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ערד :חקר מקרה של עיר-ספר בעידן הגלובלי

1

בתיה רודד
יצחק אהרונוביץ'

"להיות בשוליים זה אומר להיות חלק מהכול ,אבל מחוץ לגוף המרכזי"
( )Bell Hooks,1990, 149
פתיחה
אוויר הרים צלול וצח ,ריח המדבר ,קוץ ודרדר על אם הדרך בואכה ערד .עיר יפה שכונתה לפני שנים
"הפנינה ש ל הדרום" .סופות חול זערוריות ,גושי אבן פרועים ,אורחת גמלים מופתעת ורועה קטן ועז מבט.
ופתאום ערד ,עיר אמצע הדרך ,המשכה הטבעי של שרשרת ההרים הגאיונה .רחובות עמוסים ,מכוניות
חבוטות ,חרדים ,רוסים ובדואיות ברעלות .תושבים עייפים ,אפורים ,בתוך העיר שהיתה יכולה להפוך
בנסיבות אחרות לפנינה מסוגננת .הכבישים רחבים ,מבנה הכליה האורבני מחולק לאונות מאורגנות
ומסודרות ,הגינון מרשים והצמחייה ,ירוקה .ויש לה גם טיילת ביישנית ונוף מדברי קסום ורוח צחה שמפתה
את חולי הקצרת והלב.
אבל משהו השתבש בערד .המסגרת המבנית עדיין מרשימה ,אבל החללים התמלאו בבתי שיכון סתמיים,
נטולי מרפסות וחלונות .מבנים חומים ,כעורים ,דחוסים .סיר לחץ משפחתי עם כביסה ממורטטת וחתולים.
בשלהי  ' 89עלתה ערד לכותרות שלא בטובתה .מדיניות אכזרית ,מפלגת ,בלתי מתחשבת ,ללא חמלה וללא
לב ,החלה לקצץ בתקציבים .העלייה הרוסית ש טפה בהמוניה את העיר ,הפכה יישוב קטן לעיר ואם ,והביאה
תרבות ,אקדמיה וערכים לצד מצוקה ,עוני ופשע (שרי מקובר-בליקוב.)11.5.5005 NRG ,

בצילו של תיאור זה של העיר ערד ,המבליט את המהפך שעברה ,נבחן את הסיפור של ערד ,כחוליה
אחת בסיפורו של הנגב ,שייבחן באור הדרכים בהן עוצב מעמדו במדינה .משום כך ,הבחינה
הביקורתית באמצעותה נבחן את המקרה של ערד טוענת ,שהמדינה מחילה על ספר הנגב שליטה
תוך הזנחתו .זאת ,משני היבטים :האחד יבחן את הטענה המרכזית מכיוון התכנון והפיתוח
"מלמעלה" ככאלה הדוחקים את עיר הספר לשוליים בתהליך מתמשך; והשני יעסוק בשאלה ,האם
למנהיגות מקומית בעיר ספר יש סיכוי לשנות את גורל העיר?
בעשורים האחרונים החל העיסוק במקומי לרתק את תשומת הלב והוא חוזר ועולה אל סדר היום
לאחר דיון ממושך במערכת המדינתית .על-מנת לקדם שינויים מפתחים המקומות קשת רחבה של
דרכי מדיניות ואסטרטגיות פוליטיות ,כולל גישות יזמיות בתחום הפיתוח הכלכלי ושינוי מבני של
הממשל העירוני .מול העושר המחקרי הקיים בתחום המנהיגות הפוליטית המקומית בעידן של שינוי
בעולם ,בולט מיעוט מחקרים בתחום זה בישראל (דהאן ;5008 ,חסון.)Tzfadia, 2005b ;5002 ,
לפיכך ,ברצוננו לבחון מהן ההזדמנויות והמגבלות שמזמן מעמדו של "המקומי" הנתון בין המדינה
לבין תהליכי גלובליזציה? כלומר ,האם מערך היחסים שבין המקומי ,המדינתי והגלובלי ,מאפשר
לייצר העצמה של עיר ספָ ר? עד כמה יכול מנהיג פוליטי מקומי לשלוט במהלכים הקובעים את גורלו
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החיבור נכתב בהתבסס על מחקר שנערך ביוזמתו של מרכז מנדל למנהיגות בנגב ועל כך תודתנו הרבה.
כמו-כן ברצוננו להו דות לכל המרואיינים שהשקיעו מזמנם והעשירו אותנו בידע ובמידע.
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של מקום בעיר קטנה ושולית בישראל? האם ייתכן שעיר כזו תהפוך לבת קיימא בעידן העכשווי,
בהתבסס על המנהיגות המקומית?
עיקר תשומת הלב המחקרית בתחום האורבאני נתונה כיום לערי עולם ,לכן העיסוק בחקר ערים
קטנות בעידן הגלובלי מצומצם ( ,)Sorensen and Epps, 1996; Short, 2000בפרט ,בערים
חדשות שתוכננו ליישב את הספר (.)Lithwick and Gradus, 2002; Chen, 2006; Cheru, 2005
המחקר כיום מעלה שני תהליכים מנוגדים :דעיכה של ערי ספר מול שיבה והתחדשות של ערים
שנזנחו על ידי המדינה (גרוננברג.)5002 ,
כדי להבין את מצבה של ערד ,ננתח את הפרקטיקות המוסדיות של המדינה ביחסיה עם ספר הנגב.
חיבור זה מכיל שלושה פרקים .הפרק הראשון ,כולל מסד תיאורטי קצר שיספק תשתית להבנת
הגישה שאנו מציעים וניתוח של מערך היחסים בין המדינה לבין הנגב .הפרק השני עוסק בערד ומכיל
שלושה נושאים :סקירה של תהליך השינוי שעברה ערד מאז הקמתה; בחינת היחסים שבין המדינה
למקום בעידן הגלובלי באמצעות שני מקרים של תכנון ופיתוח בסביבתה של ערד; ניתוח אופן
תפקודם של שלושת ראשי העיר שכיהנו בערד בצילם של תנאים משתנים .הדיון המסכם בפרק
השלישי יקשור את הממצאים לטיעונים ,השאלות והמסקנות שעלו.
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מתודולוגיה

המחקר מתווה מבנה המאפיין מחקר כמותי – מסגרת תיאורטית ,שאלת מחקר וטיעון ונשען על מסדי
נתונים .במקביל ,אנו עושים שימוש בגישה האיכותנית באמצעות שלושים ראיונות עומק מובנים
למחצה המשמשים כלי מרכזי לאיסוף המידע וניתוחו .הראיונות בוצעו עם ראשי העיר ,חברי מועצת
העיר ,בעלי תפקידים ,אנשי מקצוע בעמדות מפתח ,וותיקי העיר ותושבים מעורבים ומתנדבים בעיר
(נספח .)5
השאלות המנחות לראיון מפורטות בנספח  .1הראיונות מספקים מידע רב המשקף את עמדות
המרואיין והצלבתו עם ראיונות אחרים מספקת תמונה של מגוון הדעות וההשקפות ,אך גם מציפה
את הגרעין הקשה של ידע ממנו ניתן להסיק מסקנות רלבנטיות למחקר.
הניתוח של הראיון (שקדי )5001 ,והצלבתו של מידע זה המעובד לתכונות מנהיגות ,עם המודלים
בספרות המקצועית יוצר רשימת תכונות חשובות של מנהיג פוליטי מקומי המתקבצות לארבעה
טיפוסי מנהיגים .ניתוח זה מהווה תשתית לאפיונם של שלושת ראשי העיר של ערד .אפיון זה נבחן
על רקע התנאים הפוליטיים ,כלכליים ,אידיאולוגיים וחברתיים שהיו בעת כהונתו ,כדי לבחון האם
תכונותיו ומעשיו הצליחו לקדם את העיר באותה עת או שגרמו להסגתה.
המחקר נערך בגישת חקר מקרה ,העונה להגדרה הכללית "תצפית על הפעילות האנושית במקום
ובזמן נתונים ...מהם נבנות הצורות האפיסטמולוגיות ונבנה הידע אודות החיים החברתיים" (יוסיפון,
 .)552 ,5002השימוש בחקר המקרה נעשה באופן מכוון ויתרונו בכך שהוא מאפשר מחקר מעמיק
של מקום ומספק מידע עשיר ,הוא מעלה תכונות בייחודיות ,אך גם ובעיקר בכך שהוא מאפשר לתקף
השערות והכללות ולהקיש מהמקרה על מקרים אחרים.
חקר המקרה כולל אפשרות לתיאור ,לגילוי ולהסבר; מפענח את הפעולות ואת התהליכים בהקשריהם
המגוונים ולכן ניתן לעמוד באמצעותו על שינויים בתהליכים לאורך זמן .זוהי הסתכלות קרובה על
מכלול חברתי ,פוליטי ותרבותי (שם .)522 ,ערד נבחרה דווקא משום שרעיון הקמתה היה שונה מאוד
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המחקר עליו מתבסס החיבור אחז בשיטות איכותניות וכמותיות ,מקורות ראשוניים ומשניים ,ראיונות עומק
מובנים למחצה וסקר שנערך בקרב בעלי תפקידים ומעורבים בעשייה בערד.
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מזה של שאר ערי הפיתוח בנגב .העובדה שלמרות זאת התדרדר מצבה והושווה לזה של שאר
הערים לאורך זמן ,היא בעלת משמעות חשובה לגבי המדיניות כלפי הנגב ומעניקה יתר תוקף
לטיעונים שאנו מעלים בהקשר זה.

מבוא תיאורטי  -ממשליות ,מנהיגות ו"שליטה מזניחה" בספר
במבוא זה נמפה את המסד התיאורטי של חיבורנו ונבהיר את המושגים המרכזיים שישמשו אותנו.
לתפיסתנו ,מערך יחסי הכוח העכשווי במדינה עבר שינויים מרחיקי לכת עם השתרשותה של
הגלובליזציה .לאור שינוי תנאים זה ,נדרש דיון מחודש בערי ספָר ובמנהיגות המקומית שלהן.
כדי להבין את השינויים שחלו ביחסי המדינה עם אזור ספר ,בחרנו להסתייע במושג "ממשליות"
( .)Foucault, 1988; 1991( )governmentalityממשליות מוגדרת ככוח השואף להנחות את מכלול
דרכי ההתנהגות במסגרתו של מערך ארגוני ,כגון מוסדות המדינה ,כדי להחיל שליטה בדרכים
סמויות וגלויות .אסטרטגיות ופרקטיקות שונות בהן נוקטת המדינה הן הבונות את הממשליות
ומגדירות את מאפייניה .לכן ,נחשוף את דרכי הבנייתו של ההיגיון הממשלי של המדינה בכך
שנתחקה אחר סוגי הפרקטיקות והאסטרטגיות שבחר הממשל המרכזי בישראל להפעיל בנגב ונדגים
זאת בפירוט בחקר המקרה הייחודי של ערד .כלומר ,נעקוב אחר ה"איך" ,המעוגן בארבעה מימדים:
רמת הנראות של המדיניות; הדרכים בהן מייצרת המדינה את "האמת" שלה; סוגי מנגנונים עליהן
נשענות צורות ההיגיון שלה; הדרכים בהן מכפיפה המדינה למרותה את הסוכנים והשחקנים ( Dean,
.)1999; Huxley, 2007
אופייה של הממשליות הישראלית ביחסה כלפי ספר הנגב מחזיר את הדיון אל ההגות הגיאוגרפית
שאפיינה את העידן הקולוניאלי ,כיוון שבמקרים רבים היא מבטאת את תפיסת "המרחב המוחלט"
( .)Harvey, 2000; Massey, 1993; 1994; Smith and Katz, 1993מונח זה מקפל בתוכו
התייחסות למרחב כאל מרחב פיסי ריק ונקי ,שמאפשר את בנייתה של המציאות הרצויה .ככזה ,הוא
המתעלם מחלק מהמציאות הקיימת ,מייצר ומעמיק אי-שוויון בין ובתוך אזורים/מקומות ( Yiftachel,
 .)1996; Castree, 2004שכן ,רעיון 'כיבוש הספר' מהווה אבן פינה בשיח מולדת המשקף שאיפות
התפשטות ושאיפה של הקבוצה הדומיננטית לנכס טריטוריה המאוכלסת בבני קבוצת המיעוט.
לפיכך ,יש לראות את הקמת ערי הפיתוח כחלק מפרויקט "כיבוש הספר" ולבחון את מרחב הנגב
באמצעות ההגות הביקורתית בגיאוגרפיה ,זו הדנה במרחב פתוח ,הברידי ,משתנה ודינאמי ,המייצר
את החברתי ונוצר על ידו (.)Harvey, 1990; Shields, 1997
כפי שנראה ,לא ניתן לנתק את גורלן של ערי הפיתוח ממערכות הכוח המשטריות-מרחביות בעלות
המבנה האתנוקרטי .האתנוקרטיה היא מודל משטרי שפיתח יפתחאל ( ,)Yiftachel, 2006הטוען
לציר מדיניות מונחה אתניות – "אתנוס" במקום אזרחות " -דמוס" ,כמשתנה מפתח המכתיב את
מבני המשטר ותוצאותיו .זהו משטר פתוח יחסית ,ושומר על הסממנים הדמוקרטיים הפורמאליים.
האתנוקרטיה מאופיינת בניכוס ובעיצוב של מוסדות המדינה והמערכת הפוליטית בכל תחומי
החברה ,על ידי הקבוצה האתנית הדומיננטית ,כדי לשלוט במדינה ובטריטוריה שלה; גבולותיה
הפוליטיים מעורפלים ,לעתים תוך הענקת יתרון לפזורה של הקבוצה הדומיננטית; המערכת
המפלגתית מקוטבת לאורך השסע האתני; ותהליכי אתניזציה מייצרים חברה שסועה עמוקות ,כמו-
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גם שכוב חברתי-כלכלי החופף לציר ההשתייכות האתנית .עקב אי יציבותה יכולה האתנוקרטיה
להשתנות לקראת משטר סמכותני או לקראת דמוקרטיזציה.
המבנים האתנוקרטים ,מייצרים קולוניאליזם פנימי בספר הנגב לשם ייהוד המרחב ,כחלק מהשאיפה
להחיל עליו שליטה מרחבית .מכאן ,שהערבים הבדווים מוצגים כיום ,כ"איום" וכ"השתלטות על
אדמות הנגב" .לטענתנו ,גורם מרכזי להתהוותה של ממשליות שאנו מכנים "שליטה מזניחה" .דגם
ממשליות זה מתבטא בקיומן של פרקטיקות תכנון ,פיתוח ,התיישבות ,ניהול הממשל המקומי ,שיטת
הבחירות ,התיחום המנהלי ,זרימת ההון ואופן חלוקתו ,גם בתוך הנגב ,בעלות אופי פטרוני ועמום
"מלמעלה".
העימות שמחוללת מדיניות זו יוצר מצב של אי וודאות ,חוסר ביטחון ,טשטוש של זכויות קניין ופיתוח
אסטרטגיות של יחסי פטרון-קליינט ,המובילים להצמחתו של היגיון עימותי "מלמטה" ( Goodhand
.)and Hulm, 1999; Korf, 2002
איור  1מבהיר את חלקו של כל אחד מקני המידה המרחביים בעיצוב של מערך יחסי הכוח :ברמה
הלאומית ,היחס אל האזור נגזר מהגדרתו כאזור ספר ולפיכך יושב בסוכני הקבוצה האתנית
הדומיננטית ,תוך דחיקתה של קבוצת המיעוט הילידי ( .)McGarry, 1998מאחר ש"החלוציות"
בספר הנגב דעכה במהירות והמהגרים הובאו למלא את תפקיד הייהוד ,הפך הנגב לשולי בעוד הוא
מנוצל כלכלית על ידי המדינה .קנה המידה הגלובלי 3,על אופיו הריכוזי ,מעצים את ההזנחה
והמוחלשות של ערי הספר .עם זאת" ,שחרור" העיר מהמדינה הוא גם הזדמנות לצמיחה של יזמות
באמצעות הקשר הגלוקלי ,שבין המקומי לעולמי.

איור  .1הדינאמיקה של מערך היחסים בספר האתני לאורך זמן
חשוב לעניינינו ,כי מושג הספר מכיל ארעיות כתכונה דומיננטית ומניח תהליך של הצטרפות ה"ספָר"
למרחב הריבוני .מאחר שתופעת הספר המתפשט ,מצב בו נוספים שטחי ספר על אלה הקיימים
מבלי שאחד מהם יהפוך במלואו לריבוני במדינה ,מכבידה על המדינה ונוצרת הזנחה של חלק
מאזורי הספר ההופכים לפריפריאליים .זניחה כזו של אזור ספר הופכת אותו לספר "כרוני ".ספר
הנגב ,הוא דוגמה לממשליות ששתי הפרקטיקות המרכזיות שלה הן שליטה והזנחה (רודד;5005 ,

3

חשוב לסייג ולומר ,כי מתוך מרכיבי הגלובליזציה ,עיסוקנו במשטר ניאו-ליברלי .מאפייניו :הפרטה ,אי הסדרה
כלכלית ,תחרות שוק חופשית ,חדשנות חברתית-טכנולוגית ,והתארגנות עצמית באמצעות רשתות .תהליכי
השינוי מובילים למבני פיתוח מרחבי לא שוויוני ופערים מתרחבים בין הליבה לשוליים (רםBrenner ;5002 ,
;.)and Theodore, 2002; Castells,1991 ;Jessop, 2002; Peck and Tickell, 2002
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 .)5008החיבור בין שני מושגים אלה הוא תוצר השילוב של קולוניאליזם פנימי ומדיניות השוק
החופשי והוא מכונן מרחב של אי שוויון (גרדוס ;5002 ,רם וברקוביץ'.)Tzfadia, 2005a; 5002 ,
נעבור עתה לבחינת הקשר בין מערכת היחסים ההיררכית והמשתנה של השלטון המרכזי לבין
תפקידו ומאפייניו של המנהיג הפוליטי המקומי ,המתקיימים במסגרת מערך יחסי הכוח שתיארנו.

מנהיגות מקומית בין ממשל ,משילות וממשליות
החוקרים מבחינים במעבר של המשטר העירוני בעידן הגלובלי מממשל למשילות עירונית,4
במסגרתה נדונים דפוסי שיתוף קהילתי ,העצמה והזכות של אזרחי העיר להשתתף ולקחת אחריות
על עירם .המשילות היא מושג רחב ומורכב ,שצמח בעשורים האחרונים לאור השינויים שחלו בממשל
הפוליטי .היא מתארת את המבנה והתהליך של יכולת השחקנים לנצח על מערך של אינטרסים
מקומיים ,ארגוניים וחברתיים 5.הגישות החדשות מתבוננות במשילות באמצעות מושגים ,כגון הון
חברתי ,יזמות חברתית ,שותפות ובינוי קהילה .המערכת מאופיינת בריבוי של מיומנויות מידע
וטכנולוגיה ואימוץ אידיאולוגיה ניהולית של מבנה קואליציוני פחות יציב ומשתנה במהירות.
ריבוי מנגנוני השיתוף והגופים המנהלים את העיר בעידן הגלובלי הופך את תפקידו של ראש העיר
למורכב ועליו לגשר תכופות על פער בין אינטרסים וחזונות מתנגשים .ניתן לבחון את המערך
ההיררכי המורכב בתוכו מתפקדים המשילות העירונית והמנהיג הנבחר במסגרת מערך הכוחות
המוצגת באיור .5
יחסים בין משתנים בהקשר של מנהיגות מקומית

גלוקליות

ביסוס
מוסדי בר
קיימא

•תפקיד
התפיסה
וההתנהגות
של
מנהיגים
עירוניים
•רמת
המעורבות
הלאומית
בקביעת
המדיניות

מבנה מוסדי של
מערכת המשילות
המקומית
• נוהלי המנהיגות
העירונית
• נהלי המעורבות
הגלובלית
תרבות פוליטית
מקומית
• ציפיות לגבי תפקיד
המנהיגות
•רעיונות של אזרחות

הקשר
גלובלי
• מדיניות פיננסית
•קשר גלוקלי
לאומי
•חוקה
•השיטה
המפלגתית
• תרבות פוליטית
מקומי
• משתנים מצביים
•טיב המדיניות

Haus,
על בסיס התרשים שלHaus, Heinelt and Stewart, 2005, 3 :

איור  :2מקומה של מנהיגות מקומית
העיר היזמית הוא סוג חדש של הפוליטיקה של העיר שהחל להתבסס בעיר מאז שנות ה 20-עם
התפתחותן של הערים הגלובליות ) .(Harvey, 1989היזמות ( )entrepreunialismהעירונית באה
להחליף את הדפוס הניהולי ( ,)managerialismכדי להגדיל את הצבר ההון המקומי בתחרות עם
4

