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 תודות

אחמד חליחל, סופיה פארן ואביעד קלינגר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ד"ר תודה מיוחדת ל
 .הדרךאשר שיתפו אותנו בעבודתם, סייעו וליוו אותנו לכל אורך 

את הגרסה הראשונית של התחזית הדמוגרפית,  וכתבש ושמואל אברמזון לדרור שודרוןתודה 
 . הגרסה הראשונהאת  ולטייברבות להבין כיצד המודל בנוי וכיצד יש לעדכן לנו  ווסייע

ה ולמנהל תחזיות דמוגרפיות" המשותף למשרד התחבורפורום לתיאום "כן, תודה לכלל חברי  כמו
  .יקותעל הערותיהם המועילות והמדו ,מרכוס סיינוקהתכנון, ובפרט לשי קדם, אבנר ברק ו
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 ומטרות העבודה מבואא. 

 רקע  .1

ממשלתיים -וחוץממשלתיים  םטווח, גופי ארוכי יםאסטרטגי לצורך חשיבה ותכנון

אומדני האוכלוסייה . והרכבה ישראלמדינת העתידית של  ההאוכלוסייעל גודל  מדניםואנדרשים ל

כל המדינה כמקשה אחת, מחוזות, נפות,  –הנדרשים יכולים להיעשות ברמות גיאוגרפיות שונות 

 יישובים וחלוקות נוספות של המרחב. 

ות ת ארוכות ארציותחזי מפרסמתהמרכזית לסטטיסטיקה צורך זה, הלשכה לענות על  כדי

 2015-2065.1עבור השנים קיימת עדכנית התחזית ה שנים. 50טווח, המספקות תרחישים לטווח של 

ארציים נותנים מענה לצרכים תכנוניים רבים ומהווים עוגן בסיסי ממנו ניתן ה האוכלוסייהתרחישי 

 נדרשת אזורייםתכנון  לצרכיות אוכלוסיית המדינה בעתיד. עם זאת, להבין כיצד צפויה להירא

במיוחד לגופים הנותנים שירותים נחוץ הדבר העתידית ברמה האזורית.  ההאוכלוסייהערכה של 

 .באזורים שוניםוממאפייניה הייחודיים  ההאוכלוסייברמה האזורית, ומושפעים מגודל 

יור" הוטל על המועצה הלאומית לכלכלה "תכנית אסטרטגית לד 2457בהחלטת הממשלה 

להכין, על בסיס ובמקביל להכנת תכנית הפעולה לתכנון אסטרטגי, את פירוט היקפי האוכלוסייה "

ומאפייניהם הדמוגרפיים, וזאת בכל אחד מהמחוזות והנפות ובהתאם למוקדי  2040הצפויים לשנת 

בעקבות ההחלטה פיתחה המועצה הלאומית לכלכלה מודל לתרחישי  2".הפיתוח שיוגדרו בהם

 .2017הגרסה הראשונה של העבודה באוגוסט  שתוצאותיו התפרסמו במסגרתאזוריים  האוכלוסיי

, גופים התחזיות האזוריות של המועצה הלאומית לכלכלהפרסום הגרסה הראשונה של עד 

באופן עצמאי, תוך שימוש ת והאזוריות העריכו את ההתפתחויות הדמוגרפיממשלתיים שונים 

גרם לכך שתרחישי האוכלוסייה שהתקבלו היו שונים מאוד חוסר האחידות  במתודולוגיות שונות.

בזבוז משאבים הוביל לו, בטווח הארוך ביכולת לתאם את המדיניות הממשלתית געפזה מזה דבר ש

יס בסכ ישמשו אשר לציבור כולו,הנגישים תרחישים מטרת עבודה זו הינה לייצר  וחוסר יעילות.

 3.בממשלה ומחוצה לה משותף לכלל תהליכי התכנון

, תחזיות ברמות גיאוגרפיות שונות ברמה הממשלתית על מנת לשמור על אחידות ועקביות

ככל שמדובר על רמה גיאוגרפית כללית יותר הנתונים מכיוון שצריכות להיות מסונכרנות ביניהן. 

יותאמו הממשלתיות , הוחלט שהתחזיות ואי הוודאות יורדת איכותיים יותר הקיימים בידינו הם

 . Top-downביניהן במבנה היררכי של 

השכבה הבסיסית ביותר היא התחזית הארצית של הלמ"ס, מכיוון שברמה זו קיימים נתוני 

הבסיס המהימנים ביותר. השכבה השנייה היא התחזית האזורית למחוזות ונפות של המועצה 

את טובים דיים על מנת לגבש  םלאומית לכלכלה. הנתונים הקיימים ברמת המחוזות והנפות הה

                                                           
 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.אוכלוסייהתחזיות  1

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=811  
 . 6, "תכנית אסטרטגית לדיור", סעיף 2457החלטת הממשלה  2

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2457 
גופים ממשלתיים שונים נבדלים זה מזה בטווח התחזיות הנדרשות לצורך התכנון האסטרטגי שבתחום אחריותם.  3

  .אתר המועצה הלאומית לכלכלה" בתיאום תרחישי אוכלוסייהלסיכום הצרכים השונים ראה במסמך "
https://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Strategy/Pages/strategy301220.aspx 

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=811
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2457
https://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Strategy/Pages/strategy301220.aspx
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, בהמשך, אך אינם מגיעים לרמת המהימנות של המודל הארצי. לכןעליו יורחב דינמי המודל ה

התחזית האזורית מקבלת כנתון את התחזית הארצית של הלמ"ס, כך שסך האוכלוסייה בכל 

יותר מאשר נפות,  גבוהה הארצית. בהתאמה לכך, תחזיות ברזולוציה לתחזית תואםהאזורים 

המשך המבנה ההיררכי. תחזית  , צריכים לשמור עלאו אזורים סטטיסטיים למשל ברמת יישובים

התחזיות עבור אזורי המשנה שסך צריכה לוודא  הפורטת מחוז או נפה לאזורי משנה נוספים,

  ה עבור אותו מחוז או נפה.תחזית המועצה הלאומית לכלכלאת  מתתוא

כמה שנים לאור ההתפתחויות תרחישי האוכלוסייה האזוריים צריכים לעבור עדכון אחת ל

היה שעדכוני התחזיות הדמוגרפיות של כלל הגופים הממשלתיים ייעשה המקורי התכנון  בפועל.

הלשכה המרכזית  – וההיררכיה שתוארה לעיל לרמת הפירוט הגיאוגרפית מדורג בהתאםבאופן 

אחת לחמש שנים עדכונים ברמה הארצית, לאחר מכן המועצה הלאומית  תפרסםלסטטיסטיקה 

לכלכלה תעדכן בהתאם לתחזית הארצית את התרחישים האזוריים, ולבסוף משרדי הממשלה 

 .בהתאם לתרחישי המועצה הלאומית לכלכלה שלהם יםאת המודליעדכנו השונים 

להקדמת עדכון  הובילובניגוד לתכנון המקורי, צרכים שעלו ממשרדי הממשלה השונים 

עתירי השקעה )כגון אסטרטגיים תחבורה  מיזמיתרחישי האוכלוסייה האזוריים. בפרט, תכנון 

פרויקט המטרו במטרופולין תל אביב ותכניות רכבת ישראל( יצרו צורך לתרחישי אוכלוסייה 

לכן, על אף שטרם פורסם עדכון לתחזיות הארציות על ידי הלשכה  2050.4אזוריים עד לשנת 

הטילה הממשלה על המועצה הלאומית פרסום הגרסה הראשונה, המרכזית לסטטיסטיקה מאז 

בתכנית  לנפותיום מקבלת החלטה זו את התחזיות הדמוגרפיות בחלוקה  150לעדכן תוך לכלכלה "

 5".2050עד לשנת  ,2.3.2017מיום  2457ה שאושרה בהחלטת ממשל 2040האסטרטגית לדיור 

המועצה הלאומית לכלכלה את הגרסה השנייה בעקבות החלטת ממשלה זו, מפרסמת כעת 

 .2020-2050לתרחישי אוכלוסייה אזוריים לשנים 

המודל את מבנה המודל, ההנחות ומסדי הנתונים העומדים בבסיסו.  סוקרמסמך זה 

בבסיסי  עדכוניםבו נערכו  אךלמודל של הגרסה הראשונה,  דומה במידה רבהגרסה זו בהדמוגרפי 

. לאורך הנתונים, שונו הנחות מסוימות שחשנו כי ניתן לדייק אותן, ונופו טעויות טכניות קלות

 הם רוכזובמפורש היכן נערכו שינויים לעומת הגרסה הקודמת, ובמקום זאת צוין  תמיד הפרקים לא

  .בחלק ג'

 התחזיתמבנה  .2

. 2020-2050שה תרחישים שונים עבור אוכלוסיית ישראל בשנים ימציגה שהעבודה 

 , יהודים חרדים וערביםואחרים ת: יהודים שאינם חרדיםולשלוש קבוצ מחולקת ההאוכלוסיי

וההגירה הפנימית ם הדמוגרפיים בדפוסינבדלות משמעותית אלו קבוצות . )כולל דרוזים וצ'רקסים(

עבור כל תרחיש, . תפתחותן הדמוגרפית האזורית שונה מהותיתולפיכך ה, שלהן אזורית(-)הבין

                                                           
, תרחישי האוכלוסייה 2065על אף שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה תחזיות אוכלוסייה ארציות עד שנת  4

. הסיבה לכך היא שהצורך המרכזי בתרחישי אוכלוסייה בלבד 2040עד שנת  כללו תחזיותהאזוריים בגרסה הראשונה 

, ולאור העובדה שככל שהאופק של 2040אזוריים היה באותה תקופה התכנית האסטרטגית לדיור המסתיימת בשנת 

 תחזיות אוכלוסייה רחוק יותר כך גדלה אי הוודאות בנוגע לעתיד. 

