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תקציר מנהלים( 1.0

מהם ממוקמים בגבולות  11, אזורי תעשייה ותעסוקה שונים13שבע מקיפה -בארהעיר

קריית  ,נתןמחנה, ח חדש"בי, מבואה מזרחית)אזורים 5, אלה11מתוך . של העירהמוניציפלים

,  סינמה סיטי)האזורים 6יתר . נמצאים בשלבי תכנון או מימוש מוקדמים( יהודית ורובע החדשנות

מכילים שימושים  ( ת צפוני"מרכז אזרחי היהלום וא, העיר העתיקה, עמק שרה, מטרופולינימרכז 

תעשיית  , שירותי ציבור ומנהל, עם נוכחות משמעותית של עסקי רכב, מגוונים של תעשייה ושירותים

.מזון ומשרדים

אשר חולקים בינם לבין  , צבירים בעלי התמחויות שונות3-לנחלקיםהללואזורי התעשייה

פריסה זו של  (. ח חדש ומרכז לוגיסטי שקיים בתכנון בלבד"פרט לצביר בי)עצמם שירותים ותשתיות 

.אזורי התעשייה ותעסוקה משרתת ביעילות הן את העסקים שבמקום והן את הצרכנים והלקוחות

ממצאי העבודה יכולים לשמש בסיס  . עבודה זו אפיינה את אזורי התעשייה והתעסוקה בעיר

פוטנציאל התרחבות והתמקצעות  , בהיבט התעסוקתילהמשך סקירה וניתוח של צרכי העיר בעתיד 

.ופוטנציאל ההכנסות לעירייה, יעילות תפקודית של האזורים וצבירי אזורים, האזורים



הסבר לעבודה: מבוא( 2.0

מטרת העבודה להעריך את היקף  . שבע-עבודה זו סוקרת את היצע התעסוקה הקיים בבאר

ככלל העבודה  . לאפיין את טיבה  ולתאר את פריסתה העירונית המרחבית, התעסוקה הקיימת בעיר

ולאופי פעילות  , ומתייחסת למידע סטטוטורי, מתמקדת בהיבטים פיזים של העיר בהקשר התעסוקתי

.תעסוקה במקומות שונים בעיר

-החלק הראשון סוקר את איזורי התעסוקה ברמה מאקרו. העבודה נחלקת לשלושה חלקים

הסקירה מתייחסת למערך המרחבי הכולל של איזורי התעסוקה העירוניים  (. 4-2פרקים )עירונית 

התגבשותם לכדי מספר , מערך הדרכים המקשר ביניהם, מיקומם במארג העירוני, והמטרופוליניים

החלק השני בוחן כל איזור  . והתייחסות תכנית המתאר לאיזורי התעסוקה, מרקמי תעסוקה רציפים

התפלגות ייעודי  , הדיון עוסק במבנה הפיזי של כל איזור(. 5פרק )תעסוקה בנפרד ברמת מיקרו 

כפי שאלה משתקפים  , פקטו-והתפלגות השימושים דה, הקרקע כמוגדר בתכניות הרלוונטיות

ניתוח נתונים ממספר מקורות מאפשר לאפיין ולייחד כל איזור  . ברשימות של מחלקות עירייה שונות

החלק האחרון מסכם ומתדיין בממצאי  . כפי שיוסבר בהמשך, על פי פעילות התעסוקה המרחשת בו

מפות וטבלאות את התובנות הנובעות מהסקר והניתוח של  , חלק זה משקף במלל(. 6פרק )העבודה 

בגמר העבודה מופיעים נספחים המשקפים היבטים שונים של אזורי  . חלקי העבודה המקדימים

2-היררכיית דרכים ובדיקת היקף בינוי פרטנית ל, ביניהם רשימת ייעודי קרקע מלאה, התעסוקה

.אזורים

רשימת ייעודי  : אפיון איזורי התעסוקה התבצע על בסיס שלושה מקורות נתונים עיקריים

הסתמכות על . ורשימת סיווגי ארנונה, רשימת סיווגי רישוי עסקים, עות תקפות"שנגזרו מתב, קרקע

שכן  , שקיימים באיזורי התעסוקה, שלושת מקורות אלה מדייקת את ההבנה של טיב העסקים

העבודה מבחינה בין  . רשימות שונות מתייחסות להיבטים שונים של הפעילות העסקית העירונית

כמות יחידות מבטא מספר מגרשים  , בהיבט של ייעודי קרקע. נתוני כמות יחידות ונתוני כמות שטח

כמות  , בהיבט של רישוי עסקים. בעוד ששטח מתבטא בכמות דונמים לכל ייעוד, בעלי ייעוד מסויים

ר רצפה של פעילות  "בעוד שכמות שטח מתבטא במ, יחידות מתייחס למספר רשיונות מסוג מסויים

,  בהיבט של ארנונה כמות יחידות מתבטאת בכמות עסקים בעלי סיווג עסקי מסוים. העסקים השונים

חשיבות ההתייחסות  . אשר מכמת את היקף שטח הרצפה של כל עסק וכל סיווג עסקי, לעומת שטח

אך כל אחד מהם  , נובעת מכך שלעתים קיימים עסקים רבים מסוג מסויים, לשני סוגי נתונים אלה

ניתוח של שני היבטים אלה של עסקים בעיר מסייע להבין  . או להיפך, הוא בעל שטח רצפה קטן

.השלכות שונות של הממצאים הנגזרים מהנתונים הגולמיים



שקיים  , ומבטאים את הפוטנציאל, ייעודי הקרקע משקפים את ארגון המרחב בהיבט התכנוני-

התכניות  , ראשית. דיוקים עיקריים-מידע זה מכיל שני אי. לפעילות תעסוקה מסוגים שונים

עות  "תב, שנית. אך אין הכרח שאלו מומשו במלואן, משקפות כמות מקסימלית של בנייה אפשרית

,  ולא ניתן לקבוע במדוייק על פי מסמכי התכנית, רבות מכילות ייעודי קרקע משולבים ומעורבים

.אילו ייעודים יתממשו במציאות

אלה כוללים  . שכן היא מתייחסת לעסקים טעוני רישוי בלבד, רשימת רישוי עסקים הינה מוגבלת-

מהווים  , מהווים סכנת בטיחות או אש, עסקים שבמסגרת פעילותם מכנסים כמות גדולה של קהל

,  עוסקים בהיבטים  שונים של ייצור או הגשת מזון, מטרד בכפוף לכללי המשרד לאיכות הסביבה

אינם  , ל"עסקים שאינם כרוכים בפעילות כנ. או משמשים מקום לצריכת משקאות משכרים

רשימה זו מפרטת פירוט רב לגבי פעילות עסקים והשלכותיהם  , בו בזמן. מופיעים ברשימה זו

מרקט יכלול מידע על סך כל הפעילויות העסקיות בתפקוד  -עסק כגון סופר, כך למשל. המרחביות

.ואף חניה, מתקיימת בו גם פעילות של אריזה ועיבוד מזון, אשר לצד מכירת מזון, העסק

אולם היא מכנסת פעילויות שונות תחת , רשימת הארנונה מתייחסת לכל הפעילויות של תעסוקה-

משרד  , חנות תכשיטים, קטגוריית עסקי כללי תכלול חנות בגדים, כך למשל. קטגוריות גורפות

זאת אומרת שלמרות שרשימת הארנונה תשקף את כל הפעילויות העסקיות הקיימות  . ועוד, ד"עו

שתותיר מידע חשוב  , יהיו עסקים מסוימים שיכללו תחת קטגורייה אחת כללית, באיזורי התעסוקה

.לעניין עבודה זו חסר



ת"א
עידן הנגב

נתיבות

אופקים

רהט

לקיה
מיתר

להבים

באר שבע

חורה

עומר

6

6

25

25

25

60

40

31

60

31

40

40
25

406

406 ת"א
צומת שוקת

ת"א

פארק 
מ.ע.נ

ת"א
עומר

ת נאות חובב"א

40

תל שבע

ת"א
מרכז לוגיסטי

ת פארק הנגב  "א
שדה תימן

המערך המרחבי של אזורי התעסוקה במטרופולין( 3.0

מהם בתחום שיפוט העיר  11, אזורי תעסוקה18שבע מכיל -מרחב המטרפולין של באר( 3.1

:  להלן מפת פריסה מרחבית של אזורי התעסוקה. ביישובים אחרים6-ו, שבע-באר

3-1מפה 

מ"ללא קנ

מתאר' פ תכ"היררכיית דרכים ע דרךשם

דרך מהירה 6

דרך ראשית בינעירונית 25 ,40,60

דרך עורקית ראשית (מקטע צפוני)רגר ' שד, רוטשילד' שד, כרמלצ"בנ' שד

רחוב מאסף אליהו נאוי, לוי אשכול' שד, בן גוריון' שד, דוד חכם' שד, ('מקטע דר)יצחק רגר ' שד

25

כביש מהיר

דרך בינעירונית

מאסף/דרך עורקית

מסילת ברזל

מספר דרך

יישוב

ש"ת מחוץ לב"א

ש"ת ב"א



המערך המרחבי של אזורי התעסוקה: 3-1טבלה 

ת סמוך"רצף גיאוגרפי עם א רכבת/ כביש גישה  אחריות  /תחום שיפוט

מנהלית

אזור תעסוקה

מבואה מזרחית (רגר)406: פנימי,60 ש"ב רובע החדשנות

מרכז אזרחי  , מבואה מזרחית

מרכז מטרופוליני רחוב  , היהלום

הנגרים

ש  "תחנת רכבת ב, 40, 60

ש  "תחנת רכבת ב, צפון

מרכז

ש"ב צפוני

מרכז מטרופוליני רחוב  , צפוני

העיר העתיקה, הנגרים

406, 60, 25: ש"בפנימי

ש "תחנת רכבת ב, (רגר)

מרכז

ש"ב –מרכז אזרחי 
היהלום

מרכז אזרחי היהלום , ( רגר)406,  60, 25:פנימי

ש מרכז"תחנת רכבת ב

ש"ב העיר העתיקה

מחנה נתן, קריית יהודית 25 ,40 ,406 ש"ב עמק שרה

נתןמחנה, עמק שרה 25 ,406 ש"ב קריית יהודית

קריית יהודית, עמק שרה 25 ,406 ש"ב מחנה נתן

מרכז לוגיסטי 25 ,40 ש"ב בית חולים חדש

בית חולים חדש 25 ש"ב, א בני שמעון"מ מרכז לוגיסטי

- 25 ש"ב, א בני שמעון"מ שדה  -פארק נגב 

תימן

צפוני, רובע החדשנות 40 ,60 ש"ב מבואה מזרחית

מרכז אזרחי היהלום, צפוני תחנת רכבת  , 60: ש"פנימי ב

ש מרכז"ב

ש"ב –מרכז מטרופוליני 
רחוב הנגרים

- 25: ש"פנימי ב ש"ב סינמה סיטי

- תחנת רכבת להבים  , 40, 6

רהט-

א בני  "מ, להבים, רהט

שמעון

עידן הנגב

- 6 ,31 ,60 ,א בני שמעון"מ, מיתר

לקיה, חורה

צומת שוקת

- 25 א "מ, אופקים, נתיבות

א "מ, שדות נגב

מרחבים

פארק נעמ בית הגדי

- 40 ,60 עומר עומר

- תחנת רכבת מסוף , 40

מטענים נאות חובב

מקומית נאות  מועצה

חובב

תעשייתי  -פארק אקו

נאות חובב



המערך המרחבי של אזורי התעסוקה

פארק הנגב ומרכז לוגיסטי+ קומפילציה ייעודי קרקע באזורי התעסוקה 

פארק הנגב

3-2מפה 

מ"ללא קנ

% תעסוקה  
בלבד

כ  "סה
בתכניות

56.5 1809 3199 מגרשים

53.6 8585 16,006 (דונם)שטח 

מרכז לוגיסטי



המערך המרחבי של אזורי התעסוקה

שבע-קומפילציה ייעודי קרקע באזורי התעסוקה באר

רובע החדשנות

עמק שרה

קריית יהודית

מחנה נתן

סינמה סיטי

מבואה מזרחית

תעסוקה צפוני

היהלום–אזרחי 

הנגרים–מטרופוליני 

העיר העתיקה

3-3מפה 

מ"ללא קנ

ח חדש"בי

מרכז לוגיסטי

1מקבץ 

3מקבץ 

2מקבץ 

דרכים ומסילת ברזל 

שמהווים חסם מרחבי  

ברצפים של אזורי תעסוקה



שבע-מידע כללי על אזורי תעסוקה מחוץ לבאר( 3.2

פארק תעסוקה עידן הנגב

/https://idnh.co.il:  ראו

להבים ומועצה אזורית  , מוקם בשיתוף הרשויות המקומיות רהט" עידן הנגב"פארק התעסוקה 

וכוללת שטחים המיועדים  , דונם4,500-תכנית הפארק משתרעת על שטח של כ. בני שמעון

ר בנויים  "מיליון מ2-האזור מתוכנן להקיף כ. בית חולים ומבני ציבור, מכללה, מסחר, לתעשייה נקייה

ובין החברות שפועלות  , 2010עבודות להקמת האתר החלו בשנת . עובדים20,000-ולהכיל כ

הפארק מנוהל  . לייצור מוצרי קרטון" קרגל"וחברת , "סודה סטרים"במקום נמצאות חברת המשקאות 

". עידן הנגב"על ידי התאגיד העירוני 

3-4מפה 

מ"ללא קנ

https://idnh.co.il/


פארק תעסוקה צומת שוקת

לקיה ומועצה  , חורה, מוקם בשיתוף הרשויות המקומיות מיתר" שוקת"פארק התעסוקה 

בפארק מתוכננים  . דונם4,145-תכנית אזור התעסוקה משתרעת על שטח של כ. אזורית בני שמעון

דונם  93, דונם שטחי ספורט ונופש609, דונם מסחר249, דונם לתעשייה ותעסוקה430לקום 

תשתיות  , ויתרת השטח מיועדת לשטחים פתוחים, מלוניות ומבני ציבור ממשלתיים, תעשיה ומסחר

.2018העבודות להקמת האתר החלו בשנת . וטבע

3-5מפה 

מ"ללא קנ



מ"פארק תעסוקה נע

/https://park-noam.org.il: ראו

אופקים והמועצות  , הוקם בשיתוף הרשויות המקומיות נתיבות" מ"נע"פארק התעסוקה 

בעתיד יוקם פארק תעסוקה נוסף בשטחה של מועצה אזורית שער  . האזוריות שדות נגב ומרחבים

494אולם בשלב הנוכחי מקיף הפארק , דונם3,000-הפארק מתוכנן להתפרס על שטח של כ. הנגב

ויתרת השטח מיועדת לשטחים  , שטח למבני ציבור, דונם למסחר37, דונם למלאכה ותעשייה

חברת מובילק לייצור כלי  , במקום פועלים חברות וביניהן מחלבת טרה. תשתיות וחקלאות, פתוחים

ירק נטו עלי קטיף  , ומפעלי המזון מעדנות נועם, מפעל כספות חצור, פלסטיק וחביות לתעשיית המזון

.ועוד

3-7מפה 

מ"ללא קנ

3-6מפה 

מ"ללא קנ

https://park-noam.org.il/


טק עומר-פארק תעשיות היי

/https://park.omer.muni.il: ראו

דונם  4,000-דונם בייעוד תעשייה וכ3,000-טק עומר כולל שטח של כ-פארק תעשיות היי

,  חברות מתחומי טכנולוגיה130הפארק פעיל וקיימות בו מעל .נופש ופנאי, נוספים בייעוד תיירות

.ומשרדים כלליים, רפואה, שירותים

3-8מפה 

מ"ללא קנ

https://park.omer.muni.il/


תעשייתי נאות חובב  -פארק אקו

 /https://neot-hovav.org.il: ראו

שם האתר שונה בשנת  . בשם רמת חובב1989-תעשייתי נאות חובב הוקם ב-פארק אקו

80,000-הפארק משתרע על שטח של כ. הפארק מנוהל על ידי מועצה מקומית תעשייתית. 2013

.חברות34במקום פעילות . דונם

3-10מפה 

מ"ללא קנ

3-9מפה 

מ"ללא קנ

https://neot-hovav.org.il/


אזורי התעסוקה בתכנית המתאר( 4.0

מתייחס לאזורי התעסוקה העירוניים ולייעודי קרקע בהקשר  2018-תקנון תכנית המתאר מ

מציין התקנון  ( 2-3' עמ)הוראות כלליות תחת כותרת , בראשית המסמך. תעסוקתי בשלושה אופנים

:כדלהלן, את תפישת התכנית למספר היבטים תעסוקתיים ולאזורי תעסוקה ייחודיים בעיר

התכנית מעניקה לעיר את הבסיס לשיפור תפקודה כבירה מחוזית בתחום  : מסחר ותעסוקה-

תוך  , השכלה ורפואה, כפי שהיא מתפקדת כבר כיום בתחומי ממשל ותרבות, התעסוקה והמסחר

זאת באמצעות  . תרבות ובילוי, במשולב עם מסחר, לרבות תיירות, משיכת תעסוקה מתקדמת

עירוב שימושי קרקע  , תוך ציפוף, מיקוד מרבית תוספת שטחי המסחר והמשרדים במרכז העיר

המהווה חוליה מקשרת בין  , ר"הפיכת אזור דרך חברון לחלק בלתי נפרד מהמע; והתחדשות

הפיכת הכבישים המבתרים את העיר לשדרות עירוניות עם ; מרכז העיר והפארק המטרופוליני

י עקרונות המותווים במסמכי התכנית ועצירת נדידת  "עפ, שימושים מסחריים בקומות הקרקע

במידה ויהיה צורך  . חולים חדש ושטחי תעסוקה הצמודים לו-ואיתור שטח לבית; המסחר לשוליים

