אמנו להבי*

מבוא :קהילות מגודרות
בישראל – בין העיר לכפר

ÏÚ .·  ÌÂ˜ÓÂ ÔÓÊ ˙ÂˆÂÁÎ Ï‡¯˘È· ˙Â¯„Â‚Ó‰ ˙ÂÏÈ‰˜‰ .‡  ¯·„Á˙Ù
– ˙¯„Â‚Ó‰ ‰ÏÈ‰˜‰ ·Á¯Ó .‚  ¯Â„È‚Ï ‰È˙Â˜„ˆ‰Â "‰ÏÈ‰˜"‰ Ï˘ ‰·ÈË
·.¯ÙÒ‰ ÍÏ‰Ó .„  ˙ÈË¯Ù ‰ËÈÏ˘Ï ÈÓÂ˜Ó ÔÂËÏ˘ ÔÈ

פתחדבר
השיח הציבורי בישראל רווי לאחרונה בדיוני מתוקשרי בדבר הופעת של "שכונות
סגורות" .העיסוק בפרויקטי יוקרתיי ,דוגמת סביוני רמתאביב ,גבעתאנדרומדה ביפו
ו"פארק צמרת" בצפו תלאביב ,במגדלי המגורי ל"אנשי הייטק" המוקמי סמו
לשכונת ביצרו בתלאביב ובהכרזותיה של יזמי פרויקט זה על כוונת להקי את "העיר
החדשה" – כ 1,800דירות במתח השוק הסיטונאי בתלאביב לאנשי הייטק ושוק ההו
שייבחרו א ה עלידי ועדת קבלה – זוכה בכותרות בולטות ,כגו "מגדלי הש "1,
"הסלקטורי" 6,000" 2,הייטקיסטי הסתערו על המגדלי"" 3,עני ,גבול לפני"4,
ו"בקרוב בת"א :הכניסה לשכונה – לעשירי בלבד"5.
המתנגדי לפרויקטי אלה ,ובכלל זה פעילי צדק חברתי ,עמותות אורבניות דוגמת
"מרחב – התנועה לעירוניות מתחדשת" וכ ארגוני סביבתיי – אשר פעילי במיוחד
במאבקי נגד מתחמי מגורי סגורי בשטחי פתוחי ובקרבת חו הי ,כגו כפרהי
בחדרה ,סי אנד סא בתלאביב והיישוב ארסו בשרו – מצביעי על הסכנות הטמונות
בהעמקת ובהנצחת של פערי חברתיי ,בהדרת הגלויה של שכבות אוכלוסייה על
בסיס מעמד כלכלי ,חברתי ואתני ,ובדילול המרחב הציבורי הפתוח לש הכשרת

*
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מרצה בכיר ,בית ספר רדזינר למשפטי  ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
אריק מירובסקי "מגדלי הש" .2 ,25.5.2007 Ô"Ï„ The Marker ı¯‡‰
ענת ג'ורג'י "הסלקטורי " .38 ,6.6.2008 The Marker Week ı¯‡‰
רז סמולסקי וגיא ליברמ " 6,000היי טקיסטי הסתערו על המגדלי " The Marker ı¯‡‰
.22 ,16.6.2008
איתי רו "עני ,גבול לפני" ‚.12 ,2.2.2006 ÔÈÊ‚Ó – Ò·ÂÏ
יובל אזולאי "בקרוב בת"א :הכניסה לשכונה – לעשירי בלבד" .12 ,23.1.2006 ı¯‡‰
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התבצרות של החזקי במובלעות אליטיסטיות 6.הביקוש הגואה למגורי במתחמי
סגורי ,אשר באופ לא מפתיע רק מועצ כתוצאה מהדיו הער בפרויקטי אלה כסמלי
הסטטוס החדשי של החברה הישראלית ,נתפס עלידי רבי כאופנה המועתקת מקהילות
המגורי הפרטיות הנפוצות בארצותהברית ובקנדה ,ובאופ מחמיא פחות – כמקבילה
לתופעת המובלעות המגודרות במדינות רבות בדרומזרח אסיה ובאמריקה הלטינית7.
א נוסי על כ את הדיו – שכבר הגיע בשני האחרונות לכלל סדרה של הליכי
משפטיי – בנוגע לאופני המיו והסינו ביישובי קהילתיי ובהרחבות קהילתיות
בקיבוצי ובמושבי ,מצטיירת לכאורה תמונה של תהלי חברתי גור וחדכיווני של
התבצרות ,הדרה ודילול החברה האזרחית.
סוגיית "הקהילות המגודרות" ,כפי שתכונה בספר זה ,ראויה ע זאת לבחינה מעמיקה
ומורכבת הרבה יותר – ה במישור העובדתיהאמפירי ,ה במישור הקונספטואלי של
הבנת טיב המושגי והמבני של "קהילות מגודרות" ,בפרט בהקשר הישראלי ,וה בגישה
הנורמטיבית כלפיה  .הקושי הרב ב"פיצוחה" של תופעת הקהילות המגודרות וביצירת
תשתית עיונית להבנתה ולהערכתה מחייב התמודדות אקדמית רבתחומית ,כזו שאינה
מסתפקת רק בהידרשות לסיסמות השיווקיות של יזמי הקהילות המגודרות )"שכונה פרטית",
"עיר בתו עיר"" 8,אי יוקרתי" (9ולסיסמותהנגד של מתנגדיה )"אפרטמנטהייד"" ,גזעני
הדיור" ,(10אשר נוטות לתפוס את היקפה ואופייה של התופעה ואת גדר המחלוקת כעימות
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ראו ציטוטי המופיעי מפי מתנגדי לקהילות המגודרות בכתבות שבה"ש  5–1לעיל ,וכ
את דבריו של האדריכל דרור גרשו ,מייסד עמותת "מרחב – התנועה לעירוניות מתחדשת",
שלפיה "מתח סגור הוא נטע זר בעיר ,כאשר הגדר והשער מאפייני את התפישה
החברתית והתכנונית" .שני שילה "מלרוז פלייס בישראל" Ô"Ï„ The Marker ı¯‡‰
 .4 ,16.9.2006כ ראו רינת ברקובי' "מחסומי " .38 ,12.4.2006 ·È·‡ Ï˙ ¯ÈÚ‰
ראו שילה ,לעיל ה"ש  ,6וכ את מאמריה של גלעד רוז וער רזי ושל אריאל הנדל בספר
זה .לניתוח השוואתי של קהילות מגודרות בעול ראוRowland Atkinson & Sarah :
Blandy, Introduction: International Perspectives on the New Enclavism and the Rise of
).Gated Communities, 20(2) HOUSING STUD. 177 (2005

ראו הפניות לשימוש בסיסמות שיווקיות אלה ודומות לה אצל אמנו להבי "קהילות מגורי
חדשות בישראל – בי הפרטה להפרדה" „ ÌÈ¯·„Â ÔÈב  ,101 ,63ה"ש ) 156–153התשס"ו(.
מתו עלו שיווקי בשפה האנגלית לפרויקט סביוני רמת אביב משנת  ,2006שלפיו:

”“Savyoney Ramat Aviv is an exclusive island of prestige, luxury and enjoyment...
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)עותק שמור במערכת(.
ראו ציטוטי מפי מפגיני מחו לכנס על פרויקט "העיר החדשה" בתל אביב אצל סמולסקי
וליברמ ,לעיל ה"ש .3
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חד וחלק בי עבר להווה ,בי פרטי לציבורי ,בי כוחות השוק לצדק חברתי ,ובי הפרדה
)סגרגציה( להכללה )אינטגרציה( ביחסי קבוצות שונות בחברה.
יצירתו של שיח אקדמי שיטתי ,תו שימוש בכלי המתודולוגיי של הדיסציפלינות
השונות ,נחוצה למיפוי ולניתוח מדויק וזהיר של הקהילות המגודרות בישראל על גוניה
ומופעיה השוני ,ולהערכת האופני המורכבי שבה ה כרוכות בתופעות חברתיות,
כלכליות ,מוסדיות ומשפטיות אחרות בישראל .זו בדיוק מטרתו של ספר זה .הוא אוס
בתוכו ,לראשונה ,מחקרי חדשניי ומקוריי של חוקרות וחוקרי בכירי בתחומי הידע
של אדריכלות ,גיאוגרפיה ,היסטוריה ,כלכלהִ ,מנהל ומדיניות ציבורית ,ממשל ,משפטי,
סוציולוגיה ,פילוסופיה ותכנו  .המאמרי מציעי פרספקטיבות מדעיות שונות כמוג
עמדות ערכיותנורמטיביות מגונות ,ויוצקי יחדיו תשתית מחקרית רחבה לדיו ביקורתי
ולעיצוב כלי מדיניות ביחס לקהילות המגודרות בישראל.

א .הקהילות המגודרות בישראל כחוצות זמ ומקו
המונח "קהילה מגודרת" ,המשמש מסגרת לתצורות המגורי השונות הנידונות בספר
זה ,טעו כמוב ליבו וביאור ,שכ ההידרשות לטיבו ולתוכנו לא רק עונה על השאלה מה
מהווה "קהילה מגודרת" ומה אינו מהווה קהילה כזו ,אלא ג משליכה על ההערכה
הנורמטיבית שלנו כלפי הקהילות המגודרות לסוגיה השוני ועל הבנת המשמעות
החברתית הרחבה יותר הגלומה בה  .במילי אחרות ,עצ המיפוי של תצורות מגורי
שונות כ"קהילות מגודרות" – תו יצירת קישורי וזיקות בי סוגי שוני של התארגנויות
שאינ מזהות בהכרח את עצמ במודע כמי שחולקות תכונות משותפות ע אחרות או כמי
שמהוות חלק מתופעה כוללת יותר – הינו כשלעצמו בעל משמעות נורמטיבית .א שאנו
עשויי בהחלט לפתח יחס ערכי דיפרנציאלי – ובעקבות זאת עמדה ציבוריתמשפטית
נבדלת – כלפי תצורות מגורי שונות המצויות בנקודות שונות לאור הרצ המרכיב את
הקהילות המגודרות ,בהתבסס על אמותמידה וערכי מבחיני ,עצ הכנסת תחת קורת
גג אחת וראיית כמכלול שיש לו השפעה מצטברת גוזרות מסגרת מסוימת לדיו העיוני
והמעשי בה  11.לעניי זה אדגיש כי א ש"קהילות מגודרות" רבות הראויות להמשגה
ככאלה אינ פועלות על בסיס טריטוריאלי של מגורי – ובכלל זה רשתות חברתיות,

