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 הקדמה

 

 אוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושליםי, המחלקה לגערן רזיןפרופ'  

 

ות מקומיות. חשיבותו אינה רק הפיתוח של רשויפיתוח המסחר הוא מרכיב קריטי באסטרטגיות 

בסיס המס של הרשויות המקומיות )הארנונה הנגבית מנכסים המשמשים ל תרומתו הרבהב

, אלא נובעת למסחר נוטה להיות גבוהה בהרבה מהתוספת לעלות השירותים המוניציפליים בגינם(

על איכות החיים ברשות על תפקוד המערכת העירונית כולה, שיש למסחר רבה ההשפעה מה גם

מתחוללת בדפוסי פיתוח המהפכה ה תושביה בפועל ובכוח. רשות בעיניהמקומית ועל דימויה של ה

בו יכולה שהמסחר בישראל בעשרים השנים האחרונות, הופכת את פיתוח המסחר לתחום מרכזי 

ניות שאינן לבוא לידי ביטוי יוזמת הרשות המקומית לקידום הפיתוח המקומי, כולל יוזמות חדש

קצועית היכרות מיוזמות כאלו מחייבות בבחינת העתקת דפוסי פיתוח שהצליחו אצל השכנים. 

ברמה המקומית ו זו חשובה גם למתכננים ברמהזה. היכרות ההאפשרי בתחום עם עם הרצוי ו

המחוזית, על מנת שהרגולציה התכנונית תתמודד בצורה נכונה עם יוזמות לפיתוח שימושי קרקע 

 .רלמסח

 

ניהול מסחר ברשויות לגישות לפיתוח וניירות המדיניות הכלולים בקובץ הנוכחי עוסקים ב

בין בין רשויות מקומיות עירוניות לשהמקומיות. אין הכוונה לדון בפעם המי יודע כמה בתחרות 

מועצות אזוריות, אלא לתרום לגיבוש מדיניות תכנון אפקטיבית של רשויות מקומיות, הן בנוגע 

יים פרבר, בהם מרכזים יאת מרכזי ערים והן בנוגע להקמתם של מרכזי קניות מתוכנניםלהחי

מטיפוסים שונים. פיתוח נכון חייב לכלול הבנה מיטבית של מאפייני הביקושים למסחר )את 

רשתות קמעונאיות וצרכנים(, של דפוסי פיתוח שיתרמו  –האפשרי: מה יחוללו כוחות השוק 

החייאת מסגרות ארגוניות שיכולות לסייע ב ושל רוני ולאיכות החייםבית למרקם העיבמידה מר

 מרכזי ערים.

 

, במגמות במיקום תפקודי המסחר מפרספקטיבה בינלאומית השוואתית עוסק בפרבורערן רזין 

מסחר באזורים מטרופוליניים בישראל ובאתגרים העומדים בפני קובעי המדיניות בשלטון 

הפרספקטיבה ההשוואתית מדגישה את השפעתן של א זה. המרכזי ובשלטון המקומי בנוש

ואת הרלוונטיות המיוחדת לישראל שעשויה להיות מערכות ממשל שונות על דפוסי פיתוח המסחר 

מציג תמונת מצב עדכנית  תמיר בן שחרקומוניסטית. -דווקא לניסיונן של מדינות אירופה הפוסט

תמונת המצב מצביעה על מרכזי ערים. מטפל בדרכים להחייאת ו של מערכת המסחר בישראל

המשך פיתוח מואץ של מרכזים מסחריים, שרק מעטים מהם יצליחו. כישלונם של מרכזים 

מסחריים איננו רק של יזמים אלא גם של מתכננים ומקבלי החלטות בשלטון המקומי. בן שחר 

 פי חושבים.במגזר הכפרי, שמשקלו אינו גדול כ צורך גם בפיתוח מסחרי פרברימצביע על ה

 

שוקי אמרני מצביע על הצורך במעורבות ציבורית אינטנסיבית לפיתוח ולשיקום מרכזי ערים. 

מעורבות זו תכלול תכנון מקצועי ומאמץ משולב של משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ותושבים. 

ין אמרני מדגיש את תפקידם המרכזי של מנגנוני פיקוח ובקרה ושל הקפדה על עקרונות מינהל תק
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בתחום זה שיושקע בו כסף ציבורי רב. לעומתו בר זאב שולל התערבות ממשלתית יתרה בכוחות 

שוק בתחום המסחר, בפרט רגולציה שתקשה על פיתוח מסחר בפרברים מטיפוסים שמרכזי ה

תחליף )כגון פאוור סנטרים באזורי תעשייה מסורתית(.  הםהערים אינם יכולים להציע ל

וגם שם אין לפתח  זי ערים בישראל יש הצדקה רק במקומות ספוריםלהערכתו, להחייאת מרכ

ציפיות מופרדות להצלחה כלכלית. אודי כסיף מציע אסטרטגיה להחייאת מרכזי ערים בישראל, 

תוך פרק זמן על מרכז העיר משמעותית  להשפיע במידה בפרט טיפול במרחבים ציבוריים שיכול

להתחדשות מרכז  תית הארגונית, באסטרטגיה ובכליםעוסק בתש קצר יחסית. לבסוף, אסף ויטמן

העיר. המסרים העולים מקובץ זה של ניירות מדיניות מצביעים על כיווני פעולה אפשריים ועל 

בהחייאת מרכזי ערים ובפיתוח  תפקידן הראוי של עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות

. אלו מתאפיינים בבעיות ות הערביותמוקדי מסחר. חסרה בקובץ התייחסות לרשויות המקומי

 , שראויים לדיון נפרד.בפוטנציאל ייחודי בתחום פיתוח המסחר , אך גםייחודיות
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 פרבור המסחר והשלטון המקומי: פרספקטיבה בינלאומית השוואתית

 

 אוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושליםי, המחלקה לגערן רזיןפרופ' 

 

 חר במדינות מפותחות: ארצות הברית מול מערב אירופהודלים קיצוניים של פרבור מסמ

 

בגלל  ,לתשומת לב רבה בתחום התכנון העירוני הזוכה ךתהליהוא פרבור פעילויות כלכליות 

לו על השטחים הפתוחים, על שינויים בדגמי נסיעות שיש להם  שמשמעותיות שיההשלכות ה

של , על הנגישות של מסחר, יםחוסנם של מרכזי ערים ותיקסביבתית וכלכלית, על  פעההש

מקומות עבודה לקבוצות אוכלוסייה שונות, על פערים כלכליים בין רשויות של שירותים ו

יש השלכות  פרבור התעסוקהל על פי טענה שכיחה,. םחייהאיכות  אופן כללי יותר עלמקומיות וב

מטרופוליניים באזורים פרבור המגורים. להרבה יותר מסביבתיות, כלכליות וחברתיות קשות 

 צפיפויות אזורי המגורים הפרברייםב מסתמנת מגמה של עלייהבצפון אמריקה ובאירופה רבים 

 דגמי פרבור שנתפסים כבעייתיים. והתעסוקה היא זו שמובילה

 

 ארצות הברית

 

תעסוקה במדינות מפותחות. בקוטב האחד נמצאת שני מודלים קיצוניים של פרבור אפשר לזהות 

 : רצועות מסחריותהדפוסים הקיצוניים ביותר של פרבור תעסוקה את שם נמצא, ארצות הברית

של מוקדי תעסוקה  (Leapfrog Development) , פיתוח בדילוגיםלאורך נתיבי תחבורה ראשיים

משרדים מוטי של בילוי ושל , (3)איור  קומפלקסים פרבריים של מסחר, בשטחים פתוחים

 של אזורי תעשייהמשרדים, של זים פרבריים של מסחר, שהן ריכו תחבורה פרטית, "ערי קצה"

 Edgeless-והמתחרים ואפילו מאפילים על מרכז העיר ההיסטורי,  של פעילות עסקית אחרתו

Cities  אלה. דגמי פיתוח ה גדוליםהפרבריים ה תעסוקהה ממוקדיאפילו שבהן משרדים מתפזרים

תהליך  בכל מקום אחר.גדול יותר מ וקדם יותר ובהיקףבארצות הברית מ והתפתח זההסוג המ

להחלטות ממשלתיות היתה השפעה אך ידי כוחות השוק, בעיקר ב אמנם פרבור התעסוקה הונע

ההשקעה הפדרלית הגדולה ברשת דרכים פרבריות מהירות וחקיקה משנת  ,לדוגמה על האצתו.

חוק  –בים לנכות פחת מואץ מנכסים מני שמונים של המאה העשריםשאפשרה עד שנות ה 3591

הרבה כדאיים סיבית בבניית מרכזי קניות פרבריים חדשים ונדל"ן עסקי אחר לשהפך השקעה מ

 יותר מתחזוקה ארוכת טווח של נדל"ן מניב קיים.

 



 9 

 

 קניון מסורתי בפרברי קליבלנד  

 

 
 מרכז מסחרי בפרברי דנבר  

 נופים מסחריים פרבריים בארצות הברית :3איור 

 

היה תפקיד מכריע  (Big Box Retail) סנטר פאוורלמרכזים הפתוחים המכונים לקניונים ו

החייאת ל ץנפו אמצעיבארצות הברית ובשקיעת מרכזי הערים. התעסוקה בהובלת תהליך פרבור 

זה הפיתוח הדפוס  .רהיה לנסות להביא את הקניון למרכז העיהמסחר במרכז העיר ההיסטורי 

בעלות במובן שהמגורים, שהוא למעשה קניון משולב בשימושים אחרים כמו  , לפעמיםמסחר כלל

החדשים  סחר. מוקדי המ(7)איור  ה נוחה ללקוחותהוא מאפשר חנישו הול עליו מרוכזיםוהני

ות כזו תים קרובלעשונה מזו של קניון פרברי, ארכיטקטורה במרכז העיר התאפיינו בדרך כלל ב

 .היסטורי מדמה מרכז עירה
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 : קניון משולב עם מגורים במרכז סולט לייק סיטי7איור 

 

 Life-style-ריות של דפוס פיתוח דומה ומתחרה בפרברים: הבשנים האחרונות עולה הפופול ולםא

Centers, והנמצאים בבעלות חברות  חניההמוקפים במגרשי  מרכזי קניות מתוכננים לכל דבר

סי, מרכז עיר קל מדמים אלההמרכזים הת בפיתוח קניונים. אלא שבצורתם החיצונית המתמחו

)איור ואפילו מדחנים  כרות, עירוב שימושי קרקעילהולכי רגל, כ פתוחים, מדרכות רחובותכולל 

זה, הנוטים להיות בעלי אוריינטציה לחנויות ברמה גבוהה, למסעדות הסוג ה. מרכזים מ(1

לשמש היה יכול זה הסוג המדפוס פיתוח ש אףבפרברים,  הרחקרך כלל ממוקמים בד ,ולבידור

ומעט מסחר, בתי מלון  סביבו מתפתחיםש ,גם מודל מרכז הקונגרסיםלהחייאת מרכזי ערים. 

התגלה על ידי רשויות  ,צות הבריתמרכזי ערים באר אסטרטגיות להחייאתבחשוב מרכיב ששימש 

 לדוגמה ליד נמלי תעופה. ,קום אטרקטיבינהנות ממימקומיות פרבריות, בפרט אלו ש
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 זה לא מרכז העיר אלא קניון בפרבר מרוחק... .במטרופולין קליבלנד Life-style Center: 1איור 

 

ם שונים מן הראוי לציין שקיימת שונות מסוימת בעוצמת פרבור התעסוקה בין מטרופוליני

בארצות הברית לבין מטרופולינים במדינות שונות במערב אירופה. פרבור התעסוקה בארצות 

הברית מושפע ממידת התלות של המשק הכספי של הרשויות המקומיות במסים מהמגזר העסקי 

 Growthובשאלה אם קיימת באזור המטרופוליני מדיניות תכנון הכוללת מה שמכונה 

Boundaries. 

 

 רופהמערב אי

 

בקוטב השני בכל הנוגע לפרבור מסחר ותעסוקה נמצאות מדינות מערב אירופיות, בראש 

בהן נהוגים אמצעי מדיניות תקיפים לבלימת שראשונה הולנד, גרמניה ומדינות סקנדינביה, בו

ויציאת תפקודי ( 1)איור הפיתוח העירוני נוטה להיות קומפקטי  ,פרבור שימושי קרקע כלכליים

פי כניסה גבוהים ממרכזי הערים לפרברים היא מוגבלת. פרבור פעילות בס פייניםמסחר שמתא

משרדית בערים אירופיות תלוי במידה רבה בשאלה עד כמה קיימות מגבלות על בניית מבני 

 משרדים מודרניים במרכז העיר ההיסטורי.
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 ר בורדו )צרפת(מרכז העי    

 

 

 מרכז העיירה בנסהיים )גרמניה(  

 : המודל האירופי: מרכז מסחרי ראשי חזק1איור 

 

 

מאשר בין מטרופולינים שונים  ה יותרגדולה הרבופה טרופולינים שונים באירהשונות בין מ

את יה, נגרמ אפיין אתמ יתשל העיר הקומפקט . המודל האירופי האולטימטיביבארצות הברית

גם בה  בולטותהולנד. גם בבריטניה יש מסורת של תכנון מסחר קפדני, אבל את ו סקנדינביה

בהן הצליחו שדרכים  , וישנן דוגמאות לא מעטות שלליברליות-יות נאוהשפעות צפון אמריקנ

ר להקים התאפש ,לדוגמה ,כך .לעקוף את המגבלות התכנוניות על פרבור מסחרחברות עסקיות 

 שיש מסחריים םמרכזילק מההיררכיה של ח, כיוון שאלה לא נחשבו סופרמרקטים בפרברים

, ולצידם ניםמיני קניולמעין  לעתים( הפכו Superstoresהסופרמרקטים הגדולים )ש אלא .שמרל

 שהוקמו. חנויות עשה זאת בעצמך התקבצו שירותים נוספים, בזכות נוחיות הגישה ברכב פרטי
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מכשירי חשמל,  ושמכר יםגדול יםמסחרי יםבהדרגה לקומפלקס פרבריים הפכועשייה באזורי ת

מכבלי התכנון הפטורים ( Enterprise Zonesאזורי יזמות )הוקמו בגדולים רהיטים וכו'. קניונים 

 ,נחשלים זוריםאמצעי לקידום הפיתוח הכלכלי בא אלה שימשוהיזמות ה. אזורי והביורוקרטיה

הנמשכות ופעילויות יצרניות אחרות ו בעיני רוחם תעשיות עתירות ידע ודאי ראבו יוצריהם

, אך בפועל היו מקרים שהפטורים שימשו דווקא פרויקטים גדולים בתחום אלההפטורים ל

 המסחר.

 

פולין, מציעות בהונגריה ובצ'כיה, בקומוניסטית, בעיקר -מטרופולינים במדינות אירופה הפוסט

 ,מחד גיסא ,ים, אך ברמת חיים נמוכה יותריניים אירופיינים אורבייחודי המתאפיין במאפ מודל

פרבור משמעותי  היאבשנים האחרונות  מאידך גיסא. התוצאה ,וברמה נמוכה בהרבה של רגולציה

התהליך באירופה  מייחד את. הראשונה מסחר ולוגיסטיקהבמאוד של פעילויות כלכליות, בראש ו

הקדים את ו מומן במידה רבה על ידי השקעות זרות רפרבור המסחש קומוניסטית הוא-הפוסט

פרבור המגורים שהיה תלוי יותר בכוח הקנייה המקומי. דפוסי המיקום של פעילויות כלכליות 

כיוון שהרגולציה יאוגרפיה כלכלית, ספר לימוד בגיכולה לשמש דוגמה ש םבערים כמו פראג ה

קומפלקסים גדולים של מרכזים  במערב אירופה.מ חלשה הרבה יותר היתהשם התכנונית 

בפרברי  בידור הוקמו בצמתים נגישים מתחמיו Big Box Retailמסחריים, הכוללים קניונים, 

ליים הם ליד מחלפים הקושרים כביש ראשי רדיאלי היוצא ממרכז . המיקומים האופטימפראג

מוקמת העיר עם כביש מהיר טבעתי, כאשר התחנה הסופית של אחד מקווי הרכבת התחתית מ

 (.9בסמוך ומאפשרת נגישות נוחה גם לחסרי רכב פרטי )איור 
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 בפרברי פראג Černý Most -מוקד המסחר ב :9 איור

 

 אתגרים חדשים העומדים בפני אמצעי מדיניות לבלימת פרבור תפקודי מסחר

 

אתגרים בפני  עומדים , ובכללן מסחר,רבור של פעילויות כלכליותאמצעי מדיניות לבלימת פ

בהן נהוגה מדיניות מתערבת חזקה להגנה על מרכזי אפילו במדינות מערב אירופיות ש חדשים

מגמות של ביזור סמכויות, כולל העברת סמכויות בתחום התכנון לדרגי  הערים ההיסטוריים.

כולות לגרוע מהאפקטיביות של אמצעים לבלימת שלטון נמוכים יותר, כמו שנעשה בהולנד, י

דווקא משינויים בשווקים, ובהם אלה  יםנובע יםהעיקרי יםהאתגראולם  פרבור תעסוקה.

 י.אשמקורם בצורות התארגנות חדשות של המסחר הקמעונ

 

, חנויות היפרמרקטים – (Big Box Retailפופולריות של חנויות דיסקאונט גדולות )ה ראשית,

נוחות ויתרונות לגודל שאי  מציעותאלו החנויות הגדלה מאוד.  – Toys-R-Us-ו IKEAנוסח 

כיוון שהן דורשות חטיבות  עירוניים צפופים מתחמיםלא ניתן למקמן בו ,אפשר להתעלם מהם

פתוחה, ואינם מסוגלים לשלם מחירי  חניהקרקע גדולות, בדרך כלל במבנים חד קומתיים עם 

ולציה של המסחר באירופה הצליחו במידה זו או אחרת לבלום את מנגנוני הרג. קרקע גבוהים

 שירותהתיקים יכלו לספק בדיוק את אותו וכיוון שמרכזי הערים הושל קניונים פרבריים הקמתם 

אלא שאת חנויות הדיסקאונט לא ובקרת האקלים.  חניה, למעט בתחום השמציע הקניון המתוכנן

רותיהן הוא כזה שהמתכננים אינם יכולים להתעלם ניתן למקם במרכזי הערים, והביקוש לשי

ולי המטרופולין, ממנו. לכל היותר אפשר להשפיע על מיקומן, כך שלא יתרחקו יתר על המידה לש

 רה פרטית.ולא רק בתחבו גם בתחבורה ציבורית ובפרט לדאוג שתהיה נגישות כלשהי אליהן

 

על מוקדים עירוניים צפופים למשוך יותר ויותר  ותמקשהחדשות טכנולוגיות התקשורת שנית, 

השפעה על מעמד מרכז העיר יש זה ה, ולמצב תעשיות עתירות ידע ופעילות משרדית ברמה גבוהה

משוך מוקדים עירוניים צפופים לשל  םיכולת בכללותו, כולל תפקודי המסחר הנמצאים בו.

