
2020ינואר 

פיסות מידע מהנגב
המחקר והמידעמרכז 

הנגבהרשות לפיתוח 
2020ינואר



תוכן עניינים

01
?מעצמה חינוכית-הנגב 

בבנגוההוראההחינוךלומדיקצת על נתוני

:  שמח ששאלתם

מצעירי הנגב באמת הולכים ללמוד  כמה 

?תואר ראשון
03

:  את השורותמצופפים 

צפיפות התלמידים בנגב לעומת  השוואת 

הממוצע הארצי
04

הדילמות הקשות  ! מזל טוב לבאר שבע

!בפתח

החדשהחדשנותרובעעל
06

:  עדיין בחיתוליו02

לגדולבדרום יכול רק אפ -הסטארט

:  נדידת המשפחות הצעירות

הנגבישוביאל /הגירה פנימית מנתוני  05



?  מעצמה חינוכית-הנגב : #1 פיסה 

נתוני לומדי החינוך וההוראה בנגבקצת על 

,(אקדמיותומכללותאוניברסיטאות)גבוההלהשכלהבמוסדותראשוןלתוארהסטודנטיםמנתוני

הינוהוראהתעודתאו/ובחינוךלתוארוהלומדותהלומדיםשיעורכיעולה,ח"תשעשנתבמהלך

התחומיםיתרלעומת(הנגבהמקומיותוהמועצותהעיריותבכלל34%-כשלממוצע)ביותרהגבוה

.(17%-כשלממוצעעם,"ואדריכלותהנדסה"הינו,משמעותיבפער,הבאהתחום)

לומדישיעורשל(18.5%)הארצימהממוצע2פיכמעטגבוה"נגבי"השהנתוןאלא,זאתרקלא

לומדישלהממוצעהשיעורבהןהבדואיותהרשויותמאדבולטות,הנגבבתוך.וההוראההחינוך

ואחריה,(46.9%)רמוןמצפהמאדבולטתהיהודיותהרשויותבין.54%-כעלעומדוההוראההחינוך

(7.9%)עומר,(6.5%)להביםאתלמצואניתןהסקאלהשלהשניבצדה.וירוחםשדרות,נתיבות

.(9.8%)ומיתר

לומדישיעורלביןהרשויותשלכלכלית-הסוציוהרמהביןהמובהק(ההפוך)מהמתאםלהתעלםקשה

האם?הצפויההשתכרותכושרגםוכך,נמוךהקבלהשסףמכךנובעזההאם.וההוראההחינוך

הזדמנותכאןישנהאוליאו?ברשותלבעיהסימפטוםהינווהוראהחינוךלומדישל"מוגזם"שיעור

בשדרוגולהשקיע,להוראהמוכשראדםכחשלרחבמאגרלמנףוראויניתןהאם:לנצלהשיש

אלהוברשויות,בכללבנגב,הבאיםהדורותלפיתוחהמפתחאתמהוותאשר,המקצועיותיכולותיו

?בפרט
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הנגבמרכז המחקר והמידע ברשות לפיתוח : עיבוד, ס"למנתוני 

המלא על סטודנטיםלמידע

-ח"תשסגבוההלהשכלה

ס"בלמח"תשע

https://bit.ly/3b6BSFy


-הסטארטלסצנתבעודכיעולה,30/12/2019מתאריך,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלבפרסום

מספר.גודלסדריבכמהמהןקטנהשהיאהרי,הארץבשארלמקבילותיהדומיםמאפייניםבדרוםאפ

כאשר,הכלבסך170על,2018לשנתנכון,עמדדרוםבמחוזהפעילות(אפ-סטארט)ההזנקחברות

נמצאותאלהמעל.פעילותהזנקחברות293כללה(הדרוםמעלאחדמקום)הצפוניתהפריפריה

.(1,869)אביבובתל(1,301)מרכזבמחוזהעיקריותהסצנותוכמובן,(374)וחיפה(356)ירושלים

שלוהסגירההפתיחהונתוני,אלהבחברותלעובדממוצעשכר–הפרסוםהתמקדבהםבנתונים

מהממוצערחוקיםולא,האחריםהפריפריאלייםלמחוזותדומיםנתוניםמציגהדרום–הזנקחברות

.הארצי

,מהותיבאופןעליהלהשפיעאמיתיתהזדמנותמספקבדרוםאפ-הסטארטסצנתשלהקטןגודלה

.אחריםמבמחוזותיותררביחסימשקליש(נסגרתלאאו)שנפתחתחברהלכלכאשר
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אפ בדרום יכול  -הסטארט: עדיין בחיתוליו: #2 פיסה 

