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פרסום זה הופק בסיוע הכספי של האיחוד האירופי במסגרת תכנית ENPI CBC באגן הים התיכון. 
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פתח דבר
צריכים  החיים  לאיכות  ותרומתם  אזורי  פיתוח  מניחה שתהליכי  מקיימת  מקומית  כלכלה  של  הגישה 
להיות מעוגנים ביכולת לשמור ולטפח את הנכנסים האזוריים והמקומיים, להיטיב את מצבן של הקהילות 
של  הצלחתם  את  להעריך  הדרך  לפיכך,  חייהן.  את  מקיימים  הם  שבה  הסביבה  מצב  ואת  הקיימות 
תהליכי פיתוח כאלה אינה יכולה להתמצות בהערכת הגידול בפעילות הכלכלית בלבד, או בהערכה של 

מדדים כאלה ואחרים, ברמה הארצית בלבד.

הנחות מוצא אלה רלוונטיות לאזורים שונים בישראל בכלל, ולאזור הנגב בפרט, לאור ההיסטוריה של 
תהליכי פיתוח הנגב, לאור הנחות המוצא שביטאו ולאור הרצון והיוזמה של גופים, ארגונים, קהילות 
ואזרחים רבים בנגב לקדם פיתוח אחר, ברוח הגישה של כלכלה מקומית מקיימת בנגב. מדדים אזוריים 
יכולים לבטא תפיסה אזורית של איכות חיים ולאפשר לגופים מקומיים ואזוריים לפעול מתוך תפיסה זו, 

הן ברמה האזורית והמקומית והן בדיאלוג מתמיד עם גופי ממשל ארציים. 

הדוח המוצג במסמך זה מסכם שורה של סדנאות שיתוף ציבור. תושבים ברשויות המקומיות באשכול 
הוא מאפשר  המזרחי?״.  הנגב  באזור  חיים  איכות  ״מהי  על השאלה  לחשוב  כדי  הגיעו  מזרחי  הנגב 
לארגונים ולגופי ממשל מקומי ואזורי בנגב להבין טוב יותר מהם הדברים שתושבים באזור מעריכים 
אלה.  למרכיבים  תומכת  מדיניות  לייצר  כך  ועקב  באזור,  החיים  לאיכות  לתרום(  יכולים  )או  כתורמים 
בנוסף, הוא מאפשר לגופי ממשל מקומי, אזורי וארצי, לנהל דיאלוג סביב תהליכי הפיתוח בנגב, מתוך 
הבנה של המרכיבים המקומיים המאפשרים איכות חיים. אנחנו מאמינים שמהלך זה יוכל להוות דוגמה 
לאופן שבו אזורים יכולים להעריך ולבחון את תהליכי הפיתוח שהם מקדמים. מהלך זה התקיים במקביל 
למהלך פיתוח מדדי איכות חיים, שהתבצע ברמה הארצית, בעקבות החלטת ממשלה בעניין. אנחנו 
מאמינים שלמהלך האזורי המתואר כאן תרומה חשובה למהלך הממשלתי הארצי ומקווים שממשלת 

ישראל תכלול בעתיד תהליכים אזוריים במאמציה לפיתוח מדדי איכות חיים.

אנו רוצים להודות לשותפים הרבים שלקחו חלק בתכנון, בחשיבה ובהוצאה לפועל של המהלך המתואר 
במסמך זה. המהלך האזורי בנגב מזרחי התקיים בזכות שיתוף פעולה של מכון אלכ״א למנהיגות וממשל 
לשותפים  מודים  אנחנו  בשתיל.  מקיימת  מקומית  כלכלה  ותוכנית  לקיימות  השל  מרכז  ישראל,  בג’וינט 
אלה על החשיבה המשותפת ועל העשייה במהלך הדרך. תודה למשתתפים ולמשתתפות בסדנאות על 
ההתלהבות, הידע וההבנה, שאין להם תחליף, שהביאו איתם לסדנאות על מה ש״יוצר מקום״. תודה למנכ״ל 
אשכול נגב מזרחי, אליעזר יעקב, ולאנשי הרשויות המקומיות באשכול נגב מזרחי על התגייסותם למהלך 
ועל הסיוע בארגון, וכן על השתתפותם בסדנאות. אנחנו מבקשים להביע הערכה רבה לשותפינו באיטליה, 
המרכזית  מהלשכה   Tommaso Rondinella-ו לונריה  מארגון   Sergio Andries-ו  Chiara A. Ricci
המשותפת  והלמידה  הפיילוט  התחלת  לקראת  המועילות  העצות  על   ,)Istat( באיטליה  לסטטיסטיקה 
במהלך הדרך. תודה לכל השותפים שלקחו חלק בפיתוח מערך ההנחיה בסדנאות ובהנחיה עצמה - נועה 
בהיר-וקס, הדס ברזילי, ערן קליין, חי פיאסצקי, גלית יחיא צפדיה וגיא אברוצקי. תודות לד״ר ענת עתי-
סריג על תשתית הידע לסדנאות ולתקווה עברון על ההערות החשובות בשלבי הפיתוח של מערך הנחיית 
הסדנאות. תודה למנחים השותפים, פאדי מסאמרה ואמיר אבו גווידר, ולמתעדים ולמתעדות, מעיין שירה 
הדר, קרן מרמר, נעה דגן, אורית בנטקובסקי, וצור בלנק. תודה מיוחדת לאורי ליברטי, חני בריגע-זרזינסקי 
מהמרכז להתנדבות ולחברה אזרחית בירוחם , לפארס אבו עובייד ולאליעד מלול על העבודה המאומצת 
 The Natural ,ומלאת החשיבה בארגון הסדנאות. אנחנו מבקשים להודות לרוני דניאל ולמיה מילרד גבעון
Step ישראל, על שיתוף הידע ועל שיתוף הפעולה. ולסיום, הערכתנו הרבה לד״ר אורלי רונן על השותפות 

הארוכה בחשיבה ובחזון ועל הניתוח היצירתי והעשיר המוצג במסמך זה. 

דיויד דוניץ, מרכז השל לקיימות 

אסף רז, שתיל -פרויקט כלכלה מקומית מקיימת
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مقدمة
يفترض نهج االقتصاد احمللي املستدام أّن سيرورات التطوير اإلقليمي ومساهمتها جلودة احلياة يجب أن تستند إلى القدرة على احلفاظ 
والعناية باملدخالت اإلقليمية واحمللية، ويجب أن حتسن من حال اجملتمعات القائمة وحالة البيئة التي تعيش فيها. وفًقا لذلك، فإن الطريقة 
املعايير على  تقييم بعض  أو على  االقتصادي فقط،  النشاط  النمو في  تقييم  تقتصر على  أن  لتقييم جناح سيرورات كهذه ال ميكنها 

املستوى القطري فقط. 

هذه الفرضيات األساسية مرتبطة مبناطق مختلفة في إسرائيل بشكل عام، ومبنطقة النقب بشكل خاص، على ضوء خلفية سيرورات 
السكان في  والعديد من  املنظمات، اجملموعات  اجلهات،  ومبادرة  إرادة  التي عبرت عنها، وعلى ضوء  والفرضيات األساسية  النقب  تطوير 
النقب من أجل النهوض بتطوير آخر بروح نهج االقتصاد احمللي املستدام في النقب. مبقدور املعايير اإلقليمية أن تعكس املفهوم اإلقليمي 
جلودة احلياة، وأن تتيح للجهات احمللية واإلقليمية العمل من منطلق هذا املفهوم، سواًء على املستوى احمللي واإلقليمي أو بالتعاون الدائم 

مع سلطات احلكم القطرية. 

التقرير املطروح في هذه امللف يلّخص عددًا من ورشات مشاركة اجلمهور. حضر السكان في السلطات احمللية في جتّمع النقب الشرقي 
في إحدى األمسيات للقاء من أجل التفكير في السؤال “ما هي جودة احلياة في منطقة النقب الشرقي؟”. هذا التقرير مقّدم لكم أواًل 
-أنتم سكان املنطقة الذين بذلتم وقتكم من أجل التفكير املشترك. كما ويتيح للمنظمات وسلطات احلكم احمللي واإلقليمي في النقب 
اجملال لفهم األمور التي يقّدرها سكان النقب كأمور تساهم )أو بإمكانها أن تساهم( في جودة احلياة في املنطقة، وخلق سياسة داعمة 
لهذه املركبات. باإلضافة، فهو ميكّن سلطات احلكم احمللي، اإلقليمي والقطري من إدارة حوار حول سيرورات التطوير في النقب، من منطلق 
فهم املركبات احمللية التي توّفر جودة حياة. نحن نؤمن أن برنامج كهذا ميكنه أن شكّل مثااًل للطريقة التي تستطيع من خاللها املناطق 
تقييم واختبار سيرورات التطوير التي تنهض بها. نّفذ هذا البرنامج بالتزامن مع برنامج تطوير معايير جودة احلياة الذي نّفذ على املستوى 
القطري في أعقاب قرار احلكومة في هذا الصدد. نحن نؤمن أن البرنامج اإلقليمي يشير إلى مساهمة البرامج اإلقليمية لتلك القطرية، 

ونأمل أن تعّمم حكومة إسرائيل السيرورات اإلقليمية في املستقبل من خالل استخدام أدواتها لتطوير معايير جودة احلياة. 

نود أن نشكر العديد من الشركاء الذين شاركوا في التخطيط، التفكير وإطالق البرنامج الذي ورد في هذا امللف. مت إطالق البرنامج اإلقليمي 
احمللي  االقتصاد  وبرنامج  لالستدامة،  هيشل  مركز  إسرائيل،  جوينت  في  واحلكم  للقيادة  ألكا  معهد  مع  بالتعاون  الشرقي  النقب  في 
املستدام في شتيل – نتقدم بالشكر لهؤالء الشركاء على التفكير املشترك والعمل على طول الدرب. شكرًا للمشتركني واملشتركات 
إليعيزر  الشرقي،  النقب  شكرًا ملدير عام جتّمع  للمكان”.  اإلبداعي  “اإلنشاء  ل  املتميز  الورشات على حماسهم، مداركم وفهمهم  في 
يعكوف، وأعضاء السلطات احمللية في جتمع النقب الشرقي، على جتندهم للمبادرة ومساعدتهم في التنظيم واالشتراك في الورشات. 
 Tommaso -و لوناريا  من منظمة   Sergio Andries و-    Chiara A. Ricci إيطاليا  التقدير لشركائنا في  نتقدم بخالص 
والتعلم  التجريبية  بالفترة  قبيلةالبدء  اجملدية  النصائح  على  لوناريا  ومنظمة   )Istat( املركزية  اإلحصائيات  دائرة  من   Rondinella
– نوعا  نفسه  التوجيه  وفي  الورشات  في  التوجيه  منظومة  تطوير  في  شاركوا  الذين  الشركاء  جلميع  شكرًا  الدرب.  طوال  املشترك 
بهير-فاكس، هاداس بارزيالي، عيران كالين، حاي بياسيتسكي، غاليت يحيا تسفاديا وغاي أفروتسكي. كمت ونتقدم بجزيل الشكر لد. 
عنات عاتي-ساريغ على البنية األساسية للمعرفة في الورشات ولتيكفا عفرون على املالحظات املهمة في مراحل تطوير مرحلة توجيه 
الورشات. شكرًا للمشرفني الشركاء – فادي مسامرة وأمير أبو قويدر، وللموثقني واملوثقات: معيان شيرا هادار، كيرين مرمر، نوعا داغان، 
أوريت بينطكوفسكي، وتسور بالنك. شكر خاص ألوري ليبيرطي، حاني بريغاع زارزينسكي من مركز التطوع واجملتمع املدني في يروحام، 
لفارس أبو عبيد، وإليعاد ملول على العمل الدؤوب املفعم بالتفكير في تنظيم الورشات. شكر خاص لروني دانييل، ومايا ميلراد غيفعون، 
The Natural Step إسرائيل على مشاركتنا املعرفة والعمل. وأخيرًا، نوّجه جّل تقديرنا لد. أورلي رونني على املشاركة الطويلة في 

التفكير والرؤيا، وعلى التحليل اإلبداعي والغني املعروض في هذه امللف. 

ديفيد دونيتس، مركز هيشل لالستدامة
أساف راز، برنامج االقتصاد احمللي املستدام - شتيل
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1. פתיחה: הצד המקומי של איכות החיים

אנו מודדים את הדברים אשר אכפת לנו מהם, ואנו לומדים להעריך את הדברים שאותם אנו מודדים. 

Donella Meados, 19981

דונלה מדווס היא אחת מההוגות פורצות הדרך של החשיבה הסביבתית, ואחת הראשונות שהצביעו 

על כך שיש גבולות לצמיחה, וצריך להגדיר מדדים כדי לנהל אותה. מדדים הם חלק בלתי נפרד מחיינו. 

אנו מכנים אותם לעתים סמל, אזהרה, סימן, רמז, ציון, דרגה, נתונים, מדידה, מכשירים, לוח שעונים או 

סנונית המבשרת את בוא האביב. אנחנו מוקפים במדדים, ובאמצעותם אנחנו מצליחים להבין את העולם, 

לקבל החלטות, לתכנן תכניות ולבצע פעולות. אם כך, כפי שמציינת מדווס, כדאי להבטיח שנמדוד את 

הדברים החשובים לנו ושנכוון את עצמנו להתקדם בעזרתם. 

במשך שנים הגדרנו ״דברים חשובים״ על ידי מדדים כלכליים: צמיחה, תוצר לאומי גולמי )תל״ג(, ייצור, 

סחר, רכישות, בעלות על מוצרים, וכדומה. היום ברור כבר יותר ויותר שמדדים כאלו אולי מודדים צמיחה 

ופעילות כלכלית, אך אינם מודדים בהכרח איכות חיים, אושר או קיימות. וכפי שאמרה מדווס, הם אינם 

משקפים את הדברים שבאמת אכפת לנו מהם, ולכן אינם מצפני מדיניות ראויים, לא ברמה הלאומית 

ולא ברמה המקומית. מדינות רבות, ובכללן ישראל, כבר גיבשו )או מגבשות( תהליכים לפיתוח מדדים 

השמים דגש על איכות חיים ועל קיימות. כך לדוגמה, יזם ארגון ה-OECD בשנת 2004 את הפרויקט 

ובמסגרתו מתבצעת הערכה של מדדים שונים לאיכות חיים במדינות החברות   ,Better Life Index
בארגון.  

