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 מבוא

בישראל קיים משטר של דמוקרטיה ייצוגית. באיזו מידה המשטר אכן מייצג את כולם? במגילת העצמאות נכתב: 

ן. ומה לגבי הבדל על פי מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומי

השוויון המובטח על ידי המדינה מתקיים באופן דומה בפריפריה כמו במרכז? שאלה זו עד כמה מקום מגורים? 

מתחדדת לאור מדיניות פיזור האוכלוסייה של הממשלה. חלק ניכר מתושבי ישראל גרים בפריפריה מפני שהמדינה 

הם יכולים לבחור במי שישרת את האינטרסים של האזור בו הם לגור שם. עד כמה  ,או את הוריהם ,שלחה אותם

חיים? האם מבחינתם שיטת בחירות המתעלמת ממרכיבים אזוריים הינה "אקט של העדפה רגיונלית נגלית?" 

 (.2006 ,)דורון

 

לכאורה, ישראל כמדינה חופשית מאפשרת לכל אזרח לגור היכן שירצה. אמירה כזו מעלה שאלה, באיזו מידה 

 .ושבים החלשים של הפריפריה ניתנת הזדמנות שווה לצבור את המשאבים הדרושים להגירה אל המרכז הנכסףלת

האפשרות לבחור ולהיות מיוצג נותנת לאזרח עוצמה. האם יתכן שיש בישראל אזרחים רבים שעוצמה זו נשללה 

פי הייצוג הכמותי והמעשי שלהם מהם או הוחלשה על בסיס גיאוגרפי? אם כן, האם ובאיזה אופן שינוי בהיקף ואו

משתלב שוויון אזורי, -בין מחקרי פוליטיקה למחקרי אישבכנסת יכול להחזיר להם עוצמה בסיסית זו? בצומת 

מחקר זה במסגרת סדרת מחקרים העוסקים בהשפעת פעילות פוליטית על המרחב הציבורי. שאלות המחקר נבדקות 

. לסיום יוצג גם מבט ראשוני על תוצאות השבע עשרהעד  ש עשרההחמכנסות הלגבי העשור האחרון, בו כיהנו 

 על מנת לבחון האם חלו לאחרונה שינויים בנושאי המחקר. השמונה עשרההבחירות לכנסת 

 

עוצמת האזרח מבחינה פוליטית באה לידי ביטוי באמצעות שליחים של שליחים: האזרחים מצביעים עבור מפלגה 

( משליטה על משאבי Twice Removedסת. במצב זה האזרח מורחק פעמיים )והמפלגה בוחרת את נציגיה לכנ

הכוח הפוליטי. מצב זה חל על כל אזרחי המדינה באופן שווה. במחקר זה הוגדרה ונחקרה הרחקה שלישית, השונה 

בית באופייה משתי ההרחקות הקודמות: אי שוויון אזורי בעוצמת האזרח כתוצאה מהבדלים בייצוג אזורים שונים ב

המחוקקים וההשלכות הפוטנציאליות של הבדלים אלו על הקצאת משאבים לטובת החיים באזורים שונים. הרחקה 

 שלישית זו חלה על אזרחים שונים באופן דיפרנציאלי, לפי האזור בו הם חיים. 

 

ת, כבסיס מכאן ואילך ההתייחסות במחקר זה הינה אל הבדלים ושינויים ברמת הייצוג של אזורים שונים בכנס

המימד ממדית: -להבדלים ושינויים בעוצמת האזרח על בסיס אזורי. ההתייחסות למונח ייצוג במחקר זה הינה דו

( והמימד המעשי של הייצוג בכנסת, מבחינת פעילות Representation by Presenceהכמותי של הייצוג בכנסת )

יאפשר לבחון באופן אמפירי מימד משמעותי החקיקה של חברי הכנסת למען האזור ממנו הם באים. מחקר זה 

בדמוקרטיה הישראלית: ייצוג אזורים בבית המחוקקים, כאינדיקציה לעוצמתם האזרחית. חשיבותו של מימד זה 

נובעת מכך שהחברה הישראלית מאופיינת בקיטוב משמעותי בין אזורי מרכז לאזורי פריפריה, הבא לידי ביטוי 

 מיוחד במאבק על הקצאת משאבים לאומיים בין אזורים שונים במדינה.ומבחן מעשי בבית המחוקקים, ב



 

 3 

באיזו מידה לאזורים שונים בישראל קיים ייצוג בכנסת בהיקף פרופורציוני לגודל אוכלוסייתם? במחקר זה נבדקה 

מידת הייצוג של אזורים שונים בישראל בכנסת, בעשור האחרון לעומת תקופות קודמות. המחקר בדק מהם 

יים שחלו ברמת הייצוג של האזורים השונים, מהם מקורות השינויים ומה פוטנציאל ההשפעה של השינויים השינו

יתה כי אזורי המרכז החזקים מיוצגים בכנסת יותר מאזורי הפריפריה החלשים באופן יהנצפים. השערת המחקר ה

ר. השערה זו מבוססת על מחקרים יחסי לגודל האוכלוסייה בהם, ובהתאם לכך גם עוצמת האזרחים במרכז רבה יות

 ,Myrdal 1957) רבים שמצאו כי הפריפריה נחותה מן המרכז מבחינות רבות, בעיקר כלכליות וחברתיות

Friedman 1973, Shils 1975, Green 1990 .) 

 

(. ממצאי מחקר זה Gradus 1983שנים ) 25נקודת הייחוס של המחקר במרחב ובזמן הינה מחקר שפורסם לפני 

יתה שחלוקה זו של הכוח הפוליטי במרחב יו ייצוג יתר במרכז לעומת ייצוג חסר בפריפריה בישראל. הטענה ההרא

הינה גורם עיקרי לפערים בין המרכז והפריפריה, וכל עוד לא יהיה לפריפריה ייצוג הולם בכנסת, הסיכוי לצמצום 

היקף הייצוג לבין העוצמה הפוליטית הינה  הפערים הינו דל ולמעשה אינו קיים. הטענה שיש קשר ישר ופשוט בין

פשטנית מדי. יש לבדוק גם את מקורות השינוי וגם את פוטנציאל השפעותיו. המחקר הנוכחי בא להוסיף נדבכים הן 

במימד הזמן שחלף והן בבדיקה מעמיקה יותר, במטרה להגיע לממצאים חדשים שלא נחשפו במחקרים קודמים. 

ר יבדוק את נושאי הפעילות הפרלמנטרית של חברי הכנסת מן האזורים השונים, בנוסף לייצוג הכמותי, המחק

 במטרה לזהות באיזו מידה חברי הכנסת מאזורי הפריפריה פועלים למען הפריפריה ממנה הגיעו אל הכנסת.

 

לתושבי האזורים לפי רמת ייצוגם וגם מן  הניתנתשל אזורים בכנסת נובעת גם מן העוצמה  םחשיבות ייצוג

פוטנציאל של השפעת הייצוג על סיכויי הפיתוח של אזורים אלה לעומת אזורים אחרים. פוטנציאל זה נובע ה

יכולתם של המחוקקים להקצות משאבים ולהקנות זכויות על בסיס אזורי, או להימנע מכך. לפיכך, במסגרת חקר מ

ן וברמת פירוט המאפשרת להגיע אי שוויון אזורי, יש מקום לבחון שוב את נושא הייצוג בפרספקטיבה של זמ

שני פרמטרים אלה, של ייצוג ושל הקצאת  לממצאים מבחינים יותר באשר לחלוקה המרחבית של הכוח הפוליטי.

 עוצמתם של תושבי האזור לעומת אזורים אחרים.במידה רבה את משאבים, קובעים 

 

הכוללת מרכיב אזורי שנועד להבטיח  למעט ישראל וסלובקיה, קיימת שיטת בחירות ,בכל הדמוקרטיות המערביות

ייצוג אזורי בבית המחוקקים, כחלק מעקרונות הדמוקרטיה. נהוג לשער שבחירות ארציות יחסיות אינן מביאות 

לעיתים  מכירים (. גם הדוגלים בבחירות יחסיותLatner and McGann 2005לייצוג אזורי בבית הנבחרים )

דמט (. Dummett 1997, McLean 1991המצריך תיקון בשיטה ) קרובות בחוסר הייצוג האזורי בתור כשל

מציעים שיטות לשיפור העיוות שנוצר בבחירות יחסיות, על ידי הבטחת מינימום מסוים של ייצוג אזורי גם  ומקלין

בבחירות ארציות יחסיות. ישראל הינה למעשה הדמוקרטיה הכמעט יחידה בה נהוגה שיטת בחירות ארצית ללא כל 

אזורי. שיטה זו מתייחסת אל המדינה כאל אזור בחירה אחד ואינה מעניקה משקל אלקטורלי לאזורים מרכיב 

 השונים בתוך המדינה. 

 ,פריפריה המאפיין את המדינות הקפיטליסטיות-שאלת ייצוג האזורים רלוונטית בעיקר בהקשר למבנה של מרכז

. בהתאם לכך, מחקר זה בא לבחון את הסוגיה לפיו תנאי הפיתוח של הפריפריה הופכים לתלויים במרכזאשר 
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אזורי המרכז החזקים מיוצגים  לפיה ,מנקודת מבט של מחקרי מרכז ופריפריה. מכאן נגזרה השערת היסוד במחקר

 בכנסת יותר מאזורי הפריפריה החלשים, גם באופן יחסי לגודל האוכלוסייה באזורים אלה.

 

ורי, ככל שמרכיב זה חזק יותר כך הייצוג האזורי גבוה יותר בבית מרכיב אזכוללת במדינות בהן שיטת הבחירות 

המחוקקים. במדינה כמו ישראל, אשר בה ההתחשבות בשיקולים אזוריים בקביעת הייצוג הפוליטי נמוכה, צפוי 

ייצוג נמוך לאזורי הפריפריה. מספר מחקרים מצאו כי בישראל הכוח הפוליטי מתרכז במרכז, ובהתאם לכך גם 

 ,(. מאידך, הן ההיסטוריה ההתיישבותיתGradus 1983, Latner and McGann 2005כוח הפוליטי )בעלי ה

אשר יצרה בישראל את מבנה המרכז והפריפריה, והן תהליכים פוליטיים וגיאוגרפיים בעשורים האחרונים, הביאו 

ג הפריפריה בשלוש הכנסות למצב בו אזורי הפריפריה אינם חסרי ייצוג. המחקר הנוכחי בוחן את התמורות בייצו

המקצה  ,חשיבותה של הבדיקה נובעת מכך שהכנסתכאמור, שנים.  25האחרונות, לעומת ייצוג הפריפריה לפני 

משאבים לאומיים באמצעות חקיקה, מהווה גורם מרכזי בקביעת סיכויי הפיתוח של הפריפריה ויתכן שהקצאת 

ת. במידה ופוטנציאל השפעת הכנסת גדל משמעותית בשנים משאבים לפריפריה תלויה בהיקף ייצוגה היחסי בכנס

 (, הרי שחשיבות הייצוג אמורה לגדול בהתאם.2007האחרונות )מאור 

 

המחקרים שנערכו בנושא זה בישראל ביחס לכנסות בעבר, כבסיס לניתוח הייצוג של השוליים  המחקר מציג את

ממצאי המחקרים הקודמים במטרה לבחון את בשלוש הכנסות האחרונות. ממצעי המחקר מוצגים בהשוואה ל

 התמורות במגמות אלה ולזהות סיבות שגרמו לתמורות ואת השלכותיהן. 

 

 המחקר נערך בשלושה שלבים: 

 

מחוזות, בהשוואה למחקר קודם שנערך בחלוקה  לשישהבשלב הראשון, נבחן הייצוג של חברי הכנסת לפי חלוקה 

כוללנית מדי ואינה היא מחוזות  לשישהל בדיקה זו בטענה שהחלוקה זו. המחקר הנוכחי מביע ביקורת אל מו

 מאפשרת אבחון הבדלים בייצוג, מאחר שבכל אחד מהמחוזות קיימים הן אזורי גלעין והן אזורי שוליים.

 

(. Gradus 1983) 1983נפות, בהשוואה למחקר שנערך בשנת  15השלב השני בוחן את הסוגיה בחלוקה לפי 

הם השינויים המהותיים שחלו בייצוג הגלעין לעומת ה ת לבחון בפרספקטיבה של הזמן שחלף מבדיקה זו מאפשר

 ייצוג השוליים בכנסת, ולאמוד את מקורותיהם והשפעתם.

 

אזורים טבעיים.  46לראשונה באופן מעמיק יותר בחלוקה לפי  ,בשלב השלישי נבדק הייצוג של השוליים בכנסת

 יתור ממצאים חדשים שלא התגלו במחקרים הקודמים.בדיקה ברזולוציה כזו מאפשרת א

 

לאחר הצגת התוצאות של שלושת השלבים, תוצג בדיקה של נושאי הצעות החוק הפרטיות של חברי הכנסת 

 בעשור האחרון, על מנת לזהות באיזו מידה מקדמים חברי הכנסת מן השוליים את אזורי הפריפריה.
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 מסגרת תאורטית 

 העצמת האזרח 

( משמש חוקרים במספר תחומים. המושג צמח בשנות Citizens' Empowerment) "העצמת האזרח"המושג 

של המאה העשרים מתוך אידיאולוגיות של פעולה חברתית ועזרה עצמית, ונעשה שכיח יותר  השישים והשבעים

 .Zimmerman M., Rappoport Jפסיכולוגיה קהילתית )בבדיוני אסטרטגיה למניעה והתערבות חברתית וכן 

-(. בהמשך נעשה במושג ההעצמה שימוש רב תוך חידוד הגדרתו כבניה מתמשכת של יכולת השתתפותית רב1988

משתלב עם  "העצמה"(. המושג Klieffer 1984ממדית וכקונספציה הכוללת שינוי קוגניטיבי והתנהגותי )

רתית, הערכה עצמית, השתתפות קונספציות שונות של עזרה הדדית, מערכות תמיכה, ארגון קהילתי, יכולת חב

(. בדרך כלל, מחקרים עוסקים ibidשכונתית וכדומה. מדובר בתהליך ארוך טווח של לימוד ופיתוח למבוגרים )

בהסבר כשלים חברתיים ובודקים מדוע אנשים אינם עושים את מה שאנחנו חושבים שהם צריכים לעשות. מחקרי 

צד דווקא ממקומות נחותים מבחינה חברתית וכלכלית וחסרי תקווה העצמה באים בחלקם בגישה שונה, ובודקים כי

וציפיות, צומחת פעילות חברתית הנלחמת בייאוש ובאדישות של האזרחים. גישה זו נוטשת את חקר חוסר האונים 

(Powerlessness .ועוברת לחקור את הפעילות החברתית הצומחת מגובה שורשי העשב ) 

 

ה" מצריך תחילה הבהרה של המצב ממנו נובע הצורך בהעצמה. מצב זה מוגדר במובן זה, הבנת המושג "העצמ

תחושת השלמה של אינדיבידואל או קבוצה, שאין להם לפי תפיסתם כל יכולת  –כ"תחושה של חוסר אונים" 

להשפיע על גורלם. תחושה כזאת מבוססת על ניסיון עבר, על התנהגות בהווה ועל תפיסה מתמשכת של המצב 

, הכלכלי והחברתי. תחושה זו של חוסר אונים מיוצרת ונכפית על ידי מארג של מוסדות חברתיים, אך הפוליטי

נתפסת לעיתים בטווח שבין האשמה עצמית לבין תחושת הקורבן. האדם חסר האונים חש כאובייקט שגורלו נקבע 

. דוגמאות לכך ניתן לשאוב על ידי גורמים חיצוניים ולא כאדם המסוגל להשפיע על הדברים שמשפיעים על חייו

ממצב שיגרתי בו רוב הציבור, אפילו במדינה דמוקרטית כמו ישראל, אינו יודע כיצד מתרחש התהליך הפוליטי 

ואינו מודע לאפשרויות העומדות בפניו על מנת להשפיע על התהליך, במקום להמתין באופן פאסיבי לתוצאות 

אזרח להקדים ולפעול על סמך ידע משני סוגים: מה עומד לקרות ולגזירות. קיים חוסר מודעות לאפשרויות של ה

הם התהליכים המתרחשים( וכיצד ניתן להשפיע על תהליכים אלה )הכלים הדמוקרטיים להשפעה(. ידע זה ה )מ

במקביל לאמירה שאדם אשר אינו  הינו נחלת החזקים אשר להם נגישות למידע ומשאבים לפעולה. בהקשר זה,

הינו אדם חסר זכויות, ניתן לומר שאדם שאינו יודע כיצד לברר מה עומד לקרות ומה בכוחו לעשות מודע לזכויותיו 

אם כן, על מנת לעבור ממצב סביל של חוסר  ,בנדון, מאבד בפועל את עוצמתו כאזרח. המשאב העיקרי הנדרש

וזכרו: מה קורה )לדעת פוליטי למצב של עוצמה, הינו ידע משני הסוגים שה-אונים ותחושת ייאוש במאבק חברתי

 כיצד לברר מה קורה( ומה ניתן לעשות בנדון )לדעת כיצד מבררים מה ניתן לעשות בנדון(.

 

ה חלשה, כמו מהגרים, עסוקה בתחילת דרכה בהישרדות ואינה פנויה לעסוק בגורלה. המהגרים נתונים יאוכלוסי

של נהג הממסד הוותיק בישראל אשר לשרירות לב הממסד הוותיק הקולט אותם במקום אליו הגיעו. כך למ

למימוש מדיניות פיזור האוכלוסייה על מנת לקבוע עובדות של  החמישיםהשתמש בעליה המסיבית של שנות 
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(. 1981, סבירסקי ש. 2008שליטה באזורים נרחבים, וכן על מנת להרחיב את כוח המגן של המדינה )חננאל, ר. 

מספר דורות, מתחיל המאבק. אולם, לעיתים חלק מן העובדות רק לאחר התבססות, היכולה להמשך לעיתים 

הקבועות בשטח מעוגנות באופן המקשה על השינוי ומקבע עמדות ומעמדות לזמן רב, בתהליך בו הצד החזק מתמיד 

 (.1998, כספי, ד. 2008בהתנגדותו לביזור הכוח הנתון בידו )אייזנשטדט, מ. ומונדלק ג. 

 

כלוסיות חלשות מקבעת תמונת חיים של חוסר ציפיות אצל האדם כפי שהוא תופס את יום של או-שיגרת חיי היום

עצמו כיחיד או כחלק מקבוצה. הפוליטיקה הפאסיבית של השתיקה מושרשת לרובדים כל כך עמוקים, עד שהיא 

 יוצרת כוח המניע אותה הלאה כחלק אינטגרלי מן החיים.

 

ת דת, העיתונות והשלטון, מתפקדים כשותפים לדיכוי היוזמה בתי ספר, מוסדו –חלק ניכר ממוסדות הציבור 

טחון כלכלי. תלות כלכלית הינה חלק יהאישית. פעילותם יוצרת הפחדה הממוקדת בעיקר ביחס למצבים של חוסר ב

נמצאים נמוכה הכנסה בעלי אינטגרלי ממציאות החיים בשכבות הנמוכות. לא מדובר רק במגבלה רגשית. אזרחים 

י רעוע מכדי לקרוא תיגר על הממשל או הממסד בכללותו. בעיניהם, הרשתות של המשאבים במצב כלכל

הפוליטיים והכלכליים פועלות נגדם במשולב, עד שהרגישות לאבדון כלכלי הינה חלק בלתי נפרד מן המציאות 

ית שלהם, המשתקת אותם. יותר מכך, ההישרדות מבחינתם דורשת את כל משאבי הזמן והאנרגיה הפיזית והנפש

ולפיכך מעורבות בפעילות חברתית הינה מבחינתם מותרות שמצבם אינו מאפשר להם. בכך נוצר מעגל אשר בו 

דווקא האנשים הזקוקים ביותר לשיפור מצבם אינם פנויים לפעול על מנת לעזור לעצמם, ואפילו אינם פנויים 

אינם מאמינים עוד שיש בידם אפשרות לשנות  ללמוד כיצד הם יכולים לעשות זאת. אנשים אלה הגיעו למצב בו הם

 את גורלם.

 

אנשים במצב כזה לצאת ממצב של חוסר אונים ודיכוי? באיזה דרכים הם משתפים מצליחים בכל זאת אם כן,  ,כיצד

נותנות להעצמה משמעות של  אלואחרים בניסיונם ויוצרים ביחד עם אנשים נוספים תהליך של העצמה? שאלות 

( למצב של כושר השתתפותי Powerlessnessית בתהליך התפתחותי. מעבר מחוסר אונים )יכולת השתתפות

(Participatory Competenceהינו מעבר הדרגתי משלב של ינקות סוציו )-פוליטית למצב של בגרות סוציו-

כניסה, התקדמות, שיתופיות  שלבים במעבר זה: 4( זוהו Klieffer 1984פוליטית. במחקרו של קליפר )

 יבות. ומחוי

מול מצבים קיצוניים של אי צדק, מתעוררות תחושות של גאווה ונחישות  –( Era of Entry) שלב הכניסה

 המביאות לתגובה של העצמה. לפעמים תגובה כזאת באה גם ממקום של תחושה שאין יותר מה להפסיד.

מתקדמים לשלב המקביל  לאור הצלחת שלב הכניסה, המשתתפים –( Era of Advancement) שלב ההתקדמות

למעבר מינקות לילדות. שלב זה מאופיין בנכונות וצורך לקבלת הנחייה מאנשים מנוסים, שיתוף פעולה עם אנשים 

 פוליטיים.-נוספים בקבוצה והגעה להבנה מעמיקה יותר של תהליכים סוציו

את התהליכים, מתקדמים  לאחר שני השלבים הקודמים בהם למדו –( Era of Incorporation) שלב השיתופיות

 האנשים למימוש היכולות האסטרטגיות שרכשו לצורך מאבק מול חסמים ממסדיים.
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למודי הניסיון בעלי הכישורים והמודעות למציאות הפוליטית,  –( Era of Commitment) שלב המחויבות

 הופכים את המאבק לחלק אינטגרלי מעולמם האישי.

 

ישות לחינוך, לטכנולוגיה, לשירותי הבריאות ולרמת הדיור הנדרשים על מנת לחלק ניכר מן האוכלוסייה אין נג

(. המחסור בכוח פוליטי, כלכלי ותרבותי של מעמדות White, R. 2004להוות גורם תורם לפיתוח הלאומי )

נמוכים מהווה מכשול מרכזי לפיתוח. תהליך של העצמה יכול לתפוס מקום מרכזי, אך יש צורך למקם תהליך זה 

במסגרת רחבה יותר, הרואה את הפיתוח כאמצעי לקבלה של זכויות האדם כמטרה פוליטית ותרבותית מרכזית. 

אלא  ,חיוני לראות את העוצמה כמשאב של אחריות חברתית. קבוצות אינן יכולות להסתפק בהעצמה של עצמן

 (.,White, ibidחייבות לכבד ולקדם זכויות של החברה כולה )

 

המדינה( לבין הפרטים והקבוצות מושאי  –וק למתווכים בין מקורות העוצמה )לעיתים קרובות תהליך ההעצמה זק

ההעצמה. מתווכים אלה הם סוכני ההעצמה והם נדרשים גם להניע את התהליך וגם לבצעו. סוכני העצמה כאלה הם 

סת. ביסוד הרעיון של ייצוג עורכי דין, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, אנשי חינוך, חוקרים וכמובן גם חברי כנ

 אזורי, חברי כנסת מיועדים לשמש סוכני העצמה עבור תושבי האזור ממנו הם באים.

