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על , המכללה לביטחו� לאומי משמשת מוסד ללימוד מקי( ומעמיק של הביטחו� הלאומי

מכללות לביטחו� לאומי . הגומלי� ביניה� כל מרכיבי העוצמה והחולשה שלו ויחסי

�צבאיי�  שהכירו בצור� לקיי� מוסד ללימודי� מדיניי�, קיימות במרבית מדינות העול

המכללה הוקמה מכוח החלטות . ירה של הקצונה והממשל האזרחיעבור הרמה הבכ

נועדה המכללה , פי ההחלטה האחרונה על. 23.5.1976 �ומה, 22.7.1962 �ממשלה מה

לעיו� ולמחקר בבעיות הביטחו� , המוסד הגבוה ללימוד… "לביטחו� לאומי להיות 

, ישות התוכניתעומדי� בהצלחה בדרה, תלמידי המכללה..". ישראל הלאומי של מדינת

מטע� , לימודי� אינטנסיבית תעודת בוגר המכללה לביטחו� לאומי מקבלי� בתו� שנת

, מגמת הביטחו� הלאומיב, המדינה שני במדע ותעודת מוסמ� לתואר, המכללה

 .מאוניברסיטת חיפה

�ל והפקידות "מקרב הקצונה הבכירה של צה, הלימודי� במכללה מפתחי� בתלמידי

, יה כוללת ומשולבת של מירב הגורמי�ירא, הביטחו� והממשלהבכירה של מערכת 

�היו� ,  ברגיעה ובמלחמה, הקובעי� את מעמדה הביטחוני של ישראל,התנאי� והנתוני

 .ובעתיד הנראה לעי�
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 תוכ� הענייני�

 

 

 7 מבוא

 � 9 כנית ורקע לת ה–הגליל עד למפעל המצפי

 14 מתודולוגיה

 15 המועצה האזורית משגב

� 17 יעדי מפעל המצפי

 בחינת הישגי מפעל המצפי� מנקודת –תוצאות 
 :מבט עדכנית

21 

 21 היעד המרחבי טריטוריאלי    �
 

 33 היעד הדמוגרפי    �

 44 היעד הכלכלי    �

 51 קהילתי�היעד החברתי    �

 54 בדווי�רביע�מרק� החיי� היהודי

 סיכו� ומסקנות
 

65 

 69 מבט לעתיד

 71 מקורות

 

 

 
 

 

 



 אבי דור
 

 
 

 7

 מבוא

 

 אל מול ,)1' ראה מפה מס (� את הצלחת מפעל המצפי� בגלילובחחיבור להמטרת 

מנקודת מבט עדכנית לשנת , '70 � בסו� שנות ה, ע� היציאה לדר�, לוהיעדי� שהוצבו

2003. 

 

תו� עשור . מפעל הקמת המצפי� בגליל החל בסו� שנות השבעי� של המאה העשרי�

גוש :  בכל רחבי הגליל, במתכונת של מצפי�,דשי� חיישובי� 52הוקמו ) 1978�1988(

 . גוש ציפורי וגוש צלמו�, גוש תפ�, שגב

 

אלא מתייחס לתהלי� ההקמה המיוחד ,  אינו מגדיר צורת יישוב מסויימתמצפההמונח 

בתפרוסת גיאוגרפית , בתשתית מינימלית, אשר הוקמו במהירות,  הללויישובי�של ה

 .עתיד�וללא תוכנית ברורה לגבי , כלוסייה מעטהא� ע� או, וקדי� רבי�במ, רחבה

.  חלק� לקיבוצי� וחלק� למושבי�, קהילתיי�יישובי�מרבית המצפי� התפתחו ל

; 8' ע, 1988, סופר ופינקל( תושבי�עשרי� אל�  אלה מעל יישובי�מתגוררי� ב, כיו�

  ).2003, ברו��ב�

 

בגליל המרכזי .  ובצפונוי� מרוכזי� במזרח הגלילוותיק היהודי� היישובי�מרבית ה

 שניי� .י�וותיקי� י יהודיישובי�שבעה בעיד� שלפני פרוייקט המצפי� היו  ובמערבו

, חזו�, שזור,  ציפורי� כפריי� יישובי�וחמישה ,  כרמיאל ונצרת עילית�מה� עירוניי� 

 ג� יחד פחות משלושי� הללו היישובי� היו בכל 1979בשנת . הסוללי� וכפר החורש

�בתחו� זה של הגליל המערבי והמרכזי נמצא הריכוז הגדול ביותר של . בי� תושאל

 80 � בכות אל� נפש280 1981 בשנת אשר מנתה,  הערבית במדינת ישראלההאוכלוסיי

 יל את יישובוכלמבלי ל( מנתה ההתיישבות היהודית בחבל אר, זה , לעומתה.יישובי�

במהל� שנות השבעי� של . בלבדנפשות כשמוני� אל� ) העמקי� ורמות הגליל התחתו�

  32% � מ, בגלילה היהודית מכלל האוכלוסייה פחת שיעור האוכלוסייהעשרי�המאה 

 ,) במגזר הערבי3.8% במגזר היהודי לעומת 1.6%(בשל ריבוי טבעי נמו� , זאת. 29% �ל

 שאפיינה את , עקב רמת הפיתוח הנמוכה, יהודיתהובשל הגירה שלילית של אוכלוסיי

 . הררי באותה תקופההגליל ה
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 מפת המצפי בגליל : 1' מפה מס

)� )1988, סופר ופינקל: מתו
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 שעמד מאחורי כל תוכניות ההתיישבות , הגור� המרכזייתהמציאות דמוגרפית זו ה

שעלו מטע� התיישבות הוא תולדה של רעיונות האכלוס והמבצע . בגליל לאור� השני�

 של המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית ,ובמיוחד, ת והרשויות השונותהמוסדו

 0מה לה ליעד לשמר את קרקעות המדינה בגליל וליצור בו אשר, בראשות רענ� ויי,

 . זהות יהודית כמו בשאר אזורי המדינה

 

שנקודת הזמ�  ,נראה.  בסו� שנות השבעי�,שני עשורי� מאז יצא המפעל לדר�למעלה מ

 .הצלחתומתאימה לבחינת הזאת 

 

   הרקע לתוכנית �הגליל עד למפעל המצפי

 

במדינה " כמחוז הפחות יהודי ", לאור� כל שנות קיו� המדינה,מחוז הצפו� נחשב

  מכלל37%היוו היהודי� בגליל , ע� הקמת המדינה). 281'  ע,1990, מנסקי'ליפשי, וצ(

 ,ל שינוי ביחס בי� האוכלוסיות ח',50�בעקבות גלי העלייה של שנות ה. ההאוכלוסיי

 החל מתחילת שנות ,אול�. 58% �ל 1960בשנת  היהודית עלה הומשקלה של האוכלוסיי

יהודית ובשל התיישבות י הטבעי הגבוה של האוכלוסייה הלא בשל  הריבו, '60 �ה

אחוז האוכלוסייה היהודית בהסתמנה ירידה , דלילה של עולי� יהודי� בחבל אר, זה

 ,תהלי� דמוגרפי נוס�. 54% היהודית על ה עמד אחוז האוכלוסיי,1972ת  בשנ.בגליל

 יהודית מ� הגליל לעבר מרכז ה היה הגירה של אוכלוסיי,שהטריד את מנוחת המוסדות

 עמד מספר העוזבי� על  1970 ובשנת , תושבי�5200 עזבו את הגליל 1965בשנת . האר,

לרוב ,  הגול�מעט ל, במחוז הצפו��יל סייה הערבית בגל הפכה האוכלו,1983בשנת . 4100

  ).2003 ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( מכלל האוכלוסייה בגליל 50.4%של  

 

 מטיפוס יישובי� 20 � מלמעלה הוקמו ',60 � ועד תחילת שנות ה'50 �מראשית שנות ה

 היו מבוססי� על  אלהיישובי�". מושבי עובדי�" ל, בהמש�, שהפכו,"כפר עבודה" של

 יישובי�בי� . בטווח קצר מהגבול הצפוני ,בראייה ביטחונית ,ומוקמו, � חדשי�עולי

 ,בתחילה. חוס� ועי� יעקב, ציפורי, דלתו�, אלקוש,  את כר� ב� זמרהנותאלה נית� למ

. זיתי� הטיפול במטעיבהכשרת קרקע וב, עורי אלה בייישובי� התושבי� בועסק

�  , אלהיישובי�ו שרד , הכלכלי הדחוקלמרות מצב�. צא�הלול וה עברו לענפי ,בהמש
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�, בחלקו הגדול ,ה�או שלא רצה להמשי� להתגורר ב,  דור ההמש� לא יכול היה,א

 ).9'  ע,1988, לינקסופר ופ( ,ונטש אות�

התפנו , לאחר מבצע סיני והרגיעה בחזית הדרו�, '70 � ועד שנות ה1962משנת 

יישבות כוללת ליישוב הגליל נהגתה תוכנית הת. כלוס הגליליהמוסדות לעסוק בא

 י�הקל � תוכנ;מת כרמיאליז� משרד השיכו� את הק, באותה העת). 'סו� סו�'תוכנית (

, תפ�ברמת ,  בהרי נפתלייישובי�כמה מקבצי כ�  ו; על גבול לבנו�יישובי�חמישה 

 מימוש .)1962 �ה את התכנו� הפיסי בציג מ2' מפה מס ( הר חזו� ובהרי יודפתאזורב

ופרו, מלחמת  1965�1967  השתבש בעקבות המיתו� הכלכלי הקשה של השני�התוכנית

 ארבעה � של לפועל הקמתה יצא'סו� סו�'מתוכנית , בסופו של דבר. ששת הימי�

שבסיס� הכלכלי עמד על , נטועה ובירנית, שתולה,  זרעית� שעל גבול הלבנו� יישובי�

 כמו . מושב חזו�,ומאוחר יותר,  בגליל התחתו� הוקמה יודפת.)מטעי� ולולי�(חקלאות 

 ).1988, קלינסופר ופ( הוקמה כרמיאל ,כ�

 

כי ,  בסוכנות היהודית, ובעיקר,רווחה הדעה במוסדות', 20 � של המאה ה'70 �בשנות ה

עיקרה של השתלטות זו . קיי� תהלי� של השתלטות ערבית על קרקעות המדינה

א� באחוזי� ,  פרטיות ערביותאותרה באזורי התפר שבי� קרקעות המדינה לקרקעות

כי , טענו,  שחקרו סוגייה זו,ליפשי, וקיפניס. פשר בקרה ושליטהי שא,קטני� ובאופ�

 הבלתי חוקית של בנייה נוצר בלבול בי� בעיית ה, בפועל,וכי, חשש זה היה מדומה ברובו

ליפשי, (לבי� סוגיית ההשתלטות על קרקעות המדינה , הערבי� בכפרי� על אדמותיה�

  כי היתה תפיסת קרקעות,הוכיחו, לעומת זאת, סופר ופינקל). 108'  ע,1992, קיפניסו

 על ידי  , ופה וש�,מצד הדרוזי� ברמת תפ�,  בעיקר מצד הבדווי� בגליל התחתו�,רבה

ראה ג� את מאמרו של ; 1988, סופר ופינקל(� יי� והמוסלמיי הנוצריישובי�תושבי ה

 .) בעניי� זה1983, הללי

 

היישוב .  כי יש הכרח להגביר את העשייה בגליל ההררי, שנות השבעי� התבררבאמצע 

 ; הפער הדמוגרפי בי� הערבי� ליהודי� גדל והל�;היהודי היה בקשיי� כלכליי�

 פעילות טרור ענפה מגבול היתה ,ברקע. והיחסי� בי� היהודי� לערביי הגליל הוחרפו

 הרצח בכביש ,בהמש�ו, 1975 �ובל בכפר יב ;1974 במאי 15 � ב הרצח במעלות�לבנו� 

� ,על רקע כל האמור לעיל. 1978 במר, 14 � בומבצע ליטני ;1978 במר, 11 �ב, החו
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 1962 �תיכנו� פיסי של הגליל ב: 2 'מפה מס

)� )1988, סופר ופינקל: מתו
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מת� עדיפות פיתוח ל, )מ"פעתוכנית , להל�(פותחה תוכנית פעילות עירונית מואצת 

 10,000ע יהפקל �תוכנ, בנוס�. צפת וכרמיאל, נצרת עילית: לשלוש הערי� הגליליות

 להמשי� בתנופת התיישבות באמצעות ,ובמקביל, קרקעות ערביות ויהודיותשל  דונמי�

, כנית ההתיישבות בגליל ההרריות (גוש צלמו� וגוש תפ�,  קטני� בגוש שגביישובי�

 .)3 'במפה מסמובאת , 1976משנת 

 

מר, ב 30 � ב, יו� האדמהי בשל אירוע,מ יצאה לפועל באופ� חלקי בלבד"תוכנית פע

 יו� האדמה אורג� על. ועקב התחזקות המגמות הלאומניות בקרב ערביי הגליל, 1976

 כתגובת נגד לתוכנית הפקעת הקרקעות באזור כרמיאל ,ידי האוכלוסייה הערבית

היו חמורי� בעוצמת� והביאו , הפגנות והאלימותה, אירועי יו� האדמה. נצרתבו

אירועי� אלה השפיעו . משמר הגבולע�  צעירי� בעימות ע� הצבא ו� של שישהלהריגת

 תוכנית ו,הפקעת האדמות פסקה לחלוטי�. על המערכת הערבית והשלטונית כאחד

 .  מ נעצרה"פע

 

. סייה הערבית בגליל השפיעה רבות על האוכלו,1977  של במהפ�,עליית הליכוד לשלטו�

עליית הליכוד הקצינה את הרחוב הערבי ויצרה גל של לאומיות בכפרי הגליל נגד 

החלה , מצידה, הממשלה. תו� הזדהות ע� ערביי השטחי�, השלטו� הישראלי

הדגש על התיישבות יהודית בגליל . חבל עזהבשומרו� וב, ת ביהודהמאסיביבהתיישבות 

יהודית חששה מתהלי� של התמקדות ביהודה הסוכנות ה. אלהי� אזורהוסט ל

חוזה .  כאמצעי נגד למדיניות הממשלה, קבעה את הצור� בחזרה לגליל,לכ�ו ,ושומרו�

ידי   הביא להכרה בפתרו� הבעיה הפלסטינית על,1979 בשנת ,השלו� ע� מצרי�

שראו במציאות , הדבר הביא לפריחה של רעיונות דומי� בקרב ערביי הגליל. אוטונומיה

תנועות הנוער . �וו� של פתרו� דומה עבוריהחדשה חלו� הזדמנות לחתירה לכ

כחלק בלתי נפרד מהע� "מגדירה את ערביי הגליל ה , תפיסהגבשוהמשכילי� החלו ל

הערבי� כולל , � כנציג של כלל הע� הפלסטיני" יש להכיר באש, לפיה,ואשר" הפלסטיני

שייתכ� והתחושה  ,נומיה והכרהתהלי� זה של שאיפה לאוטו. מדינת ישראלרחי זא

 .יצר הקצנה בקרב הציבור הערבי ורצו� להתנתק, ההזדמנות קרבהש
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 1976,  ההתיישבות בגליל ההרריתוכנית: 3 'מפה מס

)� )1988, סופר ופינקל: מתו
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אירועי� אלה הביאו את גורמי הביטחו� השוני� להמלי, למוסדות ולממשלה על 

, ני�'גליל המרכזי ובקרבת סחב, קרי, "משולש הברזל"י� בי יהודיישובי�קמת ה

 כדי למנוע אוטונומיה ,כל זאת. יו� האדמהבשהיה מוקד האירועי� , דיר חנאו, עראבה

. אזור בהיעדר נוכחות יהודית ב,היתה להיווצרעלולה אשר ,  דה פקטו,לאומית ערבית

הדבר בא פי שכ, קר על אדמות מדינהי בע,המוסדות פנו לחפש דר� אחרת להתיישבות

 .לביטוי במפעל המצפי�

 

 המתודולוגי

 

 את הצלחת מפעל המצפי� ,באופ� עדכני, �ובחל, העבודה של הלצור� השגת מטרת

 קובצו , '70 � בסו� שנות ה, ע� היציאה לדר�, לו אל מול היעדי� שהוצבו,בגליל

 :  בשיטות הבאות,רית משגבתמונת המצב העדכנית במועצה האזואודות  ,נתוני�

 

 .של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,נית�ה ככל ,עדכניי�ניתוח פרסומי�  •

 .מסמכי� רשמיי� של מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודיתניתוח  •

 .מסמכי� של המועצה המקומית משגבניתוח  •

 .אתר האינטרנט של המועצה האזורית משגבבחינת  •

 .המצפי� בגלילמפעל  לעמחקרי� קודמי� בדיקת  •

 .מפות רלוונטיותבחינת  •

קיו� ראיונות ושיחות רקע ע� נושאי תפקידי� רלוונטיי� במועצה האזורית  •

 הגובלי� ע� , הערבי�יישובי�וב,  עצמ�יישובי�ב, בסוכנות היהודית, משגב

 .משגב

 

 נבח� על ידי � 1987 עד שנת  �השלב הראשו� של הגשמת תוכנית המצפי� כי , יצויי�

הישגי� ,  מטרות�המצפי� בגליל  ", בעבודת�,י�  ארנו� סופר ורחל פינקלהחוקר

 . 1988שפורסמה בשנת , "ולקחי�
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 המועצה האזורית משגב

 

המועצה . הריכוז הגדול ביותר של  יישובי מפעל המצפי� נמצא במועצה האזורית משגב

גליל ב במטרה להאי, את תנופת הפיתוח ,1982 בסו� שנת ,הוקמההאזורית משגב 

 .כהמש� למדיניות ייהוד הגלילו,  התיישבותי חדשאזורכ

 

די בקעת בית ימשתרע משני צ, דונמי� אל� 200 �כ, שטחה המוניציפלי של משגב

אזור ,  וממזרח;אזור שגב,  מדרו�;נכלל בשטח המועצה דרו� אזור תפ�, מצפו�; הכר�

 כבישה  על ידי, ובמזרח; על ידי מישור החו�,שטח המועצה נתח� במערב. צלמו�

 .שטחי המועצה האזורית משגב הרריי� ברוב�. עילבו�ו אר'מע  הכפרי�המחבר את

הבקעות אינ� .  בהר כמו�טרי� מ600 � בחרשי� ולכטרי� מ1000 �גובה� מגיע ל

 ).1 ' מסמפהראה (אלא בשטחי המועצות הגובלות בה ,  בשטחי המועצה, לרוב,כלולות

 

 נועדו , הבאי� לידי ביטוי במפה,בולותיה המיוחדי� וג,תיחו� המועצה הינו פוליטי

 יישובי�פני אפשרות של  יצירת רצ� של התיישבות ערבית בי� גושי הליצור חי, ברור מ

,  בועיינה�  מצפו�;תמרהו  כבול�  ממערב;דיר חנא ועראבה, ני�'סח �  ממזרח:הערביי�

� . כפר מנדה�  ומדרו�;ד אלכרו�'אסד ומג�דיר אל, נח

 

אוכלוסיית המועצה .  בדווי�יישובי� יהודיי� וששה יישובי� �29 המועצה משגב בתחו

  בדווי�5,200 � יהודי� ו12,100מתוכ� , תושבי� 17,300 �כ, 2002בשנת , התמנ

ההתיישבות היהודית החדשה באזור החלה ע� הקמת ). 2003, המועצה האזורית משגב(

החלה , 1978רק בשנת . 1960 בשנת ,וייסוד יודפת, 1952 בשנת , שגב,מושב העולי�

 . תנופת הפיתוח ע� הקמת המצפי�

 

). יישובי� 29 מתו� 22( הדומיננטי בשטח המועצה הוא היישוב הקהילתי יישובי�דג� ה

חמישה ( שיתופיי� יישובי� שישההמועצה  כוללת,  הקהילתיי�יישובי�בנוס� ל

שה יל  וש"ת הדרכה של צהיחיד, )חלק� בתהלי� שינוי, קיבוצי� ומושב שיתופי אחד

ראס , נעי��ערב אל, סלאמה, חוסניה,  דמאידה:בדווי�ה יישובי�ה.  בדווי�יישובי�



  עשרי� שני� אחרי –מפעל המצפי� בגליל 
 
 
 

 16

 ית משגבאזורשטחי המועצה ה :4 'מפה מס

 )ית משגבאזורעובד לפי נתוני המועצה המ(
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כלוסייה בדוויות הוקמו כדי למנוע מציאות של מספר פזורות או ,עי� וכמאנה�אל

