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דבר שר ירושלים ומורשת
תוכנית היובל הגיעה לסיומה ,תוכנית שאני הייתי זה שחתמתי עליה כשר ירושלים ומורשת
לפני חמש שנים ,והיום אני זה שמסכם את פעילותה.
תוכנית היובל שמה לה למטרה את חיזוקה הכלכלי של ירושלים ,מתוך הבנה בדבר
חשיבותה ההיסטורית הלאומית והחברתית של העיר ירושלים .בין היתר דאגה התוכנית
לעלייה משמעותית במספר התיירים הפוקדים את העיר ,לפיתוחם של אתרי תיירות לטובת
תיירות פנים ואף לתיירות חוץ משמעותית .חוכמתה של התוכנית היא ביצירת מנועי
צמיחה אשר ישפיעו על רווחתה של העיר גם בעוד עשרות שנים.
נושא נוסף ששמנו עליו דגש הוא ההשקעות בתחום ההייטק ,הביוטק ומקומות
תעסוקה בענפים השונים .השפעתה של התוכנית מורגשת במעבר של חברות בין־לאומיות
מהגדולות בעולם — כמו מייקרוסופט ,אפל ,רפאל — לבחור להתמקם בעיר ירושלים.
כמו כן ,השקענו משאבים לטובת פעילות המוסדות האקדמיים של ירושלים ,כדוגמת
האוניברסיטה העברית ,מכון לב ועוד ,אשר מהוות מגדלור לאקדמיה מצטיינת במדדים
בין־לאומיים.
התוכניות לפיתוחה הכלכלי של העיר ,ובהן תוכנית היובל ותוכנית הלביא שתבוא
אחריה ,מהוות יחד שרשרת בעלת אחריות היסטורית־לאומית עבור עיר הבירה ירושלים.
אני מודע לאחריות והזכות שנפלה בחלקי להקים את המשרד במתכונתו הנוכחית
ולהמשיך להביל אותו בימים אלו .האפשרות לשמר את המסורת והמורשת של ירושלים
מחד — ומאידך להכין את ירושלים למאה ה־ ,21ולהפוך אותה לעיר מובילה בתחום
הסטארטאפים ,ההייטק והביוטק — היא זכות שאני מודה עליה כל יום מחדש.
בהזדמנות זו אני רוצה להאיר על כל מי שהפך את החזון למציאות.
חוקרי ועובדי מכון ירושלים ,על ליווי התוכנית בחומש האחרון ובתוכניות החומש
הקודמות ,על מחקר ומקצועיות אשר היוו עזר רב לעובדי המשרד; לרשות לפיתוח ירושלים,
על יישום התוכנית במקצועיות ובאחריות; ואחרונים חביבים ,לעובדי משרד ירושלים
ומורשת ,למנכ״ל וצוותו ,על מסירות ותחושת השליחות אשר מלווה את עבודתם.
״למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך ,למען בית ה׳ אלוקינו אבקשה טוב לך״
בברכה,
זאב אלקין
שר בינוי שיכון ירושלים ומורשת

דבר מנכ״ל משרד ירושלים ומורשת
״ּכ ֹה ָאמַר ,י ְהו ָה ְצבָאֹות ,ע ֹד י ֵׁשְ בּו זְ ֵקנִים ּוזְקֵנֹותִּ ,ברְח ֹבֹות י ְרּוׁשָ ָלִם; וְאִיׁש מִׁשְ ַענְּתֹו
ּמלְאּו ,י ְ ָלדִים ו ִילָדֹות ,מְׂשַ ֲחקִיםִּ ,ברְח ֹבֹתֶיהָ״
ְּבי ָדֹו ,מֵר ֹב יָמִיםּ .ורְח ֹבֹות ָהעִיר י ִ ָ
(זכריה ח)
העיר ירושלים מציינת  55שנה לאיחוד העיר ,ואנו זוכים בימים חגיגיים אלה לחזות במו
עינינו בפלא הגדול של צמיחת העיר ירושלים בזמן קצר ובאופן חסר תקדים .אלפי שנים
פיללו אבותינו להגיע ולנשק את אבני הכותל המערבי ,לצעוד ברחובות הרובע היהודי,
לגלות את עיר דוד ולהתפלל ולהתגורר ברחבי העיר ירושלים .זכינו ואנו חיים בתקופה
שבה נפלה בידי משרד ירושלים ומורשת הזכות להוביל תנופת עשייה אדירה ,שמזניקה
את העיר ירושלים להיות עיר מתפתחת ,מובילה ומתקדמת ,אך בצד זה גם עיר הגדושה
באתרי מורשת רבים הפזורים בה.
תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים ,שפועלת מכוח החלטת הממשלה
 ,1483היא תוכנית החומש השלישית לפיתוחה הכלכלי של ירושלים ,ומהווה עוגן מרכזי
ומשמעותי בפעילות משרד ירושלים ומורשת .זה המקום להודות לשר ירושלים ומורשת
זאב אלקין על ההובלה ,היוזמה והתווית המדיניות של יישום כלל התוכניות לפיתוחה
הכלכלי של העיר.
מסמך זה ,אשר מובא בפניכם ,הוא פרי עבודתם המאומצת של חוקרי מכון ירושלים
למחקרי מדיניות ,אשר ליוו את תהליכי יישום ההחלטה ותוצאותיה תוך מבט צופה פני
עתיד לחיזוקה וטיפוחה של ירושלים כעיר הבירה והחדשנות של מדינת ישראל .המסמך
מסכם את העשייה המשמעותית שנעשתה בעיר בשנים האחרונות ,תוך השקעה ממשלתית
חסרת תקדים בהיקפה .הדוח מפרט את הישגי התוכנית ומציג נתוני צמיחה מרשימים
בהיבטי התעסוקה האיכותית ,שילוב האוכלוסיות המגוונות בענפי הטכנולוגיה והחדשנות,
צמיחה במספר הסטודנטים וחיזוק המוסדות האקדמיים ,עלייה ניכרת במספר התיירים
המגיעים לעיר ועוד הישגים רבים נוספים.
משרד ירושלים ומורשת ימשיך לפעול בשיא המרץ על מנת להמשיך ולקדם את העיר
במסגרת תוכנית החומש ״לביא״ ,שתאושר ביום ירושלים הקרוב בממשלה ביחד עם שורת
החלטות ממשלה נוספות לקידום העיר ,תוך שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה השונים,
גופים ציבוריים ,עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים ,במטרה להצעיד ולהוביל את
העיר ירושלים קדימה אל המקום המשמעותי הראוי לה.

בנימה אישית ,כולי הודיה ושבח לבורא עולם על שנפלה בחלקי הזכות העצומה
לנהל את משרד ירושלים ומורשת ולעסוק בכל יום בפיתוחה ושגשוגה של עיר הבירה
שלנו .שיתוף פעולה מוצלח בין כלל השותפים הרבים וביחד עם תוכניות החומש ישפרו
משמעותית את יכולתה של ירושלים להיות עיר אטרקטיבית ,חדשנית ועצמאית תוך
שימור מורשת עם ישראל וחיזוק הריבונות בכל חלקי העיר .תודה אחרונה ומיוחדת לצוות
המקצועי במשרד ירושלים ומורשת ולכלל השותפים במשרדי הממשלה השונים והחברים
הרבים שלקחו חלק פעיל ביישום תוכנית משמעותית זאת .זכינו ובקרב משרתי הציבור
שלנו יש עובדים מוכשרים ונהדרים כל כך.
בעזרת השם לעוד שנים רבות של עשייה ומשמעות לטובת העיר המדהימה הזאת.
בברכה,
נתנאל איזק,
מנכ״ל משרד ירושלים ומורשת

דבר מנכ״ל הרשות לפיתוח ירושלים
תושבי ותושבות ירושלים היקרים ,בחלוף חמש שנים אני שמח וגאה להציג בפניכם את
תוצאות תוכנית החומש השלישית לפיתוחה של עיר הבירה שלנו ,׳תוכנית היובל לפיתוחה
הכלכלי של ירושלים׳ .תוכנית זו ממשיכה את דרכן של התוכניות — ׳התוכנית לעידוד
צמיחה כלכלית בירושלים׳ ( )2010-2005ו׳תוכנית מרום׳ ( — )2016-2011שהצעידו
קדימה את העיר הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית ,מוניציפלית וסביבתית.
בחלוף חמש שנים נרשמו הישגים נאים בתחום האקדמיה וההשכלה הגבוהה ,בתחום
התעסוקה האיכותית בעיר ,ואף בתחום התיירות ,למרות ההשפעות השליליות שנגרמו
בשנים אלו על רקע התפרצות משבר הקורונה ואירועים ביטחוניים כמו אינתפיאדת
הסכינים.
בין ההישגים של תוכנית החומש בתחום האקדמיה וההשכלה ניתן לציין את הגידול
במספר הסטודנטים בבית הספר להנדסה של האוניברסיטה העברית ,את הגידול בתשתיות
הפיזיות של מוסדות הלימוד בעיר ואת פתיחתן של מגוון תוכניות לימוד וקורסי לימוד
חדשים.
בירושלים לומדים כ־ 40אלף סטודנטים ,ומדי שנה מצטרפים עוד אלפי סטודנטים
מתוך העיר ומחוצה לה .לסטודנטים יש חלק משמעותי במרקם העירוני ,הם מהווים כוח
עבודה איכותי ומשפיעים על תדמית העיר ועל יכולתה למשוך אוכלוסיות נוספות לעבור
לירושלים ולהשתקע בה.
בתחום התעסוקה ,ובייחוד בתחומי התעסוקה האיכותית (ההייטק והביוטק) ,שנחשבים
לקטר משמעותי בשוק העבודה הישראלי — נרשמה צמיחה נאה בעיר ירושלים .בשנת
 2020פעלו בירושלים  540חברות הייטק ,גידול של  53%לעומת  352חברות ב־.2015
במקביל ,היקף הגיוסים של חברות אלו זינק מהיקף של  47גיוסים בסכום כולל של 172
מיליון דולר ב־ 2014להיקף של  73גיוסים בסכום כולל של  209מיליון דולר (על פי נתוני
.)IVC
כתוצאה ישירה מכך ,בין השנים  2020-2014נרשם בהייטק הירושלמי גידול של 28%
במספר המועסקים ,עד ל־ 19.3אלף מועסקים בהייטק בעיר .בלט לטובה המגזר החרדי,
שרשם עלייה של  143%בשנים אלו ,עד ל־ 3,400איש מועסקים בהייטק ,בהובלת נשים
חרדיות שהיוו את מרבית כוח העבודה (.)84%
כמו כן ,כ־ 10%מחברות הביוטק בישראל יושבות בירושלים .בשנת  2020פעלו בעיר
 151חברות ביוטק ,שהעסיקו  3,920עובדים ,לעומת  119חברות ו־ 3,005עובדים ב־,2015
גידול של  27%ו־ 29%בהתאמה.

באשר לתחום התיירות ,בירושלים נמצאים שבעה מתוך עשרת האתרים המתוירים
ביותר בישראל ,כשהמרכזיים שבהם נמצאים בעיר העתיקה ,שבה ניתן לבקר במקומות
הקדושים לצד שיטוט בשווקים המרהיבים .במהלך תקופת תוכנית החומש נרשם בירושלים
גידול של  56%במספר לינות התיירים ל־ 4.17מיליון לינות ,וכן נרשמה תוספת של 1,928
חדרי מלון בעיר .בין השנים  2019-2016גדל פדיון מלונות התיירות בעיר ב־ ,50%מ־1.7
מיליארד ש״ח ל־ 2.54מיליארד ש״ח ,ובשנת  2020הועסקו בירושלים בענף שירותי
האירוח והאוכל למעלה מ־ 15אלף עובדים .גם במספר הכנסים הבינלאומיים חלה עלייה
משמעותית —  250כינוסים בינלאומיים אשר כללו כ־ 60,000משתתפים מחו״ל ,ותרומתם
הכלכלית עמדה על כ־ 380מיליון שקלים (על פי חישוב .)ICCA
בתחום ההיצע התיירותי ,ירושלים נהנית ממספר גדול במיוחד של מוסדות תרבות
ומוזיאונים; פארקים חדשים ,כדוגמת גן סאקר שחידשנו לאחרונה במתקני משחק ומרחבי
משחק חדשים; וטבע עירוני שאין שני לו ,כמו פארק רפאים ששודרג ,ועין חניה שנפתח
במהלך החומש האחרון.
ניתן לציין את פעילות הרשות לפיתוח ירושלים בתוכנית החומש האחרונה גם בתחום
תשתיות שבילי האופניים :הוספת טבעת שבילים הסובבת את העיר ,ועוד שבילי אופניים
בתוכה ,לאורכה של העיר.
עוד במסגרת תוכנית החומש הרשות מקדמת את הקמת בית הספר לתיירות ברחוב
יפו  ,167יחד עם משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,ובשיתוף בית הספר
הבינלאומי למקצועות התיירות בלוזאן.
מתחם תלפיות אף הוא צפוי לעבור מתיחת פנים משמעותית ולהפוך למוקד עירוני
שוקק ומזמין .במהלך תוכנית החומש הוכנה תוכנית אב חדשה למתחם זה ,אשר הוסיפה
כ־ 8,500יחידות דיור חדשות וכמיליון מ״ר לתעסוקה ומסחר .כך יקום מתחם חדש
המאפשר עירוב שימושים ומהווה מרחב פעיל ואטרקטיבי למגורים ולמסחר.
עוד מלאכה רבה לפנינו והחומש הבא ממתין מעבר לפינה.
שנזכה ונראה בטוב ירושלים גם בתוכנית החומש הבאה (לביא).
בברכה,
אייל חיימובסקי
מנכ״ל הרשות לפיתוח ירושלים

דבר מנכ״ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות
בשנת  2016קיבלה ממשלת ישראל החלטה בדבר מימוש ״תוכנית היובל״ ,תוכנית חמש
שנתית לחיזוקה הכלכלי של ירושלים בארבעה תחומים :אקדמיה והשכלה ,תיירות,
תעסוקה איכותית (הייטק וביוטק) ואיכות חיים (פרויקטי תשתית לרווחת התושבים).
החוברת שלפניכם מציגה את סיכום מרכיבי המדידה וההערכה שביצעו חוקרי מכון
ירושלים למחקרי מדיניות במסגרת הליווי המחקרי של תוכנית היובל .בכלל זה :נתונים
רלוונטיים בחתכים שונים ,תובנות והמלצות למדיניות לקראת התוכנית החומש הבאה —
״תוכנית הלביא״.
בתחום האקדמי ניכר כי תוכנית היובל הביאה לעלייה במספר הסטודנטים הלומדים
בעיר ,בדגש על תחומי מדעי הטבע והחיים שבהם התמקדה התוכנית .כמו כן ,נרשמה
התפתחות מואצת של המכללות הטכנולוגיות בעיר .עם זאת ,בתחומים אקדמיים אחרים,
כגון מדעי הרוח ,החברה והמשפטים ,ניכרה מגמת ירידה במספר הסטודנטים הלומדים
בעיר במהלך שנות התוכנית .כיוון שחלק ניכר מבוגרי מדעי הרוח והחברה הלומדים
בירושלים נוטים להישאר לגור בעיר לאחר לימודיהם ,ומהווים במידה רבה את שדרת
היסוד של ״מעמד הביניים״ הירושלמי העתידי — יש לשקול השקעה תקציבית גם בתחומי
לימוד אלו.
תוכנית היובל הביאה גם להשתלבות מואצת של סטודנטים מהמגזר החרדי במוסדות
ההשכלה הגבוהה בעיר ,דבר שעשוי להוביל בעתיד לשיפור פוטנציאל התעסוקה הכולל
של מגזר זה.
בתחום התעסוקה האיכותית — הייטק וביוטק — תוכנית היובל הביאה לגידול במספר
החברות ומספר המועסקים בירושלים ולגידול בהיקף גיוסי ההשקעות של חברות אלו.
בתחום התיירות — מאמצע  2016ועד מרץ  — 2020נשברו שיאי לינות התיירים במלונות
התיירות בעיר ,בשיעור גבוה יותר מבערים אחרות בישראל .משבר הקורונה ,החל ממרץ
 ,2020פגע קשות בתעשיית התיירות בירושלים ,אשר נשענת ברובה על תיירות חוץ,
ושיתק אותה למשך חודשים ארוכים .לקראת תוכנית הלביא מוצע כי הצבת יעדי התיירות
תיעשה באורח הדרגתי ,לאור ההתפתחויות אשר יסתמנו בכל הנוגע להתמודדות עם מגפת
הקורונה .כמו כן ,יש להוסיף למדידת תחום התיירות עוד שני מרכיבים :היקף הכסף
הנשאר בירושלים כפועל יוצא משהות התיירים בעיר והיקף המשרות שנוספו לעיר מכוח
כניסת התיירים אליה ,בדגש על תחומי האירוח ,האוכל הבילוי והפנאי.

