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צילום: עופר חובט

אחד המהלכים 
המשמעותיים 
שהחלישו את 

הייצוג הפוליטי 
של עיירות 

הפיתוח היה 
ביטולו )בשנת 

1998( של 
החוק שאפשר 

לראשי ערים 
לכהן כחברי 

כנסת במקביל 
לתפקידם

 בראשית שנות החמישים, מיד לאחר 
הקמת מדינת ישראל, החל תהליך הקמתן 
של עיירות הפיתוח כחלק ממדיניות 
פיזור האוכלוסין לנגב והגליל וכחלק 
ממאמצי קליטת העלייה. בשנים אלו 
הוקמו רוב עיירות הפיתוח: דימונה, 
ירוחם, מצפה רמון, ערד, קריית גת, 
קריית שמונה, חצור הגלילית, שלומי, 
מגדל העמק, בית שאן ועוד. לצדן הוקמו 
גם יישובי עולים חקלאיים )מושבי גבול 
הצפון, יישובי חבל תענך יישובי חבל 
לכיש ועוד(. השימוש המתמשך במונח 
”עיירות פיתוח” בהתייחס ליישובים 
אלה, שחלקם הפכו כבר לערים, מעיד 
על מצבם גם כיום: משמעותו שיישובים 
אלה נשענים על קביים שטרם הוסרו. 
בסוף שנות השבעים החלה תקופת 
פריחה של ערי הפיתוח. תקופה זו, 
שאופיינה בהעלאת המודעות למצוקתן 
של ערי הפיתוח בקרב הציבור הרחב 
ובהתייחסות של מקבלי ההחלטות בדרג 
הלאומי, נמשכה עד סוף שנות התשעים. 
דווקא הדימוי של ”סוף העולם שמאלה” 

מהחלום הישראלי
לחצר האחורית

השנים האחרונות מלוות בשינוי מגמה שלטונית ביחס 

לפיזור האוכלוסייה: מבניית ערי פיתוח בפריפריה 

לפיתוח יישובי ”איכות חיים” בפריפריה, התנחלויות 

בשטחים ויישובי לוויין במרכז. ערי הפיתוח הולכות 

והופכות לחצר האחורית של המדינה ולא מצליחות 

ולייצר את ההנהגות החזקות שנוצרו בהן  לשוב 

בשנות השמונים

נעמה לזימי

נעמה לזימי היא ילידת מגדל העמק )שם משפחתה עוד מתגוררת(, 
תושבת חיפה בשנים האחרונות, עובדת בהתאחדות הסטודנטים 
הארצית בתפקיד של מלווה ומכשירה של אגודות בכל רחבי הארץ 

naamal86@gmail.com /// וחברה בחוג יסו”ד
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היישובים 
הקהילתיים 

הפכו אוטומטית 
 לחלק 

מהמועצות 
האזוריות, 

שהיסטורית 
היו המועצות 

המבוססות 
יותר ברוב 

חלקי הארץ, 
וחיזקו אותן 

על חשבון 
ערי הפיתוח 

הסמוכות

גל ההנהגה הזה החל לדעוך בעשור 
האחרון והיום שוב ייצוגן של ערי הפיתוח 
אפסי. לאן נעלמו הדוד לווים והעמיר 
פרצים של הדור הבא? לאן נעלם דור 
המנהיגים החדש שהיה אמור להנהיג את 
מדינת ישראל? מדוע נחלשו נציגי הערי 
הפיתוח במקום להתחזק בתקופה זו? 

אחד המהלכים המשמעותיים שהחלישו 
את הייצוג הפוליטי של עיירות הפיתוח 
1998( של החוק  היה ביטולו )בשנת 
כחברי  לכהן  ערים  לראשי  שאפשר 
כנסת במקביל לתפקידם. מהלך זה 
הביא לכך שייצוג כל הפריפריות הלך 
ופחת. כתוצאה מכך, נושא הפיתוח 
וצמצום הפערים בפריפריות לא עומד 
עוד במקום הראוי בסדר העדיפויות 

הלאומי. 

