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  ריצקת
 

 ,השעמל .ךשמתמה יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה תנבהל בחרמה רוציי גשומ לע ססבתמ הז הריקס ריינ
 ךילהתב תוברעתה תעצומ ,ןכל .ךוסכס יבחרמ רוציי לש ךילהת ידי-לע רצוימו רציימ ךוסכסה ,ריינה ןעוט
 ףתושמ ןונכת לש לדומ .םולש בחרמ – ךוסכסה בחרמל יביטנרטלא בחרמ רצייל תנמ לע ,בחרמה רוציי

 לאיצנטופ תלעב הלועפכ ינוריע ןונכת ההזמו ,בחרמה רוציי ךילהת זכרמב םיינוריעה םיננכתמה תא םש
 רוצייב םייטרפ םוי-םוי ייחו תימואל תוינידמ ,תילבולג הלכלכ ןיב תכוותמ איהש םושמ ןה :בר העפשה
 אוה ףתושמ ןונכת .יעוצקמ סוזנצנוק ךותמ םולש בחרמ רוציי םדקל הלוכי איהש םושמ ןהו ,בחרמה
 ןהש תוברועמ םירע .ןונכתה ךילהת ךות לא םייביטנרטלא הביטקפסרפו ןויסינ ,עדי תאבה לש הקיטקרפ
 יוניש םהב רצייל תונמדזה שי תיחכונה תעבש םיבחרמכ תועצומ יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסב הביל יבחרמ
 םולשה בחרמל יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה בחרמ תכיפהל סיסב הווהיש – יונישכ םתוא רצייל וא –
 .יניטסלפ-ילארשיה
 

 "םולש בחרמ" רוציי :אובמ .א
 ןיב וזכרמב ,בחרמ לע ךוסכס והז .יבחרמ טביה םלוכלו ,םיכובסו םיבר םיביכרמ יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסל
 םינבמש םייבחרמו םיירוטסיה םיביטרנ סיסבב תודמועה ,עקרקל תוכיישו תולעב ,הירוטירט לש תולאש ראשה
 שמשמ בחרמה רמולכ ,בחרמ לש ךוסכסו ;םירדגומ םיבחרמ תרדסב שחרתמה ,בחרמב ךוסכס ;הז תא הז
 בחרמכ םג אלא ךוסכסה שחרתמ הב הריזכ קר אל ךוסכס בחרמ ןיבהל ןתינ ,ןכל .םינוש תוחוכ ידיב ילכ וב
 ןוגרא לש תוירוגטק ןיב :תודרפה לש בחרמ והז .ךוסכסה לש םינושה םייבחרמה םיטביהה ידי-לע רצוימה
 בחרמב םהלש תוחכונהש ימ ןיב ,םינוש םיבחרמ ןיב םהלש העונתהו םישמתשמ ןיב ,םישומיש ןיב ,בחרמה
 תודרפה ןתוא תא רמשמ ,ךוסכסה רובע ןהו ידי-לע ןה רצוימ ךוסכסה בחרמ ,ךכ .אלש ימו תימיטיגל םיוסמ
 בחרמה רוצייב יזכרמ ביכרמ איה ןונכתה תלועפ 1.ךשמתמה ךוסכסה תא םירידגמש תוחוכה יסחיל תוינויחה

 
 תוינידמל הצרמו רקוח ,יתרבח ןויוושל דרשמב םיטועימה רזגמ לש ילכלכ חותיפל תושרל יתביבס ץעוי אוה סה דדוע ר"ד 'רדא *

 .החותפה הטיסרבינואב ימוקמ ןוטלשו תיתביבס
The production of spaceSmith, D. (1991). -Lefebvre, H., & Nicholson (Vol. 142), ,בחרמה רוציי תסיפתל םאתהב 1

Blackwell: Oxford. 
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 בחרמה רוציי ךילהתל תעדומה תינונכת הסיפת קר ךא .םולש ךילהת לכמ םג ומכ ךוסכסה ןמ קלח איה ןכלו
 .ךוסכסל יביטנרטלא רצות םדקל לכות
 

 יפיצפס בחרמ םירציימ תימוקמה הרבחהו הנידמה ,ילבולגה קושה וב ילגעמה ןפואה אוה בחרמה רוציי םא
 היגולואידיא םימגרתמש עוצקמה ישנא םה םיינוריע םיננכתמ ,ותוא ורציש תוחוכ םתוא תא קזחמו קזחתמש
 בושח ,הז רשקהב .'וכו םירתיהו תולבגה ,תוירושיקו תושיגנ ,עקרק ידועי :תויבחרמ תוקיטקרפל תוינידמו
 'םירע' לש בחרמל לבגומ וניא ,בחרמה רוציי ךילהתב יזכרמ ביכרמו תיעוצקמ הקיטקרפכ ,ינוריע ןונכתש רוכזל
-ילארשיה רשקהב .בחרמ תרוצת לכל יטנוולר אלא )םוקמו ןמז תייולת התרדגהש תיפיצפס תיבחרמ הירוגטק(
 יביטנרטלא בחרמ רוצייב םייזכרמ םינקחשכ םיננכתמ לש לאיצנטופה לע זמרמ בחרמה רוציי ךילהת ,יניטסלפ
 הביטנרטלא אקוד ואל ,םינוש םיבחרמ רצייל לוכי םולש ךילהתש דועב .םולש בחרמ – ךוסכסה בחרמל
 לארשי לש הנתשמ הטילש תמרב םינוש םייתלהנמ םירוזאל תיברעמה הדגה תקולח ,לשמל( ךוסכסה בחרמל
 תוברעתה השורד םולשה ךילהתמ קלחכ יביטנרטלא בחרמ םייקל תנמ לע ,)תלבגומ םהיניב העונתהשו

 .בחרמה רוציי ךילהתב
 

 וליבויש הווהב םושייל םידעצ חסנלו ,יכרע ןוזח לומ ותוא ביצהל ,םייקה בצמה תא דומאל איה ןונכת לש ותוהמ
 הלועפ וז .וילע עיפשהל הסנמ תע התואבו דיתע ינפ הפוצ תינונכת הלועפ ,רמולכ .יוצרה ידיתעה בצמה לא
 בצמב םילשכ יוהיז :םולשה ךילהת לע ולשמ העפשה לאיצנטופ םהמ דחא לכלש םינוש םיבלשמ היונבה
 תוברעתה .יוצרל יוצמהמ ךרדל תופולח תיינבו ;םיינונכת םידעצל יוצרה בצמה לש יכרע ןוזח םוגרת ;םייקה
 איה .הצק תרטמ םג ומכ העינמ היגולואידיא איה יניטסלפ-ילארשי ףתושמ ןונכת לש לדומב ןונכתה ךילהתב
 תויעב חותינו יוהיזל תפתושמ הביטקפסרפ ,ידימה חווטב .הלאה םיבלשהמ דחא לכ לע עיפשהל היופצ
 תא םיספות םיננכתמה וב ןפואה לע עיפשתו ומצע ןונכתה ךילהת ךותב ףתושמ בחרמ רציית תומייק תוינונכת
 ףתושמ ןונכת לש השיג .םתושרל םידמועה םייעוצקמה תונורתפה תאו ולש םינושה םידוקפתה תא ,בחרמה
 המבה תמדקל איבהל רשפאתי ךכ .וב םישמתשמה ללכ תא תרשמה בחרמ לש יכרע ןוזח םע םג תבלתשמ
 ,ךוראה חווטב .ינונכתה חישהמ םיימואל םיסרטניא תייהשה ךות ,אמייק-רב ןונכת לש תונורתפ תיעוצקמה
 – ונלוכ – בחרמה ישמתשמ ברקב םג בחרמה תסיפת יוניש לע עיפשת בחרמה רוציי ךילהתב תוברעתה
 בחרמ רוציי רבע לא בחרמה רוציי ךילהתב יוניש 2.םולשה ךילהת לע םג ךכו ,רוביצה ירחבנ ברקבו

