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 2018 –תנועה בישראל עבודה בין אזורי -הנדון: קשרי בית

 

המציג   דו"ח  קשרי  מצ"ב  אזורי  -ביתהאת  בין  עתק  ה תנועה  העבודה  בנתוני  שימוש  של  ראשון  תוצר  זהו  ארציים. 

 מקורות סלולריים לזיהוי תנועות של נוסעים במסגרת עדכון המודל הארצי לביקושים לנסיעות.  מ

בהם הם  המפורטים  ם  אזוריההדו"ח אומד את מספר העובדים הגרים באזורי תנועה מפורטים ברחבי הארץ וכן את  

המירבית:  עובדים  הפירוט  מידת  שנקבעו    2,630.  במודליהלאזורי  בהתאם  אזורים,  התחבורתיים  תנועה  ם 

ל   מידת הפירוט אזורים ראשיים.    33  ועד לאזורים ארציים,    1,250המטרופוליניים. הנתונים מוצגים גם באגרגציות 

 אזורים ארציים בלבד.   585, היתה של  2007-09במודל הארצי הקיים, שעוצב בשנים 

עיבדו  יחד  שתיהן  ופלאפון,  סלקום  מחברות  בעיקר  התקבלו  הסלולריים  מתוך    הנתונים  עבודה  בית  קשרי  על  מידע 

כ   ב  ימ   4ניתוח תנועות של  כ  2018ליון מנויים שלהם בממוצע לחודש  "אנגוג" הוסיפה מידע על  אלף    570. חברת 

 .  2018אפריל -משתמשי אפליקציית "פנגו" בחודשים ינואר 

ופיננסי,  נתונים אלו סופקו ע"י חברת   ייעוץ כלכלי  בוצעו ע"י חברת  קולניק  ובקרת הנתונים  כשהתיאום עם החברות 

 " )מובי(. ט"מוביליטי אינסיי

תודתנו  תעסוקה.  רציים של  מאקרו אדמוגרפיים ומתת. בעיבוד נעשה תיאום עם נתונים  המידע הגולמי עובד בחברת  

עבודה  של  סטטיסטיקה  תחום  ראש  פלדמן,  לאובלמ"ס  למרק  וכן  יל,  שהעמידו  רית  מהלמ"ס  קליינמן  ויעל  שוקרון  ון 

 שיטת העיבוד ובקרת הנתונים מוצגת בדו"ח. . 2018מ התוצאות המפורטות של סקר כח אדם לרשותנו את 

הבית  קשרי  מערך  המודלים  -לאמידת  בעדכון  לנסיעות,  הארצי  הביקושים  מודל  בבניית  רבה  חשיבות  בארץ  עבודה 

וישירות בתכנו ציבוריתן  המטרופוליניים,  דרכים  תחבורה  יכולת להכיר במפורט את תנועות הנוסעים  ומערכות  תוך   ,

 .  לעבודה מכל אזור לכל אזור ובדרך זו לעצב עבורם שירות מדוייק ויעיל

נתו   המוצג התוצר   על  אמינים נסמך  מאקרו  ומקומית.  ני  כוללת  ברמה  סבירות  בבקרת  ועומד  זהו  ,  זאת,  תוצר  עם 

וכן מ    2018ראשוני, ובהמשך העבודה יוצג לו עידכון העשוי להיות מדוייק יותר על פי עיבוד מפורט יותר של המידע מ  

2019.   

 מתבצע תהליך עבודה מול החברות הסלולריות להמשך ושיפור העבודה. 

 

 בברכה,            

 יהושע כהן            
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2018עבודה בישראל בשנת  -קשרי בית  

 

 הקדמה  .1

  2007-09נבנה בשנים  ורי מוצא ויעד בארץ. המודל  לנסיעות בין אז רה מעדכן את המודל הארצי הקיים  משרד התחבו

 .  2009, ותחזיות רקע שנערכו ב 2007על בסיס מערך מידע שנאסף ב 

 

-2018מקיף. הוא ידמה את מערך הנסיעות הנוכחי בארץ )בשנים  והמודל המעודכן יתבסס על מערך נתונים חדש  

)עד  20 שונים  זמן  לטווחי  לחזות  ויאפשר  דמוגרפיים  2050(,  לתרחישים  בהתאם  העתידי  הנסיעות  מערך  את   )

 וטכנולוגיים. 

 

  16. במהלך  היה של תנועות נוסעים לפי זיהוי תזוזות של טלפונים סלולריים   2007בסיס המידע העיקרי שנאסף ב  

בן  10,000כ  מידגם מתחלף של  אחר  שבועי  מעקב  שבועות נערך   וע  שב  מנויי חברת פרטנר, ובסה"כ נערך מעקב 

יעד לפי תקופות יום ושבוע.  -מליון ימי אדם. המידע עובד לזיהוי נסיעות לפי אזורי מוצא  1.1כ  איש,    160,000אחרי כ  

. מיקום  המעקבאיש היווה את גבול יכולת    10,000אזורים. באותה עת מעקב אחר כ    585לצורך כך הארץ חולקה ל  

 אותו באותה עת.   הטלפון בזמן נתון נקבע אז לפי מיקום האנטנה שכיסתה

 

ליון מנויי סלקום ופלאפון,  ימ  4עקב מתמיד אחרי כ  מוהמידע הנאסף כעת כולל  בינתיים  הוסרו    2007  שנתמ  המגבלות 

 GPSשסיפקה נתונים ברמת איכון של זיהוי   Anagogיותר, אך בהיקף קטן יותר מחברת   מדויקבתוספת מידע גיאוגרפי  

שנתיים לפחות. היקף המידע הצפוי במונחי ימי  אספקת הנתונים יהיה    . משךאפליקציית "פנגו" בעיקר   מלקוחות של

. גם רמת הדיוק הגיאוגרפי גבוהה יותר בפוטנציה,  2007מזה שהתקבל בשנת  ויותר  )!(    3,000אדם יהיה גבוה פי  

 אזורים ארציים.    2,630והרזולוציה פורטה בהתאם עד ל 

 

את   מציג  הדו"ח  המעודכן.  הארצי  המודל  את  שישמש  הניטור  מערך  של  הראשון  התוצר  הוא  בזאת  המוגש  הדו"ח 

בכל אחד מאזורי התנועה    2018עבודה בין אזורי התנועה הארציים. הוא מפרט כמה עובדים גרו בשנת  -קשרי הבית 

   עבדו. הארציים )בהם מתגוררת אוכלוסיה( והיכן הם  

 

על   זה  בשלב  בלילות במרבית  מדובר  לפי שהות  הט"ס  בעלי  המגורים של  מקומות  זיהוי  על  הנשען  אומדן מקורב, 

זו   ועל שהות בצהריים בדרך כלל במקום השונה ממקום המגורים.  ו/או מקום השהות העיקרי במהלך הזמן,  הימים 

רבים,   במובנים  מדוייקת  לא  זה  אבחנה  בשלב  אבחנה  לעובד  אין בה  עבודה אחד  בלילות ביותר ממקום  .  ובעבודה 

 מדוייקים יותר באמצעות אלגוריתמים מורכבים מאלו שהופעלו בשלב זה.  מפורטים ובהמשך יעשו עיבודים 

 

מערך   מתוך  לסטודנטים,  ועד  שונים  בגילים  תלמידים  בהמשך,  כמפורט  העובדים,  ממניין  ניכתה  הנוכחית  העבודה 

 המסגרת הכללית של העובדים בארץ.  הנתונים ונעזרה בנתוני סקר כוח האדם של הלמ"ס לקביעת

 

  2,630על ועד לרמה מפורטת של  -אזורי   33X33עבודה מרמה אגרגטיבית של  -התוצר מאפשר לאמוד את קשרי בית

מטריצת  תוצר מאוזן במונחי "מאקרו", ומבוקר ברמת איזורי התנועה המפורטים.    וחרף המיגבלות שצויינו זהאזורים.  

לסקרי הלמ"ס, נבחנה סבירות התפלגות מרחקי הנסיעות לעבודה, פיזור התעסוקה  ביחס  עבודה נבחנה  -בית   קשרי 

חלק מתאי המטריצה, בלא שינוי במסגרתה או  עיבודי המשך יאפשרו תיקון ועידון של  על פי מאפייני אזור היעד ועוד.  

 בממצאיה העיקריים.   צפו שינוי 

 

הבית מערך  לאמידת   בארץ  -קשרי  מודל  עבודה  בבניית  רבה  המודלים  לנסיעות,  הארצי  ביקושים  החשיבות  בעדכון 

בטווח הקצר ניתן להשתמש במידע לתכנון קווי תח"צ ישירים  בתכנון תח"צ ומערכות דרכים.  המטרופוליניים, וישירות  

הביקושים ויעילים   פריסת  לפי  הקיימת(,    לעבודה  בתח"צ  מפותח  שאינו  שאטלים  לפת)נדבך  נדרשים  למקומות  ח 

  פוטנציאליות מרובעי מגורים ועוד.  נסיעות משותפות אתר ל מחניונים, 
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 ושסופק לעבודה  2018משנת שבידי החברות הסלולריות מידע גולמי  .2

 תיאור כללי  2.1

 

של נתוני    טריאנגולציהונ.צ לפי  להם, רישומים הכוללים זמן  בידי החברות הסלולריות יש רישומי מיקום של המנויים ש 

יעד וזמן, ובניתוח חודשי/ שנתי    -תזוזות/ נסיעות לפי מוצא של  אנטנות של כל אחד מהמנויים. מידע זה מאפשר זיהוי  

תנועות    המידע סופק כמידע שנתי על קשרים/ סיעות לעבודה.  גם זיהוי של דפוסי נסיעה חוזרים של אותו מנוי, למשל נ

 ל שמירה על צנעת הפרט.  שכללי הרגולציה על פי אנונימיות בין אזורי מוצא ויעד ו

 

 חברת פלאפון   2.2

פלאפון  בשנת  יש   חברת  חודשי    2018רתה  כ    1,868,814בממוצע  וכן  ישראלים  רישומי    24,000מנויים  תיירים. 

 המיקום שלה נעשו כך: 

 דקות במנוחה   30כל  •

 דקות בתזוזה   2כל  •

של מידע  היקף עתק זה  .  ליארד נתוני מיקוםימ   272למנוי ביום, ובסה"כ    רישומי מיקום   400וצע כ  ממ בנרשמו  ה  בחבר

דפוסי הנסיעות בין    את, ובמצטבר  ה מנויי החברמכל אחד  יני הנסיעות של  מאפשר להכיר במפורט את היקף ומאפי 

מוצא  התנועתי  לפתח  נדרש  .  הארץברחבי    יעד -אזורי  המידע  ל"חילוץ"  מורכבים  ואלגוריתמים  עיבודים  מערך 

העצום   המידע  היקף  מתוך  "טלפוני המתואר.  וההתנהגותי  חברת  של  העיבודים  בפלטפורמת  נעזרת  ה"  קהחברה 

 ית לצורך זה.  ספרדה

בית  קשרי  על  מידע  סיפקה  בצהריים מקום    -החברה  לבית  מחוץ  שכיח  אזור    מנויים  1,401,980של    שהות  פי  על 

שלהם.   המגורים  באזור  בצהריים  ששהו  מנויים  נכללו  לא  הנ"ל.  והשהות  כמתואר  המגורים  נוכו,  הנ"ל  מהנתונים 

 בהמשך, מנויים שנראה שאינם עובדים )בעיקר תלמידים(.  

