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 תמצית

חברות ממשלתיות לירושלים על מעברן של  תהשפעניתוח  הוא ונושאו מסמך זה הוכן לבקשת חברת הכנסת מירב כהן

 חסמים למעבר של חברות ממשלתיות לירושליםה מצויניםנתונים על כלכלת ירושלים,  מובאיםמסמך בכלכלת העיר. 

 .על כלכלת העירחברות ממשלתיות לירושלים של  מעברןהשפעת  שלניתוח  מוצגו

קבע שירושלים היא מקום מושבם של נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה ובית המשפט ניסוד: ירושלים בירת ישראל -חוקב

 2007ושהממשלה תשקוד על פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ועל רווחת תושביה. ברוח חוק זה התקבלה בשנת  העליון,

לפיה היחידות הארציות של הממשלה )הכוונה למשרדי הממשלה שפועלים ברמה ו, 31-של הממשלה ה 1661החלטה 

שות החברות הממשלתיות לבחון כיצד על רארצית ולא ברמה מקומית( יועברו לירושלים. בנוסף, במסגרת ההחלטה הוטל 

יישום ההחלטה נתקל בקשיים ועד כה עברו רק חלק מהיחידות לעודד חברות ממשלתיות לעבור לירושלים.  אפשר

חברות ממשלתיות  74-מתוך כ עשרה ממוקמים בירושלים מטות מרכזיים של ,2019נכון לתחילת הממשלתיות לירושלים. 

שעל פיהם נוהגות שיקולים עסקיים מ לפעולממשלתיות על חברות  ,ות הממשלתיותחוק החברב 4לפי סעיף . פעילות

הוראה זו איננה חלה על חברות , אולםלירושלים. מעבר חסם ללהוות  יםעשוילפעול חברות לא ממשלתיות, ושיקולים אלה 

עסקיים במקרים , והחוק גם מאפשר חריגה משיקולים אשר מסמכי היסוד שלהן אוסרים חלוקת רווחים ממשלתיות

 .הכספים של הכנסת לפי החלטת הממשלה ובאישור ועדת ,מסוימים

מספר המועסקים בחברות הממשלתיות שיעברו  – השפעה ישירהנהוג לסווג השפעה כלכלית אזורית לשלוש רמות: 

לתיות מספר המועסקים אצל עסקים ירושלמיים שיספקו שירותים ומוצרים לחברות ממש – השפעה עקיפהירושלים; ל

מספר המועסקים הנוספים בעיר כתוצאה מגידול בנפח הפעילות הכלכלית, הנובע  – השפעה מושריתשיעברו לירושלים; 

  מההשפעה הישירה והעקיפה וכוח הקנייה של המועסקים החדשים. 

 של גיבש מרכז המחקר והמידע של הכנסת רשימהבמטרה לאמוד את ההשפעה של מעבר חברות ממשלתיות לירושלים, 

בהינתן המודל המפורט מטות מרכזיים של חברות ממשלתיות בעלי היתכנות לעבור לעיר.  שמונהחברות ממשלתיות ו 19

, עובדים 6,100-להוסיף לעיר כ עשויהמהלך הרי יעברו לירושלים, שנמצאו כל החברות  אם, ובמסמך על הנחותיו השונות

 )השפעה ישירה( עובדים בחברות הממשלתיות שיעברו 2,900-ם כהבמספר המועסקים בעיר, מ 1.75%-ו גידול של כישיה

, , הגידול בביקוש לשטחים עסקייםעל כך . נוסף)השפעה עקיפה ומושרית( באופן עקיף שיתווספועובדים  3,200-ועוד כ

-בכ עשוי להגדיל את ההכנסה השנתית של עיריית ירושלים מארנונה שאינה למגוריםבהנחה שיינתן מענה בצד ההיצע, 

לפי ניתוח של מרכז המחקר והמידע  בהכנסות העירייה מארנונה שאינה למגורים. 3.2%-ו גידול של כימיליון ש"ח, שיה 35

 6,120תוספת של . בישראלמהתוצר  8.2%-כמיליארד ש"ח,  85.9היה  2018בשנת של הכנסת, התוצר בירושלים 

 .8.4%-ל 8.2%-נקודות אחוז, מ 0.2-ראל במועסקים צפויה להגדיל את חלקה של ירושלים בתוצר של יש

בשכר  איכותיתתעסוקה  לשיצע הידי הגדלת  מעברן של חברות ממשלתיות לירושלים יחזק את כלכלת העיר עלש צפוי

בלבד מהשכירים  22%-מעל לשכר הממוצע במשק, בהשוואה ל שתכריםמעובדי החברות הממשלתיות מ 89%-כ. גבוה

, שמטרתה להגדיל את 2040-2017האסטרטגית לדיור לשנים  תוכניתעם הלכאורה המהלך משתלב  שעובדים בירושלים.

מחוץ למרכז הארץ. המהלך עשוי  המשרות בשכר גבוה מספרהפיזור הגיאוגרפי של האוכלוסייה, בין היתר על ידי הגדלת 

עשוי  חברות ממשלתיות לירושליםשמעברן של  מפני"היובל" לפיתוחה הכלכלי של ירושלים,  תוכניתשלא להשתלב עם 

 תחרות עם המגזר הפרטי על משאבים כגון עובדים ונדל"ן עסקי.גביר את הלה
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 רקע .1
נשיא המדינה, הכנסת, של  םשירושלים היא מקום מושבקבע נירושלים בירת ישראל  :יסוד-חוקב

, ושהממשלה תשקוד על פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ועל רווחת הממשלה ובית המשפט העליון

לפיה היחידות ו, 31-ה של הממשלה 1661החלטה  2007התקבלה בשנת  זה חוק ברוחתושביה. 

ה ארצית ולא ברמה מקומית( הארציות של הממשלה )הכוונה למשרדי הממשלה שפועלים ברמ

טל על רשות החברות הממשלתיות )להלן: וההחלטה הבמסגרת  בנוסף, 1יועברו לירושלים.

מיפוי של  ערכה. הרשות לירושלים לעבור חברות ממשלתיותלעודד  אפשרהרשות( לבחון כיצד 

לחברות ופנתה לגורמים בממשלה ובעיריית ירושלים כדי שיציעו  ,החברות הממשלתיות

אילו  בשאלהטרם גיבשה הרשות את עמדתה המקצועית  2019מריצים לעבור. נכון לתחילת ת

 2חברות יש לעודד לעבור לירושלים וכיצד לתמרץ אותן.

 : אלה םבהוסוגים שונים של חברות בבעלות המדינה,  יםגדרוחוק החברות הממשלתיות מב

הכלליות או הזכות למנות  יהיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותחברה ש – חברה ממשלתית

או בידי המדינה יחד עם חברה  הם בידי המדינהשלה יותר ממחצית מספר הדירקטורים 

 .ממשלתית או חברת בת ממשלתית

הכלליות או הזכות  יהיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותש חברה  – חברת בת ממשלתית

חברת בת בידי ית, הם בידי חברה ממשלתשלה למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים 

 .או בידי חברה ממשלתית יחד עם חברת בת ממשלתית ממשלתית

מכוח ההצבעה  ממחצית שמחצית או פחותשאינה חברה ממשלתית חברה  – חברה מעורבת

הם שלה ממספר הדירקטורים  ממחציתהכלליות או הזכות למנות מחצית או פחות  יהבאספות

 בידי המדינה. 

רשות החברות הממשלתיות  ,על כך לכל חברה ממשלתית מוגדר שר האחראי לה, ונוסף

 . 3אחראית לנושאי רוחב שונים המשותפים לכלל החברות הממשלתיות

חברות בת  15, עמותות( 4)מהן פעילות  חברות ממשלתיות 68-כיש  2020למאי נכון 

 5.אלף עובדים 53-כיחד העסיקו חברות אלה  2018בשנת  4.חברות מעורבות 13-ממשלתיות ו

ן הובירושלים,  ממוקמים חברות ממשלתיות עשרהראשיים של  המטות ,2016נכון לדצמבר 

לצורך בחינת השפעת  6סניפים בעיר.יש נוספות  ממשלתיות חברותלעובדים, ו 700-מעסיקות כ

                                                                    
 .2007במאי  13, לירושליםהעברת היחידות הארציות של הממשלה , 31-של הממשלה ה 1661החלטה   1
 .2019בינואר  23חסן טאופרה, סגן בכיר למנהל רשות החברות הממשלתיות, תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל,   2
 .1975–לחוק החברות הממשלתיות, תשל״ה 54-ו 6סעיפים   3
 .2020במאי  20, אוחזר: ת החברות הממשלתיותרשימאתר מאגרי המידע הממשלתיים,   4
 .2019, יוני 2018דין וחשבון על החברות הממשלתיות לשנת , רשות החברות הממשלתיות  5
. 2019בינואר  23תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל, חסן טאופרה, סגן בכיר למנהל רשות החברות הממשלתיות,   6

. בירושלים 1נספח . לפירוט החברות ראו 2019, מרץ 2017דין וחשבון על הוצאות השכר של הגופים הציבוריים לשנת הממונה על השכר, 
 חברות, אולם אחת מהן בפירוק והשנייה בשלבי מעבר לעיר מודיעין. 12ממוקמות 

  2019נכון לתחילת 
טרם גיבשה הרשות 

את עמדתה  
המקצועית בשאלה 

אילו חברות יש לעודד  
לעבור לירושלים  

 וכיצד לתמרץ אותן.

המטות הראשיים של 
עשר חברות 

ממשלתיות ממוקמים  
בירושלים, והן  

  700-מעסיקות כ
עובדים, ולחברות 

ממשלתיות נוספות 
 יש סניפים בעיר.
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 מתאימותהמסמך מתמקד רק בחברות שמעברן של חברות ממשלתיות בירושלים, 

 :הבאים תבחיניםל

  7הרשות. לעל סמך מיפוי ראשוני ש לעבור לירושלים מספקתהיתכנות 

  כלומר לא חברות מעורבות, מתוך הנחה ידי המדינה הנשלטות עלחברות ממשלתיות ,

 קבלת ההחלטה להעביר אותן. אתשהשליטה בחברות תקל 

 8.חברות הממוקמות ברשויות מקומיות איתנות 

 9מות בפריפריה.חברות שאינן ממוק 

  הפרטה. בתהליךחברות שאינן 

חברות  19 מרכז המחקר והמידע של הכנסת גיבש רשימה שלאלה  תבחיניםעל סמך 

להם היתכנות לעבור  יששל חברות ממשלתיות ש מטות מרכזיים שמונהממשלתיות ו

רשימת החברות הממשלתיות לפי היתכנות  .גופים ממשלתיים 27 – הכול ך, ובסלירושלים

 .1נספח המעבר לירושלים מפורטת ב

 

 כלכלת העיר ירושלים .2
 ירושליםאוכלוסיית נתונים סטטיסטיים על  2.1

 10:לשנה %2-בכ בממוצע גדלהו ,אלף תושבים 936-כ 2019אוכלוסיית ירושלים מנתה בסוף 

 0.4%-כ הייתהלאומית -ביןהגירה הלשנה, ה 2.4%-כ היהטבעי )לידות פחות פטירות( הריבוי ה

  11בשנה. -%0.8-כ –שלילית  הייתהיישובית -ביןהגירה הה, ובשנה

  

                                                                    
דיקת ההיתכנות של רשות החברות ב. ב2019ביולי  24רו"ח דניאל מסטורוב, רפרנט כספים ובקרה, רשות החברות הממשלתיות, דוא"ל,   7

 ת בגלל הקריטריונים האחרים שצוינו לעיל.חברו ארבעחברות עם היתכנות לעבור לירושלים. מרשימה זו נגרעו  31 נמצאוהממשלתיות 
לאופן  הנוגעיםתבחינים נוספים  בכמהרשות מקומית אשר אינה מקבלת מענק איזון, אין לה גירעון שוטף ועומדת  רשות איתנה:  8