 .לעופב םולשה ךילהת תא םדקי השעמל ךוסכסה בחרמל יביטנרטלא
 
 ןונכת לדומ עצומ ,םולש בחרמ רוצייב םייזכרמ םינקחשכ םיינוריע םיננכתמ לש לאיצנטופה תא שממל תנמ לע
 ,םלוה גוציי קוחל רבעמ .עוצקמ ישנא ברקב תיברעה הרבחה גוצייל תובייחתה :ןונכתה תודסומב ףתושמ
 בחרמה לש גוציי ועמשמ ףתושמ ןונכת ,הנידמה תורישב םידבועה ברקב םינוש םירזגמל גוציי עבוקה
 יעוצקמה ןונכתה ךילהת ךותב ,רויע יכילהתו הירוטסיה ,תוברת ראשה ןיב ללוכ ,בחרה ונבומב יניטסלפה
 תא חרכהב לפכשמ וניאש ףתושמ בחרמ ורותב רציי תפתושמ השיג ךותמ בחרמ רוציי .םיימשרה תודסומב
 תיברעה הרבחה גוצייל םיימוקמ םיצמאמ םישענ ,םויה .ךשמהב רבסומש יפכ ,ךוסכסה לש תוחכה יסחי

 לכב ףתושמ ןונכתל בייחמ יבחור ךלהמ ליחהל שי .תינוריע תושדחתהל תיתלשממה תושרב לשמל ,ןונכתב
 .ןונכתה תודסומ
 
 סיסב לע .ףתושמ ןונכת לדומ לש העפשהה לאיצנטופ תאז רואלו ,ינוריע ןונכת לש חכה רבסומ אבה קלחב
 םירע' – הליחת לעפי אוה םהב םיבחרמהו ףתושמ בחרמ רוציי לש לדומה תויבלש יבגל העצה תאבומ הז
 .םולשה ךילהתב היגטרטסאכ – 'תוברועמ
 

 
 תפתושמה הדובעה ירצותש ימ לכב םג אלא ,עוצקמה ישנא ברקב קר אל ימוי-םוי םולש םדקמ יעוצקמ סיסב לע הלועפ ףותיש 2
-https://www.peres .האופרה םוחתב םולשל סרפ זכרמ לש טקיורפ 'ר .הל םיעגונ

center.org/foundation/projects/medicine/doctors/ 
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 רחא ךוסכס לש רשקהמ תואמגוד איבמו ףתושמ ןונכת לש לאיצנטופה תא םיגדמ ךמסמה לש ישילשה קלחה
 .)םילשוריב בקע רפכ תנוכשו יבאוור תיניטסלפה ריעה( ימוקמה רשקהב ךוסכסה יבחרממו ,)הדנק ,וטנורוט(
 דציכ תוארמ הלא תואמגוד .ךוסכסב תוחוכה יסחי בוציעב בחרמה רוציי לש תויזכרמה תא תודדחמ תואמגודה
 שדחמ רציימש בחרמ ,תורתוס תויגולואידיא ךותמ םא םג בחרמה תא דחי םירציימ יטרפה ימוי-םויהו ילבולגה
 םירע' ,ףוסבל .)יבאוור לש הרקמב( יניטסלפ-ילארשי הלועפ ףותיש ,לשמל ,ללוכ אוה םא ףא ךוסכסה תא
 םיאתמ בחרמכ תועצומ ,ךוסכס יבחרמכ תורצוימ ךא םיפתושמ םיבחרמ הרואכל ןהש ,לארשיב 'תוברועמ
 לא יוניש לחת הזה הרואכל-ףתושמה בחרמה רוציי ךילהתב תוברעתה .ףתושמ ןונכת םושיי לש ןושאר בלשל
 .'םולש בחרמ' רבע
 

 םולש בחרמ רוצייל ילככ ינוריע ןונכת .ב
 תיונמדזהו םירגתא ,ינוריע ןונכת לש חכה

 םיילכלכ םיכילהת ידי-לע בתכומש ,ילבולגה רושימה :םירושימ השולשב תינמז-וב שחרתמ בחרמה רוציי
 ישמתשמ לש תוימוי-םויה םהיתולועפ ידי-לע בצועמה ,יטרפה רושימה ;םיימואל םיסרטניא םג ללוכו םיילבולג
 – תיפיצפס הרוצכ רצוימ בחרמה ובש הז ןבומב םירחאה םיינשה ןיב ךוותמה ,'ינברוא'ה רושימהו ;בחרמה
 הישעת רוזא ,עבט תרומש ,יאלקח רוזא ןוגכ( םימיוסמ םייתרבח תוחוכ יסחי הביתכמש – ריע לש אקוד ואל
-םויה תולועפ ידי-לע ינש דצמו )תיטסילטיפק היגולואידיא( ילבולגה ידי-לע דחא דצמ בצועמ ינברואה .)המודכו
 ,ימואלה רשקהב .םהילע רערעל בחרמ רשפאמ םג ךא םייתרבח תוחוכ יסחי רמשמ ךכו ,םישמתשמה לש םוי

 רושימב 3.עקרקה לע ידוהי בור רומיש וא היסולכוא רוזיפ ןוגכ תויגטרטסא תתרשמ תילארשיה ןונכתה תכרעמ
 תחא .תונוש םיכרדב ,םיניטסלפו םילארשי לש םוי-םויה ייח לע תובר עיפשמ ךוסכסה בחרמ ,יטרפה
 ביכרמ םה םימוסחמה דועב .תיברעמה הדגה יבחרב ל"הצ לש םימוסחמה איה ךכל תוטלובה תואמגודה
 טעמכ םימוסחמה םרובע ,םידוהי םילארשי לש םוי-םויה ,םיניטסלפה רובע עטוקמ יסיפ בחרמ רוצייב יזכרמ
 לע תויולחנהתב הינב לש תידדהה העפשהה איה ינוריעה ןונכתה םוחתב המגוד .ןיטולחל הנוש אוה ,םיפוקש
 .ולש רוצייה ךילהתמ קלח ןה בחרמה ישמתשמ לש תוימוי-םוי תוקיטקרפ ,תאז םע 4.לארשיב רוברפ יכילהת
 יצמאמ לע תרערעמש תוממוי םילהנמ תיניטסלפה יבאוור ריעב םיררוגתמש לארשי יחרזא םיניטסלפ :לשמל
-דח וניא ןכלו םירתוס תוחוכ ידי-לע רצוימ בחרמה .ךוסכסה לש הקיטילופה ידי-לע תבתכומש תיבחרמ הקולח
 הנידמה תודסומ לש תיטילופ-תילכלכה היגולואידיאה ןיב ךוותמ ינברואה רושימה .טקילפנוקב ןותנ דימתו ינוג
 תויבחרמ תורוצל םייטילופ ,םיילכלכ ,םייתרבחה תוחוכה יסחי תא םגרתמ השעמלו ,יטרפה םוי-םויה ןיבו

 ורצייש תוחוכה יסחי תא שדחמ רציימש בחרמ – 'תולחנתה' ,'יברע רפכ' ,הישעת רוזא ,ריע ,הנוכש .תויפיצפס
 בחרמל םגרותמ יניטסלפ ילארשיה ךוסכסה וב ןפואה לע עיפשת ינוריע ןונכת יכילהתב תוברעתה ,ןכל .ותוא
 .םולש בחרמ – הביטנרטלא רציימ ורותבש בחרמל לאיצנטופ רוציל רשפאת ךכו ךוסכס
 

 ,יוהיזב קסוע ןונכתה עוצקמ .תוחוכ יסחי םתוא לופכש לש הקיטקרפה םהידיבש עוצקמה ישנא םה םיננכתמ
 בצמהמ ךרד תייוותהבו ,ידיתע ןוזחל םאתהב םידעיו תורטמ תרדגהב ,םייקה בצמב םילשכ חותינו תדידמ
 ןונכתל תונוש תושיג .םינוש םייכרעו םייעוצקמ םילוקישו תויופידע ירדסב תובשחתה ךות ,יוצרה בצמל יוצמה
 ססובמ ןונכת היפל תילנויצר הסיפת תגציימ תיכילהתה השיגה ,לשמל ,ךכ .תונוש תויגולואידיא תואטבמ
 ןנכתמה לש םוקימב הריכמ תיביסרגורפה השיגה דועב ,היוצר האצותל איבי עוצקמ ישנא ידי-לע םינותנ
 תויווחו ןויסנ ,עדיב שמתשמה )םינותנ ססובמ םא םג( יטרקומד ןונכתב תלגודו םייטילופ-םייתרבח םירשקהב
 ןפוא יבגל תונוש תוסיפת תללוכ תיביסרגורפה השיגה 5.היוצר האצותל עיגהל תנמ לע בחרמה ישמתשמ לש

 
3 Yiftachel, O. (2006). Ethnocracy: Land and identity politics in Israel/Palestine. University of Pennsylvania 
Press. 
4 Allweil, Y. (2020). Neoliberal Settlement as Violent State Project. ACME: An International Journal for Critical 
Geographies, 19(1), 70-105; Haddad, T. (2016). Palestine Ltd.: Neoliberalism and nationalism in the occupied 
territory. Bloomsbury Publishing. 

