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 מבוא

שאלת המחקר בעבודה זו הינה האם קיים קשר בין מפעל ההתנחלויות וצמצום מדינת הרווחה 
נוגעת לחיי נולד וגדל בגבעת זאב, יישוב הנמצא מעבר לקו הירוק, השאלה שכמי הישראלית. 

שייכת לתחום המקרו של הכלכלה הפוליטית ובוחנת מגמות רחבות אף כי היא  באופן אישי. זאת,
ההקמה של הישוב אף נפגש עם  ניסיונותזאב, ובמהלך -יה ממקימי היישוב גבעתבחברה. דודי ה

ראש הממשלה דאז, מנחם בגין, כדי לשכנעו בחשיבות הקמתו. זוהי אינה נקודה מובנת מאליה 
כיוון שדוד שלי תומך באופן מסורתי במפלגת השמאל "מרצ", אשר לכאורה מתנגדת באופן גורף 

השטחים הכבושים. מאוחר יותר הוריי, אשר תמכו בממשלת רבין  למפעל ההתנחלויות ולהחזקת
ידו להגר גם הם ליישוב. -, שוכנעו על2005-וכן בתכנית ההתנתקות ב 90-ובתהליך אוסלו בשנות ה

כאשר שאלתי את דודי מדוע הוא לקח חלק כה פעיל בהקמת יישוב בשטחים, באופן המנוגד 
ים הוא הבין לאן זורם הכסף של הממשלה ורצה גם לעמדתו הפוליטית, הוא השיב כי בשלב מסו

 הוא להנות "מנתח מהעוגה".

נקודה זו הביאה אותי להבנה ראשונית לפני מספר שנים כי ההתיישבות בשטחים אינה בהכרח 
נובעת ממניעים אידיאולוגיים וכי קיים מימד כלכלי חזק אשר מסביר חלק ניכר ממנה. נתונים 

השנייה תרמו גם הם לחיזוק תובנה זו, אשר הבשילה לרצון  שקראתי מתקופת האינתיפאדה
חלו מספר  2000-. בעשור הראשון של שנות ההסמינר להלןלחקור את השאלה לעומק בעבודת 

התפתחויות בזירה המדינית שלכאורה היו אמורות להוות תמריץ להגירה מהשטחים. ראשית, 
בשנים  השטחים למקום מסוכן לחיות בו.הפכה את  2000-2005האינתיפאדה השנייה, בשנים 

מסך ההרוגים כתוצאה  40%שיעור הישראלים ההרוגים בשטחים היווה  2000-2004
מכלל  4%-מהאינתיפאדה השנייה, בשעה שמספר הישראלים המתגוררים בשטחים היה כ

מספר הישראלים שנהרגו בשטחים היה גבוה אבסולוטית ממספר  2004. החל מהאוכלוסייה
  1ים שנהרגו בתחומי הקו הירוק.הישראל

, שבוצעה 2005שנית, מפעל ההתנחלויות ספג מכה קשה לנוכח ביצוע תכנית ההתנתקות בשנת 
בראשית כהונתו של אהוד אולמרט כראש לאחר מכן, ידי ראש ממשלה מטעם הליכוד. -דווקא על

ת התכנסות" ממשלה, מספר חודשים לאחר תכנית ההתנתקות, פורסם כי האחרון מתכנן "תכני
ביהודה ושומרון. לקראת סוף העשור ביצעה ממשלת ימין נוספת, בראשות בנימין נתניהו, מדיניות 
הקפאת בנייה בשטחים. סביר היה לשער כי כל האירועים הללו היוו גורם מדכא להגירה 

, והן מבחינת התערערות מעמדם, יציבותם ואורך ימיהם הביטחוניתלשטחים, הן מבחינת הסכנה 
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומכון המחקר של הכנסת למרות זאת, ל יישובים אלו. ש

זאת ועוד, התברר כי כל  2הוכפל מספר המתיישבים בשטחים. 2008-5199בין השנים חשפו כי 
 3המחוזות בארץ סבלו מהגירה שלילית במהלך העשור, למעט מחוז מרכז ויהודה ושומרון.

 2003. בשנת תהפוכות רוויתמלבד האירועים בזירה המדינית, גם הזירה הכלכלית הייתה אלא ש
מונה בנימין נתניהו לשר אוצר, ולכאורה כחלק מההתמודדות עם המיתון במשק, שנגרם כתוצאה 

 הטמעתתכנית כלכלית מקיפה שהיוותה קפיצת מדרגה בביישום מהאינתיפאדה השנייה, החל 
מאפייני מדיניות זו כללו את צמצום הסקטור הציבורי מבחינת  4.בישראל ליברלית-מדיניות ניאו

ידי שר האוצר דאז), הקפאת שכר, קיצוץ -תקציבים וכוח עבודה ("האיש השמן" כפי שכונה על
בגובה הקצבאות הסוציאליות, הקלה על מיסוי ההון והחברות, והפרטה ניכרת של חברות 

רה נוספת של מדיניות זו, שהצהיר עליה בדיעבד אורי ושירותים ממשלתיים בתחומים רבים. מט
באוצר באותה תקופה, הייתה "שבירת העבודה המאורגנת ממונה על אגף התקציבים יוגב, ה

המיתון במשק והתכנית הכלכלית של שר האוצר הוציאו סקטורים שונים להפגנות  5.בישראל"
הוריות, הסטודנטים -מהות החדושביתות בהם עובדי המדינה (בדגש על מורות ורופאים), הא

והנכים. מחאות אלו העידו על פגיעה גוברת ברמת חייהם של המעמד הבינוני והנמוך. ואכן, 
                                                           

  .01.08.2004 , "הארץ","יותר הרוגים ישראלים בשטחים מאשר בתחומי הקו הירוק - 2004-מ "עמוס הראל, 1       
 .Ynet ,"15.12.08, "פי שלושה" –בהתנחלויות  האוכלוסייה"קצב ריבוי אפרת וייס,  2
2011-"תיאור וניתוח הצעת תקציב משרד הבינוי והשיכון לשנות הכספים  ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת 3

2012" ,1.12.2010. 
 , האוניברסיטה העברית בירושלים."2005-2000"עיצוב מדיניות הרווחה בישראל, אברהם דורון,  4
 .5.5.04 ,"הארץ" ,"צריך לפרק את המנהל ולמכור את קרקעות המדינה", אורי יוגב בראיון עם מירב ארלוזרוב 5



במהלך אותו עשור העשירון העליון היה היחיד שהגדיל את חלקו בהכנסה הלאומית, בעוד 
ה גדל שיעור העוני באוכלוסי 6בהכנסה הלאומית ירד. 9-עד ה 2-שחלקם של העשירונים ה

-. גם תוחלת העוני ואי2010מבתי האב בישראל בשנת  20%-בעקביות במשך העשור והגיע לכ
לאורך כל העשור, וביתר שאת בשנים האחרונות, הלכה והחריפה בעיית  7השוויון גדלו בהתמדה.

. כפי הנראה, מכלול הבעיות הדיור, כאשר זוגות צעירים התקשו לעמוד במחירי הדירות הגואים
 לצאת למחאה חברתית רחבה בהיקף חסר תקדים. 2011ביאו את הציבור בקיץ הללו ה

. 2002-2011בשנים  בין תופעת ההגירה לשטחיםל מגמות הכלכליותבעבודה זו אנסה לקשור בין ה
ל, תוך השוואה בין ההשקעה הרווחה בישרא במהלך העבודה אסקור את השינויים שחלו במדינת

בחרתי להתמקד  .קו זהמשלתית מעבר למדיניות ההשקעה המהממשלתית בתחומי הקו הירוק ל
בשלושה תחומים מרכזיים המשפיעים על רמת ואיכות החיים של משפחה בישראל: תחום הדיור, 

, תחום החינוך, המבטא את 8של משק בית הפנויה מההכנסה %03-אשר ההוצאה עליו מהווה כ
במשק  הולכת וגדלההוא הוצאה  ומהווה גם , גם בטווח הארוך,משפחההאיכות החיים של 

, ומענקי איזון ותמיכה ממשלתית ברשויות המבטאים בפועל את איכות השירותים 9הבית
 הניתנים לאזרח בכל יישוב.

מהווה תמריץ כלכלי חזק להגירה  העודף בשטחיםיחס ההשקעות השערת המחקר שלי היא ש 
, לשטחים לצורך שיפור רמת החיים, שאינה בהישג ידם של המעמד הבינוני והנמוך בתוך ישראל

  .1985כתוצאה מן המדיניות הכלכלית הנהוגה בה מאז 

השערתי מתבססת על התיאוריה של פרופ' דני גוטוויין, אותה אסקור בהמשך, אשר עולה 
"הערות על היסודות המעמדיים של הכיבוש", "על כלכלה ודעה קדומה" ממאמריו השונים כגון 

וכן "הדיאלקטיקה של כשל השוויון". תיאוריה זו רואה בשטחים ובמפעל ההתנחלויות מנגנון 
פיצוי עבור השכבות החלשות והנחלשות, אשר ממתן את תהליך דחיקתם הכלכלית ומאפשר בכך 

וק מדינת הרווחה המקדם דחיקה זו. הפיכת השטחים הן את יציבות שלטון הימין והן את פיר
שך הכיבוש הישראלי, נמוך בהמ-למנגנון פיצוי כלכלי מבטיחה גם את תמיכתו של המעמד הבינוני

 בשלטון הימין. ולפיכך

דרך היסטוריים בהתפתחותה בישראל, לאחר -תחילה אדון במושג "מדינת רווחה" ואציג ציוני
המהווה את מסגרת הניתוח של הממצאים האמפיריים בעבודה זו. מכן אציג את הרקע התיאורטי 

לבסוף אגש להשוואה בתחומים שהצגתי לעיל ואדון במסקנות. כיוון שנושא ההשקעה 
שיח הציבורי, מרכזיות בבהתנחלויות נמצא במרכז סדר היום של ארגונים רבים, ותופס מעת לעת 

ונים. מטרתי אינה לחזור על אותה עבודת אשר ניתחו נתונים בתחומים שקיימים מחקרים רבים 
ניתוח, אלא להמשיך את העבודה בהתייחס לשנים מאוחרות יותר, וכן להיעזר בתיאוריה שמציע 
גוטוויין בכדי לתת פרשנות שונה מן המקובל לנתונים אלו. איני דן בשאלת ההצדקה המוסרית של 

, או בשאלת בין אוכלוסיות השקעה עודפת במקום כזה או אחר, בשאלות של אפליה ממסדית
. מטרתי היא לפרש כיצד תמונת המצב ההצדקה המוסרית של ההחזקה בשטחי יהודה ושומרון

האמפירית, העולה מן הנתונים, עשויה להשפיע על התפיסה הפוליטית של מעמדות שונים בחברה, 
 ת בשטחים. וכפי שהסברתי קודם, כיצד המגמות הכלכליות יכולות להסביר את תנופת ההתיישבו

  

                                                           
 .9.11.11כלכליסט", , "יו""האיש שהרחיב את הפערים במו ידשאול אמסטרדמסקי,  6
מרקר", -, "דהמהילדים בישראל הוגדרו עניים" %35.3: 2010דו"ח העוני "ליאור דטל והילה ויסברג,  7

18.11.11. 
 . 2012, "מרכז מאקרו", אוקטובר "המדיניות הפיסקלית ויוקר המחיה בישראל"ד"ר רובי נתנזון,  8
 שם.שם,  9



 רקע היסטורי ותיאורטי

 מדינת רווחה

 "מדינת רווחה" הינו מושג מורכב הקשור מבחינה היסטורית להתפתחות המהפכה התעשייתית
מלחמות העולם. בעוד שאת ניצניהם הראשונים של מוסדות שונים הקשורים במדינת לו במערב

ניתן לזהות כבר מסוף  -וביטוח לאומי כמו איגודי עובדים, מפלגות פועלים, פנסיה   -הרווחה 
החל  זהותחברתי מלא ניתן ל-כלכלי-, הרי שקיומה של מדינת הרווחה כדגם פוליטי19-המאה ה

בגלל שלושת היבטיה, קיימות הגדרות שונות למושג "מדינת  10מסוף מלחמת העולם השנייה.
אנדרסן הציג מודלים -ןרווחה" אשר שמות דגש רב יותר או פחות על כל אחד מן ההיבטים. אספי

שונים של מדינת רווחה אשר אינם נמדדים בציר אחד שבין "הרבה רווחה" ל"מעט רווחה" אלא 
מחויבות המדינה לזכויות חברתיות, רמת מיסוי וחלוקה  ,על פני מספר צירים הכוללים בתוכם

מידת  מחדש של העושר בחברה, זיקתם והשפעתם של איגודי העובדים על המערכת המפלגתית,
  11של מתן קצבאות שונות ועוד. האוניברסאליות

-אבן בוחן עיקרית נוספת למדידת עצמתה של מדינת רווחה היא יכולתה לאפשר דה
מסחור) משמעותו החלשת התלות של הפרט -(אי קומודיפיקציה-דיפיקציה של אזרחיה. דהוקומ

הרואה במנגנון השוק  בכוחות השוק לצורך קיומו האנושי. מושג זה לקוח ממשנתו של מרקס
ככזה ההופך את האדם לסחורה שערכה מותנה בלחצי ההיצע והביקוש. כך, ככל שהשוק חולש על 

מהמשאבים  להנותינוך ובריאות, יכולתו של הפרט ספירות רחבות יותר בחיי האזרחים, כמו ח
-שוק ואיקומודיפיקציה משמעה הגבלת ה-עבודתו. דה-החברתיים הללו תלויה בהונו ובשווי כוח

