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תקציר מנהלים
רקע
עיר ממשל ,בהגדרתה ,היא עיר בירה שיושבים בה מוסדות הממשל המרכזי של מדינה —
משרדי הממשלה ,הפרלמנט ,בית המשפט העליון ומוסדות שלטוניים נוספים .אולם לא די
בכך .עיר ממשל מוצלחת היא כזו שמתקיימים בה קשרים ושיתופי פעולה בין המרכיבים
השונים .זוהי העיר שבה ׳הדברים קורים׳ :החלטות מתקבלות; מדיניות מתעצבת; ארגוני
החברה האזרחית מנהלים יחסי גומלין עם הממשל — מאתגרים אותו מחד ,ועובדים איתו
בשיתוף פעולה מאידך; סטודנטים מתמחים במשרדי הממשלה; עיתונאים ואנשי תקשורת
נפגשים עם פוליטיקאים; ומשלחות זרות מגיעות להתארח .בעיר ממשל משגשגת הקשרים
בין השחקנים מייצרים שיתופי פעולה ,ידע חדש ואינטראקציות כלכליות.
מסמך זה נכתב עבור משרד ירושלים ומורשת והרשות לפיתוח ירושלים כמחקר מלווה
ליישום תוכנית היובל .1במסמך גובשו סט של אינדיקטורים (מדדים) אשר יסייעו למקבלי
ההחלטות לבחון באיזו מידה ירושלים מממשת את ייעודה כעיר ממשל ולעקוב אחר מגמות
לאורך זמן.
האינדיקטורים נחלקים לארבעה פרקים:
א .ממשל וממשלה :המגזר הציבורי בירושלים
ב .השחקנים במרחב :האקו־סיסטם הממשלי
ג .קשרים ויחסי גומלין :שיתופי פעולה וחדשנות
ד .קריית הלאום כמרחב עירוני
האינדיקטורים גובשו במהלך שנת  ,2020בתהליך חשיבה משתף עם אנשי ממשל ,אנשי
חברה אזרחית וחוקרים .הנתונים נאספו ונותחו בשלהי  2020ותחילת .2021

 1החלטת ממשלה  — 1483תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים 2 ,ביוני .2016
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1483
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המסמך מהווה המשך לסדרת מחקרים שערכו חוקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות בשנים
האחרונות ,ובה בחנו את הפוטנציאל העירוני ,הכלכלי והחברתי של ירושלים כעיר בירה
בכלל וכעיר ממשל בפרט :מגזר שלישי בירושלים — מסמך מדיניות ( ;)2020המצב
התכנוני בקריית הלאום ( ;)2019ירושלים כעיר ממשל — מסמך מדיניות (;)2019
התועלת הכלכלית מהעברת היחידות הממשלתיות לירושלים ( ;)2018חברה אזרחית
בירושלים — מחקר מתודולוגי ומיפוי (.)2018
מסמך זה הוא דוח האינדיקטורים הראשון בנושא ירושלים כעיר ממשל .בשנים הבאות
יעקוב מכון ירושלים למחקרי מדיניות אחר אותם המדדים כדי לבחון שינויים ומגמות.
המלצתנו היא לאסוף ולנתח את הנתונים מדי שנתיים ולפתח מדדים נוספים בהתאם
לצורך .נתונים אלו יוכלו לשמש כלי תומך לעיצוב מדיניות שתסייע לממש את הפוטנציאל
הייחודי של ירושלים.

ממצאים מרכזיים
א .ממשל וממשלה :המגזר הציבורי בירושלים
הון אנושי
 לפי נתוני סקר כוח אדם של הלמ״ס ,נכון לשנת  ,2019ישנם  116,500מועסקים
במגזר הציבורי בירושלים ,והם מהווים  34%מכלל המועסקים בעיר .מתוכם 30% ,הם
עובדי מדינה.
 לפי נתוני נציבות שירות המדינה ,נכון לאפריל  23% ,2021ממשרות שירות המדינה
ממוקמות בירושלים ( 19,200משרות) ,אך רק  12%מעובדי שירות המדינה מתגוררים
בעיר ( 9,700עובדים).
 למעלה ממחצית ( )52%ממשרות הבכירים במגזר הציבורי ישראל ממוקמות בירושלים
( 935משרות בכירים מתוך כ־ 1,800בישראל כולה) ,אך רק  31%מהעובדים הבכירים
מתגוררים בעיר .כלומר — כשני שלישים מהבכירים שעובדים בירושלים מתגוררים
מחוצה לה.
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יחידות וחברות ממשלתיות
 בהחלטת הממשלה  )2007( 2 1661ובהחלטת הממשלה  )2014( 3 1605נקבע כי על
כל יחידות המטה של הממשלה לפעול מעיר הבירה ,למען כלכלת ירושלים ולאור
המשמעות הסימבולית הטמונה בכך.
 בפועל ,מאז החלטת הממשלה הראשונה עברו לעיר רק  19יחידות מתוך  149היחידות
הרלוונטיות ( 40 ,)13%יחידות נמצאות בתהליך מעבר ( 47 ,)27%יחידות קיבלו פטור
ממעבר ,)32%( 4ועבור  43יחידות טרם התקבלה החלטה (.)28%
 למרות שחברות ממשלתיות — בשונה מיחידות ממשלתיות — אינן מחויבות על פי חוק
לפעול מירושלים ,העברתן לעיר צפויה להגדיל בה את היצע המשרות האיכותיות,
לחזק את רשת הקשרים הממשלית ולתרום לתדמית העיר .מהנתונים עולה כי מתוך
 94חברות ממשלתיות פעילות בישראל ,יש היתכנות להעברת  28חברות לירושלים
(מתוכן ,עבור  19יש היתכנות למעבר מלא ,ועבור  9יש היתכנות למעבר מטה
בלבד).

ב .השחקנים במרחב :האקו־סיסטם הממשלי
 תקשורת ארצית — בירושלים נמצאים משרדיהם הראשיים של  10גופי תקשורת
ארצית.5
 אקדמיה — בשנה״ל תשע״ט למדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים 40,000
סטודנטים ,כ־ 5,000מהם בקמפוס גבעת רם.
 מכוני מחקר — בירושלים יושבים  45מכוני מחקר (מתוך  113מכוני מחקר בארץ),
ובהם מכון המחקר הגדול בישראל — קרן המחקרים על יד הסתדרות מדיצינית הדסה —
המעסיק כ־ 300עובדים.
 מגזר שלישי — בירושלים יושבים  3,520ארגוני מגזר שלישי ,פי  2.6ממספר
הארגונים היושבים בתל אביב (.)1,335

 2החלטת ממשלה  — 1661העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים 13 ,במאי .2007
https://www.gov.il/he/departments/policies/2007_des1661
 3החלטת ממשלה  — 1605העברת יחידות ארציות של הממשלה לירושלים 16 ,במאי .2014
https://www.gov.il/he/departments/policies/2014_dec1605
 4אישור מוועדת חריגים מסיבות שונות ,כגון — שיקולים תפעוליים ,זיקה גאוגרפית לאזור מסוים בארץ.
 5לא כולל גופי תקשורת הפועלים בשפה הערבית.
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 נציגויות זרות — נכון לתחילת שנת  ,2021בירושלים יושבות  3שגרירויות ו־8
קונסוליות .לשם השוואה ,בתל אביב יושבות כ־ 60שגרירויות ,ובשאר מחוז מרכז
(הרצליה ,רמת גן ,ראשון לציון) יושבות כ־ 30שגרירויות נוספות.
 ארגונים בינלאומיים — בירושלים יושבים משרדיהם של  6ארגונים בינלאומיים
(ארגונים של האו״ם ,האיחוד האירופי והצלב האדום הבינלאומי) ,ובהם מועסקים
כ־ 870עובדים.
 חברות לובינג —  4%מהשדלנים במאגר השדלנים של הכנסת הם נציגים של חברות
לובינג היושבות בירושלים ,ו־ 51%הם נציגים של חברות היושבות בתל אביב.

ג .קשרים ויחסי גומלין :שיתופי פעולה וחדשנות
התקשרויות
 בשנת  2020היקף ההתקשרויות של מטה משרד האוצר עם המגזר העסקי בתל אביב
היה גדול כמעט פי שישה ביחס להיקף ההתקשרויות עם המגזר העסקי בירושלים.
 בשנה זו נרשמו כ־ 505התקשרויות של המשרד עם המגזר העסקי בירושלים ,בהיקף
של  38.3מיליון ש״ח ,לעומת כ־ 375התקשרויות של המשרד עם המגזר העסקי בתל
אביב ,בהיקף של  217.5מיליון ש״ח.
 למעשה ,בשנה זו חברות תל אביביות זכו ב־ 25%מהפעילות העסקית של משרד
האוצר ,לעומת  4%בלבד בקרב חברות ירושלמיות.
 כמחצית מסכומי ההתקשרויות עם ספקים בתל אביב היו עבור שירותים בתחום המחשוב
ומערכות תומכות ,ואילו בהתקשרויות עם ספקים בירושלים — השירותים המרכזיים
היו תשלומי ארנונה ושירותים בסיסיים ,כמו ניקיון ,הדפסות וציוד משרדי.

הייטק בירושלים
 בירושלים יושבות  540חברות הייטק ,ובתל אביב —  2,780חברות.
 בירושלים יש ריכוז גדול של מועסקים בהייטק שעבודתם מתבצעת במגזר הציבורי.
מתוך כ־ 11,000מועסקים במשלח יד הייטק בענף הכלכלי ׳מינהל ציבורי ומקומי׳,
כ־ 5,000מועסקים בירושלים ( )46%לעומת כ־ 1,700בלבד בתל אביב-יפו (.)15%
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ד .קריית הלאום כמרחב עירוני
 מרחב קריית הלאום עומד על כ־ 550דונם 40% .מהשטח משמש למבני ציבור37% ,
לשטחים פתוחים 21% ,לדרכים ,ו־ 3%לשימושים אחרים .במרחב אין כלל שטחי
מסחר ומגורים.
 מבין השטחים הפתוחים ( 202דונם) 65 ,דונם ( 12%מכלל שטח קריית הלאום) הם
שטחים סביב בניין הכנסת ,אשר בפועל מגודרים וחסומים בפני הציבור .כ־ 12דונם
משטחי הכנסת המוגדרים כפתוחים ,משמשים כחניונים עיליים.
 גריד התנועה בקריית הלאום דל ביחס למצופה ממרחב עירוני —  8מטר לדונם לעומת
אופטימום של  22מטר לדונם .גם רשת ההליכה במרחב דלילה מאוד —  14צמתים
לקמ״ר ,פחות משישית מכמות הצמתים המומלצת למרחב עירוני פעיל ואפקטיבי .עם
זאת ,המדרכות הקיימות רצופות ,רחבות ומכסות את כל הגריד הקיים.
 קריית הלאום אינה מרחב מזמין :היא משופעת בגדרות וחסימות; אורך הגדרות הידוע
במתחם עומד על כ־ 14ק״מ ,זאת לעומת  0.8ק״מ של שבילי אופניים סלולים0.6 ,
ק״מ של חזיתות מבנים הפונות לרחוב ,ו־ 4.5ק״מ של כבישים ראשיים .הגדרות הן
האלמנט הבולט ביותר שמכתיב את התפיסה המנטלית של המרחב כלא אטרקטיבי,
כולא ובלתי נגיש.
 מהנתונים עולה כי לפחות  1,400מעובדי קריית הלאום מתגוררים במרחק של עד
שני קילומטר ממנה .עם זאת ,קריית הלאום אינה ידידותית להולכי הרגל :רק 20%
מהכניסות בקריית הלאום פונות אל רצועת ההליכה .מתוך  15כניסות ל־ 10מבני
המתחם 4 ,כניסות נעולות באופן קבוע או חלקי ,אף ש־ 3מאלו פונות אל הרחוב
וסמוכות לתחנות אוטובוס.
 קריית הלאום אינה ידידותית כיום גם לרוכבי האופניים :הגעה ליעד של  100%כיסוי
בשבילי אופניים על רחובות ראשיים עדיין רחוקה; גם לאחר מימוש תכנית האב
לשבילי אופניים יתקבל כיסוי של  2.97ק״מ שבילים ביחס לכ־ 4.5ק״מ כבישים
ראשיים במתחם (.)66%
 שירות התחבורה הציבורית בקריית הלאום סביר ,אך ישנן בעיות של תדירות נסיעות
נמוכה וכיסוי נמוך בחלק מן המקטעים .פיזור התחנות במתחם אינו מיטבי :ישנם
רחובות שלא עוברים בהם קווי אוטובוס ,או שעוברים בהם קווים בודדים בתדירות
נמוכה ,כאשר האזור שסובב את קריית הלאום מקבל שירותי תחבורה ציבורית תכופים
יותר מאשר קריית הלאום עצמה.
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המלצות ומבט לעתיד
 אנו ממליצים להשקיע משאבים במיתוג ׳ירושלים כעיר ממשל׳ — עיר שבה
׳הדברים הקורים׳; עיר עשייה והזדמנויות; עיר חיונית ,מכילה ומהפכנית .המיתוג
יחדד את תחושת השייכות ,הגאווה והערך של העובדים ויעודד שחקנים נוספים
(יחידות וחברות ממשלתיות ,גופי תקשורת ,ארגוני מגזר שלישי ועוד) לעבור לפעול
בעיר.
 אנו ממליצים להמשיך את מהלכי העירייה בפיתוח ויישום תוכנית אב למתחם
קריית הלאום ונגישותו לסביבתו ,תוך שיתוף מגוון גופי מדיניות ,תשתית ,גורמי
אבטחה ומשאבי אנוש בממשלה ומגוון השחקנים המרכיבים את האקו־סיסטם
הממשלי .זאת במטרה לפתח את מתחם קריית הלאום כאזור עירוני תוסס וחיוני.
 מוצע להקים פורום חשיבה ודיון לקידום חזון עיר הממשל .הפורום יכלול את מגוון
השחקנים באקו־סיסטם ,ייפגש אחת לתקופה ויהווה זירה להעלאת סוגיות לדיון,
ליצירת פתרונות מוסכמים והוצאתם לפועל.
 אנו ממליצים לבחון כלים לעידוד התקשרויות הממשלה עם כלל הגורמים המרכיבים
את האקו־סיסטם הממשלי .הקמת מאגרי ספקים ייעודיים ומכרזי מסגרת ,לדוגמה,
עשויה לתרום לחיזוק הקשרים.
 מומלץ לקדם שינויי חקיקה כדי למנוע תמריץ שלילי מפני המעבר של יחידות
ממשלתיות וגופים אחרים לעיר .למשל — ביטול הזכאות של היחידות הממשלתיות
ברחבי הארץ להנחה בארנונה (הנחה שאינה תקפה בירושלים) ,וכן קביעה ברורה
בנוגע לפטור מתשלום מע״מ בקרב מלכ״רים שניגשים למכרזים של הממשלה
והעירייה.
 למצב שבו רבים מעובדי שירות המדינה נכנסים לעיר ויוצאים מדי יום יש השלכות
כלכליות אדירות לעיר — החל מיצירת גודש בדרכים וקיבוע התלות ברכב פרטי,
המייצרים גם אובדן פריון שעות עבודה וזיהום אוויר ,ועד אובדן כוח הקניה של
העובדים .לכך מתקשר גם המצב הנתון שלפיו בקריית הלאום — שבה מועסק רוב
המגזר הציבורי בעיר — אין כל שטחי מסחר ,ותשתיות הסעת ההמונים לוקות בחסר.
לצד קידום התכנון כאמור לעיל ,אנו ממליצים לפתח סקר הוצאות לעובדי שירות
המדינה על מנת לאמוד את תרומתם הכלכלית לעיר (הקיימת והפוטנציאלית).
 אנו ממליצים לייצר שיח מקצועי בין העירייה ובין גורמי אבטחת המדינה הפועלים
במתחם קריית הלאום ,ולהכניס את שיקולי האבטחה ברמות המפורטות של התכנון.
זאת במטרה לבחון מחדש את האיזון המיטבי בין שיקולים ביטחוניים לשיקולים

11

כלכליים־עירוניים ,תוך שאיפה להשיב את חופש התנועה למבקרים ולעובדים
במתחם ,לאפשר נגישות למתחם במגוון אמצעי התחבורה ,לפתוח שערים נעולים
ולמנוע תוספות מאוחרות של אמצעי אבטחה על גבי התוצר הבנוי.
 אנו ממליצים להקים ׳בית עמותות׳ בירושלים — הבית ימשוך אליו ארגונים חברתיים,
יעודד שיתופי פעולה ויאפשר חיסכון בעלויות התפעול .כמו כן ,מומלץ לחזק את
מקצועיותם של ארגוני המגזר השלישי ואת יכולתם לעבוד עם הממשל באמצעות
פיתוח הכשרות מקצועיות ייעודיות.
 מוצע להקים פורום חשיבה ודיון לחברה האזרחית בירושלים .הפורום ייפגש אחת
לתקופה ויהווה זירה להעלאת סוגיות לדיון ,למציאת פתרונות ולחיזוק הקשרים בין
הארגונים.
 מומלץ לפתח אסטרטגייה ייעודית לחיזוק המעמד של ירושלים כעיר קולטת
ארגונים בינלאומיים .ניתן לאמץ את מודל העיר האג (הולנד) ,אשר פיתחה
אסטרטגיה למשיכת ארגונים בינלאומיים בתחום המשפט הבינלאומי ,ובמסגרתה
הוקמה יחידה ממשלתית אשר עובדת בשיתוף פעולה עם העירייה כדי לספק לארגונים
תשתיות עירוניות מתאימות.
יישום ההמלצות יוכל להעניק תנופה לפיתוחה הכלכלי של ירושלים ולחיזוק מעמדה כליבה
הממשלי של מדינת ישראל .בחזוננו אנו רואים שילוב כוחות ומאמצים של העירייה,
הממשלה וגופים נוספים ,ואלו יחד מסייעים להפוך את בירת ישראל לעיר ממשל מוצלחת
ומשגשגת.
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מבוא
עיר ממשל ,בהגדרתה ,היא עיר בירה שיושבים בה מוסדות הממשל המרכזי של מדינה:
משרדי הממשלה ,הפרלמנט ,בית המשפט העליון ומוסדות שלטוניים נוספים .אולם לא די
בכך; עיר ממשל מוצלחת היא כזו שמתקיימים בהקשרים ושיתופי פעולה בין השחקנים,
ואלו מאפשרים למידה הדדית ופיתוח מענים חדשניים לאתגרים ציבוריים.
תיאוריית האשכולות ( ,)Clustersשפיתח פרופ׳ מייקל פורטר ( ,)Porter, 1990יכולה
לסייע להבנת האופן שבו הסמיכות בין המרכיבים מייצרת ערך עבור כל שחקן בנפרד
ועבור העיר כולה .לפי פורטר ,אשכול הוא ריכוז גאוגרפי המורכב משורה של שחקנים:
חברות עסקיות בתחום דומה ,ספקים מומחים ,נותני שירותים ומוסדות תומכים ממשלתיים
ואחרים .באשכול מצטברים משאבים רבים בתחום מסוים ,המעניקים לו יתרון פוטנציאלי
על פני מקומות אחרים .במובן זה ,עיר ממשל מוצלחת אינה רק עיר שבה הממשל הוא
חלק מרכזי מהמרקם העירוני ,אלא גם עיר שבה יש אשכול מקצועי וכלכלי של מרכיבים
הפועלים סביב המגזר הממשלתי ומנהלים איתו יחסי גומלין עשירים .בין המרכיבים
השונים מתקיימת שורה של אינטראקציות ,שבליבן שיתופי פעולה בנושאי חשיבה,
פיתוח ידע ופיתוח כלים חדשניים לשיפור הממשקים .המרחב האורבני הפיזי של העיר
הוא ההקשר הגאוגרפי המכיל את המגזר הממשלתי ומושפע ממנו בהיבטים שונים ,והוא
זירת ההתרחשות של הקשרים הללו (פלדמן ואחרים.)2019 ,
במסמך זה גובשו אינדיקטורים שמטרתם לבחון ולהציג את תמונת המצב הנוכחית של
ירושלים לאור מאפייניה של עיר ממשל מוצלחת ,וכן לעקוב אחר מגמות והתפתחויות
שחלו לאורך השנים.
ארבעה תחומים לבחינת הצלחתה של עיר הממשל:
א .ממשל וממשלה :המגזר הציבורי בירושלים
עיר ממשל מוצלחת היא עיר שבה מתרחשת ליבת העשייה הממשלית ,והיא
מתאפיינת בהון אנושי חזק ,מקצועי ואיכותי .בפרק יוצגו נתונים הבוחנים את היקף
ההון האנושי במגזר הציבורי בירושלים בהשוואה לישראל; את סטטוס המעבר של
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יחידות ממשלתיות וחברות ממשלתיות לירושלים (בהתאם להחלטות הממשלה); ואת
התוכניות שמטרתן פיתוח ההון האנושי ומשיכת כוח אדם איכותי למגזר הציבורי.
ב .השחקנים במרחב :האקו־סיסטם הממשלי
בעיר ממשל המגזר הציבורי מהווה חלק מרכזי מהמרקם העירוני ,וסביבו מתקיימת
מערכת שלמה של ׳מרכיבים עוטפים׳ המקיימים ביניהם מגוון קשרים ושיתופי פעולה.
המרכיבים כוללים תקשורת ארצית ,אקדמיה ,מכוני מחקר ,מגזר שלישי ,שגרירויות
וקונסוליות ,ארגונים בינלאומיים וחברות לובינג .לכל אחד מן המרכיבים יש פוטנציאל
לעבוד בשיתוף פעולה עם הממשל ,לספק לו שירותים ,להזין את פעילותו ולהגיב
לה .בפרק תוצג קבוצת מדדים הבוחנת את מידת נוכחותם של שחקני האקו־סיסטם
במרחב העיר ירושלים.
ג .קשרים ויחסי גומלין :שיתופי פעולה וחדשנות
בפרק יוצגו נתונים הבוחנים את מערכת הקשרים ושיתופי הפעולה בין השחקנים
השונים באקו־סיסטם הממשלי :היקף ההתקשרויות בין משרדי הממשלה והמגזר
העסקי; מספר חברות ההייטק שמציבות גופי ממשל כקהל היעד; ומספר הכנסים
הפומביים הנערכים בירושלים ועוסקים בנושאי ממשל.
ד .קריית הלאום כמרחב עירוני
בעיר ממשל מוצלחת המרחב הממשלתי הוא מרחב נגיש ואטרקטיבי ומהווה נקודת
משיכה לעובדים ולמבקרים .בפרק יוצגו נתונים הבוחנים את הקישורים והנגישות
בתוך קריית הלאום ומחוצה לה ,וכן נתונים הבוחנים את הפוטנציאל הטמון במתחם
כמרחב עירוני אל מול הכשלים הקיימים.
האינדיקטורים גובשו בתהליך חשיבה משתף עם אנשי ממשל ,אנשי חברה אזרחית ואנשי
מחקר .לצורך גיבושם נערכו ראיונות עם מנהלים ומובילי תחומים במשרד ירושלים
ומורשת; משרד ראש הממשלה; נציבות שירות המדינה; עיריית ירושלים — האגף
האסטרטגי ומינהל התכנון; הרשות לפיתוח ירושלים; וכן נערכו התייעצויות עם מתכננים
עירוניים עצמאיים.
בפרק התכנוני נעשה שימוש במדד ׳מראה מקום׳ של המועצה לבנייה ירוקה .6מדד הבוחן
את רמת ואיכות ההליכה ברגל במרחב עירוני קיים ,ומטרתו לעודד הליכה ברגל במרחב
העירוני.
 6מדד ׳מראה מקום׳ ,המועצה לבנייה ירוקה https://citywalk.org.il/
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טבלה  :1פירוט האינדיקטורים במסמך לפי פרקים
תחום

אינדיקטור

א .ממשל וממשלה:
המגזר הציבורי
בירושלים

.1
.2
.3
.4

ב .השחקנים
במרחב :האקו־
סיסטם הממשלי

 .5תקשורת ארצית
 .6אקדמיה בירושלים
 .7מכוני מחקר וחשיבה בירושלים
 .8מגזר שלישי בירושלים
 .9שגרירויות וקונסוליות בירושלים
 .10ארגונים בינלאומיים בירושלים
 .11חברות לובינג בירושלים

ג .קשרים ויחסי
גומלין :שיתופי
פעולה וחדשנות

 .12התקשרויות בין משרדי הממשלה והמגזר העסקי
 .13חברות הייטק שמציבות גופי ממשל כקהל יעד
 .14כנסים פומביים בירושלים וכנסים בנושא ממשל

ד .קריית הלאום
כמרחב עירוני

הון אנושי בשירות המדינה
היחידות הממשלתיות בירושלים
החברות הממשלתיות בירושלים
תוכניות הכשרה ,עתודות לסגל בכיר וזוטר ותוכניות עמיתים בירושלים

.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

מוסדות ציבור
שטח כביש
אורך כביש
מדרכות רציפות
רשת הליכה
שבילי אופניים
גדרות
בינוי מלווה רחוב
כניסות לבניינים
תחבורה ציבורית
מסחר
מרחב ציבורי ושטחים פתוחים
חניה עילית
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תודתנו לאנשי המקצוע שייעצו וסייעו לגיבוש מערכת האינדיקטורים:
יאיר אסף שפירא — מומחה נתונים ו־ ,GISחוקר בכיר וראש תחום מידע ונתונים במכון
ירושלים למחקרי מדיניות; תמי גבריאלי — מתכננת ערים ,יו״ר איגוד המתכננים בישראל,
חוקרת בכירה במכון ירושלים למחקרי מדיניות; איציק עוזר — מנהל פיתוח עסקי,
הרשות לפיתוח ירושלים; משה קפטובסקי — יועץ ומנהל פרויקטים ,הרשות לפיתוח
ירושלים; אבנר סעדון — מנהל האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי ,עיריית ירושלים; אדר׳
תמיר מנצור־כרמל — מתכנן רובע מרכז ,עיריית ירושלים; שרית גולדשטיין — סמנכ״ל
משרד ירושלים ומורשת (לשעבר); רותם אליהו — מנהלת תחום רפורמות ממשליות,
אגף ממשל וחברה ,משרד ראש הממשלה; ד״ר דוד קלר — מנהל תחום מידע ונתוני הון
אנושי ,אגף תכנון אסטרטגי ומדיניות ,נציבות שירות המדינה; גיא סטינקמפ — רכז
מחקר ופיתוח ,המועצה הישראלית לבנייה ירוקה; אלה ויינשטיין — מנהלת תחום תכנון,
עתודות לישראל ,משרד ראש הממשלה.
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ירושלים כעיר ממשל – ממצאים עיקריים

פרק א'

ממשל וממשלה:
המגזר הציבורי בירושלים

23%
מעובדי המגזר הציבורי
במדינת ישראל
)(19,200

מועסקים בירושלים

15,000
משרות בקריית הלאום

51%
מהבכירים מועסקים
בירושלים
) 935מתוך (1,810

רק  1/3מהם גרים בה
)(290

יחידות ממשלתיות

חברות ממשלתיות

13%

היתכנות מעבר של
 28חברות מתוך :94

 19מהיחידות עברו לירושלים
מאז החלטת הממשלה

27%

 40בתהליך מעבר

28%

 43לא התקבלה החלטה

32%

 47קיבלו פטור ממעבר לירושלים

 19מעבר מלא ) 600משרות(
 9מעבר מטה

א .ממשל וממשלה :המגזר הציבורי
בירושלים
עיר ממשל מוצלחת היא עיר שבה מתרחשת ליבת העשייה הממשלית ,והיא מתאפיינת
בהון אנושי חזק ,מקצועי ואיכותי .ערי ממשל משגשגות מושכות אליהן צעירים וצעירות
מוכשרים המבקשים לקחת חלק בהתרחשות הממשלית .בחלק זה יוצגו נתונים הבוחנים
את היקף ההון האנושי במגזר הציבורי בירושלים לעומת ישראל ,את סטטוס המעבר של
יחידות ממשלתיות לירושלים ,את פוטנציאל העברתן של חברות ממשלתיות לירושלים
ואת התוכניות לפיתוח ההון האנושי ולמשיכת כוח אדם איכותי למגזר הציבורי בעיר.

