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קהילות מגודרות : מבוא  *אמנו� להבי

  בין העיר לכפר –בישראל 
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‰ Ï˘ ‰·ÈË"‰ÏÈ‰˜ "¯Â„È‚Ï ‰È˙Â˜„ˆ‰Â � ‚.  ̇ ¯„Â‚Ó‰ ‰ÏÈ‰˜‰ ·Á¯Ó– 

˙ÈË¯Ù ‰ËÈÏ˘Ï ÈÓÂ˜Ó ÔÂËÏ˘ ÔÈ· � „ .¯ÙÒ‰ ÍÏ‰Ó.  

  דבר�פתח

שכונות "אחרונה בדיוני� מתוקשרי� בדבר הופעת של לי השיח הציבורי בישראל רוו
אנדרומדה ביפו �גבעת, אביב� דוגמת סביוני רמת,העיסוק בפרויקטי� יוקרתיי�". סגורות

המוקמי� סמו� " טק�אנשי היי"במגדלי המגורי� ל, אביב�בצפו תל" פארק צמרת"ו
העיר "וונת� להקי� את  יזמי פרויקט זה על כיה� שלאביב ובהכרזות�לשכונת ביצרו בתל

טק ושוק ההו �אביב לאנשי היי� דירות במתח� השוק הסיטונאי בתל�1,800 כ– "החדשה
 1,"מגדלי הש" כגו ,כותרות בולטותב זוכה –ידי ועדת קבלה �עלשייבחרו א� ה� 

 4,"גבול לפני�, עני "3,"טקיסטי� הסתערו על המגדלי�� היי6,000 "2,"הסלקטורי�"
  5".לעשירי� בלבד – הכניסה לשכונה :א"בקרוב בת"ו

דוגמת  ניותעמותות אורב, ובכלל זה פעילי צדק חברתי, המתנגדי� לפרויקטי� אלה
פעילי� במיוחד אשר  –וכ ארגוני� סביבתיי� "  התנועה לעירוניות מתחדשת–מרחב "

הי� � כגו כפר,במאבקי� נגד מתחמי מגורי� סגורי� בשטחי� פתוחי� ובקרבת חו� הי�
 מצביעי� על הסכנות הטמונות –אביב והיישוב ארסו� בשרו �סי אנד סא בתל, דרהבח

ה על יבהדרת הגלויה של שכבות אוכלוסי, בהעמקת� ובהנצחת� של פערי� חברתיי�
לש� הכשרת ובדילול המרחב הציבורי הפתוח , חברתי ואתני, בסיס מעמד כלכלי

 
 .המרכז הבינתחומי הרצליה, ספר רדזינר למשפטי�
בית, מרצה בכיר   *
  .ı¯‡‰The MarkerÏ„� "Ô 25.5.2007 ,2 " מגדלי הש�"אריק מירובסקי   1
  .ı¯‡‰The Marker Week 6.6.2008 ,38 " הסלקטורי�"י 'ורג'ענת ג  2
 ı¯‡‰The Marker " ערו על המגדלי�טקיסטי� הסת
 היי6,000"רז סמולסקי וגיא ליברמ�   3

16.6.2008 ,22.  
  .Ò·ÂÏ‚–ÔÈÊ‚Ó  2.2.2006 ,12 " גבול לפני�, עני"איתי רו�   4
  .ı¯‡‰ 23.1.2006 ,12"  לעשירי� בלבד–הכניסה לשכונה : א"בקרוב בת"יובל אזולאי   5
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קוש הגואה למגורי� במתחמי�  הבי6.התבצרות� של החזקי� במובלעות אליטיסטיות
באופ לא מפתיע רק מועצ� כתוצאה מהדיו הער בפרויקטי� אלה כסמלי ר שא ,סגורי�

ידי רבי� כאופנה המועתקת מקהילות � נתפס על,טוס החדשי� של החברה הישראליתהסט
 כמקבילה – ובאופ מחמיא פחות, הברית ובקנדה�המגורי� הפרטיות הנפוצות בארצות

 7.מזרח אסיה ובאמריקה הלטינית�בלעות המגודרות במדינות רבות בדרו�לתופעת המו
 � סדרה של הליכי� לל שכבר הגיע בשני� האחרונות לכ– כ� את הדיו לעא� נוסי
ישובי� קהילתיי� ובהרחבות קהילתיות י בנוגע לאופני המיו והסינו ב– משפטיי�

כיווני של �חברתי גור� וחדמצטיירת לכאורה תמונה של תהלי� , בקיבוצי� ובמושבי�
  .הדרה ודילול החברה האזרחית, התבצרות

ראויה ע� זאת לבחינה מעמיקה , נה בספר זהוכפי שתכ, "הקהילות המגודרות"סוגיית 
ה במישור הקונספטואלי של , אמפיריה� ה במישור העובדתי– ומורכבת הרבה יותר

וה בגישה ,  בהקשר הישראלי בפרט,"קהילות מגודרות"הבנת טיב המושגי והמבני של 
תופעת הקהילות המגודרות וביצירת של " הפיצוח"הקושי הרב ב. הנורמטיבית כלפיה

 הכזו שאינ, תחומית�תשתית עיונית להבנתה ולהערכתה מחייב התמודדות אקדמית רב
, " פרטיתשכונה(" השיווקיות של יזמי הקהילות המגודרות ותסמימסתפקת רק בהידרשות לס

גזעני ", "אפרטמנטהייד("הנגד של מתנגדיה �ותסמיולס )9"אי יוקרתי "8,"ו� עירעיר בת"
 התופעה ואת גדר המחלוקת כעימות יה של ואופיפהנוטות לתפוס את היקאשר  ,)10"הדיור

 
וכ� , לעיל 5–1ש "ראו ציטוטי� המופיעי� מפי מתנגדי� לקהילות המגודרות בכתבות שבה  6

, " התנועה לעירוניות מתחדשת–מרחב "מייסד עמותת ,  האדריכל דרור גרשו�ו שלאת דברי
כאשר הגדר והשער מאפייני� את התפישה , מתח� סגור הוא נטע זר בעיר"לפיה� ש

 ı¯‡‰The MarkerÏ„� "Ô " מלרוז פלייס בישראל"שני שילה ". נוניתהחברתית והתכ
16.9.2006 ,4 .�  .È·‡ Ï˙ ¯ÈÚ‰ 12.4.2006 ,38·" מחסומי�"' כ� ראו רינת ברקובי

בספר וכ� את מאמריה� של גלעד רוז� וער� רזי� ושל אריאל הנדל , 6ש "לעיל ה, ראו שילה  7
 Rowland Atkinson & Sarah :לניתוח השוואתי של קהילות מגודרות בעול� ראו. זה

Blandy, Introduction: International Perspectives on the New Enclavism and the Rise of 
Gated Communities, 20(2) HOUSING STUD. 177 (2005).  

קהילות מגורי� "ודומות לה� אצל אמנו� להבי  שיווקיות אלה ותסמיראו הפניות לשימוש בס  8
  ).ו"התשס (156–153ש "ה, 101, 63 ב „ÌÈ¯·„Â ÔÈ"  בי� הפרטה להפרדה–חדשות בישראל 

: לפיוש, 2006אביב משנת 
מתו� עלו� שיווקי בשפה האנגלית לפרויקט סביוני רמת  9
“Savyoney Ramat Aviv is an exclusive island of prestige, luxury and enjoyment...” 

  ).עותק שמור במערכת(
אביב אצל סמולסקי 
בתל" העיר החדשה"ראו ציטוטי� מפי מפגיני� מחו� לכנס על פרויקט   10

  .3ש "לעיל ה, וליברמ�
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ובי הפרדה , בי כוחות השוק לצדק חברתי, בי פרטי לציבורי, חד וחלק בי עבר להווה
  . ביחסי קבוצות שונות בחברה)אינטגרציה(להכללה ) סגרגציה(

 תו� שימוש בכלי� המתודולוגיי� של הדיסציפלינות ,יצירתו של שיח אקדמי שיטתי
וניהגהקהילות המגודרות בישראל על  נחוצה למיפוי ולניתוח מדויק וזהיר של ,השונות 

,  ה כרוכות בתופעות חברתיותה�ולהערכת האופני� המורכבי� שב,  השוני�ומופעיה
הוא אוס� . זו בדיוק מטרתו של ספר זה. מוסדיות ומשפטיות אחרות בישראל, ותכלכלי
מחקרי� חדשניי� ומקוריי� של חוקרות וחוקרי� בכירי� בתחומי הידע , לראשונה, בתוכו

, משפטי�, ממשל, נהל ומדיניות ציבורית ִמ , כלכלה, היסטוריה, גיאוגרפיה, של אדריכלות
ג� �המאמרי� מציעי� פרספקטיבות מדעיות שונות כמו. פילוסופיה ותכנו, סוציולוגיה

ויוצקי� יחדיו תשתית מחקרית רחבה לדיו ביקורתי , ונותנורמטיביות מג��עמדות ערכיות
  .ולעיצוב כלי מדיניות ביחס לקהילות המגודרות בישראל

  דרות בישראל כחוצות זמ� ומקו�הקהילות המגו. א

דונות בספר יצורות המגורי� השונות הנהמשמש מסגרת לת, "קהילה מגודרת"המונח 
שאלה מה  הלערק עונה לא שכ ההידרשות לטיבו ולתוכנו , וביאורליבו טעו כמוב , זה

אלא ג� משליכה על ההערכה , כזומהווה קהילה  וומה אינ" קהילה מגודרת"מהווה 
הבנת המשמעות  לעהנורמטיבית שלנו כלפי הקהילות המגודרות לסוגיה השוני� ו

עצ� המיפוי של תצורות מגורי� , במילי� אחרות. החברתית הרחבה יותר הגלומה בה
 התארגנויות � שוני� של תו� יצירת קישורי� וזיקות בי סוגי– "קהילות מגודרות"שונות כ

עצמ במודע כמי שחולקות תכונות משותפות ע� אחרות או כמי את שאינ מזהות בהכרח 
א� שאנו . עצמו בעל משמעות נורמטיביתל הינו כש– שמהוות חלק מתופעה כוללת יותר

משפטית � ובעקבות זאת עמדה ציבורית– עשויי� בהחלט לפתח יחס ערכי דיפרנציאלי
 כלפי תצורות מגורי� שונות המצויות בנקודות שונות לאור� הרצ� המרכיב את – נבדלת

�ת תחת קורתעצ� הכנס, וערכי� מבחיני�מידה �אמות בהתבסס על ,הקהילות המגודרות

 מסגרת מסוימת לדיו העיוני תוגג אחת וראיית כמכלול שיש לו השפעה מצטברת גוזר
רבות הראויות להמשגה " קהילות מגודרות" לעניי זה אדגיש כי א� ש11.והמעשי בה

,  ובכלל זה רשתות חברתיות– אינ פועלות על בסיס טריטוריאלי של מגורי� הככאל

 
ת במשפט גישות נורמטיביובי� לטענה בדבר קיומו של קשר אינהרנטי בי� מפעלי מיפוי ל  11

 Hanoch Dagan, Legal Realism and the Taxonomy of Private Law, in STRUCTURE :ראו

AND JUSTIFICATION IN PRIVATE LAW: ESSAYS FOR PETER BIRKS 147 (Charles Rickett & 
Ross Grantham eds., 2008).  
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תצורות מגורי� גיאוגרפיות הוא  מוקד הדיו הנוכחי – 12תארגוני� מקצועיי� או דתו
  .המצויות בגדר של קהילות כאלה

 א�  שני רכיבי� נפרדי� לכאורהכולל" קהילות מגודרות"המושג , על פני הדברי�
מבחי את הפרויקטי� המדוברי�  "קהילה"המונח , לגישתי, בתמצית. בעלי זיקה זה לזה

מבחינה � מקרי של תושבי� הסמוכי� זה לזה ממתחמי מגורי� המורכבי� ממקב
מבחינה אותה שיש מודעות קולקטיבית פנימית מפורשת " קהילה"בכ� של, גיאוגרפית

�או לא/פורמלית ובאה לידי ביטוי בפעולה משותפת אשר ו,  לה�מהסביבה שמחו

שטחי� ירוקי� , ו אבטחהכג(שנועדה ה לספק טובי ושירותי� לחברי הקבוצה פורמלית 
וה ליצור מערכת חברתית פנימית המטפחת את הזהות ) מתקני ספורטפנימיי� או 

מנגנו פורמלי : לקיומו של לפחות אחד משני רכיבי�מתייחס " גידור"המונח . הקבוצתית
 אפשרות היציאה תגבלהתי� ג� תו� ילע ,נו חברי� הרשאי� להיכנס לקבוצהלסי

ה , צויי� מלהיכנס אל המתח� הקהילתיר�לא המונע אורחי� ,וגידור פיזי ;מהקבוצה
  .פיזית וה ארגונית

הלכה , בניגוד לשיח הפופולרי שהוזכר בפתח הדברי�אזי , א� כ� ה� פני הדברי�
ראשית למ קיימת ו, למעשה תופעת הקהילות המגודרות רחוקה מלהיות חדשה בישראל

, למשל, כ�. רחבת ומזה�, באופ החוצה גבולות של זמ, ימיה של התנועה הציונית
מהווי� באופ מובהק , ובכלל זה הקיבו� והמושב, היישובי� השיתופיי� הכפריי�

יתה יצירת שיתו� י הה של צורות התיישבות אלמסיבת קיו, ראשית". קהילות מגודרות"
 לכונ מתו� מטרה ,כלכליי� וחברתיי�, נרחב בי חברי היישוב ברבדי� אידיאולוגיי�

פיי א� הוא מאז ומתמיד את צורות היישוב א" גידור"המרכיב , יתשנ. מלוכדת" קהילה"
נרחבת  הגושפנקבמתקיימי� בה מנגנוני סינו ובקרה פורמליי� הזוכי� עד היו� ו, הללו

 כגו – זמננו�היסטוריות ובנות, צורות יישוב רבות אחרותג� , בדומה לכ�. בדי הישראלי
,  בשנות העשרי� והשלושי�ישראל� באר�העובדי� השיתופיי� שנוסדו בערי� שיכוני

ישובי� י, קהילות מגורי� דתיות וחרדיות, נות מפלגתיות$ ַש                    ְפרויקטי� של חברות מ 
מתאפיינות  –קהילתיי� שיידונו להל ישובי� ל או י"שכונות מגורי� לאנשי צה, ויי�בדו

כבד חלק נ". גידור"ושל " קהילתיות"של במרכיבי� ,  השוני ביניהא��על, לוכ
, המהמאמרי� בספר זה מאתר את התפתחות ההיסטורית של צורות מגורי� שונות אל

