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 ,שלום רב
 

  כלים לעידוד התישבות באזורי עדיפות לאומית-מחקר בנושא  : הנדון
     בחינת כלים קיימים והצעת כלים חדשים                       

 
 לבחון את היעילות של הכלים השונים שנועדה, בימים אלה הסתיימה עבודת מחקר .1

לזהות את , ידי ממשלות ישראל בעבר- שיושמו על,לעידוד ההתישבות בפריפריה
תועלת ולהציע מדיניות וכלים חדשים  - הכלים האפקטיביים ביותר מבחינת עלות

 .בתחום
 

לפי , ר חיים צבן"בראשות ד, מ"י חברת צנובר יועצים בע"עבודת המחקר בוצעה ע 
 .ת משרד הבינוי והשיכוןהזמנ

 
שהיו חברים בה , י ועדת היגוי בינמשרדית"לוותה ע, בכל שלביה, עבודת המחקר 

משרד המישנה לראש , משרד ראש הממשלה: ביניהם, נציגים ממשרדי ממשלה רבים
משרד , משרד החינוך, משרד התחבורה, ת"משרד התמ, משרד האוצר, הממשלה

פגישות נערכו עם נציגי . נים והבונים בישראל וכן נציגי התאחדות הקבל,הפנים
 .ממשלה רבים נוספים

 
העבודה כוללת סקירת ספרות מקיפה בכל הנוגע לפיתוח אזורי עדיפות בארץ ובעולם  .2

 בעיקר -תעסוקה : ביניהם(ומיקוד השיקולים המרכזיים המביאים להגירה לפריפריה 
,  בעיקר איכותי-דיור  ;הון החוק לעידוד השקעות ותרומתאיכותית ובשכר גבוה 

תדמית , חינוך, "תפיסת עולם", תחבורה, ובמיוחד בניה צמודת קרקע במחיר סביר
 ).הישוב ועוד

 
ת באזורי עדיפות לאומית בישראל בשנים ועוד כוללת העבודה ניתוח מגמות דמוגרפי 

2004-1985.  
 

הופעל מודל  .תועלת-נותחו הכלים השונים שננקטו בעבר במונחי עלות, בנוסף 
 על ,הכליםכל אחד משל , ורמת המובהקותאקונומטרי הבוחן את מידת ההשפעה 
י הממשלה "נותחו אף התקציבים שהוקצו ע. ההגירה לאזורי עדיפות ובתוך אזורים אלו

 .לפי משרדים בשנים האחרונות והשינויים שחלו בהםלכל אחד מהכלים 
 

 . ועוד,לא יהודים/יהודים, עירוני/כפרי, ון כג - והקשרים ביניהם שונים נבחנו מגזרים  
 



 2

 
 
 
 
 
 

 . בדוח16-6' מופיעים בעמ –עיקרי הדברים  
 

 .124-108' עמ', ים בשער ומופיע –הצעת מדיניות וכלים לחיזוק אזורי עדיפות  
 
 המפורטות שיבחן את משמעות ישום ההמלצות, הוחלט על ביצוע מחקר המשך יישומי .3

מחקר ההמשך יתמקד בארבעה ישובים . שהוצגו בדוח ועלויותיהן ,)ארגוניות וכספיות(
 .באר שבע ודימונה, טבריה, קרית שמונה: באזורי עדיפות לאומית

 
 .במחקר ההמשך שותפים משרד הבינוי והשיכון ומשרד המישנה לראש הממשלה 

 
 
 

נים והמרואיי ההיגוי צוותברצוני להודות לצוות החוקרים על העבודה היסודית ולחברי 
 .על השתתפותם ותרומתם המשמעותית לגיבוש המחקר וההמלצות, האחרים

 
 .נשמח לקבל הערות והצעות

 
 
 
 
 
 

 ,בברכה
 
 

 רחל הולנדר
  מידע וניתוח כלכלי בכיר אגף מנהלת 

 

 

  

 שר הבינוי והשיכון,  מר מאיר שטרית:העתק
 משרד הבינוי והשיכון, המנהל הכללי,  מר אריה בר         

 



 
  

  

  

  

  

  

  כלי� לעידוד התיישבות באזורי עדיפות לאומית

  בחינת כלי� קיימי� והצעת כלי� חדשי�

  

  

  ח מסכ�"דו

  

  

  מוגש למשרד הבינוי והשיכו� 

  על ידי צנובר יועצי�
  

  

  

  

  

  

  ז" תשסכסלו                                             2006 ברדצמ

  קבוצת תכנון קבוצת תכנון 
  פיתוח כפרי ועסקיפיתוח כפרי ועסקי, , שימושי קרקעשימושי קרקע

03-5732150.:  פקס03-5719693.:  טל53583 גבעתיים 1כורזין ' רח, צנובר יועצים  

Zenovar Consultants, 1 Corazin St. Givataim 53583 Israel, tel.: 03-5719693 
fax.: 03-5732150 
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  חברי צוות ההיגוי

  ר הוועדה" יו–מנהלת אג� בכיר מידע וניתוח כלכלי , רחל הולנדר' גב   �משרד הבינוי והשיכו� 
  ל בכיר לתיאו� ותיכנו�"סמנכ, ר חיי� פיאלקו�"ד        
  ל בכיר למימו� ותקציבי�"סמנכ, מר אריאל לוי�        
  ראש המינהל לבניה כפרית, שרה אהרו�' גב        
  מנהל מחוז גליל, מר עוזי שמיר        
   מנהל אג� אכלוססגנית, � מיכאלה גרזו'גב        
  ממונה תיכנו� ובינוי ערי�, מר איל� טייכמ�        
  מנהל אג� בכיר מידע וניתוח כלכלי/ ס–מר יוסי שבת         
   מרכזת מידע וניתוח כלכלי–אילה דיאר ' גב        
        

  יוע" ראש הממשלה ותכנו� ופיתוח, ר גבי גול�"ד    � משרד ראש הממשלה 
  

  יוע" בכיר לפיתוח הנגב והגליל, )וחא'ג( אבי יאיר אנגל מר יוס�  �  משרד המשנה  
  לראש הממשלה 

  
השתלמות והדרכה , מנהל המנהל להכשרה, ל" סמנכ–ר יצחק תומר "ד  �   משרד החינו%

  לעובדי הוראה
  

  ל בכיר לתכנו� כלכלי משרד התחבורה" סמנכ–ארלס סולומו� 'צ  � משרד התחבורה        
  

  מנהלת אג� למחקר ניהול וכלכלה, ר רונית נדיב"ד  �ת           "משרד התמ
  

  אג� תקציבי�,  רכז שיכו�–מר שרו� גמבשו     �משרד האוצר             
  אג� תקציבי�, רפרנט שיכו�, מר גיא אב�                                   

  
             �   התכנו�מינהל, מנהלת תחו� תכנו� ארו% טווח, תמר כפיר' גב   �משרד הפני

  
   �  ל כספי�"סמנכ, מר איציק גורבי"    �התאחדות הקבלני

  )BDO(איריס שפורר ' והבוני� בישראל                גב
  
  

  מ  "יועצים בע" צנובר "חברי צוות המחקר 

  
  �"תכנו� ושוק הנדל, התיישבות, כלכלה       ר חיי� צב�             "ד
  מודלי� לחיזוי התפתחות האוכלוסיה, תוח אזוריפי  נורית אטאס         , ר ישי ספרי�"ד

  תועלת של פרויקטי� ציבוריי�/כלכלה וניתוחי עלות         צבי טרופ                
  פיתוח אסטרטגיה חינוכית באזורי עדיפותו, חינו%       ורית טובי�         ר ד"ד

  � והמקרקעי�"תחו� הנדל       דרור צב�                   
  כתיבה ועריכת דוחות,  ריכוז עבודה הצוות;תכנו� אזורי       ו� אמדור אדריכלית ליר
  עריכהבהשתתפות בכתיבה ו, איסו� מידע                     צביקה אור

 איסו� נתוני�         גבישליאת 
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  תודות
מרצ� לפגישות ע� חברי צוות מוהקדישו מזמנ� ו, ברצוננו להודות לאנשי� שסייעו במחקר

  :  חומרי המחקרלהכנה שלאיסו� ול, נותלהעלאת רעיו, המחקר
  

ואנשי האג� , מנהלת אג� בכיר מידע וניתוח כלכלי, רחל הולנדר'  גב–אנשי משרד הבינוי והשיכו�  
ראש , שרה אהרו�' גב; סקיס'ליזה צ'  וגבמר יהור� אלבז, איילה דיאר' גב,  מר יוסי שבת–

 מנהלת אג� –צביה אפרתי ' גב ; כפריתאסנת קמחי מהמינהל לבניה' וגב, המינהל לבניה כפרית
שרה ' גב; איריס דוד ומר ר� דביר' גב, מר עדי והב, סימונה טסטה'  גב–ואנשי האג� , הפרוגרמות

 �מיכאלה ' גב; נות חברתינוער וגרעיני התיישבות באג� שיקו� שכו,  ראש תחו� ילדי��באו
ל בכיר "סמנכ,  מר אריאל לוי�;אכלוסדורי אינגר� מאג� ה' וגב,  מנהל אג� אכלוססגנית, גרזו�

�נגה נחליאלי מהאג� ' וגב, ל בכיר לתיאו� ותכנו�"סמנכ, ר חיי� פיאלקו�"ד; למימו� ותקציבי
  .מנהל מחוז גליל, מר עוזי שמיר; לתיאו� ותכנו�

  

, רותי הורניק' גב; יוע" ראש הממשלה לתכנו� ולפיתוח, ר גבי גול�" ד�אנשי משרד ראש הממשלה 
  . פניות הציבור ואנשי צוותהמרכזת

  

יוע" בכיר לפיתוח הנגב , )וחא'ג(מר יוס� אבי יאיר אנגל  �אנשי משרד המשנה לראש הממשלה 
  .אורי גולדברגמר ; והגליל

  

ומר , ל בכיר לתכנו� כלכלי משרד התחבורה" סמנכ–ארלס סולומו� 'צ � אנשי משרד התחבורה 
  .מהאג� לתכנו� כלכלי, ולדימיר סימו�

  

 מנהל –מר יצחק וייצמ� ; מנהל אג� בכיר לכח אד� בהוראה,  מר ציו� שבת–י משרד החינו% אנש
�ראש , לאה רוזנברג' גב; מנהלת אג� הסעות והצטיידות, שושנה ימי�' גב; התמריצי� למורי

  . ממינהל הכלכלה והכספי�–משה שגיא ; המינהל הפדגוגי
  

 מנהל –מר יגאל יוס� ;  למחקר ניהול וכלכלהמנהלת אג�, ר רונית נדיב"ד �ת "אנשי משרד התמ
  .אזורי פיתוחמנהל מינהל ג�  ס–מר איציק חנניה , מינהל אזורי פיתוח

  

  .מנהלת האג� לתיירות כפרית, חנה קור�'  גב–משרד התיירות 
  

 �  . מינהל התכנו�, מנהלת תחו� תכנו� ארו% טווח, תמר כפיר'  גב–משרד הפני
  

  .רפרנט שיכו�, מר גיא אב�;  רכז שיכו�– מר שרו� גמבשו –� אג� התקציבי, משרד האוצר
  

  .סימה טוקטלי' וגב,  המשנה למזכיר הממשלה– מר אריה זוהר –מזכירות הממשלה 
  

אורה ' גב; ראש ג� בינוי ורשויות מקומיות, קו�' ורג' מר ג–אנשי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
  . ג� אוכלוסיה�אבוחצירה� עת שנייפ' גב;  יחידת המידע–עליזה פלג ' גבמאיר ו

  

  . אנשי אג� המידע�מינהל מקרקעי ישראל 
  

  .צוות ספריית בנק ישראל
  

 מנהל מחלקת תכנו� –מר יורי מורוזוב ; מנהל אג� תנועה,  מר משה אמסל�–רכבת ישראל 
  .  אג� הכלכלה–אלקיי� � לליב ברע�' גב; תפעולי

  

 ראש �ארנו� סופר ' פרופ; � בדימוס מר צבי טלשופט בית המשפט העליו: כמו כ� סייעו למחקר
מר חיי� בלומנבלט ומר ; אוניברסיטת חיפה, ל"ש ראוב� חייקי� ז"הקתדרה לגיאואסטרטגיה ע

נורית ' גב, מר ישראל ב� עזרא;  עיריית ערד–מר אבינע� ורבנר ; "דרומה" ארגו� –אמנו� ב� דה� 
 גרעי� –ואל ב� שלו� ומר אורי ליברטי  הרב שמ; ד רו� רוגי�"עו;  עיריית עכו–ב� שוש� 

�  .ההתיישבות בירוח
  

ניסיונ� להנחיית עבודת מברצוננו להודות לכל חברי צוות ההיגוי במחקר שהקדישו מזמנ� ו
  . המחקר

  

  .לכול� התודה והברכה
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  תוכן העניינים

�  6  עיקרי הדברי

  17  מבוא

  18  מתודולוגיה 

    

  20  אזורי עדיפות לאומית סקירת ספרות בנושא עידוד –שער א 

  20  נושאי� המשפיעי� על הגירה לאזורי עדיפות1.א

  20   מניעי� להגירה לאזורי עדיפות1.1.א

  20   תעסוקה1.1.1.        א

  23   דיור1.1.2.        א

  24   חינו1.1.3%.        א

  26   הטבות מס1.1.4.        א

  26  "תפיסת עול� "1.1.5.        א

  28  יבות להימנעות ממעבר לאזורי עדיפות של אנשי� העובדי� בה� ס1.2.א

  29   מניעי� לעזיבה של אזורי עדיפות1.3.א

  29   נושאי� המשפיעי� על הגירה לאזורי עדיפות– סיכו� 1.4.א

  31  כלי� לעידוד התיישבות באזורי עדיפות בעול�� סקירת ספרות 2.א

  31   ביזור סמכויות2.1.א

  31   תעסוקה2.2.א

  33   דיור2.3.א

  34   חינו2.4%.א

  34   הטבות מס2.5.א

  34   כלי� לעידוד התיישבות באזורי פריפריה בעול�– סיכו� 2.6.א

  36  מחקרי� שבדקו יעילות של כלי� לעידוד התיישבות באזורי עדיפות בישראל3.א

  36   החוק לעידוד השקעות הו�3.1.א

  37   הטבות במשכנתאות וסיוע בדיור3.2.א

  38   תמריצי� לעובדי הוראה וסיוע בחינו3.3%.א

  40   הטבות מס3.4.א

  41   מחקרי� שבדקו יעילות של כלי� לחיזוק אזורי עדיפות בישראל– סיכו� 3.5.א

    

  42   אזורי עדיפות לאומית בישראל –שער ב 

  42   הגדרת אזורי העדיפות הלאומית של ישראל1.ב

  43  "חוק הרשות לפיתוח הגליל"ו" שות לפיתוח הנגבחוק הר" אזורי עדיפות לפי 1.1.ב

  44  3292'  ומס721'  החלטות ממשלה מס1.2.ב

  44  לפיתוח ולשימור,  תכנית המתאר הארצית המשולבת לבניה– 35א " תמ1.3.ב

  45   החלטות משרדי ממשלה שוני� 1.4.ב

  46   הגדרת אזורי עדיפות לאומית– סיכו� 1.5.ב
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  47  ות באזורי עדיפות לאומית בישראל מגמות דמוגרפי2.ב

  47  1985�2004 באזורי עדיפות לאומית בשני�  התפתחות האוכלוסיה2.1.ב

  50   התפתחות האוכלוסיה היהודית והלא יהודית באזורי עדיפות2.2.ב

  51   התפתחות האוכלוסיה העירונית והכפרית באזורי עדיפות2.3.ב

  55  עכו במחוז צפו�נפת יזרעאל ונפת :  התמקדות2.4.ב

  57   הגירה אל ומאזורי עדיפות2.5.ב

  61  1999�2004 מגמות דמוגרפיות באזורי עדיפות לאומית בשני� 2.6.ב

  65   ניידות לעבודה של המתגוררי� באזורי עדיפות לאומית2.7.ב

  66  דיור באזורי עדיפות לאומיתה מחירי 2.8.ב

  67  יפות לאומית מגמות דמוגרפיות באזורי עד– סיכו� 2.9.ב

    

  68  כלי� לעידוד התיישבות באזורי עדיפות בישראל–שער ג 

  68  כלי� לעידוד התיישבות באזורי עדיפות 1.ג

  68   עידוד פעילות משקית ותעסוקה1.1.ג
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  עיקרי הדברים

א% האוכלוסייה בה� מעטה , אזורי עדיפות לאומית מהווי� חלק ניכר משטח מדינת ישראל .1

,  מרכזית את יישוב� של אזורי הפריפריהממשלות ישראל לדורותיה� סימנו כמטרה .יחסית

�  .וא� הקצו לכ% משאבי� לא מועטי

העבודה המוצגת בזה נועדה לבחו� את היעילות של הכלי� השוני� לעידוד ההתיישבות  .2

, לזהות את הכלי� האפקטיביי� ביותר,  שיושמו על ידי ממשלות ישראל בעברבפריפריה

� .ולהציע מדיניות וכלי� חדשי� בתחו

 :מצביעה על הנושאי� הבאי� ת הספרות בנוגע לפיתוח אזורי עדיפות בישראל ובעול�סקיר .3

 אנשי� מהגרי� לאזור בו – השיקול המרכזי המביא להגירה בינאזורית הוא התעסוקה  .א

שיקול זה תק� . בפרט כאשר מדובר בתעסוקה איכותית בשכר גבוה, מוצעת לה� עבודה

 . ניידות גבוהה יותרבעלי , בעיקר עבור אנשי� צעירי� יחסית

אנשי� שיש לה� תעסוקה בפריפריה נוטי� . הדיור הינו שיקול שני לאחר תעסוקה  .ב

  .א� ישנו ש� היצע של דיור איכותי במחיר סביר, להעתיק את מקו� מגוריה� לפריפריה

 חלק � המחקרי� חלוקי� בממצאיה� בנוגע להשפעת החינו% על הגירה בינאזורית  .ג

וחלק אחר מצביע על , חשיבות גבוהה של הנושא בהחלטה להגרמהמחקרי� מצביעי� על 

ראוי להזכיר כי לחינו% יש השפעה על מגזרי� מסוימי� בלבד . השפעה מעטה יותר

 . משקי בית שבה� ילדי� צעירי� יחסית–באוכלוסיה 

" חזקי�"שיקול חשוב המשפיע על הגירת� של משקי בית במספר מחקרי� נמצא כי   .ד

מגורי� , נו�, מרחבי�, ביקוש לאיכות חיי�: "תפיסת העול� "לאזורי עדיפות הוא

הגשמה עצמית בדר% של התיישבות או רצו� לתרו� , סגנו� חיי� ייחודי, בקהילה קטנה

 .ליעדי המדינה

כאשר ניהול אזורי ,  כלי מרכזי לפיזור האוכלוסייה הינו ביזור סמכויות בעול�   .ה

ונת תקציבי� שניתנו לאזור על פי המכו, הפריפריה נעשה על ידי ממשלה מקומית

 ,בנוס� לביזור סמכויות. כלי מסוג זה לא מופעל בישראל. אינטרסי� ותכניות מקומיות

, )בעיקר הטבות במיסוי(יה ינהוג בעול� לעודד אזורי עדיפות באמצעות תמריצי� לתעש

כי ויצירת מער; הטבות מס; סיוע ישיר ליצירת מקומות עבודה והטבות בעלויות העסקה

והשפעת� נבדקה , חלק מהאמצעי� הללו מקובל ג� בישראל. חינו% ייחודיי� בפריפריה

 .במסגרת מחקר זה

מחקרי� שנערכו בעבר בישראל בדבר היעילות של הכלי� לחיזוק אזורי עדיפות לאומית   .ו

נמצא כי החוק לעידוד : לדוגמא. העלו שורה של דברי ביקורת על האמצעי� הקיימי�

 לחיזוק תעשיות מסורתיות עתירות הו� ולאו דווקא ענפי� עתירי השקעות הו� מביא

נמצא כי התמריצי� למורי� באזורי עדיפות ; טק או שירותי� עסקיי��עבודה כגו� הי

נמצא כי  ;נתפסי� כחלק אינטגרלי מהשכר ואי� בה� לעודד מעבר לאזורי פריפריה

 �וכי חלק ניכר , ברורי�רשימת היישובי� המקבלי� הטבות מס נקבעה ללא קריטריוני

. ישובי פריפריה אינ� מממשי� את הטבות המס בגלל הכנסת� הנמוכהימהמתגוררי� ב
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בנוגע להטבות בדיור נמצא שה� אכ� מביאות לעליה בכמות רוכשי הדירות , לעומת זאת

 .באזורי פריפריה

 פי משרדי ממשלה שוני� בישראל פועלי� על: הגדרת אזורי העדיפות הלאומית של ישראל .4

האזורי� המוגדרי� במרב המקורות כאזורי עדיפות א% , מפות אזורי עדיפות שונות במקצת

שגבולה ,  המוגדר כנפת באר שבע במחוז הדרו�–והנגב ) המוגדר כמחוז הצפו�(ה� הגליל 

 .אלו האזורי� שיבחנו במסגרת העבודה. הוא צפונית לשדרות ודרומית לקריית גת ואשקלו�

בחת% של עשרי� שני� ושל חמש , פיות באזורי עדיפות לאומית בישראלנבדקו מגמות דמוגר .5

 :השני� האחרונות

א� כי השיעור , האוכלוסייה באזורי העדיפות הלאומית גדלה בשני העשורי� האחרוני�  .א

 .היחסי של אוכלוסיית האזורי� הללו ביחס לכלל אוכלוסיית ישראל לא גדל בהרבה

דיפות דומה לגידול הארצי הממוצע של האוכלוסיה  באזורי עגידול האוכלוסיה היהודית  .ב

 .היהודית

מאזור הצפו� ומאזור ) א� כי מתונה (בחמש השני� האחרונות קיימת הגירה שלילית  .ג

� . �90במחצית הראשונה של שנות ה, לאחר שנות הקליטה הגדולות באזורי� הללו, הדרו

 שהתגוררו לפני כ�  הינ� אנשי�50% 40 מבי� המהגרי� ליישובי� באזורי עדיפות כ  .ד

הדבר נכו� . יתר המהגרי� הינ� מיישובי� סמוכי� באזור העדיפות כאשר, באזור המרכז

 העוברי� –ביישובי� כפריי� ופרבריי� . בעיקר ליישובי� עירוניי� גדולי� יחסית

 �להתגורר ביישוב הינ� בעיקר אנשי� שמקו� מגוריה� הקוד� היה ביישובי� סמוכי

 .בפריפריה

 .יחסית לממוצע הארצידיפות מאופייני� באוכלוסיה כפרית גדולה אזורי ע  .ה

מגמת ההגירה השלילית . הגירה שלילית מאפיינת את המגזר הכפרי באזורי העדיפות  .ו

ומנוגדת למגמה , בנגב ובגליל ג� יחד, מתמשכת לכל אור% עשרי� השני� האחרונות

 �ר ביישובי� ושכונות בעיק(הכלל הארצית על פיה המגזר הכפרי קולט תושבי� חדשי

 ).קהילתיות

הכלי� הקיימי� בישראל לעידוד התיישבות באזורי עדיפות ה� מחמישה תחומי�  .6

בכל אחת . הטבות מס ותחבורה, חינו%, דיור, עידוד הפעילות המשקית והתעסוקה: עיקריי�

 .המפורטי� בגו� העבודה, מהכותרות הללו נית� למצוא מגוו� רחב של כלי עידוד

למשל כלי� הנוגעי� , עו בישראל כלי� נוספי� לעידוד התיישבות באזורי פריפריהבעבר הוצ .7

ותמיכה בעסקי� , פיתוח הו� חברתי והו� ארגוני, פ תעשייתי"עידוד מו, לשיפור ההו� האנושי

�המטרה של הכלי� הללו היא לעודד את העצמאות הכלכלית והצמיחה של . קטני� ובינוניי

 .טר� זכו למימושכלי� אלו . אזורי פריפריה

 בשני� של ההטבות המיוחדות הניתנות לאזורי עדיפות ביחס למרכז האר- נותחה העלות .8

 :האחרונות

 .2 מיליארד 4.8 – 2002בשנת   .א

 .2 מיליארד 4.9 – 2003בשנת   .ב
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 מיליו� �870כ(עיקר הירידה הינה בהטבות מס . בלבד2  מיליארד 3.5 – 2004בשנת   .ג

תיקוני חקיקה להשגת ( להבראת כלכלת ישראל  חוק התוכניתחקיקתבעקבות , )2

, כמו כ� .2003 –ג "התשס, )2004 � ו2003יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 

, כתוצאה מביטול מענקי דיור) 2 מיליו� �260כ(חלו ירידות בהטבות בדיור 

שפוצתה ,  כתוצאה מירידה בתקצוב פיתוח כבישי�)2 מיליו� �120כ(ובתחבורה 

 .ליה בתקצוב פיתוח קווי רכבתקה בעבחל

הכוללות , הגדול ביותר המוקדש לעידוד אזורי עדיפות מתבטא בהטבות מסנתח התקציב  .9

מ וזיכוי מעבידי� ממס באזור סחר "זיכוי מע, הנחות מס לתושבי יישובי� מוגדרי� בפריפריה

�כ (הנושאי� הבאי� ה� תחבורה).  מכלל התקציב29%, בשנה2 כמיליארד (חופשי באילת 

מידת היעילות ).  מהתקציב18% ,2 מיליו� �600כ(וחינו% )  מכלל התקציב20%, 2 מיליו� 700

 .של הקצאת התקציבי� הנוכחית לעידוד אזורי עדיפות תוצג בהמש%

כתוצאה ,  חלה ירידה דרסטית בהטבות בדיור הניתנות באזורי עדיפות לאומית2003בשנת  .10

היק� ההטבות בדיור לאזורי עדיפות היה בשנת . ללומביטול מענקי� לרוכשי דירה באזורי� ה

כלומר , בלבד2  מיליו� �255 כ2004ובשנת , 2 מיליו� �510 כ2003בשנת , 2 מיליו� �650 כ2002

 מס% העלות של �7%כיו� מהוות ההטבות בדיור כ.  ביחס לשנה הקודמת50%ירידה של 

 מהעלות 10%בות בדיור  היוו ההט2003כאשר בשנת , ההטבות לאזורי עדיפות לאומית

 . מהעלות הכוללת של הטבות כל משרדי הממשלה13% – 2002ובשנת , הכוללת

 :מתודולוגיה לניתוח התועלת בהטבות לאזורי עדיפות .11

המדג� מייצג מגוו� .  יישובי� ומועצות אזוריות באזורי עדיפות37נבחר מדג� של   .א

,  יישובי� בנגב ובגליל:סוגי אוכלוסיה ומיקומי� גיאוגרפיי�, צורות התיישבות

� .יהודיי�� יהודיי� ולא, יישובי� עירוניי� וכפריי

עבור כל אחד מהיישובי� נאספו נתוני� בדבר מאז� ההגירה ובדבר שימוש בכלי�   .ב

 .ממשלתיי� לעידוד אזורי עדיפות

 . השני� האחרונות12המידע נאס� עבור   .ג

 .יהודי�הכפרי והלא, נער% ניתוח נפרד עבור המגזר העירוני  .ד

 הכלי� שנמצאו בעלי השפעה מובהקת על מאז� ההגירה ליישובי� –במגזר העירוני  .12

 :ה�

 על מאז� ההגירה הכולל וג� 'השפעה מובהקת וחיובית באזור עדיפות א –סיוע בדיור   .א

 .על משיכת תושבי� ממרכז האר"

 השפעה מובהקת של הפעלת תחבורה מסילתית על ההגירה ליישובי –תחבורה   .ב

 .תעדיפות לאומי

 משפיע על מאז� ההגירה הכולל וג� על משיכת תושבי� ממרכז –עידוד השקעות הו�   .ג

 .האר"

 . השפעה מובהקת וחיובית על מאז� ההגירה ליישוב–פיתוח דיור צמוד קרקע   .ד
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ככל הנראה תושבי� .  קיימת השפעה על משיכת תושבי� ממרכז האר"–סיוע בחינו%   .ה

ינו% ברמה גבוהה ולכ� להשקעה בחינו% ממרכז האר" מעונייני� להבטיח לילדיה� ח

 .קיימת השפעה על נכונות� להגר לאזורי עדיפות

הועלתה ביקורת , בעבודות שנערכו בעבר. להטבות מס לא נמצאה השפעה מובהקת  .ו

ונאמר כי רשימת היישובי� , נגד מער% הטבות המס לאזורי עדיפות בישראל

�י חלק גדול מהמתגוררי� וכ, המקבלי� הטבות נקבעה ללא קריטריוני� ברורי

יתכ� שנדרש . שי� את הטבות המס בגלל הכנסת� הנמוכהמבפריפריה כלל אינ� ממ

ר של  יתכ� שקביעה מושכלת יות–לבחו� מחדש את האופני� בה� הכלי מופעל 

 . את היעילות שלההקריטריוני� לקבלת ההטבה היתה מחזקת

 :נושאי� נוספי� בעלי השפעה מובהקת

מאז� ההגירה , 1996עד שנת , יה הגדולהי בשנות העל–שראל יה ליימגמות בעל  .ז

 .ליישובי עדיפות היה חיובי יותר

 ישנ� יישובי� המושכי� יותר תושבי� ג� כאשר –מאפייני� ייחודיי� ליישוב   .ח

�כגו� נתיבות במגזר היהודי , ההטבות הניתנות לה� זהות להטבות ביישובי� אחרי

 חשוב לציי� כי משיכת האוכלוסייה –לנתיבות בנוגע . או שפרע� במגזר הלא יהודי

 .לעיר לוותה ג� בירידה בשיעורי האבטלה

למשל שדרות או מגדל (ישנ� יישובי� בפריפריה המושכי� הגירה בעיקר מהמרכז   .ט

למשל (לעומת יישובי� אחרי� המושכי� הגירה בעיקר מיישובי� סמוכי� , )העמק

שהיישובי�  לתת את הדעת על כ% יש). להבי� ועומר, היישובי� הפרבריי� מיתר

כגו� באר שבע (יישובי� פריפריאליי� ותיקי� יותר " לרוק�"הפרבריי� עשויי� 

 ).והערי� הסמוכות לה

 : הכלי� שנמצאו בעלי השפעה על מאז� ההגירה ליישובי� ה�–במגזר הכפרי  .13

 . ההשפעה איננה מובהקת א% קרובה למובהקות–הנחות בקרקע   .א

 . איננה מובהקת א% קרובה למובהקות ההשפעה�הנחות במס   .ב

 מועצות אזוריות שבה� קיבוצי� בלבד מאופיינות –מאפייני� ייחודיי� של היישוב   .ג

 .ג� כאשר המיקו� הגיאוגרפי סמו%, בהגירה שלילית ביחס למועצות אזוריות אחרות

ככל הנראה , לפיתוח דיור צמוד קרקע אי� השפעה מובהקת על משיכה למגזר הכפרי  .ד

 ".מוב� מאליו"במגזר הכפרי דיור צמוד קרקע נחשב מפני ש

אלא בעיקר , המגזר הכפרי באזורי עדיפות מוש% מעט תושבי� ממרכז האר"  .ה

וכלי העידוד הממשלתיי� אינ� בעלי , מיישובי� עירוניי� סמוכי� באזורי פריפריה

 .השפעה מובהקת בנושא זה

  –יהודי  במגזר הלא .14

בלו הטבות כתוצאה ממיקומ� יוערביי� שקבדואיי� , נבדקו יישובי� דרוזיי�  .א

 . בפריפריה
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, הטבות בדיור, נמצא שלמרות ההגירה הפנימית הקטנה יחסית במגזר הלא יהודי  .ב

 �בהשקעות הו� ובחינו% מביאות אנשי� במגזר הלא יהודי להעתיק את מגוריה

 .מהמרכז לפריפריה

� במגזר הלאנמצא שלעליה הגדולה לישראל היתה השפעה על ההגירה הפנימית ג  .ג�

פעלו ג� על ,  באזור המרכז1996יתכ� כי לחצי הדיור שנוצרו בשני� שלפני . יהודי

 .יהודי� מאזור המרכז לפריפריה�ותרמו להגירה של לא, המגזר הלא יהודי

 מצביעה על המסקנות בדיקה של עלות הפעלת כלי� לחיזוק הפריפריה אל מול התועלת .15

 :הבאות

ההטבות לה� מוקדש תקציב גבוה בדר% כלל ג� משפיעות על יצירת מאז� הגירה   .א

 .ישובי פריפריהיחיובי ב

 דיקתנו במתכונת�א% למיטב ב, ביותרלהטבות מס מוקדש נתח התקציב הגבוה   .ב

 .א� בכלל, על מאז� ההגירה ביישובי עדיפות קטנההשפעת� הנוכחית 

 ההטבות 6נתח התקציב הינו החמישי בגודלו מתו% (הטבות בדיור נמוכות יחסית   .ג

 השפעה על מאז� ההגירה ביישובי למרות שנמצאה לה�) לאזורי פריפריההמרכזיות 

� .פריפריה במספר מגזרי

 הטבות ממשלתיות ומאז� ההגירה ליישובי עדיפות לאומית עולה כי מניתוח הקשרי� בי� .16

ג� כאשר . ממצא הנכו� לכל המגזרי�, לדימוי היישוב ישנה השפעה חשובה על ההגירה אליו

בגלל שיש לה� ,  ישנ� יישובי� המצליחי� למשו% יותר אוכלוסיה–ניתנות הטבות דומות 

�פיתוח מרכזי השכלה ל, יתר לחזות היישובדימוי היישוב קשור בי� ה. יתרונות ייחודיי

� .שירותי� עירוניי� ברמה גבוההלו, ותרבות ייחודיי

אחת הדרכי� האפשריות לחיזוק דימוי של יישובי� באזורי פריפריה הינה באמצעות גרעיני  .17

מדובר בקבוצות . גרעיני התיישבות הינ� מגמה בעלת חשיבות בישראל כיו�. התיישבות

�הקובעי� את מקו� מגוריה� ביישובי� חלשי� , לוסיה חזקה יחסיתמשכבת אוכ, צעירי

.  גרעיני התיישבות פועלי� כיו� באזורי פריפריה23. במטרה לפעול לחיזוק היישוב, יחסית

ובעלות תרומה לפעילות , בדר% כלל מדובר בקבוצות גדולות יחסית ויציבות לאור% זמ�

�התיישבות אינ� מהווי� קבוצות גדולות אומנ� גרעיני ה. החברתית והחינוכית ביישובי

 .אבל תרומת� האיכותית לדימוי היישוב חשובה ביותר, מבחינה מספרית

 על סמ% ממצאי המחקר נית� להציע שלושה קווי מדיניות – הצעת כלי� לחיזוק אזורי עדיפות .18

 :שיש לבחו� בתכנו� אמצעי� לחיזוק אזורי עדיפות

דרש להתייחס לשאלה הא� נותני� את ההטבות  נ– כלי� כוללניי� או כלי� פרטניי�  .א

רצויות יותר או כאלה ,  לאוכלוסיות מסוימותאו מכווני� אות�, ייה האוכלוסללכל

לכלי� כוללניי� יש יתרו� בשמירה על עקרו� . שיכולות לתרו� יותר לאזורי העדיפות

 .תתועל/לכלי� פרטניי� עשויה להיות יעילות גבוהה יותר במונחי עלות; השוויו�

 המרכז והפריפריה ה� – לתת יותר לאזורי העדיפות או להגביל יותר באזור המרכז  .ב

"�שתשפיע על , הגבלת הפיתוח במרכז האר" תביא לעליית מחירי� במרכז". כלי� שלובי

במערכת הנוכחית קשה להביא להגבלה משמעותית באזור . משיכת אוכלוסיה לפריפריה

 .היעילה ביותר מבחינה כלכלית לחיזוק הפריפריהא� כי יתכ� שמדיניות זו היא , המרכז
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 כלי� מתחו� החינו% או עידוד התעסוקה –לתת למתיישב הבודד או ליישוב כולו   .ג

לאור . כלי� מתחו� השיכו� או הטבות מס ניתני� למתיישב בודד; מתייחסי� ליישוב כולו

 הדעת הא�  ראוי לתת את–הממצא כי דימוי היישוב משפיע על משיכת אוכלוסיה אליו 

למשל למטרות טיפוח חזות היישוב ושירותי� , ליצור כלי� נוספי� התומכי� ביישוב כולו

 .מוניציפאליי� נוס� על חינו%

ושנמצאו כבעלי השפעה חיובית , הכלי� שהוצעו כוללי� את הכלי� הקיימי� כיו� בישראל .19

 ושקיימת הערכה כמו ג� כלי� שאינ� נמצאי� כיו� בשימוש, במסגרת המודל שנער% בעבודה

כל אחד מהכלי� שהוצעו נבח� . כי תהיה לה� השפעה חיובית על התיישבות באזורי עדיפות

� :על בסיס שלושה פרמטרי

  .התועלת הצפויה של הכלי במשיכת אוכלוסיה לאזורי עדיפות  .א

 .ומידת יעילותו בניתוח עלות מול תועלת, עלות הכלי  .ב

 .מידת הישימות של הכלי במערכת הקיימת  .ג

שאינ� מצריכי� תוספת תקציבית , כה הבחנה בי� כלי� תקציביי� לכלי� ניהוליי�נער

�  .רבה אלא כרו% בה� שינוי באופ� ניהול אזורי הפריפריה והתקציבי� המופני� לה

 :הכלי� שעליה� נית� להמלי- לחיזוק אזורי פריפריה ה� כדלקמ�

 כלי� ניהוליי� כוללי� .20

 משרדי הממשלה השוני� פועלי� על פי רשימות כיו�. בהגדרת אזורי העדיפותשינויי�  .א

�מוצע לבחו� מחדש את כלל ההגדרות לאזורי עדיפות . נפרדות של יישובי� מועדפי

אשר תאפשר אחידות בהקצאת סוגי , לצור% יצירת הגדרה אחת) מפות ורשימות(

הנשע� על מדדי� , י סל קריטריוני� מוסכ�"עפ, הסיוע השוני� ליישובי� שבמרחב

באופ� שיינתנו הטבות , מוצע ליצור מדרג בתו% אזורי העדיפות,  כמו כ�.�ברורי

  .  מאזור המרכזוהות יותר ליישובי� המרוחקי� יותרגב

 כיו� כל אחד .הקמת ועדה בינמשרדית לתיאו� כלי תמיכה באזורי עדיפות לאומית .ב

 .ללא תיאו� בי� הכלי� השוני�, ממשרדי הממשלה פועל בנפרד לעידוד הפריפריה

 �המצב הזה אינו מאפשר איגו� תקציבי� ותיעול התמריצי� למוקדי� בה� ה

�, לתיאו� כלי תמיכה באזורי עדיפות,  ועדה בינמשרדית מוצע להקי�.נדרשי

של " מסה קריטית"שמטרתה לכוו� תקציבי� באופ� מושכל ומתוא� כ% שתיווצר 

רבי ע� משרד ה מ הועדה תפעל בשיתו� פעול.עידוד ותמרו" באזורי� הנדרשי� לכ%

יש לפעול על מנת שלשר האחראי על ענייני הנגב והגליל תהיה , מעבר לכ%. האוצר

 .יכולת אפקטיבית להביא לקבלת החלטות תקציביות

התקציבי� המיועדי� לעידוד הגירה לאזורי עדיפות צריכי� . עיגו� בחוק התקציב  .ג

  .בנקלעל מנת שלא נית� יהיה לבטל� , להיות מעוגני� בספר התקציב

 המחקר מצא כי היישובי� העירוניי� בפריפריה ה� אלה שמושכי� .חיזוק העירוניות .ד

היישובי� הכפריי� והפרבריי� מושכי� תושבי� מהערי� . תושבי� ממרכז האר"

לתופעה זו השלכות שליליות על הערי� . באזור הפריפריה ופחות ממרכז האר"

האוכלוסייה מבעיקר , ושביה�שהמגזר הכפרי הסמו% מרוק� אות� מי, בפריפריה

לכוו� את כלי העידוד בעיקר , בשלב הראשו�: שלבי�לפיכ% מוצע תהלי% דו. החזקה
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נו� מסקנה שעולה בקנה אחד ע� עקרונות התכ, למגזר העירוני באזורי פריפריה

בערי הפריפריה ממנו יוכל " מאגר האוכלוסייה "דבר יחדש אתה, בשלב השני ;הארצי

ח ותיפמוצע לשי� את הדגש על ,  כ�כמו. אליו אוכלוסייה% המגזר הכפרי למשו

ולהמעיט בהקמת ,  בערי� הקיימות,ע� בתי� צמודי קרקע, שכונות פרבריות

  .והכל בהתא� לנסיבות הייחודיות למקו�, יישובי� פרבריי� חדשי� בפריפריה

  חיזוק הנגישות התחבורתית בי� הפריפריה והמרכז .21

  � :כלי� תקציביי

במחקר נמצא שחיזוק תשתיות . יות תחבורה בי� המרכז לפריפריהחיזוק תשת  .א

ית ומובהקת על ההגירה  השפעה משמעותהינו גור� בעל, ובפרט רכבת, תחבורה

ופיתוח תחבורה יעילה " דו כיוונית"זאת למרות העובדה שהתחבורה הינה . לפריפריה

, פריפריה למרכזבי� המרכז והפריפריה עשוי היה להשפיע ג� על מעבר של תושבי� מה

לא נמצאה בניתוח הסטטיסטי נטייה ש, תו% שמירה על מקו� העבודה בפריפריה

. מאפשר לאנשי� להתגורר בפריפריה ולעבוד במרכזתשתיות תחבורה  פיתוח .שערכנו

ובעל , תועלת/מדובר בכלי בעל יעילות גבוהה בשיקולי עלות, על פי הניתוח שערכנו

ובי� ,  יש לשקול לקד� את תשתית התחבורה בפריפריהכי, ראוי לציי�. ישימות גבוהה

, בכדי לעודד ביקושי� עתידיי�, ג� במצב של חוסר ביקושי� נוכחי, הפריפריה למרכז

  .וכמרכיב הכרחי למשיכת אוכלוסייה

מוצע לקד� את הפרוייקטי� של חיבור אילת וקריית שמונה למרכז , באופ� פרטני

, באר שבעמנחת שדה תימ� הסמו% לדה תעופה בולקד� הקמת ש, באמצעות קווי רכבת

בימי� אלה נוצר חשש לעיכוב פרוייקטי� תחבורתיי� . מרכז המטרופולי� הדרומי

 ולאור ממצאי המחקר מוצע, )כרמיאל�כגו� רכבת העמק וקו הרכבת עכו(בפריפריה 

 . את עתיד הפרוייקטי� הללולבחו� שוב

 זהו כלי .ווי� המקשרי� למרכזבק, סבסוד תחבורה ציבורית לתושבי הפריפריה  .ב

אשר ישמש לתמרו" המגורי� בפריפריה תו% המש% , משלי� לחיזוק תשתיות תחבורה

 .העבודה במרכז האר"

   הטבות בדיור בפריפריה .22

  � :כלי� תקציביי

  במחקר נמצא שיש להטבות בדיור.חיזוק ההטבות בדיור באזורי פריפריהחידוש ו  .א

. כולל מענקי מקו�, הטבות במתכונת� הקודמתבפרט ל, השפעה על הגירה לפריפריה

 . 2003מוצע לחדש את ההטבות בדיור כפי שניתנו עד שנת 

 למתגוררי� באזורי עדיפות לשיפו" הדירות מוצע לשקול מת� הטבות להרחבה ו,כמו כ� 

 ).כדי למנוע הגירה שלילית(

  �  :תכנוניי��כלי� ניהוליי

כ% הוא , ככל שהדיור איכותי יותר .ורי עדיפותבאזקרקע  צמודפיתוח דיור איכותי     . ב

 אחד היתרונות של אזורי פריפריה על פני אזור המרכז .מהווה גור� משיכה גבוה יותר

לפיכ% מומל" להתרכז . הינו האפשרות לפתח דיור צמוד קרקע בעלות נמוכה יחסית

  .ולהתאי� את ההיצע התכנוני לכ%, פריפריהוח דיור מסוג זה ביישובי בפית
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מחקרי� שוני� הראו כי . הטבות ייעודיות בדיור לאנשי� שיש לה� תעסוקה בפריפריה  . ג

פיתוח תעשייה בפריפריה אינו בהכרח מביא את העובדי� בדרגי� הבכירי� להעתיק את 

מוצע כי . וכי הדבר תלוי בעיקר בהיצע מתאי� של דיור, מקו� מגוריה� לפריפריה

ר אנשי� העובדי� באזורי פריפריה ומתגוררי� משרד הבינוי והשיכו� יפעל לאיתו

 באמצעות תמרו" כספי או פיתוח היצע דיור ,ויציע לה� הטבות מיוחדות, רכזבמ

וויו� ומייעד הטבות עקרו� השכי שימוש בכלי זה אינו מתיישב ע� , יצויי�. איכותי

  .ראוי לערו% דיו� ציבורי ביישומולכ� ו, לאוכלוסיות חזקות דווקא

, מוצע לתת העדפה לפריפריה בפרוייקטי� של חידוש ושיקו� עירוניי�. דוש עירוניחי    . ד

 כ� מוצע .וקידו� יוזמות לבנייה באיכות גבוהה,  ושיפו" מלאי הדיור הקיי�שיקו�כולל 

�  .להגדיל את המשאבי� המוקצי� בתחו� השירותי� העירוניי

  הגבלת הבניה באזור המרכז. 23

על ידי הגבלה של קיבולת הפיתוח האפשרית בטבעות " מדלג"ח  תופעה של פיתומוצע ליצור

ובאופ� , הגבלת הפיתוח במרכז תביא לעליית המחירי�. החיצוניות סביב מטרופולי� גוש ד�

כל עוד נית� למצוא דיור . טבעי ליציאה של האוכלוסייה לאזורי� מרוחקי� יותר בפריפריה

 הרעיו� עשוי להיות יעיל .לפריפריה נמו% התמרי" למעבר –באיכות ובמחיר סבירי� במרכז 

�מפני שהוא אינו כרו% בתקציבי� , יותר מבחינה כלכלית ביחס לתמריצי� הקיימי� כיו

�, מאיד%. אלא בשינוי סדר העדיפויות במשרדי הממשלה המכווני� את הפיתוח, גדולי

בי� בכוחות המגו, כיוו� שיש בו התנגדות חריפה לכוחות השוק, הישימות שלו אינה גבוהה

�  .פוליטיי

  פיתוח תעסוקה באזורי פריפריה .24

ו בעבר מצאו כי התעסוקה הינה השיקול המרכזי בבחירת מקו� מחקרי� רבי� שנערכ

�על מנת למנוע עזיבה של צעירי� אקדמאי� ולעודד מעבר של אוכלוסיות חזקות . מגורי

בנוס� . ת שכר גבוהותיש לשי� דגש מיוחד על פיתוח תעסוקה איכותית ברמו, לפריפריה

מוצעי� , שהוא האמצעי המרכזי לעידוד תעסוקה בפריפריה כיו�, לחוק עידוד השקעות הו�

� :הכלי� הבאי

�  :כלי� תקציביי

ולכ� , התיירות רואה בפריפריאליות יתרו� ולא מגבלה. פיתוח תיירות באזורי פריפריה  .א

 של פיתוח תיירות ותהשלכה. א% טבעי לבסס את פיתוח אזורי הפריפריה על תיירות

 הוכחו בשורה  על יצירת מקומות תעסוקה ועל עלייה בהכנסות האזורבאזורי עדיפות

�התיירות כמנוע לפיתוח הפריפריה הוזנחה כמעט כליל לאור% , א� על פי כ�. של מחקרי

מומל" לחזק את ,  לפיכ%.והתקציבי� המוקדשי� לכ% נמוכי� ביותר, שני� רבות

 . למסדה ולהסדירה במסגרת חוקית, ורי פריפריההתמיכה בתיירות באז

�הקצאת תקציבי� גדולי� יותר לסיוע : בי� היתר ראוי לשקול את הנושאי� הבאי

מת� הטבות לעסקי תיירות קטני� ; לעסקי תיירות במסגרת החוק לעידוד השקעות הו�

לשקול ;  מענקי� והטבות מס�על פי המקובל במסגרת החוק לעידוד השקעות הו�

הסדרת '; מסחר תיירותי וכד,  הסעדה�חבת התמריצי� לעסקי תיירות משלימי�הר

תמרו" ; תחו� התיירות תוכניות בעריכת ונושאי אישור עסקי תיירות באזורי פריפריה
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�הסדרת השימוש ,  באמצעות הסדרה חוקיתעסקי תיירות קטני� ביישובי� עירוניי

  .ערי תיירות באזורי פריפריהשיקו� וטיפוח , חיזוק; במקרקעי� ותמרו" תקציבי

 עסקי� קטני� הינ� מנוע חשוב לצמיחה .הטבות לעסקי� קטני� באזורי פריפריה  .ב

ואילו , ה� יזמות ונטילת אחריותכרוכה ב. בפרט באזורי פריפריה מרוחקי�, אזורית

�מוצע לפתח מנגנו� העדפה .  נמו% יחסית מגוו� רחב של עסקי� קטני�הסיכו� שבקיו

�תו% , על פי המתכונת של החוק לעידוד השקעות הו�,  באזורי פריפריהלעסקי� קטני

 .מת� מענקי השקעה והטבות מס

 אמצעי התקשורת כיו� מאפשרי� .הטבות לעבודה מרחוק או מהבית באזורי פריפריה  .ג

 לאפשר מגורי� באזור פריפריאלי מבלי אשר יכולות, ו� רחב של תעסוקות מרחוקמגו

יתכ� כי מדיניות ממשלתית לעידוד .  יו� למקו� העבודהלנסוע מרחקי� גדולי� מדי

 ,זאת. שויה לתרו� לחיזוק המגמהע, בעיקר באזורי פריפריה, מרחוק/העבודה מהבית

 של עובדי� מהבית כהוצאה )'ד חשמל וכ,טלפו�( באמצעות הכרה בהוצאות ,למשל

נראה כי . הקלות מס למעבידי� המעסיקי� עובדי� מהבית באזורי פריפריהאו , מוכרת

 .ויש לה ישימות גבוהה, מדיניות כזו לא תדרוש תקציב רב

� :תכנוניי��כלי� ניהוליי

המחלקה להתיישבות  .ביישובי� עירוניי� וכפריי�הקמת גו/ לליווי מתיישבי�   .ד

בסוכנות פעלה רבות במש% השני� להבאת מתיישבי� ליישובי� כפריי� באזורי 

מוצע לשקול הפעלת גו� דומה . וי כלכלי וחברתיתו% אספקת אמצעי ייצור ולו, פריפריה

�צימרי� (כאשר אמצעי הייצור שיסופקו הינ� מתקני תיירות , ג� ביישובי� עירוניי

מוצע כי הגו� . תו% לווי ההקמה וההפעלה, או אמצעי� להקמת עסקי� קטני�) וכדומה

הקמת אלא , שאיננו מחייב תקציבי� גדולי�זהו כלי . ת"יפעל במסגרת משרד התמ

הקלה על תהלי% הקליטה ועל קבלת , צוותי� שיסייעו בלווי מתיישבי� בפריפריה

� .ההטבות שלה� ה� זכאי

מוסדות אקדמיי� ומוסדות , חיזוק מערכות קשרי� בי� התעשייה. פיתוח הו� חברתי   .ה

ע� יכולת שינוי ויצירת יתרונות " מסה קריטית"בכדי ליצור , ציבור בפריפריה

פעילות של מוסדות להשכלה גבוהה שוב להדק את הזיקה בי� חבפרט . יפריהלפר

הכלי דורש . בפריפריה לבי� ייצור מקומות תעסוקה מתאימי� לבוגרי המוסדות הללו

 �הקמת צוותי פעולה שיקימו ויפעילו את רשתות הקשרי� בי� המוסדות והארגוני

 .השוני� בפריפריה

  סיוע בחינו% ופיתוח מוסדות אקדמיי�. 25

  :קציביי�כלי� ת

ולכ� יש להמשי% את , להטבות בחינו% ישנה השפעה על משיכת אוכלוסיה ממרכז האר"

תמריצי� (באלו נושאי� ה� ניתנות , יש להתייחס לתמהיל ההטבות. ההטבות הקיימות

�ולפי אלו קריטריוני� ) הסעות תלמידי� וגורמי� נוספי�, שעות הוראה נוספות, למורי

" שהתקבל לאחרונה "בי� היתר בעקבות הבג, במשרד החינו%נושא הנמצא כיו� בטיפול (

בתחו� החינו% " עובד נדרש"מוצע להגדיר מהו ). מריצי� בחינו% ביישובי� ערביי�תבנוגע ל
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�צוות המחקר מציע לשקול הטבות נוספות . ולכוו� אל אוכלוסייה זו משאבי� מתאימי

  :כדלקמ�, בחינו%

עיר    –" עיר אוניברסיטה"בעול� ידוע הדג� של . תקצוב מוסדות אקדמיי� בפריפריה  . א

כמרצי� או כמספקי  , כסטודנטי�, קשורי� באקדמיה, רוב� ככול�, שדה שתושביה

� הגדולי� ממוקמי� כול�  הגבוההמוסדות ההשכלה, לעומת זאת, בישראל. שירותי

שמרבית , בערי שדה פועלות לרוב מכללות ברמה נמוכה יותר. בערי� מרכזיות

נית� להניח שפיתוח מכללות נוספות לא . וסיית הסטודנטי� בה� היא מקומיתאוכל

למוסדות , לעומת זאת. ישרת את המטרה של העברת אוכלוסיה לאזורי פריפריה

�, לאור זאת. עשויה להיות השפעה כזו, בעלי ביקוש גבוה, השכלה גבוהה איכותיי

 היתרו� בפיתוח .יהמוצע לקבוע תקצוב מעדי� למוסדות להשכלה גבוהה בפריפר

 בחשיפת האזור לסטודנטי� שייתכ� ,בי� השאר, מוסדות אקדמיי� בפריפריה טמו�

,  את כישוריה�הולמתהבכפו� למציאת תעסוקה  (שחלק� יעתיקו את מגוריה� אליו

על " תקרי�"מתו% הנחה שהאקדמיה , ושיפור הרמה הכללית של האזור, )כאמור לעיל

  .ותהווה בסיס לפיתוח אזורי) שה למשל באריאלכפי שנע(מערכת החינו% בעיר 

למשל מוסדות , מוסדות חינו% ייחודיי�. תקצוב מוסדות חינו% ייחודיי� בפריפריה .   ב

� כיוו�, סיה לפריפריהעשויי� להשפיע על משיכת אוכלו, דתיי� או ערכיי

 לעיתי� קרובות חלק מתפיסת העול� של שההתיישבות באזורי� מרוחקי� היא

ולהתבטא בתקצוב מתאי� ,  מידת הישימות של הרעיו� עשויה להיות גבוהה.י�הלומד

 אופי  יתכנו לרעיו� השפעות פחות חיוביות כגו� שינוי,מאיד%. מטע� משרד החינו%

 ,כמו כ�.  משיכה של אוכלוסיה חלשה יחסיתאוהתבדלות , יישובי� באזורי פריפריה

  .נו מתיישב ע� עיקרו� השוויו�הרעיו� אי

  חיזוק הדימוי של יישובי� בפריפריה. 26

�  :כלי� תקציביי

הטבה בהקצאת תקציבי� לרשויות מקומיות באזורי פריפריה על פי קריטריוני�   .א

. מרבית הכלי� לחיזוק אזורי עדיפות לאומית הקיימי� כיו� מכווני� לפרט. ברורי�

ולכ� , ליומחקרנו מצא כי לדימוי הכולל של היישוב קיימת השפעה חשובה על ההגירה א

הכלי המוצע הינו תקצוב דיפרנציאלי של . חשוב לפתח כלי� לחיזוק של היישוב בכללו

על פי  וזאת, המעדי� אות� על פני רשויות במרכז, רשויות מקומיות באזורי עדיפות

 .קריטריוני� ברורי� המעוגני� בחוק או בנוהל

� :כלי� ניהוליי

בדיקה שערכנו גילתה כי לגרעיני ה. חיזוק גרעיני ההתיישבות באזורי פריפריה  .ב

�מוצע למסד את . התיישבות תרומה העולה על התרומה המספרית של המתיישבי� בה

ליישובי� עירוניי� כ� מוצע לכוו� את גרעיני ההתיישבות . הסיוע לגרעיני התיישבות

אלא איגו� הפעולות המתבצעות , הכלי אינו דורש תקציבי� גדולי�. חלשי� בפריפריה

� שוני�במשרדי. 

