
   ישראלה העתידית שלמפה

  אלישע אפרת                                                

  

, במדינה זו. ע בכל מעשה של יצירהשעתידן שזור ומוטב, מדינותישראל נמנית עם אותן 

תכנונו הפיסי של המרחב לקראת העתיד הינו בבחינת , הדלה במשאבים הטבעיים ובשטח

, ספור בערים-ח ובניין יצרו במדינת ישראל עובדות אין שנים של פיתו56-כ. כורח

במרכז , בריכוזי אוכלוסין, בנתיבי תחבורה, יהיבתעש, בחקלאות ,ביישובים כפריים

ולא תמיד על פי הצפוי והנחזה , והאנושי השתנה בה בהתמדה הנוף הטבעי. ובפריפריה

, פיתוח כלכלייםהאלפיים עדים אנו ללחצים של גורמי  בראשית שנות, והנה. מראש

בהתמדה במאבק על שינויים בשימושי קרקע בערים  ציבוריים ופרטיים ההולכים וגוברים

וכל זאת בהעדר מדיניות תכנון ברורה ומגובשת מצד הממשלה , עירוני-ובמרחב הבין

לבחון מנקודת מבט גיאוגרפית , אפוא ,מן הראוי. האמורה לכוון את הפיתוח בעתיד

כיצד עשויה היא לעצב את , הירוק פניה של המדינה בתחומי הקוומרחבית לאן מועדות 

וכיצד תיראה , יהיו קיימים בה אילו סדרי עדיפויות לבינוי ופיתוח, דמותה לקראת הבאות

  .21-בעשורי השנים הראשונים של המאה ה

ואף תופעה , יה אנושית מובנתיהרצון והצורך לדעת ולחזות את העתיד הם בבחינת נט

חברות , מוסדות,  וכן גם בקרב מנהלי ארגונים,הטבועה בקרב בני האדם, עולמית-כלל

אך בכל זאת מהווה הוא , "העתיד כבר אינו כפי היה"ש, יש הטוענים. ינותמדומנהיגי 

העתיד מעורר דמיון אצל . הווההאתגר רוחני ומקצועי לרבים העוקבים אחר התרחשויות 

שיתחוללו וההתפתחויות שתתרחשנה אירועים השונים הבני האדם לגבי אפשרויות 

כך שהאירועים בני , והנה נמצאים אנו כבר בראשיתו של האלף השלישי. בחברה האנושית

איני חושב אף פעם : "ט איינשטייןרוכדברי אלב, זמננו מדביקים בקצב מהיר את העתיד

  ."כי הוא ממילא מגיע מהר מדי, על העתיד

  תחזית של טריטוריה ואוכלוסייה

, מעט-חנו בהם מתיישנ, התייחסות אל העתיד בבחינת נבואה או חזוןה נראתה אם בעבר

ההתפתחות . הפך העיסוק בו לנחלת רבים ברוב תחומי המדע והטכנולוגיהכיום  הרי

 ואילך והשיטות הרבות שהומצאו לשם חיוץ תופעות 20-המדעית מאז אמצע המאה ה

ומי המדע מדברים בסבירות די עד כי רוב תח, כה משוכללות טבע ואנוש הפכו להיות