ומלמד לפיכ� כי המניעי� והמנגנוני� ליצירת ולפעולת של קהילות מגודרות אינ� א� 

 
 L. Theodori, Community and Community Development in Resource-Based :השוו  12

Areas: Operational Definitions Rooted in an Interactional Perspective, 18 SOC. & 

NAT. RESOURCES 661, 662–663 (2005).  
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 או כאלה – מדינות אחרותמ העתקה גרידא של מודלי� קיימי� – ורק אופנה עכשווית
  .צומצ� ביותר מבחינת יכולתו הכלכליתשתחולת� מוגבלת ממילא לנתח שוק מ

שברוב לא הומשגו בעבר ככאלה , "קהילות מגודרות"יחסית של  לצד תופעות ותיקות
 ובהתא� לכ� לא הייתה בספרות ובשיח הציבורי נטייה לקשור ביניה ולנתח במסגרת דיו

ה  המהוות גרסה ה כאל–  צורות מגורי�בדור האחרוהחלו להתפתח בישראל , אחת
יש א� בה ש –  המהוות צורות חדשות לגמריהמעודכנת של צורות יישוב קיימות וה כאל

א� �ועלא� השוני הפנימי ביניה �על 13."גידור"ו" קהילתיות" של י� מודעי�רכיב
ה , התעצמותה הכוללת של התופעה, ההבדלי� בינ לבי צורות יישוב ותיקות יותר

השיח הגלוי הנלווה להתפתחות של הקהילות מבחינת כמותית וה �מבחינה מספרית
יריעה �הזמ הנוכחית את ההכרח בדיו עיוני מפורש ורחב מעוררת בנקודת, העדכניות

ידואליז� אינדיוו בי ,המאתגר מוסכמות וגבולות שהותוו בעבר בי עיר לכפר
  .משותפי� וציבוריי�,  ובי קניי ושליטה פרטיי�,לקולקטיביז�

אזכיר כא בקצרה , דשות או המתחדשות של קהילות מגודרותמבי התצורות הח
יתה יקיבו� השיתופי השתחילת צמיחתו כחלופה ל, ‰˜Á˙Ó‰ ıÂ·È„˘, ראשית. שלוש

משבר הקשה שהחל פוקד את התנועות  הלע של קיבוצי� שוני� "מלמטה"בתגובה 
גורמי� של  ההקיבוציות באמצע שנות השבעי� של המאה העשרי� כתוצאה משור

 אימו� בשני� האחרונות הכשר רשמי ע�קיבל  הקיבו� המתחדש 14.מיי� וחיצוניי�ניפ
 ההוספמסקנות אלה  בעקבות 15.רפאל�אליעזר ב  ועדה ציבורית בראשותיה שלמסקנות

בתקנות האגודות " שיתופיקיבו� "צד ל" קיבו� מתחדש"של  ההגדרה 2005בדצמבר 
 תקנות משלימות לפקודת האגודות  שורה שלהתקנו וה16,)סוגי אגודות(השיתופיות 

ובפרט , קיבו� המתחדש הלש� יהייחודיהשיתופיות לצור� הסדרת ההיבטי� המבניי� 
 הערבות ההדדית  ומתכונתה החדשה של18ייצורה שיו� אמצעי 17,שיו� דירות לחברי�

לשמר את הקיבו� המתחדש מבקש " קהילתי" במרכיבו ה19. סוציאליתביטחו�כרשת
קיו� מינו ידי �עללעומת הקיבו� השיתופי  תו� עדכו תחומי פעילותו המסגרת הקבוצתית

לאפשר את שימורו וטיפוחו ובתו� כ� , טיביז� וערבות כלכלית פנימיתמופחת של קולק

 
  .8ש "לעיל ה, ראו בהרחבה להבי  13
  .82–78' בעמ, ש�  14
) 2003אוגוסט  (ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ÌÈˆÂ·È˜‰ ÔÈÈ�Ú ·הוועדה הציבורית לעניי� הקיבוצי�    15

www.globes.co.il/serve/nadlan/tikunim/kibiz.doc.  
 .246ת "ק, 1995
ו"התשנ, )סוגי אגודות(ת ולתקנות האגודות השיתופי) ב)(5(2' קראו ת  16
  .195ת "ק, 2005
ו"התשס, )שיו� דירות בקיבו� מתחדש(תקנות האגודות השיתופיות   17
  .194ת "ק, 2005
ו"התשס, )שיו� אמצעי ייצור בקיבו� מתחדש(ות תקנות האגודות השיתופי  18
  .190ת "ק, 2005
ו"התשס, )ערבות הדדית בקיבו� מתחדש(תקנות האגודות השיתופיות   19
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בקיבו� המתחדש , באשר לגידור. כמקור לתמיכה חברתית ורגשית" הו חברתי"של 
כפי שנהגו באופ מסורתי פועלי� אמצעי סינו בקבלת חברי� לאגודה השיתופית 

 � שלהמשפט לעצמאות�מבתיכמעט מסויג �גיבוי בלתיקבלת  תו� ,בקיבוצי� השיתופיי�
  20.מנגנוני קבלת ההחלטות שלה� ה ביחס לקבלת חברי� וה ביחס לסילוק מהקבוצה

 בסו� ה החלתהקמצורת יישוב שה – ‰È˙ÏÈ‰˜‰ ·Â˘ÈÈשל קהילה מגודרת הוא  שניסוג 
ש� נודעו תחילה  (מכ בגליל� ולאחר,מעבר לקו הירוקישובי� בישנות השבעי� 

, מדיניות ממשלתיתשל  מהוזאת במיוחד על רקע קיו, התפר�בנגב ובאזורי קו, ")מצפי�"כ
של  מהלמרות קיו. לחיזוק האחיזה היהודית באזורי� אלה, בשיתו� הסוכנות היהודית

 � שלרוב ביוזמת�פי�עלוסדי� יישובי� קהילתיי� ננראה כי , מעורבות ריכוזית כאמור
מייסדי� ג� את האגודה השיתופית ופועלי� מלכתחילה לעצב את אשר , גורמי� פרטיי�

הניסיו אכ , במסגרת זאת .בכוח�היישוב תו� זיהוי מגמות ביקושי� בקרב מתיישבי�
 א� שהיישוב הקהילתי 21.מהווה מנו� שיווקי" קהילתי"עצ� השימוש במונח כי מלמד 
ביטחו סוציאלית או כל סוג אחר �רשת, לל באופ מובנה רכיבי� של שיתו� כלכליאינו כו

בו מתקיי� ש כמי ועצמאת להציג , לפחות ברובד ההצהרתי, הוא מבקש, של ערבות הדדית
טרות בקידו� מד התועלת שלצכ� ש, אותנטית על בסיס מתמש�" קהילתיות"רכיב של 

מכנה משות� , אייש מלעיתי� ,  ליצור המשות� ניכר רצופרטיות באמצעות הארגו
ביישובי� " קהילתיות"אי תשובה אחידה ביחס לקיו� מתמש� של , הלכה למעשה .ערכי
 ה של לפי התפתחות,ונראה כי כל יישוב מתקבע בנקודה שונה על רצ� הקהילתיות, אלה

המעודד את חברי הקבוצה " הו חברתי"מערכת היחסי� ביישוב והמידה שבה נוצר 
  22.פעולה משותפת הדוקהל

מרכיב מזוהה בעיקר ע� " קהילתיות"ה כי הלפחות עד לאחרונה נר%, ע� זאת
ת באגודה בשל העובדה שמגורי� ביישוב קהילתי מחייבי� קבלה לחבר�, "גידור"ה

באופ המאפשר לקיי� הלי� סינו והשגת שליטה חברתית בזהות� ובאופיי� , השיתופית
ידי ועדות קבלה של האגודות �עלהתשעי� התנהל הלי� הסינו בשנות . של חברי היישוב

ומאחורי , נהל מקרקעי ישראל ִמ בלא פיקוח של ממש מצד , השיתופיות ובשיתו� הסוכנות
היישוב הקהילתי מתיימר לייצר מדדי� של איכות כי ה נר%" קהילתיות"ההמידה של �אמת

הומוגנית של חברי הקהילה בדבר זהות� ה" תעודת ביטוח"אנושית ולהעניק לתושביו 

 
א� שברי כי השלכותיו של סילוק אפשרי מקיבו� מתחדש חמורות פחות מאשר בקיבו� , זאת  20

על . כלשה� בנכסי� שבתחו� הקיבו�ת אישיולא היו זכויות היחיד  שבו לחבר ,השיתופי
 ,Amnon Lehavi; 89–82' בעמ, 8ש "לעיל ה, מאפייניו של הקיבו� המתחדש ראו להבי

Mixing Property, 38 SETON HALL L. REV. 137, 166–173 (2008).  
  .92–89' בעמ, 8ש "לעיל ה, להבי  21
  .97–92' בעמ, ש�  22
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23.בהווה ובעתיד
 העלתה את סוגיית הסינו על בסיס לאומי לחזית Ô‡„Ú˜24פרשת  

רקע , באותה תקופה נהג סינו מועמדי� ג� על בסיס השכלהשא� , המודעות הציבורית
עתירות שהגישו של  הבעקבות סדר. מעמד כלכלי ואולי א� מוצא עדתי, משפחתי

קיבל בשני� האחרונות ,  יישובי� קהילתיי� והרחבות קהילתיותידי�מועמדי� שנדחו על
מידה �של אמות ההחלטות לקביעת נהלי� ורשימשל  הנהל מקרקעי ישראל סדר ִמ 

ג� במצב הענייני� הנוכחי נותר על כנו רכיב פורמלי א� ,  המלצת מועמדי�� שללהליכי
  מעוררהמותיר כרקמה פתוחה את המונח, "התאמה לחיי חברה בקהילה"של 

  25.המחלוקת
 ,דהיינו, "˜‰ÈË¯Ù ˙È�Â¯ÈÚ ‰ÏÈ˙" מה שאכנהשל קהילה מגודרת הוא  שלישיהסוג ה

 ליצור  כדיקנייני�מתח� מגורי� עירוני שבו בעלי יחידות הדיור מאורגני� על בסיס הסכמי
באמצעות מנגנוני ניהול ואכיפה , המספקת לעצמהלעצמ� הלכה למעשה קהילה פרטית 

,  של טובי ושירותי� משותפי� המיועדי� באופ בלעדי לתושבי המתח�מגוו, פנימיי�
מתקני� כגו ולעיתי� א� , שטחי� ירוקי� פנימיי� ומתקני ספורט, תחזוקה, כגו אבטחה

אי מדובר במושג רשמי ) לפחותנכו להיו� (יודגש כי  26.מרכז קניות או אול� אירועי�
, סדות הציבור המופקדי� על פיתוח עירוני מו� שלשמקורו בתחיקה הישראלית או בנהלי

 ,אלא בהמשגה שלי המבוססת על זיהוי קווי דמיו בולטי� בי פרויקטי� עירוניי� שוני�
באמצעות� שג� מנגנוני השוק �המאפייני� המוסדיי� והמרחביי� שלה� כמולנוכח 

לב ה�מיקוד תשומת,  זאת ועוד27.וקות ונמכרותמש� דיור בפרויקטי� אלההיחידות 
�אביב או גבעת�כגו סביוני רמת, הדבר�אחרונה בפרויקטי� שהוזכרו בפתחלהציבורית 

שכונה פרטית "תו� יצירת זיקה ביניה� וראיית� כיוצרי� פרדיגמה של , אנדרומדה
התייחסות לפרויקטי� אלה ואחרי� כמצויי� תחת למחזק א� הוא את ההצדקה , "סגורה
אודות קהילות מגודרות �נפרד במסגרת השיח עלהראויה לדיו , גג מושגית אחת�קורת

 שעצ� ג��מה, א� שפרויקטי� אלה אינ� מתנהלי� לפי תבנית אחת, כאמור, זאת. בישראל
 המתיימר ליצור ,יעד מסוי��התופעה של פרויקטי� עירוניי� הנבני� במפורש לשרת קהל

ובפרט , שראלי� נמתחת אחורה לימי ראשית ההתיישבות העירונית באר�,"קהילה"יחדיו 
  28.אביב�להקמתה של העיר תל

 
 .93–92' בעמ, ש�  23
6698/95� "בג  24 � Ô‡„Ú˜ 'Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰�ÈÓ ,עניי� : להל� ()2000 (258) 1(ד נד"פ

Ô‡„Ú˜(.  
  .תירוש בספר זה ראו את מאמר� של נטע זיו וח�  25
 .101–100' בעמ, 8ש "לעיל ה, להבי  26
  .101–97' בעמ, ש�  27
  .ראו את מאמריה� של טליה מרגלית ושל נתי מרו� בספר זה  28
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נה בראש י של הקהילה העירונית הפרטית המהסיבת קיו, קבוצתי�במישור הפני�
הקבוצה ומנגנוני האכיפה מספר חברי המידה של � ניצול קנה,היינוד, אשונה תועלתניתובר

ני� מראש המשפטיי� ספקה ומימו יעילי� של טובי ושירותי� הלצור�      ְ          המוב 
 טובי ושירותי� אלה אמורי� לשרת את דיירי המתח� לפי העדפותיה� 29.י�משותפ

כ� שברי שקהילות , הנגלות ויכולותיה� הכלכליות לשאת בהוצאות ההקמה והתחזוקה
, עירוניות פרטיות שונות אמורות לספק מתקני� בהתא� לפרופיל הכלכלי של דייריה

אלה המשרתי� בי גבוה לה�הבינונילבני המעמד המיועדי� הבדלי� בי פרויקטי� ושיש 
ג� בנוגע לקהילה העירונית הפרטית נראה כי המפתח , ע� זאת. ה אמידה מאודיאוכלוסי

 הפעילה של חברי הקבוצה בניהול �להצלחה תועלתנית נמשכת טמו במידת מעורבות
 ,כ� לענוס� . יותר בי חבריה" חזק"תשתית למכנה משות�  תיוצרה, יה� המשותפי�עניינ

ֶ יצירת ה מלכתחילה תו� לפחות חלק מפרויקטי� אלה מעוצבי�   מפגש סדרי� וזירות      
  30."הדומי� לה�"ע� , מאורגני� ובטוחי�, המספקי� לדיירי� חיי חברה מ המוכ

בקהילה העירונית , על שני מופעיה, נקודה זו מתקשרת כמוב לסוגיית הגידור
ִ ביחס לבר . הפרטית  פורמליי��ונה היו מנגנוני הסינו לאעד לאחר, ירת דיירי הפרויקטי�       
לל במקרי� וכר ש א– כאלה הנגזרי� ממחיר הגבוה של יחידות הדיור ,דהיינו, בעיקר�

 אלא ג� שליטה ,פרמיה משמעותית שמטרתה לא רק השאת רווחיו של היז�ג� רבי� 
 מעוינות כלפי חלק י�בעו או כאלה שנ– ה הנכנסתיהלכה למעשה בקבוצת האוכלוסי

