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 פערים - 1שיעור 

 

למה רמת ההכנסה של הוריי,  האם יש קשר בין מקום מגורים לבין הצלחה בלימודים?
 והמקום בו אני גר/ה צריכה להשפיע על הצלחתי בלימודים?    

 

קיים מתאם גבוה בין רמת ההכנסה הממוצעת בכל יישוב לבין שיעור הזכאות 
, ניתן לראות כי שיעורי הזכאות 1מרכז אדוה. לפי נתוני ישובלתעודת הבגרות שב

נרשמו ביישובים מבוססים, וכי שיעורי  90% - 60%בין  –לבגרות הגבוהים ביותר 
    הזכאות הנמוכים ביותר נרשמו ביישובים ערביים ובכמה מעיירות פיתוח. 

 
וזכאות לבגרות ביישובים  יחידה זו יחקרו התלמידות/ים את הקשר שבין שכר ממוצע ב

 שונים בארץ, ויבינו את המושגים מרכז ופריפריה בהקשרם החברתי ולא רק הגאוגרפי. 
 

שיעור זה דורש היכרות מוקדמת עם מערכת צירים, כמו כן כדאי לדאוג מראש : הערה
 תלמידות/ים.למחשב וחיבור לאינטרנט לכל זוג 

 

 פעילות בשלשות
 

, על הלוח נכתוב מראש )1 - נספח( כל שלשה של תלמידות/ים תקבל את הגרף הבא
קראו את ההסבר לגרף, שימו לב כי הנתונים שעל ציר   על הלוח את ההנחיה הבאה:

שאלות  2שאלות המתייחסות לגרף:  4כתבו  האיקס אמורים להיות שמות ישובים. 
 שאלות שהגרף לא עונה עליהן.  2-שהגרף עונה עליהן, ו

 
 
 
 

                                                             
) מקוון, (2015", דצמבר 2015אטיאס אתי, זלינגר רותם, "תמונת מצב חברתית:  סבירסקי שלמה, קונור1
)pdf( 

 

 במליאה
נבקש מכמה שלשות לשתף בשאלות שכתבו, ונכתוב אותן על הלוח. נענה יחד על 

 שהגרף עונה עליהן, ונוסיף שאלות שהגרף לא עונה עליהן.השאלות 

 

 בשלשות פעילות
 

  .ואחוזי זכאות לבגרותשכר ממוצע כל שלשה תקבל שם של ישוב, ותבדוק לגביו: 
ישובים שכוללים מגזרים שונים בחברה מן המרכז ומהפריפריה  12להלן רשימת 

אונו, מודיעין עילית, אור יהודה, כרמיאל, -ברק, גבעתיים, קרית-החברתית: אשדוד, בני
 אביב, בת ים. -רמת השרון, קרית שמונה, נתיבות, רהט, שפרעם, שדרות, תל

 

 2הביטוח הלאומי: לוח  של 2השכר לפי יישובעשה ברשימות יבדיקת השכר הממוצע ת
נדריך את התלמידות/ים לבדוק את הטור של 'השכר הממוצע 'לחודש  .46-52עמ' 

לפי  נתוני הזכאות לבגרות, ונוודא שכולן/ם אתרו את הטור הנכון. 2014בשנה' לשנת 
יילקחו ממרכז אדוה. שימו לב כי הנתונים מתייחסים לאחוזים מתוך  2014ישוב לשנת 

 ).ות/ביישוב (ולא מתוך כלל הלומדים 17 ות/בני
 
 

מרק, "שכר והכנסה מעבודה לפי ישוב ומשתנים כלכליים שונים", המוסד לביטוח לאומי, סקרים  רוזנברג2
 )pdf() מקוון, (2016, ספטמבר 279תקופתיים, 

מהו השכר הממוצע הישובי הגבוה דוגמאות לשאלות שהגרף עונה עליהן: 
 ביותר? מהו הקשר בין שכר ממוצע יישובי לאחוזי הזכאות לבגרות?

למה יש פערים בשכר בין יישובים? דוגמאות לשאלות שהגרף לא עונה עליהן: 
ש' יש  6000ובה השכר לבין הזכאות לבגרות? למה מתחת ל למה יש קשר בין ג

צניחה משמעותית בזכאות לבגרות? באילו יישובים זה קורה? מה מאפיין את 
 היישובים האלו? האם יש ישובים שבהם אין קשר בין גובה השכר לאחוזי הזכאות? 

http://adva.org/wp-content/uploads/2016/01/social-2015-1.pdf#page=24
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/01/social-2015-1.pdf#page=24
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/social-2015-1.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/01/social-2015-1.pdf#page=24
https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_279.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/seker_279.pdf


 מרכז ופריפריה – 4יחידה  שוויון | בנושא שוויון ואימי למטה?  מערכי שיעור מי למעלה?                         לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 
 

79 

 
הגרפים בשרטוט את הנקודות שמייצגות את הישוב שבדקה.  2כל שלשה תסמן על גבי 

 . 17זכאות לבגרות מבני/ות  53%, עבודהשכר ממוצע לחודש ₪  7,136למשל, נתיבות: 
 

 
 

 במליאה
 

תאמר את שם היישוב שבדקה: השכר הממוצע היישובי ושיעור הזכאות  שהכל של
 לבגרות.

 בטבלה בצד אחד של הלוח:  תוהשלשנרשום את הנתונים מכל 
 

 שיעור הזכאות לבגרות עבודהשכר ממוצע לחודש  שם היישוב
   
   
   
   
   

 
 
 
 

 
ה או נציג/ה ממנה ייגשו על פי תור אל שכעת נקרין את הגרף בשקף על הלוח, כל של

על הצירים את הנקודות לגבי היישוב שבדקו, ויכתבו את שם הישוב בסמוך  הלוח, יסמנו 
 אליהן.  כך יתקבל גרף כיתתי שמייצג את כל הישובים. 

 
כדי להקל  ניתן להקרינוהישובים שנבחרו לפי השכלה והכנסה. גרף שכולל את  מצורף 

 :על הבנת התמונה הכוללת
 

 
 

 נתבונן בתמונה המלאה של הגרף ונשאל: 
 

 אילו יישובים נמצאים בצד שמאל? מה מאפיין אותם?
 אילו יישובים נמצאים בצד ימין? מה מאפיין אותם?
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ומפת הזכאות בדו"ח הביטוח הלאומי,  – 11עמ'  –לפי יישוב מפת השכר נקרין את: 

. התלמידות/ים יאתרו את מיקומם של הישובים על 2011 לפי יישוב של הלמ"סלבגרות 
שתי המפות. אם התלמידות/ים לא מכירות/ים את היישוב ומאפייניו, נוכל לבקש מהם/ן 

     לחפש עליו פרטים ברשת. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 )pdf() מקוון( 8.9.2013מרקר, -", דה2013-דטל ליאור, "מושלם: בית הספר התיכון הטוב בישראל ב 3

 

 
 