 תוססת ואטרקטיבית. סביבה איכותית,ביכולתם להציע  יותר ויותראפוא תלויה  פעילות כלכלית

 בעלות מאפיינים מסוימים של ערים קטנותו בתחרות הזו יש סיכוי למרכזי ערים של ערים גדולות

למרכזים של ערי שדה  לעומת זאת מציעים איכויות מיוחדות ונגישות טובה בתחבורה ציבורית.ה
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 פרבריים עם ריכוזי תעסוקה אין הרבה מה להציע בתחרותולמרכזים שכונתיים רבים רבות 

 .המציעים לצרכן שירות עדיף מתוכננים

 

יה י. פרבור של תעשטשטשת והולכתירבות מ תובחנה בין פעילויות כלכליההשלישית, 

אלו צורכות הפעילויות הכיוון ש, הוא בלתי נמנע ואפילו רצוי לשולי המטרופולין ולוגיסטיקה

למשוך גם  עשוייםרבריים . פארקי תעשייה פקרובות מטרד סביבתי לעתיםשטח רב ומהוות 

טק -להבחין בין היי, אלא שקשה נחשב תואם למדיניות התכנוןדפוס מיקום ה, טק-תעשיית היי

רגילה. כך שלמרות נטיית מדיניות התכנון לרכז את הפעילות המשרדית במרכזי לפעילות משרדית 

גם נוטה  ונאיקמע. מסחר בפרברים ערים, לא קל למנוע את יציאתה לאזורים שיועדו לתעשייה

למבנים  להיכנסו - חנויות עשה זאת בעצמך חנויות מפעל, –לחדור לאזורי תעשייה פרבריים הוא 

 בלימת .Big Box Retail-מתאימים גם לו (Warehousing Sheds)שהיו מיועדים ללוגיסטיקה 

פה, באירוגם המסחר באמצעים רגולטיביים של תכנון שימושי קרקע איננה פשוטה אפוא, פרבור 

בארצות הברית מיותר , מחירי קרקע גבוהים במדינות אירופה גידול האוכלוסייה האיטיאם כי 

במידה מסוימת את בולמים ערים אירופיות רבות הם גורמי שוק ה אטרקטיביות של מרכזיהו

 תעסוקה באירופה.הפרבור 

 

 וקדי מסחרמאפייני מערכת הממשל העשויים להשפיע על המדיניות הציבורית כלפי פיתוח מ

 

לשמש בסיס לגיבוש  יםיכולשל פרבור מסחר במדינות מפותחות הקיצוניים  מודליםשני ה מאפייני

. פרבור המסחרת מאפייני מערכת הממשל על פע, הבוחנת את השמסגרת השוואתית רחבה יותר

פרבור  צפויים להיות בעלי השפעה רבה על המדיניות הציבורית כלפיערכת הממשל מאפייני מ

עיקריים של ממשל הם משטר מדינת הרווחה ויחסי שלטון רלוונטיים וקה. שני ממדים תעס

 .(Razin, 2007) שלטון מקומי-מרכזי

 

ההתערבות הממשלתית רמת ל על ידי רמת הרגולציה וומשטר מדינת הרווחה מוגדר קודם כ

 –רית ארצות הב –במנגנון השוק, בשם עקרונות של טובת הכלל. מדינת הרווחה הליברלית 

ת כמו צרפת, ות רווחה כוללניומדינזו שמאפיינות בהשוואה ל ,מתאפיינת ברמת רגולציה נמוכה

מדינות  קרב. בתווךבבמקום כלשהו דיה, כאשר מדינות כמו קנדה ובריטניה נמצאות ווגרמניה וש

שם דגש רב דמוקרטי )סקנדינביה( ש-דל הסוציאללהבחין בין המוהנהוג  היה כוללניותהרווחה ה

לב אידיאולוגיה יקורפורטיסטי )צרפת, גרמניה( שש-על צמצום פערים, לבין המודל השמרני

, בשנים האחרונותפחות  תרלוונטי בחנה זו הפכההעם מדינת רווחה נדיבה. יותר ימנית -שמרנית

של  כיםבין מדינות רווחה כוללניות שעברו תהלי המשמעותית היא יותר ויותר בחנההה כאשר

מתקשות מדינות רווחה כוללניות הבין לזציה הכלכלית ולהזדקנות האוכלוסייה לגלובליהתאמה 

 .ערוך רפורמות במנגנוני מדינת הרווחהל

 

של  ההרגולצימנגנוני הרווחה הוא רמת האכיפה של האמצעים ומדינת היבט רלוונטי של משטר 

מאות למשטר בדרך כלל את מדינות דרום אירופה כדוג מציגהמדינת הרווחה. הספרות בתחום 

מתאפיין ברמה נמוכה של אכיפה. רמות נמוכות של ה ,קליינטליסטי-מדינת רווחה פרטיקולריסטי
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פתחות אמצעי המדיניות שנועדו להשפיע על ההת של אפקטיביותהאת כמובן אכיפה מקטינות 

 העירונית, ובהם אלה העוסקים בפיתוח מוקדי מסחר.

 

מבחין בין מערכות  –שלטון מקומי -לטון מרכזייחסי ש –ממשל מערכת הממד עיקרי שני של 

, אוטונומיה פוליטית ובסיסי מס נרחבותמבוזרות, שבהן לשלטון המקומי יש סמכויות 

ני מערכות ריכוזיות. תכנון שימושי קרקע ומימון הרשויות המקומיות הם שבין משמעותיים, ל

כויות נרחבות לשלטון רלוונטיים לפרבור תעסוקה. מתן סמהיבטים עיקריים של ממד זה ש

סים, תלות גבוהה של השלטון המקומי במ שילובבשימושי הקרקע המקומי בתחום תכנון 

אגרות שמשלמים שימושי קרקע עסקיים הם תנאים שיעודדו במיוחד פרבור בהיטלים וב

 תעסוקה.

 

 בושב במצשלטון מקומי. -של יחסי שלטון מרכזינוסף לי היא היבט רלוונטי רמת הפיצול המוניציפ

סים הכנסות ממב תלויות במידה ניכרת, ואלו תכנון שימושי הקרקע נמצא בידי רשויות מקומיות

צול המרחב לרשויות מקומיות דהיינו פי –היטלים על עסקים, רמה גבוהה של פיצול מוניציפלי מו

שימושי קרקע עסקיים, ובהם במיוחד פרבור מפוזר של  תדרבן –בהן רשויות קטנות רבות ש

 .מסחר

 

שלטון מקומי מאפשרים להגדיר ארבעה טיפוסים -משטר מדינת הרווחה ויחסי שלטון מרכזי

מערכת מבוזרת . ארצות הברית היא אב הטיפוס של (6)איור  קיצוניים של מערכות ממשל

גם היא צרפת מתאימה  מדינת רווחה כוללנית ריכוזית. הולנדמייצגת בקוטב המנוגד, ליברלית. 

, למעט העובדה שבניגוד להולנד היא מתאפיינת בפיצול מוניציפלי רב. זוה להגדרה במידה רבה

כיוון שמדינת רווחה כוללנית ים מאפיינים שהם סותרים לכאורה, שני הקצוות הנוספים משלב

ביזור.  ריכוזיות ומדינת רווחה ליברלית מעלה אסוציאציה של שלמעלה בדרך כלל אסוציאציה 

ראשונה למדינות סקנדינביה ובמידה בית מבוזרת מתאים בראש והמודל של מדינת רווחה כוללנ

מסוימת גם לגרמניה. בריטניה מאז תאצ'ר היא הדוגמה המובהקת ביותר למדינה שהתקדמה 

 בכיוון של מדינת רווחה ליברלית, אבל ריכוזית.
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 מסגרת להשוואה בינלאומית מערכות ממשל. :6איור 

 

 

 סחר והדגמים המרחביים המתקבליםגורמי שוק המשפיעים על פרבור המ

 

 הם כדלהלן:שימושי קרקע כלכליים, ובכללם מסחר, המשפיעים על פרבור גורמי השוק 

 

מחסור  משפיעות על מחירי הקרקע ועל עלויות הפיתוח.האוגרפיות ימחירי קרקע ומגבלות ג (3)

תוח כמו עלויות הפי ,אחרותובקרקע מתאימה לפיתוח, מגבלות טופוגרפיות, אקלימיות 

. מחירי קרקע גבוהים , משפיעים על עלויות הקרקע גם למסחרהגבוהות על פולדרים בהולנד

 ולםאשל מוקדי מסחר. מפוזר ולבלום פרבור  לעודד פיתוח קומפקטי יותראפוא צפויים 

גם הם בקיפאון כלכלי יהיו כרוכים  יםבמטרופולין השרוימאוד בעיר או מחירי קרקע נמוכים 

 .קוםכיוון שפרבור תעסוקה תלוי בכך שתהיינה השקעות כלכליות במועט, בפרבור תעסוקה מ

סנטרס במקום מרכזי סמוך  פאוורגם אפשר למקם נמוכים יתרה מזו, כאשר מחירי הקרקע 

למרכז העיר, בעוד שמחירי קרקע גבוהים מעודדים ציפוף של הפיתוח העירוני, אבל דוחקים 

 פולין.עתירי שטח לשולי המטרומרכזים מסחריים 

 

תפקודי הוא כמובן גורם עיקרי המשפיע על לחצי פרבור, כולל פרבור  גידול אוכלוסייה (7)

מושפע מגידול , העוקב במידה רבה אחרי פרבור המגוריםגם מסחר. פרבור המסחר ה

נובע מצמיחה כלכלית גם ללא גידול אוכלוסייה, המסחר יתכן פרבור י עם זאת, .אוכלוסייה

מפילה מרכז חדש השקעה מוצלחת בפרויקט  מסגרתהשב מסחריים בין מרכזים או מתחרות

שבארצות הברית הוא דוגמה מובהקת  קליבלנד . מטרופוליןבמקום אחר קייםקניות 

ולמרות זאת יש בו השקעה משמעותית במרכזי קניות פרבריים  שאינו צומח כלללמטרופולין 

 .Life-style Centerמטיפוסים שונים, כולל הטיפוס החדש של 
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הביקוש לשימושי את מגדילים  כל אלה .רמת חיים, צמיחה כלכלית והתפתחות טכנולוגית (1)

, בעליית רמת המינוע הכרוכגם  עליית רמת החייםמה שמגביר לחצי פרבור. קרקע כלכליים, 

יתרונות חדשים  מעודדת גם היא את פרבור המסחר למרכזים בעלי אוריינטציה לרכב פרטי.ה

מסחר ולוגיסטיקה במבנים גדולים צורכי  קבצות תפקודילהתגם הם  םאימביבמסחר לגודל 

 ונגישים לתחבורה מוטורית.רב שטח 

 

חברות מפתחות גדולות צפוי  קטן של בו מספרשוק ש .הנדל"ןרמת התחרות והפיצול בשוק  (1)

בין לרבות  ליצור דגם פוליצנטרי יותר משוק מפוצל בין חברות מפתחות קטנות ובינוניות

 .קע רביםבעלי קר

 

י אמריקנבמטרופולין התעסוקה. מסחר ומעודד פרבור בדרך כלל  נחשב אתני-גיוון חברתי (9)

, שם הקהילה הלבנה לשחורהבין ששל המתח זה בראש ובראשונה בהקשר הגורם ההשפיע 

, כולל היו גורמים מרכזיים ל"בריחה הלבנה" לפרברים האינטגרציה בחינוךפחד מפשיעה ו

הניבו  צות הבריתאת מרכזי הערים בארם של עשרות שנים להחיות מאמצי. בתחום המסחר

המטרופולין  למרכזהמסחר קשה מאוד להחזיר את היה , אבל תוצאות משמעותיות

 סביבמתחים אתניים ופשיעה, אלא בגלל כוח קנייה לא מספק לאו דווקא בגלל , יאמריקנה

במרכזים שעברו תהליך  תפקודים שהתפתחו בהיקף משמעותי יותר מרכז העסקים הראשי.

, תיירות ובמידת מה גם משרדים ומוסדות מרכזי קונגרסיםמסעדות,  ,החייאה הם בידור

 ולמשוך אוכלוסייה חזקה חדשה למרכזי ערים בארצות הברית נועד צים גדולים. מאמציבור

 גם על מנת לאפשר החייאה משמעותית יותר של המסחר.

 

מדיניות  במקרים רבים מחייבת מחד גיסא .פייםהיסטוריים ספצי-מאפיינים גאוגרפיים (6)

לעזוב קשוחה של שימור מרכז העיר ההיסטורי פעילויות משרדיות בקנה מידה גדול 

, זה בולט מאודהתהליך המודרניים. ופרברים, שם אפשר לבנות בנייני משרדים גדולים ל

יננטיות מרכז בהולנד, באזור אמסטרדם, שם לצד מדיניות אפקטיבית לשמירת דומ לדוגמה,

העיר בתחום המסחר יצאה רוב הפעילות המשרדית לקרבתן של הדרכים המהירות המקיפות 

 –למשל רומא  –מוצעות על ידי מרכזי ערים אידך גיסא איכויות מיוחדות המ את העיר.

למרכז  High-endיכולות להיות גורם רב עוצמה למשוך מסחר ומשרדים שהם מה שנקרא 

 פרבור תעסוקה.ל םיולהאט לחצההיסטורי 

 

 דגמי פרבור מסחר ותעסוקה: פרספקטיבה בינלאומית השוואתיתמאפייני מערכת הממשל ו

 

מיקום לייצר מגוון דגמים של  צפויים מערכת הממשל וגורמי השוק שתוארו לעילמאפייני 

 ימוקד מוקדי, רב חד)בדגם המרחבי  הנבדלים זה מזה בעוצמת תהליך הפרבור, פעילויות כלכליות

על ידי או  ובידורמסחר על ידי , ולוגיסטיקה מובל על ידי תעשייהפרבור ענפי )המבנה באו מפוזר(, 

כוחות השוק או על ידי מדיניות מובל על ידי  דגם מרחביסביבת מדיניות )ב( ופעילות משרדית

 (.תכנון
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מים , תתאפיין בדגצות הבריתאפשר לצפות לכך שמערכת ממשל ליברלית מבוזרת, נוסח אר

רמת חיים נמוכה וגורמי שוק אחרים יכולים במדינות אחרות מפוזרים של תעסוקה, אם כי 

תלות של רשויות מקומיות בהכנסות הפחתת הבמידה מסוימת. גם פרבור התעסוקה להגביל את 

ינות רווחה ממסים על עסקים מנטרלת מנוע משמעותי של פרבור תעסוקה. בקוטב השני מד

זה הדגם המתקבל הבמקרה סביבה אידיאלית לפיתוח קומפקטי, אבל גם  הןכוללניות וריכוזיות 

 שוק וברמת האכיפה של מנגנוני מדינת הרווחה.התלוי בתנאי 

 

סביר שתהיה הסכמה חברתית רחבה  דיה,וו, כמו דנמרק ושתות מבוזרות רווחה כוללניומדינב

 קטיביים לרשויות מקומיותמענקי איזון אפ .סביב פיתוח בר קיימא ומנגנונים לצמצום פערים

שימושי קרקע כלכליים  התחרות על פיתוחאת המוטיבציה של רשויות מקומיות ל צפויים לצמצם

. אלההקרקע היצור מערך מרחבי מפוצל ומפוזר של שימושי י, באופן שמשיקולי בסיס מס

ם פרבור מדיניות ריכוזית שנועדה לבלו צפויה להיותמערכת ליברלית ריכוזית נוסח בריטניה ב

שיזמים יכולים לנצל כדי  ,מפוזר, אבל הסביבה האידיאולוגית הליברלית נוחה יותר לפרצות

 לקדם פרויקטים שאינם תואמים את מדיניות התכנון.

 

המשלב מאפייני שוק דומים לאלו  הם דוגמה למצב בינייםאזורים מטרופוליניים בקנדה 

נים בין שחורים ללבשגזעי -עדר המתח הביןשבאזורים המטרופוליניים בארצות הברית, למעט הי

 בארצות הברית, אך במאפייני ממשל שיש בהם סממנים אירופיים.ורמות רווחה מעט נמוכות מ

 םלתכנון המסחר ולבלימת פיתוח מרכזיאמנם בקנדה לא נהוגים אמצעי מדיניות ספציפיים 

 רב בענייני תכנון מקומייםלפרובינציות בקנדה יש נטייה רבה יותר להתע אךבפרברים,  ייםמסחר

אינן נהנות  . זכויות הקניין, המוגנות על ידי החוקה בארצות הברית,למדינות ארצות הבריתמ

שהביאה לכך  רפורמות מוניציפליות מתאפיינת בנטייה לכפותקנדה גם ו ,מעמד בקנדההמאותו 

 ל מוניציפלי. אזורים המטרופוליניים הקנדיים מתאפיינים ברמות נמוכות ביותר של פיצושה

 

ן מתאפייה ים ברוריםאמריקנבעל סממנים קנדי הוא אזור מטרופוליני  , לדוגמה,טורונטו

, בהיעדר פיצול מוניציפלי בארצות הברית, במרכז עיר חזק ומשגשגבצפיפויות גבוהות יותר מ

לות ריכוז פעי בויש מרכז עיר חזק שלטורונטו לתכנון אזורי. פוליטית גדולה יותר ובמחויבות 

ישנה גם פעילות מסחרית רבה, אך ספק אם במרכז טורונטו . משרדית, בתי מלון ופונקציות בידור

מתוכננים  קניותבמרכזי  נמצאהמסחר  מרבית –ין מרכז מסחרי ראשי של המטרופולין יעד הוא

נובע לא רק ה מוקדי-רבדגם ב שימושי הקרקע העסקיים בטורונטו מתאפייניםפרברים. ב

בתקופות נדל"ן, אלא גם ממדיניות תכנון מפורשת השוק ריכוזיות רבה ב מו, כמתהליכי שוק

בתחום השיפוט השטח בין  קיים הבדללהקל את הלחץ על מרכז העיר בצורה מושכלת. מסוימות 

לבין הפרברים  –שיח מתערב ו שם בולטת מעורבות תכנונית – של העירייה המאוחדת של טורונטו

הנשענים  סיגלו דפוסי פיתוח מפוזרים יותר האחרונים. מטורונטו שאינם חלקהמרוחקים יותר, 

מס' כביש האגרה הפרברי  דפוסי הפיתוח סביב .ללא פיצול מוניציפליאם כי על תחבורה פרטית, 

בריים במטרופולינים גדולים בארצות דומים לאלה שנמצא בקרבת כבישים מהירים פר 132

 .הברית
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מרכז מוקדי ו העיר שמרה עד כה על מבנה חד .ל הרבה יותרפרבור התעסוקה במונטריאול מוגב

מסחר. של בילוי ואפילו של שמר על מעמדו כמוקד ראשי של פעילות משרדית,  העסקים הראשי

מזמינות קרקע זולה נבעה משוק נדל"ן חלש,  ממרכז העסקים הראשי חולשת גורמי ה"דחיפה"

חולשה יחסית של גורמי ה"משיכה" של  .שימור משמעותיות בו היעדר מגבלותמו סביב המרכז

זה מעדיפה מגורים הפעילויות כלכליות לפרברים נבעה מכך שהאוכלוסייה האמידה במטרופולין 

 סמוך למרכז, כמו גם רמת הכנסה ממוצעת נמוכה במטרופולין.

 

מתאפיין במנגנוני אכיפה חלשים יחסית של הלמונטריאול יש לכאורה דימוי של מטרופולין 

בטורונטו וקיימת בה רב יותר מ ודאי בהשוואה לטורונטו. הפיצול המוניציפליבוה תכנונית, רגולצי

תחרות בין רשויות מקומיות על שימושי קרקע עסקיים. במונטריאול חסרה הפרדה אפקטיבית 

א חלשה בין הפוליטיקאים לביורוקרטיה, ומשמעות הדבר היא שהביורוקרטיה המוניציפלית הי

 Trust". אין במונטריאול תרבות פוליטית נוסח ונקובר של למדי פוליטיותת הן והחלטות תכנוניו

the professionals" –  של  –תן אמון באנשי המקצוע"Gentle imposition through consensus-

building" צמדות לחוקים ולכללים של טורונטו, שיש הקושרים אותה למוסר יאו את הה

כים לכאורה לעודד פרבור לא מתוכנן של שימושי קרקע כלכליים, הפרוטסטנטי. כל אלה היו צרי

אלא שבדיקה מעמיקה יותר מצביעה על נטייה משמעותית של הפרובינציה של קוויבק להתערב 

ואפילו בתכנון שימושי קרקע ובעריכת  ת: בהשקעות בתשתית, בפיתוח כלכליבהחלטות מקומיו

לית ובלתי במנגנוני שוק היא לא כל כך מינימורית רפורמות מוניציפליות. כלומר המעורבות הציב

ם יזה לאזורים מטרופוליניהאפקטיבית למרות הדימוי. מונטריאול דומה ככל הנראה בהיבט 

בדרום אירופה, כמו רומא ומדריד. רמת האכיפה של הרגולציה התכנונית אולי איננה הולנדית או 

טון המרכזי להתערב נטייה של השלשילוב ה, בסקנדינבית, אבל האיכויות שמציעים מרכזי הערים

והקצב האיטי של הצמיחה הדמוגרפית מגבילים את פרבור התעסוקה ושומרים  בפיתוח המקומי

 מוקדי. ין חדיעד כה על מבנה שהוא במידה רבה עד

 

 מגמות במיקום תפקודי מסחר במטרופולין תל אביב

 

ניים של טורונטו ושל מונטריאול מציג את מקומם של קנדה ושל האזורים המטרופולי 3לוח 

מפרספקטיבה בינלאומית השוואתית ומנסה למקם גם את תל אביב במסגרת ההשוואתית הזו. 

דפוס משטר מדינת הרווחה המאפיין את ישראל הוא של מעבר מחתירה לכיוון מדינת רווחה 

וחה דמוקרטית כוללנית )עד שנות השבעים(, להשפעה גדלה של ערכי מדינת הרו-סוציאל

קליינטליזם: רמת אכיפה ו אירופיים של פרטיקולריזם-הליברלית, אבל עם סממנים דרום

קומוניסטית מלמדינות מערב אירופה. בתחום -המתאימה יותר לדרום אירופה ולאירופה הפוסט

שלטון מקומי ישראל מתאפיינת בריכוזיות יחסית, אך זו אינה כה קיצונית -יחסי שלטון מרכזי

-מסד החוקי. בעשרות השנים האחרונות התחולל בארץ תהליך של ביזור דהכפי שמשתמע מה

פקטו שבמסגרתו הפכו רשויות מקומיות ליזמיות יותר גם בתחום התכנון והפיתוח הכלכלי. 

במקביל, ובפרט מאז תחילת שנות האלפיים, גדלו מאוד הפערים הכלכליים בין הרשויות 

יה יחסית הן בעיקר אלו החזקות כלכלית, בראש המקומיות והרשויות הנהנות היום מאוטונומ

 ובראשונה במטרופולין תל אביב.
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 בפרספקטיבה השוואתיתותל אביב מונטריאול  ,: טורונטו3לוח 

 

 מדינת רווחה     מדינת רווחה
 ליברלית מבוזרת     כוללנית מבוזרת

  

 

 

 

 

 

 X         וריאציה –קנדה           
 רווחהמתונה של מדינת          
 מבוזרתכוללנית          

 

      X  נוטה רווחה מדינת –ישראל 
 לליברליותריכוזית ול           

 

 מדינת רווחה     מדינת רווחה   
 ליברלית ריכוזית     כוללנית ריכוזית   

 

וריאציה מתונה של מדינת  
 רווחה כוללנית מבוזרת

ת וריכוזיל נוטהמדינת רווחה 
 לליברליותו

צי שוק לח
 חזקים

לחצי שוק 
 חלשים

לחצי שוק 
 חזקים

לחצי שוק 
 חלשים

אכיפה 
אפקטיבית של 

 רגולציה

רשויות מקומיות 
 גדולות

    טורונטו

פיצול מוניציפלי 
 מתון

    

אכיפה פחות 
 אפקטיבית

רשויות מקומיות 
 גדולות

    

פיצול מוניציפלי  
 מתון

  תל אביב מונטריאול 

 
 

לאלה המאפיינים מטרופולינים בדרום פחות במטרופולין תל אביב דומים  המסחרדפוסי פיתוח 

לשער לאור הדמיון ברמת ההתפתחות הכלכלית היה אפשר מאשר  –איטליה וספרד  –אירופה 

אירופה  בין ישראל למדינותדווקא דמיון רב יותר קיים אפשר לטעון שובמאפייני מדינת הרווחה. 