התכנית  " אזור נופש מטרופוליני"בעתיד להגדיל את בית החולים החדש תוך חריגה לתחום 

.23/ 14/ 4מ "החדשה לא תהווה שינוי לתכנית המתאר המחוזית בתמ

התכנית מציעה אזור תעסוקה מתקדמת סביב תחנת הרכבת של  : תעסוקה מתקדמת-

תוך שילוב סינרגי  , בכך מאפשרת התכנית את מימוש היוזמה העירונית בתחום זה. האוניברסיטה

המרכז הרפואי סורוקה  , גוריון-אוניברסיטת בן, ל"בין אזור התעסוקה לבין קריית התיקשוב של צה

.ושירות תחבורתי מעולה

התכנית מציעה הרחבה ניכרת של אזור התעשיה בדרום העיר וכן שינוי היעוד של חלק : תעשיה-

בד בבד עם הפיכה הדרגתית של אזור התעשיה בדרך חברון  , ניכר מהמחנה הצבאי נתן לתעשיה

.לאזור שימושים מעורבים והגדלה של זכויות הבניה בשטחים המיועדים לתעשיה

התכנית מציעה כלים אשר יבטיחו  . אין מחסור מהותי במבני הציבור הנדרשים, ככלל: מבני ציבור-

קושרת בין התחדשות עירונית לבין המוסדות הקיימים  , הקצאת שטחים לבנייתם של מבני ציבור

התכנית  . וממליצה כי הרשות המקומית תקדם מסמך מדיניות עירוני לצרכי ציבור, והחסרים

.מדרום לפארק הנחל, חולים נוסף במזרח העיר-מציעה בית

להתפתח כמוקד  , שהיא נכס היסטורי ותרבותי, התכנית מאפשרת לעיר העתיקה: העיר העתיקה-

י תוספות בניה ובניה חדשה לשימושים מעורבים של  "ע, תיירות ותרבות, מגורים, ראשי למסחר

תוספת  . תעסוקה ומלאכה זעירה המייצרות חזיתות רחוב פעילות, מלונאות, מסחר, מגורים

תיעשה תוך שימור המרקם והאתרים  , יחידות דיור ושטחים עבור פעילויות עירוניות מגוונות

.המיוחדים שיסומנו בתכניות מפורטות



,  כאזור עירוני מעורב" מרכז אזרחי"התכנית מייעדת את האזור שכונה בעבר : היהלום/ר"מתחם מע-

.  מלונאות ופנאי ושטחים פתוחים, תרבות וחינוך, מוסדות ציבור, משרדים, מסחר, הכולל מגורים

,  כגון מרכז העסקים הראשי של המטרופולין, הכולל חלק ניכר מן השימושים המטרופוליניים, האזור

מוסדות ציבור ושימושים  , מתחם התחבורה המרכזי, בית המשפט המחוזי, קריית הממשלה

,  ישורת בעיקר באמצעות תחבורה ציבורית, בית יד לבנים ועוד, כגון בית העיריה, עירוניים מרכזיים

וייתכנו בו גם רחובות בהם תיאסר  , רגל-ירושת בשבילי אופניים והולכי, עירונית-רכבתית ופנים

כאשר הרחובות המקיפים אותו  , האזור כולו יאופיין בחזיתות מסחריות. רכב פרטיים-כניסת כלי

.רגל-ישמשו כשדרות עירוניות בהן תינתן עדיפות לתחבורה ציבורית ולהולכי

והשטח הכלל עירוני המוקצה לכל  השימושים המותרים בייעודי הקרקע התקנון מפרט את , שנית

(:4-1טבלה )ייעוד 

דונם שימושים עיקריים ומשניים ייעודי קרקע

2,464.7 מסחר נלווה לשירות  , מגרשי ספורט וגני משחקים,מבנים לצרכי ציבור

.חדרי אירוח וכנסים, מעונות סטודנטים, באי מבנה הציבור

מבנים ומוסדות ציבור

1,209.3 ,מרפאות ושירותים פיננסיים, בתי קפה, מסעדות, מסחר קמעונאי, מגורים

.בידור ופנאי, מלונאות, משרדים

ומסחרמגורים

1,176.5 מרפאות ושירותים  , בתי קפה, מסעדות, מסחר קמעונאי,מלונאות, מגורים

משרדים  , בילוי ופנאי, בידור, תרבות, מבנים ומוסדות ציבור, פיננסיים

.ומלאכה זעירה

מסחר ותיירות, מגורים

1,894.4 לרבות בתי מלאכה קטנים שאינם מהווים מטרד  )תעסוקה , מגורים

.מלונאות ומבנים ומוסדות ציבור, מסחר, משרדים, (למגורים

מסחר ותעסוקה, מגורים

285.4 .בילוי ופנאי, בידור, תרבות, מסחר קמעונאי, מלונאות מסחר ותיירות

65.6 ,  מרפאות, שירותים פיננסיים, ותעשיה עתירת ידעתעשיה נקייה, משרדים

מרכז  , מסחר קמעונאי וסיטונאי נלווה לתעסוקה, מעבדות ומכוני מחקר

.מסחר קמעונאי ומסעדות, ספורט ונופש, תחבורה

מסחר ותעסוקה

316.5 אולמות תצוגה ומכירה של כלי  ,  בתי מלאכה ומוסכים, תעשיה לסוגיה

.מסחר ובילוי, אולמות אירועים, אחסנה, רכב וציוד כבד

מסחר ותעשייה

571.6 ,  מבני תרבות ובילוי, מבנים ומוסדות ציבור וממשל, מסחר ומשרדים

.מרכז תחבורה, מגורים ומלונאות

עירוני מעורב

749.9 מסחר נלווה לשירות  , מגרשי ספורט וגני משחקים,מבנים לצרכי ציבור

.פ"שצ, חדרי אירוח וכנסים, מעונות סטודנטים, באי מבנה הציבור

שטחים פתוחים ומבנים

ומוסדות ציבור

366.2 ,  מרפאות, שירותים פיננסיים, ותעשיה עתירת ידעתעשיה נקייה, משרדים

מרכז  , מסחר קמעונאי וסיטונאי נלווה לתעסוקה, מעבדות ומכוני מחקר

.ספורט ונופש, תחבורה

תעסוקה

1,035.1 .מלונאות ומסחר נלווה, בית חולים ושירותים רפואיים תעסוקה ומבנים  

ומוסדות ציבור

5,440.6 אולמות תצוגה ומכירה של כלי רכב  ,בתי מלאכה ומוסכים, תעשיה לסוגיה

חנויות לממכר מוצרי המפעלים  , אולמות אירועים, אחסנה, וציוד כבד

חניון  , מרכז תחבורה, מסחר קמעונאי וסיטונאי נלווה לתעשיה, במקום

.תחנת מעבר לפסולת עירונית, רכב כבד

תעשיה

667.4 ,  מרפאות, שירותים פיננסיים, תעשיה נקייה ותעשיה עתירת ידע, משרדים

.תחנת תדלוק, מסעדות, מסחר קמעונאי נלווה, מעבדות ומכוני מחקר

תעשייה עתירת ידע



,  ביניהם מתחמי התעסוקה הבאים, שונים בעירמתחמים ייחודייםמפרט התקנון עבור , לבסוף

:כדלקמן, במסמך זה אשחזר נתונים הקשורים לתעסוקה בלבד. הוראות ונתונים כמותיים

,  ובו חלק ניכר מן השימושים המטרופוליניים, המתחם כולל את מרכז העיר: היהלום/ר"מתחם מע•

וכן שימושים עירוניים  , מתחם התחבורה המרכזי, בית המשפט המחוזי, כגון קריית הממשלה

האזור מיועד לציפוף ולשימושים  . בית יד לבנים ועוד, בית העם, מרכזיים כגון בית העיריה

.  מלונאות ופנאי, תרבות וחינוך, מוסדות ציבור, משרדים, מסחר, מעורבים הכוללים מגורים

ישורת בעיקר באמצעות תחבורה ציבורית ובמגמה  , המתחם כולו יאופיין בחזיתות מסחריות

.להעדפת הולכי רגל

המוקד התרבותי והתיירותי המרכזי  –עיקרו של מתחם זה הוא העיר העתיקה : העיר העתיקה•

ופעילות עירונית  , המיועד לשימור או שיקום מרקמי, ייחודי ברצף הבניה ההיסטורית, בעיר

.אינטנסיבית בשימושים מעורבים

גוריון בנגב -המתחם כולל את אוניברסיטת בן: קמפוס האוניברסיטה והמרכז הרפואי סורוקה•

התכנית מציעה שינוי בממשק שבין מתחם זה לאזורים הגובלים בו  . והמרכז הרפואי סורוקה

.ותוספת שטחים לפיתוח למוסדות אלה

מזרחה עד  -והמשכו צפון, המתחם כולל את אזור התעשייה דרך חברון ובן גוריון: דרך חברון•

חלקו המערבי של המתחם הוא חלק בלתי נפרד מליבת העיר  . למתחם התעסוקה עתירת הידע

באזור קיימים קניונים ומרכזי קניות  . ר והפארק המטרופוליני"ומהווה חוליה מקשרת בין המע

חלק נכבד ממתחם זה מיועד לשנות את אופיו ולהפוך  . בתי מלאכה ומפעלים, מוסכים, גדולים

כאשר הכבישים החוצים אותו יהפכו  , תעסוקה ומסחר, לאזור של שימושים מעורבים למגורים

.בהדרגה לשדרות עירוניות מוצלות שלאורכן חזיתות מסחריות

מבנים ומוסדות ציבור מסחר מלונאות תעסוקה נושא

254,000 96,000 566,000 (ר"מ)כ"סה

מבנים ומוסדות ציבור מסחר מלונאות תעסוקה נושא

200,000 144,000 (ר"מ)כ"סה

מסחר מלונאות תעשיה משרדים נושא

336,000 24,000 200,000 800,000 (ר"מ)כ"סה



את השטח המשמש כיום  , קריית יהודית, המתחם כולל את עמק שרה: עמק שרה ומחנה מתן•

מתחם זה  ". אהלי קידר"עתודה נוספת לתעשיה בשטח צמוד למחנה ואת שטח כלא , כמחנה נתן

וכן עתודות נרחבות לתוספת שטחי תעשיה  , כולל את רוב אזורי התעשיה המסורתית בעיר

.בנוסף כולל חלקו הצפוני של מחנה נתן שטח עתידי למגורים. בעתיד

ובו שימושי תעסוקה רפואיים ושימושים  , המתחם כולל בית חולים מרכזי נוסף לנגב: בית חולים חדש

.ר"מ1,000,000-נלווים בהיקף של כ

מבנים ומוסדות ציבור מסחר תעשיה נושא

288,000 3,725,000 (ר"מ)כ"סה

מסחר מלונאות ( / ח"בי)מבנים ומוסדות ציבור 
תעסוקה רפואית

נושא

5,000 12,000 983,000 (ר"מ)כ"סה



 סקירה פרטנית של איזורי התעסוקה( 5.0

 

נדרשו  , (עסקים ורישוי ארנונה , ע"תב)שהתקבלו מהמקורות השונים , הנתונים הגולמיים

להלן הסבר על . מקורות מידע שונים טופלו באופנים שונים. לעיבוד והכנה של המידע לצורך ניתוח

 .אופן הטיפול שנעשה בנתונים

  91גיבוש רשימת ייעודי הקרקע הרלוונטיים לאיזורי התעסוקה דרש סקירה של : ייעודי קרקע -

נחלקו  , על מנת לעבד את המידע. ייעודי קרקע שונים 87הרשימה הסופית הכילה . עות תקפות"תב

,  שאינם קשורים לתעסוקה, מכילה ייעודים 1קבוצה . תתי קבוצות 13-קבוצות שונות ול 4-הייעודים ל

.  כוללות ייעודי תעסוקה בעלי שלושה מאפיינים מובחנים 4-ו, 3, 2קבוצות ". להחסרה"ואותם כינינו 

:  קבוצה זו מכילה את תתי הקבוצות". ייעודי מגוון"מכילה תחומי תעסוקה מגוונים ונקראת  2קבוצה 

מכילה תחומי תעסוקה   3קבוצה . ומחסנים, משרדים ותעשייה נקייה, מסחר, מלאכה ותעשייה

,  תרבות, מלונאות ותיירות: הקבוצות-אלה כוללים את תתי". ייעודי מצומצם"ועל כן נקראה , ייחודיים

שלפחות אחד מהם  , מכילה ייעודים מעורבים 4קבוצה . ומרכז תחבורה, אטרקציה תיירותית, רפואי

,  מעורב מגורים: הקבוצות הבאות-ומכילה את תתי, "מעורב"ועל כן נקראה , כלול כייעוד תעסוקה

ראו בעמוד הבא  . ומעורב העיר העתיקה, מעורב מסחר, מעורב מלונאות ותיירות, מעורב מוסד

עבור פירוט שטחים וחלוקתם לפי סיווגי  ' ראו נספח א)ל "רשימת הייעודים וחלוקתם לקבוצות כנ

 (.ע ופריסתם באזורי התעסוקה השונים"ייעודי תב

 קבוצות-מקרא לחלוקת ייעודי קרקע לקבוצות ותתי( 5-1טבלה 

 קבוצות להחסרה - 1 ייעודי מגוון - 2 ייעודי מצומצם - 3 מעורב - 4

מלאכה   מלונאות ותיירות מעורב עיר עתיקה

 ותעשייה

--תתי

 קבוצות

משרדים   אטרקציה תיירותית מעורב מסחר

 ותעשיה נקייה

מעורב מלונאות  

 ותיירות

 מסחר רפואי

 תרבות מעורב מוסד

 מרכז תחבורה מעורב מגורים



 להחסרה ייעודי מגוון ייעודי מצומצם מעורב

אזור משולב מלונאות   שטח לשימוש כללי

 נופש ומסחר

תעשיה קלה  ,תעשיה

 ומלאכה

שביל להולכי רגל עם זכות  

 מעבר לרכב

 נמל תעופה כללי קלה ומלאכה תעשיה (אכסון מלונאי)מלונאות  אזור מגורים משולב

 מסילה-מפגש דרך תעשיה אזור מלונאות ונופש משולב' אזור מגורים א

 מסילת ברזל מוצעת אזור תעשיה ומלאכה אטרקצייה תיירותית משולב' אזור מגורים ב

 מסילת ברזל מאושרת אזור תעשיה אזור מיוחד משולב תעסוקה ותיירות, מסחר

ותעשיה  עתירת   מסחר

 ידע

מבנים ומוסדות ציבור  

 לבריאות

ותעשיה   אזור מלאכה

 זעירה

 מסילת ברזל

ומוסדות ציבור   מבנים ותעסוקה מסחר

 לתרבות ופנאי

אזור מלאכה ותעשיה  

 ומתקני שירות

 מדרחוב

 חניון תעסוקה מרכז תחבורה מסחר ותיירות

 חניה ציבורית תעשיה עתירת ידע מסחר ותחבורה

 חניה פרטית שטח לבנייני ציבור מסחר וספורט לנופש

 חניה משרדים מסחר ומשרדים

 דרך קיימת מאושרת מרכז מטרופוליני

ומוסדות   מסחר ומבנים

 ציבור

מבנים ומוסדות ציבור  

 למינהל ציבורי

 דרך משולבת

תעשיה קלה  , מסחר

 ומלאכה

 דרך מוצעת מבנים ומוסדות ציבור

  ,אזור משולב תעשיה

 מלאכה ומסחר

 דרך מאושרת מסחר

אזור משולב ספורט  

 ומסחר

אזור משולב דרך   'מסחרי א

 מאושרת ומסילת ברזל

אזור משולב מסחר  

 שירותים תעשייה ומלאכה

אזור משולב דרך חניה   'מסחרי ב

 קרקעית  -וחניה תת

משולב מסחר   אזור

 משרדים ומלונאות

-פ משולב  בחניה תת"שצ אזור שווקים מיוחד

 קרקעית פרטית

אזור משולב לתעשיה  

משרדים   ,עתירת ידע 

 ומסחר

-פ משולב בחניה תת"שצ אזור מסחרי מיוחד

 קרקעית

אזור משולב מלאכה  

 ומוסד

 שטח ציבורי פתוח אזור מסחרי

אזור משולב מסחר  

 ותעשיה

 שטח פרטי פתוח אזור מסחר ושירותים

אזור מלאכה ותעשיה  

 זעירה משולב במסחר

 שטח עתיקות שטח למגרש מיוחד

 שטח ספורט אזור מלאכה ומסחר

ספורט ושירותי  , נופש

 תיירות

 שטח לתכנון בעתיד

 שטח להסדרת נחלים שטח למוסד

 קבוצות-חלוקת ייעודי קרקע לקבוצות ותתי( 5-2טבלה 



 להחסרה ייעודי מגוון ייעודי מצומצם מעורב

 שטח לא לבניה מגורים מסחר ותעסוקה

  מגורים מסחר ומבנים

 ומוסדות ציבור

 שטח חקלאי

מגורים מיוחד משולב  

 במסחר

 שביל

 גן ציבורי/פארק מגורים ומסחר

 מאגר מים/תעלה/נחל מסחר+'מגורים ב

אזור משולב מסחר  

 ומגורים מיוחד

 מעבר להולכי רגל

אזור משולב מגורים  

 ומסחר

 מבני משק

 יער פארק מגורים מסחר ותיירות

 יער נטע אדם

 יער

 בית קברות

פ  "אזור משולב שצ

 ושירותים הנדסיים

פ וחניה  "אזור משולב שצ

 קרקעית-ציבורית תת

 'ד/'ג/'ב/'מגורים א

 מגורים מיוחד

 'ד/'ג/'ב/'מגורים מיוחד  א

 'ד/'ג/'ב/'אזור מגורים א

חניה ציבורית משולבת  

 במגורים

 דיור מיוחד

שטחים פתוחים ומתקנים  

 הנדסיים

 שטח תוואי הנדסי

 שטח למתקני הנדסה

 מתקנים הנדסיים

 מחנה צבאי

 תחנת תדלוק

 תחנת דלק ושירותי דרך

אזור משולב מסחר  

ותחנת דלק עם שירותי  

 רכב

 איזור לשירותי דרך



 קבוצות קבוצות-תתי

 1 בית מלאכה תעשיה ומלאכה, בד ,עץ, מתכת, *כללי, זכוכית, דפוס, ביגוד ופריטים

 2 ציוד וחומרי בניין מכירה ואחסנה

 3 רכב *שירותים, מכירה והשכרה, מוסך, חניון, חלפים, הסעות והובלות, דלק

תכשירים   –טיפול גוף , רפואי ,רהיטים, כללי, ח"בע, מכירה תיקון והתקנה –אלקטרוניקה 

 חשמל, קניותמרכז , מכירה אחסנה והובלה –מוצרים כימיקלים , מכירה ואחסנה

 4 חנות

 5 *משרד

 6 שירותים כללי

 7 טיפול גוף *רפואי, *כללי

  תנועת, *מתקן תרבות, *מתקן שעשועים, *מתקן ספורט, *אולם ספורט, *אולם אירועים

 איזור תרבות, *אולם שעשועים, *אולם ספורט ושעשועים, נוער

 8 בילוי

 9 מזון *מכירה, ייצור, הסעדה, אריזה, אלכוהול הגשה וצריכה במקום, אחסנה

 10 מחסן

 11 **מוסד *רפואי, *טיפולי

 12 **מעבדות

 13 אירוח לינה מלונאות

 14 **שונות משרד/מסחר, שונות

 15 נשק מטווח ומכירה

חינוך השכלה  

 **והכשרה

16 

 17 **מקלט

 18 ***בית תפילה החסרה

 19 ***מגורים החסרה

  17אלו אוגדו תחת . רשומות ארנונה קיימות  5848רשימת הארנונה נערכה בהסתמך על : ארנונה-

