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  תקציר

באיזו מידה :  היאשאלת המחקר. מחקר זה נערך במסגרת הדיון על סוגיית הפערים בין הגלעין לשוליים

 למען צמצום הפערים בין הגלעין לפריפריה ומהם 2000-פעלו הכנסות בעשור הראשון של שנות ה

יים בפעילותם כסוכני ההבדלים בין דפוסי הפעולה של חברי כנסת מן הגלעין לעומת חברי כנסת מן השול

  ?האם יצוג הולם יביא לצמצום הפערים? שינוי לצמצום הפערים בין הגלעין לשוליים

 וכן ניתוח 2008 עד 1999על סמך הצעות חוק שהוגשו במהלך השנים אלה  ותהמחקר משיב על סוגי

  .פרוטוקולים של דיוני ועדות בנושאי חוקים רלוונטיים

ובתוך כך הכנסת נשואת מחקר , לכישלון הממשלים בהיקף היצוג ולשינוי מתייחסות השערות המחקר

 וכוח )accountability(אחריותיות , לצמצם פערים בין הגלעין לפריפריה בגין היעדר מוטיבציה, זה

לפיהם הגיעו חברי הכנסת לכנסת ) אנכית או אופקית(משער כי למסלולי המוביליות גם המחקר . פוליטי

  . הפריפריה השפעה על דפוסי פעולתם למען צמצום פערים ועל כוח השפעתםולמוצאם מהגלעין או מ

 Friedman 1972( מדגישה את הפער בין הגלעין לשוליים כתופעה גלובלית המסגרת התיאורטית

,Shils 1975, Green 1990(  , המתקיימת גם בישראל) 1986סמוחה , 1989ליסק , 1986סבירסקי ,

 ניתן לזהות שלושה שלבים מצאנו כי). 2008גונן , 1973 אייזנשטדט , Lipshitz 1998, 1991חסון 

השלב הקונבנציונלי מציג את התופעה כתכונה . העתידני והריאלי, הקונבנציונלי: בחקר הגלעין והשוליים

מבנית של המרחב הקפיטליסטי הנובעת מריכוז פעילויות המקנה יתרונות לגלעין ומותיר חסרונות 

לה דוגלים ברובם בגישת אי השוויון המרחבי לפיה כוחות השוק מביאים לתנועה של מחקרים א. לשוליים

חברתיות חסרות מנגנוני ייצוב פנימיים -מערכות מרחביות. אמצעי ייצור באופן שמרחיב את הפערים

)Myrdal 1957 (מרחיבים ומנציחים את הפערים בין הגלעין לשוליים , בגינם מנגנוני השוק יוצרים

)Friedman 1973   .( לדעת חוקרים מאסכולה זאת מדיניות ממשלתית יכולה למתן את הפערים הללו אך

הוא בלתי יעיל כל , הטיפול הממשלי בפרמטרים הקונבנציונליים). Richardson 1973.   (לא לבטלם

  ).Gradus 1983(עוד לא מבוצעת חלוקה מחדש של הכוח הפוליטי בין הגלעין לשוליים 
לדעת , צר מתוך השאלות שעלו עם התפתחות טכנולוגיות התקשורת והמידע ששינוהשלב העתידני נו

את התחושה הראשונית . את המשמעות הקיימת של הזמן והמרחק והשפעתם על תהליכים במרחב, רבים

שהשווה את ) 1999Drucker(ניתן להבין מתוך דבריו של פיטר דרוקר , לנוכח האפשרויות החדשות

, ואמר כי כמו שמסילות הברזל אפשרו לאדם לפתע לשלוט במרחב, התעשייתיתמהפכת המידע למהפכה 

גישות ואמירות . המבטלת את משמעות המרחק, הינם התפתחות חדשה, כך טכנולוגיות המידע והאינטרנט

) Brunn and Leinbach 1991" (התמוטטות המרחב והזמן) "Cairncross 1997" (מות המרחק"של 

  . עסקו בעיקר במשמעות הפוטנציאלית של טכנולוגיות המידעאפיינו מחקרים רבים ש

השלב הריאלי במחקרים נולד כאשר נוצרו פערים בין הציפיות מהשפעת הטכנולוגיות החדשות לבין 