לגדולרק 

על חברות  המלא למידע

בישראל  ( אפ-סטארט)הזנק 

ס"הלמבאתר 2018-2011

מרכז המחקר והמידע  : עיבוד, ס"למנתוני 

הנגבברשות לפיתוח 

חברות הזנק פעילותסגירות פתיחות מחוז

4605094,363סה"כ

 1937293צפון

 3138374חיפה

 1341391,301מרכז

 2252351,869תל אביב

 1522170דרום

 3638356ירושלים

https://bit.ly/2UiCkuH


וכמהלכמהוזכינו,ערלשיחגרמה(?חינוכיתמעצמה-הנגב)מהנגב#1המידעפיסת,לשמחתי

,שילהשחרר"ד–המלומדידידימאת,התגובותאחת.מחשבהומעוררותעינייםמאירותתגובות

מסךוהוראהחינוךלומדיבשיעורהעוסקים,ששיתפנושהנתוניםלכךלביתשומתאתהעירה

רשויותאותןמצעיריכמה:התמונהכללמוצגתולאהיות,הקשרחסרים,מסוימתברשותסטודנטים

בזכרונכםטרייההקודמתהפיסהובעוד,הכפפהאתהרמנומייד?ראשוןלתוארלומדיםבכלל

.ההקשראתכאןאספק,(כאןממשונמצאת)

סטודנטיםשל'אמיתי'ההשיעוראתימדודאשר,הולם'הצעיריםהאקדמאים'מדדבנייתלצורך

ואת,הנבחנותהרשויותמכלראשוןלתוארהסטודנטיםמספראתבחנו,ראשוןלתוארהלומדים

טווח–20-29)לחייהםהשלישיבעשורתושביםשלממוצעיםשנתונים4לעומתהיחסישיעורם

לוקחשבממוצעהנחהבסיסעלזאת.רשויותבאותן(הראשוןהתוארתלמידימרביתשלהגילאים

הישובצעירימתוךכמהבקירובלשקףאמורההתוצאה.ראשוןתוארלהשליםשנים4-כית/לסטודנט

.אקדמיתבהשכלהבוחרים

אקונומי-הסוציוהדירוגביןהמתאם.כללמפתיעותלא,להלןבתרשיםלראותשניתןכפי,התוצאות

בהשכלההבדואיםשלהנמוךהשילוב.בקצוותבעיקר,מאדמובהק–'הצעיריםהאקדמאים'למדד

משמעותיאקונומי-סוציובפערנמצאותאשר,ועומרלהבים,מיתרכאשר,לעיןמאדבולטהגבוהה

כנראה,יחסיתגבוהיםמנתוניםנהנותושדרותשבעבאר.ניכרבפערזהבמדדגםמובילות,מסביבתן

.בנגבהעיקרייםהאקדמייםלמוסדותהגיאוגרפיתסמיכותןעקב

מהותימדדשזהולנומסמן,חברתי-הכלכלילמדד'הצעיריםהאקדמאים'מדדביןהמובהקהמתאם

השכלה)סיבהשלהןמדדזהו.אותההמאפשרותוההזדמנויות,חברתיתמוביליותשללמדידהמאד

ומערכותחינוךמערכותלהצלחתאינדיקציה)תוצאהשלוהן,(חברתיתלמוביליותכמפתחאקדמית

.בתחומיהלשיפורוולפעוללשאוףרשותכלעלאשרמדדזהו.(ברשותנוספותמאפשרות

3
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כמה מצעירי הנגב באמת  : שמח ששאלתם: #3 פיסה 

