
 

 איפה אנחנו ואיפה אתם ?  -פעולת מרכז ופריפריה 

 מטרות הפעולה : 

 למידה על מהות המרכז והפריפריה , על הסיבות והקשר ביניהם  .1

 העמקה במתח של פריפריה ומרכז בהקשר הלהט"בי   .2

 עידוד של גיבוש עמדה אישית כלפי אקטיביזם קהילתי מקומי והנעה לפעולה  .3

 

 חלוקת זמנים: 

 דקות  10 משחק פתיחה  

 דקות 15 מתודת פתיחה / מצאו את ההבדלים  

 דקות  25 מתודת פירוק ודיון / פריפריה מול מרכז

 דקות 25 מתודת מחשבה משותפת / פיזור גאה 

 דקות 15 סיכום 

 
 עזרים וציוד: 

 מדבקות בשני צבעים שונים   ✔

 ישראל שרטוט גבולות של מפת  ✔

 גרף התפלגות מתגוררים ביישובים בארץ   ✔

 אמצעים להקרנת סרטון  ✔

 טקסט קצר   ✔

 

  מהלך הפעולה: 

 משחק פתיחה /  שימו דגל   .1

.  על החניכות לסמן באמצעות   וערים ברחבי הארץ  ישובים  המדריכות מקריאות בשמות של 

ה  מדבקות בשני צבעים את המקומות המדוברים, כאשר מדבקה בצבע אחד תסמן את הפריפרי

 ומדבקה בצבע אחר תסמן את המרכז 

למדריך.ה:  החניכות לומדות להכיר את גזרות הארץ ואת המיקומים הגיאוגרפיים של יישובים  

 בארץ ועל כך ללמוד ברמה ההתחלתית על יישובי המרכז והפריפריה .  

 לאחר מכן, נשאל :  

 על פי מה החלטתם שישוב מסוים הוא פריפריאלי / מרכז ?   ●

 האם ישנם פרמטרים כלשהם לישובים כדי לכנותם פריפריאליים ?   ●



 

 מצאו את ההבדלים  / מתודת פתיחה  .2

 נקרא יחד עם החניכות את הציטוט הבא :   

  התבנית הבינארית שוליים/מרכז מציינת יחסי היררכיה וכוח, סימון גבולות והגדרות: "

השוליים הם האחר שעליו אנו מתבוננים במבט מגבוה. פעולת הסימון נודעת חשיבות  

מבליטה את הגבול בין  מודרניסטיתרבה ביצירת לגיטימציה וסמכות … התפיסה ה

ת.  זהו יחס היררכי עיקר לטפל, בין מרכז לשוליים, בין גוף הדברים לבין התוספו

 "מובהק

 עריכה מתוך אנציקלופדיה של רעיונות(  )

 נשאל את החניכות :  

 על פי מה לדעתכן נקבעים תחומי הטריטוריה ועל כן מהי פריפריה ומרכז ?   ●

 אילו סוגי פערים מעמיקים כאשר מסומנת פריפריה ומרכז בצורה כזו ?    ●

    למדריך.ה:

התפיסה של מהו פריפריאלי ומרכז הינה דבר שלא היה קיים בתחילתה של הגשמת הרעיון  

, כאשר הוקמה אם המושבות, דגניה ליד הכנרת, שנה  1910הציוני בישראל, אי שם בשנת 

תם שנים הקיבוצים הפריפריאליים היו למרכז אידיאולוגי  לאחר הקמת העיר תל אביב.  באו 

 שהפיץ את רעיון ההתיישבות היהודית למרחקים אך עם השנים היוצרות התהפכו.  

כי ההבדלים בין הפריפריה למרכז הן דבר מה ששייך לעת המודרנית, עם   נסביר לחניכות

 ת פיתוח.  עליית יצירת וצריכת התרבות, מפעלים פוליטיים והקמתן של עיירו 

   לאחר מכן,

( ,  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"עפ 2017  לשנת נכוןנציג לחניכות את הגרף הבא ) 

   )נספח א'( כאשר החניכות רואות את הגרף ללא התפלגות האחוזים 

מהחניכות לשער את ההתפלגות ואיזה מיקום גיאוגרפי כל חלק בעוגה מייצג )אפשר   נבקש

 לגות האחוזים שבעוגה שבנספחים(. לתת להן את הכותרות ושהן יצמידו להתפ
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 נשאל את החניכות :  

בוחרים  ● מה הם לדעתכם היתרונות במגורים במרכז ? מדוע רוב האזרחים בישראל 

 לגור דווקא באיזור המרכז ?  

 מתודת פירוק ודיון / פריפריה מול מרכז   .3

 המדריכות מחלקות את הקבוצה לשתי קבוצות : קבוצת מרכז וקבוצת פריפריה .  