-דוגמה נוספת היא מתן דמי 12התניית זכויות חברתיות שונות בכוחם הכלכלי של האזרחים.
אבטלה, המאפשרים לאדם לשמור על רמת חיים קרובה לזו שהייתה לו כאשר עבד, ובכך 

למצוא עבודה חדשה. במצב זה כוח המיקוח של הפרט מול השוק  נשימה"-"אורךמאפשרת לו 
גדל, יש ביכולתו לחפש ולהמתין לעבודה ההולמת את כישוריו, ושכרו אינו רק תוצאה של היצע 
וביקוש טהורים בשוק העבודה. ככל שמנגנון מדינת הרווחה חזק יותר, כך תחומים רבים יותר 

ת השוק ומוסדרים באמצעות המדינה, ובנוסף קיימת ידי כוחו-בחיי האזרחים אינם נקבעים על
לאורך כל תקופת  אזרחיםשל ה החייםבטחון חברתית אשר פועלת לצמצום הזעזועים ברמת -רשת

קומודיפיקציה, -שוויון, הרי שהגבלתו בתהליך הדה-חייהם. כיוון שלמנגנון השוק נטייה ליצור אי
עקרונות של מדינת הרווחה, תורמים במישרין וויסותו דרך מיסוי וחלוקה מחדש של העושר, שני 

 השוויון בחברה.  -ובעקיפין לצמצום אי

 עלייתה ושקיעתה של מדינת הרווחה הישראלית

בבד עם תהליך בניין המדינה, ואפשר לממשלה לתכנן -בישראל, מנגנון מדינת הרווחה התפתח בד
יר את ה"קונצנזוס הציוני" גדהביד רחבה את כיווני התפתחותו של המשק הכלכלי. מיכאל שלו 

בראיון לעיתון  13.שלפיו "הקולקטיביזם הכלכלי חיוני להצלחת ההתיישבות היהודית"
כדעה הסטודנטים לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית הוא מגדיר קונצנזוס זה גם 

ים רווחת בקרב הציבור באשר לקשר ההדדי ההדוק בין המדינה לחיי האזרחים. האחרונה
לשאת על עצמם את עול הקיום המדיני, ולשם כך על המדינה להיות ערבה לספירות  מחויבים

 14 של שוויון. מסוימתשונות בחיי האזרחים, כמו דיור ותעסוקה מלאה, לסולידריות ולמידה 

                                                           
10 Esping Andersen, "The Three Political Economies of The Welfare State", "Canadian review of 
sociology and anthropology", vol 26:2, 1989.  

 .שםשם, 11
"סוציולוגיה , "משטר הרווחה במדינת ישראל: מגמות השינוי והשלכותיהן החברתיות"אברהם דורון,  12

 , תשס"ד.417-434ישראלית", עמ' 
, האוניברסיטה הגלובליזציה והליברליזציה 'נרמלו' את הכלכלה המדינית של ישראל?""האם מיכאל שלו,  13

 .1999העברית, פברואר 

ללכת בין הטיפות: שיחה עם פרופ' מיכאל שלו על המחאה החברתית של הקיץ ועל מחקר "נעה קידר,  14
 .30.10.11, "פקפוק", "חברתי אודותיה

 



קונצנזוס זה נתן לגיטימציה רחבה למדינה לחלוש על השוק ולפתח, במקביל לשוק הפרטי, משק 
בשילוב עם סוכנויות לאומיות שונות כמו ההסתדרות הציונית,  15בורי רחב היקף.צי-הסתדרותי

הסוכנות היהודית, וכמובן הסתדרות העובדים הכללית, אפשרה המדינה תשתית הולכת 
ומתפתחת של שירותים חברתיים כגון דיור ציבורי, חינוך ממלכתי, רפואה כללית, ומערכת רווחה 

  16אוניברסאלית.

והתחזקו בה המגמות בשלושת העשורים הראשונים לקיום המדינה התפתחה מדינת הרווחה 
האוניברסאליות של מתן קצבאות וביטוח לאומי, הן מבחינת שוויון הזכאות בפני קבוצות 

ואולם,  17קיומן של מבחני הכנסה ומדיניות קצבאות שאריתי.-חברתיות שונות, והן מבחינת אי
ויישום  80-, וביתר שאת לאחר משבר האינפלציה באמצע שנות ה1977עם המהפך הפוליטי ב

 - האידיאולוגיתוהן בלגיטימציה בפועל תכנית הייצוב, החל כרסום הן במנגנון מדינת הרווחה 
ויושמה כחלק ממדיניות ממשלות  שנהגתה, 1985לקיומו. תכנית הייצוב של המשק בשנת  פוליטית

מגמה חדשה  18הפוליטית הישראלית.-ינוי מגמה בכלכלהביטאה ש האחדות של הליכוד והעבודה,
ליברלית, שמה דגש על צמצום מעורבותה הישירה של -ניאוזו, שהייתה חלק ממגמה עולמית 

לענייננו חשוב  ., ובכלל זה צמצום מנגנוני מדינת הרווחה והעברתם לשוק הפרטיהמדינה בכלכלה
ת בשנות השמונים, דרך ממשלת רבין לציין כי מגמה זו נתמכה ונמשכה החל ממשלות האחדו

ידי ממשלות הימין השונות. כלומר, צמצום מדינת הרווחה והכנסת -, וכמובן על90-וברק בשנות ה
כוחות השוק למנגנון חלוקת והסדרת השירותים החברתיים היו לקונצנזוס פוליטי בשמאל ובימין 

  19כאחד.

חלה עליית מדרגה בפירוק מנגנוני מדינת הרווחה והגדלת כוחו  21-בעשור הראשון של המאה ה
של ממשלת  חברתית-הכלכלית מדיניותהמלבד הצעדים הכלכליים שהוצגו במבוא, של השוק. 

הביאה עמה את בשורת השוק גם למשרדי שרון השנייה, בהובלת שר האוצר דאז בנימין נתניהו, 
במשרד החינוך הוקמה ועדת דברת שהמלצותיה דחפו למעשה להפיכת מערכת הממשלה השונים. 

, ליצירת תחרות בין מנהלי בתי הספר על ה"לקוחות" ועידודם לגייס הון החינוך למוכוונת שוק
בהמלצות הועדה מופיע בגלוי הצורך בצמצום פעילות המדינה ובהסדרת פעולתו פרטי לשם כך. 

ך, כמו גם הבטחת מקומו של המגזר העסקי בהספקת שירותי של המגזר השלישי במערכת החינו
הטבלה הבאה מציגה את ההוצאה הממשלתית על חינוך כאחוז מתוך ההוצאה הלאומית  20חינוך.

 כלומר הוצאה ממשלתית ופרטית גם יחד. ,על חינוך

 200821 - 1979ל ההוצאה הלאומית על חינוך, שיעור ההוצאה הממשלתית מתוך סך כ

 

                                                           
 .3, עמ' והליברליזציה 'נרמלו' את הכלכלה המדינית של ישראל?"האם הגלובליזציה מיכאל שלו,  15
 

 , האוניברסיטה העברית בירושלים."משטר הרווחה במדינת ישראל"אברהם דורון,  16
 שם.שם,  17
 .שםשם,  18
 .שםשם,  19
 .2005, 27, "תיאוריה וביקורת", גיליון ליברלית בחינוך"-"דוח דברת: על המהפכה הנאויוסי יונה ויוסי דהאן,  20
 .64, המכון הישראלי לדמוקרטיה, "פרלמנט", גיליון "תהליכי הפרטה מרכזיים בישראל" אסף שפירא, 21



המדינה צמצמה את שיעור הוצאותיה היחסי על  2008-ועד ל 80-לראות כי מתחילת שנות הניתן 
בהוצאה זו. כאמור, כל ירידה  4%, כאשר במהלך העשור הקודם חלה ירידה של 11%-חינוך ב

, הוצאה המתאפשרת בהוצאה של המדינה משמעותה עלייה בהוצאה הפרטית על שירותי החינוך
 . דות שוניםבהיקפים שונים עבור מעמ

נסה הרשמי "מהבטחת הכבתחום התעסוקה החלה הממשלה ב"תכנית ויסקונסין", או בשמה 
סוקה בטוחה", אשר העבירה למעשה את פעילות לשכת התעסוקה לידי חברות פרטיות לתע

למטרות רווח. זאת, תוך התניית מתן קצבת הבטחת הכנסה למחוסרי עבודה בהגעתם למרכזי 
ידי החברה -לו, העסקה בעבודות זמניות בשכר מינימום אשר יימצאו עלהתעסוקה של חברות א

התניית קבלת הקצבה וחיוב מבקשי העבודה לעבוד בכל עבודה  22הפרטית, והתנדבות בקהילה.
של מדינת  היגיון הפוך מזהמזדמנת מעצימה את מימדי המסחור של הפרט ולמעשה פועלת ב

 הרווחה. 

ה ברשויות המקומיות, כאשר הדוגמה המובהקת לכך היא המדינה החלה גם בצמצום תמיכותי
 והכנסות הוצאות בין לגשר נועדו איזון מענקי .רגיל-מענקי האיזון וההשתתפות בתקציב הבלתי

 שחיקה חלה האחרונות בשנים 23לתושביהן. בסיסי שירותים סל ולהבטיח המקומיות הרשויות
 הרשויות של בתפקודן פוגע זה חסר תקצוב המקומי השלטון מרכז פי על .האיזון במענקי מתמדת

  24.החלשות הרשויות של בתפקודן ובמיוחד, המקומיות

בטבלה הבאה ניתן לראות את סך מענקי האיזון שהעבירה הממשלה לרשויות בעשור הקודם בכל 
 שנה:

 25)2012 ינואר ריאליים מחירים -₪ במיליוני( 2013 עד 2002 בשנים האיזון מענקי

 האיזון מענקי סך השנה
 

2002 4,394  
 

2003 3,081  
 

2004 2,815 
2005 3,189  

 
2006 3,264 
2007 2,821  

 
2008 3,038 
2009 2,613 
2010 2,622 
2011 2,846 
2012 2,800 

 

נאמר  ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת-במסמך רקע לועדת הפנים והגנת הסביבה, שנכתב על
 האיזון מענקי של הכולל הסכום 2013 הכספים בשנת, המקומי השלטון מרכז תחשיבי פי עלכי: "
 בהשוואה, 45.4%-כ של ריאלי בשיעור או, ח"ש מיליארד 2-בכ ירידה, ח"ש יארדמיל 2.4-כ הוא

                                                           
-, אוניברסיטת בן"הפרטת המדינה או עיצובה מחדש? המקרה של תכנית ויסקונסין בישראל"אסא מרון,  22

 .2012, דצמבר 58-62, עמ' 90גוריון, "ביטחון סוציאלי", גיליון 
 בפברואר 16 ,הכנסת של והמידע המחקר מרכז, "המקומיות ברשויות האיזון מענקי ניתוח"תמיר אגמון, 23

2010. 
 -המקומי בשלטון שינוי להובלת מנוף המהווים המהותיים הנושאים סקירת", בישראל המקומי השלטון מרכז 24

 .2013 במרץ 11, "סער גדעון הפנים לשר מכתב
 תקציבים, יעדים, רקע: 2013-ב המקומי השלטון: שתדע חשוב -כנסת וחבר שר", המקומי השלטון מרכז 25

 .2013 פברואר, "ומטרות



 של השחיקה שיעור אלה בשנים הדמוגרפי בגידול בהתחשב כי לציין יש .2002 לשנת לתקציב
 . 26"יותר אף גבוה ע.ב]-[לנפש   האיזון מענקי

דו"ח מחלקת המחקר של בנק ישראל קובע כי הקיצוץ במענקי האיזון של הממשלה גורם לפגיעה 
-מיידית בשירותים לאזרח. בנוסף, הדו"ח מראה כי ברשויות החלשות, באשכולות החברתיים

, ההתאמה התקציבית לקיצוץ מתבטאת בהפחתת עלויות השכר של הרשות, בעוד 1-3כלכליים 
בשני המקרים  27יתוח ההתאמה התקציבית מתבטאת בפגיעה בשירותים לתושב.שבעיירות הפ

   הדבר מבטא פגיעה ממשית ברמת ואיכות החיים של התושבים ובצמצום מנגנון מדינת הרווחה.

לתחזוק וקיום  המשמש התקציב הרגילמ והוא נפרד, ולפיתוח לבינוי משמש רגיל הבלתי התקציב
 הקודם העשור תחילת עד. בדו"ח של מרכז אדווה נמצא כי הפעילות השוטפת של הרשות

. עטכמ, לאפס עד זו השתתפות קוצצה לאחרונה אך ,זה תקציב של במימון גם הממשלה השתתפה
 ותרומות מוסדות של השתתפויות, עסקי אשראי תופסים הממשלתית ההשתתפות מקום תא

ים רבותה לטובות ארגונים פרטיעוגם כאן ניתן לראות כיצד הממשלה מצמצמת את מ 28.ועוד
 ובכך מעצימה את מקומו של השוק בחברה.