11

לטענה בדבר קיומו של קשר אינהרנטי בי מפעלי מיפוי לבי גישות נורמטיביות במשפט

ראוHanoch Dagan, Legal Realism and the Taxonomy of Private Law, in STRUCTURE :
& AND JUSTIFICATION IN PRIVATE LAW: ESSAYS FOR PETER BIRKS 147 (Charles Rickett
).Ross Grantham eds., 2008
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ארגוני מקצועיי או דתות – 12מוקד הדיו הנוכחי הוא תצורות מגורי גיאוגרפיות
המצויות בגדר של קהילות כאלה.
על פני הדברי ,המושג "קהילות מגודרות" כולל שני רכיבי נפרדי לכאורה א
בעלי זיקה זה לזה .בתמצית ,לגישתי ,המונח "קהילה" מבחי את הפרויקטי המדוברי
ממתחמי מגורי המורכבי ממקב מקרי של תושבי הסמוכי זה לזה מבחינה
גיאוגרפית ,בכ של"קהילה" יש מודעות קולקטיבית פנימית מפורשת שמבחינה אותה
מהסביבה שמחו לה ,ואשר באה לידי ביטוי בפעולה משותפת פורמלית ו/או לא
פורמלית שנועדה ה לספק טובי ושירותי לחברי הקבוצה )כגו אבטחה ,שטחי ירוקי
פנימיי או מתקני ספורט( וה ליצור מערכת חברתית פנימית המטפחת את הזהות
הקבוצתית .המונח "גידור" מתייחס לקיומו של לפחות אחד משני רכיבי :מנגנו פורמלי
לסינו חברי הרשאי להיכנס לקבוצה ,לעיתי ג תו הגבלת אפשרות היציאה
מהקבוצה; וגידור פיזי ,המונע אורחי לארצויי מלהיכנס אל המתח הקהילתי ,ה
פיזית וה ארגונית.
א כ ה פני הדברי ,אזי בניגוד לשיח הפופולרי שהוזכר בפתח הדברי ,הלכה
למעשה תופעת הקהילות המגודרות רחוקה מלהיות חדשה בישראל ,וקיימת למ ראשית
ימיה של התנועה הציונית ,באופ החוצה גבולות של זמ  ,זהת ומרחב .כ ,למשל,
היישובי השיתופיי הכפריי ,ובכלל זה הקיבו והמושב ,מהווי באופ מובהק
"קהילות מגודרות" .ראשית ,סיבת קיומ של צורות התיישבות אלה הייתה יצירת שיתו
נרחב בי חברי היישוב ברבדי אידיאולוגיי ,כלכליי וחברתיי ,מתו מטרה לכונ
"קהילה" מלוכדת .שנית ,מרכיב ה"גידור" אפיי א הוא מאז ומתמיד את צורות היישוב
הללו ,ועד היו מתקיימי בה מנגנוני סינו ובקרה פורמליי הזוכי בגושפנקה נרחבת
בדי הישראלי .בדומה לכ ,ג צורות יישוב רבות אחרות ,היסטוריות ובנותזמננו – כגו
שיכוני העובדי השיתופיי שנוסדו בערי בארישראל בשנות העשרי והשלושי,
פרויקטי של חברות ְמַש$נות מפלגתיות ,קהילות מגורי דתיות וחרדיות ,יישובי
בדוויי ,שכונות מגורי לאנשי צה"ל או יישובי קהילתיי שיידונו להל – מתאפיינות
כול  ,עלא השוני ביניה  ,במרכיבי של "קהילתיות" ושל "גידור" .חלק נכבד
מהמאמרי בספר זה מאתר את התפתחות ההיסטורית של צורות מגורי שונות אלה,
ומלמד לפיכ כי המניעי והמנגנוני ליצירת ולפעולת של קהילות מגודרות אינ א
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השווL. Theodori, Community and Community Development in Resource-Based :
& Areas: Operational Definitions Rooted in an Interactional Perspective, 18 SOC.
).NAT. RESOURCES 661, 662–663 (2005
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ורק אופנה עכשווית – העתקה גרידא של מודלי קיימי ממדינות אחרות – או כאלה
שתחולת מוגבלת ממילא לנתח שוק מצומצ ביותר מבחינת יכולתו הכלכלית.
לצד תופעות ותיקות יחסית של "קהילות מגודרות" ,שברוב לא הומשגו בעבר ככאלה
ובהתא לכ לא הייתה בספרות ובשיח הציבורי נטייה לקשור ביניה ולנתח במסגרת דיו
אחת ,החלו להתפתח בישראל בדור האחרו צורות מגורי – ה כאלה המהוות גרסה
מעודכנת של צורות יישוב קיימות וה כאלה המהוות צורות חדשות לגמרי – שא בה יש
רכיבי מודעי של "קהילתיות" ו"גידור" 13.עלא השוני הפנימי ביניה ועלא
ההבדלי בינ לבי צורות יישוב ותיקות יותר ,התעצמותה הכוללת של התופעה ,ה
מבחינה מספריתכמותית וה מבחינת השיח הגלוי הנלווה להתפתחות של הקהילות
העדכניות ,מעוררת בנקודת הזמ הנוכחית את ההכרח בדיו עיוני מפורש ורחביריעה
המאתגר מוסכמות וגבולות שהותוו בעבר בי עיר לכפר ,בי אינדיווידואליז
לקולקטיביז ,ובי קניי ושליטה פרטיי ,משותפי וציבוריי.
מבי התצורות החדשות או המתחדשות של קהילות מגודרות ,אזכיר כא בקצרה
שלוש .ראשית ,˘„Á˙Ó‰ ıÂ·È˜‰ ,שתחילת צמיחתו כחלופה לקיבו השיתופי הייתה
בתגובה "מלמטה" של קיבוצי שוני על המשבר הקשה שהחל פוקד את התנועות
הקיבוציות באמצע שנות השבעי של המאה העשרי כתוצאה משורה של גורמי
פנימיי וחיצוניי 14.הקיבו המתחדש קיבל בשני האחרונות הכשר רשמי ע אימו
מסקנותיה של ועדה ציבורית בראשות אליעזר ב רפאל 15.בעקבות מסקנות אלה הוספה
בדצמבר  2005ההגדרה של "קיבו מתחדש" לצד "קיבו שיתופי" בתקנות האגודות
השיתופיות )סוגי אגודות( 16,והותקנה שורה של תקנות משלימות לפקודת האגודות
השיתופיות לצור הסדרת ההיבטי המבניי הייחודיי של הקיבו המתחדש ,ובפרט
שיו דירות לחברי 17,שיו אמצעי הייצור 18ומתכונתה החדשה של הערבות ההדדית
כרשתביטחו סוציאלית 19.במרכיבו ה"קהילתי" הקיבו המתחדש מבקש לשמר את
המסגרת הקבוצתית תו עדכו תחומי פעילותו לעומת הקיבו השיתופי עלידי קיו מינו
מופחת של קולקטיביז וערבות כלכלית פנימית ,ובתו כ לאפשר את שימורו וטיפוחו

13
14
15
16
17
18
19

ראו בהרחבה להבי ,לעיל ה"ש .8
ש  ,בעמ' .82–78
הוועדה הציבורית לעניי הקיבוצי „) ÌÈˆÂ·È˜‰ ÔÈÈÚ· ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈאוגוסט (2003
.www.globes.co.il/serve/nadlan/tikunim/kibiz.doc
ראו תק' )(5)2ב( לתקנות האגודות השיתופיות )סוגי אגודות( ,התשנ"ו  ,1995ק"ת .246
תקנות האגודות השיתופיות )שיו דירות בקיבו מתחדש( ,התשס"ו  ,2005ק"ת .195
תקנות האגודות השיתופיות )שיו אמצעי ייצור בקיבו מתחדש( ,התשס"ו  ,2005ק"ת .194
תקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבו מתחדש( ,התשס"ו  ,2005ק"ת .190
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של "הו חברתי" כמקור לתמיכה חברתית ורגשית .באשר לגידור ,בקיבו המתחדש
פועלי אמצעי סינו בקבלת חברי לאגודה השיתופית כפי שנהגו באופ מסורתי
בקיבוצי השיתופיי ,תו קבלת גיבוי בלתימסויג כמעט מבתיהמשפט לעצמאות של
מנגנוני קבלת ההחלטות שלה ה ביחס לקבלת חברי וה ביחס לסילוק מהקבוצה20.
סוג שני של קהילה מגודרת הוא  – È˙ÏÈ‰˜‰ ·Â˘ÈÈ‰צורת יישוב שהקמתה החלה בסו
שנות השבעי ביישובי מעבר לקו הירוק ,ולאחרמכ בגליל )ש נודעו תחילה
כ"מצפי"( ,בנגב ובאזורי קוהתפר ,וזאת במיוחד על רקע קיומה של מדיניות ממשלתית,
בשיתו הסוכנות היהודית ,לחיזוק האחיזה היהודית באזורי אלה .למרות קיומה של
מעורבות ריכוזית כאמור ,נראה כי יישובי קהילתיי נוסדי עלפירוב ביוזמת של
גורמי פרטיי ,אשר מייסדי ג את האגודה השיתופית ופועלי מלכתחילה לעצב את
היישוב תו זיהוי מגמות ביקושי בקרב מתיישביבכוח .במסגרת זאת ,הניסיו אכ
מלמד כי עצ השימוש במונח "קהילתי" מהווה מנו שיווקי 21.א שהיישוב הקהילתי
אינו כולל באופ מובנה רכיבי של שיתו כלכלי ,רשתביטחו סוציאלית או כל סוג אחר
של ערבות הדדית ,הוא מבקש ,לפחות ברובד ההצהרתי ,להציג את עצמו כמי שמתקיי בו
רכיב של "קהילתיות" אותנטית על בסיס מתמש ,כ שלצד התועלת שבקידו מטרות
פרטיות באמצעות הארגו המשות ניכר רצו ליצור ,לעיתי יש מאי  ,מכנה משות
ערכי .הלכה למעשה ,אי תשובה אחידה ביחס לקיו מתמש של "קהילתיות" ביישובי
אלה ,ונראה כי כל יישוב מתקבע בנקודה שונה על רצ הקהילתיות ,לפי התפתחותה של
מערכת היחסי ביישוב והמידה שבה נוצר "הו חברתי" המעודד את חברי הקבוצה
לפעולה משותפת הדוקה22.
ע זאת ,לפחות עד לאחרונה נר%ה כי ה"קהילתיות" מזוהה בעיקר ע מרכיב
ה"גידור" ,בשל העובדה שמגורי ביישוב קהילתי מחייבי קבלה לחברת באגודה
השיתופית ,באופ המאפשר לקיי הלי סינו והשגת שליטה חברתית בזהות ובאופיי
של חברי היישוב .בשנות התשעי התנהל הלי הסינו עלידי ועדות קבלה של האגודות
השיתופיות ובשיתו הסוכנות ,בלא פיקוח של ממש מצד ִמנהל מקרקעי ישראל ,ומאחורי
אמתהמידה של ה"קהילתיות" נר%ה כי היישוב הקהילתי מתיימר לייצר מדדי של איכות
אנושית ולהעניק לתושביו "תעודת ביטוח" בדבר זהות ההומוגנית של חברי הקהילה

20

21
22
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זאת ,א שברי כי השלכותיו של סילוק אפשרי מקיבו מתחדש חמורות פחות מאשר בקיבו
השיתופי ,שבו לחבר היחיד לא היו זכויות אישיות כלשה בנכסי שבתחו הקיבו .על
מאפייניו של הקיבו המתחדש ראו להבי ,לעיל ה"ש  ,8בעמ' Amnon Lehavi, ;89–82
).Mixing Property, 38 SETON HALL L. REV. 137, 166–173 (2008
להבי ,לעיל ה"ש  ,8בעמ' .92–89
ש  ,בעמ' .97–92
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בהווה ובעתיד 23.פרשת ˜ 24Ô‡„Úהעלתה את סוגיית הסינו על בסיס לאומי לחזית
המודעות הציבורית ,א שבאותה תקופה נהג סינו מועמדי ג על בסיס השכלה ,רקע
משפחתי ,מעמד כלכלי ואולי א מוצא עדתי .בעקבות סדרה של עתירות שהגישו
מועמדי שנדחו עלידי יישובי קהילתיי והרחבות קהילתיות ,קיבל בשני האחרונות
ִמנהל מקרקעי ישראל סדרה של החלטות לקביעת נהלי ורשימה של אמותמידה
להליכי של המלצת מועמדי ,א ג במצב הענייני הנוכחי נותר על כנו רכיב פורמלי
של "התאמה לחיי חברה בקהילה" ,המותיר כרקמה פתוחה את המונח מעורר
המחלוקת25.
הסוג השלישי של קהילה מגודרת הוא מה שאכנה "˜ ,"˙ÈË¯Ù ˙ÈÂ¯ÈÚ ‰ÏÈ‰דהיינו,
מתח מגורי עירוני שבו בעלי יחידות הדיור מאורגני על בסיס הסכמיקנייני כדי ליצור
לעצמ הלכה למעשה קהילה פרטית המספקת לעצמה ,באמצעות מנגנוני ניהול ואכיפה
פנימיי ,מגוו של טובי ושירותי משותפי המיועדי באופ בלעדי לתושבי המתח,
כגו אבטחה ,תחזוקה ,שטחי ירוקי פנימיי ומתקני ספורט ,ולעיתי א מתקני כגו
מרכז קניות או אול אירועי 26.יודגש כי )נכו להיו לפחות( אי מדובר במושג רשמי
שמקורו בתחיקה הישראלית או בנהלי של מוסדות הציבור המופקדי על פיתוח עירוני,
אלא בהמשגה שלי המבוססת על זיהוי קווי דמיו בולטי בי פרויקטי עירוניי שוני,
לנוכח המאפייני המוסדיי והמרחביי שלה כמוג מנגנוני השוק שבאמצעות
יחידות הדיור בפרויקטי אלה משוקות ונמכרות 27.זאת ועוד ,מיקוד תשומתהלב
הציבורית לאחרונה בפרויקטי שהוזכרו בפתחהדבר ,כגו סביוני רמתאביב או גבעת
אנדרומדה ,תו יצירת זיקה ביניה וראיית כיוצרי פרדיגמה של "שכונה פרטית
סגורה" ,מחזק א הוא את ההצדקה להתייחסות לפרויקטי אלה ואחרי כמצויי תחת
קורתגג מושגית אחת ,הראויה לדיו נפרד במסגרת השיח עלאודות קהילות מגודרות
בישראל .זאת ,כאמור ,א שפרויקטי אלה אינ מתנהלי לפי תבנית אחת ,מהג שעצ
התופעה של פרויקטי עירוניי הנבני במפורש לשרת קהליעד מסוי ,המתיימר ליצור
יחדיו "קהילה" ,נמתחת אחורה לימי ראשית ההתיישבות העירונית בארישראל ,ובפרט
להקמתה של העיר תלאביב28.