מבט כולל על שלושת תחומים אלו מראה כי תוכנית היובל הביאה עמה ברכה רבה
לכלכלת העיר ותעסוקת תושביה ,אך מצביע גם על הצורך לדייק ולטייב את השקעת
המשאבים בחומש הבא כדי לייצר אימפקט משמעותי עוד יותר על קידום כלכלתה של
העיר במסגרת תוכנית הלביא.
חוקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות גאים להיות חלק מהעבודה המשמעותית
לשיפור כלכלתה של ירושלים ורווחת תושביה ,ורואים חשיבות גדולה בהחלטה ללוות את
העשייה הממשלתית במדידה ומחקרים ,המהווים בסיס לקבלת החלטות ממשלתיות באופן
מיטבי ולשיפור היישום בשטח.
אנו מודים למשרד ירושלים ומורשת ולשר זאב אלקין ,על ההובלה והחזון ,ולשותפינו
ברשות לפיתוח ירושלים על שותפות רבת שנים ביישום תוכניות החומש לרווחת כל תושבי
העיר.
בברכה,
ד״ר דוד קורן
מנכ״ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות
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תוכנית היובל :מסמך סיכום החומש

תקציר
׳תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים׳ ( )2021-2016פועלת מכוח החלטה 1483
של הממשלה .1זוהי תוכנית החומש השלישית לפיתוחה הכלכלי של העיר ,והיא ממשיכה
את התוכניות הקודמות :׳התוכנית לעידוד צמיחה כלכלית בירושלים׳ ()2010-2005
ו׳תוכנית מרום׳ ( .)2016-2011התוכנית שמה לה למטרה לפתח את ירושלים בתחומים
שבהם יש לה יתרון יחסי ,וכך לייצר תנופה כלכלית וחוסן כלכלי לעיר.
התחומים לפיתוח שהוגדרו בתוכנית הם:
 .1תיירות
 .2תעשייה מתקדמת
 .3אקדמיה והשכלה
 .4איכות חיים
מסמך זה הוא מסמך מסכם לתוכנית היובל .המסמך מחולק לפי תחומי פעילות ,אך אינו
סוקר את תחום איכות החיים ,שהעשייה בו התמקדה בתחום התשתיות הפיזיות .עבור
שלושת התחומים האחרים מוצגות במסמך מגמות השינוי בהתבסס על נתונים שנאספו
באופן שוטף ,וכן תובנות והמלצות באשר לאופן שבו ניתן לשפר את העשייה במסגרת
תוכניות החומש הבאות.

תמונת מצב ומגמות עיקריות
 .1תחום התיירות
ניתן לחלק את פעילות התיירות בירושלים בשנות יישום תוכנית היובל לשלוש תקופות
עיקריות )1( :מאמצע ( 2014קודם לתחילת התוכנית) ועד אמצע שנת  — 2016תעשיית
התיירות בירושלים חוותה סטגנציה כתוצאה מאירועים ביטחוניים ,ובראשם צוק איתן
ואינתיפאדת הסכינים; ( )2מאמצע שנת  2016ועד חודש מרץ  — 2020נרשמו גידולים
משמעותיים בתנועת התיירים בירושלים ונשברו שיאי לינות התיירים במלונות התיירות
1
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בעיר ,בשיעור גבוה יותר מערים אחרות בישראל; ( )3החל מחודש מרץ  — 2020תעשיית
התיירות בעיר נכנסה למשבר חסר תקדים בעקבות התפרצות נגיף הקורונה והצעדים
שננקטו בעקבותיו — כמו סגירת נמלי התעופה ,הגבלות תנועה ,סגירת בתי מלון ,מסעדות
ועסקי תיירות נוספים — ובמשך חודשים רבים היא נכנסה לקיפאון כמעט מוחלט .מכיוון
שירושלים היא יעד המבוסס ברובו המוחלט על תיירים מחו״ל ,הפגיעה בתעשיית התיירות
בירושלים הייתה קשה יותר מהפגיעה בערים אחרות בישראל שכלכלתן מבוססת על תיירות.
מגמות בולטות בתחום התיירות במהלך החומש:
 גידול משמעותי בלינות במלונות תיירות בירושלים בשנים  2019-2016וירידה חדה
בשנת .2020
 גידול במספר חדרי המלון במלונות התיירות בירושלים ובכלל אמצעי האכסון בעיר.
יש לציין כי הגידול בא לידי ביטוי רק במערב ירושלים ,ואילו במזרח העיר לא היה
כל שינוי במצבת חדרי המלון.
 גידול בפדיון מלונות התיירות בין השנים  2019-2016וירידה בשנת .2020

תקציר

 גידול במספר לינות התיירים משש מדינות היעד במלונות תיירות בירושלים בשנים
.2019-2016

 .2תחום האקדמיה וההשכלה הגבוהה
ההשכלה הגבוהה זוהתה כאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים עבור ירושלים; בירושלים
פועלים מוסדות אקדמיים רבים ,חלקם מוסדות בעלי שם עולמי ,ובסך הכול לומדים בעיר
כ־ 40אלף סטודנטים .מדי שנה מצטרפים לאקדמיה בירושלים אלפי סטודנטים מתוך
העיר ומחוצה לה .לסטודנטים בירושלים חלק משמעותי במרקם העירוני ,הם מהווים כוח
עבודה איכותי ומשפיעים על תדמית העיר ועל יכולתה למשוך אוכלוסיות נוספות לעבור
לירושלים ולהשתקע בה.
מגמות בולטות בתחום האקדמיה וההשכלה הגבוהה במהלך החומש:
 עלייה במספר הסטודנטים בירושלים במהלך החומש.
 עלייה במספר הסטודנטים באוניברסיטה העברית ובמכללות האקדמיות.
 ירידה במספר הסטודנטים במכללות לחינוך.
 גידול במספר המועמדים לתואר ראשון ושני באוניברסיטה העברית ובמכללות
האקדמיות בירושלים .באוניברסיטה העברית גדל מספר המועמדים בשיעור גבוה
יחסית ליתר האוניברסיטאות בארץ.
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 לאורך כל החומש ,שיעור הבלתי־מממשים באוניברסיטה העברית היה גבוה
מהשיעור בשאר האוניברסיטאות .במקביל ,נרשם שיעור גבוה של בלתי־מממשים
באוניברסיטאות אחרות אשר בוחרים ללמוד באוניברסיטה העברית.
 במהלך החומש חלה עלייה בשיעור הנדחים מקרב המועמדים לתואר ראשון באוניברסיטה
העברית ,אך הוא עדיין נמוך יחסית לשיעור הנדחים ברוב האוניברסיטאות בישראל.
 במהלך החומש גדל מספר הסטודנטים החרדים בעיר ,הן באוניברסיטה העברית
והן במכללות האקדמיות ,למעט המכללות האקדמיות לחינוך ,שבהן נרשמה מגמת
ירידה.
 שיעור הסטודנטים תושבי ירושלים מהמגזר החרדי גבוה משיעור הסטודנטים תושבי
ירושלים מהמגזר החרדי והדתי־לאומי.
 במהלך החומש גדל מספר הסטודנטים הערבים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה
בירושלים.
 שיעור הסטודנטים הערבים תושבי ירושלים גדל משמעותית במהלך החומש ,הן
באוניברסיטה העברית והן במכללות האקדמיות ,למעט במכללות האקדמיות לחינוך,
שבהן נרשמה מגמת ירידה.
 בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה בירושלים שנשארו לגור בעיר ,למדו בעיקר את
תחומי הלימוד הללו :מדעי הרוח (כולל חינוך) ,מדעי החברה ,עסקים ומדעי הניהול,
מדעי הטבע ומתמטיקה.
 חלק גדול מבוגרי מקצועות ההייטק עזבו את העיר .הבוגרים שנשארו בעיר היו ברובם
המוחלט בוגרי מוסדות אקדמיים בירושלים.

 .3תחום התעסוקה האיכותית
במהלך שנות יישום תוכנית היובל ניתן דגש מיוחד לפעולות שנועדו לקדם יצירת מקומות
תעסוקה איכותיים לתושבי העיר .תעשיות ההייטק והביוטק נחשבות ל׳גולת הכותרת׳ של
תעסוקה איכותית ולקטר משמעותי בשוק התעסוקה .לירושלים יש יתרון יחסי בתחומים
אלו :כ־ 10%מחברות הביוטק בישראל יושבות בירושלים ,ובעיר ישנם בתי חולים
ואוניברסיטה הנמצאים בשורה אחת עם המוסדות הטובים בעולם .מצב זה מהווה כר פורה
לצמיחת אשכול חברות הביוטק בעיר ,והוא הוביל להרחבת ההשקעה הן בתחום ההייטק
והן בתחום הביוטק במטרה לייצר מגוון משרות איכותיות בשוק התעסוקה העירוני.
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מגמות בולטות בתחום האקדמיה וההשכלה הגבוהה במהלך החומש:
 גידול במספר המועסקים בתחום ההייטק בין השנים .2020-2014
 גידול במספר המועסקים בשירותי הייטק ,לעומת ירידה במספר המועסקים בתעשיית
הייטק (ייצור).
 גידול במספר המועסקים החרדים בתחום ההייטק ,כאשר נשים מהוות את מרבית כוח
העבודה.
 גידול במספר מועסקים תושבי ירושלים בתחום ההייטק.
 גידול במספר חברות ההייטק בירושלים.
 גידול בהיקף גיוסי ההשקעות של חברות הייטק בירושלים.
 גידול במספר חברות הביוטק בירושלים.

תקציר

ההשקעה הממשלתית בפיתוחה הכלכלי של ירושלים מתמקדת בחיזוק מנופי הצמיחה
הייחודיים לעיר ,לטובת תושבי העיר ולטובת חוסנה של בירת ישראל .במסגרת תוכניות
החומש הבאות ראוי יהיה להמשיך ולסמן מנופי צמיחה ייחודיים אשר יסייעו לשגשוגן של
כל קבוצות האוכלוסייה המתגוררות בעיר.
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מבוא
׳תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים׳ ( )2021-2016פועלת מכוח החלטה 1483
של הממשלה .2זוהי תוכנית החומש השלישית בתחום זה ,והיא ממשיכה את התוכניות
הקודמות :׳התוכנית לעידוד צמיחה כלכלית בירושלים׳( )2010-2005ו׳תוכנית מרום׳
(.)2016-2011
התוכנית מנוהלת על ידי ועדת היגוי שבראשה עומד משרד ירושלים ומורשת ,ומשתתפים
בה הממונה על התקציבים במשרד האוצר ,מנכ״ל משרד התיירות ,מנכ״ל משרד הכלכלה
והתעשייה ,מנכ״ל עיריית ירושלים ומנכ״ל הרשות לפיתוח ירושלים.
התוכנית שמה לה למטרה לפתח את ירושלים בתחומים שבהם יש לה יתרון יחסי ,וכך לייצר
תנופה כלכלית וחוסן כלכלי לעיר .התחומים שהוגדרו הם תיירות ,תעשייה מתקדמת,
אקדמיה והשכלה ואיכות חיים .3במהלך יישום התוכנית התווסף גם העיסוק באוכלוסייה
החרדית בירושלים (בתחומי ההשכלה והתעסוקה) ,מתוך הבנה שמדובר בפלח אוכלוסייה
מרכזי בכל הנוגע לפיתוח כלכלת העיר.
מסמך זה מסכם חמש שנים של פעילות ענפה .הדוח מחולק לפי תחומי פעילות; עבור
כל תחום מוצגות מגמות השינוי בהתבסס על נתונים שנאספו באופן שוטף ,ולאחר מכן
מוצגות תובנות והמלצות באשר לאופן שבו ניתן לשפר את העשייה במסגרת תוכניות
החומש הבאות.

2
3
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החלטה  — 1483תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים 2 ,ביוני .2016
דוח הסיכום הנוכחי אינו מפרט את הפעולות בתחום איכות החיים ,אשר התמקדו בפיתוח תשתיות פיזיות.

 .1תיירות
 1.1תחום התיירות בתוכנית היובל :חזון ,מטרות ויעדים
חזון :חיזוק וביסוס מעמדה של ירושלים כבירת תיירות בין־לאומית.

מטרות:4
 .1קידום ירושלים כיעד לתיירות חוץ ,בדגש על תיירים עצמאיים
 .2קידום ירושלים כיעד לתיירות כנסים
 .3פיתוח תשתיות פיזיות בתחום התיירות (חדרי מלון ומתחמים)

רציונל:
ירושלים היא עוגן תיירות מוביל במדינת ישראל :היא העיר המובילה בשיעור המבקרים
והלנים ,ונמצאים בה שבעה מתוך עשרת האתרים המתוירים ביותר בארץ .5לפיכך ,התיירות
היא ממנועי הצמיחה הייחודיים והמשמעותיים ביותר של העיר.