 

(. העיתונות אינה Lewis J. 2006גם לעיתונות החופשית, כשחקן חשוב בדמוקרטיה, תפקיד בהעצמת האזרח )

טיסטית ופונה בתכניה בעיקר ממלאת תמיד את תפקידה זה בצורה מוצלחת, בעיקר כאשר היא הופכת לאלי

לשכבות הגבוהות בקודים המדלגים על התודעה של הציבור הרחב ומתנתקים ממנו בהדרגה. העיתונות עלולה 

שהם אינם חלק מן המשחק הכלכלי והפוליטי, ובכך להתרחק מתפקידה בהעצמת תחושה ליצור אצל קהלים רבים 

י החדשות אל המרכז, לתוך הנרטיב הערכי של החדשות האזרח. העיתונות צריכה לקרב את הפן האזרחי משול

 (. .Lewis J. ibidהאקטואליות )

 

. אמנם הגישה Shell, C., Thrane, L. 2004)כמו לעיתונות, גם לטכנולוגיית האינטרנט תפקיד בהעצמת האזרח )

ה. אי שוויון ילוסיאוכהלאינטרנט הולכת ומתרחבת, אך היכולת להשתמש בטכנולוגיות המידע שונה בקרב קבוצות 

כגורם חברתי על בסיס של תשתיות פיזיות, סיבות כלכליות ומאפיינים מנטאליים. אוכלוסיות לעיתים מובנה נוצר 

מעוטות הכנסה, בעלי השכלה נמוכה ואנשים מבוגרים, מוצאים עצמם מחוץ למעגל שנפתח עבור האנושות 

מדי בין המשתמשים בטכנולוגיות אלה לבין המנותקים באמצעות טכנולוגיות המידע. הטכנולוגיה יוצרת חיץ מע

של חלקים אלה מן האוכלוסייה לתפקד כאזרחים בחברה דמוקרטית. במיוחד בקרב  םמהן. מצב זה פוגם ביכולת

קהילות בעלות רגישות כלכלית, קיים חוסר במיומנות בסיסית הנדרשת על מנת להשתמש בכלים המתפתחים 

בכך נוצרים הבדלים בין אזרחים היכולים להשתתף בתהליך הדמוקרטי ולצרוך בתקשורת בין האזרח לממשל. 

את הפערים בין בעלי  הזו מרחיבמציאות שירותי ממשל מעל גבי האינטרנט, לבין אלה שאינם יכולים לעשות כך. 

מואץ של ההון והיכולת לבין השכבות הנמוכות. מצב זה של אי שוויון טכנולוגי מוחרף כתוצאה מקצב ההתקדמות ה

, במצב זההטכנולוגיות, המתרחש בקפיצות מהירות שלעיתים אינן רציפות ומקשות על המעקב והצורך להתעדכן. 

סגירת הפערים הופכת לאתגר שהולך ונעשה קשה. מיומנויות קיימות הופכות למיושנות ומסלול לרכישה מתמדת 
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נוצר גם פער בין דורי בו היכולת להשתמש  של המיומנויות החדשות אינו זמין באופן מסודר וברור. בתוך כך

לאחד  ה. דוגמ(Shell, C., Thrane, L. 2004)בטכנולוגיות משפיעה גם על היכולת להשתתף בתהליך הפוליטי 

. 2008נצפתה בבחירות הפריימריז למפלגת הליכוד שנערכו בחודש דצמבר בנסיבות אלה המצבים האפשריים 

יתה שתהליך ההצבעה האלקטרוני ימספר ניכר של ניסיונות מוקדמים, ההנחת המוצא של המארגנים, על סמך 

זמן קצר ביותר. הנחה זו לא לקחה בחשבון שחלק ניכר מן המצביעים אינם מורגלים ואף חוששים מן נמשך 

ושיבש את מהרגיל השימוש בטכנולוגיה מתקדמת, וכתוצאה מכך משך ההצבעה ארך זמן רב פי שלושה ויותר 

רטי. התקלה המקבילה בפריימריז של מפלגת העבודה מספר ימים קודם לכן הדגימה כיצד כשל התהליך הדמוק

 טכנולוגי יכול גם הוא לשבש את התהליך הדמוקרטי.

 

מעמדם של מוסדות השלטון הדמוקרטי נמצא בירידה. מצב זה מצריך פיתוח של אמצעים חדשים של העצמה 

 ,.Peters, Gח נחשבת פתרון לבעיות רבות של הממשל )(. העצמת האזרSorensen, E. 2002דמוקרטית )

Pierre, E. 2000 אולם, הביקורת המובעת אל מול תהליכים של העצמה נובעת ממצבים בהם מנסים להעצים .)

יותר מדי קבוצות בעת ובעונה אחת: קהילות מקומיות, לקוחות, נותני שירותים ומקבלי שירותים. הניסיון להעצים 

יוצר קונפליקטים פוליטיים. המסקנה היא שלא ניתן להעצים את כל הקבוצות יחד ויש צורך  את כל אלה ביחד

 (.Peters, G., Pierre, E. 2000לקבוע סדר עדיפויות )

 

לכל אותם אלמנטים ומצבים שנסקרו כאן והינם בעלי השלכה על הצורך בהעצמה של האזרח ובתהליכים הכרוכים 

. אותן אוכלוסיות חלשות, הזקוקות להעצמה על מנת להשתתף במשחק הפוליטי בכך, יש היבטים מרחביים ניכרים

ולהשפיע על גורלן, נמצאות במקרים רבים באזורים חלשים כמו אזורי הפריפריה, בריכוזי עולים, בריכוזי 

מת מיעוטים ובחלוקה על פי מוצא ואורח חיים. התוצאה הינה אתגר לטיפולו של השלטון: אי שוויון אזורי בעוצ

 האזרח על בסיס גיאוגרפי. 

 

המרחבי ניכר גם כשלון הממשל המרכזי להבין במדויק את ההעדפות המקומיות ולספק שירותים בסיסיים  בהיבט

(. כשל זה מחזק את הטיעונים בעד שיטה Zulqarnain, H. 2001המותאמים לאופי וצורכי האזור והאוכלוסייה )

עם סמכות לגביית מסים, תשלומים ואגרות למימון שירותים אלו.  חדשה של אספקת שירותים ציבוריים, ביחד

השיטה החדשה נועדה להעביר כוח פוליטי, אדמיניסטרטיבי ותקציבי מרמת השלטון המרכזי לרמת השלטון 

המקומי. באופן כזה ניתן להביא את הממשל קרוב יותר אל האזרח הפשוט, ואזי להשתמש במשאבים מתוך הבנה 

אשר לעיתים  ,הצרכים וההעדפות של התושבים, תוך מעורבות נמוכה יותר של אינטרסים ארצייםנכונה יותר של 

 (.Zulqarnain, H. 2001מנוגדים לאינטרסים מקומיים )

 

 גלעין ושוליים )מרכז ופריפריה(
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טיים משמש מסגרת להבנת אי שוויון מרחבי ויחסי גומלין חברתיים, פולי (Shils 1975)"גלעין ושוליים"  מושגה

שלבי  בשלושהואתניים במרחב, ותהליכים המביאים לשינויים בפערים בין המרכז לפריפריה. ניתן להבחין 

 התפתחות בגישת החוקרים לנושא: השלב הקונבנציונלי, השלב העתידני והשלב הריאלי.

 

גלעין כולל מגוון מחקרים המדגימים את האופי והסיבות לקיומם של הפערים בין  השלב הקונבנציונלי

בשלב  (.Green 1990המרחק והיעדר מסה קריטית של פעילות כלכלית )הנובעות מלשוליים, בעיקר עקב עלויות 

ערכים וקונצנזוס לאומי )גרדוס  ,(1985(, הכתבת נורמות )גלנור Friedman 1972נשלט )-זה הודגמו יחסי שולט

בשלב הקונבנציונלי  ינמיקה של הפערים(. הדFriedman 1973( ומנגנונים ליצירת מצב זה והנצחתו )1986

 . מוצגת בשלוש גישות

 

לצמצום הפערים, שהינם שלב מוקדם והכרחי עם הזמן לפי גישה זו, כוחות השוק יביאו  –גישת השוויון המרחבי 

."תאוריית המעבר" מציגה מסלול שמדינה עוברת כחלק מהתפתחותה (Borts and stein, 1964)בתהליך

 זאת משום (.Williamson 1965, Mera 1979, Viving and Fisch 1984, Strauss 1977) הכלכלית

חברתיות חסרות -אמצעי ייצור באופן שמרחיב את הפערים. מערכות מרחביות תכוחות השוק מביאים לתנועש

( תיאר ארבעה מנגנונים היוצרים ומרחיבים Friedman 1973(. פרידמן )Myrdal 1957מנגנוני ייצוב פנימיים )

( מונה במחקרו על פיג'י ארבעה Sofer 1988את הפערים בין הגלעין לשוליים, כפי שיוצג בהמשך. גם סופר )

מנגנונים: הקצאת הון, הגירה פנימית, שימור צורת הייצור הכפרי והמעמד המונופוליסטי של הגלעין, ומציין כי 

ים שינויים חיצוניים, כמו מעבר משלטון למבנה גלעין שוליים אינרציה פנימית ששומרת על הפערים גם כאשר חל

השוויון האזורי -קולוניאלי לעצמאות. טיפול ממשלתי נכון בגורמים לפערים יכול להשפיע על קצב הפחתת אי

(Richardson 1973 הטיפול מלמעלה בפרמטרים הקונבנציונליים יכול להיות בלתי יעיל כל עוד לא מבוצעת .)

 (. Gradus 1983ן הגלעין לשוליים )חלוקה מחדש של הכוח הפוליטי בי

 

המדינה היא חלק מהשיטה הקפיטליסטית ולכן מבנה האינטרסים של האליטה הפוליטית  -סיסטית קהגישה המר

(. תהליך הפיתוח של הגלעין מבוסס על ניצול Gilbert and Gugler 1982השוויון )-פועל למען הנצחת אי

לנצל את  – )כולל נציגי השלטון( משתנים לאורך זמן, אך מטרתםהשוליים. שיטות הניצול ו"סוכני הניצול" 

 (.Henriot 1979, Griffin 1979אינה משתנה ) –השוליים 

 

(. מפלגות, 1990המקשרים בין הגלעין לשוליים )ליסק והורביץ  קיימים גם "מרכזי משנה"לפי גישת הביניים 

" המווסתים זרימת מידע ומשאבים בין מרכז ופריפריה תקשורת, ארגונים וחברות גדולות, הינם "שומרי שער גופי

( העוברים תהליך כלכלי שיקרב Semi peripheryמגדירה אזורי "חצי פריפריה" )זו (. גישת ביניים 1985)גלנור 

 (. Arrighi 1985) אותם לגלעין או לשוליים
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נו, לדעת רבים, את נוצר מתוך השאלות שעלו עם התפתחות טכנולוגיות התקשורת ששי השלב העתידני

המשמעות הקיימת של הזמן והמרחק והשפעתם על תהליכים במרחב. את התחושה הראשונית לנוכח האפשרויות 

שהשווה את מהפכת המידע למהפכה  ,(Drucker 1999החדשות ניתן להבין מתוך דבריו של פיטר דרוקר )

מרחב, כך טכנולוגיות המידע והאינטרנט  התעשייתית ואמר כי כמו שמסילות הברזל אפשרו לאדם לפתע לשלוט ב

( Cairncross 1997"מות המרחק" ) עלהתפתחות חדשה המבטלת את משמעות המרחק. גישות ואמירות הן 

( אפיינו מחקרים רבים שעסקו בעיקר במשמעות Brunn and Leinbach 1991"התמוטטות המרחב והזמן" )ו

 הפוטנציאלית של טכנולוגיות המידע. 

 

שלב ההתפקחות מן ההתלהבות באשר ליכולתם של אמצעי הטכנולוגיה להתגבר על  הוא אליהשלב הרי

המרחקים והפערים. שלב זה נולד כאשר מחקרים מצאו פערים משמעותיים בין הציפיות מהשפעת הטכנולוגיות 

על אף  (.Wilson el. Al. 2001) החדשות לבין המציאות: גם בעידן האינטרנט למושג "מקום" חשיבות מכרעת

ידוע עד כה על גלעין ושוליים, היה בטכנולוגיות המידע והשפעתן על כל מה שהטמונות פוטנציאל האפשרויות 

עדיין אין מחקרים אמפיריים שיעידו על השפעה מכרעת של טכנולוגיות המידע על שיפור התחרותיות של השוליים 

(Grimes 2003מצב זה מתייחס לשלושה גורמים, המבדילים בי .) ן הראייה העתידנית לבין המציאות: דיפוזיה

שוליים, אי התאמה בין טכנולוגיות המידע המתקדמות לבין הפעילויות האיטית של טכנולוגיית הפס הרחב לאזורי 

 Copus, A. andהמסורתיות של אזור השוליים והצורך בהון אנושי מתאים למימוש הפוטנציאל הטכנולוגי )

MacLeod, M. 2004ם אלה נמצאו שני אלמנטים עיקריים המשפיעים על הפערים בין הגלעין (. במחקרי

ם קיימים בכל השלבים, אך נותרו לבדם עם דעיכת משמעות המרחק ילשוליים בעידן טכנולוגיות המידע )השני

 הפיזי(:

ת מבחינת הון אנושי ומיקום ברשת חברתיולהשתמש בטכנולוגיות מידע היכולת תכונות המקום עצמו, מבחינת  .1

(. ;Copus, A. and MacLeod, M. 2004 Copus 2001, Copus and Spiekermann 2004פוליטית )

(Wilson et. al. 2001.) 

למעשה אם הפערים  יםתפקוד הממשל כשחקן עיקרי שמעשיו או מחדליו בייזום וביצוע חקיקה ורגולציה קובע .2

 (.;Kahila, P. et. al. 2006 Wilson et. al 2001יצטמצמו או יורחבו ויונצחו )

המחקר הנוכחי בצד הממשלי במובן יעסוק עם כך, הוא ההון האנושי והממשלי. מתוך גורם מפתח זה,  ,גורם מפתח

 של ייצוג אזורים בכנסת.

 

 גלעין ושוליים בישראל 

החלוקה בין גלעין לשוליים היא אחד מעמודי התווך של הפיצול העדתי: האשכנזים מתגוררים בגלעין, בעוד 

החמישים של המאה (. הממסד פתר בשנות 1981המזרחים תועלו על ידי המדינה אל השוליים )סבירסקי ש

שהתבססו על  –ישוב שטחים נרחבים והגדלת הצבא יסדרת תכניות מדיניות כגון פיזור אוכלוסייה,  הקודמת

ים בין העדות ויצרה (. קליטת העולים בשנות החמישים הביאה להחרפת היחס1986נוכחות עולי המזרח )סמוחה 

(. היוקרה המרחבית טרום 1989חברתית ופערים ביוקרה ובעוצמה פוליטית וכלכלית )ליסק -הפרדה תרבותית
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המדינה הייתה נתונה דווקא לאזורים בהם החלוצים עסקו במשימת הלאום לכיבוש השממה: הנגב והגליל )צחור 

(. מסיבות 1991ר הפך לפריפריה )חסון (. בהמשך, איבדה רוב הפריפריה את מעמדה זה, והספ2000

 .(Lipshitz 1998) אידיאולוגיות, חלק ניכר מן הקיבוצים והמושבים נוסדו באזורים אשר בהמשך הפכו לפריפריה

, הקשרים בין האליטה לבין ההתיישבות היו קרובים מאוד להיפך .אקונומית-לא מדובר בפריפריה סוציו

דינה הצליחה מפלגת העבודה לגייס תמיכה פוליטית באמצעות הדיור (. בראשית שנות המ1973)אייזנשטדט 

 Gonenעד כיבוש השלטון המוניציפלי תחילה והמרכזי בהמשך ) ,הציבורי. בשנות השבעים התמיכה עברה לימין

and Hasson 1983 פחותה לעומת ההשקעה בגלעין בתחומי התשתיות הפיזיות ובהון היתה (. ההשקעה בשוליים

זוהתה מדיניות אזורית מובהקת של העדפת הפריפריה על ידי מרכז ההשקעות )שורץ  ,חד עם זאתהאנושי. י

 . השישיםאך למרות זאת הפערים בין הגלעין והשוליים נותרו בעינם מאז שנות  ,(2003

 

משפיעה על המרחב ועל חיי התושבים באזורים השונים, באמצעות חוקים המכתיבים מי  הכנסת כגוף מחוקק

(. לפיכך, סביר להניח שככל שאזור יהיה מיוצג על ידי יותר חברי כנסת, מצבו 2004מה והיכן )בלנק  יעשה

ישתפר. בהקשר לכך, מחקר זה בודק את רמת הייצוג של אזורי שוליים לעומת אזורי גלעין כגורם המסביר את 

הם מרחב. השחקנים העיקריים הפערים ביניהם. חשוב לציין כי הכנסת הינה מרכיב אחד של הממשל המשפיע על ה

משרדי הממשלה, ובעיקר פקידי משרדי האוצר והפנים. מערך יחסי העוצמה בין השחקנים בזירת ההשפעה של 

הפעילות הפוליטית על המרחב הינו דינמי. בשנים הראשונות לאחר הקמת המדינה, מקומה של הכנסת כגוף מחוקק 

והגיע  האחת עשרהכרשות מבצעת. בתהליך שהתחיל בכנסת  היה נחות באופן משמעותי לעומת משרדי הממשלה

לשוויון עם הממשלה בתחום זה  ה, הגבירה הכנסת את חלקה ביוזמות חקיקה והגיעהשלוש עשרהלשיאו בכנסת 

ועדות הו(. על אף שיפור זה בפעילות החקיקה של הכנסת, ניתוח תוכן של פרוטוקולים מדיוני 2007)מאור 

עה באזורי פריפריה מראה יתרון בעוצמת משרדי הממשלה על פני כוחם של חברי הכנסת. בנושאים הנוגעים להשק

הניתוח מראה שחברי הכנסת מייצגים את טובת הציבור על פי תפיסתם ומנסים לקדם אינטרסים של בוחריהם. 

קופה מייצגים את הראייה הכלכלית הגלובלית ורואים עצמם כשומרי ה ,מצידם ,פקידי משרד האוצר והפנים

הציבורית והסדר השלטוני. יתרון עוצמתם של משרדי הממשלה מביא לעיכובים, דחיות ואף ביטול השקעות 

בשוליים, ולכך יש השפעה על עוצמת תושבי הפריפריה מבחינת התשתיות העומדות לרשותם וסדר העדיפויות 

 הלאומי בפיתוח האזורים בהם הם חיים. 

 

 : 1תרשים 
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חוקים ביוזמת הממשלה לעומת חוקים ביוזמת חברי כנסת 

בכנסות 1 עד 16
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 אינטרנט של הכנסתמקור הנתונים: אתר ה

 

  ייצוג

(. אחד מניגודים אלה הינו המתח שבין Diamond, L. 1993בניגודים רבים )במהותו המשטר הדמוקרטי מאופיין 

ייצוגיות למשילות. מצד אחד, קיים צורך דמוקרטי לייצוג קבוצות שונות של העם במנגנון השולט, על מנת למנוע 

שיותר קבוצות מיוצגות בגופי השלטון, כך השלטון יהיה פחות יציב ופחות  ריכוז הכוח בידי מעטים. מצד שני, ככל

. מצב זה מגדיר שיווי משקל בין משילות Hazan, R., Rahat, G. 2000)מסוגל לנהל מדיניות קבועה לאורך זמן )

האיזון  לייצוגיות: ככל שהממשל ייצוגי יותר, כך הוא יציב פחות. לפיכך, המערכת הפוליטית צריכה למצוא את

המתאים בין יציגות למשילות, באופן שיאפשר גם לנהל מדיניות קבועה לאורך זמן וגם לייצג כמה שיותר קבוצות 

 ה.יבאוכלוסי

 

עוצמת האזרח הינה בצד הייצוג של מאזן זה, וראויה לטיפוח במשטר בו קיים חשש לריכוז יתר של כוחות בידי 

אל מול אוכלוסיות מוחלשות. האמירה המנכסת את עוצמת האזרח  השלטון ללא מעורבות אזרחית מספקת, במיוחד

לצד הייצוג מצריכה דיון במושג ייצוג. לכאורה, מדובר במושג חד מימדי: הנבחר אמור לייצג את הציבור שבחר 

 .Andeweg, Rפער בין המייצג למיוצג, בין הנבחר לבוחר )מצביע על  "ייצוג"בו. בפועל, עצם השימוש במושג 

B. 1966 .עומק הפער משתנה לפי תפיסות שונות של מושג הייצוג .) 

 

(. trustee( לעומת הנציג כנאמן )delegateההבחנות המקובלות מציגות שני דגמים של ייצוג: הנציג כבא כוח )

 .Kurian, G. Tלפי הדגם הראשון, הנציג אמור לייצג את דעות הציבור כפי שהן ללא תשומות משל עצמו )

זה אינו מעשי מעצם העובדה שהנציג אינו זהה לבוחריו וכאדם סובייקטיבי אינו מסוגל לבטא את  (. דגם1998

דעותיהם באופן מדויק לאורך זמן. לעומתו, הנציג כנאמן נבחר לייצג את האינטרסים של בוחריו, המעניקים לו את 

, יתכן שלעיתים החלטותיו של הזכות להחליט בעבורם על פי תפיסתו את טובת הציבור שבחר בו. לפי הגדרה זו

הנציג כנאמן ותוצאותיהן תהיינה שונות מן האינטרסים המקוריים של בוחריו, ויכללו במשך הזמן שיקולים 

ואינטרסים נוספים. שני דגמים אלה מייצגים גישות שונות וסביר להניח שכל אחד מן המחוקקים פועל בנקודה 

הטיה לצד זה או אחר של קיימת בכל נקודת זמן ובכל משטר ר כאשאחרת על פני הרצף בין שני דגמים אלה, 

 הרצף.
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 ,(Pitkin, H. 1972התייחסות שונה לנושא הייצוג מבדילה בין ייצוג של רעיונות לבין ייצוג על ידי נוכחות )

(representation as presenceייצוג של רעיונות אפשרי גם כאשר אלה המייצגים את אמונות הבוחרים אינם .) 

, כאשר פרלמנט בו יש רוב לגברים מייצג גם נשים, או הדמוגרפיים ואחרים. לדוגמ-דומים להם במאפיינים סוציו

כאשר חברי כנסת מן המרכז מקדמים אינטרסים של הפריפריה. בהתייחסות זו, לא משנה מי מביע את העמדה אלא 

זם הנובעת מהצורך התדיר להחליט עבור מהי העמדה המובעת. ייצוג מסוג זה עלול להוביל לתופעה של פטרנלי

אחרים. לעומת זאת, הייצוג כנוכחות מחייב מידה רבה של דמיון וחפיפה בין מאפייני הנציג למאפייני בוחריו. 

