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 לעבודה הסבר דברי .1

 הקדמה (א1

 מקיף סקר עריכת להקמתה קדם .1965-ב לפעילות רשמית ונפתחה נחנכה המלאכה קריית

  בתי צרכי את ולהגדיר לאפיין ,העברית באוניברסיטה לגיאוגרפיה המחלקה ידי על שבוצע ,ומעמיק

  משרד ,יפו-אביב תל עיריית של בשותפות הוקם המתחם .בעיר הזעירה והתעשייה המלאכה

  ר"ד ,רפופורט יצחק האדריכלים ידי על שתוכננה ,הקרייה תכנית .המלאכה בעלי ואיגוד התעשייה

  קומות 2-ב וחניון קומות רב בניין ,טוריים בניינים 16 הכילה ,פרנקל גרגורי וצבי גליברמן אשר

 :נילווים ושירותים ,ותעשייה מלאכה בתי מגוון להכיל תוכנן המתחם .ר"מ 21,000-כ של ובשטח

  בראשית כבר הופרטו המבנים חללי .ראשונה עזרה ועמדת דלק תחנת ,דואר ,בנק שירותי

 ,מהעסקים חלק התחלפו השנים עם .עצמם העסקים לבעלי ונמכרו ,המתחם מחזון כחלק ,הפרוייקט

 .השתנה במקום הפעילות ואופי

 

  .זמן מבוססת לפעילות בניגוד ,המלאכה בקריית מקום מבוססת לפעילות מתייחס זה ח"דו

  .עצמם במבנים שמתנהלת ,עסקי אופי בעלת ברובה ,קבועים בחללים יומיומית פעילות ,כלומר

  ,ערב פעילות כגון ,זמן תלויית שהיא ,המשותף במרחב פעילות אף הקרייה מכילה ,לכך בניגוד

  המלאכה בקריית הפעילות .זה ממסמך חלק שאינם ,ופנאי בילוי ,תרבות של תקופתיים ואירועים

  רישומי פי על .משרדית ותעסוקה ,אמנות ,ותעשייה מלאכה :עיקריים תחומים לשלושה נחלקת

  כגון ,עסק יחידות לשתי אחד בעלים של מקרים קיימים) עסק יחידות 577-כ פעילים במתחם ארנונה

  ההתרחשות מרבית את מקיפים ל"הנ התחומים שלושת ,(נפרד מחסן שברשותו מלאכה בית

  או שמשרתים נילוות ופעילויות משנה פעילויות עוד מתווספים לאלה .בהמשך שיוסבר כפי ,במתחם

  ,במקום הפעילות מאופי שינוי הוא זה מגוון מצב .ואחסנה מסחר כגון ,העיקריות מהפעילויות ניזונים

  הפעילות עיקר את היוו ומלאכה תעשיה כאשר ,הקודמת המאה של 90-ה שנות עד שהתקיים

 .במקום

 



 המחקר מטרות (ב1

  ,המלאכה קריית במתחם המתרחשת העסקית הפעילות אופי את לאפיין נועדה זו עבודה

  ערב ופעילות ופנאי בילוי ,תרבות עסקי של בהיבט בעיקר ,במקום עסקי לפיתוח המלצות ולספק

  מנת על במתחם הפעילות תמהיל של הבנה לספק נועד במקום המתקיימת הפעילות אפיון .ולילה

  עתידיים משינויים יהנו אף ואולי יפגעו לא שאלה כך ,לעיר הרצויים הפעילות מרכיבי את לזהות

 :לעבודה מנחים עקרונות 2 הוגדרו כך לשם .מתוכננים

 לעסקים ספציפית והתייחסות ,במקום הקיימים ויצירה תעשייה ,מלאכה פעילות על שמירה1.

 .התקינה להתנהלותם הקרקע למפלס הזקוקים

  תוך קרקע-והתת הקרקע בקומת בילוי ומקומות מזון עסקי שילוב של והשלכות היקף בחינת2.

 .ל"הנ בעסקים מפגיעה הימנעות

 

 :כדלקמן שהוגדרו העבודה מטרות את התוו אלה עקרונות

 .המלאכה קריית במתחם הקרקע ותת הקרקע בקומת לשילוב רצוי עסקים תמהיל בחינת1.

  וצמצמת ,היממה שעות בכל למתחם מבקרים קהל המושכת ופנאי בילוי ,תרבות פעילות עידוד2.

 .היום במקום המתקיימת השלילית הערב פעילות את

 .במתחם שישולבו בילוי ופעילות מזון עסקי ותמהיל מיקום ,היקף של ממוקדת בחינה3.

 

  ערב קהל שתמשוך ופנאי ,בילוי ,תרבות פעילות ולעודד לפתח נועדה זו עבודה ,פשוטות במילים

  אופיו את לו ומקנים במתחם הקיימים השונים והמלאכה היצירה בעסקי לפגוע מבלי ,ולילה

 .הייחודי וצביונו



 ונתונים מידע מקורות (ג1

  סיווגי ורשימת ארנונה סיווגי רשימת הם זו עבודה לצורך ששימשו העיקריים המידע מקורות

  בשיטת עובדים עסקים רישוי מערכת והן ארנונה מערכת הן .2019 לשנת עדכניים עסקים רישוי

  ,למשל ,הארנונה .הסיווג מערכות 2 בין מוחלטת חפיפה קיימת שלא אלא ,פעילות קטגוריות סיווגי

  ,אמנות תצוגת לחללי התייחסות בה שאין בעוד לאמנות סטודיואים כמות על מדוייק מידע מקנה

  שסטודיואים כך ,רשיון טעוני לעסקים ורק אך התייחסות יש עסקים וברישוי ,מסחריים שאינם

  אלה ממערכות מידע על מהתבססות שנובעת נוספת בעייה .מופיעים אינם כלל ומשרדים לאמנות

 שטח שתופס מלונאות סיווג קיים עסקים שברישוי שבעוד מסתבר למשל כך .עדכניות אינן שהן היא

  רשיון טעונת פעילות של רצפה משטח 12%  שהם ר"מ 3600 ,במקום הפעילות משטחי ניכר

  המלון של משטחו חלק .זמן מזה פעיל אינו במקום שפעל ,(לופט סניורה) מלון בפועל ,במתחם

  כתוצאה .כלל מנוטרת שאיננה פעילות משמש והיתר ,ככזה מפוקח שאינו ,אירועים לאולם הוסב

  אלא ,בשטח הפעילות התפלגות של ושגויה מוטה תמונה מספקות ל"הנ שהרשימות רק לא מכך

  תמונה מייצר ומדוייק עדכני במידע מחסור .התמונה את ולדייק המידע את להצליב רב קושי שקיים

  מקורות .צרכיהם ואפיון העסקים התפלגות ניתוח על ומקשה במתחם הפעילות טיב של מעוותת

  ,המלאכה לקריית שונים הקשרים בעלי אנשים מגוון עם שיחות על התבססו שנבדקו נוספים מידע

   .בהמשך שיוצג כפי ,שיטתית בצורה ולא בלבד מדגמי באופן נעשו אלו אך



 המלאכה בקריית העסקים אפיון .2

 :ארנונה סיווגי (א2

  מסחר ,יצירה ,שירותים ,עיבוד ,ייצור ענפי ,במתחם פעילות סיווגי 36 מציינים הארנונה נתוני

  לציין יש) ר"מ 87,564-כ של כולל בשטח עסקים 577-כ במקום פעילים אלה רישומים פי על .ובילוי

  מפוצל עבורם הארנונה שסיווג כך ,חלל באותו שונים פעילות איזורי מנהלים מהעסקים חלק כי