נתוני רקע
המגזר הציבורי בישראל הוא מעסיק גדול ואיכותי .לפי נתוני רשות החברות הממשלתיות
( ,)2020לאחר עשור וחצי של עלייה בשיעור התעסוקה ושפל בשיעור האבטלה ,בשנת
 2019שוק התעסוקה הישראלי בכללותו היה מצוי בתעסוקה מלאה ,וכן נמצאה מגמת
עלייה בגובה השכר הממוצע ,הן במגזר הציבורי והן במגזר העסקי .עם זאת ,המגזר
העסקי בישראל הפגין קושי ביצירת משרות חדשות ,לעומת המגזר הציבורי ,שהיה היצרן
המרכזי של משרות אלו באותה שנה.
נכון לשנת  ,2020המגזר הציבורי בישראל מעסיק כ־ 700,000עובדים (דיין;2020 ,
צימבליסט .7)2020 ,כפי שמוצג באיור להלן ,העובדים נחלקים לשתי קבוצות עיקריות:
 7מספר זה מבוסס על נתוני משרד האוצר .יש לציין כי במקורות נתונים אחרים מובאים מספרים שונים.
למשל — ׳עתודות לישראל׳ מציינים כי המגזר מונה מיליון עובדים .ניתן לומר כי הסמכות של הנציבות
ושל משרד האוצר בנוגע לגופים הציבוריים השונים אינה מושתתת על היגיון עקבי .כך ,למשל ,אין
הסבר לעובדה שהביטוח הלאומי ושירות התעסוקה אינם חלק משירות המדינה .משרד האוצר סופר
במגזר הציבורי רק את הגופים שכפופים למרותו במישרין מבחינת תנאי השכר והעבודה (באמצעות אגף
השכר) ,ולכן הספירה כוללת עובדי רשויות מקומיות ,חברות ממשלתיות ,תאגידים סטטוטוריים ומוסדות
ציבוריים להשכלה גבוהה ,אך אינה כוללת מוסדות בריאות ציבוריים שאינם ממשלתיים ,עובדי צה״ל,
עובדי חינוך שאינם עובדי הוראה של משרד החינוך ושאר המלכ״רים שאינם מוגדרים כמגזר שלישי ,אך
גם לא כממשלה או מוסדות עם כוונת רווח (למשל — חלק ממוסדות הרווחה).
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איור  :1הרכב המגזר הציבורי בישראל
(סגול — שירות המדינה ,אפור — הגופים הציבוריים)
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מקור :משרד האוצר ,אגף השכר והסכמי העבודה (דיין ,2020 ,עמ׳ )34

מדד  :1הון אנושי בשירות המדינה
המדד מציג את מספר המועסקים בשירות המדינה בישראל ,ומהם את מספר המתגוררים
בירושלים .נתונים אלו יכולים להעיד על מידת עוצמתו של שירות המדינה בירושלים
כמקור תעסוקה.
הנתונים עבור המדד מתבססים ברובם על נתוני סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה לשנת ( 2019הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,)2021 ,לצד נתונים שהתקבלו
מנציבות שירות המדינה (אפריל  ,2021באמצעות דוד קלר).
מתוך קבוצת עובדי שירות המדינה (המונה  300,000עובדים) ,התקבלו מנציבות שירות
המדינה נתונים על אודות כ־ 82,000משרות של עובדים בגופים הכפופים לנציבות .מספר
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זה כולל כ־ 40,000עובדי משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהם ,ועוד כ־40,000
עובדי מערכת הבריאות הממשלתית (משרד הבריאות ,לשכות מחוזיות ובתי החולים
הממשלתיים) .המספר אינו כולל את גופי הביטחון (שירות הביטחון הכללי ,המוסד
לתפקידים מיוחדים וגופים אחרים) ,וכן אינו כולל קבוצות נוספות שאינן כפופות לנציבות
(מסיבות היסטוריות וחוקיות) למרות היותן חלק מהרשות המבצעת ,ובראשן עובדי
ההוראה במשרד החינוך ,עובדי משטרת ישראל ,עובדי שירות בתי הסוהר ועוד (נציבות
שירות המדינה.)2021 ,

הנתונים
מאפיינים דמוגרפיים של המועסקים במגזר הציבורי בירושלים
לפי נתוני סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,נכון לשנת  2019עובדים
בירושלים  116,500מועסקים המשתייכים למגזר הציבורי ( 34%מכלל המועסקים
בירושלים) ,מהם  35,900מועסקים בקטגוריית ׳מינהל ציבורי וביטחון ,ביטוח לאומי
חובה׳ .אלו כוללים  9,500עובדי מינהל ציבורי כללי 11,300 ,משרות בתחומי שיטור
וביטחון 6,500 ,משרות פיקוח על שירותים ממשלתיים 4,600 .מועסקים אחרים
משתייכים למגזר השלטון המקומי.8
מתוך כלל עובדי המגזר הציבורי בירושלים 76% ,התגוררו במחוז ירושלים (88,600
עובדים) ו־ 24%מתגוררים מחוץ למחוז ירושלים (מתוכם  12%תושבי יו״ש — 14,500
עובדים) 85% .מעובדי המגזר הציבורי הם יהודים ו־ 15%ערבים 63% .הם נשים ו־37%
גברים.

 8את הפערים שבין נתוני סקר כוח אדם של הלמ״ס לנתוני הנציבות ,ניתן להסביר בפערים שבין נתונים
מנהליים (המנוהלים על ידי נציבות שירות המדינה) לבין נתוני סקר (של הלמ״ס) ,וכן בעדכניות הנתונים
(נתוני הלמ״ס נכונים לשנת  ,2019ונתוני הנציבות מעודכנים לאפריל .)2021
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תרשים  :1התפלגות המועסקים במגזר הציבורי בירושלים לפי מאפיינים דמוגרפיים
(מגדר ,קבוצת אוכלוסייה ומקום מגורים)2019 ,

מחוץ
למחוז
ירושלים
24%

מחוז
ירושלים
76%

100%

ערבים
15%
גברים
37%

80%

60%

יהודים
85%
נשים
63%

40%

20%

מקום מגורים

קבוצת אוכלוסייה

מגדר

0%

מקור :סקר כוח אדם של הלמ״ס לשנת ( 2019הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)2021 ,

היכן מתגוררים העובדים המועסקים במגזר הציבורי בירושלים?
לפי נתונים מנהליים של נציבות שירות המדינה:
 פחות ממחצית מהמועסקים בירושלים גרים בה 23% :ממשרות שירות המדינה (19,200
משרות) ממוקמות בירושלים ,אך רק  12%מעובדי שירות המדינה גרים בעיר .מרבית
המשרות ממוקמות בקריית הלאום (כ־ 15,000-14,000משרות).
 מספר המשרות בשירות המדינה עומד על כ־ 82,100עבור  100גופים שדווחו.
 9,700 מעובדי המדינה מתגוררים בירושלים ( 12%מהעובדים) .מהם 8,900 ,עובדים
וגם מתגוררים בירושלים ( ,)11%ועוד  800תושבי ירושלים עובדים בשירות המדינה
מחוץ לירושלים.
 ב־ 37מתוך  100הגופים של שירות המדינה אין כלל משרות בירושלים ,ואלו כוללים
בעיקר בתי חולים ולשכות בריאות .בגופים אלו ישנם כ־ 36,600מועסקים ,המהווים
 45%ממשרות נציבות שירות המדינה.
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 עם זאת ,גם בגופים אלו ישנם מועסקים אשר מתגוררים בירושלים .למשל — קבוצה של
 80ירושלמים המועסקים בבית החולים שיבא שברמת גן ,וקבוצה של  40ירושלמים
המועסקים בבית החולים אסף הרופא בבאר יעקב.

שיאני המשרות ,שיאני העובדים המקומיים
כאמור ,לא כל המשרות הממשלתיות ממוקמות בירושלים .לפי נתונים מנהליים של נציבות
שירות המדינה ,ישנם הבדלים גדולים בין המשרדים הממשלתיים השונים בכל הנוגע
לשיעור המשרות הממוקמות בירושלים .בקרב המשרדים שיש להם משרות בירושלים,
בסך הכול  61%מהמשרות ממוקמות בעיר .במשרדים אלו שיעור המשרות הממוקמות בעיר
נע בין  0.4%ל־.100%
טבלה  :2משרדי הממשלה ש־ 100%ממשרותיהם בירושלים ,לעומת מספר העובדים
המתגוררים בעיר
מספר משרות
בירושלים
()100%

מתוכם :מספר
עובדים המתגוררים
בירושלים

אחוז עובדים
שגרים
בירושלים

המשרד לשירותי דת

113

59

52%

רשות החשמל

69

28

41%

המדפיס הממשלתי

66

41

62%

מעבדות ברה״צ י-ם

42

21

50%

משרד התפוצות

36

17

47%

הרשות להתחדשות עירונית

32

14

44%

משרד ירושלים ומורשת

30

8

27%

המשרד למשאבי מים

13

8

61%

401

196

שם היחידה

סה״כ
מקור :נציבות שירות המדינה2021 ,

ישנם שמונה משרדי ממשלה אשר כל משרותיהם ממוקמות בירושלים :המשרד לשירותי
דת ( 113משרות); רשות החשמל ( 69משרות); המדפיס הממשלתי ( 66משרות); מעבדות
בריאות הציבור ( 42משרות); משרד התפוצות ( 36משרות); הרשות להתחדשות עירונית
( 32משרות); משרד ירושלים ומורשת ( 30משרות); המשרד למשאבי מים ( 13משרות).

22

עם זאת ,גם במשרדים אלה פחות מחצי מהעובדים מתגוררים בעיר 196 :עובדים מתגוררים
בעיר ,מתוך כ־ 400משרות.

היכן מתגוררים ועובדים הבכירים בשירות המדינה?
עיר ממשל משגשגת היא מקום התרחשותה של העשייה הממשלית :עיצוב מדיניות
ממשלתית ,קבלת החלטות ועבודת מטה לסוגיה .ככזו ,היא מקום מושבם של דרגי המטה
הבכירים של משרדי הממשלה .תפקידים אלה מושכים אליהם כוח אדם משכיל ,איכותי
ובעל הכנסה גבוהה.
 עובדי ממשלה בדרג בכיר 9מהווים  2%מהמועסקים בשירות המדינה (כ־1,810
משרות).
 למעלה ממחצית המשרות בדרג הבכיר ממוקמות בירושלים ( 935משרות .)52% ,עם
זאת ,כפי שניתן לראות בטבלה  ,3רק  290מכלל הבכירים מתגוררים בירושלים —
 16%מכלל הבכירים בשירות המדינה ו־ 31%מהבכירים המועסקים בירושלים.
טבלה  :3עובדים בשירות המדינה — לפי מדרג ,מקום עבודה ומקום מגורים
כלל העובדים בארץ

עובדים בירושלים

גרים בירושלים
כמה אחוזים
מהעובדים
בירושלים
גרים בה?

מספר
עובדים

התפלגות

מספר
עובדים

אחוז
מעובדי
המדרג
בארץ

מספר
עובדים

אחוז
מעובדי
המדרג
בארץ

בכיר

1,810

2%

935

52%

290

16%

31%

תיכון

12,225

15%

4,510

37%

1,765

14%

39%

מירב

23,560

29%

6,445

27%

3,275

14%

51%

מסד

44,535

54%

7,315

16%

4,405

10%

60%

סה״כ

82,130

100%

19,205

מדרג

9,735

51%

מקור :נציבות שירות המדינה ,אפריל 2021
 9דרג בכיר — משרות במתח דרגות  44-42ומעלה בדירוג המח״ר או בדרגות מקבילות בדירוגים
אחרים.
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 מתוך כלל העובדים הבכירים בשירות המדינה בארץ ( 1,810עובדים) —  68%מתגוררים
ו/או מועסקים במחוזות ירושלים ,תל אביב והמרכז ( 1,130עובדים).
 מתוך כלל העובדים הבכירים המתגוררים ו/או מועסקים במחוזות ירושלים תל אביב
והמרכז ( 1,130עובדים) 29% ,עובדים וגרים במחוז ירושלים ו־ 33%עובדים במחוז
ירושלים אך מתגוררים במחוז תל אביב והמרכז ( 330ו־ 375עובדים ,בהתאמה).
 המצב ההפוך — בכירים המתגוררים במחוז ירושלים אך עובדים במחוז תל אביב
והמרכז — מתקיים עבור  3.5%מהבכירים ( 40עובדים).
טבלה  :4עובדים בשירות המדינה לפי מחוז מגורים ,מחוז העסקה ומדרג
עובדים שמתגוררים
במחוז ירושלים

עובדים שמתגוררים
במחוז ת״א והמרכז

מדרג

עובדים
במחוז
ת״א
והמרכז

עובדים
במחוז
ירושלים

עובדים
במחוז
ת״א
והמרכז

עובדים
במחוז
ירושלים

סה״כ
עובדים
ו/או
מתגוררים
במחוז ת״א
והמרכז

בכיר

40

330

385

375

1,130

תיכון

110

1,960

3,375

1,310

6,755

מירב

190

3,710

7,050

1,165

12,115

מסד

400

4,955

14,450

975

20,780

סה״כ

740

10,955

25,260

3,825

40,780

מקור :נתוני נציבות שירות המדינה ,ינואר 2021

שכר בכירים בירושלים
על פי נתוני אגף השכר במשרד האוצר ,בחודשים מאי-יוני  2019השכר הממוצע לבכירים
בשירות המדינה בישראל עמד על  35,715ש״ח ,ובירושלים — על  35,699ש״ח .שכר
הבכירים הממוצע הנמוך ביותר נמצא בקרב בכירים המתגוררים באשקלון ( 28,305ש״ח),
והשכר הממוצע הגבוה ביותר — בקרב המתגוררים ברחובות ( 41,649ש״ח).10

 10החישוב כולל רק יישובים שיש בהם לפחות  100אלף תושבים (נציבות שירות המדינה.)2021 ,
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מדד  :2היחידות הממשלתיות בירושלים
רקע :החלטות הממשלה בדבר העברת היחידות הממשלתיות לירושלים
בחוק יסוד :ירושלים בירת ישראל ,11שנחקק ב־ ,1980נקבע כי ירושלים היא מקום מושבה
של נשיא המדינה ,הכנסת והממשלה.

החלטת הממשלה  ,12 1661שהתקבלה במאי  ,2007קבעה שהיחידות הארציות ויחידות
הסמך של משרדי הממשלה יעברו לעיר הבירה לאורך תקופה של שמונה שנים; החלטת
הממשלה  ,13 1605שהתקבלה במאי  ,2014האריכה את תוקפה של ההחלטה הקודמת
לחמש שנים נוספות .בשתי ההחלטות נקבעו קריטריונים ולוחות זמנים להעברת היחידות
הארציות.
נוסף על שתי החלטות אלה ,במאי  2017התקבלה החלטת ממשלה  ,14 2686אשר כללה
צעדים להרחבת היצע הדיור להשכרה ארוכת טווח בעיר ״כדי לקדם את יישומן של
החלטות ממשלה שעניינן העברת יחידות ארציות של הממשלה לירושלים״.
על פי פלדמן ( ,)2018מחקרים מראים שמעבר של יחידות ממשלתיות לעיר הבירה משפיע
באופן חיובי על העיר .מעבר היחידות הממשלתיות לירושלים יכול לספק לירושלים דחיפה
כלכלית־חברתית משמעותית :הוא צפוי להגדיל את תשלומי הארנונה של עיריית ירושלים;
 11חוק יסוד :ירושלים בירת ישראל-1980 ,התש״ם.
https://www.nevo.co.il/law_html/law00/72185.htm
 12החלטת ממשלה  — 1661העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים 13 ,במאי .2007
https://www.gov.il/he/departments/policies/2007_des1661
 13החלטת ממשלה  — 1605העברת יחידות ארציות של הממשלה לירושלים 16 ,במאי .2014
https://www.gov.il/he/departments/policies/2014_dec1605
 14החלטת ממשלה  — 2686עידוד עובדי מדינה להתגורר בעיר ירושלים 28 ,במאי .2017
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2686
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להביא למעבר של אלפי עובדים לעיר (רובם ברמת השכלה והכנסה גבוהות מהממוצע);
ליצור מכפילי תעסוקה — משרות חדשות כתוצאה מגידול בביקוש למוצרים ,לבתי עסק
ולנותני שירותים בעיר; ולמשוך לירושלים גופים הפועלים בצמוד לממשלה כגון ארגונים
חברתיים ומלכ״רים ,חברות לובינג ואיגודי עובדים.
המעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה הוטל על המשרד לענייני ירושלים (היום :משרד
ירושלים ומורשת) ,וביצועה בפועל — על מינהל הדיור הממשלתי.
המדד שלהלן בוחן את מספר היחידות הממשלתיות המחויבות במעבר לירושלים לעומת
סטטוס המעבר בפועל .היכן שקיים מידע ,מצוין גם מספר העובדים ביחידות אלו.
המידע על היחידות הממשלתיות שאינן שוכנות בירושלים מבוסס על נתוני מעקב של
משרד ירושלים ומורשת (נתוני יוני  .)2020המידע על היחידות הממשלתיות שכבר
שוכנות בירושלים מבוסס על נתוני נציבות שירות המדינה (נתוני אפריל .)2021
יש לציין כי לא קיים מידע על מספר היחידות הממשלתיות ששכנו בירושלים לפני החלטות
הממשלה .גם מספר היחידות שאינן שוכנות בירושלים משתנה ואינו קבוע :על פי פלג־
גבאי ( ,)2020מספר היחידות הרלוונטיות משתנה מעת לעת בעיקר בשל פיצול טכני
של היחידות המדווחות או גילוי יחידות ארציות חדשות .השינוי במספר היחידות בא
לידי ביטוי בדוחות השונים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת .למשל ,בדוח שפורסם
בשנת ( 2017אליהו )2017 ,הוזכרו  131יחידות ארציות הנמצאות מחוץ לירושלים ,ובדוח
שפורסם בשנת ( 2020פלג־גבאי )2020 ,הוזכרו  142יחידות.15

הנתונים
סטטוס העברת היחידות הממשלתיות ירושלים
על פי נתוני המשרד לירושלים ומורשת (יוני  ,)2020בהתאם לקריטריונים שנקבעו
בהחלטות הממשלה ,ישנן  149יחידות ארציות הנדרשות לעבור לירושלים.16

 15במאי  2021החלה עיריית ירושלים להעסיק פרויקטור הממונה על עידוד העברת היחידות הממשלתיות
לירושלים ,ואנו תקווה כי מאגר המידע אודות העברת היחידות הממשלתיות לירושלים יתעדכן באופן
שוטף ועקבי.
 16כאמור ,מספר היחידות משתנה לעת לעת ,לא רק עקב גידול ריאלי במספר היחידות אלא עקב פיצול
טכני ביחידות מדווחות לשם יצירת גמישות ומעקב אחר העברתן לעיר.
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תרשים  :2סטטוס העברת היחידות הממשלתיות לירושלים
אחוז מתוך היחידות שעליהן חלות החלטות הממשלה ומספר היחידות
ההחלטה יושמה

13%
)(19

בתהליך
אושרו מחוץ לירושלים
לא פנו לוועדת חריגים/
אין פתרון מיועד

25%
)(38

27%
)(40

אחר

3%
)(5
32%
)(47

מקור :משרד ירושלים ומורשת ,יוני 2020

טבלה  :5סטטוס העברת היחידות הממשלתיות לירושלים
מתוכן
כמות
מספר יחידות עם
עובדים
יחידות דיווח כמות
מדווחת
עובדים

סטטוס

החלטה
יושמה

היחידות עברו לירושלים בהתאם להחלטה.
כך ,למשל ,בשנת  2019עברו לירושלים רשות המים
ושלושה אגפים של המשרד להגנת הסביבה.

19

11

326

בתהליך

היחידות נמצאות בתהליך מעבר לירושלים ,בנקודות
שונות בתהליך ,כגון — מיפוי וכתיבת פרוגרמות,
שיפוצים ,אישורי דחיית מעבר מוועדת החריגים.

40

33

753

אושרו
מחוץ
לירושלים

יחידות שקיבלו מוועדת החריגים אישור שלא לעבור
לירושלים מטעמים שונים ,כגון — שיקולי זיקה
גאוגרפית של היחידה למרכז הארץ (כמו האגף לחופי
רחצה של משרד הפנים; רשות שוק ההון המפקחת על
גופים היושבים במרכז הארץ; המרכז הלאומי להשתלות,
אשר הוחרג משום שנטען ש־ 80%מההשתלות בישראל
מתבצעות בארבעה בתי חולים במרכז הארץ) .בחלק מן
המקרים אין נימוק מתועד להחרגה.

47

31

735

לא פנו

יחידות שלא פנו לוועדת חריגים ,או לחלופין פנו ולא
קיבלו אישור או שלא נמצא פתרון מיועד.

5

4

287

אחר

יחידות שטרם עברו לעיר מסיבות אחרות ,בעיקר לאחר
שהדיון בוועדת חריגים לא התמצה.

38

26

3,362

149

105

5,463

סה״כ
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משרות ממשלתיות בירושלים
 על פי נתוני נציבות שירות המדינה (אפריל  ,)2021ל־ 63יחידות ממשלתיות קיימות
משרות בירושלים .אלו כוללות משרדי ממשלה (כגון — משרד האוצר ,משרד הפנים
ומשרד הרווחה) ,רשויות ממשלתיות ועוד.
 סך המשרות בירושלים עומד על .19,200
 חמשת המעסיקים הציבוריים הגדולים בירושלים הם :משרד המשפטים (2,276
משרות); משרד החינוך ( 1,164משרות); הנהלת בתי המשפט ( 1,015משרות); הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ( 953משרות); ורשות המיסים — מס הכנסה ( 934משרות).

מדד  :3החברות הממשלתיות בירושלים
בשונה מהיחידות הממשלתיות ,על החברות הממשלתיות לא חל החוק המחייב אותן לעבור
לירושלים .עם זאת ,בהחלטה  17 1661נקבע כי מנהל רשות החברות יבחן אילו חברות
ממשלתיות ניתן לעודד לעבור לירושלים ויציג בפני ועדת השרים את המלצותיו (פלג־
גבאי.)2020 ,
החברות הממשלתיות הן מעסיק ציבורי איכותי ויציב .העברת חברות ממשלתיות
לירושלים צפויה להגדיל את היצע המשרות האיכותיות בעיר ,לתרום לחיזוק רשת הקשרים
הממשלתית ולתרום לתדמית העיר.