 854החלטת ממשלה  5

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec854_2021
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שנתיות בכל אחת מנפות ישראל. -לפי מין וקבוצות גיל חמש ההאוכלוסייהעבודה מציגה את גודל 

שלוש נובע מראשון ממד ה. השל הנחות שני ממדיםשילוב של ששת התרחישים מבוססים על 

, בהתאם להנחות )גבוה, בינוני ונמוך(והגירה בינלאומית  תמותה ,מערכות של הנחות ילודה

הארציות של הלמ"ס. הממד השני נובע משתי גישות נבדלות לסוגיית ההגירה הפנימית. התרחיש 

)תרחיש "אסטרטגיה  למדיניות הממשלה ההמתאימ של דיור בנייה עתידיתהמרכזי מבוסס על 

 .)תרחיש "מגמות עבר"( ההיסטוריותגירה , ואילו התרחיש המשני מבוסס על מגמות ההדיור"(

 ".גבוה -מגמות עבר לדוגמא: "תרחיש  ,שה תרחישים נפרדיםיכאמור, שילוב שני הממדים יוצר ש

חלקם ייחודיים , אשר אתגרים אובייקטיבייםבניית תרחישים דמוגרפיים נתקלת ב

 ורמה גבוהה של הגירה תשונו האוכלוסייבה בין קבוצות ר. אתגרים אלו כוללים הטרוגניות לישראל

. לצד החלוקה הלאומית בין יהודים וערבים, שתי קבוצות אלו כוללות חלוקות פנימיות בינלאומית

. , ובכלל זה שיעורי ילודה ותמותה שוניםת בעלות מאפיינים דמוגרפיים שוניםקבוצות ייחודיו-לתת

 ודאות-התכנון והבינוי, אי, תלות גבוהה במוסדות בהיקפם מצומצמים היאוכלוסישטח ו בנוסף,

אפשרות לשינויים עתידיים במפת קיומה של וכן  ,ביחס למגמות הגירה בינלאומיות עתידיות

האפשרות לחזות את מאפייני קשים על אשר מ ודאות-הגבולות מוסיפים ממדים רבים של אי

 העתידית בישראל. ההאוכלוסיי

תרחישי  להציגוה ניסיון ראשון מהופרויקט מתמשך זה , יםבעל אף האתגרים האובייקטי

 כמו מתואמת בין כלל הגופים הרלוונטיים. יצירת מסגרת חשיבהלטובת וזאת  ,אזוריים האוכלוסיי

-שאושרה על תכנית האסטרטגית לדיורהתיאום אל מול מאחר שנעשה בה ייחודית כן, עבודה זו 

מושפעת מהיקפי שפנימית מייצג הגירה תרחיש המרכזי של המודל ה 2017.6ידי הממשלה במרץ 

  הדיור הצפויים באזורים שונים בארץ בהתאם למימוש תכנית הדיור.

 תרחישיםדורש הבנה של מהותם ומגבלותיהם.  ההאוכלוסיישימוש מושכל בתרחישי 

בהינתן שההנחות על  ים בהוהשינוי האוכלוסייה הליכי גידולהם המחשות של ת דמוגרפיים

לא ניתן להעריך למרות שים יתקיימו לאורך התקופה הנבחנת. התהליכים הדמוגרפיים העתידי

תרחישים כבסיס לתכנון ארוך סט של הערך בשימוש בההנחות,  להתממשותאת הסיכויים  דאותווב

עדיף על אף הקושי להסכים על מידת הסבירות של ההנחות של כל תרחיש, טווח עשוי להיות רב. 

, תוך הכרה של המתואמים בין כלל הגורמים במערכתלבסס את התכנון על תרחישים מגובשים 

  .ההנחות שבבסיסם

, יכולה להיות למשתמשים תועלת רבה משינוי חלק מההנחות ובדיקה כיצד מאותה סיבה גופא

על מנת לאפשר למשתמשים "לשחק" עם ההנחות ולבדוק את ההשפעה הדבר משפיע על התוצאות. 

במלואם את המודל, ההנחות, הפרמטרים ובסיסי שלהן על התוצאות הסופיות אנו מפרסמים 

 (בה נכתב המודל) Rבשפת ו בתכנות בכללהנתונים. כדי לאפשר גם למשתמשים שאינם בקיאים 

' מדריך פרקטי המסביר כיצד ניתן לעשות מההנחות והפרמטרים, צירפנו בפרק דלשנות חלק בפרט 

 זאת בקלות יחסית.

                                                           
. 2017ית לכלכלה, מאי , המועצה הלאומ2040-2017לשנים  תכנית אסטרטגית לדיורדרור ונעם קוסט, -עופר רז 6

http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/documents/strategy050717.pdf. 

http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/documents/strategy050717.pdf
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ייחוס אחידה לכלל מערכות התכנון בישראל, בחרנו  מתוך הכרה בצורך הפרקטי לייצר נקודת

לכן, כל גוף ממשלתי העורך בינוני".  –"אסטרטגיה דיור תרחיש  שהינו תרחיש מרכזי אחדלהגדיר 

עבודה המבוססת על תרחישי האוכלוסייה האזוריים צריך להניח כבנצ'מרק את התרחיש המרכזי 

שאר  ,בתנאי אי ודאותלגבש מדיניות מושכלת  על מנתעם זאת, . עבודתוולהתייחס אליו במסגרת 

-תרחיש "מגמות עברובפרט , וניתוחים נוספים התרחישים יכולים לשמש עבור בדיקות רגישות

בתכנון ארוך טווח מומלץ לקחת בחשבון גם את התרחישים הגבוה והנמוך, אשר מהווים בינוני". 

פרסום קוד המקור של המודל מאפשר לשנות העתידית והרכבה.  ההאוכלוסייגבולות סבירים לגודל 

 שעשויות לעזור אף הן בקבלת החלטות.  חלק מההנחות העומדות בבסיסו ולקבל תוצאות חדשות
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 והנחות  מתודולוגיהב. 

 המודל  .1

המודל מקבל כקלט  .Cohort Component Model סוגמבוססים על מודל מ ההאוכלוסייתרחישי 

, הנחות על ילודה ותמותה עתידיות, וכן הנחות על (2020נת שהבסיס )בשנת  ההאוכלוסייאת גודל 

לתקופת זמן הצפוי  ההאוכלוסייהמודל מחשב את גודל באמצעותן . בינלאומיתוהגירה פנימית 

מבוססות על ההנחות של תחזיות  בעבודה זו חלק מההנחות של המודלעתידית מוגדרת מראש. 

 . ים עדכניים שנאספו ועובדו במיוחדמבוססות על נתונ, בעוד שאחרות 2065הלמ"ס לשנת 

הרצון לייצג עומד באלו הנחות להשתמש נובעת מאיזון בין שני קצוות. מצד אחד,  ההחלטה

בישראל, על הגיוון והמורכבות שלה. מצד שני, מגבלות  ההאוכלוסייבאופן נאמן ככל הניתן את 

 האוכלוסיימגבילים את היכולת לייצג קבוצות  אומדניםהל של בנתונים ודיוקם המוגההזמינות של 

רמת פירוט גבוהה יותר מאשר בתחזית הארצית של נתונים בזה נאספו עבור מודל לשם כך, קטנות. 

יהודים ואחרים ללא חרדים,  – האוכלוסייבתחזיות הארציות הוגדרו שלוש קבוצות  הלמ"ס.

מאפיינים הייחודיים של התייחסות לחייב מיהודים חרדים וערבים. המעבר לתרחישים אזוריים 

-ערביםהבדואים בדרום,  ושיעורי הילודה של ההאוכלוסייקבוצות נוספות, ובפרט גודל -תתי

מאפייני שלמתוך הכרה בכך דתיים. אבחנות אלו נעשו -אבחנה בין יהודים דתיים ולאנוצרים, ו

עם  תוצאות המודל.של  דיוקהשפעה מהותית על רמת הקבוצות אלו -יהפיזור הגאוגרפי של תת

המרכזיות  ההאוכלוסייקבוצות עם חלוקה זו, אלא מתואם -זאת, הפרסום עצמו אינו כולל תת

קבוצות האוכלוסייה בתחזית הארצית של של מציג את המיפוי  1לוח  במבנה התחזיות הארציות.

