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אזורי עדיפות לאומית
ממשלת ישראל מעניקה מגוון של הטבות ותמריצים ליישובים אותם היא מגדירה כבעלי
עדיפות לאומית .ההטבות והתמריצים הם בתחומים הבאים :חינוך ותרבות ,דיור ותשתית
פיזית ,תעסוקה וכלכלה ורווחה.
קביעת המעמד של עדיפות לאומית נעשית על-ידי הממשלה ,בהתאם להמלצות ראש
הממשלה .מפת אזורי העדיפות הלאומית הנוכחית פורסמה על-ידי משרד ראש הממשלה
באפריל  .1998המפה הקודמת פורסמה על-ידי הממשלה הקודמת ,בינואר .1993
יש שתי רמות של עדיפות לאומית :א' וב'.
בתחום החינוך ,ההטבות ניתנות רק ליישובים שזכו בהכרה כאזור עדיפות לאומית א'.
ההטבות הן:
•

תמריצים למורים ,ובהם:
קידום ותק עד  4שנים;
פטור מתשלום חלקו של העובד בקרן השתלמות;
השתתפות בשכר דירה והוצאות נסיעה;
החזר שכר לימוד בגובה .75%

הנחה של  90%בשכר לימוד בגני ילדים )משרד ראש הממשלה ,אגף תאום ,מעקב
•
ובקרה ,אזורי עדיפות לאומית 26 ,באפריל .(1998
מפת  1998כוללת גם יישובים ברמה א' ,שאינם נהנים מתמריצים למורים .הללו מזוהים
בלוחות שלהלן בסימן א*.
המסמך שלהלן בודק את רמת העדיפות הלאומית של שלוש קבוצות יישובים :יישובים
ערביים ,עיירות פיתוח והתנחלויות .המסמך בוחן את רמת ההעדפה של כל אחת מקבוצות
היישובים ומשווה את מפת ההעדפות של  1993עם זו של .1998

אודות הנתונים
הנתונים נלקחו משלושה מקורות:
 .1משרד החינוך והתרבות ,מערכת החינוך בראי היישובים  .1997ספר זה כולל נתונים על משאבי חינוך לפי
יישוב ,עבור שנת הלימודים .1996/97
 .2משרד ראש הממשלה ,אגף תיאום ,בקרה ומעקב ,אזורי עדיפות לאומית ,אפריל ) 1998מפת .(1998
 .3משרד ראש הממשלה ,אזורי עדיפות לאומית ,ינואר ) 1993מפת .(1993
מפת  1993עברה עם השנים מספר שינויים ,עוד לפני שהממשלה החדשה פירסמה מפה משלה .כיון שכך ,ביססנו

את הנתונים שבלוחות  2 ,1ו 3 -להלן על נתוני משרד החינוך והתרבות לשנת  ,1997כפי שפורסמו במערכת החינוך
בראי היישובים  .1997דהיינו ,הלוחות משווים בפועל בין  1997ל.1998 -
החישובים והניתוח הם של המחברים.
היישובים הערביים הכלולים בלוח  1הם היישובים המוצגים בחוברת מערכת החינוך בראי היישובים ,למעט
אלה השייכים למועצות אזוריות.

רשימת עיירות הפיתוח הכלולות בלוח  2לקוחה מהפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,סקרי כוח אדם
 ,1995עמ' .36
רשימת ההתנחלויות מורכבת מיישובים המופיעים בפרסום מערכת החינוך בראי היישובים ו/או במפת ,1998
והשייכים למחוז יש"ע )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,רשימת היישובים ,מאפיינים גאוגרפיים ואוכלוסיה,
.(1995 - 1948
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עיקרי הדברים
באופן כללי ניתן לומר כי ההטבות והתמריצים המוענקים ליישובים בעל עדיפות לאומית,
מוזרמים בעיקר להתנחלויות ולעיירות פיתוח ,בעוד שהיישובים הערביים זוכים לנתח זעיר בלבד.
השוואה בין מפת אזורי העדיפות הלאומית של  1998ובין מפת אזורי העדיפות הלאומית של
 1993מעלה כי מרבית היישובים שצורפו לרשימה החדשה הם התנחלויות.

מפת  1998מיטיבה בעיקר עם ההתנחלויות )ר' לוח  27 :(3התנחלויות נוספו
לרשימת היישובים בעלי מעמד של אזור עדיפות לאומית א'.
מפת  1998שיפרה במעט את מצבן של עיירות הפיתוח )ר' לוח  .(2כמעט כל עיירות
הפיתוח  23 -מתוך  - 25נהנות ממעמד של עדיפות לאומית א' )שלוש מתוכן ללא
תמריצים למורים(.
מרבית היישובים הערביים הזוכים למעמד של עדיפות לאומית ,מקבלים רמה ב'  -שאינה מזכה
בתמריצים למורים ובהנחה משכר לימוד בגני ילדים.

מפת  1998הרעה בעיקר עם יישובים ערביים 16 .יישובים ערביים איבדו את מעמד
העדיפות שהיה להם )ב'(  -למרות שאף אחד מהם אינו בעל נתונים חברתיים-
כלכליים גבוהים מאלה של עיירות הפיתוח;  6יישובים הועלו מרמת עדיפות ב'
לרמה א' מוגבלת  -דהיינו ,ללא זכאות לתמריצים למורים .רוב היישובים
הערביים הנהנים מהעדפה לאומית הם בעלי רמת עדיפות ב' ,שאינה מזכה
בהטבות בתחום החינוך ,או בעלי רמה א' מוגבלת  -שאינה מזכה בתמריצים
למורים.

תמצית השינויים במפת העדיפות הלאומית
עיירות פיתוח ,התנחלויות ,יישובים ערביים
השוואה בין מפת  1997ומפת 1998

יישובים שצורפו למפה ,או
שהועלו מרמה ב' לרמה א'
או לרמה א' מוגבלת*
יישובים שהוצאו מהמפה
או שהורדו מרמה א' לרמה
א' מוגבלת* או לרמה ב'
יישובים שנכללו במפת
 1993ומעמדם לא השתנה
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* יש יישובים המקבלים מעמד עדיפות א'  -אך בלא תקציב לתמריצים למורים; בחרנו לקרוא לכך רמה א' מוגבלת.
מקורות:
משרד ראש הממשלה ,אגף תיאום ,בקרה ומעקב ,אזורי עדיפות לאומית ,אפריל ) 1998מפת .(1998
משרד ראש הממשלה ,אזורי עדיפות לאומית ,ינואר ) 1993מפת .(1993
הערות:
א .בין  1993ו 1998 -חלו מספר שינויים במפת העדיפות הלאומית .הנתונים בלוח מסתמכים הן על מפת  1993והן על הפרסום של משרד
החינוך ,מערכת החינוך בראי היישובים משנת .1997

