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  דברי תודה
בראשות הגברת רחל , משרד הבינוי והשיכוןאגף בכיר מידע וניתוח כלכלי באנו מודים לצוות ההיגוי ב

 ומזמנם םעל שתרמו מניסיונ,  ולכל העושים במלאכה למר יוסי שבת,אריאלה מסבנד'  לגב,הולנדר

שמסרו ועל הצגת הערותיהם והארותיהם המועילות במהלך העבודה על כל על המידע , לביצוע העבודה

  .שלביה
  

  :תודות נוספות

  ,מנהלת אגף פרוגרמות, צביה אפרתי' גב  :משרד הבינוי והשיכון

  ,מנהל מחוז דרום, מר מוטי קלרמן      

 ,דרוםמנהל מחוז גן  ס,גיאמר מיכאל       

  מנהל אגף אכלוסגנית ס ,מיכאלה גרזון' גב      
  

  , מחוז באר שבע- י"מנהל ממגן  ס, מר גיל הרפז  :נהל מקרקעי ישראלמ

 באר שבעמחוז  -י " ממן מתכנ-מר חגי סלע      
  

  ,העירייהלית "מנכ, טוביב אבישג א'גב  :עיריית באר שבע

  , רכז מנהלת תעשיות, מר בני אילן      

  ,אדריכלית העיר,  דברהיוספה' אדר      

  ,דס העיר מהנ,פיגלאנסקי דימיטרי' אינג      

  )פארק המדע(פרויקטור , י צוובנרמר עוז      

  

  ,35א "ש ומרכזת תמ"מתכננת תכנית המתאר החדשה של ב, נעמה מליס' אדר     :אחרים

  ,ז בני שמעון"מוא, הל חברה כלכליתמנ, מר דרור קראווני      

  ש"ב, רד המשפטיםמש, משרד השמאי הממשלתי, שמאי מקרקעין ,זוהר שלפמן      
  

  ,ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה"מנכ, ר רינה דגני"ד    :יםהחוקר

  ,כלכלן בכיר, מר ישראל קורץ      

  .וצוות המחקר האיכותני של גיאוקרטוגרפיהצוות החטיבה הכלכלית       

 

  

  ,בכבוד רב

  ר רינה דגני"ד
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   מסקנות והמלצות– קציר מנהליםת
  

 בקרב ,הביקוש למגורים בעבודה זו כוונה לספק מידע על התנהגות שוק הדיור בעיר באר שבע ועל ה

חילוניים  ,בעירהגרות   המגוונותת האוכלוסייהותוך התייחסות לקבוצ. האוכלוסייה היהודית בעיר

   . וכן בני מיעוטיםמ לשעבר" עולים מבריה,דתיים וחרדים, ומסורתיים

  

ם  באמצעות סקרימחקר כמותי,  של שוק הדיור בעירניתוח כלכלי: לעבודה שלושה פרקים משלימים

  . שהתקבל מקבוצות מיקוד וראיונות עומק איכותניחקרומ

גורמים העיקריים המשפיעים על בוק המגורים בבאר שבע ושניתוח בעבודה עוסק ב החלק הראשון

 סקר שנערך בעיר לפי, "צד הביקוש" ציג את מ החלק השני. קוש למגורים בעיריצע והבימגמות הה

בוצות אוכלוסייה קבשינוי המגמות חן את וב חלק השלישיה. 2008 – 2004בקרב רוכשי דירות בשנים 

לשוק הדיור  בנוגע עמדות הקבלנים מציג את החלק הרביעי). והעיר העתיקה' ד', ג(שכונות הותיקות ב

 ,יהודים(שוק הדיור בעיני תושבי באר שבע של תפיסת איכותני ה תייחס להיבט מהחלק החמישי. בעיר

את  מציג והחלק השביעי תפיסות ועמדות של נוטשי העירמציג  ישישהחלק ה. )קבוצות מיקודממצאי 

  .עמדותיהם של בני מיעוטים בהקשר למגורים בעיר

  

  : עלהמחקר התבסס

במנהל מקרקעי , במשרד הבינוי והשיכון,  מוסמכים בעיריית באר שבעםראיונות עומק עם גורמי •

  . על איסוף חומר ממקורות מוסמכים, ישראל ובשוק הפרטי

 משקי בית שרכשו דירה חדשה או יד שנייה 367סקר מקיף שנערך בקרב  : סקרים כמותייםשני •

 .ועיר העתיקה' ד'  משקי בית בשכונות ג270 וסקר בקרב    2008 – 2004בשנים בעיר 

ני על ביקושים למגורים כלל ארציים ממערכות המידע של החטיבה הכלכלית "נדלהמידע הבסיס  •

 ,של גיאוקרטוגרפיה

 , ות מיקוד שנערכו בקרב תושבי באר שבע והסביבה הנמצאים בשוק הדיורקבוצ •

 ,ראיונות עומק עם קבלנים שבונים ובנו בעבר בעיר •

 איונות עומק שנערכו בקרב תושבים ערבים ובדואיים בעירר •

  .")נוטשים("מי שעזבו את העיר ראיונות עומק שנערכו בקרב  •
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   מסקנות-הערכת מצב 
  

אוכלוסיית העיר נמצא גודל  משקפת את העובדה ש2008דיור בבאר שבע בשנת תמונת המצב בשוק ה

היעד של תכנית המתאר . דירות בלתי מכורותשל תוך הצטברות מלאי , בקיפאון מזה מספר שנים

 אלף נפש במרחב 700 -וכ( אלף נפש בעיר 265 - לאוכלוסייה של כ2015 להגיע בשנת תהמטרופוליני

  .  במועד המתוכנןושגי כנראה לא, )מטרופוליניה

  

שמטרתן הרחבת בסיס התעסוקה וגיוונו במטרופולין  ,"תכניות מפנה"מספר " צנרת"ישנן ביחד עם זאת 

דים "הקמתה של עיר הבה, תכניות כגון הקמת פארק מדע ליד האוניברסיטה. בכלל ובעיר בפרט

נמשכות עבודות ,  דרומהכבר עברה את קריית גת בדרכהש 6שלוחה של כביש , לית מדרום לעיר"הצה

  .שיפור התשתיות של מסילת הברזל ועוד

  

 אולם מימושו מותנה בהמשך הסיוע הממלכתי ,יש סיכוי לפריצת דרך, "פרשת דרכים"העיר נמצאת על 

 בהאצת קצב ההשלמה של , להערכתנו,תי התאוששות ארוכת טווח של שוק הדיור בעיר מותנ.לעיר

  . ויות לתמוך בהגברת קצב האכלוסאשר עש, תשתיות תחבורה ותעסוקה

השפעה ה, גם בתרחיש אופטימי לגבי מגמת ההתפתחות של העיריש להדגיש כי , יחד עם זאת

  . שנים לערך7-10 להבשיל במשך העשוי,  בתחום הרחבת בסיס התעסוקה המקומיתהמיוחל

  
דיל את שיעור שיש להגיש להישען על תכנית האב המטרופולינית הגורסת :  בינוני–בטווח הקצר 

.  יש צורך בשיפור נוסף של התשתית התחבורתית, לשם כך,ות התעסוקתית מנפת באר שבעהיוממ

 אשר תתבסס על הרחבת מגרשים ) כאמור,לטווח הקצר(  יש לגבש מדיניות הקצאת קרקע,בתרחיש כזה

 לצמצום עד, יש להתמיד בתכנית זאת. וך צמצום משקלה של הבנייה הרוויהת" בנה ביתך"לתכניות 

בנה "ניסיון העבר מלמד כי שיווק מגרשים צמודי קרקע ובמיוחד בתכניות . מרבית עודפי מלאי הדירות

  .עשוי להיתקל בביקוש גדול יותר יחסית" ביתך

  

למנהל מקרקעי ישראל עדיין . תכנון של מלאי הקרקעות לבנייה-שוקל רההדרום ז ו מח–בטווח ארוך 

יש מקום לבחון את הפרופורציות הנכונות של בניית . ן מערב העירקיימות עתודות קרקע רבות בצפו

  . מעודכנתצמודי קרקע בעיר בצורה שקולה ובראייה תכנונית רחבה במסגרת של תכנית מתאר מקומית

גורמי תכנון . 19% -הוא כ) מכל הסוגים(בנייה צמודת קרקע משקי הבית הגרים היום בעיר במשקל 

 והתאמתה למשטר אקלימי ת של בנייה צמודת קרקע מבחינה אורבאנילהשלכותגם מייחסים חשיבות 
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 הכוונה שגורמי התכנון מביעים חשש להשלכות שליליות מבחינת תפרוסת שימושי הקרקע בעיר .בנגב

    . נגבוהתאמתם למשטר האקלימי המאפיין את ה
  

המאופיינות , הותיקותתחום נוסף חשוב לטיפול הוא צמצום הקוטביות שבין השכונות החדשות לשכונות 

אין מנוס ממעורבות , גם בתחום זה. בבניינים נמוכים ומיושנים עם צפיפות דיור ופיתוח סביבתי חסר

משום שמחירי הדיור בעיר אינם מגיעים לסף שמאפשר תהליכי התחדשות עירונית באמצעות , ממלכתית

  .כוחות השוק

  

  המלצות
  

   בינוני-טווח קצר 
להוציא השלמת בנייה במרכז העיר ובשכונות ( הקרקעות לבנייה רוויה שיווק המשך ההשהיה של

 )ר" מ500בגדלים של עד (  ובמקביל להגביר את השיווק של מגרשים,)' ד-' כגון שכונות אהוותיקות

באמצעות תמוך בהמשך המגמה של שיפור תנאי הדיור עשוי לצעד זה . בשכונות מבוקשות" בנה ביתך"ל

במקביל למאמץ למשוך מפעלים , לעיר" חזקים"ב במגמה של משיכת קהלי יעד שתלוי" יד שנייה"שוק 

 .מתקדמים יחסית

  

 בני , ומיוחדיםמגרשים גדולים, )"פיילוט"בקנה מידה מצומצם אפילו כ( לשוק הדיור להוציאיש לשקול 

כלוסייה ועדו לאוישי, או באזור נחל בקע בעיקר בצפון ובמערב העיר, םבמקומות אטרקטיביי, דונם אחד

יש מקום להתנות את ההקצאה בתנאים מסוימים .  קבעאמבוססת גם ממרכז הארץ או למשפחות צב

יש לציין כי הצעות מאין . שוק על היתכנות צעד זה והשלכותיו מוצע לערוך סקר –בדומה להלוואת מקום 

  .אלו הוצעו בעבר על סמך מחקרים ביוזמת הרשות לפיתוח הנגב ומנהל מקרקעי ישראל
  

  ארוךטווח 
רותים ומוסדות כלל יש, חתירה לחיזוק מעמדה המטרופוליני של העיר בעיקר בתחומים של תעסוקה

הקמת מרכז ירידים , ליות לאזור"לדוגמה השלמת העברה של יחידות צה, עירוניים ואף ברמה הארצית

  .ותערוכות לאומי וכדומה

  

מי הממשלה והעירייה במסגרת גיבוש תכנון של המלאי התכנוני בגישה המקובלת על גור-המשך רה

  .תכנית מתאר עירונית ותוך אפיון כמותי ואיכותי של קהלי יעד עתידיים
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ה של משרד הבינוי והשיכון י בין התכניות לשיווק קרקעות לבני)סינכרוניזציה (מומלץ על יתר תיאום

כזיות בתחום התעסוקה ובין הערכת סיכויי קצב המימוש של תכניות פיתוח מר, ינהל מקרקעי ישראלומ

  .של תיאום בין משרדי בשיתוף העירייהגבוהה לשם כך נדרשת רמה . והתשתיות

  

כגון ( בשכונות הוותיקותפיתוח סביבתי במרחב הציבורי ומוסדות  ,הרחבת תכניות להתחדשות עירונית

 תחלופה מימוש תכניות אלו עשוי ליצור גם תהליך של .)התחדשות עירונית בסיוע ממשלתי ועירוני

  .'הסעדה וכד, פתחות איטית של עסקיםהת ,והתחדשות חברתית

  

או להבדיל משקי בית קשישים  ,סטודנטים, קהלי יעד לאזורים אלו עשויים להיות משקי בית של רווקים

  .ר" בקרבה למעםוכן גורמים המעונייני

  
  :המלצות שעלו מהמחקר האיכותני

  

, כדי להגדיל את מספר מקומות העבודה הזמינים, ה בעירחשוב ביותר לפתח ולהרחיב את אזור התעשיי

 . טק-ייולמשוך חברות המעסיקות את האקדמאים ואנשי הה

  

הדורשות , יש לטפח בעיקר את השכונות הוותיקות בעיר, אולם. באר שבע נתפסת כעיר יפה וירוקה

ויאפשר , דיור בשכונות אלהטיפוח שכונות אלה יביא לייקור מחירי ה, בטווח הארוך. שיפוץ וניקיון יסודי

  . ולרכוש דירות חדשות ודירות יד שנייה יקרות יותר, למשפרי הדיור למכור את הנכסים במחיר גבוה יותר

  

באמצעות יצירת פינות של ירק ופארקים , של באר שבע" נינוח"מומלץ לשמר את היופי הביתי וה

  . בשכונות החדשות

  

שקול להעניק סיוע או הלוואות מטעם רשויות העיר לרוכשי מומלץ ל, בשל יוקר הדיור לתושבי העיר

  . הדירות

  

על מנת להעלות את שביעות רצון התושבים הצעירים , מומלץ להגדיל את מספר מתחמי הבילוי בעיר

  . יותר" שמחה"ולהפוך את באר שבע לעיר תוססת ו, מהמגורים בעיר
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  : תפיסות ועמדות של תושבי באר שבע-שדרות רגר

 

  . יקט מגורים חדש בשדרות רגר זכה לתגובות מעורבותפרו

  :מבין יתרונות הפרויקט נמנו

  המרכזיות של השכונה וקרבתה למוסדות ציבור ולקניון . א

  מערך תחבורה ציבורית מפותח . ב

  )'בשכונה ב(אוכלוסיה איכותית המתגוררת בסמוך לשכונה . ג

  וש  המאפשרת להפחית חשש מעבירות רכ, בנייה לגובה. ד

  

  . מומלץ להדגיש יתרונות אלו בעת השיווק של שכונת רגר
  

  :מבין חסרונות הפרויקט נמנו

  נתפס כפחות מתאים למשפחות עם ילדים-פארק/גינה/אזור ללא ירק. א

  קיימת רתיעה מסוימת מהמגורים בגורדי שחקים . ב

  הפרויקט נתפס כיקר . ג

  

סים ציינו כי להערכתם לא יוכלו לממן דירה בפרויקט תושבים צעירים ותושבים פחות מבוס, באופן כללי

  . זה

  

יחד עם . הביעו עניין בשכונה) בעיקר אלה המעדיפים מגורים במרכז העיר(חלק מהתושבים המבוססים 

ולכן אינם בטוחים כי יוכלו לעמוד , הם ציינו כי נכון להיום הם מתקשים במכירת הנכסים שבבעלותם, זאת

  .החדשה בפרויקט העתידי בשדרות רגרבתשלומים עבור הדירה 

  

ולכן הסבירות כי יתעניינו בפרויקט , תושבי היישובים הסמוכים לבאר שבע לא הביעו רצון להתגורר בעיר

  . בשדרות רגר הינה נמוכה
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  ממצאים עיקריים -תמצית מנהלים 
  

  .דהלפי סקר הפרקים בעבו, להלן  תקציר של הממצאים שעלו  מניתוח הסקרים והקבוצות
  
  

   סקירה וניתוח כלכלי-מאפייני שוק המגורים בבאר שבע  :חלק ראשון
  

  . משקי בית58,864 -כ, )2007סוף  ( תושבים186,600 -בבאר שבע מתגוררים כ

 -כ,  מאוכלוסיית העיר30% -כהמהווים ,  עולים חדשים55,584 תושבים ממוצא רוסי מתוכם 64,822 -כ

  . מאוכלוסיית העיר13% -המהווים כ,  דתיים וחרדים26,087

  

  : הינה כדלהלן)רוכשי דירות בארבע שנים האחרונות (התפלגות הנמצאים בשוק הדיור בבאר שבע

  )פחות מחלקם היחסי בעיר  (9% -כ: חרדיים-דתיים

  ,33% -כ:       מסורתיים

  ,42% -כ:          חילונים

  ).כמחצית מחלקם היחסי בעיר (16% - כ :עולים חדשים

  

התורמים להיותה , עירוניות-ועל עירוניות ומתשתיות כלכליים- מנתונים גיאו, לכאורה,ע נהניתבאר שב

קיום מרכז אוניברסיטאי , בין היתר ניתן לציין את מסילת הברזל המגיעה למרכז העיר .עיר מרכזית בנגב

  .ומרכז רפואי גדולים

  

 שהחלה ,תקופת העלייה ההמוניתבנתונים אלו סייעו לעיר לקלוט עשרות אלפי עולים מחבר העמים 

נהל מקרקעי ישראל מעל ידי  על קרקעות ששווקו תוך כדי בנייה ציבורית מואצת, 90-בתחילת שנות ה

  .ומשרד הבינוי והשיכון

ממשלת ישראל יזמה ואישרה תכנית מתאר שמיועדת להפוך את באר שבע למטרופולין הרביעי ובהמשך 

קידום השקעות ממלכתיות היה שעיקרה  ,ות לפיתוח הנגבשל הרש" 2015 - דרומה"אושרה תכנית 

הכוונה הייתה שהעיר תעלה על תוואי . אשר יתרמו למימוש יעד זה, בשורה רחבה של תשתיות ותחומים

  .2010-2015 נפש בשנים 265,000-שיביא אותה ליעד של כ

  
 ,בשנים האחרונות, אוןחל קיפ ,חלק האחרון של העשור הקודםבלאחר סיומו של גל העלייה כי , מסתבר

ימה בעיקר בחמשת הרובעים שהתקי( במצב זה מרבית הבנייה .בהתפתחות הדמוגרפית של העיר
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 הפרופיל .שימשה בפועל לשיפור תנאי הדיור ,)נווה נוי רמת בקע, נווה מנחם, נווה זאב, רמות, החדשים

  .מטרופולין ירושליםבדומה ל) ס" של הלמ5אשכול ( נמוך יחסית נותרכלכלי של העיר -הסוציו

ן בשנים האחרונות ובמיוחד "מובן מאליו שתמונת מצב זו משתקפת במצבו של שוק הבנייה והנדל

יכרים של מלאי צע ניבשנים אלו החלו להצטבר עודפי ה .המאה הנוכחיתהראשון של מאמצע העשור 

, הממשלתיים מסתמנת הסכמה רחבה בין הגורמים ,לאחר שהתבררו המגמות. דירות בלתי מכורות

על הצורך בהשהיית מרבית השיווקים של קרקעות , העירייה ואף גורמי הבנייה הפרטיים בשוק המקומי

  . ועל רביזיה בהדגשים של מדיניות הפיתוחיותציבור

  

מזערי שגלום בשיווקי ) נטו( בערך קרקע, ן המקומי מתאפיין במחירי דירות נמוכים יחסית"שוק הנדל

י רווח נמוכים בפרויקטים חדשים ובהעדר מוטיבציה לכניסת חברות בנייה בשול, הקרקע האחרונים

  .ארציות

  

 של במחיר השקלי (10% -כנרשמה שחיקת מחירים מצטברת של  2008 ועד שנת 2003החל משנת 

מרבית חברות הבנייה הארציות נטשו את השוק בפריפריה בכלל ובבאר שבע ). בעיר יד שנייה דירות

 דירות ביוזמה 813 דירות ביוזמה פרטית ושל 531התחילו בנייתן של  2005-2007בין השנים . בפרט

 .  מסתמנת מגמת ירידה חדה בהתחלות בנייה בשתי היוזמות, לאורך השנים הללו. ציבורית

לאור הצטברות מלאי , 2005/6הסקטור הציבורי החל לצמצם שיווק קרקעות בצורה ניכרת החל מהשנים 

ד ועד לחודש " יח2,197מלאי של  (2004משנת  יש לציין שמלאי זה הולך וקטן .הדירות הבלתי מכורות

  ). יחידות דיור924מלאי של  (2008מאי בשנת 

  

 חלה עלייה 2007בשנת , לצד ירידות במכירת דירות ביוזמה ציבורית לאורך השנים, יחד עם זאת

 דירות שנמכרו בשנת 162 - ל2006 דירות שנמכרו בשנת 125 -מ, במכירת הדירות בעיר ביוזמה פרטית

 ביוזמה מרמזים על עלייה נוספת במכירת הדירות 2008חמשת החודשים הראשונים של נתוני . 2007

 יחידות 582 נמכרו 2004כאשר בשנת . חלה ירידה עם השנים, במכירת דירות ביוזמה ציבורית. פרטית

 2008חמשת החודשים הראשונים של יחד עם זאת נתוני .  יחידות בלבד156 נמכרו 2007דיור ובשנת 

  . במכירת דירות חדשות38%מרמזים על גידול של 

  

קרי ביזמת ,  כל הבנייה והמכירות בעיר באר שבע הם ביזמה ציבורית2005מאז מן הראוי להדגיש ש

בפועל אין , כלומר, "בנייה ביזמה פרטית"תחת הכותרת , משרד הבינוי והשיכון או מנהל מקרקעי ישראל

מדובר על קרקע של המדינה למרות שהטרמינולוגיה מציינת .  על קרקע בבעלות פרטית בשנים אלובנייה

  ").ה פרטיתמיז"
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, אזרחי וציר הכניסה לעיר-עסקיהמרכז ה( ר"לחזק את המעהינה כי יש צורך עירייה המגמה הרווחת ב

אשר עד , )ועוד' ו -'א( לחזק את השכונות הוותיקותבמקביל לצופף את הבנייה סביבו ו, )שדרות רגר

  .מבחינה פיסית וחברתית כאחד, יצטמצםהפער בינן לבין הבנייה בשכונות החדשות 

  

על תחום התעסוקה בתור הגורם , להערכתנו, אבחון הנחות היסוד של התכנית המטרופולינית מצביע

לאיגום מאחר והכוונה . שעשוי להסביר את הפער בין התחזיות למציאות ,יחידיהלא אך , המרכזי

 התממשה רק באופן חלקי וסל התמריצים הנוכחי של , ₪ד מיליאר17 -קף של כימשאבים תקציביים בה

קף הנדרש למימוש יעדי האוכלוסייה יהממשלה לא הצליח למשוך יוזמות תעסוקה פרטיות בה

עור היוממות יהעובדה שש . מצב שתחום התעסוקה הוא החסם העיקרי, אפוא,רנוצ, השאפתניים

בין , קתית בנפת באר שבע נמוך בהרבה מהמקובל בנפות כמו אשקלון ואשדוד או נתניה וחדרההתעסו

בקווי  פוריבעיקר כביש חוצה ישראל וש(היתר בשל אי השלמת כל התשתית התחבורתית המתוכננת 

  .רק מחריפה בעיה זו )מסילת הברזל

  

מוך של מפעלי תעשייה עור ניבש, ברמות שכר למועסק נמוכות יחסית לממוצעהבעיה משתקפת 

ימים לימודיהם באוניברסיטה יכולל של סטודנטים שמס, עורי הגירה שלילייםיבש, בטכנולוגיה מתקדמת

מרכזי הכשרה קיומם של ח העבודה בעיר ווגודלו האבסולוטי של כזאת למרות , הגדולה יחסית ועוד

  .מקצועית ואקדמית

  

על תנופת , לעומת זאת ,ממשלתית ועירונית מעידהשכולן ביוזמה " צנרת"סקירה של תכניות פיתוח ב

ח המשיכה של העיר לחידוש וכלכלי וכ - עם פוטנציאל של הרחבת הבסיס התעסוקתי, פיתוח של ממש

  :ח נזכיר את"בין התכניות המאוזכרות בדו. מגמת ההגירה החיובית

 .באזור סמוך לבאר שבע, ל לנגב"העברת בסיסי צה •

 .של האוניברסיטה" פארק המדע "-קה חדש ומודרניהתחלת הקמתו של פארק תעסו •

 .הבילוי והנופש הפעיל, התרבות, קדום תשתיות עירוניות בשורה של פרויקטים בתחום הספורט •

 .המשך הפיתוח של צירי התחבורה הראשיים וכבישי הטבעת המטרופולינית •

  

תקבל שתעד , ם לפחות שני10 - 5 מדובר בתהליך של ,"אופטימי"גם בתרחיש , סיון העבריעל פי נ

בינתיים ניתן להרחיב האופציות לגיוון מקורות  .התעסוקתי" מכפיל" והשפעת התהכלכליההשפעה 

תעסוקה גם באזורים שמדרום לגוש דן , דהיינו לאפשר לתושבי המטרופולין, התעסוקה בדרך של יוממות

  .ל"ם הנייחבורתאופציה זו מחייבת האצת ההשלמה של הפרויקטים הת. כגון אשדוד ואשקלון
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  ?מהן אפוא ההשלכות מהערכת מצב זו על מדיניות הבנייה ושיווק הקרקעות הציבוריות

  

  .האטה ושיווק מבוקר של קרקעות לבנייה •

ן "התאוששות הדרגתית של מחירי הנדלל להביאצעד זה עשוי  (קף התחלות בנייה נמוך יחסיתיה •

   ).והגדלת שולי הרווח בשנים הקרובות

משקי בית  ,סטודנטים, משפחות צבא קבע: ווקית בכמה אוכלוסיות יעד כגוןהתמקדות שי •

 למחירי דיור צמודי  בשיפור משמעותי של איכות המגורים שלהם בעלות זולה יחסיתםהמעונייני

  .קרקע באזור המרכז

" חזקות"כולל שכבות , איתור סגמנטים שעשויים להיות אטרקטיביים יותר למשיכת אוכלוסייה •

יחודיים למגורים באמצעות אופי הבינוי יתכנון ושיווק מתחמים , צמודי קרקע :ית כגוןיחס יותר

 מתחמים המתוכננים בצורה המבטיחה ביטחון ובקרת כניסה – "סגורים "מתחמים(וצורת השיווק 

של  שיווק מבוקר ,ב"וכיו" ירוקות"שכונות , קבוצות רכישה, ולעיתים גם מאפשרת אכלוס הומוגני

  "). בנה ביתך"הרחבת שיווק מגרשים ל, ליםמגרשים גדו

  .סיון למשוך חברות בנייה יזמיות מחוץ לעירינ •

  .קהילתי ומוסדות ציבור בשכונות ובמרכז העיר, הפניית משאבים לפיתוח סביבתי •

למרות שלא מסתמן פתרון כלכלי של ( מציאת פתרונות להתחדשות עירונית בשכונות וותיקות •

  .)כוחות השוק בשנים הקרובות

  
   ממצאי סקר תושבים– שבעמאפייני הביקוש למגורים בבאר : חלק שני
  

יתה הכניסה הגדולה ביותר בשנים האחרונות בקרב כל י הן שתי השכונות אליהן הנווה זאב ורמות •

 . יחד עם זאת יש לציין כי עיקר המלאי של יחידות דיור נמצא בשכונות אלו.  המגזרים

 

-הדתית האוכלוסייה . בקצב דומה לאורך ארבע וחצי השנים האחרונותאוכלוסיית העולים קונה דירות •

 - ל2004 חרדית רכשה בשנתיים וחצי האחרונות פחות דירות בהשוואה לקצב הרכישה שלה בין

2006 . 
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  :מאפייני הנכס הנרכש

נכסים  10%-בהן כ,  מהנכסים שנרכשו בבאר שבע בשנים האחרונות היו בבנייה רוויה77% -כ •

דו , ים'ובתים פרטים למיניהם כגון קוטג מהנכסים שנרכשו היו 23% -כ. דירות גג או גן, דים כגוןמיוח

, חרדי-שיעור הרוכשים צמודי קרקע גבוה יותר בקרב הציבור החילוני מסורתי והדתי. ' וכומשפחתיים

 . גבוה יותריה רוויהיקרב העולים החדשים  שיעור הביקוש לדירות בבנבבעוד ש
 

העולים החדשים רכשו .  חדרים4.2מכרה בבאר שבע בשנים האחרונות מנתה בממוצע דירה שנ •

 4.3חילונית בעיר רכשה בממוצע -בעוד שהאוכלוסייה המסורתית,  חדרים בממוצע4.0דירות בנות 

 לשם השוואה דירה שנמכרה .  חדרים בממוצע4.1חרדיים רכשו דירות בנות -הדתיים. םחדרי

 חדרים 4.1 -מוצע ובאשדוד מנתה דירה כמ חדרים ב4.0 - מנתה כ2002-2007באשקלון בשנים 

או שקונים את הדירות , הדבר מלמד על היצע של דירות מעט יותר גדולות בבאר שבע, בממוצע

 .היותר גדולות בשל מחירן הנמוך יחסית

 

העולים החדשים . ר" מ125השטח הממוצע של דירה שנרכשה בבאר שבע בשנים האחרונות היה  •

רכשו דירות גדולות יותר   והמסורתייםהחילוניםש  בעוד,ר" מ116 -כ, שו את הדירות היותר קטנותרכ

   .ר בממוצע" מ122רכשו דירות של  חרדים -והדתייםר " מ127של 

  

  :מטרת הרכישה

 -כ, בת משפחה/ להם או לבן מהדירות בבאר שבע בשנים האחרונות נרכשו כדירה ראשונה61% -כ •

 .השקעה רכשו דירה לצרכי 5% -כ, שיפור דיורלו  מהדירות נרכש31%

  

  :מחיר נכס נרכש

  .  אלף דולר129 -שנרכש בבאר שבע בשנים האחרונות הינו כלמגורים המחיר הממוצע של נכס  •

קרב  ב).הנמוך ביותר מבין המגזרים ( אלף דולר112.5 -על כ מחירהעמד החדשים עולים בקרב ה

 אלף דולר בממוצע 130 - אלף דולר ובקרב החילונים כ124ה ת המחיר הי חרדי-תדתיהאוכלוסייה ה

 .)הגבוה ביותר מבין המגזרים(
  ). והם כוללים מחירים של דירות ושל צמודי קרקעהמחירים המדווחים הם כפי שציינו הרוכשים(      

  
  :מקורות מימון

 –בנקים חסכונות אישיים והלוואות מה, המקורות העיקריים לרכישת דירה היו המשכנתאות •

 השתמשו בחסכונות 28% -כ, כמחצית מרוכשי הדירות לקחו משכנתה. משכנתאות משלימות
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 -ברוכשי הדירות בבאר שבע הסתייעו , כ"בסה.  לקחו הלוואות משלימות מהבנקים15% -אישיים וכ

  . מקורות מימון בממוצע1.4-1.3

 

 ממחיר 66% -שהם כ, לר אלף דו85 -גובה המשכנתה הממוצעת בקרב לוקחי משכנתאות היה כ •

 -כ גובה המשכנתה היה, בקרב העולים החדשים .הנכס הממוצע שנרכש בקרב מי שלקח משכנתה

חרדים -הדתיים בקרב . ממחיר הדירה הממוצעת שנרכשה72% -כם שה,  אלף דולר בלבד81

 77%-כהמהווה ) גבוהה ביותר מבין המגזרים( אלף דולר 95המשכנתה שנלקחה הייתה בגובה של 

  ). מערך הדירה64% (אלף דולר 84החילונים בעיר לקחו משכנתאות בגובה של . מערך הדירה

 

בקרב מי שנעזר  ( אלף דולר ממחיר הדירה כוסה על ידי מכירה של דירה קודמת92 -כ, ממוצעב •

 ממחיר הדירה 71% -סכום זה מהווה בממוצע כ). במכירת דירה קודמת לקניית דירתו הנוכחית

  .ותה קבוצת אוכלוסייה של אהממוצעת

 

 -החרדים מחזירים הכי מעט כ. כל חודש ₪ 2,919 -ממוצע כל לוקח משכנתה בבאר שבע מחזיר כב •

 - כחילוניים מחזיריםהמסורתיים ו ה,כל חודש ₪ 2,700 -העולים מחזירים כ, כל חודש ₪ 2,551

 .ממוצע בחודשב ₪ 3,032

  

  הנאמנות לעיר

 מרוכשי הדירות בבאר שבע 90% -כ, ל תושבי העיר עצמהר עיקהביקוש לדירות בעיר נשען בע •

 לעיר םתושביהדבר המעיד על הזיקה החזקה של , בשנים האחרונות הגיעו מתוך העיר עצמה

 מחוץ לעירשהגיעו חרדים – שנים האחרונות באר שבע משכה יותר דתיים 4 -ב, נראה כי. עצמה

שו דירה בעיר התגוררו קודם לכן בערים חרדיים שרכ- מהדתיים21% -כ. מאשר אוכלוסיות אחרות

לא נבנו בעיר שכונות מיוחדות לאוכלוסיות  ).11%-9%(בהשוואה למגזרים האחרים בעיר , אחרות

 בקהילות האוכלוסייה החרדית בעיר מתגוררת . נתניה ובת ים, באשדודכפי שנעשה , החרדיות

 . מעורבות

 

בסך הכל :  אחרת לפני שבחרו את דירתם בעיררוכשי הדירות בבאר שבע כמעט ולא התעניינו בעיר •

הדבקות בעיר גבוהה יחסית בקרב העולים .  מרוכשי הדירות התעניינו אך ורק בבאר שבע85% -כ

 .החדשים

 



                                                                                                                                                                                                  
  

                                                                                                                                                
  החטיבה הכלכליתהחטיבה הכלכלית                                                                                                                                                                                                  

 

  מידע מערכות מידע ופתרונות עתירי, שוקניתוח פוטנציאל ,   מחקרי שוק ודעת קהל-טרטגיה של מידע אס ,גיאוקרטוגרפיה
  Research@Geocartography.com   03-7682223.    פקס03-7682222. טל, אביב-תל, 8קהילת ונציה ' רח

16

 
 בהבחר ,  ממי שרכש דירה בעיר83% :לקשר החזק של תושבי באר שבע עם העירנוסף סממן  •

דור שני של תושבים כלומר  –דו בה נול, )44%(משפחה בעיר : בשל קשר אישי ומתמשך לעיר

 ). 3%( הגיעו בשל נישואים עם אחד מבני העיר  או)36%(

  

  שביעות רצון

 מרוכשי הדירות בבאר שבע ציינו כי הם שבעי 52% -כ, בינונית, רמת שביעות הרצון מהמגורים בעיר •

מרוצים ו א( מהרוכשים אינם מרוצים 13% -כ, מהמגורים בעיר)  רבה מאוד-במידה רבה(רצון 

 .מהמגורים בעיר) מידה מועטהב

: עוד סיבות שהועלו). 31%(הסיבה העיקרית לאי שביעות הרצון מהעיר היא חוסר הניקיון בעיר 

  .)א" כ24%(חיי תרבות שירותים ציבוריים ובמחסור ב

המיידית גבוהה משביעות הרצון מהשכונה וזו גבוהה משביעות -שביעות הרצון מהסביבה הקרובה

  .מהעיר כולההרצון 

  
  

  1והעיר העתיקה' ד' לשכונות גחדירה של בני מיעוטים : חלק שלישי
  

  ותנשביעות רצון תושבי השכו

שכונת גבוהה מעירם ומ - בינוניתוהעיר העתיקה בבאר שבע  שבעי רצון במידה' ד', תושבי  שכונות ג •

 ).3.5-3.6ממוצעים של , 5 עד 1בסולם של ציוני שביעות רצון (מגוריהם 

 

, שביעות הרצון מסביבת המגורים הקרובה גבוהה יותר משביעות הרצון מהעיר כולה ומהשכונה •

 ). 5- ל1בסולם שבין  (3.8ועומדת בממוצע על 

 

 מתגוררים בבתים פרטיים  או 30%,  מתגוררים בדירה בבניין משותף70% - כ- מאפייני המגורים •

 . צמודי קרקע למיניהם

  

 גרים בדירות 23%-כ, גרים בדירות שבבעלותם, היהודייםעיר העתיקה וה' ד'  מדיירי שכונות ג77% •

בשל העובדה שחלק נכבד , כלפי מטה, מוטה להערכתנו, שיעור הגרים בשכירות(שכורות 

תושבי השכונות העריכו את שיעור הדירות , לא נכללו במדגםוהאוכלוסייה  הלא יהודית מהסטודנטים 

  ).  50%-השכורות ביישוב בכ
                                                 

 מן הראוי להדגיש שהממצאים בחלק זה משקפים את עמדות התושבים בלבד והן אינן מייצגות את עמדות 1
  . והשיכוןהחוקרים או משרד הבינוי
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והעיר העתיקה מעריכים את תחלופת השכנים ' ד' מתושבי שכונות ג   כרבע- שכנים תחלופת •

 !שיעורים אלו גבוהים. בבניין שלהם או בשכונה כתחלופה גבוהה או גבוהה מאד

 

 .לתחלופה גבוהה של שכנים היא מגורי סטודנטים בשכונה) והמוצהרת(הסיבה העיקרית הנתפסת  •
  
 
.  שנתיים האחרונות-שנהריכים כי נכנסו לשכונתם מיעוטים ב מע השכונות שנבדקורבע מתושבי •

יותר ,  כנראה, הכניסה של בני מיעוטים מתחזקת  (36% -כ', שיעור זה גבוה בקרב תושבי שכונה ד

 ). בשנים האחרונות
  
מעריכים את יחסיהם ל "בשכונות הנ מהתושבים 75% -כ,  טובה יחסיתתפיסת היחסים בין השכנים •

 . בים עד טובים מאדעם שכניהם כטו

   

נוגעות להבדלי ,  לגבי מי שציין זאת, הסיבות העיקריות לתפיסת יחסים לא טובה עם השכנים •

התחשבות הדדית , ניקיון, רעש(תרבויות והרגלי התנהגות שנובעים מהם , תפיסות עולם, מנטליות

 ).'וכו

  

 .שלוש הקרובותמתכוונים להמשיך ולהתגורר בדירתם בשנתיים ) 78%(מרבית התושבים  •
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  :ממצאי המחקר האיכותני
  

ניתוח עוזרים להתורמים להבנת המתרחש בעיר ו,   על שלל פרקיו,להלן פירוט ממצאי המחקר האיכותני

   .   הסקרים הכמותייםתוצאות

  
  

  עמדות של קבלניםותפיסות : רביעיחלק 
  

 .ם שרואיינו עבור כל הקבלניאינו מהווה אפיק השקעה אטרקטיבישוק הדיור בבאר שבע  •

  

, "חוקי הנגב"לאחר ביטול , 2003משנת , לדעת הקבלנים, ההחמרה במצב שוק הדיור בעיר החלה •

, שוק הדיור בבאר שבע מאופיין במספר בעיות חמורות, נכון להיום. והיא נמשכת עד עצם היום הזה

רות במחירי ולמכירת די, המובילות לקצב נמוך במיוחד של מכירת דירות בפרויקטים החדשים בעיר

  . הפסד

  

ביטול : הם, לדעת הקבלנים,  לחוסר האטרקטיביות של הדירות החדשות בעירהגורמים העיקריים •

, מספר רב של דירות יד שנייה,מלאי לא מכור של דירות חדשות, המענקים לרוכשים פוטנציאליים

  .  שדודובייחוד עם ערים כמו אשקלון וא, ותחרות קשה בשוק הדיור באזור הדרום והשפלה

  

  .ביטול מענקים לרוכשים פוטנציאליים. א
, כי ביטול המענקים נתן מכת אנושה לשוק הדירות החדשות בעיר, קיימת הסכמה בין כל הקבלנים

בעיקר עקב חוסר נכונות של האוכלוסיות הפחות מבוססות לרכוש נכסים יקרים יחסית ללא סיוע 

  . כספי מצד הרשויות

  

  . ירות חדשותהצפה של שוק הדיור בד. ב
קיים בשוק מלאי של מאות דירות חדשות שטרם , בעקבות בנייה מאסיבית אשר התרחשה באזור

הנמכרות , )עקב הגירה שלילית מהעיר(כן קיימים בשוק מספר רב של דירות יד שנייה . נמכרו

חלק מהקבלנים סבורים שהקונים מעדיפים . במחירים נמוכים משמעותית מאלה של דירות חדשות

  .ירות יד שנייה בשל חשש מקריסה של חברות קבלניותד
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 . תחרות בשוק הדיור באזור הדרום. ג

נטישת הצעירים לערים אחרות כגון : מתרחשות שתי תופעות מקבילות, כתוצאה מביטול חוקי הנגב

, לדברי הקבלנים, כלומר. והפסקת הגירה חיובית של תושבי הדרום מערים ויישובים קטנים, אשדוד

יישובי , לדעת הקבלנים. ט והופסקה בשנים האחרונות קליטה של רוכשים פוטנציאליים בעירכמע

אינם מהווים גורם שמתחרה בבנייה החדשה ) 'וכו, שבע-תל, מיתר, עומר(הפריפריה של באר שבע 

בשל רמת נגישות נמוכה למוסדות (עקב היותם פחות אטרקטיביים בעיני הזוגות הצעירים , בעיר

  )ושירותים

  

  עלויות הבנייה. ד 
ואילו  התשואות  , בדרום הארץ דומות לעלויות הבנייה במרכז) 'כוח אדם וכו/חומרים(עלויות הבנייה 

הרווח הנקי על בנייה בבאר שבע נמוך במאות אחוזים מהרווח , כך שבפועל. בדרום נמוכות בהרבה

  . הנקי על בנייה במרכז הארץ

 ועלויות פיתוח גבוהות מהווים גם הם עול כספי כבד על היטלים כספיים גבוהים מטעם העירייה

  .ומקטינים את הרווח הנקי מהבנייה, הקבלנים

  

  :אחד הקבלנים מסכם את המצב בשוק הדירות החדשות בבאר שבע
בסביבות . היו הטבות במס וסיוע לרוכשים.  עוד היו בתוקף חוקי הנגב2000 -עד לתחילת שנות ה"

, חוקי הנגב וכל הסיוע הממשלתי בוטלו. ת הבנייה הולכת להיעצר כבר הורגש שמגמ2004שנת 

 בערך 2003עד שנת , בנוסף לכך. התחילה האטה בבניית יחידות חדשות, נוצרו ירידות בביקושים

אגרות בניה , עלות הבנייה הייתה זולה יחסית: התנאים היו שונים מהיום, 2000ובמיוחד עד לשנת 