ביניהםBorraz and John, 2004; Bowles and Gintis, 2000; Brenner and Theodore, 2002; :
;Haus et Al, 2005; Heinelt et Al, 2006; Hubbard and Hall, 1998; Harvey, 1989; Lauria, 1997
.Shatkin, 2004
5
 )181-4 ,5004( Genieys et Al.מגדירים שש קבוצות בעלי עניין המעורבות במשילות המקומית :אזרחים,
מגזר התנדבותי ,עסקי ,תקשורת ,רמות ממשל גבוהות ורשות מקומית ,שמייצגים את העיר תוך פיתוח
אסטרטגיות אחידות אל מול השוק ,המדינה ,ערים אחרות והמערכת ההיררכית של הממשל.
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ערים אחרות .בתנאים אלה ,רק ערים מעטות יוצאות נשכרות מהגלובליזציה וגם אז במחיר של בעיה
חברתית ואילו ערים קטנות שאינן יכולות לעמוד בתחרות זו ,נקלעות לסטגנציה.
בספרות המחקרית מקובלת הטענה ,כי רק המדינה יכולה להתמודד עם איזון ותיקון של ההיגיון
התחרותי הסותר ,ההדרה החברתית והקיטוב המרחבי ( .) Harvey, 1989; Le Galēs, 2001עם
זאת ,עוצמת המעורבות עלולה לצמצם את האוטונומיה של הרשות המקומית עד כדי מחיקתו של
המקומי ,כדוגמת המקרה של ערי הנגב ( .)McGuirk et al, 1998לפיכך ,חיבור ראוי של ערי ספר
לתהליכי גלובליזציה מצריך את התערבותו המאוזנת והמצמיחה של הממשל המרכזי במדינה.
מכאן חשיבותן לענייננו של המסקנות העולות ממספר מחקרים העוסקים בערים קטנות באזורי ספר.
מחקרו של  )2006( Chenעל ערי ספר בסין .לטענתו ,ביזור הפעילות המדינתית ושיפור התעבורה
שומרים על ערוץ פתוח לחדירת הגלובליזציה .מצב זה מפעיל לחץ על הרשויות המקומיות והאזוריות
להיפתח לקשר גלובלי ונוצר פיתוח באזור .אלא שאזורים חלשים מפתחים קשרים שרמתם והכנסתם
נמוכות .ניכר ,שבעידן הגלובלי למדינה ולממשל המקומי חשיבות רבה לאין ערוך לעומת תפקידן
המסדיר מהעבר.
מחקריהם של )5002( Ferreira
תנאי המשילות מדגישים את הצורך במנהיגות דינאמית ,יצירתית המזהה הזדמנויות .לפיכך עולה
הצורך לבחון בקצרה את חשיבותה של המנהיגות העירונית כיום .ההיסטוריון הפוליטי Burns
) )1978הגדיר במחקרו המכונן את המושג "מנהיגות" ,כיכולת להשפיע ולגרום לשינוי חברתי-מוסרי
של המונהגים ,כשהוא מאבחן שלושה יסודות :המטרה; יחסי גומלין עם הבוחרים; וצורה של עוצמה.
בנוסף ,הוא עומד על מורכבותו של התפקיד :קידום מעמדה החברתי-כלכלי של העיר; חתירה
למעורבות מרבית של תושבים; שאיפה להצלחות שיבטיחו ניצחון בבחירות (שם.)414 ,
כיום מקובלת גישה דינאמית יותר ,שפתחו  ,)5005( Avolio and Bassהמדברת על רצף של
תכונות ,התנהגויות ומצבים קונטינגנטיים שמגלם המנהיג ,מ"שב ועל תעשה דבר" ועד למנהיגות
מעצבת .במבנה של משילות ,המנהיג הוא ראשון בין שווים ,תוך הדגשת הצד האקטיבי של מנהיגותו
כמשפיע ומניע קבוצות ובודדים ,מעצב מטרות ותוצרים באמצעות שכנוע ,השפעה ומשא ומתן .לכן,
ארבעה יסודות מרכזיים מאבחנים מנהיגות :ההקשר ,תפקידי המנהיג ,יכולותיו ויעילותו .חשוב
להדגיש ,כי האילוצים וההגבלות על המנהיג הנבחר עדיין מותירים לו מרחב לפרשנות .כאן עליו
להוכיח את כישוריו :איכות פרשנותו בתנאים הנתונים והתמרון שלו בתוכה (.)Leach et al, 2005
כלומר ,הגדרה זו מדגישה את חשיבותו המכרעת של ההקשר בתוכו מתקיימים המהלכים וההחלטות
של המנהיגות הפוליטית (איור  :)5תכונות אופי וערכים אישיים ושלל הכוחות הבונים את דפוס
המשילות העירונית ,כולל המבנים הלא פורמאליים :הן מבנים פוליטיים אופקיים ,הכוללים את מערך
הכוחות העירוניים הפורמאליים והן מבנים פוליטיים אנכיים ,הכוללים את מערך הכוחות מול מוסדות
ממשל ומוסדות אחרים ברמה האזורית או הלאומית.
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החסר הקיים הוביל אותנו אל חקר המקרה של ערד :נחשוף את מקבילית הכוחות המשתנה ,שעצבה
את מעמד העיר לאורך השנים במסגרת האסטרטגיות והפרקטיקות המגדירות את אופי המדיניות
שמובילה המדינה בנגב ונתבונן בעיר ובמנהיגות שהובילה אותה בהקשרים המשתנים מאז הקמתה.

המדינה והנגב – יחסי שליטה מזניחה
טענתם של  ,)2003( Amin, Massey, and Thriftכי יש לחפש גורמי אי שוויון אזורי בריכוזיות
שלטונית ,היא פתיחה הולמת לניסיון לתאר את המצב בערי הפיתוח בנגב .הנגב נחשב לאזור ספר
עוד בטרם קום המדינה (גרדוס )Meir and Zivan,1998 ;1828 ,ועם הקמתה הוכרז רשמית ככזה.
אלא ש"כיבושו " נתקל בקשיים מראשיתו והוא הפך לסמל בלתי מתממש .זאת ,חרף הניסיונות לפעול
באמצעות תכנון "מלמעלה" שבוטא בהקמת מושבים ו"ערי פיתוח" שאוכלסו במהגרים והפכו ל"חוליה
החלשה בספר המתפשט" (רודד" ,)5005 ,ספריפריה" (יפתחאל וצפדיה" ,)5009 ,הספר הממתין"
(פורת .)5009 ,להלן נסקור את התהליכים הפוליטיים-כלכליים-חברתיים שעצבו את הספר.
ממדינת לאום אתנוקרטית לאתנוקרטיה ניאו-ליברלית  -המפגש בין מגמת הניאו ליברליזציה שהחלה
בישראל בשנות ה( 20-רם ,)5002 ,לבין ירושת המרחב המוסדר ( Brenner and Theodore,
 ) 2002עוד העמיקה את מצבו של הנגב כספר כרוני ומקמה אותו בתחתית סדר העדיפויות הלאומי
(ברדה .)5001 ,זהו מפגש בין המדיניות שהסדירה את המרחב בגישה התכנונית של "פיזור
האוכלוסייה" בשנות ה 50-20-והבנתה בערי הפיתוח חפיפה בין מעמד חברתי-כלכלי לבין מוצא אתני
מזרחי (יפתחאל וצפדיה ,)Grinberg, 1998 ;22 ,1888 ,לבין מדיניות ההזנחה הניאו ליברלית של
המרחב :הפרבור ,הפרטת המפעלים ,הקיצוץ המשמעותי בתקציבי הרשויות המקומיות וההתרכזות
המועצמת של כוח האדם המשכיל במרכז.
לכן ,הנגב מאופיין ברמת שירותים נמוכה ,ברמות עוני ואבטלה גבוהות ,בתלות כלכלית ,פוליטית,
תרבותית וחברתית בגלעין ובמאזן הגירה שלילי (ליפשיץ ;1880 ,בן-דוד וארזGradus, ;5005 ,
 .)1996מצב זה משתקף בהתפלגות האזורית לפי אשכול חברתי-כלכלי בלוח  :1תופעת הסגרגציה
בעלת מופע קיצוני במיוחד בנגב ומצביעה על פערים בין יישובים באזור עצמו :בעוד עומר ,להבים
ומיתר נמנים על האשכול הגבוה ביותר ,עיירות הבדויים נמצאות בתחתית הטבלה וערי הפיתוח מעט
מעליהן ,בטווח שבין אשכולות .1-5
לוח  :1התפלגות המועצות המקומיות והעיריות לפי מחוז ,אזור ואשכול
אשכול
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

סך המועצות
והעיריות
8
32
29
34
28
16
20
23
6
2

מחוז ואזור
ירושלים
1
1
2
1
-

הצפון
21
18
18
9
5
1
4
1
-

חיפה
5
3
2
7
6
1
-

המרכז
2
5
3
4
7
9
9
1

תל אביב
1
1
1
2
5
2
-

הדרום
7
1
8
4
2
1

יו"ש
1
2
1
1
3
3
2
3
1
-
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סך הכל

198

5

9

77

24

40

12

23

17

מקור :הלמ"ס 5002

הפרקטיקות המסבירות את מצב הנגב נמצאות ביחסי שילוב ,הכפפה ואף ניגוד ומהוות את הפרופיל
של ממשליות המדינה ,שניתן לכנותה "שליטה מזניחה ".הגדרה זו מאירה את המעבר לאורך זמן
מאסטרטגיית שליטה הנושאת באחריות מסוימת לנעשה בנגב ,לזו הניאו-ליברלית ,מעוטת ההסדרה,
המחריפה את ההזנחה שפשתה עוד קודם לכן במקביל להמשך שליטה ,כפי שנפרט בהמשך.
רבות נחקר ודובר על יחסי השלטון המרכזי והשלטון המקומי בישראל ,הדברים ידועים ולא נוכל
להרחיב יתר על המידה את הדיון בנושא חשוב זה 6.לרוב ,משקפים המחקרים ביקורת נוקבת על
יחסים המאופיינים בהכפפה וחסר בדמוקרטיה; מראית עין של ביזור; צמצום תקציבי; ריכוז שלטוני;
ואי שקיפות של תקציב לא שוויוני; תיחום מנהלי ( )Jurisdictionלא שוויוני בין ערים לבין מועצות
אזוריות; ותנאי דיור ברמה נמוכה נוכח אחוז גבוה של מהגרים ( .)Tzfadia, 2005bכל המשתנים
הללו נתונים באופן מוחלט לשרירותו של השלטון המרכזי ,ובכך מגלגלים מוחלשות לפתחן של ערים
חלשות ,כפי שמיטיבה לנסח ד"ר אסתר הרצוג (ידיעות אחרונות :(27.07.08
עדיין המדינה חזקה על חלשים :היא ממנה ועדות קרואות ליישובים מוחלשים ,מביאה גנרלים אשכנזים
מסוגו של מצנע ליישובים של מזרחים ,או פוליטיקאים חרדים ליישובים של ערבים כדי "להציל" את
ה"פרימיטיבים" שלא יודעים לנהל את עצמם.

אכן ,בשנים האחרונות הפכה תופעת המועצות הקרואות לחזון נפרץ בנגב והיא מעלה שני גורמים
השלובים זה בזה :התפתחות של סוג מדיניות במשרד הפנים ביחס לערים מוחלשות ומנהיגות
כושלת בחלק מהרשויות המקומיות של הנגב.

ניתוח הגורמים למעמדו של הנגב
ספָ ר הנגב ,טרם שובץ בסדר היום הלאומי בשנות האלפיים ,אך השיח והמעש הציוניים משועתקים
לאורך השנים בגישה א-היסטורית ,גם נוכח ההשתנות של מערך הכוחות המשפיע על המקום.
בהתאם לכך משתנים מצבם של אזורי הספר השונים והתנאים הממדרגים ומעצבים אותם .לאור
זאת ,לא ניתן לנתק את מצב הנגב וערד בתוכו ,מהגיון הספר האתני בסכסוך היהודי-פלסטיני .הנגב
מוצב כיעד לייהוד במאבק נגד הערבים הבדווים והסכסוך המדינתי נפרט לחיכוכים בין יישובי יהודים
ובדווים בתוך הנגב .ערעור הביטחון ,הפחד ואי האמון שנוצרים ,מצמיחים את הסכסוך "מלמטה"
( .)Korf, 2002מערך יחסים זה מיוצא לליבה ותורם להעמקת הסכסוך ברמה הלאומית .כך נוצרת
דיאלקטיקה של הסלמה .
לטענתנו ,סירובה של המדינה לפתור את הסכסוך הוא גורם מרכזי להתהוות של ממשליות מסוג
השליטה המזניחה .היא מבוטאת בפרקטיקות התכנון ,הפיתוח ,ההתיישבות ,מעמדו של הממשל
המקומי ,שיטת הבחירות ,זרימת ההון ואופן חלוקתו גם בתוך הנגב .כל אלה נותרו בעלי אופי של
שליטה "מלמעלה" תוך התעלמות מצרכים העולים "מלמטה" במרחב המודר.
פרקטיקת התכנון
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ראו :בן אליא; בלנק; פזלשטיין; חסון; נחמיאס; רוזן-צבי; רזין; שפט; ספרי השלטון המקומי .5005-2 ,ובנושא
התקציב :בן בסט ודהאן ( ;)5009בן דוד וארז ;5004 ,טורגובניק ;5005 ,סבירסקי ואוקונור-אטיאס.5002 ,
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הגישה התומכת בהקמתן של ערים חדשות היא חלק מהגישה המודרניסטית בתכנון ( Hobson,
 .)1999; Sandercock, 1998; Stewart, 1996היא הייתה ועודנה גישה מרכזית בישראל ,אך עם
השנים חל מעבר מ"פיזור אוכלוסייה" מערכתי ומתוכנן ליוזמויות אקראיות.
תוכניות הפיתוח ,הן ארציות (תוכנית האב  5050ותמ"א  )15והן אזוריות (עידן דרומה) מדגימות את
תקפותה של הטענה האחרונה .הן עסקו בנגב בפטרונות ,מהליבה לשוליים .פתרונות "מלמעלה",
כגון "משיכת אוכלוסייה חזקה" לנגב הסוו את הזנחת ערי הפיתוח ואת ההתעלמות מהאוכלוסייה
הבדווית (גרדוס ודובר ;1881 ,סבירסקי .)5002 ,במערכת הפוליטית נשלפים רעיונות מחטף
ל"כיבוש הספר"  ,כגון הקמת חוות הבודדים .אליהן חוברות יוזמות של עמותות מיישבות ,כגון
"איילים" ו"אור" ,שמטרתם "לחסום את ההתפשטות הבדווית" (צפדיה.)Yiftachel, 2009 ;5009 ,
בספריפריה זו ,ערי הפיתוח והפזורה הבדווית נותרות כייצוג של זמן עבר שאין לו דורש ,בעוד יישוב
הנגב הניאו ליברלי עוסק בהרחבות הקיבוצים והמושבים ויישובים קהילתיים אטרקטיביים המוקמים
בנכסי נוף מהיפים במדינה.
פרקטיקת הספר
"המהפך" בסדר היום הלאומי  -נטישת ספר הנגב לטובת ספר מועדף בשטחים עם עלייתה של
מפלגת הליכוד לשלטון ,בטאה את הזנחתו בממדים אחרים מבעבר .ההשקעות הגדולות ביהודה
ושומרון היו על חשבון הנגב שתקציביו קוצצו והפערים בהקצאות בין שני אזורי ספר אלה עוד הלכו
וגברו (בן דוד וארז ;5005 ,סבירסקי ואוקונור אטיאס.)5002 ,
פרקטיקת ההפרטה
הליכי הפרטה החלו בישראל באמצע שנות ה ,90-ומפעלי "חברת כימיקאלים לישראל" (להלן כי"ל)
נמכרו ב 1885-למשפחת אייזנברג על-ידי שר האוצר דאז ,בייגה שוחט .ההפרטה של שנות ה 80-לא
לוותה בסייגים חברתיים בחוזי המכירה .כי"ל הפכה לחברה מעורבת ב 1995 -ובסוף  1999ירד חלק
המדינה בחברה לכ  1.6%-והמדינה חדלה להיות בעלת אחזקה מהותית ובעלת עניין בה .עד היום
לא חוקק חוק המסדיר את מערכת זכויות העובדים בין הממשלה ,המעסיקים החדשים והעובדים
עצמם ,על-מנת לקבוע כללים מוסכמים בנושא ההפרטה (רשות החברות הממשלתיות.)5009 ,
המפעלים עברו לשיטת "עובדי קבלן" המרוששת את העובדים ומונעת זכויות סוציאליות וזכות
התאגדות .כיוון שרבים מהמפרנסים בנגב הועסקו במפעלי החברה היו לתהליך התרוששות העובדים
השלכות חברתיות-כלכליות על ערי מגוריהם .השלכות נוספות מבוטאות בסגירה של מפעלים לוויינים
למפעלי כי"ל (אפרתי ,גלילי ואח' ;5005 ,דוידי.)5004 ,
פרקטיקת ההגירה
גל ההגירה של שנות החמישים שימשו ליישוב הערים החדשות בנגב ויצר פיזור לא שוויוני של
המהגרים .גל ההגירה הגדול מברית המועצות לשעבר ,שהחל ב 1898-המשיך מדיניות זו
( .)Tzfadia, 2005b, 169; Gonen, 1996הוא נקשר בהגבלת האוטונומיה של ראשי הערים
וצמצום שלה חרף מדיניות הביזור שהונהגה .חלק נכבד מהגורמים למגבלות אלה נעוצים במדיניות
הציבורית כלפי ערי הפיתוח ובאידיאולוגיה הלאומית .גישת ה"קליטה הישירה" שהונהגה מעלה
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ניחוח ניאו ליבראלי  ,כיוון שכיוונה את בעלי היכולת מבין המהגרים למקומות עם אפשרויות לתעסוקה
והחלשים יותר נשארו בערי הפיתוח ,כך שמאזן ההגירה השלילי חזר לאחר פסק זמן בן שנים
אחדות .היבט שלילי אחר הוא הרס המרקם החברתי ואבדן תחושת המקום שנוצרו עם השנים בערי
הפיתוח.
הגירת פליטים מגבול מצרים  -ב 5009-התגברה התופעה החצייה של פליטים החוצים את גבול
ישראל-מצרים .צו עליו חתום הממונה על ביקורת הגבולות אומר ,בין השאר ,כי יש לשחרר מהגר
מאפריקה שעבר ונעצר בתנאים אלה .1 :ישהה מצפון לקו חדרה או מדרום לקו גדרה בלבד" זולת
אילת .כך מוצאים עצמם יישובי הדרום כיעד מרכזי .סוג זה של מהגרים תובע השקעה רבה ,תקציבית
ובכוח אדם מקצועי ,שהממשל המרכזי אינו מספק .תקנה זו בוטלה לאחרונה בעקבות מאבק של
תושבי ערד ,אך הקהילה הגדולה במקום מושכת אליה מהגרים שזה מקרוב הגיעו.
הפרקטיקה של חלוקה מנהלית
בישראל קיימת אבחנה בין רשויות מקומיות ביישובים עירוניים לבין רשויות המספקות שירותים
ליישובים חקלאיים (ניומן ואורגד .)1881 ,מצב זה מכונן חלוקה חברתית-כלכלית לא שוויונית .הוא
מבוטא בשוני בהיקף המרחבי ובחלוקת הארנונה שלא ממגורים ,בעיקר בין מועצות אזוריות לבין
ערים פריפריאליות .עם ריבוי הפניות ,בשנות ה 80-ועוד יותר מכך ,לאחר הקיצוצים של שנת 5001
החלו תביעות לשינוי ,שיצרו תקדימים .אלא שההסדרים שנקבעו לא עוגנו בחוק וישנם פרצות
(צפדיה ;5002 ,רזין וחזן )5002 ,באופן ההולם את אסטרטגיית השליטה המזניחה.
הפרקטיקה הסביבתית
מרחבי הנגב הפכו יעד לתופעת הנמב"י (נמנע בחצרי )not in my back yard ,או local ( LULU
 ,)unwanted land usesהמתרחבת ברמה הלאומית .המקרה של טיפול באתר הפסולת הרעילה
ברמת חובב רק בשל האינטרס הנדל"ני במרכז להעביר את עיר הבה"דים לנגב היא דוגמה מאלפת
לזלזול בתושבי הנגב ובאיכות חייהם "מלמעלה" ("מגמה ירוקה" מתאריך .)15/5002
פרקטיקות המשילות
נושא המשילות ממחיש יותר מכל את תהליך הייצור של אי השוויון האזורי בישראל באמצעות
היחסים בין השלטון המקומי לזה המרכזי .שיטת הבחירות הנוהגת בישראל היא השיטה היחסית ולא
האזורית ,לכן אין לנציג הנגב ,אם נבחר כזה ,אחריות ישירה כלפי תושבי האזור (.)Gradus, 1996
הרפורמות היסודיות שנערכו בשלטון המקומי ברוב המדינות הדמוקרטיות בעולם ,פסחו על השלטון
המקומי בישראל .הוא נותר דומה למדי למתכונת יחסיו עם השלטון המרכזי מהתקופה שלפני קום
המדינה .רעיונות ויוזמות לרפורמה מהותית נכשלו עד כה (רזין ;5005 ,נחמיאס .)5004 ,לעומת זאת
טוען בלנק ( ,)5001כי השינויים שחלו בשני העשורים האחרונים במעמדו של השלטון המקומי
בישראל הם מרחיקי-לכת .אחד השינויים החשובים שאירעו היה המהפך באופן המימון של הרשויות
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במקביל ,השליטה "מלמעלה" מעניקה סמכות נרחבת לשר הפנים באמצעות סעיף  511לפקודת
העיריות וחוק התכנית הכלכלית  ;5004בתחומי הרווחה והחינוך ,הפעילויות המרכזיות של השלטון
המקומי מעוגנים בחוק תחת סמכות השרים הנוגעים; אפילו בתחום אופיו התכנוני של ישוב אין
לרשות בלעדיות .אמנם סעיף  41לחוק התכנון הבניה ,מעניק סמכויות לועדת התכנון המקומית ,אולם
רוב הסמכויות מרוכזות בועדות המחוזיות ובוועדה הארצית .בהמשך ,במסגרת חוק ההסדרים אישרה
וועדת הכספים של הכנסת ביום  5לינואר 5004 ,מספר סעיפי חוק העלולים לפגוע באוטונומיה
הניהולית של החלשות מבין הרשויות המקומיות ולהגביר את המעורבות הממשלתית בניהולן
(טורגובניק.)5005 ,
הסמכויות הפורמאליות שהועברו לרשויות המקומיות מול סמכויות הפיקוח של משרד הפנים על
ביצוען מחלישות רשויות מקומיות חלשות ומונעות מהן שינוי מתוך המנגנונים הפוליטיים הפנימיים.
במקביל ,הטלת האחריות על הרשויות במגוון רחב של תחומים אפשרה למשרדי הממשלה "לייצא"
אליהן משימות בלא תקצוב הולם ,ותופעה זו תרמה להגדלת גירעונות מקומיים והמשבר הכספי
הוביל לאובדן שארית העצמאות שהייתה להן .הפערים ,הגדולים ממילא ,בין רשויות מקומיות חזקות
לרשויות מקומיות חלשות התרחבו והם ניתנים לזיהוי במונחים גיאוגרפיים אתניים .כפי שמציג זאת
 : )5000( Mackinnonהצעד לביזור הניהול המקומי והדגש על יזמות מעודד יוזמות מקומיות ,אך
הוא גם חותר תחת מצב זה ,כשביזור הכוח לא מלווה בשינוי מערכתי.
חסון ( )2006טוען שעל אף הכל חלו שינויים לקראת משילות .מתהוות קואליציות על בסיס אינטרסים
משותפים של מוסדות השלטון וארגוני החברה האזרחית .אלה קואליציות שחלק מגופיהם לא נבחרו
ולמרות זאת הן יציבות הודות לפוליטיקה הפנימית החותרת להשיג את מטרותיה :פיתוח כלכלי
ולגיטימציה .המערך המשתנה במבנה השלטון המקומי מחזק רבדים בירוקראטיים ומקצועיים,
מחליש את המנהיגות הפוליטית הנבחרת ומגביר נתק וניכור ביחסי השלטון המקומי והתושבים
בתמורה להתמקצעות.
ניתן לומר ,כי שליטתו של השלטון המרכזי במערכת התקציבית היא נקודת הכשל המהותית ביותר
(אייזנקנג-קנה ;5005 ,נחמיאס .)42 ,5004 ,ואכן ,מימון הרשויות המקומיות בישראל נמוך ביחס
לשיעורו במדינות האיחוד האירופי ,במקום ה 12-מתוך  .50המגמה להשתית את מימון השלטון
המקומי על מימון עצמי תוך הקטנה מתמדת של השתתפות ממשלתית ,היא ייחודית לישראל (בן
אליא.)5 ,5002 ,
המצב נובע ממדיניות פיסקאלית המסיטה חלק מגרעון הממשלה אל השלטון המקומי ,מדיניות
שהחריפה ב .5001-בראשית שנות ה 90-המימון העצמי של הרשויות המקומיות היה  10%מסך
הוצאותיהן והממשלה מימנה את היתר .מאז שנות ה 80-הלך יחס זה והתהפך .ב 5002-ההכנסות
מארנונה ממשקי בית לנפש באשכול  10גבוהות פי שלוש מאלה של אשכול  .5גם מענקי האיזון
קוצצו ,בניגוד להמלצות וועדת גדיש ,בשיעור של  .50%בחלוקה התקציבית לרשויות בשנים 5005-
7
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 5001המענקים לרשויות באשכולות כלכליים-חברתיים  1-2צומצמו ,בעוד הרשויות העשירות ביותר
זכו למענק גדול .מבין העיריות ,בערד נרשמה הירידה היחסית הריאלית בהכנסות לנפש הגדולה
ביותר ( ,)15.2 %ובנתניה נרשמה העלייה הגבוהה ביותר ( .)11.8%על רקע זה יש לראות את
אשליות "העצמאות הכלכלית" "ותוכניות ההבראה ",המשפיעה על רמת ההוצאות אך לא מגדילה את
רמת ההכנסות (בן בסט ודהאן ;55 ,5009 ,בן-דוד וארז.)5002 ,
בשירותי החינוך והרווחה עיקר המימון הממשלתי לרשויות המקומיות חסר קריטריונים קבועים (בן
בסט ודהאן .)5009 ,הפערים בין הערים עוד מחריפים בעקבות תוספת תקציב עצמית שהערים
העשירות מוסיפות .דפוס זה ממריץ סגרגציה חברתית ,משום היותו גורם מרכזי בשיקולי הגירה של
משפחות מבוססות המחזקת ערים חזקות ,בעוד רמת השירותים בערים החלשות מרתיעה מלהגר
אליהן .הנתונים מציירים תמונה של הזנחה קשה של הנגב תוך צמצום של מרחב התמרון בשלטון
המקומי ושל יכולת העצמה .גלגל המוחלשות מונצח בערי הפיתוח משום שלקרקעות אין ערך ,רמת
העיר אינה מצדיקה מבני משרדים ומסחר רווחיים והן נותרות מחוץ לתהליך היזמות (חסון.)1882 ,

