
 

  וגיוס הון, השקעות יעוץ כלכלי ועסקי - ושות' אורי דהן
  

  , 050 5516067,  טלפון נייד 02 6790162,  פקס. 073-7292232, 077-7032332טל. 
  ,     dahan.com-www.uri,    אתר:     dahan.com-info@uriדוא"ל: 

  

  92585, כניסה ג', ירושלים  48י כתובת: רח'  טשרניחובסק

  
  
  
  
  

  יחידות  מעבר תתרומ
  ,לירושליםממשלתיות 

  לכלכלת העיר
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  2012 נובמבר

 גרסה 05

  
  
  



  

  

  , השקעות וגיוס הוןיעוץ כלכלי ועסקי - ושות' אורי דהן
2 

  

  
  
  
  
  
  

  תוכן עניינים
  

 
 תמצית .1
 

  וממצאיהמטרת העבודה  1.1
 רקע  1.2
 כלכלת העיר ירושלים 1.3
 תרומת מעבר יחידות ממשלתיות לירושלים  1.4

  

 
 רקע  .2

 

 חקיקה והחלטות להעברת יחידות ממשלתיות לירושלים 2.1
 חידות ממשלה הממוקמות מחוץ לירושליםי 2.2

  

 
 כלכלת העיר ירושלים .3

  

 
 תרומת מעבר יחידות ממשלתיות לירושלים לכלכלת העיר .4

 

 השפעות מעבר יחידות הממשלה לירושלים 4.1
 תחזית הוצאות לתצרוכת בתוך ירושלים 4.2
 שנים 5 -תחזית הוצאות בתוך ירושלים ל 4.3
  מבחנים לתקפות הממצאים 4.4

 

 



  

  

  , השקעות וגיוס הוןיעוץ כלכלי ועסקי - ושות' אורי דהן
3 

  

  
  
  
  

  נספחים 

 
 וד: ירושלים בירת ישראלחוק יס  .א

 04.12.1977) מיום 3(ים/ 205החלטת ממשלה מספר   .ב

 06.06.2005מיום  3694החלטת ממשלה מספר   .ג

 13.05.2007מיום  1661החלטת ממשלה מספר   .ד

 03.08.1980) מיום 1(ים/ 987החלטת ממשלה מספר   .ה

  01.06.2011ישיבת ועדת הכלכלה מיום   .ו

משלה בירושלים אושרה במחוזית" מיום המ תכתבה בגלובס "תוכנית שילוש קריי  .ז

27.12.2011 

כתבה בדמרקר "אושרה תוכנית רובע העסקים החדש בירושלים: גורדי שחקים   .ח

 13.08.2012וכיכרות" מיום 

 פרוט יחידות ממשלתיות הממוקמות מחוץ לירושלים  .ט

 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2010סקר הוצאות משקי בית לשנת   .י

 של משק בית בירושלים ובישראל פרוט הוצאות לתצרוכת  .יא

"ירושלים כעיר בירה: המגזר הממשלתי  –מחקר של ערן רזין ואמיל ישראל   .יב

 וכלכלת העיר" 

מייל ממשה לוי מנהל אגף השומה והגבייה בעניין תשלום ארנונה על ידי הממשלה   .יג

 30.07.2012מיום 

של עובד פרוט תחזית הוצאות לתצרוכת בשנה של עובד ירושלמי בתוך ירושלים ו  .יד

 לא ירושלמי בתוך ירושלים



  

  

  , השקעות וגיוס הוןיעוץ כלכלי ועסקי - ושות' אורי דהן
4 

  

  
 תמצית מנהלים .1
  
  

 ממצאיהמטרת העבודה ו 1.1
  
  

ה תרומאמידת הנתבקשנו ע"י תנועת התעוררות בירושלים לערוך מחקר, שמטרתו 
  העיר.כלכלת ל ,יחידות ממשלתיות לירושלים העברת הכלכלית של

  
חידות משרות ביההערכת מספר עבודת לאמידת ההשפעה על כלכלת העיר נעשתה 

נסקרו נתוני כן והאמורות לעבור לירושלים  ,הממשלתיות הממוקמות מחוץ לירושלים
  . , ונאסף מידע על עלויות ארנונה למשרדי ממשלהבית בירושלים ובישראל יהוצאות משק

  
של עובדים אשר  ,תחזית הוצאות לתצרוכת בתוך ירושליםהוגדרה בהתבסס על מידע זה, 

כמו כן ניתן  .בלבד, אך לא להתגורר בה אלו שיגיעו לעבוד בהיעברו להתגורר בעיר ושל כ
  ביטוי לגביית הארנונה ממשרדי הממשלה שיעברו לירושלים.

  
ותשלומי כתוצאה מהמעבר של היחידות הממשלתיות לירושלים סך הגידול בתצרוכת 

 5תקופה של ב₪ מיליון  760 -כל הארנונה של משרדי הממשלה לעיריית ירושלים יסתכמו
  . בממוצע שנתי₪ מיליון  152 -, או כניםש
  

  להלן תמצית הממצאים ובהמשך פירוט עבודת המחקר שנערכה וממצאיה.
  
  

 רקע  1.2
  
  

   יחידות ממשלה ממקומות כיום מחוץ לירושלים. 80 -יותר מ
  

העברת יחידות אלו לירושלים, יש בה כדי לתרום לכלכלת העיר. מעבר לכך אי העברתן 
ירושלים היא בירת ישראל לפיו  ,ק יסוד ירושלים בירת ישראללחו תמנוגדלירושלים 

, ולהחלטות ומקום מושבם של נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון
  .ממשלה בעניין זה

  
ועל פיה יש לבצע העברה של  13.05.2007ביום התקבלה בנושא הממשלה האחרונה  תהחלט

השלמת מעבר כאשר העיר ירושלים.  לתחום המוניציפאלי שלממשלתיות היחידות ה
  שנים מיום קבלת ההחלטה.  8היחידות לירושלים יושלם תוך 

  
בעקבות החלטת ממשלה זו הכין החשב הכללי במשרד האוצר עבודה הממפה את 
אפשרויות הבנייה בירושלים בהם ניתן לקלוט את המשרדים שצריכים לעבור. על פי עבודה 

אלף מ"ר והיצע המשרדים הקיים בירושלים  132נו שטח המשרדים הדרוש היהיקף זו 
  אלף מ"ר.  295 -בטווח הקצר הוערך בכ

  
תרשים המציג את הערכת מספר העובדים ביחידות ממשלתיות הממוקמות מחוץ בהמשך 

  ).בהמשך 1תרשים (ראה לירושלים לפי משרד 
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שרד ראש משרות ביחידות הממוקמות מחוץ לירושלים, במ 1,082 -במשרד התמ"ת כ
משרות,  370 -משרות, במשרד הבריאות כ 673 -משרות, במשרד החינוך כ 732 -הממשלה כ

  משרות במשרדים ויחידות אחרות.  962 -משרות וכ 227 -במפעל הפיס כ
  

  משרות ביחידות הממוקמות מחוץ לירושלים. 4,045 -סה"כ כ
  

  כלכלת העיר ירושלים 1.3
  

  ים ומשקי בית בישראל.ההוצאות לתצרוכת משקי בית בירושללהלן 
  

סקירה זו נעשתה במטרה ללמוד על דפוסי הצריכה וההוצאות של משקי בית בירושלים 
מידע זה שימש לבנית תחזית ההוצאות של העובדים אשר יעברו לעבוד  ,ובישראל

  בירושלים בעקבות מעבר היחידות הממשלתיות לעיר.
     

  ).להלן 2תרשים (ראה יקריות בקטגוריות העלהלן הוצאות לנפש בשנה בירושלים 
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ההוצאות העיקריות הן בקטגוריות המזון, דיור, תחזוקת הדירה ומשק הבית, חינוך, 
  תרבות ובידור ותחבורה ותקשורת.

  

  להלן). 3תרשים להלן הוצאות לנפש בשנה בישראל בקטגוריות העיקריות (ראה 
  

  
  

לנפש  אותצויותר מהה ותגבוה בישראללנפש  ההוצאותמתרשים זה ניתן לראות כי 
  בירושלים בכל הקטגוריות.

  
  
  

 תרומת מעבר יחידות ממשלתיות לירושלים 1.4
  
  

  להעברת היחידות הממשלתיות לירושלים מספר השפעות חיוביות על כלכלת העיר. 
  

העברת היחידות תגדיל את התעסוקה בעיר, תגדיל את תשלומי הארנונה לעיריית ירושלים 
מתבטאת בהגדלת הביקוש למוצרים ההשפעה חיצונית חיובית,  תהיהולהעברת היחידות 

  ושירותים שונים בבתי העסק בעיר.
  

נבנתה תחזית הוצאות  ס על נתוני הוצאות לתצרוכת לנפש, אשר הוצגו לעיל,בהתבס
להתגורר בירושלים בעקבות המעבר של יחידות  רבתוך ירושלים של עובד העובלתצרוכת 

  בירושלים אך גר מחוץ לירושלים.הממשלה ושל עובד אשר עובד 
  

 4תרשים (ראה  ירושלמי בתוך ירושליםעובד של לתצרוכת בשנה להלן תחזית הוצאות 
  ).בהמשך
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 5תרשים (ראה  ירושלמי בתוך ירושליםעובד של לתצרוכת בשנה להלן תחזית הוצאות 
  ).להלן
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עקבות מעבר יחידות ך ירושלים בלעבוד בתו עברולהלן תחזית הוצאות העובדים, אשר י

לאחר  שנים 5 -ל ותשלומי הארנונה של משרדי הממשלה לעיריית ירושלים הממשלה,
  להלן). 6תרשים (ראה  העברת היחידות הממשלתיות לעיר

  

  
  
  

יחידות ממעבר  יםהנובעובתשלומי הארנונה לעיריית ירושלים סך הגידול בתצרוכת 
  ₪.מיליון  760 -השנים הראשונות לכ 5ם במהלך של להסתכ ותממשלתיות לירושלים צפוי

  
בשנה הראשונה לתחזית סך ההוצאות לתצרוכת של העובדים אשר יעברו לעבוד בירושלים, 

 121 -מסתכמים בכותשלומי הארנונה של משרדי הממשלה וחלקם גם להתגורר בירושלים, 
  ₪. מיליון 

  
עקב מעבר דירה של חלק ההוצאות לתצרוכת צפויות לצמוח בשנים הבאות וזאת 

ותשלומי מהעובדים לירושלים, כך שבשנה החמישית סך ההוצאות לתצרוכת של העובדים 
  ₪.מיליון  183 -מסתכמים בכהארנונה לעיריית ירושלים 
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 רקע  .2
  

יום כיחידות ממשלה, גופים סטטוטוריים, גופי סמך וחברות ממשלתיות רבות ממקומות 
אלו מחוץ לירושלים מנוגד לחוק יסוד: ירושלים בירת מחוץ לירושלים. מיקום יחידות 

   .זהישראל ולהחלטות ממשלה אשר ניתנו בנושא 
  

מובן כי למיקום יחידות אלו בירושלים יהיה כדי לתרום לכלכלת העיר, כפי שיפורט 
  .בעבודה זו בהרחבה

  
  .להלן נסקור את החלטות הממשלה בעניין העברת היחידות הממשלתיות לירושלים

  
וסף תוצג סקירה של יחידות הממשלה אשר ממוקמות מחוץ לירושלים והערכת מספר בנ

  המשרות ביחידות אלו.
  
  

 לירושלים ממשלתיותחקיקה והחלטות להעברת יחידות  2.1
  
ראה ( נחקק בידי הכנסת התשיעית חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל 1980ביולי  30 -ב

  .)אנספח 
  

 נשיאהיא בירת ישראל ומקום מושבם של  מאוחדתירושלים השלמה וה"חוק זה קובע כי 
חוק זה מורה על כך שעל כל היחידות  .", הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליוןהמדינה

  ירושלים.ב, בדומה לממשלת ישראל, לפעול הממשלתיות
  

 )3(ים/ 205מספר  4/12/1977רם חקיקת חוק זה התקבלה החלטת ממשלה ביום עוד ט
ממשלה לירושלים. על פי החלטה זו על חברי הממשלה לדווח בנוגע להעברת משרדי ה

ראה ( השרים על הפעולות הנעשות על ידם במגמה להעביר את משרדיהם לירושלים תלוועד
  .)נספח ב

  
הודיע שר הביטחון כי בכוונת   6/6/2005של הממשלה מיום  3694על פי החלטה מספר 

איות, לרבות המכללה לביטחון מערכת הביטחון להעביר לירושלים את המכללות הצב
   .)גנספח ראה ( לאומי, בית ספר לפיקוד ומטה והמכללה לפיקוד טקטי

  
לירושלים התקבלה ביום  ממשלתיותהחלטת הממשלה האחרונה בעניין העברת היחידות ה

   .)דנספח ראה ( 1661ומספרה  13.05.2007
  

לתחום המוניציפאלי  יותהממשלתעל פי החלטה זו יש לבצע העברה הדרגתית של היחידות 
 8 תוךסתיים צריכה לה ממשלתיותכאשר השלמת העברת היחידות ה של העיר ירושלים.

  שנים מיום קבלת החלטה זו.
  

מהחלטה זו יש להוציא את משרד הביטחון, יחידות במשרד ראש הממשלה לפי אישור 
וש פרטני של ראש הממשלה ואת משרד החקלאות ופיתוח הכפר אלא אם יימצא שימ

  חלופי למבנה בו שוכן המשרד.
  

חובת העברת יחידות  03.08.1980) מיום 1(ים/ 987יש לציין כי על פי החלטת ממשלה מספר 
מטה ארציות תחול גם על חברות ממשלתיות בכפוף לחוק החברות הממשלתיות ובתאום 

  .)הנספח ראה ( עם משרד האוצר



  

  

  , השקעות וגיוס הוןיעוץ כלכלי ועסקי - ושות' אורי דהן
10 

  

  
בעניין העברת יחידות  01.06.2011לציון יום ירושלים דנה ועדת הכלכלה בתאריך 

  ). ונספח ראה ממשלתיות לירושלים כמנוף לצמיחה כלכלית (
  

גופים ממשלתיים הממוקמים על כי  ותבדיון זה הוצגו החלטות ממשלת ישראל הקובע
  מחוץ לירושלים לעתיק את מקום מושבם לירושלים הבירה.

  
תב מעל לשנה עם משרדי ממשלה כמו כן, הוצגו בועדה נתונים לפיהם עו"ד ניר רוזנר מתכ

הממוקמים בתל אביב, משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר. לטענת כל הגורמים 
המשרדים בתל אביב קיבלו אישור חריג להישאר בתל אביב עד אשר ימצא להם מקום 

נספח ו (ראה  אשר כבר חלף 2010בירושלים כאשר המועד הסופי לכך הוא עד סוף שנת 
   .)4עמוד 

  
הכין החשב הכללי באוצר עבודה  13.05.2007כי בעקבות החלטת ממשלה מיום  יש לציין

 לעבורהאמורים ממפה את אפשרויות הבנייה בירושלים בהם ניתן לקלוט את המשרדים ה
   .עפ"י ההחלטות הנ"ל לירושלים

  
 -עומד על כת המשרדים הללו השטחים הדרוש על מנת לקלוט אעולה כי היקף עבודה זו מ

סך כך ש ,מצריכים שדרוגהלזה יש להוסיף את המשרדים בתוך ירושלים  "ר.אלף מ 132
  אלף מ"ר.  177 -כלהשטח הדרוש מסתכם 

  
 -כמו כן, היצע המשרדים הקיים בירושלים בטווח הקצר הוערך, על ידי החשב הכללי, בכ

  .)3עמוד  'נספח ו(ראה  אלף מ"ר 295
   
היחידות הממשלתיות ים לקליטת שטחים מספיקבירושלים עולה כי  חשכ"להת עבודמ
  . אינה נכונה ,כי לא נמצא להם מקום בעיר ,כי היחידות אינן עוברות לירושלים הטענהו
  

תקצה מזמנה לפתרון בעיות נקודתיות ותקיים דיונים בנושא זה היא כי סיכמה הועדה 
 עד היום לא התקיימה אף ישיבה חוזרת של הועדהבפועל אך   אחת לשלושה חודשים.

  .עניין זהב
  
מחוז בלתכנון ולבנייה  מחוזית, אושרה בוועדה ה27/12/2011כתבה בגלובס, מתאריך מ 

תוכנית להרחבת קרית הממשלה בירושלים. על פי תוכנית זו השטח הבנוי של ירושלים 
   .)זנספח ראה ( אלף מ"ר 372 -אלף מ"ר ל 134 -מתחם משרדי הממשלה בירושלים יוגדל מ

  
, אושרה על ידי עיריית ירושלים 13.08.2012כתבה בדמרקר, מתאריך  בנוסף לכך, על פי

  תוכנית להקמת רובע עסקים בכניסה לעיר. 
  

פו שטח של כמיליון מ"ר לעסקים, משרדים יגורדי שחקים אשר יוס 12תוכנית זו כוללת 
קומות המיועדים לשמש  24 בנישני מגדלים  בכניסה לעיר יוקמותוכנית זו מ כחלקומסחר. 

ראה (ויחידות הסמך הממשלתיות  מחוזות ממשלתית בה ימוקמו משרדי הממשלה תיקרכ
  .)חנספח 

  
 כה, מפריבירושלים אישור תוכניות אלו, להגדלת שטחי המשרדים של משרדי הממשלה

את טענות היחידות הממשלתיות אשר ממוקמות מחוץ לירושלים כי אין להם מקום 
   . לירושלים נן למעבראותן להתחיל להתכו יכהבירושלים ומצר
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  יחידות ממשלה הממוקמות מחוץ לירושלים 2.2
  
  

מחוץ לירושלים  משרותלהלן רשימת המשרדים ויחידות ממשלתיות עם הערכת מספר ה
  להלן). 1לוח (ראה 

  
  

 : הערכת מספר עובדים ביחידות ממשלה מחוץ לירושלים1לוח 

 מספר משרות משרד / יחידה  

 1,082 משרד התמ"ת 1

 732 משרד ראש הממשלה 2

 673 משרד החינוך 3

 370 משרד הבריאות 4

 227 מפעל הפיס 5

 186 מטה משרד החקלאות 6

 128 משרד הפנים 7

 115 רשות התעופה האזרחית 8

 96 המועצה להסדר ההימורים בספורט 9

 77 השירות המטאורולוגי 10

 65 רשות הספנות והנמלים 11

 56 יכוןמשרד הבינוי והש 12

 53 משרד המשפטים 13

 50 משרד התחבורה 14

 38 המכון לרפואה משפטית 15

 25 משרד התקשורת 16

 20 משרד התרבות והספורט 17

 18 משרד להגנת הסביבה 18

 15 משרד לקליטת עלייה 19

 12 משרד החוץ 20

 10 משרד לתשתיות לאומיות 21

 4,045 סה"כ

      

  
  

עובדים אשר עובדים ביחידות ממשלתיות אשר  4,045 -מדובר בכעולה כי  מלוח זה
החלטות הממשלה בנושא העברתם חוק ירושלים ו, למרות ממוקמות מחוץ לירושלים

  .)נספח ט(לפרוט ראה  לירושלים
  
  

להלן תרשים המציג את אחוז המשרות לפי משרד מתוך סך המשרות הממוקמות מחוץ 
  ).בהמשך 7תרשים לירושלים (ראה 
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 -משרד התמ"ת, כבמשרות הממוקמות מחוץ לירושלים הן משרות  4,045 -מה 27% -כ

  משרד החינוך.בהן משרות  17% -וכ משרד ראש הממשלהבהן משרות  18%
  

בנוסף ליחידות אשר צוינו לעיל ישנם גם גופים סטטוטוריים כמו המוסד, השב"כ, נציבות 
ופי סמך כמו מכון הנפט, המרכז למיפוי המים, הבורסה וחלק מהרשות לניירות הערך, ג

ישראל, מכון התקנים הישראלי, נתיבי הגז, בזק, מרכזי מורשת כמו מרכז רבין לחקר 
 הוחברות ממשלתיות כגון קרנות השתלמות ממשלתיות, התעשיי ישראל ומוזיאון צה"ל

מחוץ  ם, חברת חשמל, רכבת ישראל, מע"מ, מקורות ועד אשר ממוקמיתהאווירי
 לים.לירוש
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 כלכלת העיר ירושלים  .3
  

בפרק זה נציג מידע סטטיסטי על הוצאות לתצרוכת של משק בית בירושלים ושל משק בית 
  בישראל. 

  
התצרוכת לנפש  .קטגוריות שונות 10 -ל מחולקתסך ההוצאה לתצרוכת של משק בית 

   ע נפשות במשק הבית.  תצרוכת בכל קטגוריה לממוצההוצאה לעל ידי חלוקת סך  תחושבמ
  

של הלשכה המרכזית  2010הנתונים מבוססים על סקר הוצאות משק בית לשנת 
 ).ינספח ראה לסטטיסטיקה (

  
 אשר תנבענתונים אלו משמשים לצורך בנית תחזית ההוצאות לתצרוכת בתוך ירושלים 

העובדים אשר יועברו לעבוד בירושלים בעקבות מעבר היחידות מההוצאות של 
  שלתיות לעיר כפי שיפורט בהמשך.הממ

  
עשר ל מחולקותובישראל נפש בירושלים לתצרוכת של משק בית ושל הוצאות הלהלן 

  ).נספח יא, לפרוט ראה להלן 2לוח (ראה קטגוריות 
  

 (₪):  ריכוז הוצאות לתצרוכת 2לוח 

 ישראל ירושלים   

 לנפש בשנה לנפש בחודש למשק בית לנפש בשנה לנפש בחודש למשק בית      

    

 3.33   3.85 ממוצע נפשות במשק בית

  

 6,447 537 1,789 5,498 458 1,764 מזון (ללא ירקות ופירות) 1

 1,495 125 415 1,365 114 438 ירקות ופירות 2

 12,086 1,007 3,354 10,164 847 3,261 דיור 3

 4,641 387 1,288 3,768 314 1,209 תחזוקת הדירה ומשק הבית 4

 1,798 150 499 932 78 299 ריהוט וציוד לבית 5

 1,474 123 409 1,359 113 436 הלבשה והנעלה 6

 2,429 202 674 2,010 168 645 בריאות 7

 6,177 515 1,714 5,096 425 1,635 חינוך, תרבות ובידור 8

 9,679 807 2,686 6,402 534 2,054 תחבורה ותקשורת 9

 2,209 184 613 1,886 157 605 מוצרים ושירותים אחרים 10

 48,436 4,036 13,441 38,481 3,207 12,346 סה"כ הוצאות לתצרוכת

                  

  
לתצרוכת של משק בית בירושלים ושל משק בית  ותת מסך ההוצאוההוצאות המרכזי

ירה ומשק הבית, חינוך, תרבות ובידור בישראל הן בקטגוריות המזון, דיור, תחזוקת הד
  ותחבורה ותקשורת.

  
  מתבצעות בעיר מגוריו.  הנ"להמרכזיות קטגוריות חמשת הרוב ההוצאות למשק הבית ב

  
ל ההוצאה על דיור, תחזוקת הדירה ומשק הבית של משק בית וכסביר להניח כי כלומר, 

ההוצאה על ריהוט וציוד  י, סביר כלעומת זאת ירושלים.תוך ירושלמי, למשל, מתבצעת ב
לבית מתחלקת להוצאה המתבצעת בתוך ירושלים ולהוצאה המתבצעת במקומות אחרים 

  בארץ.
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₪  38,481 -בחודש או על כ₪  3,207 -סה"כ הוצאות לתצרוכת לנפש בירושלים עומדות על כ
  בשנה. 

  
  

חודש או על ב₪  4,036 -עומדות על כגבוהה יותר ו לנפש בישראלסה"כ ההוצאות לתצרוכת 
  בשנה.₪  48,436 -כ
  

  בירושלים בשנה.מההוצאה לנפש ₪ אלף  10 -ההוצאה לנפש בישראל בשנה גבוהה בכ
  

תרשים המציג את חלוקת ההוצאות לתצרוכת לפי קטגוריות באחוזים של נפש להלן 
  להלן). 8תרשים (ראה  בירושלים בשנה

  
  

  
  
  
על תחבורה  17% -על דיור, כ היאמסך ההוצאה לתצרוכת לנפש בירושלים  26% -כ

 נוספים הם 30% -כעל חינוך, תרבות ובידור ו 13% -על מזון, כ 14% -ותקשורת, כ
  בקטגוריות האחרות.

  
להלן תרשים המציג את חלוקת ההוצאות לתצרוכת לפי קטגוריות באחוזים של נפש 

  ).בהמשך 9תרשים בישראל בשנה (ראה 
  
על תחבורה ותקשורת,  20% -ראל הם על דיור, כמסך ההוצאה לתצרוכת לנפש ביש 25% -כ
נוספים הם בקטגוריות  29% -על חינוך, תרבות ובידור וכ 13% -על מזון, כ 13% -כ

  האחרות.
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מסך ההוצאה לתצרוכת לנפש בירושלים ובישראל הן בארבעת הקטגוריות  70% -כ

  דיור, תחבורה ותקשורת, מזון וחינוך, תרבות ובידור. :המרכזיות
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 תרומת מעבר יחידות ממשלתיות לירושלים לכלכלת העיר .4
  

ההשפעות של מעבר היחידות הממשלתיות לירושלים על כלכלת העיר  נסקור את בפרק זה
אשר תתווסף לעיר בעקבות מעבר  ,הוצאות לתצרוכת בתוך ירושליםתחזית  גדירנו

  .הארנונה לעיריית ירושליםואת תוספת גביית  היחידות הממשלתיות לעיר
  

ההשפעה אותה נאמוד בפרק זה היא ההשפעה החיצונית על הביקוש למוצרים ושירותים 
אשר יתבצעו בתוך לתצרוכת נאמוד בעזרת הערכת ההוצאות הנוספות  השפעה זו .בעיר

  לירושלים. יעברוירושלים כתוצאה מהמעבר של העובדים ביחידות הממשלתיות אשר 
   

  מבחני רגישות לצורך בדיקת תקופת הממצאים.  נבצעלבסוף 
  

בתוך ירושלים לתצרוכת השנתית סך ההוצאה  :פרמטריםמספר מבחני הרגישות בוצעו ל
, סך ההוצאה לתצרוכת בתוך ירושלים של עובד לא ירושלמי ולמספר עובד ירושלמי לש

יר (מעבר היחידות הממשלתיות לעהעובדים אשר יעברו להתגורר בירושלים בעקבות מעבר 
  .מקום העבודה)

  
  השפעות מעבר יחידות הממשלה לירושלים 4.1

  
  להעברת היחידות הממשלתיות לירושלים מספר השפעות חיוביות על כלכלת העיר: 

  
 העברת היחידות תגדיל את התעסוקה בעיר.  .1
 המעבר יגדיל את תשלומי הארנונה לעיריית ירושלים.  .2
השפעה עקיפה על התפתחות וצמיחת  להעברת היחידות הממשלתיות לירושלים תהיה  .3

בתי עסק ונותני שירותים שונים בעיר. השפעה זו תתבטא בהגדלת הביקוש למוצרים 
  ושירותים שונים בתוך ירושלים. 

  
 -כאמור, מספר המשרות ביחידות הממשלתיות הממוקמות מחוץ לירושלים הוא מעל ל

  משרות.  4,000
  

שראל "ירושלים כעיר בירה: המגזר הממשלתי על פי עבודת מחקר של ערן רזין ואמיל י
וכלכלת העיר", חברות עסקיות רבות מקימות את משרדיהם בקרבה למשרדי ממשלה דבר 

  ).  יבנספח אשר מגדיל את התעסוקה בעיר בה ממוקמים משרדי הממשלה (ראה 
  

משפטיים,   םחברות רבות מתמקמות בקרבה למשרדי הממשלה בכדי להעניק שירותי
ם ותקשורתיים למשרדי הממשלה. גופים שונים כמו איגודי עובדים, מלכ"רים, פיננסיי

  קבוצות אינטרס ולוביסטים אף הם מתקבצים בקרבה למשרדי הממשלה.
  

בנוסף לכך, למשרדי ממשלה ישנה השפעה חיובית על התפתחות עסקים פרטיים כגון עסקי 
  תיירות, מלונאות, הסעדה וכו'.

  
התעסוקה בעיר בה ממוקמים משרדי הממשלה גם במגזר השפעות אלו מגדילות את 

  הציבורי וגם במגזר הפרטי.
  

נמצא כי משרדי ממשלה הביאו  ,על פי סקר הספרות בעבודה של ערן רזין ואמיל ישראל
בעיר בה מוקמו. מכאן, להעברת היחידות הממשלתיות  1.8 -ל 1.5למכפיל תעסוקה הנע בין 

  לירושלים צפויה השפעה רבה על התעסוקה בעיר, גם בצורה ישירה וגם בצורה עקיפה. 
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יף בעיר ירושלים ובערי עולים המדינה צריכה לשלם תשלום ארנונה מלא על פי חוק. תער
למ"ר לשנה. ביתר הערים בארץ המדינה ₪  300 -הארנונה בירושלים למשרדים עומד על כ

  ).גנספח י(ראה  50% -משלמת תשלום ארנונה מופחת בכ
  

מעודדת מתן ההנחה לארנונה למשרדי הממשלה אשר ממוקמים בערים מחוץ לירושלים 
הנחה בערים אחרות על כן יש לפעול לביטול ה משרדי ממשלה להתמקם מחוץ לירושלים.

  או השוואת תנאי הארנונה בין ירושלים לבין ערים אחרות.
  

שטח המשרדים הדרוש עבור היחידות היקף כאמור, על פי העבודה שנעשתה ע"י החשכ"ל 
אלף מ"ר. מכאן, העברת יחידות ממשלה לירושלים  132אמורות לעבור לירושלים הוא ה

  ₪.   מיליון  39.6 -בכ תגדיל את הכנסות עיריית ירושלים מארנונה
  

  חיצוניות על כלכלת העיר.  ההשפע הבנוסף לכך למעבר יחידות ממשלה לירושלים ישנ
  

השפעה חיצונית היא תועלת או עלות הנגרמת מעסקה כלכלית ומוטלת על אנשים או 
  פירמות שלא מעורבות ישירות בעסקה.

  
. גידול זה מגיע משני ו מתבטאת בגידול הביקוש למוצרים ושירותים שוניםז ההשפע

  כיוונים, גם מצד המשרד וגם מצד עובדיו. 
  

תעודד להגדלת התעסוקה בעיר, תגרום לסיכום, העברת היחידות הממשלתיות לירושלים 
חברות וגופים שונים לעיר, תגדיל את הכנסות עיריית ירושלים מארנונה ותגדיל את מעבר 

  הביקוש למוצרים ושירותים.
  

למעבר של יחידות ממשלה לירושלים ישנה חשיבות רבה בפיתוח  לאור האמור לעיל,
  ובצמיחה הכלכלית של העיר ירושלים. 

  
  תחזית הוצאות לתצרוכת בתוך ירושלים 4.2

  
נפרסה על מנת לאמוד את ההשפעה החיצונית של העברת היחידות הממשלתיות לירושלים 

ושל עובד אשר עובד  של עובד אשר גר ועובד בירושלים ,הוצאות לתצרוכת בשנההתחזית 
  .בירושלים אך גר מחוץ לירושלים

  
לצורך כך נעשה שימוש בנתוני ההוצאות לתצרוכת לנפש בירושלים ובישראל אשר הוצגו 

   .)3פרק (ראה  לעיל
  

בכל אחת מקטגוריות ההוצאות הונח אחוז הוצאה בירושלים ואחוז הוצאה מחוץ 
אות לתצרוכת לנפש בירושלים ועבור . עבור עובד ירושלמי נעשה שימוש בהוצלירושלים

  .נעשה שימוש בהוצאות לתצרוכת לנפש בישראל עובד לא ירושלמי
  

יעזבו את מקום ואשר מחוץ לירושלים מתגוררים ההעובדים מספר קיים קושי בכימות 
העבודה ויוחלפו על ידי עובדים ירושלמים. אך סביר להניח כי התצרוכת של העובדים 

, תגדלבמקום העובדים הלא ירושלמים ביחידות הממשלתיות ו אשר יועסקהירושלמים 
שכן מרבית הוצאותיהם מבוצעות בירושלים, לעומת עובדים לא ירושלמים שמרבית 

    .הוצאותיהם מבוצעות מחוץ לירושלים
  

עם זאת יש לזכור, כי סביר שמרבית העובדים הירושלמים "החדשים" שהחליפו את הלא 
, ולכן התצרוכת אחרים קודם ולכן רק שיפרו מקום עבודהירושלמים, עבדו במקומות 

  שלהם גדלה בהתאם.
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 לא ירושלמי בתוך ירושליםעובד ירושלמי ושל עובד ההוצאות על תצרוכת של תחזית להלן 

  ).נספח ידראה ולהנחות התחזית , לפרוט להלן 3לוח (ראה  בעשרת קטגוריות ההוצאות
   

 (₪)ם לפי ירושלמי ולא ירושלמי :  ריכוז הוצאות בתוך ירושלי3לוח 

 לא ירושלמי ירושלמי

 סך הוצאה סך הוצאה בתוך סך הוצאה סך הוצאה סך הוצאה בתוך סך הוצאה

 בשנה ירושלים בחודש לנפש בחודש בשנה ירושלים בחודש לנפש בחודש   סעיף  

  

 662 55 537 5,349 446 458 מזון (ללא ירקות ופירות) 1

 0 0 125 1,365 114 114 ירקות ופירות 2

 0 0 1,007 10,164 847 847 דיור 3

 0 0 387 3,768 314 314 תחזוקת הדירה ומשק הבית 4

 180 15 150 559 47 78 ריהוט וציוד לבית 5

 147 12 123 1,087 91 113 הלבשה והנעלה 6

 0 0 202 2,010 168 168 בריאות 7

 182 15 515 4,457 371 425 דורחינוך, תרבות ובי 8

 2,322 194 807 5,424 452 534 תחבורה ותקשורת 9

 530 44 184 1,725 144 157 מוצרים ושירותים אחרים 10

 4,023 335 4,036 35,909 2,992 3,207 סה"כ הוצאות לתצרוכת

                  

  
זוקת הדירה ומשק הבית ובריאות ת ירקות ופירות, דיור, תחיהונח כי ההוצאות בקטגורי

של עובד ירושלמי מתבצעות במלואם בתוך ירושלים. בשאר הקטגוריות ההוצאות חולקו 
  לחלק המוצא בתוך ירושלים ולחלק המוצא מחוץ לירושלים.

  
  יש לציין כי קטגוריית תחזוקת הדירה ומשק הבית כולל גם תשלומי ארנונה.

  
ת ירקות ופירות, דיור, תחזוקת הדירה יאות בקטגוריעבור עובד לא ירושלמי הונח כי ההוצ

מחוץ לירושלים. בשאר הקטגוריות ההוצאות במלואם ומשק הבית ובריאות מתבצעות 
  חולקו להוצאות המתבצעות בתוך ירושלים ומחוץ לירושלים. 

  
היא בקטגוריית תחבורה של עובד לא ירושלמי ההוצאה הגדולה ביותר בתוך ירושלים 

  חרים ומזון.על מוצרים ושירותים א ותריה ההוצאאחוותקשורת 
  

עובד של בעשרת הקטגוריות הנ"ל על פי ההנחות שפורטו לעיל סך ההוצאה לתצרוכת 
בחודש או ₪  3,207 -מתוך סך הוצאה של כ₪  2,992 -ירושלמי בתוך ירושלים עומדת על כ

  בשנה.₪  35,909 -על כ
  

לא ירושלמי בתוך ירושלים עובד של בעשרת הקטגוריות הנ"ל תצרוכת לההוצאה סך 
  בשנה. ₪ 4,023 -בחודש או על כ₪  4,036 -של כהוצאה מתוך סך ₪  335 -עומדת על כ

  
קטגוריות של עובד עשרת התרשים המציג את חלוקת ההוצאות לתצרוכת בבהמשך 

  ).בהמשך 10תרשים ירושלמי בתוך ירושלים באחוזים (ראה 
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הן  15% -בתוך ירושלים של עובד ירושלמי הן על דיור, כ מסך ההוצאות לתצרוכת 28% -כ

הן  נוספים 30% -הן על חינוך, תרבות ובידור וכ 12% -הן על מזון, כ 15% -על תחבורה, כ
  בקטגוריות האחרות.

  
לא קטגוריות של עובד עשרת הלהלן תרשים המציג את חלוקת ההוצאות לתצרוכת ב

  להלן). 11רשים תירושלמי בתוך ירושלים באחוזים (ראה 
  

  
  
 -מסך ההוצאות של עובד לא ירושלמי בתוך ירושלים הן על תחבורה ותקשורת, כ 58% -כ

הנותרים הן  13% -מוצרים ושירותים אחרים וכהן על  13% -מזון, כהן על  16%
  בקטגוריות האחרות.
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 שנים 5 -תחזית הוצאות בתוך ירושלים ל 4.3

  
של עובד ירושלמי ושל עובד לא  ,ך ירושליםבהתבסס על תחזית ההוצאות לתצרוכת בתו

בתוך ירושלים של העובדים הצפויים לעבור לתצרוכת תחזית הוצאות  הוגדרה ,ירושלמי
  לעבוד בירושלים בעקבות המעבר של היחידות הממשלתיות לירושלים.

  
שנים לאחר מעבר היחידות הממשלתיות  5לתקופה של הוגדרה תחזית ההוצאות 

הנחה תיאורטית של מעבר כל היחידות בעת ובעונה אחת, אף שבפועל  (יש בכך לירושלים
  . סביר כי המעבר יהיה הדרגתי)

  
צפויים לעבור לעבוד בירושלים, מבוסס על הערכת מספר המשרות המספר העובדים, 

  .)2.2סעיף (ראה  משרות 4,045 -כ, ירושליםמחוץ ל הממוקמותביחידות הממשלתיות 
  

תעסוקה הות בעבודה של ערן רזין ואמיל ישראל נמצא כי מכפיל כאמור, על פי סקר הספר
שחלק מהעובדים הנלווים  העובדהאת  אינו מבטא. מכפיל זה 80% -ל 50%נע בין האמור 

  . מכפיל אינו מקבל ביטוי מלאולכן ה תושבי ירושליםהנ"ל הם 
  

כי ות מטעמי שמרנהונח  ,וודאותהלאחר מתן ביטוי למכלול השיקולים הכרוכים באי 
ראוי לציין כי ההשפעה הכוללת של  בלבד. 20%התרומה של העובדים הנלווים תעמוד על 

מכלול השיקולים אינה בהירה ולכן נקבע ערך שמרני יחסית לממצאיהם של ערן רזין 
  ואמיל ישראל.

  
בנוסף לכך, הונח כי בעקבות המעבר של מקום העבודה לירושלים חלק מהעובדים יעברו 

  שלים. להתגורר בירו
  

, 2005להלן התפלגות מקום המגורים של עובדי המדינה המועסקים בירושלים לשנת 
  להלן). 4לוח (ראה הנתונים המעודכנים ביותר שנמצאו לצורך כך 

  

 2005:  התפלגות מקום המגורים של עובדי המדינה המועסקים בירושלים לשנת 4לוח 

 53% 53% 12,620 ירושלים

 78% 25% 5,798 יםמטרופולין ירושל

 100% 22% 5,245 שאר הארץ

 100% 23,663 סה"כ

        

  
התגוררו  2005מעובדי המדינה אשר הועסקו בירושלים בשנת  78% -ניתן לראות כי כ

  ).נספח יבבירושלים והסביבה (ראה 
   

 בהתבסס על נתון זה הונח כי אחוז העובדים אשר יעברו להתגורר בירושלים בעקבות מעבר
בשנה  40% -, יעלה בהדרגה מתושבי ירושליםמקום העבודה, או לחילופין יוחלפו על ידי 

  בשנה החמישית. 80% -הראשונה למעבר ל
  

בשנה  ₪מיליון  112 -לירושלים יוסיף כ תיותיחידות הממשלהסה"כ צפוי כי המעבר של 
הממשלתיות יתבצעו על ידי עובדי היחידות אשר  הוצאות על מוצרים ושירותים ממוצעת

תשלומי ארנונה ₪ מיליון  40 -וכ בתוך ירושלים שעברו לירושלים ועל ידי העובדים הנלווים
  .בשנה ממוצעתשל משרדי הממשלה 
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 152 -התרומה הכוללת של מעבר היחידות הממשלתיות לירושלים עומדת על כסה"כ 
    בחמש שנים.₪ מיליון  760 -בשנה ממוצעת או על כ₪ מיליון 

  
אשר יעברו לעבוד בירושלים בתוך ירושלים של העובדים זית הוצאות לתצרוכת להלן תח

ותשלומי הארנונה של משרדי הממשלה  בעקבות העברת היחידות הממשלתיות לירושלים
  להלן). 5לוח (ראה 

  

 ₪)שנים הבאות (אלפי  5 -:  תחזית הוצאות לתצרוכת בירושלים ותשלומי ארנונה ל5לוח 

 שנה  

 ממוצעת סה"כ 5 4 3 2 1 פרמטרים עיף / שנהס  

  

   4,045 מספר עובדים 

  

   עובדים ירושלמים

 60%   80% 70% 60% 50% 40% אחוז עוברים לירושלים

   3,236 2,832 2,427 2,023 1,618 מספר עובדים ירושלמים

 36 36 36 36 36 הוצאה לעובד ירושלמי בשנה

 87,157 435,784 116,209 101,683 87,157 72,631 58,105 סה"כ הוצאות עובדים ירושלמים

  

   עובדים לא ירושלמים

   809 1,214 1,618 2,023 2,427 מספר עובדים לא ירושלמים

 4 4 4 4 4 הוצאה לעובד לא ירושלמי בשנה

 6,510 32,549 3,255 4,882 6,510 8,137 9,765 עובדים לא ירושלמיםסה"כ הוצאות 

  

 93,667 468,333 119,464 106,565 93,667 80,768 67,869 סה"כ הוצאות העובדים הנוספים בירושלים

 18,733 93,667 23,893 21,313 18,733 16,154 13,574 )%20הוצאה לעובדים נלווים (

 112,400 562,000 143,357 127,878 112,400 96,922 81,443 אות העובדים הנוספים והנלווים בירושליםסה"כ הוצ

  

 39,600 198,000 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 תשלומי ארנונה לעירית ירושלים

  

 152,000 760,000 182,957 167,478 152,000 136,522 121,043 תרומה כוללת של מעבר היחידות לירושלים

                    

  
  

מהעובדים  40%לירושלים  תיותיחידות הממשלההונח כי בשנה הראשונה, לאחר מעבר 
עובדים מסך העובדים  1,618 -כ ,, או יוחלפו ע"י תושבי ירושליםירושליםלהתגורר ביעברו 

  . ירושליםלעבוד בעברו יש
  

עברו להתגורר בירושלים בעקבות מעבר מקום יז העובדים אשר אחו בשנה השנייה
מספר  ,כלומר .העובדיםסך מ 50%ל ע עמודי , או יוחלפו ע"י תושבי ירושלים,העבודה

   .עובדים 4,045 -מ עובדים 2,023 -עברו להתגורר בירושלים יעמוד על כיהעובדים אשר 
  

 70% -ל, בשנה הרביעית 60% -למספר העובדים שיעברו לירושלים יצמח בשנה השלישית 
  .80% -לובשנה החמישית 

  
 תיותיחידות הממשלהמספר העובדים אשר יעברו להתגורר בירושלים בעקבות המעבר של 

לאחר עובדים בשנה הראשונה  1,618 -יגדל מכ , או יוחלפו ע"י תושבי ירושלים, לירושלים
  .לאחר המעבר עובדים בשנה החמשית 3,236 -לכהמעבר 
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 -ם לכך מספר העובדים אשר יעבדו בירושלים ויתגוררו מחוץ לירושלים יפחת מכבהתא
לאחר  עובדים בשנה החמישית 809 -לכלאחר המעבר עובדים בשנה הראשונה  2,427
  .המעבר

  
 -לירושלים צפויה לעמוד על כצפויים לעבור סה"כ ההוצאות לתצרוכת של העובדים אשר 

 בשנה החמישית לתחזית.₪ מיליון  116.2 -ח לכבשנה הראשונה ולצמו₪ מיליון  58.1
₪ מיליון  87.2 -שנים או עומדות על כ 5-ב₪ מיליון  435.8 -הוצאות אלו מסתכמות בכ

    בשנה ממוצעת. 
  

ירושלים התגורר בעברו ליסה"כ ההוצאות לתצרוכת בתוך ירושלים של עובדים אשר לא 
 בשנה החמישית.₪ מיליון  3.3 -בשנה הראשונה לכ₪ מיליון  9.8 -צפויות לפחות מכ

בשנה ₪ מיליון  6.5 -או עומדות על כשנים  5 -ב₪ מיליון  32.5 -הוצאות אלו מסתכמות בכ
  ממוצעת.

  
בשנה ₪ מיליון  13.6 -סה"כ ההוצאות לתצרוכת של העובדים הנלווים צפויות לגדול מכ

  בשנה החמישית לתחזית.₪ מיליון  23.9 -הראשונה לתחזית לכ
  

₪ מיליון  39.6 -הארנונה של משרדי הממשלה לעיריית ירושלים עומדים על כתשלומי 
  שנים. 5 -ב₪ מיליון  198 -בשנה ומסתכמים בכ

  
לעיריית ירושלים  ותשלומי הארנונההתרומה להוצאות לתצרוכת של העובדים סה"כ 
  וצעת.בשנה ממ₪ מיליון  152 -או כ ות התחזיתשנ 5 -ב₪ מיליון  760 -כלעמוד על  יםצפוי

  
  להלן). 6לוח שנים הבאות (ראה  5 -להלן תרומה לעובד בודד ל

  

 ₪)שנים הבאות (אלפי  5 -:  תרומה לעובד בודד ל6לוח 

 שנה  

 ממוצעת סה"כ 5 4 3 2 1   סעיף / שנה  

  

 23.2 115.8 29.5 26.3 23.2 20.0 16.8 תצרוכת ישירה

 27.8 138.9 35.4 31.6 27.8 24.0 20.1 יפה)תצרוכת כוללת (ישירה ועק

 37.6 187.9 45.2 41.4 37.6 33.7 29.9 תורמה כוללת (תצרוכת כוללת + ארנונה)

                    

  
₪ אלף  16.8 -התרומה הישירה של העובד, התצרוכת של העובד בתוך ירושלים, גדלה מכ

שנים  5 -התרומה הישירה של עובד ב . סך5 -בשנה ה₪ אלף  29.5 -בשנה הראשונה לכ
  ₪.אלף  115.8 -עומדת על כ

  
התרומה הישירה והעקיפה של העובד, התצרוכת של העובד ושל העובדים הנלווים בתוך 

בשנה החמישית. סך ₪ אלף  35.4 -בשנה הראשונה לכ₪ אלף  20.1 -גדלה מכ ירושלים, 
  ₪.אלף  138.9 -כ שנים עומדת על 5 -התרומה הישירה והעקיפה של עובד ב

  
סך התרומה הכוללת לעובד, התצרוכת של העובד, של העובדים הנלווים וארנונה, עומדת 

בשנה החמישית. סך התרומה ₪ אלף  45.2 -בשנה הראשונה וגדלה לכ₪ אלף  29.9 -על כ
  ₪.אלף  187.9 -שנים עומדת על כ 5 -הכוללת ב

  
   להלן). 7לוח (ראה שנים הבאות  5 -להלן התרומה לפי משרדי ממשלה ל
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 ₪)שנים הבאות (אלפי  5 -:  תרומה לפי משרדי ממשלה ל7לוח 

 שנה   מספר

 ממוצעת סה"כ 5 4 3 2 1 משרות סעיף / שנה  

  

 40,638 203,191 48,915 44,777 40,638 36,500 32,362 1,082 משרד התמ"ת 1

 27,505 137,523 33,106 30,305 27,505 24,704 21,903 732 משרד ראש הממשלה 2

 25,272 126,359 30,419 27,845 25,272 22,698 20,125 673 משרד החינוך 3

 13,884 69,419 16,711 15,298 13,884 12,470 11,056 370 משרד הבריאות 4

 8,545 42,724 10,285 9,415 8,545 7,675 6,805 227 מפעל הפיס 5

 6,989 34,944 8,412 7,701 6,989 6,277 5,565 186 מטה משרד החקלאות 6

 4,810 24,048 5,789 5,299 4,810 4,320 3,830 128 משרד הפנים 7

 4,321 21,605 5,201 4,761 4,321 3,881 3,441 115 רשות התעופה האזרחית 8

 3,591 17,953 4,322 3,956 3,591 3,225 2,859 96 המועצה להסדר ההימורים בספורט 9

 2,893 14,466 3,482 3,188 2,893 2,599 2,304 77 השירות המטאורולוגי 10

 2,442 12,212 2,940 2,691 2,442 2,194 1,945 65 רשות הספנות והנמלים 11

 2,093 10,466 2,520 2,306 2,093 1,880 1,667 56 משרד הבינוי והשיכון 12

 1,973 9,863 2,374 2,174 1,973 1,772 1,571 53 משרד המשפטים 13

 1,879 9,394 2,261 2,070 1,879 1,687 1,496 50 משרד התחבורה 14

 1,409 7,045 1,696 1,553 1,409 1,266 1,122 38 המכון לרפואה משפטית 15

 939 4,697 1,131 1,035 939 844 748 25 משרד התקשורת 16

 751 3,757 905 828 751 675 598 20 משרד התרבות והספורט 17

 676 3,382 814 745 676 607 539 18 משרד להגנת הסביבה 18

 564 2,818 678 621 564 506 449 15 משרד לקליטת עלייה 19

 451 2,254 543 497 451 405 359 12 משרד החוץ 20

 376 1,879 452 414 376 337 299 10 משרד לתשתיות לאומיות 21

  

 152,000 760,000 182,957 167,478 152,000 136,522 121,043 4,045 סה"כ  

                    

  
מיליון  32.4 -משרות, עומדת על כ 1,082 -סך התרומה הכוללת של משרד התמ"ת, בו יש כ

  בשנה החמישית.₪ מיליון  48.9 -גדלה לכובשנה הראשונה ₪ 
  

ת הקטנה סך התרומה הכוללת של משרד לתשתיות לאומיות, המשרד עם כמות המשרו
₪ אלף  452 -בשנה הראשונה וגדלה לכ₪ אלף  299 -משרות, עומדת על כ 10 -ביותר כ

  בשנה החמישית.
  

 מבחנים לתקפות הממצאים 4.4
  

ערכנו מבחנים במטרה לבחון את מידת תקפות הממצאים, לצורך כך נערכו מספר מבחני 
  ט בהמשך.רגישות לפרמטרים קריטיים, עליהם מתבססים הממצאים הכלכליים, כמפור

  
ירושלמי ושל עובד להלן ניתוח רגישות הממצאים לסך ההוצאה השנתית לתצרוכת של 

  ).בהמשך א – 8לוח לא ירושלמי (ראה עובד 
  

כלפי מעלה בסך ההוצאה השנתית של עובד ירושלמי  20%ניתן לראות כי בסטייה של 
₪. מיליון  173 -כל₪ מיליון  152 -לתצרוכת סך ההוצאות בשנה ממוצעת צפויות לגדול מכ

  ₪. מיליון  131 -כלפי מטה הוצאות אלו צפויות לרדת לכ 20%בסטייה של 
  

כלפי מעלה בסך ההוצאה השנתית של עובד לא ירושלמי   20%באופן דומה, בסטייה של 
₪. מיליון  153 -לכ₪ מיליון  152 -לתצרוכת סך ההוצאות בשנה ממוצעת צפויות לגדול מכ

  ₪.מיליון  150 -טה סך ההוצאה בשנה ממוצעת צפויות לרדת לככלפי מ 20%בסטייה של 
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מכאן ניתן לראות כי הנתונים רגישים יותר לסטייה בסך הוצאה שנתית לתצרוכת של עובד 

  ירושלמי מאשר לסטייה בסך הוצאה שנתית לתצרוכת של עובד לא ירושלמי.
  

 א:  ניתוח רגישות לסך הוצאה לתצרוכת - 8לוח 

 שנה ממוצעת שנים 5 -ה"כ לס שינוי/מדד  

 רגישות לסך הוצאות של ירושלמים

20% 864,588 172,918 

10% 812,294 162,459 

0% 760,000 152,000 

-10% 707,706 141,541 

-20% 655,412 131,082 

        

 רגישות לסך הוצאות של לא ירושלמים

20% 767,811 153,562 

10% 763,906 152,781 

0% 760,000 152,000 

-10% 756,094 151,219 

-20% 752,188 150,438 

        

  
בעקבות להלן ניתוח רגישות הממצאים למספר העובדים אשר עוברים להתגורר בירושלים 

  להלן). ב - 8לוח (ראה המעבר של היחידות הממשלתיות 
  

 העוברים לירושליםב:  ניתוח רגישות למספר העובדים  - 8לוח 

 שנה ממוצעת שנים 5 -סה"כ ל שינוי/מדד  

20% 852,870 170,574 

10% 806,435 161,287 

0% 760,000 152,000 

-10% 713,564 142,713 

-20% 667,129 133,426 

        

   
שלים ירוגור בכלפי מעלה במספר העובדים אשר עוברים ל 20%ניתן לראות כי בסטייה של 

₪. מיליון  170 -לכ₪ מיליון  152 -סך ההוצאות לתצרוכת בשנה ממוצעת צפויות לגדול מכ
 133 -כת בשנה ממוצעת צפויות לרדת לכוכלפי מטה סך ההוצאות לתצר 20%בסטייה של 

  ₪.מיליון 
  

מכאן ניתן ללמוד כי הממצאים הכי רגישים לסטיות בסך ההוצאה השנתית לתצרוכת של 
לא עובדים ופחות רגישים לסטיות בסך הוצאה שנתית לתצרוכת של ירושלמי עובד 

  ירושלמים או למספר העובדים שעוברים לירושלים.
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םילשוריל הלשממה לש תויצראה תודיחיה תרבעהיאמ2007הלשממ תוטלחהןויכראהלשממה שאר דרשמ

םילשורילהלשממהלשתויצראהתודיחיהתרבעה

הלשממהתוריכזמ

13.05.2007. םוימ הלשממה לש1661 .סמ הטלחה

טרמלוא דוהא31-ה הלשממה

םילשוריל הלשממהלשתויצראהתודיחיהתרבעה:הטלחההאשונ
 :דוסי קוח תוארוה רואלו ,אשונב תומדוק הלשממ תוטלחהל ךשמהב: םיטילחמ

- לארשי תריב םילשורי

הלשממה ידרשמ לש תויצראה תודיחיה לש תיתגרדה הרבעה עצבל .א
,ןוחטיבהדרשמתאאיצוהל( םילשוריריעהלשילאפיצינומהםוחתל
הלשממה שאר לש ינטרפ רושיא יפל-הלשממה שארדרשמבתודיחי
וב הנבמל יפולח שומיש אצמיי םא אלא- רפכה חותיפו תואלקחה דרשמו
 רומאכ הלשממהידרשמ לש תויצראה תודיחיה תרבעה .)דרשמה ןכוש
 ףופכב ,וז הטלחה תלבק םוימ םינש8ךותב םלשות םילשורי ריעל
.ןלהל 'ד ףיעסל

 ךמסה תודיחי תאללוכ"הלשממ ידרשמ" חנומה וזהטלחהךרוצל .ב
.םידרשמה לש

בקעמםואית ףגאשארתושארב וז הטלחהלםושייתווצםיקהל .ג
 ףגא ,יללכה בשחהיגיצנ תופתתשהבוהלשממה שאר דרשמב הרקבו
 תודיחיה לש יופימ ךורעי תווצה.םילשורי חותיפלתושרהו םיביצקתה
םהב םינבמה ,םילשוריל ץוחמ תונכושה הלשממה ידרשמלש תויצראה
 רוידל תונורתפ ,)תולעב ,ד"כש(םינבמבתורשקתה יפואותונכושןה
םינמז תוחול ,םילשוריב תודיחיהםוקימל תויורשפא ,)הנפתמה( םייקה
ויתונקסמ ירקיעתאשיגיתווצה.תודיחיהרבעמלןומימ תורוקמו
.םוי90 ךות יתבר םילשורי יניינעל םירשה תדעול

  ,הלשממה שארדרשמל"כנמתושארבםיגירחתדעוםיקהל .ד
רבעמהתבוחמ הלשממידרשמרוטפל תכמסומהיהתרשא
 םילהנמה תשקב יפ לע  ,הרבעה עוציבלדעומךיראהל וא םילשוריל
עובקלהדעוה ךמסות ןכומכ.רבדבםיעגונה םידרשמהלש םייללכה
 ןיא ןכלותאצמנ איהובש יפרגואיגה רוזאל הקיז שי תיצראהדיחיל יכ
 הפ הנלבקתת םיגירחהתדעו תוטלחה.םילשוריל הריבעהל םוקמ
.רצואה רשו הלשממה שאר םהב ועירכי תועד יקוליחלש הרקמב .דחא

תכירע רשאיאל רצואה דרשמב יתלשממה רוידהלעהנוממה .ה
 תויצראתודיחילהיינבל וe0'\וםיצופישל וא/ו תוריכשל םישדח םיזוח
,הלשממה ידרשמו ,םילשורי ריעהימוחתב םניאש  ,הלשממ ידרשמ לש
האצוה עוציב ורשאי אלו ובייחתי אל םיביצקתה ףגאו יללכה בשחהףגא
.םיגירחה תדעו רושיאב אלא ,תורומאה תורטמל תיביצקת

יזוחשודיח רשאיאל רצואה דרשמב יתלשממה רוידהלעהנוממה .ו
 תודיחיה רבעמל םינמזה תוחולתא םימאות םניא רשא ,תוריכש
 ףגא ,הלשממה ידרשמו ,וזהטלחהל םאתהב ועבקיש יפכ םילשוריל
 האצוהעוציבורשאי אלוובייחתיאלםיביצקתה ףגאו יללכה בשחה
.םיגירחה תדעו רושיאב אלא ,הרומאה הרטמל תיביצקת

טעמל םיצופיש ןיינעל תויורשקתה וכרעי אל הלשממה ידרשמ .ז
.םיגירחה תדעו ידי לעשארמ ורשואיש םיפוחד םייתדוקנםיכרצב

 תורבח ולא םוי90 ךות ןחבי תויתלשממה תורבחה תושר להנמ .ח
 תא םירשהתדעוינפל גיציו םילשוריל רובעל דדועל ןתינ תויתלשממ
.םילשוריל תויתלשממ תורבח רבעמדודיע ןיינעב ותצלמה

תעצהלכבו םישדחהדיחיוא ףוג תמקה לע הלשממתטלחהלכב .ט
 רבדב)תיתלשממהכימתב תאבומהקוחתעצה וא( תיתלשממקוח
 היהי ףוגה לש ובשומ םוקמשעבקיי שדחירוטוטטסףוג תמקה
.הלשממה ידי לע תרחא תושרופמ טלחוה םא אלא  ,םילשוריב

בקעמ עצביהלשממה שאר דרשמב הרקבו בקעמ  ,םואיתףגא .י
 העוציבבתומדקתהה לעהלשממלחוודיווז הטלחהםושיירחא
".םילשורי םויל ךומסו תיחרזאהנשלכתישארב-הנשבםיימעפ

 בייחמה חסונה .הלשממה תוריכזמב רומשה חסונה וניה הלשממה תוטלחה לש בייחמה חסונה
 תוטלחה .תומושרב םסרפתמה חסונה וניה תוטלחהב םירכזנה הקיקח ירבדו קוח תועצה לש
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 םירכזנה הקיקח ירבדו קוח תועצה לש בייחמה חסונה.יתנשה ביצקתה קוחל תופופכ תויביצקת
.תומושרב םסרפתמה חסונה וניה תוטלחהב

 .יתנשה ביצקתה קוחל תופופכ תויביצקת תוטלחה

םדוקה אבה
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 הממשלהמזכירות 
 
 
 

אשר צורפה לפרוטוקול החלטות  הממשלה  03.08.1980מיום  1החלטה  מס.  ים/
 ).1(ים/987ומספרה הוא  03.08.1980וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 

 
 
 
 
 העברת משרדי הממשלה לירושלים).       1(ים/987"
 
 

 מחליטים:
 

של ועדת השרים  לעניני  3א.  בהתאם  להחלטה  מס. ים/
ובהתאם להחלטות  20.12.76ושלים  מישיבתה ביום יר

נוספות  של ועדת השרים, לרשום את הודעותיהם  של 
שרי  החקלאות והבנוי והשכון בדבר העברת  יחידות 
המטה  הארציות  של משרדיהם  לירושלים,  לבנינים 

 המיועדים לכך.
 

שר   החקלאות  והבנוי  והשכון  ינקטו   באמצעים 
 ת להחיש העברת משרדיהם.הדרושים על מנ

 
ב.  שר  האוצר יקצה הכספים הדרושים להעברת  המשרדים 
והעובדים  בהתאם  לתנאים  שנקבעו  על  ידי  אגף 

 התקציבים.
 

שר  האוצר ינחה את נציגיו במשא ומתן עם העובדים 
המיועדים  להעברה להחיש המשא ומתן במגמה לסיימו 

 תוך זמן סביר.
 

דות מטה ארציות תחול גם על חברות ג.  חובת העברת יחי
ממשלתיות,  כפוף לחוק החברות הממשלתיות  ובתאום 

 עם משרד האוצר.
 

ד.  ועדת  השרים  רושמת  לפניה  הודעת  משרד  הבנוי 
והשכון  בדבר  החלטת  מועצת  המנהלים  של  חברת 
"עמידר" להעביר משרדיה הראשיים לירושלים, לבנין 

 ה."ששופץ  ויועד לצורך ז



  נוסח לא מתוק                                                                         עשרה 
הכנסת השמונה
                           מושב שלישי

  
  

  529פרוטוקול מס' 
  מישיבת ועדת הכלכלה

  9:30), שעה 2011ביוני  01יו� רביעי, כ"ח באייר התשע"א (
  
  

    
:�  סדר היו

  . . העברת יחידות ממשלתיות לירושלי� כמנו� לצמיחה כלכלית1
  
  

  נכחו:
   חברי הוועדה:
 היו"ר –כרמל שאמה 

  
:�   מוזמני

  סג� ראש עירית ירושלי� � קובי כחלו�                       
  שלהרכזת תיאו� ובקרה, משרד ראש הממ �     שרית גולדשטיי�

  סמנכ"ל בכיר מינהל ומשאבי אנוש, רשות המי� והביוב �                 דני לקר
  פיתוח הנגב והגליל, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה �     אלה בר דוד
  פעיל בתנועה, תנועת התעוררות �     שי וינשטי�
  מנהל מינהל הדיור הממשלתי, משרד האוצר �     ניר ברלובי!

  ג� מנו�, משרד התרבות והספורטמנהל א �     תמיר ב� משה
  סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, משרד התרבות והספורט �       ר� בר

  חברת מועצה, תנועת התעוררות �     מירב כה�
  מנכ"ל, תנועת התעוררות �     אמנו� רבינובי!
  חבר מועצת העיר ויו"ר התעוררות בירושלי�, תנועת התעוררות �     עופר ברקובי!

  מנהל פרויקטי�, משרד המשפטי� �     עיד� איל�
  יו"ר החברה לפיתוח מזרח ירושלי� לשעבר, שונות �     אמנו� לור"
  סג� בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר �     גבי שוחט

מנהל אג� רכש נכסי� ולוגיסטיקה, משרד התחבורה והבטיחות  �     דב לוינשטיי�
  בדרכי�

  שרד לבטחו� פני�רמ"ל תכנו�, שירות בתי הסוהר, המ �     מתי שול!
  מתכננת מחוז ירושלי�, משרד הפני� �     דלית זילבר

  סמנכ"ל בכיר, משרד התרבות והספורט �       ר� בר
    

  
  מנהלת הוועדה:

 ורו� לאה
  

  קצרנית פרלמנטרית:
  לאה קיקיו�
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  העברת יחידות ממשלתיות לירושלי� כמנו& לצמיחה כלכלית

  
  
  

  היו"ר כרמל שאמה:
  

� הבאי� לוועדת הכלכלה. הישיבה היא מיוחדת לציו� יו� ירושלי�. הוועדה בוקר טוב, ברוכי
קיימה ג� אתמול ישיבה בעניי� מצוקת הדיור בירושלי�, בהשתתפות ראש עירית ירושלי�, סגניו, 

קשר הדיו� היו� מתחברי מועצת העיר, והנתוני� ש� היו לא פשוטי�. אבל אני חושב שנושא 
הדיור, שמתבטא בעיקר בנתו� מאד שלילי של הגירת משולב בנושא של מצוקת  –ומחזק, ובעצ� 

צעירי� מהעיר. אז מדינת ישראל וג� כנסת ישראל משקיעות מאמצי� להיאבק על ירושלי� 
אבל א� נאבד , במעגלי� החיצוניי�  והבינלאומיי� על מעמדה של העיר והריבונות שלנו ש�

  אז מה הועילו חכמי� בפועל�?  –אותה בתהליכי� הפנימיי� 
  

תנועת "התעוררות" שהעלתה יוזמה ברוכה, ולקיי� דיו� לכ� הוועדה החליטה להיעתר לבקשת 
זה  –כלכלית. מדי פע� יוצא לוועדה בעניי� העברת יחידות ממשלתיות לירושלי�, כמנו� לצמיחה 

, בדיוני� על מקו� מושבה של חברת החדשות, אבל כא� מדובר 10יוצא בעיקר בדיוני� על ערו! 
את כוללת, שהיינו מעונייני� קוד� כל שמישהו מטע� תנועת "התעוררות" יציג בראיה יותר 

 –ני� שהוכנו. אני חייב לציי� שהנתוני� מאד מענייני�, די מרחיבי� את היריעה, כלומר הנתו
אנשי� יודעי� שירושלי� היא לא בדינאמיקה חיובית כלפי מעלה, אבל זה ממחיש באמת אי" 

לקיי� מעקב אי� ויכוח על מדיניות רק צרי"  � אפשר שהחלטות ממשלה שכבר קיימות, כלומר 
  ממירב כה� להציג את המצגת.  ולח! על היישו�. לכ� אני אבקש

  
  מירב כה�:

  
תודה על האוז� הקשבת. לא היה קשה, להפתעתנו, לתת במה לנושא החשוב הזה, אז  –קוד� כל 

  תודה ל" ותודה ללאה ולכל הצוות, ונתחיל. 
  

  ציבוריי� לירושלי�. מילה על תנועת המטרה היא באמת להביא גופי� 
"התעוררות" כדי שתדעו מי אנחנו. זו תנועה שמורכבת א" ורק ממתנדבי� שעושי� ככל יכולת� 

בירושלי� אוכלוסייה צעירה, עובדת, פלורליסטית. יש לנו ייצוג במועצת העיר  על מנת להשאיר
אנחנו ניגשנו למשימה מתו" הבנה שבעיית התעסוקה גל אחד. ובאגודות הסטודנטי�. זה, על ר

עוזבי� את היא היו� הגור� המרכזי לעזיבת� של צעירי� את העיר ירושלי�. חברי� שלי 
לעבוד, ולכ� חשבנו שהדר" הכי מתבקשת היא ירושלי� בסו� הלימודי� שלה� כי אי� לה� איפה 

  לדרוש שהחלטות ממשלה וחוק יסוד: ירושלי� ימומשו. 
  

, בחוק שקובע ש "ירושלי� זה מקו� משוב� 2חוק יסוד: ירושלי�, יש פה ציטוט מסעי� מספר 
מעורפל וזה יוצר כל מיני גרסאות של פרשנות לחוק. למשל,  של הממשלה...." נכו� שהנוסח קצת

עשה המנכ"ל של הרשות לפיתוח ירושלי� עבודה, וש� הוא בעצ� פרס את כל הגופי�  2007בשעת 
עשרות שלשיטתו, על פי הסעי� הזה, אמורי� לשבת בירושלי�, ואנחנו באמת מגיעי� לרשימה של 

ברות ממשלתיות, גופי סמ", גופי מחקר, הרבה מאד גופי� שא� ה� היו בירושלי� ח –גופי� 
  המצב התעסוקתי בעיר היה אחר. 

  
הרבה החלטות, פחות יישו�. ההחלטה  –יש כל מיני החלטות ממשלתיות שעוסקות בנושא. לצערי 

מה שההחלטה הזו קובעת, זה אומר וא� לתמצת את , 2007האחרונה שהתקבלה היתה בשנת 
לירושלי�. מדובר באלפי משרות, ותכ� שני�  8שכל יחידות הממשלה הארציות יעותקו בתו" 

ממשלתיות לעבור לתו" נרחיב על זה. רשות החברות היתה אמורה להכי� תכנית שתעודד חברות 
עד היו� לא ראיתי שו� תכנית כזו שמקנה תמריצי� או משהו שיעודד, באמת, חברות העיר. אני 

ג� כ�, סעי� שמצפצפי� עליו, אני  –להגיע לירושלי�. כל גו� סטטוטרי חדש שהוק� בירושלי� 
, מחו! לגבולות ירושלי�, 2007יודעת על לא מעט גופי� שקמו לאחר החלטת הממשלה, אחרי 

 2007. עד �2007ההחלטה הזו היא מ –חו� ומשרד החקלאות. שימו לב ומחריגי� את משרד הביט
  ה� היו אמורי�, לכאורה, לשבת בירושלי�. משרד הביטחו� ומשרד החקלאות 

  
, תכנית המתאר הארצית של ישראל,  שהיא במעמד סטטוטורי של חוק, 35תמ"א חו! מזה יש את 

, שיש להשלי� את העברת� של כל משרדי הממשלה ומערכת �2005נכתב, בלכל דבר ועניי�, וש� 
   הביטחו� בכלל�, לירושלי�.

   



 ועדת הכלכלה 

 01/06/2011    

3

  
זה קצת הרקע הפורמלי, החוקי, קצת תכניות שבצנרת שאמורות להשלי� ולעודד את המעבר אז 
, וההערכות 2ה,  לקלוט את אות� משרדי� שנמצאי� היו� מחו! לירושלי�.  יש את בניי� גנרי הז

עובדי� שאמורי� להיקלט לשטחי� האלה, של המשרדי�, חלק�  1,200ה� שזה משהו בסביבות 
זה לא פותר את כל הבעיה.  –אומרת כבר מתו" ירושלי�, משפרי דיור, וחלק� מחו! לעיר. זאת 

   � �מגדלי� בכניסה לעיר, כאשר  14 �תכנית ליש ג� 
  

  גבי שוחט:
  

  כדאי שתעדכני, זה כבר פורס�. 
  

  מירב כה�:
  

כי זה זרז מסוי�. אנחנו שמחי� לשמוע שהמכרזי�  –זה כבר משהו שצרי" לומר לזכות הוועדה 
  לדר". בר יצאו כ
  

  � �לקרית המחוזות, היתר אמורי� להיות  מגדלי� מתוכ� אמורי� להיות  2מגדלי�,  14אז יש 
  
  

  ניר ברלובי!:
  

  ס�. ג� פורס�. ג� קרית המחוזות פור
  

  מירב כה�:
  

הספריה הלאומית פורסמה? האמת היא שזה מבור", מבקר המדינה פורס�?  –עוד יותר טוב 
משמח. זה, כמוב� לא יספיק, כי זה עדיי� לא יספיק כדי לקלוט את כל היחידות שאמורות ומאד 

  ני לשמוע את הבשורה הזו. לעבור, אבל אי� שמחה ממ
  

איפה  –עבודה שבעצ� ממפה את ההיצע החשב הכללי באוצר הכי�  �2007בעקבות ההחלטה מ
כי בכל  –. למה אני מתעכבת על הנקודה הזו? אפשר לבנות בירושלי� ולקלוט את אות� משרדי�

 תמיד אמרו לנו: מה את� רוצי�. אי� מקו� בירושלי�. –פע� שפנינו למשרד, או ללשכה של שר 
אראה אז העבודה של החשב הכללי, עבודה פנימית של המדינה, מראה שזה ממש לא המצב. אני 

מניחה שהיו� המצב לא השתנה , ואני �2008 שקפי� ממש מתו" העבודה. אנחנו רואי� שבעצ� מ
להעביר מחו! לירושלי� לתו" ירושלי�, והצרכי� שלה� זה בצורה דרסטית, יש משרדי� שצרי" 

 �מ"ר. המספר החשוב כא� הוא ה 177וזה מ"ר. בתו" ירושלי� יש משרדי� שמצריכי� שדרוג,  132
הוא בעצ�  –זו לא עבודה שלנו. החשב הכללי בעצמו עשה עבודה על ההיצע, ואת� רואי�  .132

קיי�. הוא מחלק את זה  כברממפה את כל הנקודות שאפשר לקלוט בה� עובדי�, לבנות או שזה 
מ,ר שיכולי� לקלוט  295זה שבטווח הקצר יש  –מה שחשוב בשק� הזה לטווח קצר, בינוני וארו". 

אי� איפה לבנות, אי� הטענה הזו שאי� שטחי� בירושלי�, עובדי� מחו! לירושלי� כבר היו�. אז 
  זו טענה שהשק� הזה מרוק� בעצ� מתוכ�.  –למשרדי� שטחי� 

  
של קר הפוטנציאל? תנועת "התעוררות", כמו שאמרתי, מורכבת ממתנדבי�, וצוות המחמה 

האתרי� ועשה ממש עבודת נמלי�, הל" לכל  –התנועה עבד קשה,  יש פה נציגי� של הצוות הזה 
הלכנו על הגרסא הכי  –ארציות הרשמיי� של אתרי הממשלה, הצליב מידע ובדק כמה יחידות 

 –ארציות צריכות לעבור לירושלי�, ובסופו של דבר, השורה התחתונה כמה יחידות  –ית סוליד
לעיר. כמה עובדי� זה, כמה משרות חדשות יהיו בירושלי� א� באמת אות� יחידות ארציות יעברו 

 3,200 –ליסטי והכי סולידי שיכולנו לייצר הכי מינימהשורה התחתונה, וזה באמת המספר 
ירושלי� לחקר ישראל יש מחקר של מכו� עובדי�, במינימו�. אז תבינו כמה זה משמעותי. 

יש נותני שירותי� לממשלה,  לעיר יהיה מכפיל, כישמסביר בעצ� שעל כל משרה כזו שתעבור 
. זה כמוב� מגיע 1.8 – 1.5של  המחקר, באמת, מדבר על מכפיל מסעדות, כל השירותי� הנלווי�.

ארנונה זה לאלפי משרות, ויש לזה השלכות כלכליות מרחיקות לכת על העיר ירושלי�. מבחינת 
העיריה, עיריה מאד עניה, כספי ארנונה לתקציב  כמוב� ששטחי� כאלה יכניסו עוד �יי� עוד בשול
  יש לומר. 

  
מעבר ליחידות שצריכות לעבור לירושלי� שווה ג� לתת התייחסות מיוחדת ללשכות השרי�. 

שלמה, אבל יש בה משמעות סמלית לשכת שר בדר" כלל מכילה פחות עובדי� מיחידה ממשלתית 
כל השרי�  �את שרת התרבות, שר לפיתוח הנגב והגליל, השר פלד מקוממת, אפשר לומר. יש 
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האלה יושבי� היו� בתל אביב. כשפנינו אליה� ה� אומרי� שאי� מקו� בירושלי�, שלשכת 
מקומות לשבת בה�. אני יכולה ללמוד מהתגובה של מצוא לה� הדיור הממשלתית לא הצליחה ל

הממשלתי לכלי התקשורת, תגובות רשמיות, מה שנקרא, שהוצעו לה� חלופות וה� מנהל הדיור 
 גמה ולעבורפשוט לא לקחו את זה. אז היינו מצפי� מה� בראש ובראשונה להוות מודל לדו

לירושלי�. חו! מזה יש ג� את שר הביטחו�, השר להגנת העור� ושרת החקלאות, שהמשרדי� 
  בינתיי�. , אז את זה אנחנו שמי� בצד, 2007שלה� הוחרגו, כאמור, בהחלטת ממשלה משנת 

  
עור" הדי� ניר רוזנר, שבעצ� הבוס שלו יושב כא� היו�, ממשרד יגאל ארנו�, עור" הדי� אמנו� 

משנה מקיימי� ה� כבר למעלה לור" נמצא כא�, שהוא אחד השותפי� הבכירי� במשרד. 

היה לכל המשרדי�  deadline �� האלה. מה שעולה מהתכתובות הוא שהתכתובות ע� המשרדי
א� עו"ד אמנו� לור" הזה.  כבר היה, אז אנחנו עדיי� מחכי� לתשובות בעניי� 2010. סו� 2010סו� 

  שלו הוביל. ירצה להרחיב, הוא יוכל לספר על הלי" הקד� בג"! שהמשרד 
  

לצבוע תקציב לכל המעבר הזה. היו� אי� תקציב אז מה נדרש? וזה החלק החשוב. קוד� כל, צרי" 
, שמיועד להעברת אות� יחידות לירושלי�. ואז, מה קורה? המשרדי� הרלבנטיי� שאמורי� לעבור

אי� לנו  –אג� התקציבי�  אומר תנו כס�.  –: את� רוצי� שנעבור? אומרי� לאג� התקציבי�
, זה אמור לבוא מהתקציב שלכ�. הפינג פונג הזה בי� אג� התקציבי� באוצר ובי� המשרדי� כס�

לאג� התקציבי� הרלבנטיי�, יוצר סחבת שאי� כדוגמתה, ואנחנו מצפי� שהוועדה תקרא היו� 
הזה. מעבר לזה, הקצאת קרקעות למצוא את מקורות התקציביי� שיאפשרו באמת את המעבר 

לבניית משרדי� בבירה בהקד� האפשרי, צריכי� לחשוב על פתרונות יצירתיי�. זה באמת מופנה 
ללא מכרז,  והדבר האחרו� צות קרקעות לאג� החשב הכללי. אולי צריכי� למצוא דרכי� ג� להק

זה אמרנו. א� רוצי� להעביר אלפי עובדי�, בטח כל אחד מכ� יכול מדובר באלפי עובדי�. את  –
עובדי� שיושבי� בתל אביב, או זה. עד היו�, א� אחד מהלבי� איזה הלי" ביורוקרטי מסוב" 

לא יודעי� שה� אמורי� לעבור לירושלי�. זה קצת  עובדי� חדשי�, שמועסקי� ביחידות האלה,
עובד חדש שמועסק ביחידות האלה, כשהוא חות� על חוזה תמוהה, לא? היינו מצפי� שכל 

שיתחילו  –לעבור לירושלי�, וג�  שלו יהיה כתוב ש� שהוא מודע לזה שהוא אמורההעסקה 
כ" שהמעבר קרב ובא. נראה לנו שעצ� העניי� שעדיי� לא להגיע להבנות ע� העובדי�, על 

  ות ואולי ברגע האמת זה באמת יעכב את כל המהל". מתעסקי� ע� זה, זה קצת מעורר תהי
  

עוד דבר שאנחנו היינו שמחי�, א� יושב ראש הוועדה היה מקד� זה שורה של דיוני� בתו" 
הזה. לצור" כ" צרי" הוועדה כדי שהדברי� לא יתמסמסו. שנעשה מעקב מסודר אחרי המעבר 

האוצר ומנכ"ל משרדו, אג� תיאו� ובקרה הדיור הממשלתי, ג� ע� שר לקיי� דיוני� ג� ע� מנהל 
היוע! המשפטי לממשלה, מנהל הרשות החברות שאמור לממש את כל החלטות הממשלה האלה, 

חלטת הממשלה הממשלתיות, שאמור, כאמור, להעביר חברות לירושלי�, צוות היישו� של ה
בראשותו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה גבאי, וכמוב�, השרי� שג� צריכי� לעבור  2007משנת 

השרי� שצריכי� להעביר את המשרדי� שלה�  –ע� הלשכות שלה� לירושלי�, ויותר חשוב מכ" 
  לתו" ירושלי�. 

  
ת. חילקו לכ� את עבודת המחקר שצוות "התעוררות" עשה. תדפדפו בזה. תראו אני כבר מסיימ

יש שלוחות יושבות היו� מחו! לירושלי� וצריכות לעבור. כמעט בכל משרד כמה יחידות ארציות 
  !. לא קטנות, שממש לא בטלות בשישי�, ועליה� צריכי� ללחו

  
  היו"ר כרמל שאמה:

  
תודה על המצגת. נבר" את סג� ראש עירית ירושלי� שמצטר� אלינו, קובי כחלו�. ביקשה רשות 

  דיבור מתכננת מחוז ירושלי� של משרד הפני�. בבקשה. 
  

  דלית זילבר:
  

קדמי� ומגבשי� וג� אני רוצה להתייחס לנושא של תכנית המתאר ולתכניות שאנחנו בעצ� מ
תכנית המתאר  –לאמצעי� המשלימי�, שאנחנו חייבי� לקשור את כול� יחד. אז קוד� כל 

לירושלי� שמשמשת היו� כמדיניות של העיר מסמנת ג� את קרית הממשלה, שהיו� מתחילי� 
שהוגשו מ"ר למשרדי ממשלה. יש לנו את שתי התכניות ה להכי� תכנית שיותר ממכפילה את

משרדי� בכניסה לעיר, מה  שני מגדלי –בשנתיי� האחרונות וא� אושרו, בשנתיי� האחרונות 
שמקבלת תוק� בימי� האחרוני�, התכנית של מבקר המדינה  צפו�,משרד החו!  –שנקרא 

באופ� יחסי, ואני חושב שהיא תכנית טובה, שיוצאת שבאמת הוגשה וקודמה באופ� מאד מהיר, 
  נו. למכרז, כמו ששמעעכשיו 
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נותנת מסה מאד גדולה של משרדי� ומסחר, שמשרדי� שיכולי� יש לנו את הכניסה לעיר שבעצ� 

אפשר להכיל אות� ש�, אפשר  –ני� הערוצי� השו א� מדובר על קריות התקשורת, על –להכיל 
המסות הגדולות כניס אות� לקרית הממשלה עצמה. התכניות כ� מספקות, בעצ�, את ג� לה

א�  –� לדבר ג� עליה� והגופי� האחרי� שחייביבמאות אלפי מ"ר כדי לקבל את כל המשרדי� 
מה שחשוב כ� אחרות, רשות העתיקות, ואחרות, שכ� צריכות להתמק� בירושלי�. זה רשויות 

ז צריכי� להיות א� אנחנו באמת רוצי� פעילות אינטנסיבית אלדעת זה איפה למק� אות�, כי 
עד לקרית הממשלה,  שה� באמת ציר של קריה מחוזית, שמתחילה במגדלי� היו� שבוני�צירי� 

להגיע,  המשפט המחוזיי�. הרכבת הכבדה שצריכה יכול להיות ע� בתי המשפט, לאורכ�, בתי
תית� קו תחבורתי שאי אפשר להתעל� ממנו, וסביבו נית� יהיה לקיי� פעילות מאד אינטנסיבית 

דיור,  –של משרדי� כאלה ואחרי�, יחד ע� הרכבת הקלה, וכמוב� האמצעי� המשלימי� 
  אנחנו מקווי� שיגיעו. האחרות שחייבי� לספק פה, בתקווה שיגיעו כל העובדי� שוהפעילויות 

  
תכנית המתאר נותנת את המעטפת, אבל צרי" להגיש את התכניות המפורטות  –מבחינת תכניות 

  וחייבי� לקד� אות� במהירות שיא. 
  

  היו"ר כרמל שאמה:
  

  יושב ראש החברה לפיתוח מזרח ירושלי�.  �הדי� אמנו� לור", לשעברעור"  –הדובר הבא   
  אמנו� לור":

  
שלו�, אני פה רק בגלל מירב כה�. אני קצת הרמתי ידיי�. כאיש ירושלי� אני רוצה להגיד לכ�, 

"איכה ישבה בדד העיר רבתי ע� היתה כאלמנה.רבתי  : כאיש ירושלי�, את מה שאני מרגיש
מנח� מכל היתה למס. בכו תבכה בלילה, ודמעתה על לחייה, אי� לה י�, שרתי במדינות בגוי

  זה מתו" ספר איכה. אוהביה. כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבי�". 
  

החלטות ממשלה בעניי� ירושלי�. העברת משרדי  שני הקלסרי� שאת� רואי� פה זה
לפנות לשרי הממשלה ולבקש� לדווח בכתב לוועדת השרי� על הפעולות  �  4.12.77הממשלה,

הנעשות על יד� במגמה להעביר משרדי� לירושלי�. הדוח יכלול פירוט היחידות הממשלתיות 
ותחזית הזמ� להעברת�". באותו זמ� ישב במרכז ירושלי� השב"ס. הנמצאות מחו! לירושלי�, 

 –השב"ס ישב במרכז ירושלי�. היו� הוא עזב את ירושלי�. אחרי שקיבלו את ההחלטה להעביר 
 –י� קורעי לב, העיקר הוציאו. הבוקר אני קורא שני מאמרי� של שני שרי� חינו" לשעבר, מאמר

YNET  תקראו את הרשימה של מירב. חצי משרד  –נת� לה� מקו�. אי" ירושלי�, ירושלי�
בתל אביב. יותר קל לו לרו! החינו" יושב בתל אביב. הממונה הארצי על החינו" הגופני יושב 

להעביר את המשרדי� לירושלי�, צרי" לעשות. ה� לא צרי"  –בעליות. שני שרי חינו" כותבי� 
  נקפו אצבע, בתקופה שלה� ה� עזבו את העיר. 

  
שקל בירושלי� הוא לא ימצא, כי ע�  �60כשמדברי� על תקציב, כשידידי, גבי שוחט, מחפש ב

ותני� בנייני� נ –מחירי הקרקע בירושלי� זה לא יקרה. וכשחברתי הנכבדת מהוועדה המחוזית 
  קומות, זה לא יקרה לעול�.  16של 
  

  היו"ר כרמל שאמה:
  

  .?  �60בתל אביב יש ב
  

  אמנו� לור":
  

. אבל מחזיקי� אותנו, אתה יודע, בתור השארית הקטנה, העלובה, בפינה. 80לא, בתל אביב זה 
  בתל אביב. אות�, א� אחד בלאו הכי לא רוצה להיות פה. כול� רוצי� להיות לא צרי" 

  
כבוד יושב ראש הוועדה פתח את דבריו ואמר על הבעיות שיש "ש�". יושב ראש הוועדה, הראש 

שת במונח "ש�" למרות שאנחנו שלו לא בירושלי�, הראש שלו בתל אביב. לא שמת לב, השתמ
אתמול  לא איכפת לו מירושלי�, אני יכול להקריא ל". ראש הממשלה פה, בירושלי�. א� אחד

דיבר יפה מאד. אתה רוצה לראות את ההחלטות שלו, בתקופת שלטונו הראשונה? ע� הרשימות, 
ועדות השרי�, ע� הדיווחי�. המכללה לביטחו� לאומי, החליטו להעביר אותה ת, ע� ע� ההחלטו

החלטה של יש  78. לקח זמ�, היו בעיות. שנת 67 –העיר לירושלי�. כבשנו את ירושלי�, איחוד 
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כבר לא מדבר על הממשלה. גו� צבאי, מסודר. מה היה ש�? היה לה� יקר, בצלאל,  מפ"ע, אני
  בהר הצופי�. 

  
  קובי כחלו�:

  
  אתה לא מעודכ�, מאז קרו דברי�. 

  
  לור": אמנו�

  
  תתחיל לנסוע. אני מעודכ� בהרבה דברי�. אני מעודכ� בזה שהרכבת הקלה לא 

  
  היו"ר כרמל שאמה:

  
הברזל, והובטח אנחנו ביו� ראשו� מקיימי� ישיבה של חוק אחרו� שצרי" לחוקק, חוק מסילות 
בסדר דיו� מאד לנו שבאוגוסט היא מתחילה לעבוד. בשביל זה לחצו את ועדת הכלכלה לקיי� 

  מאד דחו�, לסיי� את החקיקה. 
  

  אמנו� לור":
  

יש ל"  � �יר העתיקה. א� בסו� ספטמבר, סו� אוקטובר, עדיי� כבוד היו"ר, אני מכיר כל אב� בע

, בכל ירושלי�, כמה on the houseהעתיקה, סיור, אני נחשב אחד המדריכי� הטובי� של העיר 
  ניסוי. שעות שתרצה, א� בסו� אוקטובר הרכבת הקלה תיסע, לא כמו שהיא נוסעת היו� בתור 

  
עורכי די� כי  40הרצו� של הממשלה לעזור לעיר הוא רק על הנייר. במשרד שלי בירושלי� אנחנו 

הילד שלי שגומר עכשיו לימודי אנחנו שרוטי� על ירושלי�. זה רק מראה שאפשר לעשות אחרת. 
שהוא לא רוצה. בכוח. אי א עובר לתל אביב, למרות כלכלה לא מוצא עבודה בירושלי�, אז הו

אי� אופציה. בפרוטקציה לא מצאתי. אי�. וכל אפשר למצוא פה. וחוטפי� אותו ש�, מצטיי�. 
החרדי� ה�  ערבי�. ואל תטעו: –מירושלי�  36%הנהירה הזו החוצה, שימו לב לסטטיסטיקה: 

אלה שהיו� עוזבי�. קבעתי ע� מירב ע� שני חברה' צעירי� מגור שה� יזמי� בהייטק, ה� ירדו 
לאשדוד. וכל חרד שלומד הול" לגור בבני ברק, כי הפרנסה היא ש�. וכשיושבת ועדה, וזו לא בעיה 

ה� מחליטי� שיותר יפה  –מחוזית יושבת הוועדה ה �אותה באיזו החלטה אחת שפותרי� 
קומות. מחיאות כפיי�, אז לא יהיה. לא כדאי  17בנייני� של שהשמי� של ירושלי� יהיו ע� 

למוס" לבנות. לא כדאי. זה הופ" את מחיר הקרקע ללא כדאי. את� לא יודעי� אבל מחיר קרקע 
ושלי�, הוא כפול מהמקו� הכי יקר אחריו באר!. זה מטור�. אי� פה שטחי�. בגבעת שאול ביר

בכל מה איכפת לכ�? זה לקוח שלי, נכו�, אבל הוא עומד פניתי, ע� קרקע נהדרת, תנו לה� לבנות, 
 �קומות. בגבעת שאול. קיבלתי הסבר, שזה ה �40�50ר להתנאי�, שבתל אביב הוא יקבל אישו

skyline  שלנו. אי� בעיה, תעשוskyline .כול� יעברו לתל אביב ,  
  

כבר כמה  אל� מטר שאנחנו מדברי� עליה� �70תהיה שו� טעות. יבנה גבי שוחט את השלא 
שהוא סג� חשב. יו� לפני שמהנדס העיר הנוכחי נכנס לתפקידו שידכתי בינו לבי� גבי  שני�, מאז

למדינת ישראל  �60כלו� לא קרה. חשבנו שלשנת השוחט. ישבו אצלי, דיברו על כמה מגדלי�. 
עניי� של קרית  אפשר יהיה לפתוח את המכרזי� למגדלי הלאו�. לא נותני� כס�. היה סיכו� על

רשות השידור. עומד ש� שטח נפלא בכניסה לעיר, על הרכבת הקלה, ליד התחנה המרכזית, ליד 
הרכבת הכבדה. הכל. תעבירו תב"ע. אז רשות השידור לא מסוגלת לתפקד, העבירו את זה לחשב 

. 700די להתחיל לתכנ�. אז העבירו לו מיליו� שקל כ 2סוכ� שהוא מקבל  –הכללי. החשב הכללי 
קומות, כמו בתקופה  �4מתי? שנתיי� אחר כ". אז מי שחושב שיבנו משרדי� בירושלי� ב

מתי יאשרו את  –זה לא יהיה. מדברי� על הכניסה לעיר. התכנית של הכניסה לעיר  �הביזנטית 
אל� מטר, לאשר נפח, כשאפשר לבנות  �300 תח� של בנייני האומה? כמה זמ� אפשר להתעסק בהמ

  אי אפשר להזיז כלו�. קובי, כמה זמ� אתה סג� ראש עיר? את זה? 
  

  קובי כחלו�:
  

  שנתיי� וחצי.
  

  :אמנו� לור"
  

  מה קרה?  שבוע אחרי?מתי הייתי אצל",   
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  קובי כחלו�:

  
  הרבה קרה. 

  
  אמנו� לור":

  
  מה קרה? עומד.  –על הדברי� שדיברנו   

  
  קובי כחלו�:

  
  הרבה קרה.   

  
  אמנו� לור":

  
הצרכי� שהעיר צריכה. אני לא יודע א� הוועדה יודעת אבל לא, זה טיפה בי� לעומת   

מהנמוכי�  �לתושב, הכי נמו" באר!. שטחי תעסוקה לתושבלעיר הזו יש את היחס שטחי מסחר 
  באר!. כל זה לא יקרה א� לא ישחררו את הבניה. 

  
יי� אתכ�. הסיבה היחידה שאני פה היא שיש היו� ד� צעיר, ע� אנרגיות, אני יכול להמשי" ולע

פע� בחודש, משרד משרד, שיבוא קובי כחלו� ויציג אני מבקש ממ",  –ואתה צעיר ויש ל" אנרגיות 
אני אשמח מאד. אני רק זוכר את  –ה בעניי� של המב"ל ויבנו את זה פה א� טועפר נושא. 

. הצבא אמ! 67הסקנדלי� במש" שני�, אני מדבר אתכ� על החלטת ממשלה שהתקבלה בשנת 
. אני יכול לתת לכ� ככה על כל מוסד ציבורי בעיר. לא מצאו? את� באמת חושבי� 78אותה בשנת 

אי� אי� שו� החלטה שהשר לענייני העור� יישב בתל אביב. שלא מצאו חדר ליוסי פלד בירושלי�? 
  � � החלטה כזו. יואיל נא בטובו השר 

  
  מירב כה�:

  
  לא, הוא כפו� למשרד הביטחו�. משרד הביטחו� הוחרג. 

  
  אמנו� לור":

  
יושבי� אצל שר הביטחו� פרס, בלשכתו לעניי� שר הביטחו�, כשהייתי עוד בפוליטיקה, היינו 

בירושלי�. הוא היה כמה ימי� בלשכתו בירושלי�. זה, כשרבי� היה ראש ממשלה ושר ביטחו� 
  הלשכה העודפת נעלמה. 

  
לחזק והיא לבטל את חוק יסוד: ירושלי� או –יש לי הצעה אחת שככה אני מרגיש שהיא הנכונה 

אותו. או לכתוב בו שאי� אופציה, אלא לשבת בירושלי�, כי כשמספרי� לי אתמול שהיוע! 
בלשכותיה� בתל אביב, המשפטי לממשלה ומנכ"ל משרדו, את רוב שעותיה� השבועיות מבלי� 

אני אומר שהוועדה הזו צריכה לקבל שסיפר בקומה שלה�.  אז אני, נקרע ליבי. זה סיפר לי מישהו
החלטה שאי� כפל לשכות לא� אחד. זה לא כל כ" רחוק ירושלי� ותל אביב. בארצות הברית כול� 

י� לא� אחד שתי לשכות. וכל הלשכות של כול�, ג� טסי� ונוסעי� ברכבת לוושינגטו�. א
  בירושלי�. זו החלטה אחת.  –החשובי� 

  
כדי שהספקות של עזרי לוי ייעלמו. צריכי� אומ! לתק� את חוק יסוד: ירושלי�,  –החלטה שניה 

עלי" כל האינטרסנטי� הקטני� שגרי� ליד הבית. מירב לא זה. זו בעיה. בגלל שיקומו בשביל 
האנשי�. הממונה נתנה דוגמה אבל אני יכול לתת ל" דוגמה אי" משרדי הממשלה נדדו אחרי 

ה שהממונה על את זוכרת למה? ואי" פתאו� נהיליד כפר סבא. נכו�?  –הארצי על הבחירות 
המרש� של המידע ברמת ג�? ואי" שותפה שלי לשעבר, שאחראית על משהו במשרד המשפטי� 

ע� כל היחידה שלה? זה יותר קרוב לניו יורק, לשדה התעופה. לאט לאט, ככה עברה לתל אביב, 
", כי אני כבר זק� לעניי� הזה. את� זה בידי –כל המי� מחלחלי�. א� לא ישימו לזה סו� ע� גרז� 

  יש לכ� סיכוי.  –
  

  גבי שוחט:
  

דברי� על הנייר, אבל אני יכול להגיד שדיור ממשלתי או חטיבת הנכסי� בחשב זה נכו� שיש 
הכללי לקחה את המשימה בצורה ראויה, א� כי זה רק על הנייר, כמו שאתה מציג את זה, אבל 
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מבצע, ואני חושב שאפשר לבוא ע� קבלות. אני אתייחס לאות� פעולות שאנחנו נחנו כגו�, ג� א
ומה מתוכנ� ג� לבצע. ג� במסגרת אותה החלטת ממשלה וג� במסגרת אות� מבצעי�, ביצענו, 

ירושלי�. הפעילות הזו לא נעשית בצורה עצמאית, היא  להביא לחיזוק –פעילויות אחרות, באמת 
נעשית ע� רשויות התכנו�. בנושא הזה, מר כחלו� בהחלט מוביל מהל" משות� ע� קו פתוח. 