 . המדינהקיבלו הכרה משלא , באזור

 

מרו� , בגבולות המועצות האזוריות מעלה יוס�,  רשויות ערביות24 �משגב גובלת ב

ובגבולה המוניציפאלי של עיריית , עמק יזרעאל ומטה אשר, גליל תחתו�, הגליל

וה� , תושבי� 253,800 מתגוררי� , בה� גובלת משגב, הרשויות הערביות24 �ב. כרמיאל

 .דונמי� 200,403משתרעות על שטח שיפוט של 

 

 יעדי מפעל המצפי

 

,  דאזראש מחלקת ההתיישבות בסוכנות היהודית,  ניסח רענ� ויי,,1978בספטמבר 

�י� י היהודיישובי� ואת בעיית פריסת ה, בו הציג את הבעיה הדמוגרפית בגליל,מסמ

  :כי,  ויי,דגישבמסמ� ה. בשטח

 

 ,אי לכ�. פתרו� הוא זמינות הקרקע הלאומית ורכישת קרקעות נוספותהבסיס לכל 

 אשר הנוכחות היהודית ש� , במקומות, להקמת מצפי� בגלילתוכניתבאתי להציע 

  .ואשר נית� להקי� בסביבת� בעתיד יישובי קבע, חיונית לש� שמירה על הקרקעות

 ).12' ע. 1988, סופר ופינקל(

  

ההחלטה .  המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודיתמפעל המצפי� תוכנ� על ידי

 המשותפת לממשלת , להתיישבותוועדה בישיבת ה,1979 באפריל 30 �לביצועו אושרה ב

ל החטיבה " זו רשמה לפניה את דבר מנכוועדה. ישראל ולהסתדרות הציונית העולמית

ריסת  לקד� את פוועדה המצפי� נתוכנית: " לפיה�,להתיישבות בסוכנות היהודית

 על ידי ולרתק את השמירה על קרקעות המדינה ,האוכלוסייה היהודית בגליל ההררי

 מצפי� בגליל תו� 30 � של דובר על הקמת,בהצעה שאושרה". נוכחות ומגורי� במקו�

 של תוכנית , הכמעט בלעדית,הסוכנות היהודית היתה היוזמת והמממנת.  חודשי�6�8

 ג� ,ובשלב המעבר ליישובי הקבע, )ל"קק(שראל קר� הקיימת לי בההיא נעזרו, המצפי�

נקבע שמיקומ� , "מגרה"החדשי� ומצפי המצפי�  את תמונת הראה(במשרד השיכו� 

, 1980 �ואת מפת ההתיישבות בגליל ההררי ב; 5 ' מסהמפב, קוד� למפעל המצפי�

 ).6' במפה מס
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 מצפישמיקומ נקבע קוד למפעל ה, "מגרה"מצפי חדשי ומצפי : 5 'מפה מס

)� )1988, סופר ופינקל: מתו
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 1980 �מצב ההתיישבות בגליל ההררי ב: 6 'מפה מס

) � )1988, סופר ופינקל: מתו
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  החלטות הסוכנות היהודית וממשלת ישראלשל  � כפי שהופיעו בפרסומי,היעדי�

 :ה�, �בהחלטותיה�

 

,  שבידי האוכלוסייה היהודית, הגדלת שטח הקרקעות� טריטוריאלייעד מרחבי 

 הנוכחות  הגברת  על ידי   ,ובלימת השתלטות האוכלוסייה הערבית על קרקעות המדינה

מניעת רצ� טריטוריאלי של המגזר ה  הי, לא מוצהר,פוליטי יעד גיאו(היהודית בגליל 

 תביעות   למנוע   כדי   ,בתוכו יהודית  התיישבות  גושי  הקמת  על ידי    ,בגליל הערבי 

 ,קביעה זו מוצאת אישורה על פי מפת המצפי� שהוקמו ומיקומ�. אירידנטיות בעתיד

 ). שני� מאוחר יותר3 כפי שאושרה , משגבהמועצה האזורית על פי גבולות ,וכ�

 

כלוס� של י שא, במפורש, בהגדרת המטרות של מפעל המצפי� נאמר� יעד דמוגרפי

הוצבו בפני , יחד ע� זאת.  אלה לא יוכל לפתור את הבעיה הדמוגרפית בגלילי�יישוב

י� אזורלמשו� אוכלוסייה עירונית מ) א: (המפעל מספר יעדי� בתחו� הדמוגרפי

לסייע בפתרו� בעיית דור ההמש� ) ב. (ולשפר את מאז� ההגירה לגליל, אחרי� באר,

 .למשו� ולקלוט עולי� חדשי�) ג. (במושבי הגליל

 

 כדי לתרו� לצמיחתו הכלכלית של , פיתוח וביסוס ענפי כלכלה מגווני�� יעד כלכלי

 .הגליל

 

ומת� פתרו� חלקי ,  קידו� הרמה החברתית של אוכלוסיית הגליל� יעד חברתי קהילתי

חלק מיעד זה כולל את הרעיו� של הקמת צורות . למגורי דור ההמש� של מושבי הגליל

, שלא על בסיס חקלאי,  כפריי� לא קונבנציונאליי�יישובי�התיישבות חדשות של 

ומת� אפשרות לקבוצות אוכלוסייה ייחודיות לקיי� מסגרות חיי� כפריות קטנות 

כמו ג� ,  בשל  התנאי� המיוחדי� בגליל,זאת. ע� תלות מינימלית בממסד, ומיוחדות

 . לענות על העדפותיה של האוכלוסייה הפוטנציאליתעל מנת 

 

 .  עיבוי גבול הלבנו�� יעד ביטחוני
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מיקוד תשומת הלב על ידי ,  שינוי סדרי עדיפויות של הממשלה� פוליטי יעד בירוקרטי

 והובל על ידי ,יעד זה עמד ברקע. תזה להתיישבות ביהודה ושומרו�  כאנטי,לגליל

 ).1992, יו��ליפשי, ולוי; 1988סופר ופינקל (הסוכנות היהודית  

 

כי שני ,  עולה, במש� השני�,תוכנית המצפי�אודות  מפרסומי הסוכנות היהודית

העיקריי� של ו היו היעדי� המוצהרי� , המרחבי והדמוגרפי,היעדי� הראשוני�

     'מ ע1992 ,יו��ליפשי, ולוי(טריטוריאלי   כשהדגש הוא על היעד המרחבי,התוכנית

, שניי� בלבדהיו יעדי� מוצהרי� מ) חברתיה וכלכליה( שני היעדי� האחרי� ).181�184

סופר ופינקל מדגישי� . ולא עמדו לנגד עיני המתכנני� בעת גיבוש התוכנית הראשונית

אלא רק , ראשו� של התוכניתהכי ג� היעד הדמוגרפי לא הודגש בשלב , במחקר�

 ,שהצגת יעדי� רבי�, יו� סבורי�� ליפשי, ולוי).13' עמ, 1988, סופר ופינקל(בעקיפי� 

לש� קבלת " תרגיל שיווקי" מעי� שמשל, ככל הנראה, עדהוונ, לפני הקמת המצפי�

ליפשי, (ישראל ממשלת מוכמכשיר לגיוס כספי� מ� הע� היהודי ו, תמיכה ציבורית

  ).183' ע. 1992 ,יו��ולוי

 

  בחינת הישגי מפעל המצפי מנקודת מבט עדכנית�תוצאות 

 

 טריטוריאלי היעד המרחבי

 

מטרת היעד המרחבי . � הערבי בגליל ממחישה את היווצרות הרצ7 'מפה מס

, כ�ו,  להגדיל את שטח הקרקעות שבידי האוכלוסייה היהודיתהטריטוריאלי הית

תוצאה נלווית ליעד . לבלו� את השתלטות האוכלוסייה הערבית על קרקעות המדינה

של מניעת רצ� טריטוריאלי , יעד גיאופוליטי בלתי מוצהר,  בהשגת יעד נוס�תההי, זה

 . הערבי בגליל על ידי הקמת גושי התיישבות יהודית בתוכושל המגזר
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 )2003( בגליל בדוויפזורת ה :7 'מפה מס

)� )1988, סופר ופינקל: מתו
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 :ה ייבחנו האספקטי� הבאי� בהשגת יעדי� אל,להל�

 .שליטה על קרקעות מדינה •

 .רכישת קרקעות פרטיות מערבי� •

 .חוקיתעצירת הבנייה הבלתי  •

 .מנע רצ� טריטוריאלי ערבישי אופ� ביישובי�פריסת ה •

 

 שליטה על קרקעות המדינה 

 

 וכל תפיסת קרקע מצד ,יהודי� לערבי�הסוגיית הקרקע עומדת בלב הסכסו� בי� 

למעלה  המתמש� כבר ,היא חלק מהמאבק, � ידועי�עלייהג� של  אדמות שב, כלשהו

בפרשנות שונה , בי� היתר, על הקרקע קשורנושא הבעלות .  על אר, ישראלממאה שני�

 לגבי הבעלות על) נוצרי� ומוסלמי�, דרוזי�, נודדי� וכפריי�(כל אחד מהצדדי� של 

אדמות הבור , "ואתומ"ה(בהירות לגבי הבעלות על אדמות מתות  אי יש. הקרקע

את הבעלות על הקרקע של באופ� שונה הערבי� מפרשי� ). והטרשי� הבלתי מעובדות

 המוגדרות כאדמות ,ואדמות מדינה אחרות, ת הנפקדי� ממלחמת השחרוראדמו

 � )20' עמ. 1988, סופר ופינקל(בסכסו

 

היו , ערב ביצוע מפעל המצפי�, 1978בשנת . דונמי� 1,050,000 �הגליל ההררי כולל כ

 יישובי�חזקה של ב היו בשימוש ו350,000מתוכ� , דונמי� 650,000 �בבעלות המדינה כ

מתווי תוכנית .  הנותרי� היו קרקעות בלתי מחולקותדונמי� ה300,000 .קיימי�

בלתי הקרקעות ה שמתרחש בגליל תהלי� של השתלטות זוחלת על ,המצפי� חששו

 ועיבוד חקלאי מירעה, באמצעות קביעת עובדות בלתי חוקיות של בנייה, מחולקות

לקת ההתיישבות מתו� מסמכי מח(ידי תושבי הכפרי� הערבי� והבדווי�  על, בשטח

 .)106�107 'מע. 1992, אצל ליפשי, וקיפניס, של הסוכנות היהודית
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 : ערבי�על ידי תפיסת קרקעות  לששלוש דרכי� עיקריות 

בניית : על קרקעות מדינה,  בגליל התחתו�,ובעיקר, התיישבות של בדווי� בגליל •

 ,תי�ילע. �עלייהת זכויות תביעחוקי או עיבוד הקרקעות ו בתי� באופ� בלתי

 , נוצר מער� התיישבותי מפוזר,כ�.  היא על קרקעות פרטיות ללא רשיו�בנייהה

 . טווח רחוקבתכנו� בהווה והמפריע ל

 מבחיני� ,בסקטור זה.  עירוניי�יישובי�בכפרי� וב,  ערביי�יישובי�התיישבות ב •

� וחלקה על אדמות ,חלקה על אדמות מדינה, בבנייה בלתי חוקית רחבת היק

התרחבו הכפרי� , הכתוצאה ממגמות אל. ת מחו, לתחו� המותר לבנייהפרטיו

 ה� ,על כל המשתמע מזה,  המשתרעי� על קילומטרי� רבי�,י�ממדהערביי� ל

בפריסה זו יש . וה� ביצירת רצ� פיסי,  עצמ�יישובי�בתחו� הניהול המוניציפלי ב

 . משו� יצירת טריטוריה ערבית מגובשת בגליל

. "אדמות בסכסו�" באדמות הנקראות מירעהות חקלאות ותפיסת קרקעות למטר •

 האירועי� בשטח מהירי� ,�א,  טיפול משפטי בנושא הקרקעמתקיי� ,אומנ�

והתוצאה היא קביעת עובדות בשטח ,  שבו פועלת המערכת המשפטית,מהקצב

 .בקנה מידה נרחב

 

תאר לא ימ שתוכניות ה, על קרקעות,לעיתי�(הבנייה הבלתי חוקית בכפרי� הערביי� 

,  נצרתאזור ב,ובעיקר,  איימה ליצור רצ� של טריטוריה ערבית בגליל,)ייעדו למגורי�

אזורי� אלה .  כפר יאסי�אזורבבקעת בית כר� וב, ני�'בעמק סח, כבול�בציר שפרע�

התיישבות הבדווי� ". חמשת האזורי� המועדי� להשתלטות ערבית ", להל�,יכונו

 ,ובוצעה,  בפריסה אקסטנסיבית, נחל ציפוריאזור בגליל התחתו� וב, בעיקר,היתה

 . הר כמו�אזור נחל צלמו� ובאזורהיו ג� ריכוזי בדווי� ב.  על קרקעות מדינה,ברובה

 

החששות מפני השתלטות תושבי� ערבי� על קרקעות המדינה בגליל התחדדו על רקע 

: בה�ש הבולטי� .'70 � בשנות ה, שהתרחשו במגזר הערבי,האירועי� הפוליטיי�

 הקמת ;1974 בשנת , התיאו� של ראשי הרשויות המקומיות הערביותוועדתהקמת 

 ,1976 במארס 30 � ב, ויו� האדמה;1975 בשנת ,הוועד לשמירת האדמות הערביות

 שנדרשו לביצוע תוכנית הפיתוח העירוני ,אשר התחולל בתגובה להפקעת הקרקעות

 .)10�11' מ ע,1988, סופר ופינקל(המוא, בגליל 
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אירועי� אלה הגבירו את החשש בקרב ראשי המחלקה להתיישבות בסוכנות ותהליכי� 

 , תחושההיתה.  שקרקעות המדינה בגליל נמצאות בסכנת השתלטות ערבית,היהודית

 אינ� מסוגלות לפקח כראוי על קרקעות , מקרקעי ישראלמינהל , ובעיקר,שהרשויות

בכל מקו� , התיישבות כפרית יהודיתכי , ומחלקת ההתיישבות בסוכנות סברב. המדינה

 ואולי א� ,טובתהווה פתרו� , י�י ערביישובי� בצמוד ל, ואפילו,ש� זה מתאפשר

 ).1988, סופר ופינקל( לבלימת התהלי� ,היחיד

 

 .כנעה את ממשלת ישראל בעמדתה זוימחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית ש

�תפת לממשלה ולהסתדרות הציונית  המשו, להתיישבותוועדה באה לעול� החלטת ה,כ

 . בדבר תוכנית המצפי�, 1979 באפריל 30בתארי� , העולמית

 : המצפי� נועדו לשמור על קרקעות הלאו� בשלוש דרכי�

 

 . �עלייהעל ידי תפיסת� הפיסית באמצעות התיישבות  •

כדי , באמצעות פיקוח ושיטור של המתיישבי� על הקרקעות הסמוכות ליישוביה� •

 רעה ועיבוד חקלאי בידי לאימ, בנייהרת עובדות בלתי חוקיות של למנוע יצי

 . יהודי�

 ועריכת הסדרי קרקעות שהיו ,יצירת דינמיקה של רכישה קרקע מערבי�על ידי  •

� .בסכסו

 

 כי חששות הוגי תוכנית המצפי� מפני, טועני� במחקר�) 1992(ליפשי, וקיפניס 

 כי הבנייה הבלתי , ממחקר� עולה.ותהשתלטות ערבית על אדמות מדינה היו מוגזמ

 שלא ,הג�,  על קרקעות בבעלות פרטית ערבית, ברובה,חוקית בכפרי� הערבי� בוצעה

בוצעה על ) צריפי�( מהבנייה הארעית 50%.  של הכפרי�מיתארתאמו את תוכניות ה

קודת הסדר פ"בעקבות קבלת .  והשתרעה על שטחי� מצומצמי� ביותר,קרקע מדינה

 , הוסדרו כחוק זכויות הקניי� בקרקעות הגליל,"1969ט "תשכ, עי�הזכויות במקרק

 נית� היה ',70 � שמראשית שנות ה,כ�. ונרשמו על ש� הבעלי� או על ש� המדינה

 על סמ� ,מסיגי גבול ונית� היה לסלק,  היכ� משתרעות קרקעות המדינה, בדיוק,לדעת

 . זה
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 לכדי ,1977 בשנת ,1.9%עלה מ , בגליל,  בידי ערבי�, מדינהותקרקעשל שטחי עיבוד 

רוב העיבוד הבלתי חוקי נעשה בקו המגע בי� הקרקעות הפרטיות . 1988 בשנת 2.2%

 בחמשת האזורי� , המדינהותבנייה בלתי חוקית על קרקע. לבי� קרקעות המדינה

 237 על ,1988 ובשנת , בתי�190 על ,1977עמדה בשנת , להשתלטות ערבית" המועדי�"

 650,000 � מ, ועלה,9% � גדל שטח קרקעות המדינה בכ,1978�1988שני� בי� ה. בתי�

גידול זה נבע מפתרונות של סכסוכי קרקעות בי� המדינה . דונמי� 710,000 �ל דונמי�

במהל� .  ומהפקעות בהיק� מצומצ�; מרכישת קרקע;לבי� בעלי הקרקעות הערבי�

רעה ימ:  למטרותונמי�ד 265,000 �חזקה כל הוכנסו לשימוש ו,הללועשר השני� 

 50,000(להכשרות חקלאיות , )דונמי� 25,000 (יישובי�להקמת , )דונמי� 150,000(

 בשטח המועצה ).25�28 'מע, 1988, סופר ופינקל). (דונמי� 40,000(ולייעור ) דונמי�

    על ,1987 בשנת ,הבנייה הבלתי חוקית על קרקעות המדינה האזורית משגב השתרעה

 ).110' עמ, 1992, ליפשי, וקיפניס(אחוז משטח המועצה שה� כחצי , י�דונמ 1200 �כ

 כי מגמת ההשתלטות של תושבי הגליל הערבי� על אדמות מדינה ,גרס) 2003(סופר 

 באחוזי� גבוהי� וא� הסתמ� כיוו� של היתה, לצורכי עיבוד ובנייה בלתי חוקית

  על,1982 � ב, הלליו שלהוא הפנה תשומת לב לממצאי. מה והחרפה במגמה זוהסל

ליפשי, וקיפניס ). 2003, סופר; 1983, הללי (הנעשה ברמת תפ� ובאזורי� אחרי�

 שולית ערב הקמת היתה כי הההשתלטות הערבית על קרקעות המדינה ,טועני�

 .ונותרה כזו ג� עשר שני� מאוחר יותר, המצפי�

 

 המדינה  החדשי� לא תרמו לצמצו� העיבוד הבלתי חוקי של אדמותיישובי�ה

 החדשי� לא יישובי�שתושבי ה, סופר ופינקל גורסי�. ולצמצו� הבנייה הבלתי חוקית

פיקוח יעיל התבצע רק . ידי� בכלי� הדרושי� לפיקוח על בנייה בלתי חוקיתיהיו מצו

ר למפעל המצפי� והיה קש לאשעיסוקו בתחו� זה , על ידי עובד של המועצה האזורית

 .)30' עמ, 1988, סופר ופינקל(

 

, שמפעל המצפי� שימש מנו� להסדרת קרקעות שבמחלוקת, נית� לומר, למרות זאת

ועודד הפעלת אמצעי� שוני� לשמירה על , דונמי� 50,000שהגיעו לסדר גודל של 

: כגו�, עוד טר� מפעל המצפי�, אומנ�, אמצעי� אלה היו קיימי�. קרקעות המדינה

 ; הכשרת שטחי� לחקלאות;י� אלההקמת שמורות טבע וגני� לאומיי� בשטח, ייעור

ההתיישבות החדשה ,  אול�. והכרזה על שטחי אש ואימוני�;מירעהגידור שטחי� ל
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 צומצמו שטחי ,בפעולה זו. מירעה גידור שטחי ,ובעיקר, המריצה הפעלת אמצעי� אלה