 ריע רקחל זכרמה .םידעיו תורטמ תבצהלו תויצראה תוינכותל ותועמשמו ןונכתה ךילהתל יטרואיתה סיסבה .)2002( .ר ,ןמרתלא 5
 .רוזאו
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 ךילהת תא האור איה ןכש ,אמייק רב ןונכת םע דיב די תכלוהו ןונכתה ךילהתב בחרמה ישמתשמ ףותיש
 תוהז לעו םייעוצקמה םילכה לע הבר העפשה תינונכתה השיגל 6.הלכלכו הרבח ,הביבס לש רשקהב ןונכתה
 לפכשל תולולע ףותיש לש תוקיטקרפ םג ,תאז םע .יפוסה יבחרמה רצותה לע םג ןכלו ,ךילהתב םיפתתשמה
 7.םימייק תוחוכ יסחי
 

 ןוזח םגרתל תיעוצקמה תלוכיה איה םולשה ךילהתל םיאיבמ םיינוריע םיננכתמש תירקיעה הקזוחה ,ןכ םא
 טוקנל שיש – רוביצה ףותישו הקיקח ,הינב ,ןונכתה םוחתב – תוימוקמ תולועפלו בחרמב םיישעמ םידעיל יכרע
 םינווגמ םהש םושמ תיתועמשמ הקזוח םה םיננכתמ ידיב םידמועה םייעוצקמה םילכה ,ךכל רבעמ .הווהב
 דקוממו ימוקמ יוניש .ןונכתה ךילהת לש םינוש םיבלשבו םינוש הדימ ינקב םולשה ךילהתל המורת םירשפאמו
 תופיפצ תרדגה ,)'וכו רחסמ ,םירוגמ( עקרק ידועי תעיבק לש הרואכל םיינכט םילכ .רתוי בחר יוניש עינהל לוכי

 בחרמב שומישה יפוא תא םיעבוק םיחותפ םיחטשו םיירוביצ םיכרצל תועקרק תאצקהו ןותנ חטשב םירוגמה
 תורישי םיעיפשמ ןונכתה ילכ .םינושה םישומישה ןיב ןילמוגה יסחי תאו םישמתשמה בכרה תא ךכמ האצותכו

 תובחרנ תוכלשה הל שיש העפשה ,םינוש םישנא רובע רבעמ וא הייהש ,םייח בחרמכ בחרמה דוקפת לע
 .תמיוסמ תינכת לש יפרגואיגה םוחתל רבעמ
 
 לש םיטביה תובצעמה ,ינוריע ןונכת לש תוקיטקרפ ,ינתא-ימואל ךוסכס ידי-לע רצוימ ןהלש בחרמהש םירעב
 תדימו יפוא ,םוקימה לע עיפשהל תולוכי ,םיינוריע םייח לש םיפסונ םינייפאמו תושיגנ ,תואירב ,ישיא ןוחטיב
 םירציימש תוחכה יסחי לעו םוי-םויב ךוסכסה לש םייוטיבה לע עיפשהל ךכבו תונוש תוצובק לש היצקארטניאה
 םישנא תעונת ןונכת ,רוביצ יכרצל תיטרפ עקרק תעקפה לש הרדסא ,עקרק ישומיש תסירפב תוברעתה 8.ותוא
 תולוכיש ינברואה רושימב תולועפל תואמגוד םה ירוביצה בחרמב םימיוסמ תויוליעפ יגוס רשפאמש יוניבו
 ןונכתל ,ךכ .הרזחבו םוי-םויה ייח לא םיכוותמ תונוש תוצובק ןיב תוחוכ יסחי וב ןפואה תא תונשל וא רמשל
 ,ךוסכסה תא םיספות בחרמה ישמתשמ וב ןפואה לע הבר העפשה שי ינתא-ימואל ךוסכס לש םיבחרמב ינוריע
 יוניש ןיא דוע לכ ,םלוא 9.םתוא תונשלו ולש םינוש םיטביה לע רערעל תויונמדזה םיאצומו ותוא םישרפמ
 .לבגומ ךוסכסה בחרמל יביטנרטלא בחרמ תריציל לאיצנטופה ,בחרמה רוציי לש ךילהתב

 ףתושמ ןונכת לדומ לש העפשהה לאיצנטופ

 רסוחו הילפא יבחרמ לש שדחמ רוציי ןונגנמכ םינש תורשע תלעופ לארשיב ןונכתה תכרעמ ,יניטסלפה רשקהב
 יא אדוולו ןונכתב רוביצה ףותיש תא םיצעהל םילעופ םינוש םייחרזא םינוגרא ,הז לומ לא .םיחרזא ןיב ןויווש
 הדימב םא םג ,וריכה לארשי תולשממ ,תונורחאה םינשב .הנידמה לש תוינונכת תולועפ בקע תויוכזב העיגפ
 ךילהתב רוביצה תופתתשה תרבגה ,םלוא 10.ינונכתו יקוח יוניש ךירצמש ןוקית ךילהת שרדנש ךכב ,תלבגומ
 םילולע בחרמה רוציי לש הקיטקרפב יתוהמ יוניש אלל תיברעה הרבחב ןונכתל םיביצקת תפסוהו ןונכתה
 בחרמ רוצייל םמצע ינפב ואיבי אלש יאדוו ךוסכסה תא םירציימש תוחוכה יסחי לופכש ךשמהל איבהל
 .ךוסכסה בחרמל יביטנרטלא
 

 
6 Dola, K., & Mijan, D. (2006). Public participation in planning for sustainable development: operational 
questions and issues. International Journal on Sustainable Tropical Design Research & Practice, 1(1), 1-8 
7 Alfasi, N. (2021). Why public participation isn’t a tool for democratizing planning. A comment. Planning 
Theory, 20(2), 175-178.  
8  Bollens, S. (2013). Bounding cities as a means of managing conflict: Sarajevo, Beirut and Jerusalem. 
Peacebuilding, 1(2), 186-206; Shtern, M., & Yacobi, H. (2019). The urban geopolitics of neighboring: Conflict, 
encounter and class in Jerusalem’s settlement/neighborhood. Urban Geography, 40(4), 467-487. 
9 Allegra, M., Casaglia, A., & Rokem, J. (2012). The political geographies of urban polarization: A critical review 
of research on divided cities. Geography Compass, 6(9), 560-574; Shlomo, O. (2017). The governmentalities 
of infrastructure and services amid urban conflict: East Jerusalem in the post Oslo era. Political Geography, 61, 
224-236; Strömbom, L. (2017). Counter-conduct in divided cities–resisting urban planning practices in 
Jerusalem. Peacebuilding, 5(3), 239-254. 
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 םוקאווב םילעופ אל םיננכתמש ךכב ריכמ )רוביצ ףותיש םג לולכל ךירצש( ףתושמ ןונכת לש לדומ ,תאז תמועל
-לע תינמז-ובו תוינידמל תמגרותמה היגולואדיא ידי-לע ענומש ךילהת ,בחרמה לש רוצייה ךילהתמ קלחכ אלא
 עיצמ לדומה ,ןכל .בחרמה תא ,םיננכתמה ללוכ ,ונתיאמ דחאו תחא לכ לש ילואדיווידניאה שוריפה ידי

