עמיר אור

"ישראל ,שטח צבאי!"
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הקדמה
בעשור האחרו ,מעת לעת ,מובאי באמצעות התקשורת ובהקשרי שוני ,דיווחי
על תשתיות ושטחי ביטחוניי .מדובר בנושאי כמו "היערכות ופריסה לאור גבול
לבנו וסביב רצועת עזה"" ,בניית גדר הפרדה"" ,פינוי מחנות מהערי"" ,פעילות
אזרחית בשטחי אימוני"" ,מפגעי סביבתיי הנגרמי ממתקני מערכת הביטחו",
"בניית עיר הבה"די בנגב" ועוד .ידיעות אלה מהוות קצה קרחו של תחו שנושאיו
ה נכסי המקרקעי שבידי מערכת הביטחו ,אופ שימושה במרחבי המדינה
וההשלכות הנובעות מכ על המגזר האזרחי.
מערכת הביטחו 2,בעיקר באמצעות צה"ל ,מחזיקה למעלה משליש משטח מדינת
ישראל בתחומי הקו הירוק ,כולל רמת הגול 3,היא משפיעה במידה מסויימת
ובאופני שוני על יותר מחצי )!( משטח המדינה ומכתיבה במידה רבה את
השימושי במרחב האווירי ובחלקי נרחבי של המרחב הימי .עד היו ,עובדה זו
והנגזרות ממנה זכו לתשומת לב מועטה בלבד .כמעט ולא עלו סוגיות העוסקות
בקשר שבי ביטחו ובי משאבי המקרקעי ושטחי המדינה ,המרחב הגיאוגרפי,
איכות הסביבה ודמות הנו! לדיו אקדמיֿמחקרי ,לבירור תכנוני ומקצועי ,או לשיח
הציבורי .מטרת המאמר היא להציג את הסוגיות הללו ,לברר מדוע בישראל כה מועט
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המאמר מבוסס ג על מחקר שבוצע בשיתו רפי רגב בנושא המימד הטריטוריאלי של הביטחו,
וסיכומו יובא בספר שראה אור לאחרונה :אר בחאקי – קרקע וביטחו בישראל ,ור' :אור ורגב,
 .2008ברצוני להודות לאלה שקראו את הטיוטות השונות של המאמר ,העירו והאירו ובכלל רפי
רגב ,גבי שפר ,אור ברק ,ארז צפדיה ,אבגד מאירי ,יגיל לוי ,דויד ניומ ,אור יפתחאל ,ודגנית
מנור.
לענייננו ,מערכת הביטחו כוללת את צה"ל ,משרד הביטחו ,משמר הגבול ,שירותי הביטחו
והתעשייה הביטחונית הממשלתית.
לצור #העניי ,במסגרת מאמר זה ,רמת הגול נחשבת בתחומי מדינת ישראל ,למרות שלמעשה רק
הוחל בה החוק הישראלי והיא לא סופחה .בכוונה לא השתמשנו במונח "סיפוח" בהקשר זה.
הכללת רמת הגול נובעת מהעובדה שבהקשר של התכנו ,הבניה והמקרקעי ההתייחסות לרמת
הגול זהה לשאר שטחה של מדינת ישראל.
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הדיו הציבורי בתחו ,מדוע המחקר בנושא השימוש הנרחב במשאבי הקרקע
לצורכי ביטחו מתבצע בפרופיל כה נמו ולהציע סדר יו חדש בנושא.

מסגרת ורקע לדיו
השימושי בקרקעות לצרכי ביטחוניי מהווי מרכיב חשוב בביטחו המדינה.
המטרה לה נועדו היא ניצול מיטבי של נכסי המקרקעי ,שטחי המדינה ומרחביה,
וזאת כדי להבטיח את מיצוי יכולת פעולת הצבא וכוחות הביטחו האחרי .יש
לראות את שימושי הקרקע הביטחוניי כחלק מהמענה לאתגר הביטחוני שבפניו
ניצבת המדינה .כלומר ,ה נגזרי מתפיסת הביטחו ,המענה לאיו ,דרכי הפעולה
המדיניות והצבאיות האפשריות ,השימוש בעוצמה ובכוח הצבאי ,תורת הלחימה
הרצויה ועקרונות בניי הכוח וארגונו .התורה )הדוקטרינה( הצבאית הכוללת את
התפיסה המבצעית להפעלת הכוח הצבאי מהווה את המסד לקביעת היכולות
הנדרשות מהצבא ,שההבחנה ביניה היא בשני מצבי שבה מצוי הצבא :הראשו,
צבא הפועל בזמ רגיעה ותפקידיו ה הרתעת האויב ,התראה על כוונותיו ,ביצוע
פעילות ביטחו שוט! ,התכוננות למערכה וכוננות וקיו יומיומי; המצב השני ,צבא
הפועל בזמ מלחמה ומשימותיו מגננה ,מתקפה ,הכרעה והגנה על העור! .מצרכי
אלה נגזרי מרכיבי הביקוש לקרקע ,שיאפשרו לצבא לתפקד ולמלא את ייעודיו:
פיקוד ,שליטה ובקרה; מודיעי ובייחוד בהקשר של איסו!; לוגיסטיקה וקיו שוט!
בכל הקשור לאספקה ,פינוי ,אחזקה וייצור; שינוע כוחות והתכנסות והיערכות.
שורשי הביקוש עוברי ג דר בניי הכוח הצבאי לפעולה בשדה הקרב .בתכנו
בניי הכוח נקבעי עקרונות ארגונו :היקפו ,מבנהו ,מוכנותו המבצעית והלוגיסטית
ותכנית ההכשרה והאימו .בכל אלה מצויי מרכיבי נוספי של מקורות הביקוש
לקרקע ובה סדר הכוחות – גודלו ,מבנהו וארגונו הפונקציונאלי והמרחבי של
הפיקוד המרחבי על זרועותיו הלוחמות והמקצועיות .ג האימוני ופיתוח אמצעי
הלחימה נכללי בבניי הכוח )אור.(2005 ,
השטחי המשמשי למטרת ביטחו מופיעי בשתי צורות :צורה ישירה ,שבה
גופי מערכת הביטחו ה צרכני קרקע במוב הרחב של המונח קרקע – נכסי
מקרקעי ,שטח ומרחב הכולל ג את המרחב האווירי והימי; וצורה עקיפה של
קרקעות אזרחיות המשמשות בצורה זו או אחרת ובמידות שונות את צורכי הביטחו.
שימושי הקרקע לצורכי ביטחו באי לרוב לידי ביטוי במקרקעי שהמדינה מקצה
למערכת הביטחו ,ובמקרי מסוימי במקרקעי פרטי שהיא רוכשת באופני שוני
מגורמי במגזר האזרחי .שימושי הקרקע הביטחוניי אינ מטרה בפני עצמה ,אלא
תשומה אחת במכלול מרכיבי העוצמה הביטחונית ,כמו כוח אד ,הו וטכנולוגיה
)אור ורגב.(2005 ,
המסגרת העיונית והרקע לדיו בנושא המאמר ה מהתחו המחקרי הקרוי
"הגיאוגרפיה של הביטחו" .בסו! שנות השמוני הוגדר תחו זה על ידי גיאוגרפי
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בריטי ,כתחו משנה של ענ! הגיאוגרפיה הפוליטית ,ועניינו ההיבטי המדיניי
של הביטחו והמרחב האסטרטגי ) .(Bateman and Reilly, 1987לגבי ישראל ,יש
להרחיב את היריעה ולראות בה מסגרת רחבה הכוללת נושאי ממספר דיסציפלינות:
נושאי הגיאוגרפיה והתכנו הפיסי המרחבי מחד ,ונושאי הביטחו והצבא ויחסי
צבא – התחו האזרחי ,מאיד .את שילוב נושאי זה נית לבחו בנפרד או במשולב
דר שתי זוויות ראייה .הראשונה" ,האר( – זירת הביטחו" ,כלומר הגיאוגרפיה
הפיסית והיישובית של המדינה ושכנותיה היא גור )אמנ לא יחיד( המשפיע על
הביטחו .הגדרה מעט שונה של נקודת מבט זו יכולה להיות "הגיאוגרפיה של האר(
כאחד ממרכיבי הביטחו" .נקודת המבט האחרת הפוכה לקודמת" :הביטחו – זירה
טריטוריאלית" ,דהיינו תרגו צורכי הביטחו למונחי תשתיות פיסיות וקרקע,
שלעצמו הוא תופעה גיאוגרפית המשליכה על דמות המרחב ,על איכות הסביבה ועל
מראה הנו!.
מזוויות ראייה אלה נובעות שתי הנחות יסוד המשקפות את המציאות הישראלית
של השילוב בי ביטחו ובי הטריטוריה הריבונית 4:מזווית הראייה הראשונה נגזרת
ההנחה שהטריטוריה היא מרכיב חשוב בתפיסת הביטחו של ישראל .מאז ראשית
ימיה של המדינה ולאור המצב בו היא נתונה ,המושג ביטחו נתפס כהגנה על עצ
קיומה כישות מדינית ,הגנה על חיי תושביה ושמירה על הטריטוריה הריבונית
והנוספת ,זו שבשליטת ישראל 5.לכ ,הטריטוריה היא תכלית הביטחו ,דהיינו מרחב
ואוכלוסייה עליה יש להג .האר( היא ג תשומה למימוש הביטחו .משאבי
הקרקע והמרחב נועדי למחנות ולמתקני ,לתשתיות ,לקיו שטחי ולביצוע
הפעילות הביטחונית.
מנקודת המבט השנייה נגזרת הנחה נוספת על אודות העירוב הטריטוריאלי בי
שימושי הקרקע הביטחוניי והאזרחיי ,והיות "כל האר( חזית" .שטחה של מדינת
ישראל קט יחסית; היא צפופה ורב גונית באוכלוסייתה ובמתאר הפיסי שלה.
הצרכי האזרחיי לקרקע ה למטרות בנייה ופיתוח ,א ג לשמירה על ערכי טבע
ונו! וה משולבי ע הצרכי הביטחוניי הפזורי ברחבי האר( .בישראל קשה
להצביע על אזור או מקו בו אי מפגש טריטוריאלי בי השיקול הביטחוני לבי
האינטרסי האזרחיי.
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הטריטוריה הריבונית נקבעה בהסכמי שביתת הנשק בשנת  ,1949ובתחומה נקבעו מאוחר יותר
גבולות בי לאומיי :ע מצרי בשנת  ,1982ע ירד בשנת  1994והקו הכחול בגבול לבנו
שאושר על ידי האו" בשנת  .2000לעניינינו ,הטריטוריה הריבונית מתוחמת לגבולות לעיל
בשטחי הנוספי כפי שאושרו בהחלטות הממשלה הכוללי את מזרח ירושלי ורמת הגול.
המושג טריטוריה בתפיסת הביטחו מתייחס ג לזו בשליטת המדינה מאז מלחמת ששת הימי,
כלומר שטחי הכיבוש הצבאי ושטחי הרשות הפלשתינאית .אול הדיו במסגרת מאמר זה לא
יכלול אות בשל העובדה כי שטחי אלה אינ מוגדרי שטחי מדינת ישראל.
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הממלכה הטריטוריאלית של מערכת הביטחו
כפי שהוצג בתחילה ,מערכת הביטחו מחזיקה ומשפיעה במידות ובאופני שוני
על יותר ממחצית מהשטח הריבוני של המדינה ,לא כולל שטחי הגדה המערבית .לפי
נתוני ענ! תשתית ופריסה באג! התכנו במטכ"ל ,המופיעי בדו"ח מבקר המדינה
מס' 55א' לשנת ) 2004עמ'  46 ,(78אחוזי משטחי המדינה ה שטחי ביטחוניי,
הכוללי  30אחוזי שטחי אימוני 4 ,אחוזי מחנות ומתקני צה"ל ,אחוז אחד
מתקני משרד הביטחו והתעשיות הביטחוניות 11 ,אחוזי שטחי מגבלות שמטילה
מערכת הביטחו בגי פעילותה במתקני או בשטחי הסמוכי לה ,לרבות שטחי
שבה מותרת טיסה נמוכה של מטוסי ומסוקי של חיל האוויר .נתוני צה"ל אינ
משקפי את מלוא התמונה על אודות היק! שיעור שימושי הקרקע .ג בֿ 54אחוזי
משטח המדינה אות מציג צה"ל כשטחי אזרחיי נמצאה זיקה לצה"ל ושימוש
ביטחוני 6.מערכת הביטחו ג מכתיבה במידה רבה את השימושי במרחב האווירי
ובחלקי נרחבי של המרחב הימי.
השימוש במשאבי הקרקע לצורכי ביטחו היא תופעה גיאוגרפיתֿמרחבית בקנה
מידה גדול ,ג באופ מוחלט וג ביחס לגודל שטח המדינה ,ויש לה השלכות
בתחומי רבי :משק המקרקעי ,דמות המער היישובי בלב האר( ובפריפריה,
אפשרויות פיתוח תשתיות תחבורה ,תקשורת ,אנרגיה ,הזדמנויות כרייה וחציבה,
שמירה על איכות הסביבה והטבע ,פני הנו! ועוד.
השליטה וההשפעה הטריטוריאלית הגדולה של מערכת הביטחו מתאפשרת
הודות לחוקי שהכירו בחשיבות צרכיה ונתנו לה עדיפות על צרכי אחרי ,ובכ
נתנו לה חופש פעולה נרחב .בניגוד למגזר האזרחי ,יש לה מעמד חריג וגור! בחוק
התכנו והבניה המתיר לה הקמת מתקני ביטחוניי כמעט ללא הפרעה.
צורכי המקרקעי של מערכת הביטחו אינ נגזרי מתכנית מתאר ברמה הארצית,
המחוזית או המקומית .ה נובעי מצור אד הוק כמענה למצב לא צפוי שהתרחש,
או מהערכות מקדימה למצב עתידי חזוי .כ או כ ,נציגיה בוועדות התכנו פועלי
על פי הנדרש לקד את ענייניה ולהג על התשתיות והשטחי הביטחוניי.
באמצעות נציגיה במוסדות התכנו היא ג מתערבת בדרכי שונות בתכנו הפיסי
האזרחי ,ברמה הארצית ,במישור המחוזי ובדרג המקומי .נציגי מערכת הביטחו
משתמשי בכוח במוסדות התכנו וגורמי במקרי רבי לשינוי תוכניות מחשש
שה תשפענה או תפרענה למתקני ביטחוניי.
למערכת הביטחו פטור גור! מחוקי רבי שעניינ שמירה על איכות הסביבה.
לפעילות ולמתקני צה"ל והתעשיות הביטחוניות פוטנציאל ממשי לפגיעה בסביבה
6