 היעדר הרבה מעבר ליחס המקובל בי� גודל , של האוכלוסייה הערבית בגלילמירעהה

 .)31' ע, 1988,  סופר ופינקל;111' ע, 1992, ליפשי, וקיפניס (מירעההלשטח 

השתלטות (שלמרות שמפעל המצפי� נועד למנוע סכנה , ליפשי, וקיפניס מעריכי�

 ,יישובי� כי הקמת ה,נראה, כמוגזמת, במחקר�, שהתבררה, )ערבית על אדמות מדינה

ת ומחשבות שאיפו, אולי,  מנעו, שננקטו לשימור הקרקע,והאמצעי� השוני�

היו יעילי� יותר מאשר מערכת הפיקוח ה�  , מבחינה זו.להשתלטות על קרקע מדינה

שההליכי� שהוא נוקט כנגד עברייני� אורכי� זמ� רב ,  מקרקעי ישראלמינהלשל 

 )108' ע, 1992, ליפשי, וקיפניס(

 

ומי  ,בנייה של המועצה האזורית משגבל המקומית לתכנו� ווועדהיושב ראש ה, אריק רז

, טע�, אזורית משגב מאז הקמת המועצה ובמש� שני� רבותהמועצה ה יושב ראששהיה 

, לגירסתו".  נחלה תוכנית המצפי� הצלחה גדולה,בהקשר זה של המאבק על השטח"ש

ההתיישבות החדשה יצרה מציאות ". מדינת ישראל הגיעה לגליל"באמצעות מפעל זה 

ל תופעת ו וחיס;עצי�של תי מבוקרת בלה כריתהפסקת  ;של הפסקת החציבה הפראית

 .אזור ב של הצא�הרעייה החופשית

 

 בלב יישובי�"קיד� רז את השימוש במונח , כששימש ראש המועצה האזורית משגב

 כנגד ,בעיקר, פשר השגת תקציבי� למערכות מספקות ביטחו�ישא, "נתיאוכלוסייה עוי

. י�י לא ראה אלמנט עובה,  ולא כנגד האוכלוסייה הערבית,הרעייה הפראית בשטח

הביא א� אלא , רצ� של התיישבות יהודית ברחבי הגליליצר המפעל לא רק : מסקנתו

 .)2003, זר(חו� השטח ילהכנסת סדר בת

 

 רכישת קרקעות פרטיות מערבי

 

ג� א� אי� בעלות , ישובי שעצ� הקמת ,היתההנחת היסוד של יוזמי תוכנית המצפי� 

בעלי הקרקעות ,  שלאחר הקמתו ימהרו הערבי�,תביא לכ�, מדינה על כל שטחו

 ,2003בשנת . הנחה זו התבררה כלא נכונה. ה מחשש להפקע,�למוכר, שבתחו� היישוב

אשר ,  השייכת לערבי�,אדמה פרטיתכ , בתחומי המצפי�דונמי�אלפי רשומי�  ,עדיי�

, יסליפשי, וקיפנ(לאומיות או ספקולטיביות , בות שונותיאינ� ממהרי� למוכרה מס
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 היו במועצה האזורית משגב ,1994 נכו� לשנת ).33' ע, 1988,  סופר ופינקל;115'  ע1992

 . לרכישה מבעלי� פרטיי� ערבי�דונמי� 2400מעל 

 

המועצה  של מיתארבתוכנית ה ,דונמי� 770ישנ� , טוע� אריק רז, 2003 �נכו� ל

ל הבעלויות על תמונת ההתפלגות ש.  שה� אדמות פרטיות של ערבי�, משגבהאזורית

מהאדמות ה� בבעלות  90% �מלמעלה :  כדלקמ�יאהקרקעות ביישובי משגב ה

 ורק שליש אחוז מהאדמות ה� ;בבעלות ערבית פרטיתה� אדמות ה מ7% ;המדינה

 .)1' ראה לוח מס (בבעלות פרטית יהודית

 

�שבשני� , טוענת, 1 משגבזוריתאועצה הראש היחידה האסטרטגית במ, דפנה ב� ברו

 התושבי� הערבי� מוטיבציה ובדיא, 2000 מאז אירועי אוקטובר , ובעיקר,חרונותהא

 שהדבר נובע ,היא מעריכה.  או להסכי� להחלפת קרקעותמינהללמכור קרקעות ל

, מביאה את פרשיית אחמד כריי�) אריק רזכמו (כדוגמא לכ� היא . מסיבות לאומיות

הממוק� מעל , ב הקהילתי צוריתשבבעלותו אדמות פרטיות ביישו, דל כרו�'תושב מג

בצורית והגיש " בנה בית�" לבנות פרוייקט , כיו�,הוא מתעקש. דל כרו�'ומול מג

, קציר "בג שתקדי� ,היא מעריכה. מסודרת בצינורות המקובלי� לצור� כ� בקשה

 ).2003, ב� ברו�(את תוכניתו לממש יקשה למנוע מכריי� 

 

 שסירב לבצע ע� כריי� ,מינהל� במחדל של הפרשיית כריימקורה של ש, אריק רז טוע�

 ולמרות מעורבותו , בעת שהאחרו� הסכי� לכ�,החלפת קרקעות לפני חמש שני�

 17 �ה דומה לבעיית כריי� קיימת בישבעי, מדגישהוא . האישית של רז עצמו בנושא

 . משגבזוריתאועצה ה נוספי� במיישובי�

 

                                                           
1
 :   ראה באתר האינטרנט של היחידה 

www.misgav.org.il/strategic/commmunity.htm 
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  בה יש קרקעות פרטיות,התפלגות בעלויות ביישובי משגב: 1 ' מסלוח

 )2002לסו� מעודכ� (

 ) במשגבבנייה מקומית לתכנו� ווועדהנתוני ה:  המקור(

 

אדמה  כ"סה

 � תפרטי

 ערבי

אדמה 

 � תפרטי

 יהודי

שטח 

 תוכנית

 מיתאר

דונמ % %

 י

דונמ %

 י

 דונמי

 יישובה

 גילו��צורית 2,173 36 1.7 341 15.7 82.6

 תיודפ 536 � 0 73 13.6 86.4

  צביהצפהמ 1,048 � 0 55 5.2 94.8

  אביבצפהמ 1,275 � 0 42 3.3 96.7

 טל אל 855 � 0 41 4.6 95.4

 אבטליו� 405 � 0 40 9.9 90.1

 לוט� 430 � 0 36 8.4 91.6

 כישור 704 � 0 30 4.3 95.7

 יחד�הררית 526 � 0 28 5.3 94.7

 מור� 234 � 0 26 11.1 88.9

 מכמני� 237 � 0 20 8.3 91.7

 יובלי� 1,072 � 0 14 1.3 98.7

 כמו� 410 � 0 12 2.9 97.1

 רקפת 490 � 0 8 1.6 98.4

98.9 1.1 5 0 � 433 � מנו

 כ"סה 10,858 36 0.3 770 7.1 92.6
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 , 1995�2000  שבשני�, במועצה האזורית משגב עולהבנייה התכנו� לוועדתמפרסומי 

תוכניות אב ותוכניות הרחבה ליישובי , רמיתאעריכת תוכניות בתקופת התעוררות 

 של עסקאות רכישה או החלפה של קרקעות , יחסית,בוצעה כמות נמוכה, משגב

ואחוז ,  לשנהדונמי� 17.7אחוז עסקאות החליפי� עמד על . במועצה האזורית משגב

 .  לשנהדונ�עסקאות הרכישה עמד על ממוצע של פחות מ

 

 דונמי� אלפיי� וארבע מאות 1994ו בשנת  סומנ,בתחומי המועצה המקומית משגב

החלפה שבע ל נותרו לרכישה או ,כיו�. החלפה מבעלי� פרטיי� ערבי�ללרכישה או 

יש . הדעות לגבי הגורמי� לירידה זו חלוקות). 1 ' מסלוחראה  (דונמי�מאות ושבעי� 

או  אי� בעלי� ערבי� מוכני� למכור , שבגינ�,מדובר בגורמי� לאומיי�כי , ני�עוטה

 שמוכנות זו ,טועני�, בשני המגזרי�, לא מעט גורמי� ,לעומת זאת. להחלי� אדמות

 מקרקעי ישראל על ידי כל מינהל מופנית ביקורת כנגד ,בהקשר זה. קיימתשרירה ו

 . אזור מכל המגזרי� ב,הגורמי�

 

ת של קרקעות פרטיות מאסיביהיווה קטליזטור לרכישה , א� כ�, מפעל המצפי�

אי� עוד . ומנו� להסדרת קרקעות שבמחלוקת,  לצור� הפרוייקט,י המדינהוהעברת� ליד

בי� .  ה�א� ופעולות החציבה הבלתי חוקיות פסקו ,אזור ב של צא� ובקררעייה פראית

בידי המדינה היו .  נוספי�דונמי�שי� אל� י הועברו לידי המדינה ש,1978�1988השני� 

 � . מוא, זה  רכישותמסע ע� תו� , בגלילדונמי�שבע מאות ועשרה אל

 

  בלתי חוקית במועצה האזורית משגבבנייה

 

 במשגב מובאי� נתוני� על כמות עבירות בנייהל לתכנו� ווועדהבסיכו� הרב שנתי של ה

 ,)2003 ( אריק רז,וועדהראש ה. אופ� הטיפול בה�על ו, 1997�2002 הבנייה בי� השני�

 אי� זה ,יחד ע� זאת. האזוריתשהסיכו� מתייחס לכל אוכלוסיית המועצה , דגישה

 משק� את המציאות בקרב האוכלוסייה הלא שרוב� המכריע של הנתוני�, מפתיע

 בשני� , עומד, בהקשר זה של בנייה בלתי חוקית,ממוצע העבירות. יהודית במועצה

שלושי� ואחת בוצעו , 2001בשנת . האחרונות על סדר גודל של קרוב למאתיי� בשנה

מעל ניתנו , )2001�2002(בכל שנה , לעומת זאת.  ארבעי� הריסות,2002 ובשנת ;הריסות

 ).2 '  מסלוחראה ( לאחר גילוי העבירה ,כלומר, חמישי� היתרי� בדיעבד
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  2002�1997 : סיכו רב שנתי–אזורית משגב ה בלתי חוקית במועצה בנייה: 2 ' מסלוח

 

 'מס שנה 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 1 בנייהעבירות  158 154 103 127 200 192

הגשת תיקי עבירה  127 117 107 101 156 113

 ע, המשפטיליו

2 

 3 הגשת כתבי אישו� 82 23 74 119 128 140

 4 די� גזרי 52 66 95 49 92 135

הוצאת צווי הריסה  19 20 19 22 22 5

 יי�מינהל

5 

 6 ביצוע הריסות 36 19 12 19 31 40

 בנייהתר להימת�  34 25 35 10 52 58

 עבירההלוי ילאחר ג

7 

 

 

 במחוז הצפו� של יישובי� ממונה בכיר על תחו� הקרקעות והרחבות ה,יוסי קסנר

, ) ראש ועד היישוב,לשעבר( ביישוב הקהילתי גילו� וותיק ותושב ,הסוכנות היהודית

 הלא יהודי� במועצה האזורית משגב יישובי�מציאות הבנייה הבלתי חוקית בברואה 

מרבית המבני� , לדבריו.  אלהיישובי� למיתארישירה של אי אישור תוכניות תוצאה 

 וה� נועדו לספק מגורי� לדור  ההמש� של ,הבלתי חוקיי� נבני� על אדמות פרטיות

 . אזורחיי� בה, בעלי הקרקעות הלא יהודי�

ית ואי� משמעותאיננה , טוע� קסנר, האכיפה בתחו� הריסת מבני� בלתי חוקיי�

הג� , ההלי� החוקי הוא ארו�. להתמודד ע� התופעה רחבת הממדי�ביכולתה 

 בשל האפקט הציבורי התקשורתי ,ת כוחות אכיפה מוגברי�שהביצוע מצרי� הקצא

 יישובי� מוסדרות למיתארקסנר רואה צור� דחו� באישור תוכניות . הרחב של הדברי�

. אזור� כל כ� בכדי להימנע ממציאות של בנייה בלתי חוקית בהיקפי� נרחבי, אלה

 .)2003, קסנר(
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 לא יצרה תוכנית המצפי� , בתחו� ההתמודדות ע� הבנייה הבלתי חוקית,א� כ�

 ,מהי הגובלי� עיישובי� וב,צורכי האוכלוסייה הלא יהודית במשגב. מציאות חדשה

 שתושבי המצפי� יהוו גור� מפקח בתחו� ,שאיפהל. חזקי� מכל המגבלות החוקיות

 ויכולת� לבצע ,מעטי� ה� המועסקי� בתחו� זה במועצה. ציאותבמ� אחיזה זה אי

יכולת האכיפה של הרשויות . שי�י בטלה בש,פיקוח מסוב� על הבנייה הבלתי חוקית

אינ� מאשרות תוכניות א�  הרשויות.  ואינה עונה על הצרכי�,הנוגעות בדבר מוגבלת

 מציאות זו של בנייה ,לכ� . הלא יהודי� במש� שני� ארוכותיישובי� לפיתוח המיתאר

 .בלתי חוקית ממשיכה להתקיי�

 

 יישוביפריסת ה

 

א� מרכזיותו בהחלטת הרשויות באשר למיקו� המצפי� אינה , יעד שלא נית� לו פומבי

לבלו� יכולת על מנת  ,היה יצירת טריזי� בי� גושי ההתיישבות הערבית, מוטלת בספק

 . של דרישות לאוטונומיה בעתידשיאפשר התפתחות מגמות, ליצירת רצ� טריטוריאלי

 

פשרה פריסה מירבית של נקודות יישוב י א, יחסית,הקמת המצפי� בתאי שטח קטני�

 ובאמצעות הנוכחות היהודית הקבועה ,השטח באמצעות דרכי הגישה אליה�" כיבוש"ו

צורית ושורשי� , גוש גילו�:   יצרו המצפי� את הטריזי� באופ� הבא, כ�.במרחב

 גוש ציפורי ;י� הגוש הערבי של בקעת בית כר� למרחב שפרע� ותמרהמהווי� חי, ב

 המיושב באופ� , בדוויאזור התיישבות בהי זו.חי, בי� גוש נצרת לשפרע� ותמרהמהווה 

תובל ופל� יוצר חי, בי� הגליל העליו� לבי� בקעת בית , לבו�, חלו,,  חרשי�אזור ;פראי

שובי הגליל התחתו� יההתפשטות של י גוש צלמו� בול� את ; כפר יאסי�אזורכר� ו

 .טריטוריזציה של ערביי הגליל�מגמה של דה, בעצ�, טריזי� אלה יצרו. לכיוו� מזרח

 

 , שהוקמו בגליל בשני� האחרונות,מערכות הכבישי� המשופרותכי , לציי�ראוי 

כמו ג� ,  הקהילתיי� הפזורי� בכל הגליליישובי� ובי� הלאמאפשרות תנועה רצופה 

 וזעובדה  .תיירי� או עובדי�, מבקרי�,  כולואזורסיבית של יהודי� באמתנועה 

 בנטילת העוק, ממגמות בדלניות של ת ומסייע, את הנוכחות היהודית במקו�המגביר

בסמו� , מספר מצפי� הוקמו בפרברי הגליל ההררי המערבי. יהודי�  הלאאזורתושבי ה
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�את  ומאפשרת , לערי החו�עובדה זו מקילה על נגישות התושבי�. למישור החו

 . הממשיכי� לעבוד בערי המוצא שלה�,צפו�התושבי � בעירוניי� איכלוס

 

 ,בעיקר לאור העובדה, חלק ניכר מהמצפי� הוקמו על פסגות ההרי� או במורדותיה�

להתיישבות זו .  מסיבות של איכות חיי�, כמו ג�.פנויותש� היו קרקעות המדינה ש

בעלייה ,  יחד ע� זאת,א�, חיי�ת של בולטות בשטח ואיכות  יתרונו,אומנ� ,בפסגות יש

הפיתוח . תושבי� פוטנציאליי�מרחיק  המקשה על החיי� וא� ,לפסגות יש משו� גור�

 מי שא� יש.  קיי� קושי בסלילת דרכי גישה אליה�;והבנייה בתנאי� אלה יקרי�

 ).45' עמ, 1988, סופר ופינקל(היבט של פגיעה בנו� רואי� בהתמקמות על הפסגות 

בניית . אי� להתעל� מהפגיעה של הבנייה המואצת של מפעל המצפי� בהיבט האקולוגי

 ,מדובר.  מדרונות ההרי� יצרה שבירה של הנו� הירוק בגלילאופסגות  על יישובי�ה

שיטת בנייה זו . נבנו בתי� ע� גגות רעפי� אדומי�בה�  ,יישובי� באות� ,בעיקר

.  שהפגיעה בנו� הירוק מחריפה,כ�, לא יהודי� של הגלילג� על ידי תושביו האומצה 

 ,לאחרונה. הפגיעה חריפה פחות, כמו ביעד,  בה� לא נבנו גגות רעפי� כאלהיישובי�ב

פגיעה .  בבנייה ע� גגות רעפי� ירוקי� על מנת להקטי� את הפגיעה בנו�נית� להבחי�

�סלילת  ויישובי�ניית הה בגרמ , שבמספר מקומות,נוספת בהיבט האקולוגי קשורה בכ

 .פגיעה בלתי הפיכה בשמורות טבעלדרכי הגישה אליה� 

 

" למאבק על השטח"נחלה הצלחה בכל הקשור , כדברי אריק רז, תוכנית המצפי�

 בגושי יישובי�פריסת ה. באמצעות תוכנית זו" הגיעה לגליל"מדינת ישראל . בגליל

מונעי� את התפשטות גושי ה, תההתיישבות יצרה טריזי� בי� גושי ההתיישבות הערבי

ת של יהודי� מאסיביהתיישבות חדשה זו יצרה תנועה , כמו כ�. תערביההתיישבות 

 למקומות התעסוקה השוני� ברחבי יישובי� ובי� ה,עצמ�לבי�  יישובי� בי� ה�בגליל 

 .תנועה זו מוסיפה נדב� חשוב לתחושת הנוכחות היהודית בגליל. הגליל ומחוצה לו

   

 מוגרפיהיעד הד

 

 אלה לא יישובי�כלוס� של י שא, במפורש,בהגדרת המטרות של מפעל המצפי� נאמר

הוצבו בפני המפעל מספר , יחד ע� זאת. יה הדמוגרפית בגלילייוכל לפתור את הבע

 : יעדי� בתחו� הדמוגרפי
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ולשפר את מאז� ההגירה , למשו� אוכלוסייה עירונית מאזורי� אחרי� באר, •

 . לגליל

 . ו� בעיית דור ההמש� במושבי הגליללסייע בפתר •

 .למשו� ולקלוט עולי� חדשי� •

 

 :  מצאי� לפי המדדי� הדמוגרפיי� הבאי�ילהל� פירוט המ

 יישובי�מספר ה •

 קצב גידול האוכלוסייה •

 מאפייני האוכלוסייה •

 אוכלוסייההקליטת  •

 

 יישובימספר ה

 

.  גדולי� מאד,יי� עירוניי� או כפר,יישובי�החברה הערבית בגליל ההררי מתרכזת ב

מפעל . יהודיתברובה  יארוב ההתיישבות הכפרית או הקהילתית הקטנה בגליל ה

 כאשר כמות גדולה , יהודי� בנפות הגליליישובי�סיבית של אהמצפי� הביא לפריסה מ

 . הפער הדמוגרפי גדול יותרהיה בה , נפת עכווו� י הופנתה לכיישובי�יותר של 

 

,  הערבי� בנפות השונותיישובי� לעומת כמות ה,די� בגליל היהויישובי�בחינת כמות ה

 היהודי� עלתה באופ� יישובי�כמות ה,  כתוצאה ישירה של מפעל המצפי�כי, מראה

 בשלוש ,חדשי�קטני�  יישובי� 50 �מלמעלה מפעל המצפי� הביא להקמת .  משמעותי

) 29(המצפי� המספר הרב ביותר של .  תושבי� יהודי�20,000 �ובה� כ, נפות הגליל

במועצה האזורית משגב . 1982 בשנת , שהפ� למועצה האזורית משגבאזורהוק� ב

 . תושבי�5,200 בה� חיי� , בדווי�יישובי�קיימי� שישה 

 

. 1987 עד שנת , משפחות200 �כ היהודיי� במשגב תוכננו להגיע ליישובי�רוב ה

 שרבי� ,עולה, יישובי�המכילה נתוני� על גודל ה,  המועצה האזוריתיימרשימת יישוב

 היואמורי� , פי התוכנית המקוריתעל . ליעד זה 2003עד אפריל  לא הגיעו יישובי�מה
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 יישובי� חיי� ב,2003 בשנת .2000 עד שנת , תושבי�17,000לחיות במצפי� במשגב 

