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 דעת מומחה-: חוותהיבטים מרחביים - סביבתהונחלה 

על כוונתו  דעת זו הוכנה לבקשת עו"ד מיכאל ספרד ובקשר להודעת הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש-חוות
נחלה ("גבעת העיטם") לשם הקמת -להתקשר עם משרד הבינוי והשיכון בהרשאה לתכנון של מקרקעין בא

 שכונה ישראלית שתהיה משויכת לאפרת. 

פיתוח במקרקעין האמורים ולבחון האם יש תכנוניות של -התבקשתי לחוות את דעתי על ההשלכות המרחביות
 ת או לבית לחם רבתי.עדיפות תכנונית לשיוך הפיתוח לאפר

דעת זו תוגש במסגרת הליכים משפטיים ומצהיר שידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הנוגעות -אני יודע שחוות
 .דעתי זו כשהיא חתומה כדין עדות בבית המשפט ואני מודע לחובתי לומר אמת-לעדות שקר, דין חוות

 

 השכלה רלבנטית וניסיון מקצועי

 , מחקר.נוף, תכנון, אדריכלות -רייכר  -ז"ק משרד , אורי רייכר

 .בצלאל אקדמיה לאמנות ולעיצוב ירושלים - B.Arch -דריכל א

בערים כגון עמית במשרד אדריכלים נורמן פוסטר בלונדון. אחראי על פרויקטים של תכנון ובניה  2011 - 2006
 .ומוסקבה שנחאי

 רייכר. -שותף מקים במשרד ז"ק  -כיום  - 2012

 

 אדריכלות, נוף, תכנון, מחקר. -רייכר  -משרד ז"ק 

 .2012יפו בשנת -. נוסד בתל אביבארצי-מחקר אזורי וכללמתמחה ביחס בין מבנים ושטחים פתוחים אל 

 בין עבודות המשרד:

 מחקר בנושא התיישבות וחקלאות בישראל מראשית הציונות, ועד תרחישים עתידיים. -

 גושי ההתנחלויות על מדינה פלסטינית עתידית וישראל.מחקר בנושא השפעת  -

 כפר הנוער הדסה נעורים.מרכז לאומי לחינוך טכנולוגי בערערה בנגב, חקלאות במצוקי חוף הים התיכון,  תכנון: -

 , שכונת דהמש.רמת השרוןוכפר סבא, שכונות בבאר שבע, מפרץ חיפה, נופי: -עירוניתכנון  -

 פארקים, גנים ומבנים. -
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 היבטים מרחביים - וסביבתהנחלה 

 תקציררקע ו

 

גבעה במרכז  מהווה , הנקרא בציבור היהודי בשם "גבעת עיטם",נחלה-לכפר הפלסטיני א הסמוך השלוחהשיא 
 רבתי, ובסמוך לאפרת.-בית לחם

 רבתי.-מטרת הסקירה שלהלן הינה לבחון האם פיתוח עתידי בנחלה צריך להיות משויך לאפרת או לבית לחם

של  , יכולת התיפקודהבנויה רבתי מומלץ לפי מידת התרומה שלו לסביבה-השיוך של נחלה לאפרת או בית לחם
 בסביבה האזורית ובטווח הרחוק, הבניה החדשה, והפגיעה המינימלית שלה בישובים הסמוכים. אלו נבחנים

  רבתי ואפרת, בהיבטים של מיקום, תיפקוד, דרכים, רציפות ועוד.-במערך של בית לחם

  רבתי.-צריך להיות משויך לבית לחםבנחלה עתידי ה נמליץ כי הפיתוחאנו על בסיס בחינות אלו, 

מכיוון שהשיוך היישובי קובע במקרה זה גם את אופי האוכלוסיה, מומלץ לפיכך שהבניה בנחלה תופנה 
 עבור אוכלוסיה פלסטינית.