,  קבוצות נוספות סומנו להחסרה בהיותן שכבת ארנונה 2)קבוצות המשקפות פעילות תעסוקה 

ניתוח הנתונים נעשה על פי התפלגות  . קבוצות-תתי 48-הקבוצות חולקו ל(. שאיננה תעסוקה

והן עבור  ( כמות עסקים" )יחידות משלם"הן עבור , ל"הקבוצות הנ-השימושים בקבוצות ובתתי

קבוצות נעשה במקרים בהם הקבוצות עצמם -פירוט נתונים לגבי תתי(. ר עסק"מ)שטח רצפה 

 .  לאזור הנבדק 10%-חרגו מ

 .קבוצה זו מופיעים בהמשך-פירוט שימושים הכלולים בקבוצה או תת*     

 .קבוצת תעסוקה שמופיעה בארנונה בלבד**   

 מופיעה ברשימת ארנונה בלבד ואיננה תעסוקה, קבוצה להחסרה*** 

 קבוצות-לקבוצות ותתיסיווגי ארנונה חלוקת ( 5-3טבלה 



 קבוצה-תת -קבוצה  שימושים כלולים לדוגמה

 1 כללי –בית מלאכה  תיקון שעוני מים, מפעל לייצור אחר שאינו מזון

 2 שירותים –רכב  אביזרי רכב, רחיצת מכוניות

שכפול  , תכשיטים, חפצי נוי, דוכן ללא אוכל, משתלה, צעצועים, ביגוד והנעלה

 כלי כתיבה, אופניים חשמליות, מפתחות

 3 כללי –חנות 

 4 רפואי –חנות  בית מרקחת

,  מחשבים, כוח אדם, משרד מהנדסים, עמותות ,בנק, ח"רו, ממשלתי, ד"עו

 טק-היי, גראפיקאים, אדריכלים

 5 משרד

 6 כללי –טיפול גוף  ספא, סטודיו קעקועים ,מכון עיסוי, מכון יופי, מספרה

 7 רפואי –טיפול גוף  יועצת תזונה, חדר טיפולים, מעבדה לשיניים, אופטיקה, טיפת חלב

 8 אולם אירועים –בילוי  מועדון, אולם שמחות, דיסקוטק/מועדון/פאב

 9 אולם ספורט –בילוי  החלקה על הקרח, אולם ספורט עירוני, סטודיו מחול, סנוקר, באולינג, מכון כושר

 10 מתקן ספורט –בילוי  קאונטרי, בריכה

 11 מתקן שעשועים –בילוי  מתקן שעשועים

 12 מתקן תרבות – בילוי ,  בית קולנוע

אולם ספורט   –בילוי  חשמלי/סנוקר/באולינג/בית משחקים

 ושעשועים

13 

 14 אולם שעשועים –בילוי  חדר בריחה

 15 מכירה –מזון  פיצוחים, ממתקים, סופרמרקט, ירקן, אטליז, מכולת, קיוסק

 16 טיפולי – מוסד מעון מבוגרים, מעון חוסים, בית אבות

 17 רפואי -מוסד  מוקד רפואה דחופה, מרפאה, ח"בי

 שימושים לדוגמה: קבוצות ארנונה-קבוצות ותתי( 5-4טבלה 



 קבוצות קבוצות-תתי

,  מתכת, *כללי, חשמל, זכוכית, דפוס, ביגוד ופריטים, מכונות, ייצור –אלקטרוניקה 

 ייצור –נייר , אחסנה –נייר , תכשירים ייצור –טיפול גוף , פלסטיק, עץ

 1 בית מלאכה

 2 ציוד וחומרי בניין מכירה והשכרה –ציוד הנדסי כבד , מכירה ואחסנה, ייצור

 3 רכב *שירותים, מכירה והשכרה, מוסך, חניון, חלפים, הסעות והובלות, דלק

טיפול  , רפואי ,רהיטים, *כללי, חשמל, גז, ח"בע, מכירה תיקון והתקנה –אלקטרוניקה 

 מכירה אחסנה והובלה –מוצרים כימיקלים , תכשירים מכירה ואחסנה –גוף 

 4 חנות

 5 *משרד

 6 שירותים כללי

 7 טיפול גוף *רפואי, *כללי

מתקן  , מקום לעריכת מופעים וירידים, *גן אירועים, *אולם ספורט, *אולם אירועים

 קייטנה, *מתקן תרבות, *מתקן שעשועים, *ספורט

 8 בילוי

 9 מזון *מכירה, ייצור, הסעדה, הובלה, אריזה, אלכוהול הגשה וצריכה במקום, אחסנה

 10 מחסן

 11 **מחסן פסולת

 12 **תחבורה מוסך רכבות

 13 אירוח לינה מלונאות

רשיונות רשומים   8308גיבוש רשימת קטגוריות עסקים הסתמך על סקירת : רישוי עסקים -

כך שבמקרים  , רשיונות אלה שיקפו שלבים שונים בפעילות של עסק מסוים. באיזורי התעסוקה

שלושה או יותר רשיונות מייצגים בית  , ובמקרים אחרים שניים, מסויימים רשיון יחיד מייצג בית עסק

אך איננו מדוייק באשר לכמות  , במרחבאופי הפעילות המגוונת פירוט זה מקנה הבנה רבה על . עסק

פירוט נתונים  . קבוצות-תתי 50-קבוצות ו 13-הניתוח הסתמך על חלוקה ל. עסקים קיימים בפועל

 .  לאזור התעסוקה שנבדק 10%-קבוצות נעשה במקרים בהם הקבוצות עצמם חרגו מ-לגבי תתי

 

 .בעמוד הקודם 4 -5בטבלה קבוצה זו מופיעים -פירוט שימושים הכלולים בקבוצה או תת  * 

 .קבוצת תעסוקה שמופיעה ברישוי עסקים בלבד** 

 קבוצות-חלוקת סיווגי רישוי עסקים לקבוצות ותתי( 5-5טבלה 



 "רובע החדשנות"אזור תעסוקה ( 5.1

 מיקום וניתוח מרחבי, גודל( א

האיזור נחלק לחמישה  . מזרחי של העיר-ממוקם בחלקה הצפון" רובע החדשנות"איזור התעסוקה 

-כמו גם בהפרדה פיזית, באופי הפעילות המתקיימת בהם, שנבדלים זה מזה בייעוד הקרקע, איזורים-תתי

חלקו המערבי של האיזור מכיל את קמפוס  . הרובע נחצה למערב ומזרח על ידי מסילת ברזל. גיאוגרפית

חלקו המזרחי  . ואת תחנת רכבת צפון, סורוקהקמפוס בית החולים האוניברסיטאי , אוניברסיטת בן גוריון

ועתידים להכיל  , ומגרשים שמרביתם עדיין בהליך בנייה, ים לתעשייה נקייה-של הרובע מכיל את פארק גב

ליבת האיזור מחברת בין ארבעה מחמשת  . ל"ובסיס התקשוב של צה, את קמפוס צפון של האוניברסיטה

מאחר . והקמפוס האוניברסיטאי הצפוני, ים-פארק גב, ח סורוקה"בי, ג המרכזי"קמפוס אב: האיזורים-תתי

בפועל ליבת האזור הינה תחום ללא גישה להולכי רגל בקוטר  , וליבה זו חצויה אף היא על ידי מסילת ברזל

 . מ"של חצי ק

 

שחוצה  , דרך אורי צבי גרינברג. שני מחברי תנועה מגשרים בין חלקיה המערבי והמזרחי של הרובע

וגשר הסליל הכפול מגשר מעל המסילה לתנועה  , מהווה מחבר לתנועה ממונעת, מתחת למסילת הברזל

צירי התנועה העיקריים של האיזור בצידו המערבי הם שדרות  . ים-רגלית בין תחנת רכבת צפון לפארק גב

ג נמשכת לחלקו המזרחי של האיזור  "דרך אצ(. ג"אצ)שפוגשים בניצב את דרך אורי צבי גרינברג , בן גוריון

וקיימים היום  , שנמצאים בהליך הקמה, נתן רוזן' שדרות פרופ, ובעתיד תפגש עם ציר התנועה הראשי

בחלקו המערבי חופף הרובע עם . הרובע גובל ואף חופף שטח עם שכונות מגורים בשני חלקיו. באופן חלקי

בחלקו המזרחי מקיף הרובע את שכונת  . 'ועם חלקה המזרחי של שכונה ד' הקצה הצפוני של שכונה ג

 .שמהווה מובלעת מגורים באמצע אזור התעסוקה, רמות

 

 דונם 1956   :  שטח

 128   :  מגרשים



 ת רובע החדשנות"גבולות א( 5-1מפה 

 מ"ללא קנ

ר
רג

 

 "רובע החדשנות"אזור תעסוקה ( 5.1

 ניתוח סטטוטורי( ב



 (דונם)פ שטח מגרשים "התפלגות ע פ כמות מגרשים"התפלגות ע

 פ כמות מגרשים"ע

פ שטח מגרשים  "ע

 (דונם)

 היקף ייעודי תעסוקה לעומת ייעודים להחסרה( 5-1

 קבוצות -התפלגות ייעודי תעסוקה ( 5-2

 ייעודי תעסוקה

 ייעודים להחסרה

81% 

19% 

55% 

45% 

 כ"סה תעסוקה

 כמות מגרשים 128 24

 (דונם)שטח מגרשים  1956 880

514 

264 

16 55 30 3 

משרדים  
ותעשייה  

 נקייה

מלונאות   רפואי
 ותיירות

 -מעורב 
 מגורים

 -מעורב 
 מוסד

 -מעורב 
 מסחר

15 

1 
4 

1 2 1 

משרדים  
ותעשייה  

 נקייה

מלונאות  
 ותיירות

 -מעורב  רפואי
 מגורים

 -מעורב 
 מוסד

 -מעורב 
 מסחר

 זניח 3% 6% 2% 30% 58%

63% 4% 17% 4% 8% 4% 

 "רובע החדשנות"אזור תעסוקה ( 5.1

 ניתוח סטטוטורי( ב



שנת 
 פרסום

 ע"שם תב

1969 124/03/5 1 

1990 1/158/03/5 2 

 3 ב1/ 158/03/5 1993

 4 א33/ 102/02/5 1999

2003 103/102/02/5 5 

 6 5/2422/מק 2008

2010 154/102/02/5 7 

2010 179/102/02/5 8 

2013 208/102/02/5 9 

2019 605-0267955 10 

 ייעודי קרקע: 5-6מפה 

 מ"ללא קנ

 מקרא ייעודי קרקע ע ושנת פרסום"תב

 יער נטע אדם מוצע

 מסחר ותעשיה עתירת ידע

מסחר ומבנים  , מגורים

 ומוסדות ציבור

 מגורים ודיור מיוחד

 מחנה צבאי

 כללי-נמל תעופה

 מסילה-מפגש דרך

 מסילה מוצעת

 מסילה מאושרת

 חניון

 שביל

 דרך משולבת

 דרך מוצעת

 דרך מאושרת

 יער

 גן ציבורי/פארק

 שטח פרטי פתוח

 שטח ציבורי פתוח

 (אכסון מלונאי)מלונאות 

 תעשיה עתירת ידע

 מתקנים הנדסיים

 מבנים ומוסדות ציבור

מבנים ומוסדות ציבור  

 לבריאות

 "רובע החדשנות"אזור תעסוקה ( 5.1

 ניתוח סטטוטורי( ב



 התפלגות סיווגי ארנונה

 התפלגות סיווגי רישוי עסקים

 -לא רלוונטי    -

 "רובע החדשנות"אזור תעסוקה ( 5.1

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 נתונים רובע החדשנות. 1

 .לתעסוקה בלעדי מהאזור בייעוד 80%•

קיים תואם בין כמות המגרשים  . משרדים ותעשייה נקייהבייעודי  2/3-מתוכם כ•

 .והיקף שטח המגרשים בייעודים אלה

אלו מהווים כשליש מהיקף שטח  , רפואיעל אף שרק שישית מהמגרשים בייעוד •
 .המגרשים המשמשים לתעסוקה

 ייעודי קרקע

 ארנונה רלוונטי לא

 רישוי עסקים רלוונטי לא

כ לא ניתן  "וע, יתרת אזור התעשייה בהליך בנייה, ג"ב' ח סורוקה ואונ"לשטחי בי פרט
 .לקבל תמונה מלאה של התפלגות פעילות התעסוקה בו

 הערות

 "רובע החדשנות"אזור תעסוקה ( 5.1

 5-6טבלה : סיכום ממצאים( ד



האזור תחום על ידי מסילת  . שבע ממזרח לשדרות רגר-ממוקם במרכז באר אזור התעסוקה הצפוני

לאזור התעסוקה  ' בין שכונת המגורים ג. שמצפון לו' ונושק לשכונה ג, מדרום וממערב, הברזל ממזרח

המכונה בקטע זה  , (חברון) 60אזור התעסוקה נחצה על ידי דרך ". גרשפלד"-ו" האורגים"חוצצים הכבישים 

-בחלקו הדרומי נמצא מרכז קניות ביג באר. דרומי וצפוני, המחלקת אותו לשני חלקים, "דרך אליהו נאוי"

באמצעות שדרות בן  , הנגישות לאזור תעסוקה זה ברכב פרטי היא מצפון בלבד, בשל מסילת הברזל. שבע

-קצהו הצפון מזרחי של אזור התעסוקה נמצא בסמיכות ל. שחוצים את שדרות רגר, ר"גוריון וזלמן שז

 .  60וכביש  40לבאים בכביש , המהווה אחד משערי הכניסה הראשיים לעיר ממזרח" מחלף חטיבת הנגב"

 דונם 2625   :  שטח

 315   :  מגרשים

 גבולות: 5-3מפה 

 מ"ללא קנ

 היהלום
 ביג

 'שכונה ג

 אזור תעסוקה צפוני( 5.2

 מיקום וניתוח מרחבי, גודל( א



1264 

63 51 34 82 
367 

מלאכה  
 ותעשייה

משרדים   מסחר
ותעשייה  

 נקייה

מרכז  מחסנים
 תחבורה

 -מעורב 
 מסחר

121 

16 11 2 1 
13 

מלאכה  
 ותעשייה

משרדים   מסחר
ותעשייה  

 נקייה

מרכז  מחסנים
 תחבורה

 -מעורב 
 מסחר

 (דונם)פ שטח מגרשים "התפלגות ע פ כמות מגרשים"התפלגות ע

 פ כמות מגרשים"ע

פ שטח מגרשים  "ע

 (דונם)