גבוהה ובביטחון רב על מצבים שעשויים להיווצר תוך פרק זמן מסוים ועל ההתגשמויות 

 20-10של תחזיות בטווחים בינוניים של חמש עד עשר שנים או אף ארוכים יותר בני 

ואף אינה יכולה , שמדינה וחברה מאורגנת אינה רשאית להתעלם מעתידה, דומה. שנה

 לעצמה להיות אדישה לנוכח העשוי להתפתח בה בתחומיה בדרגות שונות של להרשות

  .הסתברות

הוא התחום , אחד התחומים שבהם ניתן לחזות בסבירות טובה יחסית עתידה של מדינה

בין אם , שעניינו נושאי תשתית בסיסיים ההולכים ומתפתחים בהדרגה ,מרחבי-הפיסי

, ובין אם מתוך התפתחות ספוראדית, סודרתמתוך מערכת החלטות תכנוניות שיטתית ומ

חברתיים , שמקורה בהעדר הכוונה או כתוצאה של השפעת גומלין בין מרכיבים כלכליים

אין כמדינת ישראל הזקוקה לתכנון עתידה על רקע מצבה . ואנושיים הפועלים במרחב



 ננסה, לפיכך. הגיאופוליטי המורכב באזורה והמשימות הלאומיות העומדות בפניה

מרחבי של מדינת ישראל בעשורי השנים -בזהירות מרבית להתוות קווים לצביונה הפיסי

 תוך הישענות על תופעות העבר והעלאת השערות סבירות בנושאים המרחביים ,הבאים

מה : ולענות על השאלה הבסיסית, העיקריים העשויים להשפיע על עיצוב דמותה הפיסית

  ?צופן בחובו עתידה של מדינת ישראל

. שהשטח הריבוני של המדינה לא יהיה גדול הרבה מזה שבו היא מחזיקה כיום, יש להניח

 ,עם תיקוני גבול קטנים ובתוספת שטחים באזורים מסוימים מתוך יהודה ושומרון

ואולי גם לאחר , הסדר קבע עם הרשות הפלשתיניתצדדית או מ-נסיגה חדכתוצאה מ

 אלף 23-22יותר מאשר - תחלוש היא על לא,גדולים עקב כך-חילופי שטחים הכרחיים לא

אך בו תצטרך היא למצוא פתרונות , שטח כזה למדינה אינו גדול. קילומטרים רבועים

עם , שתוסיף לגדול עקב ריבוי טבעי וקליטת עליה, לבעיות המרחביות של אוכלוסייתה

ותוך חתירה להידמות באורח חיי תושביה למדינה , דרישות לרמת מחיה מתקדמת

  . של העולם המערביתותחמפ

      2020שמונה מיליון בשנת 

- לא19%- יהודים ו81%בהם ,  מיליון נפש6.7- כ2003שמנתה בשנת , אוכלוסיית ישראל

 תימנה 2005בשנת .  למעלה משמונה מיליון נפש2020עשויה למנות בשנת , יהודים

 היא 2010בשנת . דיםמיליון יהו 5.5 -שמתוכם יהיו כ,  מיליון נפש7-אוכלוסיית ישראל כ

. 2020בשנת  , כאמור,  מיליון נפש8.7-ול,  מיליון7.5-ל, לפי תחזיות של דמוגרפים, תגיע

