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תודות

ברצוננו להודות לכמה אנשים שסייעו לנו רבות בכתיבת המסמך. 

יובל אדמון, נעם קוסט, רוני בר, שמואל  יוליה איתן, עופר רז-דרור,  לכלכלני המועצה הלאומית לכלכלה, וביניהם סגנית ר' המועצה 
אברמזון, דרור שודרון ויאיר כאהן על העבודה המשותפת וההפריה ההדדית, שתרמו והעשירו את המסמך. תודה גם לאבי שמחון, ראש 

המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, על הרוח הגבית. 

תובנות  סיפקו  אלה  הנתונים.  ובעיבוד  בהכנה  רבות  לנו  שסייעה  לסטטיסטיקה,  המרכזית  מהלשכה  פורמן  לאורלי  מיוחדת  תודה 
משמעותיות בתהליך העבודה ומהווים חלק משמעותי במסמך. 

בנוסף, בתהליך הכתיבה התייעצנו עם גורמים מחוץ למועצה הלאומית לכלכלה. תודה לכלל חברי פורום סמנכ"לים לאסטרטגיה, שהיו 
חלק חשוב מהמנוע לעיסוק בנושא של פיתוח אזורי. תודה מיוחדת למיכל פינק, סמנכ"לית אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד הכלכלה, 
לדורון דרוקמן, סגן לתכנון אסטרטגי במינהל התכנון ולדן להב, סמנכ"ל פנים, תכנון ופיתוח במשרד ראש הממשלה ולאנשיו. תודתנו 
נתונה להם על הזמן והמחשבה שייחדו לנושא. תודה גם לפורום מומחים לאזוריות בהובלת הג'וינט, שסייע בחשיבה ושימש כר פורה 

לסיעור מוחות של מומחים מהתחום.  
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תקציר מנהלים

בפברואר 2017 החליטה הממשלה על תוכנית אסטרטגית בתחום הדיור במסגרת הערכת המצב הכלכלית חברתית, על מנת להיערך 
לגידול הצפוי באוכלוסייה. בין השנים 2039-2014, האוכלוסייה בישראל צפויה לגדול מכ-8 מיליון לכ-12.3 מיליון בני אדם. מגמה זו 
צפויה להשפיע השפעה ניכרת על מגוון תחומי החיים, ובייחוד על תחום הדיור, שבו נדרשת תוספת של 1.5 מיליון יחידות דיור ב-25 
יחידות הדיור הנדרשות ב-25 השנים הבאות בפריסה  יעדי תכנון של  השנים הבאות. התוכנית האסטרטגית לדיור כוללת בין היתר 

אזורית. 

נועד למפות  האזורית שנקבעו. המסמך שלהלן  ביעדי הפריסה  עמידה  הוא  ביישום התוכנית הממשלתית  אחד האתגרים המהותיים 
את כיווני הפעולה והמנגנונים הנדרשים ליישום יעדים אלה, בדגש על פיתוח כלכלי מותאם ועל תחום התעסוקה. המסמך סוקר את 
הגורמים המרכזיים שהשפיעו על הפריסה האזורית בישראל בעשרים השנים שחלפו, ממפה את המגמות העולמיות המשפיעות על 
פריסה אזורית וצמיחה כלכלית אזורית, בוחן תרחישים אפשריים להתפתחות הדמוגרפית האזורית ואת השלכותיהם, ומציע המלצות 

עיקריות לפעולה. 

ישנו תהליך מתמשך של הגירה פנים-ארצית מהפריפריה למרכז הארץ, בייחוד של אוכלוסייה צעירה ובעלת השכלה אקדמית. ככל 
ריכוז  הוא  בין האזורים. המקור המרכזי לפערי השכר  ובאיכות השירותים  ניכר ברמות השכר  נובעת בחלקה מפער  הנראה, ההגירה 
המועסקים במטרופולין תל אביב בענפים המתאפיינים בשכר גבוה, כמו שירותי היי-טק ושירותים פיננסיים ומקצועיים, לעומת ריכוז 

גבוה בפריפריה של מועסקים בענפים שבהם שכר נמוך יותר. 

פיתוח אזורי בראייה עולמית 
סקירה של דפוסי הגירה וצמיחה כלכלית אזורית במדינות מפותחות מצביעה על מגמות דומות למגמות בישראל, שנובעות מהחשיבות 
הגדלה והולכת של מטרופולינים. ההגירה מאזורים כפריים ופריפריאליים למרכזים עירוניים גדולים מתרחשת ברוב המדינות המפותחות 
ואינה ייחודית לישראל. סיבה מרכזית לדפוסי הגירה אלה היא התחזקות המטרופולינים, שמהוות מוקד לצמיחה כלכלית ודמוגרפית 
ברמה האזורית גם מעבר לגבולות המטרופולין. אולם יש הבדלים ממשיים בין המטרופולינים מבחינת איכות חיים ורמות פריון שנובעים 
מכמה גורמים מרכזיים. לגודל המטרופולין יש השפעה מהותית, וככל שיש יותר תושבים במטרופולין וככל ששיעור האקדמאים בה 
גבוה יותר, רמת הפריון הכלכלי עולה. בנוסף, גורם חשוב בצמיחה הכלכלית של המרכזים המטרופוליניים המובילים הוא התחזקות 
כלכלת המידע ושירותי היי-טק שמרוכזים באזורים מצומצמים. למטרופולינים שבהן נמצאים מוסדות עוגן מחקריים, כוח אדם משכיל 

והון פיננסי זמין להשקעה, יש יתרון בפיתוח שירותי היי-טק, ואלה צומחים יותר מהמטרופולינים שאין בהן גרעין היי-טק משמעותי.  

לאור מרכזיות המטרופולינים, יש חשיבות מכרעת למדיניות הממשלתית והמקומית הנוגעת לאופן הניהול והמשילות של המטרופולינים, 
המטרופולינים  ברוב  הוקמו  מטרופולינית  בראייה  המערכות  של  מיטבי  ניהול  לשם  המוניציפליות.  הרשויות  בין  הפעולה  לשיתוף  וכן 

ב-OECD מנגנונים לשיתוף פעולה בין רשויות, בעיקר בתחומי התחבורה, הפיתוח הכלכלי וכן בתחומי תכנון ובינוי.  
ה-OECD מדגיש את החשיבות של תוכנית אסטרטגית כוללת לפיתוח כלכלי באזורים פריפריאליים, על מנת לצמצם פערים חברתיים-

כלכליים בין אזורים. לעומת המרכזים המטרופוליניים הגדולים והאזורים הסמוכים להם, אזורים שהם רחוקים ממטרופולינים ברוב 
המדינות המפותחות סובלים מהגירה שלילית ומצמיחה נמוכה, מה שמרחיב את הפערים הכלכליים בין האזורים. 

השלכות ומשמעויות לישראל
הצפיפות  אזור.  בכל  מיטבי  כלכלי  לפיתוח  אזורי מותאם  נדרש מענה  לדיור שקבעה הממשלה,  יישום התוכנית האסטרטגית  לשם 
באזור המרכז צפויה לגדול מאוד בשל הגידול הניכר הצפוי באוכלוסייה והמחסור בקרקעות. לפיכך נדרשת היערכות של כלל התשתיות 
הנדרשות בדגש על תחום התחבורה. בתחום התחבורה יש להקים מערכת הסעת המונים, שתתאים לצרכים התחבורתיים של כחמישה 
מיליון אנשים במטרופולין תל אביב עד שנת 2040 ולתאם בין תכנון מערכות ההסעה לבין שימושי הקרקע העתידיים ותוכניות הדיור. 
לצד זאת יש לקדם טכנולוגיות של תחבורה חכמה, שכוללת כלי רכב אוטונומיים ותחבורה שיתופית. בנוסף, על מנת לתכנן פיתוח 
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כלכלי אזורי מיטבי, יש לקדם שיתוף פעולה בין הרשויות המקומיות במטרופולין תל אביב, שיוביל לניהול מוצלח של המרכז הכלכלי של 
ישראל בהתאם לגידול הצפוי באוכלוסייה.  

עוד יש לפעול לשינוי דפוסי ההגירה הפנימית של תושבים, ולעודד מעבר של אוכלוסייה לאזורים מחוץ למרכז הארץ, בדגש על הדרום, 
על הצפון ועל חיפה. המשמעות של הסטה זו היא הפסקת הגירה שלילית למרכז הארץ מיתר האזורים, דפוס הגירה שמעולם לא התקיים 

עד היום. 

תנאי מרכזי לשינוי בדפוסי ההגירה הוא גידול בהיצע תעסוקה בשכר גבוה באזורים שמחוץ למרכז הארץ, ובייחוד במטרופולינים חיפה, 
ירושלים ובאר שבע, שם מצוי פוטנציאל הגידול הכלכלי המרכזי. הענפים המועדפים לעידוד צמיחה כלכלית במטרופולינים הם ענפי 
שירותי ההיי-טק והתעשייה העילית, בגלל השכר הגבוה בענפים אלה. נוסף על כך, לשם פיתוח כלכלי מיטבי, יש צורך במנגנונים לתיאום 

בין הרשויות במטרופולינים וכן נדרשת היערכות של התשתיות הנדרשות לגידול האוכלוסין, בדגש על תחום התחבורה. 

באזורים הפריפריאליים מחוץ למטרופולינים יש חשיבות רבה לחיזוק ענפים המתבססים על הנכסים האזוריים. לרוב אלה הם בעיקר 
ענפי התעשייה, החקלאות והתיירות, להבדיל מענפי שירותי ההיי-טק שמתרכזים במטרופולינים. באזורים הפריפריאליים רמות השכר 
על פי רוב נמוכות ביחס למטרופולינים, אולם אזורים אלה נהנים מיתרונות אחרים שיש לשמר והם מתבטאים באיכות חיים גבוהה ובעלויות 
מחיה נמוכות יותר. כמו כן באזורים הפריפריאליים יש מספר רב יחסית של רשויות קטנות, ולכן חשוב לקדם מנגנונים לחיזוק שיתוף 

הפעולה בין שחקנים אזוריים לשם פיתוח אזורי מיטבי.

בשל היעדר יעדים ברורים לגידול בהיקף התעסוקה לתוכניות המרכזיות לצפון ולדרום, אין יכולת לבחון תוכניות אלו ולעקוב אחר מידת 
הצלחתן. לשם בחינת היישום של הפריסה האזורית המוגדרת בתוכנית האסטרטגית לדיור צריך לקבוע יעדים מדידים לגידול בהיקף 
התעסוקה והמגורים בכל אזור, ולעקוב אחר העמידה ביעדים אלה. בהתאם לכך יש לבדוק האם התוכניות הנוכחיות שהממשלה מקדמת 
מאפשרות עמידה ביעדים שהוגדרו. על פי ניסיון העבר והיעדר העמידה ביעדים קודמים שהגדירה הממשלה, חשוב להפעיל מנגנון 
מעקב ועדכון תקופתי של היעדים. בפרט, יש לבחון את יעילותם  של הכלים  שמפעילה כיום הממשלה לעידוד התעסוקה בפריפריה 

וסבסוד התושבים.



8

מבוא ורציונל

בפברואר 2017 החליטה הממשלה על תוכנית אסטרטגית בתחום הדיור במסגרת הערכת המצב הכלכלית חברתית, על מנת להיערך 
לגידול הצפוי באוכלוסייה. בין השנים 2039-2014, האוכלוסייה בישראל צפויה לגדול מכ-8 מיליון לכ-12.3 מיליון בני אדם. מגמה זו צפויה 
להשפיע השפעה ניכרת על מגוון תחומי החיים, בדגש על תחום הדיור, שבו נדרשת תוספת של 1.5 מיליון יחידות דיור ב-24 השנים הבאות. 

התוכנית שאישרה הממשלה מגדירה את יעדי התכנון של יחידות דיור בפריסה אזורית ב-24 השנים הבאות. שתי המגמות המשמעותיות 
ביותר לגבי פריסת האוכלוסייה הן אלה:

ציפוף של מרכז הארץ  .1
שינוי דפוסי הגירה פנימית בין המרכז לפריפריה, על מנת להשיג הסטה של כ-400 אלף אנשים מהמרכז ומירושלים למחוזות דרום,   .2

צפון וחיפה. 

עמידה ביעדים אלה היא מאתגרת מאוד, בשל הקושי לחזות את דפוסי ההגירה של האוכלוסייה ברמה האזורית ולהשפיע עליהם. 

המסמך שלהלן נועד אפוא למפות את כיווני הפעולה והמנגנונים הנדרשים ליישום יעדי הפריסה האזורית שקבעה הממשלה בתוכנית 
האסטרטגית לדיור, בדגש על פיתוח כלכלי מותאם לאזורים השונים. בחלק א' מוצגת בחינה של הגורמים המרכזיים שהשפיעו על 
הפריסה האזורית בעשרים השנים שחלפו בישראל. בחלק ב' מוצגות המגמות העולמיות המשפיעות על פריסה אזורית וצמיחה כלכלית 
אזורית. חלק ג' דן בהתפתחות הדמוגרפית בישראל לפי אזורים, ובחלק ד' מוצגות חלופות של התפתחות דמוגרפית אזורית וההשלכות 

המרכזיות של חלופות אלו מבחינה כלכלית חברתית. בחלק ה' מוצגות המלצות לפעולה. 
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הגדרות בסיסיות

במסמך יש שימוש במונחים מקצועיים. על מנת להקל את הקריאה מובאות כאן הגדרות בסיסיות למונחים:

מטרופולין – קביעת גבולות המטרופולינים בישראל התבצעה על-ידי הוועדה לסטטיסטיקה מוניציפלית ולסיווגים גיאוגרפיים של הלמ"ס, 
על סמך נתוני מפקד 2008. במסגרת הוועדה זיהו ארבעה מוקדי תעסוקה עיקריים ונקבעו קריטריונים ברורים להגדרת מטרופולין. 
בין השאר, על סמך נתוני היוממות, נקבע שאם 20% ויותר מהמועסקים מתגוררים ביישוב ועובדים במוקד תעסוקה, היישוב משתייך 
הוגדרו ארבע מטרופולינים: תל-אביב,  זו  גזרה. על סמך מתודולוגיה  גלעין, טבעת,  יש חלוקות פנימיות:  למטרופולין. למטרופולינים 
ירושלים, חיפה ובאר שבע. יש לציין שמטרופולין באר שבע אינה עומדת בקריטריון של OECD  שמגדיר מטרופולין רק יישוב שבו יותר 

מ-500 אלף תושבים.  