  בצורה חוקית. בהרמת טלפו� אנחנו בהחלט יודעי� לסגור את הדברי�. כמוב� שהכל 
  

ר על מה בוצע ומה לא, אז אי אפשר להתעל� מפעילות שנעשתה בקרית דוב –אני רק רוצה  לציי� 
הממשלה בירושלי�, מכמות המשרדי� שנבנו בירושלי�, אי אפשר להתעל� מהקמת פרויקט 

משרדי� שפונו לא עברו משרד החו!, מה זה עשה, ג� לפיתוח באותו אזור שהתפנה. אות� 
דיי� בירושלי� בקרית הממשלה, בבניי� מודרני, ייצוגי, ע� כל היתרונות מירושלי�, ה� ע

  מה הפינוי של כל אותו מתח� עשה לאזור הזה.  –שצריכי� להיות למשרד החו!. הנגזרת של זה 
  

גיה, בניי� . יש מרכז אנר2במסגרת אותה קרית ממשלה בנינו ג� בניי� גנרי מספר  –נקודה נוספת 
צרי" לזכור אל� מטר.  �80ל 70משרדי�, זו מסה שיחד ע� משרד החו! היא בסדר גודל של בי� 

הקמת מעו� לראש הממשלה ובניי� למשדר ראש הממשלה שמטעמי� כאלה �שג� בתכנית 
  ת של קרית הממשלה. ואחרי� הוקפאו, אבל ה� כרגע נמצאי� בתכנית וה� חלק מהתכנית הכולל

  
מונעי� הגירה של  –לצד אות� פעולות אני יכול להעיד על זה ג� מהחלטות שאנחנו מקבלי� 

ת חדשות או א� זה במסגרת הקמת יחידו –לחצי� לעבור משרדי�. יש מצב, אני מודה, יש 
יכולי� להיות טעמי� בהחלט ראויי� להתייחסות.  יחידות חדשות שמטעמי� כאלה ואחרי�, 

בצורה הברורה ביותר אנחנו לא נותני� שו� אור ירוק למעבר של משרדי� מחו! לירושלי�. אנחנו 
במסגרת אותה החלטת ממשלה. חלק� מתוכנני� לעבור כבר בתהלי" של העברת חלק מהיחידות 

מדובר  �2012לבניי� בכניסה לעיר, בניי� שהול" ומוק�, ואני מניח שהוא יושל� כבר ב  �2012ב
. אני רוצה להזכיר שבעצ� הועברה כבר יחידה נוספת �5,000במספר יחידות, סדר גודל של קרוב ל
לי� ונמצא היו� בקרית הממשלה. עשינו את כל המאמצי� וזה המל"ל, גו� שהיה מחו! לירוש

להכשיר את הבניי� להעביר אות� וצרי" להודות לעירית ירושלי� בנושא הזה שפתחו את המסלול 
ולו כדי להעביר את המל"ל. הפעילות הזו לוותה ג� במהל" מאד זריז. אתמול כבר פורס� מכרז 

אל� מטר. אי אפשר להתעל� מהמספרי� האלה. זו מסה לא קטנה על מה  70של בסדר גודל 
אל� מטר, כאשר משרד מבקר המדינה אמור לבוא לכא�. בעניי�  70מתוכנ�. שכבר נוס� ומה שעוד 

י לשחרר את המתח� יחד ע� עירית הזה באמת קידמנו מהלכי�, ג� מול משרד התיירות, כד
ורשויות התכנו�. להערכתי, בתו" מספר חודשי� מכרז ביצוע יצא לדר", אפשר יהיה ירושלי� 

  להיכנס לתהלי" של עבודה. זה בניי� משרד מבקר המדינה. 
  

  היו"ר כרמל שאמה:
    

  בר היו� יושב בירושלי�, לא? מבקר המדינה כ
  

  גבי שוחט:
הוא לא העיר. לעבור מאזור גבעת שאול, אנחנו מדברי� על חיזוק מרכז  � �בירושלי�,   יושב

  במתח� של מרכז העיר. 
  

  אמנו� לור":
  

 מול עזריאלי ש�, המטרי� ש� יותר זולי�. � �

  
 קובי כחלו�:
  

  ברחוב הארבעה,בתל אביב. 
  

  אמנו� לור":
  

  אבל יש לו ג� ש�.   
  
  ובי כחלו�:ק
  

  לא, בעזריאלי אי� לו. 
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  גבי שוחט:
  

על גופי� ביטחוניי�, וכו', וזה חשוב מאד ג� סיבות למה הוא נמצא ש�. מדובר פה בביקורת יש 
התקבלה � בעבר, ג� בישיבות פה, בוועדות, בכנסת. שה� יהיו ש�, בסמיכות. הנושא הזה נדו

  אני. החלטה. שמבקר המדינה יבוא ויית� את התשובות, לא 
  

ויר, אתמול היה לאואל� מטר. ג� כ� יצא  �30 , סדר גודל של קצת למעלה מ2בני� גנרי מספר 
אל� מטר. לגבי קרית רשות השידור,  70גודל של מכרז, כ" שאנחנו מדברי� על מכרז בסדר 

רשות השידור זה פרויקט   � � מבחינתנו קידמנו כא� את כל המהל" כולל נושא של קידו� התב"ע. 
ו. רשות השידור היא כמוב� ממשלתי, למרות שזה לא במסגרת האחריות שלנ שהוטל עלינו כדיור

. לצערנו זה לא נעצר גו� אוטונומי שיכול לעשות, וקיבלנו על עצמנו את הפרויקט הזה לקד� אותו
  � � בנסיבות שקשורות בנו. מבחינתנו אנחנו יכולי� 

  
  היו"ר כרמל שאמה:

  
  באיזה נסיבות זה נעצר? 

  
  גבי שוחט:

  
הסכ� הבראה והסדרה של כל הנושא. זה היה התנאי.  –מסיבות שקשורות ברשות השידור 

מבחינתנו, א� היו סוגרי� את הפרוגרמה, מאותה נקודת זמ� שבה הנושא של הפרוגרמה היתה 
ג� לאדריכל, ג�  –אנחנו פה היינו מוכני� למכרזי� יכולנו לצאת לאוויר.   מאושרת על יד�,

   �  �למנהל פרויקט, ג� לקידו� התב"ע 
  

  היו"ר כרמל שאמה:
  

  ? � �ברגע שמושלמת הרפורמה ברשות השידור   
  

  גבי שוחט:
  

את הפרוגרמה, ה� הבטיחו כבר מספר יש הסכ�? מבחינתנו, ברגע שה� מעבירי� לנו   
עד היו� לא קיבלנו פרוגרמה כזו. אבל שני�.  3י�. לצערי זה לקח איזה של חודשפעמי� שזה עניי� 

אני מניח שזה נובע מהסכ� ההבראה, תכניות צמצומי�, וכו'. אבל אנחנו קידמנו כבר לא מעט 
היא  –יש. מבחינת התשתית  –מהלכי� כדי להיכנס ממש לתהלי" של ביצוע. מבחינת היכולת 

קיימת, התכניות קיימות,ג� מבחינה תקציבית אני חושב שש� אי� בעיה כי מדובר פה באיגו� 
כאשר הכוונה היא ג� בחלק מהפרויקט הזה לשלב ג� את משרדי הממשלה כדי לשפר מקורות. 

נעשית חנו על עצמנו את הנושא הזה, כ" שמבחינה זו את היעילות הכלכלית של הפרויקט הזה. לק
  פעילות בעת ובעונה אחת בנושאי� האלה. 

  
  אמנו� לור":

  
יש ש� עוד� שטחי� עצו�, והמצב הוא שהזנב מחזיק את הכלב. א� בוני� את כל מה שיש לגבי 

, אפשר יהיה להביא את כל 10יר לערו! בפרוגרמה, יישאר ג� לרשות השידור. אפשר יהיה להשכ
אני מדבר על הדיבורי� שלנו בחדר, על החזו� = יהיה  בניי� שידור  –רשתות השידור הבינלאומיות 

בד ויפה ל ממלכתי מירושלי�. לא הבניי� ממול, שאתה מכיר, של אולפני הבירה, אלא משהו מכו

ולא יישבו  France Press �ש� ויישב ה BBC � יישב ה –"שערי צדק" היש�, שהדבר הזה יביא לפה 
יתנו  –בתל אביב. א� נית� לה� מקו� מספיק מכובד כמו משרד החו!, ולכ� כול� נשארי� ש� 

של צלמי�, שדרי�, כל הדברי� האלה לה� מקו� מספיק מכובד, זה יביא לפה עוד עשרות ומאות 
  מתק�. ותקועי� בגלל רשות השידור, שהיא החלק הקט� בכל הפרויקט הזה. באותו  –
  

  גבי שוחט:
  

רשות השידור, שקיבלנו, שהיתה משימה, אחד הנושאי� שעלו  ��אני רוצה להזכיר שלגבי  
ה של רשות השידור לצאת מירושלי�. מי שמנע את זה זה במסגרת החלופות שנבחנו היתה כוונ

אבל הצלחנו להוביל את המהל" תו"  � �דווקא אנחנו, למרות שמבחינת היכולת, עד כמה יכולנו 
כדי הבאת טיוטת החלטה לממשלה לבלו� את הנושא הזה. אבל אני מניח שכול� כבר מביני� 

  בקרית רשות השידור.  –צאת מש�. זה יהיה המיקו� סיבה לשאי� שו� 
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אנחנו עוסקי� בגופי ממשלה ומשרדי ממשלה, חברות  �אני רק רוצה להפנות את השאלה לוועדה

ממשלתיות, שזה לא בתחו� אחריותי. אני חושב שצריכה ג� לצאת קריאה, יכול להיות שזה עניי� 
מה קורה ע� מרכזי המפלגות? למה ה� לא עוברי� לירושלי�? למה ההסתדרות  פוליטי, או לא:

  לא עובדת מירושלי�? 
  

  היו"ר כרמל שאמה:
  

  . נקודה מעניינת, אני חייב לומר  
  

  גבי שוחט:
  

ההסתדרות לא עוברת לירושלי�? אגב, ההסתדרות היתה מתכוננת לעבור למה   
  � צריכי� לתת תשובה. לירושלי�, עברה לירושלי�,  וירדה לתל אביב. אני חושב שג� ה

  
  היו"ר כרמל שאמה:

  
מפלגות יש לה� ג�  � �טוב. העברת לנו חצי כדור, בעניי� הזה. אבל עדיי� אנחנו מצפי� ממ" 

לגות האלה אתה יודע, המפ � �שה� נטועי� בו  שיקולי� כספיי�. לפעמי� יש לה� בית מפלגה 
אי� לי ספק שלפחות מפלגת הליכוד, ה� בדר" כלל על כרעי תרנגולת מבחינה פיננסית. אבל 

י מייצג פה, ראוי שתשב בירושלי�, כשירושלי� נישאת ופתרונה ומצעה ובכל נאו� המפלגה שאנ
  ת הציונות לפחות, ראוי שיישבו בירושלי�, אי� ספק. של כל נבחר ציבור מהמפלגו

  
  גבי שוחט:

  
אנחנו  � הבינוי הממשלתי להשלי�, ברשות", נקודה כגור� שמטפל בנושא של הדיור הממשלתי או 

אחריות שלנו היא לא לנושא של אבל היכולי� להתקד� בצעדי� לפרויקטי� של בינוי וביצוע 
יחסי עבודה, וכל מיני החלטות שקשורות לגופי� אחרי� בממשלה, שצריכי� לטפל בנושא הזה, 

הממונה על השכר, וא� זה במסגרת נציבות שירות המדינה, וכמוב� ההסתדרות, א� זה במסגרת 
מעבר של משרדי� במרחקי� מאד למהל" הזה. לי אי� ספק, ומהניסיו� שלנו, שצריכה לתת יד 

  לרגע האחרו�. נקודה שראוי שתיבח� כבר בשלב הזה, ולא להמתי� קצרי� יוצר פה התנגדויות. זו 
  

  כרמל שאמה: היו"ר
  

  איזה סוג של התנגדויות? 
  

  גבי שוחט:
  

שזה יתגלגל לפתחנו. לצערי, מניסיוני בעבר, אנחנו של עובדי�. ג� היו� אנחנו נתקלי� בזה, וחבל 
  לנושאי� האלה. נאלצנו להיות חשופי� 

  
  היו"ר כרמל שאמה:

  
  משקל של הרכיב הזה? מה ה

  
  גבי שוחט:

  
שפרויקט כזה מושל� ומושקע,  אחרי –הוא משמעותי מאד. ולא כדאי להמתי� לרגע האחרו� 

ל פשרות. א� הדבר לא ייעשה מתחילי� להיכנס פה לתהלי" ש, המדינה הכניסה יד לכיס ושילמה
  הכרחי כרגע בשלב הזה. לא נוכל להקד� בנושא הזה. שיתו� הפעולה הוא –עכשיו, ובמקביל 

  
  היו"ר כרמל שאמה:

  
  � �לדעת", על מי הגור� שאחראי,   

  
  גבי שוחט:
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ביחד ע� ההסתדרות, חייבי� לסכ�  –וכמוב� הממונה על השכר, נציבות שירות המדינה,   
קת העובדי� היו�. כיו� העסהזה כבר בשלב הזה. זו שאלה שנוגעת בנושא אופ� את הנושא 

שני�. וכדאי להיכנס  �8�10שני�, זו תכנית ל 3�4זמ� של שאנחנו מדברי� על תכנית לטווחי 
יודעי� מה  הזה כרגע, להביא את הכל בחשבו�, שבבוא העת, כשיצטרכו לעבור, אנחנו למהל"

קורה, ע� אות� נציגויות של עובדי�, לא� ה� מובילי� את המהל" הזה, וישנ� התנגדויות, ומטבע 
הדברי�, כשדבר כזה נכנס לאיזושהי הקפאה, אז מתפשרי�. כל אותה תכנית שדובר עליה, 

ק בגלל הסיבות האלה. ככל שיקדימו בעניי� תכניות שהיו היסטוריות, ראינו לא� ה� הגיעו, ור
  הזה, יהיה נכו�.

  
משרדי�. אנחנו יכולי� נקודה נוספת שהיא חשובה, היא בשיתו� הפעולה של אות�   

לא היה שיתו� פעולה, לא קיבלנו את הגדרת ר. להיכנס. ראינו מה שקרה בקרית רשות השידו
לא יכולי� להתקד�. מישהו צרי" להגדיר את הצור", הצרכי� במסגרת הפרוגרמה שלה�, ואנחנו 

, אנחנו לא יכולי� להתקד�. כרגע ברגע שישנה התנגדות כבר בשלב המוקד� הזה .וזה רק הגו�
והדבר הזה מהווה איזשהו אילו!, וצרי" להיכנס אנחנו מעריכי� את סדרי הגודל והשטחי� 

  לגורמי� המתאימי�.  לתהלי" הזה. אני קורא לוועדה שתפנה את העניי� הזה
  

  היו"ר כרמל שאמה:
    

  יש כא� מישהו מהמשרדי� שצוינו שלא נמצאי� בירושלי�, שנמצא פה, בוועדה? 
  

  ר� בר:
  

אני סמנכ"ל משרד התרבות והספורט, ביחד ע� משרד המדע והטכנולוגיה. זה אולי דיו� אחר 
משרד התרבות  בעניי�אנחנו מטה משות� שנות� שירות חסכוני לשני המשרדי�.  –לוועדה 

, שרת התרבות והספורט ירדה באופ� זמני מכיוו� שזה משרד שפוצל –והספורט, אנחנו הכנסנו 
לא חושב שזה לתל אביב, זה המקו� היחידי שיכולנו לתת לה מענה. א� אחד לא שמח, וא� אחד 

  � �הפתרו� 
  

  לאה ורו�:
  

  למה זה המקו� היחיד שיכולת� לתת לה מענה? 
  

  ר� בר:
  

יחד ע� כל אנשי משרד  היה משרד המדע, התרבות והספורט, שר המדע התיישב בירושלי�זה 
, באופ� לא מכובד וצפו�. היא התיישבה בתל אביב באופ� זמני המדע, לא היה מענה לתת לה, אז

אנחנו בירושלי�, פנינו בצורה מסודרת ואנחנו עושי� עבודה מסודרת יחד ע� הדיור הממשלתי. 
המטה נמצא בשייח' ג'אראח. התרבות וחלק מהספורט משרד התרבות והספורט הוא משרד קט�. 

כבר ביקשנו בצורה מסודרת, הכנו נמצא בכנפי נשרי�, שירות הסרטי� נמצא במקו� אחר. 
פרוגרמה מסודרת, התחלנו הלי" מסודר כבר מזמ� כדי לתת מענה מלא למשרד התרבות והספורט 

מקווי� שבמסגרת המענה שהציג עכשיו גבי שוחט של הדיור הממשלתי, אנחנו בירושלי�. אנחנו 
נמשי" ונהיה בסדר עדיפות עליו� ולא נידחק, כמו במקרי� נקבל מענה מלא ואני מקווה שאנחנו 

ה היו�, אחרי�, והפתרו� יינת� למישהו אחר. אנחנו ג� רוצי� את זה מטעמי� שאנחנו יושבי� פ
  וג� מטעמי חסכו� בכל היבטי המשאבי� שאנחנו מכירי�. 

  
  אמנו� לור":

  
רחוב המסגר יותר זול. אבל השרה של", ג� כשהיא היתה שרת החינו" היא ישבה ברחוב 

  גיע לירושלי�. לההשלושה, וכשהיא היתה שרת התקשורת היא ג� לא אהבה 
  

  ר� בר:
  

  אני דווקא זוכר אותה יושבת במשרד החינו" בירושלי�. 
  

  אמנו� לור":
  
העבירה בתקופה שלה חצי  �שבכל משרדי  תו" כדי הסתכלות על השרה הזו, דווקא, מפני  � �

  . אפשר לבדוק את זה, זה קל. � �  ממשרד החינו" 



 ועדת הכלכלה 

 01/06/2011    

12

  
  קובי כחלו�:

  
   � �אמנו�, דיכאת אותנו 

  
  היו"ר כרמל שאמה:

    
  יש מענה? זה לא משרד כזה גדול.  –אז גבי שוחט 

  
  גבי שוחט:

  
  בנפרד.  � �לא צריכה להיות בעיה. אפשר  –ללשכה?   

  
  לאה ורו�:

  
  אנחנו שומעי� שהוכנה פרוגרמה והכל מוכ�. 

  
  אמנו� לור":

  
למנכ"ליה�, בירושלי�? הא� יש פתרו� לשרי�, ללשכותיה�,  –לבנות. אבל השאלה לא, זה צרי" 
מוכ� לקחת לסיור. יש לי הרבה חברי� מתווכחי�. ימצאו  כ�.  מי שקשה לו, אני �התשובה היא

  ה� לא רוצי�. את הכמה מאות מטרי� שצרי" לכל הלשכות האלה. 
  

  היו"ר כרמל שאמה:
    

  מדובר בכמה מאות מטרי�? 
  

  אמנו� לור":
  

שלושה אנשי�. ת� לו במשרד  כמה זה הלשכה של יוסי פלד? אני בכוונה נטפל אליו כי זה הוא ועוד
  � �החדרי� הריקי� את 

  
  היו"ר כרמל שאמה:

  
  איזה צור" יש, של מטראז'?  –אבל גבי שוחט יידע להגיד 

  
  גבי שוחט:

  
  מ'.  300�400גודל של  ליוסי פלד זה סדר  

  
  אמנו� לור":

  
  כמה מטרי� יש ש�, בבניי�? � �  �ברחוב שלי, רחוב הלל בירושלי� מכרה המדינה 

  
  קובי כחלו�:

  
  עדיי� לא, עדיי� לא. 

  
  אמנו� לור":

  
  ו לש�. יש לכ� נכס. עדיי� לא? אז הנה, תעביר אות  

  
  קריאות:
    

� �  �  

  
  גבי שוחט:
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מ'. ש� לא צרי"  200סדר גודל של שטחי� של  � � אני לא רואה בעיה ע� לשכות שה� מבחינת  

  להיות הקושי. הקושי הוא יותר בשיתו� פעולה מהמשרדי� עצמ�. 
  

  היו"ר כרמל שאמה:
  

  מאיזה כיוו�? 
  

  גבי שוחט:
  

לא מקבלי�  –לא מתלהבי� לעבור. כשמציעי� לה� את הפתרונות, לצערי מהמשרדי� עצמ�. ה� 
  את התשובות. 

  
  היו"ר כרמל שאמה:

  
איפה הלובי למע� ירושלי� בכנסת, בכל העניי� הזה? כי שמעתי פה תיאור שפע� המדינה הבטיחה 

אל�. יש פה חברי כנסת בודדי� שבחצי לחיצת כפתור יודעי� לעשות  700 � � מיליו�   2להעביר 
לות לגופי� שה� מעונייני� בה�. ניסית� להפעיל פע� את האנשי� האלה העברות יותר גדו

  שמזוהי� ע� הלובי למע� ירושלי�? 
  

  מירב כה�:
  

לכא� היו� והגישה פנינו כמעט לכל חברי הכנסת האפשריי�. אתה רואה שה� לא טרחו להגיע 
  שלה� היא קצת דומה. 

  
  היו"ר כרמל שאמה:

    
  הוועדות פעילות. זה יו� שבטוח יש ישיבות בכל הוועדות. יו� רביעי הוא יו� עסוק, כל 

  
  לאה ורו�:

 
   יש ג� ישיבות מיוחדות לכבוד יו� ירושלי�.

  
  אמנו� לור":

  
  שב בדד. וככה היושב ראש יו  

  
  היו"ר כרמל שאמה:

  
ועדה יושבת, שמנהלת הוועדה יושבת, היושב ראש לא מודאג מזה שהוא יושב בדד. העיקר שהו

  פשר להתקד�. א מקבלי� החלטה, יש פרוטוקול,
  

  מירב כה�:
  

אני יכולה להפנות שאלה לגבי שוחט? אנחנו שומעי� בעצ� שהולכי� לבנות משרדי�, ומכרזי� 
והמעבר היה אמור להיות  �2007יוצאי�, וזה נשמע מאד יפה. העניי� הוא שההחלטה התקבלה ב

ני� מהיו�. אתה מאמי� שתו" שלוש שני� יכול שני�, זאת אומרת, תו" שלוש ש 8מבוצע תו" 
  לקרות? 

  
  גבי שוחט:

  
אבל,  –ה ואחרות שימנעו בהנחה שלא יהיו בעיות כאל –זה ברור לנו. שוב תהיה גלישה, אני מניח, 

  �  �פחות או יותר 
  

  מירב כה�:
    

   � � מעבר למציאת הקרקע
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  גבי שוחט:
    

  אי� בעיה של מציאת קרקע. 
  

  מירב כה�:
  

ע� היערכות של העובדי� לזה? תו" מעבר לזה שיבנו. מה קורה ע� התקציבי� לזה? מה קורה 
  שהמשרדי� יעברו. י� בלי כמה זמ� אתה חושב שכל המהל" יושל�? הרי לא יעזור לנו שיבנו שטח

  
  גבי שוחט:

  
שני�.  4עליה�. המהל" צרי" להיות מושל� תו" אני יכול להתייחס להיקפי השטחי� שדיברתי 

של משא נשתדל לעשות את זה בתהלי" זה המאמ!, ואנחנו מרכזי� את המאמ!. א� נצליח לקצר, 
המאמ! שלנו הוא עד כמה הדבר הזה. ומת� ע� הקבלני� ולראות מה המשמעות הכלכלית של 

אל� מטר  80או  70ות� שאפשר להקדי� את העניי� הזה, אבל זה עדיי� באותה מסגרת של א
משרדי�, שזה בתכנו� הראשוני. יש במקביל, מתבצעת תכנית נוספת כדי באמת להרחיב את נפח 

ה זה התחייבויות שאסור לשכוח אות, כדי לקלוט עוד יותר משרדי� מתל אביב. נקודה הבניה
שג� ה� מונעי� מאתנו להכניס אות� כבר בשלב הראשוני. ארוכות טווח שיש היו� בתל אביב, 

אנחנו מגדירי� אותו לתקופה קצרה, ומצליחי� כל חוזה שהול" ומסתיי� עכשיו בתל אביב, 
של אות� משרדי� אנחנו ג� כרגע בתהלי" של הגדרת הצרכי� תכנית. להכניס אותו למסגרת ה

  שבחלק� אנחנו נתקלי� בבעיה. 
  

  מירב כה�:
    

ות� את  כל ונהא� יש מישהו בממשלה שלוקח אחריות על הפרויקט הזה  –אבל השאלה שלי 
את ההיבט של העברת עובדי�, יש את אתה מתייחס לשטחי�. אבל יש  –החבילה? כי אוקיי 

הזה תו" כמה זמ� הדבר התקציבי�. הא� מישהו לוקח אחריות על כל זה ויודע לומר  ההיבט של
  קורה? 

  
  גבי שוחט:

  
הממשלה, באותה החלטה שהתייחסה לנושא של העברת היחידות הארציות, מינתה ועדה 

בנושא של הגדרת בראשותו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שהוא ד� בכל הסוגיות האלה, כולל 
, של פניות משרדי� להמשי" להישאר הצרכי�, והחלטה על העברת היחידות, והדיפה, הייתי אומר

בתל אביב. זה אותו גו� שמרכז את כל הפעילות, ע� הרשות לפיתוח ירושלי� ונציגי משרדי�, 
זה, , והוא הגור� שבעצ� מנחה אותנו ג� בעניי� הוכולל אג� תקציבי�, ואנחנו בתו" התהלי" הזה

לצד אותה פעילות שאנחנו ממשיכי� לעשות וללוות אותה. א� מתעוררת בעיה, כולל תקציבית, 
עדיי� במשרד האוצר ואני שמח שאודי ניס�, בנושא הזה, כממונה על אג� התקציבי�, אז אנחנו 

עושה הכל כדי לעשות את העניי� הזה, כולל בירושלי�, ו את הפרויקטי�רוצה בהחלט לקד� 
הוא כרגע בשלב הקמת היכל המשפט בירושלי�, דבר שאני מקווה שנצליח לקד� אותו חזק מאד, 

  של תכנו�.  
  
  

  היו"ר כרמל שאמה:
  

בדיור הממשלתי אלא במגמה של המשרדי� הממשלתיי�  יש פה הסכמה ביניכ� שהבעיה היא לא
  השוני� לא לעבור לירושלי�? 

  
  מירב כה�:

  
ג�, וג� זה שאי� פה היו� א� אחד מאג� התקציבי� שאומר איפה הכס� לזה, ואי� א� אחד 

  שמתעסק ע� העובדי�, ע� הממונה על השכר. 
  

  היו"ר כרמל שאמה:
  

  פרטניות. אני רק רוצה להבי� מי עומד פה מול מי. נעשה על זה ישיבות יותר 
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  מירב כה�:
  

חלופות לפי מה שאני מבינה מגבי שוחט, כי הוא הציע לה�  –לשכות השרי� זה א" ורק נכונות 
  קבלו, זה נתוני� הוא מראה. זה א" ורק נכונות. שלא הת

  
  היו"ר כרמל שאמה:

  
  חיוביי�, אני חושב. הוא הציג ג� כמה תהליכי�   

  
  מירב כה�:

  
היחידות הגדולות, ע� אלפי עובדי�, זה משהו הרבה מכרזי� זה מאד חיובי. והמעבר של   

ג� מבחינת התקציב, שמצרי" איזה טיפול כולל, ג� מבחינת העובדי�, ג� מבחינת יותר מערכתי 
  הקרקע. 

  
  מתי גרינברג:

  
ראש הוועדה שאנחנו לא מתנגדי� להעברה של מבחינת העובדי� אני רוצה להודיע ליושב   

שאנחנו צריכי� להגיע יחד ע�  אנחנו מברכי� על זה. אבל כמוב�העובדי� מתל אביב לירושלי�. 
מציעה ליושב ראש הממונה על השכר להסכ� שישמור על העובדי� בעת ההעברה שלה�, ואני 

הוועדה לזמ� לוועדה הזו את הממונה על השכר כדי להגיע אתו להבנה אי" עושי� את זה. מדובר 
שלה�. ובדי�, מדובר באמהות עובדות לילדי�, שיש לה� מסגרות שתואמות את הצרכי� באלפי ע

ע� כל עובד, כי מדובר על תא משפחתי שעובר זה תהלי" מאד ארו", ממוש", וצרי" להגיע להבנה 
קו�, וצרי" לתת על זה את הדעת. אני מבקשת לזמ� את אות� אנשי� מנציבות שירות למממקו� 

מועמדות , א� עובד מדינה או עובדת מדינה מגישי� המדינה, את אות� מכרזי� שדיברת עליה�
ו תהיה בירושלי�, הוא צרי" להיער" לזה. למכרז מסוי� ה� צריכי� לדעת שבעתיד המשרה הז

לכ� אני מציעה שיקו� איזשהו פורו� שיטפל בזה, ועדי� לעשות את זה כמה שיותר מהר כי זה 
  הול" וקרב, הנושא של ההעברה. תודה. 

  
  מירב כה�:

  
   מי את חושבת שצרי" לשבת בפורו�?

  
  מתי גרינברג:

  
והסתדרות עובדי  הממונה על השכר, נציבות שירות המדינה, שמפיצה את המכרזי�  

  המדינה, כמוב�. 
  

  עופר ברקובי!:
  

דיברת על התחייבויות ארוכות של  –חט אחת קטנה לגבי שו אני חושב שזה דיו� חשוב. הערה
רפת היו� שלא לאשר, או לאפשר המשרדי� השוני�, של היחידות השונות. הא� יש החלטה גו

  של חוזי� בתל אביב? כזו, שלא לאשר שו� הארכה של התקשרות כזו לקבל אחת 
  

  גבי שוחט:
  

ניה או הארכה כזו מובאת פהחלטת הממשלה מדברת בעד עצמה. לכ�, כל  –קוד� כל   
  חריגי�. לאותה ועדת 

  
  עופר ברקובי!:

  
  מתי היתה הפע� האחרונה שאישרו הארכה של חוזה בתל אביב?   

  
  גבי שוחט:
    
  �  �נתוני�, אבל בדר" כלל, א� אנחנו מאריכי� אי� לי כרגע   

  
  עופר ברקובי!:
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  יש אנשי� בקהל שאומרי� שלפני שנה. הנה,   

  
  שרית גולדשטיי�:

  
אש הממשלה. היחידה אני מאג� תיאו� ומעקב במשרד ר –האחרונה לפני פחות משנה. היחידה 

של משרד החינו", שבשיא האחרונה שאושרה הארכת החוזה שלה בתל אביב היא ראמ"ה, יחידה 
איש. ההארכה אושרה עד למציאת שטח הול�  �60כוח האד� צפויה להגיע פחות או יותר ל

ההתאמות האלה,  אבל ההחלטה של הוועדה קבעה בירושלי�. זאת אומרת, יצטרכו לעשות את 
אגב, או חד משמעית שהיחידה הזו תעבור לירושלי�. זו יחידה אחת. עברו עוד יחידות, דר" 

  בתהליכי� של מעבר.
  

אז אג� תקציבי� סייע למעבר של יחידת המחשוב של משרד � תקציבי� קוד�, דיברת על אג
  מבית דג� לירושלי�. ה� מוכני� לשאת בעלויות שנדרשות לטובת המעבר הזה. התחבורה 

  
  דב לבנשטיי�:

  
  על דבר כזה. יושב פה נציג של משרד התחבורה. לא שמעתי 

  
  שרית גולדשטיי�:

  
גבאי והשתתפות אלישע שח�. אני אשמח לשלוח ל" את הפרוטוקול של הוועדה בראשות איל 

   היתה החלטה כזו.
  

  :דב לנשטיי�
  

  עברו. את אומרת שכבר 
  

  שרית גולדשטיי�:
  

לא, אני אומרת שהתקבלה החלטה. אנחנו מדברי� פה על תהליכי� ארוכי טווח. לבנות מבנה זה 
ח. למצוא על תהליכי� ארוכי טוולא רק עניי� של להרי� את הבלוקי� אחד על השני. מדברי� 

  קיי� צוות. מקו� מתאי� ליחידה לוקח זמ�. הנכונות קיימת, 
  

, �2007 שבבעניי� כל  מה שנאמר לגבי נציבות שירות המדינה והסתדרות העובדי�, אני יודעת 
הזו אז נציבות שירות המדינה היתה בחלק כשיתחילו באמת להזיז את העניי� של יישו� ההחלטה 

רצינית אני מניחה שכאשר יהיה משרד ספציפי גדול שאמור להעביר כמות מהישיבות שדנו בזה. 
   של עובדי� לירושלי�, אז יהיה רלבנטי לקיי� דיו� נקודתי.

  
  אמנו� לור":

    
חידות ביזה בדיוק מה שגבי שוחט אמר שאסור שיקרה. כל עובד חד שמתקבל לשירות המדינה 

  � � שאמורות לעבוד 
  

  שרית גולדשטיי�:
    

  � � אדוני. אני מפרידה בי� עובדי� חדשי�   אתה מדבר על עובדי� חדשי�, 
  

  אמנו� לור":
  

   � �שהיו בירושלי� צרי" לחתו�. כל אלה 
  

  שרית גולדשטיי�:
  

סת� שממוק�, א� יש משרד  � �די� חדשי� לבי� עובדי� שכבר אני מפרידה בי� עוב  
שנה  �10�15 עובדי� ש� וה� צפויי� לעבור לירושלי�, והלדוגמה, בתל אביב, ויש בו אל� עובדי� 

שנה. אתה דיברת על עובדי�  15זה כ� תהליכי� שדורשי� פתרו�. זה לא היה בחוזה שלפני 
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יש טע� תהלי" שאנחנו יודעי� שהוא כבר קיי�, מתחיל לזוז, אז חדשי�. אני הפרדתי. ברגע שיש 
  דיו� הזה. אי� ספק שנציבות שירות המדינה צריכה להיות יותר מעורבת. לקיי� את ה

  
  עופר ברקובי!:

  
? מה המנגנו� שכשהיו� משרד, יחידה ממשלתית, רוצה להמשי" אפשר להשלי� את השאלה

אביב, ממי היא מבקשת את האישור הזה, ואי" אנחנו דואגי� לזה שעל כל לפעול במשרדה בתל 
לאותה המש" התקשרות כזו או אחרת אנחנו עושי� את המאמצי� המרביי� ופועלי� כדי לגרו� 

 יחידה לעבור ולא ליהנות מהספק ולגרו� לאיזשהו מסמוס של התהלי" בגלל תשובות כאלה
  של אי מצאי ותשובות אחרות. ואחרות 

  
  

  גבי שוחט:
    

א� מדובר ביחידה חדשה יש לנו מראש את היכולת למנוע את זה, ולטפל בפתרו�  �אז ציינתי  
באו בגו� שהוא קיי� כבר ממילא, והוא יושב במבנה  בירושלי�. א� מדובר ביחידה שהיא קיימת, 

א� יש כוונה של אותה יחידה   � תלוי ג� בסוג השכירות ותנאי השכירות, מש" ההתקשרות  �
קרה וכמוב�, מסגרת של ועדת מנכ"לי� שבוחנת את המלהמשי" להישאר, הכתובת היא באותה 

א� זה נכו� להארי" דעת ג� של הדיור הממשלתי וג� של אות� גורמי� מקצועיי�, שומעת חוות 
  עוד שנה לפרק זמ� קצוב עד למעבר,  ובהתא� לזה מתקבלות ההחלטות. 

  
  עופר ברקובי!:

  
  אז מנכ"ל משרד ראש הממשלה הוא הכתובת. 

  
  גבי שוחט:

  
  הוא יושב ראש הוועדה, כ�.   

  
  מתי שול!:

  
אכ�, שירות בתי הסוהר ישב במשרדי� במרכז העיר, מי שמכיר, בסמו"  –רק לתק� דבר קט� אחד 
בודה שנערכה בשיתו� הדיור הממשלתי, עברנו בתו" ירושלי�. היו� אנחנו למדרחוב, ובהתא� לע

יושבי� בתחנה המרכזית החדשה בבניי� שמוגדר כחלק מקרית הממשלה, שיושב ש�, אחת 
בתי הסוהר, כמו שרות התעסוקה, אג� הגביה של הנהלת בתי המשפט, אז הקומות ה� של שרות 

לצור" ההבהרה. לא עזבנו. פשוט היה הסכ� חוזה במרכז העיר שנגמר, לא נית� היה להארי" רק 
  ועברנו במסגרת שיפור התנאי� והצור" בתו" ירושלי�. אותו, ג� התנאי� בבניי� לא היו טובי� 

  
אד אופרטיבי. היחידות שלו לא נמצאות בירושלי�. יש שירות בתי הסוהר באופיו הוא ארגו� מ

המעצר במגרש הרוסי�. שאר בית  –לנו, לשמחתנו הרבה, לצור" העניי�, יחידה מאד קטנה 
היחידות שלנו המתקני� שלנו פזורי� ברחבי האר! ויש לנו צור" לקיי� את� קשרי� ולכ� חלק מ

לא נמצאות בירושלי�, אבל יש לנו מבנה נציבות או חלק מהנציבות שלנו, המפקדה הראשית 
  נמצאת בירושלי�. 

    
  שרית גולדשטיי�:

  
 �עליה. כמו שנאמר כא� מעבר למה שהתייחסתי קוד�, א� יש שאלה ספציפית, אשמח לענות 

יות מוקמת, זה דיו� בוועדת חריגי�. ברגע שיחידה מבקשת להארי" ברגע שיחידה מבקשת לה
חוזה, או אפילו לעשות שיפו! לפי החלטת ממשלה, הנושא מובא בפני ועדת חריגי�. היושב ראש 

הכל נמצא  �הוא איל גבאי. יושב ש� אג� התקציבי�, הדיור הממשלתי, הרשות לפיתוח ירושלי� 
   � �  בהחלטת הממשלה. לגבי לשכות השרי�

  
  לאה ורו�:

  
  כמה בקשות כאלה אושרו בשנה האחרונה? 

  
  שרית גולדשטיי�:
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  יש לי כא� רשימה.   
  

  גבי שוחט:
  

  אני יכול להגיד שאיל גבאי מאד מאד קשוח בנושא הזה. הוא לא מוותר. 
  

  שרית גולדשטיי�:
  

  אני מוכנה להעביר את זה. יש לי כא� רשימת סיכו�,   
  

  גבי שוחט:
    
  לפעמי�, ולא לתקופה קצרה, הוא מורה לנו אחרת. ג� א� אנחנו ממליצי�   

  
  עופר ברקובי!:

  
  כאלה אושרו? לא הבנתי. אז כמה בקשות 

  
  שרית גולדשטיי�:

  
  אני אשמח להעביר את הרשימה. 

  
  היו"ר כרמל שאמה:

  
  אני אשמח שהנהלת הוועדה תקבל ותפי! לחברי הוועדה. 

  
  שרית גולדשטיי�:

  
  לכ�. אני אעבור על זה, ואעביר  �זה די טיוטה  

  
  היו"ר כרמל שאמה:

    
חברי שיהיה את זה ל �זה לא דחו�, אלא שעד לישיבה הבאה, או לקראת ההכנה לדיו� הבא

  הוועדה. 
  

  שרית גולדשטיי�:
  

דיוני� של  13. התקיימו בער" מתקופתו של איל גבאי –, בעצ� 2009זו רשימה משנת   
 –לדוגמה יחידות אושר להישאר במרכז מטעמי� מקצועיי�. הוועדה, עשרות החלטות, לחלק מה

קרוב לבית חולי� ממשלתי. נדרש ש� שיתו� פעולה מרכז לבריאות הציבור, של תל השומר. זה 
שוחט, המטרה שלנו  מקצועי, שינוע דגימות. אי� לי כא� את כל ההנמקות, אבל כמו שאמר גבי

  היא המטרה. היא להעביר את היחידות לירושלי�. התהלי" הוא לא פשוט. הוא לוקח זמ�, אבל זו 
  

  דני לקר:
  

להתייחס לנקודה שדובר בה, הנושא של הכנה של אני סמנכ"ל רשות המי�. אני רוצה, ברשות", 
  �  �לירושלי� עובדי� מתל אביב  �150ובדי� למעבר. רשות המי�, שמיועדת להעביר כהע
  

  קובי כחלו�:
  

  התחלת� בירושלי�, אבל. היא נוסדה בירושלי�, הרשות. 
  

  דני לקר:
  

השירות ההידרולוגי, ומתוכננת במסגרת  –נוסדה, ויש לה יחידה מאד מכובדת פה, בירושלי� 
היתה שביתת עובדי�, שחלקה הלא מבוטל  עובדי�. לפני כשנה וחצי  150להעביר עוד  2בניי� גנרי 

ע� קושי במת� מענה לעובדי� וג� הכנה נפשית ופסיכולוגית  –סבב סביב השאלה הזאת. עוד פע� 
ומה. לכ�, כל הנושאי� האלה צרי" לדו� בה� היו� כמו שנאמר פה, ולא  לא� ה� עוברי�, כיצד
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הזה מראש. זה יקל על המעבר, ג�  כאשר בפועל היחידה מתוכננת לעבוד, לבצע את העניי�
  פסיכולוגית וג� דה פקטו. 

  
  גבי שוחט:

  

  רשות המי� היתה בירושלי�.  2012—, כבר בהזו, ברשות"א� לא היתה הבעיה 
  

  דני לקר:
  

שמופיעה במשרד התשתיות, מנהלת הביוב,    � בנוס� לכ", הערה טכנית באשר לחומר שהועבר 
לירושלי�, וכ� מה שנקרא מנהל המי� במשרד היא חלק מרשות המי� שאכ� מתוכננת לעבור 
  הפני�, ג� הוא, נכו� להיו�, חלק מרשות המי�. 

  
  קובי כחלו�:

  
האובייקטיבי. המצב  –חושב שיש כא� שני דברי�. קוד� כל קוד� כל אני מבר" על הדיו�. אני 

האובייקטיבי שהיה לפחות ממה שלמדתי מהיו� הראשו� שנכנסתי לעבודה, בכלל כול�  במצב
לא צרי" בית משפט.  –כי לא עשו שו� דבר. באופ� עקרוני אמרו חשבו שירושלי� היא זמנית, 

משרד הפני� ואחרי�, וככה נבנתה  –אליה� לקחו את המוסדות הבריטיי� שהיו פה, נכנסו 
נבנתה קרית הממשלה. לשמחתי הרבה, מאז שהגענו לתפקיד, אני חושב הממשלה. אחר כ" 

שנוצרה כימיה מאד טובה וחיובית ע� גבי שוחט. העיריה התחילה לקחת אחריות ולתכנ�, וא� 
בתו" שנה, תב"ע בשנה זה שיא כי בס" הכל בירושלי� היתר היה בית מבקר המדינה גמרנו  את

בי� בית  –את הבית שלו בירושלי� במקו� ראוי  לוקח שלוש שני�. ולכ� המבקר היו� יבנה
  ליו�, וצופה למשרד ראש הממשלה. הע המשפט

  
כעי�. הוא מגיע במהירות. לכ� עדיי�, ועתיד  –העבר אי�, צרי" לשכוח אותו. ההווה  –אז קוד� כל 

ג�  צריכי� להתקד� ככל שנית�. הבוקר פגשתי בהר הרצל את אודי ניס�. הוא אני חושב שאנחנו
חשוב באוטו זה החלק המקולקל. בשביל מתחייב אבל אני תמיד אומר דבר פשוט: החלק הכי 

שנוצרה אנשי� צרי" רק משהו אחד לא תקי�, ולכ�, בהזדמנות הזו להקי� בניי� ולהעביר 
הש�, אנחנו אחרי תקופה של פיגועי� לירושלי�, ואני חושב שזו הזדמנות היסטורית, שבה, ברו" 

איכה ובלי קהלת, אחד לא רצה להגיע לכא�, ו "שומר נפשו ירחק" בלי נוראיי� שהיו כא�, כשא� 
והמצב היה לא טוב. היו�, כשג� יש פרוספריטי, ירושלי� חוזרת לעצמה, המדינה השקיעה 

דקות,  22 �מיליארדי� בנושא של תחבורה ציבורית, ותהיה לנו את הרכבת המהירה מתל אביב ב
גרשו� הכה�  –ונבני� בירושלי�. אז לידיעת" נו רכבת קלה, הרכבת הקלה מתפתחת, בוני� יש ל

ש� כבר חצי מיליו� שקל, הוא מקד� את המכללות. תהיה לנו אולי בעיה פוליטית קטנה, ואני 
השבוע, שהמקו�  מקווה שלא תהיה. יש אנשי� שיסבירו לשר הביטחו� כמו שאמרתי לו בתחילת

בו המכללות זה מקו� שהיה אמור להיבנות בית המשפט העליו�, זה שטח ההפקר. אני  שנבנות
  � �לגרשו� הכה� מקווה שהתב"ע תתקד�. כשאמרו 

   
  

  אמנו� לור":
  

  שקל? של רבע מיליארד  � �חצי מיליו� שקל כדי   
  

  קובי כחלו�:
  

  חצי מיליו�, ככה מתחילי� בעיר הזו. לא נורא. 
  

  אמנו� לור":
  

  חצי מיליו� שקל כדי  להקי� את המכללות? 
  

  קובי כחלו�:
  

רשות לפיתוח ירושלי� ואנחנו כרגע מקדמי� את תכנו�, חצי מיליו� שקל הוש� ל –ר ל" אני מסבי
התב"ע. מקודמת תב"ע על הר הצופי�, באחד המקומות היותר נחמדי� וחשובי�. לידיעת", בניי� 

מיליו�. בצלאל, בעזרת  �147מיליו� שקל, הוא נמכר ב 70בצלאל נמכר. כשאתה טיפלת בזה זה היה 



 ועדת הכלכלה 

 01/06/2011    

20

במרכז העיר. ג� זה מתקד�. נכו� שמשרד המשפטי� רוצה לבנות, ויש ש� יותר מדי הש�, יוק� 
ת חושב שזה אחד אני באמ –ויש לנו ש� בעיה. ואנחנו מאד מקווי� אנשי� שרוצי� לבנות, 

, המרכזיי�, ייבנו בירושלי� סו� סו� ולא יהיו הדברי� היותר חשובי� שבתי המשפט המחוזיי�
פזורי� כמוש ה� פזורי� במצב שהוא לא הגיוני לחלוטי� וצרי" לחזור ולתת כבוד לירושלי�. 

דינה שעובר לערד. הבטיחו לקד� את גנז" המדינה פה, בכניסה לעיר. אני רואי� את גנז" המ
  מקווה שתו" חודש יהיה לנו מנהל פרויקט. אתה צרי" להתחייב פה, אתה מוכ�? 

   
  גבי שוחט:

  
  אני חושב שהתחייבתי פה בהרבה דברי�. 

  
  קובי כחלו�:

  
  כי נתנו הסכמה שהוא יעבור לערד, רק הקרטוני�. מנהל פרויקט לגנז" המדינה, 

  
  גבי שוחט:

  
  . הזהיש כרגע צוות עבודה שיושב בנושא  –את הדרישות שלה� ברגע שיסגרו את הצרכי� שלה�, 

  
  קובי כחלו�:

  
דבר שלישי שהוא באמת אחד החסמי� המרכזיי�, אדוני היושב ראש: בתל אביב החשב הכללי 

. לכ�, איכות 1.5, או ומנהל הדיור הממשלתי משל� שכר דירה פי שתיי� לפחות, מאשר בירושלי�
שצריכי� לשמור על תעשייה,  המשרדי� הסביבה המחוזי בירושלי� מצאנו לו מקו� רק באזור ה

איכות הסביבה נמצאי� באזורי תעשיה. רוב משרדי הממשלה נמצאי� במקומות לא נכוני�, לא 
לא נכו�, במרכז העיר, בבניי� הדיו� צרי" להיות ג� על הביטוח הלאומי שנמצא בבניי� ראויי�, 

לא נות� את השירות. הדבר הזה ג� צרי" להיגמר. אני מאד מקווה, שאי� לו נגישות לנכי�, והוא 
יחידות  �600לבאמת, שג� רשות השידור תיבנה, כי היא חייבת להיבנות, היא צריכה לפנות שטח 

  דיור, וג� הדבר הזה צרי" להתקד�. 
  

זה הדבר שמתקד�  –בכל מקרה אני רוצה להגיד תודה, כי אני חושב שתכנו�, תכנו� תכנו� 
היתה  ע א� הצגת את זה לפני שבאתי:אני לא יוד –בירושלי�. נקד� את התכנית שה� עשו 

תחרות על משרדי הממשלה, כל משרדי הממשלה יוכפלו ובעצ� נקבל פוטנציאל אדיר של 
  משרדי�, ואז, מהפוטנציאל, נייצר את המוצרי� הסופיי�. 

  
לא מקד�. אנחנו נישמע למוסדות התכנו�, הוא רוצה לרמוז שא� לא תתני לו את המגדל אז הוא 

  אומרי� לנו, וככה נקד�. נעשה את מה שה� 
  

  אמנו� לור":
  

  לא רק המגדל הזה. בסו� יבנו מגדלי�, השאלה היא א� זה בקדנציה של".   
  

  קובי כחלו�:
  

ה את העבודה. אנחנו בינתיי� בציר אחד. אנחנו לא פותחי� את זה. יש לנו את ראש העיר שעוש
  ודבר אתו.  6כנס לקומה 

  
  גבי שוחט:

  
כדי לקד� את זה במהירות, את  � � יחד ע�  נקבעו סדרי עבודה בי� צוות המתכנני� שנבחר, 

  התכנית.  
  
  בי כחלו�:קו
  

המבנה שנבנה,  –דרמטיי� לעיר אני חושב שהיו� ראוי לומר תודה על שלושת המבני� שה� מאד 
 480של כמוב�, בכניסה לעיר, ואני רוצה להודות למנהל מקרקעי ישראל, הוא נת� לנו עוד סכו� 

בא לציו� גואל, ותו"  �קומות בכניסה לעיר 35של מקדמי� לאור" שני מגדלי� מיליו� שקל. אנחנו 
  פה קצרה ה� ג� ייבנו. תקו
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  עיד� איל�:

  
אנחנו אני ממשרד המשפטי�. משרד המשפטי� פועל למעשה על פי החלטת הממשלה.   

בשני� האחרונות עובדי� ע� המדיניות של הדיור הממשלתי, בעצ� לעשות איחוד של כלל יחידות 
אתרי� בירושלי� לאיחוד של האתרי�  �17למעלה מ � � בירושלי�. אנחנו  של המשרד שלנו, 

יות נוספות שנמצאות בתל אביב. אנחנו עצמ�, ובמסגרת הזו באמת ג� להעביר יחידות ארצ
נמצאי� היו�  �92%יחידות שנמצאות כיו�. כלומר, למעלה מ 8% –על פחות מ מדברי� פה 

בירושלי�, ויש שיתו� פעולה מאד טוב. אני יודע ג� שסג� ראש העיר מקד� את זה יחד ע� 
  הממשלתי, של גבי שוחט וניר ברלובי!.  המנכ"ל שלנו ויש שתו� פעולה של הדיור

  
  קובי כחלו�:

  
בתי הדי� השארעי�. העיר היא נצחית, ג� בתי הדי� הרבניי� צרי" למצוא לה� מקו� ראוי, וג� 

  ואנחנו מתלהבי� מזה. בכל הימי� האחרי�, ככה אמרו לנו 
  

  מירב כה�:
  

אלה כל היחידות שאנחנו מצאנו שתחת משרד  –יש בעבודה שלנו, א� אתה רואה על המס" 
  בירושלי�. המשפטי� ולא נמצאות 

  
  עיד� איל�:

  
 �ענינו לכ�, שלמעשה מדובר פה על פחות מ ג�אז העברת� באמת מכתב לשר לפני מספר שבועות, 

פתרו� כולל בתו" מהשטחי�. אלה דברי� שהיו לפני החלטת הממשלה. אנחנו מחפשי�  10%
בתל ירושלי� בשני� האחרונות,  לאיחוד של כל היחידות, כולל היחידות הקטנות שנמצאות עדיי� 

  את הפעילות הזו. אביב. מקדמי� 
  

  מירב כה�:
  

  לא� את� אמורי� לעבור, לגנרי? למה את� מחכי�? 
  

  עיד� איל�:
  

עצ� כרגע פועלי� ליישו� הממשלתי, בשיתו� אתנו, ואנחנו ביש תכנית אב שנקבעה על ידי הדיור 
  שלה. יש תכנית, ואנחנו פועלי� בעקבותיה. 

  
  גבי שוחט:

  
התכנית. היא מתקשרת למספר פעולות. בשבוע הבא יש דיו� אצל שר המשפטי� כדי לקד� את 

הכוונה היא לבנות בניי� מיוחד למשרד המשפטי� כדי לתת לו מענה בנפח שנדרש. זה אמור 
, אות� יחידות קטנות, ולרכז מספר פונקציות. אי� שו� כוונה להעביר חלק מהיחידות מתל אביב
אודי ניס�  �ירושלי�. חלק מהדברי� שאנחנו כרגע מגלגלי�  לפנות את משרד המשפטי� ממזרח

ג� העיריה שותפה למהל", זה לפנות את מתח� מגרש הרוסי� על ידי יחידות –מאג� התקציבי� 
  ותו בצורה אחרת. לשווק את המתח� הזה ולפתח אומשרדי ממשלה כדי המשטרה 

  
  קובי כחלו�:

  
  פוטי� מחכה ל" כדי לקבל אותו. 

  
  גבי שוחט:

  
כוונה להיכנס פה לאיזה מהל" משולב ולהעביר את יש � �פוטי� קיבל את סרגיי. אני לא יודע 

האחיזה במבנה הזה היא בהחלט חשובה ש�. זה לבניי� משרד המשפטי�. שוב, יחידות המשטרה 
  מחוז ירושלי�. מהל" שאנחנו כרגע מקדמי�, ג� מפקד 

  
  אלה בר דוד:
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אני ממשרד התמ"ת. אני רוצה לחלק את היחידות שהוצגו במסמ" לשני סוגי יחידות. יש את 

יש מספר יחידות שלא משרד התמ"ת יושב בבניי� גנרי היש�.  –ירושלי�, כידוע  שליחידות המטה 
שכפופי� לשר. עניי� התאגידי� הממשלתיי�  יושבות בירושלי� ויש את התאגידי� הממשלתיי� 

ותשובות לגבי נוי, העברה וכו', נמצא ישירות באחריות מנהל הדיור הממשלתי של ביכל הפ�  �
  העברת� צריכה להיות מטעמ�. 

  
ומת� ע� מנהל הדיור הממשלתי לגבי הבניה  התמ"ת נמצא במשאמשרד  –לגבי יחידות המטה 

. ע� סיו� הבניה יתבצע המעבר. אי� לנו שני� 4העתידית המתוכננת. הערכת לו"ז שלנו ניתנה היא 
תל אביב  שו� התנגדות לעניי�, אנחנו תומכי� במעבר יחידות המטה המעטות שנשארו באזור

  לירושלי�. 
  

  היו"ר כרמל שאמה:
  

כדי ליצור בסיס להמש" תהלי". אנחנו נסכ� את הישיבה הזו. זו היתה ישיבה ראשונית ובסיסית 
ות יסוד: ירושלי� בירת ישראל ונתוני� אחרי� של החלטאני חושב שלמרות הוראות חוק 

מלבב, בנקודה של מיקו� שנתקבלו, אנחנו רואי� שהמצב הוא יחסית לא  ממשלה מסודרות
הגופי� הממשלתיי� בעיר הבירה. אני חושב שהוצגו כא� מספר בעיות, לרבות גופי� שלא היו פה 

יכולה לתת לאור חשיבות . אני חושב שהמענה שוועדת הכלכלה לענות, כמו אג� תקציבי�כדי 
שלא  –העניי�, מעבר להצהרות חיוביו בעניי�, זה להקצות זמ� בסדר היו� לישיבות נקודתיות 

כול�, אלא לדו� בעיה בעיה באופ� ספציפי, לפי סדר העדיפות שנמצא לנכו� ולפי נצטר" להביא את 
שהיא פונקציה של שני הדברי� האלה, לקיי� ישיבות לפחות היכולת הריאלית לפתור את הבעיה, 

אבל לפחות אחת לרבעו�. בישיבות ה צור" א� יותר מכ", זמ� של אחת לרבעו�, וא� יהי בפרקי
שזה ג� פה אנחנו מביני�  –שאג� התקציבי� יהיה, כחלק בלתי נפרד אלה כמוב� חשוב ג� לבדוק 

  כס� ולא רק רצו�. 
  

שלא יוותר החס� שיעצור,  העניי� של יחסי עבודה. צרי" ג� להתחיל להניע תהלי"  –חלק נוס� 
כזה או אחר. אני חושב שהוקרא פה פסוק מהתנ"", ואנחנו מכירי� ג� היה  ונצליח לקד� מהל" 

רוצה יותר . אני מבי� מאיפה אתה מביא את זה, אבל אני חיוביי� לגבי ירושלי�פסוקי� יותר 
  תשכח ימיני".  –להתחבר לפסוק שכולנו אומרי� : "א� אשכח" ירושלי� 

  
  אמנו� לור":

  
  . לא, לא שוכחי� אותה

  
  היו"ר כרמל שאמה:

  
  א� לא שוכחי� זה צרי" לבוא לידי ביטוי בביצוע ובהחלטות.   

  קובי כחלו�:
  

  "סולו סולו מסילותיה", כי עכשיו אנחנו ע� הרכבת הקלה.  –צרי" לומר 
  

  היו"ר כרמל שאמה:
    

כשאתה ד� במשהו זה נראה ל" כנסת וג� לשרי� אל� ענייני� על הראש. אני יודע שיש לחברי ה
אחרי� באותו רגע. אבל ברגע שאתה יוצא מהדיו� אתה מוצ� בדברי� הכי חשוב והכי בוער 

ני� ובוערי�. ולכ�, כשיש גו� כמו "התעוררות", אנשי� שבאמת זה שתוקפי� אות" מכל מיני כיוו
איכפת לה�, ויידעו להזכיר לנו מדי פע� את הצור" לטפל בעניי�, זה חלק מהעניי� בכל תהלי" 

אחרת דברי� לפעמי� מתעכבי�, מתמסמסי�, נדחקי� לשולי שקורה פה, בכנסת, או בממשלה. 
כמו שאני מזהה, של נבחרי יו�. אני באופ� אישי יכול להגיד שאני חושב שהאמירות, סדר ה

הציבור פה כלפי ירושלי� ה� לא אמירות ציניות, ה� לא מהפה ולחו!. יש קשר עמוק לעיר ירושלי� 
אני מגיע לכנסת מרמת ג� א� פע� לא אמרתי שחבל בכל יו� כשג� למי שלא גר בירושלי�. 

פקקי�, אני רואה את זה חלק מהעניי� שאנחנו מגיעי� שהכנסת לא בתל אביב. כלומר, ג� כשיש 
וצי� מיוחדי� שיש איל לבירת ישראל ואי� ספק שהרעיו� הוא ברור, שיש קונצנזוס למעט איפה

זה או אחר, אבל בבסיס, בנורמה, א� אני לוקח למעלה של תשתיות מיוחדות, של קרבה למקו� 
שזה ג� מהמקרי�,  אי� סיבה שהמוסדות האלה לא צריכי� לשבת בירושלי�. אמרתי  �90%מ

של לחזק את ירושלי�, לבסס את הריבונות בירושלי�,  �הזו  שלהמשתלב באג'נדה, בטח של הממ
כל דבר אחר, ומה יותר מסמל ריבונות מאשר משרדי ממשלה ויחידות ממשלתיות שיושבות בה? 



 ועדת הכלכלה 

 01/06/2011    

23

המחויבות של  ג� א� הוא לא אמירה מודעת, מחלישה, לפחות את הרמה ההצהרתית של
  שלה לבירתה. הממשלה לירושלי� ושל החיבור 

  
לכ� אנחנו מרימי� את הכפפה שמסרת� לנו. אנחנו רוצי� להודות לתנועת "התעוררות" שהעירה 
את תשומת ליבנו. שמעתי פה וש� על הדברי� בתקשורת אבל לא חשבתי שהבעיה היא כזו רחבה 

אני בשמחה ובחפ! לב מתכוו� להתמסר לעניי� הזה. אז אל"�, ברכות ותודות, לכל מי ועמוקה. 
הפנימי היה אולי קצת יותר חד, שהשתת� בדיו�. אני מאמי� שאנחנו נרד לעומקי�, וג� הדיו� 

יפיי� וג� נעשה עבודת הכנה ספציפית מול הגורמי� הרלבנטיי� כדי לבוא יותר ספצ במקרי�
מתואמי�. אנחנו לא רוצי� שהישיבות האלה תגמרנה רק בהצהרות. כי אפשר לפתוח פה תחרות 

יד עד בפיתוחה, אבל אנחנו רואי� שבמבח� התוצאה זה לא הולעל הזיקה לירושלי�, על הרצו� 
היו� כלו�. לכ� אנחנו נעשה ישיבות עבודה שיוקדמו בישיבות ע� הגורמי� הרלבנטיי� ובסו� ג� 

  אותו. צרי" לח! פוליטי, ונדע להפעיל ג� 
  

  תודה רבה לכ�, הישיבה נעולה. 
  
  
  
  
  

  11:00הישיבה ננעלה בשעה 
  
  
  
 

 

 



 ר"מ ףלא372-ל ףלא134-מ הלשממה ידרשמ םחתמ לש יונבה וחטש תא לידגת תינכותה

 םידרשמ ןיינבו ץוחה דרשמ דיל ר"מ ףלא25 חטשבןיינב רתיה ןיב לולכת תינכותה ■

ר"מ ףלא30 חטשב
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>> בקעמל םיאשונ תסנכההיינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעווהןוילעה טפשמה תיב

ןונכת תודעוהלשממה ידרשמ

תיזוחמב הרשוא םילשוריב הלשממה תירק שוליש תינכות

םירוגמ

בינמ ן"לדנ

םלועב ן"לדנ

תויתשת

ן"לדנ יוסימ

ן"לדנ טפשמ

םיזורא

RSS ינוכדיע

 ן"לדנ ןויכרא תובתכ
תויתשתו

קולבה

רטלזוינ

ןלבקמ הריד

ן"לדנ חול

ן"לדנ ןויכרא

בושייה לע עדימ

םיקניל

תולבוה

 :בלש תרבוע השולש יפ םילשוריב הלשממה תירק תלפכהל תינכותה

 זוחמהיינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעווה תאילמב םג הרשוא תינכותה

.םילשורי

 היינבלו ןונכתל תימוקמה הדעווב תינכותה הרשוא ,םימי10-כ ינפל ,רוכזכ

 הלשממה ידרשמ םחתמ לש יונבה וחטש תא לידגת תינכותה .םילשוריב

 ידרשמ לש םיישארה תוטמה תא זכרתור"מ ףלא372-ל ףלא134-מ ריעב

.א"תמ ואצייש ,הלשממה

 םישדח םיניינב הלשממה תירקב תונביהל םייופצ השדחה תינכותה תרגסמב

30 חטשב םידרשמ ןיינב ,ץוחה דרשמ דיל ר"מ ףלא25 חטשבןיינב ומכ

.ר"מ ףלא70 חטשב םידרשמ לולכישתבכרה ופיד םחתמו ר"מ ףלא

 םר תעבגב תמקוממ איהו ןוירוג ןב תירק םג היורק הלשממה תירק

 תעצבמה ,תקקוחמה תושרה לש םינבמ לש זוכיר תללוכאיה .םילשוריב

.50-ה תונש זאמ תכשמתמהמקהב תאצמנ איהו לארשיב תטפושהו

 ידרשמ ,ןוילעה טפשמה תיב ,תסנכה םימקוממ הלשממה תירק םחתמב

 תיינב דצל .תונוש ךמס תודיחיותויתלשממ תויושר ,םינושה הלשממה

 דרשמ יניינבלש םתבחרה תא השדחה תינכותה רשפאת םיפסונה םינבמה

 ףסוותי םינבמהמ דחא לכל .רצואה דרשמו םינפה דרשמ ,הלשממה שאר

 םייעקרק-תת ויהיש ךכ ונביי םינוינחה .ירוקמה הנבמל רשוקיששדח ףגא

.עקרקה לעמ םיחותפםיחטשו תואשדמ ךרוצל

 הלשממה ידרשמ לש םיישארה תוטמה זוכיר תא רוצית השעמל תינכותה

 תטלחה שממתת ךכב .תעצבמה עורזה לשHeadquarters ווהיש

 א"תמ הלשממהידרשמ לש תויצראה תודיחיה תא ריבעהל הלשממה

.םואלה תיירקמ ילרגטניא קלחל םחתמה תא ךופהלו םילשוריל

 רכיכ" תומדב ירוביצ בחרמ םחתמה זכרמב דומעי השדחה תינכותה יפל

 הלמסל ךופהתו ,הלשממה שאר דרשמל לארשי קנבןיב םקותש "םואלה

 וקה תועצמאב ריעהזכרמל רבחתת רכיכה .הלשממה תירק לש שדחה

הטיסרבינואה סופמק ןיב רוביח הווהת ףא איהו ,הלקה תבכרה לש ידיתעה

 הקורי הרדש תועצמאב ןוילעה טפשמה תיב ןיבל םר תעבגב תירבעה

.התוא הצחתש

 תוסינכה ומקומי וב יתוריית-יתכלממ ריצל וז תינכות יפל ךפהיי ןלפק ריצ

 תוליעפ םע ינוריע בוחרל ךפהיי ןיפור בוחרו הלשממה ינבמלתויגוצייה

.םינואיזומדצל תיחרזאו תירחסמ

 שדוחל תיבה דע סבולג ןותיע
>> הנתמב

>>המשרהו םיטרפל

תוריד חול

סבולגב ירלופופ

תועדTV סבולגברתאה לכבהז רודמב

ופי ביבא לתב זואהטנפ/גג

תספרמ .רמ55ןולסלתספרמ

.רמ15הנטק

םילשוריב הריד

4תריד-היבלטבשדחטקיורפב

100הניג+םירדח

!האלפומוהשדח .ןסחמ+הינח+ר'מ

םילשוריב 'גטוק/יטרפ

ןימיתנוכשב !!ץופישלםיהדמתיב

 !דודלדגמלףונםעהפיתיבהשמ

...

 תא רכומ :הבושת לש בוביסה

לקש דראילימ2.3-ב הזאלפה

והיעשי יבוק

 םע יתלחתה ינא םג" :ישי ילא

 םירדח השולשב םידלי ינשו השיא

 יתינק ,יתרכמ ,יתינק .ינוע תנוכשב

 אל םיריעצ תוגוז .יתמדקתהו-

 תוריד תרכשה :ן"לדנב טיהלה

הלילל רלוד300- רצק חווטל

לקנרפ-זפ תניע

 הנה ?םיל בורק הריד םתינק

םכל תוכחמש תויעבה

ידוח ירוא

תויתשתו ן"לדנ >תיבה דומע

Recommend 1

יללכ

שופיחע"ינ

English םודא ליימיא תיבה דומעל ךופה ילטיגיד ןותיע םירטלזוינ לארשי תדיעו ןותיעל תורכיה שדוח רבחתה

רלולס תורבח▾▾▾▾יאנפטפנו זגקט ייהןובשחו ןידתונכרצו קוש חתנן"לדנטירטס לווןוהה קוש

Tools TV סבולג iPad ישיא קית יסנניפ לטרופ תושדח

Feeder

Page 1 of 3סבולג- תיזוחמב הרשוא םילשוריב הלשממה תירק שוליש תינכות

29/10/2012http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000710367



 רישי ךשמה הנה תינכותהש הרמא ,רבליז תילד ,םילשורי זוחמ תננכתמ

 הפיסומשו ,תיזוחמה הדעווב הנורחאל הרשואש "ריעל הסינכה" תינכותל

 זכרמ ,ןולמ ירדח2,000 םללכבו ,ר"מ ףלא780-כ לש היינב יפקיה

 .רחסמו םיקסע ,םידרשמ ,םיסרגנוק

>> ברע ידמ ךלצא העדה ירוטו םירמאמה ,תובתכה לכ– תורכיה שדוחל סבולג

>>המשרהו םיטרפל2012 רבמצדב10-9 ,םיקסעל לארשי תדיעו

תופסונ תובתכ

אשונ

ןנער

00

00

20

]?[

ימוסריפ

-ל וישכע םשריה
FOREX TRADING

 ח"ש16,000 לבק
 תמא ןמזב רחסמל
תובטהו

forextrading

 השיכר תצובק
םייסנניפ םירצומל

 יפלא ךוסחל הצור
 ןרקב םילקש
?תומלתשהה
םיטרפל

 בכר הזיא טבחתמ
?שוכרל

 םיבושיחה תא םאתה
םיישיאה ךנותנל

 ךסמב תויולעה לכ
דחא

 ליבש טקייורפ
םיזופתה

 עקרקל68,500$
ןורשה דוהב

karkaotisrael

 םיקבקוט

ףצרב תובוגתה לכ תאירקלםינויד3-בתובוגת3

 םישלוג תוצלמומ רושרש אלל רושרש:הגוצת

תוטטב .3

 )םושר אל(ארח19:3327/10/12

 )תל(  ידעלב קוויש הרשל ונתיש .2

 )םושר אל(ןורילא17:191/1/12

תרבוע אל הירקה קרו .1

 )םושר אל(החידב17:4527/12/11

םישדחירלופופ

Taboolaby 

דחוימ יוסיכ

םירישכמו םילכ- ן"לדנ

!הלאוו רתאל

 הרגסנ הסרובה :קרוי וינב ןקירוה

2001-מ הנושארל

תושדח !הלאוו תכרעמ ,סרטיור

 תוגווסמ תונומת ונידיב :ןריא

לארשיב ט”למה םליצש

תושדח !הלאוו תכרעמ ,תגיגה יח-השמ

 םיקוסמ יאנכט :תוננוכ תעב

םימס ונשיעש םידושח

תושדח !הלאוו תכרעמ ,טובחוב רימא

גיצמ סבולג

 רתוי קורי ןכשה לש גגה

ןונכת תודעוהריכמל םישרגמ
ורקאמ ן"לדנהיינבה תומושת
ן"לדנ תועקשהלארשי יעקרקמ )להנימ( תושר
םינלבק ,םימזיןיעקרקמ תואמש
יברעה רזגמב היינבתיאלקח עקרק תרשפה
םינבמ רומישהסדנה ,תולכירדא
תוימוקמ תויושר

 הריד ישכור

ןלבקמ
ן"לדנ חול

 לע עדימ

בושייה
ן"לדנ ןויכרא

ןלבקמ הריד ישכור
 ייוקילו תוריד רכמ קוחל אלמה ךירדמה
 הרידה ישכור תובוחו תויוכז :היינב
 ףותישב- הקיספהו קוחה פ"ע ןלבקהו
םינובהו םינלבקה תודחאתה

300,000לעמתועקשהלוהינ

תועצהח"שףלא300לעמהעקשהםוכסילעבל
תועקשהיתבמתויביטקרטא

www.winningleads.co.il

?הסרובבףסכהתאןכסלהמל

טקששארוידילוסקיפא .תחטבומתיתנשהאושת9.6%
ןאכיצחל-

kela.co.il-keren

2013לולכלכהיקס

לולכלכה-799€מלחהםידחוימםיריחמביקסתוליבח
www.skideal.co.il/

 לש טויסה
 דיפלו 'ץיבומיחי
 רדס :שממתמ
 ךפה םויה

 לא :ןקירוהה בקע
 תוסיט תלטבמ לע
 הלילה קרוי וינל
רחמו

 :רוחש םוי
 ,רנטרפב םירוטיפ
 רטבו לייקסירפ
סיילפ

 תייצפוא תריכמ
CALLהסוכמ

)ןוה יקוש לדגמ(

Facebook social plugin

Comment

Add a comment...

 ומדקתת

 הזיא :טלבאטל

… רישכמ

 :תויפצ ןוילימ2

 ןוטסינא רפינ'ג

…תספתנ

 ריאיש םירבדה

 רפסל 'חכש' דיפל

םכל

2013לולכלכהיקס

םיריחמביקסתוליבח
-799€מלחהםידחוימ

לולכלכה

www.skideal.co.il/

תשרהיבחרמ
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סבולג תיירפסמ םימח יכה םירפסההנתמב שדוחל סבולג ןותיעPwC Israel-ו םירקחמ סבולג

SMS ינוכדע תושדחה ןכוס

ןוהה קוש

טפנ-זגה תוינמ

תורידה יריחמ

ןובשחו ןיד

םילודגה םירופיסה

moneytime

םיעיקשמל םיפיט

קט-יה

ךלש הריירקה

TV סבולג

םינכדועמ וראשיה

םירטלזוינל ומשריה

' זארטיברא

TradeOne

"ע ינב  היפצ

רטמורבה

ישיא תועקשה קית

עיקשמל םיפיט

ינכט  חותינ

טירטס  לוו

םירעשו םינובשחמ

"ח טמ

לס תודועת

תמא ןמז

תוינמ  ינותנ

הסרובה  ידדמ

"א ת תסרוב  ידדמ

"ף ועמה  תויצפוא

תיעובש  תיזחת

ןוהה קוש  ךירדמ

םיתותיא יתוריש

ןיילנוא םולג  דדמ

תולמע  תבטה

םיסנניפ םילכ

סבולג ןותיע

ילטיגיד  ןותיע

Ipad תרודהמ

ןופייא תייצקילפא

דיאורדנא תייצקילפא

םידחוימ

םיסנכו תודיעו

סבולג ירקחמ

סבולג תיירפס

םישורד לטרופ

ןופוקזיב

םימושייו םירצומ

ילש םירצומה

הכימתו תוריש

רשק  ורצ

 *5988 ל"אוד

םישורד

ןונקת

תכרעמ  ירבח

תויגת

םיחנומ

שיגנ  דומע

ונלצא ומסרפ

םיתוריש

יללכ

שופיחע"ינ

סבולגב שופיח

 תורבחה לשםינוכיסה תפמ יהמ
?לארשיב תולודגה
האלמה הריקסה תאירקל

 ןותיעמ וישכע תונהל ןמזומ התא
תובייחתה לכ אלל ,ברע לכ סבולג

גרומ ירמוע- תושיכרו םיגוזימ
 בוציע :השעמל הכלה תושיכרו םיגוזימ
היגטרטסאה םושייו ןונכת
!להנמ לכל הבוח רפס

UI design by   |   |  Application delivery by |  Developed By   |   |  ונלצא ומסרפ |  2011  סבולגל תורומש תויוכזה לכ
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חרוא םולש

שדח שמתשמאמסיס יתחכש

תועקשה קית

הפק

קובסייפ

תובוגת

האירק תמישר

שמתשמ םש

אמסיס

םידחוימ םיטקייורפ

 הרונמ הרצי טרבול 'פורפ >

םיעצפה תא םכל אפרתש

 אלל םידובא םיפסכ רותיא >

םולשת

2021 לארשיהנידמה רקבמ ח"ודהאחמLightקשמה תויזוכירלארשיב תוריחבורקמו היישעת

הבוגת ףסוהקוסב יטומ :תאמ12:4513.08.2012 3

האירק תמישרל ףסוה ףתש ספדה רבחל חלש

0

Android iPad iPhone :TheMarker תויצקילפא תא םולשת אלל דרוה

םילשוריל הסינכה תינכות

 שדחה םיקסעה עבור תינכות הרשוא
תורכיכו םיקחש ידרוג :םילשוריב
40-כ דוע קפסלו םיקסע זכרמל ךופהל יופצש עבורל תינכותה תא הרשיא םילשורי תייריע

 דקומל ךופהת ריעל הסינכה" :תקרב רינ ■ ר"מ ןוילימכ לש חטשב הדובע תומוקמ ףלא

"םיבר םיילכלכ םיפוגו ,םיעיקשמ ,תורבח וילא ךושמיש ליבומ יקסע

 שדחה םיקסעה עבור תינכת תא רבעש עובשב הרשיא םילשורי תייריע

 ר"מ ןוילימכ לש חטש ופיסויש םיקחש ידרוג12 תללוכה ,ריעל הסינכב

 זכרמל תובורקה םינשב ךופהל רומא עבורה .רחסמו םידרשמ ,םיקסעל

 םישדח הדובע תומוקמ ףלא40 ףיסוהל יופצו תוברתו תוריית ,םיקסע

 .םילשוריב

 ומקומי הבש תיתלשממ תוזוחמ תיירק םקות ריעל הסינכב ,תינכתה תרגסמב

 קפסל הרטמב םישדח ןולמ ירדח2,000-כ ונביי ,ףסונב .הלשממה ידרשמ

 המואה יניינבב םיסרגנוקה זכרמ .םילשוריל תורייתה ףנעב רכינה לודיגל הנעמ

 שדחה יטיס המניסה .ץראב ליבומה םיסרגנוקה זכרמל ךופהיו ,גרדושיו בחרוי

 רוזאב ירקיע עונלוקו תוברת זכרמ הווהי ,היינבב אצמנה ,םילשורי לש

 .טקיורפה

 רשגו1 רפסמ שיבכ ךרד ,ריעל תיברעמה הסינכהמ ערתשי שדחה עבורה

 תורדש ןיבל לצרה תורדש ןיב ,)ופי בוחרל ליבקמה( ר"זש ריצ לע םירתימה

 .תואנולמו םידרשמ ,הקוסעתל םידעוימ םיקחשה ידרוג ,תינכותה יפ-לע .ןיבר

 שיגנל ותוא םיכפוהה ,םיליעי הרובחת תונורתפ םג ללוכ שדחה םיקסעה עבור

 תבכרה עיגת עבורה לא .םילשוריב םירחא םירוזאלו ץראה זכרמל רתויב

 םינפ הלק תבכר יווק2-ו )ביבא לתמ תוקד28( ץראה זכרממ הריהמה

 ,רוזאה םוחתב ,ר"זש תורדש .םיבשותה תאו םיקסעומה תא ותרשי םיינוריע

 לש קוריה וקה יאוות ללסיי ובש בוחרה סלפמ :םיסלפמ ינשב ונבייו ונושי

 הנח ןוינחו תוינוכמ רבעמל הרהנמ לולכיש יעקרק תת סלפמו הלקה תבכרה

 תא וכפהיו עבורל םיעיגמה לע ולקי הלא לכ .היינח תומוקמ1,300 ליכיש עסו

 .םיפסונ םיתורישו םיקסע ,הלשממה יתורישל שיגנ זכרמל ריעל הסינכה

 יחטש ןכו תויזכרמ תוצאיפו תורכיכ ,םיחותפ םיחטש עבורב וננכות ,ףסונב

 םיווקמ הייריעב .םינוקו םירקבמ וכשמיו עבורה יאב תא ותרשיש רחסמ

רתאב תונורחא תורתוכ

שדוחהעובשהםויה

םיאשונ

םילשוריתקרב רינ

ירזוע םר :תאמ11:29

 םיניינעתמ אל םירזה" :קזחתהל ךישממ רלודה
"רבעב ומכ לקשב

?הירוסב וא ןוויב- עיקשהל ןכוסמ רתוי הפיא

 לש םואיתה תכשל תלהנה ר"ויל הנומ לילבוב םיסנ
םיילכלכה םינוגראה

 ידימלתל הרסמנ םיט"למ לש הרקבו הטילש תנחת
תיריווא היישעת- טרוא

יגולותפ םזיסיקרנ לש ןדיעב םינכרצל קוושל

תושדחב תוירלופופה

Recommend 2 Send

01

ונלצא םסר
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 ,םילשורי תייריע שאר
תקרב רינ
ןמלס לימא :םוליצ

הבוגת תפסוה

:םש

רתאל תורבחתהלקובסייפ םע תורבחתהל

:אשונ

:הבוגת

חלש

/2013www.skideal.co.il לולכ לכה יקס

לולכ לכה-799€ מ לחהםידחוימ םיריחמב יקס תוליבח

www.kwnadlan.comהננער הרכשהו הריכמל תוריד

054-7904-504 תימרכ- ן"לדנ סיו ףלקהננערב ,ןג תוריד ,תוריד ,ן"לדנ יסכנ

 הרובחתב שומיש ,לגרה יכלוה תיווח לע שגד ונתי םיחותפה םיחטשהש

 .םינווגמ תוברת יעוריאל דקומ ווהיו החונ תירוביצ

 יכ לומתא רמא ,תקרב רינ ,םילשורי ריעה שאר

 רתוי תיביטקרטא תונורחאה םינשב הכפה םילשורי

 עבורו ,םלועהמו ץראהמ םיעיקשמ ינפב רתויו

 חוכ תפסות ןתיי ריעל הסינכב שדחה םיקסעה

 ונא רתויב שיגנה םוקימב" .החותיפל תיתועמשמ

 תומוקמ ףלא40 ףיסויש ילכלכ-יקסע זכרמ םירצוי

 ,לודג םיסנכ זכרמ בולישבו ,ריעל םישדח הקוסעת

 הסינכה ךופהת ,בחר יתוברת ןווגמו הפנע תוריית

 ,תורבח וילא ךושמיש ליבומ יקסע דקומל ריעל

."םיבר םיילכלכ םיפוגו ,םיעיקשמ

 הסינכה רעש היהי ריעל הסינכב םיקסעה עבור

 ןיב רבחמה ירקיעה העונתה ריצו הריבל ישארה

 תדוקנ הווהמ הז רוזא .ץראה יקלח ראשל ריעה

 יזכרמו תוריית יזכרמ ,םיחותפ םיחטש ,ןוטלש יזכרמ ,תוברת יזכרמ ןיב שגפמ

 .םיישאר הרובחת

םילדגמה12

 םהמ םיינש .תומוק24 לש םילדגמ העברא ומקוי ,"ןופצ ץוחה דרשמ" םחתמב

 ר"זש תובוחרה ןיב ונביי ולא םילדגמ .תיתלשממה תוזוחמה תיירקמ קלח ויהי

 תיזוחמה הירקכ שמשל םידעוימה םילדגמ ינש .תיזכרמה הנחתל תיחרזמו ופיו

 .תויתלשממה ךמסה תודיחיו הלשממ ידרשמל יתלשממה רוידה ידי לע ונביי

 וא תואנולמל ינשהו םירוגמל דחאה- םילדגמ ינש ונביי ,"סוילילב" שרגמב

 .ר"מ ףלא80-כו תומוק33 ינב םילדגמ ינש ונביי ופיו ר"זש בוחרה ןיב .םירוגמ

 .יתלשממה בכרה להנימ ידרשמכ רבעב שמישש שרגמ לע ונביי םילדגמה

 רחסמ ,תואנולמ ,םידרשמ ישומישל םילדגמ ינש ונביי המואה יניינב םחתמב

-כ ךותמ( םירדח800-כ לש ןולמ הנביי ,ןכ ומכ .םיסרגנוקה זכרמל תומלואו

 תומלוא ונבייו םיסרגנוקה זכרמ בחרוי ,ףסונב .)עבורה יחטש לכב2,000

 ףלא260-כ םיווהמ המואה יניינב תינכתב םיחטשה לכ ךס .םיפסונ םיעוריא

 .ר"מ

 חותפ ינוריע בחרמ- 'עבורה רכיכ' תא ללוכ םיקסעה עבור לש ירוביצה דלשה

 ,הקוסעתל תומוק יבר םיניינב ףקות רכיכה .םנוד8-כ לש חטשב עבורה בלב

 םיניינבל תיגיגח הסינכ תבחר שמשת ,עקרקה תמוקב רחסמו תואנולמ

 הלקה תבכרה לש קוריה וקה לש הנחת םקומת המוחתבו התוא םיבבוסה

 .לגר יכלוהל ידעלב ןפואב דעוימ רכיכה לש החטש תיברמ .תידיתעה

– םידופ םרש רדנלק תרבח( ש"דלק שרגמ לע םקוי תומוק33 לש לדגמ

 דרשמ ןנכת תינכתה תא .תיטרפ תולעבב אצמנ רשא )ראלופ לש תב תרבח

 המייקש םילכירדא תורחתב הכזש ,םילכירדא רירפצ-יחרפ םילכירדאה

 .ריעל הסינכה םחתמל םינש יצחו שולשכ ינפל הייריעה

םכלש קובסייפל תורישי םינוכדעהו תובתכה בטימ תלבקל קייל ונל ושע

0

Google תועדומ

תורחבנ תויגת

תודחוימ תועצה

ןייד רב לטיבא

תיתרבחה האחמה

היסנפ

לוהינ ימד

חוטיב

תואתנכשמ

םוקלט ןלוג

ןוהה קושב םיילכלכ םיחנומ ןולימ

רוידה תאחמ

הבושת קחצי

רפוע תחפשמ

רנקנד יחונ

תויזוכיר

 ב"הרא2012 תוריחב

 FOREX-ל וישכע םשריה
TRADING

 ןמזב רחסמל ח"ש16,000 לבק

תובטהו תמא
forextrading

תועקרק הרישפמ הנידמה
 ח"ש95,000-ב ,עיגמ ךל םג
!דבלב
םיטרפל

ןאכ םסרפ

Recommend 2 Send

!א"ת ןופצ לש הטקשה העתפהה- ןופצ הלהצ

>> םיטרפל םירדח4 לש יתצובק ריחמב םוימירפ ירדח5

 ימוסרפ רודמ

 רוטנזרפ ,רוטקריד :והינתנ לש שדחה שכרה
רוטקובורפו

 ,50%- יברמ הסנכה סמ :'ץיבומיחי// ןויאר02
 לקש ןוילימ1.5-מ הובג רכש ילעב טעמל
שדוחל

'ץיבומיחי ילש לש תויועטה03

 ליצה ןוקייטה ,ןיע ומצע םיידסומה"// ןויאר04
"םינוילימ דיספהל ךישמה רוביצהו- ורוע תא

היגולואידיא אל- רוטנזרפ שפחמ יביב05

שדח חבטמל בהז תוצע עבש

םידחוימ םיטקייורפ
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UI by Netcraftונלצא םסרפרשק רוצםישורדהלהנהתכרעמ Video Powered by BestTV

ץראה

ץראה

תושדח

הירלג

ריווא גזמ

ץוח תושדח

תודעסמ תרוקיב

םיטרס תורוקיב

טרופס

םירפס

םירודמ

םיצעויה תריז

םינטק םיקסע

הריירק

ןובשחו ןיד

בכר

תונכרצ

ןופטראמס

םוסרפו הידמ

ןוהה קוש

TechNation

םיישומיש םילכ

םודאה ליימיאה

RSS

ח"טמ ירעש

ונילא ובתיכ

םויה תורתוכ לכ

רתאה ןונקת

םייונמל עדימ

ישיאה רוזאה

ילש דומעה

םיטרפ ןוכדע

האירק תמישר

ילש תובוגתה

םירטלזוינ

Cafe

ישאר

םישנא

תוליהק

םיגולב

תונומת

ואדיו

ריעה רבכע

ריעה רבכע

הליל

םיטרס

הקיזומ

לכוא

םידלי

היזיולט

םלוע רבכע

2012 ןבל הליל

סרפפ ילי'צ טוה דר

הלועפ יפותיש

םידובא םיפסכ רותיא

םיסיטרכ רבכע

EXTRA רבכע

CFO-ה תריז

ריעה חול

 תרשכהל זכרמה

םילהנמ

תוינקה תריז

םיחולשמ רבכע

ויז יחבטמ

םימח םיאשונ

 םיריחמה תכפהמ

רלולסב

טפנו זג ישופיח

םיריכב רכש

תויצקילפא

2די דדמ

38 א"מת

בכר ינחבמ

םיקסעו םישנ

מ"עב ץראה ןותיע תאצוהל תורומש תויוכזה לכ ©

www.30300.co.ilבקעי ןורכזב הריכמל םיתב

סכנ לכל טרופמ רואיתו תנומתבקעי ןורכזב הריכמל תורידו םיתב רחבמ

ךתוא ןיינעל תויושעש תופסונ תובתכ

תוירלופופ יפל גצהגוריד יפל גצהיגולונורכ רדס יפל גצה

תוחותפ תובוגתה לכ תא גצה

03
0 1  רדשל תנמ לע הארמ תיכוכזו לזרבמ לכה תונבל וחכשת לאו

ימלשוריה יפואל רוביחה רסוחו רוכינה תא

22:02וגוג 13.08.12

02
0 1  תובכשב ?והינתנ ללעתמ התא ימב ,הלוע םחלה ריחמ

 ושייבתת ..חרממו םחל תולכואש רתויב תונכסמהו תושלחה
הלשממב םכל

16:13רוביצב תוללעתה 13.08.12

01
0 0 תורודל הייכב

13:47ןולא 13.08.12

]?[

 יטרפ תיב// היינש די

 הלועש םירדח9 ןב

…הרידמ תוחפ

)Themarker-

)ן"לדנ

 סופד תיב תריכמ

 םי תב :בירעמ

 בוח םולשת תשרוד

…9 לש

)Themarker-ןיד 

)ןובשחו

 ןוילימ50 וזבזבת ךכ

רוביצה יפסכמ לקש

)TheMarker(

 סובוטואב ויה וליא

 םירצוע ויה ,םילבחמ

…ירחא ותוא

 הירא לש גולבה(

)קאינילמ

www.Bezeq.co.ilםיקסעל1+1 קזב עצבמ

 רפסמ לבקו ,ליבומה םיקסעה ךירדמ ,b144-ל ףרטצה

!הנתמ 'דוח3-ל1-700 יקסע

www.responder.co.ilרסמ-בר תכרעמ

 תרדס חולשמו רוויד תומישר לוהינל רסמ-בר תכרעמ
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  פרוט יחידות ממשלתיות הממוקמות מחו� לירושלי� – נספח ט
  

להל� פרוט של יחידות ממשלה הנמצאות מחו� לירושלי� לגביה� מצאנו נתוני� בתקציב 
  להל�). 1 �ט לוח המדינה (ראה 

  

 :  יחידות ממשלה הנמצאות מחוץ לירושלים לגביהן יש נתונים בתקציב המדינה1 -לוח ט 

 הערה מספר עובדים משרד / יחידה  

 

 משרד החינוך

 368 המנהל לחינוך התיישבותי ופנימייתי 1  

 207.5 החינוכית ההטלוויזי 2

 הערכה 90 רשות ארצית למדידה והערכת חינוך 3

 

 665.5 סה"כ משרד החינוך

 

 

 משרד התמ"ת

 הערכה 12 שירותים מרכזיים, יהלומים 1  

 הערכה 15 טכנולוגיתחממות ויזמות  2

 

 27 סה"כ משרד התמ"ת

 

  

 

 משרד הבריאות

 הערכה 9 האגף לגריאטריה 1  

 15 רפואיים -מקצועות פרא  2

 43 המכון הרפואי לבטיחות בדרכים 3

 46 מעבדה מרכזית לנגיפים תל השומר 4

 6.5 מרכז הדרכה 5

 

 119.5 סה"כ משרד הבריאות

 

 

 הממשלהמשרד ראש 

 47 לשכת הפרסום הממשלתית 1  

 431 המשרד לפיתוח הנגב והגליל 2

 הערכה 150 חלק מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 3

 80 אזוריהמשרד לשיתוף פעולה  4

 10 הרשות לקידום מעמד האישה 5

 9 לשכת השר יוסי פלד 6

 

 727 סה"כ משרד ראש הממשלה

         

  
  

 �יחידות המונות  2עובדי�, במשרד התמ"ת  665.5 �יחידות אשר מונות כ 3במשרד החינו
עובדי� ובמשרד ראש  119.5 �יחידות המונות כ 5עובדי�, במשרד הבריאות  27 �כ

  עובדי�. 727 �יחידות המונות כ 6הממשלה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 2 – טלוח להל� המש� פרוט יחידות הממשלה לגביה� יש נתוני� בתקציב המדינה (ראה 
  להל�).

  

 יחידות ממשלה הנמצאות מחוץ לירושלים לגביהן יש נתונים בתקציב המדינה -: המשך 2 -לוח ט 

 הערה מספר עובדים משרד / יחידה  

 

 משרד הפנים

 11.5 פקוח ארצי על הבחירות 1  

 70.5 היחידה הארצית לפיקוח על הבניה 2

 30 נציבות כבאות והצלה 3

 הערכת מטה 8 רשות פס"ח 4

 הערכה 8 מנהל לרישוי ורשויות חירום 5

 

 128 סה"כ משרד הפנים

 

 

 משרד לקליטת עלייה

 הערכה 15 מנהל הסטודנטים 1  

 

 15 סה"כ משרד לקליטת עלייה

 

 

 משרד התרבות והספורט

 הערכה 20 מנהל הספורט 1  

 

 20 סה"כ משרד התרבות והספורט

 

 

 משרד התקשורת

 1 מנהלת הסדרת השידורים לציבור 1  

 6 אגף הדואר 2

 1 ניהול ספקטרום ורישוי תדרים 3

 2 הנדסה ורישוי 4

 

 10 סה"כ משרד התקשורת

 

 

 משרד להגנת הסביבה

 6 בית ספר לחומרים מסוכנים 1  

 8 חלק מאגף חומרים מסוכנים 2

 

 14 סה"כ משרד להגנת הסביבה

 

 

 משרד המשפטים

 17 רשות למשפט וטכנולוגיה 1  

 15.5 סניגוריה ציבורית 2

 

 32.5 סה"כ משרד המשפטים

 

   1758.5 סה"כ   

  
  

עובדי�, במשרד לקליטת עלייה יחידה אחת  128 � יחידות המונות כ 5במשרד הפני� 
עובדי�, במשרד  20 �עובדי�, במשרד התרבות והספורט יחידה אחת המונה כ 15 �המונה כ

 14 �יחידות המונות כ 2עובדי�, במשרד להגנת הסביבה  10 �יחידות המונות כ 4התקשורת 
  עובדי�. 32.5 �יחידות המונות כ 2עובדי� ובמשרד המשפטי� 

  
עובדי� ביחידות ממשלתיות אשר ממוקמי� מחו� לירושלי� לגביה� יש  1758.5 �סה"כ כ

  נתוני� בתקציב המדינה. 
  