 .2020בינואר  23, כניסה: רשימת הרשויות האיתנותהתנהלותה השוטף. משרד הפנים, 
 1. "פריפריה" הוגדרה כאשכולות פריפריאליות 2019באפריל  11, 2015 –מדד פריפריאליות של יישובים ושל רשויות מקומיות הלמ"ס,   9

 בהתאם להגדרת הלמ"ס. 4עד 
 .2020במאי  19, (2017-2019לקט נתונים לרגל יום ירושלים )נתוני הלמ"ס,  10
, כניסה: 1985-2017: מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים 7לוח ג/, 2019לירושלים לשנת מכון ירושלים למחקרי מדיניות, שנתון סטטיסטי  11

 . 2017-2015. הנתונים במסמך הם ממוצע השנים 2020במאי  20

מרכז המחקר  
והמידע של הכנסת  

  19גיבש רשימה של 
חברות ממשלתיות 

ושמונה מטות 
של חברות  מרכזיים 

ממשלתיות שיש להם  
היתכנות לעבור 

לירושלים, ובסך הכול  
גופים   27 –

 ממשלתיים.

file://///filer/users$/ehudbe/Desktop/תבנית%20מסמך%20מממ/www.knesset.gov.il/mmm
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/Financialmanagement/Pages/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-2015.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-2019-2017.aspx
https://jerusaleminstitute.org.il/yearbook/#/207/1420
https://jerusaleminstitute.org.il/yearbook/#/207/1420
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 12)באלפים( 1201-2018בשנים הגדולות מאזן ההגירה הפנימית בערים  :1טבלה 

מאזן הגירה  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 עיר
2018-2011 

יחס מאזן הגירה 
 13לאוכלוסייה

 6.3%- 58.0- 6.0- 6.0- 8.0- 7.9- 6.7- 7.4- 8.7- 7.3- ירושלים

 2.4%- 11.0- 0.6 1.5- 2.5- 1.8- 0.9- 1.9- 1.4- 1.6- יפו-תל אביב

 4.5%- 12.7- 2.0- 2.4- 2.6- 2.1- 1.1- 1.3- 0.7- 0.5- חיפה

 2.4%- 6.0- 2.1- 0.9- 0.4- 0.0 0.1- 0.7- 0.7- 1.1- ראשון לציון

 6.2% 15.2 0.1 0.6 1.6 1.9 3.0 3.1 3.0 1.9 פתח תקווה

 8.2%- 18.5- 2.8- 3.0- 2.7- 2.5- 2.3- 2.6- 1.5- 1.1- אשדוד

 0.2% 0.5 1.0- 1.0- 0.7- 0.1- 0.7 1.3 0.7 0.6 נתניה

 4.9%- 10.2- 1.8- 1.4- 1.4- 0.8- 0.8- 0.9- 0.9- 2.2- באר שבע

, הגבוהה אלף תושבים 58-כ הייתהההגירה נטו מירושלים  2018-2011בשנים  ,הנתוניםפי  על

 היה 2018בסוף  אוכלוסיית העירהערים הגדולות. שיעור ההגירה נטו מירושלים מסך  שמונהמ

, גבוה משמעותית מיתר הערים. בשנים אלה נרשמה הגירה חיובית בפתח תקווה -6.3%-כ

הן בית  2019בשנת  ן תושבי ירושלים היגרואליהשהערים העיקריות (. 0.23%( ובנתניה )6.2%)

הן בני ברק,  2019בשנת  מהן היגרו לירושליםשהערים העיקריות . וביתר עיליתאביב  שמש, תל

 ילדים 3.9 היה 2017שיעור הפריון הכולל של תושבת ירושלים בשנת  14אביב ובית שמש. תל

 3.11 שהיה, מהממוצע הארצי גבוה שיעור(, 3.33 – , ערבים4.27 – )יהודים ואחרים צעובממ

 נפשות בממוצע הארצי. 3.3, לעומת צעובממ נפשות 3.9משק בית בירושלים מנה  15.ילדים

בממוצע  %36-כ, בהשוואה ל%43-כ היה 2018בעיר בשנת  91תושבים עד גיל המשקל 

 16הארצי.

ההכנסה  17בירושלים. %5.39-ו ישראלב %21.2 הייתה 2018תחולת העוני של נפשות בשנת 

ש"ח  14,464-לעומת כ ,ש"ח 17,276-כ הייתה 2018בישראל בשנת החודשית נטו למשק בית 

 52%-כובישראל  63.9%-כ 2018בשנת  היההמשתתפים בכוח העבודה  שיעור. בירושלים

 4% היה 2018בשנת  מתוך המשתתפים בכוח העבודההבלתי מועסקים  שיעורבירושלים. 

                                                                    
 .: מקורות גידול האוכלוסייה, לפי צורת ישוב2.14לוח , 2011-2019הלמ"ס, שנתון  12
 .2018ביחס לאוכלוסיית היישוב בשנת  2011-2018הנתון הוא מאזן ההגירה המצטבר בשנים  13
 .2020במאי  19, (2017-2019לקט נתונים לרגל יום ירושלים )נתוני הלמ"ס,   14
, : לידות חי, שיעור ילודה גולמי ושיעור פריון כולל בישראל5לוח ד/, 2020שנתון סטטיסטי לירושלים לשנת מכון ירושלים למחקרי מדיניות,  15

 .2020ביוני  2, אוחזר: 2017, 2012, 2007יפו ובחיפה, לפי קבוצת אוכלוסייה, -בירושלים, בתל אביב
 .2020במאי  19, (2017-2019לקט נתונים לרגל יום ירושלים )נתוני הלמ"ס,  16
, דצמבר 2017-2018: תחולת העוני לפי מחוז ולאום 12לוח , 2018ממדי העוני והפערים החברתיים: דוח שנתי המוסד לביטוח לאומי,  17

2019. 

file://///filer/users$/ehudbe/Desktop/תבנית%20מסמך%20מממ/www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/yearly.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-2019-2017.aspx
https://jerusaleminstitute.org.il/yearbook/#/3588/19191
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-2019-2017.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Pages/oni2018.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Pages/oni2018.aspx
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הכנסות מארנונה מסך הנתונים על משקל  יםצגולהלן מ 1תרשים ב 18בירושלים. %4.8-בישראל ו

 גיל.כנסות בתקציב הרהה

 19(2018משקל ההכנסות מארנונה מסך ההכנסות בתקציב הרגיל ) :1תרשים 

 

 ךלפי הנתונים, משקל הכנסות עיריית ירושלים מארנונה מסך ההכנסות בתקציב הרגיל נמו

 שאינהמשקל הארנונה  .לממוצע הארציבהשוואה לערים גדולות אחרות וגבוה בהשוואה 

למגורים מסך ההכנסות מארנונה נמוך בירושלים, גם בהשוואה לערים גדולות אחרות וגם 

 בהשוואה לממוצע הארצי.

 ירושליםכלכלת נתונים סטטיסטיים על  2.2

כ"ריכוז עירוני גדול, שבו מספר רב של  מטרופולין הרימגד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

רשויות מקומיות אשר השטח שלהן יוצר רצף פיזי, ואשר ביניהן קיימים קשרים כלכליים, חברתיים 

עיר שבע. ב אביב, חיפה ובאר בישראל יש ארבע מטרופולינים: ירושלים, תל 20ותרבותיים".

 שיעורצג ולהלן מ 2תרשים ב. 2018נכון לשנת  אלף מועסקים 348.8-ירושלים עובדים כ

 מחוץ לעיר אבל במטרופולין ;בעיר עצמה :לפי מקום מגוריהםהערים הגדולות  בארבעהעובדים 

 מחוץ למטרופולין.)בטבעות(; 

  

                                                                    
בפברואר  27, העבודה, צורת יישוב מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומיןומעלה לפי תכונות כוח  15: בני 1.27לוח , 2018סקר כוח אדם הלמ"ס,  18

 .2020במאי  21, כניסה: 2020
 .2020בפברואר  11, 2018 –קובץ הרשויות המקומיות בישראל הלמ"ס,  19
 .2019בינואר  23כן: , עוד12, סעיף מבוא, 2018הלמ"ס, קובץ היישובים  20

46.2%

61.4%

27.0%

55.4%

35.1%

52.1%

0%
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60%

משקל הכנסות מארנונה מסך ההכנסות 
בתקציב הרגיל

משקל הכנסות מארנונה שאינה למגורים מסך  
ההכנסות מארנונה

ממוצע הערים הגדולות ממוצע ארצי ירושלים

file://///filer/users$/ehudbe/Desktop/תבנית%20מסמך%20מממ/www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%93%D7%9D-2018.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2018.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/ishuvim/intro.pdf
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 21עובדים בארבע הערים הגדולות לפי מקום המגורים :2תרשים 

 

גרים ביישובי המטרופולין  15.7%-כ עיר,גרים במהעובדים בירושלים  75.9%-כ ,הנתוניםפי  על

גרים  8.4%-כו ממערב לעיר(ביישובים  5.9%-ביישובים באזור יו"ש ו 9.8%) מסביב לירושלים

גרים העובדים  שלהגבוה ביותר  השיעור, המטרופולינים מארבע מחוץ למטרופולין.ביישובים 

 שלעובדים הגרים במטרופולין של  ביותר הגבוה השיעור .בירושליםהוא  שבה הם עובדים עירב

 .תל אביבב הוא עובדים הם שבה העיר

, שיעור המועסקים ביטחון וביטוח לאומיוציבורי מינהל בענף הכלכלי של מינהל מקומי, 

 22.המחוץ ל %21-כבמטרופולין ו %27-כ, ועוד 52%-כבעיר נמוך יותר ועומד על  יםשמתגורר

אופיין של חברות ממשלתיות רבות דומה לענף מינהל מקומי, ציבורי, ביטחון סביר להניח ש

הן יהיה דומה יותר לענף זה מאשר לשער שדפוסי המגורים של עובדי אפשרולכן וביטוח לאומי, 

  עירוני. -לנתון הכלל

התפלגות ישראל באמצעות -כלל כלכלתהדומה והשונה בין כלכלת ירושלים לניתן לאפיין את 

תמהיל המועסקים לפי ענף כלכלי הוא אחד הגורמים  .המועסקים לפי ענפי כלכלה ומשלחי יד

בהם שוענפים  יחסית לשכר הממוצע גבוהבהם השכר ששמשפיעים על השכר, מכיוון שיש ענפים 

כלי בירושלים כל ףהמועסקים לפי ענהתפלגות  יםמוצגלהלן  3 תרשיםב. יחסית השכר נמוך

 .2018בשנת , והשכר הממוצע בכל ענף ובממוצע הארצי

  

                                                                    
מועסקים העובדים במטרופולין תל אביב )לא כולל מדגמים קבועים(, לפי מקום מגורים, מקום  :2.41לוחות , 2018סקר כוח אדם הלמ"ס,  21

: מועסקים העובדים במטרופולינים ירושלים, חיפה ובאר שבע )לא כולל מדגמים קבועים(, לפי מקום מגורים, מקום 2.42-עבודה ומין ו
 .2020בפברואר  27, פורסם: עבודה ומין

: מועסקים בישראל, במטרופולין ירושלים ובמטרופולין תל 19, לוח ז/2019שנתון סטטיסטי לירושלים לשנת מדיניות,  מכון ירושלים לחקר 22
 אביב לפי אזור עבודה, אזור מגורים וענפים כלכליים.
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גרים בעיר גרים בטבעת פנימית גרים בטבעת תיכונה גרים בטבעת חיצונית גרים מחוץ למטרופולין

ירושלים באר שבע חיפה תל אביב

מהעובדים   75.9%-כ
בירושלים גרים בעיר,  

גרים  15.7%-כ
ביישובי המטרופולין  

מסביב לירושלים  
ביישובים   9.8%)

  5.9%-באזור יו"ש ו
יישובים ממערב  ב

גרים  8.4%-לעיר( וכ
ביישובים מחוץ  

 למטרופולין.

file://///filer/users$/ehudbe/Desktop/תבנית%20מסמך%20מממ/www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%93%D7%9D-2018.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%93%D7%9D-2018.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%93%D7%9D-2018.aspx
https://jerusaleminstitute.org.il/yearbook/#/207
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 23(2018)שכר ממוצע למשרת שכיר הו ובישראלירושלים בלפי ענף כלכלי  מועסקיםה: התפלגות 3 תרשים

 

 הנתונים מראים שהייחודיות של כלכלת ירושלים באה לידי ביטוי בשלושה ענפי כלכלה עיקריים: 

 5.9-שיעור המועסקים בירושלים נמוך מהשיעור הארצי בכ – תעשייה, כרייה וחציבה 

 ש"ח לחודש. 14,519-כ :ממוצע גבוה יחסיתהשכר ה שבו ענףזהו גם  נקודות אחוז.