יותר מאחרים את האינטרסים טוב יבין  ,אחד מהםלמעשה ההנחה בבסיס גישה זו היא שנציג הדומה לבוחריו והינו 

 רם. שלהם ויפעל טוב יותר עבו

 

ייצוג מסוג זה, בגירסה מוקצנת, עלול להביא להחלשת המשילות עד כדי חוסר יכולת לנהל מדיניות מרוב דעות 

מיוצגות. שני סוגים אלה של ייצוג מעלים את השאלה, האם הנציגים אכן מייצגים בפעולותיהם את האינטרסים של 

הנוכחי בוחן את עוצמת האזרח על בסיס אזורי  המיוצגים, או פועלים עבור נושאים ואינטרסים אחרים. המחקר

באמצעות שילוב של שתי גישות לייצוג: ייצוג כמותי של אזורים בכנסת והיקף פעילותם של חברי הכנסת למען 

האזור ממנו הם באים, עם דגש על פעילותם של חברי הכנסת מן הפריפריה במענה לשאלה: עד כמה פועלים חברי 

 אזורי הפריפריה. הכנסת מן הפריפריה עבור

 

 מחקרי ייצוג בישראל

אקונומיים בעיקר, והתעלמו -פורסם מחקר הטוען שמחקרי גלעין ושוליים התמקדו במשתנים סוציו 1983בשנת 

 (.Gradus 1983מהפריסה המרחבית של הכוח הפוליטי, הן כהסבר לתופעה והן כגורם מרכזי להנצחתה )

( החמישית עד העשיריתכנסות ) 6ר בכנסת. המחקר השתרע על פני ממצאי המחקר הראו כי לפריפריה ייצוג חס

הנפות  15ישוב בו מתגורר חבר כנסת, בהתאם לנפה בה הוא ממוקם לפי ייתה על פי שיוך כל יוהגדרת הייצוג ה

של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מחקר זה התייחס אל נפות ירושלים, חיפה ותל אביב כאל גלעין, ולכל השאר 

יתה שזהו ההסבר לחולשת ייה. הממצא העיקרי הראה שהפריפריה סובלת מייצוג חסר, ומסקנתו הכפריפר

הפריפריה. על פי המחקר, כל עוד לא תהיה בישראל שיטת בחירות אזורית שתעניק לפריפריה כוח פוליטי, מצב זה 

 יונצח ואף יגבר. 

 רבות.מחקר לתחום זה, נשארה כמעט בודדה שנים אותו אבן הפינה שהניח 

נערך מחקר שבדק ייצוג אזורי בבתי נבחרים בארצות בעלות משטר של בחירות ארציות יחסיות  5200בשנת 

(Latner and McGann 2005) הולנד וישראל היו שתי הדמוקרטיות הזמינות  –. מדגם הארצות היה מצומצם

לטענת החוקרים מרכיב זה מנוטרל למחקר כזה )להלכה, בשיטת הבחירות ההולנדית קיים מרכיב אזורי מסוים, אך 

 ולכן התאימה הולנד למחקר(.

, שמצא כאמור ייצוג יתר בגלעין לעומת ייצוג חסר בשוליים, המחקר החדש 1983בשונה מתוצאות המחקר משנת 

הן למרכז והן  הלפי ,והגיע לתוצאה שונה השש עשרהבדק את ייצוג הפריפריה לעומת ייצוג המרכז בכנסת 
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קה ייצוג יתר, ואילו לאזורי הביניים ייצוג חסר. ההסבר שניתן לתופעה נעוץ הן בהיסטוריה לפריפריה הרחו

המיוחדת של מדינת ישראל )תקופת החלוציות( והן באופי ובאינטרסים של המפלגות, המגייסות קולות לפי 

אילו אזורי הביניים לעיתים דווקא אל הפריפריה ואל המרכז, ו ןשיקולים אלקטורליים וקבוצתיים, המכוונים אות

המחוזות של משרד  ששתיתה לפי ימוצאים עצמם נפסדים מן התהליך. )החלוקה למרכז ופריפריה במחקר זה ה

 הפנים(.

הייצוג שנבדק בשני המחקרים הינו למעשה נתון סטטיסטי בלבד, המבוסס על ספירת חברי הכנסת הגרים בכל 

 ט וקשר אלקטורלי בין הנבחר לתושבי האזור בו הוא גר.אזור. אין בייצוג זה שום מחויבות או הגדרת מנד

( בדומה לכל ממצא אזורי Pitkin 1967) Descriptive Representation–ייצוג זה הינו "ייצוג תיאורי" 

 סטטיסטי אחר, כמו שכיחות על פי לאום, דת, גזע, מין, גיל וכדומה.

במחקר הנוכחי ייעשה שימוש במונח זה באותה  ניתן אף לטעון שהמונח "ייצוג" אינו לגמרי מדויק, אך גם

משמעות. הייצוג התיאורי אינו בהכרח מנבא את התנהגותם בפועל של חברי הפרלמנט ביחס למקום מגוריהם. 

במדינות שונות נצפו התנהגויות שונות: בארה"ב, חברי קונגרס נוטים להקדיש משאבים רבים לטיפול במקרים 

 Fenno 1978, Mayhewם, עד כדי עיסוק בענייני יום יום של תושבים )ספציפיים של אזור הבחירה שלה

( וכך גם חברי Norton 2002(. באנגליה, חברי פרלמנט עוסקים רבות בנושאים מקומיים ספציפיים )1974

(. מאידך, נראה שחברי בית הנבחרים ההולנדי אינם נוהגים כך, ותופסים את Saalfeld 2002הבונדסטג הגרמני )

 (.Andeweg 1997, Gladdish 1991) ןכמחוקקים מקצועיים או נציגים של מפלגות פוליטיות ובוחריהעצמם 

בהתאם לכך, התושבים ההולנדיים אינם נוהגים לפנות אל חברי הפרלמנט בענייני יום יום, אלא מעדיפים לפנות אל 

(. מצבים אלה מעידים Gladdish 1991או אפילו ישירות אל בית המלוכה ) ,נציגי השלטון המקומי, אל הפקידות

על הקשר בין סוג שיטת הבחירות לבין פעילותם של הנבחרים, המודעים לקהל היעד השופט אותם ביום הבחירות 

 העתידי ויודעים לפיכך למי הם צריכים לסייע כמחוקקים.

לייצוג אפסי של השוליים בישראל, בגלל שיטת הבחירות, אין שום מנגנון שיבטיח ייצוג אזורי כלשהו, וקיים סיכון 

בבית הנבחרים. למרות מצב זה, מחקרים אמפיריים הראו שעל אף שיטת הבחירות עדיין יש לשוליים ייצוג, אם כי 

 Hazanלא תמיד בעוצמה שווה. קיימת עדות לעיסוק של חברי כנסת בנושאים הקשורים לקבוצות ואזורים )

שיטת הפריימריז במפלגות. הנבחרים נזקקו לקולות מן  מגמה זו התרחבה מאז שהחלהחזן טוען כי (. 1997

האזורים השונים, ובתהליך זה פיזרו הבטחות שאל חלקן נאלצו להתייחס בהמשך, לפחות למראית עין. למפלגות 

, מחצית מן המועמדים 1996בישראל חוקים )שמחייבים רק את המפלגה( הנותנים ביטוי חלקי לאזוריות. מאז 

ב"מחוזות". כתוצאה מכך נוצר לראשונה מצב בו חברי הכנסת היו מחויבים לציבור בוחרים נבחרים בפריימריז 

במפלגות הגדולות . אף על פי כן, נכון לתקופת המחקר של חזן, (Rahat and Sher-Hadar 1999) באופן אישי

. בהנחה (Hazan 1997אותם נציגי שוליים תופסים בסופו של דבר בעיקר את המקומות הנמוכים ברשימה )

שמפלגות מקבלות החלטה פנימית באיזה היקף לכלול ברשימת המועמדים נציגים אזוריים, נשאלת שאלה לגבי 

ן מציעים שני שיקולים אפשריים: אלקטורליים אהמוטיבציה של המפלגות לעשות כך. בהקשר זה, לטנר ומקג

ית התמידית להיבחר, ובהמשך להיבחר ופנים מפלגתיים. שני שיקולים אלה עולים בקנה אחד עם השאיפה הפוליט

שוב )תאוריית השאפתנות הפוליטית(. בשיקולים האלקטורליים למשל, אם מפלגה תעמיד רשימה של מועמדים מן 

המרכז בלבד, מפלגות יריבות יצביעו על כך כחסרון וישתמשו בנציגים מן השוליים כקלף אלקטורלי מנצח. 
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ים מן השולים מהווה יישום של חלק מן ההבטחות לקבלת תמיכה רחבה. בשיקולים הפנים מפלגתיים, הוספת נציג

יתרון נוסף הינו במתיחת קמפיין הבחירות אל קצוות הארץ באמצעות תומכיהם של הנציגים מכל אזור ואזור, תוך 

חסכון במשאבים. זאת במיוחד באזורי שוליים בהם המצוקה המשותפת יוצרת סולידריות המשמשת פלטפורמה 

ות בחירות משמעותית. באופן כזה, מוצגות רשימות מאוזנות מן הצפוי מבחינת מועמדים מן הגלעין ומן לפעיל

 השוליים.

 

 שאלות המחקר

 מתוך המסגרת העיונית והמטרות, עולות השאלות שנבדקו במהלך המחקר:

 השנים האחרונות? 25מה היו מגמות שינוי הייצוג של אזורים שונים בכנסת במהלך  .1

 ויים בייצוג מאפיינים אזורים מסויימים בארץ?האם השינ .2

 מהם מקורות השינויים בייצוג? האם מגזרים שונים בפריפריה תרמו לשינוי יותר מאחרים? .3

 האם קיימים בארץ אזורים שאינם מיוצגים כלל בכנסת? .4

 סר?מהי תמונת החלוקה הטריטוריאלית בין אזורים בעלי ייצוג יתר בכנסת לבין אזורים בעלי ייצוג ח .5

 ( קיימים שינויים רציפים במגמות הייצוג בכנסת?1999-2008האם לאורך תקופת המחקר ) .6

 באיזו מידה פועלים חברי כנסת מן הפריפריה לקידום האזורים מהם הגיעו? .7

 

, יעלו לדיון השאלות המתבקשות: האם ייצוג הולם בכנסת יעניק לפריפריה את אלו לאחר מענה על סדרת שאלות

צמצום שישווה את עוצמת  ,נויות הדרוש כדי לצמצם את הפערים השוררים בין הגלעין לשולייםשוויון ההזדמ

תושבי הפריפריה לעוצמת תושבי המרכז? האם הייצוג בכנסת מהווה תנאי הכרחי ומספיק לשם כך? או שמא 

 השונים?נדרשים תנאים נוספים לשם יצירת שינוי? ומה השפעת כל אלה על עוצמתם של האזרחים באזורים 

 

 

 

 מתודולוגיה

 תקופת המחקר ואיסוף הנתונים

, השבע עשרהעד  החמש עשרהבהן כיהנו הכנסות  2008 – 1999המחקר משתרע על פני העשור האחרון, בשנים 

. נתוני השמונה עשרה. בנוסף נערכה בדיקה ראשונית של מגמות שינוי בכנסת 1983בהשוואה לממצאים משנת 

 ים:שני סוגמתחלקים להמחקר 

 אוכלוסיית האזורים בתקופות הרלוונטיות לכל כנסת )מחוזות, נפות, אזורים טבעיים(. .1

 מספר חברי הכנסת הגרים בכל אחד מהאזורים בכל אחת מהכנסות )על פי כתובות חברי הכנסת(. .2
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 מתוך פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים לגבי חברי הכנסת מתוך אתר נלקחונתוני האוכלוסייה 

כנסת, אתרי המפלגות, אתר ועדת הבחירות המרכזית, אתרים אישיים של חברי הכנסת ומקורות של ההאינטרנט 

 .120-נוספים. מספר חברי הכנסת כלל חילופי גברי במקומות רלוונטיים, ולפיכך מספרם גבוה מ

 

רכי נוחיות. בדיקה : יתכן שחבר כנסת ישנה את כתובתו לרגל היבחרו לכנסת מן השוליים לגלעין, לצוהערה

שנערכה במסגרת מחקר זה העלתה מעט מאוד מקרים כאלה: גם חברי כנסת שעברו זמנית לגלעין בדרך כלל 

נוגעת לציון מוצאו של כל חבר כנסת: המוצא אותר  הערה נוספתהשאירו את כתובתם המקורית ככתובת רשמית. 

מדויק, אך לגבי רובם המוצא ברור וידוע. כמו כן,  מתוך ביוגרפיות ככל שאלה קיימות. יתכן שבכמה מקרים אינו

ישנו מספר מועט של חברי כנסת שאחד מהוריהם מזרחי והאחר אשכנזי. חישוב הייצוג היחסי נערך בדומה למודל 

(, שבנה אינדקס המציג בכל אזור את מספר חברי הכנסת בפועל לעומת מספרם הצפוי Gradus 1983של גרדוס )

כות הבחירה. במחקר הנוכחי חישוב האינדקס נעשה על בסיס מספר התושבים, מתוך ראיה בהתאם למספר בעלי ז

ההשפעה האזורית של הכנסת הינה על כל תושבי האזור, ונכון יותר להתייחס לנתון זה. הגדרת הייצוג הינה לפיה 

  לפי כתובת המגורים של חבר הכנסת.

( של חברי הכנסת לפי גודל EXPECTEDהמספר הצפוי )אינדקס הייצוג נקבע על ידי חלוקת  אינדקס הייצוג:

האזור  1-אינדקס נמוך מה(. ככל שOBSERVEDהאוכלוסייה באזור, במספר חברי הכנסת הגרים באותו אזור )

 נמצא בייצוג חסר, וההיפך. 

  נתוני הבסיס לחישוב האינדקס:

 

 : ייצוג ממוצע בכל כנסת )אלפי תושבים לח"כ(1טבלה 

    

 17כנסת  16כנסת  15כנסת   

 7116.7 6990.7 5612.3 ה באלפיםיאוכלוסי

 120 120 120 חברי כנסת

 59.3 58.6 46.7 אלפים לח"כ

 6,573,233ממוצע האוכלוסייה בעשור האחרון: 

 תושבים לחבר כנסת 54,780מפתח ממוצע בעשור האחרון: 

 מקורות הנתונים: פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 רים והגדרת גלעין ושוליים חלוקה לאזו

 רמות: 3-בדיקת רמת הייצוג לפי אזורים נערכה ב

ן )רזולוציה נמוכה המכלילה אזורי גלעין ושוליים בכפיפה אבדומה ללטנר ומקג –מחוזות  6בחלוקה לפי  .1

 אחת(.

 בדומה לגרדוס )רזולוציה משופרת, אך עדיין כוללנית(. –נפות  15בחלוקה לפי  .2

 מן המחקרים הקודמים.יותר בחלוקה מפורטת  –רים טבעיים אזו 46בחלוקה לפי  .3
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 פריפריהו מרכזחלוקה ל

 מרכזמתייחסת אל התופעה באופן דיכוטומי: המרחב נחלק ל פריפריהו מרכזהמסורת המחקרית של תאוריות 

ורת זו, בעלי תכונות מאפיינות המבדילות ביניהם, כפי שמתואר בדיון במסגרת התיאורטית. בהתאם למס פריפריהו

, תוך הסתמכות על מספר מחקרים פריפריהו מרכזגם במחקר הנוכחי חילקתי תחילה את ישראל באופן דיכוטומי ל

 קודמים ונתונים המבטאים את הדינמיקה של אותם נתונים במשך הזמן שחלף.

הדיון בסוגיה . פריפריהאו ל מרכזבמהלך המחקר התעוררה דילמה לגבי שיוך אזורי יהודה ושומרון )"השטחים"( ל

במחקר זה, ועל כן נרחיב תחילה את הדיון בסוגית  פריפריהו מרכזזו הביא להתייחסות שונה אל כל נושא החלוקה ל

 החלוקה. 

 הדילמה של שיוך השטחים והפתרון שנבחר

, וכל השאר, כולל מרכזבחלוקה הראשונית, הוגדרו ירושלים, חיפה, תל אביב והאזורים הסמוכים אליה ברצף כ

שבדק ייצוג אזורים בכנסת והקפיד להגדיר את  2004. בחלוקה הסתמכתי גם על מחקר משנת פריפריהשטחים כה

 Lipshitz, 1983(, זאת לאחר שמחקרים קודמים )גרדוס Latner and McGann 2004השטחים כפריפריה  )

 לייצוג יתר בכנסת: מצא שהשטחים כפריפריה זוכים 2004( לא כללו את השטחים בניתוח. המחקר משנת 1998

"אזורי המרכז המטרופולינים נמצאים בייצוג יתר. אולם, האזורים הפריפריאליים ביותר הינם גם כן בייצוג יתר 

  )כרונינגן בהולנד והשטחים בישראל( או מעט ביצוג חסר )מחוז הצפון ומחוז הדרום בישראל, לימבורג בהולנד("

 (. 9)עמ' 

ר והכלילה בכפיפה אחת בתוך הגדרת הפריפריה, אזורים מרוחקים בנגב ובגליל חלוקה זו נמצאה כבעייתית מאח

אך בסמוך אליו.  מרכזביחד עם אזורים חזקים יותר וקרובים למרכז, כמו השטחים ואזורים נוספים הנמצאים מחוץ ל

 י שמפורט להלן: אזורים סמוכים אלה נהנו גם מיצוג פוליטי משמעותי לעומת חוסר יצוג של האזורים המרוחקים, כפ

ההתיישבות בשטחים, מהווה בחלקה "שלוחה של המרכז הפוליטי", לצורכי מימוש מדיניות. חלק מן הישובים 

והתושבים התיישבו באזור על בסיס אידיאולוגי, אשר בתקופות שונות חפף באופן חלקי את האידיאולוגיה של 

: בטרם הפך הספר לפריפריה )חסון 1977ד שנת השלטון. המקבילה הראשונית לכך היתה לפני קום המדינה וע

(, הקיבוצים היו שלוחות של המרכז הפוליטי בקצוות המרוחקים של ישראל. לאחר המהפך 1983, גרדוס 1981

,  הפכה ההתיישבות בשטחים 1967, ולמעשה באופן חלקי גם תחת השלטון בראשות המערך אחרי 1977בשנת 

 לחזונו הפוליטי של השלטון. 

, אם כי בסמוך לו ולעיתים מרכזם זאת, ולמרות החזון השלטוני, המבחן הגיאוגרפי מציב את השטחים מחוץ ליחד ע

לצורכי עבודה, קניות ובילוי וכן צריכת שירותים  מרכזממש בעורפו: תושבי השטחים ברובם המכריע מיוממים אל ה

ים גרים בישובים קטנים ומבודדים )כחלק ממשלתיים ופרטיים, שברובם אינם זמינים במקום מגוריהם. רוב התושב

וכן אינן נמצאות ברצף עם  מרכזמן החזון של תפיסת המרחב(, וגם הערים קטנות ומנותקות ואינן יוצרות רצף עם ה

הישובים הקטנים. גם השלטון מגדיר את ישובי השטחים כפריפריה, בדיונים ובהחלטות בעניין החוק לעידוד 

 החלוקה. מבחינת ההקרוב פריפריה. מאפיינים אלה מציבים אם כך את השטחים בצד ההשקעות הון וחוקים נוספים

נובע משתי סיבות: גיאוגרפית ומתודולוגית. מבחינה גיאוגרפית, למעט הגורם  מרכזהקושי שלי בשיוך השטחים ל

לים, רוב ישובי הפוליטי, גם אם כמה ישובים בשטחים, כמו מעלה אדומים וגבעת זאב נמצאים במטרופולין של ירוש

: חלק מאוכלוסיית השטחים, מפוזר בשלוש הערים: מודיעין מרכזהשטחים עונים להגדרה של פריפריה ולא של 
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, 100,000-(. כל שאר תושבי השטחים, קרוב ל15,000(, ואריאל )30,000(, בית"ר עילית )35,000עילית )

מרחב(, במסגרת מועצות מקומיות ואזוריות או נקודות מבודדות )כחלק מן החזון של תפיסת ה 120-התיישבו בכ

תושבים )חלק ניכר בנקודות בנות פחות  1000-תושבים ורובם אף מתחת ל 10,000-ועדים מקומיים, כולם מתחת ל

(.  גם מבחינת הנגישות, מרחקם 2004תושבים( )הנתונים עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  100-מ

ינו מעבר למרחק הנומינלי בק"מ עקב הבידוד והסכנות המצריכים מעבר מחסומים האמיתי של רוב ישובי יו"ש ה

ולעיתים אף ליווי חמוש. מבחינה מתודולוגית, הבדיקה כולה נערכה ברמה של נפות. השיוך של כל נפה נעשה לפי 

שיך ולפצל כל דומיננטיות ולא ראיתי לנכון לפצל נפה שהדומיננטיות בה הינה פריפריאלית )באופן כזה ניתן להמ

 נפה(.

לפיכך פניתי לחפש פתרון מתאים לדילמת החלוקה. לעומת החלוקה הדיכוטומית, כמה חוקרים הציעו חלוקות 

 1985( או אזורים המוגדרים "סמי פריפריה"  )Lipshitz 1998אחרות, המתארות מרכזי משנה ואזורי ביניים )

(Wallerstein 1976 ,Arrighi .המודל המוצע בספרו של ( ליפשיץLipshitz 1998 מגדיר ,)ראשי )תל  מרכז

שלישוני )אזור באר שבע(. מול גלעינים אלה מוצגת הפריפריה  מרכזמשני )חיפה וירושלים( ו מרכזאביב וסביבתה(, 

הגלעינים לעיל והפריפריה הלאומית בקצוות  3סביב אזור תל אביב, אזורים בין גלעיניים הנמצאים במרווחים בין 

של צפון ודרום המדינה. מודל זה מבוסס בין היתר על פרמטרים סוציו אקונומיים שנסקרו במחקרים הרחוקים 

 (.Shachar and Lipshitz 1981, Lipshitz 1986קודמים )

לנוכח השונות ברמת הייצוג של נפות הפריפריה, בחרתי לאמץ את גישתו של ליפשיץ לחלוקה שאינה דיכוטומית. 

לכל דבר, ומצד שני הסכמתי  מרכזך שמצד אחד איני רואה לנכון להגדיר את  ישובי יו"ש כהבחירה נובעת כאמור מכ

שאין דין השטחים )ואזורים קרובים אחרים( כדין הנגב והגליל לעניין השיוך לפריפריה, מבחינת הקרבה הפיזית 

אזורי פריה רחוקה, לבין ובמיוחד מבחינת הזיקה הפוליטית. הגישה החדשה מאפשרת להבדיל בין הנגב והגליל כפרי

 המצויים מחוץ למרכז אך נשענים עליו ונמצאים כדי טווח יוממות ממנו.  קרובהה פריפריהה

, את נפות ירושלים, חיפה, תל אביב והערים הרחוק פריפריההחלוקה החדשה מגדירה את נפות הנגב ובגליל כ

, המצויים מחוץ למרכז אך הקרוב אזורי פריפריהכהצמודות אליה כגלעינים, ואת האזורים ה"כלואים" בין הגלעינים 

 נשענים עליו ונמצאים כדי טווח יוממות ממנו.