  
 1985כאשר בשנת  ,המדינה הלכה והקטינה את הוצאותיה ביחס לתוצר 1985משנת  ככלל,

-עמדה ההוצאה על מעט יותר מ 2010, ובשנת 60%ההוצאה הממשלתית ביחס לתוצר עמדה על 
בותה של הממשלה בכלכלה, הגורר אחריו צמצום . זוהי אינדיקציה כלכלית לצמצום מעור40%

  29השוויון.-בחלוקה מחדש של המשאבים והעושר בחברה, ולכן גם להגדלת אי
 

 

 של מפעל ההתנחלויותשקיעתו) -(ואיעלייתו 

שלטון המערך, ההתנחלות בשטחים  תקופתבעשור הראשון שלאחר מלחמת ששת הימים, ב
הוגבלה לאזורים ממוקדים. אף כי הממשלה לא אימצה באופן רשמי את תכנית אלון, שהגדירה 
אזורים אסטרטגיים בלבד שאותם יש ליישב ולייצב כקו גבול, מדיניותה בפועל תאמה לעקרונות 

גרת ייצובו כקו ההתיישבות של התכנית. ההתנחלויות הראשונות הוקמו בבקעת הירדן, במס
ההגנה החדש מול ירדן, ובאזור גוש עציון על בסיס מדיניות של התיישבות ביישובים יהודיים 

-את ההתיישבות המוכוונת מדינית ערערה העלייה הבלתי 30שננטשו בעקבות מלחמת השחרור.
, לאחר שעלו של קבוצת בני ישיבת מרכז הרב ואחרים 1968לחברון בו 1975ב חוקית לסבסטיה

עד המהפך הפוליטי . ארבע-קרייתוהועברו מאוחר יותר למה שיהפוך ליישוב  עיר בליל הסדרל
  31אזרחים ישראלים. 6,000-יושבו בשטחים כ 1977ב

מהאדמות  40%החלה עם עליית הליכוד לשלטון, וההכרזה על כ תהאמיתי נחלותתנופת ההת
-מספר המתנחלים כמעט שולש והגיע ל 1977-1981בין השנים ביהודה ושומרון כאדמות מדינה. 

איש.  46,000-מספר המתנחלים כבר הגיע ל 1984-איש. עד לממשלת האחדות הראשונה ב 17,000
מעניין לציין כי גם בתקופת המשבר הכלכלי הגדול ותכנית הייצוב, שכאמור הביאה למדיניות של 

לא השקעה הממשלתית במפעל ההתנחלויות צמצום תקציבי המדינה והגבלת התערבותה, ה
החל  80-במחצית הראשונה של שנות ה 32, ויחד איתה מספר המתיישבים בשטחים הוכפל.פסקה

משרד השיכון בתכנית אסטרטגית להקמת יישובים עירוניים מרובי אוכלוסין וקרובים לאזורי 
מנת -. זאת, עלזאב , כגון מעלה אדומים, אריאל, קרני שומרון וגבעתהתעסוקה בתוך ישראל

                                                           
 .2013באפריל  17, הכנסת מרכז המחקר והמידע של, "רשויות מקומיות בישראל", בן ארי –שירי ספקטור  26
 .2006מחלקת המחקר, דצמבר  –, בנק ישראל התקציבית ברשויות המקומיות" הדינאמיקהגיא נבון, " 27
"סיוע ממשלתי לרשויות המקומיות: מי מרוויח ומי מפסיד אטיאס ואריאן אופיר, -שלמה סבירסקי, אתי קונור 28

 .2011, מרכז אדווה, ספטמבר "2009-2000
 .2013, "שערי משפט" כרך ה', "המחאה החברתית וכלכלת ישראל"יוסי זעירא,  29
 . 2005 , חברה וכלכלה בישראל: מבט היסטורי ועכשווי, מדינית"-תפנית כלכלית: 1967"שלמה סבירסקי,  30
, הוצאת מרכז לשלום, "1992 –"התנחלויות הגדה המערבית ורצועת עזה: תמונת מצב אסתר גולדברג,  31

1993. 
 .105, עמ' מדינית"-: תפנית כלכלית1967"סבירסקי,  32



אם כן, מכאן  33שהחל בענף הבניין וכדי לתת מענה למשבר הדיור שהתהווה. מהקיפאוןלצאת 
 פרויקטמדיני העונה על צרכים חברתיים שונים, ולא רק  לפרויקטוהלאה הפך מפעל ההתנחלויות 

-1980ם יתרה מכך, בשני אמונים וממשיכי דרכם.-של קבוצת גוש אידיאולוגי-משיחיבטחוני או 
ההתנחלות העירונית הפך ליעד ממשלתי, הבנייה הציבורית בשטחים  שפרויקט, מרגע 1984

מהבנייה הציבורית בכל הארץ. זאת, כאשר בניית דיור ציבורי, כחלק מאופן  30%-היוותה כ
  34לנקודת שפל היסטורית. 1983פעולתה של מדינת הרווחה בתחום הדיור, הגיעה בשנת 

התנחלויות  3בעצירת הקמתם של יישובים חדשים בשטחים (הוקמו  ןאופיי 90-העשור של שנות ה
חדשות בכל העשור), אך בעיבוי מאסיבי של ההתנחלויות הקיימות. בסוף עשור זה הגיע מספר 

, תוך אינתיפאדה אלימה ביותר וחרף תכנית 2008כאמור, בשנת  200,00035.-המתנחלים ל
המפוזרים ביישובים עירוניים, מועצות אזוריות  270,000-לההתנתקות, מספר המתנחלים הגיע 

מספר המתיישבים בשטחים הכפיל את  2008עד  1995חוקיים. משנת -ותפרוסת של מאחזים בלתי
  36בלבד. %29), כאשר הגידול הכללי באוכלוסייה היה בתקופה זו %100עצמו (עלייה של 

של מפעל  עלייתומדינת הרווחה ל מסגרת ניתוח תיאורטית לקשר האפשרי בין שקיעתה של
  ההתנחלויות

שאלת הקשר בין שינויי המדיניות הכלכלית להתרחבות מפעל ההתנחלויות בשטחים, קשורה 
לשאלה רחבה יותר בה עוסקים חוקרים רבים בתחום הכלכלה הפוליטית, והיא הקשר בין 

ת המניעים הכלכליים תהליכים כלכליים לתהליכים מדיניים. אורי רם ואורן יפתחאל ניתחו א
. לדידם, תהליך השלום של ממשלת רבין השנייה 90-לתמיכה ולהתנגדות תהליך אוסלו בשנות ה

קודם ונתמך היה למעשה צעד הכרחי לכניסת המשק הישראלי לכלכלה הגלובלית. מהלך זה 
 גבוה. מנגד, תהליך הגלובליזציה-מראשיתו על ידי הקהילה העסקית בישראל והמעמד הבינוני

ואף שחיקת השכר הריאלי של מרבית  ולקיפאוןהשוויון החברתי, -תרם להגדלת איליברלי -הניאו
שהחלה לפרוח כחלק מתהליך זה. לפיכך  ,טק-ציבור העובדים שאינם שותפים לתעשיית ההיי

, ולתמיכה רחבה ההתנגדות לתהליך אוסלו מצאה ביטוי רב בקרב המעמדות הנמוכים בחברה
   37.הבינוני והגבוהבקרב המעמד 

, כחלק ממדיניותה של ממשלת שלמה סבירסקי טוען כי התעצמות התעשייה הצבאית בישראל
עילי", אשר מאוחר יותר עבר "אזרוח" -הכניסה את המשק למסלול "פיתוח ,1967מפא"י לאחר 

טק והטכנולוגיה. מסלול זה דחק תחתיו את תהליך התיעוש של עיירות -ההייבדמות תעשיית 
יתוח, הנשען על תעשייה מסורתית עתירת עבודה, והשאירם בשולי הכלכלה. לכך נוסף מפעל הפ

ששם במרכז הדיון הפוליטי וההשקעה  ,לאחר המהפך של ממשלות הליכוד ההתנחלויות
הממשלתית את ההתיישבות בשטחים, שדחקה בתורה את ההתרכזות ב"סיום הפיתוח" של 

ומושבי  ת הקו הירוק, הללו הן כאמור עיירות הפיתוחגבולו ההתיישבות בספר הישראלי בתוך
והיוו  60-וה 50-בשנות ה כלומר, תושבי עיירות הפיתוח, שעברו פרולטריזציה מכוונת 38.העולים

מבחינת  זוויתנמוך והנמוך היהודי, נשארו כל העת בקרן -את מרכז הכובד של המעמד הבינוני
 39 המדיניות הממשלתית לאורך השנים.

' ניצלה מפלגת העבודה את "הפניית הגב" של הליכוד לתושבי השכונות ועיירות 92בבחירות 
, ויצאה בקמפיין "כסף לשכונות ולא המרכזי שלו האלקטוראליהפיתוח, שהיוו את הבסיס 

הקשר  אתהבנתו של השמאל -דני גוטוויין טוען כי סיסמה זו מציגה את אי להתנחלויות". ואולם,
                                                           

 עירונילפיתוח  משיחית מהיאחזות והמעבר השיכון משרד מדיניות:וההתנחלויות השוק ,המדינה"ארז מגור,  33
 .2013, ירושלים "השמונים שנות בראשית

 .שםשם,  34
 .שםסבירסקי,  35
 .netY ,15.12.08, פי שלושה" –בהתנחלויות  האוכלוסייה"קצב ריבוי אפרת וייס,  36
, מרכז לחקר החברה והמרחב בישראל" "'אתנוקרטיה' ו'עולמקומיות': גישות חדשותאורי רם ואורן יפתחאל,  37

 .1999הנגב לפיתוח אזורי, מרץ 
 .מדינית בישראל"-: תפנית כלכלית1967"סבירסקי,  38
על אף שמקומה של התנועה הקיבוצית ביישוב הספר הישראלי איננו מבוטל, הרי שמבחינה פוליטית וכלכלית  39

מושבי העולים ועיירות הפיתוח. לא ניתן לומר כי אופן התפתחותה היה שונה בתכלית מאופן התפתחותם של 
 עד המהפך הפוליטי סבלו הקיבוצים מאפליה ממסדית.



בין הפגיעה במעמדות הנמוכים לבין הכיבוש וההתנחלויות. לדידו, הסיסמה מבטאת סדר יום 
ליברלית, את הגורם המרכזי לפגיעה בשכבות -הרואה בכיבוש, ולא ביישום המדיניות הניאו

יתרה מכך, התנית ההשקעה בשכונות בהקפאת ההשקעה בהתנחלויות חושפת את  40החלשות.
ק סכום אפס. הנחת התקציב הקשיח, המכילה וגבל אשר קיים בו משחהתפיסה של תקציב מ

ליברלית. -בתוכה הגדרות נוקשות לגבי יעד הגרעון, נטל המס הראוי ועוד, היא ביסודה הנחה נאו
כלומר, ממשלות השמאל לאחר המהפך לא אתגרו את המדיניות הכלכלית החדשה באופן מהותי, 

ה שהוגדר כ"שינוי סדר העדיפויות", בהרכב התקציב אלא שאפו לעשות תיקונים מסוימים, מ
טוען כי המדיניות הכלכלית  , יחד עם חוקרים אחרים,הנגזר מאותן הנחות יסוד כלכליות. גוטוויין

 41החדשה, שהביאה לצמצום מדינת הרווחה, היא הגורם היסודי להעמקת הפערים החברתיים.
אל, בדבר המדיניות של ממשלות השמאל טענה זו משלימה את טענתם של אורי רם ואורן יפתח

 גבוה כפי שהצגתי לעיל. -שתאמו את האינטרסים של המעמד הבינוני 90-בשנות ה

ואולם, גוטוויין עושה צעד נוסף כאשר הוא מגדיר את הכיבוש בכלל, ואת מפעל ההתנחלויות 
, והחשיפה בפרט, כמנגנון פיצוי והגנה על המעמדות הנמוכים מפני שחיקתם הכלכלית הגוברת

. שדרישות השכר שלו היו נמוכות בהרבה ,לתחרות קשה מול הפועל הפלסטיני בשוק העבודה
ה"כיבוש ה איום על מקום עבודתם וכוחם הכלכלי של המעמדות הנמוכים. תהיוו תחרות זו

החמוש", קרי האינתיפאדה הראשונה והשנייה, הביאו לשחיקת הפוטנציאל התחרותי של 
יותר  וספוראדית, שהופעתם בשוק העבודה הישראלי הפכה לארעית הפועלים הפלסטינים

. , מה שחיזק מחדש את כושר התחרות של הפועל היהודיכתוצאה מהסגרים והמחסומים השונים
, מפעל ההתנחלויות פתח אפשרות חדשה למעמדות הנמוכים לשדרג את רמת חייהם במקביל

השקעה מ כתוצאהגבוה. זאת, -נוניולצמצם את הפער ההולך וגדל בינם לבין המעמד הבי
ממשלתית עודפת מעבר לקו הירוק, אשר לדברי גוטוויין יצרה מדינת רווחה חלופית במקום זו 

  42שהלכה ופורקה בתחומי הקו הירוק.

ליברלית טוען גוטוויין כי "נוכח פירוק -בהינתן קונצנזוס פוליטי לגבי המדיניות הכלכלית הניאו
 כהשקעהמדינת הרווחה בישראל הריבונית, ראו המעמדות הנמוכים את ההשקעה בהתנחלויות 

. 43בהם ובעתידם, ולכן דחו את ההנגדה שיצר השמאל בין השכונות להתנחלויות כהנגדה כוזבת"
מתיישבת היטב עם טענתו של סבירסקי, ונראה כי ההגירה אל מעבר לקו הירוק פתחה טענה זו 

לראשונה בפני תושבי עיירות הפיתוח אפשרות סמלית לחצות את הגבול "בין ישראל השנייה 
 התנחלויותהיוו ההיות ושני המחנות הפוליטיים קידמו את אותה אג'נדה כלכלית, . 44לראשונה"

המעמד הנמוך, ובהמשך גם הבינוני, כתוצאה מההטבות בתחומים שונים ור ון פיצוי מרכזי עבנמנג
 שניתנו לתושבי השטחים הישראלים. 