של מובל על ידי מסחר עם פוטנציאל פרבור גדל גם ה ה מואץקומוניסטית: פרבור תעסוק-הפוסט

פוליטית מתקבל הרושם שקיימות נקודות דמיון לא מעטות בין התרבות הבכלל,  משרדים.

-יסטיתהמעבר מאידיאולוגיה סוציאל .קומוניסטית-אירופה הפוסטהישראלית לזו של מדינות 

-בולט באירופה הפוסטבמדיניות התכנון,  , שהשתקף גםיותר ליברלית-נאוריכוזית לאידיאולוגיה 

הדרגתי  בישראלהיה המעבר מהיר וקיצוני ו קומוניסטית-באירופה הפוסטקומוניסטית ובישראל. 
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ביטוי חד בתחילת שנות התשעים עם התערערות  זה קיבל בארץהמעבר האם כי , ומתון יותר

 עשרות שנים.המדיניות הקרקעית והמדיניות התכנונית שהיו נהוגות בארץ במשך 

 

בעיקר מהעיר תל במטרופולין תל אביב, פרבור מואץ של התעסוקה מצביעים על  2ואיור  7לוח 

אביב למחוז המרכז )הטבעות החיצוניות של מטרופולין תל אביב( ופחות לטבעת הפנימית של 

 פרבור המסחר היה מהיר הרבה יותר מפרבור התעסוקה )שאר מחוז תל אביב(. טרופוליןהמ

מתוך סך כל העובדים  (.7)לוח  ותה, וגם הואץ מאז שנות התשעים של המאה העשריםבכלל

)לוח  3523-עיר תל אביב בעבדו ב 63%-כ ,שירותי אוכל והארחה במטרופולין תל אביבבמסחר וב

)מהמועסקים בענף מסחר ותיקוני  77%-כול 7333בשנת  13%-, לכ3553-ב 19%-אחוז זה ירד ל .(7

ר מרוכזת בעיר תל אביב יותר התעסוקה במסח היתה . עד סוף שנות התשעים7339רכב( בשנת כלי 

הזה השתנה בתחילת שנות מצב הריכוזיות סך כל התעסוקה בגלעין המטרופולין. אולם מ

פרבור  בעיר תל אביב נמוכה מהממוצע. הריכוזיות שלויום ענף שהוענף המסחר הוא  האלפיים

בור התעסוקה למחוז המרכז בכלל ופרבור המסחר בפרט פר –המסחר היה בעיקרו למחוז המרכז 

למעלה ממחצית  יםבדוע 7331 מאז שנתפרבור האוכלוסייה, והיה בעשור האחרון מהיר יותר מ

 תיקוני כלי רכב במטרופולין תל אביב )למעט אשדוד( במחוז המרכז.בהמועסקים במסחר ו

 

סה"כ מועסקים ומועסקים  –עבודה לפי מקום  מועסקים במחוז תל אביב ובמחוז המרכז :7לוח 

 )באחוזים( 7331-3523 בענף המסחר,

 

 כל המועסקים 

 3523 3593 3553 3559 7333  7331 7339 

 79.3 75.1 13.6 11.6 12.2 15.6 15.7 העיר תל אביב

 77.1 77.1 77.5 71.5 71.9 73.3 39.9 שאר מחוז תל אביב

 15.6 19.1 19.9 13.9 12.5 15.1 17.3 מחוז המרכז

 333 333 333 333 333 333 333 סה"כ

 3733.3 3371.5 3369.1 515.3 232.7 992.1 193.2 סה"כ )באלפים(

 

 מועסקים במסחר ובשירותי אוכל והארחה 

 (ישן)סיווג ענפי 

 מועסקים במסחר

 )סיווג ענפי חדש(ובתיקוני כלי רכב 

 3523 3593 3553 3559 7333 3559 7333 7331 7339 

 77.7 71.9 79.9 19.3 13.5 12.6 11.5 97.3 63.3 העיר תל אביב

 71.2 79.7 71.3 13.3 71.9 72.2 76.1 77.3 39.1 שאר מחוז תל אביב

 91.7 93.3 12.1 11.9 19.1 11.2 79.9 79.5 73.2 מחוז המרכז

 333 333 333 333 333 333 333 333 333 סה"כ

 קרי כוח אדםמרכזית לסטטיסטיקה, סמקור: הלשכה ה
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: התפלגות מקומות עבודה של המועסקים במטרופולין תל אביב לפי טבעות המטרופולין, 2איור 

7331-7333 

 מרכזית לסטטיסטיקה, סקרי כוח אדםמקור: הלשכה ה

 

תעשייה עתירת בבפרבור מואץ של עסקים בתחום המסחר, אפוא מטרופולין תל אביב מתאפיין 

הפרבור מונע על ידי כוחות  .ובפרבור מוגבל יותר של משרדים נופשבובילוי בלוגיסטיקה, בידע, 

השוק ומתאפיין בתחרות עזה בין רשויות מקומיות על בסיס מס ובהשפעה רבה לשיקולי נגישות 

והשירותים העסקיים מתל אביב העיר  קמעונאיפרבור המסחר ה תחבורתית בהחלטות מיקום.

כיוון שהוא מצביע על כך שתל משמעות רבה במיוחד, א תהליך בעל הו 3559למחוז המרכז מאז 

אביב מאבדת את מעמדה כמרכז המסחרי הראשי של המטרופולין ויתרונות המיקום הייחודיים 

יש להעיר שבעוד שפרבור המסחר  שלה בתחום הפיננסים והשירותים העסקיים נשחקים גם הם.

שלא  ,אל לפרבור מואץ של משרדיםפוטנציעדיין קיים הגיע ככל הנראה לרוויה מסוימת, הרי ש

 Razin and) זההבתחום של מבני משרדים עודף היצע  התממש בתחילת שנות האלפיים בגלל

Shachar, 2007). 

 

. הראשון הוא מהפכת הקניונים להאצת פרבור המסחר מאז שנות התשעים שני גורמים תרמו

שבאו ראשונים  הקניוניםסנטרס שפקדה את הענף מאז שנות השמונים המאוחרות.  פאוורוה

. האיצו במידה לא מבוטלת את תהליך הפרבור, אם כי בחלקם הוקמו בתחומי ערים מרכזיות

נתנה תנופה נוספת  Big Box Retail-סנטרס ושאר צורות ה פאוורהפופולריות הגדלה של ה

 כיוון שאלה אינם יכולים להתמקם במקומות שמחירי הקרקע בהם גבוהים.לתהליך הפרבור 

סך  .(1)לוח  משטחי המסחר במטרופולין תל אביב במרכזי קניות מתוכננים 12% היו 7331שנת ב

כל שטחם של מרכזי הקניות המתוכננים במחוז המרכז היה כמעט כפול משטחם של המרכזים 
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המתוכננים במחוז תל אביב, בעוד ששטחי המסחר שמחוץ למרכזים מתוכננים היו בגודל דומה 

 חוז המרכז.במחוז תל אביב ובמ

 

 7331)מ"ר(,  )לא כולל אשדוד( במטרופולין תל אביב קמעונאי: אומדן שטחי מסחר 1לוח 

 סה"כ מחוז המרכז מחוז תל אביב 

 553,333 613,333 193,333 מרכזי קניות מתוכננים

 3,993,333 933,333 293,333 מחוץ למרכזי קניות מתוכננים

 313,333 313,333 3 במגזר הכפרי

 7,623,333 3,923,333 3,333,333 סה"כ

 מקור: צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ

 

התמורה במדיניות הקרקעית, שהתבטאה  גורמים נוספים שהאיצו את פרבור המסחר היו

-באפשרות נוחה יותר להסב קרקע חקלאית לבנייה, והמשבר שפקד את ההתיישבות הכפרית

סנטרס  פאוורבבעיקר מסחר גם במרחב הכפרי, אלה גרמו לפיתוח נרחב של השינויים השיתופית. 

המסחר במגזר הכפרי נהנה ככלל מדמי שכירות נמוכים יותר מאשר בעיר, מארנונה  .מושביםוב

רשויות מקומיות עירוניות  .נוחה יותר לפתוח את העסקים בימי שבתנמוכה יותר ומאפשרות 

ים לשימוש חורג למסחר על וכפריות התחרו על שימושי קרקע למסחר, גם באמצעות מתן היתר

בהם אושר במוסדות התכנון אזור שקרקעות שיועדו לתעשייה או לחקלאות. היו גם מקרים 

כוונה לאכלס בו מפעלי תעשייה )ואולי גם לא היה  היתהתעשייה, כאשר מלכתחילה לא 

 כדאיותם למשק המוניציפלישמלכתחילה היגיון לייעדו לתעשייה(, אלא שימושי קרקע למסחר, 

 גדולה יותר.

 

ה ולפתח ימסתמן קושי רב יותר להסב קרקע חקלאית לבני התשעיםעם זאת, מאז סוף שנות 

 זה נובע ככל הנראה משלושה גורמים:הקושי השימושי קרקע עסקיים במגזר הכפרי. 

 ,במדיניות התכנון ותשמצליח במידה רבה לבלום את הפרצ זי והארציתחזקות התכנון המחוה .3

שינוי הדרסטי שהתחולל במדיניות הקרקעית בעקבות החלטות מינהל מהבעיקר  ושנבע

 , בעניין גובה הפיצוי לחוכרי קרקע חקלאית ששונה ייעודה.3557מקרקעי ישראל, מאז 

 .19זו נסמכת גם על שורת תוכניות מחוזיות וארציות חדשות, שבראשן תמ"א ההתחזקות ה

ם, טבע ודין, ועמותות חברתיות, כמו משפטיים שניהלו עמותות סביבתיות, כמו אדמאבקים  .7

הקשת  בעתירת 7337משנת  בג"צ בראש ובראשונה פסק דיןוהקשת הדמוקרטית המזרחית, 

פסק דין , וינהל מקרקעי ישראלשל מ 212-, ו272, 232בעניין החלטות המזרחית הדמוקרטית 

 .מקומיותעל ידי הרשויות ה שימוש חורגשהתייחסו ללגיטימיות מתן ההיתרים ל עתירותב

ועודפי  7333-המאוחרות ובתחילת שנות ה התשעיםהחולשה היחסית של שוק הנדל"ן בשנות  .1

 בשטחי מסחר ומשרדים. שהיו ההיצע הגדולים

 

מאבקים משפטיים סביב מתקנים מסחריים שהוקמו על קרקע חקלאית במתחם צומת ירקונים 

פילו לסגירת חלק מהחנויות, שהביאו אמאבקים שבפתח תקווה ובמועצה האזורית חוף השרון, 

הם דוגמאות בולטות למאמצים של מוסדות התכנון ושל העמותות הסביבתיות והחברתיות 
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לבלום את פרבור המסחר לשטחים פתוחים חקלאיים. גם אם קיים קושי רב לסגור מתקנים 

ומדיניות  בקים הממושכים, פסיקות בית המשפטמסחריים שכבר הופעלו, הרי שעצם המא

כל למרות  מאוד יוזמות לפיתוח מרכזי מסחר חדשים במרחב הכפרי. גביליםמ ,ת התכנוןמוסדו

תהליך ב היתהההאצה שתכן שחלק מי. יצפוי להימשך , תהליך הפרבור המואץ של התעסוקהזאת

של המחצית הראשונה גאות הנדל"נית החלטות שהתקבלו בשנות המ נבעה 7331-ל 3559בין  זה

 יותררוכז מדגם אם אפשר לעצור את התהליך, אם כי אפשר לכוונו ל ספק, אך של שנות התשעים

 .השיפוט של רשויות מקומיות עירוניותאת תחום לו

 

 מדיניות תכנון ברמה הלאומית

 

מסחר אמורה להתייחס, ובמידה רבה פיתוח מוקדי מדיניות תכנון ברמה הלאומית בכל הנוגע ל

 מתייחסת, להיבטים הבאים:

 

 .של מסחר, בפרט על שטחים פתוחים איכותיים ועל קרקע חקלאית רבלימת פרבור מפוז (3)

נגישות זה נובע משיקולים סביבתיים וחברתיים, כאשר האחרונים מתייחסים להיעד ה

ולשמירת חוסנן הכלכלי של הערים, בפרט ערים גדולות שאוכלוסייתן  לשירותי מסחר

 מגוונת.

א מרכיב חשוב באיכות החיים הנחה שמרכז עיר חזק הומתוך  החייאת מרכזי ערים (7)

, בהבטחת נגישות העירונית, בחוסנה הכלכלי של העיר, בעידוד השימוש בתחבורה ציבורית

 .השירותים העירוניים לכל קבוצות האוכלוסייה, בדימויה של העיר ובשימור מורשתה

 (, המעמידה במרכזNew Urbanismכגון אלו של "העירוניות החדשה" ) תכנוןקידום תפיסות  (1)

מעמיד  רוכבי אופניים, שאינושל תכנון בקנה מידה של הולכי רגל וו עירוב שימושי קרקע

זה אינן הסוג התפיסות תכנון מ במרכז את צורכי התחבורה המוטורית והמכונית הפרטית.

 .יתקבלו דווקא ברמה המקומיתזה הפירוט ההחלטות ברמת ש סבירבהכרח אוניברסאליות ו

 

להשפיע על מגמות שוק בשם עקרונות של רווחת הכלל  מטרתוומית, דאי ברמה הלאותכנון, בו

להשאיר את פיתוח שימושי הקרקע לכוחות השוק היה אפשר )אחרת לא היה כל צורך בתכנון ו

לתהליכי להיות מודע  של שימושי קרקע כלכליים חייבאפקטיבי ציבורי תכנון . עם זאת, ם(לבד

לל אילוצים המשתנים במהירות בעקבות התפתחויות השוק ולאילוצי המיקום הכרוכים בהם, כו

דת בתכנון טכנולוגיות והתפתחויות במאפייני הביקושים. להיכרות עם השוק יש חשיבות מיוח

כיוון ששיקולי המיקום של אלה קשיחים במיוחד, והמרחק בין חנות שימושי קרקע מסחריים, 

יכול להיות לא יותר מתזוזה קטנה  ,בין קניון משגשג לקניון כושל , אומשגשגת לחנות כושלת

על המתכנן להכיר את האילוצים  .במיקום העסק, בגודלו ובתכנונו הפנימי )במקרה של קניון(

כיוון שאינו מתחשב אין טעם בתכנון שאינו בר מימוש, המשתנים במיקום תפקודי מסחר ו

 באילוצי מיקום כלכליים ובדפוסים עדכניים של פיתוח מסחרי.

 

אילוצי שוק בפיתוח תפקודי של תפיסות תכנון שהתעלמו מלא מעטות דוגמאות  ישבישראל 

דוגמאות מוקדמות . מסחר וכמעט בכל המקרים לא התממשו הכוונות התכנוניות כתוצאה מכך
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 ,התייחסו לניסיונות כושלים להזיז את מרכזי העסקים הראשיים של באר שבע ושל אשקלון

, למיקום מרכזי יותר בעיר. דוגמאות נוספות ריםבשנות השישים והשבעים של המאה העש

ה היא אשדוד המתוכננות ביותר בישראל. הראשונשהן מתייחסות לשתי הערים החדשות 

אוגרפי לכאורה, אך יבמרכזה הג –"הסיטי"  –מוקם מרכז העיר  שבתוכניתה משנות החמישים

ונות המגורים שהוקמו התכנון לא לקח בחשבון את השלביות בביצוע. מיקום הסיטי הרחק משכ

והסיטי מעולם לא הפך למרכז העסקים הראשי. השנייה היא  ראשונות הכשיל את התוכנית

הנדרש בתחום של לא כלל ניתוח עדכני של האפשרי ו שתכנונה בסוף שנות השמונים מודיעין,

 העיר תוכנן בצורה מיושנת ולא התרומם, עד ששונתה התוכנית שימושי הקרקע העסקיים. מרכז

על יתרונות המיקום במשך שנים רבות לא עמדה ש ,עיריית תל אביבכך גם לקניון עדכני יותר. 

שגויה  תפיסהמתוך  ,למנוע הקמת בנייני משרדים בנחלת יצחקוניסתה  בסמוך לנתיבי איילון

. המשרדים כמובן העדיפו לעבור ההיסטורי רכז העסקים הראשיבמו במנשיה קוםל אלה צריכיםש

 .כנהלרמת גן הש

 

צריכה להכיר  סחרבלימת פרבור המלמדיניות ברמה הלאומית והמחוזית להחייאת מרכזי ערים ו

אפשרויות גם לבתוכניות אלה מתייחסים לדוגמה לצורך להתייחס  גם היא את אילוצי השוק.

לצורותיו. אלה אינם יכולים ברוב המקרים להתמקם במרכזי  Big Box Retail-ההמיקום של 

מציע גם נגישות יותר מדי ולמיקום ש למינון שאינו גבוה םן יכול לכל היותר להגבילערים והתכנו

בחנה כותיים. יש להכיר גם בהיטשטשות ההלתחבורה ציבורית ושאינו פוגע בשטחים פתוחים אי

מיקה המהירה לא רק, בין תעשייה למשרדים( וגם בדינבין פעילויות כלכליות )בעיקר, אך 

אין טעם להקים אזורי תעשייה במקום שברור שקיים סיכוי  אלה.ה שימושיםאת ההמאפיינת 

לשלם תפקודי מסחר  וליםמועט שתעשייה תגיע אליו, או שתוכל להתמודד עם מחירי הקרקע שיכ

לשימושים המתאימים לו על פי מלכתחילה לא לאשר אזור כזה או ליעד אותו שומשרדים. עדיף 

 מיקומו.

 

דווקא בייזום ובתכנון מרכזי קניות מתוכננים נצבר ידע לציין ש מן הראוי בהחייאת מרכזי ערים

רב בנוגע לשיקולי מיקום של פונקציות עסקיות ולאינטראקציה שבין תכנון ועיצוב המרכז לבין 

מתכנני  בדיסנילנד והועתקה על ידי 3591-התנהגות בני האדם )תורה שבאה לידי ביטוי כבר ב

כיוון שהפיתוח הבלתי העירוני הזניח את ההיבטים האלה ונון ו'(. התכקניונים, מתחמי בילוי וכ

פרטית באזורי תעשייה, מתוכנן של שימושי קרקע עסקיים פחת )או שהפך לפיתוח מוטה תחבורה 

ו'(, נפגע המרקם העירוני החי והתוסס שמחוץ למתחמים הפרטיים בקניונים, בחנויות במושבים וכ

 הענק ובמתחמי בילוי מתוכננים.

 

אלה צמחו המרכזים המהחוויה העירונית של מרכז עירוני היסטורי נבעה דווקא מכך שחלק 

יום לא הכוחות השוק  אולם. פעמים רבות באופן אורגני ללא יד מכוונת שתכננה כל פרט ופרט

יקימו לתחייה את מרכז העיר ההיסטורי, אלא עוד ועוד מתחמים מסחריים באזורי תעשייה 

ביקושים מיתרונות לגודל, מפע משיקולים כלכליים של סטנדרטיזציה, השוק מוש .ובמרחב הכפרי

עלויות פיתוח נמוכות של פיתוח כזה על שטחים פתוחים בשולי מלפיתוח מוטה תחבורה פרטית ו

החייאת מרכזי ערים מחייבת תכנון יוזם, שבמידה מסוימת מדמה עיר שצומחת המטרופולינים. 
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ולהיזהר משאיפות לא ריאליות  אפייני המסחר של היום,יב להכיר במתכנון כזה חי .אורגנית

מבחינת היקפי המסחר שאפשר למשוך מהפרברים חזרה למרכז העיר, ומבחינת האפשרות להגיע 

שאינו מאפשר נגישות סבירה גם במכוניות פרטיות, כולל מסחרי לרמות פדיון גבוהות במרכז 

 .חניה

 

בארצות  ים בארצות הברית ובעיקר בבריטניה.אפשר כמובן ללמוד מניסיון החייאת מרכזי ער

ים שהוקמו במרכזי ערולמתחמי בילוי ותיירות אטרקטיביים הברית יש דוגמאות לקניונים 

לסובב את י בידור ותיירות דומיננטיים מקל יותר להחזיר למרכז העיר מוקדככלל, . שוקעים

ל תושבים המתגוררים )שבסופו של דבר תלוי בכוח הקנייה ש הגלגל לאחור בתחום המסחר

שבת ימי , אם כי בארץ קושי לפתוח פונקציות בידור בערב שבת ובבסמיכות יחסית למרכז(

. בבריטניה יש דוגמאות במרכזי ערים מסוימות יכול להקשות על הצלחתה של אסטרטגיה כזו

קניונים מתחמים מנוהלים של  שילובבאמצעות  ששוקמו בצורה מוצלחתבולטות למרכזי ערים 

 יש כמובן. צליחה כזודוגמה מנחשב מרכז לידס  –רחובות מסחריים להולכי רגל עם קניונים -מיניו

 סביבם.שמנותקים מהמרחב כשלו או שנותרו דוגמאות של מתחמים מתוכננים במרכז העיר שגם 

 

על פעולה לשינוי דפוסי המיקום של עסקים להכיר בכך שלא סביר להפוך על פיהם שיקולי מיקום 

קשה מאוד גם להשיג מעבר מסיבי משימוש בתחבורה פרטית לשימוש בתחבורה שים, וכלכלי

ציבורית )בפרט בנסיעות למטרת קניות(. אין ברירה אלא להכיר בכך שתכנון מסחרי נוסח שנות 

אינו מתאים לשנות האלפיים. רק הכרה בתהליכים ובגורמים המניעים אותם יאפשרו  השישים

פקטיביות יותר על מיקום שימושי קרקע לתעסוקה, כולל כלים גיבוש מגבלות תכנוניות א

 .מתאימה כלכליים כמו חלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות ומדיניות חניה

 

 מדיניות תכנון ברמה המקומית

 

מדיניות התכנון ברמה הארצית והמחוזית זוכה בשנים האחרונות להצלחות בלתי מבוטלות 

 רונםחס פיתוח צמוד דופן ובלימת פרבור מפוזר. כגוןמדיניות בבלימת יוזמות הסותרות עקרונות 

ועדות המחוזיות הוא בגמישות מוגבלת ושל מדיניות התכנון הארצית ושל הליך אישור תוכניות ב

מנגד נמצא המגזר הפרטי, הכולל יזמים המפעילים  לצרכים משתנים במהירות של המגזר העסקי.