 לתת הקבוצות הנמצאות במודל:ביחס הלמ"ס 

 במודל האוכלוסיי: קבוצות 1לוח 

 מודל תרחישי אוכלוסייה אזוריים ארצית  תחזית

 יהודים לא חרדים
 יהודים לא דתיים

 דתייםיהודים 

 חרדים חרדים

 ערבים

 מוסלמים

 נוצרים

 דרוזים וצ'רקסים

 

פרק זה יוקדש מעתה והלאה להרחבה אודות המתודולוגיה, ההנחות ובסיסי הנתונים של כל 

בצירוף עם הנחות ילודה, תמותה והגירה,  2020שנת מ הקלטנתוני שלב במודל. באופן בסיסי, 

 בכל (.2025 שנת בתקופה העוקבת )במקרה שלנו, ההאוכלוסיידל מאפשרים לבצע אומדן של גו

 בסדר הבא: "רץ"המודל מעבר בין שתי תקופות, 

 תמותה. בשילוב עם שיעורי ה ההאוכלוסייהתבגרות אמידת  (1

 דה. והלידות לפי שיעורי הילחישוב  (2

 ההיסטוריות.הפנימית  לפי מגמות ההגירה העברת אוכלוסייה בין אזורים (3
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 .בינלאומיתתנועת הגירה  (4

 העברת אוכלוסייה נוספת בין אזורים בהתאם לתכנית האסטרטגית לדיור.   (5

 הלמ"ס. התאמת התוצאות לתחזית הארצית של  (6

שני סוגי  יןמבדיל ב 5שלב שביצוע מתבצעים בשני התרחישים, בעוד  6ושלב  1-4שלבים 

, בעוד שבתרחיש "אסטרטגיה 5תרחיש "מגמות עבר" מתקבל כאשר מדלגים על שלב  –התרחישים 

  כלול במודל. 5דיור" שלב 

, (2030שלאחריה )ס לאומדן לתקופה מהווים בסי( 2025) השנייההתקופה נתוני  באופן דומה,

ההחלטה לא להמשיך את . 2050בשנת ומסתיים  שנים 30המודל מבוצע לטווח של  וכן הלאה.

הוודאות הגבוהה -מאי עולם,בת, כמקובל במדינות אחרות זמן זה נובע טווחהתרחישים מעבר ל

  בתקופות מאוחרות יותר. אזוריות-הבין לגבי מגמות ההגירה

 

 תה הגיאוגרפיתסופרי אוכלוסיית הבסיס .2

ישראל בסוף מבוססת על התפלגות האוכלוסייה לנפות במדינת בבסיס המודל  ההאוכלוסיי

, 2065בשונה מתחזיות הלמ"ס לשנת  .)כולל ערביי מזרח ירושלים( לפי מגדר, גיל ולאום 2019שנת 

 ומעלה, 80ועד קבוצת גילאי  4-0החלוקה לפי גיל נעשית לרמת קבוצות של חמש שנים, החל בגילאי 

  .בגילאים מבוגרים יותרבשל מגבלות הנתונים 

 2015-2019, בוצע חישוב של שיעור הגידול הממוצע בין 2020מכיוון ששנת הבסיס במודל היא 

כמות האוכלוסייה בסוף שנת הוערכה עבור כל מגדר, גיל ולאום בכל נפה, ובאמצעות שיעור זה 

. מכיוון שלא היו עבורנו נתונים זמינים על התפלגות האוכלוסייה היהודית בין יהודים לא 2020

 2020שהפריסה הגיאוגרפית של האוכלוסייה החרדית בשנת , הנחנו 2020בין חרדים בשנת לחרדים 

משתמע שכל מכך  בלבד. 2020שנת של התחזית בזהה לתוצאות שהתקבלו בגרסה הקודמת 

 2020ובין אומדן האוכלוסייה המעודכן לשנת  2020לשנת ההבדלים בין התחזית בגרסה הקודמת 

וסייה היהודית הלא חרדית בלבד. באוכלוסייה היהודית נובע משינויים שהתרחשו בקרב האוכל

סבורים לאור מגבלת הנתונים ומכיוון שההבדלים בין נתוני האמת לתחזית היו יחסית קטנים, אנו 

  מדויקת.מספיק שהנחה זו 

לקבוצת . דתיים-ולאהיהודית לשלוש קבוצות: חרדים, דתיים  ההאוכלוסייהמודל מחלק את 

פרטים  – ידי הלמ"ס כ"אחרים"-המוגדרת על ההאוכלוסיידתיים מצורפת קבוצת -היהודים הלא

היהודית לפי  ההאוכלוסיילצורך חלוקת אשר אינם משובצים לתוך קטגוריות החלוקה האחרות. 

הסקרים החברתיים של הלמ"ס, בהם קיים נאמדו מאשר  בפרמטרים נעשה שימושרמת דתיות, 

ם מהווים את מקור המידע האמין הסקרים החברתיימרכיב של הגדרה עצמית של רמת דתיות. 

, אך השימוש בהם אינו חף ממגבלות. בפרט, עקב המאפשר חלוקה מסוג זהביותר הקיים היום 

גודלם של הסקרים, בבניית המודל היה צורך להניח כי ההתפלגות הגילאית של קבוצה מסוימת 

אים של החרדים בנפת היא זהה בין נפות של אותו המחוז. לדוגמא: המודל מניח כי התפלגות הגיל

 צפת זהה להתפלגות הגילאים של החרדים בנפת עכו, מפני ששתי הנפות שייכות למחוז צפון.
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סלמים, נוצרים ודרוזים מו –הערבית מחולקת אף היא לקבוצות משנה דתיות  ההאוכלוסיי

החלוקה לקבוצות היא על פי נתונים הערבית,  ההאוכלוסייבמקרה של וצ'רקסים. 

, ולכן רשמיים האוכלוסיינתונים אלו הם נתוני . 2019משרד הפנים לשנת של  םיבייאדמיניסטרט

, בהתאם לכך. מהסקר החברתי כמו אצל האוכלוסייה היהודית לא היה צורך להשתמש באומדנים

  .היהודית היאוכלוסיברמת הדיוק של נתונים אלו גבוהה יותר ביחס לחלוקה הפנימית של הקבוצות 

-בחלוקה להעתידית  ההאוכלוסייאת גודל  אומדבהתאם לצרכים שעלו מגופי התכנון, המודל 

 :)בהתאם להגדרות משרד הפנים( 7נפות 16-מ בתורם מחוזות המורכבים 7

 נפת יזרעאל.לן, נפת צפת, נפת עכו, נפת כנרת ומחוז צפון: נפת רמת הגו -

 נפת חדרה.מחוז חיפה: נפת חיפה ו -

 נפת רחובות.רמלה, נפת השרון, נפת פתח תקווה ומחוז מרכז: נפת  -

 אביב.-מחוז תל -

 .מחוז ירושלים -

 .נפת באר שבעמחוז דרום: נפת אשקלון ו -

 .אזור יהודה ושומרון -

 

 תמותה .3

ההנחות בנוגע לתמותה ותוחלת חיים עתידית מבוססות במלואן על ההנחות של הלמ"ס 

 משנה הילודה, לא נעשתה הבחנה בין קבוצות. בניגוד להנחות 2065בתחזית ארוכת הטווח לשנת 

הוחלו על כלל  דתיות שונות או נפות. כלומר, הנחות התמותה של יהודים מתוך תחזית הלמ"ס

 .הערביםהנחות התמותה של ערבים הוחלו על כלל ו ,)כולל חרדים( היהודים בעבודה זו

 

 הילודה פריון .4

ממגוון תהליכים  דפוסי הילודה מושפעים מרכזי במודל. ודאות-הנחות הפריון מהוות מרכיב אי

, ולא ניתן בהכרח להסיק מנתוני באופן ודאי לחיזוי ו ניתןשאינהמשתנים באופן חברתיים וכלכליים 

בהיבטים של תעסוקה ו בתרבות, באורח החייםקצבאות, שינויים ב העבר לגבי מגמות העתיד.

 וריאציותבהתאם לכך,  הינם רק חלק מהגורמים שעשויים להשפיע בעתיד על הילודה. ופרנסה

לכן, על הקושי בחיזוי מגמות אלו.  ושינויים לאורך העשורים האחרונים במגמות הילודה מצביעים

היא לערוך סקר בין מומחי דמוגרפיה אשר יחוו  ההאוכלוסייפרקטיקה מקובלת בתחום תחזיות 

 מגמות הפריון העתידיות. את עמדתם ביחס ל

 ,2065לשנת הלמ"ס שנקבעו בתחזיות ידי ( TFR)בעבודה זו הוחלט להתבסס על הנחות הפריון 

. קבוצות רלוונטיים-מנת לקחת בחשבון מאפייני תת-על תוך ביצוע מספר התאמות ועדכונים

היהודים  –בעבודה המקורית של הלמ"ס גובשו הנחות פריון רק עבור שלוש קבוצות אוכלוסייה 

                                                           
אינם מחולקים לנפות לפי ההגדרות הקיימות, ולכן יש להדגיש שמחוזות תל אביב וירושלים וכן אזור יהודה ושומרון  7

 יש חפיפה בין המחוז לנפה.
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הונחו הקבוצות  הלא חרדים, חרדים וערבים. לאור ההבדלים המשמעותיים בדפוסי הילודה בין תתי

 -שלא נכללו בפרסום הלמ"ס  האוכלוסייקבוצות -תתעבור פרטניות הנחות לצורך עבודה זו 

התאמות הוההבחנה בין ערבים בני דתות שונות.  דתיים-לאה בין יהודים דתיים ליהודים ההבחנ

ודה הנוכחי של קבוצת יחס בין פריון הילההתבצעו באמצעות חישוב קבוצות השונות תת הל

שיעורי הילודה העתידיים שהונחו על זה  יחסהקבוצה, והחלת תת לבין הראשית  ההאוכלוסיי

 .עבור האוכלוסייה הראשית בתחזית הארצית

ה גם אבחנה בין שיעורי הילודה הקבוצות השונות, במודל הנוכחי נעשתתת מעבר לאבחנות בין 

של נשים מוסלמיות באזורים שונים במדינה. אבחנה זו נובעת מההטרוגניות הגבוהה של הילודה 

 ההאוכלוסיי, לבין בדואים(בעיקר ) והפער שקיים בין שיעורי הילודה של מוסלמים החיים בדרום

האוכלוסייה המוסלמית  ההתאמות עבורחלוקה הקודמת, המוסלמית בשאר אזורי הארץ. בדומה ל

בכל נפה התבצעו באמצעות חישוב היחס בין פריון הילודה הנוכחי של כלל המוסלמים ובין שיעורי 

הילודה בנפה מסוימת והחלת יחס זה על שיעורי הילודה העתידיים שהונחו בתחזית הארצית עבור 

 האוכלוסייה המוסלמית.