 : ידי חברת פלאפון-להלן מתואר התהליך המתבצע על 

o   ואחר    3חברת טלפוניקה מספקת יש(,  )אם  לכל משתמש: בית, עבודה  נקודות  כלל הנקודות שאינן    –סוגי 

 מוגדרות בתור בית או עבודה. 

o   של חלוקה  פי  על  פלאפון,  משתמשי  של  בית  נתוני  מפלאפון  התקבלו  הראשון  שטח    2,630בשלב  תאי 

 ידם.   שהוגדרו על

o   לאחר שתוצאות אלו לא היו טובות מספיק, נעשה דיון מול צוות טלפוניקה העולמית, ולאחר בחינת הנתונים

 ולטלפוניקה בוצעו שינויים ששיפרו את איכות הנתונים.  "מובי "והתייעצות בין פלאפון ל

  מהות השינויים:

העניין,   • נקודת  הגדרת  על  המערכת  בעבר    בצעה הת החלטת  שהוגדרה  אזורים  מפת  סמך  על 

 ומבוססת על סמך מפת היישובים והאזורים הסטטיסטיים בישראל. 

ל  • הותאמה  הזו  האזורים  המיקומים    2,630-מפת  את  דייקה  המערכת  כן  ועל  שהוגדרו  הפוליגונים 

להיות   ולכן הדיוק עלול היה  יותר של אזורים  כללה מספר קטן  )המפה הקודמת  יותר  טובה  בצורה 

 וך יותר(. נמ

לאחר שהתבצע התיקון, נעשו בדיקות פנימיות על מנת לתקף אותם, ואכן התוצר לאחר התיקון הניב   •

 תוצאות איכותיות יותר. 

o והן קשרי בית   בשלב השני עבודה בין אזורי התנועה  –התקבלו מפלאפון הן מיקומי עבודה של המשתמשים 

 הסטטיסטיים. 
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o  :כאן המקום לציין כי 

 שינוי שנעשה ודייק בצורה טובה את בתי המשתמשים, חל גם על מקומות העבודה. אותו  •

בחברת פלאפון בוצע שיפור נוסף. כך למשל היו מקרים בהם חברת טלפוניקה בחרה שלא להצמיד   •

 מיקום עבודה למשתמש, אך בפלאפון נמצאו מאפיינים שמצדיקים הצמדת מקום עבודה. 

o ברמת החודש הבודד.  היה " מוביברת "חהמידע הראשוני שהועבר מפלאפון ל 

o   ברמה בשנית  הנתון  הועבר  מסוים,  לרף  מתחת  במידע  שימוש  מאפשרות  שאינן  פרטיות  מגבלות  לאור 

 השנתית. 

o   על מנת להימנע ממקרים רבים בהם אזור העבודה המוגדר ייכנס תחת הגדרת "אחר" )כלומר סכימה של כלל

(, הוחלט  עבודה מוגבלים-י ביתקר אזורים מרוחקים עם קשר , אלה בעיהאזורים שלא עמדו במגבלת הפרטיות

לאחד איזורים על בסיס מכנה משותף. המכנים המשותפים שנראו המתאימים ביותר היו לפי יישוב או מפת  

תאי השטח הניבה תוצאות    33תאי שטח רחבים יותר שהועברו אלינו. בסופו של דבר מפת    33אזורים לפי  

 נה "אחר". יוהקטינה משמעותית את מספר המנויים להם הגדרת אזור עבודה הטובות יותר, 

 

 חברת סלקום   2.3

)מנויי סלקום בלבד, ללא מנויי רשתות אחרות וללא    2,150,148   2018חודשי בשנת    סלקום נרשמו בממוצעחברת  ב

 בחודש(.  92,100)  תיירים במהלך השנה כולה  1,105,163תיירים(. בנוסף, 

דקות למנוי בממוצע, ללא קשר האם הטלפון בתנועה או לא. בזמן שיחה    2 -כל כ  -בסלקום גבוהה רשומות הצפיפות 

 שניות(.    3)כל   דגימות בדקה  20 -קצב הדגימות עולה ל קצב של כ

 

ליום, בממוצע אחת ל    918)אלף רשומות לכל מנוי   335 -ה, בממוצע כ לשנ  רשומותמיליארד   720-בסך הכל ישנם כ

להלן תיאור   לזיהוי נקודות עצירה או תנועה .  הנתונים מעובדים . רשומה כוללת מציין מקום ותג זמן כל . שניות( 94

 איסוף ועיבוד המידע:  

 

הניתוח מבוסס נתוני איתותים שנאספו מהרשת הסלולארית,  הנתונים מגיעים ממספר מקורות מהמערכות  
המידע התאי משויך לאזור גאוגרפי, מבוצעת אנליזה  .     Hadoopההנדסיות ונשמרים בצורה שוטפת בחוות  

 לכמות המנויים הנמצאים ברגע נתון . 

נבנה  באמצעות   מתקדמת,  ל אלגוריתמיקה  דרך  היומן  בתזוזה  )מנוי  עצירה  נקודות  רשימת   Stopכולל 
Points( נקודות תנועה/מעבר ,)Pass By Points )  .  כך שהוא הופך    עובר אגריגציה לפי זמן ומקוםיומן הדרך

 (.Origin-Destinationיעד )-נוצרת מטריצה של מקורובסה"כ , לאנונימי

לשמירה    ם, תוך שמירה עד דרישות הרגולציה מתבצעים בצורה שוטפת על כל המנויים הרלוונטייהתהליכים  
   על צנעת הפרט. 

 מצ"ב שיטת עבודה ותרשים זרימה עקרוני 
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 .  והאתרים מהם הגיעו נתוני המיקום לאירוע השהות / תזוזהשל האנטנות נ.צ נעשה לפי הטריאנגולציה האופן חישוב 
 

בית החברה   קשרי  על  מידע  של    -סיפקה  בצהריים  לבית  מחוץ  שכיח  שהות  אזור    1,947,470מקום  פי  על  מנויים 

והשהות הנ"ל. לא נכללו מנויים ששהו בצהריים באזור המגורים שלהם.   נוכו, כמתואר  גם  המגורים  מהנתונים הנ"ל 

 בהמשך, מנויים שנראה שאינם עובדים )בעיקר תלמידים(. 

  , יותר ביחס לפאלפון בשל מספר מנויים גבוה יותר  ס העמידה בתנאי הרגולציה היה מעט פשוט בסיבמקרה של סלקום 

כן,   כפי כמו  גיאוגרפיות  בהתאמות  צורך  היה  נעשו  לא  לא  שכן  פלאפון,  בחברת  בפריסה    עיבודים  שנעשו  קודמים 

 גיאוגרפית שונה.  

 Anagogנתוני חברת  2.4

גיאוגרפית מעבר לאפשרי מקריאת מיקומי הטלפונים   חברת "מובי" ניתחה אפשרויות שונות לשימוש במידע מדוייק 

ועל פי הדרך בה מידע    GPSכשבעיקר מדובר בזיהוי המיקום באמצעות התקני  באמצעות האנטנות המשרתות אותן,  

כפי שנאסף ונותח בחברת    PANGOני ישומון  ר באפליקציות שונות, ובסופו של דבר "התבייתה" על נתוגזה נאסף ונא

ANAGOG . 

בטלפונים סלולריים     GPSמהתקני  אותות  של  היא חברה ישראלית העוסקת בעיבודי מידע גיאוגרפי    חברת "אנגוג"

ניטרה את תנועות משתמשי אפיקציית   ובין היתר  המיועדת לתשלום עבור  "  PANGO" במספר אפליקציות סלולריות, 

על כל תנועות בעל הפלאפון, כשהוא ברכב ובלעדיו, אך ליווי זה של פנגו הסתיים בסוף אפריל  חניה. הניטור כלל מידע  

2018  . 

בממוצע  משתמשים  אלף    277ליון ימי אדם, כ  י מ  33.2ל של  בהיקף כולנאגרו נתונים    2018אפריל  -ינואר  בחודשים

על בסיס זיהוי   , כאמור,המעקב נעשה ביום.   משתמשיםאלף   307בימי עבודה בלבד המעקב הממוצע היה אחרי  ליום.  

  570כפול: כ  מאוד. מספר הנעקבים השונים היה    שלו ובתדירות ניטור גבוהה  GPSמיקום הטלפון באמצעות התקן ה  

 וצע חודשי, אך המעקב אחר רבים לא היה מלא במהלך החודש.  אלף בממ

זהו מקור מידע מדוייק מבחינת זיהוי מיקום הטלפונים הסלולריים ביחס לנתונים מבוססי האנטנות של שתי החברות,  

ז חלקם במרכ לי הרכב  עוגם מבין ב רכב פרטי,    נהגימנויי האפליקציה הם  אולם זהו גם מקור מוטה מבחינה מידגמית.  

של  הארץ   המרחבי  הפילוג  לדיוק  ותרמו  הארץ,  מכל  התקבלו  "אנגוג"  נתוני  זאת,  עם  באוכלוסייה.  מחלקם  גבוה 

 שלהלן.    1הפיזור הארצי של משתמשי אנגוג מוצג במפה התעסוקה ופילוג מרחקי הנסיעה במגבלות מידע זה. 

, כגון האפליקצייה  GPSל מיקום מהתקני ה  אפליקציות סלולריות אחרות בהן נעשה תיעוד ש נבדקו רישומי מיקום גם מ

נמצאו כלא מתאימות לניטור תחבורה בעיקר בגלל תדירות נמוכה של קריאה ורישום  אך הן  ,  YNETרבת המשתמשים  

 של נתוני מיקום.  
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 שתועדו ע"י חברת "אנגוג"  2018פריסת משתמשי "פנגו" בשנת  -1 מפה

 ככל שמספרם גדל הצבע כהה יותר  -משתמשים 0-850בין אזורים. בכל אזור  2630בחלוקת הארץ ל 
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 תוצאות סקר מקדים  .3
 

הבית קשרי  לאמידת  הסלולרי  המידע  עיבודי  עבודת  בתחילת  מאמץ  לרכז  התקבלה  -ההחלטה  בישראל  עבודה 

)"פיילוט"  מקדים  ניסוי  תוצאות  ניתוח  בדצמבר  בעקבות  שנערך  מידת  2018(,  את  בחן  המקדים  הסקר  הרציפות  . 

דיוק של ניטורי הנסיעות של החברות הסלולריות "פלאפון" וסלקום", שזכו במכרז לאספקת מידע סלולרי למשרד  הו

 עה הזוכה.  צ התחבורה, כחלק מהה

 

רמת   סלולריות.  לאנטנות  ביחס  מיקומי הטלפונים  על  מבוסס  ע"י שתי החברות  הסלולריים  תנועות הטלפונים  זיהוי 

בשיט הגיאוגרפי  מבוסס  הדיוק  לזיהוי  ביחס  נמוכה  זו  מייצג  GPS. ה  ארצי  תיעוד  להבטיח  כיום  ניתן  לא  זאת,  עם 

מעקבי   שתדירות  בלבד.    GPSבאמצעות  או  מיוחדים,  קהלים  מייצגות  זה  לצורך  הזמינות  הסלולריות  האפליקציות 

נמוכה.   בהן  המיקום  להשיג    מלא ייצוג  קריאת  הסלולריותניתן  נתוני החברות  ברמת  , שחולבאמצעות  כאמור,  שתן, 

 של נתוני החברות.  זו דיוק ברר את רמת  הניסוי נועד להדיוק הגיאוגרפי. 