 מהעסקים 80% .(זה במסמך אחד מעסק כיותר נספרים והם ,לשטח בהתאם דיפרנציאלית

  מסחר ,מחסנים ,כללי שירותים :למקום כדומיננטיים נתפסים כן ועל ,פעילות סיווגי 6-ב פעילים

  בין רצפה שטח התפלגות בבחינת .ופיסול לציור וסטודיו ,ומלאכה תעשיה ,משרדים ,כללי קמעונאי

  בתי ,חניונים מתווספים הדומיננטיים לסיווגים .שונה מעט תמונה מצטיירת ,השונים הסיווגים

  העסק סיווגי 8 .דומיננטי ולא נמוך לנתון מסתכם כללי קמעונאי ומסחר ,הלבשה ותעשיית ,דפוס

 .כ"מהסה 90%-כ תופסים רצפה שטח פ"ע הדומיננטיים
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 .רצפה ולשטח עסקים לכמות זהה אינו כדומיננטי עסק סיווג תחום שזיהוי היא הדבר משמעות

 לעומתם .הרצפה משטח 15% שתופסים ,אמנות סטודיאו הם במתחם מהעסקים 29% למשל כך

  היא נוספת דוגמה .מהשטח 23% תופסים אלה אולם ,משרדים בסיווג במקום מהעסקים 13% רק

  אין ולחניונים מאחר .מהשטח 12% תופסים אלה אולם ,בלבד במתחם חניונים 6 קיימים .החניונים

  עסקית פעילות ,האחרים לעסקים בניגוד ,(ואווירה פעילות ,נראות) המקום אופי על אמיתית השפעה

   .זה מסמך ביתרת מהנתונים החוצה ותגזר תבודד זו

  באשר מאוד מפורטים הם אחד מצד .נוסף בהיבט מעוותת תמונה מייצרים הארנונה סיווגי

  של רחב מגוון מכלילים שני ומצד (וכדומה ,הטכנולוגיה טיב ,עיבוד חומר) ותעשייה מלאכה לבתי

  צרכים לאבחן רב קושי קיים ,כלומר .'כללי שירותים' המכונה אחת כללית קטגוריה תחת עסקים

  פוטנציאל לזהות קשה בזמן ובו ,גיסה מחד המלאכה בקריית השונים העיסוק ענפי של מיוחדים

  תעשייה לסוג ביחס הנתונים של כמותי ניתוח לערוך אבקש ,זו מסיבה .גיסה מאידך לשינוי ומנוף

  תעשייה' :מידה וכאמת ייחודית כקטגוריה בהם להשתמש שנה 20 מזה שמקובל ותעסוקה

 .('א בנספח יצירתית ותעסוקה תעשייה עודות הסבר ראו) 'יצירתית ותעסוקה

 

 :המלאכה בקריית יצירתית ותעסוקה תעשייה פוטנציאל (ב2

  תובנות מקנה יצירתית ותעסוקה לתעשייה בהתייחס הארנונה נתוני של מחודשת בחינה

  את אסביר ראשית .עתידי לפיתוח והפוטנציאל במתחם הפעילות למגמות באשר יותר מובהקות

  ותעסוקה תעשייה חוקרי .שבהמשך הארנונה סיווגי בטבלת שמתבטא כפי ,הסיווגים חלוקת אופן

  של הצרכים עבור .('א נספח ראו) ושירותים מעטפת פעילות ,ליבה פעילות בין מבחינים יצירתית

 .יצירתית ותעסוקה תעשייה לתחום זיקה לציין ומספק ,אלה בהבחנות להעמיק מיותר ,זו עבודה

  והתעשייה העיסוק תחומי כל את היצירתית התעשייה רמות שלוש במסגרת הכללתי כך לפי

  אשר ושירותים פעילות תחומי וגם ,יצירתית ותעסוקה כתעשייה מובהק באופן לזהותם שמקובל

 ,צילום פיתוח ,דפוס בתי כגון) זה מתחום בלעדי באופן אינם אך ,זו פעילות לצרכי מענה מספקים

  בקטגוריה והמלאכה התעשייה תחומי כל מכונסים ,היצירתי התחום לצד .(הלאה וכן ,משי דפוס

  נוספים וייצור תעשייה לתחומי גם כמו ,יצירתית תעשייהל טכנים צרכים מספקים אלה שכן ,נפרדת

  ,קמעונאי מסחר היא נוספת קטגוריה .(הלאה וכן מכשירים ,מתכת ,עץ מוצרי ,מסגריות ,נגריות)

 אף על ,היצירתי לתחום קשורים אינם המקרים שבמרבית ,שונים מסחר תחומי מכונסים תחתיה

  ,משרדים היא יצירתית לתעסוקה חלקי באופן שקשורה נוספת קטגוריה .שכן ביניהם מעטים שיש

  .'וכו מקצועי ייעוץ ,בנקים גם אך ,ומשחק תוכנה פיתוח משרדי ,עיצוב משרדי נמצאים ביניהם אשר

  לתעשייה קשר כל אין לחלקם אשר ושימושים פעילות תחומי מציינות כאן המופיעות הקטגוריות יתר

  לסביבה נדרשים שירותים מספקים וחלקם (מלונאות ,מגורים ,אירועים אולם) יצירתית ותעסוקה

 .(מזנונים ,קפה ובתי מסעדות ,מחסנים) יצירתית



 :קטגוריות פעילות -סיווגי ארנונה ורישוי עסקים 
 

תעשייה : מוטיב תעשייה עדכני

 יצירתית
 עסקים סיווג רישוי

 
 סיווג ארנונה

ייצור  , ייצור ועיבוד תכשיטים ליבה-תעשיה יצירתית

 אהילים
שעונים  , סטודיו לציור ופיסול

 ,וצורפים

,  כריכיה, בית דפוס, ייצור מזון מעטפת-תעשיה יצירתית

, סרטי קולנוע או צילום מעבדה

 הדפסות משי

בתי , בית דפוס, אולפן הקלטות

משרדי  , ייצור דברי מאפה, תוכנה

 צילום ופיתוח תמונות, פרסום

מסחר בדברי  , מסחר בביגוד מסחר-תעשיה יצירתית

 אמנות

ייצור דברי  , נגריה, בית מלאכה תעשייה ומלאכה

מח , ייצור טכסטיל, הלבשה

ייצור  , אבקת אפיה ופודינג

עבוד  , עוגות אפיית, ממתיקים

חריטת  , ל לאריגה"בימ, מתכת

,  ייצור נעליים, ייצור רהיטים, עץ

ייצור מוצרי  , ייצור מוצרי קרטון

השחזה עיבוד  , מתפרה, פלסטיק

,  ייצור נרות, יציקת מתכות, שבבי

בית  , שיפוץ חלקי כלי רכב

בית , מלאכה לציפוי מתכות

, עבוד מתכת, מלאכה לנירוסטה

מוסך תיקון  , צינקוגרפיה

קליית  , אריזת מזון, אופנועים

 ,  יציקת שוקולד, גרעינים

תעשיית  , תעשייה ומלאכה

,  רהיטים נגרות,הלבשה

תעשיית  , מוסך כללי, מסגריות

תעשיית מוצרי   ,מוצרי מתכת

תעשיית  , תעשיית מזון, עור

,  תעשיית נעליים, מכשירים שונים

 , תעשיית עץ

מכירת  , מסחר קמעונאי כללי מסחר קמעונאי כללי

,  מכלת, מרכול, נקניק וסלטים

 ,  מכירת פירות וירקות

מסחר  , מסחר בצרכי משרד

 ,  מסחר קמעונאי כללי, ברהיטים

,  משרדים, משרדי ייעוץ מקצועי משרדים

 בנקים

 מחסנים מחסנים מחסנים

 מסעדות וברים ,בתי קפה מסעדות וברים ,בתי קפה מסעדות וברים, בתי קפה

 וקיוסקים מזנונים מזנונים מזנונים וקיוסקים

 שרותים כללי שירותים כללי

 אולם אירועים אולם אירועים

 מגורים מגורים

 מלונאות מלונאות
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סיווג תעשיה 
 יצירתית