אסטרטגיות פעולה:
 שיווק :הפעלת תוכניות שיווק ומיתוג ירושלים כבירת תיירות ,תוך שימת דגש על
שיווק במדינות יעד נבחרות ועל שיווק המכוון אל אוכלוסיית התיירים העצמאיים.
 תיירות כנסים :משיכת כנסים בין־לאומיים לעיר ירושלים באמצעות תמריצים
והטבות.
 תשתיות פיזיות :הגדלת היצע חדרי המלון בעיר ופיתוח מתחמי תיירות שיאפשרו
לתיירים תנועה במרחב תוך נגישות למגוון שירותים ואטרקציות.
 מוצרי עוגן לתיירות בבירה :אירועים ואטרקציות קבועים ומתמשכים ,אשר יהוו
מוקד משיכה לתיירים.
 4בהחלטת הממשלה לא הוגדרו מטרות רשמיות לתחום התיירות ,אלא רק יעדים .מובא כאן ניסוח מטרות
אפשרי על פי מסמך תוכנית העבודה שהוגשה לשר.
 5על פי סקר תיירות נכנסת  ,2018משרד התיירות.
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יעדים:
היעד שהוגדר בהחלטת
הממשלה

השינוי בפועל

האם היעד רלוונטי לתוכנית
החומש הבאה?

גידול שנתי של 10%
במספר לינות התיירים
(סה״כ גידול של )46%

גידול של  49%במספר
לינות התיירים

גידול של  30%במספר
הכנסים

גידול של  67%במספר
הכנסים

תוספת של כ־ 400חדרי
מלון בשנה (סה״כ תוספת
של  1,600חדרים)

תוספת של  1,928חדרי
מלון

כל היעדים בתחום התיירות
רלוונטיים לתוכנית החומש
הבאה.
עם זאת ,אי־היציבות בשוק
התיירות העולמי — בעיקר בשל
השפעות מגפת הקורונה —
מחייבת בחינה שנתית של מגמות
התיירות בישראל ועדכון יעדי
החומש בהתאם.

פיתוח של מתחם מלונות
הרכס ומתחם המוזיאונים

המתחמים נמצאים
בתהליכי בנייה

 1.2מגמות בתחום התיירות בירושלים2021-2016 :
לינות במלונות תיירות בירושלים
 גידול משמעותי בלינות במלונות תיירות בירושלים בשנים 2019-2016
וירידה חדה בשנת .2020
בין השנים  2019-2016נרשם גידול של  46%במספר הלינות של אורחים (ישראלים
ותיירים מחו״ל) במלונות תיירות 6בירושלים ,מ־ 3.55מיליון לינות ל־ 5.18מיליון לינות.
מספר לינות התיירים בעיר גדל ב־( 56%לעומת היעד שהוגדר בתוכנית 29% :בלבד),
מ־ 2.67מיליון לינות ל־ 4.17מיליון לינות .לינות הישראלים גדלו ב־ ,15%מ־ 880אלף
לינות ל־ 1.01מיליון לינות.
בשנת  2020חלה ירידה חדה במספר הלינות במלונות תיירות בעיר .מספר הלינות של
כלל האורחים ירד ב־ 77%לעומת שנת  ,2019ועמד על  1.18מיליון לינות .מספר לינות
התיירים מחו״ל צנח ב־ ,81%ועמד על  807אלף לינות ,ומספר הלינות של אורחים ישראלים
 6מלונות תיירות — מלונות הרשומים במשרד התיירות ויש בהם יש יותר מ־ 11חדרים .הנתונים על מלונות
אלו נאספים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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בירושלים ירד ב־ ,63%ועמד על  375אלף לינות .כ־ 76%מהלינות נצרכו ברבעון הראשון
של שנת  ,2020לפני התפרצות משבר הקורונה.
מספר לינות תיירים מחו״ל וישראלים במלונות תיירות בירושלים2020-2016 ,
אלפי לינות
6,000
5,180.1
1,010.9

4,937.6

4,504.4

1,007.6

982.4

3,545.9

4,000

880.3
4,169.2

3,930.0

3,522.0

1,181.5

2,000
2,665.6

374.8

2020

2019

2018
תיירים

2017

2016

 .1תיירות

806.7

0

ישראלים
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בשנים  2019-2015הגידול במספר הלינות במלונות תיירות בירושלים ( )46%היה
משמעותי יותר בהשוואה לישראל ולערים אחרות בארץ .בשנים אלו מספר הלינות בתל
אביב-יפו גדל ב־ ,23%ובישראל כולה המספר גדל ב־.17%
לעומת זאת ,הירידה במספר הלינות בשנת  2020בירושלים הייתה חדה יותר לעומת ערים
אחרות .הסיבה המרכזית לכך היא שתעשיית התיירות בירושלים (כמו גם בתל אביב-
יפו) מתבססת ברובה על תיירות חוץ .לכן סגירת מעברי הגבול ,כחלק מהצעדים שננקטו
בשנה הראשונה להתפרצות משבר הקורונה ,הביאה לירידה חדה במספר הלינות בעיר.
לשם השוואה ,באילת ובמלונות ים המלח ,המתבססים יותר על תיירות פנים ,חלו ירידות
מתונות יותר —  51%ו־ 61%בהתאמה.
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השינוי במספר הלינות בירושלים וביעדים נבחרים 2019-2016 ,ו־2020-2019
אחוזים
80%

46%
1%

23%

17%

0%

-1%
-59%

ים המלח

-49%

-40%

-64%

אילת

-75%

ישראל
2020-2019

40%

תל אביב-יפו

-77%

ירושלים

-80%

2019-2015

מקור :עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ״ס

מצבת חדרי המלון
 גידול במספר חדרי המלון במלונות התיירות בירושלים.
 גידול בכלל אמצעי האכסון בירושלים.
 הגידול מקורו במערב ירושלים ,ואילו במזרח ירושלים לא נרשם כל שינוי
במצבת חדרי המלון.

בסוף חודש אוקטובר  ,2021מספר חדרי המלון במלונות התיירות בירושלים עמד על
 11,120חדרים ,גידול של  8%לעומת שנת ( 2016תוספת של  827חדרים) .לשם השוואה,
מספר חדרי המלון בתל אביב-יפו גדל בתקופה זו ב־ ,16%בישראל המספר גדל ב־,9%
ובאילת המספר ירד באחוז אחד.
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מספר חדרי מלון במלונות תיירות בירושלים ,באילת ,בתל אביב-יפו ובים המלח,
2021-2016
מספר חדרי מלון
11,120
10,910

12,000

9,156

9,000
6,000

4,054

ינואר-אוקטובר
2021

3,000
-

2020
ים המלח

2019
אילת

2018
תל אביב-יפו

2017

2016

ירושלים

 .1תיירות

מקור :עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ״ס והתאחדות המלונות הארצית

בדיקה של כלל אמצעי האכסון בירושלים מראה כי בין השנים  2020-2016מספר חדרי
האכסון בירושלים גדל ב־ ,12%מספר חדרי המלון גדל ב־ ,13%ומספר חדרי האכסניות גדל
ב־ .24%יש לציין כי כל השינויים במצבת חדרי המלון חלו במערב ירושלים ,ואילו במזרח
העיר לא חל שינוי.
היעד שהוגדר — גידול של  4,000חדרי מלון בעיר — לא הושג ,אך יש לזכור כי הוא
כולל את מתחם מלונות הרכס (כ־ 1,300חדרי מלון) ורובע הכניסה לעיר (כ־ 2,000חדרי
מלון) ,שנמצאים בתכנון ובנייה בימים אלו .מספר הדירות המוצעות להשכרה בירושלים
הצטמצם בכ־ ,40%לאור הירידה במספר התיירים שהגיעו לישראל ולירושלים בעקבות
משבר הקורונה.
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מצאי חדרי האכסון בירושלים ,לפי סוג 2016 ,מול 2020
2016

2020

אחוז שינוי

מספר חדרי אכסון
מערב ירושלים

מזרח ירושלים

סה״כ בירושלים

8,410

9,528

16%

מלונות
מלון דירות

408

414

1%

אכסניות

582

765

31%

הוספיסים נוצריים

323

323

0%

סה״כ

9,723

11,030

13%

מלונות

2,255

2,255

0%

אכסניות

174

174

0%

הוספיסים נוצריים

656

656

0%

סה״כ

3,085

3,085

0%

מלונות

10,665

11,783

13%

מלון דירות

408

414

1%

אכסניות

756

939

24%

הוספיסים נוצריים

979

979

0%

סה״כ

12,792

14,115

10%

דירות להשכרה

4,458

2,649

-41%

מקורות :הרשות לפיתוח ירושלים ,מכון ירושלים למחקרי מדיניותairdna.co ,

פדיון מלונות התיירות
 גידול בפדיון מלונות התיירות בין השנים  2019-2016וירידה בשנת .2020

בין השנים  2019-2016גדל פדיון מלונות התיירות בירושלים ב־ ,50%מ־ 1.70מיליארד
ש״ח ל־ 2.54מיליארד ש״ח .באותן שנים גדל פדיון מלונות התיירות בתל אביב-יפו ב־,28%
באילת ב־ ,10%בישראל כולה ב־( 25%ובישראל ללא ירושלים הפדיון גדל ב־.)20%
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הפדיון של מלונות התיירות בתל אביב-יפו ובאילת עדיין גבוה מזה של ירושלים ,אך ניתן
לראות כי בשנות יישום תוכנית היובל הפער הצטמצם; הפער בין הפדיון בירושלים לפדיון
בתל אביב-יפו הצטמצם מ־ 20%בשנת  2016ל־ 3%בשנת  ,2019ובין ירושלים לאילת
הפער הצטמצם בשנים אלו מ־ 42%ל־.5%
בין השנים  2020-2019ירד פדיון מלונות התיירות בירושלים ב־ ,78%ועמד על  553מיליון
ש״ח .באותן שנים ירד הפדיון של כלל המלונות בישראל ב־( 66%ירידה של  63%בישראל
ללא ירושלים) .בפדיון מלונות התיירות של תל אביב-יפו חלה ירידה של  ,75%באילת חלה
ירידה של  51%ובמלונות ים המלח חלה ירידה של .62%
פדיון מלונות תיירות בירושלים ,בתל אביב-יפו ובאילת2020-2016 ,
מיליוני ש״ח

 .1תיירות
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פדיון מתיירים — בין השנים  2019-2016גדל הפדיון מתיירים מחו״ל של מלונות התיירות
בירושלים ב־ ,74%מ־ 284.2מיליון דולר ל־ 495.9מיליון דולר .באותן שנים גדל הפדיון
מתיירות חו״ל במלונות התיירות בישראל ב־ 46%( 54%בישראל ללא ירושלים) ,ובמלונות
התיירות של תל אביב-יפו חל גידול של .44%
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בין השנים  2020-2019חלה ירידה של  84%בגובה הפדיון מתיירים במלונות התיירות
בירושלים ,עד ל־ 81.1מיליון דולר .בשנים אלו מלונות התיירות בישראל ובתל אביב-יפו
רשמו ירידות בשיעורים דומים ( 83%ו־ 84%בהתאמה).
פדיון מתיירים במלונות התיירות בירושלים ,בתל אביב-יפו ובשאר ישראל,
2020-2016
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תיירות ממדינות יעד
 גידול במספר לינות התיירים משש מדינות היעד במלונות תיירות בירושלים
בשנים .2019-2016

במסגרת תוכניות הפיתוח הכלכליות של התיירות בירושלים החליטה הרשות לפיתוח
ירושלים ,בין היתר ,להגביר את מאמצי השיווק של העיר כיעד תיירות בשש מדינות
עיקריות שזוהו כבעלות פוטנציאל למשיכת תיירים רבים לעיר (להלן :״מדינות היעד״).
המדינות שבהן הושקעו מאמצי השיווק :רוסיה ,גרמניה ואיטליה (משנת  ;)2021צרפת
ובריטניה (משנת  ;)2015וסין (משנת .)2018
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בין השנים  2019-2016נרשם גידול של  48%במספר לינות התיירים משש מדינות היעד
במלונות תיירות בירושלים ,מ־ 619אלף לינות בשנת  2016ל־ 918אלף לינות בשנת .2019
שיעור גידול זה נמוך במקצת משיעור הגידול במספר לינות התיירים מכלל מדינות העולם
במלונות התיירות בירושלים ,שעמד על .56%
בין השנים  ,2019-2016במלונות התיירות בירושלים נרשם שיעור גידול גבוה יותר במספר
הלינות של תיירים מארבע מדינות היעד (גרמניה ,בריטניה ,איטליה וסין) בהשוואה
למלונות התיירות בתל אביב-יפו ובשאר ישראל .ברוסיה אף נרשמה מגמה הפוכה ,כאשר
מספר הלינות במלונות התיירות בירושלים ממדינות אלו עלה ,לעומת ירידה בתל אביב-
יפו ובשאר ישראל.
שיעור השינוי במספר לינות התיירים ממדינות היעד בירושלים ,בתל אביב-יפו
ובשאר ישראל 2019 ,לעומת 2016
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במהלך שנות הפעילות פורסמו בכלי התקשורת במדינות היעד כתבות המציגות את
ירושלים כיעד תיירות .כל פרסום כתבה על ירושלים הוא בעל פוטנציאל לעידוד תיירות,
ושוויו מחושב בהתאם לתפוצת הפרסום ולחשיבות כלי התקשורת .לפי הערכות של הרשות
לפיתוח ירושלים ,בין השנים  2019-2015היה שווי הפרסום הכולל של הכתבות לקידום
ירושלים במדינות היעד כ־ 45.3מיליון אירו.
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תעשיית התיירות בעיר
 ירידה במספר העסקים והמועסקים בענף בין השנים .2020-2019

מועסקים — לפי נתוני סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשנת 2020
הועסקו בירושלים בענף הכלכלי של שירותי אירוח ואוכל  15,200עובדים .מדובר בירידה
של  20%בהשוואה למספר המועסקים בשנת  )18,900( 2019ו־ 16%פחות מאשר בשנת
 .2016מספר המועסקים בענף היווה כ־ 4.4%מכוח העבודה בעיר בשנת  ,2020לעומת
 5.5%בשנת  .2019לשם השוואה ,בשנת  2020חלקם של המועסקים בענף שירותי האוכל
והשירותים בישראל עמד על  ,3.8%בתל אביב-יפו —  5.6%ובחיפה — .3.2%
עסקים — על פי מרשם העסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשנת  2020פעלו
בירושלים  1,977עסקים בענף שירותי האירוח והאוכל —  1%פחות ממספר העסקים בשנת
 )1,993( 2019ו־ 5%יותר ממספר העסקים בשנת  .2016בירושלים מספר העסקים בענף
זה היווה  4.6%מהעסקים בעיר ,בדומה לישראל ( ,)4.1%תל אביב-יפו ( )4.6%וחיפה
(.)4.8%

כנסים בירושלים
במסגרת תוכנית מרום ותוכנית היובל הוחלט לפתח את תיירות הכנסים בירושלים ,צעד
שכלל חלוקת מענקים לכנסים מקומיים ובין־לאומיים שנערכו בירושלים והקמה של לשכת
כנסים בירושלים בשנת  .2017לפי רישומי לשכת הכנסים ,בשנת  2018נערכו בירושלים
כ־ 540כנסים ובשנת  2019נערכו כ־ 890כנסים .בשנת  2020לא נאספו נתונים.

