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  הקצאה ופריסה של שירותי מסחר בשכונות מגורים, מדריך לתכנון

  

  

  הקדמה

  

  

אחת השאלות המרכזיות המונחות בפנינו , בבואנו לתכנן רובעים ושכונות מגורים חדשות

  .השכונתיהמסחרי צורתו ואופיו של המרכז , היקפו, מתייחסת למיקומו

וכן היקף הקצאות , ם של יחידות דיורמה של שכונה חדשה נקבעת הקיבולת שלה במונחיאבפרוגר

קהילתיים שונים אשר נגזרים ותים רילמוסדות ציבור וש, הקרקע לשטחים ציבוריים פתוחים

, כמו כן. וממיקומה היחסי ותפקודה במרקם העירוני הכללי מאידך, מגודלה של השכונה מחד

וקתו בין המרכז וחל) שטח מגרש ושטח בנוי(,מת השכונה נקבע היקף שטחי המסחר אבפרוגר

  .שנה קטנים יותר במידה ונדרשיםמהשכונתי לבין מרכזי 

היא נגזרת ישירה של קיבולת " נורמטיביים"בזמן שקביעת ההקצאות לשטחים ציבוריים 

 הגורמים המשפיעים הם מורכבים ,בקביעת היקף שרותי המסחר ופריסתם, האוכלוסייה ואופייה

, פ הרגלי הקניה של התושבים"תנות לאורך זמן ערותי המסחר משיהדרישות לש. הרבה יותר

צפיפות , יה אליו הם משתייכים ימגזר האוכלוס, רמת המינוע שלהם,  חברתי–מצבם הכלכלי 

אין . פ השפעתם של מרכזים אחרים הקיימים בסביבה הקרובה והרחוקה יותר"השכונה וכן ע

 מסחר באותה מידה של בקביעת שיעור ההקצאה לשטחי" נורמטיבית אחידה"למעשה מסגרת 

  .דיוק כפי שהיא קיימת לגבי פונקציות אחרות

מה היקפו הכולל של : מה לשטחי מסחר באות לידי ביטוי שאלות רבות כגוןאבעריכת פרוגר

כמה מתוך ? איזה מרכזים בסביבה משפיעים ובאיזה מידה ? השטח המסחרי הנדרש בשכונה

צמו וכמה במרכזי משנה מפוזרים וקטנים כ שטחי המסחר רצוי למקם במרכז השכונתי ע"סה

מה הוא תמהיל סוגי השימושים המסחריים המתאימים לסדרי גדול שונים ? יותר ואם בכלל לפצל

האם רצוי לשלב שימושים מסחריים עם שימושים אחרים כגון מגורים או ? של מרכזים מסחריים

מה מידת ?  במגרשים נפרדיםהאם עדיף לקבוע יעודי קרקע שונים? מוסדות ציבור ובאיזה מידה

" לעבוד" האם המסחר יכול ? הפרעתם ההדדית/ הסמיכות במיקום היעודים השונים ותרומתם

בקובץ של , האם עדיף שהארגון הפיזי של מתחם המרכז המסחרי יהיה במבנה סגור? בקומות

 הרצוי של מה הוא סדר הגודל? או מסחר פרוס לאורך רחוב, לי מאפיינים שוניםעמגרשים ב

  ?המרכז המסחרי המהווה סף כניסה לצורך הבטחת תפקודו ותחזוקתו הנאותים לאורך זמן

תוך איתור , לו ושאלות רבות נוספותיסיון למצוא מענה לשאלות אישה נענ, ןאבמחקר המובא כ

מה והפריסה של שטחי המסחר בשכונות מגורים אוזיהוי הגורמים המשפיעים על קביעת הפרוגר
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ורמים המשפיעים על הצלחת תפעולם ותחזוקתם של המרכזים המסחריים עצמם והג, מחד

  .מאידך

 שכונות מייצגות ברחבי הארץ 10סקר שדה אשר כלל ו  סקר ספרותובמתודולוגית המחקר נכלל

  .בישובים בעלי מאפיינים שונים

קים נסקרו בעלי העס, בסקר השדה נסקרו המרכזים המסחריים מבחינת מצבם התפקודי והפיזי

  .וכן מבקרי המרכזים עצמם

רמים המשפיעים על הצלחת שרותי המחסר בשכונות מגורים ובאמצעות סקרים אלה אותרו הג

אופי הבינוי ואופן שילובם של שרותי , פריסה, מיקום, תיים לגבי כמותאוכן המאפיינים הפרוגרמ