23
24
25
26
27
28

ש  ,בעמ' .93–92
בג"  ,Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ÈÓ ' Ô‡„Ú˜ 6698/95פ"ד נד)) (2000) 258 (1להל :עניי
˜.(Ô‡„Ú
ראו את מאמר של נטע זיו וח תירוש בספר זה.
להבי ,לעיל ה"ש  ,8בעמ' .101–100
ש  ,בעמ' .101–97
ראו את מאמריה של טליה מרגלית ושל נתי מרו בספר זה.
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במישור הפניקבוצתי ,סיבת קיומה של הקהילה העירונית הפרטית הינה בראש
ובראשונה תועלתנית ,דהיינו ,ניצול קנההמידה של מספר חברי הקבוצה ומנגנוני האכיפה
המובני מראש לצור הספקה ומימו יעילי של טובי ושירותי
ְ
המשפטיי
משותפי 29.טובי ושירותי אלה אמורי לשרת את דיירי המתח לפי העדפותיה
הנגלות ויכולותיה הכלכליות לשאת בהוצאות ההקמה והתחזוקה ,כ שברי שקהילות
עירוניות פרטיות שונות אמורות לספק מתקני בהתא לפרופיל הכלכלי של דייריה ,
ושיש הבדלי בי פרויקטי המיועדי לבני המעמד הבינוניהגבוה לבי אלה המשרתי
אוכלוסייה אמידה מאוד .ע זאת ,ג בנוגע לקהילה העירונית הפרטית נראה כי המפתח
להצלחה תועלתנית נמשכת טמו במידת מעורבות הפעילה של חברי הקבוצה בניהול
ענייניה המשותפי ,היוצרת תשתית למכנה משות "חזק" יותר בי חבריה .נוס על כ,
לפחות חלק מפרויקטי אלה מעוצבי מלכתחילה תו יצירת ֶהסדרי וזירות מפגש
המספקי לדיירי חיי חברה מ המוכ  ,מאורגני ובטוחי ,ע "הדומי לה"30.
נקודה זו מתקשרת כמוב לסוגיית הגידור ,על שני מופעיה ,בקהילה העירונית
לברירת דיירי הפרויקטי ,עד לאחרונה היו מנגנוני הסינו לאפורמליי
הפרטית .ביחס ִ
בעיקר ,דהיינו ,כאלה הנגזרי ממחיר הגבוה של יחידות הדיור – אשר כולל במקרי
רבי ג פרמיה משמעותית שמטרתה לא רק השאת רווחיו של היז ,אלא ג שליטה
הלכה למעשה בקבוצת האוכלוסייה הנכנסת – או כאלה שנובעי מעוינות כלפי חלק
מהלקוחותבכוח אשר יש לה יכולת כלכלית א "אינ נושאי ח " בעיני המוכרי31.
אלא שבאחרונה ,כגו במקרה של "מגדלי ההייטק" ,התעצ הביטוי הגלוי של קיו
ועדות קבלה למיניה  ,בפרט במקרי שבה ההתארגנות בפרויקט מבוססת על הפורמט
של "קבוצת רכישה" 32.קבוצת רכישה היא התארגנות חוזית לרכישת קרקע במשות
לצור הקמת יחידות דיור ,שהגיונה המקורי היה נעו ביכולת של רוכשי הדירות לחסו
בעלויות הבנייה ולזכות בפטור מחלק מהמיסי החלי בפרויקטי קבלניי רגילי.
קבוצת רכישה מהווה כר נוח במיוחד ליצירת מנגנו סינו פרטי ,משו שהסינו נעשה
במקרה כזה בשלב המקדמי של גיבוש הקבוצה ,בי היתר באמתלה של תלות כלכלית
הדדית הקיימת לכאורה בי החברי בשלב הקמת הפרויקט ,א שברי כי מער חוזי של

29
30
31
32
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ראו את מאמרו של אלו קלמנט בספר זה.
להבי ,לעיל ה"ש  ,8בעמ' .105–104
ענת ג'ורג'י "לפעמי אני משכנע את הלקוח לא לקנות אצלנו" Ô"Ï„ The Marker ı¯‡‰
.10 ,4.3.2005
למנגנו של קבוצת רכישה ראו רועי מקוב וגלי דקל דוידי "קבוצת רוכשי "  ÔÈÚ˜¯˜Óו)(3
.(2007) 42
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קבוצת רכישה יכול לכלול בתוכו ג הגבלות לגבי מכירות עתידיות של יחידות דיור תו
שימור סינו הדיירי בפרויקט לאור זמ 33.
הסגירה הפיזית של מתח הקהילה העירונית הפרטית ,תו ניתוקה מהרצ העירוני
ומהמרחב הציבורי ,נתפסת א היא בעיני יזמי פרויקטי כמנו שיווקי .לצד טעמי
מעשיי של שימור המשאבי המשותפי או מניעת פשע 34,יש בהיבדלות הפיזית –
בדומה לסינו הדיירי ואולי א מעבר לכ – מרכיב סמלי של עליונות חברי הקבוצה על
תושבי הסביבה הסמוכה ש"מחו לגדר" ,כפי שמשתק ,למשל ,במחלוקת המתמשכת על
סגירת המתח של גבעתאנדרומדה35.
כמו סינו הדיירי בפרויקטי עירוניי ,ג הגידור והחציצה הפיזית אינ תופעה
חדשה לחלוטי בנו העירוני .כ ,מעבר למנגנוני האבטחה או "המשטרה הפרטית"
המוצבי כיו הלכה למעשה בכניסה לשכונות עירוניות רבות 36,קיימות במקומות אחדי
בישראל חומות וחציצות אחרות ,ובכלל זה סוללת העפר בי קיסריה לג'סר אזרקא ,הגדר
בי שכונת ג'ואריש לבי שכונת גניד ברמלה ,והגדר המוקמת באחרונה בי מושב ניר
צבי לבי שכונת פרדסשניר שבלוד 37.ע זאת ,מלבד השוני הכמותי בי שני סוגי הגידור,

33

34
35

36
37

להבי ,לעיל ה"ש  ,8בעמ'  ,102ה"ש  .162–161יודגש ,ע זאת ,כי ועדות קבלה מוסדיות
בפרויקטי עירוניי היו קיימות ג קוד לכ – למשל ,בשיכוני העובדי שהוקמו החל
בשנות העשרי והשלושי של המאה הקודמת ,כנסקר במאמרו של נתי מרו בספר זה ,או
בשכונת גני אביב בלוד ,שבה שירת תהלי הסינו המוסדי מטרה לאומית של "ייהוד"
השכונה ,כאמור במאמר של ארז צפדיה וחיי יעקובי בספר זה.
להבי ,לעיל ה"ש  ,8בעמ' .104
ראו ה"פ )ת"א( Ó"Ú· ÏÂ‰È ‰„ÓÂ¯„‡ ˙Ú·‚ ' Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÂÙÈ ˙˙ÂÓÚ 200681/04
) ,(1.8.2007שבו הורה בית המשפט למשיבה לאפשר גישה לציבור הרחב ,דר שני שערי
הפרויקט ,אל השטחי הפתוחי בתו המתח שבה אמורה להיות זכות מעבר לציבור לפי
הוראות התוכנית התקפה )תוכנית מפורטת ב.מ .(252729 .יצוי ,ע זאת ,כי בכ לא תמה
המחלוקת התכנונית והמשפטית באשר לזכות המעבר של הציבור בתו הפרויקט .בינואר
 2008הופקדה תוכנית חדשה שיזמה החברה המנהלת את פרויקט גבעת אנדרומדה ,שלפיה
תוק גינה ציבורית לאור רחוב יפת ,א במקביל יבוטלו כיכר ומעבר ציבורי בלב המתח
לכיוו מערב ולכיוו דרו  .התוכנית המוצעת ,תא/2527/א ,שקיבלה אישור ראשוני של
מוסדות התכנו ,ובכלל זה הוועדה לשמירת הסביבה החופית ,פורסמה להפקדה בי"פ ,5759
עמ'  ,1332בתארי .8.1.2008
רוני זינגר "ככה שומרי על הבית"  13.8.2004 ÚÂ·˘‰ – ı¯‡‰ב.3
יואב שטר ורוני זינגר חירותי "גזענות או התגוננות? בניר צבי מקימי גדר הפרדה מלוד"
 .6 ,25.6.2007 ı¯‡‰נגד הקמת הגדר בי ניר צבי לבי פרדס שניר הוגשה עתירה מנהלית,
אשר תלויה ועומדת נכו למועד כתיבת של שורות אלה :עת"מ )ת"א( Û¯‡Ú 1253/05
) ‰È·Â ÔÂÎ˙Ï ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ' ·¯‡ÁÂÓטר נפסק(.
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לנוכח ריבוי הפרויקטי של הקהילות העירוניות הסוגרות את שעריה בערי השונות
הגדרות בקהילות העירוניות
ברחבי האר ,קיי ג הבדל מהותי ביניה ,שכ הקמת ֵ
מבוססת לכאורה על זכות הקניי הפרטי של דיירי המתח כקבוצה .בהתא לכ ,הגידור
כלול מראש כחלק מהפרויקט וממומ עלידי מקימיו )א א הדבר טעו אישור רגולטורי
של מוסדות התכנו ( ,ואינו בגדר פעולה שלטונית אשר נעשית וממומנת עלידי הרשות
לש הגנה על ציבור תושביה .מאפייניה של פרויקטי חדשי אלה משליכי אפוא לא
רק על ניתוחה האמפירי של תופעת הקהילות המגודרות במרחב העירוני ,אלא ג על
מער השיקולי התיאורטיהערכי המשמש להצדקת קיומה.

ב .על טיבה של ה"קהילה" והצדקותיה לגידור
המונח "קהילה" שגור בפי כל באי ספור ֶהקשרי :בשיח הפוליטי ,בשיח
האידיאולוגי ,בשיח התיאולוגי ,בשיח ההיסטורי ,בחיי המסחר )"קהילת העסקי"(,
בעול החברתי ועוד .מטבע הדברי ,שימוש כה נרחב במונח מביא עימו עמימות
והכללתיתר עד כדי חשש לריקו מכל תוכ ממשי .אכ  ,בספרות האקדמית ,ובפרט
בתחו מדעי החברה ,ננטש המונח במש שני רבות ונתפס כבלתימועיל ,א דומה כי
בדור האחרו הוא זוכה בעיו מחודש ,ה בהקשר של קהילות גיאוגרפיות וה בהקשר של
קהילות אלוקליות מסוגי שוני ,ובפרט קהילות וירטואליות ברשת האינטרנט38.
דומה כי חלק מהקושי המתודולוגי בהגדרה של "קהילה" או בעריכת מיפוי של סוגי
קהילות נובע מהכריכה הקשהלניתוק שבי יסודותיה הקונסטרוקטיביי של הקהילה –
ובכלל זה תחושת השתייכות ,אמפתיה הדדית ,מחויבות לנורמות ולערכי משותפי,
שיתופעולה בהשגת מטרות ויצירת איזו הול בי אוטונומיה אישית למער הקשרי
החברתי – לבי יסודותיה המדירי והחשש מפני שימוש לרעה במונח "קהילה" כמחסה
לניכור ,לחוסר סובלנות וא לשנאה כלפי ה"אחר" שמחו לקבוצה 39.השאלה מה ראוי

38

39

18

Amnon Lehavi, How Property Can Create, Maintain, or Destroy Community, 10
) .THEORETICAL INQ. IN L. 43, 46-52 (2009לדוגמה של כתיבה אמפירית עדכנית על
קהילות וירטואליות ראוHsiu-Fen Lin, Antecedents of Virtual Community Satisfaction :
and Loyalty: An Empirical Test of Competing Theories, 11 CYBER PSYCHOL. & BEHAV.
).138 (2008
ג כותבי בזר הקהילתני ) ,(communitarianismהרואי את האד כחלק בלתי נפרד

מהמארג החברתי שבו הוא נמצא וגוזרי מכ את תפיסת העול הערכית שלה  ,מודעי
לשנית הבלתי נמנעת כמעט שבמונח "קהילה" .ראוAmitai Etzioni, Creating Good :
).Communities and Good Societies, 29 CONTEMP. SOC. 188, 189 (2000
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להיקרא "קהילה" כרוכה לפיכ במידה לאמבוטלת בהערכה נורמטיבית לגבי הצור
בהוכחת האותנטיות של היסודות ה"חיוביי" בקהילה ,ובשאלה א היחס בי יסודות
אלה לבי מרכיבי ההדרה חייב לעלות על ס מסוי.
לטעמי ,הדר להתמודד ע קושי זה היא עלידי מעבר לניתוח פונקציונלי והקשרי של
תצורות שונות של קהילות ,הכולל זיהוי של המניעי הראשוניי והמטרות הנמשכות של
חברי הקבוצה ביצירת ה"קהילה" ,האופ שבו הקבוצה מקיימת מנגנוני פורמליי ולא
פורמליי לפעולה משותפת ,והדרכי שבה היא מפעילה פרקטיקות מדירות .המונחי
"קהילה" ו"קהילתיות" צריכי להיות מובני אפוא לא כבעלי משמעות אחידה ,אשר
מתקיימת או אינה מתקיימת בקרב קבוצת אנשי מסוימת באופ דיכוטומי ,אלא כמונחי
היוצרי רצ שלאורכו מצוי מגוו של קבוצות אשר שונות זו מזו באופ הטיפוסי שבו ה
בונות את המכנה המשות ואת מער הקשרי הבי אישיי שלה  .להבנתי ,גישה כזו
עשויה להקל את ההערכה הנורמטיבית שלנו כלפי סוגי שוני של קהילות ,ולהבהיר את
העמדה שהחברה הכללית – ובכלל זה מערכת המשפט שלה – צריכה לנקוט ביחס
לקהילות אלה .א שכל מפעל מיִ+ויי מעי זה יהיה רחוק מלהיות הרמטי וממצה – לנוכח
האפשרות הסבירה לחפיפה בי קטגוריות ,לקיו הליכי דינמיי בתו קבוצות שעשויי
לשנות את מיקומ לאור הרצ ,לשאלות של יציגות ) (agencyבהגדרתה העצמית של
הקהילה ובהתוויית כיווניה העתידיי ,וכיוצא באלה – יש חשיבות רבה ,לגישתי ,במעבר
מדיו כללי ועקר במידה רבה בשאלות של "קהילה מול חברה" אל עבר מסגרת נורמטיבית
מועילה יותר ,ובכלל זה בהקשר של "קהילות מגודרות" ,לנוכח ריבוי וגיוונ של תצורות
מגורי כאלה בישראל.
ככלל ,בבחינת שאלת הלגיטימיות של קבוצות המבדלות את עצמ בגדרותיו של
מתח מגורי מחברי קבוצות אחרות ומהחברה הכללית ,נית להבנתי לזהות שלושה
"דורות" של טיעוני ,שנית לנתח בהתא לאופ התפתחותה של תופעת הקהילות
המגודרות בישראל ,על גווניה השוני.
 ÔÂ˘‡¯‰ ¯Â„‰סובב סביב הטיעו הליברלי הקלסי בדבר שימור החירות והאוטונומיה
של  .Ë¯Ù‰תפיסת החירות הליברלית ,והאופ שבו זכויות קניי פרטי מהוות כלי מרכזי
להגשמת חירותו של הפרט כנגד טענותיה וכוחה הכופה של החברה ,מזוהי במסורת
המערבית ע הוגי כגו ג'ו לוק 40,ג'ו סטיוארט מיל 41,ישעיהו ברלי  42ומילטו

