-פי-על-אף. במקביל לעלייה בשיעור האוכלוסייה המוסלמית, ביישובי מרחב נצרת

נובעת ה,  ניכרת מגמת התמתנות בירידה זו1995-1983בין המפקדים של , בעשור האחרון
 , האוכלוסייהל ירידה בשיעור הריבוי הטבעי בקרב כלשלה נראה מהתחזקות מגמכל הכ

בה בעת ירד שיעור ההגירה השלילי של האוכלוסייה . ובמיוחד האוכלוסייה המוסלמית
מראים כי רוב האוכלוסייה הערבית  3הנתונים בלוח  .הנוצרית אף הוא בעשור זה

המועצות -תעלית כעולים מברי-אמנם מקצתם הגיעו לנצרת. עלית הוא נוצרי-בנצרת
-רוב מקורה של האוכלוסייה הנוצרית אשר היגרה לנצרת-פי-אך על, לשעבר ומאתיופיה

 . עלית הוא מנצרת הערבית
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 התפלגות אוכלוסיית נצרת לפי דת באחוזים בשנים נבחרות: 1איור 

התפלגות אוכלוסיית  נצרת לפי דת באחוזים בשנים נבחרות

66.3 73.8
65.8 62.2 60.5 59.5

44.9 39.4 36
28

33.7
26.2 34.2 37.8 39.5 40.5 48.3 55.1 60.6 64

72
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אחוז מוסלמים אחוז נוצרים

 

העדתי -החברתילהתמעטות האוכלוסייה הנוצרית במרחב נצרת יש השלכות על המאזן 
האוכלוסייה הערבית המרכיבה רוב במרחב . עם הפיכתם למיעוט בתוך מיעוט, במרחב
ואף על שלה שיוכה למיעוט משפיע על הגיבוש הקהילתי . היא מיעוט במדינה, נצרת

היהודית האוכלוסייה  המוסלמית והייהאוכלוס. (Chad, 1991)פוליטיות ה יהעמדות
, לנוצרים. ומתחרות זו עם זו על משאבים, מיננטיותהמתרבות במרחב נצרת נעשות דו

 יש אינטרסים משותפים עם האוכלוסייה המוסלמית, השייכים לאוכלוסייה הערבית
 שתי .שייכים אליה מבחינה לאומית ותרבותית למרות ההבדלים העדתיים והם

למרות ,  (Rouhana,1997; Lustick, 1980)הקבוצות סבלו ממדיניות קיפוח והפליה
, (Smooha, 1992)פתוח יותר לקליטת נוצרים במשרות ציבוריות  הממסד הישראליש

 ,כמובן. מס רכוש וכדומה, מס הכנסה, למשל מינוי פקידים במשרדי ביטוח לאומי
  .תפקיד בכך למאפיינים של האוכלוסייה הנוצרית ורמת ההשכלה שלה היה

 כבר המוכים לה החלהירידה בשיעור האוכלוסייה הנוצרית בנצרת וביישובים הס
 אחוז 1912בשנת ( בהם ה רוב בכל היישובים שהתגוררתה הייעת, בראשית המאה

 58.1ביפיע ,  אחוזים60.1נה יברי,  אחוזים73.8היה  האוכלוסייה הנוצרית בנצרת
 34- ל1995הוא הגיע בשנת , מאז החל לרדת שיעור זה). אחוזים 52.8כנא - ובכפראחוזים
. כנא- בכפר אחוזים16.5- ביפיע ול אחוזים21, נהי בריוזים אח18, בנצרת אחוזים

 :ולהלן עיקרן, ההסבר לירידה זו כרוך בכמה סיבות הקשורות באוכלוסייה הנוצרית

האוכלוסייה הנוצרית מאופיינת בשיעור ריבוי טבעי נמוך מזה של האוכלוסייה  •
 1.7ישראל היה  אחוז הריבוי הטבעי בקרב הנוצרים ב2000בשנת ,  לדוגמה.המוסלמית

הגידול הדמוגרפי של האוכלוסייה ). 2002, ס"למ( בקרב המוסלמים 3.33אחוזים לעומת 
 .הנוצרית בנצרת אינו שונה בהרבה מהממוצע הארצי של הריבוי הטבעי בקרב עדה זו
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. האוכלוסייה הנוצרית מאופיינת ביתר מוביליות לעומת האוכלוסייה המוסלמית •
יעדי ההגירה של האוכלוסייה . יישובים הכפריים וגם מנצרתעקב כך היא מהגרת מחוץ ל

עלית - בעיקר נצרת�וערים יהודיות , הנוצרית הם ערים מרכזיות כמו חיפה ויפו
 .קיימת הגירה רבה של נוצרים למדינות מערב אירופה ולאמריקה, מלבד זאת. הסמוכה

 היו 1948מת רוב הפליטים שהגיעו לנצרת והיישובים הסובבים אותה בעקבות מלח •
 .העדתי בנצרת ובאזור-וגרמו לשינוי במאזן החברתי, מוסלמים

1998, מזור וצמיר( אלף נפש 410-להגיע לכנצרת  צפויה אוכלוסיית מרחב 2020שנת לעד 
גידול האוכלוסייה במרחב נצרת ילווה כנראה בהמשך ירידת שיעור האוכלוסייה ). 

האתני והלאומי , למבנה הדמוגרפי. יתהנוצרית ובגידול מתון של האוכלוסייה היהוד
אם יונצחו הפערים בין , כלכליות ואף פוליטיות, שעשוי להתפתח יהיו השלכות חברתיות

המדיניות התכנונית הדרושה במרחב נצרת חייבת . האוכלוסיות והיישובים במרחב
לצמצם את הפערים הקיימים בין קבוצות האוכלוסייה השונות ולהגביר את השיתוף 

 . תוך שמירה על זהויותיהן הייחודיות, הןביני

ובכל , לשינויים במערך הכוחות של החלוקה העדתית בתוך האוכלוסיות במרחב בכלל
יש השפעה על הפוליטיקה הפנימית במרחב וגם על חלוקת המשאבים , יישוב בפרט
שינויים אלה גורמים לעליית מתחים משום שתנאים שווים לתחרות . וההזדמנויות

את  חזקל  היאההעדפה של המדיניות הממשלתית. ליות אינם זמינים לכל העדותולמובי
רמה ו בגלל הזדמנויות מוגבלות .עלית על חשבון פיתוח היישובים הערבים במרחב-נצרת
דבר , פי מתכונת עירונית- עלאינו מתפתחהמרחב האורבני הערבי , כלכלית ירודה-סוציו

 ולפצל את המרחב האורבני של העיר או המרחב  את העוינות על רקע שיוכיללבותהעלול 
בין , ים במרחב נצרת בין יהודים לערביםנראניצנים של תופעות אלה . המטרופוליני

סביר להניח כי פיתוח . נוצרים למוסלמים ואף בין חמולות השייכות לאותה עדה דתית
עדתית  את העוינות היצמצמוותר הזדמנויות פיתוח ייה ברמת החיים ויעל, אורבני

הניסיון העולמי מראה כי אפשר לעבור ממצב של פיתוח ופלורליזם במרחב . והלאומית
מדיניות  בהמעבר תלוי בעיקר.  שסעים עדתיים ומאבקים ולהפךשללמצב , אורבני

 את רחיבמגדילה את ההזדמנויות לכל עשויה לההמדיניות שוויונית . הממשלתית
עמיק הל מתחים וותיות מפלה עלולה ללב זאת מדינ, לעומת.אינטרסיםהתפיסת זהות 

 . ההתנצחות על רקע דתי ומעמדיאת

 הקהילתי במרחב נצרת-החברתי המרקםהגאוגרפיה של 

עדתיות , לאומיות, קבוצות חברתיות-האוכלוסייה במרחב נצרת מורכבת מתת
ההבחנה . שיש להן ביטוי מרחבי כאזורים חברתיים במרחב, ומעמדיות שונות

והיא יוצרת פסיפס חברתי במרחב , ת ניכרת בין היישובים ובתוכםהשיוכי-החברתית
; ציר אחד של החלוקה החברתית הוא הציר הלאומי. תפקודי משותף ומרובד-פיסי
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. שביניהם קיימת הפרדה יישובית, באזור נצרת קיימת חלוקה בין יהודים לערבים
ות השמונים מאמצע שנ. העמק-עלית ובמגדל-האוכלוסייה היהודית מרוכזת בנצרת

שם הם מתרכזים בשכונות או במבני , עלית-מסתמנת מגמה של הגירת ערבים אל נצרת
 9-כ 2000בשנת . בעודם מוסיפים לקבל את שירותי החינוך והדת בנצרת, מגורים
הנהלת עיריית . עלית היו ערבים רשומים-מאוכלוסיית נצרת)  איש4,000-כ (אחוזים
תופעה זו אינה רצויה . בים לתחומיה תופעה חיוביתעלית אינה רואה בחדירת הער-נצרת

היא מפעילה אפוא . אך אין היא יכולה להתייצב נגדה בכלים נגטיביים, מבחינתה
 כדי להבטיח רוב יהודי בה ולהמשיך עולים ומהגרים יהודיםפעילות יזומה למשוך אליה 

כלוסייה על אף שהאו. את המדיניות התכנונית והגאופוליטית שהיא מבקשת להשיג
-עלית מחולקת בין עולים לוותיקים ובין קבוצות בעלות מוצא ומעמד כלכלי-בנצרת
. עלית היא בעיקרה בין יהודים לערבים-בתוך נצרתהגאוגרפית השונות ,  שונהחברתי

ערבים ויהודים במרחב נצרת מקיימים הפרדה בין אזורי המגורים שלהם אך הם 
 .שותפים במרחב הפונקציונלי

הקהילתי של מרחב נצרת הוא ההפרדה -שלפיו מתאפיין המרקם החברתיציר שני 
לבין , קבוצות-שגם היא נחלקת לתת, במגורים בין אזורים המרכזים אוכלוסייה נוצרית

החלוקה לאזורים . אתני-דהיינו ציר עדתי, אזורים המרכזים אוכלוסייה מוסלמית
היישובים הכפריים . תהאתניים אינה חדשה בנצרת וביישובים הסובבים או-עדתיים

, הסובבים את נצרת מחולקים גם הם לאזורים עדתיים המרכזים אוכלוסייה נוצרית
נוסף על חלוקת המרחב של כל עדה למרחבי , ואחרים המרכזים אוכלוסייה מוסלמית

 ).Khamaisi, 1995(לפי חמולות , שיוכיים-משנה חברתיים

, לעומתה. כלוסייה נוצריתבשכונות הוותיקות בנצרת נוטה יותר להתרכז או
האוכלוסייה המוסלמית מתרכזת בשכונות החדשות העוטפות את אגן העיר 

ביר , השכונות החדשות כגון אלכרום. ובשכונות ממזרח לעיר ההיסטורית, ההיסטורית
בלאל הן השוליים של גלעין העיר ההיסטורית , ספאפרה, יש'ביר אבו אלג, אל אמיר

מבנה זה . 1948 הגדול הם פליטי פנים שהגיעו לנצרת בשנת ומרכזות אוכלוסייה שרובה
ופריפריה שמרכזת אוכלוסייה מוסלמית , של גלעין המרכז אוכלוסייה נוצרית ברובה

נוצר בעיקרו בעקבות כניסת פליטי הפנים שגורשו מיישוביהם בעקבות מלחמת , ברובה
לכך השלכות על ו, מבנה זה ממשיך להתקיים עד היום.  והקמת מדינת ישראל1948

 .צפיפות מגורים ואיכות מגורים, בכלל זה הגדרת שימושי קרקע, פיתוח העיר

גם במיקום האוכלוסייה על  ולהבחין, אפשר להבחין במבנה של גלעין ופריפריה בנצרת
שהוא מהווה ציר שלישי לחלוקת אוכלוסיית נצרת והיישובים ,  רמת עיור ומוצא שלציר

 של נצרת הן ביישובים הסמוכים לה מתרכזת אוכלוסייה הן בפריפריה. הסמוכים לה
מבחינה חומרית אוכלוסייה זו מאמצת כלים ומפנימה .  סלקטיביהעוברת תהליך עיור

. טכניקות והרגלי צריכה חדשים בעודה ממשיכה לשמר נורמות וערכים מסורתיים
ריים העיור הסלקטיבי גרם לצמצום ההבדלים בין אוכלוסיית נצרת ליישובים הכפ

אך חלק מאוכלוסיית נצרת עדיין , העוברים תהליך עיור מואץ ואצור, הסובבים אותה
במרחב נצרת מתחלקת האוכלוסייה לשני . רואה עצמו כשונה מאוכלוסיית הכפרים

עלית מתגוררת בערים חדשות -העמק ובנצרת-האוכלוסייה היהודית במגדל. חלקים
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בפיתוח התשתית האורבנית ה רבת השקעה ממשלתית ניכר ןומתוכננות שבה
 המדינה מקצה משאבים ממשלתיים .יה גדוליםיתעסוקה באזורי תעשהוהזדמנויות 

 ובכך משיגה יעדים לאומיים וגאופוליטיים המסתכמים ,במטרה ליצור פיתוח יזום
 האוכלוסייה היא  במרחבהבנצרת וביישובים הערביים, לעומת זאת. ביהוד המרחב

והם , ללא תכנון יזוםנעשה התרחש בהם שפיתוח המוגבל  ה.מסורתית ושמרנית יותר
אינם משמשים יעד לפיתוח ממשלתי או להשקעות ציבוריות וממשלתיות לפיתוח 

 ,יםיההבדלים במדיניות פיתוח היישובים היהוד. הזדמנויות תעסוקה ותשתית אורבנית
פי -לעומת היישובים הערביים המתפתחים על, מדיניות הרואה בהם יעד ממלכתי

י תת פערים גדולים ברמת הפיתוח האורבנית בין שהעמקגרמו ל, הזדמנויות מוגבלות
 .העדתי-השסע והתחזק המאבק הלאומיהתרחב כך . צורות היישובים במרחב נצרת

 1997שונות בין השכונות של נצרת לפי מדדים עיקריים בשנת : 4לוח 

משקי בית 
ללא 
 מפרנס

אחוז 
דירות 
 בבעלות

צפיפות 
 דיור

וצעת ממ
 חדר/נפש

ממוצע 
שנות 
 לימוד

מספר 
 מפרנסים

משק 
בית 

ממוצע 
 )נפשות(

 *אחוז 
האוכלוסייה 

הנוצרית 
 בשכונה

שם 
 השכונה

 מזרחית 4 4.2 1.3 10.7 1.2 86.4 22.2

 אלראם 28 4.5 1.3 10.4 1.3 89.2 25.2

 אלמסלך 23 5.0 1.5 10.1 1.4 96.0 15.6

 ספאפרה 3 5.3 1.5 10.2 1.5 95.3 12.8

 שנלר 72 4.3 1.5 10.7 1.3 83.2 16.5

 אלמטראן 68 5.1 1.7 11.2 1.4 82.8 12.4

בל 'ג 2 5.1 1.4 10.2 1.5 97.1 19.1
 לדולהא

 נצרת 34 4.8 1.5 10.5 1.4 90.6 17.4

 ).1998(רחמימוב : מקור
 . סטטיסטיקה מדויקת זמינהבהיעדר,  על אומדניםתבססמתהערכה ה* 

ומתרחש באופן לא , אוכלוסייה הערבית הוא בלתי הפיךתהליך העיור שעוברת ה
ולצמצם את , הדרישה היא אפוא לתכנן את העיור הסלקטיבי המבחין. סטיכי, מתוכנן

 ניבו שחלקם י, מספרידי כלים-אפשר להשיג זאת על. התוצאות השליליות הנלוות
מנטליים הכלים האינסטרו. תוצאות ארוכות טווחאילו השאר ישאו תוצאות מיידיות ו

ם כוללים יצירת הזדמנויות תעסוקה מגוונות ופיתוח תשתית אורבנית נאותה יוהחומרי
בכלל זה הגדלת המשאבים הכספיים הממשלתיים המושקעים , ביישובים הערביים

. ידי רשויות וגופים מקומיים וממשלתיים-בפיתוח היישובים וניהולם באופן יעיל על
אשר מרחיבים את הקשרים והחיבורים בין קבוצות במקביל יש לנקוט צעדים חינוכיים 

יש להם וקשורים יותר לפן התרבותי והערכי שצעדים , האוכלוסייה השונות ונציגיהן
 ,אך נראה כי נקודת המוצא והבסיס ליצירת מרחב אורבני מגובש. תוצאות ארוכות טווח
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ישות שווה ונג,  הוא שוויון הזדמנויות,השונות הקהילתית החברתית והלאומיתחרף 
הוא המפתח הבסיסי לצמצום " שווה למרות היותו שונה"של  קרוןיעה. למשאבים

 משמעותו . ובעיקר בין יישובים יהודיים לערביים,במרחב שלהומתחים בתוך נצרת ה
 פיתוח יזום בעבור האוכלוסייה הערבית ותיקון עיוותים ופגיעות ,להלכה היא

אוכלוסייה גדלה הככל ש.  עד עתהננקטצעד שלא , יםיהיסטוריות ביישובים הערב
ם מחדדים ומבליטים יותר את ההבדלים הלאומיים י הפערים החומרי,ותגדלה יוציפיות

  עובדות אלה להפנים נדרשיםקובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות. הפךלוהאתניים ו
 . הקייםעיוות לשינוי הממשייםולהעמיד כלים 

 התחזקות הקהילתיות העדתית

הקהילתי של נצרת והכפרים היה מחולק למתחמי מגורים נפרדים -המרקם העדתי
, נוצרים במתחמי מגוריםו מוסלמים בבמאמצע המאה הנוכחית החלו להתער. סמוכים

תהליך זה הוא תוצאה של זמינות קרקע בבעלות . למרות העדפתם הברורה להפרדה
גיש את המאבק שהד, סדר היום הפוליטי של האוכלוסייה הערבית. משותפת או מעורבת

תרם , בממסד הציוני נגד הפקעת קרקעות ובעד השגת שוויון לאוכלוסייה הערבית
עד אמצע . ולטשטוש הממד העדתי, לגיבוש הממד הלאומי בתוך האוכלוסייה הערבית

תפקיד מרכזי ) מפלגת החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון(ש "שנות השמונים נודע לחד
ש "חד. סדר היום הפוליטי של האוכלוסייה הערביתבקרב המפלגות הערביות בקביעת 

כל קבוצה עדתית הייתה . הייתה מפלגה מעורבת שבה פעלו נוצרים מוסלמים ויהודים
 .אך לא עוררה סוגיה זו, מודעת היטב לשונות שלה לעומת הקבוצה העדתית האחרת

. יתמסוף שנות השמונים מתחולל בקרב האוכלוסייה הערבית תהליך של התחזקות עדת
, ראמה, טורעאן: תהליך זה קיבל ביטוי במאבקים בין נוצרים למוסלמים ביישובים כגון