  .המסחר עם שימושים אחרים

ריסת שרותי המסחר הנדרשים בשכונות מגורים תוצאת העבודה היא מודל מנחה לקביעת היקף ופ

רמים משפיעים הן ברמה השכונתית ומיקומה של ובהתייחס למגוון רחב של פרמטרים וג, חדשות

תי אמודל חישוב פרוגרמ. והן ברמת ההנחיות למרכזים מסחריים עצמם, השכונה במרחב העירוני 

מות א כלי עזר להכנת פרוגרהווהמופץ על גבי דיסקט במקביל להפצת חוברת המחקר ומזה 

העבודה כוללת הנחיות והמלצות לגבי סדרי הגודל , כמו כן. רותי מסחר בשכונות מגוריםילש

המלצות , ם של המרכזים המסחריים השכונתיים ושל המרכזים המסחריים המשנייםיהאופטימלי

וכן המלצות , םל צורות הארגון הפיזי של המרכזים המסחריים בעלי מאפיינים וסדרי גודל שוניע

  .לגבי צורות התארגנות של המרכזים המסחריים לצורך תפעולם ותחזוקתם לאורך זמן

אנו תקווה שמחקר זה יהווה מסמך מנחה וכלי עזר לתכנון וישמש הן את קהל המתכננים והן את 

  .בודקי ומאשרי התכניות בבואם לתכנן ולאשר תכניות לשכונות מגורים חדשות

  

  

  

  

  ,בכבוד רב  

  

  לוס דרינברגקר

  אדריכל ראשי
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   תקציר מנהלים
  

 . רחב היקףמחקרהנו תוצר של   הקצאה ופריסה של שירותי מסחר בשכונות מגורים, מדריך לתכנוןה

 התכנון של שירותי כי בתהלישישמשומדדים ה שלת הגדרה כמותית ואיכותי מטרת המדריך הנה ליצור

  .הנחיות לתכנוןכ המסחר בשכונות

הפעילות המסחרית מתנהלת במספר כי  עולה, וממחקרים נוספים שנערכו בארץ ובעולם, ממחקר זה

הקצאה ופריסה של שירותי , מדריך לתכנוןה. עירוניתהמרכז העירוני והפריפריה ה, השכונה: מישורים

 את גדירמהמדריך  .פעילות המסחרית השכונתיתהנחיות לתכנון המתמקד ב מסחר בשכונות מגורים

העקרונות והשיקולים העומדים בבסיס את , תהליך תכנון שירותי המסחר בשכונות מגורים חדשות

המדריך ,  לכל אורך שלבי התכנון. בשכונותהמסחרשטחי של  ה ופריסה להקצאהנחיותזה וכן כתהליך 

 לתנאים םלייבמטרה להתאים את הכללים האוניברס, מותיר מרווח לשיקול דעתו של המתכנן

  . המקומיים של מרכז פלוני בשכונה אלמונית שתתוכנן בעתיד

 מהתפתחות, היקף ואיכות השירותים המסחריים באזורי המגורים מושפעים מרמת החיים הכללית

מההרכב הסוציו אקונומי של , מהשתנות פריסת מערכות המסחר הכלליות, הרגלי הקניה והבילוי

מאחר וכיום נבנים . אוכלוסיית השכונה ומהתחרות עם שירותים מסחריים באזורים סמוכים

יש לתת את הדעת לביקושים האפקטיביים ולצידוק הכלכלי , י יזמים כלכליים"המרכזים המסחריים ע

גיבוש ההנחיות הפרוגרמתיות והאיכותיות לתכנון ושילוב השירותים המסחריים . כזלהקמת המר

בכל פרויקט . מחייב התייחסות למכלול המשתנים המשפיעים על סיכויי התפתחותם בשכונות המגורים

  .יש לבחון לגופו את האזור המיועד לתכנון ולהתחשב במאפיינים הייחודיים לו

ם מנחים פרוגרמתיים ואיכותיים לתכנון ושילוב שירותי מסחר גיבוש קוויהמסמך להלן עוסק ב

 ברמת החיים ובדפוסי הקניה בשינויים תוך התחשבות, י משרד השיכון"בשכונות החדשות הנבנות ע