40
41
42

ג'ו לוק ) 39–21 ÈÈ„Ó‰ Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ‰È˘‰ ˙ÎÒÓ‰יוס אור מתרג  ,תשי"ט(.
ג'ו סטיוארט מיל ) 88–66 ˙Â¯ÈÁ‰ ÏÚאהר אמיר מתרג  ,התשס"ז(.
ישעיהו ברלי "שני מושגי של חירות" ‡¯·) 174 ˙Â¯ÈÁ ÏÚ ˙ÂÒÓ Úיעקב שרת מתרג ,
התשמ"ז(.
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פרידמ  43.עקרו "החירות השלילית" ,כפי שניסח זאת ברלי  – 44דהיינו ,זכותו של הפרט
לנתק את עצמו ,ול באופ חלקי ,מדרישותיה הכופות של החברה ,תו יצירת "אי" של
העדר התערבות – קנה לו אחיזה בתפיסה הפופולרית והאקדמית כבעל תוק מיוחד ביחס
למקו מגוריו של אד .זאת ,בי היתר ,משו ששליטתו הפרטית של אד בתחו הפיזי
המשמש למגוריו נתפסה כטומנת בחובה לא רק ביטוי מובהק להיבדלות פסיכולוגית
וליצירת חי בינו לבי אנשי אחרי והחברה בכללותה ,אלא ג כמגשימה חירות
כלכלית וא חירות פוליטית45.
על תפיסת הקניי כ"אי של חירות" נמתחה כמוב ביקורת רבה 46,ויודגש כי א אות
כותבי ליברלי שהוזכרו לעיל אינ רואי בחירות ער עליו הגובר תמיד על ערכי
אחרי ,כגו שוויו  ,צדק או סדר ציבורי 47.לפיכ תפיסה אבסולוטית של חירות ,המוצאת
ביטוי במימרתו המפורסמת של ויליא בלקסטו  48,לא רק שאינה מבטאת את העמדה
המרכזית בחשיבה הליברלית ,אלא א לא שיקפה מעול הלכה למעשה את מוסד
הקניי  49.ע זאת ,נראה כי באופ יחסי לתחומי פעילות אחרי ,עקרו החירות זוכה
במקו מיוחד ,תרתי משמע ,בד' האמות שבה אד מתגורר ,והדבר בא לידי ביטוי ג
במשפט הישראלי .כ ,למשל ,חוק איסור הפליה במוצרי ,בשירותי ובכניסה למקומות
בידור ולמקומות ציבוריי 50אינו מחיל את עצמו ,לפי לשונו ,על מקומות מגוריה של
פרטי ,ועלא פרשנותו הליברלית של ביתהמשפט העליו בדור האחרו למונח

43
44
45

46
47
48

49
50
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מילטו פרידמ ˜) 28–9 ˙Â¯ÈÁÂ ÌÊÈÏËÈÙמזל כה מתרגמת ,תשס"ב(.
ברלי ,לעיל ה"ש  ,42בעמ' .182–174
הקישור בי חירות כלכלית לבי חירות פוליטית בולט בכתיבתו של פרידמ ,לעיל ה"ש .43
א קיימת מסורת ארוכה לתובנה בדבר אופ השליטה בקרקע כבעל משמעויות כלכליות
ופוליטיות דרמטיות במבנה היסודי של כל חברה אנושית .ראוCarol M. Rose, Property :
).as the Keystone Right? 71 NOTRE DAME L. REV. 329, 345–347 (1996
ראו לעניי זה חנו דג ˜) 37–22 ÌÈÎ¯„ ˙˘¯Ù ÏÚ ÔÈÈתשס"ה(.
ברלי ,למשל ,ד בצור ב"פשרה מעשית" בי החירות לבי ערכי כגו שוויו או צדק.
ברלי ,לעיל ה"ש  ,42בעמ' .177
בלקסטו מגדיר את הקניי כ“that sole and despotic dominion which one man claims :
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
ראוCarol M. Rose, Canons of Property Talk, or, Blackstone's Anxiety, 108 YALE L.J. :
) ,601, 603–606 (1998שלפיה בלקסטו עצמו מציי בחיבורו כי תפיסה כזו ממילא אינה

מבטאת את מוסד הקניי באנגליה בת זמנו.
התשס"א  ,2000ס"ח .58
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"שוויו " ותפיסתו כזכותיסוד חוקתית 51,טר הוחלו חובות שוויו או איסור הפליה ביחס
לפעולות כגו החלטתו של אד למי למכור או להשכיר את ביתו .הבחנה זו מוצאת לה
אחיזה ג אצל אלה הקוראי לחיזוק העקרונות של אחריות חברתית וצדק חלוקתי
במשפט הפרטי52.
 È˘‰ ¯Â„‰של הטיעוני ביחס ללגיטימיות של היבדלות במגורי מעביר את מרכז
הכובד מ הפרט אל הקבוצה ,ומזוהה ע קהילות ייעודיות ),(intentional communities
דהיינו ,קהילות הומוגניות במיוחד ,דוגמת החרדי ,הקיבוצי השיתופיי והקהילות
הבדוויות ,ומעבר להקשר הישראלי – קהילות שבטיות ,מסורתיות ואידיאולוגיות ברחבי
העול שבה ההתארגנות המרחבית הסגורה נתפסת כהכרחית לשימור עולמה הערכי,
התרבותי והחברתי הנבדל של הקבוצה כמכלול ושל כל אחד מפרטיה .התארגנות
המרחבית הסגורה של קהילות ייעודיות אמורה לחזק את הרגלי הציות לנורמות הפנימיות
של חברי הקבוצה ,ולאפשר את דחיית אות נורמות של החברה הכללית הנתפסות
כמערערות את יסודותיה המלכדי של הקהילה 53.מטיב של דברי ,ההיבדלות
המרחבית של קהילות ייעודיות מתרחשת כתהלי חברתי עצמאי ,אול לעמדת של
המדינה ומוסדותיה כלפי קהילות כאלה יש השפעה מכרעת על מידת יכולתה של הקהילה
לשמר ולהנציח את פרקטיקות ההיבדלות שהיא נוקטת.
ההתחבטות הטיפוסית המאפיינת את השיח בעניי מביאה בחשבו  ,מחד גיסא ,את
העובדה שככל ש"ליברליז" מוב כמשמר רמה משמעותית של ניטרליות מדינתית,
סובלנות וכבוד לבחירותיה של פרטי ,על החברה לקבל ,ג א בחוסר שביעותרצו ,
גילויי מסוימי של בחירות כאלה ,ובכלל זה אופני מסוימי של התאגדות תת
תרבותית ,א א אלה כרוכי לעיתי בפרקטיקות לאליברליות מסוימות ה כלפי פני
וה כלפי חו .מאיד גיסא ,ברי כי חופש בחירה כזה אינו יכול להיות מוחלט .כ ,גילויי
של גזענות לשמה נתפסי ככלל כראויי לגינוי מוסרי ומשפטי .נוס על כ ,במת הכשר
לאוטונומיה רחבה מצד קהילות כאלה גלו מחיר מובנה של החלשת תחושת הסולידריות
ויכולת הפעולה לפי מתווה נורמטיבי משות של החברה הכללית ומוסדותיה54.
דילמות אלה מתחדדות מקו שהקהילה דורשת מהמדינה  ,ÏÈÚÙ ÚÂÈÒתו שימוש
במשאבי המדינה ובמנגנוני החקיקה והאכיפה שלה ,כדי להבטיח את קיומה של קהילת

51
52
53
54

להתפתחותה של חובת השוויו במשפט הישראלי ,במיוחד לאחר חקיקת חוק יסוד :כבוד
האד וחירותו ,ראו בג"  ,¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ' È˙ÁÏ‡ ‰˘Ó 4948/03פס'  17לפסק דינה של
השופטת אסתר חיות )טר פורס .(15.6.2008 ,
ראו חנו דג "זכות הכניסה"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓכד)) 80–77 ,59 (1תשס"ח(.
להבי ,לעיל ה"ש  ,8בעמ' .73–71
 ,Lehaviלעיל ה"ש  ,38בעמ' .7–6
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המגורי הנבדלת .הטענה כי לקבוצות מיעוט תרבותיות המבקשות לבדל את עצמ
מהחברה הכללית יש זכות לקבלת רוח גבית מדינתית נתפסת תכופות בשיח האקדמי
והציבורי כתקפה במיוחד מקו שהקהילה סובלת מנחיתות שיטתית בתו החברה
הכללית ,בעיקר כתוצאה מעוולות היסטוריות שנגרמו לבני הקהילה ,וכאשר היא חייבת
לנקוט היבדלות טריטוריאלית כדי לשמר את עצ קיומה ,א חסרה אמצעי פוליטיי,
חברתיי וכלכליי שיאפשרו לה לעשות זאת באמצעות הפרקטיקה החברתית בלבד55.
בנסיבות אלה הקהילה זקוקה לסיוע מדינתי כדי לשמר את עצמה ,לעיתי א תו השבת
בפועל של קרקעות שהיו שטח המחיה המסורתי שלה ,כפי שאכ קרה לא אחת במדינות
כגו ארצותהברית ,קנדה ,ניוזילנד ואוסטרליה 56,כמוג במדינות מתפתחות שונות57.
תרגומו של שיח הקהילות הייעודיות להקשר הישראלי רחוק כמוב מלהיות פשוט
ובהיר .עד עתה הכיר ביתהמשפט העליו  ,עלסמ נימוקי ליברליי בעיקר בדבר
זכותו של הפרט לממש ולשמר את עצמו במסגרת "קבוצות מיעוט תרבותיות" ,בשתי
קהילות בלבד – החרדי והבדווי – כזכאיות ל"הכשר" וא לסיוע מהמדינה למימוש
בידול הקהילתי לצור מגורי 58.ע זאת ,במבט רחב יותר אי ספק כי מוסדות המדינה
השוני ,ובכלל זה בתיהמשפט ,העניקו גושפנקה משמעותית ג לקיו סוגי אחרי של
קהילות ייעודיות – ובפרט היישובי השיתופיי החקלאיי – תו תמיכה בה בהקצאת
משאבי קרקע ,בגיבוי כללי של מנגנוני הגידור ובהכרה מפורשת בחשיבות של שימור
ההרמוניה החברתית והמשמעת הקולקטיבית ביישובי אלה59.
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לאסופת מאמרי חשובה בדבר זכויותיה של קהילות מיעוט תרבותיות בדמוקרטיות
ליברליות ראו.THE RIGHTS OF MINORITY CULTURES (Will Kymlicka ed., 1995) :
ראו ,לדוגמהJeremy Waldron, Redressing Historic Injustice, 152 U. TORONTO L.J. 135 :
(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

ראו ,לדוגמה ,את פסק דינו של בית הדי הבי אמריקאי לזכויות אד בדבר מימוש
זכויותיה של בני שבט ה  Sawahoyamaxaבפרגוואי להשבת שטח קרקע של כ 14,000
ֶהקטרי )כ  140,000דונ ( שהיווה את מרחב המחיה המסורתי של השבטSawahoyamaxa :
Indigenous Community v. Paraguay, Inter-American Ct. Human Rights, Mar. 29,
.2006