 חדרים 4דירת : לדוגמא. וגם מחירי הדירות נסקו,  לדירות היה גבוההביקוש, ש"היו מאוד זולות בב

עלות הבנייה עלתה : היום המצב שונה. ש נמכרה במחיר גבוה יותר מדירה מקבילה לה באשדוד"בב

  ".ומצד שני הביקוש לדירות ירד וכך גם מחירי דירות, באופן משמעותי מצד אחד

  

,  הדיור בבאר שבע תתרחש רק בעוד מספר שניםרוב הקבלנים סבורים כי ההתאוששות של שוק •

 . כאשר מלאי הדירות החדשות יקטן משמעותית
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    :הקבלנים סבורים כי על המדינה והרשויות

o  במטרה להפוך את הנכסים , )תוך איסור על קבלנים להעלות מחירי דירות(להחזיר את המענקים

ני תושבי הערים הקטנות מהדרום בבאר שבע לאטרקטיביים יותר בעיני הזוגות הצעירים ובעי

  ).אוכלוסיות פחות מבוססות, כלומר(

o ידי יצירת מקומות תעסוקה נוספים-למשוך אוכלוסיות חזקות על) וכמובן רצוי במקביל (לחילופין, או ,

הרחבת האוניברסיטה , דים"עיר הבה, טק-מפעלי הי(בייחוד לאקדמאים ולבעלי מקצועות מבוקשים 

  ). ובית חולים

  

  

   :הציעו הקבלנים, סףבנו •

o השתתפות ממשלתית בהוצאות הפיתוח בבאר שבע  

o  אזורי , מגרשי משחקים, גינות, מרחק רב יותר בין הביניים(מתן אישורים לבנייה מרווחת יותר

שמטרתה למשוך קונים פוטנציאליים בשל איכות חיים גבוהה יותר , בשכונות בבאר שבע) חנייה

  .בשכונות החדשות

o ידי עיריית באר שבע-יטלים הנגבים עלהורדת גובה הה  

o שיפור וייעול של המערכות הביורוקרטיות בעיריית באר שבע  

o שלוש-הפסקת הוצאת קרקעות בבאר שבע למכרזים לפחות לשנתיים 

  

כל עוד לא מצטרפות  , רוב הקבלנים סבורים כי המצב בשוק אינו מצדיק בנייה של בתים צמודי קרקע •

 )'אחיות וכו/רופאים/טק-אנשי הי(עיר אוכלוסיות חזקות נוספות ל

  

וטענו כי משרד הבינוי והשיכון אינו , הקבלנים לא הביעו העדפה לגורם מסוים המוציא מגרשים למכרז •

  .ולא לשלילה, לא לטובה, שונה מהותית מכל גוף אחר

  

ף א,   לטענתם,רגר' בשדכל הקבלנים שרואיינו הביעו חוסר נכונות לגשת למכרז המציע קרקעות  •

  .קבלן ותיק ומנוסה לא יתעניין במכרזים חדשים לבניית דירות למגורים בבאר שבע

  

לחוסר הנכונות להגיש הצעות למכרזים נעוצה בעובדה ששוק הדיור בבאר , לדעתם, הסיבה העיקרית •

כדאיות של בנייה , על כן. הנמכרות כמעט במחירי הפסד ובקצב נמוך, שבע מוצף בדירות חדשות

  . יא אפסיתחדשה בעיר ה
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 תושבי העיר והסביבה –  ממצאי קבוצות מיקוד-שוק המגורים בעיר: חמישיחלק 
  2)יהודים(
  

מכל "ויש בה " בירת הדרום"באר שבע כנתפסת , בעיני תושבי העיר אשר השתתפו בקבוצת מיקוד •

ם צמודי שכונות של רבי קומות ושכונות של בתי, מתחמי בילוי ופנאי, מוסדות ציבור ושירותים": טוב

ומתגוררת בה אוכלוסייה חמה , בעיר שוררת אווירה ביתית ונעימה. תחבורה ציבורית נוחה ועוד, קרקע

 . ומחבקת

 

התגלה פער ניכר בתפיסת העיר ושביעות רצון מהמגורים בה בין תושבי , במהלך הדיון בקבוצות •

לבין תושבי , ר העתיקהוהעי' ד' שכונה ג-"וותיקות"בעיקר בין תושבי השכונות ה, שכונות שונות

 .' שכונה א, נווה זאב, נאות לון, רמות-"טובות"השכונות ה

  

. מספר חולשות וחסרונות של העירהוזכרו על ידי התושבים , לצד יתרונותיה הרבים של העיר •

  :צוינוכבולטים 

o רמות שכר נמוכות ומחסור במקומות תעסוקה עבור אקדמאים   

o ישנות"הזנחת השכונות ה"  

o לית של אוכלוסיות חזקות הגירה שלי  

o לא רצויות לעיר/ הגירה חיובית של אוכלוסיות חלשות  

o מחסור במקומות בילוי ופנאי  

  

  מצב התעסוקה בעיר

בעיר עצמה , לטענתם. חלק ניכר מהמשתתפים הביע שביעות רצון ממצב התעסוקה בבאר שבע •

יחד . "הצווארון הכחול"י המספקים עבודה לעובד, עסקים ומפעלים, ומחוצה לה מספר רב של תעשיות

רמות השכר בעיר , בעיר קיים מחסור של משרות עבור בעלי מקצועות חופשיים ואקדמאים, עם זאת

 .נתפסות כנמוכות יחסית לאזור המרכז

 

משפחות / אקדמאים(פונות האוכלוסיות החזקות , על מנת למצוא תעסוקה מתאימה ולקבל שכר הולם •

כגון , במקומם נכנסות אוכלוסיות פחות חזקות. נוטשות את העירו, לאזור השפלה והמרכז) צעירות

 . עובדי הצווארון הכחול מיישובי הסביבה והאוכלוסייה הערבית והבדואית

                                                 
2

מן הראוי להדגיש שהממצאים בחלק זה משקפים את עמדות התושבים בלבד והן אינן מייצגות את עמדות   
  .החוקרים או משרד הבינוי והשיכון
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, השפעה משמעותית על שוק הדיור בעיר) הצורכות דיור חדש ויקר יותר(לעזיבת האוכלוסיות החזקות  •

  . לדירות יד שנייה יקרות באזורים טוביםהבאה לידי ביטוי בירידה בביקוש לנכסים חדשים ו

  

  הזנחת שכונות 

אלה נתפסות . הביעו שביעות רצון נמוכה במיוחד משכונות מגוריהם, "ותיקות"תושבי השכונות ה •

 . לא רצויות/מלוכלכות ובעלות אוכלוסיות נחשלות, כמוזנחות

  

 לירידה נוספת ברמת ההשתלטות של האוכלוסיות הנחשלות על השכונות הובילה, לדברי התושבים •

עוברים לשכונות ,  במקום היהודים שעזבו. ולירידה חדה במחירי הדירות בהן, היוקרה של השכונות

  . אקונומי נמוך-בדואים וערבים ממעמד סוציו

  

ומרגישים , התושבים חווים תסכול רב. עיקר האחריות על הידרדרות השכונות מיוחסת לרשויות העיר •

  ". אזרח הקטן"ואינן דואגות ל, ייחסות מספיק חשיבות לטיפוח שכונותיהםכי רשויות העיר אינן מ

  

אולם למרביתם חסרים אמצעים כלכליים , "וותיקות"כל התושבים הביעו רצון לעזוב את השכונות ה •

  .התושבים בוחרים לשכור דירה בשכונה אחרת, לכן. לרכישת דירה באזורים טובים יותר

  
 לא רצויות לעיר/ לשותהגירה חיובית של אוכלוסיות ח

ניכרת אי שביעות רצון  מנוכחותה ההולכת וגוברת של האוכלוסייה , בקרב האוכלוסייה היהודית •

  .והן במתחמים ציבוריים, הן בשכונות המגורים, הערבית בעיר

  

החוששים ,  התנהגותם של בני המיעוטים מעלה דאגה מיוחדת בקרב הורים לילדים בגיל ההתבגרות •

  .ילית של בני המיעוטים  על ילדיהםמההשפעה השל

  

מתרעמים על הכניסה המאסיבית של בני מיעוטים לשכונות " וותיקות"התושבים של השכונות ה •

ירידה ברמת הניקיון , כגון עליה ברמת האלימות, דבר הגורם למספר השלכות שליליות, מגוריהם

ד בעוצמה גבוהה מהאוכלוסייה הביעו פח' וד' תושבי שכונות ג, יתרה מכך. וסכסוכים בין שכנים

סר אונים וכעס בעקבות וחווים תחושות של חו, הערבית והבדואית המתגוררת בשכונות מגוריהם

  .המצב הקיים
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הביעו שביעות רצון גבוהה מסוג האוכלוסייה המתגוררת בשכונות " טובות"תושבי השכונות ה •

כי תושבי השכונות , יש לציין. יה הערביתהדבר התייחס הן לאוכלוסיה היהודית והן לאוכלוסי. מגוריהם

ומדובר כרגע במשפחות ,  דיווחו כי מספר הערבים והבדואיים בשכונות מגוריהם הינו נמוך" טובות"ה

  . בודדות

  

גוררת אוכלוסייה ערבית קיימת רתיעה מלרכוש דירה בשכונה בה מת, בשכונות הפחות מבוססות •

שציינו לשבח את יחסי השכנות , השכונות היוקרתיותרתיעה זו לא נרשמה בקרב תושבי . ובדואית

  .שלהם עם הערבים

  

, אשדודהעיר , לבאר שבע מתחרה חזק. מתחרות מועטה מיישובי הסביבהבאר שבע נהנית  •

 . המספקת איכות גבוהה וקרובה למרכז הארץ, הנתפסת כעיר תוססת

  

שוקלות משפחות צעירות , שבעבבאר " טובות"ולאור יוקר הדיור בשכונות ה, עקב ביטול המענקים •

. ולכן הן מעדיפות לשכור ולא לקנות דירה בבאר שבע עד להחלטתם הסופית, רבות מעבר לאשדוד

  . חוסר הנכונות לרכוש דירה בעיר פוגע בהתפתחות של שוק הדיור בעיר

  

 לגור ידי משפחות צעירות המעוניינות להמשיך-הועלתה הן על" טובות"סוגיית יוקר הדיור בשכונות ה •

הדירות באזורים המטופחים , לטענתם. אקונומי נמוך-ידי תושבים ממעמד סוציו-והן על, בבאר שבע

, ואילו האזורים הפחות יקרים מתאפיינים בהזנחה, והחדישים יותר של העיר הינן יקרות מידי עבורם

אך , "טובים"ם המעדיפים תושבים רבים לגור בדירות שכורות באזורי, לכן. לכלוך ואוכלוסיות נחשלות

  . נמנעים מלרכוש דירות

  

אשר שולטים בשוק של , הביקוש לדירות שכורות הוליד את תופעת הספקולנטים, לטענת התושבים •

 .דירות יד שנייה ועושים את הונם על חשבון התושבים הלא מבוססים

  

ההצפה . בדירות יד שנייה ובדירות חדשותמוצף שוק הדיור בבאר שבע , לטענת משתתפי הקבוצות •

רוב , לכן. ולקצב מכירה נמוך של דירות חדשות, מובילה לירידה משמעותית במחירי דירות יד שנייה

 .  התושבים אינם רואים ערך מוסף לבנייה נוספת של רבי קומות או בתים צמודי קרקע בשכונות

  

. כה גבוההזכו להער) נחל עשן/נאות לון/נווה זאב (שכונות מגוריהם, בקרב המשתתפים המבוססים •

  .  ותושביהן לא מביעים רצון לשפר דיור, השכונות הללו נתפסות כחדשות ויוקרתיות
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שעלולה , התושבים המתגוררים בשכונות אלה הביעו חשש מבנייה מאסיבית מידי, יחד עם זאת •

  . להוביל לצפיפות  יתר ולירידה באיכות חיים

  

  . ה מרכזית יותרחלק מתושבי רמות ציינו כי היו שוקלים לעבור לשכונ •

  

ורמות שכר נמוכות ,  ציינו כי ביטול המענקים הניתנים לרוכשי הדירותהמשתתפים הפחות מבוססים •

במקרים  .לא מבוססים/מחלישים את הבסיס הכלכלי של רוכשי דירות צעירים, יחסית באזור הדרום

ונמנעים מלהתעניין , יםבאזורים פחות יוקרתי, אלה נאלצים להסתפק בקנייה של דירות יד שנייה, רבים

  . הנתפסים כיקרים מאד, בפרויקטים חדשים

  

נכשלים משפרי הדיור , בשל חוסר היכולת של הזוגות הצעירים לשלם מחירים גבוהים עבור דירה •

דבר הפוגע ביכולתם לרכוש נכס בפרויקטים , )או למכור במחיר נמוך מהמצופה(למכור את דירתם 

 . החדשים

  

 :כאשר היא". אידיאלית"תושבי העיר כשכונה נתפסת בעיני  •
o נגישות לשירותים , המאפשרת ליהנות מהיתרונות של מרכז חיים תוססים, קרובה למרכז העיר

  . קרבה למתחמי בילויי, ולמוסדות ציבוריים

o ירוקה ונקייה, שכונה מטופחת  

o שכונה עם מערך תחבורה מפותח  

o שכונה עם אוכלוסייה איכותית  

  

בשכונות )  קומות3-4(וצות מיקוד הביעו רצון להתגורר בבנייה לגובה כשני שליש ממשתתפי קב •

  . הסיבה לכך נעוצה בחשש התושבים מפריצות לבתים צמודי קרקע. של באר שבע" טובות"ה

ם "רמב/'שכונה א, )איכות חיים גבוהה(נאות לון , נווה זאב, רמות: השכונות המבוקשות ביותר הן

  .)הקרבה למרכז העיר(
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  עמדות של נוטשי באר שבע בשנים האחרונות: שישיחלק 
  

אשר ניתן לחלק אותן לסיבות , לנטישת באר שבע לטובת ערים אחרות מספר סיבות מרכזיות

  .ולסיבות רגשיות, תפונקציונאליו

  
  :הסיבות הרגשיות לנטישה

 ".התקדמות בחיים"כ, "חלום שהתגשם"תפיסת אזור המרכז כ •

, בעיני הנוטשים. באר שבע אינה נתפסת כעיר תוססת, צעיריםבעיקר ה, בעיני חלק מהנוטשים •

ישנה השפעה בלתי מבוטלת על הידרדרות הנוער לדפוסי , להיעדרם של מקומות בילוי איכותיים בעיר

 ואף לפשע, התנהגות שליליים

ציינו כי בבאר שבע ) ובייחוד האקדמאים(חלק ניכר מהצעירים : תפיסת האוכלוסייה בבאר שבע •

אביב נתפסת כעיר ליברליות -תל, לעומת זאת. ם אנשים שמרנים ומקובעים מחשבתיתמתגוררי

 במיוחד

  
  לנטישהתהפונקציונאליוהסיבות 

 חלק מהנוטשים ציינו לשלילה את בעיית הפרנסה בעיר •

אך רמות השכר הינן נמוכות יחסית , טענו כי אין מחסור במקומות העבודה" כחול"עובדי הצווארון ה •

 והשפלהלאזור המרכז 

דירות וקיים היצע רחב של , המצב בשוק הדיור בעיר נתפס כטוב יחסית, באופן כללי: שוק הדיור •

קיים פער משמעותי בין השכונות החדשות לשכונות , יחד עם זאת, במחירים המתאימים לכל כיס

ת העיר ומרגישים כי רשויו, חווים תסכול רב, התושבים המתגוררים בשכונות הוותיקות. הישנות בעיר

 אינן מייחסות מספיק חשיבות לטיפוח שכונותיהם

ולכן הם מעדיפים , חלק מהצעירים ציינו כי רמת המחירים באזורים הטובים מתקרבת לזו של אשדוד •

 לרכוש דירה באשדוד 
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 ממצאי ראיונות עומק בקרב תושבים ממוצא ערבי -שוק המגורים בעיר : חלק שביעי
   ובדואי

  
לעיר מגוון , לטענתם. מהמגורים בעירשביעות רצון גבוהה הביעו , ים ובדואיםערב, תושבי באר שבע •

 . אשר משפרים משמעותית את איכות חייהם של התושבים, רחב של יתרונות

  

תחבורה ציבורית מפותחת , צוינו הקרבה למקומות ציבוריים, היתרונות המרכזיים של העירמבין  •

  . ומגוון של מקומות בילוי ופנאי

  

, ירק(ציינו לטובה גם סביבת מגורים שקטה ויפה ) רמות, נווה זאב" (מבוססות" השכונות התושבי •

  . וגם חיים לצד שכנים איכותיים ותרבותיים, )ניקיון, גינות
  

אך , תושבי השכונות הפחות מבוססות אומנם היו פחות שבעי רצון מהמראה החיצוני של שכונתם •

מגוון , תחבורה ציבורית נוחה, הקרבה לאוניברסיטה: וריהםהדבר מתגמד מול היתרונות של שכונות מג

  ). מתקני ספורט/חוגים/קניונים/פאבים(של מקומות בילוי ופנאי 
  

יתרון הנתפס כמשמעותי , המגורים בבאר שבע מבטלים את הצורך בכלי תחבורה פרטי, בעבור רבים •

  . במיוחד בעיני התושבים הצעירים והפחות מבוססים
    

  .   הדגישו כי בבאר שבע רמת החינוך גבוהה יותר מאשר ביישובים הערביים והבדואייםהורים לילדים •
  

ומתקיימים יחסי שכנות טובים עם , בבאר שבע סביבה חברתית ידידותית ומקבלת, לדברי המרואיינים •

המספקת מערכת של תמיכה , בעיר מתגוררת קהילה ערבית אוהדת וחמה, אך חשוב מכך. היהודים

 . סטרומנטאלית עבור תושבי העיר ממוצא ערבי ובדואינפשית ואינ
  

פירושו עלייה ברמת החיים ") טובות"גם לשכונות הפחות (המעבר לבאר שבע , בעיני רוב המרואיינים •

תושבי השכונות . כל המרואיינים מתכוונים להמשיך ולהתגורר בבאר שבע, לכן .ובסטאטוס החברתי

 . שכונות טובות יותרהפחות מבוססות שואפים בעתיד לעבור ל
  

כאשר הכוונות , חלק ניכר מהמרואיינים ציינו כי בני משפחתם או חבריהם שוקלים לעבור לבאר שבע •

  . הללו חזקות במיוחד בקרב הדור הצעיר
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לבצע את , הוצע על ידם, בין היתר.כלל המרואיינים ציינו כי המצב ביישוביהם טעון שיפור ניכר •

  : להםהשינויים הבאים ביישובים ש

o להקים מוסדות ציבור נוספים ביישובים מהם הם הגיעו  

o לפתח את מערך התחבורה הציבורית  

o ולהשקיע בגינות ובמשחקיות לילדים, להעלות את רמת החינוך  

o לשפר את החזות הכללית של היישובים  

o קניונים, פאבים, בתי קפה (לפתוח מקומות בילוי(  

o חדרי כושר ובריכות ציבורית, חוגים, סים"מתנ-להקים מתקני ספורט ופנאי .  

  

ית יהעיר באר שבע נתפסת כאופצ, כל עוד התנאים הללו אינם מתקיימים, לדברי המרואיינים •
  . המגורים האטרקטיבית ביותר בדרום הארץ
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 , העבודהמטרות

   מקורות הנתונים 
   מבנה העבודהו
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  טרת המסמך ומרכיביומ
  

המסמך כולל .  ובאופן ספציפי לשוק המגורים בעירבאר שבעבמסמך זה מתייחס למאפייני האוכלוסייה 

  :פירוט של

  

 .המאפיינים החברתיים כלכליים של תושבי העיר ומגזרי האוכלוסייה .1

  )'בנייה רוויה וצמודת קרקע וכו, מיקום, מחיר (המאפיינים של נכסי המגורים בעיר .2

  מאפייני הרכישה של יחידות הדיור ביישוב .3

  לי הביקוש למגורים בעירהסביבה הכלכלית ומחול .4

  שכונות לפי –אפיון מוקדי חטיבות קרקע  .5

  :אפיון וניתוח המרכיבים הכלכליים שיווקיים של שוק המגורים ביישוב כדלקמן, סקירה .6

  עלייה, הגירה, גודל אוכלוסייה  .א

  שיטת שיווק קרקעות ביישוב  .ב

  התחלות וגמר בנייה  .ג

 מכירת יחידות דיור  .ד

   קיבולת תכנונית–מלאי קרקעות   .ה

  הביקוש וההיצע למגורים ביישוב  .ו

 מחירי דירות המשווקות ביישוב  .ז

 

ניתוח שמטרתו לזהות גורמים מבניים של שוק הדיור בבאר שבע וגורמים אחרים המשפיעים  .7

 . והמטרופוליניתתבזירה האורבאני, עליו

 .בבאר שבעהמלצות למדיניות שיווק מגורים ביישוב  .8

  

  : גם לנושאים הבאיםבמסגרת העבודה נערכה התייחסות ספציפית

  , ובעיר העתיקה' ד', בשכונות  ג, שינויים במבנה החברתי של אזורים וותיקים בבאר שבע •

עמדות  לשכונות אלה ו,לרבות ערבים ובדואיים, אוכלוסייה שונותעוצמת החדירה של קבוצות  •

  . ןים המתרחשים בהתושביהן כלפי השינוי

 םתושבים יהודיים ולתפיסת תושביפיסת בעיר לתגורמי משיכה וחסמים של שוק הדיור  •

 ממוצא ערבי ובדואי

 . קבלנים הבונים באזור הדרום לתפיסת גורמי משיכה וחסמים של שוק הדיור בבאר שבע •

  התייחסות ממוקדת– שדרות רגר •
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  מקורות הנתונים
  

  :הממצאים המפורטים במסמך זה מתבססים על
  

 , מנהל מקרקעי ישראל,הבינוי והשיכוןמשרד : וןעיבוד נתונים ומידע שנאסף ממקורות שונים כג. 1

שמאי , מתווכי דירות, חברות יזמיות וקבלניות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, באר שבעעיריית 

  .)שיכון וכן של מנהל מקרקעי ישראלבינוי והכולל של משרד ה (מקרקעין ומידע שפורסם באינטרנט
  

  .באר שבע דירות במתווכים ומשווקי, צועראיונות עם אנשי מק. 2
  

  .2008 – 2004בשנים בבאר שבע ורכשו דירה שנערך בקרב משקי בית המתגוררים , סקר מקיף. 3

המתגוררים ,  ומעלה18בני , )באופן אקראי(אב או אם הבית ,  בוגרים367המדגם כלל  •

  .בבאר שבע באחת השכונות

 .שנייה יד  רוכשי דירות57% – מהנדגמים היו רוכשי דירות חדשות וכ 43% -כ •

,  ועד למועד ביצוע הסקר2004משנת , הדירות שנדגמו היו כאלה שנרכשו בשנים האחרונות •

 .2008קרי אפריל 

  .ל את כל השכונות בעיר בהם נרכשו דירות יד שנייה או נבנו דירות חדשותכלהסקר  •

  .2008אפריל ב, ממכון הסקרים הממוחשב של גיאוקרטוגרפיה, הסקר נערך טלפונית •
    

הדגימה . והעיר העתיקה' ד', המתגוררים בשכונות ג,   יהודיים משקי בית270שנערך בקרב סקר  .4

 . נעשתה לפי חלקה של שכונה מתוך כלל משקי הבית בשכונות הרלוונטיות

  

  . משקי בית16,000 -כ תושבים ב50,718כ בשלוש השכונות הנחקרות מתגוררים "בסה

  , תושבים17,883מתגוררים ' בשכונה ג

  , תושבים19,415מתגוררים ' ה דבשכונ

  . תושבים13,420בעיר העתיקה מתגוררים 
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 מחקר איכותני  .5

 . קבוצות מיקוד אשר בוצעו בקרב תושבי באר שבע והסביבה4נערכו   

  ,עומדים לרכוש דירה ראשונה בבאר שבע/ רוכשי דירות:  1קבוצה 

  ,אר שבעעומדים לרכוש בקרוב דירה בב/משפרי דיור שרכשו:  2קבוצה 

  ,)העיר העתיקה(ומרכז העיר ' וד' גתושבי שכונות :  3קבוצה 

  .משפרי דיור שרכשו צמוד קרקע בבאר שבע או באחד היישובים בסביבה/רוכשי:  4קבוצה 

  

 . ראיונות עומק בקרב ערבים ובדואים המתגוררים באזורים שונים בבאר שבע10 נערכו .6

 

  . או בונים באזור הדרום/ בנו ועומק בקרב הקבלנים אשר ראיונות 10נערכו  .7

 

פרטי הנוטשים הושגו  .שעזבו את באר שבע בשנים האחרונות, ראיונות עם נוטשים 15נערכו  .8

 .דרך הסקר הטלפוני שנערך בעיר

 

, )GDB(מערכת המידע הייחודית של חברת גיאוקרטוגרפיה זיקה לבכל הממצאים נותחו  .9

 ברמת תמתייחסהמערכת , כלכליים-רתייםחב והמאגרי המידע הגיאוגרפייםתרמה לניתוח ש

המערכת תרמה לאיתור האוכלוסייה החרדית . פירוט של בניין למאפייני האוכלוסייה בעיר

  .) מתווכים בעירמידע שהתקבל מידיתרם לאימות  ( להיצע הנכסים בעיר ולמחירם,והעולים בעיר
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  :מבנה העבודה
  :לעבודה שלושה פרקים עיקריים משלימים

 ,  של שוק הדיור בעירוח כלכלינית •

  באמצעות סקריםמחקר כמותי •

  . שהתקבל מקבוצות מיקוד וראיונות עומק איכותניחקרומ •

  
   : חלקיםבעההעבודה נחלקת לש

 במגמה ,והביקוש בשוק הדיור בבאר שבעמציג מידע המתייחס למאפייני ההיצע  החלק הראשון •

  ,לבחון את מדיניות שיווק הקרקעות בעיר

 , שנערך בעיר הביקושים סקרממצאישני מציג את החלק ה •

' ד', ג(החלק השלישי מציג ממצאי סקר טלפוני שנערך בקרב תושבי השכונות הוותיקות בעיר  •

 ,כניסת בני מיעוטים לשכונותהמתייחס בעיקר ל, )והעיר העתיקה

 

 : מציגים את ממצאי המחקר האיכותני, עד השביעירביעי ה,יםחלקה •

 ,או בנו בעבר בעיר/ב קבלנים שבונים וראיונות עומק בקר .1

 ,2 הנמצאים בשוק הדיור) יהודים( בקרב תושבי באר שבע והסביבה קבוצות מיקוד .2

  ,ראיונות עומק בקרב נוטשי העיר בשנים האחרונות .3

 .ראיונות עומק בקרב תושבי העיר ממוצא ערבי ובדואי .4

  

 

  :מנותחות לפישל העבודה שני בחלקה התוצאות הסקר 

  :בעיר) 2004-2008רכשו דירות ב  (אות בשוק המגורים אוכלוסייה הנמצהות קבוצ ) 1

,  מתושבי העיר30% -כשהם , עולים חדשים, 75% - כ מהווים את רוב השוק,ומסורתיים חילונים

 משוק 9% - מאוכלוסיית העיר וכ13% - מהווים כחרדיםודתיים  , מהשוק16% -מהווים רק כ

  . )לפי תוצאות הסקר (המגורים

  

  .ההבדלים בין מי שרכש דירה חדשה לבין מי שרכש דירה יד שנייהנערך ניתוח של ) 2

  

   דירה ראשונה ולבין רוכשי דירה לצרכי יכשולבין ר, נערך ניתוח של ההבדלים בין מי שמשפר דיור) 3

  .השקעה

  .  בגוף העבודהכל הלוחות בעבודה מוצגים
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  :ראשוןחלק 
  

   –שבע בבאר מאפייני שוק המגורים 
  סקירה וניתוח כלכלי
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 פרופיל העיר והמטרופולין. 1
  

   נתוני בסיס ומגמות התפתחות1.1
  

משה מרכז חשוב באזור לאורך כל ימדובר בעיר עתיקה שש. באר שבע שוכנת בצפון הנגב במיקום מרכזי

העיר החדשה שנבנתה החל מתחילת המאה . מתקופת האבות ועד ימינו, סטוריותיהתקופות הה

, נגישות למרכז הארץ, מיקום בצומת דרכים: נהנית מיתרונות גיאו כלכליים ומנהליים כגון, מתהקוד

נחשב לטוב אבל סובל  (בית חולים מרכזי, מוסדות שלטוניים ברמה המחוזית, פריפריה כפרית

חיי תרבות ובילוי ומרכזי , מכללות ,) סטודנטים18,000-המונה כבר כ( אוניברסיטת הנגב, )מצפיפות

בעיר שלושה אזורי תעשייה ומלאכה  .במרחב אזורי תעשייה ומפעלי מחצבים ומכרות .ניות מודרנייםק

  .קיימים

  . אלף דונם117.5 -ליאשטח השיפוט המוניציפ

  

ואילו  )שית בגודלה בארץיהעיר הש(  אלף נפש186 - כ,2007נכון לסוף שנת ה מונה יהאוכלוסי

בעיר .  לא יהודים-מהם קרוב לשליש, למעלה מחצי מליון נפש  מונה כבראוכלוסיית המטרופולין הדרומי

 לשבטי כתה הלא יהודית משתייימרבית האוכלוסי .ה במרחבי מהאוכלוסי35% מרוכזים באר שבע

נושא רגיש זה  .ריבוי טבעי גבוה יחסיתור שיע ומאופיינים בשובי קבעישרק חלקם השתקע בי, הבדווים

  . שנים רבות מזה ולא פתורהמהווה בעיה מרכזית
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  מפת באר שבע בחלוקה לשכונות: 1מפה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   מסומנות בצבע כחול על המפהרדרות רגש

              כניסות אל ויציאות מהעיר

  

 שדרות רגר
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  :מאז קום המדינה עברה העיר מספר שלבי התפתחות

  

נית של משפחות  חלק מהעלייה ההמואר שבעעת קלטה ב, 60 - וה50 -בשנות ה, ראשית .1

 .שנשלחו לנגב על ידי השלטונות

  

יוצאי חבר העמים וכן  בעיקר , אלף עולים50- שבהן נקלטו קרוב ל1989-1997בשנים  ,שנית .2

  .יוצאי אתיופיה

  

אבן הדרך השלישית קשורה לחיזוק ההכרה בה כמטרופולין המצדיק מתן עדיפות גבוהה לעידוד  .3

 .ממשלתי

  

  

  יות מול החולשות והאיומים מאזן העוצמות וההזדמנו1.2
  

  : ניתן להציג את האבחנות הבאותSWOT)(יׁבניתוח מגמות ההתפתחות בגישה של אבחון אסטרטג

  

אר  מבססת לכאורה את מעמדה של ב2001 -תכנית מטרופולין באר שבע שאושרה על ידי הממשלה ב

הארצי , מישור האזוריכבירת הנגב וכמוקד האמור לתפקד ב,  בתור המטרופולין הרביעי במדינהשבע

  .ל"ואף הבינ

אולם בשנים האחרונות קיים פיגור , התמונה שתוצג להלן מלמדת כי הפוטנציאל לצמיחה אכן קיים

  . היעדים הדמוגרפים-ובמיוחד, משמעותי במימוש היעדים בפועל

  

  :מצב זה משקף כמה בעיות יסוד שטרם נפתרו וביניהם

כולל סטודנטים ( גירה שלילית במיוחד של צעירים ומשכיליםה, בצורה מספקת, תעסוקה איכותית העדר

ן חלש "שוק נדל, )להביםו  מיתר,עומר(ין בסביבה ילווהישובי יתחרות מ ,)שרובם אינם נשארים בעיר

עדיין אשר הארץ מרכז  לכיווןציבורית בורה תחתשתית תחבורתית ו ,מחירי קרקע נמוכיםהמאופיין ב

תשתית לבילוי  ,רותים חסריש מערך, ) שכבר הושגפור המשמעותיי השלמרות( על הצרכים ה עוננהאינ

פער בין שכונות ותיקות לבין  ( שטרם גובש דיויאורבאנ וכן מערך ות סביבהבעיות איכ, ותרבות הפנאי

  .)ר"רצף של בנייה צפופה במרכז העיר וצורך בחיזוק של אזור המעהיעדר , שכונות חדשות

  

ובקידום מספר  )2015נגב " ( תכנית מגירה" בבאה לידי ביטויח הנגב פעילות מטה של הרשות לפיתו

  .אולם לא הצליחה עדיין לחולל פריצת דרך, תכניות רעיוניות
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  .כמובן שיש לאמור לעיל ביטוי ישיר בשוק הדיור המדשדש מאז אמצע העשור האחרון

  .טווח התכנון הרלבנטייחד עם זאת אבחון אסטרטגי מלמד כי ישנן מספר הזדמנויות לא מבוטלות ב

ית כאחד ומתן קדימות עירונית וממלכת –מחייב ללא ספק מאמץ ומחויבות " חלון ההזדמנויות"ניצול 

: רוע חיצוני כגוןיזאת במידה ואין כוונה להמתין לא . בפרט במדיניות הממשלתית שבעלבארלנגב בכלל ו

  .ן במטרופולין המרכז"הנדלה הנמשכת בערכי יגל עלייה חדש או להשלכות מצטברות של העלי

  

  :תכניות הפיתוח המרכזיות הן

  

 בתמהיל העסקים שלהם או  חדשים ומתקדמים באפיונם הטכנולוגיתעשייה ם של פארקימספר •

פארק  ,פארק להבים בבני שמעון ,פארק המדע ליד האוניברסיטה: וביניהם" צנרת"ב הנמצאים

 .טק ועוד יי התית חדשה בנגב לנושאייחממה תעשי, התעשיות בעומר

 

 כולל בתכנון מלון ומרכז ,' ד400 -פארק המדע והטכנולוגיה שליד האוניברסיטה משתרע על כ •

ישנה  .ל" וגוף יזמי מחוהאוניברסיטהלהקמתו שותפים  . ביצוע מתקדמיםיכנסים ונמצא בשלב

 .של הפרויקט' ל לשלב ב"להעברה של יחידות מחיל התקשוב של צה) שאושרה עקרונית(תכנית 

  

פור נוסף ישבעתיד  מתוכנן. הושלמו עד כה שתי תחנות בעיר: תכניות הפיתוח של רכבת ישראל •

 -דו כיוונית  ופתיחת אפשרויות נוחות ליוממות )פחות משעה -זמן נסיעה (ל אביבשל הקו לת

 .לתעסוקה ובילוי

 כבת בנימינההר להשלכות האורבניות שכבר נראות בפועל בצירתוכניות אלו יתכן ויצרו הזדמנות 

כגון , התחזקות יישובים פרברים שהיו רדומים בעברהכוונה ל (א" ת-נתניה -חיפה ובנימינה -

  .)ר מטרופוליני משני"בינימינה  וכן בהתחזקות נתניה כמע

 

 .ית גת ובהמשך עד להבים ואף דרומה יותריקר –  עד צומת פלוגות6השלמת הסלילה של כביש  •

 .באר שבעמ מ" ק30 כביש זה אמור להתקרב עד כדי

 

 ).בתכנון( רכבת קלה במרחב העירוני והמטרופוליני •

 

 .המשך הסלילה של כבישי הטבעת •
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 כיום יחסיתשהוא נמוך , יםהיומממספר למרכז עשוי לחזק את  שפור הנגישות מצפון הנגב •

עשוי לתת  חיזוק היוממות . מקצועי החסר כיום לתעשיות מתקדמותוח אדםניידות של כ ולאפשר

 .של מפעלים בענפים מסורתיים מאזור המרכז" גלישה"חיפה למימוש תכניות ד

 

אגף , ן "אמספים של יחידות טכנולוגיות כגון ואולי בסיסים צבאיים נו(" דים"עיר הבה"מעבר  •

 .כולל משפחות צבא קבע) סמוך לצומת הנגב( ש"לאזור ב) יל אווירהתקשוב וח

  

   עליהם ייבנו,ונםד 1,250 - כ שטח שלמדובר בהקצאת, דים"לצורך הקמת עיר הבה

  .ר" מ250,000 -כ

  . אנשי קבע500 - ו חיילים11,000 -דים יתגוררו כ"במתחם עיר הבה

להתגורר , ל" בצה)א"אכ( פרט –אגף כוח אדם בתאום עם , חלק ממשפחות הקבע מיועדות

   ).יה צמודת קרקעיבשכונת רמות וכן בעומר ומיתר ובעיקר בבנ(ש וסביבתה "בב

  

יכולה להגדיל את מספר מקומות , דים לקרבת באר שבע"השפעת המעבר של עיר הבה

על פי השפעת ,  מועסקים באופן עקיף1.5צפויים ) איש קבע(על כל עובד ישיר : התעסוקה בעיר

  .)מכפיל התעסוקה ("מכפיל"ה

 

מעשי רק לאחרונה הוחל בביצוע , 2007- כי למרות ההחלטה העקרונית של הממשלה בלזכוריש 

 אפקט  עוצמת אי בהירות לגבי עדייןקיימת .ם ההחלטה עד ליישוויחלפו בודאי מספר שנים

 עם פרויקט ן זאת לאור הניסיו. הנגב בכלל ובאר שבע בפרטאכלוסההשפעה של הפרויקט על 

 פרויקט זה לא הביא ).70-ל ושדות התעופה מסיני לנגב בסוף שנות ה"העברת בסיסי צה" (רמון"

  . לוס אזרחי של הנגבלתוספת אכ

  

ישנן תכניות . בשני בתי מלוןבאה לידי ביטוי לית הא תשתית מינימ בעירבתחום התיירותי ישנה •

רותים לתיירות י ומרכזי שמרכזי כנסים וירידים,  תיירות עסקית,)בצנרת( פארקים גדולים לפיתוח

 .הנגב

  

יוע משרדי ממשלה ותרומות בס , של מספר פרויקטים עירוניים גדולים הנמצאים בצנרתםקידומ •

 :ל וביניהם"מחו

-זה כולל השלמת הבנייה של כ ראשי ציר ).הנשיאים לשעבר' שד( רגרשדרות פיתוח ציר  

, מסחר ,יה עד לקמפוס וחידוש פני הכניסה הראשית לעירישיקום הציר מהעיר ,ד" יח1,600

.  זוחל תכנית זו קצב מימוש.העבודות בעיצומן במימון ממשלתי .מוסדות ושטחים ירוקים
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המגרשים במתחם גדולים יחסית ומחייבים עלויות פיתוח גבוהות יחסית לקבלן מקומי קטן 

 ).בהעדר גופים יזמיים ברמה הארצית(

 

בין . יה צעירה לאזוריבילוי ומשיכה של אוכלוס, מוקד לתרבותכהחייאת העיר העתיקה  

 .היתר מוקם מוזיאון מדע לנוער

 

ריאה "ומיועד להוות את ה,  ממזרח למערבאר שבעצה את בשחו, פארק נחל באר שבע 

 .לעיר" הירוקה

 .משכן אמנויות חדש הנמצא בשלב בנייה מתקדם 

 

  .פארקי שעשועים ועוד, כולל אצטדיון בצפון העיר, ")ספורטק("מתחם ספורט גדול  
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  יואורבאנ מטרופוליני -מגמות ויעדי תכנון. 2
  

   תכנון עירוני2.1
  

  .תכנון במהלך התקופה -עם שלבים של רה, סטוריות רב שנתיותי משקף מגמות ההתכנון העירוני

 כאשרהעיר העתיקה היוותה מלכתחילה מוקד מרכזי שסביבו החל להתפתח מרכז אזרחי ושלטוני 

למילוי השטחים הריקים , תכנון לציפוף יתר-בהמשך נערך רה. השכונות הראשונות נבנו בפריסה רחבה

 –ר "מע( העסקים הראשי רכזלמור מערכת הדרכים שתקשר בין השכונות לשיפ, שבין השכונות

(Central Business Districtוכן שינוי אופי הבינוי והפיתוח הסביבתי בהתאמה לעיר באקלים מדברי .  