נתוני דומי הוצגו על ידי ראש אג התכנו במטכ"ל ,אלו שלמה ינאי ,בספטמבר ,2000
בהרצאה על מדיניות שימושי הקרקע של צה"ל ,ביו עיו של המכו לשימושי קרקע של קק"ל.
הנתוני מתאימי ג לסדרי גודל שהציגה הרשות לתכנו במשרד החקלאות שנתיי קוד לכ,
ר' :משרד החקלאות.63 :1998 ,
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ולזיהו האוויר ,הי ,הקרקע והטבע באמצעות גורמי זיהו כגו פסולת מוצקה
ונוזלית ,שפכי ,חומרי מסוכני ,רעש וקרינה .דו"ח מבקר המדינה משנת 2004
הצביע על כ שקיימי ליקויי ,חלק יסודיי ,המצביעי על תמונת מצב מדאיגה
בקשר לטיפול צה"ל ומשרד הביטחו בנושא איכות הסביבה.
מערכת הביטחו משתמשת בתקנות ההגנה )שעת חירו( ,שנקבעו עוד בימי
שלטו המנדט הבריטי ,וה עדיי שרירות ,לסגירת שטחי ,ובעיקר למטרות אימוני
וניסויי ,ובפועל היא מפקיעה אות מידי בעליה .לפי אות תקנות היא ג סוגרת
חלקי מהמרחב הימי .ג באוויר מגבילה מאד מערכת הביטחו את התנועה
האזרחית ,א כי לא מתוק! תקנות אלה.
ג בהיבט הטיפול והסדרת מקרקעי מול הרשויות ,נהנית מערכת הביטחו
ממעמד שונה בתכלית מהקיי בגופי והרשויות האחרות .הקצאת המקרקעי
לצרכיה מתבצעת בערו( בלעדי – ועדת הקצאות מיוחדת לצורכי ביטחו הפועלת
במינהל מקרקעי ישראל ,להל ממ"י .מזה שני רבות מערכת הביטחו אינה משלמת
לממ"י דמי חכירה עבור המקרקעי המשמשי לשטחי אימוני .עד שנת  2003לא
ביקשה מערכת הביטחו שתוקצה לה הקרקע בת עשרות אלפי הדונמי של שדות
המוקשי שהונחו על ידה בגבולות האר(.
על פי החלטת ממשלה משנת  ,1994מערכת הביטחו מנהלת ע משרד האוצר
וממ"י משא ומת לפינוי מחנות מהערי .מדובר במחנות ישני שנבנו בשני
הראשונות של המדינה ,וג מחנות שנבנו על ידי הצבא הבריטי בשנות הארבעי.
התמורה לפינוי היא מימו הבינוי החילופי במחנות קיימי ,או מחנות חדשי שייבנו
ברמה גבוהה מזאת הקיימת במחנות שיפונו .עלות הבינוי החדש נקבעת על ידי גור
"אובייקטיבי" שבוח את צורכי הבינוי החדש המוצגי לו על ידי מערכת הביטחו.
גור זה הוא חברה כלכלית שעוסקת בענייני הנדסה ובינוי ושיש הסכמה לגבי
פעילותה .משרד האוצר וממ"י יסכימו לפינוי מחנה מסוי א לקרקע שלו ער
כלכלי שיכסה את עלות הבינוי החלופי .נדמה לעתי ,שהתנהלות מערכת הביטחו
מול נציגי המדינה דומה יותר לסוחר נדל" ,שבבעלותו שפע נכסי כשלרבי מה
ער כלכלי גבוה בשל מיקומ .אלה ה אינ נכסיה של מערכת הביטחו ,אלא נכסי
המדינה אות היא קיבלה לצרכיה ועליה להחזיר לה ע סיו שימוש .א לא כ
הוא ,כאמור ,כנובע מהתנאי שלה לפינוי המחנות בתשלו הבינוי החילופי .תקצוב
פינוי המחנות באופ זה הוא אמצעי נוס! להגדלת תקציב הביטחו שהוויכוח על
גובהו מתקיי בכל שנה.
בנוס! ,מעטה הסודיות שתחתיו פועלת מערכת הביטחו מנוצל על ידה באופ
שאינו אתי ,בנסיונות התחמקות ,לעתי בתואנות מגוחכות ,מתשלומי הארנונה
שעליה לשל בעבור המחנות והמתקני הצבאיי שלה ,הנמצאי בשטח השיפוט
של עשרות רבות של רשויות מקומיות.
לסיכו ,בהיבט הטריטוריאלי ,נדמה כי מערכת הביטחו נוהגת כ"מסגרת
עצמאית" הפועלת לצד המגזר האזרחי ,א לעתי ג בנפרד ממנו שלא בהתא
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לצרכיו ,ובכ משפיעה עליו בתחו התכנו הפיסיֿמרחבי ,הבניה והמקרקעי ,איכות
הסביבה ועוד.
העיסוק האקדמי והמקצועי בדינמיקה של הקשר בי שימושי הקרקע הביטחוניי
לאזרחיי חשוב כדי ללמוד על השפעתה של מערכת הביטחו על המגזר האזרחי
בתחומי לעיל .אול מסתבר שעד כה הנושא בפרספקטיבה זו כמעט ולא טופל.
עובדה זו מפתיעה ואינה מובנת ,וזאת לנוכח העובדה כי עתודות הקרקע בישראל ה
משאב הנמצא במחסור גדל והול ,אשר התעצ במיוחד בשני העשורי האחרוני.

חקר הפריסה הצבאית והשלכותיה
כללי
נושא ההשלכות הגיאוגרפיות של הפריסה הצבאית נדו בספרות הגיאוגרפיה
הצבאית .תחו זה הוגדר בשנות השישי כ"יישו עקרונות והידע הגיאוגרפי
לפתרו בעיות צבאיות" ) ,(Jackman, 1962ועניינו חקר התנאי הגיאוגרפיי
המשפיעי על העוצמה הצבאית ) ,(Pearcy and Peltier, 1966או על המערכות
הצבאיות לרמותיה :האסטרטגית ,האופרטיבית והטקטית ) ,(Collins, 1998וכ
ההיבטי הגיאוגרפייֿמרחביי הצבאיי בזמ המלחמה ובזמ שלו )O'Sullivan
and Miller, 1983; O'Sullivan, 1991; Palka and Galgano, 2001, Palka and Galgano,
.(2005

עד ראשית שנות התשעי המחקר בתחו המשולב בי ביטחו ובי טריטוריה
כמעט ולא עסק בסוגיות של הממשק בי התחו הצבאי ובי התחו האזרחי .באותה
עת ,ע השינויי הגיאוֿפוליטיי הגלובליי בעקבות התפרקות ברית המועצות,
הדעת החלה להינת ג לשילוב הצבאי והאזרחי .החוקרי החלו לבחו את
המשמעויות וההשלכות הגיאוגרפיותֿמרחביות הנובעות משינויי מהותיי אלה
ובנגזרות מה :צמצו התשתיות הביטחוניות והצבאיות );Anderson, 1994, 1995
.(Coulson, 1995
בחינת תכני הפרסו של מרכזי המחקר האקדמיי בישראל העוסקי בביטחו
ובלימודי אסטרטגיי מלמדת ,כי הללו אינ מתמחי במחקר בנושאי שעניינ
השילוב שבי ביטחו וגיאוגרפיה ,קל וחומר שאינ עוסקי בדיו על הפריסה
הצבאית והשלכותיה .כ ג המחלקות לגיאוגרפיה באוניברסיטאות .סקירות
התפתחות מקצוע הגיאוגרפיה בישראל )ברֿגל(Gradus and Krakover 2000 ;1999 ,
מלמדות כי למרות מרכזיות נושא הביטחו בישראל והקשריו הטריטוריאליי
הרבי ,לא נמצא תחו המוגדר כגיאוגרפיה של הביטחו ,למעט זה בחוג
שבאוניברסיטת חיפה 7.באופ יחסי למספר הגיאוגרפי בישראל ,מעטי ה
7

תחו הגיאוגרפיה של הביטחו בחוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה שבאוניברסיטת חיפה מוגדר
כתחו החוקר את ההיבטי המרחביי של הביטחו הלאומי .ר' ,הגדרת המחלקה ,המופיע באתר
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העוסקי בשילוב שבי גיאוגרפיה ובי ביטחו ,והחוקרי המעטי הללו מתענייני
בעיקר בגיאוגרפיה כגור המשפיע על הביטחו .יש מי שהתייחס להיבט
הגיאוֿאסטרטגי :מיקו האר( ,איתורה הגיאוגרפי ,תיחומה ,צורתה ,גודלה
ואוכלוסייתה כמרכיבי במשוואת הביטחו הלאומי )סופר ,(2004 ,2002 ,1985 ,או
להיבט הגיאוֿפוליטי :החות הגיאוגרפי בשיח הביטחוני ).(Newman, 1998