ראו את מאמרו של גרשו גונטובניק בספר זה.
להבי ,לעיל ה"ש  ,8בעמ' .128 ,74–73
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בהקשר זה ראוי לשי לב לתנודותיו של המשפט הישראלי ביחס לחלק מקהילות
המגורי החדשות שנזכרו לעיל – היישובי הקהילתיי וההרחבות הקהילתיות בקיבוצי
ובמושבי – במסגרת ההליכי המשפטיי שהתנהלו נגד בנוגע לאופני הקצאת הקרקע
ולנוהלי הסינו שלה .כ ,למשל ,בעוד שבעניי ·‡¯ 60ÌÈÈ˙Âנת ביתהמשפט העליו
למנהל מקרקעי ישראל על
הכשר עקרוני לעצ השימוש בוועדות קבלה כ"ממליצות" ִ
מועמדי לחתימה על הסכ חכירה בהרחבה קהילתית של מושב ,בבג" ˘˘„Á ÁÈ
נפסלה ההטבה הניכרת בשיעור דמי החכירה שניתנה לדיירי ההרחבות הקהילתיות
בהחלטה מס'  737של מועצת מקרקעי ישראל 61.כמוכ  ,בעקבות סדרה של עתירות
בנוגע להחלטות נקודתיות של ועדות קבלה ,אימ ִמנהל מקרקעי ישראל שורה של
החלטות שהסדירו מחדש את הליכי הקבלה ליישובי קהילתיי ולהרחבות קהילתיות ,א
שהחלטות אלה מותירות ג כיו שיקולדעת לאמבוטל בידי ועדות הקבלה 62.בהקשר
זה יש להזכיר ג את דבריו של ביתהמשפט בעניי ˜ – Ô‡„Úלעניי פסילת ההפליה
שנהגה בהלי הקבלה ליישוב הקהילתי קציר נגד תושבי ערבי – שלפיה ,בניגוד
לעניי ‡· 63,ÔËÈחברי היישוב הקהילתי אינ מהווי "קבוצה ייחודית" הזכאית להקצאה
נפרדת ,שכ היישוב הקהילתי פתוח עקרונית לכל יהודי ,ו"האגודה פונה איפוא ,אל רוב
רובו של הציבור בישראל"64.
יחסו הדוערכי של ביתהמשפט לצורות יישוב אלה ממחיש את הקושי ב"עיכול"
התופעה ובהצבתה אל מול צורות יישוב ותיקות יותר .מחד גיסא ,נראה כי היישובי
הקהילתיי וההרחבות הקהילתיות "נאחזי בכנ הבגד" של היישובי השיתופיי
החקלאיי ,בניסיו להעתיק אליה את ההצדקות המסורתיות לייפויכוח רחב בקבלת
החלטות בנוגע לקהילתיות ולגידור – ניסיו הנוחל הצלחה מסוימת ,א א לא מלאה.
מאיד גיסא ,היישוב הקהילתי וההרחבה הקהילתית אינ נתפסי כ"קבוצות מיעוט"
במוב המובהק ,קרי ,כקהילות מצומצמות שהאתוס המכונ שלה חריג מבחינה תרבותית
או ערכית ומצדיק הסכמה לבקשת לבדל את עצמ מהזר המרכזי של החברה הישראלית.
לפיכ הקושי בעיצוב המדיניות הציבורית והמשפטית כלפי יישובי אלה משק דילמה
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ע"א  ,ÌÈ¯Ó „¯‡ ' ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ÌÈ„·ÂÚ ·˘ÂÓ ,ÌÈÈ˙Â¯‡· 3962/97פ"ד נב).(1998) 614 (4
בית המשפט מציי כי מנגנו זה מעניק למושב "...כלי אפקטיביי אשר יאפשרו לו לשמור
על אופיו וציביונו היחודיי  ,ג לגבי תושבי שאינ חברי המושב" .ש  ,בעמ' .623–621
ראו בג"  ,˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ¯˘ ' ˘„Á ÁÈ˘ ˙˙ÂÓÚ 244/00פ"ד נו).(2002) 25 (6
ראו את מאמר של נטע זיו וח תירוש בספר זה.
בג"  ,Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ÈÓ ' ÔËÈ·‡ 528/88פ"ד מג) ,(1989) 297 (4לעניי זכותה של
הקהילה הבדווית ליישוב נפרד.
עניי ˜ ,Ô‡„Úלעיל ה"ש  ,24בעמ' .280
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רחבה ביחס להתפשטות של הקהילות המגודרות הרבה מעבר לאות קהילות תת
תרבותיות המוגבלות במספר .
דברי אלה מביאי אותנו אפוא אל  È˘ÈÏ˘‰ ¯Â„‰של הטיעוני – זה המבקש
להכשיר את היבדלות של הקהילות המגודרות החדשות ,ובכלל זה "הקהילות העירוניות
הפרטיות" שהוזכרו בפתח הדברי .בניגוד לקהילות ייעודיות ,עולמ הערכי והתרבותי של
קבוצות אלה אינו עומד בסתירה לזה של החברה הכללית .במקרי אלה ,הרצו ליצירת
"קהילה" ולגידורה כלפי חו נובע משיקולי תועלתנייכלכליי ו/או מרצו לעיגו
מיצב )סטטוס( חברתיכלכלי ,לנוכח התפיסה כי זהות של שכני עשויה להשפיע באופ
ניכר ה על זהות של וה על שווי נכסי 65.דהיינו ,בניגוד לטיעו החירות במתכונתו
המקורית ,העניי כא אינו בהתנתקות של  „ÈÁÈמהחברה ,וא לא בשימור עולמה של
קבוצת מיעוט תרבותית מוגדרת ,אלא במה שעי ביקורתית תראה כניסיו לאחוז את החבל
בשני קצותיו :רצו ליהנות ממלוא היתרונות שמביאה עימה ההשתייכות לחברה הכללית,
א באותה עת ניסיו להדו הרחק מהקבוצה אות מרכיבי לארצויי בחברה ,ו"לגלגל"
הלאה ,הלכה למעשה ,את העלויות הכרוכות בכ.
מהו אפוא הטיעו הנורמטיבי העשוי לתמו לא רק בהימנעות ציבורית מהתערבות
חזקה נגד הקמת של צורות מגורי אלה ,אלא א במת גיבוי לה באמצעות המנגנוני
הציבוריי השוני ,ובכלל זה עלידי מערכת המשפט?
ראשית ,ציינתי לעיל את היתרו התועלתני הגלו ביכולתה של קבוצה לעשות שימוש
המובני בה  ˘‡¯Óלצור הספקה ומימו יעילי של
ְ
במנגנוני המשטר )(governance
סוגי מסוימי של טובי ושירותי משותפי ,התואמי את העדפותיה של התושבי
ואת קנההמידה המספרי של הקבוצה .המער החוזיהקנייני המאפיי פרויקטי כאלה
כולל באופ טיפוסי מנגנוני לניהול המתח ,לקביעת כללי פעולה ולאכיפת שהינ
נרחבי ומקיפי בהרבה מאלה הקבועי ,למשל ,בפרק ו לחוק המקרקעי  66באשר
לניהולו של בית משות "רגיל" .מערכת כללי אינטנסיבית כזו ,כמוג הסמכות הנרחבת
המוענקת באופ מתמש למנגנוני הניהול הקבוצתיי ,אשר בנויי ככלל לפי המתכונת
של גופי קבלת החלטות תאגידיי ,עשויות לפתור חלק משמעותי מבעיות הפעולה
המשותפת המאפיינות מקבצי מגורי אחרי 67.דברי אלה תקפי ה לגבי ההקמה
והתפעול השוט של הטובי והמתקני המשותפי וה לגבי יכולתה של הקבוצה לקבוע

65
66
67

24

לשיקולי אלה ראו:
).829 (2004
חוק המקרקעי ,התשכ"ט  ,1969ס"ח .259
ראו את מאמרו של אלו קלמנט בספר זה.
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כללי התנהגות מסוימי ביחס לאות שימושי ביחידות הדיור הפרטיות הנתפסי כבעלי
החצנות שליליות על יחידות הדיור האחרות ,א כי ברי ששאלת ההיק הלגיטימי של
הגבלות מעי אלה נתונה בוויכוח מתמיד בשל החשש שהיתרו הגלו במניעת זכות וטו
מופרזת לכל דייר באשר לחיי בקהילת המגורי יומר בעריצות של שלטו הרוב68.
התובנות בדבר קיומ של קנימידה מיטביי להספקת טובי ושירותי שוני ,ובדבר
היתרונות הגלומי במעבר לניהול משטרי/תאגידי בפרויקטי המחייבי פתרו בעיות של
פעולה משותפת ,מוכרות היטב בספרות ,והיק תחולת חורג כמוב בהרבה ממתחמי
מגורי .עקרונות אלה חלי לא רק ביחס שבי פעילותו של פרט לבי פעילותה של קבוצה
או בשאלת מערכת היחסי שבי רובדי שלטו שוני באשר לדרג השלטוני המתאי
להספקת שירות או מוצר מסוי )סוגיות המוכרות בתחו זה כשאלות של  subsidiarityאו
של  69,(fiscal federalismאלא ג בשאלת המעבר שבי המגזר הפרטי למגזר הציבורי.
שאלות של הפרטה נגזרות במידה רבה מהשאלה מיהו הגו היכול לספק מוצר או שירות
מסוי באופ שיקד לא רק יעילות כלכלית במוב הדווקני של המילה ,אלא ג ערכי
אחרי ,מורכבי יותר ,הגלומי בפעילות מעי זו70.
לפיכ נית לנסח את הטענה הכלכליתהארגונית העומדת בבסיסה של תביעת
הלגיטימיות של קהילות מגורי פרטיות באופ הבא :ניהול של מתחמי מגורי והספקה
של טובי ושירותי טעוני התארגנות משמעותית של קבוצת פרטי ,אשר "תופרת"
לעצמה את המנגנו הניהולי הפנימי ואת סוג השירותי והטובי המסופקי בתוכה )ומכא
נגזרת ג הצדקה ,לפחות מסוימת ,לגידור הקבוצה( .מכיוו שהמגזר הפרטי יכול לבצע
את מגוו הפעולות הכרוכות בכינונ ובניהול של מתחמי כאלה טוב יותר מהרשות
הציבורית ,יש להותיר בידי הקבוצה מרחב ניכר של יכולת פעולה בשלביו השוני של
הפרויקט ,ה כלפי פני וה כלפי חו .לצור כ יש להחיל את כללי המשפט הפרטי,
ובכלל זה להבטיח שמערכת המשפט תאכו את המער החוזיהקנייני שהקבוצה מתנהלת
לפיו ,ולהימנע מהחלה נרחבת של נורמות מ המשפט הציבורי על אופני פעולתה השוני
של הקבוצה.
בהקשר זה נית להשוות את הטיעו הכלכליהארגוני הזה למודל תיאורטי שנהפ
למשפיע מאוד בספרות העוסקת באופייה ובתפקידה של הרשות המקומית .טייבו
) (Tieboutדימה "שוק" של רשויות מקומיות בכל אזור מטרופוליני ,אשר כל אחת מה
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 ,Lehaviלעיל ה"ש  ,20בעמ' .166–163
ראו ,למשלNEIL BRUCE, PUBLIC FINANCE AND THE AMERICAN ECONOMY 559–566 :
).(2nd ed. 2001
ראו ,לדוגמהRONALD C. FISHER, STATE AND LOCAL PUBLIC FINANCE 158–167 (3rd ed. :
).2007
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מציעה תמהיל ייחודי של שירותי ומיסי ,והלקוחותבכוח ,הנהני מניידת )(mobility
בלתימוגבלת וממידע מושל" ,בוחרי ברגליה" את הרשות המקומית המספקת את
השילוב הרצוי מבחינת 71.בספרות כלכלית מאוחרת שתמכה עקרונית בגישה זו נמתחה
בכלזאת ביקורת על רכיב מרכזי במודל המקורי :הניידת הבלתימוגבלת בי רשויות.
לפי הטיעו  ,ניידת כזו עלולה לערער את ההומוגניות בתו הרשות המקומית72.
ההומוגניות ,כ הטענה ,חשובה לא רק מבחינה כלכלית ,אלא ג מבחינת ההלי הפוליטי
של קבלת ההחלטות בכל רשות מקומית ,שכ היא מפחיתה את העלויות הציבוריות של
השקלאוטריא הפוליטי הנדרש כדי להגיע להחלטות ,וכ את העלויות הפרטיות הנגרמות
למיעוטי הטרוגניי בתו הרשות 73.גרסה זו של המודל מעבירה אפוא את מרכזהכובד
מיסוד הבחירה החופשית של פרטי ,כאמצעי המכוו את התנהגותה של הרשות
המקומית ,אל יסוד ההומוגניות ,כיוצר יתרו מובנה לשלטו מקומי על שלטו מרכזי
בהספקת טובי ציבוריי מקומיי .מכא ג הטענה שטכניקות שונות שרשויות מקומיות
נוקטות כדי לברור הלכה למעשה את סוג התושבי המבקשי להיכנס אליה )למשל ,על
ידי רגולציה של שימושי הקרקע( לא רק שאינ פסולות מבחינה נורמטיבית ,אלא במידה
רבה א הכרחיות לשימור יעילותו וייחודו של רובד השלטו המקומי ,על ה"פירמות"
השונות שבו 74.את טענת של הקהילות העירוניות הפרטיות בהקשר זה נית אפוא לראות
בבחינת קל וחומר :לא זו בלבד שההיגיו הכלכליהארגוני של מודל זה חל עליה במלוא
העוצמה ,אלא שבמקרה שלה יש א משנה תוק ללגיטימיות של הסינו והגידור ,משו
שקהילות כאלה פועלות כהתארגנויות פרטיות וולונטריות המותירות בררות לאחרי,
וראויות לפיכ לפעול במסגרתו של המשפט הפרטי.

טיעו אפשרי שני ,אשר קשור במידה מסוימת לטיעו הכלכלי הארגוני ,הינו הרחבה
אפשרית של עקרו החירות שנידו לעיל ,ולפיו הגשמתו והגדרתו של עיקרו זה תלויי
בשינוי של מציאות החיי ובעקבות זאת בריבוי אפשרי של תחומי הפעילות שבה ראוי
להעניק משקליתר לבחירתו של פרט להימצא בחברת אנשי מסוימי ,ולא בחברת
אחרי .לפי נימוק מעי זה ,לא זו בלבד שחברה ליברלית מאפשרת לבניאד בהקשרי
לאמעטי לבחור את הסביבה האנושית שלה ,היא א מגינה על בחירה כזו .טלו,

71
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למשל ,את התא המשפחתי :ברי כי במדינה ליברלית מודרנית רובנו איננו רוצי לכפות על
בניאד מי יהיו בניהזוג שלה ,בוודאי ככל שהדברי אמורי בעמדתה הרשמית של
המדינה בעניי  .כ ג בהקשרי נרחבי יותר ,כגו חוגי חברתיי או שותפי עסקיי,
שבה אנו רואי תכופות חשיבות ביצירה רצונית של הסביבה האנושית ,מתו הכרה
ביתרונות השוני – הרגשיי ,הערכיי ,החברתיי והכלכליי – הגלומי במסגרות
אנושיות אלה 75.בהקשר של נושא דיוננו ,הטענה תהיה כי אותה מערכת שיקולי חלה ג
על סביבת המגורי הקרובה של אד ועל מערכת היחסי המתמשכת שיש לו ע הדיירי
הסמוכי לו ,החולקי עימו לא רק מרחב פיזי כללי ,אלא ג פעילות משותפת ממשית
בנוגע להקמה ,לשימוש ולניהול של טובי ושירותי משותפי ,לצד נקודות מגע אחרות
רבות ,תכופות ומגונות.
טיעוניהנגד האפשריי לעמדה זו רבי ,מטבע הדברי ,והקורא יוכל למוצא בחלק
מהמאמרי בספר זה ,המשמיעי עמדה ביקורתית נגד עצ התופעה של קהילות מגודרות.
טיעוני אלה נוגעי ,בי היתר ,בחשש להעמקת הפערי בי חזקי לחלשי בחברה,
ליצירת עוינות גלויה בי קבוצות חברתיות שונות )במיוחד על רקע תחושות העלבו
והניכור שחווי פרטי וקבוצות אשר נדחי עלידי קבוצות אוכלוסייה אחרות( ולריקונה
הספרה הציבורית הפיזית והמהותית באופ שלא רק יחתור תחת האפשרות לסובלנות
של ֵ