 

, הנחות פריון הלידה שולבו עם התחזיתשל כל אישה לאורך הלידות  תזמוןכדי לחשב את 

(. הנחות אלו מבוססות על נתוני השנים האחרונות, כפי ASFRהנחות הלידות לקבוצות גיל של נשים )

אחמד חליחל בנוגע ד"ר שפורסמו בשנתון הסטטיסטי לישראל של הלמ"ס, וכן על עבודתו של 

הנחות נוספות בנוגע ליחס המינים לבו בנוסף, שו 8לרמות הפריון של נשים יהודיות לפי רמת דתיות.

 בלידה וכן שיעורי תמותת תינוקות ותמותה של נשים בגילאי הפוריות. 

 

 הנחות מרכיבי הגירה פנימית .5

. מכיוון אזוריםהבין  הוא מרכיב ההגירהאזוריים  האוכלוסיימרכיב קריטי במודל תרחישי 

תנועות בין האזורים הגאוגרפיים  שהמודל כולל יותר מאזור גאוגרפי יחיד, יש לקחת בחשבון

לחזות את מגמות ההגירה רב השונים הכלולים בו. נושא זה מהווה אתגר משמעותי, שכן קיים קושי 

העתידיות. נתוני העבר מספקים תמונה חלקית, ולא קיימים סקרי מומחים בנושא. בנוסף, 

ירה העתידי. כדי למדיניות הממשלתית בישראל בתחום הבינוי השפעה מכרעת על הרכב ההג

בסעיף זה נרחיב אודות להתמודד עם מצב זה, המודל כולל שני תרחישים בנושא הגירה פנימית. 

נרחיב  7בסעיף , תרחיש "מגמות עבר". התרחיש הראשון המסתמך על מגמות ההגירה ההיסטוריות

  .והיחס ביניהם אודות התרחיש המתואם עם התכנית האסטרטגית לדיור

עבר. לצורך כך, נבחנו כלל תנועות ההגירה ההגירה במבוסס כולו על מגמות התרחיש הראשון 

מסד הנתונים הבסיסי הכיל את גודל עבור כל שנה בנפרד,  .2011-2018בשנים הפנימית בישראל 

בחלוקה  לשאר הנפותהאבסולוטית שהיגרה ממנה  האנשיםהאוכלוסייה בכל נפה ואת כמות 

גודל האוכלוסייה בכל נפה  )יהודים וערבים(, קבוצת גיל, נפת מוצא ונפת יעד. לקבוצות אוכלוסייה

                                                           
 נבחרות תכונות לפי, בלידה מינים ויחס האם של ממוצע גיל, פריון שיעורי - 3.14 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 8

 .יהודיות נשים של פריוןד"ר אחמד חליחל,  ".2015"השנתון הסטטיסטי לישראל בתוך האם ,  של
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ם של שינויי הכתובת במשרד רישומינלקחו מנפות נתוני ההגירה בין ו נלקח מנתוני רשות האוכלוסין

הפנים. שיעור ההגירה בשנה מסוימת מנפת מוצא לנפת יעד התקבל כתוצאה מחלוקת כמות 

גודל האוכלוסייה בנפת המוצא. לאחר חישוב שיעורי ההגירה בכל שנה המהגרים האבסולוטית ב

חישבנו ממוצע פשוט של כלל שיעורי ההגירה והוא זה ששימש כשיעור ההגירה לאורך כל  בנפרד,

ונפת כמובן שעבור כל תת קבוצה של קבוצת אוכלוסייה, קבוצת גיל, נפת מוצא . התקופות במודל

 עכוממחיש באופן פיקטיבי את חישוב שיעורי ההגירה בין נפת  2וח הגירה נפרד. ליעד חושב שיעור 

 . 15-19בגילאי  לא חרדים יהודים –לנפת באר שבע עבור תת קבוצה אחת 

לא קיזזנו את כמות העוזבים והנכנסים  –יש להדגיש ששיעור ההגירה הוא שיעור הגירה ברוטו 

לא הופחתה כמות המהגרים נפת באר שבע ל עכומנפת בין כל שתי נפות. לדוגמא, מכמות המהגרים 

. לכן, בין כל צמד נפות יש למעשה שני שיעורי הגירה לעכומבאר שבע שעשו את הדרך ההפוכה 

 . שונים חיוביים

 הדגמה של חישוב שיעורי ההגירה בין שתי נפות – 2לוח 

קבוצת  שנה
 אוכלוסייה

נפת 
גודל  גיל נפת יעד מוצא

 האוכלוסייה
כמות 

 המהגרים

שיעור 
הגירה 
 שנתי

ממוצע 
רב 

 שנתי
 4% 400 10,400 15-19 באר שבע עכו יהודים 2011

3.5% 

 4% 469 10,560 15-19 באר שבע עכו יהודים 2012
 3% 324 10,322 15-19 באר שבע עכו יהודים 2013
 5% 555 10,673 15-19 באר שבע עכו יהודים 2014
 2% 221 10,800 15-19 באר שבע עכו יהודים 2015
 4% 459 10,911 15-19 באר שבע עכו יהודים 2016
 3% 334 11,002 15-19 באר שבע עכו יהודים 2017
 2% 209 10,765 15-19 באר שבע עכו יהודים 2018

 

שיעורי הגירה פנימית. שיעורי ההגירה עבור אותם נעשה שימוש בהתקופות במודל עבור כל 

יהודים הוחלו על קבוצות היהודים הדתיים והלא דתיים )כלומר, ללא חרדים(, ושיעורי ההגירה של 

 הערבית.  ההאוכלוסייערבים הוחלו על שלוש קבוצות 

מגדילים את אי החרדית נתקלת במספר קשיים ה ההאוכלוסייקביעת שיעורי ההגירה של 

נוגע לשיעורי ההגירה העתידיים שלהם. ראשית, נתוני המהגרים של משרד הפנים אמנם בהודאות 

כוללים כאמור הבחנה פנימית בין יהודים לערבים, אך אינם כוללים הבחנה פנימית בין יהודים לא 

של כל ההיסטוריים לחשב רק את שיעורי ההגירה לכן, הנתונים מאפשרים  .חרדים ויהודים חרדים

הרוב המכריע כיום שמכיוון שהם  לומרבעוד שעבור היהודים הלא חרדים ניתן אך ד. היהודים יח

 . לא ניתן לטעון זאתמבין היהודים הוספת החרדים אינה יוצרת הטיה משמעותית, עבור החרדים 

החרדית נובע מכך שבשנים  ההאוכלוסייהגירה היסטוריים של הקביעת שיעורי לקושי נוסף 

. להשתנות ותצפוי אוכלוסייה זושמגמות ההגירה של לכך האחרונות מצטברות אינדיקציות 

עולה שצעירים חרדים שגרים בריכוזי האוכלוסייה  9ממחקר שנערך במכון הישראלי לדמוקרטיה

, כאשר בעבר אשרמ יותר דירות מחוץ לריכוזים אלוהרבה נוטים לקנות היום  המסורתייםהחרדיים 

                                                           
, המכון 2020, "ה החרדית בישראלישוק הדיור החרדי ופרישתה הגיאוגרפית של האוכלוסי, "איתן רגב וגבריאל גורדון 9

  הישראלי לדמוקרטיה.

https://www.idi.org.il/books/29383
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למרות שהקונים לאו דווקא משנים את כתובתם העלייה ניכרת במיוחד במחוזות צפון ודרום. 