 

ב"פיילוט" נערך מעקב כפול אחרי מתנדבים לניסוי: ע"י החברות בשיטתן, ובמקביל באמצעות רישום מיקומי הט"ס  

ה   התקני  בהם.  GPSע"פ  חברת    הכלולים  פיתחה  הניסוי  חברת  GOGISלצורך  את  בישראל  (   Google)המייצגת 

 GPS אפליקציה יעודית המתעדת ורושמת לאורך כל שעות היום את מיקומו של הטלפון הסלולרי באמצעות התקן ה 

   Google.של  TimeLine  ליישום שבתוכו ובצורה דומה

 

האפליקציה הותאמה לט"ס מבוססי מערכת ההפעלה "אנדרואיד". היא זיהתה נסיעות ודיווחה עליהן לפי מיקום ושעת  

יציאה, ומיקום ושעת סיום. השוואת רישומי המיקומים/ נסיעות בשתי השיטות על אותם טלפונים מאפשרת לקבוע את  

 GPS.רישום אפשריות גם במעקב מבוסס ה  לאחר ניכוי בעיות  –רמת הדיוק של דיווחי החברות הסלולריות 

 

  מתנדבים, כמחציתם ממשרד התחבורה 119גוייסו  . 7-28.12.2018נערך במהלך של שלושה שבועות  בין  " הפיילוט"

  100הניסוי כלל  בפועל  .  ועוד, מחציתם גוייסו באמצעות רשתות חברתיות תמורת תשלום צנוע  וגופי סמך של המשרד 

מתנדבים מרשת    31ם מרשת פלאפון ועבור  מתנדבי  41עבור  נעשתה  השוואה מלאה לאורך כל התקופה  מתנדבים, ו

 מרשת סלקום נוטרו חלקית.   11מתנדבים מרשת פלאפון ו  17עוד סלקום.  

 

  91%ברשת פלאפון ו    94%ק"מ, ומתחת לרדיוס זה כ    10מהנסיעות למרחק שמעל    95%תרו  י אהחברות  נמצא ש

לא   בתחומים  יותר  נמוך  מבונים,  בתחומים  יחסית  גבוה  האנטנות,  לצפיפות  חופף  נמצא  במיקום  הדיוק  בסלקום. 

 מבונים.  

 

,  מאידך   .ק של שעות הנסיעהעיתוי לא מדויי של  שיעור זיהוי הנסיעות הקצרות, וכן  ן של  ה שהתגלו  ת  והעיקרי  ות הבעי

רמת הדיוק במיקום כתובת המגורים והעבודה של נושא    כטובה בדרך כלל, ובמיוחדנמצאה  רמת הדיוק הגיאוגרפי  

 הטלפון. 

  



7 
 

 GPS  ביחס לניטור קצות נסיעותאי הדיוק של החברות הסלולריות באיתור  -1לוח 

 סלקום  פלאפון   

בתחומים  
 מבונים 

 673 1,317 מספר מיקומים 

 438 379 )מ'(  GOGISביחס ל  מרחק ממוצע 

 336 251 מ'( )  מרחק חציוני

 378 374 )מ'(   סטיית תקן

 GOGIS   * 387 520מרחק ממוצע ביחס לנסיעות מנופות ב   

בתחומים לא  
 מבונים 

 121 120 מספר מיקומים 

 913 1,202 )מ'(   GOGISמרחק ממוצע ביחס ל 

 748 946 ( 'מרחק חציוני )מ

 666 728 ( 'סטיית תקן )מ

 GOGIS   * 1,063 780מרחק ממוצע ביחס לנסיעות מנופות ב   

 תיעדה במדוייק לפי מרחק בין תחילת הנסיעה לסיום קודמתה.   GOGIS*רק נסיעות שנראה ש 

 

כ   הלוח  לפי  היא  הנסיעה  קצות  בזיהוי  הדיוק  מבונים    300אי  בתחומים  החציון(  )לפי  כ  מ'    מ'   850ושל 

. השגיאה החציונית והממוצעת בזיהוי מקום המגורים  בתחומים לא מבונים, לפחות אלו בהם שהו הנדגמים

 והעבודה נמצאה נמוכה יותר.  

 

 GPSום המגורים והעבודה ביחס לניטור אי הדיוק של החברות הסלולריות באיתור מיק -2לוח 

 מיקום 
חברה  
 סלולרית 

   מחוץ למרחבים עירונייםאי דיוק ב מ'   ים עירונייםמרחבבאי דיוק ב מ'  
סה"כ  

מס'   מתנדבים 
 מתנדבים 

 חציון  ממוצע 
סטיית  

 תקן 
מס'  

 מתנדבים 
 חציון  ממוצע 

סטיית  
 תקן 

 מגורים 
 39 856 1,554 1,652 5 257 212 318 34 פלאפון 

 37 1,497 1,330 1,250 9 215 281 346 28 סלקום 

 עבודה
-   0 206 79 169 36 פלאפון    -   -  36 

 28 43 705 705 5 337 123 260 23 סלקום 

 

עבודה כעיבוד ראשון ומקדים של  -עבד את קשרי הביתהיוו את ה"טריגר" ל   2תוצאות ה"פיילוט" כמוצג בלוח  

 מערך המידע הנאסף מהחברות הסלולריות.  
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 מערך אזורי התנועה  –מידע גיאוגרפי  .4

במסגרת עדכון מודל  עוצבה    אזורים. חלוקה מפורטת זו  2,630X 2,630עבודה יוצגו ברמת פירוט של עד    -קשרי בית

 : והיא כוללת אגרגציות לאזורים פחות מפורטים כדלקמן  הארצי הביקושים 

מפורטים  אזורים  2,630 • אזורי התנועה המטרופוליניים ארציים  עם  לאיסוף  , במתואם  שישמשו   ,

 ברזולוציה מפורטת. , ויאפשרו שימוש במודל שיווצר  תנועתי מפורט מידע 
 

 לשימוש שוטף במודל.  – תנועה אזורי  1,250 אגרגציה ל  •
 

 מקובצים.   אזורי תנועה 250אגרגציה ל  •

 בול יבשתיים.  מעברי ג 10 סומנובנוסף, 

  15אזורי תנועה בלבד וכן    585  בהשוואה למודל הארצי הקיים, הכולל   של הרזולוציה   משמעותי   פירוט חלוקה זו מהווה  

 . ...(10ל  15מ   )המספר פחת אזורי מעבר 

"אזורי על"    10"אזורים ראשיים", וכן ל    33אזורי התנועה הארציים המעודכנים, כמו אזורי המודל הקיים, מתכנסים ל  

 )שגבולותיהם לא השתנו ביחס למודל הקיים(.  

על   התבססה  תנועה  לאזורי  הארצית  שלהחלוקה  המדוייקים  ב האזורי    הגבולות  מודלים  ה  תארבעתנועה 

חיבורים שלהם  מטרופולינים לתחבורה,  ה נעשו  במימדים  אך חלקית  אזור התנועה המטרופוליני היה  במקרים בהם 

 קטנים מתקנות הרגולציה שנועדה לשמור על צנעת הפרט.  

הארץ )בעיקר הנגב(  חלקי  שאר    ובנוסף חלוקת,  הנ"ל  אזורי התנועה המטרופולינייםהאזורים הם צירוף של    2,630

 לאזורי תנועה במיבנה מתאים.  

נאספו   האזורים  עיצוב  ) לצורך  בסיס  ושכבות  של  של (  GISקבצים  תנועה  אזורי  אזורים  הארצי  המודל  ה :  קיים, 

   . התקבלו:  סטטיסטיים של הלמ"ס, אזורי תנועה במודלים מטרופולינים לתחבורה 

 אזורים   751 -במרחב מחוזות חיפה והצפון צוות מודל התחבורה מ •

 אזורים   1,318 -מודל ת"א, במרחב מחוזות ת"א והמרכז והעיר אשדוד שבמחוז דרום מ •

   אזורים ביו"ש     159אזורי תנועה ובנוסף  611 מחוז ירושלים ב   - מודל ירושלים מ •

 אזורי תנועה  158 -מודל מטרופולין באר שבע מ •

   אזורי תנועה.    58  - לפי חלוקת מתת (  ומטרופולין ב"ש  )ללא העיר אשדודשאר מחוז דרום   •

 אזורים.    3,055בסה"כ 

הצורך בהתאמה עם המיגבלות שנקבעו  בשל  בעיקר    , כאמור אזורים   2,630האזורים המפורטים צומצמו לשכבה של  

ע"י   הפרטלעניין  צנעת  להגנת  אלה    לפי.  הרשות  סלולריים  כללים  נתונים  ובהעברת  בעיבוד  להתייחס  לאזור  אין 

 איזורי תנועה, רובם בירושלים לא עמדו בקריטריון זה.  119דונם(. כ  62.5מ' ) 250X 250 קטנים מ  שמימדיו

הורחב התנאי לסף של    ,שבחן את מידת הדיוק הגיאוגרפי של איתורי הניטור הסלולרי   , "פיילוט"ה בהמשך, בעקבות  

. במקרה של אזור תנועה שלא עמד בקריטריון הוא צורף לאזור סמוך לו ובעל שימושי קרקע  קמ"ר(  0.4)דונם    400

 דומים.  

יש לציין שתנאי זה נשמר במלואו בכל הקשור לאזורי מגורים, ועם זאת, באזורי פעילות צפופים ומיוחדים )בהם גם  

דונם(, גם ביה"ח    123האזור הקטן ביותר הוא ביה"ח איכילוב )  הניטור הסלולרי מדוייק יותר( יש לתנאי זה חריגים.

 דונם.   400מאיר, כמה תחנות מרכזיות ועוד מהווים אזור נפרד למרות ששטחן קטן מ 
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 יותר.   מפורטים אזורים ל חלוקתם הדגמה של סדרת המפות הבאה מציגה את חלוקת הארץ לאזורי תנועה מצרפיים ו

 אזורים ראשיים  33חלוקת ישראל ל  -2מפה 
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 250אזורים ל   33מעבר מ  – 3מפה 

 האזורים  250אזורים בשכבת   14( ל 19)אזור ראשי  מס' בדוגמא: חלוקת ת"א 

 

 אזורים  1,250אזורי תנועה בחלוקה ל   7חלוקת "הצפון הישן" של ת"א ל  אזורים  1,250ל  250מעבר מ   -4מפה 

 

 אזורים מפורטים של אזור ככר המדינה  4חלוקה ל  -מפורטים  אזורים  2,630ל   1,250מעבר מ  -5מפה 
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 2018עבודה -קשרי בית  ביצירתשולב ש מערך המידע   .5

 כללי    5.1

עלעבודה  -קבצי קשרי בית לגבי    מתבססים  והתעסוקה המשתמעים של  נתוני החברות הסלולריות  מיקומי המגורים 

 בהצלבה ותיאום עם:   המנויים שלהם 

 . 5.3, שיוצג בסעיף  2018שנת מעל פי סקר כוח האדם מסגרת נתוני התעסוקה של הלמ"ס  •

כל אחד מאזורי התנועה בארץ מידע  ה • על  נתוני הלמ"ס  וש,  5.2שיוצג בסעיף  ,  הקיים  שימש ביחד עם 

להערכת היקף המועסקים המתגורר בכל אזור תנועה, ולהתאמות ותיאומים מקומיים של פריסת מקומות  

 העבודה.  