כנא והגיעה לשיא בעת המאבק בין חלק מקבוצת הנוצרים לחלק מקבוצת -כפר
 להתגבשות הקונסנזוס בילהשאלה שדורשת בחינה היא מה הו. המוסלמים בנצרת

 האוכלוסייה קרבים העדתיים בשל השונות וההבדל,  דחייה או טשטושלגביהערבי 
, תהליכים כלכלייםכי נראה לי ? שימת דגש על המאבק נגד הממסד הציונילו, הערבית

פוליטיים וחברתיים פנימיים וחיצוניים היו בין הגורמים שהולידו את ראשית המאבק 
להלן ייעשה ניסיון לסכם תהליכים אלה ולבחון את השלכותיהם על . והתחרות העדתית

 .מרחב נצרתפיתוח 

 אתנית-התעוררות לאומית

עדתיים ותרבותיים הוא בגדר , תהליך ההתעוררות הקהילתית של מיעוטים לאומיים

כמענה .  במיוחד בתקופה של גלובליזציה,(Gurr,1993)תופעה מתחזקת והולכת בעולם 
. תרבותית לפתרון מאבקים בין קבוצות אתניות או חברתיות-לו מתפתחת גישה רב

תוך חיפוש אחר , מבוססת על עיקרון של הכרה בשונות ובזכות להיות ייחודיגישה זו 
או מופרדים , נושאים משותפים המאפשרים קיום משותף ואפילו מרחבים משותפים
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(Gutmann,1992) .והמאבק , התהליך הכלל עולמי של התעוררות אתנית ולאומית
נושא .  על נצרת ומרחבהאינו פוסח, לעצמאות או הזכות לביטוי עצמי עדתי ותרבותי

של ) מקוריים/פליטים( וסוגיית מוצאן ,העדתית והחמולתית-החלוקה הקהילתית
אך אין ,  על סדר היום עד כהום לא עליהקבוצות השיוכיות בנצרת וביישובים הערבי

ללא התמודדות חיובית עם נושא השונות בין קבוצות חברתיות שונות . בכך כדי לבטלם
עלולים להיווצר מתחים סמויים בין קבוצות אלה , ת מהן להתקייםוהכרה בזכות כל אח

 .שסופם להתפרץ

 גידול דמוגרפי של קבוצות

ריבוי האוכלוסייה בנצרת וביישובים שבמרחבה גרם לגידול מקביל בהיקפן של קבוצות 
 הקהילה העדתית מקבלת ביטוי בבידוד היקףהעוצמה הטמונה בעצם הגידול ב. עדתיות

מקצת הקבוצות האלה מסתגרות בתוך השכונה המאכלסת .  השונותגובר ובהבלטת
. וכך נוצרת התאמה בין החלוקה השכונתית בעיר לבין החלוקה הקהילתית, אותן

 מקור למתחים בין חלקי הופךהבידוד העדתי או האתני מקטין את אפשרויות השילוב ו
 .העיר השונים

 התגברות הפיצול הפוליטי

ת חברתיות וקהילתיות חדשות שאינן ציוניות צמחו בקרב מפלגות ותנועות פוליטיו
זכו ממנו בלגיטימציה כמי שמגינות על האינטרסים שלו ומייצגות את ו, הציבור הערבי

 צמיחתן של מפלגות ותנועות פוליטיות אלה הביאה להיווצרות. מאבקו להשגת שוויון
ובכלל ,  הערביי בציבור פוליטפיצולמפלגות ערביות לגיטימיות בקרב הערבים ויצרה של 

בקביעת סדר , ש"עד שנות השמונים שלטה המפלגה הקומוניסטית חד. זה באזור נצרת
היום הפוליטי של האוכלוסייה הערבית והייתה המפלגה הלגיטימית היחידה מבחינת 

והאב - המפלגה הערבית הדמוקרטית בהנהגתו של עבד אללימים צמחו. האוכלוסייה
שצמחה כבר בשנות השמונים המוקדמות , תנועה האיסלאמיתוה, 1988דראושה בשנת 

היא השתתפה בבחירות לרשויות המקומיות כבר באמצע . והקימה מוסדות עצמאיים
בשנת , לאחר מכן .1989שנות השמונים וזכתה בראשות שש רשויות מקומיות בשנת 

פלגת מ. התנועה האיסלאמית השתתפה בבחירות לכנסת וזכתה בשני חברי כנסת, 1996
היא צמחה על רקע התנועה המתקדמת . 1996קמה בשנת , בהנהגת עזמי בשארה, ד"בל

עדתי באוכלוסייה - פוליטי חברתילפיצולגרמו  תנועות ה.בהנהגת מוחמד מיעארי
 זה תרם לחיזוק הקהילתיות העדתית במיוחד בין התנועה האיסלאמית פיצול. הערבית

פיצול . ש"הקומוניסטית בהנהגת חדוהמפלגה הערבית הדמוקרטית לבין המפלגה 
עת התמודדו שתי , 1998פוליטי זה התבטא בצורה חריפה בבחירות לעיריית נצרת בשנת 

שבה תמכה המפלגה הערבית , הרשימה המאוחדת: המפלגות על ראשות העירייה
ובין , והתנועה האיסלאמית שבה תמכו באופן מובהק המוסלמים בעיר, הדמוקרטית

הניסיון של הנהגת הרשימה המאוחדת לשלב נוצרי . אף לא נוצרי אחדמועמדיה לא היה 
ש לראשות העיר בהנהגת המפלגה "ברשימת חד, מנגד. בין מועמדיה לא קצר הצלחה

ברקע . והרשימה כללה מועמדים מוסלמים, הקומוניסטית עמד מועמד נוצרי
ת על ההתמודדות של שתי הרשימות היה המאבק בין העירייה לתנועה האיסלאמי
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העירייה ביקשה להשאיר את . ליד מקאם שיהאב אלדין, הקמת מסגד במרכז העיר
בעוד התנועה האיסלאמית נאבקה להקים , השטח ככיכר גדולה סביב כנסיית הבשורה

תוצאות ". מקאם שיהאב אלדין " הקיים בשםקטןהסמוך למסגד המסגד בשטח זה 
 הביאו לכך שנבחרו ברוב ,סלמים שהיו מלוות במתח עדתי בין הנוצרים למו,הבחירות

. רשימה המאוחדתבהיה רוב שלה ש ומועצת עיר "קטן ראש עיר השייך לרשימת חד
והמאבק שניטש בין המפלגות על , תוצאות הבחירות הקשו על הרכבת קואליציה

 ב בניית מסגד שיהא�ת הבעיושתי .  העדתי בעירהמתחאת החריף השליטה בעירייה 
 מאבק סמוי פוליטי וקהילתי בין בעקבות נוצרו � עירייהביה הקואליצהרכבת אלדין ו

אם לא יוגדלו . גבלותו על הזדמנויות מות המתחר,הקבוצות העדתיות בנצרת
יש יסוד  ,בין קבוצות האוכלוסייה בנצרת הכרה הדדיתלבמקביל , אלההההזדמנויות 

, כים לנצרתביישובים הסמוגם תופעת הפילוג הפוליטי קיימת . חריףחשש שהמאבק יל
  השסע אך חריפות.צד הממד העדתיל רב לממד החמולתי כוח  יש עדייןםבהש
 . ביישובים האחריםעדיין לא ניכריםנצרת ב חדדותותהו

 המורכבת ממפלגות ,שילובה של האוכלוסייה הערבית במערכת הפוליטית הישראלית
 שגייסו ,גות אלהמפל.  בין המפלגות הערביות השונותהפיצול הפוליטיהשפיע על , רבות

במקרים .  לא קמו בהכרח על בסיס אידאולוגי,להן תומכים בתוך היישובים הערביים
התמיכה . ים או עדתיים חמולתינכרכו במניעיםרבים השיוך והתמיכה המפלגתיים 

השיוכי של היישובים הערביים -מפלגתית נשענת על המבנה החברתיה-הפוליטית
 שולחן אתיוניות רבות ניצלו מבנה חברתי זה בומפלגות ערביות וצ, ובכללם נצרת

שיוך ל בהתאם יםחזקמתמפלגתיים -התחרות והמאבקים הבין. ןהמנהיגיפעיליהן או 
 .העדתי והחמולתי

 השונות העדתית בגישה להזדמנויות כלכליות

לנוצרים ולמוסלמים ורמת החיים השונה של ,  בהזדמנויות הפתוחות ליהודיםהבדליםה
קרב מלא מעט קבוצות . ת גרמו לצמיחתם של פערים כלכלייםקבוצות העדתיוה

קהילתי לבין זמינות ה- קשר בין השיוך העדתיישאוכלוסיית נצרת ומרחבה סבורות כי 
לעובדה זו יש השלכות . הזדמנויות התעסוקה בתחום השירותים והמשרות הציבוריות

 טענה זו כה עד. חברתית ועל הפערים הגדלים בין הקבוצותה-על הרמה הכלכלית
מחשש , עמדות רשמיות של מפלגות או קבוצות פוליטיותלגביה ה בלי שננקטו תהועל

כמיעוט . האחדות הערבית בישראל על כל עדותיהניסיונות ערעור לערבי או -לפילוג תוך
לא רצו הערבים בישראל לשחק לידי , מחסור בהזדמנויותמלאומי הסובל מאפליה ו

. יחס לאוכלוסייה הערבית כקבוצות מיעוט עדתיותמתי ,שמימלאהממסד הישראלי 
-אף. נוצרים ודרוזים סובלים אף הם ממדיניות של היעדר הזדמנויות בדומה למוסלמים

עודדו פתיחת , כן תנאים מבניים ותרבותיים נוסף על מדיניות פלגנית של הממסד-פי-על
מוסלמים  חלק מהשל תםכך נוצר מצב אשר תרם לתחוש. הזדמנויות בפניהםיותר 

קבוצות עדתיות אחרות הקיימת כלפי  אפליה ממשלתית גדולה יותר מזו קיימת נגדםש
 גם בפיתוח תמוסלמים מתבטאלהשונות בהזדמנויות בין נוצרים . באוכלוסייה הערבית

המרכזות שכונות  לעומת אוכלוסייה נוצרית בעלות ריכוזימואץ יותר של שכונות 
פי גדול  גם הואים המועסקים בשירות הציבורי יעור הנוצרש. אוכלוסייה מוסלמית
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 . שניים עד שלושה ממשקלם באוכלוסיית נצרת

 השינוי במאזן הדמוגרפי העדתי

 הנוצרים שיעור בירידה בהתבטאהשינוי במאזן הדמוגרפי העדתי בתוך מרחב נצרת 
ל חלק שימות ושינוי זה הגביר את תחושת המא.  המוסלמים והיהודיםשיעורעלייה בבו
שלהם את הצורך והגדיל , מיעוט בתוך מיעוטל היהפכותם גביהאוכלוסייה הנוצרית למ

 במטרה להבטיח את ,להתבצר בתוך המסגרת העדתית והקהילתית הפועלת בנצרת
קיים חשש בקרב חלק מהנוצרים כי .  במרחבעדהה האינטרסים ועמדות הכוח של

ג בהתאם ומוסלמים לייצהשינוי בהרכב הדמוגרפי העדתי יגרור אחריו תביעות של 
דבר המאיים על , למשקלם באוכלוסייה בכל מוסדות הציבור העירוניים והממלכתיים
 . עמדות כוח ובסיס חלוקת המשאבים בין קבוצות האוכלוסייה השונות

 עדתית ברמת העיור-השונות הבין

 המבוססת על שיוך עדתי ,השונות ברמת העיור בין קבוצות האוכלוסייה בנצרת
ת על רקע עדתי או קהילתי ו המופרדשל שכונותההתגבשות מגמת  את החיזק, תיושכונ

האוכלוסייה הנוצרית מאופיינת ברמת עיור גבוה מזו . כללכשל פליטים ממוצא כפרי 
הביטוי לכך . נוטה פחות לשמרנות או מסורתיות ופתוחה יותר לחידושים, המוסלמית

כשני שלישים מדיירי שכונת , דוגמהל. דירות או בשכירות-הוא המוכנות לגור בבתי
המודעות של הכנסייה לצורך בפתרון . הצפון הם נוצרים-רדים החדשה ושכונת כוכבוהו
 הביאו  הנוצרי של האוכלוסייה הנוצרית בנצרת והרצון לשמור על צביונהדיורמצוקת הל

 .קרקע לבניית שכונות מגורים כגון שכונת שנלר ושכונת אלנמסאוויאותה להעמיד 

 מחסומים מבניים ותרבותייםחשיפת 

הרגשת יציבות גם לצד הגידול באוכלוסייה הערבית התפתחה בקרבה בשנות התשעים 
,  הממסד הישראלי כלפי נציגיהמצד ניכרת פתיחות יזומה 1992מאז . חברתית וכלכלית

 .צורך לצמצמםבפערים בינה לבין האוכלוסייה היהודית וב ,רכיהוצבהכרה ויש 
הדגישו את סדר , במקביל להתפתחות תהליך השלום עם הפלסטינים, התהליכים אל
 בתוך המדינה וון סוגיית השוויון של האוכלוסייה הערביתילכוהיטו אותו הקדימויות 

.  ואופן היווצרותם המבניות והתרבויות הייחודיות שלהצורותחשפו את ההם ו, פנימה
 ,שתי האוכלוסיותבקרב  תהליך של הסתגרותהתרחש  2000אוקטובר אירועי מאז 

הם גרמו  .נקודת מפנהמאורעות אלה היו . ונסיגה ביחסים ביניהן, היהודית והערבית
, חיים משותפים והשפיעו על מרקם היחסים בין יהודים לערביםבאמון ה חלק מןבדואל

 . כולל במרחב נצרת

 ה ביקורת עצמית בקרב הערבים הפלסטינים בישראלצצמאז תחילת שנות התשעים 
שהממסד הפוליטי הישראלי אינו אשם לבדו בנסיבות האוכלוסייה  ",ועלתה הטענה

ה מגמ.  של האוכלוסייה הערביתהבמצב" אלא גם המנהיגים הערבים אשמים, הערבית
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 על הערערועדתי של האוכלוסייה הערבית - במבחן את הגיבוש הלאומיההעמידזו 
, שרק החלהאזורית ההפוליטית  היציבות תערערהה, 2000 מאז אוקטובר ,כך. קיומו

מוגבל ערבים באופן ט ו מנגנוני הממסד הציבורי לקלם שלפתיחותהצטמצמה 
הכרה של מנהיגי מדינת ישראל בפערים הקיימים בין ה הם והתמעטהרותיושל

אפוא  יש . המדינה לסגור פערים אלהבמחויבותה שלהאוכלוסייה הערבית ליהודית ו
, הפערים נוכח יצירת יציבותלדשים לחידוש האמון ו מנגנונים חבניית ב דחוףצורך

איננה עוד קבוצה זו  .ההבדלים ושונות האינטרסים בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל
 תחת שנאספוקבוצות -של תת" תלכיד"אלא , עדתית או קהילתית אחת, פוליטית

תנאים עלול להתפלג בוש , בנסיבות מסוימותמיעוט שנוצר, "מיעוט לאומי"מטריה של 
 גודל האוכלוסייה מבליט שכן ,תופעת הפילוג החלה באזור נצרת על בסיס עדתי. אחרים

 ניכרבתוך היישובים הקטנים הפילוג . את ההבדלים בין קבוצות האוכלוסייה השונות
קבוצות על בסיס ה-זהות של תתה או ליתר דיוק גיבוש ,הפילוג.  בסיס חמולתייותר על

ממש בבחירות המקומיות של  ביטוי ים מקבל,יס מוצא או על בס,עדתי או חמולתי
בחלק ממרחבי המגורים ביישובים אנו . ובחלוקה לאזורי מגורים במרחב היישובים

אך קיימת נטייה גם באזורים , מזהים ערבוב חמולתי ועדתי בגלל שוק המקרקעין
  .יםהחדשים לשמר אשכולות שיוכי

 זור נצרתקים תרבותיים עדתיים בעולם מחלחלים לאבמא

 שמאפייניה הםת הגלובליזציה ו מפני השפע,כמובן, נהיחסאינה האוכלוסייה הערבית 
,  התקשורת המדווחים על המתרחש בעולם בכללוזמינותם של כלי ,זרימת מידע ונתונים

ת ו מתחזק,הגלובליזציהתהליך  של ות החומריהשלכותבמקביל ל. עולם הערבי בפרטבו
, מלחמות ומאבקים על רקע שיוך עדתי לאומי. ומיותהקהילתיות והמקההתקשרויות 

קבוצות של  מחזקים את המודעות ,דתיותולאומיות , וצמיחתן של עדות פוליטיות
מלחמות בעולם בין מוסלמים ל. ןתרחש בקרבלאיום שיש בהם על המקהילתיות 

 מזרח, ניה'צ'צ, בוסניה, בווקוסכמו ( בהכרח על רקע עדתי תרבותי ן שאינ,לנוצרים
גם ת הפחד ו רגש שלהתעוררות על  ההדדיהאיום התעצמות על שפעה יש ה,)ועודימור ט

 . ומות בינסיבות העובדתיות הקיהעל , במרחב נצרת

 דוד של קבוצותיהתחזקות הב

 ,ֵדלחברתי ועדתי ג, העדתית היא בידוד שכונתי תוהמשמעות של התחזקות הקהילתי

 הביאאלה עלולים ל. וח ובניהול אורבנישיתוף בפיתלקשור קשרי ורצון פוחת והולך 

 יש להכיר ,כן לע. ולהגביר את הפערים ביניהןשונות להתנצחות בין שכונות עדתיות 

מבחינה , עדתית-בעובדה שאוכלוסיית נצרת והמרחב היא הטרוגנית מבחינה שיוכית

 דורשת פיתוח מנגנוני, זו הטרוגניות .מוצאהעיור והרמת ומבחינת , כלכלית-חברתית

אלה יסייעו לפתור את  ,של אוכלוסייה זו תרבותיות וברבגוניות-ניהול המכירים ברב

 צורכיהן לספק את שונות קבוצות אינטרס שלשיוכי הרקע ה מןים נובעהעימותים ה

ולחדול , הייחודיים של הקבוצות הקהילתיות והעדתית בהתאם למאווייהן וציפיותיהן
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 יש לחזק את המשותף בין ,בה בעת. ןמן הניסיונות לטשטש את ההבדלים ביניה

