אי שיוויון מרחבי בתוך מדינות
שאלות בגרות לדוגמה
אי שיוויון מרחבי בתוך מדינות
א .ציין שלושה מאפיינים של אזורי גלעין ושלושה מאפיינים של אזורי שוליים (סה"כ שישה מאפיינים שונים).
נקודות)
ב .הסבר שתי גישות לצמצום הפער בין גלעין לשוליים 21( .נקודות)
תשובה:
א .מאפייני גלעין ושוליים
גלעין
 oמרכז של פעילות כלכלית  -ריכוז של פעילות כלכלית .התמ"ג המיוצר בו גדול בהרבה מן התמ"ג בשאר חלקי
המדינה.
 oריכוז של תעשייה ,מסחר ושירותים ,ומעט חקלאות  -הפעילות הכלכלית מבוססת על המגזרים השניוני,
השלישוני הרביעוני והחמישוני ,והעיסוק בחקלאות מצומצם.
 oמוקד של כוח  -מֶ ְר ָּכזֵי הממשל והניהול של המדינה מצויים לרוב באזור הגלעין ,וכן מרוכז בו הכוח הפוליטי של
המדינה; וההחלטות המתקבלות בו משפיעות על הנעשה בשאר חלקי המדינה.
 oקצב פיתוח מהיר  -הגלעין מתפתח בקצב מהיר ביחס לשוליים  -בבניית אזורי מגורים חדשים ,בפיתוח מערכות
תחבורה ,בגידול במספר התושבים ,בהרחבת הפעילות הכלכלית ועוד.
 oאופי עירוני  -ריכוז של הערים הגדולות במדינה .יישובים כפריים המצויים בתחומו משתנים במהירות ומקבלים
מאפיינים עירוניים.
 oצפיפות אוכלוסין גבוהה  -ריכוז אוכלוסייה צפיפות גדולה יחסית לאזורי השוליים.
 oהטרוגניות חברתית-תרבותית  -קבוצות אוכלוסייה מגוונות.
 oרמת חיים גבוהה  -באזור הגלעין התושבים נהנים מרמת חיים גבוהה ורמת שירותים איכותית יחסית לשאר אזורי
המדינה.
 oמוקד של פעילות תרבותית  -רבים מן התאטראות ,התזמורות ,המופעים ,המסעדות ,מוסדות התרבות ואירועי
התרבות מרוכזים בגלעין.
 oנגישות גבוהה  -הדבר בא לידי ביטוי בקלות היחסית שבה אפשר להגיע אליו מכל מקום במדינה; במקביל לנגישות
הגבוהה ,הגלעין סובל את כל התופעות השליליות המתלוות למערכת התחבורה :זיהום אוויר ,פקקי תנועה ,תאונות
דרכים וכדומה.
 oמחירי קרקע גבוהים  -הביקוש הגבוה למגורים ולעסקים באזור הגלעין מייקר את הקרקעות באזור.
 oמאזן הגירה חיובי  -גלעין המדינה מהווה מוקד משיכה לתושבי המדינה ולתושבי חוץ ,ומַ אֲ זַן ההגירה באזור זה
הוא חיובי (יותר אנשים עוברים להתגורר בו מאלה היוצאים ממנו למקומות אחרים).
שוליים
 oעיסוק נרחב בחקלאות ,ופחּות בתעשייה ובשירותים  -במדינות שבהן החקלאות היא עדיין מרכיב מרכזי בכלכלה,
היא תהיה מרוכזת ברובה באזורי השוליים; ובמדינות שבהן מתבצעת כרייה של מחצבים ,רבים מהם מרוכזים באזורי
השוליים .באזורי השוליים ממוקמים גם רוב מפעלי התעשייה עתירי העבודה ,ואילו חלקם של המפעלים עתירי הידע -
קטן .השירותים באזורי השוליים אינם מגוונים ,ורמתם נמוכה יחסית.
