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˙‰„ÒÂÂÈ‰· „¯Ú ˙ÈÎÂ

לערים קטנות תחושות קהילה ומקום אינטימיים
ומודעים יותר ) .(Bell and Jayne, 2009לכן
מזמן המקרה של ערד פתיחת צוהר לתופעה זו
ולהשלכותיה .זאת ,במסגרת מצבו של השלטון
המקומי בעיירת ספר בנגב ,המקשה עליו למלא
את תפקידו כמתווך בין השלטון המרכזי לתושבי
העיר ).(Tzfadia, 2005
ערד היא חלק מפרויקט "כיבוש השממה" בספר
הנגב ,שנותר בספָריותו " -ספר כרוני" ,שעריו
סובלות משוליות )רודד .(2010 ,הזעקה והתביעה
לזכות לעיר של החברה האזרחית בערד מתריסה
נגד מדיניות זו ותובעת שינוי במבנה הכוח הקיים.

הזכות לעיר? איזו זכות? ואיזו
עיר? על כך הוא משיב ,כי זו
Ï˘ ÂÏ¯Â‚Ï ˙¯ÂÂÈÚ ÂÊ ˙ÂÈÈ„Ó
זכותם של שחקני השוליים
המודרים ,כל התושבים
¨ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÂÈÎ¯ˆ ÏÚ ÌÂ˜Ó‰
במקרה של ערד .זוהי הזכות
˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ÔÎÏ
לתביעה מוסרית המבוססת על
˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯·Á‰ ˙ÒÈÈ‚˙Ó
עקרונות של צדק ודמוקרטיה,
ÚÂ·˙ÏÂ ÌÈÈ˜‰ ¯„Ò· ÌÂÁÏÏ
המושתתת על "מרחבים של
‡˙ ¯ÈÚÏ ‰˙ÂÎÊ
תקווה" ).(Harvey, 2000
דומה ,שהמדיניות הנוהגת
נוטלת את התקווה ממרחביה של ערד ,כפי
שיראה המאמר.
עם התפתחותם של יחסי ייצור גלובליים בצו–
רותיהם הקפיטליסטיות ,כהפרטה ,שליטה תאגי–
דית במרחב ,צמצום מדינת הרווחה וזכות ההת–
אגדות של העובדים ,נשחקו ערכי החיים הפולי–
טיים ,החברתיים והתרבותיים בעיר )1996: 19
 .(Kofman and Lebas,מכאן קצרה הדרך להי–
ווצרות אי-צדק מרחבי של שליטה ודיכוי המעצ–
בים את המרחביות .אלא שהעדפתו של מנגנון
השוק ,מאז שנות ה ,90-ושחיקת זכויות האזרח,
הצמיחו מאבק על התחדשות קהילתית ,הון
חברתי ומוסדות בדגש של מעורבות אזרחית
).(Dikeç, 2002
בשנים האחרונות שמענו לרוב על המחאות
הגועשות בקהיר ,באיסטנבול ,בניו-יורק ובתל-
אביב ,ואך מעט על המתרחש בערים קטנות
ומרוחקות .בהקשר זה ,יש להדגיש את המושג
"עיר קטנה" ,המהווה חלק מההיררכיה העירונית.

˙‡ ˙Ú·Â˙ ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯·Á‰
„¯ÚÏ ˙ÂÎÊ‰
בשנים האחרונות הקימו תושבי ערד תנועות
חברתיות (144 ,2001) Escobar .מכנה סוג זה
תנועות של "חזרה למקום" ,למען שימור אקולוגי
והתחדשות קהילתית ,תוך התמקדות ביחסים
פוליטיים-חברתיים ,הבונים קהילה מקומית בזיקה
לידע המקומי .תהליך ההתחברות למקום שעוברת
ערד ,חותר להחזיר ולהעלות את ערכו כפי שנשמר
באתוס של העיר ובזיכרון הקולקטיבי כעיר במדבר
שנופיו נשקפים ממנה ,אווירו צלול ונקי ,עיר
חילונית ומבוססת ,עיר של "קסם באוויר".
רקע היסטורי-גיאוגרפי :האסטרטגיה החלו–
צית של התיישבות בספר מוחזרה בערד בשונה
מערי הפיתוח שהוקמו בשנות ה .50-היא תוכננה
בקפדנות ,ואכן במשך עשרים שנות קיומה הרא–
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‰ÒÓ
בתיה רודד