 שיעורי הזכאות הגבוהים!על בית ג'אן, היישוב הפריפריאלי עם 
 

נחשב  , שובר את הסטטיסטיקה. בית ג'אן'אן, היישוב הדרוזי בגליל העליוןבית ג
רכזית כלכלית: תושביו מדורגים על ידי הלשכה המ-לפריפריה מבחינה חברתית
הוא אחד היישובים הנהנים מהחינוך הטוב יחד עם זאת, לסטטיסטיקה בעשירון השני, 

 ביותר בישראל. 
בדו"ח הביטוח הלאומי  43עמ'  -התלמידות/ים יאתרו את השכר הממוצע ביישוב 

במקום השני בצמרת  - 84%ויבדקו גם את שיעור הזכאות לבגרות ביישוב (), ₪ 7,433(
 בנושא. 3הטבלה!) מצורפת כתבה

 

(בין  האם יכולים להיות פערים גדולים בהכנסה גם בתוך אותו יישוב?לסיום נשאל: 
שכונות, בין קבוצות אוכלוסייה שונות). התלמידות/ים יקבלו משימה לבית: לצלם 

 תמונות של 'מרכז' ו'פריפריה' ביישוב שלי.
 

 
 )מקוון( ynet ,22.8.2017צילום: אפי שריר,     

מצד ימין נמצאים היישובים שהכנסתם גבוהה ואחוזי הזכאות לבגרות בהם 
'מרכז' הגאוגרפי והחברתי, אלו הם היישובים שנחשבים ל .גבוהים בהתאמה

מצד שמאל נמצאים יישובים שהכנסתם הממוצעת נמוכה וגם אחוזי הזכאות 
בהם נמוכים בהתאמה, אלו יישובים המשתייכים למגזר הערבי והחרדי, והם 
נחשבים ל'פריפריה' חברתית (גם אם הם ממוקמים גאוגרפית במרכז, כמו 

המשתייכות גם הן לפריפריה למשל בני ברק). באמצע נמצא את ערי הפיתוח 
מונה. חשוב להדגיש ריית שרתית, כמו: שדרות, באר שבע, קהגאוגרפית והחב

שישנם גם ישובים כמו עומר ולהבים, שנמצאים אמנם בפריפריה הגאוגרפית, אך 
  כלכלית. -נחשבים למרכז מבחינה חברתית

https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/mapathasachar.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/rep_06/pdf/4_map1_h.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/rep_06/pdf/4_map1_h.pdf
https://www.themarker.com/news/education/1.2114784
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/moshalamthemarker.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5006160,00.html
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 4שלומי חתוכה | על פי מתי הדרום או: הבשורה

רֹום ָכל ָמקֹום יֵׁש ּדָ  ,ּבְ
רֹום  :ְלָכל ָמקֹום יֵׁש ּדָ

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ֱאלֹוִהים ּבָ ָכה ֶזה ֵמָאז ׁשֶ  ,ּכָ
ַמִים ָ ַחת ַלׁשּ ִים ִמּתַ ְקווּ ַהּמַ ּנִ ׁשֶ  ּכְ

רֹום  ְוַהּדָ
פֹון ַחת ַלּצָ  .ִמּתַ

רֹום ָרא ֶאת ַהּדָ ֱאלֹוִהים ּבָ  וְּכׁשֶ
ָרא וָּבָכההוּא  ָרא וָּבָכה, ּבָ  :ּבָ

ה ֵהם ָהֱאלֹוִהים ֵאּלֶ  ּכָ
 ,ּבֹוְרִאים וּבֹוִכים

 ּבֹוְרִאים וּבֹוִכים.
 

רֹום ָכל ָמקֹום יֵׁש ּדָ  ּבְ
רֹום  ,ְלָכל ָמקֹום יֵׁש ּדָ

 – ְוִאם ַהּגוּף ָמקֹום
אי ָמקֹום  ,ְוַהּגוּף וַּדַ

ּגוּף ֲאִני יֹוֵדעַ   ּבַ
ָבר ל ּדָ   ,ֵאיפֹה ּכָ

ל ֵאיָבר ֵאיפֹה  – ּכָ
 ְוִאם ַהּגוּף ָמקֹום

ּגוּף ם ּבַ  :ָאז ּגַ
 ,רֹאׁש  –ָצפֹון 

רֹום   ַרְגַלִים –ּדָ

יֶזְנּגֹוף ֶסְנֶטר   ,ֵלב –ּדִ
ִזית  ֲחָנה ֶמְרּכָ   ַזִין –ּתַ

רֹום ָכל ָמקֹום יֵׁש ּדָ  ּבְ
רֹום  ,ְלָכל ָמקֹום יֵׁש ּדָ

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ֱאלֹוִהים ּבָ ָכה ֶזה ֵמָאז ׁשֶ  ,ּכָ
ּלֹוט ִנְפַרד ֵמַאְבָרָהם  :ֵמָאז ׁשֶ

ין ַאְדִרים ְצּפִ ין ְוִאם ּתַ ְדִרים ַאְצּפִ  ִאם ּתַ
ּבֶֹקר ְמֵלִאים  ַקח ְלָך ּבַ

ֶעֶרב ים ּבָ  ֶאת ָהֲאָנׁשִ
יב ֵריִקים ׁשִ  ּתָ

ְקּבוִּקים ל ּבַ ְקדֹונֹות ׁשֶ מֹו ּפִ  ,ּכְ
ִנים ם ּבֹוֵער ֵמַהּפָ ַהּדָ ׁשֶ ְקֵצה ַהיֹּום, ּכְ  ,ּבִ

הַ  ׁשֶ ֶקתּכְ ֶרת ִמְתַרּסֶ ֻבּגֶ ֶמׁש ַהּמְ ֶ  ׁשּ
ֲאָמץ ה ִמּמַ  ֲאֻדּמָ

 ְמַמֵהר ְועֹוֶלה
ֻחְלַצת ְמַאְבֵטחַ  ֵָּרַח ּבְ  ַהי

יִרים. ָנת ָהֲעׁשִ מֹר ַעל ׁשְ  ִלׁשְ
 

רֹום ָכל ָמקֹום יֵׁש ּדָ  ,ּבְ
רֹום  ,ְלָכל ָמקֹום יֵׁש ּדָ

ָכה ֶזה  ּכָ
פֹון ָרא ֶאת ּכֹוַכב ַהּצָ ֱאלֹוִהים ּבָ  :ֵמָאז ׁשֶ

 ,ַאְחח

 
                                                             

  2015 ,חתוכה שלומי, "מזרח ירח", הוצאת טנג'יר4

 

 
 

ְך ַמְבִהיק ל ּכָ  ,הוּא ּכָ
ְך ַמְבִריק ל ּכָ  ,ּכָ

פֹון  ,ּכֹוַכב ַהּצָ
ְך ְמֻצְחָצח ל ּכָ  ּכָ

 ְוָנִקי.
 

ִנים ה ׁשָ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ָבר ּכָ  ּכְ
י נֹוַסַעת ַעד ֵאָליו  ִאּמִ

ה, ְמַצְחַצַחת  ,רֹוֶכֶנת, ְמַנּקָ
 ,ַמְבִהיָקה
 ַמְבִריָקה.

