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״כך כובשים מולדת״: תכנון ויישוב חבל לכיש סמדר שרון. 
 עמודים 347. 2017. חיפה: פרדס. םבשנות החמישי

 * חן משגב 

ספרה של הסוציולוגית סמדר שרון מתמקד בתכנונו, בהקמתו וביישובו של חבל לכיש בשלבי  
. כותרת הספר, ״כך כובשים מולדת״, נלקחה ממילות  1959-1954הקמתו הראשונים, בשנים 

, שופרה של מפלגת השלטון דאז, מפא״י. בשנים  דברבעיתון  1955שיר שפורסם באוקטובר 
אלו, מספרת לנו שרון, רבו הדיווחים והכתבות בעיתון זה על פרויקט התכנון והיישוב של חבל  
לכיש, ואלה הדגישו מוטיבים של ניגוד בין התיישבות חקלאית לשממה, המשכיות היסטורית,  

דשים. הספר מתמקד באותה תקופה  קרבה לגבול ולסכנותיו ושילוב בין נוער ותיק לעולים ח 
סוערת של תכנון החבל, הקמתו ויישובו, אך הוא חף מההזדהות האידאולוגית של הכתבות  

. להפך, שרון צוללת בעקביות, בעומק ובנחישות אל אותה תקופה  דברוהדיווחים בעיתון 
  —  הכבמעשה רקמה מתוחכם, ולא פחות חשוב מכך, בגישה ביקורתית וחד — סוערת, ומציגה

את שלל ההקשרים החברתיים, הפוליטיים, הגאוגרפיים והכלכליים של פרויקט התכנון  
 והפיתוח המכונן, שטרם זכה למחקר כה מקיף ורציני. 

לדברי המחברת, פרויקט זה, על שלל היבטיו המורכבים הנחשפים בספרה המופתי, הוא  
בם משפיעים על החברה  ״מקרה מבחן הפותח צוהר לניתוח נושאי מפתח בשנות החמישים, רו 

(. הספר שלפנינו בהחלט מממש הבטחה זו, והוא מסמך חשוב לכל  16בישראל עד היום״ )עמ׳  
המבקשים להבין את הסוציולוגיה, ההיסטוריה, הגאוגרפיה, מדיניות התכנון והפוליטיקה לא 

קה  רק של תכנון חבל לכיש והקמתו אלא של פרויקט התכנון, היישוב והקליטה וגם הפוליטי
הישראלית בעשור הראשון למדינה. אפשר לומר כי ספר זה בא בעיתו, לאור העניין הציבורי  
הגובר לאחרונה במאורעות התקופה הנדונה בו ובפרט במדיניות התכנון והיישוב של המדינה  
ומוסדותיה, על העוולות והכשלים שבה, בעיקר כלפי האוכלוסייה המזרחית שהיגרה לישראל  

 כן.  זמן קצר קודם ל
מעניין במיוחד החיבור המוצג בספר בין הפוליטיקה והגאוגרפיה של היחסים האתניים   

בין אשכנזים למזרחים בישראל באותה תקופה, יחסים שכאמור עומדים לאחרונה במוקד עניין  
ערבי. בשתי הסוגיות הללו עסקו עד  – ציבורי גובר, ובין הפוליטיקה הלאומית בהקשר היהודי

בים ביקורתיים לא מעטים באקדמיה, אך רק מעטים השכילו להבין לעומק את  כה כותבות וכות
החיבור ביניהן כפי שעשתה שרון בספרה זה. זוהי תרומה משמעותית וחשובה הן למחקר  
האקדמי והן לשיח הציבורי המתפתח, ובשל כך, וגם בזכות עושר הדיון ועומק הניתוח, יש  

יש לשבח גם את הוצאת פרדס החיפאית על ההחלטה  לברך על פרסומו של הספר. בהזדמנות זו  
  —  )שאינה מובנת מאליה( להוציא ספר שכזה לאור, ולא זו בלבד, אלא גם בעריכה משובחת

 לשונית, אקדמית וגרפית. 
הספר נפתח בתיאור היסטורי וסוציולוגי של התגבשות הרעיון לתכנן וליישב את חבל  