התרבות הפוליטית המקומית
מרכיב נוסף שיש להבינו הוא התרבות הפוליטית ,המעצבת דפוסי מנהיגות ומאפשרת החדרת שינוי
בתוכם .חסון ( )1881ודהאן ( )5002מזהים תהליכי שינוי של התרבות הפוליטית המקומית בערי
הפיתוח .נוצרו דפוסים חדשים 'מלמטה' בהיבטים חברתיים מקומיים ,המשקפים את הפרשנות של
המציאות על ידי השחקנים הפוליטיים והשפעתם על בחירת הדרך ,אלא שהקיצוצים שהולידו
מוחלשות שינו את המצב.
כאמור ,בולטת במיוחד תופעת המועצות הממונות בערי הנגב :ב 5009-נמנו  55מהן בכל הארץ,
מתוכן  16ערביות ו 4-בערי פיתוח בנגב (טל .)5009 ,בנובמבר  5005מונה בירוחם עמרם מצנע
במקום ברוך אלמקייס; בספטמבר  ,5002גדעון בר לב החליף את מוטי בריל בערד; בסוף אוגוסט
אותה שנה מונה באופקים דוד חרמש במקום אבי אסרף .באוקטובר  5002נערך שימוע לראש עיריית
קריית גת ,אבירם דהרי ולראש עיריית מצפה רמון ,פלורה שושן .בשנת  1881כיהנה בנתיבות ועדה
קרואה ,לאחר פיזור המועצה והעומד בראשה גם כיום ,יחיאל זוהר .מחקר של בן בסט ודהאן ()5009
מעלה ,שככל שמצבה של הרשות המקומית גרוע יותר ,מעורבותו של משרד הפנים גדלה ,ומקילה על
הליכים שתחת סמכותו לפיזור מועצות מקומיות ולמינוי ראש עיר – יד אחת מחלישה והשנייה מדיחה.
צעד זה פוגע בדמוקרטיה המקומית ,בפרט במקרה של ערי הפיתוח ,שם הוא מסב נזק כבד לדימוי
המקומי שנבנה בעמל רב במשך שנים .משתמעת מכך תעודת עניות לאוכלוסייה המקומית שמעדה
בייצור הנהגה מקומית (רייכנר .)5002 ,מועצות ממונות משפרות את המצב לטווח הקצר ,אך
לעיתים ,בהמשך הוא מתדרדר פי כמה .מאז חוק ההסדרים של  5004מפעילים שרי הפנים הדחה
בקלות יתר ,תוך שהם חונקים את התפתחותו העצמאית של השלטון המקומי (טל.)5009 ,
ההדחות של ראשי הערים קשורות במה שמוגדר "מאפייני רשויות חלשות" :עוני יחסי ,חוסר יכולת
לגייס משאבי ארנונה מספיקים ופיתוח כלכלי-תעשייתי חסר .הקיצוצים התכופים יצרו גירעונות
גדולים ברשויות הדרום .בנוסף ,ללא חקיקה ומדיניות מוניציפאלית נאותות ותרבות פוליטית בעייתית
יורדים סיכויי הרשות להצליח בניהול העיר (בן אליא ;1889 ,בן דוד וארז.)8-10 ,5004 ,
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לסיכום
הפרקטיקות שתוארו חושפות פרדוקס בו המערכת השלטונית מגבירה את שליטתה במקום ,תוך
החלשתו והזנחתו – שליטה מזניחה .מצב זה ,מתיישב עם המצב ההגמוני בישראל ,חיבור בין
מדיניות ניאו-ליברלית לבין מדיניות לאומית-אתנית ריכוזית המציב מכשלות בדרך להצמחת מנהיגות
בערים קטנות "מלמטה" .מוחלשות זו ,מצמצמת את ההון האנושי בערים ומולידה מנהיגות חלשה,
שנבצר ממנה להתמודד עם הקשיים הגוברים והספר נותר בחולשתו הכרונית.
המקרה של ערד ייחודי ביחס לערי פיתוח אחרות בנגב .אסטרטגיית הקמתה חזרה להתיישבות
בספר באמצעות חברת המייסדים ,כמעשה של 'תיקון חברתי' לאחר כישלונה של האסטרטגיה
שהנחתה את הקמתן של ערי הפיתוח בשנות ה 50-באמצעות יישובן במהגרים מזרחיים .המקרה
ייחקר במסגרת הדינאמיקה של מערך היחסים הגלובלי-מדינתי-מקומי ,בגישתם של Theodore
 ,)5005( and Brennerהמציעים לבחון את "ירושות העבר" של מסגרות מוסדיות ,משטרי מדיניות,
פרקטיקות מסדירות ומאבקים פוליטיים .זה ההקשר לו מיוחסת חשיבות רבה (איור  )5והוא אינו
חוזה טובות למנהיגות בערד.

ב .ערד :מחזון מתוכנן להזנחה מנַווֶנת
סקירת מצב  -מאז ועד הלום
ערד נבנתה בשנת  1825במדבר...ערד שייכת לדור צעיר של ערים חדשות בישראל .העיר תוכננה בקפדנות
לפני שהוחל בבנייתה ובאכלוסה ,בניגוד לדור הקודם של ערים חדשות ,אשר תוכננו ואוכלסו בחיפזון תחת
לחץ גלי העלייה ההמונית בשנות ה . 50-ביצוע הבינוי והאכלוס בערד נעשו בקפדנות בהתאם לתכנית האב
וכמעט שלא היו סטיות מתכנית זו.

כך כותבים שנער ומר ( ,1828עמ'  )525במאמרם וכך נתפסה העיר בציבור .ערד וכרמיאל נועדו
להוות מענה הולם לשגיאות התכנוניות בעבר .ההחלטה על הקמתה כעיר בחבל ערד העתידי,
התקבלה על ידי הממשלה ב.1820-
עמוס עוז מגחיך מעט את ההתפעמות החלוצית בספרו "על אהבה וחושך" (עמ' :)151
"עשרות חלוצים ,בהם יחידים אוהבי מדבר או שוחרי בדידות וגם כמה
זוגות צעירים ,באו והתיישבו בתחילת שנות ה 20-בעיירה המדברית
הזאת :עובדי מכרות ,חוצבים ,קציני צבא הקבע ועובדי מפעלי הפיתוח.
לובה אליאב ועמו עוד קומץ בוני עיר אחוזי התלהבות ציונית ,הגו ותכננו
ושירטטו על הנייר ומיד הקימו את העיירה הזאת ,רחובות וכיכרות ,שדרות
וגנים ,לא רחוק מים המלח ,במקום נידח שבאותם הימים ,בתחילת שנות
ה ,20-שום כביש ושום קו מים וקו
חשמל לא הגיעו אליו ,שום עץ לא
צמח בו ,שום תוואי ,לא בניין ולא אוהל
ולא אות חיים ...נלהבים היו החלוצים
שהקימו את העיר ,קצרי רוח ,שופעי
מליצות ,רעשניים .בלי לחשוב 'נשבעו
לכבוש את השממה ולהדביר את
המדבר'".

איור  : 3תמונת פסל אבן סביבתי ,מאבן מקומית שתוכנן על ידי מתכנן העיר האדריכל יונה
פיטלסון ,יו"ר צוות התכנון של העיר ,והמאזכר סימון במרחב המדברי על פי המסורת
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הבדווית .הפסל ממוקם ב"גן החמישה" ,לזכר חמשת תושבי ערד שנהרגו במלחמת ששת
הימים ,בכניסה לעיר .לידו קריקטורה על ערד "החולה" כיום.
הרציונאל שבבסיס ההקמה של ערד היה משותף בכל הערים החדשות דאז :יישובו של שטח שומם
בסמוך לגבול ,מרכז לחבל התיישבותי חדש ,ומרכז לתעשיית מחצבים .התכנון הפיסי של העיר היה
קפדני והמתכננים ישבו באתר העיר ולא בתל-אביב ,כפי שהיה בעבר .לתכנון העיר נבחר דגם
"הביצה" (איור  ,)4של שכונות מגורים צפופות ,במושגים של אותם ימים ,משני עבריו של המע"ר ,כך
שככל שהעיר תגדל יתווספו חלקי מע"ר ושכונות בהתאמה .הגישה התכנונית תמכה בהפרדה
קפדנית בין שימושי הקרקע המלווים במטרדים לבין מגורים ,לכן אזור התעשייה הופרד מהעיר ומוקם
שלא בכיוון הרוח השכיחה .כמו-כן ,הופרדו נתיבים מוצללים להולכי רגל ונסללו רחובות רחבים
שיהלמו יעד לעיר בת  40,000נפש (שנער ומר.)1828 ,
ההתייחסות לסביבה המדברית בוטאה במתן "תחושה של עיר" ,צפופה ומבוססת על הליכה ברגל.
הנחיות הבניה בתוכנית האב לעיר דרשו חזיתות בתים או גדרות שיכילו לפחות  20%ציפוי באבן צור
מקומית (איור  .)1אלמנט זה איחד וייחד את העיר וחיבר את הבתים אל הנוף .בלב כל שכונה הוקם
גן משחקים והגינון זכה בפרסים ,כמו-כן נעשו ניסויים בארכיטקטורה שתהלום את התנאים
המדבריים.

מקור :תכנית אב ,ערד1825 ,

איור  :4מפת יעודי קרקע ערד על פי תוכנית אב מקורית
הרכבה הדמוגראפי-חברתי של ערד מסביר את השוני המרכזי המבדיל אותה משאר ערי הפיתוח.
הוחלט להקים גרעין התיישבות  -החלוצים בספר" :גרעין מתיישבים ישראלי-חלוצי...מוותיקי הארץ
ומעולי אירופה" (שנער ומר ,1828 ,עמ'  .)525אכן ,הרכב המתיישבים מצביע על כך:

52%

מהמתיישבים ב 1821-1821-היו ילידי ישראל;  52.4%יוצאי אירופה ואמריקה;  12.2%ילידי אסיה
ואפריקה .מתוכם  55%יוצאי ערים גדולות;  52%יוצאי ערים ותיקות;  15%יוצאי קיבוצים (שנער,
 1825עמ'  .)2עקרון האכלוס היה ,כפי שהתבטא מנהלו של החבל ,יצחק פונדק ב" :1825-שלא
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יתפרנס אדם בערד מבלי שיגור בה" ,אך במקביל ,הוקמה וועדה שדאגה לקלוט רק בעלי מקצוע
נדרש .כלומר ,ביסוס היישוב על "אלמנטים יצרניים" (סיכומי ישיבות המועצה ,ארכיון ערד).
בשנות ה 20-צמחה ערד במהירות רבה (איור  )5והחתך החברתי בשנות ה 20-90-דורג גבוה מעל
רוב ערי הפיתוח :רמת ההשכלה הגבוהה ורמת המינוע היו הגבוהות מבין כל ערי הפיתוח ,העיר
נהנתה מהכנסה גבוהה לנפש בתקציב הרשות המקומית ורמת אבטלה נמוכה (אפרת;1892 ,
ליפשיץ ;1880 ,שנער ומר .)1828 ,הרכב התעסוקה הראה אחוז גבוה למדי של מועסקים בתעשייה
ואחוז נמוך יותר משל רוב ערי הפיתוח של מועסקים בשירותים ציבוריים .עיקר עובדי התעשייה
הועסקו במפעלי האזור :מפעלי ים המלח ,הפוספטים ,פריקלאס .חלק קטן יותר הועסק במפעלים
שבאזור התעשייה של העיר (שם).
נראה היה שערד מהווה נוסחת הצלחה של יישוב ספר חלוצי .דימויה בציבור הישראלי היה חיובי.
הייתה זו אוכלוסיה חזקה ויציבה המסוגלת ליצור חברה עירונית שונה ומוצלחת של עיר במסלול
הוודאי להמראה ,אלא שלא כך ארע .בשנת  1880כשהיעד היה ארבעים אלף תושבים ,מנתה העיר
פחות מעשרים אלף.
בשנת  5008מנתה ערד  51,400תושבים ודורגה באשכול החברתי-כלכלי  5מתוך  ,10מקום 108
מתוך ( 510הלמ"ס .)5002 ,שיעור מאזן הגירת הפנים לאלף תושבים עמד על  .-15.5ניתן לסכם
זאת במשפט מפי אחד מתושבי ערד" :בהשוואה לערים אחרות בנגב אנחנו במקום טוב באמצע ,אבל
מי שחי פה יודע בכנות לאבחן מגמת ירידה ".דימוי שלילי של יישוב לא נולד בן יום ,אך גם מסרב

לגווע במהרה ופה טמון אתגר עצום לעיר שדימויה הפך לשלילי:
פעם ערד הייתה יהלום ,היום כלום .אין לאף אחד סיבה להישאר פה ,אלא אם כן הוא מחפש ייאוש...אתה
יכול ללכת לכלום של הקניון ,או לכלום של המרכז .חוץ מכלום לא תמצא כלום .וזה עצוב ,כי ערד ריחפה פעם
גבוה מעל מקומות כמו דימונה ואופקים ,והי ום היא הפכה להיות בדיוק כמותם ,אם לא יותר גרוע (שני מולד,
בן ערד.)5009 ,

תהליכי התרחקות מהליבה
ניתן למנות ארבעה גורמים עיקריים לנפילת יישוב ולהפיכתו למוקצה בעיני אנשים שאינם גרים בו.
הראשון :אלמנטים פיסיים ,שכוללים מראה דוחה ומוזנח ,לכלוך ,זיהום אוויר ועוד; הגורם השני :המרכיב
האנושי  -אוכלוסיית מצוקה ,עוני ,פשע; הגורם השלישי :ניהול בלתי מוצלח של היישוב; הגורם הרביעי הוא
מיקום לא מוצלח :היישוב מרוחק מהמרכז ,נמצא ליד קו עימות או סובל מנגישות בעייתית למרכזי
תעסוקה (מירובסקי ,נדל"ן 5 ,בדצמבר .)5009

להערכתנו ,האחרון מבין ארבעת הגורמים שמונה המתכנן מירובסקי הפך לבעל המשקל הכבד ביותר
בערד ואין להתעלם ממשקלו של הגורם השלישי ,כפי שנראה בהמשך .על פי מאפיינים רבים ערד
כיום היא עיר פיתוח 8.מצבה של ערד הוא תוצר תהליכי ההחלשה של הנגב כולו ,אך התבוננות
מקרוב תשפוך אור על הדינאמיקה המדרדרת .המדדים באמצעותם נבחנה העיר 9:אפיון האוכלוסייה
המתגוררת בה; התנהלות כספית של העירייה וחוסנה הפיננסי; התעסוקה ומקורותיה; מצב החינוך

8

9

המדדים נלקחו ממחקר  cityל 15-ערים (דהמרקר ) 5009 ,והמידע שלהלן מתבסס על מידע שניתן ממחלקות
שונות בעירייה ,מתוך הראיונות עם בעלי עמדות בעיר וראשי העיר לשעבר ,השנתון הסטטיסטי לנגב ,נתוני
הלמ"ס וכתבות עיתונות.
המידע שלהלן מתבסס על מידע שניתן ממחלקות שונות בעירייה ,מתוך הראיונות עם בעלי תפקידי מפתח
בעיר וראשי העיר לשעבר ,השנתון הסטטיסטי לנגב ,נתוני הלמ"ס וכתבות עיתונות.
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בעיר; איכות הסביבה; שוק המגורים; הפיתוח והתשתיות בעיר; ושביעות רצון התושבים ,הם בבחינת
"תמונת משקפת" על מצבה של העיר ,אך בהחלט לא "תמונה מלאה".
מאפייני האוכלוסייה
ההומוגניות עליה הושתתה ערד פנתה מקומה לעיר רבת תרבויות ,כפי שמתאר בבירור שיטוט
במרכזה" :בדווים שיושבים בבית קפה לצד עולים מחבר המדינות שבוררים בקפידה כרובים בין דוכני
השוק ,לצד חרדים שהולכים בצעד מואץ" (בן סימון.)5004 ,
בשנות ה 90-החלה ערד לדשדש במקום וההגירה הגדולה שהחלה ב 1898-מברית המועצות
לשעבר ,הזניקה את אוכלוסייתה מ 11-אלף תושבים ל 54.5-אלף בתוך שנים ספורות ,אז חזר
הדשדוש" .מעיר של מייסדים הפכה ערד לעיר של עולים חדשים" :בשנת  5009מתוך 51,400
תושבים 45.1% :הם מהגרים ,רובם מחבר העמים;  0.2%עולים מאתיופיה; כ 5% -בדווים; כשבע
מאות פליטים מסודן; כ 15%-חרדים (עיריית ערד; למ"ס .)5008 ,איורים  5-9מצביעים ,הן על ירידה
בריבוי הטבעי והן על מאזן הגירה שלילי כשרוב המהגרים מערד בגילאי  ,15-24בעוד בני  25ומעלה
מהווים  .15%משמעותם של נתונים היא תופעת הזדקנות העיר ,והתרוקנותה מכוח יצרני.

מקור :הלמ"ס ,פרופיל רשויות מקומיות ,שנים
מקור :למ"ס ,שנתון סטטיסטי ,שנים שונות

איור  :6מאזן הגירה וריבוי טבעי בערד
איור  :5אוכלוסיית ערד בשנים 1792-2002

מקור :הלמ"ס פרופיל רשויות מקומיות ,שנים שונות.

מקור :הלמ"ס ,שנתון סטטיסטי לישראל ;5002
לוח אוכלוסייה לפי אזורים סטטיסטיים,מין וגיל.5002 ,

איור  :9מספר היוצאים מערד לפי קבוצות גיל ,בין השנים 2003-6

איור  :2התפלגות לפי גיל
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תחושת הניכור החברתי והזרות שאפפה את הוותיקים בנוסף למשבר כלכלי-חברתי הובילו לעזיבה.
יהודית גלנץ ,מנהלת שירותי הרווחה ב 5005-מתארת תמונת מצב:
ערד סובלת היום מבעיות רבות כמו אלימות במשפחה ,משפחות הרוסות ,ילדים בסיכון ,סמים ,אלכוהול
וזנות .ילדים שהוכנסו למוסדות על פי חוק הנוער עלולים לחזור לרחוב או לבתים ,נגמר התקציב שמממן
הומלסים בהוסטלים ,נכים ונערות במצוקה .שיעור הפונים ללשכת הרווחה הולך וגדל ובמסגרת המגבלות
התקציביות שלנו אנחנו חסרי אונים ,עסוקים בעיקר בטיפול והרבה פחות במניעה.