ø‰È·˘Â˙Ï ˙ÎÈÈ˘ „¯Ú Ì‡‰
∂∞±
¨„¯Ú· ˙Ù˙˙˘ÓÂ ˙ÈË¯˜ÂÓ„ ¯ÈÚÏ ˙ÂÎÊÏ ‰ÚÈ·˙‰
ÌÈ˘ ˙Â¯˘Ú Í˘Ó· ‰¯„Â‰Â ‰ÁÊÂ‰˘ ‰„˘ ˙¯ÈÈÚ

·˙‡È‰ „„Â¯ ‰È
‚˙‡ ˙¯˜ÂÁ‰ ˙ÈÙ¯‚Â‡È
‰˜ÏÁÓ· ·‚‰
ÔÂÎ˙Â ‰ÈÙ¯‚Â‡È‚Ï
˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· È˙·È·Ò
·‰ÏÈÚÙÂ ÔÂÈ¯Â‚≠Ô
˙È˙¯·Á

המדרג נמצאים היישובים הבדוו–
ים ,המוכרים והלא-מוכרים.
˜ÏÁ ‡È‰ „¯Ú
של
לגורלו
מדיניות זו עיוורת
˘Â·ÈÎ¢ Ë˜ÈÂ¯ÙÓ
המקום על צרכיו הייחודיים ,לכן
¯ÙÒ· ¢‰ÓÓ˘‰
בשנים האחרונות החברה האזר–
¯˙Â˘ ¨·‚‰
חית מתגייסת ללחום בסדר הקיים
·¯ÙÒ¢ ≠ Â˙ÂÈ¯ÙÒ
ולתבוע את זכותה לעיר .המאמר
ÂÈ¯Ú˘ ¨¢ÈÂ¯Î
יבהיר בקצרה את המושג "הזכות
לעיר" ,לאחר מכן יינתן רקע על
˙ÂÈÏÂ˘Ó ˙ÂÏ·ÂÒ
הנגב וערד .עיקרו של המאמר
יתמקד בניתוח ארבעה מקרי
מאבק של החברה האזרחית בערד ל"מרחב של
תקווה" ) (Harvey, 2000ויסתיים בדיון מסכם.

‡Â·Ó
משמעותו של המושג "הזכות לעיר" שטבע
הוגה הדעות הנרי לפברה (Lefebvre, 1996
] ([1968היא מעין זעקה ותביעה מוסרית לזכות
לחיים עירוניים .בדרך כלל המודרים מהזכות לעיר
בערים הגדולות הם מי שמשתייכים לקבוצות
מוחלשות של מהגרים ,או יושבי שכונות עוני.
אטען ,כי בעיירת ספר שולית כל דרי העיר מודרים
מהזכות לעירם ,בצל המדיניות הניאו-ליברלית
"מלמעלה" שאימצה המדינה )רם.(2005 ,
במצב זה המנהיגות המקומית מתקשה למלא
את תפקידה כנציגת התושבים אצל השלטון
המרכזי .תלותה במשרד הפנים ,או במפלגה
שממנה בא ראש העיר ,מאלצת אותה לייצג אינ–
טרסים "מלמעלה" מול התושבים .ככזו ,היא
נושאת אופי מינהלי ומשתקת את הפעילות
במרחב הציבורי-פוליטי בו מתהווים היחסים בין
החברה האזרחית לבין הממשל המקומי .המאמר
לא בא לאיין את הממשל המקומי ,אלא להצביע
על הבעייתיות שבה הוא נתון במסגרת המדיניות
כלפי הנגב.
ערד היא חלק ממרחב שהמדיניות החברתית-
כלכלית מכוננת בו היררכיה הממוינת לסוגי
התיישבות :אוכלוסייה מבוססת ביישובים קהיל–
תיים ומועצות אזוריות; בעלי העוצמה
הפוליטית-אידיאולוגית ביישובים ייחודיים
המוקמים עבורם בלבד; אל הערים שהוזנחו והו–
חלשו מתמיינת בעיקר אוכלוסייה מוחלשת; בסוף