(ממשלת רבין וברק בשנות  טענה זו יכולה להסביר מדוע גם בתקופות כהונתן של ממשלות שמאל
מו את תהליך השלום מול הפלסטינים תוך יד, אשר ק)2006(ממשלת אולמרט ב ומרכז )90-ה
נראה כי  ליברלית במקביל, הלך מספר המתיישבים בשטחים וגדל.-ידום מדיניות כלכלית נאוק

לא בכדי השיח הציבורי שם במרכז לאחרונה את חשיבות קיומו של "תהליך" ו"הידברות" בין 
כי  גוטוויין טוען. של צעדים אלו ישראל לפלסטינים, תוך הימנעות מהגדרת המטרות הסופיות

, והעומדים נחוץ לחיזוק הלגיטימציה של המשק הישראלי לאו דווקא סיומו,, והשלום תהליך
הלחצים  ההגירה להתנחלויות חיוני למיתון זאת, בעוד שהמשך. בכלכלה הגלובלית בראשו,

 45ליברלית.-החברתיים הנובעים מקידום והעמקת המדיניות הניאו

ההתנחלויות מפרספקטיבה מעמדית, התיאוריה של גוטוויין, המבקשת לנתח את התפתחות מפעל 
, שהיו שנים 2002-2011לתופעת ההגירה הרחבה לשטחים בשנים אפשרית מסגרת ניתוח  הווהמ

                                                           
, 211-203, עמ' 24, "תיאוריה וביקורת", גיליון "הערות על היסודות המעמדיים של הכיבוש"דני גוטוויין,  40

2004. 
-ליברליזם לסוציאל-בין ניאו אמרו "הדיאלקטיקה של כשל השוויון: השמאל הישראליוכן במ שם.שם, 41

 .2000דמוקרטיה" שפורסם בכתב העת "מקרוב" בשנת 
 .2004, "תיאוריה וביקורת", "הערות על היסודות המעמדיים של הכיבוש"דני גוטוויין,  42
 .שם, גוטוויין 43
 שם.שם,  44
 .שםשם,  45



לפיכך, כדי לאשש או להפריך תיאוריה זו עליי לפנות קשות עבור המתיישבים באזורים אלו. 
ת מבט מדינית, . זאת, הן מנקודהנידונהלהיבטים הכלכליים של ההתיישבות בשטחים בתקופה 

כלומר ההשקעה הממשלתית בהתנחלויות לעומת ישראל, והן מנקודת מבט של הפרט המתבטאת 
ברמת החיים המתאפשרת לו במעברו לשטחים, קרי איכות החינוך והשירותים הציבוריים מול 

 גובה ההכנסה הפנויה של משק הבית.

 קרהמח שיטת

ואיסוף מחקרים קודמים  השוואתי ימחקר אמפיר –המחקר שביצעתי התנהל בשתי צורות 
. איסוף המחקרים הקודמים השפיע במידה רבה על י דיור, חינוך ומענקי איזון בשטחיםבנושא

דרך המחקר האמפירי, שכן לא רציתי לשוב על מחקרים שנעשו בעבר. בנוסף, בנושאים בהם לא 
הדיור, המידע  כמו בנושא היה קיים מידע סטטיסטי מספק שיכול היה לתת תמונה ברורה,

 שהתקבל ממחקרים קודמים השלים את החסר.

הממצאים האמפיריים נאספו משנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי נתונים על רשויות 
בהתבסס על נתונים אלו, התמקדתי במחקרי בנושא החינוך  .2002-2011בשנים  מקומיות

ת, תשלומי ארנונה (בהתחשב בגודל והמענקים. לא היו קיימים נתונים מספקים על מחירי דירו
משפחה, הכנסה וכו') וגודל יחידות הדיור ברשויות השונות. בתחום החינוך בדקתי את 
הקטגוריות של הלמ"ס שיכולים להעיד על רמת ויוקר החינוך עבור הפרט. בתחום המענקים 

שלתית רציתי לבדוק את גודל התמיכה הממשלתית לנפש ברשויות. רשות הנהנית מתמיכה ממ
גדולה באופן יחסי מיתר הרשויות, יכולה להציע מגוון של שירותים ותשתיות באיכות טובה, מבלי 

בעוד שבחינת או גביית תשלום עבור השירותים.  לרמה גבוהה של מיסוי מוניציפאלי להזדקק
לגבי תחום זה, הרי שתחום המענקים מאפשר לקבל  ספציפית אינדיקציהתחום החינוך תיתן 

 מושקעים הכספים.  במה בדיוקרחבה יותר על מצב הרשות, גם מבלי לדעת תמונה 

במטרה  ,של הרשויות. זאת בנוסף לשני תחומים אלו, בחנתי גם את מאזן ההגירה הפנימית השנתי
בין עודף השקעות ורמת חינוך שונה להגירה אל  מסוימתלראות אם ניתן להצביע על קורלציה 

שלא לעשות בחינה אקונומטרית של הממצאים. בחינה שכזו  השטחים. חשוב לציין כי בחרתי
הייתה יכולה אולי לבדוק את המובהקות של השפעת החינוך או המענקים על הגירה לכל רשות 

טהורים, אשר בעת  רציונאלייםורשות. ואולם, הנחת המוצא שלי היא שהאזרחים אינם פרטים 
ים של כל יישוב. ההנחה שלי היא כי בחירת מקום מגוריהם בוחנים את הנתונים הסטטיסטי

על בסיס היכרות וחוויות , מסוימיםהאזרחים מקבלים התרשמות כוללת מרמת החיים באזורים 
המדויקים. לכן, איני מבקש למצוא עד כמה  הפורמאלייםשונות, ללא ידיעת הנתונים  אנקדוטיות

לאורך זמן (עשור) ניתן משפיע גודל הכיתה, למשל, על ההחלטה להגר. אני מבקש להבין האם 
אכן מאפשר רמת חיים גבוהה יותר עבור פרט מהמעמד הבינוני  מסויםלקבל את הרושם כי אזור 

 או הנמוך. 

מנת לקבל תשובה מהימנה לשאלה זו, נאלצתי לבצע סינון והפרדה בין קבוצות שונות של -על 
פי אשכולות -היה עלהסינון הראשוני שעשיתי עבור כל שנתון סטטיסטי  רשויות מקומיות.

חברתיים. כיוון שמטרתי לבחון את השפעת צמצום מדינת הרווחה על הגירת המעמד -כלכליים
כולל בתוכו  1אשכול  אשכולות. 10, מתוך 1-6הבינוני והנמוך לשטחים, התמקדתי רק באשכולות 

לרוב את הרשויות החלשות ביותר, בעיקר רשויות ערביות וחרדיות. עיירות הפיתוח נמצאות 
 . 4-6באשכולות 

הסינון השני היה של רשויות ערביות מובהקות. זאת, כיוון שרשויות אלה לא יכולות להוות מקור 
 להגירה יהודית לשטחים, וערביי ישראל אינם נמנים על המהגרים להתנחלויות ביהודה ושומרון.

כיוון שקיימות רשויות בעלות אוכלוסייה מעורבת, אשר לגבי התושבים היהודים שבהן שאלת 
רק ו אך , סיננתי החוצהתההגירה לשטחים לצורך שיפור רמת החיים היא בהחלט שאלה רלוונטי

רשויות אשר לפי נתוני הלמ"ס אין בהם תושבים יהודים כלל. רשויות מעורבות כמו עכו או מועצה 
 שמעון, נכללו במחקר ובהשוואות שערכתי. ניאזורית ב

יותר עשיתי הפרדה, אך לא סינון, בין רשויות חרדיות מובהקות ליתר  מדויקתכדי לקבל תמונה  
לאומי או החילוני, -הרשויות. מהלך זה נבע משתי סיבות: ראשית, מנקודת מבטו של הפרט הדתי



סביר להניח כי יישובים חרדיים אינם מהווים אפשרות מגורים רלוונטית, ועל כן שינויים כלכליים 
ל העתקת מגורים אליהם. גם עבור הפרט החרדי קבוצת ההתייחסות שקורים בהם לא ישפיעו ע

ואפשרויות המגורים שונות ולא מושפעות באופן מלא מהשינויים הכלכליים בכלל היישובים. 
כלוסייה החרדית מתגוררת בקהילות, ושיקולי הקהילה מהווים מרכיב חשוב בבחירת היישוב האו

יכול להציע  מסוים חילוני ת החיים שקיבוץבו תבחר משפחה חרדית להשתקע. רמת ואיכו
למשפחה חרדית בבני ברק, למשל, סביר כי לא יגרום לה לעבור אליו. מנגד, יישובים חרדיים 
בשטחים יכולים להוות מקור משיכה רב לחרדים המתגוררים בערים חרדיות בתוך תחומי 

אכן יהיה בעל משקל רב.  עבור משפחה חרדית ניתן לשער שבהשוואה כזו השיקול הכלכלי .ישראל
שנית, בכל הקשור לחינוך, האוכלוסייה החרדית נוטה לשלוח את ילדיה ללימודים במוסדות 

ממלכתיים, ויעד ההצלחה בבגרויות איננו יעד עיקרי נכון להיום. כתוצאה מכך, -עצמאיים ולא
המרכזית  משרד החינוך מעביר תקציב מופחת באופן יחסי לרשויות חרדיות מובהקות, והלשכה

אות לבגרות ועמידה בדרישות סף של לסטטיסטיקה איננה מקבלת נתונים מספקים על אחוזי זכ
 האוניברסיטאות. 

ביא החרדית, תלפיכך, השוואה גורפת בין כלל הרשויות, תוך התעלמות ממשתנה הקבוצה 
חים מהן כיצד פרט מכל קבוצה תופס את ההגירה לשטלתוצאות מוטות ולא יהיה ניתן להסיק 

היישובים החרדיים שהוצאו מההשוואה הכללית ונבחנו בנפרד היו: ביתר  .כמשפרת איכות חיים
עילית, מודיעין עילית ועמנואל ביהודה ושומרון, אלעד במחוז המרכז, רכסים במחוז חיפה, בני 

 יערים במחוז ירושלים.-אביב וקריית-ברק במחוז תל

עושה הלמ"ס, הייתה בין עיריות ומועצות הפרדה נוספת שעשיתי, בהתבסס על ההפרדה ש 
כיוון שיש שוני בצרכים ובאופי של מועצות אזוריות לעומת  מקומיות לבין מועצות אזוריות.

כלכלי של כל קבוצה, היה מדויק יותר -יישובים עירוניים, ולכן גם בהגדרת האשכול החברתי
חילקתי את  להבנתי, להשוות בין מועצות אזוריות ובין יישובים עירוניים לחוד. כתוצאה מכך,

זוריות, עיריות ומועצות מקומיות, ועיריות חרדיות הרשויות לשלוש קבוצות נפרדות: מועצות א
כיוון שאזור יהודה ושומרון מהווה מחוז מוניציפאלי, החלטתי לערוך את ההשוואות מובהקות. 

. לשם כך ביצעתי סכימה כוללת , לפי הקבוצות הנפרדות שהצגתי קודםהשונות ברמה המחוזית
. כך למשל, בבואי לבחון את ההוצאה של נתונים עבור כלל הרשויות הנמצאות במחוז מסוים

לחינוך לנפש במחוז הצפון, סכמתי את הוצאות כל הרשויות על חינוך במחוז זה וחילקתי בסך כל 
התלמידים של כל הרשויות כמות התלמידים הלומדים במחוז (כלומר סכמתי גם את נתוני 

  במחוז).