 אזור תעסוקה צפוני( 5.2

 זניח 8% 1% 7% 10% 63%

3% 3% 2% 20% 4% 

48% 52% 

29% 

71% 

 היקף ייעודי תעסוקה לעומת ייעודים להחסרה( 5-3
 ייעודי תעסוקה

 ייעודים להחסרה

 כ"סה תעסוקה

 כמות מגרשים 315 164

 (דונם)שטח מגרשים  2625 1861

 קבוצות -התפלגות ייעודי תעסוקה ( 5-4

74% 

68% 

 ניתוח סטטוטורי( ב



 ייעודי קרקע( 5-4מפה 

 מ"ללא קנ

 אזור תעסוקה צפוני( 5.2

 מקרא ייעודי קרקע

 שטחים פתוחים ומתקנים הנדסים

מבנים ומוסדות צבור ומתקנים  

 הנדסים

 מסילה מאושרת

 חניון

 דרך מוצעת

 דרך מאושרת

 מרכז תחבורה

 יער

 שטח פרטי פתוח

 שטח ציבורי פתוח

 שטחים פתוחים

 מבנים ומוסדות ציבור

 תעשיה קלה ומלאכה, תעשיה

 מסחר ותעשיה קלה ומלאכה

 מסחר ותעשיה עתירת ידע

 מסחר ומשרדים

 מסחר ותעסוקה

 מסילה-מפגש דרך

 תחנת תדלוק

 מסילה מוצעת

 מתקנים הנדסיים

 תעשיה קלה ומלאכה

 אחסנה

 תעשיה

 מסחר

 מגורים ד

 "רובע החדשנות"אזור תעסוקה ( 5.1

 מיקום וניתוח מרחבי, גודל( א

 ניתוח סטטוטורי( ב

 זיהוי ואפיון שימושים( ג

 6 -5טבלה : סיכום ממצאים( ד

 ניתוח סטטוטורי( ב



 ע"שם תב שנת פרסום ע"שם תב שנת פרסום

2005 62/104/03/5 21 1966 104/03/5 1 

2006 66/104/03/5 22 1988 28/104/03/5 2 

2007 65/104/03/5 23 1990 30/104/03/5 3 

2008 68/104/03/5 24 1991 59/102/02/5 4 

 5 31/104/03/5 1993 25 5/2247/מק 2008

2008 61/104/03/5 26 1994 35/104/03/5 6 

 7 א11/ 104/03/5 1994 27 60/104/03/5 2008

 8 33/104/03/5 1994 28 5/2541/מק 2010

 9 38/104/03/5 1995 29 5/2571/מק 2011

 10 37/104/03/5 1995 30 5/2592/מק 2011

2012 69/104/03/5 31 1995 39/104/03/5 11 

/  104/03/5 1998 32 5/2561/מק 2012
 א36

12 

 13 5/2037/מק 1999 33 5/2610/מק 2012

 14 5/2078/מק 2001 34 70/104/03/5 2013

2014 605-0175703 35 2001 55/104/03/5 15 

 16 5/2109/מק 2002 36 5/2627/מק 2014

2016 605-0306613 37 2003 53/104/03/5 17 

 18 5/2252/מק 2004 38 605-0407205 2017

2018 605-0201228 39 2005 48/104/03/5 19 

2019 605-0544536 40 2005 140/102/02/5 20 

 אזור תעסוקה צפוני( 5.2

 ניתוח סטטוטורי( ב



 פ יחידת משלם"ע –התפלגות סיווגי ארנונה ( 5-5
 

 496: כ יחידות משלם"סה
28% 

21% 

18% 

9% 9% 

3% 3% 3% 
1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

61% 

21% 

12% 

4% 1% 1% 1% 

62% 

18% 

8% 7% 
4% 

1% 

 רכב חנות

 זניח זניח זניח

 אזור תעסוקה צפוני( 5.2

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 (ר"מ)פ שטח רצפה "ע –התפלגות סיווגי ארנונה ( 5-6
 

 ר"מ 542,858: כ שטח רצפה"סה
43% 

18% 
16% 15% 

5% 

1% 1% 

 שונות בילוי מזון משרדים רכב חנות בית מלאכה

98% 

1% 0% 0% 0% 

69% 

12% 10% 6% 3% 1% 0% 

41% 41% 

9% 6% 2% 0% 

 רכב חנות בית מלאכה

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

 זניח זניח זניח זניח זניח

 אזור תעסוקה צפוני( 5.2

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 התפלגות סיווגי רישוי עסקים( 5-7
 

 732: כ רשיונות"סה

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

40% 

33% 

8% 8% 7% 

1% 1% 1% 0% 0% 0% 

ציוד וחומרי   רכב מזון
 בניין

  -שירותים  תחבורה טיפול גוף משרד מחסן בית מלאכה חנות בילוי
 כללי

47% 

19% 19% 

10% 

3% 
1% 

55% 

19% 

8% 8% 7% 
3% 

אלכוהול   מכירה ייצור הסעדה
הגשה  
וצריכה  
 במקום

מכירה   מוסך הובלה אחסנה
 והשכרה

הסעות   דלק חניון שירותים
 והובלות

 רכב מזון

 אזור תעסוקה צפוני( 5.2

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 יעודים קטגוריית תעסוקה צפוני. 2

מתוך אלה הרוב  . משטחי הרצפה של העסקים הינם חנויות 18%-מהעסקים ו 28%

 33%-ו, הינו מסחר כללי ולא מאופיין( בהתאמה 69%-ו 61%)המכריע של החנויות 

באופן  . משטח החנויות 22% אשר שטחם תופס, הינם חנויות רהיטים ואלקטרוניקה

אשר שטחם , ממגרשי אזור התעסוקה בייעוד מסחר או מעורב מסחר 18%, תואם
 .משטחי המגרשים בייעוד תעסוקה 23%תופס 

 חנות

.  משטח הרצפה לעסקים הינם משרדים ותעשייה נקייה 15%-מהעסקים ו 21%

  בלבד משטח 3%מהמגרשים לעומת  7%מבחינת ייעודי קרקע המשרדים תופסים 
 .המגרשים

 משרדים

מעסקים   80%. משטח הרצפה של העסקים הינם עסקי רכב 16%-מהעסקים ו 18%

עסקי מכירה והשכרת רכבים  . אלה הינם מוסכים ועסקי מכירה והשכרת רכבים

מוסכים מכמות עסקי מכירה   3על אף שקיימים פי )תופסים שטח רב ביחס למוסכים 
 (.שטח הרצפה של שניהם שווה, והשכרה

 רכב

ת הינם בתי מלאכה בעוד ששטח הרצפה שלהם תופס  "בלבד מהעסקים בא 9%

עסקים אלה אינם מאופיינים באופן מיוחד  . מכלל שטח הרצפה של העסקים 43%

מבחינת ייעודי קרקע תופסים בתי המלאכה  . והאזור כולל חומרים ומלאכות מגוונים
 .משטח המגרשים לתעסוקה 68%-מהמגרשים ו 74%והתעשייה 

 בית מלאכה

 הערות

 חנות

 משרדים

 בית מלאכה

 רכב

21% 
15% 

9% 

43% 

18% 18% 28% 16% 

 5-8דיאגרמה 

יחידות משלם  

 (כמות עסקים)

 

 (ר"מ)שטח רצפה 

 אזור תעסוקה צפוני( 5.2

 5-7טבלה : סיכום ממצאים( ד



 "היהלום" –אזור תעסוקה מרכז אזרחי ( 5.3

תחום " היהלום". "הצפוני"נמצא בסמוך לאזור התעסוקה " יהלום –המרכז האזרחי "אזור התעסוקה 

משמש  " היהלום". "רחוב הנגרים"ואזור התעסוקה ' ממערב על ידי שדרות רגר וממזרח על ידי שכונה ג

ובו ממוקמים מספר מוסדות ציבור מרכזיים של העיר  , שבע-כליבה האזרחית של מטרופולין והעיר באר

מוסדות ציבור אלה ממוקמים בליבת  . ועוד, משרד הפנים, בית המשפט, כגון העירייה, ושל המדינה

 והם נגישים במישרין על ידי תחנת" היהלום"

 דונם 668   :  שטח

 198   :  מגרשים

שתי   .שבע-רכבת והתחנה המרכזית של באר

התחנות נמצאות בחלקה הדרומי של ליבת אזור  

,  ומהם נמשך צפונה מדרחוב של מסחר, התעסוקה

ממזרח למדרחוב נמצא  . ושירותים אזרחיים, בילוי

ומשמש  , רחוב קרן היסוד שמקביל לליבת האזור

ציר מרכזי לתנועה ממונעת המחבר אל דרכי  

מיקומו המרכזי  . הכניסה והיציאה לאזור התעסוקה

ותיחומו על ידי אזורי  , בעיר" היהלום"גיאוגרפית של 

מקשים על , תעסוקה אחרים ומסילת הברזל

,  הנגישות וההתניידות ההממונעת אליו ומימנו

ומעצימים בתוך כך את חשיבות תשתיות התחבורה  

 .הציבורית עבור באי המקום

גבולות( 5-5מפה   

מ"ללא קנ  

תחנת  

 רכבת

 'שכונה ג

תחנת  

 מרכזית

 מיקום וניתוח מרחבי, גודל( א



 (דונם)פ שטח מגרשים "התפלגות ע פ כמות מגרשים"התפלגות ע

פ כמות  "ע

 מגרשים

פ שטח "ע

מגרשים  

 (דונם)

156 

54 
70 

4 10 
37 

23 21 

משרדים   מסחר
ותעשייה  

 נקייה

מרכז 
 תחבורה

מלונאות   תרבות
 ותיירות

 -מעורב 
 מגורים

 -מעורב 
 מוסד

 -מעורב 
 מסחר

31 

11 
6 

3 1 

9 

1 
5 

משרדים   מסחר
ותעשייה  

 נקייה

מרכז 
 תחבורה

מלונאות   תרבות
 ותיירות

 -מעורב 
 מגורים

 -מעורב 
 מוסד

 -מעורב 
 מסחר

 זניח 7% 13% 4% 9% 16%

14% 19% 1% 10% 5% 6% 

66% 

34% 
44% 

56% 

 היקף ייעודי תעסוקה לעומת ייעודים להחסרה( 5-9
 ייעודי תעסוקה

 ייעודים להחסרה

 כ"סה תעסוקה

 כמות מגרשים 198 67

 (דונם)שטח מגרשים  668 374

 קבוצות -התפלגות ייעודי תעסוקה ( 5-10

 זניח

3% 

46% 

42% 

 "היהלום" –אזור תעסוקה מרכז אזרחי ( 5.3

 ניתוח סטטוטורי( ב



שנת 
 פרסום

 ע"שם תב

1989 20/103/03/5 1 

1993 19/103/03/5 2 

1995 34/103/03/5 3 

1997 35/103/03/5 4 

1998 45/103/03/5 5 

2019 605--511196 6 

 מקרא ייעודי קרקע ע ושנת פרסום"תב

 מסחר ומבנים ומוסדות צבור

 מסחר ומשרדים

 מסחר ותעסוקה

 מגורים ודיור מיוחד

 מגורים ומסחר

 שטח לתכנון בעתיד

 חניון

 שביל

 דרך מוצעת

 דרך מאושרת

 מרכז תחבורה

 שטח פרטי פתוח

 שטח ציבורי פתוח

 (אכסון מלונאי)מלונאות 

 מתקנים הנדסיים

 משרדים

 מסחר

 תעסוקה

 מגורים ג

מבנים ומוסדות ציבור  

 לתרבות ופנאי

 מבנים ומוסדות ציבור

מבנים ומוסדות ציבור  

 למנהל ציבורי

 ייעודי קרקע( 5-6מפה 

 מ"ללא קנ

 "היהלום" –אזור תעסוקה מרכז אזרחי ( 5.3

 ניתוח סטטוטורי( ב



49% 

13% 
10% 

8% 
5% 5% 

3% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

80% 

12% 

5% 
1% 1% 1% 

אלקטרוניקה מכירה   כללי
 תיקון והתקנה

טיפול גוף תכשירים   ח"בע רהיטים
 מכירה ואחסנה  

 רפואי

 חנות

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

 פ יחידת משלם"ע –התפלגות סיווגי ארנונה ( 5-11
 

 650: כ יחידות משלם"סה

 זניח זניח זניח זניח

 "היהלום" –אזור תעסוקה מרכז אזרחי ( 5.3

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



96% 

2% 1% 0% 0% 

 הסעות והובלות שירותים מוסך מכירה והשכרה חניון

 רכב

49% 

21% 

7% 7% 
4% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

 (ר"מ)פ שטח רצפה "ע –התפלגות סיווגי ארנונה ( 5-12
 

 ר"מ 209,313: כ שטח רצפה"סה

 זניח זניח זניח

 זניח זניח

 "היהלום" –אזור תעסוקה מרכז אזרחי ( 5.3

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 התפלגות סיווגי רישוי עסקים( 5-13
 

 162: כ רשיונות"סה

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

43% 

37% 

10% 
6% 

2% 1% 

 חנות משרד בילוי טיפול גוף רכב מזון

41% 

26% 

14% 
11% 

7% 

73% 

27% 

אלכוהול הגשה  הובלה מכירה הסעדה
 וצריכה במקום

 חניון הסעות והובלות ייצור

 רכב מזון

 "היהלום" –אזור תעסוקה מרכז אזרחי ( 5.3

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 יעודים קטגוריית מרכז אזרחי היהלום. 3

מפעילות התעסוקה   49%המשרדים הינו  כמות המשרדים כמו גם שטח הרצפה של

-בלבד מכמות המגרשים ו 7%משרדים ותעשייה נקייה תופסים  ,לעומת זאת. ת"בא

ראו פירוט שימוש משרדים בטבלה  )בלבד משטחי המגרשים בייעודי תעסוקה  3%
5- 4.) 

 משרדים

  12%-פרט ל. שטחי הרצפה של העסקים הינם חנויותמ בלבד 7%-מהעסקים ו 13%

  53%לעומת זאת . יתר החנויות חסרות ייחוד או אפיון ספציפי ,חנויות אלקטרוניקה

משטחי   47%ושטחם תופס , ממגרשי אזור התעסוקה בייעוד מסחר או מעורב מסחר
 .המגרשים בייעוד תעסוקה

 חנות

משטח הרצפה  4%אשר צורכים  ,ת הינם מוסד רפואי או טיפולי"מהעסקים בא 10%
 (.4 -5ראו פירוט שימוש מוסד לעומת משרדים בטבלה  )של העסקים 

 מוסד

משטח הרצפה  20%-כאשר תופסים  ,רכב וחניוניםבלבד מהעסקים הינם עסקי  3%
 .  של העסקים

 רכב

 הערות

 מוסד משרדים

 חנות

 רכב

13% 

7% 

3% 

21% 

49% 10% 

4% 

 5-14דיאגרמה 

יחידות משלם  

 (כמות עסקים)

 

 (ר"מ)שטח רצפה 

 "היהלום" –אזור תעסוקה מרכז אזרחי ( 5.3

 5-8טבלה : סיכום ממצאים( ד



 "העיר העתיקה"אזור תעסוקה ( 5.4

בין אזור זה ושאר חלקי . נמצא בחלקו הדרומי של מרכז העיר" העיר העתיקה"אזור התעסוקה 

שנקרא בתוך העיר שדרות דוד חכם ושדרות  , כביש זה. 25חוצץ כביש , שהתפתחו בעיקר צפונה, ר"המע

עיר העתיקה ערוכים בשתי וערב ואינם נבדלים  הכבישי . נמשך מחוץ לעיר כדרך בינעירונית, טוביהו חכם

,  שהתפתח צפונה, ניתוק העיר העתיקה מחלקה הארי של העיר, יחד עם זאת. בסדר היררכי כלשהו

מקשים על התנועה הממונעת ועל קישורה עם שאר חלקי , וחיבורה היחיד לכיוון זה ברחובות הרצל והחלוץ

וגבולה המזרחי שנתחם  , בכיוונים מזרח ומערב קיימים מספר דרכי גישה אל ומחוץ לעיר העתיקה. העיר

 .מאפשר גישה מהירה לאזורים מרוחקים בעיר ואף מחוצה לה( 60)על ידי דרך חברון 

 דונם 1285   :  שטח

 850   :  מגרשים

 גבולות( 5-7מפה 

 מ"ללא קנ

 מיקום וניתוח מרחבי, גודל( א



 (דונם)פ שטח מגרשים "התפלגות ע פ כמות מגרשים"התפלגות ע

 פ כמות מגרשים"ע

 (דונם)פ שטח מגרשים "ע

37% 

63% 53% 
47% 

472 

32 3 3 1 1 

273 

21 3 

משרדים   מסחר
ותעשייה  

 נקייה

מלונאות  
 ותיירות

מרכז 
 תחבורה

 -מעורב  תרבות רפואי
העיר 

 העתיקה

 -מעורב 
 מגורים

 -מעורב 
 מסחר

199 

90 

3 14 2 3 

76 

14 1 

משרדים   מסחר
ותעשייה  

 נקייה

מלונאות  
 ותיירות

מרכז 
 תחבורה

 -מעורב  תרבות רפואי
העיר 

 העתיקה

 -מעורב 
 מגורים

 -מעורב 
 מסחר

 היקף ייעודי תעסוקה לעומת ייעודים להחסרה( 5-15
 ייעודי תעסוקה

 ייעודים להחסרה

 כ"סה תעסוקה

 כמות מגרשים 1285 809

 (דונם)שטח מגרשים  850 402

 קבוצות -התפלגות ייעודי תעסוקה ( 5-16

 3% זניח זניח 4%

 3% זניח זניח 3% זניח 22%

58% 

50% 

 זניח

 זניח

34% 

19% 

 זניח זניח

 "העיר העתיקה"אזור תעסוקה ( 5.4

 ניתוח סטטוטורי( ב



שנת 
 פרסום

 ע"שם תב

1985 177/03/5 1 

1988 6/177/03/5 2 

1988 8/177/03/5 3 

 מקרא ייעודי קרקע ע ושנת פרסום"תב

 שטח לפיתוח עירוני

 מסחר ומשרדים

 מסחר ותיירות, מגורים

 מגורים ותחבורה

 מסחר ותעסוקה, מגורים

 מגורים ומסחר

 בית קברות

 שטח לתכנון בעתיד

 חניון

 שביל

 דרך משולבת

 דרך מוצעת

 דרך מאושרת

 מרכז תחבורה

 שטח פרטי פתוח

 שטח ציבורי פתוח

 (אכסון מלונאי)מלונאות 

 אחסנה

 מסחר

 מגורים ג

 יעוד שהתבטל-2מגורים ב

 מגורים ב

 יעוד שהתבטל-2מגורים א

 מגורים א

מבנים ומוסדות ציבור  

 לבריאות

מבנים ומוסדות ציבור  

 לתרבות ולפנאי

 מבנים ומוסדות ציבור

 ייעודי קרקע( 5-8מפה 

 מ"ללא קנ

 "העיר העתיקה"אזור תעסוקה ( 5.4

 ניתוח סטטוטורי( ב



28% 

16% 

13% 
11% 

9% 

6% 5% 
3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 

83% 

10% 
5% 1% 0% 0% 

52% 

39% 

4% 3% 1% 1% 

לי
כל

 