 ךות לא ךוסכסהמ עבונ וניאש עדי בולישו םיננכתמה ברקב יוניש ידי-לע בחרמה רוציי ךילהתב תוברעתה
 םידוהי םיננכתמ ןיב יעוצקמ הלועפ ףותיש ותועמשמ ףתושמ ןונכת .בחרמל תישממ הרוצ ןתמ לש ךילהתה
 תויגולואידיאו תונבות ,תיבחרמ הירוטסיה ,בחרמה תסיפת לש תונוש תוביטקפסרפ םיבלשמה םיניטסלפו
 בלב 'ןנכותמ-אל'ה םייקה בצמל סחיתהל ןתינ ,לשמל ,לארשיב ןונכתה תכרעמ לש רשקהב .בחרמה יבגל
 סינכהל רשפא הזה עדיה תא 11.ירוטוטטס ןונכתל סיסבכ ,ינגרוא ןפואב חתפתהש ,תיברעה הרבחה יבושי
 תועצמאב וא ;תינכתה תנכהמ קלחכ בייחמ יתרבח ריקסת ידי-לע ,לשמל .תדסוממה ןונכתה תכרעמ ךותל
 ןונכת .תוינכת לע תרוקיבב תיברעה הרבחהמ םיננכתמ ברעל היהת התרטמש תינונכת העכרא לש הלעפה
 בחרמ ינפב םימייק םימסח יוהיז ,םייקה בחרמה דוקפתב םילשכ יוהיזו ,הכרעה ,הדידמ לע עיפשמ ףתושמ
 לאיצנטופ ןומט ךכב .בחרה ןבומב םישמתשמה ללכ יכרצ תא תרשמה בחרמ לש ידיתע ןוזח לעו ףתושמ
 .ךוסכסה בחרמל יביטנרטלא בחרמל
 
 תרגסמל םגו ףתושמ ישיא-ןיב בחרמל ליבוי םיניטסלפו םידוהי םיננכתמ לש יעוצקמ גולאיד ,ידיימה חווטב
 תוימוקמ ראתמ תוינכת תנכה ,ינוניבה חווטב .רותפל םיננכתמה לעש תויעבה תרדגהל השדח תיתבשחמ
 לע עיפשת םישמתשמה לכ יכרצ לע הנעמ תרטמל – 'וכו יוניב תרוצ ,עקרק ישומיש תעיבק – ךוסכס יבחרמב
 םישדח םיינונכת תונויער ,ךוראה חווטב .השדח תימוי-םוי תינוריע תואיצמ רצווית ךכ .בחרמב שומישה יפוא
 .הל ץוחמו ןונכתה תכרעמב םייוניש עינהל ולכוי ףתושמ ןונכת ךותמ םיגהנש
 
 ,הנורחאל .השדח הניא ימואל ינתא ךוסכסב יוניש תלבוהל היגטרטסאכ ףתושמ בחרמ רוציי לש הסיפתה
 ובוחב ןמוטש ךוכיח םירצוי 'היצקארטניא יבחרמ' יכ הארה םילשוריב )2019( יבקעיו ןרטש לש םרקחמ
 עקרק שומיש לע ססובמ היצקארטניא בחרמ רצונ אליממ ןוינקב ,המגודל 12.םירגתא םג ןהש תויונמדזה
 ,לפכשמ םג אוה יכ הארמ רקחמה ךא ,םיתעל ףתושמ בחרמ והז ,לעופב .תילכלכ היצביטומ ךותמ ,ירחסמ
 יוניש חיטבמ אל בחרמב יוניש ,רמולכ .וב םישמתשמש םיברעו םידוהי ןיב יתרבח-ילכלכ ןויווש-יא קזחמו ךמות
 רקחמב הקזוח וז הנעט .ינתא-ימואל ךוסכס לש רשקהב םיילכלכ-םייתרבח םיסחי ידי-לע רצוימכ בחרמה לש
 תוילרביל-ואינ תוקיטקרפ יכ ,םילשוריו תורייב ,טספלב ןיב האוושה תועצמאב ,אצמש )2021( סנלובו ןרטש לש
 םיאצממ 13.ריעב תודמעמ ירעפ תומיצעמ ךא ,ךוסכסה תא 'ףוקעל' תולוכי םיפתושמ הכירצ יבחרמ תריצי לש
 יכ םה ףא םיארמ םייתליהק םילהנממו הייריעהמ םיננכתמ ברקב םילשוריב 2018-2019-ב הכרענש הנדסמ
 לש לדומה 14.תונוש תוליהק לש תונוכש ןיבש רפת ירוזאב םיפתושמ םיבחרמ ןונכתב הנתומ ריעה לש הדיתע
 ךרעכ תופתוש עיצמו ,עוצקמה ילעב םיננכתמה לש הביטקפסרפה ןמ בחרמה רוציי תא ףקות ףתושמ ןונכת
 תמאות ינונכת ךרעכ הנושארבו שארב ףתושמ בחרמב תודקמתהה .ןונכתה תלועפ תא ןווכמש יגולואידיא
 דעצ םדקל תונמדזה הנומט ךכב .םישמתשמו םישומיש בוריעב תולגודה ינוריע ןונכתב תויוושכע תוסיפת
-לע רצוימש הזל יביטנרטלא בחרמ וא םולש בחרמ רוצייל ליבוי ךשמהבש ,בחרמה רוציי ךילהת יונישב ןושאר
 .ךוסכסה תא שדחמ רציימו ידי

  םולש בחרמ רוצייב תויונמדזהו ,םירגתא ,היגטרטסא

 ךותב הביטנרטלא םשייל תשקבמ הנידמה לש ןונכתה תודסומ תרגסמב םילעופה םיננכתמ ברקב תוברעתה
 תורישב םינוש תומוקמ :תויונמדזה רפסמ ןונגנמב תומייק ,םלוא .תופתוש לש הסיפת רואל הנבנ אלש ןונגנמ
 לש תויחנה ךמסמ ןוגכ( לארשיב יניטסלפ בחרמל תוסחיתה רהצומב םימדקמ ףאו םיענמנ אל רבכ הנידמה

 
11 Alfasi, N. (2014). Doomed to informality: Familial versus modern planning in Arab towns in Israel. Planning 
Theory & Practice, 15(2), 170-186. 
12  Shtern, M., & Yacobi, H., ibid 
13  Shtern, M., & Bollens, S. A. (2021). B(u)ypassing conflict: Urban redevelopment in nationally contested 
cities. Journal of Urban Affairs, 1-20. 
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  2022 רבמצד ,סה דדוע ,םולש בחרמל ךוסכס בחרממ                                                                               6

 

 לעו רוקמ תוקלח לע רומשל הרומו ןוויכב ןטק דעצ השועש ,תיטרפ עקרקב הקולחו דוחיאל ןונכתה להנימ
 ,םישדח םיינונכת תונורקע תלכהל ןונכתה תודסומ לש תמיוסמ תוחיתפ הנשי 15.)רוביצ יכרצל תינויווש השרפה
 ךותב ךרדל םיפתוש רתאל איה ףתושמ ןונכת םשייל תחא ךרד .תומיוסמ תוינכתל יתרבח ריקסת תסנכה ןוגכ
 םיבחרמ לש הרטמה ןעמלו תופתוש לש הסיפתה רואל ולעפיש םיידרשמ-ןיב םיתווצ םיקהלו ירוביצה תורישה
 .םיפתושמ
 
 אלו הצק תחותפ דימת איהש ךכ ,תידיתע תואיצמ רצייל הרומאו הווהב תישענש הלועפ אוה ןונכת ,ףסונב
 יחפנ ןונכת ןוגכ ,הז רגתא םע תודדומתהל םינוש םיינונכת םילכ םנשי .דקפתי ידיתע בחרמ דציכ תופצל ןתינ