 יגיע שיעור 2020שבשנת , יה הערבית צפויילאור הריבוי הטבעי המהיר של האוכלוס

 40,000-מתמשכת של כוממוצעת אופטימית על אף עליה  ,ה היהודית בישראליהאוכלוסי

המאזן .  כיום81% בלבד מכלל אוכלוסיית המדינה לעומת 68%-ל, שנהיהודים ב

. ה החרדיתיי להשתפר בעתיד דווקא בעקבות ריבוי האוכלוסיופי היהודי עשאהדמוגר

שיערום עשוי . נפש בישראלה מיליון 5.4 מכלל 5%- היוו החרדים כ90-באמצע שנות ה

  .ליון נפשילמ, כלומר, הי מכלל האוכלוסי12%- ליותר מ2020-להגיע ב

ת פיזור ומגמאף ועל , ה היהודית בשיעור ניכריבמישור החוף המרכזי תגדל האוכלוסי    

שישתרע , לא יהיה מנוס מהיווצרות של מישור חוף צפוף, תויה המסורתייהאוכלוס

שכשליש מתושבי המדינה יתרכז בעתיד , יש להניח. מחדרה בצפון עד אשקלון בדרום

צפיפות . שימנה כשניים וחצי מיליון נפש, ל תל אביבבאזור המטרופוליטאני ש

עשויה להגיע , ר"קמ/ נפש310- כ2003תה בשנת ישהי, ה הממוצעת בישראליהאוכלוסי

ה ישהצפיפות הממוצעת בקרב האוכלוסי, עם זאת יש לציין. ר"קמ/ נפש400- ל2020בשנת 

 יהיה גבוה הרבה ושיעורה, ר"קמ/ נפש625המתגוררת מבקעת באר שבע וצפונה היא כיום 

מדינת ישראל עם רמת פיתוח מודרנית ועם גידול . יותר מאשר הצפיפות הכללית

ת צפיפות גבוהות בדומה ועשויה להגיע לדרג,  אחוזים בשנה2.2-1.7אוכלוסיה שנתי של 

הצליחו ליישב אוכלוסיה אף ש, למשל, כבלגיה והולנד, למדינות מפותחות בעולם המערבי

  .טנה יחסיתרבה על טריטוריה ק

ה שהיו מקובלות בעבר קשה יהיה להתחרות בהשפעתם ילמגמות פיזור האוכלוסי

תהליכי . ה העירונית הגדולים הקיימים במישור החוףיהדומיננטית של ריכוזי האוכלוסי

כי טבעם של אגדי ערים וערים , הפיזור אל הפריפריה בצפון ובדרום ייעשו איטיים יותר

, רותיםי רב משום שהם מציעים לאוכלוסיה מגוון של ששכוח משיכתם, גדולות הוא



רובו של תהליך העיור בעתיד יתבטא . מקומות תעסוקה ומבחר רחב של צורות מגורים

בערים הגדולות והבינוניות יגדל שיעור . באגדי הערים ובשוליהן, בתוככי הערים

אמצעות ייסוד יה ואף ירבה בהן לחץ ההתפרסות על פני סביבותיהן הקרובות ביהאוכלוס

גם מושבות ותיקות ויישובים כפריים הנמצאים במרכז . פרוורים ברמות מגורים שונות

יגבר בהם . הארץ יעמדו תחת לחץ תהליכי העיור וימירו בהדרגה קרקע חקלאית לבניה

, בהקמת מוסדות חינוך ותרבות, שיתבטא בבניה פרטית של בתים, אורח החיים העירוני

בעתיד יוגבל מאוד המשך הבניה בצפיפות . וקה של יושביהםתוך שינוי מבנה התעס

  . קרקע בערים הגדולות הגוזלת קרקע יקרה-נמוכה וצמודת

  שיפור הפרופיל העירוני של עיירות הפיתוח

הן תצופפנה את מרכזיהן , פרופיל העירוני שלהןהגם עיירות הפיתוח תשפרנה את 

עיירות . תים ברמה גבוהה לתושביהןרוי תוך מתן שתותיבנינה לגובה על תשתית מפותח

מפעלי תעשיה ותהיינה מחוברות אל עורקי , שרותי מסחר, אלה תזכינה ליותר מוסדות

, ברוב הערים יתפוס את מקומו הממד השלישי בבניה למגורים. התחבורה הראשים בארץ

. דמהמתחת לפני האייבנו ומתקני הנדסה עירוניים חיוניים , קומות-יותר בתים ייבנו כרבי