ה אותם הוא חיצת מדיניות התכנון, ושהשיקול המנקרובות לחצים בלתי פוסקים לפר לעתים

 על חשבון אינטרסים ארוכי טווח של טובת הכלל. לעתיםרווחיות מרבית, גם אם הדבר בא 

 

היא גם . כשלעצמה מדיניות התכנון הארציתבין , בין היזם להרשות המקומית נמצאת בתווך

אך מעבר לכך היא אמורה  –נונה היטלים, אגרות ואר –מונעת מאינטרסים כלכליים של בסיס מס 

לתפקד כמתווך בין תוכניות היזמים לבין אילוצי התכנון המחוזי. על הרשות המקומית להתנהל 

באופן תקין ושקוף ככל האפשר אל מול היזמים, אך בו בזמן להעריך את התוכניות המוצעות גם 

לה הן ברות השגה ואינן אהמטרות הש כל זאת בתנאי, של הפיתוח העירונימקומיים  יעדיםלאור 

 אנכרוניסטיות )לדוגמה הקמת מרכזים שכונתיים קטנים(.
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חשוב לא פחות ו ,יש להכיר בכך שהחייאת מרכז העיר ובלימת פרבור המסחר אינם חזות הכול

זו נוגעת לדרג התכנון המחוזי, אך במידה הסוגיה המוקדי התעסוקה הפרבריים.  לתכנן נכון את

טעות שכיחה בישראל היא פיצול יתר של המסחר . יתהומי להתמודד ארבה אמור התכנון המק

עודף היצע, מרכזים כושלים, החמצת היא , שתוצאתו המתוכנן, כתוצאה מלחצים נדל"ניים

שירותי המסחר איכות ב , פגיעהההזדמנות לשנות את מבנה העיר באמצעות מהפכת הקניונים

 ת על ביקושים של תושבי יישובים אחרים.יכולתה של העיר להתחרולאוכלוסייה המקומית וב

לבלום את הקמתם של מוקדי מסחר גדולים במיקומים לא מתאימים, שיכבידו על  צורך נוסף הוא

 פיתוח מסחרי התואם את מטרות הפיתוח העירוני.

 

מתחם עקרון  , אלא גם איך.אם לאשרם אם לאוה אינה רק סנטרס השאל פאוורפיתוח  גם בנושא

בילו סנטר שבקריית עקרון אושר כאזור תעשייה אבל בפועל התפתח כז הקניות מרמול ש 7333

הליך בנייתם של מבנים סנטר והוא מרכז מסחרי לכל דבר. אפשר להתווכח על עצם  פאוורכמעין 

שימוש ללא היתרים לאפילו עם היתרים לשימוש חורג ו למטרות מסחר בכסות של מבני תעשייה

עצם על . אפשר להביע תמיהה גם (7339) ח מטעם מבקר המדינהחורג, סוגיה שנדונה גם בדו

בו לא ששהביקושים הפוטנציאליים היה ברור זה, כאשר האישור תוכנית לאזור תעשייה במיקום 

תכנון( של מה שנעשה בפועל, האי יהיו לתעשייה. אבל צריך להתבונן גם באיכות התכנון )או 

לבילו סנטר  7333מה, להגיע ברגל ממתחם עקרון מבחינתם של הצרכנים, שאינם יכולים, לדוג

 שבצידו השני של הכביש.

 

במסגרת המאמצים להחייאת מרכזי ערים, לרשות המקומית תפקיד גם בגיבוש המסגרת 

( Business Improvement Districtדומה לזו של קניון )ניהול  חברתלהקים הניהולית: האם 

ם, כולל סוגיות של אבטחה , בניהול, בשיווק המתחשתגבה דמי ניהול מהעסקים ותשקיע בפיתוח

כיוון שבניגוד לקניון, חברת הניהול איננה הבעלים של הנכסים ? האתגר אינו פשוט ונגישות

ויכולתה להשפיע על תמהיל הנכסים ותפעולם מוגבלת. לשותפויות עם המגזר הפרטי צפוי להיות 

ם פעילות מרכזי וחדשים, וגם זה תחתפקיד מכריע הן בפיתוח והן בניהול מרכזי ערים מת

 .אמורה לקדם שהרשות המקומית

 

 לסיום

 

 :ות להערכתי בדיקה נוספתכמה מן הסוגיות הדורש

 

 בחנה בין מרכזי ערים גדולות למרכזי ערי ה – הפוטנציאל והאמצעים להחייאת מרכזי ערים

זכו להצלחה לא  , שמעולםמסוימות לפעול להחייאת מרכזים בערי שדההאם יש טעם  שדה.

 –גדולה ושאין סיכוי שיצליחו להתמודד עם מסחר מתוכנן ועם מסחר באזורי התעשייה 

 בו כוח הקנייה המקומי מוגבל?שבפרט במצב 
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  תרון הולם למיקוםמציעה פבישראל האם מערכת התכנון Big Box Retail? שחלק  ייתכן

ייחסות מספקת של נובעות מהיעדר התאלה התפקודים הסביב מהמחלוקות התכנוניות 

 זה.הפיתוח ההתכנון הסטטוטורי לדפוס 

 

 עיית הפער בין התכנון הסטטוטורי הבלתי גמיש לבין השינויים המהירים בדפוסי המיקום ב

, על שימוש חורגהשימוש במנגנון ההיתר לובדפוסי הפיתוח של שימושי קרקע עסקיים: 

או מנגנון  לפריצת מדיניות התכנון,הסיכון שיהיה לאמצעי מרכזי על העיוותים הגלומים בו ו

 ?של המגזר העסקי התאמה אחר לצרכים משתנים

 

  יש מקום ללמוד מניסיונן של מדינות אחרות בתחום פיתוח מוקדי מסחר. עיקר תשומת הלב

מדיניות התכנון הנהוגה ל, ושמובילה ארצות הבריתלמגמות השוק בדרך כלל  מופניתבישראל 

כיה, הונגריה 'צ –דפוסי הפיתוח במדינות מזרח אירופה  רכתי,. להעבמדינות מערב אירופה

יכולים לשמש להפקת לקחים רלוונטיים רבים לישראל. לא רק שקיים דמיון מסוים  – ופולין

קומוניסטית, אלא שהמתח -באירופה הפוסט שונותבתרבות הפוליטית בין ישראל למדינות 

לטון ואנטגוניזם כלפי רגולציה שלטונית( ש-בין תהליכי שוק )המונעים גם על ידי קשרי הון

 (ותיקות באיחוד האירופיוהמאפיינים את החברות ה) עירוני ותכנון סביבתיערכי תכנון  לבין

 רלוונטי מאוד לישראל. קומוניסטית-שמאפיין את אירופה הפוסט
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מגמות במפת המסחר: גודל ומאפייני הביקושים, הדרכים להחייאת מרכזי ערים 

 והצורך גם בפיתוח מסחרי פרברי

 צ'מנסקי בן שחר ושות', הבעלים והמנכ"ל של חברת הייעוץ תמיר בן שחר

 

 תמונת מצב עדכנית -מערכת המסחר בישראל 

 

 סוגי מרכזים מסחריים בעולם .3

י המתרחשים בענף המסחר בישראל היום מהווים חיקוי של תהליכי ההתהוות והשינו .א

תהליכים שעבר הענף בצפון אמריקה בעשורים האחרונים. המועצה הבינלאומית למרכזים 

( מגדירה שמונה סוגים של מרכזים מסחריים בחלוקה לקניונים )מרכזי ICSCמסחריים )

ים יפותחו בישראל מסחר סגורים( ולמרכזי מסחר פתוחים. יש לצפות כי מרבית הסוג

 בשנים הקרובות.

ל סוג עדר התייחסות לכך בכ)עדות לכך היא גם הייש לציין כי גופי התכנון בכל הרמות 

ם קמעונאים שונים הבדלים בביקושים למוצריאינם מבחינים ב כנית(ורמה של תבכל ו

 זיםלהלן פירוט סוגי המרכהיצעים הנדרשים לכל סוג מרכז מסחרי בנפרד. וכנגזר מכך ב

 :(3)לוח 

 חלוקה לסוגים - : מרכזים מסחריים1 לוח

 קונספט סוג-תת סוג
 שטח המרכז

 באלפי מ"ר

 מדד עוגנים טיפוסיים
 סוג מספר עוגנים )%( 

מרכזים 
סגורים 

- 
 קניונים

 מרכז אזורי
סחורה  - קניון טיפוסי סגור

 +2 40-160 כללית, אופנה
 לי, מסחר, חנויות בו כל-לוכ

 50-70 מוזלות, חנויות אופנה

מרכז אזורי 
 מורחב

סחורה  - קניון טיפוסי סגור
במבחר גדול  אופנה כללית,

 ממרכז אזורי
240-485 3+ 

חנויות בו כללי, מסחר, -לוכ
 50-70 אופנה

 מרכזי
 קניות

 פתוחים

 30-50 סופרמרקט +1 12-60 חנויות נוחות מרכז שכונתי

מרכזים 
 לתייםקהי

 +2 40-160 סחורה כללית, חנויות נוחות
 חנויות למוצרים מוזלים,

 סופרמרקט, חנויות הלבשה,
 חנויות לשיפוץ הבית

40-60 

-מרכז לייף
 סטייל

חנויות המתמחות בעיצוב 
הסעדה, בידור ופנאי,  גבוה,

 פתוחבדרך כלל 
40-160 0-2 

אבל  גילהלא מעוגן בדרך הר
 עשוי לכלול חנות ספרים,

מטי ענק של קמעונאות, פור
מגה בית קולנוע )ריבוי 

 בו-לו, חנויות כמסכים(
 קטנות

0-50 

 סנטר פאוור
ולות, חנויות עוגן רשתות גד

כמה דיירים  מכל התחומים,
 קטנים

100-300 3+ 
 חנויות עשה זאת בעצמך,
 75-90 חנויות למוצרים מוזלים

בילוי מרכזי 
 נושאי

ז פנאי, תיירות, קמעונאות מרכ
שילוב של מסחר  ירותוש

 ושירותים
  מסעדות, בידור  20-80

מרכזי עודפים / 
 מוזלים

חנויות מפעל  מרכז עודפי יצור,
  עודפי יצור  40-200 מוזלות
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לאומית למרכזים מסחריים מציגה הגדרות ברורות לסוגי מרכזים בינהמועצה ה .ב

 בין אלה: 1,מסחריים

 קניונים -מרכזים סגורים 

, מוצרים לבית, צעצועים, והנעלה ולל היצע גדול של חנויות הלבשהכ - מרכז אזורי .3

מוצרי אלקטרוניקה וספורט ובשטח קטן יחסית כל אחת. הקניון בנוי כסטריפ, 

. בקניון קיימת התייחסות למושג של Uאו  L ו ישר, או כצורת האותיותלרוב כק

על: אפשרויות כל אותם גורמים המשלימים לביצוע הקנייה בפו -ת קנייה" י"חווי

בילוי, האפשרות והרצון להימצא בפועל בקניון ללא צורך בהכרח בביצוע קניות, 

", משך שהות גדול יותר, גם כקנייה/בילוי Window Shoppingאסתטיקה, מגוון, "

 משפחתי וכדומה )בדומה להליכה שלנו כתיירים ברחוב ראשי בערים שונות בעולם(.

אלף מ"ר. מספק מגוון גדול של  133טחים של עד פועל גם בש -מרכז אזורי מורחב  .7

פורמטים ומוצרים, ובנוי סביב לפחות שלוש חנויות גדולות/"עוגנים". חנויות 

אלף מ"ר. במרכז קיים  13-ה"עוגן" העיקריות משתרעות בדרך כלל על שטח של כ

 מגוון הפורמטים הגדול ביותר ביחס לסוגי המרכזים האחרים.

 מרכזי קניות פתוחים

 קהלי יעדיה יומיומית נוחה לימתוכנן לספק אפשרות קנ - רכז שכונתימ .3

סופרמרקט ישנו אלו המרכזים המחצית מכבהמתגוררים בשכונה הסמוכה למרכז. 

שליש דראגסטור. יתרת השטח נתפס על ידי חנויות מסוגים שונים, בין היתר בכו

או "מרכז  Strip Centerבמתכונת של  רותים אישייםבתי מרקחת, מזון מהיר ושי

שורה של חנויות בעלות תקרה/קולונדה משותפת המכסה את רצועת  -נוחות" 

מוצרי מזון, בית מרקחת, שרותי  . ההיצע כוללOne-Stop-Shopהחנויות למוצרי 

 כביסה/ניקוי יבש, העתקות ועוד.

היצע שטחי תמהיל גדול מהמצוי במרכז שכונתי. משלב תמהיל  - מרכז קהילתי .7

 י הלבשה ועד למוצרי עשה זאת בעצמך. מגוון ממוצר

בדרך כלל ללא חנויות עוגן, ממוקם בסמיכות לשכונות בעלות  - סטייל-מרכז לייף .1

ות אופנתיות חנויות יוקרה, מסעד כלכליים גבוהים. המרכז כולל-וציומאפיינים ס

 ת.מידי חניהמעוצב ברמה גבוהה עם ומוצרי בידור ו

חנויות  . כוללגדולים, פר חנות, מכל התחומים מספר עוגנים בשטחים - סנטר פאוור .1

ונים, חנויות המציעות מגוון רחב מוצרים שלממכר " כוח בו מוזלות, "מחסני-לוכ

ומספר  מספר עוגנים עצמאיים בדרך כללמוצרים ספציפיים במחירים נמוכים. של 

נמוך למ"ר  שכר דירה חודשישוכרים מועט וייחודי )החנויות הגדולות משלמות 

 . ללא29%-53% –חס לחנויות הקטנות(. נתח שטח העוגנים הינו הגבוה ביותר בי

סנטר הינה ייעודית )הלקוח תכנן מראש את  פאוורשטחי הסעדה וקולנוע. ההגעה ל

2בו מתבצעת פעולת "שיטוט"(.שקניותיו לעומת קניון 
 

                                                 
1

 .www.icsc.orgמקור:  
 הערה: בארץ קיים שילוב ייחודי, מעין "פאוור סנטר ישראלי" המשלב גם וגם. 2
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 זה מגוונים בנושאים ובגדלים אך נבדליםהסוג המרכזים מ - מרכז בילוי נושאי .9

בסגנונם הייחודי, בארכיטקטורת החנויות ובהיצע מסחרי מיוחד. מעוגן באמצעות 

 מסעדות ומרכזי בידור ומכוון לתרבות הפנאי והתיירות. 

ניהול היצרנים. מרכז במרכז של חנויות עודפי ייצור בבעלות ו - מרכז עודפי ייצור .6

ות במחירים כולל גם חנוי לעתיםזה מושך את המעמד הבינוני והנמוך והסוג המ

 מוזלים.

 

  מגמות בישראל .7

מציג את התפלגות  3איור שטחי מסחר קמעונאי.  מיליון מ"ר של 2-למעלה מיש בישראל  .א

שטחי המסחר בין המרכזים המסחריים השונים לבין המסחר המצוי מחוץ למרכזים 

 אלו.ה

 : התפלגות שטחי המסחר 1 איור

פאוור סנטר

10%

קניון

17%

מרכז בילוי/ 

שאי נו

1% 
אחר

רחובות ואזורי 1%

תעשייה

69%

נתי שכו מרכז 

2%

 

 )בהכרח, לא כולל שירותים(. ל מסחר קמעונאי לנפשמ"ר ש 1קיים  .ב

  3.מ"ר( מיליון 7.3-מ של למעלהכולל מרכזים מסחריים )בשטח  739יש בישראל  .ג

  .מסוג קניוןממספר המרכזים המסחריים הינם  15%-מסך השטח ו 99% .3

 .סנטר מסוג פאוורממספר המרכזים  73%-מסך השטח ו 11% .7

 ם הינם מסוג מרכז שכונתי.ממספר המרכזי 71%-מסך השטח ו 6% .1

 

 מציג את היצע מרכזי המסחר הקיימים בחלוקה לסוגים השונים. 7לוח  .ד

 

 

                                                 
ל. בנוסף, מקור: צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ המשמשת יועצת בית למרבית הרשתות הקמעונאיות בישרא  3  

מהמרכזים  29%במסגרת בדיקות כלכליות שהחברה עורכת לאורך השנים, נבחן הפוטנציאל הכלכלי של 
 המסחריים הקיימים והמתוכננים בישראל.
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 : מרכזי מסחר קיימים2 לוח

 מספר מרכזים מסך שטחי  % שטח ממוצע סה"כ שטח    

 תהפתוחים בשב מרכזי המסחר (אלפי מ"ר) )אלפי מ"ר( מספר מרכזים סוג המרכז

 21 55% 12 1,193 101 קניון

 25 33% 16 720 46 פאוור סנטר

 3 6% 3 142 54 מרכז שכונתי

 5 4% 7 80 11 מרכז בילוי/נושאי

 2 1% 13 26 2 מרכז עודפים/מוזל

 1 1% 4 11 3 חולים מרכז בבית

 3 0% 3 3 1 סטייל-מרכז לייף

 60 100% 10 2,175 218 סה"כ/ממוצע

 

 

 חסי הנתפס על ידי הפאוור סנטרים.חל גידול בשטח הי .ה

מסוג פאוור  5% אלף מ"ר, מתוכם 993-חר בשטח של כמרכזי מס 373-מתוכננים כ בעתיד .ו

מסוג מרכז  5%-מסוג מרכז שכונתי ו 36%, סטייל-לייףמסוג  75%, מסוג קניון 16%סנטר, 

 בילוי/נושאי.

טחים שהם יהוו את פריסת מרכזי המסחר שיפותחו בישראל. תוספת הש תמתאר 3מפה  .ז

 ביחס למצוי היום.  93%מהווה כמעט 
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  פריסת היצע מרכזי מסחר שיפותחו בישראל :1מפה 

  

קיימת מגמת התרחבות שטחי המסחר במרכזים שכונתיים והופעת מרכזי מסחר מסוג  .ח

 .סטייל-לייף

 יום.הו 7333מציג את יחס שטחי המסחר לנפש במחוזות ישראל בשנת  7איור  .ט
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 0222יום ובשנת ה: יחס שטחי המסחר לנפש במחוזות ישראל 2 איור
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ישראל חיפה מרכז תל-אביב דרום צפון ירושלים

מחוז

ר
מ"

2000 2007

 

מ"ר  3.13-ל 7333מ"ר לנפש בשנת  3.79-יחס השטח המסחרי במרכזי מסחר לנפש עלה מ .י

 ל המחוזות.דול ביחס בכיום. מלבד במחוזות מרכז וחיפה חל גיהלנפש 

 מציג 1איור  במרכזים מסחריים לנפש.ישראל מדורגת מהמובילות בעולם בשטחי המסחר  .יא

 השוואה מול מדינות נוספות. 

 : שטחי מסחר במרכזים מסחריים )מ"ר( לאלף נפש בישראל ובמדינות נוספות3 איור

0 200 400 600 800 1,000

 שטחי מסחר במרכזים מסחריים )מ"ר לאלף נפש(

ארה"ב
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מ
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עם תום תקופת הפיתוח המואץ של קניונים ופאוור סנטרים בישראל, החל תהליך של  .יב

 של מתחמי מסחר ייחודיים. בין אלה:ופיתוח  4חזרה אל מרכזי הערים

 נמל תל אביב  .3

 נמל יפו .7

שיקום ופיתוח מתחמים היסטוריים: תחנת הרכבת הישנה, שרונה )טמפלרים(  .1

 וכדומה.

