
 

 

 

 

 

 

 יום ירושלים

 המרכז לחקר מדיניות, כלכלה וניהול

' באייר תשע"גכח, 3102 מאיל  8 

 9302ניתוח עומק  

 
 עובדים בירושלים אך לא גרים בירושלים

 אילן-ד"ר  יעל ברנדר

וכל פעילות מקום משכנם של משרדי הממשלה הוא בירושלים על פי החלטת ממשלת ישראל, 

ל צריכים לגור בירושלים או להגיע אליה כ ובדי הממשלה עכפועל יוצא, הממשלה תתקיים בירושלים. 

אם כן שעובדי הממשלה הם ירושלמים אך אין זה בהכרח כך. הרבה  בוקר. באופן טבעי היינו מניחים

ממודיעין או מישובים הארץ, במשרדי הממשלה באים כל בוקר לעבודה ממרכז הרבים מהעובדים 

מחצית מעובדי המנהל הציבורי הכללי שעובדים בירושלים )לפי הערכות שונות רק  שבעוטף ירושלים

אנשים רבים רוצים להיות עובדי ממשלה ולשם כך עליהם לשלם את המחיר של הנסיעה  .גם גרים בה(

מחיר לעובדה שקבוצה די גדולה של עובדים במשרדי הממשלה נאלצים שמעות ויש מלעבודה. 

 להתמודד כל בוקר עם נסיעה ארוכה לעבודה.

יומם )עם צירה מתחת  –מחוץ למקום מגוריו נקרא  לעבודה חצי שעה או שעה בכל בוקר עובד הנוסע

. עובדים רבים   Commuter'(, שזהו התרגום של האקדמיה ללשון עברית למילה האנגלית מלאות 

נאלצים לנסוע הרחק ממקום מגוריהם בכל בוקר, כולל התמודדות עם עומסי תחבורה. עובדים אלו 

ושלפעולה זו יש השפעות  (commuting) יוממות -מה שהם עושים כל יום נקרא י אינם מודעים שודא

 משמעותיות על בריאותם.

הנסיעות לעבודה יכולות להיעשות ברכב פרטי או בתחבורה ציבורית. בנסיעה ברכב מתמודד הנוסע 

ור העיקרי ללחץ. הנסיעה עם עומסי תנועה, רעש, צפיפות וזיהום אוויר, כאשר עומסי התנועה הם המק

בתחבורה ציבורית איננה טובה מכך בהכרח, כאשר גם בתחבורה ציבורית מתמודד הנוסע עם רעש, 

 חוסר שליטה על המצב והזמן.בנוסף גם עם יותר צפיפות, זיהום אוויר ו

מחקר שנעשה באוניברסיטת בראון מצא מחקרים רבים עסקו בהשפעת היוממות על העובד הממוצע. 

ישנים פחות, משקיעים פחות זמן בהכנת אוכל, אוכלים פחות בריא, מבלים פחות  commuters-ה כי

 עושים פחות פעילות ספורטיבית.וזמן איכות עם משפחתם, 
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ק"מ ויותר בכל יום מתים  05נוסעים לעבודה עובדים המצאה כי  Sandow (2013) השוודית החוקרת

יותר, רמת לחץ נפשי גבוהה יותר, והיעדרויות רבות יותר לחץ דם גבוה בגיל צעיר יותר, הם בעלי 

אם זה לא  בסכנה גבוהה יותר לאירועי לב., ובעלי משקל גבוה יותרגם הם . ותמהעבודה בגלל מחל

נסיעות גובות מחיר גם מהיחסים שלהם עם בני זוגם. נשים שנסעו נסיעות כי המצאה חוקרת מספיק, ה

-ה צעיר.הכי בגיל  השמתהקבוצה ה נמוכה והכנסה נמוכה היו ארוכות בכל יום והיו בעלות השכל

Commuters .גם יותר בסכנה לגירושין ותחושות בדידות 

 & Roberts, Hodgson החוקרים ם שלמאמר. היא לחץ commuters-ה בקרבאחת התופעות הנפוצות 

Dolan (2011) שפורסם ב-Journal Of Health Economics יוממות הרבה נשים מושפעות מ מצא כי