גשרים , קרקעיים להולכי רגל-החיים העירוניים יחייבו הרבה מעברים עיליים ותת

מרכזי . ומנהרות לתחבורה מוטורית ושילוב מודרני בין תחבורה פרטית והסעה המונית

והציבור יצטרך להשתמש יותר בתחבורה , הערים ייסתמו בגלל עומס הרכב הממונע

 ,בירושלים ברכבת הקלה שתיסלל, בנה בגוש דןרית שתיוופרה ברכבת דבמיוח, ציבורית

מרכז הארץ ובין תל אביב באל רברזל חדשות שתתווספנה על ידי רכבת יש וגם במסילות

במיוחד .  עם השניםהרסובערים תוגבר המגמה של שיקום רבעים ישנים שנ. לירושלים

אשית ר ב ברבעים שנבנו בחיפזוןו אםייעשה הדבר באותן שכונות ותיקות במרכזי הערי

השיקום והבינוי החדש ייעשה יותר . יה הגדולים שהגיעו ארצהי עקב גלי העל50-שנות ה

 יאל פיתוח צביון וסגנון בניה ישראל, בסופו ל דבר,  ואף יותר תפקודי ויובילרנימוד

  .ה חסר עד כהימקורי שה

 המעבר התעסוקתי אל מגזר. וינד לריבוי של זמן פיראל תזכה בעתשה בייסיוהאוכל

יה יסיה עקב העלוברמת המחיה וכושר הניידות של אוכל יה ההדרגתיתיהעל, רותיםיהש

 הפחות מאותם חמשת ימי העבוד, ועבנוע יפחיתו את מספר ימי העבודה בשבדרגת הִמ

,  םדתיי, מטעמים חברתיים.  ארוךע זמן לסוף שבואת תוך הותרתזו, הנהוגים כיום

ערכת עבודה חדשה שתותיר מת ומפעלים לבריאותיים וכלכליים יעברו יותר מוסדו

כשרת המגמה של ההגברת להגדלת הפנאי תביא .  פנאי למנוחה ולנופשתרה יויסיולאוכל

, חופי רחצה, בעטשמורות , אומייםלות גנים עצמיה באיסושטחי ציבור בעבור האוכל

עודף . אהולהנ ביקוריםל ,ד אתרי ציונות ועו,תושחזור אתרי עתיק ווכן שיקום, חניוני יער