איכות חיים - מחוץ לערים
ביטול הגשר בין ההנהגות מקומית בערי 
הפיתוח לבין ההנהגה הלאומית הביא 
להיחלשות ההנהגות המקומיות. הכוח 
שחתר להפוך את ערי הפיתוח לערים 
חזקות, שאינן צריכות עוד להיתמך 
באמצעות פרויקטים ותקצוב מיוחד, 
נחלש. במקביל, החלו להיווצר סוגי 
התיישבות חדשים אשר קיבלו תעדוף 
ממשלתי ברור. ראשית, ממשלות ישראל 
החלו לתת עדיפות להתיישבות ביהודה 
ושומרון ולכלל היישובים מעבר לקו 
הירוק. תעדוף זה אמנם החל עם מהפך 
1977, אך צמיחת ההנהגה בערי הפיתוח 
הביאה לאיזון כלשהו בין ההשקעה 
בהתנחלויות להשקעה בערי הפיתוח. 
עם ירידת קרנם של המנהיגים מערי 
הפיתוח הופר האיזון וכוחן הפוליטי 
מספר  עם  )יחד  ההתנחלויות  של 
התפתחויות פוליטיות נוספות( הכריע 
לכיוון השקעה הולכת וגוברת מעבר לקו 

הירוק והתעלמות מהפריפריה.
זו החלה מתרחבת תופעת  בתקופה 
יישובי ”איכות חיים” בפריפריה - אותם 
יישובים קהילתיים, שבנייתם נבעה 
מאידיאולוגיה של התיישבות ואיזון 
דמוגרפי מול האוכלוסייה הערבית. 
יישובים אלה הפכו אבן שואבת לבריחת 
האוכלוסייה המבוססת והמשכילה מערי 

ואף בממשלה. השתלבותם של כוחות 
מקומיים בעמדות מפתח בהנהגה הארצית 
העלתה את ערי הפיתוח על סדר היום 
הציבורי בארץ. מנהיגים אלו שימשו פה 
לאותן אוכלוסיות ונתנו למצוקתן במה 
מרכזית. ניתן היה לראות את השפעתם 
בתעדוף של פרויקטים שנגעו לערי 
הפיתוח והשכונות ובשיפור באיכות 

חיי התושבים בהן.
אלו היו שנים בהן מנהיגים מקומיים 
הגיעו להשפעה פוליטית משמעותית. 
ביניהם היו דוד לוי מבית שאן, עמיר פרץ 
משדרות, שאול עמור ממגדל העמק, 
שלמה בוחבוט ממעלות, עלי עובדיה 
מעפולה, מאיר שטרית מיבנה, דוד מגן 
מקרית גת ויהודה לנקרי משלומי. כל 
אותן דמויות בולטות, ורבים אחרים, 
ושרים  כנסת  חברי  הגיעו לתפקידי 
בכירים. הם הביאו איתם לכנסת את 
הדאגה לתושבי עיירות הפיתוח, תושבי 
הפריפריה, שקולם לא נשמע עד אז 
בבמות ציבוריות לאומיות. הם הביאו 
קול זה לא רק למליאת הכנסת אלא גם 
לוועדותיה, לדיונים על התקציב ועוד. 
תהליך זה היה כמובן מורכב. רק אזכיר כאן 
שכיוון שרובו התרחש בשנות השמונים 
הוא לווה גם בהפרטה של שירותים 
ציבוריים שהובילה לאורך השנים לפגיעה 
ברווחתם של התושבים. אך אין זה מוריד 
מכך שהתהליך בבסיסו הביא להעצמת 

תושבי ערי הפיתוח.

שדבק בחלק מהעיירות באותה התקופה 
העלה אותן לסדר היום הציבורי וחייב 
את מקבלי ההחלטות להתחשב בהן 

ובתושביהן. 
מספר גורמים מרכזיים תרמו לשינוי 
ביחס לעיירות הפיתוח בשנות השבעים. 
ראשית, פרויקטים לאומיים כמו ”פרויקט 
שיקום שכונות”, שמטרתו היתה לסיים 
את המצוקה בשכונות וכלל גם תכניות 
חברתיות וחינוכיות, היו צעד משמעותי 
בשינוי המצב בעיירות הפיתוח. קיים דיון 
ער על השאלה האם ובאיזו מידה הגשים 
הפרויקט את מטרתו, אך עצם הפניית 
המשאבים ותשומת הלב הציבורית הביא 
חלקים גדולים יותר מהציבור להבין את 
המצוקה הקיימת באותן שכונות ושם את 
בעיות עיירות הפיתוח על סדר היום. 
לשיקום השכונות הצטרף פרויקט ”בנה 
ביתך” שאפשר לתושבים לשפר את 
רמת הדיור על ידי הקצאת מגרשים 
ושטחים זולים לבנייה במחירים נמוכים 
באופן יחסי. כך משכו אוכלוסייה חזקה 
אל ערי הפיתוח ומנגד מנעו בריחה של 
אוכלוסיות חזקות יותר המתגוררות 
בערים אלו ובמיוחד בני הדור השני 