יותר. הסבר החוקרים היה שנשים )ובעיקר אלו עם ילדים בגיל הגן( מתקשות להתמודד עם דרישות 

הבית והמשפחה בשילוב התמודדות עם הלחץ בנסיעות הארוכות בכל יום. ככל שנשים אלו היו פחות 

פי ארבע  מרוצות מכמות הפנאי שיש להן, כך ההשפעה השלילית של הנסיעות היתה רבה יותר, עד

 מההשפעה על גברים עם ילדים באותו גיל.

נסו למצוא עבודה הקרובה למקום מגוריכם. אם לא הצלחתם, הקדישו זמן  –המלצת כל החוקרים 

משמעותי לפעילות ספורטיבית. פעילות זו היא הסיכוי הטוב ביותר שלכם להפוך את התופעות 

 השליליות של היוממות.

רבים מהם שאינם ירושלמים חשופים כל הזמן לכל התופעות  –לים ובנוגע לעובדי הממשלה בירוש

אבל לא נוכל לצפות שכל עובדי  ,השליליות שהוצגו כאן. סביר שזה משפיע גם על איכות עבודתם

הממשלה יתגוררו בירושלים, גם אם בעצם זה היה בהחלט יכול לחזק ולשפר את מצבה של העיר )ראו 

 (.המשך המסמך להלןב

 

 הצמיחה הבלתי מנוצל של העיר ירושלים לפוטנציא 

 ד"ר עדית סולברג

במגמה שאפיינה את העיר בעשורים  עיריית ירושלים התהדרה בשבועות האחרונים בהודעה על שינוי

 ,בעירמכלל האוכלוסייה היהודית האוכלוסייה החרדית  בשנתיים האחרונות קטן חלקה של האחרונים:

של ילדים הלומדים במסגרות הלא החרדיות. מיד לאחר הפרסום דבר שהתבטא בגידול בשיעור היחסי 

 טענו נציגי הסיעות החרדיות בעירייה כי הנתונים הוטו ואינם נכונים.

הוויכוח על הנתונים משקף את המאבק האידאולוגי, הדמוגרפי והכלכלי המרכזי המאפיין את העיר 

השונות זו מזו באופן מהותי: מתוך קצת  ירושלים. ירושלים היא עיר שחוברה לה יחדיו משלוש קבוצות

 . 1יהודים חילונים או דתיים -חרדים, והיתר 20%-ערבים, כ 50%-אלף תושבי ירושלים, כ 055-יותר מ

                                                           
1
 ליר או מטעם מכון ירושלים לחקר ישראל.-כל הנתונים הם על פי אומדנים שפורסמו בלמ"ס, מטעם מכון ואן 
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החלוקה הדמוגרפית ובמיוחד חלקן הגדול של קבוצות האוכלוסייה העניות מעגנת את ירושלים עם 

 (:2505-00 יםים לשנכלכליים בעייתיים במיוחד )הנתונ-מאפיינים סוציו

  בממוצע בישראל( 22שנים לעומת  22) –הגיל החציוני בעיר נמוך, 

 בישראל( 65.6%לעומת  05.0%) –עיר נמוכים במיוחד כוח העבודה שיעורי ההשתתפות ב, 

 ( 55,,06למשק בית לעומת ₪  02,055השכר הממוצע בעיר נמוך מהשכר הממוצע בישראל 

  ,בממוצע בישראל(₪ 

  בממוצע  25%-לעומת כ 55%שנות לימוד נמוך יחסית ) 05בעלי ההשכלה מעל שיעור

 בישראל(,

 ( 5,255ההוצאה החודשית הממוצעת לנפש נמוכה )₪, 

 וזוהי רק רשימה חלקית מבין הבעיות הכלכליות המאפיינות את העיר.