תושבי�          12,100 , כמו ג� בשאר סוגי ההתיישבות היהודית במועצה,הקהילתיי�

מתו� לוח תיאור המצב הדמוגרפי במשגב מעודכ� לשנת (בלבד ) משפחות 2,800 �כ(

 ).2003, המועצה האזורית משגב: ראה, 2000

 

 קרוב ,במועצה האזורית משגב , כיו�, יש,דוח של מחוז צפו� של הסוכנות היהודיתלפי 

עבור מתיישבי� ,  בגודל של כחצי דונ�לחמשת אלפי� יחידות קרקע פנויות למגורי�

נפח . תשע מאות יחידות נוספותו תאושרנה כאל� ,2003במהל� שנת . יאליי�פוטנצ

תשע ועל קרוב לששת אלפי� , 2003עד סו� שנת , כלוס הפוטנציאלי יעמוד במשגביהא

 ).2003, קסנר(מאות יחידות דיור נוספות 

 

 קצב גידול האוכלוסייה

 

מאז� חיובי זה .  ערבי�286,900 לעומת , יהודי�307,200 חיו במחוז הצפו� ,1979בשנת 

קצב הריבוי הטבעי של האוכלוסייה הערבית הפ� .  פחות או יותר,1980נשמר ג� בשנת 

 הסתמ� '90 � ועד תחילת שנות ה1985והחל משנת , את הקערה הדמוגרפית על פיה

 383,300צפו� ה חיו במחוז ,1990בשנת . ב דמוגרפי ערבי על פני זה היהודירובמחוז 

 .395,900מספר הערבי� עמד על בעוד , יהודי�

 

רבי� .  שמקורו בעלייה הגדולה ממדינות חבר העמי�, חל מהפ� נוס�1991�1992בשני� 

:  תמונת המצב כדלקמ�היתה ,1992בשנת . מהעולי� התיישבו בעיירות הפיתוח בגליל

 ).2003, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( ערבי� 423,600 יהודי� לעומת 425,700

 . ערבי�502,800 לעומת ,426,800 על ,2003 בשנת ,י� בגליל עמדמספר היהוד

 

 בחינת קטגוריות הגילאי� של האוכלוסיות.  תמונת המצב אינה מעודדת,במבט לעתיד

� ,כ�,  שהאוכלוסייה הערבית בחבל אר, זה צעירה מזו היהודית,השונות מצביעה על כ

יש . של החברה היהודיתשעתיד הגידול הטבעי של האוכלוסייה הערבית גבוה מזה 

 ,  ולכ� שביהודיתה שהריבוי הטבעי בחברה הערבית גבוה מז,וסי� על כ� את העובדהלה

 . הוא נמו� הסיכוי להפו� את התמונה על פיה בטווח הזמ� הנראה לעי�
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 : להמחשת האמור לעיל,מספר נתוני�להל� 

לעומת , 20.5על  עומד , בנפת יזרעאל,נתו� חציו� הגיל בקרב האוכלוסייה הערבית •

 . בחברה היהודית30.3

 .31.6 והיהודי עומד על ,20.8חציו� הגיל הערבי בנפת עכו עומד על  •

 27,000לעומת , 74,400 בנפת עכו הוא 5�14 מספר בני הנוער הערבי� בגילאי� •

 .בלבד בקרב האוכלוסייה היהודית בנפה זו

 . יהודי�31,300עומת ל, 5�14  ילדי�  ערבי� בגילאי�50,300בנפת יזרעאל חיי�  •

 

הנתוני� הדמוגרפיי� העדכניי� בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מקור (

 � ).2003, ראה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2001 דצמבר 31מתארי

 

 בי� תושבי הגליל הערבי�  ועד היו�1992 מאז שהפער הדמוגרפי, נית� לסכ� ולומר

למעלה     הוא עומד על ו, בנפת עכוהוא תי הפער המשמעו. לאלה היהודי� הול� וגדל

שבהתייחס להרכב , הנתוני� מלמדי�. לטובת החברה הערבית,  נפשות130,000 �מ

 הפער הדמוגרפי בעשורי� הקרובי�עתיד , הגילאי� של שני הסקטורי� בחבל אר, זה

 .להעמיק

 

בי� . 17%על  1983�1995 אחוז הגידול השנתי במועצה האזורית משגב עמד בשני�

של בדיקת הגידול השנתי . 5% �ירד אחוז הגידול השנתי ל 1995�2001 השני�

 ,יש לשוב ולהעיר( 3%כי הוא עמד בתקופה זו על ,  מראההאוכלוסייה היהודית

המועצה ).  תושבי�5,200 בה� חיי� , בדווי�יישובי� שישהשבמועצה האזורית משגב 

 8,000 �כ (2020 עד שנת , תושבי�30,000 �האזורית משגב הציבה לעצמה יעד להגיע ל

שמדובר , וברי,  משפחות לשנה400ממוצע קליטה של הוא יעד זה של פירושו ). משפחות

 60בה�  עמד קצב הגידול על , 2001��2002  השניבעיקר לאור נתוני, ביעד קשה להשגה

 . למחצית האחוז בלבד3% � קצב הגידול השנתי ירד מ, כלומר.משפחות לשנה בלבד
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.  שהביאו להאטת קצב זה, את הסיבותהרטי מהמועצה האזורית פ)2003 (ברו��פנה ב�ד

מיישובי  שני� בעלפני כש שרשויות המדינה הסירו ,ה את ההאטה בעובדהתל תהיא

הפוגעת , משמעות כלכלית ברורהיש לכ� .  פיתוחאזורהמועצה את המעמד של 

את לכ� יש להוסי� . ציאליות אוכלוסיות פוטניניעב אלה יישובי�אטרקטיביות של ב

נובעות ה ,ואת בעיות התעסוקה, 2000 �תחילת שנות הבהמצב הכלכלי הרעוע 

קשורי� ה וסגירת מפעלי� ,טק  בעיקר עקב נפילת ענ� ההיי,זאת. ממציאות כלכלית זו

 מוקד ,עד כה, הת שהיוו,ל"הצמצומי� המשמעותיי� ברפאכמו ג� , אזורתחו� זה בב

 . נציאליי� במשגבמשיכה למגורי� פוט

 

 בדמות , בשני� האחרונות,מתחרי� רציניי�  הקהילתיי� של משגב קמויישובי�ל

הפרטה זו מהווה מוקד .  פיתוחאזורנהני� מתנאי� של ה ,הקיבוצי� המופרטי�

למרות כל . בעלות נמוכה יחסית, מחפשות איכות חיי�ה, משיכה למשפחות צעירות

 בשני� ,בה של האוכלוסייה את יישובי המועצה שרמת העזי,יש לציי�, האמור לעיל

 ).2003 ,ברו��ב�(קיימת  וכמעט אינה , היא זניחה,האחרונות

 לאור המציאות הדמוגרפית , בעיקר, האחרונות מדאיגי�נמו� של השנהגידול הקצב 

אשר ,  במספר24, כאמור,  הגובלות ע� משגב,ושיעורי הגידול השנתי ברשויות הערביות

 , הבדווי�יישובי� הששת שאחוז הגידול השנתי בקרב ,בהנחה. שנהב 2%�3%עומד על 

 שא� קצב הגידול השנתי של , שקיי� חשש,הרי,  הוא דומה,בתו� המועצה האזורית

האיזו� תו� מספר שני� א� יופר ,  היהודי� במועצה יישאר כמות שהואיישובי�ה

ל המועצה המקומית מלוח הנתוני� הדמוגרפיי� ש. הדמוגרפי הנוכחי בתו� המועצה

 וכי מספר הילדי� , כי האוכלוסייה הבדווית במשגב צעירה יותר,משגב נית� לראות

 � 4ממוצע של (בהשוואה למשפחות הבדוויות ) 2.3ממוצע של (במשפחות היהודיות נמו

 ).   למשפחה

 

 253,800 חיי� ,גובלי� ע� המועצה האזורית משגב ה, הערבי�יישובי� ה24 �ב

ואשר דני� בפער ,  שנסקרו לעיל,כמו ג� הנתוני� הדמוגרפיי�, � זהנתו. תושבי�

 קיד� את לא  שמפעל המצפי�,מבהירי�, הדמוגרפי הכולל בנפת עכו בגליל

אופי המפעל הדגיש את , זהכפי שצוי� בתחילת פרק . ההתמודדות ע� הפער הדמוגרפי

 נת לבסס אתעל מ,  קטני� ברחבי הגליליישובי� פריסה רחבה של תרייצהצור� ב
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 באופ� ישונו שסדרי העדיפויות ,ולזעזע את המערכת באופ� כזה, יהודיתהנוכחות ה

 . התיישבות יהודית עתידית בגלילשיעודד 

 

ב את שיעור הגידול ישהכדי ל� ראשי המועצה האזורית משגב פועלי� במספר אפיקי

תקציב מקצה המועצה , 2003מאז .  בשני� קודמותאזור שידע ה,השנתי לאחוזי�

יכות לשיווק א אשר פועלת , בתחו� הפרסו� ויחסי הציבור,מיוחד עבור חברה פרטית

על מנת למשו� מתיישבי� , החיי� ביישובי המועצה לעובדי� מריכוזי תעסוקה גדולי�

ע גורמי� ממשלתיי� וכניפועלת המועצה לש, באפיק אחר. אזורפוטנציאליי� ל

 ,בתנאי� זהי� לאלה,  פיתוחאזורמועצה כבתחו� הלהכרה מחודשת רלוונטיי� לפעול 

 שנית� יהיה לשוב , על מנת,זאת. מה� נהני� אזורי� כמו יוקנע� או כפר ורדי�

 בעלויות ,מחפשי� איכות חיי�ה ,ותושבי�, אזורולמשו� משקיעי� פוטנציאליי� ב

ל "כגו� צה, שוקלת המועצה פנייה לגופי ביטחו�, כמו כ�. דיור ויוקר מחייה מופחתות

ה למשו� אוכלוסייעל מנת ,  הצפו�אזורלה� נוכחות ניכרת ב, ושירות הביטחו� הכללי

 . להתיישב ביישובי המועצהזו

המועצה מערכת היחסי� המיוחדת בי� מבלי לדו� ב, ניתוח האוכלוסייה לא יהיה של�

 , של יישובי משגבהלא מוכתרתהבירה , בעצ�, שהיא,  משגב לעיר כרמיאלהאזורית

ע� הקמת מפעל המצפי� סביב .  במרכז הגליל,יישובי המגזר הערבי של  ג�כמו

 והשתרעה על שטח , תושבי�15,000 �מנתה כרמיאל כ, 1979�1985 בשני�, כרמיאל

 . במרכז בקעת בית כר�, יחסית,קט�

 

 הוקמו בסמיכות ,תובל ואחרי�, הר חלו,, מכמני� וכמו�,  כצורית וגילו�יישובי�

, צרכנות, רותי תרבותיש(פקה לה� יעיר סהל היתרונות ש ונהנו מכ,מקו� לכרמיאל

 ).  א� חינו�, ולעיתי�,בריאות

 התפשטה על היא.  תושבי�40,000 �כרמיאל ככבר מנתה  ',90 �באמצע שנות ה

 ,האוכלוסייה הצעירה .גילו�לונושקת לצורית ו, )כמו�, מכמני�(מדרונות הר כמו� 

 הגיעה ממניעי� ציוניי� או  לא,לתיי� הקהייישובי�ל � שהמשיכה להגיע למצפי�

 התרחשה ,כא�. אלא מתו� רצו� לשפר את איכות החיי�, במטרה לייהד את הגליל

 המבוסס על כרמיאל והמצפי� , בי� חזו� יהוד הגליל, בלתי צפויה, לכאורה,התנגשות

 הזקוקה למרחב התפשטות ,כרמיאלהעיר אינטרסי� בי� ה אל מול ניגוד ,ג� יחד
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 .מאיד� גיסא,  בתחומי� רבי� ושוני�ה להנות מיישובי עור� אלהמבקשתו, סאמחד גי 

 על אולמות תרבות ופעילות כרמיאלאזורית משגב מתחרה בהמועצה ה ש,מסתבר

תשלומי ש , בעוד; על צריכת שירותי� שוני� מצד יישובי המצפי� בכרמיאל;תרבות

 ג� ותורית משגב מתחראזהמועצה ה כרמיאל ו,עיקרהו. המיסי� הולכי� למקו� אחר

  הול� , בעשרי� השני� שחלפו, זאת ועוד. פוטנציאליתת מתיישבי�על אותה אוכלוסיי

 זהו מאבק ,�א, אי� זו מלחמה .כרמיאל העיר  של  לזה  מנוגד  בכיוו�  המצפי�  מפעל 

עשורי� ה שניאת  המאפיי�, שינויי ערכי� בחברה הישראלית לשסימפטומטי 

 , שבי� העיר כרמיאל ליישובי המצפי�,שיחה בדו ת ביטויוהמוצא א, אחרוני�ה

 . נטול כל שיקולי� ציוניי�,שתושביה� רוצי� מרחב ירוק

 

  מאפייני האוכלוסייה

 

 גיל

 

של  בהשוואה להרכב הגילאי� ,התפלגות גילאית צעירהבאוכלוסיית משגב מאופיינת 

, אזורלייה המהגרת אוכלוסבעוד יותר בולט הרכב הגילאי� הצעיר . ממוצע הארציה

 ,1982בשנת . '80 � בתחילת שנות ה, ע� אכלוסואזור לה שהגיע,אוכלוסייהל בהשוואה

 57%לעומת , 25�44 בי� הגילי�מהאוכלוסייה  41%היו , יסוד המועצהישנת 

 ,ת משפחה ממוצעה של כי גודל,יש לציי�. '90 � במהל� שנות ה,אוכלוסייה הנקלטתמה

 ,בס� הכל. ה יותרוותיק באוכלוסייה הו4.2 לעומת 3.4וא  ה,בקרב המשפחות החדשות

  ).1996, 'ארנר ואח ( באופ� יחסי,מדובר באוכלוסייה צעירה

 

 ,צעה היחידה לתכנו� אסטרטגי של המועצה האזורית משגב סקר צרכי�י ב,2001בשנת 

    פחות  , כי באותה השנה,נמצא). 2001, שטייר( המתבגרת במשגב אוכלוסייהביחס ל

 , בעוד כעשור,אול�. שי� פלוסיית גילאי השיבקטגורהיתה  מאוכלוסיית משגב 2% �מ

. נתו� זה חופ� את מספר� היחסי באר,. מהאוכלוסייה 7% �כתהייה שכבת גיל זו 

� שה� בני , שרק שליש מדור הבני� של מקימי המצפי�,מממצאי הסקר עולה, בנוס

 אזוררי� מחו, לורגמת+ 28גילאי ,  ממחצית למעלהרי� ביישובי משגבורגמת ,+20

נתוני� אלה מצביעי� על מגמה . רי� ביישובי ההורי�ורגמתורק כחמישית מה� , משגב

 . של הגירה שלילית של אחוז גבוה מדור הבני� של מקימי המצפי�
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תוצאות סקר הצרכי� של האוכלוסייה גובשו למספר קטגוריות של מסקנות והמלצות 

 : בתחומי� הבאי�

 שבתי� רבי� במשגב אחר מ,זאת. יש צור� בהתאמת דיור ברמות שונות �דיור  •

 את האוכלוסייה , בנוחות,ולא יוכלו לשמש, ומרובי מדרגות, ה� גדולי� מאוד

, יישובי�  יש מקו� לביצוע בדיקת כדאיות לדיור מוג� מסוגי� שוני� ב;המבוגרת

 .במשגב ובכרמיאל

 יש צור� בחיזוק� ובהרחבת ,כ� ל. יש ביקוש גדול למרפאות במשגב� בריאות •

 יש לבחו� את הרחבת הנגישות של המרפאה והרופאי� לתושבי� ;פעילות�

 .ולדאוג להפצתו, ת יש לרכז מידע רלוונטי לאוכלוסייה המבוגר; השוני�יישובי�ב

 יש ;בקביעת התוכניות החברתיות,  באופ� רחב יותר,  יש לשת� את הציבור�פנאי  •

ולפרסו� , כחלק מפעילות הפנאי הכוללת, לויות הפנאימקו� להרחבת מגוו� פעי

 יש ביקוש למועדו� טיולי� ולהרחבת הפעילויות בנושא ;מקי� של הפעילויות

 בעקבות , זאת. יש לבחו� פיזור פעילויות במרכזי� אזוריי�;השכלה והעשרה

 .קשיי ניידות אפשריי�

 ה� מגופי� ,ציהשיאסו� אינפורמ,  יש להקי� מער� מתנדבי� במשגב� התנדבות •

יתא� בי� המקומות ו יקשר, ילווהגו� זה . במשגב וה� מהאוכלוסייה המבוגרת

 .השוני� ובי� המתנדבי�

 

ואשר ממנה תגובש , דורית במשגב  שיאפשר בניית חברה רב, גובשו לחזו�המסקנות אל

 שיתאפשר לה� , באופ� כזה,רכי אוכלוסיית הגיל השלישיו שתספק את צ,תוכנית אב

 . אר ביישוביה� ולמשו� אוכלוסייה מבוגרת נוספת להצטר� ליישובי המועצהלהיש

 

,  והקרקעות במחוז הצפו�יישובי� מטע� הסוכנות על הרחבת ההממונה, יוסי קסנר

, כדי להביא לפתרו�,  הקהילתיי� במועצהיישובי�רואה צור� בשינוי מאפייני הבנייה ב

.  כפי שהוצגה לעיל,צעירי� והמתבגרי�של הבעיה הכפולה של הגילאי� ה, חלקי לפחות

על שטח קרקע מצומצ� , יש לתכנ� בנייה זולה של יחידות דיור קטנות יותר, לדבריו

או לשוב , יישובי�כדי לאפשר לבני הדור הצעיר להישאר ב,  עבור זוגות צעירי�,יותר

�משה פוגמת בסיכויי דור ה, כיו�,הגבוהה הבנייהעלות . לימודי�האליה� בתו�  

, בטווח הארו� יותר,  זולה תאפשרבנייה. יישובי� ביחידות הפנויות בוביתאת לבנות 
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 ירחיבו ,שבינתיי�, � הצעירי�בנייהלבני הדור השלישי לבצע החלפות בתי� ע� 

בי� סוגי הבתי� ,  תיווצר מחזוריות טבעית של בני הגילאי� השוני�,כ�. משפחות

והדור הצעיר , ללא מדרגות, � קטני� יותרהמתבגרי� יוכלו לעבור לגור בבתי. השוני�

 .            )2003, קסנר (איש איש לפי צרכיו, יעבור לבתי� הגדולי� של ההורי� שהתבגרו

 

 השכלה

 

ו באוכלוסייה היהודית זשל האוכלוסייה במשגב עולה בהרבה על רמת ההשכלה 

 שנות לימוד 16 ( ראוי לציי� את הפער בשיעור בעלי ההשכלה הגבוהה,במיוחד. הארצית

 12% �בהשוואה ל, שיעור זה מגיע למחצית מהאוכלוסייה הבוגרת המקומית). ומעלה

  מהאוכלוסייה הבוגרת במשגב השכלה על83% � ל,בס� הכל. בלבד בממוצע הארצי

 ).1996, 'ארנר ואח ( בממוצע הארצי28% לעומת ,תיכונית

 

 משלח יד

 

ה� , 30% �כ, רבי� מה�,  חופשיי� מראשי המשפחה במשגב ה� בעלי מקצועות72%

 בעלי מקצוע חופשי או בדרגה , מתושבי משגב ה� שכירי�50%. יזמי� עצמאיי�

 ה� 8%. י חברותמינהל בעלי מקצוע חופשי או , מהתושבי� ה� עצמאיי�22%. ניהולית

 ).1996, 'ארנר ואח (עצמאיי� בעלי עסק או מפעל

 

 רמת חיי�

 

.  על פי שיעור הבעלות על רכב, התפלגות האוכלוסייהנבחנה, כאינדיקטור לרמת החיי�

.  גבוה מאד בהשוואה לממוצע הארצי, בקרב אוכלוסיית משגב,שיעור הבעלות על רכב

שיעור . שתי מכוניותיש � ה מ27% � ל. כלי רכב אחד, לפחות, מהמשפחות יש96% �ל

.  למשק בית,ית יחס, על הכנסה גבוהה, באופ� עקי�,הבעלות הגבוה של כלי רכב מצביע

 , כפריאזור כי בשל התנאי� המקומיי� של חיי� ב,יש להביא בחשבו�, יחד ע� זאת

 אינ� בטווח מרחק הליכה או , שהאוכלוסייה נזקקת לה�,אשר מרבית השירותי�

הבעלות על רכב הינה חיונית יותר מאשר באזורי� , בזמינות של תחבורה ציבורית

 ).1996, 'ארנר ואח (צפופי אוכלוסי�
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 קליטת אוכלוסייה 