 השכר  נקודות אחוז. 4.7-שיעור המועסקים בירושלים גבוה מהשיעור הארצי בכ – חינוך

 ש"ח לחודש.  8,168-בענף נמוך יחסית לשכר הממוצע ועומד על כ

 3.1-שיעור המועסקים בירושלים גבוה מהשיעור הארצי בכ – שירותי בריאות, רווחה וסעד 

 .ש"ח בחודש 9,209-השכר בענף נמוך יחסית לממוצע ועומד על כ נקודות אחוז.

 בהם השכר גבוה מהממוצע בירושלים ובארץ.שהמועסקים בענפים  שיעורלהלן מוצג  4בתרשים 

  

                                                                    
. מספר 2020בפברואר  27, : מועסקים, לפי ענף כלכלי, צורת יישוב עבודה, קבוצת אוכלוסייה ומין2.11לוח , 2018סקר כוח אדם הלמ"ס,  23

: משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע 9.38לוח , 2019שנתון סטטיסטי לישראל ם יחד; הלמ"ס, עצמאיהשכירים וה מספר הואהמועסקים 
. "משרת שכיר" מוגדרת כעובד שעבד לפחות יום אחד בחודש, ללא התייחסות להיקף 2019בספטמבר  26, למשרת שכיר לפי ענף כלכלי

 ככמה משרות שכיר. המשרה. עובד שעבד אצל כמה מעסיקים באותו חודש ייספר 

5%

3%

1%

10%
11%

7%

1%

4%
5%

11% 11%

13%

1%
2%

4%
2%

4%

2%

4%

2%
1%

11%

5%
6%

1%

4%

6%

14%

9%

17%

0%

3%

4% 4%

6%

2%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0%

5%

10%

15%

20%

שכר
משקלממוצע 

הענף
מכלל

המועסקים

ישראל ירושלים שכר ממוצע

file://///filer/users$/ehudbe/Desktop/תבנית%20מסמך%20מממ/www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%93%D7%9D-2018.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2019-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-70.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2019-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-70.aspx
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 24ישראל כלל ירושלים לעומת ,בהם השכר גבוה מהממוצעשהמועסקים בענפים  שיעור: 4תרשים 

 
יחסית של מועסקים בענפים נמוך בירושלים שיעור  בהשוואה לכלל ישראל, ,הנתוניםפי  על

מהמועסקים בירושלים בשנת  33.4%-כ מהשכר הממוצע במשק.גבוה בהם השכר הממוצע ש

ש"ח  10,470שהיה מהשכר הממוצע במשק )גבוה בהם השכר הממוצע שעבדו בענפים  2018

חלה ירידה  2018עד  2014כמו כן, בשנים  מהמועסקים בכל הארץ. %42.9-כלעומת  25,לחודש(

 הןבירושלים ו הן ,בהם השכר גבוה מהשכר הממוצעשמשקל המועסקים בענפים ב מתונה

 .כולה בישראל

 .מוצגת התפלגות המועסקים לפי משלח יד בירושלים לעומת כלל ישראללהלן  5תרשים ב

 26ישראל ירושלים לעומת כלל –מועסקים לפי משלח יד ה: התפלגות 5תרשים 

 משלחי יד עיקריים: שניירושלים באה לידי ביטוי בהנתונים מראים שהייחודיות של כלכלת 

 נקודות אחוז. 4.9-ארצי בכהשיעור המועסקים בירושלים גבוה מהשיעור  :משלח יד אקדמי 

                                                                    
שנתון , מועסקים לפי ענף כלכלי, צורת יישוב מגורים וצורת יישוב עבודה; הלמ"ס, 2015-2019שנתון סטטיסטי לישראל לשנים הלמ"ס,  24

, משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר לפי ענף כלכלי. השכר הממוצע הוא עבור שכירים 2015-2019סטטיסטי לישראל לשנים 
)משקי בית  Tישראלים בלבד, והתפלגות המועסקים כוללת גם עצמאים ועובדים שאינם ישראלים. אין נתונים על השכר הממוצע בענף 

ן הנחת העבודה הייתה שהשכר בענף נמוך מהממוצע. השכר הממוצע מושפע בין היתר מהיקף המשרה ולכן שכר נמוך כמעסיקים( ולכ
 למשרה אינו משקף בהכרח שכר שעתי נמוך.

 .2019בר בספטמ 26, משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר לפי ענף כלכלי 9.38לוח , 2019הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל  25
 .2020בפברואר  27אוכלוסייה ומין,  , צורת יישוב עבודה, קבוצת: מועסקים, לפי משלח יד2.25לוח , 2018סקר כוח אדם הלמ"ס,  26
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file://///filer/users$/ehudbe/Desktop/תבנית%20מסמך%20מממ/www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/yearly.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/yearly.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/yearly.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/yearly.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/yearly.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2019-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-70.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%93%D7%9D-2018.aspx
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 נקודות אחוז. שלושארצי בכהשיעור המועסקים בירושלים נמוך מהשיעור  :מנהלים 

התרומה של כלכלת התפלגות המועסקים לפי ענפי הכלכלה מאפשרת לאמוד בחישוב גס את 

הכפלת משקל מ כתוצאה . האומדן מתקבלירושלים לתוצר המקומי הגולמי של ישראל

כמוצג , ענףההמועסקים בירושלים מסך המועסקים בישראל בכל ענף, בתוצר הכולל של 

 להלן.  6בתרשים 

 27(2018ישראל )שנת  כללבירושלים וב כלכלי ףהתפלגות התוצר לפי ענ :6תרשים 

 

, מאפשרת לאמוד את לעיל 3התפלגות המועסקים בירושלים לפי ענף כלכלי, כמוצג בתרשים 

הכפלת מספר המועסקים מ כתוצאההתוצר המקומי הגולמי של העיר ירושלים. האומדן מתקבל 

 2018שנת בהתוצר בירושלים  ,בירושלים בתוצר למועסק באותו ענף. לפי חישוב זהבכל ענף 

  28מהתוצר המקומי הגולמי )ללא שירותי דיור(. %8.2-, והיה כמיליארד ש"ח 85.9-נאמד בכ

שלושה  נמצאו 2021-2016"היובל" לפיתוחה הכלכלי של ירושלים לשנים  תוכנית במסגרת

)השכלה גבוהה, הייטק ומדעי החיים(,  אשכול הידעבהם יש לירושלים יתרון יחסי: ש אשכולות

)אומנויות הבמה,  ואשכול המעמד היצירתילאומית וכנסים(, -ן)תיירות ביאשכול התיירות 

                                                                    
כולל שירותי  ינו. התמ"ג א2019בספטמבר  19, : תוצר מקומי של כלל המשק, לפי ענף כלכלי11.3לוח , 2019הלמ"ס, שנתון סטטיסטי  27

קה בשירותי הדיור. חלק מהענפים קובצו יחד. החישוב נעשה באופן דיור, שאינם ענף כלכלי. תרומת ירושלים לתוצר אינה כוללת את חל
 * משקל המועסקים בירושלים בענף מסך המועסקים בענף. 1= סך התוצר בענף  1הבא: משקל ירושלים בתוצר בענף 

. התמ"ג כולל שירותי דיור, 2019בספטמבר  19, לל המשק, לפי ענף כלכלי: תוצר מקומי של כ11.3לוח , 2019הלמ"ס, שנתון סטטיסטי  28
התוצר למועסק בירושלים בענף כלשהו זהה לתוצר למועסק שהאומדן מבוסס על הנחה שאינם ענף כלכלי, ואינם נכללים באומדן. 

התפלגות מועסקים  לל, בגהארץ בכללמהתוצר למועסק הממוצע  80%-כ הואהתוצר למועסק הממוצע בירושלים  הארצי באותו ענף.
 שונה.
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בתוצר

משקל הענף 
בתוצר

למועסקים   התוצר
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  85.9-נאמד בכ 2018
, והיה  "חש מיליארד

מהתוצר  8.2%-כ
 המקומי הגולמי.

file://///filer/users$/ehudbe/Desktop/תבנית%20מסמך%20מממ/www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2019-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-70.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2019-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-70.aspx
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ענפים כלכליים שונים שמתקיים  שמעותוהמונח "אשכול" מ 29קולנוע ומדיה, והמגזר האזרחי(.

 העוגנה בהחלט היובל תוכניתבסמיכות גיאוגרפית זה לצד זה.  פועליםביניהם קשר ולכן הם 

לפיתוח  מיליון ש"ח 508של  סכוםב שייעדה תקציבי ממשלה 34,30-הממשלה של ה 1483

 כלכלת העיר.

 חסמים למעבר של חברות ממשלתיות לירושלים .3
לירושלים  יכולתה להעבירןאך למרות זאת השליטה בחברות הממשלתיות נתונה בידי המדינה, 

 .חסמים כלכליים ותפעולייםניצבת בפני 

 חסמים כלכליים 3.1

לפיו על חברה ממשלתית שחוק החברות הממשלתיות, ב 4סעיף ב יםקשור יםם הכלכלימיהחס

מעברן של ש צפוי. ממשלתית-שעל פיהם נוהגת לפעול חברה לא משיקולים עסקייםלפעול 

ניב לחברות תועלת יולא  ,כרוך בעלויות מעבר מצד אחד יהיהחברות ממשלתיות לירושלים 

כלכלית מצד שני. לכן השיקול העסקי מכריע כנגד המעבר לירושלים. אולם חוק החברות 

בהם חברה ממשלתית רשאית לפעול משיקולים שאינם ששני מקרים הממשלתיות מחריג 

 : כאמור עסקיים

קבעה לה שיקולים  , באישור ועדת הכספים של הכנסת,הוא שהממשלה המקרה הראשון

בעבר חברה  הייתה)אשר  על מוכרת היא של חברת אל המקרים כאלה הם נדירים ודוגמ אחרים.

עסקיים -, שהממשלה קבעה שלא תטוס בשבת. אולם יש דוגמאות לשיקולים לאממשלתית(

חוק החברות א ב50-ו 2א18, 1א18א, 18 פיםסעיב ,שנקבעו בחקיקה ראשית. לדוגמה

לייצוגם חברות ממשלתיות ב חברי הדירקטוריון של בקרהולם ביטוי יינתן  נקבע כי הממשלתיות

אנשים עם  לשוהצ'רקסית(, הדרוזית אוכלוסייה הערבית )לרבות ה לששל בני שני המינים, 

ביטוי  וכמו כן יינתן ,עולים חדשיםשל בני האוכלוסייה החרדית ו לש ,יוצאי אתיופיה לשמוגבלות, 

 . בני העדה הדרוזית ויוצאי אתיופיה שללייצוגם בקרב העובדים בחברות הממשלתיות הולם 

עסקיים הוא כאשר מדובר -בו חברה ממשלתית מורשית לפעול משיקולים לאש המקרה השני

רווחים. הכוונה היא בעיקר לחברות לתועלת שמסמכי היסוד שלה אוסרים חלוקת בחברה 

רות אך יש גם חב .החברות הממשלתיות בקרבמיעוט  שהןעמותות ממשלתית, להציבור ו

 הממשלתיות רגילות )הכוונה לחברות בע"מ( שהתקנון שלהן אוסר חלוקת רווחים, לדוגמ

 31החברה הממשלתית להגנות ים המלח.