 .תיעבט תוחתפתהל עקרקה ישומיש תא ריתומש
 

 אלא רצותה לע ךילהתה תפדעה לש ןבומב אל ,יפוסה רצותב אלו ןונכתה ךילהתב דקמתמ ףתושמ ןונכת
 םדקל דעונש ףתושמ ןונכתל לדומ לש ותרטמ ,רמולכ .רצותב יונישל ליבוי חרכהב ךילהתב יונישש הנבה ךותמ
 יונישב תדקמתמש הרטמ אוה ומצע ינפב ףתושמ ןונכת ,ךכ .וישכעו ןאכ תופתוש םייקל איה םולש ךילהת
 ןוזחל םאתהב בחרמ רצייל םיננכתמ ידיב יוצמה חכב אקוד ןומט יזכרמה רגתאה .בחרמה לש רוצייה ךילהת
 איה תיזכרמה תונמדזהה .הרבחב םימייק תוחוכ יסחי קזחלו רמשל ,לפכשל ןוכיס ךכב שיש םושמ ,םיוסמ
 םייקה בחרמה רוציי ךילהתל הביטנרטלא הווהמ ומצע ינפבש המ ,םיננכתמה ברקב ףתושמ בחרמ תריציב
 .םולש בחרמ רוצייל רתוי בחר יוניש עינהל יושע ןכלו
 
 בחרה רוביצה ברקב ללכ-ךרדב תוספתנ תוינונכת תויגוס ,הדוסיב תיטילופ איה תינונכת הלועפ לכש תורמל
 בחרמה רוציי ךילהתב ברעתהל תונמדזה הווהמ וז הסיפת .ינוריע רשקהב רקיעב ,יטילופ-א יעוצקמ ןיינעכ
 תמדקמש אמייק תב תוינוריע ןוגכ ,תירוביצ הדהאל םיכוזה םיאשונל סחיב יעוצקמה סוזנצנוקה לוצינ ךות
  .םישמתשמה ללכ יכרצ תא תתרשמו םירושיקב תודרפה הפילחמ ,םישומיש בוריע םע ןווגמ בחרמ
 

 בחרמ רוציי לש רגתאה .'תוברועמ םירע'ב היהי ףתושמ ןונכת לש לדומ םושייל ןושארה בלשה יכ ץלמומ
 עצבמ"ב הזעב המחלמה ןמזב ,תוברועמ םירעב תומילא יעוריא רואל לארשיב תירוביצ תועדומל הלע ףתושמ
 ואיבהו ,ףתושמ בחרמ אוה היצקארטניא בחרמ לכ אל יכ ושיחמה תומילאה יעוריא .2021 יאמב "תומוח רמוש
 האירקל תונמדזה הרצונ ,ךכ בקע .ינוריעה בחרמה לש קהבומה יטילופה רשקהה תא ירוביצה חישה תמדקל
 םינשב ,ליבקמב .ינוריע ןונכת לש תובחרהו תוקומעה תויטילופה תוכלשהב ריכהל לארשיב עוצקמ ישנאל
 ,הרובחת ןוגכ ,םינוש םיינונכת םיאשונב רוביצל ןימזה עדיבו תיתרושקתה תועדומב הילע הנשי תונורחאה
 ,רבגתמ – םייתביבסו םייטילופ ,םיילכלכ םירשקהב – ןונכת יכילהתב ירוביצה ןיינעה .רוידה רבשמו רוברפ
 תונמדזה הווהמ תוברועמ םירע לש בחרמה ,ןכל .םישמתשמה תבוט תא האורה ףתשמ ןונכתל השירדה ותיאו
  .ףתושמ בחרמ לע בחרה רוביצה ברקב חישל
 

 םילכב ,תיביטנרטלא היגולואידיא ידי-לע רצוימש בחרמ אוה ךוסכסה בחרמל יביטנרטלא םולש בחרמ
 ךוסכסה בחרמ תא םיבצעמש תוחוכהש ,בחרמה רוציי ךילהת יונישו הלועפ ךרדכ תופתוש .םיביטנרטלא
 יוניש ;םמצע עוצקמה ישנא ברקב הלועפ ףותיש :םידעי רפסמ וגישי ,םייקתהלו ךישמהל תנמ לע וב םייולת
 יוניש תענהו ;ןונכת רדעיה וא החנזה הכ דע ביתכה ךוסכסה םהב םיינוריע םיבחרמב םיבשותה רובע הבוטל
 .תוינידמ יעבוקו בחרה רוביצה ברקב בחרמה תסיפתב חווט-ךורא
 

 תיברעמה הדגהמ םיחקל ,הדנקמ הארשה :לארשיב ךוסכס יבחרמב ףתושמ ןונכת .ג
 'תוברועמ םירע' לש ןתובישחו

 
 .)2021( םיימושי םילכ – הקיטקרפל הירואתמ תיסקר'צהו תיזורדה ,תיברעה הרבחה יבושיב תיטרפ עקרקב הקולחו דוחיא 15
 .ןונכתה להנמ
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 הדנק ,וטנורוטב ףתושמ ינוריע ןונכת

 ריעב Shared Path תמזויב אוצמל רשפא בחרמה רוציי ךילהת יונישב םיננכתמ לש יזכרמה דיקפתל המגוד
 תידנקה הקוחב ןגועמה ןורקע( תוצעוויהה תבוח ןורקע תא םשייל הרטמב המקוה המזויה .הדנק ,וטנורוט
 לוצינ לש רשקהב םשוימ ללכ ךרדבש ,)םהילע עיפשהל היושעש הטלחה לכב םיידילי םימע ףתשלו ץעייתהל
 טילחה המזויה תא ליעפמש יחרזאה ןוגראה 16.ימוקמ הדימ הנקב ינוריע ןונכת תרגסמב םעפה ,עבט יבאשמ
 ןונכתב רוביצ ףותיש יכילהתש ןכיה ,ריעה ךותב אקווד הב תואיצמב הרכה ךותמ םיינוריע םירוזאב דקמתהל
 ןהו עקרקה לע תוידילי תויוכזב ןה הרכהל ףותיש םגרתל השק ,הדנקב המבה תמדיק תא םיספות בורל
 רוצייב ףתתשהל םינורחאה לש םתוכז לע םידיליה היחרזא ןיבו הנידמה ןיב ירוטסיה ךוסכס לש העפשהב
 ןורכז ,רומישל ,הנידמה תודסומו תידילי הרבח ןיב טקילפנוק לש תינוריע הירוטסיהב רבודמשכ .םויכ בחרמה
 לש הרטמה ,םלוא .תיושכעה תינוריעה תוברתה תיינבהב בושח דיקפת ןבומכ שי ירוביצה בחרמב החצנהו

Shared Path לע ,רבעה תלחנ לאכ אלו תיוושכע הביטקפסרפמ ירוטסיהה ךוסכסה לע לכסתהל :הנוש איה 
 .ףתושמ בחרמל ךכמ האצותכו ףתושמ ןונכתל םילכ תוותהל תנמ
 

 ןונכתה תכרעמ לש יעוצקמה עדיה תא ןה םמע םיאיבמו ןווגמ עקר ילעב םה המזויב םיפתתשמש םיננכתמה
 ןונכתה ךילהת ךות לא תידיליה תוברתהו ןויסינה ,עדיה תא ןהו וטנורוט ריעה לשו וירטנוא תייצניבורפ לש
 םיעבונ םייזכרמ העונת יריצ ביבס תינוריע תושדחתה וא עקרק ישומיש ןוגכ תוימוקמ תויגוסל תונורתפ .ומצע
 .בחרמה לש םיידיליה וישמתשמל םינוש תומוקמ לש תירוטסיהה תובישחה לש הנבה ךותמ ראשה ןיב
 ,בחרה רוביצה ברקב םינוש דעי ילהקל תוידומיל תואנדס םיריבעמ םג םיננכתמה ,תיעוצקמה הדובעל ליבקמב
 .רתוי בחר יוניש םיעינמ ךכו ,ןונכתה םלועו הימדקאה
 

 הריכמ הניאש תימוקמה תילמרופה ןונכתה תכרעמ םע קשממב אוה Shared Path תמזויב יזכרמה רגתאה
 לש םיכרע ביבס תכרעמה תא הבציעש היגולואידיאל םאתהב ,תאז .ינונכת ךרעכ תידילי תוהזב םתסה ןמ
 םע .)ןבומכ ,טסקטנוקב םיקומע םילדבה ףא לע( לארשימ דואמ הנושב אל ,תידיליה 'הממש'ב ינרדומ ןונכת
 םילהק ףשוחו ןונכתה תכרעמל הביטנרטלא עיצמש ומצע ףתושמה ןונכתה ךילהתב הנומט תונמדזהה ,תאז
 ךילהתב יוניש יכ הנבותה דצל ,ףתשמ קר אלו ףתושמ ןונכתכ תוצעוויהה תבוח שוריפ .תפתושמה השיגל םיבר
 לש לדומל הארשה תווהל םילוכי ,בחרמה תא תונשל לאיצנטופ לעב םגו ומצע ינפב ךרע לעב אוה ןונכתה
 .לארשיב ףתושמ ןונכת

 יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה בחרמל יביטנרטלא בחרמ רוציי

 תינוחטבו תיחרזא תילמרופ הטילש תחת אצמנש חטשה( תיברעמה הדגב A חטשב יבאוור ריעה לש הרקמה
 םינוכיסה לעו לאיצנטופה לע זמרמ ,ףתושמ ךילהתב הננכות אל ריעהש ףא לע ,)תיניטסלפה תושרה לש
 התנבנש 'הנושארה' תננכותמה תיניטסלפה ריעה רותב העודיש ,יבאוור .ףתושמ ןונכת לדומב םיירשפאה
 ירסמ ראשב יאקירמא-יניטסלפה עיקשמה לש יטרפ ןוה תועצמאב המקוה ,תיניטסלפה תושרה ןוטלש תחת
 לש שומימ השעמל איה ריעה תמקה 17.תיניטסלפ תילכלכ תואמצע רוצייל תימואל תינכתמ קלחכ המדוקו

 18.םיינוריע םיבחרמו תויתשת לש יזיפ חותיפ תועצמאב תיניטסלפ הנידמ תמקהל הפיאש
 
 ריע תמקה לש הקיטקרפ דומלל לארשיל העיגה םיניטסלפ עוצקמ ישנא לש תחלשמ ,ןונכתה ךילהת תרגסמב
 תבחרנו הרישי העפשה התיה יעוצקמה גולאידלו םילארשי םיננכתמ םע ושגפנ םיניטסלפ םיננכתמ .השדח
 וב A חטשב היינבו ןונכת ,ךכל ףסונב 19.)ןיעידומ ריעה תארשהב הננכות יבאוור ,תיפיצפס( ריעה ןונכת לע

 
16  Weinberger, S. (2017). Shared Path: Bridging Indigenous and Settler Notions of Urban Planning: An 
Annotated Interview with Carolyn King. Journal of Law and Social Policy, 27, 183. 
17  Rabie, K. (2021). Palestine Is Throwing a Party and the Whole World Is Invited. Duke University Press. 
18 Haas, O. (2022). De-colonising the right to housing, one new city at a time: Seeing housing development 
from Palestine/Israel. Urban Studies, 59(8), 1676-1693. 
19 Khatam A & Haas O. (2018). Interrupting planetary urbanization: A view from Middle Eastern 
cities. Environment and Planning D: Society and Space. 2018;36(3):439-455. 
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 םוחתב רקיעב ,תונוש תוילארשי תויושר םע הלועפ ףותישב םייולת ,הרואכל תיניטסלפ תואמצע תמייקתמ
 וא םימה תשרל ריעה רוביח ןוגכ( יבאוור לש המקהה ךילהתב םימיוסמ םירקמב .תויזיפ תויתשת תמקה
 ליעפ ןפואב העייס לארשי ,םירחא םירקמב .םיישק ודימעה תוילארשיה תויושרה ,)ריעל השיגה שיבכ תלילס
 הזכ אל ךא ,לעופב ףתושמ ןונכת לש יבחרמ רצות איה יבאוור ,רמולכ .)םיצע תעיטנב לשמל( ריעה חותיפל
 ינוריע בחרמ תריצי ,ראשה ןיב – לארשי תנידמ לש םיסרטניאל םאתהב אלא תופתוש לש היגולואידיאמ עבונה
 תוכיא יניטסלפ הובג-םייניב דמעמל עיצמש ,שוביכ תודומלו תוחנזומ ,תוינע ,תופופצה הדגה ירעל יביטנרטלא
 ?ךוסכס בחרמל יביטנרטלא בחרמ והז םאה ךא .לארשי תוסחב ההובג המרב םיינוריע םיתורישו םייח
 

 בכרה םג ,ךכל םאתהב .תיברעמה הדגב תיניטסלפה תוינוריעהמ דואמ הנוש יבאוורב יבחרמה רצותה
 אלא תיברעמה הדגה לש הובג-ינוניבה דמעמה תא קר אל הילא תכשומ יבאוור ,לשמל .הנתשה םישמתשמה
 ,)תיברעמה הדגהמ םיניטסלפל תורכשומה( העקשה תורטמל תוריד ושכרש לארשי יחרזא םיניטסלפ ףא
 .םיבשותהמ קלח לש תימוי-םויה תואיצמב םייוניש ולחה ,תאז תובקעב .םירוגמ תרטמל ףאו שפונ תורטמל
 הרואכל המוד ןפואב ,ל"הצ ימוסחמ ךרד תוממוי תווחל ולחהו לארשי ךותב םידבועש לארשי יחרזא ,המגודל
 יבאוור לש ןונכתה ,רחא טביהב .אבצה ידי-לע םהלש העונתה שפוח תלבגה לש ידימת ןוכיסב ךא ,םילחנתמל
 תרדוגמ הליהק ןיעמ לש הינב לע תרוקיב ררוע םהיתומדאמ םיאלקח לושינב ךורכ היהו ףתשמ ןונכת היה אלש
 .ריעל לארשי יחרזא םיניטסלפ לש רבעמ םע ףקות הנשמ תלבקמ וז תונשרפ 20.ןוילעה-םייניבה דמעמל
 התכז תינרדומ תיאמצע תיניטסלפ תוהז רציילו גצייל רומאש טקיורפב לארשי לש הקומעה תוברועמה
 שוביג – ךוסכסה בלב וניא הרואכלש אשונב הלועפ ףותיש יכ שיחממ יבאוור לש הרקמה ןכש ,תובר תורוקיבל
 תולת רצייל לוכי – רז ןוה לש העקשהל ביצי בחרמכ תיברעמה הדגה בוצימ תועצמאב תיניטסלפ תואמצע
 .שדח גוסמ ךוסכס בחרמ לבקתה ,ךכ 21.לארשיב שדח גוסמ
 

 דצמ .ךוסכסה בחרמל יביטנרטלא בחרמ רוצייל לאיצנטופה יבגל תולאש הלעמ יבאוור לש בכרומה הרקמה
 לש תימוי-םויה תואיצמה יונישב רושק תיברעמה הדגב םירחא םיינוריע םיבחרמ ןיבו יבאוור ןיב לדבהה ,דחא
 לשו בחרמב תולבגההו תודרפהה ,תוקולחה לע רוערעל לאיצנטופ עבונ ןאכמו ,בחרמה ישמתשממ קלח
 תיניטסלפה תושרה לש התולת תא םירמשמ רז ןוה לש העקשהו טרפומ ינוריע חותיפ ,ינש דצמ .בחרמה
 בוציעב בחרמ לש דיקפתב הרכה תאטבמ ריע ןיינב ידי-לע תיניטסלפ תואמצע תיינב יכ דומלל ןתינ .לארשיב
 .תינויצה העונתה ידי-לע ילארשיה בחרמה רוציימ הנושב אל ,םייתרבחו םיילכלכ םיינתא ,םיימואל תוחוכ יסחי

 רוצייה ךילהתב יוניש יכו ךוסכסה בוציעב ינוריע ןונכת לש תוכלשהה לאיצנטופ תא שיחממ הרקמה ,ףסונב
 .יטרפהו ינברואה ,ילבולגה – בחרמה רוציי לש םירושימה לכב עיפשמ
 

 תשולשב בחרמה רוציי ידי-לע ךוסכסה לש תוחכה יסחי בוציעל תפסונ המגוד איה םילשוריב בקע רפכ תנוכש
 ךא םילשורי לש םיילפיצינומה היתולובג ךותב תאצמנש תיניטסלפ הנוכש איה בקע רפכ .תינמז-וב םירושימה
 תיארחא םילשורי תייריע וב ,רקפה חטש ןיעמב רבודמ ךכמ האצותכ .יניטסלפה דצב ,הדרפהה רדגל "ץוחמ"
 תלבקב ישוקהו ראתמ תוינכת רדעיה ,רוידה םוחתב .לעופב ךכמ תענמנ םיבר םימוחתב ךא םיתוריש קינעהל
 ןפואב החתפתה הנוכשה תונורחאה םינשב .םיימוקמ םימזי םיסנכנ וילא םוקאו ורצי הנוכשב הינב ירתיה
 22.םילשורי חרזמ לש יניטסלפה רוידה קושב ינויח דיקפת תאלממש )םירתיה אלל( היוור הינב םע יתועמשמ
 ,רוזאב םיניטסלפ רובע יתועמשמ הכישמ דקומל התכיפהב ךורכ תרבוע הנוכשהש יביסנטניאה חותיפה ךילהת
 תובשות לע רומשל םילשורי חרזמב רויד שוכרל תגשמ הניא םדיש ימל תרשפאמ איהש םושמ ראשה ןיב

 
20 Grandinetti, T. (2015). The Palestinian middle class in Rawabi: Depoliticizing the 
occupation. Alternatives, 40(1), 63-78. 
21 Rabie, ibid. 