 

ְנְסיָה" א, ְצִאי ְלּפֶ  ,ִאּמָ
ַָּדִים י ָבר ֵאין ָלְך ּכֹוַח ּבַ  "…ּכְ

  

ִני"  …?וִּמי ְיַפְרֵנס אֹוִתי יָ'ִאּבְ
ין ְהיֶה עֹוֵרְך ּדִ י ּתִ ְבּתִ  ,ָחׁשַ

 …"אֹו רֹוֵפא
 

א…"  ,ִאּמָ
ַָּדִים י ָבר ֵאין ָלְך ּכֹוַח ּבַ  "…ּכְ

  

 ,ְלָכל ַהּפֹוֲעִלים
ְקִריִבים  ,ְלָכל ַהּמַ

ים ָרׁשִ ָ  ,ְלָכל ַהׁשּ
 

 
 

ךְ  ֵאב וַּבחֹׁשֶ ּכְ ִמים ּבַ ְתַקּדְ ּמִ  ׁשֶ
ְזכוָּתם ָהֵעץ ִיְהיֶה ּבִ  ֲאָבל יֹוְדִעים ׁשֶ

דֹול ְויֶָפה:  ּגָ
 

 ַהּכֹוָכִבים ֵמִתים
ִּים. ים ַחי ָרׁשִ ָ  ַהׁשּ

 

רֹום  ,ְלָכל ָמקֹום יֵׁש ּדָ
ָכל ָמקֹום,ּתֹוָדה ָלֵאל  ּבְ

רֹום  יֵׁש ּדָ
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 השכלה והכנסה גרף – 1נספח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ואילו הקו  ,שים מציג שני קווים: הקו הדק מציג את הישובים בישראל לפי השכר היישובי הממוצעהתרלהלן תרשים המדגיש את הקשר בין הישגים לימודיים ובין מעמד כלכלי. 
וצעת עולה, כך עולה גם שרמת ההכנסה הממל ככמהגרף עולה כי תושבים ומעלה.  10,000העבה מציג את שיעור הזכאות לתעודת בגרות בכל יישוב. מוצגים רק יישובים עם 

 ות לתעודת בגרות. שיעור הזכא
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 יש מילה עברית לפריפריה? – 2שיעור 

 
הקודם ראינו שישנם פערים בין ישובים ברמת השכר הממוצע ובאחוז  בשיעור
לבגרות. הזכרנו את המושגים 'מרכז' ו'פריפריה' שנעסוק בהם בהרחבה  יות/הזכאים

 בשיעור זה.
 

 פעילות בקבוצות
 

שונים מקורות  5תלמידות/ים: כל קבוצה תקבל  5התלמידות/ים יעבדו בקבוצות של 
תלמד קטע מקור י/, כל תלמיד/ה בקבוצה )1 –נספח (המתייחסים למושג 'פריפריה' 

אחר, ותשתף את חברות/י הקבוצה בידע שלמד/ה. חברות/י הקבוצה יגבשו יחד הגדרה 
למושג 'פריפריה', יכתבו אותה בפסקה אחת, ויעלו אותה למצגת שיתופית של הכיתה 

 ד עם תמונות ה'פריפריה' שצילמו חברות/י הקבוצה בעקבות השיעור הקודם.יח
 

עם מספר שקפים  (בגוגל דרייב) : לקראת השיעור יש ליצור מצגת שיתופיתשימו לב
, ושקף אחד או שניים השקףלכל קבוצה יהיה שקף הסבר כדוגמת  -(כמספר הקבוצות) 

דרייב)  ל(מהמצגת שיצרתן/ן בגוגלתמונות הפריפריה, יש לשלוח את הקישור 
 לתלמידות/ים. מומלץ שיעבדו עם מחשב אחד לכל קבוצה. 

 

 במליאה
 

 נקרין את המצגת השיתופית, כל קבוצה תציג את ההגדרות ותסביר את התמונות. 
האם התמונות שצולמו תואמות את ההגדרות? מה היה מוסכם על כולן/ם נשאל: 

בהגדרות שנכתבו? במה ההגדרות היו שונות זו מזו? האם כותבות/י הטקסטים 
נו לגבי 'פריפריה'? מה המקוריים הסכימו ביניהן על ההגדרה? מה עדיין לא ברור ל

 איך כותבים הגדרה?  -דעתכן/ם, האם היישוב שלנו הוא פריפריה או מרכז? וגם 
 

                                                             
 2008, מט"ח, 1מעובד מתוך: ליפקין שרה, מילה טובה 5

 
את ההבחנה בין פריפריה גיאוגרפית לפריפריה חברתית, נזכיר ישובים  חשוב להדגיש

כמו עומר ולהבים, שממוקמים גיאוגרפית רחוק מהמרכז, אך אינם נחשבים פריפריה 
כלכלי, ולהיפך: ישובים כמו אור יהודה, בת ים, לוד, שממוקמים במרכז, -בהיבט החברתי

 כלכלית. -אך נחשבים פריפריה חברתית

 
בבקשה לסייע  פנתה לציבור 6, נספר לתלמידות/ים כי האקדמיה ללשון העבריתלסיום

במציאת חלופה עברית למילה הלועזית פריפריה, עלו מספר הצעות, אך טרם התקבלה 
 החלטה. התלמידות/ים יחשבו ויציעו רעיונות משלהן/ם.

 
 
 
 
 
 
 

 )pdf() מקוון, אתר האקדמיה ללשון עברית (”"מילה עברית לפריפריה6

 מילה או מושג? –להגדיר איך אפשר 
חושך. אפשר  –ַרַעׁש; עלטה  –: ֲהמוָּלה מילים נרדפותקל להסביר מילה בעזרת  

ֶקט; עלטה  –גם בעזרת הפכים: המוּלה  ֶ ההפך מאֹור. אך יש מילים,  –ההפך מׁשּ
 כגון: ָארֹון, ֵסֶפר, ַהְגָרָלה שאין להן מילים נרדפות או הפכים. איך מגדירים אותן?

רהיט בנוי ממדפים, מתאים  –ארון  . דוגמה: בהכללהאפשר להשתמש  
 ומדלתות, ומשמש לאחסון כלים, בגדים, ספרים וכדומה.