ה על  נתונים  סיפקו  הסלולריות  ההחברות  שלהן  אזור  מנויים  בכל  שהותתנועה  מתגוררים  מקום  כלל    ם ועל  בדרך 

לא ידוע במדוייק חלקם של  מידע זה לא ניתן לניפוח מתוך נתוניהן לכלל האוכלוסייה באותו אזור תנועה.  בצהריים, אך  

ו  אוכלוס אין  מינויי החברה מכלל הבוגרים באזור,  סוג  סוג אזור/  .  יה ימדובר בשיעור חדירה אחיד של כל חברה לכל 

   .  6הניפוח נעשה על פי נתוני הלמ"ס לכל אזור תנועה, וכמוצג בסעיף 

 

 תנועה ה  י המידע על אזור 5.2

   המידע על כל אזור תנועה כולל: 

 מיקום וגודל:  

 מיקומו הכללי )מחוז, נפה, מועצה מקומית/ יישוב(  •

 נ.צ של מרכזו  •

 )מ"ר( שטחו במדוייק   •

 האזורים הסטטיסטיים של הלמ"ס הכלולים בו  •

 מאפיין האזור 

 

ונוסף,  קיימים עשרות סוגים של שימושי קרקע. לכל אזור רשום שימוש עיקרי של כל אזור )י קרקע  שימוש  •

 (  אם יש

 סוגים עיקריים:   6סיווג שימושי הקרקע/ אופי האזור ל  •

 מגורים כשימוש עיקרי יחיד  .1

 רותים ציבוריים מעבר לרמה שכונתיתי מגורים משולב עם מסחר/ש .2

 מוגבל. בהיקף היקף מגורים  עם אזור תעסוקה מכל סוג, ללא מגורים, או  .3

 שטח פתוח/ חקלאי אזור פנאי/  .4

   ה ישראלית ישטחים פלסטינים ביו"ש ללא אוכלוסי  .5

 קיבוצים  .6
 

לקיבוצים ניתן סיווג מיוחד מאוחר לאחר שנמצא שיש בחלקם )להבדיל ממושבים( ריכוזים תעסוקתיים  

 אזוריים. 

   

 האוכלוסייה ומאפייניה 

 ברמת כלל היישוב(  2018תוני הלמ"ס )נתוני נלפי   2012-17כל אחת מהשנים סוף אוכלוסייה בה •

בסוף   • הגילים  ל    2017מבנה  אזורים    שנים  5בהקבצה  ברמת  פירוט  בסיס  ועל  הלמ"ס  נתוני  לפי 

 סטטיסטיים.  
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ואחרים, חרדים, ערבים.    –גזרים  משלושה  חלוקה להערכת   • זו מתואמת עם  יהודים לא חרדים  חלוקה 

תוצאות  הקושי בחלוקה זו הוא בערים לא הומוגניות בתחום זה. נעשה שימוש חלקי בשיעורי תעסוקה.  

בארץ.  2019בספטמבר    הבחירות  קלפי,  ת א  3,000כ    היו  תנועה    1.6כ  רי  לאזור  בממוצע  קלפיות 

נעשה נסיון להתאים בין שכבת אזורי הקלפי לאזורי התנועה.זו דרך  .  אזורים   2,630מאוכלס משכבת ה  

 מעודכנת לאמוד את מאפייני האוכלוסייה המקומית. 

   

כדי לאמוד נכון את מספר המועסקים    אל ולרשימה המשותפתשיעור המצבעים לאגודת ישרהעניין היה ב

.  נמוך יחסיתחרדית והערבית  בעבודה של האוכלוסייה הבוגרת השיעור ההשתתפות  .  הגרים בכל אזור 

שיעור המצביעים לאגודת ישראל במספר אזורים באשדוד, תוך איתור רובעים עם שיעור  דוגמא למיפוי  

 .  3גבוה של מצביעים כנ"ל מוצגת בנספח 

 

 :ונתונים לגביהם  אזורים מיוחדים

o ן מספר המועסקים  וכ הן  מבכל אחת  מניין הסטודנטים לפי מל"ג  .  ה אוניברסיטה/ מכללזור בו ממוקמת  א

 בהם לפי אתרי האוניברסיטאות/ אחרת. 

o   פירוט לפי מיטות/ מניין עובדים ידוע   –בית חולים אזור בו ממוקם . 

o  מתקנים לוגיסטיים לפי סוג . 

o  בסיסי צבא . 

o  מידע נוסף שישמש בהמשך ליצירת  ו  ,ועוד נמלי ים, מיכרות, אתרי הטמנת אשפה אזורים בהם מממוקמים

 "שיכבת משאיות" במודל.  

 
 של הלמ"ס סקרי כוח האדם    5.3

לסטטיסטיקה   המרכזית  מהלשכה  התקבל  ומעלה(,  היישוב  )ברמת  ופריסתה  בארץ  התעסוקה  היקף  בחינת  לצורך 

תעסוקה עצמאיים מסקר  ומעלה באגרגציה לפי יישובים ואזורי  15עבודה של מועסקים בני -מידע מפורט על קשרי בית 

 . 2018כוח האדם שנערך בשנת 

רואיינו בממוצע    2018סקרי כוח אדם של הלמ"ס נערכים במתכונת חודשית, כאשר במהלך שנת    2012החל משנת  

כ   חודש באופן שוטף  ל    15בני    20,500בכל  ומשלימות    12ומעלה. המדגם המוצא מדי שנה מחולק  זרות  קבוצות 

פעמים בתבנית    8חודשים עוקבים, פנל אחד מידי חודש. כל פנל נחקר    12סים לחקירה ב  הנקראות פנלים אשר נכנ

מכניסתו    4הבאה:   הראשונים  החודשים  בארבעת  הפסקה    8<  -חקירות  בארבעת    4<  -חודשי  רצופות  חקירות 

עוקבים ובין    החודשים שלאחר ההפסקה. מבנה דגימה זה נבחר בזכות יעילותו בצמצום אומדני דגימה בין שני חודשים

כ   של  מדגם  יתקבל  פנל  שבכל  כך  מתוכנן  הסקר  עוקבות.  שנים  כך    1,500שתי  השנתי  דירות  המדגם  שגודל 

 . 2018מאוכלוסיית הסקר ב  0.7%המתקבל הוא כ 

חקירות של משקי בית במשך שנת    106,000משקי בית בסקר, כך שקיימות כ    9,000בכל חודש משתתפים יותר מ  

נחקרו    2018חקירות באותה שנה(. בשנת    4רובם הגדול של משקי הבית נחקר כמה פעמים )עד    הסקר. יש לציין כי 

 נחקרו בארבעה חודשים שונים.  18,000משקי בית שונים ומהם כ  35,000

מערכת מקדמי הניפוח מהמדגם לכלל האוכלוסייה נקבעת בתהליך איטרטיבי שבסיכומו מתקבלת התאמה מלאה בין  

מנופחות" לבין האומדנים הדמוגרפיים השוטפים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המבוססים  התפלגות הנפשות "ה

 על המפקד האחרון ועל השינויים שנערכו לאחריו. 
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יישובים ואזורי תעסוקה עצמאיים    965יישובי מגורים ו    527מטריצת המועסקים המנופחת שהתקבלה מהלמ"ס כללה  

))כדוגמת קרית שדה התעופה( בנוסף לתעס    3.8%וקה מרחבית ברמת המחוז או הנפה, תעסוקה ביישובים שונים 

 מכלל המועסקים(.  5.9%מכלל המועסקים( ומקום תעסוקה שאינו ידוע )

ברמת פירוט גבוהה שכזו ישנם תאים )קשרים בין יישוב מגורים ליישוב עבודה( עם מעט תצפיות וטעות דגימה גבוהה  

 ועסקים לא קיים ערך מספרי.  מ 500יחסית, לפיכך בתאים עם פחות מ 

בעתלית והיתר    640עובדים בחיפה,    750ומעלה, מהם    15מועסקים בני    2,050כך למשל ביישוב עתלית מתגוררים  

 ( ביישובים שונים ללא פירוט בשל הערכים הנמוכים לאחר הניפוח. 660)

כוללת המטריצה   כ  ומעלה  15בני    מועסקים  3,889,200בסך הכל  עובדים במקום קבוע    149,000, מתוכם  אינם 

מחולקים בין יותר    מליון האחרים   3.45כ  ידוע ישוב המגורים אך לא העבודה.    –אלף עובדים    229,000לגבי  )ניידים(.  

רק    אמודהיקף הדגימה מאפשר ל עם זאת,  מגורים ליישוב העבודה.  מחצי מיליון תאים המבטאים קשרים בין יישוב ה

 ים אלה.  חלק קטן מתא

התעס  מאפייני  את  בכלליות  יתארו  הבאים  הלוחות  אלה  שני  כשנתונים  בארץ,  הגדולים  היישובים  בחמשת  וקה 

   .  מהימנים

 ושיעור המועסקים ביישוב לפי יישוב מגורים   )באלפים(  מועסקים -  3לוח 

 יישוב  
מועסקים הגרים  

 ביישוב 
מהם עובדים ביישוב  

 המגורים 
שיעור המועסקים  

רם ביישוב מגו  

 88.8% 264.02 297.43 ירושלים

יפו -תל אביב   261.80 165.98 63.4% 

 39.7% 54.61 137.48 ראשון לציון 

 67.2% 92.12 137.07 חיפה 

 45.3% 54.64 120.68 פתח תקווה 

 

עבודה ושיעור המועסקים ביישוב לפי יישוב  מקומות תעסוקה )באלפים( -  4לוח   

 יישוב  
מקומות תעסוקה  

 ביישוב 
מהם מאוישים ע"י  

 תושבי היישוב 

שיעור איוש מקומות  
עבודה ע"י תושבי  

 היישוב 

 75.9% 264.02 347.95 ירושלים

יפו -תל אביב   424.74 165.98 39.1% 

 54.0% 54.61 101.07 ראשון לציון 

 51.6% 92.12 178.46 חיפה 

 44.2% 54.64 123.53 פתח תקווה 
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רובם המוחלט של תושבי ירושלים עובדים בעירם, שיעורים גבוהים של תעסוקה פנימית  לפי הלוחות לעיל נראה כי  

אבי בתל  גם  של    ב קיימים  )יחס  אביב  בתל  הגבוה  התעסוקה  מקומות  מספר  לאור  עבודה   1.62וחיפה.  מקומות 

 ממקומות התעסוקה בעיר מאוישים ע"י תושבי חוץ.  60%למועסק(, 

יצירת מ גדולים,  עבודה  -טריצה מלאה של קשרי ביתנתוני הלמ"ס אינם מאפשרים  לא ביישובים  גם  יישובים,  ברמת 

 שלא לדבר על רזולוצייה מרחבית מפורטת יותר, אך הם מהווים מסגרת למטריצה כזו לפי הנתונים הסלולריים.  