לאחרונה ,נשלחו לערד הפליטים הסודנים והם מונים כ 1100-איש .גדעון בר לב ,ראש העיר הממונה
של ערד ,מצביע על היחס המפלה של המדינה:
"המצב שנוצר ,אשר מפלה את ערד לעומת יישובי מרכז הארץ ,גרם לכך שבעיר ישנם מאות אזרחי סודן .מה
שיוצר עומס רב על שירותי החינוך והרווחה בערד ,המחויבים לטפל בילדי הפליטים ובבעיות הרבות הקיימות
במשפחותיהם ,וזאת ללא תכנון ומענה ממשלתי הולם" (הצבי.)11.15.5009 ,

התנהלות כספית של העירייה וחוסנה הפיננסי
ערד הייתה ידועה בהתנהלותה הפיננסית האחראית בימיו של ראש העיר אברהם (בייגה) שוחט
ונורמה זו עברה לבאים אחריו .ההקצאות הנדיבות של המדינה מהן נהנתה ערד בעשורים הראשונים
לקיומה עברו קיצוץ בתקופת כהונתו של בצלאל טביב ,בשנות ה .80-עליהם יש להוסיף את תהליכי
ההפרטה במפעלים שהביאו לירידה בשכר ובהכנסות לעיר .במקביל ,קליטת ההגירה הגדולה
הכבידה על התקציב המצטמצם .אסון פסטיבל ערד ב 1885-גרם למשבר מתמשך ולחובות כבדים
וסגר מקור הכנסה לעיר .בשנות ה 80-גבתה יציבות הקואליציה מחיר יקר וגם משכורות הבכירים עלו
חדות .בתקופת כהונתו של מוטי בריל אוזן התקציב במסגרת תוכנית הבראה ,אך הקיצוצים של שנת
 5001הותירו אותו דל ומחליש וגם ב 5008-קוצצו שמונה מיליון .₪
עוול נוסף נגרם מהפער העצום בין ערד לבין שכנתה ,המועצה האזורית תמר ,החולשת על
 1,250,000דונם (איור  )8ומונה כ 1,100-תושבים בלבד ולה הכנסות מהארנונה שלא ממגורים
(( )89%רזין וחזן ,)5002 ,בשיעור של  90מיליון  ₪בשנה ממפעלים ומתיירות .זאת ,בעוד רוב
העובדים בשטחה באים בעיקר מערד ודימונה .במאבק שנפתח ב 5001-חברו ראשי העיר דימונה
וערד "לברית של דפוקים ",במטרה לתבוע את חלקם .המאבק הניב תוצאות הרחוקות מתיקון העוול.

מקור12.15.5004 ,Ynet :

איור  : 7מפת השטחים המוניציפאליים במזרח הנגב
התעסוקה ומקורותיה
 45%מתושבי ערד מועסקים בתעשייה (משרד התמ"מ .)5004 ,בעיר פועלים  54מפעלים .המעסיק
הגדול ביותר בענף "החשמל והאלקטרוניקה" הוא מפעל "מוטורולה ישראל דרום" בו מועסקים כ240-
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עובדים ואחריו ענף "טקסטיל והלבשה" ,בו מפעל "מגבות ערד" מעסיק כ 250-עובדים ,רובם תושבי
העיר (גרדוס ונוריאל.)92 ,5009 ,
האבטלה בערד נמוכה  5.5% -מגילאי העבודה .התעסוקה בתעשייה המסורתית ובתיירות אחראיות
לשכר ממוצע נמוך בערד .לפי נתוני  5005הוא עומד על  ,₪ 5,292לעומת השכר הממוצע במשק
באותה שנה  .₪ 2,100 -מתוך  10,552שכירים –  45.2%משתכרים עד שכר מינימום ואותו שיעור
בקרב העצמאים (למ"ס ;5002 ,שנתון סטטיסטי לנגב .)5002 ,מכאן ,שאפשרויות הקידום והמגוון
התעסוקתי מצומצמים וכוח הקנייה קטן.
בהעדר תכנון אזורי ,אסטרטגיה אזורית למשיכת יזמים ושיתוף פעולה אזורי ,מתחרות הרשויות בנגב
זו בזו ונוצר חסם פיתוח ,מצב המהווה מרשם להיווצרות של מוחלשות כלכלית (שחורי ואח'.)5002 ,
מצב החינוך בעיר
מלכתחילה הושמה מערכת החינוך במרכז והיא הפכה יעד ארצי לעלייה לרגל ומקור לחיקוי .עומס
יתר של מהגרים ,תחלופת אוכלוסייה ,צמצום התקציבים וההגירה השלילית יצרו מצב בו  40%ממורי
התיכון באים מחוץ  ,מצב הפוגע בתחושות השייכות והאחריות של צוות ההוראה כלפי הקהילה בה
פועלים .מושקעים מאמצים תקציביים ואיכותיים רבים כדי למנף את רמת החינוך בעיר .על הקיר
בחדרה של מנהלת מחלקת החינוך ,רחל אברמסון ,מתנוססת סיסמה" :ערד מאמינה בחינוך" .המסר
הוא שאיכות החינוך היא שתקבע את עתידה של העיר .מצב ההישגים כיום מעיד על ההתדרדרות
שחלה גם בתחום זה כבשאר התחומים :אחוז הזכאים לבחינת בגרות ירד מ 21%-ב 5004-ל 50-ב-
 5009וזה גם אחוז העומדים בדרישות הקבלה לאוניברסיטה .בנוסף ,אוכלוסיית ערד מזדקנת ומספר
התלמידים בתיכון פחת ומצמצם את מגוון מקצועות הבחירה של תלמידים.
כדי לממש את הסיסמה פונים פרנסי העיר למגזר השלישי ,עמותות ותורמים ולתקציבים ייחודיים
שונים המגיעים בנפרד ממשרד החינוך ,ולאחרונה גם ממשרד הנגב והגליל .תכנון ומימוש של
הפרויקטים השונים והעלאת ההשקעה בחינוך יתחילו לשאת פרי בתוך שנה ,שנתיים .לאחר שיושקע
על פי התוכניות השונות בכיתות חכמות; תוספת כיתות; אימוץ מגמות המדעים והתקשורת בשני בתי
ספר יסודיים; יפתח היכל ספורט חדש; תלמידי החטיבה העליונה יקבלו סיוע כדי להעלות את אחוז
הניגשים לבגרות; ויובאו כוחות טובים להוראה.
חיי התרבות והחברה בעיר מצומצמים למדי ונוטעים תחושה של דלות באירועי תרבות ומקורות בילוי.
גם כאן משקיעה העירייה מאמץ לשנות את פני הדברים ולהחזיר בין השאר את תדמית עיר פסטיבל
הזמר העברי.
איכות הסביבה
ערד היא עיר מטופחת ונקייה ורוב שכונותיה בעלות חזות סבירה עד נאה .זו השנה החמישית בה
היא זוכה בחמישה כוכבי יופי .המשרד להגנת הסביבה בערד בעל מודעות גבוהה למעורבות
קהילתית ,הוא אקטיבי ומשתף .בין תוכניותיו מקודם פרויקט למחזור פסולת ושיקום שולי העיר
כמסלולי טיול בטבע .מופעלות פעילויות חינוכיות לילדים ולנוער ופורומים של שיתוף תושבים .אך
טמונה בעיה סביבתית במקרה שיקום מכרה הפוספטים "בריר ",כפי שיורחב בפרק נפרד.
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שוק המגורים
שוק הנדל"ן בערד כמעט אפסי ומחירי הבתים נמוכים לאין ערוך מאלה שבמרכז הארץ .לכן לא
מפליא שתעריפי הארנונה למגורים גבוהים ביחס לערך הנכסים (הורן 5009 ,עמ' .)44-55 ,15
כחמש שנים שאין התחלות בנייה בעיר:
רק שתי הצעות הוגשו למכרז שקיים באחרונה מינהל מקרקעי ישראל למכירת  50מגרשים בשכונת רננים
שבדרום מזרח ערד ...זו אינה הפעם הראשונה שמכרזי המינהל על קרקעות בערד נכשלים והיא נמצאת כיום
בנקודת השפל הנמוכה בתולדותיה .מאז  5000נכשלו כל מכרזי המינהל בעיר ,למעט שניים לבניית כ110-
דירות (הארץ.)9.2.5009 ,

עם זאת ,בשנתיים האחרונות אין דירות ריקות וקיים חוסר בדירות להשכרה .זאת ,משום שתושבים
חדשים הבאים לערד אינם מעוניינים להשתקע בה .משום כך תעריפי הארנונה למגורים גבוהים למדי
בעיקר ביחס לערך הנכסים ,כפי שעולה ממחקרו של הורן ( 5009עמ'  .)44-55 ,15לאור הביקוש
הקיים ,יחל בשנת  5010בינוי שלב ב' בשכונת המגורים יהושפט.
פיתוח ותשתיות בעיר
גם הם בפיגור וכבר שנים רבות שכבישי ערד מוזנחים .אך בעשור האחרון נבנתה בעיר סדרת
כיכרות ומסתיים שלב התכנון של כביש  11שסלילתו אמורה להתבצע עד שנת  .5011לכביש זה,
כעורק התחבורה היחידי לעיר ,חשיבות עצומה וכיום הוא אינו עומד בעומסי התחבורה ,מפותל
ומסוכן לנסיעה .מוקם מרכז לשירותי תחבורה ציבורית; והמרכז המסחרי עובר תהליך התחדשות;
הסתיימה ההקמה של היכל ספורט גדול; שודרג רובע האומנים; ועומד לקום אזור מסחר גדול
למשיכת עוברי אורח .בתוכנית המתאר החדשה מושם דגש על ענף התיירות כענף העתיד של העיר
לשם כך ,מקדמים הקמת מלון ראוי באזור בתי המלון וחוות תיירות בגבעות המזרחיות של העיר.
שביעות רצון התושבים
עד לאמצע שנות ה 90-התגאו התושבים בעירם ,שמכאן ואילך הלכה ונשחקה .נושא זה עולה
מהניתוח של המנהיגות העירונית .מאז כהונתם של ראש עיר ממונה ומועצה קרואה קיים נתק של
התושבים ממנהלי הרשות .התושבים הוותיקים שלא עזבו חשים מושפלים בעקבות הפער העצום
שנפער בין איכותה ותדמיתה של ערד בעבר ,לבין המציאות הקשה בה נתונה העיר כיום .רבים
מאשימים בכך את ההנהגה העירונית לדורותיה ומוליכים את דיבת העיר.

לסיכום
ממצים דבריו של ראש העיר המודח ,מוטי בריל:
כשראש עיר צריך לבוא ולהתחנן לכסף שמגיע לו זה כוח .אם השלטון המרכזי היה רוצה ,הפריפריה
הייתה מסתדרת בכוחות עצמה .אם אתה מותח קו באזור בית קמה ,אתה מגלה שהנגב מייצר כסף יותר
ממה שהוא יכול לבזבז .אנחנו המדינה היחידה בעולם שבה אזור המחצבים הוא אזור של עניים .בדרך
כלל בעולם ,אזור של מחצבים הוא אזור של עשירים ,כי בכל מקום מי שגר על המחצב נהנה ממנו .אצלנו
הכסף נוסע לתל -אביב .האחים עופר עושים פה כמה פעילויות לקהילה ,מרגישים שהם יוצאים ידי חובתם,
ואז משלמים מהכסף שהם הרוויחו כאן  15מיליון שקל לבנות בית חולים בתל-אביב (מקור ראשון,
.)2.1.5009

ערד של היום היא עיר רבת תרבויות הממוקמת במקום רע באמצע .אין לערד יתרון מיקומי ותדמיתה
בציבוריות הישראלית נמוכה .כל אלה גורמים למתיישבים החדשים בנגב ,כגון עובדי בסיס חיל אוויר
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 ,52שעבר ב 5009-לנבטים ועובדים בכירים הנקלטים בתעשיות האזור ובבתי המלון בים המלח
להעדיף את היישובים הקהילתיים ואת העיר באר שבע על פני השתקעות בערד.
במדינה בה תרבות המגורים בסימן של סגרגציה מתרחבת קשה יהיה לשכנע אנשים לבחור בערד
כיעד להשתקעות .קשה גם לשנות את תדמית העיר ,בעיקר כשהתושבים עצמם מתביישים בעירם
ואינם מוכנים להילחם על שמה הטוב .זאת ,בניגוד לתופעת ה"לוקל פטריוטיזם" בערים שכנות בנגב,
תושבי ערד שנבחרו מבין רבים כ"חוד החנית של החלוציות הציונית" חווים השפלה לנוכח מצבה.
לאחר הצגתם של תנאי הרקע נמקד את זווית המבט בשני מקרים של תכנון ופיתוח העומדים כיום על
סדר היום בנגב ויש להם השפעה מכרעת על גורלה של ערד .זאת ,כדי לבחון את הטענה ,כי ישראל
אוחזת במדיניות השליטה המזניחה כלפי הנגב והעיר בתוכו .בהמשך ,נשרטט קווים לדמותה של
המנהיגות בערד ונדון בסוגיה ,כדי לבחון את יכולתה של המנהיגות המקומית ,הלכודה בין כוחות
בקני המידה ,הלאומי והגלובלי ,להוביל שינוי.

ערד בין בריר לכסיף
הבשורה של הקמת היי שוב החרדי 'כסיף' בנגב התקבלה בברכה בקרב ראשי המועצות האזוריות בנגב.
שמוליק ריפמן ,ראש המועצה האזורית 'רמת-נגב' תומך בהחלטה ,באמרו כי היישוב יחזק את המאזן
הדמוגראפי בנגב (הצבי.)55.5.5009 ,
ראש העיר דימונה ,מאיר כהן ,מצדד גם כן בתוכנית להקמת כסיף והביע פליאה על התנגדותו של עמיתו
מערד" .אני מקבל בברכה כל תוכנית התיישבות של יהודים ממרכז הארץ לנגב" ,אמר" .לא נעלמה מעינינו
ההידלדלות המתמשכת של היישוב היהודי בנגב והשאלה הדמוגרפית" (.)27.05.2009 Ynet
******
שר התיירות והגנת הסביבה ,גדעון עזרא ,תומך בהקמת מכרה הפוספטים שדה בריר באזור ערד ,כך
דיווח אמש (מוצ"ש) ערוץ  . 10הדיווח ,בכתבה אודות מאבק התושבים במכרה ,מתבסס על הקלטת מנכ"ל
חברת רותם אמפרט ,דני חן  ,בה הוא נשמע אומר" :אבל הוא איתנו ,גדעון איתנו…" (כתבה בערוץ ,10
.)12.5.5009

קטעי עיתונות אלה מתכנסים אל הסיפור העכשווי של העיר ערד .שתי תכניות פיתוח מייעדת המדינה
לאזור ערד ,הקמת עיר חרדית והקמת מכרה פוספטים .הראשונה ,הקמתה של העיר כסיף (איור
 ,)10מדגימה ציונות נוסח שנות האלפיים ,כחלק ממהלך של משרד הפנים לתפוס "שתי צפרים
במכה אחת" :ייהוד הנגב כמענה דמוגראפי לריבוי הטבעי המהיר של האוכלוסייה הבדווית יחד עם
חיפוש פתרון למצוקתה של האוכלוסייה החרדית הרחק מאזור המרכז .נטען ,כי מקרה זה משקף
גישה הנוטשת את מחויבותה של המדינה לספָר ומחלישה אותו ,במקביל ,להעמקת הסגרגציה
במגורים.
השנייה ,רצונה של חברת כימיקלים לישראל בבעלות האחים עופר לפתח מכרה פוספטים במרחק 1-
 4ק"מ מבתי העיר ערד .משקפת גם כן נוסח ניאו-ליברלי של הציונות המפא"יניקית המודרניסטית,
שראתה בתיעוש הספר ובניצול אוצרות הטבע הקיימים בו מקור לשגשוגו.
בתווך נתונה העיר ערד ,יישוב ספר גאה שהפך לעיר פריפריאלית הנאבקת על קיומה .תהליכים
ברמות :הגלובלית ,הלאומית והמקומית ,בממדי זמן-מרחב משתנים ,חברו והפכו את ערד מ"היהלום
שבכתר" ליישוב דועך.
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העיר
כסיף
העיר ערד

אל-פורעה

כסייפה

שדה בריר

בסיס נבטים

איור  :10מפת חבל ערד
כפי שראינו בפרק הקודם ,חלקה של המדינה בתמיכה בעיר הלך ופחת ותבע שתדלנות גוברת
במוסדות השלטון בעוד חלקם של השתדלנות והתורמים הולך ועולה.

10

מניתוח הפרקטיקות

הממשליות בהשלכותיהם על הנגב וערד ,מסתמן חוסר שינוי מבני מהותי בהיגיון הפוליטי ובמערך
יחסי הכוח הלאומיים-אזוריים .זאת ,בעוד חדירתן של נורמות ניאו ליברליות מחריפות את הפערים
הבין-אזוריים בישראל לרעת השוליים.
בתוך מערך זה מצביעים התהליכים המתרחשים בעיר ערד על ניסיונות עיקשים לייצב את העיר
וליזום צמיחה "מלמטה ".הללו נתקלים שוב ושוב בהפעלת כוח "מלמעלה" על מרחבי הנגב תוך
התעלמות מעקרונות תכנון קיימים ומהצורך לשתף את היישובים שיושפעו מההחלטות .מהלכים אלה
מעידים על שעתוק הדפוס המתעצם של שליטה מזניחה .שני המקרים יפגעו בעיר ,תוך שהיא מנסה
למתג עצמה תחת הכותרת "יש קסם באוויר" ולהוסיף לביסוסה את ענף התיירות ולשתיהן הגישה
עיריית ערד התנגדות .הפרק ידגים וינתח את המקרים לאור הטיעונים שהועלו.

העיר כסיף
ביום  15באפריל 5002 ,התקבלה החלטת ממשלה על הקמה של עיר חרדית ,כסיף ,בצומת
הכבישים  11ו ,90-בין הערים ערד וכסייפה (איור  .)10ב 18 -למאי  5009התקיים הדיון בוועדה
המחוזית ועיריית ערד הגישה את התנגדותה .למרות זאת אישרה הוועדה את הקמת העיר כעבור
10

בסך הכל ,גם היום חלקה של המדינה מכריע ,פרט למיסי ארנונה ומים ,אלא שכיום התקציבים הפורמאליים
מצומצמים ויש ללהטט במרוץ אחר מקורות נוספים כמו מענקים מיוחדים של המשרדים השונים (מתוך ראיון עם
ראש העיר הממונה ,גדעון בר-לב.)12.2.09 ,
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שבוע .לטענתנו ,מקרה זה הוא דוגמה לסוג הממשליות של המדינה המוביל להזנחה ולהכשלה של
עיר ספר ,הנתונה בתנאים קשים .חרף התנגדותם של הגופים הירוקים ושל עיריית ערד להקמתה
של העיר אישרה הולנת"ע (הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה)
את התוכנית ב 18.1.5010-וביום  5.1.5010מתכנסת המועצה הארצית לתכנון ובניה לקבל החלטה.
 50אלף תושבים יאכלסו את  10,000יחידות הדיור שמתוכננות להיבנות על  5,000דונם.
התזכיר להקמת היישוב מטעם משרד הבינוי והשיכון ( )4 ,5009מציין" :החלטה על הקמת העיר
באה לתת מענה לשתי סוגיות חשובות למדינת ישראל; הראשונה – מתן פתרון דיור למגזר החרדי,
והשנייה – עידוד התיישבות באזור הנגב ".לכאורה ,זה מקרה נוסף בשירות הייהוד של הנגב.
למעשה ,יש פה גם כוונה ניאו ליברלית מוסווית של נמב"י ,שמקורה בשאיפות ההתבדלות של
האוכלוסייה המבוססת במרכז הארץ .כדי לבסס טענה זו יפריך החיבור את טענת המדינה לחשיבות
שהיא מייחסת להתיישבות (היהודית) בנגב לאור ההיבטים שלהלן.
ההיבט התכנוני
על פי המדיניות שקבעה הממשלה אין להקים יישובים חדשים ויש להתמקד בעיבוי היישובים
הקיימים .זאת כדי לחסוך במשאבי קרקע ובתשתיות ולשמר שטחים פתוחים וערכי טבע .אולם
מדיניות זו אינה מתממשת בפועל .בשנת  5008החלו בהקמת שלושה יישובים חדשים בחבל לכיש,
שניים מהם מיועדים למפוני גוש קטיף ואושרה הקמה של שני יישובים קהילתיים גדולים בסמוך
לישוב החרדי בתל ערד .על ההקמה של כסיף הוחלט בממשלה בתוך פרק זמן קצר והיא הוגשה
כשינוי תמ"מ .4/14/29
כל ההמלצות בתוכניות השונות לנגב (תכנית אב  ,5050תמ"א  ,15דרומה–עידן נגב) ממליצות
למשוך אל הנגב "אוכלוסייה חזקה" ולמעט ככל האפשר בהקמתם של יישובים חדשים .לכאורה,
נראה כי היישוב כסיף תואם את עקרון "הפיזור המרוכז" שפותח בתמ"א  ,15וחוזר בתוכנית המתאר
המחוזית החלקית תמ"מ  .4/14/51משמעותו המרחבית של העיקרון היא בינוי ופיתוח עירוני בצמוד
לבנייה עירונית נוכחית ,יצירת גושים עירוניים גדולים תוך ניצול מרבי של הקרקע במרקמים
העירוניים ,של מאמץ נוקשה למניעת הפיצול של הפיתוח האורבאני במספר רב של יישובים קטנים
(תמ"א  .)15למעשה ,מטרה זו אינה מתיישבת עם הקמתה של כסיף ,כיוון שהתשתיות של עיר
חרדית שונות ונבדלות ובשל מצבה של ערד ,כפי שנפרט להלן.
ועוד עולה ממסמך העקרונות של תוכנית תמ"א  ,15כי יש לפתח ולחזק יישובים קיימים ולשמור על
שלמותם ורציפותם של השטחים הפתוחים .בנוסף ,הכרח להשקיע השקעה מרבית בפיתוח הון
אנושי בהעלאת רמת החינוך באזורים אלה .כסיף לא תיצור אטרקטיביות נדל"נית ולא תמשוך
אוכלוסייה חזקה לנגב:
"מדיניות פיתוח הנגב המוצעת בתמ"א  15נועדה לענות על השאיפה לביסוס הנגב כאזור בעל משיכה ,כושר
תחרות ,צמיחה כלכלית מתמשכת ויכולת השתלבות בכלכלה הלאומית והבינלאומית ,תוך שמירה על האופי
הסביבתי-נופי הייחודי לאזור" (מסמך מדיניות תמ"א  ,15סעיף .)2.1

לאורך כל תולדות יישובם של החרדים (גורביץ וכהן קאסטרו ;5004 ,פרידמן ;1881 ,כהנר ושלהב,
 )5009חיפשה המדינה דרכים להוציאם אל מחוץ לאזור המרכז משיקולי נדל"ן וקרבה ,המרתיעה
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אוכלוסייה חילונית .לפיכך הוקמו הערים עמנואל ,מודיעין עלית וביתר עלית "מחוץ לגדר" ,ביהודה
ושומרון ,או בקו התפר ,כחריש העתידית .עתה ,עקב התנגדותו של המגזר עצמו והלחץ האמריקני
להפסקת ההתיישבות בשטחים לא ניתן להקים עיר גדולה בשטחים הכבושים ,לכן מופנה הזרקור
לעבר הנגב.
במאי  5005פרסם אליעזר גולדברג ,מבקר המדינה דאז ,דוח חמור (55ב') על הליכי תכנון ובנייה
של ערים חדשות .על פי הדוח "כמעט כל היוזמות להקמת יישובים חדשים שעליהן החליטה
הממשלה אינן עולות בקנה אחד עם התכנון הלאומי" .בחלק נכבד מהמקרים ,קבע גולדברג ,אושרו
יישובים חדשים ,על אף שלא הונח בפני הממשלה הבסיס התכנוני-סביבתי הראוי (ע' :)152
לעבודת המטה של המשרדים היוזמים יש היבטים תכנוניים ,תקציביים ,סביבתיים ,חברתיים ועוד ,והיא
צריכה להיות מושתתת על תכנון אזורי...על סקרי היתכנות לכל יישוב ועל אומדנים כספיים ראשוניים...
ניסיון העבר מורה ,כי הקמת יישובים חדשים בפריפריה שאינה מלווה בפתרונות תעסוקה פוגעת בהצלחתם
של היישובים החדשים.