התהליך והתוצרים המוצגים בדוח הם חלק מדיון רחב על הכלכלה העכשווית, מידת המקומיות שלה 

ומידת הקיימות שלה, בתוך ההקשר הרחב. אנחנו מבקשים לבחון מה יכולים להיות המדדים החלופיים 

לאיכות חיים ומהי מידת המקומיות והקיימות שלהם. 

דיון זה אינו מתקיים בריק תודעתי. להיפך, המדדים החלופיים כבר כובשים את מקומם גם בישראל. 

בדצמבר 2012 קיבלה ממשלת ישראל החלטה לקבוע מדדים לאומיים לאיכות חיים. החלטת הממשלה 

קובעת: ״...מדדי איכות חיים יספקו נתונים למקבלי ההחלטות ולכלל הציבור בישראל לגיבוש תמונת מצב 

חברתית, כלכלית וסביבתית מהימנה, מקיפה ועדכנית, אשר תהווה בסיס לעיצוב מדיניות הממשלה או 

מקבלי החלטות אחרים, תאפשר את בחינת השלכותיה של מדיניות זו, וכן תאפשר לציבור להעריך את 

ההתקדמות והשינוי באיכות חייו״2.

ציבורי  מהלך  באמצעות  וגיבש,  ליבה  תחומי  של  מסגרת  יצר  בהמשך,  שיתואר  התהליך הממשלתי, 

ועיבוי של  גיוון  עם  יחד  סובייקטיביים,  מדדים  שילובם של  ליבה.  לכל תחום  מדדים  מערך של  רחב, 

סדנאות ציבוריות, מייצר תשתית נתונים נרחבת לשיח בין-מגזרי משותף. יש כאן בהחלט התארגנות 

לידי ביטוי במדדים  יבואו  וההקשבה אכן  ממשלתית מרשימה, אך מוקדם לדעת אם איסוף הנתונים 

עצמם ובתהליכים שיבואו בהמשך.

אחד ממושגי היסוד לקיימות הוא ההכוונה: ״Think Global, Act Locally״, המדגיש את החיבור בין העולמי, 

Meadows, Donella H. “Indicators and information systems for sustainable development“ )1998(  1

.http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des5255.aspx,״החלטת ממשלה 5255 בנושא מדדי איכות חיים״  2
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הלאומי, לבין המקומי, האזורי. במשקפיים כאלה עולה הזווית המקומית כפרט ייחודי וקריטי בתוך מארג 

שלם. ההבנה הכוללת תהיה שלמה, רק אם תכלול גם את התובנות המקומיות.     

מדידה אזורית ועיצוב מדדים אזוריים לאיכות חיים מגיעה מתוך ההכרה בשונות הבין-אזורית בישראל 

ובשונות שבין כל אזור למסגרת הארצית. שונות זו היא תוצאה של תהליכים כלכליים, פוליטיים והיסטוריים, 

אך גם משקפת מאפיינים ייחודיים של אזורים שונים. כך לדוגמה, בין אזורים שונים בישראל ישנה שונות 

גדולה בכמויות המשקעים, בהכנסה לנפש, במאפיינים אקלימיים, דמוגרפים וכלכליים. למאפיינים אלה 

מצטרפים בשנים האחרונות תהליכים פוליטיים של האצלת סמכויות לגופי ממשל מקומי ואזורי, וכיום, 

גם לגופים כמו עיריות, רשויות אזוריות לפיתוח, אשכולות ומחוזות. באופן מעשי, גופים אלה ואחרים 

מוציאים לפועל צעדים שונים, שלהם השפעה על איכות החיים של תושבי האזור. יותר מכך, כיום עסוקים 

גופים אלה באופן מעשי ביצירת מדיניות פיתוח אזורית. בהעדר ראייה אזורית המעורבת בעיצוב מדדי 

איכות חיים יחסרו תהליכים אלה את המצפן ואת הכלים לעיצוב המדיניות. 

2. רקע כללי

כלכלה מקומית מקיימת )כמ״מ( היא תפיסת פיתוח מקומית ואזורית המציבה בראש את האוכלוסיות 

המקומיות, על עושרן וייחודן, על צורכיהן וזכויותיהן. על פי גישה זו שזורים בתהליכי הפיתוח שלושה 

מעגלי חיים: חברה, כלכלה וסביבה. לפיכך, פיתוח ראוי הוא כזה התורם להתפתחות הכלכלה המקומית, 

תומך בה ונשען על מעורבות פעילה של כלל האוכלוסיות המקומיות בתהליכי התכנון והיישום. האתגר 

של פיתוח ראוי הוא לעגן את תכניות הפיתוח במרכיב המקומי: בפעילות כלכלית, חברתית ותרבותית, 

כמו גם בסביבה המקומית, באופן שיענה על עקרונות של צדק חברתי וסביבתי3.

חלופה  מהווה  המקומיות  ולאוכלוסיות  לכלכלה  משאבים  להפניית  והדרישה  ל״מקומי״  ההתכוונות 

למדיניות הפיתוח השלטת, המכוונת ברובה ל״ייבוא״ הון כספי מהמרכז ול״פיתוי״ הון אנושי ״איכותי״ 

להגר לפריפריה. המחזיקים בתפיסה זו, המבוססת בין השאר על ״מודל החלחול״, טועים לחשוב כי  

הפיתוח המקומי והאזורי יהיה פועל יוצא של ההשקעה באוכלוסייה חדשה שתבוא מהמרכז.

מופנים  ממנו,  דולפים  לאזור,  דולף״4: המשאבים המגיעים  ״דלי  נוצר  ״חלחול״,  במקום  בפועל,  אולם 

למרכז ונשארים שם. רק חלק קטן מהם, מגיע בסופו של דבר לכלכלה ולתושבים, שהיו היעד המקורי 

של תהליך הפיתוח. הכלכלה המקומית בפריפריה נחלשת, והתלות שלה במרכז הולכת וגדלה.

כגישה חלופית מזהה כמ״מ את המקומיות כעוגן גיאוגרפי וחברתי העשיר בנכסים, על אף שלעתים 

כחיסרון,  אלא  כ״הון״,  כלל  בדרך  נתפסים  שאינם  ותרבותיים,  חברתיים  מאפיינים  הם  אלה  קרובות 

ואפילו כמכשול לפיתוח. בנוסף נותנת התפיסה ביטוי ומקום מיוחד לבעלות של האוכלוסיות המקומיות 

על משאבי ״המקום״ ולזכותן ליהנות מפֵרות הפיתוח שלו. 

על רקע גישות ותובנות אלה מתפתחת בשנים האחרונות עשייה רבה ומגוונת שבמרכזה עומד מאמץ 

לייצר דרכים אחרות להעריך, למדוד ולכוון תהליכים של פיתוח, ולהעריך את היותם מקדמים ומשקפים 

איכות חיים, היום ובעתיד. בצד הדחיפה למאמצים אלה, מתוך המציאות המקומית והאזורית, זכתה 

עשייה זו לתנופה מיוחדת על רקע המשברים הכלכליים הגלובליים, משבר האקלים והעמקת אי השוויון 

http://www.kamam.org.il אתר כלכלה מקומית מקיימת  3

 .http://www.kamam.org.il/cgi-webaxy/item?310  מדריך ״לסתום את הדליפות״ שפותח על רקע עשייה ברוח זו באזור הנגב  4
,http://www.pluggingtheleaks.org  - fen מידע נוסף אודות הגישה ניתן למצוא באתר התכנית ״לסתום את הדליפות״ של ארגון
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בתוך מדינות וביניהן. עשייה זו אף הביאה ארגונים רב לאומיים, דוגמת ה-OECD ומדינות רבות בעולם, 

להתחיל ולקדם תהליכים לפיתוח מדדי איכות חיים. 

2.1 מדדי איכות חיים: מסגרת המהלך הארצי בישראל

להגנת  המשרד  מנכ״לית  בראשות  בין-משרדית,  ועדה  להקים  ישראל  ממשלת  אישרה   2012 בשנת 

ישראל5.   מדינת  של  ההתפתחות  לבחינת  חיים  ורווחת  חיים  איכות  מדדי  בקביעת  שתדון  הסביבה, 

בדברי ההסבר נכתב: ״עד היום נעשה שימוש יחיד בתמ״ג, שעל בסיסו נדרשים מקבלי ההחלטות לגבש 

יכולה להתקבל  יותר  וסביבתית מלאה  כלכלית  תעדוף בחלוקת העוגה התקציבית. תמונה חברתית, 

בעזרת מערך של מדדי-על, שיאפשר למקבלי ההחלטות לגבש החלטות מושכלות יותר, שבטווח הארוך 

ישפרו את רמת החיים במדינה״. בהחלטה מצוין כי קנדה, הולנד, אוסטרליה, צרפת, שווייץ, בריטניה 

ומדינות סקנדינביה עוסקות כולן בפיתוח מדדי איכות לבחינת ההתקדמות שלהן. 

ב-2013 פורסם הדוח הראשון של המהלך, והוגדרו תשעה תחומי ההערכה לאיכות חיים בישראל6:

רמת חיים חומרית. 1

מעורבות אזרחית וממשל. 2

איכות התעסוקה. 3

השכלה וכישורים. 4

סביבה. 5

בריאות . 6

רווחה אישית וחברתית . 7

ביטחון אישי. 8

דיור ותשתיות. 9

בהמשך הוגדר מהלך היוועצות עם הציבור לגבי המדדים, שכלל שני ערוצים: ערוץ פיזי )סדנאות( וערוץ מקוון. 

2.2 מדדים אזוריים לאיכות חיים

 - זוויות  משתי  בעיקר  בישראל,  וסביבה  חיים  איכות  ונמשיג  נמדוד  כיצד  השאלה,  מטופלת  כה  עד 

הלאומית והמקומית. ברמה המקומית קיימות כבר מספר יוזמות לפיתוח מדדים המשקפים את איכות 

החיים ומכוונים למדיניות מקיימת. המדדים המקומיים נוצרו על ידי ארגונים חוץ ממשלתיים )כמו מרכז 

השל, חיים וסביבה, מכון ראות, אלכ״א( יחד עם רשויות מקומיות או איגודים של רשויות מקומיות, כמו 

ידי מרכז השל יחד עם חיים וסביבה  מרכז מועצות אזוריות. מדד ״עיר מקיימת״ למשל, שפותח על 

ופורסם לראשונה ב-2011, בוחן את התקדמות הרשות המקומית ביישום מדיניות המקדמת קיימות, על 

פי עשרה עקרונות המעידים על רשות מקיימת. בהתאם לתפיסת הקיימות, העקרונות כוללים מדדים 

חברתיים, כלכליים וסביבתיים. בנוסף, מתקיימת עבודת פיתוח של מדדים מקומיים, אך עדיין אין יישום 

נרחב שלהם.

.http://www.haaretz.co.il/news/science/1.2077140 5  ״המדינה החליטה לגבש שורת מדדים משלימים לתמ״ג - מדע וסביבה,״ הארץ

6  צחור, א.ת, )2012(, מדדים לאיכות סביבה, חיים וחוסן לאומי, המשרד להגנת הסביבה, ירושלים.
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נתונים  כך,  ונמדדות.  מוגדרות  כבר  כיוון שהן  לטיפול  מאוד  נוחות  והרמה המקומית  הרמה הארצית 

שונים ומגוונים נאספים בישראל, בדרך כלל באחת משתי הרמות. מאידך, גם הרמה הארצית וגם הרמה 

המקומית אינן בהכרח יחידות אינהרנטיות המשקפות מכלול אקולוגי, חברתי-תרבותי, ואפילו כלכלי, 

מכלול שהוא במהותו אזורי. במקומות רבים בעולם מתמודדים עם סוגיה זו על ידי פיתוח של מדדים 

אזוריים המתייחסים למרחב קוהרנטי מבחינה אקולוגית, גיאוגרפית, חברתית וכלכלית. 

3. המהלך האזורי - מדדי איכות חיים בנגב

בהמשך לתהליכי קידום כמ״מ בנגב, ולאור המהלך הלאומי לפיתוח מדדים לאיכות חיים, עלתה יוזמה 

היוזמה  לעיל(.  )ראה הרחבה  בנגב.  חיים  לאיכות  אזוריים  מדדים  פיתוח  לעריכת תהליך משלים של 

סימנה שתי שאלות מפתח:

האם ניתן לזהות מדדים ייחודיים לאזור?  c

האם הרמה האזורית מציעה מדדים משלימים לרמה הלאומית?   c

המהלך האזורי נבנה כמשלים לתהליך הלאומי והתבסס על אותם הנחות עבודה, תחומים ומתודולוגיה. 

ציבוריות.  סדנאות  של  בסדרה  המזרחי  הנגב  באזור  כפיילוט  התקיים  התהליך  של  הראשון  השלב 

הפרקים הבאים מציגים את הממצאים ואת התובנות שנאספו בסדנאות האלה.

3.1 שיטה ותהליך

האזור שהוגדר לעריכת הפיילוט שבו תיעשה הגדרת המדדים 

הנו  האשכול  מזרחי7.  נגב  אשכול  הוא  חיים  לאיכות  האזורים 

הנגב המזרחי אשר  באזור  רשויות   11 אזורית של  התאגדות 

פועלות במשותף לקידום איכות חיי התושבים באזור. האשכול 

ערד,  ירוחם,  דימונה,  הבאות:  המקומיות  הרשויות  את  כולל 

מצפה רמון, חורה, ערערה בנגב, ואת המועצות האזוריות רמת 

נגב, ערבה תיכונה, תמר, אל קאסום, נווה מדבר. 

בקידום  השותפים  הארגונים  שלושת  חברו  האזורי  למהלך 

מדדים אזוריים ומקומיים: שתיל בנגב, המכון למנהיגות ממשל 

- אלכ״א ומרכז השל לקיימות.

במסגרת המהלך האזורי התקיימו תשע סדנאות במרבית הרשויות המקומיות השותפות לאשכול, ובהן 

הציעו המשתתפים, בצורה מובנית, תחומים ומדדים לאיכות חיים8:

וולונטרית של מספר רשויות מקומיות לצורך קידום שיתופי פעולה ביניהן. האשכול הנו  אשכול נגב מזרחי - אשכול הנו התאגדות   7
תאגיד עירוני )חברה בע״מ( בבעלות הרשויות המקומיות החברות בו. מתוקף ההתאגדות המשפטית כולל מבנה האשכול ועד מנהל 
)דירקטוריון( ומנהל כללי, וכן מחויב במסמכי הקמה מסודרים, ובהם תקנון המסדיר את מערכת היחסים בין הרשויות החברות, ובו 

נקבעים הרכב הדירקטוריון, גובה דמי החבר, חלוקת המניות, דרכי הכניסה והיציאה מההסדר וכיוצא בכך. 