  

 מרכזי , בעיקר בשוליים ממזרח,יה ההמונית הביאה לבניית שכונות חדשות ובהמשך נוספויקליטת העל

  .כולל חלק מכבישי הטבעת, קפיתידרניים ובוצע שלב ראשון במערכת הדרכים ההקניות ובילוי מו

  

תחנת רכבת ומשרדים  ,כולל הקמת קריית ממשלה ובתי משפט, ר"מאמץ מיוחד הושקע בחיזוק המע

בין היתר בשל קשיי תחבורה וחנייה וכן  הקושי  ,אולם המוקד העירוני המרכזי אינו מגובש דיו, מודרניים

  .מסחרי המתפתח- אזור העיר העתיקה והתחרות מול האזור התעשייתיבחיבור עם

ישנה תכנית להקמת מערכת הסעת המונים באמצעות רכבת קלה שתשרת את תושבי המטרופולין 

  .צור זמן הנסיעה למרכז הארץיפור המסילה של רכבת ישראל וקיוהעיר וכן תכניות לש

  

  ניהןי שכונות העיר ומאפי2.1.1
  

נוספו לו קריית ממשלה ובתי  .יה התחזק עם השניםי שבו נמצא בניין העיר,של העירהמרכז האזרחי 

נמוכים   לרוב,מסביבו שכונות מגורים וותיקות ובנינים ישנים .קניון הנגב ועוד, תחנת רכבת, משפט

  :אשר התפתחו כדלקמן,  שכונות חדשות5כולל ,  שכונות15בעיר יש כיום  .יחסית

  

  .הסמוכה" דרום"העתיקה ובשכונת  התיישבו המתיישבים הראשונים בעיר ,ירעם שחרור הע, 1948 -ב

  .'ה-'א:  נקלטה עלייה מארצות ערב בעיקר בשכונות הראשונות50-בשנות ה

  

  .90- משנות הגות צעיריםמאכלסת בעיקר זו -'שכונה א

  .יה מזדקנתי מאכלסת בעיקר אוכלוס-'שכונה ב

  .רבה לאוניברסיטהיבשל הק, זוגות צעיריםמאכלסת כיום גם סטודנטים ו -'שכונה ג
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גם שכונה זו .  נחשבת לשכונת מצוקה ופשע,50 - שנבנתה בסוף שנות השכונה גדולה -'שכונה ד

  .סמוכה לקמפוס

  .50 -שהוקמה גם היא בסוף שנות ה'  שכונה עם מאפיינים דומים לשכונה ד- 'שכונה ה

   .70 -נבנתה ברובה בשנות ה, ) קומות4מעל (והים השכונה הראשונה שנבנו בה בניינים גב –' שכונה ו

 -יה היא דתיתיחלק ניכר מהאוכלוס. נחשבת לשכונה טובה יחסית, 80 -נבנתה בשנות ה -'שכונה ט

  .מסורתית

  

שוכנות בסמוך לקמפוס האוניברסיטאי נהנו במשך הזמן מביקושים של סטודנטים ההשכונות הוותיקות 

  .שוק של רכישת דירות ישנות ושיפוצן לצרכי השקעהבשכירות ובמקביל התפתח  לדיור

  
  

   .תה קליטה של גל עולי אתיופיהי הי80 -בשנות ה

יש בשכונה  . עוליםלאכלוסבעיקר  80-הוקמה בשנות ה . נמצאת מדרום מזרח לנווה מנחם- א"שכונה י

  .גם קריה חרדית

  
ראה  (ו נקלטו בכל שכונות העירנקלטה העלייה ההמונית בעיקר מארצות חבר העמים ואל 90 -בשנות ה

  .)43 בעמוד 2 מספר פיזור העולים במפה

  

  :בדרום ובצפון,  הוקמו בעיר שכונות חדשות,בעקבות גל העלייה ממדינות חבר העמים, 90 -בשנות ה

  :בדרום

  , רוויה וצמודת קרקע- יה מעורבתי הבנ,שכונה דרומית -נווה זאב

שנבנתה על בסיס גרעין קיים של שכונה , רומית לעיר העתיקהד,  שכונה של משקי עזר במקור-נווה נוי

  ,50 -משנות ה

  .י חבר העמיםא וכיום שכונה של יוצקרווניםבמקור אתר  -נחל בקעונת שכ

  

  . של בתים צמודי קרקע בעיקר יוקרתית היא שכונה,המבואה המערבית , לוןאותנ - מערבוםבדר

  

  ןבצפו

יה יהבנ. רובע גדול עם כמה שכונות משנהמ הן חלק' ב+  'רמות אשכונות . רמות - הרכסשכונת 

ובהמשך נוספו גם ) כולל סגל אקדמי( ה בחתך בינוני ומעלהיהתחילה במקור כצמודי קרקע לאוכלוסי

   .מגדלי דירות
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  .נווה זאב ורמותעיקר הבנייה הרוויה מתרכזת בשכונות , בעשור האחרון

  

 התכנית בשלב של .כונה מודרנית ובעיקר של צמודי קרקעזוהי ש .)נחל עשן( נווה מנחם -בצפון מערב

  ).במגמה להגדיל משקל צמודי הקרקע ובנה ביתך(רה תכנון 

  
כולל , סטורי זה עובר כיום תהליך שיקום במטרה להפכו לאזור תיירות ובילוייאזור ה -העיר העתיקה

בהדרגה משכונת ותיקים  שאף היא הופכת שכונת הדרום -סמוך אליו. סטודנטיםלמגורים לצעירים ו

  .צמודת קרקע, לשכונה מעורבת עם בנייה חדשה

  

בהתאמה  ,שכונות הוותיקותמחירי הדירות בגבוהים בהרבה מ, בשכונות החדשות לעיל, מחירי הדירות

 נאות ,בעיקר אמורים הדברים ביחס לשכונות רמות ,והמיצוב החברתי המשמעותיים להבדלי הסטנדרט

  .ונווה מנחםלון 
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   בבאר שבע חדשיםריכוזי עולים: 2מפה 
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   תכנון מטרופוליני2.2
  

  ואושרה, שמאי אסיף' י צוות תכנון בראשותו של אדר" שהוכנה ע,תכנית מטרופולין באר שבע

  : מספר יעדיםהקבע) 23/14/4תכנית מתאר ( 2001-ב

  

 .חיזוק מעמדה של העיר בכל הרמות כמטרופולין רביעי 

כולל שרותי , רותיםישפור מערך תשתיות וש,  כולל השגת ספי כניסה,תפקוד בתור בירת הנגב 

 .תאורבאניממשל וציבור וטיפוח איכות 

 .צמיחה עירונית תוך כדי פיתוח מאוזן של מגורים ותעסוקה 

 .חיזוק המרקם הסוציו כלכלי של אוכלוסיית העיר 

 .רותים העסקייםיפיתוח תעסוקה איכותית ועיבוי מערך הש 

  :וכן

בעיקר ( תמהיל מגורים מגוון : וטיפוח נופיות סביבהדאגה לאיכ, כות עם פיתוח סביבתימגורי אי 

 .פארקים עירוניים ובראשם נחל באר שבע ,) רוויה איכותית ומשקל מסוים של צמודי קרקעבנייה

 .כולל על ידי ציפוף והתחדשות עירונית ,חיזוק הליבה העירונית 

 .יות ותרבות הפנאיצירת תשתית ראשונית של מלונאות ותייר 

  

  :יעדים כמותיים ואיכותיים של התכנית
  

   שבין אלף בתקופה265 אלף נפש שהיו בתחילת העשור ועד 160 -הציעה גידול מ התכנית

חשיבות השגת יעדים אלו נבעה  .2020-2025 אלף נפש בשנים 315וכן יעד של  2015 - 2010 

כולל הגעה לספי כניסה לתשתיות ( מהשאיפה להגיע למעמד מטרופוליני עם כל הכרוך בכך

 שנתי גידול(  במגזר הבדואי בדרוםיהדמוגרפוכן לנוכח המשך הגידול ) מטרופוליניםרותים ישלו

  ).5% -ממוצע של כ

  

 :יש להדגיש כי התכנית התנתה בפירוש את השגת יעד זה במספר תנאים וביניהם

עם העדפה , מיוחד בתיעושבנושא התעסוקה וב פרטיות וציבוריות כאחד -השקעות נוספות •

 ).המאופיינים בשכר גבוה יחסית( חשמל ואלקטרוניקה, לענפי המתכת

, ל"לא נכללה במסגרת ההנחות הרשמיות של התכנית הנש,  הוצעה חלופה נוספת,לופיןילח •

על סמך שיפור הנגישות לכיוון המרכז והנגישות בתוך , להתבסס על יוממות תעסוקתית

 .המטרופולין
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 1.5 -של כ) מעל לרמה הממוצעת בשנים שקדמו להכנת התכנית(ורית עודפת השקעה ציב •

 והרחבת 6השלמת ציר כביש ( בתחום התחבורה,  בשורה של תכניות פיתוחדולר דמיליאר

מעמדה המטרופוליני של את ופרויקטים המחזקים ) שדה תעופה בשדה תימן ועוד, המסילה

 ). מרכז ירידים ועוד, שנית חוליםבי, הרחבת הקמפוס: כגון( העיר

  

התעוררו מצד העירייה חששות לגבי תחרות  ל" הנהמתאריש לציין כי במהלך העבודה על תכנית 

, שוקת, להבים( פוטנציאלית מצד מוקדי תעסוקה בכמה צמתי תחבורה מרכזיים מצפון מזרח לעיר

 ).'ועומר וכ

הקצאת תשתיות תעופה וכן , םמוסדות מחוזיי, פיתוח מוקדי מסחר ותעסוקהחששות לגבי הכוונה ל

 150-שטח כולל של כ  לטווח ארוך וכל התשתיות הנדרשותיחידות דיורשטחים לתוספת של אלפי 

  .שמעוניםמועצה אזורית כולל בתחום , אלף דונם

   

מסוג בנה , צמוד קרקע, כותייצע מגורים אידאגה לזמינות ה - יעד נוסף הוגדר בתחום המגורים

בשלב מאוחר  . הגירה חיובית לעירדדזאת על מנת לעו. רותים תומכיםיתי ושעם פיתוח סביב, ביתך

הועלה מחדש יעד זה במסגרת הכנת פרוגרמה כלכלית ) שלא במסגרת התכנית מתאר(יותר 

נהל במסגרת עבודה למ ,המתפנה בצפון העיר) מרכז תחמושת (ח"מרתלמתחם הגדול של מחנה 

 1מעל (ת  גדולים יחסילמגרשיםבולת ימהק מסוים רשיעוההצעה נגעה להקצאת  .מקרקעי ישראל

  .לא התקבלהעדיין  ההצעה ,ובעלויות מסובסדות) ונםד

   

  .)מרכז עסקים ראשי (ר"של העיר בכיוון חיזוק הקשר למע" קונצנטרי" תכנון  נערך

  יש כמה שכונות ואזורירובעל  בכ,)מנחם ורמות ,זאב ,נוי(  מגוריםחלוקה לארבעה רובעי, בתכנית

 .משנה

  

 .כפרי - 6%, פרברי - 11%, עירוני - 83%אכלוס המרחב המטרופוליני בפרופורציה של  •

  

זוהי גם עמדת מינהל  .15%- כ- צמודת הקרקע בעירבנייהבתכנית זו נקבע גבול מרבי ל •

 .התכנון במשרד הפנים

  

העירייה  . לדונםידות יח8 עור צפיפות הבינוי בעיר יהיה בממוצעי נקבע כי ש35א "בתמ: הערה

בכוונת , 2009בשנת  .ידות יח6-ל, לגבי המלאי התכנוני ,מבקשת ממשרד הפנים לעדכן יעד זה

התחום  הכוונה לשים דגש על .  של תכנית מתאר חדשה לעירהכנתה להשלים משרד הפנים

  .יכלכל-החברתי
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  התכנית של הרשות לפיתוח הנגב 2.3
  

 שאכלוס מואץ של הנגב אמור להתבסס על , היתרבין, תכנית זו שהוכנה לפני מספר שנים גורסת

  .ורמה גבוהה של חיי קהילה וחינוך" חווית מגורים", תעסוקה איכותית

כך למשל שווי  . נחותני"נדלהנגב מאופיין כיום במגורים בדפוסי הקצאה דומים לכל הארץ ועם ערך 

 במכרזים .בראשון לציוןל  בלבד ממגרש מקבי15% - כהינו, בחמש השנים האחרונות, אר שבעמגרש בב

  .היה אפסי) ללא פיתוח(ע י מרכיב הקרקמנהל מקרקעי ישראלהאחרונים של 

  

 לאפשר בנגב ,על סמך מחקרים כלכליים ושיווקיים שהוכנו עבורה, ל"התכנית הנמציעה בתחום המגורים 

, )דונם 2עד ( הקצאת מגרשים גדולים יחסית :חודיים וביניהםיבכלל ובבאר שבע בפרט דפוסי מגורים י

  .בתים על גדות נחל באר שבע ועוד, סטוריים בעיר העתיקהיה יחודי במבניםידיור 

  

  

   מציאות מול יעדים-דמוגרפיה 4.2
  

 אלף בתי 62.5 אלף נפש שהם 185.4 2005- היו בעיר ב,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהעל פי נתוני 

  .אב

כאשר הגידול השנתי הממוצע  בשנתיים  ,אלף נפש 186 -כ ,ס"על פי נתוני הלמ,  היו בעיר2007בסוף 

מתרכזת דווקא בגילאים הגירה זו  .הגירה שלילית - המשמעות. האחרונות הוא פחות מחצי אחוז

 למרכז -אולם חלקה הגדול, ישובים הפרברים סביב העירי חלק מההגירה היא ל,כאמור. הצעירים יחסית

  .הארץ

  

  . תושבים1,000 -ל) בסימן שלילי (12.4% - בכנאמדמאזן ההגירה של העיר  2005בשנת 

כלומר שיעור ,  תושבים1,000 -ך) בסימן שלילי (14.2% - מאזן ההגירה של העיר  נאמד בכ2006בשנת 

  . העוזבים את העיר עוד גדל משיעור הנכנסים אל העיר

גירה שלילית כ ה"ובסה.  תושבים6,400 תושבים ועזבו את העיר 3,800 - נכנסו אל העיר כ2006בשנת 

   . תושבים2,600של 

  .להלן, 1 ותרשים 1 ראה בלוח -את המגמה הרב שנתית בתחום האוכלוסייה
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  גידול האוכלוסייה בבאר שבע בעשור האחרון: 1לוח 
    

  

  שנה
 אוכלוסייה

גידול שנתי)באלפים(

1993 141.4   

1994 147.9 4.6% 

1995 152.6 3.2% 

1996 156.4 2.5% 

1997 160.4 2.6% 

1998 163.7 2.1% 

1999 168.9 3.2% 

2000 172.9 2.4% 

2001 177.9 2.9% 

2002 181.5 2.0% 

2003 183 0.8% 

2004 184.5 0.8% 

2005 185.1 0.3% 

2006 185.4 0.2% 

2007 186.1 0.3% 

  ס"למ: מקור
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  1993 – 7200 התפתחות האוכלוסייה בשנים – 1תרשים 

  

  
  

) בין יישובית( סובלת מהגירה פנימית 2002- 2001להוציא את השנים , אורך כל העשורבאר שבע ל

 2,600  – 2,200 -השיא מגיע בשלוש שנים האחרונות שמאזן ההגירה הפנימית עומד על כ. שלילית

  ").תפיסות ועמדות של נוטשי העיר",  בעבודה זו6 חלקסיבות מרכזיות לעזיבה מתוארות ב (עוזבים

  
   של באר שבע מאזן ההגירה: 2לוח 

  

 שנה
נכנסו 

מאזן הגירה  )אלפים(יצאו  )אלפים(
 פנימית

2007 3.9 6.1 -2.2 
2006 3.8 6.4 -2.6 
2005 3.6 5.9 -2.3 
2004 4.5 6.6 -2.1 
2003 3.5 5.0 -1.5 
2002 5.0 5.0 0.0 
2001 6.6 5.5 1.1 
2000 4.1 5.2 -1.1 

  ס"למ:   מקור  
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הגידול באוכלוסיית העיר עומד על מאות בודדות בחודש ) 2007 – 2005(נות בשלוש שנים האחרו

שהגידול באוכלוסייה עמד על מספר אלפים , )2002 – 2000(להבדיל מתחילת העשור , )700 – 400(

בתחילת ) הגירה פנימית ועולים חדשים(אחת הסיבות לכך היא שמאזן ההגירה ) 5,100 – 3,500(

  . העשור היה חיובי

  
  מקורות גידול האוכלוסייה בבאר שבע: 3ח לו

  

 מאזן הגירה
ריבוי טבעי  שנה :מזה

כ "סה )אלפים(
הגירה פנימית  )אלפים(

 )אלפים(
עולים 

 )אלפים(

כ הגידול "סה
באוכלוסייה 

 )אלפים(

2007 1.9 -1.2 -2.2 1.4 0.7 
2006 2.0 -1.6 -2.6 1.4 0.4 
2005 1.8 -1.2 -2.3 1.6 0.6 
2004 1.9 -0.4 -2.1 2.2 1.5 
2003 1.9 -0.3 -1.5 1.7 1.6 
2002 1.7 1.8 0.0 2.2 3.5 
2001 1.7 3.4 1.1 2.4 5.1 
2000 1.7 2.2 -1.1 3.5 3.9 

  ס"למ: מקור

  

 מהימן לרמת האטרקטיביות היחסית של ראינדיקאטוקיימת גישה רווחת לפיה מחירי הדירות מהווים 

,  ובליבת גוש דןביבאל בת בשוק המגורים הקרקעערך  משקלור כי  ובאם נזכ,על פי גישה זו. עיר

ברמה  , העירמעמדנוכל ללמוד על  ,)ללא מרכיב הפיתוח(בלבד  5%- לכ-  ובבאר שבע50%-מתקרב לכ

  .כפי שנסקר לעיל ,המטרופולינית והארצית ומקומה בתוואי ההתפתחות החזוי

  

  

 .מאליהמים עדיין והתוצאה בשוק הדיור ברורה  יעדי התכנית המטרופולינית אינם מתגש-המשמעות
כפי שנחזה   מטרופולין של ממש,מבחינת גודלה ,המשמעות היא כי באר שבע אינה מהווה עדיין

  .בתכנית

  

  

  לנתק את המגמות בשוק הדיור מהמגמות הכלליות הנוגעות,כמובן, מסקנת ביניים היא כי לא ניתן

מצב . חלש עדיין, כאמור, שהוא, העיר מעבר לריבוי הטבעימשיכה של להתפתחות הדמוגרפית ולכושר ה

  . ואילך2002זה מתבטא בהיעדר הגירה חיובית לעיר משנת 
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העיר אינה מגיעה , וללא המומנטום שהיה בתקופת העלייה ההמונית צמיחה דמוגרפית בהעדר

 פארק בילוי ונופש או" מרכז כנסים וירידים: "תשתיות לאומיות כגוןלרותים ויית סף ביחס לשילאוכלוס

  .ותכניות מסוג זה נותרות בינתיים ללא מימוש )אשר יועד בזמנו למבואה הדרומית( פעיל מטרופוליני

  

 כיצד להפוך את באר שבע למקור משיכה לאוכלוסיות יעד מחוץ לעיר וכיצד ןת הו המרכזיותהשאל

עיר כמטרופולין מבחינת  כיצד לחזק את ה,כן ו,סטודנטיםבור היכולל צ, להשאיר בה את הצעירים

  .התשובה חורגת ללא ספק מתחום הדיור   .רותים למרחביתעסוקה ואספקת ש

  

  מדיניות האכלוס של ערי הפיתוח 2.5
  

  .תם על ההגירה לאזורי עדיפות לאומילאחרונה התפרסמו מספר מחקרים מקיפי

ת באזורי עדיפות ישבויכלים לעידוד ההת" -משרד הבינוי והשיכון  עבור 2006 -מחקר שנערך ב

  :הגיע למסקנות הבאות 12/2006, צנובר יועצים, "לאומיים

  

השפעת גורם . או להיפך-תעסוקה היא השיקול המרכזי בהחלטה לעבור מהמרכז לאזור פיתוח •

 .רמת השתכרות שאינה נמוכהעם צע תעסוקה מגוון ימחפש הש, זה חשובה בעיקר בדור הצעיר

 

משמעותיים יותר בשיקולי ) צמוד קרקע, כ"בד( ר איכותי יותרצע דיויהטבות בדיור או חיפוש ה •

יחד  .צע מתאים וזמין עשוי לעודד הגירה שלילית לפרבריםימחסור בה. הגירה אזוריים ופרבור

המחקר . כ צמוד קרקע" בד–כותי יעם זאת נמצא שעובדים מבוגרים יותר אכן נמשכים לדיור א

 .צע תכנונייהמליץ על יצירת ה

 

 חשיבות לא מבוטלת ובמיוחד ישנה השפעה , הארץ בעיקר למרכז,חבורה משופרתלתשתית ת •

 .לרכבת

 

 . אבל לא במקומות הראשונים- גורם החינוך משפיע •

 

בהקשר זה ישנה חשיבות לטיפול בקדימות . תדמית, ישובי ייחודיות ה-גורמים נוספים •

בחזות , שכונות ישנות.יתבהתחדשות עירונית של מרכזי הערים וטיפוח החזות הפיסית והסביבת

 .חברתיים "כיסי מצוקה"עלולות להנציח , ירודה
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למשל בחיזוק הקשר בין מוסדות מחקר ואקדמיה ובין מפעלי תעשייה –שקעות בהון אנושי ה •

  .מקצועיתוהכשרה 

  

למרות כמה הצלחות , בשנים האחרונות,  של אזורי הפיתוחלוסכהאיתה נסיגה בתחום י הכ"בסה

 ההשפעהטרם (או נתיבות ושדרות ) טק החזק ייבזכות גרעין הה(יוקנעם ומגדל העמק : נקודתיות כגון

  .ערד היא דוגמא לעיר הנמצאת כעת במגמת נסיגה ).מתקפת הקאסמיםשל 

  

שנערכה לפני מספר , )א"תכנית המתאר למטרופולין ת (5 מ"מחקרים כלכליים שנערכו במסגרת תמ

חלשות היחסית של יתרבותי ואת הה -פיננסי -בתחום הכלכלימנתחים את העוצמה הגוברת שלו , שנים

עוצמה זו מביאה לכך שחלק מהערך  ).ירושלים וכמובן באר שבע, חיפה(כל יתר שלושת המטרופולינים 

מעובדה זו נהנות ערי . א"המוסף של כל תכנית פיתוח בפריפריה מגיע בסופו של דבר לעסקים בת

 מקור תופעה זו במאזן .צ ואשדוד"ראשל, ינים כמו נתניה למרכזי משנה מטרופולותשדה שהופכה

משקף את העובדה שמשקל העסקים והשירותים הפיננסים ה, מדינהבתפוקה שבין המחוזות -התשומה

  .בגוש דןחלק מהצמיחה מתפרס גם לאזורי משנה . דומיננטימטרופולין הוא ב

הפרופורציה  (באר שבעלביב אל לין ת במחירי הקרקע היחסיים בין מטרופו, כמובן,מציאות זו משתקפת

  ".מדינת תל אביב" ,"עיר מדינה" בדרך להיהפך לישראליש טוענים כי ). 1:10ערך בכיום היא 

  

בחנה את הנושא של מדיניות העידוד של התעשייה באזורי ש ,"ועדת מקוב"מחקר נוסף נערך במסגרת 

 המאפיין את המצב הקיים מנציח ,ות והגיעה למסקנה שהתלות בתעשיות מסורתי2007בשנת , עדיפות

הועדה המליצה על דרכים לשלוב טכנולוגיות  ".צווארון כחול"שכר נמוך ותעסוקות  ,פריון נמוך לעובד

ח אדם מתאים להתיישבות ומתוחכמות יותר במפעלי התעשייה המסורתיים וכן לעודד מעבר כ

  .בפריפריה

  

המחקר איתר  .יה בדרום הגיע לממצאים דומיםס על אזורי התעשי" עבור התמ2006 -קר שנערך בחמ

אלו הממוקמים  .באר שבעהדרומית ובטבעת הצפונית של   בטבעת– שני אשכולות של אזורי תעשייה

 ,ע למסה קריטיתיאולם גם הם לא הצליחו להתגבש ולהג, בטבעת הצפונית הם בעלי תמהיל מגוון יותר

  .שתאפשר משיכת מפעלי עוגן ממרכז הארץ
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  כלכליים – וסוציו דמוגרפים םמאפייני -אוכלוסיית העיר .3
  

  הי אוכלוסי3.1
  

עיקר הגידול בקצב מואץ  התרחש בחלק הראשון של , ידמוגרפגידול של  המגמה נמשכה 2003עד שנת 

  .ה ההמוניתי בהשפעת קליטת העלי90-שנות ה

עור הגידול י הטבעי שמקזזת את הגידולה הגירה שלילית ,כלומר,  נרשמת סטגנציה2005-2006 -ב

עובדים : יחסית כגון" חזקים"יש לציין כי משקי בית  .פחות מחצי אחוז –הממוצע בשנתיים האחרונות 

  .םיין הפרברייישובי הלווי עברו חלקם ל,בעלי עסקים וסגל אקדמי, בכירים בתעשייה

  

 מדני העירייהוא(  נפש186,000 -קרוב לגרים בעיר  ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי ,2007סוף ב

  ). נפש200,000- לקרובמצביעים על 

  

 , נפש2,500-ההגירה השלילית באותה שנה מנתה קרוב ל,  אלף נפש185 היו בעיר 2005בסוף 

  .)נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(  30 -בגילאים נמוכים ממחציתם צעירים 

  

  .ר" נפש לקמ13,500 - כ,שטח העיר גדול והצפיפות לנפש נמוכה

  

  

   חתך גילאים3.2
  

  . בבאר שבע נמוך משיעור קבוצת גיל זו בישראל כולה, 0-20בגילאים , שיעור הצעירים

  .40% - הוא כ0-20ששיעור בני ,  בהשוואה לכלל ישראל,30%-הוא כבעיר  0-20עור בני יש

  .בדומה לשיעורם במדינת ישראל, 5%מהווים + 75בני 

  

ה יבהשוואה למדינת ישראל ששיעור האוכלוסי, 35 -וכים מה הם בגילאים הנמיכמחצית מהאוכלוסי

חלק מייצוגיות ). נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (.62% - עומד על כ35 -בגילאים הנמוכים מ

  ).ראה חלק שישי בעבודה זו. (החסר של קבוצת אוכלוסייה ניתן להסביר על ידי עזיבת צעירים את העיר
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  ) 2005נתוני ( כלכלי – פרופיל סוציו. 3.3
 עיר ענייה –המשמעות . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של 1-10 מתוך סולם 5העיר מדורגת באשכול 

  :עם מספר מוקדי מצוקה בשכונותיחסית 

  

 .17% -כ, שיעור גבוה ביחס לשיעור העולים במדינה, 30%- כ)יוצאי חבר העמים( עור העוליםיש •

 . שיעור אבטלה גבוה מהממוצע הארצי.20,000 - הגיע לכ2005 -מספר מקבלי קצבת אבטלה ב •

 . איש27,000 -ה נאמד בכ מקבלי יתר הקצבות הסוציאליות כולל הבטחת הכנספרמס •

 .53% - החינוךרכתעור ההצלחה בבגרות במעיש •

  ).2005בסוף ₪ '  מ275( יהי גרעון מצטבר גבוה יחסית של העיר-ליאמצב מוניציפ •

  

  :)2003ס "נתונים מסקר של התמ( וקה באזורנתונים משוק העבודה וממבנה התעס

בוריים והיתר ירותים צי בש31% ,יהי בתעש17%.  עובדים170,000 - כבנפת באר שבעבשנה זו היו  •

  .חקלאות ותיירות ,מסחר, רותיםיבש

  .52%-וח העבודהעור השתתפות בכיש •

 צמיחה מספקת הן מהעדר, בין היתר, ת יחסית נובעההסיבה לאבטלה גבוה  .14% -עור אבטלהיש •

 .ה צעירה בגילאים הרלבנטייםיממשקל גבוה יחסית של אוכלוסיבמגזר התעשייתי והן 

  

 לעומת נפת 20% -ב,  לעומת הממוצע הארצי לאותה שנה11% השכר הממוצע בנפה היה נמוך ב •

השכר הנמוך יחסית מוסבר בהתרכזות מספר רב של מועסקים בענפים בעלי רמות שכר נמוכות  .א"ת

  .יחסית

  . בממוצע הארצי7.2% לעומת 1%- פחות מ-טק נמוך מאדי משקל התעסוקה בענפי הי •

  

  :יש לציין שתי תופעות נוספות

 30%, משלל בנפת אשקלון 64% לעומת 23% - שיעור יוממות נמוך יחסית של עובדי הנפה,האחת •

  . בנפת יזרעאל49% ,חיפה בנפת

אלקטרוניקה מתגוררים עדיין באזור המיות וחלק ניכר מהעובדים הבכירים בתעשיות הכי ,היהשני •

  .יןיישובי הלוויחלק אחר מתגורר ב, זהמרכ

 

היה ) 100=שהוא (  לעומת הממוצע בנפת הנגב כולהאר שבע השכר הממוצע בב,על פי נתוני סקר זה

   . 50% - וברהט נמוך ב203% -בעומר גבוה ב, 24% -גבוה ב
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   מחוללי ביקוש ומגזרים-שוק הדיור. 4
  

  צד הביקוש1.4
  

    קבוצות ומגזרים4.1.1
  

  :ניתן בהקשר זה להתייחס למספר מגזרים וקבוצות יעד פוטנציאליות

 מהדירות שנרכשו בשנים האחרונות 60% -כ(ם בני המקו, וותיקים,צעירים ועולים זוגות -ביקוש טבעי •

 ). ראה חלק שני בעבודה זו, בבאר שבע נרכשו כדירות ראשונות

 ). מהדירות שנרכשו יועדו למטרת שיפור דיור30% -כ (משפרי דיור •

 ."בנה ביתך" •

 .הגירה ממרכז הארץ או מהסביבה •

 .) סטודנטים(שוק הדיור להשכרה  •

  .)לתשואה( שוק הדירות להשקעה: ובמקביל •

  

 :או בחתך אחר

 .מ לשעבר"ם מבריהעולי •

 .בני המקום, ותיקים •

 .)ל"גם בהקשר למעבר מחנות צה(צבא קבע  •

חלק שלישי ראה , למגורים לאוכלוסייה זוהעיר מהווה מקור ביקוש ( ערבים ובדווים ,בני מיעוטים •

 .)וחלק שביעי בעבודה זו

  

  

  מחוללי ביקוש 4.1.2
  

  : מגזריםלמספרהביקושים מתחלקים 

מקוזז הריבוי הטבעי בינתיים על ידי הגירה שלילית ועל כן שיעור הגידול ,  כפי שצוין לעיל- ריבוי טבעי .א

  . בחמש שנים האחרונות1% -הממוצע הוא פחות מהשנתי 

  

  . השפעת גורם זה שייכת לעבר- עלייה. ב
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 בנייהניתן להבחין בין אלו שמחפשים שיפור דיור ב.  זהו כרגע הגורם המשמעותי ביותר-משפרי דיור .ג

ן " נדלעל פי הערכות גורמי. בדרך כלל ובין הביקוש לצמודי קרקע, רוויה על ידי מעבר לשכונה חדשה

ניתן להעריך כי הביקוש לצמודי רד הבינוי והשיכון  ומשמנהל מקרקעי ישראלבעיר ומעקב על מכרזי 

יקר הביקוש מקורו ע', ט ,'ב,'א: בשכונות הותיקות כגון .אם כי הוא תלוי במיקום, קרקע הוא חזק יותר

  . משפרי דיור– מתושבים ותיקים

  

מונה כבר קרוב , כאמור, שמספרם(וכלוסיית הסטודנטים  הגידול בא- רכישת דירות לצרכי השקעה. ד

אלו רוכשים . יוצר שוק של משקיעים)  אלף24 - כ- באוניברסיטה ויחד עם מכללות נוספות18,000 -ל

דווקא מחירן הזול יחסית  .משיקולי תשואה, בעיקר דירות ישנות בשכונות הוותיקות הסמוכות לקמפוס

  .מביא לרמות תשואה אטרקטיביות) ולרד אלף 50 - 40 -כ(של דירות אלו 

הצטרפו ,  ותיקים בני השכונות שמכרו דירותיהן-ביקושים אלו יוצרים תגובת שרשרת בשוק, יתירה מכך

ראה פרק שני ,  מהדירות שנרכשו בשנים האחרונות היו לצרכי השקעה5% -כ (.לשוק משפרי הדיור

  ).בעבודה זו

  

רות לא רק מול ערי השפלה וערי השדה שסביב גוש דן אלא באר שבע נמצאת בתח - הגירה חיובית. ה

  .ישובי הנגב הצפוניימול קריית גת ונתיבות ושאר , )ובמיוחד אשדוד(ישובים בנפת אשקלון יגם מול ה

מיתר ולהבים שכולם נמצאים במעמד , תחרות נוספת באה לידי ביטוי בטבעת המטרופולינית מול עומר

בטווח הקצר רמת המחירים הגבוהה . בבאר שבע ולה בהרבה על המקובלכלכלי ובאיכות דיור הע חברתי

)  אופייני בשכונות העיר"בנה ביתך" לפחות מ30% -ביקר ישובים אלו ימחיר מגרש ב(ישובים אלו יב

 אולם התחרות הפוטנציאלית מדאיגה יותר .נטי בשוק המקומיוומוציאה אותם מתחום התחרות הרל

משפחות של קציני קבע , עובדים בכירים במפעלי תעשייה:  חיצוניות כגוןכאשר מדובר באוכלוסיות יעד

  .מההמיועדים לעבור לבסיסים בדרום וכדו
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  צד ההיצע 4.2
  

  ).עיריית באר שבע: מקור (2005לסוף נכון  נכסי מגורים 68,200 עומד על כ - הדירות העירונימלאי

  

 רמת המכירות 4.2.1
  

 מתבטא שפלה. פל חסר התקדים שפקד את העיר בשנים האחרונותמהסקירה להלן ניתן לראות את הש

  .)3ראה לוח  (.ביוזמה פרטית וציבורית, ד בלבד אשתקד" יח318-במכירות של כ

  

  :באשדוד נמכרו באתה תקופה, לשם השוואה

   דירות572  - 2007

   דירות813  - 2006

   דירות1,090  - 2005

  

 אשר שופרה מאד, רבה למטרופוליןימק, עסוקה מגוון יותר מהיצע ת, כידוע,שאשדוד נהניתיש לציין 

התוצאה מתבטאת במאזן ההיצע והביקוש . לאחרונה וממעגל תעסוקה רחב כולל יוממות באזור המרכז

  .עתודות הקרקע של אשדוד צומצמו מאד בשנים האחרונות. לדיור וכמובן במחירי הדירות

  

  

  מגמות ומאפיינים -שוק הדיור המקומי 4.2.2
  

העלייה ההמונית מחבר העמים הביאה .  היה שוק הדירות בבאר שבע בשיאו90-באמצע שנות ה •

 ובאר שבע נהנתה מביקושים של משרד הבינוי והשיכוןפיתוח ובנייה של , לגל של יוזמות תכנון

 .משפחות עולים ומזמינות עתודות קרקע עם קיבולת גבוהה

  

לאור התשואה הגבוהה יחסית מרכישת , עה החל להתגבש גם שוק הדירות להשקל"הנבתקופה  •

  .דירות ישנות בעיר במחירים נוחים והעמדתן לצרכי השכרה לסטודנטים

  .6%-ובתשואה של למעלה מ דולר 70,000 -נסחרה בתקופה זו בכ'  ח3           דירת 

  

המדיניות ולאור פתיחת קו הרכבת ,  אינדיקציות לאופטימיות, לכאורה, היו2000לקראת שנת  •

 ובמיוחד 2000אולם משנת . המוצהרת של הממשלה לגבי אזורי הפיתוח והחלה תנופת בנייה

החל שפל בביקושים ובמקביל נמשכה הרחבת  היצע על בסיס שיווקים ,  ואילך2003/4השנים מ



                                                                                                                                                                                                  
  

                                                                                                                                                
  החטיבה הכלכליתהחטיבה הכלכלית                                                                                                                                                                                                  

 

  מידע מערכות מידע ופתרונות עתירי, שוקניתוח פוטנציאל ,   מחקרי שוק ודעת קהל-טרטגיה של מידע אס ,גיאוקרטוגרפיה
  Research@Geocartography.com   03-7682223.    פקס03-7682222. טל, אביב-תל, 8קהילת ונציה ' רח

57

 
.  המפולת השליכה גם על שוק דירות יד שנייה.מנהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכוןשל 

 .מו מספר פשיטות רגל של קבלנים מקומייםמאותה תקופה נרש

  

 במחיר (10% -כנרשמה שחיקת מחירים מצטברת של  2008 ועד שנת 2003החל משנת  •

מרבית חברות הבנייה הארציות נטשו את השוק ).  של דירות יד שנייה בעיר השקליהנומינלי

 דירות 531התחילו בנייתן של  2005-2007בין השנים . בפריפריה בכלל ובבאר שבע בפרט

מסתמנת מגמת ירידה , לאורך השנים הללו.  דירות ביוזמה ציבורית813ביוזמה פרטית ושל 

הסקטור הציבורי החל לצמצם שיווק קרקעות בצורה .  חדה בהתחלות בנייה בשתי היוזמות

 יש לציין .לאור הצטברות מלאי הדירות הבלתי מכורות,  ואילך2005/6ניכרת החל מהשנים 

מלאי  (2008ד ועד לחודש מאי בשנת " יח2,197מלאי של  (2004לך וקטן משנת שמלאי זה הו

 ). יחידות דיור924של 

  

, )3 לוח (לאורך השניםוביזמה פרטית לצד ירידות במכירת דירות ביוזמה ציבורית , יחד עם זאת •

 2006 דירות שנמכרו בשנת 125 -מ,  חלה עלייה במכירת הדירות בעיר ביוזמה פרטית2007ב 

מרמזים על עלייה  2008חמשת החודשים הראשונים של נתוני . 2007 דירות שנמכרו ב 162 -ל

  . ביוזמה פרטיתנוספת במכירת הדירות

  

   יחידות דיור582 נמכרו 2004 ב ,חלה ירידה עם השנים, במכירת דירות ביוזמה ציבורית

 2008שונים של הרא יחד עם זאת נתוני חמשת החודשים.  יחידות בלבד156 נמכרו 2007 בו

  . במכירת דירות חדשות38%מרמזים על גידול של 

        

קרי ביוזמת משרד ,  כל הבנייה והמכירות בעיר באר שבע הם ביוזמה ציבורית2005כי מאז , יש לציין

בפועל אין בנייה , כלומר, "בנייה ביוזמה פרטית"תחת הכותרת , הבינוי והשיכון או מנהל מקרקעי ישראל

למרות שהטרמינולוגיה מציינת , מדובר על קרקע של המדינה. עלות פרטית בשנים אלועל קרקע בב

  ".יוזמה פרטית"
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 שוק הדיור להשכרה

  .שהם גורם הביקוש הכמעט בלעדי, שוק זה עומד מכבר בסימן הביקושים של הסטודנטים

  

ה עמד על  ממוצע של נכס להשכרשכר דירה 2007ב . השוק נחשב בשנים האחרונות ליציב יחסית

  . בחודש ₪ 1,755 -כ, 2006 ממחיר שכירות ב 5% -נמוך בכ, לחודש ₪ 1,668
  

דירת ו  בחודש 1,335₪ על עמד חדרים 2דירת מחיר  : י השכירות ירדו יותר מחיר2008  אפרילבחודש 

  .  בחודש 1,470₪ על עמד חדרים 3

  

  2007  2006  2005  2004  שנה
 שכר דירה ממוצע

  )בחודש₪ (
1,751₪   1,760₪   1,755₪   1,668₪   

  -5.0%  -0.3%  0.5%    שינויהאחוז 
   מחוז דרום-לשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור הנתונים* 
  

     :ה מאוד במספר שכונותוגבעור הדירות המושכרות יששמלמדת  ,בדיקה שנערכה בעירייה לאחרונה

  

 שיעור הדירות המושכרות  שכונה

  37%  'שכונה א

  39%  ' שכונה ב

  44%  'נה גשכו

  32.5%  'שכונה ד

  37.5%  ' שכונה ה

  8%  'שכונה ו

  31%  'שכונה ט

  32%  ' שכונה יא

  38%  מרכז אזרחי

  5%  נווה זאב

  4%  נווה מנחם

  24%  נווה נוי

  32%  העיר העתיקה

  24%  רמות
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 )6-1ראה לוחות (ניתוח של נתונים סטטיסטיים מהעשור האחרון  4.2.3
  

 משקפים את התהפוכות שעברו על שוק הדיור המקומי נייה למגורים בעירנתוני התחלות וגמר הב

לשנה בראשית ד " יח1,700-היקף התחלות הבנייה למגורים ירד מרמה של קרוב ל. בעשור האחרון

  .2007 בשנת חידות דיור י200עד לשפל חסר תקדים של , העשור

  

עלייה ההמונית עבור התקופת הבנייה שהיה דומיננטי כל השנים ובמיוחד ב, משקל הבנייה הציבורית

 -מ ) 2003להוציא את שנת ( 2001החל לרדת משנת ,  ועד לסוף העשור שלאחר מכן1989החל משנת 

 היתר ןשינוי זה מבטא בי! 2007 - ב מהגמר20%- מההתחלות ו 40% - ל בתחילת התקופה ועד70%

  .גם את השינוי בתמהיל הלקוחות בשוק

 

ירידה .  בהתחלות בנייהמתמשכתירידה , 2003בשנת , למעשה,  התחוללהיהבנינקודת המפנה בשוק ה

עקב ביטול המענקים לזכאים והמרתם בהלוואות , בין היתר, זו באה כתגובה לחולשה בתחום המכירות

בור הקבלנים המקומי יצ .עלייה הדרגתית במלאי הלא מכור והשחיקה במחירים וברווחיותכן ב ומוגדלות

 יש לציין כי תופעות דומות נמצאו באזורים אחרים .החל להדיר רגליו מהמכרזים, קיםשבעבר לחץ לשיוו

 .שבאזור עדיפות לאומית

  

 

  ה בבאר שבע לפי שניםיהתחלות בני:  1 לוח
  

 כ"סה ציבורי  פרטי  שנה
 היוזמה %

 הציבורית
2000 541 1,146 1,687 68% 
2001 507 1,164 1,671 70% 
2002 895 1,226 2,121 58% 
2003 199 647 846 76% 
2004 555 637 1,192 53% 
2005 280 162 442 37% 
2006 131 42 173 24% 
2007 120 78 198 39% 

      
 61% 1,041 638 404 2007 - 2000ממוצע 

      
 35% 271 94 177 2007 - 2005ממוצע 

  בכיר מידע וניתוח כלכלי אגף משרד הבינוי והשיכון+ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה : מקור  
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  ה בבאר שבע לפי שניםי בניגמר: 2 לוח
  

 כ"סה ציבורי פרטי  שנה
 היוזמה %

 הציבורית
2000 566 1,022 1,588 64% 
2001 474 777 1,251 62% 
2002 464 1,198 1,662 72% 
2003 965 1,135 2,100 54% 
2004 387 942 1,329 71% 
2005 401 770 1,171 68% 
2006 291 416 707 59% 
2007 291 77 368 21% 

      
 62% 1,272 792 480 2007 - 2000ממוצע 

      
 56% 749 421 328 2007 - 2005ממוצע 

  משרד הבינוי והשיכון אגף בכיר מידע וניתוח כלכלי+ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה : מקור     

  

וזמה  מבנייה בי70% - קרוב ל: דירות בעיר8,200 -כנמכרו  2008  ועד לסוף מרץ2000משנת : מכירות

 –כ , 2007ם בשנת הגיע לשפל חסר תקדי 2003/4החל מהשנים , השפל במכירות החמיר. ציבורית

 ).ד לשנה בתחילת העשור" יח1,500לעומת ממוצע של מעל ! (ד בלבד" יח 370

  

מוקדם מידי להעריך את מידת  אך ,נראים ניצנים של גידול במכירת דירות 2008של ברבעון הראשון 