 .הקבוצות החברתיות והקהילתיות כדי להבטיח ניהול פיתוח נכון במרחב נצרת
 

 נצרתהעיר מעמדה של ירידת 

משרדי ממשלה יוצאים . מעמדה של נצרתב כרסוםבעשור האחרון מתרחש תהליך של 

כעיר ראשה של הדימוי של נצרת . היכלוסיו עסקים ואוניכרת מגמה של בריחת, ממנה

כנסים ואספות של הציבור הערבי שהיו . נחלש ומחוז הצפון תהאוכלוסייה הערבי

עדתיים -המתחים הבין. יישובים הערבים השוניםב נערכים היום ,לפניםנערכים בנצרת 

 הכמה גורמים עיקריים הובילו לשחיק. האחרונים חיזקו את הדימוי השלילי של נצרת

 לרעה את נצרת המקורו במדיניות ממשלתית המפלאחד מהם . העירמעמדה של ב

העמק -עלית ומגדל-ובמיוחד נצרת, ם אחרים בצפון הארץי יישובים יהודילעומת

 היו עשויים בפוטנציהאבן שואבת להשקעות וליזמים שנעשו שתי ערים אלה . הסמוכות

המדיניות הממשלתית הבלתי תומכת כללה גם הקצאה מצומצמת של .  בנצרתבססלהת

 דבר הנחוץ,  תחום השיפוט של העיראתב יהרחוסירוב לאבים כספיים לעירייה מש

ממשלות ישראל ניהלו מדיניות של פינוי יזום של מוסדות ציבור , במקביל. לפיתוחה

שאליה הועבר , כגון עפולה,  או לערים אחרות מחוץ למרחב נצרת,עלית-מנצרת לנצרת

 . משרד החקלאות האזורי

אשר ככלל הערבי שינויים מבניים במגזר  חלו ת מגמתיתשלתימדיניות ממנוסף על 
צמיחתן של ערים ל משמעות נודעה אלה שינוייםבין . חלשותה של העיר נצרתיתרמו לה

,  תהליך עיור מואץ בכמה מן הכפרים הגדולים שהפכו לעריםעקבערביות בצפון הארץ 
ן ערים ערביות אלה בעשור האחרו. וטירהטייבה , נין'סח, ם אלפחםוא, כגון שפרעם

 כוחות פוליטיים חדשים  בהןצמחו. החלו להתחרות עם נצרת על אותן הזדמנויות
מנהיגות זו מתחרה עם . גים ערבים אשר נצרת מעולם לא הייתה להם מרכזיומנה

והיא , המפלגה הקומוניסטית שמרכזה היה נצרת על הנהגת הציבור הערבי בישראל
הם ולאו דווקא את שלים לחזק את יישוביהם מתבססת על כוחות מקומיים הפועל

 . נצרת

להיחלשותה  םאת חלקהם הנגישות בנצרת תרמו אף התנועה ו וקשיי כלי הרכבגודש 
בעיה ופועלת ה היקףעיריית נצרת מודעת ל. העיר עסקים מבריחתוגרמו לתחילתה של 

 .בעיית התחבורה בעירל ישלפיתוח מערך דרכים שיצמצם את ההשלכות הקשות ש

חלק מן הצרכנים הערבים אשר בעבר .  שינוי בדפוסי הצריכהמסתמןבשנים האחרונות 
 להעדיף צריכה בקניונים בערים בגדה והחל, עיר נצרתב בעיקר על המסחר נשענו

וביישובי ) חיפה ועכו(בערים מעורבות , )לפני התערערות המצב הביטחוני(המערבית 
 ובמיוחד ,תיחות של ערים יהודיותפה. המגורים שבעורף המטרופוליני של נצרת



27 

את נצרת לחולייה גם היא הפכה , כוח העבודה הערביליה וילכוח הקנ, המרכזיות שבהן
 לנצרת וברשת זו יש, המשמשת את הציבור הצרכני הערביכולה  ברשת היישובית נוספת

יה הערבי על פני הרשת יכוח הקנשל פיזור ה . על פני ערים אחרותיתרון קטןרק 
 . נצרת והחליש את מעמדה הכלכליב צורךבית הקטין את ההיישו

, לעיר נצרת דימוי של מרכז תפקודייש בעיני האוכלוסייה הערבית עדיין , למרות כל אלה

מרכיבים  �  מהירהנסיקהל ויתרון יחסי המאפשר לה אבעל פוטנצי, חינוכי וסמלי

דרדר י נצרת לא המעמדה של. שחסרים בערים ערביות ויהודיות סמוכות המתחרות בה

אך דבר זה דורש , הפוטנציאל הטמון בעיר פותח פתח לתיקון המצב. שפל בלתי הפיךל

שתכליתה חיזוק הדימוי החיובי של נצרת , מדיניות עירונית וממשלתית שונההנהגת 

 כדאי לציין כי שינויים ,בהקשר זה. ופיתוחה כעיר ראשה לאוכלוסייה הערבית בישראל

עשויים להפוך , ובמיוחד שלום עם סוריה ולבנון, ים במזרח התיכוןגאופוליטיים חיובי

 . למרכזיריפריאת מרחב מטרופולין נצרת מפ
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   במרחב נצרתהתכנון והמינהל המוניציפלידפוסי  3

מדגישה את הצורך בארגון , יזום במרחב נצרתהפיתוח ה מדיניות המנחה אתהתפיסה 
 נוסף על, של התוכניות המאושרותיום והמחדש של המערכת התכנונית הפועלת 

שני נושאים אלה . השינויים המתבקשים במבנה המוסדי המוניציפלי הפועל ביישובים
 מסלול אחד קשור בתכנון הפיתוח והשני .הם מסלולים חיוניים למימוש הפיתוח היזום

בפרק זה . בשני מסלולים אלה קיימת שונות רבה בין היישובים במרחב נצרת. בניהולו
ונעמוד גם על מאפייני מערכת התכנון והמינהל , ה לנתח את התכנון הקיים והמוצעננס

 שתי לארגון מחדש שלננסה להציע כיוונים , לסיום. המוניציפלי הפועלת ביישובים
 .זיקה הדדיתתוך מערכות אלה הפועלות במשולב 

 התכנון המקומי במרחב נצרת

פי תכנון מסדיר ומגביל - נעשה עלהפיתוח בנצרת וביישובים הערביים הסובבים אותה
ההכנה  תהליך .עלית נעשה לפי תכנון יזום-הפיתוח בנצרת, לעומת זאת). 1994, חמאיסי(

האב -כניותואך ת, אב יישובית לרוב היישובים במרחב נצרת הסתיים- תוכניתשל
שלרוב ישנה מעט התייחסות אזורית רק  והייתה בהם, התמקדו ביישובים עצמם

ידי צוותי תכנון שונים בכניות אלה הוכנו ות. ציות ומחוזיות נושאיותכניות ארותב
 תפקודי כל .ביניהם תיאוםאין שכמעט , בזמנים שונים וביטאו תכנים תכנוניים שונים

 מראה שיש בהןכניות ו ניתוח הת, אם כירכיו החזוייםו בהתאם לצנותוכנ יישוב
 2002; ינו וחמאיסי'ג(כנא - בכפרמכללה, כגוןכולו   לשרת את האזורשנועדופרויקטים 

 ).2003, קידר; 1998, מבל

 את תהכולל, מרחב נצרת לש הציגה תפיסה חדשה ,31א " תמ,תוכנית המתאר הארצית
מרחב זה מוכר כמרחב . מזרח-כנא בצפון-מערב עד כפר-המרחב המשתרע מיפיע בדרום

 שהוכנו לאחר ,9–2מ "תמ תוכניות מטרופולין חיפה ו,כךו. פי תוכניות ארציות-עירוני על
.  של יישובים בודדיםמקבץאת המרחב של נצרת כמרחב עירוני ולא כגם הן קבעו , מכן
התכנון הארצי והמחוזי ". כמרקם עירוני מגובש" הגדירה את מרחב נצרת 35א "תמ

 התכנון המקומי ,לעומת זאת. אזור של רצף בנויאל מתייחס אפוא למרחב נצרת כ
. יישובכל עדיין מנציח גישה של תכנון נפרד ל, ב של היישוביםהא-כניותוהמתבטא בת

בגישה התכנונית ובמוצר התכנוני נוצרה בין היתר בשל עיתוי הכנת , השונות בתכנים
 . התוכניות
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מי שהיה יועץ , קנדל' י אדרביד 1942 בשנת וכנה לנצרת התוותההתוכנית הראשונה שהו
כנית ישנה זו עדיין בתוקף וטרם אושרה תו. תכנון ערים של הנציב העליון הבריטי

 1868, נו טובלרישהכ(קדמו לתוכנית זו מפות של נצרת . תוכנית מתאר אחרת לנצרת
תוכנית ב.  בסיס לתכנון עירונישימשואשר תיארו מצב קיים ולא , )1914, ומנסור

ו תוכניות מפורטות נקודתיות שתכליתן הייתה לשנות יהמתאר המנדטורית של נצרת ה
תוכנית המתאר . פיתוח העיר לשיה כוללת יאך הן נעדרו רא,  העיר או להרחיבהאת

אשר רובו הגדול יועד ,  דונם4500- כללה שטח של כ(TP365/41) 1942של המנדטורית 
ויזואלי של העיר העתיקה של ו גבולות האגן הםגבולות התוכנית הם בעיקר. למגורים

 .נצרת המתרכז באזור השוק

תוכנית ( עיריית נצרת את הכנתה של תוכנית מתאר מקומית חדשה  יזמה1982בשנת 
שטח המשתרע על , אשר כללה את כל תחום השיפוט של נצרת, )4300 פרמתאר נצרת מס

היא הנחתה את התכנון אך התוכנית לא אושרה סטטוטורית .  דונם לערך12,500של 
' קנג, אבו נופל, יהשמשונ(ידי ארבעה מתכננים בהתוכנית הוכנה . המפורט הנקודתי

כללה תשריט ותקנון היא . )1990, חמאיסי(י סהתכנון הפיוהדגישה בעיקר את ) ונחלה
ית ית בין עירבמחלוקו במאבק ולוותההכנת התוכנית . עם הנחיות כלליות למימושה

, ידי משרדי ממשלה ייעודיים-נצרת והצוות המתכנן לבין ועדת ההיגוי שמונתה על
ידי מוסדות התכנון -המאבק הביא לכך שהתוכנית לא אושרה על. בראשות משרד הפנים

 .הרלוונטיים

ידי צוות תכנון בראשותו של ב הוחל בהכנת תוכנית מתאר חדשה לנצרת 1997בשנת 
שנת היעד של התוכנית . 1998 בסוף ן שסיים את עבודת התכנו,)1998 (רחמימוב' אדר

משרד , משרד הפנים, ריית נצרתהשותפים ליוזמה להכנת התוכנית היו עי. 2020היא 
תפיסת בלב התוכנית עמדה . מינהל מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה, הבינוי והשיכון

התוכנית טרם זכתה לאישור סטטוטורי ). 1998, רחמימוב(התיירות כמנוף לפיתוח נצרת 
 לומר שגם בה מדגיש התכנון את אפשרככלל . והיא עדיין נדונה במוסדות התכנון

שאינו חורג מגבולות תחום השיפוט בשטח של , י הסטטוטורי המסדירסיההיבט הפ
התייחסות אזורית או מרחבית ליישובים הסובבים את נצרת אינה עומדת .  דונם14,261

 . במרכז התוכנית

פי החלופה המשולבת המוצעת בתוכנית -הלוח שלהלן מציג את סיכום הייעודים על
 .די הקרקע והגדלת השטח המיועד לפיתוחייעו שבמרכזה שינוי, 1998מתאר נצרת 
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 ייעודי קרקע בחלופה המשולבת המומלצת : 5לוח 
  בדונם,תוכנית מתאר נצרת

השינוי%  ייעוד קיים מוצע  

 מסחר ומשרדים 136 336 147
 מוסדות ציבור 596 1296 117
 תיירות ונופש 58 429 640
 תעשייה ומלאכה 287 595 107

 םמגורי 4095 6395 56
 טח ציבורי פתוחש 6708 2059 - 69

 פיתוח אתר 1681 1545 - 8
 דרכים 700 1606 29
 סך הכל 14261 14261 --

 .213' עמ, 1998, רחמימוב: המקור  

מדיניות התכנון ואסטרטגיית פיתוח העיר מצביע על יעד רצוי של חיזוק , םתכניהניתוח 
ת העורף כך שתוכל לשרת א הפוט שלהעיר וריכוז הפעילויות העירוניות בגבולות השי

ה  הכפל, דהיינו, אלף תושבים110-98-מגורים למתוכננים בתי תוכנית ב. היישובי שלה
דונם הנוכחיים ה 4095-ל דונם למגורים 2300ידי תוספת של -אוכלוסיית העיר עלשל 

תוספת המגורים המוצגת ברקע התוכנית מושתתת על תפיסה ).  אחוזים56תוספת של (
נוסף על גלישה לשטחים חדשים ,  ויצופפויום למגוריםהבו השטחים המיועדים ה יעּולפי
. התוכנית מניחה גם שינוי בהסבות ייעוד שטחים ממגורים לעסקים. ינוצלו למטרה זוש
ות מרכז וגלעין יתכנוני המנחה את הכנת התוכנית הוא שנצרת תמשיך לההעיקרון ה

בעיר מחזקת את הפיתוח המתאר של נצרת ת תוכני. ליישובים הנשענים עליה במרחב
דבר שעשוי לעבות ולצופף את המגורים ולרכז את הפעילויות העסקיות , עצמה
היא מגדילה . לממש את היתרונות היחסיים שלהך שתוכל כ, נהליות בתוך העיריוהמ

המושכים , עלית והיישובים הסמוכים-תחרות עם נצרתלהאת סיכויי ההצלחה של נצרת 
 .הלק מהפעילויות שהיו מרוכזות באליהם ח

נצרת על היישובים של  האפשרות של הישענותאת האולם התוכנית אינה בוחנת 
 וזאת לאחר זיהוי ,התורת גם אהיכולים לששחלקם ייעד שימושי קרקע , הסמוכים

התפיסה התכנונית המנחה את , דהיינו. היתרונות היחסיים של כל יישוב במרחב
במקרה של , אבל. ת היא גלעין עירוני המקרין על עורף יישוביהמתכננים היא כי נצר

מגבלות של זמינות שטח .  מבחינה כלכליתיםהעורף היישובי חלשהן  הגלעין הןנצרת 
 יש על כן.  מימוש התוכניתלסכל את בפני חידוש עירוני בו עלולים מחסומיםבגלעין ו

צעד אשר יביא , ל הגלעין העורף היישובי שהשואפת לחזק אתלשקול תפיסה תכנונית 
 . בעקבותיו לחיזוק הגלעין עצמו
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נהלי והמוניציפלי יהמצב המשל התוכנית מניחה המשך , המוניציפלי-מן ההיבט הניהולי
עם זאת מציינת את הצורך בשיתוף בנושאים או בפרויקטים ייעודיים בין אך , הקיים

צרת כמרכז תעסוקה התוכנית מתייחסת לנ. הרשויות השונות הפועלות במרחב נצרת
קיימא בין - אפשרות של היווצרות מצב של תחרות בתתחנואך לא ב, בתחום השירותים

 התוכנית הייתה הכנת תוכנית מתאר מאחוריהתפיסה . נצרת ליישובים הסמוכים לה
לא שמה דגש על היתרונות לגודל של המרחב המטרופוליני של נצרת והיא , מקומית

אך היא , התוכנית מדגישה את מרכזיותה של נצרת. ציומקומו במערך היישובי האר
 כלים מרחביים של שימושי קרקע ומבנה ארגוני מוסדי בצורה מספקתאינה מפתחת 

 . העשוי לאפשר את מימוש מרכזיותה

תוכנית אב לעיר אשר צופה במשותף משרדי הממשלה הכינו ועלית -עיריית נצרת
 לשנות את התוכנית נועדהתוכנית זו . 2020 אלף נפש עד שנת 120-כ אוכלוסייה המונה
התוכנית כוללת תחום שיפוט . 1981עלית והתוכנית המאושרת משנת -הקיימת לנצרת

 אלף דונם ושואפת להגדיל עוד את תחום השיפוט של העיר על חשבון רשויות 25-של כ
 פועלת להעתיק את המרכז הניהולי של גלעין נצרת ההיסטורי היא, כמו כן. סמוכות

כבר  חלקו הגדולש ,צעד זה .עלית-תפר בין נצרת לנצרתהסביב אזור , אזור חדשל
-נצרת.  נצרת ממוסדות ציבוריים ממלכתיים וכלכלייםגרם להתרוקנותה של, הושלם

, עלית- עיריית נצרתבניין, היכל המשפט,  את קריית הממשלה בועלית החלה להקים
 . תיירות אזוריתלקציות ציבוריות ואזור המיועד לפונ, השוק הפתוח, קניון לב העיר

. שמממשת יעדים גאופוליטיים, כעיר מחוזמנהיגיה ותושביה עלית נתפסת בעיני -נצרת
של הרמה הראשונה היא תכנון . בתכנונה ניכרות לפיכך שתי רמות של התייחסות

 קמותשכונות אלה .  ולאוכלוסיית העירהןשכונות שבהן יהיו מרכזי שירותים לתושבי
המקבלות קבלניות  או חברות,  בנייה תקציבית יזומה של משרד השיכוןותבאמצע

עלית היא מרכז מחוזי -נצרתלפיה יה מבוססת על תפיסה יהרמה השנ. תמיכה ממנו
במרחב העיר . עירוניים לאוכלוסיית העיר  שירותים כללספק היותה מלבד, וארצי

הוא ו, יית העיר והמחוזשרת את כל אוכלוסאשר ימתוכנן מרכז עירוני ראשי אורכי 
השירותים , נהלמיכאן מרוכזים מבני ה. עלית-ממוקם באזור התפר בין נצרת לנצרת

התוכנית מציעה מרכזי מסחר , במקביל לכך.  כלל עירוני ומחוזיאופיוהמסחר שלהם 
 לשרת את אוכלוסיית העיר והמרחב  היאאלה מטרת. ושירותים עירוניים משניים

שניים מהם הנם ; לית קיימים שלושה אזורי תעשייה גדוליםע-בנצרת. האורבני שלה
אזור תעשייה שלישי בעיר הוא . אזורי תעשייה עירוניים שמשכו יזמים מכל רחבי הארץ

תוכנית . שמתפקד כאזור תעסוקה מטרופוליני במחוז הצפון, אזור תעשייה ציפורית
 מבחינת שירותים יתעלית שמה דגש על פיתוח העיר גם כעיר מחוז מרכז-האב של נצרת

אלא מציגה קשרים והשלמות עם , היא אינה מתמקדת בתחום השיפוט שלה. ותעסוקה
 . אזורים או יישובים סמוכים