˙ÈÏ¯·ÈÏ Â‡È ˙ÂÈÈ„Ó ÏÂÓ ¯ÈÚÏ ˙ÂÎÊ‰
 (1996 [1968]) Lefebvreמכליל בזכות לעיר
שתי זכויות :הזכות לשיתוף ונגישות התושבים
להחלטות הנוגעות למרחב הציבורי ,כולל החל–
טות ברמה הלאומית והגלובלית-תאגידית; והז–
כות לניכוס ,במשמעות החברתית של נגישות,
אחזקה ,ייצור ושימוש במרחב ,ככזה הפוגש את
צורכי התושבים .זהו מרחב פתוח של זרימת
מידע ,יצירתיות ,ללא מסחור וצריכה.
רעיון חשיבותה של העיר כקהילה פוליטית
קודם על-ידי  (2008) Harveyהרואה בזכות לעיר
את הזכות לשנות את עצמנו באמצעות השינוי
של העיר וע"י  (2009) Marcuseהשואל :של מי
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Page 4

מלאה ,בעיקר בתקופת כהונתו של בייגה שוחט
) .(1965-1989לאחר בחירות  2010מצאו עצמם
התושבים מול הנהגה הנמנעת מפתיחות ושיתוף
ציבור .4 .בערד נוצרה מסורת של גישה אקטי–
ביסטית מראשיתה ,כשמאבק התושבים נגד
מנהיגות ממונה הסתיים בבחירות דמוקרטיות ב-
 .(Arronof, 1974) 1965בהמשך ,התושבים היו
שותפים להתנגדות להקמת מכרה פוספט ,מפעל
מלט ,מטמנת אשפה ארצית בקרבת העיר; לייזום
שיתוף הציבור בתכנון ועוד.
 .5בנוסף למדיניות המחלישה
 ‰ÂÓ „¯Ú ¯Â˘ÚÎ ‰ÊÓכלפי הנגב כולו ,נתונה ערד
לשורה של סכנות סביבתיות-
¨ÌÈ·˘Â˙ ≤¥¨∞∞∞≠Î
חברתיות המאיימות על עתי–
È‡ˆÂÈ ˘ÈÏ˘Î Ì‰Ó
דה :הקמת מכרה פוספט בשו–
ÌÈÓÚ‰ ¯·Á
ליה; הקמת עיר חרדית בשכ–
ÌÈ„¯Á ¨˙È˘ÈÓÁÎÂ
נותה )רודד (2010 ,והתחרדות
מאסיבית של העיר; הקמת
חבל "מבואות ערד" שחמישה יישובים בתוכו
יוקמו בסמוך לעיר )רודד .(2012 ,כל אלה מאיי–
מים על העיר ומהווים גורם מגייס.
הניתוח של ארבע קבוצות המאבק שיובא
להלן ,יבסס את הטיעונים שהובאו בפתח המא–
מר .הקבוצות מנסחות עקרונות ומטרות ,החל–
טות ודרכי פעולה ,מגייסות את תושבי העיר
ומשווקות את עצמן ברשת החברתית ,כמו גם
בדוכני החתמה ודפי מידע .בעקבות זאת ,מתנה–
לים דיונים ,המרחיבים את מגוון הרעיונות
ומחדדים את הנושאים הנדונים ונחשף מידע
עדכני .עד כה נפתחו תריסר דפי פייסבוק קבוצ–
תיים ואלפי תושבים נוטלים חלק בדיונים הנער–
כים בהם ,כחלופה למאבקים בזירה הפוליטית-
חברתית מול הממשל.
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שייחשפו למפגע שיחולל )רודד.(2010 ,
מבין ההיבטים של נזקי המכרה לערד :הרס נכסי
טבע ,פגיעה בענף התיירות ופגיעה תדמיתית,
בחרה עמותת "רוצים לחיות בלי מכרות" להדגיש
את הטיעון הבריאותי .לאחר מאמצים ממושכים
והחלטת משרד הבריאות להתנגד למכרה ב,2012-
הצטרפו ראשת העיר ,גב' טלי פלוסקוב ,ומועצת
העיר אל מתנגדי המכרה ,אך הם אינם שותפים
פעילים לרוב מהלכיו של המאבק.
המשמעות האזורית של המאבק היא ניסיון
לאתגר את השוליות שכופה תעשיית המכרות על
הנגב .בניגוד לשלב הראשוני של ניצול הספר,
השלבים הבאים בהתפתחותו של האזור מקדמים
אותו להשתלבות בכלכלה הארצית );1985
.(Feitelson, 1997Hogan,
הנתונים המראים כי כי"ל ,כמעסיק הגדול בנגב
)יותר מ 5,000-עובדים ישירים ,מתוכם כ200-
תושבי ערד מועסקים ברותם אמפרט( אחראית ל-
 20%מהתמ"ג שלו ,דבר המעיד שהנגב לא נחלץ
משלב הניצול הכלכלי )ביאור .(2013 ,המפעלים
מעסיקים בעיקר עובדים לא מיומנים וההון שהם
מניבים אינו נשאר בנגב .אך מפעלים אלה פוט–
רים את המדינה מהצורך לתכנן מקורות תעסוקה
לבעלי כישורים ברמה גבוהה ולשנות את אסט–
רטגיות הפיתוח של הנגב.
המקרה של עמותת "רוצים לחיות בלי מכרות"
הוא מאבק של החברה האזרחית בכלכלה הניאו-
ליברלית .תאגיד רב-עוצמה ובעל מהלכים בשל–
טון חותר לעצב מרחב המוחק את מהותה של