 Wilson(חשיבות מכרעת  " מקום"מחקרים הוכיחו באופן חד כי גם בעידן האינטרנט למושג . המציאות

el Al 2001 .(ל האפשרויות הגלומות בטכנולוגיות המידע והשפעתן על כל מה על אף הפוטנציאל ש

עדיין אין מחקרים אמפיריים שיעידו על השפעה מכרעת של טכנולוגיות , שידוע עד כה על גלעין ושוליים

המבדילים ,  גורמים3-מצב זה מתייחס ל). Grimes 2003(המידע על שיפור התחרותיות של השוליים 



דיפוזיה איטית מדי של טכנולוגיית הפס הרחב : לפחות עד כה, ן המציאותבין הראייה העתידנית לבי

אי התאמה בין טכנולוגיות המידע המתקדמות לבין הפעילויות המסורתיות של איזור , לאזורי שוליים

 .Copus, A. and MacLeod, M(והצורך בהון אנושי מתאים למימוש הפוטנציאל הטכנולוגי , השוליים

או שהאלמנטים העיקריים המשפיעים על הפערים בין הגלעין לשוליים בעידן מחקרים מצ). 2004

, בעיקר מבחינת יכולות להשתמש בטכנולוגיות המידע, טכנולוגיות המידע הם תכונות המקום עצמו

 Copus, A. and MacLeod, M. 2004) (Copus(מבחינת הון אנושי ומיקום ברשת חברתית פוליטית 

2001, Copus and Spiekermann 2004) .(Wilson el Al 2001 ( ותפקוד הממשל כשחקן עיקרי

שמעשיו או מחדליו בייזום וביצוע חקיקה ורגולציה קובעים למעשה אם הפערים יצטמצמו או יורחבו 

  ).Kahila, P. et. Al. 2006) (Wilson el Al 2001(ויונצחו 

להבדיל משינוי , נוגע לשורשי הבעיהה, המסגרת התיאורטית מתייחסת  אל הצורך בשינוי מסדר שלישי

  . )1979פיש ו, ויקלנד ואצלאוויק(מסדר שני הנוגע בסימפטומים בלבד או מסדר ראשון שאינו תורם כלל 

ומכאן נולדה  , מתוך המסגרת התיאורטית עולה חשיבות תפקידו של הממשל בצמצום יזום של הפערים

  .הסוגיה המרכזית של מחקר זה

. פקיד מרכזי ביצירת ממשל הפועל למען צמצום פערים בין הגלעין לפריפריהלכנסת כגוף מחוקק ת

במוטיבציה של חברי , יעילות עבודתה תלויה ביכולתה להעביר עוצמה לפריפריה על חשבון הגלעין

 ובכוחם של חברי במידת האחריותיות שלהם, הכנסת לפעול למען צמצום פערים בין הגלעין לפריפריה

אים אלה נבחנו על רקע תיאוריית השאפתנות הגורסת כי פעולת חברי הכנסת מונעת נוש. הכנסת להשפיע

על ידי שאיפתם לשרוד ולהתקדם מהספסלים האחוריים של הכנסת לספסלים הקדמיים בהם מרוכזת 

  .  העוצמה הפוליטית

סטטיסטית ברובה ומשמשת לבדיקת התפלגויות של חברי כנסת לפי - היא כמותיתהמתודולוגיה

המיון המרכזי בחן את חלוקת חברי . ותיהם מול הצעות חוק פרטיות שהגישו ופרמטרים נוספיםתכונ

אל מול מסלול המוביליות שבו הגיעו , )הקרובים או הרחוקים (הכנסת לפי מגוריהם בגלעין או בשוליים

דיוני נערך ניתוח תוכן של , נוסף על כך. שלהם אל בית המחוקקים" כרטיס הכניסה"אל הכנסת על פי 

החוק להקמת בית חולים באשדוד והחוק לעידוד : ועדות הכנסת לצורך חקירת שני אירועים ספציפיים

, אתרים של חברי כנסת ומפלגות, מקורות הנתונים הם בעיקר אתר האינטרנט של הכנסת. השקעות הון

 המוד הדינאמיקלי. ארכיוני עיתונים ופרסומים שונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ארכיון הכנסת

של תוכן וניתוח , והפרקטיקה של הדיונים בוועדות הכנסת נעשה באמצעות תצפית משתתפת בדיונים

רוב השאלות משוות פרמטרים של חברי כנסת מן . תמלילי דיונים בוועדות הכנסת בנושאי השוליים