 

 תקציר הסקירה:

אפרת וגוש עציון הינם שבית לחם הינו המטרופולין המרכזי של הגדה המערבית, בעוד -ירושלים-אזור רמאללה -
בית לחם לעתודות -ירושלים-פרברים רחוקים של מטרופולין ירושלים. בטווח הרחוק נדרש מטרופולין רמאללה

 . קרקע משמעותיות

רבתי.  -המטרופוליני, ובייחוד במרכז של בית לחם נחלה הינה עתודת קרקע ייחודית במיקומה בלב המרחב -
 נחלה נמצאת בשוליים של אפרת וגוש עציון., בהשוואה

קרקע מרכזיות (כצורכי ונותני  לעתודות קרקע בשוליים פוטנציאל תיפקוד משמעותית נמוך יותר מלעתודות -
 שירותים למשל). לכן יש להעדיף את נחלה כעתודת קרקע מרכזית.

תתפקד כשכונה בתוך , ולפיכך היא רבתי-בית לחם, דרכים ושטחים חקלאיים אל שכונותנחלה קשורה דרך  -
 בתו.לעומת זאת, בתוך אשכול גוש עציון, היא תתפקד כיישוב נפרד, ללא קשר רציף לסבי עיר.

יהודי, פוגע באופן קריטי  יישוביםאינו תורם משמעותית לפיתוח מערך שתקוע בעוד -הציר הפוטנציאלי אפרת -
 ברציפות פוטנציאל הפיתוח האזורי בטווח הרחוק בדרום הגדה המערבית.
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 היבטים מרחביים - וסביבתהנחלה 

 

נחל תקוע  -לה רבתי. מצפון -) של בית לחםconurbationאגד היישובים ( הנמצאת במרכזנחלה היא גבעה 
לוזה, אבו נוג'יים וואדי רחאל, שיושבים -הכפרים של ח'לת אהשכונות ואשכול  -והעיר בית לחם. ממזרח ומדרום 

 .. ממערב ואדי ארטאס, ומעברו השני שכונת הדגן של אפרתשל נחלה על שלוחה של אותה גבעהבהמשך רציף 

יהודי בנחלה יהיה בעל זיקה תפקודית אל  יישובהספציפיים של האוכלוסיות, ניתן להניח כי עקב המאפיינים 
מבחינת תעסוקה, מסחר, חינוך, שירותים ציבוריים. באותה מידה, בניה עבור  -היהודיים הסמוכים  היישובים

חלה ייפנו לבית תושבי נ -אוכלוסיה פלסטינית בנחלה תהווה מבחינה תפקודית שכונה בתוך בית לחם רבתי 
רבתי עבור תעסוקה, קניות, חינוך, ושירותים ציבוריים. זיקה כזאת תיווצר גם בהיבטי תשתית, בעיקר -לחם

"שיוך" ליישוב עקב מאפייני אוכלוסיה אנו -מים, פינוי אשפה וכדומה. זיקה תפקודית כזאת, ו -שירותים עירוניים 
 .מכירים גם בישראל

האם פיתוח עתידי בנחלה צריך להיות משויך לאפרת או לבית : הינה לבחוןמטרת הסקירה שלהלן לפיכך, 
 לחם?

 בהיבטים של מיקום, תיפקוד, רבתי ואפרת,-במערך של בית לחם בטווח הרחוק,ו בסביבה האזוריתנבחן זאת 
 ועוד. רציפותדרכים, 

 

  בית לחם ואפרת בסביבה האזורית

 ].נחלה ביחס למערך היישובים היהודיים בגדה, והפיתוח העתידי של פלסטין - 1 מפה[ראו 

של הגדה המערבית, בדומה לגוש דן המרכזי המטרופוליני  המרחבבית לחם הוא -ירושלים-אזור רמאללה
יהודי בתוך לפיכך, יישוב יהודי בנחלה אינו דומה ליישוב , תיירותי וכיו"ב. ציבוריעסקי, המרכז הזהו . בישראל

השפעה מכרעת על המרכז של  בנחלהליישוב  ., או בפריפריה של הפיתוח האזוריעיר פלסטינית משנית בגדה
 כל הגדה המערבית.