עוני הגבוה מחוז ירושלים הוא המחוז עם תחולת ה –אילו נובעת התוצאה העגומה מכולם  םממאפייני

ים חיו למהילדים בירוש 62%-מהמשפחות ו %,5רבע מתושביו עניים. בתוך ירושלים  –ביותר בארץ 

בישראל כולה(. ראוי לציין מהילדים  56%-מהמשפחות ו 25%)לעומת  חת קו העונימת 2500בשנת  

ירידת רמת כי העמקת העוני בירושלים לא נובעת רק מהמגמות הדמוגרפיות אלא גם מהעמקת העוני ו

 החיים בתוך הקבוצות עצמן, ובמיוחד בקרב אוכלוסיית החרדים.

לאומית לעיר מתקדמת כלכלית -כיצד יכולה ירושלים להפוך מעיר בירה חשובה מהאספקט הדתי

 עסקי?כלכלי וולמטרופולין 

בעיר בתוכניות לפיתוח ירושלים מצאתי רעיונות חשובים ונכונים: שילובם של עשרות אלפי הסטודנטים 

והאומנות וכן תחום -בעשיה ומגורים בה לאורך זמן, פיתוח מרכז אקדמי בינלאומי, פיתוח תחום העיצוב

טכנולוגי שהם תחומי הידע והעשייה החזקים בירושלים, פיתוח התחבורה, פיתוח אירועי -הביו

 התרבות והספורט ועוד.

רבות נעשה בשנים האחרונות בתחומים אלו. לדוגמא: מעונות סטודנטים מוקמים היום דווקא במרכז 

-העיר, הוקמה הרכבת הקלה ונסללת כיום הרכבת המהירה מת"א לירושלים. בתחום הספורט יערכו ב

, אירוח אליפות 0מרתון ירושלים, אירוח המכביה, מרוץ פורמולה  –מספר פרויקטים גדולים  2505

 נוער ועוד.    –העולם לכדורגל 

ועם זאת, על אף החשיבות העצומה של כל מה שנעשה ומתוכנן בתחומים אלה, המקור לצמיחה 

העתידית של העיר ירושלים ינבע מנקודת החולשה הכלכלית שבה, כלומר מהאוכלוסיות החלשות שבין 

לצמיחתה. פוטנציאל העבודה, המנוע דווקא של העיר הם הלא פשוטים תושביה. מאפייניה הדמוגרפים 

מאוכלוסיית העיר המשתתפת בשוק העבודה באופן חלקי ביותר. כאשר  60%והפיתוח נמצא כיום אצל 

 אוכלוסיות אלו ישתלבו בהליך הבניה והעשייה, צמיחת העיר תואץ על פני כל יתר הערים בישראל.

לחכות לשינוי ברמה הארצית הן  בשל מאפייני ירושלים, אל לו לראש העיר ניר ברקת ולצוות יועציו

בתחום המדיני והן בתחום שילובם של החרדים בשוק העבודה. עליו להקדים ולהשקיע מאמצים ברמה 
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. אל לו להתהדר בירידת משקלם ובמשיכתם וחיבורם לנעשה בעיר המוניציפלית בשילוב אוכלוסיות אלו

בחיים האורבניים ובחיי התרבות בם של החרדים פעולה המרחיקה אותו מעולמם. עליו להתהדר בשילו

 . של העיר, ובאופן זה לפעול לשילובם ולהגברת תרומתם גם בחיים הכלכליים של העיר

מן הידועות הוא שהאופטימיות מאפיינת דווקא את הקבוצות החלשות, כפי הנראה בשל אמונתם 

 יםאחוז 65בעיר ( על אף המצב הכלכלי הלא קל 2502ליר האחרון )-הדתית. לפי סקר מכון ואן

גבוה מהשיעור הממוצע שהוא שיעור , מתושבי ירושלים היו מרוצים עד מרוצים ממצבם הכלכלי

אם נצליח לרתום אופטימיות זו ולשלבה בעשייה, היא תהיה למקור הצמיחה האדיר של העיר  בישראל.

 בעשורים הבאים.

 