 oעוצמה פוליטית מועטה  -חלק ניכר מן הפעילות המתרחשת באזורי השוליים נקבעת על ידי מקבלי החלטות
היושבים באזור הגלעין ,והאינטרסים של אזור השוליים אינם מצויים תמיד בסדר עדיפות גבוה.
 oקצב פיתוח אטי ושימור מסורות עתיקות  -אזורי השוליים מאופיינים בקצב פיתוח אטי .מצד אחד הפיתוח האטי
גורר אחריו רמת חיים נמוכה יחסית לאזור הגלעין ,אך מצד אחר באזורים אלו משתמרים מאפיינים מסורתיים,
שנעלמו זה מכבר מאזורי הגלעין המפותחים יותר.
 oצפיפות אוכלוסין נמוכה  -בדרך כלל אזורי השוליים מתפרסים על פני שטחים גדולים ומיושבים בדלילות.
 oרמת חיים נמוכה יחסית  -הכנסתם הממוצעת של התושבים באזורי השוליים נמוכה מזו של תושבי אזור הגלעין,
ורמת החיים והרווחה של מרביתם נמוכה בהשוואה לרמת החיים באזור הגלעין.
 oתנאים טבעיים שאינם נוחים  -במקרים רבים אזורי השוליים מצויים באזורים שבהם תנאי הטבע אינם נוחים .כך
לדוגמה ,בברזיל ,שטחים נרחבים של אזורי השוליים מכוסים יערות עד ,ובישראל אזור הנגב המדברי הוא אחד
מאזורי השוליים.
 oנגישות נמוכה  -רשת הכבישים באזורי השוליים מפותחת פחות ,וגם התחבורה הציבורית אינה מפותחת  -הקווים
מעטים יחסית ,ותדירותם נמוכה.
 oקרבה לאזורי גבול  -לעתים קרובות אזורי השוליים שוכנים בסמוך לגבולות המדינה ,ובמקרים שבהם קיימים
סכסוכי גבול עם המדינות השכנות  -הם נעשים לאזורי עימות.
 oמחירי קרקע נמוכים  -מאחר שהביקוש לקרקע באזור השוליים נמוך יחסית.
 oתחושת שליליות בקרב התושבים  -הפער ההולך ונפער בין אזור הגלעין לשוליים ,יוצרים לפעמים רגשות של
תסכול ,ניתוק וקיפוח בקרב התושבים המתגוררים באזורי השוליים ,לדוגמה :הטיבטים בסין ,הכורדים בעיראק.
 oמאזן הגירה שלילי  -אזורי השוליים מאופיינים במאזן הגירה שלילי – רבים מתושביהם בוחרים להגר אל אזור
הגלעין ,ורק מעטים מתושבי הגלעין בוחרים להגר אל אזורי השוליים.
ב .גישות לצמצום הפער בין הגלעין והשוליים:
גישת הפיתוח האזורי
רואה בפערים תופעה שלילית ,וטוענת שהמדינה צריכה לפעול ולדאוג שתהיה צמיחה כלכלית אחידה יותר על פני
המרחב .לפי גישה זו ,יש לבנות תכניות פיתוח  -שיעודדו תהליכי עיור ותיעוש ,ושימשכו לאזורי השוליים פעילות כלכלית
ותושבים .יש לנקוט בפעולות שיסייעו לאזורי השוליים לפתח את היתרונות היחסיים שלהם .לדוגמה:
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 oהגדרה של אזורי עדיפות לאומית  -יש להגדיר את אזורי השוליים כאזורי עדיפות לאומית ולהעניק לתושביהם,
ולעסקים הממוקמים בהם ,מגוון הטבות ותמריצים כלכליים.
 oפיתוח מקורות תעסוקה  -פיתוח מקורות תעסוקה מגוונים באזורי השוליים – תעשיית הייטק ,תיירות  -גורם
לאנשים החיים בהם להישאר במקומם וגם מושך אליהם אוכלוסייה חדשה.