 

 , העלתה',80 � שנערכה לאחר שלב ההתיישבות הראשוני של תחילת שנות ה,בדיקה

לפי אזורי המגורי� הקודמי� , שהתפלגות התושבי� ביישובי המועצה האזורית משגב

 : כדלקמ�היתה ,שלה�

והשאר ,  עירוניי�יישובי�מעט יותר ממחצית� מ.  הצפו�אזור מהתושבי� הגיעו מ39%

מוצא� היה ממחוז ,  מהתושבי�33% ;אזורקיבוצי� במו) כ� מתו40% �כ(ממושבי� 

 . ממחוז הדרו�3% � ו; ממחוז ירושלי�7% ;מרכז תל אביב והאזור מ18% ;חיפה

 

,  שבוצע במועצה האזורית משגב לבדיקת גל ההתיישבות המאוחר יותר,מסקר דומה

�ב�; 1996, 'ארנר ואח (באי�עולי� הנתוני� ה, '90 �מחצית הראשונה של שנות הב

� ;62% –) נהריה ועכו, טבעו�, כרמיאל, הקריות, חיפה( הצפו� אזור מ):2003, ברו

 כפר קרוואני� ששימש לקליטה ראשונית של עולי� �אתגר מ ;16% –קיבוצי� מה

ערד מ ;2% –מושבי� מה, 3% –ירושלי� מ ;9% –תל אביב רבתי מ ;9% –חדשי� 

 .2% –באר שבע מו

 

  : מספר מסקנותהעלמ ,עיו� בנתוני� שהובאו כא�

 

 הצפו� אזור הגיע מ, האוכלוסייה של גל ההתיישבות הראשו� שרוב,נית� לראות

מדרו� לחיפה ומשאר אזורי האר, הגיעו . ומדור ההמש� של מושבי הצפו�, ומחיפה

ממתיישבי  50% �כ  שלמקור�. למצפי� רק רבע מכלל אוכלוסיית המתיישבי�

מרבית .  הגלילאזור שמחו, ל, עירוניי�יישובי�מבמועצה האזורית משגב  המצפי�

תו� שמירה על ,  כדי לשפר את איכות חייה�,מתיישבי� אלה הגיעו ליישובי המפעל

לא נית� לראות במפעל המצפי� , לעומת זאת. מקורות התעסוקה המקוריי� שלה�

י� דרומיי� יותר של  מאזור,או אחרת עירונית ,מוצלח להעברת התיישבותאמצעי 

 .המדינה אל הגליל

, ו על תעסוקת חו,הושתת,  המערביאזור אשר נבנו ב, הקהילתיי�יישובי�מרבית ה

ו ביקשש, כלסו על ידי משפחות מחיפה ומהקריותואו, מצפה אביב וגילו�, כגו� עדי

מגורי� ואת איכות הלשפר את תנאי  ,ויחד ע� זאת, לשמור על מקומות העבודה שלה�

 על בסיס חברתי , שהיו בנויי� על אוכלוסיות ייחודיות והומוגניות,יישובי�. י�חיה
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 , אוכלסו על ידי מתיישבי� מכל האר,,חרשי� או אבירי�, מורשת, כגו� הררית, ורעיוני

 ממתיישבי הגל הראשו� 15% �כ. שלה�מתחו מקורות תעסוקה י ופ,בהתפלגות שווה

 ,1988, סופר ופינקל. ( בחקלאות, בעיקר,לעסוקמתו� תקווה , המושבי� בצפו�היו מבני 

 ).64' ע

 

 שאחוז ,מלמדי� ',90 �שנות השל  ,תיישבות המאוחרת יותר אודות ההנתוני�

שמקו� מגוריה� הקוד� איננו צפו� ,  משגבזוריתאועצה ה במיישובי�המצטרפי� ל

 בני  ניכרת ירידה דרסטית באחוז,כ�כמו . 20% �כ, עומד על פחות מרבע, המדינה

 . בלבד2%עומד על והוא ,  שהצטרפו למפעל המצפי� בשלב זה,המושבי�

 

 עלייהקליטת 

 

 20 �כ. בשלב הראשוני של העלייה על הקרקע לא היו העולי� שותפי� למפעל המצפי�

 במסגרת הקיבוצי�  נקלטו מעטי�, לאר, וגרעיני חו,במסלול אישינקלטו משפחות 

 ג� מבוססת ,ללכר�  ובד, אוכלוסייה טובהקליטה של זו היתה , אול�.והמושבי�

גל העלייה .  בשלב זה של המפעל,קליטת עולי�נית� לדבר על  לא , שבעצ�,כ�, כלכלית

. א� כי לא יצר מהפ� אמיתי,  מגמה זו, במידת מה, שינה'90 �ה של תחילת שנות

ועצה במואילו ,  עולי� חדשי�5,500 ,בעיר כרמיאל, לדוגמא,  נקלטו, 1990�1991 בשני�

 .  עולי�100 � משגב נקלטו לא יותר מזוריתאה

 

,  הקהילתיי� של המפעליישובי� בתחומי ה,משרד השיכו� שא� להקי� יחידות דיור

 שלא לשנות את ,יישובי�תו� התעקשות ה, א� משא ומת� ארו� שהתקיי� בסוגייה זו

הוקמו ה  בשטח המועצ;פתרו� חלקי של הבעיהבהסתיי� , אזורפני המרק� החברתי ב

מדיניות הקליטה של .  משפחות עולי�100 � לא יותר מ,כאמור, ויושבוקרווני� 

 ולא נתנה יד למדיניות הלאומית של קליטת , עצמ� נטתה לסלקטיביותיישובי�ה

 . המצפי�ת מפעלמסגר בעלייה
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  חבל הגליל שלמושביהקליטת בני 

 

 נטלו בני המושבי� חלק ,� במסגרת מפעל המצפי,בשלב הראשו� של העלייה על הקרקע

 חלה ירידה ,בשלבי� הבאי�.  לעילתוארכפי ש,  החדשי�יישובי�חשוב באכלוס ה

מצד .  שמציאות זו נוצרה על רקע מגמה מקבילה שהתפתחה,נראה. דרסטית במגמה זו

במסגרת ,  שלא יכלו להמשי� לעסוק, נוצרה בקרב בני המושבי� אכזבה מכ�,אחד

, בנוס� ;עליו התחנכוש, בתחו� החקלאי ,במפעל המצפי� החדשי� יישובי�מרבית ה

 ומגמות הקבלה המחמירות , עצמ�יישובי�המדיניות של ה,  ע� השני�,השתנתה

 שא� לא ,במספר מצפי� נוצר חשש.  אוכלוסיית בני המושבי�עלשו ג� היקשלה� 

באמצעות ולא יפעלו להטרוגניות של החברה , יפסיקו את הקליטה של בני המושבי�

 לאות� מושבי א� בעייתיי� מה� הגיעו , מהר מאוד,ה� יידמו, קליטת כוחות עירוניי�

מגמה מקבילה זו יצרה האטה חריפה בקליטת בני המושבי� בגליל . בני המושבי�

 .צפי�ביישובי המ

 

 היעד הכלכלי

 

על מנת  ,היעד הכלכלי של מפעל המצפי� היה פיתוח וביסוס ענפי כלכלה מגווני�

 תיבח� המציאות הכלכלית במועצה ,להל�. חתו הכלכלית של הגליללתרו� לצמי

מה� נית� להסיק לגבי חוסנו הכלכלי , ממדי�תו� התייחסות למספר , האזורית משגב

 :של מפעל המצפי�

 

  ;יתרונות והזדמנויות למול חסמי� ומגבלות •

 ;הרכב ההו� האנושי ויוקר המחיה •

 ;כלכליי�ענפי�  •

 .אזורי תעשייה •
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 והזדמנויות למול חסמי� ומגבלות יתרונות 

 

, 'ארנר ואח ( לצד חסמי� ומגבלות, משגב יתרונות והזדמנויותאזורלפיתוח כלכלי ב

 ):74' ע, 1996

 

ב יחסית למרכז וקר, ע� נו� נדיר ביופיו ומזג אויר נוח,  של טבעאזור זה הינו אזור

 לא קיי� תכנו� ,יא� כ, המהווה פוטנציאל גדול לתיירות כפרית ועממית בטבע, האר,

מפלי� ואו , אי� משאבי טבע אטרקטיביי� כמו ריבוי נחלי�, אול�. תיירותי אזורי

ספארי ,  סנפלינג, כגו�,הטופוגרפיה ההררית מתאימה לענפי ספורט יוקרתיי�. אגמי�

המחסור בשטחי� מישוריי� וקיומ� של דרכי תחבורה ,  טופוגרפיה שכזאת,א�. ועוד

 . קשי� ויקרי� לפיתוח, יישובי� המרחבית של הלצד הפריסה, ותמשובש

 

 יזמית ,משכילה, אוכלוסייה צעירה ברמה גבוהה:  איכותיאזור זה דימוי של אזורל

 ברמה  הוא והביקוש לשירותי�,הפערי� הכלכליי� באוכלוסייה קטני�. ומעורבת

  של מתיישבי�� המשלבת רצו,פעילה וצומחת, קיימת מערכת כלכלית יוזמת. גבוהה

אפשרויות ,  למשל. בשילוב תנאי� נוחי� לפיתוח עבודה מהבית,רבי� לפיתוח יוזמות

ובעלויות ,  קיי� מחסור בעתודה קרקעית,הלצד יתרונות אל. פיתוח רפואה טבעונית

רצו� של חלק מהתושבי� לשמור על המרחב הכפרי  קיי�, וכ�, פרטיות על הקרקע

 . ולהישאר בבדידות

 

 ;כרמיאל – רבה למרכז עירונייקיי� יתרו� לק,  תעשייתיתמבחינת תשתית לפעילות

חוצה " לכביש ,יחסיתה ,רבהיקל ו;י התעשייה של חיפה והמפר,אזוררבה ליקל

תשתית לפעילות תעשייתית חדשה הוכשרה באזורי התעשייה . )6כביש  ("ישראל

 ברמה ,הבעייתיות הקיימת היא היעדר מקורות תעסוקה קרובי�. ציקלו� ותרדיו�

כמו .  והיעדר תשתית שירותי� מסחריי� ופיננסיי� לתושבי� ולמגזר העסקי,גבוהה

קיי� ריחוק ממרכז הפעילות העסקית והפיננסית וממוסדות מחקר , כ�

 .  ואי� עדיפות לאומית מבחינה פוליטית,ואוניברסיטאות מרכזיי�
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 הרכב ההו� האנושי ויוקר המחיה

 

 ,אוכלוסייה צעירהשל  מבוסס על חת� אזורהפוטנציאל הגבוה של כוח האד� ב

אוכלוסייה זו מאופיינת במיומנות מקצועית גבוהה . פעילה בתרומתה הכלכליתה

המתאימה לפיתוח , )תיכונית אחרת  ברמה אקדמית או על,הדורשת הכשרה מקצועית(

נית� .  ויזמות מקומית מפותחתתעשייה לפיתוח שירותי ,וכ�, תעשיות עתירות ידע

 בתחומי ההנדסה , את הריכוז הגבוה של מועסקי� במקצועות חופשיי�,� להל,לראות

 ).65' ע, 1996, 'ארנר ואח ()3'  מסלוחראה (והמחשב 

 

 *1992 –התפלגות המועסקי במשגב : 3 ' מסלוח

 

 המקצוע התפלגות באחוזי

 מהנדסי� 16.5

 טכנאי� 9.9

18.5 � חינו

 מקצועות רפואיי� 4.7

 עובדי רווחה 2.6

 סטודנטי� 2

 מינהל 3.3

 שירותי� ציבוריי� 9.2

 חקלאות 5.7

 עסקי� ומלאכה 5.3

 אומנות 4.8

  תוכנה–מחשבי�  12.4

 מקצועות חופשיי� 2.4

 ס� הכל 100

 

 1992מבוסס על סקר פנימי שנער� בשנת *     
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עורי יא� ג� הגדילה את ש, אזור לההתיישבות החדשה בגליל הוסיפה מקומות עבודה

 מועסקי� בחיפה ,אזור השייכי� לכוח העבודה ב, מכלל הגברי�60%. יוממות ממנוה

.  הצפו�אזורבמועסקי�  15% �וכ,  ההתיישבות עצמואזורבמועסקי�  25% �כ. ובקריות

.  מועסקי� במקו� מגוריה�55%.  העירוניי� בגליל התמונה שונה בתכליתיישובי�ב

ת בגי� התנועה בי� מקומות התעסוקה   כי היוממות מגדילה את ההוצאו,עולהמכא� 

 .יישובי�ל

 

 אזוררוב האוכלוסייה במועצה האזורית משגב רוכשת את המוצרי� והשירותי� בערי ה

כפי שמשקפי� , מנית שמרבית האוכלוסייה הזו נ,בהתחשב בכ�). כרמיאל בעיקר(

יאל הרי שהיא מהווה חלק בלתי מבוטל מפוטנצ,  המעמד הבינוני הגבוה�ע, הנתוני�

 שחלק בלתי מבוטל מפוטנציאל קנייה זה ,יש לציי�, לעומת זאת. הקנייה הגלילי

 .  ככל הנראה,הרגלי קניה קודמי�במתו� שמרנות ,  חיפהאזור ל, עדיי�,מופנה

 

מייקרת את ,  של רכישת מוצרי� ושירותי� במרחק נסיעה ממקו� היישוב,מציאות זו

, אורח חיי� כזה מצרי�. ורית משגבעלויות המחייה של תושב ממוצע במועצה האז

 שכל תושב ,יש להוסי� על כ� את העובדה. רכישת רכב שני לכל משפחה, בדר� כלל

 בתשלו� מיסי� נוספי� לוועד היישוב מחוייבו, משל� מיסי� למועצה האזורית

נית� להתייחס לתשלו� זה כמקבילה של תשלו� ועד בית ( בו הוא מתגורר ,המקומי

 ).  מהממוצע העירוני, במידת מה, גבוהות, במקרה שלפנינו,יות העלו,א�, בעיר

 

 אזור עקב הסרת מעמד , שעלו בשני� האחרונות,יש לציי� בהקשר זה את עלויות הדיור

 אל� 200�250 בשני� האחרונות נע בי�  של בית ממוצע למתיישבעלותו. 'פיתוח א

 היו המחירי� נמוכי� ,' פיתוח אאזור להטבות של אזורבשני� בה� זכה ה. י�דולר

 .הקרקעשל  עלויות הנמוכותה בשל ,)מעט יותר ממחצית הסכו�(בהרבה 
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 ענפי� כלכליי�

 

 מתמחה אזורכי ה,  עולהאזורמניתוח הענפי� הכלכליי� של העסקי� הפועלי� ב

, ענ� המסחרוב ,שירותי� עסקיי�ב, בתעשייה ובפיננסי�: בשלושה ענפי� כלכליי�

מימוש הפוטנציאל באמצעות  ,ותבעל פוטנציאל רב להתרחב שהוא, אוכל והארחהה

 ואת אזור שישרתו את תושבי ה, על ידי יצירת שירותי מסחר,וכ�, אזורהתיירותי של ה

 .י�התייר

 

 תוכנית אב לפיתוח ,2002 בינואר ,הפרסמהיחידה לתכנו� אסטרטגי של משגב 

  ,מליצההתוכנית זו . 1996 שהופיעו בתוכנית משנת , כדי לחזק את המגמות,התיירות

התיירות תהווה פלח . אופיו הכפריעל  ימשי� לשמור על תדמיתו הירוקה ואזורשה

 למתיישבי�  האזור פלח משמעותי בשיווק,א�, אזור בכלכלת ה, יחסית,מצומצ�

  ).2002, תוכנית אב לתיירות (פוטנציאליי� ולאחרי�

 

תו� התרכזות בפיתוח שני , בי�יישורובו מחו, ל ,ההמלצה היא לפעול לפיתוח מבוקר

כעוגני� לתיירות ,  נחל צלמו�אזור יודפת ובאזור ב� מרכזי� ממוקדי קהל יעד

 שתהווה חלו� ראווה ,ההמלצה מעודדת פיתוח אטרקציה. אקולוגית ייחודית ואיכותית

אי� בהמלצה .  תו� הסדרת האירוח הכפרי ופיתוח אמצעי לינה,ותשק� את רוח המקו�

שיתו� פעולה שיווקי אזורי יאפשר ש ,ההנחה היא. אזורת לינה המוניי� בפיתוח מקומו

  ).2002, תוכנית אב לתיירות ( ובילוי יומי באזוראזורנה מחו, ללי

 

בכל תחומי עסקי , של עשרות אחוזי�, חלה צמיחה ניכרת, 1995�2000 בי� השני�

במגמת התפתחות  , במידת מה,אומנ� , פגעו2000אירועי אוקטובר . התיירות במשגב

 עסקי 243יש במשגב , 2001עדכני לשנת .  הפוטנציאל ההתפתחותי הוא מבטיח,א�, זו

 ;22% – הלנה ;28% – אטרקציות ;31% – בתחו� הרפואה המשלימה: תיירות כדלהל�

 . 7% –    ובתחו� ההסעדה;12% –ווק והדרכה יש
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 2000 מול שנת 1995ת תיירות במשגב בשנתחו ההשוואת מצאי עסקי ב: 4'  מסלוח

)� )2002, כנית אב לתיירותות: מתו

 

אחוז הגידול 

 בענ.