                                                                    
 .2015במאי  10", 2020בכנס "ירושלים  ה, הוצגBuilding a Competitive Jerusalemפרופ' מייקל פורטר, מצגת  29
 .2016ביוני  2, , תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים34-הממשלה ה של 1483 ההחלט 30
 .2019ביולי  29רו"ח דניאל מסטורוב, רפרנט כספים ובקרה, רשות החברות הממשלתיות, שיחת טלפון,  31

השיקול העסקי 
מכריע כנגד המעבר  
לירושלים. אולם חוק  

החברות הממשלתיות 
 מקרים שנימחריג 

בהם חברה ש
ממשלתית רשאית  

לפעול משיקולים 
 .שאינם עסקיים

file://///filer/users$/ehudbe/Desktop/תבנית%20מסמך%20מממ/www.knesset.gov.il/mmm
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=49267
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1483
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 חסמים תפעוליים 3.2

חברות של יחידות ממשלתיות בכלל, ולירושלים של קיימים חסמים תפעוליים רבים במעבר 

 ממשלתיות בפרט, כמפורט להלן.

חלק מהחברות הממשלתיות ממוקמות באזורים הגיאוגרפיים תחומי העיסוק של החברות. 

ליבת הפעילות שלהן, לדוגמה נמלי הים וחברות משותפות למדינה ולרשויות  נמצאתשבהם 

מקומיות שפועלות בתחומי הרשות המקומית. במקרים אלה אין אפשרות להעביר את החברות 

  למיקום אחר כיוון שהן לא תוכלנה למלא את ייעודן.

של הממשלה משנת  1661סיון מלמד כי למרות החלטה יהנ ת היחידות הממשלתיות.הסכמ

 להלן. 7תרשים , יחידות ממשלתיות רבות עדיין לא עברו לירושלים, כמוצג ב2007

 32(2019סטטוס יישום המעבר לירושלים של יחידות ממשלתיות ארציות ) :7תרשים 

 

ארציות של יחידות  142-הממשלה, מ שנים לאחר החלטת 12, 2019-אפשר לראות שנכון ל

מסיבות ( לא עברו 43.7%) 62-לירושלים או בשלבי מעבר ו ו( עבר53.7%) 80, ממשלההמשרדי 

 שונות.

בשנים האחרונות הוקמו בירושלים מבנים חדשים למשרדי ממשלה,  עובדים. יהסכמת ועד

היה כרוך בקשיים  במטרה לרכז בקריית הממשלה משרדים שהיו פזורים ברחבי העיר. המעבר

 נראה כי 33.באותה עיר רבים בגין חוסר הסכמה של העובדים לעבור ממבנה קיים למבנה חדש

לירושלים יעורר התנגדות גדולה יותר של חברות ממשלתיות או מטות ראשיים שלהן מעבר 

מדובר בחברות ממשלתיות ולא ש ווןבמעבר בין ערים וגם כימדובר כיוון ש, וקשיים רבים יותר

מונופולים בענפי התשתית, לרבות חשמל, מים ונמלי ים. בעקבות , חלקן במשרדי ממשלה

הקימה הממשלה ועדה ציבורית בראשות פרופ' מנואל  2011המחאה החברתית בשנת 

נכתב: "תרומה נוספת ליוקר המחיה בישראל היא חוסר  הועדהוטרכטנברג. בדוח המסכם של 

                                                                    
המחקר  מרכז, יישום החלטות הממשלה בדבר העברת יחידות ממשלתיות ארציות לירושלים: מסמך עדכוןגבאי, -להרחבה: מרב פלג 32

 .2019והמידע של הכנסת, ספטמבר 
 .2018, מאי יישום החלטות ממשלה בנושא מעבר יחידות ממשלה לירושליםא, 64; מבקר המדינה, דוח שנתי שם 33
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ועדת החריגים טרם  
או  , החליטה סופית

,  אישרה דחייה במעבר
או שאין פתרון דיור

היחידה עברה בפועל 
לירושלים

ועדת החריגים החליטה  
אך ההחלטה  , על מעבר

לא יושמה

היחידה לא פנתה  
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יישמה את המעבר

מספר יחידות אחוז
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יכולתה של הממשלה לקדם שינויים מבניים המעודדים תחרות, בייחוד במונופולים ממשלתיים. 

יות, אשר בכוחם להפעיל לחץ רב, לכך היא כוחם העודף של ועדי עובדים בתשתיות חיונ הדוגמ

בעלויות כלכליות רחבות היקף, הגורם לפגיעה בציבור, על מנת לשמור על האינטרסים של 

 34הקבוצה".

משטחי  95%-סקר שערכה הרשות לפיתוח ירושלים, כלפי  משרדים בירושלים.ההיצע 

תהליך ש יצפואך  להקמת שטחי תעסוקה נוספים תוכניותהתעסוקה בעיר תפוסים. קיימות 

לפי דוח מבקר המדינה, "לא אותר היצע של מבנים המאפשר  35זמן רב.ימשך יהתכנון והבנייה 

לצורך הגדלת היצע השטחים נדרשת  [...] ידיילמלא את כל צורכי היחידות הארציות בטווח המ

ארגוני משותף וקידום הקצאת שטחים במתחמים שונים -פעילות ממשלתית הכוללת תכנון בין

עקרונית לפריסה של היחידות ברחבי העיר לפי לוחות  תוכניתבירושלים לצורכי היחידות, ו

 36זמנים".

 השפעת מעבר חברות ממשלתיות לירושלים .4
ההשפעות על כלכלת העיר.  מעורבותהשפעות  עשויות להיותים לנוכחות משרדי ממשלה בער

, פיתוח תשתיות, הקמת מוסדות תרבות איכותית היצע של תעסוקהעשויות לכלול  החיוביות

תחרות מול המגזר העסקי על עשויות לכלול  ההשפעות השליליותומשיכת אוכלוסייה חזקה. 

תלות  להגדיל אתעל צמיחת המגזר העסקי ו ותקששעשויה להמשאבים כגון עובדים ונדל"ן, 

 יםהציבורי ים, משקל המועסקים בענפי השירות3בתרשים  שמוצג פיכ 37מגזר הממשלתי.בהעיר 

רווחה הבריאות, השירותי ענף ו חינוךהענף ביטחון וביטוח לאומי,  ,מינהל מקומי, ציבורי)ענף 

 8.6בממוצע הארצי, פער של  33.5%-ל בהשוואה 42.2%היה  2018סעד( בירושלים בשנת הו

מההכנסה  %16-כנמוכה בבירושלים ההכנסה החודשית נטו למשק בית  38.נקודות אחוז

 2017-2008בשנים ההגירה השלילית מירושלים ממוצע הארצי. ב החודשית נטו למשק בית

 תעסוקהמחסור בבגין , ייתכן שבין היתר , ונבעה ממגוון סיבותאלף איש 71-כהסתכמה ב

                                                                    
. הוועדה מצאה כי השכר השעתי  של עובדי 268, עמ' 2011, ספטמבר דוח מסכםדוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי )ועדת טרכטנברג(,  34

 מאפיינים דומים בענפים אחרים במשק. בעלימשכר של עובדים  36%-המונופולים הממשלתיים גבוה ב
 .2019ביוני  3, חושבים קדימה! חושבים על ירושליםש עיריית ירושלים משה ליאון, במסגרת שולחן עגול בנושא: רא 35
 .105' עמ, 2018, מאי יישום החלטות ממשלה בנושא מעבר יחידות ממשלה לירושליםא, 64מבקר המדינה, דוח שנתי  36
תוכנית לשיקום ירושלים,  חזון לירושלים:פרופ' ערן רזין וד"ר אמיל ישראל, "ירושלים כעיר בירה: המגזר הממשלתי וכלכלת העיר", בתוך  37

 .149-150, 123, עמ' 2009, הוצאת מכון ירושלים למחקרי מדיניות, ירושלים בירת ישראל
 %70.5-(, כOוביטוח לאומי )סדר  ,ביטחוןו מינהל ציבורי בענף מינהל מקומי, מהעובדים  %100-, כ2018לפי הלמ"ס, נכון לשנת  38

 שבו( משתייכים למגזר הממשלתי )Qענף שירותי בריאות, רווחה וסעד )סדר ב העובדיםמ 20.8%-( וכPענף החינוך )סדר ב העובדיםמ
משרדי ממשלה, המוסד לביטוח לאומי, הרשויות המקומיות, המוסדות הלאומיים ומוסדות ללא כוונת רווח שיתר הגופים מממנים  נכללים

בספטמבר  26, : משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר וענף כלכלי9.41לוח , 2019את עיקר הוצאותיהם(, שנתון 
מינהל מקומי,  םענפיה. לפי בנק ישראל, 2020ביוני  1, כניסה: הענפים-תתירשימת הסדרים, הענפים הראשיים, ענפי המשנה ו; 2019

(, שירותי ביוב, איסוף, טיפול וסילוק של אשפה ופסולת )סדר Q(, שירותי בריאות, רווחה וסעד )P(, חינוך )Oביטחון וביטוח לאומי ) ,ציבורי
E – 38+37 ( ופעילויות של ארגוני חברים )סדרS – 94שירותים הציבוריים, ויתר הענפים משתייכים למגזר העסקי. בנק ( משתייכים ל

במרץ  31, 2018עד  1969העסקי,  : סך כל המועסקים בשירותים הציבוריים ובמגזר3-נ'-לוח ה', נספח סטטיסטי, 2018ישראל, דוח שנתי 
2018 . 

לפי סקר שערכה  
הרשות לפיתוח 

  95%-שלים, כירו
משטחי התעסוקה  

בעיר תפוסים. קיימות 
תוכניות להקמת 

שטחי תעסוקה  
נוספים אך צפוי  
שתהליך התכנון 

והבנייה יימשך זמן  
 רב.

file://///filer/users$/ehudbe/Desktop/תבנית%20מסמך%20מממ/www.knesset.gov.il/mmm
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Documents/shinuy011211.pdf
https://www.facebook.com/202758726477097/videos/635606023586923
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Pages/113.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.tau.ac.il/~yashiv/vision_heb.pdf
https://www.tau.ac.il/~yashiv/vision_heb.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2019-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-70.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2015/economic_activities11/pdf/detail_h.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/DochAppPartE2018.aspx
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לא מוביל בהכרח  יםהציבורי יםבענפי השירותייצוג יתר בתעסוקה כן  על יכותית.א

יש לציין שההשפעות  לתעסוקה איכותית, למשיכת אוכלוסייה חזקה ולהגירה חיובית לעיר.

של העברת חברות ממשלתיות לירושלים על כלכלת העיר יבואו על חשבון הערים האחרות שמהן 

 יעברו החברות, כך שברמה הלאומית לא צפוי שינוי.

חוק מוגדרות בהן אולם  ,חברות ממשלתיות שונות מבחינות רבות ממשרדי הממשלהמנם וא

כמו  .של הממשלה "זרוע ביצוע"מהן מוגדרות כ 51-רשויות מקומיות, ו כמו 39,כ"גוף מתוקצב"

 7120-8201בשנים  יהןמהכנסות %40-)כ בהיקף נרחב י הממשלהיד ממומנות עלהן , כן

לכן ניתן להניח  ומאיישות משרות מטה ניהוליות רבות בשכר גבוה. (40ממשלההמ התקבלו

שנבחן החברות  27-מ בהן הן יושבות דומה לזו של משרדי ממשלה.ששהשפעתן על הערים 

 41חברות מוגדרות כ"זרוע ביצוע" של הממשלה. 13לירושלים,  מעברן

ניתן לאמוד את השפעת מעברן של חברות ממשלתיות לירושלים על כלכלת העיר באמצעות 

, הכנסות תושבי העיר, רווחים של עסקים מקומיים, העירוני : התוצר המקומיכגון מדדים שונים

שני מדדים: מספר המועסקים בעיר, והביקוש  ניםבחנמסמך זה במועסקים בעיר. המספר ו

 .שאינה למגוריםלשטחים המניבים לעירייה הכנסות מארנונה 

 42:נהוג לסווג השפעה כלכלית אזורית לשלוש רמות

  ירושלים.ועסקים בחברות הממשלתיות שיעברו מספר המ –השפעה ישירה 

ברות רותים ומוצרים לחספקו שישי עסקים ירושלמייםבמספר המועסקים  –השפעה עקיפה 

  ממשלתיות שיעברו לירושלים.