בציבור הרחב קיי� לעיתי� דימוי מוטעה של יישובי� בפריפריה . "מיתוג"פרסו� ו  .ג

�מוצע לקד� מהל% של פרסו� של היתרונות הייחודיי� לערי� . המונע הגירה לש
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" מותג"ויצירת , עושר היסטורי ותרבותי ועוד, שלווה, נו�, כגו� איכות חיי�, בפריפריה

   .פריהייחודי ליישובי� שוני� בפרי

המחקר מצא כי לחלק מההטבות הממשלתיות ישנו משקל בהחלטת ההגירה של  –לסיכו� . 27

במהל% עשרי� השני� האחרונות הפריפריה ידעה תקופה של . משקי בית ליישובי פריפריה

למשל נתיבות או (בפריפריה ישנ� יישובי� . למרות שבתקופה האחרונה ישנה נסיגה, צמיחה

לאור .  חזקה של ממש מיישובי� כושלי� ליישובי� המושכי� אוכלוסיהשעברו מהפ%) שדרות

מר שא� יעשה מאמ" מכוו� היטב נית� להביא למגמה של שגשוג אפשר לו, ממצאי המחקר

 .ביישובי� נוספי� ויתכ� ג� בפריפריה כולה
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  מבוא

ה א% האוכלוסייה בה� מעט, אזורי עדיפות לאומית מהווי� חלק ניכר משטח מדינת ישראל

 �61%מהווה כ) "1991 �ב" תשנ,חוק הרשות לפיתוח הנגב"על פי הגדרתו ב(הנגב , לדוגמא. תיחסי

  .  מכלל אוכלוסיית ישראל14 %� א% האוכלוסייה באזור זה מהווה פחות מ, משטח מדינת ישראל

�, קרקע ואיכויות סביבתיות שאינו מנוצל, בפריפריה קיי� פוטנציאל גדול של משאבי כח אד

ממשלות ישראל לדורותיה� סימנו . כול לתרו� לכלכלת המדינה במקו� להיות לנטלואשר י

משאבי� , וא� הקצו לכ% משאבי� לא מועטי�, כמטרה מרכזית את יישוב� של אזורי הפריפריה

 �מעת לעת נעשי� שינויי� בהפעלת כלי� אלו דוגמת .  הטבות שונות–וסמויי� )  תקציבי�(גלויי

  . בהטבות במס הכנסה ועוד, במענקי� לרוכשי דירה, השקעות הו�שינויי� בחוק לעידוד 

  

  :לעבודה שתי מטרות עיקריות

לבחו� את יעילות הכלי� לעידוד ההתיישבות באזורי עדיפות לאומית שהופעלו בעבר ומופעלי� . א

�  . לכמת ולנמק את השפעת הכלי� השוני� על עידוד ההתיישבות באזורי עדיפות, כיו

  . יע מדיניות עתידית וכלי� להגדלת ההתיישבות באזורי עדיפותלזהות ולהצ. ב

  

 נפת באר שבע במחוז �והנגב ,  מחוז הצפו��  של הבדיקה הינ� הגליל הגבולות הגיאוגרפיי�

�אלו ה� האזורי� המוגדרי� כאזורי עדיפות לאומית על פי מרבית משרדי הממשלה . הדרו

  .והארגוני� העוסקי� בחיזוק האזורי� הללו

  

במסגרת השני� הללו נית� להבחי� בשלוש . 1985�2004 השני� של הבדיקה ה� גבולות הזמ�

  :תקופות זמ� משמעותיות לנושאי הגירה והתיישבות

ושנות ייצוב ,  השני� שטר� גל העלייה הגדול מארצות ברית המועצות לשעבר– 1985�1989. א

  .של חוסר יציבות כלכליתהמשק לאחר עשור 

  . המאופיינות בהגירה רבה לישראל ובי� אזורי� בישראל,  שנות גל העלייה הגדול– 1990�1995. ב

  .כאשר תנועת העולי� לישראל התמתנה,  שנות ההתייצבות שלאחר גל העלייה– 1996�2004. ג

  

�בכדי לזהות , 1999�2004 בנוס� לשלוש תקופות זמ� אלו נבדקה בעבודה התקופה של חמש השני

  . באזורי פריפריהאחרונותאת המגמות ה
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  מתודולוגיה

�  :המחקר נער% על פי השלבי� הבאי

הנוגעי� למניעי� , באר" ובעול�,  סקירה של מחקרי� שנערכו בעבר–סקירת ספרות  .1

ידוד אזורי עדיפות סקירה של כלי� המשמשי� לע, המביאי� אנשי� להגר לאזורי פריפריה

�  . ומחקרי� שבדקו את היעילות של כלי� לחיזוק אזורי עדיפות, בעול

 הגדרה גיאוגרפית של אזורי העדיפות –בדיקה של מגמות מרכזיות באזורי עדיפות בישראל  .2

 –בדיקה של מגמות דמוגרפיות וחברתיות באזורי עדיפות ; על פי החלטות ממשלה שונות

 .יה ועודיהרכב האוכלוס, הגירה, גידול אוכלוסיה

וכ� של , זיהוי ופריסה של הכלי� המשמשי� כיו� בישראל לחיזוק של אזורי עדיפות לאומית .3

� .כלי� שהוצעו בעבר ולא זכו ליישו

תו% ניתוח חלקו היחסי של כל , ניתוח ההוצאה הציבורית על הכלי� לעידוד אזורי עדיפות .4

 .אחד ממשרדי הממשלה

5. ��הבדיקה התבצעה כניתוח סטטיסטי.  לעידוד אזורי עדיפותבדיקת התועלת של הכלי

 יישובי� ממגזרי� שוני� וניתוח הקשר בי� שימוש בכלי עידוד ביישובי� 37אקונומטרי של 

 שבה התקבלה החלטת 1993משנת ,  שני�12הניתוח נער% עבור . הללו ומאז� ההגירה ליישוב

נער% ג� ניתוח בנוס� לכ% . 2004 ועד שנת, הממשלה בדבר הגדרת אזורי עדיפות לאומית

 תופעה שיש –איכותני של התופעה של קיבוצי� עירוניי� וגרעיני התיישבות באזורי פריפריה 

 .לה השפעה חיובית על יישובי פריפריה בעיקר בתחו� החינו%

 . על סמ% הניתוחי� והבדיקות שנערכו–הצעה לכלי� לחיזוק אזורי עדיפות  .6

  

  .צית בתרשי� הבאשלבי העבודה מוצגי� בתמ

  

  : המחקר הסתמ% על ניתוח חומר מהמקורות הבאי�– מקורות המידע

 מחקרי� שנערכו בעבר ועסקו בהיבטי� שוני� של עידוד אזורי עדיפות �ספרות  מחקרית . א

  .לאומית

המפורסמי� על ידי , הגירה ומדדי� נוספי�,  בנוגע להתפתחות אוכלוסיה–נתוני� סטטיסטיי� . ב

  .כזית לסטטיסטיקההלשכה המר

אג� האכלוס ואג� ,  אג� מידע וניתוח כלכלי–נתוני� שהתקבלו ממשרדי ממשלה שוני� . ג

משרד , ת"משרד התמ, משרד החינו%, משרד ראש הממשלה; הפרוגרמות במשרד השיכו�

  .משרד התחבורה ורכבת ישראל, מינהל מקרקעי ישראל, התיירות

  .משרדי ממשלה שוני� בנוגע לאזורי עדיפות לאומיתוהחלטות של , החלטות ממשלה, חקיקה. ד

  .חות ביצוע תקציב של משרדי ממשלה שוני�"ספרי תקציב ודו. ה

  . ראיונות ע� קובעי מדיניות ועובדי משרדי ממשלה העוסקי� בעידוד אזורי עדיפות לאומית. ו
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  שלבי המחקר: 1' איור מס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בדיקת מגמות מרכזיות באזורי עדיפות 
  בישראל

  קירת ספרותס
  המניעי� המביאי� להגירה לאזורי פריפריה. א
  כלי� לעידוד אזורי פריפריה בעול�. ב
  יעילות של כלי� לחיזוק הפריפריה . ג

זיהוי הכלי� הממשלתיי� לעידוד אזורי 
  עדיפות

 של כלי� לעידוד התועלתניתוח 
  התיישבות באזורי עדיפות

 של כלי� לעידוד העלותניתוח 
  התיישבות באזורי עדיפות

  הצעה לכלי� לחיזוק אזורי עדיפות
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   –שער א 

   בנושא עידוד אזורי עדיפות לאומיתסקירת ספרות

  

   נושאים המשפיעים על הגירה לאזורי עדיפות– 1.א

נדרש להבי� את המניעי� המביאי� משק בית ,  לעודד את ההגירה לאזורי עדיפות לאומיתעל מנת

  .לבחור להגר לאזור פריפריאלי

�י� פריפריאליי� עסקו במניעי� להגירה בכלל ולהגירה לאזור, בישראל ובעול�, מחקרי� רבי

מחקרי� הבוחני� מגמות : המחקרי� בתחו� מתחלקי� מתודולוגית לשני סוגי� עיקריי�. בפרט

�ומחקרי� המתבססי� על סקרי� ; על בסיס נתוני� סטטיסטיי� ונתוני� גלויי� אחרי

�  .נבח� את שני סוגי המחקרי� הללו ג� יחד. ושאלוני

�ציג ג� מחקרי� העוסקי� במניעי� נ, ורי עדיפות במניעי� להגירה לאזבנוס� למחקרי� העוסקי

  .ובמניעי� המונעי� מאנשי� העובדי� באזורי פריפריה להגר אליה�, לעזיבה של אזורי עדיפות

  

   מניעי� להגירה לאזורי עדיפות1.1.א

   תעסוקה1.1.1.א

 הפרט או – רואי� בהגירה החלטה כלכלית לכל דבר קרי� רבי� העוסקי� בהחלטות הגירהמח

אלפנדרי (ק הבית מחליטי� להגר על מנת לשפר את היכולת ליצור תזרי� הכנסות גבוה יותר מש

, בדר% כלל משקי בית מהגרי� למקומות בה� אחד מבני הזוג מוצא תעסוקה, כלומר). 1992, ושפר

אזורי� המציעי� פוטנציאל . או בה� משק הבית חושב שפוטנציאל ההתפרנסות שלו גבוה יותר

  . ג� מושכי� אוכלוסיה רבה יותר–תר תעסוקה רב יו

המניע נמצא כי ) 1992, אלפנדרי ושפר(בסקר שעסק במניעי� להגירה אל ומעיירות פיתוח בגליל 

 מהנשאלי� �80%כ. העיקרי להגירה לעיירות פיתוח וסביבת� הינו קבלת עבודה חדשה באזור

המחקר התמקד .  להגירהה המניעתהי, עבור� או עבור בני זוג�, ציינו שקבלת עבודה באזור

גרה לאזור העדיפות ממרכז יומצא כי במרבית המקרי� המשפחה שה, בעיקר באוכלוסיות חזקות

אלא ביישובי� כפריי� , שבה נמצא מקו� העבודה, האר" איננה מתגוררת בעיר הפיתוח עצמה

  . בסביבתה

, )1991,  ומרגוליספינקל(במחקר שבח� את מניעי עולי� חדשי� להגירה לאזורי עדיפות לאומית 

�. נמצא כי הגור� התעסוקתי הוא הראשו� בחשיבותו בשיקולי העולי� בבחירת מקו� מגורי

נטיית� של העולי� להתגורר במרכז האר" נובעת בעיקר מהערכת אפשרויות התעסוקה הגלומות 

  . מהוחלק ניכר מ� העולי� מביע נכונות להתגורר בפריפריה ובלבד שתימצא לה� עבודה מתאי, בו

  

נמצא כי שיעור גבוה של , 20  של המאה ה80 במחקר שנער% בישראל בתחילת שנות ה, ע� זאת

כאשר שיעור ). 1982, אל בר(תעסוקה כשלעצמו אינו בהכרח מביא למאז� הגירה חיובי 

. א% במקביל עולה ג� ההגירה מהאזור ועזיבתו, התעסוקה עולה ההגירה אל האזור עולה

צב זה נובע מכ% שהגדלת ההכנסה והמיומנויות המקצועיות של תושבי החוקרי� משערי� כי מ
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 לה� לצבור הו� פיננסי ואנושי וכ% לשאת ביתר קלות מאפשרות, כתוצאה מפיתוח תעשייה, רהאזו

אבטלה בזמ� הראשו� ,  העלות הנוספת של דיור באזור המרכז–את הוצאות המעבר לאזור אחר 

  .ת התעסוקה מעודדת ג� הגירה מחו" לאזורהגדל, מסיבה זו. 'לאחר ההגירה וכו

 מאז� – המחקר מצא שכאשר בנוס/ לתעסוקה עולה ג� רמת ההכנסות באזור ,לעומת זאת

קיימת , כלומר. וכמות המהגרי� אל האזור עולה על כמות המהגרי� ממנו, ההגירה הופ% לחיובי

די למשו% מתיישבי� ומשרות ברמת שכר גבוהה יחסית בכ" איכותית"חשיבות לפיתוח תעסוקה 

ללא התייחסות לתכונות התעסוקה , מדיניות של יצירת תעסוקה. אל האזור ולמנוע הגירה ממנו

במחקר נמצא ג� שהגירה של אוכלוסיה . לא תביא לשיפור במאז� ההגירה, יה ברמת החיי�יולעל

תעסוקה רגישה לגורמי� כגו� רמת החיי� ואפשרויות ה, הנחשבת אוכלוסיה חזקה יותר, צעירה

  . יותר מהגירה של אוכלוסיה בוגרת יותר

  

 �מחקרי� נוספי� שנערכו בישראל מצביעי� על כ% שהתעסוקה איננה מניע יחיד להגירה לאזורי

�לנסוע אל (ונטייה חזקה יותר ליומ� , באר" ישנה נטייה פחותה להגר בעקבות עבודה. מרוחקי

, שיעור הבעלות על דירה בישראל גבוה). מידי יו�, המרוחק ממקו� המגורי�, מקו� העבודה

ככל שכוח , בנוס�. ומערכת המשכנתאות קושרת את בעלי הבית אל מקו� ההשתכנות הראשוני

מכא� ). 2003, רובי��אצל אברה�, 1994פזלשטיי� ( מרחקי היוממות עולי� –העבודה מיומ� יותר 

זור דווקא את האוכלוסיות שיתכ� כי מפעלי� שיוקמו באזורי עדיפות יתקשו למשו% למגורי� בא

  .בתפקידי� המיומני� והניהוליי�, החזקות יותר

 של �80בה� חל מפנה תעשייתי בשנות ה, מגדל העמק ומעלות, בדקה שני יישובי�) 1988(שור" 

�בתקופה זו שתי הערי� יצאו ממצב של קיפאו� תעשייתי למצב של צמיחה אשר . המאה העשרי

המחקר מראה כי מרבית המפעלי� במגדל העמק ובמעלות . יהאופיינה בשינויי� במבנה התעשי

העסיקו עובדי� שאינ� גרי� באזורי פיתוח אלא באזורי� שאינ� מוגדרי� כבעלי עדיפות 

 מהמפעלי� 80% � מהמפעלי� במגדל העמק וב60% �  ב).בעיקר בחיפה והקריות(לאומית 

אחוז המנהלי� הגרי� בעיר . 50% �שיעור המועסקי� שאינ� תושבי העיר היה למעלה מ, במעלות

  . הפיתוח הינו נמו% במיוחד

בדקו את מניעי בחירת מקו� מגורי� בקרב עולי שנות התשעי� ) 1993(ומרגוליס ) 1992(פליישר 

הוא רק אחד מארבעה שיקולי� " עבודה"השיקול . אשר נקלטו במגזר ההתיישבותי בצפו�

. דיור ושביעות רצו� מהחיי� ביישוב, � לילדי� יחד ע� תנאי� טובי�מרכזיי� להישארות באזור  

ולעיתי� , הצלחה בתחו� התעסוקה לבדו אינו מהווה תנאי מספיק, לטענת עורכי המחקר

א� אי� מתקיימי� התנאי� , תעסוקה לבדה מספקת בטחו� כלכלי שמאפשר לעזוב את היישוב

; 1992, פליישר (ישובהחינו% ותנאי החיי� הכלליי� בי, האחרי� כגו� שביעות רצו� מהדיור

  ). 1993, מרגוליס

נמצא כי מעטי� הגיעו ) 1990', כרמו� וחוב(במחקר שנער% בקרב מתיישבי� במצפי� בגליל 

 מקרב המרואייני� ציינו את התעסוקה 1%רק . להתיישבות בעקבות מציאת תעסוקה באזור

 הקמת מקומות ראוי לזכור כי, א� על פי כ�(כסיבה הראשונה בחשיבותה להגירת� לגליל 

מר שלא היה לה וקשה לו, בלתי נפרד מתכנית המצפי�בגליל היתה חלק " איכותיי�"תעסוקה 

�  ).מקו� בשיקוליה� של המתיישבי
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ערכו מחקר בנושא מידת האטרקטיביות של מגורי� בדרו� האר" ) 1997(שור" ופליישר 

המחקר . ברמות הביניי�והשתלבות במקומות עבודה עבור עובדי� ברמות המקצועיות הגבוהות ו

שבע הנמצאי� בשנת �גוריו� בבאר�סטודנטי� מאוניברסיטת ב�: בדק שתי קבוצות אוכלוסייה

 �; )קבוצה בעלת היכרות ע� האזור וניידת יותר(הלימודי� האחרונה במגמות של הנדסה ומחשבי

ורי� קבוצה פחות גמישה מבחינת מג(ועובדי� מקצועיי� במפעלי� עתירי ידע במרכז האר" 

  ). ותעסוקה

באר שבע אמרו שמקו� המגורי� שבו ירצו להתגורר ב  מהסטודנטי� באוניברסיטה40%  תר מוי

 בקרב עובדי� ותיקי� ,לעומת זאת. לאחר סיו� הלימודי� הוא מקו� שבו יוכלו להשיג עבודה

המיקו� של מקו� העבודה החדש , השוקלי� להחלי/ את מקו� עבודת�, במפעלי� עתירי ידע

 מה� טענו כי לא היו מחליפי� את מקו� 70% .ננו בהכרח משפיע על מיקו� המגורי�אי

�בשתי קבוצות . ג� א� מקו� עבודת� החדש היה מרוחק ממקו� מגוריה� הנוכחי, מגוריה

�והנשאלי� הביעו נכונות , יישובי� בפריפריה קיבלו ציוני אטרקטיביות נמוכי� מאוד, המדג

אצל . שר הנכונות לשקול מגורי� בצפו� גבוהה יותר מאשר בדרו�כא, נמוכה להשתקע בפריפריה

�במיוחד של תעסוקה , יכולי� תנאי� מסוימי�, יותר מאשר אצל העובדי� הבכירי�, הסטודנטי

  . לפחות לתקופה מוגבלת, להוות גור� משיכה להשתקע בדרו�, וקידו� מקצועי

  

  בקריית גת" אינטל"ל מפע: דוגמא להשפעת התעסוקה על הגירה לאזורי פריפריה

בקריית " אינטל"אחד המפעלי� הגדולי� שהוקמו באזורי פריפריה בשני� האחרונות הוא מפעל 

ונתלו , המפעל זכה לתמיכות ניכרות מממשלת ישראל). 2005, שחר (2001שהחל בייצור בשנת , גת

חרונות בנוגע מספר מחקרי� נערכו בשני� הא. בו תקוות רבות לחיזוק אוכלוסיית העיר וסביבתה

  ). 2005, שחר; 2003, רובי��אברה�(להשפעות אינטל על קריית גת והאזור 

� מהעובדי� במפעל �70%�85%כ. מפעל אינטל הביא להגירה אל קריית גת ויישובי� סמוכי

). 2005, שחר; 2003, רובי��אברה�(באזור סמו% או בכלל באזור הדרו� , מתגוררי� בקריית גת

לפי נתוני דוברת ( עובדי� שעברו לאזור קריית גת מאזור המרכז �500 ינטל כ עבדו בא2000בשנת 

, בי� היתר,  הגירה זו מושפעת).2003, רובי��מובאי� אצל אברה�; "אינטל"קשרי קהילה ב

פירוט של (מתמריצי� שמפעל אינטל נות� לעובדי� המעתיקי� את מקו� מגוריה� לאזור 

� משכורות ברוטו לרכישת 10המפעל נות� מענקי� של עד ). התמריצי� הללו יוצג בפרקי� הבאי

 משכורות ברוטו לרכישת דירה 6ומענק של עד , מ מקריית גת" ק15דירה בקריית גת וברדיוס של 

חלק מהמענקי� אינ� מותני� ברכישת ). 2003, רובי��אברה�(מ מהעיר " ק�30 ל15ברדיוס שבי� 

 המפעל מסייע בשכר דירה ,כמו כ�.  מספר שני�אלא בהתחייבות למגורי� בו במש%, דירה באזור

 �50%קרוב ל, רובי��לפי ממצאיה של אברה(לעובדי� המעתיקי� את מקו� מגוריה� לאזור 

 קבלו 2002עד קי" ). 2003, רובי�� אברה�; מעובדי אינטל מתגוררי� במגורי� זמניי� בשכר דירה

לכלי יעילות במשיכת עובדי אינטל ולכ� נית� להסיק כי יש ,  מעובדי אינטל�900מענק מעבר כ

  ).ב2005, רזי�(בקריית גת להתיישב באזור 

ולאו , הנהני� העיקריי� מהגירת עובדי אינטל לאזור ה� היישובי� הכפריי� סביב קריית גת

" אינטל"במחקר שנער% בקרב עובדי ). 2003, רובי��אברה�; 2005, שחר(דווקא העיר עצמה 

�אברה�(יקול החשוב ביותר להגירה היה קבלת עבודה באזור נמצא שהש, שהיגרו לקריית גת

  ). 2003, רובי�
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יה בקריית גת ינמצא כי עובדי� מעטי� במפעלי� האחרי� באזור התעש, לעומת מפעל אינטל

בפרט העובדי� הבכירי� במפעלי� הללו נוטי� להתגורר . העתיקו את מקו� מגוריה� לאזור

ההגירה של עובדי מפעל אינטל לאזור הדרו� קשורה ,  שחרלדבריו של). 2005, שחר(מחו" לאזור 

  .לתמריצי� של חברת אינטל לעובדי� שעברו לגור בקרבת המפעל

וכשליש מה� , בקריית גת רואי� בעצמ� אוכלוסייה ניידת" אינטל"נמצא שעובדי , ע� זאת

ינטל  מעובדי א�55% רק כ.  שני� מיו� עריכת הסקר5רואי� עצמ� מחו" לאזור בטווח של 

�  ). 2003, רובי�� אברה�(והיתר גרי� בשכירות , שהשתתפו בסקר מתגוררי� בדירה בבעלות

יה בקריית גת שינו את מקו� מגוריה� י מכלל עובדי פארק התעש27%מצא כי ) 2005(קרקובר 

ראוי לציי� כי במחקרו של קרקובר נמצא שכרבע . יהיבעקבות התחלת העבודה בפארק התעש

 כלומר עברו –הגיעו לקריית גת מאזורי� דרומיי� יותר ,  את מקו� מגוריה�מהעובדי� שהעתיקו

מגמה שאיננה עונה על העיקרו� של עידוד , מאזורי עדיפות מרוחקי� אל אזור הקרוב יותר למרכז

  .התיישבות באזורי עדיפות לאומית

  

   דיור1.1.2.א

ראו נתוני� (תר מאזור המרכז אזורי עדיפות לאומית מציעי� בדר% כלל דיור במחירי� נמוכי� יו

נתוני� שנאספו על ידי האג� למידע , סטטיסטיי� בנוגע למחירי דיור בפריפריה לעומת המרכז

, דיור צמוד קרקע). וניתוח כלכלי במשרד הבינוי והשיכו� ויוצגו בפרקי� הבאי� לעבודה זו

העיר יבנה , גמאלש� דו. מהווה כלי משיכה ליישובי פריפריה, שנמצא במחסור באזור המרכז

 עקב פיתוח שכונות צמודי קרקע �20 של המאה ה�80זכתה לקצב צמיחה גדול במהל% שנות ה

שיעורי הגידול ,  של המאה העשרי� ועד היו��90מאמצע שנות ה). 2005, שחר(בקנה מידה גדול 

�, כפריי� הסמוכי� יחסית לאזור המרכז� הגבוהי� ביישובי מחוז דרו� הינ� ביישובי� פרבריי

  ). 2005, שחר(המציעי� דיור צמוד קרקע 

בניית דיור חדש היה גור� בעל השפעה על הגירה  היק/מצאה ש)  ,2000Shaginian(שגיניא� 

ככל שהיצע הדיור . 90 ה הגדול של תחילת שנות היבתקופת גל העלי, פנימית של עולי� חדשי�

מרמזי� על אפשרות , של שגיניא�ממצאיה .  כ% הוא מוש% יותר עולי�–החדש ביישוב גבוה יותר 

שבקרב עולי� האזור הפריפרי כשלעצמו אינו מרתיע ואינו זוכה לתדמית שלילית שיש לו בקרב 

  .  א� המעבר מלווה בסיפוק הצרכי� של התושבי� בתחו� הדיור, ישראל�ילידי

�  תנאי הדיור מהווי� שיקול ראשו� בחשיבותו בבחירת מקומצאו כי )1997(שור" ופליישר 

בקרב סטודנטי� לקראת סיו� לימודיה� נושא , לעומת זאת. המגורי� בקרב עובדי� בכירי�

� 61%(והוא נדחק למול שיקולי תעסוקה , הדיור מהווה שיקול זניח יחסית בבחירת מקו� המגורי

  ). בלבד מבי� הסטודנטי�8%לעומת , מהעובדי� הבכירי� ייחסו לדיור חשיבות מכרעת

  

בעיקר דיור צמוד (קרי� שנערכו בנושא זה נמצא שפיתוח דיור איכותי המחמחלק ב, ע� זאת

,  לדוגמא.א% לאו דווקא על הגירה בינאזורית, עשוי להשפיע על בחירת יישוב המגורי�) קרקע

 נמצא שקבלת העבודה במפעל היא הגור� המרכזי –בסקרי� בי� עובדי אינטל בקריית גת 

די הקרקע כשלעצמו לא היה בכדי למשו% את בהיצע צמו: ולאו דווקא הדיור, להגירה

�בסקר שעסק במניעי� להגירה אל . אילו מקו� העבודה היה באזור המרכז, האוכלוסייה לדרו
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נמצא כי הדיור מהווה מניע שלישי בחשיבותו בלבד ) 1992, אלפנדרי ושפר(ומעיירות פיתוח בגליל 

וליישובי� כפריי� ופרבריי� , �80ות הבהגירה ליבנה במהל% שנ. להגירה לעיירות פיתוח וסביבת�

�ולאו דווקא , נית� לראות תהלי% של פרבור סביב אזור המרכז, באזורי� הצפוניי� של מחוז הדרו

  .הגירה לאזורי פריפריה

, לדוגמא. יתכ� כי דיור באיכות מתאימה הינו תנאי משלי� להגירה לאזור פריפריאלי, ע� זאת

עורכי . ריית גת נמצא שמרבית� מעדיפי� דיור צמוד קרקעבסקר שנער% בקרב עובדי אינטל בק

הסקר הסיקו כי אילו נערכה קריית גת לספק דיור צמוד קרקע היא היתה מצליחה למשו% אליה 

  ).2003,רובי� �אברה�(יותר מעובדי המפעל 

  

  "בנה בית%: "דוגמא להשפעת הדיור על הגירה לאזורי פריפריה

במטרה , לאזורי פיתוח" בנה בית%"כוו� פרויקט ) �20ה ה של המא�70שנות ה(בתחילת דרכו 

. להוות מוקד של משיכה של אוכלוסייה חדשה לאזור והשארות של אוכלוסייה חזקה באזור

א% בדר% , בתקופות מאוחרות יותר כוו� הפרויקט ג� ליישובי� חדשי� וליישובי� במרכז האר"

  .י� במשיכת אוכלוסייה חזקהכלל הוא מתבצע באזורי� המאופייני� במצוקה או קשי

ביחס לצורות מגורי� אחרות הוא לאו דווקא " בנה בית%"ראוי להדגיש שהגור� המייחד את 

ולאו , ישנ� בישראל שכונות רבות של צמודי קרקע שתוכננו במרוכז(היותו של הבית צמוד קרקע 

�. עמו האישיאלא החופש הנית� למשתכ� לתכנ� את ביתו על פי ט) דווקא על ידי המשתכני

  .בנוס/ לדיור באיכות משופרת, מדובר בשיווק של סגנו� חיי� ושל חופש בחירהמבחינה זו 

בנה " נער% באג� פרוגרמות במשרד הבינוי והשיכו� מחקר הערכה של פרויקט �80בתחילת שנות ה

ות שבה� פותחו שכונ, הבדיקה התייחסה ליישובי� ותיקי� באזורי פריפריה). 1982, ברנד" (בית%

בתקופת הבדיקה ניתנה העדפה לתושבי " בנה בית%"בהקצאת הקרקע בשכונות ". בנה בית%"

היו תושבי� ותיקי� ביישוב " בנה בית%" מדיירי �83%ולפי הבדיקה אכ� כ, היישוב עצמו

  .ולפרויקט היתה תרומה להשארות של אוכלוסייה חזקה באזור הפיתוח

  

   חינו1.1.3%.א

קי� בדעותיה� בנוגע להשפעתו של החינו% על משיכת הגירה המחקרי� שנערכו בעבר חלו

  . כי השפעתו פחותה–ואחרי� , חלק� מצאו כי יש לחינו% השפעה חשובה. ליישוב או אזור

שירותי " מהנשאלי� ציינו �80%כ) 1990', כרמו� וחוב(במחקר בקרב מתיישבי� במצפי� בגליל 

�על פי מחקר .  בבחירת מקו� מגורי� חדשכגור� חשוב" חברה טובה לילדי�"�ו" חינו% טובי

�המשיכה לשכונות הללו תלויה בי� היתר ג� באיכות החינו% , אודות שכונות קהילתיות בקיבוצי

  ).2003, אורחא� ופלגי(המוצעת 

שבדק שיקולי בחירת מקו� מגורי� בקרב סטודנטי� ועובדי� ) 1997(במחקר של שור" ופליישר 

�מעניי� כי דווקא .  רמת החינו% כאחד משני הגורמי� המרכזיי�ציינו הסטודנטי� את, בכירי

. השיקול של רמת החינו% מגיע רק לאחר שיקולי הדיור והעבודה, אצל העובדי� הבכירי� שנסקרו

שכבר סיימו את חוק , אולי הדבר קשור לעובדה שלעובדי� בכירי� ילדי� בוגרי� יחסית

�  . לימודיה
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מהווה אחד מארבעה גורמי ההישארות באזור פריפריאלי " �תנאי� טובי� לילדי", לעומת זאת

 �העובדה כי הקיבוצי� הצליחו לספק סביבה מוגנת ). 1993', מרגוליס וחוב(בקרב עולי� חדשי

�  .לילדי� היוותה מקור משיכה להתיישבות קבע לעולי

נמצא שאחד הגורמי� , במחקר שבדק את הגורמי� למפנה התעשייתי במגדל העמק ובמעלות

ניתנה חשיבות , ה� במגדל העמק וה� במעלות). 1988, שור"(המשלימי� להצלחה הוא החינו% 

  .מיוחדת לנושא החינו% מתו% שאיפה לפתח מערכת חינו% מתקדמת במיוחד

  

במחקרי� , לדוגמא. בסקרי� אחרי� לא נמצא שהחינו% מהווה מניע בעל חשיבות גבוהה להגירה

נמצא כי לחינו% ביישוב או לחיי " אינטל"ת של עובדי שבדקו מניעי הגירה לאזור קריית ג

, קרקובר; 2003, רובי��אברה� (החברה של הילדי� השפעה מועטה בלבד על החלטת ההגירה

ה� צעירי� ורווקי� ולכ� " אינטל"יתכ� כי ממצא זה קשור לעובדה כי עובדי� רבי� ב). 2005

�) 2000', קפל� וחוב(יבה של העיר ירושלי� במחקר שבדק מניעי� לעז. החינו% אינו בראש מעייניה

�  .נמצא שחינו% הילדי� הינו המניע הנמו% ביותר בחשיבותו כגור� לעזיבה של העיר ירושלי

  

באזורי . סוג מסוי� של חינו% שעשוי להשפיע על הגירה לאזורי פריפריה הוא הקמת מכללות

המקיימי� היק� " לות אזוריותמכל"העדיפות הלאומית ישנו מספר גדול של מוסדות המוגדרי� כ

כאשר הלימודי� האקדמיי� תופסי� מקו� גדל והול% בסל הפעילויות של , פעילות נרחב

בדקו את השפעת ) 1996(ושל שרמ� ) 1998(פליישר ופלזנשטיי� , מחקרי� של פרימ�. המכללות

כלוסיות המכללות מושכות במש% הזמ� לאזורי� בה� ה� פועלות או. המכללות על פיתוח אזורי

העובדי� במכללות עצמ� ובתעשיות עתירות ידע , חזקות של בעלי משלוחי יד אקדמאי�

שלאחר השלמת , ה� מגייסות תלמידי� מקרב תושבי האזור. המתפתחות סביב המכללות

קיי� פוטנציאל , כמו כ�. הלימודי� יכולי� להוות גור� מוביל בהתפתחות אזור העדיפות

  .גיעו ממקומות אחרי� באזור העדיפות הלאומיתלהישארות בוגרי המכללה שה

�דוגמא להשפעה חיובית של מוסד להשכלה גבוהה על העיר בה הוא ממוק� היא אוניברסיטת ב�

אזוריות �בח� את ההשפעות הכלכליות) Felsenstein, 1997(מחקרו של פלזנשטיי� . גוריו� בנגב

 מתלמידי תואר ראשו� באוניברסיטת 24.3% �הוא מצא ש. גוריו� בנגב�הקשורות באוניברסיטת ב�

 מה� הביעו כוונה להישאר במקו� אחר 7.5% �ו, ב� גוריו� הביעו כוונה להישאר בבאר שבע

�  . לאחר השלמת הלימודי�, בדרו

הגיעו לממצאי� אחרי� בקרב סטודנטי� להנדסה ומחשבי� ) 1997(לעומת זאת שור" ופליישר 

,  מהנבדקי� מעונייני� להישאר בבאר שבע7%כי רק המדג� הראה . גוריו�� באוניברסיטת ב�

�מבי� הסטודנטי� שהגיעו לבאר שבע ממרכז האר" או . ומרבית� באי� מקרב תושבי הדרו

שיקולי עבודה עשויי� לשנות , ע� זאת.  מעטי� רוצי� להישאר בה או במקו� אחר בנגב–מצפונה 

 המוסדות להשכלה גבוהה לבי� שור" ופליישר מציעות לחזק את הקשר בי�, לפיכ%. את הכ�

  . וכ% להגביר את הקשר בי� הסטודנטי� לבי� מקומות העבודה הפוטנציאליי�, התעשייה באזור



  

 26

   הטבות מס1.1.4.א

לא נערכו מחקרי� רבי� העוסקי� בהשפעת הטבות מס על הגירה אל אזורי , למיטב בדיקתנו

.  כפי שיוצג בפרקי� הבאי� בעבודה,הטבות מס קיימות באזורי עדיפות בגליל ובנגב. פריפריה

כתוצאה מכניסתו ,  חל שיפור במאזני ההגירה של ערי הדרו�2001מציי� שבשנת , )2005(שחר 

  . שהעניק לתושבי הדרו� הטבות מס ניכרות" חוק הנגב"לתוק� של 

לא מצאנו מחקרי� העוסקי� בשאלת ההשפעה של הטבות מס על הגירה , פרט למחקרו של שחר

  .ריפריהלאזורי פ

  

  "תפיסת עול� "1.1.5.א

המביאות , תחת כותרת זו ריכזנו שיקולי� הקשורי� בשאיפותיו של משק הבית בנוגע לסגנו� חייו

, רצו� להתגורר בקהילה קטנה, בי� היתר מדובר ברצו� באיכות חיי�. אותו להגר לאזור פריפריאלי

�ות ורצו� להגשמה עצמית בדר% תחושת שליח, רצו� לחיות במקו� הנהנה מנו� ומרחבי� פתוחי

  . של התיישבות ועוד

  

נמצא כי כמחצית , בקרב מהגרי� לגליל) 1988(בסקר שנער% על ידי סופר ופינקל   איכות הסביבה 

מצאו כי ) 1990(' כרמו� וחוב. כמניע ראשו� במעלה" מגורי� בחיק הטבע"מהמרואייני� ציינו 

 . ת משתי הסיבות הראשונות להגירה לאזור מהמרואייני� ציינו את האזור הכפרי כאח54%

נמצא כי המניע ) 1992, אלפנדרי ושפר(בסקר שעסק במניעי� להגירה אל ומעיירות פיתוח בגליל 

בסקר שנער% . שקט ונו� יפה, השני בחשיבותו להגירה לעיירות פיתוח וסביבת� הינו חיפוש מרחב

שניה בחשיבותה להגירה היתה שהיגרו לקריית גת נמצא שהסיבה ה" אינטל"בקרב עובדי 

  ). 2003, רובי��אברה�(כלומר איכות הסביבה , "מרחב"

  

) 1990', כרמו� וחוב(בסקר שנער% בקרב אנשי� שעברו להתגורר במצפי� בגליל   סגנו� חיי� 

 קהילה –נמצא כי מרבית התושבי� הגיעו לגליל כתוצאה ממשיכה לצורת ההתיישבות הייחודית 

 21%מצאו כי ' כרמו� וחוב.  שליטה על קבלת תושבי� חדשי� ביישובסגורה שלתושבי� בה

מהנשאלי� ציינו את החיי� בקהילה קטנה והיכולת להשפיע על חיי הקהילה כסיבה הראשונה 

  . להגירה לאזור

הנושא של העדפה למגורי� בקהילה קטנה יחסית נמצא ג� במחקר שהתייחס לעובדי מפעל 

בקרב אוכלוסיה זו נמצאה העדפה ליישובי� פריי� ופחות . ראינטל בקריית גת שהיגרו לאזו

  ).א2005, רזי�(ליישובי� העירוניי� באזור 

��שחקרו את האוכלוסייה החדשה הפונה אל יישובי� כפריי� לא, )1983( ומרגוליס אפלבו

�ונטייה למגורי� בקהילות קטנות , מציינות את החיפוש אחר צורת חיי� שונה, חקלאיי

  .עורבות חברתית והשפעה על אורח החיי� ועל רמת השירותי� המקומיי�המאפשרות מ

מצאו כי צורת , שבדקו סטודנטי� ועובדי� בכירי� במקצועות ההנדסה) 1997(שור" ופליישר 

 �ובעדיפות הנמוכה ביותר, המגורי� המועדפת על שתי הקבוצות היא שכונה חדשה באזור כפרי

  . מרכז עיר
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הרגשת "מניע נוס� שציינו המרואייני� במצפי� בגליל הינו   " יותחלוצ"הגשמה עצמית דר% 

 מבי� המרואייני� בחרו בו כמניע הראשו� במעלה להגירה 15% –" חלוציות והגשמה בגליל

  ).1990', כרמו� וחוב(לפריפריה 

  

תדמית היישוב הינה אלמנט משלי� בעל חשיבות למשיכת  –איכות חיי� ותדמית היישוב 

במחקר שבדק את מקור המשיכה לתעשיות חדשות של מגדל העמק , לדוגמא. שובאוכלוסיה ליי

נמצא כי שיפור איכות החיי� בערי� ושינוי תדמית� היוו גור� מסייע , )1988, שור"(ומעלות 

בי� היתר נמצא ששיפור חזות העיר הינו גור� . להגברת האפקטיביות של חוק עידוד השקעות הו�

  .שעובדיה מוצאי� חשיבות בחזות העירונית של מקו� עבודת�,  ידעחשוב במשיכת תעשיה עתירת

  

  המצפי� בגליל: על הגירה לאזורי פריפריה" תפיסת עול�"דוגמא להשפעת 

בתחילת "). מצפי�(" יישובי� קטני� חדשי� בגליל 52 הוקמו �20 של המאה ה�80 במהל% שנות ה

כרמו� ( איש �20,000כיו� גרי� בה� כו,  איש�7,000 של המאה העשרי� גרו במצפי� כ�90 שנות ה

  ).2004, דור; 1990', וחוב

מדובר ביישובי� . הקמת היישוב וניהולו, הקמת המצפי� מיוחדת בשל צורת ההתארגנות

וההצטרפות אליה� , שהמתיישבי� בה� התארגנו בקבוצות עוד לפני הקמת היישוב, סגורי�

באופ� זה ניתנת אפשרות . ת המיישבי�והמוסדו) ועדת קבלה(מותנית בהסכמת חברי היישוב 

  .אשר החברי� בה מפקחי� על אופייה והתפתחותה, ליצירת קהילה הומוגנית יחסית

סופר (סמו% לתקופת המבצע : מאז מבצע הקמת המצפי� נערכו מספר בדיקות הערכה של הישגיו

שנה לאחר ועשרי� ) 1990', כרמו� וחוב(כעשור לאחר תחילת הקמת המצפי� , )1988, ופינקל

 �  ).2004, דור(הקמת

על פי . מצאו כי מפעל המצפי� היווה הצלחה במשיכת אוכלוסיה לגליל) 1990(' כרמו� וחוב

�תוספת האוכלוסייה שהגיעה לגליל כתוצאה ממפעל המצפי� היתה גדולה יותר , חישוב

בתקופה של כלל היישובי� העירוניי� הותיקי� בגליל ) כתוצאה מהגירה(מתוספת האוכלוסייה 

למצפי� בגליל היתה הצלחה במשיכת  ,' וחוב של כרמו�לטענת�. שבה נבנו המצפי�

שמרביתה מצאה , ובעלת מקצועות יוקרתיי�, משכילה,  אוכלוסיה צעירה– "אוכלוסייה חזקה"

המפעל הצליח בגלל שהציע מוצר ייחודי , לטענת�. תעסוקה במטרופולי� חיפה שאיננו רחוק

קהילה ( איכות סביבה נדירה ומבוקשת ואיכות חברתית מיוחדת ורצויה –" סגנו� החיי�"מבחינת 

בסקרי� שנערכו בקרב תושבי המצפי� נמצא שהמניעי� המרכזיי� ). המעצבת את עצמה

  .סגנו� חיי� והגשמה עצמית בדר% של חלוציות, להתיישבות היו קשורי� באיכות הסביבה

  

. � בנוגע להגירה מאזור המרכז לאזור הגלילקשה לקבוע את מידת ההצלחה של המצפי, ע� זאת

מצאו כי מרבית המתיישבי� במצפי� בגליל הגיעו מאזור הצפו� או ) 1988(סופר ופינקל 

 28% ממחוז חיפה ורק 33%,  מתושבי המצפי� הגיעו ממחוז הצפו�39% .מטרופולי� חיפה

יד מתו� יחסית כלומר למצפי� בגליל היה תפק. מהמתיישבי� הגיעו מאזורי� אחרי� באר"

  . במשיכת אוכלוסייה ממרכז האר" לאזור העדיפות בגליל

אוכלוסייה ממרכז האר" נקלטה בגליל בעיקר באחת משלושה המצבי� , לטענת� של סופר ופינקל

�  :הבאי
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 המשק החקלאי במושב מאפשר מציאת פרנסה בחקלאות וכ% לוותר על –קליטה במושב  .1

  .במרכז האר", מקו� התעסוקה האחר

שבה� האפשרות לצורת חיי� ', אימ� וכו,  מודטי�–שובי� בעלי אוכלוסיות ייחודיות יי .2

 .מיוחדת הטתה את הכ� כלפי הגירה למקו� מרוחק

3. �כ% שהמעבר אליה� איננו , כשהיישובי� ממוקמי� בנקודות מרוחקות ממרכזי� עירוניי

�. כולל תעסוקה, ומחייב שינוי כל אורח החיי�, מאפשר המש% תעסוקה במרכז עירוני קוד

כאלו שמצאו תעסוקה ביישוב , ליישובי� הללו יגיעו מתיישבי� מכל אזורי האר" באופ� שווה

ולאו דווקא כאלה שעברו ליישוב א% שמרו על מקו� העבודה הקוד� בעיר , או בסמו% לו

 .גדולה סמוכה

י� הותיקי� היישובי� החדשי� בגליל התחרו ביישובהעלו את ההשערה כי ) 1990(' כרמו� וחוב

 היו –ומשכו אליה� תושבי� שאלמלא ההזדמנות להתיישב ביישוב חדש , יותר באזור

השערה זו מבוססת על כ% ששיעורי ההגירה לכרמיאל ירדו . מתיישבי� ביישובי� ותיקי�

�בסקר שערכו החוקרי� , ע� זאת. במקביל לעליית מספר� של המתיישבי� ביישובי� החדשי

 �ה� הצהירו כי לא היו מתיישבי� , ו למצפי� בגליל ממרכז האר"הגיעשבקרב המתיישבי

  .ומשיכת� לאזור התבססה על צורת היישוב הייחודית שהוצעה בו, ביישובי� הותיקי� בגליל

  

    סיבות להימנעות ממעבר לאזורי עדיפות של אנשי� העובדי� בה�1.2.א

ות א% ממשיכי� להתגורר מספר מחקרי� בדקו את המניעי� של אנשי� העובדי� באזורי עדיפ

, מחקרי� אלו בדקו את השאלה מדוע אנשי� אלו אינ� מהגרי� לאזורי עדיפות. באזור המרכז

מחקרי� אלו מצאו שהשיקולי� קשורי� בעיקר לתעסוקה של ב� . ומה עשוי לגרו� לה� להגר

, דיפותדימוי נחות של אזור הע, ולנושאי� משיקי� של קשרי� חברתיי� ביישוב המגורי�, הזוג

  .וההעדר פעילויות פנאי ותרבות באזור העדיפות

יה בקריית גת שאינ� יבמחקרי� שנערכו בקרב עובדי אזור התעש  בת הזוג /תעסוקת ב�

ריחוק ממקו� העבודה של ב� "הגירה הינה �נמצא שהסיבה החשובה ביותר לאי, מתגוררי� באזור

קת ב� או בת הזוג השפעה חשובה על כלומר לתעסו). 2005, שחר; 2003, רובי�� אברה�" (הזוג

  .הנטייה להגר לאזורי עדיפות

במחקר שעסק במניעי� להגירה אל ומעיירות פיתוח בגליל   דימוי נחות של אזור העדיפות 

על , נמצא כי השיקול הראשו� להימנעות ממגורי� בעיר פיתוח בפריפריה) 1992, אלפנדרי ושפר(

 �43%כ. יתוח כמקו� בו איכות החיי� ירודההוא תפיסה של עיר הפ, א� עבודה בעיר

הרמה הירודה של "או " כלכלית הירודה של הישוב� החברתיתהרמה"מהמרואייני� ציינו את 

  . כסיבות העיקריות להימנעות ממגורי� בעיר" השירותי� בעיר הפיתוח

ת גת ה בקרייי בסקר שנער% בקרב עובדי אזור התעשי�ופעילויות פנאי ותרבות קשרי� חברתיי�

הגירה של אנשי� העובדי� באזור היא קשרי� חברתיי� הדוקי� � נמצא שסיבה חשובה לאי

מחסור "הגירה הינה �כמו כ� נמצא שסיבה חשובה לאי). 2005, שחר(במקו� המגורי� הנוכחי 

" פעילויות תרבות). "2005, קרקובר; 2003, רובי��אברה�(באזור קריית גת " בפעילויות פנאי

� השני בחשיבותו עליו הצביעו הנשאלי� כגור� שעשוי היה לשכנע אות� להגר היווה את הגור

  .לקריית גת
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    מניעי� לעזיבה של אזורי עדיפות1.3.א

. ר"מחקרי� אחרי� בדקו את מניעיה� של אנשי� שעזבו אזורי עדיפות והגרו למרכז הא

ו בהגירה לפרברי� ואיל, א שיקול מרכזי בהגירה בינאזוריתבמחקרי� אלה נמצא שהתעסוקה הי

  .הדיור הינו שיקול מרכזי

  

) 1992, אלפנדרי ושפר(במחקר שעסק במניעי� להגירה אל ומעיירות פיתוח בגליל   תעסוקה 

השיקול המרכזי להגירה מהגליל לאזורי� אחרי� באר" הוא שינוי במקו� העבודה של  נמצא כי

  .זו כשיקול ראשו� בהגירה מהמרואייני� ציינו סיבה �45%כ. בת זוגו/המרואיי� או ב�

ר מאיה חוש� "המחקר נער% על ידי ד(במחקר שבדק מניעי� לעזיבה של העיר ירושלי�   דיור 

נמצא כי שיקולי� הקשורי� בדיור , )2000', ממכו� ירושלי� לחקר ישראל ומוצג אצל קפל� וחוב

רה מירושלי� ליישובי� היוו שיקול מרכזי בהגי) רצו� לבית צמוד קרקע, מחירי דיור גבוהי� בעיר(

קרוב לשבעי� אחוז מהעוזבי� את ירושלי� ליישובי . אחרי� במרחב המטרופוליני של העיר

בקרב העוזבי� את ירושלי� אל , לעומת זאת. המטרופולי� עשו זאת משיקולי� הקשורי� בדיור

  .  ציינו את הדיור כמניע ראשו� במעלה להגירה24%מחו" למטרופולי� רק 

א% שיקול , כי דיור מהווה שיקול מרכזי עבור העוזבי� לפרברי� שסביב המטרופולי�נית� להסיק 

�  . חזק פחות עבור אלו המהגרי� לאזור פריפריאלי המרוחק ממקו� המגורי� הקוד

  

   נושאי� המשפיעי� על הגירה לאזורי עדיפות– סיכו� 1.4.א

 –ה הוא שיקול התעסוקה מהמחקרי� בתחו� עולה כי השיקול המרכזי המביא להגירה לפריפרי

, שיקול זה תק� בעיקר עבור אנשי� צעירי� יחסית. אנשי� מהגרי� לאזור בו מוצעת לה� עבודה

 שיקול התעסוקה –מיומני� ומבוגרי� יותר , בנוגע לעובדי� בכירי�. שיש לה� ניידות גבוהה יותר

  .משפיע פחות

או לאי ) ת עבודה באזור המרכזבעקבו(התעסוקה הינה מניע חשוב ג� לעזיבת אזורי עדיפות 

 �  ). כאשר ב� הזוג עובד באזור המרכז(הגירה אליה� למרות עבודה בה

הדיור הינו שיקול מרכזי בפרבור . הדיור מהווה שיקול משלי� בהחלטה להגר לאזורי עדיפות

 .א% פחות להגירה לפריפריה) מעבר ממגורי� ביישוב עירוני ליישוב כפרי או פרברי במטרופולי�(

א� יוצע . יתכ� שהוא מהווה שיקול חשוב עבור אנשי� שמצאו עבודה באזור פריפריאלי, ע� זאת

צפויה להיות השפעה על החלטת� להגר , לה� בנוס� דיור איכותי ביישוב בעל דימוי טוב יחסית

  . לאזור

וחלק ,  חלק מהמחקרי� מצביעי� על חשיבות גבוהה של הנושא בהחלטה להגר–בנוגע לחינו% 

ראוי להזכיר כי לחינו% יש השפעה על מגזרי� מסוימי� . ר מצביע על השפעה שולית בלבדאח

זוגות ללא , על משקי בית של רווקי�.  משקי בית שבה� ילדי� צעירי� יחסית–בלבד באוכלוסיה 

�  . למניע זה השפעה נמוכה–או משקי בית בה� הילדי� בוגרי� , ילדי

  .להשפעה של הטבות מס על התיישבותלא נמצאו מחקרי� המתייחסי� ישירות 

שהכלי� המופעלי� כיו� על ידי הממשלה לעידוד התיישבות באזורי עדיפות , נושא נוס�

אנשי� המהגרי� לפריפריה ": תפיסת העול�"הינו נושא , מתייחסי� אליו רק באופ� עקי�

�יי� ייחודי או סגנו� ח, מגורי� בקהילה קטנה, נו�, מרחבי�, כתוצאה מביקוש אחרי איכות חיי
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, נושא זה מתגלה במחקרי� שוני� כבעל חשיבות מרכזית. הגשמה עצמית בדר% של התיישבות

יתכ� כי ראוי להקדיש לו יתר תשומת לב בפיתוח כלי� לעידוד ". חזקה"בפרט עבור אוכלוסיה 

  .התיישבות באזורי פריפריה
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  בעולם כלים לעידוד התיישבות באזורי עדיפות -סקירת ספרות  – 2.א

בסקירה המובאת כא� . במדינות רבות בעול� קיימי� כלי� לעידוד התיישבות באזורי פריפריה

ומדינות נוספות כמוזכר בהמש% , נורבגיה, בריטניה, צרפת(בדקנו בעיקר מדינות ממערב אירופה 

ינ� שנית� למצוא קווי� דומי� ב, )וכ� את מדיניות האיחוד האירופי בסיוע לאזורי פריפריה, הפרק

מקורות הנתוני� הינ� סקר . צפיפות האוכלוסי� ומידת הפיתוח, לבי� ישראל מבחינת הגודל

המקורות מוזכרי� להל� (ספרות ומחקרי� שנערכו באר" ובעול� בנושא עידוד אזורי פריפריה 

�  ).באופ� פרטני עבור כל אחד מהסעיפי

  

   ביזור סמכויות 2.1.א

יי� במדינות האיחוד האירופי הינו ביזור סמכויות אחד האמצעי� לעידוד אזורי� פריפריאל

קיי� ביזור של סמכויות ותקציבי� מהשלטו� המרכזי ליחידות , על פי מדיניות זו. ופיתוח אזורי

לכל אזור גובשה . גיאוגרפיות אזוריות הנהנות ממידה רבה של אוטונומיה שלטונית ותקציבית

מטרת ביזור הסמכויות הינה לצמצ� פערי� כאשר , מדיניות המתאימה לבעיות הייחודיות לו

�נראה כי מדיניות זו אכ� . כלכליי� בי� אזורי� ובי� מדינות החברות באיחוד האירופי�חברתיי

  ).1999, מבקר המדינה(מסייעת להגדלת התעסוקה וצמצו� העוני במדינות השונות 

  

   תעסוקה2.2.א

ולעידוד הגירה לאזור עדיפות אחד הכלי� לעידוד תעסוקה   תמריצי� להשקעות בתעשיה 

�התמריצי� המקובלי� . הוא מערכת תמריצי� לתעשייה באזורי העדיפות, המקובלי� בעול

  ):2002, שור"(בעול� מתחלקי� לשלוש קטגוריות 

זהו סוג התמריצי� השכיח ביותר . מקני� הטבה בתחו� המיסוי � תמריצי� פיסקליי� .1

בי� . � בבסיס לפיו מחושבות הטבות המסכשההבדלי� ה, במדינות מפותחות ומתפתחות

, פחת מוא", פטור ממיסי יבוא, פטור ממיסי�, הקלות מס לחברות: האמצעי� בקטגוריה זו

  .הפחתת תשלומי ביטוח לאומי, הנחות להשקעה ולהשקעות חוזרות

הלוואות בתנאי� , מענקי� ממשלתיי�:  מקני� הטבות בתחו� המימו� תמריצי� פיננסי�  .2

�, השתתפות ציבורית במימו� קר� הו� סיכו�, רבויות להלוואות ולאשראי לייצואע, מועדפי

� . ביטוח ממשלתי בתנאי� מועדפי

סבסוד , )תחבורה, תקשורת, מי�, חשמל, מבני תעשייה, מבני�, אספקה (סבסוד תשתיות .3

הגנה , העדפה במכרזי� ממשלתיי�, )בקרת איכות, ייעו", ביצוע סקרי שוק, מידע (שירותי�

  .  התייחסות מועדפת לשער מטבע חו", פני יבוא מתחרהמ

  

בצרפת התקיי� תהלי% של שינוי בדפוסי ההגירה הפנימית בעקבות התערבות ממשלתית 

יושמה מדיניות .  של המאה העשרי�60  החל מאמצע שנות ה, לעידוד הגירה לפריפריה

ד את התיעוש של יתר ממשלתית שמטרתה לשלוט בבנייה של מבני תעשייה באזור פריז ולעוד

ננקטו צעדי� להגבלת הבנייה של משרדי� בפריז ולהעברת שירותי� מפריז לאזורי� . חלקי צרפת

מערכת התחבורה שופרה על מנת למנוע את הבידוד של . במיוחד במגזר הציבורי, אחרי� בצרפת
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� והחלוקה הצעדי� הללו הניבו פרי והביאו לשינוי בדפוסי ההגירה הפנימית. אזורי� מסוימי

  ). Courgeau, 1990(המרחבית של הפעילות הכלכלית 

ההתערבות ). Balchin, 1990(בריטניה נחשבת למדינה ריכוזית יחסית למדינות היבשת באירופה 

הממשלתית באכלוס אזורי השוליי� בבריטניה כללה יצירת מדיניות לעידוד כוח הקנייה של 

�הביטוי לכ% הוא בסבסוד מפעלי� . קורות תעסוקהשיפור התחבורה ופיתוח מ, מוצרי� ושירותי

  ).1992, אפלבו�; 1987, עוז(הקלה במסי� ויצירת תשתית מפותחת לתחבורה ולתקשורת , ודיור

  

י המדינות החברות " פרס� האיחוד האירופי קווי� מנחי� לסיוע אזורי שיינת� ע1998בשנת 

סיוע , סיוע בהשקעות: ושה סוגי�הסיוע האזורי הינו משל. (EC, 1998) 2006  2000בשני� 

היק� הסיוע הינו פועל . )הטבות מס( סיוע בתפעול  ביצירת מקומות עבודה ובמקרי� מסוימי� 

  :     )EU, 2005(יוצא של מאפייני האזור הנתמ% 

. השקעה ראשונית פירושה השקעה בהו� קבוע למש% חמש שני� לפחות: סיוע להשקעה .1

ההשקעה ניתנת לצור% הקמת מרכז .  מההשקעה25%חות מקבלי הסיוע צריכי� לתרו� לפ

או פיתוח פעילות שכרו% בה שינוי יסודי בתהלי% , הרחבה של מרכז קיי�, תעסוקה חדש

�בנייני� או , הסיוע שנית� מחושב כאחוז מער% ההשקעה בקרקע. הייצור של מרכז קיי

   .מכונות

 יש ליצור עבודה תו% שלוש שני� ,על מנת להיות זכאי לסיוע: סיוע ליצירת מקומות עבודה .2

מקומות . והעבודה צריכה להיות קשורה לפעילות שנובעת מההשקעה, מהשלמת ההשקעה

�היק� הסיוע נקבע כאחוז מעלות השכר של . העבודה צריכי� להתקיי� לפחות חמש שני

 .המחושבת לתקופה של חמש שני�, העובד

טור או בהטבות במס או בהפחתה מאושר רק במקרי� חריגי� ומתבטא בפ: סיוע בתפעול .3

סיוע כזה מיועד לפצות על . הסיוע מוגבל בזמ� ומופחת בהדרגה. בתשלומי הביטוח הלאומי

הסיוע מחושב לפי . עלויות התחבורה הנוספות באמצעות שינוע של טובי� בתו% המדינה

�לית והוא בא לפצות על הוצאות נוספות שנובעות מפעילות כלכ, המרחק לשווקי� המסחריי

  .ותלות כלכלית במוצרי� בודדי�, טופוגרפיה ואקלי� קשי�, גודל קט�, בתנאי� של בידוד

, בישראל הכלי המרכזי לסיוע לפיתוח תעסוקה באזורי עדיפות הינו החוק לעידוד השקעות הו�

הסיוע לפיתוח תעסוקה באזורי עדיפות בישראל יוצג . המאפשר קבלת מענקי� או הטבות מס

 �  .בעבודהבפרקי� הבאי

 �מחקר הערכה שבדק את יעילות הכלי� בה� משתמש האיחוד האירופי לסיוע לאזורי

, על א� שמצב כזה איננו רצוי, פריפריאליי� מצא שהסיוע האזורי הועבר בעיקר לחברות גדולות

 �פוגע בתחרותיות ומביא למצב שהאזור הפריפריאלי נשע� על מספר מקומות תעסוקה מצומצ

כיו� האיחוד האירופי נמנע מסיוע ). Capron, 2000 in Ibex Consultants, 2003(בלבד 

וקובע תקרות , להשקעות בקנה מידה גדול בכדי שלא ליצור השפעה שלילית על התחרותיות

  .)Ibex Consultants, 2003(ברורות של סיוע מקסימלי 

הגישה .  האירופיבשני� האחרונות חלה מגמה של שינוי באמצעי� לפיתוח אזורי עדיפות באיחוד

בהסרת המכשולי� לכניסה לשווקי� החדשה לפיתוח אזורי מגדירה כמטרה עיקרית את הצור% 
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המגמה היא של מעבר מקידו� של פיתוח כלכלי . ולתמיכה ביזמי� בתהלי% הקמת העסק

הכשרה ובניית , הכוללי� ייעו- ותמיכה, לעבר אמצעי� גמישי� וחדשניי� יותר" מסורתי"

, על ידי שיפור הסביבה העסקית באזור, וש הפוטנציאל של עסקי� מקומיי�ומימ, רשתות

 מתמיכה ישירה של המגזר הציבורי במגזר להבדיל( ושותפות בי� המגזר הציבורי למגזר הפרטי

וכ� ,  כאשר קיי� תארי% לקיצו" המימו� הציבורי,עצמי� ניסיו� לקד� יעד של מימו�נעשה). בפרטי

   ).Ibex Consultants, 2003( פרטיות� ציבוריותליצור הלוואות מעורבות 

  בסיסיותתוכניות בקנה מידה נרחב הקשורות בתשתיותברורה של נטישת קיימת מגמה 

לות יחסית מביאות לתוצאות דכי השקעות מ� הסוג הזה נמצא . ואוטומטיתובהשקעה אופקית 

של השפעה על תעסוקה וה� במונחי� מקומות ה� במונחי� של יצירת , להשקעה הכספית

 פיתוחהיותר המותאמות לצרכי " רכות" יוזמות נית� לזהות מעבר אל, במקו� זאת. התחרותיות

. "הכלכלה החדשה"למאפייני ו, מקומיותה לאסטרטגיות הפיתוח ,הפרטיקולריי� של האזור

יוזמות אלה באות לממש את הפוטנציאל הגלו� בעסקי� מקומיי� על ידי התערבות ישירה 

. ) טכנולוגיותלמשל באמצעות הקמת חממות(או שיפור הסביבה העסקית הקולקטיבית /חברות וב

לתרג� מידע וידע ולאפשר לגורמי� הכלכליי� באזור ליצור ולהפי" ידע במקרי� רבי� הסיוע נועד 

 EC, 2002b; Bachtler and Taylor, 1999; Commission of the).להזדמנויות כלכליות

European Communities, 2005; Ibex Consultants, 2003).  