בין  התכונות המבחינותואחריה צוינו  (ָרִהיט),  הגדרה זאת מבוססת על הכללה 
פרט זה (הארון) לבין יתר הרהיטים (איך הוא בנוי, ְלמה הוא משמש). כאשר 

את התכונות  –הגדרה, כדאי לציין את ההכללה, ובהמשך כותבים 
 .)2008, שרה ליפקין, מטח 1(מעובד מתוך: מילה טובה 5המבחינות.

https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/definiation.pdf
http://hebrew-academy.org.il/2016/06/05/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94/
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/hebrewperiphery.pdf
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 חברתיות בפריפריה-על יוזמות והתפתחויות כלכליות
 

  .היישוב הפריפריאלי שהפך לעיר משגשגת -קנעם י
את  שפרנסליישוב פריפריה נחשל והמפעל היחיד  הפךילההיו את כל הסיכויים  ליקנעם

היום היא אחת הערים הצומחות  .90-יר נקלע לקשיים בתחילת שנות התושבי הע
לתם הוקם ביקנעם על חורבות סו" –בסרטון  והמבוקשות בישראל. איך זה קרה? צפו

 " (דה מרקר).עמק הסיליקון של הצפון
 

 ארגון יוזמה לאומית 
, במטרה להוביל JVPהוקם על ידי אראל מרגלית, מייסד ויו"ר  'יוזמה לאומיתארגון '"

לה חדשים בצפון ובדרום. מודל של את יצירתם של שבעה מוקדי צמיחה, חדשנות וכלכ
כולל איחוד כוחות ומשאבים חוצה מגזרים, סביב נקודת חוזק קיימת או  'יוזמה לאומית'

". מינוף הנכסים והחוזקות הקיימות של כל אזור, סביב בפריפריהפוטנציאלית של אזור 
נושאים חדשניים ופורצי דרך כסייבר, מזון מרפא, ניו מדיה, חקלאות חדשנית, מדיה 

ת, יצירת מקומות עבודה איכותיים, יוביל למשיכת משקיעים וחברו –רפואית ועוד 
  7.קראו עודוכפועל יוצא מכך, לעלייה ברמת החיים באזורים אלו. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 )מקווןאזורי צמחיה חדשים בישראל" ( 7אתר "יוזמה לאומית להקמת 7

 

 8אבו כביר | נדב נוימן

י ָהרֹוֵתחַ  ע חֹוֵתְך ֶאת ָאֶלְנּבִ  ַקו ַאְרּבָ
ֶרת ִחים ֲחלוָּדה ַעל ּגוָּפה ְמַפְרּפֶ ין ְמַנּתְ מֹו ַסּכִ  ּכְ

כֹון ִלְרפוָּאה ּמָ יר. ּבַ ּבִ ַאּבוּ ּכַ ִטית ּבְ ּפָ  ִמׁשְ
ָכל זֹאת: ַמֲעָמדֹות. ר ַלֲחׁשֹד. ּבְ ְפָסל ָהֲאחֹוִרי ֶאְפׁשָ ּסַ  ַרק ּבַ

ְרֶמל ּבֹוֲאָכה ן ְיהוָּדה ֵהם לֹא עֹוֵלי ַהּכַ   עֹוֵלי ִריִדיְנג ּבֹוֲאָכה ּבֶ
יָמִנים. ֶרם ַהּתֵ  ּכֶ

לֹום עֲ  ֵלי מֹוֵכר ְסָפִרים, ׁשָ  ֵליֶכם,וְּבָכל זֹאת: ֶמְנּדֵ
ְרִניחֹוְבְסִקי. יַאִליק, ְטׁשֶ ְלּדֹור, ִאיֵדְלסֹון, ּבְ  ְטרוְּמּפֶ

ֶרם. ֵלי ֵמעֹוֵלי ַהּכֶ ה ָרֲחקוּ עֹוֵלי ֶמְנּדֵ ּמָ  ּכַ
ָקִלים. ה ׁשְ ָ ׁשּ  וְּבָכל זֹאת: ׁשִ

 

 

 2015נוימן נדב, "נעמן", הוצאת רעב,  8

https://www.themarker.com/markerweek/1.2119046
https://www.themarker.com/markerweek/1.2119046
https://www.themarker.com/markerweek/1.2119046
https://www.themarker.com/markerweek/1.2119046
https://www.ii2020.org/blank-1
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 עפ"י מקורות שונים מהי פריפריה - 1נספח 

 

 
 
 
 

                                                             
) מקוון"מהי פריפריה ומה בינה לבין מדד פריפריאליות?", מתוך אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( 9
)pdf( 

  

 
 
 
 

 )pdf() מקוון( 5.1.2016אבריאל איתן, "מהי פריפריה", דה מרקר,  10
 )מקוון( 2011גודמן שירה, מיכל ברק  "אתגר הרווחה במדינה דמוקרטית", ספריית כותר, מט"ח, 11

בעיקר עם עיירות "בתודעה הציבורית הישראלית, מושג הפריפריה מזוהה 
הפיתוח ואזורי הספר בצפון הארץ ובדרומה. לעיתים משויך מושג זה למחוזות 

כלכלית נמוכה. בתפיסה זו -הצפון והדרום בכללותם, ונקשר עם רמה חברתית
כלכלי של האוכלוסייה באזורים -מושגים גאוגרפיים מתבלבלים עם מצב חברתי
פיזור האוכלוסין בארץ מראשית נרחבים. תפיסה זו השתרשה בעקבות מדיניות 

ימיה של מדינת ישראל. אולם סביר להניח גם שככל שיישוב מרוחק יותר ממרכזי 
אוכלוסייה ופעילות כלכלית, כך ההזדמנויות העומדות בפני המתגוררים בו 
מצומצמות יותר. לפיכך, יש להבדיל בין המושג "פריפריה" כסממן לרמה 

(מתוך:  ום פריפריאלי" במובן הגאוגרפי".כלכלית נמוכה לבין "מיק-חברתית
 9הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

 

"המילה "פריפריה" לא באמת מסמלת אצלנו את המרחק הפיזי מתל אביב. 
בישראל, פריפריה היא מילה חלופית לפערים חברתיים מכל הסוגים, 

אכן שמשתמשת בדימוי הגיאוגרפי כדי להדגיש אותם. בצדק, כמובן, כי הפערים 
גדולים: באפשרויות התעסוקה, בהכנסה, בהשכלה, בשירותים הציבוריים, 

דה ( 10".בתרבות ואפילו בתוחלת החיים. כן, אנשים בפריפריה ממש חיים פחות
 )מרקר

כלכלית -, אך מבחינה חברתיתהיא אמנם מדינה קטנה מאוד בממדיה"ישראל 
וערי הלוויין שלה ) לבין אזורי המרחק בין אזור המרכז של המדינה ( תל אביב 

. באזורי הפריפריה הוא גדול -פון ( הגליל והגולן ) הדרום ( הנגב ) והצ -הפריפריה 
מצויים מרבית ערי הפיתוח ואף יישובים ערביים רבים, המשתייכים ברובם הגדול 

כלכלית הנמוכה. הפערים -לאשכולות היישובים בעלי הרמה החברתית
ן יישובי המרכז ליישובי הפריפריה באים לידי ביטוי כלכליים בי-החברתיים

בתחומים רבים, למשל : בפריפריה יש פחות מקומות עבודה, ואף רמת השכר 
; בפריפריה ההשקעה בכל תלמיד שולמת לעובדים נמוכה יותר מבמרכזהמ

נמוכה מן ההשקעה בתלמידי המרכז, ואחוז הזכאים לתעודת הבגרות ואחוז 
להשכלה גבוהה אף הם נמוכים יותר; שירותי הבריאות הסטודנטים במוסדות 