 

 על פי נפות: פריפריהו מרכזהחלוקה ל

 : ירושלים, חיפה, תל אביב )כולל חולון ובת ים(, פתח תקווה, שרון.מרכזנפות ה

 : גולן, כנרת, באר שבע, צפת יזרעאל.ההרחוק פריפריהנפות ה

 : חדרה , עכו, רמלה, רחובות, אשקלון, יהודה ושומרון.ההקרוב ריפריהפנפות ה

 

 

 :(ראה בעמוד הבא) לפי נפות פריפריהו מרכזל מציגה באופן כרטוגרפי את תמונת החלוקה מפת החלוקה
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יש לזכור שהן הפריפריה והן המרכז אינם עשויים מקשה הומוגנית אחת אלא מפוצלים בתוכם לתתי קבוצות. 

ריה הגיאוגרפית מורכבת מקבוצות השונות זו מזו במידה רבה: תושבי עיירות פיתוח, קיבוצים, מושבים, הפריפ

התנחלויות, ישובים קהילתיים וישובים ערביים. כל אלה שונים מהותית אלו מאלו, אך מחקר זה מתייחס למכנה 

עת מיקומם זה על הפערים בינם משותף אחד המשפיע באופן רחב על כולם: מיקומם בפריפריה הגיאוגרפית והשפ

ובין ישובי המרכז. גם במרכז החזק יש אזורים חלשים כמו שכונות עוני, אך מיקומם בתוך המרכז מקנה לתושבים 

 נגישות רבה להזדמנויות תעסוקה, שירותים ובילוי ברמה שאינה קיימת בפריפריה.

, להגדרת האזורים שהם בעלי "ייצוג יתר", בכל אחת מרמות השיוך נערכה חלוקה פנימית לפי תוצאות האינדקס

ו"ייצוג חסר". נוסף על כך בחלוקה לפי אזורים טבעיים נוספה קבוצה של  ה" לגודל האוכלוסייי"ייצוג פרופורציונל

 "חסרי ייצוג".

 

 

דינמית ונובעת מתהליך אבולוציוני בו פעילים מספר כוחות במרחב גיאופוליטי: היא הגדרת גלעין ושוליים 

מרחבים  ה למטרות שליטה עלימדיניות מרחבית המפעילה כוח צנטריפוגלי לפיזור אוכלוסי –לויות השלטון פעי

המפעילים כוח צנטריפטלי המושך את אוכלוסיית השוליים להגר אל העיר הגדולה,  –גיאוגרפיים, וכוחות השוק 

וחות המופעלים על האוכלוסייה בחיפוש אחר שיפור בתעסוקה, מגורים ורמת חיים )הגירה פנימית(. מאזן הכ

מראה התגברות ברורה של הכוחות המגדילים את הגלעין על חשבון השוליים, בעיקר לגבי האוכלוסייה היהודית 

(Soffer 2006 .) 

 

חשוב לציין כי בעבר כללו השוליים הגיאוגרפיים "איים" של הגלעין, שהם בעיקר קיבוצים ומושבים מבוססים. 

דה ההתיישבות העובדת מכוחה הפוליטי, החברתי והכלכלי, ועל כן רובם נכללים בשוליים בשנים האחרונות איב

(. לא מן הנמנע שתהליך זה יתהפך בעתיד וחלקם יממשו את הפוטנציאל לחזור למרכז המפה 1987)ביז'אוי 

ל, במחקר הפוליטית והכלכלית. לעומת המחקרים הקודמים, הגדרת הגלעין התרחבה על חשבון השוליים: כך למש

ערים כמו רעננה וכפר סבא נכללו בשוליים, ובמחקר זה נכללות בגלעין לאור שינויים שחלו  1983משנת 

)הקרובים בהתפשטות גוש דן כגלעין מרכזי בישראל. למרות התרחבות זאת של הגלעין, תושבי השוליים 

 מהווים כמעט מחצית מתושבי המדינה כמפורט בטבלה להלן:והרחוקים ביחד( 

 

 ה בגלעין ובשוליים )לפי הגדרת גלעין ושוליים בפרק המתודולוגיה(יאוכלוסי

 48.15% 3,165,012 )קרובים ורחוקים( סה"כ שוליים

 51.85% 3,408,221 סה"כ גלעין

  2,150,587 גוש דן

  705,502 ירושלים

  552,132 חיפה

 מקורות הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני המחקר
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ה נוספת המסווגת במחקר זה כשוליים ראויה אף היא להתייחסות נפרדת: אזור יהודה ושומרון, המוציא מתוכו קבוצ

חברי כנסת. מדובר בשוליים אידיאולוגיים שרוב תושביהם יושבים שם מבחירה. בנוסף ניתן לציין כי  11בממוצע 

 (.1998יים )אל חאג' רוב האוכלוסייה הערבית, ובהתאם גם חברי הכנסת הערבים, גרים בשול

 

בחלוקה לפי אזורים טבעיים נוספה קבוצה של "חסרי ייצוג". התוצאות הוצגו בטבלאות לפי מדרג אינדקס הייצוג. 

אזורים טבעיים, הוצגה על פני מפה, להדגמה כרטוגרפית  46בנוסף, בחינת הייצוג המפורטת ביותר, בחלוקה לפי 

 Latner and McGannשימוש בהגדרה של מחקרים קודמים )של הממצאים. באשר למושג הייצוג, נעשה 

2005,Gradus 1983 כל חבר כנסת שוייך למקום מגוריו לצורך הגדרתו כנציג המרכז או הפריפריה. בסוף כל :)

 פרק נערך דיון בשאלות הרלוונטיות, ובסיכום נערך דיון כולל לגבי מסקנות המחקר.

 

 פעילותם של חברי הכנסת מן הפריפריה לקידום האזורים מהם באו.השאלה האחרונה במחקר זה עוסקת במידת 

סוגיה זו נבחנה במחקר זה באמצעות בדיקת פעילותם הפרלמנטרית העיקרית של חברי הכנסת כאינדיבידואלים: 

הגשת הצעות חוק פרטיות. פעילות זאת נחשבת לכלי העיקרי של הפרלמנטר הבודד להשפעה על נושאים לפי 

(. הבחירה בהצעות חוק ולא בחוקים שאושרו נובעת מכמה סיבות: 2004, בן אריה 2007ת )מאור בחירתו האישי

נטרול השפעת שיוך לקואליציה או לאופוזיציה, ריבוי הצעות החוק לעומת מיעוט חוקים שאושרו באופן המאפשר 

הנושא על סדר  ( שחשיבותן בהעלאת1993מדגם מספיק רחב, ומשמעות הצעות חוק כ"הצהרות חוק" )ענבר, 

 היום הציבורי, אפילו אם לא זכו להגיע למעמד של חוק מאושר.

לפי נושאים. מתוך  1999-2007ה במספר שלבים. תחילה מוינו כל הצעות החוק שהוגשו בשנים תהבדיקה נעש

אותרו ההצעות שיש בהן פוטנציאל של תרומה חיובית מתוכן כלל ההצעות מוינו אלה העוסקות בפריפריה. 

יפריה, דהיינו: הצעות העוסקות בחוק לעידוד השקעות הון, פטור והקלות ממסים לתושבי הפריפריה, הקמת לפר

הצעות העוסקות בחוק הרשויות המקומיות ובפקודת העיריות,  נופותשתית ומוסדות בפריפריה וכדומה. במיון זה 

. לאחר מיון זה אותרו או המגזר הערבי מגזר ההתיישבות , כגוןוכן הצעות הנוגעות באופן ארצי למגזרים מסוימים

הם חברי  הצעות חוק בעלות פוטנציאל לתרומה חיובית לפריפריה. בהמשך נעשה מיון צולב במטרה לראות מי 93

הכנסת שהגישו את ההצעות המועילות לפריפריה, ובמקביל מי מחברי הכנסת של הפריפריה כלול במציעים אלה 

 הגיש הצעות המועילות לפריפריה.  ומי לא כלול ביניהם, דהיינו, לא
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 נתונים ותוצאות –בכנסת  םהממצאים: ייצוג אזורי

 הרחוק פריפריהו הקרוב פריפריה, מרכזפרוט בפרק המתודולוגיה לפי ל בהתאםהחלוקה נעשתה 

 נתוני יסוד:

 ממוצע בכל כנסת )אלפי תושבים לח"כ( גייצו: 2טבלה 

 51כנסת  51כנסת  51כנסת  

 7116.7 6990.7 5612.3 באלפיםאוכלוסיה 

 122 102 102 חברי כנסת

 1.65 1.61 7161 אלפים לח"כ

 6,573,233בעשור האחרון:  הממוצע האוכלוסיי

 תושבים לחבר כנסת 54,780מפתח ממוצע בעשור האחרון: 

 , נתוני המחקר: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמקורות הנתונים

 

 בפרק המתודולוגיה( פריפריהו מרכז)לפי הגדרת  פריפריהוב מרכז: אוכלוסיה ב3טבלה 

 48.15% 3,165,012 סה"כ פריפריה

  1,811,912 רחוקים אזורי פריפריה

  1,353,100 קרובים אזורי פריפריה

 51.85% 3,408,221 סה"כ מרכז

  2,150,587 גוש דן

  705,502 ירושלים

  552,132 חיפה

 , נתוני המחקרסטיקה: הלשכה המרכזית לסטטימקורות הנתונים

 2004במקביל למחקרם של לטנר ומקגאן  –. בדיקת ייצוג לפי מחוזות 1

 (17, 16, 15: ייצוג בכנסת לפי מחוזות )ממוצע לכנסות 4טבלה 

 observed expected index אוכלוסיה מחוז

 2.6 3.9 10 214.4 איו"ש

 1.8 14.6 27 798.9 ירושלים

 1.3 21.5 28 1,178.5 תל אביב

 1.1 16.9 18 926.0 דרום

 1.0 27.7 28 1,519.0 מרכז

 0.7 20.3 14 1,111.9 צפון

 0.6 15.0 9 821.7 חיפה

 , אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקר: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמקורות הנתונים

לזהות שילוב של  בדיקת רמת הייצוג על פי חלוקה למחוזות מציגה תמונה של שלוש קבוצות, שבכל אחת מהן ניתן

 :פריפריהומחוזות  מרכזמחוזות 

   .(מרכז( וירושלים )פריפריה קרובהשני מחוזות בעלי ייצוג יתר: איו"ש ) .1



 

 23 

 .(פריפריה רחוקה(, דרום )מרכז(, מרכז )שולי מרכז: תל אביב )ישלושה מחוזות בעלי ייצוג פרופורציונל .2

 .(מרכזחיפה )( ופריפריה רחוקהשני מחוזות בעלי ייצוג חסר: צפון ) .3

 

 :בחלוקה לפי מחוזותנתונים האפשריות מתוך ביניים מסקנות  שתי

 מרכזייצוג בכנסת: בכל קבוצה קיימים מחוזות של רמת ה האין קורלציה בין שיוך למחוז גלעיני או שולי, מבחינ

מחקרם של שנערכה בהתאם לחלוקה במחוזות ששה . הבדיקה לפי חלוקה לפריפריה )קרובים ורחוקים(ומחוזות 

, ועל כן לא ניתן פריפריהוהן אזורי  מרכזחלק מהמחוזות כוללים בתוכם הן אזורי  י:כוללנית מדי אהילטנר ומקגאן 

 ברזולוציה של חלוקה למחוזות.  פריפריהאו ל מרכזלקבוע יתרון ייצוגי ל

 

 במקביל למחקרו של גרדוס  בתוספת נפת איו"ש(נפות ) עשרה-שש. בדיקת הייצוג לפי 2

 (עשרה-שבע, עשרה-שש ,עשרה-חמש: ייצוג בכנסת לפי נפות )ממוצע לכנסת 5טבלה 

 observed expected Index 83גרדוס  אוכלוסיה נפה

 2.6 3.9 10 0 214.4 איו"ש

 1.9 14.6 27 23 798.9 ירושלים

 1.6 7.5 12 2 412.9 אשקלון

 1.5 0.7 1 0 36.3 גולן

 1.2 22.0 27 56 1203.5 תל אביב*

 1.2 1.7 2 2 92.6 כנרת

 1.2 9.5 11 3 523 פתח תקווה

 1.1 7.6 8 3 416.1 רחובות

 0.9 4.2 4 2 230.8 רמלה

 0.8 6.2 5 4 337.2 שרון

 0.7 9.0 6 3 491.8 עכו

 0.6 9.4 6 3 513.1 באר שבע

 0.6 9.4 6 8 517.3 חיפה

 0.6 1.7 1 0 92.5 צפת

 0.5 5.6 3 2 304.5 חדרה

 0.5 7.8 4 8 428.5 יזרעאל
 , נתוני המחקר, אתר הכנסת באינטרנט1983גרדוס   : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,מקורות הנתונים

עשרה נפות, שהיא בעלת רזולוציה מחודדת פי שניים וחצי, מציגה -גם בדיקה של רמת הייצוג על פי חלוקה לשש

 :פריפריהונפות  מרכזות תמונה של שלוש קבוצות, שבכל אחת מהן ניתן לזהות שילוב של נפ

(, גולן קרובה פריפריה(, אשקלון )מרכז(, ירושלים )הקרוב פריפריהשבע נפות בעלות ייצוג יתר: איו"ש ) .1

 (.מרכז) ה(, פתח תקווהרחוק פריפריה(, כנרת )מרכז(, תל אביב )הרחוק פריפריה)
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 (.הקרוב ריפריהפ(, רמלה )הקרוב פריפריה: רחובות )יפרופורציונל גשתי נפות בעלות ייצו .2

(, מרכז(, חיפה )הרחוק פריפריה(, באר שבע )הקרוב פריפריה(, עכו )מרכזשבע נפות בעלות ייצוג חסר: שרון ) .3

 (. הרחוק פריפריה(, יזרעאל )קרובה פריפריה(, חדרה )הרחוק פריפריהצפת )

מציג תהליך של התגברות  תוצאות הבדיקה לפי נפות, מראות את השינויים שחלו בשני העשורים האחרונים. ההבדל

הנגב וגם )בעיקר   בכנסת ההרחוק פריפריהמשקלם של הב ה ריאלית, במקביל לירידההקרוב פריפריההייצוג של ה

ובאופן  מרכזהקרובים הרוויחו בתקופה זו ייצוג של שלושים ואחד חברי כנסת על חשבון ה פריפריההאזורי הגליל(. 

הקרובים את כוחם היחסי בייצוג  פריפריההאזורי הרחוקים. בכך הכפילו  יהפריפרהאזורי פוטנציאלי גם על חשבון 

 כפי שמוצג בטבלה להלן:

 1983-בכנסת מאז המחקר שנערך ב פריפריהו מרכזבין  ג: שינוי במאזן הייצו6טבלה 

פריפריה הפרש  מרכזהפרש  .800 5..5 שיוך נפה

 קרובה

הפרש פריפריה 

 רחוקה

+4 27 23 מרכז ירושלים    

+02  10 - - ש. קרובים איו"ש   

+02  12 2 ש. קרובים אשקלון   

+8 11 3 מרכז הפתח תקוו    

 =   2 2 ש. רחוקים כנרת

קרובים ש. רחובות  3 8  5+   

+0   1 _ _ ש. רחוקים גולן  

   02- 27 56 מרכז תל אביב*

קרובים ש. רמלה  2 4  0+   

+0 5 4 מרכז שרון    

+3  6 3 ש. קרובים עכו   

   2- 6 8 מרכז חיפה

רחוקים ש. צפת  _ _ 1   0+  

+0  3 2 ש. קרובים חדרה   

+3   6 3 ש. רחוקים באר שבע  

 4-   4 8 ש. רחוקים יזרעאל

חולון ובת יםר"ג *כולל   180 133 -18 31 1 

 (בעשור האחרון  י גבריכולל חילופ)  מקורות הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקר

 

  2008עד  1983: סיכום שינוי במאזן חברי כנסת משנת 7טבלה 

פריפריה סה"כ  מרכזסה"כ  

 קרובים

סה"כ פריפריה 

 רחוקים

 

 סה"כ

5..5 91 58 15 180 

800. 76 75 17 133 

   1+                            31                      -18הפרש                    

 , נתוני המחקר: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אתר הכנסת באינטרנטמקורות הנתונים

נתון מעניין מתוך התוצאות מתייחס לשינוי בנפת יזרעאל: אזור פריפריאלי שבעבר בלט בייצוג יתר בעיקר בשל 

ור האחרון לא כיהנו (, וכיום נמצא בייצוג חסר ממשי: בעש395עמ'  Gradus 1983ניכר של קיבוצים בכנסת ) גייצו

חברי כנסת מקיבוצי נפת יזרעאל. שינוי זה מדגים את ירידת מעמדם של הקיבוצים בתחום הפוליטי כמו גם בתחומים 
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נוספים. גם בתל אביב, כפי שיוצג בהמשך, חלה ירידה דרמטית במספר חברי הכנסת, אך תל אביב החזקה זקוקה 

 סת מתל אביב עברו לפרברים.פחות לייצוג בכנסת, מה עוד שחלק מחברי הכנ

 (.הורחוק ה)קרוב פריפריהובנפות ה מרכזשתי הטבלאות הבאות מציגות את מאזן השינויים בנפות ה

 

 

 מאזן פריפריה – 2008עד  1983: סיכום שינוי במאזן חברי כנסת משנת 8טבלה 

 פריפריהה

 ההפסיד

סוג 

 פריפריה

 ערותה ח"כ

 17עד 15חברים  בכנסות  0העמק:  קיבוציירידת כוחם של  -4 רחוקה נפת יזרעאל

 (395עמ'  Gradus 1983יתר בעבר ) גלעומת ייצו

 

 פריפריהה

 ההרוויח

סוג 

 פריפריה

 הערות ח"כ

 1983אזור יו"ש לא נכלל במחקר  +10 קרובה ש"איו

 (2) ועולים מחבר העמים( 4)שילוב של התחזקות מזרחים  +10 קרובה נפת אשקלון

 מעורב: עולים, מזרחים, אשכנזים +5 קרובה נפת רחובות

  +1 רחוקים גולן

  +2 קרובה נפת רמלה

  +3 קרובה נפת עכו

  +1 רחוקה נפת צפת

  +1 קרובה נפת חדרה

 נתון ממוצע במגמת ירידה   +3 רחוקה נפת באר שבע
 , נתוני המחקר: אתר הכנסת באינטרנטמקורות הנתונים

 לן:כדלה א, המצב הנצפה הומרכזלגבי ה

 2008 – 1983, לפי נפות מרכזחברי כנסת בשל  ה: תוספת והפחת9טבלה 

 הערות מס' ח"כ הפסיד מרכזה

ניתן לשער שתל אביב הפכה למוקד העסקי שלא מוצא עניין בייצוג  -29 תל אביב

 בכנסת, וכן אוכלוסייה שעברה מתל אביב לפרברים שמיוצגים

  -2 חיפה

 

 הערות ח"כ הרוויח מרכזה

 כולל מבשרת ירושלים ונטף +4 ליםירוש

 מרכזבעבר לא נחשבה חלק מה +8 פתח תקווה

 בעבר לא נכלל כולו כחלק מן המרכז +1 שרון
 , נתוני המחקר: אתר הכנסת באינטרנטמקורות הנתונים

 

יעדר הנפות. ה ברובם על פני שלוש הכנסות אחידיבחלוקה לנפות, על פי הטבלה הבאה, לא ניתן לזהות קווי מגמה 

הטבלה מציגה מגמות בתוך תקופת המחקר ולא ביחס  מצביע על יציבות הנתונים לאורך תקופת המחקר.אחידה מגמה 

 לתקופות קודמות.

 כנסות שלוש: חברי כנסת לפי נפות ב10טבלה 
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 מגמה 51כנסת  51כנסת  51כנסת  נפה

 יציבות יחסית 26 26 29 ירושלים

 יציבות 1 1 1 צפת

 דהירי 1 1 4 כנרת

 יציבות יחסית 4 5 3 יזרעאל

 יציבות 6 6 6 עכו

 יציבות 1 1 0 גולן

 יציבות 5 8 6 חיפה

 עליה 4 3 2 חדרה

 יציבות 4 5 5 שרון

 ירידה 10 11 13 התקוופתח 

 ירידה והתייצבות 4 3 6 רמלה

 עלייה והתייצבות 8 10 5 רחובות

 ירידה 22 30 30 תל אביב

 תייצבותירידה וה 10 10 15 אשקלון

 ירידה 5 7 6 באר שבע

 , נתוני המחקר: אתר הכנסת באינטרנטמקורות הנתונים

 

 בכנסת פריפריהמקורות גידול נציגי ה

ושמירה נומינלית של  בכנסתהקרובה  פריפריההאזורי לאתר את מקורות הגידול העיקריים להכפלת הייצוג של  כדי

ת נוספות בקרב ייצוג קבוצות ספציפיות, שהן בעלות קשר ישיר , נערכו מספר בדיקויצוג אזורי הפריפריה הרחוקה

  : ערבים, מזרחים ועולים חדשים.פריפריהל

 

 חברי כנסת ערבים

ניתן  .פריפריה הרחוקההערבית בכנסת הם תושבי ה ההערבית, ובהתאם גם רוב נציגי האוכלוסיי הרוב האוכלוסיי

נציגים, לרמת הייצוג בתקופת  חמישה היו לערביםשר בה א עשיריתאת הגידול שחל מהכנסת הלהלן לראות בגרף 

. גידול זה נובע גם מקצב )כולל "חילופי גברי" במהלך כל כנסת( נציגים בממוצע עשר-שלושההמחקר העומדת על 

 הה במודעות הפוליטית שהחלה בעקבות מודרניזציה של האוכלוסייימעליהערבית וגם  הריבוי גבוה של האוכלוסיי

שיעור בירידה חלה אם כי בשנים האחרונות  ,(1996)אל חאג'  שבעים של המאה הקודמתות ההערבית בשנ

 הערבים. המצביעים מקרב בעלי זכות הבחירה

 

 

 

 

 

 

 עשרה-חברי כנסת ערבים בכנסת הראשונה עד השבע :3תרשים 
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חברי כנסת ערביים בכנסות 1 עד 17
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 , נתוני המחקר: אתר הכנסת באינטרנטמקורות הנתונים

 

 קה למרכז ופריפריה )הרוב מהפריפריה(: חברי כנסת ערבים בחלו11טבלה 

ח"כים ערבים מהפריפריה  כנסת

 הקרובה

ח"כים ערבים 

 מהפריפריה הרחוקה

 סה"כ ח"כים ערבים מהמרכז

17 3 8 1 12 

16 2 10 1 13 

15 3 10 1 14 

 39 3 28 8 סה"כ

 13 1 9 3 ממוצע
 , נתוני המחקר: אתר הכנסת באינטרנטקורות הנתוניםמ

 

 זרחיםחברי כנסת מ

חלק הכוונת ידי ל ההביא שישים של המאה הקודמתוה חמישיםשל הממשלה בשנות ה המדיניות פיזור האוכלוסיי

בין  משית. על אף תהליכים של הגירה פנימית, עדיין קיימת זהות מפריפריההמזרחית אל ה ההאוכלוסיי ניכר מן

מזוהים תדמיתית עם הפריפריה, אולם בפועל, כפי  ה זו בכנסתינציגי אוכלוסי פריפריה.בין הומזרחים האוכלוסיית 

שיודגם בטבלה הקרובה, ההבדל בין מספר חברי כנסת מזרחים מן המרכז ומן הפריפריה אינו גדול ונמצא במגמת 

של מספר הח"כים המזרחים מהכנסת  ניכרניתן לראות בגרף להלן את הגידול הצמצום במהלך תקופת המחקר. 