אזור  - המונח "אזור" אינו מוגדר, אלא הוא שם כולל ליחידה גאוגרפית-מרחבית. בסקירה הנוכחית, ברוב המקרים השימוש במונח אזור 
בהקשר המקומי מתבסס על הרזולוציה של המחוזות בהתאם להגדרת מנהל התכנון.

פריפריה – במסמך זה ההתייחסות ל"פריפריה" אינה לפי האשכולות הפריפריאליים שמוגדרים על פי הלמ"ס. הניתוח וההמלצות לגבי 
אזורים פריפריאליים במסמך הם לאזורים מרוחקים ממטרופולין תל אביב ומחוץ למטרופולינים האחרות בישראל. אולם בשל היעדר 
הגדרה ונתונים אמינים לאזורים אלה, הניתוחים הסטטיסטיים שעשתה המועצה הלאומית לכלכלה, בעיקר בתחום התעסוקה, הגדירו 

"פריפריה" מחוזות צפון ודרום )מחוזות אלה כוללים את מטרופולין באר שבע וכן אזורים קרובים למטרופולינים אחרות(.

אזורים כפריים – ארגון OECD מגדיר אזורים כפריים לפי שיעור התושבים באזור שמתגורר ב-FUA, כלומר שטחים אורבניים צפופים. 
מתגוררים  מ-50%  פחות  שבהם  ובאזורים  בעיקרם,  לעירוניים  נחשבים   FUA-ב מתגוררים  מהתושבים  מ-70%  יותר  שבהם  אזורים 

ב-FUA נחשבים לכפריים.
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חלק א׳
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פריסה אזורית בישראל – 
מגמות בעבר ובהווה 

בישראל יש הבדל ממשי במצב הכלכלי חברתי בין האזורים הגיאוגרפיים השונים, והוא מקבל ביטוי במגוון תחומים. יש הבדל ניכר 
ברמות השכר, וישנם הבדלים גם באיכות ובזמינות השירותים בפריפריה, בעיקר בתחומי החינוך והבריאות. חלק זה יתמקד בתחום 

התעסוקה והשכר, בשל היותו אינדיקטור מרכזי למצב הכלכלי חברתי וכן מאחר שהוא גורם מרכזי בבחירת מקום מגורים.

תרשים 1: 
שכר ממוצע חודשי לפי מחוז, 2014

מרכז +ירושליםחיפהדרום
תל אביב

צפון

9,750
7,850

11,250

8,250
9,550

8,300

ממוצע 
ארצי

* מקור: למ"ס. עיבוד: המועצה הלאומית לכלכלה.

* הנתון מתייחס לשכירים בלבד

מתרשים 1 עולה שיש הבדל ניכר ברמות השכר בין המרכז ותל אביב ובין הפריפריה1 וירושלים, ורק השכר במחוז חיפה מתקרב לשכר 
במרכז. ההבדלים בשכר נובעים גם מההבדלים בהתפלגות הגיאוגרפית של אוכלוסיות חלשות, כגון המגזר הערבי, אולם גם בניכוי 
הבדלים אלה יש פער משמעותי בשכר.2 כפי שיוצג בהמשך, פערי השכר נובעים ברובם ממגמות עולמיות של התחזקות המטרופולינים 
וכלכלת המידע, אשר משפיעות השפעה ניכרת על דפוסי ההגירה של האוכלוסייה. עם זאת, הפערים בהכנסות לא בהכרח משקפים 

במדויק את הפער במצב הכלכלי חברתי, כי גורמים אחרים, למשל יוקר המחיה, משפיעים אף הם על המצב הכלכלי החברתי. 3

המוצגים  הנתונים  רוב  למטרופולינים,  מחוץ  פריפריאליים  ולאזורים  למטרופולינים  בחלוקה  ושכר  תעסוקה  הגירה,  בתחומי  נתונים  של  נמוכה  זמינות  1בשל 

מתייחסים לפריפריה כמחוזות דרום וצפון. יש לציין שמחוזות אלה כוללים גם אזורים לא פריפריאליים כהגדרתם במסמך.

2ראה נספח 2.

3יש אינדיקציות לכך שבעבור חלק מהצרכים, העלות בפריפריה נמוכה יותר. למרות הקושי באיסוף נתונים בתחום זה והשונות הרבה בתוך האזורים, נראה כי 

ההוצאות בפריפריה נמוכות בכ-1000-300 ₪ בחודש מההוצאות במרכז, בין השאר בשל הפער במחירי הדיור. ראה נספח 3.
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שינויים בהתפלגות האוכלוסייה בין האזורים לאורך שנים
למרות הפערים הניכרים ברמות השכר ובמצב הכלכלי בין האזורים, בעשרים השנים שחלפו לא חלו שינויים מהותיים בהתפלגות 
האוכלוסייה בחלוקה לאזורים בישראל. תרשים 2 מראה כי שיעור האוכלוסייה ברוב האזורים נותר די קבוע מלבד אזור יהודה ושומרון 

ונפת חיפה, וכן ירידה קלה במחוזות מרכז ותל אביב. 

תרשים 2:
התפלגות אוכלוסייה בין מחוזות נבחרים, באחוזים, לפי שנים

42.0

1995 2008 2014

13.5

8.8
7.2 6.8

4.53.82.4

14.4 14.4

40.9 40.7

יו״ש נפת חיפהמחוז הדרוםמחוז המרכז ותל אביב

* נפת חדרה – נשארה קבועה לאורך השנים על כ-4.5%

* מחוז ירושלים – נשאר קבוע לאורך השנים על כ-12% 

* מחוז צפון – נשאר קבוע לאורך השנים על כ-16.5%

* מקור: השנתון הסטטיסטי לישראל, למ"ס
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אף שהתפלגות האוכלוסייה נותרה יציבה למדי ברמה האזורית, יש הבדל ממשי בתמהיל הגידול באוכלוסייה באזורים השונים. כפי 
שניתן להבחין בתרשים 3, בעוד בקרב העולים לארץ שיעור גבוה יחסית הגיע לפריפריה, נתוני ההגירה הפנימית מצביעים על הגירה 
שלילית מהפריפריה ומירושלים למחוזות מרכז ותל אביב.4 בנוסף, הפילוח בין עולים להגירה פנים ארצית חושף כי בקרב ילידי הארץ 

יש הגירה מהפריפריה למרכז.

תרשים 3:
מקורות גידול האוכלוסייה במחוזות, 2014-1995

% מהשינוי 
באוכלוסייה 

במחוז בשנים  
2014-1995

הגירה פנימיתעליה

מחוז ירושלים מחוז הצפוןמחוז חיפההמרכז ות״אמחוז הדרום

-3.4%

16.4%

5.3%

12.8%

-15.7%

14.4%

21.9%

-4.6%

11.3%

-4.6%

* מקור: שנתון סטטיסטי לישראל, למ"ס

לערים  ופריפריאליים  כפריים  מאזורים  שלילית  הגירה  כן,  כמו  האחרונות.5  השנים  בעשרות  בישראל  ונראית  חדשה  אינה  זו  מגמה 
ולמטרופולינים הגדולות היא תופעה מוכרת וידועה בעולם כולו זה עשרות שנים. למרות שימוש מגוון בכלי מדיניות ובתוכניות לאומיות 
מגמת  מודגמת   4 בתרשים  מהפריפריה.  השלילית  ההגירה  את  להפסיק  שהצליחה  למדינה  דוגמאות  למצוא  קשה  העולם,  ברחבי 

.OECD-ההגירה לאזורים עירוניים במדינות ה

4גורם משמעותי נוסף שמשפיע על הדמוגרפיה הוא שיעור הילודה ששונה בין האזורים, וגבוה במיוחד בירושלים. על כן, על אף הגירה שלילית משמעותית, שיעור 

האוכלוסייה בירושלים איננו קטן.

5ראה נספח 1.
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תרשים 4: 
שינוי בשיעור האוכלוסייה המתגוררת בכל סוג אזור, 2014-2000, מדינות OECD נבחרות

כפרי

OECD ממוצע הולנד גרמניה יפן קנדה

3%

-0.6%

-1.1%

-0.6% -0.6% -0.6%

-2.4%

%-1

2.1%

0.6% 0.6%
0.9%

כפרי למחצהעירוני

OECD Regions at a Glance, 2016 :מקור *

* ההגדרה של "כפרי", "כפרי למחצה" ו"אורבני" הן לפי מתודולוגיה של ה-OECD, ומתייחסות לשיעור התושבים שמתגוררים באזורים כפריים ואורבניים באזור

הסמוכות  המדינות  עם  שגבולותיה  מכיוון  המפותחות,  המדינות  לרוב  ביחס  ייחודי  במצב  נמצאת  הגיאופוליטי,  מצבה  בשל  ישראל, 
סגורים. במדינות מפותחות אחרות באזורים פריפריאליים הקרובים לגבול, גם אלה שרחוקים ממרכזים עירוניים בארצם, מתנהלים על 
פי רוב קשרי מסחר עם המדינות שמעבר לגבולן. במדינות אלה הקרבה לגבול עשויה גם להיות גורם שמגביר פעילות כלכלית בערים, 
כפי שניתן לראות בערים כגון בזל וז'נבה, שמשמשות מוקדי פעילות כלכלית.6 בישראל, לעומת זאת, נקודות הסחר החזקות נמצאות 
במרכז המדינה דווקא, ולא בקצוותיה. גורם זה מעצים את החשיבות הכלכלית של מרכז הארץ בישראל כמוקד מסחר ומפגש בין 

האזורים השונים בארץ.

הגירה שלילית מהפריפריה של בעלי השכלה גבוהה
ההגירה השלילית מהפריפריה נובעת בעיקרה מעזיבה של אוכלוסייה יהודית צעירה בעלת השכלה אקדמית לאזור המרכז. לכן, אף 
שאין הבדלים ניכרים בשיעור האקדמאים לפי אזור לידה, יש הבדל ניכר בין שיעור האקדמאים בכל אזור. תרשים 5 מראה את שיעור 
האנשים )נטו( שחיו באזור אחד כאשר היו בני 17 וחיו באזור אחר כשהיו בני 32 עד 42. כך למשל, 23% מבני הנוער שחיו באזור הצפון 
כאשר היו בני 17, ואחר כך רכשו השכלה אקדמית, לא גרו בו כאשר היו בני 32 עד 42, וזאת בניכוי שיעור הצעירים בעלי תואר אקדמי 

שנולדו במחוז אחר והיגרו למחוז הצפון. 

6בשל כך יש קושי להגדיר את רמת הפריפריאליות של אזורים בישראל ביחס למדינות מפותחות. רק נפת רמת הגולן וכן דרום נפת באר שבע מתאימות להגדרה 

.OECD-לפי ה )Rural( של פריפריה כפרית
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תרשים 5:
שיעור ההגירה הפנימית נטו של יהודים בני 42-32 לפי השכלה ומחוז, 2013

בוגרי אוניברסיטאות ומכללות

צפון חיפה ת״א והמרכז דרום ירושלים ואחר

ללא השכלה גבוהה

6%

-11%

-25%

21%

-19%
-23%

5%

-10%%
%

-9
-5

* מקור: נתוני למ"ס, עיבוד: אגף הכלכלן הראשי 

ממצאים אלה מגובים בכמה מחקרים שנערכו במשך השנים. במחקרים שנערכו בירושלים, בערי פיתוח ובמקומות נוספים בפריפריה 
נמצא כי רוב העוזבים את הפריפריה משכילים יותר מהמגיעים לפריפריה8,7 וכי התעסוקה היא המניע העיקרי להגירה.9,10 יש לציין כי 
היצע תעסוקה בשכר גבוה הוא גורם חשוב אך לא בלעדי בבחירת מקום מגורים, ולפיכך הוא אינו המענה היחיד לשינוי דפוסי ההגירה 
הפנימית בישראל11. על כן, לצד שיפור היצע התעסוקה האיכותית, חשוב לתת מענה לצרכים נוספים של האוכלוסייה שרלוונטיים 
לבחירת מקום מגורים. צרכים אלה יכולים להיות שירותי חינוך, פעילויות תרבות ופנאי ושירותים נוספים. כיום אין מחקרים עדכניים 

שכוללים ניתוח מקצועי של הגורמים המשפיעים על בחירת מקום המגורים. 

באוכלוסיות מסוימות יש גורמים שמשפיעים על בחירת מקום המגורים אף יותר מהיצע התעסוקה. לדוגמה, אף שאקדמאים יהודים 
עוברים בשיעור גבוה יותר מהפריפריה למרכז, אקדמאים במגזר הערבי אינם עוברים למרכז. בשל כך, בהיעדר היצע של תעסוקה 
איכותית בקרבת אזור המגורים, אוכלוסייה זו אינה ממצה את הפוטנציאל הכלכלי שלה. דפוסי ההגירה המובחנים של האוכלוסייה 

הערבית מוצגים בבירור בתרשים 6.

7קובי ברוידא וגיא נבון, ״הגירה פנימית בישראל״, מחלקת המחקר של בנק ישראל, אוקטובר 2006

8ישראל קמחי, מאיה חשן ושרית עוזיאלי, "הגירה מירושלים – מאפייני העוזבים והסיבות לעזיבה", בתוך שלמה חסון, עיר ואזור: ירושלים יום יום, חוברות 20-19 

)הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל 1989( ע"מ 104-91.