בפריפריה הם ברמה נמוכה במידה רבה מן השירותים שמקבלים תושבי המרכז. 
לאורך השנים פועלות ממשלות ישראל בדרכים שונות כדי לצמצם את הפערים 
בין תושבי המרכז לתושבי הפריפריה, ולהרחיב את השוויון ביניהם. בדרך כלל 

בדרך של הקלות והטבות שהמדינה מעניקה לתושבי הפריפריה  הדבר נעשה
"אזורי  ולבעלי עסקים המבקשים להשתקע ולהשקיע באזורים אלה, הנקראים 

עדיפות לאומית" ועל אף הפעולות שנעשות בתחום זה, עדיין הפערים 
(מתוך: אתגר הרווחה במדינה  .כלכליים בין המרכז לפריפריה רבים"-החברתיים

 11)2011 ,ח", מטהדמוקרטית
 
 
 

http://www.cbs.gov.il/publications10/rep_03/pdf/intro1_h.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/intro1_h.pdf
https://www.themarker.com/magazine/1.2813028
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/peripherythemarker.pdf
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95009599#3.935.6.default
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 )מקוון"מה זה פריפריה", אתר האגודה לזכויות האזרח, (12
 )pdf() מקוון, (3.11.2011סבירסקי שלמה, "פריפריה, כמה מרגיע", מרכז אדוה, 13

 

 
 
 
 

ם זה לא הכל: על מרכז פריפריה והשכלה גבוה", עבודה לשם קבלת תואר הישראלי אדם, "ציוני 14
 )pdf() מקוון, (2018מוסמך, דצמבר 

פריפריה היא כל מה שרחוק מן הצלחת. על הצלחת העמוסה, הניצבת על "
-שולחנות מסוימים באזור המרכז, הולך ומתרכז כל טוב הארץ, כל הישגי המקרו

כלכלה שעליהם גאוותה של הממשלה, כל העושר  שנצבר הודות להמשך צמיחת 
העולם שורר משבר כלכלי עולמי. י בגם בשעה שברח ,הכלכלה הישראלית

לא זוכים ליהנות מן  –גיאוגרפית או חברית  -מקומות המרוחקים מן הצלחת 
 .העושר, מן ההישגים, מכל טוב הארץ

 

ההיגיון הכלכלי שעליו מושתת הכלכלה הישראלית מתבסס על ההנחה, שכוחות 
יתר  השוק יביאו לחלחול הצמיחה מן הצלחת ומן המקורבים אליה הלאה, אל

מצטבר על  ראזרחי המדינה. אבל החלחול הזה אטי, מוגבל ודל. יותר ויות
הצלחת ופחות ופחות מגיע אל הדרום, אל הצפון, אל תושבי שכונות העוני במרכז 

  יון. רב לצלחת. לזה קוראים : אי שוואל כל מי שאיננו מקו –
 

מבריאות ועד חינוך, אי השוויון הולך ומתרחב, ונפרט לפרוטות במגוון תחומים: 
מתעסוקה ועד רווחה. מי שחזק (מאד) הולך ומתחזק; מי שחלש, הולך ונחלש. 
ומי שבאמצע? מי שבאמצע, כך מתברר בשנתיים האחרונות, הולך והופך בעצמו 

 .לחלש, והאמצע הולך ונעלם. לזה קוראים: התרחבות פערים
 

ות מחלקו הראוי בצלחת, אך מהי פריפריה? פריפריה היא כל מי שאיננו זוכה ליהנ
ויהא אשר יהא מקום מגוריו; כלומר, כל מי שאיננו נמנה על קבוצה חברתית 
מסוימת (המתגוררת אמנם, ברובה, באזור המרכז). פריפריה היא פשוט מכבסת 

(מתוך: האגודה לזכויות האזרח, "מה זה  ".מילים למושג: רוב אזרחי המדינה
 12)2011, "פריפריה

עין של מכנה משותף בין כל מי -המושג פריפריה מרגיע, כי הוא כופה מראית"
אין יהודים ואין ערבים, אין מזרחים ואין אשכנזים. כולם שגר רחוק מהמרכז: 

הבעיה היא, כמובן, שלהבים ד: להבים ורהט, עומר ושדרות. ...נתונים בסל אח
צפון תל אביב, בעוד ועומר רחוקות מגבולות מחוז תל אביב, אך דומות מאוד ל

ששכונת התקוה היא מרכזית מאוד, לפי הגדרת הלמ"ס, אך רחוקה מצפון תל 
ה, "פריפריה, כמה מרגיע", דומתוך: מרכז א( "אביב לא פחות מדימונה ורהט.

 13)2011, שלמה סבירסקי

 

"לאורך שנות קיומה של המדינה, ולמעשה עד היום, קיים החיבור בין הקטבים 
הגיאוגרפיים לקטבים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים. המרכז הגיאוגרפי 

אנשי המעמד הבינוני  –משויך באופן מסורתי לקבוצות החזקות באוכלוסייה 
והגבוה, אשכנזים, יהודים, חילוניים ובעל מקצועות הסטטוס הגבוה וההכנסה 
הגבוהים. כתמונות ראי, כך יישובי הפריפריה נתפסים כמיושבים בבני הקבוצות 

מזרחיים, עולים מרוסים ואתיופים (וכמובן לא יהודים), דתיים או  –החלשות 
נמוך והכנסה כלכלית בהתאם. בדומה לאופן מסורתיים ובעלי מקצועות סטטוס 

באופן אחיד, מטשטש הבדלים וזהויות  –שבו נתפסים המזרחיים לאורך שנים 
כך גם נתפסים ההבדלים בין מרכז לפריפריה. העוני הוא היפוכו של  –משנה 

העושר, החולשה והתלות הן היפוכן של העוצמה והיוזמה, המהירות מול האיטיות 
  14).2002האלר, -ומוצפי בליים." (חבר, שנהרכז מול השומומה

 

https://law.acri.org.il/camp/periphery/
http://adva.org/he/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A2/
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/advaperiphery.pdf
https://noar.m.tau.ac.il/sites/uninoar.tau.ac.il/files/media_server/uninoar/scores.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/scores.pdf
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 למורות/ים להעשרה מקורות – 2 נספח

 
 3מס'  "דוח פני החברה בישראלממצאים נבחרים מ -  בין מרכז לפריפריה ,

 )מקוון( הלמ"ס, 5.10.2010
 
 'מקווןזה פריפריה, האגודה לזכויות האזרח בישראל ( פ( 

 
  רוזנברג מרק, שכר והכנסה מעבודה מתוך:  מפה ורשימה –ממוצע שכר לפי יישוב

, 279לפי ישוב ומשתנים כלכליים שונים, המוסד לביטוח לאומי, סקרים תקופתיים, 
 ) מקוון, (2016ספטמבר 

 
  ,מרכז (רשימה ולא מפה) 2013/14 –זכאות לפי יישוב זכאות לתעודת בגרות ,

 )מקוון( 2015אדוה, מתוך: תמונות מצב חברתית: 
 
  מקוון, הלמ"ס (2011 –מפת הזכאות לבגרות לפי יישוב( 

 
 מקוון, משרד החינוך (2014  -פי מגזרים בגרות לנתוני זכאות ל( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://cbs.gov.il/hodaot2010n/23_10_235b.pdf
https://law.acri.org.il/he/15949
https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_279.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/01/social-2015-1.pdf#page=24
http://www.cbs.gov.il/publications13/rep_06/pdf/4_map1_h.pdf
https://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/BechinotVbagruyot/BechinotAbagrut/Documents/%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%93.pdf
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  את מצמצמיםאיך  – 3שיעור 

 הפערים?
 