 מוקד מהווים אינם הםאחד מאזורי הביקוש המרכזיים של מדינת ישראל.  וגוש עציון אינםאפרת , בהשוואה
לפיכך, בניה עבור אוכלוסיה פלסטינית  לאומית.-אזורית ברמה תעסוקה, חינוך, שירותים ציבוריים וכדומה

 בנחלה הינה בעלת השפעה מזערית ברמה האזורית על אפרת וסביבתה.

 

 בית לחם ואפרת בטווח הרחוק

יש לבחון את אופי הבניה בנחלה לא ביחס לתפקוד המרחבי כדי להבין את השפעת הבניה בנחלה על סביבתה, 
על בסיס צפי  -בראייה לטווח רחוק למשל מבחינת תחבורה. יש לבחון  -שהוא לעיתים עובד באופן חלקי כיום, 

, שבה לדוגמא עובדים כיום על תכנית לאומית לשנת שנה. כך נהוג גם בישראל 50 - 20הצרכים באזור בעוד 
2048. 

הגדה המערבית, בטווח הרחוק אנחנו כל בית לחם הוא המרכז המטרופוליני של -ירושלים-אזור רמאללהמכיוון ש
של  ְכָוָנההגידול ביקושים משמעותיים באזור זה. כפי שנהוג בישראל, נראה ונראה ציפוף, גידול אוכלוסיה, 

ופיתוח אלו דורשים גם תוספות  גידול אוכלוסיהידי כוחות השוק ועל ידי גורמי תכנון, לאזור זה. -פיתוח, על
עלינו לזכור שכאשר אנחנו  שירותים ציבוריים ותשתיות (כדוגמת כבישים, חשמל, מים), ואף שטחים פתוחים.

  כמה.-מתכננים לעוד עשרות שנים כמויות השטח הנדרשות הינן גדולות פי

 גדלוועד כמה גמת ראשון לציון, מתוך כפרים כדו מרכזיות כדי להבין זאת צריך רק לזכור כיצד התפתחו ערים
ניתן רק להשוות את התמ"ג לנפש הפלסטיני  שנים האחרונות לדוגמא.ה 20-30 -בוכמות האוכלוסיה בהן שטחן 

) כדי להבין את כמות הפיתוח הנדרש, בעיקר באזורים 37,000$-) לזה הישראלי (כ3000$(בסביבות 
 הערים בעקבות זאת. , וכיצד יישתנו וייגדלוהמטרופוליניים
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נחלה היא אחת  דרש שטח לעתודות קרקע לטווח הרחוק.בית לחם נ-ירושלים-מטרופולין רמאללהמכאן שב
זאת להבדיל מעתודות קרקע . אזורי-אותו מרחב מטרופוליני מרכזי בלבמעתודות הקרקע היחידות שהינן 

, והיכולת של נחלהפוטנציאל הפיתוח  לכן (כדוגמת עתודות קרקע בשולי מדבר יהודה). בשוליים של המרחב
התיפקודית שלה בתוך המערך המטרופוליני, הינן משמעותיות בהרבה ביחס לעתודות קרקע אחרות של 

במרחק נסיעה למוקדי תעסוקה, ביכולת לשרת מספר שכונות גדול יותר הסובבות אותה,  -למשל  המטרופולין.
 וכדומה.

ל מדינת ישראל צופות את מירב הפיתוח וגידול האוכלוסיה באזורים , כל התכניות הלאומיות שלכך בהשוואה
גוש דן, ירושלים, חיפה, באר שבע. אפרת וגוש עציון מהווים פרברים רחוקים של  -המטרופוליניים של ישראל 

מיקומה של אפרת במרחק נסיעה יומיומי (לעבודה למשל) לירושלים, יגדיל בה את לחצי הפיתוח,  ירושלים.
 הפיתוח. מוקד אולם מדובר בגידול בסדר גודל קטן יותר, בשוליים של 

 

 רבתי-המערך של בית לחם

 ].ואפרת רבתי-בית לחםלנחלה ביחס   : 2 מפה[ראו 

מערך גדול יותר. כ בנויה ותיו המוניציפליים. העיר כמעט תמידבתוך גבולרק יישוב כמעט לעולם אינו מתפקד 
", הכולל מבחינה פיזית ותפקודית ערים, עיר אזורית), או "conurbationערים (-רבתי הינה אגד-בית לחם