, הכשרת מגרשי ספורט ,ספורט חדשיםי  הנהגת ענפשה גם ידרויהפנאי של האוכלוסי

  .אליתיפוטנצה הסיו הנופש הקיימים לאוכלי רחצה והגדלת כושר הקיבול של אתרחופי

  עורקי תחבורה לא ידביקו עומסי התנועה

וני תאפשר בעיקר לעבר הנגב צפתגתית של מערך היישובים במדינה רדההתפרסות 

ובים שישארו בינתיים דלילים בייימרכזי והדרומי הב גנה. יללהרריים של הגהוהאזורים 

 זית ממרכסתשתית של התיישבות במרחקים גדולים יחבבאוכלוסיה משום שההשקעה ו

 ם אלהיבחלק ות המיםרהקרקע ומקו, ליםקמה גם שתנאיי הא, הארץ עלותה יקרה מאוד



 יםיאל חקםה שיוקמו יישובידבמי. רריים של הגלילואה לאזורים ההושל הנגב קשים בהש

רוב , כאלה שיתבססו על חקלאות מתוחכמתבעיקר  הארץ יהיו אלה ישים ברחבדח

יישובים כפריים , י אם  כיישובים קהילתייםכ, חקלאיים-היישובים החדשים יהיו לא

ל ענף תבססו עישובים ישי, יריקערותים יתפסו מקום י מלאכה וש,תפקודי תעשיה שבהם

ה הכפרית תיעשה ייוסאוכלה. מהוצבא וכד ישובים ליוצאי, יישובי גמלאים, התיירות

תה על יוממות אל הערים קה ותבסס את תעסורת ובצויהותר באורח חיינית ועיר

ם רב יים הקירים חדשות משום שמספר הער בעתיד עשתיבנינה, יחנאין לה. שבסביבתה

אכלוס ה את קיבולת מיצהשום שרובן טרם ומ, ית ישראליל אוכלוסד לגוסמאוד ביח

  .רא המת תוכניותעל פי הןל הניתן

מספר . יעשה בעתיד הרבה יותר קשהתלות בכל אזורי הארץ ודגהנגישות אל הערים ה

ד יהיה מוגבל משום שבמרכז הארץ לא יישאר יייסללו בעתשיים שעורקי התחבורה הרא

שתישאר דלילה יחסית , הפריפריה של ישראל ואילו, ואי כבישים חדשיםומקום רב לת

 התחבורה הראשיים עורקי. יימתהקברשת , חות או יותרפ, הסתפק תוכל להבאוכלוסי

. יק את עומסי התנועה המוטוריתבאך ללא יכולת להד. ורחבו בהתמדהי הארץ זבמרכ

ן באר יבשיעבור  ,ה ישראלצביש חוכ יהיהעורק התחבורה היחיד שיגיע לגמר סלילתו 

 עם  המערביגלילומשם צפונה ל, מק עירוןע מישור החוף עד ללדרך מזרחו ש, דרוםבשבע 

 יחוברו אביביים הרוחביים לתל נ המטרופוליטאהי התחבורקעור. וחה לגליל המזרחילש

גם  . החוףרחו של מישורל מזמסחרי אלי וכוח כלתפי אל ויפנו יותרריש ש חוצהיל כבא

מתים צמעברים בהת אהקל ל ידיכר כנ שיפור וי מרכז ארץ יעברשכביבהמחלפים 

טובוסים ייעשה אוית וררכבת פרוו, הלהשילוב בין רכבת ק.  של מישור החוףםהחשובי

אביב חיבור מרכז תל . ביב וחיפה ויבוצע בהדרגהא של תל טרופוליניםמבחיוני ביותר 

 בין תל הילהוספת מס,  לאשדוד תל אביב ביןהקיצור תוואי המסיל, הכבת דרומ רבמסילת

 בין ירושלים לתל אביב דרך בית שמש וסלילת כבתרהחידוש מסילת , יפהח לביבא

ורה ביות התחע ירושלים יקלו הרבה את ב–ג " נתב–יר תל אביב צמסילת ברזל חדשה ב

  .עירונית בעתיד-הבין

א ישתב,  להגברת השימוש בתעופה פנימיתתבגלל קשיים בתחבורה יבשתית יש לצפו

ומנחתים בשדה  שדות תעופה ארציים. צריםקים קוש של טיסות אף למרחלגידול הביק

. ווירית הפנימית בארץא העופהישרתו את הת, עודובבית שאן , מרשבעין , במצדה, רבוק