ראשית העניי בנושא בישראל
הפע הראשונה שנושא הפריסה הצבאית והשלכותיה עלה בדיו אקדמי ובבירור
תכנוני הייתה בעקבות חתימת הסכ השלו ע מצרי בשנת  .1979בשלהי שנות
השבעי ,נוכח פינוי צה"ל מסיני וצמצו השטח שבשליטת המדינה ,נוצר חשש
שהנגב יהיה צר מלהכיל את צורכי הצבא ואת הצרכי האזרחיי ג יחד .המחשבה
הייתה ,שהיערכות צה"ל בו תהיה "מכת מוות" לתוכניות הפיתוח האזרחיות .לעומת
זאת ,רווחה הדעה כי היערכות צה"ל בנגב תהווה שעת כושר ומנו! לפיתוחו .מתו
רצו לבחו את קשרי הגומלי המרחביי העתידיי האפשריי שייווצרו בנגב ע
ההיערכות המסיבית של צה"ל בו ,נכתבו כמה עבודות בנושא .ביניה הוצעה תכנית
לפיתוח הנגב שהתייחסה לפריסה החדשה של צה"ל באזור )וכמ ולרמ.(1979 ,
לאחר יציאת צה"ל מסיני והיערכותו בנגב התפרסמו שני מאמרי שבחנו א קיי
חיכו בי צורכי המגזר האזרחי ובי שימושי הקרקע של צה"ל בחבל אר( זה )דרמ,
 .(1983 ,1982במקביל ,בוצע מחקר שבח נקודתית ,באמצעות סקר שדה ,את יחסי
הגומלי האזוריי שבי שני מוקדי מחנות צבא ובי היישובי מצפה רמו בנגב
וקצרי ברמת הגול )מורג .(1984 ,עבודה אחרת הציגה את התרומה השלילית של
פריסת הצבא בנגב בהגברת תחושות המרמור של הבדווי מפוני תל מלחתה,
שיושבו בעיירות שגב שלו ,ערוער וכסייפה )קליאוט ואלבק .(1996 ,עבודה אחרת
על הנגב התמקדה בקונפליקט הצבאי ע צורכי שמירת טבע ,וזאת מנקודת מבט של
גופי שמירת הטבע ,בהציע 1פתרונות מומלצי לנושא )באומר.(1997 ,
ככלל ,המסקנה העולה מעבודות אלה ,שאינה סותרת את המציאות הידועה לכל,
היא שהיערכות הצבא בנגב איכזבה במוב זה שלא היוותה מנו! לפיתוחו .השאלה
שטר נחקרה היא ,מדוע היערכות צה"ל לא הצליחה לשמש אמצעי לפיתוח הנגב.
בסו! שנות השמוני עמדה על הפרק בניית תחנת ממסר של משדרי "קול
אמריקה" בערבה .להקמתה היו השלכות נרחבות על סביבתה הקרובה בפרט ,ובצפו
הערבה בכלל .במסגרת הדיוני להכנת תכנית המתאר הארצית להקמתה )תמ"א (28
הועלתה דרישת צה"ל לקבלת שטחי חליפיי לאימוני חיל אוויר במקו אלה שיהיו
סמוכי לאתר התחנה .דרישות צה"ל עוררו מערכה ציבורית של "הגופי הירוקי",
האינטרנט  .http://blue.hevra.haifa.ac.il/geo/data.asp?link=research&lang=heמוביל תחו זה,
פרופ' ארנו סופר ,הוא ג ראש קתדרת חייקי לגיאוֿאסטרטגיה.
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שטענו כי צה"ל מחזיק כֿ 85אחוזי משטחי הנגב ודי בכ .בעקבות לחציה ,נדרש
צה"ל להציג לוועדת משנה של ועדת חו( וביטחו של הכנסת את היק! השימוש של
שטחי האימוני בנגב .זמ קצר לאחר מכ ,ע ביטול פרויקט הקמת תחנת הממסר,
דעכה המחאה הציבורית בנדו והנושא ירד מסדר היו .יחד ע זאת ,בהמש שנות
התשעי ,התפתחו בנגב קונפליקטי טריטוריאליי רבי בי צה"ל ובי המערכת
האזרחית .על פי רוב ה יושבו בהבנות ובפשרות ,א ה לא נעלמו ,וא! צצו ועלו
מעת לעת ,מאז ועד ימינו .ואול לכ אי התייחסות מחקרית כוללת והנטייה הייתה
8
להתעל מכ.

תחילת הדיו האקדמי בישראל
במחצית שנות השמוני נעשה ניסיו אקדמי ראשו ,שלא היה לו המש ,להתמודד
ע סוגיית הנו! הצבאי באר( .מטרת מאמר המשות! של סופר ומינגי הייתה למיי
את מרכיבי הנו! הביטחוני ברמות השונות של המרחב הלאומי ,האזורי והמקומי,
לבחו מהי תפוצת הגיאוגרפית ולהציג את מידת השפעת על התכנו הפיסי
הלאומי ) .(Soffer and Minghi, 1986כמה שני לאחר מכ ,הציג דרמ קריטריוני
להגדרת המרחב האסטרטגי הצבאי .לדעתו ,בנוס! לעומק האסטרטגי ,או המרחב
החיוני המאפשר לחימה תו פגיעה מינימלית בעור! ,ישנ שלושה מרכיבי נוספי
להערכת חיוניותו של המרחב האסטרטגי הצבאי :הראשו ,המרחב שנועד לתרו
למוכנות הצבא ,דהיינו שטחי אימוני ,שטחי ניסויי ושטחי אחסו; השני ,המרחב
שנועד לכוננות והתרעה ,דהיינו מתקני מודיעי ושליטה ובקרה ומתקני קשר;
והשלישי ,המרחב שנועד לתמרו הקרבות עצמ להשגת יכולות טקטיות ומניעת
פגיעה בעור! .במסגרת זו הוצגו סדרה של מרכיבי בה נית להשתמש במרחב
לצור יצירת העוצמה הצבאית וכ מדדי להערכת של מרכיבי אלה
)דרמ.(1994 ,
שתי עבודות אלה יכלו להוות את ראשיתו של דיו מתודולוגי על אודות הצרכי
הטריטוריאליי של הביטחו בכלל והצבא בפרט .ואול ,כפי שנית היה לצפות,
שני רבות לא נכתבו עבודות בנושא .על הסיבות מדוע התמשכה השתיקה הזאת
יורחב בהמש.

8

לדוגמא ,בתכנית המקורית של יו עיו על עתיד השטחי ונגב שאורג על ידי המחלקה לפיתוח
סביבתי של אוניברסיטת בֿגוריו בנובמבר  ,2004נקבעו הרצאות במגוו נושאי ,למעט השפעת
צה"ל ,הגור הדומיננטי החשוב הפרוס בכל הנגב .בעקבות הערת כותב מאמר זה למארגני הכנס,
שולבה בתכנית יו העיו הרצאה על השפעת צה"ל בנגב.
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ניצני השיח המקצועי
התכנו הפיסי הלאומי היה ועודנו נושא לעבודות רבות ,א יחסי הגומלי בינו ובי
המערכת הצבאית לא זכו לדיו מחקרי .חוסר העיסוק בנושא התכנו הפיסי הלאומי
ומערכת קשריו ע המערכת הצבאית אינו מאפשר ג התייחסות לקונפליקטי בי
שימושי קרקע אזרחיי וביטחוניי ,וג על כ יורחב בהמש.
במחצית הראשונה של שנות התשעי ,בעקבות התגברות הפיתוח האזרחי
והתחושה כי השלו ע הפלסטיני וע סוריה קרב ,עלתה המחשבה שבעקבות
פינוי אפשרי של רמת הגול וחלקי ניכרי משטחי הגדה המערבית ועזה ,יצטר
צה"ל להיער מחדש בתחומי הקו הירוק .א טבעי ומתבקש היה שיבוצע מחקר
נרחב שיעסוק בסוגיה זו ,ובעיקר בהשלכות הנובעות ממנה .ציפייה זו התממשה
באופ חלקי .בשני  ,199621995במסגרת הכנת פרויקט התכנו "ישראל בשנות
אלפיי" )ישראל  ,(2020נבחנה על ידי גורמי תכנו אזרחיי בפע הראשונה ובאופ
כוללני ,מדיניות תכנו הפיסי מרחבי של צה"ל .עבודה זו לא היתה אמפירית ,אלא
עסקה בניתוח איכותי ומושגי .בראשיתה הוגדרו מטרות הפריסה הביטחונית ,לא רק
בהקשר הצבאי ,אלא ג בזה שעניינו הממשק ע המגזר האזרחי .העבודה התמקדה
בעיקר בניתוח המשתני המשפיעי על יעדי המדיניות ,וכ האסטרטגיות
להגשמת .תוצר העבודה היה מסמ מדיניות הממלי( על קווי המתאר לפריסת
9
צה"ל בטווח הרחוק ,שניי וחצי עשורי שני קדימה )סברדלוב ודרמ.(1996 ,
חשיבות המסמ היא בעצ ראשוניותו ,וההצגה העיונית של חלק מהסוגיות
התכנוניות האזרחיות הנובעות מפריסת צה"ל .מעניי לציי ,כי למרות שהעבודה
מומנה על ידי משרד הביטחו וצה"ל במסגרת השתתפות בפרויקט התכנו ,ה לא
דנו בתכניו ע הגשתו .מאחר והמסמ לא הוכ על ידי מערכת הביטחו הוא לא
אושר כמסמ מחייב ,וההתייחסות אליו ע השלמתו ,וא! כמה שני מאוחר יותר
הייתה כאל "תרגיל מחשבתי" ,ותו לא .זאת ועוד ,עבודה זו הופצה בעותקי בודדי
בלבד ,בעיקר לגורמי מערכת הביטחו .הציבור לא זכה לעיי בה ,ומטבע הדברי
היא נשארה חסויה ולא נית היה לפתח את המש המחקר בנושא .אי חשיפת
העבודה היא ביטוי נוס! לקושי בעיסוק בנושא ,הנובע מהיעדר מקורות הפתוחי
בפני הציבור ,וא! על כ יורחב בהמש.
באות שני ,וג לאחריה ,הכי צה"ל תכנית רבֿשנתית לתשתית ופריסה ,ועתיד
מחנות ומתקני צה"ל .כמו מרבית התוכניות הצבאיות ,ג פרטי התכנית הזאת לא
פורסמו ,א הנגזרות ממנה שימשו את נציגי צה"ל ומשרד הביטחו לדיוני השוני
ע רשויות התכנו האזרחי .קוויה הכללי של התכנית הוצגו בשנת  2000על ידי
ראש אג! התכנו דאז ,אלו! שלמה ינאי ,בהרצאה ביו עיו של המכו לשימושי
9

ארז סברדלוב ועמיר דרמ שרתו ,עד מספר שני לפני תחילת פרויקט התכנו ,כקציני מטה
בכירי באג התכנו במטכ"ל.

 156ע מ י ר  א ו ר 

קרקע של קר קיימת לישראל .בדבריו הציג את מטרות הפריסה הביטחונית ,ובעיקר
את מדיניות שימושי הקרקע של צה"ל .דבריו כהוויית הועלו על הכתב והופצו
בכתב עת של המכו .זהו הפרסו הגלוי הראשו היחיד שבו נית למצוא התייחסות
פומבית למדיניות הפריסה של צה"ל ,ואופ מימוש השינויי בה בעתיד
)ינאי .(2000 ,בסטנוגרמות של המועצה הארצית ,א קיימות ,נית למצוא
10
התייחסויות כאלה ואחרות לתכנית.
התכנית הרב שנתית לתשתית ולפריסה כללה ג תכנית אב לשטחי אימוני.
המתודולוגיה לביצועה א! הוצגה לגורמי האזרחיי שהתכנית נגעה לה.
במסגרתה וכמסד להכנתה הוכ מיפוי של הצרכי האזרחיי לה פוטנציאל
לקונפליקט מרחבי ע צורכי צה"ל )שילה ואחרי .(1998 ,מסמ זה יכול היה
לשמש פתיח לתחילת מחקר בנושא ,אול ג הוא לא הופ( ברבי .כמו כ ,מספר
שני לפני כ ,פורס מאמר שבח את ההיבטי המשפטיי של קביעת שטחי
אימוני בהתא לתקנות ההגנה )שעת חירו( לסגירת שטחי )ברקֿארז.(1992 ,
בשלהי שנות התשעי פרס קצי מטה מאג! התכנו של צה"ל בכתב העת של
המכו לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע של קק"ל שני מאמרי על הנושאי
הקשורי בתחומי התשתית והפריסה .הראשו ,עניינו איכות הסביבה ,ובו הוא הוצגו
יחסי הגומלי ועיקרי הקונפליקטי בי צבא לסביבה ואופ הסדרת )גל.(1999 ,
המאמר השני ,עניינו נושא פינוי מחנות ממרכזי הערי ובו תואר התהלי
והתקדמותו מאז החלטת הממשלה בנושא ,כאמור ,משנת ) 1993גל .(2000 ,מאמר
זה ,כמו ג דו"ח מבקר המדינה בנושא שיוצג להל ,ה שתי ההתייחסויות לנושא
שעולה לתודעה ציבורית מפע לפע .בעיתונות מתפרסמות ידיעות על הסכמה של
מערכת הביטחו לפנות מחנות מהערי או מקרבת .בפועל ,תהלי פינוי המחנות
מתנהל בעצלתיי .עד כה לא נית להצביע על מספר גדול של מחנות שפונו ,למרות
ההודעות וההכרזות הרבות על כ .אול נושא זה לא עמד א! לא במרכזה של עבודת
מחקר אחת.