  
  
  
  



פרוט יחידות ממשלה אשר נמצאות מחו� לירושלי� לגביה� יש נתוני� מדו"ח שכר להל� 
  ).להל� 3 �טלוח בשירות המדינה של הממונה על השכר בשירות המדינה (ראה 

  

 :  יחידות ממשלה הנמצאות מחוץ לירושלים לגביהן יש נתונים מדין וחשבון שכר בשירות המדינה של 3 -לוח ט 

 הממונה על השכר בשירות המדינה

 מספר משרות מלאות משרד/יחידה  

 

 משרד התמ"ת

 19.68 אשרא החברה הישראלית לביטוח יצוא 1 

 16.19 המועצה הישראלית לצרכנות 2

 40.26 מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח 3

 814.61 מכון התקנים 4

 15 וגהותהמוסד לביטוח  5

 14.16 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות 6

 90.35 המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין לאומי 7

 4.29 המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין לאומי עובדי קבלן 8

 

 1014.54 סה"כ משרד התמ"ת

 

 משרד הבינוי והשיכון

 27.42 עמידר 1 

 28.29 האגודה לתרבות 2

 

 55.71 סה"כ משרד הבינוי והשיכון

 

 משרד החינוך

 7.08 לחינוך התיישבותי ועליית הנוער עובדי קבלן מנהל 1 

 

 7.08 סה"כ משרד החינוך

 
 1077.33 סה"כ  

  
  

יחידות  2עובדי�, במשרד הבינוי והשיכו�  1014.54 �יחידות המונות כ 8במשרד התמ"ת 
  עובדי�. 7.08 �עובדי� ובמשרד החינו� יחידה אחת המונה כ 55.71 �המונות כ

  
עובדי� ביחידות ממשלתיות אשר ממוקמות מחו� לירושלי� לגביה� יש  1077.33 �סה"כ כ

  נתוני� מדו"ח שכר בשירות המדינה.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



להל� פרוט יחידות ממשלה אשר ממוקמות מחו� לירושלי� לגביה� לא נמצאו נתוני� 
  להל�). 4 �ט לוח רשמיי� של המדינה (ראה 

  
  

 :  יחידות ממשלה הנמצאות מחוץ לירושלים לגביהן לא נמצאו נתונים רשמיים של המדינה 4 -לוח ט 

 מספר משרות מלאות משרד/יחידה  

 

 משרד התמ"ת

 תוכנית מגנ"ט 1 

 האגף לכח אדם בשעת חירום 2

 תנופה 3

 אגף הסדרה 4

 וגהותמחלקת הדרכה של המוסד לבטיחות  5

 

 40 התמ"ת סה"כ משרד

 

 משרד המשפטים

 הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור 1 

 הסכמים בינלאומיים ותביעות בינלאומיות 2

 תעיזבונוועדת  3

 ועדה לתקינה שמאית 4

 המועצה להגנת הפרטיות 5

 

 20 סה"כ משרד המשפטים

 

 משרד הבריאות

 אגף לשעת חירום ושירותי הצלה 1 

 אביזרים ומכשירים רפואיים 2

 וטרינריה 3

 שירותי מזון 4

 יחידה רפואית לעובדי המדינה 5

 היחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה 6

 מעבדה ארצית לסיווג רקמות 7

 מחלקה לגנטיקה קהילתית 8

 מרכז ארצי לבקרת מחלות 9

 רפואהסמנכ"ל בכיר לתכנון ופיתוח ובינוי מוסדות  10

 מערך הפסיכולוגיה 11

 

 250 סה"כ משרד הבריאות

      

   
  

 � יחידות המונות כ 5עובדי�, במשרד המשפטי�  40 �יחידות המונות כ 5במשרד התמ"ת 
  עובדי�. 250 �יחידות המונות כ 11עובדי� ובמשרד הבריאות  20
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



להל� המש� פרוט יחידות ממשלה אשר ממוקמות מחו� לירושלי� לגביה� לא נמצאו 
  להל�). 5 � טלוח נתוני� רשמיי� של המדינה (ראה 

  

 יחידות ממשלה הנמצאות מחוץ לירושלים לגביהן לא נמצאו נתונים רשמיים של המדינה  -: המשך 5 -לוח ט 

 מספר משרות מלאות משרד/יחידה  

 

 משרד להגנת הסביבה

 חלק ממערך ניטור אוויר 1 

 

 4 סה"כ משרד להגנת הסביבה

 

 משרד החוץ

 מרכז הכשרה בינ"ל 1 

 

 12 סה"כ משרד החוץ

 

 משרד ראש הממשלה

 ייעול המשק הציבורי 1 

 

 5 כ משרד ראש הממשלהסה"

 

 משרד התחבורה

 אגף הרכב ושירותי תחזוקה 1 

 אגף מטענים ומל"ח 2

 

 50 סה"כ משרד התחבורה

   

 

 משרד התקשורת

 אגף לקשרי חוץ 1 

 אגף פיקוח ואכיפה מערך התקשורת 2

 ציוד קצה 3

 מבקר פנים 4

 פניות הציבור 5

 

 15 סה"כ משרד התקשורת

 

 משרד לתשתיות לאומיות

 לפיתוח תשתיות ביוב המנהל 1 

 

 10 סה"כ משרד לתשתיות לאומיות

   
 406 סה"כ  

  
  

עובדי�, במשרד החו� יחידה אחת המונה  4 �במשרד להגנת הסביבה יחידה אחת המונה כ
עובדי�, במשרד התחבורה  5 �עובדי�, במשרד ראש הממשלה יחידה אחת המונה כ 12 �כ
עובדי�  15 �יחידות המונות כ 5עובדי�, במשרד התקשורת  50 �יחידות המונות כ 2

  עובדי�. 10 �לאומיות יחידה אחת המונה כ ובמשרד לתשתיות
  

עובדי� ביחידות ממשלתיות הממוקמות מחו� לירושלי� לגביה� לא נמצאו  406 �סה"כ כ
  נתוני� רשמיי� של המדינה.

  
  
  
  
  
  
  
  



להל� פרוט גופיי� נוספי� אשר נמצאי� מחו� לירושלי� ואשר מופיעי� בתקציב המדינה 
  להל�). 6 �ט לוח הציבורי (ראה או בנתוני הממונה על השכר בשירות 

  

:  גופים נוספים הנמצאים מחוץ לירושלים ואשר מופיעים בתקציב המדינה או בנתוני הממונה על השכר בשירות 6 -לוח ט 

 הציבורי

 מספר משרות מלאות יחידה  

 186 מטה משרד החקלאות

 77 השירות המטאורולוגי

 65 רשות הספנות והנמלים

 115 התעופה האזרחיתרשות 

 37.5 המכון לרפואה משפטית

 227.41 מפעל הפיס

 95.56 המועצה להסדר ההימורים בספורט

 

 803.47 סה"כ

      

  
  עובדי�. 803.47 �סה"כ כ
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  הקדמה

  

פרסום נועד  ה.2010בפרסום שלפנינו מובאים נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית לשנת 
בנתונים , משרדי ממשלה וגופים אחרים,  מוסדות מחקר,לענות על הצורך של מוסדות מדינה

  .משקי הבית בישראלשל מעודכנים ומפורטים על הכנסות והוצאות 

 בוצע אחת לחמש שנים 1997 ועד לשנת ,יםהסקר נערך לראשונה בתחילת שנות החמיש
 ואילך מבוצע הסקר באופן שוטף מדי שנה על ידי הלשכה המרכזית 1997משנת . לערך

  .בקרב כלל אוכלוסיית משקי הבית, לסטטיסטיקה

ביניהם ראויים ,  למספר שיפורים בסטטיסטיקה הלאומיתתרמה ףעריכת הסקר באופן שוט
  :לציון

 על סמך ממצאי סקרים ,  שנתייםמדי 2001 ינוארמאז  עודכן בסיס מדד המחירים לצרכן
  .2009סקר של  ו2008 על סמך הממצאים של סקר 2011ועודכן לאחרונה בינואר , אלה

 הוגדל באופן ניכר על ידי שילוב של , המשמש לנתוני הכנסות של משקי בית, בסיס הנתונים
 ".סקר הוצאות משק הבית"ונתוני הכנסות מ" סקר הכנסות"נתוני הכנסות מ

  נתוני החשבונות הלאומיים שופרו עקב היכולת לשלב נתונים של הוצאות משק הבית מדי
 .שנה

 הסקרים הכינו את שאלוני אגףעובדי : פר יחידות בלשכהבתכנון הסקר ובביצועו השתתפו מס
של סקרים  סטטיסטית לוגיה מתודותחום עובדי ;החקירה ואספו את הנתונים ממשקי הבית

, וערכ,  הנתוניםו אתני צריכה וכספים הזתחוםעובדי ; שיטות הניפוחאת  המדגמים וו אתניהכ
  .לפרסוםו אותם ני והכועיבד

, טטיסטיקה נתונה במיוחד לאלפי משקי הבית שהשתתפו בסקרתודת הלשכה המרכזית לס
  . ותרמו באופן ניכר למערך הנתונים הסטטיסטי במדינה,גילו סבלנות ואחריות רבה

  

  יואל פינקל  

  המשנה לסטטיסטיקן הממשלתי  

  

  2012-ב"תשע, ירושלים
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   כלכלה-אגף מיקרו,  צריכה וכספיםמתחום

  : הפרסוםפקתבהבעיבוד הנתונים ו שהשתתפו נוספים םעובדי

  ראש התחום – יפית אלפנדרי  :תחום צריכה וכספים
  גילה דחליקה  
  בית ורסנואבי  
  יהונתן חיון  
  אריאל ירושלמי  
  מיכל כהנא  
  נועה לוי  
  אסנת מזרחי  
  שרמן-לירון סיוון  
  עיני-מןמיכל   
  אנה פרי  
  אנה'יוסף צ  
  ורד שבו  
  רבקה שמעוני  
  ילנה שמשין  

  אסתר נגארי   :הוצאה לאורתחום 
    

  

  

  

  

  נא לפנות ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ,לקבלת מידע בנושא פרסום זה
  03-568-1932/3 או 02-659-2666' בטל
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  כללי  .א

 הלשכהעורכת  הסקרים השוטפים שעשר בסדרת-הארבעה הוא הסקר 2010שנת ל הוצאות משק הביתסקר 
מושבים ,  למעט קיבוצים,ה כולל את כלל האוכלוסייהז ףסקר שוט. 1997 מאז שנת המרכזית לסטטיסטיקה

יית מזרח ירושלים עקב  לא נכללה גם אוכלוס2001- ו2000 בשנים . מחוץ ליישובים הגריםיםובדו ושיתופיים
  . ואילך נכללת אוכלוסייה זו שוב בסקר2002אולם משנת , קשיים באיסוף הנתונים

סקר " המתקבלים מ, את נתוני ההכנסותהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משלבת 1997שנת החל ב, בנוסף
סקר  " שהיא במערכת אחת,"סקר הכנסות" מ המתקבלים יחד עם נתוני ההכנסות,"הוצאות משק הבית

  ."הכנסות משולב

 ההוצאות ואילו נתוני ,"משולבהכנסות סקר " בפרסום זה מבוססים על ההכנסות ותשלומי החובהנתוני 
  . בלבד" סקר הוצאות משק הבית"מבוססים על 

  

  ממצאים עיקריים  .ב

  הוצאות לתצרוכת  .1

הוצאה . ח לחודש" ש13,496- ב2010סל מצרכים ושירותים למשק בית הסתכמה בשנת לההוצאה הממוצעת 
  ). ח לחודש" ש13,009 (2009  לתצרוכת בשנתהבהשוואה להוצא,  במונחים ראליים1.0%-גבוהה בזו 

 16.3% ( מהסל16.3% ,ח לחודש"ש 2,205 –") ירקות ופירות"כולל (" מזון: "מרכיבי הסל העיקריים היו
 1,717 – " תרבות ובידור,חינוך ";)2009- ב 24.4%( מהסל 25.0% ,ח לחודש" ש3,380 – "דיור ";)2009-ב
   מהסל 19.9% ,ח לחודש" ש2,686 – "תחבורה ותקשורת ";)2009-ב 13.5%( מהסל 12.7% ,ח לחודש"ש
  .)2009-ב 19.5%(

   הרכב ההוצאות לתצרוכת למשק בית-.לוח א
2010-2009  

  12009 2010 

 ח"ש   תצרוכתקבוצת
 לחודש

 ח"ש  אחוזים
 לחודש

  אחוזים
 שינוי

בהוצאות 
2םבאחוזי

 שינוי
במחירים 
3באחוזים

   שינוי
ראלי 
 4זיםבאחו

 1.0 2.7 3.7 100.0 13,496 100.0 13,009  לתצרוכת ההוצאה סך

 2.4 1.2 3.7 13.3 1,789 13.3 1,726  מזון
 2.6- 8.5 5.6 3.0 416 3.0 394  ופירות ירקות
 1.6 5.0 6.7 25.0 3,380 24.4 3,168  דיור

 1.8 0.0 1.8 9.6 1,289 9.7 1,266  הדירה תחזוקת
 3.9 1.8- 2.1 3.7 498 3.7 488   לביתוציוד ריהוט

 5.7 2.1- 3.5 3.2 427 3.2 413  והנעלה הלבשה
 2.1- 1.2 1.0- 5.0 674 5.2 681  בריאות
 3.9- 1.5 2.5- 12.7 1,717 13.5 1,760   ובידורתרבות ,חינוך

 1.7 4.1 5.9 19.9 2,686 19.5 2,537  ותקשורת תחבורה
 4.0 3.1 7.3 4.6 620 4.4 577  מוצרים ושירותים אחרים

 , למדד המחירים לצרכןיםהתאמת סמלי המוצרובע מ השינוי נ.ה זו שונים מהנתונים שפורסמו בעבר לשנ2009נתוני   . 1
  .שורתתרבות ובידור ותחבורה ותק, חינוך, השינויים העיקריים חלו במוצרים בסעיפי הבריאות. 2010שנעשתה בשנת 

  .2009 להוצאה בשנת 2010ח בשנת "באחוזים בין ההוצאה בש השינוי  .2
  .2009 למחירים בשנת 2010בין המחירים בשנת , פי המדד של הקבוצה-על, השינוי באחוזים  .3
  .השינוי בהוצאות מנוכה מהשינוי במחירים  .4

 המייצגים ,ם וכפריים יישובים עירוניי175- משקי בית ב 6,168 על מדגם של התבססוממצאים אלה 
  . משקי בית באוכלוסייה2,181,736



- 18 -  

  )1.2לוח (הרכב ההוצאות לתצרוכת בארבע עשרה השנים האחרונות   .2

, 50- מסל הצריכה באמצע שנות ה42%-בחמשת העשורים האחרונים הצטמצם חלקה של ההוצאה למזון מ
  . 2010 מסל הצריכה בשנת 16.4%-ל

  .1997 עלייה של כשלוש נקודות האחוז משנת – 25.0% ועמד על 2010אחוז ההוצאה לדיור עלה בשנת 

  שנים נבחרות,  הרכב ההוצאות לתצרוכת למשקי הבית-.לוח ב

  1997 199920012003 20052007 120092010 

 ח"ש 
  - סך הכל – לתצרוכת ההוצא

 13,496 13,009 11,584 10,816 10,139 10,053 9,345 8,110    מחירים שוטפים
 13,496 13,359 12,855 12,319 11,653 11,68512,293  11,247  2010שנת  למחירים קבועים

 אחוזים  
  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  סך ההוצאה לתצרוכת

 16.3 16.3  16.9 16.3  16.8 16.9 17.3 17.9  )כולל ירקות ופירות(מזון 
 25.0 24.4  22.3 21.9 22.8 22.6 22.7 22.1  דיור

 9.6 9.7  10.1 10.4 10.0 9.3  9.3 9.0   הדירהתחזוקת
 3.7 3.7  3.9 3.9 4.1 4.9 5.6 5.6  ריהוט וציוד לבית
 3.2 3.2  3.4 3.6  3.7 3.2 3.3 4.7  הלבשה והנעלה

 5.0 5.2  5.3 5.1 4.8 4.9 4.1 3.8  בריאות
 12.7 13.5  13.3 13.5 13.5 13.4 13.5 13.2  תרבות ובידור, חינוך

 19.9 19.5  20.1 20.4 19.8 20.1 19.6 19.0  תחבורה ותקשורת
 4.6 4.4  4.7 4.9 4.5 4.7 4.6  4.7  מוצרים ושירותים אחרים

השינוי נעשה בעקבות התאמת סמלי המוצר למדד . 2009 שונים מהנתונים שפורסמו בעבר על שנת 2009נתוני   . 1
תרבות ובידור , חינוך, עיקריים חלו במוצרים בסעיפי הבריאותהשינויים ה. 2010 שנעשתה בשנת ,המחירים לצרכן

   .ותחבורה ותקשורת

  )1.1לוח  (הוצאות לתצרוכת לפי חמישונים  .3

משמשים כמשתנה מסביר להתפלגות " סקר הוצאות משק הבית"נתוני ההכנסות המתקבלים במסגרת 
  . סה וחמישוני הכנסהכמו עשירוני הכנ, ההוצאות של משקי הבית לפי קבוצות הכנסה שונות

ההוצאה לתצרוכת למשק בית בחמישון ש נמצא ,חמישוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטיתבמיון משקי הבית לפי 
 ).חודשבח " ש8,264( מאשר בחמישון התחתון 2.6גבוהה פי ) חודשבח "ש 21,308 (2010 בשנת העליון

בחמישון התחתון מרוכזים משקי אילו ו,  מפרנסים1.6- ו נפשות למשק בית2.7בחמישון העליון יש בממוצע 
  .  מפרנסים0.7- ו נפשות בממוצע למשק בית4.2 –  יותרבית גדולים

 ובגודל משק הבית , גיסאניכרים בין החמישונים בסך כל ההוצאות של משק הבית מחדההבדלים עקב ה
   .התחתון מההוצאה לנפש בחמישון 4.0 פי ההוצאה לנפש בחמישון העליון גבוהה,  גיסאמאידך

, הלבשה והנעלה, דיור,  מתוך סך כל ההוצאות בסל למוצרים בסיסיים כמו מזון51.7%בחמישון התחתון הופנו 
  ).39.1%(שבו הופנה אחוז קטן יותר מההוצאות למוצרים בסיסיים אלו , לעומת החמישון העליון

 מסך 13.3% הייתה) שק ביתלמבחודש ח "ש 2,844( בחמישון העליון ,כולל ירקות ופירות, ההוצאה למזון
 מסך כל 22.8% הייתה) ח בחודש"ש 1,886(בחמישון התחתון ההוצאה למזון , לעומת זאת. ההוצאות
  . של משק הביתההוצאות

וציא משק בית בחמישון העליון ה שעליהן ,"ארוחות מחוץ לבית" ההוצאות למזון נמצא בבסעיף נוסףהבדל 
  .6.0 פי –ון התחתון חמישוציא ה שהבחודשח " ש108 לעומת, חודשבח " ש643
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  לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית,  בחמישונים של משקי בית הוצאה לתצרוכת-.גלוח 

2010  

   עליוןחמישון   אמצעיחמישון   תחתוןחמישון   משקי הביתכל  

 ח"ש   תצרוכתקבוצת

  לחודש

 ח"ש אחוזים

 לחודש

 ח"ש אחוזים

 לחודש

 ח"ש אחוזים

  לחודש

 אחוזים

 100.0 21,308 100.0 12,457 100.0 8,264 100.0 13,496  לתצרוכתה  ההוצאסך

 13.3 2,844 16.8 2,091 22.8 1,886 16.3 2,205  )כולל ירקות ופירות (מזון

 22.9 4,886 26.1 3,257 25.0 2,070 25.0 3,380  דיור

 9.8 2,082 8.9 1,109 10.0 828 9.6 1,289  הדירה תחזוקת

 3.8 818 3.7 464 3.8 311 3.7 498   לביתוציוד ריהוט

 2.9 623 3.3 413 3.9 319 3.2 427  והנעלה הלבשה

 5.1 1,088 5.2 642 4.2 350 5.0 674  בריאות

 12.8 2,718 13.0 1,618 11.2 926 12.7 1,717   ובידורתרבות ,חינוך

 24.9 5,295 18.3 2,284 14.1 1,166 19.9 2,686  ותקשורת תחבורה

 4.5 954 4.6 579 4.9 408 4.6 620  אחריםמוצרים ושירותים 

ההוצאה הייתה שבו , "תחבורה ותקשורת" נמצא בסעיף  בין החמישון העליון לתחתוןההבדל הגדול ביותר
  .4.5פי  – ח בחמישון התחתון" ש1,166לעומת  ,חודשבח "ש 5,295 בחמישון העליון

 :חמישוניםין הב פער גדול במיוחד ןיהיש בינ קבוצות הוצאה שמספר  נכללו"תחבורה ותקשורת"סעיף ב
תחבורה "לשל משקי הבית בלבד מסך ההוצאה  1.7%נסיעות בתחבורה ציבורית ה היובחמישון העליון 

בחמישון העליון ו; )בהתאמה, ח בחודש" ש127ח לעומת " ש88 ( בחמישון התחתון10.9%לעומת , "ותקשורת
ח " ש1,315( בחמישון התחתון 8.0%לעומת , "ותקשורתתחבורה " מסך ההוצאה ל24.8%ל "נסיעות לחוהיו ה
  ).בהתאמה, ח בחודש"ש 93 לעומת

חודש בח " ש926 לעומת, חודשבח " ש2,718"  תרבות ובידור,חינוך"סעיף בוציא המשק בית בחמישון העליון 
  . 2.9 פי –בחמישון התחתון שהוציא משק בית 

  בחמישון העליון  הסתכמה) רי עזרוחוגים ושיע, ורסיםק, שכר לימוד(ההוצאה למשק בית על שירותי חינוך 
  .2.0 פי –  בחמישון התחתוןח בחודש"ש 484 לעומת ,ח בחודש"ש 958-ב

  )5.2לוח  (הוצאות לתצרוכת לפי מספר נפשות במשק הבית  .4

 מתוך סך, כולל ירקות ופירות, "מזון"בסעיף  אחוז ההוצאה כך גדל, לה מספר הנפשות במשק הביתוככל שע
  . נפשות ויותר6 במשקי בית בני 19.0%-לבמשקי בית בני נפש אחת  14.8%-  מ,כל ההוצאה לתצרוכת

גדל אחוז ההוצאה עם העלייה " תרבות ובידור, חינוך"ו ,"הלבשה והנעלה", "ריהוט וציוד לבית"פי גם בסעי
גדל מספר שככל  יורדמתוך סך כל ההוצאה לתצרוכת " דיור"אחוז ההוצאה ל .במספר הנפשות במשק הבית

אחוז .  נפשות ויותר6 במשקי בית בני 21.0%-ל במשקי בית בני נפש אחת 34.5%-מ, הנפשות במשק הבית
 במשקי בית בני נפש אחת 5.7%-מ, ביתהלה מספר הנפשות במשק וככל שעיורד " בריאות"ההוצאה לסעיף 

  . נפשות ויותר6 במשקי בית בני 4.1%-ל
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  י מספר נפשות במשק הביתלפ,  הוצאה לתצרוכת-.דלוח 

2010  
  אחוזים

   הביתבמשק נפשות מספר

   לתצרוכתחודשית הוצאה

  כל

 משקי 

 6+ 5 4 3 2 1  הבית

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   הכלסך

 19.0 16.8 16.1 15.4 15.8 14.8 16.3  )ירקות ופירותכולל  (מזון
 21.0 21.6 23.0 25.3 28.0 34.5 25.0  דיור

 9.8 9.6 9.4 9.6 9.8 8.8 9.6  תחזוקת הדירה 
 4.7 3.8 3.8 3.7 3.2 2.8 3.7   לביתוציוד ריהוט

 3.7 3.3 3.3 3.1 2.6 3.1 3.2  והנעלה הלבשה
 4.1 4.3 4.4 5.2 6.3 5.7 5.0  בריאות
 15.2 15.1 14.8 11.4 9.9 8.8 12.7   ובידורתרבות ,חינוך

 17.5 21.1 20.6 21.4 20.1 17.1 19.9  ותקשורת תחבורה
 5.0 4.4 4.6 5.0 4.2 4.4 4.6  מוצרים ושירותים אחרים

  הכנסות משקי בית  .5

" סקר הכנסות"מבוססים הנתונים של הכנסות משקי הבית על נתוני הכנסות הנאספים הן בואילך  1997משנת 
  ."סקר הוצאות משק הבית"והן ב

 "סקר כוח אדם" רבע ממשקי הבית הנחקרים בשבו , השוטף"סקר כוח אדם" נערך יחד עם – סקר הכנסות
  .נשאלים גם על הכנסותיהם

מרכיבי התקציב נתונים על ומטרתו לקבל , ואילך 1997משנת  נערך באופן שוטף – ביתהסקר הוצאות משק 
בסקר נשאלים המרואיינים ". מדד המחירים לצרכן"לסל הצריכה של " משקלות"של משקי הבית ולקבוע את ה

  .כנסותיהם והן על הוצאותיהםהן על ה

ובכל דירה שנדגמת נחקרים כל משקי הבית שגרים בה במועד , בשני הסקרים המדגמים הם מדגמי דירות
  .החקירה

 משקי בית 9,003 מהם,  משקי בית15,171נתוני ההכנסות בפרסום הנוכחי מבוססים על מדגם נטו של 
  ."ביתהק סקר הוצאות מש"משקי בית מ 6,168- ו"סקר הכנסות"מ

 מושבים שיתופיים,  למעט קיבוצים, האוכלוסייה בישראל בכל צורות היישובמתייחס לכלהסקר המשולב 
באיסוף עקב קשיים אוכלוסיית מזרח ירושלים ה חקר לא נ2001- ו2000 יםבשנ. בדווים הגרים מחוץ ליישוביםו

  . ואילך אוכלוסייה זו נחקרת שוב2002אולם משנת , הנתונים

 רק קצבאות ותמיכות ממשקי בית קצבאות ותמיכות ממשקי בית ואחרים כללסעיף ה 2005 עד שנת בפרסומים
ל וכן הכנסות שוטפות " הסעיף כולל קצבאות ותמיכות ממשקי בית בארץ ובחו2006החל בפרסום  .בארץ
  .'כומלגות לימודים המתקבלות באופן שוטף ו, דמי מזונות המתקבלים ישירות מבן הזוג: כגון, אחרות
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  )4.1- ו3.1, 2.1לוחות  (הרכב הכנסה לפי עשירונים  .6

לעומת , ח לחודש"ש 14,385- הסתכמה ב2010ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו למשק בית בשנת 
  .3.2% ראלית של עלייה הי זו.2009ח בשנת "ש 13,578

הכספית ברוטו למשק  ההכנסה הייתה, עשירוני הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטיתבמיון משקי הבית לפי 
  .12.5  פי–ח לחודש בעשירון התחתון " ש3,163 לעומת ,ח לחודש"ש 39,461בית בעשירון העליון 

 מסך 58.3%(תמיכות בקצבאות וברוב ההכנסה החודשית של משקי הבית בעשירון התחתון מקורה 
קצבאות בורה  מההכנסה מק4.2%עשירון העליון ב, לעומת זאת. עבודהב ם מקור40.4%-ו, )ההכנסה

  .עבודהבמקורה  מההכנסה 79.8%-ו ,תמיכותבו

  טו לנפש סטנדרטיתנ הכנסה כספית לפי, ם של משקי ביתעשירוניב הכנסה חודשית -.הלוח 

2010  

  הכלסך         עשירון     
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      ח"ש      

  כספית הכנסה
 39,462 23,550 18,716 15,326 12,847 10,820 8,381 6,486 5,106 3,163 14,385 סך הכל- ברוטו 

      אחוזים      

  כספית הכנסה
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0  100.0 סך הכל-ברוטו  

 79.8 82.1 81.8 81.4 78.6 76.4 69.8 61.6 55.0 40.4 77.1  מעבודה

 7.4 3.0 2.4 1.7 2.1 1.4 1.6 1.4 0.9 0.9 3.5  מהון

   מפנסיות
 8.6 8.2 7.3 6.4 6.4 5.9 5.7 3.2 1.5 0.4 6.9   גמלקופותמו  

   מקצבאות
 4.2 6.7 8.5 10.3 12.9 16.3 22.9 33.8 42.6 58.3 12.5  תמיכותמו  

  )7.2- ו7.1לוחות  (הכנסה לפי מספר מפרנסים  .7

שבמשק בעוד , ח לחודש" ש5,988פרנסים הייתה  ללא מלמשק בית ההכנסה הכספית ברוטו 2010בשנת 
עד  זה מצטמצם פער. 4.3פי  – ח לחודש" ש25,474- מפרנסים או יותר הגיעה ההכנסה הכספית ל3בו שבית 
מאחר שמשקי בית ללא מפרנסים הם משקי בית . לנפשהמשוקללת  כאשר משווים את ההכנסה 1.9י פכדי 
 2,765 ייתה במשקי בית אלו הלנפש  המשוקללתה הכספית ברוטוההכנס,  נפשות בממוצע למשק בית2.2בני 
 , בממוצע למשק בית נפשות4.9 משקי בית בני יו מפרנסים או יותר ה3 עם משקי בית ,לעומתם. ח לחודש"ש

  .ח לחודש" ש5,223 ייתה ה,לנפשהמשוקללת  ,והכנסתם הכספית ברוטו

 המקור) ח" ש3,284(מההכנסה  54.8%, הקשישיםשבהם נמצאת רוב אוכלוסיית , במשקי בית ללא מפרנסים
 2,178( מההכנסה במשקי בית אלו 36.4% . מהמוסד לביטוח לאומיהיא ועיקר התמיכה ,תמיכותבקצבאות וב
  .מקורה בפנסיות ובקופות גמל) ח"ש
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  לפי מספר מפרנסים, הכנסה חודשית למשק בית -.ולוח 

2010  

   הביתבמשק מפרנסים מספר  

  
   הכלסך

0 1 2 +3 

ח"ש        

  – ברוטו כספית הכנסה
 25,474 20,631 11,224 5,988 14,385  סך הכל  

   אחוזים    
   – ברוטו כספית הכנסה

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  סך הכל  

 91.3 91.0 72.6 0.7 77.1  מעבודה

 2.3 2.2 4.8 8.1 3.5  מהון

 2.3 2.1 7.0 36.4 6.9   גמלקופותמו מפנסיות

 4.1 4.7 15.6 54.8 12.5  תמיכותמו מקצבאות

  )8.2- ו8.1לוחות  (הכנסה חודשית למשק בית לפי צורת יישוב  .8

ח " ש9,187-והסתכמה ב הנמוכה ביותר יתהיהודיים הי ההכנסה הכספית ברוטו למשק בית ביישובים הלא
 נפשות 3.5( הגבוה ביותר מספר הנפשות הסטנדרטיות במשק הבית ביישובים אלו הוא. 2010 בשנת לחודש

  . לחודשח" ש2,589-הסתכמה בההכנסה הכספית ברוטו המשוקללת לנפש סטנדרטית ו, )סטנדרטיות

 9,999-ל 2,000 ביןתם מונה יהיא ביישובים היהודיים שאוכלוסילמשק בית ההכנסה הכספית הגבוהה ביותר 
פר הנפשות הסטנדרטיות במשק הבית ביישובים אלו מס. ח ברוטו למשק בית לחודש" ש23,512 – תושבים
  .ח"ש 7,823א ההכנסה הכספית ברוטו המשוקללת לנפש סטנדרטית היו,  נפשות סטנדרטיות3.0 – הוא גבוה

אשדוד , ראשון לציון, חיפה, יפו-תל אביב, ירושלים( תושבים 200,000 המונות מעל  הערים הגדולותמבין שש
ח לחודש "ש 10,774 – ירושלים היא ב למשק ביתה ביותרהנמוכ הכספית ברוטו  ההכנסה,)ופתח תקווה

 3,587ההכנסה הכספית ברוטו המשוקללת לנפש סטנדרטית היא ו 3.0מספר הנפשות הסטנדרטיות הוא (
מספר הנפשות ( ברוטו לחודש ח"ש 17,411 –ההכנסה הגבוהה ביותר היא בראשון לציון ). ח לחודש"ש

  ).ח לחודש" ש6,653ברוטו המשוקללת לנפש סטנדרטית היא ההכנסה הכספית ו 2.5הסטנדרטיות הוא 

  )20לוח ( לאורך השנים בעלות על מוצרים בני קיימה  .9

 הייתה עלייה באחוז משקי הבית שבבעלותם מוצרי 2010גם בשנת , בדומה לשלוש עשרה השנים הקודמות
  :כמפורט להלן, תקשורת ובידור

  .2009בשנת  74.4% לעומת ,מחשב היהית  ממשקי הב76.6%-ל, 2010בשנת  – מחשב ביתי
  .2009בשנת  66.3% לעומת , מנוי לאינטרנטהיה ממשקי הבית 68.1%- ל,2010 בשנת – מנוי לאינטרנט

 היוממשקי הבית  69.3%-היה טלפון נייד אחד לפחות ולהבית ממשקי  92.1%-ל ,2010בשנת  –טלפון נייד 
 ממשקי הבית היה טלפון נייד אחד 37.8%-שבה ל, 1997ת זאת לעומת שנ. שני טלפונים ניידים או יותר

  . ממשקי הבית היו שני טלפונים ניידים או יותר7.2%-לפחות ול
DVD – ממשקי הבית היה 61.1%-ל, 2010 בשנת DVD , 2001 בשנת 7.9%לעומת.  

 2010- ל1997בין השנים .  ממשקי הבית היה קו טלפון רגיל82.2%-ל, 2010 בשנת –קווי טלפון רגילים 
  ). 2010 בשנת 82.2%- ל1997 בשנת 95.0%-מ( נקודות האחוז בבעלות על מוצר זה 812.חלה ירידה של 
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   קיימה- בעלות על מוצרים בני- .זלוח 
  שנים נבחרות

  אחוזים

 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2010 

 83.0 82.8 83.3 79.5 70.974.8 61.8 55.1  מיקרוגל

 34.3 35.0 33.3 32.5 31.1 25.327.329.2   כליםמדיח

 94.8 95.0 94.6 94.2 94.3 91.792.693.4  כביסה מכונת

 36.1 38.8 37.8 36.0 30.933.9 27.9 24.0  כביסה יבשימ

 78.7 76.5 70.5 67.7 61.5 57.7 46.6 42.4  מזגן

 61.6 64.1 66.6 66.8 65.3 64.7 62.1 58.8   אבקשואב

 24.4 34.1 53.0 62.3 64.8 68.4 64.2 58.9  וידאו

 1DVD    7.9 17.7 35.6 48.7 59.7 61.1 מערכת

 76.6 74.4 68.9 62.4 54.6 49.8 40.7 33.5   ביתימחשב

 68.1 66.3 59.3 48.9 30.8 22.5 11.9 4.6  לאינטרנט מנוי

 82.2 82.4 84.3 85.1 88.6 91.7 94.4 95.0  קו טלפון אחד לפחות

 92.1 91.8 89.3 86.4 80.9 73.8 52.3 37.8  פחות אחד לנייד טלפון

 69.3 68.9 64.0 37.747.960.1 14.5 7.2  ם ויותרניידי ניםטלפושני 

 62.7 64.3 68.0 69.0 70.6 73.2 65.7 62.9  2 או בלווייןכבליםלטלוויזיה ב מנוי

 61.9 62.2 60.9 57.7 56.657.2 55.3 52.9   לפחותאחת מכונית

 19.2 18.3 16.5 13.415.2 14.0 10.6 10.2  ויותר מכוניות שתי

  .2001נחקר לראשונה בשנת   . 1
  .2001-המנוי ללוויין נוסף ב  . 2

לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית ,  בעשירונים של משק ביתבעלות על מוצרים בני קיימה  .10
  )12לוח (

ההבדלים המשמעותיים . הה יותרכך שכיחות המוצרים בו גבו, ככל שמשק בית נמצא בעשירון גבוה יותר
  : היו2010באחוזי הבעלות על מוצרים בני קיימה בין העשירונים בשנת 

  . בעשירון התחתון8.5%-בהשוואה ל,  ממשקי הבית בעשירון העליון היה מדיח כלים70.9%-ל

  .תון בעשירון התח23.5%-בהשוואה ל,  מכונית אחת לפחותה ממשקי הבית בעשירון העליון היית93.4%-ל

  . בעשירון התחתון49.2%-בהשוואה ל,  ממשקי הבית בעשירון העליון היה מזגן96.5%-ל

,  היו אחוזי הבעלות על שני מוצרים ויותר גבוהים בעשירון העליון בהשוואה לעשירון התחתון2010בשנת 
ירון  בעש4.4 נפשות בממוצע בעשירון העליון לעומת 2.4(למרות שמספר הנפשות הממוצע נמוך יותר 

  ).התחתון

  . בעשירון התחתון23.6%-בהשוואה ל,  ויותרת ממשקי הבית היו שתי טלוויזיו72.7%-בעשירון העליון ל

  . בעשירון התחתון2.3%-בהשוואה ל,  ממשקי הבית בעשירון העליון היו שתי מכוניות ויותר49.1%-ל

  . בעשירון התחתון9.7%- לבהשוואה,  ממשקי הבית בעשירון העליון היו שני מחשבים ויותר48.5%-ל
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  ,  בעשירונים של משק ביתקיימה  בעלות על מוצרים בני-.חלוח 
  2010, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית

  
 עשירון-משקי בית  

 עליון שביעי רביעי תחתון סך הכל 

  2.4 3.2 3.4 4.4 3.3  נפשות במשק בית
 1.5 1.6 1.2 0.5 1.3  מפרנסים במשק בית

  אחוזים  
 100.0 100.0 99.899.699.7  רר מק

 27.9 22.4 21.515.422.8  מקפיא עמוק 
 70.9 41.6 34.38.519.9  מדיח כלים
 97.3 94.3 89.476.689.0  טלוויזיה

 72.7 65.9 53.223.650.4  1 ויותרתשתי טלוויזיו
 96.5 89.9 78.749.275.4  מזגן

 DVD  61.133.957.8 69.7 80.4מערכת 
 95.3 83.5 76.659.171.0  שבמח

 48.5 37.6 28.19.719.7  1שני מחשבים ויותר
 93.4 80.6 68.137.864.1  לאינטרנט מנוי

 97.1 90.6 82.256.879.4  קו טלפון אחד לפחות
 22.3 3.7 6.11.22.6  שני קווי טלפון ויותר

 98.6 95.3 92.186.689.1   אחד לפחותנייד טלפון
 74.9 73.8 69.354.566.1   ם ויותרניידי יםנטלפושני 
 88.0 75.3 62.729.659.3   או בלווייןכבליםלטלוויזיה ב מנוי

 2.7 8.6 16.633.020.2  2צלחת לוויין
 93.4 74.3 61.923.554.3   לפחותאחת מכונית
 49.1 23.7 19.22.37.8   ויותרמכוניות שתי

  .2008נחקר לראשונה בשנת   . 1

  .2009נחקר לראשונה בשנת   . 2

  )30-21לוחות  (תנאי דיור  .11

 בדירות שכורות ו ממשקי הבית גר25.7%.  בדירות שבבעלותםו ממשקי הבית גר69.2% 2010שנת ב
 4.1 יהדירות בבעלות הההגודל הממוצע של . "דמי מפתח" או ב"חינם" בדירות  גרו ממשקי הבית5.1%-ו

הממוצעת בדירות בבעלות כמו גם בדירות  צפיפות הדיור . חדרים3.0יה של הדירות השכורות ה וחדרים
 וגר 12.6%-ו בדירות בבעלות וגר ממשקי הבית 84.5% בעשירון העליון.  נפשות לחדר0.9עמדה על , שכורות

  . בדירות שכורותו גר51.1%- בדירות בבעלות וו גר41.2%בעשירון התחתון ואילו , בדירות שכורות

 2,205,000-כ(מערך הדירה בעשירון התחתון  3.2 רך הממוצע של דירה בבעלות גדול פיבעשירון העליון הע
  ).ח בעשירון התחתון" ש688,000- לעומת כ,ח בעשירון העליון"ש

 3.1 שלח לחודש בעבור שכירת דירה " ש3,913 ולמי ש, בדירות שכורותוגרש ,משקי הבית בעשירון העליון
ח עבור דירה " ש1,462שהוציאו  , בדירות שכורות בעשירון התחתוןוגרשלעומת משקי הבית , חדרים בממוצע

  . חדרים בממוצע2.9של 
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  לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית,  תנאי דיור-.טלוח 

2010  

    ןעשירו    

  

 - משקי בית

  עליון  שביעי  רביעי  תחתון  סך הכל

       בבעלות דירות

 84.5 77.4 68.4 41.2 69.2  הדירות בעלי אחוז

 4.8 4.2 3.7 3.6 4.1   למגורים בדירה חדרים מספר

 2.6 3.4 3.7 5.9 3.6   הביתבמשק נפשותממוצע 

 2,205 1,196 870 688 1,237  )ח"אלפי ש (בבעלות דירה ערך

       שכורות דירות

 12.6 18.0 26.5 51.1 25.7  שכורות הגרים בדירות אחוז

 3.1 3.1 2.9 2.9 3.0   למגורים בדירה חדרים מספר

 1.9 2.4 2.7 3.3 2.7   הביתבמשק נפשותממוצע 

 3,913 3,090 2,071 1,462 2,282  )ח"ש ( לחודש דירהשכר
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  הגדרות והסברים, מונחים  .ג

תקציב ויש להם , רוב ימות השבועב ים יחד בדירה אחת באופן קבועקבוצת אנשים הגראדם או  :משק בית
  .בני משפחה שהם חיילים בשירות סדירגם ת נכללים במשק הבי. הוצאות משותף למזון

כלומר המועסק שעובד בדרך , ראש משק בית כלכלי הוא המפרנס העיקרי של משק הבית: ראש משק בית
  .כלל מספר רב ביותר של שעות בשבוע

  .יהודי-או נוצרי הגר ביישוב לא,  משק בית שבו ראש משק הבית הוא מוסלמי או דרוזי:משק בית ערבי

  . משק בית שבו ראש משק הבית הוא יהודי:שק בית יהודימ

מנת ליצור בסיס -על . גודל משק הבית משפיע על רמת החיים שאפשר לקיים מהכנסה נתונה:נפש סטנדרטית
. נהוג להשוותם לפי הכנסה לנפש, מתאים יותר להשוואת רמת החיים של משקי בית בעלי מספר נפשות שונה

נפשות במשק בית אינו משפיע באופן אחיד ושווה על רמת החיים האפשרית שמספר ה, מקובל גם להניח
 של מספר הנפשות לפי שקלול ךלכן נער. יתרונות לגודל, לפי אותה הנחה, משום שקיימים, מהכנסה נתונה

ניתן משקל שולי , ככל שעולה מספר הנפשות; הסולם קובע כיחידת בסיס משק בית בן שתי נפשות. סולם אחיד
באמצעות סולם זה מתרגמים את גודל משק הבית למספר . ספת למשק הביתוופוחת לכל נפש המתהולך ו

  :פירוט הסולם בלוח שלהלן. נפשות סטנדרטיות

  

  משקל שולי לנפש 
מספר הנפשות 
  הסטנדרטיות

מספר הנפשות 
  למעשה במשק בית

1.25  
0.75  
0.65  
0.55  
0.55  
0.50  
0.50  
0.45  
0.40  
0.40  

1.25  
2.00  
2.65  
3.20  
3.75  
4.25  
4.75  
5.20  
5.60  
  

  נפש אחת
   נפשות2
   נפשות3
   נפשות4
   נפשות5
   נפשות6
   נפשות7
   נפשות8
   נפשות9

  כל נפש נוספת

  . אחד בשלושת החודשים לפני בואו של הסוקר למשק הביתיוםלפחות  והשתכר אדם שעבד :מפרנס

לפחות יום  ,ני או בתמורה אחרת כלשהיקבל, חודשי, כל נחקר שעבד אצל מישהו אחר תמורת שכר יומי :שכיר
  .סוקראחד בשלושת החודשים שקדמו לביקור ה

  . אדם העובד בעסק או במשק משלו ומקבל את שכרו מתוך ההכנסות והרווחים של העסק:עצמאי

 מסודרים לפי גובה ההכנסההעשירונים .  הנחקרת מהאוכלוסייה10% עשירון הוא קבוצה הכוללת :עשירונים
 בעל משק הבית בעל ההכנסה הנמוכה ביותר בעשירון התחתון וכלה בבמשק הבית החל ,)מיינתההכנסה המ(

  .ההכנסה הגבוהה ביותר בעשירון העליון

לנפש , וכן הכנסה למשק בית, יכולה להיות הכנסה ברוטו או הכנסה נטו, ההכנסה שלפיה ממוינים משקי הבית
  . או לנפש סטנדרטית

 ממשקי הבית 10%לפי הכנסה ברוטו למשק בית הוא הקבוצה של , )1ירון עש (העשירון התחתון: לדוגמה
  . שאצלם ההכנסה ברוטו למשק בית היא הנמוכה ביותר
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 הכנסת 2.1בלוח , לדוגמה. הכנסת המקסימום בכל אחד מהעשירונים לפי המשתנה שעל פיו מוינו: גבול עליון
  .הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטיתח לפי משתנה של " ש2,534 היא 3-המקסימום של העשירון ה

  .לפי משתנה מיון כלשהו, )כלומר שני עשירונים( מהאוכלוסייה 20%חמישון הוא קבוצה הכוללת : חמישונים

 לפני תשלומי  של משק הבית ברוטו סך ההכנסות הכספיות השוטפות: ברוטו למשק ביתהכנסה כספית
 ההכנסות של כל בני משק הבית אתכנסה זו כוללת ה. )ביטוח לאומי וביטוח בריאות, מס הכנסה(החובה 

, מתמיכות ומקצבאות ממוסדות ומפרטים, מריבית או מדיבידנדים, מרכוש, עצמאית או מעבודה שכירה
, כמו כן. כגון ירושה או פיצויים, פעמיים- לא נכללים תקבולים חד.  וכל הכנסה שוטפת אחרתהכנסות מפנסיות

או בעבור סוגים שונים של הכנסות ,  הכנסות הנובעות משימוש בדיור עצמיההכנסה לא כוללת זקיפות בעבור
  ).הכנסות לא כספיות" (עין"ב

ביטוח (לאחר ניכוי תשלומי החובה ,  הכנסה כספית ברוטו כמוגדר בהמשך:הכנסה כספית נטו למשק בית
אלא חושבו , נחקרותשלומי החובה לא התקבלו ישירות ממשקי הבית ש). ביטוח בריאות ומס הכנסה, לאומי
  .פי כללי המס הנהוגים במשק-על

 מס –לפני ניכוי תשלומי החובה , כלומר(ההכנסות הכספיות השוטפות ברוטו  :הכנסה ברוטו למשק בית
הנובעות ) שאינן כספיות ( משירותיםשל כל בני משק הבית וההכנסות) ביטוח לאומי וביטוח בריאות, הכנסה

  .  בבעלותמשימוש בדירה בבעלות או ברכב

הכנסה כספית נטו של משק הבית מחולקת במספר הנפשות  :נטו לנפש סטנדרטית  כספיתהכנסה
  ).2.2- ו2.1לוחות (הסטנדרטיות במשק הבית 

הכוללות הכנסות כספיות שוטפות וכן הכנסות שאינן ,  סך ההכנסות של משק הבית:הכנסה נטו למשק בית
  .רכב שבבעלות משק הביתהמתקבלות מאמידת שירותי דיור ו, כספיות

הכנסה נטו של משק הבית מחולקת במספר הנפשות הסטנדרטיות במשק  :נטו לנפש סטנדרטיתהכנסה 
  ).1.1לוח (הבית 

הכנסות מריבית על פיקדונות ועל אגרות חוב ודיבידנדים על ; ל" בארץ ומחומרכושכנסות ה הסך :הכנסה מהון
  .מניות

ידי -ניתנת עלאו ההטבה בדרך כלל ההכנסה . בכסף אלא בשווה כסףהכנסה שאינה ניתנת  ":בעין"הכנסה 
אינה כלולה בפרסום " בעין"הכנסה . חינוךהנחות ב מזון או  תלושיכגון, צורך עזרה בתחומים שונים להמדינה

  .זה

 מס הכנסה ותשלומים לביטוח –השוטפות הכספיות המסים הישירים המוטלים על ההכנסות : תשלומי חובה
פי כללי - עלבסקר הוצאות משק הבית באופן ממוחשבתשלומים אלה חושבו . לביטוח בריאות ממלכתיהלאומי ו
  .  ולא התקבלו ישירות ממשקי הביתנהוגים במשקהמס ה

וכן זקיפת ,  סך כל התשלומים שמשלם משק הבית על קניית מוצרים או שירותים:לתצרוכתה כוללת הוצא
התשלומים ).  קניית מוצרים אלה מוגדרת כהשקעה ולא כתצרוכתשכן(הוצאה לצריכת שירותי דירה ורכב 

וסכום הקנייה המלא , קניית מוצר נחשבת לפי יום קבלתו. דמי הובלה או התקנה, כוללים לעתים גם ריבית
מקדמה , ולכן. גם אם עד למועד זה שולם תשלום חלקי, נחשב כהוצאה למוצר ביום הגעת המוצר לדירה

, בון מוצר או שירות שטרם נתקבל או החזר חוב על חשבון מוצר שכבר נמצא בביתחש-שמשלם משק הבית על
  .אינם נחשבים כהוצאה לתצרוכת אלא כהגדלת החיסכון

ללא אומדן ,  ההוצאה שמשק הבית מוציא בפועל על צריכת מוצרים ושירותים:תהוצאה כספית לתצרוכ
  . שירותי דיור ומכוניותצריכת ההוצאה על 

קטניות ,  אבקות, מזון לתינוקות,תבלינים, קקאו, קפה, תה:  כגון,מזון  קבוצה הכוללת מוצרי:ניםמוצרי מזון שו
  .מוצרי טבעונות וצמחונות וקנייה או הזמנה של מזון מוכן לבית, יבשות

דירות בדמי מפתח , עבור צריכת שירותי דירות בבעלותב זקיפת ערך ההוצאה החודשית :שירותי דיורצריכת 
  .)עיבוד הנתונים: 5סעיף , ראה פרק ד ("ינםח"ודירות 
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גז ודלק , חשמל,  קבוצת תצרוכת ראשית הכוללת הוצאה עבור מים:הוצאה לתחזוקת הדירה ומשק הבית
  .עזרה בבית וצורכי משק בית שונים, תחזוקה ושיפור הבית, ארנונה ומסי יישוב, לבית

בית , חדר אמבטיה, מטבח: שב כחדר למגוריםלא נח. חדר המשמש למגורי משק הבית :למגוריםבדירה חדר 
   .חצי חדר נספר כחצי חדר. חדר המשמש לעסקים או עבודה בלבד וחדר המושכר לדייר, מרפסת, שימוש

ידי חלוקת מספר הנפשות הגרות במשק בית בסך כל החדרים -חושב על): צפיפות דיור(מספר נפשות לחדר 
   .למגורים בדירה

, קבוצה הכוללת חומרי ניקוי לכלים):  הדירה ומשק הביתתחזוקתתוך סעיף ב(רכי משקי בית שונים וצ
  .ועודמגבונים , מפיות, נרות, ירומטהרי או, חומרי חיטוי, לכביסה ולבית

 של קופות משליםעבור ביטוח בריאות ב רק את התשלומים 1997משנת קבוצה זו כוללת : ביטוח בריאות
הוא חלק ,  שנחשב כמס,עבור ביטוח בריאות ממלכתיבהתשלום . החולים ואת ביטוח הבריאות בחברות ביטוח

  . מתשלומי החובה

 משקפיים ,מוצרים להיגיינה אישית,  קבוצה הכוללת תשלומים לקניית תרופות:הוצאות אחרות לבריאות
  .'וכו ,ועדשות מגע

קניית , הוצאות קבועות ומשתנות לכל סוגי הרכב, קיפת ריבית ופחת לרכב קבוצה הכוללת ז:הוצאות לכלי רכב
  .)עיבוד הנתונים: 5סעיף , ראה פרק ד (רכב דו גלגלי וכן שכירת רכב

הובלות ,  נהיגהןרישיוחידוש , עבור לימוד נהיגהב קבוצה הכוללת הוצאות ):בתחבורה(הוצאות אחרות 
  . עבור חנייהבלמיניהן ותשלום 

תכשיטים , קוסמטיקה,  סיגריות:הכוללת מוצרים כמו" ראשית"קבוצת תצרוכת : ירותים אחריםמוצרים וש
  . ושירותים משפטיים

, מכונית: כמו לדוגמה. מוצר שאפשר להשתמש בו שימוש חוזר ומתמשך יותר משנה אחת :קיימה מוצר בר
  . וכדומהמכונת כביסה, די.וי.די, טלוויזיה, מקרר

מוצר שיש ברשותה או עומד לשימושה ,  משקי הבית בקבוצה מסוימתשיעור :יימהמוצרים בני קבעלות על 
, מחשב אישי, טלוויזיה, אחוז משקי הבית בירושלים שיש ברשותם מכונת כביסה: למשל,  מסויםבר קיימה
  .)20-12לוחות  ('טלפון נייד וכו, מכונית

   מחוזות 6שלפיה קיימים , ית של המדינה המחוזות והנפות הוגדרו לפי החלוקה המינהלית הרשמ:מחוז ונפה
  .יהודה והשומרוןישראליים באזור כולל יישובים .  נפות15-ו
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  שיטות הסקר  .ד

  כללי  .1

מרכיבי התקציב של משקי הבית ונתונים נוספים המשמשים לאפיון רמת נתוני  ת קבל:ומטרות הסקר ושימושי
רמת ההכנסה , תזונה והרכבההרמת , בילוי ופנאי, ריכהדפוסי צ:  כגון,החיים של משקי הבית מהיבטים שונים

למחקרים , לבניית מודלים לחיזוי התנהגות צרכנים, כמו כן משמש הסקר למחקרי שוק. והרכבה ותנאי הדיור
אחד השימושים החשובים של הסקר הוא קביעת . על תחולת המס העקיף על קבוצות שונות באוכלוסייה ועוד

  ."מדד המחירים לצרכן"ל לסל הצריכה ש" משקלות"ה

, עירונית למעט קיבוצים-את כל האוכלוסייה העירונית והלאואילך  1997משנת ,  כוללת:אוכלוסיית הסקר
  .ליישוביםבדווים הגרים מחוץ  ומושבים שיתופיים

 2002אולם משנת ,  לא נכללה גם אוכלוסיית מזרח ירושלים עקב קשיים באיסוף הנתונים2001- ו2000בשנים 
  .ילך אוכלוסייה זו שוב נכללת בסקרוא

 רוב ימות השבוע באותה דירה ויש לה ה קבוצת אנשים הגר:כלומר,  הוגדרה כמשק בית:יחידת החקירה
  .תקציב הוצאות משותף למזון

  שיטת הדגימה  .2

  מודל הדגימה בסקר והסתברות הדגימה  )א(

בשלב שני הוצא מדגם של דירות בשלב ראשון הוצא מדגם של יישובים ו: שלבי-בסקר הוצא מדגם דו
  .ביישובי המדגם

הסתברות הדגימה . 1:290 –יתה אחידה לכל הדירות באוכלוסייה יהסתברות הדגימה הסופית לדירה ה
לגודל המדגם המתוכנן ולאומדן סך משקי , משיבים הצפוי בסקר- נקבעה בהתאם להערכות שיעורי הלא

  .אמצע שנת הסקרבאוכלוסיית הסקר של הבית 

  דגימת היישובים  )ב(

מסגרת לדגימת "הנקראת (מדגם היישובים מוצא מתוך רשימה של יישובים השייכים לאוכלוסיית הסקר 
 אומדן סך משקי הבית הצפוי לאמצע תקופת החקירה של – חושב גודלו לכל יישוב שבמסגרת"). היישובים

  .הסקר

  :יישובים במדגם 175בסך הכל נכללו 

 נכללו , מכלל משקי הבית באוכלוסיית הסקר80%- בהם מתגוררים כ,סגרת הגדולים מהמיישוביםה 60
  .כאשר כל יישוב הוא שכבת דגימה נפרדת, ודאותובמדגם ב

 כמו,  שכבות דגימה לפי דמיון במשתנים שונים49-שובצו ל)  יישובים814(שבמסגרת  היישובים שאר
כל (ל שכבת דגימה הוקצו מנות פקידה לכ. כלכליים וקרבה גאוגרפית-חברתייםמאפיינים , צורת יישוב

היישובים סודרו בכל שכבה בנפרד לפי . בהתאם לגודלה ) דירות ברוטו13-מנת פקידה היא אוסף של כ
 יישובים 115סך הכל נדגמו ב.  יחסית לגודלם,שיטתי של יישובים-מאפיינים שונים והוצא מדגם מקרי

  .הסתברותיים
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  יישוב וצורתלפי גודל , רשימת היישובים

2010  

  ישוביסמל   ישובי שם  שוביי צורת
3000  ירושלים  ויותר תושבים200,000 

5000  יפו-תל אביב  
4000  חיפה  

8300  לציון ראשון 
0070  אשדוד 
7900  פתח תקווה  

7100  אשקלון  תושבים199,999 עד 100,000-מ 
9000  באר שבע  

6100  בני ברק  
6200  בת ים  
6600  לוןחו 
7400  נתניה  
8400  רחובות 
8600  רמת גן 

2610  בית שמש  תושבים99,999 עד 50,000-מ 

6400  יהיהרצל  

6500  חדרה  

6900  כפר סבא  

7000  לוד  

1200  רעות-מכבים-מודיעין 

9100  יהינהר  

8500  רמלה 

8700  רעננה 

0031 אופקים  שבים תו49,999 עד 20,000-מ
2400 אור יהודה  
2600 אילת 
1309  אלעד  
3780 ביתר עילית 
0681 גבעת שמואל 
6300 גבעתיים  
2200 דימונה  
9700 הוד השרון  

6700 טבריה  
2660 יבנה 

9400 יהוד  
1139 כרמיאל  
1015 מבשרת ציון  
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  ישוביסמל   ישובי שם  שוביי צורת
0874  מגדל העמק  תושבים49,999 עד 20,000-מ 

3797  מודיעין עילית )המשך  (
3616  מעלה אדומים 

1063  תרשיחא-מעלות  
7200  נס ציונה  
1061  נצרת עילית 
2500  נשר 
0246  נתיבות 
7600  עכו 
7700  עפולה 
2560  ערד 
7800  כרכור-פרדס חנה 
8000  צפת 
2620  קריית אונו  
6800  קריית אתא 
9500 קריית ביאליק  
2630  קריית גת  
9600  קריית ים 
8200  קריית מוצקין 
2800  קריית שמונה 
2640  ראש העין 
2650  רמת השרון 

1020 אור עקיבא   תושבים19,999 עד 10,000-מ
0565 אזור  
3570 אריאל  

9200 בית שאן 
9800 גבעת עדה-בנימינה  
3730 בעת זאבג  
2550 גדרה  
0166 גן יבנה  
0229 גני תקווה  
9300 זכרון יעקב  
2100 טירת כרמל  
0240 יקנעם עילית  
0168 כפר יונה  
0195  צורן-קדימה 
2300 קריית טבעון 
1034 קריית מלאכי 
1031 שדרות 
1304  שוהם    
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  ישוביסמל   ישובי שם  שוביי צורת

 0182 אבן יהודה   תושבים9,999 עד 2,000-מ 
 3604 אלון שבות  
 3750 אלפי מנשה  
 2530 באר יעקב  
 0466 בית דגן  
 1319 בת חפר  
 3779 כוכב יעקב  
 0028 מזכרת בתיה  
 1268 מיתר  
 0099 מצפה רמון  
 1333 נוף איילון  

 0587 סביון 
 0666 עומר  
 3617 עפרה 
 0171 פרדסייה 
 1167 קיסריה 
 4100 קצרין 
 0469 קריית עקרון 
 3640 קרני שומרון 

 0922 רכסים 
 0812 שלומי 

 0154 תל מונד  
 0472 אבו גוש  לא יהודיים–יישובים עירוניים  

 0473 אבו סנאן  
 2710 פחם-אום אל  

 0478 אכסאל  
 6000 ת'ג-באקה  
 0998 מכסור-ביר אל  
 0480 ן'בית ג  
 0944 בסמת טבעון 
 1292 מכר-דיידה'ג  
 0494 כרמל-דאלית אל  
 1290 זמר 
 0498 טורעאן 
 2730 טייבה  

 2720 טירה 
 8900 טמרה 
 0499 יפיע 
 0502 ירכא 
 0504 כאבול 
 1296 סמיע-כסרא 
 0633 כפר ברא 
 0509 כפר כנא 
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  שובייסמל   ישובי שם  שוביי צורת  
 0510 כפר מנדא  יםייהוד  לא– רונייםעי שוביםיי
 0512 כפר מצר )המשך  ( 

 0634 כפר קאסם  
 0654 כפר קרע 
 1060 לקיה  
 0481 מגאר  
 0516 כרום-ד אל'מג  
 4201 דל שמס'מג  
 1327 מעלה עירון  
 0522 נחף  
 7300 נצרת  
 0942 )חמרייה(סואעד  
 7500 נין'סח 
 0546 אסד-עין אל 
 0532 עין מאהל  
 0534 עספיא 
 0531 עראבה  
 0637 ערערה  
 1192 בנגב-ערערה 

 0537 פוריידיס  
 0638 קלנסווה  
 0543 ראמה  

 1161 רהט  
 0542 ריינה  
 8800 שפרעם  
 1070 אביעזר   עירוניים- לאשוביםיי

 0850 אחיטוב  
 3762 איתמר  
 0204 אלישיב  
 0159 בית חנן  
 1050 חשמונאיבית   
 0265 בית יוסף  
 0588 בני ראם  

 0589 בצת 
 1288 גבעת אלה  
 0207 ן"גבעת ח  
 2063 דישון  
 0759 יציץ  
 1201 כמון  
 3796 כפר האורנים 
 0107 כפר סילבר 
 2055 מאור 
 4008 מעלה גמלא 
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  שובייסמל   ישובי שם  שוביי צורת
 3651 מעלה מכמש )המשך (עירוניים- לאשוביםיי

 0396 נבטים 
 0686 נווה ימין   

 3726 נוקדים 
 0825 נס הרים 
 1242 נתיב העשרה 
 1176 ספיר 
 0837 עזריאל  

 1175 עידן 
 0593 ערוגות  
 1105  נווה עובד-פורייה  

  דגימת הדירות ביישובי המדגם  )ג(

בצי הארנונה של וות דגימה שהוכנו מקבדרך כלל מתוך מסגר,  הוצא מדגם דירות,כל יישוב שנדגםמ
יישובים בבדרך כלל (או מרשימות של משקי בית שהתקבלו ממזכירויות היישובים , הרשויות המקומיות

  ).קטנים

לפי מאפיינים גאוגרפיים ומוינו הדירות במסגרת לדגימה לפני הוצאת המדגם , אם התאפשר, בכל יישוב
הוצא מדגם . אוגרפי מרבי של המדגם על פני היישוביזור גקבלת פצורך ל, בצי הארנונהוקבהמצויים 

לפי פרמטרים שיבטיחו שהסתברות הדגימה הסופית לדירה תהיה כפי שנקבע , שיטתי של דירות-מקרי
  .1:290 –בתכנון 

  . הארנונה ומרשימות משקי הבית של היישובים הקטניםמקובצי דירות 7,419סך הכל נדגמו 

  מדגמים משלימים  )ד(

י הארנונה ורשימות משקי הבית ביישובים הקטנים אינם מכסים את כל הדירות עם משקי בית בצוק
עבור בהוצאו מדגמים משלימים ממסגרות נוספות , כיסוי זה-כדי להקטין אי. השייכים לאוכלוסיית הסקר

  :הקבוצות הבאות-תת

   רות די143 סך הכל – הארנונה קובצידירות חדשות שאוכלסו לאחר מועד עדכון.  

  יחידות דיור20 סך הכל – האוניברסיטאות הגדולות 7-יחידות דיור במעונות ב  .  

  יחידות דיור8 סך הכל –יחידות דיור במרכזי קליטה .  

  יחידות דיור19  סך הכל–יחידות דיור בתכניות דיור מוגן שאינן מכוסות בארנונה .  

  דירות 97 סך הכל –דירות שנדגמו במדגמי שטח במזרח ירושלים.  

  .דירות 7,706 כך שמדגם הדירות כלל,  דירות287 במדגמים המשלימים הוצאו בסך הכל

  הקצאת המדגם על פני שנת החקירה בסקר  )ה(

לכן הוקצו . גם את כל תקופות הזמן בשנת החקירה, מלבד קבוצות האוכלוסייה, נים לייצגיבסקר מעוני  
 כלכליים-חברתייםל איזון של המדגם לפי מאפיינים כך שבכל רבע שנה יתקב, שבועותפי מנות הפקידה ל
  .וגאוגרפיים שונים
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  שיטת החקירה ותקופת הסקר  .3

  : מכל משק בית נאספו הנתונים בצורה משולבת באמצעות– איסוף נתוני הסקר

ם וכלכליים בסיסיים לגבי יידי הסוקר ובו נתונים דמוגרפי- שאלון שמולא על– שאלון על מבנה משק הבית  )א(
  ).'מעמד בעבודה וכו, שנת עלייה, ארץ לידה, מין, גיל(כל אחד מבני משק הבית 

  .יומיות של כל בני משק הבית-ם במשך שבועיים ההוצאות היונרשמובו ש שבועי-יומן דו  )ב(

, סמך דיווח משק הבית-ידי הסוקר על- שמולא עלשכיחות ועל הכנסות-שאלון על הוצאות גדולות או לא  )ג(
ל ע  ההוצאותבהתאם לנדירות(איון יחודשים שקדמו למועד הרה 12חודשים או ה 3קופה של שהתייחס לת

  ).הפריטים שנחקרו

 עד ינואר של החל בינואר של שנת הסקר,  חודשים13-במשך כ" בשדה" נתוני הסקר נאספו – תקופת הסקר
  . לכל שבועות החקירהעל פני תקופת הסקר כולה כדי לקבל ייצוג " פוזרה"חקירת המדגם . השנה שאחריה

האומדנים לגבי . לשנת ביצוע הסקר, בקירוב, ותייחסהאומדני הסקר לגבי הוצאות שהתקבלו באמצעות היומן 
 24-או ל, )2010 עד דצמבר 2009אוקטובר ( חודשים 15- ל ותייחסהההוצאות שהתקבלו באמצעות השאלון 

  .בהתאם לסוג ההוצאה, )2010 עד דצמבר 2009ינואר (חודשים 

  פקידההתוצאות   .4

  : כמפורט להלן)10.0%(  דירות768 פועל נמצא כי לא היו צריכות להיחקרו ב הדירות שנדגמ7,706מבין 

   מספרים מוחלטים  אחוזים

  דירות שלא היו צריכות להיחקרהסך כל   768   100.0

  ריקות : מהן  300  39.1

  לדייריהן יש כתובת קבועה אחרת בארץ    183  23.8

  רו בהן משקי בית שלא היו שייכים לסקרג    29  3.8

  'למוסדות וכו, שימשו לעסקים    96  12.5

  נטושות או בשלבי בנייה, הרוסות    107  13.9

  טעויות במסגרות הדגימה    53  6.9

  

ברוב , כצפוי.  משקי בית אשר השתייכו לאוכלוסיית הסקר7,019 הדירות שהיו צריכות להיחקר גרו 6,938-ב
  .  מהדירות גרו שני משקי בית או יותר1.08%-ברק  גר משק בית אחד בכל דירה והגדול של הדירות

 משקי בית לא 834מהם , לא השתתפו באומדני הסקר 12.1% –להיחקר  משקי הבית שנועדו 7,019מבין 
  .88% על 2010אחוזי ההשבה של הסקר עמדו בשנת .  בעריכה"נפסלו" משקי בית 17-נחקרו ו
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  : כמפורט להלן, משקי בית851 באומדנים בסך הכל לא השתתפו

    מוחלטים מספרים  אחוזים

  להיחקרסך הכל משקי הבית שנועדו   7,019  100.0  

   סך הכל–לא נחקרו   834  11.9  100.0

  סירובים: מהם  500  7.1  59.9

  נעדרים     127  1.8  15.2

  ' אבל וכו,  מחלה,קשיים בתקשורת     164  2.3  19.7

  בפקידהאחרים רו וקשיים לא אות     43  0.6  5.2

   סך הכל–נחקרו   6,185  88.1  100.0

  נפסלו בעריכה : מהם  17  0.3  0.3

   באומדני הסקר  השתתפו    6,168  87.9  99.7

  

חלקם מסרו מידע מצומצם על , השתתף בסקרבקשה לבין משקי הבית שלא נחקרו היו כאלה שלא נענו כלל ל
  . ילו למלא יומן אך לא השלימו את המשימהומיעוטם התח, תכונות משק הבית בשאלון א

  

    וחלטים ממספרים  אחוזים

  סך הכל–משקי בית שלא נחקרו  834  100.0

  לא השיבו כלל  :מהם  550  65.9
   לפחות לשאלון א השיבו    284  34.1

  

  עיבוד הנתונים  .5

של הלשכה ם מרחבי שהתקבלו ממשקי הבית עברו עריכה ראשונית במשרדי השאלונים ה:עריכה וסימול
ה נעשתה שב, לאחר מכן הועברו השאלונים אל היחידה הנושאית שבמשרד המרכזי. המרכזית לסטטיסטיקה

  . ביקורות לוגיות וסימול המוצרים, ביקורת איכות, עריכה, קליטת הנתונים שכללה קלידה

, קניית המוצר לגישת ההוצאה נטותקבלו לפי הרוב אומדני התצרוכת : תקציב למשק ביתהאמידת מרכיבי 
ממכירת ) אם היו(ההפרש החיובי בין ההוצאה שהייתה למשק הבית על המוצר לבין תקבולים שהיו לו , כלומר

ההפרש בין ההוצאה של משק בית לקניית מקרר חדש ובין התקבולים כתוצאה : הלדוגמ. אותו סוג מוצר
 גישה זו ננקטה לגבי מרבית .ממכירת מקרר ישן הוא אומדן ההוצאה של אותו משק בית לקניית מקרר

  .המוצרים והשירותים בסקר

  :ההוצאות לדיור ולרכב נאמדו בגישות אחרות

  דיור

ריכת שירותי לצשני המרכיבים העיקריים בהוצאות לדיור הם ההוצאה לשכר דירה בדירות שכורות וההוצאה 
ישירות ממשקי הבית עבור שכר דירה בבדירות שכורות התקבלה עלות ההוצאה . דיור בדירות שבבעלות

ידי זקיפת שכר דירה - ואילו לגבי דירות שבבעלות משקי הבית חושבה צריכת שירותי הדיור על,שגרים בהן
  . באזורים דומים בארץ באותם יישובים או  בדירות שוות גודלחלופי
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  : נלקחו משלושה מקורות2010-נתוני הזקיפה של שכר הדירה ב

 ; מסגרת מדד המחירים לצרכןסקר שכר דירה השוטף שנעשה ב  .1

  ; משק הבית עצמו מתוך סקר הוצאות נתוני שכר דירה של משקי הבית הגרים בדירות שכורות  .2

  .מקורות חיצוניים  .3

פי -על, עבור דירות בדמי מפתח נזקף ההפרש בין שכר הדירה המשולם בפועל לבין שכר הדירה המלא
  .  כפי שהתקבל מתוך שלושת המקורות שצוינו לעיל,בשוק החופשיהמחירים הממוצעים של שכר דירה 

  רכב

לכל משק בית שבבעלותו מכונית נאמד . המתקבלים מהנכס" ערך השירותים"ההוצאות לרכב נאמדו בגישת 
.  על ההון המושקע בנכס זההחלופיתלפי ערך הפחת על הנכס והריבית , ערך השירותים המתקבל מהנכס

  . לאותו משק בית נזקפה גם כהכנסההחלופיתהריבית 

זקיפות כאלו ". חיצוניות"למספר מרכיבים נוספים שלגביהם לא התקבלו נתונים ממשקי הבית נעשו זקיפות 
, רדיו(אגרות שונות : נעשו גם במוצרים אשר תעריפיהם בדרך כלל אחידים או שהדרך לחישובם קבועה

  ). וח לאומי וביטוח בריאות ממלכתיביט, מס הכנסה(ערכי רכב ותשלומי חובה , )אגרת רישוי, טלוויזיה

אומדן לחודש ברמת מחירים אחידה של ממוצע : עבור כל משק בית הובאו למכנה משותףבכל מרכיבי התקציב 
 והאומדנים , חודשיאומדןעל מנת להביאן ל,  לערך2.17ההוצאות שנלקחו מהיומן הוכפלו פי . תקופת הסקר

 בהתאם למשך התקופה שעליה נשאלה ,3-ב או 12-ב ידי חלוקה-המתבססים על השאלון התקבלו על
  .השאלה

  .100.0=  1998לפי בסיס , נקודות 132.0 עמד על 2010מדד המחירים הממוצע לתקופת הסקר 

מיועדת לצמצם הן את טעויות הדגימה והן את ההטיות העלולות לנבוע מכך שמשקי בית  –שיטת האמידה 
  . ים בתכונותיהם מאלה שהשתתפו בסקריכולים להיות שונעל השאלון שלא השיבו 

כאשר לכל , לכל משק בית שנחקר" מקדם ניפוח"כדי לקבל אומדנים המתייחסים לכלל אוכלוסיית הסקר נקבע 
מקדם ניפוח של משק בית מבטא את מספר משקי . הנפשות השייכות לאותו משק בית יש אותו מקדם ניפוח

  . משק ביתאותו ידי -וצגים עלהבית ואת מספר הנפשות באוכלוסיית הסקר המי

שלפיה מתאימים את התפלגות המדגם , RAKING-שלבי בשיטת ה-מערכת מקדמי הניפוח נקבעה בתהליך רב
ההתאמה נעשתה הן לפי תכונות משקי . לפי משתני חלוקה נבחרים, המנופח למספר התפלגויות חיצוניות
  . חת מההתפלגויותלכל א, )ולא במשולב(הבית והן לפי תכונות הנפשות בנפרד 

  :ההתאמה נעשתה לשלוש קבוצות, לגבי משקי הבית

  .ללא עולים, האוכלוסייה ביישובים היהודיים והמעורבים  .1

 . ואילך2007עולים משנת   .2

  .יהודיים-האוכלוסייה ביישובים הלא  .3

  :עבור התפלגויות אלה משתנה החלוקה לפי תכונות משק הבית

   פי שיטות סטטיסטיות- שנקבעו על, שלהםההוצאותבית מבחינת קבוצות הומוגניות של משקי .  

  קשישים הגרים (שנקבעו לפי גודל משק הבית והרכב הגילים במשק הבית ,  טיפוס משק הביתפיקבוצות ל
  ). משקי בית עם ילדים וכדומה, זוגות צעירים, לבדם

  על פני שנת הסקר"המנופח"שנועדו לאזן את המדגם , קבוצות של משקי הבית לפי מועד חקירתם  ,
ולמנוע הטיות שעלולות לנבוע מכך שמדגם הסקר לא פוזר בדיעבד באופן אחיד על פני חודשי השנה 

  . בגלל אילוצי עבודת השדה
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פי אומדני סקר כוח - התקבלו על, לפי תכונות של משקי הבית אשר אליהן הותאמו נתוני הסקר,ההתפלגויות
  . אדם המבוסס על מדגם גדול

כך שתהיה התאמה מלאה בין אומדני גם מקדמי הניפוח לקבוצות השונות של משקי הבית נקבעו , גבי נפשותל
ים יבהתאם לנתונים הדמוגרפ, יםיחתכים גאוגרפבקבוצות גיל ול ןלפי מי הסקר להתפלגות אוכלוסיית הסקר

  . השוטפים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  מהימנות האומדנים  .6

  :גים בפרסום זה מבוססים על סקר מדגמי ועלולים להיות חשופים לטעויות משני סוגים עיקרייםהאומדנים המוצ

ולא כל משקי הבית , ו נובעות מכך שנחקר מדגם אחד של משקי בית והנפשות הכלולות ב:טעויות דגימה  )א(
  .וכל הנפשות באוכלוסייה

שעלולים להתקיים גם כאשר נערך , חרים טעויות אלה יכולות לנבוע מגורמים א:מדגמיות-טעויות לא  )ב(
  .מפקד מלא של כל האוכלוסייה

  טעויות דגימה  )א(

שהיו יכולים , גודל המדגם שעליו מבוסס סקר זה הוא אחד מתוך מספר רב מאוד של מדגמים אפשריים באותו
  .להיבחר באותה שיטת דגימה מאותה אוכלוסייה

Xהאומדן   בעבור הערך המקביל לו , לפי המדגם המסוים של סקר זה, מדהוא הערך הנא שהיה מתקבל 
  .אילו נערך מפקד מלא

טעות דגימה של אומדן  X   היא מידה ממוצעת של השוני בין כל האומדנים השונים שהיו יכולים
,  מתקבל לו נערך מפקד מלאלבין הערך שהיה, להתקבל מכל המדגמים האפשריים באותו גודל ובאותה שיטה

  .באותם תנאים של איסוף הנתונים

 המוגדרת כטעות הדגימה של האומדן חלקי טעות הדגימה היחסיתלעיתים נוח להעריך את דיוק האומדן לפי 
  .הערך הנאמד

Xהאומדן .  ברמת ביטחון מסוימת נתונה מראשהוא רווח שמכיל את הערך המפקדי ן סמך לאומד-רווח  
 פי המדגם והאומדן לטעות הדגימה שלו-על X , סמך עם רמת ביטחון מסוימת-לבנות רווח מאפשרים ,

  .  בביטחון שנקבעכך שהרווח מכיל את הערך המפקדי , נתונה מראש

ידי - עללכן רווח הסמך ברמת ביטחון זו מתקבל, 95%סמך ברמת ביטחון של - מקובל להציג רווחי
 XX  2 .הסימן)  קטנותספרותב(,  מתחת לאומדן,לכל לוח של קבוצות משניות בפרסום זה מובא   

" "והערך של שתי טעויות הדגימה לאותו אומדן .  

עבור הלבשה  האומדן להוצאה החודשית הממוצעת בשקלים למשק בית, 7.2 לוח על פי :דוגמה
  לאומדן זה הוא95%רווח הסמך . ח" ש173 הוא ,מפרנסיםשני בהם ש במשקי בית, עליונה לנשים

15  173 ,כי ההוצאה החודשית הממוצעת למשק בית 95%טחון של יניתן לומר בב, כלומר 
  .ח"ש 188ן לבי 158ן בקבוצה זו בעבור הלבשה עליונה לנשים היא בי

  :הסמך כך-ווחולחשב את ר, ניתן לקבוע רמת ביטחון גבוהה יותר או נמוכה יותר

  67% 80% 90%  95%  99.5% 

 K 1.0 1.3 1.7 2.0 2.8 

כאשר  K )הדרושה נקבע בהתאם לרמת הביטחון) מספר טעויות הדגימה לכל כיוון .  
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נחלק , )כמעט בוודאות (99.5%של ,  בביטחון גבוה יותרמעוניינים אם :בהמשך לדוגמה הקודמת
-ב ונכפיל את התוצאה 2-את טעות הדגימה ב  8.2K .  

  : יהיה99.5%סמך - ולכן רווח,7.5 בדוגמה זו מתקבלת טעות דגימה אחת של

)15/2 ( x 2.8  173 , 21 :כלומר  173    

ההוצאה , שבהם שני מפרנסיםשבמשקי בית , )99.5%(ניתן לומר בביטחון כמעט מלא , לכן
  .ח"ש 194  לביןח" ש152  היא ביןלהלבשה עליונה לנשיםשית הממוצעת החוד

  הערות

אך בעבור אומדנים המבוססים על מספר קטן של , הסמך הם בדרך כלל סימטריים סביב האומדן-רווחי  .1
הן האומדן עצמו והן האומדן , במקרים אלה. הסמך אינם סימטריים-רווחי, )40-פחות מ(מקרים במדגם 

  . מה שלו חשופים לטעות גבוההלטעות הדגי

כדי להזהיר את הקורא משימוש באומדנים החשופים לטעויות גבוהות הוצגו אומדנים עם טעויות דגימה   .2
 50%- ל40%בין ואומדנים עם טעויות דגימה יחסיות , "( )" בסוגריים עגולים 40% לבין 25%יחסיות בין 

 לא ניתנים לפרסום 50%-ויות דגימה יחסיות מעל לאומדנים עם טע. "< >"הוצגו בסוגריים משולשים 
  .~ובמקומם מצוין 

  השוואות אומדנים של קבוצות זרות 

המתייחסים לקבוצות אוכלוסייה זרות , אפשר לערוך השוואה באמצעות טעויות הדגימה לשני אומדנים שונים
  . מבחינה סטטיסטיתהקובולבחון האם ההבדל בין הקבוצות אכן מ, )משקי בית בני גדלים שוניםלמשל (

אם 1X  ו1 הוא האומדן לקבוצה - 2X  אזי האומדן להפרש בין שתי קבוצות אלה , 2 הוא האומדן לקבוצה
: הוא   21 D.  

כדי לבדוק אם  1X אכן שונה מ- 2X יש לבחון מהי טעות הדגימה של אומדן, ייה עצמהבאוכלוס 
D:ההפרש       22 21   D,ידי - כאשר טעות דגימה אחת של האומדנים מתקבלת על
  . של הערכים המוצגים בלוחות2-בחלוקה 

בהינתן D ,סמך להפרש ברמת ביטחון-אפשר לבנות רווח  :   DKD  .  

.  אינו מובהקDנאמר כי ההפרש , מכיל את הערך אפסכלומר , נע בין התחום השלילי לחיוביהסמך -אם רווח
לא ניתן לומר כי  ,ברמת הביטחון שנקבעה, פי המדגם המסוים בסקר-על, כלומר 1X  אכן שונה מ- 2X  

  ).למרות שבמדגם הם שונים זה מזה(באוכלוסייה עצמה 

וברמת הביטחון שנקבעה , נאמר כי קיים הפרש מובהק בין שתי הקבוצות, אם הרווח אינו מכיל את הערך אפס
ההפרש יהיה בין    DKD   לבין    DKD  .  

 להפרש בין קבוצות 95%סמך -שלפיו אפשר למצוא רווחי, מבוא בסוף המצורף תרשים, כדי להקל על הקורא
  :השימוש בתרשים נעשה כדלהלן. זרות

 –שני האומדנים להסמך -מוצאים בלוחות את גבולות רווח, עבור האומדנים וטעויות הדגימה המוצגים בפרסום
 1X  ו- 2X  .מעבירים ביניהם קו וקוראים . י שתי העמודות הקיצוניות בתרשיםערכים אלה מצוינים על גב

את  D  ניתן לשנות את קנה המידה של השימוש בתרשיםלנוחות (בעמודה האמצעית בתרשים 
 2-אפשר לחלק אותם ב, 150- ו120בעבור שני אומדנים ערכי שתי טעויות דגימה הם , למשל,  אם).הגבולות
ערך , לכן. 96 בעמודות הקיצוניות חותך את העמודה האמצעית בערך 75- ו60הקו המחבר . 75- ו60 ומקבלים

  .192=2*96שתי טעויות דגימה של ההפרש הוא 

 -קטן בערכו המוחלט מ Dאם ההפרש  D2 ,פי המדגם המסוים -על,  כלומר.ההפרש אינו מובהק
למרות שבמדגם ( באוכלוסייה עצמה X2 - אכן שונה מX1אי אפשר לומר כי , רמת הביטחון שנקבעהב, בסקר

  ).הם שונים זה מזה
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 -גדול בערכו המוחלט מ Dאם ההפרש  D2 ,2)'(הפרש מובהק והוא נמצא בתחום ה DD  .  

, עבור ריפוי שינייםבלמשק בית ) בשקלים(שווה בין ההוצאה החודשית הממוצעת נ, 8.2 לפי לוח :לדוגמה
  .95%כל זאת ברמת ביטחון של , בערים שונות

  :עבור ריפוי שיניים היאבההוצאה החודשית הממוצעת 

17678בראשון לציוןח במשקי בית " ש  

12133בתל אביבח במשקי בית " ש.  

ניתן להניח כי ,  לפי האומדנים בלבד,לכאורה.  מובהקואצות אלה ההאם אכן ההפרש בין קבו, נשאלת השאלה
בראשון עבור ריפוי שיניים בין משקי בית בההפרש בהוצאה החודשית הממוצעת . יש הבדל בין קבוצות אלה

  ).D.) 55=176-121= ח " ש55- נאמד בבתל אביב למשקי בית לציון

 בעמודות החיצוניות חותך את 78- ל33הקו המחבר בין , המובא בסוף המבוא טעות הדגימה  תרשיםפי-על
 לאומדן 95% ניתן לבנות רווח סמך .85 לכן ערך שתי טעויות דגימה של ההפרש הוא 85- העמודה האמצעית ב

 :ההפרש  85552  DD .  

 אינו Dעל כן נאמר כי ההפרש  ו)ח"ש) -30 (-ח ל" ש140ההפרש הוא בין  ("אפס"רווח זה מכיל את הערך 
 לומר כי ההוצאה החודשית אי אפשר 95%טחון יברמת ב, פי המדגם המסוים בסקר-על, כלומר .מובהק

אכן שונה מההוצאה החודשית הממוצעת בעבור ריפוי לציון  בראשוןבור ריפוי שיניים למשקי בית בעהממוצעת 
   .בתל אביבשיניים למשקי בית 

  :  של שתי טעויות הדגימה של ההפרש נעשה כךישירחישוב 

  6.843.4222/332/7822 22  D  

  ).כפי שקיבלנו בשימוש בתרשים(

X)1(בין שני אומדנים  R'ס היח – יחס בין אומדני קבוצות זרות 2(-ו(X כך נאמד2- ו1  לשתי קבוצות זרות :  

 )2(
)1(
X

XR 
 , והאומדן לטעות הדגימה של אומדן היחס)'(R  יהיה:  
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X
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:  יהיהR- ל95%הסמך -רווח, לכן RR  2.  