 1.3תובנות סיום חומש
 ניתן לחלק את פעילות התיירות בירושלים לשלוש תקופות עיקריות :מאמצע שנת
 2014ועד אמצע שנת  2016חוותה תעשיית התיירות בירושלים סטגנציה כתוצאה
מאירועים ביטחוניים כמו מבצע צוק איתן ואינתיפאדת הסכינים .התקופה השנייה,
מאמצע שנת  2016ועד חודש מרץ בשנת  ,2020התאפיינה בגידולים משמעותיים
בתנועת התיירים בירושלים ,ובמהלכה נשברו שיאי לינות התיירים במלונות התיירות
בירושלים ,בשיעורים גבוהים יותר מערים אחרות בישראל .ובתקופה השלישית ,החל
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ממרץ  ,2020תעשיית התיירות נכנסה לקיפאון כמעט מוחלט במשך חודשים ארוכים
בעקבות משבר הקורונה והצעדים שננקטו כדי להתמודד עם התפשטות הנגיף,
ובשנים  2021-2020תנועת התיירות בעיר הצטמצמה באופן משמעותי.
 תעשיית התיירות בירושלים ובכל הארץ נפגעה ממשבר הקורונה ,והחל משנת 2020
ניכרה ירידה בכל המדדים .בירושלים הירידה הייתה חדה יותר כיוון שתעשיית
התיירות בירושלים מתבססת על תיירות חוץ יותר מערים אחרות בישראל.
 בשנים  2021-2016פדיון מלונות התיירות בירושלים גדל ב־ ,50%והפער בינו לבין
הפדיון במלונות תל אביב-יפו ואילת הצטמצם באופן ניכר.
 בשנים  2021-2016מצבת חדרי המלון בעיר גדלה ב־ ,7%והיא צפויה להוסיף ולגדול
בעתיד ,עם פתיחת מתחם הרכס ורובע הכניסה לעיר .עם זאת ,השינוי במצבת חדרי
המלון התרחש במערב העיר בלבד.

 חמש השנים הבאות תהיינה ,ככל הנראה ,בסימן של התאוששות מהשפעות משבר
הקורונה על תעשיית התיירות בירושלים ,וניתן להניח שהתיירות בעיר תאופיין
בתנועה נמוכה בהשוואה לשנים שקדמו למשבר .חשוב להבין שבמצב זה היעדים
שהוצבו בתוכניות הקודמות אינם ריאליים .ייתכן שאי־היציבות בשוק התיירות
העולמי תחייב בחינה ושינוי של היעדים בהתאם למגמות התיירות בישראל ובעולם.

 .1תיירות

 1.4המלצות לחומש הבא

 מומלץ לבחון את פעילות התיירות בירושלים דרך התרומה הכלכלית שלה לעיר —
כמה כסף נשאר בירושלים מתיירות נכנסת ,היכן תיירים מוציאים את כספם ומה
ההשפעה של מספר התיירים על יצירת משרות ועסקי תיירות בירושלים .פעילות זו
יכולה להימדד באמצעות בחינה של הוצאות מכרטיסי אשראי של תיירים או באמצעות
עריכת סקרים בקרב התיירים.
 בעתיד ,מומלץ להתמקד גם ביכולת של תעשיית התיירות בירושלים לייצר משרות
בעיר .בחינה של נתוני מספר המועסקים בענף שירותי האוכל והאירוח ,מאפייני
העובדים ,גובה המשכורות ויכולת השרידות של עסקים יכולה לסייע כאינדיקציה
לפיתוח כלכלי והתרומה לשוק התעסוקה בירושלים.
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 .2תעסוקה איכותית
 2.1תחום התעסוקה האיכותית בתוכנית היובל :חזון ,מטרות
ויעדים
חזון :חיזוק וביסוס מעמדה של ירושלים בתחומי התעשייה המתקדמת :יזמויות טכנולוגיות,
חברות עתירות ידע ,קולנוע ,טלוויזיה ואנימציה.

מטרות התחום בתוכנית היובל:
 .1עידוד הקמת חברות הייטק וביוטק בירושלים ועידוד פעילותן
 .2הגדלת מספר המועסקים בהייטק וביוטק בירושלים
 .3פיתוח תעשיית האנימציה והתוכן הממוחשב בירושלים

רציונל:
תעשיית ההייטק והביוטק נחשבות לקטר משמעותי בשוק התעסוקה ול״גולת הכותרת״
של תעסוקה איכותית .לירושלים יש יתרון יחסי בתחומים אלו :כ־ 10%מחברות הביוטק
בישראל יושבות בירושלים ,ובעיר ישנם בתי חולים ואוניברסיטה הנמצאים בשורה אחת
עם המוסדות הטובים בעולם .מצב זה מהווה כר פורה לצמיחת אשכול חברות הביוטק
בעיר ,והוא הוביל להרחבת ההשקעה גם בתחום ההייטק במטרה לייצר מגוון משרות
איכותיות בשוק התעסוקה העירוני.

אסטרטגיות פעולה:
 תמיכה בחברות דרך מענקים :מענק מוגדל לעובדים תושבי ירושלים
 תמיכה בהקמה ופעילות של אקסלרטורים ומרכזי יזמות בעיר
 תמיכה באירועים ,פעילויות תוכן ונטוורקינג
 תמיכה בפעילויות המקדמות את הקשר בין האקדמיה לתעשייה
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789

יעדים:

גידול של כ־5,000
עובדים במשרות
טכנולוגיות בירושלים

גידול של 4,000
עובדים

רצוי לערוך הבחנה בין עובדים
ירושלמים (מתגוררים בירושלים) ובין
עובדים בירושלים.

משיכת  4-3חברות
אסטרטגיות בין־לאומיות

נוספו  2חברות
אסטרטגיות בין־
7
לאומיות

תמהיל מגוון של חברות חשוב
לצמיחת תחום ההייטק בעיר ,כיוון
שחברות גדולות ומבוססות מעסיקות
יותר עובדי הייטק בתחילת דרכם.

יצירת  500משרות חדשות
בתחום התוכן הממוחשב

נוספו  200משרות
8
חדשות

יש להמשיך להסתכל על אסטרטגיות
שונות לחיזוק התחום בירושלים.

הגדלת מספר החברות
הטכנולוגיות ל־700
חברות

 511חברות
טכנולוגיות

הגדלת מספר החברות הסתמן כיעד
פחות רלוונטי .היעד המשמעותי שיש
לשים עליו דגש — מספר העובדים.9

שילוב  1,000מועסקים
חרדים בתעסוקה איכותית

שילוב 1,100
מועסקים חרדים
בתעסוקה איכותית

יעד רלוונטי .מומלץ להתמקד בפיתוח
תוכנית תעסוקה והשמה.

 .2תעסוקה איכותית

היעד שהוגדר בהחלטת
הממשלה

השינוי בפועל

האם היעד רלוונטי לתוכנית
החומש הבאה?

 2.2מגמות בתחום התעסוקה האיכותית בירושלים2021-2016 :
מספר מועסקים בהייטק בירושלים
 גידול במספר המועסקים בתחום ההייטק בין השנים .2020-2014
 גידול במספר המועסקים ב״שירותי הייטק״ ,לעומת ירידה במספר המועסקים
ב״תעשיית הייטק״ (ייצור).
 גידול במספר המועסקים החרדים בתחום ההייטק .נשים מהוות את רוב כוח
העבודה החרדי בהייטק.
 גידול במספר המועסקים תושבי ירושלים בתחום ההייטק.
7
8
9

מקור הנתונים :הרשות לפיתוח ירושלים.
מקור הנתונים :הרשות לפיתוח ירושלים.
חברה אחת יכולה להעסיק  3עובדים או  50עובדים.
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לפי נתוני סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשנת  2020עבדו בירושלים
כ־ 19,300מועסקים בתחום ההייטק .10מדובר בגידול של  28%בהשוואה לשנת 2014
( 15,100מועסקים).11
בין השנים  2020-2014נרשמה ירידה של  36%במספר המועסקים ב״תעשיית ההייטק״
(ייצור) — מ־ 6,900מועסקים בשנת  2014ל־ 4,400בשנת  .2020בשנים אלו נרשם
גידול של  80%במספר המועסקים ב״שירותי ההייטק״ — מ־ 8,300מועסקים בשנת 2014
ל־ 14,900מועסקים בשנת .2020
מעבר למספרי המועסקים בענפים כלכליים הנחשבים כהייטק ,ישנם עוד מועסקים
במשלחי יד הנחשבים כהייטק במקומות עבודה שאינם מוגדרים באופן רשמי כהייטק,
למשל בשירות הציבורי ובבנקים ,ועל כך יפורט בהמשך .מן הצד השני ,חשוב לציין
שהגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה להייטק היא רחבה מאוד ,כך שבפועל מספר
המועסקים בהייטק עשוי להיות נמוך יותר.
מספר מועסקים בשירותי הייטק ובתעשיית ההייטק העובדים בירושלים,
2020-2014
מועסקים
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 10לפי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,אלו הענפים הכלכליים הנכללים בתחום ההייטק
(בסוגריים :מספר הענף הראשי/ענף המשנה) :ייצור תרופות ( ,)21ייצור מחשבים ( ,)26ייצור כלי טיס
( ,)303שירותי תקשורת ( ,)61תכנות מחשבים ( ,)62שירותי מידע ( ,)63מרכזי מחקר ופיתוח (,)720
מחקר ופיתוח בהנדסה ובמדעי הטבע (.)721
 11תחילת המדידה בפרק זה מתייחסת לשנת  2014כשנת הבסיס ,שנה לאחר תחילת יישום תוכנית מרום.
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חלקם של המועסקים בתחום ההייטק מתוך כלל כוח העבודה בירושלים גדל מ־5.5%
בשנת  2014ל־ 6.2%בשנת  .2020מתוכם ,שיעור המועסקים בשירותי הייטק גדל מ־3.4%
בשנת  2014ל־ 4.8%בשנת ( 2020עלייה של  41%במשקלם של העובדים בשירותי הייטק
בכוח העבודה בעיר) ,בעוד שחלקם של המועסקים בתעשיית ההייטק ירד מ־ 1.7%ל־1.4%
בשנים אלו.
מועסקים חרדים בהייטק — בשנת  2019היו בירושלים כ־ 3,400מועסקים חרדים בתחום
ההייטק ,כלומר ,החרדים מהווים כ־ 18%מעובדי ההייטק בעיר .מדובר בגידול של כ־143%
בהשוואה למספר המועסקים החרדים בתחום בשנת .)1,400( 2014
נשים חרדיות היוו את מרבית כוח העבודה החרדי בהייטק — בשנת  2019כ־84%
מהמועסקים החרדים בהייטק בירושלים היו נשים.

 .2תעסוקה איכותית

בשנת  2019שיעור המועסקים החרדים בהייטק בירושלים מתוך כלל המועסקים החרדים
( )5.2%היה גבוה יותר משיעורם בישראל ( .)4.6%כלומר ,בקרב החרדים המועסקים
בירושלים ישנו שיעור גבוה יותר של עובדים בהייטק בהשוואה לחרדים בישראל .מגמה זו
הייתה שונה בעבר ,ולמעשה היא התהפכה בתקופת התוכנית; בשנת  2014שיעור החרדים
המועסקים בהייטק בישראל ( )3.7%היה גבוה משיעורים בירושלים (.)3.3%
שיעור המועסקים החרדים בהייטק מכלל כוח העבודה החרדי בירושלים ובישראל,
 2014מול 2019
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חלקם של החרדים בתחום ההייטק מתוך כלל המועסקים בהייטק בירושלים עמד בשנת
 2019על  ,18.2%שיעור דומה לחלקם של החרדים בכלל המועסקים בכוח העבודה (.)18.8%
לשם השוואה ,בישראל היה אחוז המועסקים החרדים מכלל המועסקים בתחום ההייטק
 ,3.3%מחצית משיעורם של החרדים בכלל כוח העבודה בישראל (.)6.6%
מספר המועסקים תושבי ירושלים — בשנת  63% ,2019מהמועסקים בהייטק בירושלים
התגוררו בעיר ( 11,400מועסקים מתוך  19% ,)18,000התגוררו במטרופולין ירושלים
(כ־ 3,500מועסקים) ,כ־ 13%התגוררו במטרופולין תלאביב ,והיתר התגוררו באזורים
אחרים .לשם השוואה ,מבין המועסקים בתחום ההייטק בתל אביב ,רק  17%היו תושבי
העיר ,בעוד ש־ 73%התגוררו במטרופולין תל אביב.
בשנת  2014רק  47%מהמועסקים בתחום ההייטק התגוררו בירושלים .כלומר ,חלקם של
תושבי ירושלים בקרב מועסקי ההייטק בירושלים צמח מפחות מחצי ( )47%לכמעט שני־
שלישים ( .)63%במספרים מוחלטים מדובר בגידול של  :65%מ־ 6,900מועסקים תושבי
ירושלים בתחום ההייטק בשנת  2014ל־ 11,400בשנת .2019
שיעור המועסקים בתחום ההייטק בירושלים ,לפי מקום מגורים 2014 ,מול 2019
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עובדי הייטק לפי משלח יד
 גידול במספר המועסקים במשלח יד הייטק.

מספר המועסקים במשלח יד הייטק לפי ענף כלכלי ,בתל אביב ,ירושלים וחיפה,
2019
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מלבד המועסקים בענפים הכלכליים של תחום ההייטק ,ישנם גם מועסקים שמשלח
ידם (המקצוע שבו הם עוסקים) הוא הייטק ,12אך הם מועסקים בחברות או גופים שלא
שייכים לענף ההייטק (למשל ,במגזר הציבורי) .הדבר נכון גם להפך — ישנם מועסקים
בתחום ההייטק שמשלח ידם אינו בתחום ההייטק (אדמיניסטרציה ,שילוח ,אחזקה וכד׳).
בירושלים היו מועסקים בשנת  2019כ־ 23,600עובדים במשלח יד הייטק .זהו גידול
של  35%ביחס לשנת  ,2017אז עבדו בעיר  17,600מועסקים במשלח יד הייטק .מתוכם,
 12,800היו מועסקים במשלח יד הייטק ובענף הכלכלי הייטק ,ו־ 11,100היו מועסקים
במשלח יד הייטק אך לא בתחום ההייטק .כלומר 46% ,ממועסקי ההייטק בירושלים אינם
עובדים בחברות הייטק .זהו אחוז גבוה ביחס לישראל ( 35%מהמועסקים במשלחי יד
של הייטק מחוץ לחברות מתחום ההייטק) ,תל אביב-יפו ( )31%וחיפה ( .)39%בירושלים
הענפים העיקריים מחוץ להייטק שבהם הועסקו עובדים במשלחי יד של הייטק הן מידע
ותקשורת ( 8,600מועסקים) ומנהל מקומי וציבורי ( 5,000מועסקים).
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 12לפי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,אלו משלחי היד המוגדרים כמשלחי יד של הייטק
(בסוגריים :מספר קבוצת משלחי היד) :מנהלי שירותים בענפי טכנולוגיות המידע ( ,)133בעלי משלח
יד בתחום המדע וההנדסה ( ,)21בעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע ( ,)25הנדסאי וטכנאי מדעי
הפיזיקה וההנדסה ( ,)311הנדסאי וטכנאי מדעי החיים ( ,)314הנדסאים וטכנאים בענפי טכנולוגיות
המידע (.)35
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שינוי במספר חברות ההייטק בירושלים
 גידול במספר חברות ההייטק בירושלים.
 גידול בהיקף גיוסי ההשקעות של חברות הייטק בירושלים.
 גידול במספר חברות הביוטק בירושלים.