חוז השתנה מעט מדי שנה, כתוצאה מספר הרשויות שנבדקו בכל מ אף על פי שהשינוי לא היה רב,
 7לאשכול  6חברתי של רשות כזו אחרת. על כן, רשויות שעברו מאשכול -משינויים במעמד הכלכלי

יצאו מהבדיקה. הדגש המרכזי שלי היה לבדוק את מצבה של האוכלוסייה במעמד בינוני ונמוך 
לפי שכונה, נאלצתי בכל מחוז. כיוון שלא ניתן להגיע לרמת בדיקה של השקעות ממשלתיות 

חברתי ברמת הרשות המקומית. אם הייתי בודק בעקביות רק את -להיצמד לדירוג הכלכלי
, ללא קשר לצמיחתן הכלכלית במשך להגדרות הסינון שהצבתי 2002נת שהרשויות שהתאימו ב

משתנה בהתאם ההשקעה הממשלתית  י יכול לתת מענה לשאלת המחקר שלי.העשור, לא היית
 חברתי, וגם קבוצת המחקר המעמדית הייתה עשויה להשתנות בעקבות כך. -רג הכלכלילשינוי במד

לא  ,בשנה מסויימת Yבמחוז  Xרשות מנגד, אם היה חסר נתון מסויים, כמו מספר הכיתות ב
פסלתי את הרשות מהשוואה ביתר השנים בהן קיימים נתונים. דילגתי על רשויות שהיה חסר בהן 

אתי רשויות מהשוואת הבדיקה הספציפית באותה שנה. לדוגמה, לא הוצמידע נקודתי רק לצורך 
רק כיוון שבאותו שנתון לא היה לי מידע לגבי מספר התלמידים ברשות,  2005בשנת  מענקי האיזון

ולא הוצאתי את הרשות מהשוואת ממוצע התלמידים לכיתה במשך כל העשור בשל כך. רשות זו 
בחרתי להשתמש במקסימום . 2005למידים בכיתה בשנת לא נכנסה אך ורק לבדיקת ממוצע הת

בנוגע  המידע שהיה זמין בנתוני הלמ"ס. ככלל, הרשויות היחידות שהיו חסרות במידע באופן עקבי
 ,הן מגדל ומעלה אפרים להכנסות הרשות מחינוך ואחוז הזכאים לבגרות מקרב מסיימי יב'

בכל שנתון נבדקו  הכול. בסך ו בכל השכבותתלמידים יחדי 490-איש כל אחת, וכ 1,500-המונות כ
מועצות אזוריות אשר היוו את כלל  39-עיריות ומועצות מקומיות (כולל יישובים חרדים) וכ 70-כ

 . 1-6הרשויות היהודיות והמעורבות באשכולות 



 קטגוריות הנבחרותדרכי ההשוואה ו

 חינוך

בתחום החינוך עבור כל רשות: בכל שנתון סטטיסטי של הלמ"ס אספתי את הנתונים הבאים 
 המקומית סה"כ כיתות ברשות

 לומדים בבתי ספר ברשות המקומית. אשר מספר התלמידים – סה"כ תלמידים 

תלמידים שעמדו בבחינות בגרות אינטרניות  -אחוז זכאים לתעודת בגרות מבין מסיימי שכבת יב'  
 .יחידות לימוד במקצועות הנדרשים 20וצברו לפחות 

 – מבין מסיימי שכבת יב' כאים לתעודת בגרות שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאותאחוז ז 
 4יחידות לימוד במתמטיקה,  3תעודת בגרות אשר להם ציון עובר ברמה של ל זכאות כלומר, בעלי

 .יחידות לימוד באנגלית ומקצוע מוגבר אחד (נוסף על אנגלית)

שמגיעות מתשלום התושבים על שכר לימוד, חוגים הכנסות   -הכנסות עצמיות של הרשות מחינוך 
אחרות. נתון זה מצביע למעשה על גובה ההוצאה הפרטית על חינוך  פורמאליות-ופעילויות בלתי
 באותה רשות. 

נתון זה הוא החשוב ביותר כיוון שהוא מבטא את סך כל ההשקעה  –הוצאה של הרשות על חינוך 
תוכו הן את התקציב המגיע מההכנסות העצמיות על של הרשות בתחום החינוך. הנתון מכיל ב

חינוך, והן את תקציבי משרד החינוך המועברים לרשות. מנקודת מבטו של הפרט, נתון זה מבטא 
 איכות החינוך ברשות.

לאחר שאספתי נתונים אלה ניגשתי לעיבודם והשוואתם ברמת המחוזות. להלן הקטגוריות 
 שנבחרו להשוואה, ושיטת ההשוואה:

סכמתי את סך התלמידים בכל הרשויות במחוז נתון וחילקתי בסך  –וצע תלמידים לכיתה ממ
ולכן נותן  תלמידים למורהממוצע תלמידים נמוך מצביע על יחס נמוך של  הכיתות באותו המחוז.

 אינדיקציה על איכות ואפקטיביות הלימוד בכיתה.

לבדוק מה היחס בין ההוצאה  רציתי –אחוז ההכנסה העצמית מחינוך מתוך ההוצאה לחינוך 
הפרטית, המתבטאת בהכנסה העצמית של הרשות מחינוך, לבין סך ההוצאה של הרשות על חינוך. 
נתון זה מבטא ברמת הרשות והמחוז את היקף מנגנון מדינת הרווחה בתחום זה. לשם כך סכמתי 

על חינוך של כל את ההכנסות העצמיות של כל הרשויות במחוז, חילקתי מספר זה בסך ההוצאות 
 הרשויות במחוז והכפלתי במאה:

  = % ההוצאה הפרטית מתוך סך ההוצאה על חינוך במחוז 
∑ ההכנסה העצמית מחינוך בכל הרשויות במחוז

∑ ההוצאה לחינוך בכל הרשויות במחוז
× 100 

 סכמתי את סך ההוצאה לחינוך במחוז וחילקתי במספר התלמידים בו. –הוצאה לחינוך לתלמיד 

ואחוז הזכאים שעמדו בדרישות הסף של  הזכאים לתעודת בגרות מבין מסיימי יב'אחוז 
כאן נתקלתי בקושי במעבר מהנתון הרשותי למחוזי שכן לא היו בשנתונים  – האוניברסיטאות

נתונים על מספר תלמידי יב' בכל רשות ולא היה ניתן לעשות סכימה כללית ומציאת אחוז הזכאים 
היה בידי גודל הקבוצה בכל רשות, גם עריכת ממוצע אחוזי הזכאות בין  ברמת המחוז. כיוון שלא

תוצאה מוטה (כל תצפית הייתה שווה בגודלה אף שאינה כזאת  יתה נותנתכל הרשויות במחוז הי
במציאות). לכן בחרתי להשתמש באחוז החציוני, כלומר אחוז זכאות לבגרות שמחצית מהרשויות 

ומחצית מהן מתחתיו. מדד זה מפחית את הרגישות לתצפיות  המקומיות במחוז נמצאות מעליו,
עם זאת, הבעיה בהתעלמות מגודל הקבוצה  קצה אשר עשויות להטות מאוד חישוב ממוצע רגיל.

 עדיין קיים. על כן יש להתייחס למדדים אלו כאינדיקציה תומכת ליתר הקטגוריות הנבחנות.

 אלימענקי איזון והשתתפות הממשלה בתקציב המוניציפ



ההשתתפות הממשלתית בתקציב הרשויות מתבטאת בהעברות לתקציב השוטף (הרגיל) ממשרדי 
רגיל (פיתוח) ומענקים לא -הממשלה השונים עבור יעדים מוגדרים, השתתפות בתקציב הבלתי

אלו הם הנתונים שאספתי מכל שנתון של הלמ"ס יעודיים כמו מענקי איזון ("מענק כללי"). לפיכך 
 השוואה:לצורכי 

 סה"כ אוכלוסייה ברשות המקומית

 סה"כ השתתפות הממשלה בהכנסות של הרשות 

 מענק כללי לרשות

 רגיל של הרשות-השתתפות משרדי הממשלה בתקציב הבלתי

ההשתתפות והמענק  ל נתונישיטת ההשוואה ברמת המחוזות הייתה פשוטה יותר וכללה סכימה ש
בכל הרשויות במחוז וחלוקתם בסך האוכלוסייה המתגוררת במחוז. כך קיבלתי את נתוני 

 השתתפות הממשלה לנפש.

 הגירה

אין בעיה  כן-בכל שנה, ועל בנתוני הלמ"ס קיימת הבחנה בין ריבו טבעי לבין הגירה פנימית לרשות
את מאזן ההגירה של כל רשות במחוז לבודד גידול זה באוכלוסיית היישוב. בכל שנה סכמתי 

יש לציין כי נתונים עבור מאזן ההגירה היו קיימים  וקיבלתי את מאזן ההגירה של המחוז כולו.
 .2011בכל השנתונים למעט 

 הממצאים 

עבור עיריות  אציג את התוצאות להלן הממצאים לפי הקטגוריות שנבחרו להשוואה, תחילה
ומועצות מקומיות ומועצות אזוריות, ולאחר מכן אציג את ההשוואה הנפרדת עבור היישובים 

 החרדיים.

 חינוך 

עיריות ומועצות מקומיות – הוצאה לחינוך לתלמיד

 

 

בעיריות במועצות מקומיות בכל מחוז  ניתן לראות את ההוצאה לחינוך לתלמיד לעילבטבלה 
ר האופקי מייצג את השנים והציר האנכי את ההוצאה בשקלים לאורך העשור, כאשר הצי

הינה הגבוהה ביותר. בשנת  ההוצאה לתלמיד בשטחים 2008לתלמיד. ניתן לראות כי עד שנת 
פעמי בחלק מהמחוזות, -, שנת המשבר העולמי, ההוצאה לחינוך לתלמיד יורדת באופן חד2008
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ה לחינוך בעיריות ובמועצות מקומיות ואילך ההוצא 2008-ובחלק ממשיכה במגמת עלייה. מ
 בשטחים נמצאת באמצע הטווח בשיעור דומה להוצאה במחוז דרום.

 מועצות אזוריות –הוצאה לחינוך לתלמיד 

 

ההוצאה לחינוך לתלמיד במועצות האזוריות יציבה יותר לאורך העשור לעומת העיריות. בטבלה 
לכל אורך העשור הגבוהה ביותר מבין כל זו ניתן לראות כי ההוצאה לחינוך בשטחים נשארת 

 המחוזות.

 עיריות ומועצות מקומיות –אחוז ההכנסה העצמית מתוך ההוצאה על חינוך 

 

. אולם 2002-נראה כי אחוז ההכנסה העצמית מחינוך בכל המחוזות עלה בסוף העשור ביחס ל
חלקה  2008-2010ים גידול בשיעור גבוה במיוחד נרשם במחוזות הדרום, ירושלים והשטחים. בשנ

של ההוצאה הפרטית על חינוך (המתבטאת כאמור בהכנסה העצמית של הרשות מחינוך) מתוך 
כלל ההוצאה על חינוך בשטחים עלתה באופן חד ביחס לשאר המחוזות. רק ה"קפיצה" של מחוז 

 עולה על הגידול החד בשטחים. 2011-ל 2010חיפה בין שנת 

 מועצות אזוריות –ה על חינוך אחוז ההכנסה העצמית מתוך ההוצא
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דווקא בהשוואת המועצות האזוריות נראה כי לאחר גידול מתמיד באחוז ההכנסה העצמית מתוך 
ירושלים לאחוז ו יחד עם מחוזות מרכזהתכנסות ירידה חדה וההוצאה על חינוך בשטחים, ניכרת 

 אחוז. 7.2-7.7בין  –הנמוך ביותר מכלל המחוזות 

 עיריות ומועצות מקומיות –ממוצע תלמידים לכיתה 

  

. בעוד שאת 2006בתרשים לעיל נראה כי ממוצע התלמידים בכיתה בשטחים יורד בהתמדה משנת 
ידי ההגירה השלילית המתמשכת (ר' מאזן -על קההירידה החדה במחוז צפון ניתן להסביר בחל

כי מדובר במקרה זה בהשקעה מתמדת , הרי שההגירה החיובית לשטחים מעידה הגירה בהמשך)
 בפיתוח התשתיות, שעולה על הגידול במספר התלמידים.

 מועצות אזוריות –ממוצע תלמידים לכיתה  
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בממוצע התלמידים בכיתה במועצות  2006נראה בתרשים זה כי על אף מגמת עלייה עד שנת  
 יםבעוד מרבית המחוזות נמצאהאזוריות בשטחים, ממוצע זה עודנו הנמוך ביותר מבין המחוזות. 

-21תלמידים לכיתה בממוצע, בשטחים הממוצע נמצא בטווח שבין  23-25רוב העשור בטווח שבין 
 תלמידים לכיתה. 23

 עיריות ומועצות מקומיות –חציון אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין מסיימי יב' 

 

חציון אחוז הזכאים לתעודת בגרות   2010בתרשים לעיל ניתן לראות כי לאורך כל העשור עד שנת 
חציון זה גבוה באופן משמעותי מיתר המחוזות.  2000-2007בשנים  בשטחים הוא הגבוה ביותר.

אחוזי  50-60לאורך העשור החציון במרבית המחוזות, למעט מחוז ירושלים, נמצא בטווח שבין 
 אחוז. 60-70זכאות, בעוד שבשטחים הוא נע בין 

 

 

עיריות ומועצות -ים לתעודת בגרות שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאותחציון אחוז הזכא
 מקומיות
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בתרשים זה הפער שבין השטחים ליתר המחוזות בולט אף יותר. לאורך כל העשור החציון 
אחוז, בעוד שיתר המחוזות, למעט מחוז ירושלים,  50-60בשטחים נע פחות או יותר בטווח שבין 

 אחוז חציוני.  40-50נעים בטווח שבין 

 מועצות אזוריות -חציון אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין מסיימי יב'

 

ולא ניתן לזהות דומיננטיות של מחוז במועצות האזוריות קיימת תזזיתיות רבה של החציון 
החציון בשטחים הוא הגבוה ביותר, אך  2008לאורך העשור. כן ניתן לראות כי החל משנת  ספציפי

 לא בפערים גדולים.
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 מועצות אזוריות -חציון אחוז הזכאים לתעודת בגרות שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות

 

ניכרת  גם בקטגורית האחוז החציוני לזכאי תעודת בגרות שעמדות בדרישות הסף האקדמאיות
האחוז החציוני של המועצות האזוריות בשטחים  ל החציון במרבית המחוזות.חוסר יציבות ש

ואילך הוא נמצא  2005), אך משנת 50%-במקום יחסי נמוך מאוד (פחות מ 2002נמצא בשנת 
 במקום הראשון והשני לסירוגין מבין כלל המחוזות.

האזוריות, ניכר כי המועצות האזוריות יש לציין כי בהשוואה כוללת של העיריות והמועצות 
 מובילות במרבית הפרמטרים שנבדקו, בכלל המחוזות. 