ה
קנ

ת
ה

 ו
ון
ק
תי

ה 
ר
כי

מ
ה 

ק
ני

רו
ט

ק
אל

 

ם
טי

הי
ר

 

ע
ב

"
מל ח

ש
ח

 

אי
פו

ר
ה 

ר
כי

מ
ה 
ד
ע
ס

ה
 

ר
צו

יי
ה 
יז

ר
א

ה 
סנ

ח
א

 

ם
קו

מ
ב
ה 

יכ
ר
צ
 ו
ה

ש
הג

ל 
הו

כו
אל

 

 מזון חנות

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

 פ יחידת משלם"ע –התפלגות סיווגי ארנונה ( 5-17
 

 1433: כ יחידות משלם"סה

 זניח

 זניח זניח

 "העיר העתיקה"אזור תעסוקה ( 5.4

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



76% 

12% 10% 

1% 1% 0% 0% 0% 0% 

אלקטרוניקה   כללי
מכירה תיקון  

 והתקנה

טיפול גוף   חשמל רפואי ח"בע רהיטים
תכשירים  
מכירה  
 ואחסנה  

מוצרים  
כימיקלים  
מכירה  
אחסנה 
 והובלה

 מרכז קניות

 חנות

34% 

13% 

9% 9% 
6% 

5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 
1% 0% 

אירוח   מוסד מזון שונות רכב חנות משרדים
 -לינה 

 מלונאות

בית   בילוי מחסן
 מלאכה

,  חינוך
השכלה  
 והכשרה

טיפול  
 גוף

ציוד   מעבדות
וחומרי  

 -בניין 
מכירה  
 ואחסנה

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

 (ר"מ)פ שטח רצפה "ע –התפלגות סיווגי ארנונה ( 5-18
 

 ר"מ 131,447: כ שטח רצפה"סה

 זניח זניח זניח

 זניח

 זניח

 "העיר העתיקה"אזור תעסוקה ( 5.4

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 התפלגות סיווגי רישוי עסקים( 5-19
 

 502: כ רשיונות"סה

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

41% 

19% 

12% 
9% 

6% 
4% 4% 3% 

1% 1% 

  -שירותים  בילוי רכב טיפול גוף מזון
 כללי

ציוד וחומרי   חנות
 בניין

 -מחסן  בית מלאכה אירוח לינה
 פסולת

35% 34% 

24% 

6% 

1% 0% 

48% 

21% 

16% 

8% 

3% 
2% 2% 

אלכוהול   הסעדה מכירה
הגשה  
וצריכה  
 במקום

הסעות   חניון מוסך אחסנה הוסלה ייצור
 והובלות

מכירה   חלפים שירותים דלק
 והשכרה

 רכב מזון

 "העיר העתיקה"אזור תעסוקה ( 5.4

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 יעודים קטגוריית העיר העתיקה .4

כמות המגרשים  . משטח הרצפה לעסקים הינם משרדים 34%-מהעסקים ו 28%

אלה תופס   אולם שטח מגרשים, בלבד 4%שייעודם משרדים ותעשייה נקייה הינו 
 .משטחי המגרשים לתעסוקה 22%

 משרדים

שכן  , ת מאופיין במגוון חנויות"א. הינם חנויות 13%בשטח רצפה של  מהעסקים 16%

ענפי מסחר מאופיינים   2. הינן בסיווג כללי, 76%בתפוסת רצפה של , מהן 83%

משטח הרצפה של  10%-ו 12%אשר מהווים , באזור זה הם אלקטרוניקה ורהיטים

מעורב מסחר ומעורב העיר  , ייעודי הקרקע הכוללים מסחר. החנויות בהתאמה

ממגרשי   92%מקיפים ( ת זה"סיווגי מסחר מעורב הקיימים רק בא)העתיקה 
 .69%התעסוקה בשטח מגרשים מצטבר של 

 חנות

  52%. בלבד משטח הרצפה של העסקים הינם עסקי מזון 6%-מהעסקים ו 11%

 .הסעדה 39%-מהעסקים הם מכירת מזון ו
 מזון

,  המסחר הסטטוטוריים לשימושים בפועל עשויים לנבוע משימושים הפער בין ייעודי

ב רשימות ארנונה  "אך לצרכי עבודה זו הוגדרו ע, שמתקיימים בחלל בייעוד מסחרי
 .משטח הרצפה באזור 35%ומסתכמים לכדי , מחסן או בילוי, שונות, כעסקי מזון

 הערות

 משרדים רכב

 חנות

 מזון

16% 
13% 

6% 

11% 

9% 28% 34% 1% 

 5-20דיאגרמה 

יחידות משלם  

 (כמות עסקים)

 

 (ר"מ)שטח רצפה 

 "העיר העתיקה"אזור תעסוקה ( 5.4

 5-9טבלה : סיכום ממצאים( ד



 "'ו-'עמק שרה א"אזור תעסוקה ( 5.5

האזור נגיש לרכבים באופן מיטבי  . ממוקם במבואה הדרומית לעיר" עמק שרה"אזור התעסוקה 

צומת   -סמיכותו של מחלף שרה . 406וכביש  40כביש , 25כביש , בהיותו מוקף דרכים בינעירוניות מהירות

מעצים עוד יותר את נגישותו כמרכז תעסוקה וחומרים ברמה  , אל אזור התעסוקה, 40-ו 25הכבישים 

. צמתים  6באמצעות  ישירות אל אזור התעסוקה   מתחברים 406והן כביש   25הן כביש . מטרופולינית

על . שחוצים לרוחב ולאורך את אזור התעסוקה, התנועה הממוכנת בעמק שרה נסמכת על רשת כבישים

הכשרת  , הבדיל: ועל ציר צפון דרום, שבהמשך הופך להרתך וקישון, הבונים והפועלים: מזרח-ציר מערב

ומייצר דרך כך , חלקו הדרומי של אזור התעסוקה נחצה על ידי נחל בקע. צאלים וירדן, שורק, היישוב

 .תיחום מובחן להתפתחותו הפיסי של אזור התעסוקה בכיוון זה

 דונם 3947   :  שטח

 845   :  מגרשים

 גבולות( 5-9מפה 

 מ"ללא קנ

 קריית

 יהודית

 מחנה

 נתן

 מיקום וניתוח מרחבי, גודל( א



 (דונם)פ שטח מגרשים "התפלגות ע פ כמות מגרשים"התפלגות ע

31% 

69% 

39% 
61% 

517 

18 2 1 39 4 

מלאכה  
 ותעשייה

משרדים   מסחר
ותעשייה  

 נקייה

מלונאות  
 ותיירות

 -מעורב 
מלונאות  
 ותיירות

 -מעורב 
 מסחר

 פ כמות מגרשים"ע

 7% זניח זניח זניח 3% 89%

1811 

242 
6 24 152 183 

מלאכה  
 ותעשייה

משרדים   מסחר
ותעשייה  

 נקייה

מלונאות  
 ותיירות

 -מעורב 
מלונאות  
 ותיירות

 -מעורב 
 מסחר

פ שטח מגרשים  "ע

 (דונם)

 6% 8% זניח זניח 10% 75%

 היקף ייעודי תעסוקה לעומת ייעודים להחסרה( 5-21
 ייעודי תעסוקה

 ייעודים להחסרה

 כ"סה תעסוקה

 כמות מגרשים 845 581

 (דונם)שטח מגרשים  3947 2417

 קבוצות -התפלגות ייעודי תעסוקה ( 5-22

 "'ו-'עמק שרה א"אזור תעסוקה ( 5.5

 ניתוח סטטוטורי( ב



 מקרא ייעודי קרקע ע ושנת פרסום"תב

 נטיעות בגדות נחלים

 תעשיה קלה ומלאכה, תעשיה

 מסחר ותעשיה קלה ומלאכה

 מסחר ותעשיה עתירת ידע

 מסחר ותחבורה

 מסחר ותעסוקה

 מסחר ותעשיה

 שטח לתכנון בעתיד

 תחנת תדלוק

 מסילה מאושרת

 חניון

 שביל

 דרך משולבת

 דרך מוצעת

 דרך מאושרת

 מאגר מים/תעלה/נחל

 ספורט ונופש

 שטח פרטי פתוח

 שטח ציבורי פתוח

 קרקע חקלאית

 (אכסון מלונאי)מלונאות 

 מבני משק

 מתקנים הנדסיים

 תעשיה קלה ומלאכה

 תעשיה

 מסחר

 תעסוקה

 מגורים ד

שנת 
 פרסום

 ע"שם תב

1977 167/03/5 1 

1980 9/167/03/5 2 

1993 68/102/02/5 3 

1993 29/167/03/5 4 

 5 5/43/בת 1996

1997 86/102/02/5 6 

1997 38/167/03/5 7 

2001 45/167/03/5 8 

2004 121/102/02/5 9 

2015 605-0163865 10 

2017 605-0337550 11 

 ייעודי קרקע( 5-10מפה 

 מ"ללא קנ

 "'ו-'עמק שרה א"אזור תעסוקה ( 5.5

 ניתוח סטטוטורי( ב



45% 

20% 

9% 8% 7% 

3% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 

בית  
 מלאכה

ציוד   משרדים חנות מחסן מזון רכב
וחומרי  

 -בניין 
מכירה  
 ואחסנה

,  חינוך בילוי שונות מעבדות
השכלה  
 והכשרה

אירוח   מוסד
 -לינה 

 מלונאות

43% 

34% 

20% 

1% 1% 0% 

84% 

5% 
3% 3% 2% 1% 1% 

ביגוד   זכוכית דפוס עץ מתכת כללי
 ופריטים

מכירה   מוסך
 והשכרה

הסעות   דלק שירותים חניון
 והובלות

 חלפים

 רכב בית מלאכה

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

 פ יחידת משלם"ע –התפלגות סיווגי ארנונה ( 5-23
 

 458: כ יחידות משלם"סה

 זניח זניח זניח

 זניח

 "'ו-'עמק שרה א"אזור תעסוקה ( 5.5

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



71% 

19% 

8% 
1% 0% 0% 

79% 

15% 

3% 1% 1% 0% 0% 0% 

38% 35% 

20% 

5% 2% 

49% 
44% 

5% 
1% 1% 0% 0% 
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 רכב מזון חנות בית מלאכה

39% 

22% 

12% 11% 

6% 5% 4% 

1% 0% 0% 0% 0% 0% 

בית  
 מלאכה

ציוד   מחסן בילוי חנות מזון רכב
וחומרי  

 -בניין 
מכירה  
 ואחסנה

,  חינוך מעבדות מוסד שונות משרדים
השכלה  
 והכשרה

אירוח  
 -לינה 

 מלונאות

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

 (ר"מ)פ שטח רצפה "ע –התפלגות סיווגי ארנונה ( 5-24
 

 ר"מ 554,531: כ שטח רצפה"סה

 זניח זניח זניח זניח זניח

 זניח זניח זניח זניח זניח זניח זניח

 "'ו-'עמק שרה א"אזור תעסוקה ( 5.5

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 התפלגות סיווגי רישוי עסקים( 5-25
 

 1107: כ רשיונות"סה

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

46% 

22% 

11% 10% 

5% 
3% 2% 1% 0% 0% 

ציוד וחומרי   מזון רכב
 בניין

 -מחסן  בילוי חנות מחסן בית מלאכה
 פסולת

  -שירותים 
 כללי

 משרד

42% 

15% 14% 

6% 6% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 

29% 27% 

19% 

12% 10% 

2% 2% 

78% 

8% 
4% 4% 3% 2% 1% 

 רכב מזון בית מלאכה

 "'ו-'עמק שרה א"אזור תעסוקה ( 5.5

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 יעודים קטגוריית 'ו-'שרה א עמק. 5

משטח הרצפה לתעסוקה   39%הצורכים , ת הינם בתי מלאכה"מהעסקים בא 45%

  20%-מתמכים במתכת ו 34%, מאלה עוסקים במגוון חומרים ומלאכות 43%. במקום

משטח   75%ואלה תופסים , מהמגרשים בייעוד מלאכה ותעשייה 89%. מתמחים בעץ
 .המגרשים לתעסוקה

 בית מלאכה

עסקי הרכב  . מהם הינם מוסכים 84%-ו, עסקי רכב ת הינם"מהעסקים בא 20%

חניונים  , אך פרט למוסכים שצורכים כמחצית מכמות זו, משטח הרצפה 22%תופסים 
 .בלבד מהעסקים במקום 3%בעוד שהם מהווים , מהשטח 44%צורכים 

 רכב

ייצור   38%המתפלגים , ת משמשים עסקי מזון"הרצפה של העסקים בא משטח 12%
 .אחסנת מזון 20%-ו, מכירה 35%, מזון

 מזון

משטח   79%-יש לציין ש. ת משמשים חנויות"הרצפה של העסקים בא משטח 11%

בלבד   3%אשר , נתון זה ניכר גם בייעודי הקרקע. הרצפה נמצאים במרכז קניות יחיד

משטח המגרשים לתעסוקה מיועדים   18%בעוד ש, מהמגרשים משמשים למסחר
 .למסחר ולמעורב מסחר

 חנות

 הערות

 מזון בית מלאכה

 רכב

 חנות

22% 

20% 

7% 

11% 

12% 39% 45% 9% 

 5-26דיאגרמה 

יחידות משלם  

 (כמות עסקים)

 

 (ר"מ)שטח רצפה 

 "'ו-'עמק שרה א"אזור תעסוקה ( 5.5

 5-10טבלה : סיכום ממצאים( ד



 "קריית יהודית"אזור תעסוקה ( 5.6

ממשיך  " קריית יהודית"אזור התעסוקה 

האזור  . 406ממערב לכביש " עמק שרה"את 

נתחם מצפון על ידי נחל בקע ובמערב ובדרום  

-ו" אפיקים בנגב", על ידי דרכים מקומיות

במזרח גובלת  . בהתאמה" תוצרת הארץ"

אשר משמש דרך , 406בכביש " קריית יהודית"

קריית  "-צומת הגישה ל. גישה ראשית לאזור

עמק  "משרת אף את אזור התעסוקה " יהודית

מדרום וממערב לאזור התעסוקה  ". שרה

מחנה ", הדרומי שביניהם. ממוקמים בסיסי צבא

ממערב  . עתיד להתפנות בשנים הקרובות" נתן

הולכת ומוקמת שכונת  " קריית יהודית"-ל

שתייצר רצף בין אזורי  , מגורים גדולה חדשה

,  התעסוקה של המבואה הדרומית לעיר והעיר

כאשר ביניהם לבין השכונה הדרומית ביותר של  

 .חוצץ נחל בקע, נווה נוי -העיר 

 דונם 357   :  שטח

 81   :  מגרשים

גבולות( 5-11מפה   

מ"ללא קנ  

 קריית

 יהודית

 מחנה

 נתן

 עמק

 שרה

 מיקום וניתוח מרחבי, גודל( א



 (דונם)פ שטח מגרשים "התפלגות ע פ כמות מגרשים"התפלגות ע

 פ כמות מגרשים"ע

פ שטח מגרשים  "ע

 (דונם)

195 

26 

 -מעורב 
 מסחר

מלאכה  
 ותעשייה

23 

4 

 -מעורב 
 מסחר

מלאכה  
 ותעשייה

67% 

33% 38% 

62% 

 היקף ייעודי תעסוקה לעומת ייעודים להחסרה( 5-27
 ייעודי תעסוקה

 ייעודים להחסרה

 כ"סה תעסוקה

 כמות מגרשים 81 27

 (דונם)שטח מגרשים  357 221

 קבוצות -התפלגות ייעודי תעסוקה ( 5-28

85% 

88% 

15% 

12% 

 "קריית יהודית"אזור תעסוקה ( 5.6

 ניתוח סטטוטורי( ב



 ייעודי קרקע( 5-12מפה 

 מ"ללא קנ

 מקרא ייעודי קרקע ע ושנת פרסום"תב

שנת 
 פרסום

 ע"שם תב

1978 1/167/03/5 1 

1979 12/167/03/5 2 

2004 46/167/03/5 3 

 4 5/2635/מק 2013

 תעשיה קלה ומלאכה, תעשיה

 מסחר ותעשיה קלה ומלאכה

 מחנה צבאי

 תחנת תדלוק

 שביל

 דרך מוצעת

 דרך מאושרת

 שטח פרטי פתוח

 שטח ציבורי פתוח

 "קריית יהודית"אזור תעסוקה ( 5.6

 ניתוח סטטוטורי( ב



28% 

20% 

18% 18% 

12% 

1% 1% 1% 

מטווח   -נשק  משרדים חנות בית מלאכה בילוי מזון מחסן
 ומכירה

 רכב

62% 

23% 

8% 8% 

62% 

23% 
15% 

78% 

33% 33% 33% 
27% 

7% 

 מזון חנות בית מלאכה בילוי

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

 פ יחידת משלם"ע –התפלגות סיווגי ארנונה ( 5-29
 

 75: כ יחידות משלם"סה

 "קריית יהודית"אזור תעסוקה ( 5.6

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



51% 

23% 

12% 
10% 

3% 
1% 1% 0% 

מטווח   -נשק  משרדים רכב מחסן בית מלאכה חנות מזון בילוי
 ומכירה

46% 44% 

9% 
1% 

71% 

18% 
11% 

86% 

14% 

46% 

26% 
20% 

8% 

 מזון חנות בית מלאכה בילוי

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

 (ר"מ)פ שטח רצפה "ע –התפלגות סיווגי ארנונה ( 5-30
 

 ר"מ 53,373: כ שטח רצפה"סה

 זניח

 "קריית יהודית"אזור תעסוקה ( 5.6

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 התפלגות סיווגי רישוי עסקים

 -לא רלוונטי    -

 "קריית יהודית"אזור תעסוקה ( 5.6

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 יעודים קטגוריית יהודית קריית. 6