לפי נתוני מרשם העסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,13הכולל את כל היחידות
הכלכליות הרשומות בירושלים בלבד ,בין השנים  2020-2014גדל מספר חברות ההייטק
בירושלים ב־( 18%מ־ 1,109חברות ל־ .)1,307באותה תקופה חל גידול של  21%במספר
חברות ההייטק בישראל ,גידול של  28%בתל אביב-יפו וגידול של  13%בחיפה .מתוך
כלל חברות הייטק בישראל 5% ,נמצאות בירושלים 19% ,בתל אביב-יפו ו־ 4%בחיפה.
שיעור השינוי במספר חברות ההייטק בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
2020-2014
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 13מרשם העסקים כולל את כל היחידות הכלכליות הרשומות והחייבות דיווח למוסד לביטוח לאומי ו/או
למע״מ.
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לפי מקור נתונים אחר ,מאגר הנתונים של  ,IVCבשנת  2020פעלו בשנת בירושלים 540
חברות הייטק .מדובר בגידול של  53%ביחס לשנת  ,2015אז פעלו בעיר  352חברות .לשם
השוואה ,בשנת  ,2020פעלו בתל אביב-יפו  2,783חברות (לעומת  1,821חברות שפעלו
בשנת  ,2015גידול של  .)53%ובחיפה פעלו  374חברות (לעומת  280חברות בשנת ,2015
גידול של .)34%
מספר חברות ההייטק בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה2020-2015 ,
חברות הייטק
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גיוסי השקעות בחברות הייטק
מספר גיוסי ההשקעות והיקפן הם מדד לאיכות האקו־סיסטם העירוני .לפי מאגר הנתונים
של  ,IVCבשנת  2020מספר הגיוסים הידוע 14עבור חברות הייטק בירושלים עמד על .73
זהו גידול של  55%בהשוואה לשנת  ,2014אז מספר הגיוסים עמד על .47
היקף הגיוסים גדל בשנים אלו מ־ 172מיליון דולר בשנת  2014ל־ 209מיליון דולר בשנת
 ,2020גידול של  .22%כמחצית מסכום ההשקעות בשנת  )48%( 2020גויס על ידי שלוש
 14נתוני ההשקעות הם חלקיים מכיוון שחלק מהחברות והמשקיעים מעדיפים שלא לדווח את סכום
ההשקעה המדויק .לפי הערכות ,כ־ 60%מההשקעות הן בסכומים לא ידועים.
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חברות 57( Novellus DX :מיליון דולר) 26( Alpha Tau Medical ,מיליון דולר)
ו־ 18( Medical KAHRמיליון דולר).
על פי נתונים של  ,Made in JLMבמהלך החומש  2021-2016חברות ההייטק בירושלים
גייסו כ־ 1.7מיליארד דולר.

תעשיית הביוטק בירושלים
תעשיית הביוטק בירושלים מהווה חלק משמעותי מכלל חברות ההייטק הפועלות בעיר.
לפי נתוני מאגר הנתונים של  ,IVCבשנת  2020פעלו בירושלים  151חברות ביוטק ,לעומת
 119חברות בשנת  ;2015גידול של  .27%בסך הכול ,חלקן של חברות הביוטק בתוך תחום
ההייטק בירושלים עמד בשנת  2020על  ,29%בהשוואה ל־ 19%מחברות ההייטק בישראל,
אשר השתייכו לתעשיית הביוטק.
מספר חברות ביוטק פעילות בירושלים2020-2015 ,
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בין השנים  2020-2015נרשם גידול של  29%במספר המועסקים בתעשיית הביוטק
בירושלים ,מ־ 3,050מועסקים בשנת  2015ל־ 3,920מועסקים בשנת  .2020בתווך ,היו
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שנים שבהן מספר המועסקים בתעשיית הביוטק היה גבוה יותר :בשנת  2016היו 4,085
מועסקים בתעשיית הביוטק בירושלים ,ובשנת  4,060 – 2018מועסקים.
מספר מועסקים בחברות ביוטק בירושלים2020-2015 ,
עובדים
4,500
3,920

4,060
3,587

3,832

4,085

3,600
3,050

2,700
1,800

2020

2019

2018

2017

2016

2015

0

מקור :עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני IVC

 .2תעסוקה איכותית

900

בסקר שערך מכון ירושלים למחקרי מדיניות ,ובו רואיינו חברות ביוטק בירושלים,
נמצא כי  55%מבין המועסקים בתעשיית הביוטק בירושלים בשנת  2019היו גם תושבי
ירושלים ,עוד כ־ 29%גרו במטרופולין ירושלים ו־ 16%הגיעו לעבוד בירושלים מחוץ לאזור
המטרופולין.

מענקים במסגרת Jnext
 שיעור שרידות גבוה בקרב חברות שזכו למענק.
 ככל שעוברות שנים רבות יותר מאז קבלת המענק ,ההסתברות לעזיבת
החברות את ירושלים גדלה.

במסגרת עידוד תחומי ההייטק והביוטק בירושלים ,הוחלט על חלוקה של מענקים אשר
יעודדו פעילות של חברות בתחום הפועלות בעיר .מטרות המענקים היו גידול במספר
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חברות ההייטק הפועלות בירושלים ,גידול במספר המועסקים בתחום ומתוכם מספר
המועסקים תושבי העיר.
בין השנים  2020-2013חולקו ל־ 185חברות הייטק וביוטק  59מיליון ש״ח ב־ 459מענקים
שנתיים —  30.44מיליון ש״ח לחברות הייטק ו־ 28.57מיליון ש״ח לחברות ביוטק .מרבית
החברות שזכו למענק הן חברות שהוקמו בין השנים  50% :2020-2011מהחברות שנסקרו
הוקמו בשנים  2015-2011ועוד  28%מהחברות הוקמו בין השנים .2020-2016
שיעור החברות שקיבלו מענק ושרדו לשנת 2020
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בהשוואה לנתוני מרשם העסקים ,ניתן לראות כי שיעורי ההישרדות של חברות ההייטק
והביוטק שקיבלו מענק היו גבוהים יותר ,אך יש לזכור כי מדובר במספר חברות מצומצם
ביחס לכלל חברות ההייטק בעיר (בין  36-7חברות לכל שנה).
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שיעור החברות שקיבלו מענק בין השנים  2019-2015ושרדו לשנת  ,2020בהשוואה
לשיעורי השרידות של כלל חברות ההייטק בירושלים בשנים אלו
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מיקום גיאוגרפי של חברות שזכו למענק — מבין החברות שזכו לקבל את המענק75% ,
יושבות בירושלים ( 138חברות מתוך  .)185בחלוקה בין התחומים 72% ,מחברות ההייטק
נותרו בעיר ו־ 79%מחברות הביוטק .במעקב לבחינת מעבר החברות מירושלים לאורך
שנים ולאחר סיום קבלת המענק ,נראה כי ככל שעוברות השנים מקבלת המענק ,כך ישנה
הסתברות גדולה שחברה תעזוב את ירושלים .לדוגמה 46% ,מבין החברות שקיבלו מענק
עד שנת  2015נותרו בירושלים בשנת  ,2020לעומת  87%מהחברות שקיבלו מענק בשנת
.2020
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שיעור החברות שזכו למענק וישבו בירושלים בשנת  ,2020לפי שנה אחרונה לקבלת
המענק2020-2015 ,
אחוז מהחברות הפעילות
4%
10%

9%

10%

13%

10%

79%

81%

2019

2018

11%

15%

33%

25%

8%

100%
80%

46%
60%

87%

40%
56%

60%

2017

2016

46%

20%
0%

2020

לא ידוע

לא בירושלים

2015

בירושלים

מקור :עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני SNC

הגדלת מספר המועסקים
על מנת לעודד גידול במספר המועסקים ,במסגרת המיזם הוצעו מענקים לחברות
המעסיקות עובדים במקצועות השירותים בהייטק ובביוטק ,כגון מו״פ ותוכנה .בחברות
ההייטק המענקים הוגבלו לחברות קטנות (עד  20עובדים) וניתן לקבל את המענק עבור
 10עובדים; ובחברות ביוטק המענק ניתן לחברות גדולות יותר (עד  80עובדים) ,וניתן
לקבל את המענק עבור  40עובדים.
נכון לשנת  ,2019בחברות שקיבלו את המענקים הועסקו  2,970עובדים .בחינת הנתונים
מורה כי מרבית המועסקים ( 1,997עובדים) היו ב־ 26חברות גדולות (מעל ל־ 20עובדים),
בעוד שמרבית החברות היו עם פחות מ־ 20מועסקים —  75חברות העסיקו עד ארבעה
שכירים ו־ 84חברות העסיקו  19-5שכירים .במחקר 15שנערך במכון ירושלים למחקרי
מדיניות השיבו מרואיינים מחברות בגודל בינוני שהמענק היווה תוספת כסף שסייעה
להם ,אך הוא לא השפיע על ההחלטות שלהם לגבי העסקת עובדים נוספים.
 15נפתלי ,י׳ ומושקט־ברקן ,א׳ ( .)2020תעשיית ההייטק והביוטק בירושלים  -הערכה מעצבת של
כלי המדיניות .דוח שנתי  .2019מכון ירושלים למחקרי מדיניות.
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גידול במספר מועסקים המתגוררים בירושלים — לאורך השנים ניתנו יותר מענקים
עבור העסקת עובדים ירושלמיים 58% .מכלל העובדים המזכים במענק הם עובדים הגרים
בירושלים ,שהם כ־ 700עובדים ירושלמים מתוך  1,200עובדים מזכים .גובה המענק
עבור עובד ירושלמי גבוה יותר מהמענק המשולם עבור עובד שאינו ירושלמי ,ובשנת
 2017הפער אף גדל ,כך שבחברת הייטק עובד ירושלמי מזכה את החברה ב־60,000
ש״ח ,ובחברת ביוטק עובד ירושלמי מזכה את החברה ב־ 100,000ש״ח.
מספר המועסקים בחברות הייטק וביוטק המזכים במענק ,לפי מקום מגורים ושנת
קבלת המענק2019-2014 ,
מועסקים
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מחוץ לירושלים

מקור :עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני משרד רואי חשבון אילן שגב

 2.3תובנות סיום חומש
 הפעילות של הרשות לפיתוח ירושלים למתן מענקים סייעה ככל הנראה בהגדלת מספר
המועסקים בענפי המו״פ והתוכנה בהייטק ,שכן ניתן לראות גידול משמעותי במספר
המועסקים בתחומים אלו.
 המענק המוגדל עבור עובדים תושבי ירושלים אינו מוכיח את עצמו כבעל השפעה
בהעדפת עובדים מקומיים על ידי החברות .כדאי לשקול תמריץ שונה לעידוד העדפת
עובדים ירושלמים.
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 אחד האתגרים באקו־סיסטם הירושלמי הוא מספר קטן יחסית של חברות בינוניות
וגדולות בעיר .לחברות אלו יש חשיבות כיוון שהן מהוות עוגן לחברות קטנות יותר,
ובעיקר כיוון שהן יכולות להעסיק סטודנטים וכוח אדם לא מנוסה .חברות קטנות
לעומתן ,מבקשות על פי רוב להעסיק כוח אדם בעל ניסיון ,ואותו הן נאלצות ל״ייבא״
מהמרכז .בחמש שנות יישום תוכנית היובל לא חל שינוי מהותי בהתפלגות החברות
לפי גודל בעיר ,16ועל כן הקושי במציאת משרות ג׳וניור נותר בעינו ,וכך גם הנדידה
של הבוגרים הצעירים אל אזור המרכז.

 2.4המלצות לחומש הבא
 על מנת שניתן יהיה להעריך את האפקטיביות של המענקים ,מומלץ כי בתוכנית
החומש הבאה יערך איסוף נתונים שיטתי וסדור על חברות שמקבלות מענק ,הן בשלב
קבלת המענק והן לאחר סיום קבלת המענק.
 כיוון שמטרות המענקים הן צמיחת החברות והשארת החברות בירושלים ,רצוי לבחון
את פוטנציאל הצמיחה שלהן כחלק מהתנאי לקבלת מענק לשם עמידה במטרות של
המענקים.
 קיים קושי בגיוס כוח אדם מתאים בירושלים .על מנת להצמיח ולחזק את תעשיית
ההייטק בעיר ,יש להמשיך בפעולות המשפיעות על איכות כוח האדם בירושלים
ולאפיין את כוח האדם החסר לחברות ,כדי שיהיה ניתן להכשיר אנשים מתאימים.
 מומלץ להבחין בין תמריצים לחברות גדולות לבין תמריצים וסיוע לחברות הזנק
קטנות ,המהוות את חלק הארי של חברות ההייטק בירושלים.

 16חל גידול מסוים במספר החברות הבינוניות והגדולות 18 :חברות מעסיקות בין  51ל־ 200עובדים,
בהשוואה ל־ 11חברות בשנת  ;2014ו־ 10חברות מעסיקות מעל ל־ 200עובדים ,בהשוואה ל־ 7חברות
בשנת  .2014ועדיין ,למעלה מ־ 70%מהחברות בעיר הן חברות קטנות ( 10-1עובדים).
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 .3אקדמיה והשכלה
 3.1תחום האקדמיה וההשכלה בתוכנית היובל :חזון ,מטרות ויעדים
חזון :חיזוק וביסוס מעמדה של ירושלים כעיר אקדמיה והשכלה מובילה.

מטרות:17
 .1הגדלת מספר הסטודנטים במוסדות האקדמיים בעיר באופן כללי ,והגדלת מספר
הסטודנטים במדעי המחשב באוניברסיטה העברית באופן ממוקד.
 .2הגדלת מספר הבוגרים שנשארים לגור בירושלים בתום הלימודים ומשתלבים בשוק
התעסוקה העירוני.
 .3הגדלת מספר הסטודנטים החרדים במוסדות אקדמיים בירושלים.

רציונל:

ההשכלה הגבוהה זוהתה כאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים עבור ירושלים; בירושלים
פועלים מוסדות אקדמיים רבים ,חלקם מוסדות בעלי שם עולמי ,ובסך הכול לומדים בעיר
כ־ 40אלף סטודנטים .מדי שנה מצטרפים לאקדמיה בירושלים אלפי סטודנטים מתוך
העיר ומחוצה לה .לסטודנטים בירושלים יש חלק משמעותי במרקם העירוני ,הם מהווים
כוח עבודה איכותי ומשפיעים על תדמית העיר ועל יכולתה למשוך אוכלוסיות נוספות
לעבור לירושלים ולהשתקע בה.