שגדלו בהן.
שנית, שנים אלו הביאו לשינוי במבנה 
התעסוקה בערי הפיתוח. עד תקופה זו 
מרבית מקורות התעסוקה בערי הפיתוח 
היו בתעשייה המסורתית: טקסטיל, מזון 
וחקלאות. באותן שנים החלו להפנות 
תעשייה עתירת ידע לערי הפיתוח. 
לווה במשבר מכאיב של  זה  תהליך 
פיטורים המוניים וגידול באבטלה אך 
בסופו נבנתה בחלק מהעיירות תשתית 
לתעשייה מתקדמת שחייבה רמת השכלה 
ואיכות אנושית גבוהה יותר. דוגמה 
טובה להצלחה זו היתה ועודנה העיר 
יוקנעם, בה הוקם פארק תעשיית היי־

טק, ביוטכנולוגיה, רפואה ואלקטרוניקה 
שעם השנים אף התרחב והתפתח וכיום 

פועלות בו כשמונים חברות. 
ביותר לפריחה  אך הסיבה החשובה 
בעיירות הפיתוח היתה צמיחתה של 
הנהגה מקומית אותנטית וחזקה. הנהגה 
מקומית זו הצליחה לפרוץ את תקרת 
הזכוכית ולהשתלב בהנהגה הארצית, 
בכנסת  עובדים  בארגוני  במפלגות, 

2 0 1 3 י  ל ו י  / /  5 6 ן  ו י ל י ג  / / ה  ר ב ח

7



>>
>

צילום: עופר חובט

> >> 

 מחיזוק 
הפריפריות 
עברו לבניית 
ערי לוויין 
סביב תל אביב 
רבתי. לראיה, 
לא הוקמה עיר 
אחת חדשה 
בארבעים 
 השנים 
האחרונות בנגב 
או בגליל

בעוד להתנחלויות, לאזור המרכז ולעיר 
תל אביב ניתן ייצוג חסר פרופורציות 
ביחס לחלקם באוכלוסייה. הגענו למצב 
חסר תקדים בו אין כמעט מי שיעמיד את 
הצרכים של ערי הפיתוח במקום הראוי 

בסדר העדיפויות הלאומי. 
בעבר ראו המפלגות הגדולות בערי 
הפיתוח נכס ובסיס כוח לא מבוטל: הן 
הבינו את ערכן של הנהגות מקומיות 
והמנגנונים  בהן,  התמיכה  להגדלת 
המפלגתיים פעלו מתוך הבנה כי רק 
יום  היום  מחיי  חלק  שהם  מנהיגים 
פה  לשמש  יכולים  הפריפריאליים 
לאוכלוסייה במקום. אך נראה שהגישה 
הזאת נעלמה, וכניסת מנהיגים מקומיים 
לפוליטיקה הארצית כמעט ולא קיימת.
לבין  הפיתוח  ערי  בין  הפער  כיום 
היישובים הוותיקים, יישובי ”איכות 
החיים” בפריפריה ויישובי הלוויין של 
המרכז רק הולך ומתרחב ובטווח הנראה 
לעין לא מסתמן שפער זה ייסגר. אם 
לא יחול שינוי במבנה הפוליטי של 
מדינת ישראל ובסדרי העדיפויות ברמה 
הלאומית, תוך העדפה מתקנת רוחבית, 
שבאה לידי ביטוי בכל התחומים - חינוך, 
רווחה, תקציבי פיתוח, דיור, השכלה 
ותעסוקה - הפער בין הפריפריה למרכז 

רק ילך ויגדל. 
השקיעה, שמאופיינת בהזדקנות הערים, 
בריחת צעירים מתמשכת, מצב סוציו־
אקונומי נמוך ואחוז גדל והולך של 
נזקקים התלויים בתמיכת המדינה והמגזר 
השלישי, הופכת את ערי הפיתוח לערים 
נתמכות ותלותיות. ללא מענקי האיזון 
שמשרד הפנים מעביר ליישובים אלה, 
הן לא היו מסוגלות לספק אפילו את 

השירותים הבסיסיים לתושביהן. 
חייב  השקיעה  של  הבלימה  תהליך 
להתחיל בשינוי הייצוג הפוליטי של 
תושבי העיירות כדי לאפשר להם השפעה 
רבה יותר במסדרונות השלטון. ייצוג 
פוליטי זה אינו אפשרי בשיטת הבחירות 
הקיימת ועל המפלגות הגדולות למצוא 
דרך לשוב ולאפשר אותו. במקביל, 
מנהיגי ותושבי ערי הפיתוח חייבים 
להילחם ולהציב לעצמם מטרות הנהגה 
ברורות בזירה הלאומית ולהתעקש על 
מקומם הראוי בחברה הישראלית. ///