ניכר כי במקרה זה ,לא השתית משרד השיכון את תכנון כסיף על בסיס עקרון התכנון האזורי ,לא
ערך סקרי היתכנות חברתיים-כלכליים אזוריים ולא נתן פתרונות תעסוקה לעשרת אלפי המשפחות
האמורות להתיישב בכסיף.
משרד השיכון וראשי הרשויות בנגב טוענים" :כי הערים אינן ערוכות לקליטת אוכלוסייה ברמה
חברתית-כלכלית נמוכה והדרישות של אורח החיים החרדי תכביד על המערכת החברתית ותרתיע
אוכלוסייה איכותית מלהיקלט ביישוב" (ערוץ  ,)54.8.5008 ,2אך למעשה צמידותה של כסיף לערד
מעניקה להקמה כזו אותה משמעות מכבידה.
מנגד ,כאמור ,עומדות שתי מטרות מרכזיות שהציבו הממשלות .האחת ,לענות על צרכיה העתידיים
של האוכלוסייה החרדית ,שיעמדו על עשרת אלפים דירות חדשות בשלב הראשון .השנייה ,לייהד את
הנגב.
ההיבט הכלכלי
העוני בישראל מתחלק באופן מאוד לא אחיד על פני האוכלוסייה :משפחות חרדיות ששיעורן באוכלוסיה הוא
רק כ 2%-ממשקי הבית ,מהוות כ 12%-מהמשפחות העניות .בשנים  :1882-5005באוכלוסיה היהודית הלא
חרדית אין כמעט שינוי לאורך זמן בשיעור העוני ,בקרב החרדים השיעור עלה ב( 20%-אג'נדה כלכלית-
חברתית בישראל . )52 ,12 ,5009-5010

זוהי אפוא ,תוספת עוני לפריפריה הענייה בארץ המעצימה את מוחלשות הנגב בכלל ואת מוחלשותה
של ערד בפרט .והיה ויהפוך המגזר החרדי ליצרני לא תימצא לו תעסוקה ראויה במרחב זה ,הסובל
בלאו-הכי ממחסור במקורות תעסוקה ששכרם ברמה הבינונית ומעלה.
היבט נוסף ,התוכנית אינה כוללת תכנון תעסוקתי עתידי שיחזק את כלכלת העיר" :מובן שתעסוקת
חלק ניכר מהאוכלוסייה תהיה במסגרת השירותים שיפותחו בעיר במגזר הציבורי ...ובמגזר הפרטי
והמסחרי :בעלי ועובדי חנויות ומסעדות ,סוכנויות ביטוח ,רואי חשבון ,וכד'" (התזכיר .)14 ,הרעיון
הנוסף של שותפות העיר כסיף באזור התעשייה הקיים בערד היא לעג לרש .אזור התעשייה של ערד
שמם למחצה ובכסיפה (מקום  5באשכול  )1הסמוכה לא הוקם כלל אזור מסחר ותעשייה ורמת
האבטלה עמדה על  15.2%ב.5005-
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כאמור ,ענף התיירות מהווה יעד חשוב לביסוס כלכלתה של ערד והוא מחייב הקפדה על מיתוג ודימוי
אטרקטיבי של העיר .קשה לחזות אפשרות בה על אף מעבר למרחב תרבותי בעל אופי חרדי ,בפרט
בכניסה לתל ערד ,תצליח ערד לשמר דימוי זה .יוצא אפוא ,שהקמת כסיף לא רק שלא תוסיף צמיחה
לנגב ,היא עלולה לערער את בסיסה הכלכלי של ערד.
ההיבט התשתיתי
נכתב בתזכיר" :יחד עם אוכלוסייתה של ערד...אוכלוסיית העיר כסיף ותושבי כסייפה ,אל פורעה
ומכחול ,יהוו מסה קריטית שמספקת ספי כניסה לשירותי תחבורה ,תשתיות וכד'" (התזכיר.)19 ,
שירותי חינוך  -מערכת חינוך ראויה היא אחד מעמודי התווך למשיכתה של אוכלוסייה חזקה לעיר
וערד חייבת להמשיך במאמציה לשיפור רמת חינוך נאותה ולהעמדת מגוון רחב של אפשרויות
חינוכיות ,פנים וחוץ בית ספריות ,שיהוו גורם משיכה למשפחות מבוססות ממרכז הארץ וימנעו עזיבה
של תושבים .לשם כך ,עליה לחתור להרחבת אוכלוסייתה .קשה להבין כיצד תוכל לממש זאת בצל
הקמתה של מערכת חינוך חרדית ,שונה ונפרדת שבה יושקעו עיקר תקציבי המדינה באזור.
בתחום התחבורה הציבורית  -ניכרת הפרדה קווית בין השירות לבדווים לבין היהודים ובתוך ערד ,בין
החרדים לשאר תושבי העיר .בערד קיימים קווי אגד מסובסדים הנוסעים לירושלים ,בני ברק ואשדוד
לאורך צירי הקהילות החרדיות באזורי המוצא ,היעד ובתחנות הביניים .המשתמשים בקווים אלה
מחויבים לשמור על לבוש צנוע ויש הפרדה בין אזורי הישיבה לנשים ולגברים.
בתחום הביוב ,קיים כיום מאגר טיהור המשותף לערד ולכסיפה .תוספת בת  50,000תושבים תצריך
השקעה יסודית בקנה מידה אחר לחלוטין .כלומר ,הוצאות נוספות ולא ייעול.
כאוכלוסי יה ששיעורי הריבוי הטבעי שלה גבוהים ,תיצור האוכלוסייה החרדית לחץ כבד על בית
החולים היחידי בנפת באר שבע ,שמחלקת היולדות שלו כבר עמוסה ביתר בשל שיעורי הלידות
הגבוהים בקרב האוכלוסייה בדרום.
נתונים אלה מייתרים את הביטוי "מסה קריטית" ומציגים אותו כביטוי חסר ביסוס .מה גם
שההבטחות של ממשלות ישראל ,להקצאות תקציבים לנגב מהוות במקרים רבים מס שפתיים.
תוספת של יישוב ייחודי התובע התאמת תשתיות ראויה תכביד על תקציביו הדלים.
ההיבט הפוליטי
פתרון לקהילה ייחודית שהתושבים המבוססים במרכז המדינה מסרבים לדור בכפיפה אחת עמה
(מסיב ות נדל"ניות וחברתיות) חובר למדיניות הרווחת בישראל של דחיקת קהילות חלשות אל
השוליים (צפדיה ויפתחאל ;5004 ,יפתחאל וצפדיה.)Tzfadia, 2005b ;5009 ,
היבט שני ,התזכיר עוסק ביתרונות ההקמה של העיר מנקודת מבט פורמאלית של מלאי קרקעות,
תשתיות ,צפיפות דיור והיא עיוורת ,כביכול ,להיבט הרחב יותר של האזור .זאת ,מתוך שאיפה למנף
את ייהוד הנגב כטריז בפני מה שמכונה "ההתפשטות הבדווית ".הוועדה בראשותו של השופט העליון
בדימוס אליעזר גולדברג שמונתה על ידי המדינה הציעה פתרון מעמיק ומקיף להסדרת ההתיישבות
הבדואית (אם כי אינו מקובל כרגע על הצדדים) .היא מדגישה ,שאי הסדרה תוביל להנצחת המצב
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הקיים של אי חוקיות של היישובים והמשך התפשטות .הפיתרון שיוצע ויתקבל אמור להוליך להסדר
המקובל על שני הצדדים ולפיוס וידרוש גם הוא קרקעות מדינה .כל הצעה להקים עיר עבור יהודים,
בזמן שכפריהם של הבדואים אינם מוכרים ומוסדרים ,תפגע עוד במאמצים להגיע לפתרון מוסכם
ומקובל ,ותעמיק את חוסר האמון שחשה האוכלוסייה הבדואית כלפי מוסדות המדינה.
העמקת הקונפליקט בנגב לא תהפוך אותו למקום אטרקטיבי גם בעתיד.
בדווים מאזור כסייפה שהתראיינו לכתבה במעריב ( )58.1.5010משקפים היטב את הבעיה:
" זכותנו על הקרקע הזאת ראשונה וקודמת לזרים ,וזה לא משנה אם הם יהודים חרדים או חילונים .גם
למוסלמים לא היינו מאפשרים לגור כאן .אנחנו גרים באוהלים בלי מים וחשמל ,הם יקבלו מים זורמים
וחשמל ובתי ספר ,ובבעיות שלנו אף אחד לא יטפל".
הבעיה שלנו היא עם המדינה שמביאה תושבים עניים אל מי שעניים עוד יותר .למרות שאנחנו משרתים
בצבא  -אני הייתי בצבא כ 10-שנה  -המדינה מתעלמת מאיתנו .יהיה פה דרום מדוכא.
בשבתות הכבישים ייסגרו ,התושבים כאן יישארו סגורים בבתים .בכסייפה אין חקלאות או תעשייה ,היישוב
סגור מכל הצדדים ,המקום היחיד שפתוח הוא האזור של כסיף ובכל זאת כל הבקשות שלנו להקמת אזור
תעשייה במקום נדחו .אם יש כאן מספיק אדמות לחלק לחרדים ,למה שלא ייתנו משהו גם לבדואים?

כאמור ,לא נעשה תסקיר חברתי-כלכלי-פוליטי של השפעת הקמתה של עיר חרדית על המרחב
האנושי במזרח הנגב.
ההיבט הסביבתי
החברה להגנת הטבע ,רשות הגנים הלאומיים ,אדם טבע ודין והמשרד להגנת הסביבה ,כולם
מתנגדים להקמתה של כסיף .פיתוח יישובים חדשים ,הכולל הן בניית בתי מגורים והן פיתוח תשתיות
נלוות כגון כבישים ,חשמל ,ביוב ומים הוא מהלך המנוגד למדיניות התכנון ,פוגע בנוף הפתוח ,מצמצם
את כמות השטחים הפתוחים ,קוטע את רצף השטחים הפתוחים ומוביל להרס של בתי גידול ולנזק
אקולוגי .מיקומה המוצע של העיר כסיף ,בלב בקעת ערד ,יפגע ברצף השטח הפתוח של בקעת ערד.
יש חשיבות לשמר את כלל המרחב הגן הלאומי ערד וסביבתו כאתר מורשת תרבות עולמי ובחלק
מהשטח קיימת תוכנית לחוות תחנות רוח (הדו"ח השנתי של החברה להגנת הטבע לשנת ;5009
כתבות בדה מרקר).
ההיבט החרדי
"סוף העולם ימינה" ,זו הכותרת של כתבה באתר החדשות של הציבור החרדי" ,לדעת" ".מדוע שולחים
את החרדים להתגורר בפח הזבל של המדינה?" שואלת הכתבה שזו פתיחתה:
...בירת המחוז של האזור היא העיירה כסיפה .נכנסנו לתוכה למען הכר מקרוב את מי שעתידים להיות
שכנינו הקרובים .ההגדרה ישוב מוכר בה מעוטרת העיירה יכולה קצת להטעות ,מוכר כן ,אבל זה ישוב זה?
אפילו שכונות כמו הרכבת בלוד והארגזים בתל אביב נראות לעומתה כמו בברלי הילס או שדרות לקסינגטון.
עוד סבוב ברחובות העיירה ואנו מתמלאים געגועים לאום אל פחם שלידה תבנה עוד עיר חרדית חדשה.
חריש למי שכבר הספיק לשכוח.
...גם אם מדובר בנגב עדיין יש לחפש אלטרנטיבות ראויות יותר באזורים נורמאליים יותר ,כמו בסביבות
נתיבות ואופקים ,בהם ניתן לנסות ולהתיישב .ובכלל ,איזה שממה רוחנית דורשת את תיקונה בלב ליבה של
הפזורה הבדואית הגדולה? הרצון לחפש כל אופציה להקמת עיר חרדית חדשה הוא טבעי ומובן אבל הוא
ממש לא חייב להשתלב בכוונות הזדון של משרד השיכון לשלוח את החרדים לארץ גזירה .אם חריש היא
בגדר חצי צרה הרי שכסיף היא צרה צרורה .יש להסיר לאלתר את התוכנית מעל סדר היום ...אין שום סיבה
שישלחו דווקא אותנו להתגורר בפח הזבל של המדינה.
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מובן שלא כל החרדים מתנגדים לרעיון ,והיו מבין מנהיגיהם שאף הובילו אותו .אך זוהי קהילה
הסובלת מהדרה ומזהה את מטרותיה של המדינה בהקמה של העיר הנגבית עבורם .הצורך של
האוכלוסייה החרדית ביישובים נוספים אינו מוטל בספק ,אלא שהקשר שלה למרכזיה התרבותיים,
ירושלים ובני ברק תובע קרבה של היישובים העתידיים אל מרכזים אלה ומן הראוי היה להיוועץ
בקהילה ובפרנסיה בטרם התקבלה ההחלטה.
יפים כאן דבריו של פרופסור שלהב המתמחה בתומי היישוב החרדי:
כסיף לא תפתור את הבעיה (של החרדים)  ,אלא רק תחריף אותה .בשנים האחרונות יש תהליך ראשוני של
יציאה לעבודה במגזר החרדי .בעיר כמו כסיף יהיה קשה לממש את התהליך ,מפני שאין באזור מספיק
מקומות תעסוקה .כסיף זה למעשה כסייפה .עם מי הם יפתחו שם קשרים? כסיף תהיה מעין גטו שלא רק
בדואים לא יכנסו אליו ,אלא גם ליהודים לא יהיה מה לעשות שם .יש באזור מאבק קרקעות .השאלה
החשובה היא אם עיר חרדית היא כלי נכון במאבק הזה .לדעתי ההשתלבות של חרדים במרקם החיים
הישראלי חשובה יותר מאשר מאבק קרקעות .עושים עליהם מניפולציה ומרחיקים אותם עד לכסיף כחלק
מהמאבק על הקרקעות ,ובכך מונעים מהם השתלבות מוצלחת בחברה הישראלית .אפשר לממש ריבונות לא
על ידי שיטת חומה ומגדל .יש בחברה החרדית כוחות שנלחמים בפתיחות .הם רוצים שהקהילה המסורתית,
זו שתלויה במנהיג ,תישמר ,כדי שיוכלו להמשיך לשלוט .היישוב כסיף נותן לכוחות האלה מענה (מעריב,
" ,58.1.5010בדרך לכסיף :עיר חרדית בחצר האחורית").

ההיבט המקומי – ההשלכות על ערד
גורם החלשה נוסף בערד נובע מהתיישבותה של קהילת גור החרדית ,המתרחבת ומהווה כיום כ-
 15%מתושבי ערד .תוספת של עיר חרדית שכנה ,צמודת דופן ,בבקעת ערד תשנה את המערך
התרבותי הקיים .לא מן הנמנע הוא ,כי הקהילה החרדית בערד תגדל ,כך שייווצר רצף חרדי בנגב
הצפון מזרחי .משמעות הדבר ,סביבה חברתית ענייה ,לא יצרנית ,בעלת אורח חיים ייחודי ומתבדל
שתעצים את מאזן ההגירה השלילי של האוכלוסייה החילונית המבוססת בערד.
ביום שני  55/5/08נערך דיון בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה של משרד הפנים בנושא הקמת העיר
החרדית ,כסיף ,ליד תל ערד והוחלט ברב קולות להמליץ על הפקדת התוכנית בפני המועצה
הארצית ,למרות התנגדות עיריית ערד.
הדעות נחלקות בין יושבי הנגב (הצבי:)55.5.5008 ,
הממונה על מחוז דרום במשרד הפנים ,אבי הלר ,בירך על הקמת כסיף כך גם פיני בדש ראש המועצה של
עומר וגם ראש העיר דימונה ,מאיר כהן ,צדד בתוכנית והביע פליאה על התנגדותו של ראש העיר מערד.
מקסים אוקנין ,חבר מועצה לשעבר בערד ,בירך על העיר החדשה שהולכת לקום וציין כי מדובר בהחלטה
חשובה לנגב" :ערד תהיה המטרופולין של הנגב המזרחי .העיר כסיף תהווה כוח קניה ותיתן תנופה כלכלית
גם לערד .שיפוץ והרחבה של כביש  11יהיה בלתי נמנע בעקבות תוספות של עשרות אלפי אנשים לנגב ,וזה
יעצור את ההשתלטות הלא חוקית על קרקעות הנגב".
ד"ר שרית עוקד ,פעילה למען איכות הסביבה" :העיר ערד תוכננה לאכלס כ 50-אלף איש ,והיום גרים בה רק
כמחצית מכך ,לכן עדיף לחזק ולהגדיל את העיר ערד ולא להקים יישוב נוסף בקרבתה .גם היום ערד ידועה
בפסיפס התרבותי והחברתי שיש בה .בעיר הזו חיים בהרמוניה חילונים לצד דתיים ,עולים לצד ותיקים,
צעירים לצד צעירים בנפשם .לכן אינני רואה סיבה להקמת גטו חרדי בצמוד לערד".

סיכום
הניתוח שלעיל ,מצביע על כך שהיעדים לשמם מעוניינים פרנסי הנגב והמדינה לאכלס את הנגב לא
יושגו עם הקמתה של כסיף .אין כאן שמירה על עיקרון הפיזור המרוכז ,כיוון שצרכי החרדים תובעים
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הפרדת של רוב התשתיות; אוכלוסייה חזקה לא תגיע לנגב בעקבות תהליך זה; שמירה על שטחים
פתוחים בטלה עם צעד זה; אין פיתוח של הון אנושי מהסוג לו התכוונו בתכנון הארצי; וערד לא רק
שלא תתפתח ,אלא שתהליך התדרדרותה עלול לצבור תאוצה.
לא ברור ,אם כן ,מאין שאב משרד השיכון את הרציונל שבבסיס רעיון הקמתה של כסיף" :להקטין את
הפערים הבין-אזוריים הקיימים בישראל ,להוביל לצמצום חסרונות יחסיים קיימים ולספק מענה
מרחבי יעיל לאוכלוסייה הקיימת והצפויה בנגב" (תזכיר משרד השיכון ?)9 ,5009 ,ביחד עם העיירה
הבדווית כסיפה ויישובי הפזורה ייצרו ערים אלה רצף של מוחלשות ועוני.

שדה הפוספטים "בריר"
"התושבים והעירייה של ערד החליטו פה אחד שלא לתמוך בהקמת מכרה הפוספטים שדה בריר בשולי
העיר .המאבק הציבורי נגד מכרה הפוספטים שמתוכנן בשדה בריר מתנהל מזה שנים אחדות .כבר לפני
שלוש שנים החליטה מועצת העיר להתנגד לתוכנית פה אחד ,זאת לאחר ש 99%-מתושבי העיר התנגדו
למכרה ,ורבים חתמו על עצומה נגד הפעלתו" (.)12.04.09 ynet

באמצע אפריל  5008הועלתה לדיון בוועדה המחוזית במחוז דרום תוכנית למתן היתר לכריית
פוספטים באזור ערד ,הנקרא "שדה בריר" .עבור חברת רותם אמפרט מקבוצת כימיקאלים (כי"ל)
לישראל מדובר בהחלטה שהשווי הנגזר שלה עשוי להגיע לכ 15-מיליארד דולר (סופר.)5009 ,
שדה בריר משתרע על שטח של כ 11,000-דונם ,כמעט כשטח העיר עצמה (איור  .)10המכרה
מתוכנן להיבנות בחלקו בשטחה המוניציפאלי של ערד כשלושה וחצי קילומטר מבתי העיר וכקילומטר
מאזור התעשייה שלה .גבולותיו נושקים לישובים הבדואים באזור :כסייפה ואל פורעה ,שבהם חיים
כ 2000-איש .הגבול הצפוני של המכרה יימצא כ 500-מטר מבתי הספר והגנים של הכפר אל פורעה
ופחות מקילומטר מבתי הכפר .לא רחוק מהגבול הדרומי של המכרה נמצא בסיס חיל האוויר נבטים.