  .של התושבים
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  המלצות עיקריות והנחיות לתכנון
 יעילותה  הספרות וכן מניתוח של סקרי השדה התעוררה שאלה לגבי מידתבסקרמן המידע שנאסף 

לאור העובדה שתושבי השכונה אינם משתמשים בהכרח , הכלכלית של הפעילות המסחרית בשכונה

ליד מקום , בשירותים ובמתקנים השכונתיים אלא מבצעים את קניותיהם באזורים אחרים של העיר

מעבר לפעילות הכלכלית , התברר כי לפעילות המסחרית בשכונה יש יעדים נוספים 2.'העבודה וכד

כולל , שירותי המסחר בשכונה נועדו לספק שירותים וצורכי יומיום לכלל האוכלוסייה בשכונה. לבדה

התגלתה הנגישות לשירותים ולעסקים במרחק הליכה . 'ילדים וכד, קשישים, אמהות לתינוקות

נודע תפקיד , לפעילות המסחרית בשכונה. גם לאחר העלייה ברמת החיים וברמת המינוע, כחיונית

ובקרבה פרטיים וציבוריים ,  משולבת עם ריכוז של שירותים קהילתייםהיאכשתי ותרבותי חשוב קהיל

,  מאפשר יצירת מוקד בילוי ומפגש לכל קבוצות האוכלוסייההשילוב. לשטחי בילוי ופעילות פנאי

  .משפיע על תדמית השכונה ויכול להוות מנוף לקידומה, מסייע בהגדרת מקום ואופי ייחודיים לשכונה

פיתוח רחוב או מרכז מסחרי מוצלח בשכונה יכול לשמש כמנוף לפיתוח השכונה והעלאת רמת החיים 

 ויצירת מוקד ם המסחריים והקהילתיים של השכונהזאת באמצעות מתן מענה לדרישה לשירותי. בה

בה רוב , "שכונה טובה"תכנון היא לתרום למיתוג השכונה כה אחת ממטרות .פעילות מסחרית ובילוי

 מחקרים רבים מצביעים על כך . מגלים שביעות רצון ורמת מעורבות בחיי השכונה והקהילהתושביםה

 3.תפקוד הפעילות המסחרית בשכונה לעבר מילוי פונקציות חברתיותמשתנה כי בשנים האחרונות 

תכנון נכון של שימושי הקרקע בשכונה יאפשר את שילובה של הפעילות המסחרית בפעילויות ציבוריות 

בהיזון חוזר . ויסייע לחיוניותה ולמידת האטרקטיביות שלה, וחברתיות נוספות המתקיימות בשכונה

תופעה זו גם מגבירה את האטרקטיביות הכלכלית של מרכז מסחרי בשכונה ויכולה גם למשוך קונים 

. ציבוריים ואחרים ,מסחריים  צוות המחקר ממליץ על עירוב שימושים.ומבקרים משכונות אחרות

  . של המרכזת האטרקטיביוומסייע בחיזוקעודד ניצול גבוה של הקרקע ירוב השימושים מע

י צוות המחקר מספר "נוסחו ע מהצלבת הסקרים השונים כתוצאההמסקנות שנתקבלו בסיס על 

תפקוד  ,כגון תדירות הביקור ושביעות הרצון, קריטריונים המעידים על הצלחתו של המרכז המסחרי

סייעו לחברי  קריטריונים אלו. מגוון החנויות והשירותים ועוד, והופעתו החזותיתהמרכז לאורך זמן 

צוות המחקר לעמוד על הפרמטרים הנדרשים לתכנון הפעילות המסחרית בשכונה בצורה הטובה 

  .והמתאימה ביותר ביחס לאוכלוסיה הצפויה ולמאפייני הסביבה והאזור

  

                                            
2

  .17-18מ "ע, 2005ינואר ,  סקר ספרות- לועדת ההיגוי 1' ח מס"דו 
3

 .16' ע, 2005ינואר ,  סקר ספרות- לועדת ההיגוי 1' ח מס"דו 
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   בשכונות חדשותהמסחרתהליך תכנון שירותי 

 קשורה קשר הדוק לגורמים סביבתיים וחברתיים כגון השירותים בשכונההצלחת הפעילות המסחרית 

המאפיינים הסוציו אקונומיים של , המסחריים העירוניים הקיימים והמתוכננים בסמוך לשכונה

תהליך התכנון של שירותי המסחר בשכונה . תושבי השכונה ומערך שימושי הקרקע בתוך השכונה