˘„ÂÎ¯Ú ‰Ó ≠ „¯Ú ÈÏÂ˘· ËÙÒÂÙ‰ ‰
˘øÈ˜ ¯ÈÂÂ‡ Ï
הכוונה להקים מכרה פוספט בשולי העיר,
במרחק  4ק"מ מאזור המגורים ,הוא מקרה טיפו–
סי של(not in my back yard) NIMBY :
והעיסוק הוא בסוגיית צדק סביבתי כשהנגב
כמרחב מוחלש במדינה נושא בנטל רוב המטר–
דים .העימות על מכרה הפוספט מתקיים בין מי
שצוברים רווחים מהפרויקט ,בעלי חברת רותם
אמפרט ,חברה בת של כימיקלים לישראל )כי"ל(
בבעלות האחים עופר ,לבין אזרחים ביישובים
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אותו היגיון החליש ודרדר את השלטון המקו–
מי ,עד למינוי ראש עיר ומועצה מטעמו של שר
הפנים ב .2008-מאז הבחירות המקומיות ב2010-
דפוס המשילות העירונית הוא ניהולי בעיקרו,
מקבל הנחיות "מלמעלה" והמנהיגות הנבחרת
ממעטת להיאבק בסכנות המאיימות על העיר
)מהעיתונות; ראיונות עם חברי מועצת העיר,
 ;2011מקומון; דפי פייסבוק )ברשימת המקורות(;
פרוטוקולים ודו"חות מישיבות מועצה(.
התנועות להשבת המקום לתושביו :התנועות
החברתיות בערד הן ביטוי לכוח מקומי התובע את
הזכות להעניק לעיר איכות וייחודיות ,ומבטא
הערכה ערכית של מה שראוי להילחם עליו
) ,(Cook and Swyngedouw, 2012כהשתתפות
בקביעת גורלו-גורלם .שיח המקום נע בין סיפו–
רי עברה של העיר שנוצקו למיתוס המגבש זהות
מקומית ,לבין דימוי עצמי שלילי שהחדירו
תהליכי השוליות וההשפלה .תחושת מקום זו
משמשת כמשאב במאבק על הזכות לשנות את
העיר ובתוך כך לעבור שינוי כקהילה.
בערי הנגב יש תנועות חברתיות )קרסין,
 ,®Feitelson, 1997;2001אך ריבוי התנועות
והאינטנסיביות הבו-זמנית בעיתוי הופעתן ייחו–
דיים לערד .מספר גורמים תרמו לכך .1 :בערד
קיימת חברה אזרחית חזקה ,ברוח החברה המייס–
דת של העיר .הם ההון החברתי המרכזי ,המחוזק
במסורת התנדבותית עשירה בעיר .2 .המחאה
החברתית בקיץ  2011והרשת החברתית היוו זרז
להתגייסות למאבק .3 .תושבי ערד הורגלו למנ–
היגות עירונית הקשובה ופתוחה לתושב בשקיפות