 מתייחס לעשור המחקר. וחלקן גם בהשוואה למחקרים שנערכו בעבר, השוליים לעומת אלה מן הגלעין

בפרק זמן זה כיהנו כמאתיים וארבעים חברי כנסת . עשרה-עשרה עד השבע-שבו כיהנו הכנסות החמש

  .היקף זה מאפשר לבחון בפירוט רב את שאלות המחקר. שונים שהגישו יחד כעשרת אלפים הצעות חוק

  

  

  



  תוצאות המחקר והמסקנות 

אך השוליים ,  בתפרוסת הכוח הפוליטי בישראלהמסקנה העיקרית של המחקר היא שאמנם חלו שינויים

השינוי הבולט הוא שאזורי השוליים הקרובים הכפילו . ביצוג חסר משמעותיהרחוקים בנגב ובגליל נותרו 

ביחד הגיעו כל אזורי השוליים ליצוג פרופורציונלי לגודל . את משקלם בכנסת על חשבון הגלעין

כל עוד מידת האחריותיות של חברי , צוג כמותיי לא די בינראה כי: אך מצבם נותר נחות, אוכלוסייתם

מצב זה נקשר אל שיטת השלטון בישראל שאינה כוללת מרכיב . הכנסת כלפי תושבי השוליים נמוכה

אין מוטיבציה אלקטורלית , אפילו אלה שהגיעו מן השוליים, ובהתאם לכך לחברי הכנסת, אזורי בבחירות

קא חברי הכנסת מן השוליים משתדלים ולעיתים דו: נהפוך הוא.  מוצאםלתת דין וחשבון לבוחרים מאזורי

ים ימצב זה פוגע הן בשול. במטרה להוכיח שהם ראויים למנהיגות לאומית, בנושאי הליבהיותר לעסוק 

ובשל כך שרידותם בכנסת נמוכה מזו של , והן בחברי הכנסת שהגיעו מן השוליים ללא ניסיון מתאים

  . מן הגלעיןחברי הכנסת המנוסים

המחקר מלמד כי רוב חברי הכנסת מהפריפריה הגיעו אל הכנסת במוביליות אנכית מפעילות מוניציפאלית 

אך מצד שני חשוב להם לפעול , מצד אחד הם חסרים ניסיון רחב בקנה מידה ארצי. וקהילתית מקומית

מהשוליים ת חברי הכנסת  מבנה זה מעודד א.בנושאי הליבה כדי להוכיח שהם ראויים למנהיגות לאומית

להתמקד בשאלות לאומיות ולא בבעיות של הפריפריה הנתפסות כשוליות לשאלות של ביטחון וכלכלה 

לנוכח חוסר ניסיונם וחולשתם היחסית , מעבר לכך. וכנושא שהעיסוק בו אינו מתגמל מבחינה פוליטית

ם אפקטיביות נמוכה בפעולתם הם בעלי שרידות נמוכה ובהתאם ג, כחובשי הספסלים האחוריים בכנסת

חברי הכנסת מן הגלעין הגיעו בעיקר במוביליות אופקית מאליטות , לעומתם. כמחוקקים למען הפריפריה

הם מצליחים להשתלב ישירות . כישורים וניסיון רבים יותר בקנה מידה כלל ארצי, עם קשרים, אחרות

בעיסוקם בנושאי הליבה ושרידותם גבוהה הם מצליחים יותר , בממשלה או בספסלים הקדמיים של הכנסת

אך מתמקד ברובו בחוקים המהווים חיזוק של שליטת הגלעין על , עיסוקם בשוליים אינו מועט. יותר

-בכך הם מפעילים מדיניות של אנטי. השוליים והצרת צעדיהם של ראשי הרשויות המקומיות בשוליים

  .העצמה כלפי ישובי השוליים ומנציחים את חולשותיהם

שהן אינן עוסקות , המאפיין העיקרי של כלל הצעות החוק שהוגשו בנושאי הפריפריה בעשור האחרון הוא

הבדיקה העלתה כי אף אחת מהצעות . בשורשי הבעיה אלא מציעות טיפול זמני או נקודתי בסימפטומים

השוליים . ייםמרחיבים ומנציחים את הפערים בין הגלעין לשול, חוק אלה אינה מטפלת בגורמים היוצרים