התקיימו שתי  סדנאות נוספות אזוריות, אך בשל העובדה שבזמן כתיבת דוח זה טרם נאספו תוצריהן, מוצגות בדוח זה תשע הסדנאות   8
היישוביות בלבד. 
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3.2 תהליך הסדנאות

מודל שיתוף הציבור וההיוועצות שעליו התבססו הסדנאות פותח בתחילה עבור המהלך הלאומי על ידי 

The Natural Step Israel )להלן TNS ישראל(. המודל הותאם לפיילוט האזורי בשיתוף TNS ישראל. 

לאחר התאמת המודל אותרו, בעזרת גורמים מקומיים, משתתפים שהיו מעוניינים לקחת חלק בסדנאות 

ההיוועצות. 

כפי שנאמר, רוב הסדנאות התקיימו על בסיס יישובי.  את רוב הסדנאות הנחו שני אנשי צוות: מנחה 

מתעד  וכן  המסכם,  הדיון  את  וכן  השונים  בשלבים  המשתתפים  את  הנחה  הפעילות,  את  שהסביר 

לוודא  כדי  ומהמשתתפים  מהתהליך  ותובנות  הערות  לרשום  להקשיב,  היה  שתפקידם  מתעדת,  או 

ידם  בכתב  ההתרחשות,  במקום  נעשה  הסדנאות  תוצרי  תיעוד  מיטבי.  באופן  נעשה  המידע  שמיצוי 

ידי המנחה והמתעד. צילומים שצולמו במהלך הסדנה ליוו את התיעוד,  ובנוסף על  של המשתתפים, 

להשלמת התמונה.

אחוז משתתפיםהשכלה

5%יסודית או חטיבת ביניים

20%תיכונית

4%על תיכונית

70%אקדמית

מהלך הסדנא

על סדנא כללה שלושה חלקים:

פתיחה - הצגה רעיונית ליצירת בסיס משותף ושפה משותפת, על התהליך האזורי   c

ועל פיתוח  באיזור

בעבודה עצמית, בזוגות ובקבוצות קטנות משתתפים:   c

הציעו תחומים נוספים לתשעת התחומים  -

הציעו מהלכים/מדדים אפשריים לתשעת התחומים לשיפור איכות החיים באזור  -

סיווגו את המדדים שהוצעו לקטגוריות;  -

דירגו את סדר העדיפויות של הקטגוריות השונות.  -

דיון מסכם, בו ניתנה הזדמנות לכלל המשתתפים להתייחס באופן חופשי למתודולוגיה,    c

לתהליך, לתובנות שעלו במהלך הסדנא, לתחומים שחסרים לדעתם וכן הלאה.

• הצגת 9 תחומים 	
הלאומיים

• הצעות לתחומים נוספים 	
שחשובים לאיכות החיים 

באיזור

• הצפת רעיונות לשיפור 	
איכות החיים באיזור

• סינון ודירוג הרעיונות 	
החשובים

• הצעות לתחומים נוספים	
• הצעות לתתי תחומים	
• מדרג רעיונות לשיפור 	

איכות החיים באיזור

תוצריםתחומים

מהלכים לשיפור 
לפי תחום
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בסדנאות השתתפו בסך הכול 107 משתתפים, כ-12 משתתפים לסדנה בממוצע. כפי שניתן לראות 

בטבלה הבאה, רוב המשתתפים בסדנאות היו אקדמאים בגילאים 50-30. אמנם בין כלל המשתתפים 

היה היחס בין גברים לנשים שווה, אבל ניכרו גם הבדלים בין תרבותיים. 

שבחורה  למרות  גברים,  היו  מהמשתתפים  אחוזים  מ-80  יותר  בכללה,  הבדואית  האוכלוסייה  בקרב 

החלוקה הייתה 50:50. בקרב האוכלוסייה היהודית, יותר מ-60 אחוזים היו נשים.

3.3 ניתוח ממצאי הסדנאות

תוצרי הסדנאות נותחו בשלוש דרכים עיקריות:

המדדים . 1 נספרו  ומתוכם  ותחום,  תחום  בכל  וההתייחסויות  המדדים  נספרו   - כמותי  ניתוח 

שאופיינו כייחודיים לנגב, בהשוואה למדדים שהוגדרו במסגרת המהלך הארצי. 

ניתוח איכותני - נעשה מיפוי של ההתייחסויות העיקריות בתחומים שונים.  . 2

בין אם המדדים הם אובייקטיבים ובין אם סובייקטיביים, הם אמורים לשקף את ההשפעות על איכות חייו 

של האדם במקום מסוים ובזמן מסוים.  בנינו מסגרת הערכה לתוצרי הסדנאות בהתאם, הכוללת  שלוש 

רמות התייחסות, מהפרט אל הכלל:

3.4 ממצאי הסדנאות

הסדנאות נערכו בשלושה מגזרים שונים: בקרב מועצות מקומיות, ביישובים עירוניים ובמועצות אזוריות. 

לא ניכר הבדל גורף בין הרשויות המקומיות לבין המועצות האזוריות בתחומים ובמדדים שעלו. לעומת 

זאת ישנו הבדל ניכר בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הבדואית. בבחירת התחומים הנוספים לתשעת 

ניתן לראות בבירור את השוני בנקודת ההתייחסות לאיכות חיים.  התחומים של המדדים הלאומיים, 

המשתתפים בסדנאות ברשויות הבדואיות הציעו תחומים שהתייחסו לנושאי זכויות ושוויון, המשתייכים 

למערכת היחסים בין היישוב למדינה: 

איכות הכלל 
 ההשפעה של המרחב 

הציבורי הכללי על 
איכות החיים

איכות המקום 
 מאפיינים מקומיים 

שמשפיעים על 
איכות החיים

רווחת הפרט 
 איכות החיים האישית
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הכרה אמיתית בכל הכפרים  c

קרקעות   c

בירוקרטיה   c

לעומת זאת, המשתתפים 

מהרשויות היהודיות העלו 

תחומים הנוגעים בעיקר לפרט 

ולקהילה:

תרבות ופנאי   c

מערכת היחסים עם הקהילה   c

ברמה העקרונית, תחומי החינוך והתשתיות הם התחומים שבהם הועלו המספר הרב ביותר של מדדים 

אפשריים, 86 מדדים שונים לחינוך ו-84 לתשתיות. עובדה זו יכולה לשקף באיזו מידה קיימת תחושת 

חסר בתחומים אלה בקרב משתתפי הסדנאות. תחומים נוספים שבהם הועלה מספר גבוה של מדדים 

)מעל 50( הנם רווחה חומרית ובריאות. בתהליך הלאומי, התחום השכיח ביותר הוא הסביבה ולאחריו 

רווחה חומרית וחברתית.

בסדנאות האזוריות, דווקא ״סביבה״ הוא התחום שבו הועלה המספר הנמוך ביותר של מדדים במהלך 

הסדנאות )33(. עוד נראה כי יש שוני גדול בין רמת המשתתפים ומעורבותם בסדנאות בין היישובים 

יותר מדדים ותת-תחומים מאשר  השונים. בסדנה בחורה הציעו בכל התחומים, למעט ביטחון אישי, 

בכל יישוב אחר. בנוסף, ניתן להבחין, על פי מורכבות המדדים ועומקם, כי בחורה, ירוחם ומצפה רמון 

המשתתפים מצויים בנושאים שנדונו. לעתים ניכרת הכשרה ספציפית - כמו בנושאי כמ״מ במצפה רמון, 

או מזון ברמת נגב - שימוש במושגים, מיקוד בנושאים מסוימים. 

איכות חינוךבריאות
התעסוקה

ביטחון 
אישי

רווחה סביבה
אישית 
וחברתית

מעורבות 
הממשל

תשתיות 
ודיור

רמת חיים 
חומרית

מספר 
מדדים 

528657473350538457בכלל

מספר 
מדדים 

ייחודיים 
לנגב

1672118614151511

אחוז 
יחסי של 

מדדים 
ייחודים 

לנגב

31%0.08%37%38%18%28%28%18%19%

• הכרה בכפרים לא מוכרים	
• שיוויון בחלוקה משאבים	

• איכות הסביבה	
• הקהילה	

• תרבות	
• פנאי	
• רוחניות	

איכות הכלל

איכות המקום

רווחת הפרט
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3.5 ניתוח התוצרים לפי תחומים

3.5.1 סביבה

תחום הסביבה הנו אחד התחומים שהניבו את המספר הנמוך ביותר של מדדים בסדנאות, הן בהיבטים 

שנערכו  בסדנאות  לממצאים  הפוך  שהוא  כיוון  מפתיע  זה  נתון  לאזור.  ייחודיים  בהיבטים  והן  כללים 

בתהליך הלאומי. רוב ההיגדים הם כלליים מאוד, ההתייחסות לנושאי הסביבה נשארת בעיקר ברמה 

השלטונית, מעט ברמה הקהילתית-יישובית וכמעט לא ברמה האישית.  

לדורות  פתוחים  שטחים  והשארת  טבע  שמורות  הכרזת  כדי  תוך  הפתוחים  השטחים  ״הבטחת 
הבאים״.

״שמירה על הטבע כערך עליון, יותר מאשר להתייחס אליו כמשאב כלכלי...״

להלן פירוט התובנות הנקודתיות שעלו מניתוח הממצאים:

הגישה לנושאים הסביבתיים, על פי הנושאים שעלו, נשארת דומה לתפיסה המסורתית של נושאי   c

שטחים  משנה:  תחומי  ארבעה  הסתמנו  הכול  בסך  ניקיון.  בפסולת,  טיפול  טבע,  שימור  סביבה: 

פתוחים, חינוך, מחזור ומשילות סביבתית.

הבדל בין מגזרים בנושא סביבה: בסדנה בחורה לא עלו נושאים סביבתיים, וכך גם בסדנה בתמר.    c

בנווה מדבר ובחורה עלו נושאים הקשורים לאחזקת בעלי חיים ביישוב.

מתוך המדדים ניתן לזהות דאגה גדולה לשטחים הפתוחים, בעיקר במועצות האזוריות רמת נגב    c

ונווה מדבר.

עיסוק  ישנו  שבהם  במקומות  לא  גם  ומפגעים,  זיהומים  של  לנושאים  התייחסות  כלל  הייתה  לא    c

מתמשך בנושאי זיהום אוויר. נושא זיהום האוויר ומפגעים מהתעשייה עלה אמנם בתחום הבריאות, 

אך גם שם בצורה מועטה יחסית )3 מדדים מתוך 53(.

זכה  שבה  הארצית,  הרמה  לעומת  היישוב,  וניקיון  טיפוח  של  לנושא  מועטה  התייחסות  ניכרה    c

תת-התחום ״תברואה ופני היישוב״ לכמות הגדולה ביותר של אזכורים, שכללו נושאים כמו: רמת 

התחזוקה המקומית, ניקיון וכדומה - סביבת החיים המיידית ומצבה כפי שהוא נראה על פני השטח.  

השוואה בין אוכלוסיות - לא ניתן לזהות כמעט שוני במדדים שהציעו האוכלוסיות השונות שהשתתפו    c

בסדנאות. כפי שנאמר לעיל, אכן עלו נושאים ספציפיים ברשויות מסוימות, כמו נושא בעלי החיים 

בנווה מדבר ואל-קסום.

3.5.2 בריאות

תחום הבריאות הוא אחד משלושת התחומים שבהם ניתן לזהות ייחודיות אזורית גבוהה יחסית. 31 

אחוזים מהמדדים שהועלו בתחום זה נגעו להיבטים אזוריים. חשוב לציין כי ההתייחסות היא ברובה, 

או ברמת הפרט או ברמה המרחבית-אזורית. אין כמעט התייחסות לנושאים בריאותיים ברמה יישובית 

נגישות  כשחקן.  נתפסת  איננה  המקומית  הרשות  בריאות,  של  בהיבטים  המקומית.  הרשות  מול  אל 

לטיפול רפואי הוא הנושא המרכזי שעלה בתחום הבריאות בסדנאות. יותר מ-40 אחוזים מהממדים 

שהוצעו נוגעים לנושא זה. נתון זה תואם את הממצאים בסקרים הלאומיים. גם שם נושא הנגישות 
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כוללת  הנגישות  הלאומית  שברמה  בעוד  זאת,  עם  יחד  ביותר.  גבוהה  חשיבות  קיבל  רפואי  לטיפול 

בין מוקד קבלת טיפול  פרמטרים מגוונים: עלויות שונות של קבלת טיפול רפואי, מרחק פיסי ממוצע 

)לרבות קביעת  רפואי למקום היישוב, משך זמן ההמתנה מעליית הצורך הרפואי ועד קבלת הטיפול 

וכן הלאה, ברמה האזורית הנקודה  צוות רפואי  ותרופות, זמינות  ציוד  תורים והמתנה בתור(, זמינות 

המרכזית היא זמינות שירותי בריאות. ניכר כי עבור המשתתפים מהאזור, עצם היכולת לזכות בטיפול 

רפואי איכותי מהווה דאגה ממשית. 

״נגישות לשירותי בריאות מקצועיים ושגרתיים״

״שירותי בריאות חיוניים במרחק סביר...״

״חיזוק בית חולים סורוקה בתור בית החולים שנותן שירותים לכל הנגב. ציוד כמו במרכז הארץ. 

 כולל חיזוק בית הספר לרפואה ולסיעוד.״

ההיבט המרכזי השני העולה מהממצאים הוא היבט הרפואה המונעת או ״אורח חיים בריא״. מעל 30 

אחוזים מהממצאים נוגעים לתחומים הקשורים יותר למניעת מחלות, ולא לטיפול עצמו: חינוך לבריאות, 

כושר גופני ורפואה משלימה. נתון זה עומד בקנה אחד עם הממצאים מהרמה הלאומית. גם שם אוזכר 

נושא זה בשכיחות גבוהה ביותר.