בעיקר בסקטור (הלא מכורות יש להניח שמגמה זו נגזרת מצמצום הדרגתי במלאי הדירות . המשכה

  .)הפרטי

  
  "בנה ביתך" ללא –) ביחידות דיור(חדשות ומלאי לא מכור לפי יוזם הבנייה מכירת דירות : 3לוח 

  

  המכירות ביחס למלאי שנותר%  מלאי לא מכור  מכירות  שנה
  למכירה

יזמה   
  ציבורית

יזמה 
  פרטית

יזמה   כ"סה
 ציבורית

יזמה 
 פרטית

יזמה   כ"סה
 ציבורית

יזמה 
  פרטית

  כ"סה

2000-2003  4,430  1,720  6,150    367      117%    
2004  582  289  871  1,697  500  2,197  34%  58%  40%  
2005  358  252  610  1,407  443  1,850  25%  57%  33%  
2006  271  125  396  1,085  290  1,375  25%  43%  29%  
2007  156  162  318  915  176  1,091  17%  92%  29%  

1-5/2008  90*  95*  185  836  88  924        
              8,230  2,643  5,587  כ"סה

  ד בניפוח שנתי ליזמה הפרטי" יח228, ד בניפוח שנתי ליזמה ציבורית" יח216    * 
  השיכון אגף בכיר מידע וניתוח כלכלימשרד הבינוי ו+ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה : מקור** 
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ד "יח 1,528 - כמנהל מקרקעי ישראל שיווק 2003-2008 בשנים, מחוז דרום, לפי מנהל מקרקעי ישראל

 ביניהם משרד הבינוי והשיכון ובשיתוף פעולהחלק מהמכרזים היו עבור ). ד צמודי קרקע" יח462-מזה כ(

 במחוזהבינוי והשיכון  יצוין שמשרד ).מנהל מקרקעי ישראל -שיווק, משרד הבינוי והשיכון -תכנון ופתוח(

. הקפיד על פיצול המכרזים לחטיבות קרקע קטנות יחסית על מנת לאפשר גיוון הקבלנים הפוטנציאליים

 .בשל העדר ביקושים והיענות בשוק, ד שווקו בפועל" יח400 -נקודה זו לא הועילה ורק כ

  

ורמות ) בדרום(ווקים היו של מתחמים בשכונות נווה זאב מבחינת הפריסה הגיאוגרפית מרבית השי

  ).בצפון(

o תנאי . מכרז בנושא זה לפני כמה שנים נכשל. אין טיפול משמעותי בנושא פינוי ובינוי

 .השוק אינם מאפשרים הפעלה כלכלית ללא סבסוד ציבורי

  

  

זמת וקרי בי, ה ציבוריתזמו כל הבנייה והמכירות בעיר באר שבע הם בי2005מאז : 1,2,3לוחות הערה ל

בפועל אין , כלומר, "זמה פרטיתובנייה בי"תחת הכותרת , משרד הבינוי והשיכון או מנהל מקרקעי ישראל

 למרות שהטרמינולוגיה ,מדובר על קרקע של המדינה. בנייה על קרקע בבעלות פרטית בשנים אלו

  ".ה פרטיתמזוי"מציינת 
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  8200-2003בשנים   ומשרד הבינוי והשיכוןנהל מקרקעי ישראלמכרזי מ : 4לוח 

  בנייה רוויה: ייעוד
  

  מנהל מקרקעי ישראל: מקור
  או נופש/או מלונאות ו/או מסחר ו/מגורים ו:  בשדרות רגרייעוד המכרז* 

תאריך  שכונה מכרז' מס
 החלטה

כ "סה
/ מגרשים
מתחמים

כ "סה
שטח 
 ר"במ

כ "סה
יחידות 
 דיור

/ מגרשים
מתחמים 
 ששווקו

כ "סה
יחידות 
דיור 
 ששווקו

הוצאות 
 )₪ (פיתוח

 סכום זכייה
לא כולל , ₪(

 )מ"מע

נווה  187/2002/בש
  זאב

12/02/2003  2  7,409  40 2  40 
3,161,590 1,065,600 

 8,766,565 25,187,166 282  6  516 49,506  9  19/02/2003  הרכס 232/2002/בש
 9,377,000 לא פורסם 144  2  144  9,283  2  05/03/2003  ם"רמב 17/2003/בש
שכונה  60/2003/בש

  ו
 ז זהאין הצעות למכר  279 52,297  3  17/12/2003

 שכונת  83/2003/בש
  הרכס

 אין הצעות למכרז זה  234 20,180  3  06/08/2003

 שיכון  104/2003/בש
  דרום

25/06/2003  2  7,906  109  2    
 3,343,001 לא פורסם

 2,049,598 14,814,713 230  4  296 31,715  5  28/01/2004  הרכס  140/2003/בש
 נווה  154/2003/בש

  זאב
28/01/2004  1  6,231  70  1  70 

2,875,496 913,911 
 רמות  321/2003/בש

  ד
03/03/2004  4  42,103 142  4  142 

16,733,765 10,624,326 
 נווה  325/2003/בש

זאב 
7פלח    

25/02/2004  4  40,766 111  4  111  

14,442,302 2,879,633 
 רמות  327/2003/בש

  `ב
 אין הצעות למכרז זה  78 15,843  1  25/02/2004

 שכונה  30/2004/בש
  `ד

 אין הצעות למכרז זה  35  3,751  1  23/06/2004

 583,127 392,637 75  2  297 25,015  7  19/05/2004  הרכס  34/2004/בש
 אין הצעות למכרז זה  40  2,890  1  08/09/2004  הרכס  133/2004/בש
 אין הצעות למכרז זה  90  6,345  2  08/12/2004  הרכס  168/2004/בש
 רמות  218/2004/בש

  `ב
 אין הצעות למכרז זה  78 15,843  1  13/10/2004

 אין הצעות למכרז זה  94  8,778  2  02/02/2005  הרכס  306/2004/בש
 נאות  318/2004/בש

  לון
05/01/2005  1  30,797 63  1  63 

 5,194,778 לא פורסם
 5 פלח  343/2004/בש

  
 אין הצעות למכרז זה  174 22,850  4  23/02/2005

 שכונה  120/2005/בש
  `ג

 אין הצעות למכרז זה  296 14,722  1  30/11/2005

 אין הצעות למכרז זה  90  7,060  2  04/01/2006  רמות  248/2005/בש
 נווה  257/2005/בש

  זאב
14/12/2005  1  5,763  20  1  20 

 2,409,442 611,118 
 נווה  350/2005/בש

זאב 
7פלח    

 אין הצעות למכרז זה  20  6,405  1  08/02/2006

 אין הצעות למכרז זה  20  6,405  1  19/07/2006  7 פלח  127/2006/בש
 נווה  306/2006/בש

  זאב
 אין הצעות למכרז זה  16  5,017  1  24/01/2007

שדרות  *195/2005/בש
 רגר

 אין הצעות למכרז זה 192 8,268 1 04/01/2006
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   8200-2003בשנים ומשרד הבינוי והשיכון נהל מקרקעי ישראל מכרזי מ:  5 לוח 

   בנה ביתך/צמודת קרקע/בניה נמוכה: ייעוד
  

ריך תא שכונה מכרז' מס
 החלטה

כ "סה
מתחמים/מגרשים

כ "סה
שטח 
 ר"במ

כ "סה
יחידות 
 דיור

/ מגרשים
מתחמים 
 ששווקו

כ "סה
יחידות 
דיור 
 ששווקו

הוצאות 
 )₪ (פיתוח

 סכום זכייה
לא , ₪(

כולל 
 )מ"מע

בחירת המגרשים הערך  153 153  153  79,519  153  28/01/2004  זאב נווה 288/2003/בש
 במחוז

 275,668 2,170,157 11  11  16  6,471  16  12/05/2004  זאב נווה  47/2004/בש

בחירת המגרשים הערך  19 19  19  9,969  19  19/05/2004  בקע נחל  53/2004/בש
 במחוז

 551,200 1,239,902 5  5  5  2,418  5  27/10/2004  רמות 226/2004/בש

נווה זאב 227/2004/בש
 430,235 4,243,702 19  19  66  34,512  66  17/11/2004  7פלח 

 48,200 791,164 4  4  5  1,793  5  10/11/2004  זאב נווה 248/2004/בש
 503,261 7,997,392 37  37  99  51,083  99  20/07/2005  זאב נווה 113/2005/בש

זאב  נווה 198/2005/בש
7פלח   אין הצעות למגרש זה   20  5,763  1  09/10/2005   

 855,000 4,227,235 60  2  60  12,761  2  27/11/2005   247/2005/בש
 39,718 317,274 2  2  7  2,940  7  30/11/2005   250/2005/בש
 965,200 7,922,639 33  33  62  32,076  62  22/02/2006  זאב נוה  1/2006/בש

זאב  נווה 176/2006/בש
7פלח    20/09/2006  29  14,751  29  21  21 5,079,258 376,202 

 109,496 734,037 4  4  5  2,094  5  07/02/2007  לנוי שער 307/2006/בש
 448,734 7,559,914 30  30  134  67,322  134  28/02/2007  נווה זאב331/2006/בש

זאב  נווה  99/2007/בש
7פלח    09/12/2007  104  51,986  104  25  25 6,421,604 443,019 

 65,001 183,695 1  1  1  415  1  08/08/2007  לנוי שער 151/2007/בש

זאב  נווה 176/2007/בש
7פלח    28/11/2007  1  5,017  16  1  16 2,226,821 255,555 

זאב  נווה 322/2007/בש
7פלח    05/03/2008  1  6,405  20  1  20 2,837,368 655,500 

 32,000 227,424 1  1  2  711  2  02/04/2008  זאב נווה  42/2008/בש
 56,400 235,973 1  1  1  361  1  06/08/2008  זאב נווה 117/2008/בש

זאב  נווה 173/2008/בש
7פלח   בחירת מגרש תערך במחוז  97  49,114  97  03/09/2008  

  מנהל מקרקעי ישראל: מקור
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  :2007 - 0520 יםשנ, מאפיינים של שוק הבנייה בעיר 4.2.4

o  4רוב התחלות הבנייה בבאר שבע הן ביוזמה הפרטית והן ביוזמה הציבורית הן של דירות בנות 

,  חדרים ביוזמה ציבורית3 עוד החלה בנייתן של דירות בנות 2005-2006 בשנים .חדרים ומעלה

 .  הופסקה הבנייה של דירות מסוג זה2007אך בשנת 

o  מההתחלות היו של 28% - של מבנים בני דירה אחת ו מהתחלות הבנייה היו72%, 2007בשנת 

 . דירות ומעלה30ביוזמה הציבורית בשנה זו נבנו רק בניינים בני . דירות+ 50בניינים בני 

o  בניינים 28%.  קומות2 מהתחלות הבנייה ביוזמה פרטית היו של בניינים בני 69% , 2007בשנת 

 .  קומות5-8החלו בבנייתן היו בבניינים בני ביוזמה הציבורית כל הדירות ש.  קומות9-10בני 

o על פי התרשמות ראשונית מרבית הבנייה החדשה היא בסטנדרט ובעיצוב אדריכלי מעל לממוצע .

 וכותשחלקן סמ, מצב זה ממחיש את הפער לעומת השכונות הוותיקות. עיקר הבנייה הייתה רוויה

 .למרכז העיר

o בשל שולי רווח בלתי מספקים ,  את השוק בעירבשנים האחרונות נטשו חברות בנייה ארציות

את מרבית הדירות . גם התקורה של חברות אלו גבוהה יחסית. מבחינתם למול הסיכון השיווקי

חברת חפציבה הייתה פעילה בעבר בעיר ). חברת אביסרור: כגון(בונים ומשווקים קבלנים מקומיים 

 .עד להתמוטטות החברה

  

   לפי מספר חדרים בדירה2007-  2005ע בשנים  התחלות בנייה בבאר שב:6לוח 
  

  
  ציבורית  פרטית  יוזמה

 מספר חדרים
 2005 שנים/ בדירה

  
2006  

  
2007  2005 

  
2006  

  
2007  

1-2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
3 0% 1% 2% 27% 10% 0% 
4 46% 23% 27% 35% 83% 89% 
5 42% 50% 42% 26% 7% 10% 

6+ 12% 26% 29% 12% 0% 1% 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% כ"סה

  ס"למ :מקור
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   בבניין לפי מספר קומות וציבורית ביוזמה פרטיתהתחלות בנייההתפלגות : 7לוח 
  2007 – 2005 שניםב

  
 ציבורית פרטית יוזמה

מספר קומות בבנין 
 2007 2006 2005 2007 2006 2005 שנים/ 

15% 6% 3% 10% 2% 0% 
236% 85% 69% 43% 2% 0% 
313% 0% 0% 0% 0% 0% 
412% 9% 0% 14% 0% 0% 

5-60% 0% 0% 25% 95% 40% 
7-80% 0% 0% 0% 0% 60% 

9-1034% 0% 28% 8% 0% 0% 
 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% כ"סה

  ס"למ : מקור 
  

   לפי מספר דירות בבניין  וציבוריתביוזמה פרטיתהתחלות בנייה התפלגות : 8 לוח
  2007 - 2005 שניםב

  

 ציבורית פרטית יוזמה
מספר דירות בבנין 

 2007 2006 2005 2007 2006 2005 שנים/ 

122% 81% 72% 34% 5% 0% 
20% 3% 0% 7% 0% 0% 

3-418% 0% 0% 7% 0% 0% 
5-610% 0% 0% 10% 14% 0% 
7-93% 16% 0% 8% 0% 0% 

10-1414% 0% 0% 0% 0% 0% 
15-190% 0% 0% 8% 0% 0% 
20-290% 0% 0% 0% 0% 0% 
30-4934% 0% 28% 25% 81% 60% 

50+0% 0% 0% 0% 0% 40% 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% כ"סה
  ס"למ :מקור

  

  
  עמדות קבלנים 2.5.4

  

 -  4עולה תמונת מצב שלפיה השוק נקלע לפני )  בעבודה זו4חלק ראה (מראיונות עם הקבלנים שערכנו 

ירידת , )של בנייה חדשה ודירות יד שנייה למכירה כאחד(ב חמור מבחינת עודף היצע  שנים למצ5

 לטענתם המשבר מקורו במהלך של ביטול המענקים. כמעט" קו האדום"מחירים ושחיקת רווחיות עד ה

אטרקטיביים יותר , ישובים אחריםיובתחרות מול * י הממשלה"ע) 2003-ב" (חוקי הנגב"והפסקת 
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ראה  (**כן הושמעו טענות על יוקר היטלי הפיתוח העירוניים. שדוד ובאזור הדרוםלמשל א, בשפלה

  .)הערות בעמוד הבא

  

  .ואין מקום לשיווקים נוספים בינתיים" מוצף"השוק עדיין : עמדתם

  .בהעדר סף רווחיות סביר,  מהעירןעדיין את רגליה, כאמור,  ארציות מדירותבנייהחברות 

, כגון אזוריםעד לפני כעשר שנים היו פעילות בעיר חברות . עדיין"  על הגדריושבות"גם חברות מקומיות 

  .האחים פרץ ועוד, חפציבה, אשדר

מתוך מדיניות של הימנעות מהורדת , ישנן חברות כגון חברת דימרי שמחזיקות במודע מלאי דירות

  ".איכותיים"מחירים ופנייה לשוק לקוחות 

  

 הם  . שבע אין פעילות של חברות בנייה ארציות בעשור האחרוןבארבש, עוד עולה משיחות עם קבלנים

שולי הרווח אינם : הסיבה. קוש לא מבוטלייאל בפוטנצ, אולי ,זאת למרות שיש, לא פעילים בשוק המקומי

בין היתר בשל הצטברות מלאי דירות לא מכורות וויסות בשיווק של קרקעות  שהיה לא מושכל , מספקים

  .מצד הסקטור הציבוריולא מותאם לביקושים 

  

תשתית לאזורי תעשייה חדשים , ל"באר שבע כולל העתקת בסיסי צה התכניות הממלכתיות לאזור

לאורך העשור ") אופטימי"גם בתרחיש ( יבשילו מבחינה תעסוקתית ,פור נוסף של צירי התחבורהיוש

יית אנשי קבע  נדרש מאמץ יתר לקבל אימפקט משמעותי מהעתקת הבסיסים משום שאוכלוס .הקרוב

  . היא ניידת מטבעה ועשויה להסתגל ליוממות

  

ואטרקטיביים שיתאימו לקהלי יעד של " יצירתיים"בשוק הדיור מוצע בין היתר לאתר פתרונות דיור 

מתוכננים עם בקרת כניסה ואיכלוס המתחמי מגורים  ("סגורות"שכונות : הגירה חיובית לעיר כגון

 .ל דיור צמוד קרקע בתכנון מיוחדקבוצות רכישה ותמהי, )הומוגני

________________________________________________________  
במשך .  בפרט2003חוקי הנגב באפריל מענקים לזכאים באזורי פיתוח ושל מדובר בהפסקת התחולה של : הערה*

-לזכאים ו ₪ 45,000 מענק מותנה בסך של עד/כשנתיים נהנתה באר שבע משורה של הטבות כולל הלוואת מקום
הטענה היא כי למרות המשקל הנמוך של סיוע זה הוא ).  מהשכר ברוטו12%עד (זיכויי מס , למשפרי דיור ₪ 20,000

  .השפיע על כוונות השתכנות בעיר
  
  :לאחר בדיקה ראשונית הסתברו הנקודות הבאות :הערה**
ן הרי שלמרכיב עלויות " כי לאור חולשת שוק הנדל יש לציין.ש"מרבית הפיתוח  של תשתיות בעיר נעשה על ידי משב-

  .הפיתוח יש חשיבות דומיננטית
ביוב ומים כולל בעיקר  (ימינימאל גישתה ובמקום לגבות מהקבלנים היטלים בשיעור  אתלפני מספר שנים שינתה העירייה

ן הקבלנים המקומי פנה ארגו. 'גם היטלי סלילה וכדו, ש"למשבבמקביל , החלה לגבות) בגין מפעל הטיהור לשפכים
. אולם המחלוקת נמשכת ,התעריפים המעודכנים הופחתו בכמה אחוזים, ד בזכות טענותיו"לאחרונה לערכאות וקיבל פס

  .המשרד נדרש לבחון ולהגיע להסכמות ולהפעיל מערך בקרה ברמה שכונתית
את על מנת למנוע מחלוקת בין ז, ישנה הסכמה בין המשרד לעירייה כי בעתיד יוכן תחשיב לכל מתחם בנייה חדש

  . לגבי אפשרות של חיובי יתר בתחום גביית היטלי הפיתוחהקבלנים לעירייה
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 עמדת העירייה 4.2.6

  

הן בשל חשיבותו , "ציר רגר" יופנו לפרויקט ,בטווח הקרוב, העירייה מעוניינת כי כל מאמצי השיווק

של השטחים הלא מבונים שלאורך " ותקרח"מבחינת הצורך לטפל ב ןה ותאורבאניהסגולית מבחינה 

העירייה גישה של השהיה בשיווק קרקעות בשכונות חדשות גורסת  לאור המצב בשוק הדיור .ל"הציר הנ

אותן , לעירייה יש קרקעות בבעלותה. התרכזות בהשלמת פערים וחיזוק מרכז העיר והשכונות הוותיקותו

  .מתחם האצטדיון: היא מקדמת כגון

כי הבשלת תכניות הפיתוח הגדולות תביא בסופו של דבר למימוש הפוטנציאל לצמיחה העירייה מעריכה 

  .מחודשת של העיר

  

  

 מחוז הנגב -משרד הבינוי והשיכון עמדת  4.2.7
  

של קרקע לבנייה הקפאת השיווקים  -לטווח הקצר, דהיינו, עמדת המחוז דומה עקרונית לעמדת העירייה

  .מתן עדיפות לציר שדרות רגר,  מכורותעד שיקטן מלאי הדירות הבלתירוויה 

מתוך מגמה להגדיל בין , כולל רה תכנון של תכניות,  המחוז שוקד על מספר תכניות-לטווח בינוני וארוך

הכוונה לנצל את שיפור הנגישות שמרחיב לכאורה את אגן . היתר את משקל הבנייה צמודת הקרקע

באמצעות איכות מגורים גבוהה בעלות נמוכה פי , דהתעסוקה של תושבי באר שבע ולמשוך אוכלוסיות יע

התקבלה , החלטה עקרונית בעניין שינוי מגמה זו בערי פיתוח ופריפריה. מאשר באזור השפלה, כמה

  .לפני מספר שנים, ש"בהנהלת משב

  

  

 מנהל מקרקעי ישראלעמדת  4.2.8
  

תוני השיווק שתוארו לעיל והן הן לאור נ, י נוקט עמדה פסיבית"מהראיונות שקיימנו ניתן להתרשם שממ

 .ש הוא הגורם הפעיל בעיר מבחינת מדיניות הבינוי"לאור העובדה שמשב

  .י ממשיך לקדם תכניות לטווח הארוך"עם זאת ממ
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  קיבולת תכנונית ומלאי קרקעות4.3
  

  :תכניות מגורים לזמן ארוך

 חדש במזרח לאורך דרך תכנית להקמת רובע מגורים,  הכין לפני מספר שניםמנהל מקרקעי ישראל

כיום האזור .  פינוי ובינוי ורה תכנון מתעסוקה למגורים-הכיוון(השטח הוא בחלקו בבעלות פרטית . חברון

 300- וכן כד"ח י7,000- קרוב ל-כ קיבולת המגורים בתכנית "סה). ל משמש לתעסוקה ומסחר ברובו"הנ

  .ר"וחק מהאוניברסיטה והמעהאזור אינו מר. ר למשרדים" אלף מ800-ר למסחר וכ"אלף מ

לפני מספר שנים , לדוגמא, קבוצת מכתשים הכינה". תקועה"כרגע התכנית , 2003-ע הופקדה ב"התב

התכנית הוקפאה בינתיים מסיבות של חוסר . סמוך לדרך חברון, תכנית לרה תכנון השטח המתפנה שלה

  .כדאיות וסיבות נוספות

  

באזור המתפנה של ,  צמודת קרקעבנייהבעיקר ב, רים גדולקיימת גם תכנית מתארית להקמת רובע מגו

  .ד" יח20,000- מעל ל-היקף התכנית. בצפון מזרח העיר) מרכז תחמושת(ח "מחנה המרת

  

  .תכנון ולמיצוי פוטנציאל של ציפוף-כן ישנן תכניות שהועברו לרה

  

מרביתם ). לבני ביתךד "יח 1,600-קרוב ל(ד " אלף יח22 מלאי תכנוני העולה על למשרד הבינוי והשיכון

 .בשכונת רמות וכן בנווה מנחם

  

 –ד " אלף יח35 מלאי העולה על ,בנוסף למלאי של משרד הבינוי והשיכון,  ישלמנהל מקרקעי ישראל

הן לבנייה  מרבית התכניות. וכן ברמות) צבאי שפונההמחנה ה(ח "בעיקר בתכנית על קרקעות המרת

 .רוויה

  

  .חלקו מחייב רה תכנון וציפוף. ל מהמלאי התכנוני זמין מבחינה סטטוטוריתיש לציין כי חלק לא מבוט

  ).אין חפיפה במלאים של משרד הבינוי והשיכון ומנהל מקרקעי ישראל(

אין לבאר שבע עתודות קרקע בלתי , יש להדגיש כי למרות מיקומה של בירת הנגב וריבוי התכניות

רמת "טות העיר מוגבלת על ידי אזור התעשייה  התפש-מדרום. מוגבלות להתפתחות לטווח הארוך

 . תל שבע-ממזרח. שדה תימן ושדה תעופה חצרים-ממערב. שיש לו אילוצים סביבתיים" חובב
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  נהל מקרקעי ישראלמלאי תכנון מ: 9 לוח
  

  סטאטוס  ד"סוג בינוי ויח  יחידות דיור  שכונה
  מאושר  רווי  353  מבואה מערבית

  מאושר  רווי  400  אצטדיון
  מאושר  רווי  400  נווה זאב
  מאושר  רווי  1,000  )ש"משב (נווה נוי
  רה תכנון לצמוד    1,280  )ש"משב(' מנחם ב
  מאושר  רווי  4,600  רמות ב
  מאושר    700  רמות
  מאושר    1,000  רמות
  רווי  26,000  מערב העיר' צפ - ח"מרת

   צמוד650
  בהפקדה
  מתאר

      35,733  כ"סה
  מחוז דרום, מנהל מקרקעי ישראל: מקור

  

  

  משרד הבינוי והשיכוןמלאי תכנון : 10 לוח
  

  הערות  יחידות דיור  בנייהסוג   שכונה
    296  רווי  ג
    35  רווי  ד
    279  רווי  ו

    1,013  )2(רווי  רגר' שד
   דיור מוגן120, ד בצפוף" י245+  5,764  )5(רווי  רמות ב
  )4(ב"ב  רמות ג

  )5(רווי
271  

8,470  
  

  רווי  נווה זאב
  ציפוף

945  
51  
  

  

    3,161  רווי  נווה נוי
  רווי  נווה מנחם

  ב"ב
  ציפוף

84  
1,290  

22  

   בדיור מוגן120+ 

    275  רווי  העיר העתיקה
  

  כ"סה
  

  21,956  
  )1561-ב"ב(

  

  מחוז הנגב, משרד הבינוי והשיכון: מקור
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  "יד שנייה" נכסים –רמת המחירים  4.4
  

  דירות
  

בהשוואה  7% - של כעלייה ,בממוצע₪  אלף 330 נע סביב, 2007בשנת , בעיריד שנייה מחיר דירה 

עדיין  . והגיע לשפל11% -רד בי  הממוצע של דירה שנה בה המחיר, 2006למחיר דירה יד שנייה בשנת 

 368 -כ, 2002מחירי השיא שאפיינו את שנת בהשוואה ל 11% - שנייה בעיר נמוכים בדמחירי דירות י

  . בממוצע לדירה יד שנייה₪אלף 

  

  

   דירות יד שנייה בבאר שבעכ" סהח של"מחירי דירות בש: 11לוח 
  

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000שנה
 330,184 309,111 347,109 339,837 360,567 368,249 355,630 360,210 מחיר דירה 
 3,662 3,674 3,940 4,120 4,465 654;4 4,457 4,523  ר"מחיר למ

 86,440 85,847 99,594 95,663 103,135 106,565 101,351 101,875  מחיר לחדר
 שיעור השינוי

במחיר 
 7% 11%- 2% 6%- 2%- 4%+ 1%-   השירה

   אגף בכיר מידע וניתוח כלכלי–נתוני משרד הבינוי והשיכון * 
  
  
  

   חדרים בבאר שבע4בנות ח של דירות יד שנייה "מחירי דירות בש: 12לוח 
  

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000שנה
מחיר דירה 

)₪( 386,110388,173 407,870 378,084 383,484 361,317 353,863 346,525 
 3,711 3,710 3,871 4,221 4,302 4,629 4,419 4,355  ר"מחיר למ

98  מחיר לחדר 543,  98;741 103,924 96,744 97,257 91,571 89,127 87,833 
 שיעור השינוי

במחיר 
 2%- 2%- 6%- 1%+ 7%- 5%+ 1%+  הדירה

   אגף בכיר מידע וניתוח כלכלי–נתוני משרד הבינוי והשיכון * 
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המחיר הנמוך .  חדרים בבאר שבע4 מתרחשות ירידות במחיר דירות יד שנייה בנות 2005משנת 

 - שהגיע  ל2002בהשוואה למחיר בשנת , ₪ אלף 346.5 -כ, 2007 חדרים נרשם בשנת 4ביותר לדירת 

  .₪ אלף 408
  
  

   חדרים בבאר שבע3בנות ח של דירות יד שנייה "מחירי דירות בש: 13לוח 
  

המחיר הנמוך ביותר .  חדרים בבאר שבע3 מתרחשות ירידות במחיר דירות יד שנייה בנות 2003משנת 

 300 - שהגיע  ל2002בהשוואה למחיר בשנת , ₪ אלף 217 -כ, 2007 חדרים נרשם בשנת 3לדירת 

  .₪אלף 

  

  

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000נהש
מחיר דירה 

)₪( 294,880 288,366 298,888 289,541 264,418 247,167 220,685 217,640 
 3,379 3,439 3,599 3,963 4,365 4,536 4,385 4,538  ר"מחיר למ

 72,837 74,146 82,721 88,513 97,408 100,406 96,566 98,832  מחיר לחדר
 השינוישיעור 

במחיר 
 1%- 11%- 7%- 9%- 3%- 4% 2%-  הדירה

  

  

  צמודי קרקע 

מגוון רחב של בתים פרטיים מוצעים . בעיר נגזר ממיקומו וגודלו צמוד קרקע המחיר המבוקש לבית

 חדרים ועד צמוד קרקע 3 בעללצמוד קרקע ₪  אלף 340 -החל מ, למכירה בעיר ברמות מחירים שונות

  . 1,750,000₪ - חדרים ב8בעל 

  

מחיריהם של צמודי הקרקע בעיר  עלו ,  בצמודי הקרקע12.7% -נראה כי לאחר ירידת מחירים של כ

מחיר ממוצע של ). לעומת מחירי הדירות הרגילות שנמצאות בירידה מתמדת (5.5% - ב2007בשנת 

  . ₪ אלף 683 עמד על 2007צמוד קרקע בשנת 

  

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 שנה
 צמוד מחיר
 683,615 648,465 735,151754,057698,470751,169743,095 756,906 )₪ (קרקע

 5.4% 12.7%- 1.1%- 7.5% 7.4%- 2.6% 2.9%-  שיעור השינוי
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  נכסים מיוחדים

 550 - לםלפנטהאוזי₪  אלף 700 נעים בין םמחירי נכסים מיוחדים אחרים בעיר כגון דירות גן ופנטהאוזי

   .עבור דירות גן₪ אלף 

  

  

   נכסים חדשים–רמת המחירים  5.4
  

 אלף 140 -כ(₪  אלף 580 -בעיר היה כ) דירות וצמודי קרקע(מחיר נכסים למגורים ,  2007בשנת 

 124 -כ,  אלף דולר555 (2006בהשוואה למחיר הנכסים בשנת במחיר השקלי  5% - כעלייה של).  דולר

  ).אלף דולר

  

 במחיר הנכסים החדשים גם 5% -חלה עלייה נוספת של כ, בעירהמתווכים וערכת השמאים על פי ה

  .2008 חודשים הראשונים שלב
  

הצבע האדום מציג מחירים ממוצעים .  מציגה את התפלגות מחירי הנכסים בעירבעמוד הבאהמפה 

מקור מערכת המידע הגיאוגרפית של מכון  (גבוהים והצבע הירוק מחירים ממוצעים נמוכים

  .)טוגרפיהגיאוקר
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  2008 שנת )אלפי דולרים(מחיר נכסי מגורים בבאר שבע : 3מפה 
  

  



                                                                                                                                                                                                  
  

                                                                                                                                                
  החטיבה הכלכליתהחטיבה הכלכלית                                                                                                                                                                                                  

 

  מידע מערכות מידע ופתרונות עתירי, שוקניתוח פוטנציאל ,   מחקרי שוק ודעת קהל-טרטגיה של מידע אס ,גיאוקרטוגרפיה
  Research@Geocartography.com   03-7682223.    פקס03-7682222. טל, אביב-תל, 8קהילת ונציה ' רח

74

 

  סיכום ומסקנות  .5
  

  : על פרשת דרכים21-באר שבע עומדת לקראת תום העשור הראשון של המאה ה

  

תמונת המצב בשוק הדיור היא די עגומה ומשקפת את העובדה שאוכלוסיית העיר נמצאת בקיפאון מזה 

 1,000 -שרק בשנה האחרונה הצטמצם לפחות מ, וך הצטברות מלאי דירות בלתי מכורותת, מספר שנים

  ). 300 -בזמן שרמת המכירות אשתקד לא עלתה על כ (יחידות דיור

 אלף נפש  265- לאוכלוסייה של כ2010 - 2015 להגיע לקראת -היעד של תכנית המתאר המטרופולינית

  . במועד המתוכנן, כנראה,א יושג ל- אלף במרחב המטרופוליני700 -בעיר וכ

 .לטווח הקצרלבנייה רוויה תמונת מצב זו חייבה קבלת החלטה בלתי נמנעת של השהיית שיווק קרקעות 

צע דיור בלתי מבוקרת החלישה בדיעבד את יזאת משום שהרחבת ה .לקונצנזוס רחבהחלטה זו זוכה 

  . למינימוםסקטור הבנייה המקומי ושחקה את ערך הקרקע בנכסי הדיור עד

  

הקמת פארק : הןי בינ,לשלב מימוש מתקדםבעיר " תכניות מפנה"מספר הגיעו , במקביל למצב העגום

, )הוחל בעבודות תשתית(עם כוונה להעביר לשטחו גם יחידות של חיל התקשוב , מדע ליד האוניברסיטה

 לעבודות תשתית אושרה ולאחרונה התקבל אישור סטטוטורי, מדרום לעיר, לית"הצה" דים"עיר הבה"

  כבר עברה את קריית גת ונמשכות עבודות לשיפור מסילת הברזל6שלוחת כביש מספר , ראשונות

  ).2010לקראת , כנראה, לאור אילוצי תקציב של הרכבת תדחה השלמת התכנית(

  

שאלה למרות שנותרו עדיין כמה סימני , לתכניות אלו יש פוטנציאל של הרחבת בסיס התעסוקה וגיוונו

כלל  , כן נבנו מוסדות ציבור ותרבות. ואכלוסהל העירשהסופי על קצב הפיתוח שלהם השלכות בי הלג

  .נעשה קידום של תכניות לספורט ונופשועירוניים 

  

, צריפין  מהפשרת בנייה בקרקעות המתפנות של מחנותלהימנעהחלטה המסתמנת בימים האחרונים 

  ).כלוסיות יעד ממרכז הארץ והשפלהעשויה לחזק את הסיכויים של באר שבע לקלוט או
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  מסקנות - הערכת מצב
  

 בתחום הרחבת בסיס ת המיוחלהשפעהה, גם בתרחיש אופטימי לגבי מגמת ההתפתחות של העיר

  .  שנים לערך7-10 להבשיל במשך העשוי, התעסוקה המקומי

  

. לא התקבלה בזמנוש –  חלופית המאוזכרת בתכנית אב יש צורך להישען על גישהבינוני - לטווח הקצר

לשם כך . על הגדלת שיעור היוממות התעסוקתית מנפת באר שבע הכוונה להישען ולו באופן חלקי וזמני

  .לוח הזמנים המתוכנןלקצר את  יש צורך בשיפור נוסף של התשתית התחבורתית ואפילו 

 ,האחרונותשתחרוג מהמגמה הרווחת בשנים ,  יש מקום לגבש מדיניות הקצאות קרקע,בתרחיש כזה

. תוך צמצום משקלה של הבנייה הרוויה, ותתבסס בעיקר על הרחבת היצע מגרשים לתכניות בנה ביתך

לאחר הצטמצמות משמעותית של ,  רוויהבנייהשל מגרשים ל" יקונבנציונאל"הניתן יהיה לחזור לשיווק 

  .כאמור לעיל, מלאי הקרקעות שכבר שווק וטרם נמכר

  

 ישנן למנהל מקרקעי ישראל. בנייה על רה תכנון של המלאי של קרקעות להמחוז שוקד - לטווח הארוך

לאור ההנחיה שניתנה לפני מספר שנים על ידי . עדיין עתודות קרקע לא מבוטלות בצפון מערב העיר

להתרכז באפשרויות להרחבת היצע בנייה צמודת קרקע , דהיינו, הנהלת משרד הבינוי והשיכון בזמנו

. הבצורה שקולה ובראיה תכנונית רחב ום לבחון את הפרופורציות הנכונותיש מק, בערי הפיתוח

). שנמצאת בהכנה בשלבים מתקדמים( בתכנית מתאר מקומית, בין היתר, המסגרת הנאותה לכך היא

ישנם גורמי תכנון המייחסים חשיבות להשלכות של בנייה מסוג זה מבחינת התאמתה למשטר האקלימי 

ל תפרוסת אזורי המגורים בעיר ועל ש הכוונה לחשש מהשלכות שליליות .ניותבנגב וכן להשלכות האורב

  .אי ההתאמה לתנאי האקלים

  

 הוא צמצום הקיטוב שבין -דווקא על רקע השהיית תנופת הבנייה הרוויה , תחום נוסף וחשוב לטיפול

ם ומיושנים בבניינים נמוכי המאופיינות, לשכונות הוותיקות השכונות החדשות בפריפריה העירונית

יש . עם צפיפות דיור ופיתוח סביבתי  חסר, בסטנדרטים נמוכים) מתקופות קליטת העלייה השונות(

, בתכנית זו .")ישן מפני חדש"תכנית  (משרד הבינוי והשיכוןבין לשיתוף פעולה בין העירייה לכאורה 

 ,יחד עם זאת. ה חלשהמשלימים תשתיות בשכונות הותיקות ונותנים סיוע לפתרונות דיור של אוכלוסי

ם  האמצעיתגבורביש צורך , בכוחות השוק ,בינוי-בשל העדר הכדאיות הכלכלית לתכניות פינוי

כולל מוסדות , בין היתר מסתמן הצורך בהשקעות בפיתוח סביבתי, להתחדשות עירונית בדרכים אחרות

  .ציבור
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  המלצות
  

  :בינוני –לטווח קצר   .א
 לפחות בטווח  רוויהבנייהההשהיה של שיווק קרקעות להמשך המצב בעיר מצביע על הצורך ב 

 .המיידי

צעד זה . בשכונות המבוקשות) ר" מ500בגדלים של עד " (בנה ביתך"שיווק מוגבר של מגרשים ל 

יד "באמצעות שוק , בקנה מידה מצומצם מהעבר, יתמוך בהמשך המגמה של שיפור תנאי הדיור

במקביל למאמץ למשוך , לעיר" חזקים"י יעד  צעד זה משתלב במגמה של משיכת קהל".שנייה

 .מפעלים מתקדמים יחסית

של מגרשים , בשלב ראשון, בקנה מידה מצומצם, הוצאה לשוק, "פיילוט"כ, לשקול בצורה חיובית 

, כולל למטרות של תעסוקה מהבית , דונם לפחות1בני ( Ranchingהמכונים גדולים ומיוחדים 

או באזור , בעיקר בצפון ובמערב העיר, ובמקומות אטרקטיביים) ב"יחידות דיור לבני משפחה וכיו

ייתכן ויש . יועדו לאוכלוסייה מבוססת גם ממרכז הארץ או למשפחות צבא קבעאלה י. נחל בקע

 .מקום להתנות הקצאה למשתכנים בתנאים מסוימים בדומה להלוואות מקום

בין ,  מצא2002 בשנת עבור הרשות לפיתוח הנגב שנערךשנערך חקר של גיאוקרטוגרפיה מ

רי באר שבע בעניין ברכישת וילה באחד מפרעשויים לגלות  אלף משקי בית 190 -שכ, היתר

ימצאו להם מקומות עבודה ושירותי י זאת בהנחה ש,)2002מחירי ( אלף דולר 200במחיר של 

  . )בעיקר רכבת(תחבורה ציבורית זמינים ומהירים 

שחורג ממדיניות ההקצאה הנוכחית של קרקעות לשם כך ומאחר ומדובר בצעד לא שגרתי 

 .על היתכנות צעד זה והשלכותיו  מוצע לעדכן סקרי שוק- והוא שנוי במחלוקתבנייהל

  

  : ארוך-לטווח בינוני  .ב
רותים ומוסדות יש, חתירה לחיזוק מעמדה המטרופוליני של העיר בעיקר בתחומים של תעסוקה 

 .כלל עירוניים ואף ברמה הארצית

ובין הערכת  )י כאחד"ש וממ"של משב (בנייהבין תכניות לשיווק קרקעות ל" וניזציהסינכר"יתר  

, לשם כך נדרשת. סיכויי וקצב המימוש של תכניות פיתוח מרכזיות בתחום התעסוקה והתשתיות

  .בשיתוף העירייהביוזמת הממשלה ו, משרדי-ןרמה של תאום בי, כמובן

ל גורמי הממשלה והעירייה  עיה מקובלתשתההמשך רה תכנון של המלאי התכנוני בגישה  

) במסגרת גיבוש תכנית המתאר העירונית ההשקפות השונות בנדון ל עלגשר ,בין היתר ,מוצע(

 . של קהלי היעד העתידיים-כמותי ואיכותי-ותוך אפיון
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בשכונות ומוסדות  פיתוח סביבתי במרחב הציבורי ,הרחבת תכניות להתחדשות עירונית 

 . תקציבים ציבורייםתגבור בחינת האפשרות ל בין היתר על ידי,!)בינוי-וקא פינוידו לאו( הוותיקות

פתחות איטית תה ,מימוש תכניות אלו עשוי ליצור גם תהליך של תחלופה והתחדשות חברתית

, סטודנטים, קהלי יעד לאזורים אלו עשויים להיות משקי בית של רווקים .'הסעדה וכד, של עסקים

  .ר" למערבהיק בם קשישים וכן גורמים המעונייניאו להבדיל משקי בית
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  :לק שניח
  – ומאפייניו שהביקו

  ממצאי סקר תושביםפירוט 
  
  
  

בבאר  שנערך בקרב משקי בית המתגוררים, סקר מקיףעל , בראשית העבודה כאמור, חלק זה מתבסס

  .2008 – 2004שבע ורכשו דירה בשנים 

המתגוררים ,  ומעלה18בני , )ופן אקראיבא(אב או אם הבית ,  בוגרים367המדגם כלל  •

  .בבאר שבע באחת השכונות

 . רוכשי דירות יד שנייה57% – מהנדגמים היו רוכשי דירות חדשות וכ 43% -כ •

,  ועד למועד ביצוע הסקר2004משנת , הדירות שנדגמו היו כאלה שנרכשו בשנים האחרונות •

 .2008קרי אפריל 

  .כשו דירות יד שנייה או נבנו דירות חדשותל את כל השכונות בעיר בהם נרכלהסקר  •

  .2008אפריל ב, ממכון הסקרים הממוחשב של גיאוקרטוגרפיה, הסקר נערך טלפונית •

   
  .כפי שפורטו באותו פרק, שימש כרקע לניתוח הכלכלי שפורט בחלק הראשון ולמסקנות העבודהה חלק ז
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  לפי מגזרים – באר שבעמאפייני הביקוש למגורים ב. 1
  