  

 עידוד תעסוקה באזורי עדיפות לאומית מתבצע �במגזר הכפרי   העסקה בפרויקטי� ציבוריי� 

 �.  תיירותיי� וסביבתיי��ג� באמצעות שילוב של האוכלוסייה המקומית בפרויקטי� ציבוריי

הכפר והטבע על ידי דג� של סיפוק שירותי� של שימור ערכי מציגי� ) 1997(' פליישר וחוב

, באוסטריה ובשוודיה, לדוגמא. חקלאי� באזורי� פריפריאליי� למטרות פעילויות פנאי ונופש

�ובתמורה , משמרי� חורשות ומטפלי� במרעה, החקלאי� מטפחי� מערכת שבילי� ודרכי

  .משולמת לה�  סובסידיה

  

י פריפריה באמצעות בנורווגיה קיי� עידוד של התיישבות באזור  הטבות בעלויות העסקה 

נורבגיה היא המדינה בעלת צפיפות האוכלוסי� ). תשלומי ביטוח לאומי(הפחתת עלויות מעביד 

�כמחצית מהאוכלוסייה מרוכזת בדרו�, יתרה מזאת. ר" נפשות לקמ15 � הנמוכה ביותר באירופה 

   ). Havnen, 2004(כאשר בשאר המדינה האוכלוסייה דלילה ביותר , מערב המדינה

הפחתה אזורית בדמי הביטוח  האמצעי� לעידוד התיישבות באזורי פריפריה בנורווגיה הוא אחד

אמצעי זה נועד לעודד באופ� ישיר . הלאומי המשולמי� על ידי המעסיקי� על הוצאות שכר

כלומר לעודד , והעדפה של כוח עבודה במקו� של הו�, העסקה של עובדי� באזורי פריפריה

  ).Sandal, 2003(טווח ארו% תעשיות עתירות עבודה ל

  

   דיור2.3.א

כגו� בלגיה , במדינות אירופה. למדיניות בנייה ומחירי דיור ישנה השפעה על ההגירה הפנימית

נמצא קשר חיובי בי� ההגירה מהערי� הגדולות לבי� התייקרות מחירי הבנייה , צרפת וספרד
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,  בי� המטרופוליני� לפריפריה גדלככל שפער מחירי הדיור. � בערי� הגדולות"ומחירי נכסי הנדל

  ). Rees et al.,1996; Robinson, 1996(כ% גדלה ההגירה מהערי� הגדולות לאזורי הפריפריה 

  

   חינו2.4%.א

�, מבודדות, שעשויי� לחזק את החינו% בקהילות מרוחקות, קיימי� מספר כלי� הפועלי� בעול

  : או מובחנות מבחינה אידיאולוגית

ב על פיו קהילות קטנות של הורי� " מודל שפותח בארה– Charter school)(רטר סקול 'צ

בבתי מדובר . המעוניני� להקי� בית ספר ייחודי מקבלי� את הזכות לעשות זאת מטע� המדינה

מתו% מעורבות רבה , המשרתי� קהילה מיוחדת, בעלי חזו� ייחודי) לא פרטיי�(ספר ממלכתיי� 

� מחלק מהכללי� הקיימי� לגבי בתי ספר ציבוריי� בתי הספר הללו חופשיי .של ההורי�

�שיטות , סוג התלמידי�, המטרות, התוכנית, הינו חוזה המפרט את החזו�" רטר'צ"ה. מסורתיי

,  שני�3�5בדר% כלל ההסדר מתייחס לתקופה של . ההערכה ודרכי המדידה של ההצלחה

�גיע להישגי� לימודיי� בתי הספר אחראי� לה. שבסופה יכול בית הספר להארי% את ההסכ

 �  ).1999, טובי�(ולתקציב מאוז� ויש לה� חובת דיווח על הישגיה

 Finn, Manno and ; (רטר סקול'רק באזורי עדיפות ניתנת להורי� אפשרות להקי� צ, בדר% כלל

Vanourek, 2000 Renzulli and Evans, 2005 .( שיטה זו מתאימה לעודד התיישבות בפריפריה

במקרי� שמדובר , לעומת זאת. דיאולוגיות המעונינות בשיטת חינו% ייחודיתשל קבוצות אי

�עלולה גישה זו להביא לבעיות המוכרות היו� מהגרעיני� , בקבוצות לעיבוי ישובי� קיימי

  . התורניי� של התבדלות והחלשת מערכת החינו% המקומית

ת� וירטואלית לכל מקו�  זהו ש� כולל לשיטות של הפעלת תכניות לימוד והפצ– למידה מרחוק

�שיטה זו פועלת במקומות מרוחקי� בעול� ומאפשרת לתלמידי� . שיכול ורוצה לצרו% אות

ג� א� בית הספר עצמו לא יכול לספק , בודדי� ללמוד באופ� עצמאי קורסי� לבחינות גמר ובגרות

� הלמידה התועלת המרכזית בלמידה מרחוק היא בהגדלת מגוו� תחומי. לה� מורה מומחה בתחו

   ).2002', נחמיאס וחוב(וחיבור הפריפריה למרכז 

  

   הטבות מס2.5.א

. הכלי של הטבות מס ליישובי פריפריה איננו מקובל במדינות רבות בעול�, לדבריו של זוסמ�

בנוס� . קנדה ותורכיה, נורווגיה: הכלי מיוש� רק בשלוש מדינות מערביות פרט לישראל, לדבריו

בצרפת ישנ� ; י במס על הכנסות שהופקו באזורי� מסוימי� בצפו� אפריקה בספרד נית� זיכו,לכ%

באירלנד מוכרות לצור% מס ; הטבות מיסוי על השקעות של יחידי� במגורי� במושבות לשעבר

מידת ההצלחה של הטבות אלו והשפעת� על משיכת . הוצאות על שיפו" דירות באזורי עדיפות

  ). 2003, זוסמ�(מרו של זוסמ� אוכלוסיה לפריפריה אינ� מוזכרות במא

  

   כלי� לעידוד התיישבות באזורי פריפריה בעול�– סיכו� 2.6.א

בדיקה של הנעשה בעול� מצביעה על כ% כי במדינות רבות קיימת מערכת לעידוד התיישבות 

כאשר ניהול אזורי הפריפריה , כלי מרכזי למימוש מטרה זו הינו ביזור סמכויות. באזורי פריפריה
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המכוונת תקציבי� שניתנו לאזור על פי אינטרסי� ותכניות , על ידי ממשלה מקומיתנעשה 

, הטבות מס לעסקי�, מענקי השקעה(כלי� נוספי� הינ� כלי� לעידוד התעסוקה . מקומיות

הטבות מס ליחידי� , חינו% ייחודי, הגדלת מצאי הדיור באזורי פריפריה, )הפחתת עלויות מעביד

  .והנגישות בי� אזורי פריפריה ומרכזושיפור אמצעי התחבורה 

כפי שיוצג , חלק מהכלי� המשמי� לעידוד אזורי פריפריה בעול� נמצאי� בשימוש ג� בישראל

 אלו מתוכ� שעבודת המחקר הראתה –בנוגע לכלי� שאינ� בשימוש בישראל . במהל% העבודה

  .שראוי לאמ" בישראל יוזכרו בסיכו� עבודה זו
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  ת של כלים לעידוד התיישבות  יעילו מחקרים שבדקו3.א

   בישראלבאזורי עדיפות  

בעבר נערכו בישראל מספר רב של מחקרי� שבדקו את היעילות של שימוש בכלי� שוני� לחיזוק 

כהקדמה ורקע למחקר הנוכחי שג� הוא , פרק זה יביא סקירה של מחקרי� אלו. אזורי פריפריה

  .עוסק בניתוח יעילות הכלי� לחיזוק אזורי פריפריה

  

   החוק לעידוד השקעות הו�3.1.א

אחת מהדרכי� שממשלת ישראל נקטה ונוקטת בה� לחיזוק אזורי פריפריה היא מדיניות לעידוד 

הכלי המרכזי . מתו% תקווה שכ% תחוזק עצמאות� הכלכלית, מפעלי� להשקיע באזורי� הללו

ענקי� או הטבות המאפשר קבלת מ, בנושא זה היה במש% שני� רבות החוק לעידוד השקעות הו�

  . יה באזורי פריפריהימס עבור השקעות בתעש

ח השנתי של בנק ישראל משנת "בדו. במש% השני� זכה החוק לעידוד השקעות הו� לביקורת רבה

פלייה בי� פירמות תעשייתיות ת את הקצאת המשאבי� במשק ביצירת ה נטע� שהחוק מעוו2004

החוק .  שימוש יתר בהו� לשימוש חסר בעבודהולא תעשייתיות ומעוות את הקצאת המקורות בי�

ובפרט תעסוקת ,  שיפור מצב התעסוקה בפריפריה–אינו משרת את המטרה שעבורה נחקק 

 �  .  מפני שאינו מעודד פירמות עתירות עבודה אלא פירמות עתירות הו�–עובדי� לא מיומני

לה� תכניות השקעה  בדק משרד מבקר המדינה באיזו מידה תרמו מפעלי� שאושרו 1995בשנת 

 מקומות עבודה חדשי� 7,000נמצא שההשקעות היו אמורות ליצור . ליצירת מקומות תעסוקה

 מהמפעלי� לה� 15% מצא מבקר המדינה כי �1999 בבדיקה שנערכה ב.  בלבד�500ובפועל יצרו כ

 �20%ו,  השני� שקדמו לכ% לא סיימו לבצע את תכניות ההשקעה שאושרו לה��15אושר סיוע ב

� עבור מרכז 1998בסקר שנער% בשנת . מהמפעלי� שסיימו לבצע תכניות השקעה לא היו פעילי

במכירות וביצוא כתוצאה , ת נמצא שהגידול במספר העובדי�"ההשקעות במשרד התמ

משרד ( בלבד מהתחזיות שהוצגו בתכנית ההשקעה 44%�55%מההשקעות המאושרות היווה 

  ).2002, האוצר

 12בדקו את השפעת החוק לעידוד השקעות הו� על התעסוקה במדג� של ) 2006(מואב וריינגוור" 

החוקרי� מצאו כי להשקעה הכספית של ממשלת ישראל .  שנה20במהל% , יישובי� בדרו� האר"

  . דר% החוק לעידוד השקעות הו� אי� השפעה מובהקת על התעסוקה ביישובי� בדרו� האר-

, ממדיניות התיעוש באזורי פיתוח שננקטה עד כה כתוצאה במחקרי� שנערכו בנושא נטע� כי

ההסבר לכ% נעו" . והגיוו� הענפי לא גדל, התרכזו באזורי העדיפות בעיקר תעשיות לא מתוחכמות

ני� כדאיות לטווח הבינוני בעוד שהמפעלי� בוח, בעובדה כי ההטבות ניתנות לטווח הקצר בלבד

בעיקר עבור התעשיות , ה חסרונות יחסיי�יש לאזורי הפריפריוהארו%  בטווח הבינוני. לפחות

המפעלי� כמעט שלא , יתר על כ�. שעליה� לא יכולי� תמריצי� לטווח קצר לפצות, המתקדמות

רכישת שירותי� , שיווק, רכישת חומרי גל�( ואת מירב קשריה� העסקיי� השתלבו בסביבת�

�  ). 2003, י�רוב�אברה�; 1988, שור"; 2002, שור"(הפנו אל אזור המרכז ) עסקיי

כגו� משיכת מפעלי� בלתי יציבי� , התמריצי� יצרו עידוד של השקעות רצויות פחות, זאת ועוד

לא , חר� ההשקעות, התוצאה היא שברבות מערי הפיתוח. ומפעלי� הנזקקי� לתמיכה מתמשכת

שור" טוענת שעל מנת להביא . השתנה מספר המפעלי� ולא גדל מספר המועסקי� בתעשייה
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יש ללוות את התמיכה על פי החוק לעידוד , משי בצמיחה הכלכלית של אזורי פריפריהלשינוי מ

המחקר והפיתוח , חיזוק ההו� האנושי, השקעות הו� בפעולות לשינוי אופי ודימוי האזור

  ). 1988, 1993, 2002שור" (והתשתיות 

 של �80שנות הבה� חל מפנה תעשייתי ב, מגדל העמק ומעלות, בדקה שני יישובי�) 1988(ור" ש

�בשני . בתקופה זו שתי הערי� יצאו ממצב של קיפאו� תעשייתי למצב של צמיחה. המאה העשרי

שור" מצאה . היישובי� פחתה התלות במספר מצומצ� של מפעלי� גדולי� והשתנה המבנה הענפי

י השינו, לטענתה. ליצירת המפנה, א% לא מספיק, חוק עידוד השקעות הו� היווה תנאי הכרחיכי 

�אשר הגבירו את כדאיות ההשקעה מעבר , חל כיוו� שהתקיימו בעיר תנאי� מעודדי צמיחה נוספי

פעולות : את הצעדי� הנוספי� הללו סיווגה שור" לשתי קטגוריות. לטווח הקצר אליו מכוו� החוק

צעדי� אלה בי� . ופעולות המבטיחות למפעלי� הטבות לאור% זמ�, שהביאו לשינוי בתכונות העיר

 מפעל גדול אחד או יותר אשר תור� לעידוד הצמיחה � "מפעל מוביל"של  ההקמה  לציי� אתוירא

המחקר הראה . התעשייתית בעיר ולמשיכת מפעלי� חדשי� ומעודד פיתוח שירותי תעשייה בעיר

מעבר , כי המפעל המוביל החליט להשתקע בעיר ג� הודות לסיוע נוס� בקרקע ובמבני� לתעשייה

שור" מייחסת למנהיגות המקומית משקל מכריע  .תוק� חוק עידוד השקעות הו�לתמרי" הנית� מ

אמצעות בה� הושטת סיוע בתחומי� שבאחריותה ואמצעות בה� , במשיכת המפעל המוביל לעיר

צעדי� משלימי� נוספי� . ניצול כוח פוליטי והשפעה בשלטו� המרכזי לש� השגת משאבי� למפעל

�פיתוח מערכת , כגו� דגש על חזות העיר, ר ובשינוי תדמיתהבשיפור איכות החיי� בעי קשורי

  . ושיפור תנאי הדיור, הורדת רמת הפשיעה, חינו% טובה

יחד . י� הוגברה היציבות הכלכליתבשתי הערכי  ,טוענת שור", באשר להשלכות המפנה התעשייתי

 של הערי� תרומת המפעלי� להרחבת הבסיס הכלכלי העצמאי, על א� המפנה התעשייתי ,ע� זאת

)  בתו% העירשמתבטא למשל בשכירת שירותי�(היא חלקית והקשר הכלכלי בי� המפעלי� לעיר 

, המחקר מראה כי ג� לאחר המפנה התעשייתי במגדל העמק ובמעלות, כפי שכבר צויי� .אינו רב

והדבר בולט במיוחד בקרב , מרבית המפעלי� העסיקו עובדי� הגרי� מחו" לאזור הפיתוח

�    .המנהלי

לבניית ) סובסידיות ומענקי�(ור" קוראת למעבר הדרגתי ומתו� משיטה של תמריצי� ישירי� ש

  . חברתיות וארגוניות, אנושיות, על ידי השקעה בתשתיות פיזיות, יכולות עצמאיות בפריפריה

  

לש� , פ באזורי פריפריה" א� הוא כלי המקנה העדפות למויהיהחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעש

של תעשיית מוצרי� עתרי ידע ויצירת מקומות עבודה בתחומי הטכנולוגיה באזורי פיתוחה 

פ " מכלל הסיוע למו8% רק 1995�1998מבדיקה שער% מבקר המדינה הסתבר כי בשני� . פריפריה

פ לה� "כלומר בפועל מיעוט מבי� תכניות המו. במסגרת חוק זה הוקצה לתכניות באזורי עדיפות

וספק א� החוק לעידוד מחקר ופיתוח תעשיה הוא ,  הינו באזורי עדיפותנית� סיוע מטע� המדינה

  .מכשיר יעיל לעידוד תעשיה עתירת טכנולוגיה באזורי פריפריה

  

   הטבות במשכנתאות וסיוע בדיור3.2.א

 �הכלי המרכזי לעידוד התיישבות באזורי פריפריה באמצעות דיור הינו סיוע מוגדל במענקי

  .תומשכנתאות באזורי עדיפו
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 המדיניות הממשלתית של הענקת ההטבות במשכנתאות לאזורי ,ח של מרכז אדווה"על פי דו

מימוש ההטבות באזורי עדיפות  , ח"לדברי הדו). 2004, אטיאס ופיסחוב�קונור(פריפריה מצליחה 

 �ח חישבו את מספר "עורכי הדו.  היה גבוה באופ� משמעותי מהממוצע הארצי2000�2002בשני

� נלקחה משכנתא ממשלתית כשיעור מס% משקי הבית ביישובי� באזורי עדיפות הדירות עבור

הדירות  (1.2% היה 2002ה� מצאו כי הממוצע הארצי בשנת . לעומת יישובי� שאינ� בעדיפות

ואילו באזורי העדיפות , )עבור� נלקחה משכנתא ממשלתית כשיעור מתו% ס% משקי הבית בישראל

ח הסיקו כי נית� לקשור בי� השיעור "עורכי הדו. 3.5% המימוש היה שומרו� והגול� שיעור, ביהודה

, במחוז הדרו�. הגבוה של מימוש  המשכנתאות לבי� ההטבות המוגברות הניתנות באזורי� הללו

חיפה ותל אביב ,  ואילו במחוזות ירושלי�1.5%�1.1%המרכז והצפו� מימוש המשכנתאות נע בי� 

בעיירות פיתוח עמד שיעור המימוש באותה שנה על ). 1.1%�0.7%(שיעור המימוש היה נמו% יותר 

שיעור שא� הוא עולה על הממוצע הארצי ומצביע על הצלחת המדיניות של מת� הטבות , 2%

  .במשכנתאות ליישובי� אלו

 � נערכו על ידי משרד הבינוי והשיכו� שלושה מבצעי� לעידוד רכישת 2005 – 2001במהל% השני

שובי ימרבית� י(נו הטבות מיוחדות לרוכשי דירות ביישובי� מוגדרי� במסגרת� נית, דירות

  ). כחצי שנה בכל פע�(לפרק זמ� קצר ) עדיפות לאומית

מבדיקה של משרד ". מבצע שרנסקי" וכונה 2001המבצע הראשו� נער% במחצית השניה של שנת 

 דירות חדשות  בהיק� מכירת88%תר� לגידול של " מבצע שרנסקי"הבינוי והשיכו� עולה כי 

. שבה לא חל המבצע, 2001ביחס למחצית הראשונה של שנת , ביוזמה ציבורית ביישובי המבצע

 מכירות של דירות מהבניה ביוזמה �1,100 להערכת משרד הבינוי והשיכו� נוספו ביישובי המבצע כ

, לפי חישובי משרד הבינוי והשיכו�. בתקופת המבצע בהשוואה לשנה הקודמת לה, ציבורית

. המבצע לא הביא לעליית מחירי� ריאלית או נומינלית ביישובי המבצע ביחס לתקופה קודמת

חומר : מקור(בתקופה שלאחר תו� המבצע ירד היק� מכירת הדירות החדשות ביישובי המבצע 

  ).שהועבר על ידי האג� למידע וניתוח כלכלי במשרד הבינוי והשיכו�

בנגב , כו� בנוגע למבצע לעידוד רכישת דירות בגלילבבדיקה שנערכה על ידי משרד הבינוי והשי

ובמסגרתו ניתנו מענקי� ומשכנתאות , 2005ובירושלי� שנער% מתחילת יוני עד סו� אוקטובר 

�א% , נמצא כי בעקבות תוספת הסיוע חל גידול במכירות ביישובי� מסוימי�, בתנאי� מועדפי

כמות הדירות שנמכרה בכל האר" , כלבס% ה. ביישובי� אחרי� לא חל שינוי וא� חלה ירידה

ראוי לציי� כי . במהל% המבצע דומה להיק� המכירות בחודשי� דומי� בשנה שקדמה למבצע

ויתכ� כי בדיקה של , יה ביוזמת משרד הבינוי והשיכו�יהבדיקה התייחסה רק לדירות חדשות מבנ

חומר שהועבר : מקור(� עשויה להביא לממצאי� אחרי, או דירות יד שנייה, דירות מיוזמה פרטית

  ).על ידי האג� למידע וניתוח כלכלי במשרד הבינוי והשיכו�

  

   תמריצי� לעובדי הוראה וסיוע בחינו3.3%.א

 �הכלי� המרכזיי� בה� מנסה הממשלה להשפיע על שיפור מערכת החינו% באזורי פריפריה הינ

 קשה לערו% ניתוחי ראוי לציי� כי. תמריצי� לעובדי הוראה ותכניות חינוכיות מיוחדות

סיבות ארגוניות כגו� מטרות מרובות וסותרות , ראשית. תועלת בתחו� החינו% מכמה סיבות/עלות

ודרכי הוראה , )מול צמצו� פערי� ואינטגרציה מאיד%, קידו� הישגי� לימודיי� ומצוינות מחד(

�חינה מבניתמב, שנית). 'הקניית הקריאה והכתיבה וכו, שיטות הוראה במתמטיקה(לא אחידות 
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) עסקי� פרטיי�, רשתות, הורי�, רשויות, משרד החינו%(חברתית ישנ� מספר גדול של בעלי עניי� 

מבחינה פדגוגית , ולבסו�. המעורבי� במערכת החינו% ומשדרי� לה ציפיות שונות וא� סותרות

, ודי�תכנית הלימ, המורה, הלומד(תהלי% הלמידה הוא מורכב וכולל מספר המשתני� גדול מאוד 

בי� , א� קיימי� בכלל, כל הגורמי� הללו מקשי� על גילוי קשרי� ישירי�). הסביבה הלימודית

 נערכי� מחקרי� מסוגי� שוני� ,יחד ע� זאת. השקעה כספית בחינו% לבי� תפוקות חינוכיות

  . במטרה לעמוד על הקשרי� בי� תשומות ותפוקות במערכת החינו%

� כלכליי� דומי� מגיעי� בתי ספר לתוצאות שונותבמקרי� רבי� נמצא שעל סמ% משאבי . �לש

. נמצא כי ההצלחה בבגרות נוטה להיות גדולה יותר דווקא כאשר הכיתות גדולות יותר, דוגמא

�הסבר סביר הינו שרשויות המתאפיינות ברמה חברתית; קשה להניח כי קשר זה הוא סיבתי

א% בהשקעה ממלכתית נמוכה , רותכלכלית גבוהה מתאפיינות בשיעורי הצלחה גבוהי� בבג

  ). א2005, רזי�(המתבטאת בכיתות גדולות יותר 

במחקר אחר הוערכה תוכנית תגמול אישי למורי� המיועדת להעלות את מספר הזכאי� לבגרות 

� ל20%והחוקרי� מצאו שיפור של בי� , 2001�2002התוכנית פעלה בשני� ). 2003, לביא ושילד(

 אחוזי�  בשיעור 3% �ו, ד שצברו התלמידי� במתמטיקה ואנגלית במספר יחידות הלימו39%

  .  הזכאות לבגרות

�משרד מבקר . סוג אחר של מחקרי� בוח� את השפעות התמריצי� למורי� על המורי� עצמ

 בדיקה של השפעת התמריצי� לעובדי הוראה על רמת ההשכלה של עובדי �1999המדינה ער% ב

חל גידול ניכר בשיעור עובדי ההוראה האקדמאי� בכל רחבי  1994�1998נמצא שבשני� . ההוראה

קשה לראות , כלומר. על א� שלא חל שינוי בתכנית התמריצי�, ובכלל זה באזורי עדיפות, האר"

לפי בדיקתו . השפעה של תכנית התמריצי� על שיפור איכות כוח האד� החינוכי באזורי עדיפות

פעה על משיכת מורי� לאזורי פריפריה בשנות לתכנית התמריצי� היתה הש, של מבקר המדינה

וה� אינ� , א% לאחר מכ� נתפסו התמריצי� כחלק בלתי נפרד מהשכר, הפעלתה הראשונות

�  .מעודדי� עובדי הוראה לעבור לישובי� מרוחקי

 כי רשימת היישובי� בה� קיימי� 1992אריה שחר קבעה באוגוסט ' ועדה בראשות פרופ

ה מדי ולכ� גובה התמריצי� נמו% מדי והאפקטיביות שלה� תמריצי� לעובדי הוראה רחב

  ). 1999, מבקר המדינה(מוגבלת 

 �סוג שלישי של מחקרי� עוסקי� בהערכת השפעותיה� של תוכניות ופרויקטי� חינוכיי� המיועדי

ומחקרי הערכה של קר� קרב על השפעות ,  הישובי�30כגו� פרויקט , להשגת מגוו� תפוקות

  . תוכניותיה

 במטרה לתגבר יישובי פיתוח בצורה הוליסטית 1994�1999 פעל בשני� �"  היישובי�30ויקט פר"

בבדיקה שער% משרד מבקר המדינה לגבי השפעת . תו% התערבות בכל מערכת החינו% ביישוב

 גיבוי ותמיכה בתכנית מצד המנהיגות ישובי� נמצא שרק ביישובי� בה� היו הי30פרויקט 

שיפור , למשל בירוח�( בחלק מהמקומות ההצלחה הייתה מרשימה .י�המקומית הוא זכה להישג

א% מבקר המדינה מעלה את השאלה הא� ההשקעה הגדולה , )�50% זכאות לבגרות ל�18%מ

 תלמידי� בס% �50 בירוח� מדובר בכ(מוצדקת לאור כמות התלמידי� הלא גדולה שבה מדובר 

  ).הכול
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 230,000 � ומגיעה לכ,  גני�1,200 ,ספר�  בתי570, ות רשויות מקומי100 �פועלת בכ �תכנית קֵרב 

 תכנית קרב פועלת משנת .ובעיקר מאזורי עדיפות לאומית,  בכל המגזרי��ילדי� ברחבי האר" 

1990�ובהתא� ג� מדדי התפוקות שוני� , ובתנאי� שוני�, בתקופות שונות,  בישובי� שוני

�ההורי� , הרשויות המקומיות, ) מהעלות�50% כ(ממומנת על ידי משרד החינו% התכנית . ומגווני

  . וקר� קרב

: ולהל� חלק מהממצאי�,  מקיימת מחקרי הערכה שוטפי� על התועלת שבתכניתתכנית ָקֵרב

ההשתתפות בשיעורי� רגילי� בבתי ; רי קרב יותר מהשיעורי� הרגילי�התלמידי� מרוצי� משיעו

בבתי ספר ; ) בהתאמה70% לעומת 76%(ספר בלי קרב �ספר ע� קרב הייתה גבוהה יותר מבתי

 � ).2005, נוימ� ואיל(בה� פועלת קרב דיווחו התלמידי� על פחות הפרעות ג� בשיעורי� הרגילי

�תועלת� של משאבי� חינוכיי� המושקעי� באזורי פריפריה תלויה רבות ביכולת� של , לסיכו

לשווק , ת מתאימות למשל לבחור תכניות חינוכיו–היישובי� ובתי הספר לנצל משאבי� אלו 

ראוי לזכור כי עמדת הפתיחה של . ולהפעיל אות� לאור% זמ�, אות� באופ� נכו� לתלמידי� ולהורי�

 למערכת החינו% במרכז האר" :מערכת החינו% באזורי פריפריה היא מראש  נמוכה ביחס למרכז

 חזקותת מעצ� העובדה שאוכלוסיית ההורי� והרשות המקומי, ישנו יתרו� אל מול הפריפריה

וביכולתה לספק חינו% ברמה , ולכ� המשאבי� העומדי� לרשות מערכת החינו% גבוהי� יותר, יותר

מצביע על כ% שעל א� ההקצאות הממשלתיות ) 2004(ח בנק ישראל "דו ,לדוגמא. טובה יותר

לעיתי� קרובות עומדי� לרשות מערכת החינו% ביישובי� חזקי� , הגבוהות יותר ביישובי פריפריה

, כתוצאה מהקצאת משאבי� של הרשות המקומית, אזור המרכז משאבי� גבוהי� יותרב

�מצב זה ינציח את הפער בי� החינו% , ללא התערבות ממשלתית. ומתשלו� ישיר של ההורי

  .ביישובי המרכז ויישובי הפריפריה

  

   הטבות מס3.4.א

  .המתגוררי� ביישובי פריפריה נהני� מהטבות מס בדרגות שונות

 השני� הועלתה ביקורת מצד ועדות ציבוריות ואנשי מקצוע על הקריטריוני� למת� במהל%

לגיבוש אמות מידה ") ועדת טל(" מונתה ועדת ציבורית �1997 ב.הטבות במס ליישובי פריפריה

�ועדת טל הצביעה על כ% שרשימת היישובי� הנהני� מהטבות מס . לקביעת הטבות מס לישובי

מת� , אי שוויו� בי� יישובי� סמוכי�: ה� ונית� למצוא בה עיוותי�נקבעה ללא אמות מידה כלש

מרבית האוכלוסייה באזורי פריפריה , יתר על כ�. ועוד, הטבות גבוהות ליישובי� חזקי� יחסית

 מאוכלוסיית �60%מדובר על כ(אינה מנצלת את הטבות המס בגלל רמת ההכנסה הנמוכה שלה 

 את הטבות המס ססות באזורי הפריפריה מנצלותהמבו השכבות ,לעומת זאת; )אזורי עדיפות

  .בצורה מופרזת בגלל העדר תקרה בחלק מההטבות

,  חל שיפור במאזני ההגירה של ערי הדרו�2001מציי� שבשנת , )2005(שחר , כפי שהוזכר לעיל

לא נמצאו . שהעניק לתושבי הדרו� הטבות מס ניכרות" חוק הנגב"כתוצאה מכניסתו לתוק� של 

  .ת אחרות של השפעת הטבות מס על התיישבות באזורי פריפריהבדיקו

ועיצוב קריטריוני� , יתכ� כי הכלי של הטבות מס במתכונתו הנוכחית איננו מופעל בדר% נכונה

�כלכליי� ברורי� יותר למת� ההטבות היה עשוי לשפר את השפעת� על חיזוק אזורי �חברתיי

  .פריפריה
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  ילות של כלי� לחיזוק אזורי עדיפות בישראל מחקרי� שבדקו יע– סיכו� 3.5.א

במהל% השני� הועלתה ביקורת כלפי חלק מהכלי� הממשלתיי� לעידוד התיישבות באזורי 

לא . הטבות מס והטבות בתחו� החינו% זכו לביקורת, בפרט החוק לעידוד השקעות הו�. פריפריה

 נבדקה –לש� דוגמא . תנערכו בדיקות רבות בנוגע להשפעת הכלי� הללו על נושאי התיישבו

א% לא על משיכה , השפעת החוק לעידוד השקעות הו� על משיכת השקעות ויצירת תעסוקה

 לבדוק –על כ� יז� משרד הבינוי והשיכו� מחקר שנועד לענות על חסר זה . למגורי� באזורי עדיפות

  .את השפעת הכלי� השוני� על משיכת אוכלוסייה לאזורי עדיפות
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  עדיפות לאומית בישראל אזורי –שער ב 

  

   של ישראללאומיתהעדיפות ה הגדרת אזורי 1.ב

לצור% המחקר בדקנו את המקורות . קיימות מספר הגדרות של אזורי עדיפות לאומית בישראל

  . וגזרנו מה� את הגדרת� הגיאוגרפית של אזורי העדיפות הלאומית בישראל, הקיימי� בנושא

  

  :יפות לאומית שנבחנו הינ�המקורות המרכזיי� להגדרת אזורי עד

שהגדירו כל , 1993" חוק הרשות לפיתוח הגליל"ו, 1991" חוק הרשות לפיתוח הנגב: "חוקי�  .א

 .אחד את אזורי העדיפות בנגב ובגליל

החלטות הממשלה המרכזיות העוסקות בהגדרת אזורי עדיפות לאומית : החלטות ממשלה  .ב

 :ה�

סגרתה נקבע לראשונה המושג במ, 1993 לינואר �24 מ721החלטת ממשלה מספר  )1

 "אזור עדיפות לאומית"

ששינתה מעט את , )�2002שעודכנה ב (1998 לפברואר �15  מ3292הממשלה החלטת  )2

 .721מפת אזורי העדיפות כפי שהוגדרה בהחלטת ממשלה 

בנוס� להחלטות הללו נבדקו שורה של החלטות ממשלה שנגעו להיבטי� שוני� של  )3

 . ועד היו��1993לו מאזורי עדיפות לאומית והתקב

 תכנית המתאר הארצית המשולבת – 35א "הגדרת אזורי עדיפות על פי תמ: תכניות ארציות  .ג

 .לפיתוח ולשימור, לבניה

החלטות הממשלה בנוגע לאזורי עדיפות לאומית : הגדרות ייחודיות למשרדי ממשלה שוני�  .ד

י עדיפות לאומית כ% שכל משרד ממשלתי פועל לפי מפת אזור, מאפשרות גמישות מסוימת

 :נבחנו המקורות הבאי�. שונה במקצת

  .המסחר והתעסוקה, מפת אזורי עדיפות לאומית על פי משרד התעשייה )1

 .רשימת יישובי� בעדיפות לאומית לצור% הטבות משרד הבינוי והשיכו� )2

 .רשימת יישובי� בעדיפות לאומית לצור% הטבות מינהל מקרקעי ישראל )3

 .ומית לצור% הטבות בחינו%רשימת יישובי� בעדיפות לא )4

  

א% הרשימה שלעיל כוללת את , ראוי לציי� כי קיימי� מקורות נוספי� להגדרת אזורי עדיפות

�  .נבח� את מפת אזורי העדיפות הלאומית לפי כל אחד מהמקורות. המקורות המרכזיי
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  " חוק הרשות לפיתוח הנגב" אזורי עדיפות לפי 1.1.ב

   "חוק הרשות לפיתוח הגליל"ו  

 הינ� חוקי� המורי� על 1993" חוק הרשות לפיתוח הגליל"ו, 1991" חוק הרשות לפיתוח הנגב"

שני החוקי� מגדירי� כל אחד . קידומ� של הנגב ושל הגלילבהקמת רשויות שיעסקו בפיתוח� ו

, הינו כל מחוז הצפו�" חוק הרשות לפיתוח הגליל"על פי " הגליל: "את תחו� תחולת החוק

הינו שטח המדינה " חוק הרשות לפיתוח הנגב"על פי " הנגב. "י משרד הפני�כמוגדר על יד

ומדרו� לאשקלו� וקריית , קו זה עובר מצפו� לשדרות). הישנה( ברשת ישראל 115שמדרו� לקו 

אזורי העדיפות על פי שני .  הנגב לפי חוק זה כולל את נפת באר שבע וחלק מנפת אשקלו�.גת

 .הבאההחוקי� הללו מסומני� במפה 

  

מפת אזורי עדיפות לאומית : 1' איור מס
 1991" נגבחוק הרשות לפיתוח ה"על פי 
  1993" חוק הרשות לפיתוח הגליל"ו

 אתר הלשכה המרכזית –מפת בסיס : מקור
. il.gov.cbs.1www://httpלסטטיסטיקה 

סימו� אזורי העדיפות נער% על ידינו על פי לשו� 
  .החוק
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   3292'  ומס721'  החלטות הממשלה מס1.2.ב

אזור עדיפות " קבעה למעשה לראשונה את המושג 1993 לינואר �24 מ721' החלטת הממשלה מס

החלטת  הממשלה מפרטת רשימה של יישובי� וקובעת לה� הטבות שונות על פי שתי ". לאומית

ויישובי� ; ת ההטבות הגבוהות יותר לה� ניתנו– יישובי� באזור עדיפות לאומית א –דרגות 

יישוב המסווג לאזור , כעיקרו�.  לה� ניתנות הטבות נמוכות יותר–באזור עדיפות לאומית ב 

ישנ� מספר .  ניתנות לו הטבות בדרגת העדיפות שלו על ידי כל משרדי הממשלה–עדיפות כלשהו 

�  .לותאו לתקופות זמ� מוגב, יישובי� שקבלו הטבות רק בתחומי� מסוימי

 עודכנה על ידי החלטות ממשלה מאוחרות יותר שהעיקרית בה� היא 721' החלטת הממשלה מס

החלטה זו . שהביאה לשינוי במעמד� של חלק מהיישובי�, 1998 לפברואר �15 מ3292' החלטה מס

  .2002עודכנה בשנת 

  . ובגלילהיישובי� בעדיפות לאומית על פי החלטות הממשלה הללו הינ� יישובי� בנגב , ככלל

  

  לפיתוח ולשימור,  תכנית המתאר הארצית המשולבת לבניה  35א " תמ1.3.ב

הרעיו� המוביל .  מהווה את מסמ% התכנו� המרכזי של ישראל בעשורי� הקרובי�35א "תמ

  :בלשו� התכנית, שהוא, "הפיזור המרוכז" הינו רעיו� 35א "בתמ

וי משמעותי ביותר למדיניות זהו שינ. פיזור ברמה הלאומית וריכוז ברמה האזורית"

בינוי ופיתוח עירוני בצמוד לבניה עירונית "... פיזור האוכלוסייה"המסורתית של 

למנוע הקמת ישובי� חדשי� ולחזק ככל האפשר את הישובי� העירוניי� ... נוכחית

�  )19'  עמ1999, עיקרי התכנית ואמצעי המדיניות: כר% א, 35א "תמ( "הקיימי

ירושלי� , תל אביב, חיפה(ת פיתוחה של מדינת ישראל לארבעה מטרופוליני�  מכוונת א35א "תמ

  . שיכללו את רוב רובה של האוכלוסיה הישראלית והכלכלה הישראלית) ובאר שבע

 מורה על שורה של אמצעי� לחיזוק אזורי פריפריה המוגדרי� במסגרתה כנגב 35א "תמ, ע� זאת

הכלי� המוצעי� להשגת ). במדויק אזורי� אלוא אינה כוללת מפה המגדירה "התמ(והגליל 

פיתוח הו� אנושי באמצעות תכניות , הפיתוח של אזורי הפריפריה ה� השקעה בתשתיות פיסיות

מוסדות מחקר ולימוד , בי� מפעלי תעשיה" רשתות"על ידי יצירת " הו� חברתי"ופיתוח , הכשרה

לות הכלכלית במוקדי� באמצעות א מציעה לרכז את הפעי"התמ, בנגב ובגליל. ומוסדות ציבור

�כמו כ� מוצע . כ% שייווצרו יתרונות לגודל, יצירת פארקי תעסוקה המשותפי� למספר יישובי

א להביא להתמחות של אזורי� שוני� בפריפריה בתעשיות ותעסוקות המיוחדות "במסגרת התמ

� בתיירות –נגב דרו� ה, יה ושירותי� עסקיי�ימוצע כי צפו� הנגב יתמחה בתעש, לדוגמא. לה

�  .וכ� הלאה, ובפעילויות הקשורות במשאבי טבע מקומיי

 נקבעו כלי� סטטוטוריי� המאפשרי� גמישות תכנונית במחוז צפו� ובנפת 35א "במסמכי תמ

 בי� השאר, משיכת אוכלוסייה אליה�שמטרת� לאפשר את פיתוח� וחיזוק� ו, שבע�באר

�ואפשרות לבינוי בצפיפויות , ט ללא מגבלהכמע, באמצעות הקצאת קרקע להרחבת� של יישובי

  .מגבילה התכנית את הפיתוח באזור המרכז, במקביל. נמוכות
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   החלטות משרדי ממשלה שוני� 1.4.ב

  התעשייה והתעסוקה, מפת אזורי עדיפות לאומית של משרד המסחר. 1

טות נגזרת מהחל) ת"התמ(יה והתעסוקה יהתעש, מפת אזורי העדיפות על פי משרד המסחר

זו היא המפה המשמשת בהפעלת החוק לעידוד השקעות . הממשלה בנוגע לאזורי עדיפות לאומית

, סובב כינרת, הגליל העליו�, אצבע הגליל, כולל את רמת הגול�' נית� לראות כי אזור עדיפות א. הו�

 אזור). ללא הערי� הללו(דרומית לאשקלו� וקריית גת , והנגב, יהודה ושומרו�, בקעת הירד�

ואזור הגליל ; בית שמש וירושלי�, כולל קריית גת, הוגדר באזור לכיש והרי יהודה' עדיפות ב

  .המרכזי והתחתו� ועמק יזרעאל

לצור% (ומשרד התיירות ) לצור% הטבות על פי חוק עידוד השקעות הו� בחקלאות(משרד החקלאות 

עלי� על פי המפה המשמשת פו) הטבות למפעלי תיירות הניתנות על פי החוק לעידוד השקעות הו�

  .יה והתעסוקהיהתעש, את משרד המסחר

  

  ת "מפת אזורי עדיפות לאומית של משרד התמ: 2' איור מס  
  ת "אתר האינטרנט של משרד התמ: מקור

http://www.moit.gov.il/NR/old_res/E0EC162A_0A53_426C_B407_47ADA6574A94.files/MAP.GIF 
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  רשימת יישובי� בעדיפות לאומית לצור% הטבות משרד הבינוי והשיכו�.  2

הטבות משרד הבינוי והשיכו� ניתנות ליישובי עדיפות לאומית המוגדרי� על פי רשימה שנגזרה 

. 'ובעדיפות לאומית ב' הרשימה כוללת יישובי� בעדיפות לאומית א. אמהחלטות הממשלה בנוש

 �יישובי� " (קו עימות"ישנ� ג� יישובי� המקבלי� הטבות מיוחדות כגו� יישובי� המוגדרי

מבחינה עקרונית הגדרת אזורי . ועוד, "חוק הנגב"יישובי הנגב על פי , )הסמוכי� לגבול ע� לבנו�

כלומר , ת"והשיכו� דומה להגדרה המוצגת במפה של משרד התמעדיפות מבחינת משרד הבינוי 

קריית גת ,  לדוגמא–א% קיימי� שינויי� בי� ההגדרות . ש מהווי� אזורי עדיפות"הגליל ויו, הנגב

היא מוגדרת עדיפות (אינה מוגדרת כיישוב בעדיפות לאומית מבחינת משרד הבינוי והשיכו� 

מבחינת משרד הבינוי ' ע מוגדרת אזור עדיפות בבאר שב; )ת"לאומית ב מבחינת משרד התמ

כרמיאל וטבריה מוגדרות אזור ; יהימבחינת משרד המסחר והתעש' א% אזור עדיפות א, והשיכו�

  .וכ� הלאה; ת"מבחינת משרד התמ' במשרד הבינוי והשיכו� ואזור עדיפות ב' עדיפות א

  

  עי ישראלרשימת יישובי� בעדיפות לאומית לצור% הטבות מינהל מקרק. 3

רשימת היישובי� באזורי עדיפות על פיה פועל מינהל מקרקעי ישראל לצור% הטבות בדמי חכירת 

ודומה בקווי� כלליי� לרשימת היישובי� , קרקע נגזרת ג� היא מהחלטות ממשלה בנושא

בנוס� לכ% קיימות הטבות מיוחדות לאזורי� בצפו� האר" . שמקבלי� את הטבות משרד השיכו�

 �  ".קו עימות"המוגדרי

  

  רשימת היישובי� לצור% מת� הטבות בחינו%. 4

ההטבות ניתנות . הטבות בחינו% ניתנות ביישובי� על פי רשימה הנגזרת מהחלטות ממשלה בנושא

בחלק מהיישובי� המוגדרי� אזור עדיפות (' כיו� רק ביישובי� המוגדרי� אזור עדיפות לאומית א

על פי משרד החינו% כולל את ' אזור עדיפות א). י� בלבדניתנות ההטבות לעובדי הוראה ותיק' ב

  .ש והנגב"יו, הגליל

  

  

   הגדרת אזורי עדיפות לאומית– סיכו� 1.5.ב

מתו% בדיקה של המקורות העיקריי� להגדרת אזורי עדיפות נמצא שהאזורי� המופיעי� במרבית 

, )גדרות משרד הפני�על פי ה(כאשר הגליל מוגדר כמחוז הצפו� , המקורות הינ� הגליל והנגב

�לפיכ% אלו יהיו האזורי� לבדיקה . והנגב מוגדר כנפת באר שבע שבמחוז הדרו� של משרד הפני

  . במסגרת עבודה זו

 � בבואנו –מכיוו� שקיימי� שינויי� בי� ההגדרות של אזורי עדיפות על פי משרדי ממשלה שוני

  . תו לצורכי אותו כליייבדק כל יישוב על פי הגדר, לערו% את בדיקת כלי העידוד

  .3' מיפוי של אזורי העדיפות הלאומית ושל היישובי� שנבדקו במסגרת מחקר זה מוצג בנספח מס
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אוכלוסיית המחוזות כאחוז מכלל אוכלוסיית ישראל 2004

ירושלים

12.1%

חיפה

המרכז12.4%

23.5%

תל אביב

17.1%

יו"ש

3.6%
הצפון

17.0%

הדרום

14.3%

ירושלים

הצפון

חיפה

המרכז

תל אביב

הדרום

יו"ש

    לאומית בישראל באזורי עדיפותמגמות דמוגרפיות - 2.בפרק 

הפרק מהווה רקע . פרק זה יביא סקירה של התפתחות האוכלוסייה באזורי עדיפות לאומית

ויאפשר בחינה של מגמות , עילות כלי� לעידוד התיישבות באזורי עדיפותלעבודת הניתוח של י

 הא� מדובר בתהליכי� של צמצו� –מרכזיות בהתפתחות האוכלוסייה באזורי� הללו 

 תהליכי� של –או להיפ% , הגירה שלילית וירידה בחוזק הכלכלי של היישובי�, האוכלוסייה

  .התפתחות וצמיחה

השני�      (ומגמות בטווח הקצר , )1985�2004השני� (ח ארו% נערכה סקירה של מגמות בטוו

1999�2004.(  

בדיקת המגמות בטווח . וח הארו% מאפשרת לבחו� תהליכי� לאור% זמ�ובדיקה של מגמות בט

ולערו% תחזית לעתיד , הקצר מאפשרת לבדוק את התהליכי� העכשוויי� באזורי עדיפות לאומית

  . הקרוב

  

  2004 1985וכלוסייה באזורי עדיפות לאומית בשני�  התפתחות הא2.1.ב

א% האוכלוסייה בה� קטנה , אזורי העדיפות הלאומית כוללי� שטח ניכר משטחי מדינת ישראל

 .האיור הבא מציג את אוכלוסיית המחוזות השוני� כאחוז מכלל אוכלוסיית ישראל. יחסית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   2004 כאחוז מכלל אוכלוסיית ישראל אוכלוסיית המחוזות: 3' איור מס

  2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

  

 � �14% כ–ובאזור הדרו� ,  מאוכלוסיית ישראל17%נית� לראות כי באזור הצפו� מתגוררי

  .מאוכלוסיית ישראל
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האיור הבא . המשקל היחסי של אוכלוסיית המחוזות בכלל אוכלוסיית ישראל משתנה לאור% זמ�

  . שלגביה� קיימי� נתוני� התפתחות זו בעשרי� השני� האחרונותמציג

אוכלוסיית המחוזות כאחוז מאוכלוסית ישראל -  1985-2004
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ירושלים צפון חיפה מרכז תל אביב דרום יו" ש
  

   2004 1985אוכלוסיית המחוזות כאחוז מכלל אוכלוסיית ישראל : 4' איור מס

  1985�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

  

  :מ� האיור עולות מספר מסקנות

  .שיעור גידול האוכלוסיה הבולט הוא במחוז המרכז •

 .�17% ל�16.6% מ–לה של האוכלוסיה במחוז הצפו� זניח הגידול במשק •

 בסו� שנות �11.9%  מ–יה הגדולה יבמחוז הדרו� נית� לראות גידול המתחיל בתקופת העל •

 .2004 בשנת �14.3% ל�80 ה
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 � מיליו� �6.87 ל�1985 מיליו� איש ב�4.27 מ�61%גדלה אוכלוסיית ישראל בכ 1985�2004בשני

האיור הבא . גידול האוכלוסייה לא התפזר באופ� שווה בי� אזורי האר" השוני�. 2004איש בסו� 

 נפת באר שבע במחוז –והנגב ,  מחוז הצפו�–הגליל (מציג את הגידול באוכלוסיית אזורי העדיפות 

�  ).מחוז המרכז ומחוז תל אביב(לעומת אזור המרכז ) הדרו

  

   2004 1985ל הגידול באוכלוסיית המרכז הגידול באוכלוסיית אזורי עדיפות למו: 5' איור מס

  1985�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 גידול שיעור
1985-2004 

גידול האוכלוסיה 
 )אלפים(

  2004 אוכלוסיה
 )אלפים(

 1985 אוכלוסיה
  כלליתאוכלוסיה )אלפים(

  ישראלכ"סה 4,266 6,870 2,603 61%

  מרכזמחוז 889 1,614 725 81%

  תל אביבמחוז 1,015 1,177 161 16%

  אזור המרכזכ"סה 1,904 2,790 886 47%

 הגליל 707 1,167 460 65%

 הנגב 296 545 249 84%

  אזורי עדיפותכ"סה 1,003 1,712 709 71%

  

  

 �באוכלוסיית הגליל חל .  חל גידול באוכלוסיית אזורי העדיפות1985�2004נית� לראות כי בשני