9טובי אלפנדרי ודניאל שפר, הגירה אל ומערי פיתוח בישראל )מוסד שמואל נאמן: 1992(

10הרחבה נוספת בנספח 2

11דו"ח מסכם בנושא כלים לעידוד התיישבות באזורי עדיפות לאומית, בחינת כלים קיימים והצעת כלים חדשים, משרד השיכון והבינוי, 2006
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תרשים 6:
שיעור ההגירה הפנימית נטו של ערבים בני 42-32 לפי השכלה ומחוז, 2013

בעלי השכלה גבוהה

ירושליםדרוםת״א והמרכזחיפהצפון

ללא השכלה גבוהה

3%
1%

-1-1 %%
-3%

5%

13%

17%

2%2%

* מקור: נתוני למ"ס, עיבוד: אגף הכלכלן הראשי . 

הבדלים באופי ובתמהיל התעסוקה בין המרכז לפריפריה
שיעור העזיבה הגבוה בפריפריה בקרב בעלי השכלה גבוהה מצביע על היעדר מקומות תעסוקה בשכר גבוה המתאימים לאקדמאים 
בפריפריה לעומת המרכז. ניתוח של ענפי הכלכלה ברמה האזורית מצביע על הבדלים ניכרים בשיעור המועסקים וברמות השכר בין 

האזורים בענפים כלכליים מרכזיים.

תרשים 7:
התפלגות שכירים לפי ענפים ואזורים, 2014

מרכז + תל אביב

תעשיית 
היי-טק

תעשייה 
וחקלאות

שירותי 
היי-טק

מסחר 
ותחבורה

מנהל 
ציבורי

בנקאות, 
פיננסיים 
ופעילויות 

עסקיות

בנייה, חשמל 
ומים ושירותי 

אוכל

פריפריה

3%

17%

28%
31%

6%

12%

3%2%

9%

31%
27%

14%

8%9%

* מחוז מרכז – כולל את המחוזות ת"א ומרכז 

* פריפריה – כולל את המחוזות צפון ודרום )אומדן חלקי לאזורים פריפריאליים בשל זמינות נמוכה של נתונים לגבי תעסוקה באזורים פריפריאליים מחוץ למטרופולינים( 

* אחר – תחבורה, בנייה, חשמל, מים ושירותי אוכל
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כפי שניתן לראות מתרשים 7, בענפי השירותים המקצועיים, העסקיים והפיננסיים ושירותי ההיי-טק שיעור המועסקים באזור המרכז 
ניכרת בפריפריה. למעשה,  יותר מבפריפריה. לעומת זאת, בענפי התעשייה והחקלאות שיעור המועסקים גבוה במידה  גבוה הרבה 
הבדלים אלה הם הגורמים המרכזיים לפערים ברמות השכר ותורמים תרומה ממשית להגירה של בעלי השכלה גבוהה. זאת מפני 

שבענפי ההיי-טק והפיננסים שיעור בעלי ההשכלה ורמות השכר גבוהים הרבה יותר מאשר בענפי התעשייה והחקלאות.12

תרשים 8:
שכר לפי ענפים ואזורים, 2014

מרכז + תל אביב

תעשיית
היי-טק

תעשייה 
וחקלאות

שירותי
היי-טק

מסחר
ותחבורה

מנהל
ציבורי

בנקאות, 
פיננסיים 
ופעילויות 

עסקיות

בנייה, חשמל 
ומים ושירותי 

אוכל

פריפריה

13300
9450

13050

5900
8500 8250 7050

21500

12650

18900

8500 8850 8450

13150

* מחוז מרכז – כולל את המחוזות ת"א ומרכז 

* פריפריה – כולל את המחוזות צפון ודרום

* אחר – תחבורה, בנייה, חשמל, מים ושירותי אוכל

* הנתונים מתייחסים לשכירים בלבד

בתרשים 8 אפשר לראות שההבדלים הניכרים ביותר ברמות השכר בין המרכז לפריפריה הם בענפי שירותי היי-טק ופיננסים. זאת 
מכיוון שענפים אלה מושפעים מהותית מאגלומרציה ונוטים להתמקם בעיקר במטרופולין הגדולה במדינה. אפקט האגלומרציה נובע 
מהיתרון לגודל של מטרופולינים והשפעותיו המשמעותיות על הפריון הכלכלי, כפי שיפורט בהרחבה בחלק ב' של המסמך.13 לפיכך, 
מרכזי התעסוקה הגדולים של ענפים אלה, כמו מטות הבנקים ומרכזי מו"פ, נמצאים לרוב במרכז הארץ במטרופולין תל אביב. בשל 
אפקט האגלומרציה והנכסים הייחודים של מטרופולין תל אביב צפוי קושי מהותי בהסטה משמעותית של מועסקים בתחומים אלה 

לפריפריה ללא פגיעה בפריון וברמות השכר. 

רמות השכר והיקף התעסוקה בתעשייה בפריפריה גבוהים ביחס ליתר ענפי התעסוקה, מה שמעיד על כך שבאזורים אלה התעשייה 
הפיננסיים  והשירותים  ההיי-טק  שירותי  לעומת  נמוכות  שכר  רמות  יש  שבתעשייה  העובדה  אזורית.  חשיבות  בעל  כלכלי  ענף  היא 
מסבירה חלק ניכר מפערי השכר בין המרכז לפריפריה. חשוב לציין שפערי השכר בין הפריפריה למרכז לא נובעים מההבדלים בהרכב 

האוכלוסייה. למשל, גם בקרב האוכלוסייה היהודית בלבד ניתן למצוא פער גדול בשכר בין המרכז לפריפריה. 14

12בענפי שירותי ההיי-טק והשירותים המקצועיים והפיננסיים כ-60%-50% הם בעלי תואר אקדמי, לעומת כ-25%-20% בענפי התעשייה והחקלאות. מקור: לוח 

2.8, סקר כוח אדם 2014, למ"ס

OECD, "The Metropolitan Century Understanding Urbanisation and its Consequences", (OECD Publishing, 2015) p. 51 13

14ראה נספח 2
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גורמים מרכזיים לפערי השכר הממוצע בין הפריפריה למרכז
הפער בשכר החודשי הממוצע בין המרכז לפריפריה )כ-3,000 ₪( נובע מההבדלים בתמהיל התעסוקה הענפי וברמות השכר בענפי 
התעסוקה למיניהם. באמצעות ניתוח הפערים הללו, ניתן לחשב את השפעת השכר והתעסוקה בענפים השונים על הפער בין האזורים. 

החישוב נעשה באמצעות שני רבדים: 

חישוב החלק שמוסבר רק בהבדלי השכר בין המרכז לפריפריה, כלומר, אילו תמהיל התעסוקה הענפי היה זהה, והמרכז והפריפריה  • 
היו נבדלים רק בשכר הממוצע בכל ענף, כיצד היה משתנה השכר בפריפריה.

חישוב החלק שמוסבר גם בהבדלים בתמהיל התעסוקה בין המרכז לפריפריה. כלומר, ניתוח ההשפעה על השכר הממוצע, הנובעת  • 
מכך שיותר אנשים במרכז עובדים בענפים שבהם שכר ממוצע גבוה.

בתרשים 9 מוצגות תוצאות הניתוח. המספרים בעמודות הירוקות מציינים את החלק מהפער בשכר הממוצע במרכז ובפריפריה שהענף 
הכלכלי אחראי לו - הן בגלל הפרשי השכר והן בגלל כמות המועסקים בכל אזור. למשל, כ-750 ₪ מהפער נובע מהשכר הגבוה של 
עובדים בענף שירותי ההיי-טק במרכז, וכן מהכמות הגדולה של עובדים בענף זה באותו אזור. כלומר, אילו שיעור המועסקים ורמת 

השכר בענף שירותי ההיי-טק בפריפריה היו כמו במרכז, היה השכר הממוצע בפריפריה גדל בכ-750 ₪.

תרשים 9:
פער השכר הממוצע בין המרכז לפריפריה, והחלק בפער שנובע מהבדלים בשכר ובתעסוקה בענף, 2014

שכר ממוצע 
בפריפריה

שירותי 
היי-טק

בנקאות, פיננסים 
ופעילויות עסקיות

מסחר 
ותחבורה

תעשייה 
וחקלאות

מנהל ציבורי 
ואחר

שכר ממוצע 
במרכז

200450750650750
10,800

8,050

* מקור: למ"ס, עיבוד: המועצה הלאומית לכלכלה

* פריפריה –מחוזות צפון ודרום )אומדן חלקי לאזורים פריפריאליים בשל זמינות נמוכה של נתונים לגבי תעסוקה באזורים פריפריאליים מחוץ למטרופולינים( 

* מרכז – מחוזות מרכז ותל-אביב

* אחר – בנייה, חשמל, מים ושירותי אוכל

* הנתונים מתייחסים לשכירים בלבד

למעשה, כ-27% מפער השכר בין המרכז לפריפריה נובעים מרמות השכר הגבוהות בענף שירותי ההיי-טק במרכז, שבו מועסקים 
רק כ-9%. כמו כן, 23% מהפער נובעים מרמות השכר הגבוהות ומשיעור המועסקים הגבוה בענפי הפיננסים והשירותים המשפטיים 
והעסקיים במרכז. לעומת זאת, הבדלי השכר בין המרכז לפריפריה בקרב המועסקים במגזר הציבורי )כ-31% מהמועסקים( מסבירים 

רק כ-7% מהפער בשכר הממוצע בין המרכז לפריפריה. 
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ניתן להסביר את הפער בשכר בין הפריפריה למרכז בהבדלים בתעסוקה ובשכר בענפים סחירים ותחרותיים, שתוצרתם מיוצאת מחוץ 
לאזור או למדינה. התעסוקה בענפים אלה מהווה מנוף כלכלי אזורי ומוקד משיכה לתושבים, אף על פי שעובדים בהם שיעור קטן מכלל 
המועסקים. בשל כך חשוב להבחין בין תעסוקה מקומית, קרי תעסוקה שנובעת מעצם המגורים של תושבים באזור מסוים, לתעסוקה 
סחירה, שכוללת מקומות עבודה שנובעים מהפיתוח הכלכלי של האזור, ומשרתים לא רק את תושבי המקום. 16 בתרשים 11 מוצג ניתוח 

הנתונים לפי חלוקה לתעסוקה מקומית ולא סחירה ותעסוקה לא מקומית וסחירה. 

תרשים 10: 
התפלגות גילאי 64-20, לפי השתתפות בכוח העבודה ובתעסוקה מקומית

17%

14%
6%
5%
3%

מנהל ציבורי
אחר

תעשייה וחקלאות
מסחר ותחבורה

פיננסיים והיי-טק

45%
ענפים מקומיים לא סחירים

אינם מועסקים

סחירים 
29%

26%

* מקור: למ"ס, עיבוד: המועצה הלאומית לכלכלה

* אחר – בנייה, חשמל, מים ושירותי אוכל

עובדים בענפים מקומיים לא סחירים, שבהם  בישראל לפחות כ-45% מהתושבים במחוז  כי ברוב המחוזות  עולה  מניתוח הנתונים 
הביקוש לעובדים נובע ממימון ממשלתי ומצרכים מקומיים של התושבים.17

לעומת זאת, כ-30% מהתושבים במחוז עובדים בענפים סחירים שתוצריהם נצרכים גם על-ידי תושבים מחוץ לאזור, ובענפים אלה 
וליישם את הפריסה האזורית שעליה  אזורים.18 הממצאים מראים שכדי לצמצם את פערי השכר  בין  ביותר  הגבוהים  פערי השכר 

החליטה הממשלה צריך להתמקד בהגברת הפריון ובהגדלת מספר העובדים בענפים הסחירים.

16הבחנה בין תעסוקה לתעסוקה לא סחירה היא מורכבת, מכיוון שיש ענפים, כמו מסחר ושירותים פיננסיים, שכוללים שירותים מקומיים )כגון חנויות קמעונאיות 

וסניפי בנק( לצד שירותים סחירים )כגון מסחר סיטונאי ומטות של מוסדות פיננסיים(. כיום יש הגדרה של מקצועות סחירים, אולם הגדרה זו מתייחסת רק לענפים 

שבהם ייתכן ייצוא וייבוא מחוץ למדינה ולא מחוץ לאזור מסוים. הרחבה נוספת בנספח.

17צרכים אלה כוללים ענפים כגון חינוֿך, בריאות, שלטון מקומי, מסחר קמעונאי ועוד.

18ראה נספח 3 לגבי פירוט נוסף של אופן החישוב של שיעור המועסקים בתעסוקה סחירה ולא סחירה
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חלק ב׳
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פיתוח אזורי בפרספקטיבה 
בין-לאומית

המגמות המתרחשות בישראל אינן ייחודיות לה, ואפשר למצוא קווי דמיון רבים ביניהן ובין המגמות והשינויים במדינות מפותחות. בחלק 
זה מוצגת סקירה בין-לאומית של המגמות המרכזיות המשפיעות על פריסה אזורית וצמיחה כלכלית אזורית.