 מרכז שרובר בירושלים .1

 דוגמת "עיר הסרטים" בראשון לציון.ים מרכזי קניות מתחמי בילוי ופנאי המשלב .9

 

 לסיכום

 

של סוגי מרכזים מסחריים. ינצחו בתחרות אלו שיפותחו במיקומים צפוי מגוון הולך וגדל 

 .me too ולא me only :יצרו ייחודיותיומיטביים ובגודל ותמהיל מיטבי, 

שלונם" אינה רק נחלת יפריסת הקניונים ה"כושלים" בישראל. האשמה ב"כ מציגה את 7מפה 

ורה שאינה מבוקרת ואחראית. קובעים ומתכננים בצההיזמים כי אם מתכננים ומקבלי החלטות 

 בפועל ענף המסחר אינו מתוכנן, כמו גם ענפים אחרים.

 

                                                 
שנים ומובילה תהליכים של שיקום  ארבעזה ולפני כהתהליך ההחברה הינה הראשונה שהצביעה על  4  

 ., בנתניה ובמיקומים נוספיםבכרמיאל, בירושלים מרכזי ערים. בין אלה
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 מרכזי המסחר ה"כושלים" בישראל 02 :0מפה 
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 הצלחת מרכז מסחרי .1

 שלושה גורמים עיקריים משפיעים על הצלחת מרכז מסחרי: .א

במקרו ובמיקרו. גורם המיקום טומן בחובו רמת נגישות למרכז  - מיקום המרכז .3

 חיפוש הגעה למרכז, כולל זמןהזמן משך זה כהממנו )נגישות מוגדרת לעניין ו

(. ככל שהמרכז נמצא במיקום בעל נגישות טובה יותר לאוכלוסייה גדולה חניהה

   פך.ה שלו גדל, ולהכושר המשיכ -יותר )בהשוואה למרכזים אחרים( 

מסחרי שיוקם המרכז הגודל של בכל מיקום ניתן למצות את היתרון  -גודל המרכז  .7

הופכת  בה ממוצה היתרון לגודלשבו. הגדלת שטח מרכז מסחרי מעבר לנקודה 

סמיכות מרבית ו חניהלחיסרון. במקביל יש לייצר היצע מותאם של מקומות 

 לשטחים המסחריים.

 -התאמת סוגי המוצרים ומאפייניהם למאפייני הביקוש  - תמהיל החנויות .1

ב(. ככל שתמהיל החנויות מוצלח יותר ומותאם אוכלוסיית קהל היעד )מיצוב, עיצו

יום מתחדד ה למאפייני קהלי היעד השונים, כך גדל כושר המשיכה של המרכז.

 הצורך ביצירת מיתוג ומוצר ייחודי תוך יצירת יתרונות תחרותיים.

שיווק, תחזוקה, ניהול, כגון:  ים המשפיעים על הצלחת מרכז מסחריקיימים גורמים נוספ .ב

 בתשלום(. ו/או קרקעית; בחינם-ת, תת)עילי חניה

 זה: ההמדד להצלחה של מרכז מסחרי הינו מכירות למ"ר בחודש. נקודת האיזון לעניין  .ג

 דולר. 133-למעלה מ -קניון  .3

 דולר. 793-733 –פאוור סנטר  .7

  5שטחי מעברים.בתחזוקה ובתפעול ובעלויות הבינוי, במקור ההבדל נעוץ בערך הקרקע, 

 

 מרכזי עריםהדרכים להחייאת 

 ן(א הטוב ביותר של העתיד" )ג'ון שרמהעבר הוא הנבי"

 

שנים,  שות' חזתה זאת כבר לפני למעלה מארבעחברת צ'מנסקי בן שחר וחוזרים למרכזי הערים! 

ולאנשי עסקים  ליזמים, לחברות השקעה ויזום במימוש האפשרי במיקומים רבים. תומייעצ

עסקיות במרכזי הערים האחר" הזדמנויות  המבקשים למקם את עסקיהם/משרדם ב"מקום

ובאזורים ההיסטוריים בפרט )להלן: "המרכזים"(. פעילויות כלכליות ומשקי בית  בישראל בכלל

תכנון ומקבלי החלטות הזו מתרחשת למרות עשייה של גופי חזרה החוזרים ויחזרו אליהם. 

רת ומותאמת לכוחות השוק ברשויות המקומיות, שבמרבית הפעמים אינה מתוכננת, נכונה, מבוק

 )פירוט בהמשך(. 

בראש פינה, במושבה הגרמנית בחיפה )הצלחה חלקית(, בזיכרון יעקב  היכן זה קרה? .א

 אביב. )הצלחה חלקית(, בירושלים )תחילת התהליך( ובנמל תל

                                                 
 מקור: נתוני צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ. 5
 



 39 

השעון ביפו, בממילא בירושלים, בשרונה  רבנמל יפו ובכיכ היכן זה צפוי לקרות בקרוב? .ב

 חנת הרכבת מנשיה ביפו.ובת אביב בתל

כו, בצפת, יה, בנתניה, בעיבכרמיאל, בהרצלהיכן זה יכול לקרות )לו יטופל כנדרש(?  .ג

 שבע. ובעיר העתיקה בבאר בטבריה, בקיסריה, ביפו

 האפשרי בפיתוח מרכזי ערים ואזורים היסטוריים.את הרצוי ואת זה מציג את המצוי, החלק ה

 המצוי .א

ישראל ומקבלי ההחלטות בערים ת התכנון בומערכ - להתכנון והניהול העירוני נכש .3

 הזניחו את מרכזיהם ואת נדבכיהם ההיסטוריים.

היצע הפעילויות במרכזי הערים לא הותאם  - למרכזים אין יתרונות תחרותיים .7

להם הוצע מגוון חדש של מוקדים מתחרים שלמאפיינים משתנים של ביקושים 

התכנון הובל בידי אדריכלים שלא  י(.)בתחומי המסחר, התרבות, הפנאי והבילו

, מנורות את הצורך הכלכלי והשיווקי. ביצוע "מתיחת פנים" )מדרכותהבינו גם 

 את השינוי. ושלטים( בלבד לא מחולל או יחולל

לרדת כולה עיר ל ם, גורמרכז עירוני שאינו מתפקד כלכלית - פגיעה במיתוג העירוני .1

 עסקים מסוגים שונים.על ידי וח, והנתפס על ידי תושביה בפועל ובכ בערכה

 אנו מזניחים את מורשתנו ההיסטורית. - הזנחה .1

ובמספרים הדומים ואף גדולים  רביםכזי הערים זורמים למר - גודל הביקוש .9

 93-למעלה מעל בסיס ספירות החברה מהמצוי במרבית מרכזי המסחר בישראל. 

 333-קרו בו למעלה מבפסח בי, "אלף נפש מגיעים מידי יום ל"משולש הירושלמי

 אלף.

 קיימים מיקומים שביצעו או החלו בתהליך השיקום. בין אלה: .6

למתחם  הלקראת הפיכת ופותחה שוקמה -חיפה ב המושבה הגרמנית (א

נוף  יפה ובך מרחכחוליה מקשרת בציר התיירותי הנמש, ותיירותי מתמחה

זית של ח דרך הגנים הבהאיים ומסתיים במתחם תיירותי עתידי עם פתיחתה

הציר לא ייצר ממשק עירוני פורה ורציף שימצב  ברם, המים בנמל לציבור.

הציר משרת בעיקר את המגזר  אותו כחלק מההוויה העירונית התרבותית.

 דולר למ"ר. 13-לעד  נוצרי. מחיר שכ"ד חודשיים מגיעים-הערבי

 רחוב המייסדים וחזרש שבהדרך היין" " – מדרחוב המושבה בזיכרון יעקב (ב

 אתריהמרבית לאורך הרחוב נמצאים  .הברון אופייני למושבות שהיה

אחרונה מהווה "דרך היין" מוקד משיכה . בכרון יעקבישל ז םההיסטוריי

מהגלריות  ,בתי הקפהממהאווירה המיוחדת,  םלמבקרים הנהני

מבקר ביישוב לא ה. ברם, משך השהות הקצר יחסית של התייר המסעדותמו
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מספק ובשנה האחרונה רמת המיצוב של  מאפשר "השארת" כוח קנייה

 סוגי המוצרים הנמכרים ירדה והמקום מאבד מערכו. של החנויות ו

ית ארומה וחנות קסטרו בנמל, נפתחו עשרות עסקים כולל ב – נמל תל אביב (ג

בצורה גלית  אלף מ"ר המעוצב 31דק עץ בשטח  נבנה הצפוני של הנמל חלקובו

. מחיר שכ"ד שית ימי תל אביבייחודית בהשראת דיונות החול של רא

 דולר למ"ר. 93-להחודשיים מגיעים עד 

מרוכזים יהיו אביב.  מהווה חוליה מקשרת בין יפו לתל - מתחם השעון ביפו (ד

 ואזורי מסחר, שירותי מלונאות, הסעדה, חניה ומרכזי מבקרים. פיתוחבו 

ישלים את חיבור השוק והעיר העתיקה למתחם "שוטטות", אשר יקשר 

פיתוח בית הסראייה ומגדל  ןהיר את האטרקציות התיירותיות ביפו, בינויחב

יפו ל מלון בוטיק.ויתופעל כהמשטרה  . בעת האחרונה נרכש בנייןהשעון

אם יתוכנן כלכלית וינוהל על ידי חברות ניהול פוטנציאל כלכלי גדול שימומש 

 לי בכנהל באמצעות חברת ניהול כמצומקצועניות. גם את שוק הפשפשים יש ל

 יה אין את הכלים הניהוליים.יירקניון או מרכז מסחרי מודרני. לע

בין העיר העתיקה שממוקם במרכז ירושלים, על קו התפר  - פרויקט ממילא (ה

 ם(, שכונת עירכוכבי 9)מלון  כולל את מלון מצודת דוד למרכז העיר החדשה.

ילוי ומרכז מסחרי ממילא )לו מייעצת החברה( שהינו שילוב בין מרכז ב

ה, הסעדה חנויות מתמחות בעיצוב גבו – Lifestyle Centerותיירות לבין 

 בילוי ופנאי.

 הרצוי .ב

להחזיר את  -מטרה: לייצר את ברצלונה, אמסטרדם, ברוז' וסיינה בישראל  .3

 מבני המגורים והמלונאות אל המרכזים.את החיים הכלכליים, התרבותיים ו

סמל לכלכלה בריאה, תרבותית, -תהינו מוקד להוויה חברתיהעיר מרכז יעד:  .7

ר מקומות עבודה שמשמעותם בסיס מייצר ומשמ, תהיסטורילגאווה ולמורשת 

רווחים  משמרמרכז עיר משגשג . מגן על ערכי הנכסים בסביבתו, סוי עירונילמ

 .בגבולות העיר

 האפשרי .ג

חלקית בזיכרון יעקב ובמושבה , אביב דיזנגוף בתלבשינקין ובצפון  וקורהזה קרה  .3

הגרמנית בחיפה, התחיל במרכז העיר ובפרויקט ממילא בירושלים ויתרחש 

 עשה נכון! וינוהל!יכל זאת, באם זה יבמיקומים נוספים. 

  הדרך להצלחה .7

 .להחליט שרוצים (א
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כלכליות ושיווקיות של מגוון מרכיבי השימושים  תלעצב תוכניות אסטרטגיו (ב

  פנאי ודומיהם. ,מסחר, תרבות, בילוי -המרכזים 

  על:-תבסס על ארבעה עקרונותתייאה של מרכזי ערים הח (ג

חיזוק והעצמת  -( Economic Restructuringשיקום כלכלי ) (3

היתרונות היחסיים והתחרותיים של מרכז העיר שיאפשרו איתור 

 .הזדמנויות חדשות

שיווק מרכז העיר בכלל ושטחי מסחר  -( Promotionקידום מכירות ) (7

עסקים חדשים, לעים פוטנציאליים, משקילבפרט ללקוחות, ותרבות 

  . יצירת מותג למרכז העיר.אוכלוסייה מקומית ולמבקריםל

ויצירת פרטי וציבורי שיתוף פעולה  -( Organizationארגון ) (1

חברת והקמת  בעלי התפקידים השוניםלבין קונצנזוס בין הגופים 

 .()כמו בקניונים או בפאוור סנטרס ניהול

הצורה הפיזית, שיקום ושימור מבנים שיפור  -( Designעיצוב ) (1

, , עידוד בנייה חדשה, עיצוב חדשני ותכנון לטווח ארוךםהיסטוריי

הליכה נעימה  , יצירת סביבתחניהכולל שיפור רמות הנגישות וה

שמירה וטיפוח של אתרים , שיפור חזות רחובות, ורציפה להולכי רגל

כל אלה  .ושימור אתרים היסטוריים םייחודייונכסים עירוניים 

צר סביבה "תומכת" ומעודדת לקוחות להעדיף את יואחרים עשויים לי

 מרכז העיר על פני היצע מתחרה קיים ומתוכנן.

 נדרש לבצע מהלך משולב  (ד

השילוב של תמהיל מותאם של  -עיצוב אסטרטגיה שיווקית  (3

 .פעילויות

מיתוג עירוני ונגזר ממנו ומהאסטרטגיה השיווקית מיתוג למרכז  (7

 .העיר

ניהול משולב של מקומות ומינון מושכל )שאינו  -קמת חברת ניהול ה (1

 .יוצר צפיפות יתר(

  תור פרויקטים שיחוללו את השינוי.אי (1

 .טיפול במרחב הציבורי (9

יחדיו ייצרו  ,יצירת תחושות יוקרה באמצעות תכנון פיזי נכון ושיווקכלומר, 

 הצלחה.

 ניתן לעשות זאת היום! (ה
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 בריהצורך גם בפיתוח מסחרי פר

 

שפיים ורגבה( -אחד )כמו געשמעבר להיצע מועט של מרכזי מסחר בשטח גדול יחסית כל  .א

להימצא גם "מעבר שלו יכול היצע הצומת ביל"ו, שים העירוניים )כמו הממוקמים בשולי

תוך" רחובות(, מרבית ההיצע המצוי במרחב הכפרי אינו חצי קילומטר צפונה "ב –לכביש" 

 בכלל מרכזי המסחר בישראל. מזה המצוי  33%עולה על 

מרבית השטח המצוי במרחב הכפרי הוא במקבצים קטנים ובעיקר בתחנות תדלוק כנדרש  .ב

 וכמצופה.

! השטח הנתפס (1)איור  מההיצע הקיים 33%-פחות מ -השטח ה"נתפס" בפועל קטן!  .ג

 בתודעה גבוה מאוד )"ירוקים" וחלק מראשי הערים מהלכים עלינו אימים(.

 במרחב העירוני אל מול המרחב הכפרי המסחר בקניונים ובפאוור סנטרים שטחי: 0 איור

מרחב עירוני

90% 

מרחב כפרי

10% 

 

הכפרי )שמרביתו משרת גם יש לציין כי בחלק מהמיקומים היצע שטחי מסחר במרחב  .ד

 :רכוש בתוככי הערים( נדרש ובמטרהנוסעים בכביש שלא "ייכנסו" לטיילים ו

עדר מרכזים יבצמח(. ה )לדוגמה לספק מענה לביקושים/לצורך של התושבים .3

רמת חיים. כוח לשישרתו אוכלוסייה זו פוגע בה. גם חקלאיים נדרשים לאיכות ו

 הקנייה/שקלים אינם מושפעים מ"הקו הכחול" של המתכננים. 

קעות במרחב העירוני בכלל )לדוגמה היצע מותאם של קר היעדר -לספק חלופה  .7

ר ושטח כמו פאוה(, או קרקעות במחיר שיאפשר פיתוח של מוצרים עתירי בנהרי

דש( מחייב דולר למ"ר בחו 73-39יחסית )סנטר והמחוללים רמות שכר דירה נמוכות 

 ולא יהיה. לפיכך פאוור סנטרלדוגמה, בהרצליה אין . איתור מיקומים חלופיים

 שפיים.-המענה ניתן בגעש

מחיר  בהםשבמיקומים  אאל מםשלא ניתן להקי קיימים מרכזיםבמילים אחרות, 

כאלה יש לשקול את הקמתם תוך פגיעה  מרכזים. בהקשר של הקרקע נמוך

  המרכזים. היעדרבשטחים פתוחים לעומת הפגיעה בצרכנים ב
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חולל תועלת ושי רכזמסחרי במקום המותאם לאופיו של המ רכזמשל מיקום לספק  .1

ים. רבית מנקודת ראות של היזם, אך גם מנקודת ראות צרה של הצרכנה מינקי

  אין השפעות חיצוניות מיקום מיטבי טוב לכולם.שרי במידה כלומר, גם באזור כפ

 

החברה המובילה בישראל הכותב: תמיר בן שחר, הבעלים והמנכ"ל של צ'מנסקי, בן שחר ושות', 

בתכנון אסטרטגיה למקבלי החלטות ביחס לפיתוח ערים ואזורים, פיתוח נדל"ן ובכל השווקים 

למרבית מרכזי המסחר שהוקמו ושלא הוקמו  וייעוץ בתחומי המסחר, הקמעונאות והשיווק

 בישראל ולמרבית הרשתות הקמעונאיות.
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 חזון, מציאות ומעשה –פיתוח ושיקום מרכזי ערים בישראל 

 

. נמנה עם הסגל בנייההממונה על מחוז המרכז ויו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ול ,שוקי אמרניד"ר 

 אילן-בר המדינה באוניברסיטת האקדמי של המחלקה למדעי

 

 מבוא

 

במדינות רבות ברחבי העולם, מהווים מרכזי הערים מוקדים של חיי חברה ותרבות, בהם נוהגים 

התושבים לבלות את זמנם הפנוי. מרכזי ערים לא מעטים מהווים גם עוגן כלכלי ומוקדים 

 לתיירות כסמל של גאווה לעיר ולמדינה. אל מול זה, בחינת מצבם של מרכזי הערים בישראל

מלמדת על תמונה קשה המחייבת טיפול דחוף ומערכתי. ההזנחה הבולטת לעין של מרכזי הערים 

שבחלק מהמקרים הפכו למקומות שמאוד לא נעים לשהות בהם, יוצרת "מעגל קסמים" מסוכן 

שהולך ומחמיר. בין היתר, נטישת תושבים איכותיים ובעלי סוציואקנומי גבוה, עסקים 

הם בכבוד ואי השקעת משאבים ע"י הרשויות, עלולים לחזק את שמתקשים לפרנס את בעלי

השתלטות המרכיבים השליליים ולהפוך את מרכזי הערים למרכזי פשע ועבריינות. לפיכך, קיים 

צורך דחוף להירתמות של כל הגורמים הרלבנטיים ברמה המקומית והארצית, כדי לנקוט 

אלו. ראוי להדגיש כי גישה עקרונית  ובדחיפות בצעדים המתבקשים שיעצרו מגמות שליליות

הרואה בשיקום מרכזי הערים וסיוע לעסקים הקטנים כמשימה לאומית במישור החברתי וכמנוף 

כלכלי, הינה הכרחית ליכולת ההתמודדות עם נושא חשוב ומורכב זה. על רקע זה, עוסק המאמר 

ת ודרכים שישומן עשוי במספר סוגיות מתוך אוריינטציה פרקטית במובן של התמקדות ברעיונו

 להביא לשינוי המצב.

 

 גורמים משפיעים –ערכת השלטון המקומי מ

 

פים נוספים רשויות מקומיות ומאות גו 791מערכת השלטון המקומי בישראל פועלת באמצעות 

הצלה, לאיכות הסביבה, לביוב ולחינוך לאיגודי ערים לכבאות ו כגון ,מוניציפליעוסקים בתחום הה

. מקובל לחלק (7333)אמרני,  עירוניות, ועדים מקומיים ועמותות ציבוריות-לכליותוכן חברות כ

: עירייה, מועצה מוניציפליפי מעמדן ה את הרשויות המקומיות לשלושה סוגים עיקריים על

פי  נתונה לשר הפנים על יישובשל ה מוניציפלימקומית ומועצה אזורית. ההחלטה על מעמדו ה

ציין כי חוק העיריות החדש שהוגש ועדה מיוחדת לנושא. ראוי ל דיהמלצות המוגשות לו על י

אלו וקובע מעמד של עיר לכל הרשויות הקטגוריות את האחרונה לאישור הכנסת מבטל ב

 המקומיות.

 

 :מוניציפלילהלן התפלגות הרשויות המקומיות לפי מעמדן ה

 

 מגזר לא יהודי יהודה ושומרון מגזר יהודי סה"כ 

 37 1 99 21 עירייה

 69 31 12 376 מועצה מקומית
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 1 6 19 91 מועצה אזורית

 93 71 393 791 סה"כ

 

, לרבות בתחום ותבחינת דפוסי פעילותו של השלטון המקומי מלמדת על תמורות משמעותי

מגמה הולכת וגוברת של העתקת  זי. במרכזן עומדתכמערכת יחסי הגומלין עם השלטון המר

זו הלהבחין בבירור במגמה  משלה לרשויות המקומיות. אפשרדי המהעשייה הציבורית ממשר

הרשויות  ל ידייום עהמשרדי הממשלה מבוצעות  ל ידיבעבר ע ה יותר ויותר פעולות שבוצעובש

נכפתה על  לעתיםזו אינה תוצר של תכנון אלא של מציאות שהמגמה הכי  המקומיות. ראוי לציין

, עדים אנו לפעילות בתחומי הביטחון . כך לדוגמהתוצר של יוזמה מקומיתהיא  לעתיםהרשויות ו

וכן ביוזמות מקומיות של ראשי  ,יהיאחרונה במלחמת לבנון השנבבאה לידי ביטוי בולט זו כפי ש

שהם סבורים שמשטרת ישראל אינה נותנת  יטו להקים מעין משטרה מקומית מפניערים שהחל

ביקורת הציבורית של השלטון המרכזי רמת הפיקוח והבמקביל,  את המענה הנדרש לתושבי עירם.