מספר המועסקים הנוספים בעיר כתוצאה מגידול בנפח הפעילות הכלכלית,  –השפעה מושרית  

  כוח הקנייה של המועסקים החדשים. מהנובע מההשפעה הישירה והעקיפה ו

ההשפעה והשפעה העקיפה כלל ההשפעה )ההשפעה הישירה, ההיחס בין ההשפעה הישירה ל

המדד הנבחן הוא שה מדובר ב"מכפיל תעסוקה", היות ז". במקרה מכפיל" נקרא (המושרית

מספר המועסקים, שמשמעותו כמה מועסקים נוספים צפויים להיות בעיר על כל מועסק חדש 

 של חברה ממשלתית שתעבור לירושלים.

 תעסוקה ישירה 4.1

 מעברן ןשנבחמטות מרכזיים של חברות(  שמונהחברות ו 19ים )הממשלתיגופים ה 27-ב

ציתם במטה חברת החשמל. יש להדגיש שמדובר חמ, כעובדים 2,900-מועסקים כ ,ושליםליר

                                                                    
 .1985–חוק יסודות התקציב התשמ״הל 21סעיף  39
 .2019, יוני 2018דוח על החברות לשנת רשות החברות הממשלתיות,  40
 17, : רשימת החברות הממשלתיות שהוכרו כזרוע ביצוע לתחומי התמחותן4.6.37.הודעת תכ"ם מס' ה.משרד האוצר, החשב הכללי,  41

 .2017באוגוסט 
, 2005, באר שבע, גת-פיתוח גלובאלי בעיר מקומית: השפעות מקומיות ואזוריות של פארק התעשייה החדש בקריתשאול קרקובר ואחרים,  42

 .22עמ' 

הגופים   27-ב
  19הממשלתיים )

חברות ממשלתיות 
מטות  ושמונה

מרכזיים של חברות  
( שנבחן  ממשלתיות

מעברן לירושלים,  
  1כאמור בסעיף 

-לעיל, מועסקים כ
,  עובדים 2,900

כמחצית מהם במטה  
 חברת החשמל.

חברות אומנם 
ממשלתיות שונות 

  ממשרדי הממשלה
אולם   , מבחינות רבות

הן מוגדרות בחוק 
  , כמו"גוף מתוקצב"

 51-רשויות מקומיות, ו
מהן מוגדרות "זרוע 

 ביצוע" של הממשלה.
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https://mof.gov.il/GCA/Reports/Pages/GovernmentComaniesReport.aspx
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https://urbanstudies.huji.ac.il/publications/%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9
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מועסקים במשרה מלאה בחברות ה משרות, אולם שיעור העובדיםבבמספר עובדים ולא 

-ל נכון נמוך בהרבה ממספר העובדים. ינוולכן מספר המשרות א %9043-כ הואהממשלתיות 

שכר בממוצע מה ,ירושליםשכר הממוצע במהבחברות ממשלתיות גבוה הממוצע השכר , 2017

 .להלן 8, כמוצג בתרשים אלף תושבים( 200שכר הממוצע בערים הגדולות )מעל מהו במשק

 44(2017מעל לשכר הממוצע במשק )שנת  ים: שיעור השכירים המשתכר8תרשים 

מהעובדים בחברות הממשלתיות משתכרים מעל לשכר הממוצע במשק,  89% ,לפי הנתונים

 בממוצע הארצי. 30%-בערים הגדולות ו 35%, ירושליםב 22% לעומת

מגזרים ירחיב את אפשרויות התעסוקה של מעברן של חברות ממשלתיות לירושלים ייתכן ש

הולם ביטוי לתת  יהן, עללפי חוק החברות הממשלתיות לעיל, 1שכן כמוזכר בסעיף  ,בעירשונים 

של (, והצ'רקסית תדרוזיה)לרבות לייצוגם של שני המינים, של האוכלוסייה הערבית  בדירקטוריון

וביטוי העדה האתיופית, של אנשים עם מוגבלות ושל עולים חדשים, של , האוכלוסייה החרדית

ובני העדה דרוזית ייצוגם של בני העדה העובדים ל 50-המונות מעל ל בקרב עובדי חברות הולם

 האתיופית. 

מעובדי החברות  10% 2020יעד שעד שנת  הציבה , רשות החברות הממשלתיותכן כמו

החברות הממשלתיות הממוקמות כיום בירושלים מונות רוב הממשלתיות יהיו מהמגזר הערבי. 

בקרב  בני העדה האתיופית והדרוזית לשעובדים ולכן אינן מחויבות בייצוג הולם  50-פחות מ

עובדים  50חברות מעסיקות מעל  13לירושלים,  שנבחן מעברןהחברות  27-. מעובדי החברה

ולכן מחויבות בייצוג הולם. ההיצע של עובדים ממוצא אתיופי בירושלים נמוך לעומת מרכז 

 2% –זאת  לעומתו ,מחוז ירושליםמאוכלוסיית  1%-כ היאהאוכלוסייה ממוצא אתיופי הארץ. 

בני העדה , באשר  לייצוג הולם של בני העדה הדרוזית 45אביב והמרכז. חוזות תלממאוכלוסיית 

 46במחוזות חיפה והצפון.מתגוררים רובם ככולם 

                                                                    
 .45, עמ' 2019, מרץ 2017הציבוריים לשנת  דין וחשבון על הוצאות השכר של הגופים, משרד האוצר, הממונה על השכר 43
: קבוצת השכר של העובדים השכירים 8לוח , 2017שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים המוסד לביטוח לאומי,  44

אלף תושבים, לא כולל ירושלים.  200-ערים המונות מעל ל –. "ערים גדולות" 2019, נובמבר 2017, לפי צורת יישוב)ממוצע לחודש עבודה( 
. השכר הממוצע 96, עמ' 9201, מרץ 2017דין וחשבון על הוצאות השכר של הגופים הציבוריים לשנת משרד האוצר, הממונה על השכר, 

 .לחוק הביטוח הלאומי 1סעיף ש"ח לחודש לפי  9,543 היה 2017לשנת 
 . 2019בנובמבר  24, האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל: לקט נתונים לרגל חג הסיגדהלמ"ס, הודעה לתקשורת,  45
 .2020באפריל  23, האוכלוסייה הדרוזית בישראל: לקט נתונים לרגל חג הנביא שועייבהלמ"ס, הודעה לתקשורת,  46

89%

34% 30%
22%

0%

30%

60%

90%

חברות ממשלתיות ערים גדולות ישראל ירושלים
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 תעסוקה עקיפה ומושרית 4.2

חברות הממשלתיות. שירותים ומוצרים ל אצל ספקימתייחס למועסקים  תעסוקה עקיפההמונח 

ם האלה תלוי בדפוסי ההעסקה הישירה והרכש של כל חברה, כיוון ששירותים המועסקי מספר

בתוך החברה עצמה באמצעות  ינתןבמקרים רבים לה עשוייםשמתקבלים במיקור חוץ מספקים 

 המכפיל תעסוקה עקיפה ייחודי משלה וקש ישהעסקה ישירה של עובדים. בשל כך, לכל חברה 

החברות הממשלתיות שנבחנו במסמך  27ה של כל להעריך באופן פרטני את מכפיל התעסוק

 זה.

מתייחס לתוספת של מועסקים בעיר כתוצאה מגידול בפעילות  תעסוקה מושריתהמונח 

הכלכלית, שמקורה בהוצאותיהם של המועסקים החדשים שנוספו במסגרת ההשפעה הישירה 

 והעקיפה.

הגידול לבין  – עקיפה ומושריתישירה,  –תעסוקה הגידול הכולל במכפיל התעסוקה )היחס בין 

על כל מועסק בחברה ממשלתית  ,כלומר 2.12.47-תעסוקה הישירה( בירושלים נאמד בכב

מועסקים נוספים בעיר, שאינם מועסקים של חברות  1.12 ופתווסשישתעבור לירושלים, צפוי 

וכל עובדיהן החברות הממשלתיות שנבחנו יעברו לירושלים,  27כל הנחה שב .ממשלתיות

עובדים  3,220-עובדי החברות הממשלתיות ועוד כ 2,900 לעיר פותווסשי צפוייתגוררו בעיר, 

מספר המועסקים  2018נכון לשנת  .מועסקים 6,120-תוספת של כל וסך הכב, ונוספים

של בשיעור מהווה גידול תוספת העובדים  ,אומדןה פי על, כן ועל 48,אלף 348.8-כבירושלים היה 

 אתגדיל תמועסקים  6,120 של תוספתש צפוי .המועסקים בירושליםבמספר  1.75%-כ

את מיליארד, ו 87.5-מיליארד לכ 8.59-מ, 2.2שחושב בסעיף  ,התוצר המקומי בירושלים

 .8.4%-ל 8.2%-מ – חלקה של ירושלים בתוצר של ישראל

עשויה ההשפעה הישירה של העברת חברות ממשלתיות לירושלים על מספר המועסקים בעיר 

 ותהשפעות העקיפות והמושרות עשויה אך לעומת זאת, תממש מייד עם העברת החברות,לה

זמן רב. אחת הסיבות היא שגם לאחר שחברות ממשלתיות יעברו  אחרל אף במלואן להתממש

שהעובדים יעברו להתגורר בירושלים, ועד  זמן עד שהן יתקשרו עם ספקים מקומיים חלוףלעיר, י

ספקים  עםלק מההתקשרויות, כגון שכירת משרדים, חייבות להיעשות . בעוד שחאם אכן יעברו

 להיות עשויות, חכירת רכביםמקומיים מאזור ירושלים, חלק מההתקשרויות, כמו שירותי ייעוץ 

עם ספקים שאינם מקומיים, במיוחד לאור העובדה שהמרחק בין ירושלים למרכז הארץ איננו 

שהחברות יעברו לירושלים, ייתכן שהעובדים שלהן  פי על אףש , כאמור,גדול. סיבה נוספת היא

ימשיכו, לפחות בהתחלה, להתגורר במקומות אחרים וכוח הקנייה שלהם יופנה ברובו לאזור 

לעיל, מכלל המועסקים בירושלים,  2. כמפורט בסעיף מגוריהם ולא לאזור העבודה שלהם

                                                                    
 מכפיל התעסוקה. מתודולוגיה לאמידת – 2בנספח פירוט אופן החישוב של מכפיל התעסוקה  47
, לפי ועים(: מועסקים העובדים במטרופולינים ירושלים, חיפה ובאר שבע )לא כולל מדגמים קב2.42לוח , 2018סקר כוח אדם הלמ"ס,  48

 .2020בפברואר  27מקום מגורים, מקום עבודה ומין, פורסם: 

  27בהנחה שכל 
החברות הממשלתיות 

שנבחנו יעברו  
לירושלים, צפוי  
  2,900שיתווספו לעיר 
עובדי החברות 

-הממשלתיות ועוד כ
עובדים   3,220

נוספים, ובסך הכול,  
 6,120-כ של תוספת

 .מועסקים
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, וביטוח לאומי, שיעור המועסקים מתגוררים בעיר. בענף מינהל מקומי, ציבורי, ביטחון 75.9%