התייחסות מבקר המדינה
מאז שלהי שנות השמוני מתייחס משרד מבקר המדינה לנושאי התשתית והפריסה
הביטחוניתֿצבאית במסגרת הביקורת של מערכת הביטחו .בדו"ח לשנת  1987נדו
היק! שטחי אימוני ,אינטנסיביות השימוש בה והפרעת לפיתוח האזרחי )דו"ח
מבקר המדינה מס'  .(37בדו"ח לשנת  1993הועלתה המחלוקת שבי צה"ל ובי
ממ"י בנוגע לתשלו דמי השימוש בגי שטחי אש .הביקורת עסקה ג בפגמי
באופ ונוהל הקצאת שטחי אימוני לצה"ל על ידי הוועדה המיוחדת בממ"י ,הוועדה
להקצאת שטחי לצורכי ביטחו )דו"ח מבקר המדינה מס'  .(44מושאי ביקורת
10

על כ #העיד בפני המחבר מי ששימש ראש ענ תשתית ופריסה באג תכנו במטכ"ל באות שני.
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נוספי היו מגבלות בניה המוטלות על הסביבה האזרחית בסמו למתקני אחסו
תחמושת של הצבא )דו"ח מבקר המדינה מס'  ,38מס'  40ומס'  ;(43ראשית
ההתנהלות האיטית של פינוי מחנות צה"ל ממרכזי עירוניי כנובע מהחלטת
הממשלה בנושא משנת ) 1993דו"ח מבקר המדינה מס'  ;(46היק! פריסת שטחי
ממוקשי וחשודי במיקוש ברחבי המדינה והשלכותיה )דו"ח מבקר המדינה מס'
50א'(; תמונת המצב המדאיגה של הזיהו הסביבתי וטיפול בנושאי איכות הסביבה
בצה"ל )דו"ח מבקר המדינה מס' 55א'(; והליקויי החמורי בתשלומי הארנונה של
מערכת הביטחו לרשויות המקומיות )דו"ח מבקר המדינה על השלטו המקומי,
 .(2005ככלל ,ההתעניינות בממצאי מבקר המדינה והערותיו בנושאי לעיל ,הייתה
קצרת ימי .במקרה הטוב נער על כ דיו בוועדת ביקורת המדינה של הכנסת ,וג
אז לא היה הד תקשורתי לכ .מהביקורת בנושאי אלה לא התפתח שיח ציבורי או
דיו מקצועי ,ולא נכתב א! לא מחקר אקדמי אחד בכל הקשור להתנהלות
הטריטוריאלית של מערכת הביטחו.

התעניינות זמנית בנושא
בשנת  2005החלה התעניינות של התקשורת בנושא היק! השימוש במשאבי קרקע
לצורכי ביטחו בישראל .בשנה זו ובשנה שאחריה הוצג הנושא ברדיו בחמש
הזדמנויות .כ ,היו לנושא שתי התייחסויות בעיתונות הכתובה 11.למרות זאת נית
לומר שתשומת לב התקשורת בנושא ,כמי שמבטאת את התעניינות הציבור ,דלה
ביותר.
ביוני  2005נעשה ניסיו שלא צלח להציג לאנשי המקצוע את התכנו הפיסי
במערכת הביטחו .איגוד המתכנני בישראל ,בשיתו! ענ! תשתית ופריסה באג!
תכנו ,יזמו סיור באזור חיפה ובגליל התחתו .הכוונה הייתה שבמהל הסיור יוצגו
הנושאי הבאי :תכנית רבֿשנתית של צה"ל לפריסה חדשה של מחנות הצבא ופינוי
מחנות מאזורי עירוניי והמשמעויות הנובעות מכ .הייתה זו יוזמה ברוכה
שבאמצעותה נית היה לפתוח צוהר לתכנו הפיסי של המערכת הביטחו ובעקבות
זאת לקיי דיאלוג ושיח מקצועי .אול היא לא יצאה לפועל .ברגע האחרו ביטל
הצבא יוזמה זאת בטענה שמרבית קציני הענ! נקראו לפעילות הכרוכה בהתנתקות.
הסיור המשות! לענ! תשתית ופריסה באג! תכנו וחברי באיגוד המתכנני
בישראל התקיי שנה לאחר מכ ,ביוני  ,2006בבסיס חיל האוויר בנבטי ובשטחי
ההיערכות צה"ל מול רצועת עזה .בסיור הוצגה לפורו האזרחי מערכת השיקולי
בתכנו פריסת הקבע של צה"ל.
11

מאמר אחד פורס בֿ 10באוקטובר  2005בעיתו האר :אמיר אור" ,תחלי לגדה :גוש
אימוני" ,והמאמר השני פורס בֿ 14בדצמבר  2005בעיתו מעריב :עמיר רפופורט" ,ישראל,
שטח צבאי".
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בשני  2005וֿ 2006נושא שימושי הקרקע הביטחוניי עלה לדיו במספר
הקשרי בכנסי אקדמיי ספורי .ביוני  2005התקיי באוניברסיטת חיפה יו עיו
בנושא "איכות הסביבה" ,בו הוצג נושא השפעות מערכות הביטחו בישראל על
משאבי הטבע והסביבה .א! שהדברי שנאמרו הסתמכו על דו"ח המדינה לעיל ,עצ
הצגת הנושא היוותה מ החידוש .בנובמבר  2005התקיי בקריה האקדמית
שדהֿבוקר כנס אקדמי הפתוח לציבור הרחב שהוקדש לנושא "צה"ל בנגב :השלכות
יישוביות וסביבתיות – עבר הווה ועתיד" .קצינה בכירה מאג! התכנו במטכ"ל
הציגה את עקרונות מדיניות הפריסה של צה"ל ,והמתווה לפריסה החדשה בנגב.
חשיבות הכנס הייתה בעצ קיומו ובפתיחת צוהר לנושא .פע נוספת הציג צה"ל
בפני הציבור את צרכיו לתשתית ופריסה ובעקבותיו נער דיו בנושא .בדיעבד
הסתבר שהדיו בנושא פריסת צה"ל בנגב ,כפי שהוצג בכנס זה היה בבחינת "קול
קורא במדבר" ,תרתי משמע.
בפברואר  ,2006בכנס השנתי של איגוד המתכנני הישראלי ,הוקדש אחד
ממושביו המקצועיי לנושא ביטחו ותכנו פיסי מרחבי .בנוס! לכ ,הציג כותב
שורות אלה את נושא שימושי הקרקע הביטחוניי בישראל וההשלכות הנובעות מה
בשלושה כנסי :האחד נער במכו ו ליר במאי  2005ועסק בסוגיות של יחסי צבא
וחברה בישראל ,השני נער בנובמבר  2005באוניברסיטת חיפה ואורג על ידי
קתדרת חייקי לגיאוֿאסטרטגיה של החוג לגיאוגרפיה והשלישי בכנס השנתי של
המכו למדיניות קרקעית ושימושי קרקע של הקר הקיימת לישראל שנער באפריל
.2006
ששת הכנסי בה הוצג בצורות שונות נושא שימושי הקרקע הביטחוניי ,היוו
את ראשית הדיו המקצועי בנושא ,ונית היה ג לחשוב ולצפות שיהוו סימ לבאות.
אול לא כ אירע .לא נער כל דיו פומבי בנושא שימושי הקרקע הביטחוניי בשנת
 ,2007למרות שהתקיימו כנסי אקדמיי רבי בה נית היה להעלותו .לעומת זאת,
בשנה זו התקיימו כנסי רבי שעסקו במלחמת לבנו השנייה .השאלה העולה
בהקשר זה היא מדוע ,ועל כ ננסה לענות בהמש.