?הולכים ללמוד תואר ראשון

המלא על סטודנטיםלמידע

-ח"תשסגבוההלהשכלה

ס"בלמח"תשע

הנגבמרכז המחקר והמידע ברשות לפיתוח : עיבוד, ס"למנתוני 

https://bit.ly/3b6BSFy


מערכתמצבעלהדיוןבמסגרתלפעםמפעםעולהאשרנתוןהינוהלימודבכיתותהילדיםצפיפות

ניתוחארמה"מביתהמידעמערכת,Citypediaבעזרת.בפרטובפריפריה,בכללבארץהחינוך

אתוהשווינו(פ"תש)הנוכחיתהלימודיםשנתלגביהחינוךממשרדעדכנייםנתוניםריכזנו,"מידע

,ממלכתי:הפיקוחסוגילפילסגמנטיםבחלוקה,נגביים-הכלללממוצעיםארציים-הכללהממוצעים

.חרדי-ו(ד"ממ)דתיממלכתי

:הנבדקיםהסגמנטיםביןמאדשונותתמונותעלמצביעהשהתקבלההתמונה

כאשר,הנגבלטובתמובהקפערקיים(הבאבעמודבתרשימיםהכחולותהעמודות)החרדיבחינוך

הפערים.הארצימהממוצענמוכהבנגבהממוצעתהצפיפות,יסודי-העלבחינוךוגם,היסודיבחינוךגם

.יסודי-בעל(לכיתה)פחות3-4-וכ,ביסודי(לכיתה)פחותתלמידים2-3-כ:מאדמשמעותייםהינם

ועד'א-מ,במובהקהנגבלרעתהינוהפער–הפוכההתמונה(אדומותעמודות)הממלכתיבחינוך

(לכיתה)יותרתלמידים3-לומתדרדר,ביסודי(לכיתה)יותראחדתלמידסביבנעהואכאשר,ב"י

.יסודי-בעל

מהמערכותמשמעותיתקטניםהארצימהממוצעהפערים,(כתומותעמודות)דתי-הממלכתיבחינוך

.(לכיתה)פחותאחדלכתלמידבשיאםומגיעים,האחרות

,אלהפערים.תלמידלכלאישימענהלתתביכולתאפשרייםפעריםעלמצביעיםהצפיפותפערי

החינוךבמשרדההחלטותמקבליאצלאדומהנורהלהדליקצריכים,הממלכתייםהספרבבתיבעיקר

כיתותלבנייתמשאביםבהקצאתצורךעלמצביעיםמשמעותייםכהפערים.המקומיותוברשויות

.הפריפריהתלמידישלהפתיחהנקודתהשוואתאתלקדםכדיוזאת,הוראהתקניוהוספתנוספות

4

BACK
השוואת צפיפות  : מצופפים את השורות: #4 פיסה 

התלמידים בנגב לעומת הממוצע הארצי



4

BACK
צפיפות התלמידים  תרשימים להשוואת : #4 פיסה 

בנגב לעומת הממוצע הארצי

#4 חזרה לפיסה 

הנגבמרכז המחקר והמידע ברשות לפיתוח : עיבוד, ט"נתוני משרד החינוך לשנת תשע



מתייחסים,2017לשנת,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהריכזהאשר,הפנימיתההגירהנתוני