סביר  . משטח הרצפה בלבד 3%שתופסים  ,ת הינם מחסנים"מהעסקים בא 28%
 .להניח שאלה משרתים עסקים פעילים במקום

 מחסן

שטח  . ייצור ומכירה, מהעסקים הינם עסקי מזון הכוללים במידה דומה הסעדה 20%

  46%וזה מתפלג , משטח הרצפה לעסקים 23%-הרצפה של עסקי המזון מסתכם ל
 .ייצור 20%הסעדה ו 26%, מכירה

 מזון

משטח הרצפה לעסקים  51%ואלו תופסים , מהעסקים באזור הינם עסקי בילוי 18%

  23%, 46%מעסקי הבילוי הינם אולמות אירועים בשטח רצפה של  62%. במקום

בלבד מהעסקים   8%אולם , 9%מהם אולמות ספורט ושעשועים בשטח רצפה של 
 .משטח עסקי הבילוי 44%ששטחם הוא  הינם מתקני תרבות בעוד

 בילוי

אלה נחלקים . משטח הרצפה 10%אשר תופסים  ,מהעסקים הינם בתי מלאכה 18%

מלאכות   15%-ו, 18%מלאכות עץ בשטח של  23%, 71%כללי בשטח של  62%בין 
 .11%מתכת בשטח של 

 בית מלאכה

  33%. של שטח הרצפה 12%התופסות , ת הינם חנויות"מהעסקים בא 12%

מגוונות ובעלות התמחויות  בעוד שיתר החנויות , באלקטרוניקה מהחנויות מתמחות
 .שונות

 חנות

 הערות .מהם משולבים עם מסחר 85%. ת בייעוד מלאכה ותעשייה"מגרשים באכל ה

 מזון

23% 

20% 

 5-31דיאגרמה 

יחידות משלם  

 (כמות עסקים)

 

 (ר"מ)שטח רצפה 

 "קריית יהודית"אזור תעסוקה ( 5.6

 5-11טבלה : סיכום ממצאים( ד



יוקם לאחר  " עמק שרה"-וממערב ל" קריית יהודית"-הממוקם מדרום ל" פארק אופיר"אזור התעסוקה 

ממשיך ברציפות את אזור  " פארק אופיר", "קריית יהודית"כמו . פינוי הבסיס הצבאי הקיים באתר היום

 .שמשמש דרך גישה לשלושת אזורי התעסוקה, 406כאשר ביניהם חוצץ כביש , "עמק שרה"התעסוקה 

 "פארק אופיר –מחנה נתן "אזור תעסוקה ( 5.7

 דונם 124   :  שטח

 15   :  מגרשים

 גבולות( 5-13מפה 

 מ"ללא קנ

 קריית

 יהודית

 מחנה

 נתן

 עמק

 שרה

 הבונים

 מיקום וניתוח מרחבי, גודל( א



 (דונם)פ שטח מגרשים "התפלגות ע פ כמות מגרשים"התפלגות ע

משטח תעסוקה  % 
 ע"בתב

 קבוצה כמות מגרשים (דונם)שטח מגרשים 

 מלאכה ותעשיה 4 88 100

73% 

27% 29% 

71% 

 היקף ייעודי תעסוקה לעומת ייעודים להחסרה( 5-32
 ייעודי תעסוקה

 ייעודים להחסרה

 כ"סה תעסוקה

 כמות מגרשים 15 4

 (דונם)שטח מגרשים  124 88

 "פארק אופיר –מחנה נתן "אזור תעסוקה ( 5.7

 ניתוח סטטוטורי( ב



 ייעודי קרקע( 5-14מפה 

 מ"ללא קנ

 מקרא ייעודי קרקע ע ושנת פרסום"תב

שנת 
 פרסום

 ע"שם תב

1990 17/167/03/5 1 

2004 48/167/03/5 2 

 תעשיה קלה ומלאכה, תעשיה

 דרך מוצעת

 דרך מאושרת

 שטח ציבורי פתוח

 "פארק אופיר –מחנה נתן "אזור תעסוקה ( 5.7

 ניתוח סטטוטורי( ב



30% 

17% 17% 

15% 

7% 7% 

2% 2% 
1% 

תעשיה   מזון רכב משרדים מעבדות מחסן חנות בית מלאכה
 ומלאכה

 -אירוח לינה 
 מלונאות

58% 

29% 

13% 

100% 

אלקטרוניקה מכירה תיקון   עץ מתכת כללי
 והתקנה

 חנות בית מלאכה

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

 פ יחידת משלם"ע –התפלגות סיווגי ארנונה ( 5-33
 

 81: כ יחידות משלם"סה

 "פארק אופיר –מחנה נתן "אזור תעסוקה ( 5.7

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



51% 

37% 

12% 

100% 100% 

 מוסך ייצור עץ  מתכת  כללי 

 רכב מזון בית מלאכה

41% 

23% 

12% 

7% 6% 5% 
3% 

1% 1% 

 -אירוח לינה  שונות משרדים מעבדות מחסן חנות בית מלאכה מזון רכב
 מלונאות

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

 (ר"מ)פ שטח רצפה "ע –התפלגות סיווגי ארנונה ( 5-34
 

 ר"מ 21,324: כ שטח רצפה"סה

 "פארק אופיר –מחנה נתן "אזור תעסוקה ( 5.7

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 התפלגות סיווגי רישוי עסקים

 -לא רלוונטי    -

 "פארק אופיר –מחנה נתן "אזור תעסוקה ( 5.7

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 ייודים קטגוריית מחנה נתן –אופיר  פארק. 7

כ שטחי  "מס 41%שטח רצפה של  בעלי, מהעסקים במקום הם בתי מלאכה 30%
 .  מלאכות עץ והיתר מגוון 13%, מהם מלאכות מתכת 29%. העסקים

 בית מלאכה

 חנות . בלבד 7%שטח רצפה של  בעלי, מהעסקים במקום הם חנויות אלקטרוניקה 17%

 מחסן .בלבד מהשטחים העסקיים 6%ששטחם תופס  ,מהעסקים הינם מחסנים 17%

 מעבדות .הרצפה בלבד משטח 5%אך אלו תופסות , מהעסקים הינם מעבדות 15%

משטח הרצפה  23%אלה תופסים  אולם, בלבד מהעסקים הינם עסקי מזון 2%
 .העסקי באזור

 מזון

פיתוח האזור בהמתנה  . ת מיועדים למלאכה ותעשייה לסוגיה"ממגרשי א 100%
 .למעבר הבסיס הצבאי הקיים במקום

 הערות

 "פארק אופיר –מחנה נתן "אזור תעסוקה ( 5.7

 5-12טבלה : סיכום ממצאים( ד



על , "מחלף שרה"מזרח של -ממוקם על תא הקרקע שבצפון "חולים חדש-בית"אזור התעסוקה 

מיקום זה מהווה אתר נגיש  , "עמק שרה"בדומה לאזור תעסוקה . 40וכביש  25פרשת הדרכים של כביש 

 .  בעיקר כלפי דרום ומזרח המטרופולין, ויעיל לשרותים ברמה המטרופולינית

 "חולים חדש-בית"אזור תעסוקה ( 5.8

 דונם 2333   :  שטח

 111   :  מגרשים

 גבולות( 5-15מפה 

 מ"ללא קנ

 מחלף

 שרה

 מיקום וניתוח מרחבי, גודל( א



 (דונם)פ שטח מגרשים "התפלגות ע פ כמות מגרשים"התפלגות ע

 פ כמות מגרשים"ע

פ שטח מגרשים  "ע

 (דונם)

46% 
54% 

61% 

39% 

380 

36 

427 

66 
7 

מלאכה  
 ותעשייה

משרדים  
ותעשייה  

 נקייה

מרכז 
 תחבורה

 -מעורב  רפואי
 מסחר

48 

6 3 2 1 

מלאכה  
 ותעשייה

משרדים  
ותעשייה  

 נקייה

מרכז 
 תחבורה

 -מעורב  רפואי
 מסחר

 היקף ייעודי תעסוקה לעומת ייעודים להחסרה( 5-35
 ייעודי תעסוקה

 ייעודים להחסרה

 כ"סה תעסוקה

 כמות מגרשים 111 60

 (דונם)שטח מגרשים  2333 916

 קבוצות -התפלגות ייעודי תעסוקה ( 5-36

80% 5% 

41% 47% 

10% 3% 

4% 7% 

2% 

1% 

 "חולים חדש-בית"אזור תעסוקה ( 5.8

 ניתוח סטטוטורי( ב



 מקרא ייעודי קרקע ע ושנת פרסום"תב

שנת 
 פרסום

 ע"שם תב

2020 605-0751636 1 

 מבנים ומוסדות ציבור ותיירות, תעסוקה

 תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור

 תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור, מסחר

 מגבלות בנייה ופיתוח

 פ תכנית מאושרת אחרת"ייעוד ע

 תחנת תחבורה ציבורית

 חניון

 שביל

 או טיפול נופי/דרך ו

 דרך מוצעת

 דרך מאושרת

 מרכז תחבורה

 שטח ציבורי פתוח

 שטחים פתוחים

 מבנים ומוסדות ציבור לבריאות

 מתקנים הנדסיים

 תעשייה

 תעסוקה

 ייעודי קרקע( 5-16מפה 

 מ"ללא קנ

 "חולים חדש-בית"אזור תעסוקה ( 5.8

 ניתוח סטטוטורי( ב



 התפלגות סיווגי ארנונה

 התפלגות סיווגי רישוי עסקים

 -לא רלוונטי    -

 "חולים חדש-בית"אזור תעסוקה ( 5.8

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 יעודים קטגוריית חולים חדש בית. 8

 מלאכה ותעשייה .41%בשטח מגרשים של  ,ת בייעוד מלאכה ותעשייה"מהמגרשים בא 80%

משרדים   .בלבד 4%בשטח מגרשים של , מהמגרשים בייעוד משרדים ותעשייה נקייה 10%
 ותעשייה נקייה

משטח   47%ומתפרסים על שטח של  ,ת מיועדים כמרכז תחבורה"ממגרשי א 5%•

 .המגרשים הכולל לתעסוקה
 .האתר טרם הוקם -לא רלוונטי •

 הערות

 "חולים חדש-בית"אזור תעסוקה ( 5.8

 5-13טבלה : סיכום ממצאים( ד



 "שמעון-מרכז לוגיסטי בני"אזור תעסוקה ( 5.9

 דונם 2206   :  שטח

 85   :  מגרשים

מחלף  "-ובסמיכות רבה ל, 25ממוקם מדרום לכביש  "שמעון-מרכז לוגיסטי בני"אזור התעסוקה 

 .וכושר התפשטות ופיתוח ניכר בעתיד, מיקום המקנה לאזור התעסוקה מידת נגישות גבוהה". שרה

 גבולות( 5-17מפה 

 מ"ללא קנ

 מיקום וניתוח מרחבי, גודל( א



 (דונם)פ שטח מגרשים "התפלגות ע פ כמות מגרשים"התפלגות ע

 פ כמות מגרשים"ע

פ שטח מגרשים  "ע

 (דונם)

62% 

38% 

51% 49% 

31 

1 

 מסחר -מעורב  מרכז לוגיסטי

1059 

19 

 מסחר -מעורב  מרכז לוגיסטי

 היקף ייעודי תעסוקה לעומת ייעודים להחסרה( 5-37
 ייעודי תעסוקה

 ייעודים להחסרה

 כ"סה תעסוקה

 כמות מגרשים 85 32

 (דונם)שטח מגרשים  2206 1078

 קבוצות -התפלגות ייעודי תעסוקה ( 5-38

97% 3% 

98% 2% 

 "שמעון-מרכז לוגיסטי בני"אזור תעסוקה ( 5.9

 ניתוח סטטוטורי( ב



 ייעודי קרקע( 5-18מפה 

 מ"ללא קנ

 מקרא ייעודי קרקע ע ושנת פרסום"תב

שנת 
 פרסום

 ע"שם תב

2020 605-0478255 1 

שטחים פתוחים ומתקנים  

 הנדסים

 תעסוקה ותחבורה, מסחר

 רצועת תשתיות

 מסילה-מפגש דרך

 שטח לתפעול מסילה

 מסילה מוצעת

 או טיפול נופי/מסילה ו

 דרך מוצעת

 דרך מאושרת

 תחבורה

 שטח ציבורי פתוח

 שטחים פתוחים

 מתקנים הנדסיים

 "שמעון-מרכז לוגיסטי בני"אזור תעסוקה ( 5.9

 ניתוח סטטוטורי( ב



 התפלגות סיווגי ארנונה

 התפלגות סיווגי רישוי עסקים

 -לא רלוונטי    -

 "שמעון-מרכז לוגיסטי בני"אזור תעסוקה ( 5.9

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 יעודים קטגוריית בני שמעון –מרכז לוגיסטי . 9

 מרכז לוגיסטי .בכללותו ת מיועד כמרכז לוגיסטי"א

 הערות .האתר טרם הוקם -לא רלוונטי 

 "שמעון-מרכז לוגיסטי בני"אזור תעסוקה ( 5.9

 5-14טבלה : סיכום ממצאים( ד



.  מ בקו אווירי"ק 10-שבע כ-מרוחק ממרכז העיר באר" שדה תימן -פארק הנגב "אזור התעסוקה 

.  שבע-אך הוא מנוהל בשותפות עם עיריית באר, האתר נמצא בתחום שיפוט מועצה אזורית בני שמעון

-ב". שדה תימן"בקרבת מינחת תעופה  25ממוקם בסמיכות לכביש בינעירוני " שדה תימן -פארק הנגב "

אך לעת עתה תכנית זו איננה  , נעשה ניסיון לקדם באתר תכנית להקמת אטרקצייה תיירותית 2018

 .  מקודמת

 "פארק הנגב שדה תימן"אזור תעסוקה ( 5.10

 דונם 311   :  שטח

 28   :  מגרשים

 גבולות( 5-19מפה 

 מ"ללא קנ

 מיקום וניתוח מרחבי, גודל( א



 (דונם)פ שטח מגרשים "התפלגות ע פ כמות מגרשים"התפלגות ע

 פ כמות מגרשים"ע

פ שטח מגרשים  "ע

 (דונם)

86% 

14% 

85% 

15% 

32 

15 

אטרקצייה  
 תיירותית

 מלונאות ותיירות

3 

1 

אטרקצייה  
 תיירותית

 מלונאות ותיירות

 היקף ייעודי תעסוקה לעומת ייעודים להחסרה( 5-39
 ייעודי תעסוקה

 ייעודים להחסרה

 כ"סה תעסוקה

 כמות מגרשים 28 4

 (דונם)שטח מגרשים  311 47

 קבוצות -התפלגות ייעודי תעסוקה ( 5-40

75% 25% 

68% 32% 

 "פארק הנגב שדה תימן"אזור תעסוקה ( 5.10

 ניתוח סטטוטורי( ב



 מקרא ייעודי קרקע ע ושנת פרסום"תב

שנת 
 פרסום

 ע"שם תב

2007 493/03/7 1 

2007 69/305/02/7 2 

 יער פארק קיים

 דרך מוצעת

 דרך מאושרת

 ספורט ונופש

 אטקציה תיירותית

 (אכסון מלונאי)מלונאות 

 ייעודי קרקע( 5-20מפה 

 מ"ללא קנ

 "פארק הנגב שדה תימן"אזור תעסוקה ( 5.10

 ניתוח סטטוטורי( ב



 -לא רלוונטי    -

 התפלגות סיווגי ארנונה

 התפלגות סיווגי רישוי עסקים

 "פארק הנגב שדה תימן"אזור תעסוקה ( 5.10

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 יעודים קטגוריית שדה תימן –פארק נגב . 10

 תיירות .ולמלונאות ותיירות כל המגרשים באתר מיועדים לאטרקצייה תיירותית

 הערות .לא רלוונטי

 "פארק הנגב שדה תימן"אזור תעסוקה ( 5.10

 5-15טבלה : סיכום ממצאים( ד



-מבואה מזרחית עתיר"אזור התעסוקה 

ממוקם בתא הקרקע המחבר בין אזור  " ידע

ואזור התעסוקה  " רובע החדשנות"התעסוקה 

מיקום זה נמצא על פרשת הדרכים בין  ". הצפוני"

מחלף "-ו, 40-ו 60הכבישים הבינעירוניים 

ואזור  " מבואה מזרחית"בין ". חטיבת הנגב

אזור  . חוצצת מסילת ברזל" הצפוני"התעסוקה 

התעסוקה מתחבר מערבה אל העיר דרך כביש  

האזור  ". האורגים"ודרך ( דרך אליהו נאוי) 60

באמצעות  " רובע החדשנות"מתחבר צפונה אל 

.  צ כרמל ושדרות פרופסור נתן רוזן"שדרות בנ

מיקום זה עם כבישיו הבינעירוניים ושדרותיו  

גבוהה  מקנה לאתר מידת נגישות העירוניות 

.  העירביחס לאזורי תעסוקה פנימיים יותר של 

  2אזור התעסוקה מתוכנן להיבנות סביב 

שביניהם תחצוץ דרך אליהו נאוי  , כיכרות

 .בהמשכו לליבת המטרופולין

 "ידע-מבואה מזרחית עתיר"אזור תעסוקה ( 5.11

 דונם 486   :  שטח

 53   :  מגרשים

גבולות( 5-21מפה   

מ"ללא קנ  

 מחלף

 חטיבת הנגב

 מיקום וניתוח מרחבי, גודל( א



 (דונם)פ שטח מגרשים "התפלגות ע פ כמות מגרשים"התפלגות ע

77% 

23% 

59% 
41% 

103 

94 

משרדים ותעשייה   מסחר -מעורב 
 נקייה

5 

7 

משרדים ותעשייה   מסחר -מעורב 
 נקייה

 פ כמות מגרשים"ע

פ שטח מגרשים  "ע

 (דונם)