רבתי מתפקדת כעיר אחת הכוללת את -בית לחם עיירות, כפרים, תשתיות, חקלאות ושטחים פתוחים אחרים.
נחל דרגות מצפון לבית עד , ו3157אל ח'דר, ואת הכפרים עד תוקוע וכביש -בית ג'אלא-סאחורבית -בית לחם

מדרום לה ואפרת.  60כביש  -, ובמזרח 356-ו 398 יםכבישב גובלתרבתי -בשוליה המזרחיים בית לחםפג'אר. 
  אגד ירושלים המזרחית. -בית אומר. מצפון לה -אגד בית פג'אר -

תשתית כלכלה, מסיבות של  וחקלאות בעמקים., בבניה על הגבעות תאפיינותמרבתי -בית לחם שכונות
מהווה את עתודת נחלה  מערך זה. יישמר בעתיד(כדוגמת ניהול מי נגר), איזון תמהיל שטחים עירוני, וכדומה, 

 . את מערך הגבעות והחקלאות שיכולה להמשיך והחשובה ביותר הקרקע האחרונה

כשטחים יצרניים ופעילים המספקים תעסוקה. כך גם ואדי  -החקלאות בעמקים יוצרת קשר בין האזורים הבנויים 
כפי שאנו  -, לכדי מרחב בעל פוטנציאל עירוני בעל רציפות תפקודית ארטאס מקשר בין נחלה למרכז בית לחם

נרחבים, אזוריים, שכל מטרופולין לכך יש להוסיף את הצורך בשטחים פתוחים רואים בירושלים וחיפה למשל. 
עתודות קרקע, כלשימושי פנאי, גשמים, כתשתית לניהול מי בהיבטים אקולוגיים וסביבתיים,  -זקוקה להם 

גם אם כרגע אינה בשימוש  .רבתי-, לפיכך, היא כבר כיום שטח אינטגרלי של בית לחםנחלה והקמת תשתיות.
 .ביאינטנסי

עובדת לא רק כחלק תושבים בקירוב,  150,000-, בת כרבתי-בית לחם כמו תל אביב ביחס לגוש דן, גם
כמוקד  -בית לחם, אלא גם באופן עצמאי, והיא אחת מהערים המרכזיות בגדה -ירושלים-ממטרופולין רמאללה

היא מהווה אחד מהמרכזים החשובים ביותר בעולם  עסקי, תיירותי, כמעניקה שירותים ציבוריים אזוריים, ועוד.
לכן,  לפיכך היא אחד ממוקדי הפיתוח המרכזיים בגדה המערבית. י. היא למעשה מרכז תרבותי עולמי.הנוצר

יישוב דומה בלב עיר  השפעתו של רבתי גבוהה לאין שיעור מאשר-של יישוב יהודי בלב בית לחםמשמעותו 
 משנית בגדה.

שערים רבות בישראל התחילו ככפרים והתחברו  כפי -ושוב נזכיר את הצורך בבחינה תכנונית לטווח הרחוק 
כך גם בית לחם והכפרים מדרום לה עד תוקוע צפויים  -למרחב מטרופוליני אחד (ראשון לציון, כפר סבא וכו') 

כך שהמרקם העירוני סביב נחלה יהיה צפוף  כפי שציינו. במפה האזורית עקב מרכזיותם -להתפתחות דומה 
 התפתחות מרקם זה.יד חשוב ב. לנחלה תפקורציף עוד יותר

לאחר שאנו מבינים את הצורך בטווח הקצר והארוך בשטחים לגידול אוכלוסיה ופיתוח, ניתן מנגד לטעון כי בית 
רבתי -הצפיפות במרכז בית לחם רבתי, על עריה וכפריה, צריכה להצטופף בתוך השטח הבנוי הקיים. אולם-לחם

לצפיפויות היעד כפי שנהוג בתכנון בישראל על פי  תכבר מתקרב -תושבים לקילומטר רבוע בקירוב  6000-כ -
תושבים לקמ"ר  1400 -, הצפיפות באפרת לדוגמא הינו כבהשוואה בקירוב). 5000-ל 10,000(בין  35תמ"א 