על התנהלותן של הרשויות המקומיות עלתה מאוד. בולטת במיוחד מערכת הפיקוח והביקורת 

. 3551שמקיים משרד הפנים באמצעות האגף הבכיר לביקורת רשויות מקומיות שהוקם בשנת 

משרדי  133-יות באמצעות כדי שנה בכל הרשויות המקומפרסום דוחות הביקורת הנערכים מ

דפוס חדש של מערכת יחסי גומלין המבוסס על מידע  משרד הפנים, יצר מתמנים על ידיחשבון ה

השקיפות בעקבות פרסום  הרשויות המקומיות. כמו כן אמין יותר לגבי ניהול משק הכספים על ידי

 הדוחות לציבור מחזקת את מידת המודעות של התושבים ואת הפיקוח הציבורי על התנהלותה של

 .(3559)אמרני,  הרשות המקומית

 

ואולם, תוצאות הביקורות על גווניהן השונים, מצביעות על היקף גדול של ליקויים וחריגות 

מהנורמות המחייבות בפעילותן של הרשויות המקומיות ושל הגופים הציבוריים שעוסקים בתחום 

חומי הפעילות מצביע על המוניציפלי. ההיקף הגדול של הליקויים והחריגות שנמצא כמעט בכל ת

כשל מערכתי. נדמה כי נכון יהיה לומר שהעדר ענישה ראויה ומרתיעה מהווה את אחד הגורמים 

לקיומה של תופעה חמורה זו, שיש להילחם בה בנחישות רבה. מצב דברים זה, למרות שאינו 

ום מרכזי משקף את כלל הרשויות המקומיות צריך להילקח בחשבון בגיבוש תכניות לפיתוח ושיק

הערים. לזאת יש להוסיף את מערכת יחסי הגומלין המיוחדת שנרקמה עם השנים בין השלטון 

המקומי לשלטון המרכזי. הכוונה היא לצורך לבחון את מכלול המשתנים שעשויים להשפיע על 

ביצוע פרויקטים רחבי היקף במערכת השלטון המקומי. יחד עם זאת, בהתייחס לקשיים ולכשלים 

ותן של הרשויות המקומיות, יש לתת את הדעת גם לגורמים שמקורם בשלטון המרכזי. בהתנהל

הכוונה בעיקר להחלטות המתקבלות על ידי משרדי הממשלה אשר מחייבות את השלטון המקומי 

לפעולות, מבלי שניתן לכך המענה המתאים. כמו כן, לעיתים הרשויות המקומיות נאלצות לבצע 

חום טיפולן בשגרה. כגון: טיפול בתושבים בגין פיגועים או פגיעה בעורף, פעולות שאינן מצויות בת

 כפי שהיה במלחמת לבנון השנייה.

 

ישוב העולים החדשים. אין זה סוד שרמתם האישית יאחת הדוגמאות הבולטות הינה בתחום 

על  ההמדינה לערים מסוימות השפיע ל ידישהופנו עקונומית של העולים החדשים והסוציוא

ראשי הערים עולה  ל ידינמסרים בפורומים שונים עפי דיווחים ה הלותן ועל חיי התושבים. עלהתנ

יה וכדומה. בעניין יכי ההשפעה גדולה מאוד בתחומי החינוך, התרבות, אורח החיים, יכולת הקנ
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קיים מתח כמעט תמידי לגבי מידת המעורבות הרצויה של השלטון המרכזי בהתנהלותה של  הזה

 :ומית. המתח נובע בין היתר בגלל סתירה לכאורה בין ערכים חברתיים חשוביםהרשות המק

הרצון לאפשר לנבחרי הציבור לנהל את ענייני הרשות והחובה להבטיח התנהלות תקינה והענקת 

מה של ים והממלכתיים לתושבים המהווים מרכיב חשוב בקיומוניציפליהשירותים ה

אינטרסים לאומיים שאינם עולים בקנה אחד עם  כמו כן, בכל הנוגע לקידוםהדמוקרטיה. 

נועדה לאפשר התייחסות מתאימה לשאלת  העלאת סוגיה זוהאינטרסים של הרשות המקומית. 

י הערים וסיוע לעסקים הקטנים שיקום מרכזבהראויה של המדינה בפיתוח ו מידת המעורבות

 קשר למימון מהקופה הציבורית.ובה

 

 וניים, כלכליים וחברתייםמשתנים תכנ -המישור הרעיוני 

 

להיות מוקדים של חיי תרבות, בילוי ומסחר לתושבי העיר והסביבה.  צריכיםמרכזי הערים 

מרכיב  יםאת שעות הפנאי והפעילות המסחרית, מהוו הםשהציבור הרחב מבלה ב אלה, מקומות

בתחום  פיתוחה ושגשוגה הן בתחום הפיננסי והן שפיע עלשמ ,חשוב בחוסנה הכלכלי של העיר

החברתי והתרבותי. בחינת מצבם של מרכזי הערים ברחבי המדינה מלמד כי מרביתם איבדו את 

צביונם המקורי והפכו למקומות מוזנחים ושוממים. הגורמים לכך רבים ומגוונים, בין היתר, 

כתוצאה מהקמת קניונים ומרכזי קניות גדולים מחוץ לערים, שהפכו לאטרקטיביים כמקומות 

סחר. חלק גדול מהערים קיים חשש כבד שמרכזי הערים השוממים יהפכו למוקדים של בילוי ומ

פשע ועבריינות על כל המשתמע מכך. ההשלכות השליליות ממצבם זה של מרכזי הערים הם 

בתחומים רבים. כך לדוגמא, נפגעים תושבי העיר המשתייכים לקבוצות אוכלוסיה שמסיבות 

י המסחר שממוקמים מחוץ לערים. בעיה זו, מחריפה בימי שונות אין באפשרותם להגיע למרכז

 6שבת וחג בהם לא פועלת תחבורה ציבורית.

 

 מבין הגורמים המשפיעים על דפוסי הפיתוח בולטים המדיניות התכנונית והליכי התכנון והבניה,

, המסחר והאזורים הפתוחים ברחבי המדינה. להחלטות של מוסדות בנייהמעצבים את מפת הה

ישנן השלכות  תעשייהאזורי מסחר ועל תשתיות ועל שובים, יון ברמות השונות על הקמת יהתכנ

ה המקומית לרמה מהרמ לעתיםאלו חורגות ההשפעות המרחיקות לכת על תחומי חיים רבים. 

 לעתיםים חדשים שנועדה להשיג מטרות מסוימות, הביאה יישובהקמת  הארצית. כך לדוגמה,

שבעידן המודרני תכנון ערים נעשה מתוך רצון  וכים, בין היתר משוםהסמים יישובלפגיעה קשה ב

הגיאוגרפי נעשה מתוך אילוצים ושיקולים  מיקומן לעתיםכאשר  ,לספק דיור זול וזמין להמונים

מקושרים הגושים של מבנים  נוצרו במשך הזמן כלכליים או פוליטיים. כתוצאה מכךחברתיים, 

נפגעה  כלי רכב פרטיים. כפועל יוצא מכך בססים בעיקר עלמתהאמצעי תחבורה  ל ידיביניהם ע

מתקשים להגיע למקומות מסוימים האנשים עם מוגבלויות של מידת הנגישות של ילדים ו

 שמספרם הולך וגדל.

 

גם בילוי, גרמו לפגיעה  ים באישור מוסדות התכנון, שהציעוהקמתם של מרכזי הקניות הגדול

חל תהליך שלילי שהלך  יחו לעמוד בתחרות. כתוצאה מכךהצלרבים שלא קטנים עסקים בקשה 
                                                 

6
על ידי מספר ראשי עיריות לוועדה הבינמשרדית  7336מבוסס, בין היתר, על מכתבים שנשלחו בשנת  

 לפיתוח ושיקום מרכזי ערים.
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 ם" של התנוונות מרכזי הערים. במקצת הערים, על פי דיווחים שמסרווגבר, מעין "מעגל קסמי

בים עבריינות שהתוששל להפיכת מרכזי הערים למוקדים של פשע והתהליך גרם  ,ראשי עיריות

 רציתה איה והמסחר צריך להיעשות בראייתכנון מרכזי התעשי מדירים מהם את רגליהם. לפיכך

יש לחזק  הזויה של הרשות המקומית הבודדת כפי שהדבר נעשה בדרך כלל. במסגרת יולא ברא

ותעסוקה  תעשייהאת התפיסה לשיתוף פעולה בין רשויות מקומיות סמוכות בפיתוח אזורי 

 מצאו לנכון.ינהלת משותפת או הסדרים כפי שיימשותפים באמצעות מ

 

ון לפיתוח מרכזי הערים צריך להיעשות מתוך אוריינטציה הרואה בעיר את הבמה העיקרית התכנ

זו אין כדי לפגוע השל פעילויות תרבות, בילוי ומסחר לתושבי העיר והסביבה. יובהר כי בגישה 

ישבות במגזר הכפרי שתרומתה אינה מוטלת בספק. הגדרת המטרות יבחשיבותה הרבה של ההת

ות של כל המגזר העירוני והמגזר הכפרי והכוונת הפעילות התכנונית להשגתן, החברתיות והכלכלי

 בין שתי צורותשמביאה לידי ביטוי את השונות העשויה לאפשר את ההרמוניה הרצויה 

אפשר להביא למיצוי אופטימלי של יהיה האלו. בדרך זו של חיזוק המגזר העירוני  ההתיישבות

 .ולרווחתו הציבורהקרקע לטובת 

 

בו רואים שוסיוע לעסקים הקטנים צריכה לבוא ממקום  כניות לפיתוח מרכזי העריםוכנת התה

זו, שתאומץ העקרונית הגישה האלה כמוקדים עיקריים של תרבות בילוי ומסחר. האזורים את ה

היא הערובה לפיתוחם ולשיקומם של  ,הגורמים הרלבנטיים במישור המקומי והארצי ל ידיע

של פעילותם של מוסדות ציבור ובות המעשית היא בין היתר בקיומם ומרכזי הערים. המשמע

אירועי תרבות שיהיו מקור למשיכת התושבים שירצו לשהות במקום וליטול חלק בעשייה 

התרבותית. הכוונה להביא את התושבים למעין הזדהות עם המקום ובמידה מסוימת אף ליצירת 

 ל ניקיון המקום ולטפחו.קשרים רגשיים במובן שיהיה אכפת להם לשמור ע

 

יש צורך בגישה תכנונית שמביאה לידי ביטוי מרבי את המאפיינים  האלומטרות את הכדי להשיג 

של המגורים, מבני  בנייהמרכיבי התכנון וה ושבים על מרכיביהם השונים. כלומרושל הת של העיר

תכנון מרכזי  גמהדומתחשבים בצרכים של התושבים. כך לההציבור, השטחים הפתוחים וכדומה 

הערים במגזר החרדי ובמגזר הערבי יביאו לידי ביטוי את תרבות הפנאי, הבילוי ותחומי 

הגישה התכנונית צריכה לחזק את שיתוף הפעולה  הזה. כמו כןציבור הההתעניינות הייחודיים של 

 שה הזוולה בקנה אחד עם התכנון. הגיעם הציבור כדי להבטיח את שילוב רצונותיו ככל שהדבר ע

 עשויה להעצים את תחושת השותפות והשייכות של התושבים עם מרכזי הערים.

 

בינוי. מדובר בשתי סוגיות -נה לשימור מבנים ולהליך של פינויהפן התכנוני מחייב מתן מע

ונע כניסת כלי רכב תכנון שמצמצם או אף מ בות אך בעלות חשיבות רבה. כמו כןתכנוניות מורכ

פגוע בנגישות של התושבים הוא חיוני לקידום מרכזי הערים כמקומות בילוי בלי ללמרכזי הערים 

טחון של יאזוריים. הדבר מחייב פיתוח רעיונות חדשניים שיש בהם כדי לחזק את תחושת הב

התושבים שיוכלו לטייל בבטחה ובהנאה במרכזי הערים עם בני המשפחה ובכל הגילאים. התכנון 

 מבני המגורים. זאתותר לחזות החיצונית של המבנים כולל צריך לתת את הדעת במידה רבה י

מתוך תפיסה עקרונית שמבנה המגורים אינו משרת רק את האדם שגר בו, אלא גם את האדם 
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לרצות  ,מתבונן בו. מבנים יפים לעין עשויים לגרום לבאי המקום לאהוב את מה שהם רואיםה

 .ולהיות שותפים לטיפוח המקום לבקר במקום שוב

 

נון פיתוח ושיקום מרכזי הערים צריך לתת מענה ייחודי לפעילותם של העסקים הקטנים. תכ

מחייבת  הזוגישה ההכוונה ליצור מודל מיוחד עבור מרכזי הערים שמדמה מעין "קניון פתוח". 

ההיבט הכלכלי והחברתי. שיתוף פעולה בין העסקים לבין  בנייהשילוב בין מרכיבי התכנון וה

פיתוח  דוגמהטחון לבאי המקום הינו הכרחי. כך לישאמורים להעניק נוחיות וב הקטנים בתחומים

בעלי העסקים; מתקני שירותים  ל ידיויר ומפגעים אחרים עוחניה נוחה, מניעת זיהום א

משותפים; הענקת תנאים אופטימאליים לאנשים עם מוגבלויות; תאורה וכן בתחום הגברת 

מחוצה להם. שיתוף פעולה בין בעלי העסקים יכול להיות טחון הן בתוך העסקים והן יתחושת הב

עידוד תיירים וכדומה. כתוצאה מכך יהיה גם בתחומים נוספים כדוגמת מחירים סבירים, פרסום, 

פועלת בשיתוף פעולה ומעודדת פעילות מסחרית רציפה לאורך הלהשיג מערכת של עסקים אפשר 

זו תביא להקטנת העלויות וכפועל יוצא הגישה הלהניח כי  אפשרהרחובות במרכזי הערים. 

 להגדלת הרווחים שיהוו גורם נוסף שיחזק את היכולות ואת הנכונות להשקעה בפיתוח.

 

ת הפיתוח של מרכזי הערים צריכה להתייחס לנושא לטווח הבינוני תוכניהגישה הכלכלית ב

הסביבה. של העיר והארוך ולראות את מרכזי הערים פורחים ומשגשגים כמנוף כלכלי של לתווך ו

 ות להשקיע את המשאבים הדרושים על ידיעשויה לעודד את הנכונ הזועקרונית התפיסה ה

תכנית העבודה צריכה להיות מקיפה, מובנית הגורמים השונים כולל של בעלי העסקים ויזמים. 

על  כולל אופן ניהול משק הכספים ,נותנת ביטוי למאפיינים הייחודיים של העירהוממוקדת מטרה 

עבודת מטה מקיפה  מחייבתידה והיכולות הכלכליות של בעלי העסקים. לפיכך, התכנית שתאושר 

תכנון עלויות ונטל ההשתתפות על כל אחד מהגורמים. מוטיב ו ומקדימה הכוללת איסוף נתונים

חשוב נוסף בתחום הכלכלי הוא תפיסת פיתוח מרכזי הערים כמנוף כלכלי בתחום התיירות. ברור 

מהווים מוקדי תרבות, בילוי ומסחר עשויים להוות גם מקור משיכה השמרכזי ערים הדבר 

ברמה המקומית והארצית, מהווה את ההצדקה להשקעת  ,לתיירות פנים וחוץ. התרומה מכך

הרשות המקומית, בעלי העסקים והממשלה. בהתייחס לסיוע של השלטון  ל ידיהמשאבים ע

ללת ואיגום משאבים. בעניין היקף השתתפותם של בעלי המרכזי, יש לנהוג בדרך של תכנית כו

העסקים, יש לערוך הבחנה בין השקעה במבנה העסק להשקעה בסביבת העסק ובנושאים 

  לכל העסקים.המשותפים 

 

צריך להיעשות על  יבית וכללי הרישום והדיווח הכספיניהול משק הכספים מבחינת הבקרה התקצ

יות בביצוע פרויקטים. הכספים שיוקצו לנושא יועברו דרך ידי הרשויות המקומיות בהתאם להנח

הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ויהיו נתונים לפיקוח ולבקרה פנימית וציבורית כמתחייב. 

מושפע ממשתנים הזה  הבהתייחס לפן הכספי יש להביא בחשבון שכמו בכל עשייה ובפרט בתחום

ת פעולה תוכנייש לגבש  הזהפער את הכדי לצמצם רבים, עשוי להיות פער בין התכנון לביצוע. 

אותו רוצים לשקם. שהאזור של מביאה לידי ביטוי את המאפיינים הייחודיים של העיר והמקיפה 

נוסף למשתנים התכנוניים, הטכניים והניהוליים, לרבות מידע על תרבות הפנאי והקניות של 

 ותיים של התושבים. בין היתרהתרב העיר, יש לתת את הדעת גם להשפעתם של המאפיינים
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הכוונה להתאים את הפיתוח למאפיינים שעשויים להשפיע על מידת הנכונות של התושבים לבלות 

 את זמנם במקום ולהעדיף את עריכת הקניות במרכזי הערים לעומת מרכזי הקניות שמחוץ לעיר.

 

וח שעשויה להביא ת הפיתתוכנייש לתת את הדעת לתגובות צפויות מצד התושבים ל במסגרת זו

יום בסמיכות למרכזי המתגוררים ה, תושבים דוגמהלשינוי משמעותי באורח חייהם. ל לעתים

פיתוח מרכזי הערים במתכונת שמשקט וממידה רבה של פרטיות. מאחר  לעתיםהערים נהנים 

בכל ימות השבוע,  לעתיםבת מגוריהם למקום הומה של בילוי, המוצעת אמור להפוך את סבי

לסייע לשיקומם של חלק  יהיה אפשרבו מטבע הדברים שהדבר על אורח חייהם. המצב ישפיע 

רישות שלא מהעסקים במרכזי הערים וברמות שונות של סיוע, מעורר באופן טבעי מחלוקות וד

תהליך הנודעת חשיבות רבה למרכיב ההסברה במובן הזה שבסופו של  תמיד ניתן למלא. לפיכך

בעלי של זו הן ברמה האישית של התושבים והנקודה הכרים. הדגשת שהם יוצאים נשיבינו כולם 

לצמצם התנגדויות  את שווי הנכסים שלהם בעיר, עשויההעסקים והן ברמה הכללית של העל

ולחזק את שיתוף הפעולה שהוא מרכיב חיוני מאוד בהצלחת תהליך התכנון, הביצוע ובהמשך 

 השימור של מרכזי הערים שישוקמו.

 

ת החשובות הנובעות משיקום מרכזי הערים היא במישור החברתי. אין צורך בדמיון אחת ההשלכו

רב כדי לתאר את השינוי שיחול בחיי התושבים כאשר מרכז העיר השומם כיום, יהפוך למקום 

הומה אדם. השילוב של מוסדות ציבור ואירועי תרבות המלווים בביטחון אישי, וסביבה נעימה 

את חיי החברה והתרבות של התושבים. ניתן להניח שרבים מהתושבים  ומעניינת, עשויים לשנות

יתנו יד לטיפוח המקום שיהווה עבורם מקום לבילוי שעות הפנאי. ברור הדבר כי מתן מענה 

לקבוצות האוכלוסייה השונות והייחודיות עשוי לחזק מרכיבים אלה. כגון פתרונות יצירתיים 

 עם מוגבלויות שונות.לילדים ולבני נוער לקשישים ולאנשים 

 

 המעבר מהתיאוריה לשפת המעשה –המישור המעשי 

 

הדיון ביישום הרעיונות לפיתוח ושיקום מרכזי הערים במובן של תכנית עבודה ברת ביצוע, מחייב 

 התייחסות לחמש שאלות יסוד:

 

 צריך להראות מרכז עיר? כיצד –החזון  .א

 ?נראים כיום מרכזי הערים בישראל כיצד –המציאות  .ב

 הגורמים למציאות העגומה? מהן –גורמים משפיעים  .ג

 ההשלכות של המצב הנוכחי?ן מה –משתנים  .ד

 צריך לעשות ובאיזו דרך? מה –תכנית עבודה  .ה

 

גיבוש תשובות לשאלות אלו מהווה את התשתית המתאימה להתמודדות עם הנושא שהינו מורכב 

לעיתים  ,בין שיקולים שונים ומעורר דילמות לא פשוטות. מקבלי ההחלטות אמורים להכריע

ההמלצות המוצגות טווח הארוך. למתוך גישה שמעניקה עדיפות לאינטרס הציבורי ו ,סותרים

 ,(7332) להלן מתבססות בעיקרן על דוח הוועדה הבינמשרדית לפיתוח ושיקום מרכזי הערים
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והחידוש שא לאור מורכבות הנו .על ידי כותב המאמר כיו"ר הועדה למנכ"ל משרד הפנים שהוגש

וכן לאור מספרם הגדול של מרכזי הערים והעסקים  במובן של פעילות יזומה ברמה הארצית,שבו, 

ערים. הקריטריונים לבחירת הערים  עשרהזקוקים לסיוע, מומלץ כי בשלב ראשון יערך פיילוט ב

יכללו, בין היתר, את מצבם של מרכזי הערים והעסקים הקטנים הפועלים בתחומם; יכולת 

ימוש הרעיון וסיכויי ההצלחה; מידת נכונותם של ראשי העיריות ובעלי העסקים ליטול חלק מ

פריסה ארצית. יש להעניק חשיבות לקריטריון של ובפרויקט וכן מדגם מייצג עם מאפיינים שונים 

ומנוף להמשך ביצוע הפרויקט שאמור להקיף את כל  הסיכויי ההצלחה, כדי ליצור מוטיבצי

 הערים.