 הנתונים העיקריים החשובים לענייננו: 

 מליון.   3.89: 2018מספר המועסקים הארצי הממוצע ב 

ניידים   עובדים  ניכוי  אחרים( לאחר  ורבים  גננים  שיפוץ,  עבודות  עובדי  טכנאים,  עובדים  י מ  3.75יש    )נהגים,  ליון 

 במקומות קבועים.  

 . )עובדים בבית, מהבית, או בסמוך מאוד לכתובת המגורים שלהם(עובדים באזור המגורים שלהם  100,000נוכו כ 

 . ליון עובדים ימ  3.65קשרי בית עבודה של לפיכך  מניחות   2018 שנתמטריצות קשרי בית עבודה ל

 

   עבודה-גיבוש מטריצת קשרי בית  .6

 שלב מקדים   6.1

 

 מיון אזורי התנועה 

 סוגים:  6ל ,  5.2אזורי התנועה מויינו, כמתואר בסעיף   2,630

 

 אזורי התנועה  2,630סיווג  -  5לוח 

תיפקוד יחיד/   מספר
 עיקרי 

מספר  
 האזורים 

 פירוט 

 למעט שירותים ציבוריים ומסחריים מקומיים  מגורים בלבד,  1,577 מגורים  1

מגורים משולב   2
 בתעסוקה 

מעבר לביקוש המקומי של  מגורים משולב בשירותים ציבוריים ובתעסוקה  139

 אזור התנועה 

אחר  אזורי משרדים, מסחר, תעשיה, מוסדות ציבור וכל שימוש קרקע  351 אזורי תעסוקה  3

 ועוד.  מתקנים לוגיסטיים   המשמש לתעסוקה: נמלים, בסיסי צבא

ממוקמים  אזורים   36אזורים משמשים אוניברסיטאות ומכללות. ב  40 

 בתי חולים.  

 שטחים פתוחים, חקלאיים, פארקים עירוניים ועוד   253 שטחים פתוחים  4

לפי מודל צוות תכנית אב ירושלים, בשטחי יו"ש, ללא אוכלוסייה  מפורטים   162 אזורים פלסטיניים   5

לחברות הסלולריות  כיעד נסיעה לישראלים.  ישראלית, אך יכולים לשמש 

    מידע חלקי על תנועות תושבי אזורים אלה, שאינו כלול בדו"ח הנוכחי. 

הקיבוצים יחודיים בהיקף תעסוקה פנימי  מרבית  –קיבוץ או כמה קיבוצים  148 קיבוצים    6

מאידך, שטחי מושבים  . 1-4ואינם מתאימים לסיווגים יחסית  גדול  

 1,2,4מתאימים לסיווגים 

  2,630  סה"כ 
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  7%(, הנמוך מ  1. נקבע היקף מירבי של תעסוקה פנימית אפשרית לאזורי מגורים )סוג  למיון זה משקל רב בעבודה

שנ ובמידה  התושבים,  היו  ממספר  הסלולריות  החברות  מקומית,  תוני  איתור  כשגיאת  טופל  הערך  יותר  גבוהים 

והעודף הועתק לאזור תעסוקה סמוך, לעיתים בריחוק של מאות מטרים מאזור המגורים. כנ"ל נקבע היקף תעסוקה  

 מירבי בשטחים פתוחים.  

 

 מספר העובדים הגרים בכל אזור תנועה אומדן 

ל מנויי טלפון שלהם הגרים באזור ואינם שוהים בו לרוב  . הן יודעות עיכולות לספק מידע זההחברות הסלולריות לא  

לנפח ערך    מתוך נתוניהן   , כאמור,שאינו בהכרח מקום עבודה(, אך אינן יודעותאלא במקום שכיח אחר )בצהריים  

 זה לכלל המתגוררים באזור שאינם שוהים בו לרוב בצהריים.  

 

 לפי אזור מגוריהם נעשה בעבודה כך: אומדן מספר העובדים  

 

וקודמה לפי מגמות הגידול בשנים הקודמות    2017אוכלוסיית האזור ע"פ גיל נלקחה מנתוני הלמ"ס לסוף   •

 (.  0-2%)לרוב תוספת שבין   2018למחצית 

האוכ • אזורי  שיעור  עם  )מתואם  סטטיסטיים  באזורים  הנ"ל  הלמ"ס  מנתוני  נלקח  גיל  קבוצת  בכל  לוסייה 

 . 2017התנועה( לסוף 

לפי השיעורים   • גיל נלקח  למיגזרי האוכלוסיה:  שיעור המועסקים בכל קבוצת  הממוצעים הארציים, מותאם 

( שימשו  19)מספט'    22ה  יהודים לא חרדים ואחרים, אוכלוסייה חרדית, ערבים. תוצאות הבחירות לכנסת  

)ניתן   מעורבות  בערים  זה  בתחום  לדיוק  מסויימים  החרדים    להעריך במקרים  שיעור  מבנה  את  לפי  גם 

הגילים של תושבי האזור, אך אין זה מדוייק באזורים מבונים חדשים(. נעשו מספר התאמות ברמות ישובים  

 גדולים למספר העובדים הגרים בישוב מסקר כ"א של הלמ"ס. 

ניידים  מהע • וכן עובדים    –רכים המתקבלים נוכו בשיעור ארצי אחיד: עובדים  שאינם עובדים במקום קבוע, 

)עובדים בבית או ממנו, וכן בסביבה הקרובה בריחוק של עד מאות מ' לרוב    שלהם  באזור המגורים המפורט 

של  מהבית ניכוי  זהו  שיעו   6.2%(.  בהם  שבאזורים  היתה  הכללית  )ההנחה  העובדים  העובדים  מכלל  ר 

ולהיפך(.  הניידים   נמוך  בבית  העובדים  שיעור  יחסית  בין  גבוה  נע  המועסקים  מכלל    20-65%שיעור 

 תוצאות לדוגמא: .  השונים אוכלוסיית האזורים

 

o   חייאוכלוסי   –  9באזור יהודית  אביבה  בתל  צפון    -  לונית  ל'  תכנית  החדשה,  אביב    –רמת 

חציוני    11.4האוכלוסייה   גיל  המועסקים    –  35.5אלף,  האוכלוסייה,    50%שיעור  ביחס  מכלל 

גילאי  )בפועל משתתפים בכוח העבודה    83%השיעור:    15-65לאוכלוסייה בגיל   +  65חלקית גם 

 (.  15-20ומאידך מיעוט מגילאי 

o   ברק  –  246באזור בבני  חרדית  סאטמר,    -אוכלוסייה  קריית  נדבותא,  הישיבה  ק קריית  ריית 

גיל חציוני    19.0האוכלוסייה    -)מזרח(    ,24.8%  -, שיעור המועסקים מכלל האוכלוסייה18.7אלף, 

 כלומר, גם שיעור העובדים בגילאי העבודה נמוך.  . 48%השיעור   15-65ביחס לגילאי 

o   קאסם  –  900באזור בכפר  ערבית  עיסא,    –  אוכלוסייה  משפחת  החדשה,  אלף    8.5השכונה 

גי  השיעור    65-15גילאי  מבין    . 33%, שיעור מועסקים מכלל האוכלוסייה:  23.1ל חציוני  תושבים, 

53% 

 

התקבל   זה  בו  באופן  תלוי  ובלתי  הסלולרי  לסקר  חיצוני  הגרים  ממקור  מועסקים  של  אזורים    1,877ב  "ווקטור" 

הווקטור  תעסוקה(.  הוא  העיקרי  הקרקע  שימוש  בהם  אזורים  במספר  )כולל  ותכונות    מאוכלסים  להיקף  מתואם 

 ומתואם ארצית. הוא מדוייק ככל שנתוני הלמ"ס )אוכלוסייה ומבנה הגילים, שיעורי התעסוקה( מדוייקים.  האוכלוסייה 

 

נתוני החברות אינם משמשים לפיכך להערכת מספר העובדים הגרים בכל אזור אלא לקביעת מקום העבודה שלהם  

 ודה של מועסקי כל אזור מגורים, ולאחר ניכוי תלמידים.  )באחוזים( של אזורי העבעל פי התפלגות  
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 חלוקה ראשונית של המועסקים לאזורי עבודה 

לאזורי התנועה המפורטים לפי שכבת הפוליגונים הארצית    ןהחברות הסלולריות מיקמו את המינויים שלה •

 שהועברה אליהן.  

שהות במרבית הלילות. במקביל בחנו  העיקר ע"פ  הן מיקמו כל מנוי לאזור מגורים במספר שיטות דומות,   •

 את מיקומו השכיח בשעות הצהריים.  

 הנתונים שהועברו:   •

o  2018דשי ב ומיליון מנויים בממוצע ח  1.95נתונים על  -מחברת סלקום 

o  2018מיליון מנויים בממוצע חודשי ב  1.40נתונים  –מחברת פלאפון 

o  2018אפריל -מהתקופה ינואר אלף נהגים  570חלקיים על כ  נתונים  –מחברת אנגוג . 

 

ראשוני  נבחנה   • התפלגות  באופן  היוממותסבירות  ואולם  ,  מרחקי  החברות,  עם  התאמות  מספר  נערכו 

מרחקי היוממות. התפלגות  של חלק מבמסגרת דו"ח זה נתוני "פלאפון" נלקחו רק חלקית, בשל אי סבירות  

תוני סקר  גרת השוואות אפשריות את נהריים שסיפקה החברה היו סבירים, תאמו במסצמקומות השהות ב

גבוה.   היה  שיגרתית,  לתעסוקה  לרבות  הארוכים,  הקשרים  שיעור  ואולם  עירונית,  ברמה  הלמ"ס  של  כ.א 

נתוני "פלאפון" תרמו, לפיכך,  הנושא בבדיקה. מאידך, התפלגות המרחקים לפי סלקום ואנגוג היתה סבירה,  

 שלו לפי מקומות מגורים.    לזיהוי ווקטור מקומות העבודה, אך לא לפילוג

 התאמות  

בין   • ההתאמה  הסלולריותנבחנה  החברות  ע"י  בו  שמוקמו  העבודה  מקומות  למספר  האזור  זוהה  סוג   .

(. הונח שמדובר בשגיאת מיקום של מאות מטרים  1עודף רב של תעסוקה בחלק מאזורי המגורים )סוג אזור  

או ל לאזור תעסוקה סמוך  והעודף הועבר  יותר,  אזורי תעסוקה אם הם נמצאים בקרבת אזור  כמה  או קצת 

 לפי האלגוריתם הבא: המגורים המדובר 

 

o   על עלה  מגורים  באזור  לכאורה  נקבע כאשר מספר מקומות העבודה  מהיקף    7%עודף התעסוקה 

 יה )שיעור מכסימום אפשרי לשירותי חינוך מקומיים ועוד(. יהאוכלוס

o   עד של  ברדיוס  תעסוקה  מרכזי  בין  חולק  הנ"ל    3העודף  המגורים  מאזור  אווירי  ק"מ  באופן  בקו 

מעודף   יותר  גבוה  שיעור  אליו  הוסט  יותר  וקרוב  יותר  גדול  התעסוקה  שאזור  ככל  "גראוויטציוני": 

 העובדים.  

o   ים )כך  . כאשר החברות מיקמו בו יותר עובד 50לשטח פתוח/ פארק נקבע מספר עובדים מירבי של

תע אזורי  בין  חולק  העודף  בת"א(  הירקון  בפארק  לדוגמא,  בדומה  קרה,  הקרובה  בסביבה  סוקה 

 לחלוקת העודפים מאזורי מגורים. 