שונות היה קצב הגידול שלה מהגבוהים בארץ
והנתונים העידו על אוכלוסייה חזקה ויציבה .אלא
שמאז הפך מאזן ההגירה של ערד ,בעיקר שלילי,
האשכול החברתי-כלכלי ירד מ 7-ל) 5-מתוך (10
והיא מוגדרת "פריפריאלית מאוד" ) 3מתוך .(10
מזה כעשור היא מונה כ 24,000-תושבים ,מהם
כשליש יוצאי חבר העמים וכחמישית חרדים
)שנער ומר ;1979 ,פרופיל מקומי ;2012 ,תוצאות
הבחירות לכנסת ה 19-בערד.(2013 ,
המאבקים החברתיים בערד מקושרים עם קני
מידה נוספים ,הלאומי והגלובלי ,עם השלטון
המקומי והמדיניות הניאו-ליברלית בישראל.
מדיניות זו דרדרה את מצבו של הנגב ,שמלכת–
חילה סבל משוליות .בין הגורמים למצב :הפרטת
המפעלים הגדולים בראשית שנות ה ,90-שהיו
מקור התעסוקה העיקרי של מעמד הביניים
שאכלס את ערד; קיצוצי
הממשלה בתקציבי העירייה;
˙˙Â¯·Á˙‰‰ ÍÈÏ‰
עומס יתר של מהגרים ,שהכפי–
˙¯·ÂÚ˘ ÌÂ˜ÓÏ
לו את אוכלוסיית העיר בתוך
 ¯ÈÊÁ‰Ï ¯˙ÂÁ ¨„¯Úשנים ספורות ונרשמה בה הירי–
ÂÎ¯Ú ˙‡ ˙ÂÏÚ‰ÏÂ
דה היחסית הריאלית הגדולה
·ÔÂ¯ÎÈÊ
¯Ó˘˘ ÈÙÎ
ביותר בהכנסות לנפש )רודד,
 ;2010 ÒÂ˙‡·Â È·ÈË˜ÏÂ˜‰ברקת ושלם:2006 ,
 ;(132סגרגציה במגורים כגישה
˘¯ÈÚ‰ Ï
תכנונית-חברתית המזניחה את
ערי הספר )ברוידא ונבון,
 .(2011תהליך זה מעיד על החלתו של היגיון
מרחבי ,המייצר פריפריאליות ומרחיב פערים
לרעת השוליים ).(Yiftachel, 1996

ˆ¯∫ÌÂÏÈˆ ¨„¯Ú· ÛÈ
ÔÂÒ·Â˜ÚÈ Ï‡ÎÈÓ
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ששינוי הייעוד למגורים בתוכנית המתאר של
ערד לבנייה של עד  2קומות אושר בוועדה
המקומית לתכנון ובנייה )פרוטוקול.(26.12.11 ,
אך הניסיון לשנות ייעוד לבנייה לגובה נחסם,
הודות למאבק.
בימים אלה מתמקד המאבק על הטיילת בהת–
נגדות להסבת ייעוד הקרקע למגורים .בתהליך
המאבק התחזקה הזהות המקומית והמשמעות של
החזרת המקום לתושביו והמשך המאבק מונפו
בקבוצה חדשה שקמה" ,הרוב מחליט".