 

שתכלול בחלקה הראשון את  ,כנית עבודה מקיפה ומפורטתוהארצית, יש לקבוע תברמה 

המדיניות הממשלתית, את החזון באשר לאופן בו רואים את מרכזי הערים, הקצאת משאבים, 

המשימות ותחומי אחריות של כל אחד ממשרדי הממשלה ולוחות זמנים לביצוע. בחלקה השני 

גנוני בקרה וביקורת אפקטיביים שעשויים להבטיח מינהל הנחיות לעיריות ומנ התוכנית תכלול

שתאושר  ,תקין, יעילות, חיסכון וטוהר מידות בביצוע הפרויקט. ברמת העירייה, תכנית העבודה

 הייה בהמועצת העיר ומשרד הפנים, תהווה את הבסיס לפעילות העירייה. בין היתר ת ל ידיע

הכספים, רישוי עסקים, פיקוח ובקרה וכן ביטוי התייחסות לנושאי התכנון והבניה, ניהול משק 

למאפיינים הייחודיים של העיר. כמו כן, יינתן דגש מיוחד לקיומן של אמות מידה בתהליך קבלת 

 העירייה.  ל ידיההחלטות ע

 

מיועדים הכדי להבטיח פעילות מובנית ומכוונת להשגת המטרות, יש צורך באיגום כל המשאבים 

כספי פיתוח הניתנים  , כמוים באזור שנבחר כמרכז עיר לפיתוח ולשיקוםלקידום המרכיבים השונ

מסחר התעשייה וההפנים, השיכון, החינוך, התחבורה, הבריאות, הגנת הסביבה,  ימשרד ל ידיע

והתיירות. ככלל, ניתן להצביע על ארבעה גורמים עיקריים שישתתפו בעלויות: העירייה, בעלי 

ת ממלכתיים כדוגמת המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, יש לבחון העסקים, משרדי הממשלה ומוסדו

שותפות של המגזר הפרטי במקרים בהם ניתן להצביע בבירור על יתרונות ומבלי שיפגע האינטרס 

הציבורי. ניתן להניח כי אימוץ המלצה זו, יעמיד לרשות הפרויקט תקציבים גדולים שבהערכה 

מרכיבים החשובים להצלחת התכנית הוא התנהלותם . אחד השקליםגסה יגיעו למאות מיליוני 

. לפיכך, מומלץ םלציבור ורווחיות הם נותניםשל העסקים הקטנים, רמת ואיכות השירות ש

להקדיש לנושא תשומת לב מיוחדת כדי להבטיח את שגשוגם הכלכלי והתנהלותם התקינה של 

פי קריטריונים ברורים -ו עלהעסקים. בחירת העסקים שיזכו לסיוע וכן היקף הסיוע שינתן ייעש

החוקי של העסקים. מודגש כי הצלחת הפרויקט תלויה  סושקופים הכוללים הסדרת הסטאטו

במידה רבה גם בנכונותם של בעלי העסקים הקטנים להירתם לביצוע תכנית העבודה, במובן שהם 

 יהיו שותפים גם להוצאות הכספיות לרבות בתחום הפיתוח הסביבתי.

 

מידה רבה של  יםומחייב יםמורכב כמרכיב בהחייאת מרכזי ערים, הם ,בינוי-פינוי כיתהלי

יצירתיות. מאחר והניסיון מלמד שהמרכיב הכלכלי הינו מרכזי ולעיתים בו תלויה יכולת המימוש, 

כלומר, לגבש תכנית שתבטיח את הכדאיות הכלכלית  ;מומלץ לתת את הדעת לכך מבעוד מועד

, מומלץ כי ןהתכנו עקרונותמקרים חריגים וכדי למנוע פגיעה בלבעל הנכס ולקבלן המבצע. ב

במסגרת אישור תהליכי התכנון והבניה תישקל האפשרות למתן פיצוי בדרך של הענקת זכויות גם 
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באזורים שמחוץ למתחם של מרכזי הערים. כמו כן, יש לתת את הדעת למבנים ולאתרים בעלי 

ם שיש לשמרם. נוסף לחובה לעשות זאת, הרי ערכים תרבותיים, היסטוריים וארכיטקטוניי

ששימור המבנים והאתרים במרכזי הערים מהווה מרכיב חשוב וחיוני ביותר להפיכתם למרכזי 

תרבות וחברה. הניסיון מלמד כי פעולות השימור יוצרות מתחים ודילמות לא פשוטות. במרכזן 

טפת של המבנה והמקום, ולאור עלויות גדולות הכרוכות בפעולות השימור ובהמשך בתחזוקה השו

 הצרכים והרצונות של בעלי הנכס.  ל פיאובדן פוטנציאל כלכלי ע

 

של שני היבטים עיקריים: האחד, נגישות למרכזי הערים של תושבי העיר ו כוללהתחבורה  תחום

, רכבת קלה, אוטובוסיםבמגוון אפשרויות לרבות  ותהציבור הרחב. הכוונה ליצור דרכי גישה נוח

מתוך מגמה לצמצם ואף למנוע ככל שניתן כניסת כלי רכב פרטיים לתוך  ,ברגלהליכה ניים ואופ

מרכזי הערים. בדרך זו, ניתן יהיה להגיע להישגים בתחומים חשובים, כדוגמת תחושת ביטחון, 

איכות הסביבה, הגדלת השטחים הפתוחים, המרחבים הציבוריים וכדומה. המישור השני, 

כדי שיהיה יותר נעים לשהות בה  תיך מרכזי הערים, בכל הנוגע לשיפור סביבמתייחס לנגישות בתו

ולנוע ממקום למקום. במסגרת זו, יש לתת דגש מיוחד לנגישות עבור אנשים עם מוגבלויות מכל 

סוג. יש לכלול התייחסות לנושאי איכות הסביבה. בין היתר, כדי למנוע מפגעים בטיחותיים 

על הניקיון, מתן מענה הולם לפינוי אשפה, מערכות ביוב, שירותים  ובריאותיים בדרך של הקפדה

נגישים ונוחים. מומלץ לקבוע כללים מנחים ואמות מידה מחייבים לרבות מוקדים שיתנו מענה 

לציבור שמתלונן על מפגעים שונים. הניסיון מלמד שמקומות בעלי רמה גבוהה של מרכיבי איכות 

 הציבור.הסביבה, מהווים מוקדים למשיכת 

 

תכנון מרכזי הערים כמרכז תרבות, בילוי ומסחר צריכה להיעשות גם באוריינטציה של מוקדי 

תיירות פנים וחוץ, שעשוי להוות מנוף כלכלי לעיר. לפיכך, ישנה חשיבות רבה לשיתוף משרד 

שפרויקטים מסוג זה גם התיירות בכל שלבי התהליך. הניסיון שנרכש בארץ ובעולם מלמד 

תחזוקה ואחזקה שוטפת כדי להבטיח את שמירתם ברמה הנאותה. לשם כך, יש לנקוט  מחייבים

כלים בצעדים שיבטיחו את קיומם של המנגנונים המתאימים בעירייה שאמונים על הנושא. 

שיעשה בהם שימוש יכללו גם הענקת תמריצים, כדוגמת הקלות בארנונה לתקופה מוגדרת, קבלת 

בתוך כך יש להדגיש את החשיבות ן בתחום התכנון והבניה. רישיון עסק, הענקת אשראי וכ

שנודעת לשיתוף הציבור בגיבוש התכניות ובתהליך שיקום מרכזי הערים. מעבר לתרומה שעשויה 

להיות לכך במישור של העלאת רעיונות והצעות, יש בכך כדי לחזק את מרכיבי ההזדהות של 

 בשמירתו.  הציבור עם הפרויקט ובהמשך הגעה למקום ושותפות

 

לאור המורכבות הניהולית וכדי למנוע פגיעה בעבודה השוטפת של העירייה, מומלץ שהפרויקט 

מנהלת. הכוונה לצוות מקצועי מבין עובדי העירייה שירכז וילווה את ביצוע הפרויקט  ל ידייבוצע ע

יהיה  וינקוט בצעדים הנדרשים כדי להבטיח את קיומם של הנורמות המחייבות. הרכב המנהלת

בהתאם לצרכים ולמאפיינים של העיר והפעילות הנדרשת. במקרים בהם פועלת בעירייה חברה 

שקיפות  עירונית, תינתן לה עדיפות בביצוע הפרויקט, בכפוף ליכולתה ולדרך התנהלותה.-כלכלית

מלאה בניהול תקין של משק הכספים מקבל בפרויקט זה חשיבות מיוחדת. לפיכך, יש להקפיד 

תר בביצוע כללי הרישום והדיווח הכספי. במסגרת זו, כל הכספים שיושקעו בפרויקט הקפדת י

ירשמו ברישומים הכספיים של העירייה, בהתאם לכללי הנהלת החשבונות הנהוגים כיום בשלטון 
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המקומי. זאת למעט, יישום עקרונות "משק כספים סגור". כלומר, השימוש בכספים שהוקצו 

וע לעסקים הקטנים, ירשמו בנפרד )כתב"ר(, כדי להבטיח שיוצאו לשיקום מרכזי הערים וסי

פי -בהתאם לתכנית העבודה שאושרה. לעניין זה, מומלץ להחיל כללי רישום ודיווח כספי על

 .(7333)סוגלניק ואחרים,  המלצות ועדת ברנע

 

בת כפי שניתן להיווכח, תכנית ארצית לפיתוח מרכזי הערים וסיוע לעסקים הקטנים הינה רח

 ל ידיהיקף הכוללת השקעה גדולה של כסף ציבורי. התכנית יוצרת תשתית רחבה של החלטות ע

נבחרי הציבור בעיריות להוצאת כספים, העסקת קבלנים, בחירת העסקים שיזכו לסיוע ציבורי 

וכדומה. מטבע הדברים, החלטות שמעניקות עדיפות לקבוצה מצומצמת יוצרות חשש לחריגה 

ות ובמרכזן ניגודי עניינים ושיקולים זרים. לפיכך, וכדי למנוע אף חשש מהנורמות המחייב

למראית עין, נודעת חשיבות רבה לקיומם של מנגנוני בקרה וביקורת אפקטיביים, שיבטיחו קיום 

כללי המינהל התקין והבטחת האינטרס הציבורי. חשיבותם של מנגנונים אלה נובעת גם בגין 

ים להעניק. במישור המעשי, הכוונה שתכנית העבודה שתאושר תחושת אמון הציבור שהם אמור

לעירייה תכלול את מנגנוני הפיקוח והבקרה לרבות אופן פעילותם. בין היתר, באמצעות דוחות 

 עירייה למשרדי הממשלה הרלבנטיים.עיתיים שיוגשו ע"י ה

 

 סיכום

 

ל התכנונית שאומצה ע המעוגנת במדיניותמשימה לאומית  פיתוח ושיקום מרכזי הערים מהווים

. נוכח ההשלכות השליליות החמורות של המצב השורר בחלק ניכר (19תמ"א ) הממשלה ידי

חשיבות רבה גם למרכיב הזמן. הגישה העקרונית והמנחה צריכה לראות  ממרכזי הערים, נודעת

מה מסחר כמנוף כלכלי חשוב הן ברשל בילוי ושל את הפיכת מרכזי הערים למוקדים של תרבות, 

מבקשת לראות ההמקומית והן ברמה הארצית. לגבי העסקים הקטנים הרעיון נשען על תפיסה 

פועל מתוך הרמוניה ושיתוף פעולה במטרה האת מרכזי הערים כמעין מרכז עסקים אחד גדול 

מביא לידי ביטוי את ה. תכנון נכון יהםקניותהמקום לרצות לשהות בו ולערוך בו את  לגרום לבאי

של העיר ושל התושבים ובמידת האפשר את רצונותיהם, עשוי לגרום להזדהות עם המאפיינים 

המקום ולתחושת שייכות. ברור הדבר שמרכזי ערים שנוח, נעים, בטוח ומעניין לשהות בהם, 

שיביא  "מעגל קסמים" חיובי ייווצר מעין ה לתיירות פנים וחוץ. כתוצאה מכךמהווים מקור משיכ

 ערים וכפועל יוצא לקידום מטרות כלכליות וחברתיות חשובות.לשגשוג ולפריחת מרכזי ה

 

ההיקף הכספי הגדול של כסף ציבורי הנדרש לשיקום מרכזי הערים והגשת סיוע לעסקים הקטנים 

קיומם של הוראות החוק, את כדי להבטיח  נגנוני פיקוח ובקרה מתאימים. זאתמחייב קביעת מ

סכון בשימוש שייעשה במשאבים הציבוריים. במסגרת יכללי היעילות והחשל המינהל התקין ושל 

יש לעשות את הנדרש כדי למנוע שיקולים זרים בתהליכי קבלת ההחלטות כבר בשלבים  הזו

העסקים שיקבלו  ,בהגדרת המרחב של מרכז העיר כלומר ,ות הפיתוחתוכניהראשוניים של גיבוש 

בכל הנוגע להקפדה על הליך  גםמו כ ,תתפות של הגורמים השוניםסיוע, היקף הסיוע והיקף ההש

במסגרת זו, יש לשים דגש מיוחד לתהליך קבלת המכרז בהתקשרות עם קבלנים ונותני שירותים. 

ההחלטות ולמינוי בעלי התפקידים השונים שימונו לטיפול ולניהול הפרויקטים. כל זאת כדי 

השילוב של (. 7332רני, לצמצם וככל שאפשר אף למנוע שיקולים זרים במינוי נושאי המשרות )אמ
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מביא לידי ביטוי את המשתנים הכלכליים והחברתיים של העיר ושל התכנון מקצועי וראוי 

ת כוללת, מקיפה ושיתוף פעולה של משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות תוכני התושבים, לצד

 והתושבים, עשויים להבטיח את הצלחת הרעיון שהינו חשוב וחיוני ביותר.

 

 תורשימת מקור

 
פיקוח וביקורת משרד הפנים ברשויות המקומיות: סמכויות, מאפיינים ומגמות, ( 3559ש' )אמרני, 

משרד הפנים, עמ'  :ירושלים ,הביקורת ברשויות המקומיות בישראל)עורך(,  'א ,בתוך: פרידברג
313-331. 

 
, ח' קלכהיים' וד ,גופים הפועלים ליד המערכת המוניציפלית, בתוך: אלעזר (7333ש' ) אמרני,

-163המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, עמ'  :ירושלים ,השלטון המקומי בישראל)עורכים(, 
113. 

 
רואה לבחירת נבחרי ציבור,  קריטריונים –הזכות לבחור מנהיגים ראויים ( 7332ש' )אמרני, 
 .335-337לשכת רואי החשבון בישראל, עמ'  :תל אביב ,החשבון

 
 משרד הפנים.( ירושלים: 7332) עריםהשיקום מרכזי ו פיתוחנמשרדית לדוח הוועדה הבי

 
רפורמת הדיווח ברשויות מקומיות לאור המלצות  (7333ש' ) אמרני,, ר' והאפטא', סולגניק, 

 תל ,"ועדת ברנע" ו"ועדת אמרני" ולקחים למתכונת ביצוע רפורמות חשבונאיות במגזרים אחרים
 אביב. אוניברסיטת תל :אביב

 
משרד הפנים, ירושלים:  ,53תמ"א  -, לפיתוח ולשימור בנייהת מתאר ארצית משולבת לוכנית

 .66-67עמ'  .72.33.39-הממשלה ב אומץ על ידי .בנייההמועצה הארצית לתכנון ול
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 המיקומים האפשריים לפיתוח פאואר סנטרס בשולי ערים
 
 

 מרכזי קניות , מנכ"ל ביגאיתן בר זאבמר 
 

הם הכרח מסחרי של כל אזור המקובלת חים או "פאוור סנטרס" בעגה מרכזי קניות פתו .3

( באופן נוח Necessity. מרכזים אלו מאפשרים לאוכלוסיה לרכז קניות שהינן צורך )יגיאוגרפ

וזול יחסית )השוואה בין מחירים ממוצעים של המותגים השונים של רשתות המזון תבהיר 

 צורך זה מעל לכל ספק(.

 

 ם: מיקומים אפשריי .7

( הם High techיה מסורתית )תעשיה כבדה שאינה תעשיית יאזורי תעש ל פי רובע .א

המקום הטבעי להקמת מרכזי קניות פתוחים. אזורים אלו הם נגישים מאזורי המגורים 

 על צירי תנועה ראשיים.  רך כללכיוון שנמצאים בפאתי הערים ובד

 י יעוד מחקלאות למסחר. הליך קל יחסית לשינו ואשינוי ייעוד מתעשייה למסחר ה .ב

זול  וח אדםכ ן זמיןבה ,חלק נכבד מהתעשיות המסורתיות עובר למדינות העולם השלישי .ג

 הגורם לחוסר כדאיות כלכלית לייצר בארץ. 

 

ולא בו תהליך שכוחות השוק צריכים להיות הכוחות הדומיננטיים היא נית אאבולוציה אורב .1

 .םהחלטות ביורוקרטיות של פוליטיקאי

אבולוציה כתוצאה מתכנון ריכוזי בלבד ובוודאי לא מהגנה  לא יעברוי הערים מרכז .א

 מלאכותית, שתביא את ההפך.

 השינוי במרכזי הערים חייב לעבור דרך הורדת ערך הנכסים במקומות אלו. .ב

רק מצב בו סף הכניסה הכלכלי למרכזי הערים ישתנה יביא להחלפת התמהיל שיהווה  .ג

 ים המבוקש.מענה לביקושים. ושינוי הפנ

אינם זבנג וגמרנו, זהו תהליך שבו נכחד זן ואת  םכמו גם בטבע, תהליכים אבולוציוניי .ד

 נטיים החדשים המותאמים לביקושים.מקומו תופסים הזנים הדומינ

 

דרת החייאת מרכזי הערים במדינת ישראל כמטרה לאומית היא טעות יסודית בהבנת הג .1

 לאומי בהיבטים מקרו כלכליים.החשבון הבריא וה גיוןיההעירוניים, הצרכים הכוחות שוק, 

כוחות שוק בארץ ובעולם יצרו מרכזי קניות מודרניים שקהל הקונים מעדיף על פני  .א

 המצאי הקיים במרבית מרכזי הערים בארץ.

ן את מה אנו מחיים. יש יצורך לבחון לגופו של עני ישבבואנו להחיות את מרכזי הערים  .ב

נבנו , ומרכזיהן אחרונותה יםשנה 63-93ראל הן תוצר של לזכור כי מרבית הערים ביש

הייתי מעדיף להפוך במצב זה  .בלשון המעטהגם ללא כל חן  םללא תכנון מסודר ומרבית

המודל האירופי של . בילוימרכיבים של הכוללים  ,את מרכזי הערים לפארקים ירוקים

מצוי לצערי  ינוא מרכז עיר משוחזר הבנוי על הערים העתיקות של ימי הביניים

 שמרבית מרכזי הערים בה אינן מוקדי מסחר. צות הברית,במחוזותינו, ואגב גם לא באר
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הפשע קיים בכל מקום אינו משכנע.  מוזנחים רכזי עירהאיום של השתלטות הפשע על מ .ג

באמצעות שינוי ייעוד  בעיות פשיעה לא יפטרו ויותר במקומות בהן יש לו ממי לקחת.