עבודות ופרסומי ראשוני
בשני האחרונות חל שינוי בנושא ,והחלו להתפרס מספר עבודות שעניינ השימוש
במשאבי קרקע לצורכי ביטחו ,וההשלכות הנובעות מכ.
בשנת  2003הסתיימה כתיבת עבודת מחקר לדוקטור שניתחה מנקודת מבט
גיאוגרפיתֿהיסטורית את התפתחות מער שימושי הקרקע לה נדרש צה"ל ,ויחסי
הגומלי בינו ובי המגזר האזרחי בנושא תכנו פיסי והקצאת מקרקעי בשנותיה
הראשונות של המדינה ,מהקמתה ועד מבצע סיני .תקופה זו של ימי מלחמת
העצמאות והתקופה שאחריה ,במחצית הראשונה של שנות החמישי ,הייתה
התקופה המכוננת והמעצבת של המדינה בתחו הגיאוגרפיֿמרחבי ,במהלכה גובש
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המער היישובי ,והוסדרו שימושי הקרקע הביטחוניי .כמו כ ,בתקופה זו נקבעה
המסגרת לממשק הטריטוריאלי שבי צבא ,חברה ומרחב במדינת ישראל )אור,
 .(2003עבודת מחקר זו ע34דה לספר שראה אור לאחרונה )אור ורגב.(2008 ,
בשנת  2005פורסמה מונוגרפיה שמטרתה להבהיר את המושגי ,המונחי
והמתודולוגיה הקשורי בשימושי קרקע ביטחוניי ,ובחינת ההשלכות הנובעות
מה )אור ,(2005 ,וכ פורס מאמר המציג את המטרות והיעדי של שימושי
הקרקע הביטחוניי ,את הגורמי להיווצרות מפת שימושי הקרקע הביטחוניי
בישראל ואת האופני למיונ )אור ורגב .(2005 ,שני פרסומי אלה שופכי אור על
שימושי הקרקע הביטחוניי כסוגיה גיאוגרפיתֿמרחבית בה רב הנסתר על הגלוי.
במקביל ,פורסמו שני מחקרי העוסקי בנושאי ברמת המיקרו ועניינ זמ עבר.
האחד עוסק בייעור לצורכי ביטחו בשנותיה הראשונות של המדינה )קליאוט,
 .(2004השני ד בתולדות מחנה מטכ"ל בשני ) 195521948מ .(2006 ,שני
מחקרי יחידי מסוג אלה יכולי לסמ את הדר בהמש למחקרי דומי.
בקי(  2006התפרס מאמר מפורט שנכתב על ידי שני משפטני ,העוסק במעמד
המיוחד המוענק למערכת הביטחו בפרק ו' לחוק התכנו והבניה .מאמר זה מנתח
בצורה מפורטת את סעיפי הפרק ,מתאר את ההיסטוריה החקיקתית שקדמה לאימוצו
על ידי הכנסת לפני כארבעי שנה ,ואת תפיסת העול העומדת בבסיסו ,ומציע לו
חלופה מפורטת ,המבוססת על תפיסת עול שונה ,המבטאת מחויבות לעקרונות של
דמוקרטיה ופיתוח ברֿקיימא .הביקורת כנגד מעמדה המיוחד של מערכת הביטחו
בהליכי התכנו ,כפי שבאה לידי ביטוי במאמר זה ,צמחה ממאבק סביבתי ,שהובל
על ידי עמותת "כחול וירוק" מעתלית והקליניקה הסביבתית של אוניברסיטת בר
איל ,כנגד פרויקט בניה של משרד הביטחו בבסיס חיל הי בעתלית .למעשה ,קורא
מאמר זה תיגר על פרק ו' של חוק התכנו והבנייה במתכונתו הנוכחית ,המעניק
למערכת הביטחו "אוטונומיה תכנונית" הפוטרת אותה מחובת הציות לנורמות
המחייבות את החברה האזרחית .מאמר זה הינו הראשו מסוגו וראוי לשמש
פלטפורמה לתחילת שיח ציבורי ,שישי ק( לאנכרוניז של פרק זה )פרז ורוזנבלו,
.(2007
כפי שכבר צוי ,על פי החוק שטחי האימוני ה "שטחי סגורי" בהתא
לתקנות ההגנה )שעת חירו(  .1945ההיבטי המשפטיי של הוצאת צו הסגירה
לקביעת שטחי אימוני נדונו בעבר ,כמו ג כיו ,בדיוני פנימיי במערכת
הביטחו ,דהיינו בפרקליטות הצבאית ובלשכה המשפטית של משרד הביטחו,
ובדיוני ע פרקליטות המדינה )המחלקה האזרחית ועוד( .הפסיקה בעניי מועטה.
כמו כ ,לא נית לנושא ביטוי פומבי ,למעט מאמר אחד .זהו מאמר שפורס בשנת
 1992בגיליו של כתב העת משפט וצבא .מאמר זה בח את ההיבט המשפטי של
הוצאת צו הסגירה והתמקד בשני נושאי :הגבלת חופש התנועה על ידי הצבא
והשימוש בשטח על ידי הצבא בהקשר של זכות הקניי במקרקעי )ברקֿארז.(1992 ,
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לאחרונה נוספו למאמר זה ,שעניינו שטחי אימוני לפי תקנות ההגנה )שעת
חירו( מחקרי נוספי שהוסיפו עוד נדב לידע בנושא .המחקר הראשו מבקש
להוכיח כי סגירת שטחי נרחבי על בסיס תקנה  125לצורכי אימוני אינה עולה
בקנה אחד ע הנורמות המשפטיות הראויות בעיד חוקי היסוד .מטרתה להראות
כיצד סגירת השטחי פוגעת בזכויות יסוד חוקתיות כדוגמת זכות הקניי ,הזכות
לחירות אישית והזכות לחופש התנועה הפני מדינתית .עבודה זו א! עורכת השוואה
לחקיקה האמריקאית לעניי חוקי הדני בשטחי האימוני ,וכ מציעה ראשי פרקי
לחקיקה עתידית בנושא בישראל ,הכוללי בי היתר נורמות אלטרנטיביות יעילות
יותר ,אשר ראוי ותסדרנה את המרחב )ואת הזכויות במרחב( עליו ממוקמי שטחי
האימוני )מורצקי .(2006 ,המחקר השני מציג את המהלכי שהובילו במחצית
הראשונה של שנות החמישי לקביעת הבסיס החוקי לקיו שטחי האימוני על דר
של "שטחי סגורי" לפי תקנות ההגנה )שעת חירו(  .1945עבודה זו מאירה את
הרקע לקביעה המשפטית ,שכיו יש לה חשיבות רבה בכל הקשור לזכות קניי
במקרקעי המשמשי שטחי אימוני ,ובמיוחד כאשר המדובר במקרקעי פרטיי
)אור.(2007 ,
בשנת  2007הושלמו שתי עבודות מחקר נוספות העוסקות בשימושי קרקע
ביטחוניי .עבודה אחת ממפה ובוחנת בראייה אינטגרטיבית את ההיבטי הכלכליי
השוני של השליטה והשימוש של מערכת הביטחו במשאבי קרקע במדינת ישראל
)אור ושיפר .(2007 ,העבודה נעשתה במסגרת פעילות הפורו לבחינת היבטי של
כלכלת הביטחו הלאומי של מוסד נאמ שבטכניו .העבודה פותחת בהצגת מודל
מקרוֿכלכלי תיאורטי של משק המייצר מוצר אזרחי ומוצר ביטחוני ,תו שימוש
בהו ,עבודה וקרקע .היא ג מרחיבה עבודות קודמות שהוזכרו לעיל )אור;2005 ,
אור ורגב (2005 ,ובוחנת את מקומה של הקרקע בהגדרת יעדי הביטחו ובבחירת
הכלי להשגת .כמו כ ,היא מנתחת את דרכי ההשפעה של השימוש והאחזקה
הביטחוניי בקרקע על הפעילות הכלכלית האזרחית .העבודה ג מבררת את
העקרונות לאומד העלות הכלכלית של השימוש הביטחוני בקרקע ומציגה שתי
הערכות טנטטיביות חלקיות ,מה עולה שסדר הגודל של עלות זאת מגיע לפחות
לתחו של שלושת רבעי מיליארד עד מיליארד שקלי לשנה .נושא נוס! אליו
נדרשת העבודה היא תכנית הפינוי של מחנות צבאיי ,השלכותיה ומגבלותיה.
לסיו ,העבודה בוחנת שתי גישות אפשריות להגברת יעילות השימוש בקרקע על ידי
מערכת הביטחו .עבודה זו מסמנת את ראשית הדר להמש המחקר בהיבט
הכלכלי ,שיסייע בהגברת יעילות השימוש במשאבי קרקע במדינת ישראל .האפשרות
להגיע להישגי בתחומי אלה מותנית במידה רבה בהגברת השקיפות של מערכת
הביטחו ,ובהגדלת נכונותה לשת! את החוקרי ,והציבור בכלל ,במידע שאינו רגיש
מבחינה ביטחונית ,ועל כ יורחב בהמש.
העבודה האחרת עוסקת בנושא העברת מחנות הצבא אל מטרופולי באר שבע
מנקודת מבט אזרחית .מחקר זה הוא תולדה של מפגש בי שלושה חוקרי שהיו

" י ש ר א ל  ,ש ט ח צ ב א י ! " 161

שותפי לקבוצת המחקר "צבא שיש לו מדינה?" במכו ו ליר בירושלי בשני
 .200722003המפגש בי החוקרי עורר רצו למזג את תחומי העניי שלה ,מיזוג
שנדמה כבלתי נית לביצוע .נקודת המבט האזרחית על תכנית העברת מחנות הצבא
אל הנגב קסמה לשלושה ,כי היא קיפלה בתוכה שאלות הנוגעות ליחסי צבאֿמרחב,
צבאֿחברה ומדיניות ציבורית .הכוונה בתחילה הייתה שהמחקר יבוצע בשיתו! אג!
התכנו במטה הכללי של צה"ל ,כדי שישמש תשומה לעבודת המטה בנושא התכנית
הרבֿשנתית של תשתית ופריסה .אול עד מהרה הרצו לשיתו! פעולה נעל :אג!
התכנו הפסיק לגלות עניי בנושא ,ואולי התקשה להעמיד תקציב למימוש המחקר,
ולפיכ נבחר הנתיב האקדמי .עבודה זו ,הנשענת מבחינה מתודולוגית על גישה
המתפתחת בשני האחרונות לניתוח מדיניות ,ומכונה "ניתוח מדיניות פרשני"
) ,(interpretive policy analysisמציגה מודל לניתוח פרשני של מדיניות מוצעת,
המבוסס מבחינה מחקרית על משמעויות סמליות שקהילות עשויות לייחס למהלכי
מוצעי של מדיניות ציבורית .מחקר זה ראה אור במסגרת פרסומי המרכז לחקר
פיתוח הנגב באוניברסיטת בֿגוריו )צפדיה ,אור ולוי.(2007 ,
סיכו ביניי מראה כי בשני האחרונות חל שינוי מסוי בעקבות ביצוע מספר
מחקרי שהוצגו לעיל .בכ אי די .ראוי לשוב ולהדגיש את הנושאי הקשורי
בשימוש במשאבי קרקע לצורכי ביטחו והנגזרות הנובעות ממנו .נושאי אלה
מהווי כר נרחב למחקר אקדמי ,דיו מקצועי וכ בירור ציבורי שעוד טר מוצה.

השאלות על עצ העיסוק בנושא שימושי קרקע ביטחוניי
עוד לפני שיוצגו הסוגיות העומדות על הפרק ,בנושאי הקשורי בשימוש במשאבי
קרקע לצורכי ביטחו ונגזרות הנובעות ממנו ,יש מקו להעלות מספר שאלות על
עצ העיסוק בנושא .השאלות ה :הא אכ הציבור אינו מתעניי בסוגיית שימושי
הקרקע הביטחוניי בישראל? הא עד כה נעשה ניסיו ל ַמענֶה לסוגיות הפרטניות
ולשאלות המהותיות הנובעות מהשילוב של ביטחו ,צבא ,קרקע ,מרחב וחברה?
מדוע ציבור החוקרי באר( העוסק בחקר הביטחו לא נת דעתו למקרקעי ,שהוא
משאב לאומי המשמש כתשומה בעוצמה הצבאית? מדוע חוקרי ,ג ובעיקר
מתחומי הגיאוגרפיה והתכנו הפיזי ,הבקיאי בסוגיות של היווצרות המפה
היישובית ,לא נדרשו לעניי שימושי הקרקע הביטחוניי כגור דומיננטי במרחב
הישראלי? מדוע אנשי המקצוע העוסקי הלכה ומעשה בנושאי תכנו פיסיֿמרחבי
ומקרקעי ,ובעיקר אלה המצויי בעבודת בממשק ע מערכת הביטחו ,כמעט ולא
עסקו בשליטה הטריטוריאלית של מערכת הביטחו?
המענה לשאלות אלה אינו חד משמעי .נית להציע כמה סיבות ,שחלק או כול
יכולות להוות הסבר לעיסוק המועט בתחו.
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היעדר ידע ,חוסר מודעות ואי התעניינות אזרחית
המענה הפשוט לכ יכול להיות העובדה שמרבית הציבור במגזר האזרחי אינו מכיר
את התופעה ,אינו יודע מה ממדיה ואינו מודע לעוצמה ולהשפעה הנרחבת של
השימוש במשאבי קרקע לצורכי ביטחו .הציבור הכללי לא נחש! לעובדה שאולי
בעצ קיימת "בעיה" .לכ ,מנקודת מבט זו ,א זהו המצב ,אזי מדוע ליצור בעיה
ולדו בה? ג א הציבור נחש! לתופעה ,היה זה בהקשר של התנגשות והפרעה
נקודתית של שימושי קרקע ביטחוניי .ואול ,מעול לא נעשה ניסיו להתייחס
למקרי אלה ,ורבי אחרי כמות ,באופ מצרפי ,כלומר כאל רצ! בו קיי קו
מקשר ביניה ,והינ חלק מתמונה כוללת ורחבה כפי שהיה נית לצפות .תופעה
אחת או שתיי ,ואפילו יותר ,לא יצרו גירוי מספיק למחקר ולדיו.
עבור הציבור הרחב ,שאינו בקיא ואינו מתעניי בסוגיות המקצועיות של התכנו
הפיסיֿמרחבי ,משק המקרקעי ,מער התשתיות ואיכות הסביבה ,השימוש הנרחב
במשאבי הקרקע לצורכי ביטחו נתפס כמשרת צור ממשי ואינו נחשב לדבר ייחודי,
או יוצא דופ .מזה שני רבות ,מאז ראשית ימיה ,המדינה עסוקה בבעיות ביטחו
ומתמודדת במאבק צבאי .הצבא צרי קרקע למטרות שונות לבניית מחנות ומתקני,
לאימוני ולניסויי ,לפעילות ביטחו שוט! ועוד .סביר להניח שהציבור הרחב סומ
על ועדות התכנו העושות מלאכת נאמנה מתו ראיית טובת הציבור .לכ ,מנקודת
מבטו של הציבור ,אי כל סיבה מדוע לא להעמיד לרשות הצבא את אשר יבקש ,הרי
הביטחו קוד לכול ועומד בראש סדר העדיפות ואי לשאול שאלות שאינ במקומ.
המעמד ההגמוני של מערכת הביטחו נבע ג מכ שאיש בעצ כמעט לא ביקר
אותה – די שמערכת הביטחו תאמר כי הקרקע נדרשת לה ,וג הגופי האזרחיי
המאשרי לה את הבנייה יקצו לה את הקרקע הנדרשת.
זאת ועוד ,במדינה בה הגבול בי התחו הביטחוניֿצבאי ובי התחו האזרחי
מטושטש ,שימושי הקרקע הביטחוניי הרבי והמגווני המצויי בכפיפה אחת ע
אלה האזרחיי נתפסי כדבר מוב מאליו .ג סוגיות העוסקות בקשר שבי ביטחו
ובי משאבי המקרקעי ושטחי המדינה ,המרחב הגיאוגרפי ,איכות הסביבה ודמות
12
הנו! ,אינ מעניינות לרוב את הפוליטיקאי העוסקי בענייני ביטחו.
הסבר אחר לכ הוא הטענה שאי כל בעיה ע שימושי הקרקע הביטחוניי וה
אינ מפריעי לתכנו הפיסי המרחבי ולמשק המקרקעי הארצי ,ולכ המגזר האזרחי
יכול להקצות למערכת הביטחו ואי צור לקיי דיו עליה .ג ע שימושי קרקע
12