המקומית ומקור גאווה .הטיילת באזור התיירות
היא הייצוג של מהות זו ,בהיותה אתר הליכה של
תושבים ,אורחים ,מקום מפגש לנוער ולאוהבים
ועוד .המלונות לאורך הטיילת התבססו על תיי–
רות מרפא ,הודות למרכיב זהות נוסף ,האוויר
הקריר והיבש כתכונה ייחודית .אלא שהמקום
היפה והסמלי הזה הפך לחצר האחורית של העיר
עם מלון הרוס באחת מתצפיות הנוף היפות
בישראל ,עזובה וקיפאון.
בתחילת פברואר  2012גילו התושבים באקראי
כי מתוכנן שינוי של ייעוד הקרקע בצד הטיילת
מתיירות למגדלי מגורים .נפתח דף פייסבוק,
התקיימו אספות ,נבחר ועד פעולה ותושבים
התגייסו .במצע הקבוצה הודגש ההיבט החיובי:
שיפור חזות הטיילת; קידום התוכנית המקורית
לבנייה לתיירות ושימור שטחים פתוחים ושטחי
נוף; שקיפות בתכנון ושיתוף התושבים בתהליכי
קבלת החלטות לגבי עתיד העיר וצביונה.
מהצהרות אלה ניתן להבין שנושא המאבק
בטיילת עורר מודעות לגבי ליקוי בדרך ההתנה–
לות של המערכת התכנונית של העיר .בדף
הפייסבוק התנהל שיח תוסס העוסק בטיילת ובמ–
שמעויותיה לעיר; בנקיטת צעדים לעצירת השי–
נוי המתוכנן ובצורך לכוון לפיתוח האזור בלי
לפגוע בנופיו ובייעודו לפי תכנית האב .שיח הנע
בין יופיו של המקום לבין עליבותו העכשווית ,בין
אהבה גדולה לבין אכזבה והשפלה ,מעין השתק–
פות של ערד כמקום.
קול המחאה הזעיק את ראשת העיר למפגש עם
הפעילים ,בו הצהירה כי תשמור על אופיו של
האזור בכל מחיר .כעבור מספר חודשים התברר

˙Â‰Ê‰ ¯ÂÓÈ˘Ï ∫ËÈÏÁÓ ·Â¯‰
˙È˙Â·¯˙≠˙È˙¯·Á‰
המאבק של קבוצת "הרוב מחליט" נסב על
שימור צביונה התרבותי-חברתי של העיר .תביע–
תה מהרשות המקומית להחיל צדק חלוקתי של
משאבי העיר ושוויון באכיפת החוק ,מול חסידי
גור בעיר.
ערד קמה כעיר חילונית וגם ייסודה של קהילת
חסידי גור בעיר ,ב ,1983-לא הפר את אופייה זה.
בבחירות  ,2010בעקבות הסכמים קואליציוניים
ומצוקת הדיור של הקהילה במרכז הארץ ,פקד
האדמו"ר להגר לערד והעיר גדלה בכ 700-משפ–
חות חסידי גור )תוצאות הבחירות לכנסת ה19-
בערד .(2013 ,רובה של קהילה זו נתמך כלכלית
לצורך רכישת דירות ובתים ברחבי העיר; אי
התלות של חברי הקהילה בתעסוקה בהיותם
מקבלי קצבאות כלומדי תורה; וצבירת עוצמה
פוליטית בשלטון המקומי כדי להשיג שליטה
במרחב משנים את אופייה של העיר .ביולי 2013
הודיע שר השיכון ,אורי אריאל ,כי בדעתו להקים
בעיר שכונה חרדית שתכלול  1,900יחידות דיור
)לוין ,(2013 ,מהלך שישנה את שיעור האוכלוסי–
יה החרדית בעיר מחמישית למחצית.
תושבי העיר מגיבים לאיום זה בחשש כבד מפני
כפיית אורחות חיים ,התרוששות של העיר עקב
הנחות בתשלומי ארנונה ,ירידה בכוח הקנייה
וברמת השירותים הציבוריים ,עזיבתן של משפ–
חות מבוססות ורתיעה של אחרות מהשתקעות
בעיר בעלת תדמית חרדית .אופייה המתבדל של
קהילת חסידי גור מקשה על ניהול חיי קהילה
תוססים בעיר קטנה וקיים חשש ממהפך פוליטי.
מטרותיה של קבוצת "הרוב מחליט" מבטאות
דאגות אלה והן :הגברת השקיפות בישיבות
המליאה של מועצת העיר; אכיפת חוק; שיפור
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הוא טיפוח שכונת "יעלים" בלבה המוזנח של
העיר .המטרות המנחות פעילות זו :שותפות עם
פעילים מהשכונה לפעול לטובת כל תושביה;
קידום הרעיון שיש להשקיע בהחייאה של ליבת
העיר; שינוי תדמיתה השלילית בעיני תושבי
ערד ,כדי לשפר את התדמית העצמית שלהם
כתושבי המקום.
שכונת יעלים תוכננה ב 1962-וחלק מבתיה
מתייחדים בשימוש שעשו בדגם הפטיו הגדל
)טמיר .(2010 ,בשכונה כולה מתגוררים כ1,800-
תושבים ,בהם כ 500-מבקשי מקלט אפריקנים,
והשאר נחלקים בין יוצאי חבר העמים ,דיירים
זמניים וותיקים .שנים רבות השכונה סובלת
מהזנחה .תושבי העיר מדמים את השכונה למרחב
של פחד ,עוני ופשע )דודי ,שוטר קהילתי,
 .(1.8.12בניגוד למצבה כיום ,יש לשכונה מקום
של חשיבות בדימויה של העיר ,כתופעה אדריכ–
לית ייחודית וכשכונה הראשונה שנבנתה בערד.
רבים מחברי הגרעין הוותיק גרו בה ורבים חוצים
את השכונה מדי יום.
החדרת השינוי חשובה כדי לשנות את התדמית
השלילית ,הפוגעת בגאוות המקום .מראשית
 2012הפעילים מרחיבים את מעגל המעורבים
והגופים המסייעים בעיר וברשות המקומית,
ונערכים אירועים המשתפים את תושבי השכונה
ואת תושבי העיר .עד ליוזמה זו ,הרשות המקומית
עיגנה את התפיסה ש"לא ניתן לשנות דבר".
היכולת להתגייס ולשנות מצביעה על שינוי ברוח
המקום וביטוי לזכות על המקום .התהליך העלה
את השכונה למודעות ודחף את ראשת העיר
להשקיע בשיפור הפיזי שלה ולשתף פעולה ,אך
לא מסתמן מהלך תכנוני מקיף לשינוי המצב.
המאבק על החדרת שינוי נורמטיבי בזהות
הקהילתית ובתפיסה הרווחת בישראל ,הוא
תהליך איטי האמור לפרוץ חסמים או לעקפם,
ומשום כך כוון לטווח הארוך .הוא אוחז במיוחד
ובמודע בגישת המרחב החברתי ,הדמוקרטי,
הפתוח והדינמי בנגב ,ובפרט במקרה של ערד,
ומאתגר את גישת המדינה והרשות המקומית.