בין יישובי המרכז ליישובי הפריפריה. נמשיך ונחקור למה נוצרים ראינו שישנם פערים 
נביא הסבר  הפערים? למה יישוב אחד יכול להשקיע יותר בחינוך ואחד פחות? בשיעור 

 אחד למצב זה, בעזרת המושג 'צדק חלוקתי.
 

 פעילות בקבוצות
 

בו  . כל קבוצה תקבל כרטיס עם הסיפור הבא, תדון5נחלק את הכיתה לקבוצות של 
 ותגיע להחלטה:

 

 

 במליאה
 

 נשאל לאיזו החלטה הגעתן/ם בכל קבוצה? מה התגמול שמגיע לכל אחד מהדייגים?
 

 

                                                             
 )pdf() מקוון, (20.5.2015הרבט ריי, " הצדק שלנו, הצדק שלכם", אלכסון, 15

 
עולה מהתלמידות/ים עצמן/ם, נציג להן/ם אותה, במידה שהאפשרות האחרת לא 

 ונשמע את עמדתן/ם לגביה.
 

  "כיצד מצמצמים את הפערים בין מרכז ופריפריה?" כתבה מצולמת:נעבור לצפייה ב
 )31.08.2016(מאקו, 

 

שהופיעו שמות כל היישובים במהלך הצפייה יתבקשו התלמידות/ים לרשום את 
 בכתבה.

 

 בתום הצפייה נשאל: 
 מה אתן/ם מרגישות/ים? מה אתן/ם חושבות/ים? מה אתן/ם מציעות/ים לעשות?

 

ניתן כמה דקות לחשיבה ולכתיבה אישית, ואז נקשיב לתשובות, ונכתוב על הלוח 
 ות ומחשבות שעלו.תחוש

 

 בשלב הבא נבהיר את המושגים:
מונח המבטא את הרעיון של חלוקה הוגנת של משאבים המשותפים  -' צדק חלוקתי'

 לכלל הציבור. 
החנויות,  ות/, בעליות/התושביםארנונה זהו מס (תשלום חובה) שכל  -ארנונה 

המפעלים והעסקים משלמים לרשות המקומית (העירייה או המועצה המקומית). 
העירייה זקוקה להכנסות, כלומר לכסף שייכנס לקופת העיר, כדי למלא את הצרכים של 

: לבנות מוסדות ציבור ולספק להם את כל השירותים, ובהם חינוך. ות/התושבים
ציב העירייה (לצד הממשלה ותרומות). ככל הארנונה היא מרכיב חשוב בהכנסות של תק

שיש יותר מסחר, מפעלים ועסקים בתחום היישוב, כך תגדל הכנסתו, ויוכל להקציב כסף 
רב יותר לחינוך ולשירותים אחרים. במילים אחרות, אחת הסיבות המרכזיות למצב זה 

ר של ערים עשירות וערים עניות הוא הרווח של העירייה מן הארנונה לשטחי מסח
 ותעשייה.

 
 

השכם עם שחר, לדוג את התרחיש הבא: שני דייגים מקצועיים יוצאים  דמיינו
ומבלים את עשר השעות הבאות בדיג. כשהם חוזרים לחוף בסוף יום העבודה 
המתיש וסופרים את השלל שהעלו ברשתם, הם מגלים שלאחד מהם יש פי 

 שלושה יותר דגים. מה התגמול שמגיע לכל אחד מהם?

הציפייה היא שרוב התלמידות/ים יאמרו שלמי שתפס פי שלושה דגים, מגיע פי 
שלושה: התגמול מבוסס על ביצועים. הגישה הזו נרכשת מוקדם בילדות, 

, שעבודה קשה אמורה לזכות בתגמול ות/בגיל שלוש כבר מאמינים ות/ילדים
גבוה יותר. אפשרות אחרת היא לחלק את השלל שווה בשווה, אחרי הכל הדייגים 
בילו עשר שעות תחת השמש הקופחת, ודגו דגים שהקהילה שלהם תאכל, 

  15אז אולי זו אפשרות הוגנת יותר, צודקת יותר? -ושניהם זקוקים לכסף 

https://alaxon.co.il/thought/%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99/
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/ourjusticealaxson.pdf
https://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2016/Article-84808a98eb1e651004.htm
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 בקבוצות פעילות

 

כל קבוצה תקבל את ההגדרות של המושגים 'צדק חלוקתי ו'ארנונה'. המטרה של כל 
קבוצה היא להבין את הקשר בינם לבין המושגים 'מרכז ופריפריה', ולהציג קשר זה בפני 

(כדאי להזכיר בקצרה את ההסבר  הכיתה בדרך יצירתית ובמטרה לקרוא לשינוי. 
 תקבל קטעי קריאהלצורך המשימה כל קבוצה  .ו'פריפריה' מהשיעור הקודם)מרכז' ל'

 מתוך כתבות שפורסמו בעיתונים, ושאלות הבנה בצדם. )1 –נספח (
 

, ynet" (לא סופרים את הצפונייםסרטון: "הלצורך הדגמה נוכל להקרין את 
וורד המביא את סיפורה של  זהו ספוקן -נמצא בתחתית הכתבה) , 29.12.2016

הפריפריה הצפונית, בדרך יצירתית ואקטיביסטית. ניתן לעורר דיון בעקבות הסרטון 
ובעקבות התוצרים של הקבוצות, ביכולת שלנו להשפיע, באפשרויות הפעולה העומדות 

 בפנינו, ובכוחה של המדיה לחולל שינוי.

 
 במליאה

 

 כל קבוצה תציג את התוצר שלה
 

מהן הבעיות שהוצגו בקטעים שקראתן/ם? מהם הפתרונות שהוצעו? באילו נשאל: 
דרכים ניתן לפעול כדי להשיג את הפתרונות? איך פיתרון הבעיות ישפיע על תקציב 

 החינוך? איך לדעתכן/ם הוא ישפיע על הפערים בהישגי התלמידות/ים?
 

האם לאור פתחנו את השיעור, ונשאל:  בסוף השיעור נחזור לסיפור של הדייגים, שאיתו
 מה שלמדנו בשיעור, הייתן/ם מחלקות/ים אחרת את השלל?