 oאספקת שירותים ציבוריים ברמה איכותית לאזורי השוליים – בתחומי הבריאות ,החינוך והתרבות כדי להפוך את
אזורי השוליים ליעד אטרקטיבי להגירה פנימית.
 oפיתוח מערכות תחבורה ותקשורת  -להגביר את הנגישות של אזורי השוליים ולאפשר מעבר נוח ויעיל של אנשים,
מוצרים וידע בתוך אזורי השוליים ובינם לבין אזורים אחרים במדינה.
 oהעברת פעילות לאזורי השוליים  -הקמת פרויקטים גדולים באזורי השוליים כדי להעביר אליהם את מרכז הכובד
ולהביא לפיתוחם .לדוגמה :מדינות אחדות ,ובהן ברזיל ,ניגריה וחוף השנהב ,העתיקו את בירותיהן לאזור שוליים,
ובמדינות אחרות דוגמת בריטניה ,צרפת ומצרים הוקמו באזורי שוליים ערים חדשות ,תוך השקעה אדירה של
משאבים .גם ישראל פעלה בכיוון זה :בשנות ה 06-של המאה ה 16-הוקמו בצפון ובדרום כ 06-עיירות פיתוח.
המדינה נותנת ליזמים של פרויקטים באזורי השוליים הקלות בתכנון וברישוי עסקים; והמדינה עצמה יוזמת ומקימה
פרויקטים בגליל ובנגב .לדוגמה :הקמת מפעל רפא"ל בגוש שֶ גֶב בגליל והעברת בסיסי צה"ל לנגב ("עיר הבה"דים").
 oפיתוח היתרון היחסי הייחודי של אזורי שוליים  -במקום לנסות ולהפוך את אזורי השוליים לאזורי גלעין ,הפיתוח
האזורי נשען על היתרונות היחסיים של אזורי השוליים .ברבים מאזורי השוליים בעולם מתמקדים בפיתוח ענף
התיירות המבוסס על השטחים הפתוחים ,הנוף הטבעי והמסורות עתיקות שנשתמרו בהם.
גישת עידוד האגלומרציות באזורי הגלעין
לפי גישה זו ,צריך להשתמש ב אזורי גלעין לטובת תהליכי הפיתוח של כל המדינה ,כי הצמיחה באגלומרציה של הגלעין
תגיע עם הזמן לאזורי השוליים ותביא לעלייה ברמת החיים של כלל תושבי המדינה; וככל שהגלעין חזק יותר  -הצמיחה
תגיע אל השוליים מהר יותר .גישה זו טוענת כי הדרך לפיתוח הכולל של המדינה מתחילה באי-השוויון המרחבי ,אבל
הפערים הם זמניים ועתידים להצטמצם .לכן מוצע לנקוט בינתיים בפעילות הבאה:
 oלעודד את הצפיפות באזורי הגלעין.
 oלצמצם את המרחק בין הגלעין לשוליים על ידי פיתוח תשתיות התחבורה והתקשורת.
 oלאפשר זרימה חופשית של אנשים ,הון ומידע במרחב המדינה וכן לתת תמריצים לטיפול בבעיות הנוצרות באזורי
השוליים בתקופת המעבר.
אי שיוויון מרחבי בתוך מדינות
א .בגלעין מתרחש תהליך האגלומרציה שיש לו יתרון לגודל (תשואה עולה לגודל) ,תהליך זה גורם להגדלת הפער בין
הגלעין לשוליים .הסבר משפט זה 26( .נקודות)
ב .תאר שניים מהתחומים בהם ישנם פערים בין הגלעין לשוליים של המדינה 8( .נקודות)
ג " .מדד ג'יני " הוא מדד המשמש את האו"ם והבנק העולמי בשנים האחרונות.
הסבר מה מודדים בעזרת מדד זה ומה יהיו ערכיו הצפויים במדינות מפותחות לעומת מדינות פחות מפותחות7( .