עסקי בשנת ' מס

2000 

עסקי בשנת ' מס

1995 

 ענ. תיירות

 הלנה 43 54 26

 הסעדה 9 17 89

 אטרקציה 25 67 168

 טיפולי� )רישו� חלקי (2 77 �

/ שווק 3 28 �

 הדרכה

 

 

 אזורי תעשייה

 

תו� הוצאה , לב ותרדיו�� בר� במשגב שני אזורי תעשייה בשני� האחרונות הוקמו

 התעשייה תרדיו� החל אזור. אזורלפועל של מדיניות תכנו� הפיתוח הכלכלי של ה

י אזור. 20002 לב הוק� בתחילת שנת� התעשייה בראזורואילו , 1993להתארג� בשנת 

יני� שטחי� זמ, תעשייה אלה מעמידי� לרשות מפעלי� קיימי� ויזמי� חדשי�

,  של שני אזורי תעשייה אלה�מעמד תו� ניצול ,כל זאת.  במבני� חדשי�,לתעשייה

מעמד זה מאפשר מת� הקלות ליזמי� בהקמת מפעלי� חדשי� . 'כאזורי עדיפות א

 . בתנאי� מפתי�,אזורב

 

                                                           
2
 לב�  ראה באתר האינטרנט של אזור התעשייה בר 

 www.misgav-region.muni.il/news/industry.htm 
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 מודעות גבוהה מפעלי� שאינ� מזהמי� ובעלי, בדר� כלל, המפעלי� במשגב ה�

ת אזורי התעשייה מפעילה מדיניות קליטה וקבלה מינהל. הלשמירה על איכות הסביב

 .תו� התחשבות בנו� ובסביבה, ומעודדת תכנו� ובנייה אדריכליי�,  אלהשל מפעלי�

 

 ,נהלתי תעשייה תהיה מאזור שלכל , הוחלט,במטרה ליצור אזורי תעשייה איכותיי�

 והגורמי� וה� עבור הרשות, ה� עבור היזמי�, שתרכז את כל הפעולות הדרושות

 אזור עוסקת בפיתוח היא. מרכז רווח עצמאימתפקדת כנהלת זו ימ. הציבוריי�

תו� הפחתת הבירוקרטיה , שירותי� לבעלי העסקי� ובמת� ,ווי היזמי�יבל, התעשייה

מהווה דוגמה , נהלתיבאמצעות מ, י התעשייהאזוראופ� ניהול� של . ומת� יחס אישי

 .)2003 ,האזורית משגבהמועצה (לחיקוי ברחבי האר, ומודל 

 

שישה נוספי� .  בשני אזורי התעשייה שמוני� ושניי� מפעלי�ועלפ, 2003בשנת 

 מועסקי� ארבעת ,בשני האזורי�. נמצאי� בשלבי� שוני� של הקמה והתארגנות

לאחר שיסתיי� תהלי� האכלוס המלא של שני אזורי ו, אלפי� ומאתיי� עובדי�

תעשייה המעובדי  17% �כ. של למעלה מרבבהי פוטנציאל העסקה ה� בעל התעשייה

 בני  מקרבאל� וחמש מאות עובדי� ה�.  הקהילתיי� במשגביישובי�ה� תושבי ה

 .שאר העובדי� ה� תושבי כרמיאל והקריות.  הערביי� הגובלי� ע� המועצהיישובי�ה

 .רבי� מה� עולי� חדשי�

 

 ג� על לא פסח ,סו� שנות התשעי�אז מ המיתו� הכלכלי הפוקד את מדינת ישראל

 נעצר קצב ,בשני� האחרונות. ישובי מפעל המצפי� ועל המועצה האזורית משגבי

, יונס ( בשל המיתו� הכלכלי של השני� האחרונות,הצמיחה של אזורי התעשייה במשגב

, מתקדמי�ל נחשבי� , שהוקמו באזור, מהמפעלי�40% � כי קרוב ל,יש לזכור). 2003

 .2000 �בתחילת שנות ה, טק  ההיי ממשבר, ישירות,וושפעהוה� 
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 היעד החברתי קהילתי

 

, אחת ממטרות מפעל המצפי� היתה קידו� הרמה החברתית של אוכלוסיית הגליל

חלק מיעד זה כולל את הרעיו� . ומת� פתרו� חלקי למגורי דור ההמש� של מושבי הגליל

שלא על , אליי� לא קונבנציונ, כפריי�יישובי�של הקמת צורות התיישבות חדשות של 

ומת� אפשרות לקבוצות אוכלוסייה ייחודיות לקיי� מסגרות חיי� , בסיס חקלאי

 בשל  התנאי� המיוחדי� ,זאת. ע� תלות מינימלית בממסד, כפריות קטנות ומיוחדות

 . וג� כדי לענות על העדפותיה של האוכלוסייה הפוטנציאלית, בגליל

 

 :ב ממספר יעדי משנה קהילתי של מפעל המצפי� הורכהיעד החברתי

� אוברמת הממוצע הארצי , יצירת התיישבות ברמה סוציו אקונומית גבוהה •

 .למעלה ממנו

 ללא התערבות ,מת� אפשרות לאוכלוסיות ייחודיות להתיישב באופ� עצמאי •

 .המוסדות

מת� � ות, יצירת הוויה ישראלית באזור על ידי תיירות פני� ופעילויות חינו� ונופש •

 .במרחבתחושת בטחו� 

 

 אקונומי התחו הסוציו

 

 שנות 16אחוז בוגרי . גבוההבינוני המעמד הרמת החיי� האופיינית באזור זה היא של 

 באופ� ,האוכלוסייה באזור צעירה.  מהממוצע הארצי, בהרבה,לימוד ומעלה גבוה

להגיע ,  ויש בכ� כדי להצביע על תוכנית� של המתיישבי�, מהממוצע הארצי,משמעותי

את  י�זבואחוז הע, ואכ�. ר� שני�ו לא, ולגדל את ילדיה�להקי� בו את בית� ,למקו�

רמת חיי� גבוהה זו .  אוכלוסיית המועצה האזורית משגב נמוכה מאדהיישובי� בקרב

אשר מציבות דרישות קבלה , יישובי�ועדות הקליטה בשל מדיניות הנשמרת על ידי 

 . תואמי� סטנדרטי� אלה שנתוניה אינ�, אוכלוסייהבכ� מסננותו, גבוהות
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 צורות התיישבות ייחודיות

 

כצורת התיישבות ,  שנותרו במעמד� המקורי,מספר ההתיישבויות הלא קונבנציונאליות

נית� לייחד .  מעטות ביותר, המצפורי�, כגו�,בעלת תלות מינימלית בממסד, ייחודית

שמש את אנשי כת  המ,שוב המודטי� או מעלה צביהיי,  כמו הרריתיישובי�בט זה יבה

 לא ,משפחות 15�30  ע�, ג� בשלב הקבע, שתוכננו להיוותר,המצפורי�, אול�. האימ�

 .החזיקו מעמד במבנה המתוכנ�

 

מתת , מכמני�, כמו�, חרשי�, הילה, אבירי�: בעת המצפורי� הראשוני� שהוקמויש

 ,ני� ע� הש. ללא תנועה התיישבותית תומכת,ביוזמה פרטית החלו להתארג�, ועמוקה

 ,עברו תהלי� של סח� בעמדות התושבי� ומעבר, ה� התמודדו ע� בעיות קיו� קשות

חלק� א� חברו .  והיא היישוב הקהילתי, לצורת היישוב המקובלת באזור,הדרגתי

 אינו קיי� , כצורת התיישבות ייחודית, שהמצפור,מרונית� ל. למועצה האזורית משגב

 הוא מודל היישוב , המירבית באזור שנחל את ההצלחה,מודל ההתיישבות. עוד

 , הגשימו,ובכ�,  כיישוב קהילתי, ע� השני�,מרבית המצפי� התבססו. הקהילתי

 .    את הרעיו� המרכזי של ראשוני המתיישבי� במפעל,בעצ�

 

 רווחה וקהילה, חינו/ ותרבות, הוויה ישראלית

 

�חינו� אזוריי�  דאגה המועצה האזורית משגב לתכנ� הפעלת שירותי ,בתחו� החינו

 ובית חטיבת ביניי�', ו�'בית ספר יסודי לכיתות א:  בשלוש רמות,במועצה האזורית

במגמה לקרב בי� האוכלוסיות השונות .  במסגרת בית ספר המקי� משגב,ספר תיכו�

 משות� ,)'ד�'א( ב� ארבע כיתות ,לשוני� דו,הוק� במשגב בית ספר יסודי, במועצה

בכל שכבה כיתה .  זהה, מכל מגזר,מספר הילדי�. י האזור בנ,לילדי� יהודי� וערבי�

 .אחת

 

 של קבוצות ייצוגיות �מערכת התרבות המרכזית של משגב מתרכזת בעידוד פעילות

הוחלט לוותר על תקציב מרכזי של ששעה מ. הפעלת מועדו� תרבות מרכזיבו
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  של היישובוהתקציב הועבר לוועד המקומי ,  ברמת היישוב הבודד,המועצה לפעילויות

 .הפעילות המרכזית במת� ייעו, בלבד לרמת היישובמתמקדת  �

 

 �,  על ההיצע הקיי� בסביבה הקרובה אליו, רבות,אזור משגבכאזור כפרי מסתמ

,  כגו� חבורת זמר,המועצה מפעילה פעילויות תרבות. כרמיאלהעיר ובעיקר על 

פסטיבל (מוסיקה וטבע  כמו פסטיבלי� של ,י תרבות מיוחדי�אירועארגו� , מקהלות

ספורט , הפעלת תיאטרו�, ) בחול המועד פסח, מדי שנה,תרבותי" מוסד"משגב הפ� ל

 . יישובי�וחוגי� שוני� ב

 

 ; פועלת המועצה האזורית משגב לפיתוח נחל צלמו� כג� לאומי,בתחו� התיירות

הקמת מסעדות ול ,לעידוד תיירות המשפחות באזור, רי�להרחבת מאגר הצימ

 ככל ,תוכנית האב של המועצה שואפת לפתח. תרבותיי� ת מפגש חברתיי�ומקומו

, תו� ניצול מכסימלי של תנאי הנו� המיוחדי� לכ�,  את התיירות הכפרית באזור,הנית�

 ). כגו� סנפלינג ורכיבה על אופניי�(ולפתח את ספורט הטבע 

 

 קורת גג תחת, ת במשגב כמערכת משולבתוהרווחה והקהילה פועל, מערכת הבריאות

מרכז הבריאות "אשר מרכזה ב, המערכת.  מאז כינו� המועצה האזורית,אחת

ומהווה דג� שונה , מספקת מגוו� רחב של שירותי� אישיי� וחברתיי�, "והרווחה

, השירות הפסיכולוגי, שירותי הרווחה. וחדשני בנו� השירותי� ברשויות המקומיות

.   פתוחי� לכלל ציבור התושבי�,א בזההמרפאה לבריאות הש� וכיוצ, התחנה הטיפולית

האחרי� .  מתושבי משגב היהודי�78% �חולי� במרכז נותנת שירות לכהמרפאת קופת 

 ).1996, 'ארנר ואח (ומקבלי� שירות בכרמיאל ובסביבה, חברי� בקופות אחרות

 

  במועצה יישוביניהול ה

 

 ,עדי� מקומיי�ו הקהילתיי� במועצה האזורית משגב מנוהלי� על ידי ויישובי�ה

אלה . האגודה מורכבת מחברי היישוב. יישובי�נבחרי� על ידי האגודות בה, מתנדבי�

.  הקליטה והתקבלו ליישובוועדת שעברו את העש מ,זוכי� למעמד חבר בתו� שנה

 .זוכה החבר לזכות בחירהא�  ,בתו� שנה
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, שנהמידי  עדי היישוב אוטונומיי� להחליט על אחוזי קליטה של תושבי� חדשי�וו

ת במת� שירותי� מחוייב, לעומת זאת, המועצה. ללא צור� באישור המועצה האזורית

מעמדה מול את המועצה פועלת לשמר . בתחומי החיי� השוני� לכל האוכלוסייה

.  אשר דנות בקווי מדיניות,עדות משותפותובאמצעות הקמת ו, יישובי�עדי� של הוהו

 וועדהנ, קשורי� במדיניותה ,בנושאי� עקרוניי�ועדות לדיו� ומדיניות זו של הקמת 

 אי� מגמה לכפות דבר , מצידה,למועצה. יישובי�עדי הוליצור תחושה של שיתו� בקרב ו

 . והיא מעדיפה לשמר את המציאות הקיימת,יישובי�על ה

 

� אינטרסיה על פי המפתחת את היישוב, שוב כקהילה עצמאיתיהמועצה תופסת כל י

אי� למועצה אינטרס להפר איזו� . ת יופי רב בשיטת התנהלות זו ומוצא, התושבי�של

ובהסתמ� , מתו� המפורט לעיל ).2003, ברו��ב� ( מלמעלה� על ידי כפייה של נושאי,זה

 , עולה)2003, קסנר, למשל (ועדי�ו וע� חברי יישובי�על שיחות ע� תושבי� ב

 לבי� המועצה יישובי�מי� ביחסי הגומלי� בי� הוועדי� של הישקיימי� מתחי� מסוי

 זוריתאועצה ההמתחי� נוגעי� לדילמות מרכזיות בחלוקת העבודה בי� המ. המקומית

 ).2003', קהת ואח (. בהקשר לאספקת שירותי�,יישובי�לבי� ה

             

 בדווי באזור�ערבי�מרק החיי היהודי

 

 המגזר הבדווי במועצה האזורית משגב

 

באזור עוד אשר מתגוררי� ,  בדווי�5,200 �כ, 2002שנת ב, ובמועצה האזורית משגב חי

, )צלמו�( סלאמה וואדי:  מוכרי�יישובי�שה י בש, כיו�,י�רכזומת, לפני קו� המדינה

 ,)צלמו�( סלאמה וואדימלבד . עי� ודמיידה�ראס אל, כמאנה, חוסינייה, נעי��ערב אל

  רקי� על ידי המדינה הנוספיישובי�חמשת ההוכרו  ,כיישוב מוכר 1970בשנת שנוסד 

, 1985ישובי משגב עוד משנת י סלאמה נמנה על וואדיהכפר . 1995�1998במהל� השני� 

בהתא� להתקדמות , יישובי�כלמועצה ואילו חמשת הכפרי� האחרי� הצטרפו 

 יישובי המועצה ומיוצגי� במליאת �כל ששת הכפרי� נמני� ע, כיו�. בתהליכי ההכרה

 חלק� ,לפני קו� המדינה� התקופה שמ מ,של בדווי� באזורריכוזי� נוספי� . המועצה

 ).עד מאה נפשות (י�בלתי מוכרו י�יישוב קטנמתגורר בריכוזי  , עדיי�, וחלק�ופונ
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 ועל היחס הדו,  בגליל ובנגב,רבות דובר על מצבה הירוד של האוכלוסייה הבדווית באר,

לל על נאמנות� של הבדווי�  דברי שבח וה� מצד אחד: ערכי לו היא זוכה מצד הרשויות

בשני� האחרונות חלה (נכונות� להתגייס לצבא ותרומת� לביטחו� המדינה , למדינה

 א� ,ירידה משמעותית באחוזי ההצטרפות של הבדווי� למאמ, הביטחוני הישראלי

 �מצד שני , )אחוז המתגייסי� הבדווי� באזור הצפו� גבוה ביחס לזה שבדרו� המדינה

עוררה התנגדות , המאופיינת בפיזור רב יחסית, הבדווית הספונטניתצורת ההתיישבות 

ככל .  גדולי�יישובי� ושא� לרכז את הבדווי� ב,רב להכיר בהתיישבות זוישס, בממסד

 לכנס את פזורות היתההכוונה , שהדברי� נוגעי� לאזור המועצה האזורית משגב

במקו� מושבה של , 1970 בשנת , כאמור,שנוסד,  סלאמהוואדיהבדווי� באזור הכפר 

 .אחת הפזורות

 

ג� באזור זה נכשלה המדיניות של ריכוז , בדומה למקומות אחרי� בגליל ובנגב

בוטל שטח , '70 � בסו� שנות ה,ע� הקמת יישובי משגב.  גדולי�יישובי�הבדווי� ב

מה� יכלו ג� ,  יהודיי�יישובי�והחלו תהליכי פיתוח באזור עבור הקמת , 9האש 

 , היהודיי�יישובי�הפיתוח המוא, ב, אול�. קר מפריצת דרכי�יבע, יהנותהבדווי� ל

הגבירו את תחושת המרירות דווקא , ופריסת התשתית המהירה, שהוקמו זה לא מכבר

 סלאמה מסופקי� וואדי כי בכפר ,הרשויות תטענה. והתסכול נוכח מצב� העגו�

 הקטני�  יישובי�אר בהבדווי� מתעקשי� להיש, ואילו, לבדווי� תשתיות ושירותי�

 . שהישיבה בה� אינה חוקית,בלתי מוכרי�וה

 

לא הונחה בה� כל ,  אלה כל שירותיישובי�לא סופק ל, תחילת תהלי� ההכרה בה�עד 

 כגו� ,לא היו בה� שירותי� בסיסיי�.  בה� נחשבה בלתי חוקיתבנייה וכל ,תשתית

צו הילדי� הבדווי� לכתת  נאל,ובהיעדר הסעות לבתי הספר, מרפאה ותחנה לא� ולילד

את .  בדרכ� לבית הספר בכפר הערבי הסמו�, ברגלילומטרי�ק 3�7 רגליה� מרחק

.  כללחשמל לא סופק לה�, מעיינות ומכפרי� ערביי� סמוכי�מ, המי� השיגו מבורות

, חלק� באש חיה,  ונערכו בו תמרוני�,9 הוגדר האזור כשטח אש ',70 �עד סו� שנות ה

.  גבו קורבנות ברכוש וא� בנפש,שלא אחת,  מושב� של הבדווי�בסמו� וא� בתחו�
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�      .  הבדווי� הקטני� להכרהיישובי�זכו ה, '90 �במהל� שנות ה, בתו� מאבק ארו

. עי�� הוכרו ג� חוסינייה וראס אל,ובהמש�,  הוכרו הכפרי� דמאיידה וכמאנה,1995 �ב

 מיתארחל בהכנת תוכניות הו, ע� ההכרה. נעי�� הוכר הכפר ערב אל,1998בשנת 

ובהתא� להתקדמות , תחילה בתחו� השירותי�, והחלו מאמצי פיתוח, יישובי�ל

 .ג� בתשתיות, בתהליכי התכנו�

 

 באמצעי� ,תו� מאבקי� רבי� מול השלטונות, כאמור, התפתחות חיובית זו הושגה

 שבא ,מעידה על כ�  אינהיישובי�עצ� ההכרה ב,  ע� זאת,א�. משפטיי� ופוליטיי�

 היהודיי� במשגב יישובי�בעוד ה. סו� לתחושות הקיפוח של האוכלוסייה הבדווית

עוברי� , מבלי להתעכב על תהליכי תכנו� מייגעי�, הוקמו בתנופת פיתוח מואצת

,  לאור ההכרה הרשמית,בדר� אל התשתיות המגיעות לה� הבדווי� הקטני� יישובי�ה

כמו ,  ויש בו תשתיות,� כאשר מוכר היישובג, בנוס� לכ�.  נגמראינו שמסלול ייסורי�

והוא מופלה לעומת , אי� הוא זוכה למידה מספקת של שירותי�,  סלאמהוואדיב

 . היהודיי�יישובי�ה

 

 כי האחריות על ,במועצה האזורית משגב מבקשי� לחדד את המודעות למצב וגורסי�

יחד ע� . דינהל המש, בראש ובראשונה,  במועצה האזורית משגב היאיישובי�מצב ה

 שהשכני� הבדווי� ,מועצה המוניציפלית לדאוג לכ� הלשה� רואי� אחריות , זאת

 ).6�7' עמ, 2003, דיכטר (יוכלו לחיות בגבולות המועצה בשוויו� אזרחי מלא

 

 רק בשנת ,נעי� חוברו לרשת המי� הארצית�וערב אל, חוסינייה, כפרי� כמו כמאנה

ולאחר הפעלת לחצי� פוליטיי� , לי� שוני�לאחר חמש שנות מאבק של פעי, 1994

אגודת " של תנועת ,1992בשנת , יהפני, בי� היתר, מסע הלחצי� הזה הכיל. כבדי�

להשתמש בשיקול   שקרא לממשלת ישראל ,הדי� הבינלאומי לענייני מי�לבית " הגליל

לחבר את הכפרי� לרשת המי� הארצית  ,בנייה שמעניק לה חוק התכנו� וה,הדעת

 תו� שיתו� פעולה ע� , מתאימי�,פתרונות תכנוניי� חלופיי�לכפרי� למצוא ו; לאלתר

 .התושבי�
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  הושל� 2001רק בנובמבר  ,ובאשר לחיבור הכפרי� הבדווי� במועצה למערכת החשמל

 שאר� שש , לאחר מאבק ציבורי, זאת.חיבור כל בתי הכפר כמאנה למערכת החשמל

עי� למערכת � ג� הכפרי� דמאיידה וראס אלבמהל� השנתיי� האחרונות חוברו. שני�

אחר ההכרה בכפר לכחמש שני� , נעי� אי� חשמל עד עצ� היו� הזה�בכפר ערב אל. זו

 ).13�16 'מע, 2003דיכטר (

 

  הבדווייישובי שמספקת המועצה האזורית משגב ל,השירותי המוניציפליי

 שבתחומה 

 

עד סו� ו.  אלהיישובי�תחומ� של  הדירו הרשויות את רגליה� מ,עד ההכרה בכפרי�

מרפאות , אומנ� ,הוקמוהחל מסו� אותו עשור . כל שירותלה�  לא סופק '80 �שנות ה

א� , "אגודת הארבעי�"ו" אגודת הגליל"כגו� , י�אזרחי� על ידי ארגוניוגני ילדי� 

 ללא ,בפחוני�מוקמו וגני ילדי� ,  מרפאות מוקמו בבתי� פרטיי�.בתנאי� קשי� מאוד

 .ללא שירותי� וללא חשמל, �מי

 

           במהל� השני�, על מחלקותיה השונות,והירתמות המועצה, ההכרה בכפרי�

תרמו לשיפור , להקמת מער� שירותי ציבור בכפרי� הבדווי� שהוכרו ,1995�2003

מער� של� של שירותי הוק�  '90 �במחצית שנות ה. איכות חייה של אוכלוסייה זו

�נוס� על בית , בית ספר יסודי בכמאנה, גני ילדי�, חתוני� לגיל הר�הכולל משפ, חינו

 וואדייסודי ב הוק� בית ספר על ,וכ�,  סלאמהוואדי שהיה קיי� כבר ב,הספר היסודי

 .סלאמה

 

אשר , זוכי� התושבי� לטיפולו המסור של צוות עובדי� סוציאליי�, בתחו� הרווחה

כמו הקמת , יקטי� שוני� ומגווני�יזמו פרוי, מלבד הטיפול השוט� בתחו� הפרט

 . מועדוני� לילדי� חרשי� ועוד, מועדוניות להכנת שיעורי בית

 

