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 רחוב דולר – 6שיעור 
 שיעור הבא במסגרת שיעורי אנגלית. ניתן ומומלץ ללמד את ה

 

:  כולן/ם גרות/ים ברחוב הזה.  ,העולם כרחוב שמסודר על פי הכנסה  דמיינו את
  איפשהו כל האחרות/ים גרות/ים    ,רים בצד שמאל, והעשירים בצד ימיןהעניים ג
 באמצע. 

  30,000, בפרויקט נאספו  gapminderרחוב דולר הוא פרויקט מיוחד של חברת  
מ   ב  264תמונות  משמאל   50  -משפחות  ההכנסה  לפי  חולקו  הבתים  מדינות. 

נושאים (קטגוריות), כך שבכל בית/משפחה   100לימין. חיי היומיום תועדו עפ"י  
ת המיטות וחדרי השינה, וגם כפות ידיים ושיניים, ואפילו 'דברים אפשר לראות א

 שאני חולמ/ת שיהיו לי' ועוד נושאים רבים אחרים. 

 
בו.     לרחוב דולרהיכנסו   ולהתמצא  בו  לב שיש סרגל/ציר מעל   והתחילו לשוטט  שימו 

ולהרחיק,   לקרב  איתם:  ל'שחק'  שניתן  צדדיו,  בשני  שחורים  זיזים  שני  עם  לתמונות, 
) ניתן לבחור  worldוליצור כך את טווח ההכנסות שתרצו לצפות בהן. בלשונית 'עולם' (

משפחות  לראות  תוכלו  לראות,  שנרצה  והמדינה  האזור  שונות   את  הכנסות  בעלות 
בה  להתבונן  שנרצה  הקטגוריה  את  לבחור  ניתן  השמאלית  בלשונית  מדינה.  באותה 
(למשל: בתים, מיטות, חיות בית, צעצועים ועוד). על פי האתר, ניתן לראות שחיי היומיום 

 דומים באופן מפתיע.  -אצל משפחות ממקומות שונים בעולם אך באותה רמת הכנסה  
ונשמח גם  ר פעילויות שניתן לערוך עם התלמידות/ים ב'רחוב דולר',  בחרנו להציע מספ 

לשמוע את ההצעות שלכן/ם. לפני כל פעילות אנו ממליצות להתחיל ממבט כללי ברחוב 
עצמאית   לשוטט  חופשי  זמן  לתת  כדאי  אח"כ  קצרה,  טכנית  הדרכה  כולל  דולר, 

 "ברחוב", לגלות בו דברים, ולשתף במה שרוצות/ים. 
 
 
 

 לפעילויות:  ות דוגמא 
 בחר/י תמונה אחת שמעניינת אותך: :  פעילות אישית

   ?מה משך אותך בתמונה 
   ?מה ראית בה 
   ?מה הרגשת 
  ?משהו חדש שגילית 
  ?מה היית רוצה לשאול את הילדים/האנשים שגרות/ים שם 

 

מה אתן/ם רואות/ים? מה    –בקטגוריה של 'משפחות'   הסתכלו על הדף  :  במליאה

מאפיין את הטור משמאל? מה מאפיין את הטור מימין? מה ניתן ללמוד  בולט לעין? מה  
מכך? (מה שבולט בטור השמאלי, העני, הוא שרוב המשפחות בו שחורות, ואין בו כלל  
משפחות לבנות, בניגוד לטור הימני, העשיר, שרוב המשפחות בו לבנות, אם כי יש בו גם  

 כמה משפחות אחרות). 
 

מדוע רוב המשפחות העניות הן שחורות? ורוב המשפחות    :נערוך דיון סביב השאלות
היא   המטרה  ההכנסה?  לרמת  הגזע  או  העור  צבע  בין  הקשר  מה  לבנות?  העשירות 
להעלות שאלות, ולחדד את המודעות לקשרים שבין רמות ההכנסה לבין מעמד, מוצא,  

 לאום ועוד. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.gapminder.org/
https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix
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תמונה קרובה ומוכרת, בית   חפש/י    –י בתמונת הבתים  /התבוננ  פעילות אישית:

שדומה לבית שלך, האם הופיע בצד ימין או בצד שמאל? השוו את הבית שמצאתם/ן  
 לבית שלכן/ם גם בפרטים שבתוך הקטגוריות השונות. האם מצאתן/ם גם כאן דמיון?  

 – שגר/ה במקום אחר כתבו ראיון עם ילד/ה  -כעת חפש/י בית שונה מאוד מהבית שלך 
מה הקוראות/ים ירצו לדעת עליו/ה או על המשפחה שלו/ה? או כתב/י בשמו/ה של אותו  

 ילד/ה כתבה לעיתון המביעה מחאה חברתית. 
 