 אל� 460גידול של , 2004 אלפי איש בשנת �1,167 ל1985 אלפי איש בשנת �707 מ65% של גידול

 אלפי איש �545  ל1985 אלפי איש בשנת �296 מ84%באוכלוסיית נפת באר שבע חל גידול של . איש

זאת בהשוואה לשיעור גידול האוכלוסייה הכללי בישראל .  אל� איש�250  גידול של כ,2004בשנת 

  . �61%  כ–ה באותה תקופ

 אלפי איש �2,800 ל1985 אלפי איש בשנת �1,900 מ47%באזור המרכז באותה תקופה חל גידול של 

שיעור גידול האוכלוסייה באזורי עדיפות עולה על , כלומר.  אל� איש�900 גידול של כ2004בשנת 

  .שיעור גידול האוכלוסייה באזור המרכז בעשרי� השני� האחרונות

  

הגידול באוכלוסיית אזורי עדיפות לעומת אזור המרכז 
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  יהודית באזורי עדיפות אוכלוסייה היהודית והלא התפתחות ה2.2.ב

� בגליל האוכלוסייה הערבית מהווה כ. אזורי העדיפות מאופייני� באוכלוסייה רבה שאינה יהודית

האיור הבא מציג ). 2004ס לסו� "נתוני הלמ( מהאוכלוסייה �33% כ–ובנגב ,  מהאוכלוסיה55%

ות לעומת התפתחות האוכלוסיה היהודית מגמות בהתפתחות האוכלוסייה היהודית באזורי עדיפ

  ).מחוזות המרכז ותל אביב(באזור המרכז 

  

   2004 1985הגידול באוכלוסייה היהודית באזורי עדיפות למול אזור המרכז : 6' איור מס

  1985�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 גידול שיעור
1985-2004 

יה יגידול האוכלוס
 )אלפים(

 2004 וכלוסיהא
 )אלפים(

 1985 אוכלוסיה
  יהודיתאוכלוסיה )אלפים(

 ישראל כ"סה 3,517 5,238 1,720 49%

 מרכז מחוז 817 1,423 606 74%

  אביבתל מחוז 1,003 1,104 101 10%

  מרכזאזור כ"סה 1,820 2,527 707 39%

 הגליל 352 519 167 48%

 הנגב 242 368 126 52%

  עדיפותאזורי כ"סה 593 887 294 50%

  

  

נית� לראות כי התפתחות האוכלוסייה היהודית באזורי העדיפות מתונה ביחס להתפתחות 

� אלפי �352 מ48%באוכלוסייה היהודית בגליל חל גידול של . האוכלוסייה הכללית באות� אזורי

דית בנגב באוכלוסייה היהו.  אל� איש167 גידול של ,2004 אלפי איש בשנת �519  ל1985איש בשנת 

 אל� 126 גידול של ,2004 אלפי איש בשנת �368  ל1985 אלפי איש בשנת �242 מ52%חל גידול של 

  .איש

� ל1985 אלפי איש בשנת �1,820 מ39% שני� גידול של �באוכלוסייה היהודית במרכז חל באות

דית באזורי הגידול באוכלוסיה היהו, כלומר.  אל� איש707 גידול של ,2004 אלפי איש בשנת 2,527

ה היהודית בישראל יודומה לשיעור גידול האוכלוסי, עדיפות עולה על שיעור הגידול במרכז האר"

  .כולה

הגידול באוכלוסיה היהודית באזורי עדיפות לעומת אזור המרכז

בשנים 1985-2005
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   2004 1985היהודית באזורי עדיפות למול אזור המרכז  הגידול באוכלוסייה הלא: 7' איור מס

  1985�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

הגידול באוכלוסיה לא יהודית באזורי עדיפות לאומית 

לעומת אזור המרכז בשנים 1985-2004
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 גידול שיעור
1985-2004 

ידול האוכלוסיה ג
 )אלפים(

 אוכלוסיה
 )אלפים(2004

 אוכלוסיה
  לא יהודיתאוכלוסיה )אלפים(1985

 ישראל כ"סה 749 1,632 883 118%

  מרכזאזור כ"סה 84 263 179 212%

 הגליל 355 648 293 82%

 הנגב 55 177 122 226%

  עדיפותאזורי כ"סה 410 825 415 101%

  

באוכלוסייה . יהודית באזורי העדיפות גבוהה מאוד�לוסייה הלאנית� לראות כי התפתחות האוכ

 ,2004 אלפי איש בשנת �648 ל1985 אלפי איש בשנת �355  מ82%יהודית בגליל חל גידול של �הלא

 אל� איש בשנת �55 באוכלוסיה הלא יהודית מ226%בנגב חל גידול של .  אל� איש293גידול של 

  . אל� איש122ול של  גיד,2004 אל� איש בשנת �177 ל1985

נית� להניח כי חלקה (ראוי לשי� לב כי ג� באזור המרכז יש גידול רב באוכלוסיה הלא יהודית 

עולי חבר העמי� לשעבר שאינ� יהודי� , אלא ג� מהגרי עבודה, איננה דווקא אוכלוסיה ערבית

רבית המכונה ה הערבית לעומת אוכלוסיה שאיננה עינתוני� המציגי� בנפרד את האוכלוסי'; וכו

"�ויוצגו להל� בתת הפרק ,  ואיל% בלבד1995ס משנת "מפורסמי� על ידי הלמ" יהודי� ואחרי

  ).המתייחס למגמות בשני� האחרונות

  

   התפתחות האוכלוסייה העירונית והכפרית באזורי עדיפות2.3.ב

 �על פי , נפש �2,000יישובי� המוני� למעלה מ(מרבית אוכלוסיית ישראל חיה ביישובי� עירוניי

: אוכלוסיית אזורי העדיפות הלאומית הינה מעט פחות עירונית מהממוצע הארצי). ס"הגדרת הלמ

ואילו באזורי עדיפות לאומית ,  מהאוכלוסייה מתגוררת ביישובי� עירוניי�91.7%בישראל כולה 

  . מהאוכלוסייה חיה ביישובי� עירוניי�84.6%
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, ובהשוואה לאזור המרכז, רית באזורי עדיפותהתפתחות האוכלוסייה העירונית לעומת הכפ

�  .מוצגת באיורי� הבאי

  

   2004 1985הגידול באוכלוסייה העירונית באזורי עדיפות למול אזור המרכז : 8' איור מס

  1985�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

הגידול באוכלוסיה עירונית באזורי עדיפות לאומית 

לעומת אזור המרכז בשנים 1985-2004
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 גידול שיעור
1985-2004 

 )אלפים(

גידול האוכלוסיה 
 )אלפים(

 2004 אוכלוסיה
 )אלפים(

 1985 אוכלוסיה
  עירוניתאוכלוסיה )אלפים(

 ישראל כ"סה 3,815 6,302 2,487 65%

 מרכז מחוז 799 1,486 688 86%

  אביבתל מחוז 1,010 1,172 162 16%

  מרכזאזור כ"סה 1,809 2,659 850 47%

 הגליל 547 990 443 81%

 הנגב 232 458 226 98%

  עדיפותאזורי כ"סה 779 1,448 669 86%

  

באוכלוסייה העירונית בגליל חל . נית� לראות כי אזורי עדיפות לאומית עוברי� תהלי% של עיור

.  אל� איש443 גידול של ,2004 אלפי איש בשנת �990 ל1985 אלפי איש בשנת �547 מ81%גידול של 

 אל� �458 ל1985 אל� איש בשנת �232 באוכלוסיה העירונית מ98%בנפת באר שבע חל גידול של 

  . אל� איש226 גידול של ,2004איש בשנת 

ולשיעור ,  באות� שני�47%גידול של , זאת בהשוואה לגידול באוכלוסיה העירונית באזור המרכז

  .  באות� שני�65%, גידול האוכלוסייה העירונית בישראל כולה
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   2004 1985ז הגידול באוכלוסייה הכפרית באזורי עדיפות למול אזור המרכ: 9' איור מס

  1985�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

הגידול באוכלוסיה כפרית באזורי עדיפות לאומית 

לעומת אזור המרכז בשנים 1985-2004
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 גידול שיעור
1985-2004 

גידול האוכלוסיה 
 )אלפים(

 2004 אוכלוסיה
 )אלפים(

 1985 אוכלוסיה
  כפריתאוכלוסיה )אלפים(

 ישראל כ"סה 451 568 117 26%

 מרכז מחוז 91 127 37 41%

)18%-(   אביבתל מחוז 5 4 1- 

  מרכזאזור כ"סה 96 132 36 38%

 הגליל 159 177 18 11%

 הנגב 65 87 22 35%

  עדיפותאזורי כ"סה 224 264 40 18%

  

. נית� לראות כי התפתחות האוכלוסייה הכפרית באזורי העדיפות משתנה בי� הגליל והנגב

נת  אלפי איש בש�177 ל1985 אלפי איש בשנת �159 מ11%באוכלוסייה הכפרית בגליל חל גידול של 

 אל� איש �65 באוכלוסיה הכפרית מ35%בנגב חל גידול של .  אל� איש בס% הכל18 גידול של ,2004

  . אל� איש22 גידול של ,2004 אל� איש בשנת �87 ל1985בשנת 

 36שה� ,  באות� שני�38%גידול של , זאת בהשוואה לגידול באוכלוסיה הכפרית באזור המרכז

  . אל� איש

יה היהודית ייה הכפרית באזורי עדיפות שונות בי� האוכלוסיבאוכלוסנית� להניח כי המגמות 

האיור הבא מציג פילוח של המגמות הדמוגרפיות באוכלוסיה , לפיכ%. יהודית באזורי� הללו�והלא

  .יהודית באזורי עדיפות�הכפרית
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הגידול באוכלוסיה הכפרית-היהודית באזורי עדיפות לאומית 

לעומת אזור המרכז בשנים 1985-2004
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   2004 1985היהודית באזורי עדיפות למול אזור המרכז  הגידול באוכלוסייה הכפרית: 10' איור מס

  1985�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 גידול שיעור
1985-2004 

גידול האוכלוסיה 
 )אלפים(

 2004 אוכלוסיה
 )אלפים(

 1985 אוכלוסיה
 )אלפים(

- כפריתאוכלוסיה
 יהודית

 ישראל כ"סה 356 484 128 36%

 מרכז מחוז 86 127 41 47%

)18%-(  יב אבתל מחוז 5 4 1- 

  מרכזאזור כ"סה 91 131 40 44%

 הגליל 117 148 31 26%

 הנגב 34 41 7 21%

  עדיפותאזורי כ"סה 151 189 38 25%

  

  

היהודית באזורי העדיפות נמו% מהממוצע הארצי של � נית� לראות כי גידול האוכלוסייה הכפרית

 26%יל חל גידול של יהודית בגל�באוכלוסייה הכפרית. היהודית�יה הכפריתיהתפתחות האוכלוס

בנגב חל גידול .  אל� איש31 גידול של ,2004 אלפי איש בשנת �148  ל1985 אלפי איש בשנת �117מ

 גידול ,2004 אל� איש בשנת �41 ל1985 אל� איש בשנת �34יהודית מ� באוכלוסיה הכפרית21%של 

  . איש בס% הכל7,000של 

 אל� איש 40 או 44%גידול של , זור המרכזכפרית בא�זאת בהשוואה לגידול באוכלוסיה היהודית

�  . באות� שני

�מר שעיקר נית� לו, יה הכפרית הכלליתיהאוכלוסהמתאר את גידול , בהשוואה לאיור הקוד

בעיקר אוכלוסיה בדווית העוברת (יהודית �הגידול באוכלוסיה הכפרית בנגב הוא באוכלוסיה הלא

היהודית אחראית לעיקר �יה הכפריתייל האוכלוסואילו בגל, )למגורי קבע ביישובי� קטני� יחסית

 ישנו גידול של יישובי� כפריי� ואז חלק� –יהודית � באוכלוסיה הלא(הגידול באוכלוסיה הכפרית 

�  ).הופכי� ליישובי� עירוניי
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התפתחות האוכלוסיה הכללית, היהודית והלא-יהודית בנפת יזרעאל 

בשנים 1985-2004
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התפתחות האוכלוסיה הכללית, היהודית והלא-יהודית בנפת עכו 

בשנים 1985-2004
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  נפת יזרעאל ונפת עכו במחוז הצפו�:  התמקדות2.4.ב

בנפות . בנפת יזרעאל ובנפת עכונבח� את התהליכי� הדמוגראפיי� , לצור% התייחסות ממוקדת

וישנו מאמ" מצד חלק ממשרדי הממשלה להביא , יהודית גבוה� הללו שיעור האוכלוסייה הלא

  .להגירה של אוכלוסיה יהודית לאזורי� הללו

יהודית בנפת �היהודית והלא, יה הכלליתיהאיורי� הבאי� מציגי� את התפתחות האוכלוס

  . יזרעאל ובנפת עכו

  

   2004 1985היהודית והלא יהודית בנפת יזרעאל ונפת עכו , גידול האוכלוסייה הכללית: 11' איור מס

  1985�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 בנפת יזרעאל היתה כמות האוכלוסיה היהודית �90באיורי� נית� לראות כי עד תחילת שנות ה

כיו� . יהודית�ומאז נפער פער לטובת האוכלוסיה הלא, יתיהוד� דומה לזו של האוכלוסיה הלא

  .יהודי��  אל� לא�234 ו,  אל� יהודי�185בנפת יזרעאל 

כאשר הפער הצטמצ� א% , יהודית כפולה מהאוכלוסיה היהודית�בנפת עכו כמות האוכלוסיה הלא

  . במעט במהל% עשרי� השני� האחרונות
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התפתחות האוכלוסיה הכללית, העירונית והכפרית בנפת יזרעאל 

בשנים 1985-2004
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העירונית והכפרית בנפת יזרעאל ,  הכלליתהאיורי� הבאי� מציגי� את התפתחות האוכלוסיה

נית� לראות כי האוכלוסיה הכפרית בשתי הנפות כמעט שלא גדלה בעשרי� השני� . ובנפת עכו

  .ועיקר הגידול הינו באוכלוסיה העירונית, האחרונות

  

   2004 1985העירונית והכפרית בנפת יזרעאל ונפת עכו , הגידול באוכלוסייה הכללית: 12' איור מס

  1985�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: קורמ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

גידול של הערי� כאשר (נית� לסכ� כי ההתפתחויות העיקריות בנפת עכו ונפת יזרעאל הינ� עיור 

  . יהודית�וגידול גבוה של האוכלוסיה הלא) המגזר הכפרי כמעט שאינו גדל
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   הגירה אל ומאזורי עדיפות2.5.ב

ומניעה של יציאת , נות הניתנות לאזורי עדיפות נועדו לעודד הגירת תושבי� אליה�ההטבות השו

 �נבחר להתייחס כא� לנתוני� של .  כלומר לעודד מאז� הגירה חיובי באזורי עדיפות–תושבי� מה

.  הנתו� המגל� מעבר של ישראלי� בי� יישוב אחד בישראל ליישוב אחר–מאז� הגירה פנימית 

יה ימכיוו� שנית� להניח כי גלי העל.  בתוכו התיישבות ראשונה של עולי�הנתו� איננו כולל

נית� ג� להניח כי מרבית , �90הגדולי� לישראל לא יתחדשו בהיקפי� שאפיינו את תחילת שנות ה

  .ההגירה לאזורי עדיפות בעתיד תהיה הגירה פנימית

. לעומת אזור המרכז) הנגבהגליל ו(האיור הבא מציג את מאז� ההגירה הפנימית באזורי עדיפות 

.  סבלו אזורי העדיפות ממאז� הגירה שלילי�80מהאיור עולה כי במחצית השנייה של שנות ה

כאשר , )מ לשעבר"יה הגדולה מברהישנות העל (�90המצב השתפר במחצית הראשונה של שנות ה

ומאז�  חזר המצב לקדמותו �90מאמצע שנות ה. הפכו חיוביי�, בעיקר בנגב, מאזני ההגירה

  ). כלומר אי� הגירה אל האזור וג� לא ממנו(או אפס , ההגירה באזורי עדיפות חזר להיות שלילי

והפכו , �80 באזור המרכז מאזני ההגירה היו חיוביי� במחצית השניה של שנות ה, לעומת זאת

בעיקר ממחוז תל אביב היתה הגירה שלילית גבוהה . �90לשליליי� במחצית הראשונה של שנות ה

ה הגדולה יצרה לחצי� באזור המרכז שהביאו לעליית מחירי הדיור ייתכ� כי העלי(תקופה זו ב

 1998מאז� ההגירה החיובי באזור המרכז התחדש משנת ). וליציאת אוכלוסיה מאזור המרכז

של " תמונת ראי"באיור הבא נית� לראות כי מאז� ההגירה באזורי עדיפות הינו כמעט . והלאה

כאשר יש עזיבה של אזורי העדיפות יש כניסת אוכלוסיה לאזור , ור המרכזמאז� ההגירה באז

  . המרכז ולהפ%

  

   2004 1985מאז� הגירה פנימית באזורי עדיפות לעומת אזור המרכז : 13' איור מס

  1985�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

מאזן הגירה באזורי עדיפות לעומת אזור המרכז 1985-2004
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  יהודית אל ומאזורי עדיפות הגירה של אוכלוסיה יהודית ולא

איורי� הבאי� מציגי� את מאז� ההגירה של אוכלוסיה יהודית ולא יהודית באזורי עדיפות ה

, נית� לראות שעיקר ההגירה הפנימית בישראל היא של יהודי�. לאומית לעומת אזור המרכז

  .יהודית כמעט שאינה מהגרת בי� אזורי��אוכלוסיה לא

  

   באזורי עדיפות מאז� הגירה פנימית של אוכלוסיה יהודית: 14' איור מס

   2004 1985 לעומת אזור המרכז

  1985�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

מאזן הגירה של אוכלוסיה יהודית באזורי עדיפות לעומת אזור המרכז 
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יהודית באזורי עדיפות לעומת אזור המרכז  מאז� הגירה פנימית של אוכלוסיה לא: 15' איור מס

1985 2004   

  2001�2002הגירה פנימית בישראל , ס"הלמ: מקור

מאזן הגירה של אוכלוסיה לא-יהודית באזורי עדיפות 

לעומת אזור המרכז 1985-2004
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   באזורי עדיפותמאז� ההגירה במגזר הכפרי

נית� לראות כי פרט לתחילת . באיור הבא מוצג מאז� ההגירה במועצות האזוריות בגליל ובנגב

כלומר , מאז� ההגירה במגזר הכפרי באזורי עדיפות הינו שלילי או אפס,  בגליל�90 שנות ה

. אוכלוסיה עוזבת ואוכלוסיה חדשה איננה נכנסת בהיק� המאז� את עזיבת האוכלוסיה הותיקה

כפי שהוצגה , �90הקליטה של אוכלוסיה באזורי עדיפות במחצית הראשונה של שנות ה, כלומר

�  .התרחשה בעיקר ביישובי� עירוניי� ופחות במגזר הכפרי, בתרשימי� הקודמי

�כאשר , נית� לראות שבכלל האר" המגזר הכפרי דווקא קולט אנשי�, בהשוואה לנתוני� הארציי

�מאז� ההגירה , 2002פרט לשנת ,  השני� האחרונות�20ב.  קהילתיי�עיקר הקליטה היא ביישובי

כאשר מרבית ההגירה אל הכפר מתרחשת במרכז האר" , במגזר הכפרי הכללי בישראל הינו חיובי

  .ולא באזורי העדיפות הלאומית

  

מאז� הגירה פנימית אל ומהמגזר הכפרי באזורי עדיפות בהשוואה לנתוני� : 16' איור מס

  )מספרי� מוחלטי� (2004 1985ארציי� 

  2001�2002הגירה פנימית בישראל , ס"הלמ: מקור

מאזן הגירה במגזר הכפרי בגליל ובנגב 1985-2004 מספרים מוחלטים
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  הגירה מאזור המרכז לאזורי עדיפות לאומית

כלומר בי� יישובי� , חלק מההגירה אל יישובי� באזורי עדיפות לאומית הינה בתו% האזור עצמו

הממשלה . פות הלאומיתוחלק אחר הינו מאזור המרכז אל יישובי העדי, שהינ� בעדיפות לאומית

לכ� נבדקו יישובי המוצא . ולא בי� יישובי� בפריפריה, מעוניינת לעודד הגירה מהמרכז לפריפריה

  . כמוצג בטבלה הבאה, של המהגרי� ליישובי פריפריה

  שיעור התושבי� שהיגרו ליישובי� באזורי עדיפות מיישובי� שאינ� באזורי עדיפות: 1' טבלה מס

  מיישובי� שאינ� בעדיפות מס% כל התושבי� שהיגרו ליישוב בשנה התושבי� שהגיעו %

�  עיבוד מיוחד לצור% המחקר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור הנתוני

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 יישובים עירוניים

 45% 53% 54% 56% 54% 51% 55% 86% 50% אופקים

 52% 46% 49% 45% 47% 49% 48% 47% 55% באר שבע

 35% 45% 43% 44% 52% 47% 37% 37% 46% דימונה

 53% 45% 58% 34% 56% 59% 59% 62% 69% טבריה

 14% 48% 69% 35% 20% 52% 39% 50% 35% ירוחם

 57% 58% 62% 49% 57% 61% 57% 61% 62% כרמיאל

 5% 0% 4% 14% 10% 6% 0% 0% 0% להבים
 54% 59% 68% 65% 59% 65% 66% 60% 62% מגדל העמק

 34% 60% 60% 46% 24% 49% 44% 36% 49% מצפה רמון

 48% 52% 56% 38% 51% 46% 46% 48% 46% נהריה

 40% 42% 43% 36% 50% 44% 52% 61% 64% נצרת עילית

 46% 40% 54% 55% 50% 62% 56% 48% 50% נתיבות

 44% 42% 47% 46% 47% 51% 49% 52% 56% עכו

 46% 46% 60% 44% 57% 52% 51% 61% 63% עפולה

 49% 64% 74% 61% 54% 55% 55% 57% 66% ערד
 31% 21% 42% 20% 51% 47% 45% 47% 60% קריית שמונה

 57% 64% 65% 67% 75% 70% 73% 68% 78% שדרות

 42% 46% 53% 44% 48% 51% 49% 52% 54% ממוצע

  יישובים פרבריים

 5% 0% 4% 14% 10% 6% 0% 0% 0% להבים

 5% 8% 4% 10% 6% 7% 8% 0% 10% מיתר

 15% 19% 10% 26% 17% 19% 32% 35% 34% עומר

 8% 9% 6% 17% 11% 11% 13% 12% 15% ממוצע

 יישובים כפריים

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ז  מבואות חרמון"מוא

 0% 0% 0% 16% 0% 0% 0% 0% 0% ז  מעלה יוסף"מוא

 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% ז אילות"מוא

 24% 0% 14% 0% 26% 30% 0% 11% 11%  ז מרחבים"מוא

 6% 0% 5% 29% 13% 10% 33% 6% 3% ממוצע

יהודיים-יישובים לא  

 0% 0% 0% 37% 0% 0% 0% 0% 26% אבו סנאן

 22% 0% 41% 58% 0% 0% 42% 63% 62% אעבלין

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ירכא

 15% 9% 17% 16% 16% 15% 18% 17% 22% נצרת  

 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% פקיעין

 32% 53% 40% 76% 93% 43% 50% 33% 54% רהט

 31% 30% 27% 20% 21% 32% 37% 32% 50% שפרעם

 0% 5% 0% 74% 0% 0% 17% 0% 4% תל שבע

 13% 14% 16% 39% 16% 13% 21% 24% 36% ממוצע
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 מהמהגרי� ליישובי� 50% 40, בממוצע, יהודיי� ירוניי�ביישובי� עלראות כי  בטבלה נית�

הדבר נכו� בעיקר עבור יישובי� גדולי� . באזורי עדיפות מגיעי� מיישובי� שאינ� באזורי עדיפות

טבריה , בכרמיאל.  מהעוברי� לגור בעיר מגיעי� ממרכז האר"�50%בבאר שבע כ, לדוגמא: יחסית

  . ומגדל העמק השיעור א� גבוהי� מעט יותר

האוכלוסיה המגיעה ליישוב הינה , מיתר או להבי�, כגו� עומר, ביישובי� פרבריי�, לעומת זאת

א% מקו� , ומאז� ההגירה חיובי וגבוה, ההגירה אל היישובי� הללו רבה. בעיקר מיישובי הסביבה

בשנת , לדוגמא. ולא במרכז האר", המגורי� הקוד� של התושבי� הינו ביישובי� אחרי� באזור

והיתר הגיעו מיישובי ,  מהאנשי� שעברו לגור בלהבי� או מיתר היו ממרכז האר"5% רק 2004

שיעור המגיעי� ליישובי� הללו מאזור המרכז לא , בכל שנות הבדיקה. בפרט מבאר שבע, הסביבה

  . מכלל העוברי� ליישוב15%עלה על 

�ה בעיקר מיישובי  האוכלוסיה המגיעה ליישובי� הללו הינ–כפריי� �ג� ביישובי� יהודיי

המעבר הינו בעיקר מיישובי� . שאינ� באזורי עדיפות, ופחות מיישובי� מרוחקי� יותר, הסביבה

�אחוז ניכר מהאנשי� שעברו ליישובי המועצה , לדוגמא. עירוניי� סמוכי� אל היישובי� הכפריי

. ית שמונההאזורית גליל עליו� או המועצה האזורית מבואות חרמו� ה� אנשי� שהתגוררו בקרי

אחוז ניכר מהעוברי� ליישובי המועצה האזורית מעלה יוס� ה� אנשי� שהתגוררו בנהריה או 

ע� . וכ� הלאה. אופקי� או ירוח�, למועצה האזורית מרחבי� עוברי� אנשי� מבאר שבע. עכו

ראוי להדגיש כי קליטת תושבי� ביישובי� כפריי� באזורי עדיפות לאומית אינה במספרי� , זאת

, ובעשרי� השני� האחרונות לא היה בה בכדי לאז� את ההגירה השלילית מהמגזר הכפרי, לי�גדו

  .כפי שהוצג לעיל

 �א� כי ,  עיקר האוכלוסיה המהגרת ליישוב הינה מיישובי� סמוכי�–ג� ביישובי� לא יהודיי

  .ישנ� יישובי� כגו� שפרע� או רהט המושכי� תושבי� ג� ממרכז האר"

  

  

  2004 1999גרפיות באזורי עדיפות בשני�  מגמות דמו2.6.ב

ה יבעיקר תחת השפעת גל העלי,  חלו באוכלוסיית ישראל שינויי� מרחיקי לכת2004 � 1985שני� ב

יה לא יחזור על עצמו בשני� יכיוו� שנית� להניח כי גל העל. הגדול מארצות ברית המועצות לשעבר

בחרנו לנתח . יה בהתמקדות בשני� שלאחר סיומויות האוכלוס ראוי לנתח את מגמ–הקרובות 

  . שלגביה� קיימי� נתוני�את המגמות בחמש השני� האחרונות

 � מיליו� איש �6.9 ל�1999 מיליו� איש ב�6.2 מ�11% גדלה אוכלוסיית ישראל בכ1999�2004בשני

  .1999�2004 הטבלה הבאה מציגה את מגמות גידול האוכלוסיה בישראל בשני�. 2004בסו� 
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   2004 1999הגידול באוכלוסייה הכללית באזורי עדיפות למול אזור המרכז : 2' טבלה מס

  1999�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

 גידול שיעור
1999-2004 

גידול האוכלוסיה 
 )אלפים(

 2004 אוכלוסיה
 )אלפים(

 1999 אוכלוסיה
  כלליתאוכלוסיה )אלפים(

 ישראל כ"סה 6,209 6,870 660 11%

 מרכז מחוז 1,413 1,614 201 14%

  אביבתל מחוז 1,143 1,177 33 3%

  מרכזאזור כ"סה 2,557 2,790 234 9%

 הגליל 1,053 1,167 114 11%

 הנגב 479 545 66 14%

  עדיפותאזורי כ"סה 1,532 1,712 180 12%

  

ע גידול האוכלוסיה בישראל וא� עלה הגידול באוכלוסיית אזורי עדיפות לאומית היה קרוב לממוצ

נמו% בתקופה זו ) מחוז תל אביב ומחוז המרכז(הגידול באוכלוסיית אזור המרכז . עליו מעט

  .מהממוצע בישראל כולה

  

  2004 1999יהודית באזורי עדיפות  התפתחות האוכלוסייה היהודית והלא

 עדיפות לעומת התפתחות הטבלה הבאה מציגה מגמות בהתפתחות האוכלוסייה היהודית באזורי

 �  .1999�2004האוכלוסיה היהודית באזור המרכז בשני

  

   2004 1999הגידול באוכלוסייה היהודית באזורי עדיפות למול אזור המרכז : 3' טבלה מס

  1999�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

 גידול שיעור
1999-2004 

גידול האוכלוסיה 
 )אלפים(

 2004 אוכלוסיה
 )פיםאל(

 1999 אוכלוסיה
 אוכלוסיה יהודית )אלפים(

 ישראל כ"סה 4872.8 5237.6 365 7%

 מרכז מחוז 1264.2 1423 159 13%

  אביבתל מחוז 1092.9 1104.4 12 1%

  מרכזאזור כ"סה 2357.1 2527.4 170 7%

 הגליל 497.1 519.2 22 4%

 הנגב 349.1 367.7 19 5%

  עדיפותאזורי כ"סה 846.2 886.9 41 5%

  

 נופל משיעור 1999�2004 שני�נית� לראות כי שיעור גידול האוכלוסיה היהודית באזורי עדיפות ב

  .ובאזור המרכז, גידול האוכלוסיה היהודית בכלל ישראל
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 �הטבלה הבאה מציגה את שיעור גידול האוכלוסיה הערבית באזורי עדיפות ובאזור המרכז בשני

1999�2004.  

  

   2004 1999 באזורי עדיפות למול אזור המרכז 1הגידול באוכלוסייה הערבית: 4' טבלה מס

  1999�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

 גידול שיעור
1999-2004 

גידול האוכלוסיה 
 )אלפים(

 2004 אוכלוסיה
 )אלפים(

 1999 אוכלוסיה
 אוכלוסיה ערבית )אלפים(

 ראליש כ"סה 1,125 1,321 196 17%

 מרכז מחוז 109 128 20 18%

  אביבתל מחוז 14 16 2 16%

  מרכזאזור כ"סה 123 144 22 18%

 הגליל 525 603 78 15%

 הנגב 105 139 34 32%

  עדיפותאזורי כ"סה 630 742 112 18%

  

לשיעור  דומה 1999�2004שני� נית� לראות כי התפתחות האוכלוסייה הערבית באזורי העדיפות ב

  .בנגב גידול האוכלוסיה הערבית גבוה .ולגידול האוכלוסיה הערבית באזור המרכז, הארצי

  

  התפתחות האוכלוסייה העירונית והכפרית באזורי עדיפות

, ובהשוואה לאזור המרכז, התפתחות האוכלוסייה העירונית לעומת הכפרית באזורי עדיפות

 �  . מוצגת בטבלה הבאה1999�2004בשני

  

   2004 1999הגידול באוכלוסייה העירונית באזורי עדיפות למול אזור המרכז : 5' סטבלה מ

  1999�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

 גידול שיעור
1999-2004 

גידול האוכלוסיה 
 )אלפים(

 2004 אוכלוסיה
 )אלפים(

 1999 אוכלוסיה
 אוכלוסיה עירונית )אלפים(

 ישראל כ"סה 5,676 6,302 626 11%

 מרכז מחוז 1,296 1,486 191 15%

  אביבתל מחוז 1,139 1,172 33 3%

  מרכזאזור כ"סה 2,435 2,659 224 9%

 הגליל 881 990 109 12%

 הנגב 404 458 54 13%

  עדיפותאזורי כ"סה 1,285 1,448 163 13%

  

 הממוצע של נית� לראות כי הגידול באוכלוסיה העירונית באזורי עדיפות גבוה במקצת מהגידול

  .ומגידול האוכלוסיה העירונית באזור המרכז, האוכלוסיה העירונית בישראל

                                                 
1
ה בישראל שכ� ישנ, 2'  לנתוני� בטבלה מס3 ' מס הנתוני� בטבלה זו אינ� מסתכמי� יחד ע� הנתוני� בטבלה 

 מנתה 2004בשנת . )מהגרי עבודה ועוד, אינ� יהודי�מ לשעבר ש"עולי ברה(נה ערבית אוכלוסיה לא יהודית שאי
 � בגליל ו44,800 �  נפש באזורי העדיפות83,100 � נפש באזור המרכז ו119,600: מתוכ�( נפש 311,400 אוכלוסיה זו

 ,58% �באזור המרכז ב, 47%  בשיעור ניכר שלל ישראל גדלה אוכלוסייה זו בכ2004 � 1999בי� השני� ).  בנגב38,300
  ).  בנגב54% � בגליל ו45% (49% �ובאזורי העדיפות ב

, "יהודי� ואחרי�"ס "המכונה על ידי הלמ, נתוני� המפרידי� בי� אוכלוסיה ערבית ובי� אוכלוסיה שאיננה ערבית
 הוצגו הנתוני� על פי 1985�2004ות בשני� בפרק העוסק במגמ.  ואיל% בלבד1995ס משנת "מפורסמי� על ידי הלמ

 נית� להציג 1999�2004בפרק המתייחס לשני� , ואילו כא�, המפרידה רק בי� יהודי� ולא יהודי�, השיטה הקודמת
   .נתוני� מפורטי� יותר המתייחסי� לאוכלוסיה הערבית בנפרד
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   2004 1999הגידול באוכלוסייה הכפרית באזורי עדיפות למול אזור המרכז : 6' טבלה מס

  1999�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

 גידול שיעור
1999-2004 

גידול האוכלוסיה 
 )אלפים(

 2004 אוכלוסיה
 )אלפים(

 1999 אוכלוסיה
 אוכלוסיה כפרית )אלפים(

 ישראל כ"סה 533 568 35 7%

 מרכז מחוז 118 127 10 8%

  אביבתל מחוז 4.4 4.2 0.2- (-5%)

  מרכזאזור כ"סה 122 132 10 8%

 הגליל 172 177 5 3%

 הנגב 75 87 12 16%

  עדיפותאזורי כ"סה 247 264 17 7%

  

 בשיעור הדומה לזה 1999�2004שני� וסייה הכפרית באזורי עדיפות גדלה בנית� לראות שהאוכל

האוכלוסייה הכפרית באזור המרכז גדלה בשיעור . של גידול האוכלוסיה הכפרית בישראל כולה

יתכ� שכתוצאה ממעבר ליישובי� קהילתיי� והקמת שכונות קהילתיות ביישובי� , גבוה יותר

�ג� בנגב ישנו גידול גבוה של האוכלוסיה . שי� מהערי� במרכז האר"המושכות אנ, כפריי

ככל הנראה בעקבות שילוב גורמי� של התיישבות קבע של אוכלוסיה בדואית ושל פיתוח , הכפרית

  .המושכות אנשי� מערי הסביבה, יישובי� ושכונות קהילתיות במועצות אזוריות

  

   2004 1999ת באזורי עדיפות למול אזור המרכז היהודי הגידול באוכלוסייה הכפרית: 7' טבלה מס

  1999�2004שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"הלמ: מקור

 גידול שיעור
1999-2004 

גידול האוכלוסיה 
 )אלפים(

 2004 אוכלוסיה
 )אלפים(

 1999 אוכלוסיה
 )אלפים(

-אוכלוסיה כפרית
 יהודית

 ישראל כ"סה 455 484 29 6%

 מרכז מחוז 115 127 12 10%

  אביבתל מחוז 4.4 4.2 0.2- (-4%)

  מרכזאזור כ"סה 119 131 12 10%

 הגליל 143 148 5 4%

 הנגב 36 41 4 12%

  עדיפותאזורי כ"סה 179 189 10 5%

  

יהודית באזורי עדיפות מראי� כי אוכלוסיה זו גדלה �הנתוני� על גידול האוכלוסיה הכפרית

יהודית באזור המרכז גדלה �לוסייה הכפריתהאוכ. בשיעור דומה א% נמו% מעט מהממוצע הארצי

ביישובי� , יתכ� כתוצאה מהקמת שכונות ויישובי� קהילתיי�, בשיעור העולה על הממוצע הארצי

ומשיכה של תושבי המרכז למגורי� בסביבה כפרית הסמוכה לעיר , כפריי� באזור המרכז

  .ומאפשרת לשמור על מקו� העבודה בעיר
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  2004 1999ת  ומאזורי עדיפו הגירה ל

,  סובלי� אזורי עדיפות לאומית מהגירה שליליתבחמש השני� הללובאיור הבא נית� לראות כי 

�נית� להניח שחלק מהעוזבי� את אזורי הפריפריה . בזמ� שאזור המרכז דווקא קולט תושבי

  .עוברי� לאזור המרכז

  

  2004 1999ת אזור המרכז מאז� ההגירה באזורי עדיפות לעומ: 17' איור מס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ניידות לעבודה של המתגוררי� באזורי עדיפות לאומית2.7.ב

ישנה העדפה בציבור . אחד הגורמי� החשובי� בפיתוח אזורי פריפריה הוא פיתוח תעסוקה

לאור . כדי להימנע מהצור% ליומ� למרחקי� ארוכי�, הישראלי למגורי� בקרבת מקו� העבודה

, נבדקה הניידות לעבודה של ציבור המתגוררי� באזורי פריפריה לעומת מרכז האר"מגמה זו 

במטרה לבדוק הא� המתגוררי� באזורי פריפריה נאלצי� לנסוע מרחקי� ארוכי� יותר לצרכי 

�  .עבודת

ס הנוגעי� לניידות לעבודה במחוזות המרכז ותל אביב "הטבלה הבאה מציגה את נתוני הלמ

שיעור המועסקי� ביישוב ,  בגליל–לדוגמא . התמונה המוצגת הינה מורכבת. לעומת הגליל והנגב

 שיעור המועסקי� ביישוב –לעומת זאת בנגב . המגורי� דומה ומעט נמו% מהממוצע הארצי

 בישראל �52% לעומת קרוב ל,  בנגב�70%קרוב ל(המגורי� עולה בהרבה על הממוצע הארצי 

  .שוב המגורי� נמו% מהממוצע הארציבאזור המרכז שיעור המועסקי� ביי). כולה

לפי הנתוני� הנאספי� על (שיעור המועסקי� מחו" למחוז המגורי� , ג� כאשר נבדק המצב ההפו%

 מהתושבי� מועסקי� 2.2%נראה כי בנגב רק , ) זוהי דרגת המרחק הגבוהה ביותר–ס "ידי הלמ

� המגורי� כאשר הממוצע  מהתושבי� מועסקי� מחו" למחוז15.4%ובגליל , מחו" למחוז המגורי

  .�19%הארצי הוא קרוב ל

�שיעור גבוה ביחס לממוצע הארצי של המתגוררי� בנגב ובגליל , התמונה דומה בדרגות הביניי

�ג� א� לא ביישוב המגורי� , כלומר באזור קרוב יחסית למגוריה�, מועסקי� בנפת המגורי

מאזן הגירה באזורי עדיפות לעומת אזור המרכז 1999-2004
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אבל במחוז ,  מחו" לנפת המגורי�לעומת זאת שיעור נמו% ביחס לממוצע הארצי מועסקי�; עצמו

�  .המגורי

כאשר יותר אנשי� , התמונה שונה) ובמידה מעט נמוכה יותר ג� במחוז תל אביב(במחוז המרכז 

�  .מהמתגוררי� ביישובי� הללו מועסקי� מחו" ליישוב ואפילו מחו" לנפת המגורי

יעה למקו� ראוי לציי� שהנתוני� הללו לא משקפי� את המרחק הממשי של הנס, ע� זאת

נתניה היא ( אד� המתגורר בנתניה ועובד בחדרה עובד מחו" למחוז המגורי� –לדוגמא . העבודה

א% מרחק הנסיעה אינו , )ואילו חדרה במחוז חיפה על פי הגדרת� במשרד הפני�, במחוז המרכז

לצערנו לא מצאנו נתוני� סטטיסטיי� המציגי� את מרחקי הנסיעה בי� מקו� המגורי� . גדול

על המגבלות הקיימות , ואנחנו נאלצי� להסתפק בתמונה המוצגת בטבלה הבאה, מקו� העבודהל

  .בה

  

  ניידות לעבודה באזורי עדיפות לאומית ובמרכז האר-: 8' טבלה מס

 המועסקי� % אזור
� ביישוב המגורי

% � המועסקי
מחו" ליישוב 
המגורי� אבל 
� בנפת המגורי

% � המועסקי
מחו" לנפת 

המגורי� אבל 
 מחוז המגורי�ב

% � המועסקי
מחו" למחוז 

� המגורי

% � מועסקי
בשני מחוזות 

  ויותר

 3.3% 18.8% 9.6% 16.6% 51.7% כל ישראל
  3.4%  28.8%  11.2%  15.7%  40.8%  מחוז המרכז

  2.7%  16.8%  24.4%  9.7%  46.4%  מחוז תל אביב
  4.8%  15.4%  6.3%  23.7%  49.8%  הגליל
  2.5%  2.2%  2.6%  23.4%  69.3%  הנגב

  2004, סקר כח אד�, ס"הלמ: מקור

  

  

   מחירי הדיור באזורי עדיפות לאומית2.8.ב

מוצגי� בטבלה הבאה מחירי , לש� דוגמא. מחירי הדיור בפריפריה נמוכי� ממחירי הדיור במרכז

. הדיור במחוז הצפו� והדרו� לעומת הממוצע הארצי ולעומת מחירי הדיור בתל אביב ובגוש ד�

  ).רבעו� ראשו� (1999�2006שני� הטבלה מתייחסת ל

,  מהמחירי� בגוש ד�46% � �33%נית� לראות בטבלה כי מחירי הדירות במחוז הצפו� נמוכי� בכ

וברבעו� הראשו� של ,  היו הפערי� נמוכי� יחסית1999בשנת . 47% � 35%וכי בדרו� ישנו פער של 

  . הפערי� גבוהי� יותר2006
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  ח''באלפי ש) מנוכי� במדד המחירי� לצרכ� (2006 במחירי מחירי דירות ריאליי�: 9' טבלה מס

   חדרי�3דירות בנות 

  
ההפרש לעומת 

 מחיר דירה בגוש דן

ההפרש לעומת 

מחיר דירה בגוש 
 דן

ההפרש לעומת 

מחיר דירה בגוש 
 דן

ההפרש לעומת 

מחיר דירה בגוש 
 דן

  

כ "סה

 ישראל
-תל

 אביב
 צפון גוש דן

 אחוזים ₪אלפי 

 דרום

 אחוזים ₪אלפי 

1999 596 896 642 416 -226 -35% 417 -225 -35% 

2000 575 843 619 414 -204 -33% 370 -249 -40% 

2001 549 805 604 396 -208 -34% 376 -228 -38% 

2002 573 829 632 407 -225 -36% 365 -266 -42% 

2003 540 803 582 359 -223 -38% 349 -233 -40% 

2004 567 837 565 348 -217 -38% 339 -226 -40% 

2005 585 855 568 309 -260 -46% 350 -218 -38% 
2006(I-III) 594 828 571 339 -232 -41% 301 -270 -47% 

  משרד הבינוי והשיכו�, האג� למידע וניתוח כלכלי: מקור

  

   מגמות דמוגרפיות באזורי עדיפות לאומית– סיכו� 2.9.ב

ות באזורי עדיפות לאומית מצביעה על כ% שאוכלוסיית האזורי� בדיקה של המגמות הדמוגרפי

למרות שחלקה היחסי באוכלוסיית ישראל לא גדל בהרבה בעשרי� השני� , הללו גדלה ומתפתחת

וג� כאשר מתבונני� בפרט בשיעור גידול האוכלוסיה , אוכלוסיית אזורי העדיפות גדלה. שנבדקו

  .מוצע הארצי מסתבר שהוא דומה למ–היהודית 

, לא רק עולי� חדשי�,  קלטו אזורי עדיפות לאומית אוכלוסיה חדשה רבה�90בתחילת שנות ה

ככל הנראה כתוצאה מלחצי� על מלאי הדיור , אלא ג� ישראלי� ותיקי� שעברו לאזורי העדיפות

 קיימת האטה �2000מתחילת שנות ה, לעומת זאת. יה הגדולהישנגרמו עקב העל, במרכז האר"

  .ומאזני הגירה שליליי�, יטת תושבי� חדשי� באזורי עדיפותבקל

. יישובי� עירוניי� באזורי עדיפות מושכי� הגירה פנימית רבה יותר מיישובי� כפריי�, ככלל

המגזר . המגזר הכפרי באזורי עדיפות לאומית הינו בעל משקל גדול יחסית למשקלו בישראל כולה

והגירה שלילית , ול לא גבוה ביחס לממוצע הארציהכפרי באזורי עדיפות סובל משיעור גיד

  . מתמשכת

: היישובי� העירוניי� באזורי העדיפות מצליחי� למשו% אנשי� רבי� יחסית מאזור המרכז

 מהעוברי� להתגורר ביישובי� עירוניי� בפריפריה מגיעי� �40�50%בממוצע בעשור האחרו� כ

 –לעומת זאת ביישובי� פרבריי� וכפריי� . ולאו דווקא מיישובי� סמוכי� במרחב, מאזור המרכז

כ% היישובי� הפרבריי� להבי� ומיתר משכו . עיקר המעבר ליישוב הינו מיישובי� עירוניי� באזור

יישובי המועצה האזורית מבואות חרמו� משכו בעיקר תושבי� , בעיקר תושבי� מבאר שבע

  . מקריית שמונה וכ� הלאה
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  באזורי עדיפות בישראל כלים לעידוד התיישבות –שער ג 

   כלים לעידוד התיישבות באזורי עדיפות1.ג

. ממשלת ישראל נקטה במש% כל שנותיה בשורה של אמצעי� לעידוד התיישבות באזורי עדיפות

הפרק הנוכחי יסקור את הכלי� הנמצאי� . במהל% השני� חלו שינויי� בכלי� הנמצאי� בשימוש

  .כיו� בשימוש בנושא זה

 �  :לעידוד התיישבות באזורי עדיפות ה� מחמישה תחומי� עיקריי�הכלי� הקיימי

  פעילות משקית ועידוד תעסוקה. א

  דיור . ב

  חינו%. ג

  הטבות מס. ד

  תחבורה ותשתיות. ה

ריכוז הכלי� והאמצעי� לעידוד אזורי עדיפות מוצג בנספח המצור� . הכלי� יוצגו כא� לפי סדר זה

 הכלי� הקיימי� –תיישבות באזורי עדיפות לאומית כלי� לעידוד ה"תחת הכותרת , ח זה"לדו

  ".כיו� בישראל

קיימי� ג� כלי� כאלה , ראוי לציי� כי בצד הכלי� הממשלתיי� לעידוד התיישבות באזורי עדיפות

  .כלי� בסקטור הפרטי יסקרו בסו� הפרק. א� כי באופ� מצומצ� בהרבה, בסקטור הפרטי

  

   עידוד פעילות משקית ותעסוקה1.1.ג

  ת"גרת משרד התמבמס

בה� ' ב�ו' על פי החוק מוגדרי� אזורי עדיפות א. �1959 חוקק ב–החוק לעידוד השקעות הו� 

  .מפעלי� מאושרי� נהני� ממענקי� או הטבות מס שאינ� ניתני� למפעלי� באזור המרכז

 �מפעלי� .  מפעלי� תעשייתיי� ומפעלי� תיירותיי�–על פי החוק מאושרי� מפעלי� משני סוגי

עיקר התמיכה ).  חדרי��11למעלה מ(ירותיי� הינ� בעיקר בתי מלו� גדולי� יחסית תי

�  .הממשלתית על פי החוק לעידוד השקעות הו� ניתנת למפעלי� תעשייתיי

הופחת שיעור המענקי�  �1997ב, לדוגמא. במש% השני� חלו שינויי� בחוק לעידוד השקעות הו�

 �בנגב הועלה שיעור המענק ב. ' באזור עדיפות ב�10%  ל�17%  ומ' באזור עדיפות א�24% ל�38%מ

  . הותנה הסיוע במכירות ליצוא ובפיתוח תעסוקה�2004 ב". חוק הנגב"במסגרת , �32% ל2001

 �2004ב. עד התקופה האחרונה החוק לעידוד השקעות הו� לא התייחס ישירות לנושא התעסוקה

מהמענק בעמידתו של המפעל ביעדי  70%לפיו הותנו , נחקק שינוי לחוק לעידוד השקעות הו�

הממשלה משתתפת ג� בעלויות , במסגרת הסיוע. התעסוקה אות� הציג לפני מרכז ההשקעות

�, התיקו� לחוק פותח פתח בפני מגוו� של חברות לקבל סיוע במסגרת החוק. העסקת העובדי

  .כאשר החוק הקוד� הגביל את הסיוע לחברות תעשייתיות בלבד

החוק מאפשר קבלת סיוע ממשלתי במימו� . �1984 חוקק ב–ופיתוח בתעשייה החוק לעידוד מחקר 

בחוק כלולה העדפה מסוימת . יה ובחברות עתירות ידע וטכנולוגיהיהוצאות מחקר ופיתוח בתעש

כאשר , פ" מהוצאות המו60% באזורי פריפריה נית� מענק ממשלתי בגובה –לאזורי פריפריה 

בעבר הובעה ביקורת על כ% שההעדפה לאזורי .  בלבד50%ל באזור המרכז המענק הינו בגובה ש

פ מופנה לחברות באזור "וכי שיעור גבוה מהתמיכה במו, פ איננה משמעותית"פריפריה בחוק המו
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ובדיקת צוות המחקר , ראו דבריו של מבקר המדינה שהובאו בפרק סקירת הספרות לעיל(המרכז 

  ).בנושא שתובא להל�

שמטרת� לסייע בפיתוח ,  חממות טכנולוגיות24� פועלות בישראל כיו – חממות טכנולוגיות

�קיימת העדפה בתקצוב .  חממות פועלות באזורי עדיפות לאומית14. טכנולוגיות בתחומי� שוני

  .של חממות טכנולוגיות באזורי פריפריה

ת מסבסד פיתוח תשתיות במגרשי� באזורי תעשיה באזורי " משרד התמ– פיתוח אזורי תעשיה

  .'וב' יפות אעד

�התכנית לעידוד , ה"תכנית מפנ,  למשל�  תכניות שונות לטיפול באבטלה והכשרת כח אד

הפועלות באזורי עדיפות בתמיכה של משרד , ועוד, היהתכנית לפיתוח הו� אנושי לתעשי, תעסוקה

 ההשפעה של �1999 לפי בדיקת מבקר המדינה מ. בדר% כלל לתקופות זמ� מוגבלות, ת"התמ

בתקופת התכנית שיעור האבטלה . בפרט לאור העובדה שה� זמניות, ת האלה מוגבלתהתכניו

 האבטלה חוזרת לממדי� –א% לאחר סיו� התכנית , ביישובי� בה� התכנית פועלת יורד

�מעסיקי�  ובמסגרתה מקבלי� �2003כיו� פועלת התכנית לעידוד התעסוקה שהחלה ב. הקודמי

א% (הפועלות ג� נוספות ישנ� תוכניות כי ,  יוער.מועסקי�בפריפריה תמיכה בגי� הגדלת כמות ה

, ב"כגו� תוכנית מהל,  להשפיע על עידוד תעסוקה ברמה האזורית ומטרת�באזורי פריפריה) לא רק

   .קורסי הכשרה מקצועית והשלמת השכלה

�מפעילה תוכניות לתמיכה ביזמי� ולפיתוח עסקי� קטני�  הרשות לעסקי� קטני� ובינוניי

בפריסה , )י"מט(הרשות עוסקת בהקמה ובסיוע לתפעול של מרכזי טיפוח יזמות . ניי�ובינו

בפעילות הרשות קיימת העדפה . בה� נית� מידע וייעו" מקצועי והפנייה למקורות מימו�, ארצית

  . י� ושלוחות"סיוע מוגבר למט, לרבות בתחומי ההדרכה, אזורי פריפריה של הפעילות בבתקצוב

 .'ב�ו'  מסייעת למפעלי� במצוקה באזורי עדיפות אצוקההקר� למפעלי� במ

  

  במסגרת מינהל מקרקעי ישראל

 מינהל מקרקעי – לתיירות ולמסחר באזורי פריפריה, הנחות בדמי חכירת קרקע למלאכה ותעשיה

 מער% הקרקע באזור 31%ובתשלו� של , ישראל מקצה מקרקעי� בפטור ממכרז באזורי פריפריה

, היתעשי, ראוי לציי� שבניגוד לשימושי מלאכה. 'ר% הקרקע באזור עדיפות ב מע�51% ו' עדיפות א

 דמי – ובפרט בהחכרת קרקע בתנאי נחלה במושבי� ובקיבוצי� �בחקלאות , תיירות ומסחר

  .חכירת הקרקע שווי� בכל האר"

�'  ביישובי� חקלאיי� באזור עדיפות א– הטבות בהחכרת קרקע לתעסוקה ביישובי� חקלאיי

  . דונ� בלבד�75כאשר באזור המרכז השטח מוגבל ל,  דונ�150המוקצה לתעסוקה הינו השטח 

  

  במסגרת משרד החקלאות

ב �על פי החוק מוגדרי� אזורי עדיפות א ו. �1980 חוקק ב– החוק לעידוד השקעות הו� בחקלאות

�ההגדרות של מיזמי� . ומוענקי� מענקי� או הטבות מיסוי למיזמי� חקלאיי� מאושרי

. איי� הזכאי� להטבה משתנות לאור% השני� על פי המטרות והיעדי� של משרד החקלאותחקל

  .ולאחרונה ג� גידולי� חקלאיי� חסכניי� במי�,  גידול תוצרת חקלאית ליצוא–למשל 

תמיכה ישירה בחקלאי� בגליל העוסקי� בייצור . �1988 חוקק ב– "חוק הגליל"סובסידיות על פי 

�  .מהעלות התחשיבית לייצור) פט� (�13%ו) ביצי�( 17%בגובה , ביצי� ופט
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מאחורי הקמת " הרוח החיה"הסוכנות היהודית היתה במש% שני� רבות  – החטיבה להתיישבות

לאחרונה ממשלת ישראל מפעילה . בשני� האחרונות פעולתה הלכה ודעכה. יישובי� במגזר הכפרי

 פועלת החטיבה להתיישבות בנגב 2002משנת . את החטיבה להתיישבות באזורי עדיפות לאומית

פועלת במסגרת משרד החקלאות ומסייעת למתיישבי� באזורי� החטיבה להתיישבות . ובגליל

מעמידה לרשות� אמצעי ייצור ומלווה אות� בהדרכה והענקת ידע , כפריי� באזורי עדיפות

  .ומיומנות

  

   הטבות בדיור1.2.ג

, ה� מענקי� ומשכנתאות בתנאי� מועדפי�הכלי� המרכזיי� לתמיכה בדיור באזורי פריפריה 

סיוע , סיוע לבניה בקיבוצי� ומושבי� שיתופיי�, מענקי� לבניה ביטחונית, סבסוד עלויות פיתוח

� החלה לפעול תכנית לסבסוד 2005בשנת . בהקמת מבני ציבור והנחות בדמי חכירת קרקע למגורי

  .פיתוח ביישובי מיעוטי� באזורי עדיפות

  

  סגרת משרד הבינוי והשיכו�סיוע לדיור במ

שבוטלו ( הטבות מקו� המתבטאות במענקי� – מענקי� והלוואות מסובסדות לרכישת דירה

אזור (ההטבות נקבעות על פי מיקו� . 'ב�ו' ובסבסוד הלוואות באזורי עדיפות א) 2003בשנת 

יה רוויה או בנה בנ, דירה חדשה או יד שנייה(ולעיתי� על פי סוג הדירה הנרכשת ) 'או ב' עדיפות א

  ).'בית% וכו

בחמש השני� האחרונות ער% משרד הבינוי והשיכו� שלושה מבצעי� לעידוד רכישת דירות באזורי 