 סיווג ארנונה

תעשיה   168 29% 13497 16%

 ליבה-יצירתית
 ,  שעונים וצורפים, סטודיו לציור ופיסול

תעשיה   33 6% 4349 5%

 מעטפת-יצירתית
,  בתי תוכנה, בית דפוס, אולפן הקלטות

,  משרדי פרסום, ייצור דברי מאפה

 צילום ופיתוח תמונות

תעשיה   7 1% 781 1%

 מסחר-יצירתית
 מסחר בדברי אמנות, מסחר בביגוד

תעשיית  , תעשייה ומלאכה תעשייה ומלאכה 142 25% 26331 31.5%

,  מסגריות, רהיטים נגרות,הלבשה

  ,תעשיית מוצרי מתכת, מוסך כללי

,  תעשיית מזון, תעשיית מוצרי עור

תעשיית  , תעשיית מכשירים שונים

 , תעשיית עץ, נעליים

מסחר קמעונאי   72 12.5% 7042 8%

 כללי
,  מסחר ברהיטים, מסחר בצרכי משרד

 ,  מסחר קמעונאי כללי

 בנקים, משרדים, משרדי ייעוץ מקצועי משרדים 78 13.5% 20255 24%

 מחסנים מחסנים 30 5% 7091 8.5%

, בתי קפה 6 1% 619 1%

 מסעדות וברים
 מסעדות וברים ,בתי קפה

מזנונים   2 זניח 58 זניח

 וקיוסקים
 וקיוסקים מזנונים

 שרותים כללי שירותים כללי 34 6% 3365 4%

 מגורים מגורים 6 1% 683 1%

 כ"סה 572 100% 83338 100%



  ביחס מצבים שלושה בין נבחין ,יצירתית ותעסוקה לתעשייה בהתייחס הארנונה נתוני בניתוח

   .יצירתית לפעילות

  לפעילות שירותים ,(תכשיטים עיצוב ,אמנות סטודיו) ליבה פעילות : יצירתית פעילות .1

 מסחר) יצירתית תעשייה בתוצרי ומסחר ,('וכד הקלטות אולפן ,דפוס בית) יצירתית

  שבהתייחס בעוד ,יצירתית לפעילות במישרין קשורים במקום מהעסקים 36% .(באמנות

 .22%-ל צונח זה נתון רצפה שטח לנתוני

  חומר כגון ,יצירתית לפעילות נדרשת תשתית שמספקות ומלאכה תעשייה :יצירתית תשתית .2

 מהעסקים 25% .עבודה ושיטות חומרים עודות ידע ,וטכנולוגיה כשורימ ,חומר עיבוד ,גלם

 הרצפה משטח 32% תופסים ואלה ,יצירתית לפעילות פוטנציאלית תשתית מספקים במקום

 .במתחם

  מדוייקים נתונים בהיעדר) לא או יצירתית פעילות לכלול עשויה במשרדים תעסוקה :תעסוקה .3

  .(שלא או היצירתי בתחום נכלל מסויים עסק האם לדעת ניתן לא במתחם העסקים טיב על

 .במתחם הרצפה משטח 24% תופסים אלהו ,משרדים הם במקום מהעסקים 14%

 

  75% :המלאכה בקריית הפעילות מרבית את תחתם מאגדים ל"הנ המצבים שלושת

  הללו הקטגוריות שלושת בין העסקים בהתפלגות ,כלומר .הרצפה משטח 78%-ו מהעסקים

 העסקים התפלגות של יותר מדוקדקת בחינה לבצע ניתן .במתחם הפעילות מרבית מתקיימת

  שלל מתוך כי בהמשך המצורפת בטבלה ניכר .רישיון טעוני עסקים רשימת באמצעות במתחם

 שהם או יצירתית ותעסוקה לתעשייה קשורים מהעסקים 78% ,במקום הרשיון טעוני העסקים

 .הרשיון טעוני העסקים של הרצפה משטח 71%-כ תופסים והם ,אותם לשרת פוטנציאל בעלי



סיווגי רישוי עסקים של עסקים טעוני רשיון  
 (מספרים אבסולוטיים)ר שטח רצפה "פ מ"ע

סיווגי רישוי עסקים של עסקים טעוני רשיון  
 פ כמות"ע

שטח  

רצפה 
 % ר"במ

שטח  

רצפה 
 ר"במ

כמות  

 עסקים
% 

כמות  
 עסקים

סיווג תעשיה 
 יצירתית

 

 עסקים סיווג רישוי

-תעשיה יצירתית 6 3.5% 714.4 2%

 ליבה
 ייצור אהילים, ייצור ועיבוד תכשיטים

-תעשיה יצירתית 31 18% 5287.1 17%

 מעטפת
סרטי  , כריכיה, בית דפוס, ייצור מזון

 הדפסות משי, קולנוע או צילום מעבדה

ייצור דברי  , נגריה, בית מלאכה תעשייה ומלאכה 98 56% 16014.6 51.5%

מח אבקת  , ייצור טכסטיל, הלבשה

  אפיית, ייצור ממתיקים, אפיה ופודינג

,  ל לאריגה"בימ, עבוד מתכת, עוגות

,  ייצור נעליים, ייצור רהיטים, חריטת עץ

ייצור מוצרי  , ייצור מוצרי קרטון

השחזה עיבוד  , מתפרה, פלסטיק

,  ייצור נרות, יציקת מתכות, שבבי

בית מלאכה  , שיפוץ חלקי כלי רכב

,  בית מלאכה לנירוסטה, לציפוי מתכות

מוסך תיקון  , צינקוגרפיה, עבוד מתכת

,  קליית גרעינים, אריזת מזון, אופנועים

 ,  יציקת שוקולד

מסחר קמעונאי   13 7.5% 1296.2 4%

 כללי
מכירת נקניק  , מסחר קמעונאי כללי

מכירת פירות  , מכלת, מרכול, וסלטים

 ,  וירקות

 מחסנים מחסנים 11 6.5% 1900.9 6%

, בתי קפה 9 5.5% 1007.8 3.5%

 מסעדות וברים
 מסעדות וברים ,בתי קפה

 מזנונים מזנונים וקיוסקים 4 2% 355.2 1%

 אולם אירועים אולם אירועים 1 0.5% 989.3 3%

 מלונאות מלונאות 1 0.5% 3608.9 12%

 כ"סה 174 100% 31174.4 100%



 במתחם פיזי וסקר עסקים רישוי רשימת ב"ע – קרקע בקומת עסקים מיפוי

 128 .הקרקע בקומת נמצאים (83%) מהם 162 ,עסק רשיון טיעוני עסקים 196 קיימים במתחם

  21%-ה שיתרת בעוד ,(79%) יצירתית תעשייה משרתים או קשורים הקרקע שבקומת מהעסקים

  מסחר שעסקי לציין יש .(6%) ומחסנים (7%) ובילוי מזון ועסקי מסעדות ,(8%) מסחר בתי הם

 .עסק מרשיון פטורים היותם בשל ,כאן נספרו לא רבים

 חנות מגנטים

 

 בית דפוס

 

 מחסן

 

 מחסן

 
 מחסן

 בית דפוס

בית מלאכה  

 אלומיניום

 בית דפוס

 בנק

 חנות בגדים

 קליית קפה

 בית דפוס

בית מלאכה  

 אימומים

 בית מלאכה צנרת

 חנות ספורט

 אופנה מתפרה

 מסעדה

 מחסן

 מכולת

 מוסך אופנועים
 חלפי רכב

 תיקון שנאים

תיקון משאבות  

 דלק

חלפים לגופי  

 חימום

ייצור נעליים  
 אורתופדיות

חנות ריהוט 

 נירוסטה

 סדנת ריתוך

 חנות פנסים לרכב

 רפד

 מוסך תיקון מצברים

 נגריית מטבחים

 חנות גביעים

 ייצור גביעים

 דפוס חולצות

 נגרייה

? 