 

תלמידים • בגיל    -  ניכוי  כבר  סלולרי  טלפון  יש  היסודי  בחינוך  מהתלמידים  שלתלמידים  8-9לחלק  נראה   ,

 בהיקף מלא, שלא לדבר על סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.  יש טלפון סלולרי  בחטיבות ביניים ותיכון 

 

היוממות, לנכות את  צורך  והיה  בלבד,  לצרכי עבודה  ליוממות  עבודה מתייחסים    ככל שתועדה קשרי בית 

בסקר, לצרכי לימודים. לניכוי חשיבות רק בכל הקשור להתפלגות מקומות העבודה של המועסקים הגרים  

 בכל אזור, שכן מספר העובדים עצמו נקבע באופן בלתי תלוי בסקר הסלולרי, כפי שהובהר בסעיף הקודם.  

 

הס בבתי  לפחות  המצב  שזה  )ונראה  דלוק  אינו  הסלולרי  שהטלפון  שבמקרה  להבהיר,  היסודיים  יש  פר 

 במרבית שעות הלימודים( מיקום הלימודים לא תועד בדרך המוצגת בדו"ח זה של מיקום שכיח בצהריים. 

 

קשרי יתר בין שני  ע"י זיהוי  בהעדר )בשלב זה של העיבודים( אבחנות משוערות על גיל כל מנוי הניכוי בוצע  

לימודים של מי  -עשויים להיות קשרי בית אלה  הונח ש  –( הסמוכים זה לזה1אזורי מגורים בלבד )סוג אזור  

היתר   קשרי  אולם  הליכה,  טווח  בלבד,  במאות מטרים  מדובר  לעיתים  לביתו.  סמוך  תנועה  באזור  שלומד 
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של   רדיוס  עד  היתה    3נבחנו  ההנחה  ותיכוניים.  מיוחדים  ספר  לבתי  קשרים  לניכוי  אווירי,  בקו  ק"מ 

פנ תעסוקה  ללא  מגורים  לאזורי  ביוממות  מקומיים  )ימית  שכשמדובר  ושירותים  החינוך  במערכת  מלבד 

אומתה בשלב זה על פי חודשים  לא  , יש הסתברות גבוהה שמדובר ביוממות ללימודים. השערה זו  (דומים 

 בהם אין לימודים )אך להם גם מאפיינים מיוחדים אחרים(.  

פי נתוני החברות  לא נקבע כלל ל האזורים בהם ממוקמות אוניברסיטאות ומכללות 40מספר העובדים ב  

יותר   )הידוע בכל מוסד( או באופן מדוייק  הסלולריות אלא באופן בלתי תלוי, כשיעור ממספר הסטודנטים 

מינהלה,   הוראה,  סגל  אלה:  במוסדות  סוגי התעסוקה  כל  את  כולל  העובדים  מספר  אלו.  מוסדות  מאתרי 

מ התפלגות  לקביעת  רק  שימשו  הסלולריים  הנתונים  וכו'.  תחזוקה  זה  אנשי  בשלב  אולם  העובדים,  וצאי 

"בהפרעה" של התפלגות מוצאי הסטודנטים, שרק "רוככה" בשל מיצוע שנתי )כשמספר ימי הלימודים קטן  

 .  המוסד  ממספר ימי העבודה( וניכוי מלכתחילה של סטודנטים הגרים במעונות

 בחינת התוצאות והתאמות סופיות 

 בדרך של: נערכו בחינות סבירות לתוצאות שהתקבלו  

o  מידת ההתאמה למאפייני האזורים 

o   ופריסת קשרי בית עבודה  2018השוואה לווקטורים של קשרי בית עבודה בסקר כוח אדם בלמ"ס מ ,

 ברמת הישובים הגדולים בלמ"ס. 

o  בחינת תקינות התפלגות מרחקי היוממות .   

 .  התאמות לתיקון בעיות מקומיות עווצבלבסוף נבחנו ערכים חריגים ו 

 תהליך העבודה מתואר בתרשים שלהלן. 
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 עיקריות  אותתוצ .7

 כללי  7.1

רק   נעזר  אזור  בכל  העובדים  מוצאי  פילוג  כאשר  המידע,  מקורות  שלושת  בין  מיצוע  פי  על  התקבלה  המטריצה 

 ל סלקום ואנגוג.  ש  לבהתפלגות הנ" 

עבודה פנימית באזור המגורים(, אולם, היות    -בניכוי ה"אלכסון"   2,630X2,630)תאים    6,914,270המטריצה כוללת  

ב   כלשהי,    1,877שרק  אוכלוסייה  עבודתם,  יש  למקום  עובדים  יוצאים  מהם  האזורים  מספר  גם  התאים  וזה  מספר 

 מליון.   4.93"רק" הרלוונטיים הוא 

אזורים פנימיים בנהריה לאזורים פנימיים בבאר  עבודה בין  -לדוגמא: קשרי בית   –  0מובן שערך מרבית התאים הוא  

  7,134רק ב  במקרה זה ובשאר המקרים כנ"ל.    התקבל  ,פרט למקרים חריגים,  , וכך 0צפויים רובם ככולם להיות  שבע  

 .  1תאים הערך גבוה מ  15,300 ב  מקרים כאלה לכל אזור מגורים(, רק  4עובדים )בממוצע   10תאים נמצאו יותר מ 

יש להדגיש ישירה של הסקרים  הםשערכי הלוח    כאן  ולא תוצאה  , כתוצאה מהתהליך שתואר, ערכים הסתברותיים 

 משלושת המקורות הסלולריים )שבשל מיצוע ביניהם היו גם במקרה זה מתקבלים ערכים לא שלמים(.  

לכל אזור עבודה נקבע ע"פ התפלגות באחוזים מהנתונים הסלולריים, מגבלות ה יקף המידע  מיקומי אזורי המגורים 

)נדרש    המינימלי ברמת התאים הנדרשות לשמור על צנעת הפרט חייבו אגרגציה של מועסקים לאזורי עבודה גדולים 

בכל   העובדים  ע"פ משקל  באופן הסתברותי  כך  ופילוגם אחר  יותר(,  מרוחקים  ועוד.  ככל שהאזורים  תעסוקה,  אזור 

זה תאים  כוללים ערכים  באופן  רוב התאים,  וניתן    ,0-1נמוכים שבין    רבים, למעשה,  אינו מבוטל,  משקלם המצטבר 

 לאמוד את משמעותם באגרגציה אזורית רחבה.   

 האזורים הראשיים.   33ת מטריצת הקשרים ברממוצגת להלן 

חשיבותם של שלושת מרכזי המטרופולינים כמרכזי תעסוקה, המשרתים עובדים רבים  גם באגרגציה זו ניתן להבחין ב

 המועסקים המתגוררים בהם: מעבר למספר 

ם  באלף עובדים, רו   292אלף מקומות עבודה. בעיר מתגוררים    370כ  נמצאו  (  27)אזור ראשי  בירושלים   •

 אלף עובדים.    110כ מבחוץ עובדים בתחומה. לעיר יוממים 

אלף עובדים, רובם    247אלף מקומות עבודה, בעיר מתגוררים    412נמצאו כ  (  19)אזור ראשי  בתל אביב   •

 אלף עובדים.    256כ מבחוץ בדים בתחומה, לעיר יוממים עו

ראשי   • )אזור  והקריות  ו   -(4בחיפה  הראשית  העיר  את  כולל  מ האזור  בטבעת  חלק  הקרובה  סביבתה 

לאזור    231אלף מקומות עבודה. באזור מתגוררים    278  -הפנימית עובדים בתחומה,  רובם  עובדים,  אלף 

 אלף עובדים.    95כ יוממים מבחוץ 

 אלף עובדים.    50בע יוממים כ לבאר ש 

, וכן מספר המועסקים הגרים בכל אזור, בשל אי הכללת  מהמפורט לעיליש לזכור שמספר העובדים בכל אזור מעט גבוה  

העובדים   במניין  המפורט  האזור  ברמת  פנימית  עד  תעסוקה  של  זו   5%)תוספת  הפחתה  אין  מאידך,  עירונית(.  ברמת 

 . ים לכל אזור מבחוץמשפיעה על מספר העובדים היוממ

באזור: הגרים  העובדים  למספר  ביחס  עבודה  מקומות  של  עודף  יש  בהם  נוספים  של    אזורים  )יחס  בין    1.56פ"ת 

(, רמת  14כ"ס )-(, רעננה13(, נתניה ) 5באזורי הגליל התחתון והמזרחי )אזור  מקומות עבודה לעובדים הגרים בה(,  

המתגוררים בהם. באשדוד ובאילת יש איזון   מות עבודה ביחס לעובדים ושל מק ( יש עודף קל 20בני ברק )  -גבעתיים-גן

 בין ערכים אלה. 

שם הוא  לעובדים ישראלים  חוסר ה"עצמאות התעסוקתית" הבולט מאוד הוא בשטחי יו"ש, כשמספר מקומות העבודה  

לירושלים(,    51%רק   בעיקר  גבוהה  יוממות  )יש  באזור  הגרים  המועסקים  מעט  ממספר  של  שיעור  יש    61%גבוה 

 .  (2במרכז הגליל )אזור  74%, תלות גבוהה בת"א(, ו 21בת ים )אזור  -באזור חולון 63% (, 9באזור נחל עירון )אזור 
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 )באלפי עובדים( האזורים הראשיים בישראל  33בין  2018עבודה בשנת   -קשרי בית - 6לוח 

 

 

 אזורים, והם זמינים בנפרד כקבצי נתונים.     2,630ו   1250, 250הוכנו לוחות בפירוט של 

 

סה"כ      33     32        31    30       29     28        27     26     25       24     23        22        21        20        19     18     17        16     15      14       13    12    11    10      9      8      7      6      5         4      3         2      1אזור מגורים 

       67.0     0.0    0.0       0.0   0.0      0.0    0.0       0.3    0.0    0.0      0.1    0.0       0.0       0.0       0.1       0.4    0.1    0.1       0.0    0.0     0.1      0.2   0.1   0.0   0.0   0.2   0.2   1.1   0.9   6.5      1.5   0.8      6.1 48.1     1גליל עליון מזרחי וצפון

     169.0     0.0    0.0       0.0   0.0      0.1    0.0       0.1    0.0    0.0      0.1    0.0       0.0       0.0       0.1       0.7    0.2    0.0       0.4    0.2     0.3      0.1   0.2   0.1   0.9   0.9   3.9   3.1   7.6   6.2    27.0 15.6    95.3   5.9     2מרכז הגליל