בה� ניתנו הטבות במענקי� ) כחצי שנה כל אחת(מדובר בתקופות מבצע קצרות . פריפריה

ה של שנת נער% במחצית השני" מבצע שרנסקי. "ומשכנתאות לרכישת דירות באזורי פריפריה

2001 ;"�מבצע " הסתיי� 2005ובאוקטובר ; 2003נער% במחצית השניה של שנת " מבצע אית

  ".בנגב ובירושלי�, לעידוד רכישת דירות בגליל

בוטל הסיוע במענקי� וה� ,  חלה ירידה בהטבות הניתנות על ידי משרד הבינוי והשיכו�2003בשנת 

שניתנו באזורי עדיפות לאומית " ו�מענקי המק"בוטלו . הוחלפו בהלוואות מסובסדות מוגדלות

 המענקי� שניתנו בעבר על כ� בוטלו).   וההטבות בגליל"חוק הנגב"לרבות המענקי� במסגרת (

הפסידו "השכבות החלשות באזורי העדיפות הלאומית ש, מכא�. בסיס אישי בכל אזורי האר"

�  . ית מחד את מענקי המקו� ובנוס� את מענקי הזכאות האיש,"פעמיי

  

משרד הבינוי והשיכו� באמצעות אג� פרוגרמות  � סבסוד עלויות פיתוח קרקע במגזר העירוני

בהתא� , מעניק סבסוד פיתוח לבנייה חדשה באזורי עדיפות לאומית בכפו� להחלטות ממשלה

 :2006למתכונת הבאה לשנת 

  במגזר היהודי  •

  )על פי הפרוגרמה של משרד הבינוי והשיכו� (בבניה ציבורית

לבנה  . סבסוד מעלויות הפיתוח לקבלני� וליזמי� לבנייה רוויה50% �' באזור עדיפות לאומית א

 סבסוד עלויות פיתוח לפי טבלה בהתא� לסיווג הטופוגרפי של הישוב עד לגודל מגרש של �בית%

  .ר" מ400
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אי� סבסוד  . סבסוד עלויות פיתוח לקבלני� וליזמי� לבנייה רוויה15% � 'באזור עדיפות לאומית ב

  .'עלויות פיתוח לבנה בית% באזור עדיפות לאומית ב

  

  בבניה פרטית

עד , 50%סבסוד עלויות פיתוח ליז� באמצעות הרשות המקומית של  � 'באזור עדיפות לאומית א

  .ד"ליח 2 35,000תקרת סבסוד של 

 למינימו� של כפו� .ד"ליח 2 14,000 עד 15%סבסוד עלויות פיתוח של  � 'באזור עדיפות לאומית ב

  .ד למתח� בכל אזורי העדיפות" יח25

  

  במגזר הערבי •

  . לבנייה רוויה במגזר הציבורי50%סבסוד עלויות פיתוח של ' וב' באזורי עדיפות לאומית א

  .ד למתח�" יח10במגזר הפרטי כמו במגזר היהודי כפו� למינימו� של 

  .לבנה בית% סבסוד כמו במגזר היהודי

  

  יבמגזר הדרוזי והבדוא •

בהתא� , לבניה עצמית.  מאומד� עלויות הפיתוח לבנייה רוויה50%עד , לבנייה ביוזמה ציבורית

  .לטבלת עלויות הפיתוח הנהוגה במשרד הבינוי והשיכו�

  .ד למתח�" יח10מינימו� של , ד"ליח 2 35,000 � עד ל�לבנייה ביוזמה פרטית

 2 100,000 עד ל70%לויות פיתוח של  סבסוד ע�לבנייה עצמית: לחיילי� משוחררי� במגזר הדרוזי

  .ר" מ500לשטח מגרש של עד 

  . סבסוד עלויות פיתוח כמו במגזר היהודי�לבנייה עצמית: לחיילי� משוחררי� במגזר הבדואי

�אלא בצורה , במגזר הדרוזי והבדואי ההטבות אינ� ניתנות על בסיס אזורי עדיפות גיאוגרפיי

  .שווה בכל רחבי האר"

  

.  מהעלות בפועל50% בבניה רוויה ההטבה היא בשיעור �   פיתוח במגזר הכפריסבסוד עלויות

ההטבה ניתנת על פי . על פי אחוז השיפוע הטופוגרפי, בבניה צמודת קרקע קיימת תקרת סבסוד

הסבסוד מועבר למועצה האזורית והיא גובה את יתרת עלות הפיתוח . א: אחת משתי שיטות

�  .יכו� מבצע את כל הפיתוח וגובה את החלק היחסי מהמשתכ�משרד הבינוי והש. ב; מהמשתכני

  

�על פי ,  נית� באזורי עדיפות בלבד– סיוע מקו� בבניה חדשה בקיבוצי� ומושבי� שיתופיי

אלא דר% , חברי קיבו" לא יכולי� לקבל הלוואה ישירות. החלטות תקציביות המשתנות מידי שנה

כפי שמקובל ביישובי� שאינ� , או מענקי דיורולפיכ% אינ� יכולי� לקבל הלוואות , הקיבו"

�ונית� על , סיוע המקו� לקיבוצי� ומושבי� שיתופיי� נועד בי� היתר להשלי� חסרו� זה. שיתופיי

  .'ב� ו' פי בקשות פרטניות בקיבוצי� באזור עדיפות לאומית א

  

  .על פי שיקולי� ביטחוניי�,  ניתני� באזורי קו עימות– מענקי� לבניה ביטחונית
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 קריטריוני�תקצוב השלמת שכונות ותיקות נקבע על פי  – השלמת פיתוח שכונות ותיקות

 מקבלי� העדפה לאומיתאזורי עדיפות .  גודל האוכלוסיהאת   ג� הפרמטרי�  המשקללי� בי� יתר

 במשוקלל בקריטריו� האוכלוסיה  גודל  המגדיל לכאורה את" מקד� תקנו�"המתבטאת ב

ואזור עדיפות , 40%מקבל מקד� מתקנ� לאוכלוסיה של '  אאומיתלאזור עדיפות . הזכאות

 . 20% לאוכלוסיה של מתקנ�מקבל מקד� ' לאומית ב
  

האחד על פי תק� ,  משרד הבינוי והשיכו� מתקצב מבני ציבור בשני אופני�� תקצוב מבני ציבור

בור בשכונות והשני בהשתתפות בהקמה ושיפו" מוסדות צי, מוסדות ציבור לאתרי הבנייה החדשה

. במסגרת תק� מוסדות ציבור קיימת הטבה מוגדרת לאזורי עדיפות כפי שתוצג להל�. ותיקות

במסגרת השתתפות בהקמה ושיפו" מוסדות ציבור בשכונות ותיקות קיימת אפשרות להעדפת 

 .אזורי עדיפות על פי שיקול דעת

. ישובי� בה� יש בניה חדשה נקבע תק� של תקצוב מוסדות ציבור לי�1994 ב: תק� מוסדות ציבור

בנייה , התק� מחושב על פי מספר התחלות הבניה של יחידות הדיור החדשות שנבנו בעשור האחרו�

תקצוב של מבנה ציבור מכל סוג תלוי במספר . �1994 ובנייה ציבורית החל מ�1995 פרטית החל מ

  . התחלות הבניה החדשות ביישוב

  : המתבטאות בשני נושאי�– ביישובי עדיפות לאומית יש הטבות בתק�

  .ד" יח1,650ד ואילו ביישובי מרכז האר" התק� הינו " יח1,300התק� למעונות יו� הינו . א

 ניתני� רק באזורי עדיפות לאומית ליישובי� שבה� הוחל –ספריות ומגרשי ספורט , סי�"מתנ. ב

  .�1995ד חדשות החל מ" יח2,500בהקמת� של לפחות  

�  : קיימי� שני תקני

�התק� נקבע אל מול התחלות הבניה מ.  ליישובי� בה� קצב הבניה גבוה יחסית–התק� הרגיל  �

  .והתקצוב נעשה עבור מוסד כיחידה שלמה, 1995

, �1999התק� מחושב על פי התחלות הבניה מ.  ליישובי� בה� קצב הבניה איטי–" 100תק� " �

כאשר יש , וב למוסדות ציבור יחידות דיור חדשות ביישוב יש זכאות לתקצ100כאשר עבור כל 

ד ביתר "ליח 2 �4,200ליישובי עדיפות לאומית וקו עימות ו 2 6,500: ד אחת"מקד� תקציבי ליח

מקד� זה . ליחידת דיור 2 2,300 �כלומר ההטבה המיוחדת לאזורי עדיפות גבוהה ב; יישובי האר"

בית מחייבת התחלות ד החדשות שנבנו כאשר תנאי ס� להכללה במסגרת תקצי"מוכפל במספר יח

 .ד לפחות" יח100בנייה של 

תק� "ב. שבתק�" סל המוסדות"לרשות המקומית יש חופש להחליט על סוג המוסד ומיקומו מתו% 

או איגו� , למשל תוספת כיתה למעו� יו�, יש אפשרות לקבל תקצוב ג� לחלקי מוסדות" 100

  .ד שנבנו"ל על פי מספר יחהכ, תקציב על פני מספר שני� לקבלת מנת מימו� גדולה יותר

, הטבלה הבאה ממחישה את ההטבה ליישובי עדיפות לאומית במבני ציבור לעומת מרכז האר"

, האחד באזור עדיפות והאחר במרכז האר", בטבלה מוצגי� זוגות של יישובי�. לפי התק� הרגיל

בי� הללו הצגת צמדי היישו.  והלאה�1994כאשר בשני היישובי� מספר התחלות בניה דומה מ

  . מאפשרת לבחו� את ההטבה הייחודית לאזורי עדיפות
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  פ תק�"השוואה בי� ישובי� באזורי עדיפות ובמרכז בתקצוב מבני ציבור ע: 10' טבלה מס

ההטבה המיוחדת 
ליחידת דיור באזור 

 עדיפות

תקצוב ליחידת 
דיור ביישוב 
1994-2003 

כ תקצוב "סה
מוסדות ציבור 

  ביישוב
1994-2003 

 בניה התחלות
 שם היישוב עדיפות 1994-2003

       ח"אש ₪  ₪

 נצרת עילית א 2,938 26,279 8,945 4,312

 גבעת שמואל מרכז 2,854 13,222 4,633  

            

 נהריה א 5,035 31,636 6,283 3,132

 חולון מרכז 4,601 14,497 3,151  

            

 אילת א 5,201 32,400 6,230 3,017

 לוד מרכז 5,386 17,302 3,212  
  

  הטבות לדיור במסגרת מינהל מקרקעי ישראל

 נושא ההנחות בקרקע ביישובי� באזורי עדיפות הוסדר בשורה של �  הנחות בהחכרת קרקע

ככלל ההנחות בקרקע הינ� . המעוגנות בהחלטות ממשלה, החלטות מועצת מינהל מקרקעי ישראל

 ):במגזר העירוני והכפרי ג� יחד(

   מער% הקרקע51%אזור עדיפות ב התשלו� הינו ב •

   מער% הקרקע31%באזור עדיפות א התשלו� הינו  •

  הקרקע נמסרת חינ�" קו עימות"ביישובי� שהוגדרו  •

במקור השתמש מינהל מקרקעי ישראל . לאור% השני� חלו שינויי� באופ� חישוב ער% הקרקע

בשני� האחרונות נוהג המינהל לבצע . בטבלאות שקבעו באופ� כוללני את ההטבה לישוב או לאזור

  . שומות פרטניות לישוב או להקצאת קרקע ספציפית

  

�ר " מ500 גודל מגרש של עד – הטבות בגודל מגרש בבניה למגורי� באגודות יישובי� חקלאיי

  .ר במרכז האר"" מ350לעומת , ביישובי עדיפות) ולעיתי� יותר(

  

   הטבות בחינו1.3%.ג

תמריצי� לעובדי הוראה : עידוד מערכת החינו% באזורי עדיפות לאומיתקיימי� מספר כלי� ל

ראוי לציי� כי . מימו� גני ילדי� ועוד, סיוע בהסעות תלמידי�, תכניות חינוכיות מיוחדות, וחינו%

כלי� מתחו� החינו% נועדו בראש ובראשונה לתגבר אוכלוסיות חלשות ולשפר את מערכת החינו% 

  . על ההתיישבות היא עקיפהוהשפעת�, באזורי עדיפות

  

'  מורי� מוסמכי� המתגוררי� ועובדי� באזור עדיפות א– תמריצי� לעובדי הוראה וחינו%

השתתפות בהוצאות ; קידו� וותק: ומועסקי� על ידי משרד החינו% זכאי� למגוו� הטבות כגו�

� העובד תשלו� חלק; השתתפות בשכר דירה בדיור ציבורי; שכר לימוד של לימודי� אקדמיי

התמריצי� . והוצאות נסיעה של משתלמי� בשנת שבתו�; בקר� ההשתלמות על ידי המשרד

�המתגוררי� ועובדי� ביישובי� באזורי עדיפות לאומית ומועסקי� , מוענקי� למורי� מוסמכי

נית� לראות , מכיוו� שמגורי� באזור עדיפות מהווי� תנאי לקבלת ההטבות. על ידי משרד החינו%
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 בוטלו התמריצי� לעובדי הוראה חדשי� 2003בשנת .  להתיישבות באזורי עדיפותבה� תמרי"

 לא היה שינוי .כאשר התמריצי� לעובדי הוראה ותיקי� נשארו על כנ�', באזור עדיפות ב

  . 'בתמריצי� לעובדי הוראה באזור עדיפות א

�יפות א% אינ� העובדי� באזורי עד,  עובדי הוראה במקצועות נדרשי�– העסקה בחוזי� אישיי

�מועסקי� בחוזי� אישיי� שמטרת� להבטיח שיהיו מספיק מורי� במקצועות , מתגוררי� בה

  . הנדרשי� הללו באזורי עדיפות

� מורי� במגזר המיעוטי� שמקו� מגוריה� בצפו� �  תמריצי� מיוחדי� למורי� ממגזר המיעוטי

 . האר" ומלמדי� ביישובי בדואי� בנגב

 מדובר בפרויקטי� משותפי� לקרנות וארגוני� – צעות גור� חיצוניהפעלת שעות הוראה באמ

תנאי , רוב� מכוונות לשיפור הלמידה, העוסקי� במגוו� של תוכניות, פרטיי� ולמשרד החינו%

 :במסגרות הבאות, בי� היתר, פרויקטי� כאלו נערכי�. והיחס לתלמידי�, הלמידה

רתית שוויונית יותר לילדי היישובי� חב� להבטיח הזדמנות חינוכיתשמטרתה �ָקֵרב קר� 

הרשות , במימו� הפעילות שותפי� משרד החינו%. ולכלל ילדי ישראל, הפריפריאליי� בפרט

  .  ההורי� וקר� ָקֵרב, המקומית

לתלמידי� מגיל הג� ועד הבגרות  תוכניות חינוכיות פרטניותהכולל בי� השאר  �וויס � מכו� ברנקו

  . מת תלמידי� ולקידו� הישגיה�להעצ ומיועד ביישובי פריפריה

הישגי  במטרה לקד� משרד החינו% מפעילה את פרויקט מדערו� בשיתו� ע� � י"רש�קר� סקסטא

 ואורגנו  הספרבמסגרת התוכנית חולקו מחשבי� לבתי. במדע וטכנולוגיהאזור הדרו� תלמידי� ב

�  .תוכניות שונות להכשרה והשתלמויות מורי

וויס מאפשרת הארכת יו� �מוסדות כגו� קר� קרב או מכו� ברנקוהפעלת שעות הוראה באמצעות 

�כאשר במרכז , המוסדות הללו פועלי� בכל רחבי האר". הלימודי� והעשרת תכנית הלימודי

האר" ההורי� משתתפי� בעלות שעות ההוראה האלו ובאזורי עדיפות משרד החינו% מממ� חלק 

  .מהעלות

� האחרונות פותח תק� חדש לחישוב שעות ההוראה  בשני– תק� שעות מועד� בחינו% היסודי

על פי התק� החדש מגורי� ביישוב . �2004שיוש� לראשונה ב") ח שושני"דו"על פי (בחינו% היסודי 

כלומר בתי ספר יסודיי� הממוקמי� באזור ,  ממדד התק�20%מהווי� ' בעדיפות לאומית א

  . תק� של בתי ספר יסודיי� במרכז האר" על התקצוב על פי�20%יקבלו תקצוב העולה ב' עדיפות א

 מלגות הניתנות על ידי משרד החינו% להכשרת מורי� לעיירות פיתוח בתחו� � �"מלגות מעו

�  .המתמטיקה והאנגלית, המדעי

�.  השתתפות משרד החינו% בהסעת תלמידי� אל בתי הספר ולבתיה�� הסעות תלמידי

ובעיריות , ועצות אזוריות בכל רחבי האר"למ, ההשתתפות ניתנת ליישובי� באזור עדיפות א

בכל אחד מהיישובי� נית� תקצוב בגובה אחר . יסודי� ומועצות מקומיות בה� לא פועל בית ספר על

למועצות אזוריות ,  מעלות ההסעות90%באזור עדיפות א ההשתתפות היא בגובה ,  לדוגמא–

 50�40%תתפות היא בגובה  מעלות ההסעות וביישובי� אחרי� ההש75%ההשתתפות היא בגובה 

  .בלבד

  . באזורי עדיפות4�3 חוק חינו% חובה חינ� מוחל על גילאי – 4�3החלת חינו% חובה על גילאי 

משרד . 'הפועלי� באזור עדיפות א,  מסגרת להארכת יו� הלימודי� לילדי הג�– "גני מועדו�"

  . גני מועדו� באזור עדיפות א�145החינו% תומ% בכ
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הינ� בתי ספר תיכוניי� באחריות " בתי ספר מוחזקות(" מוחזקות – שנתיי��שסיוע לבתי ספר ש

כגו� בתי ספר של רשת עמל או , לעומת בתי ספר של רשתות ועמותות, מלאה של משרד החינו%

  .בלבד' הסיוע נית� באזור עדיפות א). רשתות אחרות

  

   הטבות מס1.4.ג

, זוסמ�(הערבה עבור תושבי אילת ויישובי  �1975מת� הטבות במס לתושבי אזורי עדיפות החל ב

תקנות מס הכנסה המקנות הטבות מס למתגוררי� באזורי  השני� תוקנו מספר במהל%). 2003

�ה"בנוס� להטבות במס על פי חוק אזור סחר חופשי באילת התשמ, בגנב ובגליל, עדיפות לאומית

. והחלת� על יישובי� נוספי�כאשר המגמה היתה לכיוו� הרחבת� , תקנות אלה שונו תדיר. 1985

כ% שלא נכנסו יישובי� , בראשית שנות התשעי� הוקפאה רשימת היישובי� הזכאי� להטבות מס

�  .  וההטבות נשמרו ביישובי� שקבלו אות� בעבר, חדשי� לרשימת היישובי

נכנסו לרשימת היישובי� , �2001תיקו� לפקודת מס הכנסה שתוק� ב, "חוק הנגב"במסגרת 

 �החוק עבר שינוי וצומצ� במידה רבה בשני� שלאחר . הנחות מס יישובי� חדשי� בנגבהמקבלי

באופ� ניכר צומצ� שבמסגרתו , "חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל" פורס� 2003 �ב. מכ�

באופ� שנקבעו במפורש ההטבות תוקנה פקודת מס הכנסה ; ליישובי� שוני�היק� ההטבות במס 

  . במסגרת הוראת חוק אחת, במס לרשימת יישובי� סגורה

 �כאשר רשימת היישובי� וגובה , �20% ל5%שיעורי ההטבות לתושבי היישובי� נעי� בי� כיו

  .הטבות המס ניתנות ליישובי� בנגב ובגליל. ההטבות משתני� מידי תקופה

  .ההנחות במיסוי ביישובי עדיפות לאומית הניתנות כיו� מסוכמות בטבלה הבאה

  

  2005ות מיסוי ביישובי עדיפות לאומית הנח: 11' טבלה מס

  יישוב  גובה ההנחה  תקרת ההנחה
  קריית שמונה  25%   2 194,880
  מצפה רמו�  25%   2 129,840
129,8402   20%  �  דימונה וירוח
129,8402   16%  �  המועצה האזורית רמת הנגב, תל שבע, ערוער, אופקי
נתיב , להבות הבש�, כפר ורדי�, יסוד המעלה, יחיע�, גונ�, ב� עמי  13%   2 129,840

  דנו�' שייח, שדרות, שבי ציו�, עכו, עברו�, נתיבות, השיירה
   קו עימות –יישובי הצפו�   13%   194,8802
  יישובי� בצפו� שאינ� קו עימות ובנגב  13%   2 129,840

 http://www.mof.gov.il/itc/nikuim2005/f_text.htmאתר האינטרנט של משרד האוצר : מקור

  

  2 פיתוח תשתיות תחבורה1.5.ג

 תושבי� 50,000 קיימת מדיניות ממשלתית לחבר את הרכבת לכל יישוב שיש בו � פיתוח הרכבת

ישנה תכנית רב . ובפרט לחזק את הקשר בי� הפריפריה למרכז האר" באמצעות הרכבת, ומעלה

�אופקי��באר שבעהכוללת בי� היתר קו המחבר את , שנתית ע� תקציב רב שנתי לפיתוח הרכבת

� והכפלה של קו נהריה, מחיפה לעפולה ובית שא�" רכבת העמק"קו , שדרות ואשקלו��נתיבות

 .חיפה

                                                 
2
  .התחבורה המידע בפרק זה מתבסס על מידע שהתקבל מהאג� לתכנו� כלכלי במשרד  
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 עמד 2000עד שנת , לש� הדגמה.  ואיל2000%התקצוב האינטנסיבי לפיתוח הרכבת נית� משנת 

  .ח בשנה" מיליארד ש�2.3וכיו� כ, ח בשנה" מיליו� ש�500תקצוב הרכבת על כ

עובדה שאפשרה לקד� ביתר שאת תכניות לפיתוח ,  הוקמה חברת רכבת ישראל2003בשנת 

  .הרכבת

�כבישי� נוספי� .  כביש חוצה ישראל הינו אמצעי חשוב לחיבור הפריפריה והמרכז� פיתוח כבישי

באר שבע � יד מרדכי�שפותחו במטרה לחזק את הנגישות בי� הפריפריה והמרכז ה� ציר אשדוד

  .באר שבע� ושדרוג כביש קריית גת, מסלולי�שהורחב לדו

תשתיות , בשני� הקרובות צפויות להיות השקעות גדולות בפיתוח תשתיות תחבורה בפריפריה

, פיתוח התחבורה נער% על פי תכנית רב שנתית. כבישי� בינעירוניי� ועירוניי� ג� יחד, מסילתיות

וח מסילות ברזל לעפולה התכנית כוללת פית. 2 מיליארד �14 בתקציב כולל של כ2010עד שנת 

 �, דר% אופקי� נתיבות ושדרות לאשקלו� ולתל אביב,  קו רכבת מבאר שבע–ובית שא� ובדרו

  . הכפלת הקו בי� באר שבע לתל אביב

. השינוי מתבטא ג� במשקל� היחסי של הגליל והנגב בכלל תקצוב תשתיות תחבורה בישראל

על פי התכנית העתידית של ; תחבורה בישראלבעבר היוו הגליל והנגב כרבע מס% תקצוב תשתיות 

  . מס% תקצוב תשתיות התחבורה בישראל�40%משרד התחבורה יהוו ההשקעות בגליל ובנגב כ

כלי שמאפשר , הקפיצה בתקצוב התאפשרה הודות לשימוש בכלי של תכנית עבודה רב שנתית

  . לתכנ� פרויקטי� ארוכי טווח מתו% ראיה כוללת

כאשר התועלת מתייחסת למדדי� של חסכו� , תועלת/ערכת בדיקת עלותלכל פרויקט תחבורתי נ

באזורי פריפריה לעיתי� מוקמות תשתיות . חסכו� בעלויות תפעול והקטנת תאונות דרכי�, בזמ�

א% הניסיו� שנצבר בנושא מראה , תחבורה בהמש% להחלטת ממשלה וללא בדיקה כלכלית

 �  .כלכליי�שמרבית הפרויקטי� שנבנו באזורי פריפריה ה

 

 הוזיל את המחירי� בתחבורה הציבורית ביחס למצב � הפרטה של שירותי האוטובוסי� בפריפריה

תו% הקטנת הסבסוד הממשלתי לשירותי התחבורה , ושיפר את רמת השירות, לפני ההפרטה

 .הציבורית

  

שמונה בי� היתר טרמינל בקריית ,  פותחו מנחתי� ושדות תעופה קטני� באזורי פריפריה� תעופה

קיימות תכניות לפיתוח שדה ). ח" מיליו� ש20בהיק� של " 99עידוד "הוק� במסגרת תכנית (

 .שצפויה להיות לו תרומה משמעותית לפיתוח האזור, באזור הנגב, תעופה בינלאומי נוס�

  

�קריית שמונה, א"ת�פינה� סבסוד טיסות בקו ראש– סבסוד תעופה בי� הפריפריה ומרכז האר"

  .א לתושבי אצבע הגליל והערבה"ת� בעי� יה, א"ת

  

   הטבות בתחומי� נוספי�1.6.ג

�  :כלי� נוספי� לעידוד ההתיישבות באזורי עדיפות ה

 רשויות אזוריות שתפקיד� לתכנ� ולקד� – "הרשות לפיתוח הנגב"ו" הרשות לפיתוח הגליל"

חוק "�ו" 1991חוק הרשות לפיתוח הנגב ("הרשויות הוקמו על פי חוק . את הגליל והנגב

 . השר הממונה על פעילות� כיו� הוא המשנה לראש הממשלה"). 1993הרשות לפיתוח הגליל 
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טכנולוגי �החברתי והמדעי, ליזו� פעולות לפיתוחו הכלכלי: כמופיעי� בחוק ה�, תפקידי הרשויות

לתא� בי� ; לעודד יזמות כלכלית בו; להכי� תוכניות לפיתוחו; של חבל האר" עליו ה� אחראיות

ליזו� מחקרי� ולספק מידע בכל הקשור ; הרשויות והגופי� העושי� לפיתוחו, שרדי הממשלהמ

לייע" ולסייע בנוגע להקמה של מפעלי� כלכליי� ; לתכניות ולמפעלי� בחבל האר", ליוזמות

�  . וליזו� פעולות ליישוב וקליטת עליה בחבל האר"; ומדעיי� נוספי

  .יות לקבל תרומות למימו� פעולותיה�ורשא, הרשויות מתוקצבות מתקציב המדינה

נציגי רשויות מקומיות , הרשויות מנוהלות על ידי מועצה ציבורית הכוללת נציגי משרד ממשלה

נציגי בתי חולי� באזורי� הללו , נציגי מוסדות השכלה גבוהה באזורי� הללו, בנגב או בגליל

�שות� באמצעות מינהלה הכוללת הרשויות מנוהלות באופ� . ונציגי� של גופי� ציבוריי� נוספי

�מנהל . נציגי רשויות מקומיות בנגב או הגליל ונציגי ארגוני� ציבוריי� רלוונטיי�, נציגי שרי

  .הרשות נקבעה על ידי מועצה הרשות באישור המשנה לראש הממשלה

  

, "אופק" למשל פרוייקט – פרויקטי� מיוחדי� לפיתוח תשתיות ביישובי� באזורי פריפריה

  .ט רב שנתי לשיפור תשתיות באזורי פריפריהפרוייק

  

 כלים שהוצעו בעבר לעידוד התיישבות באזורי עדיפות ולא יושמו 2.ג

א� כי יתכ� , ולא זכו למימוש, פרק זה מציג כלי� שהוצעו בעבר לעידוד התיישבות באזורי עדיפות

�בי� היתר ,  גורמי�הכלי� הוצעו על ידי מגוו�. שראוי להקדיש בדיקה נוספת לאפשרויות מימוש

תכנית המתאר  (35א "תמ, ")דרומה"ביוזמת ארגו� (במסגרת התכנית האסטרטגית לפיתוח הנגב 

. מבקר המדינה וגורמי� נוספי�, על ידי בנק ישראל, )לפיתוח ולשימור, הארצית המשולבת לבניה

  . בנוגע לכל הצעה מוצג הגור� שהציע אותה

  

  תכנו� ופיתוח אזורי

כאשר הסמכויות מתחלקות על פי נושאי� , בישראל השלטו� הינו ריכוזי ביותר �ת רשויות אזוריו

�,  חינו%–כל אחד ממשרדי הממשלה ממונה על הנושא שבתחו� אחריותו . ולא על פי אזורי

הנוגעת למגוו� תחומי , מצב זה מקשה על פיתוח מדיניות אזורית כוללת. 'תעסוקה וכו, בריאות

קיי� חוסר שיתו� הפעולה בי� הגורמי� השוני� . ה בי� רשויות רבותחיי� ודורשת שיתו� פעול

ומאמצי� נפרדי� ובלתי מתואמי� , האמוני� על עידוד ההתיישבות באזורי עדיפות לאומית

�  .מפחיתי� באופ� ניכר את האפקטיביות של הכלי� הקיימי

שלתפיסתו , ורי את הרעיו� לייש� בישראל ביזור סמכויות אז1999מבקר המדינה העלה בשנת 

הנעשה בידי משרד (לטענתו ההפרדה בי� תכנו� כלכלי . עשוי להביא לחיזוק אזורי פריפריה

) משרד הבינוי והשיכו� ומינהל מקרקעי ישראל, הנעשה בידי משרד הפני�(תכנו� פיסי , )האוצר

יל של מקשה על קידו� יע) הסוכנות היהודית ועוד, בידי משרד החינו% והתרבות(ותכנו� חברתי 

  . אזורי הפריפריה

הוצע להגביר את סמכויות ההחלטה והביצוע של רשויות מקומיות ומחוזיות ולהקטי� את תלות� 

ולהקי� רשויות עצמאיות בעלות עוצמה , להנהיג פירוט תקציבי ברמה אזורית, ברשויות הארציות

  ).1990 ,גרדוס; 1980, אנסו�(באזורי הפיתוח שיעסקו בפיתוח על בסיס טריטוריאלי 
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את ניצניה של מדיניות ביזור סמכויות בישראל נית� לראות ברשות לפיתוח הנגב וברשות לפיתוח 

בפועל התקציבי� שהוקצו לה� אינ� גבוהי� . שהיו אמורות להוות רשויות לפיתוח אזורי, הגליל

 כמו כ� נית� לראות במשרד המשנה לראש). 1999, מבקר המדינה(וה� התרכזו בעיקר בתכנו� 

  . צעד בכיוו� של ביזור סמכויות, הממונה על פיתוח הנגב והגליל, הממשלה

אי� חולק כי המצב הנוכחי של חוסר שיתו� פעולה בי� משרדי ממשלה בעידוד אזורי עדיפות 

. מאיד% ישנ� הטועני� כי הרעיו� של רשויות אזוריות ג� הוא לוקה בחסר. לאומית הוא בעייתי

וות מנגנו� ביורוקרטי נוס� בי� השלטו� המרכזי ולרשויות המקומיות רשויות אזוריות עשויות לה

 הרשות לפיתוח הגליל –ולראיה (שיגבה תקציב א% עשוי להיות לא יעיל בהוצאת תכניות לפועל 

והרשות לפיתוח הנגב שהוקמו במטרה להוות כעי� רשויות אזוריות לא מצליחות בפועל למלא 

דינת ישראל היא מדינה קטנה ואי� סיבה לפצל את השלטו� כמו כ� קיימת טענה שמ). תפקיד זה

הא� אכ� , לא ברור מה יהיה אופי הקשר בי� השלטו� המרכזי והרשויות האזוריות. המרכזי בה

 �נית� יהיה להביא למצב שתקציב יועבר ממשרדי הממשלה המרכזיי� לרשויות האזוריות וקשיי

�  .נוספי

לי� "ע על ידי ועדת ההיגוי של מחקר זה להקי� ועדת מנככמנגנו� תחליפי לרשויות אזוריות הוצ

  .לפיתוח הנגב והגליל שתעסוק בתיאו� פעולות משרדי הממשלה השוני� בנוגע לקידו� הפריפריה

  

פיתוח ,  במטרה לעודד התיישבות�1988החוק נחקק ב �  1988ח "חוק ערי ואזורי פיתוח התשמ

רי פיתוח היו אמורות על פי החוק ליהנות ממענקי� ע. כלכלי של ערי ואזורי פיתוח� וקידו� חברתי

פטור ממסי� , עדיפות לפי החוק לעידוד השקעות הו�, הנחה בארנונה, לרשויות המקומיות

יישו� החוק . חינו% חינ� לילדי גני� ומעונות יו� ועוד, מענקי� והלוואות דיור, למעסיקי� ולפרט

�  .נדחה בכל שנה והוא טר� זכה ליישו� עד היו

כל הכלי� . אלא בהכוונה משולבת של כול� יחד, חדשנות שבחוק איננה במנגנוני� שהוא מציעה

�, א% לא קיימת לה� מסגרת כוללת, המוצעי� במסגרתו קיימי� במערכת השלטונית בישראל כיו

  .שלתחושת� של עורכי המחקר היא תנאי לפיתוח אזורי מוצלח

  

 �אזורי העדיפות אינ� צריכי� להיות , ל פי הכלי הזהע � תכנו� אזורי עדיפות סביב מטרופוליניי

�אלא מתו% קשר לערי� הגדולות , כאזורי� מרוחקי� ופריפריאליי�, מתוכנני� כשלעצמ

, שיש לתכנ� את הגליל כשוליי� המטרופוליניי� של חיפה, למשל, הכלי טוע�. הסמוכות לה�

כבסיס להגירה , זאת). ב1990 ,א1990, 1991, קיפניס(ולתכנ� את הגליל וחיפה כיחידה אחת 

מחיפה לגליל וכבסיס ליוממות של תושבי ערי הפיתוח שירכשו בה� דירה במחיר נוח ותו% הנאה 

קשר תחבורה מהיר : התפיסה הזו תוכל להתממש באמצעי� כגו�. מהתוכניות הממשלתיות

רכבת ישראל התכניות הנוכחיות של (עפולה ונצרת לעבר מוקדי התעסוקה בחיפה , כרמיאל, מצפת

  .או הקמת שדה תעופה בינלאומי בחיפה; )ה� לפתח חלק מהקשרי� הללו

  

  תעסוקה

ועדה  –עידוד תעשיות עתירות ידע וקידו� מיומנויות מקצועיות באזורי פריפריה : ועדת גבאי

במטרה , יה ושר האוצרי על ידי שר המסחר והתעש�1996שמונתה ב, בראשותו של יור� גבאי
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הועדה המליצה להפנות תקציבי� לחמישה תחומי� . חוק עידוד השקעות הו�להציע שינויי� ב

  :המסייעי� לאזורי עדיפות

1. �  קידו� והכשרה של כח אד

 קידו� עסקי� קטני� ויוזמות מקומיות .2

 תמיכה באזורי תעשיה .3

 פיתוח סחר חו" וקידו� היצוא .4

 תמיכה בתשתית מחקר ופיתוח .5

. פ באזורי פריפריה"עסקי� קטני� ומו, צועיותהמלצות הועדה מתמקדות בקידו� מיומנויות מק

 )מכונות וציוד, מבני�(הנות� תמיכה להשקעות בהו� פיסי , בניגוד לחוק לעידוד השקעות הו�

ועדת גבאי מליצה להגביר את , ומסייע בעיקר לעסקי� גדולי� שיש בה� השקעות רבות בהו�

  .סיהתמיכה בעסקי� קטני� ולהשקיע בהו� אנושי במקו� בהו� פי

�וא� נערכה תכנית לכלי תמיכה חלופיי� לחוק , המלצות ועדת גבאי אושרו על ידי ועדת שרי

סמו% לאחר הכנת . א% התכנית לא זכתה ליישו� בפועל, ברוח המלצות הועדה, עידוד השקעות הו�

התכנית קוצ" תקציבה בשני שליש בהמש% להחלטת ממשלה על קיצו" כולל בתקציב המדינה 

שנה מאוחר יותר עברו התכניות שהוחלט עליה� בועדת גבאי קיצו" . תה עתשהתקבלה באו

משרד (החלטת המשרד : "לדברי מבקר המדינה. תקציבי נוס� בהחלטת משרד התעשיה והמסחר

לחוק מעידה  לקצ" פעמיי� בתקציב התכניות המשמשות כלי תמיכה חלופיי�) התעשיה והמסחר

שנפגעו מהשינוי , העדיפות ומונעת מאזורי, לי� אלהעל החשיבות הקטנה יחסית שהוא מיחס לכ

  ).38' עמ, 1999, מבקר המדינה" (מצב� לקבל סיוע בסכומי� משמעותיי� לש� שיפור, בחוק

  

מדובר בעידוד שיתופי . 35א "כלי זה הוצע במסגרת תמ �פיתוח ההו� החברתי באזורי פריפריה 

מוסדות אקדמיי� וממשלתיי� ,  בי� עסקי�(networks)ויצירת רשתות , פעולה בי� גורמי� באזור

�ומערכות הקשרי� בי� מוסדות והסקטור , ההנחה היא כי פיתוח ההו� החברתי. וגורמי� נוספי

פיתוח ההו� החברתי . יזמות וחדשנות וכ% יביא לצמיחה בפריפריה, יעודד העברת ידע, הפרטי

 גורמי� בפארק תעסוקה עשוי להתבצע על ידי עידוד הקמה של שירותי� משותפי� למספר

תכניות הכשרה מקצועית המשותפות למספר פירמות ; )'מרכזי תצוגה וכו, תקשורת, מחשוב(

  . והעדפת פניה של קבוצות גורמי� לצורכי סיוע והטבות; ומוסדות מחקר והשכלה

 תשתית ארגונית של מנהלות –" הו� ארגוני"אמצעי נוס� לעידוד ההו� החברתי הינו פיתוח 

�וכ� יעודדו את , שיסייעו לעסקי� הפועלי� בתחומ� להשיג תקציבי ממשלה,  תעשייתיי�פארקי

. ימי עיו� ומסגרות פעולה נוספות, האקדמיה וגופי� ציבוריי� בכנסי�, היהקשרי� בי� התעשי

שהנהלות המפעלי� והעסקי� עצמ� מתקשות , השגת סיוע ממשלתי מהווה משימה מורכבת

בנוס� לכ% . וז הנושא עבור מקב" של פירמות עשוי להביא לייעולריכ. לעיתי� להתמודד עימה

בי� היתר דר% , עידוד השיווק והשקעה בהו� אנוש, מנהלת הפארק תעסוק בפיתוח תשתית פיסית

  ).כפי שהוצג בפרק הקוד�(ומופעלות מידי פע� , תכניות ממשלתיות המיועדות לתקצב נושא זה

  

 �קיימת טענה כי ההטבות הנוכחיות . 35א "מסגרת תמכלי זה הוצע ב � פיתוח עסקי� קטני

מצב זה . הנוגעות לפיתוח כלכלי באזורי פריפריה משרתות בעיקר פירמות תעשייתיות גדולות
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ואינו מעודד יזמות , מביא להשענות של אזורי פריפריה על מספר מצומצ� של מקומות תעסוקה

� עשוי לחזק ולגוו� את בסיס הפניית משאבי� רבי� יותר לעידוד עסקי� קטני. מקומית

  .התעסוקה האזורי

�בי� היתר באמצעות הרשות , בישראל כיו� אומנ� מופעלת מערכת תמיכה לעסקי� קטני

�א% . חממות תיירות המסייעות לעסקי� קטני� בתחו� התיירות ועוד, לעסקי� קטני� ובינוניי

כדוגמת החוק , י� בפריפריהלעת עתה אי� כלי� ייעודיי� ומוגדרי� לסיוע מיוחד לעסקי� קטנ

עידוד עסקי� קטני� ובינוניי� בפריפריה . לעידוד השקעות הו� המסייע לעסקי� גדולי� יותר

  .בתקצוב מתאי�, באמצעות יישו� המלצות ועדת גבאי, בי� היתר, עשוי להתבצע

  

 ;פ"יצירת העדפה חזקה יותר של אזורי פריפריה בהקצאת תקציבי מו �פ וחדשנות "עידוד מו

עידוד שיתופי ; הקמת מרכזי חדשנות אזוריי� שיסייעו לפירמות לקלוט טכנולוגיות חדשניות

  .פעולה של הסקטור העסקי ע� מוסדות מחקר והשכלה

  

תכנית "הכלי הוצע במסגרת  – להקלה על מעבר עסקי� לאזורי פריפריה one stop shopשירות 

 הביורוקרטיי� הכרוכי� בהשגת סיוע התהליכי� ").דרומה"ארגו� " (אסטרטגית לפיתוח הנגב

. להקמת עסק באזור פריפריאלי לעיתי� מייאשי� את המשקיע ומונעי� פניה לצינורות הסיוע

מוצע לפשט את התהליכי� על ידי ריכוז של פקידי הממשלה האמוני� על מת� הסיוע במרכזי סיוע 

�  .וע המגיע על פי החוקאת כל הסי, במרב היעילות, שיאפשרו ליז� לקבל במסגרת�, אזוריי

  

  דיור

ארגו� (כלי זה הוצע במסגרת תכנית לאומית לפיתוח הנגב  � � הנמצא בחוסר בישראל "פיתוח נדל

שלא נית� לפתח באזורי� אחרי� , � ייחודי"אזורי פריפריה מאפשרי� פיתוח נדל"). דרומה"

  : למשל, בישראל

המאפשרי� ג� פיתוח עסקי� )  דונ�2�3(בתי� צמודי קרקע על מגרשי� גדולי� יחסית  •

  . ותיירות כפרית

 באמצעות שיקו� מבני� היסטוריי� בשכונות של ערי� עתיקות –שכונות עירוניות ייחודיות  •

  )באר שבע, צפת(

  ).התיישבות בודדי�(חוות חקלאיות  •

  

  חינו%

  הוצע35א "במסגרת תמ. כיו� פועלות מכללות רבות באזורי פריפריה �חיזוק ההשכלה האקדמית 

לשפר את רמת , כ% שנית� יהיה להגיע ליתרונות לגודל, ליזו� מסגרת מאחדת למכללות האזוריות

א% יתכ� שיהיה קשר ליישמו בפועל , רעיו� זה נמצא כיו� בשלבי דיו�. ולפתח גופי מחקר, ההוראה

 מכללת עמק הירד� נמצאת –לדוגמא (בגלל המרחקי� הגיאוגרפיי� בי� המכללות האזוריות 

  ).של כשעה נסיעה ממכללת תל חי וכ� הלאהבמרחק 

 �ההטבות למורי� המתגוררי� באזורי פריפריה  � חיזוק הקשר בי� הצלחת תלמידי� ותגמול מורי

ככלי . ואינ� מהווי� עוד כלי אפקטיבי לשיפור החינו% באזורי עדיפות, הפכו זה מכבר לנורמה
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כסוג של תמרי" לשיפור , תגמול למורהלחיזוק מערכת החינו% הוצע לקשור בי� הישגי התלמידי� ו

  . רמת ההוראה

נוצר רוש� כי כיו� הבעיה של , איונות שנערכו ע� אנשי חינו% שוני� במסגרת המחקרלאור ר

א% ישנ� מקומות בה� הבעיה עדיי� , הבאת מורי� טובי� לפריפריה פחות חמורה משהיתה בעבר

יית עכו הסתבר כי עיקר המורות בעיר ה� בשיחה ע� מנהלת מחלקת החינו% בעיר, לדוגמא. חריפה

. יותר" טוב"שלאחר צבירת ניסיו� ה� מחפשות עבודה במקו� , מורות צעירות בתחילת דרכ�

  .לפיכ% ישנה תחושה שעדיי� יש צור% בתמרו" מיוחד של מורי� באזורי פריפריה

ולא רק , י פע�הרעיו� של קשירה בי� הישגי התלמידי� לתמרו" מורי� עולה במערכת החינו% מיד

כיצד יש למדוד את השיפור בהישגי ,  לדוגמא–א% יש איתו קשיי� . בהקשר של אזורי עדיפות

�אלו ? על פי אלו מבחני�? למול הישגיה� בשנה שעברה? למול ממוצע ארצי(? התלמידי

כמו כ� קשה לקבוע שהישגי התלמידי� הינ� פועל יוצא ישיר של מאמצי ). ?מיומנויות יש למדוד

איומי� (למשל תנאי� אובייקטיביי� ,  ישנ� משתני� מתערבי� רבי� בנושא זה–ורה בלבד המ

רמת המודעות וההשכלה של הוריו , המצב הכלכלי בבית התלמיד, )ביטחוניי� שבה� האזור נתו�

  .לאור הנושאי� הללו ונושאי� נוספי� הצעות מסוג זה טר� זכו ליישו�. ועוד

הענקת מלגות לסטודנטי� שיתחייבו להתיישב  �זורי פריפריה מלגות לסטודנטי� שיתיישבו בא

  .באזורי� הללו) בשכר או בהתנדבות(באזורי פריפריה ולהשתלב בעבודה קהילתית 

  

  תחבורה

הועלתה ) 2004(ח בנק ישראל "בדו �סיוע בהסעות עובדי� המתגוררי� בפריפריה ועובדי� במרכז 

בפרט הוצע כי נסיעות . תושבי� ביישובי פריפריההצעה לסבסד הסעות לעבודה באזור המרכז של 

בכדי , רכבת בי� יישובי פריפריה ומרכז האר" יסובסדו יותר מנסיעות רכבת בתו% מרכז האר"

  .לעודד את תושבי הפריפריה לעבוד במרכז האר" ולהמשי% להתגורר בפריפריה

  

  אחרי�

, ידות והמעורבות החברתיתחיזוק הלכ, פיתוח יוזמות חברתיות �חיזוק הקהילה והמנהיגות 

חיזוק מנהיגות , פיתוח של פעילויות והו� חברתי בקרב הצעירי� במגמה להשאיר אות� באזור

שיפור היצע התרבות והאומנות באזורי פריפריה , שיפור חזות היישוב ושטחי� פתוחי�, מקומית

�  .ונושאי� נוספי

שיפור .  למצאי באזור המרכזמערכת הבריאות באזורי פריפריה לוקה בחסר ביחס �בריאות 

כיו� מעטי� הכלי� המעדיפי� . מערכת הבריאות הוא תנאי למשיכת אוכלוסייה לאזורי פריפריה

  .אזורי פריפריה בהקצאת סיוע בבריאות

  

   כלי� שהוצעו בעבר עידוד אזורי עדיפות ולא יושמו סיכו� 

חלק מהכלי� הללו . מו בפועלבעבר הוצעו בישראל שורה של כלי� לחיזוק אזורי עדיפות שלא יוש

 �הכלי� שהוצעו ולא . או עידוד עסקי� קטני�,  למשל ביזור סמכויות–מיושמי� בהצלחה בעול

. ומנהיגות מקומית, עידוד חדשנות, יושמו כוללי� בעיקר סיוע בכלי� גמישי� ליוזמות מקומיות

 �תו% , התמדה ליישומ�ודורשי� מחויבות ו, יותר מהכלי� המיושמי� כיו�" רכי�"אלה ה� כלי

  .טיפול פרטני במתיישבי� באזורי פריפריה
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   עלות הכלים לעידוד התיישבות באזורי עדיפות–שער ד 

ההוצאה שתוצג . פרק זה מציג את ההוצאה הציבורית על כלי� לעידוד אזורי עדיפות לאומית

כלומר . עדיפותבפרק זה מתייחסת להטבות המיוחדות הניתנות לאזורי עדיפות בשל היות� אזורי 

או להטבות שבה� אזורי עדיפות , אנו מתייחסי� כא� להטבות הניתנות לאזורי עדיפות בלבד

הייחודית " דלתא"במקרה האחרו� נחשב את ההטבה המיוחדת או ה. מקבלי� העדפה מיוחדת

בתקציבי החינו% יוצגו כא� רק ההטבות המוספות אות� מקבלי� , לש� דוגמא. לאזורי עדיפות

ולא מכלול התקציב המוקדש לאזורי עדיפות בדומה ,  הוראה או תלמידי� באזורי עדיפותעובדי

  .למוקדש לנושאי חינו% במרכז האר"

ועל פי משרדי הממשלה , הפרק מחולק על פי הנושאי� המרכזיי� הזוכי� לעידוד ממשלתי

�  .העוסקי� בכל תחו

בורית על כלי� לעידוד אזורי המקור המרכזי של נתוני� על ההוצאה הצי  מקורות הנתוני� 

. כפי שמתפרס� על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, ח ביצוע תקציב המדינה"עדיפות הוא דו

 �נערכו ראיונות ע� מקבלי החלטות במשרדי הממשלה הרלוונטיי� בכדי לתמו% בנתוני

   .ח התקציב"ולקבל נתוני� נוספי� שאינ� מופיעי� בדו, ח ביצוע התקציב"המופיעי� בדו

. הטבלה הבאה מציגה את ריכוז הנתוני� על פי משרדי ממשלה אחראיי�  עיקרי הממצאי� 

עבור שנות , 1' טבלה מפורטת של ההוצאה הציבורית על עידוד אזורי עדיפות מוצגת בנספח מס

  .�2004 ו2003, 2002התקציב 

  

  20043 2002ההוצאה הציבורית על עידוד אזורי עדיפות לאומית בשני� : 12' טבלה מס

  חות ביצוע תקציב "על פי דו, הוצאה על ההטבות המיוחדות הניתנות לאזורי עדיפות

  במחירי� שוטפי�2 אלפי 

 כ" מסה%
  ממשלתימשרד 2002 2003 2004 )2004שנת (

  מסחר ותעסוקהתעשיה 642,747 567,997 507,146 14%

  מקרקעי ישראלמינהל 177,497 177,508 179,082 5%

 חקלאות 130,266 112,325 136,069 4%

  ושיכו�בינוי 648,519 510,361 255,044 7%

 חינו% 705,186 690,819 615,629 18%

 )הטבות מס (אוצר 1,900,000 1,900,000 1,030,000 29%

  תחבורה 533,511 832,194 712,101 20%

3% 87,147 75,177 63,623 � אחרי

 כ"סה 4,799,349 4,863,381 3,519,218 100%
  

 בשני� האחרונות של ההטבות המיוחדות הניתנות לאזורי עדיפות ביחס למרכז האר- העלות

 :היא

 .2 מיליארד 4.8 – 2002בשנת   .ב

 .2 מיליארד 4.9 – 2003בשנת   .ג

                                                 
3
  .ח זה" טר� פורסמו במועד כתיבת דו2005 נתוני� בנוגע לביצוע תקציב שנת  
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 �870כ(כאשר עיקר הירידה הינה בהטבות מס , בלבד2  מיליארד 3.5 – 2004בשנת   .ד

�כ(בהטבות בדיור ) פורט לעיל כמ,כתוצאה מביטול חלק מההטבות במס, 2מיליו� 

כתוצאה , 2 מיליו� �120כ(ובתחבורה ) כתוצאה מביטול מענקי דיור ,2 מיליו� 260

� ).שפוצתה בחלקה בעליה בתקצוב פיתוח קווי רכבת, מירידה בתקצוב פיתוח כבישי

הכוללות הנחות , נתח התקציב הגדול ביותר המוקדש לעידוד אזורי עדיפות מתבטא בהטבות מס

מ וזיכוי מעבידי� ממס באזור סחר חופשי "זיכוי מע, לתושבי יישובי� מוגדרי� בפריפריהמס 

, 2 מיליו� �700כ(הנושאי� הבאי� ה� תחבורה ).  מכלל התקציב29%, בשנה2 כמיליארד (באילת 

מידת היעילות של הקצאת ).  מהתקציב218%  מיליו� �600כ(וחינו% )  מכלל התקציב20%

 .עידוד אזורי עדיפות תוצג בהמש%התקציבי� הנוכחית ל

כתוצאה ,  חלה ירידה דרסטית בהטבות בדיור הניתנות באזורי עדיפות לאומית2003בשנת 

היק� ההטבות בדיור לאזורי עדיפות היה בשנת . מביטול מענקי� לרוכשי דירה באזורי� הללו

כלומר , בלבד2 יו�  מיל�255 כ2004ובשנת , 2 מיליו� �510 כ2003בשנת , 2 מיליו� �650 כ2002

 מס% העלות של ההטבות �7%כיו� מהוות ההטבות בדיור כ.  ביחס לשנה הקודמת50%ירידה של 

ובשנת ,  מהעלות הכוללת10% היוו ההטבות בדיור 2003כאשר בשנת , לאזורי עדיפות לאומית

 . מהעלות הכוללת של הטבות כל משרדי הממשלה13% – 2002

  

אי� מדובר כא� . ישנה הקצאת אשראי לדיור באזורי עדיפות, הבנוס� לתמיכה באזורי פריפרי

, אלא בסמוכי האשראי שהמדינה העמידה לרוכשי דירות באזורי עדיפות, בסובסידיה של המדינה

הקצאת האשראי לדיור באזורי עדיפות . ואות� הרוכשי� נדרשי� להחזיר בתשלומי משכנתא

  .מוצגת בטבלה הבאה

  

  י לדיור באזורי עדיפותהקצאת אשרא: 13' טבלה מס

  במחירי� שוטפי�2  אלפי 2002�2004שני� , 70�09�16סעי� תקציבי , ח ביצוע תקציב"דו: מקור

2004  2003  2002    

  הקצאת אשראי לדיור באזורי עדיפות  643,876  619,073  646,987

  

. יהלהל� תוצג ביתר פירוט ההוצאה הציבורית של משרדי ממשלה שוני� לעידוד אזורי פריפר

פירוט , 2004לצור% המחשה אנו מציגי� כא� את התקציבי� שהוקדשו לכל אחד מהנושאי� בשנת 

 �מוצגי� בטבלה , ומגמת הירידה בתקצוב לאזורי עדיפות, 2002�2004התקצוב של הנושאי� בשני

  .1' מרכזת בנספח מס

  

  המסחר והתעסוקה, יהי משרד התעש1.ד

ח ביצוע תקציב ההוצאה "  על פי דו– ירותה ובתייהחוק לעידוד השקעות הו� בתעשי •

 .2 מיליו� �452 ב�2004הציבורית על פי החוק לעידוד השקעות הו� הסתכמה ב

 במסגרתה מקבלי� מעסיקי� בפריפריה �2003  תכנית שהחלה ב– תכנית לעידוד התעסוקה •

�ח ביצוע תקציב ההוצאה הציבורית על "על פי דו .תמיכה בגי� הגדלת כמות המועסקי

  .2 מיליו� �18  כ�2004כנית לעידוד התעסוקה היתה בהת
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�ההוצאה הציבורית ב.  מסייעת למפעלי� במצוקה באזורי עדיפות– הקר� למפעלי� במצוקה •

 .2 מיליו� �8 היתה כ2004

 מומ� נושא זה 2004בשנת .  פיתוח תשתיות באזורי תעשיה בפריפריה– פיתוח אזורי תעשיה •

 עמד מימו� �2002 ב, בר צמצו� משמעותי בשני� האחרונותמימו� הנושא ע(2  מיליו� �14בכ

 ).1ראו נספח , 2 מיליו� �114הנושא על כ

פ המוכרות " מהוצאות המו60%פ נית� לקבל מענק בגובה " על פי חוק המו– פ"חוק המו •

פ תעשייתי "מבדיקה של תקציבי� שהוקדשו למו).  בלבד במרכז האר"�50% בהשוואה ל(

פ באזורי עדיפות קטני� "שהסכומי� שהוקדשו לתמיכה במוולה במהל% העשור האחרו� ע

התמיכה הממוצעת (פרויקט לתמיכה ג� כסכו� כולל וג� כ, יותר מאשר באזור המרכז

 לפיכ% ).2 מיליו� 0.8  �עדיפות  ילפרויקט באזורו2  מיליו� 1.5לפרויקט באזור המרכז הינה 

  .קשה לראות בנושא זה הטבה מיוחדת לאזורי עדיפות

 על פי נתוני� שנמסרו על ידי מנהל הפיתוח העסקי של תכנית – חממות ליזמות טכנולוגית •

התוספת המיוחדת לחממות טכנולוגיות באזורי� פריפריאליי� , החממות ליזמות טכנולוגית

 ) .ביצוע בפועל(בשנה 2  מיליו� �14היא כ

• � 2005בשנת , ל הרשות"מנכ על פי נתוני� שנמסרו על ידי ס– הרשות לעסקי� קטני� ובינוניי

 2 3.8לעומת ,  6.42 �'ובאזור עדיפות ב,  7.12היה ' תושב באזור עדיפות אפר התקציב 

� . באזורי� אחרי

 