 רופא משפחה מבקר .יישובי� תחנות טיפת חלב בכל ה, כיו�,קיימות, בתחו� הבריאות

 סלאמה מרפאה לבריאות וואדי הוקמה ב,כמו כ�. ביישוב פעמיי� עד שלוש בשבוע

 . הש�
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 להכללת האוכלוסייה הבדווית בקהל הנהני� , א� הוא,ת�ס האזורי נר"המתנ

לנוער ,  מער� חוגי� ופעילויות פנאי לילדי�י� מתפתח,ולאט לאט, משירותיו

 .ולמבוגרי�

 

 כלכלת המגזר הבדווי במועצה

 

 3,500 �נעי� פחות מ� ממשקי הבית בערב אל61%השתכרו , 1999לפי נתוני שנת 

 שקלי� 4,000 � ממשקי הבית פחות מ77%רו  סלאמה השתכוואדיב.  לחודששקלי�

לעומת .  נפשות למשק בית6� ל5 נע בי� � כאשר גודל,זאת. לפי נתוני אותה שנה, לחודש

 על פי נתוני שקלי� 7,589 הוא ,יהודי� ובדווי� ג� יחד,  השכר הממוצע במשגב,זאת

 . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

רט את הבעייתיות בטיפול יפ, ת משגבראש המועצה האזורי, )2003 (ארז קרייזלר

 :דגיש את הנקודות הבאותהו, באוכלוסייה הבדווית במשגב

 בדווי� בתו� יישובי�על הקמת ארבעה , 1995דצמבר מ 205 פרממשלה מסהחלטת 

 . העמידה את המועצה בפני עובדה מוגמרת, המועצה האזורית משגב

, יישובי�ל את הקמת� של ה שהיא זו שתובי,המועצה האזורית משגב קיבלה החלטה

הסוכנות  והתנועות המיישבות .  בשל העובדה שלא קיי� גו� מיישב לבדווי�,וזאת

 .פועלות רק במגזר היהודי

בנייה של ב ואי� לה הידע בתכנו� ו,אשר איננה גו� מיישב, המועצה האזורית, למעשה

 . הפכה להיות גו� מיישב,יישובי�

 :ועצה שלוש מטלות בהקשר זהה על עצמה המנטלברמה האסטרטגית 

ולהגיע בהקד� להקמת ,  בדווי�יישובי� לארבעה מיתארלדאוג שתהיינה תוכניות  . 1

 1998 �וב, מיתארבארבע תוכניות , היה על המועצה לטפל במקביל. ה�תשתיות ב

 .נעי�� ערב אל,נכנס לתמונה ישוב חמישי

 תוכל לעזור לאוכלוסייה אשר,  מנהיגות מקומיתיישובי�ליצור מצב בו תקו� ב . 2

שוב יהוק� בכל י, מיתארלפני אישור תוכניות ה, בשלב מוקד�. ולמועצה, הבדווית

המועצה ציפתה שהמנהיגות . ונשלח נציג מטעמו כחבר במליאת המועצה, וועד

 . מול התושבי� ביישוביה�מיתארהמקומית תעזור בקידו� תוכניות ה

 .להתחיל לפתח תשתיות חינו� ורווחה . 3
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 :פיות שהיויקרייזלר מדגיש את הקשיי� שעמדו בפני המועצה בהתייחס לצ

והתקשו לקבל החלטות , הוועדי� הבדווי� התקשו להצביע על קווי פעולה אחידי�

ספורט האו של מגרש , מקומיהספר ה בית מו שלקביעת מיקו, כגו�, עקרוניות מובילות

בי� החמולות , יישובי�ו� ה בעיקר בשל חילוקי דעות פנימיי� בת,זאת. מתוכנ�ה

 .  באשר לשאלות אלה,השונות

 תגובות לעיתי�והדבר עורר , בשל מציאות זו נאלצה המועצה להכתיב מהלכי� שוני�

 .נגד שליליות וטענות על קיפוח  ועל הלי� כפוי

 

בה� התגלתה , דמאיידהווואדי סלאמה וה� , שני כפרי� היוו את היוצא מ� הכלל

לאור .  את הגופי� הרלוונטיי� בממשלהשהצליחה לרתו�, וזמתיומנהיגות אחראית 

, קריילר (שני כפרי� אלה טוב יותר משאר כפרי הבדווי� במועצהמצב התשתית ב ,זאת

2003( . 

 

  משגבזוריתאועצה היחס האוכלוסייה הערבית  ברשויות הערביות שבסמו/ למ

 

מאתיי� וחמישי� אל� מ המעללמשגב גובלת בעשרי� וארבע רשויות ערביות הכוללות 

שווה ער�  (דונמי�מאתיי� אל� למעלה מואשר משתרעות על שטח שיפוט של , תושבי�

 ).פחות או יותר לשטח השיפוט של המועצה האזורית כולה

 

, הפגנות:  לוותה בקולות צורמי� רבי� במגזר הערבי, ואיל�1980 בשני� ,הקמת משגב

ועל הצרת ,  על חדירה למרחב הערבימשפטי� וטענות,  במקרה או שניי�,עימותי�

 .ג� טענות על הפקעות של אדמותכמו , צעדיו

 

מעניי� לבחו� כיצד נתפסת הפריסה היהודית החדשה הזו בגליל על ידי הציבור הערבי 

מעשרי� שנה לאחר ראשית הקמת מפעל למעלה , 2003בשנת ,  אלהיישובי�המתגורר ב

 .ההתיישבות במסגרת המצפי�

 

 כפי שה� באות לידי ביטוי,  הערביתאוכלוסייהה עיקרי התחושות של ביא כא� אתא

 יישובי�הגובלת ב, דל כרו�'ראש המועצה המקומית מג , מחמד כנעא�ו שלבדברי
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 המעקב של וועדת� משמש ג� בתפקיד דובר אמחמד כנע. גילו� וצורית ובעיר כרמיאל

רת התפקידי� שמילא ובשל שו, מתוק� תפקידיו אלה. הרשויות המקומיות הערביות

ומודע להלכי הרוח בחברה , הוא מעורה מאוד בנעשה בגליל, בקריירה הציבורית שלו

 ).2003 ,כנעא�. (הערבית בגליל ביחס למפעל המצפי� ולהתיישבות היהודית

 

מציפה תחושות של קיפוח בקרב האוכלוסייה , ע� כנעא�וט, פריסתו של מפעל המצפי�

אמצעי� שווי� לרמת לר הערבי אינו זוכה ליחס ועל כ� שהמגז, הערבית בגליל

כדוגמא הבולטת ביותר . ההשקעה במצפי� של ההתיישבות היהודית החדשה בגליל

, דל כרו�'לכ� מובאת דרישתו של כנעא� להכיר באזור המצוי בתחו� שיפוטה של מג

. 'כאזור עדיפות א, שבמועצה האזורית  משגב, לב�אשר נמצא מול אזור התעשייה בר

להשקיע , לדבריו, אשר מוכני�, מעמד כזה יאפשר לכנעא� להביא משקיעי� ערבי�

ובתנאי שיזכו לתנאי� מקבילי� לאלה של , בפיתוח תעשיות בלב אזור ערבי בגליל

. במועצה האזורית משגב, לב ותרדיו��המשקיעי� היהודי� באזורי התעשייה של בר

  הדברומבחינתו של כנעא� נתפס, גורמי הממשל הישראלי אינ� מקבלי� דרישות אלה

אשר מגביל את האפשרויות של האוכלוסייה הערבית באזור להתפתח , כצעד לא שוויוני

 .  כלכלית בשיעור דומה לזה של האוכלוסייה היהודית

 

לעומת הממוצע , מדגיש כנעא� את המצב הכלכלי הקשה במגזר הערבי, בהקשר זה

שיעור הריבוי הטבעי . וסיית המצפי� שמאפיי� את אוכל,אקונומי הגבוה�הסוציו

שנה מידי . לשנה 3% �עומד על כ,  הערבי� באזוריישובי�כמו במרבית ה, דל כרו�'במג

חמישי� עד מאתיי� בעיות חדשות של מחסור בדיור עבור וניצבת המועצה בפני מאה 

 . מש� של היישובדור ההבני , צעירי�

 

שכר הממוצע ביישוב עומד על כשלושת ה. דל כרו� קרוב לשני� עשר אל� תושבי�'במג

מכוח העבודה של היישוב מועסק ככוח עבודה שכיר  75%.  בחודששקלי�אלפי� 

אחוז . 8% אחוז האבטלה ביישוב עומד על. במפעלי� תעשייתיי� בכרמיאל ובקריות

א� ירידת ההכנסות מענפי , גבוה של האוכלוסייה עסק במש� שני� בחקלאות

גרמה לאובד� תעסוקה , הדבר לידי ביטוי בכל המדינהבא שכפי , החקלאות השוני�

 . מרבית החקלאי� לשעבר לאצוהכנסה 
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, סי הארנונה מתושבי המקו�יהמועצה מתקשה להעלות את אחוז הגבייה הנמו� של מ

 שהמועצה צוברות גירעונות , פלאי�במציאות כזו א. בלבד 40% �כוהוא עומד על 

איימת חברת מקורות לנתק את המי�  מ,ימי� אלהב. כספיי� גדולי� ומתקשה לתפקד

הגירעו� המצטבר .  לאור פיגור גדול בתשלו� חשבונות המי� של המועצה,יישובמה

הדוח הכספי מתו�  (שקלי� ני על קרוב לשלושי� מליו, כיו�,השוט� של המועצה עומד

 ).2003, ראה כנעא�, 2003מר, מ, דל כרו�'של המועצה המקומית מג

הכספי הקשה של המועצה היא מתקשה לקבל ערבויות בנקאיות לפעילותה לאור מצבה 

, כנעא� תולה את מצבה של המועצה במצב� הכלכלי הקשה של תושביה. השוטפת

הוא .  לאור אובד� מקור ההכנסה החקלאי,ובירידה המתמשכת של הכנסות התושבי�

 וסי� נחלי שהוא נוקט להגדלת אחוזי גביית המ,שכל המאמצי� התקיפי�, מדגיש

 .כישלונות רצופי�

 

אינ� מהווי� ,  הגובלי� ע� המועצות המקומיות הערביות,יישובי�תושבי המצפי� ב

שיש ביכולתו לספק ער� מוס� כלכלי לבעלי העסקי� הערבי� , כוח קנייה משמעותי

דל 'כ� שמג, את מרבית קניותיה� מבצעי� תושבי� המצפי� בכרמיאל ובקריות. באזור

 הכלכלי הבלתי מבוטל של תושבי צורית וגילו� �נית כלכלית מכוחכרו� אינה נה

 . )2003, כנעא� (הסמוכות

 

 לא הופקעו קרקעות פרטיות , שבעיקרו�,מחמד כנעא�מודה , ובאשר לנושא הקרקעות

מה שכ� מתבצע בפועל , לדבריו. של תושביו הערבי� של הגליל לטובת מפעל המצפי�

קרקעות פרטיות של ? במה דברי� אמורי�. שלה�קרקעות ולא הפקעה " סיפוח"הוא 

על פי תוכניות , א� ה� משוייכות, �עלייהדל כרו� לא הופקעו מידי ב'ערבי� תושבי מג

שמועצות , כנעא�לדברי , לכ� נוצר מצב. למועצה האזורית משגב,  העדכניותמיתארה

רקעות קהסי� עבור אדמות פרטיות של בעלי יאזוריות יהודיות נהנות מתשלומי המ

 .ולא המועצות המקומיות הערביות, ערבי�ה
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 הקהילתיי� יישובי� בתו� ה� בגבולות המועצה המקומית משגב דונמי� 770, כאמור

לדברי .  נמצאי� בבעלות פרטית של תושבי� ערבי� מהסביבה הקרובה�של המועצה 

לבצע החלפה של , בתו� המצפי�, קרקעותהמרבית בעלי מצד מוכנות יש , כנעא�

 יהא� ה� עומדי� על כ� שהקרקע החלופית תה,  מקרקעי ישראלמינהלקרקעות מול 

.  מציע בדר� כללמינהל כפי שה,ולא במקומות מרוחקי�,  המתאי� לבנייה,באזור קרוב

, שכבר הוזכרה בפרק הד� בפ� המרחבי, כנעא� מביא כדוגמא את פרשיית אחמד כריי�

 לו בעבר אדמות חלופיות בתא שטח  הציעמינהלה. אשר בבעלותו קרקעות בצורית

ולכ� אפשרות זו , דל כרו�'שאינו מתאי� כרגע לבנייה עבור דור ההמש� של מג, מרוחק

 .מהפרקירדה 

 

, 1985 לפיתוח היישוב בשנת מיתארדל כרו� הגישה תוכניות 'המועצה המקומית מג

ה זו אינה עובד. ומאז ועד היו� ה� לא אושרו על ידי הגופי� המוסמכי� לכ� במדינה

לאור . מאפשרת למועצה ליזו� בנייה מאושרת עבור דור הבני� הממשיכי� של היישוב

דל כרו� מציאות 'מתקיימת במג, ובהתחשב בנתוני הצמיחה השנתית שהוצגו כא�, זאת

כולל , הדבר גורר מתיחויות ע� גורמי האכיפה במדינה. של בנייה בלתי חוקית ענפה

המועצה המקומית מתוסכלת מכ� .  המוסמכות לכ�הריסת מבני� על ידי הרשויות

 מיתארלהשיג אישורי� לתוכנית ה, שאינה מצליחה לעמוד בהבטחתה לתושביה

 . לספק את הצרכי� של היישובתוכל ש,שהוצעה ואישורי בנייה בכמות

 

דיור עבור דור ההמש� של היישוב מצרי� חשיבה לבעיית הקרקעות והצרכי� הגוברי� 

 אלא לעבור לשיטת בנייה , ברירהיה שלא תה,לכנעא� ברור. הבנייהמחודשת על אופי 

. עור גדול של האוכלוסייהיהקרקעות לטובת שיכו� שאת שתאפשר לנצל , לגובה

א� הדבר אינו , ייה זוע האוכלוסייה לעבור לשיטת בנושכנבהמועצה משקיעה מאמ, 

ורי� צמודי  המורגלת במג,מדובר בשינוי תרבותי בחברה מסורתיתפשוט מאחר ש

 מהקרקעות הפוטנציאליי� לבנייה ביישוב ה� בבעלות פרטית 30%, מעבר לכ�. קרקע

 .פרטיות לבנות לגובההאדמות הוקשה לאל, את בעלי , של תושבי� ערבי�

 

בי� , ראשי הרשויות המקומיות במגזר הערבי בגליל מתגעגעי� לתקופת שלטונו של רבי�

בנימי� ב� אליעזר כשר השיכו� ואריה , ממשלהרבי� כראש .  ועד הירצחו1992השני� 
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 לאוכלוסייה הערבית העניקו ש, יחדיו דברי� רבי�קידמו, דרעי כשר הפני� בקדנציה זו

. לעבור מ� העול�תידה ע, של המגזר בכל ההיבטי� שפורטו" הקיפוח"תחושה שתקופת 

שת הקיפוח תחוו,  לקדמות� שבוהדברי�נעצר והתהלי� , לדברי כנעא�, מאז רצח רבי�

 . א� הוחרפהבקרב האוכלוסייה הערבית בגליל

 

 ,דל כרו� טוע�'ראש מועצת מג. הידרדרות נוספת במצבלו הביא 2000אירועי אוקטובר 

הכביש  (85אי� הרשויות מאשרות בנייה בצמוד לכביש , שבשל האירועי� שהיו באזור

 ). הראשי לכרמיאל

�אינה מוציאה לפועל תוכנית להקמת גשר  ),"מע(מחלקת עבודות ציבוריות , בנוס� לכ

תוכנית זו . כדי לאפשר חיבור השכונה הדרומית של הכפר למרכזו, עילי מעל הכביש

 שהגשר לא נבנה ,כנעא� טוע�. ואינה מבוצעת בשלב זה, 1988הובאה לאישור בשנת 

על פי ,  שאבני� יושלכו מהגשר אל מכוניות הנוסעות בכביש,בשל חשש הרשויות

כמו ג� עיכוב , אי ביצוע תוכנית זו.  2000זרקא בעת אירועי אוקטובר �סר אל'תקדי� ג

מקשות על ההתמודדות ע� תאונות הדרכי� , התוכנית להצבת רמזורי� בכניסות לכפר

  ).2003, כנעא� ( וגורמות נזקי� ונפגעי� מיותרי�,הרבות המתרחשות באזור

רק  , לכ�. המצפי�יביב יישובעוסקת בהתפלמסות ע� המגזר הערבי סאיננה עבודה ה

 אבל האש� אינו מפעל ,� ה� נכונותא כי חלק מ� הקביעות של מחמד כנע,דגישא

דאי ובו, עור החקלאי� היא תופעה עולמיתיירידה בש. המצפי� ואפילו לא הממסד

 הירידה יעורש.  ואיננה נוגעת לערביי הצפו� על רקע הקמת המצפי�,אזורית וישראלית

 קוד� למפעל המצפי� י� שנ20 �כ, '50בצפו� החל כבר בשנות ה במספר החקלאי� 

 ).ג� בסקטור היהודיכמו (

 

 כי בכל מקו� ,ציי�א, בקרקעות ותקציבי� שאינ� מספקי�באשר לטענת המחסור 

עוני  קיי� ,3% מעל הואטבעי הבוי בו הריש, אזורי ומוניציפלי, בקנה מידה לאומי

� כביתר עילית ובני ברק וזה נכו� במרבית יישובי  זה נכו� בקרב יישובי יהודי.ומחסור

 .המגזר הערבי
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 נקודת מפנה משברית ביחסי תושבי 2000רואה באירועי אוקטובר ) 2003 (ברו��ב�

 את , באופ� ניכר,אירועי� אלה הפחיתו. מועצת משגב ע� האוכלוסייה הערבית באזור

� של בעלי עסקי� המוכני� לעשות שימוש בשירותיהמספר המתיישבי� היהודי� 

 ירד , שמבצעי� התושבי� היהודי� בכפרי� הערבי�,אחוז הקניות. ערבי� באזור

כמו ג� שיעור הביקור במסעדות הערביות באזור שסופגות הפסדי� ניכרי� , באופ� ניכר

ירידה , ברו��לדברי ב�, אפקט נוס� של אירועי� אלה הוא. בשנתיי� וחצי האחרונות

 או להחלי� קרקעות ל בעלי קרקעות ערבי� להסכי� למכורת במוטיבציה שמשמעותי

 ,בות לאומניותיירידה במוטיבציה בסאת הברו� קושרת �ב�.  מקרקעי ישראלמינהלע� 

 . בעיקר

 

 ראה בהתיישבות במצפי� אמצעי הול� ליצירת שיתו� פעולה , מהיישוב יעד,אריק רז

לא הוטרד מהנושא הוא �  ג,לכ�. ע� האוכלוסייה הערבית בגליל בכל תחומי החיי�

        בסו� שנות , בעת שיז� ע� עמיתיו את העלייה הראשונית לאזור משגב,הדמוגרפי

ערבי�  יצרו בעיה בתחו� יחסי 2000טובר אי� ספק שאירועי אוק, לדבריו. '70 �ה

  .)2003, רז(למסלול�  ,אט אט ,א� כי הדברי� חוזרי�, בגליליהודי� 

 

, שמרבית האוכלוסייה ביישובי המועצה האזורית משגב, חשוב לציי� בהקשר זה

כ� , מחזיקי� בעמדות פוליטיות שה� ממרכז המפה הפוליטית במדינה ושמאלה

 לחיות באווירת שיתו� פעולה ע� , אכ�,התושבי� היאשל  ת�נטיי ,אופ� כללישב

 �מהמצביעי� באזור זה ע 80% לכנסת נמנו 2002בבחירות . האוכלוסייה הערבית

ניכר היה נוכח , קיו� ובשל השאיפה לדו, על רקע זה.  של המפה הפוליטיתלהשמא

 ותחושת חוסר האוני� , במועצהיישובי� הל� בקרב תושבי ה2000אירועי אוקטובר 

 . ביותרי�והבלבול היו קש

 