 בתקציב המוניציפאלי מענקי איזון והשתתפות הממשלה

 עיריות ומועצות מקומיות –השתתפות הממשלה בהכנסות המחוזות לנפש 

 

נראה בבירור כי, הן בהשוואת העיריות לעיל והן בהשוואת המועצות האזוריות בתרשים הבא 
לאורך כל התקופה הנבדקת, תקציבי הממשלה המועברים לרשויות המקומיות בשטחים גבוהים 
יותר  ביחס לגודל האוכלוסייה. לקראת סוף העשור, הפער בין השטחים ליתר המחוזות נמצא 

 במגמת עלייה.
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 מועצות אזוריות –השתתפות הממשלה בהכנסות המחוזות לנפש 

 

 עיריות ומועצות מקומיות –פש מענק כללי לנ

  

גם בקטגורית המענק הכללי לנפש ניכרת דומיננטיות של כלל יישובי השטחים בגובה המענק 
(או  2009-ו 2004-באופן רצוף כל השנים. זאת, על אף תנודתיות מסוימת בשנות המשבר הכלכלי ב

קודמים, גובה המענקים כפי שהראיתי בהצגת מחקרים ליתר דיוק, שנה לאחר שיאי המשברים). 
  .2002ירד בכל המחוזות משנת 
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מועצות אזוריות –מענק כללי לנפש 

 

 עיריות ומועצות מקומיות –רגיל לנפש -השתתפות משרדי הממשלה בתקציב הבלתי

 

מועצות אזוריות –רגיל לנפש -השתתפות משרדי הממשלה בתקציב הבלתי
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שניתנו לרשויות בשטחים בתחילת העשור  הפיתוחתקציבי פי שני התרשימים לעיל עולה כי -על
גם המועצות האזוריות וגם העיריות והמועצות  2005קוצצו באופן חד במהלכו. עד שנת 

. משנה רגיל לנפש-השתתפות בתקציב הבלתיהמקומיות בשטחים נהנו מרמה גבוה אך פוחתת של 
במקום נמוך יחסית  ונמצאבמועצות האזוריות ירד מאוד  תפות הממשלתיתתהשזו ואילך גובה ה

לשאר המחוזות, בעוד שבקבוצת העיריות גובה המענק הוא אמנם נמוך יותר, אך עדיין גבוה יותר 
 מיתר המחוזות, למעט מחוז צפון.

 מאזן ההגירה

מנת לחדד את ההשוואה בהיקפי ומגמות ההגירה למחוזות השונים, בחרתי גם כאן להציג את -על
 ל מול ההצגה הליניארית של יתר המחוזות. ההגירה לשטחים בעמודות, א

 עיריות ומועצות מקומיות –מאזן הגירה פנימית במחוזות 

 

 מועצות אזוריות –מאזן הגירה פנימית במחוזות 

 

, 2003-2004כי המועצות האזוריות בכל המחוזות, למעט מחוז דרום בשנים ככלל, ניתן לראות 
נהנות מהגירה חיובית מתמשכת, בעוד שהעיריות והמועצות המקומיות סבלו מהגירה שלילית 
ברוב העשור, למעט מחוז מרכז והשטחים. בנוסף, מתברר כי ההגירה המשמעותית לשטחים 
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ורי הרבה יותר אל העיריות והמועצות המקומיות. נעשית אל המועצות האזוריות ובאופן מינ
 אולם, על מנת לקבל את התמונה המלאה יש לבחון גם את הרשויות החרדיות.

 השוואת הרשויות החרדיות בתחומי החינוך וההשתתפות הממשלתית בתקציב המוניציפאלי

מצומצם. כפי שהזכרתי לעיל, מספר הרשויות החרדיות המובהקות, אותם אשווה בנפרד הינו 
השטחים מכילים את היישובים מודיעין עילית, ביתר עילית ועמנואל, מחוז צפון ודרום אינם 

 מכילים יישובים חרדיים ויתר המחוזות מכילים יישוב אחד בלבד.

 חינוך

 רשויות חרדיות –הוצאה לחינוך לתלמיד 

 

 קרייתבהוצאה לחינוך לתלמיד, כאשר יחד עם  2005-אביב מובילה, החל מ-בני ברק במחוז תל
יערים במחוז ירושלים נמצאות השתיים במגמת עלייה ברורה בהוצאה לחינוך לתלמיד. יישובי 

 השטחים נמצאים בחלק התחתון ביחס לכלל היישובים.

 חרדיות רשויות – אחוז ההכנסה העצמית מתוך ההוצאה על חינוך
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רוב היישובים החרדים בעלי הכנסה עצמית נמוכה מחינוך, כלומר הוצאה פרטית נמוכה. החריג 
הבולט היא עיריית בני ברק, אך גם שם יש התכנסות לקראת סוף העשור לאחוזי הכנסה עצמית 

) אך גם הם הגיעו 0.5-2.5%בודדים. יישובי השטחים החלו את העשור באחוזים נמוכים ביותר (
 בסוף העשור, שיעור גבוה ביחס ליישובים האחרים אך בפער של אחוזים מעטים.  3.9%לרמה של 

 רשויות חרדיות –ממוצע תלמידים לכיתה 

 

, ממוצע התלמידים לכיתה ביישובים החרדיים בשטחים אינו חריג כלל, פי נתוני הלמ"ס-על
 ונמצא לכל אורך העשור במרכז הטווח של כלל הרשויות החרדיות.

 איזון והשתתפות הממשלה בתקציב המוניציפאלימענקי 

 רשויות חרדיות – לנפש השתתפות הממשלה בהכנסות הרשויות
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 רשויות חרדיות –מענק כללי לנפש 

 

הן במדד השתתפות הממשלה בהכנסות הרשות לנפש, והן במדד המענק הכללי לנפש מחוז 
בולט בשיא שלילי או חיובי. בסוף השטחים נמצא במרכז הטווח של היישובים החרדיים ואינו 

העשור יישובי השטחים נמצאים בחלק התחתון ביחס לשאר היישובים, כלומר עם מענק כללי 
 והשתתפות ממשלתית נמוכים.

 רשויות חרדיות –רגיל לנפש -השתתפות משרדי הממשלה בתקציב הבלתי

 

רגיל הוא הקטגוריה היחידה שבה יישובי השטחים בולטים בהשתתפות הגבוהה -התקציב הבלתי
, היישובים החרדיים בשטחים נהנו בכל העשור מתקציבי פיתוח גדולים 2010של הממשלה. למעט 
 פני שאר היישובים. -ביחס לאוכלוסיה, על
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 מאזן הגירה

 רשויות חרדיות –מאזן הגירה פנימית של המחוזות 

 

מתרשים מאזן ההגירה עולה כי היישובים החרדיים בשטחים נהנים מהגירה פנימית חיובית 
וגבוהה באופן יחסי בכל שנה. מחוז מרכז, כלומר היישוב אלעד, הוא היחיד בתחומי ישראל 
שנהנה מהגירה חיובית. ההגירה אל יתר המחוזות הינה אפסית או שלילית. מתברר, כי ההגירה 

 עיקרה הגירה ליישובים החרדיים ולמועצות האזוריות.לשטחים הינה ב

 דיור

תחום הדיור הוא, להבנתי, אחד התחומים המהותיים ביותר שיכולים להשפיע על שיקולי הגירה. 
אולם, כיוון שנתוני הלמ"ס לא מספקים מידע על מחירי הדירות או שכר הדירה ברשויות השונות, 

 מנת להשלים את תמונת המחקר. -ביאם כאן עלעליי לפנות למחקרים קודמים בנושא ולה

נמצא כי התחלות הבנייה (חפירת יסודות) ביזמה ציבורית בשטחים  46בדו"ח של מרכז אדווה
), ובין 2000-2004מכלל התחלות הבנייה בתחילת העשור ( 50-65%במהלך העשור הקודם נעה בין 

ישראל היוו התחלות הבנייה ביזמה ). זאת, בעוד שבתוך תחומי 2005-2009בסוף העשור ( 30-45%
בנוסף,חלקה של ההשקעה הציבורית  47בסופו. %17-10-בתחילת העשור, ו %30-20ציבורית 

 20-30%, ובין 2000-2005בשנים  30-50%בבנייה כאחוז מההשקעה הכוללת בבנייה היה בין 
מסך  10%-. זאת, כאשר בתוך תחומי ישראל היה חלקה של השקעה זו כ2006-2009בשנים 

יוזמה ציבורית  2009-200648.מההשקעה בשנים  %5-, וכ2005-2000ההשקעות בבנייה בשנים 
בהתחלות בנייה, וכן השקעה ציבורית כוללת בבנייה משמעותן הוזלה משמעותית של מחיר יחידת 

 דיור.

נמצא כי "מחיר ממוצע של בית צמוד קרקע בשטחים שווה  49במחקר של הארגון "שלום עכשיו"
ממחיר דירה בבניין מגורים בגודל מקביל בישראל". כלומר ניתן לקנות יחידת דיור  40%-לכ

באיכות גבוהה יותר בעבור מחיר זול יותר. עוד נמצא כי עיקר החלה מגמה של בנייה נרחבת 
בהתנחלויות שאינן היישובים העירוניים הגדולים בשטחים, ממצא אשר תואם את דפוסי ההגירה 

נמצא כי עבור מי שמבקש לקנות דירה בשטחים, ואין בידו דירה אחרת, שהצגתי לעיל. עוד 
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מצב הכלכלי ) ללא תלות ב4.5%בתנאים נוחים (ריבית  ₪ 97,200הלוואה של המדינה מעמידה "
 ". הלוואה זו ניתנת כחלק מהגדרת השטחים כ"אזור פיתוח". וניקוד הזכאות לסיוע

במחוזות  2008-2011עסקאות הדיור שנעשו בשנים משרד הבינוי והשיכון פרסם את ממוצע מחירי 
 השונים:

 50)₪מחירי דירות לפי מחוז (ממוצע באלפי 

 יו"ש דרום צפון מרכז חיפה תל אביב ירושלים 
2008 1,136 1,086 583 965 455 524 707 
2009 1,248 1,278 654 1,116 485 593 866 
2010 1,485 1,535 745 1,291 548 697 980 
2011 1,585 1,626 838 1,395 635 763 1,049 

 
ממוצע מחירי הדירות בשטחים גבוה אמנם מזה שבמחוז צפון, דרום וחיפה, אולם הוא זול יותר 
בהשוואה למחוזות המהווים את מרכזי התעסוקה העיקריים של ישראל. מגורים בשטחים 

 מהווים קירבה למרכזי תעסוקה אלו.

 דיון ומסקנות

ההגירה, ביחס להשוואות בתחומים השונים מעלות מסקנות מעניינות. ראשית,  ןתוצאות מאז
נראה כי הגורם המסביר את ההגירה החרדית לשטחים איננו רמת החינוך שמציעים היישובים 
החרדיים. גם ההשתתפות הממשלתית הכוללת ומענקי האיזון אינם יכולים להסביר הגירה 

ה ממשלתית אחרת יכולה להוות עבורם תמריץ להגירה מכאן, שייתכן כי השקע משמעותית זו.
לשטחים, כמו למשל תקציבי רווחה שונים. אפשרות אחרת, הנגזרת מן התזה של גוטוויין היא כי 

המתחרה על משאבים באמצעות כלים פוליטיים, כתוצאה של פירוק מדינת  החרדים כמגזר
וליטי והמגזרי. ואולם, ההגירה הרווחה, אינם רואים בהתנחלויות דווקא את בסיס כוחם הפ

הרבה שלהם לשטחים יכולה לנבוע מחוסר היכולת להמשיך להתפתח ביישובים החרדים 
הקיימים בתוך ישראל. בהינתן מצב שכזה, הרי שהתמיכה הממשלתית ביישובים החרדיים 

 להם. בשטחים עדיין גבוהה יותר מהתמיכה בערים מעורבות בתוך ישראל, ועל כן בחירה זו עדיפה 

הממצאים העולים בקבוצת העיריות והמועצות האזוריות תואמים ברובם לתזה הרואה במפעל 
ההתנחלויות פלטפורמה למעמד הבינוני והנמוך לשפר את מיקומו היחסי בחברה לנוכח צמצום 
מדינת הרווחה וההשקעה הציבורית בתוך ישראל. מהנתונים נראה כי ישנה מגמה עקבית של 

עודפת בהתנחלויות, המאפשרת להן להציע שירותים ברמה גבוהה, ולהגיע השקעה ממשלתית 
להישגים משמעותיים בתחום החינוך, כפי שנראה בתרשימים לעיל. עבור פרט המתגורר בצפון 
הארץ או בדרומה, המעבר לשטחים בהחלט מהווה שדרוג ברמת החיים, הן בעקבות רמת 

ית החוסכת הוצאה פרטית, והן בשל הקרבה השירותים המוצעת, הן בעקבות ההשקעה הציבור
 למרכזי התעסוקה העיקריים של ישראל, המציעים מקומות עבודה בשכר גבוה יותר. 

עם זאת, נראה כי בכל המחוזות ההשקעה הממשלתית במועצות האזוריות גבוהה יותר, כמעט 
רים גבוהים בכל הפרמטרים שנבדקו. יחד איתם, גם ההגירה למועצות האזוריות הייתה בשיעו

לאורך העשור, אל מול הגירה שלילית מן היישובים העירוניים (למעט מחוז מרכז). עבור פרט 
המבקש להגר, אין ספק כי בכל מחוז שיבחר המועצות האזוריות בו יהיו יעד מועדף מבחינת 
שדרוג רמת החיים לעומת היישובים העירוניים. נגזר מכך, שאם השטחים ככלל הם יעד הגירה 

עדף, כתוצאה ממדיניות ההשקעה הממשלתית, הרי שהמועצות האזוריות בשטחים הופכות מו
 לאחד היעדים האטרקטיביים ביותר.  