 היקף ייעודי תעסוקה לעומת ייעודים להחסרה(  5-41
 ייעודי תעסוקה

 ייעודים להחסרה

 כ"סה תעסוקה

 כמות מגרשים 53 12

 (דונם)שטח מגרשים  486 197

 קבוצות -התפלגות ייעודי תעסוקה ( 5-42

42% 58% 

52% 48% 

 "ידע-מבואה מזרחית עתיר"אזור תעסוקה ( 5.11

 ניתוח סטטוטורי( ב



 ייעודי קרקע( 5-22

 מ"ללא קנ

 מקרא ייעודי קרקע ע ושנת פרסום"תב

שנת 
 פרסום

 ע"שם תב

1999 49/104/03/5 1 

2007 139/102/02/5 2 

 3 א33/ 102/02/5 2007

 4 5/2463/מק 2008

 מוצע יער נטע אדם

 מסחר ספורט ונופש

 מסחר ותעשיה עתירת ידע

 מסילה מאושרת

 דרך משולבת

 דרך מוצעת

 דרך מאושרת

 שטח ציבורי פתוח

 מבנים ומוסדות ציבור

 מתקנים הנדסיים

 תעשיה עתירת ידע

 "ידע-מבואה מזרחית עתיר"אזור תעסוקה ( 5.11

 ניתוח סטטוטורי( ב



 התפלגות סיווגי ארנונה

 -לא רלוונטי    -

 "ידע-מבואה מזרחית עתיר"אזור תעסוקה ( 5.11

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



79% 

14% 
7% 

 טיפול גוף מזון בילוי

41% 

24% 
21% 

12% 

3% 

50% 50% 

מקום לעריכת   מתקן ספורט
 מופעים וירידים

 ייצור  הסעדה מתקן שעשועים אולם אירועים אולם ספורט

 מזון בילוי

 התפלגות סיווגי רישוי עסקים( 5-43
 

 43: כ רשיונות"סה

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

 "ידע-מבואה מזרחית עתיר"אזור תעסוקה ( 5.11

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 יעודים קטגוריית עתיר ידע –מבואה מזרחית . 11

לתעסוקה מסווגים בייעוד תעשייה עתירת ידע   כל המגרשים באתר המיועדים
 .מהם משולבים מסחר 42%, ומשרדים

תעשייה עתירת  
 ידע ומשרדים

 הערות .האתר טרם הוקם -לא רלוונטי 

 "ידע-מבואה מזרחית עתיר"אזור תעסוקה ( 5.11

 5-16טבלה : סיכום ממצאים( ד



" הצפוני"נמצא בממשק בין אזור התעסוקה " רחוב הנגרים –מרכז מטרופוליני "אזור התעסוקה 

המכונה שדרות רוטשילד בחלק זה של , מצפון 60האזור תחום על ידי כביש ". היהלום" –והמרכז האזרחי 

כאשר בנייני התעסוקה של האזור פרוסים לאורכו  , עצמו חוצה את אזור התעסוקה" רחוב הנגרים. "העיר

הוא בסמיכותו הרבה לתחנות התחבורה  " רחוב הנגרים –מרכז מטרופוליני "ייתרונו של . בשתי גדותיו

והגעה  , האזור נמצא בלב העיר, יחד עם זאת. הציבורית הראשיות ולמרכז האזרחי של המטרופולין

 .ברכבים פרטיים למקום קשה ועמוסה

 "מרכז מטרופוליני רחוב הנגרים"אזור תעסוקה ( 5.12

 דונם 84   :  שטח

 27   :  מגרשים

 גבולות( 5-23מפה 

 מ"ללא קנ

 היהלום

 ת הצפוני"א

 מיקום וניתוח מרחבי, גודל( א



 (דונם)פ שטח מגרשים "התפלגות ע פ כמות מגרשים"התפלגות ע

78% 

22% 

88% 

12% 

 פ כמות מגרשים"ע

פ שטח מגרשים  "ע

 (דונם)

57 
10 7 

משרדים  
 ותעשייה נקייה

 -מעורב 
 מגורים

 מסחר -מעורב 

17 

3 1 

משרדים  
 ותעשייה נקייה

 -מעורב 
 מגורים

 מסחר -מעורב 

 היקף ייעודי תעסוקה לעומת ייעודים להחסרה( 5-44
 ייעודי תעסוקה

 ייעודים להחסרה

 קבוצות -התפלגות ייעודי תעסוקה ( 5-45

14% 5% 81% 

14% 9% 77% 

 כ"סה תעסוקה

 כמות מגרשים 27 21

 (דונם)שטח מגרשים  84 74

 "מרכז מטרופוליני רחוב הנגרים"אזור תעסוקה ( 5.12

 ניתוח סטטוטורי( ב



 מקרא ייעודי קרקע ע ושנת פרסום"תב

שנת 
 פרסום

 ע"שם תב

2005 107/102/02/5 1 

 2 5/2577/מק 2013

2015 214/102/02/5 3 

2016 605-0196964 4 

2017 605-0168567 5 

2017 605-0212639 6 

 מסחר ומשרדים

 תיירות ומבנים ומוסדות ציבור, מגורים

 מסחר ותעסוקה, מגורים

 דרך מוצעת

 דרך מאושרת

 שטח פרטי פתוח

 ייעודי קרקע( 5-24מפה 

 מ"ללא קנ

 "מרכז מטרופוליני רחוב הנגרים"אזור תעסוקה ( 5.12

 ניתוח סטטוטורי( ב



27% 

23% 

18% 

10% 

7% 
6% 

3% 
1% 1% 1% 1% 1% 

בית  
 מלאכה

ציוד   מעבדות טיפול גוף מזון משרדים מחסן בילוי חנות רכב
וחומרי  

 -בניין 
מכירה  
 ואחסנה

תעשיה   שונות
 ומלאכה

57% 

43% 42% 

32% 

11% 11% 
5% 

54% 

38% 

8% 

69% 

19% 
13% 

 רכב חנות בית מלאכה בילוי

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

 פ יחידת משלם"ע –התפלגות סיווגי ארנונה ( 5-46
 

 71: כ יחידות משלם"סה

 "מרכז מטרופוליני רחוב הנגרים"אזור תעסוקה ( 5.12

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



50% 

36% 

14% 

67% 

28% 

5% 

אלקטרוניקה מכירה   כללי רהיטים
 תיקון והתקנה

 חניון מוסך מכירה והשכרה

 רכב חנות

67% 

13% 10% 
4% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

 (ר"מ)פ שטח רצפה "ע –התפלגות סיווגי ארנונה ( 5-47
 

 ר"מ 63,281: כ שטח רצפה"סה

 זניח זניח

 "מרכז מטרופוליני רחוב הנגרים"אזור תעסוקה ( 5.12

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 התפלגות סיווגי רישוי עסקים( 5-48
 

 161: כ רשיונות"סה

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

71% 

20% 

6% 
2% 1% 

 חניון דלק שירותים מכירה והשכרה מוסך

 רכב

64% 

20% 

8% 

2% 2% 2% 1% 1% 1% 

ציוד וחומרי   רכב
 בניין

 -מחסן  טיפול גוף בילוי מחסן חנות מזון בית מלאכה
 פסולת

 "מרכז מטרופוליני רחוב הנגרים"אזור תעסוקה ( 5.12

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 יעודים קטגוריית רחוב הנגרים –מרכז מטרופוליני . 12

מלאכות   32%, מלאכות עץ 42%מתוכם , ת הינם בתי מלאכה"מהעסקים בא 27%

  4%בתי המלאכה תופסים . והיתר כללי, לבוש מלאכות ביגוד ופרטי 11%, מתכת
 .בלבד משטח הרצפה לתעסוקה באזור

 בית מלאכה

עסקי מכירה   19%, מוסכים 69%מהם , מהעסקים באזור הינם עסקי רכב 23%

כ "מס 13%עסקי הרכב תופסים שטח רצפה כולל של . חניונים 13%-והשכרה ו
 .מוסכים 28%-ו, מהם משמשים מגרשי מכירה והשכרה 67% ,השטחים לתעסוקה

 רכב

.  והיתר מגוון, כאשר מחציתם חנויות רהיטים, מהעסקים באזור הינם חנויות 18%

,  מחצית משטח זה משמש חנויות רהיטים .10%-שטח הרצפה של החנויות מסתכם ב
 .חנויות אלקטרוניקה 14%-ו

 חנות

משמשים אולמות   57%אשר מתוכם , מהעסקים באזור הינם עסקי בילוי 10%
 .אולמות ספורט 43%-ו, אירועים

 בילוי

 משרדים .משטח הרצפה 67%ואלה צורכים , ת הינם משרדים"מהעסקים בא 6%

בשטח מגרשים כולל  , ת מיועדים למשרדים ותעשייה נקייה"מהמגרשים בא 81%•

משלבים  מהמגרשים  14%-ו ,מהמגרשים משלבים תעסוקה ומסחר 5%. 77%של 

 .מסחר ומגורים, עסקים

באזור קיימת חוסר הלימה בין העסקים הפעילים במקום לבין ייעודי הקרקע  •
 .והאזור נמצא בהליך שינוי ודחיקה של עסקים קיימים לטובת חדשים, העדכניים

 הערות

 רכב

23% 

13% 

 5-49דיאגרמה 

יחידות משלם  

 (כמות עסקים)

 

 (ר"מ)שטח רצפה 

 "מרכז מטרופוליני רחוב הנגרים"אזור תעסוקה ( 5.12

 5-17טבלה : סיכום ממצאים( ד



האזור נושק ממערב  . ממוקם מדרום ללב המטרופולין ולמרכז האזרחי" סיטי-סינמה"אזור התעסוקה 

לעיר העתיקה  " סינמה סיטי"על אף קרבתו היחסית של . שבע-וגבול בדרום בואדי נחל באר 25לדרך 

,  מנותק אזור תעסוקה זה מחלקים מפותחים יותר של העיר על ידי דרכים סואנות ורחבות, ולמרכז האזרחי

 .הגעה לאתר ברכב לא ממונעהמקשות על 

 "סיטי-סינמה"אזור תעסוקה ( 5.13

 דונם 59   :  שטח

 28   :  מגרשים

 גבולות( 5-25מפה 

 מ"ללא קנ

 מיקום וניתוח מרחבי, גודל( א



 (דונם)פ שטח מגרשים "התפלגות ע פ כמות מגרשים"התפלגות ע

פ שטח מגרשים  "ע

 (דונם)

86% 

14% 

54% 46% 

6 

22 

 מסחר מסחר -מעורב 

2 2 

 מסחר מסחר -מעורב 

 פ כמות מגרשים"ע

50% 50% 

21% 79% 

 היקף ייעודי תעסוקה לעומת ייעודים להחסרה( 5-50
 ייעודי תעסוקה

 ייעודים להחסרה

 כ"סה תעסוקה

 כמות מגרשים 28 4

 (דונם)שטח מגרשים  59 27

 קבוצות -התפלגות ייעודי תעסוקה ( 5-51

 "סיטי-סינמה"אזור תעסוקה ( 5.13

 ניתוח סטטוטורי( ב



 מקרא ייעודי קרקע ע ושנת פרסום"תב

שנת 
 פרסום

 ע"שם תב

2017 605-0168849 1 

 תעסוקה ותיירות, מסחר

 מסחר ותיירות

 תחנת תדלוק

 חניון

 דרך מוצעת

 דרך מאושרת

 שטח פרטי פתוח

 שטח ציבורי פתוח

 מסחר

 ייעודי קרקע( 5-26

 מ"ללא קנ

 "סיטי-סינמה"אזור תעסוקה ( 5.13

 ניתוח סטטוטורי( ב



34% 34% 

14% 

7% 

3% 3% 3% 

מטווח   -נשק  מחסן בית מלאכה רכב בילוי מזון חנות
 ומכירה

25% 25% 25% 25% 

70% 

30% 

0% 

90% 

10% 

אולם ספורט   אולם אירועים
 ושעשועים

אלקטרוניקה   כללי מתקן תרבות מתקן ספורט
מכירה תיקון  

 והתקנה

אלקטרוניקה  
מכירה תיקון  

 והתקנה

 מכירה הסעדה

 מזון חנות בילוי

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

 פ יחידת משלם"ע –התפלגות סיווגי ארנונה ( 5-52
 

 28: כ יחידות משלם"סה

 זניח

 "סיטי-סינמה"אזור תעסוקה ( 5.13

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



85% 

13% 

2% 0% 

100% 

 מכירה והשכרה אולם אירועים אולם ספורט ושעשועים מתקן ספורט מתקן תרבות

 רכב בילוי

75% 

12% 

7% 
3% 3% 

0% 0% 

מטווח   -נשק  בית מלאכה מזון חנות רכב בילוי
 ומכירה

 מחסן

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

 (ר"מ)פ שטח רצפה "ע –התפלגות סיווגי ארנונה ( 5-53
 

 ר"מ 21,906: כ שטח רצפה"סה

 זניח זניח

 זניח

 "סיטי-סינמה"אזור תעסוקה ( 5.13

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 התפלגות סיווגי רישוי עסקים( 5-54
 

 35: כ רשיונות"סה

 קבוצות שימושים

קבוצות שימושים-תתי  

63% 

26% 

6% 
3% 3% 

 רכב ציוד וחומרי בניין משרד בילוי מזון

44% 

33% 

11% 11% 

73% 

14% 14% 

אלכוהול הגשה   הסעדה מתקן תרבות אולם ספורט מתקן שעשועים אולם אירועים
 וצריכה במקום

 מכירה

 מזון בילוי

 "סיטי-סינמה"אזור תעסוקה ( 5.13

 זיהוי ואפיון שימושים( ג



 יעודים קטגוריית סינמה סיטי. 13

הן חנויות אלקטרוניקה והיתר לא  30%מתוך אלה , מהעסקים הינם חנויות 34%

ייעודי קרקע   מבחינת. בלבד 7%-שטח רצפת החנויות לעומת זאת מסתכם ב. מובחן

משטח המגרשים מוגדרים   79%. כל המגרשים מיועדים למסחר ומעורב מסחר
 .למסחר בלבד

 חנות

.  מכירת מזון 10%-מאלה בעסקי הסעדה ו 90%, מהעסקים הינם עסקי מזון 34%
 .בלבד 3%-שטח רצפה של עסקי המזון מצומצם ומסתכם ב

 מזון

אולם  , אולם אירועים: סוגים באופן שווה 4-הנחלקים ל, עסקי בילוי 14%מכיל  האזור

מבחינת שטח רצפה של עסקי  . מתקן תרבות, מתקן ספורט, ספורט ושעשועים
 .מתקן ספורט 13%-משמש מתקן תרבות ו 85%, הבילוי

 בילוי

 רכב .משטח הרצפה של עסקים באזור הינו עסקי מכירה והשכרת רכב 12%

 בילוי

 מזון

 חנות

 רכב

12% 
7% 

3% 

34% 

34% 14% 75% 
7% 

 5-55דיאגרמה 

יחידות משלם  

 (כמות עסקים)

 

 (ר"מ)שטח רצפה 

 "סיטי-סינמה"אזור תעסוקה ( 5.13

 5-18טבלה : סיכום ממצאים( ד



 מיצוי זכויות 6.0

 

שכבה זו מכילה נתוני שטח  ". מבנים"ג "היקף מיצוי זכויות הבנייה נבדק על בסיס שכבת ממ

מידע עבור  . שמייצגים בניינים קיימים באיזורי התעסוקה, רצפה ומספר קומות עבור פוליגונים

ועל בסיס תצלום פוטוגרמטרי  , הפוליגונים הוזמן על סמך מהגשות דיגיטליות מהשנים האחרונות

תוספת שטח  20%-מקובל לייחס סטייה של כ, על פי הערכה גסה. עבור מבנים ישנים יותר

לשם ביקורת  . לפוליגונים שמשורטטים על בסיס צילום פוטוגרמטרי בשל גגונים ותוספות בנייה קלות

 .עם נתוני שטח רצפה של הארנונה" מבנים"על הנתונים הצלבנו את המידע שהתקבל משכבת 

 

 .עמק שרה ורובע החדשנות: אזורי תעסוקה 2התבקשנו לבחון 



 :167/03/5ע "ייעודי קרקע לקוחים מתב

 25/167/03/5ע "תב: בדיקת אזור לדוגמה

 עמק שרה( 6.1



בנייה  % 
 ממומש

  שטח

רצפה 

בנוי  
 (ר"מ)

שטח  

מגרש  
 (ר"מ)

  %
 בנייה

 מגרש ע"תב ייעוד

 א99 25/167/03/5 אזור תעשיה 100 4006 2649 66.1%

 91 25/167/03/5 אזור תעשיה 100 1968 1306 63.3%

 54 25/167/03/5 אזור תעשיה 100 1496 826 55.2%

בנייה  % 
 ממומש

  שטח

רצפה 

בנוי  
 (ר"מ)

שטח  

מגרשים  
 (ר"מ)

בנייה  % 

  משטח
 מגרש

כמות  

מגרשים  
 לבנייה

 ע"תב ייעוד

אזור   160 100 366,781 211,399 57.6%
 תעשיה

25/167/03/5 



מקבצי   3פריסתם במרחב העירוני מייצר . אזורי תעסוקה 11שבע קיימים -בתחומי העיר באר

ובהכילם  , בהיותם נתח עיר גדול יותר מאזור תעסוקה בודד, חשיבות הרצפים. רצפים גיאוגרפיים

