התכניות ליישוב הנגב

ופיתוחו  - 1948 ,ו95ו

חנינא פורת

מבוא
עם כינונה של מדינת ישראל עמדו המוסדות המיישבים וכן משרדי הממשלה בפני מצב

חדש .

מעתה פסק המאבק בשלטון הזר והוסרו ההגבלות החוקיות  -הפוליטיות על רכישת קרקע בידי

יהודים  .עקב תוצאות המלחמה הפכו התכניות ליישוב הארץ  ,אשר בשנת  1947עדיין הביאו בחשבון
בארץ  -ישראל ,

את האפשרות של המשך שלטון המנדט או משטר נאמנות כלשהו

ל ' תכניות

יישוביות גדולות '  ,שכוונו לפרוס מאות יישובים חקלאיים חדשים על פני מיליוני דונם שוממים
ונטושים  .מיקומם וקצב הקמתם של היישובים בנגב נקבע עד שנת

1947

על  -פי הדגם הנקודתי

שכונה גם ' נעיצת קנה ' או ' תקיעת יתד '  .יישובים אלו  ,שהיו ברובם מצפים והיאחזויות  ,ואשר קמו
במהירות ובמרחק רב זה מזה  ,אפשרו לתנועה הציונית להשתלט על מרחבי הנגב ולחדור לאזורי

ספר י

שבהם לא היתה התיישבות יהודית קודם לכן  2 .עם הקמת המדינה האיצו המתכננים את תהליך

יישוב השטחים הפנויים באמצעות תכניות רב  -שנתיות שהתבססו על דגמי חדירה שנוסו
' כתם השמן '  .מגמתן

בעבר  ,כגון

העיקרית של תכניות אלה היתה יצירת רצף גדל והולך של שטחי עיבוד סביב

נקודת יישוב אחת  .דגמים אלו שוכללו והתפתחו אט אט לצורת התיישבות חדשה שכונתה
' התיישבות אזורית '  .הדגם האזורי נשען על דפוסי התיישבות הייררכיים שיצרו רשת של יישובים
הממלאים את הפונקציות הנדרשות בהתאם למספר האנשים ביישוב  ,החל בתא המשפחתי ביישוב
ועד לעיר האזורית  :דגם זה סייע למתיישב הבודד בקבלת שירותי חקלאות  ,חינוך  ,בריאות ועוד .
דגם ראשוני מסוג זה החל להתפתח בראשית שנות החמישים בנגב
הגדולות '

לא חזו זאת ולמרות התנגדותם של ראשי המוסדות והמשרדים  .לאחר שהוכחה עדיפותו

על פני שיטות התיישבות
השונים .

הצפוני  ,על אף ש ' התכניות

אחרות ,

יושם דגם זה  ,החל באמצע שנות החמישים  ,בחבלי הארץ

3

ההתיישבות בנגב הוכרה כצורך בטחוני שאינו פחות בחשיבותו ממהלכים צבאיים  .במהלך חורף
1948

ובראשית שנת

1949

פותחה במוסדות המיישבים שיטה של העלאת יישובי משלט  ,שנועדו

לעבות את הגבולות החדשים ולתת תשובות לבעיות קיומיות שצצו כעקבות הגעתם של מאות אלפי

1

על

הגדרה כוללת יותר לאזור ספר ראה
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ר' 7ר ' , 7הבסיס הגאוגרפי בהשקפתו של יהושע חנקין '  ,מגא " י  ,יא ( תש " ם )  ,עמ '  ; 1 13 - 100ח '

רכישת קרקעות והתיישבות בנגב ערב מלחמת העצמאות '  ,קתדרה  ( 62 ,טבת
3

תשנ " ב ) ,

א ' אפרת  ' ,דגמים של התיישבות ספר בישראל '  ,מגא " י  ,יא ( תש " ם )  ,עמ '
לקראת סוף המאה העשרים '  ,א ' רוזנמן ( עורך )  ,התיישבות ופיתוח איזורי  ,ירושלים
 ; 99 - 87ח '

עמ '

פורת  ' ,מדיניות

. 154 - 138

גבתי  ' ,תכנון חקלאותנו
1984

 ,עמ '

. 30 - 29

העולים  -הצורך בייצור מהיר של מזון טרי  ,מתן תעסוקה לעולים החדשים בחקלאות  ,עיבוד

נטיעת זיתים בקיבוץ

הקרקעות השוממות והנטושות  .השגת מטרות אלו חייבה פיתוח מהיר של החקלאות וביסוס
ההתיישבות הכפרית  .מדיניותה של הממשלה משנת 1949

רביבים ' הבודק

ן

!

ראתה באיכלוס מהיר ומאוזן של שטחי מייטיס ( מאי

המדינה דלי האוכלוסין ומניעת ריכוז מופרז של מתיישבים בערים
האוכלוסייה  ,יעד פיתוח מרכזי  .ואכן החל מאמצע שנת

1949

הגדולות ,

כלומר בפיזור

1950

פרסמו אישים

ובמהלך שנת

שעמדו במרכז העשייה תכניות להתיישבות גדולה בנגב  ,ובמשרד החקלאות ובמחלקה להתיישבות

של הסוכנות עסקו בתכניות רב  -שנתיות שנועדו להציע פתרונות ליישובה של הארץ ובכלל זה של
הנגב ,

תוך ניצול טכנולוגיות חקלאיות מתקדמות ויישום תכניות השקיה רבות היקף  .בעוד

שהאישים השונים נטו להציג תכניות אידאליות שאינן מתחשבות במגבלות כוח אדם ותקציב  ,היו
תכניות ההתיישבות של משרד החקלאות והמחלקה להתיישבות של הסוכנות צנועות יותר והתבססו
על השגת יעדי התיישבות ופיתוח אזוריים כפונקציה של משימותיה של המדינה הצעירה .

4

ממשלת ישראל סברה כי באמצעות התיישבות כפרית תושגנה המטרות שצוינו לעיל  ,והיא
הטילה לפיכך על המוסדות המיישבים את האחריות לביצועה של ההתיישבות הכפרית בחבלי
הארץ  .הקרן הקיימת היתה לגוף האחראי להכנת התשתית להתיישבות  ,והתמחתה בהכשרת הקרקע :
הסוכנות היהודית היתה לגוף המתכנן והמבצע של פעולות ההתיישבות

 :המרכז

החקלאי גייס כוח

אדם ובאמצעות המתיישבים ביצע נסיונות חקלאיים בתיאום עם תחנות המחקר החקלאיות  .במקביל

4

א ' שחר וא '

 ' ,התפתחות מפת ההתיישבות בישראל  , ' 1982 - 1948 ,ש ' איזנשטדט ( עורך )  ,החברה הישראלית

בתמורה  ,רזיי
ירושלים תשמ " ט  ,עמ '

; 216 - 213

א ' רוקח  ' ,דרכו המקצועית של רענן וא '  ,רוזנמן

( שם ) ,

עמ '

. 13 - ! 2

בע ן
'

:

זאב

) 1945

חנינא פורת

לכך המשיכו גם במשרד החקלאות וגם במשרד ראש הממשלה בתכנון התיישבותי ובפיתוח מרכז
הנגב ודרומו .
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קצת מהתכניות ליישוב הארץ פורסמו בכתבי מנהיגים פוליטיים ואנשי רוח כחלק מחזון יישוב
הארץ  .בהשקפתם היתה להתיישבות חקלאית לאורך גבולות המדינה ובשטחי הספר חשיבות
עליונה ,

ברם חסרה בתכניותיהם התייחסות עניינית לשאלות המים  ,הקרקע ותכנון החקלאות  .הן

נראו מציגות תפיסת עולם ומכוונות לחזק את אידאל

החלוציות ,

והיו מופנות בעיקרן לנוער

הישראלי ולחקלאים הוותיקים במרכז הארץ וצפונה  6 .במחקרנו עמדנו על המכנה המשותף לתכניות
אלה ובדקנו את השפעתן על התכניות המקצועיות

יותר ,

ששורטטו בידי מומחים חקלאיים

במסגרות הממסדיות שטיפלו בנגב  -הקרן הקיימת  ,משרד החקלאות  ,המחלקה להתיישבות של
הסוכנות ,

מפעל

הנגב ,

ועדת הנגב והאגף לתכנון של משרד ראש הממשלה  .תכניות המומחים

התבססו על נתונים מדויקים יותר של קרקע  ,מים ותכנון חקלאי והתיימרו לצפות את שלבי הפיתוח

החקלאי  -ההתיישבותי בנגב  .המתכננים המקצועיים הרשו לעצמם להציג נתונים מדויקים של כוח
7

אדם  ,דונמים  ,מטרים מעוקבים של מים וטונות יבול של גרעינים .
עד שנת  1950עדיין שררה התחושה כי ניתן לגשר על הפער בין ' התכניות הגדולות ' לבין הקמת
היישובים בפועל בשטח  .כך הוסיפו ועלו תכניות להתיישבות ענק כנגב  .ברם בשלהי שנת

, 1951

לאחר שבאותה שנה הוקמו שמונה  -עשר יישובים בלבד  ,ברור היה למתכננים ולקברניטי המדינה כי
יש לעצב מדיניות התיישבות שונה  .בשנת

הקימו משרד החקלאות והמחלקה להתיישבות של

1952

הסוכנות היהודית את המרכז המשותף לתכנון חקלאי והתיישבותי בתור מוסד מרכזי לתכנון
החקלאות  ,ובראשו הועמד

יוסף עמיעד ( קליבנר)  .על המרכז הוטל לתכנן את החקלאות בהיקף

ארצי וברמה האזורית לטווח של שבע שנים  .המרכז הכין אף תכניות התיישבות אופרטיוויות לטווח
של

שנה ,

שהובאו לאישור במנהל
,

התכנון ,

שהיה מורכב מנציגי משרד

החקלאות  ,המחלקה

להתיישבות  ,נציבות המים  ,המרכז החקלאי  ,משרד האוצר  ,חברת תכנון המים לישראל

ונציג החקלאות הפרטית  .פעילות מסודרת זו שמה קץ להעלאת ' תכניות גדולות '
הפך לזהיר ומאופק .

( תה " ל )

לנגב  ,ותכנון האזור

8

מטרת המאמר היא לבחון את תכניות הפיתוח לנגב כמרחב של חלופות יישוביות  ,שבצדן נדרשו
הכרעות מדיניות  ,חקלאיות  ,תכנוניות  ,תקציביות ואחרות  ,ולהצביע על השינויים בתפרוסת

הגאוגרפית  ,בתכנון הפיסי ובפעילות הכלכלית  -היישובית באזור בעקבות החלופה שנבחרה והיתה
לתכנית עבודה  .ההשוואה שנערוך בין התכניות השונות תצביע על השוני בתפיסת הנגב כשטח
התיישבות אפשרי כפועל יוצא של העמדות האידאולוגיות  -הפוליטיות של

5

6

א ' רוקח  ,התיישבות כפרית בישראל  ,ירושלים  , 1978עמ '  ; 15א ' ברוצקיס  ' ,תכנון הנגב והקמת עיירות הפיתוח ' ,
יישוב הנגב  , 1960 - 1900 ,עידן  , 6מ ' נאור ( עורך )  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ ' . 160 - 159
נאום בן  -גוריון בוועידה החקלאית השביעית 26 ,
תש " י ; דברי בן  -גוריון בכנס בני נוער כרמת יוחנן ,

( מלבי " ד )  ,חוון ודרך  ,א  ,תל  -אביב  , 1962עמ '
פילובסקי ( עורכת )  ,המעבר מיישוב למדינה

124
7

8

המתכנן ,

על מידת

ביולי  , 1949אב " ג ; דברי הכנסת  ,ה
16

 ; 267ע '

ח'

גונן  ' ,תפרוסת האוכלוסייה במעבר מיישוב למדינה '  ,ו '

947נ : 1949 -

ל ' אשכול  ,בחבלי התנחלות  ,תל  -אביב  , 1958עמ '

גבתי  ,מאה שנות התיישבות  ,תל אביב תשמ " א ,

(8

במרס

רציפות ותמורות  ,חיפה

 , 1991עמ '

. 158

. 218 - 211

עמ ' ; 341 - 309

הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

; 31 - 30

' להיות עם חופשי בארצנו  -תמורות בקדימויות של מטרות הציונות והגשמתן הגאוגרפית ' ,

. 38 - 35

, ) 1949

ירושלים

בספטמבר  ' , 1949ברוח החזון והרצון החלוצי '  ,יהודה ארי

חיפה

א ' קלרמן ,

 , 1987עמ '

התכניות ליישוב הנגב

האחריות המוטלת על הגופים המוסדיים והממשלתיים בפעולה היישובית ועל אופן השתלבותה של

תכנית ההתיישבות המוצעת במשימותיה של המדינה  -ייצור מזון טרי  ,עיבוי הגבולות ועיבוד
הקרקעות הנטושות  ,פיזור האוכלוסין ומתן דיור ותעסוקה לעולים החדשים .