בהן נמוכה בהשוואה לערים הוותיקות 
ואפשרויות התעסוקה בהן פחותות ואינן 
תואמות את השאיפה להצלחה ושגשוג 
שזמינים במרכז הארץ. רמת החינוך 
וההקצאה לחינוך בערי הפיתוח נמוכה 
בהרבה לעומת המרכז וניתן לראות זאת 
בנתוני הזכאות לבגרות, הנשירה מבתי 
ספר, איכות ההוראה, מספר התלמידים 
בכיתות הלימוד ובריחת תלמידים אל 
בתי הספר ביישובים הקהילתיים מסביב, 
דבר שהוא בין היתר פונקציה של יכולת 
כלכלית. כתוצאה מכך - כמעט כל ערי 
הפיתוח מתמודדות עם הגירה שלילית, 
בעיקר מצד אוכלוסייה צעירה, חזקה, 
משכילה ובעלת אפשרויות כלכליות 
אנושי  משאב  אותו  יחסית.  רחבות 
שיכול היה להישאר ולפתח את עירו, 
מהגר ממנה בשל מחסור באפשרויות. 
אוכלוסייה צעירה לא רואה את עצמה 
משתלבת בהנהגה המקומית מתוך חוסר 
אמון ביכולתה לשנות את המציאות 
ולהוביל תהליכים בעלי השפעה בקני 
מידה ארציים. צעירים מקומיים שהגיעו 
לעמדות השפעה העדיפו לממש אותה 
מחוץ ליישובים בהם צמחו, בין השאר 
משום שלא ראו כיצד ניתן יהיה להתפתח 
ולפתח את העיר בעת שמוקדי ההשפעה 
הארציים אינם נגישים לעיר ולתושביה.

החצר האחורית של מדינת 
ישראל

החלשות הייצוג הפוליטי באה לידי 
ביטוי דרמטי בבחירות האחרונות, בהן 
לא ניתן כמעט ייצוג פוליטי לפריפריות, 

הפיתוח. מלכתחילה יש ליישובים הללו 
רשת ביטחון שנשענת על חוזקה הסוציו־

אקונומי של האוכלוסייה שהיגרה אליהם, 
אך בנוסף לכך, הם הפכו אוטומטית לחלק 
מהמועצות האזוריות, שהיסטורית היו 
המועצות המבוססות יותר ברוב חלקי 
הארץ, וחיזקו אותן על חשבון ערי הפיתוח 
הסמוכות. הפערים הקוטביים באיכות 
החיים והיכולות הכלכליות של אותם 
יישובים אל מול ערי הפיתוח העמיקה 

את מצוקתן של האחרונות. 
אמנם במהלך שנות התשעים, ”הצילה” 
העלייה מחבר העמים באופן חלקי את 
ערי הפיתוח משקיעה, כשהביאה לגידול 
משמעותי ותנופת פיתוח לפרק זמן 
מסוים, אך עם השנים, וככל שאוכלוסייה 
זו התבססה, חלו גם בה אותם תהליכים: 
נטישתם של חלק גדול מה”מצליחים” 
והמשכילים שבה לטובת שיפור איכות 
חייהם. רוב האוכלוסייה שנשארה היתה 
מבוגרת יותר, חלשה יותר ונזקקת יותר.

השינוי האחרון במיצובן של ערי הפיתוח 
מגיע מהערים החדשות שהוקמו בעשורים 
האחרונים. יישובים כמו מודיעין, שוהם, 
כוכב יאיר, צור יגאל ואחרים. ערים אלו, 
שאינן אלא הרחבה של יישובי ”איכות 
החיים”, נבנו קרוב למרכז והתבססו על 
אוכלוסייה חזקה ששיפרה רמת חיים. 
בנייתם הצביעה על שינוי במדיניות 
פיזור האוכלוסייה של הממשלה: מחיזוק 
הפריפריות עברו לבניית ערי לוויין סביב 
תל אביב רבתי. לראיה, לא הוקמה עיר 
אחת חדשה בארבעים השנים האחרונות 

בנגב או בגליל. 
מול  לרעה  מופלות  הפיתוח  ערי 
מול  ושומרון,  ביהודה  ההתיישבות 
יישובי ”איכות חיים” חדשים ומול הערים 
החדשות והוותיקות בכל פרמטר. ההכנסה 
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