מטרופולינים כמרכזי פעילות כלכלית
המגמה של התרכזות הפעילות הכלכלית באזורים בעלי צפיפות אוכלוסין גבוהה, בדגש על מטרופולינים, היא מגמה עולמית. מדינות 
בעולם המפותח והמתפתח כאחד מתמודדות עם אתגר דומה, שבו צמיחת הכלכלה המקומית מובלת על-ידי מרכזים מטרופוליניים 
מעטים, אשר מושכים אליהן את עיקר הפעילות הכלכלית, ולרוב גם את האוכלוסייה הצעירה והמשכילה. תופעה זו נקראת אפקט 
האגלומרציה,  והוא נובע מהיתרון לגודל של מטרופולינים והשפעותיו על הפריון הכלכלי. אפקט זה הוא הבסיס להבנת תפקידן של 
מטרופולינים בצמיחה כלכלית ונסקר בהרחבה בספרות הכלכלית. גם בתוך כל מדינה, המטרופולין הגדולה ביותר נהנית לרוב מרמות 

הפריון הגבוהות ביותר.19

להלן הגורמים המרכזיים להגירה החיובית ולפריון הגבוה במטרופולינים20:
מסה קריטית של תשתיות שנדרשות למספר רב של עסקים  . 1
התאמה טובה יותר בין מעסיקים למועסקים בשל יתרון לגודל . 2

למידה הדדית של עסקים באותו ענף בנוגע לשיטות ייצור ופעולה מיטביות . 3
גידול במספר העסקים בכל תחום מגדיל את רמת התחרות ומאפשר עלייה בפריון במגזרים מקומיים . 4

שירותי חינוך ובריאות טובים יותר בשל יתרונות לגודל . 5

כל אלה גורמים לכך שהפריון לעובד במטרופולינים במדינות ה-OECD גבוה בכ-30% בממוצע לעומת יתר האזורים במדינה נכון לשנת 
2013, והפער גבוה אף יותר במטרופולינים של יותר מ-1.5 מיליון איש, כפי שנראה בתרשים 12. 21

תרשים 11:
הפרש בין תמ"ג לעובד באזורים מטרופוליניים לעומת תמ"ג לעובד בשאר האוכלוסייה, באחוזים

   אזורים מטרופוליניים עם אוכלוסייה של 0.5-1.5 מיליון
   אזורים מטרופוליניים עם אוכלוסייה של יותר מ- 1.5 מיליון

   כל האזורים המטרופוליניים
52%

OECDאמריקהאירופה

30%
36%

15%

43%

19%

35%

46%

19%

Regions at  Glance, 2016  :מקור

OECD, "The Metropolitan Century…", p. 45 19

OECD, "The Metropolitan Century…", p. 47  20

OECD, OECD Regions at a Glance 2016, (Paris, OECD Publishing: 2016), p. 66 21
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ענפי ההיי-טק כגורם מחזק למטרופולינים
מגמת התעצמות המטרופולינים מתחזקת עם ההתפתחויות הטכנולוגיות והמעבר לכלכלה מבוססת מידע. בעידן המידע, פריון גבוה 
קשור לנכסים כגון כוח אדם מיומן ויכולות מחקר ופיתוח, שמהווים בסיס לחדשנות. סביבות מעודדת חדשנות, אשר לרוב ממוקמות 
בתוך מטרופולינים, מתאפיינות בכוח אדם מיומן, במוסדות מחקר מצוינים ובריכוז הון זמין למו"פ. המטרופולינים נהנות מריכוז של 
הפעילות הכלכלית, שפעמים רבות איננה מחלחלת לאזורים האחרים בקרבתה. גם הספרות המקצועית מצביעה על כך שזליגה של 
ידע היא מוגבלת מאוד במרחק הגאוגרפי שלה. אפשר למשל למצוא ריכוז מובהק של מרכזי מו"פ בריכוזי אוכלוסין בקוטר של כחצי 
ניתן למצוא בקוטר של כ-65 ק"מ באופן שתואם  ריכוזיות משמעותית פחות  יותר המובהקות דועכת.  ובמרחקים ארוכים  קילומטר, 
לגבולות המטרופולינים.22 כך המטרופולינים, בעיקר בגלעין ובטבעות הפנימיות שלהן, משמשות גם כמרכזי ידע, מלבד היותן מרכז של 

פעילות כלכלית.

ריכוזי מרכזי מו"פ בערים נבחרות בארה"ב

גבולות מרכזי המו"פ בריכוז בקוטר 1.6 ק"מ  
גבולות מרכזי המו"פ בריכוז בקוטר 8 ק"מ  

גבולות מרכזי המו"פ בריכוז בקוטר 16 ק"מ  

 The Agglomeration of R&D Labs, Gerald A. Carlino, Jake Carr, and Robert M. Hunt, Federal Reserve Bank of Philadelphia, :מקור

2010

אחד היתרונות המהותיים של מטרופולינים הוא הריכוז של הון סיכון, כפי שיש בישראל במטרופולין תל-אביב. כפי שניתן לראות בתרשים 
13, ברוב המדינות השקעות הון סיכון מתרכזות באזור אחד מרכזי, שלרוב מקבל כ-50% מסך ההשקעות במדינה. גם בראייה עולמית, 

כ-45% מהון הסיכון העולמי מושקע בשש מטרופולינים בארצות הברית. 63% מושקעים ב-20 המדינות המובילות בעולם. 23

Gerald A. Carlino, Jake Carr, and Robert M. Hunt, "The Agglomeration of R&D Labs, Federal Reserve Bank of Philadelphia, (2010) 22

.Richard Florida, "The Global Cities Where Venture Capital is Concentrated", (January 26, 2016), The Atlantic

Richard Florida, "The Global Cities Where Venture Capital is Concentrated", (January 26, 2016), The Atlantic. https://www.theatlantic.com/  23

/technology/archive/2016/01/global-startup-cities-venture-capital/429255
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תרשים 12:
שלושת האזורים בעלי השיעור הגבוה ביותר מתוך סך הון הסיכון במדינה, 2014

צרפת קנדה ספרד בריטניה גרמניה

48% 48%

29%

15%

37%

23%

12%

29%

8%
3%

22% 19% 17%
11%

7%

OECD Regions at a Glance 2016 :מקור

המשמעות של התרכזות ענפים כלכליים מרכזיים במטרופולינים, בדגש על כלכלת המידע, היא שהיצע התעסוקה בשכר גבוה מתרכז 
בעיקר במטרופולינים אלו. ההשפעה של ההבדלים בהיצע התעסוקה בשכר גבוה בין האזורים במדינה על ההגירה למטרופולינים היא 
גדולה אף יותר מבעבר, בשל הגידול בשיעור הזוגות המשכילים שעובדים שניהם ברמות שכר גבוהות. הגיוון הרב של היצע המשרות 

במטרופולינים גדולות מושך משקי בית שבהם שני בני הזוג בעלי תואר אקדמי, וקשה למצוא מענה מתאים בפריפריה. 24

פיצול בין רשויות מקומיות של מטרופולינים כגורם מחליש
אחד הגורמים המרכזיים המשפיעים על צמיחה כלכלית מטרופולינית הוא מידת הפיצול של המטרופולין בין רשויות מקומיות רבות. 
הצמיחה  יותר,  רבות  מקומיות  רשויות  מצויות  המטרופולין  שבשטח  ככל  כלומר  יותר,  נרחב  שהפיצול  ככל   ,14 מתרשים  כמשתמע 
סיבות:  ה-OECD בשל כמה  מדינות  ברוב  אינו החלופה המועדפת  רשויות  איחוד  זאת,  יותר. למרות  נמוכה  להיות  צפויה  הכלכלית 
הרגשת שייכות חזקה של התושבים לרשות, עלויות גבוהות ביישום מהלכים לאיחוד רשויות וכן היעדר חיסכון ממשי באספקת שירותים 

ברשויות שבהן יותר מ-25,000 תושבים.25

 Costa, D.L. and M.E. Kahn, “Power couples: Changes in the locational choice of the college educated, 1940-1990”, The Quarterly Journal of  24

Economics, Vol. 115, No. 4, (2000) pp. 1,287-1,315

OECD , OECD Regional Outlook 2014: Regions and Cities: Where Policies and People Meet, (Paris: OECD Publishing, 2014), p.79  25
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תרשים 13:
דרגת פיצול רשויות מקומיות לעומת גידול שנתי בתמ"ג לנפש
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הכשל העיקרי שנובע מריבוי רשויות מקומיות במטרופולין הוא היעדר תיאום ושיתוף פעולה בין הרשויות והיעדר הסתכלות ואסטרטגיה 
ברמה המטרופולינית. כשל זה ניתן לפתרון על ידי הקמת מנגנון שלטוני ברמת המטרופולין, שממונה על קידום שיתוף פעולה בין הרשויות 
וראייה מטרופולינית מתכללת. רוב המדינות המפותחות מקדמות פתרון זה וכיום בכ-70% מהמטרופולינים במדינות ה-OECD הוקמו 
רשויות מטרופוליניות.26 אולם למרות המספר הרב של רשויות מטרופוליניות, יש שונות גדולה בין המדינות במבנה הארגוני ובתחומי 
האחריות של מוסדות אלה ועדיין שוררת אי בהירות לגבי המבנה האופטימלי של רשות מטרופולינית. אחת המסקנות המרכזיות של 
ה-OECD  היא שללא תלות במבנה של הרשות המטרופולינית, מידת הסיוע של השלטון המרכזי בהקמה ובפעילות הרשות משפיעה 

מאוד על האפקטיביות של רשויות מטרופוליניות. 27

היום, ב-90% מהרשויות המטרופוליניות הנציגים במוסדות אינם נבחרים בבחירה ישירה, אלא הם נציגי הרשויות המקומיות החברות 
במטרופולין.28 ברוב הרשויות המטרופוליניות תחומי האחריות הם בעיקר פיתוח כלכלי, תכנון ובנייה ותחבורה – זאת בשל חשיבות 
הראייה המטרופולינית בתחומים אלה לשם מענה מיטבי לצרכים ועידוד הצמיחה הכלכלית. אולם מגוון רשויות מטרופוליניות אחראיות 

לתחומי פעילות נוספים, בדגש על תשתיות.29

OECD , OECD Regional Outlook 2014: Regions and Cities: Where Policies and People Meet, (Paris: OECD Publishing, 2014), p. 80  26

Governing the City, p. 16  27

OECD, Governing The City, (Paris: OECD Publishing 2015), p. 25  28

OECD, Governing The City, (Paris: OECD Publishing 2015), p. 19  29
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תחבורה היא קריטית לתפקוד המטרופולין
למערכות התחבורה במטרופולינים חשיבות מרכזית, הואיל ורוב המטרופולינים בעולם סובלות מכשלים תחבורתיים ומגודש תחבורתי 
ממשי, ואלה משפיעים על הפריון הכלכלי ועל איכות החיים של התושבים.30 בתחום זה, תכנון וניהול של כלל מערכות התחבורה ברמה 
מטרופולינית הוא מהותי, מכיוון שתשתיות התחבורה חוצות גבולות מוניציפליים ונדרשות לתת מענה אזורי. 31  כמו כן יש חשיבות רבה 
גם לתכנון מתואם של תחום התחבורה עם שימושי הקרקע העתידיים למגורים ומסחר, בייחוד במטרופולינים שבהן האוכלוסייה צפויה 

להמשיך ולגדול במידה ניכרת.

אחת הסיבות המרכזיות לגודש התחבורתי במטרופולינים היא התלות ברכב הפרטי. זאת בשל הקיבולת הנמוכה של רכב פרטי ביחס 
לתחבורה ציבורית ובעיקר בהשוואה לרכבת תחתית. לדוגמה, מספר הנוסעים קילומטר אחד בשעה בנתיב לרכבים פרטיים הוא עד 
2,000 איש, זאת לעומת עד 10,000 איש ברכבת קלה ועד 40,000 איש במטרו.32 בשל כך, ברוב המוחלט של המטרופולינים המרכזיות 

)יותר מ-3.5 מיליון תושבים( במדינות המפותחות פועלות מערכות הסעת המונים הכוללות קווי רכבת תחתית.

לצד זאת, על מנת להתמודד עם הגודש התחבורתי, מטרופולינים רבות מקדמות תחבורה חכמה, עידוד שימוש באופניים והליכה ברגל 
וכן הנהגת תמריצים שליליים לשימוש ברכב פרטי, כגון תעריף גודש ואגרות חנייה. תחבורה חכמה היא שם כולל לכמה טכנולוגיות 
חדשניות לתחבורה, ובהן כלי רכב אוטונומיים, מקושרים, שיתופיים, ו/או חשמליים. יש לציין שאף על פי שתחזיות קודמות הצביעו על 
כך שההתפתחויות הטכנולוגיות ייתנו מענה מיטבי לגודש התחבורתי אף יותר מתחבורה ציבורית, עדויות חדשות מראות שבמקרים 
נוסעים ממערכות תחבורה  מסוימים ההיפך הוא הנכון. לדוגמה, טכנולוגיות לשיתוף נסיעות גורמות במקרים מסוימים להסטה של 
תחבורה חכמה באופן מחושב, ככלי משלים למערכת הסעת  ציבורית לרכב פרטי ולעלייה בגודש התחבורתי.33 על כן חשוב לקדם 
המונים יעילה ונוחה לשימוש. עוד כלי ראוי לציון להפחתת הגודש הוא חיזוק תשתיות של תנועה מקיימת, ובהן אופניים והולכי רגל, אשר 
יכולות להשתלב עם מערכות התחבורה הציבורית ליצירת פתרון אינטגרטיבי ליוממות. תשתיות אלה רלוונטיות במיוחד לקידום בטבעות 
הפנימיות של המטרופולינים שבהן הצפיפות גבוהה, מכיוון שבאזורים צפופים המרחקים בין המגורים לאזורי המסחר והתעשייה קטנים 

יותר.

מטרופולינים משפיעות מעבר לגבולותיהן הגאוגרפיים
ההשפעה  כי  מוצג   15 בתרשים  להן.  הסמוכים  האזורים  על  גם  ומשפיעה  מגבולותיהן  חורגת  מטרופולינים  של  הכלכלית  ההשפעה 
עירוניים" הנמצאים  לוויין  ב"אזורי  יישובים המצויים  מיליון תושבים לפחות.34   2 היא של מטרופולינים שבהן  ביותר  האזורית הגדולה 

בסביבת המטרופולין35 נהנים מהצמיחה הכלכלית של המטרופולין הקרובה. 