תמונת מצב :החברות הממשלתיות בישראל
נכון לינואר  ,2021בישראל פועלות  105חברות ממשלתיות :מהן  70חברות הנמצאות
בבעלות הממשלה ומקדמות אינטרסים ציבוריים ו־ 35חברות נוספות —  16חברות בת
ממשלתיות 15 ,חברות מעורבות ו־ 4עמותות 13 .מהחברות אינן פעילות או מצויות בהליכי
פירוק.
בשנת  2018הועסקו בחברות הממשלתיות בישראל כ־ 54,000עובדים ,ושכרם הממוצע
עמד על  23,916ש״ח ברוטו (צימבליסט .)2020 ,רשות החברות הממשלתיות מגדירה
 17מן החברות הממשלתיות כ׳חברות עיקריות׳ .לחברות אלו השפעה רבה על השווקים
 17החלטת ממשלה  — 1661העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים 13 ,במאי .2007
https://www.gov.il/he/departments/policies/2007_des1661
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שהן פעילות בהם ועל כלל המשק בישראל .הכנסותיהן מהוות כ־ 97%מההכנסות של
כלל החברות הממשלתיות ,ובבעלותן כ־ 97%מסך הנכסים של כלל החברות הממשלתיות
(רשות החברות הממשלתית.)2020 ,

הנתונים
בהתבסס על נתונים שהובאו בדוחות הממ״מ (פלג־גבאי )2020 ,משרד האוצר (דיין,
 ;2020צימבליסט )2020 ,ורשות החברות הממשלתיות (רשות החברות הממשלתיות,
 ,)2020ניתחנו את סטטוס העברת החברות הממשלתיות לירושלים ואת היתכנות המעבר
של חברות נוספות .להלן תמונת המצב שעלתה מן הניתוח:
תרשים  :3ניתוח היתכנות מעבר חברות ממשלתיות לירושלים
מספר חברות

חברות שיש להן
היתכנות להעברת
החברה כולה
19

חברות שכיום
לא פועלות
בעיר
28

חברות שאין להן
מניעה לפעול
מירושלים
45

חברות פעילות
92

חברות ממשלתיות
105

מקור :עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הממ״מ ,משרד האוצר ורשות החברות הממשלתיות

 17 .1חברות ממשלתיות שוכנות כיום בירושלים
בין חברות אלו :החברה הממשלתית לתיירות ,מוזיאון ישראל ,החברה הממשלתית
להגנות ים המלח ,בנק הדואר ,דואר ישראל.18
 18חברת דואר ישראל — המוגדרת על ידי רשות החברות הממשלתיות כאחת מ׳החברות העיקריות׳,
ומועסקים בה למעלה מ־ 5,000עובדים — שכנה בירושלים ב־ ,2020אך השלימה ב־ 2021תהליכי מעבר
מירושלים למודיעין יחד עם חברות הבת שלה.
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 .2עבור  47חברות ממשלתיות — אין היתכנות למעבר לירושלים
לחברות אלו אין היתכנות למעבר בעיקר בשל חסמים כלכליים ותפעוליים או בשל
זיקה גאוגרפית למקום הפעילות.
בין חברות אלו :חברות האחראיות על תפעול מקומות פיזיים (כגון בית התפוצות,
פארק אריאל שרון ,כפרי נוער ומוסדות); חברות הממוקמות ברשות שאינה איתנה
(החברה למתנ״סים בלוד וחברת נתיבי ישראל באור יהודה ,שתיהן מסומנות ׳כחברות
עיקריות׳ על ידי רשות החברות); חברות היושבות בתל אביב ואין למדינה רוב
בזכויות ההצבעה; חברות גדולות בתחום התעשייה והתחבורה (התעשייה הצבאית,
רפאל ,רותם תעשיות ,חברת נמלי אשדוד וחיפה ,רכבת ישראל ,נתיבי איילון).
מתוך  17החברות שהוגדרו על ידי רשות החברות הממשלתיות כ׳חברות עיקריות׳ —
 10חברות נמצאו ככאלה שאין להן היתכנות מעבר לירושלים.19
 .3עבור  28חברות ממשלתיות — יש היתכנות למעבר לירושלים ( — 19מעבר מלא,
 — 9מעבר מטה בלבד)
 עבור  19חברות — יש היתכנות למעבר מלא ,בהן :חברת נמלי ישראל ;20חברות
ציבוריות כמו המועצה הלאומית לכלכלה והמכון הגיאופיסי; וחברות המנהלות
קרנות השתלמות.
 עבור  9חברות — יש היתכנות למעבר מטה בלבד .רובן חברות תשתית 5 .מתוכן
מוגדרות כ׳חברות עיקריות׳ — בהן עמידר ,תשתיות נפט ואנרגיה ,נתיבי הגז
הטבעי ,מקורות חברת המים וחברת החשמל לישראל 4 .החברות הנוספות
הן חברות בת של מקורות ושל תשתיות נפט ואנרגיה ,וכן חברת כביש חוצה
ישראל.
בסך הכול יש בחברות אלו כ־ 14,640משרות (למעלה מ־ 11,000מהן — בחברת
החשמל) ,אך אין נתונים או אומדן בנוגע למספר המשרות במטות החברות.

 19הנתונים מבוססים על רשימת חברות מדצמבר  .2019בנתונים שפרסם הממ״מ בינואר  2021נוספו
לרשימה שלוש חברות.
 20כך על פי הצהרה אישית של יו״ר נמלי ישראל ,מר עוזי יצחקי ,ספטמבר .2020
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טבלה  :6מספר עובדים בחברות ממשלתיות שסומנו כבעלות היתכנות למעבר מלא
שם החברה הממשלתית

מספר
עובדים

ענבל חברה לביטוח בע״מ
חברת נמלי ישראל — פיתוח ונכסים בע״מ
המכון הגיאופיסי לישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
החברה הישראלית לחקר מדעי החיים בע״מ
הוועד המנהל של האגודה לתרבות הדיור
החברה הלאומית לאספקת פחם בע״מ
אשראה חברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע״מ
דירה להשכיר — החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע״מ
החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון
קרנות השתלמות למורים וגננות — חברה מנהלת בע״מ
שוק סיטוני לישראל בע״מ
קרנות השתלמות למורים תיכוניים ,סמינרים ומפקחים — חברה מנהלת בע״מ
המכון הישראלי ליין
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע״מ
ק.ל.ע — .חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע״מ
החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע״מ
קנט — קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע״מ
א.ת .אפיקי תקשורת בע״מ

183
134
72
45
40
31
27
21
15
9
7
3
3
3
3
2
2
אין מידע
אין מידע
600

סה״כ

טבלה  :7מספר משרות בחברות ממשלתיות שנמצאו כבעלות היתכנות מעבר
של המטה בלבד
שם החברה הממשלתית

חברות עיקריות

חברת החשמל לישראל בע״מ
מקורות חברת המים בע״מ
עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע״מ
תשתיות נפט ואנרגיה בע״מ
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע״מ

אינן חברות
עיקריות

קו מוצרי דלק בע״מ
שחמ — מקורות ביצוע
כביש חוצה ישראל בע״מ
מקורות ייזום ופיתוח בע״מ

סה״כ

מספר משרות
בחברה כולה
11,580
1,610
470
345
90
אין מידע
475
45
30
14,640
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מדד  :4תוכניות הכשרה ,עתודות לסגל בכיר וזוטר ותוכניות
עמיתים בירושלים
תוכנית עתודה והכשרה למגזר הציבורי פועלות במטרה להכשיר כוח אדם איכותי ומקצועי
המייצג את כלל החלקים בחברה הישראלית .מרבית התוכניות מקיימות קשרים עם משרדי
הממשלה ורשויות שלטוניות נוספות ,ונציגי המגזר הציבורי תורמים מזמנם ומניסיונם
לתהליך ההכשרה.
הפעלת תוכניות אלו בירושלים תורמת לחיזוק תדמיתה כעיר ממשל וכמקום התרחשותה
העיקרית של העשייה הממשלית.
תוכניות ההכשרה למגזר הציבורי יכולות לצאת נשכרות מפעילות בירושלים בכמה
אופנים:
 חיזוק הממשקים עם עובדי שירות המדינה הבכירים היושבים בירושלים ומהווים חלק
לא מבוטל מסגל התוכניות.
 חיזוק הקשר עם יצרני ידע הממשלי שיש להם נוכחות רבה בירושלים ,כגון מוסדות
להשכלה גבוהה ,מכוני מחקר ,ארגוני חברה אזרחית וארגונים זרים היושבים בעיר.
 פיתוח חדשנות בתחומי המדיניות בעזרת שיתופי הפעולה והחלפת הידע בתוך האקו־
סיסטם הממשלי הפועל בעיר.

הנתונים
׳עתודות לישראל׳ היא תוכנית אסטרטגית לאומית אשר הוקמה בסוף שנת  2016מתוקף
החלטת הממשלה  .211653התוכנית מרכזת את הידע אודות ההכשרות של המגזר הציבורי
בישראל ,בדרגים זוטרים (תוכניות עמיתים וצוערים) ובדרגים בכירים ,ומטרתה לתרום
לשגשוג מדינת ישראל על ידי שיפור מגזר משרתי הציבור בישראל.22
על פי נתוני עתודות לישראל לשנת  ,2021בישראל פועלות  10תוכניות המיועדות לצוערים,
ונכון לשנה״ל  2021-2020משתתפים בהן כ־ 390צוערים לצד  722בוגרים.

 21החלטת ממשלה  — 1650״עתודות לישראל״ — תוכנית אסטרטגית לבניית עתודות הון אנושי למגזר
משרתי הציבור בישראל 10 ,ביולי .2016
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_des1653
 22עתידות לישראל https://atudot.gov.il/about/
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מתוך  10התוכניות הללו ,רק  2תוכניות פועלות בירושלים:
 .1צוערים לשירות המדינה — התוכנית מופעלת על ידי נציבות שירות המדינה ,ובכל
קבוצה משתתפים עד  30צוערים .אורך ההכשרה הוא שנה וחצי ,ולאחריה  4שנות
השמה בשירות המדינה .נכון לשנת  2020לומדים בתוכנית  27סטודנטים.
 .2תוכנית משפיעים — התוכנית מופעלת בשיתוף פעולה רב־משרדי ,ובכל קבוצה
משתתפים עד  50צוערים מהמגזר החרדי .אורך ההכשרה הוא חצי שנה ,ולאחריה
שנתיים השמה בשירות המדינה .תוכנית זו לא פעלה בשנה״ל .2020/21
טבלה  :8תוכניות צוערים הפועלות בישראל ,שנה״ל 2020/21
שם התוכנית

מפעיל

מספר
משתתפים
בשנה״ל
2020/21

מקום

צוערים לשלטון
המקומי

משרד הפנים וידידי
עתידים

72

באר שבע — אוניברסיטת
בן גוריון

צוערי שהם

משטרת ישראל

63

בכל רחבי הארץ

צוערים לשלטון
המקומי

משרד הפנים וידידי
עתידים

55

תל חי — מכללת תל חי

צוערים לשלטון
המקומי

משרד הפנים ועמותת
רוטשילד

50

חיפה — אוניברסיטת
חיפה

צוערים להנדסת
תשתיות בשירות
הציבורי

נציבות שירות המדינה

47

חיפה — הטכניון ומכללת
כנרת

צוערים לחינוך
הבלתי פורמלי

משרד החינוך

39

קריית טבעון — מכללת
אורנים

צוערים
לאסטרטגיה
ותכנון אורבני

משרד הפנים ,מנהל
התכנון

36

חיפה — הטכניון

צוערים לשירות
המדינה

נציבות שירות המדינה

27

ירושלים — האוניברסיטה
העברית

הערות

משפיעים

נציבות שירות המדינה,
משרד העבודה ,הפנים
ואחרים

ירושלים — בית וגן

לא התקיימה
בשנה״ל ;2020/21
מיועדת ל־50
משתתפים

צוערים להנדסת
תחבורה ומים

נציבות שירות המדינה
ועתידים

חיפה — הטכניון ומכללת
כנרת

לא התקיימה
בשנה״ל 2020/21

סה״כ בישראל
סה״כ בירושלים

389
27

מקור :עתודות לישראל2021 ,
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עוד על פי נתוני עתודות לישראל ,בישראל פועלות  15תוכניות המיועדות לדרגי ביניים
ותיכון ( 376משתתפים ב־ )2020/21ותוכנית אחת לדרגים בכירים ( 22משתתפים).
התוכניות מבוססות בחלקן על מודל  — on the job trainingהכשרה תוך כדי עבודה —
ולכן בשנה שגרתית רבות מהן לא מתקיימות במקום פיזי אחד 2 .מהתוכניות מתקיימות
בהרווארד (תוכניות קרן וקסנר);  4תוכניות מופעלות על ידי מעוז ,שמשרדיה נמצאים
בלוד; תוכנית מובילים באקדמיה מתקיימת בקיסריה; ותוכנית אלומות מתקיימת בתל
אביב.
התוכניות לדרגי הביניים שפועלות בירושלים הן :מובילים דיגיטליים בשלטון המקומי,
מובילים דיגיטליים בשלטון המרכזי ,רואים רחו״ק ,מובילים פיננסים ,עתודה לסגל
הבכיר בשירות המדינה ואופק .בנוסף ,תוכנית ממשק מתקיימת בתל אביב ,אך ההתמחות
היא בירושלים.
כלומר 7 ,מתוך  15התוכניות לדרגי ביניים מתקיימות בירושלים .מספר המשתתפים
בתוכניות אלו גבוה ,ועומד על כ־ 150משתתפים מתוך  400המשתתפים בכלל התוכניות
(.)37%
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טבלה  :9תוכניות לדרגי ביניים ,תיכון ובכירים2020/21 ,
דרג

ביניים
ותיכון

שם התוכנית

מפעילים

מספר משתתפים
ב־2020/21

מקום

מקום

משרד הפנים ,מעוז

51

לוד

תוכנית העמיתים
של מעוז

מעוז

50

לוד

מובילים דיגיטליים
בשלטון המקומי

רשות התקשוב ,נציבות שירות
המדינה ,ישראל דיגיטלית ,הג׳וינט

35

ירושלים

מובילים באקדמיה

המועצה להשכלה גבוהה — ות״ת,
שותפויות רוטשילד קיסריה

35

קיסריה

אדוות

משרד החינוך ,מעוז

31

לוד

רואים רחו״ק

משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,ביטוח לאומי ,אלכ״א

30

ירושלים

מובילים דיגיטליים
בשלטון המרכזי

רשות התקשוב ,נציבות שירות
המדינה ,ישראל דיגיטלית ,אלכ״א

30

ירושלים

מובילים פיננסיים

משרד האוצר ,אלכ״א ,רשות שוק
ההון ,בנק ישראל ,הרשות לני״ע,
רשות התחרות

29

ירושלים

ענבר

משרד הבריאות ,מעוז

26

לוד /תל
אביב

אלומות

משרד החינוך ,מכון מופת

24

תל אביב,
מכון מופת

עתודה לסגל הבכיר
בשירות המדינה

נציבות שירות המדינה  +המדרשה
הלאומית למנהיגות

22

ירושלים

ממשק

משרד החקלאות,
האגודה הישראלית לאקולוגיה

13

תל אביב.
התמחות
בירושלים

וקסנר — תוכנית
העמיתים

קרן וקסנר

לא התקיימה
ב־ ,2020/21מיועדת
ל־ 10משתתפים

הרווארד

אופק

רשות המסים ,אלכ״א

לא התקיימה
ב־ ,2020/21לא ידוע
אם ייפתח מחזור ב׳

ירושלים

סה״כ בישראל

376

סה״כ בירושלים

146

בכירים

תוכניות העמיתים
לסגל הבכיר

נציבות שירות המדינה ,המדרשה
הלאומית למנהיגות

22

ירושלים

וקסנר — תוכנית
למנהלים בכירים

קרן וקסנר

לא התקיימה
ב־ ,2020/21מיועדת
ל־ 40משתתפים

הרווארד

מקור :עתודות לישראל2021 ,
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סיכום פרק א׳ — ממשל וממשלה :המגזר הציבורי בירושלים
עיר ממשל מוצלחת היא עיר שמתרחשת בה עיקר העשייה הממשלתית ,והיא מתאפיינת
במגזר ציבורי עם הון אנושי חזק ,מקצועי ואיכותי.
מהנתונים שהוצגו בפרק א׳ עולה כי חלק גדול מעובדי שירות המדינה המועסקים
בירושלים בוחרים שלא לגור בעיר 23% :ממשרות הנציבות ממוקמות בעיר ירושלים
( 19,200משרות) ,אך רק  12%מעובדי שירות המדינה מתגוררים בעיר.
הדבר ניכר במיוחד במשרות הבכירות בשירות המדינה — המהוות כוח משיכה להון
אנושי משכיל ואיכותי ,כוללות מרכיבי ניהול והשפעה והשכר בצידן גבוה .מהנתונים
עולה כי למעלה ממחצית מהמשרות בדרג הבכיר בשירות המדינה ממוקמות בירושלים
( 935משרות) ,אך רק  31%מהעובדים הבכירים מתגוררים בעיר .כלומר — כשני שלישים
מהבכירים שעובדים בירושלים אינם מתגוררים בעיר.
אנשים בוחרים את מקום מגוריהם לפי מגוון שיקולים ,כאשר מקום התעסוקה הוא רק
שיקול אחד מהם .אנו סבורים כי השקעה בקידום המותג ׳ירושלים כעיר ממשל׳ יכולה
לחדד את תחושת השייכות ,הגאווה והערך של העובדים בעיר ואת המוטיבציה שלהם
לפעול בה.
בנוסף ,לעובדה שמרבית הבכירים המועסקים בעיר נכנסים אליה ויוצאים ממנה מדי
יום יש השלכות כלכליות אדירות לעיר ,החל מיצירת גודש בדרכים וקיבוע התלות ברכב
פרטי ,המייצרים גם אובדן פריון שעות עבודה וזיהום אוויר ,23ועד אובדן כוח הקנייה של
העובדים .לכך מתקשר גם המצב הנתון שלפיו בקריית הלאום — שבה מועסק רוב המגזר
הציבורי בעיר — אין כל שטחי מסחר .אנו מציעים לפתח סקר הוצאות לעובדי שירות
המדינה על מנת לאמוד את תרומתם הכלכלית (הקיימת והפוטנציאלית) לעיר.
באופן דומה ,החלטת הממשלה בת  14השנים בדבר העברת היחידות הממשלתיות
לירושלים גרמה בפועל להעברה של  13%בלבד ממספר יחידות היעד .להעברת היחידות
הממשלתיות ,כמו גם להעברת החברות הממשלתיות ולהפעלת הכשרות נרחבות למגזר
הציבורי בעיר ,יש חשיבות כלכלית ותדמיתית בדמות יצירת מקומות תעסוקה איכותיים
והגברת צריכת השירותים בעיר .גם כאן אנו סבורים כי המפתח לשינוי טמון במיתוג
 23עובדי מדינה מקבלים הטבת שכר בצורת אחזקת רכב — המעודדת רכישת רכב ושימוש בו ,ואינה
מעודדת שימוש בתחבורה ציבורית.

36

העיר :יצירת תדמית של עיר עשייה והזדמנויות ,עיר חיונית ,מכילה ומהפכנית,
על מנת ליצור מוטיבציה למעבר של יחידות ועובדים לעיר ,להבדיל מהצורך בהפעלת
תקנות וסנקציות .אנו מציעים כי במקביל להמשך המאמץ למשוך יחידות ממשלתיות
לעיר ,משרד ירושלים ומורשת ,העירייה והרשות לפיתוח ירושלים ישקיעו גם באפיק זה.
נוסף על הנושא התדמיתי ,יש לבצע תיקונים כלכליים ,כגון ביטול הזכאות של היחידות
הממשלתיות ברחבי הארץ להנחה בארנונה (הנחה שאינה תקפה בירושלים) על מנת
למנוע תמריץ שלילי למעבר היחידות לעיר.
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ירושלים כעיר ממשל – ממצאים עיקריים

פרק ב'

השחקנים במרחב:
האקו-סיסטם הממשלי
תקשורת ארצית

 10גופי תקשורת בירושלים
כמחצית מהם מכוונים לקהל הכללי

מכוני מחקר ואקדמיה

שגרירויות

 40,000סטודנטים בתשע"ט

 3בירושלים
 90במחוז מרכז
) 60מהן בת"א(

 5,000מהם בגבעת רם

 45מכוני מחקר בירושלים

ממשל

מתוך  113מכוני מחקר בישראל
מכון המחקר הגדול בארץ  -קרן
המחקרים של הדסה  -בירושלים
) 315עובדים(

)בפרק א'(

ארגונים
בינלאומיים

חברה אזרחית
ומגזר שלישי

 6בירושלים
 870עובדים

חברות מסחריות
ולובינג
חברות לובינג:
 4%בירושלים
 51%בתל אביב

בירושלים יש למעלה מפי 2.5
ארגוני מגזר שלישי
מאשר בתל אביב
) 3,520לעומת (1,330

ב .השחקנים במרחב :האקו־סיסטם
הממשלי
עיר ממשל מוצלחת היא עיר שבה המגזר הממשלתי מהווה חלק מרכזי מהמרקם העירוני,
וסביבו מתקיים האקו־סיסטם הממשלי :מערכת של מרכיבים עוטפים המקיימים ביניהם
מגוון קשרים ושיתופי פעולה .המרכיבים כוללים תקשורת ארצית ,אקדמיה ,מכוני מחקר,
מגזר שלישי ,שגרירויות וקונסוליות ,ארגונים בינלאומיים וחברות לובינג .לכל אחד מן
המרכיבים יש פוטנציאל לעבוד בשיתוף פעולה עם הממשל ,לספק לו שירותים ,להזין את
פעילותו ולהגיב לה.
בפרק זה יוצגו מדדים הבוחנים את מידת נוכחותם של שחקני האקו־סיסטם הממשלי
במרחב העיר ירושלים.
איור  :2מרכיבי האקו־סיסטם הממשלי


~

 
~




~ 


~
~
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מדד  :5תקשורת ארצית
תפקידה של התקשורת ,בין היתר ,הוא לסקר את המתרחש במדינה ובעולם ,לדווח על
עיוותי צדק ולתת במה למגוון דעות .עבודת התקשורת קשורה לעבודה הנעשית בממשל,
תלויה בה ומשפיעה עליה ,ולפיכך התקשורת היא חלק חשוב מהאקו־סיסטם הממשלי.
שוק התקשורת כיום כולל בתוכו שלושה סוגים עיקריים של כלי תקשורת ממוסדים :רשתות
שידור (טלוויזיה ורדיו) ,דפוס (עיתונות מסורתית) ואתרי אינטרנט .על שידורי הטלוויזיה
בישראל אחראית הרשות השנייה ,24אך בתחום העיתונות המודפסת והאינטרנטית לא קיים
רגולטור רשמי.
הנתונים להלן מציגים את פריסתו הגאוגרפית של שוק התקשורת .אין בנמצא רשימה
רשמית של גופי התקשורת בישראל ,ועל כן הרשימה שעליה התבססה הבדיקה גובשה
בעזרת מידע הקיים באינטרנט ובעזרת שיחות עם גורמים המעורבים בשוק התקשורת.
הרשימה אינה כוללת גופי תקשורת הפועלים בשפה הערבית ואינה כוללת תקשורת
זרה.25
בנספח א׳ מובאת הרשימה המלאה של הגופים הנכללים בבדיקה ,בחלוקה לפי מיקום
גאוגרפי.

הנתונים
מקום פעילות
בירושלים פועלים כ־ 10גופי תקשורת ,רבים מהם בעלי אוריינטציה חרדית; ביישובים
סביב ירושלים פועלים כ־ 5גופים; בתל אביב פועלים  7גופים; וביישובים אחרים באזור
גוש דן פועלים  10גופים.
 24תיקון משנת  1992לחוק הרשות השנייה [חוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו ,תש״ן ,1990-ס״ח
(3א) ,]https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p213m1_074.htm .קובע כי מקום מושבם של
הרשות ומוסדותיה ושל חברת החדשות הוא בירושלים .עם זאת ,ב־ 2012נדחתה תביעה של עיריית
ירושלים שהתנגדה להעברת ערוץ ( 10היום :רשת  )13החוצה מירושלים לנווה אילן ,בדומה לעתירה של
חברת אולפני הבירה שנדחתה ב־ 1998בנושא העברת חברת החדשות (היום :רשת  ,12מאקו) .נקבע כי
כוונת החוק היא מחוז ירושלים ולא העיר ירושלים (כלכליסט.)1998 ,
 25בנוגע לתקשורת זרה ,לאיגוד העיתונאים הזרים יש רשימה ידנית מודפסת של מאות עד אלפי כתבים
זרים בישראל ,אך לא נמצא מקור מידע שניתן לדלות ממנו מידע מלא על גופי התקשורת הזרה הקיימים
ומספר העובדים בהם .מומלץ לפעול ליצירת מאגר ממחושב של נתוני האיגוד כדי לאפשר בעתיד שימוש
במידע וניתוחו.
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תרשים  :4מספר גופי תקשורת לפי אזור פעילות

ירושלים

10

יישובי סובב ירושלים

10

תל אביב
שאר גוש דן

5

7

מקור :עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות

טבלה  :10רשימת גופי התקשורת הארצית הפועלים בירושלים
סוג

שם הגוף

אינטרנט

 — The Times of Israelזמן ישראל
כיכר השבת
מידה

דפוס

ג׳רוזלם פוסט
המודיע
המשפחה
מקור ראשון

רשתות שידור

כאן — התאגיד
ערוץ 20
ערוץ הכנסת

מקור :עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות

יש לציין כי גופי התקשורת נוטים להחזיק משרדים ביותר מעיר אחת .כך ,למשל ,משרדו
הראשי של תאגיד השירות הציבורי נמצא בירושלים ,אך יש לו משרדים נוספים גם בתל
אביב; ומשרדיהם הראשיים של גלי צה״ל נמצאים בתל אביב ,בעוד ששידורי החדשות
של התחנה משודרים מירושלים .במקרים אלו הגדרנו את מיקום גוף התקשורת לפי מיקום
משרדו הראשי.
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באופן דומה ,לרוב גופי התקשורת שסווגו כ׳דפוס׳ או ׳רשתות שידור׳ יש גם אתר אינטרנט
פעיל ,אך הסיווג נעשה לפי המדיום העיקרי של גוף התקשורת.
תרשים  :5מספר גופי תקשורת לפי מקום פעילות וסוג מדיום
אינטרנט
דפוס
רשתות

4
1
5
1
שאר גוש דן

4

1
2

2

2

תל אביב

יישובי סובב
ירושלים

2
2
1
ירושלים

מקור :עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מועסקים
לפי נתוני סקר כוח אדם של הלמ״ס לשנת ( 2019הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,)2021 ,
כ־ 1%מהמועסקים בירושלים עובדים בשוק התקשורת.
בקרב המעצבים הגרפיים ומעצבי המולטימדיה ,מספר העובדים בירושלים קטן ממספר
המתגוררים בה ( 1,200לעומת  ,)1,400וכך גם בקרב הצלמים ( 800לעומת כ־)1,800
ובקרב הנדסאי וטכנאי התקשורת ( 1,000לעומת כ־.)500
בקרב העיתונאים נמצא מספר זהה של עובדים ומתגוררים בעיר (.)1,200
בשל גודלו המצומצם של שוק התקשורת בירושלים ,בנתוני הלמ״ס לא מוצגים נתוני
מספר העובדים בחלק ממשלחי היד הרלוונטיים.
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טבלה  :11מספר מועסקים לפי משלח יד ולפי מקום מגורים ומקום עבודה2019 ,
עובדים
בירושלים