  .1-מ הקהרי שהיחס אינו שונה באופן מוב, "1 "הערךכולל את הסמך -אם רווח

הסמך -והוא נמצא בתחום רווח, 1-אזי היחס שונה באופן מובהק מ, "1 "הערךאינו כולל את הסמך -אם רווח
  .דלעיל
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  מדגמיות -טעויות לא  )ב(

 אולם ערך זה עשוי להיות שונה ,האומדן המתקבל וטעות הדגימה שלו מאפשרים ללמוד על הערך המפקדי
הסוגים העיקריים של  .מדגמיות- עתן האפשרית של טעויות לאמהערך האמיתי של האוכלוסייה בגלל השפ

  : מדגמיות בסקר זה הם-טעויות לא

 ממשקי הבית שהיו צריכים להיחקר במדגם לא השתתפו בסקר עשיריתכ: היענות-הטיות כתוצאה מאי  )1(
 מאחר שקבוצה זו של משקי בית יכולה). "תוצאות הפקידה" : בפרק זה4 ראה סעיף(מסיבות שונות 

אומדני הסקר , להיות שונה בתכונותיה ובהרגלי הצריכה שלה מקבוצת משקי הבית שהשתתפו בסקר
  . עלולים להיות מוטים

  . אך לא את כולן, מצמצמת חלק נכבד מההטיות מסוג זה") ניפוח"ה(שיטת האמידה בסקר   

ולכן הם עלולים להיות ידי המרואיינים -אומדני הסקר מבוססים על נתונים שנמסרו על: טעויות תשובה  )2(
  . חשופים לטעויות תשובה

הליקויים ברישום יכולים לנבוע מגורמים . שבועי לא תמיד מלא ומדויק-רישום ההוצאות המפורט ביומן הדו  
קניות , דמי כיס לילדים" (קטנות"החסרת הוצאות ; התעייפות המשפחה במהלך השבועיים: שונים

אור לא ית; )' וכו,הימורים, משקאות חריפים" (לא מקובלות"צאות השמטה מכוונת של הו; )'בקיוסקים וכו
הכללת קניות שאירעו לפני תחילת תקופת מילוי היומן בימים ; מספיק מפורט לגבי המוצרים שנקנו

  . הקפדה על רישום שוטף ביומן-הראשונים לרישום והשמטת הוצאות כתוצאה משכחה עקב אי

מאחר . ים יכול להיות חשוף אף הוא לטעויות מסוגים שוניםהמידע שנאסף על פריטי השאלון השונ  
קיים חשש מאי , )לגבי שלושה חודשים או שנה שלמה(שהתשובות התבססו על זיכרונם של המרואיינים 

מהכללת הוצאות שלא אירעו בתקופת ההתייחסות אלא בתקופה , או להפך, כיסוי של חלק מההוצאות
קשורים להוצאות השונות יכול אף הוא להיגרם כאשר מסתמכים על דיווח שגוי על הפרטים ה. קודמת לה

הקפדה על -פירוש לא מדויק של השאלות או אי. אלא אם כן נעזרים במסמכים לצורך הדיווח, הזיכרון
  . הוראות המילוי של השאלון יכולים אף הם לגרור טעויות תשובה

שנעשה ניסיון לתקן נתונים שנראו לא  ולמרות, הפוקדים ביקשו מהמשפחות להיעזר במסמכיםשלמרות   
עדיין , ולמרות הביקורות השונות שנעשו בשלבי עיבוד הנתונים, ידי חזרה אל משקי הבית-מהימנים על

  .  לגרום להטיות באומדני הסקרהעלוליםדיוקים בתשובות -קיים חשש לאי

חשופים , צרים והביקורות הלוגיותסימול המו, כמו קלידת השאלונים,  שלבי העיבוד השונים:טעויות עיבוד  )3(
  . אף הם לטעויות שעלולות להשפיע על מהימנות האומדנים

. מדגמיות על אומדני הסקר-להעריך את השפעתן של הטעויות הלא, או לא ניתן כלל, בדרך כלל קשה מאוד
וגדים ועל כן מן הראוי להעיר שלפעמים ההטיות השונות הנגרמות מטעויות אלה הן בכיוונים מנ, יחד עם זאת

  . הן עשויות להתקזז בחלקן
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  להפרש בין קבוצות 95% מציאת רווחי סמך

Finding 95% Confidence Intervals for the Difference Between Groups 
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  חותול

TABLES 



                     OF HOUSEHOLDS, BY NET INCOME לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית              
                     PER STANDARD PERSON

סך הכל
5 4 3 2 1 Total

Households in sample 1,300 1,265 1,217 1,235 1,151 6,168 משקי בית במדגם
Households in population (thousands) 436.2 436.2 436.6 436.3 436.5 2,181.7 משקי בית באוכלוסייה (אלפים)
Average persons in household 2.69 3.13 3.23 3.38 4.24 3.33 ממוצע נפשות במשק בית
Average standard persons in household 2.37 2.64 2.69 2.76 3.21 2.74 ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית
Average earners in household 1.58 1.62 1.49 1.11 0.70 1.30 ממוצע מפרנסים במשק בית

  NIS ש''ח

Consumption expenditures - total 21,308 15,462 12,457 9,992 8,264 13,496 הוצאה לתצרוכת - סך הכל 

Food (excl. vegetables and fruit) 2,325 1,868 1,691 1,542 1,520 1,789 מזון (ללא ירקות ופירות)

Bread, cereals and pastry products 338.0 333.5 310.7 291.2 311.3 316.9 לחם, דגנים ומוצרי בצק

Thereof : מזה :
Standard bread 1.9 2.4 3.5 4.5 6.8 3.8 לחם  אחיד שחור ולבן
Sliced bread 6.7 12.2 14.3 15.1 16.4 12.9 לחם פרוס
Special bread 41.2 32.1 25.1 17.8 13.0 25.8 לחם מיוחד
Sabbath loaf, standard and sweet 14.7 14.9 14.6 12.4 9.7 13.3 חלה רגילה ומתוקה
Rolls and bagels 21.7 20.8 19.9 16.8 17.5 19.4 לחמניות וכעכים
Pitta (oriental bread) 12.2 13.7 18.9 30.8 48.7 24.9 פיתות
White flour 3.5 4.5 6.0 10.8 10.7 7.1 קמח לבן רגיל
Other flour 6.0 6.3 7.1 8.4 16.2 8.8 קמח אחר
Various cereals 6.9 7.5 6.0 7.7 8.1 7.2 דגנים שונים
Rice 9.8 12.7 13.5 14.9 25.7 15.3 אורז
Cakes 26.5 27.1 25.6 20.0 21.3 24.1 עוגות
Cookies and biscuits 38.4 34.0 29.4 29.6 25.4 31.4 עוגיות וביסקוויטים
Wafers 6.2 8.2 7.6 6.6 7.0 7.1 ופלים
Snacks 29.9 36.1 34.2 31.2 30.6 32.4 חטיפים
Crackers 7.9 5.9 4.0 3.4 2.8 4.8 קרקרים
Frozen dough 6.7 7.0 6.6 4.8 3.3 5.7 בצק קפוא 
Pastry products, frozen(1) 9.8 8.7 8.2 6.3 5.4 7.7 מוצרי מאפה מבצק קפואים(1)
Pastry products, not frozen(1) 15.4 13.1 12.6 8.7 7.8 11.5 מוצרי בצק לא קפואים(1)
Other pastry and grain products, frozen(1) 7.8 5.0 4.2 2.7 2.2 4.4 מוצרים אחרים מבצק ודגנים - קפואים(1)
Noodles and macaroni 16.6 14.7 12.3 10.8 10.7 13.0 אטריות ומקרונים
Breakfast cereals 38.1 37.2 30.8 23.5 18.5 29.6 דגני בוקר 
Soup almonds and crotons 2.5 3.3 2.4 1.6 1.5 2.2 שקדי מרק וקרוטונים 
Rice crispies 4.0 3.0 2.3 1.7 1.6 2.5 פריכיות 

Vegetable oils and products 44.3 45.4 41.4 52.9 54.3 47.6 שמנים צמחיים ומוצריהם

Soya oil 2.8 3.3 4.2 8.0 7.0 5.1 שמן סויה
Olive oil 14.0 15.4 10.6 17.8 18.4 15.2 שמן זית
Sunflower oil, corn oil and other oils 14.4 13.1 13.7 14.6 17.6 14.7 שמן חמניות, תירס ואחרים
Margarine 3.0 4.2 4.4 4.0 4.1 3.9 מרגרינה
Mayonnaise 4.9 5.2 5.1 4.3 3.5 4.6 מיונית, מיונז
Sesame oil (tahina) 5.2 4.1 3.3 4.2 3.6 4.1 טחינה גולמית

Meat and poultry 374.7 330.1 342.4 363.1 406.6 363.4 בשר ועופות

Thereof : מזה :
Beef, fresh 61.8 52.2 56.8 66.8 95.3 66.6 בשר בקר טרי
Beef, frozen 21.4 24.1 21.9 16.1 10.0 18.7 בשר בקר קפוא
Frozen beef, minced 1.8 1.3 1.5 2.8 2.2 1.9 בשר בקר טחון קפוא 
Fresh beef, minced 9.5 8.0 7.2 13.4 18.8 11.4 בשר בקר טחון טרי 
Beef, minced (not known wether fresh or frozen) 11.2 11.1 10.5 11.7 12.0 11.3 בשר בקר טחון (לא ידוע אם טרי או קפוא)
Beef (not known whether fresh or frozen) 2.1 0.5 0.2 0.0 0.6 0.7 בשר בקר (לא ידוע אם טרי או קפוא)
Lamb 4.0 7.9 20.1 30.8 45.5 21.7 בשר כבש וגדי

2010
 Quintiles  חמישונים

TABLE 1.1.- MONTHLY CONSUMPTION  EXPENDITURE           לוח 1.1.- הוצאה חודשית לתצרוכת (מוצרים
                     (DETAILS OF COMMODITIES) IN QUINTILES               בודדים) בחמישונים של משקי בית,
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Table 1.1.- (Cont'd) לוח 1.1.- (המשך)
2010

סך הכל
5 4 3 2 1 Total

Meat and poultry (cont'd) בשר ועופות (המשך)

Beef liver and internal parts 3.9 2.2 3.9 4.7 3.6 3.6 כבד בקר וחלקים פנימיים
Chicken, live or fresh 41.2 46.8 51.1 69.6 92.7 60.3 עוף חי או עוף טרי
Chicken, frozen 4.4 2.9 3.3 5.6 9.5 5.2 עוף קפוא
Chicken and turkey breast 56.7 42.0 38.8 37.1 28.7 40.6 חזה עוף והודו
Chicken and turkey, minced (fresh and frozen) 6.0 3.8 3.0 2.8 2.4 3.6 בשר עוף והודו טחון (טרי וקפוא) 
Lower parts and legs 46.7 39.0 39.0 26.2 16.1 33.4 כרעיים ושוקיים
Chicken and turkey liver 6.2 5.1 4.7 4.9 4.3 5.0 כבד עוף והודו
Meatroll, shwarma, chicken and turkey pieces 13.3 9.1 6.9 5.2 2.8 7.4 רולדה, שוורמה וחתיכות עוף והודו
Other parts of chicken and turkey 8.0 10.3 9.4 8.6 9.7 9.2 חלקים אחרים של עוף והודו
Sausage 36.7 31.4 32.5 27.8 22.4 30.1 נקניק
Hot dogs 7.9 7.4 8.6 9.1 11.7 9.0 נקניקיות
Meat and poultry, smoked 2.9 1.5 0.7 0.8 0.3 1.2 בשר ועוף מעושן
Meat and poultry products, frozen 16.4 14.9 13.1 10.9 11.7 13.4 מוצרי בשר ועוף קפואים
Meat and poultry products, ready 5.0 3.2 2.2 1.8 2.2 2.9 מוצרי בשר ועוף מוכנים

Fish 89.3 77.1 77.5 75.8 66.2 77.2 דגים

Thereof : מזה :
Fresh fish (2) 28.0 18.6 22.5 23.5 22.2 23.0 דגים טריים  (2)
Other fish (2) 27.1 21.1 20.0 18.6 11.4 19.6 דגים אחרים (2)
Preserved fish 16.2 16.6 14.6 13.6 13.0 14.8 שימורי דגים
Processed fish 6.7 5.2 4.6 4.5 3.4 4.9 דגים מעובדים
Fish paste and fish salad 2.8 1.7 2.3 1.3 1.6 1.9 ממרח דגים וסלט דגים
Frozen fish 6.2 12.1 10.8 12.5 13.6 11.0 דגים קפואים 

Milk, milk products and eggs 392.5 343.6 302.8 282.3 269.5 318.1 חלב ומוצריו, ביצים

Thereof : מזה :
Pasteurized milk 48.3 48.5 49.5 51.0 66.9 52.8 חלב מפוסטר
Sterilized and long-life milk 1.5 0.9 1.0 0.6 2.6 1.3 חלב מעוקר וחלב עמיד
Other milk 4.4 2.8 2.0 2.2 0.9 2.5 חלב אחר
Chocolate drink, cocoa and coffee 13.0 11.8 10.7 11.1 8.1 10.9 משקה שוקו, קקאו, קפה
Butter 8.3 7.6 6.3 5.3 4.6 6.4 חמאה
Sour milk products and yoghurt 46.5 37.5 28.4 28.2 25.8 33.3 לבן ויוגורט
Milk and cheese delicacies 37.2 38.0 34.4 27.9 22.4 32.0 מעדני חלב וגבינה
Sour cream 4.1 5.1 4.7 8.0 7.3 5.8 שמנת חמוצה
Sweet cream 8.3 7.4 6.2 5.0 3.3 6.0 שמנת מתוקה
Hard cheese 49.8 43.9 38.7 31.9 29.6 38.8 גבינה צהובה קשה
Processed cheese 2.5 1.4 0.9 0.9 0.8 1.3 גבינה מותכת
Soft white cheese 72.1 60.4 51.2 47.7 40.0 54.3 גבינה לבנה
Salted cheese 25.8 18.8 13.1 11.2 7.9 15.4 גבינה מלוחה
Ice cream and popsicles 28.7 22.3 19.6 16.7 15.7 20.6 גלידות ושלגונים
Eggs 38.4 34.8 34.6 33.4 33.3 34.9 ביצים

Sugar and sugar products 88.2 76.0 66.4 66.5 71.6 73.7 סוכר ומוצריו

Thereof : מזה :
Sugar 5.5 6.3 8.2 11.7 14.5 9.2 סוכר
Sugar substitutes 2.0 1.4 0.9 0.7 0.7 1.1 תחליפי סוכר
Jam and confiture 5.8 4.5 3.8 2.9 2.2 3.8 ריבה ומרקחת
Honey 4.8 3.1 4.0 3.2 3.5 3.7 דבש
Candies 10.9 8.7 7.8 7.0 7.2 8.3 סוכריות
Halvah 2.3 2.7 1.4 1.8 1.8 2.0 חלבה
Chocolate and bonbons 22.4 18.3 15.4 14.3 11.7 16.4 שוקולד ובונבוניירות
Snacks and other sweetmeats 27.5 23.5 17.9 19.0 24.0 22.4 חטיפים ומוצרי מתיקה אחרים
Chocolate spread and cocoa spread 4.8 5.2 5.1 4.7 4.5 4.8 ממרח שוקולד וממרח קקאו
Dates, nuts and carob spreads 1.7 1.7 1.6 1.1 1.4 1.5 ממרח תמרים, אגוזים, חרובים 

 Quintiles  חמישונים
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Table 1.1.- (Cont'd) לוח 1.1.- (המשך)
2010

סך הכל
5 4 3 2 1 Total

Soft drinks 92.8 84.4 94.9 85.6 81.8 87.9 משקאות קלים

Soda water 3.0 3.1 3.0 1.5 1.2 2.4 מי סודה 
Malt beer 1.4 1.6 1.4 1.1 0.7 1.2 בירה שחורה
Soft drinks, non-carbonated 35.7 33.5 34.7 32.3 31.6 33.5 משקאות קלים לא תוססים
Soft drinks, carbonated 29.1 28.5 31.3 33.1 35.8 31.6 משקאות קלים תוססים
Mineral water 19.0 13.8 19.9 12.8 7.3 14.6 מים מינרליים
Sweet concentrates 4.6 3.9 4.7 4.8 5.2 4.6 תרכיזים ממותקים

Alcoholic beverages 70.3 42.0 40.8 31.1 22.8 41.4 משקאות אלכוהוליים

Wine 37.2 14.9 15.1 10.5 8.3 17.2 יין
Beer 13.6 13.2 11.6 14.6 5.7 11.8 בירה לבנה
Vodka 7.9 5.0 6.2 2.3 5.8 5.4 וודקה 
Brandy, liqueur, cognac and other ברנדי, ליקר, קוניאק ומשקאות 
   alcoholic beverages 11.6 8.9 7.9 3.7 2.9 7.0    אלכוהליים אחרים

Meals away from home 642.9 359.7 263.1 158.0 107.6 306.2 ארוחות מחוץ לבית

Thereof : מזה:
At work 45.9 26.5 20.5 10.3 6.0 21.8 בעבודה 
At restaurants 408.4 209.2 144.0 91.0 61.3 182.8 במסעדות 
At coffee shops 106.0 59.5 35.4 15.6 7.4 44.8 בבתי קפה
At kiosks and cafeterias 67.1 52.1 48.2 35.4 24.1 45.4 בקיוסקים ומזנונים
Pubs 15.5 11.2 14.7 5.4 8.8 11.1 בפאבים 

Miscellaneous food products 191.7 175.8 151.4 135.6 128.5 156.6 מוצרי מזון שונים

Thereof : מזה :
Tea 10.3 6.7 6.4 7.3 5.3 7.2 תה
Regular coffee 12.7 14.5 14.5 19.8 20.4 16.4 קפה
Instant coffee 16.2 12.3 11.8 12.5 7.6 12.1 קפה נמס
Cocoa powder 2.1 2.1 2.5 2.0 2.1 2.2 אבקת קקאו
Salt 1.2 1.1 1.3 2.2 2.6 1.7 מלח
Baking materials 2.4 2.8 2.4 2.2 2.0 2.4 מוצרי עזר לאפייה
Prepared sauces for pasta and salad 11.9 8.6 6.1 3.5 2.7 6.6 רטבים מוכנים לפסטה ולסלט 
Vinegar 1.8 1.1 1.0 0.8 0.7 1.1 חומץ 
Mustard 1.5 0.6 0.8 0.5 0.5 0.8 חרדל 
Ketchup 4.0 4.3 4.1 3.8 3.6 4.0 קטשופ 
Spices 9.6 9.8 8.3 9.4 10.4 9.5 תבלינים
Poppy seed, sesame seed and minced coconut 1.3 1.2 1.0 0.9 0.7 1.0 פרג, שומשום, קוקוס 
Powdered soup and sauces 9.9 7.2 6.4 6.2 4.5 6.9 אבקות מרק ורטבים
Pudding mix, gelatin 2.0 2.1 2.2 1.8 1.4 1.9 אבקת פודינג, ג'לטין
Gum 7.7 8.0 5.9 4.2 2.2 5.6 מסטיק
Baby food 13.9 21.1 23.0 22.7 23.9 20.9 מזון לתינוקות
Beans, dried 1.4 1.4 1.6 1.4 1.6 1.5 שעועית יבשה
Chick-peas 1.7 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4 גרגירי חומוס
Other dry pulses 2.3 1.5 2.0 3.0 3.8 2.5 קטניות יבשות אחרות
Instant meals (not frozen) 2.1 2.5 2.1 1.8 1.2 1.9 תבשיל באריזה
Fresh ready made food 24.3 20.9 11.2 4.3 4.4 13.0 אוכל מוכן טרי לבית
Meat substitudes, vegetarian 9.1 6.3 5.9 4.7 4.7 6.2 תחליפי בשר צמחוניים 
Cheese or milk substitutes (3) 2.5 1.0 1.0 1.2 0.5 1.2 תחליפי חלב וגבינה (3)

Vegetables and fruit 519 430 400 367 365 416 ירקות ופירות

Potatoes and sweet potatoes 28.0 26.5 27.8 25.9 27.6 27.2 תפוחי אדמה ובטטות

Vegetables, fresh 177.1 148.2 143.2 136.6 149.7 151.0 ירקות טריים
Thereof : מזה :
Onions and scallions 11.1 10.6 11.1 10.6 9.9 10.6 בצל יבש ובצל ירוק
Garlic 4.5 4.0 4.7 4.2 4.0 4.3 שום
Carrots 6.0 5.5 4.9 5.4 4.9 5.3 גזר
Lettuce 7.6 4.6 5.0 4.2 4.3 5.2 חסה
Eggplants 4.3 4.1 4.5 5.1 5.7 4.8 חצילים
Cabbage 4.7 4.9 5.3 5.7 5.8 5.3 כרוב

 Quintiles  חמישונים
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Table 1.1.- (Cont'd) לוח 1.1.- (המשך)
2010

סך הכל
5 4 3 2 1 Total

Vegetables, fresh (cont'd) ירקות טריים (המשך)
Cauliflower 3.9 2.9 1.8 2.1 3.6 2.9 כרובית
Cucumbers 15.0 15.1 15.5 16.4 19.6 16.3 מלפפונים
Beetroot 1.7 1.6 1.5 1.1 0.8 1.4 סלק
Tomatoes 28.5 23.8 24.6 25.8 27.8 26.1 עגבניות
Green and red peppers 14.2 13.3 10.9 9.4 7.8 11.1 פלפל וגמבה
Hot peppers 0.8 0.9 1.9 1.4 1.1 1.2 פלפל חריף
Radishes and moon radishes 1.3 1.0 0.7 0.6 0.4 0.8 צנון וצנונית
Squash 5.7 5.0 5.1 5.7 7.9 5.9 קישואים
Corn cobs 2.5 2.0 1.1 1.1 1.1 1.5 קלחי תירס
Fresh beans 0.6 1.3 1.2 1.0 2.2 1.3 שעועית טרייה
Fresh mushrooms  7.7 5.5 3.6 2.2 1.1 4.0 פטריות טריות   
Pumpkin  3.0 2.3 2.4 1.8 1.3 2.1 דלעת  
Kohlrabi 2.1 1.5 1.3 0.9 0.6 1.3 קולרבי (כרוב הקלח) 
Broccoli, fava beans, okra and other vegetables 5.2 3.4 3.1 3.4 3.2 3.7 ברוקולי, פול, במיה וירקות אחרים
 Leaf vegetables 10.8 8.2 7.2 6.1 7.4 7.9 ירק עלים
Condiments 2.4 1.7 1.8 1.6 1.8 1.8 ירק לתיבול
Parsley 4.1 3.4 3.7 3.2 2.7 3.4 פטרוזיליה 
Coriander 2.5 2.6 2.6 2.1 1.3 2.2 כוסברה 
Sprouts 1.2 0.8 0.6 0.2 0.2 0.6 נבטים 
Cut vegetables for salad 4.6 2.2 1.3 0.7 0.6 1.9 ירקות חתוכים לסלט 

Fruit, fresh 145.8 117.7 109.5 98.4 87.8 111.8 פירות טריים
Thereof : מזה :
Oranges 6.7 5.9 4.9 5.8 5.9 5.8 תפוזים
Tangerines and mandarines 6.3 5.1 4.9 4.7 4.7 5.1 קלמנטינות ומנדרינות
Grapefruits 0.9 0.7 0.5 0.4 0.6 0.6 אשכוליות 
Lemons 5.1 4.2 4.7 4.2 4.1 4.5 לימונים
Avocados 8.6 5.8 5.2 4.3 3.6 5.5 אבוקדו
Watermelons 9.5 9.1 8.7 7.6 7.3 8.5 אבטיחים
Pears 5.4 5.7 5.6 4.8 3.8 5.1 אגסים
Peaches, nectarines 10.6 9.8 8.7 6.4 4.8 8.1 אפרסקים, אפרשזיף
Bananas 12.8 11.3 11.0 11.3 11.3 11.5 בננות
Sugar melons 5.5 4.2 3.8 3.1 1.9 3.7 מלונים
Apricots 1.6 1.4 1.2 1.3 1.0 1.3 משמש
Grapes 14.7 11.5 11.2 11.1 7.6 11.2 ענבים
Pomegranate 2.3 1.4 2.4 1.6 1.5 1.8 רימונים 
Plums 5.1 4.3 4.1 3.5 2.5 3.9 שזיפים
Strawberries 7.5 5.4 3.1 3.3 3.8 4.6 תות שדה
Apples 21.1 18.2 19.4 16.7 14.9 18.1 תפוחי עץ
Persimmons 2.4 2.0 1.4 1.1 1.2 1.6 אפרסמון
Mangos 3.2 2.9 2.4 1.9 1.6 2.4 מנגו
Kiwi 1.2 1.0 0.7 0.6 1.4 1.0 קיווי   
Pomelo 1.3 0.8 0.7 0.6 0.2 0.7 פמלה
Fresh figs 2.2 0.9 0.7 0.4 0.4 0.9 תאנים טריות
Fresh  dates 1.6 0.7 0.5 0.4 0.9 0.8 תמרים טריים
Cherries 3.2 1.6 0.8 0.7 0.8 1.4 דובדבנים
Guava (4) 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 גוייבה (4)

Vegetables, frozen 22.8 14.5 12.2 10.6 6.8 13.4 ירקות קפואים

Potato products, frozen 2.5 2.5 2.7 2.7 1.7 2.4 מוצרי תפו"א קפואים
Other frozen vegetables 20.3 12.0 9.5 7.9 5.1 11.0 ירקות קפואים אחרים

Vegetables, pickled and canned 78.1 66.5 61.6 56.6 55.1 63.6 ירקות כבושים ומשומרים
Thereof : מזה :
Canned peas and carrots 1.3 1.4 1.2 1.5 1.5 1.4 שימורי אפונה גזר 
Canned beans and corn 4.5 3.9 5.1 4.0 4.3 4.4 שימורי תירס ושעועית 
Other canned vegetables 9.4 7.3 6.4 4.7 3.7 6.3 שימורי ירקות אחרים
Pickled cucumbers 6.2 6.1 7.0 6.3 5.9 6.3 מלפפונים כבושים
Olives 9.7 8.4 7.8 7.6 7.0 8.1 זיתים
Other pickled vegetables 1.5 1.5 1.5 1.7 1.3 1.5 ירקות כבושים אחרים 
Tomato puree 6.8 6.1 6.2 6.7 7.4 6.7 רסק עגבניות
Humus salad 14.9 13.8 13.4 13.3 14.7 14.0 סלט חומוס 
Tehina salad 3.5 3.0 1.8 1.9 1.6 2.3 סלט טחינה 
Eggplant salad 5.9 4.2 3.0 2.2 1.6 3.4 סלט חצילים 
Cabbage salad 1.8 2.0 1.7 1.5 1.1 1.6 סלט כרוב 
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Vegetables, pickled and canned (cont'd) ירקות כבושים ומשומרים (המשך)
Shug 1.2 1.0 1.0 0.8 0.6 0.9 סחוג 
Turkish salad, tomato salad 1.7 1.4 1.0 0.6 0.9 1.1 סלט תורכי, סלט מטבוחה 
Other prepared salads 7.7 5.2 3.6 3.0 2.6 4.4 סלטים מוכנים אחרים 

Fruit, preserved and frozen 2.6 2.3 1.6 1.4 1.7 1.9 פירות משומרים וקפואים

Fruit, dried 50.7 43.6 33.4 27.2 29.1 36.8 פירות יבשים
Thereof : מזה :
Dates 4.4 3.1 2.4 2.0 3.3 3.0 תמרים
Raisins 1.5 1.3 1.0 0.9 0.5 1.1 צימוקים
Figs and prunes 2.1 2.2 1.2 1.1 1.0 1.5 תאנים ושזיפים
Other dried fruit 4.6 3.5 2.8 1.5 3.5 3.2 פירות יבשים אחרים 
Seeds for cracking 4.6 5.6 5.3 4.7 3.8 4.8 זירעונים לפיצוח
Nuts 6.2 5.0 4.2 3.6 3.1 4.4 אגוזים
Almonds 7.2 4.8 3.5 2.1 1.9 3.9 שקדים
Peanuts 2.4 1.9 1.7 1.4 1.0 1.7 בוטנים
Pistachio (4) 9.9 5.8 4.0 3.1 1.6 4.9 פיסטוקים (4)
Other mixed nuts n.e.c. 7.2 9.6 7.0 6.6 8.9 7.9 פיצוחים בצ"נ

Fruit juices, natural 13.9 11.0 10.6 10.4 7.5 10.7 מיצי פירות טבעיים

Housing 4,886 3,969 3,257 2,720 2,070 3,380 דיור

Government taxes 55.1 43.3 26.0 2.8 3.0 26.0 מסים ממשלתיים

Monthly rent 594.8 518.6 667.6 654.5 715.1 630.1 שכר דירה חודשי
Thereof : מזה :
From rented dwelling or room 494.9 496.7 635.1 615.0 687.0 585.7 שכ"ד לדירה או חדר בשכר חודשי

Consumption of housing services  4,025.6 3,316.4 2,506.6 2,034.3 1,333.9 2,643.1 צריכת שירותי דיור 

In owned dwelling 3,899.4 3,167.7 2,344.9 1,931.8 1,218.4 2,512.2 לדירה בבעלות
In key money dwelling or free housing 126.1 148.6 161.7 102.5 115.4 130.9 לדירה בדמי מפתח או דיור חינם

Other housing expenditures 210.4 90.8 56.6 28.5 18.0 80.8 הוצאות דיור אחרות
Thereof : מזה :
Payment to lawyer/real estate agent for buying, ,תשלום לעו"ד ולמתווך עבור קנייה
   selling or renting a dwelling 73.6 35.3 27.4 16.3 12.1 32.9    מכירה או שכירת דירה
Insurance on dwelling and contents 126.1 53.4 27.2 10.6 5.5 44.5 ביטוח דירה ותכולתה

Dwelling and household maintenance 2,082 1,480 1,109 948 828 1,289 תחזוקת  הדירה ומשק הבית

Water 164.4 135.7 129.7 122.9 124.0 135.3 מים

Electricity, gas and fuel for dwelling 478.7 401.7 355.1 353.5 332.6 384.3 חשמל, גז ודלק לבית
Electricity, current consumption 413.2 340.7 296.5 291.7 276.6 323.7 חשמל, צריכה שוטפת
Gas in containers 15.7 14.2 18.6 20.5 27.9 19.4 גז במכלים
Gas, central installation 32.6 34.7 35.0 31.3 27.0 32.1 גז מרכזי
Heating expenses (incl. kerosene) 17.3 12.1 4.9 9.9 1.1 9.1 הוצאות הסקה וחימום (כולל נפט)

Maintenance and renovation 294.3 233.0 125.9 125.7 112.5 178.3 תחזוקה ושיפור הבית
Thereof : מזה :
Pay for painter, handyman 43.4 24.3 19.7 27.1 38.1 30.5 תשלום לצבע, לשיפוצניק, לסייד 
Pay for plumber 16.0 13.6 7.4 14.3 6.3 11.5 תשלום לשרברב 
Pay for electrician 9.3 6.5 3.7 6.4 4.0 6.0 תשלום לחשמלאי 
Payments for other maintenance (5) 42.2 28.6 7.0 8.1 11.3 19.4 תשלום לבעלי מלאכה אחרים (5)
Tenants' committee fees 133.1 96.8 64.3 48.1 28.1 74.1 תשלומים לוועד הבית
Tools and materials for the house maintenance (6) 42.0 60.2 21.8 19.8 23.1 33.4 כלי עבודה וחומרים לאחזקת הדירה (6)

Domestic help 523.3 243.3 115.3 40.9 17.1 188.0 עזרה בבית
Thereof : מזה :
Caregiver at the family's home 155.7 115.3 59.6 17.2 3.2 70.2 מטפלת בבית המשפחה
Domestic help and cook 347.6 118.5 42.7 19.5 10.6 107.7 עוזרת בית ומבשלת
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Miscellaneous household articles 114.1 98.8 96.8 85.7 85.8 96.2 צורכי משק בית שונים
Laundry detergent 16.0 15.8 19.3 22.9 29.5 20.7 אבקת כביסה
Other laundry products 9.1 11.7 10.4 9.3 8.2 9.7 חומרי כביסה אחרים
House cleaning materials 31.1 21.8 24.5 19.0 17.2 22.7 חומרי ניקוי לבית
Dishwashing materials 13.0 11.0 9.4 7.3 8.9 9.9 חומרי ניקוי לכלים
Other cleaning materials 2.7 2.3 2.2 1.9 1.4 2.1 אמצעי ניקוי אחרים
Disinfectants and pesticides 3.9 3.2 3.1 1.5 2.0 2.7 חומרי חיטוי והדברה
Deodorizers 4.7 3.6 3.7 2.4 1.5 3.2 סופגי ריחות ומטהרי אוויר
Candles 4.0 3.6 3.7 3.2 2.1 3.3 נרות
Dust cloths and floor mops 4.1 4.7 3.6 2.9 2.2 3.5 מטליות וסמרטוטים לרצפה
Other household articles (7) 25.6 21.1 16.9 15.3 12.7 18.3 צורכי משק בית שונים (7)

Municipal property taxes 507.2 367.5 285.9 219.2 155.8 307.1 מסים עירוניים

Municipal  property taxes 490.3 352.6 274.2 213.0 150.7 296.1 ארנונה 
Municipal taxes 16.9 14.9 11.8 6.2 5.1 11.0 מסי יישוב 

Furniture and household equipment 818 520 464 378 311 498 ריהוט וציוד לבית

Furniture 320.3 171.5 171.9 119.8 106.0 177.9 ריהוט
Thereof : מזה :
Living room furniture 132.9 61.4 60.5 55.8 41.2 70.4 ריהוט לסלון
Bedroom furniture 93.5 49.9 60.6 34.0 36.0 54.8 ריהוט לחדר שינה 
Baby room furniture and equipment 18.8 10.8 20.6 10.5 13.9 14.9 ריהוט  וציוד לתינוק
Kitchen and dining room furniture (8) 46.9 22.4 19.0 9.1 6.4 20.8 ריהוט למטבח ולפינת אוכל (8)
Outdoor furniture 14.6 13.4 5.3 3.7 5.2 8.4 ריהוט לגן ולמרפסת

Household electrical equipment 243.2 199.5 152.6 149.4 128.4 174.6 ציוד חשמלי לבית
Thereof : מזה :
Refrigerator and deep freezer 34.3 40.4 25.9 38.3 29.8 33.7 מקרר ומקפיא 
Electric kettle 2.1 1.4 2.2 2.0 1.2 1.8 קומקום חשמלי 
Stove, microwave, and ventilation hood (9) 34.7 17.8 15.2 12.8 19.6 20.0 תנור, מיקרוגל  וקולט אדים (9)
Other electric kitchen appliances (10) 40.7 30.7 13.2 11.0 9.2 21.0 ציוד חשמלי אחר למטבח (10)
Washing machine, dryer, vacuum cleaner 29.2 30.1 25.2 27.8 24.2 27.3 מייבש ומכונת כביסה, שואב אבק
Bulbs 7.2 6.0 4.3 3.3 2.3 4.6 נורות 
Lamps, chandeliers and lamp shades 13.8 8.6 5.4 3.0 0.9 6.3 מנורות, נברשות ואהילים 
Service and repairs of home electrical equipment 7.7 4.9 5.6 7.0 8.0 6.6 שירות ותיקון ציוד חשמלי לבית
Repair of kitchen appliances 8.5 3.4 3.8 2.9 3.5 4.4 תיקון מוצרי חשמל למטבח 
Air conditioning system, air conditioner and fan 35.9 40.5 37.7 32.6 22.0 33.7 מערכת מיזוג, מזגן ומאוורר 
Portable heater 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 תנור חימום נייד

Non-electrical equipment 110.0 73.4 61.9 47.2 36.5 65.8 ציוד לא חשמלי
Thereof : מזה :
Brooms and brushes 3.3 1.7 2.2 1.5 2.2 2.2 מברשות בית ומטאטאים
Cutlery 4.7 4.0 4.5 1.6 1.5 3.3 סכו"ם 
Plates and saucers 7.5 3.8 2.5 2.7 3.6 4.0 צלחות ותחתיות
Cups, glasses and tumblers 4.3 3.0 2.7 2.5 2.1 2.9 ספלים, כוסות וכוסיות
Disposable plates, cups and cutlery 14.4 15.2 14.1 12.0 10.9 13.3 צלחות, כוסות וסכו"ם חד פעמי
Cooking and baking utensils 24.9 13.0 13.4 6.6 3.4 12.3 כלי בישול ואפייה 
Trays, serving dishes and storage containers 11.7 5.8 4.5 3.6 2.6 5.6 מגשים, כלי הגשה וכלי קיבול 
Other cooking and kitchen utensils (11) 15.3 10.5 6.8 4.4 4.2 8.3 כלי מטבח אחרים (11)

Bedding and towels 42.7 27.9 34.0 24.8 15.8 29.0 כלי מיטה ומגבות
Thereof : מזה :
Quilts, blankets, pillows and cushions 5.4 4.1 4.3 2.9 2.2 3.8 כסתות, שמיכות, כרים וכריות
Sheets 13.4 10.4 9.4 5.1 3.1 8.3 מצעים
Bath towels 4.2 3.0 3.0 2.4 1.9 2.9 מגבות רחצה 
Kitchen towels 2.1 1.6 0.8 0.5 0.3 1.0 מגבות מטבח

Home decoration 102.0 47.8 43.4 37.0 24.4 50.9 חפצי קישוט לבית
Thereof : מזה :
Pictures, mirrors and other decorations 31.8 8.6 7.4 6.5 3.2 11.5 תמונות, מראות וחפצי קישוט אחרים
Carpets 8.9 4.4 6.9 5.7 5.4 6.3 שטיחים ושטיחונים
Curtains 14.0 6.5 8.8 10.1 9.1 9.7 וילונות
Tablecloth 1.8 0.8 0.9 0.5 0.3 0.9 מפות שולחן מבד 
Napkins 7.9 6.5 6.6 4.0 3.2 5.6 מפיות (בד ונייר) ומפות חד פעמיות
Flowers and plants 36.2 19.8 12.7 10.1 3.3 16.4 פרחים וצמחים
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Clothing and footwear 623 461 414 320 319 427 הלבשה והנעלה

Men's outerwear 117.0 75.3 72.4 59.6 65.3 77.9 הלבשה עליונה לגברים
Thereof : מזה :
Suit and overcoat 17.3 6.6 12.4 7.6 7.2 10.2 חליפה ומעיל לגבר 
Trousers 40.2 28.4 27.4 25.0 29.5 30.1 מכנסיים
Sweater or pullover 5.2 3.0 2.9 2.3 2.4 3.2 סוודר או אפודה 
Shirt 49.9 32.5 26.3 20.1 22.3 30.2 חולצה
Track suit 3.3 3.4 3.3 4.0 3.2 3.4 אימונית לגבר

Women's outerwear 210.3 152.6 126.1 84.1 84.5 131.5 הלבשה עליונה לנשים
Thereof : מזה :
Suit and overcoat 12.5 9.4 7.9 4.7 4.6 7.8 חליפה ומעיל לאישה
Dress 55.8 36.5 31.9 23.5 31.2 35.8 שמלה
Slacks 41.2 33.2 26.5 16.8 15.4 26.6 מכנסיים
Skirt 7.2 7.0 10.4 8.0 8.7 8.3 חצאית
Sweater, pullover 10.9 3.9 5.9 3.4 2.2 5.3 סוודר, אפודה
Blouse 75.6 50.1 37.1 21.9 16.4 40.2 חולצה לאישה
Track suit 2.7 4.1 2.2 3.0 1.1 2.6 אימונית לאישה

Children's and babies' outerwear 55.3 57.4 57.9 41.4 54.0 53.2 הלבשה עליונה לילדים ולתינוקות
Thereof : מזה :
Suit and overcoat 3.9 6.2 6.4 4.9 5.2 5.3 חליפה ומעיל לילדים 
Slacks/trousers 10.5 11.3 10.8 8.4 15.1 11.2 מכנסיים
Blouse, shirt 13.0 15.6 13.1 10.1 14.6 13.3 חולצה
Track suit 4.4 3.6 3.7 2.6 3.5 3.6 אימונית ילדים
Dress and skirt 8.7 7.2 8.6 6.0 9.4 8.0 שמלה וחצאית
Baby clothes 11.0 9.8 12.6 7.6 4.2 9.0 בגדים לתינוקות

Underwear, sleepwear and socks 58.1 41.5 45.6 32.5 16.7 38.9 לבנים, בגדי שינה וגרביים
Thereof : מזה :
Men's underwear 9.3 3.1 5.1 5.4 2.7 5.1 גופיה ותחתונים לגבר 
Men's socks 3.4 1.3 2.0 1.3 0.6 1.7 גרביים לגבר 
Women's underwear and nightdress 30.9 21.8 24.9 13.2 5.8 19.3 לבנים ובגדי שינה לאישה
Women's socks and  hosiery 4.6 4.8 4.9 3.3 1.8 3.9 גרביים וגרבונים לאישה 
Children's underwear 2.4 3.5 2.6 2.3 1.1 2.4 גופיה ותחתונים לילדים
Children's socks 1.0 1.7 1.7 1.5 1.4 1.5 גרביים לילדים 

Miscellaneous clothing articles 12.5 10.3 6.6 6.0 6.7 8.4 צורכי הלבשה שונים
Thereof : מזה :
Belts, ties and gloves 5.4 3.1 2.3 2.1 2.9 3.1 חגורות, עניבות וכפפות
Hats, hoods, scarves and shawls 5.0 3.7 3.8 3.6 2.4 3.7 כובעים, מגבעות, צעיפים ומטפחות

Sewing, fabrics and accessories 10.5 4.5 5.8 3.3 2.4 5.3 תפירה, אריגים וחומרי עזר

Cleaning and laundry outside home 10.3 4.4 3.1 2.0 2.4 4.5 ניקוי וכביסה מחוץ לבית

Footwear 147.7 114.7 96.1 90.3 87.2 107.2 הנעלה
Thereof : מזה :
Men's shoes and sandals 37.9 29.2 26.5 26.9 25.4 29.2 נעליים וסנדלים לגבר
Women's shoes and sandals 61.3 40.7 32.3 34.1 25.2 38.7 נעליים וסנדלים לאישה
Children's shoes and sandals 13.9 17.8 16.0 16.7 25.7 18.0 נעליים וסנדלים לילדים
Sport shoes 14.7 12.3 10.1 6.8 5.5 9.9 נעלי ספורט 
Boots and galoshes 10.5 10.5 6.7 2.6 2.4 6.5 מגפיים וערדליים 
Slippers 4.0 3.6 2.6 2.7 1.9 3.0 נעלי בית 

Health (12) 1,088 803 642 486 350 674 (12) בריאות

Health insurance 372.9 283.0 213.9 148.1 78.8 219.3 ביטוח בריאות
Sick fund complementary insurance 182.2 169.3 145.6 111.2 68.1 135.3 ביטוח משלים בקופת חולים
Health insurance in insurance company 179.2 105.4 62.2 32.1 8.1 77.4 ביטוח בריאות בחברת ביטוח
Other health insurance 11.6 8.3 6.1 4.8 2.6 6.7 ביטוח בריאות אחר
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Dental treatment 210.7 207.7 165.4 120.7 110.5 163.0 ריפוי שיניים

Dental treatment 132.6 118.9 106.8 87.3 95.0 108.1 טיפולי שיניים 
Other dental expenditures (13) 57.8 74.6 49.7 29.9 15.0 45.4 הוצאות אחרות לשיניים (13)
Dental insurance 20.4 14.2 8.8 3.4 0.5 9.5 ביטוח שיניים

Expenditures on health services 184.9 89.1 65.8 36.8 26.7 80.6 הוצאות על שירותי בריאות
Thereof : מזה :
Private physician's fees 25.1 13.1 10.4 7.1 5.6 12.3 תשלומים לרופא פרטי
Lab tests and x-rays 12.3 5.3 4.0 2.2 1.8 5.1 בדיקות מעבדה וצילומים 
Homeopathic treatments 35.8 14.3 11.2 3.5 3.4 13.6 רפואה אלטרנטיבית 
Private nurse, ambulance and 4.4 1.1 1.8 1.3 2.9 2.3 אחות פרטית, אמבולנס
   emergency room  וחדר מיון    
Professional physician at sick fund 3.3 3.7 5.1 2.3 2.7 3.4 רופא מקצועי בקופ"ח 
Treatments for child development 7.0 8.3 4.8 2.1 2.5 4.9 טיפולים להתפתחות הילד

Other expenditures on health 319.9 223.4 196.8 180.9 134.2 211.0 הוצאות אחרות לבריאות
Thereof : מזה :
Medications through sick funds 58.1 45.8 54.1 56.6 30.6 49.0 תרופות בקופת חולים
Medications from pharmacies 78.5 66.3 58.4 57.5 54.2 63.0 תרופות בבית מרקחת 
Medications n.e.c. 0.6 1.4 1.6 6.7 0.3 2.1 תרופות בצ"נ
Cotton-wool, tampons and sanitary napkins 13.6 13.7 10.4 7.6 6.1 10.3 צמר גפן, טמפונים ותחבושות
Other medical items (14) 3.9 2.6 2.0 1.7 1.1 2.2 חומרי רפואה אחרים (14)
Glasses and contact lenses 105.3 59.9 39.2 33.3 25.3 52.6 משקפיים ועדשות מגע 
Non-prescription vitamins 17.7 7.1 6.2 4.8 4.6 8.1 ויטמינים ללא מרשם רופא
Rehabilitation aids or medical equipment 15.5 7.9 8.3 2.3 2.2 7.2 מכשירי שיקום או ציוד רפואי 
Dental and oral hygiene products (15) 21.7 16.1 14.6 9.2 7.7 13.9 מוצרים לבריאות הפה והשיניים (15)

Education, culture and entertainment 2,718 2,175 1,618 1,146 927 1,717 תרבות ובידור חינוך,

Education services 958.1 920.9 716.9 589.4 483.6 733.7 שירותי חינוך
Thereof : מזה :
Day care 82.6 114.3 113.5 97.0 54.6 92.4 מעון יום, פעוטון ומשפחתון
Private kindergarten 104.4 117.5 64.0 53.5 31.5 74.2 גן ילדים פרטי
Pre-compulsory kindergarten 44.2 55.2 40.4 28.4 21.1 37.9 גן קדם-חובה
Compulsory kindergarten 11.9 12.2 9.7 11.5 15.7 12.2 גן חובה
Primary schools 21.7 31.9 40.2 53.1 74.7 44.3 בית ספר יסודי
Lower secondary schools 15.6 20.8 16.5 15.8 14.5 16.6 חטיבת ביניים
General secondary schools 22.4 27.6 35.4 24.5 28.3 27.6 בית ספר תיכון עיוני
Post-secondary schools 8.5 34.0 25.1 37.3 28.9 26.8 בית ספר על-תיכון 
Academic institutions 147.5 140.1 117.1 86.5 78.8 114.0 מוסד אקדמי 
Afternoon care for children 45.7 70.0 28.6 19.6 7.3 34.2 צהרון או מועדונית לילדים
Special tutoring for pupils 36.9 33.9 24.9 14.7 13.9 24.9 שיעורי עזר לתלמידים
Drama and dance lessons and courses 52.9 40.5 22.6 10.8 5.6 26.5 שיעורים וקורסים לדרמה ומחול 
Painting, sculpture and photography 16.6 8.9 4.0 4.9 1.9 7.3 שיעורים וקורסים לציור, 
 lessons and courses פיסול וצילום
Sports and exercise lessons 88.8 60.4 36.3 21.6 20.0 45.4 שיעורי ספורט והתעמלות
Language courses 15.5 8.6 5.7 5.5 6.5 8.4 קורסים ללימוד שפות
Other lessons and courses (16) 65.2 53.3 48.5 31.1 17.9 43.2 חוגים וקורסים אחרים (16)
Textbooks (17) 10.1 25.5 13.2 14.3 13.0 15.2 ספרי לימוד (17)
Notebooks (17) 2.2 4.6 2.2 2.3 2.4 2.8 מחברות (17)
Writing and drawing supplies (17) 8.0 12.8 6.9 9.3 10.3 9.5 כלים  לכתיבה, שרטוט וציור (17)
Envelopes, paper, and other writing supplies (17) 9.6 5.4 3.9 3.6 3.0 5.1 מעטפות, נייר וציוד כתיבה אחר (17)

Newspapers, books and stationery 121.8 53.1 33.8 27.9 25.6 52.4 עיתונים, ספרים ומכשירי כתיבה
Thereof : מזה :
Daily newspaper 7.4 7.9 4.9 3.3 2.7 5.2 עיתון יומי
Subscription to daily newspaper 50.6 17.1 8.0 5.5 3.0 16.8 מנוי לעיתון יומי
Periodicals and publications 1.9 1.6 0.5 0.5 0.3 1.0 כתבי עת ופרסומים
Subscription to periodicals and publications 13.3 5.3 3.3 2.3 1.4 5.1 מנוי לכתבי עת ופרסומים
Other books 44.9 19.2 14.7 15.1 15.2 21.8 ספרים אחרים
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Culture, sports and entertainment 644.8 448.5 294.4 141.4 121.7 330.1 מופעי תרבות, ספורט ובידור
Thereof : מזה :
Movie tickets and cultural events 52.1 25.6 18.2 9.0 5.0 22.0 כרטיסי קולנוע ומופעי תרבות
Membership in a social club,
    health club or swimming pool 107.2 69.4 29.5 18.0 8.1 46.4 מנוי למועדון חברה, ספורט, בריכה
Admission to swimming pool or beach 7.4 15.0 7.2 5.6 4.9 8.0 דמי כניסה לבריכה או לחוף ים
Celebrations (halls, catering) 315.4 211.3 163.7 66.9 68.6 165.2 עריכת אירועים (קייטרינג, אולם)
Other expenditures on celebrations 61.6 66.7 41.0 24.4 20.8 42.9 הוצאות נוספות לעריכת אירועים
Night clubs and other entertainment 28.2 17.5 17.5 6.5 4.2 14.8 כניסה למועדונים ולמקומות בידור
Entrance to amusement parks 3.0 2.9 3.2 2.4 4.1 3.1 כניסה למתקני שעשועים 
Social organization fees 9.8 6.2 4.0 1.7 0.5 4.4 דמי חבר לארגונים חברתיים 

Recreation and excursions 216.3 173.6 120.2 73.0 30.3 122.7 הבראה, נופש וטיולים
Thereof : מזה :
Hotels 110.9 94.9 61.2 32.0 8.8 61.5 בתי מלון
Rural tourism 25.4 14.9 11.0 2.5 1.6 11.1 לינה כפרית 
Other recreation places 15.3 4.7 4.3 4.3 3.6 6.4 שהייה במקומות נופש אחרים
Summer camp for children 33.1 35.4 23.4 14.3 8.3 22.9 קייטנה לילדים, מחנה קיץ
Organized tours in Israel 24.0 16.3 14.5 17.4 4.6 15.4 טיולים מאורגנים בארץ
Entrance to sites 2.8 2.8 1.9 0.7 1.7 2.0 כניסה לאתרים 

Entertainment durable goods 450.6 336.2 280.0 187.9 133.4 277.6 מוצרי תרבות ובידור בני קיימה
Thereof : מזה :
Television 104.6 56.0 48.4 19.4 21.9 50.1 טלוויזיה 
Video, video camera and DVD 10.5 5.0 3.7 2.3 2.5 4.8  DVD-וידאו, מצלמת וידאו ו
Camera 10.5 5.0 3.7 2.3 2.5 4.8 מצלמה 
Developing and printing photos 4.4 4.5 2.9 1.9 1.9 3.1 פיתוח והדפסת תמונות
Subscription to cable TV or satelite 219.3 187.3 152.3 117.2 66.8 148.6 מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלוויין
Disks and cassettes 8.4 2.7 3.4 1.8 1.8 3.6 דיסקים וקלטות
Television fees 31.8 30.6 29.6 27.7 25.9 29.1 אגרת טלוויזיה
Repairs of entertainment equipment 2.8 0.6 0.9 1.0 2.1 1.5 תיקון מכשירי בידור 
Car radio fee 9.7 8.5 6.6 4.6 2.7 6.4 אגרת רדיו ברכב

Hobbies, sports, camping equipment 221.2 165.4 114.6 83.1 91.8 135.2 תחביבים, ציוד ספורט ומחנאות
Thereof : מזה :
Buying pets and expenses for maintaining them 22.7 12.6 8.6 3.9 8.4 11.3 קניית חיות והוצאות אחזקתן
Pet food 27.3 18.9 19.7 8.8 8.3 16.6 מזון לחיות מחמד
Toys 32.8 27.0 15.3 16.5 10.0 20.3 צעצועים
Games 16.5 12.4 10.4 9.2 3.5 10.4 משחקים
Lotteries 14.3 15.4 6.7 3.6 1.3 8.2 פיס, טוטו, לוטו וכו'
Subscription to lottery 24.9 15.4 11.9 7.1 2.1 12.3 מנוי לכרטיס הגרלה של מפעל הפיס
Pocket money 51.5 36.3 22.4 19.0 47.2 35.3 דמי כיס
Religious articles 5.3 2.7 4.1 6.5 2.1 4.1 צורכי דת

Computer, Internet and products 96.6 73.0 56.0 43.2 39.5 61.7 מחשב, אינטרנט ומוצריהם 
Thereof : מזה :
Computer 67.9 50.7 31.5 27.6 23.3 40.2 מחשב
Printer, scanner, keybord and mouse 4.6 4.2 4.3 2.5 3.2 3.7 מדפסת, סורק, מקלדת ועכבר 
Software, computer games and CD-ROM 3.9 2.8 3.4 1.8 0.9 2.6 תכנות, משחקי מחשב ותקליטורים
Printer ink 4.2 2.2 3.6 1.1 0.8 2.4 דיו למדפסת  
Upgrade and computer repairs 8.8 6.6 7.1 4.9 5.2 6.5 שדרוג ותיקון מחשב  

Transport and communications 5,295 3,090 2,284 1,598 1,166 2,686 תחבורה ותקשורת

Public transport 88.2 86.9 120.0 115.3 127.1 107.5 נסיעה בתחבורה ציבורית
Thereof : מזה :
Transport by bus 29.7 47.1 62.1 67.4 82.3 57.7 נסיעה באוטובוס
Transport by service taxi 11.7 10.8 15.2 14.4 12.6 12.9 נסיעה במונית שירות
Transport by special taxi 30.7 14.4 26.6 24.2 18.5 22.9 נסיעה במונית מיוחדת
Transport by train 10.5 9.5 11.0 4.5 5.7 8.2 נסיעה ברכבת 
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Travel abroad 1314.5 465.6 216.3 132.9 92.5 444.3 נסיעה לחוץ לארץ
Thereof : מזה :
Organized tour abroad 234.3 128.2 42.4 17.8 24.2 89.4 טיול מאורגן לחוץ לארץ
Other travel abroad 472.9 147.8 82.8 46.0 25.5 155.0 טיול אחר לחוץ לארץ
Expenditures on stay abroad 572.3 181.8 82.7 66.6 37.4 188.1 הוצאות שהייה בחוץ לארץ

Expenditures on vehicles 3,138.2 1,881.4 1,306.6 817.4 509.6 1,530.4 הוצאות לכלי רכב
Thereof : מזה :
Consumer services  for owned car 950.8 561.0 370.1 221.2 113.3 443.2 שירותי צריכה למכונית בבעלות
Consumer services for unowned car 259.7 72.1 28.5 12.5 8.0 76.1 שירותי צריכה למכונית שאינה בבעלות
Car registration 82.4 60.5 44.4 29.8 16.6 46.7 רישיון למכונית
Compulsory auto insurance 126.1 110.2 88.2 60.3 34.7 83.9 ביטוח חובה למכונית
Comprehensive insurance 227.6 158.6 100.0 53.9 19.8 112.0 ביטוח מקיף למכונית
Third party insurance 9.4 17.5 18.5 17.5 16.7 15.9 ביטוח צד שלישי למכונית
Fuel and lubricants 640.1 499.7 425.9 273.6 206.5 409.1 דלק ושמנים לכלי רכב
Periodic maintenance 99.3 72.8 58.2 35.5 25.2 58.2 טיפול תקופתי
Other car repairs 91.6 108.1 81.2 54.2 39.8 75.0 תיקונים אחרים לרכב
Imputed expenses on unowned car 257.0 71.4 28.2 12.3 7.9 75.3 זקיפת הוצאות לרכב שאינו בבעלות

Other expenditures 67.8 39.8 40.7 29.5 31.5 41.9 הוצאות אחרות
Thereof : מזה :
Driving lessons 13.6 15.3 19.9 12.2 19.2 16.1 שיעורי נהיגה
Transport of dwelling content 7.5 6.2 6.5 5.5 4.0 6.0 העברת תכולת דירה 
Other transport 14.1 5.7 4.9 7.1 3.2 7.0 הובלות והוצאות אחרות 
Parking fees 28.3 9.5 7.9 3.0 1.9 10.1 תשלום עבור חנייה

Postal services, telephone
 and communications 686.7 616.7 600.8 502.9 405.1 562.4 שירותי דואר, טלפון ותקשורת
Thereof : מזה :
Telephone, current account 144.2 121.4 105.6 100.9 83.2 111.0 טלפון רגיל, חשבון שוטף
Mobile phone, current account 436.1 403.5 402.4 333.8 278.7 370.9 טלפון נייד, חשבון שוטף
Mobile phone, purchase 9.7 5.4 12.6 6.8 2.0 7.3 קניית טלפון נייד 
Phone (including wireless) purchase 4.9 4.5 4.0 1.7 1.4 3.3 קניית טלפון (כולל אלחוטי)  
Parcels, stamps, postcards and aerograms 3.4 1.5 3.3 0.8 2.6 2.3 חבילות, בולים, גלויות ואיגרות אוויר
International calls 8.8 7.6 8.3 5.9 3.7 6.9 שיחות בין-לאומיות
Internet subscription (18) 72.5 68.5 61.1 47.9 30.1 56.0 מנוי לאינטרנט (18)

Miscellaneous goods and services 954 666 579 486 408 619 מוצרים ושירותים אחרים

Cigarettes, tobacco and accessories 91.5 123.4 134.6 141.0 133.3 124.8 סיגריות, טבק וצורכי עישון
Thereof : מזה :
Cigarettes 90.3 122.4 132.8 139.3 129.4 122.8 סיגריות

Services - personal and cosmetics 153.0 71.9 60.3 25.3 22.0 66.5 שירותים  - אישיים וקוסמטיקה
Thereof : מזה :
Men's haircut and shave 7.3 5.6 5.1 3.7 2.3 4.8 תספורת וגילוח לגברים
Women's hairdressing 74.1 37.8 27.0 10.3 9.3 31.7 תספורת לנשים
Children's haircut 1.4 2.9 1.9 2.1 4.2 2.5 תספורת לילדים
Beauty parlour 54.8 21.8 23.2 7.3 5.2 22.5 טיפול קוסמטי

Articles - personal and cosmetics 236.3 160.7 154.8 109.1 81.5 148.5 אישיים וקוסמטיקה - מוצרים 
Thereof : : מזה
Bath soap 19.4 16.2 15.4 10.4 8.4 13.9 סבון רחצה
Hair products 24.8 23.9 27.5 20.8 17.8 23.0 תכשירים לשיער
Shaving accessories and shaving cream 11.4 6.0 6.2 5.8 3.2 6.5 כלי גילוח ומשחת גילוח
Cosmetics and make-up 52.4 36.3 35.1 16.9 13.0 30.7 מוצרי קוסמטיקה ואיפור
Toilet paper 20.3 17.9 18.0 17.3 18.4 18.4 נייר טואלט
Handkerchiefs (paper, linen) 3.7 2.2 2.5 2.2 3.5 2.8 בד) (נייר, ממחטות
Gratuities 18.9 8.1 3.7 1.7 0.8 6.7 תשרים
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Legal and other services 225.6 149.7 97.2 79.6 51.3 120.7 שירותים משפטיים ואחרים
Thereof : : מזה
Legal services 123.0 77.9 44.6 47.2 24.0 63.3 שירות משפטי
Fines 16.4 10.5 7.5 12.0 12.2 11.7 קנסות
Printing and photocopying 1.3 0.6 1.3 1.0 0.8 1.0 צילומים והדפסות 
Jewellery and watches 70.2 46.2 41.0 24.6 21.6 40.7 תכשיטים ושעונים
Thereof : : מזה
Rings, earrings (more than NIS 100) 19.9 15.4 14.3 10.1 8.3 13.6 (מעל 100 ש"ח ) עגילים  טבעות,
Bracelets, necklacess (more than NIS 100) 22.3 16.9 12.7 6.9 6.1 13.0 צמידים (מעל 100 ש"ח) שרשראות,
Jewellery (up to NIS 100) 4.1 2.6 3.0 1.0 1.8 2.5 100 ש"ח) (עד תכשיטים
Hand watches 18.3 8.6 9.1 5.8 2.3 8.8 שעוני יד

Wallets, bags, suitcases and baby products 63.1 54.7 38.6 48.9 56.8 52.4 מזוודות ומוצרים לתינוק תיקים, ארנקים,
Thereof : : מזה
School bags and satchels 20.7 16.5 6.5 6.8 13.0 12.7 תרמילים וילקוטים תיקים,
Baby products  3.3 2.9 2.1 2.1 1.6 2.4 מוצרים לתינוקות  
Wet towels 12.4 9.9 7.5 8.1 6.1 8.8 מגבונים לחים
Diapers (all kinds) 18.1 18.9 19.7 30.3 34.7 24.3 (כל הסוגים)  חיתולים

Organization dues and donations 108.3 54.1 47.8 52.4 33.5 59.2 מסי ארגון ותרומות
Thereof : : מזה
Donations to industries and Institutions 107.6 52.8 47.3 52.4 33.3 58.7 תרומות למפעלים ומוסדות

Transfers to other households (19) 949 443 302 173 86 391 העברות למשקי בית אחרים (19)

Selected saving items 8,436 4,742 2,459 2,040 553 3,645 סעיפי  חיסכון נבחרים

Cumulative life insurance premiums 149.6 95.9 64.6 41.7 14.5 73.2 פרמיות לביטוח חיים מצטבר
Payments to provident funds 229.1 114.1 67.5 28.8 12.9 90.4 תשלומים לקופת גמל
Payments to study funds 419.3 189.4 114.3 47.2 12.5 156.5 תשלומים לקרנות השתלמות
Payments to managers insurance 345.4 159.3 73.2 30.5 14.3 124.5 תשלומים לביטוח מנהלים
Payments to pension fund 412.5 263.2 163.4 90.5 32.4 192.4 תשלומים לקרן פנסיה
Mortgage payments (principal+interest) 1,537.9 1,273.3 743.9 541.2 217.0 862.5 פירעון משכנתאות (קרן+ריבית)
Other loan payments on dwelling 146.5 84.7 61.1 90.7 15.2 79.6 פירעון הלוואות אחרות לדיור 
   (principal+interest)     (קרן+ריבית)
Renovations and Investments in dwelling 730.1 430.6 135.3 173.1 67.0 307.1 שינויים והשקעות בדירה שיפוצים,

(1) Pastry products, frozen - incl. frozen bourekas,  ,פיצה קפואה מוצרי מאפה מבצק קפואים כוללים: בורקס קפוא, (1)
      frozen pizza, frozen blintzes, and other frozen pastry products.       בלינצ'ס קפוא ודברי מאפה קפואים אחרים.
      Pastry and pastry products, not frozen - incl. קרואסון פנקייק,       מוצרי בצק לא קפואים כוללים: בורקס,
      bourekas, pancake, croissant, and other not frozen products.  .ודברי מאפה לא קפואים אחרים      
      Other products from grains and pastry, frozen - incl.  ,אגרול קפוא       מוצרים אחרים מבצק ודגנים - קפואים כוללים:
      frozen eggrolls, frozen dumplings, frozen ravioli, ,רביולי קפוא       כיסנים קפואים, סיגרים קפואים, קראפלך קפוא,
      frozen kubbeh etc. .קובה קפואה וכדומה      
(2) Fresh fish - incl. carp, tilapia, mullet, bass, denis, etc. .מושט וכדומה דניס, בס, בורי, דגים טריים כולל דגים מסוג: קרפיון, אמנון, (2)
      Other fish, including: Salmon, Bakalao etc. .       דגים אחרים כולל דגים מסוג סלומון, בקלה וכו'
(3) Incl. yoghurt, milk and cheese delicacies and cheese .יוגורט, משקה גבינה ותחליף גבינה העשויים מסויה או טופו מעדן, כולל: (3)
      replacement made from soy or tofu. 
(4) Item which wasn't published last year. .מוצר שלא פורסם בשנה הקודמת (4)
(5) Other tradesmen, incl. glass cutter, exterminator גננים  ואחרים. בעלי מלאכה אחרים כוללים: זגגים, מדבירים, (5)
      gardener and others. 
(6) Incl. paint, whitewash, electrical tools such as drills, כולל צבע וסיד, כלי עבודה חשמליים כגון מקדחה ולא חשמליים (6)
       and non-electrical tools such as rakes.       כגון מגרפה.
(7)  Mainly incl. bags, wax paper, aluminum foil,    ,נייר אלומיניום שקיות למיניהן, נייר אפייה, כולל בעיקר: (7)
       clothespins and matches. .אטבים וגפרורים     
(8) Incl. kitchen table and chair, and service closet. In .שולחן מטבח, כסאות למטבח וארון שירות כולל: (8)
      previous years it was included in "outdoor furniture". ."בשנים שעברו נכלל ב"ריהוט לגן ולמרפסת      
(9) Incl. cooking and baking stove, baking stove,  ,גריל קולט אדים, תנור לבישול ולאפייה, תנור לאפייה בלבד, כולל: (9)
      ventilation hood, grill, toaster oven or toaster and microwave. .טוסטר או טוסטר אובן ומיקרוגל     
(10) Incl. dishwasher, mixer and food processor,   ,פלטת שבת מדיח כלים, מערבל חשמלי, סיר חשמלי, כולל: (10)
      electric frying pan, electric juicer, hotplate, מסחטת מיץ חשמלית, מכונת קפה, מתקן חשמלי לטיהור מים      
      coffee grinder, water purification device etc.  .ומכשירי חשמל אחרים למטבח      
(11) Incl. strainers, manual mixer and grinder, soda water apparatus,  ,מסננות, פומפיות, מערבל ומכונת טחינה לא חשמליים כולל: (11)
       and other kitchenware. Until 2007, also included other household items.       מכשיר להכנת סודה, מערכות כלי אוכל וכלי מטבח אחרים.
       As of this year, includes only kitchenware. .משנה זו כולל רק כלי מטבח 2007 כלל גם כלי בית אחרים,       עד לשנת
(12) Not including health tax. .לא כולל מס בריאות (12)
(13) Incl. expenses for orthodontist, oral surgery and x-rays. .כולל הוצאות עבור אורתודנטיה, ניתוחי פה ולסת וצילומי שיניים (13)
(14) Incl. bandages, Q tips, thermometer, etc. .פלסטרים, קסמי אוזניים, מדחום וכדומה כולל: (14)
(15) Incl. toothbrushes, toothpaste, mouthwash, etc. In previous מברשות ומשחות שיניים, מי פה וכדומה. כולל: (15)
        years it was included in "articles - personal and cosmetics". ."בשנים שעברו נכלל ב"מוצרים-אישיים וקוסמטיקה     
(16) Incl. professional courses, computer courses, natural sciences ,כולל קורסים מקצועיים, חוגים במחשבים (16)
       courses, and preparation courses for screening exams and others. .חוגים למדעי הטבע וקורסי הכנה לבחינות מיון ואחרים        
(17) In  previous years it was included in "newspapers, books and stationery". בשנים שעברו נכלל ב"עיתונים, ספרים ומכשירי כתיבה". (17)
(18) In previous years it was included in "computer, Internet and related products". בשנים שעברו נכלל ב"מחשב, אינטרנט ומוצריהם". (18)
(19) Budgetary item included in expenditures not for consumption.  .סעיף תקציבי הכלול בתוך ההוצאות שאינן לתצרוכת (19)

 Quintiles  חמישונים
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TABLE 1.2.- MONTHLY COMPOSITION OF CONSUMPTION EXPENDITURE, לוח 1.2.-  הרכב הוצאות חודשיות לתצרוכת, לפי קבוצות משניות,
                       BY SUB-GROUPS, IN 1999-2010                 בשנים 2010-1999

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Households in sample 6,168 6,270 5,971 6,173 6,259 6,272 6,132 6,218 6,227 5,787 5,864 5,921 משקי בית במדגם
Households in population (thousands) 2,181.7 2,126.2 2,106.4 2,073.6 2,026.8 1,989.1 1,950.1 1,901.4 1,872.6 1,799.4 1,737.5 1,716.9 משקי בית באוכלוסייה (אלפים)
Average persons in household 3.33 3.34 3.32 3.30 3.32 3.33 3.33 3.36 3.35 3.30 3.33 3.40 ממוצע נפשות במשק בית
Average standard persons in household 2.74 2.74 2.73 2.72 2.73 2.74 2.74 2.75 2.75 2.72 2.74 2.77 ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית
Average earners in household 1.30 1.27 1.27 1.25 1.22 1.20 1.18 1.17 1.16 1.18 1.20 1.19 ממוצע מפרנסים במשק בית

Consumption expenditures - total - הוצאה לתצרוכת - סך הכל -

Current prices 13,496 13,009 12,342 11,584 11,133 10,816 10,440 10,139 10,451 10,053 9,747 9,345      במחירים שוטפים 
Fixed prices for 2010 13,496 13,359 13,095 12,855 12,419 12,319 12,049 11,653 12,090 12,293 12,052 11,685     במחירים קבועים לשנת 2010 

 Percentages אחוזים
Consmption expenditures - total  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 הוצאה לתצרוכת - סך הכל

Food (excl. vegetables and fruit) 13.3 13.3 14.0 13.7 13.4 13.2 13.1 13.4 13.2 13.4 13.6 13.8 מזון (ללא ירקות ופירות)

Bread, cereals and pastry products 2.3 2.4 2.5 2.4 2.3 2.3 2.4 2.5 2.3 2.4 2.4 2.5 לחם, דגנים ומוצרי בצק
Vegetable oils and products 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 שמנים צמחיים ומוצריהם
Meat and poultry 2.7 2.6 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.8 בשר ועופות
Fish 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 דגים
Milk, milk products and eggs 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4 2.5 2.6 2.7 חלב ומוצריו, ביצים
Sugar and sugar products 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 סוכר ומוצריו
Soft drinks 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 משקאות קלים
Alcoholic beverages 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 משקאות אלכוהוליים
Meals away from home 2.3 2.2 2.3 2.4 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 2.0 2.1 2.0 ארוחות מחוץ לבית
Miscellaneous food products 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 מוצרי מזון שונים

Vegetables and fruit 3.1 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.5 3.4 3.5 ירקות ופירות

Thereof: מזה:
Potatoes and sweet potatoes 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 תפוחי אדמה ובטטות
Vegetables, fresh 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 ירקות טריים
Fruit, fresh 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 פירות טריים
Vegetables frozen, pickled and canned 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 ירקות קפואים, כבושים ומשומרים
Fruit, dried 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 פירות יבשים
Fruit juices, natural 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 מיצי פירות טבעיים

Housing 25.0 24.4 22.9 22.3 21.4 21.9 22.3 22.8 24.0 22.6 22.0 22.7 דיור

Government taxes 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 מסים ממשלתיים
Monthly rent 4.7 4.6 4.2 4.5 4.4 4.0 4.1 4.3 4.4 3.9 3.8 3.7 שכר דירה חודשי
Consumption of housing services 19.6 18.6 18.0 17.1 16.2 17.1 17.4 17.7 18.9 17.9 17.4 18.1 צריכת שירותי דיור
Other housing expenditures 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 הוצאות דיור אחרות
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TABLE 1.2.- (Cont'd) לוח 1.2.- (המשך)

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Dwelling and household maintenance 9.6 9.7 10.1 10.1 10.4 10.4 10.0 10.0 9.4 9.3 9.5 9.3 תחזוקת  הדירה ומשק הבית

Water 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 מים
Electricity, gas and fuel for dwelling 2.8 3.1 3.3 3.1 3.5 3.6 3.2 3.2 2.7 2.5 2.6 2.3 חשמל, גז ודלק לבית
Maintenance and renovation 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.6 תחזוקה ושיפור הבית
Domestic help 1.4 1.4 1.5 1.6 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6 1.6 1.5 1.4 עזרה בבית
Miscellaneous household articles 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 צורכי משק בית שונים
Municipal property taxes (Arnona) 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 2.4 2.3 2.2 2.3 2.2 2.2 2.1 מסים עירוניים (ארנונה)

Furniture and household equipment 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 3.9 4.0 4.1 4.6 4.9 5.2 5.6 ריהוט וציוד לבית

Furniture 1.3 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 2.0 ריהוט
Household electrical equipment 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.7 2.0 2.1 2.2 ציוד חשמלי לבית
Non-electrical equipment 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 ציוד לא חשמלי
Bedding and towels 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 כלי מיטה ומגבות
Home decoration 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 חפצי קישוט לבית

Clothing and footwear 3.2 3.2 3.5 3.4 3.4 3.6 3.8 3.7 3.0 3.2 3.3 3.3 הלבשה והנעלה
Thereof: מזה:
Men's outerwear 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 הלבשה עליונה לגברים
Women's outerwear 1.0 1.0 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 הלבשה עליונה לנשים
Children's and babies' outerwear 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 הלבשה עליונה לילדים ותינוקות
Underwear, sleepwear and socks 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 לבנים, בגדי שינה וגרביים
Miscellaneous clothing articles 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 צורכי הלבשה שונים
Footwear 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.6 0.7 0.7 0.7 הנעלה

Health 5.0 5.1 5.1 5.3 5.1 5.1 5.0 4.8 4.8 4.9 4.6 4.1 בריאות

Health insurance 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 ביטוח בריאות
Dental treatment 1.2 1.3 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.6 1.5 1.4 ריפוי שיניים
Expenditures on health services 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 הוצאות על שירותי בריאות
Other expenditures on health 1.6 1.6 1.7 1.8 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.5 הוצאות אחרות לבריאות

Education, culture and entertainment 12.7 13.9 12.9 13.3 13.6 13.5 13.6 13.5 13.2 13.4 14.2 13.5 חינוך, תרבות ובידור

Thereof: מזה:
Education services 5.4 5.2 4.9 4.9 4.9 5.0 4.9 4.7 4.6 4.7 4.6 4.5 שירותי חינוך
Newspapers, books and stationery 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 עיתונים, ספרים ומכשירי כתיבה
Culture, sports and entertainment 2.4 3.3 2.4 2.6 2.7 2.3 2.4 2.8 2.5 2.3 3.0 2.4 מופעי תרבות, ספורט ובידור
Recreation and excursions 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 הבראה, נופש וטיולים
Entertainment durable goods 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.5 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 מוצרי תרבות ובידור בני קיימה
Hobbies, sports and camping equipment 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.7 תחביבים, ציוד ספורט ומחנאות
Computer, Internet, etc. 0.5 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 מחשב, אינטרנט ומוצריהם
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TABLE 1.2.- (Cont'd) לוח 1.2.- (המשך)

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Transport and communications 19.9 19.1 19.6 20.1 20.7 20.4 20.4 19.8 19.9 20.1 19.3 19.6 תחבורה ותקשורת

Public transport 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.2 1.2 נסיעה בתחבורה ציבורית
Travel abroad 3.3 2.9 3.2 3.4 3.5 3.3 3.2 3.0 3.6 3.9 3.7 4.0 נסיעה לחוץ לארץ
Expenditures on vehicles 11.3 11.2 11.5 11.3 11.9 11.7 11.8 11.2 10.7 10.8 10.3 10.6 הוצאות לכלי רכב
Other expenditures 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 הוצאות אחרות
Postal services, telephone
 and communications 4.2 3.8 3.8 4.0 4.1 4.0 4.0 4.2 4.1 3.9 3.8 3.4 שירותי דואר, טלפון ותקשורת

Miscellaneous goods and services 4.6 4.5 4.8 4.7 4.9 4.9 4.7 4.5 4.6 4.7 4.9 4.6 מוצרים ושירותים אחרים

Cigarettes, tobacco and accessories 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 סיגריות, טבק וצורכי עישון
Personal services and cosmetics 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 שירותים - אישיים וקוסמטיקה 
Personal articles and cosmetics 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 מוצרים - אישיים וקוסמטיקה 
Legal and other services 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 0.8 1.1 0.8 שירותים משפטיים ואחרים
Jewellery and watches 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 תכשיטים ושעונים
Wallets, bags, suitcases, etc. 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 ארנקים, תיקים, מזוודות וכד'
Organization dues and donations 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 מסי ארגון ותרומות
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              לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית 
2010

סך  הכל
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Upper limit (NIS) 8,727 6,597 5,453 4,602 3,862 3,172 2,534 1,939 1,371 גבול עליון (ש"ח)
Households in sample 1,538 1,529 1,540 1,509 1,520 1,522 1,552 1,548 1,539 1,374 15,171 משקי בית במדגם
Net money income per household (NIS) 29,013 19,213 15,836 13,371 11,467 9,781 7,704 6,017 4,786 2,918 12,010 הכנסה כספית נטו למשק בית (ש"ח)

±1,220 ±500 ±350 ±306 ±270 ±247 ±218 ±179 ±144 ±168 ±180

  NIS ש''ח

Gross money income - total 39,461 23,550 18,717 15,326 12,848 10,820 8,381 6,486 5,105 3,163 14,385 הכנסה כספית ברוטו - סך הכל
±1,915 ±740 ±478 ±395 ±330 ±295 ±249 ±200 ±155 ±169 ±262

From work 31,509 19,341 15,303 12,482 10,096 8,270 5,854 3,994 2,806 1,279 11,093 מעבודה
±1,653 ±754 ±542 ±446 ±382 ±347 ±294 ±235 ±176 ±171 ±235

From wages and salaries 24,463 16,774 13,306 10,838 8,933 7,111 5,059 3,398 2,418 1,259 9,355 מעבודה שכירה
±1,172 ±688 ±530 ±426 ±375 ±335 ±275 ±219 ±166 ±104 ±187

From self-employment 7,045 2,568 1,998 1,644 1,163 1,159 795 597 388 ~ 1,738 מעבודה עצמאית
±1,376 ±367 ±275 ±239 ±174 ±169 ±127 ±117 ±78 ±153

From capital (2,914) 716 444 267 278 153 (130) (88) (47) ~ 506 מהון
±1,100 ±127 ±80 ±54 ±64 ±38 ±35 ±32 ±18 ±112

From pensions and social insurance funds 3,375 1,932 1,370 978 817 636 475 205 (75) ~ 987 מפנסיות ומקופות גמל
±337 ±200 ±157 ±125 ±106 ±82 ±68 ±41 ±27 ±47

From allowances and assistance 1,664 1,561 1,599 1,599 1,656 1,761 1,922 2,199 2,178 1,843 1,798 מקצבאות ומתמיכות
±181 ±137 ±125 ±120 ±112 ±107 ±103 ±100 ±97 ±87 ±37

From National Insurance Institute 1,087 1,160 1,148 1,235 1,326 1,456 1,574 1,858 1,850 1,455 1,415 מהמוסד לביטוח לאומי
±112 ±108 ±97 ±100 ±96 ±94 ±92 ±94 ±92 ±81 ±30

From other institutions in Israel (355) (244) 242 (173) 168 (159) 182 212 178 242 215 ממוסדות אחרים בארץ
±100 ±64 ±60 ±49 ±41 ±41 ±30 ±34 ±33 ±34 ±17

From households and other <222> (156) 208 191 162 146 166 129 150 146 168 ממשקי בית ואחרים
±96 ±51 ±51 ±44 ±40 ±35 ±38 ±30 ±37 ±29 ±15

Compulsory payments - total 10,448 4,337 2,881 1,954 1,380 1,039 677 469 320 245 2,375 תשלומי חובה - סך הכל
±765 ±266 ±150 ±109 ±77 ±63 ±39 ±27 ±16 ±10 ±92

Income tax 7,236 2,508 1,521 910 572 367 183 94 26 ~ 1,342 מס הכנסה
±669 ±191 ±99 ±68 ±47 ±37 ±20 ±12 ±6 ±76

National insurance payments 1,836 947 669 483 338 268 171 115 79 59 496 תשלומים לביטוח לאומי
±90 ±51 ±35 ±29 ±21 ±19 ±13 ±11 ±7 ±5 ±14

National health insurance 1,377 882 690 562 471 404 323 260 215 181 536 ביטוח בריאות ממלכתי
±52 ±31 ±22 ±18 ±14 ±13 ±10 ±9 ±7 ±7 ±9

הכנסה חודשית בעשירונים של משקי בית, ,TABLE 2.1.- MONTHLY INCOME IN DECILES OF HOUSEHOLDSלוח 2.1.-
                     BY NET MONEY INCOME PER STANDARD PERSON  

 Deciles  עשירונים
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TABLE 2.2.- MONTHLY CONSUMPTION EXPENDITURE      הוצאה חודשית לתצרוכת לוח 2.2.-
                     IN DECILES OF HOUSEHOLDS,    ,בעשירונים של משקי בית               
                     BY NET MONEY INCOME PER STANDARD PERSON                לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית

2010
סך  הכל

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Households in sample 647 643 632 630 601 629 611 613 585 577 6,168 משקי בית במדגם
Households in population (thousands) 218.1 218.2 218.1 218.2 218.0 218.0 218.6 218.0 218.3 218.3 2,181.7 משקי בית באוכלוסייה  (אלפים)
Arab households (percentages) 2.9 8.2 8.5 15.7 21.2 34.1 41.6 14.1 אחוז משקי בית ערבים
Average persons in household 2.53 2.94 3.16 3.31 3.31 3.30 3.33 3.32 3.75 4.36 3.33 ממוצע נפשות במשק בית
Average standard persons in household 2.28 2.53 2.66 2.75 2.74 2.73 2.74 2.71 2.94 3.28 2.74 ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית
Average earners in household 1.60 1.70 1.73 1.70 1.60 1.42 1.16 0.89 0.67 0.52 1.30 ממוצע מפרנסים במשק בית
Money consumption expenditure (NIS) 17,791 13,670 12,151 11,840 10,107 8,723 8,013 6,922 6,491 6,089 10,179 הוצאה כספית לתצרוכת (ש"ח)

  NIS ש''ח  
Consumption expenditures - total 23,498 18,420 16,212 15,444 13,257 11,648 10,578 9,109 8,625 8,176 13,496 הוצאה לתצרוכת - סך הכל

± 1115 ± 797 ± 752 ± 939 ± 676 ± 531 ± 525 ± 470 ± 524 ± 464 ± 221

Food (excl.  vegetables and fruit) 2,516 2,138 1,971 1,942 1,776 1,568 1,561 1,474 1,502 1,442 1,789 מזון (ללא ירקות ופירות)
± 132 ± 113 ± 104 ± 116 ± 129 ± 100 ± 104 ± 101 ± 134 ± 109 ± 33  

Bread, cereals and pastry products 341 337 336 347 324 299 296 286 312 290 317 לחם, דגנים ומוצרי בצק
± 25 ± 23 ± 20 ± 23 ± 22 ± 23 ± 22 ± 23 ± 44 ± 22 ± 7  

Vegetable oils and products 43 47 47 42 42 44 43 59 64 45 48 שמנים צמחיים ומוצריהם
± 5 ± 6 ± 8 ± 6 ± 6 ± 8 ± 7 ± 23 ± 22 ± 7 ± 4  

Meat and poultry 385 355 310 374 373 319 365 371 391 390 363 בשר ועופות
± 38 ± 31 ± 29 ± 48 ± 73 ± 33 ± 48 ± 38 ± 65 ± 65 ± 15  

Fish 90 83 69 91 91 73 72 66 69 66 77 דגים
± 15 ± 13 ± 10 ± 15 ± 19 ± 10 ± 12 ± 9 ± 10 ± 11 ± 4  

Milk, milk products and eggs 403 373 352 356 317 298 283 274 258 266 318 חלב ומוצריו, ביצים
± 26 ± 22 ± 20 ± 21 ± 20 ± 19 ± 19 ± 18 ± 16 ± 19 ± 6  

Sugar and sugar products 94 80 81 77 65 74 66 61 77 64 74 סוכר ומוצריו
± 15 ± 7 ± 9 ± 9 ± 7 ± 11 ± 8 ± 7 ± 15 ± 10 ± 3  

Soft drinks 96 89 86 93 94 88 93 78 83 79 88 משקאות קלים
± 11 ± 9 ± 8 ± 9 ± 12 ± 12 ± 11 ± 9 ± 8 ± 10 ± 3  

Alcoholic beverages 76 63 52 46 39 37 ~ ~ 14 20 41 משקאות אלכוהוליים
± 17 ± 15 ± 11 ± 8 ± 9 ± 9 ± 4 ± 7 ± 4  

Meals away from home 791 527 440 341 271 199 169 110 106 108 306 ארוחות מחוץ לבית
± 77 ± 53 ± 44 ± 42 ± 37 ± 28 ± 29 ± 22 ± 21 ± 24 ± 13  

Miscellaneous food products 196 184 198 175 159 136 135 143 128 113 157 מוצרי מזון שונים
± 22 ± 22 ± 36 ± 23 ± 26 ± 14 ± 19 ± 23 ± 19 ± 16 ± 7  

 Deciles  עשירונים
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TABLE 2.2.- (Cont'd) לוח 2.2.- (המשך)
2010

סך  הכל
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Vegetables and fruit 546 474 446 436 418 386 369 366 382 341 416 ירקות ופירות
± 36 ± 30 ± 30 ± 28 ± 28 ± 30 ± 26 ± 26 ± 36 ± 25 ± 9  

Potatoes and sweet potatoes 28 28 27 28 28 27 27 27 25 27 27 תפוחי אדמה ובטטות
± 3 ± 2 ± 2 ± 2 ± 3 ± 3 ± 2 ± 3 ± 2 ± 3 ± 1  

Vegetables, fresh 184 164 151 152 151 136 137 141 148 146 151 ירקות טריים
± 15 ± 13 ± 12 ± 12 ± 14 ± 12 ± 12 ± 14 ± 14 ± 14 ± 4  

Fruit, fresh 157 129 125 114 116 106 96 98 98 80 112 פירות טריים
± 14 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 12 ± 8 ± 8 ± 11 ± 7 ± 3  

Vegetables, frozen 23 20 16 16 13 11 10 10 9 7 13 ירקות קפואים
± 3 ± 4 ± 3 ± 3 ± 3 ± 2 ± 2 ± 3 ± 2 ± 3 ± 1  

Vegetables, pickled and canned 83 72 70 70 62 59 57 57 57 49 64 ירקות כבושים ומשומרים
± 9 ± 6 ± 6 ± 6 ± 5 ± 5 ± 6 ± 7 ± 9 ± 6 ± 2  

Fruit, preserved and frozen 3 2 2 ~ 2 2 2 2 2 ~ 2 פירות משומרים וקפואים
± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 0  

Fruit, dried 53 46 43 44 35 35 31 20 36 23 37 פירות יבשים
± 7 ± 7 ± 7 ± 9 ± 5 ± 6 ± 5 ± 4 ± 10 ± 6 ± 2  

Fruit juices, natural 16 12 12 10 11 10 10 11 8 7 11 מיצי פירות טבעיים
± 3 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 3 ± 3 ± 3 ± 2 ± 2 ± 1  

Housing 5,048 4,342 3,934 3,618 3,387 3,186 2,910 2,594 2,353 2,431 3,380 דיור
± 213 ± 143 ± 137 ± 146 ± 145 ± 141 ± 124 ± 122 ± 112 ± 105 ± 41  

Thereof: מזה:
Monthly rent 858 737 741 624 697 608 587 605 371 473 630 שכר דירה חודשי

± 140 ± 116 ± 103 ± 95 ± 108 ± 88 ± 86 ± 85 ± 78 ± 89 ± 28  
Consumption of housing services 3,858 3,431 3,056 2,858 2,582 2,520 2,264 1,969 1,965 1,930 2,643 צריכת שירותי דיור

± 134 ± 123 ± 120 ± 123 ± 122 ± 132 ± 115 ± 114 ± 90 ± 93 ± 31  
Other housing expenditures 246 156 95 92 63 52 50 18 ~ (21) 81 הוצאות דיור אחרות

± 56 ± 39 ± 28 ± 25 ± 18 ± 14 ± 21 ± 7 ± 11 ± 9  

Dwelling and household maintenance 2,314 1,768 1,471 1,489 1,191 1,092 990 850 896 830 1,289 תחזוקת הדירה ומשק הבית
± 160 ± 134 ± 89 ± 178 ± 79 ± 73 ± 72 ± 64 ± 74 ± 63 ± 33  

Water 171 158 132 133 135 130 127 118 120 130 135 מים
± 16 ± 15 ± 8 ± 9 ± 9 ± 17 ± 9 ± 9 ± 9 ± 13 ± 4  

Electricity, gas and fuel for dwelling 506 456 394 401 367 356 348 327 350 338 384 חשמל, גז ודלק לבית
± 46 ± 39 ± 22 ± 28 ± 22 ± 22 ± 21 ± 29 ± 31 ± 24 ± 9  

Maintenance and renovation 310 252 190 -275 140 133 146 95 132 109 178 אחזקה ושיפור הבית
± 41 ± 66 ± 34 ± 139 ± 26 ± 29 ± 53 ± 17 ± 45 ± 34 ± 18  

Domestic help 649 358 278 230 145 94 44 (44) 22 16 188 עזרה בבית
± 90 ± 63 ± 56 ± 58 ± 45 ± 34 ± 13 ± 25 ± 10 ± 8 ± 15  

Miscellaneous household articles 126 103 101 99 100 96 85 78 92 82 96 צורכי משק בית שונים
± 15 ± 12 ± 11 ± 11 ± 12 ± 13 ± 9 ± 10 ± 10 ± 12 ± 4  

Municipal property taxes (Arnona) 552 441 375 351 304 282 241 188 181 156 307 מסים עירוניים (ארנונה)
± 42 ± 26 ± 20 ± 22 ± 18 ± 20 ± 17 ± 14 ± 17 ± 16 ± 7  

 Deciles  עשירונים
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TABLE 2.2.- (Cont'd) לוח 2.2.- (המשך)
2010

סך  הכל
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Furniture and household equipment 952 618 510 669 476 451 384 323 390 209 498 ריהוט וציוד לבית
± 198 ± 103 ± 93 ± 176 ± 124 ± 84 ± 77 ± 59 ± 98 ± 40 ± 36  

Furniture 376 219 173 260 159 175 119 106 130 62 178 ריהוט
± 115 ± 67 ± 63 ± 85 ± 75 ± 56 ± 52 ± 35 ± 57 ± 24 ± 21  

Household electrical equipment 279 192 191 222 194 136 155 123 172 82 175 ציוד חשמלי לבית
± 81 ± 51 ± 41 ± 81 ± 55 ± 32 ± 38 ± 30 ± 54 ± 24 ± 16  

Non-electrical equipment 114 106 74 80 56 68 48 42 37 35 66 ציוד לא חשמלי
± 23 ± 22 ± 16 ± 15 ± 11 ± 18 ± 10 ± 11 ± 12 ± 9 ± 5  

Bedding and towels 49 35 27 40 28 32 27 19 22 11 29 כלי מיטה ומגבות
± 15 ± 13 ± 7 ± 13 ± 12 ± 11 ± 11 ± 7 ± 9 ± 4 ± 3  

Home decoration 134 65 45 67 40 40 36 (33) 29 20 51 חפצי קישוט לבית
± 64 ± 16 ± 11 ± 29 ± 15 ± 10 ± 13 ± 18 ± 8 ± 7 ± 8  

Clothing and footwear 713 543 498 480 454 380 306 334 309 255 427 הלבשה והנעלה
± 87 ± 59 ± 60 ± 72 ± 51 ± 53 ± 37 ± 52 ± 48 ± 43 ± 18  

Thereof: מזה:
Men's outerwear 123 109 92 76 76 71 61 56 67 47 78 הלבשה עליונה לגברים

± 30 ± 29 ± 20 ± 20 ± 22 ± 19 ± 16 ± 14 ± 16 ± 14 ± 6  
Women's outerwear 255 186 145 163 138 105 76 101 81 65 132 הלבשה עליונה לנשים

± 51 ± 30 ± 25 ± 33 ± 22 ± 22 ± 16 ± 18 ± 18 ± 18 ± 8  
Children's and babies' outerwear 52 55 60 68 62 50 40 51 53 42 53 הלבשה עליונה לילדים ותינוקות

± 17 ± 14 ± 15 ± 17 ± 18 ± 12 ± 15 ± 14 ± 16 ± 12 ± 5  
Underwear, sleepwear and socks 69 45 43 51 55 36 33 (25) 17 14 39 לבנים, בגדי שינה וגרביים

± 22 ± 11 ± 12 ± 18 ± 15 ± 12 ± 12 ± 13 ± 5 ± 5 ± 4  
Footwear 175 116 136 102 112 103 85 89 79 75 107 הנעלה

± 33 ± 17 ± 25 ± 16 ± 18 ± 20 ± 15 ± 21 ± 17 ± 19 ± 6

Health 1,205 927 799 779 722 579 548 444 404 333 674 בריאות
± 114 ± 83 ± 70 ± 155 ± 100 ± 66 ± 61 ± 55 ± 51 ± 65 ± 27  

Health insurance 397 341 288 250 232 211 168 136 88 82 219 ביטוח בריאות
± 33 ± 30 ± 21 ± 20 ± 22 ± 18 ± 21 ± 20 ± 9 ± 11 ± 7  

Dental treatment 207 206 161 (237) 218 127 131 100 129 113 163 ריפוי שיניים
± 43 ± 52 ± 35 ± 145 ± 82 ± 41 ± 35 ± 26 ± 36 ± 55 ± 20  

Expenditures on health services 253 116 99 91 59 44 67 24 29 23 81 הוצאות על שירותי בריאות
± 65 ± 25 ± 32 ± 32 ± 19 ± 15 ± 26 ± 10 ± 14 ± 10 ± 9  

Other expenditures on health 347 263 251 200 212 197 180 185 159 115 211 הוצאות אחרות לבריאות
± 48 ± 30 ± 35 ± 25 ± 33 ± 33 ± 23 ± 28 ± 21 ± 20 ± 10

 Deciles  עשירונים
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TABLE 2.2.- (Cont'd) 2010 לוח 2.2.- (המשך)
סך  הכל

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total
Education, culture, entertainment 2,906 2,600 2,364 2,257 1,678 1,410 1,275 953 893 832 1,717 חינוך, תרבות ובידור

± 372 ± 268 ± 338 ± 330 ± 190 ± 158 ± 192 ± 122 ± 136 ± 124 ± 74
Education services 952 1029 1012 932 767 677 592 506 428 442 734 שירותי חינוך

± 111 ± 108 ± 109 ± 101 ± 88 ± 81 ± 74 ± 66 ± 77 ± 57 ± 26
Newspapers, books and stationery 149 94 55 45 46 33 34 22 ~ 14 52 עיתונים, ספרים ומכשירי כתיבה

± 16 ± 14 ± 9 ± 7 ± 10 ± 6 ± 16 ± 10 ± 7 ± 5

Cultural, sport and entertainment shows 743 560 ~ (528) 210 206 ~ (108) (118) (127) 330 מופעי תרבות, ספורט ובידור
± 311 ± 181 ± 270 ± 94 ± 99 ± 64 ± 70 ± 79 ± 59

Recreation and excursions 211 222 195 155 155 80 96 (46) 41 27 123 הבראה, נופש וטיולים
± 53 ± 44 ± 39 ± 31 ± 33 ± 22 ± 32 ± 26 ± 13 ± 13 ± 10

Entertainment durable goods 484 412 342 355 285 263 217 164 151 104 278 מוצרי תרבות ובידור בני קיימה
± 60 ± 47 ± 31 ± 44 ± 38 ± 31 ± 21 ± 14 ± 23 ± 15 ± 11

Hobbies, sports, camping equipment 237 194 184 159 140 117 84 68 84 86 135 תחביבים, ציוד ספורט ומחנאות
± 46 ± 29 ± 34 ± 22 ± 31 ± 22 ± 16 ± 14 ± 28 ± 40 ± 9

Computer, Internet, etc. 119 82 70 79 74 33 52 40 36 31 62 מחשב, אינטרנט ומוצריהם
 ± 34 ± 21 ± 21 ± 22 ± 24 ± 12 ± 19 ± 17 ± 17 ± 16 ± 7

Transport and communications 6,105 4,276 3,557 3,092 2,471 2,073 1,738 1,362 1,098 1,096 2,686 תחבורה ותקשורת
± 561 ± 316 ± 279 ± 259 ± 195 ± 174 ± 161 ± 129 ± 133 ± 133 ± 87

Public transport 100 80 87 123 106 110 124 122 99 123 108 נסיעה בתחבורה ציבורית
± 21 ± 16 ± 17 ± 42 ± 20 ± 19 ± 23 ± 21 ± 17 ± 20 ± 7

Travel abroad 1,862 780 514 458 (183) 204 158 105 ~ (123) 444 נסיעה לחוץ לארץ
± 440 ± 180 ± 133 ± 136 ± 92 ± 87 ± 74 ± 46 ± 67 ± 56

Expenditures on vehicles 3,343 2,697 2,250 1,822 1,484 1,155 918 646 534 458 1,530 הוצאות לכלי רכב
± 250 ± 169 ± 194 ± 149 ± 124 ± 117 ± 97 ± 79 ± 85 ± 76 ± 46

Other expenditures 80 55 48 45 50 33 31 16 (22) ~ 42 הוצאות אחרות
± 19 ± 13 ± 12 ± 14 ± 16 ± 12 ± 11 ± 7 ± 12 ± 5

Postal services, telephone and  communications 720 664 657 644 649 571 506 474 387 354 562 שירותי דואר, טלפון ותקשורת
± 75 ± 42 ± 48 ± 43 ± 47 ± 39 ± 37 ± 43 ± 38 ± 31 ± 14

Miscellaneous goods and services 1,193 734 662 683 683 524 496 409 396 407 619 מוצרים ושירותים אחרים
± 226 ± 100 ± 74 ± 87 ± 129 ± 73 ± 58 ± 57 ± 56 ± 63 ± 33

Thereof: מזה:
Cigarettes, tobacco and accessories 72 119 129 141 130 135 157 122 116 128 125 סיגריות, טבק וצורכי עישון

± 21 ± 30 ± 28 ± 23 ± 27 ± 23 ± 34 ± 22 ± 24 ± 25 ± 8

Personal services and cosmetics 185 112 87 84 54 42 34 29 20 19 67 שירותים  - אישיים וקוסמטיקה
± 33 ± 22 ± 18 ± 36 ± 16 ± 10 ± 9 ± 10 ± 7 ± 7 ± 6

Personal articles and cosmetics 289 182 169 193 154 150 114 79 73 81 148 מוצרים  - אישיים וקוסמטיקה
± 86 ± 26 ± 31 ± 29 ± 20 ± 44 ± 16 ± 11 ± 9 ± 20 ± 12

Legal and other services 330 (132) 120 98 ~ 70 70 60 (64) ~ 121 שירותים משפטיים ואחרים
± 137 ± 76 ± 52 ± 37 ± 33 ± 29 ± 25 ± 37 ± 22

Jewellery and watches 94 51 41 69 41 29 22 (24) (13) ~ 41 תכשיטים ושעונים
± 29 ± 16 ± 10 ± 27 ± 12 ± 12 ± 10 ± 12 ± 7 ± 5

Wallets, bags, suitcases etc. 64 62 60 50 51 41 54 37 56 51 52 ארנקים, תיקים, מזוודות וכד'
± 15 ± 13 ± 12 ± 11 ± 15 ± 9 ± 12 ± 8 ± 19 ± 12 ± 4

Organization dues and donations ~ 72 52 45 53 54 42 -54 39 30 59 מסי ארגון ותרומות
± 22 ± 18 ± 12 ± 14 ± 16 ± 12 ± 35 ± 19 ± 7 ± 12
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TABLE 3.1.- MONTHLY INCOME IN DECILES OF HOUSEHOLDS, הכנסה חודשית בעשירונים של משקי בית, לוח 3.1.-
                       BY GROSS MONEY INCOME PER HOUSEHOLD  לפי הכנסה כספית ברוטו למשק בית               
                                         

2010
סך  הכל

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Upper limit (NIS) 28,968 20,988 16,436 13,235 10,625 8,469 6,561 4,882 3,269 גבול עליון (ש"ח)
Households in sample  1,556  1,527 1,523 1,528 1,541 1,521 1,526 1,469 1,519 1,461 15,171 משקי בית במדגם
Net money income per household (NIS) 32,776 20,315 16,064 13,238 10,818 8,814 6,990 5,368 3,867 1,857 12,010 הכנסה כספית נטו למשק בית (ש"ח)

±1,142 ±450 ±246 ±200 ±176 ±151 ±129 ±106 ±95 ±136 ±180

  NIS ש''ח

Gross money income - total 45,123 24,592 18,568 14,814 11,871 9,554 7,499 5,700 4,100 2,035 14,385 הכנסה כספית ברוטו - סך הכל
±1,801 ±701 ±328 ±250 ±206 ±171 ±144 ±115 ±99 ±135 ±262

From work 39,425 20,693 15,234 11,519 8,650 6,424 4,511 2,996 1,312 ~ 11,093 מעבודה
±1,477 ±715 ±406 ±348 ±289 ±250 ±201 ±171 ±122 ±235

From wages and salaries 31,248 17,673 13,260 10,032 7,595 5,643 3,996 2,666 1,148 298 9,355 מעבודה שכירה
±1,042 ±653 ±422 ±357 ±290 ±251 ±198 ±166 ±112 ±46 ±187

From self-employment 8,177 3,020 1,974 1,486 1,055 781 515 330 (164) ~ 1,738 מעבודה עצמאית
±1,388 ±386 ±237 ±189 ±142 ±137 ±91 ±69 ±44 ±153

From capital <2,464> 874 515 349 259 251 (149) (106) (66) ~ 506 מהון
±1,093 ±160 ±94 ±78 ±61 ±58 ±41 ±34 ±23 ±112

From pensions and social insurance funds 1,962 1,521 1,274 1,309 1,154 992 787 543 286 (48) 987 מפנסיות ומקופות גמל
±284 ±209 ±174 ±164 ±135 ±115 ±91 ±68 ±43 ±14 ±47

From allowances and assistance 1,273 1,504 1,545 1,637 1,809 1,888 2,052 2,056 2,437 1,782 1,798 מקצבאות ומתמיכות
±159 ±138 ±127 ±126 ±121 ±124 ±113 ±109 ±87 ±61 ±37

From National Insurance Institute 913 1,128 1,173 1,262 1,409 1,450 1,619 1,655 2,027 1,514 1,415 מהמוסד לביטוח לאומי
±107 ±111 ±100 ±98 ±101 ±103 ±96 ±99 ±84 ±64 ±30

From other institutions in Israel <188> (193) (197) (223) 227 230 256 244 257 139 215 ממוסדות אחרים בארץ
±77 ±60 ±59 ±62 ±52 ±48 ±53 ±37 ±35 ±25 ±17

From households and other ~ (183) (175) (152) 173 207 177 157 153 129 168 ממשקי בית  ואחרים
±57 ±46 ±39 ±41 ±50 ±42 ±37 ±33 ±27 ±15

Compulsory payments - total 12,347 4,277 2,504 1,576 1,053 740 509 332 233 179 2,375 תשלומי חובה - סך הכל
±734 ±274 ±111 ±70 ±44 ±31 ±20 ±13 ±9 ±7 ±92

Income tax 8,371 2,368 1,219 660 382 226 117 53 20 <6> 1,342 מס הכנסה
±654 ±199 ±73 ±43 ±26 ±17 ±11 ±7 ±3 ±3 ±76

National insurance payments 2,271 993 615 401 262 181 116 62 34 30 496 תשלומים לביטוח לאומי
±81 ±51 ±27 ±21 ±15 ±13 ±9 ±6 ±4 ±3 ±14

National health insurance 1,705 916 670 515 409 334 276 217 180 143 536 ביטוח בריאות ממלכתי
±42 ±30 ±16 ±12 ±10 ±8 ±7 ±6 ±6 ±4 ±9
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TABLE 3.2.- MONTHLY CONSUMPTION EXPENDITURE    הוצאה חודשית לתצרוכת לוח 3.2.-
                      IN DECILES OF HOUSEHOLDS,               בעשירונים של משקי בית, 
                      BY GROSS MONEY INCOME PER HOUSEHOLD לפי הכנסה כספית ברוטו למשק בית              

2010
סך  הכל

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Households in sample 644 628 623 632 640 591 617 586 599 608 6,168 משקי בית במדגם
Households in population (thousands) 218.0 218.2 218.2 218.2 217.9 218.3 218.3 218.1 218.3 218.2 2,181.7 משקי בית באוכלוסייה  (אלפים)

Arab households (percentages) 5.4 9.6 11.1 15.7 21.5 24.3 21.5 20.8 14.1 אחוז משקי בית ערביים
Average persons in household 3.99 3.96 3.77 3.66 3.44 3.52 3.39 3.12 2.70 1.77 3.33 ממוצע נפשות במשק בית
Average standard persons in household 3.15 3.13 3.02 2.95 2.81 2.84 2.76 2.59 2.35 1.76 2.74 ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית
Average earners in household 2.18 2.01 1.91 1.72 1.49 1.21 1.03 0.74 0.46 0.23 1.30 ממוצע מפרנסים במשק בית

Money consumption expenditure (NIS) 20,795 15,260 12,579 11,374 9,480 8,624 8,105 6,550 5,096 3,937 10,179 הוצאה כספית לתצרוכת (ש"ח)
 ± 965 ± 930 ± 577 ± 544 ± 394 ± 396 ± 434 ± 401 ± 278 ± 348 ± 195  

  NIS ש''ח

Consumption expenditures - total 27,320 20,387 16,573 14,915 12,457 11,444 10,736 8,537 6,941 5,661 13,496 הוצאה לתצרוכת - סך הכל
 ± 1041 ± 1018 ± 651 ± 592 ± 438 ± 441 ± 470 ± 445 ± 316 ± 396 ± 221  

Food (excl. vegetables and fruit) 3,037 2,401 2,205 1,924 1,688 1,657 1,614 1,357 1,134 875 1,789 מזון (ללא ירקות ופירות)
 ± 141 ± 110 ± 113 ± 97 ± 89 ± 122 ± 131 ± 102 ± 79 ± 72 ± 33  

Bread, cereals and pastry products 468 422 381 351 303 316 300 258 210 158 317 לחם, דגנים ומוצרי בצק
 ± 27 ± 25 ± 22 ± 21 ± 20 ± 27 ± 42 ± 23 ± 17 ± 14 ± 7  

Vegetable oils and products 52 49 54 48 48 64 56 44 35 26 48 שמנים צמחיים ומוצריהם
 ± 5 ± 5 ± 9 ± 7 ± 9 ± 27 ± 15 ± 10 ± 6 ± 4 ± 4  

Meat and poultry 483 420 426 368 343 380 408 328 273 204 363 בשר ועופות
 ± 45 ± 41 ± 47 ± 41 ± 35 ± 53 ± 84 ± 61 ± 30 ± 28 ± 15  

Fish 100 99 104 86 76 73 68 61 65 40 77 דגים
 ± 15 ± 16 ± 22 ± 10 ± 11 ± 10 ± 10 ± 10 ± 11 ± 7 ± 4  

Milk, milk products and eggs 501 420 389 354 307 285 289 242 222 173 318 חלב ומוצריו, ביצים
 ± 26 ± 24 ± 21 ± 19 ± 18 ± 17 ± 18 ± 17 ± 15 ± 15 ± 6  

Sugar and sugar products 118 100 85 75 72 70 75 54 52 37 74 סוכר ומוצריו
 ± 16 ± 13 ± 8 ± 7 ± 8 ± 10 ± 13 ± 6 ± 10 ± 5 ± 3  

Soft drinks 113 105 114 105 90 86 80 73 70 42 88 משקאות קלים
 ± 10 ± 11 ± 12 ± 12 ± 8 ± 9 ± 10 ± 10 ± 8 ± 6 ± 3  

Alcoholic beverages 82 52 53 47 36 39 ~ ~ 18 22 41 משקאות אלכוהוליים
 ± 19 ± 10 ± 11 ± 9 ± 7 ± 11 ± 5 ± 8 ± 4  

Meals away from home 845 528 393 322 268 189 164 158 92 105 306 ארוחות מחוץ לבית
 ± 76 ± 52 ± 46 ± 41 ± 42 ± 27 ± 24 ± 26 ± 21 ± 26 ± 13  