 דפוס ביגוד

 בית דפוס

ייצור בגדי  

 עבודה

? 

 חנות בגדים

 ייצור ויבוא בגדים

 (בסגירה)נגרייה 

חנות חיות 

 סיטונאית

 ייצור רקמה

 ייצור רקמה

 מחסן

 חנות קפיצים

 חנות ספורט

בית מלאכה  

ליציקות ואביזרי  

 אופנה

 חנות ספורט

? 

? 

 ייצור מבלטים

 חנות תיקי ספורט

 הדפסת חולצות

? 

חנות בגדים  

 סיטונאי

 חנות ספורט

 ייצור אריגים

 מחסן

מפעל עיבוד 

 בשר

 חנות דיג

 מחסן

? 

ייצור מגשי  

 אירוח

הדפסות בגדים  

 ומזכרות

? 

? 

 מפעל עיבוד בשר

 חנות ספורט

 הדפסת חולצות

? 

 בית דפוס

 ייצור מבלטים

 (פנוי)

 חיתוך נייר

 מחסן

 תיקון אלטרנטורים

? 

 בית דפוס

 ייצור סלטים

 ייצור רקמות

 בית דפוס

 משרד

 מועדון סטנדאפ

 חנות בגדים

? 

 מחסן

 (פנוי)

 משרדים

 (פנוי)

? 

? 

? 

סטודיו קליגרפיה 

 ותרבות יפן

 סטודיו אמנות

 חנות ווילונות

 סטודיו אמנות

 סטודיו צילום

 עיצוב אופנה

 סטודיו אמנות

 גלריה אמנות



 ארנונה תעריפי

  תחומי וקידום לעידוד ממדיניות כחלק ,הכללי התעריף על להנחות זוכים שונים ארנונה סיווגי

  כך .העסק של רצפה שטח בסיס על סיווג לאותו ביחס גם משתנים מוזלים תעריפים .שונים עיסוק

  ,זאת לעומת .יותר גדול שהשטח ככל ,שטח מדרגות פ"ע יותר גדולה להנחה זוכים מחסנים למשל

  מוזלים ארנונה סיווגי טבלת להלן .יותר גדול שהשטח ככל יותר קטנה להנחה זוכה לאמנות סטודיו

  מתחומי חלק .ארנונה הנחת מקבלים אינם במקום העסקים יתר כל .המלאכה לקריית רלוונטיים

 .דפוס בתי כגון ,ארנונה להנחת זוכים אינם המלאכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .32% התעריף ר"מ 500-ל 100 בין ,100% הוא הארנונה תעריף מחסן ר"מ 100 עד *

 .כוכבים 2 עבור הוא כאן התעריף .(כוכבים) המלון לרמת ביחס משתנה הארנונה הנחת גובה **

 

 סיווג 100%-תעריף הארנונה ביחס ל

 מפעלי תעשייה, בתי מלאכה 52%

 מחסנים *32%

 בתי תוכנה 52%

 בתי מלון **22%~

,  חדר עבודה של אמן בתחום ציור 21%
 צילום וידאו ארט, פיסול

 אולפן הקלטות 62%

 :קרקע קומת פיסי בסקר שנמצאו העסקים ומאפייני לטיב באשר תובנות מספר

 .2 ,(חלפים וחנויות רכב חלקי תיקון) נילווים ושירותים (אופנועים) מוסכים .1 :מתמחים מקבצים-

  קימעונאי מסחר .3 ,פלסטית אמנות תצוגת וגלריית יפנית קליגרפיה מרכז ,אמנות סטודיו

 .ספורט ובגדי ציוד בעיקר ,וסיטונאי

  מבלטים יצרני ,נייר חיתוך) נלווים ועסקים ,ואחר בגדים דפוס ,נייר דפוס עסקי של במתחם ריכוז-

 .הבניינים של ק"בק פזורים ,(ושטנצים

 ,קפיצים ,ביגוד ,צורפות :לו ומחוצה מהמתחם שונים מוצרים יצרני של ומכירה תצוגה אולם-

 .נירוסטה ריהוט ,מגנטים

  משפצי ,מגנטים חנות ,קפיצים חנות :ייחודיים מוצרים בעלי עסקים מספר קיימים במתחם-

 .נעלים לאימומי מלאכה בית ,אופנה וציוד ליציקות מלאכה בית ,דיג חנות ,אהילים

 .(מסגר ,נגר) מסורתיים מלאכה בעלי מיעוט-



  מהותי שוני קיים ,היצירתיות תחום סביב הללו העיסוק קטגוריות שלושת בין הזיקה אף על

   .המלאכה קריית של בהקשר ובמיוחד כללי באופן ביניהם

  .וותיקים הם היום הקיימים מאלו ורבים ,המתחם הוקם עבורם העסקים היו בקרייה המלאכה בתי

  לאכסון ומקום ,למכונות ועיבוד ייצור לשטח זקוקים הם ,עובדים 5-כ עד עובדים אלה בעסקים

  83% .מלאכה בתי הם מאלה ומרבית ,עסקים לרישוי נדרשים במתחם מהעסקים כשליש .התוצרת

  ישירה לגישה הזקוקים ,מלאכה בתי ומרביתם ,הקרקע בקומת נמצאים רשיון בעלי מהעסקים

  ביחס כמותית גדול המלאכה בתי של היחסי חלקם ,ככלל .ותוצרת חומרים ,ציוד של וטעינה לפריקה

 .רצפה שטח בצריכת יותר עוד וגדול ,העסקים לשאר

  .המבנים של העליונות בקומות מרביתם ,האחרונות בשנים מואץ באופן למתחם נכנסו משרדים

  משותף חלל משמש לעתים אשר ,גדול אחד עבודה חלל לכדי עסק יחידות מספר מאחדות חברות

  ,7 ושוקן סוסא כגון ,משותפים עבודה חללי מספר יש המלאכה קריית בסביבת .חברות למספר

  מאות מכיל זה מעין חלל .We Work של משותף עבודה חלל המלאכה בקריית יפתח זו שנה ובסוף

-כ ועובדים חברות 200 פועלות הזרם ברחובWe Work במרכז למשל כך .ועובדים קטנות חברות

   .עובדים 850

  ,בקרייה הדומיננטיים הפעילות תחומי שלושת בין כלכלית החלשה החוליה הינו לאמנות סטודיו

  לחללים אמנים מצטמצמים ,משאבים בהעדר .כלכלית ומתאפשר שמזדמן היכן מתמקמים ואלה

  אמנים ,יותר נמוכה הייתה במקום כשהשכירות ,בעבר .משותף עבודה חלל חולקים או מאוד קטנים

 גדול מספר ומשרתים קטנים לסטודיו מפוצלים אלה מחללים רבים כיום ,לעצמם עסק יחידת תפסו

 .בציור עוסקים ומרביתם ,במקום לבצע שניתן האמנות סוג את מגביל זה מצב .אמנים של יותר

 



 סיכום (ג2

 

 

 

 

 

 

 

