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 מחקרי מכון ירושלים

התועלת הכלכלית  
מהעברת היחידות  

-הממשלתיות לי
 2018, ם

ירושלים כעיר  
מסמך   –ממשל 

 2019, מדיניות

המצב   -עיר ממשל 
התכנוני בקרית 

 2019, הלאום

חברה אזרחית 
מחקר   –בירושלים 

,  מתודולוגי ומיפוי
2018 

מגזר שלישי 
מסמך   –בירושלים 

 2020, מדיניות
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 :  מדינה של המרכזי הממשל מוסדות יושבים שבה בירה עיר

 ועוד העליון המשפט בית ,הפרלמנט ,הממשלה משרדי

 ?  ממשל-עירמהי 

 -ויותר חשוב 

עיר ממשל היא עיר בירה שבה הממשל מהווה חלק  

וסביבו מתקיימת מערכת  , במרקם העירוני מרכזי

 .  שלמה של מרכיבים עוטפים

 :  למערכת הזאת אנחנו קוראים

 .הממשליסיסטם -האקו
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,  מכוני מחקר, מתוך האקדמיה שואב רעיונות שוניםהמגזר הממשלתי "

, אלה מתנגשים ברעיונות אחרים. השוק הפרטי ומוסדות ממשלה

עד לאימוצם על ידי מקבלי החלטות  , מתמזגים איתם או סותרים אותם

 ".והוצאתם לפועל

 סיסטם-אקו

Kingdon J.W., 1984 
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 מרכיבים -סיסטם -אקו
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מתקיים בה מסחר ומתפתחים בסביבתה שירותים ייעודיים: עוגן לפעילות כלכלית 

ושירותים הייטקאנשי , חוקרי ממשל, כנסים: גורם למשיכת תיירות מקצועית 

וכתוצאה מכך יצירתיות   -בין השחקנים השוניםמעבר עשיר של ידע ורעיונות מרחב ל

 וחדשנות בפיתוח מדיניות

לעיר ולמדינה, מקור גאווה לעובדי הממשל: תדמית העיר 

 בין המגזר הממשלתי הפרייהבה מתקיימים קשרים ויחסי  -ביטוי לדמוקרטיה בריאה וחזקה ,

 המגזר השלישי והמגזר העסקי

 ?למה זה חשוב
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 :ארבעה תנאי סף חיוניים

 עם העיראינטראקציה חזקה אשר מקיימת  ,במיקום מרכזי, קרית ממשלה אטרקטיבית  1.

 להולכי רגל ובתחבורה ציבורית -הממשלה  לקריתשל הציבור נגישות טובה 2.

 ומתקשרים ביניהםסיסטם הממשלי -האקובעיר פועלים כל המרכיבים של 3.

שמתגוררת בעיר ועובדת הן במגזר הממשלתי והן , אוכלוסייה צעירה וחזקהמסה קריטית של 4.

 סיסטם הממשלי-במרכיבים השונים באקו

 ? ממשל מוצלחת-מהי עיר

 ? ומה המצב בירושלים
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 :מתוכם
 גרים בירושלים ( 53%) 20,100
 גרים במטרופולין( 25%) 9,600

 
 בשאר הארץ( 22%) 8,400

 מועסקים בירושלים 38,000
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 מנוכר, מאובטח למכביר, מקוטע, מגודר, לא אטרקטיבי –אזור אנטי עירוני •

 העדר מוחלט של שטחי מסחר  •

 הציבורי המרחב של מובהק ניצול חוסר•

 הרחוב כחניון+ שבילי הליכה ואופניים , מיעוט תחבורה ציבורית•

 אבל מנותק מהעיר, בלב העיר



 אקו סיסטם ממשלי
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 חסר

 ואין כמעט

 ו  חלק
 א"בת

 ואין כמעט
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 ?עם העיראינטראקציה חזקה אשר מקיימת  ,במיקום מרכזי, קרית ממשלה אטרקטיבית  1.

 ?להולכי רגל ובתחבורה ציבורית -הממשלה  לקריתשל הציבור נגישות טובה 2.

 ?ומתקשרים ביניהםסיסטם הממשלי -האקובעיר פועלים כל המרכיבים של 3.

שמתגוררת בעיר ועובדת הן במגזר הממשלתי והן , אוכלוסייה צעירה וחזקהמסה קריטית של 4.

 ?הממשלי סיסטם-במרכיבים השונים באקו

 ?  אז מה עושים
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 העברת היחידות הממשלתיות

רובן, רלעי מחוץ פועלות ממשלתיות יחידות 140-כ 

 .הביטחון משרד ובראשן, אביב תל באזור

91 יחידות ממשלתיות עתידות לעבור לעיר. 

   תועלת כלכלית ישירה -מעברן לעיר: 

 מיליון שקלים בשנה 382 -שווי מוערך 

 כשליש מסך  : עובדים לעיר לפחות 9,540תוספת

 . העובדים כיום במגזר הממשלתי בירושלים
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 העברת החברות הממשלתיות
  חברות בת ממשלתיות  15, חברות ממשלתיות 68-קיימות כ

 .  חברות מעורבות 13-ו

 אלף עובדים   53 -כ הן העסיקו 2018 -ב 

חברות ממשלתיות המטה הראשי ממוקם בירושלים 10-ב  ,

 עובדים 700-כוהן מעסיקות 

  יכול  מטות  -8חברות ממשלתיות ו  19ם של -מעבר לי

ש מארנונה  "מל 35 -ו, עובדים 6,100-כלהוסיף לעיר 

 .  לא למגורים
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