אך ההצעות מטפלות לכל היותר בסימפטומים באופן זמני או נקודתי , זקוקים לשינוי מסדר שלישי

  . בלבדונושאות בחובן פוטנציאל מירבי לשינוי מסדר שני

מערך היחסים בין הפקידות בממשלה לבין חברי הכנסת הינו טעון וניכר היפוך הסיטואציה המביא 

הפקידות , מאידך. חברי הכנסת מוסמכים לחוקק ולפקח על הממשלה, מחד: סתלתסכול רב בקרב חברי כנ

הם מצליחים . מצליחים לתמרן את העניינים כך שידם על העליונה, ובעיקר אנשי אגף התקציבים, הגבוהה

תוך ניצול הניסיון והידע המקצועי שצברו יותר , לנטרל או לדחות לאורך זמן יוזמות של חברי כנסת

מצב זה מדגים ). ניכרים במקרה של החוק להקמת בית החולים באשדוד, כל אלה למשל(ת מחברי הכנס

. מקצועית-את חוסר האונים של הכנסת כלגיטימציה פוליטית אל מול הפקידים כלגיטימציה בירוקרטית



הראשונים : השוליים מושפעים מכך שמערך השיקולים של חברי הכנסת שונה מזה של פקידי האוצר

פוליטיים ואלקטוראליים והמשמעות הכלכלית אינה מעניינם , סקטוריאליים, יקולים חברתייםמפעילים ש

האחרונים נוקטים בגישה הניאו ליברלית וראייתם את טובת המשק בכללותו אינה מתחשבת . הישיר

כפי שהודגם , עוצמתם של פקידי האוצר לעומת חברי הכנסת קובעת רבות מן התוצאות. דווקא בשוליים

  . תוח הפרוטוקולים של דיוני ועדות הכנסתבני

. החוק לעידוד השקעות הון פתח בפני חברי הכנסת פתח לטיפול בשאלות השוליים ברמה של סדר שלישי

הם יכלו . היה בידם להציע שינויים בחוק לטווח ארוך ובכך לבטל את אי הודאות המעקרת את כוח החוק

במקום זאת הם הציעו ואישרו . קנו ולהפכו ליעיל יותרללמוד לקחי מחקרים על חולשות החוק כדי לת

נאבקו על הכללה והדרה של אזורים בחוק ופרקי זמן , הממשלה לחוקהצעות טלאים על טלאים של 

  .קצרים להארכת תוקפו

המחקר מצא כי המפלגות אינן מקצות לאזורי השוליים הרחוקים מספר מושבים , בבדיקה נוספת שנערכה

הבדיקה שנערכה לגבי מחוז הדרום מצאה הסטה משמעותית של קולות . האלקטורליתהתואם את תרומתם 

יתכן כי זוהי תגובה של התושבים לאכזבתם מחוסר . 17- וה15-ממפלגה למפלגה בין הבחירות לכנסת ה

  .ההתייחסות ברמה המפלגתית הן לבעיות האזור והן למשקלו האלקטורלי

י הנובע מכך שהשוליים מפוצלים לאזורים וליישובים בעלי גם מצידם של השוליים ניכר קוש, במקביל

, הנמצאים במאבק מתמיד על זכייה במשאבים הנשלטים על ידי הגלעין, תכונות ואינטרסים שונים

  . ומתקשים לארגן קואליציה מרחבית לצורך השגת פתרונות עמוקים יותר

מעט , ול לשפר את מצב הפריפריהלמרות שמספר מחקרים מנו את הממשל כגורם אשר בפעולה יעילה יכ

בחינת הכנסת כסוכנת שינוי לצמצום הפערים בין הגלעין . מאוד מחקרים התמודדו עד כה עם אתגר זה

מבנה המערכת תכונות של המחוקקים ו בין יםהמחקר מזהה קשר, ואכן. לשוליים פורצת דרך בכיוון זה

  .ן הגלעין והשולייםלסייע לצמצום פערים בישל הכנסת הפוליטית לבין יכולתה 

  

ממצאי המחקר הראו כיצד כל הגורמים לעיל חברו למכלול אשר במסגרתו נכשלו חברי הכנסת בהעלאה 

, של נושא השוליים) Reframing(נמנעו ממסגור מחודש , של בעיית השוליים אל מרכז השיח הלאומי

  . והביאו לידי קיבוע הפערים בין הגלעין לשוליים בישראל

 