˜∫ÌÂÏÈˆ ¨„¯Ú ÔÂÈ
ÔÂÒ·Â˜ÚÈ Ï‡ÎÈÓ

˙ÂÈ˙¯·Á‰ ˙ÂÚÂ˙‰
·ÁÂÎÏ ÈÂËÈ· Ô‰ „¯Ú
˙‡ Ú·Â˙‰ ÈÓÂ˜Ó
¯ÈÚÏ ˜ÈÚ‰Ï ˙ÂÎÊ‰
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העיר כמרחב חברתי ומציב
תחתיה מכרה עתיר רווחים
לבעליו .הישגי העמותה ,המצ–
ליחה במשך שנים רבות לדחות
את הקמת המכרה ,מסמנים
עוצמה .זאת ,במסגרת ייצוג
מצומצם ופאסיבי בעיקרו ,של
האינטרסים המקומיים על ידי
הממשל המקומי.

¨˙Â˘„Á˙‰ ÔÚÓÏ ≠ „¯Ú· ˙¢˘˜‰¢
˜ÌÂ˜Ó ˙ÂÂ‡‚Â ˙ÂÈ˙ÏÈ‰
כאנטיתזה לתהליכי התבדלות חברתית ,הרוו–
חים בערי העולם וביישובים בנגב ,קבוצת
"הקש"ת בערד" )קהילה לשיתוף בין-תרבותי(
מובילה מאבק על הזכות למרחב חברתי לכל
תושבי העיר בדרך של שיתוף והידברות .הקבוצה
צמחה מתוך התנגדות לגל הגזענות ששטף את
ערד במסע הבחירות המקומיות ב ,2010-כשמס–
פר מועמדים לראשות העיר פרטו על רגשות
הפחד והשנאה כלפי הבדווים ומבקשי המקלט
האפריקנים .מטרותיה מתמקדות ביצירת מודעות
בערד ליתרון של המגוון האנושי הקיים בה;
בפעילות להפחתת הניכור הבין-אישי בזירה הצי–
בורית ובחתירה לחיזוק של קהילתיות מכלילה.
הדרך ליישום העקרונות הובילה ליצירת
קשרים עם הקהילות השונות בערד והקמת בית
למפגשים ודיוני תושבים בנושאים הקשורים
במצע הקבוצה .הפרויקט המרכזי של הקבוצה