גרים
בירושלים

מעצבים גרפיים ומעצבי מולטימדיה

1,200

1,400

עיתונאים

1,200

1,200

במאים ומפיקים בתחומי הקולנוע
והתאטרון ובתחומים דומים

)(800

)(900

צלמים

)(800

1,800

הנדסאי וטכנאי תקשורת
(טלקומוניקציה) ושידור

1000

)(500

שחקנים

0

0

קריינים ברדיו ,בטלוויזיה ובאמצעי
תקשורת אחרים

0

—

אמני במה ואמני יצירה לנמ״א

0

0

משלח יד

( ) = הערכה
– = אין נתונים
 = 0מספר קטן מ־450
מקור :סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2021 ,

מדד  :6אקדמיה בירושלים
המוסדות להשכלה גבוהה הם שחקן מרכזי באקו־סיסטם הממשלי :המוסדות הם מקור ידע
עבור הממשל ,מוקד להכשרת כוח אדם איכותי ומשכיל לעבודה במגזר הציבורי ובמה
להחלפת ידע וחשיבה בנושאי ממשל ומדיניות.
ירושלים נהנית מנוכחות בולטת של מוסדות אקדמיים מובילים .מדד זה בוחן ומציג את
מספר הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה הגבוהה בעיר ,26נכון לשנה״ל תשע״ט
( .)2018/2019הנתונים מבוססים על עיבוד נתוני השכלה גבוהה של הלמ״ס.2020 ,

 26מוסדות להשכלה גבוהה — מוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל״ג) ומעניקים
תארים.
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הנתונים
בשנת הלימודים תשע״ט ( )2018/19למדו במוסדות האקדמיים בירושלים 40,140
סטודנטים .באוניברסיטה העברית למדו  19,680סטודנטים ,במכללות האקדמיות 15,640
סטודנטים ובמכללות האקדמיות לחינוך  4,820סטודנטים.
מתוכם 29,140 ,סטודנטים למדו לתואר ראשון בירושלים ( 11,280באוניברסיטה העברית,
 13,770במכללות האקדמיות ו־ 4,090למדו במכללות האקדמיות לחינוך)8,690 ,
סטודנטים למדו לתואר שני ( 6,090באוניברסיטה העברית 1,870 ,במכללות האקדמיות
ו־ 730במכללות האקדמיות לחינוך) ,ו־ 2,310למדו לתואר שלישי באוניברסיטה
העברית.27
תרשים  :6סטודנטים במוסדות אקדמיים בירושלים לפי תואר ,תשע״ט
מספר סטודנטים
האוניברסיטה העברית

13,770

מכללות אקדמיות

11,280

מכללות אקדמיות לחינוך

6,090
4,090
2,310

1,870
730

תואר שלישי

תואר שני

תואר ראשון

מקור :עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני השכלה גבוהה של הלמ״ס2020 ,

 27למידע נוסף ראו :יניב ,ע׳ ואסף־שפירא ,י׳ ( .)2021ההשכלה הגבוהה בירושלים — תמונת מצב
לקראת סיום תוכנית היובל .מכון ירושלים למחקרי מדיניות.
https://jerusaleminstitute.org.il/publications/higher_education_2021/
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מדד  :7מכוני מחקר וחשיבה בירושלים
מכוני מחקר וחשיבה הם מוסדות שעוסקים במחקר בתחומים מוגדרים ,כגון — כלכלה,
חברה ,ביטחון ,סביבה ובריאות .המכונים הם מרכיב חשוב באקו־סיסטם הממשלי ,שכן
הם מהווים עוגן לייצור ידע והחלפתו עם מרכיבי האקו־סיסטם האחרים .המכונים מקיימים
אינטראקציה עם מוסדות הממשל ולעיתים אף מתקיימת ׳דלת מסתובבת׳ ,שבה אנשי
ממשל מצטרפים כחוקרים למכוני המחקר בתקופה שבה אינם מועסקים בתפקיד רשמי
אחר.
מדד זה בוחן ומציג את מספר מכוני המחקר הפועלים בירושלים ואת מאפייניהם .מקור
הנתונים למדד זה הוא אתר גיידסטאר .28הנתונים נדלו בינואר .2021

הנתונים
 נכון לינואר  ,2021בישראל פועלים  113ארגוני מגזר שלישי שתחום פעילותם הוא
׳מדע ,מחקר וטכנולוגיה׳ ,ויש להם אישור ניהול תקין בתוקף .בארגונים אלו מועסקים
 1,970עובדים .ב־ 31מהארגונים לא מועסקים עובדים.
 45 מתוך  113הארגונים הללו יושבים בירושלים ( ,)40%ומועסקים בהם  905עובדים
( 46%מתוך כלל המועסקים בארגונים אלו בארץ) .ב־ 8מהארגונים לא מועסקים
עובדים.
 מבין הארגונים הללו ,הארגון שבו מספר המועסקים הגדול ביותר בירושלים (ולמעשה
גם בישראל כולה) הוא קרן המחקרים של הסתדרות מדיצינית הדסה ,שבה מועסקים
כ־ 300עובדים; המעסיק השני בגודלו בקטגוריה זו בירושלים (והרביעי בישראל
כולה) הוא המכון הישראלי לדמוקרטיה ,שבו מועסקים כ־ 100עובדים.

 28גיידסטאר — אתר העמותות של ישראל https://www.guidestar.org.il
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טבלה  :12עשרת ארגוני המחקר ,המדע והטכנולוגיה הגדולים ביותר בירושלים,
לפי מספר עובדים ,ינואר 2021
ארגוני ׳מחקר ,מדע וטכנולוגיה בירושלים׳

מספר עובדים

1

קרן מחקרים על יד הסתדרות מדיצינית הדסה (ע״ר)

313

2

המכון הישראלי לדמוקרטיה

97

3

מכון ון ליר בירושלים (חל״צ)

78

4

יסודות שלום (ע״ר)

53

5

חוסן ישועות לתורת מרן הרב קוק זצ״ל

43

6

מכון ירושלים למחקרי מדיניות (ע׳׳ר)

35

7

הקרן הלאומית למדע (ע״ר)

31

8

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל (חל״צ)

27

9

דיקטה — המרכז לניתוח טקסטים (ע״ר)

24

10

המרכז לחקר התקשורת (ע״ר)

23

מקור :גיידסטאר ,ינואר 2021

מדד  :8מגזר שלישי בירושלים
ארגוני מגזר שלישי מהווים את אחד מעמודי התווך של עיר הממשל .הארגונים פועלים
בתחום אספקת שירותים חברתיים ,שינוי חברתי או שינוי מדיניות ,וככאלה הם פועלים
רבות מול הממשל או בשיתוף פעולה עימו.
ירושלים מהווה מוקד מרכזי לפעילות המגזר שלישי .הדבר נובע מהיותה עיר בירה ,שבה
יושבים ופועלים מוסדות המדינה המרכזיים; מהרכב האוכלוסייה המגוון בעיר; מהמצב
הכלכלי־חברתי המזמן פיתוח של פעילויות רווחה; וממבנה הממשל המקומי ,המאפשר
מעורבות פעילה של תושבים ואזרחים .בנוסף ,בשל תהליכי הפרטה של שירותים חברתיים
רבים ,ארגוני המגזר השלישי מהווים אחוז נכבד מנותני השירותים החברתיים בישראל,
ותקציב ארגונים רבים מקורו בכספי תמיכות או במכירת שירותים לממשלה.
מדד זה בוחן ומציג את מספר ארגוני המגזר השלישי הפועלים בירושלים ואת מאפייניהם.
הנתונים מבוססים על נתוני אתר גיידסטאר ,נכון לאפריל .2021
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הנתונים
 נכון לאפריל  ,2021בירושלים יושבים  3,520ארגוני מגזר שלישי (עמותות ,חברות
לתועלת הציבור ,הקדשות ציבוריים ואגודות עותומניות) בעלי אישור ניהול תקין.
לשם השוואה ,בתל אביב יושבים  1,335ארגוני מגזר שלישי.29
 על פי סיווג פעילות ראשי 41% ,מהארגונים בירושלים פועלים בתחומי חינוך ,השכלה
והכשרה מקצועית ( 1,441ארגונים) ,ומועסקים בהם למעלה מ־ 100אלף עובדים.
הארגון הגדול ביותר קטגוריה זו בירושלים הוא ׳מרכז החינוך העצמאי לת״ת ובתי
ספר׳ — ארגון בתי הספר התורניים של אגודת ישראל — המעסיק כ־ 13,600עובדים.
הארגון השני בגודלו הוא ׳פתחיה׳ — ארגון המפעיל מוסדות לחינוך מיוחד — ובו
מועסקים כ־ 7,400עובדים.
 21% מהארגונים בירושלים פועלים בתחום הדת ( 736ארגונים) ,ומועסקים בהם
כ־ 8,770עובדים .תחום הדת בירושלים מדורג במקום השני מבחינת מספר הארגונים,
אך במקום החמישי מבחינת מספר המועסקים.
בקטגוריה זו הארגון הגדול ביותר הוא ׳אל המעיין׳ של ש״ס ,שבו מועסקים 2,305
עובדים ,ולאחריו ׳הקרן למורשת הכותל המערבי׳ ,שבו מועסקים  715עובדים.
 15% מהארגונים בירושלים פועלים בתחום הרווחה ( 517ארגונים) ,ומועסקים בהם
 22,870עובדים.
 תחת הקטגוריה ׳אחר׳ ,קובצו ארגונים שסיווג הפעילות שלהם הוא מחקר ,מדע
וטכנולוגיה ( 57ארגונים); ספורט ( ;)53מורשת והנצחה ( ;)51ארגוני סנגור (;)28
איגודים מקצועיים ( ;)19ארגוני סביבה ובעלי חיים ( ;)16ארגוני התנדבות וקרנות
פילנתרופיות ( ;)15קשרים בינלאומיים ( ;)13שיכון ,פיתוח ובינוי ( .)4בארגונים אלו
מועסקים בסך הכול  3,840עובדים.

 29מידע נוסף על גודלו וחשיבותו של המגזר השלישי בירושלים ניתן למצוא בפרסומי המכון )1( :בן
שמחון־פלג ,ש׳ ,נחמני ,ש׳ ופלדמן ,נ׳ ( .)2020מגזר שלישי בירושלים .מכון ירושלים למחקרי מדיניות.
 )2( ;https://bit.ly/32NcpBrגנן ,א׳ ,שטרן ,מ׳ ורגב ,ל׳ ( .)2018חברה אזרחית בירושלים .מכון
ירושלים למחקרי מדיניותhttps://bit.ly/3I6Dks6 .
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תרשים  :7ארגוני מגזר שלישי בירושלים לפי תחום פעילות2021 ,
מספר ארגונים ואחוז מכלל הארגונים בירושלים

(256) 7%
(104) 3%

חינוך ,השכלה והכשרה מקצועית
דת

(175) 5%

שירותי רווחה
קהילה וחברה

(292) 8%

(1,441) 41%

תרבות ואומנות

(517) 15%

בריאות והצלת חיים
אחר

(736) 21%

תרשים  :8מקבלי שכר בארגוני המגזר השלישי בירושלים לפי תחום פעילות2021 ,
מספר מקבלי שכר ואחוז מכלל מקבלי השכר בירושלים
(3,841) 2%
חינוך והכשרה מקצועית

(17,236) 9%
(4,591) 2%

דת

(14,068) 8%

שירותי רווחה
קהילה וחברה
תרבות ואומנות

(110,732) 61%

(22,873) 13%

בריאות או הצלת חיים
אחר

(8,769) 5%

מקור נתוני שני התרשימים :גיידסטאר2021 ,
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ארגונים לסנגור ושינוי חברתי
בשל אופי פעילותם והקשרים שהם יוצרים עם גופים אחרים ועם הממשל ,ארגונים הפועלים
בתחום הסנגור והשינוי חברתי הם מרכיב חשוב באקו־סיסטם הממשלי.
 נכון לאפריל  ,2021בישראל פועלים  187ארגוני מגזר שלישי בתחום הסנגור והשינוי
החברתי והפוליטי( 30ארגוני גג ותשתית בחברה האזרחית ,ארגונים הפועלים לסיוע
משפטי ,פעילות פוליטית ,שמירות חירויות הפרט ועוד).
 בקרב הארגונים הפועלים בתחום זה 26% ,יושבים בירושלים ( 48ארגונים) ו־24%
יושבים בתל אביב ( 45ארגונים).
 מבין הארגונים היושבים בירושלים 66% ,מעסיקים עובדים בתשלום ,ובסך הכול
מועסקים בארגונים אלו כ־ 590עובדים 78% .מארגונים אלו מעסיקים מתנדבים
בתשלום ,ובסך הכול פועלים בארגונים אלו כ־ 1,940מתנדבים.
 כמחצית מארגוני הסנגור היושבים בירושלים מעניקים שירותי רווחה ,והסיווג המשני
של פעילותם הוא קליטת עלייה.
 מבחינת מספר העובדים ,הארגונים הגדולים ביותר בירושלים בתחום הסנגור והשינוי
החברתי והפוליטי הם ׳נפש בנפש עלייה׳ ( 92עובדים) ו׳התנועה לאיכות השלטון׳
( 73עובדים).
 ארגונים מרכזיים נוספים :׳פורום קהלת׳ ,׳מוזאיקה׳ ,׳בצלם׳ ,׳ראש יהודי׳ ,׳זזים —
קהילה פועלת׳ ו׳התנועה לטוהר המידות׳.
תרשים  :9ארגוני סנגור ,שינוי חברתי ופוליטי בירושלים2021 ,
מספר ארגונים
27

5

1
פעילות
פוליטית

סיוע
משפטי

7

שמירת
חרויות הפרט

8

תחום אחר —
ארגוני סנגור,
שינוי חברתי
ופוליטי

קליטת עלייה
וארגוני
תפוצות

מקור :גיידסטאר2021 ,
 30לפי סיווג ראשי ו/או משני של הפעילות.

49

מדד  :9שגרירויות וקונסוליות בירושלים
פעילות דיפלומטית ענפה היא אחד המאפיינים המרכזיים של עיר בירה ,ובכך בא לידי
ביטוי מעמדה הלאומי והבינלאומי של העיר .בהתאם לכך ,ערי הבירה הן מקום מושבן
הטבעי של שגרירויות וקונסוליות של מדינות זרות.

הנתונים
 למרות היותה עיר הבירה הרשמית של ישראל ,הקהילה הבינלאומית אינה מכירה
באופן מלא במעמדה של ירושלים .נכון לתחילת שנת  ,2021רק  3שגרירויות יושבות
בירושלים :שגרירות ארצות הברית ,גואטמלה והונדורס .לשם השוואה ,בתל אביב
יושבות כ־ 60שגרירויות ,ובשאר מחוז מרכז (הרצליה ,רמת גן ,ראשון לציון) יושבות
כ־ 30שגרירויות נוספות.
 לפי נתוני משרד החוץ ( ,)2021בעיר יושבות  8קונסוליות .31באלו מועסקים כאלף
עובדים ,מהם כ־ 77%מועסקים בשגרירות ארצות הברית (כולל מועסקים בארגונים
בינלאומיים אמריקאיים ,כגון .)USAID
 הקונסוליה הגדולה בירושלים היא של צרפת ,ובה מועסקים  80עובדים ,ולאחריה
הקונסוליות של ספרד ובריטניה ,שבכל אחת מהן מועסקים כ־ 30עובדים .אין בידינו
נתונים על אודות מקומות המגורים של עובדים אלו.
 לנוכחותן של השגרירויות והקונסוליות בעיר הבירה יש בראש ובראשונה חשיבות
סמלית — הכרה במעמד העיר בזירה הדיפלומטית אך להימצאותן בירושלים יש
השפעה גם על המגוון התרבותי בעיר ועל יכולתן לפתח קשרי עבודה עם גורמים
ממשלתיים ,עירוניים וחוץ־ממשלתיים.

 31כמה חודשים לאחר קבלת הנתונים ממשרד החוץ ,במרץ  ,2021נפתחו בירושלים  2שגרירויות נוספות:
שגרירות קוסובו ושלוחה של שגרירות הרפובליקה הצ׳כית .הן אינן נכללות בנתונים המובאים בדוח
זה.
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טבלה  :13מספר עובדים בשגרירויות וקונסוליות בירושלים
מספר עובדים
מדינה

סוג נציגות

מספר עובדים

ארצות הברית

שגרירות

780

צרפת

קונסוליה

82

ספרד

קונסוליה

33

בריטניה

קונסוליה

31

איטליה

קונסוליה

21

טורקיה

קונסוליה

21

בלגיה

קונסוליה

14

שבדיה

קונסוליה

12

יוון

קונסוליה

12

הונדורס

שגרירות

5

גואטמלה

שגרירות

5

סה״כ

1,016

מקור :משרד החוץ2021 ,

מדד  :10ארגונים בינלאומיים בירושלים
ערי ממשל בעולם מהוות גורם משיכה לארגונים בינלאומיים .ארגונים אלה פועלים אל מול
הממשל ,או בשיתוף פעולה עימו ,בנושאים רבים — זכויות אדם ,פרויקטים הומניטריים,
חינוך ,בריאות ,השכלה גבוהה ועוד .מעבר לשיתופי הפעולה שרוקמים הארגונים עם
גורמים נוספים באקו־סיסטם הממשלי ,הם מהווים מקור תעסוקה לעובדים מקומיים
ומחזקים את העשייה הבינלאומית בעיר.
מדד זה מתמקד בארגונים שאינם ישראלים — ארגונים בין־ממשלתיים או לא־ממשלתיים —
שפועלים ברחבי העולם ויש להם משרד בירושלים .המדד בוחן ומציג את מספר הארגונים
ומספר העובדים בהם ,והוא מבוסס על נתוני משרד החוץ שיוצגו להלן.
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הנתונים אינם כוללים חלק מהארגונים הבינלאומיים המקיימים קשרים עם הממשל (כגון —
נציגויות וכנסיות נוצריות; ארגונים יהודיים בינלאומיים כמו הסוכנות היהודית והג׳וינט),
וכן אינם כוללים את נתוני הארגונים הבינלאומיים האמריקאיים (אלו הוצגו במדד .)9

הנתונים
בירושלים יושבים משרדיהם של  6ארגונים בינלאומיים ,ובהם מועסקים כ־ 870עובדים.
מתוכם 4 ,ארגונים של האו״ם ,אחד של האיחוד האירופי ועוד נציגות אחת של הצלב
האדום הבינלאומי.
טבלה  :14מספר עובדים בארגונים בינלאומיים היושבים בירושלים
מספר עובדים
שם הארגון

מספר עובדים

הצלב האדום ()ICRC

281

סוכנות הסעד והתעסוקה של האו״ם לפליטי
פלסטין במזרח הקרוב ()ׂׂUNRWA

184

ארגון הפיקוח על הפסקת אש של האומות
המאוחדות ()UNTSO

141

משרד הסיוע הטכני של האיחוד האירופי
()EUTAO

116

תוכנית הפיתוח של האו״ם ()UNDP

105

המתאם המיוחד מטעם האומות המאוחדות
לתהליך השלום במזרח התיכון ()UNSCO

40

סה״כ

867

מקור :משרד החוץ2021 ,
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מדד  :11חברות לובינג בירושלים
חברות לובינג — והשדלנים העובדים בחברות או באופן עצמאי — הם חלק מרכזי מהאקו־
סיסטם הממשלי .אלו עוסקים בתיווך בין גורמים שונים המעוניינים לקדם סדר יום חברתי,
כלכלי ,סביבתי ומדיני ,ובין הממשל ואנשיו.
מדד זה בוחן את מקום מושבן של חברות הלובינג בישראל .על פי חוק ,חובה על כל
השדלנים הפועלים בכנסת להירשם למאגר ׳שדלנים בכנסת׳ ,המפורסם באתר הכנסת.32

הנתונים
 בכנסת ה־ )2021-2020( 23היו רשומים במאגר  114שדלנים .מהם  95שדלנים
העובדים ב־ 35חברות לובינג ,ועוד  19שדלנים עצמאיים ,שאינם משויכים לחברה או
למיקום גאוגרפי מסוים.
 מתוך  35החברות 21 ,הן חברות ייעוץ אסטרטגי ,תקשורת או יחסי ממשל ,ו־ 14הן
משרדי עורכי דין.
 51% מהשדלנים במאגר הם נציגים של חברות לובינג שיושבות בתל אביב ( 56שדלנים
מ־ 19חברות) 20% ,הם נציגים של חברות לובינג שיושבות בגוש דן — פתח תקווה,
רמת גן והרצליה ( 23שדלנים מ־ 6חברות) ,ורק  4%שדלנים הם נציגים של חברות
היושבות בירושלים ( 5שדלנים מ־ 4חברות).
תרשים  :10שדלנים בכנסת ה־ 23לפי מקום מושב חברת הלובינג
מספר שדלנים

גוש דן

תל אביב

יישוב אחר

ירושלים

19
9
5

58

עצמאיים

23

 32שדלנים בכנסת ,אתר כנסת ישראל https://main.knesset.gov.il/About/Lobbyist/Pages/
Lobbyist.aspx
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סיכום פרק ב׳ — השחקנים במרחב :האקו־סיסטם הממשלי
כדי להגשים את חזון עיר הממשל נדרשת נוכחות מספקת של השחקנים השונים המרכיבים
את האקו־סיסטם הממשלי ,ונדרשת אינטראקציה בין השחקנים השונים באמצעות שיתופי
פעולה והפריה הדדית.
מהנתונים שהוצגו בפרק עולה כי האקו־סיסטם הממשלי בירושלים אינו מפותח דיו.
בירושלים יש מגוון רחב של גופי מחקר ואקדמיה ,ארגוני מגזר שלישי ,גופי תקשורת
וארגונים בינלאומיים .לצד זאת ,מרכיבים אחרים באקו־סיסטם נעדרים כמעט לחלוטין
מן העיר ,כגון — שגרירויות וקונסוליות של מדינות זרות וחברות לובינג .על כן יש לבחון
דרכים למשוך את הגופים הללו לפעול בעיר ולקבוע בה את מושבם ,וכן לחזק את היכולת
של השחקנים השונים לייצר מגוון קשרים ושיתופי פעולה.
לצורך כך אנו מציעים:

אקדמיה
 חיזוק תפקיד האקדמיה באקו־סיסטם :המוסדות האקדמיים יכולים לקחת חלק
מרכזי יותר בטיפוח עיר הממשל .המוסדות יכולים לשאת את דגל הכשרת הסטודנטים
לעבודה במגזר הממשלתי והשלישי ולפעול באופן שוטף כבמה להחלפת ידע וחשיבה
בנושאי ממשל ומדיניות .אנו מציעים לממשלה לאתר הזדמנויות נוספות לחיבור בין
העשייה בממשל לבין הקמפוסים של המוסדות .כך ,למשל ,ניתן למנף את הסמיכות
הגאוגרפית בין גבעת רם לקריית הלאום ולפעול ליצירת קשרים בין סטודנטים ובין
גורמי ממשל רלוונטיים (למשל ,באמצעות קורסים ,התמחויות ,סיורים ,הרצאות
חשיפה) ,ולבחון פלטפורמות לשיתוף פעולה סדיר עם הפקולטות למדעי החברה,
באופן שיאפשר למידה הדדית של קובעי מדיניות וחוקרים.

מכוני מחקר
 בניית מאגר מכוני מחקר לשימוש גורמי הממשל — אנו ממליצים לבחון אפשרות
לייצר התקשרויות סדירות בין משרדי הממשלה השונים לבין מכוני מחקר הפועלים
בירושלים (יצירת ׳מכרז מסגרת לעבודה עם מכוני מחקר׳) .שיתופי פעולה מסוג זה
יסייעו לממשל להסתמך על נתונים המגיעים ממקורות עצמאיים ומקצועיים ולגבש
מדיניות מבוססת ידע.
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 בחינת כלים לחיזוק הקשרים בין מקבלי החלטות והדרג הממשלתי המקצועי
ובין מכוני המחקר והמדיניות הפועלים בעיר .אלו יתרמו לפיתוח ידע וחדשנות
בתחומי הממשל .בין הכלים האפשריים :קיום מעבדות למידה בנושאים המונחים
על שולחנם של גורמי המקצוע; ארגון כנסים למקבלי ההחלטות; הנגשת ידע מחקרי
עדכני בסדרת הרצאות ייעודית.
 עידוד שיתוף פעולה בין מכוני המחקר היושבים בירושלים — כפי שמראים
הנתונים ,בירושלים יש נוכחות מספרית משמעותית של מכוני מחקר וחשיבה .אנו
ממליצים לחזק את קשרי העבודה ושיתופי הפעולה בין המכונים על מנת להגדיל
את העשייה המחקרית בעיר .לצורך כך ניתן להקים פורום משותף של מכוני המחקר
היושבים בירושלים ,וזה יבחן במשותף סוגיות בתחומי מדיניות וממשל.

ארגונים בינלאומיים
 נוכחותם של ארגונים בינלאומיים מוסיפה יוקרה לעיר .בנוסף ,הארגונים מהווים מקור
לתעסוקה איכותית ולתעסוקת שירותים סובבים .אנו ממליצים לבחון באופן מעמיק
את פוטנציאל המשיכה של ארגונים בינלאומיים לירושלים ולשקול פיתוח אסטרטגיה
ייעודית לחיזוק המעמד של ירושלים כעיר קולטת ארגונים בינלאומיים .ניתן
ללמוד מן המודל של העיר האג ,בירתה של הולנד ,אשר פיתחה אסטרטגיה למשיכת
ארגונים בינלאומיים בתחום המשפט הבינלאומי ,ובמסגרתה הוקמה יחידה ממשלתית
אשר עובדת בשיתוף פעולה עם העירייה כדי לספק לארגונים תשתיות עירוניות
מתאימות.