 במועד הקנייה למקום שבו נרכשה הדירה )ולכן הם עדיין אינם מופיעים בנתוני משרד הפנים

. השינויים צפויים לעבור בשיעורים משמעותיים לדירות אלו בשנים הקרובות(, הם כן כמהגרים

החדים בדפוסי רכישת הדירות צפויים לשנות בהדרגה את מגמות ההגירה של האוכלוסייה החרדית 

 .בעתיד, וכתוצאה מכך גם את הפריסה המרחבית של החברה החרדית כולה

לבצע שני שינויים ביחס למודל הוודאות ביחס להגירה העתידית של החרדים, הוחלט -קב איע

זו את מגמות ההגירה של כלל  האוכלוסיייל על קבוצת להחההגירה הבסיסי. ראשית, הוחלט 

חרדים. ההגירה החרדית הנכנסת לכל ההיהודים, עם התאמה לפריסה הדמוגרפית הנוכחית של 

היהודים אליה מנפות שונות במקדם המייצג את מידת כלל נפה נקבעה כמכפלה של שיעור הגירת 

 היאוכלוסיחושב כיחס בין שיעור החרדים ב מרכזיותה של הנפה הזו למגורי חרדים כיום. מקדם זה

 2020.10היהודית בכלל הארץ בשנת  היאוכלוסיהיהודית באותה נפה לבין השיעור של החרדים ב

היעדר קרקעות פנויות  ,עלויות הקרקע -יינים הייחודיים של מחוז תל אביב בנוסף, עקב המאפ

תל  ההגירה של חרדים אל מחוזלהניח לצורך המודל כי ברק, הוחלט -והצפיפות הקיימת בעיר בני

 התאמה זו נעשתה גם בגרסה הראשונה של התחזית הדמוגרפית.שנות התחזית.  בכל אביב תתאפס

)גילאי  החרדית ההאוכלוסייבנוסף, על מנת לקחת בחשבון את השינויים במגמות ההגירה של 

 דעל בסיס מסעל סמך נתוני רכישת הדירות. זו  האוכלוסיי, חושב שיעור הגירה נוסף עבור (0-29

דירות את מספר החישבנו  11המתבסס על המחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה נתונים מפורט

לפי פילוח לנפות מוצא )היכן שגרים  29עד גיל  על ידי חרדים 2013-2018נקנו בין השנים הממוצע ש

חה שכל דירה נקנית על ידי זוג חרדים ושכל הקונים כיום( ונפות יעד )הנפה בה נמצאת הדירה(. בהנ

של מהגרים חרדים  הממוצע השנתימי שקונה דירה גם עובר לגור בה בסופו של דבר, חישבנו את 

בשביל לחשב את שיעורי ההגירה, חילקנו את ממוצע המהגרים  .20-29בגילאי  בין כל שתי נפות

 3 לוח)שנת האמצע של הנתונים(. בנפת המוצא  2015בשנת  20-29השנתי בכמות החרדים בגילאי 

 .באמצעות נתונים פיקטיבייםמדגים את חישוב שיעורי ההגירה 

 הדגמת חישוב שיעורי ההגירה של צעירים חרדים לפי נתוני קניית דירות – 3לוח 

 נפת יעד נפת מוצא

דירות הסך 

שנקנו בין 

2013-2018 

על ידי 

חרדים עד 

 29גיל 

 ממוצע שנתי

גרים כמות מה

ממוצעת 

שנתית עקב 

 קניית דירות

 הייהאוכלוס

החרדית 

-20בגילאי 

בנפת  29

המוצא 

 2015בשנת 

שיעור 

הגירה 

שנתי 

 ממוצע

 900 באר שבע ירושלים
900

6
= 150 

150 ∗ 2

= 300 
15,000 

300

15,000

= 2% 

                                                           
, בעוד שבנפת %14.14הוא  2020יה היהודית בישראל בשנת ילפי המודל שיעור החרדים מהאוכלוסנניח ש, הלדוגמ 10

לנפת חיפה הוא  נפה מסוימת. לכן, שיעורי ההגירה של חרדים מ0.39. היחס בין שני ערכים אלו הוא 5.46%חיפה הוא 
 .0.39-במאותה נפה לנפת חיפה המכפלה של שיעור ההגירה הפנימית היהודית הכללית 

 .9ראה הערה  11
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הראשון  – 0-29שני שיעורי הגירה שונים עבור האוכלוסייה החרדית בגילאי  חישבנולמעשה, 

)שיעור  התאמת שיעור ההגירה של כלל האוכלוסייה היהודית עבור האוכלוסייה החרדיתבאמצעות 

. שיעורים אלו (2)שיעור הגירה  , והשני באמצעות מודל המתבסס על נתוני קניית דירות(1הגירה 

ניהם קיצוניות. על מנת לאזן בישונים זה מזה, ובחירה של אחד על פני השני מובילה לתוצאות 

ולשיעור  0.8החלטנו לעשות ממוצע משוקלל, כאשר לשיעור ההגירה הראשון ניתן משקל של 

. המודל מאפשר למשתמשים לשחק עם פרמטר זה, כאשר ככל שגדל משקלו של 0.2ההגירה השני 

שיעור ההגירה השני התוצאות המתקבלות מבטאות פרישה מרחבית פריפריאלית יותר של 

 החרדית.  ההאוכלוסיי

 הנחות מרכיבי הגירה בינלאומית .6

בדומה למגמות ההגירה הפנימית, גם בנושא ההגירה הבינלאומית קיים קושי מתודולוגי לבנות 

תרחישים ביחס לעתיד. ההגירה ההיסטורית לישראל כוללת גלי הגירה גדולים שכנראה לא יחזרו 

 ליים וחברתיים שונים. על עצמם, ומגמות הירידה מהארץ עשויות להשתנות בעקבות תהליכים כלכ

לפי הנחות הלמ"ס בתחזית הארצית. כדי למצוא את בנפרד נקבעו  כמות העולים והיורדים

מהעשור , השתמשנו בנתוני הגירה מפורטים לפי הממדים השונים התפלגות ההגירה הבינלאומית

, גיל, בים()יהודים וער האוכלוסייקבוצות ( שהועברו אלינו מהלמ"ס בפילוח ל2009-2018האחרון )

יהודים לא חרדים,  –על מנת להפריד בין תת הקבוצות בתוך כל קבוצה ראשית )יהודים מין ונפה. 

 2019מוסלמים, נוצרים ודרוזים( השתמשנו בנתוני הסקר החברתי לשנת  –דתיים וחרדים, ערבים 

תפלגות לאחר שאמדנו את ה. 1996ממנו ניתן לאפיין את "רמת הדתיות" עבור כלל העולים מאז 

המהגרים לפי הנתונים בעשור האחרון הנחנו שהיא תהיה זהה להתפלגות המהגרים לכל אורך שנות 

 התחזית ללא התאמות נוספות. 

 

 תרחיש "אסטרטגיה דיור"  .7

בעוד שהתרחיש הראשון מתבסס . הגירה פנימית , המודל כולל שני תרחישי5כפי שכתבנו בסעיף 

שלב נוסף של הגירה משלב בתוכו  ,שהינו התרחיש המרכזי במודל, השניהתרחיש על מגמות העבר, 

מבחינה ההרצה של המודל, תרחיש  הדיור.היצע מדיניות הממשלתית בתחום פנימית בהתאם ל

"מגמות עבר" מתקבל כתוצאה מהרצת המודל תוך דילוג על שלב זה, ותרחיש "אסטרטגיה דיור" 

ובד הטכני, חשובות יותר ההנחות והמשמעות מתקבל מהרצת המודל כולל שלב זה. אך מעבר לר

 מבחינת שוק הדיור בכל אחד מן התרחישים. 

הטילה הממשלה על מנהל התכנון  2017,12שאושרה במרץ לדיור  תכנית האסטרטגיתהבמסגרת 

. ישנו פער משמעותי בין תכנון יחידות 2040בכל חומש עד שנת יחידות דיור מחוזיים יעדי תכנון 

צפויות הדיור היחידות  לכמותשן בפועל, ולכן במסגרת הכנת התכנית נעשה אומדן דיור ובין מימו

                                                           
י הגרסה הראשונה של התחזית הדמוגרפית נעשתה לאור סעיף נציין כ .2017למרץ  2מתאריך  2457החלטת ממשלה  12
  http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/dec2457.aspxבהחלטה זו.  6
 

. 2017, המועצה הלאומית לכלכלה, מאי 2040-2017לשנים  ית אסטרטגית לדיורתכנדרור ונעם קוסט, -עופר רזראו גם: 
http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/documents/strategy050717.pdf.  

 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/dec2457.aspx
http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/documents/strategy050717.pdf
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שימש  14אומדן זה, המניח עמידה מלאה ביעדי התכנון, 13להיבנות בכל נפה בהתאם ליעדי התכנון.

 בעבודה זו כהיצע הדיור הזמין בתרחיש "אסטרטגיה דיור". 

של מודל היצע וביקוש בשוק הדיור, כאשר ישנו הבדל תרחיש "אסטרטגיה דיור" הינו תוצאה 

האזרחים  שהביקוש לדיור נקבע בהתאם להעדפותבעוד . בדרך שבה כל אחד מהצדדים נקבעמהותי 

כמות את קובע תרחיש "מגמות העבר" . היצע הדיור כפוף במידה רבה למדיניות הממשלתית, בלבד

פירוט מלא . בין כל שתי תקופות של הגידול הדמוגרפי בנפה בנפה מסוימת כפונקציההביקוש לדיור 

תוצאות תרחיש "מגמות המשמעות של של אופן החישוב של הביקוש לדיור מופיע בסוף סעיף זה. 

