
 פינת הידעת : מהי פריפריה? / נעמי שלוש 

שוויון הזדמנויות וצמצום פערים חברתיים  ,  שנה לקידום מוביליות חברתית   20עמותת שיעור אחר פעולת מזה  

 בין מרכז לפריפריה. 

בפריפריה  יב' אשר מתגוררים  - תלמידים מכיתות ה'.  בכל המגזרים   הזירה שלנו היא הזירה החינוכית, בתי ספר,

 . ישראל החברתית והגיאוגרפית של מדינת 

ובסיומו של מבצע שומר חומות  ומאתגרת,  קורונה מורכבת  ליום  רגע לפני סוף שנת  צוות העמותה  , נפגשנו 

לסכם שנה של אתגרים  ,  למידה בקיבוץ ניר עם כדי לדבר רוח, משמעות וחזון, לחדד לעצמנו את מהות עשייתנו

 בה. ו ו לטולהגיע עם המון רוח במפרשים לקראת שנת פעילות חדשה שתבוא עלינ

  - כז פריפריהרביום זה פגשנו את דר' מוטי גיגי, ראש החוג לתקשורת במכללת ספיר להרצאה מרתקת על יחסי מ

 מהי בעצם פריפריה? ממה היא מורכבת? איך היא מוגדרת?

זי; עיּבּודר' גיגי הציג בפנינו את ההגדרה המילונית לפריפריה: "  רה  סביבה, מקומות הנמצאים מסביב לִיישּוב מרכָּ

 היא לא מרכז. כלומר, הפריפריה מוגדרת בעיקר לפי מה שהיא לא,  ", לא המרכזשל עיר, שולי אזור,  

הפריפריה  .  רוב ההגדרות המילוניות של המונח פריפריה, מתייחסות בעיקר להיבטים הגיאוגרפיים של המושג

שקיימת בינה לבין המרכז, כאילו  מוגדרת כתוצאה של מרחק בקילומטרים מהמרכז. כל מהותה היא היחסיות  

 אינה עומדת איתנה בפני עצמה.

הסוציולוגיה נכנסה לתמונה והתגבש לו מושג חדש של פריפריה חברתית שמנטרל את מימד המרחק הגיאוגרפי  

 כפריפריה על פי מאפיינים אחרים: נוספים ומגדיר ישובים 

חברתי יישובים  ת  פריפריה  המתאר  מונח  מבהוא  סוציוחלשים  מה- חינה  חלק  שאינם  ה  ריריפפאקונומית 

לקבו בעיקר  נוגעת  היא  שאיהגאוגרפית.  יצות  מעוטי  כלומר:  החזק,  מהרוב  חלק  מית כולנן  וחלק  ,  עוטים 

ערים ישנן    22-ף עליהן ברשויות מוניציפליות, נוס  124בישראל מונה  כלוסיית העולים. הפריפריה החברתית  אומ

 אוכלוסייה בישראל. מכלל ה  31%-ה חברתית. סך הכל מתגוררים באזורים אלה כ רישכונות המוכרות כפריפ

ישובי הפריפריה הגיאוגרפית  ו  פריה חברתית ריאחוזים מכלל האוכלוסיה בישראל מוגדרים כפ  31%אם כך,  

מתרכזים בעיקר במרחב הדרום ובמרחב הצפון של מדינת ישראל. בתוכם ישובים יהודים והרבה מאוד ישובים  

 .  ובדואיםערבים  

ניתן   לכך,  ההיבטיםבהתאמה  בכל  לפריפריה  המרכז  בין  משמעותיים  פערים  דיור,    - לראות  חינוך,  בריאות, 

 הכנסה.

  -פערים משמעותיים בהכנסה בין ישובים   קיימים מראה תמונת מצב חברתית לפיה    2020דוח מרכז אדווה לשנת  

האוכלוסיה  בכלל  מינימום  שכר  עד  המשתכרים  השכירים  מ    שיעור  פחות  על  בעיירות  30%עומד  שיעורם   ,

 . 40%ושיעורם בישובים הערביים עומד על קרוב ל  30%הפיתוח עומד על יותר מ 

ובם בפריפריה נמצאים מתחת לקו העוני, בהשוואה לכחמישית  ר   , כמחצית מקרב משקי הבית במגזר הערבי

 ממשקי הבית במגזר היהודי. 

נ דומים  באחויפערים  גם  כמובן  למצוא  לפריפריה  תן  הארץ  ממרכז  תלמידים  בין  בגרות  לתעודת  הזכאות  זי 

 ובשיעור הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.  

שנים על קידום    20את הזרקור ששמנו, לפני  .  של שיעור אחר   בפועלה נתונים אלו רק מחזקים את החשיבות  

לשבור   שמטרתה  שלנו  העשייה  את  מהפריפריה.  תלמידים  בקרב  חברתית  המספרים  מוביליות  את 

מאוכלוסיית מדינת    30%והנתונים הללו, את תקרות הזכוכית  )ולפעמים הבטון( מעל ראשם של למעלה מ  

ישראל ולאפשר לכל ילד, באשר הוא, באשר מקום מגוריו, באשר סביבתו, באשר הכנסת משפחתו ובאשר  

 הזדמנות שווה לחלום ובעיקר, להגשים את חלומותיו.  ,  השכלת הוריו 
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