 זולתזו לות זו סחייעלית אינן מתואמות ואינן מת-תוכניות האב של נצרת ושל נצרת

י הערים שת. שאינו בהכרח מוסכם עליהן, המוצעזה הקיים וזה  ,בנושא מערך הכבישים

המיקום של המרכז המחוזי הראשי בתוכנית . נתפסות בעיני עצמן כמרכזים מחוזיים

ר באזור "עלית יוצר מבנה מרחבי של עיר הבנויה משני חלקים סביב מע-האב של נצרת
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 בין ,המבנה העירוני הנוצר במרחב נצרת. כל עיר והמרכז העירוני המקומי שלה. התפר

בין שני . תוח מרחב עירוני מפוצל על בסיס לאומי ואתני מוביל לפי,עלית-נצרת לנצרת

, אופי התשתית וצביון השכונות, ת שונות מבחינת צורת הבנייהניכרחלקי מרחב הערים 

המבנה המרחבי החברתי המפוצל של נצרת .  המרקם החברתי של השכונות,וכמובן

 המסוגל לצמצם אם לא יתקיים מנגנון ניהולי מוסדי, מתחיםעשוי ליצור עלית -ונצרת

 . את הפערים והמתחים ולהגביר את התיאום בין חלקי המרחב האורבני המפוצל

, אשר ליישובים אחרים במרחב נצרת קיימות לגביהם תוכניות מתאר מאושרות
 הכנת  את סיימה'מבוא העמקים'הוועדה המקומית .  שנמצאות בתהליך אישורתוכניותו

כנון שלה במטרה לכוון את פיתוח היישוב אב לכל היישובים שבמרחב התהתוכניות 
כניות ו הכנת תידי-על ולתקן את תוכניות המתאר המאושרות ,2020לקראת שנת 

אב הכנית ו הכנת ת את סיימה'מבוא העמקים'הוועדה המקומית . מפורטות מתחמיות
כניות מפורטות לחלק מהמתחמים ויזמה הכנת תוי) 1998, מבל( 1998נה בשנת ילרי

שתכליתה לכוון את , )1996, מבל (1996הכינה תוכנית אב למשהד בשנת יא ה .ביישוב
חיב את להר, 1993תוכנית שאושרה בשנת  לש  מחדשפיתוח היישוב ולערוך תכנון

תוכנית מתאר מורחבת של ). 1997, טלדור מערכות מחשבים(ולשנותה תוכנית המתאר 
וכנית מתאר שאושרה בשנת  תבאה לתקןתוכנית זו . 1999כנא קיבלה תוקף בשנת -כפר

, ינו וחמאיסי'ג(כנית אב ליישוב ועדה המקומית יזמה הכנת תוהו, 2000בשנת . 1992
ליפיע לכך קודם עוד ו) 2003, קידר(כנית אב לעין מאהל ומה גם הכנת תושל ה.)2002

נמצאות  עדיין ותועדה המחוזית ואחרו ההמציכניות אלה או תמקצתן של ).1998, מבל(
 בחינת התוכניות של היישובים במרחב נצרת מראה כי קיים .ליך בדיקהבתהאצלה 

התוכניות המוצעות מתמקדות בעיקר ביישובים .  לכל התוכניותתכנון מחדשתהליך של 
 אב מציעות שטחים לפיתוח שאינם בנוייםהכניות ות. ואינן מבוססות על תפיסה אזורית

אך  � תכנון קייםססת על מבו קפיצת מדרגה בגישה התכנונית שבעבר הייתה �
 .תכנון מספק בהיבט האזוריחסרות  עדייןכניות והת

  במרחב נצרתהשלטון המקומי והמינהל התכנוני

בין הגורמים המשפיעים על צמצום השיתוף והתיאום התכנוני במרחב נצרת הוא הפיצול 
יות עשרה רשו-מרחב נצרת מתפלג בין שתים. תכנוניהנהל יהמהפיצול של המוניציפלי ו

ששייכות כולן לוועדה המחוזית לתכנון , מקומיות ושש ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה
פועלת לייצוג מהן  שכל אחת ,ריבוי של רשויות מקומיות. ובנייה במחוז הצפון

 מעט תשומת לב לפיתוח משותף עם יישובים תוך הקדשת, אינטרסים מקומיים נפרדים
שאינם מתואמים בין ,  במרחבםוייעודי י קרקעיצר מצב של תחרות על שימוש, סמוכים

 .הרשויות המקומיות השונות

ההבדלים בין הרשויות המקומיות מבחינת מעמדן התכנוני יצרו מצב לפיו חלק , כמו כן
 גם מרחב מגלמות) העמק-עלית ומגדל-נצרת, נצרת(מהרשויות המקומיות העירוניות 

במתן היתרי בנייה ופיקוח , ישור התכנוןבא, שיש לו תפקיד בתכנון, תכנון מקומי עצמאי
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, הרשויות המקומיות השייכות למרחבי תכנון מקומי משותפים, לעומתן. ואף בענישה
מאהל -אכסאל ועין, יפיע, עילוט, ריינה, משהד, כנא-כגון הרשויות המקומיות כפר

אשר מנהלת את התכנון המרחבי ,  לוועדה מקומית מרחבית מבוא העמקיםקשורות
 םיעדיהבמקצת המקרים מתגלעות סתירות בין . הרשויות המקומיות האלהעבור 
 ראשי הרשויות המקומיות לבין מטרות הוועדה המקומית המרחבית והכלים נם שלורצו
שבים ייאלה אינם מת, המקומיותראשי הרשויות טענת ל. פיהם היא פועלת-שעל

כלים המימוש . ות שלהמגבלהמנופים וה, צורכי האוכלוסייה הערביתעם במקרים רבים 
בעלת ניידות , ביצוע רק בתנאים של חברה מודרניתר  ב של הוועדה הואתכנונייםה

תנאים אלה . קרקעיהרכוש גם סחר באפשרת משמלבד ניידותה במרחב , ומוביליות
אינם מתקיימים בקרב רוב האוכלוסייה הערבית ביישובים שעוברים תהליך עיור 

 .סלקטיבי

  רשויות מקומיות וועדות מקומיות שונותןחב נצרת ביחלוקת מר :2 איור 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

רשויות תכנון מקומיות    יפליותרשויות מוניצ

 ועדה מחוזית

  
רשויות תכנון מקומיות  רשויות מוניציפליות

מועצות  עיריות

 מקומיות

מועצות 

 אזוריות

 ועדה מחוזית

 עיריות

ועדה 
מרחבית 
 משותפת

ועדה מקומית 
של מועצה 
 אזורית
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 2003, המצב המוניציפלי והתכנוני במרחב נצרת: 6לוח 

 שיוך
לוועדה 
 4 מקומית

מתן  שנת 3 מצב תוכנית בהכנה
תוקף 

לתוכנית 
 מתאר
 2קיימת

שטח 
שיפוט 
 2בדונם

שנת 
הקמת 
רשות 
 1 מקומית

 שם
 היישוב

 נצרת 1877 14,445.0 1942 1998 תוכנית מתאר נצרת

 1992תוכנית אב  עלית-נצרת

 

-נצרת 1974 28,156.0 1978
 עלית

מבוא 
 העמקים

 1996הכנת תוכנית 
תוכנית מתאר  הכנת
2003 

 יפיע 1960 4,073.1 1991

מבוא 
 העמקים

 עילוט 1991 4,344.0 1996 1995 הוכנה תוכנית אב

מבוא 
 העמקים

 מאהל-עין 1964 5,388.7 1996 2003תוכנית אב 

מבוא 
 העמקים

 נהירי 1968 12,467.5 1993 1997 הכנת תוכנית אב

מבוא 
 העמקים

 משהד 1960 5,750.9 1994 1996 הכנת תוכנית אב

מבוא 
 העמקים

 הכנת תוכנית
 1999  הרחבה/מתאר

  2002תוכנית אב 

 כנא-כפר 1968 10,266.0 1999

מבוא 
 העמקים

 2000כנת תוכנית אב ה
 2003תוכנית מתאר 

 אכסאל 1964 8,722.0 1995

    
93,613.2 

כל  
 היישובים

 ).2002(ס ומשרד הפנים "למ. 1: מקור
 .2003ועדה מקומית מבוא עמקים , )1997(טלדור מערכות מחשבים . 2
 .איסוף מידע מהרשויות המקומיות. 3
  אלים וגליל תחתון שהכינו תוכניות אב ומתאר ומתפקדותעוטפות את נצרת שתי מועצות אזוריות יזרע. 4

 .מקומיות מרחביות לתכנון ובנייה כוועדות גם     

 מודל של שיתוף כפוי היאנהלית בין גוף מוניציפלי לגוף המנהל את התכנון יהחלוקה המ
שהיו מעדיפות להפוך לוועדות מקומיות עצמאיות בדומה , על הרשויות המקומיות

ים אלה יש סמכות לנהל את המרחב העירוני בהתאם לצורכיהן ולסדר לער. לערים
רשויות מקומיות השייכות לוועדה מקומית ב כשמדוברמצב שאינו קיים , םקדימות
 השליטה של מי שאינם ערבים במשאב התכנוני בוועדה המשך, זאת ועוד. מרחבית
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קה המוניציפלית החלו. מעורר התנגדות ואי אמון בקרב הערבים, המקומית והמחוזית
והיעדרו משפיע על פיתוח היישובים , יום מקשה על תיאום בין רשויות אלההוהתכנונית 

 .השכנים השייכים לרשויות ולוועדות מקומיות שונות לתכנון ובנייה

הרשויות ,  עולה כי מלבד נצרת שבה קיימת מסורת מוניציפלית רבת ימים6מלוח 
ת המקומיות ביישובים הערביים מפעילות הרשויו. המקומיות האחרות הן צעירות

. ומנהלות חברה מסורתית העוברת תהליך עיור סלקטיבי וסובלת ממגבלות משאבים
תאמים לחברה ועלית פועלת לפי כללי ניהול מודרניים יותר ומ-עיריית נצרת, לעומתן
, ות חלוקה בין רשויות תכנון נפרדות ועצמאיישחלוקה המוניציפלית נוסף על ה. עירונית

אמנם היישובים הערביים הסובבים את נצרת שייכים לוועדה .  תיאוםאיןשגם בינן 
 והן מתוכננות, אך ועדה זו מכינה תוכניות ליישובים אלה בנפרד, מקומית מרחבית אחת

יש , מלבד נצרת,  מראה הלוח שלכל היישוביםעוד. ידי צוותים נפרדים ובעיתוי שונהב
ונמשכה , בלו תוקף בשנות התשעיםי החלה קודם שקשהכנתן תוכניות מתאר מאושרות

, אב חדשה לאחר אישור תוכנית המתאר התוצאה היא הכנת תוכנית. לפחות חמש שנים
,  מתוכנית אב כוללת ליישובגזר תוכנית המתאר אמורה להישכן. נוהל הפוך, כלומר
אב  תבמציאות תוכניות המתאר שהוכנו ליישובים הערביים נעשו לפני תוכניואילו 

 אמצעעד .  ומדיניות פיתוח שניתנת למימוש בשלבים,המגדירה פרוגרמת ייעודי קרקע
שנות התשעים רשויות התכנון והרשויות המקומיות לא היו מודעות לצורך בהכנת 

. ת מתאר ותוכניות מפורטותוסוגי התכנון השכיחים היו תוכני. אב ליישובים תוכניות
בהכנת תוכנית אב מנחה קודם להכנת תוכנית  המודעות לצורך  והולכתמאז גוברת

בשלבי אימוץ הנמצאות  ,כניות אב לכל היישובים במרחב נצרתויום קיימות תה. מתאר
 אךנצרת -כנית סובבו גם הכנת תה החל2001בשנת . ידי מוסדות התכנון-שונים על

 ).2001, מבל( םושל לא העדייןתהליך התכנון ו , בלבדכנית חלקיתותה

 אלף 40-שיפוט של רשויות מקומיות במרחב נצרת כולל כה כי תחום 6לוח עולה מעוד 
אפוא  קייםבמרחב זה . לתחום השיפוט של חיפה והקריותבגודלו תחום השווה , דונם

, כפי שכבר צוין. מרחבהזן של ופוטנציאל פיתוח שיש לנהלו כדי להביא לניצול יעיל ומא
. עיר הרביעית בגודלה במדינת ישראלכמעט הזוהי  גודל האוכלוסייה במרחב מבחינת

להיות מוקד שיכול  ,פוטנציאל מוכח למרחב נצרתבעלי גודל השטח והאוכלוסייה הם 
 לרעה והקיטוע המוניציפלי ו אותהמשאבים מפלהמדיניות הקצאת אלא ש, פיתוח ארצי

 .יוםהי ניצולו יוהתכנוני מונעים את סיכו

 ניתוח התכנון במרחב נצרת

תוכנית האב של  ניתוח השכלל, כנוני של הרשויות במרחב נצרתבחינת המצאי הת
1998ינה ירשל אב התוכנית , 1997עלית -נצרתתוכנית האב של , 1998והמתאר של נצרת 

של אב תוכנית ה ו,1999כנא -כפרשל מתאר התוכנית , 1997משהד של אב התוכנית , 
, ב העירוני של נצרת ותוכניות המתאר והאב של שאר היישובים במרח,2002כנא -כפר

 : על הממצאים הבאיםמצביעה
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תכנון היישוב בתוך תחום השיפוט , דהיינו, הדגש בתוכניות אלה הוא על המקומיות .א
תפיסה של מקומיות מנחה את התכנון ומתעלמת מתהליכים המתרחשים . שלו

 . שלהם השלכות על הפיתוח ביישוב המתוכנן,ביישוב השכן

 אך .תוכניתכל ל ש יימת התייחסות אזורית להיבטיםבחלק הכולל איסוף נתונים ק .ב
המרקם היישובי המתוכנן ביישוב יהיה חלק לפיה היא אינה מבוססת על תפיסה ש

בין היישוב המתוכנן ליישובים השכנים הכרה בכך שו, ממרקם אורבני תפקודי גדול
 � רעה או ל,ידי הגדלת הזדמנויות-על � קיימות זיקות שעשויות להשפיע עליו לטובה

. ידי תחרות או כפילויות מיותרות המקטינות את היכולת התחרותית של המרחב-על
-דגש על הממד האזורי והביןלא שמו  המתכננים ,בעת הצגת הפתרונות התכנוניים

בשיחות עם ראשי רשויות עולה כי הם . על אף הדיון בו בשלב איסוף הנתונים, יישובי
. הם על פני התייחסות ליישובים שכניםתכנון יישוביההתמקדות במעדיפים את 

שבה , המתכננים פועלים בהתאם להנחיות אלה הזוכות לאישור של ועדת ההיגוי
 יש ,נראה לי כי בנסיבות אלה. נציגים של משרדי ממשלההם מרכזיים השותפים ה

-היבט הבין הלע דגש שיםלהנחות את נציגי משרדי הממשלה בוועדות ההיגוי ל
יש  .בכלל זה במרחב נצרתו,  בעת דיון על פתרונות תכנונייםיישובי או האזורי

,  בשיתוףיםהנציגות המקומית וראשי הרשויות את היתרונות הטמונלאנשי להסביר 
 . מאפיינים דומים ושיוך לאומי אחדבעלתבמיוחד כאשר מדובר באוכלוסייה 

 מהנדסי תשתיות שהשתתפו בהכנת התוכניות של מערך הדרכים הטמיעו אומנם .ג
אך חסרה להם , עקרונות של תכנון ארצי ומחוזי בתוכניות האב או המתאר

התייחסות למשמעויות ולהשלכות של פיתוח דרכים אלה על המערך התפקודי של 
מתכנני התשתיות והדרכים . הייעוד קרקע אוההיישובים ועל ארגון שימושי 

בין חלקי ות ומחברשירותים אל  נגישות ותמאפשרדרכים ההתייחסו לדרכים אלה כ
 לארגן מערך ייעודי אפשר כמנופי פיתוח סביבם ןאך לא בחנו אות, היישובים במרחב

  .קרקע במרחב האורבני

התבססו על אותם יישובים של התוכניות של מתכנני תחזיות הדמוגרפיות ה .א
התוכניות .  אלהשל אוכלוסייה ביישובים" מנות"שהגדירה , 2/6א "חזיות של תמת

 בהתאם שנעה, בו קיימת מערכת ניידות פתוחהשן שמדובר במרחב לא הביאו בחשבו
ממקום למקום של מעבר התהליך . להזדמנויות של זמינות מגורים או קרקע לבנייה

 עבר חלק שאז ,סוף שנות השמוניםב עודאוכלוסייה במרחב נצרת החל ה
. תעלי-ינה ולנצרתילר, נצרת ליפיעוחלק מאוכלוסיית נה ית משהד לריימאוכלוסי

 יש השלכות , ממרחב יישובי מקומי למרחב גדול יותר,להפיכת מרחב המגורים
 ציר שימשווהן אף לא ,  לא העמיקו בהן, או אלה שבתכנון,שהתוכניות המאושרות

התוכניות ממשיכות להניח כי אין הגירה פנימית . חשיבה מרכזי בתוכניות אלה
די בהצגת דוגמה אחת של . דזו גם לא תתרחש בעתיכגדולה בין יישובים ושהגירה 

) מינהל מקרקעי ישראל(י "ממ. ה זוהנחכנא כדי להפריך -בכפר" בנה ביתך"פרויקט 
מתוך מאה המגרשים רק .  מגורים בפרויקט זהת מגרשים לבניי100העמיד למכרז 

 מן ים אחוז50. השאר רכשו תושבי נצרת את כנא- תושבי כפררכשו אחוזים 10
, ינהיר, מנצרת(כנא - מחוץ לכפרמצוייםכנא -תעשייה כפרהמגרשים שנחכרו באזור ה
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שתי דוגמאות אלה משלוש השנים האחרונות מצביעות על מגמה ). אכסאל ומשהד
תושבים ויזמים נוטים לראות . של עלייה במוביליות של האוכלוסייה במרחב נצרת

מת לעו ראשי רשויות ומתכננים אך, בו הם יכולים לנועש , אחדבו מרחב תפקודי
 .עולמית זו של מעבר אוכלוסייה ועסקים בין יישובים-טרם הפנימו מגמה כללזאת 

האם יש לחזק אותה .  עמדה ברורה כלפיהנקוטתה אך יש לראשיאמנם התופעה ב
כנא ובכך -ינה או בכפריידי היצע קרקע למגורים באזורים פנויים כגון מצפון לר-על

צוב מרחב נצרת י אשר תשפיע על עהתופע,  ההגירה הפנימיתת תופעקצב את להאיץ
שלפיה ימשיכו היישובים עצמם ץ מדיניות לאמ שמא יש, או ?רים הבאיםובשני העש

ו חלקי ו ללא הגירה פנימית בין יישובי המרחב,האוכלוסייהלספוג לתוכם את גידול 
אשר תנחה את התכנון והפיתוח ותשמר את המבנה הקהילתי היישובי ,  מדיניות�

ת ארוכות השלכותושבים נדרשים להבין את הוהיגות המקומית  המנה?הקיים
כל אחד  לש, הטווח על הזדמנויות הפיתוח ביישובים בפרט ובמרחב נצרת בכלל