גם , ג"לנתב והחלופיהשני ומי אל-יןב נמל תעופה ההנראכאר שבע יהיה  בנבטים שלידב

  .2000 ג"נתבט  פרויקסיוםלאחר 

  קעות להתנגדות הירוקיםבין הפרטת הקר

בניה הקצב . תמשיך לעמוד בפני סכנת כליה הקרקע החקלאית במישור החוף של ישראל

הירידה .  לשימושים אחריםת חקלאיקעהמרת קרידרוש  נילמגורים והפיתוח האורבא

 קרקעות תת הפרטוץ ומדיניבארים את ישראל ובשיעור החקללות בכלכאבמשקל החקל

ד הגופים צמסיונות רבים י שייעשו נל אףוד של קרקע חקלאית עתזרזנה את תהליך האיב

רב קרקע ומים יביא בק הכללי ברהמחסו.  אותו לפחות להאטתו אוהירוקים לבלום או

 בשיטות ,לאיק החואינויים בייצש ל, שימשיכו להתבסס על חקלאות,וביםשאותם יי

 תמבהתא, לותו ח מיובאת ועל קרקעלים מבכירים שיצמחו עלובהחדרת גיד, יהקההש

. מליחים  ובמיםןולחיקהשקיה במי  ה אקלים מדברי ולהרחבתילתנאי ו להרםנים חדשיז



ימות ו בעונות מסהמבוקשיםים שחד מתמיד אחר גידולים חקלאיים ימשך חיפוש יאף

  .םלי העוקבשו

ר שנות הבצורת חלאעצמה מדינת ישראל צורכת כיום יותר מים מכפי שיכולה להרשות ל

. מישור החוף ובהרבויפרים ושל האקהירוד  אחרונות ולאור מצבםם התה בשנישפקדו או

תה בחורף יעל אף שנה ברוכת גשמים שהי,  בכמות מוגבלתםמצאינמאחר שהמים בארץ 

יהיה צורך . הםבימוש שן הצריכה והופים באוגי טכנולםינויישידרשו בעתיד י, 2003

ת המים כסו את מ40%-לקצץ ב, רת לחיסכון במים בקרב הציבודעּולהגביר את המּו

  םית גידוליילצמצם את כמות המים השפירים הניתנת להשק, ת לחקלאותיהמוקצ

לעבור בהדרגה להפקת מים מותפלים , לים מסוימיםוגידללנצל מים מליחים , יםיחקלא

ישראל ביבוא מים   המים שליואף להשלים את צורכ, .יתקנים במישור החוףמבכמה 

  .יהקמטור

יה תלך יהתעש .שהגישה אל הפיתוח הכלכלי תהיה בעתיד בלתי שגרתית, יחיש להנ

 ם בסיסייםלהעדר מקורות ג. יצוריור ורמת הצותתרחב תוך שכלול מתמיד של אמצעי היי

פיתוח ענפי .   יהיה מועטשבהם הגלם  חומרלידע שמשק-נפים עתירי פיתוח עיביא לידי

מור ששבה ת, כמתתוחיה המיד את התעשלו בעתיית יוברטק והתקשו-ההי, האלקטרוניקה

  ניצולךימשי. חרות בעולםא מפותחות דינותחסי בהשוואה למייתרון  ישראל על

יה י התעשדים לשם עידונצוע שוק של בעלי מההמצאהסיה וכושר ול עולי רשכישוריהם 

וד בכלכלת ס והתעופה כענפי יולוגיההבי, הא הרפו,ומי הטכנולוגיהח בתמתוחכמתה

  .המדינה

  מּודעּות לאיכות הסביבה–מטרדי זיהום ורעש 

       האזור . דופן-במהלכים יוצאי אולם לא, וישתנה באיטיות ילך  הרגיונאלי של ישראלהמבנה

 , במגוריםף וציפוודי עיבוי כמעגלים תוך-ב במעגליםחתרייב ב אלהמטרופוליטאני של ת

ה ים תתמלאנה באוכלוסיירטבעות אגד הע .מתקני תחבורהבבמוסדות ציבור ו, היבתעשי

מית ומהמשך ומקה מהגירה פנימית של אוכלוסי, שך של עליית יהודים לארץמכתוצאה מה

וכלוסיית מטרופולין תל אביב עשויה להגיע בשנת א. ור זהזוז התפקודים הכלכליים באכרי

, ון בצפ–יה נדיעין במזרח ונתורמלה ומ, הערים לוד, אשדוד בדרום.  מיליון נפש3.5- ל2020