מגזר שלישי
ירושלים היא בירת המגזר השלישי בישראל ,וארגוני המגזר השלישי מהווים גורם חשוב
בהתפתחותה כעיר ממשל משגשגת .אנו ממליצים להתייחס למגזר השלישי בעיר כמשאב,
ולקדם כמה מהלכים כדי לחזקו:
 הקמת ׳בית עמותות׳ בירושלים — אנו ממליצים להקים בית לארגונים חברתיים,
במודל דומה לבית העמותות הקיים בתל אביב .הבית ימשוך אליו ארגונים חברתיים,
יעודד שיתופי פעולה ויאפשר חיסכון בעלויות התפעול.
 קביעה ברורה בנוגע לפטור מתשלום מע״מ על ידי מלכ״רים שניגשים למכרזים
של הממשלה והעירייה — כיום מלכ״רים מחויבים במע״מ כשהם ניגשים למכרזים
ממשלתיים ועירוניים (כחלק מהשוואת התנאים בינם ובין גופים פרטיים) .מס זה
משית הוצאה לא מבוטלת על הארגונים ,שרבים מהם נמצאים במאבק הישרדות
כלכלי .כדי לחזק את הארגונים ואת יכולתם לפעול בעיר — מומלץ לבטלו.
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 הקמת פורום חשיבה ודיון לחברה האזרחית בירושלים — אנו ממליצים להקים
פורום רעיוני־מחקרי קבוע לארגונים בעיר .הפורום ייפגש אחת לתקופה ,ובכל פעם
ידון בהיבט אחר הנוגע למגזר השלישי והחברה האזרחית .הפורום יוכל להוות זירה
להעלאת סוגיות לדיון והצעת פתרונות; חיזוק קשרים בין ארגונים בתחומי פעילות
דומים ותיאום ביניהם; וטיפוח קואליציות לפעילות חברתית במאבקים ספציפיים.
 הכשרות מקצועיות :אנו ממליצים לחזק את מקצועיותם של ארגוני המגזר השלישי
בירושלים על ידי פיתוח הכשרות ייעודיות לעבודה בתחומי המדיניות והממשל.
הכשרות אלו יאפשרו לארגוני מגזר שלישי לשפר ולייעל את שיתופי הפעולה שלהם
עם משרדי הממשלה.

שגרירויות
 מוצע לחייב קיום פגישות רשמיות של שרים ופקידים עם דיפלומטים ושגרירים
במשרדים הרשמיים בירושלים.

תקשורת ארצית
 אכיפת ההחלטה המחייבת גופי חדשות ותקשורת משודרים לפעול מירושלים.
כך ,למשל ,יש לוודא שתתבצע העברתו המלאה של תאגיד השידור לירושלים,
כולל מחלקת הדיגיטל וכל יתר המחלקות ,שחלקן הניכר יושבות כיום בגוש דן.
בדומה ,ככל שיוחלט להמשיך את פעילות גלי צה״ל ,יש לשאוף להעברתה המלאה
לירושלים.
 הגברת המשיכה של ירושלים עבור גופי תקשורת באמצעות הגברת הערך המוסף
בפעילות גופי התקשורת מירושלים .ניתן לעשות זאת ,למשל ,באמצעות ביצוע פעולות
יזומות לחשיפת עבודת הממשל בירושלים לתקשורת (למשל :תדריכי עיתונאים
במועדים קבועים על ידי משרדי הממשלה השונים) .בכך עשויות להיות מושגות גם
מטרות אחרות ,כגון — הגברת השקיפות; העלאת איכות התוצרים ובעקבות כך — שיפור
הדיון הציבורי; העמקת שיתוף הציבור; וחתירה לעבר דמוקרטיה השתתפותית.
 העמקת ההיכרות עם התקשורת הזרה בירושלים — לכלי התקשורת הזרים ,בדומה
לארגונים בינלאומיים ,עשויה להיות השפעה ניכרת על תדמיתה של העיר ועל
האטרקטיביות שלה בעיניי ישראלים וזרים .כיום אין ידע מוסדר על העיתונאים הזרים
המתגוררים בישראל בכלל ובירושלים בפרט .ככל שיוחלט להעמיק בנושא ,ניתן
לבצע סקר מקום מגורים וצרכים של העיתונאים הזרים — בשיתוף איגוד העיתונאים
הזרים ( )The Foreign Press Associationאו משרד החוץ — כדי לזהות הזדמנויות
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ותחומים לפיתוח .במקביל ,מוצע לשקול למקם מחדש את משרדי איגוד העיתונאים
היושבים בירושלים בסמיכות רבה יותר לקריית הלאום — ליבת עיר הממשל.
 יש להעמיק את ההיכרות עם כלל גופי התקשורת הפועלים בירושלים וישראל,
כולל הגופים הפונים לקהל החרדי והערבי ,כדי למצוא דרכי פעולה להגברת המשיכה
של ירושלים גם עבורם.
 יצירת הזדמנויות תעסוקתיות בירושלים עבור בעלי מקצועות משלימים לשוק
התקשורת — כגון גרפיקאים ,צלמים ,טכנאי תקשורת .מומלץ להשקיע משאבים
בפילוח השוואתי של נתוני סקר כוח אדם של בתחומי התקשורת בירושלים לעומת
ערים אחרות.

המלצות נוספות
 הקמת קרן ייעודית למשיכת ארגוני מגזר שלישי וארגונים בינלאומיים .הקרן
תסייע בהבאת גופים ששייכים לאקו־סיסטם לירושלים .מוצע שהקרן תופעל על ידי
הרשות לפיתוח ירושלים.
 פיתוח פורום ומרחב מפגש מוסדר לעידוד חדשנות בתחום הממשל (׳האב
ירושלמי לממשל׳) — מוצע להקים מרחב למידה ופיתוח שבו ייפגשו גורמים שונים
באקו־סיסטם הממשלי :עובדי ממשלה ,חוקרים ממכוני מחקר ומדיניות ,אקדמאים,
אנשי מגזר שלישי ועוד .המרחב יהווה מקום למפגש כוחות ומוחות ממגוון תחומים
ולדיון בקידום פתרונות לאתגרי הממשל.
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ג .קשרים ויחסי גומלין :שיתופי פעולה
וחדשנות
עיר ממשל מוצלחת היא עיר שבה מתקיימים רשת קשרים ויחסי גומלין פורים בין השחקנים
השונים במרחב .פרק זה בוחן את הקשרים המתקיימים בין המגזר הציבורי־ממשלתי ובין
המגזר העסקי בירושלים.
בעתיד ,מומלץ לקיים בדיקה מקבילה הכוללת את התקשרויות עיריית ירושלים עם המגזר
העסקי .כיום נתונים אלו לא נאספים באופן שיטתי.

מדד  :12התקשרויות בין משרדי הממשלה והמגזר העסקי
מחקרים השוואתיים שעסקו במגזר העסקי בערי ממשל (& Feldman, Francis
 )Bercovitz, 2005מצאו כי חברות הממוקמות בערי הבירה מתאימות את מוצריהן ואת
שירותיהן לצרכים של המגזר הציבורי ,כמו גם לדרכי ההתקשרות האופייניות (מכרזים
ומיזמים משותפים).
מכרזים ממשלתיים שבהם זכו חברות ירושלמיות מעידים על סוג הקשרים העסקיים
המתקיימים בין הממשלה ובין החברות .משרדי הממשלה מפרסמים עשרות אלפי הצעות
התקשרות בשנת עבודה .חלקן התקשרויות בעלות חובת מכרז (הצעות בהיקף של למעלה
מ־ 50אלף שקלים) ,וחלקן התקשרויות פטורות ממכרז .לפי נתוני מינהל הרכש הממשלתי
(ל״ת) ,בשנת  2019פרסמו משרדי הממשלה בישראל קרוב ל־ 1,380מכרזים ו־23,310
התקשרויות ללא מכרז.
במדד זה ייבחנו נתוני התקשרויות המטה הראשי במשרד האוצר בשנים ,2020-2018
המהוות כ־ 10%מכלל התקשרויות הממשלה .נתונים אלו ישמשו מקרה בוחן שממנו ניתן
להסיק על היקף התקשרויות הממשלה בכללותן .הנתונים התקבלו במענה לפניית חופש
המידע.
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הנתונים
טבלה  :15התקשרויות מטה משרד האוצר 2020-2018
מספר ההתקשרויות והיקפן

2018

2019

2020

מיקום
החברות

מספר
התקשרויות

אחוז מסך
ההתקשרויות
בישראל

סכום
התקשרויות
(מיליון ש״ח)

אחוז מסכום
ההתקשרויות
בישראל

ירושלים

490

20%

23.9

3%

תל אביב

380

15%

205.2

24%

ישראל

2,475

100%

842.8

100%

ירושלים

390

16%

37.2

5%

תל אביב

360

15%

183.2

23%

ישראל

2,430

100%

814.8

100%

ירושלים

505

20%

38.3

4%

תל אביב

375

15%

217.5

25%

ישראל

2,580

100%

863.4

100%

 בשנת  2020נרשמו כ־ 2,580התקשרויות של המטה הראשי במשרד האוצר עם המגזר
העסקי בישראל ,בהיקף כולל של  863.4מיליון ש״ח.
 בשנה זו נרשמו כ־ 505התקשרויות של המשרד עם המגזר העסקי בירושלים ,בהיקף
של  38.3מיליון ש״ח .לעומת זאת נרשמו כ־ 375התקשרויות של המשרד עם המגזר
העסקי בתל אביב ,בהיקף של  217.5מיליון ש״ח.
 כלומר ,היקף ההתקשרויות של המשרד עם חברות מתל אביב היה גדול כמעט
פי שישה לעומת היקף ההתקשרויות עם חברות מירושלים .למעשה ,חברות תל
אביביות זכו ב־ 25%מהפעילות העסקית של משרד האוצר ב־ ,2020לעומת  4%בקרב
חברות ירושלמיות.
 בשנים  2019-2018נרשמו מספרים בסדר גודל דומה.
 בשנת  ,2020תשלומי הארנונה היוו  27%מסכום ההתקשרויות של מטה משרד האוצר
עם ספקים ירושלמים .עיקר ההתקשרויות הנוספות היו עבור שירותים בתחומים
בסיסיים בשוק ,כגון — ניקיון ,הדפסות וציוד משרדי .גובה ההתקשרות הממוצעת
עם עסק ירושלמי עמד בשנה זו על כ־ 102אלף ש״ח.
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 בשנת  ,2020כמחצית מסכומי ההתקשרות עם גופים בתל אביב היו עבור שירותים
בתחומי המחשוב והמערכות התומכות ( .)49%גובה ההתקשרות הממוצעת עם
חברה תל אביבית באותה שנה עמד על כ־ 796אלף ש״ח.

מדד  :13מספר חברות הייטק בירושלים שמציבות גופי ממשל
כקהל יעד
מדד זה בודק את מיצוי הפוטנציאל העסקי־מסחרי בעיר הממשל :האם חברות הייטק
בוחרות להתמקם בסביבת הממשל ורואות בו לקוח?
על פי דוח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור לשנת ( 2019רשות התקשוב הממשלתי,
 ,)2020הממשלה רואה חשיבות עליונה בפיתוח מענים דיגיטליים וסיוע לאזרח בקבלת
שירות פשוט ונגיש ממוסדות המדינה .מהנתונים המוצגים בדוח עולה כי אתרי האינטרנט
הם ערוץ השירות הפופולרי ביותר של הממשלה — יותר מהערוץ הפרונטלי והטלפוני —
והפער בינו לבין הערוצים האחרים אף גדל עם השנים .בשנת  43% 2016מהפניות ליחידות
הממשלתיות היו דרך אתרי האינטרנט ,ובשנת  2019השיעור עלה ל־ .56%מהדוח עולה
גם כי מידת שביעות הרצון מהשירות הממשלתי הניתן דרך אתרי האינטרנט גבוהה באופן
ניכר ממידת שביעות הרצון מהשירות הניתן דרך ערוצי תקשורת אחרים של הממשלה
(ציון  76מתוך  100לשירות באתרי האינטרנט ,לעומת  60בשירות הטלפוני ו־ 71בשירות
הפרונטלי).
הנתונים הללו מעידים על החשיבות של פיתוח שירותים דיגיטליים ליחידות הממשלה,
בנוסף לחשיבות פיתוח כלי עבודה פנים־ממשלתיים .על מנת לבצע זאת ,הממשלה יכולה
להיעזר בכוח אדם פנימי בעל התמחות בהייטק ,או בכוח אדם חיצוני — דרך המגזר
העסקי המספק לממשלה שירותים.
מדד זה מתמקד במגזר העסקי ובוחן את גודל תעשיית ההייטק בירושלים ואת מאפייניה.
הנתונים שיוצגו במדד נדלו מתוך מאגרי המידע של  SNCו־.33 IVC

SNC - Start Up Nation Central, https://www.startupnationcentral.org/ 33
IVC Research Center, https://www.ivc-online.com/
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הנתונים
 על פי נתוני  ,)2020( IVCבירושלים יושבות  540חברות הייטק ,ובתל אביב —
כ־ 2,780חברות הייטק.
 בשל הבדלים בהגדרות ,בנתוני  )2021( SNCמובאים מספרים קטנים יותר — 378
חברות הייטק במחוז ירושלים וכ־ 2,920במחוז תל אביב.
 על פי ( SNCשם) ,מתוך חברות ההייטק היושבות במחוז ירושלים 67 ,עובדות במודל
 )18%( B2Gו־ 28עובדות במודל .34 B2B
 לשם השוואה ,במחוז תל אביב פועלות  2,923חברות ,ו־ 418מהן עובדות במודל
 ,B2Gבמחוז חיפה פועלות  585חברות ,ו־ 113מהן עובדות במודל .B2G
 מבין החברות הפועלות במודל  B2Gומועסקים בהן למעלה מ־ 11עובדים 234 ,חברות
פועלות במחוז תל אביב 55 ,במחוז חיפה ורק  28במחוז ירושלים.
טבלה  :16חברות הייטק בארץ לפי מחוז ,ינואר 2021
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מחוז
תל אביב

מחוז
חיפה

מספר חברות הייטק

378

2,923

585

אחוז מהחברות בארץ

6%

45%

9%

מספר חברות הייטק
העובדות במודל B2G

67

418

113

אחוז מהחברות במחוז

18%

14%

19%

מספר חברות הייטק
העובדות במודל B2G
ומועסקים בהן למעלה
מ־ 11עובדים

28

234

55

אחוז מהחברות במחוז

7%

8%

9%

 — Business to Government 34עסק-ממשלה;  — Business to Businessעסק לעסק.
הנתונים אינם משלימים ל־ 100%אלא חופפים .כלומר ,חלק מהחברות עובדות בשני המודלים.
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תרשים  :11מספר חברות הייטק בארץ לפי מחוז ומודל עסקי ,ינואר 2021
מספר חברות

418

B2G
מודלים אחרים

2,505

67
311

113
472

מחוז ירושלים

מחוז חיפה

מחוז תל אביב

מקור ,SNC :ינואר 2021

 בשנים האחרונות נוסדו במחוז ירושלים  13חברות חדשות העובדות במודל 7 :B2G
חברות בשנת  4 ,2018חברות בשנת  2019ו־ 2חברות בשנת .2020
 במחוז תל אביב נוסדו בשנים אלו  80חברות העובדות במודל  39 :B2Gבשנת ,2018
 29בשנת  2019ו־ 12בשנת .2020
 כלומר ,בשנת  2018גם במחוז תל אביב וגם במחוז ירושלים הסתמנה פריחה בייסוד
חברות חדשות ,ירידה קלה בשנת  ,2019וירידה משמעותית בשנת  ,2020בצל משבר
הקורונה.
 למרות המספר הקטן של חברות ההייטק הפועלות במחוז ירושלים לעומת מחוז תל
אביב ,מנתוני סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת ( 2019הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה )2021 ,עולה כי בירושלים יש ריכוז גדול של מועסקים
בהייטק שעבודתם מתבצעת במגזר הציבורי .מתוך כ־ 11,000מועסקים במשלח יד
הייטק בענף הכלכלי מינהל ציבורי ומקומי ,כ־ 5,000מועסקים בירושלים (,)46%
לעומת כ־ 1,700בתל אביב-יפו (.)15%
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מדד  :14כנסים פומביים בירושלים וכנסים בנושא ממשל
כנסים פומביים מהווים פוטנציאל למקום מפגש של הממשלה ,המגזר העסקי וקבוצות
מחקר ,להחלפת ידע ולבניית שיתופי פעולה.
לשכת הכנסים של הרשות לפיתוח ירושלים (הרל״י) אוספת מידע על כנסים המתקיימים
בעיר .המידע נאסף מהאתרים שבהם מתקיימים כנסים ומהחברות המארגנות אותם ,והוא
מתחלק לשניים :כנסים מקומיים וכנסים בינלאומיים .בכנסים הבינלאומיים משתתפים
אורחים מחו״ל ,ולכן הם נתפסים כיוקרתיים יותר וכבעלי פוטנציאל להוות מקור הכנסה
לעיר.
מדד זה יתמקד בכנסים מקומיים ובינלאומיים העוסקים בנושאי ממשל.

הנתונים
 לפי נתוני לשכת הכנסים של הרל״י ,בשנת  2019נערכו בירושלים כ־ 890כנסים.
 8% מהכנסים ( )74עסקו בנושאי ממשל — פוליטיקה ,ביטחון ,צבא ,יחסי חוץ ,הסברה
וכד׳ 59 .מהם היו כנסים מקומיים ,ו־ 15היו כנסים בינלאומיים.
 בכל כנס בנושאי ממשל השתתפו בממוצע כ־ 225משתתפים (החל מ־ 50משתתפים
בכנסים הקטנים ועד כ־ 2,000משתתפים בכנסים הגדולים).
תרשים  :12מספר כנסים בנושאי ממשל בירושלים ,לפי סוג כנס2019 ,

מקומי

15

בינלאומי

59

מקור :לשכת הכנסים של הרשות לפיתוח ירושלים2019 ,
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סיכום פרק ג׳ — קשרים ויחסי גומלין :שיתופי פעולה וחדשנות
לחיזוק שיתופי הפעולה בין הגורמים השונים באקו־סיסטם הממשלי יש פוטנציאל כלכלי
משמעותי .בפרק זה ניתחנו את הקשרים המתקיימים בין המגזר הציבורי־ממשלתי ובין
המגזר העסקי בירושלים.
מניתוח נתוני ההתקשרויות של המטה הראשי במשרד האוצר ,המהוות כ־ 10%מכלל
התקשרויות הממשלה ,עלה כי היקף הפעילות של המשרד עם המגזר העסקי בירושלים
עומד על חמישית ומטה מכמות ההתקשרויות ,ו־ 5%-3%בלבד מהיקפן הכספי של
ההתקשרויות .אנו מציעים לנתח את נתוני ההתקשרויות של מטות ממשלתיים
נוספים כדי לבחון האם תמונת המצב שהתגלתה בהתקשרויות משרד האוצר היא
חריגה או נפוצה .כמו כן ,אנו מציעים לבחון את התקשרויות עיריית ירושלים עם
המגזר העסקי בעיר.
בנוסף ,מהנתונים שהוצגו בפרק עולה כי רק חלק קטן מחברות הטכנולוגיה המעניקות
שירותים לממשלה ,או עובדות בפיתוח כלים טכנולוגיים לשיפור השירותים הממשלתיים,
ממוקמות בירושלים .עם זאת ,מבחינת מספר המועסקים ,המגזר הציבורי הוא מעסיק
מרכזי של ירושלמים שמשלח ידם הייטק .אנו ממליצים לבחון דרכים באמצעותן ניתן
יהיה למצות את הפוטנציאל של אותו הון אנושי ירושלמי לשיתוף פעולה עם המגזר
הציבורי ולפתרון בעיות המצויות על שולחנם של מקבלי ההחלטות.
זאת ועוד ,אנו ממליצים להעניק תשומת לב מיוחדת להתקשרויות הממשלה עם
גורמים אחרים המרכיבים את האקו־סיסטם הממשלי ולבחון מגוון כלים לעידוד
התקשרויות אלה .הקמת מאגרי ספקים ייעודיים ומכרזי מסגרת ,לדוגמה ,עשויה לתרום
לחיזוק הקשרים.
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ד .קריית הלאום כמרחב עירוני
המשמעות הסימבולית והתפקודית של קריית הלאום
קריות לאום ברחבי העולם הן מוקד אשר מייצג ערכים של דמוקרטיה ומשילות איתנה.
במקרים רבים הן נטועות במרחב אורבני ,משמשות מוקד כלכלי ותיירותי ומעוררות
הזדהות וגאווה במישור הלאומי והבינלאומי .קריות לאום הן מקום עבודתם של עובדי
הציבור ושליחיו ,והן הסימבול הפיזי והתודעתי המשפיע על תדמית העבודה הממשלתית
ועל האטרקטיביות שלה.35
קריית הלאום בירושלים ,שבנייתה החלה זמן קצר לאחר הקמת המדינה ,מייצגת את ליבה
של ממשלת ישראל .לאור אילוצים שונים ,ריכוזים נוספים של משרדי ממשלה בירושלים
התפתחו עם השנים בגבעת שאול ,הר חוצבים ושייח ג׳ראח.
קריית הלאום ממוקמת בסמיכות רבה למרכז העיר ירושלים ולפיתוח העירוני הנרחב
בכניסה לעיר ,אך תודעתית היא מנותקת מהם ובלתי נגישה .הקריה סמוכה גם לשכונות
מגורים מרכזיות כגון קריית משה ,בית הכרם ,ניות ,רחביה ונחלאות .לפי נתוני נציבות
שירות המדינה ,בקריית הלאום מועסקים כ־ 15-14אלף עובדים ,וכ־ 1.4אלף מהם גרים
במרחק של עד  2ק״מ ממנה.
בפרק שלהלן נבחן כיצד מתפקדת כיום קריית הלאום כמרחב עירוני ,וכיצד מגבלות
תפעוליות ,ביטחוניות ותכנוניות משפיעות על אטרקטיביות המרחב והופכות אותו
ל׳אנטי־עירוני׳.36

 35להרחבה על הנושא ,ראו :בן שמחון־פלג ,ש׳ (טרם פורסם) .ירושלים כעיר בירה שניונית :מרחב
חדשנות אזורי וכלכלת ממשל .מכון ירושלים למחקרי מדיניות .הפרסום צפוי לצאת לאור במהלך שנת
.2022
 36יש לציין כי החל משנת  2020החלו מהלכים תכנוניים אסטרטגיים מטעם עיריית ירושלים מתוך
הירתמות לחזון ׳עיר ממשל׳ ,אשר מייעדת את קריית הלאום כהמשך למע״ר הירושלמי הוותיק
והמתפתח.

67

רחוב וחשיבותו
התוכנית האסטרטגית הלאומית לתנועה מקיימת במרחב העירוני (שרב ואחרים)2019 ,
קובעת:
״העיר הטובה מאפשרת חופש במגוון דרכים וצורות .הבסיס לחופש זה הוא האפשרות
של בני האדם לנוע בצורה הטבעית להם — ברגל .היעדר היכולת לבצע תנועות קצרות
במרחב (באמצעים לא־מוטוריים בעיקר) מהווה שורש להיווצרות התופעה הרווחת
של תלות ברכב הפרטי .תלות זו מבטאת מכלול תופעות המעודדות את השימוש
באמצעי זה ,לעיתים קרובות על חשבון אמצעים מקיימים ועל חשבון איכות המרחב
האורבני בכללותו.״
ואילו עמותת מרחב ( )2021קובעת:
״רחובות לאנשים — זה עשוי להישמע כדבר מובן מאליו שאינו מצריך כלל תשומת לב
מיוחדת ,אך בפועל ההפך הוא הנכון .היחידה הבסיסית החשובה ביותר בהיווצרותה
של עיר היא הרחוב .הוא המרחב הציבורי הבסיסי ביותר ,הנפוץ ביותר והיסודי ביותר
של העיר .כדי שירבו מפגשים בלתי אמצעיים בין בני אדם ברחוב ,על הרחוב להיות
מזמין ,נוח ,בטוח ומעורר עניין .כך יעברו בו יותר ויותר אנשים ,כך יגדלו הסיכויים
למפגשים אקראיים ולהזדמנויות חדשות...״
עקרונות אלו נכונים למימוש עבור קריית הלאום שבירושלים :המרחב הפיזי־אורבני
של העיר ,המכיל את המגזר הממשלתי ,הוא זירת ההתרחשות של האינטראקציות בין
השחקנים באקו־סיסטם הממשלי :ככל שקריית הלאום מחוברת יותר לאזורי פעילות
אחרים בעיר ומהווה אזור פעילות אטרקטיבי כשלעצמו ,כך ירבו התועלות לעיר מריכוז
משרדי הממשלה ומהעובדים הרבים המועסקים בה (גבריאלי ואחרים.)2019 ,

מתודולוגיה
בפרק שלהלן תיבחן מידת העירוניות בקריית הלאום על פי מדד ׳מראה מקום׳ של המועצה
לבנייה ירוקה .זהו מדד אינפוגרפי־ויזואלי ,המאתר הזדמנויות לשימור ולשיפור מרחב
ומאפשר קבלת החלטות מבוססות דאטה .מטרת המדד היא לעודד הליכה רגלית באמצעות
שיקוף רמת ואיכות ההליכה במרחב עירוני קיים .המדד פורסם בשנת  ,2020והוא בוחן
את המרחב העירוני בשלוש רמות :רחוב ,דופן ותשתית עירונית.37
 37מדד ׳מראה מקום׳ ,המועצה לבנייה ירוקה https://citywalk.org.il/index/
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לצורך המחקר הנוכחי נבחרו  13מדדים רלוונטיים מתוך מדדי ׳מראה מקום׳:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

מיפוי מוסדות ציבור
שטח כביש
אורך כביש
מדרכות רציפות
רשת הליכה
שבילי אופניים
גדרות
בינוי מלווה רחוב
כניסות לבניינים
תחבורה ציבורית
מסחר
מרחב ציבורי ושטחים פתוחים
חניה עילית

על פי גיא סטינקמפ ,רכז מחקר ופיתוח במועצה לבנייה ירוקה ,המחקר הנוכחי הוא יישום
ראשון של המדד על ידי גוף חיצוני למועצה .המדד המקורי כולל  30מדדים ,והם מובאים
בנספח ב׳ .יש לציין כי ניתוח הנתונים יסתמך על הרעיונות המנחים של כל מדד ,אך לא
בהכרח יישען עליהם במדויק.38

אזורי הבדיקה
כל אחד מן המדדים נבחן על סמך שכבות מידע רשמיות ,באמצעות מיפוי ידני מבוסס
סיורי שטח ובאמצעות ניתוח תצ״אות .התוצאות מהוות חיווי כללי בלבד.
האמידה בוצעה במערכת מידע גיאוגרפית ,על בסיס שני פוליגונים (מתחמים):
 .1קריית הלאום — שטח שגודלו כ־ 548דונם .מוגבל על ידי רחוב רבין מצפון ,שדרות
בגין ממערב ,רחוב רופין מדרום ודרום מערב ,וגן סאקר ממזרח.