 . ה על יתרונותיהם וחסרונותיהםלאמסוגי המדיניות ה

ציעה אתר או אתרים הכל תוכנית . ההיבט המקומי הצר ניכר גם בממד התעסוקתי .ד
 לעומק את המשמעויות האזוריות לבחוןבלי , ו לתעשייההמיועדים לתעסוקה א
כל תוכנית התייחסה אמנם לשדה התעסוקה האזורי של . והארציות של יצירתם

מיישובים לעבודה יום יום  ואלינוסעים מרחב נצרת ואף מעבר לכך למעגלי ה
 מקומי מאינטרס האך הגדרת היקף אזורי התעסוקה ומיקומם נגזר, סמוכים

ויצירת הזדמנויות , ההכנסות העצמיות של הרשות המקומיתיתה תכליתו היש
כניות לא התייחסו למרחב נצרת כאל אגן או מקווה תעסוקה והת. תעסוקה ביישוב

. אחד שראוי להסדיר את השימושים בו בהתאם ליתרונות יחסיים של כל אתר מוצע
, שובים את המלאכה הקיימת ביינועדו לקלוטיה קטנים אשר יפיזור אזורי תעש

 שיתוף לשלול כדים ן בהאי,  המגוריםי למנוע מטרד באזורבהם כדימלאכה ריכוז הו
 . יה גדולים במרחב נצרת אשר ישרתו את כל היישוביםיבאזורי תעש

תיאום ה או ליצירת ן יישום וניהול להשגת יעדיהם של מציעות מנגנוניאינןהתוכניות  .ה
ל תוכניות אלה היא שהמנגנונים ההנחה ש. חלקן  לוטוענותאזורי שהשיתוף האו 

ואין , התכנוניים והמוניציפליים הקיימים יכולים לנהל את הפיתוח במרחב היישובי
מנגנוני ניהול הפיתוח הקיימים או בהצעת גופים חדשים על בארגון מחדש של צורך 

, נראה כי בתחום זה התוכניות החטיאו את מטרתן. בסיס פונקציונלי או מרחבי
ממשיכות התוכניות  .מימושולודד עם חלופות לניהול הפיתוח וונאלצו להתמ

. פיתוח המרחבב אימוץ גישה יזומה בתכנון ו על ולאמגבילהעל גישה להתבסס 
ש גם להבהיר את מנגנוני ואך דר, תוכנית נצרת אמנם מציעה פרויקטים למימוש

 . שיעמדו לרשות התוכניתםיהמימוש התכנוניים והמימוני

 ומתמקדותות משכפלות את מסורת התכנון במדינת ישראל התוכניות המוצע .ו
 המוצר של תהליך התכנון הוא תוכנית מתאר המגדירה את ייעודי הקרקע .ביישוב

תפקיד המתכנן הוא להציע פריסה של . במרחב היישוב ככלי להוצאת היתרי בנייה
מה הצרכים בראת  תזהול,  על לימוד שימושי קרקע קיימיםתייעודי קרקע המבוסס

חלק .  פרוגרמה המצדיקה את ייעודי הקרקע המוצעיםלערוךהמקומית ו
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מנסה לעבור לגישה מתקדמת יותר , מתאר נצרת  כגון תוכנית אב,מהתוכניות
 תוכנית זו משכפלת ,כן-פי-על-ואף. של הצגת רשימת פרויקטים לפיתוחזו , בתכנון

נראה כי יש .  מגביל�ובמקרה של יישובים ערביים , מסורת של תכנון מסדירגם היא 
ניהולו את פיתוח והייזום את לגבות תוכניות אלה בתוכניות פיתוח המאפשרות 

מנופים אסטרטגיים ברמת היישוב והמרחב האורבני ידי זיהוי -על, יה כוללתיברא
התפיסה של מקומיות . המשתלבים עם התמורות הכלכליות הארציות והגלובליות

 על פיתוח השלכות דבריש ל.  תכנונית חדשיםבתכנון אינה פותחת אפיקי חשיבה
יישובים שאינם מפתחים תפיסה יכולת התחרות של  , כך.היישוב בתנאי תחרות

 .גמישה ויזמית מוגבלת, פתוחה

התוכניות הארציות והמחוזיות מציעות תפיסה פתוחה יותר הרואה במרחב נצרת  .ז
עבור האוכלוסייה ב במיוחד,  במתן שירותיםיחידה תפקודית של מטרופולין מתמחה

התוכניות היישוביות המקומיות אינן עונות על הגדרה זו בגלל תפיסת . הערבית
. לפיכך נבצר מהן להציע פונקציות מטרופוליניות בתחומןו ,היסוד המקומית שלהן

ובמיוחד כאשר מנהלי , מגבלות הבעלות הפרטית על הקרקע מייצרות מכשול נוסף
 ומנציחים גישה של עיבוי , פיתוח שטחים חדשיםהתכנון המקומי ממשיכים למנוע

מבחינה פרוגרמתית תוכנית אב נצרת מנסה להציע . וגלישה מוגבלים של היישוב
של ימוש המ אפשרות מונעות אתאך מגבלות השטח , מקומיות-פונקציות על

יישובים אלה אינם . קומן ביישובים סמוכיםימאת ו, שטח אלה פונקציות עתירות
 והניגוד או הסתירה בין הנחות , בתוכניות האב שלהם למטרות אלהעדים שטחימי

כנית ות. התכנון הארצי והמחוזי לתכנון המקומי מגבילים את פיתוח המרחב
נצרת ניסתה להתמודד עם הגדרת הצרכים האזוריים של -מחוזית חלקית סובב
ים בנושא זה התעוררה מחלוקת בין היישוב.  בין היישוביםםמרחב נצרת וחלוקת

 .הקפאתהלימים ל ו,כניתו לעיכוב אישור התשגרמה

מהצגת המבנה ו, המסקנה העולה מניתוח התוכניות המאושרות ואלה שבהכנה
, גישה תכנונית שונהלפי תכנון מחדש של תוכניות אלה יש צורך בהמוניציפלי היא כי 

ובד בבד מבטיחה ניתוח והסתכלות , צורכי היישוב לעהמבטיחה הסתכלות פנימה 
רק תכנון לא ל וכלצריכה ל התוכנית, בין היתר.  זיקותיהחוצה יישובים שכנים ומרחב

 הלוקח בחשבון את ההיבטים הניהוליים ,תכנון כלכלי וחברתיגם פיסי סטטוטורי אלא 
 . בתכנוןים מרכזייםוהארגונים כמרכיב

 העירוני במרחב נצרתשונות בדגמי הפיתוח 

 נצרת יצגתהדגם הראשון מיאת . וח עיקרייםבמרחב נצרת קיימים שלושה דגמי פית
והשלישי כולל דגמי פיתוח של , החדשה, עלית- נצרתתצגיהשני מיאת . הוותיקה

דגמי הפיתוח של נצרת והכפרים . היישובים הכפריים שעברו תהליך עיור במרחב נצרת
. באופיים ובמנגנוני הפיתוח הלא מתוכננים המסורתיים הפועלים בהםזה לזה דומים 
 שיצרה מרקם ,דגם של עיר מתוכננת נוצר בהתערבות מוסדית יזומה חזקהה, לעומתם

, מבנה שכונתי, הפרדה בין שימושי הקרקע, אורבני מסודר מבחינת מערך כבישים
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פרוסים בהתאם לצורכי  אשר ,מתחמי מגורים וזמינות ראויה של שטחים לצורכי ציבור
ברורה של התערבות ממשלתית בפיתוח עלית מייצגת את התרומה ה-נצרת. האוכלוסייה

העיר מתוכננת בהתאם לעקרונות של תכנון יזום . עירוני לקראת הקמת עיר חדשה
נהל עירוני הסובל יאו מ, בלא מגבלות של קרקע או משאבים כספיים, ומפתח

הקמתה  לעההחלטות . נהל המקומייפוליטיזציה יתרה על בסיס שיוכי בשלטון ובמ
למימושן מוקצבים משאבים . ית אינן מקומיות אלא ממשלתיותעל-ופיתוחה של נצרת

חלק גדול מהקרקעות .  קרקעות מדינה ותמיכה ניהולית,כספיים ומימון ביניים
בבעלות תושבי היישובים הערביים במקור  היהעלית -המיועדות לפיתוח בנצרת

יעודן יו" ציבור"הפקעת קרקעות מבעלים ערביים ומיישובים ערביים לטובת . הסמוכים
עלית לבין - את הניכור והעוינות בין נצרתים מגדיל)היהודית(עלית -לפיתוח נצרת

 .היישובים הסמוכים

 אשר התרחבה , מייצגת מודל הפוך של עיר ותיקהנצרת, לעומת דגם העיר החדשה
מגרעין היסטורי ללא תכנון יזום או התערבות מוסדית או ממשלתית להכוונת הפיתוח 

תוח האורבני הפנימי של נצרת הושפע בעיקר מגורמים פנימיים הפי. או הסדרתו
ביכולת הכלכלית של האוכלוסייה , במבנה החברתי, הקשורים בבעלות על הקרקע
בתוך העיר הוותיקה קיימים כמה . י של מרחב העירסוהרשות המקומית ובמבנה הפי

ובהתערבות בתמיכה , יזוםהפיתוח הפרויקטים בתחום השיכון שהוקמו בהתאם לגישת 
שיכון "פרויקט : ביניהם.  והם מציגים דגם נקודתי שונה בתוך נצרת,ממשלתית

שיכון אלראם שבנייתו החלה בשנת , 1958שבנייתו החלה כבר בשנת " הפועלים הערבים
 ופרויקט כוכב הצפון שבנייתו החלה 1988ורדים שבנייתה החלה בשנת ושכונת ה, 1976

של מערך דרכים מסודר וניצול , תיות יזום ומפתחקיים בהם תכנון תש. 1991בשנת 
אינו שונה מדגם ש, הדגם השלישי. פי תוכנית המתאר שלהם-הקיבולת המתוכננת על
הוא הפיתוח הסטיכי הלא , מדיו הקטנים יותרמלבד למ ,הפיתוח האורבני בנצרת

 התרחבות. שבהם זחל הפיתוח מגלעין ותיק מחולק עדתית וחמולתית, מתוכנן בכפרים
השטח הבנוי בכפרים לא התרחשה בהתאם לתכנון מקדים ומכוון ופיתוח תשתית 

התכנון נועד להסדיר מצב קיים והפיתוח המינימלי , נהפוך הוא. ושירותים באזור החדש
 וקמוהספר מ- בתיעקב כך . שירותים קהילתיים חסריםכמוענה על צרכים דחופים 

ריסה נכונה של האוכלוסייה שאותה פי שיקולים של פ-בהתאם לזמינות קרקע ולא על
-דגם הפיתוח שנוצר באזורים החדשים בכפרים ובנצרת שכפל את התת. נועדו לשרת

חסר ניסיון שהיה השלטון המקומי החדש . ממשלתית- כל התערבות מוסדיתללאפיתוח 
תפקד כגורם מגיב לצורכי , נטול משאבים לפיתוח וניהול אורבניו ימוניציפל-ניהולי

 .יה ולא כגוף מוסדי המנהל פיתוח יישוביהאוכלוסי

ההסבר לפיתוח המסורתי והסטיכי בנצרת ובכפרים שבמרחבה נעוץ בהתעלמות 
 העוברים תהליך גידול , מצורכי האוכלוסייה ביישובים אלה מגמתיתממשלתית

היחסים העכורים בין האוכלוסייה הערבית למוסדות המדינה . אוכלוסייה מואץ
שליטת המדינה .  והשפיעו על דגמי הפיתוח במרחב נצרת,דדיתהושתתו על חשדנות ה

 לרשות הדי העמותם לא שא,הקרקע והכספיםהיינו , ומוסדותיה במשאבי התכנון
די לא . פיתוחשוויון בדגמי ה-ישובים הערביים היו הגורמים המרכזים לאייה
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בידי התכנון המרחבי היה כלי , היו יעד לפיתוח ממשלתילא היישובים הערביים ש
הממסד כדי לצמצם את הזדמנויות הפיתוח ולהעמיד אותו לרשות יישובים יהודיים 

 .עלית במקרה שלנו-סמוכים כגון נצרת

אופי היחסים בין הממשלה לאוכלוסייה הערבית והיקף המשאבים המצומצם מלבד ל
בעלות ה, שיטת הבנייה העצמית המקומית, שעמד לרשות הרשויות המקומיות הערביות

השפיעו גם יחסים החברתיים המסורתיים הי ההררי וסמבנה הפיה, ת על הקרקעהפרטי
תפקיד מכריע בעיצוב היה להם ו,  ותפקודו על המבנה של השלטון המקומי ביישוביםהם

להלן ננסה לפרט גורמים אלה . הדגם העירוני המסורתי בתוך נצרת והכפרים
 .יקה מסורתיתאורבני של נצרת כעיר ותהדגם הוהשלכותיהם על יצירת 

  ביישובי מרחב נצרתשיטת הבנייה העצמית

, חמאיסי(נבנו בבנייה רוויה קבלנית אשר  צוינומלבד הפרויקטים של השיכון הציבורי ש
כל הבנייה למגורים בנצרת וביישובים הערביים במרחבה היא , )1996, שנל ופארס; 1990

בין , מן הסתם, קשר הכרחי ישלשיטת בנייה זו . בנייה עצמית על קרקע בבעלות פרטית
והיקפה קצב הבנייה . זמינות הקרקע בבעלות פרטית של הבונה לבין הקמת המבנה

פי תכנון מתארי -נקבעים לפי הצרכים ויכולת היזם ולא לפי זכויות הבנייה המוקנות על
משום שאינה נושאת , בנייההבעלויות מבחינת נית ליזם והשיטה גם חסכ. מאושר

זמן מבחינת היש גמישות . נהלותי ודמי ניהול לקבלנים או לחברות מתשלום של תקרות
אפשר גם . שום שאין חובה לסיים את הבנייה כדי לזכות באישור למימוש או ניצולמ

 קרקע ואינה צורכתשיטת הבנייה העצמית . להשלים את הבנייה לפי מחזור דורות
צפוי בטווח הארוך  ,אולם .מאפשרת ניצול יעיל של קרקע ותשתיות בטווח הקצר

 שיאפשר, תרחש תהליך של עיבוי וציפוף בהתאם למחזור הדורות במשפחה הגרעיניתלה
שיפור התשתית מצריך מימון ביניים ציבורי כדי . תשתיות וקרקע ליותר שניצול יעיל 
ביישובים הערביים .  שיטת בנייה עצמית זורווחתבהם שפיתוח באזורים -למנוע תת

ראוי להדגיש כי ציפוף ועיבוי של הבנייה .  הבנייה העצמיתתיטבמרחב נצרת שכיחה ש
 את העומס על יםפיתוח מגביר-העצמית למגורים בתנאים של תשתית רעועה ותת

בהיעדר .  בעיות של נגישות וזרימה תקינה של תשתיותיםומוליד התשתית הקיימת
ת הבנייה שיט, בנייה קבלנית יזומה או בנייה ציבורית תקציבית יזומה למגורים

 . תרון עיקרי לצורכי המגורים בנצרת והיישובים במרחבהי פשמשהעצמית תמשיך ל

יש לציין כי צמצום הקרקע בבעלות פרטית מתוכננת וזמינה יגביר את הדרישה לשיטת 
, תהליך זה החל בנצרת. השכרתןעל המבוססת על רכישת דירות או , מגורים חלופית

סקר .  מהדירות בנצרת הן בבעלות פרטית90%- כ1996פי הנתונים הזמינים לשנת -ועל
 כי כשמונה אחוזים מהדירות , מראה1996ית נצרת בשנת י היחידה לתכנון בעירערכהש

 ).1998, רחמימוב(השכרה והשאר בדמי מפתח בהן 

עוד תופעה רווחת בשיטת הבנייה העצמית בעיר ותיקה היא הסבה של מבני מגורים 
 דירות בקירוב שאינן 3980 יש בנצרת ,1995פי מפקד - על).משרדים(לייעודים אחרים 
עלית מתנהלת בנייה יזומה -בנצרת. עלית- דירות בנצרת317לעומת , משמשות למגורים
 ).7 לוח ורא(. עיר מתוכננת חדשהמו בכל כ, ממשלתיים ופרטיים, של מבני משרדים
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 מספר דירות ודירות ריקות ביישובי מרחב נצרת :7לוח 
 1995-1961בין השנים  ול האוכלוסייהואחוז גיד

אחוז גידול האוכלוסייה 
1995-1961 

מספר דירות 
 ריקות

 יישוב מספר דירות

 נצרת 12712 889 202
 עלית-נצרת 12988 745 883
 יפיע 2735 191 484
 מאהל-עין 1640 108 385
 ינהיר 2525 154 406
 משהד 1000 40 400
 כנא-כפר 2618 64 355
 עילוט 898 24 391
 העמק-מגדל 6461 294 555
 אכסאל 1866 228 372
 טורעאן 1749 10 365

 .ירושלים, 1פרסום מס , נתונים ארעיים, מפקד אוכלוסין ודיור, )1996(ס "למ: מקור

שיטה זו אינה מבטיחה . צפיפות המגוריםלשיטת הבנייה העצמית קשור  לש עוד היבט
הניסיון מראה כי . פי תוכנית מאושרת-ת עלמלוא זכויות הבנייה המוקנושל ניצול 

יום הצפיפות גבוהה בשטח הבנוי של ה.  הזמןבמשךהבנייה העצמית גורמת לציפוף 
 צפיפות זו אף גבוהה יותר מזו הקיימת .למרות דפוס הבנייה העצמית הרווח בה, נצרת

ורים  מציג את צפיפות המג8לוח . ה תקציבית ציבורית למגוריםיבמקומות שנבנו בבני
 .בשכונות טיפוסיות בנצרת

 1998שנת  ,צפיפות בשכונות טיפוסיות בנצרת: 8לוח 

שכונת 
 הוורדים

בל 'ג
 חמודה 

שכונה 
 מזרחית

הפועלים 
 הערבים 

העיר  שנלר
 העתיקה

 שם שכונה

 צפיפות נטו 13.3 10.9 12.0 12.0 12.0 7.0
 ד לדונם"יח

 צפיפות ברוטו 9.77 5.54 1.18 7.9 10.4 3.72
 ד לדונם"יח

 אחוז שטחים  26.5 49 7.3 34.4 13.0 47.4
 ציבוריים

 ).1998(רחמימוב , עובד מתוך תוכנית מתאר נצרת דוח מסכם:     מקור
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וכי קיימת שונות בצפיפות בין ,  כי הצפיפות בנצרת גבוההים מרא8הממצאים בלוח 
 חמודה ושיכון בל'שכונת ג.  קיימת שונות באחוז השטחים הציבוריים,כמו כן. השכונות