. בהקשר זה שרון מתארת בהרחבה את אחד לכיש, על דמויות המפתח שהיו מעורבות בכך 

 
 המחלקה לספרות, לשון ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה   *
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פלסטינים שהונסו  –המניעים המרכזיים לקידום הפרויקט: ה"הסתננות" הגוברת של ערבים
וניסו לשוב בחזרה לשדותיהם, תופעה שהמדינה הצעירה ראתה   1948וברחו במהלך מלחמת 

ה של  בה איום על ריבונותה. לכך מצטרף החשש ששרון מזכירה בהמשך, כי בשל היעדר
שחלקו אמור היה להשתייך למדינה הערבית, לפי   —  התיישבות רחבה ומסודרת בחבל ארץ זה 

יופעל על ישראל לחץ בינלאומי למסור חלקים ממנו במסגרת תיקוני   — תוכנית החלוקה
 גבולות כחלק מהסדר עתידי. 

ותן, בניהול ריבונות  בפרקים הבאים מציגה המחברת סוגיות מרכזיות, פוקויאניות במה 
וממשליות העולות מניתוח פרויקט לכיש, כגון ניהול טריטוריה וניהול אוכלוסייה. מתוך כך  
היא דנה לעומק גם בסוגיות של זהות, ובעיקר בניסיונות לעצב ולמשטר את זהותם של  

תכנוניות ומפגינה  –המהגרים. במסגרת זו שרון מתמקדת גם בסוגיות מרחביות–המתיישבים
יאות רבה בהיסטוריה תכנונית ובמושגי יסוד בתחום חקר המרחב. לאור זאת מתחדדת בק

צניעותה בעת שהיא מגדירה עצמה במבוא כ"סוציולוגית היסטורית״, כאשר ברור שבמחקר  
ובספר נעשה שימוש בסל ידע דיסציפלינרי ומתודולוגי רחב בהרבה. בפרק החמישי, שהוא  

שרון ממשיכה את עבודתם של חוקרים ביקורתיים אחרים   אולי החשוב והחדשני ביותר בספר,
ממדעי החברה כגון אדריאנה קמפ, חיים יעקובי, ארז צפדיה, רוית חננאל, אורן יפתחאל 

המהגרים בשלבים השונים  –ואחרים, ובוחנת את דפוסי המחאה וההתנגדות של המתיישבים
ם לא היו שחקנים פסיביים  שעברו בדרכם מצפון אפריקה אל המושבים. הפרק מראה שהתושבי

בתהליך, ואף על פי שפעולותיהם היו במידה רבה ספונטניות ובלתי מתואמות הם הצליחו  
 לעיתים לשנות תהליכים ומגמות ולהשפיע על הממסד. 

קצרה היריעה מלפרט את שלל הדוגמאות והניתוחים ששרון מציעה בספרה. דוגמה אחת  
עליה כבר רמזתי בפתחה של רשימה זו, היא האופן  לעושר ולהעמקה האינטרדיסציפלינריים, ש

 שבו שרון מחברת בין שתי פרדיגמות ביקורתיות שרק מעטים השכילו עד כה לקשור  
חקר המזרחים והמזרחיות, על אופני כינונה של קטגוריית המזרחיּות והבנייתה בשנות    —  ביניהן

ירה, הגירוש, הנישול  העק —  פלסטינית של הנכבה –המדינה הראשונות, והסוגיה הערבית
והיישוב מחדש של אדמות שבניגוד לתפיסה הציונית דווקא לא היו שוממות, אלא אוכלסו  
בעשרות אלפי בני אדם, עובדו ופרנסו רבבות. שרון מראה כיצד שני האידיאלים הציוניים  
שהפכו למטרות הפרויקט, אידיאל קיבוץ הגלויות ואידיאל הפרחת השממה, התלכדו יחד  

ות הרחוקה מההצהרות כמרחק מזרח ממערב. שני האידיאלים הללו, אומרת לנו שרון  למציא
ומוכיחה את דבריה באמצעות עשרות קטעי ארכיון, מסמכים ועדויות, התקיימו בדמיון יותר  
מאשר במציאות. ה"גלויות״ לא ממש התמזגו בלכיש, כשם שהאדמה בחבל הארץ הזה לא  