 International Transport Forum, A New Paradigm for Urban Mobility: How Fleets of Shared Vehicles Can End the Car Dependency of Cities,  30

30 November 2015

31 בחינה של ה-OECD מצביעה על כך שריכוז האחריות לניהול התחבורה במטרופולין בידי גוף מרכזי אחד משפיעה מאוד על שביעות הרצון של האזרחים 

OECD, "The Metropolitan Century…", p. 61 :מהתחבורה ועל שיעור השימוש בתחבורה הציבורית. מקור

Bus Rapid Transit Planning Guide", Gtz - 2004" 32

הציבורית: התחבורה  חשבון  על  שבאה  השיתופית,  התחבורה  יישומי  של  הפופולריות  בעקבות  יורק,  בניו  התרחש  כזה  למצב  בוחן  מקרה   33 

http://www.themarker.com/realestate/1.3922295 

34 אזורים קרובים - במרחק עד 45 דקות נסיעה מהמטרופולין. באזורים אלה הייתה הצמיחה לנפש גבוהה בכ-8% בין השנים 2010-1995 לעומת אזורים רחוקים 

יותר. ישנן עדויות חלקיות להשפעה חיובית על הצמיחה הכלכלית של אזורים המרוחקים 30 ק״מ ממטרופולינים בגודל של 200 אלף תושבים ומעלה.

OECD, "The Metropolitan Century...", p. 102 :מקור

35 אלה מוגדרים לרוב אזורים שבהם 15% מכוח העבודה המקומי עושה יוממות למטרופולין
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תרשים 14:
סך תוספת הצמיחה לתמ"ג באזורים שיש בהם מטרופולינים, לפי מספר תושבים, 2000-1995

2.6%
3.5%

9%

500-200 אלף 500 אלף - 2 מיליון 2 מיליון ויותר
OECD, The Metropolitan Century :מקור *

ההשפעה הכלכלית של הקרבה למטרופולין נובעת בחלקה הגדול מחשיבות המרחק ממקום העבודה. העדפה של תושבים לעבוד 
סמוך למקום מגוריהם איננה ייחודית לישראל ומוכרת ברוב המדינות המפותחות. בתרשים 16 נראה כי על סמך נתונים ממדינות שונות, 
הרוב המוחלט בוחרים לעבוד במרחק עד 60 ק"מ ממקום מגוריהם, ונראה שאין הבדל מהותי בין מדינות שבהן רמה גבוהה יחסית של 
תשתיות, כמו בריטניה וגרמניה, למדינות שבהן רמת תשתיות נמוכה יותר. יש לציין כי אצל עובדים בשכר גבוה, טווח ומשך היוממות 
זה עשוי להשתנות עם הגידול במספר הנשים שעובדות  ובמדינות אחרות36. מאפיין  יתר האוכלוסייה בישראל  יותר לעומת  גבוהים 

במקצועות ברמת שכר גבוהה, מאחר שמשך היוממות של נשים נמוך ביחס לגברים בכל רמות השכר.37

תרשים 15:
התפלגות יוממות, לפי מדינות

עד 60 ק״מ

96% 96% 96%93%

4% 4% 4%7%

יותר מ-60 ק״מ

גרמניה
ארה״ב

בריטניה
ישראל

 * מקור ישראל: מפקד האוכלוסין, למ"ס, 2008 
Census 2011, Office for National Statistics :מקור בריטניה *

National Household Travel Survey, US Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics 2016 :מקור ארה"ב *

The Federal Statistical Office, 2014 :מקור גרמניה *

36 המערכת המסילתית - מנוף להעצמת ״ליבת שדה התעסוקה״ של ישראל הנשען על תל-אביב ועל פרבריה, נטלי כץ וברוק קיפניס

37 שם
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הגירה שלילית מאפיינת אזורים פריפריאליים
השינויים  בשל  האחרונים  בעשורים  מתעצמת  הגדולות  למטרופולינים  ביחס  הבינוניים  העירוניים  האזורים  וכן  הפריפריה  היחלשות 
בעולם העבודה. שינויים אלה כוללים ירידה בשיעור המועסקים בתעשייה בכל העולם, כפי שמשתמע מתרשים 17, לצד גידול ניכר 
בשיעור המועסקים בענף השירותים. ירידה זו משפיעה לא רק על הפריפריה, אלא גם על מטרופולינים בעלות תלות לא מבוטלת בענפי 

תעשייה שסבלו מדעיכה.

תרשים 16:
שיעור מועסקים בתעשייה מתוך כלל המועסקים, מדינות נבחרות
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ברוב  38 הפריפריה בעולם סובלת מנחיתות כלכלית ומהגירה שלילית גבוהה למדי.  לעומת המטרופולינים והאזורים הסמוכים להן, 
המוחלט של האזורים העירוניים ב-OECD מסתמנת בשנים האחרונות הגירה חיובית של צעירים לצד הגירה שלילית מאזורים כפריים 
עוברים  מגורים  מקום  שמשנים  ממי  מ-80%  יותר  גילאי 29-15,  צעירים  בקרב  העבודה.  משוק  המרחק  עקב  בעיקר  ופריפריאליים, 

לאזורים עירוניים בשל אפשרויות התעסוקה המגוונות, כפי שנראה בתרשים 19. 

38 אף על פי שאין הגדרה ברורה לאזורים סמוכים למטרופולינים, מחקרים וכן בחינה של היוממות בארץ ובעולם מצביעים על כך שיישובים שנמצאים עד כ-45 

 Ahrend, Rudiger, and Abel Schumann. :דקות נסיעה ממטרופולין שבה יותר מ-2 מיליון תושבים נהנים מהשפעות חיוביות, בין השאר מצמיחה כלכלית. מקור

"Does Regional Economic Growth Depend on Proximity to Urban Centres?." OECD Regional Development Working Papers 2014.7 (2014), p. 14
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תרשים 17:
שיעור ההגירה הפנימית לאזורים אורבניים מתוך סך ההגירה הפנימית נטו במדינה, גילאי 29-15, 2013

גרמניה

96.3% 95%
85.9%

77.8% 72.8%

בריטניה OECD ממוצע פינלנד שוודיה
 

Regions at a Glance 2016, OECD :מקור *

בצד היתרונות של מטרופולינים ואזורים עירוניים, ה-OECD  מצביע גם על החסרונות  של המטרופולינים. בין אלה: יוקר מחיה, בדגש 
על מחירי דיור, וכן שביעות רצון נמוכה יחסית מאיכות הסביבה ומהגודש התחבורתי.39 בתחומים אלה יש יתרון לאזורים הפריפריאליים 

שמאפשרים איכות חיים שונה ביחס לאזורים העירוניים, יתרון שיש לשמר ולחזק. 

 OECD-לשם צמצום ההגירה השלילית מהאזורים הכפריים הפריפריאליים והפערים הכלכליים בינם לאזורים העירוניים, רוב מדינות ה
אזורים אלה. לאחר שנים שבהן המיקוד באירופה  היחסיים של   ליתרונות  אזורי בהתייחס  ייעודיות לפיתוח כלכלי  תוכניות  מקדמות 
מהותיים  שינויים  חלו  תחבורה,  מערכות  על  בדגש  פיזיות  בתשתיות  והשקעה  פריפריאליים  אזורים  סבסוד  כלל  אזוריות  בתוכניות 
במדיניות האירופית. השינויים חלו בעקבות  ממצאים שהראו כי הקמה וחיזוק תשתיות תחבורה באזורים פריפריאליים הם תנאי נדרש 
אך לא מספק לצמיחה כלכלית. התפיסה של פיתוח כלכלי אזורי של ה-OECD  השתנתה מסבסוד של אזורים - לקידום יכולת התחרות 
הכלכלית של אזורים בראייה ארצית וגלובלית, כתפיסה שכיום התחרות בין אזורים איננה ברמה הארצית דווקא, אלא ברמה העולמית. 
כיום, הדגשים של ה-OECD בגיבוש תוכנית כוללת לפיתוח כלכלי אזורי הם: קביעת יעדים מדידים, גיבוש אסטרטגיה אזורית מותאמת 
וחיזוק מנגנונים לשיתוף פעולה ברמה האזורית בין השלטון המקומי לגופים מהמגזר העסקי והמגזר  לחוזקות ולחולשות האזוריות 

השלישי.

ובאזורים  במטרופולינים  בעיקר  בפריון,  ולעלייה  מתמשך  לחיזוק  המובילים  גלובליים  כוחות  פועלים  האחרונים  בעשורים  לסיכום, 
הקרובים למטרופולינים גדולות בעולם. לצד זאת, אזורים כפריים ופריפריאליים סובלים מהגירה שלילית ומירידה בהיצע התעסוקה, 
אך נהנים מיתרונות יחסיים בתחומים כגון יוקר מחיה ואיכות הסביבה. מגמות אלו משפיעות גם על ישראל ויש להן חשיבות מהותית 
להבנה של התרחישים האפשריים לפיזור גיאוגרפי בישראל והשפעותיהם, ולמיפוי כיווני הפעולה האפשריים והרצויים בעבור הממשלה 

והשלטון המקומי. 

OECD, "The Metropolitan Century…", p. 102 39
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התפתחות דמוגרפית חזויה 
בחלוקה לאזורים – תרחישים 

ומשמעויות מרכזיות
במסגרת התוכנית האסטרטגית לדיור גובשה תחזית התפלגות האוכלוסייה לפי אזורים, על מנת לבחון את ההשפעות של חלופת 
חלופות  שתי  נסקור  זה  בחלק  האוכלוסייה.  התפלגות  על  לדיור  האסטרטגית  התוכנית  למול  עבר(  מגמות  )המשך  כרגיל  עסקים 
להתפלגות הדמוגרפית האזורית העתידית - עסקים כרגיל והתוכנית האסטרטגית לדיור, ונדון במשמעויות המרכזיות של חלופות אלו 

בעיקר בתחום של פיתוח כלכלי אזורי והיערכות תשתיות.

לשם בחינת ההתפתחות הדמוגרפית-אזורית הצפויה בישראל, גובש תרחיש "עסקים כרגיל" של התפלגות האוכלוסייה הצפויה ב-24 
השנים הבאות.40 תרחיש זה מסתמך על המשך דפוסי ההגירה ההיסטוריים בלי התייחסות לצעדי מדיניות מרכזיים שנעשו וצפויים 

להיעשות בראייה אזורית. 

כפי שניתן לראות מתרשים 19, תרחיש עסקים כרגיל מצביע על פריסה אזורית עתידית אשר דומה להתפתחות הדמוגרפית בשני 
העשורים האחרונים, ועל גידול ניכר באוכלוסייה בכלל הארץ לעומת 20 השנים האחרונות.41

תרשים 18:
התפתחות אוכלוסייה בשנים 2040-1995, לפי תרחיש "עסקים כרגיל"
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 מקור: המועצה הלאומית לכלכלה

תרחיש "עסקים כרגיל" הוא בסיס להשוואה למול תרחיש התפלגות האוכלוסייה שמשתמע מהתוכנית האסטרטגית לדיור שעליה 
ישנה הסטה משמעותית מהמרכז ליתר  20, בתרחיש התוכנית האסטרטגית לדיור  ישראל. כפי שמוצג בתרשים  החליטה ממשלת 

האזורים ובעיקר לצפון הארץ ולדרומה. 

40 ראה מסמך ״תרחישי אוכלוסיה אזוריים למדינת ישראל 2040-2015״, מועצה לאומית לכלכלה, 2017 

41 בתחזית הונח ששיעור האוכלוסייה באיו"ש נשאר ללא שינוי
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תרשים 19:
גידול אוכלוסין צפוי בשנים 2040-2015 בקרב האוכלוסייה היהודית כתלות בתרחישים
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מקור: המועצה הלאומית לכלכלה

ההחלטה על הסטת יחידות הדיור נעשית בהתאם למדיניות הממשלתית שמעודדת התיישבות בפריפריה, ונובעת מאזילת קרקעות 
יש לציין שמשמעות ההסטה שנקבעה בתוכנית  יאפשר לתת מענה לביקושים למגורים במרכז.  הצפויה במרכז הארץ, באופן שלא 
האסטרטגית לדיור היא ככל הנראה ירידה מסוימת בפריון העבודה בישראל, הנובעת מההסטה של כ-400 אלף תושבים ממרכז הארץ 
)אזור שנהנה מפריון עבודה גבוה( ליתר האזורים. אולם גם אם מביאים בחשבון את ההסטה מהמרכז בתוכנית האסטרטגית לדיור, בשני 
התרחישים המרכזיים צפוי גידול ניכר באוכלוסייה במרכז הארץ. גידול זה, לצד המחסור בקרקעות במרכז, מדגיש את החשיבות העליונה 

של ציפוף משמעותי באזור המרכז והיערכות של התשתיות הנדרשות באזור.42

כאמור, על מנת ליישם את התוכנית הממשלתית נדרשת הפסקה של ההגירה הפנימית מהצפון והדרום למרכז, תרחיש שלא התקיים 
מקום המדינה.43 מכיוון שמדובר ביעדים שאפתניים שהציבה הממשלה, חשוב להפעיל מנגנון בחינה ועדכון של התוכנית הממשלתית, 

תוך מעקב אחר היכולת של האזורים מחוץ למרכז לספק שירותים ותעסוקה מתאימה בהתאם ליעדים הממשלתיים. 

42 ראה מסמך ״תרחישי אוכלוסייה אזוריים למדינת ישראל 2040-2015״, מועצה לאומית לכלכלה, 2017

43  ראה נספח 1. ההגירה הפנימית איננה כוללת עלייה מחו"ל. לכן, בצירוף העלייה מחו"ל, ההגירה לאזורים הפריפריאליים צפויה להיות חיובית. 
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כיווני פעולה נדרשים למימוש 
יעדי הפריסה האזורית בהתאם 

להחלטת הממשלה
מימוש הפריסה האזורית שנקבעה בתוכנית האסטרטגית לדיור דורש קביעת מדיניות שונה ומותאמת לכל אזור. בהתאם לממצאים 
כיווני הפעולה המוצגים בחלק זה  ולמאפייניהן הייחודיים. בשל כך,  מהסקירה הבין-לאומית, חשוב במיוחד להתייחס למטרופולינים 
מסווגים בהתייחס לאופי ולפריסה של המטרופולינים בישראל, תוך התייחסות נפרדת לאזור המרכז, למטרופולין תל אביב ולאזורים 

הסמוכים אליה. 