ולדיאלוג בי מגזרי ,אלא ג ישמוט את הקרקע מתחת ליסודות הנדרשי לקיומ של
חברה ומשטר דמוקרטיי .במסגרת מבוא זה אבקש להתמקד בנקודה אחת למחשבה.
לטעמי ,חלק מרכזי בקושי לא רק לאפיי את תופעת הקהילות המגודרות ,אלא א
לבקר אותה ולהציב לה גבולות נורמטיביי ,נובע מכ שהשיקולי הערכיי והתיאורטיי
מושפעי במידה מכרעת ,יותר מכפי שנדמה לנו במבט ראשו  ,מהרכיבי העובדתיי
האמפיריי המאפייני את תצורותיה של קהילות מגורי שונות בחברה מסוימת בזמ
נתו  .במילי פשוטות ,ייתכ מאוד לא רק ש"הכמות עושה איכות" בהערכה שלנו כלפי
עצ התופעה ורציותה ,אלא ג שמאפייניה הפרטניי של קהילות מסוימות ואופני
השפעת במעגלי המקומיי ,האזוריי והארציי משליכי על גיבוש של המדיניות
הציבורית ושל מערכת הכללי המשפטיי בנוגע לתופעת הקהילות המגודרות.
קוד לכ הזכרתי את המודל של טייבו ואת ההנחה העומדת בבסיס תפיסה של "שוק",
שלפיה לא זו בלבד שקבלת ההחלטות בו מבוזרת ,אלא שיש במסגרתו מבחר מספיק שבו
כל אחד יכול למצוא את מקומו ואת ה"מוצר" המועד עליו ,בהינת יכולותיו הכלכליות.
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לדיו ביתרונות אלה ובהצדקות שה עשויי לספק להגבלת זכות הכניסה למערכות הדוקות
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זוהי כמוב שאלה אמפירית במידה רבה ,וברי כי ככל שמרחב האפשרויות העומד לפני
אד מצטמצ ,א אי הוא נמנה ע אלה היכולי לארג לעצמ מוצר כלבב במסגרת
התארגנות קהילתית למגורי או למצער להתקבל לשורותיה כאשר זו מוצעת עלידי
אחרי ,אזי מה שנחזה כדינמיקה של בחירה וחירות נהפ למעשה לתהלי אסימטרי
שיש בו יצירת החצנות )דהיינו ,פעולה מחו לשוק( כלפי פרטי וקבוצות אוכלוסייה
אחרות .למשל ,א קהילה מגדרת את עצמה פיזית כדי למנוע פשיעתרכוש )בהנחה
שהגידור אכ מניב תוצאה זו( או מגדרת את עצמה חברתית – למשל ,עלידי איקבלת
של דיירי בעלי מרש פלילי ,שדרות שלמות של בעלי מקצועות מסוימי או אנשי
במצב אישימשפחתי מסוי )קשישי ,משפחות חדהוריות( – אזי אות שכונות מגורי
רגילות שבה אי מנגנוני סינו נאלצות לספוג הלכה למעשה "מינו יתר" של אות
אוכלוסיות 76.לפיכ ,ככל שמספר של הקהילות המגודרות הול וגדל ,אנו עשויי להגיע
אל הנקודה הקריטית שבה ישתנה המשקל היחסי במער האיזוני שבי מימוש חירות
הפרט ועידוד יזמת קבוצתית יעילהלכאורה לבי הרצו למנוע את ההשלכות השליליות
שיש לגידור על אלה שמחו לקבוצות ועל החברה בכללותה .כ ,תנודה אמפירית עשויה
להוביל לשינוי בעמדה הנורמטיבית.
בהקשר זה חשוב להדגיש ג את השינוי  È˙ÂÎÈ‡‰באופיי של הקהילות המגודרות
בישראל .כאמור ,אי מדובר עוד א ורק במספר מצומצ של קהילות אידיאולוגיות
שמטרת התגדרות היא בידול רבממדי מהחברה ,או באותו נתח מצומצ של אוכלוסייה
אמידה מאוד שידעה תמיד לבדל את עצמה באופני אלה ואחרי )בעיקר באמצעות
מנגנו המחירי( ,אלא בהתפשטותה של התופעה אל עבר המעמד הבינוני המצוי בזר
המרכזי של החברה הישראלית .במיוחד יצוי כי המנגנו של קבוצת הרכישה ,שהוזכר
לעיל בהקשר של "מגדלי ההייטק" ,הוא מנגנו המאפשר לחברי הקבוצה לרכוש יחידות
דיור במחירי  ¯˙ÂÈ ÌÈÏÂÊממחירי השוק של יחידות דיור דומות הנמכרות עלידי קבלני,
עקב חיסכו בעלויות בנייה )ובפרט ברכיב הרווח הקבלני( וקבלת פטור מחלק מהמיסי
החלי בפרויקטי רגילי 77.לפיכ ,בניגוד אולי לתפיסה האינטואיטיבית ,פרויקטי
מעי אלה אינ התבצרות של עשירי ,אלא אליטיז חברתי ,שמטרת מנגנו הסינו שלו
היא במידה רבה עצ קיומו ,וג בכ יש כדי להשלי על האופ שבו עלינו להערי,
כחברה ,את ההשלכות המרחביות ,הכלכליות והחברתיות של הקהילות המגודרות.
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צפויי להיות זולי בכ  20%ממחיריה של דירות מקבילות באזור ,בשל מאפייניה של
קבוצת הרכישה .סמולסקי וליברמ ,לעיל ה"ש .3
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ג .מרחב הקהילה המגודרת – בי שלטו מקומי לשליטה פרטית
הזכרתי בחלק ב לעיל את מודל שוק הרשויות המקומיות של טייבו ,ואת המבנה
הכלכליהארגוני של הקהילות המגודרות כחולייתביניי בי הפרט לבי הרשות
הציבורית .אכ  ,דומה כי הקהילות המגודרות מבקשות לבסס את עצמ כמי שיוצרות רובד
שיטתי של ניהול מרחבי הממוק בי הרשות השלטונית המקומית לבי רובד השליטה
הפרטית – כזה המבוסס על מה שנית לראות כשליטה קבוצתית "תתמקומית" 78.אלא
שמתיחתה של שליטת הפרט בקניינו אל שליטתה של הקבוצה במתח של הקהילה
המגודרת ,עלסמ מצבור זכויות הקניי הפרטי של חברי הקהילה ,אינה תהלי טבעי או
מוב מאליו .זאת ,משו שהקבוצה מסתמכת על המבנה הארגוני שלה כדי לשלוט באופ
נרחב בזהות של הנכנסי אליה כמוג בהיבטי השוני הכרוכי בחיי במתח
המגורי ,ובכלל זה באופ השימוש ביחידות הדיור הפרטיות ,תו יצירת רובד נוס של
רגולציה קבוצתית פנימית  ¯·ÚÓלרגולציה הציבורית )דיני הקניי  ,דיני התכנו והבנייה,
דיני המטרדי וכיוצא בה( .יתר על כ  ,הקהילה המגודרת מתנהלת כגו ארגוני בעל
דרישות ותביעות כלפי הרשות הציבורית ,שכ הקבוצה אינה יכולה לספק לעצמה את כל
הטובי והשירותי הדרושי לקיומה – ובכלל זה כבישי גישה אל המתח והחוצה,
תשתיות שונות ,בתיספר או מוסדות תרבות – אשר קנההמידה הנדרש לכינונ הוא לכל
הפחות ברובד של הרשות המקומית .לכ  ,בניגוד לרטוריקה השיווקית של "עיר בתו
עיר" ,הקהילה המגודרת אינה מהווה באמת עיר ,שכ אי מתקיימי בה רבי מהיסודות
הפיזיי והפונקציונליי הנחוצי לקיומ של חיי עירוניי )והדברי נכוני ,בשינויי
המחויבי ,ג לגבי קהילות מגודרות באזורי כפריי או פרווריי(.
מ האמור לעיל עולה כי הקהילה המגודרת יוצרת אומנ מציאות משמעותית חדשה
במרחב העירוני ,א היא אינה מנתקת את עצמה – ובוודאי אינה מבקשת לעשות זאת
באופ מלא ומוחלט – מהרובד הציבורי שמסביבה .בניגוד אולי לאינטואיציה הראשונית,
בי הרשות השלטונית המקומית לבי הקהילה המגודרת כקבוצה מתקיימת מערכת יחסי
מורכבת של עירוב ,השפעה הדדית ותלות ,אשר מחייבת את הרשות הציבורית לנקוט
עמדה ברורה לא רק לגבי עצ הלגיטימיות של קיו קהילות מגודרות ,אלא ג לגבי
מינונ  ,פיזור והיק שליטת של הקהילות המגודרות המצויות בתוכה .הקושי הניכר שיש
כיו לערי ולרשויות מקומיות אחרות בישראל בעיצוב מדיניות תכנונית וציבורית סדורה
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כלפי קהילות מגודרות 79,והעמדה שבה ה נתונות כיו כמגיבות לאחרמעשה על
תהליכי תתמקומיי הנצמחי מ"השטח" ,אינ מפתיעי אולי לנוכח העוצמה הרבה
הגלומה ביזמת הפרטית של הפרויקטי .אול דומה כי כבר עתה הגיעה תופעת הקהילות
המגודרות ל"מסה קריטית" ,אשר משנה באופ ניכר את הנו העירוני והפרוורי ומחייבת
התייחסות שיטתית אל הקהילה המגודרת כאל רובדביניי משטרי משמעותי בי הפרט
לבי הציבור.
לפיכ מוטלת על הרשויות הציבוריות ,ובפרט על מוסדות התכנו ורישוי הבנייה,
החובה לעצב מדיניות תכנוניתציבורית שתתייחס למלוא ההשלכות המרחביות,
הכלכליות והחברתיות הכרוכות בקיומ של קהילות מגורי מגודרות .מעבר לעצ
ההפרדה בי אנשי כדילמה מוסרית וציבורית ,קיומ של קהילות מגודרות כרו בהיבטי
רבי נוספי הנוגעי ,בי היתר ,במימו ציבורי ובאופ חלוקת המשאבי בתו המרחב
העירוני ,בתכנו של כלל המרחב העירוני ושל יתר האזורי הפרטיי והציבוריי בתוכו,
וביחסיה של רשויות מקומיות ע שכנותיה  .ביחס לסוגיית ההפרדה עצמה חשוב
להדגיש כי תופעת הקהילות המגודרות רחוקה מלהיות תופעה מבודדת ,שכ סוגיות של
הפרדה )סגרגציה( והכללה )אינטגרציה( על רקע כלכלי ,חברתי ,אתני או אחר מאפיינות
כל יישוב ואזור באשר ה .לפיכ ,א בהנחה שאנו יכולי להבחי בצורה חדה בי מתח
שהוא "קהילה מגודרת" לבי מתח שאינו כזה )הנחה שספק רב א היא מתקיימת(,
ההידרשות להשפעותיה ולמשמעויותיה המהותיות של תופעת הקהילות המגודרות רחוקה
מלפעול בחלל ריק ,ומצטרפת לרצ של דילמות בנוגע להפרדה ולהכללה במישורי
מקומיי ,אזוריי וארציי80.
דברי אלה משליכי כמוב ג על תפקידו של המשפט בעיצוב עתיד של הקהילות
המגודרות בישראל .דומני כי יהיה זה פשטני במקצת להתייחס לתופעת הקהילות
המגודרות כנושא חד וחלק של "הפרטה" או לחלופי להעתיק לשדה פעילות זה
דוקטרינות של "דואליות נורמטיבית" שפותחו ביחס ל"גופי דומהותיי" מסוימי
הפועלי במשפט 81.אכ  ,אי ספק שסוגיית הקהילות המגודרות מצויה באחת מנקודות
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על הקריאות להתוויית מדיניות ציבורית סדורה בנוגע למתחמי המגורי הסדורי ראו
בכתבתה של שילה ,לעיל ה"ש .6
ראו את מאמר של איריס פרנקל כה ורחל אלתרמ בספר זה לעניי הזיקה בי רגולציה
תכנונית ציבורית לבי המופעי השוני של הדרה חברתית במגורי .
השוו לדבריה של דפנה ברק ארז על הצור בהבניית משפט ציבורי חדש של הפרטה שלא
יישע רק על דוקטרינות קיימות מתחומי המשפט הציבורי או הפרטי ,אשר מטבע אינ
רגישות למאפייני הייחודיי של תהליכי הפרטה למיניה  .דפנה ברק ארז "המשפט
הציבורי של ההפרטה :מודלי  ,נורמות ואתגרי "  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚל ) 461תשס"ח(.
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התפר שבי המשפט הפרטי למשפט הציבורי ,אול התהליכי המאפייני אותה מורכבי
ורבכיווניי ,ומצויי עדיי במידה רבה בתחילת הדר בכל הנוגע במהות ובתצורת
של ארגוני אלה .בדיוק משו כ נראה לי כי התפקיד המרכזי בעיצוב העמדה הציבורית
כלפי הקהילות המגודרות בנקודת הזמ הנוכחית צרי להיות נתו בעיקרו של דבר בידי
מוסדות התכנו ויתר המוסדות הרגולטוריי ,אשר אמוני על תכנו רחב וצופה פני עתיד
ה ביחס לשימושי הקרקע עצמ וה ביחס לנושאי נלווי ,כגו מימו ציבורי .בהקשר זה
אני סבור כי העמימות וה"נזילת" הכרוכות בתופעה ,אשר מגלמת בתוכה התפתחות
חברתית משמעותית המצויה בעיצומה ,צריכות להוביל דווקא לעמדה גמישה וחדשנית
החורגת במידה רבה מתבניות חשיבה ומקטגוריות רגולטוריות ומשפטיות מקובלות.
כ ,למשל ,היחס כלפי עצ הלגיטימיות של מנגנוני מגורי ארגוניי הכוללי הלי
של סינו פרטי אינו חייב להיות אחיד ומקובע ,בבחינת "מותר תמיד" או "אסור תמיד",
אלא עשוי להיגזר ,למשל ,מהערכה כמותית של היק התופעה במכלול העירוני ,מפיזורה
הגיאוגרפי ,ממאפייניו האנושיי והפיזיי של הפרויקט הספציפי שבו מדובר וכיוצא בזה.
הכוונה ,כמוב  ,אינה לתת הכשר לשרירותיות או לאקראיות בקבלת החלטותיה של הרשות
הציבורית ,אלא לאפשר לה להכיר במורכבות התופעה .הדינמיות השקית המאפיינת את
התופעה צריכה להיענות דווקא בחדשנות ובגמישות רגולטורית ,שיוכלו לגייס לטובת את
היתרונות הגלומי בהתארגנויות המגורי הפרטיות א באותה עת לשלוט ככל האפשר
בהשלכותיה השליליות .מנגנוני תכנוניי אפשריי ה קביעת הגבלות כמותיות לגבי
אפשרות הסינו בפרויקט מסוי והטלת חובה על יזמי הפרויקט להעמיד נתח של יחידות
דיור מוזלות ובנותהשגה ) (affordable housingלקבוצות אוכלוסייה זכאיות ,תו הכנסת
של דיירי אלה אל המסגרת הארגונית של הקהילה וקביעת מנגנוני כספיי מתאימי
לניהול הכולל של המתח; הטלת "מטלות ציבוריות" שמצויות מחו לשטח הפרויקט א
שיש לה קשר ממשי ומוחשי אליו ,כגו השתתפות במימו מבני ציבור סמוכי )מנגנו
שעד היו נתקל בעוינות משפטית בישראל ,בהעדר מקור חקיקתי מסמי לכ(; 82או מת
תמריצי כספיי ליזמי הפרויקטי כדי שיאפשרו גישה ציבורית רחבה ,א א תחומה
בזמ ובהיק ,למתקני המצויי בשטחה של הקהילה המגודרת .בכל מקרה ,מנגנוני
כאלה צריכי להיות מעוצבי במידה רבה עלפי המאפייני האמפיריי של הרשות
המקומית ,ולא רק עלפי תבנית רגולטורית אחת ,אדישה לזמ  ,למקו ולהקשר.
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ראו ,למשל ,בג"  ,ÔÂÏÂÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ ' Ó"Ú· (Ï‡¯˘È) ‰È¯˜‰ ˙ÂÏÈ‡ 1640/95פ"ד
מט)) (1996) 582 (5פסילת דרישה של העירייה להטיל "אגרת מבני ציבור" על יזמי של
פרויקט בניי מגורי בחולו ,בהעדר מקור מסמי לכ בחקיקה(.
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אי משמעות הדברי ,כמוב  ,שאי בנושא זה תפקיד משמעותי למערכת המשפט,
ובכלל זה לבתיהמשפט הדני בסכסוכי קונקרטיי בי חברי הקהילה לבי עצמ או בי
הקהילה למי שמחו לה .א ג כא הבניית הכללי המשפטיי צריכה להיעשות לא רק
עלידי גזירה מ המוכ של עקרונות קיימי במשפט הציבורי או במשפט הפרטי ,אלא ג
עלידי הבניה הדרגתית של מוסדות משפטיי שייענו לאתגרי החדשי שיוצבו עלידי
המוסדות הארגוניי והחברתיי של הקהילות המגודרות לסוגיה השוני ,כפי שיתפתחו
ויתעצבו בדורות הקרובי בישראל.