.  דשילך ויתעצם בעתי, מישור החוףבוחל ואינטנסיווי זלות של עיור ווינה גבהות

 באיכות חיים לא הרבה יותר טובה מזו  להתגורריאלץתסיית מטרופולין תל אביב ואוכל

די רמט. לות והצפופות העולםוים הגדרוכלוסיות העאדמה לזה של י ה חייואורח, ל היוםש

 הסביבה תלך ותגדל תת לאיכודעּוהמּו, יםבשועוכרי התו לעמוד בפ ורעש יוסיםזיהו

.  ללא הרףרמיח הגדולות תובעיית היוממות אל הערים, מפלגותהבמצעים הפוליטיים של 

כך , יתאע לרמה אירופיתמדה ותגה בגדלסיית המטרופולין תו אוכל שלנוערמת הִמ

מחנות .  חשובםתית תתפוסנה מקושת חלופיות במקום תחבורה יברת תקשוושמערכ

הן בגלל קשיי הנגישות ותפקודם , ל יפונו בהדרגה מאזור המרכז ומן הערים הגדולות"צה

, מצאיםעות שעליהם הם נקני של הקר"והן בגלל הערך הנדל, תיאורבאנהיבתם בבס

בה  טוברמהש דיתם מחינבה וריעברת המחנות אל הפריפהן ואת תמאפשר את מכירה

  .יותר

 היא תשאף. יתייהבעהמדיני מצבה  ביותר בישראל על אףיר הגדולה עירושלים תהיה ל

על לשני -לשמור על שלמות מוניציפאלית ותאמץ בוודאי צורת ניהול חדשה של בירת



ומרון ילך שה הערבית שביהודה וילוסיכהאו  מעמדה בקרבגם. ודי והערביההי, חלקיה

נוך ית של חוסדומ, הרבת שבה תלך ותתיוהחרד ה הדתיתיהאוכלוסי. תיעלה בחשיבוו

ל  שהן כעיר, יהודי ילך ויתחזקהשאת ומעמדה כבירת העם - בה ביתרייבנוו ותרבות ילכו

תחומיה במפאת קשייה הטופוגרפיים . ולמיתעות ירוהן כעיר תי, ותעולי רגל מכל הדת

בעוד , רבעלים ממש פרוזדור ירושבון שטחיחב על חריפאליים תוסיף היא להתצהמוני

רביים עהכפרים ה ה ותאכלס אתילעבות את הפריפר ממזרח תוסיףית בה העריסיוהאוכלש

 865- כ2015יה למנות בשנת שו עםלישמטרופולין ירו. ים מהגרים ויוממיםבתושבשמסביב 

  .נפש ףל א945- כ– 2020ת נשבו, אלף נפש

היא תעמוד , ולה במדינהדמעמדה כעיר השלישית בג על רולשאוף לשמ חיפה תוסיף

ר קי עאתך א, דדוש נמל אםץ וערמרכז הא יררתית מתמדת עם עבחכלכלית ותחרות ב

.  יתייכלכלי ואוכלוס, עורף מרחבי לה יל שישמשלף זיקתה אל הגקאב מתושתה צמיחת

ל מרח וטירת כרזעון במבית טירק, קריית ים בצפוןבין הבת שבקרבתה ישתרעו -יישובי

. נגד כלכלי לעיר-ווה משקל שיה,ולדי גנ עירוטא תיהפכנה לאגלומרץקריות המפר. בדרום

  .יון נפשל מי2.3-כ 2020 יפה תימנה בשנתחולין פאוכלוסיית מטרו

    לנגב- מפעלים עתירי שטח ; לגליל–תעשייה קלה 

הפיתוח המרחביות העיקריות של ישראל  שתי עתודות, כאמור ,הגליל והנגב הצפוני הם

,  השקעות לפיתוחתיכדם הארצי במשמשני אזורים אלה יתחרו על מע. קראת הבאותל

ו הרבה תתרונו של הגליל הוא באוכלוסייי. ד מהם יתרונות וחסרונותח אלכאשר לכ

מקורות ב, ופיםבנ,  הנוח ברוב עונות השנהמובאקלי, צוי בומבכוח העבודה ה, יחסית

ים טועסיית המיוחסרונו הוא בריבוי אוכל. לה חיפהוהעיר הגד ובקרבתו היחסית אלמים ה