' התכניות הגדולות ' -

חלום החייב

להתגשם

תכנית מרכז מפלגת פועלי ארץ  -ישראל
' התכנית הגדולה ' שגובשה במרכז מפא " י בשלהי שנת

1947

מדגימה את עקרונות התכנון החקלאי

ברמה הארצית ובמישור האזורי  .חברי המרכז שגיבשו את התכנית כינו אותה ' לבעיות ההתיישבות

וההשקאה במדינה '  ,משום שהתפיסה התכנונית המרכזית קבעה כי הפיתוח החקלאי מותנה בכמות
המים שניתן להעביר לאזורי הפיתוח ובקצב ההעברה  .התכנית כוללת פרוטוקולים של ישיבות
הוועדה מדצמבר

1947

ותוספת מאוחרת יותר שהוכנה על  -ידי גבתי בפברואר

, 1948

ושכונתה

' קווים לתכנית פיתוח התיישבות חקלאית בשלוש שנים  . ' 1951 - 1949הנחת היסוד היתה כי בשנים
הקרובות תצטרך המדינה לקלוט בין מיליון למיליון וחצי עולים וליישב כחמישית מהם בהתיישבות
חקלאית  .עקב המחסור במכוני מים ובקווי מים הוצע להסתפק בהשקיית מיליון ורבע דונם בשלב
הקליטה הראשון  .גבתי קבע כי השגת המטרה של יישוב חמש מאות אלף דונם בנגב מחייבת העברת
שלוש מאות מיליון

מ " ק לאזור  ,והמוסדות יכלו להעביר באותה עת רק עשירית מהכמות הנדרשת .

משום כך  ,טען  ,על המוסדות לעשות מאמצים ' לחיפוש מים מקומיים  ,קידוחים באיזורים שונים ,

שעוד לא הגענו אליהם  ,בנין סכרים לעצירת מי גשמים

;

ומפעל השקאה גדול מן החוץ  ,אולי

מהירקון  .אינני רוצה לדבר על דרך שלישית  ,שהיא עדיין בבחינת ניסיון  :גשם מלאכותי '  .גבתי ציין
כי צורת ההתיישבות בנגב לא תוכל להיות דומה לזו שתתנהל במרכז הארץ וצפונה  .בנגב יקום דגם
של התיישבות אשר מחציתה תתבסס על חקלאות ומחציתה על פרנסות אחרות כמו מלאכה  ,חרושת .
עוד הוסיף כי תבוצע ' התיישבות כיבושית ' ויוקמו מצפים על מנת לאסוף נתונים מהנגב

המרכזי ,

מהערבה ומסביבות אילת  .רק לאחר בדיקת האפשרויות להקמת תשתית תחבורתית בנגב  ,לייסוד
ענף הדיג באילת ולשכלול שיטות עיבוד הקרקע והשקייתה בערבה

בהתיישבות באזורים אלה של הנגב .

-

ניתן יהיה להתחיל

9

בוועדה נשמעו דעות שונות באשר לקצב ולאופי של פיתוח הנגב  .לוי אשכול הדגיש את הצד
הפוליטי של התכנית וקבע כי על כל חמישה דונם שיירכשו ויושקו יהיה צורך למסור דונם אחד
לערבים

( בדווים ) .

אשכול תבע כי רכישות הקרקע בנגב ופריסת היישובים ייעשו לאורך קו המים

' לבל יהיו עשרות קילומטרים חוצצים בין ישוב לישוב ' 0 .י הרצפלד התנגד לתכנית עשר השנים
שהעלה המרכז ותמך בתכנית שלוש השנים של גבתי  .הוא מסר כי הקרן הקיימת מתכוונת לרכוש
בתקופה הקרובה חמישים אלף דונם בנגב כולל באזור עסלוג '  .דוברים נוספים ביקשו לקבוע את
9

ראה

דברי גבתי בפרוטוקול הוועדה לענייני התיישבות והשקאה ,

ההתיישבות וההשקאה במדינה  ,תל אביב

, 1948

הוועדה לבעיות התיישבות והשקאה  ,מאי

, 1948

ארכיון בית ברל ,

צורות התיישבות עם קום המדינה
10

( להלן  :ההתיישבות

עמ '

:

ל ' אשכול  ,התיישבות והשקאה  ,עמ '

3-1

14

בדצמבר  , 1947מרכז מפא " י  ,לבעיות

; 7 / 39 / 47

וההשקאה ) ;

י ' בן  -ארצי  ' ,תמורות בהעדפתן של

מבט היסטוריי  ,ו ' פילובסקי ( לעיל  ,הערה
; 12 , 3

פרוטוקולים מישיבת

 , ) 6עמ '

. 185 - 173

ספר הכלכלה היישובית לשנת תש " ז  ,תל אביב , 1947

עמ ' . 528 - 525

,

21נ1

מינדב אלטשולר
עסלוג ' עם מוכרי
 .דמות  ,השיח ' סלמה

ואיקיג שיש קיישבם

במי , ' ,

ויג  .י1

 ,בו סעיד והשיח '

ליימן אז  -זרבאוי
) 1932

תכניתו של יוסף ויץ
בניגוד לקודמיו הציג יוסף ויץ תכנית מגובשת ליישובה של הארץ  .יחד עם מהנדס המים ש ' בלאם
ביקש לעבות בהתיישבות את ' הפרוזדור הקרקעי הצר ' שחיבר בין באר טוביה לנגב  .פרוזדור זה נוצר

על  -פי תכנית החלוקה בארץ  -ישראל כפי שהתקבלה בנובמבר

1947

באומות המאוחדות  .את המושג

כיבוש פירש כרכישה והשתלטות על הקרקע שנותרה ללא מעבדים ובעלים  .תכניתו הנועזת של ויץ
כללה הקמת מאה שבעים ושישה יישובים המיועדים לקליטת אוכלוסייה שתעבד ששת אלפים
ושלוש מאות יחידות

חקלאיות  .מ

ויץ חילק את שטח הנגב לשני אזורים בעלי משמעות גאוגרפית -

חקלאית  -בטחונית  ,וביקש ליישבם בה בעת  -האחד בנגב הצפוני והאחר לאורך רצועת החוף בין

עזה לרפיח 3 .י ברם שאלת ההתיישבות בנגב  ,טען ויץ  ,תיפתר רק באמצעות חוק פיתוח כלל ארצי
שיעמוד בראש החוקה העתידה  .חוק

החקלאיות של אדמת

126

הממשלה  .בסיוע

הארץ ,

זה  ,שמטרתו למנוע בזבוז קרקע

ומים ולפתח את סגולותיה

יכוון את אזרחי הארץ לאזורי ההתיישבות המועדפים על  -ידי

החוק  ,צפה ויץ  ,תתפנה קרקע לטובת

וראה דברי א ' הרצפלד  ,ש ' פרסקי

( פרס )

מתיישבים חדשים שיבואו מעבר לים  .אזורי

וי ' דובדבני  ,ההתיישבות וההשקאה  ,עמ '

' שבע שנות התיישבות ' ( ללא תאריך  ,כנראה  , ) 1953עמ '  , 5אצ " מ ,

" ודן  ,ההתיישבות וההשקאה  ,עמ ' . 7

. 815 / 10028

. 5 -4

התכניות ליישוב הנגב
ספר

יוכרזו על  -פי החוק כאזורי פיתוח  ,וכך יתאפשר למדינה לקבוע שם את גודלה של היחידה

המשקית הנדרשת לקיום משפחה  .החוק לא יוטל בבת אחת על כל האזורים אלא בהדרגה  ,בהתאם

להתפתחות החקלאית  -היישובית בכל אזור  .במסגרת חוק הפיתוח יתאפשר לממשלה להפקיע קרקע
מתאימה לחקלאות  ,אף אם בעליה מעבדים אותה או שיש להם הוכחות על בעלות
תימסר

בה  ,והקרקע

ליישובי הספר  .לאזורים אלה יכוונו העולים החדשים לאחר שיוכשרו לחיי חקלאות .

ויץ הבטיח כי החקלאי הערבי והבדווי ישתלבו בתכניות אלו בהתאם למסורת הפיתוח של
התנועה הציונית .

4ן

תחזיתו לגבי יישוב הנגב באמצעות חוק הפיתוח הסתמכה על רצף הקרקעות

לאורך קו המים  .הוא שרטט את שטח הפיתוח בנגב וקבע כי רוחבו יהיה ארבעה  -שישה ק " מ משני
צדי קו המים וגבולותיו יהיו בין ואדי שאנק במערב לוואדי באר שבע

במזרח  ,ושם  ,טען ,

יש

להפקיע קרקע כבר עתה על מנת להקים יישובים יהודיים בצורת משבצת  ,וביניהם יהיו יישובים
ערביים 5 .י

בסכמו את התכנית קבע ויץ כי בשלוש השנים הבאות יש להקים ברחבי ארץ  -ישראל מאה שישים
ושתיים נקודות חקלאיות מתוכן ארבע  -עשרה נקודות קיימות בנגב ויש לבססן  .היישובים בנגב יהיו

בני חמישים יחידות _ משק כל אחד  .במפורט נקבע כי בנגב תוקמנה משני עברי צינור המים ולאורך
הגבולות כארבעים ושש נקודות חדשות  ,ויחד עם הקיימות יהיו בנגב כשישים נקודות יישרב

חקלאיות  .במשך ביצוע התכנית  -שלוש שנים  -יינתנו לכל אחת מהנקודות שש מאות דונם

בהשקיה  .הבדווים יקבלו אף הם חמישה  -עשר אלף ממ " ק להשקיית שדותיהם  ,ובמקביל תקנה מהם
המדינה שטח קרקע בן מאה אלף דונם .

6ן

תכנית חיים גבתי  -תרגום החלום למציאות

בפברואר  1948סיכם חיים גבתי את עיקרי ' התכנית הגדולה ' המתגבשת  .כל תכנית לתכנון חקלאי
ארוך טווח לארץ  -ישראל  ,אמר גבתי  ,חייבת להתבסס על חקלאות

אינטנסיווית  ,הכוללת שטחי

שלחין ומשק מעורב  .לאחר שערך השבון של כמות הקרקע הנדרשת בנגב על מנת לייצר כמחצית
מן המזון הטרי עבור המתיישבים  ,הציע גבתי להקים בשלוש השנים הקרובות  ,על  -פי ויץ  ,כמאה
שישים ושניים

יישובים ,

ארבעים ושישה מהם בנגב  .עלות התכנית הוערכה בכאחד  -עשר מיליון

לא " י בכל שנה  .יש להניח  ,הוסיפו המומחים שסייעו בהכנת התוכנית  ,שנקודות אלו יהיו בתקופה
הראשונה בעלות אופי

צבאי " .

העקרונות שנקבעו בתכנית זו באשר לגבולותיו הגאוגרפיים של אזור הפיתוח בנגב ולדגמי
ההתיישבות בו וכן באשר לתפרוסת היישובים החדשים ולאופיה של החקלאות המתאימה להם ,
המשיכו להעסיק את ראשי ההתיישבות גם לאחר מכן  .עיקרי העקרונות בתכנית קבעו

א  .את הנגב יש ליישב במאות נקודות חקלאיות ( התיישבות

כפרית )

:

ולשלב בו מספר ערים

קטנות  ,ערי תעשייה וערים בינוניות  ,וכך יישמר עקרון פיזור האוכלוסייה .
14

שם  ,עמ ' . 19

15

שם  ,עמ '

. 47

16

שם ; הו " ל  ,יומני ואיגרותי לבנים  ,ג  ,רמת גן תשכ ' ה  ,עמ '
 6 ( 233בפברואר

;7

 5 ( 210 - 209ביגואר) 1948

. ) 1948

גבתי  ' ,קווים לתכנית פתוח ההתיישבות החקלאית בשלוש השנים
; ) 1948

( להלן  :ו " , 1

יומני ) ;

שם  ,עמ '

א ' גרנות  ,נתיבות ומפלסים  ,ירושלים תשי " ב  ,עמ '

למלחמת העצמאות  ,נובמבר  - 1947יולי

, 1949

תל אביב

; 142

, ' 1951 - 1949

שם  ,עמ '

 17 ( 58 - 55בפברואר

ש ' שטיפטל  ,ההתיישבות הבטחונית בזיקה

 , 1992עמ ' 8

ומפה מס '

.1

1 :2 7

( קיבוץ שנבל  ,מוצאי
 011כיפור תש " ז )

ב  .שטחי הנגב הצפוני והמערבי ייושבו רק על  -פי תכנית רב  -שנתית .
ג  .בנגב המרכזי  ,בערבה ובאילת יש להיאחז ולקיים נוכחות עד להתיישבות הקבע .
ד  .פריסת היישובים תעבה את הגבולות  ,תאפשר השתלטות על קרקעות שוממות ונטושות

ותתוכנן בטווח כלכלי מקו המים  ,אף אם לצורך זה תופקע קרקע מהבדווים על  -פי חוק הפיתוח .
ה  .כל פיתוח כנגב יצטרך להתבסס על שילוב בין חקלאות אינטנסיווית לבין חקלאות

בעל ,

מלאכה ותעשייה .
ו  .פיתוח הנגב מותנה בכמויות המים שיוזרמו אליו  ,לכן יש לחשוף מקורות מים תת  -קרקעיים
באזור ולמשוך מים ממקורות רחוקים יותר כמו הירקון ומקורות הירדן .
ז  .עיסוק המתיישבים בחקלאות נועד לאפשר להם לייצר כמחצית מן המזון הטרי הדרוש להם .
ח  .פיתוח הנגב יקנה הטבות חקלאיות מסוימות לבדווים בתחום הקרקע והמים .
ט  .תכניות הפיתוח והקמת הנקודות לא יותנו בכוח האדם החלוצי שיעמוד לרשות המבצע .