ד .מהל הספר
הספר כולל שלושה שערי ,העוסקי ברבדי השוני המאפייני את הקהילות
המגודרות בחברה הישראלית.
המאמרי המקובצי בשער הראשו – "˜ – "‰ÓÈÙ Ë·Ó – ˙Â¯„Â‚Ó ˙ÂÏÈ‰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.
מאמר של ‚ ÔÈÊ¯ Ô¯ÚÂ ÔÊÂ¯ „ÚÏבוח את הדור החדש של מתחמי המגורי הסגורי
בישראל ,ומציע מיפוי של ארבעה סוגי של קהילותמשנה בתוכו :מתקני נופש ופנאי,
כפרי גמלאי ,יישובי כפרייפרווריי ומתחמי מגודרי עירוניי .רוז ורזי שואלי
א מתחמי אלה מהווי המש של מנגנוני היבדלות והדרה ותיקי בישראל או שמא ה
מבטאי שלב חדש ונפרד המהווה ביטוי לעיד ניאוליברלי שעיקרו שיקולי יוקרה ומיצב
חברתיכלכלי .הכותבי מגיעי למסקנה כי הדור הנוכחי של מתחמי המגורי הסגורי
אכ נבדל מהותית מדורות קודמי של היבדלות חברתית בישראל ,בכ שהוא מתיימר
ליצור "אוטופיה קהילתית" ניאוליברלית ,בדומה למתחמי כאלה במדינות דוגמת
ארצותהברית ,וכי אי בליבת של פרויקטי אלה מניעי ציוניי ,התיישבותיי או
פוליטיי .ע זאת ,רוז ורזי מצביעי על קיומ של זיקות בי צורות גידור חדשות
לישנות ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי ,למשל ,בקיבו המתחדש או במתחמי מגודרי
שהוקמו במקור ממניעי גיאופוליטיי א מבקשי לעשות שימוש במותג של השכונה
הפרטית המגודרת כדי לטשטש את המרכיב הבטחוני ולשוות לו דימוי של יוקרה.
¯ – ÈÓ¯Î Ìחת פרס ישראל בתחו האדריכלות ,מבכירי האדריכלי ומגדולי ההוגי
בתחו – מציג את נקודתהמבט הפילוסופית העומדת מאחורי תכנונה ובנייתה של קהילה
כזו :פרויקט רוזמרי בהרצליהפיתוח .בעיני כרמי ,ה"רוזמריני" מייצגי הבניה מחדש
של הזכות לפרטיות ויצירת זיקה בתקיימא בי הפרטי לציבורי .הבית המשות במתכונתו
32
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הרוזמרינית ,כמיקרוקוסמוס חברתי ,מאפשר בחירת זהת חדשה במרחב הפרטי
הקבוצתי ,תו קבלת הבורגנות כצורת חיי לגיטימית ,באופ התוא את קווי אופייה של
הישראלית כמייצגת אינטימיות ומשפחתיות .בניגוד לשיכוני פרווריי ,אשר מנוכרי
למרכזי הערי ושומטי את הבסיס לקיומה של העיר כלב פוע ,כרמי סבור כי פרויקטי
דוגמת רוזמרי מצליחי לייצר אזורי תפר מוצלחי ונכוני מבחינה אורבנית ומבחינה
לבני עירוניות של מארגי שכונתיי פעילי ותוססי ,המשולבי זה
אנושית ,תו יצירת ֵ
בזה כדי ליצור יחדיו עיר אורגנית ומתפתחת באופ תמידי.
מאמרו של ‡ ËÓÏ˜ ÔÂÏמתמקד באות קהילות מגורי תועלתניות ,שעליה נמתחת
ככלל הביקורת הרבה ביותר בהקשר של הדרה חברתית ,ומבקש לעמוד על הטעמי
הכלכליי ,החברתיי והמוסדיי שמניעי פרטי ליטול חלק במבנה הפיזי והארגוני של
קהילת המגורי המגודרת ,ואשר עשויי ג להצדיק את סגירותה כלפי חו .קלמנט
מאתר את סוגי הבעיות השונות המאפיינות אזורי מגורי ,ומבקש לאתגר את הטענה כי
לצור התארגנות מרחבית יעילה של שכני אי צור ב"קהילה" ,בארגו או בהתבדלות,
אלא די בהסדרת היחסי לפי חוזה או לפי חוק .לפי קלמנט ,יצירת מסגרות ארגוניות
וקהילתיות נחוצה כדי לפתור בעיות שונות של פעולה משותפת ושל קבלת החלטות
המחייבות מעבר למבנה ארגוני של משטר ) .(governanceהקהילה והארגו מהווי את
הכלי להכוונה חברתית ,ה בדרכי פורמליות המתבססות על הארגו ומוסדותיו וה
בדרכי לאפורמליות הנשענות על נורמות חברתיות ,ולפיכ קיי צור בהומוגניות של
חברי הקהילה לא רק מבחינת העדפותיה הכלכליות ,אלא ג מבחינת הנורמות
החברתיות המקובלות עליה .בהתא לכ ,קלמנט סבור כי הטלת הגבלות על הכניסה
למתח המקרקעי ועל ההצטרפות לקהילה נחוצה לש הסדרת מערכת היחסי בי בעלי
המקרקעי  ,כדי שהנורמות הארגוניות והקהילתיות יהיו משותפות וידועות לכל אחד
מהדיירי בקהילת המגורי.
˙ ÌÂ¯Ó Èמבקש לקשור את תופעת הקהילות המגודרות לתופעות היסטוריות של
היבדלות בעיר ,על רקע בחינת גלגוליה של קהילות מתבדלות בתלאביב – "העיר
העברית הראשונה" .מרו קושר בי שני מושגי שוני של היבדלות :המושג הגיאוגרפי
 segregationוהמושג הסוציולוגי ) distinctionהיבדלות במרחב החברתי( ,ומבקש להראות
כיצד "תרגומו" של המרחב החברתי למרחב העירוני מקבע על מפת העיר את הסיווגי
לקבוצות ואת הגבולות החברתיי ביניה .מרו מתאר את ההיסטוריה של תלאביב ,החל
בהקמתה של אחוזתבית בעשור הראשו של המאה העשרי והיבדלותה מיפו וכ
משכונות יהודיות קיימות משיקולי של יוקרה ומעמד; המש בצמיחת של שכונות תל
אביב בשנות העשרי והשלושי ,בהקמת השיכוני בי שנות השלושי לשנות החמישי
ובהקמת שכונות הפרוורי החל בשנות החמישי ,תו יצירת היבדלות ברובד
המטרופליני; וכלה בחידוש של הליכי היבדלות במרכז העיר בדור האחרו עלידי
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ג'נטריפיקציה ,מגדלי וגדרות .בתו כ מרו מראה כי המניע להיבדלות תועירונית
משיקולי חברתיי ,כלכליי ומעמדיי היה קיי למ ימיה הראשוני של העיר ,וא
מומש הלכה למעשה לאור שלבי התפתחותה השוני.
השער השני של הספר – "˜– "ËÙ˘ÓÂ ÁÂÎ ,‰¯„‰ :˙ÈÏÏÎ‰ ‰¯·Á‰Â ˙Â¯„Â‚Ó ˙ÂÏÈ‰
מרחיק את נקודתהמבט ממניעי הפעולה של חברי הקהילות המגודרות ובוח את
ההשפעות הרחבות שיש לקהילות על המרחב שמסביב בהיבט המקומי ,בהיבט האזורי
ובהיבט הארצי ,ואת האופ שבו ה משתלבות בהיבטי אחרי של היבדלות והפרדה
במציאות הישראלית .המאמרי בחלק זה נדרשי אפוא לא רק להתבוננות על היחסי
שבי קבוצות אוכלוסייה שונות ,אלא ג להבנת תפקיד של מוסדות המדינה השוני,
ובכלל זה להבנת התפקיד שהמשפט – כמוסד חברתי להכוונת התנהגות שיש לו כוח א
ג מגבלות מו ְבנות – ממלא ויכול למלא בסוגיות אלה.
מאמר של ˜ ÔÂ· ‡È‚Â ‡„ÈÂ¯· È·Âמציע מחקר אמפירי ואקונומטרי של הליכי הגירה
פנימית בי יישובי בישראל בשני  .1995–1983הממצא המרכזי שהכותבי מצביעי
עליו במסגרת מחקר הוא איתור תופעה של התבדלות והגברת הקיטוב בי יישובי ,אשר
באה לידי ביטוי ביציאה של אוכלוסיות חזקות מיישובי עירוניי גדולי והטרוגניי
ליישובי פרוורייקהילתיי הומוגניי ,כמוג במעבר של החזקי מבי תושבי
עיירותהפיתוח בצפו האר ובדרומה ליישובי קהילתיי ,א ה הומוגניי מטבע.
ממצאי המחקר מלמדי כי בהליכי הגירה פנימית אלה יש כדי להאי הליכי התבדלות,
להגביר את איהשוויו הבי יישובי ולהביא לידי הגדלת הפערי באיכות השירות
הציבורי בי היישובי .ברוידא ונבו מאתרי סממני בולטי להמש התעצמות של
תופעות אלה ג בשני שמעבר לתקופה הנחקרת ,ומחזקי את התובנה כי הליכי הגירה
פנימית הכרוכי בהתבדלות ובהעצמת הומוגניות תויישובית אינ מגשימי בהכרח את
המודל האופטימי של טייבו בדבר שוק יעיל של רשויות מקומיות ,אלא עלולי לטמו
בחוב עלויות כללחברתיות משמעותיות ,בבחינת "משחק סכו אפס" וא חמור מכ.
 ˙ÈÏ‚¯Ó ‰ÈÏËבוחנת במאמרה את היבטי הגידור השוני הכרוכי בהקמת מגדלי
היוקרה בתלאביב ,תו סקירה היסטורית של הקמת המבני הגבוהי בעיר ושל המהפ
שחל בתדמית בדור האחרו מפתרו דיור המוני למגדלייוקרה שעושר ניצב "גבוה
מעל כול" .לצד זיהוי מימד חברתיכלכלי ומימד של גידור פיזי ,מרגלית מזהה ג מימד
של גידור פוליטי ,שעניינו בהפרטת נכסי קרקע ציבוריי ובשיוכ לקבוצות אוכלוסייה
מוגדרות ובעלות עוצמה ,וכ מימד של תכנו סטטוטורי בקנהמידה קט  ,אשר מאפשר
הקמת פרויקטי לבני המעמד הבינוניהגבוה המנעי משיקולי של משק כספי סגור
והעשרת הקופה הציבורית ,א תו התעלמות תכנונית מצרכי ומבעיות באזורי אחרי
בעיר ותו דחיקת החוצה של תושבי עניי מאזורי העוברי בנייהמחדש ותהלי של
ג'נטריפיקציה .לצור המחשת המעורבות השלטונית החזקה ביצירת של מגדלי המגורי
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היוקרתיי כמובלעות המיועדות לקבוצות אוכלוסייה חזקות והומוגניות ,מרגלית עורכת
השוואה בי אופ התפתחותה של הבנייה הגבוהה למגורי באזור הצפו החדש של תל
אביב ,ובפרט בשכונות עבר הירקו כגו רמתאביב ,לבי הבנייה הגבוהה בכפרשל
בדרומה של העיר ,ובוחנת את מתכונת ההתנהלות השונה של הרשות הציבורית ביחס
לצפיפות הבנייה ואיכותה ,לתשתית הסביבתית ,לניהול התקציבי וכיוצא באלה.
מאמר של  ˘Â¯È˙ ÔÁÂ ÂÈÊ ÚËמדגיש א הוא את תפקידה המרכזי של המדינה
כמתכננת חברתית ופוליטית המעצבת באופ פעיל את המרחב הישראלי ,ונדרש ליכולתו
של המשפט להוות כלי לשינוי חברתי וליצירת משקלנגד משמעותי אל מול אות