עשרה )ראה תרשים -עשרה והשבע-עשרה, השש-עשרה, וירידה מסוימת בכנסת החמש-הארבעעד לכנסת  ראשונהה

4). 

נמוך  גבעלת ייצוה חלשה יגידול מרשים זה מדגים את התהליך שעברה אוכלוסיית המזרחים בישראל, מאוכלוסי

 העשר-ארבעיותר משליש מחברי הכנסת ה מוניםה שנציגיה י, לאוכלוסיבכנסת הראשונה )עשרה חברי כנסת(

לא בהנפה לא מדובר במפלגה אתנית מזרחית ומחברי הכנסת היהודים. על אף גידול מרשים זה, כארבעים אחוזים ו

, אלא בעיקר בשימוש בדגל החברתי ודיבור בשם הנזקקים, הזוגות הצעירים והחיילים גלויה של דגל המוצא המזרחי

זהו אחד (. 1984לגיטימציה )הרצוג -מדההמשוחררים, ללא תרומה מהותית לפיתוח המודעות האתנית שסבלה 

. גם בן Comaroff 2003)) "תודעה כבולה"ת אזרחות המתוארת כביטוי פוליטי של ישל חווי עיקרייםהמאפיינים ה

בישראל הוא  המשטרעקיפה. לדבריו, על אף ש א( מוצא שהפעילות הפוליטית העדתית הי1989רפאל )בן רפאל 
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ההתייחסויות  ילהתארגן, אין מוצאים למעשה מאבק אתני גלוי ועיקש. ניגוד דמוקרטי ומאפשר לכל כוח פוליטי

בטים נוספים של ההיסטוריה יה על רקעהסבר רק  יםמקבלווהאינטרסים בתחום זה מתבטאים רק בצורות עקיפות, 

 המזרחים לשיא, החלה נסיגה בשלוש הכנסות געשרה שבה הגיע ייצו-. לאחר הכנסת הארבעהחברתית של ישראל

של העולים  גניתנת להסבר על ידי עליית הייצו עשרה-חמשהמזרחים בכנסת מאז הכנסת ה גהירידה בייצוהבאות. 

 החדשים ממדינות חבר העמים בעשור האחרון.

 עשרה-ח"כים מזרחים בכנסת הראשונה עד השבע :4תרשים 

ח"כים מזרחים בכל כנסת
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 , נתוני המחקר: אתר הכנסת באינטרנטמקורות הנתונים

כנסת מזרחים מן המרכז ומן הפריפריה אינו גדול ונמצא במגמת צמצום במהלך תקופת ההבדל בין מספר חברי 

 .המחקר

 

 : חברי כנסת מזרחים בחלוקה למרכז ופריפריה )הרוב מהפריפריה(12טבלה 

ח"כים מזרחים  כנסת

 מהפריפריה הקרובה

ח"כ מזרחים 

 מהפריפריה הרחוקה

 סה"כ ח"כים מזרחים מהמרכז

17 15 5 16 36 

16 18 5 20 43 

15 18 7 19 44 

 118 55 12 51 סה"כ

 39 18 4 17 ממוצע

 : אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקרמקורות הנתונים

 

 על חשבון ילידי הארץ געלייה בייצו –חברי כנסת עולים חדשים 

צות המוצא שהחלה את דרכה כמדינת הגירה, היו רוב חברי הכנסת ילידי אר המדינבשנותיה הראשונות של הכצפוי 

-ששה מהכנסת הראשונה עד הכנסת הימספר חברי הכנסת ילידי הארץ בקו עלי. בהמשך השנים היה השל האוכלוסיי

בשנות השבעים ובעיקר בשנות התשעים של המאה הקודמת הגיעו גלי עלייה גדולים ממדינות חבר העמים.  עשרה.

חום הפוליטי. התערות זו הניבה בתוך מספר שנים אוכלוסייה זו התערתה בכל תחומי החיים בקצב מהיר, כולל בת
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עשרה -, נמנו בכנסת הארבע1970מספר גובר והולך של חברי כנסת מתוך קבוצה זו. מקרב העולים שהגיעו אחרי 

עשר ומתוכם שישה מן -עשרה עלה מספרם לארבעה-שמונה חברי כנסת, מהם חמישה מן הפריפריה. בכנסת החמש

עשר ח"כים, בחלוקה דומה בין המרכז -עשר לארבעה-זו מיוצגת בהיקף של בין שניםהפריפריה, ומאז אוכלוסיה 

עשרה לשלושים -לפריפריה. במקביל, חלה ירידה של חברי כנסת מזרחים משיא של ארבעים וארבעה בכנסת החמש

או עשרה. ניתן לשער שמדובר בתהליך של דחיקת חלק מנציגי המזרחים )ילידי ישראל -ושישה בכנסת השמונה

גובר של עולים ממדינות חבר העמים. תמונת הראי של תהליך זה מראה ירידה במספר  גארצות ערב( על ידי ייצו

 עשרה-שבעבכנסת העשרה. -חברי הכנסת ילידי הארץ, שהיה בקו עליה רצוף מהכנסת הראשונה עד הכנסת השש

מארצות ערב הסתיימה  הציין כי העלייניתן ל(. עשרה אחוזיםחברי כנסת ילידי הארץ )כ עשריםנצפתה ירידה של 

 מארצות חבר העמים, כך שמדובר בשתי קבוצות אקסקלוסיביות )מזרחים ועולים(. הלפני תחילת העליי

 עשרה-ח"כים ילידי הארץ בכנסת הראשונה עד השבע :5תרשים 

חברי כנסת ילידי ישראל בכל כנסת
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 מקורות הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקר

 

 1970ח"כים שעלו לארץ אחרי  :6תרשים 
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 מקורות הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקר

 פריפריהו מרכז: חלוקת חברי כנסת עולים לפי 13טבלה 

 פריפריה מרכז שנת התכנסות ח"כים עולים חדשים כנסת
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17 14 2006 6 8 

16 12 2003 5 7 

15 14 1999 7 6 

14 8 1996 3 5 

13 1 1992 0 1 

12 1 1988 0 1 

11 0 1984 0 0 

 : אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקרמקורות הנתונים

 

את החליפיות  ציגצורפו שני הגרפים על מערכת צירים אחת באופן המ מוחשי יותרבאופן את התופעה  בחוןל כדי

עשרה במספר חברי הכנסת המזרחים -: הירידה שהחלה בכנסת החמשאלה פריפריהשתי אוכלוסיות  גבייצוהחלקית 

אל וילידי ארצות ערב(, מתקיימת בחלקה במקביל לירידה במספר חברי הכנסת ילידי ישראל בכנסת )ילידי ישר

 עשרה )כתמונת ראי של חברי כנסת עולים(. -השבע

 עשרה-ח"כים מזרחים וח"כים ילידי הארץ בכנסת הראשונה עד השבע :7תרשים 
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 : אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקרמקורות הנתונים

 בדיקת הנתונים עד כה:ריות מתוך מסקנות אפש

. פריפריהות נפו מרכזות נפ ותקיימ( ת)חסר, יתר או פרופורציונלי גשל רמת ייצובכל קבוצה  ,ייצוג בכנסתהמבחינת 

את הרזולוציה, אך עדיין מעניין לראות מה ניתן לגלות במבט קרוב  באופן מהותיהבדיקה לפי חלוקה לנפות משפרת 

נפות, עם ה רובמתפזרת על פני  פריפריה הקרובההאזורי קה הבאה. התופעה של הכפלת כוח יותר, כפי שיוצג בבדי

הם בעיקר חברי כנסת  פריפריהה ג. מקורות העלייה בייצווכן נפת רחובות ש ונפת אשקלון"משקל יתר של איו

במידה  באהת האחרונה העולים בכנס ג. עליית ייצו, וכן מתיישבי איו"ש, מזרחים ועולים)בפריפריה הרחוקה( ערבים

 המזרחים. גמסוימת על חשבון ייצו

השנים האחרונות: המרכז, שנהנה בעבר מיצוג יתר, הפסיד ממשקלו  25-מדגימות את השינוי שחל בתוצאות אלה 

בכנסת לטובת הפריפריה הקרובה. משקלם הנומינלי של אזורי הפריפריה הרחוקים נשמר, אך כנראה שבאופן ריאלי 

צבם הנחות נותר כשהיה. אצל הערבים נשקפת פוליטיזציה של החברה הערבית שמקדישה לפלסטיניות כוחם ירד ומ

 שלה מקום מרכזי יותר. ביטוי בולט לכך הוא הצבעה למפלגות לאומיות ערביות במקום למפלגות ציוניות.

 בכנסת: םמתוך הממצאים ניתן להציג מאזן רווח והפסד בעוצמת קבוצות של אזרחים, מבחינת ייצוג
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 הי: מאזן רווח והפסד עוצמה של קבוצות אוכלוסי14טבלה 

 על חשבון קבוצות מפסידות תקבוצות מרוויחו

 מרכז ופוטנציאלית על חשבון הפריפריה הרחוקהעל חשבון ההקרובה  פריפריהנפות ה

 מזרחים על חשבון אשכנזים )רובם בפריפריה הקרובה(

 יה הרחוקה(ערבים על חשבון יהודים )כולם בפריפר

 עשרה(-עולים על חשבון מזרחים )בכנסת השבע

 הפריפריה הקרובה( –מתנחלים על חשבון המרכז )אזור יו"ש 

 הפרברים והפריפריה הקרובה על חשבון תל אביב

 עיירות פיתוח בפריפריה הקרובה על חשבון קיבוצים

 נתוני המחקרמקורות הנתונים: 

 

 הצבעה אזורית למפלגות אל מול נציגי האזור מטעם כל מפלגה בכנסת

בהתאם למספר הקולות שקיבלו באזורים אלה נבחנה  פריפריההשאלה של מידת התגמול של המפלגות לאזורי 

 .17-וה 15-כדוגמא במחוז הדרום בבחירות ה

נן גומלות בהכללת נציג מהאזור שהמפלגות מקבלות באזור הדרום תמיכה אלקטורלית רבה, אך אי יתהההשערה ה

במקום ריאלי ברשימתן. התושבים מגיבים לכך בהסטה מסויימת של תמיכתם בבחירות הבאות למפלגות אחרות 

 מתוך תקווה לשיפור המצב.

. יש לזכור שממערכת בחירות אחת לשנייה, 17-וה 15-להלן הנתונים לגבי המפלגות הבולטות בבחירות לכנסת ה

, חלק מהמפלגות מחליפות שם והרכב, חלק נעלמות וחדשות 17-ל 15-בר בדילוג מהמערכה הובודאי כאשר מדו

 מופיעות על המפה הפוליטית.
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 הצבעה אזורית למפלגות אל מול נציגי האזור מטעם כל מפלגה בכנסת

 תוצאות הבחירות במחוז הדרום – 17-הכנסת ה תוצאות הבחירות במחוז הדרום – 15-הכנסת ה

 209,000קולות כשרים:  219,768ים: קולות כשר

 באחוזים מספר קולות באחוזים מספר קולות מפלגה

 11.1 23,227 18.7 41,132 ש"ס

 16.9 35,250 10.0 35,246 ישראל אחת

 7.1 14,848 11.7 25,785 הליכוד

   8.5 18,687 ישראל בעליה

   7.7 17,099 הערבית המאוחדת

   6.5 14,196 מרצ

 12.7 26,642 3.7 8,204 נוישראל בית

   2.5 5,584 יהדות התורה

 5.6 11,764   מפד"ל

 17.5 36,478   קדימה
 מקור הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, ועדת הבחירות

 

 הנתונים מראים מספר תופעות: 

 קולות. 41,000 -ל 5,500מהקולות הכשרים מוענקים למפלגות הגדולות, שקיבלו בין  70%מעל 

חלו שינויים משמעותיים בהעדפת מפלגות בעיני תושבי מחוז הדרום. הדבר ניכר  17-לבחירות ה 15-חירות הבין הב

-לכ 15-מצביעים בבחירות לכנסת ה 41,000-בעיקר לגבי ש"ס, שאיבדה כמחצית ממספר הקולות ועברה מכ

, מפלגת ש"ס לא מצאה . יתכן שמדובר כאן באכזבת המצביעים מכך שעל אף תמיכתם הרבה17-בכנסת ה 23,000

 לנכון להכניס לכנסת נציגים דרומיים, וכנראה גם מתוך סיבות אחרות.

חברי כנסת מש"ס,  3-, ומכאן שמחוז הדרום היה "זכאי" לפחות ל25,936היה  15-מספר הקולות למנדט בכנסת ה

ות על מנת לשקול, תוך ישראל אחת והליכוד. גם ישראל בעליה, הערבית המאוחדת ומרצ, קיבלו בדרום מספיק קול

התייחסות למצע המפלגה, שמירת מקום לנציג דרומי. אולם הסטוריית הבחירות מראה שהגורם הטריטוריאלי אינו 

, מספר המקנה "זכאות" לחבר  24,619עמד מספר הקולות למנדט על  17-דומיננטי בשיקולי המפלגות. בכנסת ה

נו וש"ס. לפי הנתונים גם בליכוד יכלו לשקול זאת, אך שוב, כנסת דרומי מטעם קדימה, ישראל אחת, ישראל בית

 הגורם הטריטוריאלי לא נלקח בחשבון זה.

קולות בעיקר מן  17-תופעה בולטת וידועה נוספת היא האופן בו הקמת קדימה כמפלגת מרכז, ומשכה בכנסת ה

 הליכוד ומן העבודה כמו ברוב חלקי הארץ.
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 )ברזולוציה גבוהה משאר המחקרים שנערכו עד כה(  אזורים טבעיים  ישהארבעים וש. בדיקת הייצוג לפי 3

 (עשרה-שבע, עשרה-שש, עשרה-חמש: ייצוג בכנסת לפי אזורים טבעיים )ממוצע לכנסת 15טבלה 

 index פער observed expected תושבים לח"כ אוכלוסיה אזור טבעי מס'

 7.5 1.7 0.3 2 7.3 14.6 (. רחוקים)שבצפון  ןאזור איילו 244

 3.5 2.2 0.8 3 15.4 46.3 (פריפריה קרובהאזור מלאכי ) 611

 2.6 5.6 3.4 9 20.9 187.7 (פריפריה קרובהאיו"ש ) 

 2.2 11.5 9.5 21 24.8 521.1 (מרכזאזור תל אביב ) 511

 2.1 0.5 0.5 1 26.2 26.2 (פריפריה רחוקהעמק בית שאן ) 231

 2.1 2.6 2.4 5 26.5 132.5 (פריפריה קרובהאזור אשקלון ) 614

 2.0 13.5 13.5 27 27.4 739.7 (מרכז)ירושלים  –הרי יהודה  111

 1.8 3.1 3.9 7 30.3 211.8 (מרכזדרום השרון ) 421

 1.7 0.4 0.6 1 31.4 31.4 (פריפריה רחוקהאזור גרר ) 621

 1.6 0.4 0.6 1 34.7 34.7 (פריפריה רחוקהעמק חולה ) 211

 1.5 0.3 0.7 1 37.5 37.5 (. רחוקיםן מזרחי )שגליל תחתו 222

 1.2 0.8 4.2 5 45.8 228.8 (מרכזאזור ראשון לציון ) 442

 1.0 0.1 3.9 4 53.0 212.1 (פריפריה קרובהאזור לוד ) 431

 1.0 0.0 1.0 1 57.0 57 (פריפריה רחוקהכנרות ) 221

 0.9 0.1- 1.1 1 59.3 59.3 (פריפריה רחוקהאזור לכיש ) 612

 0.9 0.1- 1.1 1 60.5 60.5 (פריפריה רחוקהעמק יזרעאל ) 234

 0.8 1.1- 6.1 5 66.3 331.6 (פריפריה רחוקהאזור באר שבע ) 623

 0.8 1.3- 7.3 6 66.5 398.8 (מרכזאזור רמת גן ) 512

 0.8 0.2- 1.2 1 68.3 68.3 (פריפריה קרובהאזור עכו ) 246

 0.7 1.5- 5.5 4 75.1 300.4 (מרכז) האזור פתח תקוו 422

 0.7 0.4- 1.4 1 75.6 75.6 (פריפריה קרובהמזרח  השרון ) 412

 0.7 0.4- 1.4 1 75.8 75.8 (פריפריה רחוקהאזור יחיעם) 243

 0.7 1.0- 3.0 2 82.7 165.3 (פריפריה קרובהאזור אשדוד ) 613

 0.6 1.7- 4.7 3 85.1 255.2 (מרכזמערב  השרון ) 411

 0.6 0.6- 1.6 1 85.9 85.9 (פריפריה רחוקהדר )הר אלכסנ 323

 0.6 1.8- 4.8 3 88.2 264.7 (פריפריה רחוקהתירען )-הרי נצרת 237

 0.6 4.0- 10.0 6 91.1 546.7 (מרכזאזור חיפה ) 311

 0.6 1.5- 3.5 2 95.2 190.4 (פריפריה קרובהאזור רחובות ) 441

 0.4 1.8- 2.8 1 155.7 155.7 (פריפריה רחוקהאזור שפרעם ) 241

 0.3 2.2- 3.2 1 173.8 173.8 (פריפריה קרובהאזור חדרה ) 324

 0.2 5.1- 6.1 1 336.2 336.2 (מרכזאזור חולון ) 513

 0.0 0.3- 0.3 0  16.8 (פריפריה קרובה) ןאזור זיכרו 322

 0.0 0.7- 0.7 0  40.6 (פריפריה רחוקהגליל עליון מזרחי ) 212

 0.0 0.3- 0.3 0  18.8 (יפריה רחוקהפראזור חצור ) 213

 0.0 0.4- 0.4 0  23 (פריפריה קרובהאזור יקנעם ) 235

 0.0 1.7- 1.7 0  92.9 (פריפריה רחוקהאזור כרמיאל ) 242

 0.0 1.5- 1.5 0  79.9 (פריפריה רחוקהאזור נהרייה ) 245

 0.0 0.2- 0.2 0  9.7 (פריפריה רחוקהעמק חרוד ) 232

 0.0 0.2- 0.2 0  9.9 (פריפריה רחוקה) רמת כוכב 233

 0.0 0.1- 0.1 0  4.5 (פריפריה רחוקהרמת מנשה ) 236

 0.0 0.4- 0.4 0  21 (פריפריה קרובהחוף הכרמל ) 321
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 0.0 0.7- 0.7 0  39.1 (פריפריה רחוקהאזור בשור ) 622

 0.0 0.0 0.0 0  1.3 (פריפריה רחוקהאזור ים המלח ) 624

 0.0 1.0- 1.0 0  55.6 (פריפריה קרובהה )שפלת יהוד 112

 0.0 0.8- 0.8 0  44.6 (פריפריה רחוקהאזור הערבה ) 625

 0.0 1.0- 1.0 0  54 (פריפריה רחוקההר הנגב ) 626

 נתוני המחקרהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, : אתר הכנסת באינטרנט, מקורות הנתונים

 

 אזורים טבעיים מציגה תמונה של ארבע קבוצות אזורים: שהארבעים ושיעל פי חלוקה ל גבדיקת רמת הייצו

 יתר ומתוכם: געשר אזורים בעלי ייצו-. שנים1

  תושבי המרכז  3,408,221מתוך  תושבים 1,701,400ה של י, הכוללים יחד אוכלוסימרכזארבעה אזורי

(49.92%.) 

  תושבי 3,165,012 תושבים מתוך 510,900, הכוללים יחד אוכלוסייה של פריפריהשמונה אזורי 

 בפריפריה הקרובה. 3-בפריפריה הרחוקה ו 5(. מתוכם: 16.14%הפריפריה )

 :יפרופורציונל געה אזורים בעלי ייצו. ארב2

  תושבי  3,165,012תושבים מתוך  388,900, הכוללים יחד אוכלוסייה של פריפריהכולם אזורי

 .הקרובב 1-ו רחוקהה פריפריהב 3(. מתוכם 12.29%) פריפריהה

 חסר ומתוכם: געשר אזורים בעלי ייצו-. חמישה3

  מרכזתושבי ה 3,408,221תושבים מתוך  1,837,300, הכוללים יחד אוכלוסייה של מרכזחמישה אזורי 

(53.9%.) 

  תושבי  3,165,012תושבים מתוך  1,587,100, הכוללים יחד אוכלוסייה של פריפריהעשרה אזורי

 .רחוקה 5-ו הקרוב 5(. מתוכם 50.15%) פריפריהה

 עשר אזורים שאינם מיוצגים בכנסת כלל:-. חמישה4

  תושבי 3,165,012תושבים מתוך  511,700, הכוללים יחד אוכלוסייה של פריפריהכולם אזורי 

 רחוקה. 11-קרובה ו 4(. מתוכם 16.17%הפריפריה )

 ניתן לסכם נתונים אלה גם בחתך אחר:

 .יתר גלי ייצומתושבי ישראל גרים באזורים בע 2,212,300

 .יפרופורציונל גמתושבי ישראל גרים באזורים בעלי ייצו 388,900

 .חסר גמתושבי ישראל גרים באזורים בעלי ייצו 3,424,400

 רחוקים. 11, מתוכם פריפריהאזורי  14-לחלוטין וכולם ב גמתושבי ישראל גרים באזורים חסרי ייצו 511,700

מתושבי ישראל חיים באזורים הסובלים  3,936,100את המסקנה כי חיבור של שתי הקבוצות האחרונות מציג 

היקף זה מגיע מליון(,  6.57מדובר באוכלוסיה ממוצעת של תקופת המחקר )שמספיק בכנסת. מאחר  גמחוסר ייצו

מספק. חלוקת  ואל מול השלטון אלו הם אזורים חסרי ייצוג מרכזמתושבי המדינה. אל מול השישים אחוזים ל

 של אזורים אלו מוצגת בטבלה להלן: ההאוכלוסיי

 

 גבאזורים הסובלים מתת ייצו פריפריהו מרכז: אוכלוסיית 16טבלה 
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 פריפריה רחוקה פריפריה קרובה מרכז 

 613,700 973,400 1,837,300 חסר גייצו

 395,300 116,400  גללא כל ייצו

 1,000,900 1,089,600 1,837,300 גחסר או ללא ייצו גייצו

 )כשישים אחוזים מתושבי ישראל( 3,936,100 גחסר או ללא ייצו גסה"כ ייצו     

 , נתוני המחקרהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקורות הנתונים

 

נהנים מייצוג יתר  16.4%מתושבי הפריפריה חיים באזורים בעלי ייצוג חסר או היעדר ייצוג כלל, ורק  66.3%

 (.ייונל)השאר חיים באזורים בעלי ייצוג פרופורצ

 

 בכנסת ג: אחוז תושבים לפי רמת ייצו8תרשים 

אחוז תושבים לפי רמת יצוג בכנסת

יצוג חסר

52%

 

 מקורות הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני המחקר

 

המדגימה את השינויים שחלו אזורים טבעיים מציגים תמונה  ארבעים ושישהממצאי בדיקת הייצוג ברזולוציה של 

)כאמור, החלוקה לפי אזורים טבעיים לכשעצמה אינה  בעיקר ארבע תופעות הומרא בתפרוסת יצוג האזורים בכנסת,

 :משנה את התוצאות, היקף האוכלוסיה הנותנה לכל רמת יצוג הוא הקובע(

בפריפריה  תושבים, רובם 511,700שאין להם ייצוג בכנסת כלל, ובהם גרים  פריפריהעשר אזורי -קיימים ארבעה

 גנמוך או מהיעדר ייצו גחיים באזורים הסובלים מייצו - שישים אחוזים –המדינה תושבי . רוב הרחוקה בנגב ובגליל

באזורים בעלי ייצוג חסר או  , גריםרחוקהה פריפריה, ובעיקר הפריפריהבכנסת. שישים ושישה אחוזים מתושבי ה

גיע לכדי פי שניים וחצי מן חסרי ייצוג. לעומת זאת, בישובים היהודיים ביהודה ושומרון )פריפריה קרובה(, היצוג מ

הצפוי בהתאם לגודל האוכלוסיה, כביטוי לחיבור אידיאולוגי בין השלטון לישובים אלה בשני העשורים האחרונים. 