צעדים למימוש הפריסה האזורית - אזור המרכז ומטרופולין תל אביב 
רוב הגידול באזור המרכז צפוי להיות במטרופולין תל אביב, תוך הגדלה חסרת תקדים של הצפיפות וקידום ההתחדשות העירונית. על 
מנת להתמודד עם הצפיפות המתוכננת במטרופולין תל אביב, יש חשיבות מהותית לתחום התחבורה, בדגש על הקמת מערכת הסעת 
המונים, בצד צעדים משלימים נוספים.44 משרד התחבורה ומשרד האוצר בחנו את ההשפעה על פריון העבודה אם תוכניות כאלה לא 
יקודמו ומצאו כי הפגיעה בתוצר עומדת על כ-25 מיליארד ₪ לשנה, נכון לשנת 2030. 45 אולם הפגיעה צפוי להיות גדולה הרבה יותר. 

ללא מתן מענה תחבורתי מתאים לגידול הצפוי באוכלוסייה.

נוספות במטרופולין תל אביב בשל היעדר תשתיות מתאימות, מה שיגרום  יחידות דיור  בתרחיש עסקים כרגיל לא יתאפשר לבנות 
להחרפת מצוקת הדיור. התוצאות של תרחיש כזה הן חמורות - מפני שרוב התעסוקה בשכר גבוה בישראל היא במרכז. היעדר היערכות 
ובינוי של תשתיות מתאימות לגידול האוכלוסין הצפוי במרכז הארץ, בדגש על מערכות הסעת המונים, צפוי להוביל לירידה בשיעור 
הצעירים המתגוררים במרכז בקרבת מטרופולין תל אביב ולירידה בשיעור העובדים במרכז הארץ. בשל ההבדלים בפריון לעובד בין 
מטרופולין תל אביב ליתר האזורים בארץ, הפגיעה המשמעותית היא פגיעה ממשית בפריון העבודה בישראל.46 בתוכנית הכלכלית 
לשנים 2022-2017 הוחלט להשקיע כ-30 מיליארד ₪ בתכנון ובהקמת שני קווי רכבת קלה בתל אביב.47 כמו כן הוחלט לתכנן קו רכבת 
תחתית ראשון במטרופולין תל אביב. זאת על פי תוכנית אסטרטגית של משרד התחבורה, שנועדה לספק מענה לצרכים התחבורתיים 
ישנה חשיבות עליונה לקידום הפרויקטים בתחום התחבורה כפרויקטים לאומיים בשיתוף  בהתאם לתחזיות הדמוגרפיות הצפויות.48 

פעולה בין כל הרשויות במטרופולין תל אביב.

בין הרשויות  יעיל, שעיקרו שיתוף פעולה  ניהול מטרופוליני  יש לעודד  על מנת לאפשר פיתוח כלכלי מיטבי של מטרופולין תל אביב 
הפוטנציאל  בעלת  היא  תושבים,  מיליון  מ-3.5  יותר  שבה  אביב,  תל  מטרופולין  הבין-לאומית,  הסקירה  לממצאי  בהתאם  המקומיות. 
התיאום  לשיפור  אסטרטגית  חשיבות  יש  אביב,  תל  במטרופולין  הצפוי  הגידול  את  לאפשר  מנת  על  בישראל.  ביותר  הגדול  הכלכלי 
וההיערכות ברמה המטרופולינית ולעידוד ממשלתי של הקמת מנגנונים לשיתוף פעולה בין הרשויות המקומיות בתוך המטרופולין, כפי 
שנעשה במדינות מפותחות רבות. הנושאים המרכזיים שבהם נדרש שיתוף פעולה מטרופוליני הם תחבורה, תכנון ובינוי, פיתוח כלכלי-

אזורי ותשתיות. 

44  צעדים משלימים מומלצים כוללים קידום תחבורה חכמה ועידוד שימוש באופניים והליכה ברגל

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/pituah-tahaz.pdf 2012 45

OECD, "The Metropolitan Century…", p. 61 46

http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2017_2018/ .91 '47 משרד האוצר, המדיניות הכלכלית ומדיניות התקצוב לשנות הכספים 2017-2018, עמ

Documents/BudgetMain_2.pdf

48  משרד האוצר, המדיניות הכלכלית ומדיניות התקצוב לשנות הכספים 2017-2018, עמ' 84
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לשם חיזוק שיתוף הפעולה המטרופוליני במרכז וכן במטרופולינים האחרות חשוב להתייחס למנגנון התמריצים של רשויות מקומיות, 
אשר כיום מביא לידי כך שכל תושב הוא הפסדי לרשות מבחינת הכנסות שוטפות, לעומת עסקים שהם מקור רווח משמעותי.49 מנגנון 
תמריצים זה גורם לכך שלרשויות מקומיות יש תמריץ שלילי להגדלת מספר התושבים ותמריץ חיובי ממשי להגדיל את מספר העסקים, 
גם אם הגדלה זו אינה אופטימלית מבחינת פיתוח כלכלי אזורי. על כן חשוב לשנות את מנגנון התמריצים הנהוג כיום כך שגידול ניכר 
בתושבים חדשים לא יהווה נטל כלכלי משמעותי על הרשות, ולהתמקד במתן מענה לרשויות שבהן מתוכנן גידול ניכר במספר התושבים 

בזמן קצר. כמו כן יש להתאים את מנגנון התמריצים לקידום שיתוף פעולה של הרשויות בתכנון ופיתוח אזורי תעסוקה ותעשייה. 

כאמור, משמעות האסטרטגיה הממשלתית בתחום הדיור היא הסטה של כ-400 אלף איש מהמרכז למחוזות דרום, צפון וחיפה. בין 
השאר הוחלט על הסטה משמעותית מאזור המרכז לנפת אשקלון. ההחלטה על ההסטה לנפת אשקלון היא בעיקר בשל פוטנציאל 
הקרקעות באזור והנגישות של נפת אשקלון להיצע התעסוקה האיכותית במטרופולין תל אביב. לשם היערכות לגידול בנפת אשקלון 

נדרש תהליך תכנון ארוך טווח, שיאפשר פיתוח כלכלי מתאים ומענה של התשתיות הנדרשות.

צעדים למימוש הפריסה האזורית – מרכזים מטרופוליניים אזוריים
על מנת לגרום לשינוי המגמה הנדרש בהגירה בין הצפון והדרום למרכז הארץ, יש צורך בקידום מדיניות מתואמת וארוכת טווח שמכוונת 
למשיכת אוכלוסייה מהמרכז. הדגש החשוב ביותר של מדיניות זו הוא עידוד תעסוקה בשכר גבוה מחוץ למרכז. על מנת לענות על צורך 

זה, ממשלת ישראל מקדמת תוכניות לפיתוח כלכלי בכמה אזורים:

וקריית המודיעין בעשור הבא, הם הצעדים  – העברת בסיסי צה"ל לנגב בדגש על העברת קריית התקשוב  ובאר שבע  פיתוח הנגב 
המרכזיים לחיזוק אזור הנגב. זאת בצד מיקוד בבאר שבע כמטרופולין המרכזית בהתאם לתובנה של חשיבות המטרופולינים באזור. 
לצד זאת מקודמות תוכניות נוספות לשם מקסום הפוטנציאל הכלכלי, הכוללות הטבות לחברות טכנולוגיות שמתמקמות בבאר שבע 
יש חשיבות מהותית בקידום שיתופי פעולה  נוספות.  ותשתיות  וחיזוק התשתיות הנלוות בתחומי התחבורה, החינוך  בתחום הסייבר 
וסינרגיה בין הבסיסים והמשרתים בהם למוסדות האקדמיים, לחברות ההיי-טק ולעיר באר שבע. כמו כן יש להוסיף ולעודד מעבר של 
חברות טכנולוגיות לבאר שבע כחלק אינטגרלי מהאקו-סיסטם של ההיי-טק בעיר. דגש מרכזי נוסף לפיתוח כלכלי של הנגב ומטרופולין 
באר שבע הוא שיפור רמת ההשכלה בקרב המגזר הבדואי וקידום תוכניות לפיתוח כלכלי ושילוב בתעסוקה בהמשך להחלטת ממשלה 

2397 מפברואר 2017. 

פיתוח ירושלים – בחודש יוני 2016 עברה החלטת ממשלה מספר 1483 לטובת פיתוח כלכלי של ירושלים. בתחומי הפיתוח הכלכלי 
הודגשו עידוד תיירות, עידוד יזמות טכנולוגית וחיזוק ההשכלה הגבוהה. כחלק מהפיתוח של תעשיית ההיי-טק ושירותיה חשוב מאוד 
כן  כמו  בהיי-טק.  בתעסוקה  החרדית  האוכלוסייה  לשילוב  תוכניות  ולקדם  בירושלים  טכנולוגיות  חברות  של  פעילות  ולעודד  לקדם 
החליטה הממשלה על העברת גופים ציבוריים לירושלים שבהם אלפי עובדים. לשם פיתוח כלכלי מיטבי יש לקדם תחבורת המונים 

ובכלל זה את הקו הכחול של הרכבת הקלה ותחנה נוספת במרכז העיר של הרכבת המהירה מת"א לירושלים. 

פיתוח כלכלי של הצפון – בחודש ינואר 2017 עברה החלטת ממשלה 2262 שהובילו משרד האוצר והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל, לטובת פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה. בתחום הפיתוח הכלכלי יש מגוון תוכניות שמתייחסות 
לפיתוח הצפון בקרבת מטרופולין חיפה בכללותה וכוללות קידום העברת המש"אות ובחינה של העברת מכון וולקני לצפון, הרחבת 
 המענקים לעידוד תעשייה, הקמת מכון לייצור מתקדם ועוד. כמו כן במטרופולין חיפה מקודמת תוכנית לעידוד ההיי-טק בחיפה וכן 

49  " האם לרשויות מקומיות יש תמריץ שלילי להגדלת האוכלוסייה בשטחן?", מכון גזית גלוב לחקר נדל"ן, 2014
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לקידום החזית הימית והתחדשות העיר התחתית. לשם חיזוק מטרופולין חיפה יש לבחון כיצד להרחיב את התוכניות המוצעות לקידום 
יש לקדם תוכניות לצמצום מהותי של ההשפעות השליליות  הפיתוח הכלכלי של מטרופולין חיפה בדגש על שירותי ההיי-טק. עוד 
והזיהום של התעשייה הפטרוכימית והכימית במטרופולין חיפה. באזור הצפון בכללותו יש חשיבות מהותית לפיתוח כלכלי אזורי משותף 

של המגזר הערבי, בדגש על תעשייה ושירותי היי-טק בקרבת מטרופולין חיפה. 

במטרופולינים חיפה, ירושלים ובאר-שבע מתקיימים חלק מהתנאים להתפתחות של מוקדי משנה בענפי שירותי ההיי-טק ומרכזי מו"פ, 
לצד תל אביב שמשמשת מוקד עולמי. מוסדות אקדמיים מובילים, פעילות עסקית משמעותית והון אנושי הם תנאים הכרחיים למיצוי 
פוטנציאל לפיתוח כלכלי בתחום שירותי היי-טק. על כן הפוטנציאל לפיתוח משמעותי של ענף שירותי ההיי-טק באזורים פריפריאליים 
מחוץ למטרופולינים הללו הוא נמוך, ויש חשיבות מכרעת להתמקד בחיזוק המטרופולינים במקום להשקיע משאבים בניסיונות לפיתוח 

תעשיית היי-טק באזורים שאין בהם התנאים ההכרחיים שהוזכרו לעיל. 

על מנת שתהליך הסטת האוכלוסייה יצליח, חשוב לקבוע יעדים מדידים ולעקוב אחריהם, כפי שמודגש בהמלצות ה-OECD לגיבוש 
תוכניות אזוריות. בתוכניות האזוריות ובשיתופי הפעולה הנוכחיים לא נקבעו מדדים מוסכמים למעקב אחר הגידול בהיקף המועסקים 
בטווח של חמש ועשר שנים, תוך התייחסות לרמות שכר. קביעת יעדים מוסכמים ומעקב אחריהם על בסיס אסטרטגיית הדיור, יאפשרו 
סנכרון של התוכניות ושיתוף פעולה של השחקנים המקומיים להשגת היעדים. מנגנון מעקב תקופתי יאפשר גם בחינה והתאמה של 

היעדים שנקבעו בתוכנית האסטרטגית לדיור בהתאם לצורך.

צעדים למימוש הפריסה האזורית באזורים פריפריאליים מחוץ למטרופולינים
מחוץ  פריפריאליים  באזורים  תחבורה  תשתיות  בפיתוח  משקיעה  ישראל  מדינת  הפריפריה,  ופיתוח  בקידום  מההשקעה  כחלק 
למטרופולינים במהלך השנים 2020-2011 בהיקף כולל של עשרות מיליארדי שקלים. אולם כפי שניתן ללמוד מהסקירה הבין-לאומית, 
באזורים המרוחקים  בייחוד  שינוי מהותי בצמיחה הכלכלית ברמת האזור,  איננה מחוללת  לרוב  השקעה בתשתיות תחבורה בלבד 
מהמטרופולין המרכזית.50 באזורים פריפריאליים מחוץ למטרופולינים יש לקדם באופן ייעודי ענפים שבהם לאזורים אלה יתרון יחסי, כמו 
חקלאות, תעשייה ותיירות. בתחום התיירות, בשל החשיבות של פיתוח כלכלי אזורי, מומלץ לקדם תיירות פנים לפריפריה הרחוקה נוסף 
על תיירות מחו"ל. מתן מענה ייעודי חשוב במיוחד באזור הצפון, שם התוכנית הממשלתית מתייחסת גם לאזורים בגליל העליון הרחוקים 
מחיפה. באזורי הצפון והדרום חשוב גם פיתוח כלכלי ייעודי של המגזר הערבי, בייחוד לנוכח העובדה ששיעור גבוה מבעלי ההשכלה 

הגבוהה במגזר הערבי נשארים באזור מגוריהם וצריך לפתח ולקדם היצע של תעסוקה איכותית בעבורם. 