תהליכי סוציופוליטיי .מקרההמבח של זיו ותירוש הוא סדרה של מאבקי משפטיי
נגד הליכי מיו מועמדי ליישובי קהילתיי ולהרחבות קהילתיות .הכותבות מנתחות את
הדינמיקה המשפטית ,הארגונית והאנושית שאפיינה את אות מקרי שבה קראו
מועמדי תיגר על דחיית ,בי שזו נבעה מסיבות אידיאולוגיות או משיקולי חברתיי
של עיצוב הזהות המעמדית והאנושית של היישוב .לצד הצבעה על הצלחות מסוימות
מובנות של
שנבעו מהפעלת ההליכי המשפטיי ,זיו ותירוש מצביעות ג על מגבלות ְ
המשפט המקשות עליו לחולל שינוי חברתי ,ביניה הקושי לחל את הרקע האידיאולוגי
העמוק יותר במסגרת הליכי פרטניי המתמקדי בכללי הפרוצדורליי והראייתיי,
והפער בי נורמה משפטית כתובה לבי אופ יישומה על רקע טכניקות שונות של סיכול
שינויי הלכה למעשה .מבחינה נורמטיבית ,זיו ותירוש סבורות כי א שאי לשלול קיומו
של "אופי" ליישוב ,אי מקו להליכי קבלה המסנני את מי שמוכ לקבל עליו את כללי
המשחק ,ובהקשר זה ראוי להפו את כלל הנורמות החלות על יישובי מעי אלה לנורמות
מובהקות ומפורשות של המשפט הציבורי.
את השער השני לספר סוגר מאמר של ‡ ,ÔÓ¯˙Ï‡ ÏÁ¯Â Ô‰ÎÏ˜¯Ù ÒÈ¯Èהעוסק
באופני הרחבי שבה רגולציה שלטונית – במקרה זה דיני התכנו והבנייה – משפיעה
על תהליכי חברתיי ,פוליטיי וכלכליי של הדרה חברתית .מאמר של פרנקלכה
ואלתרמ מדגיש אפוא כי תופעת "הקהילות המגודרות" הינה רק חלק ממכלול המנגנוני
שטמונה בה הפרדה בי אוכלוסיות במתחמי מגורי ,וכי א א הרצו בהיבדלות נובע
מטעמי פרטייקבוצתיי רציונליי ,רגשיי ,תרבותיי ,היסטוריי ואחרי ,אמצעי
שלטוניי ממלאי תפקיד מרכזי בקיומה ,בהיקפה ובתצורתה של ההפרדה במגורי,
ומערכת השיקולי המניעה את הרשות הציבורית בעניי מורכבת ורבתפני ,וכרוכה ,בי
היתר ,ביחסיה ע רשויות שלטוניות אחרות .המאמר מציע סקירה השוואתית של
הרגולציה התכנונית בארצותהברית ,בבריטניה ובישראל ,ובוח לגבי כל אחת ממדינות
אלה את יחסיהגומלי הייחודיי בי רגולציה לבי הדרה ממרחבי מגורי ,ובכלל זה את
היתכנות של אמצעי רגולציה תכנונית שמטרת ליצור הליכי פעילי של  ·Â¯ÈÚחברתי
בי קבוצות אוכלוסייה שונות והעצמת ההטרוגניות המרחבית.
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השער השלישי – "˜ – "ÌÂ‡ÏÂ ˙„ ,˙Â·¯˙ ÔÈ· – ˙Â¯„Â‚Ó ˙ÂÏÈ‰עוסק בסוגיית
הקהילתיות והגידור בהקשר של צירי דרמטיי של קיטוב מרחבי בי מגזרי ובי תרבותי
בחברה הישראלית ,ובפרט אלה של חילוני–דתיי/חרדי ושל יהודי–ערבי בשטחה
הריבוני של ישראל ומחו לו.
‚¯˘ ˜È·ÂËÂ‚ ÔÂבוח במחקרו את דרישת של קבוצות מיעוט מהמדינה לסייע לה
באופ פעיל לקיי קהילות מגורי סגורות ,תו התמקדות במקריהמבח של שני
מיעוטי תרבותיי בישראל – האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הבדווית .לעניי זה
גונטובניק מבקש להבחי בי שני סוגי של הפרדה" :גדרות חברתיות" ,דהיינו ,אות
תהליכי חברתיי דינמיי המביאי לידי כ שקבוצות אוכלוסייה ע רקע שונה מבחינה
תרבותית ,דתית ,אתנית ,מעמדית או אחרת מתגוררות הלכה למעשה בנפרד זו מזו;
ו"חומות משפטיות" ,קרי ,גיוסו של המשפט לביצורה ולשימורה של ההפרדה עלידי
שימוש בכלי משפטיי שוני של המשפט הציבורי ,ובכלל זה חקיקה ומעשי ִמנהל
שעניינ בתכנו  ,בהקמה ובאכלוס של יישובי ושכונות המיועדי לחברי הקהילה בלבד.
טענתו המרכזית של גונטובניק היא כי מכיוו שפגיעת המעשית והסמלית של חומות
משפטיות קשה מזו של גדרות חברתיות ,ומכיוו שחומות משפטיות אינ תנאי בלעדיו אי
לקיו תרבותי ,ובכלל זה לקיו תרבותי נבדל המאפשר מימוש תרבותי קבוצתי תו
הגשמת השאיפה האנושית להשתייכות ולייחודיות ,על החברה והמשפט להימנע ככלל
מאימוצ של חומות משפטיות ,אשר מעמיקות שלא לצור ניכור ,עוינות ודעות קדומות
כלפי האחר.
מאמר של ‡¯ È·Â˜ÚÈ ÌÈÈÁÂ ‰È„Ùˆ Êעוסק בקהילה עירונית מגודרת שאינה מאוגדת
סביב מיצב חברתיכלכלי או סממ מופג של עושר ,אלא כזו שסיבת קיומה היא הפרדה
לאומיתאידיאולוגית בי יהודי לערבי .מקרההמבח של צפדיה ויעקובי הוא שכונת
גניאביב בלוד ,אשר הוקמה בתחילת שנות התשעי ,ביוזמה פרטית ובתמיכה רגולטורית
התזה המרכזית
וכספית ממשלתית ,על רקע גלי העלייה הגדולי ממדינות חברהעמיֵ .
של צפדיה ויעקובי היא כי לנוכח מחירי הדירות המוזלי וחוסר היכולת למנוע את כניסת
של תושבי ערבי – ובכלל זה משכונת פרדסשניר הסמוכה – א ורק באמצעות מנגנו
המחירי של השוק ,הוקמה במסגרת הפרויקט ועדת קבלה פורמלית ,שנטלה על עצמה
את תפקיד "שוער הלאומית" .צפדיה ויעקובי נדרשי למנגנו המוסדי של ועדת הקבלה
ולהגבלות שהוטלו על עבירות של הדירות בשכונה ,באמצעות תיאור הליכי משפטיי
בעניינו של תושב ערבי שביקש לרכוש דירה בשכונה .בתו כ ה עומדי על מערכת
היחסי המורכבת והמפתיעה לעיתי בי השוק החופשי לבי רשויות השלטו בקידו
ערכי של שליטה וטריטוריאליות על בסיס לאומי.
‡¯ Ï„‰ Ï‡Èמנתח במאמרו את הדוגמה המובהקת ביותר לקהילות מגודרות על רקע
לאומי – מער ההתנחלויות בגדה המערבית .אלא שבניגוד לתפיסה האינטואיטיבית של
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כל אחת מההתנחלויות השונות כקהילה מגודרת בפני עצמה ,הנדל מבקש להראות,
באמצעות ניתוח "ערכי השימוש" של המרחב ,כי מער ההתנחלויות מהווה הלכה
למעשה קהילה מגודרת אחת ורציפה ,המגדרת בתוכה "ִאִיי" פלסטיניי ,שדווקא ה
מוצאי את עצמ מבודדי .הנדל מתאר את אופ +רי-ת של ההתנחלויות במרחב; את
הרחבתו של שטח השיפוט המוניציפלי שלה הרבה מעבר לשטח הבנוי בה בפועל ,תו
ניתוק רצפי פלסטיניי; את סלילתו של מער הכבישי העוקפי ,אשר מחברי
במהירות וביעילות בי ההתנחלויות השונות א מותירי מחו לה את היישובי
הפלסטיניי; וכ "פרקטיקות הגנה" ,כגו הכרזת כל ההתנחלויות כשטח צבאי סגור
לכניסת פלסטיני .לטענת הנדל ,בכל אלה יש כדי ליצור דינמיקה של הרחבת המרחב
היהודי אל מול חסימה והצרה של המרחב הפלסטיני ,וביסוסו של מער ההתנחלויות
כקהילה מגודרת רציפה ובתקיימא.
את הספר חותמת אחריתדבר מאת  .¯ËÂ‡Ó ÌÁÓמאוטנר מצביע על המתח המובנה
שבי רצונו ה"טבעי" של האד להימצא בסביבת של הדומי לו ולחלוק עימ את
המרחב האנושי והפיזי לבי הצד האפל של הדרת ה"אחר" ,הסתגרות מפניו ועוינות
כלפיו .א מאוטנר מבקש להזהיר אותנו ג מפני הקשיי הטמוני בטיפוחו של אידיאל
חברתי מנוגד בתכלית .חיי בצוותא של בניאד המשתייכי לקבוצות תרבותיות שונות
הספרה הציבורית ,ליצירת מער של חוויות משותפות וא
עשויי להביא לידי העשרת ֵ
להזדהות הדדית ,א ה כרוכי ג בסכנות המחייבות את החברה לנקוט אמצעי
ציבורייחינוכיי כדי ששכרו של העירוב החברתי לא ֵיצא בהפסדו.
***
לא מלאכה קלה היא הוצאתו לאור של ספר אקדמי ראשו בישראל בנושא הקהילות
המגודרות ,אשר ניזו מתחומי המחקר של דיסציפלינות רבות וכולל מגוו נרחב של כלי
מתודולוגיי ,גישות אנליטיות ועמדות ערכיותנורמטיביות ,א באותה עת יוצר מכלול
חדשני ומקורי של גו ידע המבקש ליצוק בסיס לעיצוב המדיניות הציבורית ולהמש
המחקר העיוני .כדי לעמוד באתגר זה ,עברו המאמרי הכלולי בספר הלי קפדני ומחמיר
של שיפוט אקדמי .לאחר ההלי של בחירת המאמרי מתו ההצעות הרבות שהוגשו,
בעקבות פרסומו של קול קורא ,עבר כל אחד מהמאמרי בגרסתו השלמה הלי נפרד של
שיפוט חיצוני ,לצד עבודת מערכת מקיפה .תודתנו נתונה לקוראות ולקוראי האנונימיי
– חוקרות וחוקרי בכירי בתחומי הידע הרבי והמגוני של המאמרי השוני בספר –
על המאמ הרב שהשקיעו בהלי השיפוט והביקורת.
תודה לפרופ' מנח מאוטנר על התגייסותו הנלהבת לפרויקט והבאתו אל האכסניה
החמה של סדרת הספרי "משפט ,חברה ותרבות" שבעריכתו; לפרופ' חנו דג  ,דק
הפקולטה למשפטי באוניברסיטת תלאביב ,על כל הסיוע והעידוד; לרת רוזנברג,
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עורכתהמשנה ,על עבודתה האקדמית הנפלאה; לכל חברות וחברי המערכת על מלאכת
הקשה והמסורה; וכמוב למיכל לוקראשד ,מרכזת הסדרה ,אשר בלעדיה דבר לא היה
יוצא אל הפועל .תודתי האישית נתונה לפרופ' עמיר ליכט ,דק ביתספר רדזינר למשפטי
במרכז הבינתחומי הרצליה ,לעמיתי פרופ' יור שחר ,שליווה יחד עימי בחוכמה ובידידות
את צעדיו הראשוני של הספר ,ולרעייתי שרו אהרונסו להבי על האהבה והתמיכה.
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