כל הישובים הללו ותושביהם עומדים לסבול בגופם ובבריאותם מהזיהום שיגרום המכרה.
השדה הוא אחד מעתודות הפוספטים הגדולות בנגב ,ויש בו על פי הערכות כ 20-מיליון טון פוספט.
לשם השוואה ,כי"ל כורה כיום כ 1-מיליון טון פוספט בשנה ופוטנציאל הייצור שלה מסתכם בכ4.5-
מיליון טון בשנה .העתודות בשדה בריר יכולות להספיק ל 50-שנה .הפוספט ,מלח זרחן שנקרא
זרחה בעברית ,מתוכנן להגיע למפעל רותם אמפרט הממוקם במישור רותם בדרך משאיות שתיפרץ
לשם כך ,ותיסלל בתוואי נחל קינה .מסוע יוריד את המחצב במורד נחל קינה ,בתוואי 'דרך אדום'

המקראית ,שפעילה עד היום.
תהליך ייצור דשני הפוספט מזהם ופוגע בסביבה .עתודות הפוספטים בעלות הפוטנציאל הכלכלי
לכרייה מרוכזות בשלושה אזורים עיקריים בנגב :מישור רותם ,האזור שבו כי"ל כורה כיום ושבו
נמצאים מפעליה ,צין ואורון ,ושם תקופת הזיכיון של החברה הוא עד  ;5051הר נישפה ,שבו על פי
הערכות לא ניתן יהיה לקבל היתר כרייה בשל מיקומו בתוך שמורת טבע הנמצאת כ 10-ק"מ מערבית
לעין יהב; ואזור ערד .לפיכך ,באדמות ערד טמון פוטנציאל כלכלי עצום עבור החברה.
החל משנת  1890מגישה החברה בקשות לכרות ולהפיק את הפוספטים במרבץ .דו"חות המומחים
שללו הקמת מכרות כפי שהוצעה על ידי החברה .בשנת  5004הגישה חברת רותםַ-אמְ פֶ ְרט למוסדות
התכנון תכנית לכרייה בשדה-בריר ,חלק משדה זהר דרום .ב 59-ביולי 5009 ,דחתה הוועדה
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המחוזית את החלטתה עד לפרסום תסקיר מטעם משרד הבריאות שטרם נמסר ,אם כי סגן השר
ליצמן הודיע כי "משרד הבריאות יתנגד להקמת מכרה שדה בריר ליד ערד ,מבלי לבקש חוות דעת
נוספת בעניין השפעותיו הבריאותיות של המכרה .בכך נסוג משרד הבריאות מהפשרה שהושגה בינו
לבין החברה לישראל נוכח חוות הדעת המנוגדות שהוגשו בעניין" (הסביבה.)54.8.5008 ,
 522תושבי ערד ,אל פורעה וכסייפה חתומים על עתירה לבג"צ כנגד גורמי שלטון שונים :משרדי
ממשלה ,מנהל מקרקעי ישראל ,הועדה המחוזית מחוז דרום ,הממונה על המכרות ועוד.

ההיבטים של השפעת המכרה על ערד
בשנת  5005לקראת הדיון בנושא החציבה בחצבה מערב ,ערכה נציבות הדורות הבאים בכנסת דו"ח
משלה ובסיכומו נאמר כי:
"עתידה של תעשיית הפוספט אינו ברור ורווחיותה מוטלת בספק לאור מלאי הפוספט המוגבל .הנזקים
הסביבתיים – הן בזיהום הסביבתי והן בניצול משאב הטבע הייחודי ,עולים על הרווח שבכרייה .מתן אישור
לכרייה נוספת חוטא לייעוד ה נגב ,עליו החליטה הממשלה .יש לדעתנו לבחון בחינה אמיתית ומקיפה את כל
נושא כריית הפוספטים בנגב והשלכותיו הסביבתיות–כלכליות .לפיכך מוצע להקים גוף ממלכתי בלתי תלוי
אשר יגבש המלצות למדיניות בנושא המשך כריית הפוספטים לאור החלטות הממשלה .גוף אשר יבחן בין
השאר ,את עתודות הפוספט ,שימושיהם ,למול רגישות נופית ועלות הפגיעה בסביבה ויגבש תכנית כוללת
וארוכת טווח לצמצום נזקי הכרייה .עד שיעשה כן ,יש לעכב את אישורן של תכניות כרייה נוספות ,לרבות
תכנית "חצבה מערב" (דו"ח נציבות הדורות הבאים.)5005 ,

ההחלטה על כריית פוספטים עומדת בסתירה להחלטת ממשלת ישראל ממאי  5001לפיתוח בר
קיימא של הארץ (החלטת ממשלה .)14.5.5001 ,לעומת זאת ,טוענים בחברת רותם אמפרט:
הפוספט הוא אחד מאוצרות הטבע היחידים והחשובים שבהם נתברכה ישראל .המדובר במחצב
המכיל מלחים של תחמוצת זרחתית ,שהינה מרכיב חשוב בקיום כל יצור חי ועיקר השימוש בו הוא
כדשן .לסלע הפוספט אין תחליף כמקור לאספקת זרחן לאוכלוסיית העולם ההולכת וגדלה.
לקראת הגשת התוכנית לאישור ולהפקדה ביצעה חברת רותם תסקיר מקיף (בהזמנתה) בשטחי
הכרייה המיועדים בשדה בריר .לדברי החברה תסקיר כה מקיף לא נעשה עד כה .התסקיר כלל את
כל ההשפעות היכולות לנבוע כתוצאה מכרייה פתוחה .אזור ההשפעה ,כפי שהוגדר על ידי המשרד
להגנת הסביבה ,אמור להיות בקוטר  1000מטר מן המכרה המיועד.
לדברי דובר כי"ל ,למרות שממצאי התסקיר הראו כי לא תהיה השפעה של המכרה על חיי היום יום
של תושבי העיר ,קבלה על עצמה החברה מספר מגבלות ובהן תקופת כרייה ניסיונית של כשנה
אחת ,שבמהלכה יתבצע ניטור רצוף לגבי כל הפרמטרים אשר הוגדרו על ידי המשרד להגנת
הסביבה .קיום וועדת מעקב אשר תעקוב אחר התקדמות הכרייה והשפעתה על הסביבה ,הוצאת צו
אישי למנהל המכרה על ידי המשרד להגנת הסביבה ותקדים נוסף שלא היה עד כה מעולם ,והוא
שהחברה תחזור לוועדה המחוזית לקבלת החלטה נוספת לגבי המשך פעילות החברה בשטח ,לאחר
שנת הניסיון .על מנת למנוע את אבק הפוספט העולה מפעולת הכרייה ,חברת רותם מתחייבת לעבוד
בצורה מבוקרת הכוללת הרטבת שטחי הכרייה באופן שוטף .חברת רותם גם תשקם את אתרי
הכרייה תוך כדי כרייה ותעבוד בשטחים קטנים של כ 500 -דונם בכל שנה .יתרה מכך ,החברה
מתחייבת להפסקת פעילות הכרייה בכל יום בו הנתונים המטאורולוגיים יצביעו על פוטנציאל לחשיפה.
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רשות הגנים הלאומיים אינה רואה מניעה להקמת המכרה .עמותת נגב בר קיימא קובעת במכתב גלוי
מ ,5.4.5009-כי:
לאחר עיון בתסקיר ההשפעה על הסביבה ולאחר בירור מעמיק עם המשרד לאיכות הסביבה ועם שורה של
אנשי מקצוע בתחום ,אין לנו כל ספק כי הקמת מכרה פוספטים במרחק של  4.5ק"מ מערד במאה ה51 -
ובשנות ה ,5000 -לא יהיה לעולם כהקמת מכרה במתכונת המכרות אשר הוקמו בשנות החמישים והשישים.
א .החקיקה והטכנולוגיות הקיימים היום ,נועדו למנוע את המפגעים מהם כה חוששים ועליהם מתריעים
התושבים ובצדק.
ב .בדרך של שיתוף פעולה ופתיחות בין רותם אמפרט והתושבים ,אין לנו כל ספק ,כי ניתן להגיע למניעת
המפגעים ולפתרון הבעיות.
ג .רותם אמפרט קיבלו על עצמם את התנאים אותם דרש המשרד לאיכות הסביבה והתחייבו לעמוד בכל
המגבלות שיציב המשרד בעתיד. /
ד .אנו מציעים כי עיריית ערד יחד עם התושבים והנהלת רותם אמפרט ,תקבע דרכי התמודדות עם הבעיות
הסביבתית וזאת מעבר לתנאים שיציב המשרד לאיכות הסביבה .
ה .ניתן לפתח יחד עם רותם אמפרט דגם לפעילות משותפת בין התושבים והתעשייה ,שבו לתושבים חלק
חשוב במניעת המפגעים הסביבתיים ,על ידי מעורבותם בפעילות המפעל .

היבט תכנוני-כלכלי
כיום חברת "רותם אמפרט נגב" מעסיקה כ 1100-עובדים ישירים ומפרנסת עוד כ 4500-בתי אב
באופן עקיף .רוב עובדי החברה הם תושבי באר שבע ,דימונה ,ערד ובדווים מהאזור .לתעשיית
הפוספט השפעות גומלין רבות עם תעשיות נוספות בארץ ,בכלל ובנגב ,בפרט.
מנגד ,הבעיות הכלכליות שיצמחו מהמכרה :חזון של עיר תיירות לא יתקיים בד בבד עם מכרה מעלה
אבק ומזהם .אך מעל לכל עולה השאלה ,האם יש להמשיך בתפיסה הכלכלית של פרנסת תושבי
הנגב מענף הכרייה כמקור תעסוקה מרכזי? ענף זה מאופיין בהכנסות נמוכות של מרבית המועסקים
בו ורווחיו זורמים למרכז ולא נשארים בנגב .בעיה כלכלית נוספת עולה מכיוון מפעל מוטורולה בערד,
המעסיק כחמש מאות תושבים .עלייה בכמות האבק תגרום להעתקתו מערד .ולבסוף ,הכרייה
מסתיימת עם התכלותו של המחצב ,תוך כעשרים שנה ,בעוד התעסוקה בענף התיירות ותעשיות הי-
טק נוטות לסוג בר הקיימא ,המספק עתיד כלכלי לעיר והם בעלי פוטנציאל להרחבה ופיתוח ,כפי
שעולה מדו"ח נציבות הדורות הבאים בכנסת" :יש לבחון איזו חלופה יעילה יותר ,נכונה יותר וצופה
פני עתיד" (שם.)142 ,
היבט סביבתי ותדמיתי
ערד הוקמה כנווה במדבר לאנשים המחפשים איכות חיים ,שלווה ,אוויר נקי ובריאות .איכות זו
שחשיבותה כגורם לבחירת מקום מגורים עצומה ,תיפגע קשות בעקבות הקמת המכרה .אנשים רבים
עלולים לעזבה או למנוע את מעברם אליה .תדמית של עיר מכרות תפגע גם התיירות כמשאב חשוב.
בסביבות המכרה קיימים אתרי טבע ,כגון נחל קינה ,גב קינה וחורבת רדום ומתקיימים בשטח בעלי
חיים רבים כגון ארנבות ,דרבנים ,צבאים ,שועלים ואף כ 21 -מיני צמחי מדבר .הקמת המכרה תחריב
את החי והצומח ותמנע גישה לאתרים .לאחר שנות החציבה הארוכות השטח לא יחזור למצבו
המקורי משום שגרגירי האדמה שנלקחו מהם הפוספטים נשארים דקים ביותר ומונעים את
התחדשות הצמחייה.
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חברת "גיאו-פרוספקט" הכינה תסקיר במימון חברת רותםַ-אמְ פֶ ְרט (כמקובל בהכנת תסקירי
השפעה) .בבחינת התסקיר על ידי תושבים בערד ,הם מצאו בו ,לטענתם ,כמה טעויות ,לדוגמה:
נצפות השדה מערד נבחנה אמנם מהנקודה הקרובה ביותר לשדה ,אולם נקודה זו היא הנקודה

הנמוכה ביותר בערד שבינה לבין השדה מפריד רכס .אולם מרוב בתי הקומות בערד צופים אל השדה,
כיוצא בזה גם מחלק מהבתים צמודי הקרקע;
התסקיר לא דייק בעניין היותה של ערד במורד הרוח (בכוון ובעצמה) ,נכתב ששכיחות הרוחות

הנושבות בכוון ערד וכסיפה הן נמוכות מאוד ,זה נכון לכסיפה ולא נכון לערד ,שהשכיחות והמהירות אליה
הן גבוהות;
הקמת המכרה תנתק את שביל י שראל העובר בתחומו .בשלב מסוים העיזו היוזמים וטענו ,כי סלילת

הדרך למשאיות הענק מהמכרה למפעל תשרת את הצועדים בשביל .בשלב מאוחר יותר ,הוסט שביל
ישראל מנופי העוז של נחל קינה אל תואי אחר.
הקמת המכרה תבודד את המגדלים שבנו מלכי יהודה במדבר (עוזה וחרבת רדום) מהאפשרות לבקר

בהם ,שכן המכרה יסגור עליהם מהעברים שאינם מצוק קשה לביקור .יצוין כאן ,כי בפעולת תושב ערד ,מר
דב פוניו הרואה בקשר של התושבים עם המדבר דבר של ערך ,הובאו המגדלים האלה למודעות גבוהה
של הציבור – לא רק בערד – המקומות נעשו יעד למטיילים מכל הארץ .הבדואים השוכנים בקרבת מקום
שומרים ,ללא תמורה ,על מכוניות המטיילים.



הקמת המכרה תסכן את נביעת המים בגב קינה .גב שאינו מתייבש גם בקייצים שאחרי בצורות ושעל כן
הוא – כנראה – אחד המעיינות הנדירים במדבר .הגב גדול דיו לאפשר למטיילים אפילו רחצה ושחייה.

היבט בריאותי
המכרה יעלה את רמת הגזים והאבק הרדיואקטיביים באוויר .חלקיקי אבק שייכנסו לריאות יעלו את
התחלואה בסרטן ובמחלות ריאה שונות .דו"ח שהוכן במשרד הבריאות על השלכות החציבה בשדה
בריר שולל על הסף את הכרייה בו ומציג נתונים מדאיגים לגבי תוצאות אפשריות של הכרייה בשדה.
מהנדסת מחוז דרום של משרד הבריאות שלחה מכתב ליו"ר הוועדה המחוזית ,בו היא מזהירה את
חברי הוועדה מפני אישור התוכנית להפקדה .ההערכה היא ,כי תהיה עליה של  4.55%בשיעור
התמותה הכללית בערד ובסביבותיה ,שמשמעותה  2נפטרים נוספים כל שנה בעיר ,ירידה בתפקודי
ריאות תקינים אצל ילדים ,גידול בפניות למיון של ילדים ושל מבוגרים ועלייה צפויה נוספת של מקרי
סרטן ריאות כתוצאה מחשיפה מוגברת לגז רדון ונגזרותיו.
אלא שהתערבות פוליטית גרמה למשרד הבריאות לחזור בו מדו"ח זה וכיום המשרד מחבר דו"ח
חדש .כאמור ,השיב סגן השר ליצמן את תקפותו של הדו"ח הקודם .לעומת דו"ח זה ,בבחינת
התסקיר מטעם כי"ל על ידי משרד הבריאות נמצא שאינו מכיל התייחסות נאותה לסיכונים בריאותיים.
ד"ר כסלו ,פיסיקאי ,טוען ,כי חברת 'גיאופרוספקט' השתמשה במודל החישובי בלי לכייל את
התוצאות שקיבלו על בסיס מדידות כלשהן המתייחסות למכרה פוספטים .כותבי התסקיר נמנעו גם
מלהתייחס לתכולת האורניום בפוספט ,ליצירת גז הרדון בשכבות הפוספט במכרה וסביבתו ולפיזור
תוצרים רדיו-אקטיביים נישאים באבק הפוספטים אל סביבת המכרה.
לאחרונה ,הצטרף משרד הביטחון למתנגדים להקמת המכרה .לפרקליטם של התושבים נכתב" :צה"ל
מתנגד להקמת המכרה מחשש לבריאות החיילים השוהים בשטחי אימונים באזור" .בסמוך לשדה
הפוספטים המתוכנן קיימים לא רק שטחי אימונים רבים אלא גם מספר בסיסים ,בהם משרתים חיילים
רבים וגם משפחות המתגוררות בהם.
המשרד להגנת הסביבה לעומת זאת ,לא התנגד להקמת המכרה והבהיר בעבר כי על פי מדידות
אנשי המקצוע במשרד לא צפוי המכרה להוות סכנה בריאותית לתושבים .במשרד מחזיקים בדעה כי
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ניתן לקיים במקום כרייה ניסיונית למשך שנה ועל סמך תוצאות המדידות בשטח  -לקבל החלטה
באשר להקמת שדה בריר.
בעבר הביעה החברה לישראל ,שמחזיקה בשליטה על "רותם אמפרט" ,את עמדתה בנושא וציינה כי
במידה ויוכח כי אכן ישנה סכנה לבריאות התושבים  -לא תתבצע במקום כרייה.
היבט אתני
גבולות המכרה נושקים לישובים הבדואים כסייפה ואל פורעה בהם חיים כ 2000-איש .הישובים
עומדים לסבול בגופם ובבריאותם מזיהום .ביוני  5009החל תכנון תוכנית מתאר ליישוב אל-פורעה,
שאושר במסגרת המועצה האזורית אבו בסמה .המדינה לא תוכל להתעלם ממשבצת קרקע
שהקצתה להקמת היישוב לאחר הסדרת אדמות שהיו בתביעת בעלות ומהעובדה שלא ייתכן להקים
יישוב בתוך מכרה.
היבט פוליטי
דווקא המשרד להגנת הסביבה מתנגד לפשרה בנושא ( .)55.1.5009 ,ynetהשר ,גדעון עזרא "אינו
רואה כל בעיה בכך שערד תהפוך לעיירת כורי נפט" (הצבי.)10.4.5009 ,450 ,
בייגה שוחט המכהן בדירקטוריון כי"ל ב 5009-שינה את עמדתו בנושא ,מהתנגדות נמרצת בעת
כהונתו כראש העיר ערד בשנות ה 90-לתמיכה בו (.)55.1.5009 ,ynet
לסיכום ,תמימות הדעים של מועצת העיר ושל רוב תושבי ערד מחזקת את ההתנגדות "מלמטה" של
המקום .ההשלכות של פרויקט בריר מעבר לסיכון הבריאותי והרס הסביבה מצביעות על פגיעה קשה
בעתידה של העיר ,אי שיתוף בתכנון שישפיע על גורלה .ועוד ,העמקת העימות של המדינה עם
הבדווים והמשכו של תהליך שוליות  -העמקת הדימוי "המסוכן" והמרתיע של הנגב.

ערד בצבת השליטה המזניחה
שני המקרים שלעיל מדגימים היטב את גישת השליטה המזניחה והשפעותיה העתידיות על ערד
ומסבירים היטב את ההקשר ,החשוב כל-כך להבנת תפקידה וכוחה של המנהיגות הפוליטית ,שתידון
בפרק הבא .המקרה של כסיף משקף מדיניות לאומית-אתנית החותרת לייהד את הנגב ולשנות את
המאזן הדמוגראפי-אתני תוך ניצול ההזדמנות להרחיק את החרדים מהמרכז .התכנון להקמת העיר
מונע משיקולים "מלמעלה" ה"מסתירים" ממנו פרטים מרחביים "מלמטה ".כלומר ,העדרה של
חשיבה לעומק על ההשלכות שינבעו מהקמת עיר חרדית על היישובים הסמוכים ועל עתידו של הנגב
לטווח הרחוק .תכנון הפותר עצמו בטיעון ,שמדובר באדמות מדינה פנויות ובשיפור תשתיתי ,הולם
את הגישה התכנונית הקולוניאליסטית שרואה לפניה מרחב פיסי ריק ותו לא.
שיקולי התכנון במקרה של שדה הפוספטים בריר דומה לאלו של קודמו ומונע מתכנון "מלמעלה"
הלוקה ברדידות ובנוחיות לטווח הקצר .הוא אינו שוקל השפעות ומשמעויות ארוכות טווח לסביבה
היישובית והפיסית .אין כאן תכנון בר קיימא תוך חשיבה על הדורות הבאים ,אלא פיתרון נוח
לתעסוקה ברמה נמוכה לתושבי הנגב למשך עשרים שנה .זהו צעד המונע לא רק מההיבט הלאומי,
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אלא בעיקר מההיבט הניאו-ליברלי  -היענות לאחים עופר ,בעלי חברת כימיקאלים לישראל .משאבי
הנגב ינוצלו לטובתם ולא יותירו בנגב סיכוי לצמיחה ,גישה נצלנית ההולמת גם כן גישה קולוניאלית.

מה מקומה של מנהיגות מקומית בערד?
הפרק ידון במאפייניהם של שלושה ראשי העיר ,שכיהנו בה תוך קישור פעלם להקשר של התנאים
המשתנים בזמן-מרחב .בהסמך על ניתוח זה יוערך טיבה של המנהיגות המקומית הפוליטית ,הרכבה
ומקומה במכלול הגורמים המשפיעים על מצב העיר .שלושה ראשי עיר נבחרים כיהנו בערד במשך
 40שנה :אברהם שוחט ,בצלאל טביב ומוטי בריל ואת מנהיגותם ננתח בפרק זה.
אברהם (בייגה) שוחט1762-1727 :
"בייגה הוא מנהיג ",כך ענו כל המרואיינים בפסקנות וכך עולה בבירור מאיור  .11מנהיגותו החלה
בטרם הפך לראש עיר נבחר .הוא הוביל קבוצה אידיאליסטית בעלת חזון .קבוצה זו התנגדה ליצחק
פונדק ,שמונה למנהלו השני של חבל ערד לאחר לובה אליאב ,מקים החבל .בייגה נבחר לראש וועד
המתיישבים כבר בהיותו בן  52והצליח לחולל שינוי ולהיבחר ב 1829-לראש הרשות המקומית
הראשון בערד.
נירה ראביד ,מראשוני המתיישבים ומנהלת מחלקת הרווחה דאז:
בייגה בלט מהרגע הראשון בכל מובן – מנהיג ,סוחף אנשים ,בעל יושרה...שני דברים אפיינו אותו כראש עיר:
חזון ומעוף בקנה -מידה שעובר בכמה דרגות יישוב קטן והייתה לו תבונה מעולה .התפייס עם אלו שהיו נגדו
וידע לקרב אותם ולתת להם תפקידים .ראש עיר של כולם.

משה רגב מייסד התיכון והמתנ"ס בערד :איש אמת ומזיז דברים ,איש קשב אך מחליט לבד ,חיה
פוליטית שסביבו הייתה "חצר" אליטיסטית.
מנחם קפלן ,מנהל מחלקת החינוך ,דאז:
כשסיים את תפקידו לא הכין אף אחד ,הגדולה של בייגה – כשנתפס לדברים הלך איתם עד הסוף :הקים את
השירות הפסיכולוגי ,ב 1821-עלו מורים למוסיקה מברית המועצות והוא הקים את הקונסרבטוריון...היה לו
חזון וידע לקרוא מפה של חזונות.

יובל שחף ,חבר מועצת העיר לשעבר ,מדגיש את ההיבט הפוליטי:
היו לו קשרים פוליטיים ומוניטין וידע להבחין בין עיקר לטפל .גם נתוני הבסיס היו טובים .הייתה יציבות –
מערכת פוליטית קלה לתפעול ,רוב מכריע של מפלגת העבודה.