)בהינתן  היא כי כל אזרח במדינת ישראל יכול לגור בנפה בה הוא מעונייןשוק הדיור מבחינת עבר" 

 . המצרפיים חשבות בשיקולי היצע הדיורללא הת כלל השיקולים האישיים שלו(

אילוצים הנובעים בהינתן ו נקבע בהתאם למדיניות הממשלההדיור היצע לעומת הביקוש, 

הביקוש ברמה הארצית, אך סך ההיצע ברמה הארצית שווה לסך בקרקעות פנויות.  ממחסור

משלה ולאילוצי מתאימה כאמור למדיניות המהפנימית של יחידות הדיור הגיאוגרפית  ההתפלגות

  15.ולא לביקוש שנאמד בתרחיש "מגמות עבר" הקרקע

, במקרים רבים שנקבע בהתאם לתרחיש "מגמות העבר" בהשוואה בין ההיצע לבין הביקוש

לגור באזור בו רוצים אנשים בחלק מהנפות מופיעים פערים. פערים אלו מהווים מצב היפותטי בו 

. כדי לתקן בנפות אחרות דירות שנשארות ריקות ללא דורשקיימות ולצד זאת אין מספיק דירות, 

 אל הנפות בהן יש עודף היצע של דיור פנימיתההגירה האומדן שלב נוסף של במודל מצב זה, מתבצע 

. במקרה "מגמות עבר"ההגירה בתרחיש התפלגות . שלב זה מבוסס על מהנפות בהן יש עודף ביקוש

 ההאוכלוסייהנותרת מחולקת באופן יחסי לגודל  הוסייהאוכלשנותר עודף ביקוש ברמה הארצית, 

 בכל נפה.

להשפיע על הפריסה הגיאוגרפית של  תתרחיש "אסטרטגיה דיור" מניח שלממשלה יש יכול

בבחירת אזור המגורים העדפות הפרטים האוכלוסייה, אך שיכולת זו הינה מוגבלת בהיקפה. 

החינוך  , איכותחברהשוק הדיור כמו משפחה, בההיצע הזמין תלויות במגוון רחב של גורמים מלבד 

הפערים במידה שבמציאות  תרבות ופנאי ועוד גורמים רבים.תעסוקה, תחבורה, , והבריאות

באמצעות  גשר על כל הפערלא ניתן יהיה ל משמעותיים בין ההיצע לביקוש יהיוההתחלתיים 

תרחיש "אסטרטגיה המודל ההתנהגותי העומד בבסיס במקרה כזה,  שינויים במגמות ההגירה.

עודף ביקוש חלק  קייםבנפות בהן  -מהמציאות מההתנהגות של התושבים דיור" יהיה שונה מאוד 

לגור באזור הרצוי בעיניו )למרות שלכאורה לא נשארו עבורו להישאר מהאוכלוסייה יבחר  ניכר

לא יישארו עבור שמכיוון בפועל, . המודלח כמו שמנילנפות אחרות  גריהולא  דירות באותה נפה(

של דירות יפנו לפתרונות תחליפיים הם  בנפה בה הם מעוניינים לגור,מוסדרות דירות  אוכלוסייה זו

                                                           
 חלוקה מלאה לרמת הנפות. באינה כוללת יעדי תכנון לדיור כי תכנית האסטרטגית  יודגש 13
: ניר בריל, ראו בחומש שחלף מאז התקבלה התכנית האסטרטגית לדיור עמד מנהל התכנון כמעט בכל יעדי התכנון. 14

הלאומית לכלכלה, , המועצה 2017-2040אברהם זופניק ודניאל שוורץ, דו"ח מעקב אחר התכנית האסטרטגית לדיור 
  .2021יוני 

https://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Housing/Pages/strategic_plan220621.aspx 
היה גבוה יותר מאשר הביקוש המצרפי בגרסה הקודמת. הסיבה  הביקוש המצרפי )וממילא ההיצע( שנאמד בעבודה זו 15

, 2013לכך היא שהביקוש המצרפי בגרסה הקודמת נאמד בהתאם לתחזיות האוכלוסייה הארציות שפורסמו בשנת 
. במובן זה הייתה חוסר התאמה בגרסה 2017שהיו נמוכות יותר מאשר תחזיות האוכלוסייה הארציות שפורסמו בשנת 

, התחזיות הדמוגרפיות לאזורים 2013עוד שהביקוש לדיור נאמד על בסיס התחזית הארצית בגרסת ב –הקודמת 
 . חוסר התאמה זה תוקן כאמור בגרסה זו.2017השונים התבססו על תחזית האוכלוסייה בגרסת 

https://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Housing/Pages/strategic_plan220621.aspx
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היצע הדיור נקבע כדי לוודא שתרחיש "אסטרטגיה דיור" הינו ריאלי, ות ולא מתוכננות. לא מוסדר

דולים מדי וכי הם ניתנים לגישור באמצעות דלים בין ההיצע והביקוש לדיור אינם גכך שההב

 שינויים סבירים במגמות ההגירה. 

 אומדן הביקוש לדיור

נובע רק מגידול באוכלוסייה לאורך תקופה נתונה  הגידול בביקוש לדיורבאופן פשוט, הנחנו כי 

ר ולא משינוי בהעדפות הפרטים. עבור כל תושב חדש, המודל מניח כי הצורך הנוסף ביחידות דיו

נאמדו מתוך נתוני הוא פונקציה של הגיל והקבוצה הדמוגרפית שאליה הוא משתייך. הפרמטרים ש

  4.16העבר מפורטים בלוח 

גידול של כל תושב שלצורך המחשה, משמעות הפרמטרים עבור היהודים הלא חרדים היא 

גידול בקרב  יחידות דיור חדשות, ואילו 0.32מצריך בנייה של בין כל שתי תקופות  20-29בגילאי 

 יחידות דיור חדשות.  0.575ומעלה מצריך  30גילאי 

 יחידות דיור חדשות לפי גילאים וקבוצות דמוגרפיותמפתח הביקוש ל: 4לוח 

 ומעלה 30גילאי  20-29גילאי  קבוצת אוכלוסייה

 0.575 0.32 יהודים לא חרדים

 0.5 0.5 חרדים

 0.475 0.21 ערבים

 

 תהארצית התאמה לתחזי .8

באזורים  ההאוכלוסיי של הסך הכוללפערים מסוימים בין בהרצת המודל נוצרים לאורך זמן 

, בוצע לאור ההיררכיה בין התחזיות. 2065אל מול התחזיות הארציות של הלמ"ס לשנת שונים 

 ו לסך הכל שמוצג בתחזית הארצית.של התוצאות כך שיתאימפשוט בגרסה הקודמת ניפוח 

הפערים נבעו רק מסיבות טכניות, בגרסה זו חלק מהפער נובע מכך אך בעוד בגרסה הקודמת 

שנת , 2015היא תחזית הארצית שנת הבסיס בששנת הבסיס בשני המודלים אינה זהה. בעוד ש

אמנם קטנים ובין נתוני האמת  2020בין התחזית הארצית לשנת . ההבדלים 2020הבסיס שלנו היא 

לטנו כי לא נכון להתעלם מהמידע שהצטבר בשנים שחלפו שנים(, אך הח 5)לאור העובדה שחלפו רק 

 מאז פורסמה התחזית הארצית. 

                                                           
בהתאם הצורך בדירות חדשות את  שקףל השאמור ,הינה אמידה נורמטיביתבעבודה זו לדיור הביקוש אמידת  16

הינו שביקוש מההגדרה הכלכלית ל תנבדלכמובן היא בכך  .בתנאים בהם אין מחסור משמעותי בדיורלהעדפות הפרטים 
להרחבה מפרמטרים נוספים כמו למשל מחירי הדיור. עדפות הפרטים אלא גם הלא רק מתוצאת שיווי משקל הנקבעת 

  :ראו גם אודות מתודולוגיה זאת
 .2012עד אפריל ינואר , 133התפתחויות כלכליות בחודשים האחרונים, , בנק ישראל

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/develop133.aspx 
נובמבר  המועצה הלאומית לכלכלה, ישראל, האוכלוסיה, צרכי הדיור העתידיים של דרור ונעה ליטמנוביץ'-רז עופר
2014. 

https://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Housing/Pages/HousingDemands.aspx 

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/develop133.aspx
https://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Housing/Pages/HousingDemands.aspx
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ייעצות עם תעל מנת לבצע את ההתאמה לתחזית הארצית באופן מושכל, החלטנו לאחר ה

לצורך התחזית  .ששימשה כמסגרת לעבודה זו הלמ"ס לעדכן באופן נקודתי את התחזית הארצית

, היישמרו לאורך כל שנות התחזית. כך לדוגמ 2020נוצרו עד שנת הנחנו כי ההבדלים שהנוכחית, 

עבור גברים ערבים בגילאי  2020ובין התחזית לשנת  2020בין נתוני  99%היה יחס של  2020אם בשנת 

-30מכמות גברים הערבים בגילאי  99%יחיו בכל מדינת ישראל רק  2025, הנחנו כי גם בשנת 25-29

-מצד שני, הנחנו כי החל מ. וכן הלאה לאורך כל שנות התחזית ,ציתאותם חזתה התחזית האר 34

כמובן שכפועל יוצא מכך, לא ייווצרו הבדלים חדשים בין התחזית הארצית ובין נתוני האמת.  2020

מסוג זה לא ביצענו שום התאמה  2020עבור כל התחזיות שמתייחסות לתושבים שנולדו לאחר שנת 

 האזוריות ניפוח של התוצאותהמקומי של התחזית הארצית, בוצע  לאחר העדכוןלתחזית הארצית. 