קרקעות הכנסייה מגדילות את ש בעת, הפועלים סובלים ממחסור בשטחים ציבוריים
מאפשרת גם היא  הבנייה העצמית ,לומר כיאפשר ככלל . השטחים הציבוריים בעיר

 צורכיבהתאם ל, צפיפות גבוהה על אף שאינה מתוכננת אלא מתפתחת באופן ספונטני
יה העצמית יברצוני לציין כי שיטת הבנ. המשפחה המורחבת או משקי הבית בה

 ביניים מון מי נדרשת להעמידשאינהמפני  , למדינההן למשקי הבית הןנית וחסכ
יישובים בות הפיתוח ימדינ. דירותה למועד מכירת פיתוח שונים עד ילקבלנים ולמנהל

 , למגוריםיה עצמיתיעל בנ התבססותה לקחת בחשבון את המשך צריכההערביים 
פיתוח שטחים חדשים וגם עיבוי וציפוף שטחים קיימים או התחדשות עירונית הכוללת 

הפיתוח -מניעת הנצחת תתל ובה בעת , שיטה זומה שלהמשך קיוהבטחת ל. םבה
נדרשת הממשלה להעמיד , םחלקים החדשים בהגם הבכלל זה ו ,ביישובים הערביים

 אשר יפעלו לפיתוח ,תציבוריוהחברות ה הרשויות המקומיות או לרשותמימון ביניים 
 תאיםלה אפוא מדיניות הפיתוח נדרשת. שטחים חדשים בהתאם לתכנון מקדים יזום

בנייה ל ולא להעתיק את הכלים המשמשיםעצמית היה יכלים ומנגנונים המתחשבים בבנ
חברתי השיוך ל זקףיי אי מימוש כלים אלה ,לטענת נציגי ממשלה. ציבורית קבלנית

 לנסיבות שונות םהתאמתלהעתקת הכלים ולולא ,  הערביתתרבותי של האוכלוסייהה
 .כנדרש

  במרחב נצרתהבעלות על הקרקע

י של היישובים הערביים ס גורם מרכזי בעיצוב המבנה הפיהיאהבעלות על הקרקע 
( התפלגות הבעלות על הקרקע בתחום השיפוט של נצרת ,יוםה. העירוניים והכפריים

 אחוזים 38, מהקרקעות בבעלות פרטיתאחוזים  40: היא בין שלושה גורמים) 1998
כשני שלישים , כלומר.  בבעלות הכנסיות, אחוזים22 – והשאר ,בבעלות המדינה

. מהקרקעות בתחום השיפוט של נצרת הן קרקעות המתחלקות בין גורמים פרטיים
, שירותי חינוךלהכנסיות יכולות ואף מציעות את הקרקע שבבעלותן לשירותי דת ו

כן קרקעות -פי-על-אף. שטחים שבבעלותן לצורכי מגוריםאת ה הן גם מציעות ולאחרונה
הווקף השייכות היסטורית לכנסיות מהוות מגבלה בפני תכנון רציונלי של ייעודי קרקע 

עלית הן קרקעות ציבור -נצרתשל שיפוט הכל הקרקעות בתחום , לעומת זאת. בעיר
רוב הקרקע בתחומי השיפוט של . ח תכנון ופיתושלות גמישות רבה אפשרהמ) מדינה(
קרקעות המדינה . ערביים הסובבים את נצרת הוא בבעלות פרטיתהיישובים ה

 עתודותהן , המרוכזות מחוץ לתחום שיפוטם או מחוץ לתחום תוכנית המתאר שלהם
 . לפיתוח יישובי

הדגם האחד . בתחום היישובים הערביים מתחילים לזהות שני דגמים של שכונות
 וכולל את רוב השטח הבנוי ,חסר תכנון ופיתוח מקדים ומכוון, ל קרקע פרטיתמתפתח ע

דגם שני שמתפתח הוא של שכונות חדשות קטנות הנבנות .  נצרתובכללם, של היישובים
בדומה לזה שהתפתח , שבהן מתרחש תכנון ופיתוח מקדים, על קרקע מדינה או כנסייה

והה בין פתרון צורכי המגורים של משקי אמנם עד עתה קיימת קורלציה גב. עלית-בנצרת
אך לעומתה מתפתחת מגמה של בנייה קבלנית , קרקע בבעלות פרטיתהבית לבין זמינות 
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למגורים או בנייה משותפת של משפחה מורחבת בשל צמצום השטחים בבעלות פרטית 
מצטופפת , סדרתו מתפתח דגם של עיר ותיקה לא מךכעקב . הזמינים לפיתוח מגורים

ידי הוספת קומות או בנייה בשטחים -אין איזון בין ציפוף המגורים על.  הזמןםכת עוהול
 .פנויים לבין זמינות תשתית מתאימה של מבני ציבור ודרכים

  והפיתוח העירוני במרחב נצרתהמבנה הטופוגרפי

בהתפתחותה של נצרת מגלעין ותיק על רמה שטוחה בחלקה למרגלות הר פרח חלו 
הגלעין התפתח . רת בנויה על שבע גבעות שביניהן ניכר עיבוי של בנייהיום נצהו, תמורות

שטוחים ולאורך הדרך הראשית החוצה את  ושם היו שטחים נוחים, מזרח-בכיוון דרום
המבנה הטופוגרפי ההררי של נצרת השפיע על דגם הפיתוח . דרך פאולוס השישי, נצרת
קר על דרך אחת החוצה את העיר ועל אופי רשת הדרכים שמבוססת בעי, ווכיווני שלה

 התרחבות ,עלית-כבנצרתלא ש. לחניה ולשירות התושבים, ומשמשת לתחבורה עוברת
בטיח ה או ,לוותה בתכנון אשר מנע בנייה על שיפועים גבוהים לא השטח הבנוי בנצרת

ההתפתחות הספונטנית של מבני . את התפתחות הבנייה בהתאם למבנה הטופוגרפי
 שאי אפשר,  על שטחים בשיפועים גבוהיםהתפשטהבבעלות פרטית מגורים על קרקע 

 . קינותלסלול בהם דרכים ת

המבנה הטופוגרפי של נצרת השפיע על פיתוח שכונות חדשות של פליטים בעיקר לאחר 
ית מגלעין סשכונות אלה היו מנותקות פי" .צפאפרה" על גב ההר כגון שכונת 1948שנת 
ולאחר מכן , יםויב הכפרים הערביים של פליטים או בדובדומה לשכונות שקמו סב, העיר

המבנה הטופוגרפי של היישובים הערביים במרחב נצרת . ןהחל תהליך עיבוי ביניה
לעתים עד כדי אי , י של הבתיםס המרקם הפיעלהשפיע על מערך תשתיות התחבורה ו

 .יכולת לממן את עלויות הפיתוח

 רת ביישובי מרחב נצמסורתיה-חברתיהמבנה ה

בה זוחל השטח הבנוי ש, דגם של עיר ותיקה ומסורתית מתגלה על כל מרכיביו בנצרת
 השטח הבנוי לא תרמה התרחבות. מהגלעין ההיסטורי הוותיק אל עבר השוליים

רוב מאוכלסות על בסיס -פי-שעלשכונות , שכונות חדשותרחבת היקף של להתפתחות 
והן מזוהות , ת בנצרת הוא שיוכיהמרקם החברתי ברוב השכונו. כלכלי-מעמד חברתי

הבעלות הפרטית על , שיטת הבנייה העצמית. אפוא על בסיס עדתי או על בסיס מוצא
המרקם , לעומת זאת. הקרקע והמבנה העדתי תרמו את חלקם ליצירת המרקם החברתי

 נטייה ורצון של קבוצות מוצא ומסתמנים בו, עלית מבוסס על הישגיות-החברתי בנצרת
 כלכלי נמוך יחסית-ריכוז של אוכלוסייה ממעמד חברתיה. כז יחדיו להתרדומה

, בתוצאות הבחירות המקומיות התבטא ,שכונות במרכז העיר נצרתעומת ה ל,בשוליים
 .גם יצר מתח עדתי בעיר נצרתהוא ו

עלית -נצרת( המובחנים על רקע שיוכי לאומי ,הדגמים האורבניים שנוצרו במרחב נצרת
. ייםס חברתיים ופי,כלכליים, הם תוצאה של גורמים מבניים, )םמול היישובים האחרי

קיומם של דגמים אורבניים נקודתיים במרחב נצרת מצביע על כך שדגם הבנייה הלא 
אלא של , מתוכנן שנוצר אינו תוצאה של דפוסי חשיבה בקרב האוכלוסייה הערבית
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זמינותם . לפיתוח מגוריםושל היעדר חלופות זמינות לבנייה ו, נסיבות פוליטיות ומבניות
מגבירים , לפי תכנון מקדיםמוסדר ויזום  ומערך דרכים , שירותי ציבור ושלשל מגורים

 בעיקר בראש ובראשונההמתכונת החדשה תופעל . את הביקוש למתכונת זו של פיתוח
שיקום השטחים ללשיפור ותשמש ולאחר מכן , חדשים המיועדים לכךהבשטחים 

 ים מימוש מדיניות שיקום וחידוש עירוני של זה סותר אפשרותאין. הבנויים הקיימים
גלעין היישובים העובר תהליך באשר כוללת תשתיות קיימות בשטח הבנוי וגם 

לשמור על ערכים כדי תכנון ובקרה ידי -עלות יוזמות עצמיות ּב יש לָג.התחדשות עצמית
 .תרבותיים באזור הגלעין של היישובים הערביים

  במרחב נצרתמוקדי-י למבנה רבמוקד-ממבנה חד

 ,עסקים, עד שנות השבעים היה המבנה של מרחב נצרת מורכב ממוקד של שירותים
. רחוב פאולוס השישיבבאזור השוק הוותיק ו, נהל ומסחר המרוכז בלב העיר נצרתמי

-החל להתפתח בנצרתואילך משנות השבעים . מוקד זה שירת את העורף היישובי הכפרי
 הקמת קריית הממשלה על הדרך הגובלת בין נצרת עם, נהלי יזוםמילי ועלית מוקד כלכ

 לקריית הממשלה הועתקוממלכתיים הנהל המימוסדות ". אזור התפר"עלית ב-לנצרת
 השפעה שלילית על מרכזיותה הכלכלית של  לונודעהמהלך ש, עלית-החדשה בנצרת

 .נצרת

 כלכלית ומסחרית במקביל להעברת המוסדות הממשלתיים החלה רוחשת פעילות
היפר מרקט לאורך הדרך החוצה בין נצרת מרכל ה, השוק הפתוח, בקניון לב העיר

, נהל והמסחר נבנו לאורך הדרך היכל המשפטמיפעילויות הנוסף על . ועוד, עלית-לנצרת
נהלת נתיבי ימ, מוסדות תכנון, רישום מקרקעין, ביטוח לאומי(משרדי ממשלה שונים 

 .מלון מריוט הקייםנוספים על מלון -מתוכננים בתיו, עלית-ת נצרתובניין עיריי) הגליל

 ,האחד הוא המרכז הוותיק באזור השוק. םייום קיימים בנצרת שני מוקדים עיקריה
. 2000שנת חגיגות שצומצם בעקבות תהליך שיקום השוק במסגרת היערכות העיר ל

 של העסקים הראשירכז מרכז אורכי אחר התפתח לאורך דרך פאולוס השישי והפך למ
 וךבעת האחרונה מתפתח מרכז מסחר ומלאכה סמ. משרת את האזור שלהה, נצרת

מתחבר עם דרך פאולוס השישי באמצעות מרכז  ה.למחצבה באזור התעשייה של נצרת
 .מלאכה ושירותי רכב בעיקרבעלי שלאורכה מתנהלים עסקים של , דרך תופיק זיאד

 העברתם גרמו למנה מ המוסדות הממלכתייםת ויציא והנגישות בעירתחבורההבעיות 
סמוך לדרכים המאפשרות נגישות לאזורים , מחוץ לנצרת אל של משרדים פרטיים

במקום מגמה של התרכזות של משרדים . המקשרים אותם עם היישובים הסמוכים
 ויציאה אל התפזרותהל בנצרת מתפתחת מגמה של מינפרטיים ושירותי מסחר ו

יישובים , במקביל.  ולאורך הדרכים מחוץ לגלעין הוותיק של נצרת,עלית-מוקדים בנצרת
רמת החיים . כפריים שעברו תהליכי עיור עד אמצע שנות השמונים ונשענו על נצרת גדלו

והתפתחו בהם מרכזי משנה של , בהם עלתה בעקבות תהליך העיור והצמיחה הכלכלית
, יישובים אל הדרך הראשיתמוקדי משנה אלה החלו לזחול מגלעין ה. מסחר ושירותים
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מסחר ושירותים ציבוריים בתי לגלישה של . המחברת את היישוב עם המערכת האזורית
,  ביישובים הסובבים את נצרת נודעו השלכות חברתיותתםצמיח מן העיר וופרטיים

 : ולהלן עיקרן,יותסכלכליות וגם פי

- על,תית ופוליטיתחבר, עורף הנשען עליו כלכליתממאזור הבנוי ממוקד אחד ו . 1 .1
 הבנוי מכמה מוקדים ,למבנה מפוזר הפך מרחב נצרת, פי דגם של מרכז ופריפריה

שצמחו כמרכזי משנה , אלהמוקדים של יצע התחרות וההשונים מבחינת יכולת 
התפתחות המוקדים המשניים שחלקם ). 2001, סלימאן(ביישובים הסמוכים לנצרת 

 אמנם.  החלישה את מרכזיותה של נצרת,יתעל- למוקד מרכזי כמו זה של נצרתכוהפ
מלבד אך , יםאופי מיוחדצביון ו �  אזור השוק� למוקד הוותיק ההיסטורי של נצרת

, לעומתו. אין לו יתרונות יחסיים אשר מושכים אליו צרכנים בו של השיטוטהחוויה 
המרכזים העסקיים החדשים המתפתחים עונים על הרגלי הצריכה החדשים של 

ונסמכת על  ,שונהחוויה אולי  מחפשת ,מודרניתויותר ה שהופכת יותר אוכלוסיי
היערכות העירונית להתפתחותם של מרכזי -איה.  ולמתקני חניהכלי רכבלנגישות 

בלה ביטוי יהיחלשות זו ק. מסחר חדשים סמוך לשוק הוותיק גרמו להיחלשותו
. 2000 נצרת י של השוק במסגרת פרויקטסממשי בעת תהליך שיקומו וחידושו הפי

 והתמחותו ואת אפשרות בנייתם צמיחתו של השוק הוותיק הגביל את ההיקף הקטן
 .נשענים עליו ובה בעת מחזקים אותויו האשר  ,של מבני מסחר גדולים סמוך לו

מוקדיות במרחב נצרת גרמה לטשטוש ההבדלים בין נצרת ליישובים -הרב .2 .2
נעשו יכות השירותים בהם ת ואוכאשר רמת התשתי, הכפריים הסובבים אותה

-שהתפתחו על, כך אבדו לנצרת היתרונות היחסיים שלה על פני כפרים אלה. שווים
י ס הבדלים בין הדגם הפימצואאפוא לאפשר -אי. פי אותם כללים ולפי אותם דגמים

 :כך) 1999(בהקשר זה כתב ראיף זריק . יפיע הסמוכיםלינה או ישל נצרת לר

פקק רצוף , עת כלי הרכב בלתי נסבלתתנו. אתה כבר בתוך נצרת" .3
פה ושם כמה בתי אבן . מוסכים עם שלטים גדולים בעברית. כל היום
אין בו אינטימיות של כפר . מין מקום שהוא לא כפר ולא עיר. אציליים

- וגם את בתי,מקום שחסר את קריאת התרנגול. ואין בו מרחב של עיר
יבד את הקשר עם שא, סתם מקום, מקום. הקפה של האינטלקטואלים

, וגם איבד את הקשר למועדונים, השדות והפרדסים וריח האדמה
אמצע הדרך בין מה שהיה לבין מה שלא . סתם מקום. לקולנוע ולכיכרות

 ". סתם מקום ללינה זולה. בין הכפר האבוד לבין העיר הנכספת, יהיה

הצטמצמה ך הבריחה יזמים אל יישובים סמוכים וכ,  זריקבעיניכפי שנתפסה , נצרת
בדומה לשאר היישובים הערביים " כפר גדול" שהפכה מעין ,מרכזיותה של העיר

 .ה פיסיתהגדולים מבחינ

-הגידול של השטח הבנוי בנצרת וביישובים הסמוכים יצר רצף בנוי שתחילתו בכפר .3
בתוך רצף בנוי זה צצים מוקדים קטנים . נא בצפון מזרח וסופו ביפיע בדרום מערבכ
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הדרך הפכה לציר פיתוח למוקדי כלכלה של .  החוצה את היישובים754ך לאורך דר
 .שמושכים צרכנים אפילו מנצרת, תיק של נצרתויישובים המתחרים עם המוקד הו

בהקשר זה . הלי ומסחרי חדשמינעלית התפתח מוקד -במרקם בין נצרת לנצרת .4 .4
 :כך ריקזכתב 

הגבולות בין שני עלית כביש עוקף שיוצר את -בין נצרת לבין נצרת"
אבל בה בעת פותח את , כביש שיוצר את גבולותיה של נצרת, תוהמקומ

משרטט את , סטרי-בעל הגבול החד, אותו הרחוב. עלית-אפיקיה של נצרת
סופו של מקום ותחילתו של . עלית-גבולותיה של נצרת ומוליד את נצרת

- נוקכביש שיכול להחיות ולהמית במכת, כביש עוקף קטלני. מקום אחר
מבטו של הנכנס לעיר נתקל בשני בניינים גדולים ליד הכביש . אוט אחת

. שני הבניינים עומדים על פסגת הגבעה ממש. עלית-העוקף מצד נצרת
שתלטניים וקרים הם משקיפים על סמטאותיה , מרוממים, נשגבים

. מעין מפלצת רואה ואינה נראית. הצרות של נצרת ועל שכונותיה העניות
; אינם משאירים שום ספק מיהו בעל המקום ואדון המרחבהבניינים 

ניסיון מוגבר ואינטנסיווי לכופף בו בזמן את הטבע ואת התושבים 
שנבנה לפני , עלית-הבניין הראשון הוא בניין עיריית נצרת. המקוריים

מתוך אדישות גמורה לעובדה כי שכנתה ,  שנה40-כשנתיים בעיר שגילה כ
עלית מפצה את עצמה על אובדן הזמן -נצרת. נצרת היא בת אלפיים שנה

. היסטוריה אל חיקה של הגיאוגרפיההובורחת מאימת , בעזרת המקום
הנה כי כן נכנע הרעיון של . הבניין האחר הוא בניין בית המשפט המחוזי