להלן פירוט התובנות הנקודתיות שעלו מניתוח הממצאים:

מעמדו של בית חולים סורוקה והרחבתו - ההתייחסות לבית חולים סורוקה הגיעה בעיקר מהסדנה    c

בדימונה  החולים  בית  של  שלוחה  להקמת  ומשמעות  חשיבות  מייחסים  דימונה  תושבי  בדימונה. 

עצמה. היבטים מסוג זה הגיעו רק מדימונה.

זיהום סביבתי - התייחסות להשפעות בריאותיות הנובעות מגורמים סביבתיים הגיעו רק מדימונה    c

וערד והתייחסו באופן ספציפי למכרות ולתעשיות השכנות.

לאוכלוסייה  בין האוכלוסייה הבדואית  ניתן להבחין בשני היבטי שונות   - אוכלוסיות  בין  השוואה    c

יותר בקרב הרשויות הבדואיות לנושא נגישות שירותי  נוגע להתייחסות נמוכה  היהודית. הראשון 

בריאות. ההיבט השני שבו ניתן לזהות שונות הוא ההתייחסות לתפוצה של מחלות מסוימות בקרב 

האוכלוסייה הבדואית, ובפרט מחלות נפש וסוכרת. ההיבט השלישי הוא דגש רב יחסית לפיתוח 

מודעות וחינוך לבריאות, בעיקר בנווה מדבר.

3.5.3 השכלה חינוך וכישורים

ניכר  הגדול ביותר של מדדים.  תחום החינוך הוא זה שבו העלו המשתתפים בסדנאות את המספר 

כי הנושא מוכר ומדובר. יש גיוון דעות והעמקה בנושאים הקשורים לחינוך. ממצאים אלו תואמים את 

הממצאים של הסקר הלאומי. המגוון הרחב של המדדים שהוצעו, גם כאן וגם כאן, מצביעים על חשיבות 

הנושא וכן על תפיסה רחבה של הציבור את תפקיד ההשכלה בכלל ואת מערכת החינוך בפרט. הציפייה 

מהמערכת, כפי שהיא מתבטאת במדדים, היא הרבה מעבר למערכת המספקת השכלה לילדים בשנים 

מוקדמות ובשעות מסוימות במהלך היום. תפקידה לפתח יכולות )ולא רק להקנות ידע( ולטפח אנשים 

המסוגלים להתמודד בהצלחה עם החיים הבוגרים. המדדים מתייחסים לכל קשת הנושאים הקשורים 

זמינות  ההוראה,  איכות  לערכים,  חינוך  הרך,  לגיל  החינוך  דרך  פורמאלי,  בלתי  בחינוך  החל  לחינוך, 
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ונגישות ההשכלה הגבוהה ומגוון נושאי הלימוד. על פי הדברים שעלו בסדנאות ניכר כי קיימת אמונה 

שמערכת החינוך יכולה וצריכה לפעול לגישור הפערים בחברה, הן הכלכליים והן התרבותיים - מגישור 

ברמת השפה ועד סובלנות ועצמאות תרבותית.

מצד שני, זהו התחום שבו מספר המדדים האזוריים-מקומיים הנמוך ביותר, 0.08 אחוזים בלבד. לא 

ניתן לראות שרוב ההתייחסויות  רק שמספר ההתייחסויות ברמה המקומית-אזורית הוא נמוך מאוד, 

מנהלות דיאלוג עם משרד החינוך, ואין כמעט אמירות ברמה מקומית או האישית. 

״פיקוח על אופי התכניות והתשדירים בטלוויזיה״

״יצירת מדדים נוספים, מלבד בחינות בגרות״

״כיתות קטנות - צמצום התלמידים בכיתה״ 

״חוויות הלמידה ולמידה משמעותית אחרת״

״חיזוק החינוך המקצועי״

״שיפור איכות ההוראה״

נגישות להשכלה גבוהה וערכים בחינוך הם שני התחומים שבהם הוצעו מרב המדדים. היבט זה תואם 

את הממצאים בסקר הלאומי. גם שם עלו פיתוח כישורים ותכנים של מערכת החינוך כתת-תחומים 

מרכזיים. מעניין לציין כי בעוד שברמה הלאומית עלו חסמים כלכליים לנגישות להשכלה ככלל, ולהשכלה 

גבוהה בפרט, ברמה האזורית לא עלה הנושא הכלכלי כלל בהקשר זה.

להלן פירוט התובנות הנקודתיות שעלו מניתוח הממצאים:

מקומיות וחינוך - כפי שנאמר לעיל, הרמה המקומית-אזורית נוכחת בצורה מועטה מאוד בתחום    c

החינוך בסדנאות. מדדים שניתן לאפיין כמקומיים התייחסו בעיקר להיבטים של קשר בין הקהילה 

ובין מערכת החינוך, מורים מתוך הקהילה, קשר בין מערכת החינוך לתעשייה המקומית, מעורבות 

הורים.

סביבה וחינוך - החינוך הסביבתי תפס מקום משמעותי בתחום החינוך. זהו למעשה תת-התחום    c

היחיד שנוגע בהיבט נושאי. ניתן להניח שהחינוך הסביבתי מפותח מאוד באזור, בעיקר ברשויות 

היהודיות, ולכן מקבל תשומת לב. בנוסף, יש כאן חיבור בין המקום לחינוך, חיבור שהוא ייחודי לאזור 

ומבטא אולי, את הזהות הגאו-חברתית של התושבים.

השוואה בין אוכלוסיות - נושא השפה עלה בצורה ברורה בסדנאות בנווה מדבר ובחורה. בקרב    c

כלל האוכלוסייה הבדואית היו התייחסויות, גם להוראת העברית וגם להוראת הערבית. באל-קסום 

נגישות להשכלה גבוהה עלה בתור הנושא המרכזי, הן בהיבט של קריטריונים והן בהיבט של נגישות 

פיזית.

3.5.4 איכות התעסוקה

בישראל  הצפון  לאזור  בהשוואה  נמוך  הנגב  באזור  מועסקים  הבלתי  אחוז   ,OECD-ה נתוני  פי  על 

 6.2 וגבוה מהממוצע הארצי העומד על  צפון(,  ל-8 אחוזים במחוז  )7 אחוזים במחוז דרום, בהשוואה 

אחוזים. ניתוח ממצאי הסדנאות מראה כי מספר המדדים שצוינו בתחום זה ככלל גבוה ביחס לתחומים 

אחרים. רק שני תחומים, חינוך ותשתיות, הציפו מספר גדול יותר של מדדים. תחום התעסוקה )יחד עם 
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״ביטחון אישי״( הוא אחד משני התחומים ה״מקומיים״ ביותר. קרוב ל-40 אחוזים מהמדדים שצוינו היו 

בעלי זיקה מקומית-אזורית. אופי התעסוקה המצטייר הוא בעיקר תעסוקת שכירים. הרוב המוחלט של 

המדדים )83 אחוזים( נוגעים לסוגיות העסקה של שכירים, ורבים מהם מבטאים התייחסות לנושאים של 

תנאי ההעסקה, נגישות וזמינות תעסוקה9.

רמת ההתייחסות במדדי התעסוקה מתחלקת כמעט באופן זהה בין הרמה של רווחת הפרט לאיכות 

יתר המדדים  ואילו  הפרט,  לרווחת  הנוגעים  כחצי מהמדדים  מהווים  תנאי התעסוקה  והמקום.  הכלל 

נוגעים לאיכות התעסוקה בהיבטים של פיתוח, הן ברמה המקומית והן ברמה הכללית-לאומית. למעט 

המדדים הנוגעים לתנאי תעסוקה, כל יתר המדדים הם מדדי הכוונה, כלומר מצביעים על יעדים לשינוי 

ולפיתוח. 

המדדים שנוגעים לתנאי תעסוקה מציגים כיוונים לשיפור המצב הקיים, כמו למשל צמצום פערי שכר, 

דאגה לפנסיה ריאלית, אווירה משפחתית במקום העבודה, אפליה מתקנת בשכר או התאמת משרות 

לעלויות במשק. המדדים הנוגעים לתנאי תעסוקה מתייחסים ברובם למצב הקיים, והם אוניברסאליים. 

לעומת זאת, מדדי הפיתוח מציבים יעדים לרשויות ולממשל, וכאן בולטת התפיסה האזורית - פיתוח 

בנגב - פיתוח עסקי, פיתוח כלכלה מקומית, פיתוח מקומות ומקורות תעסוקה ופיתוח ענפי תעסוקה 

כמו תיירות והי-טק. 

היבט ייחודי למדדים שעלו בסדנאות בנגב, ולא עלו בסדנות הלאומיות הוא רדיפת צדק. כרבע מהמדדים 

עסקו, בצורה זאת אחרת, בתיקון עוולות ובדרישה לשוויון ולצדק. במדדים של היישובים הבדואים ניכר 

אפיון זה יותר, אך הוא בהחלט מאפיין-רוחב הניכר בכל היישובים. יחד עם זאת, חשוב לסייג ולציין כי 

אלה מסקנות מניתוח איכותני של סדנאות שהמשתתפים בהן, בחלקם, הם פעילים בארגונים ובקהילה, 

ולכן יש להם תפיסת עולם חברתית מלכתחילה. 

״תנאי תעסוקה שוויוניים בין גבר לאישה״

״העסקה ישירה, ולא דרך קבלן״

״שכר שווה למרכז״ 

״צמצום פערי שכר בין הדרגות״

״הגבלת משכורות למען צמצום הפערים״

״אפליה מתקנת במשכורות״

״מתן העדפה מתקנת למיעוטים בתעסוקה במשרדי ממשלה״

9 OECD )2014(, How’s Life in Your Region?: Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making, OECD 
Publishing, Paris.
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להלן פירוט התובנות הנקודתיות שעלו מניתוח הממצאים:

בצורה  נוכחת  המקומית-אזורית  הרמה  לעיל,  שנאמר  כפי   - )כמ״מ(  מקיימת  מקומית  כלכלה    c

משמעותית ביותר בתחום התעסוקה בסדנאות. מעניין לראות כי המדדים שניתן לאפיין כמקומיים 

עובדים  העסקת  קיימות(,  פחות  מקומיות,  )יותר  מקומית  כלכלה  של  להיבטים  בעיקר  התייחסו 

מקומיים, רכש מקומי, שרשרת ערך בין עסקים, עסקים מקומיים ומטבע מקומי. ההיכרות עם מושגי 

הכמ״מ ניכרה, בעיקר במצפה רמון וברמת נגב.

עיסוק במצבם של שכירים -  לאור מבנה הכלכלה והתעסוקה בחלק מהיישובים, אין זה מפתיע    c

שהמדדים עסקו בצורה מובהקת בנושאים הקשורים לתנאי העבודה ותנאי ההעסקה. נתון זה עלה 

באופן בולט בדימונה.

מצפה רמון, מקום של יזמות -  גם במצפה רמון אחוז השכירים גבוה יחסית, אך הרוח שעולה    c

מהמקום היא רוח של יזמות ומקומיות. רוב המדדים העוסקים בפיתוח מקומי הגיעו משם. 

תחבורה - יחסית לרמה הלאומית, נושא התחבורה לא תפס מקום מרכזי במדדים שעלו, אך הוא    c

נוכח בהחלט. איכות חיים בתעסוקה נקשרת בצורה ברורה לנגישות העבודה וליכולת להגיע אליה 

בצורה נוחה וזולה.

• תעסוקה ישירה ולא דרך קבלן	
• העלאת שכר העבודה	
• שכר שווה למרכז	
• צמצום פערי שכר	
• דאגה לפנסיה ריאלית	
• ביטוח תעסוקתי לאנשים עם 	

כשורי עבודה נמוכים
• ביטוי של העצמיות שלי	
• אווירה נעימה ומשפחתית	
• גמישות	
• חוזה קיבוצי	
• התאמת משכורות לעלויות 	

במשק
• מניעת חסמים ביורוקרטים 	

למעסיקים ”מסלול מהיר” 
• הגבלת שעות עבודה	
• יותר ימי חופש	
• גנים ומוסדות לטיפול בילדים 	

במקומות העבודה
• שכר ממוצע לא פחות מ-7000 	
• הכשרה והכוונה תעסוקתית	

• פיתוח עסקים מקומיים	
• עידוד יזמות מקומיות וגיוס ממון	
• תמיכה וליווי לעסקים קטנים 	

ומקומיים
• צמיחת עסקים קטנים	
• צמיחת רובע אמנים	
• עידוד יזמות, בעיקר תיירות 	

אזורית
• עסקים וקואופרטיבים	
• מטבע מקומי	
• פיתוח מפעלי תעשייה זעירה	
• הקמת מפעלים ביישובים 	

הבדואים
• מפעלי הי-טק	
• יצירת מקומות עבודה	
• הקמת מרכז מחקר	
• מימוש רעיונות בעזרת השקעות	
• פיתוח בתחומים יוצרי תעסוקה	
• פיתוח מקומות עבודה לצעירים	 ם
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נתפס כמדד  נושא ההכשרה המקצועית  גם ברמה האזורית,  בדומה לרמה הלאומית,   - הכשרה    c

לאיכות התעסוקה ולשיפור סיכויי ההתקדמות. 

מקורות  והי-טק.  תיירות  הם  מפורשת  בצורה  שצוינו  היחידים  התחומים  שני   - תעסוקה  תחומי    c

אלה  מעניין,  באופן  אך  ומהשירותים,  מהתעשייה  בעיקר  מגיעים  מזרחי  נגב  באשכול  התעסוקה 

כמעט ולא עלו כמוקדים לפיתוח ולמאוויים לגבי תעסוקה עתידית. 

3.5.5 ביטחון אישי

בסדנאות האזוריות הוגדר תחום הביטחון כ״ביטחון אישי״, לעומת התהליך הלאומי, שבו מוגדר תחום 

בהגדרה,  ההבדל  למרות  לאומי.  ביטחון  וגם  אישי  ביטחון  גם  הכוללת  יותר,  רחבה  בצורה  הביטחון 

התפיסה הכללית של איכות חיים בהקשר לביטחון מצטיירת כדומה. מתוך ארבעת תחומי המשנה שעלו 

בסקר הלאומי, שלושה משקפים את תחומי המשנה שעלו בסקר האזורי: תחושת ביטחון אישי, פשיעה 

ובטיחות בדרכים.  