   כך שיתאימו לסך הכל שמוצג בתחזית הארצית.
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 הנוכחיתעדכונים שהוכנסו בגרסה ג. 

הינה הגרסה השנייה של "תרחישי אוכלוסייה אזוריים למדינת זו כמו שהזכרנו במבוא, עבודה 

על ידי גם היא במועצה הלאומית לכלכלה ישראל", כאשר קדמה לה הגרסה הראשונה שנכתבה 

שמואל אברמזון. מלבד עדכון בסיסי הנתונים לשנה מאוחרת יותר, נעשתה ד"ר דרור שודרון ו

המודל. ריכוז העדכונים  מרכיביעבודה מתמשכת במועצה הלאומית לכלכלה כדי לשפר ולטייב את 

 מוצג להלן.

 שינויים בבסיסי הנתונים .1

מתבססים על נתונים עדכניים יותר גדלה המהימנות של י האוכלוסייה באופן טבעי, ככל שתרחיש

 ארוך. בעבודה זו עדכנו את בסיסי הנתונים בחלקים הבאים:הלטווח התרחישים 

מספר 

 שלב
 שלב במודל

נתונים הת ושנ

 בגרסה הראשונה

נתונים הת ושנ

 בגרסה השנייה
 תיאור השינוי

1 
אוכלוסייה בשנת 

 הבסיס
2015 2019 

עדכון שנת הבסיס שעל 

המודל בסיסה 

 מתקדםהדמוגרפי 

3 

 –הגירה פנימית 

שיעורי הגירה 

 היסטוריים

2005-2014 2011-2018 

שיעורי ההגירה עדכון 

 ההיסטוריים בין נפות

 באוכלוסייה הכללית

4 

 -הגירה בינלאומית

התפלגות לקבוצות 

אוכלוסייה, נפות, 

 מין וגיל 

2005-2014 2009-2018 

התפלגות העולים עדכון 

והיורדים החזויים 

הנחות בהתאם ל

 רציתאהתחזית ה

4 

 -הגירה בינלאומית

התפלגות לרמת 

 דתיות

 2019סקר חברתי  2014סקר חברתי 

אומדן ההתפלגות של 

רמת הדתיות של 

 העולים והיורדים 

5 

 –אסטרטגיה דיור 

עדכון האומדן 

 דיורל לביקוש

אוכלוסייה תחזית 

של ארצית 

שנת  –הלמ"ס 

 2013פרסום 

תחזית אוכלוסייה 

ארצית של 

שנת  –הלמ"ס 

 2017פרסום 

דיור ל הביקוש עדכון

בהתאם לגידול 

האוכלוסייה הצפוי לפי 

 התחזית הארצית

 העדכנית

6 
תחזית ארצית 

 2065לשנת 
2015-2040 2020-2050 

התאמת סך 

האוכלוסייה בתחזיות 

האזוריות לתחזית 

 הארצית
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 לוגייםוהבדלים מתוד .2

מאז פרסום הגרסה הראשונה של המודל, התקבלו הערות ותגובות רבות במועצה הלאומית 

 להכניס שיפוריםהרצון ככל עדכון גרסה, ישנו מתח בין לכלכלה ממגוון רחב של גורמי מקצוע. 

לשמור על רציפות ואחידות. החלטנו לבצע שינויים בחלקים של המודל ובין הצורך נדרשים 

 התגבשה הערכה איכותנית כי בגרסה הראשונה הם לא היו מספיק טובים. שבהם 

לשנת השוואה בין תוצאות המודל  ותעקבהשינויים ששולבו במודל לא בוצעו בנדגיש כי 

המודל שמעידים והערכה כי הממצאים האמפיריים  2020ובין נתוני האמת לשנת  2020

מעותיים בין התחזית והמציאות. שנית, ראשית, לא מצאנו הבדלים מש. שגוימלכתחילה היה 

קצר מכדי להסיק מסקנות מסוג זה, והערכה כזו צריכה להתבצע רק שנים הן פרק זמן  ארבע

 בגרסאות הבאות. 

 :הםבמודל שנעשו השינויים 

  פירטנו את חישוב שיעורי 5בסעיף ב. – הגירת חרדים צעירים -הגירה פנימית .

 17הממצאים מהשנים האחרונות, החרדית. לאורה הפנימית של האוכלוסייה ההגיר

החרדית עבור האוכלוסייה  הוחלט בגרסה זו להתחשב גם בנתוני רכישת דירות

 של קבוצת אוכלוסייה זו.המשפיעים במידה רבה על כיווני ההגירה , (0-29הצעירה )

  .5בסעיף ב. יםנמצאוההיגיון המצדיק את שילובו במודל פירוט מלא של החישוב 

  7כפי שמוסבר בסעיף ב. – לביקוש דירות פרמטרים –תרחיש אסטרטגיה דיור ,.

אוכלוסייה ובין הצורך בדירות מקשרים בין גידול ה לאומדן הביקוש לדיור המקדמים

בגרסה הקודמת לא נעשתה הבחנה בעוד שנוספות לפי קבוצת אוכלוסייה וקבוצת גיל. 

הבחנה בגרסה זו הוספנו , מקדם זהה ניתןלכולם בין יהודים לא חרדים וחרדים כך ש

זו. כמו כן, לאחר בחינה נוספת, הופחת מקדם ההתאמה באוכלוסייה היהודית הלא 

 .0.575-ל 0.6-ומעלה מ 30חרדית בגילאי 

  פירטנו כיצד קביעת היצע 7בסעיף ב. –פריסת היצע הדיור  –תרחיש אסטרטגיה דיור .

בגרסה הראשונה פריסת היצע הדיור על תוצאות המודל.  ההדיור בכל נפה משפיע

. יש 2457חושבה כחלק מהתכנית האסטרטגית לדיור שהתקבלה בהחלטת ממשלה 

לציין כי חישוב היצע הדיור לא התקבל מעולם בהחלטת ממשלה כיעד ממשלתי מחייב, 

 2457כשלב ביניים לקביעת יעדי התכנון שהתקבלו בהחלטת ממשלה רק אלא שימש 

 (. 3)לוח 

המצרפית הדיור כמות רסה זו, נערכה בחינה מחדש הן של עבודה על גבמסגרת ה

ארצית מעודכנת יותר מזו ששימשה בתהליך אוכלוסייה תחזית  פרסום)לאור הנדרשת 

והן של הפריסה הגיאוגרפית של היצע הדיור. כתיבת התכנית האסטרטגית לדיור( 

ריסת היצע הדיור, את פ במקומות נקודתייםמחודשת, הוחלט לשנות הלאור ההערכה 

כך שהפריסה של היצע הדיור דומה יותר לפריסה של הביקוש לדיור המתקבלת 

בין הביקוש להיצע מגביר את מידת היתכנותו  הפער. צמצום בתרחיש "מגמות עבר"

 של תרחיש "אסטרטגיה דיור". 

                                                           
 .9ראו הערה  17
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אינם משפיעים על קביעת יעדי התכנון נדגיש כי השינויים בפריסת היצע הדיור 

מכיוון שישנו פחת תכנוני ניכר )דהיינו (. 3)לוח  2457לו בהחלטת ממשלה שהתקב

תכניות מאושרות שלא ממומשות(, יעדי התכנון שנקבעו בכל הנפות היו מלכתחילה 

הן בכמות המצרפית והן ). השינויים שנערכו הנדרשות בפועלגבוהים מאשר כמות יח"ד 

היחס בין תכניות מאושרות  –ש משפיעים רק על מקדם המימו (בפריסת היצע הדיור

במקומות בהן הגדלנו את היצע הדיור ששימש ובין כמות יחידות הדיור הממומשות. 

נעשה וידוא מול מנהל בתרחיש "אסטרטגיה דיור" מקדם המימוש גדל, ולהיפך. 

 נמצא בטווח סביר בכל הנפות.שהתקבל ש מימוההתכנון שמקדם 

 

 הבדלים בתוצר הסופי .3

גופי תכנון שונים נזקקים לטווח שונה של תחזיות אוכלוסייה. בתחזית הקודמת טווח 

. מאז פרסום הגרסה הקודמת נוצר צורך להאריך את משך 2040-שנה ונגמר ב 25התחזית היה 

תחבורה אסטרטגיים עתירי השקעה )כגון פרויקט המטרו  מיזמיהתחזית, במיוחד לאור תכנון 

שנה ונמשך  30ניות רכבת ישראל(. לכן, טווח התחזית בגרסה זו הוא במטרופולין תל אביב ותכ

 .2050עד שנת 
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 ד. מדריך פרקטי ליצירת התאמות במודל

 -Rstudioו Rהורדת  .1

היא תוכנה חינמית  R. תוכנת Rלאור המורכבות של המודל הדמוגרפי הוא נכתב בשפת התכנות 

שהיא סביבת עבודה נוחה  ,R Studioן את הניתנת להורדה ולהתקנה בכל מחשב. מומלץ גם להתקי

 .RStudioלפני התקנת  R. יש להתחיל בהתקנת R-לשימוש ב

  התקנתR :ניתן לעשות בקישור 

 https://cran.rstudio.com 

  להתקנתRStudio  :יש לבחור בהתאם למערכת ההפעלה מהקישור הבא

https://www.rstudio.com/products/rstudio/download . 