Miscellaneous food products 276 208 205 167 144 154 136 112 97 68 157 מוצרי מזון שונים
 ± 39 ± 23 ± 27 ± 19 ± 15 ± 28 ± 17 ± 16 ± 13 ± 12 ± 7  
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TABLE 3.2.- (Cont'd) לוח 3.2.- (המשך)

2010

סך  הכל
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Vegetables and fruit 643 536 506 445 405 407 375 320 302 224 416 ירקות ופירות
 ± 39 ± 32 ± 31 ± 26 ± 25 ± 35 ± 28 ± 24 ± 22 ± 18 ± 9  

Potatoes and sweet potatoes 38 33 32 29 28 28 25 22 21 16 27 תפוחי אדמה ובטטות
 ± 3 ± 3 ± 3 ± 2 ± 2 ± 3 ± 3 ± 2 ± 2 ± 2 ± 1  

Vegetables, fresh 219 185 175 155 151 148 144 125 119 88 151 ירקות טריים
 ± 18 ± 13 ± 15 ± 11 ± 12 ± 14 ± 14 ± 12 ± 11 ± 9 ± 4  

Fruit, fresh 177 141 141 119 106 108 97 80 84 63 112 פירות טריים
 ± 15 ± 11 ± 11 ± 10 ± 9 ± 12 ± 9 ± 7 ± 7 ± 7 ± 3  

Vegetables, frozen 27 22 18 14 12 12 10 7 6 5 13 ירקות קפואים
 ± 4 ± 3 ± 3 ± 3 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 3 ± 2 ± 1  

Vegetables, pickled and canned 94 88 80 72 60 60 59 49 45 28 64 ירקות כבושים ומשומרים
 ± 7 ± 9 ± 6 ± 6 ± 6 ± 8 ± 6 ± 7 ± 5 ± 3 ± 2  

Fruit, preserved and frozen 3 2 3 2 ~ ~ 2 2 ~ ~ 2 פירות משומרים וקפואים
 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 0  

Fruit, dried 67 48 46 41 36 40 27 30 18 16 37 פירות יבשים
 ± 10 ± 7 ± 7 ± 6 ± 5 ± 10 ± 5 ± 7 ± 4 ± 3 ± 2  

Fruit juices, natural 18 15 12 11 10 11 11 6 8 5 11 מיצי פירות טבעיים
 ± 3 ± 2 ± 2 ± 3 ± 2 ± 3 ± 3 ± 2 ± 3 ± 1 ± 1  

Housing 5,380 4,527 3,833 3,586 3,288 3,199 3,049 2,527 2,368 2,047 3,380 דיור
 ± 193 ± 159 ± 137 ± 138 ± 116 ± 120 ± 145 ± 118 ± 110 ± 109 ± 41  
Thereof: מזה:
Monthly rent 715 545 671 627 700 683 641 654 620 445 630 שכר דירה חודשי
 ± 142 ± 98 ± 109 ± 97 ± 103 ± 98 ± 95 ± 98 ± 86 ± 78 ± 28  

Consumption of housing services 4,313 3,766 3,049 2,833 2,531 2,454 2,349 1,830 1,720 1,588 2,643 צריכת שירותי דיור
 ± 116 ± 131 ± 122 ± 116 ± 110 ± 114 ± 139 ± 103 ± 105 ± 96 ± 31  

Other housing expenditures 267 160 84 78 45 56 51 (31) (22) ~ 81 הוצאות דיור אחרות
 ± 61 ± 38 ± 20 ± 21 ± 12 ± 20 ± 18 ± 16 ± 14 ± 9  

Dwelling and household maintenance 2,688 1,961 1,447 1,361 1,229 1,109 1,030 822 725 522 1,289 תחזוקת  הדירה ומשק הבית
 ± 160 ± 196 ± 78 ± 83 ± 82 ± 73 ± 68 ± 66 ± 52 ± 43 ± 33  

Water 225 165 149 153 132 128 118 106 101 76 135 מים
 ± 18 ± 11 ± 9 ± 17 ± 9 ± 9 ± 9 ± 10 ± 9 ± 8 ± 4  

Electricity, gas and fuel for dwelling 626 494 436 431 365 370 330 297 284 210 384 חשמל, גז ודלק לבית
 ± 45 ± 40 ± 22 ± 28 ± 21 ± 32 ± 23 ± 20 ± 20 ± 18 ± 9  

Maintenance and renovation 306 356 181 153 190 150 157 130 94 65 178 תחזוקה ושיפור הבית
 ± 44 ± 149 ± 34 ± 26 ± 50 ± 35 ± 40 ± 42 ± 24 ± 15 ± 18  

Domestic help 746 348 177 174 164 111 78 31 ~ 17 188 עזרה בבית
 ± 96 ± 66 ± 43 ± 45 ± 46 ± 37 ± 24 ± 11 ± 8 ± 15  

Miscellaneous household articles 157 119 107 108 95 86 93 79 70 48 96 צורכי משק בית שונים
 ± 17 ± 13 ± 10 ± 11 ± 11 ± 10 ± 13 ± 12 ± 9 ± 7 ± 4  

Municipal property taxes (Arnona) 629 478 397 342 282 264 253 179 142 106 307 מסים עירוניים (ארנונה)
 ± 33 ± 38 ± 19 ± 19 ± 16 ± 18 ± 20 ± 15 ± 13 ± 14 ± 7  

 - 
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TABLE 3.2.- (Cont'd) לוח 3.2.- (המשך)
2010

סך  הכל
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Furniture and household equipment 1,107 776 627 547 444 415 464 292 192 118 498 ריהוט וציוד לבית
 ± 202 ± 186 ± 131 ± 93 ± 82 ± 96 ± 91 ± 65 ± 32 ± 29 ± 36  

Furniture 451 275 217 221 169 132 173 62 51 ~ 178 ריהוט
 ± 120 ± 86 ± 83 ± 72 ± 55 ± 57 ± 55 ± 31 ± 19 ± 21  

Household electrical equipment 307 277 222 174 161 156 185 128 81 54 175 ציוד חשמלי לבית
 ± 80 ± 86 ± 58 ± 37 ± 36 ± 52 ± 50 ± 38 ± 19 ± 20 ± 16  

Non-electrical equipment 154 111 80 77 47 58 50 38 27 17 66 ציוד לא חשמלי
 ± 25 ± 23 ± 17 ± 17 ± 9 ± 14 ± 13 ± 10 ± 6 ± 7 ± 5  

Bedding and towels 54 49 40 25 27 29 23 21 16 7 29 כלי מיטה ומגבות
 ± 14 ± 14 ± 14 ± 8 ± 10 ± 12 ± 9 ± 9 ± 7 ± 3 ± 3  

Home decoration 141 65 69 49 39 41 33 (44) 17 12 51 חפצי קישוט לבית
 ± 63 ± 21 ± 27 ± 11 ± 10 ± 14 ± 9 ± 22 ± 5 ± 4 ± 8  

Clothing and footwear 847 634 507 498 436 393 314 316 205 124 427 הלבשה והנעלה
 ± 88 ± 85 ± 54 ± 52 ± 55 ± 57 ± 44 ± 44 ± 35 ± 26 ± 18  
Thereof: מזה:
Men's outerwear 141 104 106 76 75 93 65 57 32 31 78 הלבשה עליונה לגברים
 ± 28 ± 22 ± 26 ± 18 ± 18 ± 29 ± 16 ± 18 ± 10 ± 13 ± 6  

Women's outerwear 274 205 159 170 132 97 96 80 68 34 132 הלבשה עליונה לנשים
 ± 40 ± 48 ± 27 ± 28 ± 24 ± 18 ± 18 ± 17 ± 17 ± 10 ± 8  

Children's and babies' outerwear 91 85 67 60 54 50 48 43 26 8 53 הלבשה עליונה לילדים ותינוקות
 ± 20 ± 19 ± 15 ± 16 ± 13 ± 20 ± 12 ± 13 ± 9 ± 4 ± 5  

Underwear, sleepwear and socks 92 59 35 61 33 40 20 29 12 (8) 39 לבנים, בגדי שינה וגרביים
 ± 22 ± 17 ± 10 ± 19 ± 11 ± 14 ± 7 ± 10 ± 5 ± 4 ± 4  

Footwear 203 143 123 117 125 100 73 95 57 36 107 הנעלה
 ± 32 ± 22 ± 20 ± 21 ± 22 ± 18 ± 17 ± 20 ± 13 ± 13 ± 6  

Health 1,222 965 916 752 635 585 565 431 350 319 674 בריאות
 ± 102 ± 92 ± 165 ± 72 ± 86 ± 71 ± 68 ± 55 ± 38 ± 54 ± 27  

Health insurance 437 335 289 255 220 182 173 131 103 69 219 ביטוח בריאות
 ± 35 ± 23 ± 23 ± 26 ± 19 ± 17 ± 17 ± 21 ± 11 ± 9 ± 7  

Dental treatment 231 215 (302) 177 162 146 151 100 54 92 163 ריפוי שיניים
 ± 43 ± 51 ± 152 ± 37 ± 69 ± 45 ± 53 ± 28 ± 15 ± 41 ± 20  

Expenditures on health services 224 138 99 108 47 55 42 37 40 (18) 81 הוצאות על שירותי בריאות
 ± 56 ± 43 ± 28 ± 39 ± 15 ± 19 ± 13 ± 15 ± 16 ± 9 ± 9  

Other expenditures on health 331 277 226 213 206 202 199 164 153 140 211 הוצאות אחרות לבריאות
 ± 38 ± 42 ± 27 ± 30 ± 28 ± 34 ± 33 ± 25 ± 21 ± 22 ± 10  
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TABLE 3.2.- (Cont'd) לוח 3.2.- (המשך)
2010

סך  הכל
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Education, culture, entertainment 4,087 3,081 2,269 2,122 1,495 1,123 1,123 830 539 499 1,717 חינוך, תרבות ובידור
 ± 449 ± 348 ± 206 ± 310 ± 153 ± 97 ± 133 ± 118 ± 67 ± 105 ± 74  
Thereof: מזה:
Education services 1,671 1,314 1,068 813 662 516 529 361 197 207 734 שירותי חינוך
 ± 128 ± 121 ± 99 ± 88 ± 76 ± 66 ± 75 ± 65 ± 42 ± 52 ± 26  

Newspapers, books and stationery 148 91 59 51 42 35 (47) 22 (22) 8 52 עיתונים, ספרים ומכשירי כתיבה
 ± 17 ± 12 ± 9 ± 9 ± 16 ± 7 ± 32 ± 7 ± 11 ± 3 ± 5  

Culture, sport and entertainment 1,017 671 341 566 214 116 124 (96) (59) ~ 330 מופעי תרבות, ספורט ובידור
 ± 398 ± 283 ± 124 ± 262 ± 91 ± 31 ± 59 ± 54 ± 33 ± 59  

Recreation and excursions 310 237 201 146 117 77 59 (38) 25 ~ 123 הבראה, נופש וטיולים
 ± 58 ± 39 ± 46 ± 29 ± 27 ± 23 ± 20 ± 25 ± 11 ± 10  

Entertainment durable goods 519 434 357 312 275 226 194 176 165 119 278 מוצרי תרבות ובידור בני קיימה
 ± 56 ± 58 ± 47 ± 29 ± 32 ± 27 ± 20 ± 19 ± 15 ± 13 ± 11  

Hobbies, sports and camping equipment 284 236 176 148 116 93 124 96 50 28 135 תחביבים, ציוד ספורט ומחנאות
 ± 43 ± 36 ± 28 ± 23 ± 22 ± 18 ± 48 ± 28 ± 14 ± 11 ± 9  

Computer, Internet, etc. 129 90 64 82 67 58 44 (42) ~ (22) 62 מחשב, אינטרנט ומוצריהם
 ± 30 ± 28 ± 18 ± 23 ± 22 ± 18 ± 17 ± 21 ± 12 ± 7  

Transport and communications 7,006 4,556 3,576 2,946 2,317 2,039 1,713 1,217 828 673 2,686 תחבורה ותקשורת
 ± 476 ± 438 ± 249 ± 202 ± 153 ± 165 ± 162 ± 132 ± 89 ± 118 ± 87  

Public transport 104 120 85 96 121 130 125 105 103 88 108 נסיעה בתחבורה ציבורית
 ± 20 ± 42 ± 19 ± 17 ± 23 ± 23 ± 21 ± 16 ± 17 ± 16 ± 7  

Travel abroad 1,904 822 384 340 237 210 241 137 50 (120) 444 נסיעה לחוץ לארץ
 ± 354 ± 331 ± 103 ± 125 ± 74 ± 75 ± 108 ± 63 ± 25 ± 66 ± 56  

Expenditures on vehicles 3,991 2,773 2,343 1,773 1,325 1,133 839 561 339 229 1,530 הוצאות לכלי רכב
 ± 227 ± 214 ± 190 ± 135 ± 94 ± 117 ± 82 ± 77 ± 60 ± 57 ± 46  

Other expenditures 100 63 48 44 31 33 (42) 25 ~ (14) 42 הוצאות אחרות
 ± 18 ± 18 ± 12 ± 14 ± 10 ± 12 ± 24 ± 12 ± 8 ± 5  

Postal services, telephone and communications 907 777 716 694 603 534 466 389 317 221 562 שירותי דואר, טלפון ותקשורת
 ± 78 ± 52 ± 43 ± 42 ± 41 ± 36 ± 32 ± 30 ± 31 ± 26 ± 14  

Miscellaneous goods and services 1,301 950 688 735 521 517 490 425 299 261 619 מוצרים ושירותים אחרים
 ± 215 ± 170 ± 66 ± 99 ± 56 ± 59 ± 59 ± 65 ± 36 ± 56 ± 33  

Cigarettes, tobacco and accessories 88 118 150 145 139 136 150 120 117 84 125 סיגריות, טבק וצורכי עישון
 ± 23 ± 31 ± 29 ± 26 ± 23 ± 30 ± 29 ± 22 ± 24 ± 20 ± 8  

Personal services and cosmetics 188 132 81 68 57 39 36 32 19 14 67 שירותים - אישיים וקוסמטיקה
 ± 32 ± 40 ± 18 ± 15 ± 15 ± 12 ± 10 ± 9 ± 6 ± 7 ± 6  

Personal articles and cosmetics 281 262 190 211 120 106 115 82 64 54 148 מוצרים - אישיים וקוסמטיקה
 ± 37 ± 85 ± 26 ± 48 ± 20 ± 15 ± 15 ± 12 ± 9 ± 20 ± 12  

Legal and other services 366 ~ 84 143 64 87 75 (71) 34 (70) 121 שירותים משפטיים ואחרים
 ± 142 ± 35 ± 64 ± 30 ± 37 ± 27 ± 41 ± 16 ± 45 ± 22  

Jewellery and watches 103 70 57 55 24 27 (27) (26) (11) ~ 41 תכשיטים ושעונים
 ± 29 ± 23 ± 20 ± 19 ± 8 ± 10 ± 19 ± 13 ± 7 ± 5  

Wallets, bags, suitcases etc. 100 66 62 54 48 59 51 43 26 13 52 ארנקים, תיקים, מזוודות וכד'
 ± 17 ± 12 ± 12 ± 12 ± 13 ± 13 ± 17 ± 12 ± 8 ± 5 ± 4  

Organization dues and donations ~ 81 58 54 66 52 30 ~ 23 10 59 מסי ארגון ותרומות
 ± 22 ± 14 ± 14 ± 25 ± 14 ± 8 ± 7 ± 3 ± 12  
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TABLE 4.1.- MONTHLY INCOME  IN DECILES OF HOUSEHOLDS,  ,הכנסה חודשית בעשירונים של משקי בית לוח 4.1.-
                       BY NET MONEY INCOME PER HOUSEHOLD   לפי הכנסה כספית נטו למשק בית               

2010
סך הכל

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Upper limit (NIS) 23,246 17,890 14,431 11,886 9,729 7,811 6,136 4,617 3,071 גבול עליון (ש"ח)
Households in sample 1,563 1,518 1,536 1,522 1,543 1,533 1,512 1,460 1,522 1,462 15,171 משקי בית במדגם

Net money income per household (NIS) 33,021 20,275 16,045 13,150 10,785 8,778 6,975 5,363 3,866 1,852 12,010 הכנסה כספית נטו למשק בית (ש"ח) 
±1,137 ±449 ±239 ±196 ±171 ±149 ±128 ±105 ±95 ±136 ±180

  NIS ש''ח

Gross money income - total 44,767 24,664 18,617 14,895 11,951 9,595 7,519 5,708 4,104 2,041 14,385 הכנסה כספית ברוטו - סך הכל
±1,808 ±700 ±338 ±257 ±213 ±176 ±146 ±116 ±99 ±135 ±262

From work 38,171 20,987 15,191 11,855 8,880 6,640 4,650 3,064 1,305 ~ 11,093 מעבודה
±1,513 ±708 ±430 ±352 ±307 ±254 ±210 ±176 ±123 ±235

From wages and salaries 30,241 18,020 13,339 10,293 7,727 5,743 4,095 2,707 1,075 322 9,355 מעבודה שכירה
±1,074 ±641 ±435 ±365 ±305 ±254 ±205 ±171 ±111 ±48 ±187

From self-employment 7,931 2,967 1,852 1,562 1,152 897 555 358 230 ~ 1,738 מעבודה עצמאית
±1,384 ±381 ±233 ±212 ±160 ±147 ±103 ±74 ±53 ±153

From capital <2,678> 782 524 270 242 221 (154) (97) (59) ~ 506 מהון
±1,095 ±151 ±94 ±65 ±58 ±53 ±43 ±33 ±21 ±112

From pensions and social insurance funds 2,349 1,406 1,257 1,198 1,084 932 761 528 306 (56) 987 מפנסיות ומקופות גמל
±301 ±197 ±171 ±155 ±131 ±110 ±91 ±68 ±45 ±16 ±47

From allowances and assistance 1,569 1,489 1,646 1,572 1,746 1,803 1,954 2,019 2,434 1,751 1,798 מקצבאות ומתמיכות
±176 ±131 ±134 ±116 ±124 ±112 ±111 ±110 ±86 ±61 ±37

From National Insurance Institute 1,110 1,145 1,196 1,243 1,357 1,395 1,541 1,642 2,027 1,494 1,415 מהמוסד לביטוח לאומי
±122 ±107 ±99 ±96 ±105 ±92 ±94 ±100 ±84 ±64 ±30

From other institutions in Israel (266) (166) (241) (187) 211 215 256 223 261 128 215 ממוסדות אחרים בארץ
±88 ±54 ±69 ±48 ±49 ±45 ±52 ±34 ±35 ±24 ±17

From households and other <193> (178) 209 (142) 178 193 156 154 146 129 168 ממשקי בית  ואחרים
±91 ±53 ±52 ±38 ±41 ±46 ±39 ±37 ±32 ±27 ±15

Compulsory payments - total 11,746 4,389 2,572 1,746 1,166 818 544 344 238 188 2,375 תשלומי חובה - סך הכל
±746 ±271 ±122 ±83 ±59 ±38 ±25 ±15 ±9 ±7 ±92

Income tax 7,944 2,452 1,290 777 462 272 137 58 23 (7) 1,342 מס הכנסה
±661 ±196 ±81 ±53 ±36 ±22 ±13 ±7 ±4 ±3 ±76

National insurance payments 2,157 1,005 612 435 287 204 128 67 37 32 496 תשלומים לביטוח לאומי
±84 ±51 ±29 ±23 ±17 ±14 ±10 ±7 ±4 ±3 ±14

National health insurance 1,645 932 670 534 417 342 279 219 178 149 536 ביטוח בריאות ממלכתי
±45 ±30 ±17 ±13 ±11 ±8 ±7 ±6 ±6 ±5 ±9
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TABLE 4.2.- MONTHLY CONSUMPTION EXPENDITURE  IN DECILES   ,הוצאה חודשית בעשירונים של משקי בית -.4.2 לוח
                     OF HOUSEHOLDS, BY NET MONEY INCOME PER HOUSEHOLD   לפי הכנסה כספית נטו למשק בית               

2010
סך  הכל

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Households in sample 643 623 622 637 634 600 621 582 602 604 6,168 משקי בית במדגם
Households in population 217.9 218 218.4 218.2 217.2 219 217.5 218.8 218.1 218.5 2,181.7 משקי בית באוכלוסייה (אלפים)  

Arab households (percentages) 5.2 9.6 12.2 15.3 20.3 26.5 20.5 20.8 14.1 אחוז משקי בית ערביים
Average persons in household 4.11 3.94 3.83 3.59 3.47 3.46 3.33 3.14 2.62 1.84 3.33 ממוצע נפשות במשק בית
Average standard persons in household 3.21 3.12 3.06 2.91 2.83 2.80 2.72 2.60 2.30 1.80 2.74 ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית
Average earners in household 2.27 1.97 1.90 1.74 1.44 1.21 1.02 0.76 0.45 0.25 1.30 ממוצע מפרנסים במשק בית

Money consumption expenditure (NIS) 20,865 15,152 12,645 11,227 9,669 8,632 8,047 6,499 5,092 3,988 10,179 הוצאה כספית לתצרוכת (ש"ח)
  ± 997 ± 884 ± 588 ± 515 ± 420 ± 401 ± 440 ± 396 ± 281 ± 350 ± 195   

  NIS ש''ח

Consumption expenditures - total 27,373 20,187 16,768 14,747 12,682 11,403 10,734 8,424 6,917 5,759 13,496 הוצאה לתצרוכת - סך הכל
± 1069 ± 976 ± 656 ± 570 ± 466 ± 448 ± 491 ± 420 ± 327 ± 396 ± 221   

Food (excl. vegetables and fruit) 3,048 2,396 2,209 1,930 1,706 1,655 1,574 1,370 1,119 887 1,789 מזון (ללא ירקות ופירות)
± 143 ± 108 ± 111 ± 98 ± 93 ± 130 ± 119 ± 102 ± 79 ± 72 ± 33   

Bread, cereals and pastry products 482 421 381 355 303 306 297 257 205 163 317 לחם, דגנים ומוצרי בצק
± 27 ± 25 ± 22 ± 23 ± 20 ± 26 ± 42 ± 23 ± 17 ± 15 ± 7   

Vegetable oils and products 54 52 50 50 47 62 54 46 35 26 48 שמנים צמחיים ומוצריהם
± 5 ± 8 ± 7 ± 7 ± 8 ± 28 ± 14 ± 10 ± 6 ± 4 ± 4   

Meat and poultry 514 411 410 374 336 401 391 327 266 205 363 בשר ועופות
± 50 ± 37 ± 44 ± 41 ± 36 ± 78 ± 62 ± 60 ± 31 ± 27 ± 15   

Fish 105 91 112 84 76 70 66 63 63 41 77 דגים
± 15 ± 16 ± 21 ± 11 ± 11 ± 10 ± 9 ± 10 ± 11 ± 8 ± 4   

Milk, milk products and eggs 511 415 391 353 312 280 284 244 217 176 318 חלב ומוצריו, ביצים
± 26 ± 24 ± 21 ± 19 ± 18 ± 16 ± 18 ± 17 ± 14 ± 16 ± 6   

Sugar and sugar products 122 93 92 74 70 70 72 56 52 37 74 סוכר ומוצריו
± 17 ± 8 ± 12 ± 7 ± 8 ± 10 ± 13 ± 6 ± 10 ± 5 ± 3   

Soft drinks 118 110 104 111 88 82 80 76 67 44 88 משקאות קלים
± 11 ± 13 ± 9 ± 13 ± 9 ± 8 ± 8 ± 11 ± 7 ± 8 ± 3   

Alcoholic beverages 76 57 53 49 36 34 (40) ~ 20 21 41 משקאות אלכוהוליים
± 17 ± 13 ± 11 ± 10 ± 8 ± 10 ± 25 ± 5 ± 8 ± 4   

Meals away from home 788 538 408 320 278 213 152 161 100 104 306 ארוחות מחוץ לבית
± 74 ± 54 ± 43 ± 44 ± 44 ± 29 ± 22 ± 26 ± 23 ± 26 ± 13   

Miscellaneous food products 278 208 207 161 160 137 138 112 95 70 157 מוצרי מזון שונים
± 40 ± 25 ± 27 ± 18 ± 23 ± 21 ± 17 ± 17 ± 13 ± 12 ± 7   

 Deciles  עשירונים
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TABLE 4.2.- (Cont'd) לוח 4.2.- (המשך)
2010

סך  הכל
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Vegetables and fruit 665 526 502 453 401 398 375 322 294 229 416 ירקות ופירות
± 39 ± 30 ± 32 ± 27 ± 25 ± 35 ± 28 ± 24 ± 22 ± 19 ± 9   

Potatoes and sweet potatoes 39 33 32 29 27 27 24 23 21 17 27 תפוחי אדמה ובטטות
± 3 ± 3 ± 3 ± 3 ± 2 ± 3 ± 2 ± 3 ± 2 ± 2 ± 1   

Vegetables, fresh 227 183 170 158 151 147 142 126 115 91 151 ירקות טריים
± 18 ± 13 ± 14 ± 11 ± 13 ± 14 ± 14 ± 12 ± 10 ± 9 ± 4   

Fruit, fresh 180 143 141 119 105 106 98 79 81 65 112 פירות טריים
± 15 ± 11 ± 11 ± 10 ± 9 ± 12 ± 9 ± 7 ± 7 ± 7 ± 3   

Vegetables, frozen 28 21 18 15 12 11 9 7 6 5 13 ירקות קפואים
± 4 ± 3 ± 3 ± 3 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 3 ± 2 ± 1   

Vegetables, pickled and canned 99 86 79 74 60 57 60 50 43 29 64 ירקות כבושים ומשומרים
± 7 ± 8 ± 6 ± 6 ± 6 ± 8 ± 7 ± 7 ± 5 ± 4 ± 2   

Fruit, preserved and frozen 3 2 3 2 ~ ~ 2 ~ ~ ~ 2 פירות משומרים וקפואים
± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 0   

Fruit, dried 69 45 47 44 33 37 28 29 18 16 37 פירות יבשים
± 10 ± 5 ± 8 ± 7 ± 5 ± 10 ± 5 ± 7 ± 4 ± 3 ± 2   

Fruit juices, natural 18 14 13 11 11 10 11 6 8 5 11 מיצי פירות טבעיים
± 3 ± 2 ± 2 ± 2 ± 3 ± 3 ± 3 ± 2 ± 3 ± 1 ± 1  

Housing 5,384 4,453 3,899 3,589 3,289 3,199 3,050 2,510 2,345 2,089 3,380 דיור
± 198 ± 152 ± 142 ± 124 ± 128 ± 121 ± 144 ± 116 ± 115 ± 108 ± 41   

Thereof: מזה:
Monthly rent 679 559 618 660 706 741 587 696 613 443 630 שכר דירה חדשי

± 139 ± 104 ± 103 ± 101 ± 103 ± 100 ± 91 ± 100 ± 85 ± 78 ± 28

Consumption of housing services 4,341 3,698 3,168 2,826 2,499 2,403 2,397 1,772 1,703 1,631 2,643 צריכת שירותי דיור
± 117 ± 131 ± 121 ± 117 ± 111 ± 119 ± 136 ± 103 ± 107 ± 96 ± 31

Other housing expenditures 272 149 86 79 54 42 58 (31) (24) ~ 81 הוצאות דיור אחרות
± 62 ± 34 ± 24 ± 20 ± 15 ± 12 ± 23 ± 16 ± 14 ± 9

Dwelling and household maintenance 2,756 1,902 1,477 1,319 1,226 1,111 1021 830 720 533 1,289 תחזוקת  הדירה ומשק הבית
± 180 ± 170 ± 88 ± 69 ± 78 ± 83 ± 65 ± 71 ± 52 ± 44 ± 33

Water 229 166 146 144 143 127 116 106 100 77 135 מים
± 18 ± 11 ± 9 ± 9 ± 18 ± 9 ± 9 ± 10 ± 9 ± 8 ± 4

Electricity, gas and fuel for dwelling 638 495 437 414 378 362 330 294 280 216 384 חשמל, גז ודלק לבית
± 45 ± 40 ± 28 ± 22 ± 21 ± 31 ± 24 ± 20 ± 19 ± 19 ± 9

Maintenance and renovation 353 304 202 143 165 163 152 142 93 66 178 תחזוקה ושיפור הבית
± 95 ± 124 ± 36 ± 23 ± 29 ± 53 ± 36 ± 47 ± 24 ± 15 ± 18

Domestic help 755 343 184 178 151 107 82 28 (35) 17 188 עזרה בבית
± 97 ± 61 ± 49 ± 45 ± 45 ± 37 ± 24 ± 11 ± 22 ± 8 ± 15

Miscellaneous household articles 161 117 106 106 97 87 90 81 68 49 96 צורכי משק בית שונים
± 18 ± 11 ± 10 ± 10 ± 10 ± 11 ± 12 ± 13 ± 9 ± 7 ± 4

Municipal property taxes (Arnona) 620 476 402 334 293 265 252 178 145 108 307 מסים עירוניים (ארנונה)
± 33 ± 37 ± 20 ± 19 ± 16 ± 18 ± 20 ± 15 ± 13 ± 14 ± 7

 Deciles  עשירונים
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TABLE 4.2.- (Cont'd) לוח 4.2.- (המשך)
2010

סך  הכל
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Furniture and household equipment 1,086 755 677 550 454 417 456 280 194 116 498 ריהוט וציוד לבית
± 201 ± 183 ± 137 ± 88 ± 88 ± 99 ± 85 ± 64 ± 32 ± 28 ± 36   

Furniture 430 279 241 203 193 146 154 (57) 51 ~ 178 ריהוט
± 118 ± 87 ± 86 ± 64 ± 65 ± 65 ± 43 ± 29 ± 19 ± 21   

Household electrical equipment 305 276 227 192 146 153 185 128 81 54 175 ציוד חשמלי לבית
± 80 ± 89 ± 53 ± 38 ± 32 ± 52 ± 50 ± 38 ± 19 ± 20 ± 16   

Non-electrical equipment 156 97 97 70 52 54 56 33 26 18 66 ציוד לא חשמלי
± 27 ± 16 ± 22 ± 15 ± 10 ± 11 ± 16 ± 9 ± 6 ± 7 ± 5   

Bedding and towels 56 45 38 30 25 27 26 19 17 7 29 כלי מיטה ומגבות
± 15 ± 14 ± 14 ± 10 ± 8 ± 11 ± 11 ± 8 ± 7 ± 3 ± 3   

Home decoration 140 58 74 56 37 37 34 (43) 19 11 51 חפצי קישוט לבית
± 63 ± 18 ± 29 ± 13 ± 9 ± 13 ± 8 ± 22 ± 5 ± 4 ± 8   

Clothing and footwear 840 640 515 511 421 398 317 306 203 124 427 הלבשה והנעלה
± 90 ± 83 ± 56 ± 52 ± 57 ± 56 ± 40 ± 43 ± 35 ± 26 ± 18   

Thereof: מזה:
Men's outerwear 133 111 106 82 75 85 63 60 35 30 78 הלבשה עליונה לגברים

± 23 ± 28 ± 26 ± 18 ± 26 ± 21 ± 17 ± 18 ± 11 ± 13 ± 6   

Women's outerwear 272 214 147 183 127 94 98 82 63 36 132 הלבשה עליונה לנשים
± 42 ± 47 ± 25 ± 28 ± 24 ± 18 ± 18 ± 18 ± 16 ± 11 ± 8   

Children's and babies' outerwear 100 74 70 61 59 51 47 38 24 8 53 הלבשה עליונה לילדים ולתינוקות
± 22 ± 14 ± 17 ± 16 ± 18 ± 18 ± 12 ± 11 ± 9 ± 4 ± 5   

Underwear, sleepwear and socks 89 60 47 49 35 40 20 29 12 -8 39 לבנים, בגדי שינה וגרביים
± 22 ± 18 ± 15 ± 15 ± 12 ± 14 ± 7 ± 10 ± 5 ± 4 ± 4   

Footwear 203 140 128 121 108 114 77 86 60 36 107 הנעלה
± 32 ± 22 ± 20 ± 22 ± 20 ± 20 ± 16 ± 19 ± 14 ± 13 ± 6   

 Deciles  עשירונים
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TABLE 4.2.- (Cont'd) לוח 4.2.- (המשך)
2010

סך  הכל
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Health 1,243 985 881 770 642 571 563 408 357 322 674 בריאות
± 103 ± 93 ± 158 ± 101 ± 62 ± 71 ± 65 ± 57 ± 38 ± 54 ± 27   

Health insurance 449 332 286 243 228 181 182 116 106 70 219 ביטוח בריאות
± 35 ± 23 ± 22 ± 22 ± 24 ± 17 ± 23 ± 13 ± 13 ± 9 ± 7   

Dental treatment 227 225 -268 232 139 149 129 115 54 91 163 ריפוי שיניים
± 43 ± 52 ± 146 ± 82 ± 32 ± 48 ± 35 ± 47 ± 15 ± 41 ± 20   

Expenditures on health services 224 146 99 89 56 56 44 35 38 (19) 81 הוצאות על שירותי בריאות
± 57 ± 43 ± 33 ± 27 ± 24 ± 20 ± 13 ± 15 ± 16 ± 9 ± 9   

Other expenditures on health 342 281 228 207 218 184 208 142 160 142 211 הוצאות אחרות לבריאות
± 40 ± 42 ± 28 ± 28 ± 32 ± 31 ± 35 ± 20 ± 22 ± 23 ± 10   

Education, culture, entertainment 3,992 3,151 2,406 1,930 1,556 1,168 1,115    792 561 502 1,717 חינוך, תרבות ובידור
± 448 ± 353 ± 245 ± 258 ± 186 ± 105 ± 135 ± 110 ± 73 ± 105 ± 74   

Thereof: מזה:
Education services 1,620 1,352 1090 784 680 535 531 330 209 210 734 שירותי חינוך

± 130 ± 121 ± 99 ± 81 ± 80 ± 65 ± 77 ± 60 ± 47 ± 52 ± 26   

Newspapers, books and stationery 151 81 64 56 40 37 ~ 21 22 7 52 עיתונים, ספרים ומכשירי כתיבה
± 17 ± 11 ± 9 ± 10 ± 16 ± 8 ± 7 ± 11 ± 3 ± 5   

Culture, sports and entertainment 983 709 431 (415) 270 133 108 (94) (63) ~ 330 מופעי תרבות, ספורט ובידור
± 394 ± 289 ± 168 ± 222 ± 123 ± 45 ± 49 ± 54 ± 33 ± 59   

Recreation and excursions 301 258 187 142 109 97 66 25 26 ~ 123 הבראה, נופש וטיולים
± 54 ± 55 ± 32 ± 27 ± 28 ± 29 ± 28 ± 10 ± 11 ± 10   

Entertainment durable goods 527 419 360 314 270 229 200 170 167 120 278 מוצרי תרבות ובידור בני קיימה
± 58 ± 54 ± 48 ± 31 ± 31 ± 27 ± 21 ± 19 ± 16 ± 13 ± 11   

Hobbies, sports, camping equipment 278 233 186 151 115 85 114 111 50 29 135 תחביבים, ציוד ספורט 
± 43 ± 36 ± 29 ± 23 ± 23 ± 16 ± 35 ± 45 ± 15 ± 11 ± 9   

Computer, Internet, etc. 121 92 83 66 69 50 51 (40) (23) (22) 62 מחשב, אינטרנט ומוצריהם
 ± 30 ± 28 ± 22 ± 20 ± 21 ± 17 ± 18 ± 21 ± 15 ± 12 ± 7  

Transport and communications 7,081 4,403 3,506 2,986 2,445 1,973 1,769 1,193 831 689 2,686 תחבורה ותקשורת
± 481 ± 422 ± 221 ± 242 ± 167 ± 162 ± 167 ± 129 ± 91 ± 119 ± 87   

Public transport 110 118 82 111 117 116 132 102 96 92 108 נסיעה בתחבורה ציבורית
± 20 ± 42 ± 18 ± 19 ± 23 ± 22 ± 21 ± 17 ± 16 ± 17 ± 7   

Travel abroad 1,955 723 384 356 275 200 245 127 57 (122) 444 נסיעה לחוץ לארץ
± 356 ± 327 ± 105 ± 120 ± 83 ± 77 ± 109 ± 62 ± 26 ± 66 ± 56   

Expenditures on vehicles 3,984 2,725 2,270 1,789 1,427 1,108 882 549 345 231 1,530 הוצאות לכלי רכב
± 234 ± 204 ± 142 ± 186 ± 107 ± 114 ± 87 ± 75 ± 60 ± 58 ± 46   

Other expenditures 97 66 47 44 35 27 34 ~ ~ (15) 42 הוצאות אחרות
± 18 ± 18 ± 13 ± 13 ± 12 ± 10 ± 15 ± 8 ± 5   

Postal services, telephone and communications 935 770 724 686 590 521 476 380 314 229 562 שירותי דואר, טלפון ותקשורת
± 77 ± 52 ± 46 ± 41 ± 39 ± 34 ± 34 ± 28 ± 31 ± 27 ± 14   

 Deciles  עשירונים
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TABLE 4.2.- (Cont'd) לוח 4.2.- (המשך)
2010

 Deciles סך  הכל עשירונים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Miscellaneous goods and services 1,277 976 695 711 544 514 495 414 294 269 619 מוצרים ושירותים אחרים
± 211 ± 176 ± 66 ± 90 ± 66 ± 61 ± 66 ± 57 ± 36 ± 57 ± 33   

Cigarettes, tobacco and accessories 88 134 137 141 139 146 136 129 110 90 125 סיגריות, טבק וצורכי עישון
± 22 ± 34 ± 26 ± 27 ± 22 ± 31 ± 25 ± 25 ± 23 ± 21 ± 8   

Personal services and cosmetics 174 143 87 68 57 36 36 29 21 14 67 שירותים - אישיים וקוסמטיקה
± 25 ± 45 ± 20 ± 15 ± 15 ± 12 ± 9 ± 8 ± 7 ± 7 ± 6   

Personal articles and cosmetics 288 247 197 188 144 104 115 83 62 56 148 מוצרים - אישיים וקוסמטיקה
± 39 ± 84 ± 28 ± 28 ± 43 ± 15 ± 15 ± 12 ± 8 ± 20 ± 12   

Legal and other services 353 (222) 91 139 68 80 78 (74) 32 (71) 121 שירותים משפטיים ואחרים
± 139 ± 126 ± 34 ± 64 ± 30 ± 31 ± 33 ± 41 ± 15 ± 45 ± 22   

Jewellery and watches 104 71 56 52 27 26 ~ (25) ~ ~ 41 תכשיטים ושעונים
± 29 ± 23 ± 19 ± 19 ± 8 ± 10 ± 13 ± 5   

Wallets, bags, suitcases etc. 99 64 67 55 52 55 50 40 28 13 52 ארנקים, תיקים, מזוודות וכד'
± 17 ± 12 ± 13 ± 13 ± 15 ± 12 ± 17 ± 11 ± 8 ± 5 ± 4   

Organization dues and donations ~ 90 54 62 53 57 ~ 32 24 10 59 מסי ארגון ותרומות
± 23 ± 13 ± 16 ± 17 ± 22 ± 10 ± 6 ± 3 ± 12   
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TABLE 5.1.- MONTHLY INCOME PER HOUSEHOLD,     ,הכנסה חודשית למשק בית -.5.1 לוח
                     BY NUMBER OF PERSONS IN HOUSEHOLD לפי מספר נפשות במשק הבית                

2010

סך  הכל

+6 5 4 3 2 1 Total

Households in sample 1,899 1,937 2,519 2,369 3,707 2,740 15,171 משקי בית במדגם 

Net money income per household (NIS) 12,939 16,150 14,832 13,167 11,184 5,969 12,010 הכנסה כספית נטו למשק בית (ש"ח)
±464 ±479 ±452 ±419 ±440 ±258 ±180

  NIS ש''ח

Gross money income - total 15,136 19,921 18,123 15,673 13,250 6,930 14,385 הכנסה כספית ברוטו - סך הכל
±671 ±716 ±725 ±587 ±616 ±397 ±262

From work 12,437 17,680 16,001 12,345 8,252 3,636 11,093 מעבודה
±658 ±695 ±717 ±499 ±436 ±386 ±235

From wages and salaries 10,368 14,787 13,615 10,646 6,987 2,897 9,355 מעבודה שכירה
±504 ±665 ±502 ±439 ±360 ±222 ±187

From self-employment 2,069 2,894 2,386 1,699 1,265 <739> 1,738 מעבודה עצמאית
±450 ±345 ±555 ±275 ±262 ±323 ±153

From capital 278 (451) 352 (601) ~ (396) 506 מהון
±60 ±121 ±63 ±234 ±107 ±112

From pensions and social insurance funds 284 416 382 979 1,978 1,164 987 מפנסיות ומקופות גמל
±65 ±99 ±72 ±130 ±138 ±101 ±47

From allowances and assistance 2,137 1,374 1,388 1,747 2,226 1,734 1,798 מקצבאות ומתמיכות
±109 ±93 ±92 ±106 ±78 ±69 ±37

From National Insurance Institute 1,740 1,125 1,091 1,242 1,783 1,364 1,415 מהמוסד לביטוח לאומי
±94 ±81 ±78 ±84 ±61 ±52 ±30

From other institutions in Israel 263 121 127 245 287 214 215 ממוסדות אחרים בארץ
±46 ±26 ±28 ±44 ±45 ±38 ±17

From households and other 134 (128) (169) 260 156 156 168 ממשקי בית ואחרים
±32 ±35 ±44 ±55 ±27 ±31 ±15

Compulsory payments - total 2,197 3,771 3,291 2,505 2,066 961 2,375 תשלומי חובה - סך הכל
±241 ±264 ±296 ±193 ±193 ±156 ±92

Income tax 1,094 2,146 1,875 1,388 1,236 (555) 1,342 מס הכנסה
±182 ±202 ±248 ±145 ±166 ±142 ±76

National insurance payments 518 843 713 538 370 167 496 תשלומים לביטוח לאומי
±41 ±45 ±39 ±35 ±26 ±16 ±14

National health insurance 586 782 702 579 460 239 536 ביטוח בריאות ממלכתי
±26 ±29 ±24 ±21 ±15 ±10 ±9
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 Number of persons in household  מספר נפשות במשק בית



TABLE 5.2.- MONTHLY CONSUMPTION EXPENDITURE PER HOUSEHOLD,     ,הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית לוח 5.2.-
                      BY NUMBER OF PERSONS IN HOUSEHOLD לפי מספר נפשות במשק הבית               

סך  הכל
+6 5 4 3 2 1 Total

Households in sample 730 766 1,024 1,009 1,515 1,124 6,168 משקי בית במדגם 

Households in population (thousands) 275.6 284.4 369.6 333.0 516.9 402.4 2,181.7 משקי בית באוכלוסייה (אלפים)

Average persons in household 7.02 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 3.33 ממוצע נפשות במשק בית

Average standard persons in household 4.72 3.75 3.20 2.65 2.00 1.25 2.74 ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית

Average earners in household 1.65 1.85 1.84 1.55 0.94 0.42 1.30 ממוצע מפרנסים במשק בית

Money consumption expenditure (NIS) 12,874 13,645 11,936 10,659 8,984 5,407 10,179 הוצאה כספית לתצרוכת (ש"ח)

  NIS ש''ח

Consumption expenditures - total 16,490 18,057 15,779 14,109 12,055 7,469 13,496 הוצאה לתצרוכת - סך הכל
±891 ±690 ±540 ±479 ±431 ±313 ±221

Food (excl. vegetables and fruit) 2,533 2,477 2,089 1,749 1,519 899 1,789 מזון (ללא ירקות ופירות)
±126 ±120 ±77 ±72 ±57 ±50 ±33

Bread, cereals and pastry products 550 468 382 297 223 130 317 לחם, דגנים ומוצרי בצק
±39 ±22 ±16 ±15 ±9 ±9 ±7

Vegetable oils and products 83 67 51 45 38 21 48 שמנים צמחיים ומוצריהם
±17 ±18 ±7 ±6 ±4 ±3 ±4

Meat and poultry 633 526 419 329 295 129 363 בשר ועופות
±64 ±53 ±30 ±24 ±31 ±12 ±15

Fish 117 102 80 71 73 40 77 דגים
±12 ±18 ±8 ±7 ±7 ±6 ±4

Milk, milk products and eggs 436 440 365 319 279 159 318 חלב ומוצריו, ביצים
±21 ±20 ±15 ±14 ±10 ±10 ±6

Sugar and sugar products 127 104 84 66 60 31 74 סוכר ומוצריו
±17 ±9 ±6 ±5 ±4 ±3 ±3

Soft drinks 137 123 102 92 67 40 88 משקאות קלים
±12 ±11 ±6 ±6 ±6 ±4 ±3

Alcoholic beverages 32 33 43 52 49 34 41 משקאות אלכוהוליים
±10 ±7 ±7 ±17 ±10 ±8 ±4

Meals away from home 179 401 371 314 318 246 306 ארוחות מחוץ לבית
±23 ±42 ±35 ±29 ±28 ±29 ±13

Miscellaneous food products 239 214 194 166 117 68 157 מוצרי מזון שונים
±35 ±23 ±17 ±14 ±9 ±9 ±7
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 Number of persons in household  מספר נפשות במשק בית
2010



סך  הכל
+6 5 4 3 2 1 Total

Vegetables and fruit 604 552 451 415 381 206 416 ירקות ופירות
±36 ±29 ±20 ±21 ±15 ±12 ±9

Potatoes and sweet potatoes 46 36 31 26 22 11 27 תפוחי אדמה ובטטות
±3 ±2 ±2 ±2 ±1 ±1 ±1

Vegetables, fresh 234 206 158 139 139 74 151 ירקות טריים
±15 ±16 ±9 ±8 ±7 ±6 ±4

Fruit, fresh 145 139 120 117 110 60 112 פירות טריים
±13 ±10 ±7 ±8 ±5 ±4 ±3

Vegetables, frozen 15 19 15 16 12 6.0 13 ירקות קפואים
±2 ±3 ±2 ±3 ±1 ±2 ±1

Vegetables, pickled and canned 92 86 74 68 53 29 64 ירקות כבושים ומשומרים
±8 ±6 ±5 ±5 ±4 ±2 ±2

Fruit, preserved and frozen 3 2 2 2 2 1 2 פירות משומרים וקפואים
±1 ±1 ±1 ±1 ±0 ±1 ±0

Fruit, dried 53 50 40 35 34 19 37 פירות יבשים
±11 ±7 ±4 ±4 ±3 ±2 ±2

Fruit juices, natural 16 12 11 13 10 6 11 מיצי פירות טבעיים
±3 ±2 ±2 ±2 ±1 ±2 ±1

Housing 3,455 3,901 3,632 3,565 3,382 2,574 3,380 דיור
±114 ±130 ±101 ±111 ±86 ±83 ±41

Thereof: מזה:
Monthly rent 372 388 555 744 802 733 630 שכר דירה חודשי

±69 ±74 ±68 ±79 ±62 ±65 ±28
Consumption of housing services 2,979 3,369 2,956 2,697 2,480 1,778 2,643 צריכת שירותי דיור

±82 ±88 ±66 ±89 ±72 ±63 ±31
Other housing expenditures 70.0 106.0 91.0 91 82 51 81 הוצאות דיור אחרות

±22 ±31 ±25 ±22 ±15 ±17 ±9

Dwelling and household maintenance 1,610 1,734 1,486 1,354 1,184 656 1,289 תחזוקת  הדירה ומשק הבית
±117 ±128 ±78 ±78 ±60 ±43 ±33

Water 203 191 159 139 109 59 135 מים
±12 ±12 ±12 ±7 ±6 ±4 ±4

Electricity, gas and fuel for dwelling 559 525 450 389 316 189 384 חשמל, גז ודלק לבית
±33 ±29 ±21 ±16 ±18 ±12 ±9

Maintenance and renovation 203 221 192 187 176 114 178 תחזוקה ושיפור הבית
±76 ±89 ±34 ±43 ±21 ±16 ±18

Domestic help 160 264 202 198 222 89 188 עזרה בבית
±39 ±53 ±40 ±38 ±33 ±20 ±15

Miscellaneous household articles 146 121 112 102 83 41 96 צורכי משק בית שונים
±13 ±10 ±9 ±9 ±7 ±5 ±4

Municipal property taxes (Arnona) 339 412 370 339 278 164 307 מסים עירוניים (ארנונה)
±20 ±20 ±16 ±18 ±18 ±9 ±7

 Number of persons in household  מספר נפשות במשק בית
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TABLE 5.2.- (Cont'd) לוח 5.2.- (המשך)
2010



סך  הכל
+6 5 4 3 2 1 Total

Furniture and household equipment 771 678 602 520 391 209 498 ריהוט וציוד לבית
±161 ±101 ±98 ±85 ±59 ±44 ±36

Furniture 304 238 242 184 126 52 178 ריהוט
±89 ±60 ±61 ±50 ±35 ±23 ±21

Household electrical equipment 269 255 175 186 139 90 175 ציוד חשמלי לבית
±74 ±48 ±32 ±42 ±25 ±31 ±16

Non-electrical equipment 98 94 78 66 56 26 66 ציוד לא חשמלי
±20 ±14 ±11 ±12 ±10 ±6 ±5

Bedding and towels 46 35 29 31 26 15 29 כלי מיטה ומגבות
±13 ±9 ±6 ±8 ±8 ±5 ±3

Home decoration 54 56 79 53 44 26 51 חפצי קישוט לבית
±14 ±13 ±39 ±14 ±8 ±9 ±8

Clothing and footwear 620 596 524 441 308 229 427 הלבשה והנעלה
±72 ±60 ±42 ±38 ±29 ±37 ±18

Thereof: מזה:
Men's outerwear 109 103 81 87 55 57 78 הלבשה עליונה לגברים

±19 ±17 ±12 ±16 ±11 ±20 ±6
Women's outerwear 160 177 143 151 119 69 132 הלבשה עליונה לנשים

±27 ±27 ±18 ±17 ±17 ±21 ±8
Children's and babies' outerwear 110 91 93 39 16 (11) 53 הלבשה עליונה לילדים ותינוקות

±19 ±14 ±15 ±8 ±5 ±6 ±5
Underwear, sleepwear and socks 51 61 60 37 26 14 39 לבנים, בגדי שינה וגרביים

±14 ±14 ±13 ±9 ±7 ±5 ±4
Miscellaneous clothing articles 12 10 10 10 7 ~ 8 צורכי הלבשה שונים

±5 ±4 ±4 ±4 ±2 ±1
Footwear 168 140 130 101 74 68 107 הנעלה

±25 ±19 ±14 ±13 ±11 ±14 ±6

Health 670 778 687 737 760 429 674 בריאות
±66 ±71 ±93 ±78 ±53 ±39 ±27

Health insurance 188 281 241 244 242 128 219 ביטוח בריאות
±15 ±25 ±18 ±18 ±13 ±10 ±7

Dental treatment 225 214 (170) 189 148 76 163 ריפוי שיניים
±47 ±43 ±85 ±57 ±29 ±17 ±20

Expenditures on health services 58 101 73 93 88 70 81 הוצאות לשירותי בריאות
±20 ±31 ±16 ±25 ±21 ±22 ±9

Other expenditures on health 200 183 203 212 281 155 211 הוצאות אחרות לבריאות
±27 ±19 ±20 ±23 ±27 ±17 ±10

TABLE 5.2.- (Cont'd)לוח 5.2.- (המשך)

 Number of persons in household
2010

 מספר נפשות במשק בית
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סך  הכל
+6 5 4 3 2 1 Total

Education, culture and entertainment 2,509 2,727 2,331 1,613 1,190 658 1,717 חינוך, תרבות ובידור
±362 ±200 ±219 ±112 ±128 ±77 ±74

Thereof: מזה:
Education services 1,224 1,365 1,123 755 277 163 734 שירותי חינוך

±93 ±95 ±73 ±68 ±38 ±33 ±26
Newspapers, books and stationery 60 65 49 48 62 33 52 ספרים ומכשירי כתיבה עיתונים,

±27 ±14 ±7 ±7 ±8 ±5 ±5
Culture, sports and entertainment 625 418 420 206 314 107 330 ספורט ובידור מופעי תרבות,

±307 ±117 ±180 ±56 ±108 ±44 ±59
Recreation and excursions 147 223 178 97 101 34 123 נופש וטיולים הבראה,

±35 ±39 ±27 ±21 ±20 ±10 ±10
Entertainment durable goods 197 366 330 294 274 213 278 מוצרי תרבות ובידור בני קיימה

±33 ±42 ±29 ±25 ±18 ±25 ±11
Hobbies, sports and camping equipment 172 223 154 138 112 59 135 ציוד ספורט ומחנאות תחביבים,

±37 ±30 ±18 ±17 ±19 ±18 ±9
Computer, Internet, etc. 81 63 75 71 46 48 62 אינטרנט ומוצריהם מחשב,

±20 ±16 ±15 ±20 ±13 ±15 ±7
Transport and communications 2,891 3,819 3,257 3,009 2,435 1,278 2,686 תחבורה ותקשורת

±268 ±241 ±195 ±187 ±227 ±137 ±87
Public transport 153 107 107 113 99 84 108 נסיעה בתחבורה ציבורית

±34 ±20 ±15 ±14 ±11 ±12 ±7
Travel abroad 272 505 491 492 588 251 444 נסיעה לחוץ לארץ

±117 ±117 ±112 ±116 ±180 ±59 ±56
Expenditures on vehicles 1,655 2,349 1,917 1,728 1,282 667 1,530 הוצאות לכלי רכב

±162 ±151 ±105 ±101 ±87 ±98 ±46
Other expenditures 59 59 49 55 27 19 42 הוצאות אחרות

±21 ±15 ±11 ±11 ±7 ±7 ±5

Postal services, telephone and communications 752 799 692 621 439 256 562 שירותי דואר, טלפון ותקשורת
±52 ±44 ±31 ±32 ±29 ±15 ±14

Miscellaneous goods and services 826 795 720 706 506 332 619 מוצרים ושירותים אחרים
±152 ±98 ±67 ±96 ±57 ±42 ±33

Cigarettes, tobacco and accessories 160 139 139 148 94 98 125 סיגריות, טבק וצורכי עישון
±25 ±24 ±16 ±26 ±14 ±16 ±8

Personal services and cosmetics 58 90 76 59 76 42 67 שירותים - אישיים וקוסמטיקה
±28 ±17 ±12 ±11 ±13 ±12 ±6

Personal articles and cosmetics 157 204 194 148 142 71 148 אישיים וקוסמטיקה - מוצרים
±26 ±25 ±29 ±17 ±37 ±13 ±12

Legal and other services (150) 163 120 179 85 68 121 שירותים משפטיים ואחרים
±86 ±74 ±40 ±81 ±28 ±26 ±22

Jewellery and watches 49 49 54 53 37 13 41 תכשיטים ושעונים
±20 ±14 ±16 ±15 ±10 ±3 ±5

Wallets, bags, suitcases etc. 80 86 82 68 21 9 52 ארנקים, תיקים, מזוודות וכד'
±16 ±12 ±11 ±11 ±5 ±4 ±4

Organization dues and donations (159) 61 49 46 46 26 59 מסי ארגון ותרומות
±84 ±16 ±21 ±10 ±10 ±9 ±12

 מספר נפשות במשק בית
2010
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TABLE 6.1.- MONTHLY INCOME PER  HOUSEHOLD, BY POPULATION GROUP לוח 6.1.- הכנסה חודשית למשק בית, לפי קבוצת אוכלוסייה
                     AND NUMBER OF PERSONS IN HOUSEHOLD                ומספר נפשות במשק הבית

סך  הכל סך  הכל

6 5 4 3 2 1 Total 6 5 4 3 2 1 Total

Households in sample 1,245 1,535 2,114 2,018 3,332 2,491 12,735 625 355 327 222 220 164 1,913 משקי בית במדגם

NIS ש''ח

Net money income per household 15,663 18,291 16,081 13,988 11,773 6,169 12,842 8,867 8,795 8,256 6,891 4,797 3,518 7,744 הכנסה כספית נטו למשק בית

Gross money income - total 18,641 22,831 19,794 16,766 14,007 7,173 15,505 9,925 10,044 9,410 7,545 5,245 4,042 8,716 הכנסה כספית ברוטו - סך הכל
±896 ±842 ±842 ±669 ±677 ±429 ±305 ±907 ±828 ±907 ±665 ±645 ±959 ±416

Thereof: מזה:

   From work 15,484 20,345 17,529 13,155 8,703 3,746 11,898 7,897 8,670 7,966 5,653 (2,827) ~ 6,888    מעבודה
±885 ±821 ±835 ±568 ±478 ±416 ±273 ±909 ±856 ±940 ±718 ±765 ±425

        From wages and salaries 13,088 17,154 14,909 11,303 7,356 2,989 10,060 6,261 6,605 6,593 4,855 (2,351) ~ 5,481        מעבודה שכירה
±738 ±797 ±570 ±498 ±394 ±237 ±218 ±478 ±711 ±815 ±651 ±685 ±289

        From self-employment 2,396 3,191 (2,620) 1,852 1,347 <757> 1,838 ~ (2,065) (1,373) <799> ~ ~ 1,407        מעבודה עצמאית
±512 ±417 ±667 ±317 ±290 ±351 ±175 ±602 ±506 ±383 ±341

  From pensions and social insurance funds 396 498 418 1,122 2,166 1,258 1,159 ~ ~ ~ ~ <358> ~ (193)    מפנסיות וקופות גמל
±97 ±121 ±84 ±151 ±152 ±109 ±56 ±165 ±55

  From allowances and assistance 2,315 1,410 1,432 1,811 2,258 1,746 1,847 1,870 1,208 1,179 1,529 2,046 1,843 1,598    מקצבאות ותמיכות
±143 ±110 ±106 ±119 ±84 ±73 ±42 ±168 ±176 ±186 ±267 ±232 ±265 ±87

    Thereof:      מזה: 

        From National Insurance Institute 1,684 1,106 1,089 1,253 1,792 1,373 1,410 1,818 1,162 1,116 1,411 1,866 1,504 1,505        מהמוסד לביטוח לאומי
±113 ±94 ±88 ±93 ±66 ±55 ±33 ±163 ±169 ±179 ±255 ±222 ±247 ±84

Compulsory payments - total 2,978 4,540 3,714 2,778 2,234 1,004 2,663 (1,057) 1,249 (1,154) 654 (448) ~ 972 תשלומי חובה - סך הכל
±308 ±329 ±351 ±224 ±213 ±169 ±108 ±387 ±221 ±310 ±112 ±128 ±156

Income tax 1,583 2,652 2,153 1,571 1,355 (586) 1,543 ~ (484) <482> (183) ~ ~ (364) מס הכנסה
±230 ±257 ±297 ±168 ±184 ±155 ±89 ±133 ±217 ±59 ±118

National insurance payments 686 993 796 591 397 173 547 273 357 296 171 <93> ~ 254 תשלומים לביטוח לאומי
±55 ±54 ±44 ±40 ±28 ±17 ±16 ±61 ±62 ±63 ±40 ±37 ±28

National health insurance 709 895 764 617 482 245 573 402 407 375 300 230 177 354 ביטוח בריאות ממלכתי
±36 ±34 ±27 ±24 ±17 ±10 ±10 ±31 ±36 ±39 ±25 ±26 ±41 ±16
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משקי בית ערביים

מספר נפשות במשק הבית
Number of persons in household

Arab households

Number of persons in household

משקי בית יהודיים

Jewish households 

2010

מספר נפשות במשק הבית

Revised data from 23.10.12 נתון מתוקן מיום



TABLE 6.2.- MONTHLY CONSUMPTION EXPENDITURE PER HOUSEHOLD, הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לוח 6.2.-
                     BY POPULATION GROUP AND NUMBER OF PERSONS IN HOUSEHOLD                לפי קבוצת אוכלוסייה ומספר נפשות במשק הבית

Jewish households משקי בית יהודיים Arab households משקי בית ערביים
סך  הכל סך  הכל

+6 5 4 3 2 1 Total +6 5 4 3 2 1 Total
Households in sample 506 620 861 842 1,337 1,017 5,183 213 129 123 108 104 62 739 משקי בית במדגם 
Households in population (thousands) 165.1 217.8 299.4 284.3 462.0 365.7 1,794.2 107.3 61.5 54.4 29.6 30.6 24.0 307.3 משקי בית באוכלוסייה (אלפים)
Average persons in household 6.93 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 3.11 7.16 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 4.77 ממוצע נפשות במשק בית
Average standard persons in household 4.68 3.75 3.20 2.65 2.00 1.25 2.61 4.78 3.75 3.20 2.65 2.00 1.25 3.54 ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית
Average earners in household 1.87 2.00 1.92 1.60 0.96 0.43 1.32 1.30 1.28 1.41 0.92 0.45 0.24 1.11 ממוצע מפרנסים במשק בית
Money expenditure per household (NIS) 14,189 14,985 12,523 11,001 9,285 5,509 10,471 10,923 9,170 8,716 8,549 6,329 3,889 8,946 הוצאה כספית למשק בית (ש"ח)

NIS ש''ח

Consumption expenditures - total 18,315 19,983 16,692 14,635 12,523 7,641 13,997 13,737 11,767 11,408 11,195 8,381 5,535 11,512 הוצאה לתצרוכת - סך הכל
±1168 ±788 ±613 ±537 ±470 ±331 ±245 ±1359 ±1063 ±1118 ±1044 ±1125 ±1026 ±595

Food (excl. fruit, vegetables) 2,464 2,524 2,102 1,749 1,531 897 1,738 2,644 2,386 2,023 1,895 1,721 916 2,183 מזון (ללא ירקות ופירות)
±139 ±125 ±85 ±79 ±55 ±52 ±33 ±243 ±328 ±217 ±228 ±453 ±150 ±128

Thereof: מזה:
Bread, cereals and pastry products 602 498 395 304 226 129 314 475 371 314 261 218 148 354 לחם, דגנים ומוצרי בצק

±56 ±26 ±18 ±17 ±10 ±8 ±8 ±47 ±42 ±45 ±47 ±46 ±34 ±22
Vegetable oils and products 65 56 46 38 33 20 39 112 (111) 86 123 105 21 100 שמנים צמחיים ומוצריהם

±8 ±6 ±5 ±3 ±3 ±3 ±2 ±41 ±77 ±36 ±58 ±50 ±7 ±23
Meat and poultry 448 434 381 312 268 122 301 922 863 616 527 (763) 221 747 בשר ועופות

±51 ±43 ±30 ±25 ±17 ±12 ±11 ±142 ±177 ±116 ±102 ±407 ±52 ±78
Fish 130 106 83 72 76 42 78 97 88 49 67 56 ~ 73 דגים

±14 ±21 ±9 ±8 ±8 ±7 ±4 ±23 ±41 ±19 ±20 ±17 ±12
Milk, milk products and eggs 483 469 380 326 287 162 323 361 352 281 258 192 136 301 חלב ומוצריו, ביצים

±27 ±24 ±17 ±16 ±11 ±10 ±7 ±33 ±43 ±30 ±29 ±29 ±48 ±17
Sugar and sugar products 104 107 84 63 60 31 68 163 91 78 89 75 32 107 סוכר ומוצריו

±9 ±10 ±7 ±6 ±4 ±3 ±2 ±40 ±22 ±15 ±20 ±23 ±8 ±16
Soft drinks 117 115 100 88 66 39 80 167 154 113 121 101 45 134 משקאות קלים

±11 ±9 ±6 ±7 ±6 ±5 ±3 ±26 ±38 ±21 ±19 ±27 ±7 ±13
Meals away from home 199 464 394 325 343 249 331 148 200 293 244 88 184 190 ארוחות מחוץ לבית

±33 ±49 ±41 ±32 ±31 ±31 ±15 ±27 ±80 ±79 ±69 ±41 ±71 ±25
Miscellaneous food products 266 234 194 165 120 69 156 198 152 189 199 113 73 169 מוצרי מזון שונים

±51 ±29 ±18 ±16 ±10 ±9 ±8 ±43 ±32 ±57 ±43 ±19 ±36 ±20

Vegetables and fruit 585 557 464 422 384 205 406 633 550 401 424 388 249 501 ירקות ופירות
±42 ±32 ±22 ±23 ±16 ±12 ±9 ±64 ±71 ±47 ±70 ±52 ±70 ±31

Thereof: מזה:
Potatoes and sweet potatoes 49 39 33 26 23 11 27 41 27 20 24 17 12 28 תפוחי אדמה ובטטות

±4 ±3 ±2 ±2 ±1 ±1 ±1 ±6 ±4 ±4 ±5 ±3 ±4 ±3
Vegetables, fresh 206 193 157 138 138 72 141 278 259 172 166 161 122 221 ירקות טריים

±18 ±17 ±10 ±9 ±8 ±5 ±4 ±27 ±41 ±26 ±27 ±23 ±39 ±15
Fruit, fresh 138 143 123 120 110 60 110 154 130 111 107 116 70 127 פירות טריים

±14 ±11 ±8 ±9 ±6 ±4 ±3 ±24 ±28 ±18 ±16 ±24 ±28 ±11
Vegetables, pickled and canned 93 91 78 69 54 29 64 91 75 51 (74) 42 20 69 ירקות כבושים ומשומרים

±8 ±6 ±5 ±5 ±4 ±3 ±2 ±18 ±15 ±9 ±38 ±9 ±4 ±8

No. of persons in household מספר נפשות במשק הבית

2010

No. of persons in household
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TABLE 6.2.- (Cont'd) לוח 6.2.- (המשך)

Jewish households משקי בית יהודיים Arab households משקי בית ערביים
סך  הכל סך  הכל

+6 5 4 3 2 1 Total +6 5 4 3 2 1 Total
Housing 4,051 4,341 3,916 3,741 3,516 2,664 3,594 2,525 2,440 2,336 2,457 2,025 1,695 2,354 דיור

±152 ±145 ±113 ±125 ±93 ±90 ±47 ±126 ±142 ±133 ±179 ±143 ±115 ±61
Thereof: מזה:
Monthly rent 557 424 596 769 810 758 687 ~ ~ 62 ~ ~ 192 120 שכר דירה חודשי

±104 ±89 ±77 ±88 ±67 ±70 ±33 ±29 ±94 ±38
Housing services consumption 3,342 3,735 3,173 2,831 2,596 1,839 2,782 2,422 2,264 2,270 2,246 1,888 1,502 2,221 צריכת שירותי דיור

±107 ±96 ±72 ±99 ±77 ±67 ±35 ±96 ±115 ±131 ±166 ±132 ±108 ±50

Dwelling and household maintenance 1,710 1,912 1,529 1,419 1,230 674 1,323 1,473 1,140 1,361 1,085 914 498 1,217 תחזוקת הדירה ומשק הבית
±115 ±162 ±86 ±89 ±66 ±46 ±36 ±244 ±89 ±234 ±117 ±110 ±185 ±101

Thereof: מזה:
Water 207 200 161 139 110 59 133 198 157 149 161 127 55 159 מים

±13 ±14 ±14 ±8 ±6 ±4 ±4 ±22 ±22 ±21 ±31 ±18 ±8 ±10
Electricity, gas and fuel for dwelling 560 537 453 390 319 187 374 562 491 464 462 344 (231) 473 חשמל, גז ודלק לבית

±32 ±35 ±24 ±17 ±20 ±10 ±9 ±69 ±49 ±46 ±77 ±38 ±129 ±31
Miscellaneous household articles 137 123 111 100 80 41 91 162 115 121 146 163 56 136 צורכי משק בית שונים

±14 ±12 ±10 ±10 ±7 ±5 ±4 ±25 ±21 ±24 ±30 ±47 ±19 ±12
Municipal taxes (Arnona) 398 460 391 358 293 171 325 249 253 280 221 147 73 229 מסים עירוניים (ארנונה)

±28 ±23 ±19 ±20 ±20 ±10 ±8 ±26 ±40 ±32 ±35 ±38 ±26 ±15

Furniture and household equipment 841 759 614 530 395 218 502 676 413 556 533 432 142 522 ריהוט וציוד לבית
±239 ±127 ±114 ±96 ±65 ±48 ±41 ±189 ±126 ±200 ±221 ±142 ±45 ±83

Thereof: מזה:
Household electrical equipment 293 292 165 187 135 95 174 236 130 (222) (186) (215) ~ 191 ציוד חשמלי לבית

±105 ±60 ±32 ±48 ±26 ±34 ±18 ±98 ±58 ±118 ±98 ±119 ±45
Non-electrical equipment 118 107 87 70 59 27 70 (67) 51 31 (56) 18 ~ 47 ציוד לא חשמלי

±23 ±18 ±13 ±14 ±11 ±6 ±5 ±35 ±21 ±12 ±32 ±7 ±14
Bedding and towels 59 37 30 31 26 16 30 24 ~ 23 37 42 ~ 26 כלי מיטה ומגבות

±21 ±10 ±7 ±10 ±8 ±5 ±4 ±9 ±10 ±18 ±9 ±6
Home decoration 50 61 (79) 46 46 26 50 62 (43) ~ ~ 28 28 65 חפצי קישוט לבית

±20 ±16 ±45 ±11 ±9 ±10 ±9 ±17 ±23 ±11 ±12 ±22

Clothing and footwear 602 617 524 435 316 232 415 656 531 543 546 262 230 528 הלבשה והנעלה
±97 ±70 ±45 ±42 ±31 ±40 ±19 ±108 ±121 ±120 ±126 ±94 ±89 ±52

Thereof: מזה:
Men's outerwear 72 97 76 84 55 58 70 166 131 111 137 ~ ~ 129 הלבשה עליונה לגברים

±18 ±19 ±14 ±17 ±11 ±22 ±7 ±38 ±41 ±28 ±65 ±18
Women's outerwear 166 184 151 151 121 71 132 154 154 108 163 (110) ~ 135 הלבשה עליונה לנשים

±41 ±31 ±21 ±19 ±18 ±23 ±10 ±30 ±55 ±27 ±56 ±62 ±18

Footwear 178 141 133 98 77 70 105 155 138 116 124 54 71 125 הנעלה
±34 ±22 ±15 ±14 ±12 ±15 ±7 ±39 ±34 ±42 ±31 ±20 ±33 ±17

Health 761 897 752 762 797 445 721 531 398 375 445 446 273 440 בריאות
±76 ±85 ±112 ±76 ±58 ±42 ±31 ±123 ±112 ±120 ±92 ±117 ±90 ±56

Thereof: מזה:
Health insurance 258 334 269 264 260 136 246 76 (105) 82 (92) 45 21 77 ביטוח בריאות

±24 ±29 ±21 ±20 ±14 ±11 ±8 ±16 ±55 ±18 ±46 ±12 ±8 ±14
Dental treatment 208 233 (182) 175 147 77 159 256 160 ~ 142 ~ (85) 181 ריפוי שיניים

±45 ±53 ±104 ±46 ±31 ±18 ±22 ±96 ±71 ±40 ±46 ±42
Other expenditures on health 222 202 219 219 295 157 224 167 121 130 172 207 164 155 הוצאות אחרות לבריאות

±32 ±23 ±23 ±26 ±30 ±18 ±11 ±47 ±29 ±41 ±36 ±51 ±62 ±20

No. of persons in household מספר נפשות במשק הבית No. of persons in household

2010
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מספר נפשות במשק הבית



TABLE 6.2.- (Cont'd) לוח 6.2.- (המשך)

Jewish households משקי בית יהודיים Arab households משקי בית ערביים
סך  הכל סך  הכל

+6 5 4 3 2 1 Total +6 5 4 3 2 1 Total
Education, culture, entertainment 3,332 3,255 2,626 1,710 1,279 674 1,877 1,271 958 877 826 (328) 285 925 חינוך, תרבות ובידור

±567 ±235 ±263 ±124 ±142 ±82 ±87 ±272 ±264 ±189 ±320 ±166 ±116 ±121
Thereof: מזה:
Education services 1,618 1,615 1,252 792 293 153 786 630 527 482 367 ~ (137) 464 שירותי חינוך

±113 ±112 ±85 ±76 ±41 ±31 ±28 ±153 ±130 ±129 ±141 ±89 ±66
Entertainment durable goods 235 437 374 316 288 226 307 ~ ~ 42 (34) ~ ~ 55 מוצרי תרבות ובידור 

±46 ±51 ±34 ±28 ±19 ±28 ±13 ±21 ±20 ±26
Hobbies, sport, camping equipment 142 258 166 142 120 62 138 220 112 95 (111) ~ 23 131 תחביבים, ציוד ספורט 

±24 ±37 ±22 ±17 ±21 ±20 ±9 ±85 ±48 ±36 ±75 ±6 ±33
Computer, Internet and accessories 71 70 74 66 48 45 59 91 ~ 86 ~ ~ ~ 74 מחשב, אינטרנט ואביזרי עזר

±25 ±20 ±16 ±20 ±14 ±16 ±7 ±34 ±34 ±19

Transport and communications 3,117 4,259 3,425 3,142 2,565 1,307 2,800 2,531 2,393 2,372 2,365 1,294 (826) 2,203 תחבורה ותקשורת
±353 ±285 ±219 ±210 ±249 ±145 ±99 ±411 ±387 ±479 ±473 ±590 ±438 ±201

Thereof: מזה:
Public transport 194 108 109 116 100 82 110 84 103 63 80 64 116 84 נסיעה בתחבורה ציבורית

±54 ±21 ±17 ±16 ±11 ±11 ±8 ±27 ±39 ±29 ±36 ±28 ±33 ±14
Expenditures on vehicles 1,792 2,641 2,037 1,789 1,365 690 1,601 1,445 1,441 1,452 1,508 560 ~ 1,278 הוצאות לכלי רכב

±226 ±186 ±122 ±110 ±96 ±105 ±52 ±223 ±236 ±234 ±299 ±165 ±108
Postal services, telephone and communications 795 852 705 635 446 259 563 684 611 564 535 327 212 561 שירותי דואר, טלפון ותקשורת

±60 ±51 ±35 ±34 ±32 ±16 ±15 ±95 ±82 ±68 ±128 ±72 ±74 ±42

Miscellaneous goods and services 852 863 741 724 509 326 619 797 558 565 619 571 (421) 639 מוצרים ושירותים אחרים
±168 ±123 ±74 ±110 ±63 ±43 ±35 ±292 ±108 ±141 ±128 ±137 ±237 ±111

Thereof: מזה:
Cigarettes, tobacco and accessories 106 96 124 133 84 94 104 245 265 191 269 212 168 232 סיגריות, טבק וצורכי עישון

±25 ±21 ±17 ±29 ±14 ±16 ±8 ±46 ±59 ±39 ±75 ±80 ±72 ±24
Services - personal and cosmetics (70) 109 81 65 82 44 74 41 28 (49) ~ ~ ~ 33 שירותים - אישיים וקוסמטיקה

±46 ±22 ±13 ±12 ±15 ±14 ±7 ±15 ±13 ±32 ±9
Articles - personal and cosmetics 167 226 205 153 146 70 153 144 129 142 133 107 (64) 130 מוצרים - אישיים וקוסמטיקה

±34 ±32 ±34 ±19 ±41 ±13 ±14 ±41 ±30 ±45 ±35 ±43 ±34 ±18

No. of persons in household מספר נפשות במשק הבית No. of persons in household

2010
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TABLE 7.1.- MONTHLY INCOME PER HOUSEHOLD,       ,הכנסה חודשית למשק בית -.7.1 לוח
                       BY NUMBER OF EARNERS IN HOUSEHOLD                 לפי מספר מפרנסים במשק הבית

2010   

סך  הכל

+3 2 1 0 Total

Households in sample 1,318 5,092 5,015 3,746 15,171 משקי בית במדגם

Net money income per household (NIS) 21,403 16,675 9,450 5,599 12,010 הכנסה כספית נטו למשק בית (ש"ח)
±597 ±299 ±329 ±163 ±180

NIS ש''ח

Gross money income - total 25,474 20,631 11,224 5,988 14,385 הכנסה כספית ברוטו - סך הכל
±869 ±485 ±477 ±174 ±262

From work 23,252 18,764 8,145 (42) 11,093 מעבודה
±812 ±457 ±340 ±14 ±235

From wages and salaries 20,186 15,905 6,658 0 9,355 מעבודה שכירה
±750 ±348 ±243 ±187

From self-employment 3,066 2,859 1,487 (42) 1,738 מעבודה עצמאית
±464 ±348 ±265 ±14 ±153

From capital (591) 462 ~ 484 506 מהון
±184 ±103 ±94 ±112

From pensions and social insurance funds 593 429 788 2,178 987 מפנסיות וקופות גמל
±128 ±63 ±75 ±129 ±47

From allowances and assistance 1,039 976 1,747 3,284 1,798 מקצבאות ותמיכות
±112 ±51 ±67 ±71 ±37

From National Insurance Institute 841 762 1,306 2,678 1,415 מהמוסד לביטוח לאומי
±93 ±40 ±54 ±59 ±30

From other institutions in Israel (132) 104 223 390 215 ממוסדות אחרים בארץ
±49 ±20 ±31 ±42 ±17

From households and other ~ 110 218 216 168 ממשקי בית ואחרים
±22 ±30 ±34 ±15

Compulsory payments - total 4,071 3,956 1,774 389 2,375 תשלומי חובה - סך הכל
±309 ±198 ±164 ±16 ±92

Income tax 2,174 2,288 1,020 172 1,342 מס הכנסה
±225 ±160 ±146 ±14 ±76

National insurance payments 910 866 364 15 496 תשלומים לביטוח לאומי
±58 ±29 ±19 ±1 ±14

National health insurance 987 803 390 202 536 ביטוח בריאות ממלכתי
±35 ±17 ±11 ±4 ±9
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TABLE 7.2.- MONTHLY CONSUMPTION EXPENDITURE PER HOUSEHOLD, הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, -.7.2 לוח
                     BY NUMBER OF EARNERS IN HOUSEHOLD

2010
סך  הכל

+3 2 1 0 Total

Households in sample 492 2,090 2,121 1,465 6,168 משקי בית במדגם
Households in population (thousands) 198.4 728.0 726.3 529.0 2,181.7 משקי בית באוכלוסייה (אלפים)
Average persons in household 4.78 3.91 3.23 2.14 3.33 ממוצע נפשות במשק בית
Average standard persons in household 3.59 3.11 2.66 2.00 2.74 ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית
Average earners in household 3.29 2.00 1.00 0.00 1.30 ממוצע מפרנסים במשק בית
Money consumption expenditure (NIS) 14,539 13,145 9,258 5,726 10,179 הוצאה כספית לתצרוכת (ש"ח)

NIS ש''ח

Consumption expenditures - total 19,336 17,089 12,154 8,202 13,496 הוצאה לתצרוכת - סך הכל
±1012 ±402 ±408 ±272 ±221

Food (excl. vegetables and fruit) 2,443 2,212 1,658 1,141 1,789 מזון (ללא ירקות ופירות)
±132 ±67 ±58 ±48 ±33

Bread, cereals and pastry products 445 390 288 207 317 לחם, דגנים ומוצרי בצק
±26 ±17 ±11 ±10 ±7

Vegetable oils and products 61 53 46 37 48 שמנים צמחיים ומוצריהם
±6 ±9 ±5 ±4 ±4

Meat and poultry 557 410 341 258 363 בשר ועופות
±52 ±33 ±25 ±16 ±15

Fish 121 82 67 68 77 דגים
±17 ±8 ±6 ±7 ±4

Milk, milk products and eggs 425 382 287 233 318 חלב ומוצריו, ביצים
±26 ±12 ±10 ±10 ±6

Sugar and sugar products 92 87 69 54 74 סוכר ומוצריו
±10 ±4 ±7 ±6 ±3

Soft drinks 141 100 89 50 88 משקאות קלים
±16 ±5 ±6 ±3 ±3

Alcoholic beverages 60 54 38 23 41 משקאות אלכוהוליים
±11 ±10 ±7 ±4 ±4

Meals away from home 329 460 285 115 306 ארוחות מחוץ לבית
±43 ±26 ±23 ±18 ±13

Miscellaneous food products 211 195 148 95 157 מוצרי מזון שונים
±41 ±14 ±10 ±9 ±7

 Number of earners in household  מספר מפרנסים במשק הבית

               לפי מספר מפרנסים במשק הבית
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TABLE 7.2.- (Cont'd) 7.2.- (המשך) לוח
2010

סך  הכל

+3 2 1 0 Total

Vegetables and fruit 608 472 378 321 416 ירקות ופירות
±38 ±17 ±15 ±14 ±9

Potatoes and sweet potatoes 41 30 25 21 27 תפוחי אדמה ובטטות
±3 ±1 ±1 ±1 ±1

Vegetables, fresh 215 166 140 122 151 ירקות טריים
±14 ±8 ±7 ±7 ±4

Fruit, fresh 166 123 98 95 112 פירות טריים
±16 ±5 ±5 ±5 ±3

Vegetables, frozen 19 18 11 9 13 ירקות קפואים
±4 ±2 ±1 ±2 ±1

Vegetables, pickled and canned 95 76 59 41 64 ירקות כבושים ומשומרים
±8 ±4 ±4 ±3 ±2

Fruit, preserved and frozen 2 2 2 2 2 פירות משומרים וקפואים
±1 ±0 ±0 ±1 ±0

Fruit, dried 55 43 34 25 37 פירות יבשים
±10 ±4 ±3 ±3 ±2

Fruit juices, natural 14 13 11 7 11 מיצי פירות טבעיים
±3 ±1 ±1 ±1 ±1

Housing 4,075 3,844 3,162 2,780 3,380 דיור
±143 ±83 ±75 ±74 ±41

Thereof: מזה:
Monthly rent 394 741 695 477 630 שכר דירה חודשי

±95 ±54 ±49 ±58 ±28
Consumption of housing services 3,572 2,937 2,390 2,239 2,643 צריכת שירותי דיור

±129 ±58 ±64 ±53 ±31
Other housing expenditures 92 116 62 53 81 הוצאות דיור אחרות

±19 ±20 ±12 ±13 ±9
Dwelling and household maintenance 1,823 1,571 1,192 835 1,289 תחזוקת הדירה ומשק הבית

±159 ±67 ±52 ±40 ±33
Water 204 159 123 94 135 מים

±12 ±8 ±6 ±5 ±4
Electricity, gas and fuel for dwelling 575 446 352 272 384 חשמל, גז ודלק לבית

±45 ±17 ±14 ±12 ±9
Maintenance and renovation 220 211 164 136 178 תחזוקה ושיפור הבית

±100 ±40 ±24 ±17 ±18
Domestic help 219 249 185 97 188 עזרה בבית

±57 ±30 ±28 ±19 ±15
Miscellaneous household articles 129 114 90 68 96 צורכי משק בית שונים

±14 ±7 ±6 ±5 ±4
Municipal property taxes (Arnona) 477 392 277 168 307 מסים עירוניים (ארנונה)

±34 ±14 ±11 ±9 ±7

 Number of earners in household  מספר מפרנסים במשק הבית
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TABLE  7.2.- (Cont'd) 7.2.- (המשך) לוח
2010

סך  הכל

+3 2 1 0 Total

Furniture and household equipment 626 693 440 263 498 ריהוט וציוד לבית
±106 ±83 ±55 ±43 ±36

Furniture 236 273 147 67 178 ריהוט
±83 ±49 ±28 ±24 ±21

Household electrical equipment 214 226 153 119 175 ציוד חשמלי לבית
±46 ±34 ±26 ±27 ±16

Non-electrical equipment 85 88 59 37 66 ציוד לא חשמלי
±15 ±10 ±9 ±7 ±5

Bedding and towels 41 38 27 15 29 כלי מיטה ומגבות
±13 ±7 ±6 ±5 ±3

Home decoration 49 67 54 25 51 חפצי קישוט לבית
±13 ±12 ±20 ±6 ±8

Clothing and footwear 627 574 396 193 427 הלבשה והנעלה
±78 ±33 ±32 ±27 ±18

Men's outerwear 131 99 74 33 78 הלבשה עליונה לגברים
±26 ±11 ±12 ±12 ±6

Women's outerwear 216 173 116 64 132 הלבשה עליונה לנשים
±35 ±15 ±13 ±17 ±8

Children's and babies' outerwear 45 81 57 13 53 הלבשה עליונה לילדים ותינוקות
±16 ±9 ±9 ±3 ±5

Underwear, sleepwear and socks 72 51 35 15 39 לבנים, בגדי שינה וגרביים
±21 ±8 ±7 ±5 ±4

Miscellaneous clothing articles ~ 11 9 4 8 צורכי הלבשה שונים
±3 ±2 ±2 ±1

Sewing, fabrics and accessories ~ (8) 5 ~ 5 תפירה, אריגים וחומרי עזר
±4 ±2 ±2

Cleaning and laundry outside home ~ 5 4 -3 4 ניקוי וכביסה מחוץ לבית
±2 ±2 ±2 ±1

Footwear 146 145 96 57 107 הנעלה
±27 ±12 ±10 ±11 ±6

Health 989 737 574 605 674 בריאות
±123 ±40 ±55 ±45 ±27

Health insurance 337 264 178 170 219 ביטוח בריאות
±32 ±12 ±11 ±10 ±7

Dental treatment 291 179 140 125 163 ריפוי שיניים
±91 ±24 ±47 ±26 ±20

Expenditures on health services 99 98 69 66 81 הוצאות על שירותי בריאות
±41 ±18 ±13 ±18 ±9

Other expenditures on health 262 197 187 245 211 הוצאות אחרות לבריאות
±37 ±14 ±17 ±22 ±10

 Number of earners in household  מספר מפרנסים במשק הבית
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TABLE  7.2.- (Cont'd) 7.2.- (המשך) לוח
2010

סך  הכל
+3 2 1 0 Total

Education, culture and entertainment 2,625 2,570 1,397 641 1,717 חינוך, תרבות ובידור
±482 ±137 ±113 ±52 ±74

Thereof: מזה:
Education services 975 1,237 564 184 734 שירותי חינוך

±118 ±56 ±39 ±28 ±26
Newspapers, books and stationery 68 64 50 33 52 ספרים ומכשירי  כתיבה עיתונים,

±11 ±7 ±11 ±4 ±5
Culture, sports and entertainment (765) 447 263 99 330 ספורט ובידור מופעי תרבות,

±430 ±101 ±82 ±27 ±59
Recreation and excursions 167 193 92 52 123 נופש וטיולים הבראה,

±36 ±20 ±17 ±17 ±10
Entertainment durable goods 396 346 244 186 278 מוצרי תרבות ובידור בני קיימה

±47 ±23 ±20 ±12 ±11
Hobbies, sports and camping equipment 155 196 124 58 135 ציוד ספורט ומחנאות תחביבים,

±22 ±19 ±17 ±12 ±9
Computer, Internet and accessories 88 83 60 25 62 מחשב, אינטרנט ומוצריהם

±27 ±13 ±12 ±8 ±7
Transport and communications 4,717 3,620 2,354 1,097 2,686 תחבורה ותקשורת

±382 ±146 ±174 ±92 ±87
Public transport 125 115 116 79 108 נסיעה בתחבורה ציבורית

±23 ±12 ±15 ±10 ±7
Travel abroad 748 551 437 193 444 נסיעה לחוץ לארץ

±204 ±86 ±128 ±51 ±56
Expenditures on vehicles 2,739 2,203 1,251 534 1,530 הוצאות לכלי רכב

±244 ±87 ±75 ±48 ±46
Other expenditures 65 53 42 17 42 הוצאות אחרות

±17 ±8 ±10 ±5 ±5
Postal services, telephone and communications 1,040 698 507 273 562 טלפון ותקשורת שירותי דואר,

±58 ±28 ±20 ±15 ±14
Miscellaneous goods and services 804 796 604 325 619 מוצרים ושירותים אחרים

±99 ±70 ±62 ±33 ±33
Cigarettes, tobacco and accessories 194 136 134 70 125 טבק וצורכי עישון סיגריות,

±39 ±14 ±14 ±11 ±8
Personal services and cosmetics 73 89 64 36 67 אישיים וקוסמטיקה - שירותים

±19 ±11 ±14 ±8 ±6
Personal articles and cosmetics 237 195 138 66 148 אישיים וקוסמטיקה - מוצרים

±40 ±27 ±17 ±9 ±12
Legal and other services (127) 171 103 74 121 שירותים משפטיים ואחרים

±64 ±54 ±28 ±25 ±22
Jewellery and watches 82 58 30 16 41 תכשיטים ושעונים

±27 ±11 ±7 ±6 ±5
Wallets, bags, suitcases etc. 41 75 56 20 52 מזוודות וכד' תיקים, ארנקים,

±10 ±7 ±8 ±4 ±4
Organization dues and donations 46 66 74 35 59 מסי ארגון ותרומות

±11 ±11 ±34 ±8 ±12
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TABLE  8.1.-  MONTHLY INCOME PER HOUSEHOLD, BY TYPE OF LOCALITY לפי צורת יישוב לוח 8.1.- הכנסה חודשית למשק בית,
                      

2010
יישובים Households in urban localities משקי בית ביישובים עירוניים יישובים סך הכל

יישובים  כפריים - Jewish localities  עירוניים -
סך הכל לא- פתח אשדוד ראשון חיפה תל אביב- ירושלים סך הכל

יהודיים תקווה לציון יפו
2,000- 10,000- 20,000- 50,000- 100,000-

Rural Non- 9,999 19,999 49,999 99,999 199,999 Urban
localities Jewish Petah Ashdod Rishon Haifa Tel Aviv- Jerusalem localities Total
 - total localities Tiqwa LeZiyyon Yafo - total

Households in sample 782 1,498 511 698 2,925 1,399 2,828 487 451 496 814 1,112 1,170 14,389 15,171 משקי בית במדגם

Net money income (NIS) 15,376 8,111 18,267 15,079 12,116 14,041 11,012 13,194 10,826 14,459 11,515 12,827 9,329 11,832 12,010 הכנסה כספית נטו (ש"ח)
±859 ±347 ±1,918 ±850 ±391 ±611 ±308 ±822 ±804 ±879 ±700 ±1,105 ±412 ±184 ±180

NIS ש''ח

Gross money  income - total 18,661 9,187 23,512 18,546 14,494 17,125 12,900 15,695 12,687 17,411 13,961 15,787 10,774 14,158 14,385 הכנסה כספית ברוטו - סך הכל
±1,192 ±525 ±3,223 ±1,266 ±588 ±891 ±436 ±1,183 ±1,192 ±1,230 ±1,033 ±1,499 ±536 ±269 ±262

From work 15,304 7,345 20,015 14,903 11,288 13,349 9,697 12,263 9,906 13,874 9,934 11,335 7,652 10,869 11,093 מעבודה
±1,049 ±538 ±3,125 ±1,262 ±585 ±868 ±442 ±1,204 ±1,253 ±1,240 ±1,005 ±801 ±529 ±241 ±235

From wages and salaries 11,983 5,722 16,457 12,673 9,584 11,638 8,443 11,002 8,895 12,168 8,567 8,922 6,470 9,216 9,355 מעבודה שכירה
±958 ±344 ±1,959 ±1,172 ±432 ±731 ±374 ±1,023 ±1,191 ±1,067 ±837 ±716 ±481 ±191 ±187

From self-employment 3,322 (1,623) ~ (2,230) 1,704 (1,711) 1,254 (1,262) (1,011) (1,706) (1,367) 2,413 1,182 1,654 1,738 מעבודה עצמאית
±696 ±452 ±566 ±408 ±494 ±242 ±501 ±363 ±682 ±467 ±464 ±250 ±156 ±153

From capital ~ ~ ~ (502) 367 (602) 313 <489> ~ (433) (385) ~ (289) 476 506 מהון
±166 ±88 ±163 ±52 ±211 ±149 ±113 ±87 ±114 ±112

From pensions and social insurance funds (628) (171) (1,099) 1,287 1,007 1,274 1,021 1,120 (791) 1,379 1,636 1,030 1,029 1,006 987 מפנסיות ומקופות גמל
±171 ±49 ±328 ±270 ±109 ±199 ±108 ±248 ±252 ±291 ±267 ±177 ±167 ±49 ±47

From allowances and assistance 1,654 1,648 1,440 1,854 1,831 1,900 1,868 1,822 1,909 1,726 2,006 1,693 1,804 1,806 1,798 מקצבאות ומתמיכות
±176 ±99 ±211 ±185 ±88 ±134 ±81 ±206 ±182 ±205 ±169 ±161 ±119 ±38 ±37

From National Insurance Institute 1,320 1,594 1,092 1,517 1,444 1,446 1,440 1,523 1,535 1,438 1,387 1,182 1,329 1,420 1,415 מהמוסד לביטוח לאומי
±146 ±97 ±162 ±168 ±70 ±104 ±69 ±183 ±156 ±184 ±117 ±103 ±101 ±31 ±30

From other institutions in Israel (200) ~ ~ (174) 233 (244) 263 <175> (246) <188> (464) <164> 270 216 215 ממוסדות אחרים בארץ
±78 ±63 ±39 ±61 ±36 ±70 ±92 ±78 ±118 ±82 ±51 ±17 ±17

From households and other <134> <39> <220> (163) 155 (209) 166 <124> <128> <99> (155) (347) 204 170 168 ממשקי בית ואחרים
±55 ±16 ±104 ±52 ±37 ±59 ±29 ±51 ±63 ±47 ±51 ±105 ±46 ±16 ±15

Compulsory payments - total 3,285 1,076 (5,245) 3,467 2,378 3,084 1,887 2,501 1,861 2,953 2,446 2,960 1,445 2,326 2,375 תשלומי חובה - סך הכל
±379 ±209 ±1,372 ±460 ±218 ±317 ±145 ±408 ±433 ±406 ±368 ±436 ±149 ±95 ±92

Income tax 1,807 (426) (3,475) 2,040 1,341 1,828 1,005 1,399 (998) 1,672 1,474 1,826 712 1,317 1,342 מס הכנסה
±281 ±159 ±1,246 ±331 ±183 ±244 ±110 ±281 ±351 ±281 ±280 ±379 ±98 ±78 ±76

National insurance payments 772 281 936 717 496 617 399 511 383 628 468 589 322 482 496 תשלומים לביטוח לאומי
±75 ±37 ±113 ±84 ±31 ±51 ±25 ±80 ±61 ±83 ±61 ±59 ±33 ±14 ±14

National health insurance 706 369 834 709 540 638 484 591 480 653 504 545 411 527 536 ביטוח בריאות ממלכתי
±44 ±20 ±70 ±54 ±20 ±33 ±17 ±52 ±43 ±51 ±38 ±34 ±22 ±9 ±9

                       

יישובים יהודיים
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TABLE 8.2.-  MONTHLY CONSUMPTION  EXPENDITURE  PER   ,לוח 8.2.- הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית
                      HOUSEHOLD, BY TYPE OF LOCALITY  לפי צורת יישוב               

2010
יישובים Households in urban localities משקי בית ביישובים עירוניים יישובים  סך הכל
כפריים - יישובים  Jewish localities  עירוניים -
סך הכל לא יהודיים פתח אשדוד ראשון חיפה תל אביב- ירושלים סך הכל

תקווה לציון יפו
2,000- 10,000- 20,000- 50,000- 100,000-

Rural Non- 9,999 19,999 49,999 99,999 199,999 Urban
localities Jewish Petah Ashdod Rishon Haifa Tel Aviv- Jerusalem localities Total

- total localities Tiqwa LeZiyyon Yafo - total

Households in sample 330 576 248 246 1,187 583 1,155 203 178 194 333 465 470 5,838 6,168 משקי בית במדגם
Households in population (thousands) 112.9 231.7 81.5 88.2 396.1 200.2 401.2 65.3 57.1 65.2 112.0 176.2 194.3 2,062.5 2,181.7 משקי בית באוכלוסייה (אלפים)
Average persons in household 3.75 4.76 3.66 3.60 3.12 3.41 3.00 3.14 3.58 2.95 2.31 2.27 3.85 3.31 3.33 ממוצע נפשות במשק בית
Average standard persons in household 2.99 3.54 2.94 2.92 2.62 2.80 2.55 2.65 2.88 2.54 2.13 2.11 3.00 2.72 2.74 ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית
Average earners in household 1.73 1.14 1.52 1.56 1.24 1.55 1.27 1.54 1.37 1.40 1.02 1.22 1.06 1.28 1.30 ממוצע מפרנסים במשק בית
Money consumption expenditure (NIS) 12,502 9,149 13,090 11,838 9,355 11,483 9,503 9,137 9,561 11,242 8,428 11,800 9,529 10,052 10,179 הוצאה כספית לתצרוכת (ש"ח)