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

הבעיות שהוצגו בקטעים עוסקות באי צדק חלוקתי בין יישובים שנמצאים אמנם 
באותו אזור גאוגרפי, אך חלקם יישובים עשירים ('מרכז') וחלקם ישובים עניים 

י מתבטא בכך שרק היישובים העשירים נהנים ('פריפריה'). אי הצדק החלוקת
מההכנסות על מתקני ציבור שנמצאים בתחומם, בשל הגדרת גבולות ותחומי 
שיפוט שנקבעו בעבר משיקולים פוליטיים. ביטוי נוסף לאי צדק חלוקתי הוא 
היעדר תקצוב ממשלתי דיפרנציאלי בין הרשויות, הרשויות החלשות מקבלות 

, כך שהפער ביניהן נשמר. בכתבות מתוארים צעדים אותו תקציב כמו החזקות
ניתן להוסיף  .שנקטו ראשי עיריות במטרה להשפיע אקטיביים ואקטיביסטיים

שגם הכתבות עצמן והסיקור התקשורתי עשוי להשפיע.  הפתרונות שהושגו יביאו 
לגידול משמעותי בהכנסות של היישובים העניים, וכך יוכלו להשקיע משאבים 
רבים יותר בחינוך. ההנחה היא שהשקעה גדולה יותר בתקציב החינוך (הוצאה 

ל דבר גם לעלייה בהישגי יביאו בסופו ש גדולה יותר על כל תלמיד/ה) 
 התלמידות/ים.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4897065,00.html
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התארגנות אזורית של יישובי : על מועצת הנגב
 הפריפריה הגאוגרפית והחברתית

 

'מועצת הנגב' היא ארגון אזרחי, שקם ביוזמת תושבי האזור, התארגנויות וגופים שונים 
רשויות, נציגי ציבור, נציגי שפועלים לקידום אזור הנגב. המועצה מורכבת מראשי 

מוסדות עוגן ומגזר עסקי מקומיים. היא שואפת לייצג את כלל תושבי האזור, להשמיע 
את קולם ולבטא את צרכיהם אל מול משרדי הממשלה השונים ואל מול קובעי מדיניות. 
"מועצת הנגב" רואה את עיקר יעודה בהשפעה וקידום מדיניות תומכת נגב התורמת 

כות החיים ולשגשוגן של כלל הקהילות בנגב בכל תחומי החיים השונים להעלאת אי
והמגוונים. המועצה לקחה על עצמה לפעול יחדיו במסגרת משותפת ולקדם אינטרסים 

ללא  אזרחיים המצויים בקונצנזוס: "מועצת הנגב תיישם את ערכי מגילת העצמאות, 
המועצה תפעל בהתאם לערכי  הבדל דת, גזע ומין, כמו גם ערך כבוד האדם וחירותו.

המועצה תשאף לפעול בראייה כלל אזורית  הפלורליזם, הדמוקרטיה והייצוגיות.
בנושאים אזרחיים בהם יש קונצנזוס. יחד עם זאת, המועצה תשאף לקדם שיח בונה 

מועצת הנגב תהווה  וחיובי גם בנושאים הנתונים במחלוקת בנגב ובחברה הישראלית...
ית המייצגת את כלל אנשי הנגב. מנהיגות המועצה וחבריה תכלול אזרח-זרוע ציבורית

נציגים מהשלטון המקומי הנבחר, פעילות ופעילים אזרחיים, ארגוני מגזר שלישי וחברה 
אזרחית, בעלותי עסקים בקהילה, אנשי אקדמיה, אנשי רוח ותרבות, כמו גם נציגים מן 

ר יתנו ביטוי לקבוצות השונות ההתיישבות הכפרית והעירונית, יהודים ובדואים, אש
 16”המרכיבות את אוכלוסיית הנגב.

 
 
 

                                                             
 )מקוון"אודות מועצת הנגב", אתר מועצת הנגב (16

 

 17מלח הארץ | תהילה חכימי

 ְמִדיַנת ִמְלָחָמה
 ׁשֹוַכַחת

 ְמִדיַנת ְרוָָחה
בֹות רוּחֹות הֹב נֹוׁשְ ר ַהּצָ ְדּבָ  ֶאל ַהּמִ

ִדימֹוָנה  ְמַכּסֹות ֶאת ַהּכוּר ּבְ
ְפָעִלים  ְמַכּסֹות ֶאת ַהּמִ

 .ַהּפֹוֲעִליםְמַכּסֹות ֶאת 
 ׁשֹוְפִטים

 ּפֹוִליִטיָקִאים
ִּים  ַעְסָקִנים ִציֹּוִני

ְטֵחי ִמְרֶעה ל ׁשִ ִית ׁשֶ ֲעֵלי ּבַ  ּבַ
 ֶמַלח ָהָאֶרץ

ִריֶפְריָה ֲחָתֵכי ּפֶ  ִנְזֶרה ּבַ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2014, טנג'יר", הוצאת מחר נעבוד, "חכימי תהילה17

http://www.negevcouncil.org/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93/


 מרכז ופריפריה – 4יחידה  שוויון | בנושא שוויון ואימי למטה?  מערכי שיעור מי למעלה?                         לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 
 

91 

 
 קריאהקטעי  – 1נספח 

 

 18כך מפסידות הרשויות החלשות בפריפריה מיליוני שקלים בשנה מארנונה: 1קטע 
כמעט מאז הקמתה. זה לא עניין של דעה או פרשנות  מאי צדק חלוקתיישראל סובלת 

זו עובדה שנתמכת במספרים, וגם בעלי האינטרסים מודעים לה. לחלוקת המשאבים  -
חברתיות, כלכליות, תכנוניות, פוליטיות ועוד.  -המעוותת יש אינסוף מניעים וסיבות 

יותר  -תגוררים בערים, רוב קרקעות המדינה מאוכלוסיית ישראל מ 90%-בעוד שיותר מ
מועצות אזוריות. אותם שטחים הם לא רק  53מצויות בשטחי השיפוט של  - 80%-מ

מדבריות או שמורות טבע, יערות ומסלולי טיולים. הם כוללים גם מתקנים צבאיים, בתי 
סוהר, אזורי תעשייה ומסחר, מתקני תשתית ומפעלים לכריית מחצבים, שמניבים 

 הכנסות למועצות שבשטחן הן נמצאות.
המאבק על גבולות השיפוט וחלוקת ההכנסות בין המועצות לרשויות אמנם עתיק יומין, 
אך הוא הולך ומחריף בשנים האחרונות, ללא הצלחות ממשיות. בעלי אינטרסים 
ומקורבים לשלטון ולמוקדי כוח, שנהנים מרווחה כלכלית, הפעילו במשך שנים לחצים 

כדי לשמר את המצב הקיים. העלאת הנושא החברתי וחלוקת המשאבים  גדולים
בישראל לסדר היום, לצד הקמת קריית ההדרכה של צה"ל ומפעלים גדולים נוספים 
בשטחים שנתונים במחלוקת, מציפים מחדש את הנושא, שטומן בחובו כסף רב לצד 

 תחושות קיפוח ועוול היסטורי.
 תבו:יכ

 מהי הבעיה המתוארת בקטע?
 איך היא נוצרת?