תחום הביטחון האישי )יחד עם ״תעסוקה״( הוא אחד משני התחומים ה״מקומיים״ ביותר. קרוב ל-40 

אחוזים מהמדדים שצוינו היו בעלי זיקה מקומית-אזורית. סוגיות ביטחון אישי הן אכן, בדרך כלל, סוגיות 

ונובעות מאיכויות או מחולשות ספציפיות ליישוב ולקהילה. הטבלה הבאה  הקשורות למקום ולמרחב 

מציגה את תחומי המשנה בתחום הביטחון האישי בחלוקה לרמת ההתייחסות:

איכות הכלל - ניתן לראות מהממצאים שמערכת היחסים בין האוכלוסייה הבדואית לבין האוכלוסייה 

היהודית נתפסת כסוגיה מרכזית לגבי איכות החיים ותחושת הביטחון באזור, בקרב שתי האוכלוסיות. 

יחד עם זאת, מוצגות שתי תפיסות שונות למערכת היחסים. המדדים שעלו מקרב החברה הבדואית 

נגעו בעיקר למערכת היחסים עם כוחות המשטרה והממשלה, ואילו המדדים שעלו ביישובים היהודים 

נגעו בעיקר למערכת היחסים הבין-אישית והבין-יישובית: 

• מערכת יחסים בין החברה 	
הבדוית לחברה היהודית

• אכיפת חוקים ומשטרה	

• בטיחות בדרכים	
• קהילתיות בבטחון	
• בטחון בטבע	

• חינוך	
• הגברת תחושת הבטחון האישי	

איכות הכלל

איכות המקום

רווחת הפרט



רי 18 | רכש מקומי ציבו

االقتصاد احمليل املستدام
כלכלה מקומית מקיימת 
Local Sustainable  Economic Development

יישובים בדואיםיישובים יהודים

טיפול בגזענות כלפי מיעוטיםשיפור תנאי מחיה והעסקה של הבדואים במרחב

יחס הוגן ושיווין זכויות מול החוקהסדרת התיישבות הבדואים

צמצום פערים וחיזוק קשרים בין האוכלוסיות

של המשטרה.  ותפקודה  מעמדה  הוא  האישי  הביטחון  בהיבט  גדולה  חשיבות  השני שמקבל  הנושא 

בסדנאות בנגב, מעל ל-20 אחוזים מהאזכורים התייחסו לנושא זה. בתת-תחום זה הממצאים מהסדנאות 

האזוריות דומים מאוד לממצאים מהסדנאות הארציות של האוכלוסיות המוחלשות )בסדנאות בקרב בעלי 

תפקידים ובסקר המכוון, נושא הנוכחות והתפקוד של המשטרה לא זכה לתשומת לב(. הן באוכלוסייה 

היהודית והן באוכלוסייה הבדואיות, המדדים מכוונים לפתרונות הנוגעים לבעיות הפשיעה ויתר אכיפה 

בכל התחומים:

״קשר ישיר למפקד תחנת המשטרה במצפה״

״טיפול אינטנסיבי יותר בבעיות האלימות והאיומים בקהילה״

״מלחמה בפשיעה״

״משאבים למשטרה״

איכות המקום - שלושת תת-התחומים הנוגעים לביטחון ברמת המרחב המקומי והאזורי הם: בטיחות 

בדרכים, קהילתיות בביטחון וביטחון בטבע. יחד הם מייצגים 38 אחוזים מהמדדים. זהו הייצוג המקומי 

הגדול ביותר מבין תשעת התחומים. 

בדומה לרמה הלאומית, נושא הבטיחות בדרכים הוא נושא מרכזי בתחושת הביטחון האישי, גם בנגב. 

גם כאן, רוב המדדים, 75 אחוזים, מתייחסים להיבטים של תשתיות, ורק 25 אחוזים מתייחסים לסוגיות 

אכיפה:

״שער כניסה וכביש גישה לערבה״

״הצבת נקודות ביקורת על כביש 40״

״שינוי בכבישים כדי להגביר בטיחות״

״לסמן שבילים מיועדים לאופניים״

״שיפור כבישים״

״מעברי חצייה״

רווחת הפרט - כרבע מהמדדים התייחסו לסוגיות ביטחון הקשורות לרמה האישית, בעיקר בהיבטים 

של ביטחון אישי ברמת הפרט. פגיעותן של אוכלוסיות ספציפיות עולה בתת-תחום זה, ועיקרן נשים, 

בעלי מוגבלויות וקשישים. בנוסף, עולה הדאגה לנוער, גם בהקשר של מניעה וגם בהקשר של חינוך.

מעניין לציין כי נושא אסונות טבע ואסונות מידי אדם, לא צוין כלל בסדנאות )גם ברמה הלאומית וגם 

ברמה האזורית(. רעידות אדמה, שיטפונות, הצפות ואסונות טבע אחרים לא צוינו כלל, וגם לא אסונות 

מידי אדם, כגון התרסקויות מטוסים, פיצוץ בלוני גז וכדומה. ניכר כי היבטים אלה מטרידים פחות את 

האזרח. המודעות לסכנות אלה נמוכה יותר, או שהן נתפסות פחות כחלק מתחום הביטחון האישי. 
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להלן פירוט התובנות הנקודתיות שעלו מניתוח הממצאים:

)בעיקר במצפה(  ניכר שאצל תושבי האזור  - בתחום הביטחון האישי במרחב,  אחריות מרחבית   c

קיימת זיקה למרחב האזורי כולו. המדדים שעלו בהקשר לביטחון אישי בטבע נוגעים בעיקר לתפקוד 

ולזמינות של שירותי הצלה וחילוץ מבקרים. 

בעלי חיים - סוגיית בעלי החיים, ביישוב ובקרבתו, עלתה בהקשר של היישובים הבדואים.   c

חירום - המדדים בהקשר זה מצביעים על חסר בתשתיות ובאמצעי מיגון, גם ביישובים הבדואים    c

וגם ביישובים היהודיים. 

3.5.6 רווחה אישית וחברתית

גם ברמה הלאומית וגם ברמה האזורית, נראה כי מדדי הרווחה האישית והחברתית נתפסים כמדדים 

בריאות  חינוך,  חומרית,  רווחה  דיור,   - אחרים  מידת ההצלחה של תחומים  את  למעשה,  המשקפים, 

וכדומה. קיימת חפיפה בין מדדים רבים בתחום זה למדדים שהועלו בתחומים אחרים. רוב המדדים 

ותחומי המשנה אינם מוסיפים נדבך נוסף של איכות החיים שלא הועלה כלל באחד התחומים האחרים. 

יחד עם זאת, זהו התחום היחיד שבו עלה האזור כתת-תחום, כלומר, חלק משמעותי מהרווחה האישית 

והחברתית קשור לתכונות ולזהות האזורית, להתפתחותו ולהעצמתו, בעיקר בקרב היישובים הבדואים. 

זהה  ברמה  כל המשתתפים  התייחסו  היחיד שאליו  הוא התחום  והחברתית  האישית  הרווחה  תחום 

פחות או יותר, בלי הבדל בין יישוב או חברה.

כצפוי, רוב המדדים הקשורים לרווחה אישית וחברתית הם ברמת הפרט והקהילה, אך גם בתחום זה 

ניתן לזהות חוט מקשר: הדאגה לכלל ולאחר, והוא משותף לרוב התחומים. הטבלה הבאה מציגה את 

תחומי המשנה בתחום הרווחה האישית והחברתית בחלוקה לרמת ההתייחסות:

• תרבות דמוקרטית	
• שיוויון בין אוכלוסיות	

• פעילות מגוונת לאוכלוסיות גיל שונות	
• תחושת הקהילתיות	
• מעורבות והתנדבות 	
• העצמה קהילתית ואזורית	

• קיום בכבוד	
• רווחה אישית	

איכות הכלל

איכות המקום

רווחת הפרט
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איכות הכלל - למרות שמדובר ברווחה אישית וחברתית, החברה ככלל תופסת גם כאן מקום משמעותי. 

כאן ניתן לראות הלימה לסקר הלאומי, שבו תחום משנה בולט הנו ״סובלנות״ - היכולת של קבוצות 

שונות ופרטים להשתלב בחברה הישראלית, להתקיים בכבוד וכדומה. מדדים בולטים בתחום משנה זה 

כללו את מידת קבלת השונה בחברה והזדמנויות שוות לכול.

״עזרה לזולת בכבוד הדדי ושוויון חברתי״

״חופש ביטוי, חופש פעולה, חופש מכל כפייה דתית״

״חברה שוויונית עם נגישות למשאבים״

איכות המקום - כפי שנאמר, מהות תפיסת הרווחה האישית והחברתית באה לידי ביטוי ברמת הקהילה 

- 75 אחוזים מהמדדים נוגעים להיבטים אלה. קו זה שונה מאוד מהממדים של רווחה אישית וחברתית 

ברמה הלאומית. הן בסדנאות והן בסקרים בולטת בהעדרה התייחסות לביטוי של רווחה אישית שהיא 

מעבר לקיום שוטף ברמה נאותה ובשביעות רצון. נראה כי רובם המוחלט של המדדים מתייחס להבטחת 

הקיום היום-יומי בתנאים טובים. מיעוט מתוך המדדים מתייחס לתרומת הפרט לקהילה או למשפחה, 

להישגיות ולתרבות.

באזור הנגב, מאידך, הקהילה תופסת מקום מרכזי בהגדרת איכות החיים והרווחה האישית והחברתית. 

החוסן והרווחה הקהילתית מושתתים על שני יסודות מרכזיים: מעורבות אזרחים בעשייה הקהילתית 

ותחושת שייכות וזיקה מקומית: 

״עידוד לקהילתיות על מנת להגביר ולהעצים את ‘ארגז הכלים’ של התושבים״

״שימור חיי הקהילה והסולידריות ביישובים״

״שיתוף פעולה בין תושבים״

״שיפור התנהגות במרחב הציבורי״

״יוזמות שמגיעות מהקהילה״

״הגברת תחושת השייכות לחברה בימי התנדבות שונים במהלך השנה״

״תדמית אזורית וייחוד אזורי וחשיפה אזורית״

״גאווה מקומית״

החוסן  של  כפונקציה  ובראשונה  בראש  נתפסת  האישית  הרווחה  לעיל,  שנאמר  כפי   - הפרט  רווחת 

וההתפתחות הקהילתית. לכאן מתקשרים חיי המשפחה, הדאגה לדור ההמשך, הדאגה לדור ההורים 

והתחושות הסובייקטיביות האישיות.  

ברמת הפרט, כמו ברמה הלאומית, גם באזורית, הצד הכלכלי חוזר כאן כמדד לאיכות חייו של הפרט: 

קיום בכבוד, רווחה כלכלית, תנאי קיום סבירים, תחושת שליטה.

מקומה וחשיבותה של המשפחה כמדד לאיכות חיים עולה בהיבטים שונים. כך גם הדאגה לפעילות 

לגילאים הצעירים והמבוגרים, עיסוק בפיתוח תעסוקה וקליטת בנים חוזרים, המשכיות וחוסן המשפחה.

״קליטת בנים חוזרים״

״תמיכה בהורים״

״התפוררות המשפחה״
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להלן פירוט התובנות הנקודתיות שעלו מניתוח הממצאים:

מסורת - שימור המסורת והתרבות עלו כמדדים לרווחת הפרט והקהילה בקרב היישובים הבדואים,    c

בעיקר בחורה. 

צעירים - סוגיית הצעירים, חזרתם, השתלבותם, חינוכם ומקומם בקהילה עולה בהיבטים שונים    c

במדדים הקשורים לרווחת הפרט והקהילה. 

3.5.7 משילות

של  לשאלות  באשר  כמרכזיות  והאזורית  המקומית  לרמות  מתייחסים  בנגב  בסדנאות  המשתתפים 

ממשל ומשילות. ממשל דו-כיווני הוא מושג המפתח העולה מהממצאים לגבי יחסים עם הממשל. גם 

ברמה הלאומית וגם ברמה האזורית, נראה כי מדדי המשילות נתפסים כמדדים המשקפים בעיקר את 

שיתוף הציבור ומעורבותו בקבלת החלטות ובשלטון. כפי שמוצג לעיל, ניתן לחלק את ההתייחסות לשני 

מרכיבים: נכונות הממשל לשתף ונכונותו של הציבור להשתתף. ברמה האזורית, נכונותו של הציבור 

להשתתף ולפעול שכיחה יותר מאשר ברמה הלאומית. ניתן להסיק מהנתונים כי ברמה האזורית רואים 

המשתתפים באקטיביזם אזרחי מנוף למשילות, יותר מאשר נכונות הממשל לשתף אותם.  

איכויות הממשל עצמו כמעט לא זכו להתייחסות ברמה האזורית, למרות שברמה הלאומית, נושאים כמו 

שחיתות, אכיפה, איכות השירותים הממשלתיים ואחריותיות עלו כמדדים למשילות.
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בשני היבטים ישנו הבדל ברור בין הרמה הלאומית לרמה האזורית:

אמון בממשל - חוסר אמון בממשל ושחיתות הם הנושאים שזכו להתייחסות הרבה ביותר ברמה    c

הלאומית, וכמעט לא זכו להתייחסות ברמה האזורית.

לשלטון  הקשורים  להיבטים  המשתתפים  התייחסו  האזורית  ברמה   - המקומי  השלטון  מעמד    c

המקומי בצורה נרחבת. מעל ל-50 אחוזים מהאזכורים, ואילו ברמה הלאומית, השלטון המקומי לא 

זכה כמעט להתייחסות. 

מעורבות אזרחית וממשל ברמה האזורית והמקומית

כפי שנאמר, הטבלה הבאה מפרטת את המדדים שהועלו בהקשר זה לפי תת-התחומים ויעד הפעולה: 

מממשל לאזרחים.