   ועד רכישת הדירהמ .1
 

  .2005 נרכשו בשנת 18%-כ, 2008–2006 םנרכשו בשנישנדגמו  מהדירות 56% -כ

  . 2004 נרכשו בשנת 26%-וכ

  

  .אוכלוסיית העולים קונה דירות בקצב דומה לאורך ארבע וחצי השנים האחרונות
 חרדית רכשה בשנתיים וחצי האחרונות פחות דירות בהשוואה לקצב -האוכלוסייה הדתית

ייתכן שהסיבה להאטה נבעה מקשיים כלכליים של קבוצת , 2006 -ל 2004הרכישה שלה בין 

   .אוכלוסייה זו יותר מאשר אצל האחרות

  

  ?באיזו שנה נרכשה הדירה בבאר שבע: 1לוח 
  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
2006-200833.60% 57.70% 51.00% 55.90% 

 18.00% 21.40% 19.70% 17.20%  2005 בשנת -לפני שנתיים 
 26.10% 27.60% 22.60% 49.30% 2004 בשנת - שנים 3לפני 
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה
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  דירה חדשה או יד שנייה–סוג הרכישה . 2
  

היו דירות ) 56%(השאר ,  מהדירות שנרכשו בעיר בשנים באחרונות היו דירות חדשות44% -כ

  . יד שנייה

  

  בהשוואה , )74% -כ(העולים החדשים בעיר רכשו בעיקר דירות יד שנייה 

  . שאר האוכלוסייה בעירשנקנו על ידי ,בין דירות יד שנייה לדירות חדשותיותר לחלוקה שוויונית 

  
  ?האם הדירה שנרכשה הייתה חדשה או מיד שנייה: 2לוח 

  

 כ"סה דשעולה חמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 43.70% 25.90% 47.00% 50.60%  חדשה

 56.30% 74.10% 53.00% 49.40% יד שנייה
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה

  

  

  

   בנייה רוויה או צמודי קרקע– הנרכשש דירהסוג ה. 3
  

 33% כ , דירה בבניין משותף,כלומר,  רוויהבנייה היו בבבאר שבע מהנכסים שנרכשו 67% -כ

  היו דירות גן או דירות גג10% - ו', משפחתיים וכו-דו, ים' קוטגכגוןבתים פרטיים לסוגיהם היו 

  .)נכסים שהם לרוב יקרים יותר יחסית לדירות רגילות(

  

מסורתי -חילוני וה)30%(חרדי -דתי קרקע גבוה יותר בקרב הציבור הישיעור הרוכשים צמוד

  ). 17%(עולים החדשים ל בהשוואה )26%(

 - 62% (בהשוואה לשאר המגזרים) 77%(בבנייה רוויה  החדשים רכשו יותר דירות העולים

63%.(  
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  ?הדירה שנרכשה| מהו סוג הבית: 3לוח 

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 67.10% 76.70% 62.50% 62.40% בניין משותף| דירה רגילה 

 23.40% 17.20% 25.60% 29.80% דו משפחתי/פרטי/'קוטג
 9.50% 6.00% 11.90% 7.80%  )בבניין משותף (גג/דירת גן

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה
  

  

  

  מספר חדרים . 4
  

לשם השוואה דירה  . חדרים4.2 בשנים האחרונות מנתה בממוצע באר שבעדירה שנמכרה ב

 - דירה כמוצע ובאשדוד מנתהמ חדרים ב4.0 - מנתה כ2002-2007שנמכרה באשקלון בשנים 

   חדרים בממוצע4.1

  

חילונית -מסורתית בעוד שהאוכלוסייה ה, חדרים בממוצע4.0בנות העולים החדשים רכשו דירות 

  .  חדרים בממוצע4.1 דירות בנות וחרדיים רכש-הדתיים.  חדרים4.3בעיר רכשה בממוצע 

  

-3.5 בנות 39% -כ,  חדרים3יו דירות קטנות עד  מכלל הדירות שנמכרו בעיר ה24% -כ, כ"בסה

  . חדרים ויותר4.5היו בנות  37% -כ,  חדרים4

  
  

  ?מהו מספר החדרים בדירה שנרכשה: 4לוח 

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 3.10% 3.50% 2.10% 10.50% עד שני חדרים

2.5 – 314.00% 14.70% 16.60% 21.10% 
3.5 – 439.00% 39.50% 51.10% 38.80% 
4.5 – 527.70% 33.30% 23.90% 28.70% 

5.5 +8.80% 10.30% 4.90% 8.30% 
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  כ"סה
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  שטח הנכס. 5
  

העולים . ר" מ125 בשנים האחרונות היה באר שבעהשטח הממוצע של דירה שנרכשה ב

רכשו  יים והמסורתוהחילונים .ר בממוצע" מ116 -כ, ת היותר קטנותהחדשים רכשו את הדירו

   .ר בממוצע" מ122רכשו דירות של , חרדים-דתייםה ,ר בממוצע" מ127של גדולות יותר דירות 

  

, שיעור הדירות הגדולות .ר" מ90 -היו קטנות מהדירות שנרכשו בשנים האחרונות כלל  מ13%-כ

  .22% -היה כ, ר" מ150מעל 

  

   

  ? ברוטו,מהו שטח הדירה שנרכשה: 5לוח 

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/יחילונ חרדי-דתי 
 5.60% 3.20% 5.40% 10.50%  ר" מ70עד 

 8.60% 9.70% 8.30% 8.80% ר" מ71-90
 16.30% 27.00% 13.60% 20.50% ר" מ91-110

 19.20% 24.60% 19.20% 10.70% ר" מ111-130
 13.40% 8.80% 14.20% 14.80% ר" מ131-150

 24.40% 11.60% 26.90% 25.20%  +ר " מ150
 12.50% 15.10% 12.40% 9.40% מסרב/ א יודעל

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה
 124.5 116.2 126.7 121.5 ממוצע
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   בהם נרכשו הדירותמגוריםהשכונות . 6
 

רוכשי לכן , )חרדים או עולים (באר שבע לא נבנו שכונות מיוחדות עבור אוכלוסיות שונותעיר ב

בשכונת בארבע שנים האחרונות נקנו יותר דירות , אולם. ן כל השכונותהדירות בעיר מתפלגים בי

  .בשל ההיצע היותר גדול בהן, כנראה, )20%(ובשכונת נווה זאב ) 22%(רמות 

  

לדירות בבאר שבע בקרב כל המגזרים בעיר בשנים האחרונות מופנה העיקרי נראה כי הביקוש 

  .  נווה זאב ורמות,  אלהבעיקר לשתי שכונות

  

  . רכשו דירה ברמות16% -רכשו דירה בנווה זאב ומהם  26%            :ולים החדשיםהע

  . ברמות13% -  ו בנווה זאבדירהרכשו מהם  32% :       חרדי-הדתיהציבור 

  . רכשו דירה ברמות26%  ,בנווה זאבמהם רכשו דירה  19% : מסורתי-הציבור החילוני

  

בהשוואה ) 12% ()נחל עשן(ירה בשכונת נווה מנחם כי יותר עולים חדשים רכשו ד, עוד נראה

  ).3%(מסורתי -והחילוני) 5%(חרדי -לרוכשים במגזר הדתי

  
  



                                                                                                                                                                                                  
  

                                                                                                                                                
  החטיבה הכלכליתהחטיבה הכלכלית                                                                                                                                                                                                  

 

  מידע מערכות מידע ופתרונות עתירי, שוקניתוח פוטנציאל ,   מחקרי שוק ודעת קהל-טרטגיה של מידע אס ,גיאוקרטוגרפיה
  Research@Geocartography.com   03-7682223.    פקס03-7682222. טל, אביב-תל, 8קהילת ונציה ' רח

84

 
  ?באיזו שכונה בעיר הדירה שנרכשה: 6לוח 

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 2.50% 3.70% 2.10% 3.50% מרכז העיר| העיר העתיקה

 3.50% 2.90% 4.00%   נאות לון
 21.60% 26.10% 19.40% 31.90% נווה זאב

 4.60% 11.60% 3.00% 5.30% |נחל עשן|נווה מנחם 
 4.70% 3.20% 5.60%   נווה נוי
 23.20% 15.50% 26.00% 12.80% רמות

 2.60% 2.90% 2.80%   רמות ב
 1.70% 2.10% 1.10% 5.90% שכונה א
 3.30%   3.20% 9.40% שכונה ב
 1.80%   2.00% 3.50% שכונה ג
 4.40% 6.60% 4.00% 3.50% שכונה ד
 2.60% 2.10% 2.30% 5.90% שכונה ה
 3.20% 7.00% 2.80%   שכונה ו
 8.70% 5.60% 9.70% 5.90% שכונה ט
 3.90% 5.60% 3.60% 3.50% שכונה יא

שיכון /רחוב הנביאים/שדרות רגר
 4.10% 5.30% 3.30% 8.80% אחר/ דרום
 3.70%   4.90%   ם"רמב
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה

  

  

  

    בעלות על הדירה. 7
  

  . הן בבעלות פרטית, )98%(בשנים האחרונות שנקנו בבאר שבע הרוב המוחלט של הדירות 

  

  ?למי שייכת הדירה שנרכשה:  7לוח 

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 98.10%% 97.90% 98.10% 100.00%  בבעלות פרטית

 0.80%   1.10%   אחר/בשכירות ציבורית
קרובים שגרים יחד איתנו  |בבעלות ההורים

 1.10% 2.10% 0.70%   בדירה אחרת/ בדירה
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה
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 גרים 6% , או בדירה שנרכשה עבורם מרוכשי הדירות גרים כיום בדירה שרכשו83% -כ

  . ירה החדשה ולכן מתגוררים עדיין בדירתם הישנה טרם עברו לד11% -כ, בשכירות

  

  

האם אתה מתגורר כיום בדירה שרכשת או שנרכשה עבורך בבאר שבע או אתה גר : 8לוח 
  ?דירתך הישנהב  אובשכירות

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 80.50% 90.50% 78.50% 81.90%  בדירה שרכשתי

 2.50%   3.40%   בדירה שנרכשה עבורי
 5.90% 4.60% 7.00% 3.50% בשכירות

טרם עברתי לדירה  
 10.50% 4.90% 10.30% 14.60% גר בדירה הישנה| החדשה

 |הדירה נרכשה עבור בן
 0.60%   0.90%   בת משפחה

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה
  

  

  ייעוד הדירה. 8
  

 ,בת משפחה/ להם או לבן כדירה ראשונה נרכשו בבאר שבע בשנים האחרונות מהדירות61% -כ

  .השקעהרכשו דירה לצרכי , 5% -כ, שיפור דיורל כשורנמהדירות  31% -כ

  

   ).30% (מסורתיים/שיפרו דיור בהשוואה לחילוניים) 34%(חרדיים -יותר דתייםמעט  ,נראה כי

  

  ?למי מיועדת הדירה שנרכשה בבאר שבע: 9לוח 

 כ"סה דשעולה חמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
בן בת או / דירה ראשונה
 60.60% 62.00% 60.70% 59.90% אחר במשפחה

 30.60% 32.50% 29.70% 34.40% שיפור הדיור ,עבורכם
 5.00% 3.40% 5.40% 5.80% ה להשכר,להשקעה

 3.80% 2.10% 4.30%   אחר
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה
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  מחיר הנכס הנרכש. 9
  

בשנים האחרונות  באר שבעב) בנייה רוויה או צמודת קרקע(ע של נכס שנרכש המחיר הממוצ

   . אלף דולר129 -הינו כ

 .)הנמוך ביותר מבין המגזרים (אלף דולר 112.5 - כממוצע עלנכס מחיר עמד  בקרב העולים

 130 - ובקרב החילונים כאלף דולר 124מחיר דירה על עמד ת חרדי -תדתיקרב האוכלוסייה הב

  .)הגבוה ביותר מבין המגזרים ( בממוצעולראלף ד

  

  . אלף דולר100 - מהדירות עלו פחות מ30% -כ

, מסורתיים/לעומת חילונים( אלף דולר 100 - רכשו דירות במחיר נמוך מ30%, בקרב העולים

  ).15%, חרדים-ודתיים, 20%

  

 17%מת  בלבד במגזר הרוסי לעו8%( אלף דולר 200 - מהדירות בעיר עלו יותר מ16% -כ

  ).מסורתי/במגזר החילוני

  

אולי , מחירי הדירות גבוהים מהמחירים בפועל, יש לציין כי תשובות המרואיינים נתנו בדולרים

לפי שער דולר גבוה שאפיין , בשל העובדה שנעשתה המרה של המרואיינים משקלים לדולרים

  .את התקופה בה נעשה הסקר

  
  ? אותהכמה עלתה הדירה שנרכשה כשקניתם: 10לוח 

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 15.70% 27.20% 12.70% 20.40%   אלף דולר70עד 

 15.10% 12.60% 15.90% 13.00%  אלף דולר76-100
 20.70% 33.90% 19.00% 11.30%  אלף דולר101-125
 16.60% 7.20% 17.50% 25.20%  אלף דולר126-150
 15.50% 10.60% 17.60% 8.20%   אלף דולר151-200
 12.20% 6.70% 13.10% 14.50%  אלף דולר201-400
 4.10% 1.90% 4.20% 7.40%  אלף דולר401-500

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה
 129,309 112,555 129,749 124,073 ממוצע
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  מקורות המימון. 10
  

  .  מימון מקורות1.4-1.3 - הסתייעו בממוצע בבבאר שבערוכשי הדירות 

 והלוואות )28% ( חסכונות אישיים,)49% (נתאותכהמקורות העיקריים לרכישה היו המש

   .)15% ( משכנתאות משלימות–מהבנקים 

, )15% (מכירת דירה קודמת: היושנעזרו בהם רוכשי הדירות בעיר נוספים מקורות מימון 

 1% -כ). 5%(ורים ומתנות מהה) מקומות עבודה/משפחה/מחברים(הלוואות שאינן מבנקים 

  . מענק מדינהאוהלוואת מקום בלבד ציינו כי קיבלו 

    

) 13%(חרדים -בהשוואה לדתיים) 20%(מכירה של דירה קודמת בהחילונים בעיר נעזרו יותר 

  ). 14%(עולים החדשים לו

  

 בקרב שאר 35% לעומת 9%(חסכונות אישיים בפחות יחסית חרדי נעזר -הציבור הדתי

  ).5%( מסיוע של המדינה ויותר) המגזרים

  

  ? ומה עוד?מה היו מקורות המימון העיקריים באמצעותם נרכשה דירה זו: 11לוח 

  
 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 

 49.30% 51.70% 52.20% 54.30% משכנתה
| הלוואת מקום: סיוע מהמדינה
 1.10% 3.20% 0.40% 5.30% מענק מדינה

 |מהמשפחה |מתנה מההורים
 1.50% 2.10% 1.90%   מחברים

 27.90% 35.00% 34.70% 9.40% חסכונות אישיים של בני הזוג
משכנתה | הלוואה מהבנק 

משלימה מהבנק ללא סיוע 
 15.40% 29.70% 16.10% 12.90% מדינה

| מכרים | הלוואות מחברים 
 2.00% 1.40% 2.00% 3.50% קרובים| שכנים 

 1.80%   2.50% 2.40% הלוואה ממקום העבודה
 1.30%   1.70% 3.50% ירושות ומתנות

 16.40% 13.70% 20.40% 12.90% מכירה של דירה קודמת
 16.70% 3.50% 8.60% 7.00% מסרב| לא יודע 

 1.60%   2.60%   אחר
 135.10% 140.20% 143.20% 111.30% כ"סה
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 מי שנעזר  בקרב– ת הדירה הנוכחיתכישדירה קודמת לר תמכירה של תרומה. א

  במכירת דירה קודמת
  

בקרב מי שנעזר  (ממחיר הדירה כוסה על ידי מכירה של דירה קודמת אלף דולר 93 -כ, בממוצע

 ממחיר הדירה 71% -סכום זה מהווה בממוצע כ. )במכירת דירה קודמת לקניית דירתו הנוכחית

  .הממוצעת

  
  ?קודמתכמה מתוך הסכום שעלתה הדירה כוסה ממכירת הדירה ה: 12לוח 

  

 כ"סה 
 49.40%   דולר אלף75עד 

 17.50% אלף דולר 76-100
 10.60% אלף דולר 101-125
 6.30% אלף דולר 126-150
 3.90% אלף דולר 176-200
 3005.30% – 200אלף דולר 
 7.00% +300אלף דולר 

 100.00% כ"סה
 92,730  ממוצע

 *N=56 ,ובעולים החדשים דתי תאים קטנים במגזר הכ בשל"מוצג סה  

  
  
   בקרב לוקחי המשכנתאות– גובה המשכנתה. ב

  

 ממחיר 66% -שהם כ,  אלף דולר85 - הממוצעת בקרב לוקחי משכנתאות היה כמשכנתהגובה ה

  .הנתכהנכס הממוצע שנרכש בקרב מי שלקח מש

  

 ממחיר 72% -כ ואשה,  אלף דולר בלבד81 -גובה המשכנתה היה כ, העולים החדשיםבקרב 

  .ת שנרכשה הממוצעהדירה

שהיא ) גבוהה ביותר מבין המרכזים( אלף דולר 95לקחו משכנתא בגובה של  חרדים-דתייםה

  .  מערך הדירה77%מהווה 

  ). מערך הדירה64% (אלף דולר 84החילונים בעיר לקחו משכנתאות בגובה של 
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ל כול, מה היה גובה המשכנתה שקיבלתם מהמדינה או ממשרד הבינוי ושיכון: 13לוח 

  ?מענקים וכו, הלוואת מקום

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 3.20%   4.70%    אלף דולר20עד 

 6.50% 7.80% 8.00%    אלף דולר20-40
 6.80% 7.80% 6.60% 9.90%  אלף דולר40-60
 7.50% 9.80% 8.40% 4.40%  אלף דולר60-75

 15.90% 9.80% 16.40% 24.90%  אלף דולר76-100
 6.20% 12.50% 5.20% 9.90%  אלף דולר101-125
 0.50%   0.80%    אלף דולר126-150
 1.20%   1.30%    אלף דולר151-175
 2.90% 2.70% 2.90% 6.40%  אלף דולר176-200
 0.60%   0.80%    אלף דולר201-225
 1.20%   1.80%    אלף דולר226-250
 34.50% 33.10% 32.80% 34.60% לא יודע
 13.00% 16.40% 10.30% 9.90% מסרב
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה
 *N=56 ,כ בשל תאים קטנים במגזר הדתי ובעולים החדשים"מוצג סה  

  
   בקרב המקבלים מענקי מדינה– גובה מענקי המדינה. ג

ר בקרב יותנמוך  הסכום, לר דו11,000 -היה כ, בקרב מקבלי המענקים, גובה מענק המדינה

   .) דולר9,173(עולים ובקרב ה)  דולר9,450(מסורתיים חילונים וה

 גבוה ביותר מכל אוכלוסיות העירסכום כסף החרדים בעיר קיבלו כמענק מדינה -דתייםהנראה כי 

  .)סטטיסטי קטןהתא אולם ה,  דולר20,550(

  
  ?אם בכלל, קיבלת כמענק מדינה אישי,  כמה מתוך סכום המשכנתה:14לוח 

 כ"סה  
 6.10%  דולר5,000עד 

 3.70% דולר 5,001-7,500
 2.60% דולר 7,501-10,000

 1.70% דולר 10,001-12,500
 2.60% דולר 12,501-15,000
 0.60% דולר 15,001-17,500

17,500 + 5.10% 
 77.60% לא קיבלנו מענק אישי מהמדינה

 100.00% כ"סה
 *       N=39 ,נים במגזר הדתי ובעולים החדשיםכ בשל תאים קט"מוצג סה  
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  החזר חובות. 11
  

החרדים מחזירים הכי . כל חודש ₪ 2,919 - מחזיר כבבאר שבע משכנתהבממוצע כל לוקח 

 תמסורתיההאוכלוסייה  וכל חודש ₪ 2,700 -העולים מחזירים כ, כל חודש ₪ 2,551 -כמעט 

  ).יותר מבין המגזריםהסכום הגבוה ב (ממוצע בחודשב ₪ 3,032 - כה מחזירתחילוניהו

  

מחזיר חובות  לא באר שבע בלבד ממי שגר היום בדירות שנקנו בשנים האחרונות ב16% -כ

  ).משכנתה וחובות אחרים מרכישת הדירה(

  
משכנתה וחובות |להחזרת חובות מרכישת הדירה , כמה אתם משלמים כל חודש :51לוח 

  )בקרב בעלי החובות(? |אחרים
  

 כ"סה עולה חדשורתימס/חילוני חרדי-דתי 
 12.70% 12.60% 11.10% 22.00%   שח בחודש1,000עד 

 2.80% 5.60% 2.70%    שח בחודש1,001-1,250
 9.10% 14.50% 7.50% 15.60%  שח בחודש1,251-1,500
 4.30% 2.80% 5.50%    שח בחודש1,501-1,750
 13.80% 15.30% 12.70% 21.50%  שח בחודש1,751-2,000
 5.70%   6.10% 8.20%  שח בחודש2,001-2,250
 8.00% 1.90% 8.50% 6.50%  שח בחודש2,251-2,500
 6.40% 11.80% 6.50%    שח בחודש2,501-2,750
 18.20% 16.60% 19.10% 8.20%  שח בחודש2,751-3,000
 7.60% 9.90% 7.30% 9.70%  שח בחודש3,001-3,500
 3.50% 4.70% 3.40% 3.30%  שח בחודש3,501-4,000
 5.90% 4.30% 6.30% 4.90%  שח בחודש4,000-5,000

 2.20%   3.20%   שח בחודש + 5000
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה

 2919.4 2699.9 3032.6 2551.4 ממוצע
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  בעלות על דירה קודמת .12
  

עברו לדירה  לפני ש דירה קודמתהייתהבשנים האחרונות בבאר שבע  מרוכשי הדירות 66% -ל

  .)60%(עולים החדשים נמוך בקרב אוכלוסיית ה שיעור זה. הנוכחית

  

  ?האם הייתה לך דירה בבעלותך לפני שרכשת את דירה הנוכחית בבאר שבע :61לוח 
  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 65.90% 59.80% 70.70% 68.80%  כן
 33.20% 40.20% 27.70% 31.20% לא

 1.00%   1.50%   קיתבבעלות חל
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה

  

  

  

   נוספתבעלות על דירה. א
  

 יש דירה 13% -ל.  מרוכשי הדירות בבאר שבע בשנים האחרונות אין עוד דירה בבעלותם82%-ל

 המחזיקים חלק ניכר מאלו . מחוץ לעיר נוספתבודדים מחזיקים בבעלותם דירה. נוספת בעיר

  .  מכרו את דירתם הקודמתטרם, כנראה, תדירה נוספ

  
  ? אם כן היכן?האם יש דירה אחרת שהיא בבעלותך :17לוח 

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 81.90% 85.20% 82.00% 75.30% אין לי דירה אחרת בבעלותי
 12.80% 13.40% 13.40% 7.00% יש דירה נוספת בבאר שבע

 1.10%   1.40%   אחריש דירה נוספת ביישוב 
 4.20% 1.40% 3.20% 17.70% מסרב
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה
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  מקום מגורים קודם. 13
  

 בבאר שבעמרוכשי הדירות  90% -כ, ר על תושבי העיר עצמהיקהביקוש לדירות בעיר נשען בע

  . הגיעו מתוך העיר עצמהבשנים האחרונות 

  

בהשוואה  מחוץ לעירשהגיעו חרדים  – באר שבע יותר דתייםמשכה ת בשנים האחרונו, נראה כי

וררו קודם לכן בערים התגשרכשו דירה בעיר חרדיים - מהדתיים21% -כ : אוכלוסיות אחרותל

   ).11%-9%(השוואה למגזרים שונים בעיר  בגבוה יחסית, אחרות

  
  ?אר שבעלפני שרכשת את הדירה האחרונה בב, באיזה יישוב גרת קודם: 18לוח 

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני  חרדי-דתי 
 83.00% 80.50% 82.10% 69.60%שכונה אחרת בבאר שבע

באותה שכונה בבאר 
 6.60% 10.70% 6.60% 9.40% שבע

 0.70%   0.70%   אופקים
 1.00%   1.20% 3.50% דימונה
 0.70%   1.10%   מיתר/ עומר 

 1.30% 3.20% 1.40%   תל אביב
 0.40%   0.70%   ל שבעת

 0.40%   0.60%   ירוחם
/ רחובות / רעננה 
 1.80% 1.40% 2.10% 3.50% ת"פ/ צ "ראשל
 4.20% 4.20% 3.70% 14.00% אחר
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה
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   לפני המעבר לדירתם הנוכחיתבאר שבע בקרב המתגוררים - שכונה קודמת. ב
  

-11%כאשר . שגרו קודם לכן בבאר שבע היו מפוזרים בכל שכונות העיר, ר שבערוכשי הדירות בבא

',   בשכונה א8%', ובשכונה יא' בשכונה דהתגוררו  9%-8%,  ובנחל עשן התגוררו בנווה זאב12%

  . )'כולל רמות ב(  ברמות9.5%

  

 גרו 12% -ת נווה זאב וכבשכונגרו  15% -כ',  גרו בשכונה ד17% -כ, בקרב העולים החדשים

  .' ובשכונה יא'בשכונה ו

  ).14%(' ובשכונה ד, )17%-16% -כ('  ו-ו' חרדים התגוררו יותר בשכונות ה-הדתיים

  

 3% מרוכשי הדירות החדשות שגרו בבאר שבע טרם קניית הדירה בעיר גרו ברמות לעומת 12% -כ

  .מרוכשי דירות יד שנייה שגרו בשכונה זו טרם הרכישה

  

בקרב אלו שגרו (? ה בבאר שבע גרת לפני שרכשת את הדירה האחרונהבאיזו שכונ: 91לוח 
  )בבאר שבע טרם קניית הדירה הנוכחית

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 3.20% 5.30% 3.10%   מרכז העיר| העיר העתיקה

 4.00% 4.00% 3.60% 8.10% נאות לון
 11.40% 14.70% 11.10% 8.10% נווה זאב
 11.60% 8.50% 13.50%   |נחל עשן|חם נווה מנ
 0.70%   0.90%   נווה נוי
 7.10% 1.70% 9.00%   רמות

 2.40%   2.30% 8.10% רמות ב
 7.70% 5.30% 8.10% 8.90% שכונה א
 5.50% 6.70% 5.30% 5.30% שכונה ב
 4.70%   5.60% 5.30% שכונה ג
 8.80% 16.90% 6.50% 14.20% שכונה ד
 7.20% 6.70% 6.40% 16.00% שכונה ה
 6.00% 11.80% 3.60% 17.00% שכונה ו
 6.30% 1.80% 7.50% 3.60% שכונה ט
 8.50% 12.30% 8.00% 5.30% שכונה יא

 0.70%   0.90%   |רחוב הנשיאים|שדרות רגר 
 4.30% 4.40% 4.80%   אחר
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה

  .N=305, כ"בסה
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  בבאר שבע לבחירה במגורים תו העיקריותהסיב. 14
  

  )צוין כגורם הראשון בקרב המשיבים (סיבה עיקרית. א
  

  ).31%(העובדה שהם ילידי המקום : הסיבות העיקריות לבחירת באר שבע כעיר מגורים הן

   .)22%(הקירבה למקום תעסוקה , )24%(הקירבה למשפחה 

  

 )9%(והקירבה למקום לימודים ) 17%( עלייה יותר בגלל גורמי, העולים החדשים בחרו לגור בעיר

  ).עקב נישואין, קירבה למשפחה(ופחות בגלל הקשר לעיר 

  

בחרו בבאר שבע יותר בגלל הקירבה , )דתיים וחרדים, מסורתיים, חילונים(שאר תושבי העיר 

  .למשפחה ובגלל שהם ילידי המקום

  
   צוין ראשון -? בבאר שבעמה הייתה הסיבה העיקרית בגללה בחרת לגור דווקא : 20לוח 

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני  חרדי-דתי 
נולד בבאר | יליד המקום

 30.90% 11.00% 34.80% 42.40% שבע
 24.30% 21.10% 21.50% 29.50% קירבה למשפחה

 22.40% 26.60% 19.60% 9.30% קירבה למקום התעסוקה
 5.90% 17.10% 5.80%   עלייה

ת דירו/ מחירים זולים
 3.30% 6.70% 3.30% 3.50% קבלת מענק/ זולות

 2.00% 1.40% 2.60% 2.40% עיר יפה
מעבר לדירה גדולה יותר 

 1.80%   2.60% 2.40% וטובה יותר
 1.70% 8.80% 0.90%   קירבה למקום הלימודים

 1.50%   2.00% 3.50% עקב נישואין
/ יה טובהירמת אוכלוס

 1.40% 2.10% 1.40% 3.50% רמת חינוך של הילדים
 1.10%   1.30% 3.50% אוהבת את העיר

 0.60%   1.00%   תרבות
 0.50% 2.10% 0.40%   דירה צמודת קרקע

 2.50% 3.20% 2.90%   אחר
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה

  .הסיבה הראשונה שנמצאת בתודעת הנשאל: צוין ראשון* 
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  כ" סה– תו עיקריותסיב. ב
  

יש להם משפחה , עירקשר אישי ומתמשך ל בשל בבאר שבע בחר ,רכש דירה בעירממי ש 83%

 הגיעו בשל נישואים עם אחד מבני העיר ,)36% ( דור שני של תושבים– הם נולדו בה, )44%(בעיר 

)3% .(  

  .21ראה לוח ,  סיבות בממוצע לבחירתו בבאר שבע1.8כ כל אדם ציין "בסה

  

  :סיבות נוספות לבחירה בעיר

  , בשל קירבה למקום תעסוקתםבאר שבע בחרו ב41% -כ

  , הופנו לבאר שבע כאשר עלו לארץ7% -כ

  . מחירי הדירות הזולים בה באופן יחסישלהגיעו ב 6% -כ

  , שיעור דומה ציינו את הקירבה ללימודים,'תרבות וכו/  ציינו את מגוון הפעילויות שיש בעיר3% -כ

  ,לשדרג את דירתם) הכלכלית(רות ניתנה להם האפשכי  באר שבע בחרו ב2% -כ

  , בעיר טובהרמת החינוך כי ציינו 2% -כ

  . בשל אהבתם לעיר2% -כ

  

  

ומאילוצי ) 12% ( הזולים נבעו יותר מהמחיריםבאר שבעשיקולי הבחירה ב, בקרב העולים החדשים

  . בהשוואה למגזרים אחרים בעיר) 19%(עלייה 

  

בת המקום /נבעו יותר מנישואין לבן כעיר מגורים בעבאר שהסיבות לבחירה ב, חרדים-דתייםקרב הב

  .  בהשוואה למגזרים אחרים בעיר) 22%(ופחות הקירבה למקום תעסוקה ) 9%(

  

 היותם ,הקירבה למשפחה החילונים והמסורתיים יותר קשורים לעיר ובחרו לגור בה בעיקר בגלל

 כי הקירבה למשפחה חשובה לא יש לציין).  בהתאמה3% - ו41%, 49%(ועקב נישואין ילידי המקום 

בר פחות ד היםאצל העולים החדש. בהשוואה לחילונים ולמסורתיים) 48%(חרדי -פחות לציבור הדתי

  .משמעותי

  . עובדים מחוץ לעיררוכשי הדירות בבאר שבע בשנים האחרונות מ27% -כ, לפי נתוני הסקר
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  כ צוין"סה  -?  בבאר שבעמה הייתה הסיבה העיקרית בגללה בחרת לגור דווקא: 21לוח 

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 44.10% 28.90% 48.90% 48.30%  קירבה למשפחה

 40.50% 44.10% 43.10% 21.60% קירבה למקום התעסוקה
נולד בבאר  |יליד המקום

 35.50% 11.00% 40.90% 52.90% שבע
 6.90% 18.60% 7.10%   הופנה על ידי עלייה

דירות /ים זוליםמחיר
 5.70% 11.90% 6.10% 3.50% קבלת מענק/זולות

 3.50% 14.00% 2.30% 3.50% קירבה למקום הלימודים
 3.40% 1.40% 4.30% 5.90% עיר יפה

יה טובה ירמת אוכלוס
 2.80% 2.10% 3.60% 3.50% רמת חינוך של הילדים

 2.80% 1.40% 2.90% 10.50% אוהבת את העיר
 2.70%   2.80% 8.80% עקב נישואין

מעבר לדירה גדולה יותר 
 2.20% 1.40% 2.80% 2.40% וטובה יותר

 1.60% 2.10% 2.10%   תרבות
 1.40% 2.10% 1.10%   דירה צמודת קרקע

 1.40% 4.20% 1.00% 2.40% יה טובהירמת אוכלוס
מגוון רחב של פעילויות 

 1.00%   1.50%   בשעות הפנאי
 4.10% 7.30% 4.00% 4.80% אחר

 22.50% 35.30% 25.00% 24.20% אין סיבה נוספת
 0.30%   0.40%   אין סיבה

 182.30% 185.90% 199.80% 192.40% כ"סה
  . סיבות בגללן בחר לגור בבאר שבע1.8כל אדם ציין בממוצע *
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  יצע מתחרהה . 15
  

בסך הכל  :עיראת דירתם במעט ולא התעניינו בעיר אחרת לפני שבחרו כ בבאר שבערוכשי הדירות 

 יחסית בקרב גבוהה הייתההדבקות בעיר . בבאר שבע מרוכשי הדירות התעניינו אך ורק 85% -כ

חיפשו , אשר חיפשו במקום אחרהעולים החדשים , מחוץ לעיר באר שבע ).92%(העולים החדשים 

ם במרכז הם  בגלל המחירים הגבוהים בערי,אך כנראה, בעיקר במרכז הארץ ובמיוחד בתל אביב

  . רכשו את דירתם בעיר

 בכל הערים הללו ישנן .אשדודובירושלים ב, קריית גת, מיתרבגם בעיקר חרדיים חיפשו -הדתיים

  .שכונות ספציפיות לחרדים

  

  .להבים ודימונה, עומר, החילונים חיפשו דירות גם ביישובים סמוכים כגון מיתר

  

  
  ? ובאילו עוד? רכישת הדירה בבאר שבעבאילו עוד יישובים חיפשת דירה לפני: 22לוח 

  
 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 

לא חיפשתי באף יישוב 
 84.70% 91.90% 80.50% 80.70% אחר מלבד באר שבע

 3.00%   3.70% 3.50% מיתר
 2.80%   4.40%   עומר

 1.50%   2.40%   להבים
 1.30%   2.00%   יבנה/ראשלצ/רחובות
 1.10%   1.30% 3.50% אשדוד

רמת /גבעתיים/ תל אביב
 1.00% 4.60% 0.70%   גן

 0.70%   1.10%   תל שבע
 0.50%   0.40% 3.50% ירושלים
 0.40%   0.70%   דימונה

 0.40%     5.30% קריית גת
 0.30%   0.40%   אשקלון
 0.20% 1.40%     גדרה
 5.20% 2.10% 7.40% 3.50% אחר
 103.10% 100.00% 104.90% 100.00% כ"סה
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  באר שבע בה חיפשו דירהשכונה בה. א
  

מרוכשי הדירות בבאר שבע לא חיפשו באף שכונה אחרת דירה פרט לשכונה בה ) 51%(מחצית כ

  .הם קנו

היותר  והי) 8%(נווה זאב ושכונת ) 14% (שכונת רמות , שחיפשו גם בשכונות אחרותבקרב אלו 

   .מבוקשות

  

  

אם     ?פשת בשכונות אחרות בבאר שבע מלבד השכונה בה רכשת את הדירההאם חי: 23לוח 
  ? באילו שכונות בבאר שבע עוד חיפשת,כן
  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 50.60% 46.50% 59.50% 82.80%  דירההרק בשכונה בה נרכשה 

 14.30% 30.50% 14.70% 13.70% רמות
 7.80% 11.30% 9.70%   נווה זאב

 5.70% 13.40% 5.80% 3.50% |נחל עשן|נווה מנחם 
 5.00% 5.30% 6.90%   שכונה ט
 4.10% 6.60% 5.10%   שכונה ו
 4.00% 5.30% 4.90% 2.40% נאות לון
 3.50% 10.50% 2.70% 5.90% שכונה א
 3.40% 11.00% 3.00%   שכונה יא
 2.90% 1.40% 4.20%   נווה נוי
 2.50% 1.30% 3.30%   שכונה ב
 2.10%   2.70%   רמות ב
 2.00% 1.30% 2.90%   שכונה ג
 1.70% 2.10% 2.30%   שכונה ה
 1.60%   2.50%   שכונה ד

 1.00%   1.50%   מרכז העיר| העיר העתיקה
 0.50%   0.90%   רשדרות רג

 14.90%       אחר
 127.60% 146.60% 132.60% 108.30% כ"סה

  N=367, כ"בסה
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  ם חיפשוהמדוע לא רכשו דירה בשכונה בה . ב
  

. המחירים היו יקרים מידי עבורם, בשכונות בהן הם חיפשותושבים שלא רכשו דירה ה מ28%עבור 

 שבעיניהם 9% עוד , )חלק גם בשל מחיר גבוה יחסית עבורם (לא מצאו מה שהם חיפשו 60% -כ

  .האוכלוסייהלא רכשו בגלל  3%, הדירות היו פחות טובות

  
  ?מדוע לא רכשתם דירה בשכונות האחרות בהן חיפשתם: 24לוח 

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 60.50% 59.10% 60.10% 70.00%  לא מצאנו מה שרצינו

 28.10% 34.10% 27.00% 16.30% מחירים יקרים
 9.10% 2.30% 10.50% 18.10% דירות פחות טובות
 3.20% 7.90% 2.20%   קירבה למשפחה

 2.70% 2.30% 2.20% 11.90% אוכלוסייה
 6.40% 2.30% 8.10%   אחר
 109.90% 107.90% 110.20% 116.30% כ"סה
  N=150, כ"בסה

  

  

  מקורות המידע. 61
  

  . לא שמעו או ראו פרסום על בנייה בעיר) טוענים( מרוכשי הדירות 39% -כ, שיעור גבוה

  ).הגבוה ביותר מבין המגזרים (רסום של הדירה כלל לא ראו פ60% ,חרדים-הדתייםבקרב 

לא התייחסו לעובדה שהם ראו שילוט על הפרויקט או על , חלק מאלה הטוענים שלא ראו פרסום

  .שכח בעקבות הזמןכנראה , חלק אחר, הדירות

  

מקור המידע הגדול ביותר היה  :הוא מגיע לכל סוגי האוכלוסייה, פרסום בעיתונות חשיבות גדולהל

נוספים היו מידע מקורות  .)המוביל בכל המגזרים (מודעות בעיתוןפרסום ב ו רא37% -כ, נותהעיתו

  ).א" כ5%(חברים ומשפחה שלטי חוצות ו ,)9%( במקום שלטים
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אינטרנט וב) 24%(האחרים ראו פרסום בעיתון , רסום על פו או שמעולא רא 38% -כ, בקרב העולים

  ).יםגבוה ביותר בהשוואה לשאר המגזר, 13%(

  
 אם ?האם שמעת או ראית פרסום כלשהו על בנייה בבאר שבע, לפני שקנית את הדירה: 25לוח 

  ?כן היכן שמעת או ראית
  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 39.30% 37.50% 36.40% 59.90% לא ראיתי| לא שמעתי 

 37.30% 23.50% 40.90% 37.70% פרסום בעיתון
 9.10% 9.70% 9.30% 4.70% םבמקרה עברתי במקו

 5.40% 4.20% 6.50%   שלטי חוצות
 5.30% 4.60% 5.90% 2.30% ממשפחה| מחברים 
 4.50% 13.00% 2.70% 5.30% אינטרנט

 3.20% 4.20% 3.50%   ברדיו
 2.60% 3.20% 2.90%   קהילה
 2.10% 5.30% 1.70%   מתווך

 1.90% 3.20% 1.20% 5.80% פרסום בטלוויזיה
 0.40% 1.40% 0.30%   סוכן מכירות

 4.10% 6.00% 3.90% 3.50% אחר
 115.30% 115.70% 115.10% 119.20%  כ"סה
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  באר שבעשביעות רצון מהמגורים ב . 71
  

מהמגורים )  רבה מאוד-במידה רבה( מרוכשי הדירות בבאר שבע ציינו כי הם שבעי רצון 52% -כ

  .מהמגורים בעיר) מידה מועטהמרוצים באו ( מהרוכשים אינם מרוצים 13% -כ, בעיר

  

 רבה - שבעי רצון במידה רבה41%(חרדים -דתייםקרב הב יותר נמוכהמהעיר רמת שביעות הרצון 

  ). 46%(ובקרב עולים חדשים ) מאוד

שיעורים , 54%-53%(חילונית והמסורתית בעיר  האוכלוסייהרמת שביעות הרצון גדלה בקרב ה

  ). י המקוםגבוהים מהם גם יותר ילד

  

  

  ?מהמגורים בבאר שבע, או לא שבע רצון, באיזו מידה אתה שבע רצון: 26לוח 
  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 7.60% 9.90% 6.70% 12.80% כלל לא שבע רצון

 5.00% 4.20% 5.80%   שבע רצון במידה מעטה
 31.80% 40.30% 28.70% 45.40% ככה-ככה

 33.70% 34.90% 34.50% 29.00%  רבהשבע רצון במידה
 18.00% 10.70% 19.40% 12.90% שבע רצון במידה רבה מאד

 3.90%   4.80%   לא יודע
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה

  

  
  
   בקרב הרוכשים שאינם שבעי רצון– סיבות לאי שביעות רצון מהעיר. א
  

רצון ההסיבה העיקרית לאי שביעות , המגורים ב שאינם שבעי רצון מהלדעת רוכשי הדירות בעיר

חיי תרבות שירותים ציבוריים ובמחסור ב: עוד סיבות שהועלו). 31%(הניקיון בעיר  חוסר מהעיר היא