אסטרטגיות פעולה:
 הרחבת תשתיות פיזיות :הקמה והרחבה של קמפוסים (במוסדות בצלאל ,מעלה,
מוסררה והאקדמיה למוזיקה) ,הרחבה של מעונות לסטודנטים (בקמפוסים של המרכז
האקדמי לב ובבית הספר להנדסה).
 17מתוך תוכנית העבודה שאושרה לתחום האקדמיה בתוכנית היובל (משה קפטובסקי).
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 הגדלת מספר הסטודנטים בבית הספר למדעי המחשב והנדסה באוניברסיטה
העברית.
 חיבור מערכת החינוך העירונית לאקדמיה באמצעות תוכניות ממוקדות כמו יזמות
ומורים חוקרים.
 חיזוק החוויה הסטודנטיאלית :השקעה בשיווק ,אירועים ומעטפת שירותים
לסטודנטים (אתר מידעל׳ה) ,משיכת סטודנטים מחו״ל.
 חיבור אקדמיה לתעשייה :אירועים ותוכניות ממוקדות לשילוב סטודנטים
בתעשייה.
 תוכניות לשילוב חרדים באקדמיה :השקעה בשיווק מסלולי לימוד ,מניעת נשירה
וחיזוק לימודי ליבה.
192021 18

יעדים :

היעד שהוגדר בהחלטת
הממשלה

השינוי בפועל

האם היעד רלוונטי לתוכנית החומש
הבאה?

גידול של  50%בסטודנטים
בבית הספר להנדסה
באוניברסיטה העברית

גידול של 70%
(נכון לתש״פ)

גידול במספר הסטודנטים תלוי ,בין
היתר ,בהגדלת התשתיות המוסדיות .לא
בטוח שניתן יהיה לשחזר בשנים הבאות
גידול כה משמעותי רק בעזרת פעולות
משיכה.

גידול של  100%במספר
תלמידי התיכון הלומדים
19
מקצועות טכנולוגיים
( 3,000תלמידים בפתיחת
החומש)

גידול של
20
100%

לתחום זה הוגדר יעד תפוקות בלבד.21
ייתכן שעבור תוכנית החומש הבאה
(לביא) נכון יהיה להציב יעד רוחבי
למקצועות טכנולוגיים בשלב התיכון.

גידול של  120%במספר
סטודנטים בינ״ל

גידול של 67%
נכון לשנת
הלימודים
תש״פ
()2019/20

היעד הוצב לסמסטר אחד ולתוכניות
קצרות .אחרי פיילוט הובן שהתוכניות
אינן יעילות והוחלט להפסיקן.

 18תוכנית היובל — תכנון תקציב 16 ,במאי .2016
 19יעד זה אומנם מנוסח במונחים כלליים ,אך בפועל מתייחס לתוכנית ספציפית :תוכנית פיקו (,)PICO
אשר נתמכת על ידי הרל״י במסגרת היובל.
 20נתונים שהתקבלו מהרל״י.
 21נתוני עמידה ביעד הם בפועל נתוני יישום תוכנית העבודה של הרל״י.
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פתיחת מרכז השמה עירוני
באוניברסיטה העברית

מרכז ההשמה
נפתח

יעד זה הינו יעד תפוקות .מומלץ
להתמקד ביעדי תוצאה.

 25אירועי אקדמיה
ותעשיה

התקיימו 15
אירועים

יעד זה הינו יעד תפוקות .מומלץ לפתח
יעדי תוצאה.

גידול של  30%במספר
עובדי המגזר הציבורי
שנשארים לגור בירושלים

גידול של 43%
נכון לשנת
2019

הפעולות שנבחרו לקידום פרויקטי
מגורים יעודיים לעובדי מדינה לא צלחו,
ויעד זה בוטל.

גידול של 33%
נכון לשנת
הלימודים
תש״פ
()2019/20

בהצבת יעד מקביל ללביא יש לקחת
בחשבון את פתיחת ״הפלטפורמה״ בבית
שמש ,אשר קרוב לוודאי ״תנגוס״ במספר
הסטודנטים החרדים בירושלים.

גידול של  15%במספר
הסטודנטים החרדים

22

22

 3.2מגמות בתחום האקדמיה וההשכלה בירושלים2021-2016 :

 .3אקדמיה והשכלה

היעד שהוגדר בהחלטת
הממשלה

השינוי בפועל

האם היעד רלוונטי לתוכנית החומש
הבאה?

סטודנטים בירושלים
 עלייה במספר הסטודנטים בירושלים במהלך החומש.
 עלייה במספר הסטודנטים באוניברסיטה העברית ובמכללות אקדמיות.
 ירידה במספרי סטודנטים במכללות לחינוך.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשנת הלימודים תשפ״א ( )2020/21למדו
בירושלים  40,050סטודנטים בירושלים (לא כולל שלוחת ירושלים של הקריה האקדמית
אונו ,שם למדו מעל ל־ 3,600סטודנטים בשנת הלימודים תש״פ) .מדובר בגידול של
 6%לעומת שנת הלימודים תשע״ה ( .)2014/15באוניברסיטה העברית חל גידול של 7%
במספר הסטודנטים ,במכללות האקדמיות נרשם גידול של  18%ובמספר הסטודנטים
במכללות האקדמיות לחינוך נרשמה ירידה של .17%

 22יעד זה התווסף לשורת היעדים של התוכנית כיעד ממוקד במחצית החומש.
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סטודנטים בירושלים לפי סוג מוסד ,תשע״ה-תשפ״א
סטודנטים
40,050
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36,980

37,160

37,610

4,820

5,000

5,250

5,360

5,590

12,310

11,800

11,950

11,630

11,550

21,820

20,900

19,840

19,580

19,780

20,170

20,470

תשפ“א

תש“פ

תשע“ט

תשע“ח

תשע“ז

תשע“ו

תשע“ה

4,620

13,610

4,440

12,850

42,000
35,000
28,000
21,000
14,000

האוניברסיטה העברית

מכללות אקדמיות בירושלים

7,000
0

מכללות אקדמיות לחינוך

מקור :עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ״ס
הערות :כולל את הפקולטה לחקלאות ברחובות ואת קמפוס גוש עציון של המכללה האקדמית לחינוך
הרצוג .לא כולל את שלוחת הקריה האקדמית אונו (בחלק מהנתונים לא ניתן להפריד את המוסדות
לקמפוסים השונים ,ראו נספח א).

סטודנטים לפי תואר
 תואר ראשון :עלייה במספר הסטודנטים באוניברסיטה העברית ובמכללות
האקדמיות ,במקביל לירידה בסטודנטים לתואר ראשון במכללות לחינוך.
 תואר שני :ירידה במספר הסטודנטים באוניברסיטה העברית ועלייה במספר
הסטודנטים במכללות האקדמיות ובפרט במכללות לחינוך.
 תואר שלישי :עלייה מתונה במספר הסטודנטים באוניברסיטה העברית.

בשנת הלימודים תשפ״א למדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים  40,050סטודנטים.
מתוכם 28,900 ,סטודנטים למדו לתואר ראשון —  13,210באוניברסיטה העברית12,480 ,
במכללות האקדמיות ו־ 3,210סטודנטים במכללות האקדמיות לחינוך 8,670 .סטודנטים
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למדו לתואר שני בירושלים — מתוכם  6,120באוניברסיטה העברית 1,140 ,במכללות
האקדמיות ו־ 1,410במכללות האקדמיות לחינוך 2,330 .סטודנטים למדו לתואר שלישי
באוניברסיטה העברית ,23ו־ 160סטודנטים למדו באוניברסיטה העברית לימודי תעודה.
סטודנטים בירושלים לפי תואר וסוג מוסד ,תשפ״א
סטודנטים
13,212

12,481

15,000
12,000
9,000

6,119
3,208
1,139

3,000
-

מכללות אקדמיות לחינוך

מכללות אקדמיות
תואר שלישי

תואר שני

האוניברסיטה העברית
תואר ראשון

 .3אקדמיה והשכלה

1,410

2,329

6,000

מקור :עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני המל״ג
הערות :כולל את הפקולטה לחקלאות ברחובות ואת קמפוס גוש עציון של המכללה האקדמית לחינוך
הרצוג .לא כולל את שלוחת הקריה האקדמית אונו.

 23האוניברסיטה העברית היא המוסד היחיד בירושלים ללימודי תואר שלישי.
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מספר הסטודנטים בירושלים ובישראל לפי תואר וסוג מוסד ,תשע״ה מול תשפ״א
מוסד ותואר

תשע״ה
()2014/15

תשפ״א
()2020/21

שיעור השינוי

כלל המוסדות בישראל
כל התארים

307,286

336,330

9%

האוניברסיטה העברית
תואר ראשון

11,608

13,212

14%

תואר שני

6,436

6,119

-5%

תואר שלישי

2,269

2,329

3%

מכללות אקדמיות בירושלים
תואר ראשון

10,523

12,481

19%

תואר שני

1,022

1,139

11%

מכללות אקדמיות לחינוך בירושלים
תואר ראשון
תואר שני

5,105

3,208

-37%

481

1,410

193%
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הערות :כולל את הפקולטה לחקלאות ברחובות ואת קמפוס גוש עציון של המכללה האקדמית לחינוך
הרצוג .לא כולל את שלוחת הקריה האקדמית אונו.

בשנת הלימודים תשפ״א ( 6% )2020/21מהסטודנטים בישראל למדו באוניברסיטה
העברית .בשנה זו  16%מהסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות בישראל למדו
באוניברסיטה העברית 15% ,מהסטודנטים לתואר שני ו־ 20%מהסטודנטים לתואר שלישי.
שיעורים אלו לא השתנו באופן משמעותי בהשוואה לתחילת החומש (שנת הלימודים
תשע״ה ,)2014/15 ,אז הם עמדו על  17% ,14%ו־ ,21%בהתאמה.
בשנת הלימודים תשפ״א ( 12% )2020/21מהסטודנטים לתואר ראשון במכללות אקדמיות
בישראל למדו במכללות בירושלים ו־ 6%מהסטודנטים לתואר שני במכללות אקדמיות
בישראל למדו במכללות בירושלים.
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מועמדים ,בלתי־מממשים ונדחים
 במהלך החומש גדל מספר המועמדים לתואר ראשון ושני באוניברסיטה
העברית ובמכללות האקדמיות בירושלים .באוניברסיטה העברית גדל מספר
המועמדים בשיעור גבוה יחסית ליתר האוניברסיטאות בארץ.
 לאורך כל החומש ,שיעור הבלתי־מממשים 24באוניברסיטה העברית היה גבוה
מהשיעור בשאר האוניברסיטאות .במקביל ,ישנו שיעור גדול של בלתי־
מממשים באוניברסיטאות אחרות אשר בוחרים ללמוד באוניברסיטה העברית.
 במהלך החומש חלה עלייה בשיעור הנדחים 25מקרב המועמדים לתואר ראשון
באוניברסיטה העברית ,אך הוא עדיין נמוך יחסית לשיעור הנדחים ברוב
האוניברסיטאות בישראל.

בין השנים תשע״ו ( )2015/16לתשפ״א ( )2020/21גדל מספר המועמדים ללימודי תואר
ראשון באוניברסיטה העברית ב־ ,42%מ־ 6,560מועמדים ל־ .9,340באותן שנים מספר
המועמדים שהתקבלו ובחרו ללמוד באוניברסיטה העברית (״מממשים״) גדל ב־,40%
בעוד שמספר המועמדים שהתקבלו ובחרו שלא לממש את קבלתם ללימודים (״בלתי־
מממשים״) גדל בשיעור של .20%

 .3אקדמיה והשכלה

מועמדים לתואר ראשון

בין שנים אלו מספר המועמדים הכולל לתואר ראשון בשאר האוניברסיטאות בישראל גדל
ב־ .26%באוניברסיטת אריאל ובאוניברסיטת בר־אילן נרשם שיעור גידול גבוה יחסית
( 46%ו־ 42%בהתאמה) ובשאר האוניברסיטאות היה גידול מתון יותר במספר המועמדים
שהתקבלו.
מספר המועמדים ללימודי תואר ראשון במכללות האקדמיות בירושלים גדל בין תשע״ו
( )2014/15לתשפ״א ( )2020/21ב־ ,33%מ־ 5,690ל־.7,560

 24בלתי־מממשים — מועמדים שנרשמו ללימודים במוסד והתקבלו ,אך בחרו לא ללמוד במוסד זה (בחרו
ללמוד במקום אחר או לא להתחיל בשנה זו לימודים אקדמיים).
 25נדחים — מועמדים שנרשמו ללימודים אך לא התקבלו.
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מספר המועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטה העברית ובמכללות האקדמיות
בירושלים ,תשע״ו-תשפ״א
מועמדים
10,000

9,338
7,605
6,924

7,560
6,543

6,191

8,000
6,676

6,560

5,624

5,827

5,689

תשע“ח

תשע“ז

תשע“ו

6,276

6,000

4,000

2,000

-

תשפ“א

תש“פ

תשע“ט

מכללות אקדמיות בירושלים

האוניברסיטה העברית
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מועמדים לתואר שני
בשנת הלימודים תשפ״א ( )2021/21נרשמו ללימודי תואר שני באוניברסיטה העברית
 3,680מועמדים ( 14%מתוך  26,870מועמדים לתואר שני באוניברסיטאות בישראל).
מתוכם ,התקבלו ללימודים באוניברסיטה העברית  3,310מועמדים ,שהם  90%מהמועמדים.
 2,490מועמדים בחרו ללמוד באוניברסיטה העברית 820 ,מאלו שהתקבלו בחרו שלא
ללמוד בה (״בלתי־מממשים״) ,ועוד  370מועמדים ( )10%נדחו.
מספר המועמדים לתואר שני באוניברסיטה העברית עלה מ־ 3,000מועמדים בשנת
תשע״ו ( )2015/2016ל־ 3,680בשנת תשפ״א ( ,)2020/21גידול של  ,22%בדומה לגידול
בשאר האוניברסיטאות בישראל ( .)23%מספר המועמדים שהתקבלו ולמדו גדל בשנים אלו
ב־ ,24%מ־ 2,010בשנת הלימודים תשע״ו ל־ 2,490בשנת תשפ״א (בשאר האוניברסיטאות
בישראל חל גידול של .)26%
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בשנת הלימודים תשפ״א ( )2020/21מספר המועמדים שהתקבלו ובחרו שלא ללמוד לתואר
שני באוניברסיטה העברית (״בלתי־מממשים״) עמד על  ,820לעומת  630בשנת תשע״ו
( ,)2015/16גידול של ( 29%בהשוואה לגידול של  14%בשאר האוניברסיטאות בישראל).
בין שנים אלו שיעור הנדחים (מועמדים שלא התקבלו ללימודים) באוניברסיטה העברית
גדל בשני אחוזים בלבד ,לעומת גידול של  20%בשאר האוניברסיטאות.
מספר המועמדים ללימודי תואר שני באוניברסיטה העברית לפי תוצאות ההרשמה,
תשע״ו-תשפ״א
מועמדים
3,676
367
819