למשמעותו , שלטון החוק על משמעויותיו הסמליות האבסטרקטיות
ג כוח ואדנות אבל יחד עם בניין שמייצר ומייצ: הישירה והברורה ממש

ישן בעין פקוחה למחצה ומפחד לעצום את עיניו , זאת הססן וספקן
שלושה בניינים , בתוך העיר נצרת, על הגבעה הנגדית, וממול. במלואן
 ".מסגד הנביא סאעין, כנסיית הסלזיאן, תבניין הנזירו: ישנים

 והוא מתחרה , נצרת מחוץ לתחום שיפוטה של,המוקד המודרני באזור התפרכך נוצר  
 . שלהעם המוקד ההיסטורי

 השפעה שלילית על פיתוח העיר בשל היעדר ישמוקדיות במרחב נצרת -רבל .5 .5
הקיטוע . ורים מגובשיםאזעם  עם מוקדים מטרופוליניים או  תחרותיכולת

מסחריים , תכנוני לפיתוח מוקדים כלכלייםהתיאום ההמוניציפלי והיעדר 
 .ומחלישים את יכולותיה, ם כפילות בתכנון ובפיתוחנהליים בנצרת יוצרימיו

רצון לחסוך הו, גיסאהעלייה ברמת החיים של האוכלוסייה באזור נצרת מחד  .6 .6
 נסיעות היינו ,במשאבים כספיים מאידך גיסא תרמו להתפתחות תופעה מעניינת

, ערב הסעודית, טורקיה, מצרים, תיירותיות של תושבי נצרת למדינות כגון ירדן
 שו נע2000 אוקטובר עד. מוצרים אחריםהנעלה והלבשה והם רוכשים מוצרי הן בש
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 ושהפכה להיות מוקד כלכלי מתחרה במחירי, נין'לגגם נסיעות בתדירות גבוהה 
ל גרמה " מחוץ למוקד נצרת ובחוצריכההתפתחות הרגלי . הנמוכים עם נצרת

 אותות. בעירבמיוחד בצל צמצום מספר המבקרים , לירידה במעמדה של נצרת
עלית או -החולשה הכלכלית בנצרת גוברים בהשוואה להתפתחות היחסית בנצרת

 . ביישובים במרחבה

 לתחרות מהבעורף של נצרת גר, ספונטני או מתוכנן, מוקדי- מבנה רבפתחותהת .1
 יםשמנהלי העיר ערוכים דילכך אין עדויות . כלכלי של העירהשהביאה לצמצום הבסיס 

לקחת בחשבון התפתחות זו ולהציע אפוא המרחב שלה יש וון העיר  בתכנ.להתפתחות זו
בהתאם ליתרונות , המשך מעמדה המרכזי של נצרתאת  חזקמדיניות פיתוח אשר ת

המוקדים המשניים ו שיתוף בין המוקד הראשי של נצרת יצור יש ל בעתבה. היחסיים
, הסמוכים להיגדלו הפערים בין נצרת ליישובים , בהיעדרו. במרחב המטרופוליני
הן ל, שליליות תות וחברתיויהיו לכך השלכות כלכלי, כאמור .עלית-ובמיוחד בינה לנצרת
 .אנו עדים כבר עתה

 מפת תחומי השיפוט של הרשויות המקומיות במרחב נצרת
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 לקראת שיתוף מוניציפלי ותכנוני במרחב נצרת 4

וצתיים הגוברים ביישובי קב-הביןתחים והמנצרת העיר של האזורי מעמדה השחיקה ב
 אסטרטגיות פיתוח ברמה העירונית וברמה הפעלה של מחייבים שלהמרחב ה

ים של העיר ומרחבה ויפעילו מנופים של יאשר יממשו את היתרונות היחס, הממשלתית
המערכת מחדש של אלה היא ארגון האסטרטגיות האחת מן . פיתוח עירוני
וח מודלים של שיתוף מוניציפלי ותכנוני בכל התכנונית והכלכלית ופית, המוניציפלית

 השירותים והמגורים, מנופים בתחום הכלכלהו מיזמים לצד, כמובן, זאת. המרחב
 .ובנוסף להם

 יישובי במרחב נצרת-התפיסה הקיימת של שיתוף בין

אוריה העוסקת בשיתוף בין רשויות מקומיות מבוססת על עיקרון של יצירת יהת
 מושם דגש על ,בהתאם לכך. בטיח סף כניסה לקיום שירותיםיתרונות לגודל כדי לה
הקטנת כפילויות , בזבוז משאביםבצמצום ,  יעילות כלכליתיםשיתוף שבבסיסו עומד

דבר , אינם יכולים להתקיים בהיעדר שיתוף פעולהכל אלה , והבטחת מגוון שירותים
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לשיתוף כמה צורות . )1999, רזין ; Martins,1995(שיש לו השלכות קהילתיות וכלכליות 
מצב כלה בלמצב של ייעוץ ותיאום ועבור  ,שיתוף-ממצב של איהחל הנעות על ציר אחד 
גם תלויה לשיתוף המוכנות של קבוצות אינטרס ורשויות מקומיות . של היטמעות ומיזוג

 יותר הןטיח את מימוש האינטרסים שליבשיתוף כך שהבמידת המודעות שלהן להיא 
הנכונות לשיתוף בין הצדדים תלויה במידת המוכנות שלהם . יתוףש-מאשר מצב של אי

הן , אופי ועומק השיתוף. בה זוכים המשתתפיםש ביותר מאשר בהיקף התועלת חלוקל
. מושפעים ממידת היותו שיתוף ערכי או אינסטרומנטלי, יישובי-אישי הן הבין-הבין

השיתוף . וף הערכי מאלה של השיתרביםסיכויי ההצלחה של שיתוף אינסטרומנטלי 
איכות , ניקוז, ביוב, אשפה(השכיח בין רשויות מקומיות מתמקד בתחום התשתיות 

ביוזמה , חלק מהשיתוף בין רשויות מקומיות נעשה על בסיס וולונטרי). עודסביבה ו
המחייב את הרשויות , ידי גוף ממשלתי-סוג אחר של שיתוף נכפה על. מלמטה

 דגם של שיתוף מלמטה מבטיח יתר יציבות ואורך חיים . ביניהןקיים שיתוףהמקומיות ל
 . ידי ממשלה- על נכפהמזה המוצע מלמעלה או

כי היא שכיחה בקרב הציבור וראשי הרשויות המקומיות ביישובים הערביים התפיסה ה
אינו אלא שלב ראשון לקראת מיזוג רשויות ,  הממסד המרכזיבדרגיישובי -השיתוף הבין

מטרת היוזמה , גדול מראשי הרשויות המקומיות הערביותחלק לטענת . מקומיות
הממשלתית היא לצמצם את הטריטוריה ואת תחומי השיפוט של הרשויות המקומיות 

ואלה , השיתוף נתפס בהיבטים הפוליטיים המקומיים והארציים שלו. הערביות
 עדריה. בוהגדלת המשאבים הטמונות של מפחיתים מחשיבותן של היעילות הכלכלית ו

 שאלה כל תביעה ןסימבמעמיד לא רק , שיתוף רב היקף בין רשויות מקומיות יהודיות
ראשי הרשויות המקומיות אלא גם נתפס בעיני לשיתוף בין רשויות מקומיות ערביות 

כך עדיין לא צמח מודל של עקב .  שעלול להביא לצמצום הזדמנויותצעדכ הערביות
הפרויקטים שבהם קיים שיתוף . ת ערביותשיתוף וולונטרי ביוזמה מלמטה בין רשויו

 . ה ממשלתיתיכפיעתים ב אילוצים ולבכוחנוצרו , ביובשל כגון פרויקטים , יישובי-בין

 שמניע את ואכרסום בכוחן הפוליטי המ וןהחשש של רשויות מקומיות מאובדן זהות
 שעשוייתרונות את ה מתקשים לזהות ראשיהן, יתר על כן. ראשיהן להתנגד לשיתוף

תחרות על נובעת מן הלשיתוף שלהם  הנכונות. שיתוף-אילעומת   כזה שיתוףלהניב
אך מעבר . שבעת שיתוף מצטברים ויוצרים יתרונות לגודל, משאבים זמינים וקיימים

, ים את היתרונות המכפילים של שיתוףרוא ראשי רשויות מקומיות אינם ,לכך
הגדלת חלקו של בו, שתתפיםאו המשאבים הזמינים למ" העוגה"הגדלת מתגלמים בש

מקצת מנהיגי הרשויות המקומיות מודעים .  חלקו קודם לשיתוףלעומתכל משתתף 
הם מעדיפים לשמר את עצמאותם בעת קבלת אך , ליתרון הפוטנציאלי הנוצר משיתוף
 .ים העומדים לרשותםמועטההחלטות על מימוש המשאבים ה

קיימים במרחב נצרת , יישובי-בין השיתוףה השכיחים העומדים בפני המחסומיםמלבד 
הפוליטי - הקשורים בצורת ההתפתחות של היישובים ובמבנה החברתיגם מחסומים

 שנחלקו לחמולות שונות ,היישובים הערביים צמחו מגלעינים כפריים. המקומי
אף על , החמולתי הממשיך להתקיים בכפרים-המבנה החברתי. בעוצמתן ובהשפעתן

היישובים הכפריים רואים . גורם להם להתנגד לשיתוף, ורשעברו בינתיים תהליך עי
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התרבותיים והכלכליים הקיימים , בנצרת עיר של ממש וחשים בפערים החברתיים
משפחות ותיקות בנצרת רואות עצמן כבעלות מעמד גבוה מזה של . ביניהם לבינה

ים עלית ליישובים הערביים הסמוכ-הפערים הקיימים בין נצרת. החמולות הכפריות
מלבד , בדימויים וגם בעמדות פוליטיות, חריפים אף יותר וקשורים בזהויות שונות

 מרחב י בקרב ערבירווחתהתפיסה ה, כאמור. כלכליים ביניהםה-לפערים החברתיים
לממש ,  היהודית קמה על חשבונם ועל קרקעותיהם במטרה להגבילםהעירנצרת היא כי 

אותם ת השליטה ב אחיבטלהוכן , הדמוגרפית המאזן  אהפרלהוד הגליל וימדיניות את 
. הםשל יכולים ליהנות מהם במסגרת יישוביהם  הערביםהיושאלמלא כן משאבים 

. עלית היא שמונעת מהרשויות המקומיות הערביות לשתף פעולה-עמדה זו כלפי נצרת
 לכונן בה די כדיאך עדיין אין , אמנם בשנים האחרונות חלה התמתנות בעמדותיהן

עלית -הדבר אמור במיוחד נוכח התנגדותה של נצרת. עלית-ולונטרי עם נצרתשיתוף ו
ה של  בשיחות על אפשרות הקמתהתנגדות שבאה לידי ביטוי, יישובי-לשיתוף בין

. כנא-עלית למשהד ולכפר- בין נצרת,נהלת משותפת לניהול אזור התעשייה ציפוריתמי
שונים הממשלה המשרדי ל הודותה תאפשרעלית ה-הקמתה של נצרתראוי לציין כי 

 לזכות ביתר משאבים � המניע לשיתוף, על כן. שהקצו משאבים כספיים רבים לפיתוחה
יניה של הרשות המקומית י אינו בראש מע�ולהגדיל את היצע השירותים לאוכלוסייה 

א ושיתוף הבעלית -גורם המצמצם את הרצון של עיריית נצרתעוד . עלית-של נצרת
מייעדת שירותים חברתיים וקהילתיים לאוכלוסייה יהודית העובדה שעירייה זו 

נורמטיבית והתנהגותית מן האוכלוסייה הערבית , וזו שונה מבחינה ערכית, הבעיקר
 , יותרעלית נהנית מנגישות רבה-כמו כן הרשות המקומית של נצרת. ביישובים הסמוכים

יות הערביות למשאבים ולמקבלי החלטות ברמת המדינה בהשוואה לרשויות המקומ
 . השכנות לה

 יישובי במרחב נצרת-דפוסים מוצעים לשיתוף בין

את בניית מודל לשיתוף ובשורה של נסיבות ומגמות במרחב נצרת מעוררת את הצורך 
 :חובת התיאום התכנוני והניהולי במרחב זה

אוכלוסיית המרחב , על פי התחזיות.  המרחב מונה כמאתיים אלף נפשתאוכלוסיי .ב
המרחב העירוני המטרופוליני יאכלס כארבע , דהיינו. 2020עצמה עד שנת תכפיל את 

אזור . המדינהאוכלוסיית כלל  כחמישה אחוזים משהם, מאות אלף תושבים
וזאת נוסף , המטרופולין של נצרת יהיה אזור המטרופולין החמישי בגודלו בישראל

נה יותר משני אשר תמ, עבור האוכלוסייה הערביתב כמרכז מטרופוליני  מעמדולע
גודל האוכלוסייה במרחב נצרת והשיוך הלאומי העיקרי הם . 2020ליון נפש בשנת ימ

 ).2001, סלימאן(פוטנציאל שיש לחפש דרכים לממשו 

במקביל לגידול האוכלוסייה צפוי שהשטח הבנוי של היישובים יוכפל באמצעות  .ג
 יםובים בנפרד עלולתכנונם וניהולם של הייש. הפיתוח והבנייה בשטח הפנוי ביניהם

אם לא יתפתח דגם ניהולי אך  .למנוע פיתוח תשתיות יישוביות מחברות ומשלימות
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תשתית הורמת " הכפריות"הסיכון של שכפול רב , ותכנוני שונה מזה הקיים היום
 .ירודההשירותים הו

בבד -ובד, ביחסים בין השלטון המקומי למרכזי יואצו תהליכי ההפרטה והביזור .ד
 המשאבים ,משמעות הדבר היא כי. ת בין הרשויות המקומיותתגדל התחרו

-המועברים מהשלטון המרכזי למקומי יקטנו ובכללם גם משאבים שיועדו לנצרת
יישובי כדי -בתנאים אלה עשויות רשויות מקומיות לבקש שיתוף בין. עלית

 .להתחרות על משאבים מול יישובים או אזורים אחרים

אתניות -הקיימת בין קבוצות חברתיותונות  השטשטושין לצפות לאמנם א  .ה
לשונות זו הדרגתית הסתגלות יש להניח שתהיה אך , המתגוררות במרחב נצרת

-תעודד רשויות מקומיות להיכנס למסגרות של שיתוף ביןזו  התפתחות .והכרה בה
 .  יתמקד בתחומים חומריים ולא בתחומים ערכיים שיתוף כזהגם אם, יישובי

 את התפקיד קטיןי, קטיבי העובר על האוכלוסייה הערביתתהליך העיור הסל .ו
ויצמצם את ההבדלים בין , פוליטי של החמולה ביישובים הכפרייםה-החברתי

תהליך זה הוא תוצאה של תהליך , בחלקו. הכפרים ההופכים לעיריות לבין הערים
 . הפרבור המתרחש בין נצרת ליישובים הסמוכים לה

נהליות בין היישובים המרכיבים את מרחב נצרת מיוהפיזור הפעילויות הכלכליות   .ז
 לצד התפתחות והתחזקות של מרכזים ,משמעו שימור המרכז ההיסטורי של נצרת

זה לכל רשות מקומית תהיה כבמצב . כלכליים ומינהליים ביישובים הסמוכים לה
 .ים שלהיבהתאם ליתרונות היחס, תרומה משמעותית לשיתוף

מקומית יעדר יוזמה ההתנגדות לשיתוף כפוי או ההיינו  ,בנסיבות הקיימות .ח
יש להציע דגם של שיתוף המאפשר שילוב בין השיתוף הוולונטרי , לשיתוף וולונטרי
במסגרת , יישובי במרחב נצרת-להלן ננסה לתאר עקרונות לשיתוף בין. לשיתוף המחייב

המוצע  דגם השיתוף יסודהתפיסה העומדת ב. הגדלת המשאבים במרחבל סייעמודל שמ
 המצוי בתוך אחד כי יש לראות בנצרת וביישובים הסמוכים לה מרחב תפקודי ,היא

זו מרחב נצרת נמצא מבחינה . מרחב אורבני מתוכנן ומנוהל במשותף ותוך תיאום
מרחב אורבני תפקודי של כמאתיים אלף נפש שונה . במקום גבוה במדרג של ערי המדינה

רוב התנגדות -פי- עלהסתמנה כהעד , אולם.  נפש כשישים אלףמונהמעיר שבתכלית 
 פרויקטים משותפים הוקמו.  נציגיו ברשות המקומיתבקרבכל יישוב ותוך לשיתוף ב

כגון היחידה הסביבתית , למשרדי ממשלה ייעודיםורשויות המקומיות במרחב נצרת ל
 נפגעה היחידההצלחתה של . יחידה זו פעלה בתחום התכנון המפקחאך , איריס נצרת

 נהשותפות פעילות במימוהיו או הנן לא כל הרשויות המקומיות במרחב ם כך שמשו
 .ובהפעלתה

שלוש חלופות יש בין המודלים המוכרים לשיתוף פעולה בין רשויות במרחב האורבני 
 : חלופות אלה מוצגות להלן.  למימוש הפיתוח היזום במרחב נצרתאפשריות

ויות המקומיות באופן עצמאי הרששל תפקוד ההמשך . שיתוף וולונטרי מוגבל .א
מודל זה .  בין רשויותיםמוגבלבנושאים  עם שיתוף וולונטרי ,קייםהמצב בהתאם ל
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 אך ,למרות העידוד והתמיכה הלא ממוסדים,  שינויים מהותייםלמעשהאינו מציע 
  .שיתוף בין רשויות מקומיותלגבי הממשלה המשרדי בתומך 

תוסמך אשר , נית אחת לכל המרחביצירת רשות תכנו .רשות תכנונית מרחבית .ב
ירה את הרשויות המקומיות ותחלופה זו מ.  ולנהלו הפיתוח במרחב נצרתלתכנן את

 מהן סמכויות ואחריות לטובת רשות גג שבאחריותה ובסמכותה נוטלתעל כנן אך 
, הרשויות המקומיות. משאביםההפיתוח וגיוס , יהיה מימוש מדיניות התכנון

הרשויות המקומיות , נהלת פיתוחמי מעין יהרשות זו תה.  בהוהתושבים יהיו נציגים
יועמדו ונהלת תיזום פיתוח ימהאך , ימשיכו לייצג את האינטרסים של התושבים

 .לשם כך לרשותה משאבים ציבוריים

 מהרשויות מסוימותמודל זה מציע ליטול סמכויות . רשויות פונקציונליות נושאיות .ג
ולהקים רשויות , אזורי תעסוקה, ביוב, מים, המקומיות בתחומים כגון חינוך

במודל זה . פונקציונליות אשר ינהלו את הפיתוח על בסיס נושאי בכל הרשויות
�  וגם אנכית�  בין כל הרשויות המקומיות של המרחב� האחריות היא אופקית