תכניתו של גבתי  ,שנשענה על הערותיהם והצעותיהם של משתתפי הדיון במרכז מפא " י  ,היתה
מאוחר יותר לתכנית עבודה שמשרד החקלאות אימץ חלקים רבים ממנה .

מחלום למציאות  -עדכון ' התכניות הגדולות ' ערב הקמת המדינה
תכניתו של ב - 7גוריון
128

במהלך המלחמה יצא דוד בן  -גוריון בהכרזות על חשיבות יישוב הנגב והציע בכמה הזדמנויות
תכניות התיישבות כוללניות  .כמצביא ומדינאי העדיף לא להיכנס לפרטי הביצוע אלא לשרטט את
הבסיס האידאולוגי שעליו תקום התכנית המפורטת .

חזונו  ,שהתעלם ממגבלות כוח האדם והתקציב ,

נסב על הקמת מאות יישובים בנגב בסיועם של אלפי מתנדבים מגויסים ממשקיה הוותיקים של

התכניות ליישוב הנגב

ההתיישבות העובדת  .בינואר

אסטרטגית

:

דחק בן  -גוריון בחבריו לתפוס שלושה אזורים חשובים מבחינה

1948

ביר עסלוג '  ,הערבה ואילת  ,ולתגברם בחמשת אלפים איש ; לוחמים אלו עתידים היו

להקים לאחר המלחמה עשרות יישובים חקלאיים בנגב  .הוא שרטט תכניות התיישבות רחבות היקף

,

שבמרכזן עמדו משימות כמו הקמת עיר הנמל הדרומית אילת  ,בניית מרכזי יישוב תעשייתי בכורנוב

המלח ' .

וסלילת דרך מבאר שבע לים

ן

כרבים אחרים סבר בן  -גוריון כי פיתוח התיישבות חקלאית בנגב ייתכן ברצועת הקרקעות
הסמוכות לקו המים  .בנאומו במרכז מפלגתו אף הרחיק לכת וטען שהנגב הוא השטח המתאים
לקליטת מיליוני יהודים מהגולה ושעל המוסדות למלאו ביישובים חקלאיים .
הפועל הציוני שהתכנם באביב

1948

9ן

בפני מאזיניו בוועד

גיבש בן  -גוריון את השקפתו הגאוגרפית  -היישובית  -הפוליטית

לגבי הנגב והסיק ממנה מספר מסקנות הקשורות לתכנון החקלאי באזור

:

הגנת הנגב אינה דומה להגנת חבל אחר  .לא נוכל להגן עליו אם לא ניתן לו מה שאין לו -

רימונים ומכונות משורינות וטנקים  ,וגם במחרשות  ,איתים ומזמרות  ,כדי שיוכלו להפריח

כל נקודה שיש בה טיפת מים  ,ויוכלו לבנות ישוב ליד כל מעין ולגדל בערבה

עצים ,

וירקות  .אם מחוז חפצנו היא אילת  ,והמטרה של הגנת הנגב היא אילת  ,עלינו להקים שורה

של יישובים ממין חדש  ,שונים מהרגיל  ,שאינם כתובים ב ' שולחן ערוך ' של אקדמיה
צבאית  ,אלא מהווים חטיבות מעורבות של מתיישבים ולוחמים  ,חקלאים וחילים .

20

בתכניתו של בן  -גוריון נמצאו אלמנטים חדשים שיכולים היו לסחוף צעירים ונוער לנגב  .הוא שמר
בתכניתו על רציפות בעקרונות התבנוניים הקודמים שגובשו לגבי הנגב  ,אך בה בעת הוסיף דגשים
חדשים

:

א  .בן  -גוריון קרא להתיישבות בכל הנגב  ,כלומר לא רק בחלקו הצפוני אלא אף בשטחים

המישוריים של הערבה ובאילת

;

ב  .הוא הציע לקבוע את מספר היישובים ותפרוסתם על  -פי מקורות

המים הקיימים  ,ולו גם המצומצמים ביותר ; ג  .הוא הציע צורת התיישבות חדשה שתהלום את צורכי
הבטחון ואת תנאי הקיום הקשים במדבר  .עם זאת היה בן  -גוריון מנותק כליל מהסקרים הקרקעיים
שנערכו באותה עת בנגב  ,ואשר העמידו בסימן שאלה את היכולת לבסס חקלאות במדבר  .המוסדות
המיישבים תהו כיצד יחיו באזור כמה עשרות בחורים צעירים שלא נמצאה להם תעסוקה חקלאית ,

ואילו בן  -גוריון הילך בגדולות וחלם ללא כל בסים על מאות אלפי משפחות המתפרנסות מחקלאות
בנגב .

הפער בין התכנית לביצוע
במרכז החקלאי ובקרב מתיישבי הנגב זעמו על הפער שנוצר בין ' התכניות הגדולות ' לבין היכולת

הממשית של המוסדות לבצען  .פעילי הנגב  ,שעמלו עתה ללא לאות להשגת אספקה

יפה כי אלה דיבורים בעלמא

18

:

אין כסף  ,אין אמצעים  ,אין קרקע ואין מתיישבים להקמת חמישים

פרוטוקול ישיבת הנהלת הסוכנות היהודית ,
 11במארס  , 1948אב " ג ;
אילן  ,תשנ " א  ,עמ ' 45 - 35

ותחמושת  ,ידעו

19

בינואר  , 1948אצ " מ פ ; 5100 / 55יזמן בן  -גוריון ,

13 - 12

בינואר ו -

א ' אסיה  ' ,העימות הישראלי  -בריטי בשאלת הנגב '  ,עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת בר

.

19

דברי בן  -גוריון בישיבת מרכז מפא " י ,

20

בן  -גוריון  ,נאום בוועד הפועל הציוני ,

6

8

בינואר

, 1948

אב " ג

;

יומן בן  -גוריון ,

17

בינואר

, 1948

אב " ג .

באפריל  , 1948א ' ומ ' תלמי ( עורכים )  ,ספר הנגב  ,תל אביב תשמד  ,עמ '

 ;23ן
~

סנדלר בקיבוץ חצרי
( ) 1947

חשיבות
נקודות  .הם הציעו אפוא להקים שתים  -עשרה נקודות חדשות בלבד בשטחים בעלי
צבאית  .י2
בשלהי מארס

1948

ריכז גבתי את הצעדים הנדרשים להתחלת ההתיישבות בנגב .

בשל המחסור
חדשות

במשאבים ובכוח אדם סבר גבתי שיש להקים בין עשרים ושבע לשלושים וארבע נקודות
של שלושה
וליישב בהן שמונת אלפים נפש  .הוא שרטט פריסה גאוגרפית שהדגישה את עיבוים
גושים

:

בגבולות  ,בבית אשל ונבארות

יצחק  .ע

שנה הוא

מעורבותו הגדולה של יוסף ויץ נעניין הגנת הנגב גרמה לכך שב  21 -באפריל באותה
עליות כיבוש ' ברחבי
עדכן את תכניותיו  ,ובמקום תכנית התיישבות ארוכת טווח החל לגבש תכנית ל '
המעודכנת של
הארץ ובנגב  ,שנועדו לחזק את אזורי הספר המרוחקים  .רעיונות אלה שוקעו בתכניתו
23

רענן ויץ  ,שבה הוצע להקים עשרים ושתיים נקודות יישוב חדשות בנגב .

מעורבות הצבא במיקום אתרי ההתיישבות
ערב הכרזת המדינה ,

ב 11 -

כמאי

, 1948

המדינה ' והקמח

עובדה במטכ " ל הצעה ' לגיבוש גבולות

עדיפויוח

נקודות כיבוש שהוגשה לאישור הרמטכ " ל בפועל יגאל ידין  .התכנית הציעה סדרי
שהתפנו א :
מרחביים בהתיישבות אך כלא לנקוב בלוח זמנים  .התכנית נועדה להשתלט על השטחים

,
130

21

תכנית שתים  -עשרה נקודות  ,סוף

22

גבתי  ,קוים לתכנית פעולתנו בנגב בשנתיים הקרובות ,

פברואר ( ? ) 1948

והשווה  :ורן  ,יומני  ,ג  ,עמ '  21 ( 256במארס
23

. 1 / 2180

 11תיק

 ,את " ה  ,חטיבה 235

,

 29במארס  , 1948את " ה

948נ ) .

,

ו , 1תיק

חטיבה ,235
~
; 37

וקן  ,יומני  ,ג  ,עמ '

יומן העבודה של א ' הרצפלד  31 - 28 ,באפריל  , 1948את " ה  ,חטיבה 104 - 1

במאי
11

; ) 1948

עליות כיבוש ,

21

באפריל

1948

בנובמבר  , 1948אצ " מ 5 / 17198 ,ואא

 , 1תיק 746ב

 ,אצ " מ 15 / 17198 ,אא ; ר ' וקן  ,הצעת סיכום בדבר

' ( 279

עליות חדשוח

התכניות ליישוב הנגב

שיתפנו עקב הקרבות לאחר השלמת מימוש תכנית ד ' ( תכנית צבאית של המטכ " ל שנועדה לחבר את
ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל לרצף טריטוריאלי אחד ; ביצועה החל

ב 18 -

באפריל עם כיבושה

של טבריה )  .מבחינת ההתיישבות היתה התכנית לגיבוש הגבולות רחבה בהרבה מתכניותיהם של
הרצפלד

וויץ .

הועלו מספר הצעות להקמת נקודות התיישבות  ,אך הללו תוכננו לפאתי הנגב  ,לאזורי בית

ג ' וברין  ,גלאון  ,מג ' דל ועוד  .יוסף ותן לא הרפה ותבע ליישב גם את הנגב  .הוא חילק את צורות
ההתיישבות הנדרשות עתה לשתיים

עליות היאחזות  ,שנועדו להפוך מהר ככל האפשר ליישובי

:

קבע  ,ועליות כיבוש  ,שמתפקידן להיאחז בשטח קרקע אסטרטגי כולל קרקעות שאינן עדיין בידי

היהודים  .ויץ הציע כי בנגב תוקמנה עליית היאחזות אחת ברוחמה ב ( שדה
כיבוש ,

במשטרת אימרה

( אורים )

להשיג שתי מטרות חשובות

:

ובקילומטר המאה ושניים ( מושב גילת ) .

עקיבא ) ,
24

ושתי עליות

בדרך זו חשב ויץ

עיבוי ההתיישבות לאורך קו המים ויצירת מסדרון התיישבותי בין

צפון הנגב לרביבים .
המוסדות נמנעו אפוא מלקבוע עובדות בתחום ההתיישבות ומליישב בפועל את הקרקעות
הנטושות  .התכניות דיברו על הקמת עשרות ומאות יישובים  ,אך

בפועל  ,גם בשל המלחמה  ,נשארו

התכניות בשלב התכנון  ,ועיבוד הקרקעות אף הוא הופסק עם תום קציר תבואות החורף .