Ô¢Ï„ ÏÂÓ ÌÈ·˘Â˙ ≠ ·‡ÂÓ ˙ÏÈÈË
המאבק על טיילת מואב הוא מאבק הגנתי נגד
כניעותה של הרשות המקומית לתביעות של שוק
הנדל"ן הניאו-ליברלי .כלי הנשק במאבק הם נופי
המדבר העוטפים את ערד והפכו אבן פינה בזהות
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השתלבות בעבודה )רודד .(2010 ,המאבק מניב
הישגים מסוימים ,אך מדגיש את עוצמת ההנח–
תה "מלמעלה" ,האדישה לצורכי המקום ולעתי–
דו ומעמיקה את שוליותו ומוחלשותו.

„ÌÎÒÓ ÔÂÈ
הזכות לעיר כזכות לשנות את עצמנו באמצעות
השינוי של העיר ,כפי שטוען (2008) Harvey
מקבלת תמיכה מהמקרה של ערד .במהלך הניס–
יונות לשנות את העיר החלה החברה האזרחית
להתעצם ולהתחזק והיא רק הולכת ומתרחבת,
תוך גיבוש זהות מקומית .היא מעלה שאלות נוק–
בות על אופן ניהולה של העיר ותביעה לשינוי.
מתוך תביעותיהן של הקבוצות מצטיירת
שלילת זכויות :שלילת הזכות לבריאות ולאוויר
נקי; שלילת הזכות של כל קהילות העיר לחיות
בה זו בצד זו במסגרת קיום משותף; שלילת
הזכות לממש את החלטת התושבים לעיר תיירות,
ושלילת הזכות לצדק חלוקתי ושוויון באכיפת
החוק לכל תושבי העיר .לכן ,בתשובה לשאלותיו
הנוקבות של מרקוזה ) :(2009של מי הזכות לעיר?
איזו זכות? איזו עיר? ניתן לומר שבמקרה של
ערד ,מדובר בעיירת שדה שהוזנחה והודרה

רמת התעסוקה ,כדי לעודד הגירה של אוכלוסייה
מבוססת לעיר; הגברת המודעות לחשיבות
שבהשתתפות בבחירות העירוניות.
הקבוצה פועלת ברמה הביצועית כשהיא
משתתפת בישיבות המועצה ,פונה לערכאות
ומפעילה לחץ על הרשות המקומית .ואכן ,לאח–
רונה תבעה העירייה את קהילת גור על בנייה לא
חוקית של בית כנסת .היא גם הצטרפה לעמותת
ה"פורום החילוני" ,תנועה ארצית למניעת התחר–
דות של יישובים ושכונות .והציבור לא נותר

˘„¯Ú· „˜˘ ˙ÂÎ

אדיש .השיח בפייסבוק ערני ועדכני ומאות
מתושבי העיר השתתפו באספות שיזמה הקבוצה.
למאבק זה יש גם היבט של  NIMBYחברתי-
תרבותי בישראל .המקומות המבוססים ומחירי
הדיור במרכז דוחים בנייה לחרדים וה"מטרד"
עובר לנגב כפתרון ל"בעיית הייהוד" .כך גם
החלטת הממשלה להקים עיר חרדית ,כסיף,
במרחק של  10ק"מ מערד ,דבר שיחליש אותה
ויעודד את המשכו של אורח החיים המסתגר
והלא יצרני של החרדים ,בניגוד למדיניות של

עשרות שנים ,ולאחרונה הפכה יעד להרס הקיים.
לכן התביעה לזכות לעיר דמוקרטית ומשתתפת
מקיפה את כל תושביה.
תפקודה החלקי של הרשות המקומית בהגנה
על המקום ותפקודה כמייצגת בעיקר את האינ–
טרסים "מלמעלה" יוצרים שותפות שלה במהל–
כים המנוגדים לרצון של רוב התושבים והם מסי–
גים את העיר .כלומר ,הרשות המקומית ,אינה
שותפה מובהקת במאבק על הזכות לעיר.
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