ביסוס לטענה זו נית למצוא בהתייחסות יו"ר ועדת חו* וביטחו של הכנסת ,ח"כ ד"ר יובל
שטייני* ,ביו עיו שנער #במכו ו ליר בֿ 24במאי  ,2005בנושא יחסי צבאֿחברה .הוא הרצה
על היחס בי הכנסת ובי מערכת הביטחו ופירט בנושא הפיקוח הפרלמנטרי עליה .לשאלת
המחבר הוא הודה שוועדת חו* וביטחו בראשותו אינה עוסקת בסוגיות הממד הטריטוריאלי של
הביטחו ,שכ ישנ נושאי אחרי שה בסדר עדיפות קוד .זאת ועוד ,במענה בכתב שנתקבל
לאחר מכ הסביר עוזרו ,כי הנושא חשוב א #אינו עומד בסדר עדיפות גבוה לטיפול.
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ביטחוניי רבי ,החיי האזרחיי מתנהלי כרגיל ללא תקלות .ולראיה :שליש
משטח המדינה ה שטחי אימוני שהצבא פותח חלק ניכר מה בחגי )סוכות,
חנוכה ופסח( ,מפסיק זמנית את האימוני בה ומאפשר ,תו סידורי מסוימי,
לקיי בה טיולי .כ קיימת מוסכמה בלתי כתובה ,שאינה מעוגנת בחוק,
שבשבתות נית להיכנס לטייל בשטחי אלו ללא הפרעה ,כי בזמ זה לא מתקיימי
אימוני.
הסבר נוס! אחר הוא שבתודעת הציבור שימושי הקרקע הביטחוניי ה תופעה
מובנת מאליה ולא כזאת הטעונה הסבר .יש ויאמרו שלחלק גדול מהקרקע בה
משתמש הצבא אי כלל ביקוש אזרחי ואי לה כלל שימוש חליפי ,ואזי מה פסול בכ
שתהיה ברשותו? ייתכ והציבור באר( ,ובעיקר זה הבקיא בנושא ,כבר התרגל לכ
שמערכת הביטחו בישראל היא צרכ קרקע גדול ושאי עוררי על צרכיו .אולי
קיבעו מחשבתי הוא זה שמונע היגיו אחר ,ושאינו מאפשר להעלות את השאלות
על ההיק! הרחב של שימושי הקרקע הביטחוניי .לפי השקפה זו השאלות נתפסות
כ"מיותרות" ,ואולי א! כקנטרניות ,ולפיכ אי צור לתת את הדעת על הנושא.
טענה אחרת להצדקת אי העיסוק בנושא היא ששימושי הקרקע הביטחוניי ואופ
ניהול על ידי מערכת הביטחו אינ מהווי בעיה גיאוגרפית – מרחבית או
תכנונית ,וממילא דיו בנושא והצגת פתרונות אינו בסדר עדיפות גבוה .על סדר היו
של התכנו הפיסי ,של משק המקרקעי ושל מער התשתיות הלאומיות עומדות
סוגיות אחרות" ,כבדות משקל" ,שטר הוכרעו והגיעו לידי סיכו .לכ בה יש לרכז
את המאמ( המחקרי ולמצות את הדיו המקצועי ,ודי בעיסוק בסוגיות אלה .לפי
גישה זו ,ייתכ והטיפול בה אינו מותיר "אנרגיה" או רצו לטפל בנושא "משני"
שיש עליו לכאורה הסכמה.
למרות נושאי אלה המחכי לדיו ,העיסוק הציבורי בנושא שימוש במשאבי
הקרקע לצורכי ביטחו נתפס אצל רבי כ"תיבת פנדורה" – אי אחד שיסכי או יעז
להסתכ לפתוח אותה .ייתכ ואי הטיפול בנושא והימנעות משאלות "מיותרות"
בדבר השימוש במשאבי הקרקע לצורכי ביטחו בישראל נובע מהסכמה רחבה של
הציבור ,אולי לכאורה ,על ה"ביטחו" ו"קדושתו" .קיומו של איו אובייקטיבי על
המרחב הטריטוריאלי בישראל מחייב מענה הול הגורר אחריו את הצור שמערכת
הביטחו תחזיק ותשתמש בנתחי רבי של המרחב הישראלי על מנת להיער באופ
מיטבי מול האיומי.
יתכ וההסבר להעדר המחקר האקדמי והשיח המקצועי פשוט יותר .לא נית
לעסוק בנושא שאי על אודותיו מידע זמי ושוט! ,נתוני אמפיריי מתאימי
ותיעוד ראשוני רלוונטי .עד היו ,למעט הנתוני הכללי של צה"ל שהוצגו במאמר,
משרד הביטחו וצה"ל ,בטענה של סודיות ביטחו מידע )מה שנקרא בעבר ביטחו
שדה( ,לא מפרסמי מידע מפורט על השטחי והקרקעות שבאחזקת ,על השימוש
שנעשה ועל הגבלת הפעילות האזרחית בה .נית להבי ,ואולי א! לקבל ,את חוסר
הנכונות להציג ברבי נתוני פרטניי .אול לא ברורה הסיבה להסתרת נתוני בלתי
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מסווגי שיאפשרו קבלת תמונה בהירה יותר על היק! אחזקתה של מערכת הביטחו
במקרקעי; למשל גודל המחנות בתחומי הערי או בסמו לה ,ובעיקר ההשלכות
הנובעות מכ .אי סיבה הגיונית לכ שהנתוני על השימוש במשאבי קרקע לצורכי
ביטחו ,כמו גודל תקציב הביטחו ונתוני כלליי על אודותיו ,אשר לה נית
פומבי ,לא יוצגו בפני הציבור.
בהקשר למידע הזמי יש להעיר כי לגופי מסוימי שאינ נמני ע מערכת
הביטחו – ממ"י והוועדות המחוזיות לתכנו ובנייה ,ישנ נתוני בנושא .יש להניח
כי ה מונעי את הפצת המידע לפי הנחיית מערכת הביטחו ,או בגלל איסור שגזרו
על עצמ מעצ העיסוק ב"ציפור נפשה" של המדינה – הביטחו .כנראה יש סיבה
לאי פרסו הנתוני :מידע שאינו מפורס הוא סוג של כוח ומי רוצה לשמוט את
הכוח מידו?

השיקולי של מערכת הביטחו
מנקודת מבט אקדמית נית להציג גישה אחרת ,לפיה למערכת הביטחו יש אינטרס
למנוע דיו בנושא ,והיא אינה 88ה לקיי שיח ציבורי בנושא שימושי הקרקע
הביטחוניי לעומת צורכי המערכת האזרחית .מערכת הביטחו תבקש לשמר את
מעמד הבכורה שלה על ידי הבלטת האיו הביטחוני והצור לתת לו מענה ,במקרה
הזה טריטוריאלי .בהקבלה ,נית להדגי זאת בוויכוח הניטש מדי שנה בי משרד
הביטחו וצה"ל לבי משרד האוצר על גודל תקציב הביטחו .מדי שנה ,כריטואל
קבוע בעת דיוני התקציב ,נוהגי בעלי תפקידי בכירי לחשו! לציבור הרחב את
האיומי בפניה עדיי ניצבת המדינה ,וזאת על מנת ליצור דעת קהל אוהדת
לדרישותיה התקציביות.
זאת ועוד ,גישה כזו ,הרואה בקיו אינטרסי של מערכת הביטחו את הסיבה
המרכזית ,או סיבה נוספת ,לחוסר העיסוק המחקרי בסוגיה זו מניחה באופ מובלע,
כי בציבור קיימת הסכמה על מער מושגי אחיד :איו אובייקטיבי ומענה
אובייקטיבי ושמערכת ביטחו היא גו! מקצועי ונטול פניות .אחרי יטענו את
ההיפ :שאי איו אובייקטיבי אלא איו סובייקטיבי .מכא ,שמערכת הביטחו
מבצעת מניפולציה כדי לשמר את מעמדה .מנגד עומדי אינטרסי אזרחיי
הנתפסי כלגיטימיי – הרצו בפיתוח תשתיות ,הרצו לשמר את איכות הסביבה
וכדומה .קיו "מער מושגי משות!" למערכת הביטחו ולחברה האזרחית ,בי א
הוא אובייקטיבי ובי א הוא סוביקטיבי ,על אודות האיו ,יוצר ביניה הבנות
סמויות שאי אפילו צור לדבר עליה בהיות מובנות מאליה .הבנות אלה נובעות
מההנחה כי ההתנהגות הטריטוריאלית של מערכת הביטחו נעשית בתו לב .מכא,
שחוסר העניי האזרחי בנושא נובע מהעדר רצו לקרוא תיגר על מעמדה הדומיננטי
של מערכת הביטחו בכלל ,ובהיבט הטריטוריאלי בפרט .למעשה ,גישה כזו תתקשה
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למתוח ביקורת משו שאי לה הכלי לעשות כ ,מכיוו שהללו נמצאי בחזקה
בלעדית של מערכת הביטחו.

הגישה הביקורתית
מנקודת מבט אקדמית אחרת נית לדו בנושא שימוש במשאבי הקרקע לצורכי
ביטחו ולהציע הסבר אחר להעדר מחקר בתחו .הכוונה לנקודת מבט של הגישה
הביקורתית ,הגורסת שאי מציאות אובייקטיבית ויש לבחו אותה לאור השתנות
מערכת המושגי .לפי גישה זאת מושגי השיח הביטחוני הגיאוגרפי הישראלי ה
תוצר של התרבות הישראלית – זו הנותנת מעמד בכורה לביטחו .ולכ ,על רקע
תחושת איו )שא! היא פרי הבניה תרבותית( ,המרחב כולו הוא "מרחב ביטחו",
לטוב ולרע .גישה זו אינה "שופטת" את השיח ,אלא רק מצביעה על הזיקה בי מער
מושגי כלשהו לתרבות שבה הוא צמח .לכ ,לפי גישה זו ,אי כלל מקו לדיו
בשאלת ניכוס המרחב על ידי מערכת הביטחו ,ומכא העדר המחקר בנושא.
עד כא הוצגו הסיבות האפשריות המסבירות מדוע לא נער מחקר אקדמי או דיו
ציבורי על המעמד הטריטוריאלי המיוחד של מערכת הביטחו .כל סיבה יכולה
להיות ראויה ,ובעצ הצגת השאלות הנוקבות אי משו הטלת דופי במערכת
הביטחו ,וא! לא כוונה לניגוחה על ידי העלאת ביקורת נגדה .ראוי שהשאלות
תוצגנה ותבחנה בצורה עניינית ללא משוא פני.