(  clustering)כמו גם אפשרות גדולה יותר להיווצרות צבירי עסקים , שימושים ויעודי קרקע מגוונים

ועל  , היווצרות צבירים מעידה על פי רוב על התרשתות עסקים. ותחומי התמחות עסקיים ויצרניים

אשר מתאפיינים בין השאר בשיתוף משאבים  , התפתחות קשרי זיקה ויחסי גומלין בין עסקים

סוגיות אקוטיות  . וחשיפה יעילה יותר לקהל צרכנים מאידך גיסה, ותשתיות הכרחיות מחד גיסה

להתייחסות תכנונית ובחינה ברמת התפקוד העירוני הן דרכי הגעה ותנועה בתוך אזורי התעסוקה  

סוגייה נוספת היא ממשק אזורי התעסוקה ויחסי הגומלין בינם  . ובין האזורים השונים הנמצאים ברצף

סוגייה זו משמעותית בשל השלכות מטרדיות  . ובינם לבין סביבתם העירונית הצמודה, לבין עצמם

ולהעיב  , אשר עשויות להוביל למאבקים בין בעלי עניין, אפשריות של אזורי תעסוקה על אזורי מגורים

סוגייה משמעותית  . על איכות המגורים כמו גם על התפקוד השוטף של העסקים באזור התעסוקה

נוספת הינה הפוטנציאל להיווצרות חיי רחוב ופעילות עירונית מגוונת בעלת השלכות על היבטים  

 .ופעילויות עירוניות נוספות, פעילות בילוי, תעסוקתיים

 :  1מקבץ 

 –היהלום  –מרכז מטרופוליני  –ת צפוני "א –מבואה מזרחית  –החדשנות רובע : אזורי תעסוקה

 .  העיר העתיקה

על אף שחלקים מימנו  . של אזורי התעסוקה מתפרס ממרכז העיר מזרחה וצפונה 1מקבץ 

עדיין ממשיכים להתחולל תמורות ושינויים בכל חלקיו של  , וותיקים ופעילים במשך עשרות שנים

מגוון ומשקל  , יש לציין את חשיבותם הרבה של האיזורים הוותיקים המקנים עושר. המרחב

אזור  ,  אלה כוללים את העיר העתיקה. שבע-ולתפקודה כלב המטרופולין באר, משמעותי ללב העיר

אזורים אלה משמשים  . יהלום –והמרכז האזרחי ( מרכז מטרופוליני)רחוב הנגרים , תעסוקה צפוני

התפשטותו של  . בילוי ותרבות לעיר ולמטרופולין כולו, ממשל, שירותים, צרכנות, מוקדי תעסוקה

יחד עם היות  , מקבץ אזורי תעסוקה אלה מזרחה וצפונה למבואה המזרחית ולרובע החדשנות

.  משלים ומגוון את מנעד הפעילות התעסוקתית בעיר, אזורים אלה מיועדים לתעסוקה נקייה ועדכנית

להיות  , קרי רחוב הנגרים והמרכז האזרחי, עית של האזורים הוותיקים יותר"יש לציין כי ההטייה התב

עשוי לאיים עם הזמן על , ולהסבתם לשימושים מעורבים הכוללים מגורים, מוטי תעסוקה נקייה גם כן

איום נוסף על תעסוקות אלה  . כגון מלאכות ומקומות בילוי, שיתפסו כטורדניים, משלחי יד מסורתיים

עלול להיות העמרת שכר דירה במקומות בהם תעשייה נקייה ומגורים גוברים מסה קריטית  

 .מסויימת

 סיכום ממצאים ומסקנות( 7.0

 צבירי עסקים 7.1



צורתו המוארכת ומתעקמת של מקבץ זה מייצרת תנאי גישה שונים באזורים  : הגעהדרכי 

העיר  )כך למשל אזורי תעסוקה מסויימים נגישים ברכב פרטי באופן ישיר למדי . שונים של המקבץ

באמצעות דרכים  ( מבואה מזרחית ורובע החדשנות, קצהו המזרחי של אזור תעסוקה צפוני, העתיקה

רחוב  –המרכז המטרופוליני , לעומתם המרכז האזרחי היהלום. מאסף/בינעירוניות וכבישי עורק

אך זמינים בעיקר בתחבורה  , קשים להגעה, וחלקו המערבי של אזור תעסוקה צפוני, הנגרים

 .ציבורית

קיימת נגישות הליכתית רבה בין שלושת אזורי התעסוקה  : תנועה בין אזורי התעסוקה

רחוב הנגרים ואזור תעסוקה   –מרכז מטרופוליני , היהלום –מרכז אזרחי : הממוקמים בליבת המקבץ

מרושתים ביניהם על ידי רשת דרכים ומדרכות  , שלושת אלה ממוקמים בסמיכות זה לזה. צפוני

ניתן להתייחס לשלושת אזורים אלה כאל ליבה תעסוקתית אחת  . צ"וזמינים להגעה בתח, ענפה

הן המבואה המזרחית והן רובע החדשנות מכילים חסמים  , לעומת זאת הן העיר העתיקה. גדולה

 .פיסים רבים בצורת צירי תנועה רחבים ועמוסים ומסילת ברזל

סוגייה זו צפויה להתקיים בעיקר בין שלושת אזורי  :  ממשק ויחסי גומלין בין אזורי התעסוקה

 .אך נדרש העמקה בלימוד הפעילות בשטח, ל"התעסוקה שבליבת האזור כנ

עיקר הממשק של מקבץ אזורי תעסוקה זה הוא עם : ממשק ויחסי גומלין עם חלקי עיר סמוכים

יש מקום להעמיק לימוד  . ניות מרחיקות לכת"אשר כבר כעת עוברת תמורות תכנוניות ונדל', שכונה ג

,  שכן מעבר לממשק לאורך הגבול המשותף בין שכונת המגורים למקבץ אזורי התעסוקה, בנושא זה

באופן שעשוי להתפתח כשלוחות מגורים  , מתוכננים מוקדי מגורים מעורבים בתוך אזורי התעסוקה

בילוי וצרכנות עשויים  , עבודה, יחסי גומלין של תנועה במרחקים קצרים בין מגורים. של השכונה

ולהשליך באופנים שונים על התפתחותם של אזורי התעסוקה  , לעמעם את הגבולות הקיימים במרחב

 .ולמשוך אוכלוסיות מובחנות למקום, והמגורים

התפתחות חיי רחוב לאורך אזורי פעילות מעורבים מעשירה ומגוונת את התפקוד  : חיי רחוב

,  בתי מלאכה זעירים, ניתן לתעל התפתחות של מסחר. ומעצימה את הכלכלה העירונית, העירוני

התפתחות  .אשר ברצף, שישזור בין אזורי התעסוקה, תעשייה נקייה ומוקדי בילוי ותרבות באופן

מטרופולין ותעצים מגמות עכשוויות של עירוניות  /עירונית מסוג זה תעצים את מרכזיותו של לב העיר

ומשיכת אוכלוסיה מהמעמד  , שימוש בתחבורה לא ממונעת ולא מזהמת, המתאפיינות בהליכתיות

חיי רחוב וקישוריות בין אזורי תעסוקה שונים  . בילוי ותרבות מקומיים, אשר צורכת חיי רחוב, היצירתי

או מסילת ברזל  , תתחולל במקומות בהם אין חסמים פיסיים משמעותיים כגון כבישים רחבים וסואנים

 .וגדרות בלתי עבירות



 :  2מקבץ 

 .פארק אופיר –קריית יהודית  –עמק שרה : אזורי תעסוקה

חלקים של עמק שרה עדיין בפיתוח ובנייה ופארק אופיר עדיין  . מקבץ זה טרם התפתח במלואו

והמרכז  כאשר יפותחו אזורי התעסוקה בית חולים חדש , בעתיד. מאוכלס על ידי מחנה צבאי נתן

משקל משמעותי למטרופולין ככלל ולעיר בפרט כיעד  , יהוו שני מקבצי אזורי תעסוקה אלה, הלוגיסטי

כגון  , שירותים ופעילות נוספת שתתקשה להתמקם בקרבת מרכז העיר, מסחר, לפעילות תעסוקה

 .תעשיה ובתי מלאכה שונים, מפעלים, מתקני בילוי ותרבות

האזור  . מדרום מזרח למרכז העיר, נמצא בפאתיה הדרומיים של העיר 2מקבץ : דרכי הגעה

קרבתו של האזור  . 406מאסף /וכביש עורקי, 40-ו 25ניזון תחבורתית על ידי כבישים בינעירוניים 

 .  ובעיקר מהדרום והמזרח, מקנה לו נגישות רבה עבור צרכנים מכל רחבי המטרופולין, למחלף שרה

משמש מחבר בין שלושת אזורי   406מאסף /כביש עורקי: תנועה בין אזורי התעסוקה

ידרשו  , ככל שיתפתחו האזורים ויגבר העומס על צומת הכניסה המחברת את שלושתם. התעסוקה

 .406או בנקודות נוספות על כביש /פתרונות נוספים במעטפת המקבץ ו

לא ניתן  , כאשר האזורים עדיין בהתהוות, בשלב זה:  ממשק ויחסי גומלין בין אזורי התעסוקה

 .עדיין לזהות קשרי עסקים ייחודיים בין האזורים במקבץ

,  אזורי התעסוקה שבמקבץ זה מוקפים קרקעות: ממשק ויחסי גומלין עם חלקי עיר סמוכים

 .  שאינן מפותחות או בנויות עדיין

 .לא רלוונטי: חיי רחוב

 

 :  3מקבץ 

 (.מחוץ לגבולות העיר)מרכז לוגיסטי  –בית חולים חדש 

 .מקבץ זה טרם הוקם ולכן לא ניתן להתייחס אליו בשלב זה



 :  אזור תעסוקה צפוני

משרדים ועסקי  , מרביתם המכריע של העסקים באזור התעסוקה הצפוני נחלקים בין מסחר

שלישים מסך  -שלושת תחומי פעילות אלה מהווים שני(. בעיקר מוסכים ועסקי מכירה והשכרה)רכב 

יתרת הפעילות נחלקת בין מספר גדול של  (. בהתאמה 18%-ו 21%, 28%)כל העסקים באזור 

יחס זה של  (. כל אחד 9%)אך דומיננטיים בתוך כך הם בתי המלאכה ועסקי המזון , תחומים

 16%-ו 15%, 18%שנחלק , התפלגות העסקים באזור נשמר בקרוב גם כמאפיין שטח הרצפה

אשר תופסים שטח רצפה גדול במיוחד שמסתכם  , חריג בתוך כך הם בתי המלאכה. ל"בהתאמה כנ

 .  43%-ב

 

 :"היהלום"מרכז אזרחי 

כרבע מהשאר הינם מסחר ומוסד  . מהעסקים במרכז האזרחי הינם משרדים( 49%)כמחצית 

בין מספר גדול של  העסקים באזור נחלקים  28%יתרת (. בהתאמה 10%-ו 13%)רפואי או טיפולי 

,  התפלגות שטח הרצפה של העסקים משקפת מערך יחסים שונה בתכלית, לעומת זאת. תחומים

.  בלבד 4%-ו 7%-ומסחר ומוסד רפואי או טיפולי צונחים ל, מהשטח 49%כאשר משרדים תופסים 

מתפרסים על חמישית  , בלבד מהעסקים באזור 3%אשר מהווים , (חניונים)עסקי רכב , לעומתם

,  יש לציין שאזור זה ניזון באופן מיטבי על ידי תשתיות תחבורה ציבורית. משטח הרצפה של העסקים

ראוי לבחון את היקף  . כך שנדרשת בחינה מדוקדקת לגבי מערך החניונים באזור וכדאיותו הכלכלית

 .כמו גם את מי הם משרתים, שטחי החניה ביחס לתפוסתם ביממה

 

 :העיר העתיקה

מסחר ועסקי מכירת מזון  , מהעסקים בעיר העתיקה נחלקים בין משרדים( 55%)כמחצית 

.  מהעסקים אין פירוט ואלה מוגדרים כשונות 11%עבור (. בהתאמה 11%-ו 16%, 28%)ומסעדות 

,  יש לציין כי בין אלה בולטים במיוחד מחסנים. יתרת שליש העסקים נחלקים בין קטגוריות רבות

יחסים אלה נשמרים במידה  , מבחינת התפלגות שטח רצפה. מהעסקים הנותרים 9%שמהווים 

ראוי לציין כי יחס כמות עסקי המזון לעומת ההיקף הקטן של  (. בהתאמה 6%-ו 13%, 34%)מסוימת 

  1% –מעניין במיוחד הפער בין כמות עסקי רכב . עשוי להעיד על ריבוי עסקי מזון מהיר, שטחם

 .משקף את היקף חניוני הרכב הדרושים לאזור זה, 9% –ושטח הרצפה שאלה תופסים 



 :  אזור תעסוקה עמק שרה

אלה  . התפלגות העסקים באזור התעסוקה עמק שרה נוחים יותר לאפיון על פי שטח הרצפה

(.  בהתאמה 11%-ו 12%, 22%, 39%)עסקי מזון ומסחר , עסקי רכב, נחלקים בין בתי מלאכה

  93%כך למשל , ריחוקו של אזור תעסוקה זה ממרכז העיר ניכר בטיב העסקים המתקיימים בו

יחסים  . הינם מוסכים( 49%)וקרוב למחצית מעסקי הרכב , מכירה ואחסנה, מעסקי המזון הינם ייצור

הנחלקים  , אלה בין קטגוריות תחומי העיסוק נשמרים במידה רבה גם בהתפלגות כמות העסקים

 .ל"בהתאמה כנ 7%-ו 9%, 20%, 45%

 

 :אזור תעסוקה קריית יהודית

בתי מלאכה ומחסנים  , מסחר, מזון, תחומי התעסוקה הדומיננטיים בקריית יהודית הם בילוי

תחומים אלה   5החלוקה הכמעט מאוזנת בין . בהתאמה 28%-ו 18%, 12%, 20%, 18%)

היקף  . ומתקבלת תמונה שונה בתכלית בהתפלגות העסקים, מתערערת בבחינה של שטח הרצפה

בעוד ששטח המחסנים מצטמצם , שטח הרצפה של עסקי הבילוי מעמיר לכמחצית משטח התעסוקה

מסחר ובתי מלאכה שומרים בקרוב על יחסי ההתפלגות  , מזון, שלושת התחומים האחרים. 3%לכדי 

יתכן שריבוי מחסנים בעלי שטח רצפה קטן מעיד על שייכות  . בהתאמה 10%-ו 12%, 23%, ביניהם

היקף  , מעניין לציין שעל אף ריבוי תחום הבילוי. המחסנים לענפי העסקים הדומיננטיים במקום

 .החניונים במקום נמוך ביותר

 

 :רחוב הנגרים –מרכז מטרופוליני 

,  (בעיקר נגרות ומתכת)בתי מלאכה : תחומי תעסוקה עיקריים 4-המרכז המטרופוליני פעיל ב

(.  בהתאמה 10%-ו 18%, 23%, 27%)ובילוי ( חנויות רהיטים 54%)מסחר , (רובם מוסכים)רכב 

בתי  , יחד עם זאת. תצוגה ומכירה, לייצור, ניכר מכך שהאזור משמש מרכז לבעלי מלאכה מסורתיים

 10%-ו 13%עסקי הרכב והמסחר תופסים . משטח הרצפה לתעסוקה 4%המלאכה מהווים רק 

היבטים   3-אזור זה מאופיין ב(. בעיקר מכוני כושר ומועדונים)בלבד  2%והבילוי , מהשטח בהתאמה

מיעוט עסקי  , השני. ריבוי מקומות הבילוי בעלי שטח רצפה מצומצם מאוד, הראשון. עיקריים

נתון זה מעיד על בנייני משרדים המכילים שטח . משטח הרצפה 67%אשר תופסים , (6%)משרדים 

אשר תופסים שטח רצפה , ריבוי עסקי מלאכה, לבסוף. המשמשים כל אחד חברה אחת, רצפה רב

חשוב לציין כי בהינתן המצב הסטטוטורי של רחוב  . נתון מעיד על מספר רב של יצרנים קטנים. קטן

מהמגרשים באזור מיועדים לשימוש   77%. מצב התעסוקה באזור נתון בתקופת מעבר, הנגרים

,  שעדיין מהווים את רוב פעילות התעסוקה במקום, כך שבתי המלאכה, משרדים ותעשייה נקייה

,  לצמצום משמעותי בחנויות הרהיטים, מצב זה ישפיע גם על אופי המסחר במקום. נדחקים החוצה

 .ולשנוי אופי האזור באופן גורף

 

 



 :  סינמה סיטי

 14%-ו 34%, 34%)מזון ובילוי , מסחר: תחומים עיקריים 3העסקים בסינמה סיטי נחלקים בין 

מזון   3%-מסחר ו 7%, בילוי 75%: היות האזור מוקד בילוי משתקף בנתוני שטח הרצפה(. בהתאמה

,  עסקי השכרה ומכירת רכבים 2האתר מכיל אף (. קרי מזון מהיר וקיוסקים, עסקי מזון תואמי בילוי)

 .משטח הרצפה 12%תופסים אשר 



 נספחים( 8.0



 ע"פ  הגדרות תב"התפלגות ייעודי קרקע באזורי תעסוקה ע: 'נספח א( 8.1
 









 :מקרא
 דרך ראשית בינעירונית

 דרך עורקית ראשית

 רחוב מאסף

 'נספח ב( 8.2

 2018מתוך תכנית מתאר , תשריט היררכיית דרכים
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