תכנון ההתיישבות במהלך המלחמה
תנופת התיישבות
בשלהי יוני  1948דנו המוסדות המיישבים בחידוש העלייה על הקרקע  .יוסף ויץ הבהיר כי הדרישה
לחידוש ההתיישבות באה לא רק מתנועות ההתיישבות אלא גם מחוגי הצבא  .לדידו שלוש סיבות
הצדיקו את חידוש העלייה על הקרקע

:

א  .תפיסת מקומות אסטרטגיים  :ב  .תפיסת קרקעות שהיו

לפני המלחמה בידי הערבים ועתה הן שוממות  :ג  .ניצול קרקעות ממשלתיות המצויות בבעלותה של
מדינת ישראל  ,היורשת החוקית של קרקעות המנדט .

ואכן

ב 22 -

ביולי

1948

25

חודשה תנופת ההתיישבות  .המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית ,

בתמיכת המרכז החקלאי  ,הציעה להקים עשרים ואחת נקודות חדשות במגמה לשמור על הדרך

לירושלים  .בחודשים יולי  -ספטמבר

הנקודות החדשות  .באוקטובר

1948

1948

הוגשו תכניות נוספות שביקשו להגדיל את מספרן של

התייצבו שני מחנות זה כנגד זה  -ויץ הציע להתרכז ביישובים

' שמחוץ לתחום ' ( היישובים שעל  -פי תכנית החלוקה לא נועדו להיכלל בתחום
24

המדינה ) ,

מטכ " ל אג " ם אל הרמטכ " ל בפועל י ' ידין  ,הצעה לגיבוש גבולותינו והקמת נקודות כיבוש  ,נו במאי
אצ " מ ,

 ; 1242 / 52 - 1וקן ,

יומני  ,ג  ,עמ '

11 ( 282 - 281

במאי

; ) 1948

דו " ח התיישבות ,

11

במאי

1948

כיוון

1948

,

 ,אצ " מ ,

 ; 1 ) 1 : ] 5 / 17199הצעה לעליות כיבוש  17 ,במאי  , 1948את " ה  ,חטיבה  , 1 ~ 235תיק  ; 2297וכן ראה מפות

והסברים בהצעה להקמת נקודות כיבוש של קצין ההתיישבות ' עזריה ' ( מישאל שחם  -שכטר ) ,
את " ה  ,חטיבה  , 80ישראל גלילי  ,תיק
25

11

במאי

1948

,

. 25

51י 1

שבע שנות התיישבות ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  ; 9ד ' הכהן  ' ,התוכנית לקליטה ישירה של העליה ההמונית בשנות
החמישים ותוצאותיה '  ,עיונים  , ) 1991 ( 1 ,עמ '

במלחמת

.

;  ; 362 - 36א '

גולן  ' ,תפיסת קרקע ערבית על  -ידי ישובים יהודים

העצמאות '  ,קתדרה  ( 63 ,ניסן תשנ " ב)  ,עמ '  ; 128וצן  ,יומני  ,ג  ,עמ '  23 ( 320ביולי  ; ) 1948א ' רכס ,

' יסודות המדיניות כלפי האוכלוסיה הערבית בישראל '  ,פילובסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 292 - 291

משאית ' משוריינת '
ונהגים חמושים בדרכי
הנגב ( ) 1948

שעקב עול המלחמה אין ביכולת המוסדות לפתחם מבחינה חקלאית  .יהודה חורין מהמרכז החקלאי
טען כנגדו כי יש לגשת מיד  ,נוסף על נקיטת אמצעי הבטחון  ,לפיתוח המשק החקלאי בדרום ובנגב
לשם הגדלת כושר הקליטה של אותם יישובים .

26

בסתיו

1948

הוסכם במוסדות המיישבים כי יש

לדרוש הקמת שלושים וחמישה יישובים  ,נוסף על אלה שכבר הוחלט עליהם  ,ובהם שתים  -עשרה
נקודות בנגב .

תכנית תשעים ושש הנקודות ביזמת לוי אשכול
בנובמבר היה לוי אשכול לראש המחלקה להתיישבות של הסוכנות והפך לדמות המובילה בתכנון
ובקידום של ההתיישבות ברחבי הארץ ובנגב  .בתגובה להצעות המתווך הרוזן ברנדוט הציג תכנית

להקמת תשעים ושישה יישובים חדשים ברחבי ארץ  -ישראל .

27

בישיבה משותפת של הנהלות

הסוכנות  ,הקרן הקיימת ונציגי הצבא פירט אשכול את תכניתו ליישוב הנגב

:

א  .שיקום יישובי הנגב שנפגעו בקרבות ( בית אשל  ,בארות יצחק  ,ניצנים  ,יד מרדכי

ונגבה )

בעלות של מאה שישים וחמישה אלף ל " י :
ב  .הקמת שמונה  -עשר עד עשרים יישובים חדשים בנגב בעלות של ארבע מאות אלף ל " י

ובתפרוסת גאוגרפית המומלצת על  -ידי

26

 :2ו1 :

הצעה

צה " ל :

לעליית יישובים חדשים על הקרקע ,

הדירקטוריון של הקרן הקיימת ,

16

באוגוסט , 1948

הקרקע  20 ,באוגוסט  , 1948אמ " י  , 130 ,תיק

דברי הרצפלד בדו " ח ישיבת ועדת הנגב ,
לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים
27

ישיבות ועדת ההנהלות ,

25

28

ביולי

כנובמבר 3 ,

; 2570 / 6

29

, 1948

אצ " מ  , 14 / 202 ,תיק

אצ " מ ,

;

; 117

פרוטוקול ישיבת

הצעה להעלאת יישובים חדשים על

פירוט עליות על הקרקע ,

23

באוגוסט 515 / 10028 , 1948

;

בספטמבר  , 1948אצ " מ ) / 246 / 31 ,ע ; וראה בהרחבה  :ב ' מוריס ,

, 1949 - 1947
ו 10 -

תל אביב

בדצמבר

1948

, 1991

 ,אצ " מ ,

עמ ' . 250 - 249
. 315 /9448

התכניות ליישוב הנגב

ג.

שיקום מפעל המים ( קו המים

ד  .ריכוז מאתיים

בנגב )

ופיתוחו בעלות של שש מאות וחמישים אלף ל " י

:

עד שלוש מאות משפחות שתחלנה בהקמת העיר העברית בנגב בתוככי באר

שבע הכבושה בעלות של עשרת אלפים

ל" י

;

ה  .הקמת שתיים  -שלוש נקודות חדשות במזרח הנגב בקו באר שבע  -ערד  -ים המלח .
אשכול דרש את איחוד התקציבים המופנים לעליות הכיבוש ומתן סמכות מלאה למחלקה
להתיישבות

לתכנן  ,לתקצב ולבצע את ההתיישבות

ברחבי הארץ  .רענן

ויץ  ,שעיבד את תכנית תשעים

ושש הנקודות לפרטיה  ,קבע כי לאחר התחשבות בשיקולי הצבא ובמיקום קו המים בנגב ושלוחותיו
יש מקום לייסד במרחב זה תשע נקודות חדשות .

במקביל שקדו במטכ " ל להתאים את תכנית ההתיישבות לשינויים שחלו בחזית  .על  -פי מפת
ההתיישבות של סגן  -אלוף י ' אשל הוצע להקים בנגב תשעה  -עשר יישובים חדשים עד ינואר

1949

28 .

תכנית תשעים ושישה היישובים הדגימה יפה את השינוי שחל בתפיסה ההתיישבותית של
המוסדות

:

מעתה פסקה הקרקע מלהיות גורם מגביל בפיתוח החקלאות בנגב  .המדינה החזיקה

באלפי דונם נטושים ובאלפים אחרים שעברו לבעלותה  ,ולא חששה להציע קרקע לעולים החדשים

שהיו חסרי הכשרה חקלאית  .תפרוסת היישובים לא חייבה עוד את פיזורם לאורך קו המים  ,ולכן
הוצעו פריצות לשטחים חדשים בנגב כמו אזור ערד  ,הערבה  ,מרכז הנגב ואילת  .כמו מאליה נפתרה
שאלת מיקומה של העיר העברית בנגב לאחר שבאר שבע הערבית התרוקנה בעקבות כיבושה  ,והיה
זה אך טבעי מבחינת המוסדות לנסות ולשקמה כעיר עברית מרכזית

לנגב ' .

2

קרקע למבביר
השתלטות על הקרקע הנטושה

ההחלטה שנפלה באו " ם בראשית דצמבר  , 1948ושהתירה לפליטים הערבים לשוב

לבתיהם  ,גרמה

להאצת תכנון ההתיישבות בקרקעות הנטושות ובמיוחד לאורך הגבולות  .בן  -גוריון ביקש ליצור
מציאות התיישבותית שתמנע מהפליטים לשוב לקרקעותיהם  .הפקעת קרקעות באמצעות שינוי
החקיקה עשויה היתה להתפרש כאי קבלת החלטת העצרת  ,ולכן צריך היה למצוא במהרה מנגנון לא
ממשלתי שיוכל לקבל לידיו את הקרקעות הנטושות ולעבדן  .הקרן הקיימת היתה הגוף המתאים

ביותר לתכלית זו  ,בהיותה חברה של ההסתדרות הציונית הרשומה בבריטניה ובעלת מנגנון מנוסה
ברכישת קרקע ובשמירתה .
להעברה זו של הקרקע היו כמה נימוקים

הקרן הקיימת היתה מעוניינת להמשיך ולמלא את

:

תפקידה ולגאול קרקע  ,והיא ביקשה להעביר לרשותה כאפוטרופוס מטעם מדינת ישראל את כל

28

הצעה לעליית יישובים חדשים על הקרקע ,
 , ) 7עמ ' ; 203 - 202

היהודית ,

22

17

בנובמבר  , 1948אצ " מ  , 14 / 202 ,תיק

פרוטוקול ישיבת מרכז מפא " י ,

בנובמבר  , 1948אצ " מ 8100 / 546

;

23

; 118

אשכול ( לעיל  ,הערה

בנובמבר  , 1948אב " ג ; פרוטוקול ישיבת הנהלת הסוכנות

ר ' וקן  ,הצעה לעליות חדשות  17 ,בנובמבר

1948

 ,אצ " מ ,

 ; 815 / 9448קצין ההתיישבות י ' אשל אל שר הבטחון  ,מגמות התיישבות לחודשים הקרובים  8 ,בנובמבר , 1948
א " צ , 2156 ,
29

. 230 / 72

פרוטוקול ישיבות ועדת ההנהלות ,
; 403 - 390

 19ו 25 -

בנובמבר ,

 3ו 10 -

בדצמבר

לשאלת מכירת מיליון הדונם לקרן הקיימת ראה בהרחבה

:

 , 1948ורן ,

יומני  ,ג  ,נספח מס '  , 4עמ '

גולן ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ '

. 153 - 149

1 :1 :1

הניק פורת

הקרקעות שנטשו הערכים  -מיליון וארבע מאות אלף דונם

 :שר האוצר

ביקש להעביר בדרך זו

לקופת המדינה עשרה מיליון ל " י למימון פעולות התיישבות  .הנהלת הקרן הקיימת קיבלה אפוא
בעקרון את

ההסדר ,

אך הציבה תנאי שחלק מהתמורה שתשולם לממשלה בעבור הקרקע תועבר

לרשות הסוכנות היהודית למימון צורכי ההתיישבות  .ואכן

ב 27 -

בינואר

1949

נערך הסכם המכירה

בין הממשלה לקרן הקיימת  ,ומיליון דונם קרקע נטושה הועברו לרשות הקרן הקיימת  ,בעיקר

בדרום

 ,בשרון ,

בנגב ,

בפרוזדור ירושלים ועוד .