(פטירותכולללא)רשותאותהאתעזבואו(לידותכולללא)רשותלאותההגיעואשרלתושבים

-15;0-14)יחסיתרחבותגיללקבוצותמחולקיםהנתונים.(בישראלאחרתרשותאל/מ)שנהבאותה

מספרהפחתתבאמצעותההגירהמאזניאתחישבנו,הנתוניםניתוחלצורך.+(65;30-64;29

.המגיעיםממספרהעוזבים

נתוניהןבין,הרשויותבכלכמעט,מובהקתקורלציהניכרתאך,למדי"גסה"אמנםלגילאיםהחלוקה

בעמודות"ילדים"הקבוצת)0-14-ו(האפורותבעמודות"הורים"הקבוצת)30-64הגילקבוצותשל

."המשפחותהגירתמאזן"לאינדיקציהמספקאלהקבוצותשלהחיבור.(הכחולות

במרביתנבלמתשהיאלראותהיהניתןהאחרונותבשנים,שליליתהגירהשלמעטותלאשניםלאחר

בצפוןבעיקר,הישירהמשכהאתמסמנים2017נתוניאשר,חיוביתלמגמההופכתואף,הרשויות

נתוניםהמשיכואשר,2017-לבולטיםשלילייםמאזניםכאשר,הרשויותבכלהמצבזהאין.הנגב

.שבעותלאילת,דימונה,שבעבבארנרשמו,2016-מדומים

במיוחדבולטאשר,15-29שלהגילקבוצתשלהרשויותברובהשליליהמאזןהינונוסףמענייןנתון

סטודנטיםברובומשקףזהשנתוןלהעריךניתן.יחסיתגבוהאקונומי-סוציובדירוגהנמצאותברשויות

אתלבחוןהצורךאתמחזקזהנתון,זאתעםיחד.מהביתהרחקללמודלצאתמשגתידםאשר

.חייהםאתבהולבנות,באוממנהלרשותלשובהמקוםבנישלהמניעים

,השונותהרשויותביןההבדליםולאור,הרשויותלמרביתההגירהבמגמתהחיוביתהתפניתלאור

(פחותאו)יותרלאטרקטיביותמסויימותרשויותהופכיםאשרהגורמיםבאבחוןלהעמיקיהיהמעניין

.אחרותגילוקבוצות,צעירותמשפחותעבור

5
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נתוני הגירה : המשפחות הצעירותנדידת : #5 פיסה 

הנגבישוביאל /פנימית מ



5
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,  הנגבישוביאל /פנימית מתרשימי הגירה : #5 פיסה 

בחלוקה לפי מעמד הרשות

#5 חזרה לפיסה 



מכובדיםשלבהתכנסות,שבעבבארהחדשנותרובעחגיגיבאופןהושק,22/01/2020-ה,רביעיביום

הדובריםשלהכותרתגולתאך,רוביקלייסלח.גוריוןבןבאוניברסיטתהסנאטבבנייןענייןובעלי

בבארהזההחשובהפרויקטאתומלווהחדשנותלרובעיבינלאומיתמומחית,וגנרולי'גר"דהייתה

.שבע

משהוהיוםננסה,וגנרר"דשלתפיסותיהעםההיכרותאתלהעמיקוכדרך,החגיגיתההשקהלרגל

הינואשר,למאמרקישורלרבות,החדשנותרובעיבנושאממאמריהאחדשלקצרהסקירה:חדש

.זותמציתיתמפיסהיותר(ומקיף)מעניין

Innovation"במאמרה districts and their dilemmas with place",דווקאוגנרר"דמתמקדת

שעצםשברורלמרותמדגישהוגנרר"ד.החדשנותרובעימתכנניבפניהעומדיםוהדילמותבאתגרים

אשרדילמותכמהשישנןהרי,(הזמןעםייפתרושחלקם)אתגריםמעטלאמייצרהשינויתהליך

.ייכשלאויצליחהחדשנותרובעאםרבהבמידהתכתיבעבורןפתרונותמציאת

בין"חיבורחוסר"ייווצרשלאמוודאיםכיצד:במתמקדות,וגנרדוקטורלפי,החשובותהדילמות

אשר(נוספיםענייןובעליתכנוןגורמי,העירייה,השוניםהעוגןמוסדות)בתכניתהמרכזייםהגורמים

אתממיתאשר,"החדש"שלמדימהירמפיתוחנזהריםאיך;משותפתנדה'אגמהעדרלהיגרםעלול

מה;אותוולקדםלהעציםבמקום,(מקומיתזהותותחושתאותנטיותשלבהיבטיםבמיוחד)"הישן"

.מהסביבהניכורלייצרעלולותאשרהעוגןמוסדותשלהפיזיות"גדרות/חומות"העםעושים

וגנרדוקטורשללהמלצתהנצטרף.הרובעלהצלחתקריטיופתרונן,מאדמאתגרותהללוהסוגיותכל

פתרונותלהןלמצואכדימשאביםולהפנות,הפרויקטשלשלבבשוםאלהמדילמותלהתעלםלא

.כולוהחדשנותרובעלכשלוןלגרוםעלולהמהןוהתעלמותהיות,הולמים

!קודםאחתשעהויפה

6
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הדילמות הקשות  ! טוב לבאר שבעמזל : #6 פיסה 

!  בפתח

למאמר המקורי

https://brook.gs/37n0BTM


:לפרטים

08-670126: טלפון

eitan@negev.co.il:  ל"דוא
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