 .דפוס ובתי הקלטות אולפני כולל *

עובדים   יחס שעות פעילות
 לשטח רצפה

פעילות בהקשר   מפלס בבנין
 יצירתי

 ענף פעילות
 

צ  "בוקר עד אחה
 ש"ללא סופ

מעט עובדים  
 להרבה שטח

יצירתית   תעשייה קומת קרקע
 ותשתית ליצירה

בתי מלאכה  
 *ותשתית יצירה

בוקר עד ערב ללא 
 ש"סופ

הרבה עובדים  
 שטח והרבה

 משרדים תעסוקה יצירתית קומות עליונות

הרבה עובדים   גמיש
 לשטח מועט

  -יצירתית  תעשייה קומות עליונות
 ליבה

 סטודיו אמנות

 ענף פעילות יתרונות לקריית המלאכה חסרונות לקריית המלאכה

 .מייצר לכלוך-

מייצר עומס תנועה וחנייה  -

 .בכל שעות הפעילות

זקוק לשטח רצפה רב  -

ביחס לכמות עובדים  

 .עסקים ומספר

 .תשתית הכרחית לפעילות של תעשייה יצירתית-

 .תורם לעסקים אחרים מתחום תעשייה יצירתית-

,  פעילות מסוג זה הולכת ונדחקת החוצה מהעיר-

 .כך שמתחם זה נעשה ייחודי
 .פעיל בשעות יום ובימות שבוע מסויימים בלבד-

בתי מלאכה  

ותשתית  
 יצירה

 .מייצר עומס חנייה-

מייצר עומס תנועה ברגעי  -

תחילת וסוף יום  )שיא 

 (.עבודה בלבד

,  צורך שטחים גדולים-

ובמקרה של בניינים קיימים  

השטחים הם על חשבון  

 .עסקים אחרים
 .נטריפיקציה'מחולל ג-

 .פעילות לא מזהמת-

בעיקר מתחום בילוי  , מעודד פעילות עסקים אחרים-

 .והסעדה
 .מחולל התחדשות עירונית בהיקפים גדולים יחסית-

 משרדים

 .פעילות לא מזהמת- .אין  -

 .מעודד פעילות עסקים אחרים בהיקפים קטנים-
 .מחולל התחדשות עירונית בהיקפים קטנים יחסית-
 .של ערוצי מדיה ציבוריים מושך מבקרים וסקירה-

 .משמש בסיס לפעילות תרבות מושכת קהל-

 סטודיו אמנות

ענף  חסמים להתפתחות בקריית המלאכה
 פעילות

 .וחנייה עומס תנועה-

 .50-תואמים צרכים של שנות ה, חללים בנויים מוגבלים בכמות וגודל-
 .קושי בהסתגלות לתנאי שוק משתנים-

בתי מלאכה  

ותשתית  
 יצירה

 .חנייה עומס-

 .סביבה מזוהמת ומוזנחת-
 .ביטחון ירודה בסביבה בשל פעילות ערב שלילית תחושת-

 משרדים

 .ד"איום תמידי של עליית שכ-

 (.איסור התפרנסות בסטודיו והעדר חללים חלופיים לכך במקום)העדר מקורות הכנסה -

סטודיו  
 אמנות



 המלאכה בקריית בעיות זיהוי .3

  המשמעותיים העיסוק מתחומי אנשים מגוון עם קצרים ראיונות התקיימו העבודה במסגרת

   :המלאכה בקריית

 ועיצוב אמנות•

 .'בנימיני בית' לקרמיקה ממרכז קליין מרסל–

 .המלאכה קריית של פייסבוק אתר שמפעילה אמנית מוריץ סיקה'ג–

 .מאיה גלריה בעמותת מנהל ויינר נמרוד–

 .(ציירת אישתו) לאמנות סטודיואים 36 של בעלים שומוביץ שמוליק–

 ועיצוב תעשייה ,מלאכה•

  את שמתחזקת אחזקה חברת ומנהל המלאכה קריית ועד שמשמש סינגר קרול–

 .עסק כל שמשלם ועד דמי תקציב בסיס על הקרייה

 .רטרו וציוד בית חפצי ומוכר שמשפץ פייברס מחברת להב אמיר–

 משרדים•

  .הזרם סניף ,We Work  מחברת נועה–

 ובילוי מזון עסקי•

 .'למעלה' בהקמה שכעת ובמסעדה 'הרמפה על' במסעדת שותף בינרט דוד–

 

  .ערב בילוי ומקומות קפה בתי ,מסעדות לפתיחת וביחס במתחם בבעיות עסקו הראיונות

   .ומוכרות ידועות והן רב זמן מזה קיימות במתחם הבעיות

  ואף המשותף החיצוני במרחב וסמים זנות צריכת של ובלילה בערב פלילית פעילות :זנות1.

  אך ,פיקוח ניידות ידי על זו פעילות לצמצם ניסיון היה בעבר .הבניינים ומסדרונות במבואות

 .יעיל אינו זה אמצעי כי מסתמן ,זנות ולצרוך לזנות חוקי עוד כל

  סמים צריכת של כלים ,ומגבונים קונדומים של פסולת אחריה מותירה הזנות :ולכלוך פסולת2.

  שטח הינה והקרייה מאחר .מעבודתם כתוצאה רבה פסולת מייצרים המלאכה בתי .וצואה

  אינם המקום ועד של ואלו ,בלבד חלקיים הם העירוניים הנקיון שירותי ,הרחובות כולל ,פרטי

 .מספקים

  החניון של גג למעשה שהם הכבישים .ירוד המשותף המרחב של התחזוקה רמת :הזנחה3.

  בשל גם אלא ,הבעלויות וריבוי המקום ומורכבות גודל בגלל רק לא כראוי מטופלים אינם

 :משותפים היו שבעבר השטחים כלל על יחיד גורם בעלות טענת של פתור הלא המצב

  ועניין מודעות חוסר בשל ברובם מוזנחים עצמם הבניינים .וגגות כבישים ,חניה מרתפי

 .במקום המתקיימת האינטנסיבית התעשייתית הפעילות ובשל ,בישראל כמקובל



  על איום מהווה שנוכחותם בערב מבקרים למקום מושכת והסמים הזנות פעילות :אישי בטחון4.

  התנהלות ,למקום זרים רכבים בכניסת מתבטא זה איום .אחרים ומבקרים המתחם דיירי

  וכן ,מין ספקיות כאל רגל להולכות ישירה פנייה ,מתחשב לא באופן המשותף במרחב רכבים

  ריבוי ,כניסה הקוד את גילו הזונות .יעיל כלא התגלה בבניינים ננעלים שערים הקמת .הלאה

  כניסות 3 סגירת .במבואה שומר בהעדר נעילה הבטחת על מקשה במקום ומבקרים דיירים

  המקום סגירת אושר לאחרונה .'וכד משטרה דרישות בגין מתאפשרת לא למתחם רכב

 .המקום ועד י"ע מספק כלא נתפס זה אך 5:00 עד 23:00 הלילה בשעות



 ומזון בילוי ומקומות קפה בתי ,מסעדות .4

  מזון בילוי מקומות פתיחת לעודד לאפשרות להתייחס אף התבקשו ל"הנ המרואיינים

  אווירת על תשפיע רבים מקומות שפתיחת חשש הביעו חלקם .למבקרים מזמינה ערב ופעילות

  הן ראוי מהלך בכך ראו כולם ,שני מצד .דירה בשכר נוספות עליות ותגרור הייחודית המקום

  רב מבקרים קהל משיכת של בהיבט הן ,באזור לאכול ומקומות הבילוי פעילות גיוון של בהיבט

 .הקרייה של המשותף במרחב והמצב הביטחון שיפור של בהיבט והן ,יותר



 בעיר אחרים מעורבים ושימושים ופנאי בילוי ,תרבות לאתרי המלאכה קריית השוואת .5

 אתר אפיון שוני/דמיון

 מנהל יחיד כפוף לגוף-

 נעדר כל מלאכת יצירה-
 מסחר ובילוי, מתחם שכולו משמש לצריכה-

שהוסב   מתחם תשתית ותעשייה

כיום  , בהדרגה לפעילות בילוי ופנאי

מכיל  , מהווה אטרקציה תיירותית

בעיקר עסקי בילוי מזון ומסחר עם 
 (.מופע)מעט פעילות תרבות 

 