  .)ל אחד כ24%(

 ציינו 14% ,ציינו את המחסור במקומות בילוי 19% , ציינו כי אין מספיק מקומות עבודה20% -עוד כ

   . ציינו כי רמת החינוך בעיר נמוכה13% - ו" לא טובהאוכלוסייהה"כי 
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מפריע , 46%(חוסר הניקיון בעיר החרדים שאינם שבעי רצון מהעיר טוענים שזה בעיקר בשל ה

, 25%(רמת חינוך נמוכה ). 27%(מחסור בשירותים ציבוריים , )להם יותר מאשר למגזרים האחרים

  ).מגזרים האחריםבגבוה יותר מאשר 

  

הם יותר רגישים ). 33%(" מחסור במקומות עבודה" לבעיקרתייחסים  מעי רצון שאינם שבהעולים

   ".אוכלוסייה לא טובה" ציינו כי ה22%, לאוכלוסיות בעיר

  

בילוי (שירותים ציבוריים וחיי החברה , מהניקיון של העיר בעיקר וטרדת בעיר מחילוניתה היאוכלוסיה

  ).ותרבות

  

  

  ?ים בבאר שבעממה אינך שבע רצון מהמגור: 27לוח 
  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 31.30% 27.70% 29.60% 46.30%  ניקיון העיר

 24.40% 11.60% 27.30% 27.30% אין מספיק שירותים ציבוריים
 24.00% 24.10% 25.00% 18.10% מחסור בחיי תרבות
 19.50% 32.90% 16.10% 18.40% אין מקומות עבודה
 19.10% 18.00% 19.10% 21.20%  בילוימחסור במקומות

 14.20% 22.20% 12.40% 12.00% אוכלוסייה לא טובה
 13.00% 14.90% 10.40% 25.10% רמת חינוך נמוכה

 11.70% 12.20% 11.80% 10.20% יוקר מחייה
 2.90%   3.10% 6.00% מצב ביטחוני

 1.80%   2.60%   לא יודע
 1.00%   0.70% 4.10% צפיפות

 14.60% 18.00% 15.20% 6.00% ראח
 177.50% 181.60% 173.40% 194.80% כ"סה
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   תצמח ותתפתחשבאר שבעשירותים חסרים בעיר על מנת . ב
  

 סבורים כי 28% , חושבים שחסרים מקומות עבודה30% ,בילוי בעיר סבורים כי חסרים שירותי 33%

 סבורים כי חסרים 19% .ם שירותי בידור נוספים סבורים כי חסרי15% -ו, חסרים שירותי תרבות

  . ושטחים ירוקיםחסרים פארקים 12% -ל, שירותי חינוך

גורמים מעכבים התפתחות וצמיחה כטיפוח וחזות העיר ,  ציינו שוב את ניקיון העיר17% -כבנוסף 

  .של העיר

  

  ,דתי חשובים יותר שירותי התרבות והבידור בעיר/לציבור החילוני

  ,ובים יותר מקומות העבודהלעולים החדשים חש

  .  יותר שיהיו שירותי חינוך בעיריםחרדי חשוב-לציבור הדתי
  

  
  ?על מנת שהעיר תמשוך אוכלוסייה ותתפתח, אלו שירותים חסרים לדעתך בבאר שבע: 28לוח 

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 33.00% 29.30% 34.30% 28.20% בילוי

 30.40% 38.60% 30.30% 18.10% מקומות עבודה
 27.50% 19.80% 31.40% 9.30% שירותי תרבות
 18.80% 11.00% 19.70% 24.30% שירותי חינוך

 16.50% 19.60% 15.40% 19.90% קיוןינ| טיפוח וחזות העיר 
 14.60% 12.70% 15.90% 7.00% בידור

 12.00% 12.60% 11.60% 14.00% פארקים
 5.90% 3.50% 5.70% 11.30% אזורי מסחר

 5.10% 3.50% 5.60% 3.50% שירותי בריאות
 5.10% 8.30% 4.00% 8.80% תחבורה

 4.60% 1.40% 5.60% 2.40% פעילויות לילדים
 9.00% 6.60% 9.50% 9.40% אחר

 3.00%   4.00%   תשתיות
 6.70% 5.60% 7.50% 2.40% לא חסר כלום

 3.00%   3.50% 3.50% לא יודע
 195.20% 172.70% 204.00% 162.00% כ"סה

   . שירותים שחסרים בעיר כדי שתמשוך אוכלוסייה2 - ציין בממוצע ככל אדם*
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   כלכליים של רוכשי הדירות–חברתיים  םמאפייני. 2
  

 גיל
  

, 35-44יא הבוצת הגיל השכיחה קכאשר , 25-54 מרוכשי הדירות בבאר שבע משתייכים לבני 81%

  .ם מכל הרוכשי33% -כוהיא מהווה 

  +.55בני ,  האחרים משתייכים לקבוצת האוכלוסייה היותר מבוגרת17% -כ

  

  .זו בלבד משתייכים לקבוצת הגיל 2% -כ, כמעט ולא רוכשים דירות בעיר 18-24בגילאים צעירים 

  

חרדים הקבוצה -בקרב החילוניים והמסורתיים והדתיים, 25-34בקרב העולים קבוצת הגיל הבולטת הינה 

  .35-44 בני, היותר מבוגרשי דירות היא בטווח הבולטת של רוכ

  
  גיל : 29לוח 

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני  חרדי-דתי 
18-243.60% 1.20% 1.50% 1.80% 
25-3415.00% 20.00% 36.80% 22.00% 
35-4443.50% 35.00% 19.70% 33.20% 
45-5430.80% 25.70% 25.10% 25.90% 
55-64  11.60% 11.50% 10.70% 

65+7.20% 6.50% 5.40% 6.30% 
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  כ"סה
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  מספר נפשות
  

גבוה ,  נפשות3.8 - הוא כמשק בית אשר רכש דירה בשנים האחרונות בבאר שבעממוצע של גודל 

. )2006 ס"נתוני למ,  למשק בית יהודי3.1 - נפשות למשק בית ערבי ו3.34מהממוצע הארצי העומד על  

  .  נפשות3.4 -באשקלון גודל ממוצע של משפחה מונה כ

  

ל ד גו,כצפוי: משתנה לפי קבוצת האוכלוסייה בבאר שבעשרכש דירה של משק בית גודל ממוצע 

  נפשות3.5, עוליםת הונמוך בקרב אוכלוסיי,  נפשות4.6 – גבוה יחסית כ דתית-החרדיתהמשפחה 

   .  בממוצענפשות 3.8 -בעיר כ מסורתית/חילוניתהאוכלוסייה הבקרב ו

  

   למשק ביתמספר נפשות: 30לוח 

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי  
1—29.50% 19.60% 23.10% 19.40% 
3—428.70% 44.50% 59.60% 45.00% 

5+61.80% 32.80% 17.30% 33.20% 
 2.30%   3.10%    מסרב
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה
 3.8 3.5 3.8 4.6  וצע נפשותממ

  
  

  

  רמת ההשכלה
  

השכלה בעלי הינם אב או אם משק הבית ,  בשנים האחרונותבבאר שבעמרוכשי הדירות  45%-כ

   . בהשוואה לאשקלון שם שיעור האקדמאיים הוא שליש,מאיתדאק

  . בעלי השכלה עד תיכונית33% -ו ,יכוניתתעל  השכלה יבעל 19% -כ

  

 חרדים-דתייםלעומת השכלת ה, 57%, שיעורים של בעלי השכלה אקדמאיתבקרב העולים בולטים 

 ).35%(חילונים והמסורתיים  וה)35%(
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  רמת השכלה: 31לוח 

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 33.50% 22.00% 35.20% 43.30% ישיבה קטנה/ עד תיכונית
 18.60% 21.40% 18.30% 19.00% ישיבה גדולה/ על תיכונית
 45.30% 56.60% 43.80% 35.30% כולל/ אקדמאית

 2.60%   2.70% 2.40% מסרב
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה

  

   ומיקום מקום העבודהמשלח יד
  

  .חלקם פנסיונרים, אב או אם משק הבית לא עובדים, באר שבע מרוכשי הדירות ב19% -כ

 8%, ע טכניו בעלי מקצ10% , במקצועות ההוראה והחינוך נמצאים10% , בעלי מקצוע אקדמאי21% -כ

  . ללא מקצוע5% - ו בתפקידי פקידות ומזכירות6%, נותנים שירותים כללים

  ).19%(שיעור גבוה של חרדים עובדים בתחום ההוראה והחינוך 

  ).32% (תאקדמאיהוא בעל הכשרה שיעור גבוה יותר של עולים 

  

  משלח יד: 32לוח 

 כ"סה עולה חדשמסורתי/וניחיל חרדי-דתי 
, רופא, ד"עו/ מקצוע אקדמי

 20.80% 31.80% 19.70% 12.30% 'ומהנדס וכ
טכנאי , אח מוסך/ מקצוע טכני

 9.70% 11.20% 9.20% 12.30% 'ווכ
 10.20% 6.70% 9.40% 19.40% הוראה וחינוך

 5.50% 3.50% 5.90% 5.90% פקידות ומזכירות
 ,ספר, טבח/ שירותים כלליים

 7.70% 3.50% 9.10% 3.50% 'וזבן וכ, נהג
 5.30% 2.10% 6.20% 3.50% פועל בלתי מקצועי

 6.00% 8.40% 4.90% 11.30% אבטחה, משטרה, צהל
 3.70% 2.80% 4.10% 2.40% עוסק במסחר

 5.00% 4.60% 5.70%    תפקיד ניהולי/מנהל
 1.60% 10.40%     סטודנט
 19.30% 12.90% 19.50% 25.80% לא עובד
 5.30% 2.10% 6.20% 3.50% מסרב
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה

  בקרב העולים מקצוע אין פירושו עבודה בפועל במקצוע*
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  לומד/ בקרב מי שעובד–? לומד| היכן אתה עובד: 33לוח 

  
  השאר עושים זאת מחוץ לעיר, לומדים עושים זאת בתחומי העיר באר שבע/  מהעובדים73% -כ

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 73.40% 58.70% 77.10% 70.50% בבאר שבע

 26.60% 41.30% 22.90% 29.50% מחוץ לבאר שבע
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה

  

  מוצא
  

  ,ממוצא מזרחיהם כמחצית מרוכשי הדירות בעיר בשנים האחרונות 

  ,כחמישית ממוצא מערבי

  ,ם חדשיםעולי 16% -כ

  .די הארץ דור שנייילבלבד  12% -כ

  
  מוצא: 34לוח 

  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי 
 50.50%   58.40% 75.40% מוצא מזרחי
 19.90%   24.40% 18.70% מוצא מערבי

 12.40%   15.00% 5.90% יליד הארץ דור שני
 15.60% 100.00%     עולה חדש

 1.70%   2.30%   מסרב
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה
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  רמת הכנסה
  

גדירו אותה החמישית כ,  מהממוצענמוכה כם את רמת הכנסתו הגדירבאר שבעמרוכשי הדירות ב רבעכ

  .ירו את הכנסתם כגבוהה מהממוצעד הג53% -וכ, מוצעו המכמ

  

והחילונים ) 29% (וליםלעומת הע,  מתחת לממוצעאת הכנסתם הגדירו 46% -כ, חרדים-דתייםבקרב ה

 - ו)  מהעולים21% - מחילונים ו23%לעומת  ( הגדירו את הכנסתם כמו הממוצע19% -כ ).21%(בעיר 

  ).  בקרב העולים50% - מהחילונים ו56%לעומת (מעל הממוצע  35%

  

  

  רמת הכנסה: 35לוח 
  

 כ"סה עולה חדשמסורתי/חילוני חרדי-דתי  
 21.10% 13.20% 24.20% 11.80% הרבה מעל הממוצע
 32.00% 37.30% 32.20% 23.40% מעט מעל הממוצע

 22.50% 20.80% 23.00% 19.00% כמו הממוצע
 11.60% 12.50% 9.90% 22.30% מעט מתחת לממוצע
 12.80% 16.20% 10.70% 23.50% הרבה מתחת לממוצע

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% כ"סה
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חדשות לעומת רוכשי דירות של רוכשי דירות  המאפיינים .3
  יד שנייה

  
  

  :ההבדלים העיקריים בין רוכשי דירות יד שנייה לרוכשי דירות חדשותלהלן יוצגו 

  

שיעור הקונים דירות גבוה יותר בהשוואה ל) 66%( 2006-2008 -נכסי יד שנייה בהרוכשים שיעור  •

רות יד שנייה מאשר  מעדיפה לרכוש דיהיי שהאוכלוס,ירוש הדברפ. בשנים אלו) 43%(חדשות 

 .כנראה בשל מחירה היותר זול, דשותדירות ח

 

לעומת דירות יד ,  חדרים בממוצע4.3כרו בעיר בשנים האחרונות היו בנות מהדירות החדשות שנ •

 .  חדרים בממוצע4.0שנייה שהיו בנות 

  

יד ר בממוצע בהשוואה לדירות " מ132טח הדירות החדשות שנקנו בעיר בשנים האחרונות היה ש •

 .ר בממוצע" מ118שנייה שגודלן היה 

  

 11%(בהשוואה לדירות יד שנייה ) 37%(בשכונת רמות יותר דירות חדשות נקנו , בשל אופי ההיצע •

 .'ו-נווה מנחם ו', בשכונות דדירות יד שנייה נקנות יותר  ).בלבד

  

רה יד שנייה בעוד שמחיר די,  אלף דולר141 -מחיר דירה חדשה שנקנתה בשנים האחרונות נאמד ב •

 . אלף דולר120היה 

  

 מרוכשי הדירות יד שנייה שנעזרו 46% מרוכשי הדירות החדשות נעזרו במשכנתאות לעומת 54% •

  .בהן

  

 85% -כ,  שנעזרו ברכישת הדירה הנוכחית במכירת דירתם הקודמתבקרב רוכשי הדירות החדשות •

 מערך הדירה שכיסתה 65%לעומת ,  כוסה על ידי מכירת הדירה הקודמתמערך הדירה החדשה

 . מכירת הדירה הקודמת בקרב רוכשי יד שנייה

  

 דדירות יה רוכשי .) מערך הדירה66%( אלף דולר משכנתה 94רוכשי דירות חדשות לקחו בממוצע  •

 ). מערך הדירה64%( אלף דולר 77שנייה לקחו משכנתה בגובה 
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מחזירים רוכשי ה₪  2,796ומת לע, כל חודש ₪ 3,090 -וכשי דירות חדשות מחזירים בממוצע כר •

 . דירות יד שנייה

  

יתה דירה בבעלותם לפני שרכשו את דירתם הנוכחית בבאר י מרוכשי הדירות החדשות ה72% -ל •

 .יתה בבעלותם דירה טרם הקנייה בעירי מרוכשי דירות יד שנייה שה61%לעומת . שבע

  

 3%ה בעיר גרו ברמות לעומת  מרוכשי הדירות החדשות שגרו בבאר שבע טרם קניית הדיר12% -כ •

 .מרוכשי דירות יד שנייה שגרו בשכונה זו טרם הרכישה

  

 מרוכשי יד 82% לעומת ,)88%(שיעור גבוה יותר של רוכשי דירות חדשות חיפשו רק בבאר שבע  •

 .שנייה

  

 -רק כ, רוכשי הדירות החדשות ידעו טוב יותר מרוכשי דירות יד שנייה באיזו שכונה הם רוצים לגור •

 . מרוכשי דירות יד שנייה שעשו זאת59% מהם בדקו דירות בשכונות נוספות לעומת 37%

  

 ציינו כי 12% -כ. נראה כי רוכשי הדירות החדשות בעיר פחות שבעי רצון מהמגורים בבאר שבע •

 . בלבד מרוכשי דירות יד שנייה5%אינם שבעי רצון מהמגורים בעיר לעומת 

  

  בקרב רוכשי יד שנייה26% לעומת 38%(ניקיון העיר דגש על יותר שמים וכשי הדירות החדשות ר •

 בקרב רוכשי 20% לעומת 30%(מגוון השירותים הציבוריים בעיר על , )שאינם מרוצים מניקיון העיר

 ). 9% לעומת 18%(ורמת החינוך ) יד שנייה

  

שי דירות  בקרב רוכ18% לעומת 29%(לעומתם לרוכשי דירות יד שנייה חשובים יותר חיי התרבות  •

 ).חדשות

  

 ).9%(בהשוואה לחדשות ) 21%(שיעור גבוה יותר של עולים רוכשים דירות יד שנייה  •

  

 מרוכשי הדירות 27%, הכנסתם של רוכשי דירות חדשות גבוהה יותר מזו של רוכשי דירות יד שנייה •

  .ה מרוכשי דירות יד שניי16%החדשות ציינו כי הכנסתם הרבה יותר גבוהה מהממוצע לעומת 
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קנייה (ה דירהייעוד לפי  –של רוכשי דירות  המאפיינים. 4

  )השקעה, שיפור דיור, ראשונה

 .נרכשו בבנייה רוויה) 97%(הרוב המוחלט של דירות להשקעה  •

 

לעומת רוכשי דירות ראשונות ,  חדרים4.4 -כ, משפרי דיור רוכשים דירות גדולות יותר, כצפוי •

 . חדרים בממוצע3.5ת להשקעה שמונות  חדרים ודירו4.1הרוכשים דירות בנות 

  

בהשוואה לדירות שנקנו ) ר" מ136 ( גם בשטחןדיור גדולות יותרה משפרי יהדירות שנקנו על יד •

  ).ר" מ96(ולדירות שנקנו לצורכי השקעה ) ר" מ122(ה ראשונה כדיר

  

  .ות להשקעהמאשר דיר,  ראשונותדירותדירות עבור משפרי דיור או יותר ברמות ובנווה זאב נקנו  •

ירות עבור לצרכי השקעה מאשר דדירות נקנות יחסית יותר ) 10%(' ובשכונה ב) 17%(' בשכונה ד

  .)5%-2%( ודירות ראשונות )3%(שיפור דיור 

  

ורוכשים ) 45%(בהשוואה למשפרי דיור ) 54%(רוכשי דירות ראשונות הסתייעו יותר במשכנתאות  •

 ). 31%(למטרות השקעה 

  

 לקחו בפעם הראשונה אלף דולר בממוצע ואילו רוכשי דירות 77 משכנתה בגובה משפרי דיור לקחו •

 . אלף דולר בממוצע91 בגובה , גבוהה יותרמשכנתה

  

לעומת רוכשי דירות בפעם ,  דולר9,316משפרי הדיור קיבלו מענק אישי מהמדינה בגובה של  •

 . דולר מענק12,428 -הראשונה שקיבלו כ

  

 15%-14%לעומת , ר שבע לצרכי השקעה אין חובות מרכישת הדירה מרוכשי הדירות בבא27% -ל •

 .בלבד ממשפרי הדיור והרוכשים דירה בפעם הראשונה

  

לעומת המשפרים ,  מרוכשי הדירות להשקעה לא חיפשו באף יישוב אחר מלבד באר שבע93% •

 ).86%(והרוכשים בפעם הראשונה ) 80%(
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רק חיפשו דירה  35% -רק כ: רחבי העירה חיפשו במספר שכונות בהרוכשים דירות להשקע •

בעוד שמעל מחצית ממשפרי הדיור והקונים דירות בפעם . את הדירהלבסוף קנו בשכונה בה 

 .הראשונה חיפשו אך ורק בשכונה בה קנו

  

בהשוואה לשאר , )9%(' ובשכונה ג) 11%(רוכשים להשקעה התעניינו יותר גם בשכונת נווה מנחם ה •

 .הרוכשים

 

נראה כי משפרי . שי הדירות בעיר הביעו שביעות רצון גבוהה מהמגורים בבאר שבעכמחצית מרוכ •

  . ראשונההלעומת רוכשי דיר, )55%(הדיור מעט יותר שבעי רצון מהמגורים בעיר 

 

בהשוואה ) 22%(ומיוקר המחייה ) 49%(מניקיון העיר  משפרי הדיור מביעים יותר אי שביעות רצון •

  ).7%,  והשקעה26%, נהראשו(עיר בלרוכשים האחרים 

  

 .)5%(ממשפרי הדיור ) 19%(הרוכשים דירה לראשונה מציינים יותר את האוכלוסייה הלא טובה  •

 

טיפוח חזותה של העיר והניקיון של העיר מאשר לרוכשים , למשפרי הדיור חשובים יותר האסתטיקה •

 . דירה לראשונה

  

 .וררוכשי דירות לראשונה יותר צעירים ממשפרי הדי, כצפוי •

 

 .35-44עיקר בגילאים במשפרי הדיור הם  •

 

 משתכרים 63%, רמת הכנסתם של משפרי הדיור גבוהה יותר מזו של הרוכשים דירות לראשונה •

 . בקרב הרוכשים לראשונה48%מעל הממוצע לעומת 

 

 19%(שאר הרוכשים בהשוואה ל) 26%(יותר בעלי מקצועות אקדמאיים יש משפרי הדיור בקרב  •

  ).השקעהל 17% - ו דירה ראשונהבקרב הרוכשים
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  ממצאים עיקריים ומסקנות .5
  

אולם ניכר ביקוש לצמודי קרקע ולדירות , בתים משותפים, השוק בבאר שבע הוא שוק של בנייה רוויה

שהשיעור הגבוה של המוכנים , ייתכן. שעלותם בדרך כלל גבוהה יותר מזו של דירות יקרות, מיוחדות

  . נובע מההזדמנות לרכוש נכס במחיר נמוך יחסית) 33%(גן /ת גגדירו+ לרכוש צמודי קרקע 

  

בכל המגזרים בשנים האחרונות הופנה לשכונות , בשל ההיצע הזמין, הביקוש העיקרי לדירות בבאר שבע

, בעקרוןלכן , )חרדים או עולים(בבאר שבע לא נבנו שכונות מיוחדות למגזרים השונים . נווה זאב ורמות

התמקדות קלה  של העולים החדשים ניכרת . וסייה בעיר רוכשות דירה בכל השכונותכל קבוצות האוכל

 יותר בנווה קצתהציבור הדתי ו של החילונים קצת יותר בשכונת רמות ,קצת יותר בשכונת נווה מנחם

  .זאב

  

קבוצת האוכלוסייה היכולה להרשות לעצמה לרכוש נכס מגורים יקר יותר היא האוכלוסייה החילונית 

  ). אלף דולר בממוצע112 - אלף דולר בממוצע לעומת עולים חדשים שרכשו בכ130 -כשה נכס בכשר(

  

 ממחיר הדירה החדשה כוסה ממחיר הדירה 71% -כ, למשפרי דירות קל יותר לרכוש דירה בעיר,  כצפוי

  . הקודמת

, כמשכנתא אלף דולר 85 -לוקחי משכנתאות קיבלו כ, רכישת דירהחשיבות נכבדה ללמשכנתא גבוהה 

  . ממחיר הנכס הנרכש66% -שהם כ

  

 מרוכשי הדירות בעיר בשנים 90% -כ, הביקוש לדירות בעיר במגזר היהודי נשען על תושבי העיר עצמה

   . מרוכשי הדירות עברו לשכונה אחרת בעיר83% .האחרונות הגיעו מתוך העיר עצמה

  

דומה להרבה יישובים אחרים , ים ובשל קירבה להורההבחירה בעיר בעיקר בשל מגורים קודמים ב

  .בישראל

  . לא חיפשו דירה רק ביישוב עצמו85%, הנאמנות לעיר גבוהה

  

שבשל הקושי , כנראה. יםבעיר אינם מספקשל הפרויקטים החדשים ה כי מערכת הפרסום והשיווק אנר

ולכן הרוכשים ,  לרכישה בעיר"דוחף"תהליכי הפרסום והשיווק נמוכים ולכן אין מספיק מידע , למכור בעיר

  . הם ראו רק פרסומים מעטים של היצעים חדשיםזוכרים ש
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  .רבה מאוד מעירם/ סבורים שהם שבעי רצון במידה רבה52%, כ שביעות הרצון מהעיר גבוהה"סה

העדר שירותים ציבוריים ושירותי תרבות , )31%(הסיבות לאי שביעות הרצון הן בעיקר בשל ניקיון לקוי 

  ).20%(ר במקומות עבודה וחס)  כל אחד24%(

  

  :פרופיל רוכשי הדירות

-35הקבוצה השכיחה יותר היא בני , רוכשי הדירות בעיררוב  הם 25-54בני , כמו בכל היישובים בארץ

  . משפרי דיורהרבהשבהם יש , 44

 78% -יחד הם מהווים כ, נפשות+ 5, או גדולות)  נפשות3-4(רוב רוכשי הדירות הן משפחות בינוניות 

  .ל הנמצאים בשוקמכל

  

הן בשל הריכוז הגבוה של העולים החדשים והן בשל הגיל , רמת ההשכלה של הרוכשים גבוהה יחסית

  ). אחרי לימודים, ילידי הארץ(של הרוכשים " צעיר"ה

  

  . בעלי הכנסה ממוצעת ויותר76% -כ, רוכשי הדירות הן בקבוצות בעלי ההכנסות היותר גבוהות בעיר

  

מה שמלמד על הצורך להכניס עוד תעסוקה לעיר וברמה , יר עובדים מחוצה לה מהמועסקים בע27%

  .כפי שכבר עלה בחלקים קודמים בעבודה, המתאימה לרמת ההשכלה של התושבים
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  : שלישיחלק 
חדירה של קבוצות אוכלוסייה שונות לאזורים 

  -הוותיקים בבאר שבע
  

  ' ד', שכונות ג
  והעיר העתיקה

  
  

, לים שינויים במבנה החברתי של אזורים ותיקים בבאר שבעחוון לבחון האם כ,  חלק זה בעבודה

פרק לבדוק את עוצמת החדירה של קבוצות אוכלוסייה הבמקביל כוון . והעיר העתיקה' ד', בשכונות ג

  .שונות לשכונות אלו

  

    ה הדגימ. והעיר העתיקה' ד', המתגוררים בשכונות ג,   יהודיים משקי בית270נערך סקר בקרב 

  .נעשתה לפי חלקה של שכונה מתוך כלל משקי הבית בשכונות הרלוונטיות  

  

  . משקי בית16,000 -כ תושבים ב50,718כ בשלוש השכונות הנחקרות מתגוררים "בסה

  , תושבים17,883מתגוררים ' בשכונה ג

  , תושבים19,415מתגוררים ' בשכונה ד

  . תושבים13,420בעיר העתיקה מתגוררים 

  

 להדגיש שהממצאים בחלק זה משקפים את עמדות התושבים בלבד והן אינן מייצגות את מן הראוי

  עמדות החוקרים או משרד הבינוי והשיכון 
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' ד',   שביעות רצון ממקום המגורים של תושבי שכונות ג .1
 והעיר העתיקה

 
  שביעות רצון מהעיר .1.1

 
י רצון במידה רבה או רבה שבע 52%, גבוהה -בינונית באר שבערמת שביעות הרצון מהמגורים ב

  . כלל אינם מרוצים מהעיר9%בעוד ש , מאוד מהמגורים בעיר

  

והעיר העתיקה ' ד', לא נמצאו הבדלים משמעותיים בשביעות הרצון מהעיר בין תושבי שכונות ג

  ).אך באופן לא משמעותי', שביעות הרצון נמוכה מעט יותר בשכונה ד(

  

  ?העיר באר שבעבאיזו מידה את שבע רצון מ : 1 לוח
  

העיר  
 כ"סה שכונה ד שכונה ג העתיקה

 9.30% 11% 8% 9% כלל לא שבע רצון
 8.50% 8% 10% 8% שבע רצון במידה נמוכה

 30.40% 30% 30% 31% במידה בינונית
 29.30% 33% 26% 29% במידה רבה

 22.60% 18% 27% 23% במידה רבה מאוד
 100% 100% 100% 100.00%

 3.5 3.4 3.5 3.5 ממוצע
  

   בקרב אלו שאינם שבעי רצון–סיבות לאי שביעות רצון מהעיר 
  

רבים ציינו גם . התחזוקה וחזות פני העיר, רמת הניקיוןהסיבה העיקרית לאי שביעות הרצון מהעיר היא 

ציינו את הבעיות הנוגעות לתשתיות ואחרים ציינו  13%). 15%(חוסר בחיי תרבות ובמקומות בילוי את ה

  ). כל אחת8%( העומדים בראשות העיר ושירותי העירייה את

  

מוטרדים ' תושבי העיר העתיקה מוטרדים בעיקר מחזות פני העיר ומרמת החינוך ותושבי שכונה ד

  .בעיקר מהניקיון ומשירותי העירייה

  ).  סיבות2תושבי העיר העתיקה ציינו ( סיבות  1.5בממוצע אלו שאינם שבעי רצון ידעו לציין 
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 ?מדוע אינך שבע רצון מהעיר שלך: 2 לוח

  

העיר  
 כ"סה שכונה ד שכונה ג העתיקה

 54% 65% 44% 53%  קיון ברמה נמוכהינ
 21% 6% 19% 40% אין טיפוח| חזות פני העיר 
כבישים | מדרכות |בעיות תשתית 

 13% 12% 19% 7% בעיות מים| 
 13%   6% 33% תרבותשירותי חוסר ב

בראשות מהעומדים לא מרוצה 
 8%   13% 13% העיר

 8% 18% 6%   יהילא מרוצה משרותי העיר
 6% 6% 6% 7% חוסר בפעילויות לילדים

 6%   13% 7% גנים ציבוריים| חוסר בפארקים 
 4% 6% 6%   ארנונה גבוהה
 4%   6% 7% חוסר תעסוקה
 4%     13% רמת החינוך

 2%     7% חוסר במקומות בילוי ופנאי
 2%     7%  ברמה נמוכהאוכלוסיה

 8% 6% 13% 7%  אחר
 200% 150% 118% 154% 

   סבות לאי שביעות רצון מהעיר2תושבי העיר העתיקה ציינו 

  

 שביעות רצון משכונת המגורים 1.2
 

אך היא גבוהה במקצת , גבוהה -בינונית באר שבע גם היאהמגורים בשכונת רמת שביעות הרצון מ

  .מהשכונה בה הם מתגוררים שבעי רצון במידה רבה או רבה מאוד  56% -מרמת שביעות הרצון מהעיר

  

כאשר תושבי העיר העתיקה הביעו  את , קיימים הבדלים בשביעות הרצון מהשכונה בין תושבי השכונות

  .הביעו שביעות רצון נמוכה יחסית' שביעות הרצון הגבוהה ביותר ותושבי שכונה ד
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  ?שכונת המגורים שלךבאיזו מידה אתה שבע רצון מ: 3לוח 

העיר  
 כ"סה שכונה ד שכונה ג העתיקה

 10% 17% 11% 1% כלל לא שבע רצון
 10% 12% 11% 7% שבע רצון במידה נמוכה

 22% 19% 28% 17% במידה בינונית
 29% 28% 24% 35% במידה רבה

 28% 20% 26% 38% במידה רבה מאוד
 3% 4% 1% 2% לא יודע

 100% 100% 100% 100% 
 3.6 3.2 3.4 4.0 ממוצע

  
  

   בקרב אלו שאינם שבעי רצון–סיבות לאי שביעות רצון מהשכונה 
  

יה היא התושבים יהסיבה העיקרית לחוסר שביעות רצון מהשכונה היא ההזנחה והניקיון והסיבה השנ

  .'ההזנחה מטרידה בעיקר את תושבי שכונה  ג .וסוג האוכלוסייה

  
  ?בע רצון משכונת המגורים שלךמדוע ציינת כי אינך ש: 4לוח 

  כ"סה שכונה ד שכונה ג 
 46% 46% 53% קיוןיבעיות בנ| מקום מוזנח 

סוג |בגלל התושבים 
 25% 27% 21% יהיהאוכלוס

 14% 12% 21% המקום לא מטופח
 10% 12% 11% נרקומנים| בעיית פשע 
 8% 12% 5% פארקים| חוסר בגינון 

 6% 8% 5% סביבה רועשת
מדרכות | תשתית בעיות 
 4%   11% שבורות

 4%   5% יהיחוסר בשירותי עיר
 2% 4%   משלמים הרבה ארנונה

 10% 12%    אחר
 132% 131% 127% 

    
  , את העיר העתיקהלכ כול"הסה,  אנשים ענו על שאלה זו52כ "בסה*

  .  שמספר המשיבים בה היה נמוך
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 שביעות רצון מהשכנים 1.3
 

מרוצים במידה רבה או רבה מאד   64%  -ים ומהסביבה הקרובה גבוהה יחסית שביעות הרצון מהשכנ

  . השכנים בבניין שלהם או בבניינים סמוכיםמ

  
  ?באיזו מידה אתה שבע רצון מהשכנים בבניין שלך או בבניינים הסמוכים לך: 5לוח 

העיר  
  כ"סה שכונה ד שכונה ג העתיקה

 3% 3% 3% 1% כלל לא שבע רצון
 10% 7% 13% 10%  במידה נמוכהשבע רצון

 21% 26% 17% 20% במידה בינונית
 32% 31% 32% 31% במידה רבה

 32% 29% 32% 35% במידה רבה מאוד
 3% 4% 2% 3%  לא יודע

 100% 100% 100% 100% 
 3.8 3.8 3.8 3.9  ממוצע

  
  

   בקרב אלו שאינם שבעי רצון–סיבות לאי שביעות רצון מהשכנים 
  

נושא המיעוטים מדאיג בעיקר את . נים היא הרעש מהשכניםרית לחוסר שביעות רצון מהשכהסיבה העיק

" השכנים אינם נחמדים. "ואילו נושא הרעש מטריד בעיקר את תושבי העיר העתיקה' תושבי שכונה ג

  ".הקירבה לבני מיעוטים"עלול להיות תחליף לאי שביעות רצון מהמגורים בגלל 
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  ?יינת כי אינך שבע רצון מהשכנים שלךמדוע צ: 6לוח 

העיר  
 כ"סה שכונה ד שכונה ג העתיקה

 21% 22% 7% 40% רועשים| לא דואגים לשקט 
 12% 22% 13%   לא מכיר אותם

 9% 11% 13%   מזלזלים
 9%   20%   מנטליות וחינוך
 6%   7% 10% קיוןילא דואגים לנ

 6% 11%   10% השכנים לא נחמדים
 6%   7% 10% יתוף פעולהחוסר ש

 6%   13%   בני מיעוטים
 9%   13% 10% לא יודע

 22% 33% 14% 20% אחר
  
 

  שביעות רצון -סיכום 1.4
 

 שביעות הרצון , כלומר, האישית שביעות הרצון עולה ככל שמתקרבים לסביבת המגורים,באופן כללי

. גבוהה משביעות הרצון מהעירו וז , משביעות הרצון מהשכונההגבוההמיידית מהשכנים ומהסביבה 

  .  אלא רק בכולן יחד,השינויים אינם דרסטיים והמגמה אינה ברורה בכל שכונה בנפרד, למרות האמור

  

3.5 3.5 3.4 3.5

4.0

3.4
3.2

3.6
3.9 3.8 3.83.8

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

תושבי העיר העתיקה תושבי שכונה ג תושבי שכונה ד סה" כ 

שביעות רצון מהעיר שביעות רצון מהשכונה שביעות רצון מהשכנים/סביבה קרובה
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 מאפייני הדיור בשכונות 2
 

 משך המגורים בדירה  2.1
 

 20וררים בדירתם מעל  מתג30%,  שנים או פחות5 מתושבי השכונות שנדגמו מתגוררים בדירתם 27%

  .  שנה

גבוה לשכונה שיעור הנכנסים ' בשכונה ג.  שנה12 -בממוצע מתגוררים תושבי שכונות אלו בדירתם כ

  .יותר משיעור הנכנסים לגור בשתי השכונות האחרות

  

  

  ?בה אתה גר היום, כמה זמן אתה מתגורר בדירה שלך: 7לוח 
  

העיר  
 כ"סה שכונה ד שכונה ג העתיקה

 27% 26% 36% 18%   שנים 5 -שנה
 19% 18% 9% 31%שנים 10 – 6

 13% 10% 12% 18%שנים 15 - 11
 7% 12% 8% 1%שנים 19 – 16

 30% 29% 34% 26%   שנים20מעל 
 4% 6% 2% 5% לא זוכר| לא יודע

 100% 100% 100% 100% 
 12.3 12.7 12.4 11.9  ממוצע

  
  

  סוג הנכס בו גרים
  ,דירה בבניין משותף מתגוררים ב70% -כ

  .  מתגוררים בבתים פרטיים  או צמודי קרקע מסוג כלשהו30% -כ

  

  . 'והעיר העתיקה ונמוך יחסית בשכונה ג' שיעור צמודי הקרקע גבוה יותר בשכונות ד
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  בעלות על הדירה 2.2
  

  , בדירות שבבעלותםגרים ,  והעיר העתיקה' ד' מהנדגמים בשכונות ג 77% -כ

   . גרים בדירות שכורותמהנדגמים   23%-כ

  

  . ונמוך יחסית בעיר העתיקה' שכונה דשיעור הגרים בשכירות גבוה יחסית ב

  

בשל העובדה שחלק מהשוכרים הם , שיעור הגרים בשכירות בפועל גבוה יותר ממצאים אלו, להערכתנו

בסקר נדגמו ,  כמו כן).לומדים או לא גרים בבית כל ימות השבוע(שקשה לתפוס אותם בבית , סטודנטים

, ולכן יש להניח שחלק מהאוכלוסייה הלא יהודית המתגוררת בשכונה גר בשכירות, רק תושבים יהודיים

 .שלא נכללה באומדנים בסקר זה

  

שיעור הגרים בשכירות , )2.3ראה  סעיף ( מהדירות הן מושכרות 50% -כ, לפי תחושות דיירי השכונות

  .נמצא כעת בבדיקה בעירייה

  

  

  ?הדירה בה אתה גר היאהאם : 8לוח 
  

 כ"סה שכונה ד שכונה ג העיר העתיקה 

 77% 68% 74% 89%  בבעלותי
 23% 32% 26% 11% בשכירות

 100% 100% 100% 100% 
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 תחלופת שכנים 3
 

 התחלופה של השכנים" עוצמת" 3.1
  

בשכונה והעיר העתיקה מעריכים את תחלופת השכנים בבניין שלהם או ' ד' כרבע מתושבי שכונות ג

 . 'תחלופה גבוהה במיוחד מורגשת בשכונה ד  .כתחלופה גבוהה או גבוהה מאד

  
  

  הסיבות לתחלופת השכנים
  

,  לשכונהסטודנטים החדירה של שכנים היא הגבוהה של התחלופה מסבירה את ההסיבה העיקרית ה

י המתגוררים "ולא צוין כלל ע' בולט בשכונה ד ממצא זה  תחלופת הדיור שלהם גבוהה,הדבריםשמטבע 

  .בעיר העתיקה

   .'והם מוזכרים בעיקר על ידי תושבי שכונה ג,  בלבד הזכירו בני מיעוטים כסיבה לתחלופה הגבוהה5%

בנוסף גם . המתגוררים בדירות שבבעלותם מוטרדים יותר מנושא המיעוטים בהשוואה לגרים בשכירות

  . מוטרדים יותר מנושא המיעוטים) נראה אוכלוסייה מבוגרתכ( נפשות בדירה 1-2הגרים 
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  ?חלופה גבוהה של שכנים בבניין שלכםיש ת, מדוע להערכתך: 9לוח 

  

העיר  
 כ"סה שכונה ד שכונה ג העתיקה

אזור מבוקש על | סטודנטים 
 20% 37% 15%   ידי הסטודנטים
 13% 7% 15% 18% שכונה לא טובה

 8% 7% 5% 12% ודיירים מבוגרים שנפטר
 8% 4% 15% 6%  שכירות

 6% 7%   12% מחפשים שיפור הדיור
 5% 4% 10%   תפים"מש| בגלל ערבים 

 3%   5% 6% דיירים שהלכו לבתי אבות
 3% 4% 5%   צעירים

 3%   10%   הרבה עוזבים את השכונה
 3% 4% 5%   מחפשים דירות קטנות יותר

 3% 7%     מחפשים כבוד
 2% 4%      חדשיםעולים

 2% 4%     פועלים זרים
 2% 4%     מחפשים דיור מוזל

 2%     6% מחפשים דירות גדולות יותר
 16% 15% 15% 18% לא יודע

 13% 4% 10% 29% אחר
 109% 111% 110% 106%כ"סה
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 קבוצות האוכלוסייה הנכנסות לשכונות 3.2
 

לשכונתם תושבים חדשים בשנה שנתיים האחרונות  לא נכנסו י כמתושבי השכונות טועניםבלבד  8%

זוגות צעירים ועולים , עיקר הנכנסים הם סטודנטים). !!!!או התחמקו, לא ידעו להשיב על נושא זה 36%(

תופעה זו בולטת בעיקר  -)ערבים או בדואים( תושבי מיעוטים שכונתם כי נכנסו לטוענים 12%. חדשים

  .יים ומסורתייםוגם בקרב דת' ובשכונה ג' בשכונה ד

    

, האם נכנסו לבניין שלך או לשכונה שלך תושבים חדשים בשנה שנתיים האחרונות: 10לוח 
  ?לשכונה שלך/ אם כן איזה סוגי אוכלוסייה נכנסו לבניין שלך

  

העיר  
 כ"סה שכונה ד שכונה ג העתיקה

 20% 28% 24% 7%  סטודנטים
 19% 11% 17% 29% זוגות צעירים
 16% 21% 16% 10% עולים חדשים
| ערבים| בני מיעוטים

 12% 19% 15% 2% בדואיים
 8% 4% 11% 9% לא נכנסו דיירים חדשים

 4% 2% 4% 6% משפחות רגילות
 2% 4%   2% דתיים

 2%   4% 1% אתיופים
 2% 3%   2% מבוגרים
 1% 1%   1% חרדים

 0% 1%     קשישים
 0% 1%     חד הוריות

 2% 2% 1% 3% אחר
 36% 34% 34% 38% א יודעל

כ"סה  111.50% 126.90%133.30% 124.10%
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שנתיים האחרונות לשכונות -אוכלוסייה שנכנסו בשנהבשאלה נעזרת שהתייחסה לסוגי  ,נוספתבבדיקה 

שיעור זה .  מעריכים כי נכנסו  לשכונתם מיעוטים בתקופה זו השכונות  עולה כי כרבע מתושבי,החדשות