קידום שיתופי פעולה אזוריים הוא המלצה מרכזית של ה-OECD לפיתוח אזורי מיטבי.51 הממשלה מקדמת כיום באזורים הפריפריאליים 
מהלכים לחיזוק שיתופי הפעולה בין הרשויות, ומקימה אשכולות אזוריים הכוללים כמה רשויות. מטרות האשכולות היא ניצול יתרון 
לגודל באספקת שירותים ופיתוח כלכלי אזורי. יש לעודד ולהרחיב את שיתופי הפעולה בין הגופים המרכזיים ברמה האזורית, לכלול 

גופים מהמגזר העסקי והמגזר השלישי ולגבש במשותף תוכניות לפיתוח כלכלי אזורי. 

 Crescenzi and Rodriguez-Pose, Infrastructure and regional growth in the European Union. Papers in Regional Science, 91 (2012) pp.  50

487–513; OECD, Promoting Growth in all Regions: Lessons from across the OECD, (March 2012), p. 10

51 רבים משיתופי הפעולה האזוריים והקמת האשכולות הבעו מפעילות אזורית של רשויות ושחקנים מקומיים, שהניעו וקידמו מהלכים משותפים לפיתוח איזורי.
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חלק ה׳
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תמצית המלצות מדיניות 
בהתאם לאסטרטגיית דיור 

לשם פיתוח כלכלי אזורי מיטבי 
קידום מענה תחבורתי כולל למטרופולינים בדגש על מערכות הסעת המונים יעילות ומתואמות במטרופולין תל אביב.   .1

עידוד הקמת מנגנונים לשיתוף פעולה מטרופוליני – בדגש על תחומי התחבורה, התשתיות, הפיתוח הכלכלי, התכנון והדיור.  .2

שינוי מנגנון התמריצים לרשויות כך שגידול משמעותי בקרב תושבים חדשים לא יהיה נטל כלכלי משמעותי על הרשות, ומתן מענה   .3
לרשויות שבהן מתוכנן גידול ניכר במספר התושבים בזמן קצר. 

התאמת מנגנון התמריצים לרשויות לשם חיזוק שיתופי פעולה בין הרשויות בתכנון ופיתוח אזורי תעסוקה ותעשייה.  .4

קביעת יעדים ומדדים לגידול הנדרש בהיקף התעסוקה האזורית, כנגזרת מהפריסה האזורית של התוכנית האסטרטגית לדיור   .5
בעשר השנים הבאות.

שנקבעו  הדמוגרפיים  ליעדים  בהתאם  ובדרום,  בצפון  אזורי  כלכלי  לפיתוח  הממשלה  שקבעה  התוכניות  של  והתאמה  בחינה   .6
בתוכנית האסטרטגית לדיור.

קביעת מנגנון בקרה ועדכון של יעדי התעסוקה בהשתתפות משרדי הממשלה הרלוונטיים והשלטון המקומי.  .7

זיהוי הגורמים המרכזיים המשפיעים על בחירת מקום מגורים לפי אזור וקבוצת אוכלוסייה, על ידי איגום ממצאים מחקריים שנאספו   .8
ברשויות המקומיות וגיבוש מחקר ממשלתי מקיף בנושא.

מיקוד בחיזוק ענפי שירותי ההיי-טק והיזמות הטכנולוגית בשלוש המטרופולינים )חיפה, ירושלים ובאר שבע( מחוץ לאזור המרכז,   .9
בהמשך לתוכניות האזוריות שהממשלה מקדמת בכל מטרופולין. 

חיזוק ותמרוץ שיתוף פעולה בין רשויות באזורים פריפריאליים מחוץ למטרופולינים לקידום פיתוח כלכלי, כגון אשכולות אזוריים,   .10
והרחבת שיתוף הפעולה עם המגזר העסקי והמגזר השלישי. באזורים פריפריאליים מחוץ למטרופולינים יש לקדם באופן ייעודי 

ענפים שבהם לאזורים אלה יתרון יחסי, בדגש על תיירות )מחו"ל ופנים-ארצית(, תעשייה וחקלאות.
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נספח 1 
דפוסי הגירה פנים-ארצית 

בישראל
על מנת לקדם מדיניות לאומית מושכלת בפיתוח כלכלי אזורי ובפיזור אוכלוסין, יש צורך בניתוח מעמיק ובהכרת הנתונים ההיסטוריים 
בישראל ובעולם. בחינה של דפוסי ההגירה ב-30 השנים האחרונות בישראל מצביעה על כך שההגירה הפנים-ארצית )לא כולל עלייה( 

מאזורי הפריפריה למרכז היא מגמה ארוכת שנים.  

שיעור הגירה פנימית לאלף איש בשנים 2014-1985, ממוצע חמש שנתי
שיעור הגירה 

ממוצע
1985-891990-94*1995-992000-042000-092010-142015-1985

2.2-6.3-6.2-4.5-5.3-5.7-5.0-מחוז ירושלים

6.54.0-1.3-5.3-4.3-2.0-2.6-מחוז הצפון

2.8-6.0-3.0-3.4-1.20.8-2.6-מחוז חיפה

3.1-14.5-9.1-6.6-4.5-1.4-6.5-נפת חיפה

2.212.68.82.23.94.14.9-נפת חדרה

5.93.914.48.76.65.17.4מחוז המרכז

1.0-10.9-15.7-5.7-1.7-3.6-6.4-מחוז תל אביב

8.112.01.5-0.9-2.8-1.70.0-מחוז הדרום

8.022.56.92.10.1-0.63.8-נפת אשקלון

10.36.2-4.2-4.9-7.4-3.5-4.0-נפת באר שבע

*השנים 1994-1990 הן השנים היחידות שבהן נרשמה הגירה חיובית לפריפריה )לא כולל עולים(. אולם הנתונים הללו משקפים את העובדה שעולי בריה"מ היגרו 

בשלב הראשון למרכז הארץ ורבים מהם היגרו משם לפריפריה בשנים 1990-94, ולכן תקופה זו אינה משקפת דפוס הגירה רגיל.  

מקור: למ"ס

"הגירה  כי המניע להגירה השלילית הוא לרוב תעסוקה איכותית. במסמך  ומצאו  כמה מחקרים בחנו את הסיבות להגירה הפנימית 
פנימית בישראל" של ברוידא ונבון בבנק ישראל משנת 2006 נמצא, "שפרט לתל אביב, העוזבים ]את האזורים[ הינם בעלי השכלה 
"הגירה מירושלים – מאפייני העוזבים והסיבות לעזיבה" של קמחי, חשן ועוזיאלי, משנת 1989, מצוין כי  גבוהה מן המגיעים". במחקר 
ושפר,  וחופשיים". אלפנדרי  נשואים, אשכנזים, משכילים, בעלי מקצועות אקדמיים  בני 35-30,  ירושלים[ הם בעיקר  ]את  "העוזבים 
במחקרם "הגירה אל ומערי פיתוח בישראל" משנת 1992, מציינים כי "התעסוקה היא המניע העיקרי להגירה ]מערי פיתוח[ וכי עוזבי 
העיירות חזקים מן המהגרים אליהן." מחקרים אלה וכן הנתונים המוצגים במסמך לגבי השכר הגבוה במרכז ביחס לפריפריה ושיעור 
הגירה גבוה בקרב אקדמאים מהפריפריה, מצביעים על היצע גבוה של תעסוקה איכותית במרכז. אולם אין ממצאים עדכניים מהשנים 

האחרונות בנוגע לגורמים המרכזיים לבחירת מקום מגורים, מלבד תעסוקה ומידת החשיבות של כל גורם. 

הנתונים ההיסטוריים של ההגירה הפנימית בישראל שונים מהותית מהיעדים לפיזור אוכלוסין שקבעה ממשלת ישראל בשנת 2005 במסגרת 
תמ"א 35. גורם מרכזי לכך שיעדי פריסת האוכלוסין לא התממשו הוא התייחסות חלקית לנתוני עבר ולהשוואה בינ"ל בעת קביעת פריסת 
האוכלוסין הצפויה. כמו כן, בעשור האחרון המגמות העולמיות של הגירה מהפריפריה למרכז והתחזקות המטרופולינים אף התחזקו ביחס לעבר. 



42

שיעור הגירה שנתי לאלף איש לפי יעדי תמ"א 35 ותרחיש המשך מגמות – 2020-2007

דרום  מרכז מחוז חיפה

המשך מגמותתמ״א 35

מחוז צפון ירושלים

-1

10 9

-7

-3

9

-1

11

3

9

מקור: מנהל התכנון, דוח מעקב אחר תמ"א 35 פרק ג', 2010

היקף אוכלוסייה בחלוקה למחוזות בשנת 2020 - יעדי תמ"א 35 למול תחזית מעודכנת 

חיפה והצפון 

תמ״א 35 - יעד 2020 צפי 2020

ירושלים מרכז ותל אביב דרום

2,830
2,510

1,070 1,150

3,180
3,730

1,500 1,300

תחזית האוכלוסייה לשנת 2020 של תמ"א 35 במרכז הארץ הייתה נמוכה בכ-550 אלף מהצפי הנוכחי. מדובר בסטייה של כ-17% 
מהתחזית המקורית בטווח זמן של כ-15 שנים. העובדה שתמ"א 35 הייתה הבסיס לעבודת הממשלה ולתחזיות הממשלתיות, הייתה 

גורם מהותי לכך שלא ניתן מענה מספק, בעיקר בתחום התשתיות והיקף הדירות הנדרש, לגידול הניכר במרכז הארץ.
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תחזית אוכלוסייה לשנת 2040 לפי אזורים בחלוקה לתרחישים מרכזיים

חיפה והצפון

2040 עסקים כרגיל אסטרטגיית דיור - 2040

ירושלים מרכז ותל אביב נפת אשקלון נפת באר שבע

3,300
3,650

1,900 1,650

5,200 5,000

850 1,000 1,200 1,300

מקור: המועצה הלאומית לכלכלה

בתוכנית האסטרטגית לדיור שהממשלה אימצה במרס 2017 מתוכננת הסטה ממשית מהמרכז לפריפריה, לעומת תרחיש עסקים 
כרגיל ובשונה מהמגמות ההיסטוריות. אלא שיש כמה הבדלים בתוכנית ביחס לתמ"א 35. ההבדל הבולט הוא שההסטה מתוכננת 
ומעקב  בקרה  מנגנון  נקבע   ,35 לתמ"א  בדומה   .35 תמ"א  מאשר  יותר  רב  זמן  ולאורך  יותר  נמוכים  בהיקפים  בהדרגתיות,  להיערך 

ממשלתי שיאפשר בחינה של העמידה ביעדים ועדכון על פי הצורך.
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נספח 2 
מקורות פערי השכר הממוצע 

בין המרכז לפריפריה
בפרק 4 במסמך זה הוצג ניתוח של השפעת תמהיל התעסוקה בענפים על פער השכר הממוצע בין המרכז לפריפריה. בנספח זה 

יפורט אופן החישוב של הגורמים לפער והשיוך של הפער לענפים השונים. 

הפער בשכר הממוצע בין המרכז לפריפריה נובע משני גורמים:

פערים בשכר בין אזורים בכל ענף כלכלי   .1
הבדלים בין אזורים בתמהיל המועסקים בענפים הכלכליים למיניהם  .2

תהליך הניתוח נערך בשני שלבים. בשלב הראשון  נבחנו פערי השכר בין האזורים בכל ענף כלכלי בנפרד, לדוגמה פער השכר בין 
האזורים בקרב המועסקים בתעשייה. בשלב השני נבחנה ההשפעה של השוני בתמהיל המועסקים בענפים שונים בין האזורים, לדוגמה 

ההשפעה על פער השכר הממוצע בשל השיעור הגבוה של מועסקים בשירותי היי-טק במרכז לעומת הפריפריה.

שלב 1: פערים שנובעים מהבדלי השכר בכל ענף בין המרכז לפריפריה
בשלב זה נבחנו רק הבדלי השכר הממוצע בכל אחד מהענפים בנפרד ומידת השפעתם על פער השכר הממוצע. כלומר השאלה 
הנשאלת היא: אילו היה שיעור העובדים זהה בכל ענף כלכלי במרכז ובפריפריה, והאזורים היו נבדלים ביניהם רק ברמות השכר בכל 

ענף, מה היה הפער בשכר הממוצע בין האזורים? 

על מנת להימנע מההשפעה של הבדלים בהתפלגות המועסקים בין הענפים, התמקדה ההשוואה בשיעור המועסקים המינימלי בכל 
20%, שיעור המועסקים  ובפריפריה   11% הוא  בין המרכז לפריפריה. לדוגמה, אם בתחום התעשייה שיעור המועסקים במרכז  ענף 
בתעשייה בפריפריה ובמרכז לצורך החישוב הוא 11%. שיעור המועסקים המינימלי הוכפל בהפרש השכר בין המרכז לפריפריה באותו 

ענף. 

=X

שיעור המועסקים הנמוך סיווג ענף כלכלי
מבין המרכז והפריפריה – 

שיעור המועסקים המשותף 
בענף

הפרש בין השכר 
החודשי במרכז 
לפריפריה בענף

 החלק בפער בשכר הממוצע 
שמוסבר על-ידי ההפרשים בשכר 

בענפים השונים

8%1,400100בנייה, חשמל ומים ושירותי אוכל

6%4,900300בנקאות, פיננסים ופעילויות עסקיות

27%350100מנהל ציבורי

28%2,600700מסחר ותחבורה

3%5,900200שירותי היי-טק

9%3,200300תעשייה וחקלאות

2%8,200200תעשיית היי-טק

1,900סה"כ
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שלב 2: פערים שנובעים גם מהבדלי השכר וגם מהבדלים בתמהיל התעסוקה בין 
המרכז לפריפריה

בשלב זה, המטרה היא להתייחס גם להבדלים בשיעור המועסקים בענפים השונים בין המרכז לפריפריה, ולא רק לפערי השכר בכל 
ענף. כלומר השאלה הנשאלת היא: איזה חלק מהפער בשכר בין הפריפריה למרכז נובע מכך שבפריפריה יש הרבה מועסקים בענפים 

שהשכר בהם נמוך? באילו ענפים נמצא את ההבדלים הגדולים ביותר בשיעור המועסקים בין המרכז לפריפריה?