תכנון השכונה ומסתיים בהקמת המרכז המסחרי השכונתי וקביעת המנגנונים המסדירים מתחיל עם 

  . את פעילותו השוטפת

  :תהליך התכנון נחלק לארבעה שלבים עיקריים

   הקצאת ופריסת שטחי המסחר בשכונה–תכנון פרוגרמתי   .א

  השתלבות הפעילות המסחרית בשכונה– ע"תב, תכנית שלד, תכנית מתאר  .ב

 בינוי ופיתוח המרכז –תכנון מפורט   .ג

  התקשרות עם יזם–הקמת והפעלת המרכז   .ד

בכל שלב משלבי התכנון עמד צוות המחקר על הפרמטרים שיש לבחון בכדי לסייע להצלחת הפעילות 

  .המסחרית בשכונה

  הנחיות לתכנון

  :להלןשלרכיבים חי המסחר בשכונת מגורים מתחלקות ההנחיות לתכנון שט

 פריסת שטחי המסחר בשכונה הקצאת ו–תכנון פרוגרמתי   .א

, יש ראשית כל, על מנת להבטיח את הצלחת הפעילות המסחרית בעת תכנון שכונת מגורים חדשה

עם תחילתו של תהליך . ר לנפש"המבוטא במ, לקבל החלטה על היקף השטח המסחרי הנדרש בשכונה

ושבים בכדי לקבל התכנון יש לאסוף ולנתח את המידע הרלוונטי הקיים לגבי מאפייני הסביבה והת

, בהסתמך על המחקר שנערך במסגרת העבודה. אמת מידה בקשר לביקוש לשירותים מסחריים בשכונה

צות בעת תכנון שכונת מגורים פיתח צוות המחקר מתודולוגיה לקביעת היקף השטח המסחרי שיש להק

משפיעים על פרמטרים ההצוות המחקר עמד על . יעד האוכלוסייה המתוכנן לשכונהל בנוסף ,חדשה

  :היקף השטח המסחרי הנדרש בשכונה

יידרש בה שטח מסחרי רב ,  ככל שהשכונה מתוכננת ליותר נפשות–יעד האוכלוסייה המתוכנן  •

 .יותר

שטח פחות יידרש , מעמד סוציו אקונומי גבוהמלאוכלוסייה –המאפיינים הסוציו אקונומיים  •

  . שטח מסחרי רב יותרשיידר, לאוכלוסיה חרדית. מסחרי

 . יותרגדוליידרש שטח מסחרי ,  יותרגבוהה ככל שהצפיפות – צפיפות השכונה •

יידרש שטח ,  ככל שהשכונה רחוקה יותר מלב המטרופולין– מיקום השכונה ביחס למטרופולין •

 .מסחרי רב יותר

 .יידרש שטח מסחרי רב יותר, ר" ככל שהשכונה מרוחקת מהמע-  ר"מיקום השכונה ביחס למע •
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יידרש שטח ,  בשכונה סמוכה לקניון או לרחוב עירוני ראשי– תחרים בסביבהקיום מרכזים מ •

 .מסחרי קטן יותר

,  מרכז עיקרי–יש לקבוע את פריסתו בתוכה ,  היקף השטח המסחרי הנדרש בשכונהקביעתלאחר 

ההעדפה . חלוקה בין מרכז עיקרי למרכזי משנה או פריסה במספר מרכזי משנה ללא מרכז עיקרי

בהתחשב בקצב הפיתוח של השכונה ובמאפייניה , יא למרכוז השירותים המסחרייםהראשונית ה

לגביהם קובע צוות המחקר ,  שוניםפרמטריםהשטח המסחרי בשכונה מושפעת מפריסת . הפיזיים

  :המלצות מנחות

  .שטח עיקרי מבונהר " מ2,000 - כ– סף הכניסה להיקף המרכז העיקרי •

חים המסחריים יפותחו במרכזי ם השטיהראשוניהשכונה ח פיתו בשלבי – שלביות פיתוח השכונה •

  .שלפחות אחד מהם יכלול אפשרות לפיתוח בעתיד כמרכז עיקרי, משנה

  עדיפותןתינת, ד לדונם" יח2-3 של, נמוכהבשכונה המתוכננת בצפיפות  –שכונה בבינוי האופי  •

רצוי  .לתנאי השכונהבהתאם ,  מרכז עיקרי על פני הקמתשטחי המסחר בין מרכזי משנהלפיזור 