NIS ש''ח

Consumption expenditures - total 17,398 11,963 18,191 15,980 12,258 15,511 12,473 12,404 12,560 15,837 10,694 15,256 12,397 13,289 13,496 הוצאה לתצרוכת - סך הכל
±1,182 ±745 ±1,653 ±1,485 ±535 ±813 ±474 ±824 ±1,042 ±1,720 ±798 ±1,020 ±639 ±221

Food (excl. vegetables and fruit) 1,979 2,281 2,141 1,958 1,624 1,865 1,624 1,562 1,663 1,836 1,436 1,795 1,764 1,780 1,789 מזון (ללא ירקות ופירות)
±147 ±160 ±171 ±212 ±69 ±105 ±72 ±138 ±178 ±206 ±108 ±131 ±103 ±33

Bread, cereals and pastry products 389 357 409 357 304 330 295 310 301 387 236 231 337 313 317 לחם, דגנים ומוצרי בצק
±33 ±24 ±41 ±37 ±15 ±22 ±15 ±53 ±33 ±130 ±21 ±18 ±25 ±7

Vegetable oils and products 62 106 47 46 39 39 39 39 41 39 24 26 56 47 48 שמנים צמחיים ומוצריהם
±16 ±31 ±9 ±8 ±4 ±4 ±3 ±8 ±9 ±7 ±3 ±4 ±6 ±4

Meat and poultry 323 798 385 370 284 340 317 293 312 324 225 225 395 366 363 בשר ועופות
±48 ±101 ±51 ±59 ±22 ±35 ±25 ±39 ±53 ±50 ±38 ±32 ±40 ±15

Fish 101 73 86 89 75 62 87 78 111 62 55 41 98 76 77 דגים
±33 ±15 ±19 ±18 ±8 ±8 ±8 ±18 ±30 ±15 ±11 ±7 ±18 ±4

Milk, milk products and eggs 375 300 407 354 307 353 306 324 304 357 279 265 323 315 318 חלב ומוצריו, ביצים
±32 ±20 ±38 ±32 ±13 ±21 ±14 ±32 ±35 ±41 ±25 ±20 ±20 ±6

Sugar and sugar products 86 118 99 75 69 74 63 57 78 60 65 46 73 73 74 סוכר ומוצריו
±11 ±20 ±14 ±10 ±6 ±7 ±5 ±10 ±13 ±12 ±9 ±5 ±8 ±3

Soft drinks 91 140 94 92 79 88 80 90 82 92 53 72 88 88 88 משקאות קלים
±15 ±16 ±11 ±13 ±6 ±9 ±6 ±14 ±13 ±28 ±6 ±8 ±11 ±3

Alcoholic beverages 50 ~ 58 (57) 44 39 46 40 65 40 49 54 29 41 41 משקאות אלכוהוליים
±17 ±18 ±29 ±7 ±8 ±16 ±14 ±23 ±16 ±21 ±15 ±7 ±4

Meals away from home 309 192 362 279 280 360 253 211 213 293 332 689 240 306 306 ארוחות מחוץ לבית
±53 ±32 ±78 ±61 ±29 ±46 ±25 ±52 ±65 ±60 ±49 ±82 ±38 ±13

Miscellaneous food products 193 191 193 239 141 180 138 120 156 182 119 143 125 155 157 מוצרי מזון שונים
±40 ±26 ±26 ±87 ±13 ±24 ±13 ±22 ±45 ±44 ±24 ±21 ±13 ±7

יישובים יהודיים

- 9
8 

-



Table 8.2.- (Cont'd) לוח 8.2.- (המשך)
2010

יישובים Households in urban localities משקי בית ביישובים עירוניים יישובים  סך הכל
כפריים - יישובים  Jewish localities  עירוניים -
סך הכל לא יהודיים פתח אשדוד ראשון חיפה תל אביב- ירושלים סך הכל

תקווה לציון יפו
2,000- 10,000- 20,000- 50,000- 100,000-

Rural Non- 9,999 19,999 49,999 99,999 199,999 Urban
localities Jewish Petah Ashdod Rishon Haifa Tel Aviv- Jerusalem localities Total

- total localities Tiqwa LeZiyyon Yafo - total

Vegetables and fruit 463 525 506 459 369 441 411 381 352 438 311 334 440 415 416 ירקות ופירות
±42 ±38 ±44 ±61 ±17 ±28 ±20 ±41 ±44 ±55 ±31 ±27 ±30 ±9

Thereof: מזה:
Potatoes and sweet potatoes 32 29 32 28 26 30 30 25 28 30 18 17 29 27 27 תפוחי אדמה ובטטות

±4 ±3 ±4 ±3 ±2 ±3 ±2 ±3 ±5 ±6 ±2 ±2 ±3 ±1
Vegetables, fresh 149 233 167 171 129 153 142 123 126 149 116 124 161 151 151 ירקות טריים

±16 ±18 ±17 ±30 ±8 ±12 ±8 ±14 ±20 ±20 ±21 ±14 ±13 ±4
Fruit, fresh 124 129 138 106 103 121 112 111 83 116 90 92 123 111 112 פירות טריים

±15 ±14 ±18 ±17 ±6 ±10 ±7 ±14 ±13 ±19 ±11 ±9 ±11 ±3
Vegetables, frozen 21 5 23 19 13 19 13 11 ~ 17 9 13 13 13 13 ירקות קפואים

±5 ±2 ±6 ±6 ±2 ±3 ±2 ±3 ±6 ±3 ±3 ±3 ±1
Vegetables, pickled and canned 81 71 80 72 55 69 64 68 63 69 43 52 62 63 64 ירקות כבושים ומשומרים

±14 ±10 ±9 ±9 ±3 ±6 ±4 ±12 ±12 ±11 ±5 ±6 ±6 ±2
Fruit, dried 39 50 48 49 32 35 36 32 27 44 28 27 37 37 37 פירות יבשים

±8 ±11 ±9 ±17 ±4 ±5 ±4 ±9 ±10 ±14 ±6 ±4 ±6 ±2
Fruit juices, natural 14 6 14 13 9 13 13 10 14 (11) 5 9 13 11 11 מיצי פירות טבעיים

±3 ±2 ±4 ±6 ±2 ±3 ±2 ±5 ±4 ±5 ±2 ±2 ±3 ±1

Housing 4,087 2,474 4,419 3,682 2,957 3,964 3,232 3,624 2,996 4,299 2,356 4,579 3,270 3,342 3,380 דיור
±229 ±72 ±365 ±231 ±103 ±166 ±81 ±182 ±197 ±322 ±133 ±196 ±138 ±41

Thereof: מזה:
Monthly rent 287 ~ 317 371 589 721 711 700 536 555 554 1,714 696 649 630 שכר דירה חודשי

±97 ±115 ±126 ±69 ±109 ±67 ±155 ±182 ±182 ±87 ±143 ±106 ±28
Consumption of housing services 3,656 2,424 3,858 3,203 2,283 3,103 2,418 2,770 2,346 3,548 1,710 2,686 2,518 2,588 2,643 צריכת שירותי דיור

±174 ±63 ±242 ±189 ±91 ±143 ±64 ±157 ±144 ±173 ±90 ±137 ±110 ±31
Other housing expenditures 92 ~ 165 77 75 112 82 (126) (68) ~ 74 118 47 80 81 הוצאות דיור אחרות

±28 ±57 ±29 ±20 ±32 ±17 ±66 ±36 ±27 ±51 ±20 ±9

Dwelling and household maintenance 1,848 1,258 1,972 1,543 1,122 1,406 1,155 1,189 1,180    1,410 1,005 1,374 1,209 1,259 1,289 תחזוקת הדירה ומשק הבית
±195 ±124 ±295 ±308 ±55 ±106 ±63 ±99 ±111 ±174 ±94 ±145 ±96 ±33

Water 196 154 210 150 122 130 116 127 136 141 98 111 157 132 135 מים
±26 ±11 ±49 ±15 ±6 ±9 ±5 ±15 ±16 ±17 ±12 ±11 ±13 ±4

Electricity, gas and fuel for dwelling 576 498 502 467 354 400 336 357 357 358 268 307 362 374 384 חשמל, גז ודלק לבית
±86 ±31 ±74 ±41 ±15 ±23 ±15 ±35 ±31 ±34 ±18 ±22 ±38 ±9

Maintenance and renovation 144 200 ~ ~ 128 196 179 172 171 177 129 214 199 180 178 תחזוקה ושיפור הבית
±55 ±96 ±19 ±35 ±32 ±27 ±34 ±29 ±25 ±36 ±46 ±18

Domestic help 275 ~ 411 243 153 260 165 129 (116) 256 184 389 112 183 188 עזרה בבית
±101 ±105 ±83 ±28 ±65 ±31 ±56 ±62 ±103 ±56 ±89 ±36 ±15

Miscellaneous household articles 106 148 106 94 93 91 86 79 113 109 63 72 95 96 96 צורכי משק בית שונים
±19 ±15 ±15 ±14 ±9 ±10 ±7 ±16 ±26 ±22 ±9 ±11 ±11 ±4

Municipal property taxes (Arnona) 552 247 513 337 273 329 273 326 287 369 263 280 284 294 307 מסים עירוניים (ארנונה)
±60 ±17 ±58 ±31 ±12 ±20 ±13 ±25 ±31 ±43 ±31 ±28 ±28 ±7

יישובים יהודיים
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Table 8.2.- (Cont'd) לוח 8.2.- (המשך)
2010

יישובים Households in urban localities משקי בית ביישובים עירוניים יישובים  סך הכל
כפריים - יישובים  Jewish localities  עירוניים -
סך הכל לא יהודיים פתח אשדוד ראשון חיפה תל אביב- ירושלים סך הכל

תקווה לציון יפו
2,000- 10,000- 20,000- 50,000- 100,000-

Rural Non- 9,999 19,999 49,999 99,999 199,999 Urban
localities Jewish Petah Ashdod Rishon Haifa Tel Aviv- Jerusalem localities Total

- total localities Tiqwa LeZiyyon Yafo - total

Furniture and household equipment 610 604 615 657 466 637 521 404 546 413 356 378 300 493 498 ריהוט וציוד לבית
±153 ±108 ±159 ±214 ±80 ±180 ±98 ±102 ±184 ±153 ±109 ±112 ±61 ±36

Furniture (175) 222 193 (208) 182 262 195 (96) (218) ~ (128) 112 89 178 178 ריהוט
±92 ±62 ±88 ±104 ±50 ±103 ±59 ±56 ±149 ±75 ±46 ±34 ±21

Household electrical equipment 228 218 (212) 249 151 222 185 178 188 122 122 108 124 172 175 ציוד חשמלי לבית
±62 ±57 ±114 ±115 ±32 ±77 ±40 ±57 ±64 ±47 ±48 ±47 ±45 ±16

Non-electrical equipment 107 56 96 99 61 67 61 77 77 90 52 55 46 64 66 ציוד לא חשמלי
±25 ±18 ±25 ±34 ±11 ±15 ±9 ±32 ±27 ±43 ±22 ±20 ±8 ±5

Bedding and towels 18 28 (50) 31 25 33 41 ~ 28 (18) (24) (30) 14 30 29 כלי מיטה ומגבות
±6 ±8 ±29 ±14 ±6 ±10 ±11 ±11 ±10 ±14 ±15 ±5 ±3

Home decoration 81 80 64 70 47 53 39 25 35 31 30 ~ 26 49 51 חפצי קישוט לבית
±32 ±28 ±18 ±26 ±13 ±24 ±9 ±11 ±15 ±10 ±12 ±7 ±8

Clothing and footwear 471 515 444 505 432 443 371 350 438 430 284 412 463 426 427 הלבשה והנעלה
±78 ±58 ±88 ±99 ±49 ±55 ±36 ±69 ±116 ±97 ±46 ±74 ±67 ±18

Thereof: מזה:
Men's outerwear 78 128 64 67 86 76 61 40 90 118 46 63 77 78 78 הלבשה עליונה לגברים

±25 ±21 ±28 ±29 ±18 ±18 ±12 ±17 ±45 ±56 ±17 ±19 ±27 ±6

Women's outerwear 147 136 149 153 133 156 105 120 128 129 80 165 132 131 132 הלבשה עליונה לנשים
±43 ±21 ±39 ±44 ±22 ±26 ±13 ±41 ±42 ±40 ±19 ±54 ±29 ±8

Children's and babies' outerwear 76 93 56 81 47 47 39 48 (58) 27 40 31 66 52 53 הלבשה עליונה לילדים ותינוקות
±22 ±23 ±22 ±31 ±10 ±13 ±8 ±23 ±31 ±13 ±19 ±12 ±14 ±5

Underwear, sleepwear and socks (49) 40 41 38 41 29 51 (31) 36 (31) 29 29 34 38 39 לבנים, בגדי שינה וגרביים
±27 ±14 ±17 ±18 ±11 ±9 ±12 ±16 ±18 ±16 ±10 ±10 ±13 ±4

Footwear 114 106 99 145 103 120 101 88 110 110 73 103 127 107 107 הנעלה
±24 ±18 ±26 ±38 ±15 ±23 ±17 ±26 ±38 ±35 ±20 ±24 ±23 ±6

Health 789 445 872 770 639 806 671 614 697 756 622 747 646 668 674 בריאות
±113 ±60 ±177 ±111 ±48 ±105 ±52 ±112 ±106 ±126 ±110 ±96 ±171 ±27

Health insurance 322 82 302 258 220 256 243 204 242 245 209 235 164 214 219 ביטוח בריאות
±45 ±17 ±34 ±26 ±16 ±23 ±16 ±23 ±33 ±35 ±24 ±28 ±23 ±7

Dental treatment 213 186 (235) 193 146 174 135 133 118 176 120 121 (225) 160 163 ריפוי שיניים
±66 ±41 ±132 ±60 ±28 ±80 ±29 ±62 ±52 ±78 ±54 ±33 ±165 ±20

Expenditures on health services ~ ~ (100) (118) 75 107 63 (100) (55) ~ (114) 140 71 80 81 הוצאות על שירותי בריאות
±53 ±63 ±19 ±31 ±16 ±69 ±33 ±73 ±46 ±21 ±9

Other expenditures on health 156 156 235 201 198 270 230 177 281 266 179 250 185 214 211 הוצאות אחרות לבריאות
±28 ±26 ±55 ±34 ±20 ±38 ±26 ±37 ±64 ±57 ±33 ±45 ±28 ±10

יישובים יהודיים
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Table 8.2.- (Cont'd) לוח 8.2.- (המשך)
2010

יישובים Households in urban localities משקי בית ביישובים עירוניים יישובים  סך הכל
כפריים - יישובים Jewish localities -  עירוניים
סך הכל לא יהודיים פתח אשדוד ראשון חיפה תל אביב- ירושלים סך הכל

תקווה לציון יפו
2,000- 10,000- 20,000- 50,000- 100,000-

Rural Non- 9,999 19,999 49,999 99,999 199,999 Urban
localities Jewish Petah Ashdod Rishon Haifa Tel Aviv- Jerusalem localities Total

- total localities Tiqwa LeZiyyon Yafo - total
Education, culture and entertainment 2,447 873 2,279 2,484 1,604 2,021 1,684 1,642 1,473 2,341 1,450 1,822 1,643 1,677 1,717 חינוך, תרבות ובידור

±535 ±148 ±302 ±534 ±184 ±226 ±158 ±281 ±342 ±938 ±225 ±278 ±165 ±74
Thereof: מזה:
Education services 1,072 439 1132 942 657 937 681 705 574 706 627 702 838 715 734 שירותי חינוך

±136 ±82 ±157 ±171 ±57 ±107 ±62 ±149 ±122 ±186 ±96 ±101 ±89 ±26
Newspapers, books and stationery 63 ~ 99 44 43 59 48 36 33 68 48 80 47 52 52 עיתונים, ספרים ומכשירי כתיבה

±18 ±26 ±13 ±6 ±10 ±7 ±9 ±15 ±28 ±10 ±15 ±9 ±5
Culture, sports and entertainment ~ ~ (290) (750) (295) 326 358 (269) ~ ~ (274) (440) 235 321 330 מופעי תרבות, ספורט ובידור

±195 ±441 ±150 ±139 ±108 ±160 ±816 ±155 ±224 ±108 ±59
Recreation and excursions 210 (61) 150 150 125 130 119 156 148 (203) 86 108 105 118 123 הבראה, נופש וטיולים

±60 ±35 ±46 ±53 ±24 ±43 ±18 ±50 ±63 ±102 ±28 ±32 ±37 ±10
Entertainment durable goods 364 120 273 372 287 353 287 317 308 408 278 308 165 273 278 מוצרי תרבות ובידור בני קיימה

±73 ±28 ±40 ±55 ±24 ±39 ±24 ±60 ±66 ±87 ±72 ±42 ±25 ±11
Hobbies, sports, camping equipment 132 85 233 156 133 141 122 126 98 159 101 133 200 135 135 תחביבים, ציוד ספורט ומחנאות

±22 ±24 ±62 ±36 ±18 ±26 ±19 ±37 ±30 ±41 ±26 ±38 ±58 ±9
Computer, Internet and accessories (95) 71 96 66 62 73 65 (33) (57) (32) (32) 49 45 60 62 מחשב, אינטרנט ומוצריהם

±51 ±21 ±38 ±32 ±16 ±24 ±15 ±20 ±39 ±23 ±16 ±17 ±19 ±7
Transport and communications 4,013 2,351 4,142 3,198 2,440 3,280 2,273 2,160 2,585 3,431 2,243 3,102 2,054 2,614 2,686 תחבורה ותקשורת

±514 ±247 ±781 ±434 ±158 ±325 ±163 ±296 ±400 ±560 ±356 ±513 ±210 ±87
Public transport 65 44 71 73 120 99 129 98 96 45 117 144 168 110 108 נסיעה בתחבורה ציבורית

±24 ±14 ±18 ±34 ±25 ±20 ±15 ±28 ±34 ±21 ±23 ±23 ±25 ±7
Travel abroad (485) 276 ~ 457 336 547 372 257 (403) 609 514 861 297 442 444 נסיעה לחוץ לארץ

±243 ±117 ±194 ±82 ±178 ±94 ±122 ±208 ±268 ±243 ±410 ±111 ±56
Expenditures on vehicles 2,728 1,456 2,440 1,964 1,412 1,982 1,199 1,218 1,403 2,037 1,165 1,519 997 1,465 1,530 הוצאות לכלי רכב

±355 ±133 ±260 ±305 ±92 ±202 ±84 ±151 ±243 ±332 ±139 ±184 ±108 ±46
Other expenditures 43 28 63 43 31 50 41 59 (62) 51 29 50 (50) 42 42 הוצאות אחרות

±21 ±14 ±23 ±21 ±8 ±14 ±11 ±28 ±33 ±23 ±13 ±12 ±27 ±5
Postal services, telephone and communications 693 547 683 660 540 603 532 529 621 689 419 529 542 555 562 שירותי דואר, טלפון ותקשורת

±73 ±46 ±78 ±80 ±28 ±41 ±29 ±72 ±67 ±187 ±45 ±40 ±52 ±14
Miscellaneous goods and services 690 637 801 723 605 646 532 478 629 481 631 713 608 615 619 מוצרים ושירותים אחרים

±195 ±140 ±216 ±197 ±83 ±88 ±55 ±88 ±145 ±116 ±186 ±118 ±95 ±33
Cigarettes, tobacco and accessories 85 226 84 119 124 113 109 55 130 83 101 124 143 127 125 סיגריות, טבק וצורכי עישון

±22 ±28 ±34 ±37 ±17 ±24 ±18 ±23 ±47 ±36 ±26 ±29 ±38 ±8
Personal services and cosmetics 74 38 80 82 73 64 65 83 43 (59) 72 100 46 66 67 שירותים  - אישיים וקוסמטיקה

±35 ±11 ±24 ±24 ±23 ±15 ±12 ±30 ±15 ±36 ±24 ±28 ±14 ±6
Personal articles and cosmetics (220) 146 169 127 142 185 140 156 156 163 95 170 106 145 148 מוצרים  - אישיים וקוסמטיקה

±159 ±24 ±43 ±28 ±25 ±33 ±17 ±48 ±39 ±35 ±18 ±35 ±16 ±12
Legal and other services 130 69 ~ ~ (120) 118 (72) ~ ~ ~ (236) 189 (114) 120 121 שירותים משפטיים ואחרים

±64 ±25 ±62 ±50 ±36 ±164 ±89 ±64 ±22
Jewellery and watches (41) ~ 45 40 37 32 47 (57) (43) ~ (44) 45 30 41 41 תכשיטים ושעונים אישיים

±22 ±18 ±16 ±12 ±11 ±15 ±32 ±22 ±25 ±17 ±9 ±5
Wallets, bags, suitcases, etc. 73 54 56 64 56 57 45 41 46 39 36 49 58 51 52 מזוודות וכד' ארנקים, תיקים,

±20 ±19 ±15 ±17 ±10 ±11 ±7 ±17 ±15 ±20 ±16 ±14 ±14 ±4
Organization dues and donations 65 ~ 102 57 49 67 50 49 ~ 20 42 33 108 59 59 מסי ארגון ותרומות

±31 ±34 ±18 ±10 ±22 ±9 ±18 ±7 ±16 ±16 ±45 ±12
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לוח 9.1.- הכנסה חודשית למשק בית, לפי נפה

2010
סך  הכל נפה

פתח השרון חדרה חיפה עכו יזרעאל צפת, כנרת  ירושלים
תקווה  וגולן

Zefat,
Petah Kinneret Total
Tiqwa Sharon Hadera Haifa Akko Yizre'el & Golan Jerusalem

1,307 800 666 1,487 1,038 781 447 1,397 15,171 משקי בית במדגם

15,529 12,578 11,808 11,046 9,431 9,034 9,994 9,773 12,010 הכנסה כספית נטו (ש"ח)
±834 ±660 ±866 ±468 ±446 ±492 ±723 ±403 ±180

ש''ח

19,366 15,109 14,190 13,195 10,692 10,391 11,481 11,354 14,385 הכנסה  כספית ברוטו - סך הכל
±1,352 ±944 ±1,326 ±678 ±575 ±678 ±917 ±527 ±262

15,278 12,021 11,293 9,568 8,516 8,198 8,859 8,158 11,093 מעבודה
±1,294 ±958 ±1,244 ±675 ±587 ±716 ±924 ±521 ±235

12,680 9,940 9,516 8,466 7,030 6,902 7,164 6,912 9,355 מעבודה שכירה
±760 ±861 ±1,170 ±598 ±521 ±619 ±846 ±473 ±187

<2,598> 2,081 (1,778) (1,102) 1,486 (1,296) (1,695) 1,246 1,738 מעבודה עצמאית
±1,081 ±502 ±473 ±282 ±312 ±367 ±428 ±263 ±153

(949) (320) <330> 274 ~ ~ ~ 347 506 מהון
±367 ±97 ±165 ±65 ±87 ±112

1,310 925 (856) 1,434 520 (463) (697) 1,003 987 מפנסיות ומקופות גמל
±196 ±229 ±253 ±174 ±130 ±120 ±210 ±156 ±47

1,830 1,843 1,710 1,918 1,556 1,686 1,707 1,847 1,798 מקצבאות ומתמיכות
±143 ±167 ±167 ±117 ±114 ±139 ±191 ±113 ±37

מזה:

1,435 1,520 1,410 1,456 1,396 1,570 1,389 1,350 1,415 מהמוסד לביטוח לאומי
±120 ±151 ±136 ±89 ±104 ±128 ±151 ±94 ±30

(208) (192) <144> 317 <110> <87> ~ 286 215 ממוסדות אחרים בארץ
±59 ±57 ±63 ±69 ±46 ±43 ±47 ±17

3,838 2,530 2,381 2,149 1,261 1,357 1,487 1,581 2,375 תשלומי חובה - סך הכל
±554 ±318 ±497 ±234 ±159 ±222 ±242 ±147 ±92

2,412 1,380 (1,364) 1,242 483 635 656 799 1,342 מס הכנסה
±479 ±222 ±409 ±174 ±105 ±152 ±159 ±96 ±76

722 559 486 421 351 314 385 351 496 תשלומים לביטוח לאומי
±62 ±65 ±71 ±41 ±38 ±46 ±57 ±33 ±14

703 592 531 486 426 408 446 431 536 ביטוח בריאות ממלכתי
±38 ±40 ±47 ±27 ±24 ±30 ±39 ±22 ±9
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TABLE 9.1.- MONTHLY INCOME PER HOUSEHOLD, BY SUB-DISTRICT

2010
 Sub-district

אזור  באר שבע אשקלון חולון רמת גן תל אביב רחובות רמלה  
יהודה

והשומרון
Judea & Be'er Ramat
Samaria Sheva Ashqelon Holon  Gan Tel Aviv Rehovot Ramla

 Area  

Households in sample 481 1,028 1,000 785 926 1,454 1,051 523

Net money income (NIS) 14,201 10,830 10,956 11,314 12,019 13,908 14,813 15,135
±1,241 ±553 ±514 ±544 ±575 ±991 ±645 ±998

NIS

Gross money income - total 17,235 12,625 12,795 13,138 14,334 17,368 18,049 18,582
±1,802 ±837 ±724 ±732 ±801 ±1,412 ±958 ±1,398

From work 14,140 9,737 9,906 10,022 10,809 12,827 14,537 15,373
±1,646 ±846 ±750 ±757 ±760 ±971 ±969 ±1,399

From wages and salaries 12,311 8,382 8,435 8,577 9,479 9,769 12,642 13,856
±1,604 ±609 ±691 ±718 ±714 ±663 ±746 ±1,347

From self-employment (1,830) <1,355> 1,471 1,445 1,330 3,059 (1,895) (1,518)
±526 ±638 ±313 ±295 ±316 ±761 ±635 ±516

From capital ~ (210) (235) (349) (624) ~ 442 <414>
±73 ±72 ±104 ±232 ±100 ±192

From pensions and social insurance funds (678) 708 721 993 1,064 1,155 1,376 1,008
±254 ±151 ±159 ±176 ±181 ±174 ±210 ±241

From allowances and assistance 1,621 1,970 1,933 1,774 1,837 1,777 1,694 1,787
±176 ±152 ±136 ±144 ±143 ±150 ±138 ±214

Thereof:

From National Insurance Institute 1,006 1,596 1,610 1,544 1,259 1,239 1,365 1,462
±128 ±133 ±117 ±131 ±110 ±98 ±120 ±170

From other institutions in Israel 358 (216) (205) (146) 377 (186) (188) ~
±77 ±68 ±55 ±44 ±79 ±74 ±56

Compulsory payments - total 3,034 1,795 1,840 1,823 2,315 3,460 3,236 3,447
±646 ±326 ±242 ±222 ±254 ±467 ±349 ±454

Income tax (1,792) (915) 947 923 1,293 2,199 1,894 2,032
±561 ±248 ±184 ±152 ±179 ±414 ±273 ±321

National insurance payments 623 400 409 406 487 664 665 695
±79 ±55 ±43 ±45 ±50 ±57 ±57 ±84

National health insurance 619 479 484 495 536 597 676 720
±53 ±31 ±28 ±31 ±33 ±32 ±35 ±59

- 103 -



לפי נפה 9.2.- הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לוח

 נפה
פתח השרון חדרה חיפה עכו יזרעאל צפת, כנרת ירושלים סך  הכל
תקווה  וגולן

Zefat,
Petah Kinneret Total
Tiqwa Sharon Hadera Haifa Akko Yizre'el & Golan Jerusalem

537 329 268 616 419 301 155 553 6,168 משקי בית במדגם

3.3 3.7 3.8 2.5 3.8 3.8 3.5 3.9 3.3 ממוצע נפשות במשק בית

2.8 3.0 3.0 2.2 3.0 3.0 2.8 3.1 2.7 ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית

1.5 1.5 1.5 1.1 1.1 1.3 1.2 1.1 1.3 ממוצע מפרנסים במשק בית

11,452 10,531 11,440 7,939 7,798 8,810 8,675 9,764 10,179 הוצאה כספית למשק בית (ש"ח)

ש''ח

15,696 14,637 14,785 10,232 10,433 11,234 11,150 12,788 13,496 הוצאות לתצרוכת - סך הכל
±715 ±955 ±1,308 ±551 ±586 ±1,048 ±1,146 ±662 ±221

1,915 1,906 2,137 1,391 1,684 1,822 1,495 1,779 1,789 מזון (ללא ירקות ופירות)
±108 ±187 ±246 ±84 ±125 ±181 ±161 ±96 ±33

338 386 325 231 291 306 326 342 317 לחם, דגנים ומוצרי בצק
±25 ±39 ±27 ±15 ±25 ±29 ±44 ±23 ±7

39 (66) ~ 27 62 64 70 59 48 שמנים צמחיים ומוצריהם
±4 ±34 ±3 ±14 ±23 ±33 ±8 ±4

353 434 562 254 492 589 275 385 363 בשר ועופות
±39 ±76 ±149 ±33 ±64 ±128 ±61 ±37 ±15

81 93 69 55 46 71 71 99 77 דגים
±13 ±20 ±20 ±8 ±9 ±18 ±14 ±17 ±4

361 340 341 273 270 296 287 326 318 חלב ומוצריו, ביצים
±21 ±28 ±34 ±18 ±20 ±28 ±35 ±19 ±6

77 71 81 62 71 79 63 76 74 סוכר ומוצריו
±9 ±10 ±12 ±7 ±9 ±21 ±13 ±8 ±3

96 110 109 58 94 98 76 86 88 משקאות קלים
±14 ±15 ±23 ±6 ±11 ±14 ±12 ±10 ±3

41 35 24 40 21 32 (42) 33 41 משקאות אלכוהוליים
±10 ±12 ±9 ±13 ±10 ±13 ±29 ±9 ±4

363 212 348 270 158 155 164 240 306 ארוחות מחוץ לבית
±52 ±32 ±70 ±36 ±37 ±35 ±60 ±35 ±13

166 159 190 121 180 131 121 135 157 מוצרי מזון שונים
±18 ±38 ±69 ±17 ±31 ±20 ±25 ±16 ±7

437 480 465 312 392 428 351 451 416 ירקות ופירות
±28 ±58 ±51 ±23 ±32 ±43 ±38 ±29 ±9

מזה:
26 32 25 19 23 28 30 30 27 תפוחי אדמה ובטטות
±2 ±4 ±3 ±2 ±2 ±3 ±5 ±3 ±1

152 161 161 117 173 189 136 162 151 ירקות טריים
±13 ±17 ±18 ±15 ±19 ±22 ±17 ±12 ±4

120 123 127 89 100 105 95 123 112 פירות טריים
±10 ±19 ±21 ±8 ±10 ±14 ±13 ±10 ±3

16 18 14 11 8 8 7 14 13 ירקות קפואים
±3 ±4 ±3 ±3 ±2 ±3 ±3 ±3 ±1

70 79 82 45 44 49 50 66 64 ירקות כבושים ומשומרים
±7 ±14 ±16 ±4 ±5 ±7 ±8 ±8 ±2

36 53 44 26 38 41 26 40 37 פירות יבשים
±5 ±18 ±14 ±5 ±10 ±12 ±8 ±7 ±2

15 11 11 4 5 ~ 4 14 11 מיצי פירות טבעיים
±4 ±3 ±4 ±1 ±2 ±2 ±3 ±1

2010

- 104 -



TABLE  9.2.- MONTHLY CONSUMPTION EXPENDITURE PER HOUSEHOLD, BY SUB-DISTRICT

2010
 Sub-district

אזור באר שבע אשקלון חולון רמת גן תל אביב רחובות רמלה  
יהודה

והשומרון
Judea & Be'er Ramat
Samaria Sheva Ashqelon Holon  Gan Tel Aviv Rehovot Ramla

Area

Households in sample 193 439 397 322 385 599 424 231

Average persons in household 4.4 3.5 3.5 2.7 3.1 2.5 3.2 3.7

Average standard persons in household 3.4 2.8 2.8 2.4 2.6 2.2 2.7 3.0

Average earners in household 1.5 1.3 1.4 1.3 1.2 1.3 1.4 1.7

Money expenditure per household (NIS) 10,325 11,156 9,035 8,892 10,049 12,380 12,041 11,482

NIS

Consumption expenditures - total 14,523 13,619 11,921 12,078 13,533 16,437 16,375 15,785
±1,036 ±1,192 ±863 ±848 ±834 ±916 ±1,013 ±1,363

Food (excl. vegetables and fruit) 1,761 2,184 1,586 1,475 1,700 1,852 1,945 1,934
±137 ±165 ±109 ±112 ±116 ±117 ±140 ±168

Bread, cereals and pastry products 393 417 298 258 279 252 371 362
±35 ±33 ±25 ±25 ±23 ±18 ±60 ±38

Vegetable oils and products 48 47 40 37 39 29 43 49
±15 ±7 ±5 ±4 ±5 ±4 ±5 ±8

Meat and poultry 301 426 311 302 247 250 337 390
±41 ±53 ±34 ±43 ±32 ±33 ±36 ±57

Fish 88 130 90 77 81 43 77 77
±15 ±25 ±15 ±12 ±18 ±7 ±11 ±17

Milk, milk products and eggs 340 335 295 318 311 293 375 360
±32 ±24 ±23 ±30 ±23 ±20 ±27 ±32

Sugar and sugar products 96 122 68 49 72 54 71 80
±14 ±25 ±8 ±7 ±12 ±6 ±8 ±11

Soft drinks 84 112 85 82 70 74 91 103
±10 ±12 ±9 ±12 ±9 ±8 ±15 ±15

Alcoholic beverages 39 72 55 (47) 29 52 48 37
±10 ±33 ±14 ±31 ±12 ±12 ±18 ±12

Meals away from home 199 350 185 177 409 653 332 302
±47 ±45 ±44 ±37 ±62 ±69 ±46 ±52

Miscellaneous food products 174 173 158 128 164 152 199 174
±28 ±26 ±37 ±18 ±24 ±20 ±37 ±27

Vegetables and fruit 435 494 359 398 416 366 459 465
±42 ±39 ±31 ±34 ±33 ±26 ±39 ±48

Thereof:
Potatoes and sweet potatoes 34 37 28 29 26 18 29 36

±4 ±4 ±3 ±3 ±3 ±2 ±3 ±5

Vegetables, fresh 153 173 127 126 149 131 160 163
±21 ±15 ±14 ±12 ±16 ±13 ±18 ±20

Fruit, fresh 106 134 88 122 112 101 119 128
±15 ±16 ±10 ±15 ±11 ±9 ±12 ±15

Vegetables, frozen 16 14 12 10 15 14 18 18
±4 ±3 ±3 ±3 ±4 ±3 ±4 ±6

Vegetables, pickled and canned 75 75 62 70 64 58 71 73
±10 ±8 ±7 ±8 ±7 ±6 ±7 ±12

Fruit, dried 34 42 29 27 35 33 48 37
±7 ±8 ±7 ±5 ±6 ±5 ±9 ±8

Fruit juices, natural 14 17 11 11 13 10 12 9
±3 ±4 ±2 ±3 ±3 ±2 ±4 ±3
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9.2.- (המשך) לוח
2010

 נפה
פתח השרון חדרה חיפה עכו יזרעאל צפת, כנרת ירושלים סך  הכל
תקווה  וגולן

Zefat,
Petah Kinneret Total
Tiqwa Sharon Hadera Haifa Akko Yizre'el & Golan Jerusalem

4,336 3,820 3,171 2,335 2,457 2,234 2,344 3,308 3,380 דיור
±165 ±193 ±193 ±97 ±88 ±132 ±224 ±128 ±41

מזה:
745 391 396 504 230 218 262 663 630 שכר דירה חודשי

±114 ±106 ±125 ±65 ±62 ±70 ±112 ±98 ±28
3,435 3,294 2,677 1,741 2,200 1,978 1,997 2,587 2,643 צריכת שירותי דיור

±144 ±133 ±172 ±74 ±74 ±114 ±183 ±104 ±31
120 81 72 80 ~ 28 ~ 49 81 הוצאות דיור אחרות
±39 ±28 ±33 ±21 ±13 ±18 ±9

1,487    1,513     1,482 978 1,126    1,164 1,160 1,299 1,289 תחזוקת הדירה ומשק הבית
±94 ±130 ±181 ±65 ±108 ±203 ±133 ±110 ±33
137 153 185 100 133 134 146 159 135 מים
±10 ±15 ±41 ±8 ±13 ±14 ±19 ±12 ±4
404 448 484 296 407 464 440 410 384 חשמל, גז ודלק לבית
±22 ±55 ±49 ±18 ±36 ±40 ±51 ±52 ±9
193 170 197 125 193 ~ (63) 191 178 תחזוקה ושיפור הבית
±26 ±56 ±74 ±20 ±75 ±38 ±41 ±18
242 240 164 135 (51) ~ (131) 131 188 עזרה בבית
±53 ±66 ±67 ±35 ±27 ±76 ±39 ±15
107 113 112 65 108 114 101 98 96 צורכי משק בית שונים
±14 ±15 ±18 ±8 ±16 ±20 ±18 ±10 ±4
404 389 340 257 233 230 278 310 307 מסים עירוניים (ארנונה)
±25 ±29 ±41 ±20 ±18 ±20 ±37 ±39 ±7

646 653 684 301 509 361 405 349 498 ריהוט וציוד לבית
±189 ±209 ±146 ±69 ±122 ±109 ±169 ±70 ±36
276 (239) 232 98 177 (139) ~ 108 178 ריהוט

±118 ±134 ±89 ±49 ±61 ±73 ±41 ±21
202 239 263 117 168 120 (117) 143 175 ציוד חשמלי לבית
±62 ±99 ±70 ±32 ±49 ±49 ±60 ±44 ±16
80 79 58 42 68 48 (43) 51 66 ציוד לא חשמלי

±17 ±21 ±27 ±13 ±25 ±17 ±25 ±9 ±5
38 (41) 26 18 27 18 (23) 15 29 כלי מיטה ומגבות

±14 ±23 ±11 ±8 ±10 ±7 ±15 ±5 ±3
(51) 56 (106) 27 68 36 ~ 31 51 חפצי קישוט לבית
±27 ±20 ±58 ±8 ±25 ±18 ±9 ±8

453 380 477 310 375 434 446 457 427 הלבשה והנעלה
±52 ±62 ±75 ±44 ±62 ±85 ±119 ±63 ±18

מזה:
67 64 91 60 67 123 110 80 78 הלבשה עליונה לגברים

±18 ±20 ±31 ±25 ±16 ±35 ±54 ±26 ±6
166 113 142 91 116 114 142 126 132 הלבשה עליונה לנשים
±29 ±23 ±31 ±17 ±27 ±34 ±70 ±26 ±8
46 (53) 75 36 53 71 55 64 53 הלבשה עליונה לילדים ותינוקות

±12 ±28 ±22 ±12 ±19 ±31 ±26 ±13 ±5
36 35 29 28 53 15 ~ 37 39 לבנים, בגדי שינה וגרביים

±11 ±16 ±13 ±7 ±21 ±6 ±15 ±4
114 101 124 82 78 97 99 125 107 הנעלה
±20 ±26 ±29 ±17 ±19 ±25 ±33 ±22 ±6

779 802 709 628 453 486 655 679 674 בריאות
±81 ±137 ±130 ±85 ±83 ±84 ±149 ±164 ±27
264 288 185 193 113 144 205 171 219 ביטוח בריאות
±22 ±37 ±35 ±16 ±26 ±24 ±37 ±21 ±7
173 190 211 161 156 143 181 (257) 163 ריפוי שיניים
±45 ±80 ±77 ±54 ±63 ±52 ±86 ±157 ±20
122 (68) (130) 82 19 (53) ~ 68 81 הוצאות על שירותי בריאות
±44 ±36 ±66 ±41 ±8 ±38 ±19 ±9
220 256 184 191 166 146 184 184 211 הוצאות אחרות לבריאות
±31 ±65 ±44 ±30 ±32 ±32 ±47 ±25 ±10
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Table 9.2.- (Cont'd)
2010

 Sub-district
אזור באר שבע אשקלון חולון רמת גן תל אביב רחובות רמלה  
יהודה

והשומרון
Judea & Be'er Ramat
Samaria Sheva Ashqelon Holon  Gan Tel Aviv Rehovot Ramla

Area

Housing 3,761 2,482 2,727 3,489 3,891 4,917 4,138 3,670
±239 ±138 ±133 ±152 ±144 ±186 ±184 ±211

Thereof:
Monthly rent 391 462 436 683 997 1,546 569 505

±139 ±76 ±95 ±137 ±142 ±129 ±122 ±141
Consumption of housing services 3,309 1,932 2,199 2,691 2,826 3,158 3,384 3,053

±190 ±99 ±101 ±110 ±133 ±150 ±106 ±169
Other housing expenditures 56 78 69 75 59 147 137 81

±20 ±25 ±33 ±31 ±19 ±49 ±51 ±36

Dwelling and household maintenance 1,339 1,100 1155 1,097 1,286 1,522 1,471 1,465
±171 ±118 ±123 ±97 ±127 ±135 ±119 ±314

Water 151 137 128 124 112 120 150 137
±18 ±11 ±13 ±11 ±9 ±10 ±18 ±14

Electricity, gas and fuel for dwelling 416 349 355 313 366 337 400 412
±41 ±24 ±25 ±24 ±29 ±22 ±31 ±31

Maintenance and renovation 114 (145) 209 154 182 222 168 ~
±50 ±80 ±85 ±26 ±33 ±31 ±24

Domestic help ~ 91 120 142 262 445 263 180
±27 ±50 ±52 ±73 ±84 ±67 ±69

Miscellaneous household articles 102 114 87 79 82 85 107 87
±18 ±13 ±13 ±15 ±12 ±14 ±14 ±14

Municipal property taxes (Arnona) 399 264 258 285 281 313 382 338
±39 ±23 ±25 ±24 ±19 ±26 ±27 ±32

Furniture and household equipment 376 812 505 519 346 477 464 669
±142 ±191 ±106 ±245 ±77 ±122 ±91 ±226

Furniture ~ 297 158 ~ 129 146 169 298
±104 ±70 ±54 ±49 ±63 ±143

Household electrical equipment 131 284 217 234 93 153 139 (195)
±57 ±94 ±55 ±110 ±22 ±62 ±34 ±103

Non-electrical equipment 70 94 67 42 62 65 93 91
±20 ±23 ±19 ±13 ±14 ±18 ±25 ±27

Bedding and towels 23 65 23 (37) 26 31 19 (37)
±11 ±21 ±7 ±21 ±11 ±13 ±7 ±20

Home decoration 33 73 (41) 30 37 ~ 44 50
±12 ±24 ±22 ±12 ±10 ±11 ±17

Clothing and footwear 468 462 420 425 388 446 471 502
±99 ±88 ±64 ±91 ±77 ±63 ±64 ±102

Thereof:
Men's outerwear 73 85 73 73 60 79 90 81

±32 ±28 ±23 ±23 ±17 ±19 ±28 ±30
Women's outerwear 152 119 135 101 135 172 142 144

±54 ±36 ±28 ±26 ±35 ±44 ±27 ±46
Children's and babies' outerwear 69 68 49 45 35 37 56 75

±26 ±20 ±16 ±18 ±17 ±12 ±17 ±28
Underwear, sleepwear and socks 45 69 (43) 70 43 29 30 36

±22 ±25 ±22 ±32 ±19 ±9 ±9 ±15
Footwear 103 92 109 123 96 107 133 149

±23 ±24 ±21 ±44 ±30 ±21 ±26 ±40

Health 570 672 623 634 665 789 827 650
±99 ±92 ±64 ±83 ±79 ±83 ±83 ±91

Health insurance 240 206 247 229 246 266 285 237
±40 ±28 ±27 ±24 ±25 ±27 ±29 ±27

Dental treatment 108 166 120 121 110 123 205 110
±40 ±60 ±33 ±40 ±32 ±29 ±50 ±38

Expenditures on health services 51 72 47 42 105 141 75 79
±24 ±28 ±18 ±21 ±41 ±40 ±27 ±34

Other expenditures on health 170 228 209 241 204 260 262 224
±59 ±32 ±32 ±55 ±34 ±38 ±34 ±47
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לוח 9.2.- (המשך)

2010
 נפה

פתח השרון חדרה חיפה עכו יזרעאל צפת, כנרת ירושלים סך  הכל
תקווה  וגולן

Zefat,
Petah Kinneret Total
Tiqwa Sharon Hadera Haifa Akko Yizre'el & Golan Jerusalem

2,033 1,766 1,724 1,270 918 1,300 1,451 1,640        1,717 חינוך, תרבות ובידור
±219 ±268 ±400 ±139 ±133 ±336 ±344 ±151 ±74

מזה:
903 878 705 538 402 485 724 854 734 שירותי חינוך

±100 ±132 ±136 ±66 ±71 ±136 ±190 ±83 ±26
55 49 (68) 41 23 ~ 23 48 52 עיתונים, ספרים ומכשירי כתיבה
±8 ±11 ±37 ±7 ±8 ±9 ±9 ±5

358 (329) ~ 213 (80) ~ 70 223 330 מופעי תרבות, ספורט ובידור
±147 ±185 ±87 ±42 ±35 ±95 ±59
173 78 108 83 50 117 (131) 106 123 הבראה, נופש וטיולים
±53 ±31 ±37 ±21 ±20 ±50 ±83 ±37 ±10
347 241 275 264 203 177 320 170 278 מוצרי תרבות ובידור בני קיימה
±42 ±22 ±53 ±42 ±42 ±24 ±107 ±24 ±11
156 121 119 96 91 120 128 188 135 תחביבים, ציוד ספורט ומחנאות
±29 ±26 ±35 ±18 ±20 ±46 ±36 ±51 ±9
40 68 69 33 65 50 ~ 45 62 מחשב, אינטרנט ומוצריהם

±17 ±27 ±33 ±13 ±26 ±23 ±17 ±7

2,975 2,753 3,282 2,175 2,036 2,409 2,265 2,180 2,686 תחבורה ותקשורת
±251 ±302 ±647 ±237 ±243 ±371 ±401 ±239 ±87

67 73 95 99 50 82 48 164 108 נסיעה בתחבורה ציבורית
±13 ±23 ±33 ±17 ±17 ±30 ±18 ±23 ±7
493 320 ~ 424 241 (392) (322) 275 444 נסיעה לחוץ לארץ

±139 ±153 ±149 ±113 ±217 ±197 ±98 ±56
1,767 1,725 1,809 1,184 1,264 1,362 1,271 1,133 1,530 הוצאות לכלי רכב

±126 ±162 ±247 ±113 ±158 ±192 ±236 ±171 ±46
50 ~ 38 22 (24) ~ ~ 51 42 הוצאות אחרות

±15 ±17 ±9 ±13 ±24 ±5

598 596 633 447 458 561 583 557 562 שירותי דואר, טלפון ותקשורת
±44 ±55 ±78 ±37 ±40 ±56 ±90 ±49 ±14

634 564 653 532 484 596 577 646 619 מוצרים ושירותים אחרים
±111 ±171 ±101 ±118 ±71 ±94 ±127 ±122 ±33

מזה:
81 99 171 97 163 247 149 130 125 סיגריות, טבק וצורכי עישון

±25 ±29 ±44 ±19 ±28 ±40 ±43 ±34 ±8
85 71 71 62 33 (38) (34) 51 67 שירותים  - אישיים וקוסמטיקה

±18 ±19 ±22 ±23 ±11 ±21 ±26 ±18 ±6
171 124 152 97 126 127 154 (152) 148 מוצרים  - אישיים וקוסמטיקה
±33 ±22 ±30 ±13 ±24 ±32 ±65 ±82 ±12

~ ~ 134 (169) 74 ~ ~ (101) 121 שירותים משפטיים ואחרים
±65 ±98 ±29 ±56 ±22

39 (28) (18) 35 (33) ~ ~ 30 41 תכשיטים ושעונים
±14 ±16 ±9 ±16 ±23 ±9 ±5
61 55 54 32 37 (63) (33) 57 52 ארנקים, תיקים, מזוודות וכד'

±13 ±18 ±18 ±10 ±12 ±33 ±21 ±13 ±4
55 29 (39) 36 ~ 17 ~ 121 59 מסי ארגון ותרומות

±12 ±13 ±23 ±11 ±8 ±43 ±12
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Table 9.2.- (Cont'd)

2010
 Sub-district

אזור באר שבע אשקלון חולון רמת גן תל אביב רחובות רמלה  
יהודה

והשומרון
Judea & Be'er Ramat
Samaria Sheva Ashqelon Holon  Gan Tel Aviv Rehovot Ramla

Area

Education, culture and entertainment 2,457 1,765 1,578 1,539 1,774 1,989 2,483 2,010
±402 ±365 ±449 ±335 ±212 ±260 ±479 ±280

Thereof:
Education services 1,349 647 529 565 804 793 911 984

±176 ±91 ±86 ±107 ±120 ±99 ±118 ±152
Newspapers, books and stationery 60 36 35 40 75 83 77 62

±22 ±8 ±10 ±12 ±14 ±13 ±19 ±19
Culture, sports and entertainment ~ ~ ~ ~ 284 450 ~ (259)

±82 ±198 ±149
Recreation and excursions 155 118 130 121 172 115 187 169

±59 ±44 ±38 ±37 ±44 ±28 ±53 ±45
Entertainment durable goods 171 330 324 289 257 340 374 342

±23 ±60 ±43 ±31 ±45 ±41 ±51 ±63
Hobbies, sports and camping equipment 151 169 90 113 108 143 197 121

±34 ±40 ±18 ±41 ±26 ±31 ±37 ±27
Computer, Internet and accessories 85 105 (67) 47 72 65 83 (69)

±39 ±34 ±38 ±20 ±32 ±19 ±32 ±39

Transport and communications 2,818 2,812 2,431 2,021 2,478 3,374 3,458 3,682
±433 ±339 ±257 ±237 ±301 ±436 ±374 ±586

Public transport 110 223 90 82 127 126 73 101
±39 ±57 ±21 ±20 ±24 ±20 ±19 ±25

Travel abroad (390) 457 240 270 399 888 629 (306)
±255 ±165 ±97 ±128 ±132 ±343 ±223 ±161

Expenditures on vehicles 1,690 1,432 1,440 1128 1,392 1,763 2,046 2,627
±232 ±167 ±190 ±139 ±180 ±166 ±204 ±460

Other expenditures 48 59 39 32 51 50 57 51
±20 ±21 ±16 ±11 ±19 ±11 ±19 ±17

Postal services, telephone 
 and communications 580 640 622 510 508 547 653 597

±65 ±62 ±54 ±53 ±53 ±37 ±91 ±66

Miscellaneous goods and services 537 836 538 481 588 704 659 738
±112 ±216 ±82 ±83 ±76 ±102 ±171 ±152

Thereof:
Cigarettes, tobacco and accessories (32) 199 115 109 89 119 75 110

±20 ±35 ±29 ±37 ±25 ±26 ±20 ±36
Personal services and cosmetics 35 99 38 41 94 99 74 80

±16 ±48 ±10 ±17 ±25 ±23 ±21 ±25
Personal articles and cosmetics 104 218 130 131 144 174 173 161

±19 ±65 ±24 ±27 ±24 ±30 ±24 ±33
Legal and other services ~ 79 (89) (81) 45 188 ~ ~

±34 ±55 ±57 ±22 ±75
Jewellery and watches 42 72 36 (35) 51 40 (55) 35

±17 ±30 ±13 ±20 ±25 ±14 ±29 ±18
Wallets, bags, suitcases etc. 80 49 48 40 80 47 45 81

±24 ±12 ±11 ±13 ±19 ±12 ±12 ±22
Organization dues and donations 130 ~ 76 36 78 34 56 72

±35 ±137 ±32 ±13 ±21 ±14 ±25 ±23
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TABLE 10.1.- MONTHLY INCOME PER HOUSEHOLD, IN CITIES הכנסה חודשית למשק בית,  לוח 10.1.-
                       NUMBERING 100,000-199,999 RESIDENTS

2010
 Cities משקי בית -  ערים
רחובות באר שבע בני ברק בת ים חולון אשקלון נתניה רמת גן סך הכל

Be'er Bene Ramat Households-
Rehovot Sheva Beraq Bat Yam Holon Ashqelon Netanya  Gan total

Households in sample 258 472 255 307 449 278 442 367 15,171 משקי בית במדגם

Net money income per household (NIS) 13,974 9,727 8,244 9,765 12,040 10,637 11,086 12,392 12,010 הכנסה כספית נטו למשק בית (ש"ח)
±1,544 ±695 ±828 ±733 ±754 ±934 ±714 ±864 ±180

NIS ש''ח

Gross money income - total 17,104 11,284 9,220 10,996 14,206 12,406 12,889 14,820 14,385 הכנסה  כספית ברוטו - סך הכל
±2,495 ±911 ±1,144 ±930 ±1,057 ±1,288 ±940 ±1,168 ±262

From work 13,012 8,256 5,938 8,196 11,013 9,274 9,835 11,517 11,093 מעבודה
±2,501 ±903 ±1,191 ±1,010 ±1,112 ±1,299 ±998 ±1,138 ±235

From wages and salaries 10,908 7,582 5,389 7,248 9,241 7,823 8,669 10,073 9,355 מעבודה שכירה
±1,390 ±859 ±1,185 ±877 ±1,081 ±1,114 ±961 ±1,055 ±187

From self-employment ~ <673> <549> <948> 1,772 <1,452> (1,166) (1,444) 1,738 מעבודה עצמאית
±295 ±258 ±394 ±430 ±597 ±404 ±535 ±153

From capital (491) ~ <229> ~ (366) ~ <229> (534) 506 מהון
±189 ±110 ±126 ±110 ±176 ±112

From pensions and social insurance funds (1,931) (828) <644> (636) 1,167 <912> (876) (1,260) 987 מפנסיות ומקופות גמל
±532 ±257 ±263 ±234 ±256 ±372 ±247 ±330 ±47

From allowances and assistance 1,670 1,969 2,408 1,955 1,661 2,011 1,949 1,508 1,798 מקצבאות ומתמיכות
±281 ±210 ±262 ±237 ±194 ±269 ±221 ±208 ±37

Thereof: מזה:
From National Insurance Institute 1,225 1,413 1,398 1,671 1,478 1,680 1,543 1,132 1,415 מהמוסד לביטוח לאומי

±226 ±162 ±223 ±214 ±179 ±214 ±195 ±164 ±30
Compulsory payments - total (3,130) 1,557 (976) 1,231 2,166 1,769 1,803 2,428 2,375 סך הכל - תשלומי חובה

±1,011 ±244 ±365 ±231 ±348 ±410 ±256 ±349 ±92

Income tax <1,969> 814 ~ (536) 1,148 (915) 908 1,346 1,342 מס הכנסה
±862 ±162 ±141 ±244 ±290 ±167 ±233 ±76

National insurance payments 565 319 (214) 285 477 384 396 521 496 תשלומים לביטוח לאומי
±117 ±51 ±66 ±58 ±67 ±82 ±57 ±75 ±14

National health insurance 596 424 345 410 541 470 499 562 536 ביטוח בריאות ממלכתי
±69 ±37 ±52 ±39 ±46 ±52 ±39 ±49 ±9

199,999-100,000 תושבים           בערים המונות
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TABLE 10.2.- MONTHLY CONSUMPTION EXPENDITURE PER HOUSEHOLD, ,הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית  לוח 10.2.-
                        IN CITIES NUMBERING 100,000-199,999 RESIDENTS

2010
 Cities משקי בית -  ערים
רחובות באר שבע פתח תקווה בני ברק בת ים חולון אשקלון נתניה רמת גן סך הכל

Be'er Petah Bene Ramat Households -
Rehovot  Sheva Tiqwa Beraq Bat Yam Holon Ashqelon Netanya  Gan total

Households in sample 106 194 203 110 120 188 106 179 152 6,168 משקי בית במדגם
Households in population (thousands) 40.6 69.5 65.3 33.4 45.1 59.6 36.4 63.7 52.9 2,181.7 משקי בית באוכלוסייה (אלפים)
Average persons in household 2.89 2.79 3.14 4.42 2.54 2.82 3.35 3.20 2.58 3.33 ממוצע נפשות במשק בית
Average standard persons in household 2.5 2.43 2.65 3.28 2.28 2.45 2.76 2.68 2.30 2.74 ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית
Average earners in household 1.18 1.15 1.54 1.02 1.18 1.37 1.43 1.42 1.32 1.30 ממוצע מפרנסים במשק בית
Money expenditure per household (NIS) 11,137 10,417 9,137 7,942 8,104 9,528 7,853 9,336 10,535 10,179 הוצאה כספית לתצרוכת (ש"ח)

NIS ש''ח

Consumption expenditures - total 14,178 12,601 12,404 10,876 10,608 13,083 10,330 12,774 14,015 13,496 הוצאה לתצרוכת - סך הכל
±1,462 ±1,526 ±824 ±998 ±1,369 ±1,190 ±1,284 ±1,186 ±1,446 ±221

Food (excl. vegetables and fruit) 1,658 1,975 1,562 1,463 1,409 1,527 1,408 1,599 1,709 1,789 מזון (ללא ירקות ופירות)
±243 ±253 ±138 ±181 ±196 ±151 ±174 ±167 ±187 ±33

Thereof: מזה:

Bread, cereals and pastry products 299 349 310 308 227 274 268 333 264 317 לחם, דגנים ומוצרי בצק
±59 ±47 ±54 ±44 ±39 ±33 ±43 ±44 ±42 ±7

Vegetable oils and products 41 42 39 50 31 41 37 38 29 48 שמנים צמחיים ומוצריהם
±12 ±14 ±12 ±18 ±8 ±8 ±12 ±10 ±12 ±4

Meat and poultry 321 385 293 253 286 316 341 361 225 363 בשר ועופות
±100 ±88 ±45 ±107 ±57 ±90 ±79 ±86 ±56 ±15

Fish 87 111 78 122 94 67 81 91 53 77 דגים
±35 ±33 ±27 ±43 ±31 ±24 ±30 ±39 ±26 ±4

Milk, milk products and eggs 328 293 324 331 309 317 290 308 286 318 חלב ומוצריו, ביצים
±52 ±34 ±32 ±44 ±61 ±30 ±44 ±39 ±40 ±6

Sugar and sugar products 68 81 57 86 46 53 56 51 63 74 סוכר ומוצריו
±21 ±25 ±14 ±23 ±16 ±15 ±16 ±13 ±16 ±3

Soft drinks 70 83 90 65 89 74 72 102 69 88 משקאות קלים
±18 ±18 ±17 ±21 ±22 ±20 ±22 ±21 ±19 ±3

Meals away from home (254) 370 211 ~ ~ 216 (113) 173 546 306 ארוחות מחוץ לבית
±138 ±117 ±89 ±99 ±86 ±79 ±138 ±13

Miscellaneous food products 150 158 120 171 115 139 118 118 141 157 מוצרי מזון שונים
±56 ±58 ±26 ±65 ±31 ±31 ±34 ±32 ±37 ±7

199,999-100,000 תושבים               בערים המונות
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Table 10.2.- (Cont'd) לוח 10.2.- (המשך)
2010

 Cities משקי בית -  ערים
רחובות באר שבע פתח תקווה בני ברק בת ים חולון אשקלון נתניה רמת גן סך הכל

Be'er Petah Bene Ramat Households -
Rehovot  Sheva Tiqwa Beraq Bat Yam Holon Ashqelon Netanya  Gan total

Vegetables and fruit 423 434 381 420 387 411 388 415 401 416 ירקות ופירות
±66 ±57 ±43 ±62 ±62 ±42 ±67 ±57 ±53 ±9

Thereof: מזה:

Potatoes and sweet potatoes 27 34 25 40 28 30 30 31 19 27 תפוחי אדמה ובטטות
±8 ±9 ±5 ±14 ±7 ±7 ±11 ±8 ±5 ±1

Vegetables, fresh 148 153 123 151 118 133 150 141 143 151 ירקות טריים
±29 ±25 ±15 ±33 ±18 ±18 ±36 ±24 ±23 ±4

Fruit, fresh 109 111 111 99 130 122 93 112 112 112 פירות טריים
±21 ±18 ±16 ±25 ±30 ±20 ±27 ±24 ±20 ±3

Vegetables, pickled and canned 60 60 68 60 67 72 62 64 66 64 ירקות כבושים ומשומרים
±17 ±13 ±15 ±15 ±16 ±13 ±19 ±13 ±19 ±2

Housing 3,526 2,312 3,624 3,324 3,027 3,778 2,470 3,490 3,927 3,380 דיור
±254 ±185 ±183 ±203 ±186 ±224 ±252 ±195 ±243 ±41

Thereof: מזה:

Consumption of housing services 2,449 1,727 2,770 2,699 2,190 2,934 1,814 2,816 2,673 2,643 צריכת שירותי דיור
±197 ±131 ±125 ±168 ±123 ±123 ±144 ±157 ±233 ±31

Dwelling and household maintenance 1,407 971 1,189 1,092 883          1,229 1077 1,311 1,255 1,289 תחזוקת הדירה ומשק הבית
±207 ±122 ±99 ±141 ±138 ±139 ±295 ±174 ±235 ±33

Thereof: מזה:

Water 126 123 127 147 104 127 106 114 85 135 מים
±25 ±13 ±16 ±19 ±16 ±14 ±17 ±11 ±14 ±4

Electricity, gas and fuel for dwelling 380 307 357 405 269 338 322 346 345 384 חשמל, גז ודלק לבית
±45 ±32 ±35 ±52 ±42 ±30 ±41 ±43 ±57 ±9

Maintenance and renovation 162 (133) 172 119 145 163 ~ (217) 227 178 תחזוקה ושיפור הבית
±40 ±72 ±33 ±39 ±53 ±38 ±113 ±93 ±18

Miscellaneous household articles 76 114 79 93 (83) 80 62 90 75 96 צורכי משק בית שונים
±20 ±32 ±21 ±32 ±46 ±22 ±21 ±23 ±31 ±4

Municipal property taxes (Arnona) 382 215 326 197 226 307 202 343 277 307 מסים עירוניים (ארנונה)
±68 ±29 ±26 ±32 ±41 ±34 ±33 ±42 ±35 ±7
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Table 10.2.- (Cont'd) לוח 10.2.- (המשך)
2010

 Cities משקי בית -  ערים
רחובות באר שבע פתח תקווה בני ברק בת ים חולון אשקלון נתניה רמת גן סך הכל

Be'er Petah Bene Ramat Households -
Rehovot  Sheva Tiqwa Beraq Bat Yam Holon Ashqelon Netanya  Gan total

Furniture and household equipment ~ 750 404 433 (414) ~ (554) (499) (357) 498 ריהוט וציוד לבית
±341 ±135 ±216 ±227 ±281 ±367 ±198 ±36

Clothing and footwear 319 432 350 (253) ~ 407 361 267 411 427 הלבשה והנעלה
±113 ±135 ±101 ±144 ±117 ±119 ±103 ±134 ±18

Health 906 618 614 464 541 692 537 795 718 674 בריאות
±188 ±138 ±115 ±97 ±120 ±125 ±101 ±206 ±127 ±27

Thereof: מזה:
Health insurance 313 169 204 173 179 271 238 299 288 219 ביטוח בריאות

±72 ±24 ±25 ±42 ±35 ±42 ±49 ±62 ±51 ±7

Other expenditures on health 295 219 177 (131) 193 275 140 (283) 235 211 הוצאות אחרות לבריאות
±83 ±63 ±54 ±79 ±75 ±126 ±48 ±167 ±78 ±10

Education, culture and entertainment 2,173 1,830 1,642 1,505 1,259 1,752 1,181 1,702 1,838 1,717 חינוך, תרבות ובידור
±531 ±418 ±283 ±393 ±566 ±459 ±422 ±411 ±366 ±74

Thereof: מזה:
Entertainment durable goods 295 383 317 ~ 255 302 345 258 288 278 מוצרי תרבות ובידור בני קיימה

±69 ±108 ±61 ±42 ±46 ±78 ±31 ±65 ±11

Transport and communications 2,855 2,563 2160 1347 1,793 2,157 1,969 2,266 2,785 2,686 תחבורה ותקשורת
±628 ±512 ±296 ±304 ±391 ±316 ±361 ±426 ±543 ±87

Thereof: מזה:
Postal services, telephone
 and communications 580 532 529 397 540 493 598 540 563 562 שירותי דואר, טלפון ותקשורת

±107 ±67 ±72 ±51 ±101 ±64 ±94 ±76 ±106 ±14

Miscellaneous goods and services 518 716 478 576 420 511 385 (432) 614 619 מוצרים ושירותים אחרים
±146 ±190 ±107 ±119 ±121 ±145 ±115 ±246 ±150 ±33

Thereof: מזה:
Personal articles and cosmetics 141 ~ (156) 76 115 153 100 108 187 148 מוצרים  - אישיים וקוסמטיקה

±65 ±78 ±22 ±47 ±61 ±48 ±34 ±71 ±12
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TABLE 11.1.- MONTHLY INCOME PER HOUSEHOLD, הכנסה חודשית למשק בית, לוח 11.1.-
                       BY COUNTRY OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION  לפי ארץ לידה ותקופת עלייה                
                       OF HEAD OF HOUSEHOLD (JEWS AND OTHERS) (יהודים ואחרים)                 של ראש משק הבית

Born abroad who immigrated since 1990 ילידי חו"ל שעלו מאז 1990 ילידי ישראל 
וילידי חו"ל 

סך הכל שעלו עד 1989
אחר בריה"מ (לשעבר) 2000+ Born in Israel עד 1999

Total and born abroad
Other USSR Up to 1999 who immigrated

(former) up to 1989

Households in sample 548 2,316 636 2,228 2,864 10,187 משקי בית במדגם 

NIS ש''ח

Net money income per household 9,306 9,788 8,496 10,032 9,697 13,519 הכנסה כספית נטו למשק בית

Gross money income - total 10,572 11,247 9,399 11,600 11,120 16,454 הכנסה כספית ברוטו - סך הכל
±822 ±360 ±622 ±379 ±319 ±332

From work 7,433 9,147 6,631 9,436 8,825 12,653 מעבודה
±672 ±352 ±513 ±368 ±303 ±272

From wages and salaries 6,646 8,469 6,151 8,677 8,127 10,554 מעבודה שכירה
±628 ±324 ±471 ±340 ±279 ±201

From self-employment 787 678 480 759 698 2,099 מעבודה עצמאית
±256 ±128 ±186 ±137 ±114 ±206

From capital (541) 83 (345) 120 169 692 מהון
±323 ±25 ±258 ±41 ±65 ±164

From pensions and social insurance funds 396 114 254 143 167 1,340 מפנסיות ומקופות גמל
±155 ±28 ±106 ±37 ±37 ±55

From allowances and assistance 2,203 1,903 2,168 1,901 1,959 1,770 מקצבאות ומתמיכות
±222 ±68 ±175 ±73 ±67 ±39

From National Insurance Institute 1,376 1,588 1,468 1,570 1,548 1,340 מהמוסד לביטוח לאומי
±154 ±58 ±127 ±62 ±54 ±30

From other institutions in Israel 354 235 434 208 257 239 ממוסדות אחרים בארץ
±104 ±30 ±71 ±33 ±30 ±21

From households and other 472 80 266 122 154 190 ממשקי בית ואחרים 
±148 ±23 ±114 ±30 ±34 ±19

Compulsory payments - total 1,267 1,458 903 1,567 1,422 2,935 תשלומי חובה - סך הכל
±198 ±119 ±132 ±126 ±102 ±122

Income tax 615 696 370 768 681 1,727 מס הכנסה
±128 ±79 ±86 ±84 ±68 ±103

National insurance payments 278 320 196 345 313 601 תשלומים לביטוח לאומי
±40 ±23 ±28 ±24 ±20 ±16

National health insurance 373 442 337 455 429 607 ביטוח בריאות ממלכתי
±29 ±16 ±21 ±17 ±14 ±10
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TABLE 11.2.- MONTHLY CONSUMPTION EXPENDITURE PER HOUSEHOLD, הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לוח 11.2.-
                       BY COUNTRY OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION לפי ארץ לידה ותקופת עלייה                
                       OF HEAD OF HOUSEHOLD (JEWS AND OTHERS) (יהודים ואחרים)                 של ראש משק הבית

2010

Born abroad who immigrated since 1990 ילידי חו"ל שעלו מאז 1990 ילידי ישראל 
וילידי חו"ל 

סך הכל שעלו עד 1989
אחר בריה"מ (לשעבר) 2000+ Born in Israel עד 1999

Total and born abroad
Other USSR Up to 1999 who immigrated

(former) up to 1989

Households in sample 269 925 282 912 1,194 4,155 משקי בית במדגם
Households in population (thousands) 88.7 305.3 89.3 304.7 394.0 1,460.6 משקי בית באוכלוסייה  (אלפים)
Average persons in household 3.87 2.63 3.10 2.85 2.91 3.15 ממוצע נפשות במשק בית
Average standard persons in household 3.04 2.35 2.62 2.47 2.50 2.64 ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית
Average earners in household 1.20 1.33 1.24 1.32 1.30 1.33 ממוצע מפרנסים במשק בית

Money consumption expenditure (NIS) 8,332 7,594 7,751 7,762 7,760 11,094 הוצאה כספית לתצרוכת (ש"ח)
 

NIS ש''ח

Consumption expenditures - total 10,878 9,478 9,136 9,986 9,793 14,909 הוצאה לתצרוכת - סך הכל
±543 ±407 ±631 ±422 ±347 ±284

Food (excl.  vegetables and fruit) 1,709 1,372 1,509 1,430 1,448 1,803 מזון (ללא ירקות ופירות)
±129 ±54 ±145 ±57 ±53 ±38  

Bread, cereals and pastry products 436 218 328 250 267 324 לחם, דגנים ומוצרי בצק
±97 ±10 ±99 ±14 ±24 ±7  

Vegetable oils and products 42 26 30 30 30 42 שמנים צמחיים ומוצריהם
±5 ±2 ±4 ±3 ±2 ±2  

Meat and poultry 293 307 314 301 304 298 בשר ועופות
±31 ±20 ±42 ±21 ±18 ±12  

Fish 67 82 82 77 78 77 דגים
±13 ±7 ±13 ±8 ±7 ±5  

Milk, milk products and eggs 280 288 275 289 286 330 חלב ומוצריו, ביצים
±21 ±12 ±24 ±13 ±11 ±8  

Sugar and sugar products 65 61 67 61 62 70 סוכר ומוצריו
±8 ±5 ±11 ±5 ±4 ±3  

Soft drinks 77 66 67 68 68 84 משקאות קלים
±7 ±5 ±8 ±5 ±4 ±3  

Alcoholic beverages 61 58 67 57 59 44 משקאות אלכוהוליים
±16 ±8 ±19 ±8 ±7 ±6  

Meals away from home 242 166 150 193 183 367 ארוחות מחוץ לבית
±38 ±24 ±43 ±26 ±22 ±17  

Miscellaneous food products 145 99 128 104 110 166 מוצרי מזון שונים
±22 ±12 ±25 ±12 ±11 ±9
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ארץ לידה תקופת עלייה
Country of birth Period of immigration



TABLE 11.2.- (Cont'd) לוח 11.2.- (המשך)
2010

Born abroad who immigrated since 1990 ילידי חו"ל שעלו מאז 1990 ילידי ישראל 
וילידי חו"ל 

סך הכל שעלו עד 1989
אחר בריה"מ (לשעבר) 2000+ Born in Israel עד 1999

Total and born abroad
Other USSR Up to 1999 who immigrated

(former) up to 1989
Vegetables and fruit 381 339 315 358 349 417 ירקות ופירות

±32 ±14 ±31 ±16 ±14 ±11  
Thereof: מזה:

Potatoes and sweet potatoes 25 29 25 29 28 27 תפוחי אדמה ובטטות
±3 ±2 ±4 ±2 ±2 ±1  

Vegetables, fresh 136 114 102 124 119 145 ירקות טריים
±17 ±7 ±13 ±8 ±7 ±5  

Fruit, fresh 98 107 95 107 105 110 פירות טריים
±10 ±6 ±12 ±6 ±6 ±4  

Vegetables, frozen 17 5 10 7 8 16 ירקות קפואים
±3 ±1 ±3 ±1 ±1 ±1  

Vegetables, pickled and canned 53 49 45 51 50 67 ירקות כבושים ומשומרים
±5 ±4 ±6 ±4 ±3 ±2  

Fruit, dried 35 26 25 29 28 38 פירות יבשים
±8 ±3 ±8 ±4 ±3 ±2  

Fruit juices, natural 15 8 11 9 10 12 מיצי פירות טבעיים
±3 ±2 ±3 ±2 ±1 ±1  

Housing 3,223 2,417 2,582 2,603 2,599 3,801 דיור
±148 ±70 ±170 ±79 ±69 ±55  

Thereof: מזה:
Monthly rent 973 913 1,459 771 927 664 שכר דירה חודשי

±133 ±56 ±143 ±64 ±58 ±37  
Consumption of housing services 2,166 1,452 1,085 1,767 1,613 2,998 צריכת שירותי דיור

±106 ±62 ±190 ±68 ±61 ±39  
Other housing expenditures 64 41 34 50 46 104 הוצאות דיור אחרות

±26 ±13 ±17 ±14 ±12 ±12  
Dwelling and household maintenance 996 737 743 811 796 1,400 תחזוקת הדירה ומשק הבית

±74 ±46 ±77 ±51 ±42 ±42  
Water 131 87 97 97 97 141 מים

±13 ±4 ±11 ±6 ±5 ±5  
Electricity, gas and fuel for dwelling 332 244 262 264 263 399 חשמל, גז ודלק לבית

±27 ±9 ±25 ±10 ±9 ±11  
Maintenance and renovation 136 120 95 132 123 187 תחזוקה ושיפור הבית

±23 ±32 ±29 ±32 ±26 ±21  
Domestic help 86 (42) (34) 57 52 222 עזרה בבית

±23 ±22 ±18 ±24 ±19 ±19  
Miscellaneous household articles 84 61 69 65 66 96 צורכי משק בית שונים

±13 ±6 ±12 ±6 ±6 ±4  
Municipal property taxes (Arnona) 227 183 186 195 193 356 מסים עירוניים (ארנונה)

±21 ±8 ±25 ±9 ±9 ±10  
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TABLE 11.2.- (Cont'd) לוח 11.2.- (המשך)
2010

Born abroad who immigrated since 1990 ילידי חו"ל שעלו מאז 1990 ילידי ישראל 
וילידי חו"ל 

סך הכל שעלו עד 1989
אחר בריה"מ (לשעבר) 2000+ Born in Israel עד 1999

Total and born abroad
Other USSR Up to 1999 who immigrated

(former) up to 1989

Furniture and household equipment 314 330 301 333 326 541 ריהוט וציוד לבית
±58 ±53 ±71 ±55 ±45 ±49  

Furniture 85 120 110 113 112 192 ריהוט
±24 ±40 ±52 ±40 ±33 ±28  

Household electrical equipment 132 117 102 126 120 186 ציוד חשמלי לבית
±45 ±24 ±30 ±26 ±21 ±21  

Non-electrical equipment 53 43 42 46 45 76 ציוד לא חשמלי
±10 ±11 ±14 ±12 ±10 ±6  

Bedding and towels 15 21 (12) 22 19 32 כלי מיטה ומגבות
±7 ±6 ±7 ±6 ±5 ±5  

Home decoration 30 28 ~ 27 29 54 חפצי קישוט לבית
±9 ±7 ±5 ±6 ±11  

Clothing and footwear 264 305 242 311 296 444 הלבשה והנעלה
±31 ±36 ±46 ±36 ±29 ±23  

Thereof: מזה:
Men's outerwear 39 59 34 60 54 74 הלבשה עליונה לגברים

±9 ±17 ±14 ±17 ±14 ±8  
Women's outerwear 68 97 75 95 91 143 הלבשה עליונה לנשים

±12 ±15 ±22 ±15 ±12 ±11  
Children's and babies' outerwear 39 26 39 26 29 52 הלבשה עליונה לילדים ותינוקות

±12 ±8 ±15 ±8 ±7 ±5  
Underwear, sleepwear and socks (20) 33 15 35 30 42 לבנים, בגדי שינה וגרביים

±11 ±9 ±6 ±9 ±7 ±5  
Footwear 76 83 71 84 81 111 הנעלה

±15 ±11 ±19 ±11 ±9 ±8

Health 421 555 416 557 525 760 בריאות
±52 ±74 ±97 ±71 ±59 ±36  

Health insurance 151 158 116 169 157 264 ביטוח בריאות
±19 ±10 ±17 ±11 ±9 ±9  

Dental treatment 63 137 70 135 120 172 ריפוי שיניים
±21 ±58 ±32 ±57 ±45 ±26  

Expenditures on health services 43 52 ~ 45 50 100 הוצאות על שירותי בריאות
±19 ±18 ±14 ±15 ±13  

Other expenditures on health 164 208 163 208 198 225 הוצאות אחרות לבריאות
±31 ±32 ±67 ±28 ±26 ±12
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TABLE 11.2- (Cont'd) לוח 11.2.- (המשך)
2010

Born abroad who immigrated since 1990 ילידי חו"ל שעלו מאז 1990 ילידי ישראל 
וילידי חו"ל 

סך הכל שעלו עד 1989
אחר בריה"מ (לשעבר) 2000+ Born in Israel עד 1999

Total and born abroad
Other USSR Up to 1999 who immigrated

(former) up to 1989
Education, culture, entertainment 1,173 1,167 898 1,247 1,168 2,045 חינוך, תרבות ובידור

±146 ±201 ±140 ±203 ±160 ±98
Therteof: :מזה
Education services 657 431 453 490 482 866 שירותי חינוך

±102 ±44 ±112 ±45 ±42 ±33
Newspapers, books and stationery 30 22 18 25 24 65 עיתונים, ספרים ומכשירי כתיבה

±8 ±6 ±8 ±6 ±5 ±4
Cultural, sport and entertainment shows 117 ~ 62 ~ ~ 429 ספורט ובידור מופעי תרבות,

±39 ±21 ±80
Recreation and excursions 67 78 53 82 75 151 הבראה, נופש וטיולים

±27 ±16 ±17 ±17 ±14 ±14
Entertainment durable goods 180 276 217 266 255 319 מוצרי תרבות ובידור בני קיימה

±25 ±20 ±38 ±20 ±17 ±15
Hobbies, sports, camping equipment 76 86 64 89 83 151 ציוד ספורט ומחנאות תחביבים,

±24 ±13 ±17 ±14 ±11 ±11
Computer, Internet and accessories 45 61 ~ 65 57 61 מחשב, אינטרנט ומוצריהם
 ±20 ±17 ±16 ±14 ±8

Transport and communications 1,876 1,851 1,660 1,914 1,857 3,032 תחבורה ותקשורת
±199 ±135 ±234 ±137 ±116 ±117

Public transport 185 131 182 132 144 104 נסיעה בתחבורה ציבורית
±34 ±16 ±42 ±15 ±15 ±9

Travel abroad 286 297 267 303 295 531 נסיעה לחוץ לארץ
±112 ±76 ±125 ±78 ±66 ±78

Expenditures on vehicles 790 912 624 961 885 1,770 הוצאות לכלי רכב
±103 ±84 ±119 ±86 ±70 ±61

Other expenditures 56 32 64 29 37 45 הוצאות אחרות
±24 ±9 ±31 ±8 ±10 ±5

Postal services, telephone and communications 560 478 522 489 497 582 טלפון ותקשורת שירותי דואר,
±51 ±23 ±54 ±24 ±22 ±17

Miscellaneous goods and services 521 405 468 421 431 666 מוצרים ושירותים אחרים
±102 ±58 ±124 ±55 ±50 ±42

Thereof: מזה:
Cigarettes, tobacco and accessories ~ 102 (108) 95 98 111 סיגריות, טבק וצורכי עישון

±17 ±57 ±17 ±18 ±9
Personal services and cosmetics 35 37 (38) 36 36 81 אישיים וקוסמטיקה שירותים -

±13 ±15 ±22 ±14 ±12 ±8
Personal articles and cosmetics 108 125 108 125 121 161 מוצרים - אישיים וקוסמטיקה

±25 ±16 ±23 ±17 ±14 ±16
Legal and other services 71 (59) ~ 56 62 139 שירותים משפטיים ואחרים

±30 ±30 ±26 ±25 ±31
Jewellery and watches 43 46 (46) 44 45 41 תכשיטים ושעונים

±20 ±17 ±27 ±17 ±14 ±6
Wallets, bags, suitcases, etc. 47 25 42 26 30 58 מזוודות וכד' ארנקים, תיקים,

±12 ±5 ±13 ±5 ±5 ±5
Organization dues and donations 127 9 37 (35) 35 69 מסי ארגון ותרומות

±55 ±3 ±15 ±18 ±14 ±8
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TABLE 12.- OWNERSHIP OF DURABLE GOODS IN DECILES OF HOUSEHOLDS, בעלות על מוצרים בני קיימה בעשירונים של משקי בית, לוח 12.-
                    BY NET INCOME PER STANDARD PERSON לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית               

2010
  Deciles סך  הכל עשירונים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Households in population (thousands) 218.1 218.1 218.3 217.9 218.2 218.3 218.2 218.1 218.2 218.3 2,181.7 משקי בית באוכלוסייה (אלפים)

 Percentages of total in each column

Refrigerator 100.0 100.0 99.4 100.0 99.8 100.0 99.7 100.0 100.0 99.6 99.8 מקרר
Deep-freezer 27.9 23.3 17.5 22.4 25.5 21.2 22.8 19.8 19.7 15.4 21.5 מקפיא עמוק
Cooking and baking stove 26.1 26.4 33.0 36.7 49.0 51.1 54.1 56.0 58.4 54.7 44.5 תנור לבישול ולאפייה
Baking stove 71.1 71.1 63.9 56.9 47.7 44.5 40.6 35.5 33.0 33.9 49.8 תנור לאפייה בלבד
Cooking stove 76.9 74.1 69.0 65.1 52.8 52.3 47.9 47.3 45.7 46.7 57.8 כיריים לבישול
Microwave 92.7 91.1 89.6 88.9 87.3 85.2 83.8 72.0 71.1 68.2 83.0 מיקרוגל
Dishwasher 70.9 62.5 55.9 41.6 36.1 25.4 19.9 14.3 7.9 8.5 34.3 מדיח כלים
Washing machine 97.9 97.6 95.7 97.4 96.1 91.3 94.9 92.8 93.5 90.8 94.8 מכונת כביסה
Clothes dryer 64.5 53.3 49.5 42.5 33.0 30.4 24.4 23.1 19.8 20.2 36.1 מייבש כביסה
Air conditioner 96.5 93.6 91.0 89.9 86.4 81.7 75.4 66.2 57.1 49.2 78.7 מזגן 
Vacuum cleaner 85.2 77.3 73.7 71.9 67.2 56.2 53.3 46.3 47.1 38.2 61.6 שואב אבק
Television 97.3 96.1 95.4 94.3 91.4 88.8 89.0 83.3 81.9 76.6 89.4 טלוויזיה 
Two televisions and more(1) 72.7 73.4 70.4 65.9 60.1 51.7 50.4 36.9 27.5 23.6 53.2 שתי טלוויזיות ויותר(1)
Video cassette recorder 80.4 78.2 75.0 69.7 65.7 60.3 57.8 47.8 42.0 33.9 61.1 וידאו
DVD system 88.0 83.4 79.9 75.3 70.3 59.3 59.3 46.0 36.0 29.6 62.7 DVD מערכת
Cable or satellite TV 95.3 90.8 86.5 83.5 81.0 76.8 71.0 62.8 59.2 59.1 76.6 מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלוויין
Satellite dish(2) 2.7 4.9 5.8 8.6 13.0 16.9 20.2 26.2 34.9 33.0 16.6 צלחת לוויין(2)
Computer 95.3 90.8 86.5 83.5 81.0 76.8 71.0 62.8 59.2 59.1 76.6 מחשב
Two computers and more(1) 48.5 45.8 43.9 37.6 27.3 26.4 19.7 13.2 8.5 9.7 28.1 שני מחשבים ויותר(1)
Internet subscription 93.4 86.4 82.3 80.6 75.3 71.6 64.1 52.2 37.7 37.8 68.1 מנוי לאינטרנט
One phone line at least 97.1 94.2 92.5 90.6 86.7 84.7 79.4 73.4 66.0 56.8 82.2 קו טלפון אחד לפחות
Two phone lines or more 22.3 14.9 6.1 3.7 3.6 3.7 2.6 1.4 1.5 1.2 6.1 שני קווי טלפון ויותר 
One mobile phone at least 98.6 97.5 96.3 95.3 93.6 91.3 89.1 86.4 86.7 86.6 92.1 טלפון נייד אחד לפחות
Two mobile phones or more 74.9 79.2 76.9 73.8 75.6 69.8 66.1 61.8 60.1 54.5 69.3 שני טלפונים ניידים ויותר
One car at least 93.4 87.2 82.8 74.3 70.7 60.2 54.3 38.2 34.2 23.5 61.9 מכונית אחת לפחות
Two cars or more 49.1 40.8 32.0 23.7 17.6 12.0 7.8 4.9 1.4 2.3 19.2 שתי מכוניות ויותר
Central heating 5.8 4.9 5.7 2.2 3.2 4.4 1.7 1.5 2.4 2.8 3.5 הסקה מרכזית
Flat heating 11.4 8.0 5.1 4.5 4.0 3.7 2.4 2.6 3.1 1.5 4.6 הסקה דירתית
(1) Examined for the first time in 2008. (1) נחקר לראשונה בשנת 2008.
(2) Examined for the first time in 2009. (2) נחקר לראשונה בשנת 2009.

אחוזים מסך הכל בכל טור                        
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TABLE 13.-  OWNERSHIP OF DURABLE GOODS,    ,בעלות על מוצרים בני קיימה לוח 13.-
                     BY NUMBER OF PERSONS IN HOUSEHOLD              לפי מספר נפשות במשק הבית

2010
 Number of persons in household מספר נפשות במשק הבית סך  הכל

6+ 5 4 3 2 1 Total

Households in population (thousands) 275.6 284.4 369.6 333.0 516.9 402.4 2,181.7 משקי בית באוכלוסייה (אלפים)
Percentages of total in each column אחוזים מסך הכל בכל טור

Refrigerator 99.8 99.9 99.8 99.9 100.0 99.7 99.8 מקרר
Deep-freezer 36.4 26.2 21.2 21.6 21.1 9.0 21.5 מקפיא עמוק
Cooking and baking stove 51.6 35.9 40.2 43.7 48.9 44.9 44.5 תנור לבישול ולאפייה
Baking stove 53.6 66.1 60.4 54.4 44.0 29.7 49.8 תנור לאפייה בלבד
Cooking stove 56.1 69.4 62.8 57.9 52.5 52.7 57.8 כיריים לבישול
Microwave 77.5 86.3 90.6 88.2 83.3 72.7 83.0 מיקרוגל
Dishwasher 27.2 47.5 43.5 38.6 35.5 16.3 34.3 מדיח כלים
Washing machine 98.6 99.0 99.1 98.6 96.5 80.1 94.8 מכונת כביסה
Clothes dryer 46.2 56.6 45.7 38.7 26.8 15.4 36.1 מייבש כביסה
Air conditioner 69.2 81.2 83.5 82.3 82.1 71.7 78.7 מזגן 
Vacuum cleaner 59.1 67.9 64.7 65.3 65.2 48.6 61.6 שואב אבק
Television 74.7 92.1 91.4 90.8 93.1 89.9 89.4 טלוויזיה 
Two televisions and more(1) 39.1 68.4 66.9 59.1 55.0 32.6 53.2 שתי טלוויזיות ויותר(1)
Video cassette recorder 20.2 28.5 24.1 25.5 28.5 18.3 24.4 וידאו
DVD system 52.0 73.8 75.7 69.7 60.7 38.2 61.1 DVD מערכת
Cable or satellite TV 30.5 62.6 68.1 68.4 72.2 62.8 62.7 מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלוויין
Satellite dish(2) 37.2 22.6 17.1 12.2 10.5 9.3 16.6 צלחת לוויין(2)
Computer 79.5 89.8 89.9 85.8 70.9 52.9 76.6 מחשב
Two computers and more(1) 26.6 46.6 41.0 34.0 21.6 7.5 28.1 שני מחשבים ויותר(1)
Internet subscription 55.7 80.3 84.1 80.2 65.9 46.2 68.1 מנוי לאינטרנט
One phone line at least 75.4 87.0 86.3 84.2 84.7 74.6 82.2 קו טלפון אחד לפחות
Two phone lines or more 4.9 9.3 5.2 7.3 7.5 2.7 6.1 שני קווי טלפון ויותר 
One mobile phone at least 96.2 97.9 98.4 96.1 90.8 77.9 92.1 טלפון נייד אחד לפחות
Two mobile phones or more 82.0 91.6 92.2 86.5 70.9 7.3 69.3 שני טלפונים ניידים ויותר
One car at least 64.1 81.5 74.8 71.7 57.1 32.6 61.9 מכונית אחת לפחות
Two cars or more 22.0 36.5 31.2 19.9 13.6 0.4 19.2 שתי מכוניות ויותר
Central heating 2.4 4.0 2.9 3.8 3.5 4.1 3.5 הסקה מרכזית
Flat heating 5.7 6.9 5.2 4.7 4.3 2.1 4.6 הסקה דירתית

(1) Examined for the first time in 2008. (1) נחקר לראשונה בשנת 2008.
(2) Examined for the first time in 2009. (2) נחקר לראשונה בשנת 2009.
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TABLE 14.- OWNERSHIP OF DURABLE GOODS, BY POPULATION GROUP לפי קבוצת אוכלוסייה בעלות על מוצרים בני-קיימה, לוח 14.-
                   AND NUMBER OF PERSONS IN HOUSEHOLD                ומספר נפשות במשק הבית

סך הכל סך הכל

6+ 5 4 3 2 1 Total 6+ 5 4 3 2 1 Total

Households in population (thousands) 165.1 217.8 299.4 284.3 462.0 365.7 1,794.2 107.3 61.5 54.4 29.6 30.6 24.0 307.3 משקי בית באוכלוסייה (אלפים)
 Percentages of total in each column אחוזים מסך הכל בכל טור

Refrigerator 100.0 99.8 99.8 99.8 100.0 99.8 99.9 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 97.0 99.6 מקרר
Deep-freezer 34.2 25.0 18.1 20.4 21.0 8.8 19.7 40.1 32.5 41.4 42.7 32.6 12.2 36.1 מקפיא עמוק
Cooking and baking stove 49.4 32.3 37.2 41.5 48.0 44.6 42.7 55.6 47.3 55.0 59.3 54.5 46.4 53.4 תנור לבישול ולאפייה
Baking stove 52.8 70.8 61.8 56.8 45.2 30.8 50.7 54.4 52.0 52.4 39.2 39.0 23.3 48.2 תנור לאפייה בלבד
Cooking stove 55.9 72.5 63.9 60.0 53.3 53.0 58.6 56.0 60.1 59.3 46.9 51.0 51.9 55.7 כיריים לבישול
Microwave 83.9 91.5 94.3 90.7 86.5 75.4 86.6 66.9 67.5 68.9 66.9 38.9 37.5 62.3 מיקרוגל
Dish washer 37.9 57.8 49.1 42.2 38.8 17.0 38.8 10.8 13.3 17.7 16.0 5.2 10.6 12.4 מדיח כלים
Washing machine 98.8 98.9 99.3 99.1 96.7 81.4 94.9 98.2 100.0 98.2 96.5 93.2 60.6 95.0 מכונת כביסה
Clothes dryer 66.7 68.0 52.1 43.1 29.3 16.6 40.9 15.1 18.9 13.3 11.3 5.9 0.7 13.1 מייבש כביסה
Air conditioner 84.3 90.5 88.3 86.5 85.6 75.0 84.5 45.5 48.2 57.7 50.3 40.1 32.1 47.1 מזגן 
Vacuum cleaner 64.7 72.0 67.0 66.5 68.1 50.6 64.3 50.2 54.0 44.8 48.9 23.9 15.5 44.5 שואב אבק
Television 58.9 90.6 89.9 89.5 92.5 91.0 88.0 98.9 97.5 97.2 98.7 99.8 79.9 96.9 טלוויזיה
Two televisions and more(1) 44 75.2 71.5 63.4 58.5 35.3 57.4 30.6 44.8 39.4 24.9 13.0 2.2 30.5 שתי טלוויזיות ויותר(1)
Video cassette recorder 20.7 32.5 26.4 26.4 29.9 19.5 26.1 18.6 13.7 12.2 15.7 16.4 4.0 14.9 וידאו
DVD system 53.7 79.5 77.7 70.6 63.2 39.6 63.1 48.5 53.4 63.4 51.5 30.3 18.0 48.2 DVD מערכת
Cable or satellite TV 45.2 79.0 78.1 74.7 76.9 67.2 72.1 6.7 4.7 13.9 9.3 8.1 4.9 7.8 מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלוויין
Satellite dish(2) 2.0 3.4 5.3 4.8 5.3 5.5 4.7 92.2 90.4 80.3 82.3 84.3 68.7 86.2 צלחת לוויין(2)
Computer 80.3 94.8 93.2 88.6 74.3 53.8 78.6 77.7 71.5 68.4 53.3 19.7 29.8 62.9 מחשב
Two computers and more(1) 39.3 57.4 46.7 37.1 22.9 7.7 31.8 6.7 8.4 4.5 8.0 2.0 5.7 שני מחשבים ויותר(1)
Internet subscription 63.3 89.4 87.7 83.3 69.0 47.3 71.9 43.0 47.4 59.8 43.9 16.1 18.9 42.4 מנוי לאינטרנט
One phone line at least 90.6 95.7 90.6 88.2 87.0 78.1 87.4 52.2 58.2 63.7 57.2 65.3 33.2 55.7 קו טלפון אחד לפחות
One mobile phone at least 96.6 98.7 99.4 97.5 93.0 79.0 92.9 95.5 94.8 92.7 82.5 57.0 54.2 86.6 טלפון נייד אחד לפחות
Two mobile phones or more 89.4 95.4 95.2 88.6 73.4 6.9 70.0 70.0 77.4 73.9 60.2 31.4 8.3 62.6 שני טלפונים ניידים  ויותר
One car at least 67.4 88.1 78.4 73.2 59.8 33.8 63.8 59.1 61.0 57.8 64.3 34.7 13.3 53.7 מכונית אחת לפחות
Two cars or more 27.0 45.4 35.7 21.8 15.0 0.4 21.4 14.0 8.1 9.0 8.6 2.9 9.2 שתי מכוניות  ויותר
(1) Examined for the first time in 2008.
(2) Examined for the first time in 2009. (2) נחקר לראשונה בשנת 2009.