לשם כך חושב שיעור המועסקים ה"תוספתיים" בכל ענף, כלומר שיעור המועסקים שעובדים בענף בכל אזור מעבר לשיעור המועסקים 
המינימלי )אם המספר חיובי, יש שיעור גבוה יותר של מועסקים במרכז, ואם שלילי, יש שיעור גבוה יותר בפריפריה(. לאחר מכן חושב 
השכר הממוצע המשוקלל של המועסקים ה"תוספתיים" בפריפריה וכן השכר הממוצע המשוקלל של המועסקים ה"תוספתיים" במרכז. 
בהנחה שרוב מוחלט של המועסקים היה מעדיף לעבוד בענפים שבהם שכר גבוה, הניחו שהגורם לפער בשכר בין האזורים הוא היצע 

משרות נרחב יותר בענפים במרכז שבהם יותר מועסקים ורמות שכר גבוהות. 

בכל ענף שבו היו יותר מועסקים במרכז הארץ, חושב הפער בין השכר הממוצע בענף זה לשכר הממוצע בפריפריה בכל הענפים שהיו 
בהם יותר מועסקים. לדוגמה, השכר הממוצע בהיי-טק הוא כ-19 אלף ₪ במרכז, לעומת שכר ממוצע של כ-9,000 ₪ בענפים שבהם 
יותר תעסוקה בפריפריה )בינוי, מנהל ציבורי ועוד(. הפער של כ-10,000 ₪ בחודש הוכפל בשיעור התוספתי של מועסקים בשירותי היי-

טק במרכז לעומת הפריפריה )כ-5.5% יותר ביחס לפריפריה(. מכאן שהפער בשכר הממוצע, הנובע מכך שיש יותר תעסוקה איכותית 
בשירותי היי-טק במרכז, הוא כ-550 ₪ לחודש. 

שכר 
ממוצע לפי 

אזורים

=X=X( =- )
 X

מרכז + פריפריהסיווג ענף כלכלי
תל אביב

מועסקים 
"תוספתיים"* 

בענפים שבהם יותר 
מועסקים בפריפריה  

- חישוב שכר 
ממוצע משוקלל לפי 
מועסקים תוספתיים

בענפים שבהם 
יותר מועסקים 

במרכז**  

סה"כ החלק בהפרש 
שמוסבר גם בתמהיל 
התעסוקה, וגם בשכר

בנייה, חשמל ומים 
ושירותי אוכל

7,0004%-1,650-

בנקאות, פיננסים 
ופעילויות 

עסקיות

13,1008%6,200350

-%1,750 8,500-3מנהל ציבורי

-8,5003%1,600מסחר ותחבורה

18,9006%6,450550שירותי היי-טק

תעשייה 
וחקלאות

9,400-8 %4,750-

-%700 13,300-1תעשיית היי-טק

8,90014,200900

*הפרש בין שיעור המועסקים בענף במרכז ביחס לפריפריה
**חישוב שכר ממוצע משוקלל לפי מועסקים תוספתיים
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פער השכר הממוצע בין המרכז לפריפריה בשיוך להבדלים בתעסוקה בענפים כלכליים, 2014

שכר ממוצע 
בפריפריה

שירותי 
היי-טק

בנקאות, פיננסים 
ופעילויות עסקיות

מסחר 
ותחבורה

תעשייה 
וחקלאות

מנהל ציבורי 
ואחר

שכר ממוצע 
במרכז

200450750650750
10,800

8,050

 
* מקור: למ"ס, עיבוד: המועצה הלאומית לכלכלה

* פריפריה – המחוזות צפון ודרום

* מרכז – המחוזות מרכז ותל-אביב

* אחר – בנייה, חשמל, מים ושירותי אוכל

יהודים לעומת ערבים:
אחת הסברות שעלתה היא שהמקור לפערים בין הפריפריה למרכז נובעים מההבדלים בהרכב האוכלוסייה, מכיוון שאוכלוסיות חלשו
נוטות לגור בפריפריה יותר מאוכלוסיות אחרות. אבל ניתוח נוסף מצביע על כך שלא זאת הסיבה. גם בקרב האוכלוסייה היהודית בלב

ניתן למצוא פער ממשי בשכר בין המרכז לפריפריה.

ת 
ד 

פערי השכר הממוצע במרכז ובפריפריה, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2014

מרכז פריפריהמרכז פריפריה
סך האוכלוסייה יהודים

8,600

פער בשכר 
הממוצע 

2,400

פער בשכר 
הממוצע 

2,750 11,000

8,050

10,800

* מקור: למ"ס, עיבוד: המועצה הלאומית לכלכלה
* פריפריה – המחוזות צפון ודרום

* מרכז – המחוזות מרכז ותל-אביב

כמו כן ניתוח של הענפים האחראים לפערי השכר בין האזורים במגזר היהודי בלבד מגלה תמונה דומה לזאת של כלל האוכלוסייה. 
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פער השכר הממוצע בין המרכז לפריפריה בחלוקה לענפים בקרב אוכלוסייה יהודית, 2014

שכר ממוצע 
בפריפריה

שירותי 
היי-טק

בנקאות, פיננסים 
ופעילויות עסקיות

מסחר 
ותחבורה

תעשייה 
וחקלאות

מנהל ציבורי 
ואחר

שכר ממוצע 
במרכז

680
536 701 403 135

8,600

10,977

* מקור: למ"ס, עיבוד: המועצה הלאומית לכלכלה
* פריפריה – מחוזות צפון ודרום

* מרכז – מחוזות מרכז ותל-אביב
* אחר – בנייה, חשמל, מים ושירותי אוכל

מכאן שנתונים אלה מצביעים על פערים בין אזורים, נוסף על הפערים בין קבוצות אוכלוסייה. 

התפלגות מספר מועסקים לפי ענף כלכלי ומחוז, 2014

תעשייה 
וחקלאות

שירותי היי-טק

דרוםחיפהירושליםמרכז ותל אביבצפון

בנקאות, 
פיננסיים 
ופעילויות 

עסקיות

מנהל ציבורי מסחר ותחבורה אחר

22%

3%

11%
9%8%

5%

18%

4%
6% 7%

14%

9%
6%

32%

27%

41%

30%

25%

31%
28%

31%

12%
8%

10% 11%

* מקור: למ"ס, עיבוד: המועצה הלאומית לכלכלה

* אחר – בנייה, חשמל, מים ושירותי אוכל

בתרשים זה ניתן להבחין שיש ענפים בעלי שונות נמוכה בין המחוזות בהתפלגות המועסקים, וכאלה בעלי שונות גבוהה יותר. למשל, 
גם שיעור המועסקים במנהל הציבורי דומה ברוב המחוזות.  והתחבורה מהווים כ-30% מכלל המועסקים בכל מחוז.  ענפי המסחר 
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בירושלים יש שיעור גבוה של מועסקים בתחום החינוך ושירותי הבריאות, בעיקר בשל השיעור הגבוה של ילדים בשטחה.52 בענפים 
אחרים לעומת זאת ניתן להבחין בפערים בין הנפות. למשל, ענפי התעשייה והחקלאות הם תחומי עיסוק מרכזיים במחוזות צפון, דרום 
שאר  לעומת  במרכז  העסקיות  והפעילויות  הבנקאות  בענפי  מועסקים  של  גבוה  שיעור  יש  בנוסף  ובירושלים.  במרכז  ופחות  וחיפה, 
האזורים, וכן בשירותי היי-טק. נתון זה עולה בקנה אחד עם הטענה שענפים אלה תלויים בעירוניות ובאגלומרציה, באופן שמתאפשר 

באזור המרכז ופחות במחוזות אחרים. 

שכר ממוצע לפי ענף כלכלי בכל מחוז, 2014

תעשייה 
וחקלאות

שירותי היי-טק בנקאות, 
פיננסיים 
ופעילויות 

עסקיות

מנהל ציבורי מסחר ותחבורה אחר

14,850

19,300
17,800

13,450

9,950
9,3508,850 8,800

7,100
8,600

9,150

11,950

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

דרוםחיפהירושליםמרכז ותל אביבצפון

* מקור: למ"ס, עיבוד: המועצה הלאומית לכלכלה

* אחר – בנייה, חשמל, מים ושירותי אוכל

בתרשים ניתן לראות כי בכל ענף, השכר במחוזות מרכז ותל אביב גבוה יותר מהשכר בשאר המחוזות. אחריהם מוצב מחוז חיפה, וייתכן 
שאחת הסיבות לשכר הגבוה בחיפה היא שהאוכלוסייה במחוז מבוגרת יותר ולכן נמצאת ברמת שכר גבוהה. למשל, 21% מהאוכלוסייה 

במחוז חיפה הם גילאי 64-45, לעומת 15% במחוז ירושלים. 

בין המחוזות הם בענפים שיש בהם שונות משמעותית בהתפלגות המועסקים האזורית, כמו תעשייה  ביותר  פערי השכר הגבוהים 
וחקלאות, היי-טק ובנקאות.

52 מקור: השנתון הסטטיסטי לישראל, למ"ס
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נספח 3 
עלות מחיה בפריפריה 

לעומת המרכז

יש אינדיקציות לכך שבעבור חלק מהצרכים, העלות בפריפריה נמוכה יותר. למרות הקושי באיסוף נתונים בתחום זה והשונות הרבה 
בתוך האזורים, נראה כי הוצאות הדיור בפריפריה נמוכות במידה ניכרת מהוצאות הדיור במרכז. 

הוצאות ממוצעות של משקי בית בעשירוני הכנסה 7-4 בקרב גילאי העבודה בחלוקה לתחום ומחוז, 2014 

הדרום חיפה

ממוצע הוצאה על דיור ממוצע הוצאה על מזון

הצפון ירושלים המרכז תל אביב

3,200

2,450
3,000

2,550
2,950 2,900

4,200

2,550

4,150

2,450

4,150

2,150

 * מקור: סקר כוח אדם, למ"ס. עיבוד: המועצה הלאומית לכלכלה

בבחינה של סך הוצאות הדיור, התחבורה והמזון לאוכלוסייה בעשירוני הכנסה 7-4 נמצא כי ההוצאות במרכז גבוהות בכ-300 עד 1000 
₪ לחודש ביחס למחוזות צפון ודרום. 

הוצאה חודשית על מזון, דיור ותחבורה ממוצעת למשקי בית בעשירוני הכנסה 7-4 בקרב גילאי העבודה

הדרום מרכז ותל אביבהצפון

8,350
7,350 8,050
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נספח 4 
תעסוקה מקומית 

וענפים סחירים
על מנת לבחון תרחישים עתידיים של פיזור גיאוגרפי ולשם מיפוי הצרכים העתידיים של שוק העבודה ברמה האזורית, יש צורך בניתוח 
מעמיק של מספר מחפשי העבודה הצפויים להתווסף לכל אזור. מטרת הניתוח הנוכחי היא לערוך ניתוח ראשוני של מספר מקומות 

העבודה שצריכים להתווסף בעתיד לכל אזור כשיש גידול באוכלוסייה. 

באזור מסוים.  כלומר תעסוקה שנובעת מעצם המגורים של תושבים  ל"תעסוקה מקומית",  באזור  לסווג את מקומות העבודה  ניתן 
ומשרתים לא רק את תושבי  - מקומות עבודה שנובעים מהפיתוח הכלכלי של האזור  זו מובחנת מתעסוקה לא-מקומית  תעסוקה 

המקום. תעסוקה לא-מקומית היא סחירה במהותה. 

לשם אומדן משוער של שיעור העובדים בתעסוקה מקומית ברמת המחוז, נערך מיפוי של שיעור התעסוקה המינימלי בענפים כלכליים 
בכל מחוז. שיעור זה שימש אינדיקציה לשיעור העובדים שעובדים בתעסוקה מקומית בשל צורכי התושבים באזור בלבד, ולא כולל 
מענה לצרכים מחוץ לאזור. שיעור התעסוקה המשוער בענפים סחירים חושב למעשה כשיעור המועסקים בכל אזור, פחות שיעור 
המועסקים בתעסוקה מקומית. מאחר שיש נתונים לגבי שיעור מועסקים בכל ענף כלכלי רק לגבי שכירים, לגבי עצמאים נערך אומדן 

ששיעור העצמאים מתפלג באופן דומה לשכירים בין תעסוקה סחירה ללא סחירה.

התפלגות אוכלוסייה בקרב גילאי 64-20 לפי מצב תעסוקתי וענף כלכלי, 2014

  

17%

14%
6%
5%
3%

מנהל ציבורי
אחר

תעשייה וחקלאות
מסחר ותחבורה

פיננסיים והיי-טק

45%
ענפים מקומיים לא סחירים

29%
סחירים

26%
אינם מועסקים

* מקור: השנתון הסטטיסטי לישראל ועיבוד מיוחד, למ"ס. עיבוד: המועצה הלאומית לכלכלה

* אחר – בנייה, חשמל, מים ושירותי אוכל

בולטת  והתחבורה  המסחר  בענפי  בריאות.  ושירותי  חינוך  כולל  והוא  ציבורי,  מנהל  הוא  המקומית  התעסוקה  של  הארי  חלק  כצפוי, 
הנוכחות של מסחר קמעוני ושירותי אבטחה וניקיון, שהם לא סחירים במהותם. 

את  שמשרתות  בעבודות  יעבדו  מהם  שלפחות 450  לצפות  ניתן  שיתווספו,  מסוים  באזור  תושבים  כל 1,000  שעל  נובע  זה  מניתוח 
תושבי האזור. כ-300 יעבדו בענפים סחירים כך שתוצרתם תשרת בין השאר אנשים מחוץ לאזור. מקום העבודה של אנשים אלה ינבע 

מהפיתוח הכלכלי של האזור. 
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