   משרד החקלאות2.ד

 מענקי� להשקעות בחקלאות באזורי – השקעות על פי החוק לעידוד השקעות הו� בחקלאות •

מימו� הנושא נמצא בירידה . 2 מיליו� �20כ היתה �2004ההוצאה הציבורית ב. 'ב�ו' עדיפות א

 ).1' ראו נספח מס(2  מיליו� �36 מומ� הנושא בכ2002 בשנת –לדוגמא , בשני� האחרונות

2  מיליו� �71  על פי דווחי משרד החקלאות מדובר ב– סובסידיה למגדלי ביצי� ופט� בגליל •

 ).1' ראו נספח מס(מימו� הדומה למימו� בשני� קודמות , 2004בשנת 

 ממשיכה החטיבה להתיישבות את פעילות המחלקה 2002 משנת – החטיבה להתיישבות •

בגליל ובגול� , תקציבי החטיבה להתיישבות לפעילותה בנגב. להתיישבות באזורי הנגב והגליל

 ).2004שנת (2  מיליו� �44הינ� ב) ש"ללא התקציבי� לפעילות ביו(בלבד 

  

   משרד הבינוי והשיכו�3.ד

 ההוצאה הציבורית על הטבות אלו לאזורי – ואות מסובסדות לרכישת דירהמענקי� והלו •

הוצאה זו מתייחסת לסבסוד אשראי . 2 מיליו� �100  היתה כ2004עדיפות לאומית בשנת 

התקציב המוקדש להטבות מסוג זה יורד בשני� . לרכישת דירה באזורי עדיפות לאומית

). 2 מיליו� 363 (3ושא זה היה גבוה פי  ביצוע התקציב בנ�2003ב, לש� הדגמה. האחרונות

השינוי נובע בחלקו כתוצאה מביטול מענקי מקו� ברכישת דירות והמרת� בהלוואות 

 .מוגדלות
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 ההוצאה הציבורית על סבסוד עלויות פיתוח � סבסוד עלויות פיתוח קרקע במגזר העירוני •

רוגרמות במשרד הבינוי נתוני� שנמסרו מאג� הפ(2  מיליו� 84 �2004במגזר העירוני היתה ב

  ).והשיכו�

 ההוצאה הציבורית על סבסוד פיתוח במגזר הכפרי היתה �  סבסוד עלויות פיתוח במגזר הכפרי •

  ).נתוני� שנמסרו מהמינהל לבניה כפרית במשרד הבינוי והשיכו�(2  מיליו� �55 כ�2004ב

• � על 2004בשנת  ההוצאה הציבורית – סיוע מקו� בבניה חדשה בקיבוצי� ומושבי� שיתופיי

 .המתבטאת בסבסוד בינוי בקיבוצי�, 2 מיליו� 3.9ח ביצוע התקציב היא "פי דו

 �7ח ביצוע תקציב היא כ"על פי דו, 2004 ההוצאה הציבורית בשנת – מענקי� לבניה ביטחונית •

 .2מיליו� 

 2004 על פי נתוני� שנמסרו מאג� פרוגרמות העלות בשנת –השלמת פיתוח שכונות ותיקות  •

 .2 מיליו� �4.2ההטבה היחסית לאזורי עדיפות בנושא זה היתה כשל 

  קשה מאוד לחשב את כלל ההטבה המיוחדת למבני ציבור באזורי � תקצוב מבני ציבור •

  :ממספר סיבות, שתוקצבו לפי התק�, עדיפות לאומית

כאשר יישובי� נכנסי� לתקצוב על פי יחידות הדיור שנבנו משנת , מדובר בתקצוב רב שנתי �

  .בהקשר זה התקצוב השנתי הינו פחות בעל חשיבות.  ואיל1994%

ישנ� יישובי� שבה� התחלות , התק� נקבע לכל יישוב כשלעצמו על פי יחידות הדיור שנבנו בו �

יישובי� אחרי� תוקצבו עבור מבני ציבור ; הבניה מעטות וה� כלל לא נכנסו לתקצוב

לפיכ% קשה לחשב את . י ציבור אחרי�לבניה נוספת לצור% תקצוב מבנ" מחכי�"מסוימי� ו

 .ההטבה ליחידת דיור בכל היישובי� כמקשה אחת

, ולכ�). תק� ליישובי� שבה� הבניה מעטה (100חלק ניכר מיישובי הנגב והגליל נמצא בתק�  �

 .רק הבדלי המקדמי� נותני� ביטוי להבדל התקציבי

ת במשרד הבינוי והשיכו� לא ולאור בקשה מיוחדת של אנשי אג� פרוגרמו, לאור הקשיי� הללו

 �10 נית� לציי� כי ב. ח את המימו� השנתי של ההטבה למבני ציבור באזורי פריפריה"הצגנו בדו

מדובר בתקציב . 2 מיליו� �480השני� האחרונות תוקצבו מבני ציבור באזורי עדיפות לאומית ב

ורי עדיפות למול אזור ולא בהטבה המיוחדת של אז, הכולל שהוקדש למבני ציבור באזורי עדיפות

  .המרכז

  

   מינהל מקרקעי ישראל4.ד

נתוני� שהתקבלו ממינהל (2  מיליו� �180 היה ער% ההטבות בקרקע באזורי עדיפות כ2004בשנת 

הטבות ). מסחר ותיירות, מלאכה, תעשיה, ומתייחסי� לשימושי הקרקע מגורי�, מקרקעי ישראל

  .מסוג זה ניתנות רק באזורי עדיפות לאומית

  

   משרד החינו5%.ד

כפי שהוא מופיע בספר הצעת התקציב ,  על פי אומד� משרד החינו%– תמריצי� לעובדי הוראה .1

 2004היתה ההוצאה הציבורית על תמריצי� לעובדי הוראה באזורי עדיפות בשנת , של המשרד
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 ח ביצוע התקציב בנפרד מכלל שכר העבודה של עובדי"הסעי� איננו מוצג בדו(2  מיליו� 142

 ). הוראה ולכ� אנחנו מסתמכי� כא� על אומדני משרד החינו%

2. � התמריצי� מוענקי� למורי� – תמריצי� למורי� צפוניי� המלמדי� ביישובי בדואי� בדרו

, המלמדי� ביישובי בדואי� בדרו�, ממגזר המיעוטי� שמקו� מגוריה� הקבוע במחוז הצפו�

על פי אומד� . ההשתלמות על ידי המשרדותשלו� חלק העובד בקר� , וכוללי� החזר שכר דירה

היתה ההוצאה הציבורית , כפי שהוא מופיע בספר הצעת התקציב של המשרד, משרד החינו%

ח ביצוע "ג� כא� ההוצאה איננה מוצגת בנפרד בדו(2  מיליו� 10.6 2004על סעי� זה בשנת 

 ).ואנו מסתמכי� לכ� על אומדני משרד החינו%, תקציב

 העסקת עובדי הוראה שאינ� מתגוררי� באזורי פריפריה כמורי� � י�חוזי� אישיי� למור .3

�כפי שהוא מופיע בספר הצעת , על פי אומד� משרד החינו%. באזורי פריפריה בחוזי� אישיי

ג� כא� (2  מיליו� 43 2004היתה ההוצאה הציבורית על סעי� זה בשנת , התקציב של המשרד

ואנו מסתמכי� לכ� על אומדני משרד , תקציבח ביצוע "ההוצאה איננה מוצגת בנפרד בדו

 ).החינו%

 ההוצאה הציבורית על סעי� זה על פי – )קרנות(הפעלת שעות הוראה באמצעות גור� חיצוני  .4

 .2 מיליו� �170 כ2004ח ביצוע התקציב היתה בשנת "דו

אי� מדובר כא� ,  לדברי אג� התקציב במשרד החינו%– תק� שעות מועד� בחינו% היסודי .5

 .אלא בחלוקה שונה של תקציב נתו�, ספת תקציבי� ייחודיתבתו

המתמטיקה ,  מלגות להכשרת מורי� לעיירות פיתוח בתחו� המדעי�– �"מלגות מעו .6

,  תלמידי� זכאי� למלגה772 היו 2004לתלמיד ובשנת  2 �8,000גובה המלגה כ. והאנגלית

 .2 מיליו� �6הוצאה כוללת של כ

7. �נתוני אג� הסעות (בשנה 2  מיליו� �46רי עדיפות מוערכת בכ ההוצאה לאזו– הסעות תלמידי

זוהי ההוצאה המוקדשת לסיוע בהסעות תלמידי� באזורי ). והצטיידות במשרד החינו%

שאינו , ישנו סיוע מצומצ� יותר בהסעות תלמידי� ג� במרכז האר"(עדיפות לאומית בלבד 

 ).כלול בסכו� שהוצג כא�

בשנה 2  מיליו� �52 ההטבה לאזורי עדיפות מוערכת בכ– 4�3החלת חינו% חובה על גילאי  .8

 ).נתוני אג� תקציב במשרד החינו%(

ח ביצוע " על פי דו2004שעלות� בשנת ,  גני מועדו��145 משרד החינו% תומ% בכ– "גני מועדו�" .9

 .2 מיליו� �6תקציב היתה כ

2  מיליו� �140ו כוהיקפ, בלבד'  הסיוע נית� באזור עדיפות א– שנתיי�� סיוע לבתי ספר שש .10

 ).נתוני אג� תקציב במשרד החינו%(בשנה 

  

   הטבות מס  משרד האוצר 6.ד

 על פי אומד� נציבות מס הכנסה העלות הציבורית של ההטבות במס – הנחות במס הכנסה •

 .2 מיליו� �600 על כ�2004 באזורי עדיפות לאומית עמדה ב

יבות מס הכנסה העלות הציבורית של  על פי אומד� נצ– מ באזור סחר חופשי אילת"פטור ממע •

 .2004בשנת 2  מיליו� �300מ באילת היא כ"פטור ממע



  

 87

 על פי אומד� נציבות מס הכנסה העלות הציבורית של הנושא � זיכוי מעבידי� ממס באילת •

 .2004בשנת 2  מיליו� �130היא כ

  

  

   משרד התחבורה 7.ד

ג� התכנו� הכלכלי והתקצוב במשרד  לפי נתוני א� )כבישי� ורכבות(פיתוח תשתיות תחבורה 

באזורי פריפריה בהיק� ) כבישי� ורכבות( תוקצבו תשתיות תחבורה 2002�2004בשני� , התחבורה

 �130לכבישי� בגליל ו2  מיליו� 400, לרכבת2  מיליו� �300מתוכ� כ, בשנה2  מיליו� 830 �של כ

  .לכבישי� בנגב2 מיליו� 

עי� , א"ת�קריית שמונה, א"ת�פינה�וד טיסות בקו ראשסבס :סבסוד לטיסות לתושבי הפריפריה

 �2ח ביצוע התקציב היתה כ" על פי דו�2004ההוצאה ב. א לתושבי אצבע הגליל והערבה"ת�יהב

 .2מיליו� 

ראוי לציי� כי קיימות פעולות רבות אחרות בתחו� התחבורה והתשתיות שהתבצעו באזורי 

למשל טרמינל (תעופה קטני� באזורי פריפריה כולל הקמת כבישי� ומנחתי� ושדות , פריפריה

קשה , ע� זאת). ח" מיליו� ש20בהיק� של " 99עידוד "בקריית שמונה שהוק� במסגרת תכנית 

או שה� , לקבוע הא� הכבישי� והתשתיות הללו הינ� בגדר תוספת הטבה לאזורי פריפריה

 לו זכאי� תושבי� מבטאי� את זכאות� של תושבי הפריפריה לתשתיות תחבורה באופ� שווה

לפיכ% לעת עתה לא נחשיב אות� במסגרת התקציב שנועד לתמר" את אזורי . מרכז האר"

  .העדיפות מעבר לתקציב הציבורי המוקצה למרכז האר"

  

   כלי� במשרדי ממשלה נוספי�8.ד

  תשתיות

 פרויקט רב שנתי ייחודי לטיפול בתשתיות ביוב באזור קו – שיפור תשתיות ביוב בקו עימות

 .2 מיליו� �41 היתה כ�2004שההוצאה עליו ב, עימות

 פרויקט רב שנתי ייחודי לאזורי עדיפות – לשיפור תשתיות באזורי עדיפות" אופק"פרוייקט 

 .2 מיליו� 43 היתה �2004שההוצאה עליו ב, לאומית

  

 הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל הפועלות תחת משרד המשנה לראש � מינהל

התקצוב . לכל אחת מהרשויות2  מיליו� �5 כ�2004 התקציב של הרשויות הללו היה ב.הממשלה

  .מיועד לתכנו� וקידו� של התיישבות ופיתוח כלכלי בגליל ובנגב

  

   העלות של כלי� לעידוד התיישבות באזורי עדיפות– סיכו� 9.ד

 �3.5 ל5נות בי� העלות הכוללת של הכלי� לעידוד התיישבות באזורי עדיפות הינה בשני� האחרו

  .התקציב ירד בשני� האחרונות כמוצג במפורט בתחילת הפרק. בשנה2 מיליארד 
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   תועלת בכלים לעידוד התיישבות באזורי עדיפות–שער ה 

. התיישבות באזורי פריפריההממשלתיי� לחיזוק הכלי� ה יעילות פרק זה מציג את ניתוח 

של עזיבה ולמנוע , ת היא למשו% אוכלוסיה לאזורי� הללומטרת� של הכלי� לעידוד אזורי עדיפו

�ולכ� הפרק ינתח את ההשפעה של הכלי� הממשלתיי� על מאז� ההגירה באזורי , אוכלוסיה מה

  .עדיפות

  :קיימות שתי שאלות מרכזיות שפרק זה שוא� לענות עליה�

להגירה אל � הא� הכלי� בה� הממשלה מעודדת התיישבות באזורי עדיפות אכ� מביאי .1

 ?ת� ומניעת עזיבהאזורי� הללו

ליצירת מאז� הגירה חיובי באזורי  מתו% מגוו� הכלי� הממשלתיי� הינ� היעילי� יותר לואי .2

 ?עדיפות

  

   מתודולוגיה1.ה

קשרי� בי� הפעלת כלי האקונומטרי של �המתודולוגיה בה נעשה שימוש היא ניתוח סטטיסטי

 �המשתנה (הגירה פנימית ליישובי� באזורי עדיפות לבי� ) סבירי�המשתני� המ(עידוד ממשלתיי

  ).וסברהמ

בה� נבחנה התפתחות השימוש בכלי עידוד שוני� אל ,  יישובי�37הבדיקה התבצעה על מדג� של 

השנה בה התקבלה החלטת  (1993הבדיקה נערכה עבור השני� . מול התפתחות ההגירה הפנימית

מיפוי היישובי� שנבדקו מוצג בנספח . 2004ועד שנת ) יפות לאומיתממשלה בדבר קידו� אזורי עד

  .3' מס

  

מיקומי� , לצור% הבדיקה נבחר מדג� יישובי� ממגוו� סוגי�  בחירת יישובי� לבדיקה 

 :ואוכלוסיות

o בנגב � יישובי� בגליל ויישובי

o  � יישובי� יהודיי� ויישובי� לא יהודיי

o � יישובי� עירוניי� ויישובי� כפריי

פ� בחירת היישובי� מאפשר להשוות את יעילות הכלי� על סוגי� שוני� של אוכלוסיות או

�, נית� לבדוק הא� כלי� היעילי� בנגב יעילי� באותה מידה בגליל. ובמיקומי� גיאוגרפיי� שוני

�  .וביישובי� כפריי� ועירוניי�, ביישובי� ערביי� ויהודיי

  . 2' וצגי� בנספח מסמ, על פי חלוקה לקטגוריות, היישובי� שנבדקו

, עבור כל יישוב בחנו את ההיסטוריה של השימוש בכלי עידוד ממשלתיי� לחיזוק אזורי עדיפות

עבור כל יישוב הוכ� לוח המציג זה לצד זה את התפתחות . אל מול מאזני ההגירה הפנימית

מחקר זה בסיס הנתוני� שהוק� במסגרת . 3' לוח יישוב לדוגמא מובא בנספח מס. המדדי� הללו

  .הועבר למשרד הבינוי והשיכו�

  

  

  



  

 89

   סבירי�המשתני� המ

 לעידוד מגווני�כלי� רבי� וכיו� ישנ� במדינת ישראל  �כלי� לעידוד התיישבות באזורי עדיפות 

לאור% השני� חלו שינויי� בשימוש . כפי שנסקרו בפרקי� הקודמי�, ההתיישבות באזורי עדיפות

�כמו כ� חלו שינויי� במעמד� של . לי� חדלו להתקיי� ואחרי� תפסו את מקומ�חלק מהכ, בכלי

� את מעמד� מאזור או שינו, יישובי� נכנסו ויצאו מרשימת היישובי� שבאזורי עדיפות, יישובי

עבור כל אחד מהיישובי� שנבדקו נבחנה ההיסטוריה של השימוש בכלי . ולהפ%' ב�ל' עדיפות א

�  .עידוד ממשלתיי

). 1993 לינואר �24 מ721החלטה  (�1993נקבע במסגרת החלטת ממשלה מ" אזורי עדיפות "המונח

�א% תחת כללי� אחרי� , אומנ� ג� לפני תקופה זו זכו יישובי� מסוימי� להטבות בתחומי� שוני

�, החלטת ממשלה הביאה להסדרה של נושא ההטבות לאזורי עדיפות. מאלו המקובלי� כיו

את , )התקפה במידה רבה עד היו�(ובי� הנכללי� באזורי עדיפות הגדירה את רשימת הייש

לפיכ% בחרנו לבדוק את . הכללי� למת� הטבות ולתיאו� בי� משרדי הממשלה השוני� בנושא

סיבה נוספת להגבלת הבדיקה משנת .  ועד היו�1993השפעת הכלי� לעידוד אזורי עדיפות משנת 

יה מארצות ברית המועצות לשעבר בתחילת שנות ילאת השפעות גל הע" לנטרל" הינה הרצו� 1993

  . יהיוההטבות הייחודיות והרבות שנתנו בתקופת גל העל, �90 ה

�  : שנבחרו על פי הקריטריוני� הבאי�, בחרנו להתמקד בבדיקה במספר קבוצות של כלי� מרכזיי

ח א במחקר נמצא שיש לה� השפעה על "כלי� שבסקירת הספרות שנערכה במסגרת דו •

 שבות באזורי עדיפותההתיי

• �  כלי� מרכזיי� מבחינת התקציב המוקדש לה

 כ% שנית� לבחו� את השפעת� לאור% זמ�, כלי� המופעלי� מזה שני� רבות •

  

�  :על בסיס הקריטריוני� הללו בחרנו להתמקד בכלי� הבאי

 בסקירת הספרות שערכנו נמצא שתעסוקה – יה ובתיירותיהחוק לעידוד השקעות הו� בתעש •

הכלי המרכזי לעידוד תעסוקה באזורי . ר� מרכזי המשפיע על הגירה לאזורי עדיפותהינה גו

2  מיליו� �500 התקציב המוקדש לנושא זה הינו כ. עדיפות הינו החוק לעידוד השקעות הו�

. ת המוקדשי� לעידוד אזורי עדיפות" מתקציבי משרד התמ�90% ומהווה למעלה מ, בשנה

ונבדקה השפעת� על הגירה אל אזורי עדיפות ,  בחוקבמהל% השני� חלו שינויי� בשימוש

 .לאומית

  : משתני� איכותיי� עבור החוק לעידוד השקעות הו�ארבעההגדרנו   

  1997 מההשקעה כפי שהיו לפני 38%בגובה ,  מענקי� והטבות מס באזור עדיפות א–עדיפות א   

 1997פי שניתני� מאז כ,  מההשקעה24% מענקי� באזור עדיפות א בגובה –עדיפות א מופחת   

  1997 מההשקעה כפי שהיו לפני 17%בגובה ,  מענקי� באזור עדיפות ב–עדיפות ב 

 1997כפי שניתני� מאז ,  מההשקעה10% מענקי� באזור עדיפות א בגובה –עדיפות ב מופחת   

 

סבסוד עלויות פיתוח ותקצוב מוגדל של מוסדות , סבסוד משכנתאות, מענקי� – סיוע בדיור •

 .  באזורי פריפריהציבור
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אחד איכותני ושניי� , מערכי� של משתני�שלושה בנוגע להשפעת הסיוע בדיור בדקנו 

�ונערכו בדיקות עבור כל מער% , מערכי המשתני� שהוגדרו תחליפיי� זה לזה. כמותיי

  .משתני� בנפרד

  רמות של סיוע בדיורחמש  הגדרנו – משתני� איכותניי�: מער% משתני� א

   חבילת הסיוע כפי שניתנת באזור עדיפות א– א עדיפות  

  למשל לאזורי קו עימות או מבצעי דיור מיוחדי� ,  סיוע מוגדל באזור עדיפות א�+) א(עדיפות   

   חבילת הסיוע כפי שניתנת באזור עדיפות ב–עדיפות ב   

  למשל מבצעי דיור מיוחדי�,  סיוע מוגדל באזור עדיפות ב�+) ב(עדיפות   

או ,  יישובי� באזור עדיפות ב המקבלי� סיוע נמו% יותר משאר היישובי��) �ב(עדיפות   

  יישובי� שאינ� באזור עדיפות וא� על פי כ� מקבלי� סיוע כלשהו בדיור

  

    הזכאות למתיישב–משתני� כמותיי� : מער% משתני� ב

, פותמער% משתני� זה מתייחס לגובה הסיוע שלו זכאי אד� הרוכש יחידת דיור באזורי עדי  

�  :וכולל את המשתני� הבאי

באזור עדיפות א התמיכה היא .  שיעור התמיכה מהוצאות פיתוח המגרש– סיוע בפיתוח

 50%תה התמיכה בגובה י הי1993�1997באזור עדיפות ב בשני� .  מעלות הפיתוח50%בגובה 

תוח ותופיע בני( התמיכה נתנה כמענק למשתכ� 1998�2002לאחר מכ� בשני� . מעלות הפיתוח

�היתה '  התמיכה באזור עדיפות ב2003�2004בשני� ). תחת המשתנה של מענקי� מיוחדי

  .  מעלות הפיתוח15% בגובה – 2005ומשנת ,  מעלות הפיתוח30%בגובה 

  .המשתנה שנבדק במודל בנוגע לסיוע בפיתוח הינו שיעור הסבסוד מס% עלות פיתוח המגרש

  �.  לה זכאי אד� הרוכש דירה באזורי עדיפות סכו� ההלוואה המסובסדת� הלוואות מקו

 2000עד שנת .  סכו� זה מופיע בנפרד בטבלאות הזכאות של משרד הבינוי והשיכו�2000משנת 

�סכומי . בסיוע אנשי אג� אכלוס במשרד הבינוי והשיכו�, חושב סכו� ההלוואה הקשור למקו

כמו כ� היתה . מיוחדות לוהלוואת המקו� חושבה עבור כל יישוב לפי מעמדו ולפי ההטבות ה

  .התייחסות למבצעי� מיוחדי� שהעלו את סכו� הסיוע לתקופות קצרות

  .במחירי� שוטפי�, ח"המשתנה הינו סכו� הלוואת המקו� לה זכאי המשתכ� בש

  �ג� כא� הסכומי� .  סכו� המענק לו היה זכאי אד� שרכש דירה באזורי עדיפות� מענקי מקו

ועבור השני� בה� לא הוצג מענק ,  של משרד הבינוי והשיכו�נלקחו מתו% טבלאות הזכאות

סכומי מענקי המקו� .  חישבנו את הסכו� בעזרת� של אנשי אג� אכלוס–המקו� בנפרד 

בשנת . והתייחסנו למבצעי� מיוחדי� לתקופות קצרות, חושבו עבור כל יישוב וכל שנה בנפרד

2003�  .4 בוטלו מענקי המקו

  .במחירי� שוטפי�, ח"המקו� לו זכאי המשתכ� בשהמשתנה הינו סכו� מענק 

  

    התקצוב הכולל ליישוב עבור סיוע בדיור–משתני� כמותיי� : מער% משתני� ג

מער% משתני� זה מתייחס לס% כל התקציב אותו קבלו יישובי� בפריפריה כסיוע ממשרד 

  :וכולל את המשתני� הבאי�, הבינוי והשיכו�
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�ס% הסיוע בהלוואות ומענקי מקו.  

  .ס% הסיוע בסבסוד הוצאות פיתוח

  .ס% הסיוע בסבסוד מבני ציבור

  .ס% הסיוע בסבסוד השלמת פיתוח שכונות ותיקות

, כל המשתני� מבטאי� את ס% ההוצאה של משרד הבינוי והשיכו� בכל אחד מהנושאי� הללו

  .במחירי� שוטפי�,2 באלפי 

  

השפעת בניית יחידות צמודות קרקע : בנוס� למשתני� הללו נבדק משתנה נוס� הקשור בדיור  

ומתבטא במספר יחידות הדיור צמודות הקרקע , המשתנה הינו כמותי. על ההגירה ליישוב

  .שבניית� החלה בשנה הנבדקת

  

ניתנות הנחות בדמי חכירת קרקע ' וב'  באזורי עדיפות א– הנחות בדמי חכירת קרקע •

�ניתנת הקרקע " קו עימות בצפו�"ר באזור שהוגד. מסחר ותיירות, מלאכה, תעשיה, למגורי

� .בחינ

מתו% ער% הקרקע , המתבטא באחוז התשלו� של המתשכ� עבור הקרקע, זהו משתנה כמותי

  .המלא

  

הכלי נתו� .  ביישובי� שוני� באזורי פריפריה ניתנות הטבות מס שונות– הטבות מס •

 שקבלו הטבות ויישובי�, כאשר הטבות ניתנות ליישובי� חדשי�, לתנודתיות לאור% זמ�

 .כמו כ� גובה הטבת המס השתנה לאור% השני�. מפסיקי� לקבל אות�

  .המתבטא באחוז הטבת המס, זהו משתנה כמותי

 

הטבות בחינו% , העסקת מורי� בחוזי� אישיי�,  כולל תמריצי� למורי�– הטבות בחינו% •

 .די�סבסוד הסעות תלמי, תמיכה בהפעלת שעות לימוד באמצעות קרנות, לגילאי הג�

  :הגדרנו שני משתני� איכותיי� לסיוע בחינו%

   חבילת הסיוע כמקובל באזור עדיפות א–עדיפות א 

   חבילת הסיוע כמקובל באזור עדיפות ב–עדיפות ב 

  

מכיוו� שמדובר במשתנה ממוקד יחסית ,  בחרנו להתמקד בפיתוח רכבות–פיתוח תחבורה  •

 �וכ� נית� , )בה� קיימת תחנת רכבתהיישובי� (המאפשר לבדוק קשר ליישובי� מסוימי

). מספר הרכבות המגיעות ליישוב מידי יו�(לפתח עבורו מדד כמותי באופ� פשוט יחסית 

 . לשאר אמצעי התחבורה המקשרי� את הפריפריה למרכז" משל"בדיקת הרכבת תשמש 

 .המתבטא במספר הרכבות המגיעות ליישוב מידי יו�, זהו מדד כמותי

  

                                                                                                                                            
4
מכיוו� , מענקי הזכאות האישית לא הוכנסו למודל.  ראוי להזכיר כי ג� מענקי הזכאות האישית בוטלו במועד זה 

  .שה� ניתנו בכל האר" ואל היו מיוחדי� לאזורי עדיפות
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  שובהייהשפעת 

 השפעת"בנוס� לכלי� הממשלתיי� לעידוד ההתיישבות בחנו משתנה נוס� שאותו נית� להגדיר כ

דימוי שלו בעיני ב המתבטא, המשתנה הזה כולל מגוו� מאפייני� של היישוב עצמו". היישוב

עצמו על תאפשר לזהות את ההשפעה של היישוב " היישובהשפעת "בדיקה של המשתנה . הציבור

�תוח והבנה טובה יותר את הגורמי� המביאי� י ונ,משיכה או דחייה של מתיישבי� פוטנציאליי

 המיועדי� לחזק את ניותילדימוי חיובי או שלילי ישוב כל שהוא תאפשר לשפר את כלי המד

  .הישובי� באזורי העדיפות

  

  .על ההגירה ליישוב בנגב או בגליל ישנה השפעה , בחנו הא� למיקו� היישוב– מיקו� היישוב

 

שנות העליה הגדולה מברית , �90 בחנו הא� ישנו שינוי בי� תחילת שנות ה– מגמות בעליה לישראל

 .שבה העליה התמתנה, 1996לתקופה שאחרי שנת , המועצות לשעבר

  

  המשתני� המושפעי� 

 –שראל  ההגירה הפנימית הינה הגירה בי� יישובי� בתו% י� מאז� ההגירה הפנימית ביישוב. 1

. כלומר מספר האנשי� שהתגוררו ביישוב אחד בישראל ולאחר מכ� עברו ליישוב אחר בישראל

לפי . ואיננו כולל השתקעות ראשונה של עולי�, השפעות של עליה לישראל" מנקה"משתנה זה 

כיוו� שנית� להניח כי בעתיד העליה , הנחיותיה של ועדת ההיגוי זהו המשתנה אליו ראוי להתייחס

  .ועיקר ההגירה לאזורי פריפריה תהיה הגירה פנימית, ראל לא תגדל משמעותיתליש

  . שיעור לאל� איש–) עוזבי�פחות מישוב אחר באר" נכנסי� (המשתנה הינו מאז� הגירה פנימית 

  

 מטרת� של הכלי� לעידוד – שיעור המהגרי� ליישוב שמקו� מגוריה� הקוד� באזור המרכז. 2

עדיפות הינה להביא אנשי� להעתיק את מקו� מגוריה� מיישובי� שאינ� התיישבות באזורי 

קיי� חשש כי האמצעי� . ליישובי� הממוקמי� באזורי עדיפות") יישובי אזור המרכז("בעדיפות 

המשמשי� לעידוד התיישבות באזורי עדיפות יביאו להעתקת מקו� המגורי� בתו% אזור העדיפות 

ולא ) תושבי� מבאר שבע שיעברו ללהבי� או עומר; לנהריה תושבי� מעכו שיעברו –לדוגמא (

לפיכ% נבדק  הקשר בי� הטבות ממשלתיות לאזורי . להבאת אנשי� מאזור המרכז לפריפריה

  .עדיפות ובי� שיעור המהגרי� ליישוב העדיפות שמקו� מגוריה� הקוד� באזור המרכז

 ביישוב שאיננו בעדיפות מתו% המשתנה הינו שיעור המהגרי� ליישוב שמקו� מגור� הקוד� היה

  .כלל המהגרי� ליישוב בשנה

  

  מקורות הנתוני�

 המקור המרכזי הינו החלטות – נתוני� על שימוש בכלי� לעידוד התיישבות באזורי עדיפות

  .2002 ליולי �15 ומ1998 לפברואר �15מ, �1993ממשלה הנוגעות לנושא ובפרט ההחלטות מ

� :בנוס� נבחנו המקורות הבאי

 טבלאות זכאות ונתוני תקצוב שהועברו על ידי משרד –נתאות והטבות אחרות בדיור משכ •

 הבינוי והשיכו�



  

 93

 י בנושא" החלטות ממ�הנחות בדמי חכירת קרקע  •

  תקנות מס הכנסה הרלוונטיות–הטבות מס  •

  חומרי� של משרד החינו% ושל הסתדרות המורי�–הטבות בחינו%  •

 ול ברכבת ישראל נתוני� שהתקבלו מאג� התפע–תחבורה  •

  

 –הרשויות המקומיות בישראל : "ס" המקורות ה� פרסומי הלמ– נתוני� על הגירה פנימית

�הגירה פנימית בישראל ) 2005. (אבוחצירה י�שניו, 2003 ועד שנת 1985משנת " נתוני� פיסיי

  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2001�2002

  

  משוואת המודל

  :המודל  שנאמד הינו
  
 Y=a0 + a1*X1 +…+an*Xn + b1*Z1 +…+bn*Zn   
  

  . ערכי המשתני� הכמותיי��   X:  כאשר
   Z � %ער �            כאשר היא אינה 0 � כאשר התכונה קיימת ו1 משתני� איכותיי� המקבלי
  .       קיימת  
  a –�  . מקדמי ההשפעה של המשתני� הכמותיי� שאות� אנחנו אומדי
  b – מקדמי ההשפעה )�  . המשתני� האיכותיי� של)הנאמדי
             a0 –" %החות "� �  .0 �שווי� להמסבירי�  ער% הפונקציה כאשר כל המשתני

  

ק� הסיוע בדיור ומשתני� יראוי לציי� כי המשתני� המסבירי� כוללי� משתני� כמותיי� כמו ה

 בחנו  האקונומטריחתוי בנ,לפיכ%. אשר מבטאי� דברי� דומי� ,סיווג האזוראיכותיי� כמו 

�  .בנפרד את השפעת משתני התמיכה הכמותיי� ומשתני התמיכה האיכותניי

  

� אשר בדיעבד הסתבר כי חלק� הגדול ה� בעלי תרומה מזערית ,בשל ריבוי המשתני� המסבירי

 � השתמשנו בגישת ה,)בדר% כלל שעור ההגירה ליישוב(סבר השינויי� במשתנה המוסבר לה

"Stepwise Regression"ת רק ישתנה להסבר ומכלילה במשוואה הסופת תרומת כל מחת את המנ

ני� ת המש,משמע.  מהשונות הבלתי מוסברת1.0%משתני� שתרומת� להסבר עולה על 

  .המסבירי� שלא נכללו בתוצאות הרגרסיה תרומת� להסבר היא זניחה

  

   המגזר העירוני– בכלי� לעידוד אזורי עדיפות  התועלת2.ה
  

הטבלה הבאה מציגה את . 2יהודיי� באזורי פריפריה כמפורט בנספח � יישובי� עירוניי�20נבחנו 

  . המשתני� שנמצאו בעלי מובהקות בניתוח
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תוצאות ניתוח הקשר בי� כלי עידוד ומאפייני היישוב וההגירה הפנימית ליישוב : 14' טבלה מס

  יהודיי� שובי� עירוניי� יי–

  
R)המתא� הכולל 

2
):  0.59  

  
 המשתנה  סוג המשתנה  אומד�   tער%  

 חות%   �8.7 �3.4

  סיוע בדיור עדיפות א  איכותני  6.0  1.91

  רכבת�תחבורה  כמותי  0.4  2.7

   עדיפות ב�עידוד השקעות הו�   איכותני  28.5  2.7

  *ת ב מופחת  עדיפו�עידוד השקעות הו�  איכותני  19.1  1.94

  **1996לפני   איכותני  9.4  3.18

  עכו  איכותני  �49.8  �4.48

  טבריה  איכותני  �22.7  �3.64

  נתיבות  איכותני  14.3  2.50

  ערד  איכותני  �12.7  �2.23

  דימונה  איכותני  �13.5  �2.36

  להבי�  איכותני  66.7  10.29

  מיתר  איכותני  32.3  5.10

  מצפה רמו�  איכותני  �35.1  �5.92

  1997לאחר שנת ,  סיוע מופחת לעידוד השקעות הו�*

   . 1996משתנה שנועד לבטא את השפעת גל העליה שעיקרו התרחש עד שנת ** 

  

מ� הבדיקה עולה שלכלי� לעידוד התיישבות באזורי עדיפות ישנה השפעה על הגירה אל 

  . יישובי� באזורי עדיפות

  :כלי� בעלי השפעה מובהקת

מכיוו� שמדובר במשתנה (פעה מובהקת וחיובית באזור עדיפות א  בעל הש–סיוע בדיור   .א

 ). קשה להערי% את גודל ההשפעה–איכותני 

עליה של .  קיימת השפעה מובהקת של תחבורה מסילתית על ההגירה ליישוב–תחבורה   .ב

מספר הרכבות המגיעות ליישוב מידי יו� ברכבת אחת צפויה על פי המודל להביא לעליה 

 .)משתנה כמותי (ההגירה ליישוב במאז� 0.4%של 

ג� כא� מדובר במשתנה ( באזור עדיפות ב ההשפעה מובהקת וחיובית �עידוד השקעות הו�   .ג

  .באזור עדיפות א לא נמצאה השפעה מובהקת של החוק לעידוד השקעות הו�). איכותני

  

�  :ממצאי� נוספי

 הפנימית  היתה ההגירה1996 לפני שנת –למגמות בעליה לישראל השפעה מובהקת   .א

יתכ� כתוצאה מלחצי דיור , 1996ליישובי� באזורי עדיפות גבוהה יותר מאחרי שנת 

, ראוי להזכיר שנבחנה הגירה פנימית(במרכז האר" שהביאו ליציאת תושבי� לפריפריה 
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ולא התיישבות ראשונה של , כלומר תנועה של תושבי� מיישוב אחד בישראל למשנהו

�  ). עולי

להבי� ומיתר יש השפעה מובהקת וחיובית על משיכת  ,יבותנת, ליישובי� כרמיאל  .ב

 .כלומר דימוי חיובי, אוכלוסיה

ירוח� ומצפה רמו� יש השפעה מובהקת ושלילית על ,דימונה, ערד, טבריה, ליישובי� עכו  .ג

 .משיכת אוכלוסיה

 .לא נמצאה השפעה מובהקת על ההגירה ליישוב, בנגב או בגליל, למיקו� היישוב  .ד

  

של אג� אכלוס במשרד הבינוי והשיכו� נערכה בדיקה של השפעת ההטבות על בהמש% להערה 

כלומר נבדק הא� ההטבות הממשלתיות משפיעות . של שנה" הזזה"ההגירה באותה השנה ותו% 

הא� הטבות שנתנו , לדוגמא(או שמא בשנה שלאחריה , על ההגירה באותה שנה שבה ה� ניתנו

נמצא כי מרבית ההטבות משפיעות באותה שנה בה ). 2000 השפיעו על ההגירה של שנת 1999בשנת 

  . ה� ניתנו

נמצא שכאשר בודקי� את . )משתנה כמותי (יוצא דופ� הינו המשתנה של פיתוח דיור צמוד קרקע

השפעת פיתוח דיור צמוד קרקע על ההגירה באותה שנה בה החלה בניית היחידות צמודות הקרקע 

 קיימת השפעה חיובית –של שנה " הזזה"נבדקת בא� ההשפעה .  ההשפעה אינה מובהקת–

כלומר חולפת שנה מתחילת הבניה ועד ההגירה הממשית ). t = 4.02 ער% 0.077אומד� (ומובהקת 

  . 5של משקי הבית ליישוב

תוספת ההטבה למתיישבי� (נערכה בדיקה כמותית של הסיוע בדיור על פי הזכאות למתיישב 

בינוי ועידוד ,  הכוללי� שהקדיש משרד הבינוי והשיכו� לפיתוחועל פי התקציבי�) באזורי עדיפות

כלומר , רק התקציבי� המיוחדי� לאזורי עדיפות ביחס לאזור המרכז(התיישבות באזורי עדיפות 

  .לא נמצאו תוצאות מובהקות בבדיקות הללו). הנוספת ביחס לתקציבי� לאזור המרכז" הדלתא"

  

 אל תושבי� ממרכז האר-לתיות על משיכה של נערכה בדיקה של ההשפעה של הטבות ממש

  .תוצאות הבדיקה מוצגות בטבלה הבאה. יישובי� בפריפריה

  

                                                 
5
 מתייחסי� להשפעת המשתני� 13'  מכיוו� שהנתוני� בטבלה מס13' וצגה בטבלה מס ההשפעה של משתנה זה לא ה 

על מאז� ההגירה באותה שנה בה ה� נתנו ואילו למשתנה של דיור צמוד קרקע נמצאה השפעה מובהקת רק בבדיקה 
 לשאר המשתני� שנבדקו ישנה השפעה מובהקת באותה שנה בה ה�. של ההשפעה לאחר שנה מיו� הפעלת הכלי

  .13' כפי שהוצג בטבלה מס, ניתנו
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   –תוצאות ניתוח הקשר בי� ההגירה מאזור המרכז וכלי עידוד ממשלתיי� : 15' טבלה מס

  יהודיי� יישובי� עירוניי�

  
R)המתא� הכולל 

2
):  0.84  

  
 המשתנה  סוג המשתנה  אומד� tער%  

  חות%    50.7 26.13

   עדיפות א–השקעות הו�   איכותני  5.5  2.63

   עדיפות א–הטבה בחינו%   איכותני  5.1  2.44

  מגדל העמק  איכותני  9.3  3.01

  קריית שמונה  איכותני  �13.4  �3.33

  נצרת עילית  איכותני  �6.11  �1.96

  קריית גת  איכותני  20.8  6.38

  שדרות  איכותני  13.1  4.10

  דימונה  איכותני  �12.1  �3.69

  ירוח�  איכותני  �14.4  �4.23

  עומר  איכותני  �24.7  �7.19

  להבי�  איכותני  �48.3  �14.22

  מיתר  איכותני  �45.8  �13.86

  מצפה רמו�  איכותני  �10.2  �3.02

  

 לא רק על מאז� מ� הבדיקה עולה שלכלי� לעידוד התיישבות באזורי עדיפות ישנה השפעה

  . על הגירה מאזור המרכז אל אזורי פריפריהאלא בפרט , י� הללוההגירה ביישובי� באזור

  :כלי� בעלי השפעה מובהקת

כפי שהוצג בסקירת .  באזור עדיפות א ההשפעה מובהקת וחיובית�עידוד השקעות הו�   .א

לעשות את "ויתכ� כי אנשי� הבוחרי� ,  התעסוקה הינה גור� חשוב בהגירה–הספרות 

מושפעי� בעיקר מהיצע ) אזור עדיפות א(יפריה הרחוקה בי� אזור המרכז והפר" הקפיצה

� ).משתנה איכותני(. שהחוק לעידוד השקעות הו� אמור לפתח, העבודה ש

וזאת בשונה מהמצב הנוגע ,  בעל השפעה מובהקת וחיובית באזור עדיפות א–סיוע בחינו%   .ב

% יוצרת דימוי יתכ� כי השקעה בחינו. ש� לא נמצא לחינו% השפעה מובהקת, להגירה הכללית

יה� מניעה אות� לצאת שהשאיפה לשיפור איכות חי, החשוב לתושבי המרכז, איכותי ליישוב

  ).משתנה איכותני. (אל הפריפריה

�  :ממצאי� נוספי

השפעה , )דה האחרונה והקאסמי�אלפני האינתיפ( קריית גת ושדרות, ליישובי� מגדל העמק  .ג

היישובי� הללו קרובי� יחסית לאזור . כזמובהקת וחיובית על משיכת אוכלוסיה מאזור המר

עי� מכלומר מדובר ב. ויתכ� כי לכ� יש לה� משיכה עבור המתגוררי� במרכז האר", המרכז

"� ".בפריפריה של מרכז"מהמרכז אל היישובי� " מעבר בשלבי
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מיתר ומצפה רמו� יש , להבי�, עומר, ירוח�, דימונה, נצרת עילית, ליישובי� קריית שמונה  .ד

, ראוי לציי� כי היישובי� עומר. מובהקת ושלילית על משיכת אוכלוסיה מאזור המרכזהשפעה 

.  אינ� מושכי� אנשי� מאזור המרכז–להבי� ומיתר הנהני� מדימוי טוב ומאז� הגירה חיובי 

 ). 'ערד וכו, באר שבע(היישובי� הללו מושכי� תושבי� בעיקר מהיישובי� הסמוכי� בנגב 

  

   המגזר הכפרי–דוד אזורי עדיפות  התועלת בכלים לעי3.ה

 נבחר להתמקד במועצות אזוריות .2נבדקו שש מועצות אזוריות בנגב ובגליל כמפורט בנספח 

 כלומר מועצות המורכבות בעיקר מקיבוצי� או בעיקר –שבה� היישובי� הומוגניי� יחסית 

 �בה� יש בעיקר מועצות אזוריות , ככלל.  בכדי לבודד את המשתנה של סוג היישוב–ממושבי

�שבחלק� , קיבוצי� סובלות ממאז� הגירה שלילי לעומת מועצות אזוריות בה� יש בעיקר מושבי

  .מאז� הגירה חיובי

הטבלה . נותחו ההשפעות של כלי� ממשלתיי� על מאז� ההגירה למועצות האזוריות שנבחרו

  . הבאה מציגה את המשתני� שנמצאו בעלי מובהקות בניתוח

  

וצאות ניתוח הקשר בי� כלי עידוד ומאפייני היישוב וההגירה הפנימית ליישוב ת: 16' טבלה מס

  יהודיי�  יישובי� כפריי�–

  
R)המתא� הכולל 

2
):  0.51  

  
 המשתנה  סוג המשתנה אומד� tער% 

  *הטבה בתשלו� עבור קרקע  כמותי  �35.0  �1.51

  **הטבה בדיור לקיבוצי�  איכותני  �17.0  �2.22

  הטבת מס  תיכמו  99.4  1.49

  ז גליל עליו�"מוא  איכותני  �35.4  �3.51

ולכ� התוצאה השלילית , ניתחנו כא� את התשלו� של רוכשי הדיור עבור הקרקע ולא את ההנחה בקרקע* 

  . ההגירה ליישוב גבוהה יותר–ככל שהתשלו� על הקרקע נמו% יותר : משמעותה

ולא ההטבה בדיור , פיעה על ההגירה השלילית ממנונית� להניח כי עצ� היותו של יישוב קיבו" היא שמש** 

�  לקיבוצי

  

�שניה� (הנחות בקרקע והנחות במס : נמצא כי הכלי� המשפיעי� על הגירה ליישובי� כפריי� ה

�  ). משתני� כמותיי�. א% קרובי� למובהקות, לא מובהקי

 א% –לקיבוצי� נמצא כי לסיוע שמשרד הבינוי והשיכו� נות� לקיבוצי� קשר שלילי ע� ההגירה 

קשה להאמי� שהטבה בדיור לקיבוצי� מביאה להגירה , כלומר(נית� להניח כי אי� זה קשר סיבתי 

� ולפיכ% מהווה יישוב המקבל הטבה המיוחדת –אלא עצ� העובדה שמדובר בקיבו" , שלילית מה

 �  ). מביאה להגירה שלילית–לקיבוצי

 �, גליל עליו� בעלת השפעה סגולית שלילית נמצא שהמועצה האזורית –בנוגע למשתני� נוספי

ויתכ� שיש לכ% , המועצה האזורית גליל עליו� מורכבת כולה מקיבוצי�. המרחיקה תושבי� ממנה
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הנמצאת במיקו� זהה , ראוי לציי� כי למועצה האזורית מבואות חרמו�. השפעה על מאז� ההגירה

  .לילית על מאז� ההגירהאי� השפעה ש, א% כוללת מושבי� ולא קיבוצי�, באצבע הגליל

�לא נמצאה . לא נמצאה השפעה מובהקת למיקו� היישובי� בגליל או בנגב על ההגירה אליה

 כלומר העליה הגדולה ככל הנראה לא הביאה להגירה –השפעה מובהקת למגמות בעליה לישראל 

 עירוניי� בניגוד להשפעתה על חיזוק ההגירה אל יישובי�(פנימית אל יישובי� כפריי� בפריפריה 

  ).בפריפריה

  

� לא מצאה )משתנה כמותי (בדיקה של השפעת פיתוח צמוד קרקע על ההגירה ליישובי� כפריי

יתכ� כי במגזר הכפרי . השפעה מובהקת של דיור מסוג זה על מאז� ההגירה למועצות האזוריות

יי� בכדי להוות ואי� בפיתוח דיור מסוג זה ביישובי� כפר, דיור צמוד קרקע הוא בגדר מוב� מאליו

  .דבר מה ייחודי העשוי להשפיע על המשיכה ליישוב

  

בבדיקה של משתני� כמותיי� בסיוע בדיור לא נמצאו השפעות משמעותיות על מאז� ההגירה 

  .ליישוב

  

ערכנו בדיקה של ההשפעה של כלי עידוד ממשלתיי� על משיכת אוכלוסיה ממרכז האר" אל 

קה שנערכה על ידי עורכי מחקר זה מצביעה על מתא� כולל הבדי. המגזר הכפרי באזורי פריפריה

נמו% למדי בי� כלי� ממשלתיי� לחיזוק אזורי עדיפות למשיכה של תושבי� מאזור המרכז 

 יישובי� –" מגמות דמוגרפיות"כפי שנית� לראות בטבלה שבפרק ). 27%המתא� שנמצא הינו (

  .רה אליה� היא מיישובי� סמוכי�ועיקר ההגי, כפריי� מושכי� מעט מהגרי� מאזור המרכז

  

  

  יהודי- המגזר הלא– התועלת בכלים לעידוד אזורי עדיפות 4.ה

 11המדג� כלל . יהודיי� שקבלו הטבות כתוצאה ממקומ� באזורי פריפריה�נבדקו יישובי� לא

�ואחרי� ,  חלק� ערי� גדולות כמו נצרת–בדואיי� וערביי� בגדלי� שוני� , יישובי� דרוזיי

  . ותר ובעלי מאפייני� כפריי�קטני� י

לחלק מהכלי� הממשלתיי� , נמצא שלמרות ההגירה הפנימית הקטנה יחסית במגזר הלא יהודי

  .ישנה השפעה על ההתיישבות ג� במגזר הלא יהודי

 � בפרט ביישובי� שהוגדרו עדיפות ב–הכלי� שנמצאה לה� השפעה מובהקת ה� הטבות בדיור 

)� קבלו 2000א% עד שנת , במשרד הבינוי והשיכו�' וגדרו כעדיפות בשה, מרבית היישובי� הערביי

בעיקר יישובי� דרוזיי� בגליל + (ויישובי� שהוגדרו א) הטבות בדומה ליישובי מרכז האר"

שבחלק מהמקרי� קבלו הטבות של קו עימות כמו ג� הטבות מיוחדות במסגרת מבצעי , העליו�

  ).משרד הבינוי והשיכו�

�והטבות מס נמצאה השפעה מובהקת , סיוע בקרקע, )באזור עדיפות ב(עות הו� סיוע בהשק: לכלי

ויתכ� , קשה לנו להסביר תוצאה זו). ככל שההטבה גדלה ההגירה ליישוב קטנה(א% בכיוו� הפו% 

� מרבית היישובי� הלא–לדוגמא . שהיא קשורה במשתני� אחרי� ולאו דווקא בכלי הסיוע

,  בקרקע הינ� יישובי� שעיקר אוכלוסיית� דרוזיתיהודיי� שקבלו הטבות מס והנחות

בלי קשר להטבות , יתכ� כי לאוכלוסיה זו יש נטייה גבוהה יותר להגר. הממוקמי� בגליל העליו�
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ולא , רק מסמ� את סוג האוכלוסייה המיוחד הזה" הטבת מס"ולכ� המשתנה , המס שניתנו לה

בפרק " הטבות בדיור בקיבוצי�"תנה בדומה למש(קשור למערכת המשפיעה על שיקולי ההגירה 

�  ).הקוד

 למשל תל שבע –נמצא שישנ� יישובי� במגזר הלא יהודי שיש לה� השפעה על משיכת אוכלוסיה 

�  .בלי� נצרת ואע–וישנ� יישובי� ע� השפעה לכיוו� של הגירה שלילית ; ושפרע

 �. יהודי�במגזר הלאכמו כ� נמצא שלעליה הגדולה לישראל היתה השפעה על ההגירה הפנימית ג

, פעלו ג� על המגזר הלא יהודי,  באזור המרכז1996יתכ� כי לחצי הדיור שנוצרו בשני� שלפני 

  .יהודי� מאזור המרכז לפריפריה�ותרמו להגירה של לא

  .תוצאות הבדיקה ביישובי� הלא יהודיי� מוצגות בטבלה הבאה

  

יהודיי� באזורי עדיפות  בי� לאתוצאות ניתוח הקשר בי� מאז� ההגירה ליישו: 17' טבלה מס

  לאומית וכלי� ממשלתיי� לעידוד ההתיישבות

R)המתא� הכולל 
2
):  0.57  

  

 המשתנה  סוג המשתנה אומד� tער% 

   עדיפות ב–הטבה בהשקעות הו�   איכותני  �3.8  �1.74

  הטבה בתשלו� עבור קרקע  כמותי  12.3  2.59

   �  עדיפות ב–הטבה בדיור   איכותני  7.4  4.05

  + עדיפות א–הטבה בדיור   איכותני  5.2  1.95

  הטבות מס  כמותי  �42.9  �2.87

  1996לפני שנת   איכותני  3.2  2.07

  תל שבע  איכותני  12.2  5.83

  נצרת  איכותני  �8.9  �4.37

  שפרע�  איכותני  4.0  1.96

  בלי�אע  איכותני  �6.1  �2.58

  

  

ולא נמצאה השפעה , נערכה בדיקה כמותית של השפעת הסיוע בדיור על הגירה במגזר הלא יהודי

  .מובהקת

  

 אל תושבי� ממרכז האר-נערכה בדיקה של ההשפעה של הטבות ממשלתיות על משיכה של 

  .תוצאות הבדיקה מוצגות בטבלה הבאה. יהודי בפריפריה�יישובי המגזר הלא
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   –תוצאות ניתוח הקשר בי� ההגירה מאזור המרכז וכלי עידוד ממשלתיי� : 18' ה מסטבל

  יהודי המגזר הלא

  

R)המתא� הכולל 
2
):  0.65  

 המשתנה  סוג המשתנה אומד� tער% 

  חות%    13.3  1.63

   עדיפות ב–השקעות הו�   איכותני  15.8  1.8

   *� עדיפות ב–השקעות הו�   איכותני  11.8  1.92

   עדיפות ב–הטבות בחינו%   איכותני  11.1  2.07

  רהט  איכותני  41.9  6.52

  שפרע�  איכותני  20.9  3.46

  אעבלי�  איכותני  29.8  3.75

  ולס'ג  איכותני  36.2  2.32

  דייר אל אסד  איכותני  �27.5  �2.72

  1997לאחר שנת , סיוע מופחת לעידוד השקעות הו�* 

  

תורמות , רה מאזור המרכז לפריפריה במגזר היהודינית� לראות כי אות� הטבות המביאות להגי

והטבות )  הנחות בקרקע–במקרה זה (לדיור ,  הטבות להשקעות הו�–לכ% ג� במגזר הלא יהודי 

  . בחינו%

ושפרע� ) מלוד ורמלה(נית� לראות כי היישובי� המושכי� תושבי� מאזור המרכז ה� רהט 

א% בי� המהגרי� , מנ� בעלת מאז� הגירה שליליאעבלי� או). יא עוספ–כרמל � אל�מחיפה ומדליית(

)�בעלת השפעה הגורמת לאנשי , לעומת זאת, דייר אל אסד.  רבי� מאזור המרכז–אליה ) המעטי

  .למרות הטבות שניתנו בה, המרכז להימנע ממעבר אליה

  

  סיכו� ניתוח התועלת בכלי� לעידוד אזורי עדיפות

זורי עדיפות ישנה השפעה על יצירת מאז� הגירה נמצא כי לחלק מהכלי� הממשלתיי� לעידוד א

הכלי� שנמצא . ובפרט על הבאת אנשי� מאזור המרכז אל הפריפריה, חיובי ביישובי פריפריה

  . עידוד השקעות הו� וסיוע בחינו%, התחבורה, לה� תרומה על מאז� ההגירה הינ� בתחו� הדיור

שפעה הכמותית של כלי� בתחו� למרות מאמ" רב שהושקע בנושא לא הצלחנו להוכיח את הה

  .א% הבדיקה האיכותנית מראה כי יש לכ% חשיבות, הדיור על הבאת אנשי� אל הפריפריה

לעומת . יהודי מגיבי� לכלי� דומי� פחות או יותר�העירוני והלא� נית� לראות כי המגזר היהודי

ומוש% פחות , כפרי באזורי פריפריה מגיב פחות לכלי תמרו" ממשלתיי��זאת המגזר היהודי

  .אנשי� מהמרכז ויותר מסביבתו הקרובה
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   על מאזן ההגירהוהשפעתו" דימוי היישוב "5.ה

למרות . במסגרת המחקר הסתבר כי יישובי� שוני� מגיבי� אחרת להטבות ממשלתיות דומות

ישנ� ;  ישנ� יישובי פריפריה המושכי� תושבי� יותר מאחרי�–שניתנות בה� הטבות דומות 

  .למרות הטבות ממשלתיות רבות עדיי� סובלי� ממאז� הגירה שלילייישובי� ש

  :הטבלה הבאה מציגה את מידת המשיכה של יישובי� שוני� כפי שנמצאו במחקר

  