מספר נפשות במשק הבית
Number of persons in household

משקי בית יהודיים
Jewish households
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מספר נפשות במשק הבית
Number of persons in household

משקי בית ערביים
Arab households

2010



TABLE 15.- OWNERSHIP OF DURABLE GOODS,    ,בעלות על מוצרים בני קיימה -.15 לוח
                     BY NUMBER OF EARNERS IN HOUSEHOLD              לפי מספר מפרנסים במשק הבית

2010
Number of earners in household מספר מפרנסים במשק הבית סך  הכל

3+ 2 1 0 Total
Households in population (thousands) משקי בית באוכלוסייה (אלפים)      2,181.7      529.0      726.3      728.0      198.4

Percentages of total in each column אחוזים מסך הכל בכל טור

Refrigerator מקרר      99.8      99.8      99.9      99.8      99.9
Deep-freezer מקפיא עמוק      21.5      19.6      20.1      20.5      35.6
Cooking and baking stove תנור לבישול ולאפייה      44.5      52.0      46.9      39.6      34.1
Baking stove תנור לאפייה בלבד      49.8      35.3      44.6      60.5      68.1
Cooking stove כיריים לבישול      57.8      48.4      55.5      63.7      69.3
Microwave מיקרוגל      83.0      71.2      82.4      89.3      93.7
Dishwasher מדיח כלים      34.3      22.5      26.9      44.6      54.6
Washing machine מכונת כביסה      94.8      90.6      93.7      98.0      98.6
Clothes dryer מייבש כביסה      36.1      17.1      31.7      50.7      48.5
Air conditioner מזגן       78.7      68.4      75.3      87.4      86.7
Vacuum cleaner שואב אבק      61.6      52.2      57.0      70.3      72.0
Television טלוויזיה       89.4      89.6      85.7      91.1      96.5
Two televisions and more(1) שתי טלוויזיות ויותר(1)      53.2      37.7      46.5      64.3      78.7
Video cassette recorder וידאו      24.4      21.5      22.1      25.8      35.3
DVD system 79.8      78.1      58.5      34.1      61.1      DVD מערכת
Cable or satellite TV מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלוויין      62.7      59.9      54.5      67.9      81.2
Satellite dish(2) צלחת לוויין(2)      16.6      18.2      20.0      13.2      12.5
Computer מחשב      76.6      44.3      77.9      93.7      94.8
Two computers and more(1) שני מחשבים ויותר(1)      28.1      5.6      21.3      44.4      53.0
Internet subscription מנוי לאינטרנט      68.1      35.4      65.9      88.0      90.4
One phone line at least קו טלפון אחד לפחות      82.2      83.0      74.2      86.1      94.1
Two phone lines or more שני קווי טלפון ויותר       6.1      3.1      5.4      7.2      12.7
One mobile phone at least טלפון נייד אחד לפחות      92.1      74.0      96.1      99.4      99.6
Two mobile phones or more שני טלפונים ניידים ויותר      69.3      31.2      63.1      95.6      96.8
One car at least מכונית אחת לפחות      61.9      27.3      58.2      84.1      86.2
Two cars or more שתי מכוניות ויותר      19.2      1.7      9.3      33.5      49.2
Central heating הסקה מרכזית      3.5      3.8      3.3      3.6      2.6
Flat heating הסקה דירתית      4.6      3.1      4.4      5.3      7.1
(1) Examined for the first time in 2008. (1) נחקר לראשונה בשנת 2008.
(2) Examined for the first time in 2009. (2) נחקר לראשונה בשנת 2009.
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TABLE 16.- OWNERSHIP OF DURABLE GOODS, BY SUB-DISTRICT לוח 16.- בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי נפה

Sub-district סך  הכל נפה
אזור באר  אשקלון חולון רמת גן תל אביב- רחובות רמלה פתח השרון חדרה חיפה עכו יזרעאל צפת, כנרת ירושלים
יהודה שבע יפו תקווה  וגולן

והשומרון Zefat,
Judea & Be'er Ashqelon Holon Ramat Tel Aviv- Rehovot Ramla Petah Sharon Hadera Haifa Akko Yizre'el Kinneret Jerusalem Total
Samaria Sheva  Gan Yafo Tiqwa & Golan

Area

Households in population משקי בית באוכלוסייה 
 (thousands) 63.6 162.8 134.6 111.2 129.8 226.7 147.2 82.9 174 113.1 99 203.2 140.7 123.8 46.1 223 2,181.7   (אלפים)

Percentages of total in each column אחוזים מסך הכל בכל טור

Refrigerator 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.6 99.4 99.9 100.0 99.0 100.0 100.0 99.8 מקרר
Deep-freezer 23.8 23.3 22.5 13.5 19.3 12.6 20.9 20.5 18.6 27.0 30.8 18.1 32.4 30.5 28.2 19.6 21.5 מקפיא עמוק
Cooking and baking stove 55.6 52.4 44.1 44.7 48.7 38.7 34.7 48.2 35.0 41.2 54.5 38.3 53.3 42.5 37.0 52.0 44.5 תנור לבישול ולאפייה
Baking stove 45.9 48.3 48.6 48.2 45.7 44.1 61.8 54.3 60.4 60.5 47.2 49.3 42.2 57.9 56.5 39.1 49.8 תנור לאפייה בלבד
Cooking stove 47.9 52.8 55.0 55.1 53.6 61.3 66.8 56.1 64.5 63.9 56.1 62.5 51.7 60.8 65.8 49.3 57.8 כיריים לבישול
Microwave 82.4 91.4 89.4 81.0 83.0 80.7 92.8 87.5 91.4 81.2 76.4 85.0 75.1 74.6 79.2 74.1 83.0 מיקרוגל
Dishwasher 36.8 29.1 30.5 38.2 31.9 40.0 52.6 39.1 48.8 40.9 28.5 33.6 18.7 26.6 35.2 21.9 34.3 מדיח כלים
Washing machine 98.2 92.0 96.8 96.0 95.5 89.4 95.7 99.1 97.3 98.1 96.4 92.1 94.0 95.8 94.9 95.1 94.8 מכונת כביסה
Clothes dryer 58.9 25.5 25.9 28.2 44.5 39.5 43.1 40.8 49.0 36.4 28.4 35.5 19.9 28.2 40.6 39.7 36.1 מייבש כביסה
Air conditioner 79.7 76.9 82.6 89.3 92.3 88.5 91.7 88.3 91.7 84.9 84.0 81.8 59.2 65.8 75.2 43.7 78.7 מזגן 
Vacuum cleaner 60.6 56.0 62.0 64.9 68.5 61.7 70.1 63.2 72.0 58.1 53.3 66.8 47.6 60.0 55.0 57.9 61.6 שואב אבק
Television 59.2 91.5 91.5 94.2 77.0 94.3 95.8 94.0 91.9 93.0 94.9 90.7 96.3 96.6 86.4 74.2 89.4 טלוויזיה 
Two televisions and more(1) 38.8 55.9 63.9 60.0 49.6 51.7 68.1 59.9 66.1 61.9 58.2 55.8 46.0 39.0 56.1 29.8 53.2 שתי טלוויזיות ויותר(1)
Video cassette recorder 20.0 17.1 32.9 26.6 20.8 24.5 28.1 26.9 23.7 19.8 21.6 28.9 25.7 19.2 29.4 24.3 24.4 וידאו
DVD system 51.1 61.3 62.1 62.0 53.9 66.4 76.4 76.2 63.6 66.2 64.9 60.0 55.3 54.1 67.9 46.6 61.1 DVD מערכת
Cable or satellite TV 44.5 64.7 77.6 80.6 63.6 71.8 81.9 67.0 74.5 68.5 49.6 71.4 36.6 42.7 67.6 36.6 62.7 מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלוויין
Satellite dish(2) 3.6 15.8 8.0 6.2 3.4 5.4 3.5 10.0 7.7 15.5 38.4 9.7 51.4 54.0 11.4 24.1 16.6 צלחת לוויין(2)
Computer 80.5 74.7 78.0 72.4 77.4 84.1 84.4 82.0 81.8 80.9 82.1 73.9 64.6 70.1 67.7 69.8 76.6 מחשב
Two computers and more(1) 38.7 29.0 30.5 22.7 29.8 36.0 36.0 34.8 38.0 31.1 25.6 25.5 9.8 15.3 25.2 22.2 28.1 שני מחשבים ויותר(1)
Internet subscription 68.3 67.9 70.3 67.6 68.9 78.1 79.6 77.5 76.0 71.4 72.9 68.6 55.3 54.6 58.6 53.0 68.1 מנוי לאינטרנט
One phone line at least 93.0 76.2 85.1 87.5 89.8 83.2 91.7 84.6 87.1 86.0 73.1 83.1 65.9 70.8 81.7 80.1 82.2 קו טלפון אחד לפחות
Two phone lines or more 5.0 2.6 6.0 4.5 9.5 10.6 6.8 3.2 9.5 6.9 4.7 7.2 0.8 4.1 7.6 6.1 שני קווי טלפון ויותר 
One mobile phone at least 94.6 93.0 94.3 89.4 93.5 95.8 94.2 94.5 94.3 96.4 91.2 89.8 83.7 86.9 87.7 92.1 92.1 טלפון נייד אחד לפחות
Two mobile phones or more 83.5 69.4 74.4 63.8 66.2 64.7 77.0 82.2 78.5 77.9 68.8 59.3 56.4 60.3 68.4 72.4 69.3 שני טלפונים ניידים ויותר
One car at least 68.3 54.3 60.3 57.5 60.0 64.3 74.1 72.9 75.8 69.0 68.6 56.9 54.5 58.2 59.0 49.5 61.9 מכונית אחת לפחות
Two cars or more 25.0 14.1 15.2 12.4 17.3 21.4 30.7 32.7 28.2 26.6 23.2 14.9 11.7 13.6 12.1 13.7 19.2 שתי מכוניות ויותר
(1) Examined for the first time in 2008. (1) נחקר לראשונה בשנת 2008.
(2) Examined for the first time in 2009. (2) נחקר לראשונה בשנת 2009.

2010
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TABLE 17.- OWNERSHIP OF DURABLE GOODS, BY TYPE OF LOCALITY לוח 17.- בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי צורת יישוב 
2010

יישובים Households in urban localities משקי בית ביישובים עירוניים יישובים סך הכל
כפריים - יישובים  Jewish localities עירוניים -
סך הכל לא יהודיים פתח אשדוד ראשון חיפה תל אביב- ירושלים סך הכל

תקווה לציון יפו
2,000- 10,000- 20,000- 50,000- 100,000-

Rural Non- 9,999 19,999 49,999 99,999 199,999 Urban
localities Jewish Petah Ashdod Rishon Haifa Tel Aviv- Jerusalem localities Total

- total localities Tiqwa LeZiyyon Yafo - total

Households in population משקי בית באוכלוסייה 
 (thousands)   (אלפים) 2,181.7 2,062.5 194.3 176.2 112.0 65.2 57.1 65.3 401.2 200.2 396.1 88.2 81.5 231.7 112.9

Percentages of total in each column אחוזים מסך הכל בכל טור

Refrigerator מקרר 99.8 96.7 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 99.4 99.8 99.7 99.8 100.0 100.0 99.8 100.0
Deep-freezer מקפיא עמוק 21.5 20.6 16.9 9.3 17.7 16.4 28.2 16.5 17.8 16.9 18.3 25.0 29.8 46.2 28.6
Cooking and baking stove תנור לבישול ולאפייה 44.5 43.9 51.3 41.6 37.0 34.8 41.4 39.6 48.3 44.7 44.4 39.7 38.6 52.3 33.7
Baking stove תנור לאפייה בלבד 49.8 47.3 38.3 37.6 45.8 59.8 52.3 52.5 47.9 51.7 49.9 59.1 59.4 54.1 64.4
Cooking stove כיריים לבישול 57.8 55.2 50.1 58.5 63.5 66.5 54.1 58.5 53.5 56.5 56.0 63.5 64.5 60.4 69.4
Microwave מיקרוגל 83.0 80.1 71.8 79.0 84.7 92.8 93.1 87.4 85.5 87.3 87.6 88.8 91.5 64.9 87.3
Dishwasher מדיח כלים 34.3 32.3 20.4 32.1 35.2 53.3 28.8 33.6 34.0 43.8 34.7 45.9 52.6 14.9 53.0
Washing machine מכונת כביסה 94.8 91.7 94.5 86.9 89.1 93.4 95.9 96.0 95.4 97.8 96.1 97.3 97.9 95.0 96.6
Clothes dryer מייבש כביסה 36.1 34.0 37.3 34.4 36.3 34.3 25.4 33.1 32.8 45.4 38.1 44.1 60.8 12.8 55.6
Air conditioner מזגן  78.7 75.3 39.3 85.8 83.2 90.7 84.9 87.2 86.5 89.5 81.6 90.5 84.5 55.4 92.9
Vacuum cleaner שואב אבק 61.6 59.2 58.1 55.6 66.2 69.5 67.7 66.3 63.1 65.9 64.1 70.1 72.1 41.4 68.5
Television טלוויזיה  89.4 86.5 75.2 93.1 88.9 98.5 90.9 93.6 87.3 92.2 88.6 96.0 83.1 97.6 88.7
Two televisions and more(1) שתי טלוויזיות ויותר(1) 53.2 53.0 28.3 45.1 54.2 73.9 63.3 61.1 55.6 63.0 58.8 72.8 59.0 34.7 59.8
Video cassette recorder וידאו 24.4 23.5 22.7 26.2 27.2 33.1 31.1 18.0 21.1 25.5 24.3 34.5 31.6 16.5 30.2
DVD system 71.4 47.9 70.6 68.9 63.2 70.2 61.7 55.6 55.5 74.3 59.2 63.1 46.5 58.8 61.1 DVD מערכת
Cable or satellite TV מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלוויין 62.7 60.2 35.4 66.4 70.3 83.7 73.4 73.5 73.7 75.5 71.9 85.2 67.1 8.8 68.5
Satellite dish(2) צלחת לוויין(2) 16.6 16.9 25.3 6.7 8.9 6.4 13.1 4.1 3.8 5.6 7.6 5.1 5.5 88.9 5.4
Computer מחשב 76.6 73.7 68.9 81.9 77.3 81.8 80.8 74.5 75.0 83.7 76.5 79.0 87.3 63.5 87.8
Two computers and more(1) שני מחשבים ויותר(1) 28.1 27.5 20.6 33.4 28.7 32.7 26.7 28.0 26.8 35.3 29.7 41.0 47.8 4.2 40.3
Internet subscription מנוי לאינטרנט 68.1 65.1 52.1 75.1 71.4 77.1 70.7 71.9 68.2 77.9 69.5 75.2 82.9 43.8 84.7
One phone line at least קו טלפון אחד לפחות 82.2 79.3 79.5 79.9 82.1 91.4 86.1 84.4 86.1 86.5 84.5 91.5 93.6 56.8 88.0
Two phone lines or more שני קווי טלפון ויותר  6.1 5.9 8.4 9.3 12.3 3.0 2.4 3.3 6.1 6.8 4.3 6.0 13.8 8.4
One mobile phone at least טלפון נייד אחד לפחות 92.1 89.2 92.0 95.4 90.2 93.1 95.4 89.8 92.4 94.8 91.8 92.4 97.4 85.0 94.6
Two mobile phones or more שני טלפונים ניידים ויותר 69.3 66.4 71.9 60.6 56.5 77.0 73.5 70.9 68.0 77.1 69.0 79.6 81.0 57.9 81.7
One car at least מכונית אחת לפחות 61.9 58.4 46.9 57.8 57.4 72.6 60.8 65.9 55.8 72.7 59.3 69.2 81.7 59.3 87.3
Two cars or more שתי מכוניות ויותר 19.2 17.1 12.1 14.6 15.6 28.4 9.2 16.6 12.3 28.7 19.7 31.5 36.5 9.6 46.3

(1) Examined for the first time in 2008. (1) נחקר לראשונה בשנת 2008.
(2) Examined for the first time in 2009. (2) נחקר לראשונה בשנת 2009.
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TABLE 18.- OWNERSHIP OF DURABLE GOODS, IN CITIES בעלות על מוצרים בני קיימה, -.18 לוח
                     NUMBERING 100,000-199,999 RESIDENTS

 Cities סך הכל  ערים
רחובות באר שבע בני ברק בת ים חולון אשקלון נתניה רמת גן

Rehovot Be'er Bene Bat Yam Holon Ashqelon Netanya Ramat
 Sheva Beraq  Gan Total

Households in population משקי בית באוכלוסייה 
 (thousands)   (אלפים) 2,181.7 52.9 63.7 36.4 59.6 45.1 33.4 69.5 40.6

Percentages of total in each column אחוזים מסך הכל בכל טור
Refrigerator מקרר 99.7 100.0 99.3 98.8 100.0 100.0 100.0 99.4 100.0
Deep-freezer מקפיא עמוק 17.6 15.1 15.4 14.6 15.3 11.4 39.2 16.5 23.4
Cooking and baking stove תנור לבישול ולאפייה 47.1 44.2 42.1 45.1 35.4 60.3 68.4 39.6 47.1
Baking stove תנור לאפייה בלבד 48.5 50.2 54.7 47.2 57.9 32.4 31.3 52.5 51.1
Cooking stove כיריים לבישול 54.2 57.7 58.7 57.4 64.7 39.9 36.9 58.5 53.2
Microwave מיקרוגל 85.8 85.4 83.6 90.4 84.4 78.9 72.9 87.4 93.1
Dishwasher מדיח כלים 34.0 41.5 37.5 25.9 46.1 25.5 6.1 33.6 43.1
Washing machine מכונת כביסה 95.5 94.0 98.0 95.4 97.4 93.6 98.1 96.0 96.9
Clothes dryer מייבש כביסה 32.9 43.0 31.6 26.5 36.2 15.9 49.7 33.1 44.7
Air conditioner מזגן  86.6 91.6 81.1 75.4 94.2 81.4 90.5 87.2 88.2
Vacuum cleaner שואב אבק 63.5 67.3 55.0 58.9 69.9 58.9 63.2 66.3 67.4
Television טלוויזיה  88.2 95.6 88.4 93.2 95.5 91.6 23.7 93.6 93.3
Two televisions and more(1) שתי טלוויזיות ויותר(1) 56.3 64.5 60.8 69.9 65.2 50.7 11.0 61.1 57.1
Video cassette recorder וידאו 20.7 28.7 17.4 35.3 25.1 30.0 8.4 18.0 13.7
DVD system 74.4 55.6 16.7 56.0 67.4 69.6 66.1 65.4 60.9 DVD מערכת
Cable or satellite TV מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלוויין 73.7 78.0 78.8 84.6 79.7 79.1 17.7 73.5 82.3
Satellite dish(2) צלחת לוויין(2) 3.8 3.6 1.9 2.4 4.9 8.9 2.6 4.8
Computer מחשב 74.9 84.4 78.5 69.4 77.1 69.2 55.4 74.5 85.8
Two computers and more(1) שני מחשבים ויותר(1) 27.0 37.0 30.3 25.2 25.3 17.4 9.4 28.0 32.8
Internet subscription מנוי לאינטרנט 68.7 79.8 71.7 66.4 73.3 62.4 33.0 71.9 78.7
One phone line at least קו טלפון אחד לפחות 85.9 84.9 86.6 88.1 90.8 81.5 95.1 84.4 91.5
Two phone lines or more שני קווי טלפון ויותר  5.7 9.1 7.2 9.5 3.9 4.5 8.7 3.3 4.7
One mobile phone at least טלפון נייד אחד לפחות 92.0 94.8 97.1 94.6 91.4 88.3 87.4 89.8 93.1
Two mobile phones or more שני טלפונים ניידים ויותר 68.4 66.3 75.4 71.6 64.9 62.8 65.1 70.9 73.9
One car at least מכונית אחת לפחות 57.2 65.8 57.1 56.1 67.8 43.4 34.6 65.9 68.5
Two cars or more שתי מכוניות ויותר 12.9 18.3 14.1 13.2 14.7 6.8 2.7 16.6 22.2
(1) Examined for the first time in 2008.
(2) Examined for the first time in 2009.
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(2) נחקר לראשונה בשנת 2009.

2010
199,999-100,000 תושבים               בערים המונות

(1) נחקר לראשונה בשנת 2008.



TABLE 19.- OWNERSHIP OF DURABLE GOODS,    ,בעלות על מוצרים בני קיימה -.19 לוח
                     BY COUNTRY OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION  לפי ארץ לידה ותקופת עלייה              
                     OF HEAD OF HOUSEHOLD (JEWS AND OTHERS) (יהודים ואחרים)               של ראש משק הבית

2010
Born abroad who immigrated since 1990 ילידי חו"ל שעלו מאז 1990 ילידי ישראל 

וילידי חו"ל 
סך הכל שעלו עד 1989

אחר בריה"מ (לשעבר) 2000+ Born in Israel עד 1999
Total and born abroad

Other USSR Up to 1999 who immigrated
(former) up to 1989

Households in population (thousands) משקי בית באוכלוסייה (אלפים) 1,460.6 394.0 304.7 89.3 305.3 88.7

Percentages of total in each column אחוזים מסך הכל בכל טור
Refrigerator מקרר 99.9 99.8 99.8 100.0 99.8 100.0
Deep-freezer מקפיא עמוק 22.2 7.6 7.4 8.4 5.2 15.9
Cooking and baking stove תנור לבישול ולאפייה 40.3 53.4 50.9 61.8 52.8 55.4
Baking stove תנור לאפייה בלבד 54.1 35.4 38.4 25.4 36.6 31.6
Cooking stove כיריים לבישול 61.7 45.0 47.6 36.0 45.4 43.5
Microwave מיקרוגל 87.4 82.8 85.1 75.1 86.8 69.0
Dishwasher מדיח כלים 43.3 17.8 19.7 11.6 17.2 20.1
Washing machine מכונת כביסה 95.1 94.0 94.6 91.8 94.4 92.3
Clothes dryer מייבש כביסה 45.9 18.4 18.2 19.2 14.4 32.1
Air conditioner מזגן  87.4 70.2 73.2 60.1 72.9 61.1
Vacuum cleaner שואב אבק 63.6 68.8 72.5 56.3 75.6 45.7
Television טלוויזיה  87.3 91.3 93.1 85.4 95.2 78.0
Two televisions and more(1) שתי טלוויזיות ויותר(1) 60.1 44.5 47.9 32.9 47.3 32.8
Video cassette recorder וידאו 25.7 26.8 28.7 20.4 28.7 20.3
DVD system 56.9 60.7 57.0 60.7 59.8 64.4 DVD מערכת
Cable or satellite TV מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלוויין 72.0 69.7 73.8 55.5 77.9 41.3
Satellite dish(2) צלחת לוויין(2) 3.9 10.8 10.0 13.6 9.5 15.4
Computer מחשב 80.3 75.1 74.1 78.6 76.2 71.3
Two computers and more(1) שני מחשבים ויותר(1) 33.4 26.5 26.6 26.2 49.4 25.3
Internet subscription מנוי לאינטרנט 73.8 68.3 68.2 68.8 72.4 54.4
One phone line at least קו טלפון אחד לפחות 89.2 75.0 78.3 63.6 75.7 72.4
Two phone lines or more שני קווי טלפון ויותר  8.5 1.8 1.7 2.2 1.3 3.6
One mobile phone at least טלפון נייד אחד לפחות 93.5 92.0 91.0 95.7 91.3 72.4
Two mobile phones or more שני טלפונים ניידים ויותר 71.0 69.9 68.9 73.3 68.0 76.5
One car at least מכונית אחת לפחות 69.6 41.6 44.9 30.3 43.4 35.1
Two cars or more שתי מכוניות ויותר 24.7 7.0 8.4 2.4 7.1 6.6
Central heating הסקה מרכזית 4.3 2.4 1.8 4.5 1.8 4.6
Flat heating הסקה דירתית 5.9 2.1 2.2 2.0 1.2 5.2
(1) Examined for the first time in 2008. (1) נחקר לראשונה בשנת 2008.
(2) Examined for the first time in 2009. (2) נחקר לראשונה בשנת 2009.

ארץ לידה תקופת עלייה
Country of birth Period of immigration
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TABLE 20.- OWNERSHIP OF DURABLE GOODS בעלות על מוצרים בני קיימה, לוח 20.-
                    IN 2000-2010 2010-2000               בשנים

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Households in population (thousands) משקי בית באוכלוסייה (אלפים) 1,737.5 1,799.4 1,872.6 1,901.4 1,950.1 1,989.1 2,026.8 2,073.6 2,106.4 2,126.2 2,181.7
Percentages of total in each column אחוזים מסך הכל בכל טור

Refrigerator מקרר 99.7 99.9 99.7 99.8 99.7 99.6 99.4 99.6 99.8 99.9 99.8
Deep-freezer מקפיא עמוק 17.1 17.0 18.0 18.7 17.8 18.4 18.5 18.7 20.1 21.1 21.5
Cooking and baking stove תנור לבישול ולאפייה 58.8 56.4 55.6 54.4 50.9 48.9 47.5 46.1 44.7 44.9 44.5
Baking stove תנור לאפייה בלבד 34.6 36.4 37.5 38.9 42.4 43.3 45.4 46.0 48.0 49.8 49.8
Cooking stove כיריים לבישול 43.0 45.0 46.1 47.8 50.9 52.6 53.8 55.9 57.2 57.1 57.8
Microwave מיקרוגל 67.3 70.9 72.2 74.8 76.4 79.5 82.0 83.3 82.3 82.8 83.0
Dishwasher מדיח כלים 28.6 29.2 29.9 31.1 31.8 32.5 33.2 33.3 35.0 35.0 34.3
Washing machine מכונת כביסה 92.5 93.4 93.9 94.3 94.7 94.2 94.9 94.6 94.5 95.0 94.8
Clothes dryer מייבש כביסה 29.8 30.9 32.6 33.9 35.1 36.0 37.4 37.8 38.0 38.8 36.1
Air conditioner מזגן  52.5 57.7 58.1 61.5 65.8 67.7 68.5 70.5 73.8 76.5 78.7
Vacuum cleaner שואב אבק 65.1 64.7 65.9 65.3 66.1 66.8 66.3 66.6 65.3 64.1 61.6
Television טלוויזיה  92.2 92.6 92.4 91.3 91.7 91.5 91.2 90.5 90.1 89.7 89.4
Video cassette recorder וידאו 68.2 68.4 66.4 64.8 64.9 62.3 59.3 53.0 40.8 34.1 24.4
DVD system (1) 61.1 59.7 55.2 48.7 41.2 35.6 24.8 17.7 11.9 7.9 (1) DVD מערכת
Cable or satellite TV (2) מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלוויין (2) 70.1 73.2 71.9 70.6 70.1 69.0 68.1 68.0 65.0 64.3 62.7
Satellite dish (3) צלחת לוויין (3) 15.2 16.6
Computer מחשב 47.1 49.8 53.8 54.6 59.2 62.4 65.8 68.9 71.0 74.4 76.6
Internet subscription מנוי לאינטרנט 19.8 22.5 25.4 30.8 40.7 48.9 54.6 59.3 61.8 66.3 68.1
One phone line at least קו טלפון אחד לפחות 94.4 91.7 90.9 88.6 86.8 85.1 85.1 84.3 83.6 82.4 82.2
Two phone lines or more שני קווי טלפון ויותר  9.0 9.7 9.8 7.6 7.1 6.8 6.4 6.6 6.7 6.8 6.1
One mobile phone at least טלפון נייד אחד לפחות 63.5 73.8 78.8 80.9 83.7 86.4 87.2 89.3 90.7 91.8 92.1
Two mobile phones or more שני טלפונים ניידים ויותר 26.8 37.7 44.0 47.9 52.9 60.1 62.2 64.0 66.7 68.9 69.3
One car at least מכונית אחת לפחות 54.9 56.6 56.7 57.2 57.3 57.7 60.4 60.9 61.2 62.2 61.9
Two cars or more שתי מכוניות ויותר 12.5 14.0 14.1 13.4 15.2 15.2 16.3 16.5 17.5 18.3 19.2
Central heating הסקה מרכזית 5.4 4.9 5.5 4.8 5.0 4.8 4.4 4.3 3.7 4.0 3.5
Flat heating הסקה דירתית 5.7 4.8 5.7 6.7 5.6 6.6 6.1 5.9 6.1 5.6 4.6

(1) Examined for the first time in 2001. (1) נחקר לראשונה בשנת 2001.
(2) Satellite TV was added in 2001. (2) המנוי ללוויין נוסף ב-2001.
(3) Examined for the first time in 2009. (3) נחקר לראשונה בשנת 2009.
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TABLE 21.-  SELECTED DATA ON HOUSING IN DECILES OF HOUSEHOLDS, נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית, לוח 21.-
                     BY NET INCOME PER STANDARD PERSON - OWNED DWELLINGS  דירות בבעלות -              לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית

2010
סך  הכל

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Households in sample משקי בית במדגם 4,331 215 324 399 413 418 446 490 524 538 564

Households in population (thousands) משקי בית באוכלוסייה (אלפים) 1,510.2 89.9 119.9 136.8 149.3 143.9 159.4 168.8 179.4 178.5 184.2

Average persons in household ממוצע נפשות במשק בית 3.61 5.86 5.08 3.84 3.70 3.53 3.43 3.42 3.22 3.12 2.55

Average standard persons in household ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית 2.90 4.12 3.69 3.03 2.95 2.87 2.82 2.81 2.69 2.64 2.29

Average earners in household ממוצע מפרנסים במשק בית 1.38 0.65 0.84 0.97 1.21 1.41 1.53 1.67 1.65 1.69 1.55

Rooms per dwelling חדרים בדירה 4.13 3.57 3.62 3.69 3.76 3.87 3.96 4.20 4.37 4.67 4.92

Rooms for living חדרים למגורים 4.08 3.55 3.58 3.63 3.72 3.84 3.91 4.16 4.34 4.60 4.79

Housing density צפיפות דיור 0.88 1.65 1.42 1.06 0.99 0.92 0.88 0.82 0.74 0.68 0.53
Percentage of those residing
 in owned dwelling אחוז הגרים בדירות בבעלות 69.2 41.2 54.9 62.7 68.4 65.9 73.0 77.4 82.2 81.9 84.5

Value of owned dwelling (NIS thousand) ערך דירה בבעלות (אלפי ש"ח) 1,237 688 710 823 870 918 1,085 1,196 1,451 1,706 2,205

    NIS     ש"ח

Housing expenditure הוצאה לדיור 3,795 2,473 2,639 2,822 3,153 3,300 3,649 3,941 4,333 4,722 5,392
Consumption of housing services
 in owned dwellings   4,888 4,483 4,138 3,788 3,520 3,214 3,095 2,783 2,597 2,454 3,629 צריכת שירותי דיור לדירה בבעלות

Insurance of dwelling and content ביטוח דירה ותכולתה 59 6 11 9 19 26 39 54 66 112 178

Water, current consumption מים, צריכה שוטפת 154 165 152 139 141 136 153 147 145 171 188

Electricity, current consumption חשמל, צריכה שוטפת 365 362 369 321 334 324 316 360 355 420 459

Gas in containers גז במכלים 23 45 45 27 25 19 25 16 13 22 13

Gas, central installation גז מרכזי 33 18 25 30 34 39 36 39 35 32 36

Tenants' committee fees תשלומים לוועד הבית 78 14 22 39 48 63 68 87 115 111 142

Municipal property tax (Arnona) מסים עירוניים (ארנונה) 357 175 202 238 248 285 336 353 429 482 612

Mortgage repayments פירעון משכנתאות 1,071 241 291 646 825 888 1,014 1,253 1,646 1,272 1,768

Other housing loans repayments פירעון הלוואות אחרות לדיור 109 9 49 213 67 54 104 107 87 223 114

 Deciles  עשירונים
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TABLE 22.-  SELECTED DATA ON HOUSING IN DECILES OF HOUSEHOLDS,  ,נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית לוח 22.-
                    BY NET INCOME PER STANDARD PERSON - RENTED DWELLINGS דירות שכורות -               לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית

2010
 Deciles סך  הכל עשירונים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Households in sample משקי בית במדגם 1,552 301 226 206 160 167 131 116 83 83 79

Households in population (thousands) משקי בית באוכלוסייה (אלפים) 560.0 111.5 81.3 71.8 57.8 63.7 46.7 39.2 29.2 31.5 27.4

Average persons in household ממוצע נפשות במשק בית 2.70 3.34 2.81 2.56 2.65 2.66 2.72 2.39 2.30 2.15 1.86

Average standard persons in household ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית 2.36 2.71 2.43 2.30 2.33 2.35 2.38 2.19 2.13 2.05 1.85

Average earners in household ממוצע מפרנסים במשק בית 1.14 0.50 0.81 1.07 1.29 1.60 1.64 1.53 1.50 1.61 1.28

Rooms per dwelling חדרים בדירה 3.10 2.96 3.00 2.96 2.93 3.09 3.41 3.11 3.53 3.40 3.27

Rooms for living חדרים למגורים 3.01 2.93 2.92 2.91 2.85 2.97 3.17 3.06 3.31 3.36 3.14

Housing density צפיפות דיור 0.90 1.14 0.96 0.88 0.93 0.89 0.86 0.78 0.70 0.64 0.59
Percentage of those residing
 in rented dwellings אחוז הגרים בדירות שכורות 25.7 51.1 37.2 32.9 26.5 29.2 21.4 18.0 13.4 14.4 12.6

    NIS     ש"ח

Housing expenditure הוצאה לדיור 2,379 1,501 1,744 2,208 2,160 2,442 2,845 3,151 3,357 3,667 4,182

Rent on dwelling or room שכר דירה  לדירה או לחדר 2,282 1,462 1,683 2,071 2,071 2,351 2,732 3,090 3,269 3,453 3,913

Water, current consumption מים, צריכה שוטפת 94 100 88 93 85 95 97 94 100 99 84

Electricity, current consumption חשמל, צריכה שוטפת 229 212 177 225 222 242 244 259 267 271 290

Gas in containers גז במכלים 9 12 9 9 11 11 7 4 11 6 5

Gas, central installation גז מרכזי 33 36 35 31 36 38 27 25 29 27 21

Tenants' committee fees תשלומים לוועד הבית 70 35 47 63 61 57 83 87 81 140 203

Municipal property tax (Arnona) מסים עירוניים (ארנונה) 199 126 138 174 188 220 252 240 304 312 316
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TABLE 23.- SELECTED DATA ON HOUSING, BY NUMBER OF PERSONS לפי מספר נפשות נתונים נבחרים על דיור, לוח 23.-
                    IN HOUSEHOLD - OWNED DWELLINGS דירות בבעלות -               במשק הבית

2010

Number of Persons in Household סך  הכל מספר נפשות במשק הבית

6+ 5 4 3 2 1 Total

Households in sample משקי בית במדגם  4,331 585 1,033 701 787 631 594

Households in population (thousands) משקי בית באוכלוסייה (אלפים) 1,510.2 200.6 336.3 229.7 284.3 234.0 225.4

Average persons in household ממוצע נפשות במשק בית 3.61 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 7.01

Average standard persons in household ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית 2.90 1.25 2.00 2.65 3.20 3.75 4.71

Average earners in household ממוצע מפרנסים במשק בית 1.38 0.32 0.84 1.59 1.91 1.92 1.69

Rooms per dwelling חדרים בדירה 4.13 3.27 3.86 4.17 4.23 4.63 4.63

Rooms for living חדרים למגורים 4.08 3.25 3.81 4.11 4.18 4.56 4.56

Housing density צפיפות דיור 0.88 0.31 0.53 0.73 0.96 1.10 1.54
Percentage of those residing
  in owned dwelling אחוז הגרים בדירות בבעלות 69.2 49.8 65.1 69.0 76.9 82.3 81.8

Value of owned dwellings (NIS thousand) ערך דירה בבעלות (אלפי ש"ח) 1,237 989 1,314 1,218 1,215 1,456 1,161

    NIS     ש"ח

Housing expenditure הוצאה לדיור 3,795 3,281 3,800 3,914 3,872 4,148 3,660

Consumption of housing in owned dwellings צריכת שירותי דיור לדירה בבעלות 3,629 3,148 3,616 3,704 3,720 3,978 3,524

Insurance of dwelling and content ביטוח דירה ותכולתה 59 50 85 57 54 58 40

Water, current consumption מים, צריכה שוטפת 154 70 125 154 170 200 208

Electricity, current consumption חשמל, צריכה שוטפת 365 188 299 355 394 474 483

Gas in containers גז במכלים 23 10 15 18 20 25 55

Gas, central installation גז מרכזי 33 22 38 36 40 32 27

Tenants' committee fees תשלומים לוועד הבית 78 106 97 88 80 58 32

Municipal property tax (Arnona) מסים עירוניים (ארנונה) 357 223 332 374 399 440 359

Mortgage repayments פירעון משכנתאות 1,071 381 492 1,134 1,727 1,702 1,001

Other housing loans repayments פירעון הלוואות אחרות לדיור 109 55 146 85 153 95 84
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TABLE 24.- SELECTED DATA ON HOUSING, BY NUMBER OF PERSONS לפי מספר נפשות נתונים נבחרים על דיור, לוח 24.-
                    IN HOUSEHOLD - RENTED DWELLINGS דירות שכורות -               במשק הבית

2010

Number of Persons in Household סך  הכל מספר נפשות במשק הבית

6+ 5 4 3 2 1 Total

Households in sample משקי בית במדגם  1,552 427 430 267 203 116 109

Households in population (thousands) משקי בית באוכלוסייה (אלפים) 560.0 160.0 158.6 88.9 71.0 42.7 38.7

Average persons in household ממוצע נפשות במשק בית 2.70 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 7.03

Average standard persons in household ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית 2.36 1.25 2.00 2.65 3.20 3.75 4.73

Average earners in household ממוצע מפרנסים במשק בית 1.14 0.53 1.15 1.50 1.67 1.50 1.46

Rooms per dwelling חדרים בדירה 3.10 2.45 2.87 3.43 3.63 3.86 4.12

Rooms for living חדרים למגורים 3.01 2.25 2.82 3.39 3.59 3.80 4.09

Housing density צפיפות דיור 0.90 0.45 0.71 0.89 1.12 1.31 1.72
Percentage of those residing
  in rented dwellings אחוז הגרים בדירות שכורות 25.7 39.8 30.7 26.7 19.2 15.0 14.1

    NIS    ש"ח

Housing expenditure הוצאה לדיור 2,379 1,775 2,498 2,676 2,884 2,600 2,539

Rent on dwelling or room שכר דירה  לדירה או לחדר 2,282 1,692 2,436 2,552 2,716 2,498 2,435

Water, current consumption מים, צריכה שוטפת 94 49 81 107 123 159 179

Electricity, current consumption חשמל, צריכה שוטפת 229 129 190 264 323 374 386

Gas in containers גז במכלים 9 5 9 9 8 21 22

Gas, central installation גז מרכזי 33 20 30 36 45 39 55

Tenants' committee fees תשלומים לוועד הבית 70 44 72 108 93 66 39

Municipal property tax (Arnona) מסים עירוניים (ארנונה) 199 110 178 251 288 287 264
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                    OWNED DWELLINGS              דירות בבעלות
2010

 Number of earners in Household מספר מפרנסים במשק הבית סך  הכל
3+ 2 1 0 Total

Households in sample משקי בית במדגם  4,331 995 1,391 1,524 421

Households in population (thousands) משקי בית באוכלוסייה (אלפים) 1,510.2 348.1 465.7 525.4 171.1

Average persons in household ממוצע נפשות במשק בית 3.61 2.22 3.66 4.10 4.81

Average standard persons in household ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית 2.90 2.05 2.92 3.22 3.61

Average earners in household ממוצע מפרנסים במשק בית 1.38 1.00 2.00 3.31

Rooms per dwelling חדרים בדירה 4.13 3.51 3.96 4.47 4.81

Rooms for living חדרים למגורים 4.08 3.49 3.92 4.39 4.75

Housing density צפיפות דיור 0.88 0.63 0.93 0.93 1.01
Percentage of those residing
  in owned dwellings אחוז הגרים בדירות בבעלות 69.2 65.8 64.1 72.2 86.2

Value of owned dwelling (NIS thousand) ערך דירה בבעלות (אלפי ש"ח) 1,237 995 1,179 1,368 1,483

  NIS   ש"ח

Housing expenditure הוצאה לדיור 3,795 3,298 3,606 4,145 4,248

Consumption of housing services צריכת שירותי דיור
  in owned dwellings    לדירה בבעלות 3,629 3,184 3,468 3,915 4,098

Insurance of dwelling and content ביטוח דירה ותכולתה 59 51 42 71 88

Water, current consumption מים, צריכה שוטפת 154 107 143 176 212

Electricity, current consumption חשמל, צריכה שוטפת 365 252 345 413 505

Gas in containers גז במכלים 23 20 24 22 31

Gas, central installation גז מרכזי 33 31 29 38 38

Tenants' committee fees תשלומים לוועד הבית 78 89 66 83 72

Municipal property tax (Arnona) מסים עירוניים (ארנונה) 357 206 328 436 502

Mortgage repayments פירעון משכנתאות 1,071 190 849 1,750 1,378

Other housing loans repayments פירעון הלוואות אחרות לדיור 109 85 85 150 96
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TABLE 25.- SELECTED DATA ON HOUSING, BY NUMBER  
                    OF EARNERS IN HOUSEHOLD - 

נתונים נבחרים על דיור, -.25 לוח
-              לפי מספר מפרנסים במשק הבית



נתונים נבחרים על דיור, -.26 לוח
-              לפי מספר מפרנסים במשק הבית

                    RENTED DWELLINGS               דירות שכורות
2010

 Number of earners in Household מספר מפרנסים במשק הבית סך  הכל

3+ 2 1 0 Total

Households in sample משקי בית במדגם  1,552 386 601 503 62

Households in population (thousands) משקי בית באוכלוסייה (אלפים) 560.0 147.0 212.2 176.8 24.1

Average persons in household ממוצע נפשות במשק בית 2.70 2.04 2.43 3.35 4.45

Average standard persons in household ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית 2.36 1.93 2.18 2.80 3.42

Average earners in household ממוצע מפרנסים במשק בית 1.14 1.00 2.00 3.10

Rooms per dwelling חדרים בדירה 3.10 2.69 2.98 3.42 4.16

Rooms for living חדרים למגורים 3.01 2.64 2.85 3.35 4.04

Housing density צפיפות דיור 0.90 0.77 0.85 1.00 1.10
Percentage of those residing
  in rented dwellings אחוז הגרים בדירות שכורות 25.7 27.8 29.2 24.3 12.1

 NIS  ש"ח

Housing expenditure הוצאה לדיור 2,379 1,607 2,317 3,007 3,036

Rent on dwelling or room שכר דירה  לדירה או לחדר 2,282 1,489 2,255 2,882 2,950

Water, current consumption מים, צריכה שוטפת 94 69 88 114 150

Electricity, current consumption חשמל, צריכה שוטפת 229 155 219 281 394

Gas in containers גז במכלים 9 9 9 11 11

Gas, central installation גז מרכזי 33 31 30 34 56

Tenants' committee fees תשלומים לוועד הבית 70 43 71 87 91

Municipal property tax (Arnona) מסים עירוניים (ארנונה) 199 88 194 277 331

TABLE 26.- SELECTED DATA ON HOUSING, BY NUMBER  
                    OF EARNERS IN HOUSEHOLD - 
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TABLE 27.- SELECTED DATA ON HOUSING,  BY TYPE OF LOCALITY - - לפי צורת יישוב נתונים נבחרים על דיור, לוח 27.-
                     OWNED DWELLINGS דירות בבעלות                

2010
יישובים Households in urban localities משקי בית ביישובים עירוניים יישובים סך הכל
כפריים - יישובים  Jewish localities עירוניים -
סך הכל לא יהודיים פתח אשדוד ראשון חיפה תל אביב- ירושלים סך הכל

תקווה לציון יפו
2,000- 10,000- 20,000- 50,000- 100,000-

Rural Non- 9,999 19,999 49,999 99,999 199,999 Urban
localities Jewish Petah Ashdod Rishon Haifa Tel Aviv- Jerusalem localities Total

- total localities Tiqwa LeZiyyon Yafo - total

Households in sample משקי בית במדגם 4,331 4,055 286 220 205 152 122 143 759 415 812 196 205 558 258
Households in population (thousands) משקי בית באוכלוסייה (אלפים) 1,510.2 1,418.4 121.8 80.1 67.7 50.2 39.7 46.0 257.1 139.4 264.7 70.2 65.1 222.6 85.5
Average persons in household ממוצע נפשות במשק בית 3.61 3.58 4.06 2.62 2.48 3.10 3.66 3.29 3.20 3.66 3.36 3.70 3.73 4.77 3.93
Average standard persons in household ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית 2.90 2.88 3.13 2.32 2.24 2.62 2.94 2.73 2.67 2.95 2.77 2.98 2.99 3.54 3.10
Average earners in household ממוצע מפרנסים במשק בית 1.38 1.35 1.12 1.17 1.05 1.45 1.51 1.57 1.35 1.71 1.34 1.66 1.65 1.15 1.83
Rooms per dwelling חדרים בדירה 4.13 4.07 3.72 3.64 3.89 4.26 4.01 3.90 3.88 4.32 4.21 4.66 5.26 3.83 5.19
Rooms for living חדרים למגורים 4.08 3.58 3.68 3.60 3.86 4.26 3.95 3.88 3.85 4.29 4.16 4.59 5.13 3.77 3.93
Housing density צפיפות דיור 0.88 0.89 1.10 0.73 0.64 0.73 0.93 0.85 0.83 0.85 0.81 0.81 0.73 1.27 0.78
Percentage of those residing
  in owned dwellings אחוז הגרים בדירות בבעלות 69.2 68.8 62.7 45.5 60.5 77.1 69.5 70.5 64.1 69.6 66.8 79.6 80.0 96.1 75.7

Value of owned dwelling (NIS thousand) ערך דירה בבעלות (אלפי ש"ח) 1,237 1,208 1,378 2,114 958 1,446 1,063 1,215 1,165 1,515 1,099 1,258 1,845 601 1,765

 NIS  ש"ח

Housing expenditure הוצאה לדיור 3,795 3,753 3,820 5,691 2,932 4,747 3,509 4,078 3,746 4,468 3,423 3,979 5,031 2,499 4,571
Consumption of housing services  צריכת שירותי דיור לדירה
  in owned dwellings  בבעלות 3,629 3,591 3,680 5,289 2,720 4,494 3,333 3,859 3,579 4,242 3,313 3,882 4,677 2,480 4,343
Insurance of dwelling and content ביטוח דירה ותכולתה 59 57 44 114 72 78 61 56 65 67 54 62 106 7 98
Water, current consumption מים, צריכה שוטפת 154 150 177 151 121 155 140 139 130 145 138 158 238 156 232
Electricity, current consumption חשמל, צריכה שוטפת 365 354 314 321 272 345 309 336 320 384 323 411 489 424 556
Gas in containers גז במכלים 23 21 22 8 10 9 6 9 11 16 14 23 26 57 60
Gas, central installation גז מרכזי 33 35 56 32 38 48 70 40 46 41 41 29 13 1 2
Tenants' committee fees תשלומים לוועד הבית 78 83 102 217 94 132 112 129 112 103 69 34 10 0
Municipal property tax (Arnona) מסים עירוניים (ארנונה) 357 340 348 387 340 419 318 356 323 375 319 354 582 249 645
Mortgage repayments פירעון משכנתאות 1,071 1,062 980 1,277 993 1,297 1,213 1,197 1,067 1,540 1,313 1,273 1,599 87 1,290
Other housing loans repayments פירעון הלוואות אחרות לדיור 109 114 221 31 37 212 265 28 107 114 99 178 344 9 41
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TABLE 28.- SELECTED DATA ON HOUSING,  BY TYPE OF LOCALITY - - לפי צורת יישוב לוח 28.- נתונים נבחרים על דיור,
                      RENTED DWELLINGS                 דירות שכורות

2010
יישובים Households in urban localities משקי בית ביישובים עירוניים יישובים
כפריים - פתח אשדוד ראשון חיפה תל אביב- ירושלים עירוניים - סך הכל
סך הכל תקווה לציון יפו סך הכל

2,000- 10,000- 20,000- 50,000- 100,000-
Rural 9,999 19,999 49,999 99,999 199,999 Urban

localities Petah Rishon Tel Aviv- localities
- total Tiqwa Ashdod LeZiyyon Haifa Yafo Jerusalem - total Total

Households in sample (1) משקי בית במדגם (1) 1,552 1,512 127 214 102 37 52 56 346 147 341 45 36 40
Households in population (thousands) משקי בית באוכלוסייה (אלפים) 560.0 545.5 50.5 83.3 34.3 12.7 16.2 18.0 125.8 51.1 119.3 15.5 13.8 14.5
Average persons in household ממוצע נפשות במשק בית 2.70 2.69 3.50 1.98 2.30 2.37 3.18 2.82 2.64 2.85 2.62 3.36 3.62 3.29
Average standard persons in household ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית 2.36 2.35 2.80 1.94 2.12 2.20 2.64 2.47 2.33 2.47 2.31 2.77 2.87 2.70
Average earners in household ממוצע מפרנסים במשק בית 1.14 1.14 1.03 1.30 1.08 1.30 1.01 1.53 1.14 1.21 1.02 1.24 0.99 1.33
Rooms per dwelling חדרים בדירה 3.10 3.09 3.21 2.62 2.71 3.08 3.02 3.04 3.04 3.43 3.27 3.55 3.58 3.45
Rooms for living חדרים למגורים 3.01 2.69 3.01 2.49 2.66 2.99 2.98 3.04 2.96 3.33 3.19 3.51 3.56 3.29
Housing density צפיפות דיור 0.90 0.90 1.16 0.79 0.86 0.79 1.07 0.93 0.89 0.85 0.82 0.96 1.02 0.97
Percentage of those residing
  in rented dwellings אחוז הגרים בדירות שכורות 25.7 26.4 26.0 47.3 30.6 19.4 28.3 27.5 31.4 25.5 30.1 17.5 17.0 12.9

 NIS  ש"ח

Housing expenditure הוצאה לדיור 2,379 2,391 2,521 3,527 1,660 2,560 1,860 2,540 2,210 2,751 1,961 2,295 1,627 1,946
Rent on dwelling or room שכר דירה  לדירה או לחדר 2,282 2,294 2,466 3,403 1,611 2,495 1,733 2,523 2,121 2,663 1,851 1,979 1,583 1,827
Water, current consumption מים, צריכה שוטפת 94 93 124 77 75 102 122 100 89 95 88 122 108 112
Electricity, current consumption חשמל, צריכה שוטפת 229 228 198 220 194 192 230 247 210 266 234 294 284 285
Gas in containers גז במכלים 9 9 16 5 8 1 4 7 8 9 11 22 37
Gas, central installation גז מרכזי 33 33 41 22 17 32 56 36 37 36 37 50 10 0
Tenants' committee fees תשלומים לוועד הבית 70 72 78 115 45 93 89 106 66 92 49 35 8 0
Municipal property tax (Arnona) מסים עירוניים (ארנונה) 199 195 204 185 176 210 213 262 182 230 179 244 247 321

(1)  "Non-Jewish Localities" type of locality was not published  due to very few cases.  .(1) צורת היישוב "יישובים לא יהודיים" לא פורסמה בגלל מספר קטן של מקרים 
      The "Total" column referes to the entire population.        עמודת ה"סך הכל" מתייחסת לכלל האוכלוסייה.
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TABLE 29.- SELECTED DATA ON HOUSING, ,נתונים נבחרים על דיור -.29 לוח
                     BY POPULATION GROUP AND COUNTRY OF BIRTH לפי קבוצת אוכלוסייה וארץ לידה             
                     OF HEAD OF HOUSEHOLD - OWNED DWELLINGS                     דירות בבעלות -              של ראש משק הבית

2010

Born abroad who immigrated  ילידי חו"ל שעלו ילידי ישראל
since 1990 מאז 1990 וילידי חו"ל

שעלו עד 1989 ערבים יהודים
סך הכל Born in Israel and 

אחר בריה"מ (לשעבר) and born abroad
Total who immigrated

Other USSR (former) up to 1989 Arabs Jews
Households in sample משקי בית במדגם  3,595 645 3,014 607 458 149
Households in population (thousands) משקי בית באוכלוסייה (אלפים) 1,216.6 265.7 1,029.5 196.4 147.0 49.4
Average persons in household ממוצע נפשות במשק בית 3.35 4.83 3.35 3.40 3.02 4.54
Average standard persons in household ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית 2.76 3.57 2.75 2.80 2.59 3.43
Average earners in household ממוצע מפרנסים במשק בית 1.42 1.14 1.40 1.62 1.69 1.42
Rooms per dwelling חדרים בדירה 4.23 3.74 4.32 3.76 3.67 4.05
Rooms for living חדרים למגורים 4.17 3.68 4.26 3.73 3.64 4.02
Housing density צפיפות דיור 0.80 1.31 0.79 0.91 0.83 1.13
Percentage of those residing
  in owned dwellings אחוז הגרים בדירות בבעלות 67.8 86.5 70.5 49.9 48.1 55.7
Value of owned dwelling (NIS thousand) ערך דירה בבעלות (אלפי ש"ח) 1,373 659 1,451 876 772 1,187

NIS ש"ח
Housing expenditure הוצאה לדיור 4,101 2,453 4,249 3,233 3,019 3,868
Consumption of housing services
   in owned dwellings צריכת שירותי דיור לדירה בבעלות 3,903 2,432 4,033 3,135 2,935 3,732

Insurance of dwelling and content ביטוח דירה ותכולתה 72 6 77 43 36 63
Water, current consumption מים, צריכה שוטפת 153 163 159 119 104 165
Electricity, current consumption חשמל, צריכה שוטפת 356 416 376 246 229 296
Gas in containers גז במכלים 16 57 18 8 7 11
Gas, central installation גז מרכזי 40 1 37 59 53 76
Tenants' committee fees תשלומים לוועד הבית 95 1 97 77 74 86
Municipal property tax (Arnona) מסים עירוניים (ארנונה) 384 243 410 254 241 294
Mortgage repayments פירעון משכנתאות 1,262 131 1,257 1,442 1,462 1,384
Other housing loans repayments פירעון הלוואות אחרות לדיור 129 8 102 292 284 317

ארץ לידה

קבוצת אוכלוסייה

Country of birth
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נתונים נבחרים על דיור, -.30 לוח
             לפי קבוצת אוכלוסייה וארץ לידה

דירות שכורות -              של ראש משק הבית

2010
Born abroad who immigrated  ילידי חו"ל שעלו ילידי ישראל

since 1990 מאז 1990 וילידי חו"ל
שעלו עד 1989 ערבים יהודים

סך הכל Born in Israel and 
אחר בריה"מ (לשעבר) and born abroad

Total who immigrated
Other USSR (former) up to 1989 Arabs Jews

Households in sample משקי בית במדגם  1,363 47 947 546 444 102
Households in population (thousands) משקי בית באוכלוסייה (אלפים) 490.2 21.6 354.9 183.1 149.2 33.9
Average persons in household ממוצע נפשות במשק בית 2.63 4.34 2.74 2.46 2.30 3.18
Average standard persons in household ממוצע נפשות סטנדרטיות במשק בית 2.32 3.29 2.38 2.23 2.14 2.65
Average earners in household ממוצע מפרנסים במשק בית 1.12 0.91 1.22 0.99 1.02 0.87
Rooms per dwelling חדרים בדירה 3.11 2.91 3.24 2.84 2.77 3.13
Rooms for living חדרים למגורים 3.01 2.89 3.12 2.80 2.74 3.07
Housing density צפיפות דיור 0.87 1.50 0.88 0.88 0.84 1.04
Percentage of those residing
  in rented dwellings אחוז הגרים בדירות שכורות 27.3 7.0 24.3 46.5 48.9 38.2

 NIS  ש"ח
Housing expenditure הוצאה לדיור 2,433 1,575 2,622 1,997 1,876 2,530
Rent on dwelling or room שכר דירה  לדירה או לחדר 2,333 1,437 2,512 1,924 1,807 2,443
Water, current consumption מים, צריכה שוטפת 92 131 99 80 75 98
Electricity, current consumption חשמל, צריכה שוטפת 231 294 255 173 158 239
Gas in containers גז במכלים 8 33 9 8 7 14
Gas, central installation גז מרכזי 33 6 30 41 41 40
Tenants' committee fees תשלומים לוועד הבית 73 17 78 58 57 59
Municipal property tax (Arnona) מסים עירוניים (ארנונה) 202 131 232 141 138 155

ארץ לידה
Country of birth

TABLE 30.- SELECTED DATA ON HOUSING, 
                     BY POPULATION GROUP AND COUNTRY OF BIRTH 
                     OF HEAD OF HOUSEHOLD - RENTED DWELLINGS

 - 
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2 
-

קבוצת אוכלוסייה
Population group



לפי קבוצת גיל בעשירונים של משקי בית, נפשות, -.31  ,TABLE 31.- PERSONS, BY AGE GROUP IN DECILES OF HOUSEHOLDSלוח

 BY NET INCOME PER STANDARD PERSON                                 לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית

2010Percentagesאחוזים
TotalDeciles

12345678910Age groupסך הכלקבוצת גיל

Total 100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  סך הכל

5 - 011.7 18.0 14.5 13.2 12.7 10.3 10.3 9.4 9.5 8.4 4.8 0 - 5

14 - 616.6 27.0 23.9 16.3 17.2 15.5 13.6 12.0 12.6 11.1 8.2 6 - 14

17 - 154.4 5.6 6.1 5.1 4.3 4.3 3.6 4.0 3.3 3.2 2.7 15 - 17

24 - 1810.4 11.0 10.9 11.7 10.9 10.9 9.7 10.0 10.2 9.7 8.4 18 - 24

34 - 2514.8 13.0 13.1 14.3 15.1 17.7 17.7 16.0 13.9 16.3 11.8 25 - 34

44 - 3512.6 11.6 10.9 11.9 13.0 14.1 12.5 14.6 14.7 14.1 9.6 35 - 44

54 - 4510.5 6.3 7.1 8.8 9.7 10.0 12.2 12.8 12.6 13.2 16.1 45 - 54

64 - 559.4 3.0 4.7 8.3 7.5 8.3 10.3 10.1 12.7 13.9 23.4 55 - 64

+ 65 9.6  4.5  8.8  10.4  9.6  8.9  10.1  11.1  10.5  10.1  15.0 65 +

עשירונים
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לפי מספר מפרנסים במשק הבית  נפשות, -.32   TABLE 32. - PERSONS, BY NUMBER OF EARNERSלוח

IN HOUSEHOLD AND AGE GROUP                                  וקבוצת גיל

2010Percentages, unless otherwise statedאחוזים, אלא אם כן צוין אחרת

Number of earners in household  מספר מפרנסים במשק הביתסך הכל

Total0123+Age groupקבוצת גיל

Total  (thousands)  947.8    2,845.7    2,345.7    1,131.1    7,270.3  סך הכל  (אלפים)

Total  100.0    100.0    100.0    100.0    100.0  סך הכל

5 - 0  11.7    8.0    13.9    14.1    3.1  0 - 5

14 - 6  16.6    11.3    19.9    18.9    7.9  6 - 14

17 - 15  4.4    3.5    4.5    4.4    4.9  15 - 17

24 - 18  10.4    6.7    9.2    8.6    23.5  18 - 24

34 - 25  14.8    6.7    15.2    16.5    18.4  25 - 34

44 - 35  12.7    5.8    13.6    16.9    5.5  35 - 44

54 - 45  10.5    6.0    8.8    10.8    18.9  45 - 54

64 - 55  9.4    11.6    8.2    7.7    15.1  55 - 64

+65  9.5    40.4    6.7    2.1    2.7  65+
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TABLE 33.- EXPENDITURE ON FOOD (EXCL. MEALS AWAY  FROM  HOME), (ללא ארוחות מחוץ לבית), הוצאה למזון  -.33 לוח
                    BY TYPE OF SHOP              לפי סוג חנות

Percentages 2010 אחוזים
אחר חנות  אטליז חנות  ירקות/ רשתות  שוק מכולת סך הכל

מיוחדת  פירות שיווק

Vegetables
Special Butcher and fruit Chain Grocery

Other shop shop  shop stores Market shop Total

Total סך הכל  100.0    16.3    4.8    58.3    4.3    8.0    8.1    0.4  

Bread, cereals and pastry products   0.2    19.4    0.1    0.3    58.9    1.5    19.5    100.0  לחם, דגנים ומוצרי בצק

Vegetable oils and products שמנים צמחיים ומוצריהם  100.0    19.5    1.5    63.6    0.4    2.5    11.1    1.4  

Meat and poultry בשר ועופות  100.0    8.3    1.8    48.2    0.2    38.7    2.7    0.1  

Fish דגים  100.0    11.4    6.7    51.9    0.4    8.5    20.9    0.2  

Milk, milk products and eggs חלב ומוצריו, ביצים  100.0    26.2    1.3    69.5    0.5    0.1    2.3    0.1  

Sugar and sugar products סוכר ומוצריו  100.0    21.2    2.0    65.5    0.3    0.1    9.9    0.9  

Soft drinks משקאות קלים  100.0    28.3    1.1    66.3    0.3    0.1    3.9    0.1  

Alcoholic beverages משקאות אלכוהוליים  100.0    20.4    1.5    57.0    0.1    0.2    17.3    3.4  

Miscellaneous food products מוצרי מזון שונים  100.0    17.8    1.6    67.2    0.3    0.2    11.8    1.0  

Vegetables, fresh ירקות טריים  100.0    6.1    19.7    45.8    26.1    0.1    2.1    0.1  

Fruit, fresh פירות טריים  100.0    5.5    20.6    46.9    24.9    0.0    2.1    0.1  

Vegetables, frozen & pickled ירקות קפואים ומשומרים  100.0    18.2    2.2    75.1    0.9    0.8    2.6    0.1  

Fruit, dried פירות יבשים  100.0    16.8    13.3    55.1    3.6    0.0    11.0    0.2  

Fruit juices, natural מיצי פירות טבעיים  100.0    14.9    0.4    77.5    1.3    0.0    5.7    0.1  
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TABLE 34.- EXPENDITURE ON FOOD, BY DAY OF PURCHASE לוח 34.- הוצאה למזון, לפי יום קנייה בשבוע 

Percentages 2010 אחוזים
שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון סך הכל

Saturday Friday Thursday Wednesday Tuesday Monday Sunday Total

Food - total מזון - סך הכל  100.0    11.1    13.0    14.6    16.7    20.2    18.8    5.6  

Bread, cereals and pastry products   3.5    22.4    18.7    16.0    14.9    13.2    11.3    100.0  לחם, דגנים ומוצרי בצק

Vegetable oils and products שמנים צמחיים ומוצריהם  100.0    10.4    12.3    16.4    19.0    20.5    15.0    6.3  

Meat and poultry בשר ועופות  100.0    11.0    12.9    14.0    17.7    22.0    16.6    5.8  

Fish דגים  100.0    9.2    11.9    15.9    17.9    25.7    16.7    2.6  

Milk, milk products and eggs חלב ומוצריו, ביצים  100.0    12.3    13.2    15.2    16.4    20.4    19.3    3.2  

Sugar and sugar products סוכר ומוצריו  100.0    12.3    13.2    14.5    17.8    20.4    16.8    5.0  

Soft drinks משקאות קלים  100.0    10.7    11.8    14.8    16.6    19.9    22.0    4.1  

Alcoholic beverages משקאות אלכוהוליים  100.0    8.3    13.6    12.3    13.8    20.1    28.0    3.8  

Meals away from home ארוחות מחוץ לבית  100.0    12.7    13.5    14.1    14.2    15.8    14.7    15.1  

Miscellaneous food products מוצרי מזון שונים  100.0    12.8    11.4    14.3    16.2    20.3    21.0    3.9  

Vegetables, fresh ירקות טריים  100.0    8.3    12.9    15.5    18.9    22.7    17.5    4.1  

Fruit, fresh פירות טריים  100.0    9.1    14.0    14.5    18.0    21.8    19.4    3.3  

Vegetables, frozen & pickled ירקות קפואים ומשומרים  100.0    10.4    12.1    15.7    18.1    21.4    19.3    2.9  

Fruit, dried פירות יבשים  100.0    9.0    14.7    12.6    16.5    16.7    26.9    3.7  

Fruit juices, natural מיצי פירות טבעיים  100.0    9.7    10.8    12.9    19.7    24.7    20.2    2.0  

- 1
50

 -



  פרוט הוצאות לתצרוכת של משק בית בירושלי� ובישראל –נספח יא 
  

 1 �יא לוח להל� הוצאות לתצרוכת של משקי בית בירושלי� ומשקי בית בישראל (ראה 
  להל�).

  

 (₪): הוצאות לתצרוכת 1 -לוח יא 

 ישראל ירושלים      

 לנפש בשנה לנפש בחודש למשק בית לנפש בשנה לנפש בחודש למשק בית      

     

    

  

 

 3.85 ממוצע נפשות במשק בית
 

  3.33 
    

 

 מזון (ללא ירקות ופירות)

   

  

 1,142 95 317 1,050 88 337 לחם, דגנים ומוצרי בצק   

 

 173 14 48 175 15 56 שמנים צמחיים ומוצריהם

 

 1,308 109 363 1,231 103 395 בשר ועופות

 277 23 77 305 25 98 דגים

 1,146 95 318 1,007 84 323 חלב ומוצריו, ביצים

 267 22 74 228 19 73 סוכר ומוצריו

 317 26 88 274 23 88 משקאות קלים

 148 12 41 90 8 29 משקאות אלכוהוליים

 1,103 92 306 748 62 240 ארוחות מחוץ לבית

 566 47 157 390 32 125 מוצרי מזון שונים

 6,447 537 1,789 5,498 458 1,764 כ הוצאה על מזוןסה"

  

   ירקות ופירות

 

 תפוחי אדמה ובטטות
 

29 8 90 27 8 97 

 544 45 151 502 42 161 ירקות טריים

 404 34 112 383 32 123 פירות טריים

 47 4 13 41 3 13 ירקות קפואים

 231 19 64 193 16 62 ירקות כבושים ומשומרים

 133 11 37 115 10 37 פירות יבשים

 40 3 11 41 3 13 מיצי פירות טבעיים

 

 כ הוצאה על ירקות ופירותסה"

 

438 114 1,365 415 125 1,495 

                  

  
  נפשות.  3.85 �ממוצע נפשות במשק בית בירושלי� עומד על כ

  
 �או על כ   458 �מזו� (ללא ירקות ופירות) עומדת על כהוצאה חודשית לנפש בירושלי� על 

   1,365 �או על כ   114 �בשנה. הוצאה חודשית על ירקות ופירות עומדת על כ   5,498
  בשנה.

  
  נפשות. 3.33 �ממוצע נפשות במשק בית בישראל עומד על כ

  
 �או על כ   537 �הוצאה חודשית לנפש בישראל על מזו� (ללא ירקות ופירות) עומדת על כ

   1,495 �או על כ   125 �בשנה. הוצאה חודשית על ירקות ופירות עומדת על כ   6,447
  בשנה.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  להל�). 2 �יא לוח להל� המש' פרוט הוצאות על תצרוכת (ראה 
  

 (₪)הוצאות לתצרוכת  -: המשך 2 -לוח יא 

 ישראל ירושלים      

 לנפש בשנה לנפש בחודש למשק בית לנפש בשנה לנפש בחודש למשק בית      

   

    

  

 

 3.85 ממוצע נפשות במשק בית
 

  3.33 
  

   

  

   דיור   

 2,270 189 630 2,169 181 696 שכר דירה חודשי

 9,524 794 2,643 7,848 654 2,518 צריכת שירותי דיור

 292 24 81 146 12 47 הוצאות דיור אחרות

 סה"כ הוצאות על דיור

 

3,261 847 10,164 3,354 1,007 12,086 

  

   תחזוקת הדירה ומשק הבית

 486 41 135 489 41 157 מים

 1,384 115 384 1,128 94 362 חשמל, גז ודלק לבית

 641 53 178 620 52 199 תחזוקה ושיפור הבית

 677 56 188 349 29 112 עזרה בבית

 346 29 96 296 25 95 צורכי משק בית שונים

 1,106 92 307 885 74 284 מסים עירוניים (ארנונה)

 

 סה"כ הוצאות תחזוקת הדירה ומשק הבית

 

1,209 314 3,768 1,288 387 4,641 

  

   ריהוט וציוד לבית

 641 53 178 277 23 89 ריהוט

 631 53 175 386 32 124 ציוד חשמלי לבית

 238 20 66 143 12 46 ציוד לא חשמלי

 105 9 29 44 4 14 כלי מיטה ומגבות

 184 15 51 81 7 26 חפצי קישוט לבית

 

 כ הוצאות ריהוט וציוד לביתסה"

 

299 78 932 499 150 1,798 

                  

  
  

 �בחודש או על כ   847 �על כ נית� לראות כי סה"כ הוצאה על דיור לנפש בירושלי� עומדת
בחודש או    314 �ההוצאה על תחזוקת הדירה ומשק הבית עומדת על כ בשנה.   10,164
 �לחודש או על כ   78 �בשנה. ההוצאה על ריהוט וציוד לבית עומדת על כ   3,768 �על כ
  בשנה.   932
  

   12,086 �על כבחודש או    1,007 �סה"כ הוצאה על דיור לנפש בישראל עומדת על כ
 � בחודש או על כ   387 �בשנה. ההוצאה על תחזוקת הדירה ומשק הבית עומדת על כ

 1,798 �בחודש או על כ   150 �בשנה. ההוצאה על ריהוט וציוד לבית עומדת על כ   4,641
  בשנה.  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  להל�). 3 �יא לוח להל� המש' פרוט הוצאות על תצרוכת (ראה 
  

 (₪)הוצאות לתצרוכת  -: המשך 3 -לוח יא 

 ישראל ירושלים      

 לנפש בשנה לנפש בחודש למשק בית לנפש בשנה לנפש בחודש למשק בית      

     

    

  

 

 3.85 ממוצע נפשות במשק בית
 

  3.33 
  

  

  
   הלבשה והנעלה  

 281 23 78 240 20 77 הלבשה עליונה לגברים

 476 40 132 411 34 132 הלבשה עליונה לנשים

 191 16 53 206 17 66 הלבשה עליונה לילדים ותינוקות

 141 12 39 106 9 34 לבנים, בגדי שינה וגרביים

 386 32 107 396 33 127 הנעלה

 כ הוצאות הלבשה והנעלהסה"

 

436 113 1,359 409 123 1,474 

  

   בריאות

 789 66 219 511 43 164 ביטוח בריאות

 587 49 163 701 58 225 ריפוי שיניים

 292 24 81 221 18 71 הוצאות על שירותי בריאות

 760 63 211 577 48 185 הוצאות אחרות לבריאות

 

 סה"כ הוצאות בריאות

 

645 168 2,010 674 202 2,429 

  

   חינוך, תרבות ובידור

 2,645 220 734 2,612 218 838 שירותי חינוך

 187 16 52 146 12 47 עיתונים, ספרים ומכשירי כתיבה

 1,189 99 330 732 61 235 מופעי תרבות, ספורט ובידור

 443 37 123 327 27 105 הבראה, נופש וטיולים

 1,002 83 278 514 43 165 מוצרי תרבות ובידור בני קיימה

 486 41 135 623 52 200 תחביבים, ציוד ספורט ומחנאות

 223 19 62 140 12 45 מחשב, אינטרנט ומוצריהם

 

 סה"כ הוצאות חינוך, תרבות ובידור

 

1,635 425 5,096 1,714 515 6,177 

                  

  
  

 � בחודש או על כ   113 �סה"כ הוצאה לנפש בירושלי� על הלבשה והנעלה עומדת על כ
ש"ח  2,010 �ש"ח בחודש או על כ 168 �ההוצאה על בריאות עומדת על כ ש"ח בשנה. 1,359

 5,096 �ש"ח בחודש או על כ 425 �בשנה. ההוצאה על חינו', תרבות ובידור עומדת על כ
  ש"ח בשנה.

  
 � בחודש או על כ   123 �על הלבשה והנעלה עומדת על כ בישראלסה"כ ההוצאה לנפש 

   2,429 �בחודש או על כ   202 �עומדת על כ ש"ח בשנה. ההוצאה על בריאות 1,474
   6,177 �בחודש או על כ   515 �בשנה. ההוצאה על חינו', תרבות ובידור עומדת על כ

  בשנה.
  
  
  
  
  
  



 להל�). 4 �יא לוח להל� המש' פרוט הוצאות על תצרוכת (ראה 

  
  

 (₪)הוצאות לתצרוכת  -: המשך 4 -לוח יא 

 ישראל ירושלים      

 לנפש בשנה לנפש בחודש למשק בית לנפש בשנה לנפש בחודש למשק בית      

    

 

 3.85 ממוצע נפשות במשק בית
 

  3.33 
    

   תחבורה ותקשורת

 389 32 108 524 44 168 נסיעה בתחבורה ציבורית

 1,600 133 444 926 77 297 נסיעה לחוץ לארץ

 5,514 459 1,530 3,108 259 997 הוצאות לכלי רכב

 151 13 42 156 13 50 הוצאות אחרות

 2,025 169 562 1,689 141 542 שירותי דואר, טלפון ותקשורת

 

 סה"כ הוצאות תחבורה ותקשורת

 

2,054 534 6,402 2,686 807 9,679 

  

   מוצרים ושירותים אחרים

 450 38 125 446 37 143 סיגריות, טבק וצורכי עישון

 241 20 67 143 12 46 אישיים וקוסמטיקה - שירותים  

 533 44 148 330 28 106 אישיים וקוסמטיקה -מוצרים  

 436 36 121 355 30 114 שירותים משפטיים ואחרים

 148 12 41 94 8 30 תכשיטים ושעונים אישיים

 187 16 52 181 15 58 ארנקים, תיקים, מזוודות וכד'

 213 18 59 337 28 108 מסי ארגון ותרומות

 

 סה"כ הוצאות מוצרים ושירותים אחרים

 

605 157 1,886 613 184 2,209 

                  

  
  

 �בחודש או על כ   534 �סה"כ הוצאה לנפש בירושלי� על תחבורה ותקשורת עומדת על כ
לחודש או על    157 �אחרי� עומדת על כבשנה. ההוצאה על מוצרי� ושירותי�    6,402

  בשנה.   1,886 �כ
  
  

 � בחודש או על כ   807 �על תחבורה ותקשורת עומדת על כ בישראלסה"כ הוצאה לנפש 
בחודש או על    184 �בשנה. ההוצאה על מוצרי� ושירותי� אחרי� עומדת על כ   9,679

  בשנה.   2,209 �כ
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  כלכלת העירבירה: המגזר הממשלתי ו
ירושלי� כעיר

  ער	 רזי	 ואמיל ישראל

  

  

  תקציר

  

  מטרה

  

• מחולל פעילות כמעסיק וכִ  ירושלי��כלכלתשל הממשלה ל הערכת תרומת

  :ומה אפשר לעשות כדי להגדיל תרומה זו ,כלכלית

  ;הגדלת תרומתה של הממשלה כמעסיק –

  ;פעילות הממשלתיתההנובעות מ	 מכפיל מקומיות �הגדלת השפעות –

  מיקו� משרדי הממשלה במרחב העירוני. –

  

  ממצאי�

  

אי	 עדות לזליגה משמעותית של פונקציות ממשלתיות מירושלי� (א� כי קיימות  •

בה  ותשבו בירושלי� ולא יושביפה וש� דוגמאות). יש יחידות שאי	 סיבה שלא י

 בא).ס�: הממונה על הבחירות שיושב בכפרדוגמא(

בירושלי� נוטי� להיות בעלי חת$ השכלתי גבוה  ממשלה�דימשרהמועסקי� ב •

 ממשלה�משרדייותר מאשר שאר המועסקי� בירושלי� ומאשר המועסקי� ב

  בערי� אחרות.

בירושלי� מתגורר מחו& לירושלי�  ממשלה�משרדיחלק גדל והול$ מהמועסקי� ב •

 של ירושלי�. מצב זה בולט במיוחד בקרב בעלי מטרופוליטניומחו& למרחב ה

  השכלה גבוהה.

  ;פוגע במידה מסוימת בתפקוד –

  ;פוגע בנכונות עובדי� איכותיי� להתמיד לאור$ זמ	 בשירות הממשלתי –

  .החלטותהפוגע במעמד שיקול חיזוק ירושלי� בקבלת  –

מיקרו תיתכ	 זליגה כאשר קיימת אפשרות לבצע את התפקיד ה	 הברמת  •

 .אביב�תלבירושלי� וה	 ב

 ;פריורי של מקו� העבודה�אוגרפית איג בעיה במכרזי�: היעדר הגדרה –

  היעדר דרישה למקו� מגורי� שאינו מרוחק מדי.
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בעיית הנטייה לצמצ� העסקת עובדי� קבועי� ולהרבות במינויי� בחוזי� לטווח  •

  :�outsourcingקצר וב

  ;מקטי	 המוטיבציה של עובדי� להתגורר באזור ירושלי� –

, אביב�תללאזור  ממשלה�משרדיזליגה של יועצי�/חברות העובדי� עבור  –

עבודה �שאינו מרוחק מכדי לקיי� קשר יעיל ע� הממשלה ושמציע שוק

  גדול ומגוו	.

 :�90בירושלי� מאז שנות ה ממשלה�משרדימגמות עיקריות בפיתוח  •

  ;ת המע"רנטיש –

  ;שאול�בגבעת שנש-ר,עבר למשרדי� מַ  –

  ;בניית קריית הלאו� –

  .ממשלה מחוזית במרכז העיר�לא הוקמה קריית –

  

  ירושלי�?
כלכלתמסקנות והמלצות: כיצד יכול המגזר הממשלתי לתרו� באופ� מרבי ל

 

מטה: תלוי ביכולת למשו$ מעט ה התעסוקה בפונקציות להרחבתפוטנציאל מוגבל  •

לירושלי� ובגידול המנגנו	 הממשלתי  אביב�תלמטה נוספות מאזור �פונקציות

ולהעסקה בחוזי� אישיי�  �out-sourcingבעקבות גידול האוכלוסייה. הנטייה ל

 .שוחקת ג� היא את הנטייה לגור בירושלי� ובקרבת ,תללא קביע,

לירושלי�: משרד  	דוגמאות ליחידות ממשלתיות ונסמכות שראוי להעביר –

עמידה על התחייבות	  –משרד התקשורת  ;המכללות של צה"ל –הביטחו	 

  חדשות לשדר מירושלי�, וכדו'.הת רוֹ של חבְ 

לדבוק בגישה הרואה במגזר הממשלתי מגזר מוביל בירושלי�? אי	  הא� ראוי •

ציבורי דומיננטי מדי, �עדות ל"ייבוש" הכלכלה הירושלמית בגלל מגזר ממשלתי

 . אבל ג� אי	 מינו2 משמעותי של פעילות כלכלית נוספת בזכותו

מצב של הְסדר מדיני עשוי לפתוח הזדמנויות נוספות לפיתוח כלכלי הנשע	 על  •

בירה, כולל העברת שגרירויות ופעילויות של נציגויות �ודה של ירושלי� כעירתפק

  זרות, בעיקר אלו שיעבדו ע� המדינה הפלסטינית;

העברת יחידות נוספות  ?ירושלי�בהא� וכיצד אפשר לחזק את המגזר הממשלתי  •

לעיר (הפוטנציאל מוגבל), מניעת זליגה (כולל מדיניות אקטיבית למניעת עזיבה של 

 ;המדינה) ידי�עלנקציות ממשלתיות ופונקציות ציבוריות הנתמכות פו

ההשפעה את שילוב טוב יותר של משרדי הממשלה במרק� העירוני כדי להעצי�  •

  ;על הפיתוח העירוני. ריכוז משרדי הממשלה המחוזיי� במרכז העיר
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התמודדות ע� הנטייה הגוברת של עובדי המגזר הממשלתי שלא להתגורר  •

  .אביב�תלהעדי2 את מטרופולי	 בירושלי� ול

� תל(ירושלי� סובלת מקרבתה ל אביב�תלאזור מ פעולקי� להנטייה הגדלה של ס3 •

 3ִתרו	. ה�out-sourcingבעקבות מעבר ל אביב�תל). זליגת פעילות כלכלית לאביב

במידה רבה בתחו� איכות החיי� והתפתחות מצוי לשתי הבעיות האחרונות 

יש לבחו	  .ומל& לתת לירושלמי� עדיפות במכרזי�רשתות עסקיות. ככלל לא מ

  עידוד עקיפי� יותר.�אמצעי

השורה התחתונה: הבעיה החמורה שזוהתה (ולא הודגשה במחקרי� קודמי�) היא  •

 .מטרופולי	 שלהציבורי להתגורר בירושלי� ובהנהל ִמ ההנטייה הפוחתת של עובדי 

של  היעי� מליבחלק מהעובדי� מתגוררי� באזור מודיעי	, אבל חלק� מג •

  .אביב�לתל, וג� זיקת� של המתגוררי� במודיעי	 נוטה אביב�תלמטרופולי	 

לשהות יותר ויותר בשלוחות המשרדי�  אביב�תלחצו עובדי� מאזור ילְ  ,אפשרשכ •

  מוכה יותר.נ. זיקת� לאינטרס הירושלמי תהיה ממילא אביב�תלב

אלה שלא בעיני הבעיה נובעת מהאטרקטיביות הפוחתת של מגורי� בירושלי�  •

קבוצה נוספת שירושלי� הופכת אטרקטיבית עבורה  ;נולדו וגדלו בה (למעט דתיי�

  היא ערבי� ישראלי�). הבעיה חריפה דווקא אצל בעלי השכלה גבוהה.

  3ִתרו	?מה ה •

מרו& עובדי המדינה הגרי� סבסוד הנסיעה לעבודה וִת �מדיניות של אי –

  ;בירושלי� ובקרבתה

מגורי� בירושלי� ללא את המי� ההופכי� טיפול רחב יותר בגור –

  דיור.החיי� וה חינו$, איכותשיפור האטרקטיביי� למי שלא גדל בה: 

  



 4

  מבוא .1

  

כמעסיק  ירושלי�� בהערכת התרומה הפוטנציאלית של המגזר הממשלתי לכלכלת עוסקפרק זה 

העוסק בגיבוש ניתוח . ובשאלה מה נית	 לעשות כדי להגדיל תרומה זו ,וכמממ	 פיתוח ושירותי�

בה� תפתח העיר  Clustersפיתוח הנשענת על יתרונות תחרותיי� קיימי�, על גיבוש �אסטרטגיית

 Creative Cityחיי� שתחזק מאפייני� של � ועל טיפוח איכות ,יתרונות תחרותיי� חדשי�

 אינו יכול להתעל� מכ$ שהמגזר הממשלתי הוא מגזר כלכלי מרכזי בעיר.ניתוח כזה  – בירושלי�

יתרו	 שלא נית	 להעתיקו לערי�  ,דהיינו –מעמד עיר הבירה הוא יתרו	 תחרותי ייחודי של העיר 

עלויות נמוכות יותר. ע� זאת, קיימות בהקשר זה שתי גישות מנוגדות.  יציעו ואחרות, ג� א� אל

האחת רואה במגזר הממשלתי מגזר כלכלי מוביל המספק תעסוקה יציבה, ומוקד צמיחה שמציע 

השנייה טוענת שמגזר  ;ציאל להשפעות מכפיל משמעותיות על פעילויות כלכליות אחרותפוטנ

 ,ציבורי/ממשלתי גדול פוגע בטווח הארו$ בצמיחה הכלכלית, מכיוו	 שהוא מתחרה במגזר הפרטי

  .Creative Cityיווצרות בהפוגע ומייבש אותו 

  

על הפיתוח הכלכלי.  יוכותמשרדי הממשלה במרחב העירוני והשל מ� שלמיקוג� ב הפרק עוסק

בעיית משרדי הממשלה, הגופי� ב, ירושלי��כלכלתמשקלו של המגזר הממשלתי בהוא ד	 ב

זליגת המגזר הממשלתי אל מחו& בבירושלי�, אינו � מקומהמסונפי� ומוסדות הלאו� ש

י� דרכי� לבלימת התופעה ולניצול מגזר זה באופ	 מיטבי לחיזוק כלכלת העיר. קיימבלירושלי�, ו

סמ$ ומוסדות �מסמכי� רבי� העוסקי� בצור$ להעביר את מרב פעילות השלטו	 המרכזי, גופי

� על הצור$ לרכז את משרדי הממשלה ילאומיי� לירושלי�. מסמכי� אלה כוללי� מסרי� כללי

נסמכי� אליה� בעיר. חסר ניתוח המציג נתוני� מפורטי� על התעסוקה ביחידות בה	 הגופי� הו

על התעסוקה במגזר הממשלתי בירושלי� וביחידות שאינ	  ה נאספו נתוני�בפרק זמדובר. 

 עקבושא זה סבו$ . נשינוי בהיק2 התעסוקה והרכבה בדבר מגמותה ונבחנונמצאות בירושלי�, 

ניתוח נתוני� אלה אפשר להגיע למסקנות מ. י	עקיפ� הנטייה הגוברת להעסיק עובדי� בדרכי

  .ירושלי��כלכלתוהפוטנציאלית של המגזר הממשלתי ל מבוססות יותר על תרומתו הנוכחית

  

 –ירושלי� ואזורה �השפעות המכפיל של המגזר הממשלתי על כלכלתאת  רצוי היה לאמוד

טיפול משמעותי בנושא א$  .בהכנסות עובדי מגזר זה ובהעסקת קבלני� וספקי� 	השפעות שמקור

בנושא זה ראוי לציי	 שקרבתה  .דה זוהחורג מגבולות עבותפוקה אזורי, �יתוח תשומהנחייב מזה 

מכבידה מאוד על היכולת להשאיר חלק משמעותי מהשפעות המכפיל  אביב�תלשל ירושלי� ל

אי	 כל קושי לנהל ביעילות קשר שוט2 ע�  וכיוצא באלה,יועצי� ללקבלני�, שכ	  –בירושלי� 

ג� הזדמנויות  אביב� תלה של ירושלי� לתכי גלומות בקרב 2א – אביב� תלמאזור  משרדי הממשלה

  .כלכליות

  

לחזק את המגזר הממשלתי בירושלי�,  הא� וכיצד אפשר :בסוגיה עוסקי�של פרק זה  ומסרי

שמופיע במסמכי� העוסקי� בפיתוח  ותמדיני�מסר אליה (זהוהעברת יחידות נוספות כגו	 

ד אפשר כיצומדיניות רלוונטי בעל סיכוי? �י	 מסריהא� זהו עד ;)�50ירושלי� מאז שנות ה

להעצי� את השפעת מיקומו של המגזר הממשלתי בירושלי� על צמיחה כלכלית בתחומי 
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"הכלכלה היצירתית"? הא� ראוי לדבוק בגישה הרואה במגזר הממשלתי מגזר כלכלי מוביל 

  בסיס כלכלי מתקד�?  על פיתוח מגזר זה דווקא מכבידהשל דומיננטיות מא האו ש ,בירושלי�

  

  מעסיק בירושלי�. המגזר הממשלתי כ2

  

מצביעי� על יציבות רבה במשקלו של ענ2 השירותי�  ,2004�1970אד� לשני� � נתוני סקרי כוח

נהל מספר העובדי� בִמ ִ ).1) (לוח 45%עד  41%הציבוריי� והקהילתיי� בכלכלה הירושלמית (

, מהמועסקי� במגזר זה בישראל 23.7%, שה� �21,000קרב לתה 2003ציבורי בירושלי� בשנת ה

מספר  ,ו תנודות במספרי� אלה, א$ ככללחל. במש$ השני� אביב�תלב �18,000 מ יותרלעומת 

משקלה של ירושלי� נותר יציב (בשנת בעוד שיה,יציבורי של המדינה נמצא בעלההעובדי� במנהל 

ציבורי של המדינה בישראל). הנהל ִמ המס$ כל עובדי  23.6%העובדי� בירושלי�  שיעורהיה  1988

מס$ כל המועסקי� בירושלי� בשנת  �12.6%נמצא משקלו של הענ2 בירושלי� בירידה (מע� זאת 

שמר דווקא הענ2 על יציבות בכל הנוגע למשקלו  אביב� תל). ב2) (לוח �2003ב �9.6%ל 1988

כיוו	 שעיקר הצמיחה התעסוקתית מעט, מ), א� כי נתו	 זה מטעה 5.5%�5%בתעסוקה בעיר (

נהל ציבורי של , וסביר שמשקל המועסקי� בִמ אביב� עיר תלחו& להיא מ אביב�תלבמטרופולי	 

  אכ	 ירד כולו במידה משמעותית. אביב,�תלהמדינה במטרופולי	 

  

2005
1971מועסקי� בשירותי� ציבוריי� בירושלי� (יישוב עבודה), : 1לוח   

שירותי� ציבוריי�   
  וקהילתיי�

שירותי� ציבוריי�   
  וקהילתיי�

  

  מספר עובדי�
מס$ כל  אחוז

  העובדי� בירושלי�
1971  36.0  41.6  
1974  42.3  44.2  
1975  43.5  45.1  
1980  53.9  44.6  
1985  60.9  45.2  
1990  61.1  41.1  
1991  69.1  44.2  
1992  67.2  41.6  
1993  70.8  42.1  
1994  80.6  43.3  

מינהל   
  ציבורי

בריאות,   חינו*
רווחה 
  וסעד

שירותי� 
ילתיי�, קה

חברתיי�, 
אישיי� 
  אחרי�

סה"כ 
שירותי� 
ציבוריי� 
  ואחרי�

מינהל 
  ציבורי

בריאות,   חינו*
רווחה 
  וסעד

שירותי� 
קהילתיי�, 
חברתיי�, 
אישיי� 
  אחרי�

סה"כ 
שירותי� 
ציבוריי� 
  ואחרי�

  אחוז מס$ כל העובדי� בירושלי�  מספר עובדי�  
1995  24.3  29.6  21.3  13.7  88.9  12.5  15.2  11.0  7.0  45.7  
1996  22.8  29.8  23.4  14.6  90.6  11.5  15.0  11.8  7.4  45.7  
1997  23.5  31.1  22.5  14.3  91.4  11.4  15.1  11.0  7.0  44.5  
1998  22.7  35.1  23.6  13.7  95.1  11.5  17.7  11.9  6.9  48.0  
1999  26.5  37.1  25.6  12.3  101.5  12.7  17.8  12.3  5.9  48.8  
2000  28.3  36.9  22.4  15.8  103.4  13.2  17.2  10.5  7.4  48.3  
2001  26.2  35.5  24.3  17.0  103.0  11.9  16.1  11.0  7.7  46.8  
2002  28.2  38.9  23.9  14.4  105.4  13.1  18.1  11.1  6.7  49.1  
2003  24.1  39.3  25.4  15.2  104.0  11.0  18.0  11.6  7.0  47.6  
2004  21.8  41.9  28.3  13.6  105.6  9.6  18.5  12.5  6.0  46.5  
2005  26.7  43.2  32.5  16  118.4  10.4  16.8  12.7  6.3  46.2  

  מקור: ל.מ.ס., סקרי כוח אד�.
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ציבורי (של המדינה ושל הנהל ירידה חדה במספר העובדי� בִמ  היתה 2004יש להעיר שבשנת 

ירידה במשקלו של ענ2 זה בכלכלה חלה ו ,�21,800 ל �24,100הרשויות המקומיות) בירושלי� מ

 עובדי� בִמנהל הציבורי. �5000ניכרת התאוששות של קרוב ל 2005ת, בשנת . ע� זאהירושלמית

טווח. בענפי שירותי� �או בשינוי ארו$ לכא	 או לכא	, מוקד� לקבוע א� מדובר בתנודה זמנית

(לוח ירידה מקבילה בתעסוקה  היתהלא  – כמו חינו$, בריאות, רווחה וסעד – ציבוריי� אחרי�

1(.  

  

 �20,000ל 17,000נע בי	  בירושלי�, ציבורי של המדינההנהל בִמ  עובדי�המועסקי� המספר� של 

הל$  בירושלי�ציבורי של המדינה הנהל משקלה של התעסוקה בִמ ע� זאת, . 2004�1988בשני� 

�יפו ירד שיעור זה באות	 שני� מ�אביב�תל. מבי	 תושבי �2004ב �8.8%ל �1988ב �12.6%ופחת מ

  .)2(לוח  �4.8% ל 5.1%

  

 אביב ושאר האר-),
ציבורי של המדינה לפי יישוב עבודה (ירושלי�, תלהמינהל העובדי : 2לוח 
1990
2004  

 
1988 1990 1998 2000  2003 2004 

  מספר עובדי�

 20171 20859 25039 20091  15256  17702 ירושלי�

 15760 18106 17224  14342 14270 13693 אביב�תל

 46505 49123 44211 44339 44245 43338 שאר האר&

  אחוז מס$ כל המועסקי� בעיר / בשאר האר& 

 8.8 9.6 11.7 9.9 10.2 12.6  ירושלי� 

  4.8 5.5  5.2 4.5 5.4 5.1 יפו� ת"א

  2.5 2.8 2.6 2.9 4.1 4.1  שאר האר&

  . Fast Analysis  אד�, עיבוד באמצעות� מקור: ל.מ.ס., סקרי כוח
  וללי� ג� את עובדי הביטוח הלאומי.ציבורי של המדינה כהמינהל ההערה: עובדי 

  

  ושאר האר-)  אביב
 תלציבורי של המדינה לפי יישוב עבודה (ירושלי�, המנהל העובדי : 3לוח 
2004
1990, יד
משלחו  

 משלח יד

1990 2001  2004 

  מספר עובדי�

 אביב
תל ירושלי�

שאר 
 אביב
תל ירושלי� האר-

שאר 
 אביב
תל ירושלי� האר-

שאר 
 האר-

יד 
משלח בעלי
 אקדמי

1484 3147  5881 3691 2797 5383 3919 2625 5877 

בעלי מקצועות 
 חופשיי� וטכניי�

1689 1325 4977 1693 958 4557 1593 1194 2782 

 3765 1107 3463 3925 1666 3762 3379 1378 1962 מנהלי�

 34081 10836 11195 36873  12152 13898 30004 8864 10125 כל השאר

  46505 15762 20170 50738 17573 23044 44241 14714 15260 סה"כ

 שאר האר-ב / עובדי המדינה בעירכל אחוז מס*  

 1990 2001 2004 

 אביב
תל ירושלי� 

שאר 
  אביב
תל  ירושלי� האר-

שאר 
 אביב
תל ירושלי� האר-

שאר 
 האר-

יד 
בעלי משלח
 אקדמי

9.7 21.4 13.3 16.0 15.9 10.6 19.4 16.7 12.6 

בעלי מקצועות 
 חופשיי� וטכניי�

11.1 9.0 11.2 7.3  5.5 9.0 7.9  7.6 6.0 

 8.1  7.0 17.2 7.7  9.5 16.3 7.6 9.4 12.9 מנהלי�

  73.3 68.7 55.5 72.7 69.2 60.3 67.8 60.2 66.3 כל השאר

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

  . Fast Analysis  עיבוד באמצעות מקור: ל.מ.ס., סקרי כוח אד�,
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  הערה: עובדי מנהל ציבורי של המדינה כוללי� ג� את עובדי הביטוח הלאומי.
  