אכן ,במשך כמחצית מתקופת הנהגתו כיהנה מפלגת העבודה בשלטון .קשריו עימה היו הדוקים וערד
הייתה בבת עינה ויציר כפיה .במשך כהונתו התנהלה העיר ללא גרעון כספי וקלטה מהגרי פנים על
פי הצרכים ומהגרי חוץ ממוצא "טוב" .בייגה דאג להביא עולים לפי משלחי יד דרושים בעיר ולפי
מוצא :עלייה מרומניה בשנות ה ;20-עלייה מבריה"מ בשנות ה ,20-אך לא מגרוזיה; עלייה מדרום
אמריקה .היקף הקליטה של עולים בעיר אפשר התמודדות קלה עם קליטתם.
הוא גייס ראשי מחלקות שהיו מנהיגים בזכות עצמם ,חדשנים ובעלי מעוף ,כדי להפוך את העיר
למקום איכותי מהמעלה הראשונה .הושם דגש על איכות החינוך ושמם של מחלקות החינוך והרווחה
בערד הפך שם נרדף לאיכות ולחדשנות .הוקמה ספרייה ציבורית ברמה גבוהה ומרכז תרבות שהפך
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מרכזי בחיי העיר התוססים .בייגה ייסד גם את פסטיבל ערד ב ,1891-שהפך למוסד מפואר עד
לאסון ב ,1885 -מתוך הבנה שתרבות וחינוך ברמה גבוהה יהפכו את המקום לאטרקטיבי.
מפלגת הליכוד ,שעלתה ב 1822-שינתה את סדר היום ואת סדרי העדיפויות של קודמתה ומאמצע
שנות השמונים החלה שחיקת התקציב .הספר המועדף הועתק לשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה
ותהליך ההתדרדרות החל את דרכו המתמשכת במדרון הפוליטי-חברתי-כלכלי.

5
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3

2

1

אברהם (בייגה) שוחט

0

כריזמה

יכולת גיוס והובלה
כישורי שכנוע ,מעורבות ,קשב,
והבנה
מקוריות ,השראה ,ויצירתיות

אינטליגנציה פוליטית

היכולת לפנות אל תחושת המקום

הבנת בעיות האזור

שירות ,יושרה ,אומץ ,שקיפות

כיוון אסטרטגי
היכולת התמודדות עם מגבלות
הממשל המרכזי
קבלת החלטות

להבטיח שירותים איכותיים לכל

מוטי בריל
יכולת טיעון וייצוג

יעילות
אינטליגנציה וידע
היכולת להחדיר חידושים ולשנות
לבחור את מבנים
העקרונות ,הנורמות
והסטנדרטים
ביצועיסט
להניע אנשי עסקים ,מנהל ,ופעילים
בקהילה לפעול
ליצור מסגרת פעולה מוסכמת
מחשבה סינאופטית
לנסח חזון ריאליסטי

בצאלאל טביב

איור  :11סיכום ממצאי סקר תכונות ראשי העיר
הביקורת :כולם תמימי דעים ,כי החמורה מכל היא העובדה שבייגה לא דאג למנהיגות המשך .בנוסף,
הטענה העולה היא ,כי גם הוא לא ידע כיצד להתמודד עם השינויים שחלו ביחסה של המדינה אל
הנגב .הוא אמנם השאיר עירייה במצב כלכלי טוב ,תשתיות מצוינות ,מנגנון מקצועי מעולה ,אך את
סוג החזון הנדרש לעת הזו לא היה לאל ידו לבנות .היה לבייגה חזון ברור לגבי איכות חיים בערד:
חינוך ותרבות ,אך לא היה לו חזון עתידי .בייגה הביא את מפעל מוטורולה החשוב ,אך ,גם מפעלי
טקסטיל .הוא קיבל את קהילת חסידי גור ולא חזה את הבעיות העתידיות הטמונות בצעד זה .לטווח
הרחוק נטמנו זרעי ההתרוששות של העיר וכהה זוהרה .הוא לא ראה את הפוטנציאל של סכסוך ולא
של בניית קשרים ושיתוף פעולה עם הקהילה הבדווית.
איש מפלגה פרקטי הנתון בתפיסת פיתוח הספר ולא נזקק במשך רוב תקופת כהונתו לשנות את
דפוס הנהגתו .אך משנוצרה מציאות שחייבה שינוי הוא עזב את ערד "רגע לפני התפרצותן של
הבעיות החוצה ".הן שהתסיסו את המערכת הפוליטית ועל בסיסן הושתתה כהונתו של בצלאל טביב.
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בהיותו ריכוזי מאוד ,לא עבד בייגה עם המערכת הפוליטית הנבחרת ומנהיגותו מתאפיינת בעיקר
בתכונות "הבוס" ,עם זאת ,מנהיגותו היא מנהיגות מעצבת :הקים והוביל עיר ,יש מאין והציב נורמות
שהן רף נשאף לראשי ערים בישראל עד היום והן שהקנו לגיטימציה גורפת לכהונתו והבנו גאוות
מקום ,שהולידה בהמשך ,את תחושת ההשפלה הקשה ,הייחודית לערד בקרב ערי הנגב.

בצלאל טביב1727-2003 :
בצלאל טביב שימש מראשיתה של ערד כיושב ראש מועצת הפועלים .עם השנים בפך לסגנו של
בייגה ונבחר לראשות העיר עם עזיבתו:
כשקיבלתי את התפקיד הייתה כבר נטייה לשינויים .החלה צמיחה של אופוזיציה .רציתי להנמיך את העימות
וניסיתי לבנות קואליציה מקיר לקיר .זה לא הלך ,אבל הכנסתי את כל הנבחרים למועצה .הבנתי שחשוב
לשתף כמה שיותר ציבורים  :פורום וועדי השכונות ,שיתוף עם מועצת הפועלים כל עוד זה ניתן ,אגודת
הספורט ,הנוער העובד ,וועדי עובדים .כולם תוקצבו בנדיבות ועשו עבודה טובה והציבור לא חש בשינויים.
נתתי תפקידים גם לאנשי האופוזיציה ,גם בוועדת הביקורת .יצרתי אווירה של שיתוף ,אבל היו גם מהמורות
(מתוך הראיון עם בצלאל טביב.)11.2.5009 ,

אכן ,ציטוט זה מדבריו מאפיין את מנהיגותו .בצלאל "איש עם ערכים ,נעים הליכות ובעל יכולת
פוליטית מרשימה ,שאימץ את חזון קודמו בתפקיד בעת של שינויים קיצוניים ,אך אינו מנהיג ".כפי
שהתנסחו רבים .מהפרופיל המצטייר ניכר טיפוס של ראש עיר ,החותר ליצור קונסנזוס באמצעות
קואליציה רחבה מתוגמלת .מסתגל ובעל יכולת להשפיע ולהוציא לפועל את תרומתם של אחרים ,אך
מתקשה לקבל החלטות ולפתח גישה משלו .היבט של ביזור סמכויות בלט במיוחד בעת כהונתו .בעוד
שבייגה עבד בצמידות עם הרובד המקצועי של המנהיגות ,בצלאל העניק לו אוטונומיה רחבה מידי.
הפן השלילי של "איש הקונסנזוס" בוטא בחוסר נחישות :אין הובלה ונכונות לצאת למאבקים וקיימים
פשרנות יתר ,חוסר שקיפות וקושי לקבל החלטות (איור  .)11העיסוק בהישרדות תבע תגמול כספי
רב ,זמן יקר וויתור על עקרונות חשובים .בצלאל לא היה איש חזון ,כפי שמעידים המרואיינים ,אך
הבין שעם צוק העתים עליו להציל את שמה הטוב של העיר ולא לתת לה לשקוע .לשם כך בחר
במספר יעדים :למנוע התמעטות תושבים; למנוע התדרדרות של הנוער לפשיעה וסמים; מאמץ
לשמור על איכות החינוך; לשפר את איכות הבנייה וחזות העיר ואת הנגישות אליה; והבנה שפתרון
בעיות במרחב הבדווי ייטיב עם ערד ,כגון צירוף של כסייפה למפעל הקולחים של ערד ,שיתוף
בפרויקט למניעת סחר וצריכת סמים ורעיון הקמת היישוב פורעה בשטחה המוניציפאלי של ערד.
מתוך מצוקה כלכלית ושאיפה לאכלס את העיר הנעזבת קבע כיעד עיקרי קליטת מהגרים מברית
המועצות לשעבר והיישוב הפך לעיר .תוך שנים ספורות עברה ערד תהליך הפוך משל רוב ערי
הפיתוח :מאוכלוסייה ישראלית הומוגנית לעיר מהגרים .כמחצית מתושביה הגרו לישראל מאז 1898
והיקף זה פגע אנושות במרקם החברתי ושינה את נופה האנושי של העיר ללא היכר.
בניגוד לראשי ערים אחרים בדרום שנאבקו בלחץ הממשלתי שהופעל עליהם לקלוט כל כמות של
מהגרים שתשלח .בלטה ערד בקליטה של כמות מהגרים המהווה מחצית מתושביה ,שינוי דמוגראפי-
חברתי מטלטל .אמנם נשמרה סלקטיביות של המהגרים ונבנתה מערכת קליטה שתפקדה בצורה
יעילה וחמה ומזערה ככל האפשר קשיים ובעיות .אך בעוד ראשי ערים בדרום נלחמו בלחץ הממשלתי
שהופעל עליהם לקלוט כל כמות של מהגרים שתשלח אל עירם ( ,)Tzfadia, 2004בצלאל טביב
לעומתם ,דבק בקליטה ובתקציביה .הוא לא חזה את השפעתה המרוששת של ההגירה לטווח הרחוק
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ואת הזרות והאבדן של תחושת המקום שהחדירה .זאת ,בנוסף לריחוק המנטאלי הגובר ממרכז
הארץ עם התחזקות הגלובליזציה ,האיצו עזיבה של אוכלוסייה וותיקה ואמידה יחסית.
הקושי להשיג תקציבים ,להרחיב מקורות תעסוקה וויתור על הקלות מס לתושבים ,עליהן נאבקו ערים
אחרות ,תרמו להאצת ההתדרדרות בעת כהונתו .בנוסף להגירה ,חסרת המשאבים ברובה ,שנזקקה
לשירותי הרווחה והייתה פטורה מתשלום ארנונה בשנים הראשונות .כך מסכמים את מחקרם
הסטודנטים שחקרו את ערד (סדנא לתכנון:)82-9 ,5005 ,
נוצר בערד מחסור משווע במקומות בילוי ,הזנחה של איכות הסביבה ושימורה ,תוכנית המתאר הפכה
למיושנת ,שימוש יתר בתקציב העיר לכיסוי חובות ושכר הבכירים ,מינוי סגנים נוספים שלא מצדיקים את
השכר שהם מקבלים ,תככנות ופלגנות בפוליטיקה המקומית וביחסי העבודה בעירייה ,גרעון מצטבר
שעבר את ה 50 -מיליון  ,₪עלייה בפשיעה ובשימוש בסמים ,עזיבה של וותיקים וכניסה של אוכלוסיות
חלשות ,ריבוי תרבויות ללא מדיניות של רב תרבותיות ,אבטלה גבוהה ,מחסור בשירותים ,מבנים ישנים
מוזנחים ,כבישים הרוסים ורמת ניקיון יורדת .יש להוסיף על כך את חוסר ההתמודדות עם אסון פסטיבל
ערד שהובילה לדעיכתו.

ללא סדר יום הולם ובונה חזון ,ללא הצמחת מנהיגות המשך לעיר והשקעת יתר בהישרדות פוליטית
בנוסף לקושי לקבל החלטות ולנהל מאבקים הכשילו מימושם של רעיונות מועילים לעיר בתקופה זו .

מוטי בריל 2003-2009
ד"ר מוטי בריל ,עובד קמ"ג חסר ניסיון פוליטי ,צמח כמנהיג בפרויקט של "שותפות  ",5000כשהוביל
קבוצה שרצה עצמאית לבחירות ונבחר לראשות העיר בסוף  .5001הוא קיבל בירושה מצב חברתי-
כלכלי ופוליטי קשה ותביעה ל"תוכנית הבראה" נוקשה .בריל הגיע עם חזון שהוכן בשיתוף עם
הקבוצה אותה הוביל .הוא הצליח במשימה של איזון התקציב חרף כל הקשיים ,הוביל מאבקים ושידר
העצמה לתושבים .כך בשיתוף עם עיריית דימונה ,יצר תקדים במאבק על חלוקת ארנונה של מועצה
אזורית תמר .בנוסף ,הבין שערד חייבת לקשור קשרים עם השכנים הבדווים ולהסדיר בשיתוף עמם
את נושא הקרקעות בתחום המוניציפאלי של ערד .כך נוסף למועצת אבו בסמה היישוב אל פורעה.
כמו-כן ,תוכננה תוכנית מתאר חדשה לאור חזון התיירות ,כענף מרכזי בעתיד .לכן הודגשו תוכניות
לשימור ושיפור המראה ואיכות הסביבה של העיר.
אך שבע הרשימות שנבחרו לאייש את  15המושבים במועצה התפצלו ל 11-רשימות ובריל התקשה
לבנות קואליציה יציבה עד להיווצרות של מועצה לעומתית שסירבה לאשר תקציב .לטענתו:
בערד יש  15חברי מועצה ובתל-אביב  .11אבל לראש עיריית תל-אביב יש חמישה או שישה סגנים בשכר,
ועוד ראשי ועדות בשכר .וכך נוצר מצב שכמעט כל הקואלי ציה שלו מקבלת שכר .בערד יש רק שני תפקידים
של סגן בשכר לתת לחברי המועצה ,וכל אלו שרצו את שני התפקידים הללו היו מוכנים להרוס בשביל זה את
היישוב .צריך להבין שחברי מועצה שמתנדבים הם מחוץ למעגל העשייה ,אין לך מה לתת להם ,אתה לא
יכול לפנק אותם על ההתנדבות שלהם ו אין ברשויות קטנות וחלשות אנשים שמוכנים להוציא מהכיס שלהם
כסף למען הציבור.

הכשילו אותו יחסי ציבור גרועים במיוחד והעדר אינטליגנציה פוליטית" :לא ידע למכור וכך התפוצצו
הצעדים הכי נכונים" ".שרף את כל הגשרים...מתנשא ,יהיר ,חסר רגישות וענווה" ".לא הבין מהי
רקמה חברתית" ".פרק את המתנ"ס ".ניסה להחליף את כל הדרג הניהולי שתפקד .בכל מקום קומם
עליו אנשים והתוצאה הייתה שמתוך עמדותיו האנטי פוליטיות הפך הכל לפוליטי.
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כשסירבו חברי המועצה לאשר את התקציב ,לא התקציב עמד מול עיניהם ולא עתידה של ערד ,אלא
הדחתו ולו גם במחיר פיזור המועצה .אוקנין ,הסגן שהתפטר רואה סיבה מרכזית לכישלונו באי
התאמה של אישיותו לתחום המוניציפאלי:
הוא חכם ומבריק ,אבל כדי להיות מוביל ומנהיג בתחום המוניציפאלי אתה צריך להיות גם בן אדם .האיש
מעולם לא עבד עם אנשים ,יש לו תחושה שהוא תמיד צודק ,בלי קשר למה שקורה מסביבו ,ויכולת לריב
עם כולם .לא הצליח לשתף פעולה אפילו עם ראשי ערים באזור .מכל הארבעה שהיו ברשימה שלו
במועצת העיר ,נשאר איתו רק אחד ,וגם זה רק בגלל שהוא מונה לתפקיד מנכ"ל העירייה.

בריל פעל לבדו בלא יכולת קשב וקבלה .סכסוכיו עם גורמי חוץ ופנים מנעו מחזונו להתממש :לא
הרחיב מקורות תעסוקה ,מיעט להשיג תקציבי פיתוח ,חיבלה אופן פעולתו בתרבות ובחינוך .הסקר
אכן מצביע על איש קצוות :חכם,ומבין את המרחב הפוליטי ,אך מתנהל לבדו ,איש ריב ומדון ללא חוש
פוליטי שהביא את הממשל המקומי למבוי סתום  -חוליה נוספת בהתדרדרות של ערד.

מועצה קרואה וראש עיר ממונה ,גדעון בר-לב? -2009 ,
בערד יש כיום מועצה קרואה וראש עיר ממונה ,גדעון בר-לב ,מנכ"ל משרד הפנים לשעבר .כלומר,
מצב לא דמוקרטי ולא משתף –העדר מנהיגות ,נתק וניכור.
ב 11-בנובמבר יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות ,אבל לא בכל רשות
יזכו ה תושבים לממש את זכותם הדמוקרטית לבחור ולהיבחר .במספר
רשויות בדרום הארץ אין תעמולת בחירות ,אין שלטים והפוליטיקאים לא
מפזרים הבטחות .לתושבי ארבע רשויות בנגב  -ירוחם ,אופקים ערד
והמועצה הבדואית ערערה  -יש ועדה ממונה ושם לא יתקיימו בחירות
(.)1.11.5009 ,Ynet

בעי ר מתקיים ויכוח בין התושבים .יש הגורסים ,כי "טוב שהגענו עד הלום ".ראש העיר הממונה ,בעל
הקשרים בשלטון המרכזי ,פועל במרץ רב למיתוג מחודש של העיר ,משיג תקציבים ,מקדם ומבסס
את העיר ,חותר למשוך תושבים חדשים ,ומינה צעירים מבני ערד לתפקידי מפתח .הוא אינו תלוי
בקואליציות ומציב סדר יום יעיל ונחוש לעיר באין מפריע .בנוסף ,קיימת תקווה שפרק זמן זה ישקיט
את הרוחות הסוערות ואולי במשך הזמן יבוא לערד גואל .המתנגדים כועסים על העלבון וההשפלה
שבעצם קיומה של מועצה קרואה ואי קיומן של בחירות דמוקרטיות בעיר שהייתה מקור גאווה ,מה
גם שתקציביה מאוזנים ומנוהלים באחראיות .מצב זה זורה עוד מלח על פצעי הדימוי העצמי הנמוך
ממילא של תושבי העיר.

דיון במקומה של מנהיגות
כאמור ,המנהיגות העירונית היא רב שכבתית וכוללת ,פרט לראש העיר את הרובד המקצועי,
המנהלי ,העסקי/לא מוסדי ומתנדבים ,אך ראש העיר הוא זה המאציל עליה מרוחו ,מיכולותיו ומפועלו
 "המנצח על הניצוח" .עדי אלדר ,ראש עיריית כרמיאל ,יו"ר השלטון המקומי לשעבר ,מיטיב לנסחזאת:
ראש עיר הוא הקטר המוביל את הקרונות .לראש העיר השפעה עיקרית על התפתחות העיר ככל שהיא
קטנה ומתפתחת .בפריפריה ,שם הכל עוד צריך להתפתח ,ראש העיר צריך לדחוף ולכן מנהיגות כזו היא
קריטית ומשמעותית בחיי העיר...הוא צריך ליצור קשרים טובים ,שר החוץ ,היזם הראשי של העיר ,מתווה
המדיניות שתיושם על ידי העובדים ,מהווה דוגמה אישית ,מפתח תחומי החינוך והתרבות ,פתוח אל
התושבים ומייצג אותם בתוך העירייה ,צופה שינויים ,חושב קדימה.
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הדיון במידת אחריותם של שלושת ראשי העיר למצבה המשתנה של ערד מעלה מערך מורכב,
המשקף תלות רבה של עיר ספר מרוחקת במדיניות הלאומית ובתהליכים גלובליים שאימצה ,בד בבד
עם טיב תפקודיו של ראש העיר .השימוש שעושה המנהיג במרחב הפרשנות העומד לרשותו מעיד
על יכולותיו :ראשי העיר לא הצליחו להתמודד עם המציאות המשתנה במדינה ועם השלכותיהן של
מגמות עולמיות .על כך יש להוסיף את הכניעה והעזיבה של שכבת המנהיגות הוותיקה ,המתפרשות
במידה מסוימת ,כשיתוף פעולה עם תפיסתו של הממשל המרכזי.
נושא היחסים בין חברי הקואליציה והמשאבים שהם מביאים עימם אל העיר בסביבה החברתית-
כלכלית של הנגב מצביע על היחלשות שדלדלה את ההון האנושי ,פלגה וסכסכה את מערך
המנהיגות בעת שנדרשה לכידות .ערד הלכה ונחלשה עד לשלב בו המערך הממשלי שלה שם קץ
לחייו .בשלב זה הפעיל שר הפנים את סמכותו ומתוך חסר בדמוקרטיה בתרבות הפוליטית בישראל,
מנע מהתושבים את הזכות על עירם.
מחקר עשיר ( )Haus et Al, 2005; Heinelt et Al, 2006מצביע על פיתרון הטמון בהצמחה של
מנהיגות והעצמה "מלמטה" ,המחברת את האליטות לאחריות ולעשייה באופן מושכל ,מתוכנן
ומעמיק .לאור זאת ,נראה כי על אף התנאים הקשים ,בכוחה של המנהיגות העירונית לפעול בתחומי
ייצור חזון; שיתוף התושבים; פנייה לכיוון יזמות; שיפור תדמית ומיצוב חברתי-כלכלי-פוליטי; שיפור
חיי היומיום; וייצור של תחושת מקום חיובית ,גאווה מקומית .לכן ,מהמקום הנמוך בו נמצאות ערי
הנגב עולה גם ההזדמנות לשינוי.
ברצוננו לטעון כי גם בתוך המגמות והתהליכים הקיימים של מדיניות השליטה המזניחה ,צריך ואפשר
לשנות כיוון באמצעות ההצמחה של מנהיגות מקומית "מלמטה" .פיתוח יכולותיה של מנהיגות כזו
והבנת המרחב בתוכו היא פועלת ,כחלק מהצורך להעצים את המקום ו"לרפא אותו" ,יכולה לחזק את
התושבים ,לשנות את תדמיתה של העיר הנחשלת ו"לפנות לה מקום" במרחב היישובי במדינה.