 למשל להקים רשות אפשר. יישוביות והשכונתיות-כוללת את כל רמות השירות העל
 תהיינהרשות לפיתוח כלכלי שאו , רשות דרכים, רשות ביוב,  תכנוןרשות, חינוך

רשותי סביב -כך להעמיק את השיתוף הביןו,  רשויות מקומיותלכמהמשותפות 
 שמשולרשויות אלה יוגדרו סמכויות ויועמדו משאבים ייעודיים והן י. נושא מסוים

 .שלב ביניים בין השלטון המרכזי למקומי

המאפיינות את יתרונות וחסרונות בנסיבות יש  של שיתוף צגיםהמולכל אחד מהמודלים 
עם . להציע או להעדיף מודל אחד מבין המודליםמחקר זה אינו מתיימר . מרחב נצרת

 נציח מצבת" עסקים כרגיל" של הנוכחית המגמה כי המשך הוא מדגיש חזור והדגשזאת 
המשך מגמה זו גם . תגביר את המתחים החברתיים במרחב נצרתו,  חוסר הזדמנויותשל

כלכליות מהם הפוליטיות ו-שינוי מבני ומרחבי בסוגיות הסוציויסכל אפשרות של 
מרחב זה עשוי להיות הדגם לשינוי . במרחב נצרת בפרטהערבים סובלים הערבים בכלל ו

 חיזוק השיתוף מען להמצב הנוכחישינוי .  בניהול ותכנוןגםבמקומות אחרים 
 אינו מצריך שינוי מהותי במערכת הקיימת מבחינה והגברתהפונקציונלי הוולונטרי ו

 של שיתוף  האחריםשני המודליםלעומת דגם זה . סמכויותהחלוקת במוסדית או 
 ,נהלות פיתוח כוללניות או פונקציונליותמי הכוללים יצירת רשויות גג או ,פעולה

 .ן שינוי במערכות הקיימות ובחלוקת הסמכויות והאחריות ביניהמחייבים

 של הרשויות ןחשש, כל אחד מהמודלים של שיתוףהגלומים ב היתרונות אף-לע
עצם כל שינוי נתקל בחשד לגבי . המקומיות הערביות משינוי המצב הקיים הוא גדול

לצורך מימוש , לכן.  האוכלוסייה הערבית או לטובתהלרעתה שלהאם הוא : מהותו
יש , יוהשלכותלממד הלאומי ויש להיות מודעים להשיתוף   והגברתמדיניות השיתוף

 לערוך רפורמה בשיתוף בבד יש-ובד, להבטיח תוצאות שישפרו את המצב בטווח הקצר
מבחינת ,  שיתוף שלמגמות.  שינוי מלמעלה עליההאוכלוסייה הערבית מבלי לכפות

, נצרת(יום במרחב נצרת המגורים מתרחשים של יזמים ואף של , רמותיניידות של פה
עדיין , ניידות במרחבהוולונטרי והשיתוף המול ל). כנא-נה ואף כפרירי, עיפי, עלית-נצרת
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ניהול מוניציפלי מוסדר ומעוגן במסגרת הכוללת במוסדי בתכנון מרחבי ו-אין שיתוף בין
 . את כל יישובי מרחב נצרת

פי דגם -על.  דגמיםמושתת על כמהית גג או רשות מטרופולונית יציג עירהשני שמהמודל 
דגמים אחרים של רשות גג . נהל המקומימיסמכות המנחה את הה הגג היא  רשות,אחד

נוסף דגם שיתוף  . להנחות אותןנוטים לתאם בין הרשויות המקומיות שיהיו שותפים בה
יכול להיות מבוסס על עיקרון של שיתוף , הנגזר ממודל של רשות גג, במרחב נצרת

,  בתחום מסוים כגון תחבורהמחייב את הרשויות המקומיות להשתתףה, פונקציונלי
 .אך נוטל מהן חלק מהסמכויות והאחריות, סביבה, רווחה, חינוך

פונקציונלית עשוי להגביר את השיתוף בין הרשויות המקומיות  דגם של רשות גג
עמדו המשאבים הדרושים לצורך השיתוף יו אך אם .בתחומים שבסמכותן ובאחריותן

את סרבול סרבל עוד א עשוי להפוך לנטל ול הו,לא ינוהל באופן מקצועיהוא ואם 
במיקומם , ברמתם, שיתוף כזה יתחשב בסוג השירותים. המערכת הניהולית המקומית

רשות הגג , דהיינו. הגאוגרפי ובמספר המשתתפים או המבנה הארגוני המוצע למימושו
רשות הגג . הפונקציונלית תתחשב בארבעת המרכיבים המשפיעים על השיתוף והניהול

הכנת תוכנית אב ב ותעסוק בעיקר בתחום התכנון והניהול המרחבי תתרכזמוצעת ה
כנית סובב ות. 35א "פי הגדרות תמ-מרקמית עלתוכנית מרחבית לכל אזור נצרת או 

להביא הכנתה ואת מאמצי יש לחדש . היא דוגמה לתוכנית כזונצרת שהוקפאה 
קת משאבים בין היישובים חלול מסגרת לשינוי ארגוני ושמשכנית זו תתו. אישורהל

תמיכה ציבורית וכלים ממלכתיים היא תיתן  ו,הכוללים את מרחב נצרת השונים
שהיוזמה , תוכנית זו תכוון את התכנון המקומי המפורט .ליישובים בכדי לפתחם
נהל מי הרשויות המקומיות שיהפכו בטווח הרחוק לבוא מצדלהכנתו ולמימושו ת

שיתוף בין רשויות בתחום פיתוח ב רשות הגג תתמוך ,מלבד התכנון המרחבי. שכונתי
כדומה ניהול ופיתוח אזורי תעשייה ו, איכות הסביבה, הניקוז, הביוב, התשתיות
 .ותעודדו

לעומק שיהפכוהו מרעיון ) גם חוקיים(הדגם של שיתוף פונקציונלי דורש פיתוח ובחינה 
ות ודמוקרטיה מקומית זאת במטרה לשמור על זכויות מקומי. למדיניות ישימה במרחב

אנו צופים כי חלק מהרשויות . במקביל להבטיח יעילות כלכלית וניהול מרחבי מאוזןו
נהל המקומי והמרחבי מיהמקומיות הקיימות לא יסכימו לשינוי המוצע במבנה ה

 כל- את סךשתגדיל,  הממשלהמצדאך נראה שאימוץ מדיניות תומכת . הקיים
המשמעויות של את ר י להסבתדאג, ובמקביל, המשאבים העומדים לרשות התושבים

י עשו,  דעת קהל תומכתתיצורשיתוף בין רשויות שהן דומות מבחינת שיוך לאומי ו
 אנו ,כמובן. להקל על הרשויות המקומיות באימוץ השיתוף הפונקציונלי במרחב נצרת

י השיתוף התפקודה של צופים קשיים בשינוי המבנה הניהולי והתכנוני במרחב והגבר
כך אין לפי.  בשלבים וגם לפי אזוריםאפשר לעשותולכן נראה לנו כי . המונחה מלמעלה

 ןאלא לתמוך ברשויות אשר יפעלו ביניה, ראשון להכליל את כל היישוביםהצורך בשלב 
מדיניות מעודדת ותומכת עשויה לסלול דרך בפני שיתוף תפקודי וגם . להגברת השיתוף

 .כת רפורמה כוללת בתכנון וניהול מרחב נצרתגביר את האמון בו לקראת ערילה

נהלות ימלהקים  או ומתן סמכות לרשויות לנהלו ,שיתוף תפקודילמעבר של מרחב נצרת 
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 ועדה ,חברה כלכלית,  יחידת תכנון אסטרטגיויכללו ,מרחבה את כל שישרתונושאיות 
כלומר . ינהל היישובמי היערכות שונה של הים מחייב, וכדומהיהימקומית לתכנון ובנ

אשר תואם את ההתפתחויות " שכונות"ממבנה של יישובים למבנה של מעין מעבר 
 של מוצעיםדגם זה ייגזר מבין המודלים ה. הכלכליות והקהילתיות במרחב, יותסהפי

 .שיתוף או פיתוח שיתאים לנסיבות של נצרת

ם לפיתוח גידול בהיקף ההזדמנויות והמשאבים המיועדיהנראה כי קיים קשר חיובי בין 
לאומיים במרחב טעון היזום במרחב נצרת לבין צמצום המתחים החברתיים העדתיים ו

היותו נוסף על ,  הזדמנויות הפיתוחהגדלתתפקיד חשוב בנודע פעולה הלשיתוף . זה
יש לו גם  ,מעבר לתפקיד הכלכלי והניהולי. ייעל בשימוש במשאבים קיימיםממנגנון 

שיתוף בין רשויות מקומיות במרחב של מודל האם א השאלה הי. תפקיד חינוכי וערכי
כאשר מודלים ,  דוגמת מרחב נצרת יכול להצליחהגואים והמתח חריפבו השסעים מש

של שיתוף ורפורמה מוניציפלית לא הצליחו להתקיים במרחבים מטרופולינים יותר 
 ? ת יותר זמינו בהם היופיתוחה והזדמנויות ,הומוגניים מבחינה חברתית ולאומית

מוניציפלי במרחב נצרת תומכים רבים בקרב המנהיגות האין לצפות כי יימצאו לשיתוף 
מדיניות הממשלתית כלי להגבלת במסורת ארוכת שנים רואה , כאמור. המקומית

רשויות ה הממסד אינו מזדרז לכפות שיתוף בין ה בעת נראה כיב. האוכלוסייה הערבית
אלא גם , חלק מהמנהיגות הערביתהתנגדות ן ול התנגדותשלא רק ב, ערביות במרחבה

נראה לי כי ". עיר ערבית גדולה "פתחותהשלכות הפוליטיות של התמהחשש הבגלל 
די ביהנשלט , בעניין זה קיימת זהות אינטרסים בין הממסד הפוליטי ברמה הארצית

כל צד מניעים אמנם ל. ידי ערביםבהנשלט , לבין הממסד הפוליטי המקומי, יהודים
יישובי וימנע שינוי -מצב זה יעכב את מימוש השיתוף הבין. הזה אך התוצאה ,משלו

מפיתוח מגביל לפיתוח יזום עם , בגישת התכנון והפיתוח במרחב נצרתמתבקש מהותי 
 .זמינות גדולה של משאבים והזדמנויות

לשיתוף במרחב אינם מבוטלים אך , יישובי-המחסומים בפני מימוש רעיון השיתוף הבין
בו עידן ש, עידן אחרקראת  לאלה יכולים לאפשר למרחב להיערך. גם יתרונותיש נצרת 

מושגת יציבות ו,  הגלובליזציה וההפרטהכימתעצמים תהליו מדיניות הביזור מתחזקת
זה יהיה למרחב נצרת כבמצב . ות ואולי אף שלוםיערבשכנותיה הביחסים שבין ישראל ל

הזדמנויות הגדלת ההצורך ב .ני גדול כמרכז אורביכשיר את עצמו אם ,מעמד חשוב
מץ אאת הממסד הארצי והמקומי לגם הם ובצמצום המתחים החברתיים ידרבנו 

צמצום המשאבים הזמינים להעברה מהשלטון . דפוסים אחרים של ניהול אורבני
גם נראה כי ו ,לדחוף רשויות מקומיות לשיתוףאף הוא המרכזי לשלטון המקומי עשוי 

  .יישובי-במודל שיתוף בין  בתמיכהלציבור תפקיד חשוב
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 מסקנותוסיכום 

מספר  שוביםי המורכב מי,תפתחות של מרחב נצרתה בניתוח תהליך המחקר זה עוסק
  טמוניםת זושונּוב. ת ולאומית תרבותי,ת עדתי מבחינהקבוצות אוכלוסייה שונותמו
 כמהנים בהסיכויים טמו. פיתוח המרחב לקראת שנות האלפייםלסיכונים הסיכויים וה

ביא להגברת הפיתוח של המרחב על כל יישוביו ועל כל י ומםשיצעדי מדיניות אשר י
מוניציפלי הניהול ה מצביע על דרכים למימוש מחקרה. קבוצות האוכלוסייה שבו

 ביטול רשויות מקומיות או לא משתמע ממנו הליך של ש,מרחב נצרת לשתכנוני הו
ידי העמדת כלים -מוניציפלי הקיים וחיזוקו על המבנה הה עלשמיר, נהפוך הוא .מיזוגן

 נראה כי ,עם זאת.  לקפיצת מדרגה בפיתוחים חיונינםרשויות המקומיות הרשות הל
 ,כל הרשויות המקומיות על בסיס סקטורלי או נושאישבו ישתתפו יצירת רובד אזורי 

גודל של היתרונות של בטיח ניצול שי,  חיוניצעדהוא הן ים שליבהתאם ליתרונות היחס
 בקבלת החלטות על ותרציונלי-איהסכון במשאבים וצמצום הפוליטיזציה וי ח,מרחבה

במקביל ים הסיכויים למשיכת פיתוח ויזמות ארצי.  להגדילםראוי ש,השקעת משאבים
במיוחד כאשר , בתנאי שיתוףים גם הם  יזמים מקומיים גדל צמיחתם שללעידוד

 .יות המקומיותהרשוומוסכם על השיתוף הוא פונקציונלי 

. כאחדהצלחות וכישלונות מעיד על הניסיון העולמי בשיתוף בין רשויות במרחב אורבני 
במרחבים מטרופוליניים שסועים מבחינה חברתית וקהילתית קשה לקיים מסגרות של 

בעלת אשר מורכב ברובו מאוכלוסייה , אך נראה כי במרחב נצרת. יישובי-שיתוף בין
קיים סיכוי סביר , מה מבחינת רמת הפיתוח הכלכלי והחברתי לאומי ותרבותי דושיוך

 . לשרת את האוכלוסייה ולענות על צורכיה ועל ציפיותיהשמטרתויישובי -לשיתוף בין

 יישובי במרחב נצרת יש להפעיל את כללי המדיניות-נראה לי כי למימושו של שיתוף בין
 : המקדימים הבאים

 כל הרשויות ותבה יהיו שותפשנטרית ולוולהקים רשות ניהול מטרופולינית ראוי  .1
בד . ממלכתיתו תמיכה ציבורית תישען על של רשות מטרופולינית העוצמה. במרחב

עידוד ותקצוב מקדים לפרויקטים משותפים כך שיהיה תגמול מובהק בבד יינתנו 
נזוס ס קונאינה להשיגהשיתוף  כוונת. ברשות הניהולמשתתפים שוברור ליישובים 

תציע המטרופולינית הרשות . מרביתןכלול את לל הרשויות אלא כבין מלא 
 יכלול לא רק פרויקטיםש , מדיניות תומכת ומעודדת שיתוףלנקוטלממשלה 

כגון שיתוף כל יישובי המרחב באזור תעשייה , פרויקטים קיימיםגם חדשים אלא 
 . תעשייה קטנים קיימיםיאזור לעהעמק נוסף -ציפורית ואזור מגדל
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אשר תקבע את , למרחב" סובב נצרת"הכנת תוכנית אב ומתאר את  םיש להשלי .2
 כל ותתוכנית יהיו שותפל. ו התפקודי והניהולי של,מדיניות הפיתוח המרחבי

ידי הממשלה ככלי להקצאת משאבים - תאומץ עליאהוהרשויות המקומיות במרחב 
 לפיו, ותבמסגרת תוכנית זו יש להגדיר באופן ברור את סדר הקדימ. לפי פרויקטים

נוסף על . יישובים על נקודת זינוק שווההתחרות בין ה ציב אתיש לסגור פערים ולה
חיזוק לפיתוח ולכלים חדשים , משאבים, תוכנית תציע שטחיםה ,התכנון הקיים

 . ובראשם נצרת,םיהיישובים הערבי

 הממשלה למרחב נצרת במטרה לממש מדיניות הבימקצשהמשאבים יש להגדיל את  .3
משאבים אלה יוקדשו ליצירת . יזומה של סגירת פערים בין יישובי המרחבמכוונת ו

 וכך לצמצם , בהםם במטרה להגדיל את ההזדמנויותיפרויקטים ביישובים הערבי
 יתוכננו בכלל זה .את המתחים הקיימים בין קבוצות של שיוך עדתי וחמולתי

 . איכויות גבוהותבעלי רבעי מגורים יזומים מודרניים יפותחוו

ללא שום ,  נציגי האוכלוסייה בקביעת דפוסי השיתוףאתמלא יש לשתף באופן  .4
 .ה מלמעלהייכפ

עבור במדינה ה אדמות י שטחמתוךציבור חדשים ושטחי   מגוריםשטחילייעד יש  .5
 ההיטמעות ביןנראה לי כי תכנון שטחים חדשים יגביר את . האוכלוסייה הערבית

 בטווח הבינוני והרחוק ,כך. חברתיתקבוצות אוכלוסייה שונות מבחינה עדתית ו
מימוש הביקוש . כלכלי- עדתי וסוציו, חמולתיבסיסיהיו שכונות מעורבות רבות על 

 לפתורידי הקמת פרויקטים ציבוריים בתמיכה ממשלתית כדי -ה עליעשלמגורים י
 . מחוסרי הקרקעשלאת מצוקת הדיור במיוחד 

גביר ת הפורמלי והלא פורמלי ו את החינוךשתנהליש להקים רשות חינוך אזורית  .6
פתח ערכים של הכרה לבמערכת החינוך יש ו.  בין קבוצות האוכלוסייהפגישותאת ה

 .תוהדדית ושותפ

 פערים כניסיון לסגור לסכם את כלי המדיניות למימוש הסיכויים במרחב נצרת אפשר
, ישות שווה היצע הזדמנויות ונגתהגדלידי -על, בין יישובים וקבוצות קהילתיות ועדתיות

הגדלת באמצעות  כל אלה יושגו. כבוד הדדי והכרה בצורכי האחרידי -להם ועל
; מקומיות הערביותהרשויות רשות ההמשאבים הכספיים והקרקעיים העומדים ל

רשותיים -ידי הקמת רשויות וגופים מקצועיים על-תמיכה בניהול הפיתוח היזום על
 אשר ,אב ומתאר כוללת למרחב נצרתהכנת תוכנית ;  רשויות מקומיותבשיתופן של

 .תנחה את התכנון המקומי

 הוא ביטוי ממשי לשסעים הקיימים בין , השסוע חברתית ומרחבית,המרחב של נצרת
נוצרית האוכלוסייה ה בין  לשסעיםובמקרה של נצרת גם, יהודים לערבים במדינה

 ,ן הקיימת ביניהשוויונות-איה בשל ,שלוש קבוצות האוכלוסייההעימות בין . למוסלמית
 ,במצב של מאבק מתמידמחולקים ש , מודלים של מרחבים אורבנייםותקחעלול ל

 .עולםה הם קיימות ברחבידוגמאות לוש
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