  . מהשטח המסחרי בשכונה2/3הכולל לפחות ,  יתוכנן כמרכז משנה מובילממרכזי המשנהאחד ש

  .' מ500 לא יעלו על –אל המרכז העיקרי או אל מרכזי המשנה הליכה המרחקי  •

שטחי את ר  לפזרצוי,  בשכונה בה תנאי השטח והאקלים אינם נוחים– מבנה שטח ואקלים •

 .עיקריבנוסף למרכז ה,  בהיקף מוגבלמרכזי משנהגדול יותר של ר מספין המסחר ב

 יש לשאוף לריכוז השטחים המסחריים בשכונה במרכז מסחרי אחד –ריכוז שטחים מסחריים  •

על פני , שהיקפו גדול יחסית להיקף יתר המרכזים בשכונה) מרכז עיקרי או מרכז משנה מוביל(

 .פיזור במספר רב של מרכזים בהיקף מוגבל

 תכנון מרכזים מסחריים ותפעולם  .ב

כ "חזיתות מסחריות מתאימות בדר. קיימים מספר טווחים ועקרונות עבור סוגי מרכזים שונים

 רצף מסחרי בעל מאחר והן יוצרות, שקיים בהן רצף של רחוב עירוני, לשכונות הבנויות בצפיפות גבוהה

וקדיים יכולים להתאים הן לשכונות מרכזים מ. גבוהה יחסית ומתאימים לרחובות אינטנסיבייםמסה 

המלצת צוות המחקר הנה שהמרכז העיקרי בשכונה  .בצפיפות גבוהה והן לשכונות בצפיפות נמוכה

הבנוי במגרש בו משולבים ייעודי קרקע שונים וכולל בנוסף לשטחי , כשטח מסחרי מרוכז פתוחיתוכנן 

אלו יתוכננו רצוי ש כי  סבורצוות המחקר, לגבי מרכזי המשנה. המסחר גם מבנים ושירותים ציבוריים

  .במידה ותנאי השכונה מאפשרים זאת, כחזית מסחרית

 השתלבות הפעילות המסחרית במערך שימושי הקרקע – ע"תב, תכנית שלד, תכנית מתאר •

 בשכונה

סחריים ליתר שימושי הקרקע הצלחת הפעילות המסחרית קשורה ביחסי הגומלין בין השטחים המ

בתנאי שיובטח קיומם של קשרי גומלין , שירותים ציבוריים ומגורים, פים"שצכגון , בשכונה

יש להבחין בין  .המתאימים לאופי השימוש ותובטח נגישות מרבית להולכי רגל ולרוכבי אופניים

הצמודים למרכז , פ או מבני ציבור"כגון שצ, השימושים שנמנים עם הפונקציות הציבוריות
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ובין השימושים שנמנים עם הפונקציות , לל של המרכז המסחריומסייעים בבניית המרקם הכו

  . הנכללים במבנה המרכז, סטודיו ומשרדים, כגון מרפאות, הסחירות במרכז

הפרוגרמה למרכז העיקרי נקבעת בהתאם להחלטה על שילוב שימושי קרקע נוספים במרכז 

 יאפשר גמישות עתידית רצוי כי הארגון המרחבי של המרכז. ומוגדרת באמצעות הוראות התכנית

  .שלבי ביצוע ועוד, גמישות מבנית, אפשרות להרחבת הבינוי, באמצעות הגדרת ייעודים רחבה

 בינוי ופיתוח המרכז –תכנון מפורט  •

,  הנובעת בעיקר ממידת נגישותו לתושבי השכונהוהשפעה רבה על תפקודיש לתכנון מבנה המרכז 

שימוש בסטנדרטים , אי בטיחות ובטחון אישיהתייחסות לתנ, בהירות וידידותיות התכנון

התאמתו לתנאי האקלים המקומי ומידת נוחותו והתאמתו למשתמשים , עיצוביים גבוהים

, י היזם"בינוי ופיתוח המרכז יבוצעו ע. ואנשים בעלי מוגבלויות, קשישים, בהם ילדים, השונים