תכנית הצבא להקמת שישים ואחד יישובים בהתאם למטרותיה האסטרטגיות של תכנית

התגבשה אמנם בקיץ

, 1948

ד'

אך במהלך החורף והאביב עודכנה בהתאם למצב הבטחון לאורך

גבולות שביתת הנשק  .בנוסף לחיזוק האחיזה בדרך לירושלים תוכננה התיישבות חדשה בגלבוע
ובגליל המערבי כנגד האיום העיראקי בצפון  -ובדרום  ,שם ביקש המטכ " ל לחזק את השליטה על
הצירים המקשרים את הנגב עם מרכז הארץ

 .לנ

התכנית המעודכנת שהציע הצבא להקמת נקודות חדשות בדרום ובנגב היתה שונה אם כן במעט
מתכניות המחלקה להתיישבות

:

שני יישובים חדשים יוקמו על חוף הים  :בין ברברה ליבנה יוקמו

שלושה יישובים חדשים  :בקו בארי  -נירים הציעו מפקדי הצבא להקים שלושה יישובים  ,וכן הציעו
להקים יישוב אחד מצפון לעוג ' ה אל  -חפיר
יישובים

;

( ניצנה ) :

על הדרך לסדום הוצע להקים שלושה  -ארבעה

ובמזרח הנגב וצפונו הוצע לעבות את האיזור ביישובים הבאים  :רוחמה מזרחית  ,לכיש ,

בית ג ' וברין ובית שמש  .המסמך שגיבש קצין ההתיישבות במטכ " ל תבע ' השתלטות ככל האפשר על
מרחבים מרוחקים '  -והכוונה היתה לנגב הדרומי והמערבי  .בטרם נחתם הסכם שביתת הנשק הראשון
צפה אפוא קצין ההתיישבות הקמת שבעים ושניים יישובים חדשים מפברואר עד אפריל

יסודות התכנון

:

 : . 1949י

קרקע ומים

בעקבות  -דרישות הצבא ובנסיון להתאים את קצב הפיתוח לתכניות החדשות תבע יוסף ויץ את זירוז
התארגנותה של חברת ' מקורות ' לשם הספקת חמישים מיליון מ " ק מים לנגב  .בעקבות זאת עתידה
היתה להתאפשר הכשרת אלף ומאתיים דונם שלחין לכל אחד ממאה היישובים החדשים שתוכננו
לקום

בנגב 2 .נ

בשלהי פברואר

נערכה פגישה בין מתיישבי הנגב לבין שר החקלאות אהרן ציזלינג  ,יוסף

1949

ויץ  ,לוי אשכול  ,דוד הנגבי ( מושל באר שבע ) ואחרים  ,ובה נדונו פיתוחו ויישרבו של מחוז הנגב .
בחזונו תיאר ויץ את מאה ועשרים יישובי הכיבוש שיקומו עם סיום שלב הזרמת המים  ,ואשר לכל
-

אחד מהם יוקצו אלף דונם מושקים  .המשתתפים בכינוס סברו כי כעת גם הממשלה וגם המוסדות
המיישבים יתנו עדיפות לפיתוח הנגב

3 .נ

30

אשל אל שר הבטחון ,

31

סיכום דיוני הנהלת המחלקה להתיישבות ,

6

באוגוסט  , 1948ארכיון הקיבתן המאוחד  ,ארכיון אישי ציזלינג  ,מיכל  , 8תיק
18

בינואר

, 1948

את " ה  ,חטיבה

לשם קביעת מקומות להתיישבות  ,מפקדת חזית ד '  ,את " ה  ,חטיבה 235

,

235י

]  ,תיק

; 2060

4א .

דו " ח הסיורים

 , 1תיק  ; 2180דו " ח סיור בנגב 20 - 19 ,

באוגוסט  , 1948את " ה  ,חטיבה 235ץ ]  ,תיק . 104 / 51 / 10 / 1
_

1 :14

32

ופן

אל סא " ל אשל ,

 4בספטמבר , 1949

את " ה  ,חטיבה

מגמות התיישבות לחודשים פברואר  -אפריל
33

1949

235י

],

תיק

 ,דו " ח  +מפה ,

 ; 746ואן ,

18

בפברואר  , 1949א " צ ,

דו " ח מכינוס נציגי יישובי הנגב שהתקיים בבהו המוסדות בבאר שבע ,
וקן ,

יומני  ,ד  ,עמ '

חטיבה

, 43

 21 ( 14בפברואר  ; ) 1949שר

תיק ג '

. 5493

יומני  ,ד  ,עמ '

 24בפברואר 1949

החקלאות אל נציג משרד האוצר בנגב ,

23 ( 7

בינואר

, 230 / 72

; ) 1949

תיק

. 2145

 ,אצ " מ ,4 / 246 / 31 ,

 12בפברואר , 1949

;

אמ " י ,

התכניות ליישוב הנגב

באפריל

הכין המדור לתכנון של התחנה לחקר החקלאות ברחובות תכנית ליישוב מאתיים

1949

אלף עולים חדשים  ,וזאת תוך הגברת ייצור המזון הטרי  .לשם כך הציעו החוקרים לפתח בנגב משק
פלחה  -בעל  ,שעיקרו עיבוד שטחים גדולים בכלים מודרניים  .בהערכה זהירה של נציגי הקרן
הקיימת נאמר כי תכנית מינימום של העלאת

נקודות חדשות בנגב ושמירה על הקיים דורשת

6

תקציב שנתי של כמיליון וחצי ל " י  ,שאיש לא ידע מנין יושג  .ברם צרכיה הבטחוניים של המדינה
הצעירה

 -שנזקקה גם להגנה על הגבולות

החדשים ,

וצריכה היתה למנוע חדירת מסתננים

ולהוכיח למצרים ולבריטים כי לא תהיינה פשרות טריטוריאליות בנגב  -לא הותירו זמן לדיונים

ארוכים בתכניות ההתיישבות  ,וחייבו פריסה מהירה של היאחזויות חקלאיות לאורך הגבולות .

4

'

עמדות בוועידה החקלאית השביעית
הוועידה החקלאית השביעית  ,שהתכנסה בפתח תקווה בימים 11

ביולי

14 -

, 1949

אפשרה לבן  -גוריון

להציג תפיסה ממלכתית לפיתוח החקלאות  .בצמוד לעקרונות הקפיד בן  -גוריון להציג תכנית
חדשה ,

התיישבות

נועזת וגורפת  .הוא הכריז כי ממשלת ישראל פועלת על סמך תכנית יישובית

מרכזית אשר ' תכליתה  ,הכפלת הישוב במדינה במשך ארבע שנים '  .בן  -גוריון העריך כי המדינה
תידרש להעלות על הקרקע כמאה וחמישים אלף נפש ולהקים עבורם חמש מאות יישובים חדשים
על שטח של שניים  -שלושה מיליון דונם נוספים .

בוועידה התברר כי מטרת המוסדות ליישב בנגב

35

כשנים  -עשר אלף משפחות במאה וחמישים יישובים חדשים  ,וכמות המים שתוקצה להם תאפשר

השקיית מאתיים אלף דונם  .בן  -גוריון וראשי המחלקה להתיישבות ביקשו אף להתחיל בצעדים
לפיתוח הנגב הדרומי  .הם הבטיחו כי בערבה  ,בעין גדי  ,בסדום ובאילת יקומו מצפים שיבחנו את
התנאים החקלאיים והאקלימיים באזורים אלה  .תחושת הדוברים היתה כי עתה יש בכוחה של
המדינה לפתח אזורים שכוחי אל

אלה 6 .נ

כמקובל בוועידות ובנאומים חגיגיים הציגו בן  -גוריון

וחבריו תמונה בלתי ראלית באשר לפיתוחו המהיר של הנגב  .באותה עת כבר היה ידוע לראשי

המדינה כי גם אם יימצא מקור מים בנגב  ,יידרשו שנים רבות ותקציב ענק להולכתם לאזורים שבהם
כדאי ואפשר לפתח חקלאות  ,וגם זה מותנה יהיה בכוחן של תנועות הנוער לגייס חלוצים צעירים
למבצע .

נראי

אפוא לוויץ סותרות

את המציאות הקשה  .בידיו כבר היה הסיכום של ביצוע התיישבות הספר עד יולי

שלא עלה על

ההבטחות למתן כמויות בלתי מוגבלות של קרקע ומים למתיישבי הנגב

34

לחקר החקלאות  ,התיישבות מאתיים אלף עולים חדשים ,

התחנה

באפריל  , 1949אמ " י  ,חטיבה  , 97תיק

; 5559 / 3905

והשווה לתכנית חמש השנים של וקן שכוונה ליישב שישים אלף משפחות ברחבי הארץ  ,וצן  ,יומני ,

7 ( 17

ביוני  , 1949אצ " מ ,

ד  ,עמ '

במארס

; ) 1949

הקרן הקיימת אל ועדת ההנהלות  ,תקציב הנגב לשנת תש " י ,

 . 515 / 9448על עמדת המצרים לגבי הנגב ראה

:

טו .

ד ' בן  -גוריון  ,מדינת ישראל המחודשת  ,א  ,תל אביב

1969

 ,עמ '

; 372

ש ' רייכמן  ' ,שלוש דילמות בהתפתחות

הישוב היהודי באוץ  -ישראל  ,התנחלות  ,איכלוס  ,ושיקום '  ,עיר ואיזור ;

36

14

י ' רוזנטל ( עורכת )  ,תעודות למדיניות החקן של מדינת ישראל ,

מאי  -דצמבר  , 1949ירושלים תשמ " ד  ,מבוא  ,עמ '
35

29

, 1949

3

(  , ) 1975עמ '

; 53 - 50

א ' דון  -יחיא ,

' ממלכתיות ויהדות בהגותו ובמדיניותו של בן  -גוריון '  ,ציונות  ,יד ( תשמ " ט )  ,עמ ' . 53 - 62
על תוכניתו המפורטת של בן גוריון לגבי הנגב הדרומי ראה יוסף שפירא  ' ,הועידה החקלאית '  ,הפועל הצעיר ,
כרך  ,מס '  , 42ב " ב בתמוז תש " ט  ,עמ '

דבר ,

26

ביולי

( לעיל  ,הע '

; 1949

; 5 -4

בן  -גוריון  ' ,קווים לתכנית התיישבות ' הועידה החקלאית השביעית ,

ח ' גבתי  ' ,תכנית התיישבות '  ,נאומו בועידה החקלאית השביעית  ,דבר ,

 , ) 8עמ ' ; 29

הנ " ל  ,סיפור חיי  ,תל  -אביב תשמ " ה  ,עמ '

. 168 - 161

26

ביולי

; 1949

גבתי

5ע1 :

חנינא פורת

חמישים אחוז מהתכנון .

37

אסור  ,הוסיף ויץ  ,למהר ולהקים את הנקודות החדשות לפני שנבסס את

היישובים הקיימים  .ויץ התנגד לא רק לתכניותיו החקלאיות של גבתי אלא אף לתכניותיך

החברתיות  -הכלכליות של אשכול  ,וקבע  ,יחד עם חברים אחרים במפלגתו  ,כי העולים החדשים אינם
מתאימים בשלב זה ליישוב הנגב .

38

תכניות ארוכות טווח
ההתיישבות החקלאית  -פתרון יחיד לשליטה ישראלית בנגב
בשנת  1950הגיעו לארץ כמאה ושבעים אלף עולים וחלקם נשלחו לנגב  .ראשי המדינה הניחו
ששליטה

על

טריטוריה

לאומית יכולה להתממש בעיקר על  -ידי יישובים כפריים  .גישה

טריטוריאלית זו הרפיעה בקווי היסוד של כל ממשלות

ישראל  .ההנחה המשותפת היתה שיישוב ספר

הנגב ייעשה באמצעות יישובים כפריים  -שיתופיים  .ואכן התכניות ליישוב הארץ המשיכו להתמקד
אך ורק בצורות התיישבות כפרית  .לפיכך נאלצו המתכננים במשרד ראש הממשלה וחברי ' החוג
לרפורמה התיישבותית '  ,שפעלו בשנים

, 1951 - 1948

לוותר על תביעתם להקמת ערים בינוניות

( ' ערים אזוריות ' ) כערי מדרג בעלות יחסי גומלין הדוקים בין העורף החקלאי  -הכפרי בנגב לבין ערי
מישור

החוף ,

עד לאחר הקמת התשתית הכפרית .

39

ראשי המדינה חששו שאם יתנהל פיתוח הנגב ואזורים אחרים באיטיות  ,יפנו העולים החדשים
לערי מרכז הארץ ומדיניות פיזור האוכלוסין תיכשל  .יצחק טבנקין  ,שהזהיר מפני תופעות מעין

אלו ,

קבע בטקס העלייה על הקרקע במשאבים כי ההתיישבות בנגב היא שתכריע את גורל הארץ  .על ביר
עסלוג '  ,טען  ,להפוך לנקודה הנמצאת במרכזה של הארץ ויש לאכלסה באלפי מתיישבים  .אברהם
הרצפלד תבע במליאת המרכז החקלאי להקים בתש " י מאה וחמש נקודות חדשות  ,ובכלל זה כמה
יישובים בסביבת אילת .