 שהרשויות תסדרנה , את הצור� רז הערבי� באזור מדגישיישובי�בהתייחסו למצב ה

היכרות קרובה ע� ראשי בעל , רז. אמצעי� למגזר הערביאת נושא השוואת הקצאת ה

סוציאלית �מנתח את המציאות הכלכלית, המועצות המקומיות במגזר הערבי באזור

במציאות כמעט בלתי אפשרית של ,  אלה כתוצאה ישירה של ניהול כושליישובי�ב

 לחלוקה מציאות זו מביאה לדבריו.  אלהיישובי�ניגודי אינטרסי� בי� חמולות שונות ב

רק מפנה .  ולדריכה במקו� כמעט בכל תחומי החיי�יישובי�לא נכונה של המשאבי� ב
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על המדינה , לדבריו. ערביות יביא סיכוי לשיפור במצבהדרמטי באופי הניהול במועצות 

, רז( כדי להעמיד� על רגליה� ,כושלי�ה יישובי�הועדות קרואות לניהול וליזו� שיגור 

2003.( 

 

 תסיכו ומסקנו

 

 שהוקמו בשלביה השוני� של ,יישובי� מ, ברובה,המועצה האזורית משגב מורכבת

.  קהילתיי�יישובי� שהפכו ע� השני� ל, ה� מצפי�יישובי�מרבית ה. תוכנית המצפי�

 שהוקמו ,יישובי�הזו נמצא הריכוז הגדול ביותר של בגבולות המועצה האזורית 

י� ושניי� יישובי המפעל נמצאי�  כשלושי� מתו� חמיש�במסגרת תוכנית המצפי� 

 .במשגב

 

די� עבודה זו בחנה את תמונת המצב הנוכחית במועצה האזורית משגב אל מול היע

 .'70 � לדר� בסו� שנות התויציאשהוצבו בפני מפעל המצפי� ע� 

 

יוצאת , שמפעל המצפי� הינו נדב� מרכזי בהוצאתה לפועל, מדיניות ההתיישבות בגליל

על השטח שליטה  –לקיי� בגליל מאמ, בשני תחומי� מרכזיי�  שיש ,מתו� הנחה

 על ידי.  נחלה תוכנית המצפי� הצלחה משמעותית,בכל הקשור לשטח. ומאמ, דמוגרפי

 כדבריו של אריק ,"הגיעה מדינת ישראל לגליל ",הוצאתה לפועל של תוכנית המצפי�

� גושי ההתיישבות  יצרה טריזי� בי היהודית בגושי ההתיישבותיישובי�פריסת ה. רז

. וה� מונעי� את האפשרות להיווצרות מרחב אירידנטי בצפו� ישראל, הערבית

 עצמ� יישובי� בי� ה�ת של יהודי� בגליל מאסיביהתיישבות חדשה זו יצרה תנועה 

תנועה זו מוסיפה .  למקומות התעסוקה השוני� ברחבי הגליל ומחוצה לויישובי�ובי� ה

 . היהודית בגלילנדב� חשוב לתחושת הנוכחות

 

ת של קרקעות פרטיות והעברת� לידי מאסיבימפעל המצפי� היווה זרז לרכישה 

אי� עוד רעייה . מנו� להסדרת קרקעות שבמחלוקתכמו ג� , המדינה לצור� הפרוייקט

  1978�1988 בי� השני�. ה�א� פראית באזור ופעולות החציבה הבלתי חוקיות פסקו 

 .  נוספי�דונמי�ל� שי� איהועברו לידי המדינה ש
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  שנרכשו או,בשני� האחרונות חלה ירידה ניכרת בכמות הקרקעות הפרטיות הערביות

הממוצע השנתי במשגב ירד ממאות דונמי� .  מקרקעי ישראלמינהלהוחלפו על ידי 

הדעות לגבי .  ופחות מדונ� אחד לשנה שנרכש, שהוחלפובלבדבשנה לשבעה עשר 

 ,� לאומיי�מניעישמדובר ב, כפי שראינו, הטועני�יש . הגורמי� לירידה חלוקות

 בשני ,לעומת זאת. שבגינ� אי� בעלי� ערבי� מוכני� למכור או להחלי� אדמות

,  שמוכנות זו עודנה קיימת, הטועני�,יש לא מעט גורמי�) הערבי והיהודי(המגזרי� 

 ובתנאי שהאדמות החלופיות שתתקבלנה בתמורה,  בתחו� החלפת הקרקעות,בעיקר

הביקורת .  ולא במרחק בלתי סביר מה�, הערביי�יישובי�רבת הי תהיינה בקמינהלמה

 . באזור, העוסקי� בכ�, המקרקעי� משותפת לכל הגורמי�מינהלהמופנית כנגד 

 

 לא יצרה תוכנית המצפי� מציאות ,חוקית בתחו� ההתמודדות ע� הבנייה הבלתי

 הגובלי� עמה חזקי� מכל בי�יישוצרכי האוכלוסייה הלא יהודית במשגב וב. חדשה

 � אחיזה שתושבי המצפי� יהוו גור� מפקח בתחו� זה אי,שאיפהל. המגבלות החוקיות

 ויכולת� לבצע פיקוח מסוב� על ,מעטי� המועסקי� בתחו� זה במועצה. במציאות

יכולת האכיפה של הרשויות הנוגעות בדבר . שי�יהבנייה הבלתי חוקית בטלה בש

 .על הצרכי� ואינה עונה ,מוגבלת

 

 אי� להתעל� מהפגיעה של ,בהקשר זה של הפריסה המרחבית והמאבק על השטח

 על הפסגות יישובי�בניית ה. הבנייה המואצת של מפעל המצפי� על ההיבט האקולוגי

פגיעה נוספת בהיבט . ועל המדרונות של ההרי� יצרה שבירה של הנו� הירוק של הגליל

� ודרכי הגישה אליה� יישובי�ות יצרה בניית ה שבמספר מקומ,האקולוגי קשורה בכ

 . פגיעה  בלתי הפיכה  בשמורות טבע

 

 , מלכתחילה,מפעל המצפי� לא נועד.  המפעל חלקית יותרתצלח ה,בהיבט הדמוגרפי

 המתוכנ� לא יישובי�אופי ההתיישבות וגודל ה.  את המאז� הדמוגרפי בגלילשנותל

. א� היה אמור לשנות מגמה,  אר, זהאמור היה לתת מענה לבעיה הדמוגרפית בחבל

 לא ,א� המאז� הדמוגרפי,  יהודי� בגליליישובי�יותר של מספר רב  יש כיו� ,אומנ�

צפו� שלוש החיו במחוז  1979  בשנת. להיפ� אלארק שלא שופר מנקודת מבט יהודית

בשנת . שה אל� לא יהודי�יומאתיי� שמוני� וש, מאות ושבעה אל� תושבי� יהודי�
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מחצי למעלה לעומת , שה אל� יהודי�יעשרי� ושוצפו� ארבע מאות החיי� במחוז  2002

 . מליו� לא יהודי�

 

 היתהעל פי יעד זה . המועצה האזורית משגב לא עמדה ביעד הדמוגרפי שהציבה לעצמה

 2002 �ב . לשבעה עשר אל�2000האוכלוסייה היהודית במשגב אמורה להגיע בשנת 

 �גידול בשני� האחרונות הואט קצב . יהודי� בלבדחיי� במשגב שני� עשר אל

 המועצה הציבה . על חצי אחוז בלבד, והוא עומד בשני� האחרונות, במשגביישובי�ה

כדי לעמוד בקצב גידול . 2020 להגיע לשלושי� אל� תושבי� עד שנת ,לעצמה יעד חדש

ות שי� משפחילעומת ש,  על המועצה לפעול לקליטת ארבע מאות משפחות בשנה,זה

 יהיה על המועצה לפעול למניעת הגירה שלילית של הדור ,במקביל. בשנתיי� האחרונות

 עוזב את �משההנתוני� מצביעי� על כ� שאחוז גבוה של דור ה. יישובי�הצעיר מה

 . כאשר המגמה העתידית לא ברורה, יישובי�ה

 

 הגיעו 25%מתושבי הצפו� ורק  75% –האוכלוסייה היהודית של משגב מורכבת ברובה 

גליל לא ב �מושביהג� היעד של מציאת פתרונות דיור לבני . מאזורי� דרומית לחיפה

 וזאת ,ממשיכי� נקלט במשגבהבני� האחוז קט� מ. הושג באמצעות מפעל המצפי�

היעד של .  אלהיישובי� שלא נית� היה להמשי� לעסוק בחקלאות ב,בשל העובדה

ג� בשני� של העלייה , מעטי� שקלטו עולי� ,קליטת עלייה פסח על המצפי�

 .ת מברית המועצות לשעברמאסיביה

 

.  על יעדי המייסדי�, פחות או יותר,מצבה הכלכלי של המועצה האזורית משגב עונה

מחשבי� ומקצועות ה, ביישובי המועצה הו� אנושי ברמה גבוהה בתחומי ההנדסה

 .רווחה כלכליתובדר� כלל נהני� התושבי� מ, רמת השכר בינונית ומעלה. חופשיי�

 

 המעסיקי� שלושת ,בר לב ותרדיו�, בשני� האחרונות הוקמו במשגב שני אזורי תעשייה

 מתושבי משגב מועסקי� 60%, יחד ע� זאת. אלפי� עובדי� בשמוני� ושניי� מפעלי�

 . מועסקי� באזור ההתיישבות25%רק . באזור חיפה והקריות
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 של עשרות אחוזי� לקראת שנת תחו� התיירות עבר תהליכי� של צמיחה בשיעור

 , יש לציי�,יחד ע� זאת. הופ� בהדרגה לגור� כלכלי משמעותי באזורוהוא , 2000

באזור הזדמנויות רבות לפיתוח . שהפוטנציאל בתחו� זה גבוה יותר מהניצולת כיו�

 לפיתוח האזורי אכ� מציבות יעדי� נוספי� מיתארותוכניות ה, כלכלי נוס� בתחו� זה

 .ירותבתחו� התי

מייקרת את עובדה ה, פיתוחיישובי המועצה כאזור  של � הוסר מעמד1998בשנת 

 על פי התוכניות יישובי� ומהווה גור� בהאטת תהלי� גידול ה,עלויות הדיור במקו�

חל צמצו� בהעסקת . הוא באזורא� המיתו� של השנתיי� האחרונות פגע . המקוריות

את  מאוד מה צמצ, בתחו� המועצהמצוישמפעלה , ל"רפאג� . טקי עובדי� בהי

 אשר הועסקו במפעלי� , ברבי� מתושבי יישובי המועצהות והדבר פגע קש,הפעילות

 .אלה

 

מער� . בתחו� החברתי עונה המצב במשגב על מרבית היעדי� שהציבו הוגי המפעל

אקונומית גבוהה �התכנו� ומדיניות סינו� הנקלטי� הביאה ליצירת חברה ברמה סוציו

, משכילה, מדובר באוכלוסייה צעירה. ביישובי המועצה האזורית משגב ,יחסית

 .וחיה חיי רווחה, משתכרת בכבודה

 

 בדר� ,נ� לשביעות רצו,בכל תחומי החיי�,  שירותי� שוני�ההמועצה מספקת לתושבי

התרבות וחיי החברה זוכי� , רמת שירותי הבריאות. רמת החינו� טובה מאוד. כלל

 .שבי�להערכה סבירה של התו

 

על ידי יצירת , בעיקרו�,  אומנ�,היעד של הקמת צורות התיישבות ייחודיות הושג

 ה� ייחודיי� יישובי� מעט מה,יחד ע� זאת.  קהילתיי�יישובי�מרק� גושי של 

 ,המצפורי� לא החזיקו מעמד. כגו� הררית למודטי� ומעלה צביה לאנשי האימ�, באמת

 . קהילתיי�יישובי�והפכו ל

 

המועצה מאמ, מתמש� בשני� עושה  ,ק� היחסי� ע� הבדווי� והערבי�באשר למר

הדבר מתבטא . האחרונות לשלב את הבדווי� בחיי המועצה כמגזר שווה זכויות

� שהוקמו יישובי�ובדחיפה להשקעה בתשתיות בששת ה, בהקצאות דומות לחינו

 .  הכלא� הכיוו� חיובי בס�, קצב פיתוח התשתיות לא תמיד מספק. כיישובי קבע
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אירועי .  הגובלי� ע� המועצה מסוב� יותר, הערבי�יישובי�מצב הדברי� מול ה

של תושבי יחסיה� .  לא הותירו את תושביה היהודי� של משגב אדישי�2000אוקטובר 

א� היא חוזרת לאיתנה , המצפי� ע� האוכלוסייה הערבית נפגמה בעקבות האירועי�

 .בקצב איטי

 

 מבט לעתיד

 

 הפ� לאפיזודה ,כתהלי� יוצא דופ� בהתיישבות היהודית בישראל ,מפעל המצפי�

,  קהילתיי�יישובי�מה� ,  רגילי� לכל דבריישובי�המצפי� הפכו ל. היסטורית

מער� התחבורה אליה� משתלב ע� מער� התחבורה של . מעטי� מושבי� או קיבוצי�ו

 מנופי� לטפס לפסגות מרבית הרי הגליל ולהנותנית�  אלא שכיו� ,הגליל כולו

 . אלמלא כ� שקשה היה להגיע אליה�,מרהיבי�

 

של המש� משבר בנסיבות , האחת. מספר חלופותעל יע בלהצנית� ?  העתיד�צופומה 

הודה לשטחי רצועת עזה וימופנית  כאשר תשומת הלב ,כלכלי ופוליטי בישראל

 ,יהודיהגליל ה, במקרה כזה. הגליל נמצא בשולי תשומת הלב הלאומיתאילו  ו,ושומרו�

 סגירת רבותל, מרכזהכיוו� ל ימשי� לחוות הגירה שלילית של יהודי� ,והמצפי� בתוכו

כנס לסחרור י לה, במקרה כזה,הגליל ההררי כולו עלול. מפעלי� על כל המשתמע מזה

 . גיאופוליטי הרה אסו�

 

הכלכלי ופתרו� סביר ליחסי� ע� בנסיבות של יציאה מ� המשבר , ואילו האחרת

 וכמו בשני� ,סדר היו� הלאומי� להחזיר את הגליל למרכז יהיה מקו, הפלשתיני�

 . שכמוב� ישפיע ג� על המצפי�מה, עשייהה הוא יעמוד במרכז 1980�1990

 

,  יוסיפו לגדול ולהתעצ�, הקהילתיי�יישובי� וכיו� ה,במקרה כזה המצפי� לשעבר

ל כרמיאל כבירת כל זה יקרה במקביל להתרחבותה שו, בנויאזורי תעשייה יהודי� י

 .רכי העיר הגדולהוצפוי בי� חסידי הנו� הפתוח במצפי� לצ� חיכותו�  ,האזור
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, ע� זאת.  שה� מעבר למרחב הגליל,הדו קיו� היהודי ערבי מותנה בפתרונות לאומיי�

 � וברמת יישובי�לחפש אחר כל מכנה משות� בי� שתי האוכלוסיות ברמת היש להמשי

ת מאמ, בפיתוח המגזר הערבי בכל הנוגע לצרכי� האזרחיי�  יש לעשו,ללא ספק. הפרט

, צפו�תשתיות בת יציר כמו , וכל מה שנלווה לה�,הקמת מפעלי המצפי�. של תושביו

 ויוסיפו , תורמי�, כתוצאה מכ�ייה וחיזוק ישיר ועקי� של כרמיאלכולל אזורי התעש

 .�במקו הערביי� יישובי� ג� לתושביי ה,לתרו�
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 71

 מקורות

 

פיתוח המועצה האזורית תוכנית אב למדיניות , )1996 (ענת כרמלי, אמנו� פרנקל,  אריהארנר
  .היחידה לתכנו� אסטרטגי,  המועצה האזורית משגב,משגב

 
מנהלת המחלקה לתכנו� אסטרטגי ע� , 2003 באפריל 10 �מה ראיו� ,)2003 (ב� ברו� דפנה

 .)בכתובי� בידי המחבר (במועצה האזורית משגב
 

 על נגישות של כפרי הבדווי לתשתיות וסוגיות –סיפורי מקומות  ,)2003 ()עור�( שלו� דיכטר
 .2003 מארס , קבוצת פעולה אזרחית– סיכוי ,אזרחיות במועצה האזורית משגב

 
 ,כללי של התפתחות הקני� באר,�רקע היסטורי :הזכויות במקרקעי�, )1983 (ברה�הללי א

 . 610�575' עמ, משרד הבטחו�, ברסיטת חיפהאוני: חיפה, 'חלק ב, ארצות הגליל
 

 .www.cbs.gov.il, )2003 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 

 .www.misgav.org.il, )2003(ית משגב אזורהמועצה ה
 

 עשייהתזור הלב וא�ראש מנהלת פארק תעשיות ברע� , 2003 יוני 2 � מהראיו�, )2003 (יונס משה
 .)בכתובי� בידי המחבר (תרדיו�

 
 דל כרו�'המועצה המקומית מגראש ע� , 2003 אפריל 27 � מהראיו�, )2003(  מוחמדעא�כנ
 .)בכתובי� בידי המחבר(
 

,  יעדי התכנו� ומאפייניו– התיישבות החדשה בגליל ,)1992 ( יוברטיו��ויל, בריאלליפשי, ג
 .179�197' עמ, ג"י, ישראל� של אר0המחקרי בגיאוגרפי

 
, רחביי� של ההתיישבות החדשה בגלילהיבטי� כלכליי� מ. )1990 (�דמנסקי 'צ, בריאלליפשי, ג

  .279�294' עמ, )146(א " מ,רבעו� לכלכלה
 

 הרקע – מדיניות מרחבית בתנאי מציאות דמיונית ,)1991 (רו� קיפניס ב,בריאלליפשי, ג
    'עמ, 35 ,ממשל ויחסי בינלאומיי, מדינה, הקרקעי להקמת ההתיישבות החדשה בגליל

118�99. 
 

 .1969ט 'תשכ, פקודת הסדר הזכויות במקרקעי�
 

פרסומי� בבעיות  ,הישגי ולקחי,  מטרות–המצפי בגליל . )1988 (חלפינקל ר, רנו�סופר א
 .כז לחקר התיישבות כפרית ועירוניתהמר :רחובות, 43י אזורפיתוח 

 
בכתובי� בידי (גלילות , יהמכללה לביטחו� לאומ, 2003ביוני  2 � מהראיו�, )2003(ארנו� סופר 

    ).המחבר
 

 יישובידילמות בנושא חלוקת התפקידי בי� ה ,)2002 (אופירקהת  ,אריההכט , קהת דב
 . המועצה האזורית משגב,למועצה

 
 .)בכתובי� בידי המחבר (מועצה האזורית משגב ע� ראש הראיו�, )2003(קרייזלר ארז 

 



  עשרי� שני� אחרי –מפעל המצפי� בגליל 
 
 
 

 72

 מועצה אזורית ,להתבגרות האוכלוסייה במשגב הערכות –סקר צרכי  )2001 (שטייר מיכל
 .משגב

 
, מנהל מחלקת ההרחבות במחוז הצפו�ע� , 2003 באפריל 30 � מהראיו�, )2003 (יוס� קסנר

 ).  בכתובי� בידי המחבר (ר ועד היישוב גילו�"לשעבר יוו; הסוכנות היהודית
 

 ראש ,אזורית משגב ולשעבר לתכנו� ובנייה במועצה הוועדהר ה"יו ע� ראיו�, )2003(אריק רז 
 .)בכתובי� בידי המחבר (המועצה האזורית

 
 .משגבמועצה האזורית ה,  היחידה לתכנו� אסטרטגי,תוכנית אב לפיתוח התיירות, )2002(
 
 

  שאינ מאוזכרי בגו. העבודה נוספימקורות

 
מוגש  (פו�תוכנית מקיפה לפיתוח הגליל ומחוז הצ ,)2000 (טלי גת,  מרטו� רונית'דוידובי,

 .דצמבר: הרשות לפיתוח הגליל, )לממשלת ישראל
 

 ).22 � ו14א "חלק מתמ (משגב: נפה, מחוז הצפו�, משגב: מרחב תכנו� מקומי
 

 .24�29' עמ, 34, קרקע,  עשור להקמת�–המצפי� בגליל ). 1992(סופר ארנו� 
 
  .סקר שביעות רצו� לתושבי המועצה האזורית משגב, )1999(
 

 מהנדס מי� עצמאי העובד באזור הצפו�; תושב היישוב גילו� ע� ראיו�, )2003 (רוזנטל מאיר
 .)בכתובי� בידי המחבר(
 

 .)בכתובי� בידי המחבר (תושבת היישוב גילו�, מורה ע� ראיו�, )2003(ענת רוזנטל 
 