   .מפורטתהתכנית ההוראות ול הרלוונטייםחקיקה ל לתקנים ובהתאם

 הקמת והפעלת המרכז  •

תדמיתו ובמידה ,  את הצלחת המרכזגם הואאופן הפעלת המרכז לאחר השלמת בנייתו קובע 

 כתוצאה במהלך השנים עשויים להתדרדר שכונתיים יםמרכז. מסוימת גם את תדמית השכונה

.  ושינויים בהרכב האוכלוסייה בשכונהנוספים בסביבההקמת מרכזי קניות , מבעיות תחזוקה

שיבטיח את , באמצעות היזםהעיקרי לאורך זמן תוסדר וטפת של המרכז  פעילותו השמלץ כימו

  .  המרכזכל האספקטים הכרוכים בפעילותל באחריות הנושא מנגנון מרכזי מו שלקיו
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  מבוא .1
שירותים ומשרדים , מרכזים מסחריים שכונתיים מתאפיינים בריכוז שימושים של עסקים קמעוניים

 על המרכז לספק שירות העונה על הצרכים היומיומיים של תושבי .השכונה המשמשים את תושבי

  . וחברתיתולתפקד בהצלחה מבחינה כלכלית, השכונה לאורך זמן

 שנמצא בחלק מן השכונות שנסקרו סגוריםהמספר הגבוה יחסית של עסקים נראה כי , מבחינה כלכלית

ם על הקשיים הכלכליים העומדים בפני מצביעי, לצד חזותם הדלה של חלק מן המרכזים השכונתיים

, זו צריכה להתחרות בפעילות המסחרית העירונית וכן בזו שמחוץ לעיר. הפעילות המסחרית השכונתית

 את ות ההופכפעילויות פנאימגוון רחב של סחורות במחירים נמוכים ו, היכן שיש קרקע זולה בשפע

  .חוויית הקניה לבילוי

 תרומתם של השטחים המסחריים בשכונה לפעילות  הסקרים עלממצאימעידים , מבחינה חברתית

 מהמבקרים במרכז המסחרי בשכונה מגיעים אליו על מנת 20% - כ, כך למשל. הפנאי של תושביה

הביעו המבקרים שביעות רצון גבוהה יותר מהמרכזים , בהתאמה. ולא למטרת קניה, "להסתובב"

שו לפעילויות קהילתיות וחברתיות ואפשרו מפגש אשר שימ, שכללו שטחים פתוחים ורחבות מרכזיות

  .ואינטראקציה בין תושבי השכונה

מספר המחקר י צוות "נוסחו ע ,הסקרים השוניםממצאי  מניתוחהסתמך על המסקנות שנתקבלו ב

  :המסחריו של המרכז קריטריונים המעידים על הצלחת

 יםבוה ג ותדירות ביקורמספר מבקרים •

  קרים של המבגבוהה שביעות רצון  •

  תפקוד לאורך זמן ויכולת קיום מול מרכזים מתחרים •

  הופעה חזותית נאה ורמת תחזוקה טובה •

  מגוון חנויות ושירותים •

  רכישה למטר מרובע גבוה / מחיר שכירות •

 תחלופת עסקים נמוכה ותפוסה מלאה של שטחי המסחר •

נון הפעילות לתכ הפרמטרים הנדרשים עללעמוד  צוות המחקרחברי ל סייעו אלוקריטריונים 

 ולמאפייני הסביבה  ביחס לאוכלוסיה הצפויהבשכונה בצורה הטובה והמתאימה ביותר המסחרית

את  מציג ,להלן המובא הקצאה ופריסה של שירותי מסחר בשכונות מגורים, מדריך לתכנון. והאזור

קווים ה כחלק מן,  המבוססות עליהםפרוגרמות לתכנון סוגי מרכזים שוניםואת הלו הלפרמטרים ה

 כל ההמלצות וההנחיות מבוססות באופן ישיר על . בשכונותמנחים להקצאת ופריסת שטחי המסחרה

יודגש שהמדדים  . מלימוד סקר הספרות ומניתוח ממצאי סקרי השדהצוות המחקרהמסקנות שגיבש 

בכל . חסות בלבדיאלא מהווים מסגרת להתי,  אינם מוחלטיםהמוצגים במסגרת מחקר זההכמותיים 

  .ויקט יש לבחון לגופו את האזור המיועד לתכנון ולהתחשב במאפיינים הייחודיים לופר

 לתיאור המערכת המסחרית בשכונת המגורים  מדריךמבהיר את המונחים המשמשים בהמשך ה 2פרק 

  .ומחוצה לה על משתמשיה ולקביעת הקצאת ופריסת שטחי המסחר בשכונה
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 י העבודה ששימשו לגיבוש ההנחיות לתכנון המוצגות במתאר את מתודולוגית המחקר ואת שלב 3פרק 