האתגר המוצע למחקר ,לדיו ולבירור
חקר השימוש במשאבי הקרקע לצורכי ביטחו עוסק בעיקרו בהיבט
הגיאוגרפיֿמרחבי .א על הדיו והמחקר להתרכז ג בהסבר למקורותיה
ולהשלכותיה של התופעה ולא רק בניתוחה .כמו כ ,ה צריכי להתקיי בהקשר
הרחב של מעמד הביטחו בישראל ויכולי לעמוד ג בהשוואה למדינות אחרות.
מער השימושי הביטחוניי בקרקעות בישראל משק! מערכת רחבה של
שיקולי ,אפשרויות ,מגבלות ואילוצי .היווצרותו ,מאז ראשית ימיה של המדינה,
נבעה משפע גורמי והתרחשויות ,ועיקר הנסיבות הביטחוניות והמדיניות שלא נית
היה לחזות )לפחות את רוב( מראש ,וכ מנסיבות כלכליות ,טכנולוגיות ,חברתיות
ועוד .העוסקי בחקר הביטחו כלל לא נתנו דעת לנושא הקרקע כמשאב ומרכיב
בעוצמה הצבאית .לעומת ,ג הגיאוגרפי שחקרו את היווצרות המפה היישובית
של מדינת ישראל התעלמו מהשימושי הביטחוניי בקרקע כמרכיב ותשומה
במרחב הישראלי .התגבשות במש השני לא הייתה תוצאה של תכנו סדור ,אלא
ה התפתחו והתרחבו במקביל להתפתחות שימושי הקרקע האזרחיי :היישובי
לסוגיה ,רשתות הכבישי ומסילות ברזל ,מער התשתיות הלאומיות ,אתרי הנופש
ושמורות הטבע וכדומה .כדי להשלי את הידע הרב שנצבר על יצירת המפה
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היישובית האזרחית ,יש מקו לחקור כיצד עוצב והתפתח מער שימושי הקרקע
הביטחוניי המוכר כיו.
כאמור ,צעד ראשו נעשה כבר על ידי כותב מאמר זה בעבודה שצוינה לעיל .א
צעד מחקרי זה אינו מספק – יש להעמיק ולהרחיב על הממדי והמאפייני של
שימושי הקרקע לצורכי ביטחו ,וכ לשפו אור על השלבי ואבני הדר
בהתפתחות לאור זמ .מאז כתיבת הטיוטה הראשונה של מאמר זה ,הסתיי מחקר
רחב בנושא .חלקו הראשו מנתח מנקודת מבט היסטורית וגיאוגרפית את
התפתחותה מפת הביטחו בישראל מראשית הקמת המדינה ועד ימינו .הוא מציג את
התהליכי שהביאו ליצירת האחיזה הטריטוריאלית הרחבה של מערכת הביטחו על
למעלה ממחצית משטחה של המדינה ,וכ בשטחי נוספי שהיו ואחרי שעוד
בשליטת ישראל )אור ורגב.(2008 ,
הדיו בהתפתחות השימוש במשאבי הקרקע לצורכי ביטחו בהקשר לזמ מחייב
התייחסות להיבט נוס! :המשקל המרכזי שיש לממד הזמ בהחלטות הנוגעות
להקצאת מקורות לצורכי ביטחו .זאת מאחר שהפעילות הביטחונית עוסקת
בהבטחת העוצמה וההישרדות לאור זמ ,וכ בשל החשיבות הרבה של שמירת
האופציות לשימוש עתידי יעיל במשאבי הקרקע המוגבלי.
בנוס! להיות מער שימושי הקרקע לצורכי ביטחו ייחודי בפני עצמו ,הוא מעורר
עניי ג בכל הקשור לממשק ע המגזר האזרחי .נקודת מוצא לדיו ולשיח ,היא
הקביעה כי השימוש הנרחב במשאבי הקרקע לצורכי ביטחו אינו רק תופעה
טריטוריאליתֿגיאוגרפית .לנוכח העובדה שהדיו מושפע מאינטרסי ותהליכי
ביטחוניי ומשק! מציאות ביטחונית ,הוא מייצר מציאות מרחבית המשפיעה ג על
צורכי המגזר האזרחי לקרקע ולמרחב.
בישראל ,שימושי הקרקע הביטחוניי השוני משתלבי ע אלה האזרחיי
ויוצרי פסיפס של דוֿקיו בתמהיל צבאיֿאזרחי סבו .המרחב אינו מונוליתי והוא
כולל איי ומובלעות של תשתית צבאית ששונה בטבעה מזו האזרחית הנמצאת
בסמו אליה .פיתוח המרחב האזרחי ייגזר מחשיבה תכנוניתֿמערכתית לניצול
אופטימלי של השטח ,קביעת מער יישובי ,התווית מערכת תחבורה מאוזנת לצרכי
הידועי והחזויי ,בניית מערכות תשתית שונות וסימו "ריאות ירוקות" 13.המערכת
הצבאית אינה פועלת על פי מדרג תכנוני זה ,ולגבי תא שטח מסוי היא תנהג אחרת,
13

התכנו האזרחי נובע מחוק התכנו והבניה תשכ"ה –  1965הקובע את תוכניות המתאר ואת הלי#
אישור .תוכניות מתאר ארציות )תמ"א( מהוות את עמוד השדרה לכל התוכניות ,ובכלל תוכניות
משולבות ,תוכניות נושאיותֿמגזריות ותוכניות נקודתיות .בהתא לתוכניות המתאר הארציות
תיגזר תמונת התכנו למחוזות לה נקבעות תוכניות מתאר מחוזיות ,המאושרות על ידי המועצה
הארצית לתכנו ובניה .מתו #התכנית המחוזית נובעות תוכניות מתאר מקומיות אות מאשרות
הוועדות המחוזיות .בהתא לתוכניות המקומיות מוכנות תוכניות בני עיר )תב"ע( מפורטות ועל
פיה ניתני היתרי הבניה .התוכניות המקומיות מאושרות לרוב על ידי הוועדות המקומיות לתכנו
ובנייה ,א #יכולות להידו ג ברמה המחוזית וג )באופ פחות שכיח( ,ברמה הארצית כנ"ל.
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שכ ייעודיה שוני .לעומת זאת צרכיה קשורי למרחב האזרחי .המערכת הצבאית
תבקש שהתשתיות הלאומיות תשרתנה אותה ,ושמערכות התחבורה הארציות יהיו
הולמות וזמינות.
שימושי הקרקע הביטחוניי ה חלק מהמרחב הגיאורגרפי ,ובדר כלל נמצא
שבינ ובי שימושי הקרקע האזרחיי מתקיימי "עימותי" טריטוריאליי ,א כי
לעתי יש ג זהות אינטרסי; בשימושי הקרקע האזרחיי מתקיי ניגוד בי אלה
המייצגי שיקולי פיתוח ,ובי "הירוקי" המבקשי להקפיא פיתוח למע שמירה על
הטבע ועל איכות הסביבה .לעתי נמצא זהות אינטרסי ,מעי קואליציה ,בי מערכת
הביטחו ואחת מקבוצות בעלי עניי אלה .קיו מתקני צבא באזורי מיושבי,
דווקא מונעי בנייה אזרחית רוויה ומשמרי שטחי פתוחי ,עניי הנתמ על ידי
ה"ירוקי" .לפיכ ,יש מקו לבדוק את מידת עוצמתה והשפעתה של מערכת
הביטחו על פניה של המדינה ,כלומר על המרחב הגיאוגרפי ,על איכות הסביבה
ואיכות החיי ועל דמותו של הנו!.
נושא נוס! שיש מקו לבחנו ,הוא האופ שבו מערכת הביטחו מנהלת ומיישמת את
צרכיה בקרקע ובמרחב .שתי השערות מחייבות בדיקה וניתוח :הראשונה היא ,כי
בישראל מתקיימות שתי מערכות מרחביות נפרדות שיש קשר ביניה – האחת,
האזרחית ,ידועה ומוכרת ,והאחרת ,הביטחונית ,שלגביה המידע מועט ולא ברור;
וההשערה השנייה היא ,כי ייתכ שהמערכת הביטחונית היא זו המכתיבה את סדר
העדיפות המרחבי ומשפיעה על המערכת האזרחית ,א אולי ,במידה מסויימת ,ג
מושפעת ממנה.
בחינת יצירת מפת שימושי הקרקע הביטחוניי ,א באופ ספונטאני או בצורה
סדורה ,צריכה להתבצע מעבר להקשר המדיני והצבאי .הדיו צרי להיות רחב יותר
ואמור לשק! את הבבואה של משולש שדרכו נית לקרוא את דפוסי היחסי בי
התחו הצבאי והתחו האזרחי באר( ,ואשר שלושת קודקודיו ה :הביטחו,
כאינטרס של המדינה במטרה להג על האר( שמשאבי הקרקע שלה ה האמצעי
למימושו; המרחב ,שנוצר ומנוהל לצרכי אזרחיי וביטחוניי; והחברה ,המבקשת
לקיי אורח חיי רגיל בתנאי מאבק מדיני וצבאי ומתמש ובלתי פוסק.
נקודת המוצא למחקר צריכה להיות הקביעה כי מערכת הביטחו בישראל היא
כיו "בעלת הבית" של האר( .לכ יש להוסי! כי עבור רוב האזרחי ,א בתפקיד
רשמי וא כאזרחי מ השורה ,מערכת הביטחו היא חסויה ואטומה .ולכ ,בהיבט
הטריטוריאלי ,על משקל האמרה "במקו מדינה שיש לה צבא ,יש צבא שיש לו
מדינה" ,יש לבחו את אמיתות ההשערה כי במקו מוסדותיה של המדינה המתכנני
את שטחה לכלל צרכיה ,לרוב על פי תוכניות בעלות מבנה היררכי כפי שהוצג לעיל
והמקצי קרקעות לשימושי ביטחוניי ,קיי למעשה מצב אנומלי בו מערכת
הביטחו פועלת לכאורה מחו( ל"משחק התכנוני" :היא משתמשת בחלקי נרחבי
מהאר( ,משמיה ומחופיה ,כשהיא מותירה ,ובעצ מתירה שטחי לשימושי
אזרחיי ,וכל זאת בגיבוי חוקי ונורמטיבי.
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בהקשר זה יש מקו להוסי! שני נושאי לבירור מעמיק :ההשוואה בי אופ
קביעת והשגת תקציב הביטחו ,ובי קביעת הצרכי הטריטוריאליי הביטחוניי,
והפיקוח והבקרה האזרחית על דרישות מערכת הביטחו לקרקע .הא קיימי הכלי
או מערכת האיזוני הנדרשת על מנת לשקול את צורכי מערכת הביטחו ,או שמא
עמדתה תימצא בדר כלל ראשונה ,או למצער ראשונה בי שווי .כא נית להרחיב
ולבחו את היעדר נושא שימושי הקרקע של צה"ל מהדיו הפוליטיֿחברתי שעניינו,
מי בעצ מוסמ לקבוע את שימושי הקרקע בישראל? נושאי אחרי הראויי לדיו
ה ההסדרי בי מערכת הביטחו ובי המגזר האזרחי ,וכ בתו מערכת הביטחו
פנימה ,המבטיחי שימוש יעיל במשאבי הקרקע והמרחב של המדינה למטרות
השונות .נושא נוס! הוא הערכת המחיר הכלכלי שמשל המשק הישראלי עבור
אחזקת מקרקעי ביטחוני באיזורי ביקוש נדל" ,שנחשב לעתי על ידי המגזר
האזרחי כמיותר במקומות אלו .כמו כ ,נדרשת התייחסות ג להערכת מחיר אי
פיתוח האיזורי בה מצוי המקרקעי הביטחוני בתחומי הערי.
המענה לאתגר המחקרי צרי להבח לאור התרחבות המחקר והדיו בשני
14
האחרונות ,בקשרי הגומלי בי הצבא ובי החברה בישראל.
נית להוסי! ולחקור על אודות הקשר בי השימוש הנרחב במשאבי הקרקע לצורכי
ביטחו והשלכותיו ,לבי השילוב הסוציולוגי ,הכולל חברה ,צבא וצבאיות
)"מיליטריז"( .במילי אחרות ,הא ,לנוכח השליטה הטריטוריאלית של מערכת
הביטחו ,נית לומר שבישראל מתקיימת על ידה ובהסכמה אזרחית "מיליטריזציה
של האר("? או שאולי האר( ,על משאביה הקרקעיי ,גויסה על ידי הממשל לצורכי
ביטחו? כלומר ,הא ישראל היא "אר( במדי" ,בהקבלה למצב חברתי ששרר
בראשית ימיה של המדינה ,או "אומה במדי" ,דהיינו הסדר פוליטי וארגו חברתי
שבו המדינה ניצבה במרכז וגייסה ,באופ ישיר ובאופ עקי! ,את האוכלוסייה כולה
למטרות המלחמה ,תו גיבושה ,או גיבושה מחדש לאומה )בֿאליעזר.(1995 ,
התופעה של השימוש במשאבי הקרקע לצורכי ביטחו מדגימה את הדומיננטיות
של מערכת הביטחו כאחת מזרועות הביצוע של המדינה ,שיש לה מערכת מושגי
משלה ואינטרסי מובהקי .יש מקו לברר את ההתנהלות הטריטוריאלית שנועדה
לשמר את עוצמתה באמצעות הכלי החוקיי והאחרי ,שיאפשרו את פעילותה
כמעט ללא הגבלה .אולי יש לראות את מערכת הביטחו לא רק בתור "שרת" המוציא
לפועל והממש את הצרכי הטריטוריאליי של הביטחו ,אלא ג כ"שחק" במרחב,
אחד מבי רבי ,גור המייצר צרכי שהגדרת סובייקטיבית .מערכת הביטחו היא
ג חלק ממערכת מדינתית וחברתית שלפעילותה ,כאמור ,יש השלכות
גיאוגרפיותֿמרחביות ,והשאלה היא ,א כ ,מי מרוויח או מפסיד מפעילותה?
14