התכנית ליישובה של הארץ
במארס

1950

פרסם משרד החקלאות סיכום הצעות לפיתוח החקלאות בשנים

1953 - 1950

שהוגש

למועצה החקלאית הכללית  .המסמך עובד בידי ועדה בראשותו של אריה עמיר  ,מנהל המחלקה
לגידולי שדה במשרד החקלאות  .התכנית התבססה על ההנחה שבשנת תשי " ג יהיו בישראל מיליון
ושמונה מאות אלף נפש וכי בתקופת התכנית יתיישבו על הקרקע כארבעים ושמונה אלף משפחות ,
בנוסף על שישה  -עשר אלף משפחות שכבר ישבו בה מאז קום המדינה  .תכנית זו היתה לבסיסה של

37

ח ' הלפרין  ,תמורות בחקלאות הישראלית  ,תל אביב תשט " ז  ,עמ '  ; 90 - 85י ' וקן  ' ,חליפות ותמורות '  ,ספר השנה
של הקק " ל  ,ירושלים תש " ט  ,עמ '  ; 93י ' אשל  ,דו " ח שנתי  ,יולי  , 1949א " צ  ,חטיבה  , 230 / 72תיק

; ) ק1 :

38

י ' וקן  ' ,כיוונים בהתנחלותינו החדשה '  ,הפועל הצעיר  ,מ " ב ( כ " א באב תש " ט )  ,עמ ' ; 5 - 4

עמ '

; 4-3

י ' בלום ,

בהתפתחותו '  ,שם  ,עמ ' ; 12 - 11

39

תש " ט ) ,

' קליטת העולים בכפר '  ,שם ( ה ' ט בכסלו תש " ט )  ,עמ '  ; 16נ ' ורלינסקי  ' ,המשק החקלאי

וקן  ,יומני  ,ג  ,עמ '

26 ( 344

בספטמבר

א ' ברוצקיס  ' ,החלומות שהיו לערים '  ,מ ' נאור ( עורך )  ,עולים ומעברות

. 134 - 133

מ " ב ( כ " ח באב

. 2156

. ) 1948

1952 - 1948

( עידן )  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ '

משפחה במושב ברוש
בנגב המערבי (  953ו )

תכנית אחרת  ,שפורסמה מאוחר יותר תחת השם ' יישובה של הארץ ' .

להיתוסף עד

1953

49

על  -פי התכנית צריכים היו

ארבע מאות יישובים חקלאיים חדשים  .בתכנית נקבעו שנים  -עשר אבות

טיפוסיים של משקים שהותאמו לעשרים ושניים אזורים גאוגרפיים  .לנגב הצפוני הוצעו שני סוגי
משק

:

האחד בן שישים וחמישה דונם והאחר משק בעל בגודל של מאה וחמישים דונם המבוסס על

שיטת גידול של פלחה חרבה ועל מטע זיתים הנזקק לכמויות מים מזעריות .
באותה שנה פירסם רענן ויץ תכנית פיתוח שכונתה אף היא ' ישובה של הארץ ' ואשר מבחינות
רבות היתה זהה לתכנית שקדמה לה  .הוא הציע להקים

משק  .רענן ויץ חזה פיתוח מואץ בנגב

:

קצב מיתות יחידות המשק בנגב

' יישובה של

הארץ '

האזור

על  -פי

תכניתו של רענן ויץ

4

משקים

הנגב

57 , 000

יחידות חקלאיות בחמישה טיפוסי

כתש " י

1 , 500

תשי " א
5 , 500

תשי " ב

תשי " ג

סך הכל

7 , 000

7 , 000

21 , 000

כוונת המתכננים היתה להקים בארבע השנים כמאתיים יישובים חדשים  .עידוד לכוונה זו שאבו
מהנתונים שהיו בידיו של ציזלינג  .הלה ביקר את עמדתה המהססת של הממשלה וטען כי חרף

 :17ו
40

גבתי ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

41

ר ' וקן  ' ,ישובה של הארץ ( הצעת פיתוח ) '  ,המחלקה להתיישבות חקלאית  ,ירושלים יולי
הציוני

( סטנסיל ) ;

9ד ; 80 -

הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 29

הנ " ל  ' ,דרכנו בחקלאות ובהתיישבות  ,תל  -אביב תשחט  ,עמ '

רוזנמן  ,השמשים  ,רופין ואשכול  ,ירושלים  , 1992עמ '

. 223 - 194

, 1950

; 103 - 101

עמ '  , 8הארכיון

וראה בהרחבה

:

א'

חנינא פורת

העובדה שיש בנגב כמיליון דונם המתאימים לפלחה ויש בנמצא משקים המוכנים לעבד על
אחריותם שטח זה  ,לא הוחל בעיבוד הקרקע .

)

המרכז החקלאי תכנן כחלק מהתכנית המקיפה הקמת ארבעה קיבוצים בקו באר שבע  -ראם
זואירה  ,שטח שנחשב עד אז בלתי מתאים להתיישבות  .ראובן כהן  ,איש הקיבוץ המאוחד  ,טווה
תכנית ברוח זו

:

יישובי קבע ( לא

בנגב תוקמנה קהילות סוציאליסטיות עצמאיות שתקבלנה את האמצעים לבניית
מצפים )

ותעבדנה חלק מהקרקעות הנטושות  .קרקעותיה של קהילה מעין זו

תשתרענה למרחק של שלושים ק " מ ממרכז הקהילה ואף יותר  .כהן קרא להתחיל מיד לחנך את
הצעירים המועמדים לקהילות אלה לקראת חיים בנגב  .י4

השוואה בין התכניות
השוואה בין ' התכניות

הגדולות ' תאפשר

העיקריים שבהם ניתן להשוות הם

:

לעמוד על השינויים שחלו בשלוש שנות התכנון  .התחומים

שטח העיבוד הכולל שאליו יש להגיע בתום מימוש התכנית ,

כמות המטרים המעוקבים של מים הנדרשים לתכנית

ההתיישבות ,

מספר היישובים החדשים

שיקומו בנגב  ,התקציב הנדרש לביצוע התכנית ומשך הזמן הנדרש לביצועה  .כך למשל התכנית
ליישובה של הארץ משלהי

שנחשבה זהירה בתחשיביה  ,חזתה הקמת ארבעים ושישה

, 1947

יישובים  ,שיעבדו מאתיים אלף דונם  ,אשר יושקו בשלושים וחמישה מיליון ממ " ק  ,בתקציב של

אחד  -עשר מיליון ל " י  ,וזאת בטווח של שלוש שנים  .ואילו בקיץ

1949

קבע בן  -גוריון בבטחון רב כי

בנגב יקומו בארבע השנים הקרובות מאה וחמישים יישובים שיעבדו מאתיים אלף דונם  ,אשר יושקו
במאה מיליון ממ " ק  ,וכל זאת בתקציב של מיליונים רבים  .בשלהי

1949

ובאמצע שנות החמישים

הציעו צור ואשכול בתכניותיהם להקים בנגב מאות יישובים  ,שיעבדו למעלה ממיליון דונם  ,אשר
יושקו במאתיים מיליון ממ " ק  .ככל שגדלו גלי העלייה ולראשי המדינה הוברר כי רק קליטתם של

העולים באזורי הספר תאפשר לעמוד במשימה של אספקת מזון  ,תעסוקה ודיור  ,וככל שנצרכו
המוסדות המיישבים לסייע בעיבוי

הגבולות ,

כן העלו החוזים  -המתכננים את מספר היישובים

המתוכנן והגדילו את השטח המערבד  .הגדלת כמויות המים הנדרשות להשקיה  ,הארכת משך סיומה
של התכנית והגדלת התקציב היו פונקציה של התכנון החקלאי  .בניגוד לתכניות אלה היו תכניות
המרכז החקלאי  ,משרד החקלאות וועדת ההנהלות ( ועדה משותפת להנהלות הסוכנות

והקק " ל )

צמודות יותר למציאות  ,התחשבו במחסור במים ובכוח אדם  ,והותאמו לסקרי הקרקע ומקורות
המים  .כך למשל הציעה ועדת ההנהלות להקים בנגב תשעה יישובים
שלושה  -עשר יישובים בלבד

42

;

ומשרד החקלאות הציע להקים רק כעשרים וחמישה יישובים .

44

תכנית משרד החקלאות  ,סיכום הצעות לפיתוח חקלאי בשנים תש " י תשי " ג  ,מוגש למועצה החקלאית הכללית ,
; 80

א ' רוקח ור ' ודן  ' ,לקחי התכנון החקלאי וההתישבותי

; 192 - 184

ציזלינג ,

הקריה  ,אדר הש " י  ,אב " ג ; גבתי ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

במדינת ישראל '  ,אוץ  -ישראל ,

1 :18

;

המרכז החקלאי הציע להקים

22

( תשג " א )  ,עמ '

ודן  ,יומני  ,ד  ,עמ '

28 ( 95

באוגוסט

 ; ) 1950א '

מועצת ההסתדרות הס " ה  9 - 5 ,בספטמבר  , 1950תל אביב פברואר  , 1951ארכיון את " ה  ,עמ '
הצעת הרצפלד לקיבתן הארצי בדבר הקמת שני יישובים בין באר שבע לערד  10 ,בינואר  , 1950את " ה  ,חטיבה

. 82

43

,

 , 11 235תיק  ; 675ר ' כהן  ' ,בפני אופקים גדולים '  ,מבפנים  ,יד (  , ) 1950עמ '
44

. 269 - 268

ש ' בלאם  ' ,מים לארץ הנגב '  ,א ' שמואלי וי ' גרדום ( עורכים )  ,ארץ הנגב אדם ומדבר  ,תל אביב תשל " ט  ,עמ '
; 358 - 357

גבתי ( לעיל  ,הערה

 , ) 8עמ '

. 71 - 70

התכניות ליישוב הנגב
מפעל הנגב -

שיקום ותכנון מותאמים לשטח המדברי

זמן קצר לאחר כיבוש הנגב התארגן באזור משרד משותף לסוכנות היהודית ולקרן הקיימת שנקרא
מפעל הנגב  ,ומטרתו היתה לשקם את היישובים שסבלו מהקרבות ולהקים בנגב נקודות חקלאיות
חדשות  .כיוון שישבו במפעל הנגב נציגים בכירים של המוסדות המיישבים  ,וביניהם מומחים

ומשום שהיה לגוף שבא במגע יום  -יומי עם

חקלאיים ,

המתיישבים .

החל המפעל כבר בשנתו

הראשונה להציע תכניות התיישבות משלו המותאמות למציאות המדברית בנגב .
הנגב חולק לשני אזורי עבודה

:

45

בנגב הצפוני  ,סבר יושב  -ראש מפעל הנגב מתתיהו כהנוביץ  ,ניתן

יהיה לעבד שטחי פלחה רחבים ונכללו בו היישובים החדשים שעתידים היו לקום צפונית לקו

משמר הנגב  -מגן

;

הפוקדת אזור זה .

46

לעומת זאת בנגב הדרומי תוכננו גידולי שלחין בלבד  ,בשל הבצורת הממושכת
מפעל הנגב תכנן להקים במהירות כשלוש  -עשרה נקודות יישוב בפריסה רחבה .

בתום שנה לפעולת מפעל הנגב דיווחו ראשיו כי שוקמו קווי המים  ,הוחל בביצוע מפעל המים
שלב

ב' ,

47

הורחבו שטחי העיבוד  ,נבנו מבני מגורים  ,ורוב היישובים נמצאו במקום הקבע שלהם .

במשך שנת העבודה  ,צוין בדו " ח מדצמבר

, 1949

הוקמו בנגב שנים  -עשר יישובים חדשים  ,ובסך -

הכול מגיע מספר היישובים לעשרים ושישה  ,מהם עשרים קיבוצים ושישה מושבים  ,ואוכלוסייתם
הכוללת מונה כאלפיים וחמש מאות נפש  .מבין המושבים שלושה נוסדו בידי עולים חדשים
במסגרת תכניות המחלקה להתיישבות של

הדו " ח צפו כי בשנת

הסוכנות ,

והם

:

גילת  ,תפרח ונתיב המולדת  .מחברי

ניתן יהיה להקים בנגב שנים  -עשר מושבי עולים חדשים  ,נוסף ' על

1950

ההתיישבות החלוצית הרגילה ' .

48

גם אילו ההיגשמה

תחזית זו  ,עדיין היה מספר היישובים החדשים

קטן בהרבה מהתחזיות של ' התכניות הגדולות '  ,שצפו הקמת חמישים  -שישים יישובים חדשים
בשנה בנגב במהלך שלוש  -ארבע שנים  .מאמצים כבירים הושקעו בפליחת שטחי פלחה ללא קשר
להתקדמות ההתיישבות  .בסוף אותה שנה היה סך השטח המעובד בנגב קרוב למאתיים אלף דונם .

אין ספק שדרוש היה עדיין מאמץ רב על מנת להשקות את שטחי העיבוד בנגב כפי שחזו בן  -גוריון
ואשכול בתכניותיהם הגדולות .