ושאר העובדי� המועסקי�  ,ציבורי של המדינה המועסקי� בירושלי�המנהל העובדי : 4לוח 

2004
1990, יד
משלחלפי  ,בירושלי�  

 משלח יד

1990 2001 2004 

  מספר עובדי�
 עובדי
 מדינה

שאר 
 העובדי�

עובדי 
 מדינה

שאר 
 העובדי�

עובדי 
 מדינה

שאר 
 העובדי�

יד 
בעלי משלח
 אקדמי

1484 18790 3691 33443 3919 37711 

בעלי מקצועות 
 חופשיי� וטכניי�

1689 25318 1693 31460 1593 35945 

 8827 3463 12986 3762  6737 1962 מנהלי�

 124302 11195 119256 13898 82493 10125 כל השאר

 206785 20170 197145 23044 133338 15260 סה"כ

 אחוז מס* כל עובדי המדינה בירושלי� / שאר העובדי� בירושלי� 

 1990 2001 2004 

 

עובדי 
 מדינה

שאר 
 העובדי�

עובדי 
 מדינה

שאר 
 העובדי�

עובדי 
 מדינה

שאר 
 העובדי�

יד 
בעלי משלח
 אקדמי

9.7 14.1 16.0 17.0 19.4 18.2 

בעלי מקצועות 
 חופשיי� וטכניי�

11.1  19.0 7.3 16.0 7.9 17.4 

 4.3 17.2  6.6 16.3 5.1 12.9 מנהלי�

 60.1 55.5 60.5 60.3 61.9 66.3  כל השאר

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

  . Fast Analysis  אד�, עיבוד באמצעות� מקור: ל.מ.ס., סקרי כוח
  כוללי� ג� את עובדי הביטוח הלאומי. ,בורי של המדינהציהמנהל ההערה: עובדי 

  

ושאר האר-)  אביב
 תלציבורי של המדינה לפי יישוב עבודה (ירושלי�, המנהל העובדי : 5לוח 
  (התפלגות באחוזי�) 2004
1990וסוג מוסד הלימודי� אותו סיי� העובד, 

  

1990 1998 2004 

 אביב
תל ירושלי�

שאר 
 אביב
תל ירושלי� האר-

שאר 
 אביב
תל ירושלי� האר-

שאר 
 האר-

 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 1.3 0.2 0.3 מעול� לא למד
�יסודי וחטיבת

 1.6 1.3 0.8 4.7 2.4  2.6 12.2  4.7 4.0 ביניי�

בי"ס מקצועי או 
 19.5 11.3 9.8 25.5 19.2 13.3 31.1 23.3 24.1 תיכו	 חקלאי

 19.3 16.1 16.8 25.3 17.2 25.5 22.5 21.6 25.0 תיכו	

 0.3 0.5 1.0 0.8 0.0 1.5 0.8 0.0 0.6 ישיבה
מכללה להכשרת 

 0.1 0.5 1.7 0.5 1.1 1.8 0.9  1.8 1.6 מורי�

תיכוני �בי"ס על
 11.8 4.8 5.5 7.5 5.2 3.2 6.1 6.1 2.9 הנדסאי/טכנאי

 3.1 1.7 1.9 3.7 2.1  2.3 1.4 0.7  2.0 בי"ס על תיכוני אחר

 41.9 61.5 61.6 29.6 51.6 45.5 19.6 35.6 36.7 מוסד אקדמי

 0.3 0.0 0.1 1.1 0.4 1.2 1.9 4.2 1.0 אחר

 1.8 2.3 0.7 1.1 0.8  3.0 2.1 1.8 1.9 לא ידוע

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  סה"כ
סה"כ במספרי� 

 46654 15611 20170 44337 14342 20090 44574 14270 15257  מוחלטי�

  . Fast Analysis  אד�, עיבוד באמצעות� קור: ל.מ.ס., סקרי כוחמ
  ציבורי של המדינה כוללי� ג� את עובדי הביטוח הלאומי.המנהל ההערה: עובדי 
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ציבורי של המדינה המועסקי� בירושלי� ושאר העובדי� המועסקי� הנהל ִמ העובדי : 6לוח 
  (התפלגות באחוזי�) 2004
1990 לפי סוג מוסד הלימודי� אותו סיי� העובד, ,בירושלי�

 

1990 1998 2004 

עובדי 
 מדינה

שאר 
 העובדי�

עובדי 
 מדינה

שאר 
 העובדי�

עובדי 
 מדינה

שאר 
 העובדי�

 0.5 0.0 0.5 0.2 1.8 0.3 מעול� לא למד

 8.5 0.8 11.0 2.6 17.0 4.0 ביניי��יסודי וחטיבת
בי"ס מקצועי או תיכו	 

  8.6 9.8 11.3 13.3 16.4 24.1 חקלאי

 22.4 16.8 19.6 25.5 17.3 25.0 תיכו	

 2.4 1.0 2.5 1.5 2.8 0.6 ישיבה

 4.7 1.7 3.9 1.8 4.3 1.6 מכללה להכשרת מורי�
תיכוני �בי"ס על

 6.2 5.5 4.6 3.2 2.7 2.9 הנדסאי/טכנאי

 4.5 1.9  5.5 2.3  2.8 2.0 תיכוני אחר�בי"ס על

 41.0 61.6 38.0 45.5 32.1 36.7 מוסד אקדמי

 0.5 0.1 1.6 1.2 1.0 1.0 אחר

 0.7 0.7  1.4 3.0  1.9 1.9 לא ידוע

 100 100 100 100 100 100  סה"כ
סה"כ במספרי� 

 206789 20170 183736 20090 133332 15257  מוחלטי�

  . Fast Analysis  אד�, עיבוד באמצעות� מקור: ל.מ.ס., סקרי כוח
  ג� את עובדי הביטוח הלאומי.כוללי�  ,ציבורי של המדינההמנהל ההערה: עובדי 

  

  

עולה כי איכות עובדי הִמנהל הציבורי של המדינה בירושלי�, גדלה לאור$ הזמ	, ושיעור  3מלוח 

 1990בשנת  �10% בקירוב,  מ �7%ל 2004�1990יד אקדמי בו גדל בשני� �המועסקי� בעלי משלח

. מגמה זו 2004בשנת  �17%ל �1990ב �13% . שיעור המנהלי� במגזר זה צמח מ�2004ב �17%ל

יד אלה. יש �אביב ובשאר האר&, ש� נרשמה דווקא ירידה בשיעור משלחי�הפוכה למגמה בתל

מטה בשירות הציבורי, אשר �אד� לִמשרות�להסביר זאת בגיוס איכותי יותר, לאור$ זמ	, של כוח

י�, אלא ג� מרוכזות באופ	 טבעי בירושלי�. מגמה זו מאפיינת לא רק את הִמנהל הציבורי בירושל

את שאר המגזרי� בעיר, א� כי במידה פחותה בהרבה. שיעור בעלי משלח היד האקדמי מבי	 שאר 

שיעור  –בלבד  �4%ב �2004ל 1990המועסקי� בעיר (לא כולל ִמנהל ציבורי של המדינה) צמח בי	 

ה נמו$ כאמור באופ	 ניכר מזה שבמגזר הציבורי של המדינה. בקרב המנהלי� נרשמה א2 יריד

). תהליכי� אלה באי� לידי ביטוי ג� כאשר נבח	 סוג 4בקרב כלל המועסקי� הירושלמי� (לוח 

הוכפל  �2004ל 1990בנספחי� עולה כי לאור$ השני�  1מוסד הלימוד אותו סיי� העובד. מלוח 

כמעט מספר העובדי� סיימו מוסד אקדמי בקרב הִמ ִ ִנהל הציבורי של המדינה בירושלי�. מגמה זו 

גמה ארצית, והיא באה לידי ביטוי ג� באזור ת"א ובשאר חלקי האר&. ירושלי� בולטת בכ$ היא מ

ששיעור הגידול בחלק� של בוגרי מוסד אקדמי מתו$ ס$ העובדי� בה, היה גדול בהרבה במנהל 

). תהליכי� אלה משקפי� 6הציבורי של המדינה בירושלי� לעומת שאר העובדי� בעיר (לוח 

יה של שוק העבודה הירושלמי, ובעיקר הציבורי. הִמנהל הציבורי, באופ	 ִהתמקצעות ואקדמיזצ

כללי, הוא משכיל יותר, ומשו� כ$ ג� בעל פוטנציאל רב יותר להמרצת הכלכלה העירונית 

  ולהפקת השפעות חיצוניות חיוביות לעבודה (כגו	 דימוי חיובי לעיר). 
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ושאר האר-)  אביב
 תלעבודה (ירושלי�, ציבורי של המדינה לפי יישוב הנהל ִמ העובדי : 7לוח 

  (התפלגות באחוזי�) 2004
2001וסוג התעודה, 

 

2004 2001 

 שאר האר- אביב
תל ירושלי� שאר האר-  אביב
תל ירושלי�

 0.4 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0  מעול� לא למדו

 7.3 3.6 4.3 5.5 4.9 1.7 בי"ס יסודי

 24.9 15.0 18.6 20.4 9.8 13.5 בי"ס תיכו	

 23.0 22.0 25.1 22.6 26.9 22.6 בעלי בגרות בלבד

 11.9 9.5 9.6 14.9 6.8 10.1 בעלי השכלה על תיכונית (לא אקדמית)

 20.5 37.2 21.7 22.7 30.6 33.9 בעלי תואר ראשו	

 10.1 10.7 16.9 10.3 17.6 15.0 בעלי תואר שני

 0.2 1.1 1.6 1.4 0.8 2.3 בעלי תואר דוקטור

 0.7 0.7 1.3 1.7 2.7 0.9 לא ידוע

 1.0 0.2 0.6 0.3 0.0 0.0  אי	 א2 תעודה

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 50707 17575 23046 46505 15760 20171  סה"כ

  . Fast Analysis  אד�, עיבוד באמצעות� מקור: ל.מ.ס., סקרי כוח
  טוח הלאומי.ציבורי של המדינה כוללי� ג� את עובדי הביהנהל ִמ ההערה: עובדי 

  

  

ושאר העובדי� המועסקי�  ,ציבורי של המדינה המועסקי� בירושלי�המנהל העובדי : 8לוח 

  (התפלגות באחוזי�) 2004
2001לפי סוג התעודה,  ,בירושלי�

 

2004 2001 

עובדי 

מדינה 

 בירושלי�

שאר ענפי 

התעסוקה 

 בירושלי�

עובדי 

מדינה 

 בירושלי�

שאר ענפי 

התעסוקה 

 בירושלי�

 0.3 0.3 0.5 0.0  ול� לא למדומע

 13.6 4.3 12.1 1.7 בי"ס יסודי

 16.9 18.6 15.6 13.5 ביה"ס תיכו	

 21.1 25.1 20.3 22.6 בגרות בלבד�תעודתבעלי 

 16.2 9.6 15.2 10.1 תיכונית (לא אקדמית)�בעלי השכלה על

 16.1 21.7 18.7 33.9 בעלי תואר ראשו	

 10.0 16.9 11.8 15.0 בעלי תואר שני

 2.9 1.6 2.7 2.3 בעלי תואר דוקטור

 0.9 1.3 0.6 0.9 לא ידוע

 2.0 0.6 2.3 0.0 כלשהי אי	  תעודה

 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 197143 23046 206789 20171 סה"כ

  . Fast Analysis  מקור: ל.מ.ס., סקרי כוח אד�, עיבוד באמצעות

  וללי� ג� את עובדי הביטוח הלאומי.ציבורי של המדינה כהמנהל ההערה: עובדי 
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 ,התפלגות מקומות המגורי� של עובדי מנהל ציבורי של המדינה המועסקי� בירושלי�: 9לוח 
השכלה), הבהשוואה להתפלגות מקומות המגורי� של כלל העובדי� בירושלי� (סה"כ ולפי רמת 

1990
  מס' מוחלטי�ב – 2005

  
  שנה

  
 אזור מגורי�

רי של המדינה מנהל ציבועובדי 
  העובדי� בירושלי� (מס' מוחלט)

  
 שנה

  
 אזור מגורי�

 ס$ העובדי� בירושלי� (מס' מוחלט)

כל 
 העובדי�

 12עד 
שנות 
 לימוד

שנות  13
לימוד 
 ומעלה

כל 
 העובדי�

 12עד 
שנות 
 לימוד

שנות  13
לימוד 
 ומעלה

1990 
  
  
  

 1990 5,791 6,597 12,385 ירושלי�
  
  
  

 60,341 68,738 129,072 ירושלי�

 5,887 7,567 13,450 �� מטרו' י 599 1,130 1,728 �� מטרו' י

 1,923 1,168 3,096 שאר האר& 641 460 1,104 שאר האר&

 68,151 77,473 145,618 סה"כ 7,031 8,187 15,217 סה"כ

1998 
  
  
  

 1998 7,593 5,146 12,743 ירושלי�
  
  
  

 90,514 75,084 165,601 ירושלי�

 16,028 11,312 27,338 �� מטרו' י 2,333 2,724 5,054 �� מטרו' י

 6,705 2,415 9,122 שאר האר& 1,342 700 2,042 שאר האר&

 113,247 88,811 202,061 סה"כ 11,268 8,570 19,839 סה"כ

2003 
  
  
  

 2003 7,470 3,911 11,381 ירושלי�
  
  
  

 96,780 71,170 167,948 ירושלי�

 25,240 11,900 37,143 �� מטרו' י 3,944 2,138 6,080 �� מטרו' י

 8,492 4,199 12,690 שאר האר& 2,975 421 3,398 שאר האר&

 130,512 87,269 217,781 סה"כ 14,389 6,470 20,859 סה"כ

2004 
  

  

  

 2004 7,511 3,360 10,872 ירושלי�
  

  

  

 101,519 73,757 175,277 ירושלי�

 25,116 11,760 36,876 �� מטרו' י 4,072 1,283 5,354 �� מטרו' י

 10,114 3,373 13,486 שאר האר& 3,260 686 3,945 שאר האר&

 136,749 88,890 225,639 סה"כ 14,843 5,329 20,171 סה"כ

2005 
  

  

  

 2005 8,554 4,065 12,620 ירושלי�
  

  

  

 100,138 74,856 174,995 ירושלי�

 28,680 13,578 42,258 �� מטרו' י 4,160 1,640 5,798 �� מטרו' י

 13,610 3,574 17,183 שאר האר& 4,813 431 5,245 שאר האר&

 142,428 92,008 234,436 סה"כ 17,527 6,136 23,663 סה"כ

  . Fast Analysis  אד�, עיבוד באמצעות� מקור: ל.מ.ס., סקרי כוח
  ציבורי של המדינה כוללי� ג� את עובדי הביטוח הלאומי.ה מנהלההערה: עובדי 

  

מגלי� תמונה מדאיגה של פרבור הול$ וגדל של המועסקי� בירושלי�, מירושלי�  �10ו 9לוחות 

ירושלי� או �ג� במחוז י�מתגורר �כלומר אינלכיוו	 מרכז האר& ( 1ירושלי��וא2 ממטרופולי	

. תהלי$ זה בולט בעיקר בקרב עובדי הִמ ִנהל מודיעי	)כולל אביב, � תלאלא בעיקר באזור  ,באיו"ש

לימוד ומעלה). התמונה � שנות 13הציבורי של המדינה, ובעיקר מבי	 המשכילי� שבה� (בעלי 

עמד שיעור המועסקי� בִמנהל הציבורי של המדינה  1990בעיקר מדאיגה לגבי ירושלי�. בשנת 

ובעשור הנוכחי, כ$ שהוא  �90לאור$ שנות ה. שיעור זה פחת באופ	 דרמתי 81%שהתגורר בעיר על 

(המס' האבסולוטי נשאר כמו שהוא,  �30%ירידה של קרוב ל –בלבד  53%על  2005עומד בשנת 

אל2, א$ חלקו היחסי קט	 כאמור). שיעור דומה עולה מקרב העובדי�  12והוא עומד על 

 12בעלי ההשכלה של עד  המשכילי� במגזר הציבורי, בה בעת שהירידה בשיעור זה בקרב העובדי�

בלבד. הגירה זו, לפחות  15%על  �2005ל 1990לימוד מתונה יותר ועומדת בי	 השני� �שנות

� התגוררו במטרופולי	 �1990ירושלי�. ב�בראשיתה, היתה לכיוו	 יישובי הלוויי	 במטרופולי	

עד ראשית  שיעור שצמח –מכלל המועסקי� במגזר הציבורי  �11% ירושלי� (לא כולל ירושלי�) כ

העשור הנוכחי. א$ נית	 לראות כי בשנתיי� האחרונות חל פיחות בשיעורו היחסי. מס' המועסקי� 

 2005�1990המשכילי� במגזר הציבורי בירושלי� המתגורר מחו& לעיר ולמטרופולי	, גדל בשני� 

�ות. בקרב הפח�28% ל �9%, כאשר שיעורו מבי	 כלל המועסקי� שילש עצמו בתקופה זו מ7.5פי 

                                                 
1

 העירוני בירושלי�. פרק העוסק בממשל, ב2לוח ראה  ירושלי�,�במטרופולי	 לרשימת היישובי� הנכללי� 
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). בקרב שאר �10ו 9משכילי� במגזר הציבורי של המדינה, מגמה זו פחות חמורה (לוחות 

המועסקי� בירושלי�, מגמת הפרבור מ	 העיר של העובדי� בה חמורה הרבה פחות, א$ עדיי	 

קיימת. מגמת ההגירה בקרב כלל המועסקי� בירושלי� אל המרחב המטרופוליטני וא2 אל מחוצה 

  בקרב העובדי� המשכילי� של העיר. לו, חמורה במיוחד

  

המועסקי�  ,ציבורי של המדינהה הִמנהלהתפלגות מקומות המגורי� של עובדי : 10לוח 
בהשוואה להתפלגות מקומות המגורי� של כלל העובדי� בירושלי� (סה"כ ולפי רמת  ,בירושלי�

  אחוזי�ב – 2005
1990השכלה), ה

 מגורי�האזור  שנה

המדינה מנהל ציבורי של עובדי 
  העובדי� בירושלי� 

  (% מסה"כ בכל קבוצת השכלה)

 אזור מגורי� שנה

  ס$ העובדי� בירושלי� 
 (% מסה"כ בכל קבוצת השכלה)

כל 
 העובדי�

 12עד 
שנות 
 לימוד

שנות  13
לימוד 
 ומעלה

כל 
 העובדי�

 12עד 
שנות 
 לימוד

שנות  13
לימוד 
 ומעלה

1990 
  
  
  

 1990 82.4 80.6 81.4 ירושלי�
  
  
  

 88.5 88.7 88.6 ירושלי�

 8.6 9.8 9.2 �� מטרו' י 8.5 13.8 11.4 �� מטרו' י

 2.8 1.5 2.1 שאר האר& 9.1 5.6 7.3 שאר האר&

 100 100 100 סה"כ 100 100 100 סה"כ

1998 
  
  
  

 1998 67.4 60.0 64.2 ירושלי�
  
  
  

 79.9 84.5 82.0 ירושלי�

 14.2 12.7 13.5 �� מטרו' י 20.7 31.8 25.5 �� מטרו' י

 5.9 2.7 4.5 שאר האר& 11.9 8.2 10.3 שאר האר&

 100 100 100 סה"כ 100 100 100 סה"כ

2003 
  
  
  

 2003 51.9 60.4 54.6 ירושלי�
  
  
  

 74.2 81.6 77.1 ירושלי�

 19.3 13.6 17.1 �� מטרו' י 27.4 33.0 29.1 �� מטרו' י

 6.5 4.8 5.8 שאר האר& 20.7 6.5 16.3 שאר האר&

 100 100 100 סה"כ 100 100 100 סה"כ

2004 
  

  

  

 2004 50.6 63.1 53.9 ירושלי�
  

  

  

 74.2 83.0 77.7 ירושלי�

 18.4 13.2 16.3 �� מטרו' י 27.4 24.1 26.5 �� מטרו' י

 7.4 3.8 6.0 שאר האר& 22.0 12.9 19.6 שאר האר&

 100 100 100 סה"כ 100 100 100 סה"כ

2005 
  

  

  

 2005 48.8 66.2 53.3 ירושלי�
  

  

  

 70.3 81.4 74.6 ירושלי�

 20.1 14.8 18.0 �� מטרו' י 23.7 26.7 24.5 �� מטרו' י

 9.6 3.9 7.3 שאר האר& 27.5 7.0 22.2 שאר האר&

 100 100 100 סה"כ 100 100 100 סה"כ

  . Fast Analysis  ותאד�, עיבוד באמצע� מקור: ל.מ.ס., סקרי כוח
  ציבורי של המדינה כוללי� ג� את עובדי הביטוח הלאומי.ה הִמנהלהערה: עובדי 

  
  

ישראל והמוסד לביטוח 
של עובדי משרד מבקר המדינה, בנק תהתפלגות גאוגרפי: 11לוח 
  2006לאומי, 

מקו� 
  ההעבוד

  משרד מבקר המדינה
  מספר עובדי�


 בנק
  ישראל,
מספר 
  עובדי�

המוסד 
ח לביטו

לאומי (מטה 
  בלבד)

עובד 
  ביקורת

עובד 
  ִמנהל

  סה"כ

950  616  228  91  137  ירושלי�
1  

    157  210  45  165  אביב� תל
      53  13  40  חיפה
      3  1  2  נצרת
      3  1  2  שבע�באר

    773  497  151  346  סה"כ
  .אביב�תלבאזור  �3%ו ,באזור ירושלי� 27%מתגוררי� בירושלי�,  70%מה�  .1

  ישראל� ישראל, המוסד לביטוח לאומי ובנק�מקור: בנק
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� היה קרוב ל ,כולל משרד הביטחו	 ,2004בכל האר& בשנת  משרדי הממשלהסה"כ מועסקי� ב

. נתו	 זה )2006(נציבות שירות המדינה, משרד האוצר,  שרות מלאותִמ  �52,400עובדי� בכ 57,000

ת הביטחו	. נתוני נציבות שירות סמ$ של משרד הביטחו	 וכוחו�הוראה ויחידות� אינו כולל עובדי

ראה לוח  –, מבקר המדינה ישראל�בנקעובדי� בשירות המדינה (לא כולל  36,700המדינה כוללי� 

. הנתוני� בנספחי� לפרק זה) 1(לוח  בירושלי� 14,100חולי� ממשלתיי�), מתוכ� �ובתי – 11

, כאשר 2005�2001בשני� שרות בשירות המדינה מצביעי� לכאורה על גידול משמעותי במספר הִמ 

ירידה קלה מאוד, אול� ההסבר למגמות אלו הוא בעיקרו טכני ונובע  היתהבמשקלה של ירושלי� 

כמו קלדניות,  ,מדינה, כולל קבוצות גדולות של עובדי��אד� כעובדי�מקליטת עובדי חברות כוח

ד הרווחה מתמחי� ומאבטחי� בבתי המשפט ובמשרד המשפטי�, מהכללת השירות למפגר במשר

 2בחינת החברות הממשלתיות מגלה שרוב	 יושבות דווקא מחו& לירושלי� (לוח . וכיוצא באלה

ירושלמיות נראה כי אי	 מניעה להעביר	 לירושלי�. � בנספחי� לפרק זה). ברוב החברות הלא

בית (ג� א� מנ3י� את עובדי התעשייה האווירית, �מדובר באלפי עובדי� ועשרות אלפי משקי

ידה, לא ֵישבו �החשמל ותע"ש). אי	 סיבה שחברות הממומנות בידי המדינה או מפוקחות עלחברת 

  בעיר.

  

משרדי המטה נוטי�  ,קרו קשה להבחי	 בזליגת עובדי� אל מחו& לירושלי�. ככללאמהברמת 

ת בשכר גבוה יותר מאשר השלוחות, ולכ	 השכר במגזר הממשלתי (לא כולל משרד שרוֹ להציע ִמ 

טה להיות גבוה יותר בירושלי� מאשר בשאר רחבי האר&. מסתמ	 מצב בו חלק הביטחו	) נו

מתגורר מחו&  ,מיומנות גבוהות במגזר הממשלתי�משמעותי יותר של העובדי� ברמות

כישורי� �לצעירי� בעליכנראה . מצב זה גור� אביב�תל, בעיקר במטרופולי	 ירושלי��מטרופולי	ל

יותר משהוא משכנע עובדי� להעתיק את מגוריה�  ,י�שלא להתמיד במגזר הממשלתי לאור$ שנ

   לאזור ירושלי�.

  

אי	 עדות לזליגה משמעותית של פונקציות ממשלתיות סיכו� הנתוני� שנאספו מראה כי 

שבו יש יחידות שאי	 סיבה שלא יֵ ע� זאת,  ).ג� לכ$ מירושלי� (א� כי קיימות פה וש� דוגמאות

, או חברת 'מקורות' על סבא�הממונה על הבחירות יושב בכפר: דוגמאבה ( ותיושב ינ	בירושלי� וא

השכלתי גבוה �בירושלי� נוטי� להיות בעלי חת$ משרדי הממשלההמועסקי� ב ).אלפי עובדיה

ממשלה בערי� אחרות, � משרדיומאשר המועסקי� ב ,יותר מאשר שאר המועסקי� בירושלי�

ומחו&  עיר� מתגורר מחו& לבירושלי משרדי הממשלהחלק גדל והול$ מהמועסקי� בכאשר 

מגמת פרבור זו  מצב זה בולט במיוחד בקרב בעלי השכלה גבוהה. .השל מטרופוליטנילמרחב ה

מה בתפקוד העובדי� ִמפאת מרחקי היוממות והקושי לתמר	 בי	 ְמקו� �עלולה לפגוע במידת

בנכונות ע וגהמגורי� למקו� התעסוקה. עבודה בירושלי� לצד מגורי� מחוצה לה, עלולי� לפ

הנסיעות הארוכות, עלות	, ורמת  זמ	 בשירות הממשלתי.�עובדי� איכותיי� להתמיד לאור$

כל אלה מקטינות את המוטיבציה להמשי$ בשירות הציבורי.  –השכר הנמוכה ביחס לשוק הפרטי 

  .את העירחזק לבשיקול  ירושלי� עלול לפגוע�ולבסו2: פרבור

  

כאשר קיימת  במגזר הציבורי אל מחו& לירושלי�,של ִמשרות  מיקרו תיתכ	 זליגההברמת 

מגמה זו קשה לאיתור בחתכי מאקרו  .אביב�תלבירושלי� וה	 בה	 את התפקיד  מלאאפשרות לה

כפי שנבחנו כא	. אחת הדרכי� להתמודד ע� זליגה כזו, היא דר$ מכרזי הגיוס לשירות המדינה. 
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 אי	ריורי של מקו� העבודה, �3א תרפיהגדרה גיאוגהבעיה במכרזי� אלה כיו�, היא שלא קיימת 

מדי (ומצמצמת את  מקצועות צרהה הגדרתו מירושלי�, מגורי� שאינו מרוחק מדי�דרישה למקו�

(  .היצע האנשי� הפוטנציאלי לגיוס מירושלי� ואזור

  

הנטייה לצמצ� בעיה נוספת במגזר הציבורי, המשפיעה לרעה על תפקידו בכלכלת העיר, היא 

. מצב זה ��Out Sourcing קבועי� ולהרבות במינויי� בחוזי� לטווח קצר ובבהעסקת עובדי

אשר עצי�/חברות , א$ מביא לכ$ שיומקטי	 את המוטיבציה של עובדי� להתגורר באזור ירושלי�

לקיי� קשר יעיל ע� כדי י ד, שאינו מרוחק מאביב�תללאזור יזלגו  משרדי הממשלהעובדי� עבור 

  .יותר גדול ומגוו	 עבודה�ומציע שוק ,הממשלה

  

  

  הניסיו� העולמי –בירה 
 . תפקיד המגזר הציבורי בכלכלת ערי3

  

בדבר תרומת המגזר הציבורי לכלכלה העירונית בכלל,  העולמיפרות בוח	 את הניסיו	 סקר הִס 

האחרו	 קיי� מחקר מועט בפרט, כמעסיק וכמממ	 פיתוח ושירותי�. בנושא  בירה�עריולכלכלת 

האחת רואה במגזר  :שתי גישות מנוגדות ומציעות משמעיות�חד אינ	 הסקרהמסקנות מ. למדי

צמיחה שמציע פוטנציאל �הממשלתי מגזר כלכלי מוביל, המספק תעסוקה יציבה, ומוקד

מכפיל משמעותיות על פעילויות כלכליות אחרות. השנייה טוענת שמגזר �להשפעות

ית של העיר, מתחרה במגזר הפרטי פוגע בטווח הארו$ בצמיחה הכלכל ,ציבורי/ממשלתי גדול

  . ומייבש אותו

  

  תרומתו החיובית של המגזר הציבורי לכלכלת הבירה  3.1

  

 פועל לטובתה טוענת כי מעמדה של הבירהההשערה הכללית  – עיר הבירה והכלכלה המקומית

). כפי שעלה Carroll and Meyer, 1982; Dascher, 1999התפתחותה (בתפקיד חיובי  מלאומ

. הביר הממשלה מתקצבת חלק ניכר מכלכלת ק העוסק בממשל העירוני, בחלק מערי הבירהבפר

 משיכה עבור הסקטור הפרטי.�גורמיה	  בירה,� עריתשתיות התחבורה והתקשורת המוקמות ב

עוד  עשויה להוסי2 ,, אנדרטאות, מוזיאוני�, שגרירויות ותיאטראותממשלה� משרדיבניית� של 

לעיר ממקומות שוני�  המגיעהאוכלוסייה ה� אב	 שואבת ל ה,תקני� אלִמ  נפח לכלכלה העירונית.

עצמו מוש$ תעסוקה. ברבה למשרדי הממשלה, דבר שלצרכי� שוני�. חברות עסקיות מחפשות ִק ו

שורה של למשרדי הממשלה ב שוני� כדי להעניק שירותי� בירה�עריחברות אחרות מתמקמות ב

יסטי� הנדרשי� לנוכחות קבועה בעיר הבירה, . לו<י�יתקשורתומשפטיי�, פיננסיי�  ענייני�

ועשויי� לתרו� מתקבצי� א2 ה� בעיר הבירה  ,אינטרס�איגודי עובדי�, מלכ"רי� וקבוצות

  ). Campbell, 2003(לכלכלתה 

  

ענפי� הקשורי� �תתג�  ,שרות בשירותי� העסקיי�למשל, כולל חלק ניכר מהִמ  די.סיבוושינגטו	 

כמו ג�  ,תעשיית תיירות ומלונאות ענפה התפתחהד� י. לצירתיות של העירשירות לפונקצית ה<י

 מנוכחותו של לכלכלה המקומית הנובעת). התועלת CRA, 2004( דההאמנויות, הבידור וההסע
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 �90מ	 הנימוקי� העיקריי� שעלו בדיו	 שהתקיי� בגרמניה בראשית שנות ה אהמגזר הציבורי, הי

מצבה של העיר עשוי להשתפר ש היתהלבירה הלאומית. הטענה בשאלה א� ראוי שברלי	 תהפו$ 

ת כתרעלולה לסבול קשות מהבו	 , טענו כי תישאר הבירה ו	<כ$ ש. התומכי� בבשל כ$רו$ ע�לאי	

את בירה, הוחלט להשאיר ברלי	 לאת להכתיר כשהתקבלה ההחלטה  ,בירה. ואכ	ל ברלי	

	, כדי שכלכלת האזור לא תיפגע (באוור, בבו הפקידות הבינונית והזוטרה של הממשל הפדראלי

פריחה  בשני� האחרונותחוותה היא איבדה את מעמדה כבירת גרמניה, בו	 ). למרות ש2006

עתק של הממשלה בכלכלת האזור. השקעות אלו �ות השקעותבזככלכלית מרשימה, בי	 היתר 

העיר שחוותה  הבקצב גדול א2 יותר מז התוצאה היא צמיחהו למנוע את קריסת העיר. נועד

מרכז ב עמדהפיתוח המקומי  ).2006הרשמית של גרמניה המערבית (באוור,  בירת היתהכש

י זה אימצו מושבו הראוי של הבנק האירופי המרכזי. בדיו	 ער-�במקו�בר ודכשהפולמוס ג� 

דבר התפקיד החיובי שיש לנוכחות <ִ  ,מתרס טיעו	 אחד שחזר כחוט השנישל הלוביסטי� מכל צד 

  ). Dascher, 2004הממשלה על הפיתוח המקומי (

  

ת צריכה חיצוניות. כא	 נית	 להצביע על עקרו	 "השקיל,�תועלות מעמד הבירתיות עשוי להפיק

טע	 שהנהני� העיקריי� . אולסו	 )1969( Olson בעט) שFiscal Equivalenceהפיסקאלית" (

הפרט  , תשפיע עלייה מעיקרו	 זהמשלמי� עבורו. כל סטש הצריכי� להיות אל ,ממוצר ציבורי

�עריהתועלות ששמוצר ציבורי. במידה  עבור אותויצור הבדלי� בתועלות תבצורה שונה, כ$ ש

מהווה  	המיסוי עבוראי	 א$ בה ובעת   – מייצרות הולכות וקטנות כפונקציה של מרחק בירה

אשר ה רבה יותר מבית בבירה מצמיח�משקי הנוייאזי   – ראי מושלמת לדעיכת מרחק זו�תמונת

ה	 רבות. למשל,  בירה�ערית פיסקאלית בדוגמאות להיעדר שקיל,הבית בהינטרלנד. �משקי

. 2, העשוי להניב תועלת רבה יותר עבור תושבי הבירההמדינה ידי�עלסבסוד מוזיאוני� לאומיי� 

ובי� נוטי� להיות ט ה. אללכ$ ה� דוגמא נוספת ערי הבירהשירותי השיטור והביטחו	 האישי ב

פגיעה בתפקוד הממשל. ִמ מהומות ומהשלטו	 של  והמדינה, בשל חששאזורי מבשאר בבירה יותר 

עשויי� להעלות את רמת התועלות לפרט לעומת ערי� אחרות  בבירה,ביטחו	 מוגברי� � שירותי

)Dascher, 2000; 2002 .(Dascher )2000מחוז במערב�) אישש טענות אלו בבדיקה שער$ בבירות�

השפעות חיוביות על התועלות של  נודעותת של עיר ירתי,הוא מצא כי לעצ� מעמד ה< גרמניה.

, עד לגבול יהתעצמות ע� הגירת אוכלוסייה מהפריפריה אלבה, וכי השפעות אלו ִמ שבית ה משקי

  . 3מסוי�

  

 המגזרהשפעת  – משטר והשפעת המגזר הציבורי על כלכלת הבירהההיסטורי, סוג ההקשר ה

כלכלת העיר תלויה במידה רבה בהקשר ההיסטורי, התרבותי, הכלכלי והארגוני הציבורי על 

מידת היותה של העיר מרכז כלכלי היסטורי, ל היבטי� הנוגעי�זכתה הבירה בבכורה.  ושבמסגרת

מקומי, והמשקל �שלטו	מול  מרכזי�אופייה של התרבות העירונית במדינה, דג� יחסי שלטו	

, ה� תנאי הכרחי בקביעת משקלו של המגזר ל המגזר הציבוריההיסטורי של המגזר הפרטי מו

                                                 
2

היצע ש, מאחר בעיר הבירהשמעול� לא ביקרו במוסד ציבורי  הע� זאת, נית	 לומר ג� שהתועלת עשויה להיות רבה ג� עבור אל 
  קיומה של אופציה כזו.  זכותהמוזיאוני� עבור� גדל ב

3
כ$ שדווקא העיר הגדולה ביותר זוכה  לכיוו	 הנגדי,ג� יכול להילקח  בחירתה כבירה,הקשר בי	 גודלה של עיר הבירה לבי	  

לא הפכו לערי� ש ,ערי הבירה המפוארות ביותר באירופהמ ידי דוגמאות�זאת על) הראתה Jacobs )1984במעמד הבירה הלאומית. 
 והמגוונות ביותר במדינהבירות רק לאחר שהפכו לערי� הגדולות להיות , אלא נבחרו בירה�עריהיות	  זכותהגדולות של המדינה ב

 . מבחינה כלכלית
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�מ,קמו ערי שלרוב עירונית מלמדת�. בארה"ב למשל, המורשת הפוליטיתהציבורי בכלכלת הבירה

ייצוא �יחסית, בעלי יתרונות טבעיי� או יתרונות�במקומות שוליי� (האזוריות והלאומית) בירה

) �Meyer )1982ו Carrollמפותחת. �לכלה מפגרת ולאכמו פעמי� רבות סבלמועטי�. משו� כ$ ה	 

משמעותית בעיקר  היתה ,טענו כי תרומת הסקטור הציבורי להתפתחות הכלכלית של עיר הבירה

. אסיה� במדינות שעברו פיתוח כלכלי ללא מהפכה תעשייתית, כגו	 מדינות אפריקה ומזרח

ידי � , ארגו	 הכלכלה נעשה על�60 וה �50קולוניזציה בשנות ה�שעברו תהליכי דה במדינות אלו,

 בירהלחלק ניכר מהמשאבי� הלאומיי�  הופנה משו� כ$השוק החופשי. ע"י ולא המדינה 

כי מקור  ה� טענו לכ$. הסבר אחר ) העלו�Dietz )1990ו Freyבצמיחתה. בכ$ סייע לה ו, הלאומית

מתקני מיות ולאומ�של חברות רב י�מטות אזורי � שלנבע מנוכחותשל ערי הבירה צמיחת	 

  . בה	ו פעלש והתחבורה המפותחי� התקשורת

  

 בסוג המשטר. בניגוד למדינותמאוד  תלויה ג� ,השפעתו של המגזר הציבורי על כלכלת הבירה

מהשקעה נהנית  היאש משו�חוסנה של הבירה  ניכר שאינ	 דמוקרטיותהדמוקרטיות, במדינות 

שהשפעה  טענו) 2000( Glaeser �ו Ades. )Carroll and Meyer, 1982(דופ	 של המשטר �יוצאת

היעדר הדמוקרטיה ה� טענו ש. מדינות אלובהשוררת נובעת מאי היציבות הפוליטית  זו חיובית

בית המתגוררי� המשקל פוליטי רב יותר ממשקי ו יתרו	בירה עניק למשקי הבית המתגוררי� במ

, השלטו	 באופ	 חמוראת  כ	הבירה עלולות לסשקט בעיר �מהומות ואישמאחר  .באזורי� אחרי�

סובסידיות  הוא נוהג לפייס את תושבי הבירה בהשקעות רבות יותר בכלכלתה המקומית, כגו	

תושבי הבירה במדינות לא שמפיקי� התועלת  :נדיבות או הפחתת נטל המס. זאת ועוד

לבקרי� ובאופ	 רדיקאלי.  י�החוקי� והתקנות משתני� בה	 חדששמאחר  ,דמוקרטיות היא רבה

היא מגדיל את כדאיות המגורי� בה. לכ	 עיר הבירה  הדבריותר, ו זמי	 כ$בעיר הבירה המידע על 

ואלה מעלי� את בית, � משקיה	 ללעסקי� וה	 משיכה ראשו	 במעלה במדינות אלו �מוקד

  ). Dascher, 2000( בעיר כלכליתהצמיחה את הביקושי� וה

  

ה	  ערי הבירהחתות, יציבות ודמוקרטיות, כמו צרפת, בריטניה ובלגיה, מוש לאמדינות בא$ ג� 

. חוסנה של הבירה במדינות אלו נובע, בי	 היתר, מביקושי הממשלה החזקות והמבוססות במדינה

גדל  	זה קט	 יותר, כמגזר . ככל שבגודלו היחסי של המגזר הציבוריתלוי ו ,למוצרי� ושירותי�

ייצוא"), �המודל הקנסייאני ("צמיחה מונחית פי�עלהעירונית. תפקידה של הממשלה בכלכלה 

הביקוש הממשלתי לתפוקות מקומיות מוביל להרחבה של הסקטור הפרטי המקומי, וזאת בתנאי 

ג� ). Dascher, 2000(העולי� בהיקפ� על ביקושי המגזר הציבורי שקיימי� ביקושי� עודפי� 

נוכחותה של הממשלה  הציבורי. של המגזר תרומתומשפיע על  גודלה של הכלכלה העירונית

מעלה את רמת השכר הריאלית בה	 דר$ המנגנו	 של המרצת  ,קטנות בירה�עריהלאומית ב

ת" תהיה דומיננטית ראה כי "פונקצית הבירתי,ה) Dascher )2002אד�. � פי� לכוחביקושי� עוְד 

לרוב הסקטור הציבורי. בסס על תושוק העבודה בה מ ,יחסית�קטנההיא עיר הבירה שרק במקרה 

 כוח הקנייה של משקי הביתשוחק את גדולות, ש� המגזר הציבורי  בירה�עריהדבר אינו קורה ב

אקונומטריי� מניחי� �. במה דברי� אמורי�? מודלי� כלכליי�יחסית�בשל רמת השכר הנמוכה

של  ישגידולה הדמוגראפ. א$ הטענה היא שאזורי� גדולי� יותר נהני� מיתרונות להתקבצות
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שהביקושי� לשירותי הממשלה  שו�מוזאת הבירה מקטי	 את השכר הריאלי של משקי הבית בה, 

   .)Dascher, 2002( צלי�" על התעשייה היצרנית בעירדוחקי� או "מֵ 

  

להכביד על הסקטור הציבורי. בלונדו	 למשל, ג� בעיר הבירה יכולה  מואצתצמיחה כלכלית 

 יה�למטות משיכה� כמקורכלכלי חשוב, ג� כמעסיק וג� אמנ� משרדי הממשלה  עוג	  משמשי�

בבריטניה בכלל המואצת הצמיחה הכלכלית  :א$ אליה וקו& בה ,לאומיי��של תאגידי� רב

אד� � גיוס ושימור כוחבקשתה על המגזר הציבורי חיה בה, וִה העלתה את יוקר הִמ  ,ובלונדו	 בפרט

 ,.Marshall et alל האמרתה של הרנטה (, בשובשכירת מבני� (בעיקר בדרגות הבכירות)איכותי 

הקטי	 את תרומתו היחסית של המגזר הציבורי  לונדו	,הבסיס הכלכלי המג,ו	 והרחב של ). 2005

עיר אלא ל הלשוליי� הלאומיי� לא הזיק ממשלה�משרדיהעתקת� של לכלכלה העירונית, עד ש

 ,Lyonsהיצע כוח האד� (בשוקי הדיור ובתשתיות בתחומי התחבורה, ההקלה על  היא – להפ$

2004.(  

  

סינרגיה לעתי� קיימת  בירה�בערי – וכלכלת הבירה התרחבות המגזר הציבורי הפרטי,המגזר 

). Campbell, 2003(� עד כדי עמעו� הגבולות ביניה ,פרטימגזר החזקה בי	 המגזר הציבורי ל

צמיחת� המהירה של בזכות פרופורציונאלית לגודל	, �בלתי לִעתי�היא  בירה�עריצמיחת	 של 

בעיר יתרונות הכלכליי� הטמוני� לות הודהשלישוני)  במגזרכלכליי� מובילי� (בעיקר  מגזרי�

ה. רוקרטיה הממשלתית, מאחר שחלק� נמצא תחת פיקוחוקשורי� לבי ה. מגזרי� אלהבירה

 ,Carroll and Meyerלמנגנו	 הממשלתי להקנות לה� יתרונות רבי� ( ה ִקרבת�עשוימשו� כ$ 

1982 .(  

  

במסגרת לעתי� קרובות נעשות  ,פרטי בעיר הבירהלמגזר ההציבורי  המגזרהשותפויות בי	 

לות התקשרות בי	 פירמות שונות. רשתות אלו מִק � שתותנוצרות ִר  �אשכולות עסקיי�, בה

אד� איכותי והקמת מוסדות �ומשכללות מנגנוני� של שיתו2 וחלוקה במידע וידע, ריכוז של כוח

ספר להכשרה �משתקפי� בפרופיל של שוק העבודה, כמו ג� בבתי המנגנוני� אל איכותיי�.

  – מטה�ובעיקר בפונקציות  – מקצועית ובאוניברסיטאות. הטענה היא שמשרדי הממשלה

ת את היצרנ, י�מעודדה� מגדילי� את בסיס הידע והיכולת המקצועית בשוק העבודה, ובכ$ 

לחוסנה של מוסי2 הוא  ";מרגיע"ו "ממת	"גור� הוא הציבורי  ג� המגזרוהצמיחה הכלכלית. 

  ).Marshal et al., 2005את השוק הפרטי ליוזמה (בכ$ מרי& הוא עשוי לה, ותהאזורי הכלכלה

  

השפעת המדינה על כלכלת הבירה מתעצמת כאשר פעילותו של המגזר הציבורי מתרחבת. גודלו 

כלכלה העירונית. הגידול בכוחה של תפקיד מרכזי במידת תרומתו ל מלאשל המגזר הציבורי מ

הביורוקרטיה הממשלתית מביא למשיכת אוכלוסייה ועסקי� בעקבות המשרדי� הממשלתיי� 

)Campbell, 2003 .(מהירה ה והתרחבות ע� ,צומחות בקצב מהיר יותר מערי� אחרות בירה�ערי

ובעלי  נהלי�מ. הגידול בהכנסותיה� של עובדי המדינה (שחלק ניכר מה� המגזר הציבורישל 

מגדילה את ההכנסה הממוצעת של משקי הבית בבירה. התרחבות  ,בדרגי� גבוהי�) יד�משלחי

הממשלה, כמו ג� את היק2 הפרטי�  ידי�עלהציבורי מגדילה את ההעסקה הישירה  המגזר
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 ידי�ה	 על ,זו מובילה לגידול בביקוש לשירותי� שוני� המה מגע. דינאמיקי� עִ מקיימוהקבוצות ה

לתור אחר הזדמנויות כלכליות כדי התושבי� החדשי� המהגרי� אליה ה	 ע"י י העיר ותושב

)Carroll and Meyer, 1982 .(טיבה בתקופות שונות יה ,הרחבת הפעילות הממשלתית בארה"ב

ע� וושינגטו	 די.סי וערי הבירה של מדינות האיחוד, במונחי� של גידול באוכלוסייה, הכנסה, 

. ארגוני� מהמגזר הפרטי וגופי� ממשלתיי� שוני� כלכלה�רת וענפיתחבורה, תקשו�תשתיות

סניפי� בה מרבי� למק� ה� מכירי� ביתרונות המיקו� בבירה בתקופות הללו, ולכ	  ,מדרג נמו$

 ,Carroll and Meyerא2 מעתיקי� אליה פונקציות מטה והנהלה ( לִעתי�או שלוחות מקומיות, ו

 הגדל ,מחוז בגרמניה�מצא כי התעסוקה בבירותנ) 2004( Dascherירי שבנה ). במודל אמ19823

  ע� התרחבות הביקושי� של הממשלה המחוזית למוצרי� מקומיי�. 

  

בייצוב כלכלתה  וא עוצמתובא לידי ביטוי במל ,תפקידה של הממשלה בייצוב הכלכלה העירונית

העיר היה מכריע  בשני� האחרונות. תפקידו של המגזר הציבורי בכלכלת די.סישל וושינגטו	 

, 4.4%ה העיר צמיחה שנתית מרשימה של ידע. באות	 שני� 2003�2001בשנות המיתו	 הכלכלי 

דדה ,< ,השקעה זול הודותהודות להגדלת הוצאותיה של הממשלה הפדראלית באזור וושינגטו	. 

ית ). ע� זאת, אופי ההשקעה הפדראלFuller, 2004; 2003( השלילית מהמגמה הארצית הכלכלת

שבא לידי ביטוי בצמצו� ההעסקה הישירה  במגזר הציבורי, ובמעבר  מגמה� בעיר הצביע על שינוי

בעיקר  – רכישות מוצרי� ושירותי� במגזר הפרטיו חו&�לדג� הוצאה ציבורית בדמות� של מקורי

רבתי, �המבנה הענפי והכלכלי של וושינגטו	תמורה זו שינתה את  טק.�טק והביו�בתחו� ההיי

שירותי� להתמק� � משנה וספקי�. ההוצאות הפדראליות אילצו קבלני1.8מכפיל אזורי של  ויצרו

שבאו לידי ביטוי ביצירת  Spillovers, ויצרו אות	 ה� שירתושלסוכנויות הממשל  סמיכותב

הביטוי המרחבי לצמיחה זו היה דווקא ). Fuller, 2003; 2004משנה (�קבלניִמשרות נוספות דר$ 

הפכה ֵהצרה את הגיוו	 הכלכלי של המחוז ולמחוז קולומביה. הצמיחה הכלכלית בפרברי� שמחו& 

הל$ והתרחב בסיס� הכלכלי של הפרברי� . לעומתו לתלותי מאוד בתקציבי הממשלאותו 

, א$ החליש את כלכלת וושינגטו	 כללב�, דבר שחיזק את כלכלת המטרופולי	 מטרופוליטנייה

  ). CRA, 2004(די.סי 

  

במדינות שונות ננקטת מדיניות של פיזור  – וצמיחה כלכלית ,ציבוריות לפריפריההעתקת משרות 

משרות ציבוריות לפריפריה, תו$ החלשת כוחה הריכוזי של עיר הבירה והשגת איזו	 ושוויו	 

לסקטור הציבורי השפעות חיוביות על פרופיל התעסוקה היתה שבבריטניה כלכלי. הטענה 

פנאי �בזיקה ישירה לביקושיבו, שיות יצירתיות ותרבותיות בפריפריה ועל התפתחות	 של תע

לעודד  הסייע ,מלונדו	 לפריפריה ממשלה�משרדיהעתקת  ואכ	,שיוצרי� עובדי המגזר הציבורי. 

ג� במדינות אחרות ויותר.  �1.5יצרה מכפילי� מקומיי� שהגיעו ל היאולעורר שווקי� רדומי�. 

). המדיניות בגרמניה חותרת לביזור Marshall et al., 2005( באירופה ננקטה מדיני,ת דומה

פיתוח כלכלי. באירלנד, סקוטלנד  	מנת לעודד בה�) עלLandersממשלה לרמת המדינות (� פקודיִת 

ראו בפיזור המגזר הציבורי מכשיר לבניית אשכולות אזוריי� שיבססו סטנדרטי� של  ,וצרפת

ע� המגזר הפרטי. המגזר הציבורי נתפס  פעולה�שיתו2 תו$מצוינות בתחומי המחקר והפיתוח, 

בשוליי� מקו� ות ופסהכושל של אזור. משרות ציבוריות הת ושעשוי לחולל שיפור בדימוי גור�כ
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� ייצור לא�אבטלה ולנייד גורמי�להעלות ביקושי� אזוריי�, להפחית שיעורי ותנוט ,הלאומיי�

ג� להגדיל את "מאגר הידע"  העזר ,של משרות בכירות ומקצועיות לפריפריה 	פעילי�. העתקת

היא , כ$ שבטווח הארו$ י�והאזורי י�היצע מוסדות החינו$ המקומי והרחיבה אתהמקומי, 

נלמד הבריטית הפיזור . ממדיניות Lyons, 2004(4לימודי� (בלשיפור ברמת ההישגי�  ההביא

מרכיבי�  ה מפתח להצלחתה. פיתוחששימשפיתוח אינטגרטיבית �הצור$ בגישתבדבר ח חשוב קַ לֶ 

תנאי הכרחי לכ$ שהשפעת המגזר היה   – של תחבורה ציבורית יעילה, חינו$ והכשרה מקצועית

  . בפריפריה, ִתשא פרי הציבורי על הכלכלה המקומית

  

  העירונית על הכלכלה  של המגזר הציבורי השפעות שליליות   3.2

בישיבתה בבירה אמצעי  ממשלההרואה  לרוב. עיר בירה ה שלפעמי� רבות ישנ� חסרונות למעמד

לניהולה היעיל, ולאו דווקא מנו2 לבניית כלכלה מקומית בריאה. מספר המשרות הממשלתיות 

ביקושי� ממשלתיי�, ולא מהביקושי� בהיצע מנע לרוב מאילוצי� פיסקאליי� ובירה מ,�בעיר

ות להיות השלכות שליליות על התפתח עלולותשוק העבודה המקומי. לתפיסה זו של הממשלה 

תופס המגזר הציבורי את נכסי הנדל"	 האטרקטיביי� במקרי� רבי� הכלכלה המקומית. למשל, 

כפי שעלה . ביותרביותר בעיר, ומונע מ	 המגזר הפרטי להתמק� במקומות הנגישי� והיוקרתיי� 

הבסיס בכ$ את מחליש , ומסי�תשלו� מבהרבה מקרי� המגזר הציבורי פטור  בפרק הממשל,

ר גור2 ממס פטוֹ  של). הדוגמא של וושינגטו	 היא מקרה מובהק Capbell, 2003( הכלכלי של העיר

ביכולתה של העיר לפתח עצמאות פיסקאלית  ותפגע קש , והדברלמוסדות הממשל הפדראליי�

פרות עולות טענות כאילו המגזר בכלל, בִס ). וFauntroy, 2004מול דרגי השלטו	 הגבוהי� יותר (

יות מחסו� להתפתחות המגזר הפרטי. טענות אלו נוגעות בנימוקי� לה לִעתי�ל עלוהציבורי 

העסקה, שאיבת מיטב המוחות למגזר הציבורי וצמצו� היצע כוח � שוני�, כגו	 ייקור עלויות

ת ובמיומנות כוח העבודה העירוני, לצד האד� עבור המגזר הפרטי. התוצאה היא פגיעה ביזמ,

  צמצו� נגישותו למגזרי� אחרי�. 

  

התקי	  	מס מספק לניהול�סיסמייצרות <ְ  ינ	ללא בסיס תעשייתי או מסחרי נאות, א ירהב�ערי

)Campbell, 2003השקעות בעבודות ציבוריות היוצרות  בירה� ערי). חלק ניכר מההשקעות ב 	ה

ממשלה. �בניתעסוקה לטווח הקצר, כמו גני� ציבוריי�, שטחי� פתוחי�, מונומנטי� וִמ �מקומות

מתמשכי�  תצר גירעונווהקופה העירונית וימסכ	 את וג זה של מיזמי� ציבוריי� ס בלבד, ולא זו

)Campbell, 2003 .(  

                                                 
4

למגזר הציבורי השפעה  היתהמקרה בה� �קרי) שעסק בהמלצות מדיניות לממשלה הבריטית, מביא כמה ִח Lyons )2004דו"ח  
לפריפריה. בלידס ובשפילד נמצא שמשרות במגזר הציבורי תרמו תרומה חיובית לרמת  וחיובית על הכלכלה המקומית אגב פיזור

או מאזורי� אחרי�. למשרות הבכירות בשירות הציבורי ו את התפתחות� של שירותי� תומכי�, שיו<הרווחה המקומית. אלו עודד
בכוח הוצאה רב יותר.  ותג� מאופיינה	 ולכ	  ,היטב ותלהיות מתוגמל ותאלו נוטשההשפעה החיובית הגדולה ביותר, מאחר  נודעה

מכפיל משמעותיות, גידול � יור המקומי תו$ יצירת השפעותלייצב את שוק הד העזר ,בנייתו של בניי	 משרדי� ממשלתי בלידס
פתחה את השוק המקומי להזדמנויות  ,בתעסוקה הישירה, בצריכה ובהוצאה המקומית. העתקת פונקציות במגזר הציבורי לשפילד

  ).Lyons, 2004( �90 שנות הבאחת הכלכלות החזקות בבריטניה נהיתה  כלכלתהקריירה בשירות הציבורי, כ$ ש
י להעברת השירות המטאורולוגי לעיר היו השפעות חיוביות על הכלכלה המקומית. למשל, מראה כאנגליה, ב Exeterוח מהעיר דיו

משרות חדשות בדרגות  200שוק הנדל"	 המקומי זכה לתמרי& משמעותי ע� בניית� של מבני� חדשי� שאמורי� היו לאייש מעל 
הגדלת המגזר  ,, בד בבד ע� שיפור הדימוי המקומי. נוס2 על כ1.16$עמד על Exeter �בכירות במגזר הציבורי. המכפיל המקומי ב

הציבורי בעיר עודדה את תנופת הבנייה במרכז העירוני, ע� זרימת השקעות מהמגזר הפרטי. העברת השירות המטאורולוגי עודדה 
רמת החינו$ בלצד שיפור וזאת ע, מד�במטרה להקי� פארק לתעשיות ,לבי	 האוניברסיטה המקומית ובינ פעולה�שיתו2ג� 

מימו	 חלק מפסטיבל תרבותי המתקיי� בעיר. מתרומה חיובית לתרבות המקומית ה זכתההמקומי. במקביל למגזר הציבורי 
א2 היא עוררה  ,, סקוטלנד, תו$ העברת משרות אליהוליד אדינבור Leith Docksבעיר  �90השקעת משאבי� ציבוריי� בשנות ה

 ).Lyons, 2004ית (את הכלכלה המקומ
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סבסוד� הכבד. חלק מערי  מחמת ,תחרותיי��מגזרי� לאבעידוד  לִעתי�הממשלה מואשמת 

יות תתלות בסובסידיות. סובסידיות ממשל מפתחותה	 שמאחר  "ערי� פרזיטיות"הבירה נחשבות 

יעילי� שוקעי�, �לכלכלה המקומית בכ$ שה	 מנפחות סקטורי� לאנג2 �אב	ות יעלולות לה

לאומית נוטות להסתמ$ על ייבוא �בירה ברמה לאומית ותת�וזונחות סקטורי� חדשניי�. ערי

). הסובסידיות Dascher, 2002דבר בתמורה ( וספקו ליש מבלילנד, רמוצרי� מההינט

תעשייה  משאבי� פרטיי� (כגו	 מיזמיל ערי הבירהמפחיתות את יכולת הגיוס של הממשלתיות 

מעמד הבירה חוש2 בבוטות את החסרונות הטמוני�  	ומסחר גדולי�). במקרי� קיצוניי�, אבד

  ). ברלי	 היא דוגמא עכשווית מובהקת לכ$. Campbell, 2003בפיתוח תלות בממשלה (

  

מהממשלה הפדראלית, ביותר  הבשני� שלאחר המלחמה זכתה ברלי	 למנת סובסידיות גדול

עצמה. הסבסוד הכבד הוביל לכ$ שברלי	 בכוחות לאחר שהיה ברור כי העיר לא תוכל להתקיי� 

לא יעילות. משו� כ$ �הפכה תלותית מאוד בשלטו	 המרכזי, ואופיינה במגזר ציבורי נפוח וחסר

פיי	 בחוסר ייעול והבראה. המגזר הפרטי או תכניות הכי	 לעצמהעיריית ברלי	 כל תמרי& להיה ל

תעשייה �עודד אמנ� מפעלי הכבדחדשניי� שבו. הסבסוד �הענפי� הלא בשל בי	 היתרת, יזמ,

רו כל חס , ה�נסמכו רבות על התמיכה הממשלתיתאלה כיוו	 שמ, א$ בברלי	רבי� להתמק� 

נבע בי	  ,פיי	 את ברלי	 לאחר איחודהקאלי שִא ). המשבר הפיְס Storm, 2001ת (חדשנות או יזמ,

בה (שהיה מלכתחילה שהגדיל מאוד את מספר עובדי הציבור שני חלקיה איחוד שתר מהעובדה הי

 ;Storm, 2001צמצו� דרסטי בהיק2 הסובסידיות (נבע ג� משני עברי המתרס), ומרחב מאוד 

Campbell, 2003 .(  

  

בבריטניה שוויו	 אזורי. כ$ למשל מדווחי� �ריכוז הסקטור הציבורי בעיר הבירה יכול לעודד ג� אי

Marshall et al. )2005יצר חוסר 	) כי ריכוז משרדי הממשלה בלונדו � 	אזורי קשה בינה לבי 	איזו

 ,מגזר הציבורי לשוליי� הלאומיי�של הפקודי� שוני� שאר ערי בריטניה. ע� זאת, פיזור� של ִת 

גרו� ול לעלול לפגוע בכלכלה המקומית. הכיצד? המגזר הציבורי עלזה העלה את החשש כי מגזר 

תשתיות הבנויות, ולהביא "לציפו2" השוק עבור הסקטור הפרטי. האד� וה האמרת עלויות כוחל

Lyons )2004 רות במגזר הציבורי ְש ִמ  קלטוש) מצביע על מקומות בה� מרכזי� אזוריי�

בברכה,  השל משרות ציבוריות בכירות לא התקבל 	תחממו" יתר על המידה, כ$ שכניסתה"

שכר גבוהות לאי	 שיעור מרמות השכר המקומיות. ככל ששוק �רמותבר במשרות <בייחוד א� ד,

 ,צפויה זליגה של משרות מקומיות מ	 השוק המקומי 	קט	 יותר, כאו  העבודה המקומי צר

 .Marshal et al. בהקשר זה מוסיפי� 5שכר גבוהות� בעקבות קליטה של משרות ציבוריות ברמות

של תלות� את הבירה לשוליי� הלאומיי�, עלול להגדיל  	י מ) כי פיזור המגזר הציבור2005(

  קיצוצי� בתקציבי� הממשלתיי�. לבממשלה, ולהפכ� לפגיעי� יותר למגמות והשוליי� 

  

                                                 
5

מגזר הציבורי ה שווה בי	 שכר�לנסות ולשמור על רמת היתה ה,להתגבר על מכשולי� אלמנת �בבריטניה עלו עלאחת ההצעות ש 
בכירי� לעבור מלונדו	 לפריפריה המדינה העלולה להפחית את התמרי& של עובדי היתה הצעה כזו  :פרטי. א$ אליה וקו& בהל
)Lyons, 2004 .( 
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היעדר	 של קואליציות חיוניות הנרקמות בי	 המגזר , הנוגע לסרו	 נוס2יחעולה  מ	 הִספרות

נטו� חיובי לפיתוח העיר בתחומי הדיור, הציבורי לפרטי. קואליציות כאלו עשויות ליצור מומ

נובע משעבוד המגזר הפרטי המקומי  בירה� עריהתעסוקה וההתחדשות העירונית. היעדר	 ב

 מגזר הפרטימאוד את רווחיותו של הבדבר המקטי	  – הציבוריהמגזר לאינטרסי� של 

)Campbell, 2003.(  

  

  סיכו�   3.3

  

משמעית א� הסקטור הציבורי אכ	 תור� לכלכלה �קשה לקבוע חדִמסקר הִספרות שמובא כא	, 

 עומדי� זכותהאו שבנסיבות מסוימות הוא עלול אפילו להכביד על צמיחה. לצד  ,המקומית

כוללי� תעסוקה ישירה, משיכת ה ,יתרונות כלכליי� של ריכוז הפעילות הממשלתית בעיר הבירה

סדות לאומיי� אחרי� בתחומי משרדי� ומו ת בענפי� תומכי�, ספקי�, מלכ"רי�, בנייתפעיל,

 חובה יש ג�הלצד  תרבות וכו', מוזיאוני�, שגרירויות ופיתוח תשתיות תחבורה ותקשורת.ה

חסרונות לריכוז הפעילות הממשלתית: תפיסת נדל"	 אטרקטיבי וייקור עלויות עבור המגזר 

 :כלומר ;וצמצו� ההיצע עבור המגזר הפרטי ,הפרטי, שאיבת מיטב המוחות למגזר הממשלתי

קשות המגזר הציבורי להאלו, עלול טענות לפי . ועוד ,תחרותיי��פגיעה ביזמות, עידוד מגזרי� לא

  התפתחות הכלכלה המקומית. על 

  

רבה לשווקי� או מיקו� כמו ִק �אינה תמיד תוצאה ישירה של יתרונות בירה�עריהתפתחות	 של 

 בירה�בערי. ערי� אלוד הפיתוח בסבסוממריכוז כוח פוליטי והיא יכולה לנבוע  .גל��לחומרי

עד כדי עמעו� הגבולות ביניה�.  ,סינרגיה חזקה בי	 הסקטור הפרטי לציבורילעתי� ת נוצר

מדינה הכלכלת של סינרגיה זו בולטת בעיקר במדינות בה	 הפיתוח העירוני של עיר הבירה ו

עולה ממנה שלילה, אבל לקיצונית אמנ� היא  שהובאה חסרונותהרשימת  מקביל.ב תרחשוה

  בירה.� עירשל ע היחיד לצמיחה כלכלית הרוש� שהמגזר הציבורי אינו יכול להיות המנוֹ 

  

שוויו	 ביחסי התלות שבי	 עיר � הסובסידיות שהיא מביאה, גורמת לאיעל סמכות על הממשלה והִה 

מדינה. הדומיננטיות של הממשלה בעיר הבירה עלולה להטיל צל כבד על הסקטור לבי	 ההבירה 

תו, לפגוע במיומנות כוח העבודה העירוני ולצמצ� את נגישותו טי, להגביל מידת יזמ,הפר

אי	 לממשלה הלאומית אינטרס ישיר לקד� את גיוונו של הבסיס  למעשה, לסקטורי� אחרי�.

  הכלכלי של עיר הבירה. 

  

� צנועה לעומת עריכלכלת	 משבר, א$ �תותכלכלה בריאה ויציבה בעִ ִ שנהנות מ בירה�יש ערי

 תואו דחיק ,הסינרגיה החיובית בי	 הסקטור הפרטי לציבורי – אחרות. השאלה היא מה יותר חזק

? התשובה לכ$ מורכבת ותלויה במספר גדול בידי הסקטור הציבורי הפרטיהסקטור החוצה של 

� עד כמה יש ממש בטענות שבתקופה של גלובליזציה, של ניאוכא	 עולה השאלה  של משתני�.

בירה? ה של ההבסיס הכלכלי הנובע ממעמדג� שחיקת מדינת הרווחה, נשחק של ליברליז� ו

  מאבדת מחשיבותה. ינההמדינה אנראה שהטיעוני� בכיוו	 זה ה� מוגזמי�. 
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  . מיקו� משרדי הממשל בעיר הבירה, והשפעתו על הפיתוח העירוני4

  

ותרומתה לכלכלת  ,ת של מוסדות השלטו	פיזיבניית מוסדות השלטו	, התשתית הסעי2 זה עוסק ב

 ):2004(גולדבאו�,  בירה�עריממשל בהמיקו� משרדי המסבירי� את מודלי� ישנ� כמה  הבירה.

 אמריקני:מודל  •

  ;של משרדי הממשל יריכוז גיאוגרפ –

�מרכזיצות, ג� כדי לקד� פיתוח עירוני, כגו	 שיקו� מימוש יתרונות להתקב –

  .ערי�

  :מודל אירופי •

הפנימיי� של  הבכל חלקיאו ברקמה העירונית פיזור משרדי הממשל מאופיי	 ב –

מנסיבות  י� בעיקרהמיקו� נובעהפיזור ולונדו	). למשל המטרופולי	 (

 היסטוריות.

 

 בערי� אלו עולה הצור$ .אינה מובנת מאליה , והיאת לעי	והבירה צריכה להירא ה שלפונקציה

  	, נועד להשיג כמה מטרות:בירה ושל מבני� ציבוריי� בה�לכ	 תכנונ	 של עריבירתית.  יותסמלב

שוני� בעיר הבירה  ההיבט הסימבולי בתכנו	: מונומנטי� ו שלמרכזיות בולטת ראשית, •

	 הרייכסטאג החדש בברלי	 אמור לסמל ערכי� יבניכ$ למשל, משקפי� תקופה ומשטר. 

שוני� ושל מרתקת של משטרי�  היא דוגמאשל חדשנות טכנולוגית ושקיפות. ברלי	 

תחילת המאה, רפובליקת ויימר, גרמניה הנאצית,  –לאור$ השני� כננו ושתערכי� שוני� 

 וגרמניה המאוחדת. ,גרמניה המזרחית הקומוניסטית

באמצעות פרויקטי�  עול�.לחיזוק מעמד הבירה במדינה ובמשמש לפעמי� התכנו	  •

כמקו� ותרבות �כמרכז ,של העיר כמרכז שלטוני את דימוי נית	 להעצי�ארכיטקטוניי� 

 והוצבהפנימי של העיר  בכל חלק –פריז לדוגמא ושונה מכל עיר אחרת במדינה.  ידוחיי

  התרבותי הגלובאלי. הכדי לחזק את דימויומונומנטי�, פרויקטי� 

לגיטימציה רבה יותר של עיר הבירה נועד להשיג  יוהפונקציונאל יהתכנו	 המונומנטאל •

  גדול. מידה�הלתכנו	 מרכזי ריכוזי בקנ

  

בירה שונות. כ$ למשל נית	 לערו$ �העירוני בהשקעות ובתכנו	 הממשלה, שונה בערי הפיתוח

  פקודית לבירה פוליטית בלבד:ִת �בי	 בירה רב אבחנה בסוגיה זו

. בבירה פוליטית, מעמדה הבינלאומי של העיר תפקודית נועד תכנו	 הבירה לחזק את�בבירה רב

הייחודיות  והדגשתגיסא �וח הכלכלי מחדהפיתלעומת זאת, היעד הוא לעתי� קרובות קידו� 

 ,לגיטימציה רבהבאמצעות התכנו	 הפיזי זוכה השלטו	 לגיסא. �והעוצמה השלטונית מאיד$

שהוא מתווה במספר מישורי� (כלכליי�, חברתיי�, וכאמור ג�  תכנו	 ריכוזיבאמצעות במיוחד 

בערי� אלו  התפיסה. חודיותבעיות ייא$ בבירות פוליטיות כמו ירושלי�, עולות מספר  .פיזיי�)

היא שהדגש מוש� ברובו  לתושביה. התוצאהרק ולא  ,שהעיר שייכת לאזרחי המדינה כולה היא

לעתי� קרובות  על חשבו	 איכות החיי� באזורי המגורי�. ,המונומנטי� והסמלי� הלאומיי� על
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, המקומי בעירהיעדר התאמה בי	 המעמד הלאומי לבי	 רמתו של השלטו	 מתאפיינות ערי� אלו ב

בירה �המקרה של וושינגטו	 מעיד כי ערי .כ$ שהראשו	 מצל על השני ומונע את התפתחותו

דבר המהווה  –פוליטיות מופלות לרעה, כ$ שאינ	 זוכות לייצוג הול� ברמות השלטו	 הגבוהות 

  .No Taxation without representationפגיעה בעיקרו	  של 

  

, באה לידי ביטוי בי	 היתר במיקו� המרחבי של משרדי ירושלי�ת של הממשלה בפיזיה הנוכחות

גידול משמעותי מאוד בשטחי  חל �2001ל 1992בי	 עולה ש 12מלוח  הממשלה בעיר ובהיקפ�.

 .שאול ובקריית הלאו��נכסי הדיור הממשלתי, בעיקר בגבעת ִמנהל ידי�עלמשרדי� המנוהלי� ה

נרשמה ירידה מסוימת בהיק2 הנכסי�  ,תיהדיור הממשל ִמנהלמ שהתקבלונתוני�  פי�על

   שבבעלות המדינה, לעומת הגידול שחל בהיק2 הנכסי� המושכרי�.

  

  

  (מ"ר) 2006
1992שטח משרדי� ממשלתיי� בירושלי�,  :12לוח 

  סה"כ שטחי משרדי�  � בבעלותשטחי  רי�ושכי� שטח  

1992      331,600  

2001  197,525  294,689  492,214  

2006  212,940  261,324  474,264  

  הדיור הממשלתי. ִמנהלמקור: משרד האוצר, 

  

  

, באות לידי �90 ממשלה בירושלי� מאז שנות ההפיתוח משרדי המאפיינות את עיקריות המגמות ה

 קריית הלאו�. במקביל נבנתה שאול�בגבעתשכורי� מעבר למשרדי� וב עזיבת המע"רביטוי ב

הירושלמי, המשתקפת מע"ר 	 ניכר. עזיבת הר� והעלתה את היצע משרדי הממשלה באופ�בגבעת

), נבעה ממספר סיבות: ראשית, היו 1בירידת היק2 שטח המשרדי� הממשלתיי� בתחומיו (איור 

, שעודדו את יציאת ביטחו	ו בעיות חנייה ,י�טיב המבנ ובה� �צרכי� פונקציונאלייאלה 

שאול ובקריית הלאו�. � עתחנייה בגב�המשרדי� ממרכז העיר, לצד בניית מבני� חדישי� ועתירי

במרכז שיקולי� אלה עמד שיקול החיסכו	 הכלכלי. פעמי� רבות שכירת מבנה היא זולה וגמישה 

יותר, ומאפשרת ִתמר,	 לִמנהל הדיור הממשלתי ע� שינוי הצרכי�. המבני� החדשי� שנבנו בשולי 

יית רווחת העובד העיר, התאימו יותר לצרכי� המשרדיי� החדשי�, בעיקר ע� ִמחשוב� וע� על

עודדה את מגמת הנטישה של מרכז  בטווח הקצר המבני� זמינות רצפה לנפש.�במונחי� של שטח

נראה כי במכלול השיקולי� הללו לא נלקחו בחשבו	 שיקולי� של פיתוח עירוני, וזאת בי	 . העיר

דיור בה פועל ִמנהל ה מסגרת החוקיתהיתר משו� ששיקולי� כאלה אינ� מוטמעי� ומותאמי� ב

 .הממשלתי
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  לפי מיקומ� במרחב העירוני ,שינוי שטח הרצפה של משרדי הממשלה בירושלי�: 1איור 
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אזור 

ר 
"
מ

1992 2002

                          

  הדיור הממשלתי. ִמנהלמקור: משרד האוצר, 

 

שנבעו משינוי מער$ המשרדי� בעיר היו שליליות בעיקר	. נראה כי נטישת המע"ר  תוצאותה

ירושלי� די חריגה במה התמונה ב. ומשמעותי) בארו	 המתי� שלו(נוס2 סמר מ הירושלמי היתה 

יש מרכז נצרת. בג�  הדבר נעשהבש את מרכז העיר מפעילות ממשלתית. ימאמ& מרוכז ליכשנראה 

זאת  ., א� בכלל יהיה הדבר אפשריקשה מאוד להחזירו לאחוריִ מהל$ ש לקחת בחשבו	 כי זהו

כעוג	  הטמו	 בופוטנציאל ניצולו של ה�ה במרכז, הביאה לאיועוד: נטישת היצע משרדי הממשל

  לכ$ יש עלות ציבורית, חברתית וכלכלית שלילית ביותר על ירושלי�. לפיתוח ירושלי�.

  

נוס2 על נטישת המרכז, נעשתה עוד שורת טעויות שהחלישו את הזיקה בי	 המגזר הציבורי לבי	 

נבנתה במנותק בלב המרק� העירוני, שהוקמה ה חדשהלאו� הקריית הפיתוח העירוני בירושלי�. 

 �Newניגוד מוחלט לתפיסות הבקרקע (�עירוב שימושי�לחלוטי	. הדבר בא לידי ביטוי באי ממנו

Urbanism( על רקע  	מרחב פתוח לתנועת יצור אדריכלית ל שסיכלו כל כוונהדרישות הביטחו

, על רקע חיי� טובה יותר�איכותמשאול �בגבעת. לעומת זאת נהנה צבר משרדי הממשלה אזרחי�

מ	 ההיבט הארכיטקטוני  .פנאי כגו	 מסעדות, חנויות וכיו"ב� הנגישות לשירותי� ולפעילויות

 ).ישראל�בנק(למעט בית המשפט העליו	 ו אדריכלימתח� חסר ייחוד ועניי	 קריית הלאו� היא 

 רומהר� כל תות נושאי חיי�,�וחסרמתח� גדול שקריית הלאו� החדשה היא  התוצאה היא

 הממשלה מתח�בג� התקבלה  תוצאה דומה. שבקרבו הוא יושב העירוניהמרק� לפיתוח  ממשית

. יש להצטער על כ$, כי הרוש� הוא שנית	 היה לעשות את הדברי� אחרת, כ$ ג'ראח�בשיח

שבע � שפיתוח הקריה הממשלתית ישמש מנו2 לפיתוח העירוני, כמו שהדבר נעשה בהצלחה  בבאר

להתעל� ממנה  תישאר כנראה בעינה ג� בשני� הבאות, לא נית	בעיית הביטחו	 כיוו	 שמבחיפה. ו

את  צפויה להחרי2 ,הממשלה בקריית הלאו� ראשלמשרד  חדש בניי	 הקמתעתידי. הבתכנו	 ג� 

לקריית הממשלה  א� נית	 להשקיע בשטחי� פתוחי� איכותיי� מסביבכא	 עולה השאלה  הבעיה.

מנת � ישראל) על�תוח מוקד עירוני חי במתח� המוזיאוני� שליד מוזיאו	סקאר, או פי�(דוגמת ג	
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לשילוב  יש לשקול ג� חלופות שונות שבכל זאת תהיה לקריה תרומה ממשית לִחי,ת העירונית.

  באזור כדי להגביר את נגישותו ולהעלות את ס2 המשיכה שלו. שימושי� אחרי�

  

  

באופ�  ירושלי�
י לתרו� לכלכלתכיצד יכול המגזר הממשלת מסקנות והמלצות: .5

  מרבי?

  

נית	 לעשות זאת? נית	 לשי� את הדגש  וכיצד ,ירושלי�בהא� אפשר לחזק את המגזר הממשלתי 

עיקר התרומה שהמגזר  .מוגבל)לכ$ הפוטנציאל א� כי נראה ש( העירההעברת יחידות נוספות  על

ה נוספות אל העיר, בעיקר מט�הציבורי יוכל לתת לכלכלה הירושלמית הוא במשיכת פונקציות

אד� כזה לכוח הקנייה העירוני �בזכות איכות כוח האד� הגלומה בה	. עיקר תרומתו של כוח

פוטנציאל גידול התעסוקה וההשפעות החיצוניות החיוביות שהוא עשוי ליצור,. ע� זאת נראה כי 

מטה �קציותתלוי ביכולת למשו$ מעט פונלמדי. המעט שנית	 לעשות  מוגבל אלובפונקציות 

ובגידול המנגנו	 הממשלתי בעקבות גידול האוכלוסייה.  ,לירושלי� אביב�תלנוספות מאזור 

את שוחקת ג� היא  ,תבחוזי� אישיי� ללא קביע, ת עובדי�ולהעסק �Out-Sourcingהנטייה ל

 לה	 נסמכותליחידות הדוגמאות ליחידות ממשלתיות ובי	 ה .רבתהנטייה לגור בירושלי� ובִק 

ואת החברה הלאומית לדרכי� המכללות של צה"ל  , נית	 לציי	 אתוי להעביר לירושלי�שרא

של ערוצי הטלוויזיה  רות החדשותחבְ (שעזבה את העיר לפני שני� ספורות). כמו כ	 נית	 לחייב את 

(ורצוי מ	 העיר עצמה, ולא מפרבר היושב על א�  לשדר מירושלי�לעמוד בהבטחותיה	  המסחריי�

  .פי ה3ִרצה שיצרה פסיקת בית המשפט)�על –ביב א�הדר$ לתל

  

צמיחה כלכלית  לש�השפעת מיקומו של המגזר הממשלתי בירושלי�  נית	 להעצי� אתהא� 

הא� לא עדי2 לעשות זאת תו$ שימת דגש על ענפי כלכלה אחרי�?  בתחומי "הכלכלה היצירתית"?

מצד אחד  .מוביל בירושלי� א� ראוי לדבוק בגישה הרואה במגזר הממשלתי מגזריש התוהי� 

הכלכלה  את ש"ציבורי הגדול "מייב� הממצאי� אינ� מורי� על כ$ שהמגזר הממשלתי

 ,טק�יוֹ טק וב<� היי, כמו פעילות כלכלית נוספת משמעותיהוא אינו ממנ2 באופ	 אבל , הירושלמית

  למשל. בדומה לוושינגטו	

  

ות, כולל העברת השגרירויות לירושלי�, מצב של ֶהְסדר מדיני יפתח כמוב	 אפשרויות רבות נוספ

וביקושי� של נציגויות זרות שיעבדו מול המדינה הפלסטינית א$ עשויי� לתרו� ג� לכלכלת הצד 

פי פרק "חזו	 לירושלי� והעיר הפלסטינית" במסמ$ זה, יכול הסדר מדיני �הישראלי של העיר. על

משכו ג� נציגויות בינלאומיות, כ$ ממשלה פלסטיניי� בירושלי�, ואלה י�להביא לריכוז משרדי

  שלכול� תהיה השפעה חיובית על הכלכלה הירושלמית.

  

 הִמנהלבעיה חמורה שזוהתה (ולא הודגשה במחקרי� קודמי�) היא הנטייה הפוחתת של עובדי 

הדבר נכו	 בעיקר לגבי כוח האד�  .ירושלי��מטרופולי	וב עירציבורי של המדינה להתגורר בה

שרמת ההשכלה שלו גבוהה יותר ומכא	 ג� פוטנציאל התרומה שלו לכלכלת במגזר הציבורי, 

גוברת העיר. מנתוני� שנאספו על דפוסי יוממות של עובדי� אלה, עולה כי יש בקרב� נטייה 
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חלק מהעובדי� מתגוררי� באזור מודיעי	, אבל חלק� מגיעי�  .אביב� תלמטרופולי	  להעדי2 את

 אביב�תלעובדי� מאזור  .אביב�תלנוטה לכיוו	  מודיעי	יקת� של המתגוררי� בזו אביב�תלמ

ממילא זיקת� לאינטרס ו ,המשרדי�אביביות של �התליותר בשלוחות כמה שלשהות נוטי� 

אלה בעיני מגורי� בירושלי� האטרקטיביות הפוחתת של נעוצה ב בעיה זו הירושלמי נמוכה יותר.

 – ת שירושלי� הופכת אטרקטיבית עבורהקבוצה נוספלמעט שלא נולדו וגדלו בה (למעט דתיי� ו

  ערבי� ישראלי�). 

  

א$ בעיית זליגה ניכרת לא רק בתחו� המגורי�, אלא ג� בתחו� הפעילות העסקית הנובעת 

נטייה גדלה  מההתקשרות ע� המגזר הציבורי. ִמִשיחות ע� בעלי תפקידי� במגזר הציבורי עולה

אביב, �ירושלי� סובלת מִקרבתה לתל נראה כיאביב ולא בירושלי�. �תלות באזור הישל ספקי� ל

הִקרבה . �Out-Sourcingבעקבות מעבר לש�  כ$ שיותר ויותר פעילויות כלכליות נוטות להתמק�

(א� בכלל) בקשרי�  תאביב מגדילה את שוק ההזדמנויות הכלכליות לצד פגיעה מינימאלי�לתל

  ירושלי�. �העסקיי� ע� מטרופולי	

  

אינטרס. ג� בירושלי� יש ריכוז כלשהו �מחקר ומשרדי� של קבוצות�וניעיר בירה היא מוקד למכ

אביב גור� �אביב וקיו� שלוחות של משרדי הממשלה בתל� של משרדי� כאלה, אלא שקרבתה לתל

  אביב.�לכ$ שרוב קבוצות האינטרס פועלות מאזור תל

  

של  	והתפתחות עהשהעיר מצי במידה רבה בתחו� איכות החיי� , טמו	לבעיות האחרונות 3ִתרו	ה

   בתחומה: רשתות עסקיות

מגורי� ה שהופכי� אתגורמי� ל יש לשי� דגש על מדיניות שתית	 טיפול עמוק ביותר •

ומרכיבי� נוספי�  דיור תרבות,אטרקטיביי� למי שלא גדל בה: חינו$, �בירושלי� ללא

  .חיי�, בהתא� למה שפורט בפרקי� אחרי� של מסמ$ זה� של איכות

מדינה �עובדיהמגורי� של סבסוד הנסיעה לעבודה ותמרו& �יות של אימדיניש לנקוט  •

  בירושלי� ובקרבתה.

כולל מדיניות אקטיבית אד� איכותי מהעיר, �של כוח זליגהיש למנוע עד כמה שאפשר  •

 המדינה. ידי� עלפונקציות ממשלתיות ופונקציות ציבוריות הנתמכות  נטישת שתמנע

�	 אמצעייש לבחו (צעד מע,ות), א$ יפות במכרזי�לא מומל& לתת לירושלמי� עד ,ככלל •

 עידוד עקיפי� יותר. 
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פרוט תחזית הוצאות לתצרוכת בשנה של עובד ירושלמי בתו� ירושלי� ושל  –נספח יד 
  עובד לא ירושלמי בתו� ירושלי�

  
להל� תחזית הוצאות לתצרוכת בתו� ירושלי�. התחזית חולקה לתחזית הוצאות חודשיות 
ושנתיות של עובד אשר עובר לגור בירושלי� בעקבות המעבר של היחידות הממשלתיות 

  להל�). 1 �יד לוח ולעובד אשר נשאר לגור מחו� לירושלי� ומגיע לעבוד בירושלי� (ראה 
  

 (₪): תחזית הוצאות לתצרוכת בתוך ירושלים של ירושלמי ולא ירושלמי 1 -לוח יד 

   

 לא ירושלמי ירושלמי

   

  הוצאה בתוך  הוצאה בתוך סך הוצאה הוצאה בתוך  הוצאה בתוך סך הוצאה

 ירושלים בשנה ירושלים בחודש לנפש בחודש ירושלים בשנה ירושלים בחודש לנפש בחודש      

     

    

  

 

 מזון (ללא ירקות ופירות)

 0 0 95 1,050 88 88 לחם, דגנים ומוצרי בצק       

 

 0 0 14 175 15 15 שמנים צמחיים ומוצריהם

 

 0 0 109 1,231 103 103 בשר ועופות

 0 0 23 305 25 25 דגים

 0 0 95 1,007 84 84 חלב ומוצריו, ביצים

 0 0 22 228 19 19 סוכר ומוצריו

 0 0 26 274 23 23 משקאות קלים

 0 0 12 90 8 8 משקאות אלכוהוליים

 662 55 92 598 50 62 ארוחות מחוץ לבית

 0 0 47 390 32 32 מוצרי מזון שונים

 662 55 537 5,349 446 458 סה"כ הוצאה על מזון

  

   ירקות ופירות

 

 תפוחי אדמה ובטטות
 

8 8 90 8 0 0 

 0 0 45 502 42 42 ירקות טריים

 0 0 34 383 32 32 פירות טריים

 0 0 4 41 3 3 ירקות קפואים

 0 0 19 193 16 16 ירקות כבושים ומשומרים

 0 0 11 115 10 10 פירות יבשים

 0 0 3 41 3 3 מיצי פירות טבעיים

 

 סה"כ הוצאה על ירקות ופירות

 

114 114 1,365 125 0 0 

                  

  
הונח כי כל ההוצאות על מזו�, ירקות ופירות, מלבד ההוצאה על ארוחות מחו� לבית, של 

  עובד ירושלמי מתבצעות בתו� ירושלי�. 
  

 80%ההוצאות על ארוחות מחו� לבית אשר מתבצעות בתו� ירושלי� הונחו כעומדות על 
  מס� ההוצאה על ארוחות מחו� לבית.

  
הונח כי ההוצאה היחידה של עובד לא ירושלמי אשר מתבצעת בתו� ירושלי� מתו� סעיפי 

מס�  60%קטגוריית המזו� וקטגוריית ירקות ופירות היא על ארוחות מחו� לבית. הונח כי 
  ההוצאה על ארוחות מחו� לבית מתבצעת בירושלי�. 

  
בשנה *  5,349 �כ ס� ההוצאה של עובד ירושלמי על מזו� בתו� ירושלי� עומדת על

  בשנה.*  1,365 �וההוצאה על ירקות ופירות עומדת על כ
  

בשנה ואי� *  662 �ס� ההוצאה של עובד לא ירושלמי על מזו� בתו� ירושלי� עומדת על כ
  לו הוצאות על ירקות ופירות אשר מתבצעות בתו� ירושלי�. 

  



  להל�). 2 – ידלוח להל� המש� פרוט הוצאות לתצרוכת (ראה 
  

 (₪)תחזית הוצאות לתצרוכת בתוך ירושלים של ירושלמי ולא ירושלמי  -: המשך 2 -לוח יד 

 לא ירושלמי ירושלמי   

  

 הוצאה בתוך  הוצאה בתוך הוצאה לנפש הוצאה בתוך  הוצאה בתוך הוצאה לנפש 

 ירושלים בשנה ירושלים בחודש בחודש ירושלים בשנה ירושלים בחודש בחודש      

   

    

   דיור  

 0 0 189 2,169 181 181 שכר דירה חודשי

 0 0 794 7,848 654 654 צריכת שירותי דיור

 0 0 24 146 12 12 הוצאות דיור אחרות

 סה"כ הוצאות על דיור

 

847 847 10,164 1,007 0 0 

  

   תחזוקת הדירה ומשק הבית

 0 0 41 489 41 41 מים

 0 0 115 1,128 94 94 חשמל, גז ודלק לבית

 0 0 53 620 52 52 תחזוקה ושיפור הבית

 0 0 56 349 29 29 עזרה בבית

 0 0 29 296 25 25 צורכי משק בית שונים

 0 0 92 885 74 74 מסים עירוניים (ארנונה)

 

 כ הוצאות תחזוקת הדירה ומשק הביתסה"

 

314 314 3,768 387 0 0 

  

   ריהוט וציוד לבית

 64 5 53 139 12 23 ריהוט

 63 5 53 193 16 32 ציוד חשמלי לבית

 24 2 20 115 10 12 ציוד לא חשמלי

 10 1 9 39 3 4 כלי מיטה ומגבות

 18 2 15 73 6 7 חפצי קישוט לבית

 

 סה"כ הוצאות ריהוט וציוד לבית

 

78 47 559 150 15 180 

                  

  
הונח כי ההוצאות בקטגוריות הדיור, תחזוקת הדירה ומשק הבית של עובד ירושלמי 
מתבצעות במלוא� בתו� ירושלי�. וא. אחת מהוצאות הנ"ל אינה מתבצעת בתו� 

  ירושלי� על ידי עובד לא ירושלמי.
  

ירושלמי מס� ההוצאה בסעיפי הריהוט וציוד חשמלי לבית של עובד  50%הונח כי 
מס� ההוצאה בסעי. ציוד לא חשמלי מתבצעת בתו�  80%מתבצעת בתו� ירושלי�. 

מס� ההוצאות בסעיפי כלי מיטה ומגבות וחפצי קישוט לבית מתבצעות  90% �ירושלי� ו
  בתו� ירושלי�.

  
מס� ההוצאות בקטגוריית ריהוט וציוד לבית של עובד לא ירושלמי  10%הונח כי 

  .מתבצעות בתו� ירושלי�
  

בשנה, *  10,164 �ס� ההוצאה על דיור בתו� ירושלי� של עובד ירושלמי עומדת על כ
בשנה וההוצאה על ריהוט *  3,768 �ההוצאה על תחזוקת הדירה ומשק בית עומדת על כ

  בשנה.*  559 �וציוד לבית עומדת על כ
  

שר לעובד לא ירושלמי אי� הוצאות בקטגוריות הדיור, תחזוקת הדירה ומשק הבית א
מתבצעות בתו� ירושלי� וס� ההוצאות על ריהוט וציוד לבית אשר מתבצעות בתו� 

  בשנה.*  180 �ירושלי� עומדות על כ
  
  



  ).להל� 3 �יד לוח להל� המש� פרוט הוצאות על תצרוכת (ראה 
  

 (₪)תחזית הוצאות לתצרוכת בתוך ירושלים של ירושלמי ולא ירושלמי  -: המשך 3 -לוח יד 

 לא ירושלמי ירושלמי      

   

הוצאה 

 הוצאה בתוך  הוצאה בתוך לנפש

הוצאה 

 הוצאה בתוך  הוצאה בתוך לנפש

 ירושלים בשנה ירושלים בחודש בחודש ירושלים בשנה ירושלים בחודש בחודש      

     

    

   הלבשה והנעלה  

 28 2 23 192 16 20 הלבשה עליונה לגברים

 48 4 40 329 27 34 הלבשה עליונה לנשים

 19 2 16 165 14 17 הלבשה עליונה לילדים ותינוקות

 14 1 12 85 7 9 לבנים, בגדי שינה וגרביים

 39 3 32 317 26 33 הנעלה

 סה"כ הוצאות הלבשה והנעלה

 

113 91 1,087 123 12 147 

  

   בריאות

 0 0 66 511 43 43 ביטוח בריאות

 0 0 49 701 58 58 ריפוי שיניים

 0 0 24 221 18 18 הוצאות על שירותי בריאות

 0 0 63 577 48 48 הוצאות אחרות לבריאות

 

 כ הוצאות בריאותסה"

 

168 168 2,010 202 0 0 

  

   חינוך, תרבות ובידור

 0 0 220 2,612 218 218 שירותי חינוך

 19 2 16 146 12 12 עיתונים, ספרים ומכשירי כתיבה

 119 10 99 439 37 61 מופעי תרבות, ספורט ובידור

 44 4 37 33 3 27 הבראה, נופש וטיולים

 0 0 83 463 39 43 מוצרי תרבות ובידור בני קיימה

 0 0 41 623 52 52 תחביבים, ציוד ספורט ומחנאות

 0 0 19 140 12 12 מחשב, אינטרנט ומוצריהם

 

 סה"כ הוצאות חינוך, תרבות ובידור

 

425 371 4,457 515 15 182 

                  

  
  

 100% �מס� ההוצאות בקטגוריית הלבשה והנעלה ו 80%הונח כי עובד ירושלמי מוציא 
  מס� ההוצאות בקטגוריית הבריאות בתו� ירושלי�.

  
בסעיפי שירותי חינו�, עיתוני�, מס� ההוצאה  100%בקטגוריית החינו�, תרבות ובידור 

ספרי� ומכשירי כתיבה, תחביבי�, ציוד ספורט ומחנאות ומחשב, אינטרנט ומוצריה� של 
  עובד ירושלמי מוצאות בתו� ירושלי�.

  
מס� ההוצאה בסעי.  10%מס� ההוצאה בסעי. מופעי תרבות, ספורט ובידור,  60%

צרי תרבות ובידור בני קיימה של מס� ההוצאה בסעי. מו 90% �הבראה, נופש וטיולי� ו
  עובד ירושלמי הונחו כמוצאות בתו� ירושלי�.

   
מההוצאות בקטגוריית הלבשה והנעלה של עובד לא ירושלמי מתבצעות  10%הונח כי 

  בתו� ירושלי� ולא מתבצעות הוצאות בקטגוריית הבריאות בתו� ירושלי� על ידו.
  

כשירי כתיבה, מופעי תרבות, ספורט מס� ההוצאה בסעיפי� עיתוני�, ספרי� ומ 10%
  ובידור והבראה נופש וטיולי� של עובד לא ירושלמי הונחו כמתבצעות בתו� ירושלי�.

  



 � ס� ההוצאה בתו� ירושלי� בקטגוריית הלבשה והנעלה של עובד ירושלמי עומדת על כ
בשנה וההוצאה *  2,010 �בשנה, ההוצאה בקטגוריית הבריאות עומדת על כ*  1,087

  בשנה.*  4,457 �טגוריית החינו�, תרבות ובידור על כבק
  

 � ס� ההוצאה בתו� ירושלי� של עובד לא ירושלמי בקטגוריית הלבשה והנעלה עומדת על כ
בשנה ואי� *  182 � בשנה, ההוצאה בקטגוריית חינו�, תרבות ובידור עומדת על כ*  147

  הוצאות בקטגוריית הבריאות אשר מתבצעות בירושלי�.
  

  להל�). 4 �יד לוח המש� פרוט הוצאות לתצרוכת (ראה  להל�
  

 (₪)תחזית הוצאות לתצרוכת בתוך ירושלים של ירושלמי ולא ירושלמי  -: המשך 4 -לוח יד 

 לא ירושלמי ירושלמי      

   

הוצאה 
 הוצאה בתוך  הוצאה בתוך לנפש

הוצאה 
 הוצאה בתוך  הוצאה בתוך לנפש

 ירושלים בשנה ירושלים בחודש בחודש ירושלים בשנה ירושלים בחודש בחודש      

    

   תחבורה ותקשורת

 117 10 32 471 39 44 נסיעה בתחבורה ציבורית

 0 0 133 0 0 77 נסיעה לחוץ לארץ

 2,205 184 459 3,108 259 259 הוצאות לכלי רכב

 0 0 13 156 13 13 הוצאות אחרות

 0 0 169 1,689 141 141 שירותי דואר, טלפון ותקשורת

 

 סה"כ הוצאות תחבורה ותקשורת

 

534 452 5,424 807 194 2,322 

  

   מוצרים ושירותים אחרים

 225 19 38 446 37 37 סיגריות, טבק וצורכי עישון

 0 0 20 143 12 12 אישיים וקוסמטיקה - שירותים  

 53 4 44 330 28 28 אישיים וקוסמטיקה -מוצרים  

 218 18 36 213 18 30 שירותים משפטיים ואחרים

 15 1 12 75 6 8 תכשיטים ושעונים אישיים

 19 2 16 181 15 15 ארנקים, תיקים, מזוודות וכד'

 0 0 18 337 28 28 מסי ארגון ותרומות

 

 כ הוצאות מוצרים ושירותים אחריםסה"

 

157 144 1,725 184 44 530 

                  

  
מס� ההוצאות בסעי. נסיעה בתחבורה ציבורית של עובד ירושלמי  90%הונח כי  

מתבצעות בתו� ירושלי� ולא מתבצעות הוצאות בתו� ירושלי� בסעי. נסיעה לחו� לאר�. 
ההוצאות בשאר הסעיפי� בקטגוריית תחבורה ותקשורת הונחו כמתבצעות בתו� ירושלי� 

  במלוא�.
  

ושירותי� אחרי� של עובד ירושלמי הונחו כמתבצעות בתו� מרבית ההוצאות על מוצרי� 
מס� ההוצאה  60%ירושלי� מלבד ההוצאה בסעי. שירותי� משפטיי� ואחרי�. הונח כי 

  בסעי. זה מתבצע בתו� ירושלי�.
  

מס� ההוצאה בסעי. נסיעה בתחבורה ציבורית על ידי עובד לא ירושלמי  30%הונח כי 
ס� ההוצאה בסעי. הוצאות לכלי רכב מתבצעת בתו� מ 40% �מתבצעת בתו� ירושלי� ו

ירושלי�. ההוצאות בשאר הסעיפי� בקטגוריית תחבורה ותקשורת הונחו כלא מתבצעות 
  בתו� ירושלי�. 

  
מס� ההוצאה בסעיפי סיגריות, טבק וצורכי עישו� ושירותי� משפטיי� ואחרי� של  50%

מס� ההוצאה בסעיפי מוצרי�  10%עובד לא ירושלמי הונחו כמתבצעות בתו� ירושלי�. 
אישיי� וקוסמטיקה, תכשיטי� ושעוני� אישיי�, ארנקי�, תיקי�, מזוודות וכו' הונחו 



כמתבצעות בתו� ירושלי�. שאר ההוצאות בקטגוריית מוצרי� ושירותי� אחרי� הונחו 
  כלא מתבצעות בירושלי�.

  
 � ושלמי עומדת על כס� ההוצאה בתו� ירושלי� בקטגוריית תחבורה ותקשורת של עובד יר

*  1,725 �בשנה וההוצאה בקטגוריית מוצרי� ושירותי� אחרי� עומדת על כ*  5,424
  בשנה. 

  
ס� ההוצאה בתו� ירושלי� בקטגוריית תחבורה ותקשורת של עובד לא ירושלמי עומדת 

  בשנה.*  530 �בשנה וההוצאה בקטגוריית מוצרי� ושירותי� אחרי� על כ*  2,322 �על כ
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