יצוג יתר בולט קיים גם באזור אשקלון. גם שיעור ניכר מאוכלוסיית אזורי המרכז אמנם סובלים מייצוג חסר 

זורים אלה סמוכים בדרך כלל ברצף אוכלוסייה לאזורי מרכז אחרים, לעומת )חמישים ושלושה אחוזים(, אך במרכז א

ישובי פריפריה המרוחקים זה מזה. נוסף על כך אזורי המרכז הנהנים מיתרונות מובנים של המרכז זקוקים פחות 

חריף את מאזורי הפריפריה, ובעיקר הפריפריה הרחוקה,  לייצוג פוליטי לצורך השגת פתרונות והישגים. מצב זה מ

 בקרב ישובי פריפריה רחוקה.  גהבעיה של חוסר ייצו

 יתר גייצו

34% 

 8% גללא ייצו

 6% יפרופורציונאל גייצו
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בכנסת, יתר  גמיליון תושבים, הגרים באזורים הזוכים לייצו 2.2 של ה בהיקףיקיימת אוכלוסיאל מול אזורים אלה 

  .אשקלון כדוגמת יהודה ושומרון ואזור קרובהה פריפריה, רובם בפריפריהב 23.4%-ו מרכזב 76.6%מתוכם 

 

 2008-1999בכנסת  מרכזלעומת ה פריפריהה גצומפת יי

סיכום האזורים הטבעיים על גבי המפה המצורפת להלן מאפשרת לראות בברור את  גהצגה כרטוגרפית של ייצו

אינם מיוצגים  תושבים, 511,700, הכוללים יחד אוכלוסייה של פריפריהעשר אזורי -התוצאות שהוצגו: ארבעה

אים בפריפריה הרחוקה, בעיקר בנגב מדרום לבאר שבע וחלק ניכר מרמת הגולן, בכנסת כלל וכולם אזורים הנמצ

יתר מודגם במפה,  גחסר לעומת אלה הנמצאים בייצו גמהגליל העליון ומהעמקים. גם ריבוי האזורים הנמצאים בייצו

צגות במפה נובע אם כי התמונה מראה שאזורים אלה הם הן באזורי מרכז והן באזורי פריפריה. חלק מן התוצאות המו

ממגבלות האינדקס בו נעשה שימוש: באזורים בעלי אוכלוסיה מעטה, חבר כנסת אחד נוסף )או אחד פחות( יכולים 

להפוך מדד יתר למדד חסר, או להיפך. כך למשל ניתן לראות יצוג יתר באיזורים כמו בית שאן, עמק החולה וכינרת, 

 יצוג יתר. בהם חבר כנסת יחיד העביר את האזור לרמה של 

 מקור המפה והנתונים: 

 נתוני אוכלוסיה ומפת חלוקה לאזורים טבעיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקר
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 פעילותם המעשית של חברי כנסת מן הפריפריה לטובת הפריפריה

לפי מקום מגוריהם: ישנם נסת בכשל אזרחים בייצוגם עד כה מצאנו שקיימים הבדלים משמעותיים בעוצמתם 

נמצא שאזורי  ,ומצד שני אזורים הנהנים מייצוג חסר. כמו כן ,אזורים ללא ייצוג כלל ואזורים בעלי ייצוג יתר

השנים האחרונות והגיעו בממוצע  25הכפילו את כוחם במהלך  )הקרובים והרחוקים( הפריפריה במדינת ישראל

. לכאורה, אלו הן חדשות טובות לפריפריה, אך האם מצבה של הפריפריה בעשור האחרון לשוויון עם אזורי המרכז

 באמת השתפר? 

 

אזור בכנסת הינו תנאי הכרחי. האם הייצוג המחקר זה יוצא מנקודת הנחה שלצורך שיפור מצב הפריפריה, ייצוג 

( Pitkin, H. 1972 – Representing by Presenceכפשוטו הינו גם תנאי מספיק? האם ייצוג מסוג נוכחות )

מממשים את התקוות  חברי הכנסתאו שמא צריך לבחון את המידה בה  ,מבטיח את האינטרסים של הפריפריה

שתלו בהם תושבי האזור ממנו הם באים )ייצוג רעיוני(? על מנת לענות על שאלה זו, יש צורך לבחון האם חברי 

אורה מייצגים. שאלה זו מתחדדת לנוכח העובדה כנסת מן הפריפריה אכן פעילים בכנסת למען האזור אותו הם לכ

שישראל הינה הדמוקרטיה היחידה ללא מרכיב אזורי בבחירות לכנסת. המשמעות היא שחבר כנסת, אפילו אם 

הגיע למעמדו כתוצאה מתמיכת הבוחרים באזור בו פעל וממנו הגיע, אינו תלוי עוד בבוחרי אותו אזור על מנת 

ר הכנסת מאזור מסוים אינו חייב לתת דין וחשבון לבוחריו מאותו אזור )היעדר להיבחר שוב. מצב זה, בו חב

סוגיה נבחנה במחקר זה באמצעות האקאונטביליות(, טומן בחובו פוטנציאל להזנחה פרלמנטרית של אזורי שוליים. 

 .שהגישו חברי הכנסת בדיקת הצעות חוק פרטיות

 

 אים ומגישים )ביחס לפריפריה(התפלגות לפי נוש –: הצעות חוק פרטיות 13טבלה 

 הערות מס' הצעות נתונים

 17עד  15כנסות  2008 – 1999בין השנים  10,000-כ סה"כ הצעות חוק פרטיות

 היקף גבוה ביחס לרוב הנושאים 600-כ מתוכן, בנושאי הפריפריה

מתוכן, בעלות פוטנציאל לקידום 

 הפריפריה

 לפי ההגדרה לעיל 93

 חברי כנסת 14על ידי  23 ח"כים מהמרכז מתוכן, הוגשו על ידי

מתוכן, הוגשו על ידי ח"כים 

 מהפריפריה

הצעה הגישו  18חברי כנסת, מתוכם  32על ידי  70

 אחת בלבד 

 לא הגישו הצעות לקידום הפריפריה 73מתוכם  105 סה"כ ח"כים מהפריפריה

 הלא הגישו הצעות לקידום הפריפרי 111מתוכם  125 סה"כ ח"כים מהמרכז
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 וסיכום המחקר דיון בתוצאות

אי שוויון מרחבי הייצוג של אזורים שונים בכנסת, כאינדיקציה ל התמורות והמגמות בהיקףזה בא לבדוק את  מחקר

נשארו  מרכזשאזורי ה ההיית מחקרהשערת היסוד של ה החיים בהם. האזרחיםהפוליטית של האזורים ו העוצמב

 הבדיקההחלשים, באופן יחסי לגודל האוכלוסייה באזורים אלה.  פריפריהרי המיוצגים בכנסת יותר מאזווחזקים 

הבדיקות שנערכו עד  ןלבחון את התופעה ברזולוציה מפורטת יותר מ הכהמשך למחקרים שנערכו בנושא, ובא כהנער

 כה.

בין ייצוג מסקנות חדשות ולשאלות מחקריות נוספות הראויות לבדיקה לשם הבנת הקשר ידי ל התוצאות מובילות

ממצאי המחקר ממחישים  , ולאי שוויון בעוצמת האזרח על בסיס גיאוגרפי.פריפריהל מרכזבין הפערים בין הופוליטי 

את העלייה הניכרת במשקל הכמותי של הפריפריה הקרובה בכנסת. המצב החדש שנוצר למעשה מגדיל את הפערים: 

, על חשבון המרכז ה הקרובה זכו להכפלת משקלם בכנסתהמרכז המפותח פחות זקוק לחסדי הפוליטיקאים, הפריפרי

 ורק אזורי הפריפריה הרחוקים בנגב ובגליל נותרו מחוץ למעגל העוצמה על כל הנובע מכך.

 

 זה הדגים מספר נושאים: מחקרניתוח הנתונים ב

חרונים מן זה הציגה מגמה אשר בה המשקל הפוליטי מבחינת יצוג בכנסת עבר בשני העשורים הא מחקרהבדיקה ב

 לא הצליחו בהגדלת כוחם. אזורי ה פריפריה, בעוד הקרובהה פריפריההמרכז אל ה

השנים האחרונות מאששים את ההשערה בדבר חוסר הייצוג של הפריפריה הרחוקה אולם  25-התהליכים שחלו ב

לו את משקלם )בעיקר איו"ש, אשדוד ואשקלון וכן אזור רחובות( הכפי קרובהה פריפריהמראים כי רוב נפות ה

לא גדל נומינלית, ונשמר בעיקר  השייצוג רחוקהה פריפריה, ופוטנציאלית על חשבון המרכזבכנסת על חשבון ה

בפרט נחות, כאינדיקציה  רחוקהבכלל וה פריפריההודות לגידול במספר חברי הכנסת הערבים. במקביל נותר מצב ה

פור מצב הפריפריה, בין היתר עקב היעדר מחויבות אפשרית לכך שייצוג טריטוריאלי אינו בהכרח הפתרון לשי

, אך לאחר שנחתו בלב השלטון רואים עצמם כמנהיגים פריפריהו"אחריותיות" מצד חברי כנסת שהגיעו לעיתים מה

 לאומיים ולא כנציגי הפריפריה. 

ולם באזורי פוליטי לחלוטין וכמעט כ גהבדיקה הראתה בנוסף שכחצי מליון אזרחים חיים באזורים חסרי ייצו

הפריפריה הרחוקים. משמעות נוספת של התוצאות היא שבנוסף לפערים המוכרים בין המרכז לפריפריה, נוצרים 

בכנסת. פערים פנימיים אלה מפרידים בין  גפערים פנימיים בין הפריפריה הקרובה לבין הרחוקה, מבחינת רמת הייצו

 יהרחוקה הם בעיקר הבדואים בדרום ובצפון, הערבים בוואדקבוצות אוכלוסייה שונות בפריפריה. תושבי הפריפריה 

ערה ובגליל, תושבי ערי הפיתוח ומושבים בצפון ובדרום והקיבוצים שנוסדו בעבר בחזית הספר, ומוצאים את עצמם 

כיום במעמקי הפריפריה הרחוקה. תושבי הפריפריה הקרובה, לעומתם, הם אוכלוסיית הישובים באזורי הביניים בין 

המרכז, שמבחינתם המרכז נמצא בטווח יוממות סביר לצורכי עבודה, קניות ובילויים ולצריכת מגוון  יוקדמ

השירותים שהמרכז מציע. מצב זה מגדיר הרחבה של השדה העירוני בעורף המרכז, אליו גולשים בהדרגה שולי 

מתושבי הפריפריה הרחוקה  המרכז ומרחיבים את תחומי השפעתו. שדה זה ניזון בהתפתחותו משני כיוונים: חלק

השואפים להגר למרכז, מוצאים באזורי הביניים שילוב משופר של דיור זול ואפשרויות תעסוקה. תהליך זה מאפיין 

חלק גדול מעולי מדינות חבר העמים וממזרחים שהגיעו תחילה אל הפריפריה הרחוקה. זוגות צעירים מן המרכז, 
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שם הם יכולים להשיג שילוב של דיור זול עם טווח יוממות למרכז שנולדו בו. לעומת זאת, יוצאים אל אזורי הביניים 

התושבים הערבים של אזור המשולש אמנם נמצאים בטווח של הפריפריה הקרובה, אך הבידול האתני כופה עליהם 

כן מצבם ליוממות, ועל ניתוק מן המרכז ברוב תחומי החיים. תושבי הפריפריה הרחוקה נמצאים במרחק שאינו סביר 

, יתרונות מרכז. בכך נוצר מדרג המקנה יתרונות גדולים יותר לתושבי הקרובהה פריפריהנחות לעומת תושבי ה

. מצב זה מצריך התערבות של רחוקהה פריפריהומחסור ביתרונות לתושבי ה קרובהה פריפריהפחותים לתושבי ה

כדי לצמצם חוסר שוויון מרחבי זה בין  לעיל, המחוקקים להקצאת משאבים לאומיים ביחס הפוך למדרג הנזכר

וחלקם אינם מיוצגים כלל,  גהאזורים. הממצאים המורים שדווקא אזורי הפריפריה הרחוקה סובלים מחוסר ייצו

לטובת הפריפריה הרחוקה, איתור העוסקים בכך ובחינת  תמצדיקים בדיקה מפורטת יותר של הפעילות הפרלמנטרי

היא  פריפריה הקרובהמחברי הכנסת הם מה שלישההתפתחות שהביאה לכך שכם. פוטנציאל תרומתם לצמצום הפערי

נוי מסדר גודל שלישי. לשם כך על חברי יהזדמנות המאפשרת לנציגים לגייס רוב להצעות חוק החותרות לש בבחינת

 ריפריהפ. כאמור, רק אזורי הפריפריהלהתאחד ולנסח חוקים אוניברסאליים למען כלל אזורי ה פריפריההכנסת מה

ולכן יש צורך בפעולה יעילה של חברי כנסת אלה לפעול לא רק למען האזור הספציפי  ,נהנו מגידול בייצוג קרובהה

 כמקשה אחת.  פריפריהשלהם אלא למען כלל אזורי ה

 

 , כבסיס לשינויים בעוצמת קבוצות באוכלוסיההפריפריה בכנסת גבייצוהמקורות העיקריים לגידול 

רחוקים הצליחו לשמור על משקלם הכמותי הודות לגידול במספר חברי הכנסת הערבים )היינו, אזורי הפריפריה ה

יצוג האוכלוסיה היהודית מאזורים אלה ירד, וחברי הכנסת הערבים על פי רוב אינם בקואליציה וכוחם המעשי נמוך(. 

המזוהים ביותר עם  בכנסת נבעה מגידול במספר חברי הכנסת מן הסקטוריםהקרובה  פריפריההכפלת כוח ה

של המתנחלים ביהודה  תמזרחים ועולים חדשים. כמו כן חלק גדול נובע מן הפריפריה האידאולוגי: פריפריהה

במבט רחב . פריפריההן מ חלקםבמספר חברי הכנסת המזרחים הבאים ב ההתלולה ביותר הייתעלייה ושומרון. ה

ית בכנסת מעשרה לארבעים ח"כים. על אף הקישור המזרח ההאוכלוסיי גיותר צמח מאז הכנסת הראשונה ייצו

בשנות החמישים והשישים של המאה  ההתדמיתי בין המזרחים לפריפריה, שמקורו במדיניות פיזור האוכלוסיי

הקודמת, קרוב למחצית מחברי הכנסת המזרחים בתקופת המחקר הם מן המרכז. נתון זה נובע מכך שרבים 

דור השני שנולד בארץ, עברו אל המרכז, חלקם לאחר שהחלו לעסוק מהמזרחים לאחר שהתבססו, ובעיקר ה

חברי הכנסת שהם עולים חדשים, הוסיפו בפוליטיקה ביישובי הפריפריה. הרקע לנושא זה יורחב בהמשך הדיון. 

גם בקרב העולים, כמחצית מחברי הכנסת הם מן המרכז, על תקופת המחקר. ממוצע בחברי כנסת ב עשרהלכוחם כ

מהירה יחסית בתחומים רבים,  הם התדמיתי אל הפריפריה. התבססות העולים ממדינות חבר העמים הייתאף קישור

כולל השתלבות מהירה בפוליטיקה הישראלית. הרקע להתבססות המהירה טמון בנקודת הפתיחה הגבוהה מבחינת 

עשר חברי כנסת -ה לשניםמשבע ההערבית הגדילה את ייצוג הרמת ההשכלה והמוטיבציה של עולים אלה. האוכלוסיי

בממוצע בתקופת המחקר, רובם המכריע מן הפריפריה הרחוקה. עלייה זו נובעת מעלייה במספר המצביעים עקב 

גידול הערבית בבחירות.  השיעור הריבוי הטבעי, המפצה על כך שקיימת ירידה מסוימת בהיקף השתתפות האוכלוסיי

וזאת ברשימות לכנסת,  פריפריהשל המפלגות הגדולות לכלול נציגי נבע גם מנטייה גוברת  פריפריה הקרובה כוח ה

לעומת זאת, הבדיקה הראתה שבפריפריה הרחוקה המפלגות אינן . פריפריהלמשוך קולות מצביעים מן ה כדי

 מתגמלות את האזורים בהתאם למשקלם האלקטורלי.
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ליך שעבר על ההתיישבות היהודית גורם חשוב בגידול מספר חברי הכנסת מן הפריפריה הקרובה נובע מן התה

שנים, מספר התושבים היהודים בשטחים היה כעשרים אלף בלבד, ללא יצוג בכנסת.  25ביהודה ושומרון. לפני 

במהלך השנים, ובעידוד כל ממשלות ישראל, מחוז איו"ש הוביל בקצב גידול האוכלוסיה תוך הקניית תמריצי 

ה מספר חברי הכנסת מישובי השטחים בקצב אף גבוה יותר, והגיע התיישבות ועידוד אידיאולוגי. במקביל על

חברי כנסת בממוצע(. מצב זה משקף את  10מן הצפוי לפי גודל האוכלוסיה ) 2.5בתקופת המחקר ליצוג יתר של פי 

הקשר הפוליטי בין ישובי השטחים לשלטון. על אף היותם בעלי מאפיינים של פריפריה, מהווים ישובי השטחים חלק 

אינטגרלי מן המרכז הפוליטי ונהנים מכך בכל הקשור להקצאת משאבים לאומיים. בהתאם לכך, החלטות ממשלה 

וחוקים של הכנסת שנועדו לחזק את הפריפריה הרחוקה, הכלילו פעמים רבות את השטחים בהגדרת הפריפריה 

 הלאומית לצורך הקניית הטבות אלה.

מכבים רעות, שוהם, מודיעין, הוא צמיחת גושי התיישבות חדשים, כגון בכנסת  פריפריהה גגורם נוסף להרחבת ייצו

. מנגד, ככל שעלה כוחן של מפלגות הימין, , המשויכים לפריפריה הקרובה בין ירושלים לתל אביבכוכב יאיר ועוד

יר ידועה בעבר בנטייה לצד השמאלי של המפה הפוליטית ועל כך זכתה לכינוי "הע הירד כוחה של חיפה, שהיית

. כל אלה משליכים על מרכזמצב של ייצוג חסר, על אף היותה עיר ידי האדומה". ירידת כוחה של חיפה הביא אותה ל

מאה : העוצמה במקרה זה נמדדת בסכום סופי של ההעוצמה הדיפרנציאלית של תושבי האזורים וקבוצות האוכלוסיי

על  באעוצמה של קבוצה או אזור גידול ב(, ו"ריחילופי גב")או מעט יותר עקב  חברי כנסת בכל קדנציה ועשרים

 חשבון קבוצה או אזור אחרים )משחק סכום אפס(.

העסקי והחברתי איבד עניין בכנסת. חשיבות  מרכזקיימים סימנים לכך שה .תופעה נוספת מצריכה מחקר נפרד

סים. קבוצות האליטה קידום אינטרלוהאליטה מוצאת דרכים חדשות לפעילות השפעה ו ,הפעילות הפוליטית ירדה

מצאו לעצמן מקורות עוצמה אחרים, אם במסלולים נפרדים עוקפי שלטון ואם ביכולות השפעה על השלטון, בשכלול 

 המתכונת הידועה בכינוי קשרי הון ושלטון.

 

 להעצמה מוביליות חברתית כבסיס  -המזרחים בכנסת  גייצו

-ארבעיוצאי עדות המזרח שהגיעו בכנסת ה אנסת, היבכ גהקבוצה בעלת הצמיחה המרשימה ביותר ברמת הייצו

בכנסת הראשונה. בעשור האחרון חלה ירידה מסוימת,  עשרהחברי כנסת, לעומת  ארבעים וחמישהשל  גלייצו עשרה

המזרחים בכנסת מקבילה לעליית  גבייצו ו. צמיחה זיותר מארבעיםבממוצע  אאך עדיין מספר המזרחים בכנסת הו

 הבשונה מהדימוי הקושר את האוכלוסייות מפתח במספר תחומים כמו בצבא ובעסקים. מספר המזרחים בעמד

ההסבר לצמיחה קשור למספר מאפיינים המזרחית לפריפריה, כמחצית מחברי הכנסת המזרחים הם מן המרכז. 

ות. תנועות חברתיבפוליטית יעילה בעיקר במפלגות או -ספציפיים מבחינת מוביליות חברתית. מוביליות אתנית

(. Tzfadia and Yiftachel 2003מפלגתית, אתניות ומקום הם בסיס עיקרי לגיוס תמיכה פוליטית )-במערכת רב

(. במצב 1984עם זאת נבחרי ציבור אלה לא הרבו לנופף בדגל העדתי והגיעו בשם נושאים חברתיים שונים )הרצוג 

ים מסלולי מוביליות עוקפי השכלה כדי של פער בין מזרחים לאשכנזים בתחום ההשכלה התפתחו בקרב המזרח

(: יזמות פרטית, צבא, הרשויות המקומיות, ומשם 1986להתגבר על מאפיינים של "חברה מסמיכה" בישראל )יער 

הירידה במספר חברי הכנסת המזרחים בעשור האחרון, לאחר חמישה עשורים רצופים של  לפוליטיקה הארצית.
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העולים ממדינות חבר העמים. ניתן לשער שיש כאן תהליך של דחיקת  גצועלייה, מתרחשת במקביל לעלייה של יי

 העולה של פוליטיקאים יוצאי מדינות חבר העמים. חהמזרחים על ידי הכו גייצו

 

 סיכום הממצאים 

 היות מרכיביםבכנסת והרכב מקורות הגידול, אמורים להקרובה  פריפריהה משקלהמצב החדש שנוצר לאחר הכפלת 

. אולם אל מול שיפור זה ראוי להעלות את סוגיית פעילותם של פריפריה בכללי הוריך ההעצמה של אזחשובים בתהל

 םמגזריהולמען  פריפריהמבטיח את פעילותם למען ה פריפריה: האם עצם היותם בני הפריפריהחברי הכנסת מן ה

ת כלפי האזורים מהם הגיעו ( של חברי הכנסAccountabilityזוהי השאלה של מידת ה"אחריותיות" )מהם הגיעו? 