  . שלהלןמדריך

את הפרמטרים שיש ,  מציג את תהליך תכנון שירותי המסחר בשכונה על שלביו השונים4פרק 

  .להתחשב בהם בכל שלב משלבי התכנון ואת היועצים והמתכננים 

י צוות המחקר "ם שגובשו ע שטחי המסחר בשכונות מגוריהקצאת ופריסת מפרט את ההנחיות ל5פרק 

ההנחיות .  במהלך העבודה בהסתמך על המחקר שנערך,צוותהי " שפותחה עלמתודולוגיהבהתאם 

הנדרש בשכונה מספקות למתכנן אמות מידה בקשר לפרמטרים המשפיעים על היקף השטח המסחרי 

  . ואופן פריסתו בתוכה

מפרט את ההנחיות לתכנון ושילוב יים ומציג את טיפוסי הבינוי העיקריים של מרכזים מסחר 6פרק 

י צוות המחקר בהתאם למסקנות שעלו מניתוח סקר "שטחי המסחר בשכונות מגורים שגובשו ע

ומספקות , מוצגות בנפרד עבור מרכזים מסחריים עיקריים ומשנייםההנחיות . הספרות וסקרי השדה

, שימושי הקרקע בשכונהלמתכנן אמות מידה בקשר לפרמטרים המשפיעים על השתלבותו במערך 

  .  המרכז והסדרת פעילותו השוטפת של המרכז לאורך זמןהפיזי שלתכנון ה

בעת  מדריךעל מנת לאפשר שימוש יעיל ונוח ב,  את עיקרי הנחיות והמלצות צוות המחקרמרכז 7פרק 

  .תכנון ושילוב שירותי מסחר בשכונות מגורים חדשות

התפעולי  ולארגון טחים מסחריים בשכונות מגורים דוגמאות לסכמות פריסה של ש מביא8פרק 

  .מתוך המרכזים המסחריים שנבחנו בסקר השטח, והמרחבי של מבנה המרכז העיקרי

המהוות כלי עזר לבדיקת , רשימות בדיקה לשימוש המתכנן והיועצים המעורבים בתכנון מציג 9פרק 

מיוצגים כל השיקולים הנוגעים בעזרתן יכולים המתכננים להעריך כיצד . הטמעת הנחיות התכנון

  .לתכנון ושילוב השטח המסחרי בשכונה

נתונים  ביא את הקריטריונים ששימשו לבחירת המרכזים המסחריים שנסקרו ומפרט מ10פרק 

  .המסייעים להבנת הרציונל לפיו גובשו ההנחיות, סקרי השדהתוך ממצאי  מנבחרים
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  הגדרות .2

 .שקיים בה לפחות בית ספר יסודי אחד, לפחותד " יח1,000 עירונית בת יחידה –שכונה  •

כולל חנות ,  למסחרשטח עיקרי מבונהר " מ2,000 הכולל לפחות מרכז – )מרכז שכונתי(מרכז עיקרי  •

מן הניסיון שהצטבר נראה כי למרכז עיקרי שיכלול . ד" יח1,000 יוקם בשכונה הכוללת לפחות .עוגן

יש כוח חיות גבוה יותר ואולם היקף המרכז , ד"ח י1,500 בשכונה הכוללת לפחות ,ר" מ3,000-כ

  . ייקבע בהתאם למאפייני השכונה ותושביה

ר נטו " מ500 מינימוםשטח של ב,  חנויות לצרכים בסיסייםמספר ריכוז של – )מרכזון (המרכז משנ •

 .ללא חנות עוגן ,למסחר

 ,ר נטו למסחר" מ1,000שטח של עד ב,  חנויות לצרכים בסיסייםמספרריכוז של  -  ה מובילמרכז משנ •

 מהשטח 2/3 לפחות כוללו, וקם במקרה שהשכונה אינה כוללת מרכז עיקרימ .ללא חנות עוגן

 .המסחרי בשכונה

 . מרכז המאופיין במספר חנויות עוגן גדולות מחוץ לעיר- פאואר סנטר •

ומאפשר ) ואף מחוץ לה(מרכז המספק מגוון רחב של סחורות ושירותים לצרכנים מכל העיר  -ר "מע •