-נמל תל
 אביב

שהוסב   מתחם תשתית ותעשייה ל"כנ

,  בין לילה לפעילות בילוי ופנאי

מכיל עסקי בילוי מזון ומסחר  
 .בלבד

מתחם 
 התחנה

.  המקום משמש לפעילות מסחר ובילוי-

צביונה הייחודי של הפעילות בו נובע  

 .ל"משילוב ההתמחויות כנ

,  השוק עצמו נעדר כל פעילות ייצור או יצירה-

אך סביבו קיימים מספר מוקדי מופע  

 .משמעותיים

 .השוק הוא חלק ממרחב שוטטות תיירותי-

מצפון לשוק קיימים מספר רחובות בעלי  -

 .פעילות מלאכה ויצירה

שוק מסחרי בעל אופי ירוד עד לפני 

  עבר שיפוץ מסיבי, עשורים 2

מרבית העסקים  . ושדרוג מסחר

הוותיקים נסגרו לטובת בתי אוכל  

,  פרט לרחוב הנירוסטה, למיניהם

חנויות שטיחים וסימטאות ורחבת  
 .הפשפשים

שוק  
 הפשפשים

איזור זה התדרדר קשות לאחר סגירת  -

כניסת פעילות  . התחנה המרכזית הישנה

 .משמעותית של זנות וסמים

האיצה השתלטות גורמי  ' תכנית השומרון'-

ן ויצירת תקופת ביניים ממושכת של  "נדל

 .מבנים נטושים ואטומים

חלה דחיקה מסיבית של פעילות תעשייה  -

 .ומלאכה

יחד עם זאת קיימת פעילות ענפה של  -

 .בעיקר גלריות וסטודיו אמנים, יצירה

מתחם שימושים מעורבים של 

כיום  , מלאכה ומסחר, תעשייה

מכיל גם משרדים וסטודיו אמנות  

מהווה מוקד לפעילות זנות  , רבים
 .וסמים

מתחם 

שומרון  

אזור  )

התחנה  

המרכזית  
 (הישנה

 .ייעוד דומה במקור-

חל צמצום בפעילות תעשייה ומלאכה על אף -

 .שאלה עדיין פעילים בו

,  הוא בניין יחיד, אף היותו בניין גדול על-
 .שלא כמו קריית המלאכה

הוקם במקור עבור תעשייה  

בנוסף לתעשייה ומלאכה  . ומלאכה

מכיל כיום מסחר בעיקר בקומת  

כמו גם פעילות יצירתית  , הקרקע
 .של עיצוב ואמנות

בית  
 מרכזים

הוקם במקור עבור תעשייה   ל"כנ

בנוסף לתעשייה ומלאכה  . ומלאכה

כמו גם  , מכיל כיום מסחר ומשרדים
 .פעילות יצירתית של עיצוב ואמנות

קיבוץ  
 45גלויות 

גם אם ייחודי   ,בניין זה מהווה מודל מוצלח-

 .ב פניות ביממה"ע, לניצול חלל מיטבי, בעיר

כיום נותרה בו פעילות מועטה של מלאכה  -

 .בילוי ומלונאות, והוא בעיקר משמש למסחר

,  הוא בניין יחיד, אף היותו בניין גדול על-
 .שלא כמו קריית המלאכה

מלאכה   הוקם במקום כמרכז

בשנים האחרונות משמש  . ומסחר

סטודיו  , (ערב)לפעילות בילוי 
 .ואף מלון, אמנות ויצירה

 בית רומנו



 סיכום .6

  ,ותעשייה מלאכה :עיקריים ענפים שלושה בין נחלקת המלאכה בקריית הפעילות עיקר•

  בין הבחנו רצוייה התפתחות ופוטנציאל מגמות ,צרכים לזהות מנת על .ואמנות משרדים

  כלליות קטגוריות יצרנו כך לשם .'יצירתית תעשייה' למונח ביחס בקרייה הפעילות תחומי

  הקיימת הפעילות בין לקשר פוטנציאל ובחנו (ותעסוקה יצירתית תשתית ,יצירתית פעילות)

 היקף את לעמוד דרך אין ,מדוייקים ונתונים מידע בהעדר .'יצירתית תעשייה'-ל במקום

  בעל הוא במקום הקיים שהמצב בוודאות לומר ניתן אולם ,במתחם היצירתית הפעילות

   .'יצירתית תעשייה' לקיום ניכר פוטנציאל

 שינויים לאור עמידותם ובחינת הדומיננטיים הענפים שלושת של השונים למאפיינים בהתייחס•

  הפתיחה בשל הן ,ותגבר תלך במתחם המשרדים פעילות השפעת כי ניכר ,בעתיד צפויים

  כמות .ועתידיים קיימים נוספים משותפים עבודה חללי מיזמי בשל והן We Work  של הקרובה

  הפעילות ענפי 2-מ שיעור לאין גדולה ,כזה פעילות מוקד בכל העובדים והיקף העסק יחידות

  ודרישה חניה צרכי של בהיבט המשרדים לצרכי במתחם הפעילות את יטה זה מצב .האחרים

   .ובילוי מזון עסקיל

  .האחרים הענפים שני את החוצה לדחוק ואף לצמצם צפוי במקום המשרדים בענף צמיחה•

  מימדי עתה כבר .נוספת שכירות מחירי בהאמרת לעמוד יתקשו וגלריות לאמנות סטודיו

 חובבים אמנים תופעת ומתרבה הולכת .בלבד ציור ומאפשרים משמעותית קטנו סטודיואים

  בשדה כמקובל ,תחומיים-ורב צעירים אמנים .מבית כלכלית תמיכה ובעלי פנסיונרים ,במקום

  החסם ובהינתן ,במתחם מספקים במימדים סטודיו לשכור ידם בהישג אין ,העדכני האמנות

 .לצעירים אפשרי בלתי כלכלי לעול הפך לאמנים עבודה חלל שכירת ,בסטודיו התפרנסות על

  הדרישה ,המבנים של הקרקע בקומת ממוקמים ורובם מאחר ,המלאכה לבתי באשר

  בתי את החוצה שידחוק דבר ,הקרקע בקומות חללים על תחרות תפתח קפה ובתי למסעדות

  תמשך החוצה שדחיקתם להניח יש .יצירתית לפעילות תשתית שמהווים ,השונים המלאכה

  ,השכירות שוק תנאי בשל הפיכה בלתי תהיה היא ,תחל זו שתופעה מרגע אולם ,מה זמן

  שבשל יתכן .במקום ומתרבים שהולכים נקייה תעשייה עסקי והתנגדות ,ס"איכ חוקי החרפת

 מלאכה בתי יציאת של הנמשכת התופעה שעבורם בעירייה גורמים יש ארנונה בדרגות פערים

מסורתיים והחלפתם במשרדים ומוקדי  

 .בילוי היא מצב עדיף



 תכנון חלופות .א6

  ,טבעי באופן המלאכה בקריית העסקים מארג משתנה ,ובירוקרטיה תכנון מהליכי בהתעלם

  במידת לשמר כיצד לבחון זו עבודה נדרשה ,זאת עם יחד .ומשתנים גורמים לשלל כתגובה

  שילוב כדי תוך ,הקרקע וקומות מלאכה בתי של בהקשר בעיקר ,הקיימת הפעילות את האפשר

 :המקום להתפתחות אפשריות חלופות שלוש להלן .ובילוי מזון עסקי

 :שוק תנאי חלופת1.