נקודות)
תשובה:
א .תהליך האגלומרציה בגלעין מגדיל פערים בין גלעין לשוליים:
בגלעין מתקבצים יזמים ,עסקים ,חברות כלכליות ופעילויות פוליטיות ותרבותיות – שפירושו ריכוז של כוח כלכלי ופוליטי
גדול  -וכאשר ההתקבצות הזאת מקבלת עוצמה היא הופכת לאגלומרציה .לאגלומרציה יש את "היתרון לגודל"
(תשואה עולה לגודל) :כלומר שככל שהיא תגדל יותר (עד לגודל מסויים)  -כך תתגבר היעילות ,והרווחיים יהיו גדולים
יותר  -לכן כל הזמן נמשכים לגלעין עוד ועוד עסקים שמחפשים הצלחה .ככל שתהליך האגלומרציה בגלעין מתגבר לא
כדאי לעסקים שנמצאים בו לעזוב ולעבור לאזורי השוליים והצמיחה באגלומרציה הולכת ומתעצמת "על חשבון" אזורי
השוליים שנעשים חלשים יותר ,וכך הפערים בין הגלעין לשוליים מתרחבים.
ב .תחומים בהם יש פערים בין גלעין לשוליים
תעסוקה – בגלעין יש ריכוז של תעשייה ,מסחר ושירותים ,ומעט חקלאות  -הפעילות הכלכלית מבוססת על המגזרים
השניוני ,השלישוני הרביעוני והחמישוני ,והעיסוק בחקלאות מצומצם .לעומת זאת ,בשוליים רבים מועסקים בחקלאות,
ופחּות בתעשייה ובשירותים .באזורי השוליים ממוקמים גם רוב מפעלי התעשייה עתירי העבודה ,והשירותים באזורי
השוליים אינם מגוונים ,ורמתם נמוכה יחסית.
רמת חיים  -באזור הגלעין התושבים נהנים מרמת חיים גבוהה ורמת שירותים איכותית יחסית לשאר אזורי המדינה.
לעומת זאת ,הכנסתם הממוצעת של התושבים באזורי השוליים נמוכה מזו של תושבי אזור הגלעין ,ורמת החיים
והרווחה של מרביתם נמוכה בהשוואה לרמת החיים באזור הגלעין.
מאזן הגירה – בגלעין מאזן הגירה חיובי והוא מהווה מוקד משיכה לתושבי המדינה ולתושבי חוץ ,ומַ אֲ זַן ההגירה באזור
זה הוא חיובי (יותר אנשים עוברים להתגורר בו מאלה היוצאים ממנו למקומות אחרים) .לעומת זאת בשוליים מאזן
ההגירה שלילי ורבים מהתושבים בוחרים להגר אל אזור הגלעין ,ורק מעטים מתושבי הגלעין בוחרים להגר את אזורי
השוליים.
ג .מדד ג'ני:
מדד ג'ני מודד את רמת הפערים בהכנסות בין עניים לעשירים .זהו מדד סטטיסטי המשקלל (שלוקח בחשבון) את
התפלגות ההכנסות של תושבי המדינה .ערכי המדד נעים בין  6ל :2-ככל שהמדד קרוב יותר ל ,6-כך ההכנסות של
התושבים שוויוניות יותר (ערך של  6מייצג מצב שבו לכל התושבים הכנסה שווה); וככל שהמדד עולה ,אי-השוויון גדול
יותר (ערך של  2משקף מצב תאורטי שבו כל ההכנסות מרוכזות בידי אזרח אחד).
צפוי שבמדינות מפותחות ערך המדד ג'ני יהיה קרוב יותר לצד ה 6-כי ההכנסות שיוויוניות יותר ,ואילו במדינות פחות
מפותחות ערכי המדד יהיו קרובים יותר ל 2-כי ההכנסות אינן שיויוניות.