 38המועצה לבנייה ירוקה מבצעת את המדד במתחמים שגודלם כ־ 300דונם ,באמצעות ניתוח פרטני ידני
של רחובות ומתחמים ,על בסיס תצלום אוויר מעודכן ,סיורי שטח ומדידות .המדד מיועד לביצוע ׳בכל
מקום בעיר׳ ,בדגש על מרכזי הערים ,מרכזי תחבורה ומוסדות חינוך .עם זאת ,ניכר כי ההנחה המובלעת
של מתכנניו היא שהמדד יבוצע באזורי מגורים.
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 .2קריית הלאום וסביבתה (מתחם גדול) — שטח שגודלו  3,076דונם.39
 מצפון :רחוב הצבי (גב התחנה המרכזית);
 מדרום :רחוב בצלאל בזק בדרום מערב והרב הרצוג בדרום מזרח;
 ממערב :כביש בגין;
 ממזרח :שדרות חיים הזז.40
מפה  :1גבולות אזורי הבדיקה :קריית הלאום וסביבתה
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 39השטח תחום בהתאם לגבולות שהוגדרו במחקר האחרון שערך המכון בנושא .ראו :גבריאלי ואחרים,
.2019
 40רחובות בצלאל ,הרב הרצוג ושדרות חיים הזז — כלולים בתוך הפוליגון ,ואילו רחוב הצבי וכביש בגין
אינם כלולים.
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מדד  :15מוסדות ציבור
מדד זה בוחן את אופי השטח שבבדיקה על פי בחינת שכבת ייעודי הקרקע.41

הנתונים
קריית הלאום והשטחים סביבה שופעים ׳שטחים חומים׳ — שטחים המיועדים לצורכי
ציבור:
 במתחם קריית הלאום ישנם  218.5דונם המיועדים למבני ציבור (כ־ 40%מהשטח
שגודלו הכולל הוא  548דונם).
 בקריית הלאום וסביבתה ישנם  1,112דונם המיועדים למבני ציבור ( 36%מכלל
השטח ,שגודלו הכולל  3,076דונם).
טבלה  :17התפלגות ייעודי הקרקע במתחם קריית הלאום
ייעודי קרקע

דונם

אחוזים

מבני ציבור

218.5

40%

שטחים פתוחים

202.5

37%

דרך

113

21%

אחר

14.3

3%

מסחר

0

0

מגורים

0

0

סה״כ

549

100%

מקור :עיבוד לשכבת ייעודי קרקע2021 ,

 41מדד נגישות לשטחי ציבור של המועצה לבנייה ירוקה נועד לוודא שיש גישה למוסדות ציבור בתוך
שכונת המגורים ,והוא קובע יעד שלפיו  80%ממבני המגורים יהיו נגישים למבני הציבור במרחק של עד
 250מטר הליכה .שטחי הציבור במתחם קריית הלאום הם בעלי חשיבות אזורית ולא מקומית ,ואין בו
מבני מגורים כלל .זאת להבדיל מכוונת המדד המקורי לסקור באזור המגורים שטחי ציבור שחשיבותם
׳מקומית־סטנדרטית׳ ,כגון — בתי ספר ,גני ילדים וקופות חולים.
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 התפלגות ייעודי הקרקע במתחם הבדיקה הגדול:18 טבלה
אחוזים

דונם

ייעודי קרקע

36%

1,112

מבני ציבור

28%

859

שטחים פתוחים

21%

658

דרך

6%

189

מסחר ומלונאות

5%

155

מגורים

3%

102

אחר

100%

3,076

סה״כ

 מבני ציבור בקריית הלאום וסביבתה:2 מפה
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2021 , שכבת ייעודי קרקע:מקור
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 ייעודם של שטחי משרדי הממשלה במתחם הוא ׳מבנים ומוסדות למינהל ציבורי׳.
 שטח המוזיאון נחלק בין שטחים שייעודם ׳לבניין ציבורי׳ ובין שטחים ׳לבניין ציבורי
עם הגבלות׳.
 הספרייה הלאומית במיקומה החדש מצויה בייעוד ׳מבנים ומוסדות לתרבות ופנאי׳.

מדד  :16שטח כביש
המדד בוחן את היחס בין שטח הכביש במתחם קריית הלאום ובין סך השטח:
השטח המיועד לתנועת רכב מוטורית
שטח הבדיקה
על פי המדד ,היחס האופטימלי בין השטח לתנועת רכב לסך השטח הוא גריד התופס
כ־ 15%עד  25%מהשטח .כאשר היחס גדול יותר — הגריד תופס נתח נרחב מידי מהמרחב
(המועצה לבנייה ירוקה2020 ,א; שרב ואחרים.)2019 ,
רשת תנועה איכותית במרחב היא תוצאה של יחס אופטימלי של שטח כביש ביחס לשטח
האזור הנבדק ,בשילוב של יחס אופטימלי של אורך הכבישים (מדד  17להלן).
החישוב מתבסס על שני מקורות מידע:
 .1שכבת האספלט בירושלים (עיריית ירושלים.42)2015 ,
 .2שכבת ייעודי קרקע — ייעוד דרך (עיריית ירושלים ,)2021 ,בהחסרת שטחי מדרכות
(מפ״י.43)2015 ,

הנתונים
 שטח שכבת האספלט בקריית הלאום הוא  89.1דונם .יחס הדרכים לכלל השטח (547.9
דונם).16% :
 שטח ייעוד הקרקע ל׳דרכים׳ ,לאחר הסרת המדרכות ,הוא  92.4דונם .יחס הדרכים
לכלל השטח.17% :
 42השכבה כוללת כביש המקיף את הכנסת ואת המקטע האלכסוני של רחוב קפלן (בין בנק ישראל למשרד
ראש הממשלה) ואינה כוללת איי תנועה והפרדות פיזיות בין נתיבי תנועה.
 43בשכבה זו נכללים שטחים ברח׳ נתנאל לורך וברח׳ רוטשילד ,שאינם מופיעים בשכבת האספלט ,אך
לא נכללים כבישים סביב הכנסת וחלקים מרחוב קפלן.
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מפה  :3שטח הכביש בקריית הלאום
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על פי שני מקורות המידע ,מתחם קריית הלאום עומד ביחס האופטימלי לשטח כביש —
מעט יותר מהיעד האידיאלי ( ,)15%ובתוך הטווח הרצוי של  .25%-15%כלומר ,מהנתונים
עולה כי בקריית הלאום החלוקה היחסית בין המרחב לתנועה מוטורית ובין השטח המיועד
לשאר השימושים — נכונה.

מדד  :17אורך כביש
מדד זה בוחן את היחס בין אורך הכביש במתחם קריית הלאום ובין סך השטח:
אורך כבישים במ״ר
שטח הבדיקה
על פי המדד ,היחס האופטימלי בין אורך הכבישים במ״ר לשטח הפוליגון בדונם הוא 22
מטר כביש לדונם .תוצאה גבוהה מהיעד מעידה כי בגריד יש כבישים רבים והוא עמוס
מידי .תוצאה נמוכה מהיעד מעידה על מיעוט יכולת תנועה מוטורית במרחב.44
 44מדד ׳מראה מקום׳ ,המועצה לבנייה ירוקה https://citywalk.org.il/index/
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יחס אופטימלי של אורך הכבישים ביחס לשטח האזור הנבדק ,בשילוב יחס אופטימלי של
שטח הכבישים (מדד  ,)16מבטיח כי קיימת רשת תנועה אפקטיבית במרחב.

הנתונים
 שטח פוליגון הבדיקה בקריית הלאום עומד על  548דונם .אורך הכבישים הראשיים
בפוליגון עומד על  4.5ק״מ.45
 יחס אורך כל הכבישים במרחב נמוך מהיעד ועומד על  8מטר .כלומר הגריד בקריית
הלאום דל ביחס למצופה ממרחב עירוני.
 הסבר חלקי לכך הוא גן הוורדים — חלק מהריאה הירוקה של ירושלים — המצוי בתוך
התחום הנבדק.
 הסבר נוסף הוא היעדרם של כבישים ניצבים בין רחוב קפלן לרופין ,שקיומם היה
יכול להשלים את הגריד ולהוסיף תנועתיות במרחב (כיום קיימים שם שטחי חניה
נרחבים).46
 בפועל ,רבים מהכבישים שאותרו ככבישים ראשיים מוקפים בגדרות שאינם מאפשרים
תנועה חופשית במרחב (בנק ישראל ,חלקים מקפלן ומנתנאל לורך).

 45על מנת לאתר את הרחובות הראשיים במתחם ,בוצע התהליך הבא:
א .במערכת  ,GISשימוש בשכבת מקור — כבישים של מרכז מיפוי ישראל (עדכון אחרון ,2020
באדיבות תכנית אב לתחבורה).
ב .חיתוך לפוליגון הנבדק.
ג .איתור כבישים ראשיים בלבד בוצע על ידי חיתוך הכבישים מסוג ׳כביש רגיל׳ ( )FTYPE=11שאינם
בתפקוד ׳רחוב מקומי׳ ( .)is not equal to 48כלומר הוסרו רחובות קטנים ,צירי פניה ,מעגלי
תנועה ,רמפות .נותרנו עם שלד הכבישים הראשיים בלבד.
ד .שימוש בכלי הניתוח  Merge Devided Roadsעל מנת לייצר קו אורך מרכזי לכל כביש וחישוב
אורך התוצאה ( 4,472מטר).
 46כביש ניצב שכן קיים ,בין נתנאל לורך לבנק ישראל ,מקוטלג ככביש מקומי.
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מפה  :4כבישים ראשיים בקריית הלאום
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מדד  :18מדרכות רציפות
תנאי בסיסי לסביבה המאפשרת הליכה ברגל הוא קיומן של מדרכות רציפות משני צידי
הרחוב ,בעלות רוחב הליכה מינימלי .אלו מייצרות את רשת ההליכה העירונית .הרוחב
המינימלי הנדרש ממדרכה הוא  80ס״מ ,והיא נחשבת איכותית יותר ברוחב הליכה 1.3
מטר ומעלה או כאשר רוחב המדרכה הכולל עומד על  3מטר.47
מדד זה בוחן את אחוז המדרכות הנגישות להליכה ברחובות (לא כולל שבילים):
אורך מצטבר של מדרכות
אורך כולל של רחובות
היעד הוא יחס של .100%
 47מדד ׳מראה מקום׳ ,המועצה לבנייה ירוקה https://citywalk.org.il/index/
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לשם הפשטות ,נלקחו בחשבון כל המדרכות לצידי כבישים ראשיים בקריית הלאום.
החישוב בוצע באמצעות שכבת אבני שפה (עיריית ירושלים )2015 ,וניקויה לכדי מידע
אודות המדרכות ברחובות הראשיים.
כביש בגין הוחסר מראש משטח הבדיקה; הכביש הוא עורק ראשי המייצר קישור בין חלקי
ירושלים עבור התנועה המוטורית ,אך נעדר מדרכות וקישוריות פיזית לקריית הלאום.
הכללתו הייתה מביאה להטיית תוצאת המדד כלפי מטה.
מפה  :5אבני שפה ברחובות הראשיים בקריית הלאום
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הנתונים
אורך הכבישים הראשיים בפוליגון קריית הלאום 4.47 :ק״מ.
אורכן של המדרכות לצידי הכבישים הראשיים :כ־ 12ק״מ.
שכבת הכבישים הראשיים בנויה מאלמנטים קווים מיושרים ,ואילו שכבת אבני השפה —
גם לאחר ניקויה — כוללת את פיתולי המדרכות וחלק מהכניסות לחניה .על כן תוצאת
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המדד מוטה כלפי מעלה ,והתוצאה המתקבלת היא מעל  100%כיסוי .כלומר — כבר
היום ,רוחב המדרכות ופריסתן בקריית הלאום — ביחס לגריד הכבישים הראשיים
הקיים — עומדים ביעד של מדרכות רציפות .המדרכות הקיימות מאפשרות הליכה
רציפה ואיכותית ,ומהוות כר פוטנציאלי להמשך פיתוח ההיבטים העירוניים במתחם.

מדד  :19רשת הליכה
על פי המועצה לבנייה ירוקה ,רשת הליכה טובה מאפשרת להולך הרגל ריבוי של אפשרויות
הליכה וקיצורי דרך על מנת להגיע ליעדו .ככל שמספר הצמתים רב יותר — כך רשת
ההליכה מסועפת יותר ומאפשרת יותר מסלולי הליכה.48
על פי עמותת מרחב ( ,)2021״רשת רציפה וצפופה של רחובות ,כאשר המרחק הממוצע
בין צמתים הוא של  150-60מטר ,מאפשרת נגישות נוחה לכולם ,אפשרויות תנועה רבות
ומגוונות וחשיפה גדולה של עסקים והזדמנויות לתושבים ולעוברי אורח .רשת רחובות
כזאת הופכת את העיר למעודדת הליכה רגלית ,מקטינה את גודש התחבורה ברחובות
הראשיים ותורמת לבטיחות בדרכים״.
מדד זה בוחן את רשת ההליכה בשטח הנבדק .המדד מחושב באמצעות הנוסחה:
מספר צמתים בתוך שטח המדידה
 x 0.001שטח המדידה בדונם
היעד 150 :צמתים לקמ״ר.
הבדיקה כוללת הן צמתי כבישים והן שבילי הליכה .49איור  3מציג הנחיות לספירת הצמתים.
הצמתים בשטח הנבדק מופו ידנית .50נבדקה גם הנגישות ההליכתית הפוטנציאלית של
קריית הלאום באמצעות שימוש ב׳מפת הניידות בהליכה רגלית׳ מתוך מדדי הנגישות של
עמותת מרחב.51
 48מדד ׳מראה מקום׳ ,המועצה לבנייה ירוקה https://citywalk.org.il/index/
 49על פי הנחיות גיא סטינקמפ מהמועצה לבנייה ירוקה :מפגש דרכים נחשב לצומת אחת בלבד .אם
שצ״פ יכול להוביל למקומות שונים — הוא מסומן לרוב כצומת אחת .אם לא — הוא אינו מסומן כצומת.
אם השצ״פ מאורך — אפשר לסמל אותו כיותר מצומת אחת.
 50על בסיס שכבת כבישים מקורית ממפ״י ועיבודה ועל בסיס ניתוח תצ״א.
 51כלי ׳מנתח תחבורה ציבורית׳ (נחמן שלף ,עמותת מרחב) https://s3.eu-central-1.amazonaws.
com/transitanalystisrael-current/indexh.html
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איור  :3הנחיות למיפוי צמתים — מדד מראה מקום

מקור :המועצה לבנייה ירוקה2020 ,א

הנתונים
בקריית הלאום יש  14צמתים בלבד 25.5 ,צמתים לקמ״ר .מספר הצמתים הקיים עומד על
שישית מהיעד (כ־ 150צמתים לקמ״ר).
מרחקים בין צמתים לדוגמה:
 מרחק הצומת הדרומי של רופין-קפלן מהצומת הצפוני עומד על כ־ 750מטר ,בפער
ניכר מהמרחק המומלץ ,העומד על  150-60מטר.
 מרחק הצומת של קפלן-רוטשילד מהצומת הדרומי של רופין-קפלן עומד על 350
מטר ,גם כן בפער ניכר מהמרחק המומלץ.
 המרחק האווירי הניצב (כלומר ,אורך הרחוב הפוטנציאלי) מרחוב רופין לרחוב קפלן,
לאורך משרד הפנים ,עומד על כ־ 140מטר .לעומת זאת ,אורך הרחוב הקיים ,שעובר
דרך משרד ראש הממשלה וכיום הוא מגודר ומאובטח ,עומד על כ־ 320מטר.

79

 רשת ההליכה בקריית הלאום:6 מפה
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ĠģĞ ìÜâ

רשת ההליכה — מגבלות נוספות
 יש לציין כי בשכבת שבילי ההליכה העירונית מסומנים שבילים שלהולכי רגל אין
גישה אליהם ,כגון שבילי הליכה סביב הכנסת וליד בנק ישראל .הסדרת גישת הציבור
לשטחים אלו תאפשר את הכנסתן לרשת ההליכה.
 שבילי ההליכה ליד בית המשפט העליון ,הן לכיוון גן הוורדים בואכה הכנסת והן
הגשר לכיוון הסינמה סיטי ,חסומים ברובם ,ופתוחים באופן חלקי בלבד לאורך
שעות היום .מגבלה זו ,והמידע על אודות שעות הפתיחה והסגירה ,אינם ברורים
ואינם צפויים למשתמש הדרך החולף .52זאת על אף שנתיב גישה זה מחבר לתחנת
הרכבת נבון ועשוי לשמש גם את עובדי המתחם ,אורחיהם וכן תיירים.

מפת ניידות בהליכה רגלית
׳מפת ניידות רגלית׳ חושבה על בסיס מרחק של עד  60דקות הליכה מנקודה מרכזית
ברחוב קפלן .המפה מציגה את פוטנציאל ההליכה במרחב וטווחי זמני הגעה ,באופן
סכמטי ,לשם התרשמות וללא התחשבות בטופוגרפיה ומכשולים.53
מהמפה ניתן לראות שבמרחק של עד רבע שעה הליכה מקריית הלאום מצויים חלקים
משכונות המגורים בבית הכרם ,קריית משה ,נחלאות וניות .במרחק של חצי שעה הליכה
מצויות השכונות רחביה ,מרכז העיר ,רוממה ,בית הכרם ועוד.
לפי בדיקת נציבות שירות המדינה ( ,)2021מוערך כי  700-650מעובדי קריית הלאום
מתגוררים במרחק של עד קילומטר ,ועוד כ־ 800-750מתגוררים במרחק של  2-1קילומטר.
כלומר ,לפחות  1,400מעובדי קריית הלאום מתגוררים במרחק של עד כחצי שעה הליכה
מהקריה.

 52מבדיקה שערכנו עולה כי גם באינטרנט המידע אינו מפורסם או מונגש לציבור ,ובפנייה למידע
הטלפוני של בית המשפט העליון התקבלו שלוש תשובות שונות בנוגע לשעות הפתיחה.
 53לדברי פרופ׳ נחמן שלף מעמותת מרחב ,המדד מציג אזורים נגישים לפי המידע במפת הבסיס — open
 .street mapכך למשל נראה כי כביש בגין נטול המדרכה ,מסומן ככביש שניתן ללכת לאורכו ,וכל עוד
משתמשי המפה לא יתקנו את הטעות ,זהו המידע שיופיע בבסיס המודל .המדד מחשב מהירות הליכה
של  4קמ״ש לפי הימצאות של כבישים ושבילים ,ומהירות הליכה פחותה באזורים אחרים .המדד אינו
מחשב טופוגרפיה ואינו לוקח בחשבון בינוי חוסם או גדרות ,אלא משמש להתרשמות ונותן תמונה כללית
בלבד.
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מפה  :7ניידות בהליכה רגלית ,אזורים הנמצאים עד  60דקות הליכה מקריית הלאום

מקור :כלי ׳מנתח תחבורה ציבורית׳ (נחמן שלף ,עמותת מרחב)

מדד  :20שבילי אופניים
אופניים הם כלי תחבורתי חשוב לסביבה עירונית .כיום היצע שבילי האופניים בירושלים
נמוך ,אך תוכניות פיתוח רבות מצויות על הפרק .תשתיות עירוניות המיועדות להליכה,
תחבורה ציבורית ותחבורת אופניים משלימות זו את זו ומאפשרות להפחית את התלות
ברכב הפרטי .מתחם קריית הלאום סמוך לתחנת הרכבת המרכזית בירושלים ,לאזור
המע״ר ,לאזורי תיירות ונופש .כיום אין תשתיות אופניים להגעה משכונות המגורים
הסמוכות ובהשקעה מועטה יחסית ניתן לייצר תשתית זו.
המדד מחושב באמצעות הנוסחה:
אורך הרחובות הראשיים שבהם יש שבילי אופניים
אורך הרחובות הראשיים
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היעד הוא יחס של .100%
חישוב המדד מבוסס על מידע מתכנית אב לתחבורה :שכבת שבילים קיימים ,שכבת
שבילי תוכנית החומש ( 2023-2018שבה השבילים המתוקצבים לתכנון) ,54וכן תוכנית
אב לשבילי אופניים ,המציבה חזון עתידי לשבילי האופניים בעיר.

הנתונים
 במצב הקיים האפשרות לרכב על אופניים בקריית הלאום מצומצמת מאוד:
 בקריית הלאום עצמה סלולים כ־ 0.8ק״מ שבילי אופניים ,55כלומר הכיסוי במצב
הקיים הוא פחות מ־ 18%מהדרכים.
 בקריית הלאום וסביבתה (מתחם הבדיקה הגדול) סלולים  4.66ק״מ שבילי
אופניים ,לעומת אורך הכבישים הראשיים ,שעומד על  20.1ק״מ .כלומר — כיסוי
של כ־ 23%מהדרכים.
 מימוש תוכנית החומש ייטיב עם קריית הלאום ויעלה את היצע שבילי האופניים
במתחם ,וכך גם מימוש תוכנית האב לשבילי אופניים ,עד להגעה של  81%כיסוי
בקריית הלאום וסביבתה (מפה .)8
טבלה  :19אורך שבילי אופניים בקריית הלאום וסביבתה
מתחם קריית
הלאום
( 548דונם)

יחס לאורך
הכבישים
( 4.5ק״מ)

קריית הלאום וסביבתה
(מתחם הבדיקה
הגדול —  3,076דונם)

יחס לאורך
הכבישים
( 20.1ק״מ)

מצב קיים

 0.8ק״מ

17.8%

 4.7ק״מ

23%

תוכנית החומש
(עד )2023

 1.92ק״מ

42.5%

 10.2ק״מ

51%

תוכנית אב

 2.97ק״מ

66%

 16.2ק״מ

81%

נתוני כבישים :מרכז מיפוי ישראל 2019
נתוני שבילי אופניים :תכנית אב לתחבורה2021 ,
 54על פי סטיב קולקר מתכנית אב לתחבורה ,השבילים שמופיעים בתכנית החומש מתוקצבים לתכנון.
חלקם תוקצבו גם לביצוע וחלקם טרם.
 55אורך שביל האופניים ברחוב דרך רופין ,שנסלל על ידי הרשות לפיתוח ירושלים בשלהי  ,2020הוא
כ־ 850מטר .בחישוב המצב הקיים נכללים רק כ־ 500מטר משביל זה ,כיוון שחלקו נמצא מחוץ לפוליגון
קריית הלאום (השביל עובר בצומת הג׳וינט והאוניברסיטה ,שמחוץ לאזור הבדיקה).
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מפה  :8שבילי אופניים קיימים ומתוכננים — קריית הלאום וסביבתה
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 בקריית הלאום עצמה ,גם אם תיושם הרשת המתוכננת במלואה ,נגיע לכ־ 66%כיסוי.
יש לפעול לקידום התקצוב והביצוע של התכנון הקיים ,אך יש להוסיף ולתכנן את
הרשת על מנת להתקדם לעבר היעד של  100%כיסוי:
 יש לשאוף לייצר תכנון נוסף לשבילי אופניים במתחם ובסביבתו .מהמפה עולה
כי החוסר הבולט ביותר הוא לאורך הרחובות הראשיים :רוטשילד וקפלן (במקטע
האלכסוני — בין בנק ישראל למשרד ראש הממשלה) .ראו מידע נוסף בהמלצות.
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 בהקשר זה נזכיר כי על אף שרחוב קפלן ,שלצד משרד ראש הממשלה ,התקבע
פיזית ותודעתית כרווי אבטחה ,המתכננים ייעדו אותו מאז ומעולם כאמצעי
למעבר עוברי אורח והולכי רגל .כך על פי תוכנית  4300מ־ ,1993וכן על פי
התוכנית העדכנית למתחם ,תוכנית קריית בן גוריון  101-0061176מ־.2016
תמונה  :1תכנון רחוב קפלן כמעבר ציבורי חופשי

מקור :הוראות תוכנית  4300לקריית בן גוריון ()1993

תמונה  :2המעבר הציבורי על פי תשריט תוכנית קריית בן גוריון

בתמונה :המעבר הציבורי בין בנק ישראל לבית ראש הממשלה (שטחים  A23ו־ )30המוביל לכיכר
העירונית המרכזית (שטח  .)A24הוראות התוכנית קובעות :״שטחי הכיכר העירונית יפותחו ככיכר
פתוחה ונגישה לציבור ,המאפשרת פעילות עירונית יומיומית״.
מקור :תשריט תוכנית קריית בן גוריון)2016( 101-0061176 ,
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 מפה  9מציגה את שבילי האופניים ברדיוס של קילומטר מקריית הלאום .מהמפה עולה
כי כמעט שאין שבילי אופניים מאזורי המגורים הסמוכים ביותר לקריית הלאום.
ההגעה אפשרית יחסית עבור המתגוררים ברח׳ הרצוג ,אך לא עבור המתגוררים
בקריית משה ,נחלאות ,רחביה ,ניות ובית הכרם.
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מפה  :9שבילי אופניים קיימים ,ק״מ מקריית הלאום
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מדד  :21גדרות
גדרות מוקמות במרחבים עירוניים משיקולים שונים ,ובהם שיקולי ביטחון ,חלוקת
סמכויות ניהול בין גורמים שונים ושיקולי בטיחות (למשל — חומות תמך וחיזוק בנקודות
המפגש בין פערים טופוגרפיים) .עם זאת ,קיטוע המרחב העירוני על ידי גדרות חוסם
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את יכולת התנועה החופשית במרחב וגורע מהחירות שהעיר מעניקה להולכים בה.
גדרות עשויות להפוך מתחם אטרקטיבי למתחם מנוכר ומסובך לניווט .מרחב רווי גדרות
הוא מרחב אנטי־עירוני.
מדד זה בוחן את הגדרות הקיימות בקריית הלאום ובסביבתה .הנתונים מבוססים על
שכבת הגדרות של עיריית ירושלים (.)2015