  בקירוב.
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רבתי דורש שטח שמתממש בעתודות קרקע. הוא לא יכול להיות רק בבניה לגובה. -מכאן שהפיתוח בבית לחם
בקרבתה למרכזים קיימים (של  חשיבותה מתבטאת יא עתודת הקרקע היחידה בלב העיר האזורית.נחלה ה

תעסוקה, חינוך, שירותים ציבוריים), וביכולתה להוות מרכז עבור השכונות הסובבות אותה. זאת להבדיל 
זור שהוא גם א -, במדבר יהודה 398מעתודות קרקע ממזרח לכביש , ו60עתודות קרקע ממערב לכביש מ

לשימור ומורכב מבחינה טופוגרפית. אזורים אלו הם פריפריאליים במהותם, היכולת התיפקודית שלהם כרובעים 
הינה מוגבלת באופן משמעותי ביחס ליכולת  - כצורכי שירותים עירוניים או כספקי שירותים - רבתי-בבית לחם

 זאת של נחלה.

רבתי, נחלה תתפקד כשכונה בתוך עיר של -בית לחםעל גבעה במרכז של נחלה עקב מיקומה הייחודי 
 לכן, עבור הפלסטינים מדובר באזור ביקוש מובהק. ).למשל לונדוןכשכונות שהיו פעם כפרים (

 

 , ונצפותשטח בנוי, טופוגרפיהדרכים, 

, בעיקר ממזרח הבינוי הסובב אותהאל  רשת דרכיםבנחלה כבר כיום קשורה , 2כפי שניתן לראות במפה 
הקשר הטופוגרפי, הבנוי, קשר התשתיות והדרכים, בין נחלה והבינוי הצמוד לה הינו קשר ישיר ומדרום לה. 

שכונות  כיום מהוויםלוזה -כגון ח'לת א מקומות הצמודים לנחלהורציף, ובין אותם מקומות לבית לחם. כאמור, 
קשורה בקשר רציף וצמוד למערך השכונות של בית אינטגרליות לבית לחם. מכאן שבניה בנחלה תהיה 

, תחבורה ציבורית לבית ספר למשל – זהו קשר שמאפשר מערך עירוני דרך הליכה ברגל רבתי.-לחם
 . עיר ךשכונה בתו -יישוב קיים עיבוי של ה פלסטינית בנחלה תהווה נימכאן שב .סדירה, וכדומה

מערבית של הגבעה, דרך -, בפינה הדרוםבלבד דרך אחתהקשר בין נחלה לאפרת הינו באמצעות , בהשוואה
כלומר בניה צמודה לבינוי פלסטיני. מבחינה טופוגרפית קשורה נחלה לאפרת רק באזור מצומצם בפינה זאת. ה

ים הסמוכים שובים היהודיי, שאינו קשור באופן רציף לייהודית בנחלה תהווה למעשה יישוב חדש לחלוטין
  לו זיקה תיפקודית. אמורה להיותאיתם כאמור , לו

לדוגמא, ואדי  רבתי.-של בית לחם השכונותחדש חוסם את רשת הדרכים ומערך יהודי יישוב  במקביל,
מערב בין אפרת לנחלה. -דרום על ידי כביש הגישה מזרח-בין נחלה לשכונת הדגן יהיה חסום כדרך צפון ארטאס

שטחים ", מיקום גדר היישוב –רבתי -לכך יש להוסיף שיקולים ביטחוניים בהקמת יישוב יהודי בלב בית לחם
וכדומה. ניתן להעריך  מוכות," המגבילים עוד יותר גישה וניידות של התושבים בשכונות הסביטחוניים מיוחדים

רבתי -צומצם עוד יותר הניידות בבית לחםתכך . כי יוגברו המחסומים הפוטנציאליים בין ואדי רחאל לחרמלה
 ותיפקוד העיר כמכלול.