-

תכנון לטווח בינוני
נסיון ביסוס המושבים בנגב ולקחו
באביב

החלו לבחון במפעל הנגב את האפשרויות להתיישבות שלא במסגרת המושב או

1950

הקיבוץ  .במפעל סברו שניתן להקים בערבה כפרי עבודה וכן לפתח שם ובנגב הצפוני את עבודות
הייעור  .אשכול ונציגי הקרן הקיימת טענו כי אפשר לרכז כמאה וחמישים עולים חדשים שיועסקו
בייעור ולאחר קבלת הכשרה חקלאית יקימו יישוב  .המוסדות המיישבים הכירו בחשיבות פיתוח
45

בדצמבר

1949

היו במנגנון

:

מ'

כהנוב " ן '  ,מנהל המפעל  ,מ ' טלמון  ,אחראי על ההדרכה והפיקוח  ,וז ' מייחס ,

ראש מחלקת הייעור  .כן היו מעורבים בעיצוב דרכי פעולות מפעל הנגב אשכול  ,י ' ופן והרצפלד  .וראה

טלמון  ,התיישבות העולים בנגב  ,פרקים ,
וקן וא '

 , 1959 - 1949ה '

טל  -קריספין

( עורכת ) ,

רוקח  ' ,העלייה ההמונית ומפעל ההתיישבות החקלאית '  ,נאור ( לעיל  ,הערה

יומני  ,ד  ,עמ '

ביולי

טלמון ( לעיל  ,הערה  , ) 45עמ '

46

ורן ,

47

י ' ופן ( עורך )  ,מוניה  :לזכרו של מתתיהו כהנוב " ן '  ,ירושלים תשכ " א  ,עמ '
( 26

48

באר שבע  , 1979עמ '

ביולי

; ) 1949

29 ( 148

; ) 1951

הלפרין ( לעיל  ,הערה

 , ) 37עמ '

מ ' כהנוב " ן '  ,סיכום שנה לפעולות בנגב ,

15

 ; 8 - 6וצן

; 171 - 166

 , ) 39עמ '

ורוקח

:

מ'

 ; 29 - 28ר '

קנו1 :

. 62

( שם )  ,עמ '

הנ " ל  ,יומני  ,ד  ,עמ '

. 42 - 36
43 - 41

. 76 - 73

בדצמבר  , 1949ארכיון טוביהו  ,אוניברסיטת בן  -גוריון  ,עמ ' . 2

חנינא פורת

הערבה ואף בתרומת היער לעתיד החקלאות בנגב  ,אך בשל הקשיים הפיסיים ואי  -הוודאות הציעו
לדחות את תחילת ההתיישבות שם עד לאחר ביסוס ההתיישבות בנגב המערבי והצפוני .

49

' התכניות הגדולות ' חזו שלרשות החקלאות וההתיישבות יעמדו ברחבי המדינה כארבעה מיליון
דונם  ,מתוכם שלושה מיליון ושלוש מאות אלף דונם בהשקאה  .כמות המים לחקלאות אמורה היתה
להגיע לקרוב לשני מיליארד ממ " ק  .ברם בשל קשיים אובייקטיוויים  ,מחסור בכוח אדם חלוצי

ועיכוב בהזרמת המים  ,עובדו בשנת תשי " ד  ,השנה האחרונה לתכנון  ,כשלושה מיליון וחמש מאות
אלף דונם  ,ושטחי ההשקיה לא עלו על שבע מאות וחמישים אלף דונם  .בדיעבד הוברר ש ' התכניות

הגדולות ' לא חזו את הקשיים הצפויים  ,ומספר היישובים שנוסדו ברחבי הארץ עד לשנת תשי " ד
הגיע למאה וחמישה במקום ארבע מאות היישובים שתוכננו .

במאמר שפרסם יוסף ויץ ביוני

1950

50

הוא הציג את מסקנותיו מנסיונות ההתיישבות שנעשו עד אז

בנגב והצביע על המטרות לעתיד  .לדעתו הוכח כי המושבים החדשים מסתגלים במהירות לגידולי
ירקות אך אינם יכולים לתרום להגדלת הייצור של גרעינים  ,כלומר אין ביכולתם לעבד את מרחבי
הפלחה בנגב  .בסכמו את הצעדים שיש לנקוט בטווח הקרוב הציע ותן להפסיק כל התיישבות
שגרתית במרכז הארץ וצפונה ולהתרכז אך ורק בהקמת כפרי עבודה בהר ובהוספת שלושים
יישובים חדשים בנגב  .הוא יצא כנגד הצעת אשכול והמחלקה להתיישבות של הסוכנות  ,שביקשה
לייסד חמישים כפרי פלחה של עולים חדשים בנגב הצפוני ולעבד בהם כרבע מיליון דונם  ,והציע

לעומת זאת לתת את המשאבים בידי מספר קיבוצים מיומנים  ,שיוכלו להשתלט מבחינה אגרו -
טכנית על מאות אלפי הדונם של אדמות הפלחה שבנגב .
אשכול העדיף שלא לפסוק לטובת אחת מהתכניות  ,ובחורף

, 1951

בסיור של פעילי קרן היסוד

בצפון הארץ  ,הכריז כי משימות חמש השנים הבאות הן  :הקמת חמש מאות כפרים חדשים  ,מאות
מהם בנגב  .חברת ' מקורות ' נתכוונה לספק תוך ארבע שנים מיליארד מ " ק מים לנגב הצפוני  ,בעלות
של עשרה מיליון ל " י בשנה  .אשכול קבע כי כך יהפוך שטח זה בן שני מיליוני הדונם למרכז
חקלאי .

ן

'

עיבוד קרקעות הנגב  -בסיס לתכנית פיזור האוכלוסין

שלמה לביא מעין  -חרוד הציג מעל גבי עתון ' דבר ' בשנת

1951

תכנית משלו שעיקרה תכנון

החקלאות לארבע שנים על בסיס עיבוד של שמונה מיליון דונם קרקע  .לביא קבע כי לצורך יישובו
של הנגב יש להפסיק מיד את פעולות הייעור וסלילת כבישים בלתי חיוניים ולזרז הקמת בתי -
חרושת להפקת סוכר ושמנים  .בקיץ

' התכנית
49

הגדולה '

1951

לא שעה הקונגרס הציוני הכ " ג לתכניות אחרות ואימץ את

של אשכול 2 .י

הנ " ל  ,סקירה על פעולות הנגב ,

13

באפריל

 , 1950עמ '

 , 2אצ " מ  ; 815 / 4168 ,תכנית ייעור בנגב  ,ד בדצמבר

1949

,

אצ " מ . 815 / 6903 ,
50

רוקח וווין ( לעיל  ,הערה  , ) 42עמ '

; 186 - 185

גבתי ( לעיל  ,הערה

הראשון למדינת ישראל '  ,עיונים בתקומת ישראל
51

ל ) 14

אשכול  ,הצעה לכפרי פלחה ,

12

במאי

, 1950

 , 2פ ' גנוסר

אצ " מ 815 / 10028 ,

 ; ) 8א ' אלכסנדר  ' ,כלכלת

( עורך )  ,ירושלים
;

 , 1992עמ '

הקליטה בעשור

. 84

הנ " ל  ' ,מרכז חקלאי בן מיליוני דונם '  ,דבר ,

7

בפברואר . 1951
52

י ' ודן  ' ,דרכי

התנחלותינו '  ,הפועל הצעיר  ,מ " ג

ר ' וקן אל אשכול  ,הקמת כפרי פלחה ,

ביולי

 , 1950אצ " מ ,

לביא  ,הצעותיו לפיתוח וכן מאמרו ' הייצוא לצרכינו מעל היצור לייצוא '  ,דבר ,

בינואר

הקרובות בחקלאות '  ,דבר ,
 ; 815 / 9603ש '

( י " ב בתמוז

תש " י)  ,עמ ' ; 5 - 4

ל ' אשכול  ' ,משימות

5

השנים

 15בינואר ; 1951

 30 ; 1951בספטמבר  ; 1951החלטות

הקונגרס הציוני הכ " ג ,

 30 - 14באוגוסט , 1951

24

 3ו9 -

ירושלים  , 1951עמ ' . 601 - 597

התכניות ליישוב הנגב

 1951פגש אשכול את בן  -גוריון  ,שחזר

בסתיו

קרקעות

מביקור בעמק טנסי משוכנע כי ניתן להשקות את

לו פרטים ועלויות של התכנית המעודכנת להמשך ההתיישבות בנגב  .בשנת

הנגב  ,ומסר

תשי " א  ,סיפר אשכול  ,מתכוונת המחלקה להתיישבות להקים ארבעים יישובים חדשים  ,אשר כמה

מהם קיבוצים ורובם מושבים  ,ובשנת העבודה הבאה  -תשי " ב  -מתוכננת הקמת מאה יישובים

חדשים  ,עשרות מהם בנגב  .אשכול התלונן בפני בן  -גוריון כי משנה לשנה נעשה קשה יותר ליישב
את חבלי הארץ  ,כיוון שהכנת התשתית החקלאית והיישובית עבור היישובים שכבר הוקמו עדיין לא
הושלמה .

53

בן  -גוריון

ראה

עקרון

בהגשמת

והחקלאיות  .משום כך תמך בשנת

פיזור האוכלוסייה תנאי להצלחת התכניות היישוביות

1951

ביזמת האגף לתכנון שליד משרד ראש הממשלה  ,אשר

בסיוע מומחים זרים החל בהכנת הסכמה לפיזור האוכלוסייה ברחבי הארץ .
בנגב יוקמו מרכזים עירוניים בשדרות  ,באופקים ובנתיבות  .האתרים

במסגרת זו הוחלט כי

54

בעסלוג ' ,

בראס  -זויארה

( ערד )

ובכורנוב הוצעו כמרכזים עירוניים  -תעשייתיים  .התכנית להקמתן של ערים אזוריות  -שהפכו
מאוחר יותר לערי פיתוח

 -לא זכתה לתמיכה עקבית וגלויה של ראש המדינה והמוסדות

המיישבים משום שעל צורת התיישבות חדשה זו לא חלה ההסכמה הלאומית בדבר פיתוח הנגב
באמצעות התיישבות כפרית  .תכניות ההקמה של ערי הביניים הוטלו אפוא על כתפי ' משוגעים
לדבר ' ,

ורק באמצע שנות החמישים  ,בלחצה של הסוכנות היהודית  ,הוחל בבניית המרכזים באופן

שיטתי .

55

כיבוש השממה
ועדה חדשה ותכניות חדשות לכיבוש הנגב הדרומי

בן  -גוריון רצה בגוף שיהיה כפוף לו ישירות ויוכל ליישם את ' התכניות הגדולות ' לפיתוחו ויישובו
של הנגב הדרומי כפי שהצטיירו בחזונו בשנים שלפני המלחמה ובעת הקרבות  .הזהירות המופגנת

שגילו יוסף ויץ  ,הרצפלד  ,כהנוביץ ' ואחרים ביישוב הנגב הצפוני והמערבי לא מצאה חן בעיניו .
בשנת

1949

ב 16 -

הוא האיץ במדענים לבצע סקרים במגמה לפתח את התעשייה בנגב .

ביוני

6

'

הטיל בן  -גוריון על יצחק צ ' יזיק לאסוף את כל הנתונים והמחקרים שנעשו בנגב

1949

כולל זכיונות שניתנו על  -ידי ממשלת המנדט  ,במגמה לעצב מדיניות חדשה לאזור  .בשלהי אוגוסט

53
54

יומן בן  -גוריון ,
על

 9בספטמבר  , 1951אב " ג  ,דבר 13 ,

הצורך בפיזור האוכלוסיה והקמת ערים בנגב ראה

1950

;

א " ט  ,קלטות

הערה  , ) 44עמ '
56

. 1951

ב ' גור  ' ,הכאב הזה '  ,פוליטיקה ,
, 1982

:

על עקרונות התיכנון המודרניים והסתייעות בניסיון אומות העולם ראה  ' :מומחה מזועזע מהעדר תיכנון ' ,

דבר  6 ,כפברואר
55

ביוני . 1951
' תיכנון תנאי ראשון לפיתוח יעיל '  ,דבר  6 ,בפברואר

יומן בן  -גוריון ,

; 152 - 146

; 597 - 596

22

באפריל ,

30

( ינואר  , ) 1990עמ '

; 37 - 35

ראיון עם י ' שמשוני ( מוותיקי אופקים )  ,אוגוסט

ש ' קרקובר  ' ,התפתחותן של עיירות הפיתוח בצפון הנגב '  ,שמואלי וגרדום ( לעיל ,

תכנון מרכזים עירוניים  ,מאי  -יוני
26

במאי

ו 16 -

ביוני

, 1949

, 1951

אמ " י  ,חטיבה

, 43

220 / 0470 / 5463ג .