הנתונים
בקריית הלאום יש בסך הכול  13.8ק״מ של גדרות .אורכן הוא פי  3מאורך הכבישים
הראשיים ( 4.5ק״מ) ופי  17מאורך שכבת האופניים הסלולים כיום ( 0.8ק״מ).
מפה  :10גדרות בקריית הלאום
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כפי שמשקפת כמות הגדרות ,מתחם קריית הלאום אינו מתחם הפתוח לשוטטות במרחב.
זאת על אף קיומו של השטח הציבורי בגן הוורדים ,56על אף הסמיכות למוסדות חשובים ,ובהם
המוזיאונים (מוזיאון ישראל ,האסלאם ,המדע) ,הכנסת ,האוניברסיטה העברית ,אצטדיון
גבעת רם ואמפיתיאטרון גבעת רם .למעשה ,הגדרות הן האלמנט הבולט ביותר שמכתיב
את הנראות של המרחב ואת התפיסה הציבורית שלו כלא־אטרקטיבי ,כולא ובלתי נגיש.
להלן מספר תמונות המציגות חלק מן הגדרות הקיימות כיום בקריית הלאום וממחישות את
השפעתן על נראותו של המתחם והתחושות הנוצרות בו עבור העוברים והשבים:
תמונה  :3כנסת ישראל

תמונה  :4ג׳נרי ,1
רחוב בנק ישראל

 56מתכנני גן הורדים הקימו אותו תוך גיבוש חזון מפורש — שיהווה ׳מרחב שיטוט׳ .זו גם הסיבה לעיצובו
באמצעות שבילים מפותלים.
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תמונה  :5בית המשפט העליון ושער הולכי הרגל (הפתוח מספר שעות ביום)

תמונות  :7-6משרד ראש הממשלה
2018

2021

׳מעבר אלכסוני להולכי רגל׳ מתוכנית  ,4300והאבטחה בפועל סביב משרד ראש הממשלה .גדרות אלו
אינן ממופות בשכבת הגדרות של העירייה מ־.2015

תמונה  :8מדרגות לקבר הצדיק,
רחוב רוטשילד2018 ,
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תמונה  :9הכניסה לג׳נרי  2מרחוב רבין

תמונות :מכון ירושלים למחקרי מדיניות (התמונות צולמו במרץ  ,2021אלא אם מצוין אחרת)

מדד  :22בינוי מלווה רחוב
בינוי מלווה רחוב יוצר דפנות בנויות ורציפות לרחוב ומגדיר את חלל הרחוב .כך נוצר
מרחב ציבורי מעניין ובטוח ,אשר מעודד הליכתיות ומגדיל את מגוון האפשרויות ליצירת
מסחר במפלס הרחוב (המועצה לבנייה ירוקה2020 ,ב).
להבדיל מהעמדת בניינים כאובייקטים עצמאיים ומנותקים זה מזה ,המייצרים מרחב
שאינו עירוני ,שומם ,בלתי הליך ומנוכר — בנייה על קו הרחוב (׳קו בניין אפס׳) מאפשרת
ניצול מיטבי של המגרש כולו ושל השטחים הפתוחים ומייצרת תחושה אורבנית .בעולם,
ובעיקר באירופה ,נהוג לבנות בנייני ציבור ,ומבנים בכלל ,בקו אפס — ובכך טמונה
תחושת העירוניות המתקבלת בערים אירופאיות .זאת לעומת ערים אמריקאיות ,שרבות
מהן אינן נבנות בקו אפס ,והאווירה בהן שונה.
המדד בוחן עד כמה הבינוי בקריית הלאום מלווה את הרחוב:
חזיתות בנויות עד  5מטרים ממדרכות ורחובות ראשיים
אורך הרחובות
היעד הוא ש־ 70%מחזיתות המבנים יהיו בעלות דופן לרחוב.
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הניתוח בוצע על פי שכבת המבנים של ירושלים (עיריית ירושלים.57)2015 ,
המיפוי בוצע על ידי איתור המבנים שיש להם חזית במרחק של  5מטר ממדרכה של רחוב
ראשי (= קו מגרש) ,ולאחר מכן על ידי ניתוח ידני של חלקי החזית שבמרחק של עד  5מטר
מהמדרכה .לכך נוספו ניתוחים והשוואות שבוצעו באמצעות שכבת הגדרות העירונית.

הנתונים
 נכון לשנת  ,2020אורך החזיתות הבנויות במרחק של עד  5מטר ממדרכה של רחוב
ראשי (׳קו מגרש׳) בקריית הלאום עומד על  612מטר .החזיתות הרלוונטיות :בניין
ג׳נרי  ,1בניין רשות מקרקעי ישראל ,משרד החוץ ,מבנה הבידוק בכנסת וחלק ממבנה
המטה של משמר הכנסת.
 אורך הרחובות הראשיים במתחם עומד על  5.4ק״מ .לפיכך ,אחוז הבינוי מלווה
הרחוב בקריית הלאום עומד על .13.7%
 לשם השוואה ,על פי נתוני שכבת הגדרות של עיריית ירושלים ( ,)2015אורך הגדרות
המצויות במרחק עד  5מטר מקו בניין גדול פי  2מאורך החזיתות 1,160 :מטר .בטווח
של  10מטר מהמבנים — אורך הגדרות מגיע ל־ 2,410מטר.
 גישת הגידור מהווה אתגר משמעותי ,ותוצאתה :הגידור הוא המתווה את דופן הרחובות
במתחם ,במקום בנייה צמודת דופן ,שתוכל להחיות את רחובות קריית הלאום .זאת
בניגוד לתוכניות המקוריות למתחם:
תמונה  :10בינוי מלווה רחוב — התכנון המקורי למבנים בקריית הלאום

מקור :הוראות תוכנית  4300לקריית בן גוריון ()1993
 57מספר מבנים חסרים בשכבה:
 בניין ג׳נרי  2הושלם ואוכלס לאחר מועד עדכון השכבה האחרון ,ועל כן לא מופיע בנתונים.
 התחנה לחקר ציפורים אינה מופיעה בנתונים (על אף שהוקמה ב־.)1994
 בניינים נוספים בקריה מצויים בהליך בנייה מתקדם ואינם מופיעים בשכבה :הספרייה הלאומית
ומשרד המשפטים.

91

ç åÙÝ ìů×
íÝ
ë

Ýí

äÕ

ãÝ Õ ØâÙÔØãÙÝäÛ
ì
Þì×

×Ù×

ãÙ

Þì×

ãâåÙÚ

Þì×
àÙÙ
åè

àÙÙ
Ùåè

àÔìíÝëäÕ

àÔ
ì

Þì×

àÔìíÝëäÕ

Ùì
× àÝíÜ

ÝÚÙâ
äÙÔ
áÝ

ì

Ø

Ø

ÝÚÙâ
äÙÔ
áÝ

Ù
× àÝíÜ

ÖìÙ
Õ

Ø
Ýí
ä
Ø Ô
Ýí

äî
àÔ

Ýí

äÕ

ØâÙÔØãÙÝäÛ

Ýí
ì

ãâåÙÚ

ã

ä Þ
ìÙ à

Ø
Ø Ô

Ýí
ä

ä Þ
ìÙ à
äî
àÔ

íÝ
ë

ãÝÕ

àÔ
ì

×Ù
×

ÖìÙ
Õ ç åÙÝ ìů×

 בינוי מלווה רחוב בקריית הלאום:11 מפה
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 מבנה הספרייה הלאומית — שטרם הסתיימה בנייתו ולכן אינו נכלל בנתונים — הוא
 מטר מגבול5מבנה מלווה רחוב ׳תקין׳ — חזית המבנה מצויה במרחק של פחות מ־
.המדרכה
 הספרייה:11 תמונה
הלאומית הנבנית
בדופן הרחוב
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תמונה  :12הספרייה הלאומית ,מבט מרחוב רופין

 לעומתו ,מבנה הכנסת ממוקם בנסיגה של כ־ 80מטרים מהחזית הפונה לקפלן ,הגם
שיש לו חזית מלווה רחוב לרחוב רוטשילד (׳חזית׳ זו מתקבלת באמצעות מבנה
הבידוק הביטחוני בכניסה) .יש לציין כי בתוכנית  — 101-0715375תוכנית הכנסת
 ,2040מתוכננת כניסה חדשה למתחם דרך רחוב קפלן .תוכנית זו מצויה בשלבי דיון
בהתנגדויות ועריכת תיקונים.
תמונה  :13כנסת
ישראל — מבט מרחוב
קפלן
ריבוי ׳שכבות הפרדה׳:
מדרכה ,רצועת
הפרדה — צומח ,גדר אבן,
תעלה ,גדר ,חניה
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תמונה  :14מבנה בודד בקו בינוי אפס ברחוב קפלן
ככל הנראה משמש חדר שרתים

צילומים :מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מדד  :23כניסות לבניינים
על פי המועצה לבנייה ירוקה ,כאשר כניסות הבניין הראשיות מופנות אל הרחוב — מובטח
כי תנועת הולכי הרגל מהבניין ואליו תתבצע דרך הרחוב.58
מדד זה בוחן את כמות הכניסות לבניינים וקרבתן לרחוב:
מספר הכניסות הפונות לרצועת הליכה
מספר הכניסות
היעד הוא .100%

 58מדד ׳מראה מקום׳ ,המועצה לבנייה ירוקה https://citywalk.org.il/index/
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הנתונים
 במתחם קריית הלאום ישנם  10מבנים ,59ולהם  11כניסות פעילות :60כניסה משותפת
לבנייני ג׳נרי 2 ,כניסות לבנק ישראל ולמשרד החוץ ,וכניסה בודדת לשאר המבנים.
מפה  :12כניסות למבנים בקריית הלאום
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 במתחם קיימים גם  4שערים נעולים או בעלי מעבר חלקי :בניין ג׳נרי  ,1ג׳נרי  ,2שער
הכניסה התחתון של הכנסת (משמש ככניסת ספקים) ושער בית המשפט העליון לכיוון
גן הוורדים .השערים הנעולים פונים אל רצועת ההליכה.

 59רשימת המבנים :בניין הכנסת ,בית המשפט העליון ,משרד האוצר ,משרד הפנים ,משרד ראש הממשלה,
משרד החוץ ,בנק ישראל ,ג׳נרי  ,1ג׳נרי  ,2רשות מקרקעי ישראל .המבנה הציבורי בגן הוורדים לא נבדק.
לתחנת הממסר של חברת החשמל הנמצאת בסמוך למינהל מקרקעי ישראל ,אין כניסה למעט לטכנאים.
 60יש לציין כי הכניסה למשרדי הממשלה מותרת לעובדים ולמורשים/מוזמנים בלבד.
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 שערים נעולים או בעלי מעבר חלקי בקריית הלאום:13 מפה
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 ג׳נרי: מטר עם הרחוב5  ממוקמות בחפיפה של עד3  רק, הכניסות הפעילות11  מבין
20%  רק, כלומר. רשות מקרקעי ישראל, בניין הכנסת,)(לכיוון רחוב בנק ישראל
.מהכניסות בקריית הלאום פונות אל רצועת ההליכה

96

 כניסות לבניינים הממוקמות בחזית לרחוב:14 מפה
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מדד  :24תחבורה ציבורית
בעוד ששבילי ההליכה ושבילי האופניים יאפשרו הגעה לעבודה בקריית הלאום באמצעים
מקיימים עבור אלו המתגוררים במרחק של כמה קילומטרים בודדים ,התחבורה הציבורית
רלוונטית עבור העובדים שלא מתגוררים בסמיכות שכזו למתחם ,וסביר להניח שמגיעים
כיום לעבודה ברכב פרטי בלבד .נגישות גבוהה לתחבורה ציבורית צפויה לעודד יותר
אנשים לבחור באמצעי זה.
מדד זה בוחן ארבעה היבטים של שירות התחבורה הציבורית בקריית הלאום:
א.
ב.
ג.
ד.

פריסת קווים ותחנות
נגישות לתחנות
רמת שירות
היצע יעדים וזמני הגעה

המידע הופק באמצעות מספר מקורות:
 כלי ׳מנתח תחבורה ציבורית׳ 61מאת נחמן שלף (עמותת מרחב) ,אשר מאפשר לבחון
שאלות של איכות שירות ונושא תדירויות ,היצע יעדים וזמני הגעה .הכלי מבוסס על
נתוני תכנון תח״צ של משרד התחבורה ,אשר לא מתחשבים בהבדלים בין שעות שיא
לשעות שפל .62נתוניו מבוססים על מידע ממפת  — Open Street Mapמפה מבוססת
מידע משתמשים.
 שכבת תחנות האוטובוס (עיריית ירושלים.63)2021 ,
 שכבת קווי אוטובוס (עיריית ירושלים.)2021 ,
הנתונים נדלו במרץ .2021

נתונים
א .פריסת קווים ותחנות
 במתחם קריית הלאום ישנן  14תחנות אוטובוס ,בהן עוברים  56קווי אוטובוס ,כולל
מספר קווים בין־עירוניים .בכל התחנות עוברים שני קווים ומעלה.
 61ראוhttps://s3.eu-central-1.amazonaws.com/transitanalystisrael-current/indexh.html :
 62לדברי נחמן שלף (בשיחה טלפונית 21 ,במרץ  )2021משרד התחבורה צפוי לשנות את המתודולוגיה כך
שגם נתוני התכנון יושפעו מנתוני ביצוע בפועל ,אך לא ידוע מהו המועד הצפוי לשינוי זה.
 63השכבה טויבה והוסרו ממנה ידנית מאות ישויות כפולות.
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286  ועוברים בהן, תחנות94  בקריית הלאום וסביבתה (מתחם הבדיקה הגדול) ישנן
. במרבית התחנות עוברים שני קווים ומעלה.קווי אוטובוס
 זוכה לשירות תח״צ, בסמיכות לשוק ולתחנה המרכזית, המתחם שמצפון לכביש רבין
.מגוון ותדיר יותר בהשוואה למתחם קריית הלאום
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 קווי האוטובוס בסביבת קריית הלאום — מבט כללי:15 מפה
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ב .נגישות לתחנות
 במדד נבחנה הנגישות אל תחנות האוטובוס מהמבנים בקריית הלאום .לפי מדד מראה
מקום ,64היעד הוא:
 80%מהבניינים במתחם יהיו במרחק של עד  250מ׳ הליכה מתחנות אוטובוס ,אשר
בהן לפחות  2קווים.
 כפי שפורט במדד  — 23במתחם קריית הלאום יש  11כניסות פעילות ו־ 4כניסות נעולות
או פתוחות חלקית .עוד ,כפי שתואר בסעיף א׳ לעיל ,במתחם יש  14תחנות אוטובוס,
ובכולן עוברים שני קווים ומעלה .על פי חישוב המרחק מכניסות המבנים ,המתחם
עומד ביעד —  90%מהמבנים הם במרחק של עד  250מטר מתחנות אוטובוס.
מפה  :16מרחק מכניסות המבנים לתחנות אוטובוס — אזורי שירות
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 כל המבנים מרוחקים מתחנות אוטובוס במרחק של עד  150-100מטר בקו אווירי,
למעט מבנה הכנסת ,המרוחק בכ־ 300מטר מתחנת האוטובוס הקרובה.
 64מדד ׳מראה מקום׳ ,המועצה לבנייה ירוקה https://citywalk.org.il/
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מפה  :17רדיוסים של  250מטר מכניסות המבנים בקריית הלאום — תחנות אוטובוסים
סמוכות ותחנות אוטובוסים שמוצע לשקול מחדש את מיקומן
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 5 תחנות פזורות מצפון למוזיאון ישראל .תחנות אלו מרוחקות יותר מ־ 250מטר מכל
בנייני הממשלה .ייתכן שניתן לשקול שינוי מיקום של חלקן על מנת לשרת טוב יותר
את עובדי הממשל.
 כאמור ,במתחם יש  4שערים נעולים או בעלי מעבר חלקי :שער הכניסה לג׳נרי
 ,1שער הכניסה לג׳נרי  ,2שער הכניסה התחתון של הכנסת ושער בית המשפט
העליון 3 .מהם (ג׳נרי  1ו־ 2והכנסת) ניצבים דווקא בחזית הפונה לרחוב .אילו היו
פתוחים — היו צפויים לעודד את השימוש בתחבורה ציבורית עבור עובדי המתחם.
שער הכנסת היה יכול לחבר את המגיעים מרחוב רופין בתחבורה ציבורית (וכן בהליכה
או אופניים) .שערי בנייני ג׳נרי ממוקמים בסמיכות גבוהה לתחנות מרכזיות ברחוב
רבין ובקרבה רבה לתחנה המרכזית ולרכבת .השער הנעול של בניין ג׳נרי  1ניצב
במרחק של כ־ 6מטרים מתחנת האוטובוס ברחוב לורך .גם שער בית המשפט העליון,
הנעול בפני הציבור החל משעות הצהריים ,היה יכול לשמש כנקודת מעבר לציבור
לחצייה בטוחה לצידו השני של רחוב רבין באמצעות הגשר .מוצע לפעול לפתיחת
השערים הללו.
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מפה  :18שערים נעולים או בעלי מעבר חלקי לצד תחנות אוטובוס
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ג .רמת שירות
רמת שירות של קווים
 על פי כלי מנתח תחבורה ציבורית של נחמן שלף ,65רמת שירות של קו מוגדרת ׳סבירה׳
כאשר ישנן יותר מ־ 80נסיעות יומיות לכיוון (על פי חישוב של  20שעות שירות ביום
ו־ 4נסיעות לשעה בממוצע).
 מהנתונים עולה כי רמת השירות של רוב הקווים העוברים בסביבת קריית הלאום
קטנה מ־ ,60כלומר — אינה מספקת .מבין הקווים שעוברים בקריית הלאום ,רק
התדירות של קווים  7ו־ 68קרובה למספקת ( 150-66נסיעות יומיות לכיוון) .בחלק
מהרחובות או מקטעי רחובות בסביבת קריית הלאום — כגון ברחוב בצלאל בזק,
רוטשילד ,בורלא ורופין — אין כיסוי תחבורה ציבורית כלל.
 בקווים העוברים ברחוב קפלן ובשדרות המוזיאונים ישנה תדירות של כ־ 60נסיעות
יומיות לכיוון .לשם השוואה ,בקווים העוברים בברחוב רבין ישנן למעלה מ־ 80נסיעות
 65שיחה טלפונית עם נחמן שלף ,מרץ .2021

102

יומיות לכיוון ,ובקווים העוברים ברחובות הרצל ויפו — למעלה מ־ 240נסיעות יומיות
לכיוון.
מפה  :19נסיעות אוטובוס :תדירות נסיעות יומית לכיוון

מקור :מנתח תחבורה ציבורית ,קווי תחבורה ציבורית תדירים

רמת שירות של תחנות
 רמת שירות של תחנה מוגדרת ׳סבירה׳ כאשר יש בה כ־ 80עצירות יומיות של קווי
תחבורה ציבורית ,ומוגדרת ׳מצוינת׳ כאשר יש בה למעלה מ־ 1,200עצירות יומיות.
מעבר לכמות העצירות ,חשוב לבחון את מגוון הקווים העוברים בתחנה.
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 מהנתונים עולה כי רמת השירות של התחנות בקריית הלאום סבירה עד טובה .ברחוב
קפלן (זוסמן) תחנות אוטובוס רבות מקבלות שירות בין סביר לטוב ,עם כ־300-290
עצירות יומיות בתחנות.
 בתוך קריית הלאום בולט המחסור בשירות תחבורה ציבורית ברחוב רופין ,כאשר
התחנה במרכזו היא בעלת ממוצע תדירות שבועי של  9עצירות ליום בלבד .תדירותו
היומית של קו  156ממבשרת ציון עומדת על  8קווים לכיוון ליום ,ותדירותו היומית
של קו  414מבית שמש היא  3פעמים לכיוון ביום .ברוב השעות שנבדקו ,תושבי בית
שמש נדרשים ל־ 3-2אוטובוסים כדי להגיע לקריית הלאום.
 לשם השוואה ,מעט צפונה מרחוב רבין ,ברחוב הנשיא השישי ,בתחנה הסמוכה
לסינמה סיטי לכיוון התחנה המרכזית ,יש כ־ 480עצירות ביממה .ואילו ממול ,בתחנה
הסמוכה לבית ראש הממשלה המבוטל ,יש כ־ 760עצירות ביממה .דהיינו ,האזור
שסובב את קריית הלאום מקבל שירותי תחבורה ציבורית מגוונים ותדירים יותר
בהשוואה לקריית הלאום עצמה.
מפה  :20נגישות לשירותי תחבורה ציבורית בתחנות

מקור :מנתח תחבורה ציבורית ,קווי תחבורה ציבורית תדירים
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ד .היצע יעדים וזמני הגעה
 ׳מפת ניידות בתחבורה ציבורית׳ משקללת לוחות זמנים מתוכננים ,כולל הצלבה בין
מעברים ,ומנתחת זמני נסיעה ליעדים שונים החל מרגע היציאה .המפה ניתנת להפקה
לפי שעות שונות ביום.
 לצורך בחינת היצע היעדים וזמני ההגעה בתחבורה ציבורית מקרית הלאום ליעדים
שונים — נעשה שימוש במפה זו ,והופקו נתונים עבור שתי נקודות זמן ביום ב׳.
 על פי הנתונים ליום ב׳ בשעה  — 15:00חלקים גדולים ממערב ירושלים נגישים
להגעה בתחבורה ציבורית בנסיעה של עד חצי שעה ,כולל עין כרם ,בעוד אזור מזרח
ירושלים — ואדי ג׳וז ,הוא במרחק של עד  45דקות נסיעה .שכונות רחביה ובית הכרם
הן במרחק של עד כחצי שעת נסיעה בתח״צ.
 על פי הנתונים ליום ב׳ בשעה  — 16:40בנסיעה לכיוון מערב ירושלים זמני הנסיעה
מתארכים (לדוגמא — עין כרם במרחק  45דקות נסיעה) .לכיוון מזרח ירושלים חלק
מהזמנים מתקצרים ,ויש יותר יעדים הזמינים במרחק רבע שעה וחצי שעה (לדוגמה,
ואדי ג׳וז מצויה במרחק חצי שעה נסיעה).
מפה  :21זמן הגעה בדקות בתח״צ מרחוב קפלן — יציאה ביום ב׳15:00 ,

105

מפה  :22זמן הגעה בדקות בתח״צ מרחוב קפלן — יציאה ביום ב׳16:40 ,

מקור :מנתח תחבורה ציבורית ,מפת ניידות

 כפי שניתן לראות במפות ,התחנה המרכזית היא יעד נוח לנסיעה בתחבורה ציבורית,
וכאשר יוצאים מקריית הלאום ניתן להגיע אליה בתוך כ־ 15דקות.
 זמני הנסיעה בתחבורה ציבורית מקריית הלאום לרחוב עזה ,לצומת הרצוג ולרחובות
פנימיים ברחביה ובבית הכרם — אינם קבועים ,ותלויים במידת החפיפה בין שעת
היציאה לשעת מעבר האוטובוס .זוהי אינדיקציה לרמת האמינות הנמוכה והיעדר
הנוחות והוודאות בשימוש בתחבורה ציבורית שאינה תדירה דייה.66
 קיימים חסרים בולטים בשירות התחבורה הציבורית מקריית הלאום אל שכונות
סמוכות ואל יעדים נוספים המשמשים את התיירים הפנים־עירוניים.
למשל — שירות חסר למוזיאון ישראל וממנו:
 בתחנת ההורדה המרכזית של המוזיאון ,אתר תיירות מרכזי בירושלים (תחנה
 ,9342קווים  )14 ,35 ,66 ,7יש כ־ 240עצירות ביום .חלק מהקווים החולפים בה
 66על מנת לחשב נגישות ממוצעת ברמת מהימנות גבוהה יותר ,יש צורך בשימוש בביצוע חזרות רבות של
המדד עם זמני יציאה באינטרוולים של  5דקות באמצעות כלים ייעודיים .נחמן שלף ציין את כלי open
 trip plannerשניתן להמליץ עליו לשימושה של תוכנית אב לתחבורה.
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אינם יעילים לעומת זמני הנסיעה ברכב פרטי .כך ,לדוגמא ,קו  35מתחנת יצחק
מודעי במלחה מגיע למוזיאון לאחר  33דקות נסיעה (לפי הזמנים המתוכננים).
זאת לעומת כ־ 10דקות נסיעה ברכב פרטי .זמן הנסיעה באוטובוס ממושך פי
.)!( 300%
 בתחנת העלייה ליד המוזיאון (תחנה  ,9543קווים  )14 ,9יש כ־ 100עצירות
ביממה .זאת למרות שתחנה זו ,כמו אחרות בסביבה ,משמשת גם כתחנת כניסה
לעיר (בעיקר עבור המגיעים בקו  .)100כך ,למשל ,אלו החלופות המקיימות
האפשריות לנסיעה מאזור המוזיאון לשכונת רחביה (רחוב עזה) ,אשר אורכת
ברכב פרטי  6-5דקות:
א .הליכה רגלית (ישירה יחסית ,אך ניתנת לשיפור) :כ־ 20דקות.
ב .הליכה רגלית לצומת הרצוג ועלייה לאחד מקווי האוטובוס החולפים (ומגיעים
תדירות גבוהה) :כ־ 23דקות.
ג .המתנה לקו  9העובר בתדירות נמוכה ,כל  30-20דקות ( 54עצירות ביממה),
ולאחר מכן —  6דקות נסיעה.

מדד  :25מסחר
אחד הכלים לעידוד הליכה ברגל והגברת העירוניות הוא שילוב חזיתות פעילות ,שירותים
שונים ומסחר בדופן העירונית .חזיתות המאפשרות מבט על הפעילות בתוך המבנה יוצרות
עניין ותחושת ביטחון ותורמות לתחושת החיות של רחוב .במדד ׳מראה מקום׳ של המועצה
לבנייה ירוקה גובשו שני מדדים הבוחנים את תחום המסחר )1( :חזיתות מסחריות;
( )2נגישות למסחר ושירותים.67
בקריית הלאום לא קיים מסחר כלל .זאת על אף שקיימת תוכנית מאושרת לקריית בן
גוריון ,המאפשרת להוסיף שטחי מסחר ברחוב רופין ,בגב משרדי הממשלה .לאור זאת,
הוחלט להציג מדד פשוט של השטח המיועד למסחר כיום ,על בסיס שכבת ייעודי קרקע
של עיריית ירושלים.