   - בזמן קצוב, כל קבוצה בונה אוסף סיבות למסע שכנועים לשאר חברי הקבוצה 

 מדוע לגור באזור הקבוצה זה טוב יותר ! 

  לאחר הזמן הקצוב, כל קבוצה בוחרת נציג אשר נעמד אל מול נציג מהקבוצה השניה ) דיבייט,

( וכעת נתונים הם לשאלות המדריכים, זאת כדי להשתכנע ולשכנע גם את שאר חברי  ַמֲעָמת

 הקבוצה.  

) ניתן לספר לחניכות לפני הזמן הקצוב באילו נושאים יעסקו   שאלות מנחות למדריכים :

 השאלות בדיבייט כדי להקל עליהם בבניית מצע שכנוע יעיל ומעמיק (  

 ותר ?  האם אנשים באזורכם מאושרים י  ●

 מהי רמת שיתוף הפעולה של הממשלה יחד עם אזורכם ?  ●

 מה הם פתרונות התרבות באזורכם ?   ●

 נפשות . האם אצליח לכלכל את משפחתי כראוי בפריפריה ?    6יש לי משפחה בעלת    ●

 מה הם פתרונות התעסוקה באזורכם ?      /

 טייל ?  כחובב טבע שאני, האם ישנו היצע טבעי באזורכם ? איפה הכי כדאי ל ●

יישובים, ערים  וכו', אשר לדעתכם הם גולת הכותרת של אזורכם   ● מנו שתי מועצות, 

 ומדוע .  



 

  תושבי   בקרב  רצון  שביעות  סקר  תוצאות למדריך.ה: לקריאה נוספת והעמקה בנושא, ניתן לעיין ב 

  .בארץ  הפיתוח ערי  על  המביט מסמך וכן גם ב הפריפריה 

 מתודת חשיבה משותפת / פיזור גאה  .4

 .   הבא  בקטענצפה יחד עם החניכות 

 לאחריו, נשאל את החניכות : 

הקהילה  ● של  העיקרית  ההתיישבות  לנקודת  נהיה  שהמרכז  הסיבה  לדעתכם  מה 

 הלהט"בית? מה יש שם שאין בפריפריה ?  

ליות (  האם אתן מרגישות שמקבלים את הקהילה הגאה  ) מתאים לקבוצות פריפריא ●

 במקום מגוריכם ? האם יש לקהילה נראות ונוכחות בפריפריה ?  

עם החניכות קטע מתוך מחקר על פריפריה קווירית מאת ד"ר גילי הרטל    לאחר מכן, נקרא יחד 

 להדפיס ככמות החניכות( :    -)נספח ב' 

יקר הומופוביה, כמרחב שדוחף " הפריפריה נתפסת לרוב כמרחב שיש בו בע

את הנמצאים בו לעזוב לטובת המרכז, העיר הגדולה, שנתפסת מאופיינת 

בשייכות ונוחות ללהט"בים. תהליכים של יציאה מהארון עבור להט"בים החיים 

בפריפריה הקשורים במעבר למרכז. כלומר, עבורם יציאה מהארון משמעותה  

להשתייך לזהות מודרנית, נאורה מעבר מבושה לגאווה, ולכן קיים הרצון  

 וסבלנית שקיימת במקומות עירוניים.. " 

 נשאל:

 גם בעיניכםן הפריפריה נתפסת כמרחב יותר להט"בופובי מהמרכז?  ●

 למה זה קשור בעיניכםן?  ●

 האם מעבר למרכז באמת עוזר ביציאה מהארון ותחושת גאווה?  ●

 מה הבעיה במצב כזה?  ●

 סיכום  .5

וכל זוג יצטרך לחשוב על משהו אחד שיכול לחזק את   לזוגות כעת, נחלק את הקבוצה 

 החיים/תרבות/ניראות/קהילה הלהט"בית בעיר שלהםן.  

וכל זוג ישתף במה שחשבו. נשאל את   דקות של זמן מחשבה נחזור לקבוצה  5-10אחרי 

החניכות מה אנחנו כקבוצה של איגי נוכל לעשות כדי לחזק את  

 ט"בית בעיר? החיים/תרבות/ניראות/קהילה הלה
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 נספח א':  

 

 נספח ב':  

" הפריפריה נתפסת לרוב כמרחב שיש בו בעיקר הומופוביה, 

כמרחב שדוחף את הנמצאים בו לעזוב לטובת המרכז, העיר 

הגדולה, שנתפסת מאופיינת בשייכות ונוחות ללהט"בים. 

תהליכים של יציאה מהארון עבור להט"בים החיים בפריפריה 

הקשורים במעבר למרכז. כלומר, עבורם יציאה מהארון 

ה מעבר מבושה לגאווה, ולכן קיים הרצון להשתייך משמעות

 לזהות מודרנית, נאורה וסבלנית שקיימת במקומות עירוניים.. "  

 )ד"ר גילי הרטל( 

 

 

 

 

 