בשני  2007.2001הופיעו מספר קבצי ובה מאמרי רבי המשקפי ומנתחי היבטי שוני
של יחסי צבא וחברה בישראל מאז סו שנות השמוני ומנקודות מבט שונות .כה;2001 ,
ברקֿארז ;2002 ,אלֿחאג' ובֿאליעזר ,2003 ,לבל ;Lebel, 2006 ;2005 ,נאור.2007 ,
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לעתי נדמה כי המטרות לה נועדו אחזקות הקרקע הביטחוניות אינ ברורות דיי.
כ ,לא נית להשאיר ללא מענה את הטענה כי ה מתקיימות על חשבו שימושי
הקרקע האזרחיי .כא יש מקו ג לשאלה הא הביטוי "שימושי קרקע אזרחיי"
מכיל במובלע את ההנחה שאזרחי המדינה ה רק האוכלוסייה היהודית ,או ג
המיעוט הערבי .או הא שימושי הקרקע לצורכי ביטחו ה אמצעי להדרה ושליטה
על מיעוט זה ,שהתייחסות הממשל אליו הייתה ,ואולי עדיי נותרה ,אמביוולנטית:
הערבי בישראל ה אזרחי המדינה ,אול בעיני רבי ,חלק ,א לא כול ,נתפסי
כאויב .כא ראוי להזכיר שב"משחק" הזה פועלי ג המוסדות הציוניי ,ובעיקר
הקר הקיימת לישראל והסוכנות היהודית שמטרת היא שמירה על קרקע הלאו.
ובהזדמנות זו כדאי להציע לבחו את הקשרי בינ ובי מערכת הביטחו בכל
הקשור להיבטי טריטוריאליי והתיישבותיי.
לנושא של שימושי הקרקע לצורכי ביטחו יש ג היבטי משפטיי .כ ,ישנ
מספר נושאי הראויי לדיו ,מחקר ובחינה מחדש ,שעניינ החקיקה והפסיקה
לאור המצב הביטחוני והמדיני ,ההתפתחות היישובית ויחסי צבאֿחברה ,לאור
המציאות של מדינת ישראל בראשית המאה הֿ .21בי אלה נכללי הנושאי
הבאי :ההלי לקביעת ייעודה של קרקע למתק ביטחוני ,ולמת היתר בנייה
למימושו )היבטי של שיתו! הציבור(; הא נדרש הסדר סטטוטורי חדש למתקני
ביטחוניי ולשטחי אימוני ,והא יש מקו להבחנה בי שני שימושי אלה מבחינת
ההסדר המשפטי שלה; דר ההתערבות והמעורבות של מערכת הביטחו בגופי
התכנו ובהליכי התכנו ברמות השונות )הארצית ,המחוזית ,המקומית(; השימוש
בתקנות ההגנה )שעת חירו( לקביעת שטחי אימוני; ההשלכות המשפטיות של
סגירת שטחי לאימוני מהיבט זכויות האד האזרח )הזכות לקניי ,חופש התנועה
וכולי( ,ומהיבט שימושי הקרקע )שימוש כפול אזרחיֿצבאי ועוד(; אופ הקצאת
מקרקעי המדינה לצורכי ביטחו )על ידי ממ"י(; מעמד מערכת הביטחו בהלי פינוי
מחנות לצרכי אזרחיי :שיקולי נדל" מול שיקולי מדיניות; המעמד המשפטי של
שטחי מיקוש – הלכה מול המציאות; מיהו האחראי מבחינה משפטית ותקציבית
לפינוי שדות מוקשי שאינ נדרשי :מערכת הביטחו ,אוצר המדינה ,או יז פרטי
המבקש את הקרקע; מערכת הביטחו והחקיקה בנושאי איכות הסביבה – החקיקה,
הפסיקה והנהלי; וההשלכות הסביבתיות של פעילות צבאית ומתקני מערכת
15
הביטחו.
נית לעסוק בנושא ג מזווית אחרת של הגישה הביקורתית ,הגורסת שאי
להסתפק רק בשאלות על אודות "מרחב הביטחו" ,שהוא חלק מהמרחב הפיסי
שנתפס בעיני מקבלי החלטות ובגיבוי כלל הציבור כמענה נחו( וחיוני לתחושת
האיו .גישה זו מחייבת הרחבת היריעה על אודות הביטחו והקשר בינו ובי
המרחב.
15

רשימה זו גובשה יחד ע פרופ' דפנה ברקֿארז מהפקולטה למשפטי באוניברסיטת תל אביב.
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בהקשר לכ יכולות לעלות השאלות הבאות :מהו ביטחו? הא הוא אמצעי
למניעת סיכוני על קיו המדינה ,או שמא הוא מטרה בפני עצמה של המערכת
המקיימת אותו ,ואולי הוא רק רכיב באידיאולוגיה הלאומית הנובעת מתפיסת
האיו? מתחו הגיאוגרפיה הפוסטֿמודרנית ,שעוסקת בסוגיה בגורמי המעצבי
את המרחב ) ,(Soja, 1989עולה השאלה מהו המרחב ומי מגדיר אותו? שאלה נוספת
היא ,מה הקשר האפיסטמולוגי ,כלומר האופ שבו מחליטי להתייחס למציאות ,בי
ביטחו ובי מרחב? במילי אחרות ,מהו השיח הביטחוניֿגיאוגרפי בישראל ,כיצד
ה4בנה המושג "מרחב הביטחו" ,אילו אינטרסי מושג זה משרת ,והאומנ ראיית
המרחב כולו כמרחב ביטחו היא צור אובייקטיבי? הא ,לחילופי ,ראיית המרחב
כולו כמרחב ביטחו נוצרה כדי להעצי את חרדת האיו ולטעת חרדה זו בקרב
הציבור הרחב ,כ שיית אמו מלא במה שנקרא "המקצועני הצבאיי" – אלו
הנתפסי כ"אליטה מנהלת" חסרת משוא פני ,ששיקוליה ה אובייקטיביי
לחלוטי? לסיכו ,השאלות א כ ה :כיצד מרחב נתפס כחיוני לביטחו? כיצד
אליטה מסוימת מגייסת את המרחב לצורכי הביטחו?
זאת ועוד ,הדיו בנושא השימוש במשאבי הקרקע לצורכי ביטחו יכול להיעשות
ג בהשוואה למדינות אחרות .נית לבחו את נושא השימוש במקרקעי ובמרחבי
לצורכי ביטחו במדינות מערביות גדולות שלה יש אינטרסי ביטחוניי גלובליי
וצבאות גדולי .מדינות כאלה ה ארצות הברית והטריטוריות שמעבר לי ,בה
ממוקמות התשתיות הצבאיות שלה ,בריטניה ,קנדה ואוסטרליה .לעומת ישנ
מדינות שאינ מדינות עול שלישי מובהקות )ה מהוות חלק מ הקטגוריה של
"הנמרי האסיאניי"( ,ותנאיה הביטחוניי והגיאוגרפיי דומי במידת מה לאלה
של ישראל .בי אלה נית למנות את דרו קוריאה ,טייווא וסינגפור .נכו יהיה
לבחו מקרי הדומי ככל האפשר לישראל ,א כי ברור שדמיו מובהק קשה
למצוא .גזרת הגבול בי הודו לפקיסטא בחבל קשמיר ,למשל ,יכולה לענות על
נושא האיו והשימוש במשאבי קרקע לצורכי ביטחו ,א היא אינה מתאימה בשל
השוני בגודל של המדינות )בשטח ובאוכלוסיה( ,סוג המשטר ,ובכל התנאי
האחרי שלדעתנו שוני מהותית מ הקיי בישראל.
ההנחה היא כי מעבר לצד המחקרי וההשוואתי של מחקר זה ,הוא עשוי להיות ג
יישומי .ייתכ שנית יהיה להגיע לתובנות חדשות ביחס לניהול המקרקעי הביטחוני
בישראל מול צורכי הפיתוח האזרחיי ,על בסיס הכרת המציאות במדינות אחרות.
בא נית יהיה לגבש בעקבות המחקר המשווה דג של התנהגות מרחב ביטחוני,
המורכב מ הצרכי הנגזרי מ המצב הביטחוני ,מאופ הסדרת השטחי
הביטחוניי ומ הממשק שבי הצבא לאזרחי ,אזי נית יהיה לחשוב על שינוי
מערכתי בתחו זה ג בישראל.
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סיכו
על המחקר והדיו בנושא השימוש במשאבי קרקע לצורכי ביטחו ,וההשלכות
הנובעות מכ לפרוס רשת רחבה ולכלול את כל הנושאי וכל זוויות הראייה .נית
לדבר על חמישה מישורי שנית לעסוק בה בנפרד או במשולב כ שישלימו זה את
זה:
• המישור המושגי והמתודולוגי :פיתוח מערכת מושגי ומתודה מחקרית בנושא.
• המישור האמפירי ,שיוסי! ידע לזה הקיי בנושא בשלושה נושאי מרכזיי:
תהלי ההיווצרות של הממד הטריטוריאלי של הביטחו במונחי זמ ובמונחי מקו;
הפרוצדורות לפיה פועלת מערכת הביטחו וההשקה שלה למערכת האזרחית;
והפרקטיקה ,ההשלכות והמשמעויות )מדיני9ת ,כלכליותֿחברתיות ואקולוגיות(
הנובעות מהדומיננטיות הטריטוריאלית של הביטחו.
• המישור התיאורטי ,במסגרתו ייבחנו הסוגיות ,כמו הביטחו כגור מייצר
מרחב; הביטחו כאמצעי לשליטה מרחבית ומימוש הטריטוריאליות של המדינה
בחבלי אר( ,שמבחינתה ה ְספר ופריפריה; דיו כללי על מיליטריז ,מרחב
והגמוניה גיאוגרפית של הביטחו ויחסי מדינהֿצבאֿחברה ומרחב.
• המישור ההשוואתי ,השוואה למדינות אחרות בעול :הצגת דוגמאות נקודתיות
דומות של שימוש במשאבי קרקע לצורכי ביטחו ,עימותי ע גורמי ושיקולי
אזרחיי ובחינת השאלה הא המקרה הישראלי בכללותו הוא ייחודי ,או שנית
למצוא לו מקבילות במקומות אחרי בעול.
• תחו ההמלצה ,הנובע מתו תחומי המחקר והדיו שהוזכרו לעיל ועיקרו הצגת
הצעות לכיווני מחשבה לשינוי לדפוסי הממשק שבי מערכת הביטחו והמערכת
האזרחית ,בכל הקשור לתכנו ושימוש במשאבי הקרקע של המדינה.
כיו ,ישנ קולות ספקניי לגבי "קדושת הביטחו" בישראל .בקרב חוגי רבי
בציבור הישראלי ,מערכת הביטחו כבר אינה נתפסת כ"פרה קדושה" .לאור זאת,
ולנוכח העובדה שהמרחב הישראלי נעשה צפו! יותר ויותר ,פעילותה במרחב
ושימושי הקרקע שלה אינ צריכי להתקבל כמוב מאליו .עתה ,ע הערעור על
מעמד הבכורה של הביטחו בישראל ,כאשר קיימת השתחררות מסוימת של המחקר
מ השיח ההגמוני )קרי :הציוני( ,נית להתחיל להרי אט אט את המס ולעסוק
בשאלות שעניינ השילוב בי ביטחו ,צבא ,קרקע ומרחב בישראל ,שאלות שה
חשובות ונוגעות לכל אזרח במדינה.
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