       83.1     0.0    0.0       0.0   0.0      0.0    0.0       0.2    0.0    0.0      0.2    0.0       0.0       0.1       0.1       0.3    0.1    0.0       0.1    0.1     0.2      0.2   0.3   0.1   0.2   0.1   1.2   1.0   0.9   0.4    18.5 44.8    13.2   0.6     3אזור נהריה ועכו

     231.3     0.0    0.1       0.0   0.0      0.0    0.2       0.5    0.2    0.2      0.5    0.1       0.4       0.2       0.8       3.0    1.0    0.3       0.7    0.4     0.9      1.5   1.4   0.1   3.0   0.5 11.1   2.6   4.4   1.2  183.1   7.6      4.9   0.4     4חיפה והקריות

       51.6     0.0    0.0       0.0   0.0      0.1    0.3       0.3    0.0    0.0      0.3    0.0       0.0       0.1       0.2       0.3    0.0    0.0       0.3    0.1     0.0      0.2   0.2   0.1   0.2   0.2   0.4   6.2   2.2 31.1      1.2   0.1      2.8   4.5     5גליל תחתון מזרחי

       87.9     0.0    0.1       0.0   0.0      0.1    0.3       0.2    0.0    0.0      0.2    0.1       0.1       0.1       0.8       2.4    0.2    0.2       0.4    0.2     0.4      0.2   0.6   0.1   0.9   1.5   2.4 11.7 51.2   4.4      6.0   0.7      1.7   0.7     6אזור נצרת

       90.3     0.0    0.1       0.0   0.0      0.1    0.2       0.3    0.0    0.0      0.3    0.1       0.1       0.1       0.2       0.7    0.3    0.2       0.8    0.2     0.6      0.4   1.1   0.2   0.6   0.9   2.2 55.9   9.7   7.4      7.0   0.1      0.3   0.2     7עמק יזרעאל ובית שאן

       64.8     0.0    0.1       0.0   0.0      0.0    0.0       0.2    0.0    0.1      0.4    0.1       0.1       0.1       0.4       1.5    0.5    0.2       1.0    0.1     0.5      0.7   1.4   0.0   8.1   0.9 18.6   2.3   2.8   0.3    23.4   0.5      0.3   0.0     8דרום אזור הכרמל

       53.5     0.0    0.0       0.0   0.1      0.1    0.0       0.2    0.0    0.0      0.5    0.1       0.2       0.6       1.0       2.4    0.8    0.3       1.6    0.5     1.4      1.8   5.5   0.2   7.7 21.7   0.6   3.6   0.8   0.2      1.1   0.2      0.2   0.0     9נחל עירון

       80.4     0.0    0.0       0.0   0.0      0.1    0.0       0.3    0.0    0.1      0.5    0.1       0.1       0.2       1.0       3.8    1.4    0.5       1.1    0.3     2.5      6.3   6.8   0.1 43.1   3.4   1.7   0.7   0.3   0.1      5.5   0.1      0.0   0.0   10אזור חדרה

     153.4     0.0    0.1       2.6   0.6      2.0    0.6     54.0    0.5    0.9      1.7    0.8       0.9       1.4       1.1       2.1    1.9    1.8       8.9    6.6     2.4      2.0   1.1 59.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0      0.1   0.0      0.0   0.0   11יהודה ושומרון

     118.7     0.0    0.0       0.1   0.2      1.0    0.3       0.4    0.5    0.4      2.4    0.5       0.8       1.1       6.3       8.5    4.6    1.9       7.8    3.7   20.2    17.6 32.3   0.4   4.2   1.5   0.2   0.2   0.1   0.0      1.1   0.1      0.0   0.0   12צפון השרון

       96.7     0.0    0.0       0.0   0.0      0.1    0.1       0.5    0.1    0.3      1.2    0.1       0.4       0.4       2.8       7.1    4.3    0.9       3.0    0.8     6.1    56.6   8.1   0.1   2.4   0.3   0.2   0.0   0.0   0.0      0.7   0.0      0.0   0.0   13נתניה

     118.6     0.0    0.0       0.1   0.2      0.4    0.4       0.5    0.5    0.4      3.0    0.4       0.9       1.6       7.9     15.8    7.8    2.3     12.6    3.1   50.4      3.1   5.5   0.3   0.6   0.0   0.1   0.1   0.1   0.0      0.5   0.0      0.0   0.0   14רעננה וכפר סבא

       60.8     0.0    0.0       0.1   0.1      0.4    0.3       0.4    0.4    0.2      4.3    0.5       0.7       0.7       4.5       4.3    1.1    2.2     12.0  20.1     5.0      0.6   1.5   0.8   0.3   0.2   0.0   0.1   0.0   0.0      0.1   0.0      0.0   0.0   15אזור ראש העין

     114.2     0.0    0.0       0.1   0.2      0.3    0.3       0.7    0.6    0.3      2.9    0.3       2.1       2.0     13.7     12.4    3.2    4.7     56.6    3.6     5.5      1.0   1.0   1.7   0.3   0.1   0.1   0.2   0.1   0.0      0.1   0.0      0.0   0.0   16פתח תקווה

       71.6     0.0    0.0       0.1   0.1      0.3    0.1       0.6    0.6    0.4      4.3    1.1       1.9       2.1       9.7     14.8    1.5  15.0     13.8    1.3     2.7      0.4   0.4   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0      0.0   0.0      0.0   0.0   17בקעת אונו

       67.0     0.0    0.0       0.0   0.0      0.2    0.1       0.3    0.2    0.2      1.1    0.2       0.8       0.7       6.1     14.0  26.7    0.8       4.7    0.7     6.5      1.4   1.5   0.1   0.3   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0      0.1   0.0      0.0   0.0   18הרצליה

     246.7     0.0    0.2       0.6   0.3      1.2    0.5       4.3    1.0    1.2      5.9    2.6       5.0       7.0     16.3   161.1    9.6    2.3     12.0    1.4     5.9      2.6   2.1   1.3   0.9   0.1   0.2   0.1   0.1   0.0      0.8   0.0      0.0   0.1   19תל אביב

     166.4     0.0    0.0       0.1   0.1      0.7    0.5       1.5    0.8    0.8      3.9    0.5       2.0       3.4     75.7     38.7    3.6    5.5     17.2    2.0     5.0      1.3   1.4   0.8   0.5   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0      0.2  0.0-      0.0   0.0   20ר"ג, גבעתיים ובני ברק

     165.9     0.0    0.1       0.2   0.3      1.1    0.4       0.4    2.0    2.6      6.0    2.1     16.1     58.4     10.0     49.1    1.7    3.9       5.9    1.1     2.6      0.9   0.4   0.5   0.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0      0.0   0.0      0.0   0.0   21חולון ובת ים

     126.5     0.0    0.1       0.3   0.3      1.4    0.4       1.7    2.3    2.1      9.2    6.0     53.1       8.5       4.6     21.8    1.3    3.7       5.2    0.8     1.8      0.5   0.6   0.3   0.1   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0      0.1   0.0      0.0   0.0   22ראשון לציון

       97.5     0.0    0.3       0.6   0.4      1.9    1.2       1.5    2.7    4.2      9.5  42.9       7.5       3.2       3.4       9.1    0.9    2.1       3.1    0.9     1.2      0.2   0.4   0.3   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0      0.0   0.0      0.0   0.0   23אזור רחובות

     160.7     0.0    0.4       0.9   0.5      2.0    2.9     10.9    2.0    2.0    71.3    5.7       7.7       5.7       6.5     16.7    2.1    6.7       7.4    2.1     2.8      0.8   0.8   2.5   0.2   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0      0.1   0.0      0.0   0.0   24אזור רמלוד ומודיעין

       63.3     0.0    1.0       0.3   0.6      5.7    0.9       1.1    8.1  17.3      4.4    8.8       3.6       1.8       1.5       4.8    0.5    0.7       1.0    0.2     0.5      0.2   0.1   0.2   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0      0.0   0.0      0.0   0.0   25אזור יבנה - גדרה

       90.6     0.0    0.4       1.0   0.7      5.6    0.3       1.3  53.8    7.0      3.0    2.5       2.4       2.3       1.7       5.1    0.6    0.8       1.0    0.4     0.3      0.1   0.0   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0      0.0   0.0      0.0   0.0   26אשדוד

     292.5     0.1    0.0       0.1   0.1      0.9    6.9   259.6    0.3    0.5      4.8    0.6       0.5       0.5       1.5       4.5    1.4    0.5       1.1    0.4     0.3      0.3   0.2   7.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0      0.0   0.0      0.0   0.0   27ירושלים

       72.6     0.0    0.2       0.2   0.2      0.8  37.3     25.0    0.1    0.4      2.2    0.5       0.3       0.3       0.6       1.3    0.2    0.2       0.4    0.3     0.2      0.1   0.1   1.5   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0      0.1   0.0      0.0   0.0   28פרוזדור ירושלים

     140.3     0.0    3.3       4.1   6.8    88.2    2.5       1.5  11.3    5.7      4.3    2.5       1.8       1.1       1.2       3.2    0.3    0.7       0.6    0.2     0.2      0.1   0.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0      0.0   0.0      0.0   0.0   29אזור אשקלון ולכיש

28.9      7.8    0.8       0.2    1.3    1.4      1.2    0.4       0.4       0.1       0.4       0.7    0.1    0.1       0.3    0.1     0.1      0.0   0.0   0.2   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0      0.0   0.0      0.0   0.0   30צפון הנגב  19.3     8.2    0.2     72.3       

     100.0     0.5  10.7     74.3   7.9      3.0    0.2       0.2    0.3    0.2      0.4    0.3       0.3       0.1       0.3       0.7    0.0    0.1       0.1    0.1     0.1      0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0      0.0   0.0      0.0   0.0   31באר שבע

       50.5     2.9  21.8     18.6   3.9      0.7    0.2       0.3    0.2    0.1      0.4    0.3       0.1       0.1       0.1       0.4    0.0    0.1       0.1    0.0     0.1      0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0      0.0   0.0      0.0   0.0   32אזור דימונה וערד

       24.2   20.6    2.6       0.7   0.1      0.0    0.0       0.0    0.0    0.0      0.0    0.0       0.0       0.0       0.0       0.0    0.0    0.0       0.0    0.0     0.0      0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0      0.0   0.0      0.0   0.0   33מרכז ודרום הנגב

52.5  126.3  58.4   369.7  90.1  49.0  150.4  80.1   110.3   104.0   180.5   411.6  78.2  58.7   181.0  52.1 126.6  101.7 75.3 78.3 75.5 33.0 43.5 89.0 81.8 58.2  278.5 70.6  125.0 60.7סה"בסה"כ  124.8   50.1  24.5   3,650.0  

אזור העבודה 
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 ניתוח התוצאות  7.2

ק"מ   10מכלל העובדים נוסעים לעבודתם פחות מ  60%כ הנסיעה לעבודה בישראל קצרים יחסית. מרחקי  •

התפלגות מרחקי היוממות  מ בקו אוירי מביתם. ק" 50עובדים במרחק הגדול מ   4.2%. רק כ בקו אווירי 

 מוצגת בלוח להלן. 