  .36% -ב תושבי  שכונה דגבוה בקר

  

 מהתושבים  50% מעל – שוכרים בשכונתםחדירה משמעותית של מעריכים שיש  השכונות תושבי כל

  .  עולים חדשים-24% -ונכנסו סטודנטים מעריכים כי  39%  ,סבורים שנכנסו לשכונתם דיירים בשכירות

  

  ?קבוצות האוכלוסייה הבאות מ האם נכנסו בשנה שנתיים האחרונות לבניין שלך דיירים חדשים
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 יחסים בין שכנים 4
 

 תפיסת היחסים בין השכנים 4.1
  

 מהתושבים מעריכים את יחסיהם עם שכניהם כטובים 75% -תפיסת היחסים בין השכנים טובה יחסית

  .  עד טובים מאד

  .לא קיימים הבדלים משמעותיים בין השכונות

  

  

  ?בבניינים סביבך טובים או לא טובים/ השכנים בבניין שלךהאם לדעתך היחסים  בין : 11לוח 
  

העיר  
 כ"סה שכונה ד שכונה ג העתיקה

 1% 2%      מאוד לא טובים
 2% 3% 1% 1% לא טובים

 17% 14% 23% 13% ככה-ככה
 50% 52% 45% 52% די טובים

 26% 22% 27% 28% טובים מאוד
 6% 6% 4% 7% לא השיב

כ"סה  100% 100% 100% 100% 
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בקרב אלו שציינו כי יחסם עם השכנים לא (סיבות ליחסים לא טובים עם השכנים 
  )טובים ומאוד לא טובים

  

תרבויות  והרגלי התנהגות שבמקרים רבים , תפיסות עולם, עיקר הסיבות נוגעות להבדלי מנטליות

  ).'התחשבות הדדית וכו, ניקיון, רעש(נובעים מהם 

  

  ? השכנים בבנין שלך לא כל כך טוביםמדוע היחסים עם: 12לוח 
  

העיר  
 כ"סה שכונה ד שכונה ג העתיקה

 15%   27% 17%  תפיסת עולם אחרת
 14% 28% 5% 8% סנובים| לא מדברים 

 12% 11% 5% 25% אנוכיים|חוסר התחשבות 
 10% 11% 14%   סכסוכים| מריבות 

 8% 11% 9%   תחלופה גבוהה של אנשים
 8% 11% 9%   תרבות שונה

 6%   14%   יש פערי גילים
 6% 6% 5% 8% קיוןילא דואגים לנ

 4% 11%  5% 8% אחר
 4% 11%     אין אינטרקציה בין השכנים

 4%   9%   שפה שונה
 4%   9%   לא מכירים
 4%     17% עושים רעש

 6% 6%   17% לא יודע
     

  N=12בעיר העתיקה , N=52, כ"בסה
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 ל"בשכונות הנ" בעייתיות"לוסייה הקבוצות האוכ 4.2
  

 ההאוכלוסיי, למרות האמור. ברמה ההצהרתית למרבית התושבים לא מפריעה אף קבוצת אוכלוסייה

 בולט כאשר הדבר,  מפריעים המיעוטים4% -  ל-שצוינה כמפריעה ביותר היא אוכלוסיית המיעוטים

 לתושבי ).  מהם מפריעים המיעוטים7%-ל(וכן בקרב האוכלוסייה הדתית ' בעיקר בקרב תושבי שכונה ג

  .העיר העתיקה מפריעים העולים החדשים

  
  ?אם כן אילו קבוצות? האם יש קבוצות תושבים שמפריעות לך בשכונה או בבניין שלך: 13לוח 

 

העיר  
 כ"סה שכונה ד שכונה ג העתיקה

לא מפריע לי אף קבוצת 
 83% 80% 77% 92% אוכלוסיה

| ערבים| בני מיעוטים
 4% 4% 8% 1% בדואיים

 3% 3% 3% 3% זוגות צעירים
 3% 2% 1% 5% עולים חדשים

 2% 6% 1%   נרקומנים
 2%   4% 1% סטודנטים
 1%   3%   אתיופים
 1% 2%   1% מרוקאים

 1% 1% 1%   ילדים
 1%   2%   דתיים / חרדים
 1% 1% 1% 1% אחר

  
  

  

  .13ראה לוח , להבדלי תרבות ולניקיון, עשעות לרהקבוצה מפריעה נוגזה שעיקר הסיבות ל

  .בדומה למה שעלה בקבוצות המיקוד, עוד צוין כי האוכלוסייה מפחידה
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  ?מדוע הקבוצות שציינת מפריעות לך: 14לוח 
  

העיר  
 כ"סה שכונה ד שכונה ג העתיקה

 50% 67% 38% 43%  עושים רעש
 17%   29% 29% אין להם תרבות
 15% 6% 24% 14% ןקיוילא דואגים לנ

 9% 17%   14% מפחידים
 7% 11% 5%   צורכי סמים

 4%   10%   דתיים
 2%     14% לא יהודים

 9% 6% 14%   אחר
  N=46, כ"בסה

  
  

 מספר דיירים בבניין 4.3
, כלל הנכסים( משפחות 13 -כ, ) מהעירייהיאובייקטיבלא נתון  (להערכת המשיבים, גרים בבנייןבממוצע 

  , ) קרקעכולל צמודי

, כלומר, יש לציין כי מספר המשפחות הוא תפיסתי.  משפחות18 - מהבניינים כוללים  יותר מ30% -כ

  .משקף גם את תחושת הדיירים לגבי הצפיפות בשכונתם

  

  ?דיירים מתגוררות בבניין שלך/כמה משפחות: 41לוח 

העיר  
 כ"סה שכונה ד שכונה ג העתיקה

1—29% 8% 11% 9% 
3—42% 14% 10% 9% 
5—66% 10% 11% 9% 
7—85% 15% 9% 10% 

9—105% 5% 7% 6% 
11—125% 4% 4% 4% 

13-143% 3% 3% 3% 
15-165% 3% 9% 6% 
17-185% 4% 4% 4% 

    
 32% 24% 27% 47%   משפחות18 מעל

 7% 7% 7% 9% לא השיב
 100% 100% 100% 100% 

  15.1 11.3 11.4 12.5 
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 שלוש הקרובות–משך מגורים בדירה בשנתיים כוונות לה 4.4
  

  . מתכוונים להמשיך ולהתגורר בדירתם בשנתיים שלוש הקרובות) 78%(מרבית התושבים 

מגוון סיבות המופיעות כל (משמעותית בקרב אלו שלא מתכוונים להישאר בדירתם אחת סיבה לא בולטת 

  ).אחת בשכיחות נמוכה

  
אם לא מדוע ?  שלוש הבאות–רר בדירה זו בשנתיים האם בכוונתך להמשיך להתגו: 51לוח 
  ?לא

  

העיר  
 כ"סה שכונה ד שכונה ג העתיקה

 78% 80% 73% 82% מתכוון להמשיך לגור בדירה
לא מתכוון להמשיך לגור 

 4% 4% 4% 3% בדירה
 1%   2% 2% עובר לדירת קרקע

 1% 1% 1%   מעוניין להחליף דירה
 1%   1% 1% הבית גדול מדי

 0%   1%   א אוהב את באר שבעל
קנו דירה במקום אחר בבאר 

 0%   1%   שבע
 0%   1%   מעוניין לשכור דירה

 0%   1%   מעוניין בדירה גדול היותר
 0% 1%     מבחינה ביטחונית

 2% 3% 1% 2% אחר
 11% 10% 13% 9% לא יודע

 100% 100% 100% 100% 
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מתוך , ם ותיקים בלבדתושבי (םמאפיינים דמוגראפיי 5
 )הסקר

  
  גיל

  . 12%- כהרבה יותר מהממוצע העירוני העומד על, שיעור המבוגרים בשכונה גבוה מאוד

ולא ,  ואחרים הגרים בשכירותבני מיעוטים, ללא סטודנטים, בלבדהוותיקים מדובר באנשי השכונה 

  .נמצאו בדירותיהם ולא רואיינו 

  
 כ"סה   

18-24 7% 
25-34 16% 
35-44 15% 
45-54 11% 
55-64 20% 

 

65+ 32% 
 100%    כ"סה

 
  נטייה דתית 

 כ"סה   
   

 10% חרדי/דתי
 1% חרדי לאומי

 51% מסורתי
 

 39% חילוני
 100%    כ"סה
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  מוצא
 כ"סה   

מוצא 
 48% מזרחי
מוצא 
 20% מערבי

יליד הארץ 
 9% דור שני

 23% עולה חדש

 

  
 100%    כ"סה

  
  השכלה

 כ"סה   
 53% עד תיכונית
 14% על תיכונית
  32% אקדמאית

 1% לא השיב
 100%    כ"סה

 
  מספר נפשות

 כ"סה   
1--2 45% 
3--4 32% 

5+ 20%  

 3% לא השיב
 100%    כ"סה
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  :חלק רביעי
  שוק הדיור בבאר שבע 

  תפיסות ועמדות של קבלנים
  

  מקממצאי ראיונות עו

  

  

  

כפי שהם נתפסים בעיני , מחקר זה כוון לבחון את גורמי המשיכה והחסמים של שוק הדיור בבאר שבע

נבחנו התפיסות והעמדות של הקבלנים בנוגע לשוק הדיור , במסגרת זו. קבלנים הבונים באזור הדרום

  .וכמו כן נבדקו הכוונות להמשך הבנייה בעיר, באר שבע 

 או בונים באזור הדרום/רב הקבלנים אשר בנו ועומק בק ראיונות 10נערכו 
  
  

הם מצביעים על מגמות ,  אין תוקף סטטיסטי)4-7פרקים ( של המחקר האיכותני לממצאים
כדי לאפשר הכללת הממצאים . קוגניטיביות והתנהגותיות הקיימות בקרב הקבוצות הנחקרות

 .צג קבוצות אלהיש לבצע סקר נרחב יותר בקרב מדגם המיי, לכלל אוכלוסיית המחקר
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   המשפיעים על הקבלניםגורמים כלכליים. 1
 

  והפסקת מתן מענקים מטעם רשויות העיר" חוקי הנגב"ביטול . א
 

שתכליתם , "חוקי הנגב"חלה ירידה משמעותית בביקוש לדירות חדשות לאחר ביטול , לדברי הקבלנים

 . טובבאר שבע בפר, יתה מתן מענקים לרוכשי הדירות באזור הדרוםיה

  

הקבלנים היו שבעי רצון מהמצב .  קצב מכירת הנכסים ומחירי הנכסים היו גבוהים יחסית2003עד שנת 

  . והחלו בבנייה מאסיבית באזורים שונים בבאר שבע, רכשו מגרשים נוספים, בשוק הדיור בעיר

  

ים רוב הקבלנים מקשר. הואט קצב מכירת הדירות החדשות ומחירן ירד בקצב מהיר, 2003משנת 

  ). מענקים מקומיים(והרשויות העיר ) חוקי הנגב(תופעה זו לביטול המענקים מטעם הממשלה 

  

המענק היווה , בהיבט הכלכלי. היבט כלכלי והיבט פסיכולוגי, לביטול המענקים שני היבטים משלימים

ותיו מעבר להשפע, במישור הפסיכולוגי. אותו יכלו להשקיע בדירה, עבור רוכשים רבים הון התחלתי

ידי מתן -שהעניקה תחושה שהממשלה דואגת לאזרחיה על, יתה השפעה חשובהילמענק ה, הכלכליות

זוגות מהססים , במקרים רבים". רשת ביטחון"הממשלה העניקה לרוכשים פוטנציאליים . סיוע כספי

  .  החליטו לרכוש דירה חדשה לאחר ששמעו על המענק

  

אבל האדם מרגיש שהמדינה . מה שיעשה לקונה את ההבדלזה לא , עשרת אלפים דולר-בוא נודה בזה"

  ". אז הוא לא ירצה לוותר על המתנה, וגם שנותנים לו משהו בחינם, דואגת לו

  

רוב , לזוגות אפילו למשך חצי שנה₪  אלף 50שאם המדינה תעניק מענק של , אני מבטיח לך"  

  ." הדירות בבאר שבע יימכרו

    

פגע משמעותית , המענקים וההטבות מצד הממשלה ורשויות העירביטול , לדברי הקבלנים, על כן
  . בייחוד בעיני האוכלוסיות הפחות מבוססות, במידת האטרקטיביות של שוק הדיור בבאר שבע 
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 אבטלה . ב
  

חלקם טענו כי באזור הדרום לא קיים . דעות הקבלנים בנוגע לרמת האבטלה בבאר שבע היו חלוקות

  .  האחרים ציינו כי רמת האבטלה בבאר שבע הינה גבוהה יחסיתואילו, מחסור בתעסוקה

  

  " וגם במפעלי ים המלח, יכול לעבוד גם בבאר שבע, מי שרוצה. אין בעיה של אבטלה בדרום"

  

כי רמות השכר באזור הדרום הן נמוכות יותר מאשר באזור , יתה הסכמה כללית בין הקבלניםיה, אולם

כמו , בעלי מקצועות אלו.  לאקדמאים ולבעלי מקצועות חופשייםוכי קיים מחסור בתעסוקה, המרכז

  .  נאלצים לעזוב את באר שבע בשל חיפוש תעסוקה הולמת באזורים אחרים בארץ,  צעירים רבים

  

אפילו הילדים שלי . על מנת למשוך אוכלוסיות חזקות, טק-היי, חייבים לפתח עוד ועוד מקומות תעסוקה"

  "כיוון שאין עבודה לאקדמאים בבאר שבעמ, עזבו כולם לאזור המרכז

  

וגם , ולכן יותר קשה לזוג צעיר לרכוש דירה חדשה, רמות השכר בדרום לא מתקרבות לאלה של המרכז"

וקונים דירה , אז בני הזוג עובדים במרכז. משפרי הדיור לא ממהרים להוציא כמה עשרות דולרים מכיסם

  "באשדוד

  

  

 םתחרות בשוק הדיור באזור הדרו. ג
  

 אשדוד כמוקד משיכה עבור תושבי אזור הדרום
הנתפסת כעיר דינאמית וצעירה , חלק מהזוגות הצעירים מעדיפים לרכוש דירה באשדוד, לדברי הקבלנים

דבר המאפשר לתושבי , יתרונה הגדול של אשדוד בעיני הצעירים היא קרבתה לאזור המרכז. יותר

  . ולעבוד במרכז, אשדוד להתגורר בעיר

. מענקים אשר ניתנו לרוכשי הדירות בבאר שבע היטו את כף המאזניים לטובת העיר, לא רחוקבעבר ה

  . צעירים רבים העדיפו לרכוש דירה באשדוד, כאשר יתרון זה בוטל

  

הפרש המחירים , וכשזוג חישב גם את עלות המענק, הדירות בבאר שבע יותר זולות מאשר באשדוד"

למה שמישהו ירצה לגור , אבל עכשיו זה בוטל. דיפו את באר שבעאז הרבה זוגות הע. היה ממש רציני

  "?פה



                                                                                                                                                                                                  
  

                                                                                                                                                
  החטיבה הכלכליתהחטיבה הכלכלית                                                                                                                                                                                                  

 

  מידע מערכות מידע ופתרונות עתירי, שוקניתוח פוטנציאל ,   מחקרי שוק ודעת קהל-טרטגיה של מידע אס ,גיאוקרטוגרפיה
  Research@Geocartography.com   03-7682223.    פקס03-7682222. טל, אביב-תל, 8קהילת ונציה ' רח

137

 
  

  הפסקת הגירת תושבים מהערים הסמוכות

פיתוח , אבטלה(והן בשל גורמים נוספים , בשנים האחרונות הן בשל ביטול חוקי הנגב, לטענת הקבלנים

  . הופסקה הגירת תושבים מאזור הדרום לבאר שבע) 'לא מספק של באר שבע וכו

  

  "עיר שלא מתאימה ולא מושכת זוגות צעירים. אטרקציות בבאר שבע, אין מספיק מקומות בילוי"

, מצפה רמון, דימונה, ירוחם(משבוטלו ההטבות זה פגע בביקוש בכלל ובביקושים מצד אנשי הפריפריות "

  " ש" לא משתלם להם יותר לבוא לגור בב-)'שדרות וכו

  

 תחרות בשוק הדיור בבאר שבע. ד
  

  ות יד שנייהדיר
. לאזור המרכז והשפלה, קיימת בבאר שבע תופעה של הגירה שלילית אל מחוץ לעיר ,לדברי הקבלנים

שעלותן זולה משמעותית מהעלות של , נמצאות בשוק מספר רב של דירות יד שנייה, בעקבות תהליך זה

  .מעדיפים רוכשים פוטנציאליים רבים לקנות דירות יד שנייה, לכן. דירות חדשות

  

למה שיקנה דירה שהיא פי שתיים , אבל כשאין מענק. המענקים עודדו את הרוכשים לקנות דירה חדשה"

  "יותר יקרה מדירת יד שנייה

  

, השוק בבאר שבע מוצף הן בדירות הישנות. ומוכרים את הרכוש, הרבה אנשים עוזבים לאזור המרכז"

  " והן בדירות החדשות

  

  קיפאון בשוק של דירות יד שנייה
  ציינו כי הקונים הפוטנציאלים אינם מצליחים, ובייחוד הקבלנים הבונים בשכונות יוקרה, לק מהקבלניםח

  . ולכן מתקשים לממן את עלות הדירה החדשה, למכור את דירת מגוריהם הנוכחית

  

-אבל אנשים מבוססים לא מצליחים למכור את הדירות שלהם. נגיד בשדרות רגר הדירות יקרות יחסית" 

  " לכן גם משפרי הדיור נשארים במקומם. ות הצעירות לא קונותהמשפח
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  עלויות הבנייה. ה

  

בדרום הארץ דומות לעלויות הבנייה ) 'אגרות וכו, כוח אדם, חומרים(עלויות הבנייה , לדברי הקבלנים

הרווח הנקי על מכירת נכס בבאר שבע נמוך , לכן. ואילו התשואות נמוכות במאות אחוזים, במרכז

   . דבר ההופך את הבנייה בעיר ללא משתלמת, שמעותית מהרווח הנקי על נכס הנמכר במרכז הארץמ

  :ידי הקבלנים-כפי שהוצגו על,  חדרים4להלן הפירוט של עלויות הבנייה לדירת בת 

  

 עלות הקרקע לדירה$ 15.000 -10.000-כ 

 'כוריביות לבנק ו, המיסים, עלות ההיטלים לדירה$ 25.000 -15.000 -כ

 לדירה $ 50.000-40.000-כ 
 )כתלות ברמת הגימור(

 עלות החומרים

 עלות של כוח אדם לדירה $ 30.000-40.000-כ

 לנכס $ 120.000—100.000-כ
 )4.2לפי שער הדולר (

 כ"סה

  

  

  :עלויות הבנייהדבר המייקר משמעותית את , הקבלנים התרעמו על עליות המחירים בכל התחומים

  
  י הגלםהתייקרות חומר

התייקר כמעט פי , קחי לדוגמא את הברזל. מחירים של חומרי הבנייה עלו מאוד בשנים האחרונות"

  "שתיים

  
  )כניסת התאגידים(עלויות כוח אדם גבוהות 

מייקרת , המתבצעת דרך התאגידים, שיטת ההעסקה החדשה של העובדים הזרים, לדברי הקבלנים

  . משמעותית את עלויות כוח אדם

  

  "זה לא משנה איפה אני בונה במרכז או בדרום, א זהה בכל מקום"עלות כ"

 10.000העלות של עובד זר לחודש היא , נכון להיום. בעצם הכניסו עוד מתווך באמצע ביני לבין העובד"

  !"ותחשבי לכמה ידיים עובדות אני זקוק על מנת לגמור את הפרויקט בזמן. ₪
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,  על הבנייה10-15 %רווח של כ בבאר שבע אינו מאפשר המצב הנוכחי בשוק הדיור ,לדברי הקבלנים

  .רווח הנחשב כסביר

 ₪ 440,000 - חדרים עם חנייה היא בסביבות ה4הערכה של עלות ביצוע בלבד לדירה ממוצעת של "

 חדרים ברמות או נווה זאב 4כאשר מחיר מכירה של דירה ממוצעת של ) ולזה מתווספות עלויות נוספות(

  !"  ₪ 460,000  -העומד על סביבות 

  

  !"אני חושש להפסיד, יתרה מכך !. אחוז על העבודה10-15אין לי אפילו את הרווח המינימאלי של "

  

שכרנו חברה . דיור'  יח1400 -כאשר מדובר על תכנון ל, היה לי שטח שרכשתי מזמן במרכז העיר"

ופו של דבר המסקנה הייתה בס. חיצונית ויחד איתה ערכנו בדיקת כדאיות מקיפה שארכה תקופה ארוכה

  ". מכרתי את השטח ליזם פרטי והיום הולכים לבנות שם קניון! שאין כדאיות לפרויקט

  

  דבר , קיים חשש מקצב מכירה נמוך של הנכסים וממכירת הנכסים במחירי הפסד, בקרב הקבלנים

 . אשר עלול להביא להעדר האפשרות להחזיר את ההלוואה של הבנק

  

  ".  שנים מתוך כוונה להפסיד לאט3משכתי ) בנווה זאב(ש "רון שלי בבאת הפרויקט האח"

₪   אלף 500-כשהדירה בפועל עולה כ, ₪ אלף 450-470התחילו למכור במחירי הפסד של . השוק רווי"

   ".רק עלויות הבנייה

  

לעיכובים בהחזר ההלוואה של הבנק משמעות ארוכת טווח מעבר לפרויקט הספציפי , לדברי הקבלנים

  . כל עוד לא הוחזרה ההלוואה הקודמת, הבנק אינו מאפשר לקחת הלוואה נוספת:  עליו נלקחה ההלוואה

  

עוד לא החזרת את ההלוואה "אבל אומרים לי . אני באה לבנק ומבקשת הלוואה על קרקע באזור המרכז"

 מפסידה כלומר אני גם". אז לא תוכלי לקבל הלוואה לבנייה נוספת, שניתנה על הקרקע בבאר שבע

  ."וגם לא יכולה להתחיל לבנות פרויקטים חדשים, בבאר שבע

  

הצביעו הקבלנים  גם על שני , שיש להם השפעה על שוק הדיור בבאר שבע, לצד הגורמים הכלכליים

 . גורמים אמוציונאליים המשפיעים באופן שלילי על הביקוש לדירות החדשות בבאר שבע
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  גורמים אמוציונאליים. 2
 

עקב החשש , בקרב הרוכשים הפוטנציאליים קיימת תופעה של זהירות יתרהקבלנים סברו כי חלק מה

 . מחוסר יציבות של חברות קבלניות הבונות בבאר שבע

  

אז הקונים מסתכלים . חלקן פשטו רגל. נתקלו בקשיים עצומים, חברות בנייה שבנו רק בבאר שבע"

  "שבע עיניים"עכשיו ב

  

ולא יודעים מי , כי הם שמעו על הקריסה של מספר חברות קבלניות- דירהיש אנשים שחוששים לרכוש"

  "הבא בתור
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 אחריםגורמים . 3
  

  ודאות בשער הדולר -אי. א
אשר נכון להיום להם השפעה שלילית על מכירת הדירות , ל הוזכר מבין הגורמים הזמניים"הגורם הנ

  . החדשות

  

  "אז אין להם כסף לקנות גם דירות חדשות, הוא נמוךאנשים לא מוכרים את הדירות שלהם כי הדולר " 

  

  אוכלוסייה מעורבת בעיר. ב
נכון להיום התופעה אינה מהווה גורם בעל משמעות מבחינת שוק הדיור בבאר , להערכת הקבלנים 

  .שבע
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הצעות להעלאת רמת האטרקטיביות של שוק הדיור . 4
 בבאר שבע

  
ולמכור את מלאי , קטיביות של שוק הדיור בבאר שבע על מנת להגביר את רמת האטר,בטווח הקצר

 :  הציעו הקבלנים מספר פתרונות, הדירות הקיים

  

, )מענקים מקומיים(ורשויות העיר ) חוקי הנגב(הטבות לרכישת דירה מטעם הממשלה /החזרת מענקים

  . וזאת תוך החזקת מחירי הדירות קבועים

  

זה חלק חשוב מאוד בקידום , כשי הדירות בנגבחייבים להחזיר חלק מההטבות הממשלתיות לרו" 

  "הפריפריות

אבל לחייב את הקבלנים להחזיק את מחירי ,  אלף דולר10-15אני מציע לתת לרוכשים מענק בסך של "

  !" מבטיח לך, תוך כמה חודשים כל הדירות יימכרו. הדירות קבועים

  

  להפסיק הוצאת הקרקעות בבאר שבע למכרזים 

  "לא להוציא קרקעות נוספות למכירה,  הדירות יצטמצםצריך לחכות שמלאי"

  ."שלוש להפשיר קרקעות לבנייה-ורק בעוד שנתיים, אני אומרת להפסיק את כל השיווק בעיר"

  

  השתתפות ממשלתית בהוצאות הפיתוח 

-כי עלויות הפיתוח פה מאד גבוהות-אני מציע שהממשלה תסבסד חלקית את עלויות פיתוח בבאר שבע"

  ." דולר לדירה10.000כ 

  

שמטרתה למשוך את הקונים הפוטנציאליים , מתן אישורים לבנייה מרווחת יותר בשכונות בבאר שבע

 . והורדת עלויות הבנייה עבור הקבלנים הבונים, באמצעות  איכות חיים גבוהה בשכונות החדשות

  

די להכניס יותר כ, ע"במשרד השיכון למשל ראו ששכונת רמות  מצליחה והחליטו לעשות שינוי תב"

. אין כדאיות, גם אם ייצא מכרז ברמות אני לא אגש אליו. הם גרמו לצפיפות בבנייה ברמות. יחידות בינוי

  !" פשוט לא מעוניין. צריך לבנות רבי קומות עם חניונים תת קרקעיים, העלות יקרה, המגרשים צפופים
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בעיית התנועה . ומת נווה זאב למשללע,  הצפיפות בבנייה ברמות גרמה לירידת הערך של השכונה "

  ".  צ היא פשוט בלתי נסבלת"שנוצרה שם בבקרים ובשעות אחה

  

  ידי עיריית באר שבע-הורדת גובה ההיטלים הנגבים על

י העלאת ההיטלים "ע" להצטרף לחגיגה"ש ראתה שבונים הרבה שכונות חדשות ורצתה "עיריית ב"

.  22,000₪ -היום אני צריך לשלם בסביבות ה', אגרה ליח ₪ 7,000אם פעם שילמתי . והאגרות

אז למה שאבנה . ש ומחירי הדירות גבוהים יותר"באשדוד ובמודיעין למשל האגרות הרבה יותר זולות מב

  "?ש"בב

  "ש גבוהות משמעותית מערים כמו אשדוד ומודיעין"האגרות וההיטלים בב "

  

  בעשיפור וייעול של המערכות הביורוקרטיות בעיריית באר ש

  "חייבים לטפל בזה. לוקח המון זמן להוציא כל מסמך-הביורוקרטיה בעיר חוגגת"

הציעו הקבלנים   ,על מנת להגביר את רמת האטרקטיביות של שוק הדיור בבאר שבע, בטווח הארוך

ובפרט ליצור מקומות עבודה עבור אקדמאים ועבור אוכלוסיות , לפתח את שוק התעסוקה באזור הדרום

 .תחזקות נוספו

  

  " דים ליד באר שבע"צריך לקדם את תוכנית בניית עיר הבה"

  "פיתוח נוסף של האוניברסיטה יביא לפה אוכלוסיות חזקות"

, הדבר ימשוך אנשים ברמה-טק באזור-להקים הי, אני הייתי מציעה להרחיב את בית חולים סורוקה"

  "כאלה שיכולים להרשות לעצמם לשפר דיור ולרכוש דירות חדשות

  

  

  .ב הקבלנים סברו כי המצב הנוכחי בשוק הדיור בבאר שבע אינו מצדיק בניית בתים צמודי קרקערו

אלא אם כן מחזקים את האוכלוסיות ומביאים אוכלוסיות , צמודי קרקע לא כדאי לבנות בבאר שבע"

  "נוספות לעיר
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  למכרז בנייה בשדרות רגר ותהנכונות להגשת הצע. 5
  

לטענת קבלנים . רגר' חוסר נכונות לגשת למכרז המציע קרקעות בשד הביעו כל הקבלנים שרואיינו

 . אף קבלן ותיק ומנוסה לא יתעניין במכרזים חדשים לבניית דירות למגורים בבאר שבע, אלה

  

  "אבל בטוח לא קבלן גדול וותיק, אולי איזה מישהו צעיר ולא מנוסה ירצה לבנות שם"

  

גיש הצעות למכרז נעוצה בעובדה ששוק הדיור בבאר שבע מוצף  לחוסר נכונותם לההסיבה העיקרית

  . כדאיות של בנייה חדשה בעיר היא אפסית, על כן. אשר נמכרות כמעט במחירי הפסד, בדירות חדשות

  

  ". עדיין אין הצדקה כלכלית לבנות, גם אם מחירי הדירות יעלו קצת, אם בעתיד הכול יישאר כמו היום"

  

  ".  כלכלית לא שווה לי. לא מתעניין יותר, ש"ים חדשים לבניה בבלא מתעדכן לגבי מכרז"

  

  " כיום לא כדאי לבנות שום נכס למגורים בעיר. הציפו את השוק, בזמנו הוציאו המון מגרשים למכירה"

  

   לחוסר נכונות לרכוש מגרש בשדרות רגר נובעת מהעובדה שלחלק מהקבלנים יש סיבה נוספת
. ולעיתים במחירי הפסד, כאשר הדירות נמכרות בקצב איטי במיוחד, שבע בבאר מלאי דירות לא מכור

בגלל חוסר , והם אינם מתכוונים לבנות עליהם בתקופה הקרובה, לחלק מהם יש קרקעות לבנייה בעיר

  . כדאיות כלכלית

  

  . קרקעות בעיר/כל עוד יש ברשותם דירות, אותם קבלנים ציינו כי לא ייגשו למכרזים נוספים

  

  !"?נראה לך שאני אגש לעוד מכרז.  שנים למכור3ש עדיין עשרות דירות שאני מנסה כבר לי י"

  "אין סיכוי שאגש למכרז החדש. ואני עדיין לא בונה עליהם,  מגרשים בבאר שבע5בזמנו קניתי "
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 :סיבות נוספות לחוסר נכונות לגשת למכרז בנייה בשדרות רגר

  

 את שוק הדיור מידת ההיכרות שלהםסבורים כי ) ם לא בונים בדרוםוהיו(קבלנים שבונים בעיקר במרכז 

  .  והיא יכולה להכשיל אותם בקבלת ההחלטותבבאר שבע נמוכה

  

גם כאלה שלא היו , היה מקום לכל החברות הקבלניות, כשהמצב בשוק הדיור בבאר שבע היה טוב"

על , זור הדרום יתרון בולט עלינוולקבלנים מא, אבל כיום התחרות היא אכזרית. מנוסות בשוק המקומי

לכן לדעתי חברות בנייה . יש להם אנשי שיווק מפולפלים, הם מכירים את השוק יותר. הקבלנים מהמרכז

  "מהמרכז לא צריכות להתקרב לבאר שבע

  

  :הטלת קנסות על העיכובים בבנייה מטעם משרדי הממשלה
אני מחויב , אים של משרד הבינוי השיכוןלפי התנ, גם אם הייתי רוצה לרכוש מגרש נוסף בבאר שבע"

אז הם יחייבו אותי לשלם כל ! אבל כרגע לא משתלם לי לבנות. לבנות על המגרש תוך תקופה מסוימת

  "חודש קנס 

  

אז . אבל הם לא מסכימים, אני מתחנן בפני משרד הבינוי שיקחו אותו בחזרה. יש לי קרקע בבאר שבע"

   ".וגם למשרד הבינוי והשיכון, ות אלפי דולרים גם לבנקאני נאלץ כל שנה לשלם קנס של עשר

  

  

וטענו כי משרד הבינוי והשיכון אינו , הקבלנים לא הביעו העדפה לגורם מסוים המוציא מגרשים למכירה

  . שונה מהותית מכל גוף אחר

אגש אני לא . אין לי שום בעיה איתם-זה לא שאני לא אגש ספציפית למכרז של משרד הבינוי והשיכון"

  "למכרז של אף גוף שיציע קרקעות בבאר שבע
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  : חמישיחלק 

  –שוק הדיור בבאר שבע 
  בעיני תושבי העיר חסמים והזדמנויות

  
  ממצאי קבוצות מיקוד

  

  
כפי שהם נתפסים היום , מחקר זה כוון לבחון את גורמי המשיכה והחסמים של שוק הדיור בבאר שבע

העמדות והכוונות ההתנהגותיות של תושבי , נבחנו התפיסות, זובמסגרת . בעיני תושבי באר שבע יהודים

 . באר שבע בנוגע לעיר ולהיבטים שונים של המגורים בה

  

 :ר שבע והסביבה קבוצות מיקוד אשר בוצעו בקרב תושבי בא4

  עומדים לרכוש דירה ראשונה בבאר שבע/ רוכשי דירות:  1בוצה ק

   בקרוב דירה בבאר שבעעומדים לרכוש/משפרי דיור שרכשו:  2קבוצה 

  )העיר העתיקה(ומרכז העיר ' וד' תושבי שכונות ג:  3קבוצה 

משפרי דיור שרכשו צמוד קרקע בבאר שבע או באחד היישובים /רוכשי:  4קבוצה 

  בסביבה

  

מן הראוי להדגיש שהממצאים בחלק זה משקפים את עמדות התושבים בלבד והן אינן מייצגות את 

  .  הבינוי והשיכוןעמדות החוקרים או משרד
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  תדמית העיר
 

: ויש בה מכל טוב" בירת הדרום"נתפסת באר שבע כ, שהשתתפו בקבוצת מיקוד, בעיני תושבי העיר

, שכונות של רבי קומות ושכונות של בתים צמודי קרקע, מקומות בילוי ופנאי, מוסדות ציבור ושירותים

ומתגוררת בה אוכלוסייה חמה ,  ונעימהבעיר שוררת אווירה ביתית. תחבורה ציבורית נוחה ועוד

 . ומחבקת

  " לא כמו במרכז, ידידותיים, האנשים פה חמים"

  "נוח לגור בה. בתי קפה וקופות חולים, קניון: זוהי עיר שיש בה הכל"

  

התגלה פער ניכר בתפיסת העיר ושביעות רצון מהמגורים בה בין תושבי שכונות , במהלך הקבוצות

לבין תושבי השכונות , והעיר העתיקה' וד' שכונות ג-"וותיקות"בי השכונות הבעיקר בין תוש, שונות

  . נחל עשן', שכונה א, נווה זאב, נאות לון, רמות-"טובות"ה

   

הם מתגוררים , לטענתם. הביעו שביעות רצון גבוהה מאד מהמגורים בעיר, "טובות"תושבי השכונות ה

  .  ותית ותרבותיתבעלות אוכלוסייה איכ, בשכונות מטופחות ונקיות

  

אלה נתפסות בעיניהם . הביעו שביעות רצון נמוכה משכונות מגוריהם, "ותיקות"תושבי השכונות ה

גם הם מצאו לבאר שבע מספר , אולם. לא רצויות/מלוכלכות  ובעלות אוכלוסיות נחלשות, כמוזנחות

בשל פרמטרים ,  באר שבעשל" טובות"הם ציינו לשבח את השכונות ה. יתרונות לא מבוטל כעיר המגורים

  . טיפוח וניקיון, כגון איכות אוכלוסייה

  "רק השכונה שבה אני גר היא שכונת עוני. אני מאד אוהב אותה, באר שבע היא עיר מדהימה"

  

 רמת הנגישות למוסדות ושירותים
  

. עירכל תושבי באר שבע ציינו לטובה את רמת הנגישות הגבוהה לשירותים ולמוסדות שונים הקיימים ב

והן הודות , רמת הנגישות הגבוהה מושגת  הן הודות לקרבת המוסדות למרכז העיר ולשכונות המגורים

 . למערך יעיל של תחבורה ציבורית

  " 'אין כמו שכונה א. דואר, בתי קפה, קופת חולים, הקניון,  הכל קרוב אלי-'אני גרה בשכונה א"

  "ממש לא צריך רכב. באוטובוס דקות נסיעה מהבית שלי 5כל מקום בבאר שבע זה "
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, בעלת מערך תחבורה לא יעיל, צוינה לשלילה בגלל היותה המרוחקת ממרכז העיר" רמות"שכונת 

ולרצון , בייחוד הצעירים שביניהם, שביעות רצון התושבים-הדבר גורם לאי. ודרכי כניסה ויציאה לא נוחים

  . לעבור לשכונה אחרת בעיר

  ". אני מרגישה כאילו אני גרה בקצה העולם.  ואין אוטובוסיםכמעט-אפשר לצאת מרמות-אי" 

  !"זה ממש מעצבן. כל בוקר פקק של חצי שעה ביציאה מרמות"

  

רמת נגישות נמוכה למוסדות ולשירותים ביישובים מסביב לבאר שבע צוינה כסיבה מרכזית לחוסר 

  . האטרקטיביות שלהם בהשוואה לעיר עצמה

  "שות את כל הסידורים בבאר שבעתושבי עומר ומיתר באים לע"

  " צריך לקחת את הילדים באוטו לבאר שבע, כל קנייה, כל חוג, כל דבר קטן"

  

 חזות השכונות
  

 . ידי המשתתפים מבחינת רמת הטיפוח והניקיון-קיים הבדל משמעותי בתפיסת השכונות השונות על

השכונות נתפסות כירוקות . בעיר" ותטוב"טיפוח וירוק צוינו כיתרונותיה הבולטים ביותר של השכונות ה

  .נקיות ויוקרתיות, )פינות למשחקים, גינות(

  "ופורח, הכל ירוק-השכונה שלי מדהימה"

  )רמות" (אחת השכונות הטובות בעיר, אני מאד מרוצה-מאד יפה ונקי אצלנו"

  " יש לנו גינות מצוינות-מאד חשוב שיש לי מקום לטייל עם הילדים"

  

, נתפסות כמוזנחות) והעיר העתיקה' וד' בעיקר ג" (וותיקות"השכונות ה, "ובותט"לעומת השכונות ה

  .מלוכלכות ולא יוקרתיות

  !"אפשר לעבור בשכונה-אי, הכל זרוק ברחוב-בקבוקים, ביוב, ניירות"

  " פעם נקעתי רגל ליד הבית, המדרכות שבורות"

  " תהשכונה נראית כמו שכונת עוני אמיתי, הבניינים אפורים מלכלוך"

  

קיימת תחושה של חוסר שביעות רצון מההיצע של גינות ירוקות , "וותיקות"בקרב תושבי השכונות ה

  .ומשחקיות 

  !" אין אף פארק או גינה ליד הבית, הילדים שלי משחקים ברחוב"

  

  . בעיית הביוב עלתה כבעיה אקוטית במיוחד
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  !"והביוב זורם חופשי, אתה יוצא לרחוב"

ויש כאלה שלא , חלק מהם עניים. ניסינו לגבות כסף מהשכנים, רנו עם העירייהדיב, כל הצנרת ישנה"

  " הביוב ממשיך להיסתם, שום דבר לא זז. איכפת להם

  

נובעת כתוצאה מהשתלטותן של " וותיקות"ההזנחה והלכלוך בשכונות ה, לדעת חלק מהתושבים

 . האוכלוסיות הנחשלות והבעייתיות בעיר על השכונות הללו

o  ירידה ברמת הניקיון בשכונהצוינה :  
  "זורקים זבל מהחלונות. זה לא מפריע להם, רגילים ללכלוך) הבדואים(השכנים החדשים שלנו "  

o  צוינה תופעת הוונדליזם:   

אבל אחרי שבוע . התקינו מתקנים חדשים לילדים, רק בחודש שעבר השקיעו בגינה ליד הבית שלי"

יש ביניהם הרבה . אלה בני נוער שהורסים את זה! יטותעם סמנים של שריפה ושר, הכל היה הרוס

  " עולים מרוסיה

  

התושבים המתגוררים בשכונות . אבל עיקר האחריות על הידרדרות השכונות מיוחסת לרשויות העיר

ומרגישים כי רשויות העיר אינן מייחסות מספיק חשיבות לטיפוח , חווים תסכול רב, "וותיקות"ה

  . התושבים מצפים מהעירייה לדאוג לטיפוח ולחידוש השכונות". אזרח הקטן"ת לואינן דואגו, שכונותיהם

  "ואצלנו לא מתחזקים את הישנות, העירייה מקימה גינות נוספות בשכונות החדשות"

  "מעולם לא ראיתי מנקה אצלנו בשכונה"

  

הנראה עקב ככל , "ותיקות"לא התייחסו להזנחה בשכונות ה" טובות"כי תושבי השכונות ה, יש לציין

  .  החשיפה המועטה לשכונות הללו

  

  שוק התעסוקה
  

בעיר עצמה ומחוצה , לטענתם. חלק ניכר מהמשתתפים הביעו שביעות רצון ממצב התעסוקה בבאר שבע

 ".צווארון כחול"המספקים עבודה לעובדי , עסקים ומפעלים, לה מספר רב של תעשיות

  "אין פה אבטלה- החיים בבאר שבעאני ובעלי עבדנו כל, כל החברים שלי עובדים "

  

  :בשתי בעיות מרכזיותשוק התעסוקה בעיר מאופיין , יחד עם זאת

o אלה נאלצים לפנות לאזור השפלה . מחסור במקומות מתאימים לבעלי מקצועות חופשיים ואקדמאים

  . והמרכז על מנת למצוא תעסוקה הולמת
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. הוא נוסע לפתח תקווה, טק בעיר-ואין הייאבל כמעט . סיים אוניברסיטת בן גוריון, בעלי מהנדס "

  " למרות שאני מאד אוהבת את העיר, ברור שאנו שוקלים לעבור

  

o גורם הנתפס , רמות השכר המשולמות באזור הדרום נתפסות כנמוכות יחסית לאזור המרכז

  . כמשמעותי במיוחד בעיני אקדמאים ותושבים צעירים 

      וגם אפשרויות , ז על אותו התפקיד משלמים יותרבמרכ. אני אחראי במוקד שירות לקוחות "  