דיון וסיכום
נוכחנו ,כי חשיפה וניתוח של מרכיבי הממשליות מספקים הסבר והגדרה של טיב היחסים שבין
המדינה לבין אזור ספר שולי .ראינו ,כי בין משטרי הפרקטיקות השונים שנחשפו קיימים יחסי שיתוף
פעולה ,חפיפה ,הכפפה ,שברור ואף ניגוד ,המייצרים את שקול הכוחות במרחב .מתוך כך ניתן
להסיק ,כי הכוונה להקים עיר חרדית ומכרה פוספטים בסמוך לערד חושפים שילוב בין מספר הגיונות
של ממשליות מדינה במרחב הנגב :המודרניסטי ,האתני-לאומי הקולוניאלי ,והיסוד הניאו-ליבראלי
המשתלט לא פעם ,על האחרים ומכפיפם תחתיו (איור .)1
כאמור ,גישה התומכת בהקמת ערים חדשות מצויה בלב הגישה המודרניסטית בתכנון ,כמו גם ניצול
משאבי טבע .גישה זו משרתת היטב את הקולוניאליזם הפנימי ,המאפיין חברות מתיישבים בספר
האתני וצעדי ההפרטה עוד מחזקים אותה כשהם נרתמים לפרויקט האתני-לאומי .גישות אלה נוטות
להתעלם מחשיבות צרכיהם של תושבי האזור.

ערד – מקרה של הזנחה ושליטה/רודד ואהרונוביץ

19

"האיך" ,חושף בבירור משטרי פרקטיקות ,המצמיחים ומבססים מבנה של שליטה מזניחה .היסודות
הרבים הבונים את מצב הנגב התאגדו לצורות של ארגון מוסדי הנבנות תוך שמירה על עמימות תחת
ניראוּת; דרכי ייצורה של "האמת" מבוטאות לא רק בדרכי שכנוע ,כי אם גם ,לא פעם באמצעים
כוחניים בגלוי .הן משמרות דפוסים נושנים של דימוי הספר תוך ניצולו בדרכים קולוניאליות וניאו
ליברליות; דרכי התערבות וניהול השליטה "מלמעלה" הנובעות מצורת היגיון של ריכוזיות והתרכזות
בליבה תוך התעלמות ממושגים של צדק חלוקתי והזכות של תושבים להשתתפות ולקיחת אחריות
באשר לגורל עירם.
תהליך הפיכתם של תושבי הנגב ופרנסיו לסוכני המדינה ,נתינים וכפיפים הובנה על ידי רטוריקה
אתנית-לאומית של "יישוב הספר" ו"הצלת האזור מסכנה" .היא נטעה בסוכנים תחושת שליחות
וחשיבות לאומית במקביל לשימוש ניאו-ליברלי באזור על חשבון איכות החיים ורמת החיים של
תושביו לצורכי נוחיותו של המרכז .תהליך ההכפפה גייס רבים מפרנסי הנגב ותושביו לשתף פעולה
עם הממשל המרכזי וגישותיו ולהזדהות עימם .רבים מהצעדים שנותחו כאן כשגויים מבחינה תכנונית
ומבחינת טובת עתידו של הנגב מתקבלים בברכה בנגב ,כגון המקרים של כסיף ובריר והיחס אל
הבדווים .קוצר הראיה באשר להשלכות של מצב הנוכחי לטווח הרחוק מהווה אישור להצלחה של
הליבה להכפיף אליה את תושבי הנגב.
ברמה הלאומית עולה כי ,הגיון השליטה המזניחה הפך את העיר לחוליה החלשה ביותר בחלקו
הכרוני המתנוון של הספר המתפשט בנגב ,ביחס לצורות יישוב אחרות ,כיישובים קהילתיים ,קובוצים
ומושבים .לכן ,משהופעל לאורך זמן ,השווה הגיון זה את מצבה של ערד למצבן של שאר ערי הפיתוח
המוחלשות בנגב .אולם מצבה היחסי עוד הורע משום שינוי מעמדה מעיר של תקוות והצלחות
שהוקמה כתיקון לערי הפיתוח והתנוססה בראש הטבלה ,לעיר הניצבת בשורה אחת עמן .לפיכך,
אווירת הנכאים בערד עמוקה יותר ומלווה בתחושת השפלה.
ברמה הגלובלית  ,חוברת ערד ל"קורבנות" המדיניות הניאו ליבראלית שאימצה ישראל .ככזו נפגעה
ערד בתעסוקה ,בתקציבי העיר ,בשחיקה בדמוקרטיה העירונית ובצרכיה החברתיים-כלכליים-
סביבתיים .כלומר ,יכולתם של התושבים ושל המנהיגות העירונית לקבוע את סדר היום ,להשפיע
ולהשמיע קולם הוגבלה מאוד .כוחה הנחלש של המדינה העצים את ההזנחה המתמשכת בהחדירו
שחקנים נוספים שאין להם עניין באזורי ספר אלא בניצולם ,אך לא הסיר את מבני השליטה.
המוחלשות העירונית הנוצרת כתוצאה מכך ,מדלדלת את ההון החברתי בעיר ומעמיקה את
חולשתה.
ברמה המקומית ,לכאורה ,היחלשות המדינה טומנת בחובה פוטנציאל לעלייה של קשרים גלוקליים
והתחזקותו של מק ום ,המנסה למתג עצמו וליזום חידושים בעידן הגלובלי .תחת זאת ,נוצר מבנה
יחסי כוח מדכא צמיחה ,של התנגשות בין פרויקטים המוצגים כ"פיתוח" לבין מה שכבר קיים בשטח.
לא רק שאין עידוד ליוזמות המקומית ,אלא שהיא מושמת לאל במקרים של כסיף ובריר.
שליפה מהירה ושיקולי טווח קצר וצר בתכנון הפרויקטים השונים "מלמעלה" מאובחנת בהכללה
כמהלך עקבי לאורך השנים ,המשבץ את ערד בתוך סיפור המסגרת של ספָר הנגב .ההיגיון הממשלי
הנחשף בזה ,עוסק בייהוד המרחב תוך הימנעות עיקשת מפתרון עומק מוסכם עם הבדווים ,העצמת

ערד – מקרה של הזנחה ושליטה/רודד ואהרונוביץ

18

תושביו ושיקום תדמיתו .משטר הפרקטיקות מייצר מהות של שליטה מזניחה מהליבה באמצעות
הפעלת כוח כלכלית והתעלמות פוליטית :מרחב א-פורמאלי ולא חוקי מתרחב של עוני ,פשיעה
והזנחה המשעתקת מוחלשות ונידחות.
המרחב המיוצר בנגב ,על פי המקרה של ערד ,מדגים תהליך הסוגר על המקום "מלמעלה" .בניגוד
לתפיסות עכשווי ות של מקום בהגות הגיאוגרפית ,התומכות בפתיחות ,חלחול ,הברידיות ,דינאמיות,
יחסי גומלין ,שיתוף וזרימות של ממדי זמן-מרחב חברתיים" ,מקפיאה" המדינה את הנגב וכולאת
אותו בין יוזמות המדעיכות את פיתוח יכולותיו לפעול עצמאית .כאן חוזרת ועולה גישת המרחב
שרווחה בעידן הק ולוניאלי .קביעת עיצובו של המרחב "מלמעלה" כמרחב ריק הפרוש לפני המתכנן
כדף ריק לצורכי ניצול .גישה כזו בעידן העכשווי מצמצמת סיכויי העצמה ושינוי תדמיתי ומהותי של
המקום וראוי לה להוות יעד לרפורמה ולשינוי.
המענה שנותר כדי לשרוד ולצמוח אמור לבוא "מלמטה" באמצעות מנהיגות מקומית נחושה,
שתעודד הצמחת זהות אזורית נפרדת ,שתצמיח תודעה פוליטית קולקטיבית בשיתוף עם הבדווים
ותגייס למאבק על האינטרסים של הנגב נגד המחדלים והרטוריקה הלאומית-אתנית .צעדים כאלה
הם היפוך למציאות הקיימת של הנצחת המצב המחליש והתחרות בתוך האזור על "הפירורים
המושלכים מלמעלה" ומגבירים את ההתפוררות "מלמטה".
דווקא בשל הריחוק ,השוני והנופים הייחודיים ניתן להפוך את ערי הנגב לאבן שואבת לצעירים
הבוחרים "לחיות אחרת" .יש מקום בישראל לערי שדה מסוגה של ערד ,אלא שהצמחתן מחייבת
גישה אסטרטגית-תכנונית שונה :יציאה מהמקום החוצה ,בד בבד עם הסדרה מדינתית משתפת תוך
מציאת הייחודי ושימת דגש על פיתוחו .הולמים כאן דבריו של חבר מועצה לשעבר ,יובל שחף" :את
ערד עוד אפשר להציל .יש לה תשתית אנושית ופיסית טובה ,עדיין קיים דימוי של פוטנציאל,
המדינה חייבת להבין שחיוני לקדם את ערד".
חיבור זה ביקש להעשיר את הדיון בתהליכים חברתיים-פוליטיים-מרחביים המתרחשים בערי שוליים
קטנות בעידן הגלובלי על רקע דלותו של המחקר הקיים .הוא חשף מערך מורכב של יחסי כוח א-
סימטריים המעורבים במיצובה של עיר ספר שולית בישראל .תלותה של העיר בגופים ובתהליכים
המעצבים סדר יום לאומי ועולמי ואופן חלחולם אל העיר הבליטו את הקשיים אליהם נחשפת
המנהיגות .לפיכך ,קשה להשיב תשובה פסקנית לשאלה המרכזית שהעלינו ,באשר ליכולותיה של
המנהיגות המקומית בעידן העכשווי להשיג קיימות לעיר קטנה ושולית ונדרש מחקר המשך מקיף
ורחב יותר על בסיס השוואתי.
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שחר ,ת( .עורכות) תמורות בגיאוגרפיה של ישראל ,גלעין ושוליים  ,תוכניות לימודים ,משרד החינוך,
ירושלים.95-108 :
גרדוס ,י .ונוריאל ,ר .)5008( .התעשייה בנגב :מבנה ,תהליכים ומיקום – סקר תעשיות בנגב .5009 ,באר
שבע :מרכז הנגב לפיתוח אזורי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב והרשות לפיתוח הנגב.
גרוננברג ,ק" .)5002( .חיים על הקצה – אמנות ,תרבות והתחדשות בבירה פריפריאלית ".בתוך :ע .היילברונר,
ומ .לוין (עורכים) ,בין שדרות לשדרות רוטשילד ,יחסי מרכז פריפריה בתרבות הישראלית .תל-אביב :רסלינג,
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אתר כי"ל -
http://b7prt05.iclfertilizers.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.portal.navigation.portallaun
cher.anonymous
אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ראיונות עומק מובנים למחצה בחודשים מאי-אוגוסט 4 :2002 ,ראשי העיר ,מנכ"ל החברה הכלכלית,
תושבים נגד שדה בריר ,מנהלת המשרד להגנת הסביבה ערד-תמר ,מנכ"ל מקומון "הצבי" ,מנהלות מחלקות
הרווחה והקליטה וההתנדבות ,השוטר המרכז את המשמר האזרחי בערד ,מרכזי קשרי קהילה במפעל
מוטורולה.

נספחים
נספח  :1קווים מנחים לראיון עומק פתוח למחצה
יש להתאים השאלות לנשאל ואפשר להוסיף ולהרחיב אם הנשאל לוקח את הדיון הלאה
כללי לראשי העיר
 תפיסת מנהיגות –
 oמהו 'מנהיג טוב' לדעתך?
 oמהי תפיסתך לגבי מנהיגות של ראש עירייה בעיר ספר?
 מה היה החזון שלך לקידום העיר וכיצד פעלת לממשו/האם ניתן היה לזהות חזון או מבט
מערכתי כולל לטווח רחוק אצל ראש העיר?
 מה היו ההישגים והכישלונות לדעתך?
הסתכלות עומק פנימה
 מה מקומם של חינוך ותרבות בערד ומה חסר בתחומים אלה?
 האם הייתה דאגה למנהיגות המשכית לעתיד ובמידה וכן כיצד?
 איזה אקלים פוליטי שרר בעיר? מעורבות של תושבים ,בתוך עירייה עצמה
 מה היו יחסי קואליציה/אופוזיציה ויחסי ראש העיר עם חברי מועצת העיר?
 oמתי החלו הסכסוכים העמוקים במועצת העיר?
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 oאיך הושג שקט פוליטי? מה היה המחיר?
 אילו נושאים עוררו מחלוקת (הנושאים העיקריים) ,האם וכיצד נפתרו?
 oכיצד ניתן לשתף את הציבור? מהו האופן בו נהגת אתה בנושא זה?
 oהאם בתקופת כהונתך היו מחאות מלמטה של תושבי ערד? הסיפור ,תגובתך
והתוצאות .האם התקיימו יוזמות והתאגדות של תושבים למען העיר?
לעקוב מתי החלו הבקיעים והיריבויות בתוך המועצה ומה היו הפרקטיקות והטכניקות שייצרו
את המהלכים המסוכסכים?
 מקרים שבהם היה מאבק עירוני – מה השיג ראש העיר? עד כמה הנהיג את התושבים והובילאותם למאבק?
 כיצד קרה שהעיר התדרדרה מבחינה תקציבית ומה נעשה כדי לתקן את המצב?
 מה הייתה מדיניות העירייה לגבי קליטת המהגרים?
 oהאם היו ויכוחים באשר לשיעורם באוכלוסייה?
 oהאם היו ויכוחים לגבי החריגה מתוכנית המתאר ואיכות הבנייה בגבים ומעוף?
 oאילו בעיות שלא נצפו צצו בעקבות ההגירה?
 oהאם הייתה מדיניות של קליטה או דברים 'התנהלו מעצמם'? (חיי תרבות)...
 oלמה קיבלו כל כך הרבה עולים בעיר כל כך קטנה?
 oהאם תנאי הדיור (גודל דירות) הכתיבו את הסוג העולים שיישאר בערד?
 oיוזמות
 oהמלחמה על חוק הנגב
 מחאה מלמטה של תושבי העיר.
 יוזמות שנכשלו ,שנשאו פרי ,שהיו שגויות ,דברים שלא בוצעו :מה היו ההישגים והכישלונות?
 מה מידת שיתוף המגזר הפרטי / NGO/עמותות תושבים ביוזמות עירוניות או בקבלת
החלטות?
קשרים עם גורמים חיצוניים
 האם החלטותיך לקחו בחשבון את תמונת הנגב כולו? (כותר)
 oהאם פעלת בשיתוף עם רשויות מקומיות נוספות בנגב?
 oהאם היה בערד ניצול של משאבי הנגב על חשבון יישובים אחרים?
 oמה היה יחסך ליישובים הבדווים באזור (בכפרים הלא מוכרים ובעיירות)?
 האם פעלת לקראת שיפור מצבם או הכרה בהם כקהילה שכנה?
 האם החזון המקומי לקח בחשבון יישובים אלה?
 האם הם שותפו בהחלטות שהתקבלו במהלך כהונתך?
 אילו שינויים ברמה הלאומית-בינלאומית אירעו במהלך הקדנציה/יות בהן כיהנת?
 oעד כמה היית מודע לשינויים אלה (פוליטיים לאומיים/מקומיים ,כלכליים-חברתיים)?
 oאילו אסטרטגיות ופרקטיקות ננקטו כדי להתמודד/לנצל שינויים אלה?
 איך אתה תופס את תפקידם של המדינה ומשרדי הממשלה בקידומה ובהתפתחותה של
ערד (כעיר שתוכננה והוקמה על-ידי המדינה)?
 האם התנהל מאבק במוסדות או בהחלטות ברמת המדינה? מי הוביל אותו?
 לבדוק דימוי עצמי בעיר/של העיר

נספח  :2רשימת מרואיינים
.1
.5
.1
.4
.5
.2

עדי אלדר  -יושב ראש השלטון המקומי וראש העיר כרמיאל
אברהם בייגה שוחט  -ראש העיר הנבחר הראשון עד 1898
בצלאל טביב – ראש מועצת הפועלים מ 1824-וראש העיר השני עד 5001
מוטי בריל – ראש העיר השלישי 5002 -5001
גדעון בר לב – ראש העיר הממונה מ11.02-
נירה ראביד – ממקימי ערד .ראש מחלקת הרווחה בעירייה בשנים
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 .2איתן מיכאלי – שימש חבר מועצת העיר מטעם מר"צ 1881-5001
 .9אבינועם ורבנר – שימש מנכ"ל העירייה  ?-1899מנהל החברה הכלכלית מ?-
 .8אברהם קמינר  -שימש חבר מועצת העיר וסגן בתקופת כהונתו של בצלאל טביב מטעם
קהילת גור
 .10גיטה סופר – מוותיקי ערד; ניהול מחלקת הרווחה מהקמת ערד; בקב' התושבים נגד בריר
 .11נעמי מיצד  -שמשה מנהלת מחלקת החינוך ב .5001-5002-מנהלת התיכון מ5002-
 .15איילה גובר  -מנהלת המשרד לאיכות הסביבה
 .11משה רגב – הקים וניהל את התיכון ואת המתנ"ס בערד
 .14יהודית גלנץ – מוותיקי ערד .ניהלה את מחלקת הרווחה ב.1881-5005 -
 .15שרית עוקד  -שמשה כמנהלת המתנ"ס 5005 -5000
 .12יעקב לקס – משתייך לתושבים נגד שדה בריר ולג'יפאים
 .12דודי אוחנונה – חבר מועצת העיר בתקופת כהונתו של בצלאל טביב; סגן אצל בריל
 .19יובל שחף – חבר מועצת העיר בתקופת טביב ואחראי תיירות במועצה אזורית תמר
 .18אליעזר בר-שדה – בעל מקומון הצבי .מעורב בפוליטיקה העירונית
 .50שמשון לוי – מבעלי הקניון בערד
 .51מנחם קפלן – מנהל מחלקת החינוך 1820-1881
 .55נמרוד רותם – מוותיקי ערד שימש מזכיר העיר בזמן כהונתו של בייגה
 .51רוני גמליאל – מפקד המשמר האזרחי
 .54מפעל מוטורולה – נטע ומימי אחראיות קשרי קהילה
 .55מרינה גלייזר – מנהלת מחלקת קליטה והתנדבות בעירייה
 .52טלי פלוסקוב – סגנית ראש העיר בקדנציה האחרונה .הקימה את ארגון כת"ף
 .52פורומים של תושבים – הבית של רן
 .59איריס כהן – אחראית מחשוב בעיריית ערד
 .58דבורה שמר – מוותיקי ערד .מלאה תפקידי התנדבות בעיר ופעלה בתחום החינוך לסביבה
 .10אייל קדר – שימש כחבר מועצה בקדנציה של בצלאל טביב.
 .11רחל אברמסון – מנהלת מחלקת החינוך בעירייה משנת  5005ועד היום.

נספח  :3טבלה של כישורי מנהיגות
תכונות
לנסח חזון ריאליסטי
מחשבה סינאופטית
ליצור מסגרת פעולה מוסכמת
להניע אנשי עסקים ,מנהל ,ופעילים
בקהילה לפעול
ביצועיסט
לבחור את העקרונות ,הנורמות
והסטנדרטים.
היכולת להחדיר חידושים ולשנות מבנים
אינטליגנציה וידע
יעילות
כריזמה
מקוריות ,השראה ,ויצירתיות
כישורי שכנוע ,מעורבות ,קשב ,והבנה
יכולת גיוס והובלה
אינטליגנציה פוליטית
היכולת לפנות אל תחושת המקום
להבטיח שירותים איכותיים לכל.
הבנת בעיות האזור

טוב מאוד
1 5 1

טוב
1 5 1

בסדר
1 5 1

לא בסדר
1 5 1

גרוע
1 5 1
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שירות ,יושרה ,אומץ ,שקיפות
יכולת קבלת החלטות
היכולת התמודדות עם מגבלות הממשל
המרכזי
כיוון אסטרטגי
יכולת טיעון וייצוג
על פי  ;Sorensen and Epps, 1996חייפץ ולינסקיJohn and Cole, 1999; Leach et al., 2005 ;5002 ,
מקרא .1 :בייגה שוחט – שחור  .5בצלאל טביב – אדום  .1מוטי בריל -

כחול

פירוט קצר של התכונות המופיעות בטבלה:
חזון ומדיניות
 לנסח חזון ריאליסטי של פיתוח קהילתי כלכלי וחברתי – אפשר גם מטרות שליליות בערים קטנות,
כמו למנוע עזיבה וכד'
 מחשבה סינאופטית – יכולת לראות את התמונה הכוללת ולבנות חזון.
 ליצור מסגרת פעולה שתבנה אינטרס משותף כדי להשיג רמה גבוהה של הסכמה קהילתית לחזון ,גם
אם פסיבית ולנטרל התנגדות מאורגנת.
 להניע אנשי עסקים ,אנשי מנהל ,ופעילים חברתיים בקהילה לפעול לקראת בניית חזון.
 ביצועיסט :מוציא את החזון מהכוח אל הפועל.
 לבחור את העקרונות ,הנורמות והסטנדרטים שרוצים ליישם במדיניות.
 היכולת להחדיר חידושים ולשנות את מבנה המערכת
כישורים אישיים
 אינטליגנציה וידע
 יעילות  -שליטה ברגשות ,יכולת לנהל מערכת יחסים קשה ,מודעות עצמית
 כריזמה – הטווח אליו יכול אדם לזכות בהערכה והערצה של הקהילה
 מקוריות ,השראה ,ויצירתיות – היכולת להביא כיווני ראייה חדשים לפתירת בעיות מקומיות.
 כישורי תקשורת  :שכנוע ,מעורבות בדיאלוג ,קשב ,הבנת פרספקטיבות שונות.
 גיוס ארגוני :העברת השראה ומוטיבציה ,חישמול האווירה ,עבודת צוות
כישורים פוליטיים
 אינטליגנציה פוליטית  :הבנת האחריות הקולקטיבית ,גבולות המשמעת הסיעתית ,בניית קואליציות,
מיומנויות של מו"מ ,אמנות השיפוט.
 היכולת לפנות אל תחושת המקום של הקהילה.
 להבטיח שירותים איכותיים לכל.
 הבנת בעיות האזור ,גורמיהם והפוטנציאל לפתרון
 ערכי השירות הציבורי :שירות ,יושרה ,אומץ ,שקיפות
 קבלת החלטות  :יכולת בחירה ,לראות מספר אלטרנטיבות ,איזון בין אפשרויות מתחרות.
 היכולת להתמודד עם המגבלות שמטיל הממשל המרכזי
 כיוון אסטרטגי :תכנון הקמפיין ,גיוס משאבים ותומכים והשגת הישגים
 יכולת טיעון וייצוג :עיצוב צרכי העיר והשמעת קול למען תושביה.