 ה עשרות אלפי אנשים.  הייתה שוממה עד לאכלוסו אלא פרנס
מקרה מתוחם בזמן    —  בכך הספר תורם לא רק להבנת מקרה המבחן המסוים שהוא עוסק בו

ובמרחב באמצעות קווי גבול של מועצות מקומיות, באלה של גבולות הפרויקט שהוגדרו על  
אלא גם מעלה תרומה   —  ידי מנהליו ומוסדות המדינה, ובתחום הזמן שהגדירה החוקרת 

חשובה להבנתם של יחסי ממשל ויחסי כוח בין אזרחים )אם מזרחים ואם פלסטינים(  תאורטית  
ובין מוסדות מדינתיים, להבנת הפוליטיקה של התנגדות מלמטה ולתאוריה של תהליכי פיתוח  
ותכנון עיר ואזור, ובפרט אזורי שוליים לאומיים. בכל התחומים הללו הספר שלפנינו מציע  

ון בוודאי במחקרים עתידיים. מחקר כזה יוכל לבחון למשל את  תרומה משמעותית שעוד תיד
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אשר הוקמה כבירת המחוז ושרון נמנעת מלעסוק בה במכוון   1תפקידה של העיר קריית גת, 
 מאחר שבתוך שנים מעטות הוצאה העיר מטיפולו של צוות לכיש.  

כנון  דיסציפלינרי ששרון מציגה היא כי ״ת–ממדי והרב– המסקנה שעולה מהניתוח הרב
המרחב היה אפוא אתר של מחלוקות וקונפליקטים, ונשען על הגיונות פעולה שונים ולעיתים  

ולא פעולה מוסכמת שהוכתבה   —  אף סותרים, אשר תוצאותיהם לא היו ידועות מראש
(. במסקנה זו יש לא מעט יושרה אקדמית, אל מול שלל הטענות הפוליטיות  297מלמעלה״ )עמ׳  

בנוגע לתפקידה של המדינה ולכוונות הנסתרות שעמדו מאחורי מעשיה    העולות בשיח הציבורי 
בתקופה הנדונה. שרון מסבירה כי ״התכנון היה תהליך מורכב, שבו לקחו חלק קבוצות שונות  

(. אמירה זו מאפיינת מהלכים תכנוניים  297בעלות אינטרסים שלא תמיד עלו בקנה אחד״ )עמ׳  
שים. היא תואמת את התפיסה הביקורתית של התכנון  רבים, לא רק בחבל לכיש בשנות החמי 

אנושיים, מדינתיים    —  כמהלך פוליטי באופיו )ולא רק מקצועי(, מורכב ומושפע משחקנים רבים
ומוסדיים. מחקרה של שרון יורד לעומק תפקידם של גופים מדינתיים כגון ההסתדרות,  
הסוכנות היהודית, קק״ל והאקדמיה, וגם לזה של משרדי ממשלה ושחקנים אנושיים  

 משמעותיים כפוליטיקאים ואנשי תכנון, חינוך ומחקר. 
ר אינו מטען מת״. השיח הציבורי  במבוא לספר מצוטטים דבריה של חנה ארנדט: ״העב

הנוכחי העוסק בתהליכי הקליטה והיישוב של המהגרים המזרחים בשנות החמישים מוכיח כי  
אמירה זו רלוונטית גם כיום. ספרה המלומד, המחכים והעשיר של שרון מוכיח מעבר לכל ספק  

יולוגית הילה  כפי שהגדירה זאת לאחרונה הסוצ — כי העבר אינו מטען מת; ההפך הוא הנכון 
 דיין בפוסט בפייסבוק, העבר, במקרים רבים, הוא למעשה ״פצצה מתקתקת״.  

 
מתכננת הערים וחוקרת המרחב רחל קלוש חקרה בעשור האחרון את קריית גת בתקופה הנדונה, אך בהקשרים    1

שונים מעט. עיקר עיסוקה בתכנון הפיזי ובהקשרו החברתי והחלוצי, והיא מתמקדת בעבודתו של המתכנן  

 ארטור גליקסון. 
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