אב " ג ; מפקד המבצע היה י ' דוסטרובסקי  ,ועוד נטלו בו

חלק הגאולוגים והכימאים יעקב בן  -תור  ,יעקב וורמן ועקיבא פרומן ; זכרונות א ' זכאי  ,מושל אילת לשעבר

ומוותיקי הסיירים בצה " ל  ,כל  -בי ( עיתון מקומי  ,באר

שבע ) 23 ( 201 ,

באוקטובר

. ) 1981

ן 14

טיעת ייחורי אשל
ופרקים לעצירת

מונתה ועדת הנגב החדשה  ,שחבריה היו מנכ " לים של משרדי

1949

ממשלה  ,ובראשה הועמד

צ ' יזיק  .ניתנה לה סמכות פיתוח מלאה בדרום הנגב ובערבה  .הגדרת השטח הגאוגרפי שבו התרכזה

נולות נודדים בנגב
חולות נירים  ,שלהי

הועדה במחקריה העידה על סדרי העדיפויות המרחביים של בן  -גוריון בנגב

תנוו! הארבעים )

על כל ארץ אדום  ,על מפרץ אילת ועד בכלל  ,לרבות כל האיזור של ים המלח וכל הנגב מדרומה של

באר  -שבע ' .

57

:

' סמכות הועדה תשתרע

המשימות שהועיד בן  -גוריון לוועדה החדשה מצביעות על התכנית רבת המעוף שיזם

בערבה ובמפרץ אילת  .המשימות כללו מחקר מדעי של אוצרות הטבע  ,של סגולות האדמה ושל
מקורות המים  :בדיקת אפשרויות השבחת הקרקע ופיתוחה ואפשרות התיישבות באזור ואכלוסו
טיפוח התחבורה ביבשה בים ובאוויר  :פיתוח הדיג ושימורי דגים באילת

וחרושתית .

;

;

עידוד יזמה חקלאית

58

הי דרומה לאילת
ועדת הנגב הגישה לראש הממשלה הצעות אחדות

:

להקים שדה תעופה באילת או בסמוך

להגביר את אספקת המים אם על  -ידי קידוחים או בדרך של הובלתם
סירות

בצינורות  ,לזרז הקמת מעגן

באילת הן לצורכי דיג והן לצורכי פריקה וטעינה של סחורות  ,להקים ולהפעיל נקודות תצפית

חקלאיות  -אקלימיות במספר
1 42

לה ,

אזורים ,

להכין את האזור לקראת מבצעי ייעור

 :בניגוד להצעות

הקודמות קבעה הוועדה כי יש להקים עיר עברית  ,שתמנה חמישה  -עשר אלף תושבים  ,בממשית
57

בן  -גוריון אל י ' צ ' יזיק ,
חטיבה

58

43

אמ " י ,

 25באוגוסט , 1949

 / 5510 / 5103ג ; השבחת ערבות הנגב ,

דצמבר

 / 5391 / 631ג .

יומן בן  -גוריון ,

12

ו 16 -

ביוני

1949

 ,אב " ג

;

שנתון הממשלה תש " י  ,תל אביב תש " י  ,עמ '

. 20

1949

 ,אצ " מ ,

התכניות ליישוב הנגב
( כורנוב ) .

הוועדה העריכה כי בנגב הדרומי יש כמאתיים אלף דונם הניתנים לעיבוד ברם דרושות

כמה שנים של תצפיות ונסיונות לפני שיוחל בעיבוד האדמות .

59

בעידודו של משרד ראש הממשלה

ובאמצעות רשות הנגב  ,גוף שהוקם על מנת לגבות את פעילות ועדת הנגב מבחינה חוקית החלו
צ ' יזיק וחבריו בסלילה מחדש של כביש באר  -שבע  -אילת  ,וכן הוחל בהתקנת מנחת חדש באילת
והונחו צינורות מים  .עוד נמסר לממשלה כי המחקר בענייני פיתוח הדיג בעיצומו  ,וכי הוקם גן

נסיוני בן שלושים דונם באילת והוחלט על הקמת חמישה מצפים  -שלושה בהר הנגב ושניים
בערבה .

ל6

דומה היה כי תכניתו של בן  -גוריון הולכת

ומתגשמת  ,אם

ליישב את הנגב ולפתחו רק באמצעות התיישבות כפרית .

כי בה בעת נזנחה התפיסה שניתן

אדרבה  ,מעתה יונחו על שולחן הממשלה

והמשרדים השונים תכניות פיתוח שעיקרן חשיפת חומרי הגלם המיוחדים לנגב ולים המלח והקמת
תעשיות כבדות באזור .

עתיד הנגב בידי הנוער  -תרומת המסגרות הצבאיות למחצה לפיתוח הנגב

המסגרות הצבאיות למחצה של הגדנ " ע והנח " ל  ,שפעלו על  -פי חוק  ,ומסגרת השח " ל ( שירות חלוצי
לישראל ) ,

שהוקמה על  -ידי מפא " י  ,שולבו במימוש תכניות הפיתוח וההתיישבות בנגב  .ראשי

המדינה הציגו בפני כל מסגרת כזו תכניות לפיתוח והתיישבות  ,בהניחם כי באמצעות החוק
והמסירות האידאולוגית יושגו הישגים באזור  .בתכניות אלה בלטו שינויים רבים בהשוואה
ל ' תכניות הגדולות '  ,אם כי גם מהן לא נעדר אלמנט החלום והחזון  .עיקרי השינויים התמקדו במעבר
מתכניות של מאות יישובים שנועדו לכסות שטח נרחב לתכניות שכוונו לעבות צירי דרכים ואזורי
חציבה .
לנוער המאורגן במסגרות הצבאיות למחצה והמרוחק מהשפעת המפלגות הפוליטיות ייעד בן -

גוריון תפקיד חשוב בפיתוח הנגב  .הוא הציג במועצת מפא " י ובכנס מפקדי הגדנ " ע תכנית להקמת
' שרשרת של מאות ישובים צבאיים על הספר ובאזורי הסכנה החמורה ביותר ' על  -ידי הנוער .

ן6

על

בסיס תפיסה זו בנה סא " ל עקיבא עצמון  ,מפקד הגדנ " ע  ,תכנית להקמת ' מדינת נוער ' בערבה  .הוא
הציע להקים בשטח שבין עין  -גדי לאילת כעשרים יישובים  -מצפים וללמד בבתי  -ספר באזור
מקצועות ההולמים את חיי המדבר  .התכנית נגנזה עקב מחסור בכוח אדם ובשל התנגדות אנשי
חינוך .

62

סיכום
עד פרוץ הקרבות בנגב המשיכו להתקיים זו בצד זו שתי תפיסות בדבר פיתוח הנגב ויישובו  .האחת
האמינה כי מתקרב מועד הקמתה של המדינה היהודית העצמאית ומשום כך יש להכין תכניות
59

צ ' יזיק  ,שתי שנות פעולה בנגב  ,סקירה על ועדת הנגב אוגוסט  - 1949אוגוסט  , 1951ירושלים  ,ארכיון טוביהו ,

אוניברסיטת בן  -גוריון ; דבר ,

19

במאי

 ; 1951מנהל המדור

לעצי פרי וגפן  ,דו " ח סיור בנגב ,

 9 - 6בנובמבר , 1950

אצ " מ 5 / 18148 ,ואש .
60

שר
( 19

האוצר בנאומו בכנסת ,
בספטמבר

 20ביוני, 1950

דברי הכנסת  ,ה  ,ירושלים תש " י  ,עמ '

 ; 1997 - 1996ורן ,

יומני  ,ד  ,עמ '

53

. ) 1949

61

דברי בן  -גוריון במועצת מפא " י  TITn ,ודרך  ,ב  ,עמ '

62

ד ' דיין  ,כן אנחנו נער  ,תל אביב

; 254 - 253

דבריו בכנס מפקדי הגדנ " ע  ,שם  ,ג  ,עמ ' . 258 - 257

י ' נשרי ,

מ ' נאור

 , 1977עמ ' ; 162 - 147

( עורך )  ,עידן  , 6ירושלים תשמ " ו  ,עמ ' . 199 - 198

' מדבירי המדבר '  ,יישוב הנגב , 1960 - 1900

14 :1

בדווי וחבר קיבוץ להב
! ) 1953

רחבות ממדים שרק באמצעים ממלכתיים אפשר יהיה להגשימן  .התפיסה האחרת ראתה את תהליך

יישוב הנגב ופיתוחו צמוד למטרותיו של היישוב  ,ובעתיד  -למטרותיה של המדינה  .מעצביה בחנו
מקרוב את תוצאות ההתיישבות בשלושת המצפים ובאחת  -עשרה הנקודות  ,וניסו ליישם צעד אחר
צעד את הלקחים שהופקו מהן  .לאחר קום המדינה סברו המצדדים בתפיסה זו כי יש להתאים את
פיתוח הנגב למשימותיה של המדינה הצעירה  -ייצור מזון טרי  ,פיזור האוכלוסייה  ,מתן תעסוקה
ומגורים לעולים החדשים  ,עיבוד הקרקעות הנטושות והגנה על

הגבולות ' .

6

באמצעות מפעל הנגב וועדת הנגב  ,שהיו חוליות קישור בין המתכננים לבין המתיישבים  ,נבדקו
הלכה למעשה ' התכניות הגדולות '  ,ואז הובהר שהפער בין התכנון שצפה הקמת מאות יישובים לבין

הקשיים היום  -יומיים אינו ניתן לגישור  ,ועקב כך נדחו ובוטלו רבות מהעליות החדשות על הקרקע .
כדי לממש את ' התכניות הגדולות ' ולהקים מאות יישובים בנגב דרושים היו כוח אדם של אלפי

צעירים  ,תקציבי פיתוח של עשרות מיליוני ל " י ותכנית חקלאית ברורה לקיום חקלאי רווחי  .כל אלה
לא היו בנמצא  ,ואט אט  ,במהלך שנות החמישים  ,הוברר למתכננים כי גם לאחר מלחמת השחרור
ובמסגרת מדינה ריבונית תתנהל ההתיישבות בנגב באיטיות רבה ותפגר בהרבה אחר צרכיה המידיים
של המדינה באזור .
לאחר המלחמה סברו עדיין קברניטי המדינה ובמוסדות המיישבים כי ההתיישבות הכפרית היא

י

 , ,4ן

הפתרון הבלעדי ליישובו ולפיתוחו של הנגב  .ברם בשלהי  1949ובשנתיים שלאחר מכן ערערו
להקים בנגב צורות התיישבות חדשות  -ערי כורים
1
המתכננים יותר ויותר על תפיסה זו  ,והציעו

נ6

ח ' ברקאי  ,ימי בראשית של המשק הישראלי  ,ירושלים  , 1990עמ '

. 44

התכניות ליישוב הנגב

ותעשייה  ,ערי נמל ודיג  ,חוות חקלאיות וערים בינוניות שהתאימו לדעתם לתנאי החקלאות הקשים ,
למחסור במים ובקרקע ולכוח האדם המועט .
בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה התקיימו אפוא אלה בצד אלה ' תכניות גדולות ' ו ' תכניות
קטנות '  .כדי למנוע התנגשות בין התכניות ולא לרפות את ידי החלוצים המעטים שהסכימו לרדת
לנגב  ,הציגו ראשי המדינה את ' התכניות הקטנות ' כחלק מהגשמתן של ' התכניות הגדולות '  ,שנתפסו

כחלום לעתיד  .עם זאת ראוי להדגיש בו השינויים שחלו במפת ההתיישבות  ,על אף שהיו קטנים
מהמתוכנן

ישראל .

64 ,

היו בהחלט חלק מ ' המהפכה הגאוגרפית  -יישובית ' שעברה על מרבית שטחי מדינת

65

ברם בחינת ההישגים של ' התכניות הגדולות ' והמסגרות שקמו על מנת ליישמן מוכיחה כי הן לא
מילאו את הציפיות שתלו בהן משרדי הממשלה והתנועות המיישבות  .כך למשל בשנים

1951 - 1948

הוקמו כשלוש מאות יישובים כפריים ברחבי הארץ  ,מהם עשרים ושלושה בלבד בנגב  ,וכן הוקמו
בנגב כמה אתרי נסיונות והכשרה חקלאיים .

66

1 '45

. 160 - 159

64

גונן ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

65

א ' ברוצקיס  ,בעית החלוקה הגאוגרפית של האוכלוסיה  ,ירושלים

66

גבתי ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

; 341 - 309

1956

 ,עמ '

.4

א ' ביין  ,עלייה והתיישבות במדינת ישראל  ,ירושלים  , 1982עמ '

. 284 - 273