 31.בעיני המוכרי�"  חי�שאו נאינ�"יכולת כלכלית א� אשר יש לה� בכוח �וחותמהלק
התעצ� הביטוי הגלוי של קיו� , "טק�מגדלי ההיי"כגו במקרה של , אלא שבאחרונה

בפרט במקרי� שבה� ההתארגנות בפרויקט מבוססת על הפורמט , ועדות קבלה למיניה
ת חוזית לרכישת קרקע במשות� התארגנוהיא  קבוצת רכישה 32".קבוצת רכישה"של 

דירות לחסו� ה שהגיונה המקורי היה נעו� ביכולת� של רוכשי ,לצור� הקמת יחידות דיור
 .חלק מהמיסי� החלי� בפרויקטי� קבלניי� רגילי�ולזכות בפטור מבנייה הבעלויות 

 משו� שהסינו נעשה ,מהווה כר נוח במיוחד ליצירת מנגנו סינו פרטיקבוצת רכישה 
בי היתר באמתלה של תלות כלכלית , קרה כזה בשלב המקדמי של גיבוש הקבוצהבמ

מער� חוזי של כי ברי שא� , הדדית הקיימת לכאורה בי החברי� בשלב הקמת הפרויקט

 
  .ראו את מאמרו של אלו� קלמנט בספר זה  29
  .105–104' בעמ, 8ש "לעיל ה, להבי  30
 ı¯‡‰The MarkerÏ„� "Ô " ח לא לקנות אצלנולפעמי� אני משכנע את הלקו"י 'ורג'ענת ג  31

4.3.2005 ,10.  
) 3( וÔÈÚ˜¯˜Ó" קבוצת רוכשי�"דוידי 
קבוצת רכישה ראו רועי מקוב וגלי דקלשל למנגנו�   32

42) 2007.(  
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מכירות עתידיות של יחידות דיור תו� לגבי גבלות הקבוצת רכישה יכול לכלול בתוכו ג� 
שימור סינו הדיירי� בפרויקט לאור� זמ.33  

תו� ניתוקה מהרצ� העירוני , הסגירה הפיזית של מתח� הקהילה העירונית הפרטית
לצד טעמי� . נתפסת א� היא בעיני יזמי פרויקטי� כמנו� שיווקי, ומהמרחב הציבורי

 –  יש בהיבדלות הפיזית34,מעשיי� של שימור המשאבי� המשותפי� או מניעת פשע
 מרכיב סמלי של עליונות חברי הקבוצה על  – לכ�ואולי א� מעבר  דיירי�הבדומה לסינו

במחלוקת המתמשכת על , למשל, שמשתק�כפי , "מחו� לגדר"תושבי הסביבה הסמוכה ש
  35.אנדרומדה�גבעתשל מתח� הסגירת 

תופעה  �ג� הגידור והחציצה הפיזית אינ, דיירי� בפרויקטי� עירוניי�הסינו כמו 
" פרטיתהמשטרה ה"אבטחה או הנוני מעבר למנג, כ�. חדשה לחלוטי בנו� העירוני

אחדי� מקומות ב ות קיימ36,המוצבי� כיו� הלכה למעשה בכניסה לשכונות עירוניות רבות
הגדר , זרקא�סר א'ובכלל זה סוללת העפר בי קיסריה לג, בישראל חומות וחציצות אחרות

�ב נירוהגדר המוקמת באחרונה בי מוש, ד ברמלה�שכונת גניבי ואריש ל'בי שכונת ג

, בי שני סוגי הגידורמלבד השוני הכמותי ,  ע� זאת37.בלודששניר �שכונת פרדסבי צבי ל

 
דות קבלה מוסדיות כי וע,  ע� זאת,יודגש. 162–161ש "ה, 102' עמב, 8ש "לעיל ה, להבי  33

העובדי� שהוקמו החל  בשיכוני, למשל – בפרויקטי� עירוניי� היו קיימות ג� קוד� לכ�
או , כנסקר במאמרו של נתי מרו� בספר זה, בשנות העשרי� והשלושי� של המאה הקודמת

" ייהוד"בה שירת תהלי� הסינו� המוסדי מטרה לאומית של ש, אביב בלוד
בשכונת גני
  .צפדיה וחיי� יעקובי בספר זה  במאמר� של ארזכאמור, השכונה

  .104' בעמ, 8ש "לעיל ה, להבי  34
 Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÂÙÈ ˙˙ÂÓÚ 'Ú· ÏÂ‰È� ‰„ÓÂ¯„�‡ ˙Ú·‚"Ó � 200681/04) א"ת(פ "ראו ה  35

 דר� שני שערי ,המשפט למשיבה לאפשר גישה לציבור הרחב
בו הורה ביתש, )1.8.2007(
בה� אמורה להיות זכות מעבר לציבור לפי שפתוחי� בתו� המתח� השטחי�  הלא, הפרויקט

כי בכ� לא תמה ,  ע� זאת,יצוי�). 2527�29. מ.כנית מפורטת בות(כנית התקפה והוראות הת
בינואר . הציבור בתו� הפרויקטשל מעבר ההמחלוקת התכנונית והמשפטית באשר לזכות 

לפיה ש, אנדרומדה
גבעתהמנהלת את פרויקט  החברהכנית חדשה שיזמה ות הופקדה 2008
א� במקביל יבוטלו כיכר ומעבר ציבורי בלב המתח� , תוק� גינה ציבורית לאור� רחוב יפת

שקיבלה אישור ראשוני של , א/2527/תא, כנית המוצעתוהת. לכיוו� מערב ולכיוו� דרו�
, 5759פ "פורסמה להפקדה בי, סביבה החופית ובכלל זה הוועדה לשמירת ה,מוסדות התכנו�

  .8.1.2008בתארי� , 1332' עמ
  .3 בı¯‡‰–ÚÂ·˘‰  13.8.2004 " ככה שומרי� על הבית"רוני זינגר   36
" בניר צבי מקימי� גדר הפרדה מלוד? גזענות או התגוננות"חירותי 
יואב שטר� ורוני זינגר  37

ı¯‡‰ 25.6.2007 ,6 .נגד הקמת הגדר בי� ניר
, שניר הוגשה עתירה מנהלית
פרדסבי� לצבי 
Û¯‡Ú  1253/05) א"ת(מ "עת:  שורות אלה� שלכתיבתמועד תלויה ועומדת נכו� לאשר 

� ·¯‡ÁÂÓ '‰È�·Â ÔÂ�Î˙Ï ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰) נפסק �טר.(  
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שונות הריבוי הפרויקטי� של הקהילות העירוניות הסוגרות את שעריה בערי� לנוכח 
רות כ ש, ביניה�הבדל מהותי קיי� ג� , ברחבי האר� ֵ     הקמת הגד  בקהילות העירוניות        

 הגידור ,בהתא� לכ� .כקבוצההקניי הפרטי של דיירי המתח� מבוססת לכאורה על זכות 
א� א� הדבר טעו אישור רגולטורי (ידי מקימיו �כלול מראש כחלק מהפרויקט וממומ על

ידי הרשות �וממומנת עלאשר נעשית פעולה שלטונית ואינו בגדר  ,)של מוסדות התכנו
שי� אלה משליכי� אפוא לא  פרויקטי� חדה� שלמאפייני. ציבור תושביהעל  ההגנש� ל

אלא ג� על ,  האמפירי של תופעת הקהילות המגודרות במרחב העירוניהרק על ניתוח
  .להצדקת קיומההמשמש ערכי ה�מער� השיקולי� התיאורטי

  והצדקותיה לגידור" קהילה"על טיבה של ה. ב

ֶ ספור ה �שגור בפי כל באי" קהילה"המונח  בשיח , בשיח הפוליטי: קשרי�     
, ")קהילת העסקי�("בחיי המסחר , ההיסטוריבשיח , התיאולוגיבשיח , לוגיהאידיאו

שימוש כה נרחב במונח מביא עימו עמימות , מטבע הדברי�. בעול� החברתי ועוד
ובפרט , בספרות האקדמית, אכ. יתר עד כדי חשש לריקו מכל תוכ ממשי�והכללת

א� דומה כי , מועיל�כבלתיננטש המונח במש� שני� רבות ונתפס , בתחו� מדעי החברה
ה בהקשר של קהילות גיאוגרפיות וה בהקשר של , עיו מחודשבבדור האחרו הוא זוכה 

  38.ובפרט קהילות וירטואליות ברשת האינטרנט,  מסוגי� שוני�ליותלוק�קהילות א
או בעריכת מיפוי של סוגי " קהילה"דומה כי חלק מהקושי המתודולוגי בהגדרה של 

 –לניתוק שבי יסודותיה הקונסטרוקטיביי� של הקהילה �מהכריכה הקשהקהילות נובע 
, מחויבות לנורמות ולערכי� משותפי�, אמפתיה הדדית, ובכלל זה תחושת השתייכות

�פעולה בהשגת מטרות ויצירת איזו הול� בי אוטונומיה אישית למער� הקשרי� �שיתו
כמחסה " קהילה"במונח לרעה   לבי יסודותיה המדירי� והחשש מפני שימוש–החברתי 

 השאלה מה ראוי 39.שמחו� לקבוצה" אחר"שנאה כלפי הלסובלנות וא�  חוסרל, לניכור

 
38  Amnon Lehavi, How Property Can Create, Maintain, or Destroy Community, 10 

THEORETICAL INQ. IN L. 43, 46-52 (2009).  כתיבה אמפירית עדכנית על  לשלדוגמה
 Hsiu-Fen Lin, Antecedents of Virtual Community Satisfaction: ת ראווקהילות וירטואלי

and Loyalty: An Empirical Test of Competing Theories, 11 CYBER PSYCHOL. & BEHAV. 
138 (2008).  

נפרד 
 הרואי� את האד� כחלק בלתי,)communitarianism(ג� כותבי� בזר� הקהילתני   39
מודעי� , העול� הערכית שלה�
בו הוא נמצא וגוזרי� מכ� את תפיסתשמהמארג החברתי 

 Amitai Etzioni, Creating Good :ראו". קהילה"שבמונח כמעט נמנעת 
בלתיהלשני�ת 
Communities and Good Societies, 29 CONTEMP. SOC. 188, 189 (2000).  
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מבוטלת בהערכה נורמטיבית לגבי הצור� �כרוכה לפיכ� במידה לא" קהילה"להיקרא 
יחס בי יסודות ה ובשאלה א� ,בקהילה" חיוביי�"בהוכחת האותנטיות של היסודות ה

  . חייב לעלות על ס� מסוי�בי ההדרהאלה לבי מרכי
 והקשרי של ליידי מעבר לניתוח פונקציונ�הדר� להתמודד ע� קושי זה היא על, לטעמי

המניעי� הראשוניי� והמטרות הנמשכות של של הכולל זיהוי , תצורות שונות של קהילות
�לאבו הקבוצה מקיימת מנגנוני� פורמליי� ושהאופ , "קהילה"קבוצה ביצירת ההחברי 

המונחי� . בה היא מפעילה פרקטיקות מדירותשוהדרכי� , פורמליי� לפעולה משותפת
אשר , צריכי� להיות מובני� אפוא לא כבעלי משמעות אחידה" קהילתיות"ו" קהילה"

אלא כמונחי� , קבוצת אנשי� מסוימת באופ דיכוטומיקרב באינה מתקיימת מתקיימת או 
שונות זו מזו באופ הטיפוסי שבו ה אשר ל קבוצות היוצרי� רצ� שלאורכו מצוי מגוו ש

גישה כזו , להבנתי. אישיי� שלה�מער� הקשרי� הביאת בונות את המכנה המשות� ו
ולהבהיר את , ההערכה הנורמטיבית שלנו כלפי סוגי� שוני� של קהילותאת עשויה להקל 

 ביחס לנקוטצריכה  –  ובכלל זה מערכת המשפט שלה– החברה הכלליתשהעמדה 
לנוכח  –י מעי זה יהיה רחוק מלהיות הרמטי וממצה  ִ וי שכל מפעל מי+א� . לקהילות אלה

 י�מיי� בתו� קבוצות שעשוידינלקיו� הליכי� , האפשרות הסבירה לחפיפה בי קטגוריות
� בהגדרתה העצמית של )agency(ת ולשאלות של יציג, לשנות את מיקומ לאור� הרצ

 במעבר ,לגישתי,  יש חשיבות רבה–וכיוצא באלה , יה העתידיי�הקהילה ובהתוויית כיוונ
אל עבר מסגרת נורמטיבית " קהילה מול חברה"עקר במידה רבה בשאלות של ומדיו כללי 

ריבוי וגיוונ של תצורות לנוכח  ,"קהילות מגודרות"ובכלל זה בהקשר של , מועילה יותר
  . בישראלהמגורי� כאל

עצמ בגדרותיו של את מיות של קבוצות המבדלות בבחינת שאלת הלגיטי, ככלל
נית להבנתי לזהות שלושה , מתח� מגורי� מחברי קבוצות אחרות ומהחברה הכללית

 תופעת הקהילות ה שלתותפתחהשנית לנתח� בהתא� לאופ , של טיעוני�" דורות"
  . על גווניה השוני�,המגודרות בישראל

 ̄ Â„‰ÔÂ˘‡¯‰ הליברלי ה סובב סביב   בדבר שימור החירות והאוטונומיהסיהקלטיעו
והאופ שבו זכויות קניי פרטי מהוות כלי מרכזי , תפיסת החירות הליברלית. ‰Ë¯Ùשל 

מזוהי� במסורת , להגשמת חירותו של הפרט כנגד טענותיה וכוחה הכופה של החברה
  ומילטו42ברליישעיהו  41,ו סטיוארט מיל' ג40,לוקו 'ג המערבית ע� הוגי� כגו

 
 ).ט"תשי, יוס� אור מתרג� (È�È„Ó‰ Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ‰È�˘‰ ˙ÎÒÓ‰ 21–39ו� לוק 'ג  40
  ).ז"התשס, אהר� אמיר מתרג� (Â¯ÈÁ‰ ÏÚ 66–88˙ו� סטיוארט מיל 'ג  41
, יעקב שרת מתרג� (Á ÏÚ ˙ÂÒÓ Ú·¯‡È˙Â¯ 174" שני מושגי� של חירות" ישעיהו ברלי�  42

  ).ז"התשמ
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 זכותו של הפרט ,דהיינו – 44סח זאת ברליינשכפי , "החירות השלילית" עקרו 43.פרידמ
של " אי" תו� יצירת ,ופות של החברה מדרישותיה הכ,חלקיבאופ   ול�,עצמואת לנתק 

 והאקדמית כבעל תוק� מיוחד ביחס ריתקנה לו אחיזה בתפיסה הפופול – עדר התערבותה
 משו� ששליטתו הפרטית של אד� בתחו� הפיזי , בי היתר,זאת. למקו� מגוריו של אד�

המשמש למגוריו נתפסה כטומנת בחובה לא רק ביטוי מובהק להיבדלות פסיכולוגית 
אלא ג� כמגשימה חירות , הותהחברה בכללואנשי� אחרי� בינו לבי וליצירת חי� 

  45.כלכלית וא� חירות פוליטית
 ויודגש כי א� אות� 46,כמוב ביקורת רבהנמתחה " אי של חירות"תפיסת הקניי כעל 

כותבי� ליברלי� שהוזכרו לעיל אינ� רואי� בחירות ער� עליו הגובר תמיד על ערכי� 
 המוצאת , לפיכ� תפיסה אבסולוטית של חירות47.צדק או סדר ציבורי, כגו שוויו ,אחרי�

העמדה  לא רק שאינה מבטאת את 48,מרתו המפורסמת של ויליא� בלקסטויביטוי במ
אלא א� לא שיקפה מעול� הלכה למעשה את מוסד , המרכזית בחשיבה הליברלית

עקרו החירות זוכה , נראה כי באופ יחסי לתחומי פעילות אחרי�,  ע� זאת49.הקניי
ביטוי ג� והדבר בא לידי , בה אד� מתגוררשהאמות ' בד, תרתי משמע, מקו� מיוחדב

בשירותי� ובכניסה למקומות , הפליה במוצרי�חוק איסור , למשל, כ�. במשפט הישראלי
 על מקומות מגוריה� של , לפי לשונו,עצמואת  אינו מחיל 50בידור ולמקומות ציבוריי�

המשפט העליו בדור האחרו למונח �א� פרשנותו הליברלית של בית�ועל, פרטי�

 
 ).ב"תשס, מזל כה� מתרגמת (Â¯ÈÁÂ ÌÊÈÏËÈÙ˜˙ 9–28מילטו� פרידמ�   43
  .182–174' בעמ, 42ש "לעיל ה, ברלי�  44
. 43ש "הלעיל , חירות פוליטית בולט בכתיבתו של פרידמ�בי� הקישור בי� חירות כלכלית ל  45

 ארוכה לתובנה בדבר אופ� השליטה בקרקע כבעל משמעויות כלכליות מסורתקיימת א� 
 Carol M. Rose, Property: ראו. ופוליטיות דרמטיות במבנה היסודי של כל חברה אנושית

as the Keystone Right? 71 NOTRE DAME L. REV. 329, 345–347 (1996). 
  ).ה"תשס (ÌÈÎ¯„ ˙˘¯Ù ÏÚ ÔÈÈ�˜ 22–37ראו לעניי� זה חנו� דג�   46
. ערכי� כגו� שוויו� או צדקבי� בי� החירות ל" פשרה מעשית"ד� בצור� ב, למשל, ברלי�  47

  .177' בעמ, 42ש "לעיל ה, ברלי�
 that sole and despotic dominion which one man claims“ :בלקסטו� מגדיר את הקניי� כ�  48

and exercises over the external things of the world, in total exclusion of the right of 
any other individual in the universe”. WILLIAM BLACKSTONE, 2 COMMENTARIES ON THE 

LAWS OF ENGLAND 2 (facsim. ed. 1979) (1765–1769).  
 .Carol M. Rose, Canons of Property Talk, or, Blackstone's Anxiety, 108 YALE L.J: ראו  49

אינה ממילא לפיה בלקסטו� עצמו מציי� בחיבורו כי תפיסה כזו ש, (1998) 606–603 ,601
  .זמנו
מבטאת את מוסד הקניי� באנגליה בת

  .58ח "ס, 2000
א"התשס  50
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"ליה ביחס פה טר� הוחלו חובות שוויו או איסור 51,יסוד חוקתית� ותפיסתו כזכות"שוויו
מוצאת לה זו בחנה ה . אד� למי למכור או להשכיר את ביתוו שלהחלטתפעולות כגו ל

הקוראי� לחיזוק העקרונות של אחריות חברתית וצדק חלוקתי אלה אחיזה ג� אצל 
  52.במשפט הפרטי

 ¯Â„‰È�˘‰ביחס ללגיטימיות של היבדלות במגורי� מעביר את מרכזני� של הטיעו �

, )intentional communities(מזוהה ע� קהילות ייעודיות ו, קבוצההכובד מ הפרט אל ה
קהילות וההקיבוצי� השיתופיי� , דוגמת החרדי�,  במיוחד קהילות הומוגניות,היינוד
מסורתיות ואידיאולוגיות ברחבי ,  קהילות שבטיות–ומעבר להקשר הישראלי , ויותבדוה

,  לשימור עולמה הערכייתרחהעול� שבה ההתארגנות המרחבית הסגורה נתפסת כהכ
התארגנות . התרבותי והחברתי הנבדל של הקבוצה כמכלול ושל כל אחד מפרטיה

המרחבית הסגורה של קהילות ייעודיות אמורה לחזק את הרגלי הציות לנורמות הפנימיות 
 ולאפשר את דחיית אות נורמות של החברה הכללית הנתפסות ,של חברי הקבוצה

ההיבדלות ,  מטיב� של דברי�53.יה המלכדי� של הקהילהכמערערות את יסודות
 � שלעמדתלאול� ,  חברתי עצמאי� כתהליתהמרחבית של קהילות ייעודיות מתרחש

קהילה ה של תהיכוליש השפעה מכרעת על מידת  הקהילות כאלכלפי המדינה ומוסדותיה 
  .לשמר ולהנציח את פרקטיקות ההיבדלות שהיא נוקטת

את , גיסא מחד ,מאפיינת את השיח בעניי מביאה בחשבוההתחבטות הטיפוסית ה
, יטרליות מדינתיתנמוב כמשמר רמה משמעותית של " ליברליז�"העובדה שככל ש

, רצו�ג� א� בחוסר שביעות, על החברה לקבל, סובלנות וכבוד לבחירותיה� של פרטי�
�גדות תת התא� מסוימי� שלובכלל זה אופני, גילויי� מסוימי� של בחירות כאלה

ליברליות מסוימות ה כלפי פני� � לעיתי� בפרקטיקות לאי�כרוכאלה א� א� , תרבותית
� גילויי, כ� .ברי כי חופש בחירה כזה אינו יכול להיות מוחלט, מאיד� גיסא. וה כלפי חו�

במת הכשר ,  על כ� נוס�. גזענות לשמה נתפסי� ככלל כראויי� לגינוי מוסרי ומשפטישל
 גלו� מחיר מובנה של החלשת תחושת הסולידריות הרחבה מצד קהילות כאללאוטונומיה 

  54.ויכולת הפעולה לפי מתווה נורמטיבי משות� של החברה הכללית ומוסדותיה
תו� שימוש , ÏÈÚÙ ÚÂÈÒמהמדינה דורשת הקהילה שדילמות אלה מתחדדות מקו� 

יומה של קהילת כדי להבטיח את ק, במשאבי המדינה ובמנגנוני החקיקה והאכיפה שלה

 
 כבוד: יסוד
במיוחד לאחר חקיקת חוק,  חובת השוויו� במשפט הישראליה שללהתפתחות  51

4948/03� "ראו בג, האד� וחירותו � È˙�ÁÏ‡ ‰˘Ó '¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ,לפסק17' פס 
דינה של 
  .)15.6.2008, טר� פורס�( חיות סתרהשופטת א

  .)ח"תשס (80–77, 59) 1( כדËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ" זכות הכניסה"ראו חנו� דג�   52
  .73–71' בעמ, 8ש "לעיל ה, להבי  53
54  Lehavi ,7–6' בעמ, 38ש "לעיל ה.  
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עצמ את לקבוצות מיעוט תרבותיות המבקשות לבדל כי הטענה . המגורי� הנבדלת
זכות לקבלת רוח גבית מדינתית נתפסת תכופות בשיח האקדמי יש מהחברה הכללית 

הקהילה סובלת מנחיתות שיטתית בתו� החברה שמקו� כתקפה במיוחד והציבורי 
וכאשר היא חייבת , ות שנגרמו לבני הקהילהבעיקר כתוצאה מעוולות היסטורי, הכללית
, א� חסרה אמצעי� פוליטיי�, היבדלות טריטוריאלית כדי לשמר את עצ� קיומהלנקוט 

 55.הפרקטיקה החברתית בלבדבאמצעות לעשות זאת שיאפשרו לה חברתיי� וכלכליי� 
ת לעיתי� א� תו� השב, לסיוע מדינתי כדי לשמר את עצמהזקוקה הקהילה בנסיבות אלה 

במדינות שאכ קרה לא אחת כפי ,  המסורתי שלההבפועל של קרקעות שהיו שטח המחי
  57.ג� במדינות מתפתחות שונות� כמו56,זילנד ואוסטרליה�ניו, קנדה, הברית�כגו ארצות

תרגומו של שיח הקהילות הייעודיות להקשר הישראלי רחוק כמוב מלהיות פשוט 
סמ� נימוקי� ליברליי� בעיקר� בדבר �על, המשפט העליו�עד עתה הכיר בית. ובהיר

בשתי , "קבוצות מיעוט תרבותיות"עצמו במסגרת את זכותו של הפרט לממש ולשמר 
וא� לסיוע מהמדינה למימוש " הכשר" כזכאיות ל– החרדי� והבדווי� –בלבד קהילות 

ה במבט רחב יותר אי ספק כי מוסדות המדינ,  ע� זאת58.בידול הקהילתי לצור� מגורי�
 משמעותית ג� לקיו� סוגי� אחרי� של הקנפגושהעניקו , המשפט�ובכלל זה בתי, השוני�

 בהקצאת � תו� תמיכה בה– ובפרט היישובי� השיתופיי� החקלאיי� –קהילות ייעודיות 
שימור של הכרה מפורשת בחשיבות  ובגנוני הגידורנ בגיבוי כללי של מ,משאבי קרקע

  59.טיבית ביישובי� אלהההרמוניה החברתית והמשמעת הקולק

 
 קהילות מיעוט תרבותיות בדמוקרטיות יה� שללאסופת מאמרי� חשובה בדבר זכויות  55

  .THE RIGHTS OF MINORITY CULTURES (Will Kymlicka ed., 1995) :ליברליות ראו
 Jeremy Waldron, Redressing Historic Injustice, 152 U. TORONTO L.J. 135 :לדוגמה, ראו  56

(2002); Kevin Gover, An Indian Trust for the Twenty-First Century, NAT. RESOURCES 

J. 317 (2006); P.G. McHugh, Aboriginal Title in New Zealand: A Retrospect and 
Prospect, NEW ZEALAND J. PUB. & INT'L L. 139 (2004); Kent McNeil, The 
Vulnerability of Indigenous Land Rights in Australia and Canada, 42 OSGOODE HALL. 

L.J. 271 (2004).  
אמריקאי לזכויות אד� בדבר מימוש 
הדי� הבי�
דינו של בית
את פסק, לדוגמה, ראו  57


זכויותיה� של בני שבט הSawahoyamaxaת שטח קרקע של כ בפרגוואי להשב
14,000 
 Sawahoyamaxa : המסורתי של השבטהשהיווה את מרחב המחי)  דונ�140,000
כ (רי�קט ֶה 

Indigenous Community v. Paraguay, Inter-American Ct. Human Rights, Mar. 29, 
2006.  

  .ראו את מאמרו של גרשו� גונטובניק בספר זה  58
  .128, 74–73' בעמ, 8ש "לעיל ה, להבי  59
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בהקשר זה ראוי לשי� לב לתנודותיו של המשפט הישראלי ביחס לחלק מקהילות 
 היישובי� הקהילתיי� וההרחבות הקהילתיות בקיבוצי� –המגורי� החדשות שנזכרו לעיל 

משפטיי� שהתנהלו נגד� בנוגע לאופני הקצאת הקרקע ההליכי� ה במסגרת – ובמושבי�
המשפט העליו � נת ביתÌÈÈ˙Â¯‡·60בעוד שבעניי , למשל, כ�. הלי הסינו שלה�וולנ

נהל מקרקעי ישראל על   ִלמ " ממליצות"הכשר עקרוני לעצ� השימוש בוועדות קבלה כ
 ˘Á ÁÈ„˘� "בבג, מועמדי� לחתימה על הסכ� חכירה בהרחבה קהילתית של מושב

ילתיות נפסלה ההטבה הניכרת בשיעור דמי החכירה שניתנה לדיירי ההרחבות הקה
בעקבות סדרה של עתירות , כ� כמו61. של מועצת מקרקעי ישראל737' מסבהחלטה 

של  הנהל מקרקעי ישראל שור ִמ אימ� , בנוגע להחלטות נקודתיות של ועדות קבלה
 א� ,החלטות שהסדירו מחדש את הליכי הקבלה ליישובי� קהילתיי� ולהרחבות קהילתיות

 בהקשר 62.מבוטל בידי ועדות הקבלה�עת לאד�שהחלטות אלה מותירות ג� כיו� שיקול
פליה ההלעניי פסילת  – ˜Ô‡„Úהמשפט בעניי � ביתו שלזה יש להזכיר ג� את דברי

בניגוד , לפיה�ש – שנהגה בהלי� הקבלה ליישוב הקהילתי קציר נגד תושבי� ערבי�
 אה  להקצתהזכאי" קבוצה ייחודית" חברי היישוב הקהילתי אינ� מהווי� ÔËÈ·‡,63לעניי
אל רוב , האגודה פונה איפוא" ו,שכ היישוב הקהילתי פתוח עקרונית לכל יהודי, נפרדת

  64".רובו של הציבור בישראל
" עיכול"המשפט לצורות יישוב אלה ממחיש את הקושי ב�ערכי של בית�יחסו הדו

נראה כי היישובי� ,  גיסאמחד. התופעה ובהצבתה אל מול צורות יישוב ותיקות יותר
� ישל היישובי� השיתופי" נאחזי� בכנ� הבגד"� וההרחבות הקהילתיות הקהילתיי

רחב בקבלת כוח �לייפוי בניסיו להעתיק אליה� את ההצדקות המסורתיות ,החקלאיי�
.  א� א� לא מלאה, ניסיו הנוחל הצלחה מסוימת– החלטות בנוגע לקהילתיות ולגידור

" קבוצות מיעוט"נ� נתפסי� כהיישוב הקהילתי וההרחבה הקהילתית אי,  גיסאמאיד�
תרבותית מבחינה  חריג שהאתוס המכונ שלהכקהילות מצומצמות , קרי, במוב המובהק

.  מהזר� המרכזי של החברה הישראליתעצמאת  לבדל בקשתומצדיק הסכמה לאו ערכית 
לפיכ� הקושי בעיצוב המדיניות הציבורית והמשפטית כלפי יישובי� אלה משק� דילמה 

 
̇ �, ·‡¯ÌÈÈ˙Â 3962/97א "ע  60 Â·˘ÈÈ˙‰Ï ÌÈ„·ÂÚ ·˘ÂÓ 'ÌÈ¯Ó „¯‡ ,1998 (614) 4(ד נב"פ .(