יחסים עם השלטון 
המרכזי

בין רשויות 
מקומיות

אזרחות מקומית שותפויותשיתוף ציבורשקיפות
ואקטיביזם קהילתי

חידוש סניפים 
מקומיים של מפלגות 

פוליטיות שישמיעו 
את קול האזור 

בזירה הארצית 

שיתוף בין 
השלטון המקומי 
למועצות אחרות 

ובין תושביהן

שקיפות של 
ההוצאות 
המועצה 
המקומית

ייצוג של 
הבדואים באזור 

באופן שוויוני בכל 
תהליכי קבלת 

ההחלטות

לוחות שיתוף, 
הסדרי 

החלפה, 
השאלת ציוד

ועדות תושבים 
שיפעלו במקביל 

ובשיתוף פעולה מלא 
עם הוועדות הקיימות 

במועצת העיר

שינוי מדיניות כללית 
ביחס לנגב

מועצת הנגב - 
פורום של ראשי 
רשויות עם כוח 

השפעה

שקיפות 
במידע 

בהחלטות 
מועצת העיר

קשרים בין 
אוכלוסיות 

בנגב )בדואים 
-יהודים(

זכות בחירה רק 
לאנשים החיים בפועל 

ביישוב

נגישות למשרדי 
ממשלה

חובת דיווח 
של ראש 

המועצה, ולא 
זכות

להגדיר במפורש 
שזכות הבחירה 

למועצה ניתנת רק 
למי שמשלם

הצעות חוק שונות 
הנוגעות לחברה 
הבדואית בנגב 
וכתיבת הצעות

עידוד אקטיביזם אישי, 
קהילתי ומועצתי

אקטיביזם פוליטי

סדנאות ברמה 
הלאומית

נושאים 
משותפים

סדנאות 
איזוריות

שחיתות

אכיפה וחוק

איכות השירות

אחריותיות

אקטיביזם מקומי

מעורבות קהילתית

מעורבות אזרחית

שותפויות

שקיפות וזמינות

שיתוף ציבור בקבלת 
החלטות

שיתוף ציבור

יכולת הציבור להשפיע 
על קבלת החלטות

פעילות להגברת 
מעורבות הציבור

חינוך

ציבור ממשלתיות
מעורב

ממשלה  
משתפת
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מעמד הממשל המקומי - בהתייחסות לממשל המקומי ניתן לזהות שני נדבכים: מעמד השלטון    c

המקומי בנגב מול השלטון המרכזי ומערכת היחסים של התושבים עם השלטון ברמה המקומית 

יכולת לשנות  לו  ככוח שיש  נתפסים כמשמעותיים,  והשלטון המקומי  הזירה המקומית  והאזורית. 

דברים ולהשפיע על המרחב. עולה ציפייה מהשלטון המקומי באזור להוביל את התהליכים ולדאוג 

למעמד האזור. 

מעורבות פוליטית - ניכר מתוך הסדנאות שישנה מודעות פוליטית המתייחסת, הן לרמה הלאומית    c

והן לרמה האזורית-מקומית.

שקיפות - המדדים שהוצעו בקטגוריה הזו הם מדדים לתיקון, הנובעים ממצב קיים שאיננו מספק.    c

עולה דרישה ברורה לשקיפות בעבודת הרשויות המקומיות, במידע ובתהליכים.

זו  בתור  השלטון,  איכות  של  בהגדרה  ביותר  נוכחת  האזורית  הרמה   - האזור  בתוך  שותפויות    c

שמסוגלת לקיים שותפויות בין רשויות ובין אוכלוסיות. 

סביר  אקטיביסטית.  רוח  עולה  המשילות,  מתחום  ובעיקר  בכלל,  מהסדנאות   - מבורכת  תסיסה    c

להניח כי רוח זו משקפת מאפיין של המשתתפים בסדנאות, ולא בהכרח את כלל האוכלוסייה, אך 

חשוב לציין שרוח כזו לא נמצאה בתהליך הלאומי.

החברה הבדואית - אופייה הייחודי של החברה הבדואית, כחלק מהאזור, נוכח ברוב התחומים,    c

אך כשמדובר בתחום המשילות, נוכחות החברה הבדואית כקול ייחודי במדדים היא גדולה ביותר, 

)16 אחוזים הקשורים לתחום מתוך סך  לידי ביטוי גם בהיקף היחסי של התייחסויות  והדבר בא 

המדדים שעלו( וגם בהיבטים תוכניים כפי שניתן לראות לדוגמא בהתייחסויות הבאות: 

״ייצוג של הבדואים באזור באופן שוויוני בכל תהליכי קבלת ההחלטות״

״המסורת והמנטליות לא נלקחים בחשבון במתן החלטות״

״פתרון מדיני ביחס להתיישבות הבדואים״

״חינוך לאזרחות, הצבעה בבחירות ומעורבות חברתית״

3.5.8 תשתיות ודיור

בסקר ה-OECD שנערך ב-2013 עומד מצב הדיור בנגב במקום השלישי מלמטה, בהשוואה למדינה כולה, 

מעל הגליל ואזור ירושלים. הפרמטרים התורמים לתחום הדיור הם מספר חדרים לנפש וחיבור לתשתיות. 

בסקר החברתי של הלמ״ס מ-2010 משתקף מצב דומה בהקשר לדיור בנגב. מספר החדרים הממוצע 

לנפש בדרום הוא 1.1, בעוד באזור תל אביב הוא שני חדרים לנפש. אין זה מפליא, אם כן, שתחום הדיור 

ניכר שיש לנושא מקום מרכזי  והתשתיות הוא זה שבו מספר המדדים הוא השני בהיקפו, 84 מדדים. 

בתפיסת איכות החיים של המשתתפים. בנוסף לכך, אין זה מפליא שהנושא תופס מקום מרכזי בתהליך 

הלאומי, ושהממצאים האזוריים תואמים את אלה של הסקר הלאומי. המגוון הרחב של המדדים שהוצעו, 

גם כאן וגם כאן, מצביעים על חשיבות הנושא וכן על חסר גדול בהיבטים הקשורים אליו. 

הבכורה בתוך תחומי המשנה מתחלקת בנגב בין דיור לתחבורה. ממצא זה תואם חלקית את הממצאים 

מדדים  כולל  ההתייחסויות,  למרב  השונים,  היבטיו  על  הדיור,  נושא  זכה  גם  שם  הלאומית,  ברמה 

המתייחסים  מדדים  נוספו  לכך  וגודלן.  הדירות  צפיפות  הקרקע,  הבנייה,  הדיור,  לעלויות  המתייחסים 

לאפשרות לקבל דיור בר השגה, הקלות וסיוע בדיור, זמינות דיור לאוכלוסיות מוחלשות וכדומה. 
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בנגב חולק תחום הדיור את הבכורה עם תחום התחבורה. באזור זה מסתמנת התחבורה כמדד מרכזי 

ניידות  להשכלה,  נגישות  בתחבורה,  בטיחות  האחרים:  בתחומים  גם  חוזר  זה  אפיון  החיים.  לאיכות 

כרווחה אישית, ועוד. גם ברמה הלאומית עולה נושא הנגישות כמרכזי )אם כי פחות מאשר בנגב(, אך 

ההתייחסות מתמקדת בנושאים של נגישות. בנגב מתחלקת ההתייחסות לנושאי תחבורה בין שאלות 

של נגישות לשאלות של תשתיות. 

תחום הדיור והתשתיות לא סומן כתחום מקומי במיוחד. רק 18 אחוזים מהמדדים נמצאו ייחודיים לנגב. 

יחד עם זאת, כפי שניתן לראות מהתרשים הבא, זהו התחום שבו רוב תחומי המשנה שהוצעו קשורים 

למקום, 43 מדדים. לפרט קשורים 34 מדדים, ואילו לכלל 7 מדדים בלבד. 

איכות הכלל - רוב ההתייחסויות שנוגעות לאיכות הכלל מתייחסות למערכות התכנון והכלכלה ונוגעות 

בחוסרים שאותם יש לשפר. 

״הורדת חסמים ביורוקרטיים לרכישת מגרשים״

״פיתוח מושכל תוך שיתוף ציבורי בהחלטות ותוך התאמה לצורכי התושבים״

״הגיון תכנוני - ניתוק משימושים פוליטיים בתכנון״

״שיווק קרקעות במחיר 0״

המעמד המרחבי של האוכלוסייה הבדואית עולה גם בתחום הדיור והתשתיות, אם כי באזכור מוגבל. 

הוא עולה יותר בקרב יישובים יהודים מאשר מהיישובים הבדואים.

״אכיפה מוגברת של עבירות תושבים״

״תשתיות לטיפול בהתיישבות הבדואית״

איכות המקום - לתפיסת המשתתפים בסדנאות בנגב המזרחי, איכות המקום הוא הנושא המשמעותי 

ביותר לאיכות חייהם בהקשר לדיור ולתשתיות.  בתוך איכות המקום, הנושא התחבורתי מוביל כמעט פי 

2 יותר מאשר הנושא הבא אחריו, שטחים ציבוריים. המדדים המתייחסים לתחבורה מתחלקים לארבעה 

תחומים עיקריים:

• תכנון ובירוקרטיה 7	

• תחבורה 23	
• מרחב ציבורי 12	
• סביבה 8	

• דיור 23	
• חזות 7	
• נגישות 4	

איכות הכלל

איכות המקום

רווחת הפרט
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תשתיות תחבורה ציבורית

לשפר את תשתיות התחבורהתדירות קווים בין עירוניים ואיכותם

בסביבה  אחרים  לאזורים  גבוהה  הסעות  תדירות 
הקרובה

שבילי אופניים

מערך שבילי אופנייםנגישות לתחבורה ציבורית

כביש 6 לצומת הנגבתחבורה ציבורית מהירה, נגישה וזולה

פיתוח תשתיות תחבורה למרכזי תעסוקהשיפור התחבורה הציבורית

תחבורה ציבורית יעילה למרכזי תעסוקה ולימודים

הגדלת התדירות וההיצע 

רכבת לירוחם

רכבת לצומת הנגב

בטיחותהרחבת נגישות

פסי האטה בכבישיםתחבורה בשבת

הצבת שילוט האטה אתר שיתוף טרמפים

שיפור כבישיםיכולת לארגן תחבורה פרטית משלימה

התושבים  את  שישרתו  ממשלתיים  מוסדות  הקמת 
ביישובם, מבלי שיצטרכו לנסוע לבאר שבע

הצבת במפרים בכבישים

שיפור הגישה למרכז, מרכזי תברואה ותעסוקה

וחיבור הנגב למרכז: חיבור  נגישות, זמינות  זו או אחרת לנושאים של  רוב התחומים קשורים בצורה 

מסילת הרכבת וכביש 6, חיבור למרכזי תעסוקה והרחבת הנגישות למשרדי ממשלה. 

שני התחומים הנוספים המתקשרים לאיכות המקום הם המרחב הציבורי והסביבה:

המרחב הציבורי - מהמדדים שהועלו ניתן לראות שאיכות המרחב הציבורי תלויה במידה שבה הוא   c

משלב שימושים: מסחר, פנאי, שירותים, טבע, מפגש ובמידת תפקודו כמרחב קהילתי. 

״מקומות פתוחים + משחקים + מתחמי מסחר״

״מרחבים למפגש קהילתי״

״מרחבים ציבורים ללא מכוניות״

סביבה - הזיקה הסביבתית בתחום הדיור והתשתיות היא ייחודית לנגב. ברמה הלאומית לא צוינו    c

היבטים סביבתיים בהקשרים אלו. לעומת זאת, בנגב עלו מדדים של איכות סביבה כמדדים לאיכות 

חיים בתחום זה: 

״הכרזה על שמורות טבע ומניעת בנייה בטבע״

״בנייה ירוקה״

״יצירת ריאות ירוקות וגנים ציבוריים בעיר״

רווחת הפרט - אין זה מפתיע, כמובן, שתת-תחום הדיור עולה כנושא מרכזי בהערכת איכות החיים, 

גם בנגב וגם ברמה הלאומית. כפי שניתן לראות, המדדים מתחלקים בין אלה המתייחסים לאפשרות 

להגיע לדירה ובין אלה המתייחסים לאופי הדיור. מעניין לציין שכמעט לא הוזכרו בסדנאות, לא ברמה 
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אזכורים  היו  וחשמל.  מים  ארנונה,  כגון  למיסים,  הנוגעים  מדדים  הלאומית,  ברמה  ולא  האזורית 

בודדים בנוגע לתעריפי חשמל ומים, והם שויכו לתחום המשנה ״תשתיות לאומיות״. נראה כי העלויות 

העיקריות שמטרידות את משתתפי הסדנאות הן קודם כל עלויות קנייה או שכירת דירה )באופן רגיל, או 

למעוטי יכולת בדיור ציבורי(.

הנושא השני שזכה למספר גבוה של מדדים, גם בסדנאות האזוריות וגם בתהליך הלאומי, הוא תנאי 

ואיכותם. תחת כותרת זו הועלו מדדים מגוונים, חלקם מתייחס לעצם קיום התשתיות, אך  המגורים 

רובם מתייחסים לאיכותן בהיבטים שונים: 

 

איכויות הדיורדיור בהישג יד

מגורים מתאים לתרבות וצרכים שלנוהקלה במיסים לצעירים

שביעות רצון ממקום מגוריםהשתתפות בשכר דירה לעוברים לעיר

פירוק או הריסת דיור או מבנים שאינם ראויים בעלות על הקרקע
למגורים ובנייה חדשה

שיפור הדיור הקייםאשקוביות לילדים שחוזרים מהצבא

בנייה מבודדת רעשים ומזג האווירדיור לצעירים

בניית דירות במגוון גדלים ובמגוון שטחיםמגוון פתרונות דיור לכל גיל ולכל כיס

תכנון דירות ובתים עם יעילות אנרגטית ואפשרות פיקוח על מחירים
להגדלה

הקלות בבנייה המגינה מזבוביםשכ״ד אינו עולה על 30% מהמשכורת החודשית

בניית דירות במגוון גדלים ובמגוון שטחיםדירות קטנות, בנות השגה

שיפור רמת ההחזקהיותר דירות לדיור ציבורי

צל והגנה מרוחדיור בר השגה מתאים לרמת הכנסה

הגדלת הבנייה לצעירים ומתן אפשרות לקבוצות 
המעוניינות לגור באותו מתחם

דיור בר השגה - למנוע מאנשים לא מקומיים לרכוש 
בתים להשקעה

להלן פירוט התובנות הנקודתיות שעלו מניתוח הממצאים:

תחבורה ברמת נגב - הנושא התחבורתי עלה באופן משמעותי בסדנה ברמת נגב. רוב המדדים   c

התייחסו להיבט זה, וכמעט ולא להיבט הדיור.

צעירים - נושא הדיור לצעירים ופיתוח אפשרויות להמשכיות דורית, עלה מכלל היישובים, יהודים    c

ובדואים, רשויות מקומיות ומועצות אזוריות.