 משטרה חזקה ומתוקצבת. אלא באמצעותכה של העם, ושינוי הרגלי צרי

המסחר  לרשויות המוניציפליות שישקיעו בהחייאתאיני משוכנע לגבי הכדאיות הכלכלית  .ד

 לא נעשה החשבוןשהכנסות מדמי ניהול וארנונה, אלא ציפיות הן לבמרכזי הערים. ה

עלות  :יםבמרכז עיר היא לא יעילה במספר היבט חנות שמופעלת .הכסף מאיפה יבוא

 המלאי אליה גבוהה יחסית, ועלויות השכירות שהיא נושאת בהן גבוהות גם הן, הובלת

 שיצדיקו את ההשקעותנוספת לחלוב ממנה דמי ניהול וארנונה  לא סבירה הכוונהו

 .בהחייאת המרכז

עירוני  שאמור לשלם את המחיר הוא הצרכן. בדיקה שטחית של הפעלת מרכול במרכז מי .ה

היא גם . מאחיו הגדול בפאוואר סנטר 79%מת המחירים בו גבוהה כדי תגלה מייד שר

ממש סימפטי. לא רעש ולכלוך  פריקה וטעינה, גללתגלה שהמטרד שהוא יוצר לשכנים ב

פו של דבר לשלם את המחיר, האם זה כדאי והאם הוא אכן יעדיף אם הצרכן אמור בסו

 אותו לקנות שם. יכריחו , אלא אםלשלם

 

להקמת מרכזי  שתתנגד ,באמצעות רגולציה ת החייאת מרכזי העריםמטראת ג להשי הניסיון .9

וכניות ר סנטרים( היא לא רק בלתי אפשרית )בהיבטים של תו)קניונים ופאומתוכננים מסחר 

לא הגיונית בתפיסה של כלכלה  , אלא גםעל חופש העיסוק ההגבלהקיימות ו בנין עיר

 יה.יכלל האוכלוסנזק מקרו כלכלי ל גרוםועלולה ל ,חופשית

 

,  יש מקום במספר מקרים ספציפיים לעזור בשיקום ושחזור מרכזי אלהמרות דברי ביקורת ל .6

יש  ,. כמו כןדוגמאות נוספותסית אך יש אערים שראוי לשחזרם. ירושלים היא הדוגמא הקל

כוחות השוק פועלים. מספר אזורים  כיצדולראות  ל אביבמטרופולין הגדול של תתבונן בלה

זהו תהליך אבולוציוני ארוך שבו כוחות השוק לבדם עושים את  .יר חוזרים לחיים ובגדולבע

העבודה. מחירי שכירות ברחובות מסוימים בעיר נשחקים במשך שנים כתוצאה מהמסחר 

הדבר מביא להחלפת ידיים בבעלות על הנכסים ויזמות צעירה מתחילה . המאורגן בקניונים

 אזור מתחדש ללא התערבות. נקלטת ומקבליםמגמה רחוב, האת פני הלשנות 

 

מרכזי הערים. המרכזים נבנו באופן טבעי עם  ם שלעליבותהבנת חל בלבול ב , להערכתילסיכום

גורמים פרטיים שהחוק  ם.הקמת הערים ואף גוף מוניציפלי לא נקף אצבע במשך שנים לתחזוקת

מסוגלים להתארגן לשם כך, לא לשמור על סביבתם ומקום מחייתם ואשר אינם  ץ אותםמאלאינו 

כמו התחנה המרכזית הישנה של תל אביב או רחוב  מקומות – או ישמרו את סביבתם\ישפצו ו

, ל אביבהתקיים על אף ריבוי מרכזי קניות בתבהן המסחר  .אלנבי מעידים על כך כאלף עדים

 ממן אתהגדלת היקף המסחר ת התפתחה תפיסה לפיה פשיעה(.להזנחה ול ,עליבותל במקביל

שקעו מיליונים בשיפוץ )פעולה ברוכה לכשעצמה( ום. אלא שלשם כך קודם יהערי שיפוץ מרכזי

לכל יחת המסחר באזור )חלום באספמיה(. פרבאמצעות ינסו להחזיר את העלויות  אחר כךו

 מקציבי הכספים ועושי החשבונות, שאו ברכה בעמלכם אך על תצפו לניסים.
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 "םת האתוכני"ו "המרכז החדש"

 

 , מייזליץ כסיף אדריכליםאודי כסיףאדר' 

 ראשי פרקים:

 

של ערים והתרוקנות מרכזיהן תלויה  (Sprawl)המרחבית התפשטות ההשאיפה לצמצום  .3

 מבקריהן.לבאיכות החיים שערי ישראל מעניקות לתושביהן ו

כי אנו בתחילתה של מגמת שינוי באיכות החיים האזרחיים והמרחב הציבורי  ייתכןהאם  .7

 ישראל?ב

 הציבורי כמשאב הזמין לביטוי השינוי בעיר. המרחב –"המרכז החדש"  .1

 על ההנדסה לבדה, או תפקידו החדש של האדריכל. לא –ת האם" תוכני" .1

 שינוי המיוחל.להמקומית מה בין הרשות  .9

 

*** 

 

, גופי התכנון גיסא מחד –בעשורים האחרונים אנו עדים לשתי מגמות סותרות במרחב הישראלי 

וזאת על מנת  7,בהגדלת צפיפות הבנייהבעים מדיניות התומכת בחיזוק הערים וודדים וקמעו

, אנו גיסא לשמר את השטחים הפתוחים לטובת ערכי טבע ונוף ולטובת דורות העתיד. מאידך

לטובת  את הלחץ על הרחבת יישובים כפרייםעדים למגמה הפוכה בתנועת התושבים, אשר הגבירו 

יה יהחלה התרוקנות של אוכלוס עתהיים במרחב חקלאי בעיקרו. באותה בתים צמודי קרקע וח

ממרכזי הערים, הן לטובת דיור משופר בפרבריהן החדשים והן יציאה מן הערים הגדולות לטובת 

 יישובים קהילתיים, ערי שדה ויישובים כפריים.

 

לא ניתן להתעלם  מציאות הדמוגרפית בוודאי אחדות, אךות לניגוד בין הכוונה התכנונית להסיב

איכות את מהעובדה כי במידה רבה נדידת תושבי הערים החוצה ממרכזן נובעת מרצון לשפר 

 התרחקות ממוקדי שירות ותרבות זמינים.של נסיעות ארוכות ושל ם, גם במחיר החיי

 

עוזבים אותם? גם כאן  זי הערים כה ירודה, עד כי תושביהםאיכות החיים במרכ מדוע אם כן

ורכבות, אך ברמת התא המשפחתי, הזקוק למרחב בטוח, מוגן ואיכותי, מתקשה הדירה הסיבות מ

, ועל כן תלויים תושבי הדירות במה שנמצא רך כללקטנה בדהיא  –העירונית לתת מענה מלא 

גינות ציבוריות או למחוץ לדירתם. קל לראות כיצד דירות ובניינים הנמצאים בסמוך לפארקים, 

דירות במרכזים צפופים, עמוסי תנועה, פעילות מעורבת סביב יותר מלרחובות שקטים שוות 

, זקוקים לתנאים בתוך המפתחים תא משפחתי ו'. הבורגנים הישראלים העכשווייםהשעון וכ

צפיפות, רעש, זיהום, קשיי תנועה, מחסור  -את הקשיים שבחיי העיר  ושיצדיקומחוצה לה דירתם 

 ר או השכונות החדשות.ועוד, אשר אינם נחלת דרי הכפ חניהב

                                                 
ניתן ": מטרותיהעל האומרת בין היתר ו 7339ממשלת ישראל בסוף  שאושרה על ידי 19כדוגמת תמ"א  7

ים יישובדגש על פיתוח הערים ובלימת הפרבור, קידומה של תחבורה ציבורית, חידושם ופיתוחם של ה
 .7332מתוך אתר משרד הפנים/מנהל התכנון, אפריל  הקיימים תוך השקעה בצמצום הפערים בחברה..."
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 באו לבוא ולהתייש מה ימשוך, אם כן, קהל צעיר, משפחות צעירות ואנשים בגיל העמידה להישאר

ושונה במידה  במרכזי הערים? או במילים אחרות, מה יהפוך את מרכזי הערים למקום אטרקטיבי

 פרובינציה?ב ותשיהוו אלטרנטיבה לפסטורלי כזו

 

העוסק בשנים האחרונות  מזווית אישית של בעל משרד אדריכלים את התשובה על כך ננסה לתת

המשנים את תמונת  הלכה למעשה של פרויקטים עירונייםביצוע בהוראה ובויותר במחקר,  יותר

 דימויים בעיני תושביהם ומבקריהם.את מרכזי ערים ו

 

חברתי  של שינוי אפשרי, בתקופה האחרונה ההולכים ומצטרפים למגמהשונים  ישנם סימנים

 .ותרבותי

חש חברתית. הדבר התר-מובהק המעדיף איכות על גודל ברמה לאומית תהליך –ההתנתקות  .3

 שהוא בעל דרגת קושי שלא תיאמן. אףויתרחש ככל הנראה בהמשך, 

ית בכבישים, אמריקנשנים רבות של שליטת השיטה ה אחרי –מעגלי התנועה בכבישים  .7

ידי רמזור או תמרור "עצור" החלו לחזור אלינו  התערבות החוק בכל צומת עלבהרואה צורך 

הולכים השהיו נהוגים בארץ בתקופת המנדט. מעגלי התנועה  ,מעגלי התנועה הבריטיים

ומתרבים כפתרון לארגון התנועה בצמתים, מפקידים את האחריות בידי הנהגים הנפגשים 

ה במידת הצלחתה זו של הנהגים להביט זה בזה ולתקשר, הפתיעהחדשה החובה הבכיכרות. 

צמתים אשר בכמות תאונות הדרכים בצמתי מעגלי התנועה הינה נמוכה משמעותית מ –

מתומנים. מעגלי התנועה היו הצהרה חברתית בבמשולשים ו המרומזרים או המשולטים

מאחורי ההגה, ביטוי לאיזון העדין בין שבזעיר אנפין, של קשר תרבותי וחברתי בין היושבים 

 ביטוי לדמוקרטיה.ין בחופש למשמעת, 

זה, על גווניו התחבורה ה משתמשים באמצעיו רוכשים םויותר אזרחי יותר –האופניים  .1

תרבות חיינו. יותר בהמתרבים. האופניים הולכים ותופסים מקום מרכזי בתרבות הפנאי ו

למען שיפור איכות  ,ויותר אנשים בשלים לצאת החוצה, בתנאים קשים ולא כל כך נוחים

ביצוע תשתיות למען עידוד רוכבי ברים ועיריות משקיעות מאמצים בתכנון וחייהם. ע

 ורכי היומיום., גם לצהאופניים

אחרונה בזה הולכות וגדלות, והההשקעות בתחום  ותדירותן. תגבור מערך הרכבות –הרכבות  .1

שנים הולך כנראה תהליך שהחל לפני עשרות  .נתבשרנו על מימוש מכרז הרכבת גם בתל אביב

ת ערים סלדמיין את גודל השינוי שהולך לחול בתוך כעשר שנים בתפיממש. קשה להת

 , במקביל.והצפונית עם הפריפריה הדרומיתכירושלים ותל אביב 

שנים ספורות יעברו חלק ניכר ממקורות האנרגיה לגז טבעי בלתי  בתוך –פרויקט הגז הטבעי  .9

 מזהם, כמגמה לאומית.

לכת וגוברת של כלי ההו החדירה – ת המודעות הסביבתיתכלי רכב מונעי גפ"מ וחשמל והגבר .6

 זיהום.בהחוסכים באנרגיה ו רכב היברידיים

שינוי  וך בוהמבקר את איכות המרחב הציבורי בישראל וקורא לער Ernst & Youngדו"ח  .2

 משמעותי.
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עכו ועוד, את כרמיאל, את תל אביב, את ה, ייהרצלאת זו אנו מצרפים את ירושלים, הלרשימה 

 ן.עריה אחרונה לעשות למען שינוי מרכזיבאשר החלו 

 

אותה אנו יכולים לשאול היא האם יכול המרחב הציבורי, אותו שטח השייך שהשאלה החשובה 

, להוות אלטרנטיבה אמיתית והנמצא במקרים רבים באחריות ישירה של העיריות לרשות הרבים

או לגינה הפרטית רחבת הידיים, והאם  תלסלון המפואר, למכונית המרווחת, לדירת הגג היוקרתי

בחוץ בה אנו חיים? יותר חיים ששינוי שכזה יכול להטות את סדר העדיפויות של הפרט בחברה 

בו השכן מתגורר, יותר שבה אתה נוסע והבית שבמרחב הציבורי, פחות הסתכלות על המכונית 

 ומשפחה. , קהילהתרבות, יותר פנאי, יותר חברה

 

אחרונה בתכנון בחן פרויקט המרחב הפתוח של נמל תל אביב, שהושלם אם נשפוט לפי מב

 משרדנו, התחושה היא שאפשר.

 

 המרכז החדש

 

 ךאורשהליך אישורן ות מפורטות, תוכניות מתאר ותוכנידוגמת  ,ות סטטוטוריותתוכניבניגוד ל

עין ומהיר. ליצירת שינוי מהותי, נראה ל המרחב הציבורי זמין בידי העיריותשנים, עומד משאב 

לייצר תחושת שינוי אמיתי המביא בעקבותיו יזמות, התחדשות, שיפוץ  הזה אפשרמשאב הבעזרת 

בתוך כשנתיים יכולה כל עיר  ה.יבטימבנים וחזיתות ופעילות עסקית אינטנסיבית על כל ה

באופן דרמטי את איכות מרכזה ולהפכו לאזור מבוקש ומטויל על ידי  לשנות הבוחרת לעשות זאת

 ושבי המרכז, העיר ותיירים מבחוץ.ת

 

על תדמית העיר  גדלההשפעתו האת ה, ראינו את היקפו של התהליך וייאנו, כמתכנני מרכז הרצל

 עוד בטרם הסתיים הפרויקט. . כל זאתתנועת המבקרים ברחובעל ומרכזה ו

 

על השפעות י, תדמיתי, תודעתי, כלכלי וחברתי, בז, אם כן, הינו שינוי פי"המרכז החדש" רעיון

ה השמה את שינוי המרכז סמרחיקות לכת על חיי העיר והקהילה. יצירת "המרכז החדש", כתפי

ת העבודה ומטרה עליונה בין מטרות העירייה, תוכנימטרה, חייבת להיות ביסוד ל ועל כל היבטי

פי של העיר מהווים יעדים נוך ושמירת המאזן הכלכלי והדמוגרבדיוק כשם שתחזוקת העיר, החי

במידה מכרעת  יםתדמית העיר וערכה נקבעכי ופרמטרים לבחינת הצלחת העיר. אין בידינו ספק 

 .(3)איור  על פי מרכזה ורחובותיה הראשיים ומכאן חשיבות המרכז העירוני
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 7332-ו 7336: מרכז העיר הרצליה, 3איור 

 

 

 לפני   

 

 

 ואחרי   

 

 ת האם"תוכני"

 

יפלינרית ושילוב בין גופי צדיס-מעין אלו מחייבים חשיבה אינטר כי שינויים מהותיים מובן

יה, הנדסה, כלכלה ומיתוג. תפקידו החדש של האדריכל, כמוביל תהליך שכזה, הוא לאגד יהעיר

למימוש בכל מישורי המורחב כוון את צוות הפרויקט הנחות ולול ותהנדרשהפעולות את ואת הידע 

ישיבות קבועות עם צוות  . בין היתר הדבר נעשה באמצעותברתיי, כלכלי, תדמיתי וחזפי –השינוי 

, אנשי ההנדסה, ממתגים, אנשי כלכלה, הציבור ומינהלת ובראשם ראש העירייה יהיהעיר
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אחראית על הזו הופכת למינהלת ה. והמתחם, אשר מוקמת לצורך הצלחת הפרויקט מתחילת

שיווק המוקד על יות תרבות ופרסום ופעילועל קשרי העסקים שבו, על הפעילות השוטפת במתחם, 

 החדש.

 

פיתח משרדנו מתודולוגיה ואסטרטגיה ליצירת שינוי במרחב העירוני  במהלך השנים האחרונות

בתוך פרק זמן קצר, תוך התגברות על חסמים הקשורים בתהליכי תכנון ארוכי טווח. אסטרטגיה 

די אל מול סרבול ומורכבות נה מית אם" )המשלימה ומהווה מעתוכניזו, אשר נקראה על ידינו "

 מבוצעתוות האב והמתאר, החיוניות אף הן( פועלת במספר מישורים מקבילים בו זמנית תוכני

 הלכה למעשה בתוך שנתיים.

 

 ת האם":תוכניאנסה להביא בתמצית את עקרונות מישורי " בשורות הבאות

 

בטים הרחבים יבתוך העיר על ההוגיבוש אסטרטגית מותג לעיר או לאזור  ההכנ – "עיר מותג". 3

וי, ראייה מקומית, ארצית ואף ת, מטרות השינתוכניבהם קהלי היעד של השל הנושא ש

התקשורתיים והחזותיים של המותג החדש  םלאומית של המותג המבוקש וכמובן כל ההיבטיבינ

צורך להתקיים בין עיר מבחינת הכי אין שוני רב בין חברה עסקית ל ערים רבות בעולם הבינו ועוד.

 בתודעה הציבורית כמותג מצליח ובעל ערכים המדברים לקהל רחב.

 

להגדרת האזורים, הרחובות,  מתכאן נעשית עבודת ניתוח מוקד –"המרחב הציבורי" . 7

הגדרת מהות השינוי הדרוש בכל אחד לפוטנציאליים לשינוי, שהם מועמדים הפארקים וכיו"ב 

ת ביצוע יעיר. גיבוש אסטרטגיהחב הציבורי באותה חשיבה כוללת על מערכת המרלמהם ו

ות לביצוע של הפרויקט או תוכניהקובעת סדר עדיפויות, תקציבים ומקורות מימון ולבסוף, הכנת 

 הפרויקטים הנבחרים תוך ליווי התהליך עד להשלמתו בתוך שנתיים מתחילת התכנון.

 

בעיות והפוטנציאל הכלכלי של העיר לימוד המצב הקיים והבנת ה - ת כלכלית ועסקית"תוכני". 1

ת כלכלית אסטרטגית לגבי אזורי מסחר, אופיים, מיפויים תוכניאזוריה השונים, עריכת של ו

ה הקובעת יעדים כלכליים ויצירת בסיס מידע לרשות, סבמפת המטרופולין והאזור, גיבוש תפי

ת. כל אלה תוכנימש הטווחי זמן בהתמשל תשואות צפויות ושל ליזמים ולתושבים של השקעות, 

-winתוך שימת דגש על יעדים בני ביצוע וסיכויי התממשות כבר בטווח הקצר, ויצירת מצב של 

win אופן ניהול מתייחסת לת הכלכלית גם תוכניתושבים. הליזמים ול, המקומית בין הרשות

 שיתוף ל ידיהאזורים השונים של העיר, אם בעזרת מינהלת בעלת סמכויות ותקציב, אם ע

 תושבים, שיתוף עסקים, גורמים פילנתרופיים וכד'.

 

לידי מימוש כבר בשנתיים הראשונות, אך  הזה אינו מגיע בדרך כללמישור ה - "פרויקטי הדגל". 1

נבחרות  הזהת העבודה העירונית לטווח שמעבר לאותן שנתיים. בפרק תוכניהוא מהווה בסיס ל

חרים )מיתוג העיר, כלכלת העיר והמרחב פרוגרמות ופרויקטים חדשים, בהתאם לפרקים הא

הציבורי בעיר(. בין היתר יכולים להיות פרויקטי הדגל מוסדות חדשים בתחום התרבות והספורט, 

 פארקים ייחודיים ומבני שירותים לרווחת הציבור.
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 המרכז החדש לפני ואחרי –: הרצליה 7איור 

 

 

 לפני  

 
 ואחרי   

 

דופן,  הוות מופת עיצובי ופרוגרמתי יוצאאלו להפרויקטים העל פרויקט דגל חובה שמש על מנת ל

סמל של העיר למרחוק. מי לא מכיר  הנכס המושך מבקרים מן העיר ומחוץ לה ויהוו האשר יהוו

מרכז פומפידו בפריס ואחרים, כולם את האופרה של סידני, את בבילבאו,  גוגנהייםאת מוזיאון 

ים מעין אלו לשנות ולהשפיע על מפת הערים בעולם, דוגמאות מובהקות ליכולתם של פרויקט
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זה עוסק במנגנון הפרק המתחרות ביניהן על כוח משיכתן כלפי פנים וכלפי חוץ. חלקו של הערים 

של בחירת הפרויקטים ובחירתם בפועל, בחירת הפרוגרמות ובחירת הארכיטקטורה הייחודית 

 שתסייע להצלחתם.

 

העומד בראשה. על ידי מונהגים על ידי הרשות המקומית ותהליכים מעין אלו חייבים להיות 

יכולים להביאו ורצונו ראש העירייה כה רבים, עד כי רק הסמכות של הם הקשיים והמכשולים 

כי התהליך מחייב שינוי בכל הרמות והדבר מחייב  מוש וסיום מוצלח. על הרשות להכירלידי מי

במיוחד יצירת  החשוב יות. מסיבה זוולרפופפעמים רבות קבלת החלטות אמיצות ולא תמיד 

קבלת ללימוד ולמהווה מקום לליבון השאלות, ההמסגרת המלווה את התהליך לכל אורכו ו

החלטות בסופו של כל מפגש. בין היתר חייבת הרשות המקומית להבין כי מדובר בהשקעה אשר 

 תוך שנים מעטות.ב בל עם תמורה כלכלית בדוקה ומוכחתחלקה חד פעמי וחלקה ארוך טווח, א

 

ת האם" ו"המרכז החדש" הינה בפרק הזמן הקצר יחסית החיוני תוכנית "ייתרונה של אסטרטגי

קיומה של  עצם –מי של השלטון המקומי בישראל. זאת ועוד אהמהווה יתרון בנוף הדינ ,למימושה

יוס הון ל ויכולת גות האם בידי הרשות מאפשר פעולה מתוך דרך בעלת מטרות מוגדרות לכתוכני

ת ברורה בעלת שקיפות ציבורית ומפת יעדים ופרויקטים ממוקדים, אשר ללא ספק תוכניעל פי 

 גופי סיוע ממשלתיים, פרטיים ופילנתרופיים.של  ,רשויות מקומיות שלמסייעים רבות במפגש 

 

הינם כפני רחובותיה ומרכזי עריה, ובטוחים כי  אנו משוכנעים כי פני החברה והתרבות בישראל

 בה אנו חיים.ששינויים במקומות אלו יכולים להשפיע השפעה רבה על איכות החיים בחברה 