האחוז הגבוה של ההוצאה הפרטית בשטחים יכול להיות מוסבר על ידי ריכוז האוכלוסייה 
של  פרטיים ופרטיים. כיוון שחלקה-לאומית הלומדת באופן מסורתי במוסדות חצי-הדתית

ההוצאה הפרטית על חינוך  ופן יחסי, ניתן לשער כי מדד אחוזאוכלוסייה זו בשטחים גבוה בא
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לאומיים על -בשטחים יעלה ביחס לשאר המחוזות. מחקר משווה בין תשלומי ההורים הדתיים
 חינוך בתוך ישראל ובשטחים יוכל לתת אינדיקציה טובה יותר עבור אוכלוסייה זו. 

כי בעוד ההגירה לשטחים הינה תהליך עקבי ומתמשך בשלושים השנים  הממצאים מראים גם
ההגירה השתנתה במהלך העשור האחרון. ארז מגור הראה בעבודתו  שדינאמיקתהאחרונות, הרי 

היה מרכז הכובד של ההשקעה הממשלתית, על בסיס מדיניות משרד השיכון,  80-כי בשנות ה
. כתוצאה מכך, ההגירה העיקרית לשטחים ממוקדת בהקמת היישובים העירוניים השטחים

הייתה אל יישובים אלו (מעלה אדומים, קרני שומרון, גבעת זאב וכו'). מתברר, כי המדיניות 
בעשור האחרון הייתה שונה, ומרכז הכובד של ההשקעה הממשלתית עבר אל היישובים הכפריים 

כי בצורה עקיפה אחרת (שאותה הפזורים במועצות האזוריות ברחבי יהודה ושומרון מחד, וייתכן 
ניתן לטעון גם כי המעבר למועצות האזוריות  לא מצאתי במחקרי) גם ליישובים החרדיים בהם.

הוא חלק מתהליך פרבור של היישובים העירוניים בשטחים, שבתורם היו חלק מתהליך הפרבור 
  דן.-אביב וגוש-ירושלים, תל –של המטרופולינים בישראל 

ות אלו בכך שלא ניתן להוכיח כי הרמה העודפת של ההשקעה הממשלתית לסייג תוצא אפשר
בשטחים, כפי שהוצגה בעבודה זו, יכולה להסביר את היקפי ההגירה הגדולים לשטחים. האם 

שקל לנפש  1000עד  500-השתתפות הממשלה בהכנסת הרשויות לנפש בשטחים, אשר גדולה ב
לילית המתמשכת משאר המחוזות (למעט מחוז ממחוזות אחרים, יכולה להסביר את ההגירה הש

ת, בעבודה זו בדקתי מרכז) אל מול ההגירה החיובית לשטחים? לכך יש שתי תשובות. ראשי
חיים, ושיש למדיניות האיכות מ חלקמים בלבד מתוך כלל המרכיבים הנתפסים כמרכיבים מסוי

בורה הציבורית כך למשל יכולתי לבדוק את נושא התחממשלתית יכולת להשפיע עליהם. 
ותשתיות הכבישים, וכן את תקציבי הרווחה והבריאות. תקציב כזה או אחר לבדו לא משפיע, 
בעיניי, על תודעת הפרטים. אולם מדיניות כוללת של השקעה מקבלת את ביטוייה המוחשיים 
בהישגי התלמידים, רמת התעסוקה והאבטלה, נוחות ומחירי הנסיעה בתחבורה ציבורית, תחושת 

  חון ועוד. אלו אכן יכולים לסמן לאזרחים היכן "כדאי" להשתקע.בט

השוויון הולך ומתרחב, הרי ככל -יתרה מכך, במציאות בה מדינת הרווחה מצטמצמת ואי
הצורך  יגברשהפרטים יידחקו ל"הישענות עצמית" בתחרות ומסחור הולכים וגוברים, כך גם 

ה בתקופה האחרונה, כאשר ההחלטה לבטל את להיעזר בכל יתרון יחסי אפשרי. דוגמה לכך ניתנ
הביאה  , אנשי מעמד הביניים,, לתושבי כפר ורדים₪ 1,500-2,000נע בין  ששווייההטבת המס, 

, מעלות וכרמיאל. זאת נהרייהשל תושביו לערים כמו  עזיבהלעלייה חדה במכירת הדירות בכפר וב
 51כתוצאה מפגיעה ביכולתם להחזיר את תשלומי המשכנתא.

שנית, לאחרונה התברר גם כי חלק גדול מהתקציבים הציבוריים שעוברים לרשויות המקומיות 
פורסם בעיתון "כלכליסט" כי  4.9.14בשטחים עובר בדרכים עקלקלות ב"שולי" תקציב המדינה. ב

לחרוג מתקציב הבסיס השנתי  השבות בהסתדרות הציונית, אשר נוטהחטיבה להתיי תקציב
ואשר אינם נתונים תחת שקיפות ציבורית הנדרשת מחוק  ,די הממשלהכתוצאה מהעברות משר
לרשויות ביהודה ושומרון בשנה האחרונה. העברות אלו  ₪מיליון  230-חופש המידע, העבירה כ

 52לכמות היישובים שהחטיבה להתיישבות אמורה לתמוך בהם. פרופורציונאליתהיו בצורה לא 
בורית העודפת בשטחים איננה פשוטה ונתוני הלמ"ס כלומר, היכולת לאמוד את סך ההשקעה הצי

  לבדם לא בהכרח מראים את התמונה המלאה.

  סיכום

בעבודה זו בדקתי את הקשר בין צמצום מדינת הרווחה והתבססותו של מפעל ההתנחלויות. 
השערת המחקר שלי, המתבססת על התיזה של דני גוטוויין, כי ההתנחלויות מהוות מנגנון פיצוי 

הבינוני והנמוך אשר כוחם הכלכלי נשחק כתוצאה מצמצום מדינת הרווחה, אושש  למעמד
נמצא גם כי דפוסי ההגירה של האוכלוסייה החרדית תלויים במשתנים  בפרמטרים שבדקתי.
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כלכלית -ניתן לשער לפיכך, כי המשך העמקת המדיניות החברתית  נוספים שלא נבדקו בעבודה זו.
ישראל לשטחים. מנגד, אם ייכפה על ישראל להגביל או להפסיק הנוכחית תעצים את ההגירה מ

כלכליים במדינה. עוד -את הרחבת מפעל ההתנחלויות, הדבר יביא להחרפת הלחצים החברתיים
עולה מכך, כי ההגירה לשטחים בבסיסה איננה פוליטית, אך הצורך הכלכלי בהתנחלויות בהחלט 

-הבינוני והנמוך. ומן הצד השני, ייתכן כי אי יכול לעצב את עמדתם הפוליטית של בני המעמד
  תלותו הכלכלית של המעמד הגבוה בשטחים מעצבת גם היא את עמדתו המדינית.

 מסד הנתונים עבור הקטגוריות שנבחרו להשוואה

 עיריות ומועצות מקומיות

 הוצאה לחינוך לתלמיד (בשקלים):

 

 אחוז הכנסה עצמית מתוך ההוצאה על חינוך:

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 17.2 16.8 14.2 10.9 9.4 10.1 9.0 9.5 7.7 6.0 שטחים

 8.9 9.1 8.6 8.8 9.1 9.5 8.9 5.5 5.2 7.1 דרום
 8.5 10.9 10.2 10.4 8.1 9.0 10.0 10.7 10.2 4.7 מרכז
 7.1 7.9 6.7 6.7 7.1 8.1 6.5 5.6 5.0 5.8 צפון

 21.0 8.2 5.5 5.4 8.8 7.3 8.3 8.2 4.8 9.8 חיפה
 6.9 8.0 4.7 4.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 ירושלים
 3.6 תל אביב

 
9.8 12.6 12.0 12.4 13.0 12.9 11.9 11.9 

 

 ממוצע תלמידים לכיתה:

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 24.2 24.4 24.6 24.9 25.5 25.8 25.3 25.6 25.2 25.1 שטחים

 24.4 24.7 25.3 25.6 25.7 25.6 25.7 25.5 25.5 25.4 דרום
 26.3 26.6 26.7 26.7 26.6 26.6 26.6 26.8 26.9 27.0 מרכז
 23.0 23.4 23.9 24.2 24.2 24.5 24.6 24.6 24.7 24.8 צפון

 24.7 24.9 25.2 25.5 24.9 24.8 24.8 25.1 25.5 25.5 חיפה
 24.7 25.0 25.4 25.6 25.9 26.0 26.0 25.7 25.6 25.6 ירושלים
 25.9 26.0 26.2 26.7 26.1 26.1 26.1 25.8 25.9 25.6 תל אביב

 

 

 

 חציון אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין מסיימי יב':

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 9,485.2 8,952.1 7,947.9 8,945.0 8,295.0 8,129.5 8,021.9 8,141.5 8,539.2 8,622.9 שטחים

 9,513.0 8,622.1 8,009.7 8,066.8 7,330.8 7,136.5 6,955.8 6,724.0 7,549.3 7,642.3 דרום
 9,891.0 9,126.6 8,496.5 7,845.0 7,051.0 6,822.7 6,424.3 6,305.1 6,632.1 6,793.5 מרכז
 8,551.8 8,077.6 7,589.4 6,961.0 6,405.3 6,106.3 5,687.1 5,566.1 5,888.6 5,636.0 צפון

 10,640.7 6,081.2 5,886.5 5,734.0 7,918.5 7,291.0 6,868.2 6,702.2 6,770.0 6,179.0 חיפה
 5,182.9 5,580.0 5,370.6 5,297.3 4,360.1 3,941.9 3,875.7 4,258.5 4,239.9 4,323.9 ירושלים
 10,602.9 9,881.9 9,352.3 9,041.6 7,440.5 6,646.2 6,180.9 5,949.1 5,950.7 5,838.0 תל אביב



 

 חציון אחוז הזכאים לתעודת בגרות שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות מבין מסיימי יב':

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 51.2 62.1 57.6 53.1 57.3 56.9 56.3 55.7 57.0 54.1 שטחים

 43.3 41.1 43.3 41.5 45.8 43.6 43.1 41.3 41.4 40.1 דרום
 49.9 48.4 46.8 45.4 42.7 43.3 40.0 45.7 48.2 43.7 מרכז
 42.5 42.0 41.6 38.7 43.7 42.6 43.0 42.3 42.7 43.4 צפון

 46.7 44.4 41.8 43.9 42.2 43.6 45.2 40.9 45.8 44.7 חיפה
 28.9 31.3 31.2 31.6 31.6 31.5 32.0 33.3 35.3 34.8 ירושלים
 48.7 49.0 46.4 43.9 41.8 43.1 40.4 40.2 38.9 39.3 תל אביב

 

 השתתפות הממשלה בהכנסות המחוזות לנפש (בשקלים):

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 3,012.2 2,902.8 2,413.4 2,920.7 3,079.6 3,242.1 3,067.1 3,042.9 3,403.8 3,244.3 שטחים

 2,005.3 1,826.4 1,783.1 1,849.4 1,784.0 1,839.3 1,859.6 1,778.3 1,868.0 2,023.6 דרום
 1,528.9 1,503.5 1,431.8 1,461.5 1,585.0 1,570.0 1,574.7 1,569.6 1,582.7 1,712.9 מרכז
 2,332.0 2,248.7 2,248.5 2,285.8 2,201.4 2,316.7 2,052.6 2,118.1 2,172.2 2,342.9 צפון

 1,736.7 1,511.2 1,428.2 1,454.2 1,758.1 1,756.0 1,650.9 1,691.1 1,594.8 1,646.6 חיפה
 1,464.2 1,450.3 1,360.0 1,394.6 1,381.3 1,335.1 1,185.3 1,176.1 1,195.3 1,480.4 ירושלים
 1,490.8 1,415.6 1,325.7 1,412.7 1,434.4 1,465.4 1,503.8 1,411.9 1,155.9 1,444.6 תל אביב

 

 לנפש (בשקלים):מענק כללי 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 1,021.3 879.8 666.6 960.0 959.4 999.3 984.5 667.9 1,058.6 1,216.9 שטחים

 270.6 245.4 239.1 323.8 319.8 364.2 372.1 334.8 371.5 466.0 דרום
 128.8 156.1 149.9 169.3 265.9 275.0 285.4 260.1 279.8 384.9 מרכז
 619.3 557.9 573.3 664.2 666.6 690.0 613.9 587.7 605.5 777.2 צפון

 297.2 287.1 291.3 307.1 400.6 397.3 376.7 323.3 342.8 427.3 חיפה
 300.9 279.7 274.0 290.4 291.7 296.6 290.9 290.8 325.3 478.7 ירושלים
 102.2 88.1 96.8 105.5 241.6 247.2 321.6 295.3 238.0 278.4 תל אביב

 

  

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 62.4 69.5 65.1 63.0 61.9 65.0 63.7 65.0 68.5 70.7 שטחים

 55.0 57.5 58.4 54.8 55.9 52.2 54.1 54.6 51.6 50.3 דרום
 64.2 55.3 56.2 52.5 48.0 54.3 50.4 58.3 59.5 56.2 מרכז
 54.8 51.5 49.8 48.0 50.8 51.4 54.5 55.1 54.8 55.3 צפון

 60.9 62.0 57.5 53.2 51.1 50.7 53.2 52.6 58.2 55.0 חיפה
 36.4 37.5 36.7 36.1 36.6 36.2 37.7 41.5 44.0 42.6 ירושלים
 65.5 62.1 62.2 55.3 53.2 52.4 52.4 58.2 55.9 53.1 תל אביב



 רגיל לנפש:-השתתפות משרדי הממשלה בתקציב הבלתי

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 405.2 471.9 327.6 388.7 329.6 428.6 525.8 782.1 923.8 788.8 שטחים