בעלי חיים - סוגיית בעלי החיים, ביישוב ובקרבתו, עלתה בהקשר של היישובים הבדואים.   c

נגישות - נושאים של נגישות עלו בעיקר מקבוצת האנשים עם מוגבלויות בדימונה. בקרב האוכלוסייה    c

הרחבה הנושא כמעט לא עלה.
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3.5.9 רמת חיים חומרית

על פי נתוני ה-OECD, הפער הבין אזורי בתחום רמת החיים החומרית, הנמדד על פי גובה ההכנסה 
הפנויה לנפש, הוא הגדול ביותר בהשוואה ליתר תחומי איכות החיים.  אזור הנגב הוא השני מלמטה 

מבחינת מדד איכות החיים החומרית, במדד הכנסות פנויות, ואילו אזור תל אביב הוא הגבוה ביותר10.

ברמה הלאומית באים ממצאים אלה לידי ביטוי בכך שתת-התחום המוביל בתחום רמת החיים החומרית 
יציבות,  צריכה,  ורכוש,  להכנסה  המתייחסים  מדדים  שויכו  זה  משנה  לתחום  שוויון.  ואי  פערים  הוא 
ותעסוקה. גם בסדנאות  דיור   - ישנה חפיפה עם שני תחומים אחרים  ואי שוויון. במספר מדדים  עוני 
בנגב תת-התחום המוביל הוא חלוקת משאבים צודקת, ולו יותר מ-40 אחוזים מהאזכורים11. גם בנגב 
נתפסים הפערים, בראש ובראשונה כפערים בין אוכלוסיות ורמות סוציו-אקונומיות, ולא כביטוי של הדרת 
הפריפריה. כפי שניתן לראות בטבלה הבאה, רוב המדדים מצביעים על אמצעים להעצמת אוכלוסיות 

מוחלשות, ולא על אמצעים לגישור בין המרכז לפריפריה.  

נושא רוחבי מרכזי שני הבולט בחשיבותו, גם בסדנאות הלאומיות וגם באזוריות, הנו יוקר המחיה. 

ניתן לחלק את ההערכה לרמת חיים כחלק מאיכות חיים לשתי שאלות:

כיצד לצמצם את הפערים ולדאוג שתהייה הכנסה פנויה, שוויונית וראויה, לכלל האוכלוסייה?  c

כיצד ניתן להשתמש בהכנסה הקיימת בצורה מיטבית כדי לספק רמת חיים מספקת?  c

 OECD )2014(, How’s Life in Your Region?: Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making, OECD  10
.Publishing, Paris

11   בהורדה של מדדים שנוגעים באופן ישיר בפיתוח מקורות תעסוקה. בלי הורדת מדדים אלה זוכה תת-התחום בקרוב ל-20 אחוזים.

• הורדת יוקר המחיה	
• הגברת כלכלה מקומית מקיימת	
• טיפוח מינימליזם בצריכה, מודעות 	

לצרכנות נבונה
• רכישה משותפת להוזלת עלויות	
• סופר מרקט ושוק מקומיים במחירים 	

סבירים
• הורדת מחירי המוצרים	
• העלאת גמלאות	
• פיקוח על מחירים	
• יזמות לצמצום מונופולים בתחומי 	

הצריכה
• מחיר אטרקטיבי לחוגים	
• תפיסה ואיכפתיות יישובית בנושא 	

תשלומים למים
• יצירת מערך מזון מקומי ומקיים	
• יצירת מטבע מקומי	

• העלאת שכר מינימום, פיקוח על 	
מחירי שכירות ורשתות שיווק, מניעת 

מונופול
• חלוקת משאבים	
• שקיפות ברשות המקומית	
• מתן הטבות לצמצום אי השיוויון 	

בפריפריה
• תמיכה כלכלית בחלשים	
• מתן אמצעים כלכליים חברתיים	
• הסדר עם מקורות וחברת החשמל על 	

סבסוד
• הקטנת הפער בין רמת המיסוי ובין 	

קבלת השירותים המקצועיים
• המשך מתן הטבות במס למשתקעים 	

באזור
• הגדלת קצבאות זקנה/נכות	
• חלוקת משאבים צודקת מול מועצה 	

אזורית תמר
• פורום אזורים שמקיים “מוניטרינג” על 	

צדק חלוקתי
• הטבות בתחבורה ציבורית	
• צדק חלוקתי	
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כפי שניתן לראות מהתרשים, רוב המדדים שהוצעו בשני תת-התחומים הם מדדים אוניברסליים, ורק 

הבנה  על  ברובם  מעידים  הנגב המזרחי. המדדים  לאזור  ייחודיים  מאפיינים  בעלי  הם  מדדים  שישה 

בתחום וביקורת על המצב הקיים. 

זהו התחום היחיד שבו לא עלו היבטים ספציפיים לחברה הבדואית. לא ניתן לזהות מדדים ייחודיים 

העולים מהיישובים הבדואים. זהו עוד סימן לכך שהנושא נתפס יותר כנושא לאומי חברתי, ולא כנושא 

אזורי. 

מעניין לציין, כי גם ברמה הלאומית וגם ברמה האזורית, לא נמצאה בתוצרי הסדנאות התייחסות לניידות 

כלכלית - כלומר היכולת לשפר את המצב הכלכלי של יחיד או משפחה, וכן לשפר את מצבו הכלכלי של 

הדור הנוכחי ביחס לזה שלפניו. 

למערכת  התייחסות  כמעט  אין  הקיימים.  המשאבים  ניהול  הוא  האזורית  ברמה  שחסר  נוסף  נושא 

היחסים עם הבנקים, לנושאים פנסיונים ולהיבטים של השקעות וחיסכון.

להלן פירוט התובנות הנקודתיות שעלו מניתוח הממצאים:

כלכלה מקומית מקיימת - ניכרת ההשפעה של שיח הכמ״מ בתחום זה. המשתתפים ציינו מדדים    c

המתייחסים באופן ישיר לכלכלה המקומית והשתמשו בשפה כממ״ית:

״הגברת כלכלה מקומית מקיימת״

״יצירת מערך מזון מקומי ומקיים״

״יצירת מטבע מקומי״

משחק  היישוב  החומרית,  החיים  רמת  בתחום  גם  האחרים,  בתחומים  כמו   - מקומיות  רשויות    c

תפקיד. ההתייחסויות לרמת היישוב כוללות התייחסות לניהול המשאבים הכלכליים ברשות, למרחב 

הציבורי כהון כלכלי ולניהול התקין של הרשות.

״הגברת כלכלה מקומית מקיימת״

״יצירת מערך מזון מקומי ומקיים״

משיכת  חיים:  לרמת  כמדדים  צוינו  והתעשייה  התעסוקה  האזורית  ברמה   - ותעשייה  תעסוקה    c

מפעלים, משיכת עסקים, חיזוק התעשייה, וכדומה.

״שוק עבודה פורה המאפשר לאדם בחירה ושפע עבודות״

״מפעלים ואזורי תעסוקה״

״לדאוג לתשתיות תעסוקה בתכנון יישובים״

״משיכת מפעלים״

״פיתוח אזור תעשייה יישובי״

ארגוני החברה האזרחית - זהו התחום היחיד שבו מוזכרים ארגוני החברה האזרחית כמדד לאיכות    c

חיים.

״תמיכה בעמותות שמסייעות לאנשים״

״יותר סדנאות פעמונים לכלל המגזרים״
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3.5.10 תובנות לגבי הסדנאות 

כמו בכל מחקר, אופן איסוף הנתונים ועיבודם עלול ליצור הטיה בתמונת המצב המתקבלת מהם. נציין 

מספר הטיות אפשריות במקרה זה: 

בכל קבוצה השתתפו תושבים מוזמנים. הם אינם מייצגים בהכרח את תושבי המקום ואינם משקפים    c

את דעתם. המשתתפים התבקשו להביע את דעתם האישית, ולא לנסות לייצג את כלל האוכלוסייה 

ביישוב. כל קבוצת אוכלוסייה העלתה את ההצעות למדדים מתוך המציאות היום-יומית שלה, והם 

מהווים מראה לקשיים ולמאווים המשמעותיים עבורה.

המשתתפים מגיעים מרקע שונה, ובעיקר מהתנסויות שונות עם הנושאים שעולים בסדנה. הבדלים    c

אלה ישתקפו כמובן בתוצאות. הם יכולים לסמן כיוון, אך אין יכולת להסיק מסקנות לגבי כלל היישוב 

על פיהם. 

המתודולוגיה של הסדנאות אפשרה למשתתפים להעלות הצעות למדדים באופן חופשי, כמעט ללא    c

הכוונה, והיא לא הציגה בפני המשתתפים אפשרויות וביקשה את תגובתם. לפיכך, קיים קושי להסיק 

מהי מידת ההסכמה של המשתתפים לגבי המדדים. יתכן מאוד שאילו היינו מציעים באחת הקבוצות 

מדדים שהועלו בקבוצה אחרת, גם הם היו זוכים להסכמה.

תפקיד המנחה בסדנאות הוא מרכזי ביותר, וניתן לראות לפי מנעד כמות התשובות ודרך הצגתן    c

שלמנחים השונים הייתה השפעה משמעותית על התוצרים של הסדנה.

ניתוח הנתונים מהסדנאות נעשה באופן איכותני בלבד, וללא מחקר סטטיסטי, ולכן ייתכנו הטיות    c

הנובעות מאופי המחקר האיכותני.

4. סיכום ומסקנות

״התואיל להגיד לי, בבקשה, באיזו דרך עלי ללכת מכאן? שאלה אליסה.

זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע, אמר החתול.

לא אכפת לי כל כך לאן, אמרה אליסה.

אם כך, לא משנה באיזו דרך תלכי. אמר החתול.״

לואיס קרול,  מתוך הספר הרפתקאות אליסה בארץ הפלאות 

בניגוד לאליסה בארץ הפלאות, אנחנו מניחים שאנו יודעים לאן ברצוננו להגיע, אך לא ברור לנו באיזו 

דרך כדאי לבחור, ובצומת שלנו יש הרבה חתולים שנותנים עצות.  

הדוח הנוכחי מציג סדרה של תובנות מתהליך התייעצות רחב לגבי מדדים לאיכות חיים בנגב בכלל, 

ובנגב המזרחי בפרט. זירת המדדים לפיתוח ולשגשוג מעוצבת בשנים האחרונות על ידי שתי שאלות 

בסיס:

מה מודדים?   c

איפה מודדים?   c
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The Commission on the Measurement of Economic Performance״  הוועדה  מאז הקמת 

)Amartya Sen(, גוז’ף שטייגליץ  )CMEPSP( ״and Social Progress בראשותם של אמרטיה סן 

 GDP-ב-2008, התבססה ההכרה שמדדי ה )Jean Paul Fitoussi( וזאן פול פיטוסי ,)Joseph Stiglitz(

אינם מצליחים לספק תמונה כוללנית לגבי שגשוג, ויש צורך לשלב אותם עם מדדים נוספים הנוגעים 

בהיבטים חברתיים כמו אי שוויון, איכות סביבה ואחרים12. מאז הקמת הוועדה ועד היום החלו מתהווים 

בעולם מהלכים רבים השואפים לגבש את המסגרת של ״Beyond GDP״, ככזו שתיתן מענה לחסר 

שזוהה במדדים הכלכליים המקובלים. גם בישראל התגבשה ביקורת התל״ג כרקע למהלך הממשלתי 

העוסק במדדי איכות חיים, ובהמשך הוגדרו והוטמעו במסגרת המהלך תחומים רבים ומגוונים שלהם 

השפעה על איכות חיים מלבד צמיחה כלכלית. 

מאז הוטבע בוועידת ריו ב-1992 המונח ״ֲחשֹוב עולמי, ּפְעָל מקומי״13,  הולכת ומתחדדת הזירה המקומית 

זו  והאזורית היא  יסוד שהרמה המקומית  זו מתלווה הנחת  ולפיתוח. למגמה  כביטוי מרכזי לפעילות 

המיטיבה לשרטט את סוגיות החיים השוטפים, את הקשר בין איכות החיים לאיכות המקום ואת המארג 

המורכב בין אדם לסביבתו. הרמות האזורית והמקומית באות לידי ביטוי גם בזירת המדדים, לעתים 

ביוזמה מוסדית, לאומית או מקומית, ולעתים ביוזמה אזרחית-קהילתית. לאחרונה השיק OECD את 

פרויקט 14״?How’s Life in Your Region״ מתוך ההבנה שחלק מהסוגיות המשפיעות באופן מהותי 

על איכות החיים של אנשים הן סוגיות הנוגעות לאזור.

אך טבעי הוא, אם כן, שהצורך לבחון את תהליכי הפיתוח בנגב ולהציע להם מסגרת חדשה, כפי שהיא 

באה לידי ביטוי בתפיסה של כלכלה מקומית מקיימת, יעלה את שאלת המדידה במקום מרכזי. למהלך 

הנסקר בדוח זה חברו אלכ״א - המכון למנהיגות וממשל בג’וינט ישראל, מרכז השל לקיימות ושתיל.

החיים  איכות  מדדי  על  הנשענת  ואזורית  מקומית  התייחסות  של  מסגרת  לייצר  ביקשה  השותפות 

הלאומיים, ולצורך כך לבחון שתי שאלות מפתח:

האם הרמה האזורית מציעה תחומים חדשים להגדרת איכות חיים?

האם הרמה האזורית מציפה מדדים חדשים וייחודיים לאזור?

הדוח  המזרחי.  הנגב  ביישובי  מקומיות  סדנאות  באמצעות  ציבורי  התייעצות  מהלך  נבנה  כך  לצורך 

ניתוח  ולממצאי  הלאומי  התהליך  לממצאי  בהשוואה  ונעזר  האלה  הסדנאות  ממצאי  את  וניתח  סקר 

מדדי איכות חיים אזוריים של ה-OECD. להלן מוצגות המסקנות העיקריות מהניתוח, יחד עם המלצות 

להמשך קידום מדדים אזוריים לאיכות חיים.

דוח ה-OECD לגבי מדדים אזוריים15 משווה אזורים שונים על פי שורה של פרמטרים אחידים )באזורים 

שונים נבחנים אותם פרמטרים(. דוח זה מראה כי ברוב הפרמטרים, אזור הדרום נמצא במקום נמוך, גם 

ביחס לשאר מדינות ה-OECD וגם ביחס לאזורים האחרים בישראל. 

12 Stiglitz, Joseph E., Amartya Sen, and Jean-Paul Fitoussi. ״Report by the commission on the measurement 
of economic performance and social progress.״ Paris: Commission on the Measurement of Economic 
Performance and Social Progress )2010(.