4,000
3,490
350
729

3,124
270

3,272
357

3,117
377

3,001
360

2,143

2,066

2,057

2,007

תשע“ט

תשע“ח

תשע“ז

תשע“ו

2,000

2,490

2,411

תשפ“א

תש“פ

התקבלו ולומדים

התקבלו ולא לומדים

1,000

 .3אקדמיה והשכלה

711

849

683

634

3,000

-

נדחו
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שיעור המועמדים שהתקבלו ולמדו באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשפ״א
( )68%היה גבוה במעט משיעורי המתקבלים שלמדו בשאר האוניברסיטאות (.)66%
שיעורי המתקבלים שגם החלו ללמוד באוניברסיטאות אחרות נעו בין  38%במכון ויצמן
ל־ 77%בטכניון .שיעור המתקבלים ללימודי תואר שני באוניברסיטה העברית שבחרו
לבסוף ללמוד במוסד אחר מכלל המועמדים ( )22%היה הגבוה מבין האוניברסיטאות
בישראל .בשאר האוניברסיטאות נע שיעור המתקבלים שלא החלו ללמוד על .17%-4%
שיעור הנדחים ללימודי התואר השני באוניברסיטה העברית ( )10%היה נמוך משיעור
הנדחים בשאר האוניברסיטאות בישראל ( .)21%שיעור הנדחים היה הנמוך ביותר מבין
האוניברסיטאות ,להוציא את הטכניון (.)9%
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שיעור המועמדים ללימודי תואר שני באוניברסיטאות בישראל ,לפי אוניברסיטה
ותוצאות ההרשמה ,תשפ״א
אחוזים

21%

22%
15%

49%

27%

4%

17%

21%

14%

9%
14%

12%

10%
22%

17%

64%

56%

69%

67%

77%

68%

אוניברסיטת
אריאל

40%

20%

38%

מכון ויצמן

80%

60%

13%
74%

100%

אוניברסיטת אוניברסיטת
חיפה
בן-גוריון בנגב

נדחים

אוניברסיטת
בר-אילן

מתקבלים שלא למדו

אוניברסיטת
תל אביב

הטכניון

האוניברסיטה
העברית

0%

מתקבלים שלמדו
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אחד המדדים האפשריים לבחינת השינוי באטרקטיביות של האוניברסיטה העברית אל מול
אוניברסיטאות אחרות בישראל הוא שיעור הבלתי־מממשים :שיעור המועמדים שהתקבלו
ללימודים באוניברסיטה העברית אך החליטו לבסוף ללמוד באוניברסיטה אחרת ,במוסד
לימודים אחר או שבחרו לא ללמוד כלל.
ביחס לאוניברסיטאות אחרות בישראל ,שיעור הבלתי־מממשים בקרב מועמדים לתואר
שני באוניברסיטה העברית היה גבוה :בשנת הלימודים תשפ״א שיעור הבלתי־מממשים
באוניברסיטה העברית עמד על  2,330( 35%מתוך  6,660מועמדים שהתקבלו) .בשאר
האוניברסיטאות בישראל שיעור הבלתי־מממשים נע בין  6%ל־ .29%בשנה זו שיעור
הבלתי־מממשים בקרב המועמדים לתואר שני באוניברסיטה העברית היה נמוך בהשוואה
לשיעור בקרב המועמדים ללימודי תואר ראשון ,ועמד על .25%
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שיעור הבלתי־מממשים באוניברסיטאות בישראל ,תשע״ו-תשפ״א
אחוזים
50%
40%

35%

30%
20%
10%

תשפ“א

תש“פ

תשע“ט

תשע“ח

תשע“ז

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת בר-אילן
אוניברסיטת אריאל
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למרות מספר הבלתי־מממשים הגבוה באוניברסיטה העברית ,יש לציין כי בכל השנים
האחרונות (למעט שנת תשע״ז )2016/17 ,מספר הסטודנטים שנרשמו לאוניברסיטאות
אחרות ולבסוף בחרו ללמוד באוניברסיטה העברית היה גבוה יותר ממספר הבלתי־
מממשים באוניברסיטה העברית.

 .3אקדמיה והשכלה

אוניברסיטת תל אביב

הטכניון

האוניברסיטה העברית

תשע“ו

0%

בשנת תשפ״א ( )2020/21היו  1,663מועמדים לאוניברסיטה העברית שבחרו לבסוף
ללמוד באוניברסיטאות אחרות .לעומתם ,היו  1,688מועמדים לאוניברסיטאות אחרות
שבחרו לבסוף ללמוד באוניברסיטה העברית .כלומר — מספר דומה .בשנה זו היו רק
שתי אוניברסיטאות נוספות (תל אביב ובן־גוריון) שבהן המצב היה דומה ,ואילו ביתר
האוניברסיטאות מספר הבלתי־מממשים עלה על מספר המממשים שהגיעו מאוניברסיטאות
אחרות.
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מספר המועמדים לתואר ראשון שהתקבלו ללימודים באוניברסיטה העברית אך
בחרו ללמוד באוניברסיטאות אחרות ,מול מספר המועמדים שהתקבלו ללימודים
באוניברסיטאות אחרות ובחרו ללמוד באוניברסיטה העברית ,תשע״ו-תשפ״א
מועמדים לתואר ראשון
1,800
1,688 1,663
1,457
1,276

1,219

1,315

1,237 1,192

1,307

1,241

1,266

1,200 1,330

600

0

תש“פ

תשפ“א

תשע“ח

תשע“ט

בחרו ללמוד באוניברסיטאות אחרות

תשע“ו

תשע“ז

בחרו ללמוד באוניברסיטה העברית
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מספר המועמדים לתואר ראשון שהתקבלו ללימודים באוניברסיטה אך בחרו
ללמוד באוניברסיטאות אחרות ,מול מספר המועמדים שהתקבלו ללימודים
באוניברסיטאות אחרות ובחרו ללמוד באוניברסיטה שהייתה האופציה השנייה
שלהם ,לפי אוניברסיטה ,תשפ״א
מועמדים לתואר ראשון
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2,000

האוניברסיטה
העברית

-

שיעור הנדחים — שיעור המועמדים שלא התקבלו למוסד (״נדחים״) מעיד על מידת
הביקוש ללימודים במוסד לעומת מספר המקומות; ככל שיש יותר נרשמים ללימודים ,כך
היצע המועמדויות גדול יותר .עבור מספר מקומות מוגבל במוסד הלימודים ,יש שיעור
גבוה יותר של נדחים והמתקבלים הם בדרך כלל המועמדים הטובים יותר .שיעור נדחים
גבוה מעיד על כך שהאוניברסיטה בוחרת מקרב יותר מועמדים לכל מקום לימודים.
שיעור הנדחים בקרב המועמדים לתואר הראשון באוניברסיטה העברית גדל מ־ 23%בשנת
הלימודים תשע״ו ( )2015/16ל־ 29%בשנת הלימודים תשפ״א (.)2020/21

שיעור הנדחים מבין המועמדים לתואר הראשון באוניברסיטה העברית לעומת שאר
האוניברסיטאות בישראל ,תשע״ו-תשפ״א
אחוזים

 .3אקדמיה והשכלה

למרות הגידול בשיעור הנדחים באוניברסיטה העברית ,הוא נותר נמוך בהשוואה לרוב
האוניברסיטאות בישראל .נתון זה מעיד על ביקוש נמוך ללימודים באוניברסיטה העברית
בהשוואה לאוניברסיטאות אחרות .בשנת תשפ״א ( )2020/21שיעור הנדחים באוניברסיטה
העברית ( )29%היה גבוה מזה של אוניברסיטת בר־אילן ( )20%ואריאל ( ,)25%ונמוך מזה
של אוניברסיטת חיפה ( ,)43%הטכניון ( ,)47%אוניברסיטת תל אביב ( )51%ואוניברסיטת
בן־גוריון בנגב (.)65%
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אוכלוסיות סטודנטים ממוקדות בירושלים
 במהלך החומש גדל מספר הסטודנטים החרדים בעיר ,הן באוניברסיטה
העברית והן במכללות האקדמיות ,למעט המכללות האקדמיות לחינוך ,שבהן
נרשמה מגמת ירידה.
 שיעור הסטודנטים תושבי ירושלים מהמגזר החרדי גבוה משיעור הסטודנטים
תושבי ירושלים מהמגזר החרדי והדתי־לאומי.

סטודנטים חרדים בירושלים
בשנת הלימודים תש״פ ( )2019/20למדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים 4,640
סטודנטים חרדים ,26גידול של  3%בהשוואה לשנת תשע״ט ( )2018/19וגידול של 29%
בהשוואה לשנת תשע״ו (.)2015/16
מספר הסטודנטים חרדים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים לפי סוג מוסד,
תשע״ו-תש״פ
סטודנטים
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הערה :לא כולל סטודנטים שסוג הפיקוח בתיכון שבו למדו היה לא ידוע
 26סטודנטים חרדים — סטודנטים שבית הספר האחרון שבו למדו היה תחת פיקוח של האגף לחינוך חרדי
במשרד החינוך.
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בין השנים תשע״ו ( )2015/16לתש״פ ( )2019/20חל גידול של  56%במספר הסטודנטים
החרדים שלמדו באוניברסיטה העברית ,מ־ 310ל־ .490מספר הסטודנטים במכללות
האקדמיות בעיר גדל בשנים אלו מ־ 2,190ל־ ,3,270גידול של  .49%במספר הסטודנטים
החרדים במכללות האקדמיות לחינוך נרשמה ירידה של  17%בשנים אלו ,מ־1,080
ל־.880
בשנת תש״פ ( )2019/20המוסדות שבהם למדו המספר הגדול ביותר של סטודנטים
חרדים בירושלים הם המרכז האקדמי לב ( 1,530סטודנטים); שלוחת ירושלים של הקריה
האקדמית אונו ,שנפתחה בשנת הלימודים תשע״ז ( 840( )2016/17סטודנטים); והמכללה
האקדמית הדסה ( 620סטודנטים).
סטודנטים ערבים בירושלים

 במהלך החומש גדל מספר הסטודנטים הערבים הלומדים במוסדות להשכלה
גבוהה בירושלים.

 .3אקדמיה והשכלה

אף שבתוכנית היובל לא ננקטו צעדים המכוונים להגדלת שיעור הסטודנטים הערבים
בירושלים ,הנתונים על אוכלוסייה זו חשובים לשם הצגת תמונת מצב מלאה של תחום
האקדמיה בירושלים .בתוכנית החומש המקבילה ,אשר עסקה בצמצום פערים במזרח
ירושלים ,ננקטו פעולות למטרות אלו ,וייתכן שניתן לכך חלק מההתקדמות בכל הנוגע
להשתלבותם של סטודנטים ערבים באקדמיה בעיר.

 שיעור הסטודנטים הערבים תושבי ירושלים גדל משמעותית במהלך החומש,
הן באוניברסיטה העברית והן במכללות האקדמיות ,למעט במכללות
האקדמיות לחינוך ,שבהן נרשמת מגמת ירידה.

בשנת הלימודים תש״פ ( )2019/20למדו באוניברסיטה העברית ובמכללות האקדמיות
בירושלים  5,420סטודנטים ערבים ,מתוכם  2,590באוניברסיטה העברית ( 12%מכלל
הסטודנטים באוניברסיטה) ו־ 2,400סטודנטים במכללות האקדמיות ( 15%מכלל
הסטודנטים במכללות).
בשנה זו ,המוסדות האקדמיים שבהם היה המספר הגדול ביותר של סטודנטים ערבים
בירושלים הם שלוחת ירושלים של הקריה האקדמית אונו ( 1,060סטודנטים) ,המכללה
האקדמית הדסה ( 780סטודנטים) ,והמכללה האקדמית עזריאלי להנדסה ( 260סטודנטים).
בנוסף 430 ,סטודנטים ערבים למדו בשנה זו במכללות האקדמיות לחינוך בעיר.
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בין השנים תשע״ז-תש״פ גדל מספר הסטודנטים הערבים במוסדות להשכלה גבוהה
בירושלים ב־ ,47%מ־ 3,690סטודנטים בשנת תשע״ז ( )2016/17ל־ 5,420סטודנטים
ערבים בשנת תש״פ ( .)2020/21בין שנים אלו ,מספר הסטודנטים הערבים באוניברסיטה
העברית גדל ב־ ,34%מספר הסטודנטים הערבים במכללות האקדמיות בירושלים גדל
ב־ ,86%ובמכללות האקדמיות לחינוך בעיר הייתה ירידה של  8%במספר הסטודנטים
הערבים.
מספר הסטודנטים הערבים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים לפי סוג
מוסד ,תשע״ז (-27)2016/17תש״פ ()2019/20
מספר סטודנטים
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מבין הסטודנטים הערבים באוניברסיטה העברית 1,840 ,היו סטודנטים לתואר ראשון
( 15%מכלל הסטודנטים לתואר ראשון) 530 ,לתואר שני ( 8%מכלל הסטודנטים לתואר
שני) ו־ 150לתואר שלישי ( 7%מכלל הסטודנטים לתואר שלישי).
בהשוואה לאוניברסיטאות אחרות ,שיעור הסטודנטים הערבים באוניברסיטה העברית
היה זהה לזה של אוניברסיטת תל אביב ,נמוך משיעור הסטודנטים הערבים באוניברסיטת
חיפה ( )33%והטכניון ( )22%וגבוה מזה של אוניברסיטאות בר־אילן ,בן־גוריון ,אריאל
ומכון ויצמן למדע (.)9%-2%
 27קיימים נתונים מפורטים רק החל משנת הלימודים תשע״ז.
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בין השנים תשע״ה ( )2014/15לתש״פ ( )2020/21גדל חלקם של הסטודנטים הערבים
באוניברסיטה העברית מ־ 9%ל־ 12%מכלל הסטודנטים.

מקבלי תארים ומגורים בירושלים לאחר סיום התואר
 בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה בירושלים שנשארו לגור בעיר ,למדו בעיקר
את תחומי הלימוד הללו :מדעי הרוח (כולל חינוך) ,מדעי החברה ,עסקים
ומדעי הניהול ,מדעי הטבע ומתמטיקה.
 חלק גדול מבוגרי מקצועות ההייטק עזבו את העיר .הבוגרים שנשארו בעיר
היו ברובם המוחלט בוגרי מוסדות אקדמיים בירושלים.

 74,990בוגרים סיימו את לימודי התואר בישראל בשנת הלימודים תשע״ו (,)2015/16
מתוכם —  )6%( 4,670התגוררו בירושלים בשנת  — 2020חמש שנים לאחר סיום הלימודים.
מתוך מסיימי התארים שגרו בירושלים בשנת  3,390 ,2020גרו בירושלים בזמן ההרשמה
לתואר ( )73%ו־ 1,280לא גרו בירושלים בזמן ההרשמה לתואר (.)27%

 .3אקדמיה והשכלה

אחת ממטרות התוכנית הייתה להגדיל את שיעור בוגרי ההשכלה הגבוהה בעיר אשר
נשארים לגור בה גם לאחר סיום הלימודים .לצורך בחינת הנושא נבדק מקום המגורים של
מקבלי התארים בזמן ההרשמה וחמש שנים לאחר סיום הלימודים.