  :סרטון עם הסבר קצר על ההתקנה ניתן למצוא בקישור הבא

?v=VLWaED9jTiAhttps://www.youtube.com/watch 

 

 קבצי הקלט .2

 Rלאחר עיבוד הקבצים הגולמיים שהועברו אלינו מהלמ"ס, הופקו שבעה קבצים בפורמט 

יש להוריד על מנת לשחזר את התוצאות. מומלץ שלא לשנות את אותם המשמשים כקלט למודל, 

 המודל: סדר שלביבהתאם לשתמש בהם כפי שהם. להלן רשימת הקבצים קבצי הקלט אלא לה

1. base2020 –  2020נתוני הדמוגרפיה בשנת הבסיס. 

2. mortality – .שיעורי תמותה 

3. fertility – .כמות לידות חזויות 

4. intmig – .שיעורי הגירה היסטוריים בין נפות 

5. extmig – .התפלגות ההגירה הבינלאומית 

6. housing_targets – .צרכי הדיור השנתיים 

7. notmarried – .)שיעור הרווקים )לצורך חישוב הביקוש לדיור 

8. CBS2065 – .תחזית ארצית של הלמ"ס 

9. vectors –  קבוצות  –וקטורים המכילים את דרגות המשתנים הקטגוריאליים בתחזית

גיל, קבוצות אוכלוסייה, נפות ומחוזות, מגדר, שנה וסוג תחזית ארצית )נמוכה, 

 בינונית וגבוהה(.

 

 קוד המקור .3

המודל  המרכיבות אתהמודל מתופעל באמצעות שני קבצי קוד נפרדים, אחד עבור הפונקציות 

. כפי שנסביר בהמשך, למרות לאקסלנגיש  והשני עבור הרצת המודל וייצוא התוצאות לפורמט

 ההפרדה לשני קבצי קוד נפרדים אין צורך להריץ את שניהם על מנת לשחזר את תוצאות המודל. 

https://cran.rstudio.com/
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download
https://www.youtube.com/watch?v=VLWaED9jTiA
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( מכיל את הפונקציות שמבצעות את השלבים השונים במודל. model_fun) קובץ הפונקציות

. משתמשים הקודפירוט נרחב אודות הקלטים והפלטים הקונקרטיים של כל פונקציה מופיע בגוף 

שרוצים לשנות את אחת )או יותר( מהפונקציות יכולים פשוט לגשת אל הפונקציה הרצויה ולערוך 

 פונקציות הבאות:אותה כרצונם. הקוד מכיל את ה

1.  fn_leslie_mult –  מטריצת לסלי. באמצעותחישוב שיעורי הילודה והתמותה 

2. fn_proj_natural –  .)חישוב התנועות הטבעיות )הזדקנות אוכלוסייה, ילודה ותמותה 

3. fn_proj_intmig – .חישוב תנועות ההגירה בין נפות בהתאם למגמות ההיסטוריות 

4. fn_proj_extmig – .חישוב ההגירה הבינלאומית 

5. fn_housing_needs – חישוב הביקוש לדיור. 

6. fn_adjust_to_plans – .התאמת התחזית לתכנית האסטרטגית לדיור 

7. fit_model – .התאמת המודל לתחזית הארצית של הלמ"ס 

8. fn_proj –  הפונקציה המרכזית במודל שמרכזת את הפונקציות הקודמות ומייצרת את

 .תוצאות התחזית

( הוא קובץ נגיש יותר ונועד לאפשר את ההרצה של המודל model_runקובץ ההרצה של המודל )

( ואת loadבצורה חלקה. בשלב הראשון, הקובץ מייבא את קבצי הקלט )באמצעות הפקודה 

(. נדגיש כין אין צורך להריץ sourceהפונקציות שנמצאות בקובץ הפונקציות )באמצעות הפקודה 

על מנת הפונקציות, שכן קובץ ההרצה מייבא אותן ומגדיר אותן בסביבת העבודה.  בנפרד את קובץ

שהקוד ירוץ בצורה חלקה, כדאי לשמור את כל הקבצים ואת קובץ הפונקציות באותה תיקייה 

הנמצאת בתחילת הקוד את התיקייה בה נמצאים הקבצים וקובץ  setwdולהגדיר בפקודה 

 "(.YOUR_PATHשם עכשיו " הפונקציות )במקום המילים הנמצאות

לאחר ייבוא המרכיבים החיצוניים, מוגדרות הנחות אודות מספר פרמטרים במודל. על מנת 

לבצע בדיקות רגישות שונות ניתן לשנות את הפרמטרים, להריץ את המודל ולראות כיצד הדבר 

 תוצאות המודל. רשימת הפרמטרים והגדרת ברירת המחדל שלהם היא כדלהלן: משפיע על

1.  weight- פרמטר הקובע את היחס בין שני  – יחס בין שיעורי ההגירה של צעירים חרדים

לעיל, מסיבות  .5בסעיף ב.שיעורי ההגירה ההיסטוריים של צעירים חרדים. כפי שהוסבר 

התחזית תתקבל שונות החלטנו לחשב שני שיעורי הגירה של צעירים חרדים. בחרנו ש

עבור החישוב  0.8יינתן משקל של מוצע משוקלל בין שני שיעורי ההגירה שבו מכתוצאה מ

עבור שיעורי ההגירה בהתאם  0.2שנעשה בהתאם לכלל האוכלוסייה החרדית, ומשקל של 

משמעותה היא  1-, כאשר הגדרת הפרמטר כ[0,1]לרכישת דירות. הטווח של הפרמטר הוא 

אופן דומה לחלוטין כמו יתר האוכלוסייה ששיעורי ההגירה של צעירים חרדים מחושבת ב

משמעותה ששיעורי ההגירה של צעירים חרדים מחושבת רק על  0החרדית, ואילו משקולת 

 פי נתוני רכישת דירות. 

2. NewHousing - שישה פרמטרים ששימשו לחישוב הגידול בביקוש לדיור  – ביקוש לדירות

. הגדלת .7ב.המופיע בחלק  4אם ללוח לפי קבוצות אוכלוסייה וגיל. ברירת המחדל היא בהת
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הפרמטרים משמעה גידול בביקוש לדיור, ואילו הקטנה שלהם משמעה הקטנת הביקוש 

 לדיור.

, לאור ההיררכיה בין .8ב.בחלק במבוא וכפי שמוסבר  –התאמה לתחזית הארצית  .3

התחזיות השונות ברירת המחדל של המודל היא להתאים את עצמו לתחזית הארצית של 

, כאשר FALSE-ו TRUE, ולכן הוא מקבל את הערכים logical מסוג "ס. זהו פרמטרהלמ

 FALSE)כמו בברירת המחדל( משמעה התאמה לתחזית הארצית, ואילו בחירת  TRUEבחירת 

 מבטלת את ההתאמה לתחזית הארצית.

ים להרצה חלקה ושאותם אין לאחר מכן הקוד מגדיר עוד מספר פרמטרים טכניים החיוני

את הפונקציות בעזרת הפרמטרים וקבצי הקלט, ומייצא את  לשנות. לבסוף המודל מריץ

 . אקסלבאמצעות לקריאה ניתן ה CSV התוצאות בפורמט
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 תוצרים. ה

לצרכים של  מנת להתאים-עלבמסגרת העבודה הוכנו מספר תוצרים שונים, לצד מסמך זה, 

 המשתמשים השונים:

תוצאות המודל לפי שלושה תרחישי ילודה ותמותה כולל פירוט מלא של  – קובץ אקסל .1

ושני תרחישי הגירה פנימית. בקובץ מופיעים הנתונים המלאים לצד טבלאות המאפשרות 

 חיתוך והנגשה נוחה של הנתונים לפי אזור גאוגרפי ולפי גיל.

, בצורה גרפית תוצאות המודלבאתר מופיעים  – Tableau באתר אתר אינטראקטיבי .2

 , מפותגרפיםנטואיטיבי לצפייה בתוצאות המודל באמצעות איממשק מש משתהמספקים ל

 וטבלאות בחיתוכים שונים.

 של המועצה הלאומית לכלכלה ableauT-אזור ה

. קוד המקור המשמש Rהמודל אשר בבסיס העבודה נכתב בשפת התכנות  –קוד מקור  .3

לציבור הרחב ברישיון  הנחות אשר נעשה בהן שימוש, זמיניםלהפקת הנתונים, לצד כלל ה

ת תוצאות המודל, ללמוד לעומק באמצעות קבצים אלו ניתן להפיק מחדש א שימוש פתוח.

 .ולבצע בדיקות רגישות אופן ביצוע החישובים השוניםאת והמודל מבנה את 

 

 כלל התוצרים נמצאים באתר האינטרנט של המועצה הלאומית לכלכלה, בכתובת:

http://economy.pmo.gov.il 

 danielshw@pmo.gov.ilלהערות ותגובות ניתן לפנות במייל: 

https://public.tableau.com/app/profile/israel.national.economics.council
http://economy.pmo.gov.il/