  על בסיס ממצאי המחקר, מידת המשיכה של יישובי� שוני� באזורי פריפריה: 19' טבלה מס

 �יישובי� המושכי� תושבי
קשר מובהק וחיובי בי� (

  )וההגירה אליוהיישוב 

 �יישובי� המרחיקי� תושבי
קשר מובהק ושלילי בי� (

  )היישוב וההגירה אליו

 �לא נמצא (יישובי� נייטרליי
השפעה מובהקת של היישוב 

  )על ההגירה אליו
  מגזר עירוני

  באר שבע  מצפה רמו�  מיתר
�  עומר  ירוח�  להבי
  אופקי�  דימונה  נתיבות

  שדרות  ערד  
  קריית גת  טבריה  
  מגדל העמק  כוע  
  עפולה    
  נצרת עילית    
  נהרייה    
  כרמיאל    

  מגזר כפרי
  ז ערבה תיכונה"מוא  ז גליל עליו�"מוא  
  ז איילות"מוא    
  ז מרחבי�"מוא    
  ז חרמו�"מוא    
  ז מעלה יוס�"מוא    

  מגזר לא יהודי
  רהט  אעבלי�  תל שבע
�  פקיעי�  נצרת  שפרע

  אבו סנא�    
  וליס'ג    
  ירכא    
  א�'בית ג    
  דיר אל אסד    
  

לחיוב ,  ישנה השפעה מובהקת על ההגירה�14  ל– היישובי� והמועצות האזוריות שנבדקו 37מתו% 

  .ג� כאשר ההטבות הניתנות בה� דומות להטבות ביישובי� אחרי�, או לשלילה

 יישובי הפריפריה המושכי� תושבי� הינ� היישובי� המציעי� דיור –יהודי �במגזר העירוני

� כמו מיתר או –כלכליי� טובי� יותר �איכותי יותר בקרב אוכלוסיה בעלת מאפייני� חברתיי

� יישוב שנהנה בעבר מדימוי נמו% ובשני� –היחיד ברשימה הינו נתיבות " המפתיע"היישוב . להבי

במקביל חל שיפור . האחרונות נהנה מפריחה ומאז� הגירה חיובי במיוחד על רקע סביבתו

,  שנה�20מעיר מוכת אבטלה לפני כ, לש� דוגמא: חברתיי� של נתיבות�לכליי�במאפייני� הכ

: לש� הדגמה(השתפר מצב התעסוקה בעיר וכיו� שיעורי האבטלה בה קרובי� לממוצע הארצי 

בשנת .  לאל� נפש29 שיעור מקבלי דמי האבטלה בנתיבות היה �20  של המאה ה�80בסו� שנות ה

  ). איש לאל� נפש8.5 כאשר הממוצע הארצי הינו , לאל� נפש10 השיעור הינו 2004
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וחושפי� , בנתיבות קשור להיותה מרכז רוחני ולמגוו� האירועי� הנערכי� בה" המהפ%"יתכ� ש

במקו� ומעתיקי� את מגוריה� " מתאהבי�"חלק� . את העיר למבקרי� רבי� המגיעי� מהחו"

קרקע שתור� �דיור איכותי צמודבשני� האחרונות פתחה נתיבות שכונות של , בנוס� לכ%. אליו

  . למשיכה שלה

, מצפה רמו�(היישובי� העירוניי� המרחיקי� תושבי� הינ� בעיקר עיירות הפיתוח בנגב המרוחק 

�הסובלות מזה שני� מהיצע תעסוקה נמו% וממאז� הגירה שלילי הגור� לכ% ) ערד, דימונה, ירוח

  . יה החלשה יחסיתשאוכלוסיה חזקה עוזבת ומשאירה מאחוריה את האוכלוס

 עיר מעורבת הסובלת מזה שני� מירידה –בצפו� האר" שתי הערי� המרחיקות תושבי� ה� עכו 

, את התדרדרות הדימוי של טבריה קשה להסביר. וטבריה; חברתי של תושביה� במצב הכלכלי

 �אל מול נו� נדיר ביופיו ,  סמו% לכינרת–מכיוו� שלכאורה יש לה מיקו� בעל יתרונות רבי

ההתדרדרות של העיר טבריה נמשכת מזה שני� . ובסמו% לאתרי תיירות ובה� היצע תעסוקה

ויתכ� כי נדרשת התערבות במישור הלאומי מכיוו� שמדובר באחת מערי התיירות המרכזיות 

  .בישראל

יש השפעה היוצרת מאז� ,  נית� לראות כי למועצה האזורית גליל עליו�–יהודי �במגזר הכפרי

ויתכ� שמכא� נובעת , ז הגליל העליו� הינה מועצה אזורית של קיבוצי� בלבד"מוא. הגירה שלילי

שהינה באותו אזור א% כוללת בעיקר , במועצה האזורית מבואות חרמו�(ההשפעה השלילית שלה 

�ז גליל עליו� "לאחרונה החלו להבנות במוא). אי� השפעה שלילית על מאז� ההגירה, מושבי

  .� שתהיה לה� השפעה חיובית על מאז� ההגירהויתכ, הרחבות קהילתיות

למרות היותה בעלת , העיירה הבדואית בנגב,  נית� לראות כי תל שבע–יהודי � במגזר הלא

�מרבית� מסביבתה הקרובה , מושכת אליה תושבי�, כלכליי� נמוכי� יחסית�מאפייני� חברתיי

 היא עיר מתפתחת המושכת שפרע� ג�.  מבאר שבע וכ� בדווי� העוברי� למגורי קבע בעיירה–

�נצרת ואעבלי� הינ� . אסד מרחיקי� תושבי��אל� אעבלי� ודיר, לעומת זאת נצרת. תושבי

ויתכ� כי ההגירה השלילית מה� קשורה , נוצרית ומוסלמית, יישובי� בה� אוכלוסיה מעורבת

  .או להיצע קרקעות מוגבל המביא להיצע דירות נמו% ולהגירה שלילית מהעיר, לכ%

  

. הדימוי של היישוב הינו גור� המשפיע על מידת המשיכה של היישוב כלפי אוכלוסיה, כו�לסי

 � נראה כי יישובי� כגו� –קשה מאוד להשפיע על דימוי היישוב ולשנות אותו לכיווני� רצויי

�סיפור ההצלחה של , ע� זאת. דימונה ומצפה רמו� סובלי� מדימוי שלילי מזה שני� רבות, ירוח

בי� היתר באמצעות שימוש בגורמי� כגו� תיירות , ה כי נית� לשנות דימוי של יישובנתיבות מרא

  .ופיתוח דיור איכותי) במקרה זה תיירות דתית המגיעה לאירועי� שוני� בעיר(
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  גרעיני התיישבות באזורי עדיפות:  בדיקה איכותנית6.ה

מניעי� הקשורי�  � " תפיסת עול�"נושא מרכזי המביא אנשי� להתיישב באזורי עדיפות הוא 

רצו� לחיות בסביבה פתוחה , הגשמה עצמית דר% התיישבות, בחיפוש אחר דר% חיי� ייחודית

עבור בפרט  הינה מניע מרכזי" תפיסת עול�" .רצו� לגור בקהילה קטנה וכדומה, ואיכותית

  . אוכלוסיות חזקות

"�ושפע ישירות מתמריצי� זהו נושא שאיננו מ. נושא איכותני וערכיהיא מטבעה " תפיסת עול

�יודעות בדר% " תפיסת עול�"א� על פי שהאוכלוסיות המגיעות לאזורי עדיפות בעקבות , כספיי

  .כלל להסתייע בתמריצי� המוצעי� באזורי� הללו

האפשרויות לתמר" נושא זה ולהפו% אותו לגור� , "תפיסת עול�"בכדי לבחו� את הנושא של 

רנו לערו% בדיקה איכותנית ממוקדת בנושא של גרעיני בח, מוביל בחיזוק אזורי פריפריה

  .התיישבות

�קבוצות התיישבות בעלות תפיסת עול� , אידיאולוגיי��גרעיני התיישבות ה� גופי� עצמאיי

  . המתיישבי� באזורי פריפריה בעקבות מניעי� ערכיי�, ערכית וחברתית מגובשת

 יישובי� הנמצאי� 23מתוכ� , שובי� יי�36 ב,  גרעיני התיישבות�45כיו� פועלי� בישראל כ

שותפות ("� "על פי נתוני שח). 4' רשימת גרעיני ההתיישבות מוצגת בנספח מס(באזורי עדיפות 

חברי� בגרעיני� מסוג זה בכל רחבי )  ארגו� גג של גרעיני התיישבות בישראל–" חברתית פעילה

 גרעיני 15נתוני� על .  עדיפות משפחות בגרעיני� באזורי�780מתוכ� כ,  משפחות1,300 �האר" כ

נית� לראות כי בממוצע ותק . התיישבות נבחרי� הפועלי� באזורי עדיפות מוצגי� בטבלה הבאה

בשלושה גרעיני� . כלומר מדובר בקבוצות יציבות יחסית,  שני��10פעילות הגרעיני� הינו כ

 �  . משפחות כל אחד�100למעלה מ) שדרות, דימונה, ירוח�(ותיקי� וגדולי

  )/"שח: מקור הנתוני�(נתוני� על גרעיני התיישבות נבחרי� : 20' טבלה מס

   מקום אופי מספר משפחות שנת הקמה וותק

19 1987 35 
-קבוצה חילונית

 1 שדרות שיתופית

 2 ירוחם קבוצה דתית 140 1987 19

 3 דימונה קבוצה דתית 100 1989 17

13 1993 50 
-קבוצה חילונית

 4 )יל מזרחיגל(רביד   שיתופית

 5 שדרות קבוצה דתית 140 1995 11

 6 קריית מלאכי קבוצה דתית 50 1996 10

9 1997 55 
-קבוצה חילונית

 7 )גליל מערבי(אשבל  שיתופית

8 1998 20 
-קבוצה חילונית

 8 )גליל מערבי(חנתון  שיתופית

 9 כרמיאל קבוצה דתית 18 1999 7

 10 קריית גת  קבוצה דתית 25 1999 7

 11 אשקלון קבוצה דתית 40 1999 7

6 2000 40 
-קבוצה חילונית

 12 מגדל העמק שיתופית

 13 מעלות קבוצה דתית 20 2000 6

5 2001 20 
-קבוצה חילונית

 14 )גליל מערבי(פלך  שיתופית

 15 נתיבות קבוצה דתית 30 2001 5

    כ משפחות"סה 783   

     :ממוצע 52 :ממוצע 10
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 �7,150 כ,  פרויקטי� חברתיי� וחינוכיי��150 גרעיני ההתיישבות עוסקי� בכ�"על פי נתוני שח

ויותר ממאה אל� איש משתתפי� מידי , איש מקבלי� שירות קבוע במסגרת הפרויקטי� הללו

הפעילות החברתית והחינוכית של גרעיני ). ימי עיו�, סמינרי�(פעמיי� � שנה בפרויקטי� חד

  .ת באיור הבאמוצג) בכל רחבי האר"(ההתיישבות 

  

  פעילות חברתית וחינוכית של גרעיני התיישבות ברחבי ישראל : 18' איור מס

)�  )�"שח: מקור הנתוני

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, מר שא� על פי שגרעיני ההתיישבות מהווי� קבוצות קטנות יחסית של מתיישבי�נית� לסכ� ולו

רחבה על הפעילות התרבותית ובעלת השפעה , יציבה במגוריה, הרי מדובר באוכלוסיה איכותית

  . והחינוכית ביישוב

  

,  נית� להבחי� בי� שני סוגי� של גרעיני התיישבות– ההרכב החברתי של גרעיני התיישבות

  :מבחינת ההרכב החברתי

 שמתארגני� לגור ביחד באזור הציונות הדתית קבוצה של משפחות או יחידי� מתו% �  גרעי� תורני

ליצור אינטגרציה , מתו% מטרה לחזק את הזיקה ליהדות באותו המקו�, שאינו נחשב כמקו� דתי

). מעלות וקרית שמונהכמו (הגרעיני� הראשוני� הוקמו בעיירות פיתוח . ולהניע שינוי חברתי

, העומד במרכזו ומקי� מוסדות חינו%" ישיבה "או" כולל"כמעט כל גרעי� תורני מבוסס בעיקר על 

�מטרותיה� המרכזיות של הגרעיני� התורניי� ה� חיזוק . ה� לגילאי� הצעירי� וה� למבוגרי

  .ויצירת שינוי חינוכי וחברתי, הקמת מוסדות חינו%, הציבור הדתי המקומי

 �מעלות , )1968 (קרית שמונה אפשר למנות את הגרעיני� ב�בי� הגרעיני� הראשוני� והוותיקי

 הוקמו שני ארגוני� התומכי� �90בשנות ה). 1989 (צפתו) �80שנות ה (אילת, )�70שנות ה(

� 22 קר� מורשת מפעילהכיו� . קר� מורשת ושעלי תורה: בהקמת� והחזקת� של גרעיני� תורניי

  . לו משפחות בס% הכ�700כרמיאל כ וגרעיני� במקומות כמו עכו

יהדות

30%

עליה

5%

נוער

14%

תרבותי

2%
חברתי

4%
חינוך

24%

רווחה

15%

צדקה

6%

חינוך

רווחה

צדקה

יהדות

עליה

נוער

תרבותי

חברתי
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ובה� , )בגדרה ועוד, בקדימה, בבית שמש, בשדרות( כעשרה גרעיני� עילהמפ" שעלי תורה"רשת 

  לרשתי�לא משתייכ, כמו אלה בירוח� ובמעלות, הגרעיני� הותיקי�. כמה מאות משפחות

  . כלשהי

 קהילה המקיימת חיי שיתו� בתו% סביבה עירונית במטרה להביא את ההשקפה �  קיבו- עירוני

 הוקמו מספר קיבוצי� �80בשנות ה). 1998, מנור( העירונית הקיבוצית שיתופית לתו% הסביבה

של יוצאי קיבוצי� שהחליטו לפעול בחברה )  חברי�20עד (עירוניי� על ידי קבוצות קטנות 

קיבו" 'הקיבו" הראשו� שהוק� היה . הישראלית העירונית כשותפי� שווי� ולא כמשפיעי� מבחו"

" מגוו�"בבית שמש ו" תמוז" ואחריו הוקמו בירושלי�) משות� לדתיי� וחילוני�(' ראשית

כמו כ� פועלות מספר קבוצות של בוגרי תנועת נוער שחיות בצורה שיתופית בערי� שונות . בשדרות

 ). 2003, רפאל�ועדת ב�(

  

, ואת השפעת� על תדמית היישוב הכוללת, בכדי לבדוק את ההתפתחות של גרעיני התיישבות

גרעי� . אחת בירוח� בנגב והשניה באשבל שבגליל, תערכנו בחינת עומק של שתי קבוצו

. שאופיו תורני)  משפחות�140כ(וגדול )  שנה�20פעיל כ(ההתיישבות בירוח� הינו גרעי� ותיק 

  . ואופיו חילוני)  משפחות�55כ(קט� יותר , ) שני��9פעיל כ(הגרעי� באשבל הינו צעיר יותר 

  

  גרעי� ירוח�

, ממייסדי הקבוצה בירוח�, י ליברטי ושמוליק ב� שלו�המידע מתבסס על פגישות ע� אור(

4.4.2006(  

מטרת הגרעי� . ל לפני יותר מעשרי� שנה" חיילי נח12קבוצת התיישבות הוקמה בירוח� על ידי 

ובסו� תקופת השרות בגרעי� להשתקע , הייתה ליצור שייכות חברתית ע� הקהילה המקומית

�חשוב לציי� שכל שבע . � ע� משפחותיה� בירוח� מבני הגרעי7נכו� להיו� נשארו . בירוח

לכול� תארי� אקדמיי� ומקומות תעסוקה , אקונומי הגבוה�המשפחות באות מהמעמד הסוציו

 �  ).רופאי� וכ� הלאה, מהנדסי�(משמעותיי

התחזקות . וכיו� שתי הקבוצות פועלות כקבוצה אחת, מאוחר יותר הצטר� לעיר גרעי� תורני

שחלק , לאומי למדרשה�ורני ניכרה בעיקר בהבאת צעירי� ובנות שירותההשפעה של הגרעי� הת

האוכלוסייה החדשה והחזקה בחרה . לא מבוטל מה� השתקע בעיירה ונת� תנופה למערכת החינו%

, ציונות, משמעות אידיאולוגית: להישאר בירוח� בגלל היתרונות שלה לעומת העיר הגדולה

  .  ואיכות חיי�, סיפוק,  חוסר ניכור–ותחושת משמעות כלפי הקהילה , חלוציות

יציבה , הגרעי� התורני מצא את תחו� החינו% כמקור וגרעי� עליו אפשר לבסס קהילה חזקה

בעיקר של ילדי החברי� (למרות קשיי� רבי� בהסתגלות . וקבועה ומעל לכל איכותית ומעורבת

�זוק כוח ההוראה התרומה העיקרית של הגרעי� לקהילה בירוח� התבטאה בחי, )הראשוני

  .והחינו% בעיר ונכו� להיו� מרבית המורי� ואנשי החינו% מקור� בקבוצת אוכלוסיה זו

ובנות השירות אשר מגיעי� , הגרעי� מאופיי� באחוז מצטרפי� קבוע המבוסס על בני הישיבה

�כאשר , ומקימי� במקו� את בית�" מתאהבי�"הצעירי� מגיעי� לאזור לתקופת ביניי� . לירוח

נוכח ההצלחה של , לדברי מייסדי הגרעי�. יכה מתבססת על הכרות ע� הגרעי� הפועל במקו�המש

כ% , יש לאמ" מודלי� מסוג זה ולתגמל אות� באופ� ישיר, הלאומי בירוח��בנות השירות

  .שההצלחה תימדד בהישארות קבוצת איכות ביישוב
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�: למשל, קציבי� ציבוריי�אשר מרבית� אינ� מתבססי� על ת, הקבוצה מפעילה מספר פרויקטי

ישיבת ההסדר המפעילה ; אשר משמשת בי� היתר ג� אכסניית נוער ומרכז לסמינרי�, המדרשה

, ובה� פעילות עבור הנוער בכלל,  פרוייקטי� בקהילה בירוח� ובמועצה האזורית�15כ

  . המקומית הבוגרת ועודההאוכלוסיי

הכלליות הטבות ב שה שימוש מושכלא% הוא עו, הגרעי� עבור תשונה או מיוחדתמיכה אי� 

ביתר קלות את המדרשה בזכות   כ% לדוגמה התאפשר לה� להקי�.עדיפותורי זשניתנות בא

� .בפריפריהציבור המורי� ובזכות ההטבות המגיעות ל, מענקי� ממשלתיי

  

 גרעי� אשבל

בפיתוח הנוער העובד והלומד כקיבו" משימתי העוסק תנועת  בוגרי ל ידי ע�1998אשבל הוק� ב

אחד היעדי� המרכזיי� של היישוב הוא  .מודלי� חינוכיי� חדשי� וקידו� משימות לאומיות

חברי אשבל עוסקי� בהפעלת מגוו� . דר% עשייה חינוכית, מעורבות ותרומה לחברה הישראלית

עולי� , בדואי�, ערבי�: לבני נוער מכלל המגזרי� בחברה הישראלית, פרויקטי� חינוכיי� באזור

� . בני נוער3,000 � בקשר יומיומי ע� כי�עומדחברי הגרעי� . ’נוער עירוני וכו, נוער קיבוצי, חדשי

 �  . משפחות55בקיבו" כיו

החזו� החינוכי הוא שבני  . שני� הקימו החברי� במקו� פנימייה לנוער אתיופי בסיכו�3 �לפני כ

�  .  החברה הסובבת אות�יהפכו בעצמ� למנהיגי� ולמובילי� בתו%, הנוער הנחשפי� לפרויקטי

�ובו יוקמו מוסדות חינוכיי� ,  מחנכי��החזו� העתידי הוא הקמת ישוב בו יגורו מאות חברי

, בית ספר למנהיגות, )הרחבת הפרויקט הקיי� כיו�(פנימייה לנוער בסיכו� : ברמה הלאומית כגו�

ת הייחודית אשר מבטאי� את התפיסה החינוכי, ב”מרכז סמינרי� וכיו,  ערבי�ס יהודי”בי

  .י חברי הקיבו"”שפותחה ע

  

  :ידי חברי הקיבו"�עלמ� הפרויקטי� המופעלי� כיו� חלק 

חיי חברה פעילי� , ימודי�ל המשלבת, בתו% הקיבו", מסגרת פנימייתית הנוער חברת  .א

�, שיבחרו בכ%,  אשבל מציעה לכל נער ונערההנוער חברת .ועבודה ברוח צעירה ומיוחדת, ומגווני

שמתאפיינת במת� ,  היא במסגרת אינטימיתההתחנכות. ספת לקידו� ולמימוש עצמיהזדמנות נו

" אופק"ס " הלימודי� משות� ע� בימסלול . הוליסטיתתפיסהה מתו% /יחס אישי לכל חני%

 בני 20 מתחנכי� כיו� בפרויקט. המארח את כיתת אשבל, אזורי� קיבוציס " בי�בקיבו" עברו� 

 בפרויקט  מחנכי�.'נוער בסיכו�'נוער זה מוגדר . 17 � 16 בגילאי�  העדה אתיופיתמ�ברוב� , נוער

מינהל חברה  ( החינו%ממשרד :הפרוייקט את המממני� הגורמי� .שישה חברי� מקיבו" אשבל

 % חינורשת; )עמותת אשלי�דר%  (וינט'הג; )"אג� שחר", ישבותיי התלחינו% המנהל, ונוער

 . הידידותקר�; "דרור"

. גרי�בני הנוער ומבו, ת ובדואית ערביפרוייקטי� לאוכלוסייה: ות� אשבל המרכז לקיו� מש  .ב

 :מתקיימות במרכז הפעילויות הבאות

הכולל משחקיה , מקו� מפגש לשעות אחר הצהרי� יצירת : חברתי בכפר הבדואיריכוז  )1

הכשרת ; פרוייקט מנהיגות נוער; תנועת נוער במודל של, י שכבות גיל"ופעילות חברתית עפ

וג� , אשר מפעילי� את המשחקייה והמועדו� בכפר, מתו% הכפר ת מנהיגות צעירותקבוצו
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, מהאזור יהודי� וערבי�, שילוב בני נוער :נוער למע� נוער; הצעירי� בכפר מדריכי� את בני הנוער

  . בשיתו� ע� המדריכי� המקומיי�, בהפעלת המועדו� החברתי

הנוער העובד והלומד מהקני� היהודי�  משותפת של קני פעילות:  קבוצות נוער משותפות )2

� הפרוייקט את.  נערי� ונערות1200 �כ כולל .כרמיאל ודיר אל אסד, סחני�,  במשגבוהערבי

 �  . לאור% כל השנהבהתנדבותמפעילי� שני רכזי� יהודי� ושני רכזי� ערבי

 קבוצות :עברית קורס;  של נוער ומבוגרי�לקבוצות : מדוברתבערבית ורסק :מרכז שפה )3

  . השפה האנגלית בקרב בני נוער במגזר הערביחיזוק :קורס אנגלית; ונשי� ערביות, של נוער ערבי

 ".מנהיגות ומורשת בדואית "פרויקט  )4

משגב לילדי " גליל" לשוני �  הדוס " בלתי פורמלית בביה� חברתית  פעילות: ק� גליל )5

 . וסכני�

  

במסגרת תכנית שהחלה לאחרונה באג� לשיקו� שכונות : עידוד ממשלתי לגרעיני התיישבות

 �150,000בגובה של כ, חברתי במשרד הבינוי והשיכו� ישנה אפשרות לגרעיני התיישבות לקבל סיוע

  ). נתוני� שנמסרו מהאג� לשיקו� שכונות חברתי במשרד הבינוי והשיכו�(בשנה לגרעי� 2 

  .בנוס� מתיישבי הגרעיני� זכאי� כמוב� לכל ההטבות הניתנות לתושבי אזורי עדיפות

משרד המשנה לראש הממשלה מרכז כיו� עבודה להסדרת התמיכה הממשלתית בגרעיני 

בי� היתר משרד , התיישבות תו% איגו� משאבי� של משרדי הממשלה וגופי� הנוגעי� בדבר

קרנות אור� , סי�"משרד החינו% דר% חברת המתנ, דיתהסוכנות היהו, שיקו� שכונות� השיכו�

א� כי לכל , הנושא בתהליכי עבודה ולעת עתה לא נקבעה תכנית עבודה מוסדרת. י"רש�וסקטא

נתוני� (כיו� " המעשה הציוני"הגופי� ברור שהגרעיני� ההתיישבותיי� היא הביטוי החשוב של 

  ).ממשלהל ממשרד המשנה לראש ה'שנמסרו בפגישה ע� יוס� אנג

  

  סיכו�

 � בעיקר בקרב משקי בית צעירי� וחזקי� –גרעיני התיישבות מהווי� מגמה בעלת חשיבות כיו

אומנ� לא ". הציונות החדשה"חלק מהאנשי� שרואיינו במסגרת מחקר זה כינו מגמה זו . יחסית

 א% התרומה של גרעיני ההתיישבות ליישובי פריפריה מבחינה, מדובר בכמות אוכלוסיה רבה

והדימוי הכולל של , מגוו� פעילויות התרבות וההעשרה,  בחיזוק החינו%–איכותית היא גבוהה 

  . היישוב
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   הצעת מדיניות וכלים לחיזוק אזורי עדיפות–שער ו 

   התמונה הכוללת –מרכז בישראל -יחסי פריפריה 1.ו

ידי �על, וצה לומרר, המרכז והפריפריה הוגדרו ברגליי�. ידי הממשלה�אזורי עדיפות הוגדרו על

�נית� להציע מושג נוס� מעבר לחלוקה הדיכוטומית של מרכז מול . הבחירה של המוני הפרטי

למשל בהולנד ש� קיי� . קיימי� דברי� כאלה ג� בעול�. מרכז מטרופוליני רב מוקדי: פריפריה

 האג ואוטרכט כאל המרכז המטרופוליני, רוטרד�, המתייחס לאמסטרד�" רנד שטאט"מושג ה

אמסטרד� בתרבות : מרכז שבו כל אחת מ� הערי� מתמחה בתחו� ענייני� מסוי�. של הולנד

זור  האג בשלטו� ואוטרכט בשירותי� לא,מסחר בינלאומי ותעשייה, רוטרד� בתנועה, ובילוי

  . החקלאי הסובב אותה

מספר נקבל שיש לנו מרכז מטרופוליני אחד ובו , א� נשלי% את מערכת המושגי� הזאת על ישראל

�בנקאות וביטוח , תרבות ובידור, אביב מתמחה בשירותי� עסקיי��תל. רב של מוקדי� מתמחי

בעל (תחבורה ומסחר בינלאומי , חיפה מתמחה בתעשייה מסורתית; וטכנולוגיות דיגיטליות

חרדית , בהשכלה גבוהה, ירושלי� מתמחה בשלטו�; השכלה טכנית וטכנולוגיות ריאליות, )משקל

שבע שמתמחה �והולכת ומצטרפת אליה� באר; תיירות ובטכנולוגיות ביולוגיותב, וחילונית

  . בשירותי� לאזור ובתעשיות כימיות ופיזיקליות

�ה� שעושות אות� כול� ביחד , תבנית ההתמחות של המוקדי� ומערכת התנועה המקשרת ביניה

 �� לתכנ� אות�כפי שאנו נוהגי(למרכז מטרופוליני אחד ולא לארבעה מטרופוליני� נפרדי .(  

מתקיימי� כוחות הדוחפי� מ� המרכז החוצה , בי� כל המקומות האחרי� לבי� המרכז

)�והכוחות האלה תלויי� ) צנטרופטאליי�(וכוחות המושכי� מ� החו" אל המרכז ) צנטריפוגליי

. את השפעת הגודל והמרחק אפשר למדוד על פי תבנית הבחירה של האנשי�. בגודל ובמרחק

�סביב למוקד בתל) ר ישי ספרי�"על ידי צוות מחקר בראשותו של ד(שית בימי� אלה  מדידה שנע

מלמדת שככל שהמקו� גדול יותר ורחוק יותר מ� המוקד רבי� , )בי� נתניה לאשדוד(אביב 

 �וככל ) הכוח הצנטרופטאלי(ומעטי� במרכז ) הכוח הצנטריפוגלי(מתושביו עובדי� במקו

מ� .  רבי� מתושביו עובדי� במוקד ומעטי� עובדי� במקו�, שהמקו� קט� יותר וקרוב למוקד

  :המחקר מתקבלת התמונה הבאה

  .הישראלי אוהב לגור קרוב לעבודה .1

2. � .מקומות העבודה נוטי� להתרכז במקומות גדולי

  

רעננה , כמו למשל לוד, אבל יש לה� יוצאי� מ� הכלל, המשפטי� האלה נכוני� באופ� כללי

או בעלי חזו� מקומיי� , ערי�, עסקי�, ות בה� יוזמות של ממשלה מקומ� והרצליה או נהריה 

ריכוז גדול ומגוו� של עסקי� ושירותי� ובכ% הצליחו , הביאו למקו� לא גדול ולעיתי� רחוק

  .לעבוד כנגד הכוח הצנטרופטאלי
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בכדי שאוכלוסייה תהגר לאזור . עדיפי� על אזורי� אחרי�, ואזורי עדיפות. עדיפות הינה יחס

וזה לא מה , מקו� אחר יכול להימצא באזור עדיפות. פות היא צריכה להגר לש� ממקו� אחרעדי

�  . או באזור שאיננו אזור עדיפות, שאנחנו רוצי

אבל , באזור עדיפות הממשלה מיישמת אמצעי מדיניות שמטרת� למשו% אליו אוכלוסייה

�א� כי אמצעי המדיניות , האוכלוסי� שצריכי� לבוא לש� מאזורי� אחרי� בוחרי� מקו� מרצונ

�האוכלוסיה מהגרת מהמקו� בו היא נמצאת בגלל כוח הדחיפה . הממשלתית משפיעי� עליה

בשלבי� הקודמי� . הפועל ש� והיא נמשכת אל המקו� אליו היא מהגרת בגלל כוח המשיכה שלו

של עבודתנו חקרנו את יכולת ההשפעה של הממשלה על כוח המשיכה של המקומות באזורי 

הפעלנו ניתוח סטטיסטי על האינפורמציה והנתוני� שנאספו באזורי עדיפות ומדדנו את . יפותעד

, הניתוח הראה אמצעי� שמשפיעי� יותר. ההשפעה של אמצעי מדיניות שוני� על ההגירה לאזור

�ובנוס� הראה שישנ� גורמי� שאינ� , אמצעי� שמשפיעי� פחות וכאלה שכלל לא משפיעי

כעת ננסה . השפעת המקו�, ניות המשפיעי� על כיוו� ההגירה כמו למשלקשורי� באמצעי המדי

להבי� את כוח הדחיפה מהמרכז ואת כוח המשיכה של מקומות בפריפריה באופ� כללי יותר ומזה 

�  .ננסה לגזור אמצעי מדיניות נוספי

ור הריכוז הגדול של מקומות עבודה ופעילות מצוי במרכז ויחד ע� העובדה שאנחנו אוהבי� לג

הביאה , ההצטופפות במרכז, מצד שני). הכוח הצנטרופטאלי(מוש% אותנו למרכז , קרוב לעבודה

לניצול רוב השטח הראוי לבינוי ש� ולכ� המחירי� במרכז עלו וזה דוח� את המתגוררי� וחלק מ� 

על אלה נוספי� ג� גורמי� משניי� כמו איטיות ). הכוח הצנטריפוגלי(העסקי� והפעולות החוצה 

  . נועה בתוככי המרכז והיחידנות והניכור האופייניי� לכר%הת

�אנו יכולי� להשפיע על , אבל בשוליי�, במדינה חופשית ה� יכולי� לבחור? לא� ילכו הנדחפי

מאשר ננסה לשחות נגד , בחירת� ונראה שנשפיע יותר א� נל% ע� הזר� וננסה להטות אותו

�� בי� המרכז לפריפריה נוכל לכוו� את א� נבי� את הכוחות והתהליכי� המתנהלי. הזר

  .האמצעי� שאנו משתמשי� בה� טוב יותר

  

 �מ� הניתוח המטרופוליני עד כא� למדנו שיש לנו מרכז מטרופוליני אחד ע� מספר מוקדי

�שעסקי� ופעילויות אחרות אוהבי� להיות , שהישראלי מבכר לעבוד קרוב לבית, מתמחי

מכל זה נובעת תבנית גלישה מ� המרכז .  המטרופוליניסמוכי� זה לזה ושלכול� זיקה למרכז

. אביב וחיפה� וזה אכ� מה שקורה סביב לתל. המטרופוליני לשוליו במתכונת עקב בצד אגודל

�אשר סביבה מצד מערב לא הוקצו שטחי� קרובי� לבניה ומשאר צדדיה הבניה , בירושלי

שמש �למקומות כמו בית, חסיתהגלישה קפצה מרחק גדול י, ליהודי� נעשתה מוגבלת פוליטית

  . זו דוגמא למה שאפשר לעשות במקומות אחרי�. וקרית ספר
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א� נלמד מתהליכי� אלו נוכל להציע אסטרטגיה אורבנית שתנצל אות� להשגת תנועות 

  :אוכלוסייה לאזורי עדיפות

 .נקצה בקמצנות שטחי� לבניה קרוב למרכז ונקצה בנדיבות שטחי� באזורי עדיפות  .א

, ח גדול במקו� מרכזי באזור עדיפות לאשכול תעסוקה מגוו� אשר יכלול עסקי�נקצה שט  .ב

ראוי להדגיש שהמוסדות ומקומות התעסוקה . שלטו� מקומי בילוי ובידור, השכלה גבוהה

 .כדי להוות מסה קריטית של מוסדות ותעסוקה, צריכי� להיות ממוקמי� יחד

, עדיפות לבי� אשכול התעסוקהנקצר את זמ� התנועה בי� מקומות המגורי� באזורי   .ג

 ).כולל תנועה אווירית(לבי� המרכז , ובעיקר בי� אשכול התעסוקה

 .חקלאות ותחבורה, כמו תיירות" תלויות מקו�"נפתח באזור תעשיות   .ד

עבור אות� אנשי� שהבריחה ,  נעודד יישובי� קהילתיי� באזורי עדיפות–קהילתיות   .ה

� מהמרכז לפריפריההוא המניע הדוח� אות" הניכור של הכר%"מ. 

מועצות , בעלי חזו� מקומיי�, )קטנות וג� גדולות( נעודד יוזמות מקומיות –ביזור   .ו

 .עיריות וקהילות קטנות וגדולות לפתח דברי� ייחודיי� באזור, אזוריות

 .כמו למשל נו� ומרחב, נשמור על מרכיבי כוח המשיכה היחסי של האזור ביחס למרכז  .ז

  

  

  ים לעידוד אזורי עדיפות לאומיתעקרונות ליישום כל 2.ו

נית� לחלק את הכלי� המוצעי� לעידוד אזורי עדיפות , לאור הבדיקה שנערכה במסגרת העבודה

�  :לשני סוגי� של כלי

. לכל אד� המתיישב באזורי עדיפות" אוטומטית" אלה כלי� הניתני� – כלי� כוללניי� .1

  .צה הזוהכלי� שהממשלה השתמשה בה� עד כה נמני� בעיקר ע� הקבו

 כלי� הניתני� באופ� מיוחד לקבוצות או יחידי� שהביעו נכונות מיוחדת – כלי� פרטניי� .2

או שיש סיבה להאמי� שה� עשויי� להתיישב או לתרו� , להתיישב ולתרו� לאזורי עדיפות

שפונה לאוכלוסיה חזקה , חיזוק גרעיני התיישבות הוא כלי פרטני, לדוגמא. לאזורי עדיפות

ושיש סיבות להאמי� כי תרומתה לאזור תחרוג , ות להתיישב באזורי עדיפותשהביעה נכונ

 .של הגירת חבריה אליו" הכמותית"מעבר לתרומה 

שהוא , הכלי� הכוללניי� עוני� על עיקרו� השוויוניות. לכל אחד מסוגי הכלי� יתרונות וחסרונות

ה בנושא עדיפות " שהתקבלה לאחרונ"ואושרר בפסיקת הבג, עיקרו� מפתח במדינת ישראל

שכ� הוא מתגמל את , הוא לוקה בתחו� היעילות הכלכלית, לעומת זאת. לאומית בתחו� החינו%

) שתורמות פחות לאזורי עדיפות, ג� אוכלוסיות חלשות יחסית(כל האוכלוסיות המגיעות לאזור 

�  .וג� את האוכלוסייה החיה בו מזה שני

ולכ� בבחינת , )רצוי יותר(סיות מסוג מסוי�  כלי� פרטניי� מתגמלי� רק אוכלו–לעומת זאת 

 היא –כאשר הממשלה מתגמלת גרעיני התיישבות , לדוגמא. תועלת יתכ� שה� יעילי� יותר�עלות

שלא תיפול נטל על הרשויות , יכולה להיות בטוחה שמדובר באוכלוסיה איכותית יחסית

, בדומה לכ%. ה באזורובמרבית המקרי� יש לה תעסוק, המקומיות החלשות באזורי פריפריה

במטרה לגרו� לה� להעתיק את מקו� מגוריה� , תגמול ייעודי לאנשי� העובדי� באזורי פריפריה
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ושיש ביכולתה , בעלת תעסוקה, ג� הוא נשע� על ידיעה שמדובר באוכלוסיה איכותית, לפריפריה

�והוא מעדי� ,  כלי כזה אינו מתיישב ע� מדיניות של שוויו�–מאיד% . לתרו� ולקד� את המקו

  .אוכלוסיה אחת על אחרת

מציעה , "דרומה"שקודמה על ידי ארגו� , התכנית האסטרטגית לפיתוח הנגב, לש� דוגמא

� התכנית מציעה שיפור תשתיות בגנב –למשל . להשתמש ג� בכלי� כוללניי� וג� בכלי� פרטניי

, לעומת זאת. ות גבוהה יותרכל תושבי הנגב יזכו בנגיש, כלי שהוא כוללני באופיו, ונגישות למרכז

כלי שהוא פרטני באופיו ,  דונ��2�3 ייחודי על מגרשי� גדולי� של "התכנית מציעה לפתח בנגב נדל

�  .ומכוו� רק לאוכלוסיות חזקות שיכולות להרשות לעצמ� לרכוש ולתחזק מגרשי מגורי� גדולי

  

  :חלוקה נוספת של הכלי� לעידוד אזורי עדיפות הינה

   יותר לאזורי עדיפותכלי� הנותני�  .א

  כלי� המגבילי� יותר את אזור המרכז  .ב

 כלומר מת� הטבות לאזורי –כיו� מרבית הכלי� לעידוד אזורי עדיפות נמני� על הסוג הראשו� 

החיסרו� המרכזי של הכלי� הללו הוא העובדה שה� עולי� כס� רב כפי שהוצג בעבודה . עדיפות

  . לעיל

הגבלת , נשי� רבי� נוספי� שרואיינו במסגרת המחקרלתחושת צוות המחקר וא, לעומת זאת

, הפיתוח וההטבות באזור המרכז עשויה להיות בעלת יעילות גבוהה במשיכת אנשי� לפריפריה

 לא נדרשת הקצאת –מדובר כא� בכלי שהוא באופיו ניהולי ולא תקציבי . בעלויות נמוכות בהרבה

הימנעות מפיתוח בינוי באזור המרכז אלא אכיפה נחושה של , תקציבי� נוספת ליישו� הכלי

הימנעות ממת� הטבות ותמיכה מיוחדת לעסקי� באזור המרכז וכ� , בועדות התכנו� והבניה

  . הלאה

מכיוו� שיש בו התנגדות ,  הישימות של כלי זה במערכת הניהולית הנוכחית איננה פשוטה–מאיד% 

ת� יהיה לעצור את הבינוי והפיתוח ספק א� ני. המגובי� בכוחות פוליטיי�, חריפה לכוחות השוק

  .א� כי נית� לפעול בכדי למת� אותו, באזור המרכז

  

והעדפה לפריפריה לעומת הגבלה ,  כלי� כוללניי� לעומת כלי� פרטניי�–בשני הנושאי� הללו 

לאור חסרונותיה� ויתרונותיה� של כל ,  נדרש דיו� ציבורי להתוויית הדר% העתידית–במרכז 

�  .אחד מהכיווני

  

או ליישוב , הא� ההטבה ניתנת למתיישב באזור העדיפות, שאלה נוספת שאותה כדאי לבחו� היא

מכיוו� . מרבית הכלי� לחיזוק אזורי עדיפות מכווני� למתיישב הבודד, כיו�. הפריפריאלי כולו

ראוי לבדוק א� לא , שנמצא שדימוי היישוב הוא בעל השפעה חשובה על משיכת אוכלוסיה אליו

כלומר , ליישובי� באזורי פריפריה, על פי קריטריוני� ברורי�, להעניק הטבות מיוחדותכדאי 

  .ויאפשרו שיפור של חזות היישוב והשירותי� המוניציפליי�, הטבות שיועברו לרשויות המקומיות
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  לעידוד אזורי עדיפות לאומיתמוצעים  כלים 3.ו

 על סקירת עבודות קודמות שנערכו ,בהתבסס על ממצאי הניתוח הסטטיסטי שנער% בעבודה זו

נערכה הצעה לכלי� לעידוד אזורי עדיפות , בנושא ועל הדיוני� והפגישות שנערכו במסגרת המחקר

ושנמצאו כבעלי השפעה חיובית , הכלי� הללו כוללי� את הכלי� הקיימי� כיו� בישראל. לאומית

למיטב , בשימוש ונית� להניחכמו ג� כלי� שאינ� נמצאי� כיו� , במסגרת המודל שנער% בעבודה

כי תהיה לה� השפעה חיובית על , שיפוטנו ושיפוט� של האנשי� אות� ראיינו במסגרת המחקר

  .התיישבות באזורי עדיפות

�  : כל אחד מהכלי� שהוצעו נבח� על בסיס שלושה פרמטרי

  . התועלת הצפויה שלו במשיכת אוכלוסיה לאזורי עדיפות. 1

מר שהוא מקיי� את הכלל של יעילות בניתוח עלות מול תועלת  לווהא� נית�, העלות שלו. 2

  .צפויה

  .מידת הישימות שלו במערכת הקיימת. 3

�ראוי לציי� כי בכלי� . תועלת� בניתוח עלות, הכלי� יוצגו כא� על פי מידת היעילות הצפויה שלה

�והדבר , תבעיקר מידת הישימו, מסוימי� ישנה סתירה בי� מידת היעילות לפרמטרי� האחרי

  .יצוי� כאשר יידרש

�שאינ� נדרשי� לתוספת , יוצגו בנפרד בי� כלי� שה� כלי� תקציביי� לעומת כלי� ניהוליי

�  .תקציבית רבה אלא לשינוי באופ� שבו מנוהלי� אזורי הפריפריה והתקציבי� המופני� לה

  

   כלי� ניהוליי� כוללי�3.1.ו

� שמוצעי� כדר% לשיפור הניהול הכולל של כל  כוללי��הכלי� המוצגי� כא� ה� כלי� ניהוליי

  .התמריצי� הממשלתיי� לאזורי פריפריה

1. �מיפוי אזורי העדיפות במשרדי ,  כפי שהוצג בעבודה זו– בהגדרת אזורי העדיפות שינויי

�כאשר בכל משרד ממשלתי פועלי� על פי רשימה אחרת של , ממשלה שוני� איננו תוא

�) מפות ורשימות(דש את כלל ההגדרות לאזורי עדיפות מוצע לבחו� מח. יישובי� מועדפי

אשר תאפשר אחידות בהקצאת סוגי הסיוע השוני� ליישובי� , לצור% יצירת הגדרה אחת

  .הנשע� על מדדי� ברורי�, י סל קריטריוני� מוסכ�"עפ, שבמרחב

ראוי לציי� כי בהגדרת , הג� שמטרת המחקר הנוכחי אינה להמלי" על קריטריוני� כאמור

אזורי העדיפות יש להקפיד על הקצאה דיפרנציאלית של ההטבות על פי המרחק מאזור 

 והמרוחקי�  למרכזולהימנע ממצב בו ניתנות הטבות זהות לאזורי� הסמוכי� יחסית, המרכז

  . מנוביותר מ

 

 כיו� כל אחד – הקמת ועדה בינמשרדית לתיאו� כלי תמיכה באזורי עדיפות לאומית .2

המצב איננו . בכלי� שוני� ובלתי מתואמי�,  בנפרד לעידוד הפריפריהממשרדי הממשלה פועל

�בעבר הועלה הרעיו� . מאפשר איגו� תקציבי� וכיוו� התמריצי� למוקדי� בה� ה� נדרשי

 �כדי להביא ליתר תיאו� בי� הפעולות , לניהול של אזורי פריפריה" רשויות אזוריות"להקי

ל רעיו� זה הינו הוספת מנגנו� ביורוקרטי נוס� בי� החסרו� ש. השונות לקידו� האזורי� הללו

לפיכ% מוצע מנגנו� אחר לתיאו� בי� . השלטו� המרכזי והמקומי שעשוי שלא להיות יעיל
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 יצירת ועדה בינמשרדית לתיאו� כלי תמיכה –משרדי הממשלה בפעולות לחיזוק הפריפריה 

מסה "מתוא� כ% שתווצר שמטרת� תהיה לכוו� תקציבי� באופ� מושכל ו, באזורי עדיפות

,  על מנת להבטיח את האפקטיביות שלה.של עידוד ותמרו" באזורי� הנדרשי� לכ%" קריטית

 . משרדית תפעל בשיתו� פעולה מירבי ע� משרד האוצר�הועדה הבי�ש יש להביא לכ%

אפקטיבית  ענייני הנגב והגליל תהיה יכולת לע האחראי לשר שיש לפעול על מנת, לכ%מעבר 

  . לקבלת החלטות תקציביות ולטפל במכלול הנושאי� הקשורי� לקידו� הפריפריהלהביא

 

 התקציבי� המיועדי� לעידוד הגירה לאזורי עדיפות צריכי� להיות –  בחוק התקציבעיגו� .3

חלק מהתקציבי� המופני� לנושא יכולי� להיות , במצב החוקי כיו�. מעוגני� בחוק התקציב

. וכ% ג� נעשה לעיתי� בפועל, על פי שיקול דעת�, שוני�מבוטלי� בנקל על ידי המשרדי� ה

  . מצבי� מעי� אלה התקציבי� בספר התקציב עשוייה למנוע"צביעת"

 

מהבדיקות שנערכו בעבודה עולה כי יישובי� כפריי� ופרבריי� באזורי  – חיזוק העירוניות .4

 העירוניי� היישובי�. פריפריה אינ� תורמי� להבאת אוכלוסיה לפריפריה מאזור המרכז

היישובי� הכפריי� והפרבריי� . בפריפריה ה� אלו שמושכי� תושבי� ממרכז האר-

לתופעה זו השלכות . מושכי� תושבי� מהערי� באזור הפריפריה ופחות ממרכז האר"

בעיקר , שהמגזר הכפרי הסמו% מרוק� אות� מיושביה�, שליליות על הערי� בפריפריה

 . מהאוכלוסיה החזקה יותר

ראוי לציי� כי . וצע לכוו� את כלי העידוד בעיקר למגזר העירוני באזורי פריפריהלפיכ% מ

  .  בעיקר35א "מסקנה זו עולה בקנה אחד ע� עקרונות התכנו� הארצי בכלל ותמ

ממסקנות .  אי� במסקנה זו בכדי לפגוע במגזר הכפרי בפריפריהכמו כ� ראוי לציי� כי 

פרי באזורי פריפריה הינה מתו% הערי� המחקר עולה שמשיכת האוכלוסיה למגזר הכ

וכ% ג� , כיוו� התמריצי� לערי� יביא להתחדשות אוכלוסיית ערי הפריפריה. באזורי� הללו

במקו� , כלומר. ממנו יוכל המגזר הכפרי למשו% אוכלוסיה אליו" מאגר האוכלוסיה"לחידוש 

נשי� ממרכז האר" על ידי משיכת א, לנסות לעשות דבר שיש בו התנגדות למגמות הקיימות

 ראשית להביא אנשי� לערי� –מוצע ללכת בשני שלבי� , ישירות אל הכפר בפריפריה

ראוי לציי� כי המגזר הכפרי . שמאוחר יותר נית� להניח שחלק� יעבור לכפר, בפריפריה

  .באזורי פריפריה סובל ממאז� הגירה שלילי מתמש% וראוי לנסות שלא לפגוע בהתפתחותו

קנות המחקר עולה שיישובי� פרבריי� בפריפריה מושכי� בעיקר אנשי� מסמ, בדומה לכ%

זאת בניגוד ליישובי� עירוניי� בפריפריה . מהיישובי� העירוניי� בפריפריה ולא ממרכז האר"

ע� , ח שכונות פרבריותותיפלפיכ% מוצע לשי� את הדגש על . המושכי� תושבי� ממרכז האר"

ולהמעיט בהקמת יישובי� פרבריי� נוספי� , ריפריהבערי� הקיימות בפ, די קרקעבתי� צמו

ואי� , חשוב כמוב� לבחו� כל מקרה לגופו על פי מכלול הנסיבות, יחד ע� זאת. בפריפריה

�  . לראות באמור המלצה גורפת להימנע מהקמת יישובי� פרבריי� חדשי

  

   חיזוק הנגישות התחבורתית בי� הפריפריה והמרכז 3.2.ו

  כלי� תקציביי� 
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 הניתוח שנער% במסגרת עבודה זו מצא כי –וק תשתיות תחבורה בי� המרכז לפריפריה חיז .1

הינו גור� בעל השפעה חיובית על הבאת אנשי� , ובפרט רכבת, חיזוק תשתיות תחבורה

זמ� הנסיעה בי� : לדוגמא, הרכבת מאפשרת קיצור מרחקי� בי� המרכז לפריפריה. לפריפריה

שווה לזמ� ) כיו� ופחות מכ% ע� שיפור התשתיות בעתידכשעה (באר שבע לתל אביב ברכבת 

פיתוח . הנסיעה בי� הטבעת התיכונה של מטרופולי� גוש ד� ומרכז המטרופולי� בשעות העומס

תשתיות תחבורה מאפשר הימנעות מהמטלה הכמעט בלתי אפשרית של העתקת אזורי 

לפיכ% . לעבוד במרכזומאפשר לאנשי� להתגורר בפריפריה ו, תעסוקה איכותיי� לפריפריה

 . חיזוק תשתיות תחבורה הינו כלי מרכזי לחיזוק ההתיישבות בפריפריה

ובעל ישימות גבוהה , תועלת/על פי הניתוח שלנו מדובר בכלי בעל יעילות גבוהה בשיקולי עלות

שנתית של משרד � תכניות להרחבת רשת הרכבות בישראל מתבצעות כיו� על פי תכנית רב(

  ).התחבורה

ג� , ובי� הפריפריה למרכז, לציי� כי יש לשקול לקד� את תשתית התחבורה בפריפריהראוי 

וכמרכיב הכרחי למשיכת , בכדי לעודד ביקושי� עתידיי�, במצב של חוסר ביקושי� נוכחי

  .אוכלוסיה

מוצע לקד� את הפרוייקטי� של חיבור אילת בדרו� וקריית שמונה בצפו� אל , באופ� פרטני

הדבר יביא לפיתוח ולהתיישבות באזור הערבה ובאזור . ות קווי רכבתאזור המרכז באמצע

באר לאזור מנחת שדה תימ� הסמו% שדה תעופה בהקמת מוצע לקד� , כמו כ�. אצבע הגליל

 צפויי� 2006כי בנובמבר , יצויי� ().בנוס� למנחת בעי� יהב ( הדרומימרכז המטרופולי�, שבע

ועצה האזורית בני שמעו� להתחיל בעבודות שיפו" הרשות לפיתוח הנגב והמ, משרד התחבורה

  ). 2ופיתוח המנחת בעלות של מיליו� וחצי 

 וא� לביטול של פרוייקטי� תחבורתיי� בפריפריה  לעיכובקיי� חשש מועד השלמת המחקרב

כגו� רכבת פרוייקטי� (ושינויי� בתוכנית העבודה של משרד התחבורה עקב קיצוצי� בתקציב 

 40כביש , מסלוליי��הרחבת מספר כבישי� והפיכת� לדו, כרמיאל�כוקו הרכבת ע, העמק

חשוב לבחו� בשנית את עתיד� של , לאור ממצאי המחקר. )בנגב בחלקו הדרומי ועוד

      .הפרוייקטי� התחבורתיי� המתוכנני� בפריפריה

  

זהו כלי משלי�  – בקווי� המקשרי� למרכז, סבסוד תחבורה ציבורית לתושבי הפריפריה .2

הכלי ישמש לתמרו" המגורי� בפריפריה . זוק תשתיות תחבורה בי� הפריפריה והמרכזלחי

ווי�  ניסיו� שנער% בעבר לסבסוד הנסיעה ברכבת בק.תו% המש% העבודה במרכז האר"

 .הניב פרי) שלא בשעות השיא(המקשרי� לפריפריה 

  

  הגבלת הבינוי במרכז,  הטבות בדיור בפריפריה3.3.ו

  כלי� תקציביי�

 במסגרת מחקרנו נמצא כי להטבות בדיור יש השפעה על – ת בדיור באזורי פריפריההטבו .1

ראוי לציי� . לחזק את ההטבות הקיימות בנושא זהלפיכ% . משיכת אוכלוסיה לאזורי פריפריה

שבו נתנו הטבות , �2003 ל1993כי עיקר הנתוני� ששמשו במחקר מתייחסי� לעשור שבי� 

במחקר נמצא שיש לכ% השפעה על . כולל מענקי מקו�, במשכנתאות במתכונת� הקודמת
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�נתוני משרד הבינוי והשיכו� מצביעי� על כ% שלאחר ביטול המענקי� ב. הגירה לפריפריה

מכיוו� שנמצא שהטבות בדיור .  חלה ירידה דרסטית במספר מממשי המשכנתאות2003

י שניתנו עד שנת מוצע לחדש את ההטבות בדיור כפ, משפיעות על עליית ההגירה לפריפריה

2003. 