כלי� אפקטיביי� אשר יאפשרו לו לשמור "...המשפט מציי� כי מנגנו� זה מעניק למושב 
בית
  .623–621' בעמ, ש�". אינ� חברי המושבג� לגבי תושבי� ש, על אופיו וציביונו היחודיי�

244/00� "ראו בג  61 � ˘„Á ÁÈ˘ ˙˙ÂÓÚ '˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ¯˘ ,2002 (25) 6(ד נו"פ.(  
 .תירוש בספר זה ראו את מאמר� של נטע זיו וח�  62
528/88� "בג  63 � ÔËÈ·‡ 'Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰�ÈÓ ,ה של לעניי� זכות,)1989 (297) 4(ד מג"פ 

  .ישוב נפרד ליויתהקהילה הבדו
  .280' בעמ, 24ש "לעיל ה, ˜Ô‡„Úעניי�   64



  

  אמנון להבי

24 

  

� הקהילות המגודרות הרבה מעבר לאות קהילות תת שלחס להתפשטותרחבה בי

  .ת המוגבלות במספרותרבותי
 זה המבקש – של הטיעוני� ‰„È˘ÈÏ˘‰ ¯Âדברי� אלה מביאי� אותנו אפוא אל 

עירוניות הקהילות ה"ובכלל זה , חדשותהמגודרות הקהילות ה של היבדלותלהכשיר את 
של  עולמ הערכי והתרבותי, בניגוד לקהילות ייעודיות. שהוזכרו בפתח הדברי�" פרטיותה

הרצו ליצירת , במקרי� אלה .רה הכללית של החב אינו עומד בסתירה לזההקבוצות אל
או מרצו לעיגו /כלכליי� ו� כלפי חו� נובע משיקולי� תועלתניי�הולגידור" הקהיל"

עשויה להשפיע באופ שכני� זהות� של התפיסה כי לנוכח  ,כלכלי�חברתי) טוססט(מיצב 
 במתכונתו רותי החבניגוד לטיעו,  דהיינו65. על שווי נכסי�של� וה ניכר ה על זהות�

שימור עולמה של בוא� לא ,  מהחברהÈÁÈ„התנתקות של באינו כא העניי , המקורית
חוז את החבל ניסיו לאבמה שעי ביקורתית תראה כאלא , קבוצת מיעוט תרבותית מוגדרת

, לליתליהנות ממלוא היתרונות שמביאה עימה ההשתייכות לחברה הכרצו : תיובשני קצו
" לגלגל" ו, בחברהרצויי��מרכיבי� לא אות� א� באותה עת ניסיו להדו� הרחק מהקבוצה

  .את העלויות הכרוכות בכ�, הלכה למעשה, הלאה
 מהו אפוא הטיעו הנורמטיבי העשוי לתמו� לא רק בהימנעות ציבורית מהתערבות

אלא א� במת גיבוי לה באמצעות המנגנוני� , חזקה נגד הקמת של צורות מגורי� אלה
  ?ידי מערכת המשפט�ובכלל זה על, הציבוריי� השוני�

 ציינתי לעיל את היתרו התועלתני הגלו� ביכולתה של קבוצה לעשות שימוש ,ראשית
ני�  )governance(המשטר מנגנוני ב ימו יעילי� של ספקה ומה לצור� Ó¯‡˘בה     ְ    המוב 

התואמי� את העדפותיה� של התושבי� , טובי ושירותי� משותפי�סוגי� מסוימי� של 
קנייני המאפיי פרויקטי� כאלה ה�המער� החוזי. המידה המספרי של הקבוצה�ואת קנה

אכיפת� שהינ� לקביעת כללי פעולה ול, ניהול המתח�לכולל באופ טיפוסי מנגנוני� 
 באשר 66בפרק ו לחוק המקרקעי, למשל, מאלה הקבועי� נרחבי� ומקיפי� בהרבה

 �ג� הסמכות הנרחבת �כמו, מערכת כללי� אינטנסיבית כזו". רגיל"לניהולו של בית משות
בנויי� ככלל לפי המתכונת אשר  ,המוענקת באופ מתמש� למנגנוני הניהול הקבוצתיי�

מבעיות הפעולה  לפתור חלק משמעותי ות עשוי,של גופי קבלת החלטות תאגידיי�
 דברי� אלה תקפי� ה לגבי ההקמה 67.המשותפת המאפיינות מקבצי מגורי� אחרי�

והתפעול השוט� של הטובי והמתקני� המשותפי� וה לגבי יכולתה של הקבוצה לקבוע 

 
 .Lee Anne Fennell, Contacting Communities, 2004 U. ILL. L. REV :לשיקולי� אלה ראו  65

829 (2004).  
  .259ח "ס, 1969
ט"התשכ, חוק המקרקעי�  66
  . בספר זהראו את מאמרו של אלו� קלמנט  67
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כללי התנהגות מסוימי� ביחס לאות� שימושי� ביחידות הדיור הפרטיות הנתפסי� כבעלי 
שאלת ההיק� הלגיטימי של שא� כי ברי , ת הדיור האחרותהחצנות שליליות על יחידו

ויכוח מתמיד בשל החשש שהיתרו הגלו� במניעת זכות וטו וגבלות מעי אלה נתונה בה
  68.מר בעריצות של שלטו הרובומופרזת לכל דייר באשר לחיי� בקהילת המגורי� י

 ובדבר , שוני�ספקת טובי ושירותי�מיטביי� להמידה �התובנות בדבר קיומ� של קני
של פתרו בעיות המחייבי� תאגידי בפרויקטי� /היתרונות הגלומי� במעבר לניהול משטרי

מתחמי מוהיק� תחולת חורג כמוב בהרבה ,  מוכרות היטב בספרות,פעולה משותפת
 של קבוצה הפעילותבי  של פרט לועקרונות אלה חלי� לא רק ביחס שבי פעילות. מגורי�

בדי שלטו שוני� באשר לדרג השלטוני המתאי� ויחסי� שבי ראו בשאלת מערכת ה
 או subsidiarityסוגיות המוכרות בתחו� זה כשאלות של ( שירות או מוצר מסוי� תספקהל

.  אלא ג� בשאלת המעבר שבי המגזר הפרטי למגזר הציבוריfiscal federalism(,69של 
 �היכול לספק מוצר או שירות שאלות של הפרטה נגזרות במידה רבה מהשאלה מיהו הגו

אלא ג� ערכי� , מסוי� באופ שיקד� לא רק יעילות כלכלית במוב הדווקני של המילה
  70.הגלומי� בפעילות מעי זו, מורכבי� יותר, אחרי�

 תביעת ה שלארגונית העומדת בבסיסה�לפיכ� נית לנסח את הטענה הכלכלית
והספקה ניהול של מתחמי מגורי� : באופ הבאהלגיטימיות של קהילות מגורי� פרטיות 

" תופרת"אשר  , התארגנות משמעותית של קבוצת פרטי�טעוני�של טובי ושירותי� 
ומכא (סוג השירותי� והטובי המסופקי� בתוכה את לעצמה את המנגנו הניהולי הפנימי ו

 הפרטי יכול לבצעמכיוו שהמגזר  .)לגידור הקבוצה, לפחות מסוימת, נגזרת ג� הצדקה
 מתחמי� כאלה טוב יותר מהרשות � של ובניהולנ�את מגוו הפעולות הכרוכות בכינו

יש להותיר בידי הקבוצה מרחב ניכר של יכולת פעולה בשלביו השוני� של , הציבורית
 ,את כללי המשפט הפרטייש להחיל  לצור� כ� . ה כלפי פני� וה כלפי חו�,הפרויקט

שהקבוצה מתנהלת קנייני ה�המער� החוזי� את תאכומערכת המשפט להבטיח שובכלל זה 
ולהימנע מהחלה נרחבת של נורמות מ המשפט הציבורי על אופני פעולתה השוני� , לפיו

  .של הקבוצה
הפ� נהארגוני הזה למודל תיאורטי ש�בהקשר זה נית להשוות את הטיעו הכלכלי

טייבו . תפקידה של הרשות המקומיתבה וילמשפיע מאוד בספרות העוסקת באופי
)Tiebout( אשר , של רשויות מקומיות בכל אזור מטרופוליני" שוק" דימה כל אחת מה

 
68  Lehavi ,166–163' בעמ, 20ש "לעיל ה.  
 NEIL BRUCE, PUBLIC FINANCE AND THE AMERICAN ECONOMY 559–566: למשל, ראו  69

(2nd ed. 2001).  
 .RONALD C. FISHER, STATE AND LOCAL PUBLIC FINANCE 158–167 (3rd ed: לדוגמה, ראו  70

2007).  
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 )mobility(מנייד�ת הנהני� , בכוח�הלקוחותו, סי�יתמהיל ייחודי של שירותי� וממציעה 
את הרשות המקומית המספקת את " בוחרי� ברגליה�", מוגבלת וממידע מושל��בלתי

בספרות כלכלית מאוחרת שתמכה עקרונית בגישה זו נמתחה  71.השילוב הרצוי מבחינת�
. מוגבלת בי רשויות�הבלתיהנייד�ת : זאת ביקורת על רכיב מרכזי במודל המקורי�בכל

 72.כזו עלולה לערער את ההומוגניות בתו� הרשות המקומיתנייד�ת , לפי הטיעו
חינת ההלי� הפוליטי אלא ג� מב, רק מבחינה כלכליתלא חשובה , כ� הטענה, ההומוגניות
שכ היא מפחיתה את העלויות הציבוריות של , החלטות בכל רשות מקומיתשל קבלת ה

וכ את העלויות הפרטיות הנגרמות , טריא הפוליטי הנדרש כדי להגיע להחלטותו�השקלא
הכובד � גרסה זו של המודל מעבירה אפוא את מרכז73.למיעוטי� הטרוגניי� בתו� הרשות

 הרשות ה של כאמצעי המכוו את התנהגות,חופשית של פרטי�מיסוד הבחירה ה
יוצר יתרו מובנה לשלטו מקומי על שלטו מרכזי כ ,אל יסוד ההומוגניות, המקומית

רשויות מקומיות שמכא ג� הטענה שטכניקות שונות . ספקת טובי ציבוריי� מקומיי�בה
�על, למשל(יכנס אליה כדי לברור הלכה למעשה את סוג התושבי� המבקשי� להנוקטות 

אלא במידה , נורמטיביתמבחינה לא רק שאינ פסולות ) ידי רגולציה של שימושי הקרקע
" פירמות" על ה,ר יעילותו וייחודו של רובד השלטו המקומיומיהכרחיות לשא� רבה 

 את טענת של הקהילות העירוניות הפרטיות בהקשר זה נית אפוא לראות 74.השונות שבו
ארגוני של מודל זה חל עליה במלוא ה�גיו הכלכליילא זו בלבד שהה:  וחומרבבחינת קל

משו� , הסינו והגידורשל יש א� משנה תוק� ללגיטימיות במקרה שלה אלא ש, העוצמה
, רות לאחרי�ברשקהילות כאלה פועלות כהתארגנויות פרטיות וולונטריות המותירות 

  .רטיוראויות לפיכ� לפעול במסגרתו של המשפט הפ
הינו הרחבה , ארגוניה� לטיעו הכלכליקשור במידה מסוימתאשר , טיעו אפשרי שני

קרו זה תלויי� יולפיו הגשמתו והגדרתו של ע, דו לעילית של עקרו החירות שנאפשרי
בה� ראוי שמציאות החיי� ובעקבות זאת בריבוי אפשרי של תחומי הפעילות של בשינוי 

ולא בחברת ,  פרט להימצא בחברת אנשי� מסוימי�יתר לבחירתו של�להעניק משקל
הקשרי� באד� � לבנילא זו בלבד שחברה ליברלית מאפשרת, לפי נימוק מעי זה. אחרי�

, טלו .נה על בחירה כזויא� מגהיא ,  לבחור את הסביבה האנושית שלה�מעטי��לא

 
71  Charles M. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, 64 J. POL. ECON. 416 

(1956). 
  .113–112' בעמ, 8ש "לעיל ה, לסקירת ספרות זו ראו להבי  72
 ROBERT L. BISH, THE PUBLIC ECONOMY OF METROPOLITAN AREAS 35–52: למשל, ראו  73

(1971).  
 .Wallace E. Oates, On Local Public Finance and the Tiebout Model, 71 AM: ראו  74

ECON. REV. PAP. & PROC. 93, 96 (1981).  



  
   בין העיר לכפר –קהילות מגודרות בישראל : מבוא

27  

  

י� לכפות על  רוצרי כי במדינה ליברלית מודרנית רובנו איננו ב:התא המשפחתיאת , למשל
בעמדתה הרשמית של אמורי� הדברי� שבוודאי ככל , הזוג שלה��אד� מי יהיו בני�בני

, שותפי� עסקיי�או חוגי� חברתיי� כגו  ,כ� ג� בהקשרי� נרחבי� יותר. המדינה בעניי
מתו� הכרה , ביצירה רצונית של הסביבה האנושיתפות חשיבות ותכו רואי� בה� אנש

מסגרות ב הגלומי� –החברתיי� והכלכליי� , הערכיי�, רגשיי� ה–ביתרונות השוני� 
הטענה תהיה כי אותה מערכת שיקולי� חלה ג� , נושא דיוננו לש בהקשר 75.אנושיות אלה

על סביבת המגורי� הקרובה של אד� ועל מערכת היחסי� המתמשכת שיש לו ע� הדיירי� 
� פעילות משותפת ממשית אלא ג, החולקי� עימו לא רק מרחב פיזי כללי, הסמוכי� לו

לצד נקודות מגע אחרות , לשימוש ולניהול של טובי ושירותי� משותפי�, בנוגע להקמה
  .תכופות ומג�ונות, רבות

צא� בחלק ווהקורא יוכל למ, מטבע הדברי�, הנגד האפשריי� לעמדה זו רבי��טיעוני
. ילות מגודרותקהשל  התופעה המשמיעי� עמדה ביקורתית נגד עצ� ,מהמאמרי� בספר זה
, העמקת הפערי� בי חזקי� לחלשי� בחברהלחשש ב, בי היתר, טיעוני� אלה נוגעי�

במיוחד על רקע תחושות העלבו (ליצירת עוינות גלויה בי קבוצות חברתיות שונות 
 הולריקונ) ה אחרותיידי קבוצות אוכלוסי�נדחי� עלאשר חווי� פרטי� וקבוצות שוהניכור 
ֵ של הספ  תחת האפשרות לסובלנות יחתור לא רק שית הפיזית והמהותית באופ  הציבוררה     

יסודות הנדרשי� לקיומ� של לתחת משמוט את הקרקע יאלא ג� , מגזרי�ולדיאלוג בי
  . במסגרת מבוא זה אבקש להתמקד בנקודה אחת למחשבה. חברה ומשטר דמוקרטיי�

אלא א� , גודרותחלק מרכזי בקושי לא רק לאפיי את תופעת הקהילות המ, לטעמי
נובע מכ� שהשיקולי� הערכיי� והתיאורטיי� , לבקר אותה ולהציב לה גבולות נורמטיביי�

�מהרכיבי� העובדתיי�, שנדמה לנו במבט ראשומכפי יותר , מושפעי� במידה מכרעת

אמפיריי� המאפייני� את תצורותיה של קהילות מגורי� שונות בחברה מסוימת בזמ ה
בהערכה שלנו כלפי " הכמות עושה איכות"שלא רק ייתכ מאוד , ותבמילי� פשוט. נתו

אלא ג� שמאפייניה הפרטניי� של קהילות מסוימות ואופני , תהועצ� התופעה ורצי
 המדיניות  שלארציי� משליכי� על גיבושהאזוריי� וה, מקומיי�ה במעגלי� השפעת

  .ות המגודרותמערכת הכללי� המשפטיי� בנוגע לתופעת הקהילשל הציבורית ו
, "שוק"קוד� לכ הזכרתי את המודל של טייבו ואת ההנחה העומדת בבסיס תפיסה של 

בו שאלא שיש במסגרתו מבחר מספיק , לפיה לא זו בלבד שקבלת ההחלטות בו מבוזרתש
. בהינת יכולותיו הכלכליות, המועד� עליו" מוצר"למצוא את מקומו ואת היכול כל אחד 

 
הדוקות הגבלת זכות הכניסה למערכות לספק ללדיו� ביתרונות אלה ובהצדקות שה� עשויי�   75

 Hanoch Dagan & Michael A. Heller, The Liberal :ראו, יחסי שיתו� בי� פרטי�של 
Commons, 110 YALE L.J. 570–574 (2001).  
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פני לוברי כי ככל שמרחב האפשרויות העומד , במידה רבהירית אמפזוהי כמוב שאלה 
 במסגרת � מוצר כלבבעצמ�אי הוא נמנה ע� אלה היכולי� לארג לא� , אד� מצטמצ�

ידי �זו מוצעת עלר שאהתארגנות קהילתית למגורי� או למצער להתקבל לשורותיה כ
סימטרי �תהלי� אלפ� למעשה נהדינמיקה של בחירה וחירות כמה שנחזה אזי , אחרי�

ה יכלפי פרטי� וקבוצות אוכלוסי) פעולה מחו� לשוק, היינוד(שיש בו יצירת החצנות 
בהנחה (רכוש �עצמה פיזית כדי למנוע פשיעתאת קהילה מגדרת א� , למשל. אחרות

קבלת� �ידי אי�על,  למשל– עצמה חברתיתאת או מגדרת ) זו הב תוצאנישהגידור אכ מ
אנשי� או מסוימי� שדרות שלמות של בעלי מקצועות , לילישל דיירי� בעלי מרש� פ

אות שכונות מגורי� אזי  – )הוריות�משפחות חד, קשישי�(משפחתי מסוי� �אישיבמצב 
 של אות " יתר�מינו"מנגנוני סינו נאלצות לספוג הלכה למעשה אי רגילות שבה

אנו עשויי� להגיע , גדלהול� וככל שמספר של הקהילות המגודרות ,  לפיכ�76.אוכלוסיות
שתנה המשקל היחסי במער� האיזוני� שבי מימוש חירות יקריטית שבה הנקודה האל 

לכאורה לבי הרצו למנוע את ההשלכות השליליות �ת קבוצתית יעילהיזמ�עידוד הפרט ו
עשויה תנודה אמפירית , כ� .שיש לגידור על אלה שמחו� לקבוצות ועל החברה בכללותה

  .נורמטיביתהעמדה ביל לשינוי בלהו
באופיי של הקהילות המגודרות  ‰‡È˙ÂÎÈחשוב להדגיש ג� את השינוי זה בהקשר 

קהילות אידיאולוגיות מספר מצומצ� של אי מדובר עוד א� ורק ב, כאמור. בישראל
ה יאו באותו נתח מצומצ� של אוכלוסי, ממדי מהחברה� היא בידול רבשמטרת התגדרות

בעיקר באמצעות (עצמה באופני� אלה ואחרי� את שידעה תמיד לבדל אמידה מאוד 
אלא בהתפשטותה של התופעה אל עבר המעמד הבינוני המצוי בזר� , )מנגנו המחירי�

 שהוזכר ,במיוחד יצוי כי המנגנו של קבוצת הרכישה. המרכזי של החברה הישראלית
ברי הקבוצה לרכוש יחידות  הוא מנגנו המאפשר לח,"טק�מגדלי ההיי" לשלעיל בהקשר 

, ידי קבלני��של יחידות דיור דומות הנמכרות עלמחירי השוק מ ÂÈ ÌÈÏÂÊ˙¯דיור במחירי� 
מהמיסי� חלק וקבלת פטור מ )קבלניובפרט ברכיב הרווח ה (בעלויות בנייהסכו יעקב ח

פרויקטי� , בניגוד אולי לתפיסה האינטואיטיבית,  לפיכ�77.רגילי�החלי� בפרויקטי� 
 שמטרת מנגנו הסינו שלו ,אלא אליטיז� חברתי, אינ� התבצרות של עשירי�אלה עי מ

, וג� בכ� יש כדי להשלי� על האופ שבו עלינו להערי�, במידה רבה עצ� קיומוהיא 
  .הכלכליות והחברתיות של הקהילות המגודרות,  את ההשלכות המרחביות,כחברה

 
  .130–129' בעמ, 8ש "לעיל ה, להבי  76
לפיה� מחירי הדירות בפרויקט ש ,"העיר החדשה"את דבריה� של יזמי , לדוגמה, ראו  77

 בשל מאפייניה של ,זורבא דירות מקבילות ה� שלמחירי מ20%
בכולי� צפויי� להיות ז
 .3ש "לעיל ה, סמולסקי וליברמ�. קבוצת הרכישה
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  י לשליטה פרטית בי� שלטו� מקומ–מרחב הקהילה המגודרת . ג

ואת המבנה , הזכרתי בחלק ב לעיל את מודל שוק הרשויות המקומיות של טייבו
רשות בי הביניי� בי הפרט ל�הארגוני של הקהילות המגודרות כחוליית�הכלכלי

עצמ כמי שיוצרות רובד את דומה כי הקהילות המגודרות מבקשות לבסס , אכ. הציבורית
� בי הרשות השלטונית המקומית לבי רובד השליטה שיטתי של ניהול מרחבי הממוק

 אלא 78".מקומית�תת" כזה המבוסס על מה שנית לראות כשליטה קבוצתית – הפרטית
הקהילה של שמתיחתה של שליטת הפרט בקניינו אל שליטתה של הקבוצה במתח� 

 או  תהלי� טבעיהאינ, סמ� מצבור זכויות הקניי הפרטי של חברי הקהילה�על, המגודרת
 משו� שהקבוצה מסתמכת על המבנה הארגוני שלה כדי לשלוט באופ ,זאת. מוב מאליו

ג� בהיבטי� השוני� הכרוכי� בחיי� במתח� � הנכנסי� אליה כמו� שלנרחב בזהות
תו� יצירת רובד נוס� של ,  ובכלל זה באופ השימוש ביחידות הדיור הפרטיות,המגורי�

, הידיני התכנו והבני, דיני הקניי(ולציה הציבורית לרג ÚÓ·¯רגולציה קבוצתית פנימית 
הקהילה המגודרת מתנהלת כגו� ארגוני בעל , יתר על כ). ה�בצא דיני המטרדי� וכיו

שכ הקבוצה אינה יכולה לספק לעצמה את כל , דרישות ותביעות כלפי הרשות הציבורית
, חוצהוה המתח�  ובכלל זה כבישי גישה אל– הטובי והשירותי� הדרושי� לקיומה

�לכלהוא המידה הנדרש לכינונ� � אשר קנה–ספר או מוסדות תרבות �בתי, תשתיות שונות

עיר בתו� "בניגוד לרטוריקה השיווקית של , לכ. הרשות המקומיתשל הפחות ברובד 
שכ אי מתקיימי� בה רבי� מהיסודות ,  מהווה באמת עירההקהילה המגודרת אינ, "עיר

בשינויי� , נכוני�והדברי� (ונליי� הנחוצי� לקיומ� של חיי� עירוניי� הפיזיי� והפונקצי
  ).ג� לגבי קהילות מגודרות באזורי� כפריי� או פרווריי�, המחויבי�

מציאות משמעותית חדשה אומנ�  הקהילה המגודרת יוצרת מ האמור לעיל עולה כי
שת לעשות זאת אינה מבקבוודאי  ו–עצמה את א� היא אינה מנתקת , במרחב העירוני

, בניגוד אולי לאינטואיציה הראשונית.  מהרובד הציבורי שמסביבה–באופ מלא ומוחלט 
בי הרשות השלטונית המקומית לבי הקהילה המגודרת כקבוצה מתקיימת מערכת יחסי� 

מחייבת את הרשות הציבורית לנקוט אשר , השפעה הדדית ותלות, מורכבת של עירוב
אלא ג� לגבי ,  של קיו� קהילות מגודרותיות עצ� הלגיטימעמדה ברורה לא רק לגבי

הקושי הניכר שיש . פיזור והיק� שליטת של הקהילות המגודרות המצויות בתוכה, מינונ
ב מדיניות תכנונית וציבורית סדורה וציעבכיו� לערי� ולרשויות מקומיות אחרות בישראל 

 
  .110–108' בעמ, 8ש "לעיל ה, להבי  78
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 לעמעשה �� כמגיבות לאחר והעמדה שבה ה נתונות כיו79,כלפי קהילות מגודרות
העוצמה הרבה לנוכח  אולי י� מפתיע� אינ,"השטח"מקומיי� הנצמחי� מ�תהליכי� תת

�דומה כי כבר עתה הגיעה תופעת הקהילות אול�  .ת הפרטית של הפרויקטי�הגלומה ביזמ
משנה באופ ניכר את הנו� העירוני והפרוורי ומחייבת אשר  ,"מסה קריטית"המגודרות ל

ביניי� משטרי משמעותי בי הפרט �רובדאל ת שיטתית אל הקהילה המגודרת כהתייחסו
  .ציבורבי הל

, ובפרט על מוסדות התכנו ורישוי הבנייה, לפיכ� מוטלת על הרשויות הציבוריות
, מלוא ההשלכות המרחביותשתתייחס לציבורית �החובה לעצב מדיניות תכנונית

מעבר לעצ� . הילות מגורי� מגודרותהכלכליות והחברתיות הכרוכות בקיומ של ק
קיומ של קהילות מגודרות כרו� בהיבטי� , כדילמה מוסרית וציבוריתבי אנשי� ההפרדה 

 במימו ציבורי ובאופ חלוקת המשאבי� בתו� המרחב , בי היתר,רבי� נוספי� הנוגעי�
, י� בתוכויתר האזורי� הפרטיי� והציבורישל כלל המרחב העירוני ושל בתכנו , העירוני

ביחס לסוגיית ההפרדה עצמה חשוב . וביחסיה של רשויות מקומיות ע� שכנותיה
שכ סוגיות של , להדגיש כי תופעת הקהילות המגודרות רחוקה מלהיות תופעה מבודדת

 מאפיינות או אחראתני , חברתי, על רקע כלכלי) אינטגרציה(והכללה ) סגרגציה(הפרדה 
מתח� א� בהנחה שאנו יכולי� להבחי בצורה חדה בי , פיכ�ל. זור באשר ה�ואכל יישוב 

 ,)הנחה שספק רב א� היא מתקיימת(שאינו כזה מתח� לבי " קהילה מגודרת"שהוא 
ההידרשות להשפעותיה ולמשמעויותיה המהותיות של תופעת הקהילות המגודרות רחוקה 

 במישורי� ההכלל ומצטרפת לרצ� של דילמות בנוגע להפרדה ול,מלפעול בחלל ריק
  80.אזוריי� וארציי�, מקומיי�

דברי� אלה משליכי� כמוב ג� על תפקידו של המשפט בעיצוב עתיד של הקהילות 
דומני כי יהיה זה פשטני במקצת להתייחס לתופעת הקהילות . המגודרות בישראל

או לחלופי להעתיק לשדה פעילות זה " הפרטה"המגודרות כנושא חד וחלק של 
מסוימי� " מהותיי��גופי� דו"שפותחו ביחס ל" דואליות נורמטיבית "דוקטרינות של

�סוגיית הקהילות המגודרות מצויה באחת מנקודותשאי ספק ,  אכ81.הפועלי� במשפט

 
מתחמי המגורי� הסדורי� ראו בנוגע ליות ציבורית סדורה על הקריאות להתוויית מדינ  79

  .6ש "לעיל ה,  של שילההבכתבת
אלתרמ� בספר זה לעניי� הזיקה בי� רגולציה  כה� ורחל
ראו את מאמר� של איריס פרנקל  80

  .מגורי�מופעי� השוני� של הדרה חברתית בבי� הציבורית ל
תכנונית
שלא ארז על הצור� בהבניית משפט ציבורי חדש של הפרטה 
דבריה של דפנה ברקלהשוו   81

אשר מטבע� אינ� , שע� רק על דוקטרינות קיימות מתחומי המשפט הציבורי או הפרטייי
המשפט "ארז 
דפנה ברק. רגישות למאפייני� הייחודיי� של תהליכי הפרטה למיניה�

  ).ח"תשס (461 ל ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" נורמות ואתגרי�, מודלי�: הציבורי של ההפרטה



  
   בין העיר לכפר –קהילות מגודרות בישראל : מבוא

31  

  

אול� התהליכי� המאפייני� אותה מורכבי� , התפר שבי המשפט הפרטי למשפט הציבורי
 �תצורתוב �מהותב� בכל הנוגע  ומצויי� עדיי במידה רבה בתחילת הדר,כיווניי��ורב

כי התפקיד המרכזי בעיצוב העמדה הציבורית לי בדיוק משו� כ� נראה . של ארגוני� אלה
כלפי הקהילות המגודרות בנקודת הזמ הנוכחית צרי� להיות נתו בעיקרו של דבר בידי 

עתיד  אמוני� על תכנו רחב וצופה פניאשר , מוסדות התכנו ויתר המוסדות הרגולטוריי�
זה בהקשר .  כגו מימו ציבורי,ה ביחס לשימושי הקרקע עצמ� וה ביחס לנושאי� נלווי�

מגלמת בתוכה התפתחות ר שא, הכרוכות בתופעה" תנזיל�"אני סבור כי העמימות וה
 דווקא לעמדה גמישה וחדשנית לביו להותצריכ, חברתית משמעותית המצויה בעיצומה