  להניח סביר .המתחם את לנהל השוק לכוחות ומאפשרים סטטוטורית הקיים המצב את מותירים

 משרדים .ויסגרו מהעבודה יפרשו העסקים שבעלי ככל ,מהמקום החוצה ידחקו מלאכה שבתי

 ,משותפים כשטחים הקרקע בקומת וישתמשו נוספים ובניינים חללים על ישתלטו נקייה ותעשייה

  שנים מספר יקח זה הליך .ובילוי אוכל עסקי פתיחת לאפשר בעירייה לחץ יפעילו האפשר ובמידת

 לפעול ,מוסכים כגון מלאכה בתי תגביל או תותיר עסקים רישוי שמדיניות ככל ,עיכובים בו ויתכנו

 .במתחם

 :הקרקע בקומת ובילוי אוכל עסקי והותרת תכנונית מדיניות שינוי .2

  לפתיחת תמריץ יהוו ובילוי אוכל לעסקי הבניינים של הקרקע בקומות משמעותיים שטחים ייעוד

  ,ובילוי מזון מתחמי אוהבת יפו-אביב תל .בנושא תחרות בו חסרה שכיום באיזור זה מסוג עסקים

  קריית תסתמן ,במקום משותפים עבודה חללי של גוברת התבססות עם שיחד להניח וסביר

  בשל ,שנים תיקח קרקע חללי התפנות אם גם .קפה ובתי למסעדות אטרקטיבי כיעד המלאכה

  עלויות של האמרה תחולל הקרקע בייעודי השינוי שעצם צפוי ,המלאכה בתי פעילות המשך

  זמן לאורך .שם המתרחשת האמנות פעילות ועל העליונות קומותה על גם שישפיע מצב ,שכירות

  המלאכה בעלי של דחיקתם את יותר עוד ויעיץ ,ותעשייה מלאכה בחללי לצמצום יביא זה מצב

 .החוצה בעיר

 :בהתלייה קרקע בקומת ובילוי אוכל עסקי הותרת .3

  שמעל האמנות לעסקי בזיקה ובילוי אוכל עסקי והותרת הקרקע קומת שטחי ייעוד המרת .א

  מאידך האמנות לעסקי צמיחה ומנוף ,גיסה מחד שיפתחו העסקים להיקף מגבילה משורה ישמש

  תיאטראות ,מוזיאונים כמו תרבות במוקדי היום כבר מתקיים שכזה התלייה מנגנון .גיסה

  התלייה יצירת .העיקרי לשימוש נילווה כשירות אוכל בית לפתוח מותר שם ,קונצרטים ואולמות

  אוכל עסקי לפתוח תרבות מתחום רווח מטרת ללא והתארגנויות לגלריות תותיר זו מעין חוזית

  בהיתר לסחור או הקפה בית מרווחי להינות האמנות עסקי יוכלו זה באופן .הקרקע בקומת ובילוי

  .ד"שכ מחירי האמרת עם ההתמודדות את עליהם שיקלו ,חודשיים מתמלוגים ולהינות בזכיינות

 תתקופת משך לכל זמנית תהיה היא שכן ,המלאכה בתי על מאיימת אינה אף זו מעין התלייה

  ,התרבותית ההתארגנות או הגלריה תסגר או שתעזוב מרגע .במקום האמנות עסק פעילות

 .ותעשייה מלאכה לייעוד יושב והחלל ,האוכל בית היתר יבוטל



  וצריכת והגשת קפה בתי הותרת ,כלומר .במתחם הקיימים המזון במפעלי אוכל בתי התליית .ב

  על היום קיים) קפה קליית בעסק קפה בית כגון ,הקיימים המזון הכנת עסקי בסיס על במקום מזון

  זה רעיון .סלטים להכנת בעסק סלטים ,אירוח מגשי להכנת בעסק קל כיבוד ,(ציון הר שדרות

 ,לפיקוח שקשה שרירותית מגבלה זו לטעמי .הנדסה במנהל ליולי 23-ב המסמך על בדיון עלה

  כגון ,בלבד המסויים המפעל של התוצרת הגשת דווקא מדוע ההצדקה ברורה שלא גם מה

   .'וכו סלטים להכנת בעסק סלטים

 :מבוקר תמהיל חלופת .4

 העסקים סוגי בין כמותי יחס הקובע תמהיל - כמותי מפתח בסיס על ובילוי אוכל עסקי הותרת

  תמהיל כמותית להגביל נסיונות נעשו בעבר .(למבנה 1 למשל) למבנה וכמות מיקום או השונים

  ובוודאי מנוהל במתחם לא ,אפקטיביות אינן אלה מגבלות .ושרונה התחנה מתחם ראו ,שימושים

   .המלאכה קריית כגון ,מנוהל לא במתחם שלא

 :יצירתית תעשייה חלופת .5

  של אחרונים שרידים במקום קיימים בפועל כי ברור באופן חשף במתחם הקרקע קומת מיפוי

  ככלל בעיר ולעודד לפתח מנת על .יצירתית לתעשייה התשתית שהם ,מסורתיים מלאכה בעלי

  היו בעבר .זה מסוג עסקים של (clusters) מקבצים ליצור יש ,יצירתית תעסוקה בפרט ובמתחם

  ייצור ענפי ושאר ,תבניות יציקת ,כרסמות ,ומטבחים ריהוט נגרות ,זגגיות ,מסגריות ,נגריות בעיר

  יהיה ניתן ,למתחם חזרתם את לעודד הכלכלי המנגנון וימצא במידה .יצירתית לפעילות מהותיים

   .זה תעשייה תחום ולמנף לשקם



 ובילוי אוכל עסקי וויסות .ב6

  אופיו את לשמר מנת על המלאכה קריית במתחם שיפתחו האוכל עסקי כמות את לווסת רצוי

  ושאר ,במבנה מיקום ,חללים זמינות לצפות ניתן ולא מאחר .ותעסוקתי יצירתי ,התעשייתי

  עדיפה ,שיצוצו להזדמנויות בהתאם התפתחות חופש להותיר וכדאי ,למתחם אופייניים פרמטרים

  לכמות אתייחס ,כך לפי .וגיאוגרפית כמותית שנחלק תמהיל פני על ,כולל והיקף גודל מגבלת

  הותרת תוך המתחם פיתוח את אכוון ובכך ,אוכל בית של מקסימלי וגודל כוללת אוכל עסקי שטח

 .יצוצו שאלה ככל להזדמנויות יצירתית גמישות

  בין המתחם בגבולות בנוייה קרקע קומת תכסית כ"מסה 15% עד :כולל אוכל בתי שטח-

 .ציון-והר גלויות קיבוץ ,שוקן הראשיים הרחובות

 .יחיד אוכל לבית ר"מ 200 עד :אוכל בית של מקסימלי גודל-

  קיר חולקים אוכל ובתי במידה .בניין אותו חזית ברצף אוכל בתי משני יותר לאפשר אין-

  חזית ולאחר 'א בסמטה חזית לאחד כלומר ,בניין חזית באותה ממוקמים אינם אך ,משותף

 בתי רצף עם והמערבית המזרחית החזיתות בין במבנה מסדרון ונוצר במידה או ',ב בסמטה

  קיבוץ על הדרומי בבניין גם להתקיים יוכל זה אחרון סעיף .זה מצב לאפשר יש ,קטנים אוכל

 .והדרומית הצפונית החזיתות בין גלויות



 'א נספח .7

 יצירתית ותעסוקה תעשייה

-ה שנות באמצע שונות מדיסציפלינות עירוניות חוקרי לשמש החל 'יצירתית תעשייה' המונח

 במספר רבה מחקרית להתייחסות קיבל המונח 2000-ה שנות בראשית .הקודמת המאה של 90

  יבה הכלכלנית סיכמה 2014-מ במאמר .ואוסטרליה אירופה ,ב"בארה לתהודה שזכו פרסומים

  להגדרת מקובלות גישות ארבע בין מבחינה היא ובו ,בנושא ענפה פעילות שנות עשר מור

  ובכך 'יצירתית תעשייה'-ל ספציפים תעשייה ענפי מקשרת הראשונה .'היצירתית התעשייה'