של "אגן הנצפות" -היא חלק מ -, צופה על בית לחם. יותר מכך מעל פני הים מטר 834נחלה, כגבעה בגובה 
מהאתרים החשובים ביותר לנוצרים  - מטר) 762(בגובה  כנסיית המולדת לחם, עם המרכז ההיסטורי של בי

זהו קשר נוסף הנלקח בחשבון בשיקולים התכנוניים, בבואנו  מכל העולם, ולתיירים המבקרים בארץ בכלל.
 להמליץ על שיוך שכונה לעיר זאת או אחרת.

 

 המערך של אפרת

החולקים שירותים  יישובים -תיפקודיים  פרבריים צריכה להתאפיין בבנית "אשכולות"-כפריים יישוביםתכנון של 
של גוש עציון. היא נמצאת בשוליו, ויכולת  היישוביםנחלה חורגת ממערך אשכול . יציפליים ועודמסחריים, מונ

ומה הגבוהה התפקוד והתרומה שלה למערך זה הינה נמוכה. זאת כאמור להבדיל מיכולת התפקוד והתר
  רבתי.-של נחלה במערך בית לחם

 של גוש עציון, היה עדיף לחזק את הגוש בבניה בתוכו. היישוביםהרחיב את מערך מבחינה תכנונית, במקום ל
, ואף מזרחה המתפרסת מזרחה אל תקוע יישוביםמנגד ניתן לטעון כי יישוב יהודי בנחלה מהווה חוליה בשרשרת 

תקוע  נחלבין  C) ועד מסדרון שטח בשבוע בו נכתבים הדבריםתקוע ה' שהוקם משם דרך המאחזים (כדוגמת 
 אל אזור מצוקי דרגות וים המלח. ונחל עמוס

תקוע -רבתי שציר אפרת-הפלסטיניים של בית לחם היישוביםתקוע ואפרת, לעומת מערך  היישוביםאופי אולם, 
, ולא מאפשר רציפות פיתוח של יהודיים מתפקד באופן יעיל יישוביםעובר דרכו, לא מאפשר בניה של אשכול 
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 - רבתי-הכפרים של בית לחם , דרךיישאר תחבורתי בלבד היהודיים היישוביםהקשר בין  .יהודיים יישובים
  ללא רציפות פוטנציאלית של פיתוח, תשתיות, שטחים פתוחים, וכדומה. - הנוג'ים וחרמל-בית רחאל, אבו

 

 ופיתוח אזורי לטווח ארוך רציפות

מרחב מתפקד, עם עתודות קרקע, מאפשר קהילות בסופו של דבר, מאפייני השטח קובעים את מאפייני החברה. 
מרחב רציף מאפשר חברה בה קהילות קשורות אחת לשניה, בקשרים משגשגות, עם הזדמנויות צמיחה. 

דרך תעסוקה, חינוך, פנאי. לשם כך נדרשת לא רק רציפות תחבורתית (כפי  -אינטואיטיביים, יומיומיים 
רציפות רחבה, נדרשת כבישי מרקם חיים וכדומה), אלא  עם מעברים,בגדה המערבית שמתבצעת לעיתים 

 שמאפשרת פיתוח, תשתיות ועתודות קרקע.

, ייקטע לים המלח של קשר תחבורתי בין אפרת לתקוע, ואף מזרחה משם ביסוסיישוב יהודי בנחלה, בייחוד עם 
המטרופולין המרכזי  שהיא כאמור אזור חשוב בתוך, רבתי-בית לחםדרום של -הפיתוח בציר צפוןאת לחלוטין 

יישוב זה ייקטע למעשה כפי שניתן לראות במפות המצורפות בית לחם. -ירושלים-רמאללה -של הגדה המערבית 
, וכך יפגע ביכולת לפיתוח אזורי לטווח ארוך. כפי שציינו בתחילת הסקירה, פיתוח דרום הגדה כולהרציפות את 

, מרחביים בתכנון שכונות וישובים חדשיםוד של השיקולים הברמה אזורית, ופיתוח לטווח ארוך, הן מאבני היס
 ויש לתת עליהם את הדעת גם במקרה זה.