הקטגוריות של רחוב דולר, בדקו שאתן/ם מבינות/ים את כולן (שימו לב שצריך   עברו על
קטגוריות   100כ יש  ”הס  –ימין  הקטגוריות הנוספות שבצד  לגלול למטה כדי לגלות את  

 שונות: 
 

 
 

 

 
מרק, "שכר והכנסה מעבודה לפי ישוב ומשתנים כלכליים שונים", המוסד לביטוח לאומי,  רוזנברג  1

 )pdf() מקוון, (2016, ספטמבר ב279סקרים תקופתיים, 

מה ניתן ללמוד על משפחות מהשירותים    מדוע לדעתכן/ם נבחרו דוקא קטגוריות אלו? 
מהשיניים? הידיים?  מכפות  הילדים?  מחדר  נכללו    שלהן?  שלא  קטגוריות  על  חשבו 

 ברשימה, שתרצו להוסיף, שאלות שתרצו לשאול משפחות אלו, תמונות שתרצו לצלם?  

 
בקטגוריות    בבית: שלך,  מהבית  דולר  לרחוב  להוסיף  רוצה  שהיית  תמונות  צלמ/י 

 שמעניינות אותך. 
שיש למלא כדי להוסיף בתים ותמונות למאגר של רחוב דולר,  בקישור הבא ישנו טופס *

  .תוכלו להשתמש בו על פי ההוראות
 

אלו משפחות נכלול ברחוב?   –אם ניצור את רחוב דולר בארץ    פעילות בקבוצות:

יהיו ביניהן/ם פערים גדולים בהכ נסה? חפשו תמונות של משפחות או של בתים האם 
הקטגוריה  תחת  בישראל  דולר  רחוב  של  אחת  שורה  ערכו  באינטרנט,  מישראל 

     1'משפחות' או 'בתים'. לצורך פעילות זו, תוכלו להיעזר בנתונים של הביטוח הלאומי 
 

יותר    –שאלה   גדולים  ועניים  עשירים  בין  הפערים  לדעתכן/ם  או   -איפה  בעולם 
 בארץ?  

התלמידות/ים יעלו השערות מנומקות משלהם/ן ביחס לשאלה זו, ואח"כ נציג בפניהן/ם 
 את מדד ג'יני: 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_279.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/seker_279.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvIkRRpk0ikGYiimjtCTbCngLvIQeB6jz6KoTp2C_lciYzpw/viewform
https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_279.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_279.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_279.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_279.pdf
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ג'יני נעים    מדד  המדד  ערכי  במדינה.  ההכנסות  בחלוקת  השוויוניות  רמת  את  בודק 
פירושו חלוקה שוויונית (לכל האזרחים הכנסה שווה),   0. ערך של  100עד    0בסולם של  

מביאה   2  הטבלה הבאהפירושו שכל ההכנסות מרוכזות בידי אדם אחד.    100ערך של  
עבור   המדד  ערכי  חלוקת    145את  על  (המורה  הנמוך  מהערך  עולה:  בסדר  מדינות 

 הכנסות שוויונית) לערך הגבוה.
 

ובדקו את ערך השוויוניות בחלוקת ההכנסות בישראל לעומת מדינות  מדד ג'יני  היעזרו ב
 מה ניתן ללמוד מנתון זה?  אחרות. 

   42.8הערך המעודכן של מדד ג'יני בישראל הוא 
 

השוויון בישראל הוא מהגבוהים שבעולם -פרסם כי אי  'שורשמוסד  'מכון המחקר  
כלכלי במחקר  לכלכלה  - המפותח.  הלאומית  המועצה  לבקשת  שהוכן  חברתי 

שוויון  -מדד הג'יני של ישראל, שמייצג אי  OECD-נכתב כי בהשוואה למדינות ה
  3לאחר ארצות הברית  2-בהכנסות, ישראל ממוקמת במקום ה

הגבוה המיקום  של  בישראל  היא    המשמעות  השוויון  אי  ביחס כי  מאוד  גבוה 
 .  למדינות המפותחות

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 , מתוך אתר 'המכון הישראלי לדמוקרטיה' ”"מדד ג'יני 2
) מקוון, (ynet ,10.05.2017שוויון בקרב המדינות המפותחות",  - במדד האי 2-"דו"ח: ישראל במקום ה 3
)pdf( 

 4נפתלי שם טוב |, פועל, מילה בניין

 את המילים האלה  
 כבר לא אומרים יותר 

 שיכון, שכונה, בלוק 
 הן מילים שמשתכנות  
 בדיור ציבורי לא מוגן  

 מט ליפול 
 מתפורר 

 כמו ניקוד ללא מילה 
 כתובת בלי בית. כמו 

 

 
 צילום: שלומית כרמלי 

 
 
 
 

 .2010, 56, עמ' 20שם טוב נפתלי, "הכיוון מזרח",  4
 
 

https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/gini-coefficient/
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/gini-coefficient/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4959929,00.html
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/israel_second.pdf