 .תוינידמ ירקחמל םילשורי ןוכמ .בקע רפכ .)2018( .א ,רמסא 22
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 תומיאתמ תויתשת אללו הנוכשל תינללוכ תינכת אלל הבוגל תיביסאמה היינבה ,ליבקמב ךא 23.תימלשורי
  24.הביבסהו םיבשותה תואירב תא םינכסמה ןיסולכוא ץוציפ יאנתב םייחל הליבומ
 

 הדגב רז ןוה תעקשהו תיניטסלפ הנידמ תיינבל תופיאש ללוכ בחרמה רוציי לש ילבולגה רושימה יבאוורב םא
 ,םילשורי לש חותיפה תוינכת ,ךפיהל .'הלעמלמ' בחרמה תא םיחתפמש תוחוכ ןיא בקע רפכב ,תיברעמה
 ידי-לע הבורב תננכותמש תשרפתמה ריעהמ תקתונמכ התוא תורמשמ ,תימשר תכייושמ הנוכשה הילא
 םיבשותה לש תבחרנ תוליעפ ,םוי-םויה רושימב יתועמשמ חכ לעופ הנוכשב ,תאז תמועל 25.םידוהיל ,םידוהי
 ןיבו 26;וישמתשמ ידי-לע יתליהק םוקמ תריצי – גניקיימסיילפ תולועפב םא ןיב :םהיכרצ יפ לע בחרמה ןוגראל
 27.ינללוכ ןונכת אלל םיימוקמ םימזי ידי-לע היוור הינב התוא – תילקיטרו תוילמרופ-יאב םא
 
 ןויסינו עדי ,עוצקמ ישנא םע ףתושמ ןונכת לש לדומ תצמאמ התיה םילשורי תייריע םאש המדנ ,תאז רואל
 והשלכ ינידמ רדסהל ןיתמהל ילבמ םיבשותה םע םיביטימש תונורתפ םימקרנ ויה ,המצע הנוכשה ךותמ
 ךילהב הנוכשל תיתדוקנ ראתמ תינכת ךורעל ,לשמל ,ןתינ .הב ןונכתה תויוכמס תאו הנוכשה דיתע תא עבקיש
 ראתמ תינכתל .לארשיב ןונכתל ישילש רזגמ תותומע ידי-לע םינוש םירקמב השענש יפכ ,ףתושמ ןונכת לש
 תכרעמב תועמשמ הל שי ךא ,)הינב ירתיה החוכמ איצוהל ןתינ אל( תירוטוטטס תינכת לש דמעמ ןיא םנמא
 הנוכשה דיתע יבגל םיינורקע תונויער אטבל רשפאי הזכ ינונכת ךמסמ .ורואל ןנכתל שיש החנמ ךמסמכ ןונכתה
 2000 םילשורי ראתמ תינכתל םאתהב ,םהיניב םיסחיהו רוביצ יחטש ,עקרק ישומיש ,יוניב טרפל םג לכוי ךא
 יתנוכש ללכ הוותמל םאתהב גניקיימסיילפו היינב תולועפב ךישמהל רשפאת וזכ תינכת 28.הנוכשה לע הלחש
 .םייקמו ליעי ,חוטב בחרמ ידכל דחא ינונכת ןויגה תחת םלוכ לש םיכרצה תא ההזמש
 
 ךילהתב ברעתהל רשפאי תופוחד תוימוקמ תוינונכת תויגוסב דקמתמה ףתושמ ןונכת ,בקע רפכ לש המגודב
 ךוסכסה בחרמ לש שדחמ רוצייה ,ךכ ידי-לע .הלעמל הטמלמ ילבולגל יטרפה רושימה ןיב ךוותלו בחרמה רוציי

  .ךוסכסה תא םיבצעמש תוחוכה יסחי יוניש ךות ךא ,םולש ךילהת אלל הרואכל ,ערפומ
 

 ףתושמ ןונכתל םירתא :תופתושמ םירעל 'תוברועמ םירע'מ
 

 ףתושמ בחרמ תריציב ליחתמש בחרמה רוציי ךילהתב יבלש יוניש עיצמ ףתושמ ןונכת לש לדומהש ןוויכמ
 םירע ,תישאר .תויזכרמ תוביס יתש ךכל .תוברועמ םירעב ומשייל ליחתהל ץלמומ ,םמצע םיננכתמה ברקב
 ינוריעה בחרמה 29.לארשי ךותב םיימינפ לובג יבחרמכ תודקפתמו ,ךוסכסה בחרמ תבילב תואצמנ תוברועמ
 ידי-לע תינמז-ובו ןונכתבו םיביצקתב ,םיבאשמב תדסוממ תכשמתמ הילפא ידי-לע רצוימ 'תברועמ' ריע לש
 םינושה ויטביה לע ךוסכסה תא ףקשמש בחרמ והז .םידוהיו םיניטסלפ ,םילארשי םיחרזא ןיב ימוי-םוי שגפמ
 הבחר העפשה היהת תוברועמ םירעבו ךותמ ,לע ףתושמ ןונכת לש לדומ תלחהל .םוי ידמ שדחמ ותוא רציימו

 יטילופו יעוצקמ תונמדזה ןולח תעכ םייק םיפתושמ םייח לש רגתאה ךותמ אקוד ,תינש .ילארשיה םוי-םויה לע
 יעוריא תובקעב ,ראשה ןיב .תוברועמ םירעב ינוריע ןונכתב ראשה ןיבו םיבאשמ תאצקהב תוברעתהל

 
23 Alkhalili, N., Dajani, M., & De Leo, D. (2014). Shifting realities: dislocating Palestinian Jerusalemites from 
the capital to the edge. International Journal of Housing Policy, 14(3), 257-267. 
Chiodelli, F. (2013). The Next Jerusalem: Potential Futures of the Urban Fabric. Jerusalem Quarterly, (53). 
24 Alkhalili, N. (2019). ‘A forest of urbanization’: Camp Metropolis in the edge areas. Settler Colonial 
Studies, 9(2), 207-226. 
Hammoudeh, D., Hamayel, L., & Giacaman, R. (2017). Quality of life for families living in East Jerusalem's 
Kafr ‘Aqab urban sprawl: a qualitative study. The Lancet, 390, S14. 
25 Chiodelli, F., ibid. 
26  Abu Hatoum, N. (2021). For “a no-state yet to come”: Palestinian urban place-making in Kufr Aqab, 
Jerusalem. Environment and Planning E: Nature and Space, 4(1), 85-108. 
27 Zugayar, M., Avni, N., & Silverman, E. (2021). Vertical informality: The case of Kufr Aqab in East 
Jerusalem. Land Use Policy, 105, 105395. 