  על ההגדרה את מבססת השנייה .אחרים תעשייה לתחומי בדומה תעשייתי כתחום אותו מגדירה

 – פלורידה רד'ריצ של המוכר המונח תחת אותם ומאגדת ,בתחום עובדים של עיסוק תחומי

  העיר' של הפיתוח ממנגנוני כחלק 'היצירתית התעשייה' את כורכת השלישית .יצירתי מעמד

  נתח בהיותה 'היצירתית תעשייה'-ל רבה חשיבות מייחסת הרביעית הגישה .'היצירתית

  ,חברות ,עובדים :שונים בהיבטים על ומאורגנת מתבטאת שזו כפי ,החדשה בכלכלה משמעותי

  כלכלי פיתוח לדפוסי המונח את מייחסת עצמה מור .הלאה וכן תקשורת ערוצי ,תשתיות ,מוסדות

  שירותים בתחומי הקיימת הבינלאומית התחרות .ויצירתיות חדשנות על המושתתים 21-ה במאה

  התרבות בסקטור שמקורו הטבעי מחצבתה כור ושל ,היצירתיות של קרנה את מעלה והשקעות

  'היצירתית התעשייה' ,לדבריה .כלכלי פיתוח מחוללי כמנגנונים ומגייסם ,השונים ענפיו על

  לא כתרבות נתפסו מסורתי באופן אשר ,יצירתיים מרכיבים של ומסחור ייצור ,יצירה בין משלבת

  התעשייה' של אף ומכאן 'היצירתית הכלכלה' של התשתיתי הבסיס .סחירה לא כן ועל חומרית

  זכויות של משפטיים כלים באמצעות ורעיונות ההמצאות על המשפטית ההגנה הוא 'היצירתית

 .יוצרים

  בבריטניה הוקמו 'יצירתית תעשייה' בנושא המחקרי לעיסוק במקביל ,2000-ה שנות לקראת

  את שבחן בבריטניה סקר נערך 1998-ב .יצירתית ותעשייה כלכלה לקידום וועדות ובאוסטרליה

  מקומות כמיליון על הצביעו הסקר ממצאי .'היצירתית התעשייה' של הכלכלית הפעילות היקף

  תחת סקר בוסטון עיריית ערכה 2003-ב .זה תעשייה לתחום כמשוייכים ג"מהתל 4%-ו עבודה

  מדיניות לפיתוח העירייה את שימש זה מחקר .'בוסטון של היצירתי ההון על שמירה' הכותרת

  לונדון לפיתוח בחברה הוקמה 2004-ב .ותעסוקה תעשייה תחומי של בשורה יצירתיות מעודדת

  של מתפתחות בשכונות ועסקים מיזמים לקדם היה המחלקה מטרת .יצירתיות לקידום מחלקה

  שועתק המחלקה עבדה פ"ע המודל .השכונות בפיתוח יצירתית ופעילות חשיבה ולהטמיעה העיר

-ב .ועוד ,ירושלים ,טורונטו ,סינגפור ,בלטימור ,ברלין ,יורק בניו עיריות ושימש ,העולם רחבי בכל

  .תרבות וכלכלת יצירתית כלכלה ופיתוח לקידום מדריכים ובקנדה בבריטניה התפרסמו 2010

 העולם בכלכלת פעילות של וגוברת הולכת מגמה על הצביע 2008-ב ם"האו שפרסם ח"דו

   .יצירתית ותעסוקה בתעשייה שבסיסה



  ביקורת מעט לא בחובו טומן ,יצירתית וכלכלה תעסוקה ,בתעשייה בהתעניינות הגידול

  נכלל למה באשר בנושא העוסקים השונים הגורמים בין גורפת הסכמה אין ,ראשית .ובעיות

  לגבי הסכמה קיימת במינימום .שונים עיסוקים לתחום משייכות שונות מדינות .יצירתית כתעשייה

  מתווספים ,במקסימום .ועתיקות אמנות ושווקי ורדיו טלוויזיה לאור הוצאה ,מופע אמנות ,מוסיקה

  מסוגים מחשבים ותיכנות וידאו ,קולנוע ,אופנה ,עיצוב ,אדריכלות ,פרסום ,ומלאכה אומנות לאלה

   .שונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  נובעת המדדים חשיבות .זה לתחום כמיתים ותבחינים מדדים לקבוע קושי קיים ,שנית

  מקובל ,שלישית .היצירתי לסקטור עידוד מדיניות במסגרת מוגבלים משאבים לנהל מהצורך

  .מאמנותם המתפרנסים האמנים הם מעטים אך ,אמנות לתחומי היצירתיות ליבת את לייחס

  חברת עובדי של המשכורות כל נמדדות ,יצירתית תעסוקה של כלכלי מחזור בבחינת ,מאידך

  פעילות שבכימות המורכבות על מצביעות זה מסוג לקונות .האחזקה אנשי של אלו גם עיצוב

 .מדיניות לתבחיני והמרתם אמפירים מדדים לכדי ויצירה אמנות ,תרבות

 

 /בריטניה  תעשייה יצירתית

 מקיף-אירופה

 מצומצם –אירופה 

 X פרסום
 X אדריכלות

 X X שווקי אמנות ועתיקות
 X מלאכה/אומנות
 X עיצוב
 X אופנה

 X קולנוע ווידאו
 X תכנות אינטראקטיביות לפנאי

 X X מוסיקה
 X X אמנות מופע
 X X הוצאה לאור

 X שירותי תכנות ומחשב
 X X טלוויזיה ורדיו



  בתמיכה דעיכה זוהתה ,יצירתיות לתגמול כבסיס והערכה כימות שיטות מפיתוחי כתוצאה ,לבסוף

  יצירה תחומי ותמרוץ בעידוד עלייה חלה בזמן בו .לשמה ואמנות תרבות בפעילות הציבורית

   .שיווקית ומדיה פרסום ,מחשבים כגון ,יצירתיות של ושלישית שנייה נגזרת עם המזוהים

 

  אמנויות ,הליבה בתחום הן .היצירתית התעשייה בשדה רבה פעילות קיימת יפו-אביב בתל

 ומתפרנסים פועלים מגוונים מתחומים קטנים מיזמים ,והשירותים המעטפת בתחום והן ,ואומנויות

 היקף של יסודית סקירה ערכה לא מעולם העירייה ,זאת עם יחד .יצירתית בתעשייה מעיסוק

  ן"הנדל ומיזמי התכנון ממדיניות יוצא כפועל העירוני הפיתוח של ההשלכות את ניטרה ולא ,הפעילות

 ,אמנים ,ומצטמצמים הולכים זעירה ותעשייה מלאכה בתי של הפעילות שטחי ,בפועל .בשטח

  שינוי :סיבות מספר בשל ,לעבודה חלל לאתר מתקשים וחדשניים צעירים מלאכה ובעלי מעצבים

  זמינים חללים העדר ,מאמירים שכירות ערכי ,יקרות תקינה דרישות ,ס"איכ הגבלות ,קרקע ייעודי

  בהנהגתה הבינלאומי בשדה מתחרה שהעירייה אף על .אלה לצרכים היעודיים החללים והצטמצמות

  ההייטק תחום רק בפועל ',יצירתית עיר' בכינוי לזכות בשאיפה נוספות עירייה ויחידות 'עולם עיר' של

 .בנושא ומתמרצת מעודדת ממדיניות נהנים ההזנק וחברות
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