  ". הקידום הן רבות יותר

     בבאר שבע מי . אבל גם השכר בהתאם, זה נכון שבמרכז הארץ מחירי הדירות גבוהים יותר"

  ".  אלף בחודש אומר תודה6שמקבל   

  

כן הבעלים מעדיפים ול, חלק מהצעירים ציינו כי עסקים רבים באזור באר שבע נמצאים בבעלות ערבית

  .עובדים ממוצא ערבי ובדואי

  " כי הערבים תופסים לנו מקומות עבודה, קשה להתקבל לעבודה "

  

ומעוניינים , דקות010-2כי חלק ניכר מתושבי באר שבע רגילים לנסוע לעבודה לא יותר מ , יש לציין

  .לשמר יתרון זה

ובסוף קניתי בית צמוד קרקע . תי את מיתראפילו בדק, שקלתי לעבור לאחד היישובים ליד באר שבע" 

  "  דקות מהעבודה שלי5זה -בנאות לון

  

 תפיסת האוכלוסייה בעיר
  

. הביעו שביעות רצון גבוהה מסוג האוכלוסייה המתגוררת בשכונות מגוריהם" טובות"תושבי השכונות ה

  . והן לאוכלוסייה הערבית, הדבר התייחס הן לאוכלוסיה היהודית

   הילדה שלי אוהבת . לומדים טוב בבית ספר, יש להם ילדים מחונכים, אקדמאיםהשכנים שלי  "

  "לשחק איתם   

  "אנשים ברמה גבוהה. אנשים נפלאים, יש לנו כמה משפחות ערביות  " 

  ".לא עושים רעש ובלאגן. אינטליגנטיים ונחמדים-הערבים אצלנו בשכונה הם כמו אלה שגרים בחיפה"

  

, דיווחו כי מספר הערבים והבדואיים בשכונות מגוריהם הינו נמוך" טובות"כונות הכי תושבי הש, יש לציין

  .   ומדובר במשפחות בודדות
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 הביעו תרעומת על כניסתם המאסיבית של בני מיעוטים התושבים של השכונות הפחות מבוססות

  . וכן ציינו לשלילה את התנהגות העולים הגרים בשכונות אלו, לשכונות מגוריהם

והילדים , הן כל היום בעבודה. ולרוב אלה אמהות חד הוריות, שכונה שלי יש הרבה עולות מרוסיהב" 

  "  יהודים' ומתגרים בחברה, הם מתחילים עם הבנות שלנו. מוזנחים, לא מחונכים, שלהם לא מטופלים

אך ללא , רהפניתי למשט. והילדים שלי רואים אותם, 3הלקוחות עולים לקומה . יש לי בבניין בית בושת"

  "הועיל

  

  :לתופעת כניסת הערבים והבדואים לשכונות מגוריהם מספר השלכות שליליות, לדברי התושבים

o    אבל , הם מטפחים את פנים הבית, לערבים סטנדרטים אחרים בניקיון"(רמת הניקיון בשכונה יורדת

  ")לא בחוץ

o  כל הזמן מגיעים אורחים " , "הם מדליקים מוסיקה באמצע הלילה"( מפלס הרעש וההפרעה עולה

  ")ועושים רעש

o המתנגשים עם ערכים ואמונות של יהודים  , מנהגים ותרבות שונה  

  "נוסעים ברכבים, ביום כיפור הם מדליקים  טלוויזיה"  

  ")אוכלים לחם חופשי, בפסח הערבים פותחים שולחן בחוץ"  

o   רמת האלימות נמצאת בעלייה מתמדת  

  " ויתגרו בך, את חוששת שישדדו אותך,  בערבמפחיד ומסוכן לעבור ברחוב"  

o כי הערבים סוחרים בסמים, מסתובבים נרקומנים חופשי ברחוב  (" סחר בסמים("  

  

הביעו פחד בעוצמה גבוהה מהאוכלוסייה הערבית והבדואית המתגוררת בשכונות ' וד' תושבי שכונות ג

 .ייםוחווים תחושות של חוסר אונים וכעס בעקבות המצב הק, מגוריהם

  "אין למי לפנות, "אין אלוהים"אבל לערבים . אלך להורים שלו, אם ילד יהודי מתפרע"

     ויום למחרת הצמיגים שלה , השכנה שלי ביקשה מבחור בדואי להנמיך את עוצמת המוסיקה"

  " רים'ברכב הוא מפונצ

    סכין אפשר לקבל-כולם חוששים להסתבך איתם, הערבים אצלנו בבניין עושים מה שבא להם"

  "בגב

  

  . פים בשכונות מגוריהם"חלק מהתושבים ציינו לשלילה את תופעת אכלוס המשפחות של משת

   מדוע צריך . תרבות שונה משלנו, ויש להן אורח חיים שונה, פים"מביאים משפחות של משת"

  !"'?להביא אותם דווקא לשכונה ד 
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בעיקר (והבדואית לשכונות היו חלוקות אומנם דעות המשתתפים בנוגע לכניסת האוכלוסייה הערבית 

כלל תושבי באר שבע שהשתתפו בקבוצות הביעו חוסר שביעות רצון מנוכחותה ,)כתלות בטיב השכונה

  .  ההולכת וגוברת של האוכלוסייה הערבית והבדואית במקומות ציבוריים בעיר

  "כי אולי יכייסו אותך, את חוששת להסתובב במרכז העיר, המון גניבות"

פשוט הורסים . במהירות גבוהה, "פול ווליום"מוסיקה , דואים הצעירים נוסעים במכוניות עם גג פתוחהב"

  "לנו את העיר

להתפרע ולהפריע , ובאים לבאר שבע לבזבז כסף, הבדואים מתעשרים. לפני כמה שנים זה לא היה כך "

  "הם בכל מקום.  לאנשים

  

החוששים , בקרב הורים לילדים בגיל ההתבגרותהתנהגותם של בני המיעוטים מעלה דאגה מיוחדת 

  .מההשפעה השלילית של בני המיעוטים על ילדיהם

ואלה זורקים אותן אחרי , הן הולכות עם ערבים ובדואים עשירים. מסכנות, בעיר יש הרבה בנות עניות"

  " כי הם רואים איך חלק מהן מתנהגות, לערבים כבר אין כבוד לבחורות יהודיות. חודש

 בחורים 3הבן שלי פעם אחת קיבל מכות מ . כל הזמן מתפתחות תגרות, מתגרים בבחורים יהודייםהם "

  "שדיברו בערבית

פעם הם פחדו , זו פשוט חוצפה. ראיתי במו עיני איך ערבי אחד התחיל עם בחורה יהודיה בקניון"

  " להתקרב אלינו

  

ירה של זוגות צעירים מחוץ לבאר רבים מהמשתתפים ציינו לשלילה את תופעת נטישת הצעירים והג

  : לתופעה זו ניתנו מספר הסברים. שבע

  

o העדר מקומות בילוי לצעירים  
דבר ההופך , התרעמו על מיעוט מקומות בילוי בעיר) וסטודנטים+ 20צעירים בני (המשתתפים הצעירים 

  .  ולא מיועדת לצעירים" ישנה", את באר שבע לעיר משעממת

  "ולא מועדון לילה, אין אף פאב נורמאלי. ת סטודנטיםחיים בה מאו', שכונה ד"

  " אנו יוצאים לאשדוד לבלות. עיר משעממת, בבאר שבע אין לצעירים מה לעשות"

  

o תעסוקה הולמת לאקדמאים ורמות שכר נמוכות יחסית לאזור המרכז העדר  

 לא חבל .אין פה עבודה לאקדמאים-כל החברים שלי שסיימו אוניברסיטה לא נשארו בבאר שבע "

  "?איכותיים עוזבים' שחברה
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o  תחרות עם אשדוד(מחירי דירות לרכישה גבוהים יחסית (  

כבר עדיף . אבל יקר שם. ם"הוא רוצה נווה זאב או רמב', אדם נורמאלי לא ירצה לגור בשכונה ג" 

  " וזו עיר מצוינת לצעירים, יותר קרוב למרכז הארץ-לקנות דירה באשדוד

כי ממילא בבאר שבע כבר לא נותנים , אני שוקלת לעבור לאשדוד. יתרון גדולוזה , באשדוד יש ים"

  " מענקים לצעירים
  

  

  שוק הדיור בעירעמדות כלפי 
 

רובם מעוניינים להמשיך . תושבי השכונות המבוססות הביעו שביעות רצון גבוהה ממקום מגוריהם

 .  המבוגריםכאשר נטייה זו בלטה במיוחד בקרב התושבים, להתגורר באותו אזור

  

טענו , המעוניינים לשפר את תנאי מגוריהם) דירות/בעלי בתים צמודי קרקע(חלק מהתושבים המבוססים 

  . ולכן אין ביכולתם לרכוש נכסים אחרים, כי הם לא מצליחים במכירת הנכסים שבבעלותם

אז אני גם . ד שנייהלמשפחות צעירות אין כסף אפילו לבית י. אבל אין קונים, אני רוצה למכור את הבית" 

  " לא קונה בית אחר

-כבר ירדתי במחיר. אבל אני לא מצליח למכור את הדירה שלי, חשבתי לקנות בית צמוד קרקע ברמות"

  "אבל גם זה לא עוזר

  

אך , בעלי בתים צמודי קרקע בבאר שבע ציינו אמנם לחיוב את איכות החיים הגבוהה בשכונות מגוריהם

גם תושבי היישובים הסמוכים לעיר . בעיקר בהיבט של עבירות רכוש, בוהיםהתרעמו על אחוזי פשיעה ג

  . סיפרו על מכת הגניבות

  "לא עובר שבוע מבלי שיפרצו למישהו מהשכנים הביתה", יש ממש מכת גניבות  אצלנו בשכונה"

  "כנראה שאלה היו ילדים. ועזבו, אכלו לחמנייה ושתו שוקו, נכנסו אלי הביתה"

  

אם כי גם פיתרון , משטרה בחלק מהאזורים/הוצב משמר אזרחי, תרון לתופעת הגניבותעל מנת לתת פי

  . זה נתפס כלא יעיל דיו

אלוהים יודע מה הם עלולים . כי אנו מפחדים מהם, "יד קשה"אנו אף פעם לא פועלים נגד הבדואים ב"

  " לעשות אם יתעצבנו אלינו

  !"  ?םמה תעשה לה. 12-13חלק מהפורצים הם ילדים בגיל "
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והפורצים פרצים , אז המשמר נמצא בקצה אחד של היישוב. בעומר יש  משמר אזרחי שמפטרל בלילה"

  "מהר לרכב בקצה השני

  

בתים צמודי קרקע אינם נתפסים כאופציית מגורים אטרקטיבית בעיני , בשל אחוזי פשיעה גבוהים

  תושבים רבים

אצל החברה שלי לא עובר . ת כמה גניבות ישכי אני שומע,  אני מראש לא רכשתי בית צמוד קרקע "

  " שבוע שלא פורצים הביתה

  

. אך לעבור לשכונה אחרת, היו מעדיפים להמשיך ולהתגורר בבאר שבע" וותיקות"תושבי השכונות ה

 . הדירות באזורים המטופחים והחדישים יותר של העיר הינן יקרות מידי עבורם, אולם

ולכן חלק ניכר מהם , או אמצעים לתשלום משכנתא/י בסיסי ולתושבי שכונות אלה חסר הון התחלת

  .בוחרים לשכור דירות למגורים 

  

ידי -עלתה הטענה כי שוק של דירות יד שנייה בבאר שבע נשלט על, במהלך הדיונים בקבוצות

  . העושים את הונם על התושבים הלא מבוססים, ספקולנטים עשירים

הם משכירים דירות תמורת .  רוב הדירות ליד האוניברסיטהאלה הם העשירים שקנו את, מי שמרוויח"

  ". ולרוכשים אין כסף התחלתי לרכוש דירה, לחודש ₪ 1800

כי אחרי זה יהיה לי קשה לקנות דירה בשכונה ',  אלף דולר על דירה בשכונה ג30-40אני לא אוציא "

  ".ם"אין לי גם כסף לשכור דירה באזור טוב כמו שכונת רמב. טובה יותר

  

ולכן אינם רוכשים דירות בבאר שבע במהלך , שוקלים מעבר לאשדוד) בעיקר סטודנטים(חלק מהצעירים 

  . לימודיהם באוניברסיטה

  " לכן אין לי טעם לקנות פה דירה, נראה לי שלא אשאר פה אחרי הלימודים" 

  

ה ודירות בשוק הדיור בבאר שבע היצע נרחב ביותר של דירות יד שניי, לטענת משתתפי הקבוצות

ולקצב מכירה נמוך של , ההיצע הנרחב מוביל לירידה משמעותית במחירי דירות יד שנייה. החדשות

מרבית התושבים אינם רואים ערך מוסף לבנייה של שכונות חדשות של רבי , לכן. דירות יד ראשונה

 . קומות או בתים צמודי קרקע

אז מי יקנה .  אלף80 כיום לא נותנים לי עליה , אלף דולר100-90אם לפני שנתיים דירה ברמות עלתה  "

  "  אלף דולר120דירה חדשה ב 

למה לבנות עוד ! עד עכשיו חצי בניין לא מאוכלס, החברה שלי קנתה דירה ברבי קומות לפני שנתיים "

  !"מיותר לחלוטין? דירות
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   .  המשתתפים ציינו מספר סיבות התורמות למצב הקשה השורר בשוק הדיור בבאר שבע

o פוגע ביכולת הכלכלית של הרוכשים הפוטנציאליים, השכר הנמוך המשולם לעובדים באזור ,

  . והן דירות יד שנייה, הן החדשות, יתר של דירות בעיר-ומוביל למצב של היצע

  

o  העדר תעסוקה הולמת לאקדמאים ולבעלי מקצועות חופשיים מובילים לעזיבתן של 

וכתוצאה לקיפאון בשוק של , כלוסיות הנחלשות לעירולכניסתן של האו, האוכלוסיות החזקות

  . דירות יקרות יותר

  

o השאיפה למשכורות גבוהות יותר גורמת לצעירים מאזור הדרום לחפש את מזלם , בנוסף

בכך שמשפרי הדיור , לעזיבת הצעירים השלכה ישירה על שוק הדיור בעיר. במרכז הארץ

  . המחפשות דירות יד שנייה , ירותאינם מצליחים למכור את דירותיהם למשפחות צע

  

בעיני רוב " שכונות מבוקשות"עלו מספר קריטריונים המצביעים על , במהלך הדיונים בקבוצות

 : המשתתפים

o חיים -ידי העיר-המאפשרות ליהנות מהיתרונות המוענקים על, שכונות הקרובות למרכז העיר 

  . וקדי בילויקרבה למ, נגישות לשירותים ולמוסדות ציבוריים, תוססים

o ירוקות ונקיות,  שכונות מטופחות,  

o שכונות עם מערך תחבורה מפותח .  

  

של באר " טובות"כשני שליש ממשתתפי קבוצות מיקוד הביעו רצון להתגורר ברבי קומות בשכונות ה

שכונה , איכות חיים גבוהה(נאות לון , נווה זאב, רמות: צוינו , מבין השכונות המבוקשות ביותר. שבע

  ). שכונה יוקרתית, הקרבה למרכז העיר(ם "רמב/'שכונה א, )רתית ומטופחתיוק

  

קיימת רתיעה מלרכוש דירה בשכונה בה מתגוררת אוכלוסייה , בקרב תושבי השכונות הפחות מבוססות

  .  ערבית ובדואית

נה הספיק לי לגור לצדם בשכו. טוב שלא יהיו הרבה ערבים בסביבה-כרגע אני מחפש דירה ומסתכל טוב"

  " 'ג

כאשר אלה ציינו לשבח את יחסי , רתיעה זו לא נרשמה בשלב זה בקרב תושבי השכונות היוקרתיות

  . השכנות שלהם עם הערבים

אני ממש לא מסתכלת האם . אבל לא הרבה, יש לנו כמה משפחות ערביות מאד מתורבתות בשכונה" 

  ."יש ערבים כשאני מחפשת בית בנחל עשן או בנאות לון
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  :ישיחלק ש

   – "נוטשים "–עוזבים את באר שבע 
  תפיסות ועמדות 

  
  

  ממצאי ראיונות עומק
  עם מי שעזבו את העיר בשנים האחרונות

  

פרטי העוזבים הושגו באמצעות ,  בקרב מי שעזבו את העיר בשנים האחרונותעומק ראיונות 15 ערכונ

מי שרכש דירה יד שנייה נשאל כל . הסקר הכמותי שנערך בקרב רוכשי הדירות בעיר בשנים האחרונות

 .לאחר מכן סוננו רק אלו שערבו מחוץ לבאר שבע. על פרטי מוכר הדירה
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  : הסיבות לנטישת באר שבע

אשר ניתן לחלק אותן לסיבות , לנטישת באר שבע לטובת ערים אחרות מספר סיבות מרכזיות

  .ולסיבות רגשיות, תפונקציונאליו
  

 :נמנו, מבין הסיבות הרגשיות
  ."חלום שהתגשם"סת אזור המרכז כתפי

  

באר שבע , לעיתים. שדרוג, "התקדמות בחיים"חלק גדול מהצעירים תופסים את המעבר למרכז הארץ כ

  . יש לבלות בערים האחרות" בוגרים"אך את החיים ה, מצטיירת כעיר שנחמד לבלות בה את הילדות

צעד "אשר העזו לעשות את ה, ציםתדמית חיובית של אנשים אמייש לאלה שעזבו את העיר , בנוסף

  . והתקדמו בחיים, "הגדול

  

, חלק השתקעו. צריך אופי לזה. אבל לא כולם הצליחו, אביב-בבית הספר תמיד דיברנו על המעבר לתל"

   ".הם כבר לא יזוזו, נולדו ילדים

  

  המציעה, באר שבע אינה נתפסת כעיר תוססת, בעיקר הצעירים, בעיני חלק מהנוטשים

  . ואף אינה מתקרבת לאשדוד,  מגוון האטרקציות ואפשרויות הבילוי כמו הערים באזור המרכזאת אותו

  

דיסקוטקים ושאר מקומות הבילוי בתוך , פאבים, הצעירים התרעמו על הכמות המועטה של בתי קפה

  . דבר ההופך את החיים הסטודנטיאליים למשעממם ואפורים יותר, העיר

  

אתה מת לגמור את הלימודים . אין פאבים,  אבל אין שם אף בית קפה .אזור של סטודנטים-'אזור ד"

  ."ולעוף משם למקום שמח יותר

  

ישנה השפעה בלתי מבוטלת על הידרדרות , להיעדרם של מקומות בילוי איכותיים בעיר, בעיני הנוטשים

 .ואף לפשע, הנוער לדפוסי התנהגות שליליים

  
  תפיסת האוכלוסייה בבאר שבע

גם באזורים (תופסים את האוכלוסייה המתגוררת בעיר שעזבו את העיר אקדמאים חלק קטן מה 

האנשים הללו נוטשים במטרה למצוא אוכלוסייה ברמה גבוהה יותר ". עמך", כפשוטה יחסית, )הטובים

  . בערים האחרות) לדעתם(
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ציתי שהילדים שלי לא ר. לא משכילים, אבל עדיין הינו מוקפים באנשים פשוטים. אני גרתי בשכונה טובה"

  "זאת לא רמה גבוהה של אוכלוסייה, ילכו לבית ספר בבאר שבע

  

ציינו כי בבאר שבע מתגוררים אנשים שמרנים ומקובעים ) ובייחוד האקדמאים(חלק ניכר מהצעירים 

המאפשרת מפגש עם מגוון של דעות , אביב נתפסת כעיר ליברלית במיוחד-תל, לעומת זאת. מחשבתית

  .טוי עצמי חופשי יותרובי, ותפיסות

  

ראש "אביב לאנשים -בתל". חנוק"אבל הרגשתי . מבחינת רמת החיים והכל היה לי טוב בבאר שבע" 

  "אנשים ליברליים. אתה פוגש טיפוסים מעניינים אשר חושבים כמוך, "פתוח

  

  

 :נמנו,  לנטישת באר שבעתהפונקציונאליומבין הסיבות 
  

  שוק התעסוקה
  . לשלילה את בעיית הפרנסה בעירחלק מהנוטשים ציינו 

  

אך רמות השכר הינן נמוכות יחסית , טענו כי אין מחסור במקומות העבודה" כחול"עובדי הצווארון ה

חלק קטן ציינו כי זכויות העובדים נשמרות בצורה פחות טובה מאשר באזור .  לאזור המרכז והשפלה

  . המרכז

  

אבל הם מוכנים . חופשה וכל מה שמגיע להם, הבראהשלא משלמים להם דמי , יש מלא עובדים ערבים"

וחלק לא יקחו אותך לעבודה . וגם לו לא יתנו את כל התנאים, ואז מגיע יהודי. לעבוד בתנאים אלו

  !" עוד תדרוש מהם תנאי עבודה טובים-מלכתחילה

  

  !"אפשר להשוות את השכר בבאר שבע ובמרכז-אי. אני עבדתי כמה שנים במשק בית"

  

חלקם הגדול נאלצו . טק-ת על שוק התעסוקה בעיר בולטת במיוחד בקרב אקדמאים ואנשי ההיההתרעמו

  .או העדר אפשרויות קידום, רון הלבןאבגלל מחסור במקומות עבודה מתאימים לצוו, לעבור לאזור המרכז
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אתה . כל ההנהלות יושבות באזור המרכז, כל המשרדים הראשיים. לא יכול להתקדם, גם מי שעובד"

עם קידום , קיבלתי תפקיד מצוין, אביב-לכן עברתי לתל. ואין לאיפה להתקדם, מגיע לשיא בקריירה שלך

  ".  משמעותי

  

  

   שוק הדיור

וקיים היצע רחב של דירות במחירים , המצב בשוק הדיור בעיר נתפס כטוב יחסית, באופן כללי

 . המתאימים לכל כיס

  

כאשר השכונות , ות החדשות לשכונות הישנות בעירקיים פער משמעותי בין השכונ, יחד עם זאת

לכלוך ואוכלוסיות , ואילו השכונות הוותיקות מתאפיינות בהזנחה, החדשות נתפסות כמטופחות ויוקרתיות

  . נחשלות

  

ומרגישים כי רשויות העיר אינן מייחסות , חווים תסכול רב, התושבים המתגוררים בשכונות הוותיקות

  ". אזרח הקטן"ואינן דואגות ל, כונותיהםמספיק חשיבות לטיפוח ש

על מנת להתגורר בשכונות , חלק מתושבי השכונות הוותיקות מעדיפים לעזוב לערים כגון קרית גת , לכן

  . משודרגות יותר

  

ולכן הם , חלק מהצעירים ציינו כי רמת המחירים באזורים הטובים מתקרבת לזו של אשדוד, סףנוב

   . מעדיפים לרכוש דירה באשדוד

  

אשדוד זה ? אז למה שאתקע בבאר שבע.  אלף דולר200 גם באשדוד אני יכול לקנות דירה מדהימה ב"

  ."קרוב להכל, כמעט מרכז הארץ

  

  

  :המלצות

  

, על מנת להגדיל את מספר מקומות העבודה הזמינים, מומלץ לשקול פיתוח והרחבה של אזור התעשייה

 . טק- ההיולמשוך חברות המעסיקות את האקדמאים ואנשי
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ישנן מספר שכונות בעיר , יחד עם זאת. מטופחת וירוקה, באר שבע נתפסת כעיר יפה, באופן כללי

מומלץ לשים דגש רב יותר על הטיפוח , לכן. הדורשות שיפוץ וניקיון יסודי, )יקר השכונות הוותיקותעב(

  ". מוזנחות"של השכונות הנתפסות כ

  

, פעה רבה על החלטת הזוגות הצעירים בנוגע למגורים בעירבגלל שיוקר הדיור מהווה גורם בעל הש

  . מומלץ להעניק סיוע או הלוואות מטעם רשויות העיר לרכישת דירות

  

  ). 'ד+'שכונה ב(בייחוד באזורים הסטודנטיאליים  ,מומלץ להגדיל את מספר מתחמי הבילוי בעיר

  

אמצעות חיזוק תדמיתה של באר ב, מומלץ להמשיך ולחזק את גאווה העירונית של תושבי באר שבע

  . ובעלת אוכלוסיה חזקה ואיכותית, שבע כעיר תוססת ומגוונת
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  :שביעיחלק 

  שוק הדיור בבאר שבע 
  ערבים ובדואיםבעיני תושבים 

  
  ממצאי ראיונות עומק

  

  
כפי שהם נתפסים היום , מחקר זה כוון לבחון את גורמי המשיכה והחסמים של שוק הדיור בבאר שבע

העמדות והכוונות , נבחנו התפיסות, במסגרת זו. ני תושבי באר שבע ממוצא ערבי ובדואיבעי

  .ההתנהגותיות של תושבי באר שבע בנוגע לעיר ולהיבטים שונים של המגורים בה

 

 .   ראיונות עומק בקרב הערבים והבדואים המתגוררים באזורים שונים בבאר שבע10בוצעו 
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  תפיסות כלפי העיר

 
ההופכים אותה לעיר מגורים ,  בתחומים שוניםיתרונותלבאר שבע מגוון של , מרואייניםלדברי ה

  . אטרקטיבית במיוחד עבור אוכלוסייה ערבית ובדואית

 

o הקרבה למוסדות ציבור   

היא הנגישות הטובה , ידי רוב המרואיינים-כפי שצוינה על, הסיבה המרכזית למעבר לבאר שבע

סיבה זו מעניקה לבאר שבע . משרדי הממשלה ולחנויות, קופות חוליםכגון , למוסדות הציבור בעיר

 . והן בהשוואה ליישובי הפריפריה של היהודים, יתרון הן בהשוואה ליישובים ערביים ובדואיים

  " ויש בה כל מה שאני צריכה בהישג יד, רציתי לגור בבאר שבע כי זאת עיר"   

ממש לא , זה מאד נוח. כל מיני קיוסקים, נות פירותח, קופת חולים, סופר, בשכונה שלי יש מכולת"

  ."צריך רכב

  

o  מגוון של מקומות בילוי ופנאי 
בבאר שבע שפע , לדבריהם. ידי מרואיינים צעירים-הנגישות למוסדות ולמתקנים הוזכרה בעיקר על

נים כן מציעה העיר מגוון של מקומות בילוי וקניו. חדרי כושר ובריכות: של חוגים ומתקני ספורט

   .שאין בבעלותם רכבים, דבר משמעותי לצעירים-בקרבת הבית

  " ס"אצלי בכפר בכלל לא היה מתנ. אז'מידי נרשמתי לחוג לריקודי ג, כשעברתי לבאר שבע"

אבל , אולי רצוי שיהיו קצת יותר מקומות בילוי. מועדונים, לפאבים, בבאר שבע אני יוצא עם החברה"

  ".כ המצב טוב"סה

  

o העבודההקרבה למקום  

הן בשל הקרבה בין מקום , העיר נתפסת כאטרקטיבית בעיני האנשים העובדים בה וביישובים סביבה

, שקט(ידי באר שבע -והן בשל מגוון היתרונות הנוספים המוצעים על, המגורים לבין מקום העבודה

 ) . קרבה למוסדות ציבור, אוכלוסיה טובה, ניקיון

  "בשכונה שקטה וירוקה, גור במקום קרוב לעבודה שליאז בחרתי ל, אני עובדת בבאר שבע"

בחרתי בבאר שבע כיוון שזה . והייתי חייבת לעבור לגור קרוב לישוב זה, כיום אני מורה בישוב לקייה"

  ."הכל קרוב-וזאת עיר נוחה מבחינת המגורים, הכי קרוב ללקייה

  ."המוסדות בעירוזה ממש נוח לגור קרוב למקום העבודה ולכל , אני עובדת בסורוקה"
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o הקרבה לאוניברסיטה 

סטודנטיות הלומדות באוניברסיטת בן גוריון הצביעו על הנוחות הרבה של המגורים בסמוך למוסד 

מגלים בשלב , המתחילים את לימודיהם באוניברסיטה, צעירים רבים ממוצא ערבי, לטענתן. הלימוד

 .בהומחליטים לעבור להתגורר , מסוים את יתרונותיה של העיר

כי היא הכי קרובה ' אני חושבת שכל אחד שמתחיל ללמוד באוניברסיטה היה בוחר לגור בשכונה ד"

  "לאוניברסיטה

מה גם שהרבה חברות , ובאיזשהו שלב עברתי לבאר שבע. נסעתי כל יום יותר משעתיים הלוך ושוב"

  ."שלי גרות פה

  

o תחבורה ציבורית נוחה וזמינה 

 .  את מערך התחבורה הציבורית בעיררוב המרואיינים ציינו לטובה  

וזאת , )'ושכונה ד' שכונה ג(יתרון זה משמעותי במיוחד בעיני תושבי השכונות הפחות מבוססות 

  . מכיוון שמערך תחבורה מפותח מאפשר להימנע מרכישת רכב

  ."אבל בבאר שבע הכל נמצא קרוב לביתי, אין לי אוטו"   

יש -לכן אני ממשיכה לגור במרכז העיר. אבל אין לי אוטו, תהייתי רוצה לגור בשכונה יותר מפותח "

  ."אוטובוסים לכל מקום

ואילו בבאר שבע אני . או שצריך לקנות רכב, ביישוב שלי כל הזמן הייתי מחכה לטרמפ מהשכנים"

  ."ותוך חמש דקות אני בקניון, עולה על האוטובוס

  

o איכות חיים גבוהה 
 . אר שבע גבוהה יותר מאשר ביישובים  ערבייםאיכות החיים בב, לדברי המרואיינים  

, )ירק, ניקיון(שני הביטויים העיקריים של איכות חיים גבוהה שצוינו הם המראה החיצוני של השכונות 

  . והשקט והשלווה השוררות בשכונות הטובות בעיר

  "לא על כביש ראשי, שכונה שקטה"  

  "ליהנאה לגור בשכונה ש,  נקי ויפה אצלנו בנווה זאב"  

  " מושקעת, זוהי שכונה מאד יפה, אני גרה ברמות"  
  

המשמשות למקום בילוי ומנוחה ,  יתרון נוסף הקיים בבאר שבע קשור לגנים ולגינות ציבוריות

  .  ותורמות ליופי וחן של העיר

  "גינות לטייל עם הילדים, יש לנו באזור מלא ירק"  
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הביעו שביעות רצון נמוכה יותר מהמראה ) םבעיקר הסטודנטים והצעירי(' וד' תושבי שכונות ג

הדבר מתגמד בהשוואה ליתרונותיה האחרים , אם כי לטענתם, החיצוני של השכונות וממצב הגינון

  .של באר שבע

אבל כרגע נוח לי לגור . ויש שכונות הרבה יותר יפות משלי, הגנים יחסית בסדר' אפילו בשכונה ד "

   "ר לשכונה יוקרתית יותראולי בעתיד אעבו, ליד האוניברסיטה

  

o היוקרה הנתפסת של השכונות  

ובעלת , נתפסת באר שבע כעיר יוקרתית יותר מהיישובים הערביים והבדואיים, בעיני רוב המרואיינים

ונתפס , המעבר לבאר שבע מעלה את הסטאטוס החברתי של הפרט, לכן. אוכלוסיה חזקה ואיכותית

 . כשיפור של תנאי המחייה

  ". הילדים מתורבתים, גרים בה אנשים מכובדים. י יוקרתיתהשכונה של"  

  .'וד' תפיסה זו אפיינה גם את תושבי שכונות ג

  

o  חינוך 
סברו כי רמת החינוך בבאר שבע עולה על רמת , ובעיקר הורים לילדים, חלק ניכר מהמרואיינים

ין היתר לחשוף את המעבר לבאר שבע נועד ב, לכן. החינוך ביישובי הפריפריה הערביים והבדואיים

 . ולרמת חינוך גבוהה יותר, הילדים לאוכלוסיות חזקות יותר

ונווה זאב היא אחת . כשהייתי בהריון היה לי מאוד חשוב לגור במקום שיש בו עתיד טוב לילדה שלי"

  ".השכונות הכי טובות בעיר

החינוך אצלנו רמת , לצערנו. הילדים השתלבו בבית הספר ומאוד חשוב לנו שהם בידיים טובות"

  "לכן רצינו שהילדים שלנו ילמדו בבית ספר טוב, במגזר לא טובה

  " וזה היה אחד השיקולים לעבור לגור בבאר שבע, בחרתי לילדה שלי משפחתון הכי טוב"  

ויש גם משחקיה . יש הרבה משפחתונים טובים וגם בית ספר מצוין, אני מאוד מרוצה מרמת החינוך"

  ".  שם עם הילדים בשעות הערבכך שאפשר לבלות, בגינה
  

o קהילה ערבית מגובשת 
המתגוררת בתוך , אחד מגורמי המשיכה העיקריים לבאר שבע מהווה הקהילה הערבית המגובשת

דבר שהקל על , קרובי משפחתם/מרבית המרואיינים עברו להתגורר בסמוך לחבריהם.  העיר

  . הקליטה בעיר והעניק מסגרת חברתית תומכת ומחבקת

  "ולכן גם אני שכרתי שם דירה', ות שלי לאוניברסיטה גרות בשכונה גהחבר"
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אנו מסתובבות בערב יחד עם החברות . יש בה הרבה ערבים, אני מאוד נהנית לגור בשכונה שלי"

אז לפחות שאגור בשכונה טובה , הרי מספיק שאני רחוקה מההורים שלי. ואני לא מרגישה לבד, שלי

  ".שיש בה חברות

אנחנו מבינות אחת את השנייה ושומרות אחת . השותפות שלי הן ערביות זה מצוין בשביליהשכנים ו"

  ."על השנייה

אנו מתאספים ומשחקים קלפים כל פעם אצל מישהו . יש יחסים טובים בין הגברים הערבים בשכונה"

  ". אנחנו חיים באווירה מאוד נוחה. תמיכה הדדית, שמחה, יש צחוקים. אחר

הילדים שלנו משחקים ביחד ולילדים , ואנחנו מבקרות אחת את השנייה, שגרה פהיש לי בת דוד "

  ".שלי יש גם חברים מהשכונה

   

o יחסי שכנות תקינים 
הביעו , והן תושבי השכונות הפחות מבוססות" יוקרתיות"הן תושבי השכונות ה, רוב המרואיינים

 . שביעות רצון מיחסי השכנות עם האוכלוסייה היהודית בעיר

  . ידידותיים ותרבותיים, השכנים היהודים נתפסים כבעלי רמה אישיותית גבוהה, רובל  

  

  "והיחסים שלנו הם מאוד טובים, ויש גם ערבים, יש לי שכנים יהודים" 

  "שכונה יחסית יפה וגרים בה אנשים טובים"

  " מתורבתים, אנשים משכילים-השכנים שלי הם ברמה גבוהה"

אנחנו מבקרות אחת . והיא חברה שלי, יש לי שכנה יהודיה. בים מאודהיחסים עם היהודים הם טו "

  ".והיחסים טובים, את השנייה

  

כמפורט , תושבי השכונות הפחות מבוססות ציינו לשלילה את היחסים עם קבוצות אוכלוסיה מסוימות

  .בהמשך
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רונות אלה אינם חס, אולם. חסרונותיש לה מספר , לצד יתרונותיה הרבים של באר שבע כעיר מגורים

 .  נתפסים כמשמעותיים בעיני האוכלוסייה הלא יהודית
  

 חיכוכים עם קבוצות אוכלוסיה מסוימות
  

סיפרו על יחסים עכורים עם עולים , בעיקר תושבי השכונות הפחות מבוססות, חלק מהמרואיינים

 . מ לשעבר ועם חלק מהערבים הגרים באותם שכונות"מברה

  

זה מעצבן אותם , כשאנו נפגשים עם השכנים שלי בגינה. הערבים הוא גזעניהיחס של הרוסים כלפי "

כי , לפעמים גם לבנות שלי קשה להשתלב בחוגים. והם לא רוצים שהילד שלי ישחק עם הילדים שלהם

  "  לי זה מאד מפריע. יש הרבה ילדים שלא נותנים כבוד לשאר הילדים

פשוט תמיד מפריע לי שבדירה שלהם פותחים . לוהייתי רוצה לשנות שכנים א, "שטחים"שכנים מה"

  ".ובמיוחד שהם מהשטחים, זה קשה לגור ליד קבוצת בחורים. 'מוסיקה חזקה וכו

  "הם שכנים לא רצויים. אלא ליד, העולים תמיד זורקים את הזבל לא לפח"

  ". הערביםהם מאוד גזעניים כלפי. אבל עם העולים אני לא בקשר, יש לנו יחסים טובים עם היהודים"

  

יש לציין כי קהילה ערבית מפותחת בבאר שבע מסייעת להתגבר על תחושת התסכול , בכל מקרה

ומסייעת להימנע מלהיות בקשר עם האוכלוסיות , הנובעת כתוצאה מחיכוך עם אוכלוסיות לא אוהדות

  .הללו

ות עם החברות שלי אנחנו נפגש. אלא בעיקר עם הערבים, אין לי הרבה קשרים עם היהודים או העולים" 

   ".עוזרות ותומכות אחת בשנייה, בקניון, באירועים

  

 תדמית עיר שלילית
 . לבאר שבע תדמית שלילית של עיר פשע מסוכנת, בעיני חלק מהאוכלוסייה הערבית והבדואית

הם מאוד מפחדים . פשיעה, גנבים, גזענות: במשפחה שלי חושבים שבבאר שבע האווירה מסוכנת"

  ".אני אוהבת את העיר,אבל אני לא חושבת כך. פהלעבור לגור 

   "כי  לדעתם יש פה הרבה סוחרי סמים ואלכוהוליסטים, ההורים שלי מפחדים לעבור לבאר שבע"

  

 אורח חיים שונה וזר
אך חוששים , שקלו מעבר לבאר שבע+) 40בני (חלק מקרובי משפחתם המבוגרים , לטענת המרואיינים

 .  אליו התרגלו במהלך חייהםמשינוי קיצוני באורח חיים
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מתנהגים , כי כולם מדברים בשפה העברית, ההורים שלי חוששים שפתאום ירגישו זרים בין היהודים"

  "אחרים ומנהלים אורח חיים שונה
  

  תפיסת שוק הדיור בבאר שבע
 
o העדפה למגורים ברבי קומות 

יעו העדפה ברורה למגורים ברבי הב, ובעיקר תושבי השכונות הפחות מבוססות, חלק ניכר מהמרואיינים

הסיבה העיקרית לכך קשורה לחשש מפשיעה אלימה . על פני המגורים בבתים צמודי קרקע, קומות 

  . דבר הנתפס כשכיח מאד בבאר שבע, וגנבים

 זה -וגם לא כדאי ששאר הבנות יגורו בקומת קרקע, לא הייתי רוצה לגור בקומת קרקע. רק רב קומות"

ואילו בבניין שלי איש התחזוקה . והם מגיעים מכל רחבי באר שבע, עבריינים בשכונהיש הרבה  . מסוכן

  לא נותן לזרים להיכנס פנימה

   ".וזה מסוכן, יש בלי סוף גניבות בבאר שבע-כי לא רצינו לגור בבית קרקע, אני גר ברב קומות"

  

o  יוקר הדיור  
ידי העיר -היתרונות המוצעים על,  אומנם.חלק מהמרואיינים התייחסו ליוקר היחסי של הדיור בבאר שבע

אך בוחרים , ולכן ערבים ובדואים רבים מעדיפים לעבור להתגורר בעיר, עולים על החיסרון של יוקר הדיור

  .בשכונות פחות יוקרתיות

  "טובים' הכל קרוב ויש הרבה חברה-זה עדיף על היישוב שלי', כרגע אני גר בשכונה ג"

, אבל כשאסיים את לימודיי ואתחתן. 'ולכן אני בינתיים גרה בשכונה ד, רברמות או נווה זאב מאד יק"

  " אעבור לשכונות טובות  יותר

  

לכן פוסלים , המעבר לבאר שבע כרוך לרוב בירידה באיכות הדיור, בעבור הערבים והבדואים המבוגרים

  .  המבוגרים מראש את אופציית המעבר

, בעלים לעצמם. שפחה שלי רגילה לחיות בבית נפרד עם גינהואילו המ, רוב הדירות פה הן ברבי קומות"

  " לכן המשפחה שלי מעדיפה לא לעבור,  זה מאד יקר-לקנות בית כמו שיש לנו בכפר. יש הרבה שטח

  

 .כל המרואיינים הביעו כוונה להמשיך ולהתגורר בבאר שבע
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  .ות ליוקרתיות יותרתושבי השכונות הפחות טובות מתכוונים לעבור בעתיד לשכונות הנחשב

ברצוני לעבור לרמות . פשוט המצב הכלכלי לא מאפשר כרגע, בטח אני  רוצה לעבור לשכונה יוקרתית "

פשוט אני לא יכולה להרשות לעצמי , או נווה זאב או לשכונה יותר טובה ומבוססת טוב ורמה יותר גבוהה

 4שכר הדירה ברמות הוא פי , ולן יקרותהייתי רוצה לגור בשכונה יוקרתית אבל פשוט כ. כי אין לי כסף

  ."ממה שאני משלמת עכשיו ולכן אני מסתפקת במה שיש לי עכשיו עד שאני אסיים את הלימודים שלי

  

הדבר  ,חלק ניכר מהמרואיינים סיפרו כי בני משפחתם או חבריהם מתכוונים לעבור לגור בבאר שבע

  . מתייחס בעיקר לדור הצעיר של הערבים והבדואים

  .ש לי אחות שהיא מתחתנת בקיץ והיא עוברת לגור בשכונה זאת עוד כמה חודשיםי"

כי היא ' הן מתחילות ללמוד ואז לדעתי הן יבחרו שכונה ג, כן יש לי עוד חברות שיבואו לגור שנה הבאה

  "הכי קרובה להכל

  

בעיקר ,  כחייםאנשים מבוגרים מהמגזר מעדיפים להמשיך ולהתגורר ביישוביהם הנו, לטענת המרואיינים

  . מתוך רצון לשמר את אורח החיים אליו הורגלו

  ".יכולת שלא להסתגל וזה יכול להפריע להם, אורח החיים הוא קצת שונה מהחיים בישוב שלנו"

  

  

  

  