  .יבה ומקטגוריות רגולטוריות ומשפטיות מקובלותהחורגת במידה רבה מתבניות חש
היחס כלפי עצ� הלגיטימיות של מנגנוני מגורי� ארגוניי� הכוללי� הלי� , למשל, כ�

, "אסור תמיד"או " מותר תמיד"בבחינת , של סינו פרטי אינו חייב להיות אחיד ומקובע
פיזורה מ, העירוני מהערכה כמותית של היק� התופעה במכלול , למשל,אלא עשוי להיגזר

. מאפייניו האנושיי� והפיזיי� של הפרויקט הספציפי שבו מדובר וכיוצא בזהמ, הגיאוגרפי
 אינה לתת הכשר לשרירותיות או לאקראיות בקבלת החלטותיה של הרשות , כמוב,הכוונה

את קית המאפיינת �מיות השהדינ .אלא לאפשר לה להכיר במורכבות התופעה, הציבורית
 את לגייס לטובתשיוכלו , ריכה להיענות דווקא בחדשנות ובגמישות רגולטוריתצהתופעה 

האפשר היתרונות הגלומי� בהתארגנויות המגורי� הפרטיות א� באותה עת לשלוט ככל 
 גביגבלות כמותיות לה� קביעת המנגנוני� תכנוניי� אפשריי� . בהשלכותיה השליליות

על יזמי הפרויקט להעמיד נתח של יחידות ה חובהטלת ואפשרות הסינו בפרויקט מסוי� 
 תו� הכנסת� ,ה זכאיותי לקבוצות אוכלוסי)affordable housing(השגה �דיור מוזלות ובנות

של דיירי� אלה אל המסגרת הארגונית של הקהילה וקביעת מנגנוני� כספיי� מתאימי� 
 הפרויקט א� מצויות מחו� לשטחש" מטלות ציבוריות"הטלת ; לניהול הכולל של המתח�

מנגנו ( כגו השתתפות במימו מבני ציבור סמוכי� ,יש לה קשר ממשי ומוחשי אליוש
 או מת 82;)עדר מקור חקיקתי מסמי� לכ�בה ,שעד היו� נתקל בעוינות משפטית בישראל

מה וא� א� תח, גישה ציבורית רחבהכדי שיאפשרו תמריצי� כספיי� ליזמי הפרויקטי� 
�מנגנוני� , בכל מקרה. � המצויי� בשטחה של הקהילה המגודרתלמתקני, בזמ ובהיק

פי המאפייני� האמפיריי� של הרשות �כאלה צריכי� להיות מעוצבי� במידה רבה על
  .למקו� ולהקשר, אדישה לזמ, פי תבנית רגולטורית אחת� ולא רק על,המקומית

 
1640/95� "בג, למשל, ראו  82  ‰È¯˜‰ ˙Â�ÏÈ‡)Ï‡¯˘È (Ú·"� Ó 'ÔÂÏÂÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ ,ד "פ

 � שלעל יזמי" אגרת מבני ציבור"ל יפסילת דרישה של העירייה להט() 1996( 582) 5(מט
 ).עדר מקור מסמי� לכ� בחקיקהבה, פרויקט בניי� מגורי� בחולו�
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, משפטשאי בנושא זה תפקיד משמעותי למערכת ה, כמוב, אי משמעות הדברי�
המשפט הדני� בסכסוכי� קונקרטיי� בי חברי הקהילה לבי עצמ� או בי �ובכלל זה לבתי

א� ג� כא הבניית הכללי� המשפטיי� צריכה להיעשות לא רק . הקהילה למי שמחו� לה
אלא ג� , ידי גזירה מ המוכ של עקרונות קיימי� במשפט הציבורי או במשפט הפרטי�על
ידי �של מוסדות משפטיי� שייענו לאתגרי� החדשי� שיוצבו עלהבניה הדרגתית ידי �על

כפי שיתפתחו , המוסדות הארגוניי� והחברתיי� של הקהילות המגודרות לסוגיה השוני�
  .ויתעצבו בדורות הקרובי� בישראל

  מהל� הספר. ד

העוסקי� ברבדי� השוני� המאפייני� את הקהילות , כולל שלושה שערי�הספר 
  .ישראליתהמגודרות בחברה ה

̇ " – המאמרי� המקובצי� בשער הראשו Â¯„Â‚Ó ̇ ÂÏÈ‰˜–‰ÓÈ�Ù Ë·Ó " –  מבקשי�
לעמוד על אופני התפתחותה השוני� של התופעה ולהתמקד במניעיה� הפנימיי� של 
יזמי� ורוכשי יחידות דיור ליצור את המסגרת הארגונית והחברתית של הקהילה המגודרת 

  .לסוגיה השוני�
 בוח את הדור החדש של מתחמי המגורי� הסגורי� Â¯ „ÚÏ‚ÔÊÂ ÔÈÊ¯ Ô¯Úמאמר� של 

, מתקני נופש ופנאי: משנה בתוכו� קהילות� של ומציע מיפוי של ארבעה סוגי,בישראל
רוז ורזי שואלי� . פרווריי� ומתחמי� מגודרי� עירוניי��יישובי� כפריי�, כפרי גמלאי�

 והדרה ותיקי� בישראל או שמא ה� מנגנוני היבדלות לשא� מתחמי� אלה מהווי� המש� 
ומיצב ליברלי שעיקרו שיקולי יוקרה �אוימבטאי� שלב חדש ונפרד המהווה ביטוי לעיד נ

הכותבי� מגיעי� למסקנה כי הדור הנוכחי של מתחמי המגורי� הסגורי� . כלכלי�חברתי
 בכ� שהוא מתיימר ,אכ נבדל מהותית מדורות קודמי� של היבדלות חברתית בישראל

בדומה למתחמי� כאלה במדינות דוגמת , ליברלית�אוינ" אוטופיה קהילתית"ליצור 
התיישבותיי� או , וכי אי בליבת� של פרויקטי� אלה מניעי� ציוניי�, הברית�ארצות

רוז ורזי מצביעי� על קיומ של זיקות בי צורות גידור חדשות , ע� זאת. פוליטיי�
 בקיבו� המתחדש או במתחמי� מגודרי� ,למשל ,לידי ביטויבא הדבר שכפי , לישנות

השכונה של פוליטיי� א� מבקשי� לעשות שימוש במותג �אוישהוקמו במקור ממניעי� ג
  .הפרטית המגודרת כדי לטשטש את המרכיב הבטחוני ולשוות לו דימוי של יוקרה

Ì¯ ÈÓ¯Î – פרס ישראל בתחו� האדריכלות מבכירי האדריכלי� ומגדולי ההוגי� , חת
המבט הפילוסופית העומדת מאחורי תכנונה ובנייתה של קהילה � מציג את נקודת– חו�בת
מייצגי� הבניה מחדש " רוזמריני�"ה, בעיני כרמי. פיתוח� פרויקט רוזמרי בהרצליה:כזו

הבית המשות� במתכונתו . קיימא בי הפרטי לציבורי�של הזכות לפרטיות ויצירת זיקה בת
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�ת חדשה במרחב הפרטימאפשר בחירת זה�,  חברתיקוסמוס�כמיקרו, הרוזמרינית

באופ התוא� את קווי אופייה של ,  תו� קבלת הבורגנות כצורת חיי� לגיטימית,קבוצתיה
מנוכרי� אשר  ,בניגוד לשיכוני� פרווריי�. ת כמייצגת אינטימיות ומשפחתיות�הישראלי

מי סבור כי פרויקטי� כר, קיומה של העיר כלב פוע�ללמרכזי הערי� ושומטי� את הבסיס 
 ומבחינה ניתדוגמת רוזמרי מצליחי� לייצר אזורי תפר מוצלחי� ונכוני� מבחינה אורב

ני� עירוניות של מארגי� שכונתיי� פעילי� ותוססי�, אנושית ֵ                                               תו� יצירת לב  המשולבי� זה ,            
  .תמידי באופ בזה כדי ליצור יחדיו עיר אורגנית ומתפתחת

שעליה נמתחת ,  באות קהילות מגורי� תועלתניות מתמקד‡Ë�ÓÏ˜ ÔÂÏמאמרו של 
ומבקש לעמוד על הטעמי� , ביקורת הרבה ביותר בהקשר של הדרה חברתיתהככלל 

מניעי� פרטי� ליטול חלק במבנה הפיזי והארגוני של שהחברתיי� והמוסדיי� , הכלכליי�
קלמנט . תה כלפי חו�ולהצדיק את סגירג�  ואשר עשויי� ,קהילת המגורי� המגודרת

כי ומבקש לאתגר את הטענה , מאתר את סוגי הבעיות השונות המאפיינות אזורי מגורי�
, בארגו או בהתבדלות, "קהילה"לצור� התארגנות מרחבית יעילה של שכני� אי צור� ב

יצירת מסגרות ארגוניות , לפי קלמנט. אלא די בהסדרת היחסי� לפי חוזה או לפי חוק
ר בעיות שונות של פעולה משותפת ושל קבלת החלטות וקהילתיות נחוצה כדי לפתו

 הקהילה והארגו מהווי� את ).governance(המחייבות מעבר למבנה ארגוני של משטר 
ה בדרכי� פורמליות המתבססות על הארגו ומוסדותיו וה , הכלי להכוונה חברתית

של בהומוגניות צור� ולפיכ� קיי� , פורמליות הנשענות על נורמות חברתיות�בדרכי� לא
נורמות חינת הבמ אלא ג� ,העדפותיה� הכלכליותחינת במחברי הקהילה לא רק 

הגבלות על הכניסה הטלת קלמנט סבור כי , בהתא� לכ�. החברתיות המקובלות עליה�
הסדרת מערכת היחסי� בי בעלי ש�  להלמתח� המקרקעי ועל ההצטרפות לקהילה נחוצ

ות והקהילתיות יהיו משותפות וידועות לכל אחד  כדי שהנורמות הארגוני,המקרקעי
  .קהילת המגורי�ב �דייריהמ

ÌÂ¯Ó È˙� מבקש לקשור את תופעת הקהילות המגודרות לתופעות היסטוריות של 
העיר  "– אביב�על רקע בחינת גלגוליה של קהילות מתבדלות בתל, היבדלות בעיר

המושג הגיאוגרפי :  היבדלותמרו� קושר בי שני מושגי� שוני� של". העברית הראשונה
segregation והמושג הסוציולוגי distinction )ומבקש להראות , )היבדלות במרחב החברתי

של המרחב החברתי למרחב העירוני מקבע על מפת העיר את הסיווגי� " תרגומו"כיצד 
 החל ,אביב�תאר את ההיסטוריה של תלמרו� מ. לקבוצות ואת הגבולות החברתיי� ביניה�

בית בעשור הראשו של המאה העשרי� והיבדלותה מיפו וכ �קמתה של אחוזתבה
�צמיחת של שכונות תלהמש� ב ; יוקרה ומעמד� שלמשכונות יהודיות קיימות משיקולי

הקמת השיכוני� בי שנות השלושי� לשנות החמישי� ב, אביב בשנות העשרי� והשלושי�
ו� יצירת היבדלות ברובד  ת,שכונות הפרוורי� החל בשנות החמישי�ובהקמת 

ידי �חידוש� של הליכי היבדלות במרכז העיר בדור האחרו עלוכלה ב ;המטרופליני
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עירונית �כי המניע להיבדלות תו�מראה מרו� בתו� כ�  .מגדלי� וגדרות, נטריפיקציה'ג
א� ו, ימיה הראשוני� של העירלמ כלכליי� ומעמדיי� היה קיי� , משיקולי� חברתיי�

  . למעשה לאור� שלבי התפתחותה השוני�מומש הלכה
̇ ÈÏÏÎ‰ ‰¯·Á‰Â˙" – השער השני של הספר Â¯„Â‚Ó ̇ ÂÏÈ‰˜ :‰¯„‰ ,ËÙ˘ÓÂ ÁÂÎ" – 

המבט ממניעי הפעולה של חברי הקהילות המגודרות ובוח את �מרחיק את נקודת
אזורי בהיבט ה, מקומיהההשפעות הרחבות שיש לקהילות על המרחב שמסביב בהיבט 

ואת האופ שבו ה משתלבות בהיבטי� אחרי� של היבדלות והפרדה , ארציבהיבט הו
יחסי� על ההמאמרי� בחלק זה נדרשי� אפוא לא רק להתבוננות . במציאות הישראלית

, אלא ג� להבנת תפקיד� של מוסדות המדינה השוני�, ה שונותישבי קבוצות אוכלוסי
התנהגות שיש לו כוח א�  כמוסד חברתי להכוונת –תפקיד שהמשפט הבנת הובכלל זה ל

נות וג� מגבלות מ   . ממלא ויכול למלא בסוגיות אלה– ְ    ב 
 מציע מחקר אמפירי ואקונומטרי של הליכי הגירה ˜ÔÂ·� ‡È‚Â ‡„ÈÂ¯· È·Âמאמר� של 

שהכותבי� מצביעי� הממצא המרכזי . 1995–1983שני� ב פנימית בי יישובי� בישראל
אשר , תבדלות והגברת הקיטוב בי יישובי� הוא איתור תופעה של ה�במסגרת מחקרעליו 

באה לידי ביטוי ביציאה של אוכלוסיות חזקות מיישובי� עירוניי� גדולי� והטרוגניי� 
מעבר של החזקי� מבי תושבי בג� �כמו, קהילתיי� הומוגניי��ליישובי� פרווריי�

. טבע�א� ה� הומוגניי� מ, הפיתוח בצפו האר� ובדרומה ליישובי� קהילתיי��עיירות
, ממצאי המחקר מלמדי� כי בהליכי הגירה פנימית אלה יש כדי להאי� הליכי התבדלות

הגדלת הפערי� באיכות השירות ידי יישובי ולהביא ל�השוויו הבי�להגביר את אי
 שלברוידא ונבו מאתרי� סממני� בולטי� להמש� התעצמות. הציבורי בי היישובי� 

ומחזקי� את התובנה כי הליכי הגירה , תחקרפה הנלתקובשני� שמעבר ג� תופעות אלה 
יישובית אינ� מגשימי� בהכרח את �פנימית הכרוכי� בהתבדלות ובהעצמת הומוגניות תו�

אלא עלולי� לטמו , רשויות מקומיות לשהמודל האופטימי של טייבו בדבר שוק יעיל 
  . חמור מכ�וא�" משחק סכו� אפס"בבחינת , חברתיות משמעותיות�בחוב� עלויות כלל
˙ÈÏ‚¯Ó ‰ÈÏË את היבטי הגידור השוני� הכרוכי� בהקמת מגדלי במאמרה בוחנת�

המהפ� של תו� סקירה היסטורית של הקמת המבני� הגבוהי� בעיר ו, אביב�היוקרה בתל
גבוה "יוקרה שעושר� ניצב � בדור האחרו מפתרו דיור המוני למגדלי�תדמיתשחל ב