לשיפור מצב  תנאי הכרחי אהחדשה הי גתמונת הייצואל לב הפוליטיקה הישראלית. שאלה נוספת שעולה היא האם 

אל מול מבט  השאלות מתחדדותהאם היא גם תנאי מספק, או שמא יש צורך בתנאים משלימים? ואם כן, , הפריפריה

 היא בבחינתיליות של פוליטיקאים מהרמה המוניציפלית אל הכנסת על התופעה במונחים של הגירה פנימית: מוב

עקב כך ש אזורי הפריפריהנותרים מאחור ב בכך אחרים שלא הצליחואילו של אלו מהם שהצליחו, ו עליית מדרגה

לכל אלה האם הצלחתם הלוקאלית מקנה להם כישורים שיספיקו גם להצלחה בכנסת? . תהפוליטית נחלש העוצמת

יף תיאוריות של מוביליות חברתית האומרות שמוביליות כלפי מעלה, כוללת אימוץ נורמות של היעד תוך ניתן להוס

לא ייצגו נאמנה את כור  פריפריההתנתקות מן המוצא. תיאוריות אלה מחזקות את החשש שחברי כנסת מן הכדי 

 זושיטה יטת הבחירות. אינה כוללת מרכיב אזורי בשמחצבתם. חשש זה מתחזק עקב שיטת המשטר בישראל, ש

. על פי תיאוריית בו צמחשבין המקום ו פריפריההזיקה בין הפוליטיקאי שהגיע מן ה חלק מן למעשה מנתקת

פעילות בפוליטיקאי את מעשיו על פי תרומתם לבחירתו החוזרת בעתיד. בשיטת המשטר הקיימת,  יתכנן השאפתנות

הערכה זאת מחוזקת לפוליטיקאים מוטיבציה מרכזית לעסוק בה. ולמעשה אין פריפריה אין תגמול פוליטי רב למען ה

על ידי מספר לא מבוטל של דוגמאות בהן פוליטיקאים שהגיעו אל הכנסת מן הפריפריה, ראו עצמם כעוסקים 

שהגידול  ידי הערכהל מוביליםסעיפי ביקורת אלה בנושאים לאומיים ולא כנציגי הפריפריה בכנסת או בממשלה. 

ולהעצמת האזרחים  פריפריהלשיפור מצב ה ממשייש בו פוטנציאל אמנם  פריפריההכנסת מן הבמספר חברי 

כמו כן  מרכיב אזורי בבחירות לכנסת. בה , אך פוטנציאל זה מוחלש בשיטת השלטון הקיימת שאיןפריפריהב

פריה מצביע על הממצאים מורים כי רק אזורי הפריפריה הקרובה נהנו מן הגידול, וכן הפיצול בין קבוצות הפרי

 קשיים בהשגת אחדות לשם השגת פתרונות לטובת הפריפריה.

בסיס אמפירי לדיון בהשלכות פוטנציאליות של האפשרות להנהגת מודלים  הן בבחינת התוצאות שהוצגו במחקר זה

. כדי להתקדם בבדיקת והקטנת אי השוויון האזורי פריפריהעל צמיחת ה ,שונים של בחירות אזוריות בישראל

הנושאים שעלו במחקר, יש צורך לבחון את נקודות המוצא ואת מסלולי המוביליות דרכם הגיעו פוליטיקאים אל 

הכנסת, בשביל להבין את השלכותיהם על הכישורים והמוטיבציה שלהם לבחור נושאי טיפול ולהצליח בתפקידם 

 כמחוקקים.

 

 פוליטית -שינויים במפה הגיאו –מוסף 

 על החלוקה המרחבית של העוצמה הפוליטית השמונה עשרהלכנסת  השפעת תוצאות הבחירות
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. מבט ראשוני השמונה עשרה, נערכו הבחירות לכנסת שבע עשרהעד  חמש עשרהלאחר סיום המחקר לגבי כנסות 

על ההיבטים המרחביים של תוצאות הבחירות, בהשוואה לתוצאות המחקר, הראה מספר שינויים שחלקם מצביעים 

הכנסות  בשלושנוי הבולט ביותר הינו במספר התושבים הגרים באזורים שאינם מיוצגים בכנסת. על מגמות. השי

הוכפל מספר התושבים הגרים  השמונה עשרהאלף תושבים. בכנסת  511-האחרונות מספר זה הגיע בממוצע ל

גולן ובגליל באזורים שאינם מיוצגים בכנסת והגיע כמעט למיליון, רובם מרוכזים בנגב מדרום לבאר שבע, ב

ליון גרים באזורים ימ 2.6-ליון תושבים גרים באזורים הנמצאים בייצוג חסר בכנסת, וימ 2.3העליון. בנוסף, 

 הנהנים מייצוג יתר, כפי שמוצג בטבלאות ובמפה להלן.

 

 מצב ייצוג

תושבים 

 אחוז מהאוכלוסייה אלפיםב

 35.9% 2,600.1 ייצוג יתר

 18.6% 1,345.30 ייצוג פרופורציונלי

 32.0% 2,318.70 ייצוג חסר

 13.5% 979 ללא ייצוג

   7,243.1 סה"כ תושבים 

 מקורות הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני המחקר

משמעות הממצאים נוגעת לסיכוי של כל אזור לקבל ייצוג הולם בדיונים הנוגעים להקצאת משאבים לאומיים 

מרחביים. החרפת  -ם זוכים אלה מהם המיוצגים על ידי אינטרסים פוליטייםעליהם מתחרים האזורים השונים, ובה

מצב הייצוג מהווה תזכורת לכך שישראל הינה הדמוקרטיה היחידה בעולם ללא מרכיב אזורי בשיטת הבחירות. 

 במצב כזה, אזורים בעלי ייצוג גדול נהנים ממשאבים לאומיים על חשבון אזורים אחרים.

 

סים הקשורים במיקומו: תחבורה, תעסוקה, חינוך, בריאות, איכות הסביבה ועוד אינטרסים לכל אזור יש אינטר

רבים שפיתוחם כרוך בהקצאת משאבים לאומיים. הקצאת משאבים לאומיים הינה משחק סכום אפס: השקעה 

יותר על חשבון השקעה באזורים אחרים המתחרים על אותם משאבים. ככל שאזור מיוצג תמיד תהיה באזור אחד 

בכנסת, כך גדל הסיכוי להקצאת משאבים לטובת האזור על חשבון אזורים אחרים לאורך זמן. אזור שאין לו 

בממשל נציגים אינטרסנטים, אין מי שיקדם את האינטרסים שלו ויביא להשקעות בתשתית האזור באופן ספציפי. 

תר וחברי הכנסת מכל אזור היה פועלים אם היה בשיטת הבחירות מרכיב אזורי, הייצוג הגיאוגרפי היה אחיד יו

 למען האזור שלהם על מנת להיבחר שוב.

 18-ייצוג לפי אזורים טבעיים בכנסת ה: 14טבלה 

 אינדקס expected תושבים לח"כ ח"כים קוד אזור טבעי תושבים באלפים

 7.9 0.3 7.7 2 244 אזור איילון 15.3

 2.5 2.4 24.3 6 614 אזור אשקלון 145.8
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 2.4 4.6 25.1 11 0 יו"ש 276.1

 2.4 0.4 25.2 1 231 עמק בית שאן 25.2

 2.0 3.9 29.8 8 421 דרום השרון 238.4

 1.6 8.5 36.7 14 511 אזור תל אביב 513.9

 1.6 13.3 38.1 21 111 הרי יהודה 801.0

 1.5 0.7 40.9 1 622 אזור בשור 40.9

 1.4 0.7 41.9 1 222 גליל תחתון מזרחי 41.9

 1.4 4.3 43.6 6 442 אזור ראשון לציון 261.8

 1.4 1.4 43.7 2 243 אזור יחיעם 87.3

 1.2 0.8 50.1 1 611 אזור מלאכי 50.1

 1.2 1.7 51.5 2 323 הר אלכסנדר 102.9

 1.1 4.6 55.4 5 431 אזור לוד 276.8

 1.1 0.9 57.0 1 221 כנרות 57.0

 1.0 4.8 57.8 5 411 מערב השרון 289.2

 1.0 1.0 58.6 1 612 אזור לכיש 58.6

 1.0 3.0 60.5 3 241 אזור שפרעם 181.6

 1.0 1.0 63.1 1 234 עמק יזרעאל 63.1

 0.9 1.1 66.4 1 246 אזור עכו 66.4

 0.9 5.8 70.5 5 422 אזור פתח תקווה 352.6

 0.8 3.7 73.5 3 441 אזור רחובות 220.6

 0.8 6.5 78.7 5 512 אזור רמת גן 393.6

 0.7 1.5 91.8 1 412 מזרח השרון 91.8

 0.6 6.5 97.5 4 623 אזור באר שבע 390.1

 0.6 3.4 103.5 2 613 אזור אשדוד 207.0

 0.5 8.7 131.9 4 311 אזור חיפה 527.5

תירען-הרי נצרת 293.0  237 2 146.5 4.9 0.4 

 0.3 3.2 195.1 1 324 אזור חדרה 195.1

 0.0 1.5  0 112 שפלת יהודה 88.3

 0.0 0.6  0 211 עמק חולה 35.2

 0.0 0.7  0 212 גליל עליון מזרחי 44.6

 0.0 0.3  0 213 אזור חצור 19.6

 0.0 0.2  0 232 עמק חרוד 10.8

 0.0 0.2  0 233 רמת כוכב 11.2

 0.0 0.5  0 235 אזור יקנעם 29.5

 0.0 0.1  0 236 רמת מנשה 4.4

 0.0 1.7  0 242 אזור כרמיאל 105.4

 0.0 1.5  0 245 אזור נהרייה 89.9

 0.0 0.2  0 291 חרמון 11.3

 0.0 0.2  0 292 גולן צפוני 13.7

 0.0 0.2  0 293 גולן תיכוני 9.4

 0.0 0.1  0 294 גולן דרומי 6.2

 0.0 0.4  0 321 חוף הכרמל 23.5

 0.0 0.4  0 322 אזור זיכרון יעקב 22.2

 0.0 5.1  0 513 אזור חולון 308.9

 0.0 0.6  0 621 אזור גרר 38.2

 0.0 0.0  0 624 אזור ים המלח 1.2

 0.0 0.9  0 625 הערבה 52.2

 0.0 0.9  0 626 הר הנגב 53.3
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6סה"כ.        

 מקורות נתוני הטבלה והמפה: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני המחקר

 ה כרטוגרפית הממחישה את הנתונים.המפה המצורפת בנויה על גבי מפת בסיס של הלמ"ס ומספקת תצוג

 )ראה בעמוד הבא( 18-מפת יצוג אזורים טבעיים בכנסת ה
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 מימד-עבודה 733329 ירושלים רומניה 1 2 אביטל קולט

 מרץ 384399 תל אביב ישראל 1 2 אבן עוזי

 קדימה 222041 ראשון לציון ישראל 1 1 אברהם רוחמה
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 קדימה 733329 ירושלים ישראל 1 2 אולמרט אהוד

 מפדל -איחוד לאומי  733329 ירושלים ישראל 1 2 אורלב זבולון

 שס 733329 ירושלים ישראל 1 1 אטיאס אריאל

 יהדות התורה 733329 ירושלים ישראל 1 2 אייכלר ישראל

 קדימה 733329 ירושלים ישראל 1 1 איציק דליה

 גיל 384399 תל אביב ישראל 1 2 יתןא רפי

 שס 733329 ירושלים אלג`יר 1 1 אמסלם חיים

 מימד-עבודה 733329 ירושלים ישראל 1 2 אנג`ל אורנה

 ליכוד 3313 סביון ליטא 1 2 ארנס משה

 מרץ 384399 תל אביב ישראל 1 2 ביילין יוסי

 ליכוד 2798 רמת אפעל ישראל 1 2 בלומנטל נעמי

 מימד-עבודה 222041 ראשון לציון עיראק 1 1 אליעזר-בן אד(בנימין )פו

 מימד-עבודה 384399 תל אביב הודו 1 1 מנחם-בן אלי

 ישראל אחת 81265 כפר סבא מרוקו 1 1 עמי-בן שלמה

 קדימה 733329 ירושלים ישראל 1 2 ששון-בן מנחם

 גיל 81265 כפר סבא מרוקו 1 1 בן יזרי יעקב

 שס 733329 ירושלים אלישר 1 1 בניזרי שלמה

 קדימה 785 עילית-מוצא ישראל 1 2 און-בר רוני

 מרץ 384399 תל אביב אוקראינה 1 2 ברונפמן רומן

 קדימה 266280 חיפה סלובקיהוצ`כ 1 2 ברזניץ שלמה

 שינוי 384399 תל אביב ישראל 1 2 בריזון רוני )אהרון(

 שינוי 384399 תל אביב ברית המועצות 1 2 בריילובסקי ויקטור

 ישראל אחת 733329 ירושלים ישראל 1 2 ברעם עוזי

 ישראל אחת 384399 תל אביב ישראל 1 2 ברק אהוד

 מפדל -איחוד לאומי  733329 ירושלים עיראק 1 1 גבאי אליהו

 ליכוד 167080 חולון ישראל 1 1 גבריאלי ענבל

 דמוקרטית לשלום 733329 ירושלים ישראל 1 2 גוז`נסקי תמר

 מרץ 184196 פתח תקווה ברית המועצות 1 2 גלאון זהבה

 גיל 222041 ראשון לציון ישראל 1 2 גלזר אלחנן

 יהדות התורה 147941 בני ברק ישראל 1 2 גפני משה

 מימד-עבודה 266280 חיפה ישראל 1 2 דוברין נטע

 שינוי 222041 ראשון לציון ישראל 1 2 דורון חמי

 קדימה 384399 אביב תל ישראל 1 2 דותן עמירה

 ישראל אחת 384399 תל אביב ישראל 1 2 דיין יעל

 קדימה 384399 תל אביב ישראל 1 2 הירשזון אברהם
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 יהדות התורה 147942 בני ברק רומניה 1 2 הלפרט שמואל

 קדימה 22974 מבשרת ציון ישראל 1 2 הנגבי צחי

 מימד-עבודה 384399 תל אביב ישראל 1 2 הרצוג יצחק

 מימד-עבודה 22974 מבשרת ציון ישראל 1 2 וילנאי ןמת

 שס 733329 ירושלים ישראל 1 1 זאב נסים

 איחוד לאומי 384399 תל אביב ישראל 1 2 זאבי רחבעם

 גיל 129658 גן רמת ישראל 1 2 זיו יצחק

 שינוי 266280 חיפה ישראל 1 2 זנדברג אליעזר

 שס 733329 ירושלים ישראל 1 1 חוגי עופר

 מרץ 733329 ירושלים ישראל 1 2 חזן עמינ

 מימד-עבודה 384399 תל אביב ישראל 2 0 חילו נאדיה

 שינוי 266280 חיפה ישראל 1 2 חן רשף

 דמוקרטית לשלום 384399 תל אביב ישראל 1 2 חנין דב

 ישראל ביתנו 13980 טבעון סוריה 1 1 חסון ישראל

 מהקדי 222041 ראשון לציון ישראל 1 1 טל דוד

 שינוי 733329 ירושלים אוקראינה 1 1 יאסינוב יגאל

 מימד-עבודה 222041 ראשון לציון ישראל 1 1 יחזקאל אברהם

 מימד-עבודה 384399 תל אביב ישראל 1 2 יחימוביץ שלי

 שינוי 384399 תל אביב ישראל 1 2 יצחק פריצקי יוסף

 קדימה 184196 פתח תקווה ישראל 1 2 יצחקי אביגדור

 שס 733329 ירושלים ישראל 1 1 ישי הואלי

 איחוד לאומי 36785 רמת השרון ישראל 1 1 כהן אליעזר

 יהדות התורה 147940 בני ברק ישראל 1 1 כהן יעקב

 ישראל אחת 384399 תל אביב עיראק 1 1 כהן רענן

 מרץ 22974 מבשרת ציון עיראק 1 1 כהן רן

 עם אחד 222041 ראשון לציון עיראק 1 1 כהן אילנה

 ליכוד 266280 חיפה ישראל 1 1 כחלון משה

 ישראל אחת 13980 קריית טבעון ישראל 1 2 כץ יוסי

 שינוי 84129 הרצליה ישראל 1 2 לבני אתי

 קדימה 384399 תל אביב ישראל 1 2 לבני ציפי

 קדימה 384399 תל אביב ישראל 1 2 לבנת לימור

 ינויש 104545 רחובות ישראל 1 2 ליבוביץ אילן

 יהדות התורה 733329 ירושלים גרמניה 1 2 ליצמן יעקב

 מפדל 19013 גבעת שמואל ישראל 1 2 לנגנטל נחום

 ליכוד 72832 רעננה ישראל 1 2 לנדאו עוזי
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 שינוי 384399 תל אביב יוגוסלביה 1 2 לפיד יוסף )טומי(

 חדש 266280 חיפה ישראל 2 0 מח`ול עסאם

 המרכז 384399 אביבתל  ישראל 1 2 מילוא רוני

 ישראל ביתנו 222041 ראשון לציון ברית המועצות 1 2 מילר אלכס

 ישראל ביתנו 222041 ראשון לציון ברית המועצות 1 2 מיסז`ניקוב סטס

 מימד-עבודה 733329 ירושלים דנמרק 1 2 מלכיאור מיכאל

 ליכוד 129658 רמת גן ישראל 1 1 מנע דוד

 ליכוד 733329 ליםירוש ישראל 1 2 מצא יהושע

 מימד-עבודה 266280 חיפה ישראל 1 2 מצנע עמרם

 המרכז 384399 תל אביב עיראק 1 1 מרדכי יצחק

 גיל 104545 רחובות רומניה 1 2 מרום שלו שרה

 המרכז 733329 ירושלים ישראל 1 2 מרידור דן

 ישראל אחת 167080 חולון ישראל 1 1 משעני מרדכי )מוטי(

 שינוי 266280 חיפה ישראל 1 2 נאות יהודית

 שס 733329 ירושלים ישראל 1 1 נהרי משולם

 ליכוד 19013 גבעת שמואל ישראל 1 1 נס לאה

 ליכוד 733329 ירושלים ישראל 1 2 נתניהו בנימין

 המרכז 384399 תל אביב ישראל 1 2 סביר אוריאל

 שס 733329 ירושלים מרוקו 1 1 סוויסה אליהו

 מימד-עבודה 84129 הרצליה שראלי 1 2 סנה אפרים

 ליכוד 384399 תל אביב ישראל 1 2 סער גדעון

 שינוי 72832 רעננה ישראל 1 2 בלוך-פולישוק מלי

 שינוי 384399 תל אביב רומניה 1 2 פורז אברהם

 מימד-עבודה 72832 רעננה ישראל 1 2 פז -פינס אופיר

 מפדל 384399 תל אביב ישראל 1 2 פינקלשטיין גילה

 יהדות התורה 733329 ירושלים ישראל 1 2 פרוש מאיר

 קדימה 384399 תל אביב פולין 1 2 פרס שמעון

 שס 147942 בני ברק ישראל 1 1 צברי פינחס

 מימד-עבודה 222041 ראשון לציון ישראל 1 2 צור רונן

 ישראל בעליה 184196 פתח תקווה אוקראינה 1 2 צינקר אלכסנדר

 מימד-עבודה 384399 תל אביב ישראל 1    2                       קורן דני

 איחוד לאומי 384399 תל אביב גרמניה 1 2 קליינר מיכאל

 המרכז 84129 הרצליה ישראל 1 2 פילוסוף-רבין דליה

 יהדות התורה 733329 ירושלים ישראל 1 2 רביץ אברהם

 מרץ 384399 תל אביב ישראל 1 2 רובינשטיין אמנון
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 ליכוד 129658 רמת גן ישראל 1 2 רוזנבלום פנינה

 ליכוד 733329 ירושלים ישראל 1 2 ריבלין ראובן

 ישראל בעליה 81265 כפר סבא ברית המועצות 1 2 ריגר גנדי

 קדימה 384399 תל אביב ישראל 1 2 רייכמן אוריאל

 קדימה 36785 רמת השרון ישראל 1 2 רמון חיים

 שינוי 36785 וןרמת השר ישראל 1 1 רצאבי אהוד

 מימד-עבודה 733329 ירושלים ישראל 1 2 רשף צלי

 ישראל ביתנו 733329 ירושלים ברית המועצות 1 2 שגל יוסף

 ליכוד 22974 מבשרת ציון ישראל 1 2 שטייניץ יובל

 ישראל ביתנו 733329 ירושלים רוסיה 1 2 שטרן יורי

 שינוי 84129 הרצליה ישראל 1 2 שלגי אילן

 ליכוד 129658 גן רמת טוניסיה 1 1 שלום סילבן

 גיל 266280 חיפה רומניה 1 2 שרוני משה

 מרץ 384399 תל אביב ישראל 1 2 שריד יוסי

 ישראל בעליה 733329 ירושלים ברית המועצות 1 2 שרנסקי נתן

 קדימה 129658 גן רמת ישראל 1 2 תירוש רונית

 מימד-עבודה 384399 תל אביב ישראל 1 2 תמיר יולי

 

  17עד  15: חברי הכנסת מן השוליים בכנסות 2נספח 

 סיעה אחרונה היאוכלוסי מקום מגורים  ארץ לידה  לאום מוצא שם משפחה  שם פרטי 

 ישראל בעליה 3330 אלון שבות אוקראינה 1 2 אדלשטיין יואל יולי 

 קדימה 15767 אור עקיבא מרוקו 1 1 אדרי יעקב

 ישראל ביתנו 9711 אבן יהודה אלישר 1 2 אהרונוביץ יצחק

 מרץ 384 קיבוץ להב בנגב ישראל 1 2 אורון חיים

 מימד-עבודה 173820 נתניה ישראל 1 2 אושעיה אפי

 שס 45961 עכו מרוקו 1 1 אזולאי דוד

 מימד-עבודה 566 ל”כרם מהר ישראל 1 2 איילון עמיחי

 יתנוישראל ב 173820 נתניה ברית המועצות 1 2 אילטוב רוברט

 מימד-עבודה 850 בוץ עין צוריםיק אוסטריה 1 2 אילן טובה

 מפדל -איחוד לאומי  510 מושב נוב ישראל 1 2 איתם אפי

 ליכוד 11749 כוכב יאיר ישראל 1 2 איתן מיכאל

 מפדל -איחוד לאומי  2312 כפר אדומים ישראל 1 2 אלדד אריה

 מפדל -י איחוד לאומ 5163 בית אל ישראל 1 2 אלון בנימין

 קדימה 3331 אלון שבות ברית המועצות 1 2 אלקין זאב

 קדימה 39274 עפולה מרוקו 1 1 אפללו אלי
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 ליכוד 107759 אשקלון ישראל 1 2 ארדן גלעד