לשמש כזירת מאבק דמוגרפית בין  הגליל יוסיף. פיה ההררית הקשה לפיתוחשבו ובטופוגר

אך ספק רב אם מאזן , ום בשיעורים שוויםיאת בו כמציהודית והערבית הנה היסיוהאוכל

 עשוי בקצב שאינו םאול, המצפים החדשים יוסיפו להתפתח. זה יטה לטובת היהודים

עה נוספת שנהיה עדים לה היא פתו. עותית באזורמגרפית וכלכלית משולחולל תמורה דמ

בת למיניהם -ההיווצרות של כפרי, דווים בגלילבהיישובית של אוכלוסיית ה הזחילה

  .רכשמי מורבלו בהדרגה מעמד קשי והיהפכותם ליישובים

 לאך חסרונו הגדו, הכ עד אניצולם המל-יתרונו של הנגב הוא במרחביו הפתוחים ובאי

ובהעדר , באקלימו המדברי, סייתוובדלילות אוכל, ץ ממרכז האריהיחס הוא בריחוקו

 אלף בדווים המתפרסים על פני שטח 140-ל כשבעיה ,  כידוע, ב קיימתגבנ. יםמות רמקו

ם פזורים י ועשרות כפרים שבע עיירותשבו נמצא, סייגה אזורשל כמיליון וחצי דונמים ב

ני וות הבדווית בנגב הצפ את התיישבעבצורך לַקיה יה. ובלתי מוכרים על ידי השלטונות

ך ההתיישבות באזור ולעודד בכך התיישבות יאת תהל בצורה מתוכננת על מנת לשפר

ר תה יקבל הגליל בעתיד יוזשכתוצאה ממאזן נתונים , ניתן להניח. ית נוספת בנגבדיהו

 יזכה בלו הנגי וא,ובים בהרשתאפשר קיומם של ייש, תי קלה ובתשתהיתעשיבהשקעות 

ת ייה כימיבתעש, ורים בביטחוןששטח ובנושאים הק- עתירית במפעליםבהשקעו ידתבע

עיקר ם אול. מטרדים סביבתיים אשר להם נחוצים מרחבים פתוחים-ובמפעלים יוצרי

עת ק הקרובה בבהשתימנה עם סביבת, ות באר שבעבסביבהפיתוח ייעשה בנגב הצפוני 

,  מסילת רכבת לאילתתלילתוגשם עד אז ס.  יותר ממיליון נפש2020 תשבע בשנ באר



וכן הפיכתה של אילת כעיר תיירות , לאומי שני באזור זה-קמת של  נמל תעופה ביןה

  .לה בשילוב עם עקבה הירדניתוגד

  מגבלות התכנון בביטחון ללא שלום 

תכנונם וביצועם ניתנים להיעשות בעתיד , הנושאים הפיסיים והמרחביים שתוארו לעיל

ת סדרי ע הון וכן קביסגיו, דרכי תכנון מסודרים, ת שקולהתוך הפעלת קבלת מערכת החלטו

שר מעייניו אשלטון . ממסדייםורובם נתונים בידי גורמים פוליטיים ש, יפויות לפיתוחדע

סביבה היפור איכות החיים ושקידום טכנולוגי ו, ביסוס כלכלי,  דאגה לחברהםה

ייאלץ לעסוק ללא הרף שלטון אשר . ור לעיל האממדינה ימצא אתגר בכלה תלאוכלוסיי

 ילא יוכל לקיים סדר,  פוליטיים מדינייםםבנושאי ביטחון פנים וחוץ כתוצאה של אירועי

שמצב של ביטחון ללא שלום ימנע , מכאן. םעדיפויות ראויים לכל הנושאים המתבקשי

ככל שהמדינה תשתחרר .  בעתידראלשיים לפיתוח מדינת יאלמעדיפויות אופטיי קיום סדר

  את משאביה לנושאי הפיתוח החשוביםתכן תוכל להפנו, תר מאילוצים אלהמוקדם יו

עד כה לאירועי ה העדיפות שניתנ ההשתחררות מן. העשויים להיטיב את חיי תושביה

ת אה כלה שיעצבו כהלא םה,  עדיפות לחזון ולמרחבןהמלחמה והביטחון והמעבר אל מת

  .21- במאה ההמפת מדינת ישראל העתיד

  