כלומר זה הפלסטיני, של  -לפיכך הבניה בנחלה צריכה לשרת את המרקם היישובי שבתוכה היא נמצאת 
מכיוון שהשיוך היישובי קובע במקרה זה גם את אופי . היהודיים היישוביםרבתי, ולא של -בית לחם

 , מומלץ לפיכך שהבניה בנחלה תופנה עבור אוכלוסיה פלסטינית.האוכלוסיה

 

 סיכום ומסקנות

אצל גורמי התכנון השאלה לאיזה מערך יישובי קיים יש לשייך בניה באתר חדש. החלטה לעיתים מזומנות עולה 
לוסיות שונות. לחצי פיתוח ואוכ -מרחקים, תשתיות וכו', והן להיבטים חברתיים  -זאת קשורה הן להיבטים פיזיים 

 קובע לעיתים גם את אופי האוכלוסיה לה מיועד האתר החדש.  הבניה החדשה ליישוב מסוים שיוך

אפרת וגוש עציון הינם שבית לחם הינו המטרופולין המרכזי של הגדה המערבית, בעוד -ירושלים-אזור רמאללה -
בית לחם לעתודות -ירושלים-ן רמאללהפרברים רחוקים של מטרופולין ירושלים. בטווח הרחוק נדרש מטרופולי

 של אפרת בעתודות כאלו.המצומצם צורך ל בהשוואהקרקע משמעותיות, 

רבתי. -נחלה הינה עתודת קרקע ייחודית במיקומה בלב המרחב המטרופוליני, ובייחוד במרכז של בית לחם -
 לעומת זאת, נחלה נמצאת בשוליים של אשכול אפרת וגוש עציון.

אשר מ, כצורכי ונותני שירותים, פוטנציאל תיפקוד משמעותית נמוך יותרשל העיר בשוליים  לעתודות קרקע -
בית -ירושלים-רבתי ומטרופולין רמאללה-של בית לחם בשולייםעתודות קרקע  כך הן. לעתודות קרקע מרכזיות

בשוליים כעתודת קרקע  ,נחלה עצמהכך גם לחלופין, , בהשוואה לנחלה הנמצאת בתוך המטרופולין. לחם בכלל
 .לכן יש להעדיף את נחלה כעתודת קרקע מרכזית תהיה בעלת פוטנציאל תיפקודי נמוך. ,גוש עציון של

פקד כשכונה רבתי, ולפיכך היא תת-, דרכים ושטחים חקלאיים אל מערך בית לחםשכונותנחלה קשורה דרך  -
לעומת זאת, בתוך אשכול גוש עציון, היא תתפקד כיישוב נפרד, ללא קשר רציף לסביבתו. זאת גם בתוך עיר. 

 תקוע.-כאשר לוקחים בחשבון את ציר אפרת

כשאנו בוחנים היבטי רציפות, יש להדגיש רציפות פיתוח אזורי לטווח רחוק, ולא רציפות תחבורתית בלבד  -
משמעותית לפיתוח  תורמים אינםבעוד  ,תקוע-הציר הפוטנציאלי אפרתישוב יהודי בפרט, ונחלה כיבמצב כיום. 

ן קריטי ברציפות פוטנציאל הפיתוח האזורי בטווח הרחוק בדרום הגדה באופ פוגעיםיהודי,  יישוביםמערך 
 המערבית.
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רבתי מומלץ לפי מידת התרומה שלו לסביבה, יכולת התיפקוד של -השיוך של נחלה לאפרת או בית לחם -
עתידי צריך הפיתוח מכאן שאנו ממליצים שה. בישובים הסמוכים ההבניה החדשה, והפגיעה המינימלית של

כלוסיה, מומלץ מכיוון שהשיוך היישובי קובע במקרה זה גם את אופי האורבתי. -להיות משויך לבית לחם
 לפיכך שהבניה בנחלה תופנה עבור אוכלוסיה פלסטינית.

 

 

 רייכר -אורי רייכר, משרד ז"ק אדר' 
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 נחלה ביחס למערך היישובים היהודיים בגדה, והפיתוח העתידי של פלסטין.  :1מפה 
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 רבתי ואפרת.-נחלה ביחס לבית לחם  : 2מפה 