 קדימה 47794 קריית גת ישראל 1 1 בוים זאב

 מימד-עבודה 387 נטף ישראל 1 2 בורג אברהם

 למפד 39996 טבריה ישראל 1 1 ביבי יגאל

 מימד-עבודה 23323 ערד ישראל 1 2 בייגה שוחט אברהם

 ליכוד 204153 אשדוד מרוקו 1 1 בנלולו דניאל

 מימד-עבודה 185443 באר שבע ישראל 1 2 ברוורמן אבישי

 דמוקרטית לשלום 33528 שפרעם ישראל 2 0 ברכה מוחמד

 לאומית דמוקרטית 387 נצרת ישראל 2 0 בשארה עזמי

 מרץ 33858 טייבה ישראל 2 0 ג`בארה חוסניה

 שס 204153 אשדוד ברית המועצות 1 1 גאגולה יצחק

 ישראל אחת 472 בוץ גינוסריק ישראל 1 2 גולדשמידט אלי

 שינוי 868 בצרה ישראל 1 2 גולן אראלה

 ליכוד 782 נוקדים ברית המועצות 1 2 גורלובסקי מיכאל

 מרץ 204153 אשדוד רומניה 1 2 גילאון אילן

 גיל 21246 נשר סוריה 1 1 גלנטי חקיצ

 מימד-עבודה 670 בוץ לביאיק ברזיל 1 2 גלעד יהודה

 שס 19841 שדרות ישראל 1 1 גמליאל אריה

 ליכוד 15462 גדרה ישראל 1 1 גמליאל גילה

 ערבית מאוחדת 18007 כפר כנא ישראל 2 0 דהאמשה אלמאלכ-עבד

 שס 2359 חשמונאים מרוקו 1 1 דהן נסים

 קדימה 107759 אשקלון ישראל 1 2 דיכטר )משה( אבי

 מפדל 2961 מרכז שפירא פולין 1 2 דרוקמן חיים

 קדימה 10152 בית ג'אן ישראל 2 0 והבה מגלי

 מרץ 384 קיבוץ נגבה ישראל 1 2 וילן אבשלום )אבו(

 שס 533 מושב יערה ישראל 1 1 וקנין יצחק

 ומית דמוקרטיתלא 14430 כפר קרע ישראל 2 0 זחאלקה ג`מאל

 רעמ תעל 45961 עכו ישראל 2 0 זכור עבאס

 ליכוד 16432 אריאל ישראל 1 1 חזן יחיאל

 ערבית מאוחדת 7797 ג'לג'וליה ישראל 2 0 חטיב תאופיק

 קדימה 1257 ברקן ישראל 1 1 חסון יואל

 קדימה 760 קיבוץ כפר עזה ישראל 1 2 חרמש שי

 לאומית דמוקרטית 18007 כפר כנא ישראל 2 0 טאהא ואסל

 רעמ תעל 33858 טייבה ישראל 2 0 טיבי אחמד

 ישראל ביתנו 1181 גבעון החדשה ישראל 1 2 טרטמן אסתרינה
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 מימד-עבודה 5357 ג'וליס ישראל 2 0 טריף סאלח

 מפדל -איחוד לאומי  2312 כפר אדומים ישראל 1 2 יהודה אריאל אורי

 למפד 2968 אלקנה ישראל 1 2 יהלום שאול

 ליכוד 1711 כפר ויתקין ישראל 1 2 יתום אהוד

 עבודה מימד 11749 כוכב יאיר ישראל 1 2 יתום דני

 עבודה מימד 37453 ראש העין ישראל 1 1 כבל איתן

 ליכוד 31754 מעלה אדומים ישראל 1 1 כהן אלי

 שס 107759 אשקלון ישראל 1 1 כהן יצחק

 שס 64172 רמלה ברית המועצות 1 1 כהן אמנון

 ערבית מאוחדת 26585 טמרה ישראל 2 0 כנעאן מוחמד

 ליכוד 453 מושב כפר אחים ישראל 1 2 כץ ישראל

 ליכוד 18969 שוהם גרמניה 1 2 כץ חיים

 ישראל אחת 16432 בית שאן מרוקו 1 1 לוי דוד

 ישראל אחת 66776 לוד מרוקו 1 1 לוי מקסים

 מפדל 284 כפר מימון שבנגב מרוקו 1 1 לוי יצחק

 ישראל ביתנו 782 נוקדים ברית המועצות 1 2 ליברמן אביגדור

 המרכז 62488 מכבים ישראל 1 2 שחק-ליפקין אמנון

 ישראל ביתנו 204153 אשדוד רוסיה 1 2 לנדבר סופה

 המרכז 204153 אשדוד מרוקו 1 1 לסרי יחיאל

 מרץ 384 נגבה ישראל 1 2 מאור ענת

 מימד-עבודה 31664 אל גרביה באקה ישראל 2 0 מג`אדלה ראלב

 המרכז 47794 קריית גת מרוקו 1 1 מגן )מונסוניגו( דוד

 קדימה 11749 כוכב יאיר איראן 1 1 מופז שאול

 ערבית מאוחדת 42211 אום אל פאחם ישראל 2 0 מחאמיד האשם

 שס 31255 יהודה-אור גרוזיה 1 1 מיכאלי אברהם

 שס 104545 רחובות מרוקו 1 1 מלול רחמים

 ישראל אחת 14430 כפר קרע ישראל 2 0 מסאלחה נואף

 שס 185443 באר שבע מרוקו 1 1 מרגי יעקב

 מימד-עבודה 66776 לוד ישראל 1 1 מרציאנו יורם

 מפדל -איחוד לאומי  22032 קריית שמונה אוקראינה 1 2 נודלמן מיכאל

 ליכוד 18969 שוהם ישראל 1 2 נוה דני

 מימד-עבודה 990 קיבוץ שפיים ישראל 1 2 נוקד אורית

 שס 185443 באר שבע ישראל 1 1 סבן יצחק

 דמוקרטית לשלום 4556 עילבון ישראל 2 0 סוייד חנא

 קדימה 107759 אשקלון ברית המועצות 1 2 סולודקין מרינה
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 מפדל -איחוד לאומי  2968 אלקנה ישראל 1 2 סלומיאנסקי ניסן

 קדימה 11749 כוכב יאיר ישראל 1 1 עזרא גדעון

 איחוד לאומי 448 כפר עציון ישראל 1 2 פורת חנן

 עבודה מימד 19841 שדרות מרוקו 1 1 פרץ עמיר

 שס 340 חזון יחזקאל מרוקו 1 1 פרץ יאיר

 רעמ תעל 17655 כפר קאסם ישראל 2 0 צרצור אברהים

 ליכוד 19519 קריית מלאכי איראן 1 1 קצב משה

 ליכוד 10000 כרמל דלית אל ישראל 2 0 קרא איוב

 המרכז 681 בית חרות ישראל 1 2 רונן נחמה

 מרץ 18969 שוהם ישראל 1 2 רז משה )מוסי(

 ליכוד 11749 כוכב יאיר ישראל 1 1 רצון מיכאל

 קדימה 31884 יבנה מרוקו 1 1 שטרית מאיר

 מימד-עבודה 6273 עומר ישראל 1 1 שירי ויצמן

 מימד-עבודה 303 נחםמושב אבן מ ישראל 1 1 שמחון שלום

 ישראל ביתנו 43577 נצרת עלית אוקראינה 1 2 שמטוב ליה

 קדימה 31754 מעלה מכמש ישראל 1 2 שנלר עתניאל

 ליכוד 30 חוות שקמים ישראל 1 2 שרון עמרי

 ליכוד 477 כפר מלל ישראל 1 2 שרון אריאל
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 17עד  15: הצעות חוק בעלות פוטנציאל תרומה לפריפריה, כנסות 3נספח 

 המגיש כותרת החוק שנה כנסת

 אמנון כהן 2007-קביעת תקציב מינימום(, התשס"ז -הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון  2007 17

 איוב קרא 2005-ה”הבטחת ייצוג הולם למגזר הלא יהודי(, התשס -הצעת חוק עידוד השקעות הון )תיקון  2005 16

 אלי אפללו 2004-ד”הגדלת תמריצי המס(, התשס -ן )תיקון הצעת חוק לעידוד השקעות הו 2004 16

 בלוך-מלי פולישוק 2004-ד”חברות בתעשייה עתירת טכנולוגיה(, התשס -הון )תיקון -הצעת חוק לעידוד השקעות 2004 16

 שלום שמחון 2003-ג”יד(, התשסהארכת תקופת ההטבות במס ומסלול הטבות חלופי ליח - הצעת חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות )תיקון 2003 16

 אהוד רצאבי 2003-ג”הצעת חוק לעידוד השקעות הון )הארכת תוקף(, התשס 2003 16

 אמנון כהן 2003-ג”(, התשס'קביעת הערים רמלה לוד כאזור עדיפות לאומית א -הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון  2003 16

 יורי שטרן 2003-ד”ות( )הוראת שעה(, התשסהצעת חוק עידוד השקעות הון )מס חבר 2003 16

 אורית נוקד 2003-ד”הארכת תוקף(, התשס -הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון  2003 16

15 2002 

 2002-ג”זכות למענק השקעה(, התשס -הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון 

 חוסניה ג`בארה

 יחיאל לסרי 2001-א”תשסהצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון(, ה 2001 15

 יוסי שריד 2001-ב”התשס’(, קביעת העיר עכו כאזור עדיפות לאומית א -הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון  2001 15

15 2001 

 2001-ב”התשס’(, קביעת העיר עכו כאזור עדיפות לאומית א -הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון 

 יוסי שריד

 ויצמן שירי   2000-ס”הטבות ליישובי הנגב(, התש -ידוד השקעות הון )תיקון הצעת חוק לע 2000 15

 עמיר פרץ 1999-ס”התש הטבות לאזור מוכה אבטלה(, -הצעת חוק עידוד השקעות הון )תיקון  1999 15

 משה כחלון 2007-הצעת חוק סיוע בשכר דירה לתושבי איזור מצב מיוחד בעורף, התשס"ז 2007 17

 סטס מיסז`ניקוב 2007-ז”ת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה(, התשסהצע 2007 17

 יצחק זיו 2007-הצעת חוק חובת המכרזים )עידוד תוכניות והקמת מפעלים כלכליים וחברתיים בנגב(, התשס"ז 2007 17

 אמנון כהן 2007-הצעת חוק אזור סחר חופשי אילת והקמת הרשות לפיתוח אילת, התשס"ז 2007 17

 אורי יהודה אריאל 2007-הצעת חוק אזור סחר חופשי אילת והקמת הרשות לפיתוח אילת, התשס"ז 2007 17

 מיכאל איתן 2007-ז”הצעת חוק אזור התיישהות לכיש, התשס 2007 17

 יצחק וקנין 2007-מתן סובסידיה קבועה(, התשס"ז -הצעת חוק הגליל )תיקון  2007 17

 זבולון אורלב 2006-ו”חוק לקביעת אזורי עדיפות לאומית בחינוך, התשסהצעת  2006 17

 מוחמד ברכה 2006-סו”הצעת חוק סיוע לגליל )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה(, התש 2006 17

 אחמד טיבי 2006-ו”הצעת חוק קביעת אזורי עדיפות, התשס 2006 17

 יעקב מרגי 2006-ו”וני חקיקה(, התשסהצעת חוק מענק מיוחד לעידוד הנגב והגליל )תיק 2006 17

 צבי הנדל 2006-ו ”יישובי עדיפות(, התשס - הצעת חוק חובת המכרזים )תיקון 2006 17

 מוחמד ברכה 2006ו ”הצעת חוק קביעת אזורי עדיפות, התשס 2006 17

 אורית נוקד  2006-ז”הצעת חוק סחר חופשי באזור הצפון)פטורים והנחות ממשים()הוראות שעה(,התשס 2006 17

 דוד אזולאי  2005-ה”הצעת חוק לעידוד ההתיישבות בגליל )תיקוני חקיקה(, התשס 2005 16

 יעקב מרגי 2004-ד”הצעת חוק לשיפור המאזן הדמוגרפי בנגב ובגליל, התשס 2004 16

 צבי הנדל 2004-ד”הצעת חוק הטבות ליישובי קו העימות )תיקוני חקיקה(, התשס 2004 16

 אפי איתם 2004-ד”הצעת חוק יישובי קו עימות, התשס 2004 16

 צבי הנדל 2004-ד”יישובי עדיפות(, התשס -הצעת חוק חובת המכרזים )תיקון  2004 16

 יעקב מרגי 2004-ה”הצעת חוק מענק מיוחד לעידוד הנגב והגליל )תיקוני חקיקה(, התשס 2004 16

 יורי שטרן  2004-ה”הצעת חוק אזור סחר חופשי אילת, התשס 2004 16

 יואל אדלשטיין -יולי  2004-ה”הצעת חוק אזור סחר חופשי אילת, התשס 2004 16

 אורי יהודה אריאל 2003-ג”יישובי עדיפות(, התשס -הצעת חוק חובת המכרזים )תיקון  2003 16

 אריאלאורי יהודה  2003-ג”הצעת חוק הטבות ליישובי קו העימות )תיקוני חקיקה(, התשס 2003 16

 מוחמד ברכה 2003-ג”הצעת חוק סיוע לגליל )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה(, התשס 2003 16

 יוסי שריד 2003-ג”הצעת חוק סיוע לקרית שמונה ולגליל )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה(, התשס 2003 16

 מוחמד ברכה 2003-ג”הצעת חוק קביעת אזורי עדיפות, התשס 2003 16

 יורי שטרן 2003-ג”אזור סחר חופשי באזור הגליל )פטורים והנחות ממסים(, התשס הצעת חוק 2003 16

 יעקב מרגי 2003-ג”הצעת חוק מענק מיוחד לעידוד הנגב )תיקוני חקיקה(, התשס 2003 16

 ארהחוסניה ג`ב 2002-ב”חברתי(, התשס-קביעת עיר פיתוח לפי מצב כלכלי -הצעת חוק ערי ואזורי פיתוח )תיקון  2002 15

 אלי כהן 2002-ב”הצעת חוק סיוע ליישובי האזור )תיקוני חקיקה(, התשס 2002 15
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 יורי שטרן 2002-ב”הצעת חוק אזור סחר חופשי באזור הגליל )פטורים והנחות ממסים(, התשס 2002 15

 אמנון כהן 2002-ב”הצעת חוק להטבות ומענק לתושב לוד ורמלה, התשס 2002 15

15 2001 

 2001התשס"א  הגדרת עיר או אזור פיתוח(,  -רי ואזורי פיתוח )תיקון הצעת חוק ע

 משה )מוסי( רז

 חוסניה ג`בארה 2001-א”חברתי(, התשס-קביעת עיר פיתוח לפי מצב כלכלי -הצעת חוק ערי ואזורי פיתוח )תיקון  2001 15

 ישראל כץ 2001-א”התשס הצעת חוק לסיוע לקרית שמונה ולגליל )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה(, 2001 15

 מוחמד ברכה 2001-א”הצעת חוק סיוע לגליל )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה(, התשס 2001 15

 מוחמד ברכה 2001-א”הצעת חוק קביעת אזורי עדיפות, התשס 2001 15

 גנדי ריגר 2000-ס”תחילה(, התש -הצעת חוק ערי ואיזורי פיתוח )תיקון  2000 15

 גנדי ריגר 2000-ס”הגדרת עולה הזכאי למענק(, התש -רי ואזורי פיתוח )תיקון הצעת חוק ע 2000 15

 מוחמד ברכה 2000-ס”הצעת חוק קביעת אזורי עדיפות, התש 2000 15

 יצחק סבן   2000-ס”הצעת חוק מענק מיוחד לעידוד הנגב )תיקוני חקיקה(, התש 2000 15

 עופר חוגי 2000-ס”י ספר )תיקוני חקיקה(, התשהצעת חוק עידוד ישובי קו העימות ויישוב 2000 15

 ישראל כץ 2000-ס”הצעת חוק סיוע ליישובי קו העימות ולישובי הגדר )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה(, התש 2000 15

 יצחק סבן 2000-ס”הצעת חוק לפיתוח הנגב והגליל )תיקוני חקיקה(, התש 2000 15

 אחמד טיבי 2000-א”תשסהצעת חוק קביעת אזור עדיפות, ה 2000 15

 יורי שטרן הצעת חוק אזור סחר חופשי באזור הגליל )פטורים והנחות ממסים(, 2000 15

 אוריאל סביר 2000-ס”הצעת חוק קביעת איזור עדיפות, התש 2000 15

 דוד אזולאי 1999-קביעת בסיס לחישוב סובסידיה(, התשס -הצעת חוק הגליל )תיקון  1999 15

 רוברט אילטוב 2007-חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )הוספת יישובים הזכאים להטבות מס(, התשס"ז הצעת 2007 17

 דני יתום 2007-הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )הטבות מס לתושבי בית ג'אן(, התשס"ז 2007 17

 מגלי והבה 2007-הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )הוספת יישובים הזכאים להטבות מס(, התשס"ז 2007 17

 גדעון סער 2007-הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )הטבות מס לתושבי אריאל(, התשס"ז 2007 17

 שי חרמש 2007-ז”הגדרת שדרות כישוב ספר(,התשס-הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים )תיקון 2007 17

 שי חרמש 2007-ממס רכישה לישובי ספר(, התשס"ז פטור -הצעת חוק מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה( )תיקון  2007 17

 אחמד טיבי 2006-ו”הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )הטבות מס ליישוב מזרעה(, התשס 2006 17

 ישראל כץ  2006-ו”הצעת חוק לתיקון מס הכנסה )זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב(, התשס 2006 17

 יצחק וקנין 2006 -ו ”הכנסה )הגדלת הטבות מס לשדרות(, התשסהצעת חוק לתיקון לפקודת מס  2006 17

 טלב אלסאנע 2006-ו”הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב(, התשס 2006 17

 אורית נוקד 2003-ג”הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )הטבות מס ביישובים(, התשס 2003 16

 אורית נוקד 2003-ג”תיקון פקודת מס הכנסה )הטבות מס ביישובים(, התשסהצעת חוק ל 2003 16

15 2001 

 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב(

 

 2001-א”)הוראת שעה(, התשס 

 אחמד טיבי

15 2001 

 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב( 

 

 2001-א”שעה(, התשס )הוראת

 טלב אלסאנע

 אבשלום )אבו( וילן 2001-א”הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב( הוראת שעה, התשס 2001 15

 נחום לנגנטל 2001-ב”זיכוי ממס לתושבי מועצה אזורית הר חברון( )הוראת שעה(, התשס -הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון  2001 15

 מוחמד ברכה הצעת חוק הקמת אוניברסיטאות בנצרת ובמשולש 2006 17

 זבולון אורלב 2006-ז”הצעת חוק האוניברסיטה האזורית של הגליל, התשס 2006 17

 גילה גמליאל 2005-ה”הצעת חוק הקמת בית חולים בקריות )תיקוני חקיקה(, התשס 2005 16

 דוד אזולאי 2005-ה”ולים בקריות )תיקוני חקיקה(, התשסהצעת חוק הקמת בית ח 2005 16

 אחמד טיבי 2004-ד”הצעת חוק הקמת בית חולים בסחנין )תיקוני חקיקה(, התשס 2004 16

 אלמאלכ דהאמשה-עבד 2004-ד”הצעת חוק הקמת בית חולים בסחנין )תיקוני חקיקה(, התשס 2004 16

 אחמד טיבי 2004-ד”ין )תיקוני חקיקה(, התשסהצעת חוק הקמת בית חולים בעיר סחנ 2004 16

 נעמי בלומנטל  2004-ה”חקיקה(, התשס -חולים בקריות )תיקוני -הצעת חוק להקמתו של בית 2004 16

 מוחמד ברכה 2003-ג”הצעת חוק הקמת אוניברסיטאות בנצרת ובמשולש, התשס 2003 16
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 אחמד טיבי 2003-ג”סחנין )תיקוני חקיקה(, התשסהצעת חוק הקמת בתי חולים בטייבה, אום אלפחם ו 2003 16

 חוסניה ג`בארה 2002-ב”הצעת חוק אוניברסיטת השרון, התשס 2002 15

 סופה לנדבר 2000-ס”הצעת חוק חובת הקמת בתי מחסה ובתי אבות ברשויות מקומיות )תיקוני חקיקה(, התש 2000 15

 סופה לנדבר 2000-קיקה(, התשסהצעת חוק הקמת בית חולים באשדוד )תיקוני ח 2000 15

 

 : חברי כנסת מן הפריפריה שהגישו הצעות בעלות פוטנציאל תרומה לפריפריה4נספח 

 שם פרטי

שם  

 משפחה

 הצעות

 סיעה מקום מגורים  מועילות

 דמוקרטית לשלום שפרעם 9 ברכה מוחמד

 רעמ תעל טייבה 7 טיבי אחמד

 מימד-עבודה קיבוץ שפיים 4 נוקד אורית

 שס רמלה 4 כהן וןאמנ

 מרץ טייבה 4 ג`בארה חוסניה

 שס באר שבע 4 מרגי יעקב

 אורי

יהודה 

 מפדל-איחוד לאומי כפר אדומים 3 אריאל

 שס עכו 3 אזולאי דוד

 3 כץ ישראל

מושב כפר 

 ליכוד אחים

 מפדל-איחוד לאומי מושב גני טל 3 הנדל צבי

 רעמ תעל כפר לקיה 2 אלסאנע טלב

 שס ושב יערהמ 2 וקנין יצחק

 ישראל ביתנו אשדוד 2 לנדבר סופה

 קדימה קיבוץ כפר עזה 2 חרמש שי

אבשלום 

 מרץ קיבוץ נגבה 1 וילן )אבו(

 ליכוד דלית אל כרמל 1 קרא איוב

 ליכוד מעלה אדומים 1 כהן אלי

 קדימה עפולה 1 אפללו אלי

 מפדל-איחוד לאומי מושב נוב 1 איתם אפי

 כודלי גדרה 1 גמליאל גילה

 מימד-עבודה כוכב יאיר 1 יתום דני

 מימד-עבודה עומר 1 שירי ויצמן

 ישראל בעליה אלון שבות 1 אדלשטיין יואל יולי 

 המרכז אשדוד 1 לסרי יחיאל

 שס באר שבע 1 סבן יצחק

 קדימה בית ג'אן 1 והבה מגלי

 ליכוד כוכב יאיר 1 איתן מיכאל

 מרץ שוהם 1 רז משה )מוסי(
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 ערבית מאוחדת כפר כנא 1 דהאמשה אלמאלכ-עבד

 מימד-עבודה שדרות 1 פרץ עמיר

 ישראל ביתנו נתניה 1 אילטוב רוברט

 1 שמחון שלום

מושב אבן 

 מימד-עבודה מנחם

 

 : חברי כנסת מן המרכז שהגישו הצעות בעלות פוטנציאל תרומה לפריפריה5נספח 

 שם פרטי

שם  

 משפחה

מקום  

 סיעה  מגורים

 ישראל ביתנו שליםירו שטרן יורי

 מרץ תל אביב שריד יוסי

 ישראל בעליה כפר סבא ריגר גנדי

 מפדל-איחוד לאומי ירושלים אורלב זבולון

 גיל גן-רמת זיו יצחק

 שינוי רמת השרון רצאבי אהוד

 המרכז תל אביב סביר אוריאל

 ליכוד תל אביב סער גדעון

 מלי

-פולישוק

 שינוי רעננה בלוך

 ליכוד חיפה כחלון משה

 לנגנטל נחום

גבעת 

 מפדל שמואל

 ליכוד רמת אפעל בלומנטל נעמי

 מיסז`ניקוב סטס

ראשון 

 ישראל ביתנו לציון

 שס ירושלים חוגי עופר

 

 

 

 

 