 
 
 
 
 

                                                             
אפרתי עידן, "כך מפסידות הרשויות החלשות בפריפריה מיליוני שקלים בשנה מארנונה", דה מרקר, 18

 )pdf() מקוון( 2.3.2013

 
 19ראשי מועצות צעדו למען שוויון: "גורל ילד לא ייקבע לפי עיר לידתו": 2קטע 

ראש מועצת ירוחם מיכאל ביטון יצא לצעדת מחאה להתאמת תקציבי החינוך והרווחה 
לצרכי כל רשות מקומית. הצטרפו אליו ראשי מועצות ופעילים חברתיים לדרך שתסתיים 

 "מחצית מהמדינה מקופחת באופן שיטתי"מול בירושלים. 
ראש מועצת ירוחם מיכאל ביטון יצא היום (שלישי) לצעדת מחאה שמטרתה הפיכת 
תקציבי החינוך והרווחה לדיפרנציאליים בין המועצות השונות. לביטון התלוו פעילים 
 חברתיים וראשי מועצות מירוחם ומירושלים, והם יצאו מירוחם לכיוון ירושלים בליווי

 ייתכן לא  תושבים ואזרחים מרחבי הארץ. "אנו בשעת מעשה ולא בשעת דיבורים 
אל יקופחו באופן שיטתי. הזדמנות שווה בחינוך ויחס ישר מדינת מתושבי שכמחצית

", אחריות לקחת השרים ושל המדינה של תפקידה זה  שוויוני ברווחה אינן פריבילגיה 
 .הבא חמישי ביום לבירה להגיע שמקווה, המאבק יוזם, ביטון אמר

לדברי ביטון, תקציבי חינוך ורווחה ממשלתיים, שאינם משתנים מרשות לרשות, יוצרים 
שוויון מובנה ומנציחים פערים חברתיים. הצעדה למען התקציב הדיפרנציאלי תעבור -אי

ביישובים שגב שלום, רהט, קריית גת, קריית מלאכי ובית שמש. בסיומה בירושלים, 
לה שווה וראשי הרשויות ישהו באוהל מחאה מול משרד האוצר בדרישה המטה להתח

 לתיקון המצב הקיים ולקידום תקציב דיפרנציאלי בידי הממשלה.
שוויון בין תלמיד שגר בגבעתיים לבין תלמיד שגר -"המציאות של היום מעידה על אי

ר סיכוי בנתיבות, אין סיבה שלתלמידים ברשויות מבוססות כלכלית יש פי ארבעה יות
לקבל תעודת בגרות מאשר בעיר לא מבוססת", אמר ירון סמימי, פעיל חברתי 
מנתיבות. "המדינה צריכה לעשות לזה סוף ולקדם פתרון שיצמצם את המציאות הזאת, 

ולמדינת למרכז הגיאוגרפית והחברתית הפריפריה שבגינה מונצח תמיד הפער שבין 
 תל אביב".

 תבו:יכ
 בקטע וכיצד היא נוצרת?מהי הבעיה המתוארת 

 מה נעשה כדי לפתור אותה?
 

הר דב, "ראשי מועצות צעדו למען שוויון: "גורל ילד לא ייקבע לפי עיר לידתו", וואלה, -ינגה יניר גיל 19
 )pdf() מקוון, (14.6.2016

https://www.themarker.com/markerweek/1.1940791
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/losingthemarker.pdf
https://news.walla.co.il/item/2970398
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/equalitywalla.pdf
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הסכם גבולות היסטורי: רמת הנגב תעביר את שטחי עיר הבה"דים : 3קטע 

 20לירוחם
לאחר סכסוך רב שנים בין הרשויות הוחלט כי שטחי קרית ההדרכה של צה"ל יעברו 

 מיליון שקל בשנה מתקבולי הארנונה לעיר 3.9לירוחם. המשמעות: תוספת של 
הסכם גבולות בין המועצה האזורית רמת הנגב לירוחם יאפשר את העברת שטחי עיר 
הבה"דים מרמת הנגב לעיר הדרומית ובכך לתרום לשוויון בין המועצות. משמעות 

מיליון שקל מתקבולי  3.9העברת השטחים היא בעיקר כלכלית ומהותה תוספת של 
  אושר במשרד הפנים. הארנונה של עיר הבה"דים לירוחם מדי שנה לאחר שת

ההסכם שנרקם בחודשים האחרונים בין שמוליק ריפמן, יו"ר המועצה האזורית רמת 
הנגב, ובין מיכאל ביטון, ראש המועצה המקומית ירוחם, הושלם אמש לאחרי שאושר 

 במליאות בשתי הרשויות.
 תבו: יכ

 מהו ההסכם שהושג? ומה המשמעות שלו?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
לוי דותן, "הסכם גבולות היסטורי: רמת הנגב תעביר את שטחי עיר הבה"דים לירוחם", כלכליסט, 20
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 21יישובים ערביים יקבלו כספי ארנונה של מועצות בצפון :4קטע 

בין ההחלטות: כרמיאל ושלושה כפרים יזכו בחצי מהכנסות אזור התעשייה בר־לב. ג'סר 
 . מזכרון יעקבארנונה א־זרקא ופוריידיס יקבלו הכנסות 

הכנסות פארק התעשייה בר־לב שחולקו עד כה בין המועצות האזוריות משגב ומטה 
ברו גם לכרמיאל ולשלושה כפרים סמוכים. כך החליט שר הפנים אריה דרעי אשר, יוע

שחתם השבוע על שורה של החלטות לחלוקת הכנסות ולשינויי גבולות, אשר גובשו על 
 ידי הוועדות הגיאוגרפיות של משרד הפנים.

ורשויות מקומיות ערביות פריפריה על פי רוב קובעות ההחלטות את הכללתן של ערי  
ההכנסות מארנונה שמייצרים אותם אזורי תעשייה, וכי חלקן של המועצות  בעוגת

 האזוריות יקטן.
על פי ההחלטה שגיבשה הוועדה הגיאוגרפית גליל מערבי יזכו משגב ומטה אשר ב־ 

הנוספים  25%נוספים יועברו לעיריית כרמיאל, וב־ 25%מההכנסות בלבד,  25%
 סד, מג'ד אל־כרום ובענה.יתחלקו שלוש המועצות המקומיות דיר אל־א

מדובר בתוספת הכנסה משמעותית לרשויות הנכללות בהחלטה, שכן אף שכיום  
מיליון שקל בשנה, בשנים הקרובות צריכה  11עומדות הכנסות הארנונה מהמתחם על כ־

 25להתבצע במתחם תוספת בינוי מסיבית, שתביא את היקף ההכנסות מארנונה לכ־
 מיליון שקל בשנה.

 :תבויכ
  שהתקבלו? ההחלטות מהן
 שלהן? ההשלכות להיות עשויות מה

) מקוון, (8.8.2018בוסו נמרוד, "יישובים ערביים יקבלו כספי ארנונה של מועצות בצפון", כלכליסט, 21
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https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3631479,00.html
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/calcalistyeruham.pdf
https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3743890,00.html
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/12/arabsarnonacalcalist.pdf