 . 52%-בעיר נמוך יותר ועומד על כ יםשמתגורר

 הכנסות העירייה 4.3

ידי הגדלת  עשוי להגדיל את הכנסות העירייה מארנונה על עירל מעברן של חברות ממשלתיות

 עקב –הן באופן ישיר  ,היקף השטחים הבנויים של שימושים כגון משרדים, מסחר, חניונים ועוד

 זאת כלבשל אפקט המכפיל והתרחבות הכלכלה המקומית.  – מעבר החברות, והן באופן עקיף

, ולא התמקמות מו בנייה של שטחים נוספיםייא עבהנחה שהביקוש הנוסף לשטחים אלה אכן יב –

מתאים  היצעללא מחסור בשטחי משרדים בירושלים, ו שורר, 3.2כאמור בסעיף . במבנים קיימים

בירושלים, מעבר של חברות ממשלתיות לעיר עשוי להביא תעסוקה לגידול בביקוש לשטחי 

  קיימים.מקומות תעסוקה לעליית מחירים שתדחק החוצה 

רווחית עבור הרשות  נחשבת מנכסים שאינם למגורים )להלן "ארנונה לעסקים"( ארנונה

 כרוכההמקומית. בניגוד לארנונה למגורים, שתעריפה נמוך יותר, ניתנות בה הנחות רבות והיא 

בסל שירותים לתושב שעל הרשות לספק, ארנונה לעסקים היא בתעריף גבוה יותר והיקף 

, לעיל 2.1 סעיףכאמור ב 49יותר. קטןת לספק עבור העסקים השירותים שהרשות המקומית נדרש

 35%-כ שהם, מיליארד ש"ח 2.1-כהיו  2018מארנונה בשנת  הכנסות עיריית ירושלים

מסכום זה מקורו  52.1%-כ .בערים גדולות אחרות 46%-, לעומת כמהתקציב הרגיל של העירייה

 50.הערים הגדולות בארץ בעשב %61.1-אביב וכ בתל %73.3-, לעומת כבארנונה לעסקים

שונות גדולה  ישאמידת היקף השטחים שיידרשו לתוספת המועסקים היא מורכבת כיוון ש

 ,התייחסויות לנושא בחקיקה כגון פקודת הבטיחות בעבודה קיימותבצרכים של עסקים שונים. 

שטח  הוגדר שבהן ,ותקנות התכנון והבנייה 51,לעובד "רמ ארבעהשל כ זערישטח מ הוגדר בהש

עובדי  םלנפש )בהגדרה זו נכללים גם מבקרים שאינם נמנים ע "רמ עשרהבמשרדים של  זערימ

 וניתנהלצורך אמידת השטחים שיידרשו לתוספת המועסקים, נעשו הנחות מפשטות  52המקום(.

תוספת השטחים בגין להתייחסות נפרדת לתוספת העובדים מהחברות הממשלתיות, ו

 התעסוקה העקיפה.

 20 היהבדי החברות הממשלתיות הונח שכולם יועסקו במשרדים, ושהשטח לעובד יעול באשר

עמדת העבודה וגם שטחים נוספים כגון מטבחון, שירותים וחדרי ישיבות.  נכלליםשטח זה ב. "רמ

של מקום חניה  ,שטחי חניה לפי התקן בירושלים תווספושטח המשרדים ילהנחה נוספת היא ש

הכולל לא  ,לכל מקום חניה )מדובר בשטח ברוטו "רמ 30מפתח של לפי ו 53,"רמ 35אחד לכל 

                                                                    
 .2017, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דצמבר ות המקומיותתיאור וניתוח תקציבי הרשוילהרחבה ראו: תמיר אגמון,  49
 . 2020בפברואר  11, 2018 – קובץ הרשויות המקומיות בישראלהלמ"ס,  50
 .סימן ב': צפיפות, פרק ב': בריאות, 1970–פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש״ל 51
 .סימן י"ב: תפוסה וחישוב רוחב דרך המוצאיה, חלק ג', י, תוספת שנ1970–ל")בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש יהיהתכנון והבנתקנות  52
. 1588, עמ' 5264, ילקוט פרסומים מס' 2004בינואר  15, : הענקת זכויות לשטחי חניה וקביעת תקן למקומות חניה5166תוכנית מס'  53

 קן החניה למשרדים התקף לעת כתיבת מסמך זה.תוכנית זו קובעת את ת

מתאים   היצעללא 
לגידול בביקוש  

  לשטחי תעסוקה
בירושלים, מעבר של  

חברות ממשלתיות 
לעיר עשוי להביא  

 םלעליית מחירי
החוצה   שתדחק

מקומות תעסוקה 
  קיימים.
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רכי שטח משרדים ואומדן צהדרכים הפנימיות בחניון(.  אתיה עצמם אלא גם נרק את מקומות הח

 להלן. 2המעבר מוצג בטבלה  ןבגי

 רכי שטח משרדים וחניונים של עובדי החברות הממשלתיות וארנונה בגינםו: אומדן צ2טבלה 

רכי שטח וצ הנכססוג 
 לעובד )מ"ר(

 54תעריף ממוצע
 )ש"ח למ"ר לשנה(

 ארנונה לעובד
 )ש"ח לשנה(

 6,240 312 20 משרדים, שירותים ומסחר
 1,020 60 17 חניונים

 7,260 196.2 37 לוסך הכ

שטחי המשרדים והחניונים בגין כל מועסק בחברה ממשלתית שתעבור , בטבלה האומדןלפי 

כל החברות  אם ש"ח לשנה. 7,260 סךלירושלים צפויים להניב לעירייה הכנסות מארנונה ב

יניבו לעירייה הכנסה מארנונה לעסקים  ן, הןעובדיה 2,900הממשלתיות שנבחנו יעברו לעיר על 

  .מיליון ש"ח בשנה 21-של כ נאמדבסכום 

חלק מהחברות  ,1938 סי הממשלה )פיטורין(,יסי העיריה ומיכי לפי פקודת מבהקשר זה יש לציין 

קיימת בכל מתמתעריף הארנונה. הפחתה זו  %45-%70 הפחתה שלזכאיות להממשלתיות 

מחוץ  התמקםר תמריץ כלכלי לחברות ממשלתיות לויצל עשוי מצב זה 55הארץ מלבד בירושלים.

 .לירושלים

קוש לשטחים נעשה יבשל התעסוקה העקיפה והמושרית על הההשפעה  אומדןכאמור לעיל, 

מספר לבעלי קשר חזק ומובהק נבחנו שלושה סוגים של ארנונה לעסקים  בשיטות סטטיסטיות.

חניונים. שלושת הסוגים האלה  ;בנקים וחברות ביטוח ;שירותים ומסחר ,: משרדיםהמועסקים

ונמצא קשר חזק ביניהם לבין  56מסך החיוב השנתי של ארנונה לעסקים בירושלים %45-מהווים כ

 .3נספח , כמוצג במספר המועסקים בעיר

 57תוספת מועסקים על שטחים עסקיים וחיוב ארנונה של ההשפעה: אומדן 3טבלה 

 58תעריף ממוצע סוג הנכס
 )ש"ח למ"ר לשנה(

 פרמקדם הקשר עם מס
 )מ"ר למועסק( המועסקים

ארנונה למועסק 
 )ש"ח לשנה(

משרדים, שירותים 
 ומסחר

312 12.63 3,941 

 259 0.22 1,175 בנקים וחברות ביטוח
 138 2.31 60 חניונים

 4,338 15.16 342 סך הכול

                                                                    
 המחויבהממוצע  . התעריפים משקפים את התעריף43, עמ' 2019, יולי 2018בדצמבר  31דוחות כספיים מבוקרים ליום עיריית ירושלים,  54

 , שהיא נמוכה יותר בגלל הנחות וקשיים בגבייה.  הגבייה בפועלולא את 
מקורות חברת מים בע"מ נ' המועצה  8558/  01. ערעור אזרחי 1938, לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין()ב( 3סעיף  55

)ב( לפקודה, 3. לפי פסק הדין, לא כל חברה ממשלתית זכאית לפטור מארנונה לפי סעיף 2003במאי  29, פסק דין, המקומית עילבון
 ומוצעים תבחינים לקביעה מי זכאי לפטור זה.

 .2020בפברואר  11, 2018 –קובץ הרשויות המקומיות בישראל הלמ"ס,  56
 השפעת מספר המועסקים על שטחים עסקיים וארנונה. – 3ירוט שיטת החישוב בנספח פ 57
 המחויב. התעריפים משקפים את התעריף הממוצע 43' , עמ2019, יולי 2018בדצמבר  31דוחות כספיים מבוקרים ליום עיריית ירושלים,  58

 , שהיא נמוכה יותר בגלל הנחות וקשיים בגבייה.  הגבייה בפועלולא את 

אם כל החברות  
הממשלתיות שנבחנו  

  2,900יעברו לעיר על 
עובדיהן, הם יניבו 

לעירייה הכנסה 
מארנונה לעסקים  

-של כ נאמד בסכום 
 .בשנה"ח ש מיליון 21
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עם כל מועסק נוסף שיתווסף לעיר במסגרת ההשפעה העקיפה מהנתונים אפשר לראות כי 

, שיניבו לעירייה ארנונה "רמ 15.16-בכ יגדלהביקוש לשטחים בסיווגים הנ"ל שוהמושרית, צפוי 

-בכ תוהמושרית, שנאמדהעקיפה וההשפעה ש"ח. לפי אומדן זה, ההשפעה  4,338שנתית בסך 

מיליון ש"ח  14-נה לעסקים בכגדיל את הכנסות העירייה מארנולה ותצפוימועסקים,  3,200

 .לשנה

 21כאמור לעיל, אומדן תוספת הארנונה בגין מעבר עובדי החברות הממשלתיות לירושלים הוא 

ל, ההשפעה הישירה, העקיפה והמושרית של תוספת ובסך הככן  בשנה, עלמיליון ש"ח 

. כאמור מיליון ש"ח בשנה 35-בכנאמדת המועסקים על הכנסות העירייה מארנונה לעסקים 

מארנונה  52.1%-מיליארד ש"ח, כ 2.1היו  2018ים מארנונה בשנת לעיל, הכנסות עיריית ירושל

הכנסות עירייה  מסך -3.2%כ היאלעסקים תוספת ההכנסות מארנונה סך כן -על, לעסקים

  . לעסקיםירושלים מארנונה 

 כניות אסטרטגיות קיימותות לעומתמעבר חברות ממשלתיות לירושלים  .5
מעבר חברות ממשלתיות לירושלים הן  לשאסטרטגיות שראוי לציין בהקשר  תוכניותשתי 

 היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים. תוכניתו 2040-2017האסטרטגית לדיור לשנים  תוכניותה

יעדים לפיזור הגיאוגרפי העתידי של  וקבענ 2040-2017ת האסטרטגית לדיור לשנים כניותב

, והמרכז אביב בתלמחוזות חיפה, ב ותדירהיחסי של  שיעורהת תהפח ובהםאוכלוסיית ישראל, 

בשינוי דפוסי ההגירה יש צורך  תוכניתלשם השגת יעדי ה 59.במחוזות הצפון והדרום והעלאתו 

גדלת ההיצע של תעסוקה בשכר ידי ה , הקיימים כיום, בעיקר עלהפנימית מהפריפריה למרכז

רוב  נמצא בהןשבע, ש ירושלים, חיפה ובאר, בייחוד במטרופולינים גבוה מחוץ למרכז הארץ

העברת חברות ממשלתיות ממרכז הארץ לירושלים תואמת אם כן  60הפוטנציאל לגידול כלכלי.