 6 דע הינב םע םירוגמ רוזאכ בקע רפכ תנוכש לכ תא תעבוק תינכתה .םילשורי תייריע .2000 'סמ – םילשורי ראתמ תינכת 28
 e/residents/planningandbuilding/cityplanning/masterplan/https://www.jerusalem.muni.il/h .תומוק

29 Tzfadia, E., & Yacobi, H. (2011). Rethinking Israeli Space: Periphery and Identity (1st ed.). Routledge.  
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 השידקמש ,הלשממה ןחלוש לע תואצמנ תוברועמ םירע 2021-ב 'תומוח רמוש' עצבמ ןמזב תומילאה
 אקוד םיבאשמ תוצקהל ךרוצב םיריכמ םינוש הלשממ ידרשמ .הלא םיבחרמב דחוימ לופיטל םיבאשמ
 תומילא םע דדומתהל ,םיבשותל םיתוריש רפשל תנמ לע ,הלא דצל הלא םייח םיברעו םידוהי םהב תומוקמל
 30.יתרבח-ילכלכ ןסוח תולעב תוליהק תונבלו
 
 להנמ תלבוהב ,תוברועמ םירעב ןונכתל תדחוימ הדעו םיקהל לשמל ןתינ ,ףתושמ ןונכת לש לדומ םושייל
 הדעו תלעופ 2022 תנשמ לחה .ומצע ןונכתה ךילהת ךותב םימוסחמ תריבשלו עדי ףותישל לעפתש ,ןונכתה
 הלוכיה ,תיברעה הרבחב םירעפ םוצמצל 550 הלשממ תטלחה לש םינוש םיפיעס םושייל )ןופצ זוחמ( תיזוחמ
 ידרשמ לש תוזוחמ ידבוע ,םיבשות ,תוימוקמ תויושר( חטשהמ עדי תסנכה לש ןונגנמל הארשה שמשל
 םינעמ לע הלשממ תטלחה הלבקתה 2022 טסוגואב ,ךכל ףסונב .ירוטלוגרה ךילהה ךות לא )םינוש הלשממ
 תססבתמ הטלחהה .םיפתושמ םייחל ךוניחב העקשה תללוכה ,תוברועמ םירעב תומילא תעינמל םימילשמ
 תופידע קוחל םאתהב תוברועמ םירעל עויס ילכו םיבאשמ תאצקה םיקידצמה םייתרבח-םיילכלכ םינותנ לע
 .תמייק רבכ תוברועמ םירעב תודקמתהל תירוטלוגר-תיטילופה תיתשתה ,רמולכ 31.תימואל
 

 תריצי ןעמל הזה חכה תא לצנל שי .הנידמב תוחוכ יסחי בצעמו ףקשמ תוברועמ םירע לש ינוריעה בחרמה
 יבחרמ הווהו רבע ,ןויסינ ,עדיב שומיש ךות ,תוברועמ םירעב ףתושמ ןונכת לש הקיטקרפ .ףתושמ בחרמ
 םיננכתמה ברקב ףתושמ בחרמ רוצייל הליחת איבת ,לשמל תינוריע תושדחתה לש םיטקיורפב יניטסלפו ידוהי
 יבחרמל הביטנרטלא חמצת ונממש ןיערגה תויהל תולוכי תוברועמ םירע .םיפתושמ םיבחרמ ןונכתל ךכמו

 עיפשי תוברועמ םירע לש בחרמה רוציי ךילהתב יוניש ןכש – ולוכ יניטסלפ-ילארשיה בחרמלו – םיפסונ ךוסכס
 רוצייב תוברעתה .וב םישמתשמו ךוסכסה בחרמ תא םיספות םיאקיטילופ ,םיננכתמ ,םיחרזא וב ןפואה לע
  .ךוסכסה בחרמ לש לופכשה לעו 'תוברועמ םירע' לש הסיפתהו הרדגהה םצע לע רערעת בחרמה

 דיתעל טבמו םוכיס .ד
 .בחרמה רוציי ךילהתב םיינוריע םיננכתמ לש יזכרמה םדיקפת לע ךמתסמ ףתושמ ןונכת לש עצומה לדומה
 הווהב יוניש :ןונכתה תלועפ תוהמב המולג םולשה ךילהתל םורתל םיינוריע םיננכתמ לש תידוחייה תונמדזהה
 ינוניבה חווטב ,עוצקמה ישנא ברקב ידיימה חווטב יוניש ליבוי ףתושמ ןונכת .יוצר דיתעל ךרד תוותהל ותרטמש
 םושייה תניחבמ הצק תחותפ איה תינונכת הלועפ לכ םנמא .בחרמה תסיפתב ךוראה חווטבו ,ינוריעה בחרמב
 רוציי ךילהת לש םינוש םיטביהב ברעתמ ףתושמ ןונכת םלוא ,בחרמה לש ידיתעה דוקפתהו הלש ידיתעה
 בחרמ ינפ לע םולש בחרמ לש רוציי ורותב רשפאיש – יביטנרטלא רוציי ךילהת תענהל ותמורת ךכבו בחרמה
 .ךוסכס
 
 םירבוצו םיכלוה תמייקמ תוינוריעל ןווגמה תובישחו בחרמב שומישב תויונמדזה ,םישומיש בוריע ןוגכ םיאשונ
 )תיעטומ םא םג( תיטילופ-א תימדת הנשי ינוריע ןונכת יכילהל ,וז המגמל ףסונב .בחרה רוביצה ברקב הדהא
 יטקרפ חכ שי ,הבר המצוע לעב אוהש רבד ,ןונכתה ךילהב יונישל ,ןכל .יעוצקמ עדי םוחתו היטרקוריב לש
 תא ריבגמש המ – רקי יטילופ ריחמ תובגל ילבמ תויטילופ תויונמדזה לוצינלו תוביסנ יונישל לועפל לוכיש
 ראשה ןיב ללוכה( ףתושמ ןונכת לש ךילהת .םולשה ךילהתב םינקחשכ םיינוריע םיננכתמ לש לאיצנטופה
 ידעצל םולש בחרמ לש ןוזח םוגרת לש תיביטנרטלא הביטקפסרפ םיאיבמה עוצקמ ישנא ברקב ,)ףתשמ ןונכת
 םימסחו תודרפה רצוי ךוסכסה בחרמ םהב תומוקמב ללוכ ,םינוש ךוסכס יבחרמב ליעוהל לכוי ,הווהב ןונכת
 רוזאב תואצמנה םילשורי חרזמב תונוכשב ,לשמל .םינוש םימוחתב םיניטסלפ-םילארשי הלועפ יפותיש ינפב
  .עובלג .א.מל ןינ'ג ןיב תויתשתה תעוצר ןונכתב וא ,הדרפהה רדג יאוות בקע ינונכת םימודמד
 

 
 םירעפ םוצמצל הלשממ תטלחה תנכה לע הנומא יתרבח ןויוושל דרשמב םיטועימה רזגמ לש ילכלכ חותיפל תושרה ,לשמל 30
 .תיברעה הרבחב םירעפ םוצמצל 550 הלשממ תטלחה לש תרזגנכ  ,תוברועמ םירע חותיפו
 .29.8.2022 :םוסרפ ךיראת .1834 הלשממ תטלחה 31
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 יוניש םדקיש ןונגנמכ יעוצקמה גרדה לש הלועפ ףותישב דקמתמש ינונכת לדומ ץמאל םיצילממ ונא ,ןכל
 הליחת ,ףתושמ בחרמ תריצי .השעמל הכלה םולשה ךילהת תא םדקי ךכו בחרמה רוציי ךילהתב יטמגידרפ
 ךא ,םוקמ ותואב םיבשותל הנעמ תתל רשפאי ,םיוסמ םוקמב תינונכת היגוס ביבס יעוצקמה גרדה ברקב
 םיננכתמ לש םתדובע ךות לא תופתוש לש ,ילמרופ אל םא םג ,יתוהמ ןורקע לש לוחלח םדקל רוזעי ךכל רבעמ
 ףתושמ ןונכת לש ןונגנמ ךא .תלבגומ איה דחא טקיורפ לש ותעפשהש ןבומכ .ןונכתה תכרעמ ךותלו םיינוריע
 םינוידב םג אטבתהל לכוי ךשמהבש לארשיב ןונכתב יתסיפת יוניש עיניו ,לעופב בחרמה רוצייב יונישל םורגי

 לש םיימואל םיסרטניא ידי לע בחרמה רוציימ :תומייקתמ ןה רשאכו םא םולשה תוחישב ינוריע ןונכת לע
 ךוסכס בחרממו – ינוריע ןונכת לש םיישעמ תונורתפ ידי-לע םירצוימש םיפתושמ םיבחרמ רבע לא הדרפה
 .םולש בחרמל
 
 
 
 
 