 

 כיו� הטבות משרד הבינוי והשיכו� ניתנות .מת� הטבות לשיפו" והרחבת דירה בפריפריה .2

מחקר שנער% כיו� במסגרת הפקולטה לארכיטקטורה בטכניו� מצביע על . לרכישת דירה בלבד

�מכיוו� שמלאי לא קט� של דירות . כ% שהרחבת דירה משפיעה על השארות הדיירי� במקו

יתכ� שכדאי לפתח כלי לתמיכה בשיפו" , זורי פריפריה ה� דירות ישנות וקטנות יחסיתבא

במטרה למנוע הגירה שלילית , והרחבה של דירות של אנשי� המתגוררי� בפריפריה

 . מהאזורי� הללו

  

  תכנוניי� כלי� ניהוליי�

ה הראה כי  הניתוח שנער% במסגרת מחקר ז– באזורי עדיפותקרקע �צמודפיתוח דיור איכותי  .3

ככל שהדיור איכותי . להטבות בדיור יש השפעה חיובית על משיכת תושבי� לאזורי פריפריה

 וגור� המעודד הישארות של אוכלוסיות חזקות  כ% הוא מהווה גור� משיכה גבוה יותר–יותר 

נמצא שעובדי� ) 2005', שחר וחוב(במחקרי� שנערכו במפעל אינטל בקריית גת . בפריפריה

עתיקו את מקו� מגוריה� לאזור העדיפו דיור צמוד קרקע ביישובי� הכפריי� על במפעל שה

אחד היתרונות של אזורי פריפריה על פני אזור המרכז הינו . פני דיור בבניה רוויה בקריית גת

לפיכ% מומל" להתרכז בפיתוח דיור . האפשרות לפתח דיור צמוד קרקע בעלות נמוכה יחסית

זהו כלי ניהולי . ולהתאי� את ההיצע התכנוני לכ%,  פריפריהמסוג זה ביישובי� באזורי

� ההמלצה הזו עולה בקנה .אלא לתשומת לב תכנונית, במהותו שאיננו נדרש לתקציבי� נוספי

אחד ע� המדיניות הנוכחית של משרד הבינוי והשיכו� לקידו� בנייה צמודת קרקע בפריפריה 

 ".בנה בית%"ולעידוד פרוייקטי� של 

 

 למיטב שיקול דעתנו המקצועי זהו כלי מרכזי לעידוד – בניה באזור המרכזהגבלת ה .4

שנמצאו במחקרי� " טבעיי�"הכלי מתיישב ע� התהליכי� ה. התיישבות באזורי פריפריה

�כאשר אזור המרכז . של גלישת אוכלוסיה מאזור המרכז לאזורי� המקיפי� אותו, רבי

תהלי% זה נראה לעי� בישראל כיו� . רי�מתמלא קיימת תזוזה של האוכלוסייה לאזורי� אח

באזור גוש ד� התהלי% . כאשר קיי� מעבר מליבת מטרופולי� גוש ד� לטבעות העוטפות אותו

באזור , לעומת זאת. ונוצר רצ� בנוי בי� לב המטרופולי� לטבעות העוטפות, הינו רצי�

� הפיתוח הינו –כאשר מערכת התכנו� יצרה מגבלה לפיתוח רצי� ממערב ירושלי� , ירושלי

 . מירושלי� אל בית שמש והאזור הסמו% לה" מדלג"

נית� לייצר תופעה דומה של פיתוח מדלג על ידי הגבלה של קיבולת הפיתוח האפשרית בטבעות 

ובאופ� , הגבלת הפיתוח במרכז תביא לעליית המחירי�. החיצוניות סביב מטרופולי� גוש ד�

כל עוד נית� למצוא דיור . וחקי� יותר בפריפריהטבעי ליציאה של האוכלוסייה לאזורי� מר

  . התמרי" למעבר לפריפריה נמו%–באיכות ומחיר סבירי� במרכז 
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בהקשר זה ראוי להזכיר כי תכניות בהיקפי� תקציביי� גדולי� שנועדו להעתיק מוסדות 

�עשויות להשיג תוצאה , ציבור גדולי� לאזורי פריפריה במטרה למשו% אוכלוסיה אליה

התכנית להעתקת בסיסי , לדוגמא.  א� השטח שיתפנה במרכז ישמש לבינוי למגורי�הפוכה

אמורה לפנות שטח סמו% , שמטרתה המוצהרת היא לפתח את הנגב, ל מצריפי� לנגב"צה

אספקת כמות נדיבה זו של יחידות דיור באזור .  יחידות דיור�20,000לראשו� לציו� המיועד לכ

א� האינטרס המרכזי , לפיכ%. ציה למעבר לאזורי פריפריההמרכז עשויה להחליש את המוטיב

במאמר מוסגר ראוי (מוצע כי יפותחו בראשו� לציו� פחות יחידות דיור , הוא פיתוח הפריפריה

לא יפגע , תו% שמירה על מחירי הדיור הקיימי�, לציי� כי יתכ� שפיתוח פחות יחידות דיור

  ).קשות בכלכליות של הפרויקט

ת הבניה במרכז עשוי להיות יעיל יותר מבחינת כלכלית ביחס לתמריצי� הרעיו� של הגבל

�אלא בשינוי סדר העדיפויות , מפני שהוא איננו כרו% בתקציבי� גדולי�, הקיימי� כיו

, מינהל מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכו�(במשרדי הממשלה המכווני� את הפיתוח 

�מכיוו� שיש , יד% הישימות שלו איננה גבוההמא). משרד האוצר, מינהל התכנו� במשרד הפני

  .המגובי� בכוחות פוליטיי�, בו התנגדות חריפה לכוחות השוק

  

 מחקרי� שוני� הראו כי פיתוח – כיוו� הטבות בדיור לאנשי� שיש לה� תעסוקה בפריפריה .5

כאשר , תעשיה בפריפריה יוצרת תעסוקה למתגוררי� באזור בעיקר בדרגות הנמוכות יותר

מכיוו� שמדובר כא� במצב . המפעל ממשיכה לעיתי� קרובות להתגורר באזור המרכזהנהלת 

יש להניח כי ,  אינה קיימת– העדר תעסוקה –בו המגבלה העיקרית להתיישבות בפריפריה 

. נית� לתמר" בקלות יחסית את האנשי� העובדי� בפריפריה וגרי� במרכז לעבור לפריפריה

ית גת הראו כי הדבר תלוי בעיקר בהיצע מתאי� של מחקרי� שנערכו במפעל אינטל בקרי

ועל פי , הנהלת אינטל בקריית גת מעניקה הטבות לעובדיה העוברי� להתגורר באזור. דיור

, דוגמא נוספת להצלחה בנושא זה הוא כפר ורדי�). 2005, שחר(פרסומיה זוכה להצלחה 

 .טק סמו%� שפותח בהתבסס על אזור תעשיית הייישוב

. כלי ייעודי לתמרו" דיור לאנשי� העובדי� באזורי פריפריה ומתגוררי� במרכזמוצע לפתח 

דר% הנהלות מפעלי� מצליחי� , מוצע כי משרד הבינוי והשיכו� יפעל לאיתור אנשי� כאלו

א� באמצעות תמרו" כספי או פיתוח היצע , ויציע לה� הטבות מיוחדות, באזורי פריפריה

  .דיור איכותי

 הוא מייעד הטבות –ובפרט , ש בכלי זה אינו מתיישב ע� עיקרו� השוויו�ראוי לציי� כי שימו

  .ראוי לערו% דיו� ציבורי ביישומו. לאוכלוסיות חזקות דווקא

  

שיקו� , מוצע לתת העדפה לפריפריה בפרוייקטי� של חידוש ושיקו� עירוניי� – חידוש עירוני .6

�להגדיל את כ� מוצע .  גבוההה באיכותיוקידו� יוזמות לבני, ושיפו" מלאי הדיור הקיי

�המורה על שימת , זהו כלי תכנוני במהותו.  בתחו� השירותי� העירוניי� המוקצי�המשאבי

 .דגש לנושאי� של חידוש עירוני באזורי פריפריה
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   פיתוח תעסוקה באזורי פריפריה3.4.ו

 � .מגורי� השיקול המרכזי בבחירת מקו� שנערכו בעבר מצאו כי התעסוקה הינהמחקרי� רבי

, כיו�. העדר תעסוקה איכותית היא מהבעיות החמורות בפריפריה המשפיעות על מאז� ההגירה

, בוגרי� רבי� של אוניברסיטאות ומכללות אשר סיימו את לימודיה� האקדמיי� בפריפריה

על מנת למנוע . נאלצי� לעזוב את אזור העדיפות עקב מחסור במקומות תעסוקה בתחומי� שלמדו

  מיוחדיש לשי� דגש, צעירי� משכילי� ולעודד מעבר של אוכלוסיות חזקות לפריפריהעזיבה של 

   . המתאימה לבעלי משלח יד אקדמי, על פיתוח תעסוקה איכותית ברמות שכר גבוהות

יוצעו , שהוא האמצעי המרכזי לעידוד תעסוקה בפריפריה כיו�, בנוס� לחוק לעידוד השקעות הו�

, שהעיקריי� בה� הינ� פיתוח תיירות, וקה באזורי פריפריהכא� כלי� אחרי� לפיתוח תעס

  .תמיכה בעסקי� קטני� ופיתוח אפשרויות לעבודה מרחוק או מהבית

  

  כלי� תקציביי�

 התיירות הינה גור� מרכזי ביצירת תעסוקה באזורי – פיתוח תיירות באזורי פריפריה .1

הינה העובדה , רי פריפריההיתרו� של תיירות על פני ענפי תעסוקה אחרי� באזו. פריפריה

הנופי� הפתוחי� ואתרי , השקט, הריחוק. שהתיירות רואה בפריפריאליות יתרו� ולא מגבלה

 �לפיכ% א% טבעי . של התיירות" ס� החיי�"הביקור המצויי� בשפע באזורי פריפריה ה

 .לבסס את פיתוח אזורי פריפריה על תיירות

ריה הוזנחה כמעט כליל במדינת ישראל לאור% התיירות כמנוע לפיתוח הפריפ, א� על פי כ�

הכלי היחיד כמעט לפיתוח תיירות : התקציבי� המוקדשי� לכ% נמוכי� ביותר. שני� רבות

בשני� . באזורי פריפריה הינו מענקי� והטבות מס במסגרת החוק לעידוד השקעות הו�

גמא בשנת  לש� דו–האחרונות התקציבי� שהוקדשו לתיירות במסגרת זו נמוכי� ביותר 

. שהוקדשו לסיוע לתעשייה2  מיליו� �440לעומת כ, בלבד2  מיליו� 10 התקציב עמד על 2005

  .המצב בשני� קודמות היה דומה

 מתקני –במסגרת החוק לעידוד השקעות הו� בתיירות ניתנת תמיכה לעסקי� גדולי� בלבד 

הסעדה או מסחר , בלבדהסיוע מכוו� ללינה ולאטרקציות .  יחידות אירוח ומעלה�11 תיירות מ

  .תיירותי לא מקבלי� סיוע

לינה כפרית התמיכה ב. עידוד עסקי� תיירותיי� קטני� באזורי פריפריה א� הוא לוקה בחסר

")� תכנית אחתה תעד כה הי. ות חד פעמיתוכניותאלא תלויה ב,  איננה מעוגנת בחוק")צימרי

 מסוג זה בהיק� תוכניותהיו יותר  גלילב. 2 מיליו� 2לעידוד צימרי� בנגב בהיק� של בלבד 

  . בשנה2  מיליו� �4 כ,  שני�10לאור% 2  מיליו� 42.6של כולל 

�למרות מאמצנו . התמיכה הממשלתית בפיתוח תיירות באזורי עדיפות איננה גבוהה, לסיכו

לבדוק את השפעת הסיוע הממשלתי לתיירות על חיזוק אזורי פריפריה במסגרת עבודה זו 

שסיוע לתיירות באזורי פריפריה במדינת ישראל , מהסיבה הפשוטה, ת כ�לא הצלחנו לעשו

  .בפרט לעסקי תיירות קטני�, מועט ביותר

היתרונות של פיתוח תיירות באזורי עדיפות הוכחו במספר רב של עבודות , לעומת זאת

�נמצא שהשקעה בתיירות , בעבודה של איל� ב� יוס� שהוכנה עבור משרד התיירות. ומחקרי

 –לדוגמא . ורי פריפריה מביאה ליצירת מקומות תעסוקה ולעליה בהכנסות האזורבאז

הביאה ) מרביתה השקעה פרטית(בפיתוח תיירות בנגב 2  מיליו� 50השקעה שנתית של 
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,  מקומות עבודה ישירי� בתיירות�80וליצירת כ, 2 מיליו� �50להגדלת ההכנסה האזורית ב

 בחקלאות לא 8השקעה גדולה פי , לש� השוואה. ומקומות עבודה נוספי� בענפי שירות

  .או ליצירת מקומות תעסוקה לישראלי�, הביאה להגדלת ההכנסות באזור

של " אפקט מכפיל"מראה שלאירוח כפרי , ל ועליזה פליישר'עבודה שנערכה על ידי יוס� אנג

  .  2.682נוצרות באזור הכנסות של , שתייר משאיר בעסק התיירותי 2 1 כלומר על כל 2.68

בעסקי תיירות , אומנ�; יש לציי� שהתעסוקה בתיירות איננה בהכרח תעסוקה בשכר נמו%

 �לעומת זאת בעסקי תיירות קטני� . התעסוקה הינה בדר% כלל בשכר נמו%) בתי מלו�(גדולי

–�וקיי� ,  ההכנסה גבוהה יותר–אטרקציות , טיולי� מודרכי�, חנויות, מסעדות,  צימרי

עסקי� משפחתיי� .  בעסקי� משפחתיי� בה� הבעלי� ה� העובדי�יתרו� בכ% שמדובר

  .שיש לה תועלת רבה באזורי פריפריה, קטני� מהווי� מנו� לפיתוח יזמות קטנה ובינונית

מיסוד , על חיזוק התמיכה בתיירות באזורי פריפריהלאור כל האמור לעיל ראוי להמלי" 

על מנת , יאוגרפיי�וקה לאזורי� גתו% שימת לב לחל, זאת. וקיתוהסדרה שלה במסגרת ח

בי� היתר ראוי לשקול את . ית יתר של שירותי תיירות שלא תהיה לה� דרישהשלא ליצור רוו

  :אי� הבאי�שוהנ

  הקצאת תקציבי� גדולי� יותר לסיוע לעסקי תיירות במסגרת החוק לעידוד השקעות הו� .1

 –עידוד השקעות הו� מת� הטבות לעסקי תיירות קטני� על פי המקובל במסגרת החוק ל .2

 .מענקי� והטבות מס

3.  � מסחר תיירותי וכדומה,  הסעדה–לשקול הרחבת התמריצי� לעסקי תיירות משלימי

 על פי השיחות שקיימנו ע� אנשי –הסדרת נושאי אישור עסקי תיירות באזורי פריפריה  .4

העדר תכנו� של . משרד התיירות נוצר רוש� שזוהי מגבלה ממשית על פיתוח הענ�

" מאל""מעכב הקמת עסקי� ו, בפרט תיירות כפרית וחקלאית ועסקי� קטני�, ירותתי

 .מוצע להסדיר נושא זה על ידי תקצוב עריכת תכניות לתחו�. פעילות שלא על פי די�

5.  � עיקר התמרו" לעסקי� תיירותיי� –תמרו" עסקי תיירות קטני� ביישובי� עירוניי

� –כגו� (ערי� רבות באזורי פריפריה .  הכפריהוא לעסקי� במגזר, כאשר הוא נית�, קטני

נהנות מנכסי� תיירותיי� של נו� ) מצפה רמו�, ירוח�, צפת, קריית שמונה, מעלות

הדבר תלוי בהסדרה . במעלות או במצפה רמו�" צימרי�"אי� סיבה שלא יוקמו . ושלווה

 .י�כפי שקיי� ביישובי� כפרי, הסדרת השימוש במקרקעי� ותמרו" תקציבי, חוקית

הערי� . טבריה באר שבע ועוד, צפת,  עכו–חיזוק וטיפוח ערי תיירות באזורי פריפריה  .6

וחלק� א� הוכרו במסגרות בינלאומיות , הללו נחנו בנכסי תיירות מ� המדרגה הראשונה

וההגירה , בעקבות הזנחה רבת שני� נכסי התיירות כמעט שאינ� גלויי� לעי�, כיו�). עכו(

, שיקו� של הערי� הללו יכול להביא לשינוי במגמות ההגירה. תהשלילית מהערי� בולט

מוצע לשקול . ולמשיכת תיירי� תו% הגדלת בסיס ההכנסות והתעסוקה האזורי

פיתוח תיירותי , שיקו� אתרי� היסטוריי�, בינוי בסבסוד ממשלתי�אפשרויות לפינוי

 .ועוד בכדי לשק� את ערי התיירות באזורי פריפריה
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2.  �.  עסקי� קטני� הינ� מנוע חשוב לצמיחה אזורית– קטני� באזורי פריפריההטבות לעסקי

�כאשר , נית� ללמוד מהכלכלה היפנית המבוססת כמעט כולה על עסקי� קטני� ובינוניי

� .המפעלי� הגדולי� עוסקי� בהרכבת חלקי� שיוצרו בעסקי� קטני

, מות ונטילת אחריותלעסקי� קטני� יתרו� על פני עסקי� גדולי� מכיוו� שכרוכה בה� יז

 הסיכו� שבפיתוח מגוו� רחב של –בנוס� . בזמ� שעבודה שכירה מעודדת מנטאליות של תלות

�שכאשר אחד מה� , עסקי� קטני� נמו% יותר מהסתמכות על מספר קט� של עסקי� גדולי

לפיתוח עסקי� קטני� , לפיכ%.  עשויה להיות לכ% השפעה מכרעת על האזור כולו–מתמוטט 

  .בפרט באזורי פריפריה מרוחקי�,  מכרעתחשיבות

�במסגרת החוק , לעת עתה מרבית ההטבות לפיתוח עסקי בפריפריה מוקדשות לעסקי� גדולי

מוצע לפתח . לא קיי� מנגנו� העדפה לעסקי� קטני� באזורי פריפריה. לעידוד השקעות הו�

נקי השקעה והטבות תו% מת� מע, על פי המתכונת של החוק לעידוד השקעות הו�, מנגנו� כזה

   .מס

� הקמת קר� הלוואות מיקרו בערבות מדינה לש� הקמת עסקי� קטני� לבחו� יש מקו

, שיכללו חונכות(ובמקביל הרחבה והנגשה של שירותי טיפוח יזמות בפריפריה , בפריפריה

  ).ייעו" וליווי עסקי טר� הקמת העסק ובשני� הראשונות לאחר הקמתו

  

 אמצעי התקשורת המודרניי� מאפשרי� – הבית באזורי פריפריההטבות לעבודה מרחוק או מ .3

כאשר העובדי� אינ� שוהי� במקו� אחד אלא עובדי� , מגוו� רחב של תעסוקות מרחוק

חברות בינלאומיות . מנקודות מרוחקות ומתקשרי� זה ע� זה בטלפו� או דואר אלקטרוני

. י� קטני� יותר ימנעו מכ%ואי� סיבה אמיתית כי מעסיק, גדולות פועלות כ% בדר% שגרה

יכולה לאפשר מגורי� באזור פריפריאלי תו% הימנעות מהצור% לנסוע , תעסוקה מהבית

 .מרחקי� גדולי� מידי יו� למקו� העבודה

,  בישראל איננה פופולארית בקרב מעסיקי� או מועסקי�מרחוק / לעת עתה העבודה מהבית

 �או של , מעסיקי� בשליטה על העובדי� הצור% של –בעיקר כתוצאה מצרכי� פסיכולוגיי

יתכ� כי . העובדי� ביציאה מהבית ואינטראקציה ע� אנשי� אחרי� במהל% יו� העבודה

. עשויה לתרו� כא�,  פריפריהבעיקר באזורי, מדיניות ממשלתית לעידוד העבודה מהבית

�  :בהקשר הזה נית� להציע שני אמצעי� עיקריי

הקלות ; של עובדי� מהבית כהוצאה מוכרתטלפו� וכדומה , הכרה בהוצאות חשמל .1

השתתפות המדינה ; ובדי� מהבית באזורי פריפריהמס למעבידי� המעסיקי� ע

 .בהוצאות החד פעמיות של רכישת אמצעי� לעבודה מרחוק

, שיכללו שירותי� תומכי עבודה, )telework centers(הקמת מרכזי תעסוקה מרחוק  .2

בה� אשר ,  ושירותי משרדחוות מחשבי� ,כגו� טכנולוגיה לקיו� ישיבות מרחוק

יתרונ� של תחנות העבודה על פני . יוכלו אנשי� המתגוררי� באזורי עדיפות לעבוד

העבודה מהבית טמו� ה� ביכולות הטכנולוגיות שה� מציעות וה� במניעת תחושת 

לעבודה , עבור חלק מהאנשי�, הניכור והבידוד החברתי שעלולה להיות מלווה

� כאלה פועלי� כיו� בהצלחה בארצות הברית ובקנדה מרכזי.מהבית.  
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ויש ,  עשויה שלא לגזול תקציב רבמהבית/ נראה כי יישו� מדיניות של עידוד עבודה מרחוק 

  .לה ישימות

  

  תכנוניי� כלי� ניהוליי�

 המחלקה להתיישבות בסוכנות – יישובי� עירוניי� וכפריי�הקמת גו� לליווי מתיישבי� ב .4

תו% אספקת , השני� להבאת מתיישבי� ליישובי� כפריי� באזורי פריפריהפעלה רבות במש% 

, מוצע לשקול הפעלת גו� דומה ג� ביישובי� עירוניי�. אמצעי ייצור ולווי כלכלי וחברתי

או אמצעי� להקמת ) צימרי� וכדומה(כאשר אמצעי הייצור שיסופקו הינ� מתקני תיירות 

�זהו . ת"מוצע כי הגו� יפעל במסגרת משרד התמ. תו% לווי ההקמה וההפעלה, עסקי� קטני

אלא הקמת צוותי� שיסייעו בלווי , תכנוני במהותו שאיננו מחייב תקציבי� גדולי��כלי ניהולי

 . ה� זכאי�הלי% הקליטה ועל קבלת ההטבות שלה�הקלה על ת, מתיישבי� בפריפריה

 

דמיי� ומוסדות ציבור מוסדות אק, יהי חיזוק מערכות קשרי� בי� התעש– פיתוח הו� חברתי .5

ג� זה כלי . ע� יכולת שינוי ויצירת יתרונות לפריפריה" מסה קריטית"בכדי ליצור , בפריפריה

שאיננו מחייב תוספת תקציבי� גדולי� אלא הקמת צוותי פעולה שיקימו , ניהולי במהותו

  .ויפעילו את רשתות הקשרי� בי� המוסדות והארגוני� השוני� בפריפריה

 של מוסדות להשכלה גבוהה בפריפריה לבי� ייצור הקמה ופעילותת הזיקה בי� חשוב להדק א

 ג� כיו� קיימת מגמה בולטת של חיזוק . לבוגרי המוסדות הללו מתאימי�מקומות תעסוקה

 בקמפוס IBMהקמת מרכז הפיתוח של (בכלל בישראל הקשרי� בי� האקדמיה לתעשייה 

המגמה הזו תבוא לידי ש חשוב להביא לידי כ%ו, )אוניברסיטת חיפה היא דוגמא מובהקת לכ%

  .ביטוי באופ� מיוחד באזורי העדיפות

  

   סיוע בחינו% ופיתוח מוסדות אקדמיי�3.5.ו

  כלי� תקציביי�

ולכ� , במחקר נמצא שלסיוע בחינו% ישנה השפעה על משיכת אנשי� מאזור המרכז לפריפריה

בתחו� " עובד נדרש"הגדיר מהו מוצע ל. חשוב להמשי% את הכלי� הקיימי� בתחו� החינו%

�  :בנוס� נית� להשתמש בכלי� הבאי�. החינו% ולכוו� אל אוכלוסייה זו משאבי� מתאימי

  

 עיר –" עיר אוניברסיטאית" בעול� ידוע הדג� של –תקצוב מוסדות אקדמיי� בפריפריה  .1

תני כמרצי� או כנו, א� כסטודנטי�, קשורי� באקדמיה, רוב� ככול�, שדה שהמתגוררי� בה

. מוסדות ההשכלה הגדולי� ממוקמי� כול� בערי� מרכזיות, לעומת זאת, בישראל. שירות

שמרבית אוכלוסיית הסטודנטי� בה� היא , בערי שדה פועלות מכללות ברמה נמוכה יותר

נית� להניח שפיתוח מכללות נוספות לא ישרת את המטרה של העברת אוכלוסיה . מקומית

עשויה , הבעלי ביקוש גבו,  גבוהה איכותיי�למוסדות השכלהלעומת זאת . לאזורי פריפריה

 . להיות השפעה כזו

דוגמא טובה להשפעה של מוסד השכלה גבוהה על עיר בפריפריה הינה של המכללה האקדמית 

ונחשבת לבעלת רמה , זו היא אחת המכללות הגדולות בישראל. יהודה ושומרו� באריאל
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המכללה הינה . ה להפיכתה לאוניברסיטה לכל דברלאחרונה א� נדונה בקש. אקדמית גבוהה

 �20%למעלה מ, ולמרות מיקומה במרכז האר", המעסיק הגדול ביותר בעיר אריאל

  .מהסטודנטי� במכללה מתגוררי� במעונות הסטודנטי� בעיר

בכדי להביא למצב של פיתוח מוסדות אקדמיי� באזורי פריפריה מוצע לקבוע תקצוב מעדי� 

מצב כזה יית� תמרי" למוסדות השכלה גבוהה להעתיק . בוהה בפריפריהלמוסדות השכלה ג

  . את מיקומ� לאזורי פריפריה

ראוי לציי� כי נית� להעתיק מוסדות השכלה גבוהה לאזורי פריפריה בקלות יחסית לתעשיות 

ואילו המרצי� עובדי� , מכיוו� שהסטודנטי� ה� מטבע הדברי� ציבור נייד יחסית, אחרות

ולכ� יכולי� לנסוע למרחקי� ארוכי� ג� א� לא ,  כלל שעות מעטות יחסיתבמוסד בדר%

ראוי לציי� כי חלק חשוב מהמועסקי� במוסדות . יעתיקו את מקו� מגוריה� מהמרכז

  .אות� נית� לגייס מקרב תושבי הפריפריה, אקדמיי� הינ� אנשי מינהלה

אזור לסטודנטי� שיתכ� היתרו� הגדול בפיתוח מוסדות אקדמיי� בפריפריה הינה חשיפת ה

'  ר� בכפו� ליצירת מקומות תעסוקה מתאימי� עבור� (שחלק� יעתיקו את מגוריה� אליו

על מערכת החינו% " תקרי�"מתו% הנחה שהאקדמיה , ושיפור הרמה הכללית של האזור, )לעיל

   .ותהווה בסיס לפיתוח אזורי תעסוקת היי טק באזור) כפי שנעשה למשל באריאל(בעיר 

  

למשל מוסדות דתיי� ,  מוסדות חינו% ייחודיי�– ב מוסדות חינו% ייחודיי� בפריפריהתקצו .2

מכיוו� שההתיישבות באזורי� , או ערכיי� עשויי� להשפיע על משיכת אוכלוסיה לפריפריה

�די להזכיר את . מרוחקי� הינה לעיתי� קרובות חלק מתפיסת העול� של הלומדי

 רבה על מוסדות חינו% על תיכוניי� רבי� שפעלו ההתיישבות בגוש קטי� שהתבססה במידה

מוסדות חינו% דתיי� מסוגי� שוני� תורמי� להשתקעות של החניכי� באזור ג� . באזור

�דוגמא טובה לכ% הינו גרעי� . תהלי% שפחות בולט במוסדות החילוניי�, לאחר לימודיה

� .המתבסס במידה רבה על המדרשה הפועלת במקו�, ההתיישבות בירוח

ולהתבטא בתקצוב מתאי� מטע� משרד , ידת הישימות של הרעיו� עשויה להיות גבוההמ

מאיד% יתכנו לרעיו� השפעות פחות חיוביות כגו� שינוי אופי יישובי� באזורי פריפריה . החינו%

התבדלות של האוכלוסייה הדתית מכלל , ע� העלייה בשיעור האוכלוסייה הדתית

בעיקר בנוגע למוסדות חינו% (וכלוסיה חלשה יחסית או משיכה של א, האוכלוסייה בעיר

�כמו כ� הרעיו� איננו מתיישב ע� עיקרו� השוויוניות הגורס הטבות דומות לכל פלחי ). חרדיי

  . האוכלוסייה

  

   חיזוק הדימוי של יישובי� בפריפריה3.6.ו

  כלי� תקציביי�

 –  קריטריוני� ברורי�הקצאת תקציבי� לרשויות מקומיות באזורי פריפריה על פיהטבה ב. 1

הטבות בדיור (מרבית הכלי� לחיזוק אזורי עדיפות הקיימי� בישראל כיו� מכווני� לפרט 

מחקרנו מצא כי לדימוי ). 'הטבות בהשקעות הו� המכוונות לפירמה וכו, המכוונות למשתכ�

 ולפיכ% חשוב לפתח כלי� לחיזוק, הכולל של היישוב קיימת השפעה חשובה על ההגירה אליו

של , על פי כללי� ברורי�, הכלי המוצע כא� הינו תקצוב דיפרנציאלי. של היישוב בכללו

  .המעדי� אות� על פני רשויות במרכז, רשויות מקומיות באזורי עדיפות
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 �חלק מהרשויות המקומיות באזורי פריפריה מקבלות תמרו" מועד� ביחס לרשויות כיו

מוצע כי יערכו קריטריוני� . חוק או נוהל ברורא% הדבר איננו מעוג� ב, דומות באזור המרכז

  .כאשר לאזורי עדיפות תוענק הטבה על פני אזור המרכז, ברורי� בנושא

  

  

 כלי� ניהוליי�

 במסגרת המחקר נערכה בדיקה של נושא גרעיני – חיזוק גרעיני התיישבות באזורי פריפריה. 2

, ות בגרעיני� בפריפריה משפח�870 נמצא שכיו� חיות כ. ההתיישבות באזורי פריפריה

לגרעיני התיישבות תרומה העולה על התרומה המספרית של . קבוצות המגלות יציבות יחסית

 �מוצע למסד את .  פיתוח מוסדות חינו% בקהילה ותרומה ציבורית כוללת–המתיישבי� בה

, פעילות הנמצאת כיו� בשלבי פיתוח במשרד הבינוי והשיכו�, הסיוע לגרעיני התיישבות

כמו כ� מוצע לכוו� את גרעיני . משרד החינו% ועוד, רד המשנה לראש הממשלהמש

אי� מדובר כא� . כחלק מהדרכי� לחיזוק�, ההתיישבות ליישובי� עירוניי� חלשי� בפריפריה

�אלא יותר באיגו� הפעולות הקיימות במשרדי� שוני� כ% , בכלי הדורש תקציבי� גדולי

 . מרוכז בפעולותיה�שגרעיני התיישבות יוכלו לקבל סיוע

 בציבור הרחב ישנו לעיתי� דימוי מוטעה של יישובי� בפריפריה המונע – "מיתוג"פרסו� ו .3

�של ערי� ואזורי� באמצעות " מיתוג"בערי� שונות בעול� ובישראל ישנו ניסיו� ב. הגירה לש

�ערי� בפריפריה באמצעות " מתג"נית� ל. הדגשת היתרונות הייחודיי� למקומות מסוימי

אי� , ג� כא�.  ערי� היסטוריות וכדומה, שקט, הדגשת מאפייני� ייחודיי� לה�  כגו� נו�

�, אלא בהקדשת חשיבה ופעולה לפיתוח הדימוי והמיתוג של היישוב, מדובר בתקציבי� גדולי

  .ואיחוד כל הפעולות הננקטות לקידו� היישוב סביב מיתוג זה
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   עדיפות לאומיתהכלי� המוצעי� לעידוד אזורי  סיכו�  3.7.ו
  

אשר גובשו בהתבסס על הניתוח , וצג ריכוז ההצעות לכלי� לעידוד אזורי עדיפות לאומיתמלהל� 

על סקירת עבודות קודמות ועל הדיוני� והפגישות שנערכו במסגרת , הסטטיסטי שנער% בעבודה זו

  :המחקר

    
  כלי� תקציביי�  תכנוניי� כלי� ניהוליי� 

 קרקע�צמוד פיתוח דיור איכותי. 1
  באזורי עדיפות

2 . �תמרו" דיור ייחודי לאנשי
  העובדי� בפריפריה ומתגוררי� במרכז

  באזורי עדיפותחידוש עירוני. 3

חידוש וחיזוק ההטבות בדיור . 1
  באזורי פריפריה

מת� הטבות לשיפו" ולהרחבת . 2
 דירות בפריפריה

הטבות 
 בדיור 

חיזוק תשתיות התחבורה בי� . 1 
  ריההמרכז לפריפ

סבסוד תחבורה ציבורית לתושבי . 2
  בקווי� המקשרי� למרכז ,הפריפריה

חיזוק 
הנגישות 
 התחבורתית

1. � הקמת גו� לליווי מתיישבי
�  ביישובי� עירוניי� וכפריי

 חיזוק –פיתוח הו� חברתי  .2
, מערכות קשרי� בי� התעשייה
מוסדות אקדמיי� ומוסדות 

 ציבור

דגש על פיתוח תעסוקה איכותית 
חוק  למעבר. שכר גבוהותברמות 

י� מוצע, עידוד השקעות הו�
� :הכלי� הבאי

פיתוח תיירות באזורי  .1
  פריפריה

2.  �הטבות לעסקי� קטני
 באזורי פריפריה

הטבות לעבודה מרחוק או  .3
 מהבית באזורי פריפריה

פיתוח 
 תעסוקה 

  �בנוס� להמש% שימוש בכלי
שנמצאו , הקיימי� בתחו� החינו%

  :מוצע, בעלי השפעה
ב מוסדות אקדמיי� תקצו .1

 בפריפריה

תקצוב מוסדות חינו%  .2
 ייחודיי� בפריפריה

חינו% 
והשכלה 
 גבוהה 

חיזוק גרעיני התיישבות באזורי . 1
  פריפריה

 "מיתוג"פרסו� ו. 2

ת תקציבי� לרשויות הטבה בהקצא
המקומיות באזורי פריפריה על פי 

� קריטריוני� ברורי

חיזוק דימוי 
יישובי 

 הפריפריה
במטרופולי� גוש " תוח מדלגפי"יצירת 
י הגבלת קיבולת הפיתוח "ד� ע

 האפשרית בטבעות החיצוניות

הגבלת  
הבינוי באזור 

 המרכז

1. � בהגדרת אזורי שינויי
  העדיפות

הקמת ועדה בינמשרדית  .2
לתיאו� כלי תמיכה באזורי 

 עדיפות לאומית

 עיגו� בחוק התקציב .3

  חיזוק העירוניות .4

כלי�  
ניהוליי� 
  כוללי�
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  םסיכו

וזיהה את הכלי� , המחקר מציג את המגמות המרכזיות בהתפתחות האוכלוסיה באזורי עדיפות

וחיזוק הפעילות , בה� משתמשת ממשלת ישראל לחיזוק ועידוד ההתיישבות באזורי עדיפות

�תועלת נער% איתור של הכלי� שיש לה� תועלת /באמצעות מודל עלות. העסקית והתעסוקה ש

�  .ומניעה של הגירה מהפריפריה למרכז האר",  לפריפריהגבוהה בהבאת מתיישבי

מסקנות המחקר ה� כי לחלק מההטבות הממשלתיות הניתנות כיו� ביישובי פריפריה ישנו משקל 

כפי שנמצא , ההטבות המשמעותיות. חשוב בהחלטת ההגירה של משקי בית ליישובי פריפריה

צוות המחקר . ישות למרכז האר"הינ� בתחו� הדיור ובתחו� פיתוח התחבורה והנג, במחקר

 להחזיר את ההטבות –ובפרט בנושא השיכו� , ממלי" לפיכ% לחזק את ההטבות בתחומי� הללו

  .2003והמענקי� שהתקיימו עד שנת 

�ונראה כי לכלי� הקיימי� , התעסוקה הינה גור� חשוב במשיכת אוכלוסיה ליישוב או אזור מסוי

צוות המחקר מציע . מתיישבי� מאזור המרכז לפריפריהלעידוד תעסוקה ישנה השפעה על משיכת 

  .בי� היתר על סמ% הנעשה בעול�, בנוס� כלי� אחרי� לעידוד תעסוקה באזורי פריפריה

מומל" לפיכ% להמשי% את . נמצא כי לחינו% השפעה על משיכת תושבי� מהמרכז לפריפריה

מיי� ומוסדות חינו%  למשל תקצוב מוסדות אקד–ולפתח כלי� נוספי� , ההטבות הקיימות

  .ייחודיי� בפריפריה

דימוי היישוב מורכב . כמו כ� נמצא כי לדימוי של היישוב ישנו משקל בהחלטה להגר אליו

 �מגוו� מוצרי החינו% והתרבות ביישוב , איכות השירותי�, כגו� חזות היישוב" איכותיי�"מנושאי

שיאפשרו לרשות המקומית באזורי , יתכ� שראוי לשקול קביעת כלי תמרו" ליישוב כולו. ועוד

  . והשירותי� המוענקי� לתושביו, פריפריה לשפר את התשתיות וחזות היישוב

  

בפרט במחצית הראשונה של , במהל% עשרי� השני� האחרונות הפריפריה ידעה תקופה של צמיחה

כיו� ישנה ירידה בהגירה . יה הגדול מברית המועצות לשעבריבעקבות גל העל, �90שנות ה

ישנ� יישובי� באזורי . א% יתכ� כי כלי� ממשלתיי� יכולי� לסייע למת� מגמה זו, פריפריהל

 נתיבות ושדרות –לדוגמא . הפריפריה שעברו במהל% שני העשורי� האחרוני� מהפ% של ממש

 �שהפכו מיישובי� כושלי� ליישובי� המושכי� אוכלוסיה תו% כדי שיפור במאפייני� כלכליי

  . בטלהוירידה בשיעורי הא

  

הדוגמאות הללו ממחישות כי נית� לחזק יישובי� ולהפו% את המגמות הדמוגרפיות והכלכליות 

�ממצאי המחקר מורי� כי להטבות ממשלתיות ישנה תרומה להכוונת אוכלוסיה , יתר על כ�. בה

להביא למגמה של שגשוג ביישובי� נוספי� , במאמ" מכוו� היטב, ויתכ� שנית�, לאזורי פריפריה

  .פריפריה כולהוב
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  עלות כלים לעידוד אזורי עדיפות לאומית: 1נספח 

 מקור מידע
תקציב 
2004 

תקציב 
2003 

תקציב 
2002 

סעי/ ' מס
 נושא משרד מהות תקציבי

         ח"אש ח"אש ח"אש  

  
במחירי� 
 שוטפי�

במחירי� 
 שוטפי�

במחירי� 
         שוטפי�

 38-03-01 473,486 473,066 452,391 ח ביצוע תקציב"דו
מענקי� והטבות 

 ת"תמ מס

השקעות הו� 
בתעשיה ובתיירות 

 על פי חוק

 18,668 17,754  ח ביצוע תקציב"דו 

התכנית 
�החלה ב
2003 38-19-01 

 �תמיכה במעסיקי
 ת"תמ בפריפריה

תוכנית לעידוד 
 תעסוקה

 76-02-01 40,916 5,713 8,128 ח ביצוע תקציב"דו
 �סיוע למפעלי

 ת"תמ במצוקה
 למפעלי� קר�

 במצוקה

 פיתוח אזורי תעשיה ת"תמ פיתוח תשתיות 76-01-09 114,345 56,550 14,873 ח ביצוע תקציב"דו

       ח"בגו� הדו ראו הסבר
מענקי� להוצאות 

  פ"חוק המו ת"תמ  פ תעשייתי"על מו
נתוני מינהלת החממות 
הטכנולוגיות במשרד 

 14,000 14,000 14,000  ת"התמ
38�02�02�

 חממות טכנולוגיות ת"תמ  במימו�העדפה 03

 ת"כ תמ"סה       642,747 567,997 507,146  

                

מינהל מקרקעי  נתוני
   177,497 177,508 179,082 ישראל

, קרקע למגורי�
, תעשיה ומלאכה
 י"ממ מסחר ותיירות

הנחות בקרקע ופטור 
 ממכרז

                

 33-27-03 36,610 19,247 20,418 ח ביצוע תקציב"דו
מענקי� והטבות 

 חקלאות מס
השקעות הו� 

 בחקלאות

ח כלכלי על החקלאות "דו
   69,100 74,700 71,300 משרד החקלאות, והכפר

סובסידיה למגדלי 
� חוק הגליל חקלאות ביצי� ופט

 33-28 24,556 18,378 44,351 ח ביצוע תקציב"דו
סיוע להתיישבות 

 יישבותחטיבה להת חקלאות כפרית

 כ חקלאות"סה       130,266 112,325 136,069  

                

 42�09�18 472,469 363,024 100,984 ח ביצוע תקציב"דו

מענקי� והלוואות 
מסובסדות לרכישת 

 דירה
הבינוי 
 והשיכו�

מענקי� והלוואות 
מסובסדות לרכישת 

 דירה

נתוני� מאג� הפרוגרמות 
 מגזר עירוני   87,000 70,000 84,000 ש"משהב

הבינוי 
 והשיכו�

סיבסוד עלויות 
 פיתוח עירוני

נתוני� מהמינהל לבניה 
 מגזר כפרי   55,000 55,000 55,000 ב"כפרית משה

הבינוי 
 והשיכו�

סיבסוד עלויות 
 פיתוח כפרי

 42-09-11 8,704 6,581 7,189 ח ביצוע תקציב"דו
מענקי� לבניה 

 בטחונית
הבינוי 
 והשיכו�

בניה מענקי� ל
 בטחונית

הפרוגרמות  אג� נתוני
   6,700 9,400 4,200 ש"משהב

פיתוח  השלמת
 שכונות ותיקות

הבינוי 
 והשיכו�

פיתוח  השלמת
 שכונות ותיקות

 42-09-09 18,646 6,356 3,671 ח ביצוע תקציב"דו

סיוע מקו� בבניה 
חדשה באזורי 

 עדיפות
הבינוי 
 והשיכו�

סיוע לבניה 
 �בקיבוצי� ומושבי

 פיי�שיתו

         ח"בגו� הדו ראו הסבר
תק� מועד� ליישובי 

 עדיפות לאומית
הבינוי 
 והשיכו�

סיוע בהקמת מבני 
 �ציבור ביישובי

� עירוניי

 כ בינוי ושיכו�"סה       648,519 510,361 255,044  
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 מקור מידע
תקציב 
2004 

תקציב 
2003 

תקציב 
2002 

סעי/ ' מס
 נושא משרד מהות תקציבי

         ח"אש ח"אש ח"אש  

  
במחירי� 
 שוטפי�

במחירי� 
 שוטפי�

במחירי� 
         שוטפי�

 חינו% תוספת שכר 20-23-03 206,000 206,300 142,200 ספרי הצעת תקציב
תמריצי� לעובדי 

 הוראה

 חינו% הטבות שונות 20-23-03 8,500 8,500 10,600 ספרי הצעת תקציב

 �תמריצי� למורי
 �מהצפו� שמלמדי

 ישובי הבדואי�ב

 20-23-03 37,500 37,500 43,100 ספרי הצעת תקציב

 �למורי� שאינ
גרי� באזורי 

 חינו% עדיפות
 �חוזי� אישיי

 � למורי

 199,779 184,506 169,003 ח ביצוע תקציב"דו

20-26-11-

65 
קר� קרב וקרנות 

 חינו% נוספות

הפעלת שעות הוראה 
 �באמצעות גור

 חיצוני

   8,113 8,113 6,292 ספרי הצעת תקציב 

 �מלגות לסטודנטי
 �להוראה המיועדי

לעבוד באזורי 
 �"מלגות מעו חינו% פריפריה

 7,294 7,900 6,434 ח ביצוע תקציב"דו

20-25-11-

 סיוע בגני ילדי� חינו% גני מועדו� 45
נתוני� שהועברו על ידי 
, אג� הסעות והצטיידות

   46,000 46,000 46,000 משרד החינו%

ד לפי מרחק סבסו
נסיעה במועצות 

 הסעות תלמידי� חינו% אזוריות
נתוני� שהועברו על ידי 

אג� תקציב במשרד 
   52,000 52,000 52,000 החינו%

החלת לימוד חובה 
 סיוע בגני ילדי� חינו% 3�4לגילאי 

נתוני� שהועברו על ידי 
אג� תקציב במשרד 

   140,000 140,000 140,000 החינו%

תוספת תקציב 
בתי ספר שש ל

� חינו% מוחזקות�שנתיי
�סיוע לבתי ספר שש

� שנתיי

 כ חינו%"סה       705,186 690,819 615,629  

                

�   1,500,000 1,500,000 600,000 אומד� רשות המסי
הנחות במס לתושבי 

 הנחות במס הכנסה אוצר אזורי פריפריה

� אוצר מ"מע   250,000 250,000 300,000 אומד� רשות המסי
אזור סחר חופשי 

 אילת

� אוצר זיכוי מעבידי� במס   150,000 150,000 130,000 אומד� רשות המסי
אזור סחר חופשי 

 אילת

 כ אוצר"סה       1,900,000 1,900,000 1,030,000  

                

 32-08-02 3,511 2,194 2,101 ח ביצוע תקציב"דו

�סבסוד טיסות לתל
ושבי אביב לת

הערבה ואבצע 
 סיבסוד טיסות תחבורה הגליל

נתוני אג� הכלכלה  
 300,000 300,000 ברכבת ישראל

תכנית 
פיתוח 

�שהחלה ב
2003   

פיתוח קו תל אביב 
באר שבע ותל אביב 

 רכבות תחבורה נהריה

�מאג� תכנו� כלכלי  נתוני
 כבישי�       530,000 530,000 410,000 ותקצוב במשרד התחבורה

 כ תחבורה"סה       533,511 832,194 712,101  
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 מקור מידע
תקציב 
2004 

תקציב 
2003 

תקציב 
2002 

סעי/ ' מס
 נושא משרד מהות תקציבי

         ח"אש ח"אש ח"אש  

  
במחירי� 
 שוטפי�

במחירי� 
 שוטפי�

במחירי� 
         שוטפי�

פרסומי הרשות לפיתוח 
 מ"רה  הרשותתקציב    3,000 3,000 10,000 הגליל

הרשות לפיתוח הנגב 
והרשות לפיתוח 

 הגליל

  10,000 3,000 3,000       
כ ראש "סה

 הממשלה

                

 תשתיות שיפור תשתיות ביוב 73-22-05 34,004 40,804 41,160 ח ביצוע תקציב"דו
תשתיות ביוב בקו 

 עימות

 73-22-11 27,619 31,373 42,987 ח ביצוע תקציב"דו
זוק תשתיות חי

 תשתיות אופק תשתיות כלכליות וחברתיות

 כ תשתיות"סה       61,623 72,177 84,147  

  3,519,218 4,863,381 4,799,349       
כ הטבות "סה

 לאזורי עדיפות
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  במחקר  היישובים שנבדקו :2נספח 

'מס יישובים בנגב   

 1 עירוניים יהודיים מצפה רמון

 2  ירוחם

 3  דימונה

 4  ערד

 5  באר שבע

 6  מיתר

 7  עומר

 8  להבים

 9  אופקים

 10  נתיבות

 11  שדרות

 12  קריית גת

 13 עירוניים ערביים רהט

 14  תל שבע

 15 כפריים יהודיים ז ערבה תיכונה"מוא

 16  מרחביםז "מוא

 17  ז אילות"מוא

   

  יישובים בגליל 

 18 עירוניים יהודיים מגדל העמק

 19  עפולה

 20  נצרת עילית

 21  טבריה

 22  עכו

 23  כרמיאל

 24  קריית שמונה

 25  נהריה

 26 עירוניים ערביים שפרעם

 27  אעבלין

 28  נצרת

 29  פקיעין

 30  סנאן-אבו

 31  וליס'ג

 32  ירכא

 33  דיר אל אסד

 34  אן'בית ג

 35 כפריים יהודיים ז מעלה יוסף"מוא

 36  ליל עליוןגז "מוא

 37   ז מבואות חרמון"מוא
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  מיפוי אזורי עדיפות והיישובים שנבדקו בהם: 3' נספח מס

   הגליל3.1

  עפולה

  נצרת  נצרת עילית

  מגדל העמק

  טבריה

  עכו

  הריהנ

  עכו

  קריית שמונה

�  שפרע

  אעבלי�

  סנא��אבו  פקיעי�  �'בית ג

  ולס'ג

  ז גליל עליו�"מוא

ז מבואות "מוא
  חרמו�

ז מעלה "מוא
  יוס�

  אסד�אל�דיר

  ירכא
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 הנגב3.2

  ערד

  דימונה

  מצפה רמו�

�  ירוח

  מיתר

  עומר

  תל שבע

�  להבי
  רהט

�  אופקי

  נתיבות

�  אופקי

  קריית גת

  ז מרחבי�"מוא

  ז ערבה תיכונה"מוא

  ז אילות ולאילת"למוא
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  יהי נהר- דוגמא ללוח ניתוח יישוב : 4נספח 

רכבת �תחבורה
רכבות ' מס(

 �נוסעי� ביו
� חינו%סיוע ב הטבות מס )בשני הכיווני

הטבות 
 �בדיור
  הסבר

סיוע בדיור 
סיוע בדיור   ענק מקו�מ

הלוואת 
� מקו

 �סיוע בדיור
פיתוח 
 הנחות בקרקע  קרקע 

השקעות 
 הו�

מאז� הגירה 
שיעור (פנימית 
לאל� 

� )תושבי

 �יוצאי
 �ליישובי
 �אחרי
 בשנה

 �נכנסי
 �מיישובי
 �אחרי
 בשנה

 'אוכ
ביישוב 

)� שנה )אלפי

25,000 עדיפות א עדיפות א 10% 21 2,000 50%  � 1993 37.1 1,544 1,852 8.4- עדיפות א 0%תשלו

25,000 עדיפות א עדיפות א 10% 20 2,000 50%  � 1994 37.5 1,632 2,007 10.1- עדיפות א 0%תשלו

25,000 עדיפות א עדיפות א 10% 20 2,000 50%  � 1995 38.4 1,641 1,649 0.2- עדיפות א 0%תשלו

20 

  144,0002עד  15%
  הכנסה

29,000 יפות אעד עדיפות א ליה מע�10% ו 19,000 50%  � 1996 39.4 1,838 1,751 2.3 עדיפות א 0%תשלו

22 

  144,0002עד  15%
  הכנסה

29,000 עדיפות א עדיפות א ליה מע�10% ו 19,000 50%  � 0%תשלו

�עדיפות א
הפחתה של 

� 1997 39.7 2,328 1,681 16.6 מענקי

22 

  144,0002עד  15%
  הכנסה

29,000 דיפות אע עדיפות א ליה מע�10% ו 19,000 50%  � 0%תשלו
�עדיפות א
 1998 41.3 2,323 1,664 16.2 הפחתה  

33 

  144,0002עד  15%
  הכנסה

42,500 עדיפות א עדיפות א ליה מע�10% ו 37,500 50%  � 0%תשלו
�עדיפות א
 1999 42.8 2,244 1,733 12.2 הפחתה  

34 

   181,920עד  15%
 460,000עד  210% 
 עדיפות א .2

+ עדיפות א
 קו הטבת
52,500 עימות 47,500 50%  � 0%תשלו

�עדיפות א
 2000 44.1 2,082 1,690 9 הפחתה  

34 

   181,920עד  15%
 460,440עד  210% 
 עדיפות א .2

+  עדיפות א
קו עימות 

62,500 שרנסקי+ 74,292 50%  � 0%תשלו
�עדיפות א
 2001 46 2,994 1,943 23.3 הפחתה  

50 

   181,920עד  15%
 460,440עד  210% 
 עדיפות א .2

+  עדיפות א
61,650 קו עימות 56,750 50%  � 0%תשלו

 �עדיפות א
 2002 47.4 2,457 1,802 0 .14  הפחתה

46 
 2 197,040עד  13%

 עדיפות א הכנסה

+ עדיפות א
+ קו עימות 

�8,958 אית 172,075 50%  � 0%תשלו
 �עדיפות א
 2003 48.4 1,841 1,630 4.4  הפחתה

54 
 2 197,040עד  13%

 עדיפות א הכנסה
+  עדיפות א
2,083 קו עימות 147,283 50%  � 0%תשלו

 �עדיפות א
 2004 49.3 2,227 1,916 6.3  הפחתה
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  רשימת הגרעינים העירוניים והיישובים בהם הם פועלים: 5נספח 

•  �    גרעי� תורני�אופקי
    גרעי� תורני�אילת  •
    הנוער העובד והלומד�אשבל  •
    גרעי� תורני�אשקלו�  •
   צת באר שבע קבו�באר שבע  •
    בית מוריה�באר שבע  •
   )תמוז( קהילה �בית שמש  •
    שעלי תורה�בית שמש  •
•  �    גרעי� תורני�בת י
   גדרה •
    גרעי� תורני�דימונה  •
    השומר הצעיר�הרצליה  •
    השומר הצעיר�חולו�  •
    חזו� הדור הצעיר�חצור הגלילית  •
    שעלי תורה�חריש  •
•  �    בית ישראל�יקנע
•  �    שחר�יקנע
•  �    צעירי� בירוח��ירוח
•  �    ביחד�ירוח
•  �    בית ישראל�ירושלי
•  �    יובלי��ירושלי
•  ��" הלו�ירושלי   
    גרעי� תורני�לוד  •
   ער'מג •
    תיקו��מגדל העמק  •
    תיקו��עלית נצרת  •
    ביחד�נתיבות  •
   נתניה •
   ובד ולומד נוער ע�עכו  •
    גרעי� תורני�עכו  •
    השומר הצעיר�פל%  •
    גרעי� תורני�צפת  •
   ורה שעלי ת�קדימה  •
    שעלי תורה�קצרי�  •
    הנני�קרית גת  •
    גרעי� תורני�קרית מלאכי  •
    הנוער העובד והלומד�רביד  •
    השומר הצעיר�רחובות  •
    אושיות�רחובות  •
    גרעי� תורני�רמלה  •
    אפיקי� בנגב�שדרות  •
    גווני��שדרות  •
   ה" בינ�אביב �תל •
    הנוער העובד והלומד�תל אביב  •
   אורות אביב�תל אביב  •
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  רשימת ספרות

�חשיפת הפוטנציאל '?  חלו� הזדמנויות או מיראז–גת בקרית " אינטל") 2003. (רובי� א� אברה

חיבור על מחקר לש� מילוי חלקי של הדרישות לקבלת התואר , באמצעות סקר עמדות

�  .חיפה, הטכניו�, מגיסטר למדעי� בתכנו� ערי� ואזורי

, מתיישבי� פוטנציאליי� בשכונות קהילתיות בפריפריה הקיבוצית )2003. (ופלגי מ. אורחא� א

 המרכז לחקר הקיבו" והרעיו� השיתופי והסוכנות היהודית לאר" �רסיטת חיפהאוניב

  .חיפה, ישראל

, המרכז לחקר העיר והאזור, הגירה אל ומערי פיתוח בישראל) 1992. (ושפר ד. אלפנדרי ט

  .חיפה, הטכניו�

ר" מאזני ההגירה של יישובי� עירוניי� יהודיי� קטני� בא: פזור האוכלוסיה) 1980. (אנסו� י

האוניברסיטה העברית , עבודת גמר לתואר מוסמ% בעבודה סוציאלית, 1976�1973

�  .ירושלי�, בירושלי

 המרכז ללימודי ,)סקר ספרות(מגמות וחידושי� בפיתוח הכפר הארצות המערב ) 1992. (אפלבו� ל

  .רחובות, הפיתוח

ת בתהלי% ההקמה של שילוב היוזמה הפרטי: ממונופול לפלורליז�) 1990. (וניומ� ד. אפלבו� ל

  .49 �35' עמ, 45 �44תכנו� סביבתי, יישובי� חדשי� במרחב הכפרי בישראל

, בעיות,  רקע–חקלאי בישראל כמכשיר לפיתוח �הכפר הלא) 1983. (ומרגוליס ח. אפלבו� ל

�  .רחובות,  המרכז לחקר התיישבות כפרית ועירונית,סיכויי

  .רמת אפעל,  יד טבנקי�, קהילתיות ליד קיבוצי� שכונות) 2001. (מנסקי ד'וצ. מ) טפר(ארבל 

מוגש לדיו� במועצה הארצית , עיקרי התכנית ואמצעי מדיניות:  כר% א– 35א "תמ) 1999(אר" 

  .1999ספטמבר , לתכנו� ובניה

  .ירושלי�, 2004די� וחשבו� לשנת  )2004(מחלקת המחקר , בנק ישראל

  .רחובות, תיישבות כפרית ועירוניתהמרכז לחקר ה, תיעוש ופיתוח) 1982. (אל ר�בר

היחידה , אג� הפרוגרמות, משרד הבינוי והשיכו�, "בנה בית%"בדיקת מפעל ) 1982. ( הברנד

�  .ירושלי�, לתכנו� ערי

מחקר הערכת יישו� חוק שבוע לימודי�  )2001. ( רשי�ו . עקינ�, . מרוזליס� לוי�, . ר הוז,. דגורדו�

ח "דו(  באר שבע,ש קיי"המכללה לחינו% ע, יו� בנגבגור� אוניברסיטת ב�,  שעות41ב� 

  . )משרד החינו%, הערכה שהוגש ללשכת המדע� הראשי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scientist/Mehkar/Mechkarim/

MediniyutLimudim41.htm  
 �פיה של קליטת עלייהגאוגר: בתו% ,"פיזור האוכלוסייה כרו% בביזור המימשל") 1990. (גרדוס י

אוגרפית הישראלית והמחלקה יהאגודה הג, )עור%. (גונ� ע, לקחי העבר ומבט לעתיד
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