 זו. תוכניתאת הצעדים הנדרשים להשגת יעדי 

-2021חומש לירושלים לשנים  תוכניתהיא  לפיתוחה הכלכלי של ירושלים "היובל" תוכנית

 מובאת תוכניתבורטר, מומחה לפיתוח כלכלי אזורי. מייקל פ 'רופשגובשה בשיתוף עם פ 2016

)השכלה  אשכול הידעבהם יש לירושלים יתרון יחסי:  שמלצה להשקיע בשלושה אשכולות ה

היובל  תוכנית 61.אשכול המעמד היצירתיו אשכול התיירותגבוהה, הייטק ומדעי החיים(, 

המייעדת תקציבים לארבעה תחומים: תיירות, תעסוקה  ,1483ממשלה  מעוגנת בהחלטת

יעדים בתחום התעסוקה  כמהקבעה  תוכניתועדת ההיגוי של האיכותית, אקדמיה ואיכות חיים. 

 62:תחום הרלוונטי ביותר בהקשר של מעבר החברות הממשלתיות לירושליםה, בירושלים

                                                                    
תוכנית , 34-של הממשלה ה 2457. החלטה 2017, מאי 1720-2040לשנים התוכנית האסטרטגית לדיור המועצה הלאומית לכלכלה,  59

 .2017במרץ  2, אסטרטגית לדיור
 .2018, אפריל : פיתוח כלכלי בראייה מטרופולינית2040לקראת המועצה הלאומית לכלכלה,  60
 .2015במאי  10", 2020בכנס "ירושלים  ה, הוצגBuilding a Competitive Jerusalemפרופ' מייקל פורטר, מצגת  61
 .2019בדצמבר  4טה, מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת, תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל, מרדכי בני 62

ההשפעה הישירה,  
העקיפה והמושרית  

של תוספת 
המועסקים על 

הכנסות העירייה 
מארנונה לעסקים, 

  35-מסתכמת בכ
 .בשנה"ח ש מיליון
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 2020עד לשנת  850-הגדלת מספר החברות הטכנולוגיות ל. 

  2020אלף עובדים עד לשנת  22-מספר העובדים הטכנולוגיים להגדלת. 

 לאומיות אסטרטגיות.-ןחברות בי שלוש או ארבע משיכת 

  2021משרות חדשות בתחום התוכן הממוחשב עד לשנת  500יצירת. 

  2021שילוב אלף מועסקים חרדים בתעשייה המתקדמת עד לשנת. 

היובל  תוכניתאינן מתאימות ליעדי  לירושלים שנבחן מעברןהממשלתיות חלק גדול מהחברות 

בהם אין לעיר שמצד אחד לחזק מגזרים  שויכיוון שאינן חברות טכנולוגיה. לכן מעברן לירושלים ע

על  יה המתקדמתיענפי הטכנולוגיה והתעשלהגביר את התחרות עם  – שנייתרון תחרותי, ומצד 

השגת  אתובכך להקשות  ,ככל שלא יורחב היצע שטחי התעסוקה ,עובדים ושטחי תעסוקה בעיר

  .היובל תוכניתהיעדים שנקבעו ב

חלק גדול מהחברות  
שנבחן  הממשלתיות 

לירושלים אינן  מעברן 
מתאימות ליעדי 

תוכנית היובל כיוון  
שאינן חברות 

 טכנולוגיה.
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 63לירושלים ןלפי היתכנות מעברהחברות הממשלתיות רשימת  :1נספח 

היתכנות מעבר 
 פרמס הערות שם החברה ח.פ. לירושלים

 מיקום נוכחי עובדים

   נצר השרון בע"מ 520036369 
 

 

 אין

   התעשייה האווירית לישראל בע"מ 520027194
 

 

   חברת נמל אשדוד בע"מ 513569772
 

 

   אלתא מערכות בע"מ 510487986
 

 

   איסורד בע"מ 520027475
 

 

 פרהס החברה לחינוך ימי בישראל )בתי 510189897
 הימיים(

  
 

 

   החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ 520027384
 

 

   החברה לשירותי איכות הסביבה  בע"מ 520036450
 

 

   הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ 510133176
 

 

   הרשות לחינוך והכשרה ימיים 510587843
 

 

   חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ 510485204
 

 

חברה ממשלתית עירונית לשיקום  –ח.ל.ד.  520026584
 דיור ופיתוח בע"מ

  
 

 

   חברת נמל חיפה בע"מ 513569749
 

 

   חברת נתיבי אילון בע"מ 510536352
 

 

   חברת נתיבי תחבורה עירוניים )נת"ע( 520042789
 

 

   פארק אריאל שרון בע"מ 513837724
 

 

   מתקדמות בע"ממערכות לחימה  – רפאל 520042185
 

 

 ,חברה ממשלתית עירונית לדיור – חלמיש 520023920
 לשיקום ולהתחדשות שכונות בת"א יפו בע"מ

  
 

 

   כפר הנוער מאיר שפיה 510213127
 

 

   מדרשת שדה בוקר 510658735
 

 

   כל ישראל חברים -מקווה ישראל  510151814
 

 

 לא פעילה נכסים מ.י. בע"מ 510531569
 

 

 בהפרטה עשות אשקלון תעשיות בע"מ 520037581
 

 

   רותם תעשיות בע"מ 510530421
 

 

   רכבת ישראל בע"מ 520043613
 

 

חברה ממשלתית עירונית לשיקום  – שקמונה 520024209
 הדיור בחיפה בע"מ

  
 

 

   תומר בע"מ 515238905
 

 

 בהפרטה תעש מערכות בע"מ 515218436
 

 

החברה הלאומית לתשתיות  –נתיבי ישראל  513467209
 תחבורה בע"מ

ממוקמת ברשות 
 מקומית שאינה איתנה

 
 אור יהודה

מרכזים קהילתיים  ,החברה למתנסי"ם 510525348
 בישראל בע"מ

ממוקמת ברשות 
 מקומית שאינה איתנה

 
 לוד

                                                                    
מספר . 2019ביולי  24רו"ח דניאל מסטורוב, רפרנט כספים ובקרה, רשות החברות הממשלתיות, דוא"ל,  מעבר לירושלים:ההיתכנות  63

דוחות כספיים ; 2019, מרץ 2017דין וחשבון על הוצאות השכר של הגופים הציבוריים לשנת משרד האוצר, הממונה על השכר,  עובדים:ה
 .של החברות
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היתכנות מעבר 
 פרמס הערות שם החברה ח.פ. לירושלים

 מיקום נוכחי עובדים

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים  520028861
 בע"מ

 רמת גן 0 אינה מעסיקה עובדים

 תל אביב יפו 0 אינה מעסיקה עובדים קרן השתלמות לרוקחים בע"מ –ק.ה.ר  520030198

 מעבר
 מטה

מספר עובדי המטה  מקורות ייזום ופיתוח בע"מ 513429035
מסך  20%-מוערך ב
 העובדים

 יפו תל אביב 7

 תל אביב יפו 35   נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 513436394

 תל אביב יפו 356   מקורות חברת המים בע"מ 520010869

החברה הלאומית לשכון בישראל  – עמידר 520017393
 בע"מ

 חולון 165  

 חיפה ותל אביב יפו 1,417   חברת החשמל לישראל בע"מ 520000472

 חולון 35   כביש חוצה ישראל בע"מ 520038662

 -רותים חשמליים מכניים בע"מ )שח"מ יש 510284037
 מקורות ביצוע(

 חולון 66  

 הרצליה 82   תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ 520027293 

 מעבר
 מלא

 פתח תקוה 3   שוק סיטוני לישראל בע"מ 514570712

 תל אביב יפו  139   פיתוח ונכסים בע"מ –חברת נמלי ישראל  513569780

קריית שדה התעופה,  185   טוח בע"מיענבל חברה לב 520031030
מועצה אזורית חבל 

 מודיעין

 תל אביב יפו 7   א.ת. אפיקי תקשורת בע"מ 511076242

החברה הישראלית לביטוח סיכוני  – אשרא 520021916
 סחר חוץ בע"מ

 תל אביב יפו 22  

 יהוד 31   האגודה לתרבות הדיור 580016087

הביולוגי נס המכון  40   החברה הישראלית לחקר מדעי החיים 510831258
 ציונה

 תל אביב יפו 28   החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ 520032111

 תל אביב יפו 55   המועצה הישראלית לצרכנות 510535073

 לוד 79   המכון הגיאופיסי לישראל 510167414

 רחובות 5   המכון הישראלי ליין 510166242

חברה לניהול קרן השתלמות  –ק.ל.ע  520030941
 לעובדים סוציאליים בע"מ

 תל אביב יפו 2  

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים  520027954
 במדעי החברה והרוח בע"מ

 גבעת שמואל 4  

החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים  520028556
 וטכנאים בע"מ

 תל אביב יפו 1  

חברה  -קרנות השתלמות למורים וגננות  520027251
 מנהלת 

 תל אביב יפו 9  

קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי  520028390
 חברה מנהלת  –סמינרים ומפקחים 

 תל אביב יפו 9  

 84   קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ –קנט  520027848
 

 פתח תקווה 14   דירה להשכיר 515009652

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים  514971126
 התיכון בע"מ

 נתניה 10  

file://///filer/users$/ehudbe/Desktop/תבנית%20מסמך%20מממ/www.knesset.gov.il/mmm


 22 | ניתוח השפעת מעברן של חברות ממשלתיות לירושלים על כלכלת העיר

 

 www.knesset.gov.il/mmm  מרכז המחקר והמידע –הכנסת 
 

היתכנות מעבר 
 פרמס הערות שם החברה ח.פ. לירושלים

 מיקום נוכחי עובדים

  ממוקמות
 בירושלים

  23   חברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בע"מ 520028127

  37   חברה להעברת טכנולוגיה – האיגוד 510384266

  25   החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 514129097

  20   החברה הממשלתית לתיירות בע"מ 510141146

  30   המרכז הארצי לפתוח המקומות הקדושים 580151637

  439   הקרן למורשת הכותל המערבי 580137594

  28   חברה לפיתוח עירוני  – ערים 520029810

כון ירושלים יהחברה העירונית לש –פרזות  520024175
 בע"מ

  5 בפירוק

  20   תוח מזרח ירושלים בע"מיפ 520027392

החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי  520032269
 המדינה בע"מ

  17  

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים  520030743
 בע"מ

  0  

המטה במעבר  חברת דואר ישראל בע"מ 513467191
 מירושלים למודיעין

 
 

 32-ל, רשות החברות השבחנ הממשלתיותהחברות  71-הרשימה בטבלה אפשר לראות כי ממ

חברות יש היתכנות  19-לחברות ממוקמות בירושלים,  12חברות אין היתכנות למעבר לירושלים, 

 חברות יש היתכנות למעבר המטה הראשי. שמונהללמעבר מלא ו
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 לאמידת מכפיל התעסוקה מתודולוגיה :2נספח 

הוצאה –תפוקה, מודל הכנסה–מודל תשומה הםהמוכרים בהם  יש מודלים כלכליים שונים לאמידת מכפילי תעסוקה.

תפוקה נחשב למדויק ביותר, אך בישראל קיים –מודל תשומה. ומודל הבסיס הכלכלי)הנקרא מכפיל קיינסיאני(, 

תפוקה אזורי מתוך לוח ארצי –תפוקה רק ברמה הארצית ולא ברמה האזורית, וחישוב של לוח תשומה–לוח תשומה

 The) הכלכלי מודל הבסיסנעשה לפי במסמך אומדן מכפיל התעסוקה  מפשטות המפחיתות מדיוקו.כרוך בהנחות 

economic base model שנחשב למודל פשוט ליישום לעומת מודלים אחרים, ולכן השימוש בו נפוץ במחקרי ,)

: מגזריםוים לשני שניתן לחלק את הפעילות הכלכלית באזור מסההבחנה הכלכלי מבוסס על  מודל הבסיס מדיניות.