13 Spangenberg, Joachim H., Stefanie Pfahl, and Kerstin Deller. ״Towards indicators for institutional sustainability: 
lessons from an analysis of Agenda 21.״ Ecological indicators 2.1 )2002(: 61-77.

14 OECD, 2012

15 OECD, How’s Life in Your Region? )Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014(, 
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264217416-en.
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 אזור הדרום )מחוז דרום הסטטיסטי( כפי שהוא בא לידי ביטוי בדוח ה-OECD. המספרים מראים את 
הדירוג היחסי של האזור בתחום.

בהשוואה למדינות אחרות, הציונים הגבוהים ביותר שהאזור מקבל הם בחינוך ובנגישות לשירותים. 

דווקא בצד הנמוך של הסקאלה ניכרים שני אפיונים אזוריים שונים. בתחום הביטחון ובתחום הבריאות 

נמצא אזור הנגב במקום הנמוך ביותר בישראל, ומכאן מסתמן בהחלט אפיון אזורי, שבא לידי ביטוי גם 

בתוצאות של הסדנאות האזוריות בשני תחומים אלה. 

לנגב  הייחודיות  המגמות  את  לזהות  אפשרות  נתנה  הלאומיות  הסדנאות  של  לתוצרים  ההשוואה 

וייחודיים  לזהות מאפיינים שונים  ניתן היה  וכאן.  כאן  והמדדים שעלו  ניתוח תת-התחומים  באמצעות 

לנגב לפי התחומים, ואלה יפורטו בהמשך. בהכללה, אפשר לומר שהנגב מודע יותר  מבחינה חברתית 

ונוטה יותר לשנות ולהשפיע. 

״המקום״  האזורית.  ברמה  בולט  באופן  עולה  שהמקומיות  לציון,  ראוי  אבל בהחלט  זה מפתיע,  אין 

כמרחב התייחסות כמעט אינו קיים במדדים הלאומיים. לעומת זאת, הוא קיים בצורה בולטת בסדנאות 

האזוריות. חשוב להבחין בין ביטוי מקומי של מדדים כלליים לבין מדדים של מקומיות, שנקודת המיקוד 

שלהם היא במקום עצמו. 

שכיחות התחומים והמדדים 

ביותר של מדדים  הועלו המספר הרב  והתשתיות הם אלה שבהם  ברמה העקרונית, תחומי החינוך 

יכולה לשקף את המידה של תחושת  זו  עובדה  ו-84 לתשתיות(.  לחינוך  )86 מדדים שונים  אפשריים 

החסר בתחומים אלה בקרב משתתפי הסדנאות. תחומים נוספים שבהם הועלה מספר גבוה של מדדים 

)מעל 50( הנם רווחה חומרית ובריאות. בתהליך הלאומי, התחום השכיח ביותר הוא הסביבה ולאחריו 

רווחה חומרית וחברתית.  

לבין  הלאומית  ברמה  הממצאים  בין  השוני  הסביבה  בתחום   - לסביבה  ההתייחסות  ייחודיות 

הממצאים ברמה האזורית הוא הגדול ביותר. ניתן לומר שהממצאים הפוכים. ברמה האזורית זכה 
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אוריינות  עולה  ביותר, 33 מדדים בלבד. אמנם מתוך הממצאים  תחום הסביבה להתייחסות הנמוכה 

סביבתית, שבאה לידי ביטוי בהכללת נושאים שלהם זיקה סביבתית בתחומים אחרים, כמו למשל בנייה 

ירוקה, חינוך סביבתי, שימור שטחים פתוחים, כלכלה מקומית מקיימת וכדומה. בתחום הסביבה עצמו 

עלו בעיקר נושאי סביבה מסורתיים, כמו פסולת וזיהום. ברמה הלאומית, דווקא בתחום הסביבה עצמו, 

עלו הנושאים החדשים כמו סביבה עירונית, חופי הים, בריאות ותחבורה. 

האזוריות והמקומיות במדדי איכות חיים

עיקריות:  תחומים חדשים שעולים מהרמה  צורות  ביטוי בשתי  לידי  לבוא  יכולה  הייחודיות האזורית 

אחוזים  ל-25  מעל  האזורית.  מהרמה  העולים  הקיימים,  התחומים  בתוך  ייחודיים  והיבטים  האזורית 

מהמדדים שעלו בכל התחומים הם מדדים ברזולוציה מקומית. המדדים מתייחסים להיבטי איכות חיים 

תלויי מקום, החל בהיבטים כללים, כמו ניקיון היישוב, גינת משחקים, פינוי פסולת או זמני פתיחה של 

לשכת התעסוקה, ועד היבטים ספציפיים, כמו זיהום אויר ממפעלי רותם ורמת חובב, גידול בעלי חיים 

בתוך היישוב או מערכת היחסים בין המשטרה לאוכלוסייה הבדואית. 

אין ספק שהיבטים אלה משמעותיים ביותר לאיכות החיים של התושבים, אך הסיכויים שיעלו ברזולוציה 

לאומית הם קלושים ביותר. סוג כזה של מדדים מהווה בראש ובראשונה כלי לשיח פנים-אזורי, מדדי 

הכוונה המיועדים לשלטון המקומי והאזורי, לתושבים עצמם ולמעצבי המדיניות ברמה האזורית. 

להלן הנושאים הבולטים שעלו מתוך הרזולוציה האזורית כשאלות של איכות חיים:

תפקיד השלטון המקומי כמעצב איכות חיים   c

מאפייני התעסוקה ביישוב   c

מדיניות מזון   c

זיהומים ומפגעים   c

קווי תחבורה, מצב התשתיות   c

בטיחות תחבורתית   c

מערכת יחסים בין יישובים   c

ייחודיות אזורית

בניתוח הנתונים מהסדנאות בנגב עלו מספר תחומים שהם ייחודיים, לא לרמה האזורית ככלל, אלא 

לנגב באופן ספציפי. 

רדיפת צדק - זהו היבט ייחודי למדדים שעלו בסדנאות בנגב, ולא עלו בסדנות הלאומיות. כרבע    c

מהמדדים עסקו בצורה זו או אחרת בתיקון עוולות ובדרישה לשוויון ולצדק. במדדים של היישובים 

הבדואים ניכר אפיון זה יותר, אך הוא בהחלט מאפיין-רוחב הניכר בכל היישובים. הצדק עולה כנושא 

הנמצא  נושא  זהו  כי  ניכר  אבל בהחלט  נוסף,  כתחום  הוצע  לא  הוא  אמנם  בכל התחומים.  רוחב 

במרכז תפיסת איכות החיים בנגב.

פעפוע הכמ״מ - אחד הממצאים המעניינים שעלו בסדנאות היא האוריינות הכמ״מית - היכרות עם    c

מושגים וגישות של כלכלה מקומית מקיימת והבנתם. מגמה זו בלטה בעיקר במצפה רמון ובירוחם, 

אך לא הצטמצמה רק לשם. ניתן להניח כי המשתתפים בסדנאות הם הפעילים בתוכניות שינוי. יחד 

עם זאת, יש כאן אינדיקציה לחלחול של המושגים האלה באזור הפעילות.
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ראייה מרחבית - המרחב נתפס כחלק מהמרכיבים שמשפיעים על איכות החיים באזור. ההתייחסות    c

למרחב הפיזי והאזורי עלתה בתחומים שונים: חינוך, סביבה, תשתיות ורווחה חברתית.

שונות במרחב מסתמנת כתחום התייחסות  בין קהילות  היחסים  - הראייה של  חברה משותפת    c

ייחודי לאזור, לא רק בקרב הקהילה הבדואית או הקהילה היהודית בפני עצמה, אלא גם ובעיקר 

בהתייחסויות לקהילות השכנות. תחום זה, העולה מהסדנאות האזוריות, אינו קיים ולא עלה בסדנאות 

הלאומיות. אין ספק שהחיים בסביבה רב תרבותית משפיעים על תפיסה ייחודית לאיכות חיים, והיא 

היחסים  למערכות  וייחודית.  חדשה  אמירה  מייצרת  אבל  מהתחומים,  אחד  בכל  ביטוי  לידי  באה 

השונות )ולעתים אף נפרדות( של הקהילות עם גורמי הממשל, כפי שהן עולות מתוך ההתייחסויות, 

לציין שמערכת  חשוב  המעשיים.  בהיבטים  והן  התודעתית  ברמה  הן  מעצב,  תפקיד  כנראה  ישנו 

היחסים ואיכות החיים של הקהילה הבדואית במרחב עולה בכל התחומים שנדונו בסדנאות ומהווה 

בהחלט ציר מרכזי להערכת איכות החיים.

פריפריה - פריפריאליות אינה עולה כגורם משמעותי מבחינת איכות החיים באזור. יחד עם זאת,    c

נושאי הנגישות לשירותי בריאות, חינוך ותעסוקה כן עולים בכל התחומים. חשוב לציין כי באר שבע 

עולה כמרכז העירוני של הנגב. לשם נושאים עיניים וציפיות, ולא לתל אביב. 

צעירים - העתיד והשתלבות הדור הצעיר באזור תופסים מקום משמעותי כמעט בכל התחומים.    c

ניכרת דאגה לדור הצעיר. היא חוצה תרבויות, צורות יישוב ותחומים.

הניסיון בעולם מראה שיש צורך לייצר קשר בין המדידה האזורית לבין המדידה הארצית ולאפשר לתהליכים 

האזוריים עצמאות בקביעת המדדים לאיכות חיים. העבודה הנוכחית מצביעה על כך שיש מקום וישנו ערך 

למדידה של איכות חיים ברמה אזורית. היא מגלמת את ההכרה בערכים ובמאפיינים של כל אזור ואזור, 

ויכולה לאפשר לציבור ולמסגרות האזורית לבחון את צעדיהם, להעריך את מידת האפקטיביות שלהם, ובו 

בזמן לקחת חלק בדיאלוג בונה בין התהליכים הארציים לתהליכים האזוריים ולנהל אותו.

בהסתמך על הממצאים ועל התהליך, ניתן לסמן מספר צעדים היכולים להעצים את הראייה האזורית 

ואת מקומם של מדדים כמתווים מדיניות, גם ברמה האזורית-מקומית וגם ברמה הלאומית:

ראוי לתת מקום למחוזות של משרדי ממשלה בתהליכי עיצוב המדדים. 1

להבנות תהליכי שיתוף ציבור על בסיס אזורי ומקומי. 2

לחבר גופי ידע אזוריים לתהליכי פיתוח המדדים . 3

לתמוך ביצירת מסגרות מדדים מקומיות ואזוריות בזיקה למסגרת הלאומית. 4

איכות  על  ודמוקרטית  חדשנית  לחשיבה  פתח  פותח  חיים  איכות  מדדי  פיתוח  של  המהלך  לסיכום, 

חיים. בעולם שהוא גלובלי ומקומי בעת ובעונה אחת, שבו המדינות הולכות ונחלשות, חשיבה כזו לא 

השונות  את  המשקפת  אזורית-מקומית  תפיסה  כאן  נדרשת  בלבד.  לאומית  בראייה  להסתפק  תוכל 

ואת המאפיינים האזוריים במדדי איכות החיים, תוך שיתוף כלל בעלי העניין, כולל השלטון המקומי, 

התושבים, מוסדות ועסקים. רק הם יכולים לתת ביטוי לנופים, למסורת ולאיכויות האזוריות.

״מקומות צריכים להיות בעלי חשיבות. החוקים שלהם, קנה המידה, התכנון שמשתף או לא משתף את 

האזרחים, השוויון בהם, השונות, ההבנה מאיפה מגיעים המים, לאן נוסעת הפסולת, הצריכה והשימור, 

כל אלה ממפים את חיינו.״ רבקה סולניט, 200716.

16  Solnit, R., Storming the Gates of Paradise: Landscapes for Politics, 2007. 
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הצהרה בדבר התכנית:
גבולות,  חוצה  צדדי  רב  יוזמה לשיתוף פעולה  היא  הים התיכון  ENPI CBC באגן  תכנית 2007-2013 

הממומנת על ידי כלי מדיניות השכנות האירופית )ENPI(. מטרת התכנית היא לקדם תהליך של שיתוף 

וחיזוק  ידי התמודדות עם האתגרים המשותפים  והרמוני ברמת אגן הים התיכון, על  פעולה בר קיימא 

הפוטנציאל האנדוגני. התוכנית מממנת פרויקטי שיתוף פעולה התורמים לפיתוח כלכלי, חברתי, סביבתי 

ותרבותי של אזור הים התיכון. 14 המדינות הללו משתתפות בתכנית: קפריסין, מצרים, צרפת, יוון, ישראל, 

איטליה, ירדן, לבנון, מלטה, הרשות הפלסטינית, פורטוגל, ספרד, סוריה )השתתפותה מושעית בשלב זה(, 

תוניסיה. רשות הניהול המשותפת )JMA( הנה האזור האוטונומי של סרדיניה )איטליה(. השפות הרשמיות 

.)www.enpicbcmed.eu( של התוכנית הן ערבית, אנגלית וצרפתית

אודות תכנית כלכלה מקומית מקיימת:

 Project Wealth: Promoting Local Sustainable Economic תכנית כלכלה מקומית מקיימת

Development המיושמת בתמיכת תכנית ה-ENPI CBC-MED של האיחוד האירופאי, קוראת 
תיגר על התפיסות הניאו ליבראליות המקובלות הרואות  את המונח ״עושר״ כביטוי של הכנסה 

כלכלית בלבד. באמצעות פיתוח פרדיגמה כלכלית אלטרנטיבית, במסגרתה ״עושר״ נבחן בהתאם 

לרווחתם של בני אדם וכדור הארץ, מקדמת התכנית פיתוח בר קיימא באזורים בהם היא מיושמת.

התכנית, המתבססת על שיתוף פעולה בין שותפים מישראל, איטליה, פורטוגל והרשות הפלסטינאית, 

מסייעת במתן מענה למגמות בולטות של פיתוח סוציו-אקונומי בינלאומי. התכנית חותרת לחיזוק 

כלכלות איתוריות, במיוחד בשווקים וביישובים פריפריאליים ולהציג אלטרנטיבה ליוזמות פיתוח 

המבקשות לחזק אזורים פריפריאליים תוך התעלמות מהצרכים והיכולות של קהילות מקומיות.   