 319.5 340.0 241.2 271.6 171.6 204.3 228.1 302.1 346.7 287.6 דרום
 168.0 169.1 181.9 153.4 147.6 176.6 211.0 259.1 273.0 251.9 מרכז
 546.9 485.9 429.7 522.6 337.4 255.2 365.6 486.0 524.8 502.3 צפון

 175.3 273.5 243.0 258.8 208.5 131.7 191.2 190.0 229.3 349.7 חיפה
 498.9 226.6 259.6 264.5 398.7 458.6 505.5 532.5 756.3 812.0 ירושלים
 125.7 78.4 138.7 107.0 66.7 99.0 71.7 119.6 123.9 130.1 תל אביב

 

 מאזן הגירה פנימית למחוזות:

 

 מועצות אזוריות

 הוצאה לחינוך לתלמיד (בשקלים):

 

 אחוז הכנסה עצמית מחינוך מתוך ההוצאה לחינוך:

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 7.4 16.9 15.3 13.8 12.1 11.7 11.5 13.2 9.8 12.9 שטחים

 11.6 13.3 13.9 13.3 13.1 14.4 16.9 14.0 14.0 16.3 דרום
 7.7 9.9 10.5 10.9 9.3 4.5 4.0 4.1 10.0 6.7 מרכז
 12.0 13.5 12.8 12.6 12.3 14.3 15.5 15.4 13.3 11.4 צפון

 10.4 9.8 8.5 9.3 9.1 10.4 16.2 18.5 23.0 20.3 חיפה
 ירושלים

 
8.6 9.4 9.2 6.7 7.4 6.5 6.8 6.8 7.2 

 

  

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 893 89 118- 630 721 558.0 717 89 418 שטחים

 1806- 3841- 3471- 3427- 2536- 2097.0- 1398- 1417 5293 דרום
 6384 7246 6406 2782 1791 732.0 516 1787 96 מרכז
 1377- 4290- 2464- 3192- 2989- 1432.0- 2150- 871- 228 צפון

 451- 2217 1635 41- 861- 780.0- 1193- 570- 558 חיפה
 658- 2096 1820 2243- 1754- 515.0- 816- 1368- 2409- ירושלים
 306- 2217 536- 787- 604- 882.0- 1754- 1996- 1772- תל אביב

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 20,140.0 18,979.2 18,732.0 18,113.4 17,665.9 17,906.3 18,513.6 18,801.5 20,433.5 21,344.7 שטחים

 17,752.1 17,309.7 16,499.5 16,272.8 13,905.3 13,601.3 13,227.2 13,009.7 13,965.6 14,850.6 דרום
 9,076.7 9,471.1 9,176.3 9,069.4 10,083.2 9,915.8 8,095.5 7,367.7 8,197.8 8,208.4 מרכז
 15,695.9 13,826.7 13,113.2 13,248.5 12,569.9 11,866.1 11,392.8 10,882.3 10,225.1 10,620.0 צפון

 8,518.9 8,452.3 8,099.7 8,273.7 7,756.7 7,562.1 7,669.0 7,716.5 8,816.4 7,365.1 חיפה
 15,955.9 15,707.0 15,614.8 15,654.4 16,201.4 16,575.9 15,285.9 14,942.8 15,448.3 16,845.9 ירושלים



 ממוצע תלמידים לכיתה:

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 21.6 21.9 22.6 22.8 22.8 23.1 22.6 21.9 21.2 21.5 שטחים

 23.7 24.0 24.1 24.2 23.7 23.6 24.4 24.3 24.4 24.4 דרום
 24.8 25.8 26.2 25.8 25.0 24.2 24.9 24.5 26.7 26.8 מרכז
 23.4 24.3 24.4 24.7 24.6 24.8 24.7 24.7 24.3 24.4 צפון

 21.8 22.0 21.9 22.6 23.2 24.4 23.8 24.5 23.5 22.6 חיפה
 23.8 23.9 24.6 24.8 24.6 24.0 24.2 23.6 23.7 23.2 ירושלים

 

 חציון אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין מסיימי יב':

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 68.3 70.5 67.3 65.2 64.4 66.2 62 64.3 68.25 64.75 שטחים

 64.5 65.35 63.35 61.65 65.2 66 65.3 65.4 62.9 66.55 דרום
 49.75 68.4 58.7 61.5 53.85 51.7 53.4 58.8 65.05 64.9 מרכז
 66.7 65.9 61.35 60.95 62.8 67 63.5 62.1 65.2 65.3 צפון

 68.5 64.75 65.5 56.75 62.7 60.55 62.3 60.9 72 70.7 חיפה
 60.1 55.7 60.5 56.6 58.6 49.1 57.6 58.6 58.7 52.8 ירושלים

 

 שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות מבין מסיימי יב':חציון אחוז הזכאים לתעודת בגרות 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 59.3 60.9 59.5 56.4 55.2 59.5 54.9 52.3 57.3 49.5 שטחים

 56.2 55.85 53.15 54.1 56.3 61.8 56 59.25 54.1 54.8 דרום
 38.15 57.6 49.2 54.2 43.35 43.8 44.4 44.55 57.8 55.95 מרכז
 55.15 57.2 52.3 53.3 52.4 56.7 53.3 51.4 55.8 56.9 צפון

 59.8 59.25 59.15 53.35 54.95 56.1 52.3 52.9 62.3 62.3 חיפה
 52.2 48.5 51.1 49.3 50.1 44.4 51.5 48.3 46.2 43.2 ירושלים

 

 השתתפות הממשלה בהכנסות המחוזות לנפש (בשקלים):

 
 

 

 

 

 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 5,380.2 4,869.9 4,699.8 4,408.2 4,395.6 4,491.2 4,232.1 4,504.2 4,987.7 5,318.3 שטחים

 4,212.9 4,221.1 4,117.7 4,046.6 4,254.8 4,316.4 4,041.3 4,036.7 3,770.0 4,045.2 דרום
 3,236.6 2,239.5 2,140.0 2,162.5 2,722.2 2,705.6 2,578.8 2,475.4 2,453.4 2,813.1 מרכז
 4,082.6 3,882.6 3,907.0 3,996.9 4,303.2 4,088.6 3,807.2 3,543.5 3,463.4 3,705.7 צפון

 3,342.1 3,399.1 3,085.9 2,818.2 2,809.1 2,745.8 2,763.1 2,652.0 2,347.9 2,564.8 חיפה
 2,634.5 2,719.4 2,659.4 2,985.3 2,711.7 3,048.0 2,634.4 2,467.4 2,743.0 2,732.9 ירושלים



 מענק כללי לנפש (בשקלים):

 

 רגיל לנפש (בשקלים):-השתתפות משרדי הממשלה בתקציב הבלתי

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 1,082.8 571.1 564.7 505.9 719.9 955.3 1,997.5 2,598.9 2,858.8 2,737.8 שטחים

 2,750.6 3,169.5 2,715.3 1,261.9 960.5 1,224.3 1,054.3 760.9 685.1 827.3 דרום
 3,347.7 1,264.6 1,170.9 791.6 506.3 1,072.4 692.7 510.9 389.2 439.1 מרכז
 1,128.3 1,034.1 1,009.7 974.9 770.4 861.9 884.7 1,038.8 1,102.9 1,098.9 צפון

 794.6 236.6 294.8 276.8 305.8 325.3 184.7 451.5 512.8 506.9 חיפה
 502.1 444.1 372.6 139.0 124.4 164.3 208.3 178.0 301.1 391.8 ירושלים

 

 מאזן הגירה פנימית למחוזות:

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 1,370 1,350 1,068 1,502 2,073 1,850 1,727 1,720 1,720 שטחים

 1,349 1,393 1,149 1,818 3,044 1,954 692- 311- 1,390 דרום
 805 1,189 1,040 1,473 1,000 413 416 1,009 1,174 מרכז
 1,599 769 2,361 2,826 1,261 797 451 761 399 צפון

 331 194 296 283 160 183 280 620 939 חיפה
 726 1,263 545 365 326 376 532 308 566 ירושלים

 

 עיריות חרדיות מובהקות:

 הוצאה לחינוך לתלמיד:

 

 

 

 

 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 1,285.6 1,310.7 1,297.7 1,333.6 1,328.8 1,364.3 1,368.6 1,337.3 1,232.8 2,297.1 שטחים

 808.4 731.1 601.6 654.9 909.6 940.5 1,001.2 972.8 886.2 1,261.2 דרום
 653.3 440.0 298.6 385.9 483.7 572.8 624.2 589.4 549.2 872.8 מרכז
 1,128.7 1,073.7 1,101.6 1,246.1 1,240.3 1,296.4 1,287.2 1,135.6 1,123.1 1,526.1 צפון

 642.8 838.9 668.1 715.8 639.6 685.0 725.6 742.3 745.1 1,034.7 חיפה
 674.1 768.4 797.1 909.5 759.0 794.0 640.6 461.3 488.5 761.9 ירושלים

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 2,553.1 2,747.6 2,909.7 2,635.9 2,797.3 2,752.5 2,909.0 3,185.4 3,594.0 3,891.0 שטחים

 3,203.6 3,167.5 3,362.2 3,634.5 3,875.1 3,759.8 4,547.6 5,498.2 6,088.6 7,450.1 מרכז
 3,058.9 2,762.4 2,495.8 2,635.8 2,753.0 2,487.8 2,255.1 2,133.7 2,190.0 2,599.8 חיפה

 5,104.8 4,929.4 4,462.4 4,470.2 4,264.0 3,782.9 2,165.0 2,062.8 1,954.7 2,359.8 ירושלים
 6,185.3 5,994.8 5,771.1 5,397.7 4,990.7 4,539.4 4,315.2 4,311.3 4,385.1 4,505.7 תל אביב



 מסך ההוצאה לחינוך:אחוז הכנסה עצמית 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 3.9 4.6 4.4 5.5 5.2 5.0 4.4 4.4 0.5 2.5 שטחים

 2.2 2.8 3.1 4.1 6.8 8.4 15.8 19.1 20.1 26.5 מרכז
 1.3 1.1 8.4 3.8 5.5 5.9 3.1 4.4 5.6 5.7 חיפה

 0.5 0.5 1.2 0.6 0.9 0.4 0.4 0.6 2.4 6.2 ירושלים
 7.2 תל אביב

  
3.0 3.3 3.9 3.1 4.1 3.4 3.6 

 

 ממוצע תלמידים לכיתה:

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 23.6 23.6 24.1 24.1 23.3 23.1 22.5 22.3 22.1 21.8 שטחים

 23.6 24.5 24.4 23.9 23.1 23.2 24.9 24.4 25.9 24.4 מרכז
 20.1 20.6 21.1 21.0 20.6 21.6 20.7 19.1 18.0 18.4 חיפה

 22.7 21.4 21.8 22.8 23.4 23.2 23.2 22.2 21.0 21.8 ירושלים
 25.4 25.6 25.6 25.9 25.9 25.7 25.7 25.0 24.4 24.4 תל אביב

 

 לנפש: השתתפות הממשלה בהכנסות המחוזות

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 2021.9 690.4 1781.3 1703.4 1762.0 1755.2 1782.4 1755.5 2025.2 2359.1 שטחים

 1636.5 718.3 1368.9 1391.5 1349.3 1259.6 1274.5 1010.7 1110.6 1171.5 מרכז
 2570.6 1053.4 2420.4 2400.9 2521.3 2391.3 2478.9 2169.4 2246.8 2588.7 חיפה

 4360.3 108.2 5271.2 3423.8 3360.0 3589.7 3822.3 3048.3 3377.9 3580.0 ירושלים
 2343.5 168.2 2228.8 1971.7 1852.1 1838.0 1727.5 1663.0 1518.2 1728.9 תל אביב

 

 מענק כללי לנפש:

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 747.5 771.1 673.3 761.4 785.6 968.9 979.0 886.4 1084.9 1439.2 שטחים

 779.0 759.7 699.1 636.4 617.3 570.0 575.6 535.0 662.6 778.7 מרכז
 1594.8 1517.3 1494.5 1649.2 1689.2 1340.0 1475.6 1729.7 חיפה

 
1403.8 

 2290.0 2355.7 2077.2 2142.6 2058.2 2250.3 2182.6 1709.3 1923.4 2300.7 ירושלים
 382.7 320.2 301.9 303.5 299.7 293.8 252.7 194.7 179.7 320.9 תל אביב

 

 רגיל לנפש:-השתתפות הממשלה בתקציב הבלתי

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 1108.0 690.4 1504.7 765.1 843.1 589.2 746.9 846.4 1194.0 1069.5 שטחים

 412.3 718.3 304.4 308.5 561.7 283.5 342.0 577.0 793.8 731.9 מרכז
 781.3 1053.4 1198.3 216.6 179.5 165.3 90.1 691.2 496.2 691.2 חיפה

 325.0 108.2 192.0 85.3 114.2 103.5 131.0 51.7 173.1 699.6 ירושלים
 131.5 168.2 103.9 83.6 59.4 66.0 104.1 98.2 119.2 138.5 תל אביב

 

 

 



 מאזן הגירה פנימית למחוזות:

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 מחוז
 1317 1842 2376 2698 2576 1731 1882 1980 2527 שטחים

 273 629 782 1140 1427 1392 2130 2599 5206 מרכז
 4- 71- 110- 28- 107- 108- 28- 27 155- חיפה

 170 9 3 68 39- 5 33- 34 33- ירושלים
 518- 1486- 2077- 1078- 1165- 1182- 1143- 2990- 3724- תל אביב
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