השוואה בין תושבי ירושלים בשנת  2020שקיבלו תואר בשנת הלימודים תשע״ו ()2015/16
ולמדו בירושלים ובין אלו שלמדו מחוץ לעיר — מראה כי אחוז גבוה יותר של תושבי העיר
בשנת  2020גם למדו בעיר לעומת אלו שלא למדו בירושלים .לדוגמה :פחות מאחוז אחד
מתושבי מחוז הצפון (בזמן ההרשמה לתואר) שלמדו במוסדות אקדמיים מחוץ לירושלים
גרו בירושלים חמש שנים לאחר סיום התואר .לעומתם 9% ,מתושבי מחוז צפון שלמדו
בירושלים וסיימו בה תואר בשנת תשע״ו ( ,)2015/16נשארו לגור בה חמש שנים לאחר
סיום התואר.
משמעות הדבר היא שישנם תושבים חדשים בירושלים שהיו סטודנטים שסיימו את התואר
האקדמי בעיר והחליטו להישאר בה ,בשיעורים גדולים יותר מאשר אקדמאים שלא למדו
בעיר :סיכוייו של בוגר תואר אקדמי להתגורר בירושלים עולים בין פי ( 1.5לתושבי יהודה
ושומרון) לבין פי ( 20לתושבי הדרום) ,אם הוא למד במוסד אקדמי בעיר .סיכוייהם
של אקדמאים תושבי מחוזות תל אביב והמרכז להגיע להתגורר בעיר גדלים פי  9ופי 11
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בהתאמה ,אם הם למדו במוסד אקדמי ירושלמי .זהו מדד המורה על כוחה של האקדמיה
כאמצעי למשיכת כוח אדם איכותי לעיר ויצירה של שוק העבודה העתידי של ירושלים.
שיעור תושבי ירושלים בשנת  2020שקיבלו תואר אקדמי בשנת הלימודים
תשע״ו ( ,)2015/16לפי מיקום המוסד (ירושלים ומחוץ לה) ומחוז המגורים בזמן
ההרשמה לתואר
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מתוך  5,640מסיימי התארים בשנת תשע״ו ( )2015/16שגרו בירושלים בעת ההרשמה
ללימודים —  60%גרו בעיר גם חמש שנים לאחר קבלת התואר .שיעור הנשארים בירושלים
מקרב מסיימי התארים שלמדו בעיר עמד על  1,780( 65%מסיימי תארים מתוך .)2,750
שיעור החוזרים לגור בירושלים מקרב מסיימי התארים תושבי העיר שלמדו במוסדות
מחוץ לירושלים היה נמוך יותר ועמד על  1,610( 56%מתוך .)2,890
שיעור מסיימי התארים תושבי ירושלים שגם גרו בירושלים חמש שנים לאחר קבלת
התואר היה נמוך משמעותית משיעור מסיימי התארים אשר ״שבו הביתה״ למחוזות אחרים
בישראל :להוציא את מסיימי התארים בשנת תשע״ו שגרו ביישובי יהודה ושומרון ,ש־63%
מהם שבו לגור ביישובים ,בשאר המחוזות עמד שיעור מקבלי התארים ששבו לגור במחוז
על  .81%-72%כלומר ,אחוז גבוה יותר של מסיימי תארים מחוץ לירושלים שבו לגור
במחוזות הקודמים שבהם גרו בעת ההרשמה לתואר.
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שיעור מסיימי תואר אקדמי בשנת הלימודים תשע״ו ( )2015/16שגרו בשנת 2020
במחוז שבו גרו בעת ההרשמה לתואר
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מסיימי תארים לפי תחום ומקום מגורים — מדעי הרוח (כולל חינוך) היה תחום הלימוד
המוביל בקרב מקבלי תארים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים בשנת תשע״ו ,שגם
נשארו לגור בעיר בשנת  ,2020עם  41%ממקבלי התארים שנשארו בעיר ( 1,010מתוך
 2,480מקבלי תארים) .לאחר מכן נמצאים מסיימי התארים בתחומי מדעי החברה (,)14%
עסקים ומדעי הניהול ( )13%ומדעי הטבע ומתמטיקה (.)12%

 .3אקדמיה והשכלה

ירושלים יהודה ושומרון

מרכז

חיפה

דרום

תל אביב

צפון

מחוז ירושלים
ללא העיר

0%

מבין כלל מסיימי התארים בירושלים בשנת תשע״ו ( ,)2015/16התחום שבו נרשם שיעור
ההישארות הגבוה ביותר בעיר בשנת  2020היה תחום העסקים ומדעי הניהול ,עם 34%
ממסיימי התואר שגרו בעיר  5שנים לאחר סיום התואר .לאחר מכן ,תחום מדעי הרוח עם
 30%והנדסה ואדריכלות ומדעי הטבע ומתמטיקה עם  27%בכל אחד מהתחומים.
אחוז גבוה ממסיימי התארים בירושלים עברו למחוזות המרכז ותל אביב .בשנת 2020
התגוררו במחוזות אלו  55%ממסיימי התארים במשפטים 45% ,ממסיימי התארים ברפואה,
ו־ 45%ממסיימי התארים במדעי החברה .ביישובי יהודה ושומרון גרו בשנת 17% 2020
ממסיימי התארים בשנת תשע״ו בירושלים במדעי החברה ו־ 16%ממסיימי התארים בהנדסה
ואדריכלות.
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שיעור מסיימי תארים בשנת תשע״ו במוסדות אקדמיים בירושלים לפי מחוז מגורים
ותחום לימודים2020 ,
אחוזים

27%

34%

20%

15%

55%

24%

45%

16%

15%

18%

17%

13%

45%

44%

31%

29%

32%

18%
80%

14%

14%
27%

10%

6%

20%

21%

24%

25%

מקצועות
עזר לרפואה

משפטים

רפואה

מדעי
החברה

חיפה ,צפון ודרום

100%

23%

27%

הנדסה
מדעי הטבע
ומתמטיקה ואדריכלות

תל אביב והמרכז

37%

21%

25%

19%

30%

34%

מדעי
הרוח

עסקים
ומדעי הניהול

יו“ש ומחוז ירושלים ללא העיר

26%
סך הכל

60%
40%
20%
0%

ירושלים

מקור :עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ״ס
הערה :לא כולל מקום מגורים לא ידוע

מקרב כלל מסיימי התארים בישראל 9,620 ,סיימו בשנת תשע״ו תארים במקצועות
המשתייכים לאשכולות הביוטק ( 2,320מסיימי תואר) וההייטק ( 1,670 .)7,300מתוכם
קיבלו תארים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים ( 17%ממסיימי התארים בישראל
באשכולות אלו) 430 :בביוטק ( 19%ממקבלי התארים) ו־ 1,240בהייטק ( .)17%מבין
מסיימי התארים במקצועות מאשכול הביוטק 400 ,קיבלו תואר מהאוניברסיטה העברית
ו־ 30ממכללות בירושלים ,במקצועות אשכול ההייטק —  760קיבלו תואר ממכללות
בירושלים ו־ 480מהאוניברסיטה העברית.
בשנת  2020גרים בירושלים  560מתוך  9,620מסיימי התארים באשכולות ההייטק
והביוטק בישראל ,שסיימו ללמוד בשנת תשע״ו ( 6%ממסיימי תארי ההייטק והביוטק
בישראל) 460 .מתוכם ( 82%מאלו שגרים בירושלים) קיבלו תואר ממוסד להשכלה גבוהה
בירושלים.
 460מסיימי התארים היוו  28%מתוך  1,670מקבלי התארים מאשכולות ההייטק והביוטק
במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים בשנת תשע״ו ,שנשארו לגור בעיר חמש שנים לאחר
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סיום התואר 21% .ממסיימי התארים באשכולות אלו בירושלים גרו חמש שנים לאחר
סיום התואר במחוז מרכז ועוד  17%במחוז תל אביב ( 10%מתוכם בתל אביב-יפו) .יוצא
אפוא שגם אם חלק גדול מהבוגרים במקצועות ההייטק עוזבים (רק  28%נשארים) ,הרי
שהבוגרים מהמוסדות הירושלמים מהווים את הרוב הגדול ( )82%של עתודות המועסקים
בתעשיית ההייטק בעיר .גם בהייטק וביוטק ,אם כן ,המוסדות הירושלמים הם השער
לעיר.
מחוז מגורים בשנת  2020למסיימי תארים באשכולות הביוטק וההייטק בשנת תשע״ו
במוסדות אקדמיים בירושלים
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ירושלים

מקור :עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ״ס
הערה :לא כולל מחוז מגורים לא ידוע
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 3.3תובנות סיום חומש
 חלק מיעדי החומש הם יעדי תפוקות של הגוף המיישם 28ואינם רלוונטיים לבחינת
התקדמות כלל התוכנית.
 ניכרת עלייה במספר הסטודנטים בעיר לאורך החומש ,בעיקר בתחומי מדעי הטבע
ומדעי החיים — תחומים שבהם התמקדה פעילות תוכנית היובל .עלייה זו מתבטאת
גם בהתפתחות מואצת של המכללות הטכנולוגיות בעיר.
 בתחומים אקדמיים אחרים — כגון מדעי החברה ,מדעי הרוח ומשפטים — ניכרת ירידה
במספר הסטודנטים במהלך החומש .מהנתונים עולה כי האקדמאים שנשארים לגור
בירושלים הם בעיקר בוגרי תחומים אלו ,והבנה זו מצריכה בחינה נוספת של חלוקת
המשאבים המושקעים לקידום תחומי הלימוד שונים בירושלים.
 העלייה במספר המועמדים לתואר הראשון באוניברסיטה העברית וכן במספר הנדחים
מצביעה על חיזוק כוח המשיכה של האקדמיה בעיר במהלך שנות יישום התוכנית.
 העלייה בהשתלבות של תושבי ירושלים מהמגזר החרדי באקדמיה בעיר מלמדת על
תחילתו של שינוי במאפייני אוכלוסייה זו ,על פוטנציאל לשיפור פוטנציאל התעסוקה
הכולל שלה ועל גיוון אוכלוסיית בעלי ההשכלה האקדמית בעיר.

 3.4המלצות לחומש הבא
 האקדמיה בירושלים ממשיכה להוות שער כניסה חשוב לעיר וגורם משיכה מרכזי
להישארותם של צעירים משכילים בעיר .המוסדות האקדמיים בירושלים מהווים
במידה רבה מקום מפגש למגוון אוכלוסיות ,לפיכך יש לבחון את התאמת תוכניות
הלימודים והליווי המוסדי לאוכלוסיות השונות.
 יש להבחין בין הצבתם של יעדי תוצאות לתחומים בתוכנית החומש ,לבין יעדי
התפוקות המוצבים לתוכניות העבודה הפרויקטליות ,במסגרת תוכנית היישום.
 משבר הקורונה השפיע על תחומי חיים רבים ,וביניהם על תחום ההשכלה הגבוהה.
מאז החל המשבר ,נרשם גידול משמעותי במספר הסטודנטים ובמספר הנרשמים.
יש להמשיך ולעקוב אחר השינויים במגמות ההשכלה הגבוהה ,כאשר ההנחה היא
שבשנים הקרובות ייתכן שנחזה ב״תיקון״ לעליות במספרים.
 28יעדים אלו גובשו לבקשת המשרד לירושלים ומורשת.
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נספחים
נספח א :מקורות נתונים
נתוני תחום האקדמיה מגיעים משלושה מקורות שונים ,כל מקור מעודכן עד לשנה
מסוימת:29
 .1הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
		נתוני מועמדים (מעודכנים לתשפ״א)
		נתוני סטודנטים ומסיימי תארים (מעודכנים לתש״פ)
 .2הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — עיבודים מיוחדים (נעשו בהזמנה עבור מכון
ירושלים למחקרי מדיניות):
 נתוני חרדים/ערבים/נתוני שלוחות/פילוח תחומי לימוד (מעודכנים לתש״פ)
 .3המועצה להשכלה גבוהה:
 נתוני סטודנטים בסיסיים :כמה לומדים בכל תואר (מעודכנים לתשפ״א)
בנוסף ,חלק מהנתונים לגבי המוסדות כוללים את כל הקמפוסים של אותו מוסד בצורה
שאינה מאפשרת להפריד בין הלומדים בירושלים ללומדים בקמפוסים מחוץ לעיר .מדובר
בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ,השוכנת ברחובות ,בקמפוס גוש עציון של
המכללה האקדמית לחינוך הרצוג ,ובשלוחת ירושלים של מכללת אונו.

 29המסמך מכיל את הנתונים המעודכנים ביותר מכל מקור ,כך שבפועל ,כאשר בגרף או בטבלה חסרים
נתונים של תשפ״ב ותשפ״א ,סימן שנתונים אלו אינם בנמצא.
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נספח ב :מקצועות לימוד הנכללים באשכול תעשיות הידע
אשכול ביוטק:
כימיה ,כימיה פיסיקלית ,כימיה תעשייתית ,ביולוגיה ,מיקרוביולוגיה ,גנטיקה ,גנומיקה
וביואינפורמטיקה ,ביוכימיה ,מדעי הרפואה וביוטכנולוגיה.

אשכול הייטק:
אופטומטריה ,מתמטיקה ,סטטיסטיקה ,מדעי המחשב ,פיסיקה ,חישוב ועיבוד מידע-
מדע המוח ,הנדסת מכונות ,הנדסת מחשבים-חשמל ,הנדסת מחשבים-מדעי המחשב,
הנדסת אלקטרוניקה ,הנדסת מערכות תקשורת ,הנדסת תעשיה וניהול ,הנדסת חומרים,
הנדסה ביו־רפואית ,ביו־הנדסה.
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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 גוטפרוינד
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
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תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים ) (2021-2016פועלת מכוח החלטה  1483של הממשלה.
זוהי תוכנית החומש השלישית לפיתוחה הכלכלי של העיר ,והיא שמה לה למטרה לפתח את ירושלים
בתחומים שבהם יש לה יתרון יחסי וכך לייצר תנופה כלכלית וחוסן כלכלי לעיר.
מסמך זה מסכם את תמונת המצב בירושלים בשלושה תחומים שבהם התמקדה תוכנית היובל:
תיירות ,תעשייה מתקדמת ואקדמיה והשכלה .במסמך מוצגות מגמות השינוי ,בהתבסס על נתונים
שנאספו באופן שוטף ,ולאחריהן מובאות תובנות והמלצות באשר לאופן שבו ניתן לשפר את העשייה
בתחומים אלו במסגרת תוכניות החומש הבאות .המסמך נכתב בשיתוף משרד ירושלים ומורשת והרשות
לפיתוח ירושלים.
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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