מרגלית מזהה ג� מימד ,  פיזידורומימד של גיכלכלי �יחברתלצד זיהוי מימד ". מעל כול�
ה ישעניינו בהפרטת נכסי קרקע ציבוריי� ובשיוכ� לקבוצות אוכלוסי, של גידור פוליטי

מאפשר ר שא, מידה קט�וכ מימד של תכנו סטטוטורי בקנה, מוגדרות ובעלות עוצמה
 של משק כספי סגור גבוה המ�נעי� משיקולי�ה�הקמת פרויקטי� לבני המעמד הבינוני

א� תו� התעלמות תכנונית מצרכי� ומבעיות באזורי� אחרי� , והעשרת הקופה הציבורית
מחדש ותהלי� של �אזורי� העוברי� בנייהמהחוצה של תושבי� עניי�  בעיר ותו� דחיקת�

לצור� המחשת המעורבות השלטונית החזקה ביצירת� של מגדלי המגורי� . נטריפיקציה'ג
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מרגלית עורכת , ה חזקות והומוגניותיובלעות המיועדות לקבוצות אוכלוסיהיוקרתיי� כמ
�זור הצפו החדש של תלבא של הבנייה הגבוהה למגורי� ההשוואה בי אופ התפתחות

של� �לבי הבנייה הגבוהה בכפר, אביב�ובפרט בשכונות עבר הירקו כגו רמת, אביב
ונה של הרשות הציבורית ביחס ובוחנת את מתכונת ההתנהלות הש, בדרומה של העיר

  .ניהול התקציבי וכיוצא באלהל, תשתית הסביבתיתל, ה ואיכותהילצפיפות הבני
 מדגיש א� הוא את תפקידה המרכזי של המדינה ˙ÔÁÂ ÂÈÊ ÚË� ˘Â¯Èמאמר של 

ונדרש ליכולתו , כמתכננת חברתית ופוליטית המעצבת באופ פעיל את המרחב הישראלי
נגד משמעותי אל מול אות� �לשינוי חברתי וליצירת משקלשל המשפט להוות כלי 

המבח של זיו ותירוש הוא סדרה של מאבקי� משפטיי� �מקרה. פוליטיי��תהליכי� סוציו
הכותבות מנתחות את  .נגד הליכי מיו מועמדי� ליישובי� קהילתיי� ולהרחבות קהילתיות

בה� קראו שמקרי� פיינה את אות� שאהארגונית והאנושית , הדינמיקה המשפטית
מסיבות אידיאולוגיות או משיקולי� חברתיי� שזו נבעה בי , מועמדי� תיגר על דחיית�

לצד הצבעה על הצלחות מסוימות . של עיצוב הזהות המעמדית והאנושית של היישוב
נות של , שנבעו מהפעלת ההליכי� המשפטיי�                                    ְ       זיו ותירוש מצביעות ג� על מגבלות מוב 

הקושי לחל� את הרקע האידיאולוגי ביניה , לחולל שינוי חברתיהמקשות עליו המשפט 
, בכללי� הפרוצדורליי� והראייתיי�במסגרת הליכי� פרטניי� המתמקדי� יותר  העמוק

אופ יישומה על רקע טכניקות שונות של סיכול בי והפער בי נורמה משפטית כתובה ל
 מוסבורות כי א� שאי לשלול קיוזיו ותירוש , מבחינה נורמטיבית. שינויי� הלכה למעשה

אי מקו� להליכי קבלה המסנני� את מי שמוכ לקבל עליו את כללי , ליישוב" אופי"של 
ישובי� מעי אלה לנורמות יראוי להפו� את כלל הנורמות החלות על זה ובהקשר , המשחק

  .מובהקות ומפורשות של המשפט הציבורי
 העוסק ,‡ÒÈ¯È‡Ï˜�¯Ù �ÏÁ¯Â Ô‰Î ÔÓ¯˙Ï לספר סוגר מאמר שלאת השער השני 

משפיעה  – הי במקרה זה דיני התכנו והבני– שבה רגולציה שלטוניתבאופני� הרחבי� 
כה �מאמר של פרנקל. פוליטיי� וכלכליי� של הדרה חברתית, על תהליכי� חברתיי�

הינה רק חלק ממכלול המנגנוני� " הקהילות המגודרות"ואלתרמ מדגיש אפוא כי תופעת 
היבדלות נובע ברצו הוכי א� א� , הפרדה בי אוכלוסיות במתחמי מגורי�בה� טמונה ש

אמצעי� , היסטוריי� ואחרי�, תרבותיי�, רגשיי�, קבוצתיי� רציונליי��מטעמי� פרטיי�
, הפרדה במגורי�הבהיקפה ובתצורתה של , שלטוניי� ממלאי� תפקיד מרכזי בקיומה

 בי , וכרוכה,פני��ציבורית בעניי מורכבת ורבתמערכת השיקולי� המניעה את הרשות הו
המאמר מציע סקירה השוואתית של .  ביחסיה ע� רשויות שלטוניות אחרות,היתר

ובוח לגבי כל אחת ממדינות , בבריטניה ובישראל, הברית�הרגולציה התכנונית בארצות
ובכלל זה את , הדרה ממרחבי מגורי�בי הגומלי הייחודיי� בי רגולציה ל� את יחסיהאל

 חברתי Â¯ÈÚ·היתכנות� של אמצעי רגולציה תכנונית שמטרת� ליצור הליכי� פעילי� של 
  .ה שונות והעצמת ההטרוגניות המרחביתיבי קבוצות אוכלוסי
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 עוסק בסוגיית – "„˙ Â¯„Â‚Ó ˙ÂÏÈ‰˜– ˙Â·¯˙ ÔÈ· ,ÌÂ‡ÏÂ˙ " – השער השלישי
תרבותי �מגזרי ובי�טוב מרחבי ביצירי� דרמטיי� של קי לשבהקשר הקהילתיות והגידור 

ערבי� בשטחה –חרדי� ושל יהודי�/דתיי�–ובפרט אלה של חילוני�, בחברה הישראלית
  .הריבוני של ישראל ומחו� לו

˜È�·ÂË�Â‚ ÔÂ˘¯‚ במחקרו את דרי ינה לסייע לה המדשת של קבוצות מיעוט מבוח
המבח של שני �קריתו� התמקדות במ, קהילות מגורי� סגורותבאופ פעיל לקיי� 

לעניי זה . ויתה הבדויה החרדית והאוכלוסיי האוכלוסי– מיעוטי� תרבותיי� בישראל
אות� ,  דהיינו,"גדרות חברתיות ":בי שני סוגי� של הפרדהלהבחי גונטובניק מבקש 

מבחינה רקע שונה ע� ה יקבוצות אוכלוסישכ� ידי מיי� המביאי� לדינתהליכי� חברתיי� 
 ;זו מזובנפרד הלכה למעשה מתגוררות או אחרת מעמדית , אתנית, יתדת, תרבותית

ידי �גיוסו של המשפט לביצורה ולשימורה של ההפרדה על, קרי ,"חומות משפטיות"ו
נהל  ִמ ובכלל זה חקיקה ומעשי , כלי� משפטיי� שוני� של המשפט הציבורישימוש ב

. עדי� לחברי הקהילה בלבדיישובי� ושכונות המיושל כלוס ובאבהקמה , שעניינ� בתכנו
שפגיעת המעשית והסמלית של חומות מכיוו  כי אנטובניק היגוטענתו המרכזית של 

שחומות משפטיות אינ תנאי בלעדיו אי ומכיוו , משפטיות קשה מזו של גדרות חברתיות
ובכלל זה לקיו� תרבותי נבדל המאפשר מימוש תרבותי קבוצתי תו� , לקיו� תרבותי
על החברה והמשפט להימנע ככלל , יפה האנושית להשתייכות ולייחודיותהגשמת השא

עוינות ודעות קדומות , לצור� ניכור מעמיקות שלאאשר  ,מאימוצ של חומות משפטיות
  .כלפי האחר

מאוגדת  עוסק בקהילה עירונית מגודרת שאינה ‡¯È·Â˜ÚÈ ÌÈÈÁÂ ‰È„Ùˆ Êמאמר� של 
 הפרדה אאלא כזו שסיבת קיומה הי, עושר לשאו סממ מופג כלכלי �סביב מיצב חברתי

המבח של צפדיה ויעקובי הוא שכונת �מקרה. אידיאולוגית בי יהודי� לערבי��לאומית
 ביוזמה פרטית ובתמיכה רגולטורית ,הוקמה בתחילת שנות התשעי�ר שא, אביב בלוד�גני

ֵ הת . העמי��על רקע גלי העלייה הגדולי� ממדינות חבר, וכספית ממשלתית  המרכזית הז 
מחירי הדירות המוזלי� וחוסר היכולת למנוע את כניסת� לנוכח  כי אשל צפדיה ויעקובי הי

א� ורק באמצעות מנגנו  –שניר הסמוכה � ובכלל זה משכונת פרדס– של תושבי� ערבי�
שנטלה על עצמה , הוקמה במסגרת הפרויקט ועדת קבלה פורמלית, המחירי� של השוק

צפדיה ויעקובי נדרשי� למנגנו המוסדי של ועדת הקבלה ". תי�שוער הלאומ"את תפקיד 
 באמצעות תיאור הליכי� משפטיי� , הדירות בשכונה שלגבלות שהוטלו על עבירותולה

עומדי� על מערכת בתו� כ� ה�  .בעניינו של תושב ערבי שביקש לרכוש דירה בשכונה
רשויות השלטו בקידו� בי לעיתי� בי השוק החופשי ל היחסי� המורכבת והמפתיעה

  .ערכי� של שליטה וטריטוריאליות על בסיס לאומי
Ï„�‰ Ï‡È¯‡ ח במאמרו את הדוגמה המובהקת ביותר לקהילות מגודרות על רקע מנת

ת של טיביישבניגוד לתפיסה האינטואאלא . מער� ההתנחלויות בגדה המערבית –לאומי 
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 ,הנדל מבקש להראות, מהכל אחת מההתנחלויות השונות כקהילה מגודרת בפני עצ
 כי מער� ההתנחלויות מהווה הלכה ,של המרחב" ערכי השימוש"באמצעות ניתוח 

 שדווקא ה� ,�יפלסטיני" י� ִי  ִא "המגדרת בתוכה , למעשה קהילה מגודרת אחת ורציפה
את  ;ההתנחלויות במרחבשל  -תריהנדל מתאר את אופ +. עצמ� מבודדי�את מוצאי� 
 תו� , שלה הרבה מעבר לשטח הבנוי בה בפועלליפוט המוניציפ שטח השיו שלהרחבת

מחברי� אשר  ,עוקפי�הכבישי� המער� של  וסלילתאת  ;ניתוק רצפי� פלסטיניי�
במהירות וביעילות בי ההתנחלויות השונות א� מותירי� מחו� לה� את היישובי� 

טח צבאי סגור  כגו הכרזת כל ההתנחלויות כש,"פרקטיקות הגנה"כ  ו;הפלסטיניי�
ליצור דינמיקה של הרחבת המרחב כדי יש אלה כל ב, לטענת הנדל .לכניסת פלסטיני�

 וביסוסו של מער� ההתנחלויות ,היהודי אל מול חסימה והצרה של המרחב הפלסטיני
  .קיימא�כקהילה מגודרת רציפה ובת
ה מאוטנר מצביע על המתח המובנ. �ËÂ‡Ó ÌÁ�Ó¯דבר מאת �את הספר חותמת אחרית

של האד� להימצא בסביבת� של הדומי� לו ולחלוק עימ� את " טבעי"שבי רצונו ה
ועוינות מפניו הסתגרות , "אחר"הת המרחב האנושי והפיזי לבי הצד האפל של הדר

א� מאוטנר מבקש להזהיר אותנו ג� מפני הקשיי� הטמוני� בטיפוחו של אידיאל . כלפיו
יות שונות אד� המשתייכי� לקבוצות תרבות�ניבצוותא של ב חיי�. חברתי מנוגד בתכלית

ֵ העשרת הספ ידי עשויי� להביא ל ליצירת מער� של חוויות משותפות וא� ,  הציבוריתרה        
א� ה� כרוכי� ג� בסכנות המחייבות את החברה לנקוט אמצעי� , להזדהות הדדית

  .צא בהפסדו                                       ֵ חינוכיי� כדי ששכרו של העירוב החברתי לא י �ציבוריי�

* * *  

אכה קלה היא הוצאתו לאור של ספר אקדמי ראשו בישראל בנושא הקהילות לא מל
תחומי המחקר של דיסציפלינות רבות וכולל מגוו נרחב של כלי� אשר ניזו מ, המגודרות

א� באותה עת יוצר מכלול , נורמטיביות�גישות אנליטיות ועמדות ערכיות, מתודולוגיי�
סיס לעיצוב המדיניות הציבורית ולהמש� חדשני ומקורי של גו� ידע המבקש ליצוק ב

עברו המאמרי� הכלולי� בספר הלי� קפדני ומחמיר , כדי לעמוד באתגר זה. המחקר העיוני
 ,בחירת המאמרי� מתו� ההצעות הרבות שהוגשושל הלי� הלאחר . של שיפוט אקדמי

 עבר כל אחד מהמאמרי� בגרסתו השלמה הלי� נפרד של, בעקבות פרסומו של קול קורא
 תודתנו נתונה לקוראות ולקוראי� האנונימיי�.  לצד עבודת מערכת מקיפה,שיפוט חיצוני

–� – וני� של המאמרי� השוני� בספר חוקרות וחוקרי� בכירי� בתחומי הידע הרבי� והמג
  .על המאמ� הרב שהשקיעו בהלי� השיפוט והביקורת

אתו אל האכסניה מנח� מאוטנר על התגייסותו הנלהבת לפרויקט והב' תודה לפרופ
דק , חנו� דג' לפרופ; שבעריכתו" חברה ותרבות, משפט"החמה של סדרת הספרי� 

, רוזנברג לרת�; על כל הסיוע והעידוד, אביב�הפקולטה למשפטי� באוניברסיטת תל
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לכל חברות וחברי המערכת על מלאכת� ; על עבודתה האקדמית הנפלאה, המשנה�עורכת
אשר בלעדיה דבר לא היה , מרכזת הסדרה, אשד� לוקרוכמוב למיכל; הקשה והמסורה
ספר רדזינר למשפטי� �דק בית, עמיר ליכט' תודתי האישית נתונה לפרופ. יוצא אל הפועל

בידידות ומי בחוכמה ישליווה יחד ע, יור� שחר' לעמיתי פרופ, במרכז הבינתחומי הרצליה
   .בי על האהבה והתמיכהלה�ולרעייתי שרו אהרונסו, את צעדיו הראשוני� של הספר