 67היעדים שהוגדרו למדדים אלו )1( :חזיתות מסחריות —  20%מרצועת ההליכה תכלול ׳מבט על פעילות
תוך מבנית׳ )2( .נגישות למסחר ושירותים —  80%מהבניינים בתחום הנבדק יהיו במרחק של עד 250
מטר מאזורי מסחר .מדד ׳מראה מקום׳ ,המועצה לבנייה ירוקה https://citywalk.org.il/index/
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הנתונים
 מתוך כלל השטח בקריית הלאום וסביבתה ( 3,076דונם) ,כ־ 6%הם שטחים המיועדים
למסחר ( 189דונם) .מתוך שטח מתחם קריית הלאום 0% ,מוקצה למסחר.
 היעדר המסחר בקריית הלאום עומד בניגוד בולט למקטע שמצפון לרחוב רבין ,הכולל
את הקריה המחוזית בואכה שוק מחנה יהודה ואת אזור התחנה המרכזית.
 במרבית האזור הדרומי לרחוב רבין אין שטחי מסחר .יוצאי דופן הם צומת ניות —
שייעודו ״אזור מסחרי״ ,ואזור משכנות האומה החדש — שייעודו ״מגורים מיוחד עם
מסחר״.
 לפי שכבת ייעודי הקרקע של העירייה ,ייעודו של מתחם הסינמה סיטי הוא ״כיכר
עירונית״ .עם זאת ,בפועל הוא משמש כאזור מסחרי ,ולכן הוכנס לנתונים.
מפה  :23מסחר והיעדרו בקריית הלאום וסביבתה
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מדד  :26מרחב ציבורי ושטחים פתוחים
מרחב ציבורי הוא חיוני לחוויית ההליכה ברגל .קיומו מאפשר מקום שהייה ומנוחה ,חלל
לפעילויות משתנות ואתנחתא ויזואלית מהמרחב העירוני הבנוי .מדד זה בוחן את כמות
ונגישות שטחי המרחב הציבורי ,על סמך שכבת ייעודי הקרקע של עיריית ירושלים.

הנתונים
שטחים פתוחים בקריית הלאום וסביבתה (שטח הבדיקה הגדול)
 בשטח הבדיקה הגדול ( 3,076דונם) עומדים השטחים הציבוריים והפרטיים הפתוחים
על  859דונם ,שהם כ־ 28%מסך השטח .קריית הלאום וסביבתה חופפות לחלק מהריאה
הירוקה המרכזית של ירושלים — גן סאקר ,עמק המצלבה ושטחי גן הוורדים ,כאשר
שטחי גן הורדים מקבילים ברובם לשטחי חסינות הכנסת.
מפה  :24שטחים פתוחים בקריית הלאום וסביבתה
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 השטח שבו שוכן חניון מוזיאון ישראל מוגדר כ׳שטח ציבורי פתוח מיוחד׳ .על פי
התוכנית שחלה עליו ( 4031ג׳ משנת  — )68 2000בשטח יותרו פעולות מיוחדות כגון
תצוגות זמניות ,פעולות עונתיות וירידים ,ואף תותר בו הקמת מבנים ארעיים .השטח
נמצא באחריות מוזיאון ישראל ,וכאמור בפועל הוא משמש כחניון.

שטחים פתוחים בקריית הלאום
 37% משטחי מתחם קריית הלאום (כ־ 202מתוך  548דונם) הם שטחים פתוחים
(ציבוריים או פרטיים).
טבלה  :20שטחים פתוחים בקריית הלאום
מתוך שטח מתחם קריית הלאום ( 548דונם)
שטחים פרטיים שטחים ציבוריים סך הכול שטחים
פתוחים
פתוחים
פתוחים
שטח (בדונם)
אחוז משטחי מתחם קריית הלאום

57

146

202

10%

27%

37%

מפה  :25שטחים פתוחים במתחם קריית הלאום

500

Maxar

 68מתחם זה לא קיבל התייחסות בתוכנית ההרחבה של מוזיאון ישראל מ־( 2008מק/4031/ה).

110

השטחים הפתוחים בקריית הלאום כוללים:
 מקטע של גן סאקר
 שטח פרטי פתוח (שפ״פ) של הכנסת:
 כ־ 57דונם המקיפים את מבנה הכנסת .שטחים אלו מגודרים וחסומים בפני הציבור.
 סביב השפ״פ הנ״ל ישנם שטחים נוספים הרשומים כשטחי חסינות הכנסת .מתוכם
כ־ 8דונם מקיפים את השפ״פ ומצויים גם הם מאחורי גדרות .סך שטחי הכנסת
המגודרים והחסומים בפני הציבור עומד על  65דונם ,המהווים  11.8%משטחי
מתחם קריית הלאום.
 מתוך  57הדונם בשטח הפרטי הפתוח של הכנסת 11.8 ,דונם משמשים כחניונים
עיליים ( 21%מהשטחים) .זאת על אף קיומו של החניון התת־קרקעי המשרת את
הכנסת .ככל הידוע לנו ,אין חניונים על גבי שטח החסינות המגודר .ראו מידע
נוסף על חניות במדד חניה (מדד .)27
 שטח ציבורי (פארק וואהל — גן הוורדים) :שטח הנמצא ברובו תחת חסינות הכנסת.
סך שטחי חסינות הכנסת עומדים על  131דונם 94 .דונם מהם — במתחם קריית הלאום.
השטחים האחרים נכללים במתחם הבדיקה הגדול ,בתחום גן סאקר.
 גן הוורדים (׳שטח ציבורי עם הגבלות׳) — השטח המיועד לגן הוורדים מגודר בחלקו,
מה שמותיר את חלקו ללא גינון :קיימת גדר גבול שחוצה את גן הוורדים בין שטח
שמצוי בממשק תחזוקה אקטיבי לשטח בממשק פאסיבי (בסמיכות לאנדרטה לזכר
אמיל גרינצוייג) .זאת על אף שהשטח כולו תחת ייעוד ׳שטח ציבורי פתוח עם הגבלות׳
עבור גן הוורדים (על פי תוכנית  4300משנת  .)1993לא נמצאה עדות תכנונית לחלוקה
המבוצעת בשטח.
תמונה  :15שטחים השייכים
סטטוטורית לגן הוורדים
שאינם מגוננים

צילום :מכון ירושלים למחקרי
מדיניות ,מרץ 2021
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מדד  :27חניה עילית
שטח חניה עילית שאינו בזכות הדרך של הרחוב יכול להוות חסם להליכה ברגל במיוחד
כאשר מקובץ לכדי שטח גדול .באופן זה מפורר שטח החניה את מרקם הרחוב ,יוצר
שממה עירונית שעל פי רוב אינה מוצלת ולא נעים לעבור דרכה או ללכת לצידה .שטחי
חניה נרחבים הם בזבזני שטח ,אשר מקשים (מסיבות פוליטיות ואחרות) על הקצאת
השטח לשימושים עירוניים מיטיבים ,כגון בינוי נוסף למסחר ,תעסוקה ומגורים.69
מדד זה מחושב באמצעות הנוסחה:
השטח המשמש לחניה עילית
שטח הבדיקה שממנו מופחת שטח בייעוד ׳דרך׳
היעד :מקסימום .10%
לצורך הבחינה נערך מיפוי ידני של החניונים העיליים במרחב באמצעות סיורי שטח,
פענוח תצ״אות מהשנים  2020-2018ומידע ממפת  .71,70 OpenStreetMapמשמעות
הפחתת השטחים בייעוד דרך היא שהמדד לא כולל חניות באפור ובכחול לבן לצידי
הכביש.

הנתונים
 במתחם קריית הלאום זוהו  46.6דונם של שטחי חניונים עיליים (מתוך  436דונם
בפוליגון קריית הלאום ,לאחר החסרת השטחים בייעוד ׳דרך׳).
 לפחות  11%משטחי קריית הלאום מוקצים לחניה עילית .בחלק מן השטחים (כגון —
שטח בית המשפט העליון ,הכנסת ,רשות מקרקעי ישראל ובנק ישראל) שטחי החניה
העילית מתווספים לחניה תת־קרקעית קיימת.
 החניה בשטחים אלו היא פרטית ,מיועדת למבני הציבור בלבד וחסומה בפני הציבור
הכללי ,גם מחוץ לשעות ולימי הפעילות של משרדי הממשלה.
 שטחי החניה המאסיביים ביותר נמצאים בין המשרדים — האוצר ,הפנים ,ראש
הממשלה ובנק ישראל .יש לציין כי במסגרת תוכנית בן גוריון של קימל אשכולות
(מס׳  )61176ישנם פתרונות שטרם מומשו בכל הנוגע למרחבי החניה האדירים.
 69מדד ׳מראה מקום׳ ,המועצה לבנייה ירוקה https://citywalk.org.il/index/
https://www.openstreetmap.org/#map=8/31.438/35.074 70
 71עקב צנזור תצ״אות וריבוי גדרות ,מחסומים ומתקני אבטחה ,ייתכנו אי דיוקים.
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חניה תת־קרקעית
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 קימל אשכולות:מקור

Israeli Government Compound Expansion, Jerusalem. https://www.kimmel.co.il/ 72
projects/israeli-government-compound-expansion-jerusalem-2/
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תמונה  :16שטחי רחוב קפלן מוקדשים למכוניות חונות2018 ,

תמונה  :17חניה ׳פרטית׳ — שטחי חסינות הכנסת ,לצד התחנה לחקר ציפורים,
2021
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תמונה  :18חניון גן הוורדים לצד מנחת המסוקים2018 ,

צילומים :מכון ירושלים למחקרי מדיניות

סיכום פרק ד׳ — קריית הלאום כמרחב עירוני
קריית הלאום ממוקמת במרכז ירושלים ,ונמצאים בה — בין היתר — מבני השלטון
החשובים במדינה ומוסדות תרבות מובילים .לקריה יש פוטנציאל עצום להוות
מרחב עירוני תוסס ,אך היא אינה נגישה ,אינה אטרקטיבית ויש בה אלמנטים אנטי־
עירוניים מובהקים.
לאווירה שמשרה קריית הלאום על עשרות אלפי העובדים בה ועל המבקרים מבחוץ
יש השפעה על היכולת לממש את חזון ירושלים כעיר ממשל ולמתגה באופן זה.
המפתח להפיכת מתחם קריית הלאום למתחם עירוני טמון ביצירת חיבור פיזי
ותפקודי פשוט ונעים בתוך הקריה ובינה לבין יתר חלקי העיר.
עיריית ירושלים ,באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים וחברת עדן ,משקיעות סכומי עתק
בבניית ׳רובע הכניסה לעיר׳ — פרויקט שמתעתד לכונן מחדש את המע״ר בירושלים ולהפוך
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אותו למרכז שוקק של תעסוקה ,מסחר ומגורים .פיתוח הרובע נסמך על הקרבה הרגלית
למשרדי הממשלה ופועל למשוך למתחם מגזר עסקי של נותני שירותים לממשלה .על רקע
זה ,פיתוח הנגישות של קריית הממשלה הוא מרכיב משמעותי בהצלחת הפרויקט.
ההמלצות במסמך זה מצטרפות להמלצות מפורטות המופיעות במחקר הקודם שפרסם
המכון בשנת ( 2019גבריאלי ואחרים .)73 2019 ,ההמלצות להלן מתחלקות לטווח קצר
ולטווח בינוני:

טווח קצר
 נראה כי חלק מהאופנים לקידום העירוניות במתחם דורשים בראש ובראשונה השקעה
אנושית בשינוי תפיסות מקצועיות וחתירה לאיזון מיטבי בין שיקולים כלכליים־
עירוניים לשיקולים אחרים .ניתן להשיג שינוי אווירה במתחם על ידי הפחתת הגדרות
ומגדלי השמירה ושינוי חלק מהנחיות האבטחה .מומלץ לייצר שיח מקצועי בין
העירייה לגורמי אבטחת המדינה הפועלים במתחם ,בדגש על שב״כ ,משטרה ,משרד
ראש הממשלה ומשרד האוצר ,וכן עם גורמי אבטחה בכנסת ,בג׳נרי ,בבית המשפט
העליון ,ובמשרדי הפנים והרווחה.
 יש לשאוף לפתיחת השערים הנעולים במתחם (בדגש על ג׳נרי  ,1ג׳נרי  2ושער הספקים
בכנסת) ולהקל על העובדים להגיע לעבודתם באמצעים מקיימים :תחבורה ציבורית,
אופניים והליכה רגלית.
 מומלץ לאפשר תנועה חופשית — מוקדם ככל הניתן ,בתיאום עם הגורמים השונים —
במקטע האלכסוני של רחוב קפלן ,בסמוך לבנק ישראל ומשרד ראש הממשלה.

מידע (עיריית ירושלים)
 לשם ניתוח מידע עתידי וקבלת החלטות מושכלת ,מומלץ לפעול להקמת שכבות מידע
חדשות:
 מיפוי עצים כללי (לא רק עצים לשימור)
 מיפוי מעברי חצייה ומיתוני תנועה
 מיפוי הצללה

 73ראו :גבריאלי ,ת׳ ,גנן ,א׳ ,פלדמן ,נ׳ ,בן שמחון ,ש׳ ושילת ,ל׳ ( .)2019עיר ממשל :המצב התכנוני
בקריית הלאום .מכון ירושלים למחקרי מדיניותhttps://bit.ly/3BTyEBL .
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 כמו כן ,מומלץ לפעול לתחזוקה שוטפת של שכבות מידע שלא התעדכנו מאז :2015
 שכבת גדרות — עיריית ירושלים
 שכבת מבנים ,מדרכות ,כבישים (בשיתוף פעולה עם מפ״י)

טווח בינוני־ארוך
אוטובוסים (תכנית אב לתחבורה ועיריית ירושלים)
 כדי לתת שירות טוב יותר למגיעים אל בנייני הממשלה — ובייחוד למגיעים אל מבנה
הכנסת ,שכניסתו מרוחקת מכל תחנות האוטובוס הקיימות — מומלץ לבחון מחדש את
מיקומן של כ־ 5תחנות אוטובוס בסביבת מוזיאון ישראל .יש לקחת בחשבון גם את
הצורך בנגישות אל הספרייה הלאומית במיקומה החדש.
 מומלץ להוסיף תחנות אוטובוס ברחובות רופין ורוטשילד .אלו יאפשרו הגעה בתחבורה
ציבורית לא רק אל משרדי הממשלה אלא גם למוזיאון הטבע ולאצטדיון גבעת רם.
 כיום ברחובות רופין ,רוטשילד ,בצלאל בזק ובורלא ,תדירות האוטובוסים ליממה
נמוכה מ־ 60נסיעות יומיות לכיוון ,ובחלקם אין כלל שירות תחבורה ציבורית .מוצע
לקדם תדירויות שירות מספקות להגעה לקריית הלאום (מעל  80עצירות ליום) .יש
לתת את הדעת לכך שהאזור משמש כשער כניסה לירושלים בתחבורה ציבורית הודות
לקווי  100וקו  485מנתב״ג ,ולאור זאת ,להגדיל משמעותית את תדירות והיצע הקווים
החולפים בו.

אופניים (תכנית אב לתחבורה)
 יש להרחיב בתוכנית האב לאופניים את השבילים הכלולים במתחם ,כך ש־ 100%מגריד
הכבישים הראשיים ילווה בשבילי אופניים .ברשת המתוכננת בתוך המתחם ישנם
חוסרים בולטים במקטע האלכסוני ברחוב קפלן וברחוב רוטשילד .גם אם ההנחיות
הביטחוניות יישארו על כנן ,ורחוב קפלן יוסיף להיות מנוהל בתוך גידור וסידורי
אבטחה כבדים ,יש לפעול להחזיר את זכות החזקה על המרחב לציבור .התמודדות
עם צורכי האבטחה יכולה להתבצע בתיאום ובאמצעים יצירתיים כגון הקמת מעברים
מקורים שיתוו דופן לרחוב .בתמונות שלהלן ניתן להתרשם מדוגמאות למעברים מסוג
זה:74
 74לדוגמאות והשראות נוספות ראוhttps://bambutec.eu/concepts/cycle-way-roof-urban- :
mobility
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תמונה  :19שביל הנחש ( ,)bicycle snakeקופנהגן ,דנמרק

מקורflickr :

75

תמונה  :20מעבר מקורה לאופניים והולכי רגל

מקורshutterstock :

תכנון (עיריית ירושלים)
 מומלץ להמשיך את מהלכי העירייה בפיתוח ויישום תוכנית אב למתחם קריית הלאום,
בשיתוף גורמי מדיניות ,משאבי אנוש וגורמי אבטחה בממשלה ובשיתוף השחקנים
המרכיבים את האקו־סיסטם הממשלי.

https://www.flickr.com/photos/jamesbondsv/50051095216/ 75
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 מומלץ לפעול לכך שלגריד ההליכה יצטרפו מקטעים נוספים בניצב לכבישים
האורכיים הקיימים ,ובייחוד בין הרחובות קפלן ורופין ובין הרחובות רוטשילד וקפלן.
ניתן לעשות זאת ,למשל ,באמצעות יצירת קווי הליכה ישרים בגן הוורדים .בנוסף,
חשוב לפעול ליצירת אפשרויות הליכה ברחובות נתנאל לורך ובנק ישראל וביניהם.
 מומלץ לפעול למימוש התוכניות לקירוי בגין וחיבור קריית הלאום והשכונות
הסמוכות.
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מקורות
אתרי אינטרנט ומאגרי מידע
גיידסטאר — אתר העמותות של ישראל https://www.guidestar.org.il/home
כלי ׳מנתח תחבורה ציבורית׳ (נחמן שלף ,עמותת מרחב) https://s3.eu-central-1.
amazonaws.com/transitanalystisrael-current/indexh.html
מדד ׳מראה מקום׳ ,המועצה לבנייה ירוקה https://citywalk.org.il/index/
עמותת מרחב https://miu.org.il/
עתודות לישראל https://www.atudot.org/
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https://www.ivc-online.com/ IVC
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רשימות ודיווחים ישירים
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מדרכות — מרכז מיפוי ישראל ,2019 ,תכנית אב לתחבורה
קווי אוטובוס — עיריית ירושלים ,2021 ,עיריית ירושלים
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שבילי אופניים — תכנית החומש ,2020 ,תכנית אב לתחבורה
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תוכנית  4300לקריית בן גוריון1993 ,
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נספחים
נספח א׳ — רשימת גופי התקשורת שנבחנו במדד תקשורת ארצית
(מדד )5
סוג

שם הגוף

יישוב

שיוך לאזור פעילות

1

אינטרנט

 News 1מחלקה ראשונה

פתח תקווה

שאר גוש דן

2

אינטרנט

 — The Times of Israelזמן ישראל

ירושלים

ירושלים

3

אינטרנט

ynet

ראשון לציון

שאר גוש דן

4

אינטרנט

בחדרי חרדים

בני ברק

שאר גוש דן

5

אינטרנט

העין השביעית

רמת גן

שאר גוש דן

6

אינטרנט

וואלה!

תל אביב

תל אביב

7

אינטרנט

כיכרהשבת

ירושלים

ירושלים

8

אינטרנט

מידה

ירושלים

ירושלים

9

אינטרנט

ערוץ 7

בית אל

סובב ירושלים

10

דפוס

TheMarker

תל אביב

תל אביב

11

דפוס

בשבע

פתח תקוה

שאר גוש דן

12

דפוס

ג׳רוזלם פוסט

ירושלים

ירושלים

13

דפוס

גלובס

ראשון לציון

שאר גוש דן

14

דפוס

הארץ

תל אביב

תל אביב
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סוג

שם הגוף

יישוב

שיוך לאזור פעילות

15

דפוס

הדרך

בית שמש

סובב ירושלים

16

דפוס

המבשר

ביתר עילית

סובב ירושלים

17

דפוס

המודיע

ירושלים

ירושלים

18

דפוס

המשפחה

ירושלים

ירושלים

19

דפוס

ידיעות אחרונות

ראשון לציון

שאר גוש דן

20

דפוס

ישראל

תל אביב

תל אביב

21

דפוס

יתד נאמן

בני ברק

שאר גוש דן

22

דפוס

כלכליסט

ראשון לציון

שאר גוש דן

23

דפוס

מעריב

תל אביב

תל אביב

24

דפוס

מקור ראשון

ירושלים

ירושלים

25

רשתות

i24news

תל אביב

תל אביב

26

רשתות

גליצה״ל

תל אביב

תל אביב

27

רשתות

כאן — התאגיד

ירושלים

ירושלים

28

רשתות

ערוץ 20

ירושלים

ירושלים

29

רשתות

ערוץ הכנסת

ירושלים

ירושלים

30

רשתות

קשת 12

נווה אילן

סובב ירושלים

31

רשתות

רדיו קול חי

בני ברק

שאר גוש דן

32

רשתות

רשת 13

נווה אילן

סובב ירושלים
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נספח ב׳ — מדד מראה מקום
מדד מראה מקום — רשימת מדדים מלאה
מדדי רחוב
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מדרכות רציפות
רחובות מוצלים
העדפה להולכי רגל
מעברי חצייה
מיתון תנועה
אופניים
שטח כביש
אורך כביש

מדדי דופן
.9
.10
.11
.12
.13

בינוי מלווה רחוב
חזיתות מסחריות
כניסות לבנייני מגורים
גדרות
צפיפות כניסות לחניה

מדדי תשתית עירונית
 .14עצים בני קיימא
 .15מרחב ציבורי (שטחי ציבור)
 .16שטח חניה עילית
 .17רשת הליכה
 .18נגישות למוסדות ציבור
 .19נגישות למסחר ושירותים
 .20נגישות לתחבורה ציבורית

126

המדדים במסמך וסדר הופעתם
שם

מדד מקביל — מועצה לבנייה
ירוקה

סוג

מס׳
במסמך
15

מיפוי מוסדות ציבור

מס׳ ( 18נגישות למוסדות ציבור(

תשתית עירונית

16

שטח כביש

מס׳ 7

רחוב

17

אורך כביש

מס׳ 8

רחוב

18

מדרכות רציפות

מס׳ 1

רחוב

19

רשת הליכה

מס׳ 17

תשתית עירונית

20

אופניים

מס׳ 6

רחוב

21

גדרות

מס׳ 12

דופן

22

בינוי מלווה רחוב (חזיתות)

מס׳ 9

דופן

23

כניסות לבניינים

מס׳ ( 11כניסות לבנייני מגורים)

דופן

24

תחבורה ציבורית

מס׳ 20

תשתית עירונית

25

שטחי מסחר

מס׳ ( 10חזיתות מסחריות) ומס׳ 19
(נגישות למסחר ושירותים)

מדד דופן ומדד
תשתית עירונית

26

שטח חניה עילית

מס׳ 16

תשתית עירונית

27

מרחב ציבורי

מס׳ ( 15שטחי ציבור)

תשתית עירונית
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חברי הוועד המנהל
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
דן הלפרן ,יו״ר
אברהם אשרי
פרופ׳ נאוה בן צבי
דוד ברודט
פרופ׳ חנוך גוטפרויד
רענן דינור
ד״ר אריאל הלפרין
רות חשין
סלי מרידור
תהלה פרידמן
ד״ר נעמי פרל
שי דורון
גיל ריבוש
ד״ר דוד קורן ,מנכ״ל המכון

'עיר ממשל' היא עיר בירה שיושבים בה מוסדות הממשל המרכזי של מדינה :משרדי הממשלה,
הפרלמנט ,בית המשפט העליון ומוסדות שלטוניים נוספים .אולם לא די בכך; עיר ממשל מוצלחת היא
כזו שמתקיימים בה קשרים ושיתופי פעולה בין השחקנים ,ואלו מאפשרים למידה הדדית ופיתוח מענים
חדשניים לאתגרים ציבוריים.
מסמך זה נכתב עבור משרד ירושלים ומורשת והרשות לפיתוח ירושלים כמחקר מלווה ליישום תוכנית
היובל .במסמך גובשו סט של אינדיקטורים אשר יסייעו למקבלי ההחלטות לבחון באיזו מידה ירושלים
מממשת את ייעודה כעיר ממשל ולעקוב אחר המגמות לאורך זמן.
האינדיקטורים נחלקים לארבעה פרקים) :א( ממשל וממשלה :המגזר הציבורי בירושלים; )ב( השחקנים
במרחב :האקו-סיסטם הממשלי; )ג( קשרים ויחסי גומלין :שיתופי פעולה וחדשנות; )ד( קריית הלאום
כמרחב עירוני.
הנתונים המוצגים במסמך נאספו ונותחו בשנים  .2021-2020לאור הנתונים גובשו המלצות ליישום
משרדי הממשלה ,העירייה וגופים נוספים .יישום ההמלצות יוכל להעניק תנופה לפיתוחה הכלכלי-עירוני
של ירושלים ולחיזוק מעמדה כלב הפועם של הממשל בישראל.
אראלה גנן ,רכזת צוות תכנון ועירוניות במכון .בוגרת תואר שני במדיניות עירונית-סביבתית ותואר ראשון
בגאוגרפיה ,תכנון עירוני ולימודי מגדר.
ד"ר שרית בן שמחון-פלג ,סמנכ"לית המחקר במכון וחוקרת בתחומי הממשל והחברה האזרחית .בעלת
תואר שלישי בפוליטיקה וממשל מאוניברסיטת אוקספורד.
עומר יניב ,חוקר בצוות מידע ונתונים ושותף בכתיבת השנתון הסטטיסטי לירושלים .מתמחה בהנגשת
נתונים לקהל הרחב ובעיבוד אינטראקטיבי של מידע אקטואלי.
מכון ירושלים למחקרי מדיניות הוא מכון מחקר וחשיבה המוציא מירושלים תורה חברתית ,כלכלית
ומרחבית בת-קיימא .המכון ,שהוקם בשנת  ,1978הוא הכתובת שמעצבי מדיניות פונים אליה לבירור,
קידום והגדרת סוגיות מרכזיות בחקר ירושלים ומדינת ישראל .מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים
למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניות חדשנית ואפקטיבית .ירושלים מהווה עבור המכון מקור השראה,
שדה מחקר ,מעבדה ומרחב יעד להשפעה .פיתוח העיר לטובת מגוון תושביה ,אוהביה ומאמיניה וחיזוק
מעמדה הגלובלי עומדים בראש סדר היום של המכון.
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