 

 2018 –התפלגות מרחקי היוממות  -7לוח 

 ק"מ(   0-5המרחקים בקווים אוויריים, הנתונים לא כוללים תעסוקה באזור המגורים )שכולם בטווח   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ההתפלגות מוצגת גם באיור שלהלן.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרחק הנסיעה בקו אווירי, ק"מ 
 אחוז מצטבר  אחוז מספר עובדים 

 -ל -מ

0 5 853,655 23.39% 23.39% 

5 10 1,224,722 33.55% 56.94% 

10 15 519,177 14.22% 71.17% 

15 20 306,311 8.39% 79.56% 

20 25 197,684 5.42% 84.97% 

25 30 143,622 3.93% 88.91% 

30 35 92,357 2.53% 91.44% 

35 40 67,430 1.85% 93.29% 

40 45 53,798 1.47% 94.76% 

45 50 38,829 1.06% 95.82% 

50 55 33,313 0.91% 96.74% 

55 60 23,281 0.64% 97.37% 

60 65 14,490 0.40% 97.77% 

65 70 18,593 0.51% 98.28% 

70 75 9,722 0.27% 98.55% 

75 80 8,572 0.23% 98.78% 

80 85 9,724 0.27% 99.05% 

85 90 9,498 0.26% 99.31% 

90 95 6,641 0.18% 99.49% 

95 100 3,862 0.11% 99.60% 

100 105 3,402 0.09% 99.69% 

105 110 1,999 0.05% 99.74% 

110 115 1,694 0.05% 99.79% 

115 120 1,821 0.05% 99.84% 

120 320 5,804 0.16% 100.00% 

   3,650,000 סה"כ 
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 2018 -  (בשכונת מגורי העובד )ללא עבודה   התפלגות מרחקי היוממות  - 7איור 

 

 

הגדולות   • הערים  עובדים בבשלוש  העיר  תושבי  יותר מהמועסקים  או  שליש  רבות  כשני  בערים  גם  תחומה. 

ב   אחרות עובדים  המועסקים  תושביהן  ממחצית  שינה".  .  תחומןלמעלה  ב"ערי  מאוד  פוחתים  אלו  שיעורים 

כ   כללי  גרים   47%בממוצע  הם  בו  בישוב  עובדים  א  מהמועסקים  בתחום  בתעסוקה  התחשבות  ור  ז )כולל 

 :  לפי תוצאות הסקר  להלן דוגמאות ממיגוון ישובים.  המגורים(  

o 68%  כנ"ל:   עירם. עובדים בתחומי    אשדודממועסקי 

o 64%  נתניהממועסקי 

o 58%  ממועסקי כרמיאל 

o 40% ממועסקי הרצליה   

o 38%  ממועסקי עכו 

o 32%    ממועסקי יבנה 

o 22%  ממועסקי נס ציונה 

o 11%  מבשרת ציון ממועסקי 

 

כצפויב  עובדים השל    ם חלק • גבוה,  הסביבה  מערי  המטרופולינים  ויורד    , מרכזי  והולך  הפנימיות,  בטבעות 

,  כמו פתח תקווה באזור ת"א  ,חיצוניות, בהן עיקר המשיכה היא למרכזי מישנה/ מרכזים נוספיםעות הטבב

 להלן דוגמאות לכך:  נתניה. או רחובות, 

 

o   ממועסקי חדרה.   5.5%, אך רק ל מהמועסקים הגרים בחולון  31%תל אביב היא יעד תעסוקה ל 

o  ,ממועסקי חדרה עובדים בנתניה, יעד התעסוקה העיקרי שלהם מחוץ לחדרה.   12%מאידך 

o  לת"א  5%מהמועסקים לרחובות,  15%מגדרה יוממים . 

o  לת"א.   8%ת, מהמועסקים לפ" 23%מראש העין יוממים 

 

 ערים לדוגמא.    4מוצגת פריסת ישובי העבודה של מועסקים מ  1בנספח 
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היוממות הרחוקה מצומצמת. להלן קשרי היוממות ההדדיים שנמצאו בין שלושת הערים הגדולות וכן באר   •

 שבע )בסוגריים רשום חלקם של העובדים בכל עיר גדולה אחרת מכלל המועסקים הגרים בעיר(. 

 

 2018 -תוצאות הסקר הסלולרי -יוממות בין ערים גדולות -  8לוח 

 באר שבע   חיפה תל אביב   ירושלים  עבודה/             מגורים

 ( 0.04%)  123 ( 0.006%)    17   ( 1.53%)  4,482  ירושלים 

 ( 0.23%)  556 ( 0.22%)  534  ( 1.67%)    4,107 תל אביב 

 ( 0%)        2  ( 1.62%)  1,926 ( 0.19%)       224 חיפה

  ( 0%)     4 ( 0.80%)     670 ( 0.26%)      225 באר שבע 

 

 אות סקרי כ"א של הלמ"ס לאותה שנה?  צ כיצד מתיישבים ערכים אלה עם תו

 

 )באלפים(  2018סקר כ"א של הלמ"ס  -קשרי יוממות בין ערים גדולות  -  9לוח 

 באר שבע   חיפה תל אביב   ירושלים  עבודה/             מגורים

 ערך קטן, לא מוצג   3.5   ירושלים 

 ( 0.6) 0.9  3.0 תל אביב 

 ערך קטן, לא מוצג   2.2 ערך קטן, לא מוצג  חיפה

  ערך קטן, לא מוצג  ( 0.9) ערך קטן, לא מוצג  באר שבע 
 )ערכים בסוגריים מציינים רווח בר סמך גדול סביב הממוצע( 

 
 אינן ניתנות להשוואה מדוייקת: של שני הסקרים  התוצאות 

o  ממיקומי התעסוקה, אך אין זה ניפוח אחיד.  בשל אי זהוי חלק  7%ח בכ יש לנפנתוני הלמ"ס  את 

o   בתדירות  , חלקית, מיקומי תעסוקה "פורמליים", שאינם מלמדים על נסיעות  עשויים לכלולנתוני הלמ"ס

ידך, מיקומי הסקר הסוללרי מבוססים על שכיח נסיעות חודשי  יומית או קרובה לכך בין הבית לעבודה, מא

 .  לאזור העבודהימים בחודש(  10)לפחות 

o  עבודה.  -מידגם הלמ"ס היה קטן מכדי להציג את מלוא פריסת קשרי בית 

זאת,  ו            שעם  הסקרים  נמצא  של  כ  התוצאות  )יש  מאוד  ת"א    1,000דומות  בין  כיוון  לכל  ביום  יותר  יוממים 

   , שאר התוצאות דומות או לא ניתנות להשוואה בגלל מגבלות מידגם הלמ"ס(.בסקר הסלולרי  רושלים לי

בהמשךה היא,  מהתוצאות  העולה  של    מסקנה  הקודמים,  ארבעת  לסעיפים  מרכזי  בין  "דלילים"  קשרים 

 המטרופולינים, במיוחד בין הרחוקים בהם.  

 תנועות הנוסעים  עבודה בארץ ומכלול-צעדי המשך להכרת קשרי בית  7.3

כוללת   ברמה  סבירות  בבקרת  ועומד  הלמ"ס(,  של  )בעיקר  אמינים  מאקרו  נתוני  על  נסמך  מאוזן,  הנוכחי  התוצר 

 ומקומית.  

ובהמשך העבודה יוצג לו עידכון העשוי להיות מדוייק יותר על פי עיבוד מפורט יותר של  ראשוני,  עם זאת, זהו התוצר  

יותר את  2019וכן מ    2018המידע מ   יביא בחשבון באופן מדוייק  וכן  יותר באבחנות מקום העבודה,  ידייק  . הניתוח 

 תדירות הנסיעה לעבודה, יאפשר לאתר תעסוקה גם בלילות וכדומה. 

              מול החברות הסלולריות להמשך ושיפור העבודה.  מתבצע תהליך עבודה 
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 נספחים 

 
 

)כדוגמא( מארבע ערים ודה של מועסקים  פריסת מקומות העב  -  1נספח   

 

 )מועסקים ביישובים עיקריים(

   -   לא נכללים: מועסקים באזור התנועה בה גר העובד     -

 חולון מזכרת בתיה חדרה  אשקלון 

 % עובדים  עיר עבודה  % עובדים  עיר עבודה  % עובדים  עיר עבודה  % עובדים  עיר עבודה 

 30.8 28,235 ת"א 24.5 1,195 רחובות  49.9 18,012 חדרה 58.7 30,693 אשקלון 

 28.6 26,161 חולון  6.6 321 ת"א 12.1 4,358 נתניה  11.4 5,984 אשדוד 

 10.7 9,815 ראשון לציון  6.4 312 מזכרת בתיה 5.7 2,046 קיסריה  3.3 1,707 קריית גת 

 5.4 4,989 בת ים 5.9 290 אשדוד  5.5 1,996 ת"א 2.4 1,266 יפו -תל אביב 

 4.2 3,870 רמת גן  5.9 288 קריית עקרון  3.6 1,309 פרדס חנה  2.1 1,107 ראשון לציון 

 3.9 3,558 פ"ת 5.3 259 גן שלמה 2.4 875 חיפה  1.8 962 באר שבע 

 1.8 1,617 בני ברק  4.9 240 בית שמש 1.7 599 הרצלייה  1.5 770 שדרות 

 1.3 1,169 אשדוד  4.7 229 ראשון לציון  1.6 566 רעננה  1.4 758 רחובות 

 1.2 1,090 לוד 3.8 187 נס ציונה  1.5 528 פ"ת 1.4 743 ירושלים 

 1.1 994 גבעתיים 3.6 174 ירושלים  1.4 493 אור עקיבא  1.2 640 קריית מלאכי 

 1.0 880 הרצלייה  3.2 154 לוד 1.3 467 רמת גן  0.8 435 נתיבות 

 0.8 724 רעננה  3.1 149 רמלה 1.1 409 כפר סבא 0.8 432 רמת גן 

 9.3 8,497 אחרים  22.0 1,071 אחרים  12.3 4,443 אחרים  13.0 6,802 אחרים 

 100.0 91,600 סה"כ  100.0 4,870 סה"כ  100.0 36,100 סה"כ  100.0 52,300 סה"כ 
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 שכונות נבחרות   3פריסת מקומות העבודה של תושבי   -  2נספח 

 

 1736אזור תנועה  -שכונת דניה בחיפה מקומות עבודה עיקריים של מועסקי 

 אלף עבדו  2.5אלף תושבים, מהם  5.0כ   2018באזור גרו בשנת 

 

 

המרחק בפועל לאזורים שממערב לשכונה גבוה בהרבה מהמרחק האווירי      
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 342אזור תנועה  -קריית פנחס אילון )מערב( בחולון מקומות עבודה עיקריים של מועסקי 

 אלף עבדו  6.0אלף תושבים, מהם   12.5כ   2018באזור גרו בשנת 
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 766אזור תנועה  -רובע ט' באשדוד של מועסקי עיקריים מקומות העבודה 

 אלף עבדו  4.7אלף תושבים, מהם  9.8כ   2018באזור גרו בשנת 
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 09/2019דוגמא לאפיון מגזרים באוכלוסייה לפי תוצאות בחירות  -  3נספח 

 

 קלפיות באשדוד  במספרמיפוי הצבעה למפלגת יהדות התורה 
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