)המכונה גם  "בסיסי-לאה" מגזראזורים אחרים, והסוחר עם "הסחיר"(, ש מגזרגם ההמכונה " )הבסיסי" מגזרה

הבסיסי מביא  מגזרהוא שה מגזריםר בתוך האזור. הקשר בין שני הסוח, ש(או המגזר "הלא סחיר" מגזר "השירותים"

קיים יחס קבוע בין היקף שהנחה ה 64בסיסי. הלא מגזרהפעילות הכלכלית במניעים את  והםלאזור הכנסה וכוח קנייה, 

, ששווה ליחס בין סך הפעילות מכפיל כלכלי אזוריבאזור מסוים מאפשרת לחשב  מגזריםהפעילות הכלכלית בשני ה

כפיל . משמעות המבלבד הבסיסי מגזרפעילות הכלכלית של הבין הל )מגזר בסיסי ומגזר לא בסיסי( הכלכלית באזור

 בסיסי. הלא מגזרלשינוי גם ב ובילהבסיסי י מגזרהכלכלי היא ששינוי בהיקף הפעילות הכלכלית ב

(, סקרים, ושיטת Location Quotientsבהן מנות מיקום )ו, מגזריםקיימות שיטות שונות לאמוד את היחס בין שני ה

Minimum Requirements  להלן(MR השיטה שנבחרה לשמש .)מסמך זה היא שיטת בMR הנחשבת לפשוטה ,

 גם אמינה ומדויקת ברמה סבירה. ןזמבבו וליישום 

 65:להלן תיאור של שלבי העבודה

נתונים על מספר  נדלו, 200866שנת בבמפקד האוכלוסין האחרון הפיקה הלמ"ס כלכלי ש-מתוך הקובץ החברתי .1

 68.כלכליבו הם מועסקים( וענף שלפי יישוב עבודה )היישוב  67המועסקים

בע וירושלים( קובצו יחד כך שכל מטרופולין ש אביב, באר )חיפה, תל 69היישובים השייכים לארבע המטרופולינים .2

מועצות מקומיות ועיריות )ללא מועצות אזוריות(  82שכלל  מדגםכיישוב בודד. לאחר הקיבוץ התקבל  נחשבה

 מועסקים. מיליון 2.5-מיליון נפש ו 7-כללו אוכלוסייה של כ המדגםוארבע מטרופולינים. יישובי 

 קבוצות לפי גודל האוכלוסייה ביישוב. 14-היישובים חולקו ל .3

בכל קבוצה נמדד שיעור המועסקים המזערי בכל ענף כלכלי מסך המועסקים ביישוב. שיעור מזערי זה משקף  .4

 בסיסי בענף. הלא מגזראת גודל ה

                                                                    
64 Thulin, Per, Chapter 10: Local multiplier and economic base analysis, Handbook of Research Methods and 

Applications in Economic Geography, Edward Elgar Publishing, 2015, pp. 213-233. 
65 Moore, C.L., A New Look at the Minimum Requirements Approach to Regional Economic Analysis, Economic 

Geography 51(4), 1975, pp. 350-356. 
מפורסם באינטרנט, הגישה  ינוכלכלי א-)הקובץ החברתי 2020ביוני  15כלכלי, כניסה: -, הקובץ החברתי2008מפקד אוכלוסין הלמ"ס,  66

 לנתונים נעשתה בחדר המחקר של הלמ"ס(.
 ומעלה שעבדו לפחות שעה אחת בשבוע שנבדק בסקר, בעבודה כלשהי תמורת שכר, רווח או תמורה אחרת. 15 מועסקים מוגדרים כבני 67
 .2003, 63פרסום טכני מס'  – 1993הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה הלמ"ס,  68
 .2014ביולי  29, 2008הגדרה מחודשת בעקבות מפקד האוכלוסין   –מטרופולינים בישראל הלמ"ס,  69
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של חציון גודל  10בה המשתנה המסביר הוא הלוגריתם מבסיס שסיה ליניארית בכל ענף כלכלי בוצעה רגר .5

 האוכלוסייה בקבוצה, והמשתנה המוסבר הוא שיעור מועסקים המזערי באותו ענף.

, 50%-לא הייתה מובהקת, או שהשונות המוסברת הייתה נמוכה מהשפעת גודל האוכלוסייה בהם שענפים  .6

-וגופים חוץ ,ענפים אלה הם תעשייה, בינוי, חינוך, שירותים קהילתיים ואם.הוגדרו כשייכים למגזר הבסיסי במל

המועסקים בהם לבין גודל  קלשמבין גבוה הכללתם היא שלא נמצא מתאם -מדינתיים. המשמעות של אי

ואינם  הבסיסי מגזרולכן ההתייחסות אליהם במודל היא כאל ענפים ששייכים במלואם ל ,ביישוב האוכלוסייה

 למכפיל התעסוקה.תורמים 

 תוצאות הרגרסיה לפי סדרים של ענפים כלכלי – 6שלב : 4טבלה 

 חותך שיפוע ענף כלכלי לפי סדרים
שונות 

מוסברת 
(R₂) 

רמת 
מובהקות 

(P-Value) 

נכלל 
 במודל

 ✔ 0.1% 61% 1.0%- 0.3% חקלאות - Aסדר 

 ✘ 5.2% 28% 4.0%- 2.1% תעשייה - Bסדר 

 ✔ 0.0% 71% 0.8%- 0.2% חשמל ומים - Cסדר 

 ✘ 8.1% 23% 1.6%- 0.7% בינוי - Dסדר 

 ✔ 0.0% 68% 10.5%- 3.9% תיקון כלי רכב  מסחר סיטוני וקמעוני, - Eסדר 

 ✔ 0.0% 86% 5.5%- 1.5% שירותי אירוח ואוכל  - Fסדר 

 ✔ 0.0% 80% 8.0%- 2.3% תחבורה, אחסנה ותקשורת - Gסדר 

 ✔ 0.0% 80% 3.1%- 0.9% בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים - Hסדר 

 ✔ 0.0% 83% 15.3%- 4.5% ניידי, פעילויות השכרה ושירותים עסקיים נכסי דלא - Iסדר 

 ✔ 0.4% 52% 3.2%- 1.2% מינהל ציבורי - Jסדר 

 ✘ 50.8% 4% 6.7% 0.9% חינוך - Kסדר 

 ✔ 0.1% 62% 11.4%- 3.8% שירותי בריאות, רווחה וסעד - Lסדר 

 ✘ 8.6% 23% 2.2%- 1.0% שירותים קהילתיים, חברתיים, אישיים ואחרים - Mסדר 

 ✔ 0.0% 73% 1.3%- 0.4% שירותים למשק הבית על ידי פרטיים - Nסדר 

 ✘ 1.2% 42% 0.1%- 0.0% מדינתיים-ארגונים וגופים חוץ - Oסדר 

       60.1%- 18.9% סכום כולל

נסכמו שיפועי קווי הרגרסיה והחותכים.  נכללו במודל,שהוגדרו כשייכים למגזר הלא בסיסי ו ענפי הכלכלהעבור  .7

 לפי גודל האוכלוסייה ביישוב( NB%) בסיסי הלא מגזרהמשוואה שהתקבלה מנבאת את שיעור המועסקים ב

(Population): 

%NB = -60.06% + 18.92% x Log10(Population) 

משקל לאומדן  נת. הצבת מספר זה במשוואה נותנפש אלף 920-כ 2018בסוף שנת מנתה אוכלוסיית ירושלים  .8

  בעיר:מתוך כלל המועסקים  בסיסי הלא מגזרב המועסקים

 %NB = -60.06% + 18.92%* Log10(920,000) = 52.8% 
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 1( / 1-52.8%= ) 2.12                                           מכפיל התעסוקה מתקבל מהחישוב הבא:

בסיסי,  הלא מגזרמועסקים מה 1.12הבסיסי יוסיף לעיר עוד  מגזרבנוסף משמעות המכפיל היא שכל מועסק 

  .מועסקים 2.12ל יתווספו לעיר וכך שבסך הכ

 בגין הדברים הבאים: זה יש לסייג אומדן

 אינם משקפים את המציאות נתונים אלו , וייתכן ש2008אוכלוסין משנת המפקד וני מכפיל חושב על בסיס נתה

בארה"ב  1970-1940השנים חן המכפיל הכלכלי לאורך נב ומחקר שב. לגבי היחס בין המגזרים בעת הנוכחית

  70עם השנים.עלה מצא שהוא 

 בחשבון מאפיינים ייחודיים לעיר ירושלים, כגון היבטים מגזריים, מרחביים וקישוריות לאזורים  הובאומודל לא ב

 אחרים בארץ, העשויים להשפיע על משקל המגזר הבסיסי.

 

 

 

  

                                                                    
70 Moore, C.L., A New Look at the Minimum Requirements Approach to Regional Economic Analysis, Economic 

Geography, 51(4), 1975, pp. 350-356. 
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 www.knesset.gov.il/mmm  מרכז המחקר והמידע –הכנסת 
 

 השפעת מספר המועסקים על שטחים עסקיים וארנונהאומדן  :3נספח 

המושרית על היקף השטחים בהשפעה המועסקים בהשפעה העקיפה וה של תוספת השפעבמטרה לאמוד את ה

 71בה המשתנה המסביר הוא מספר המועסקיםשנערכה רגרסיה ליניארית המחויב בארנונה לעסקים בירושלים, 

עליו נערכה הבדיקה כלל נתונים על שהמדגם  72שעובדים ביישוב והמשתנה המוסבר הוא השטח המחויב בארנונה.

הערים הגדולות  16-חים המחויב בארנונה לפי סיווגי תעריף שונים, במספר המועסקים לפי יישוב העבודה והיקף השט

ת, ושנמצא מתאם גבוה בינם שקיימים ברוב הרשויות המקומיו ,של ארנונה לעסקים סוגיםשלושה בישראל. נבחנו 

חניונים. נערכה רגרסיה נפרדת  ;בנקים וחברות ביטוח ;: משרדים שירותים ומסחרלבין מספר המועסקים ברשות

 .להלן 5 כום תוצאות הרגרסיה מופיע בטבלה. סינכסיםה סוגיבור כל אחד משלושת ע

 שונים בסוגי נכסיםהשטחים היקף לסיכום תוצאות רגרסיה בין מספר המועסקים ביישוב  :5טבלה 
 חניונים בנקים וחברות ביטוח משרדים, שירותים ומסחר תוצאות הרגרסיה

 42,125- 2,142- 13,109- חותך  

 2.31 0.22 12.63 מקדם הקשר )שיפוע קו הרגרסיה( 

 0.81 0.94 0.78 ( R²מקדם המתאם ) 

 0.00 0.00 0.00 מובהקות  

אלה,  של נכסיםתוצאות הרגרסיה מלמדות שקיים קשר חזק ומובהק בין מספר המועסקים בעיר לבין היקף השטחים 

 .12.63של שיפוע ו 81%, עם שונות מוסברת של ומסחרשירותים לסיווג משרדים, הקשר המשמעותי ביותר הוא ו

  מ"ר של שטחים בסיווג זה.  12.63כל מועסק נוסף בעיר צפויים להתווסף  לע ,כלומר

 יש לסייג אומדן זה בגין הדברים הבאים:

  עצמה אינה מלמדת על כך שהיקף לאינו מלמד בהכרח על קשר סיבתי, ולכן הרגרסיה כשגבוה יש לסייג כי מתאם

 ושתוספת מועסקים בהכרח תביא לתוספת שטחים. ,השטחים הוא תוצאה של היקף המועסקים

 בחשבון מאפיינים ייחודיים לעיר ירושלים, כגון היבטים מגזריים, מרחביים וקישוריות לאזורים  מובאים לאאומדן ב

 אחרים בארץ, העשויים להשפיע על תוספת השטחים לגביית ארנונה.

                                                                    
ומעלה שעבדו לפחות שעה אחת בשבוע שנבדק בסקר, בעבודה כלשהי  15. "מועסקים" מוגדרים כבני 2017הלמ"ס, סקר כוח אדם  71

 תמורה אחרת.תמורת שכר, רווח או 
 . 2020בפברואר  11, 2018 – הרשויות המקומיות בישראלקובץ הלמ"ס,  72
 

file://///filer/users$/ehudbe/Desktop/תבנית%20מסמך%20מממ/www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2018.aspx