  .בחירה בין מספר גדול של חנויות ושירותי פנאי

שימוש משותף . בסמיכות לשטח המסחרי,  הממוקמים במגרשים נפרדיםשונים מוסדות – שכנות •

  . חניה ושטחי שירות, בשטחים פתוחים

שימוש משותף גם .  הממוקמים באותו המגרש המיועד לשימוש מסחרישונים מוסדות – שילוב •

 .ם מבוניםבמתקנים ובשטחי

, כגון חנויות, ומושכרים או נמכרים למפעילים הנכללים במבנה המרכז שימושים -  פונקציה סחירה •

 .סטודיו ומשרדים, מרפאות

ומסייעים בבניית המרקם ) כ במגרש נפרד"בדר(הצמודים למרכז  שימושים - פונקציה ציבורית •

 .פ או מבני ציבור"כגון שצ ,הכולל של המרכז המסחרי

המבקרים . 'פנאי וכד, קניות,  אנשים המגיעים למרכז המסחרי למטרות שונות כגון בילוי– מבקרים •

 .עשויים להיות תושבי השכונה או אנשים שאינם מתגוררים בשכונה

 .שנדגמו בסקר טלפוני,  אנשים המתגוררים בסמוך למרכז המסחרי– תושבים •

 .בעלים או שוכרים של חנויות במרכז המסחרי –  עסקיםבעלי •

 .שטח מבונהר "המבוטאת במ,  הקצאת שטח המיועד לשימוש מסחרי נטו–שטח מסחרי לנפש  •

 ממוקם .ומגורים בקומות שמעל,  לאורך הרחובחנויות בןמאופיימרכז מסחרי ה – חזית מסחרית •

 .לאורך מספר מגרשים סמוכים

הכולל  , במגרש אחדבריכוז השטחים המסחרייםמרכז מסחרי המאופיין  – שטחי מסחר מרוכזים •

 . שטחים תפעוליים וחניהגםבתוכו 

, זמינות תחבורה ציבורית, נגזרת משקלול של זמן הנסיעהה מידת הנגישות – "אפקטיבי"מרחק  •

 . נועה לפרויקטייקבע בהתייעצות עם יועץ הת . ואקלים תנאי השטח,טופוגרפיה
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  מתודולוגית המחקר .3
, ם המוצגות להלן הן תוצר של מחקר רחב היקףההנחיות לתכנון ושילוב שירותי מסחר בשכונות מגורי

  :שכלל מספר שלבים

. ל הנוגע למרכזים מסחריים ואופן תכנונם" במסגרתו רוכז הידע הקיים בארץ ובחוסקר ספרות  .א

, בסקר זה נבחנו הגורמים המופיעים בספרות כבעלי השפעה על כשלון או הצלחת המסחר בשכונה

ם אלו והמכסות והקריטריונים המשפיעים על הקצאת המדדים הנוגעים לתכנון נכון של שטחי

י צוות התכנון "אשר הועמדו ע, סקר הספרות העלה מספר שאלות. שטחי המסחר בשכונות מגורים

  . למבחן בסקר השדה

בכל אחת מהשכונות נערכו שלושה סקרים .  שכונות מייצגות ברחבי הארץ10- שנערכו בסקרי שדה  .ב

. וכן תושבים המתגוררים בקרבת המרכז, בעלי העסקים, זיםנפרדים שכללו את המבקרים במרכ

בעלי העסקים והתושבים המתגוררים בסמוך , נבחנה שביעות רצונם של הקוניםבמסגרת הסקרים 

  .מצבם הפיזי ורמת אחזקתם, נבחן תפקוד שטחי המסחר בשכונות, במקביל. לשירותים אלו

 לניתוח והבנה של המאפיינים ממצאי הסקרים שימשו כבסיס -  ניתוח ממצאי הסקרים  .ג

ניתוח ממצאי שני . הפרוגרמתיים המשפיעים על הצלחה או כשלון שירותי המסחר בשכונה

על מנת שניתן יהיה להצביע על קשרים אפשריים בין המשתנים הפיזיים , הסקרים בוצע במשולב

 את ודדולב,  הקשורים בשביעות הרצון של התושבים בשכונהםלבין המשתנים הסובייקטיביי

 .דהיינו מידת ההצלחה של המרכז השכונתי, הקריטריונים של המשתנה התלוי

הנחיות  מערכת של בהסתמך על תוצאות המחקר ודיוני ועדת ההיגוי גובשה – הנחיות לתכנון  .ד

אופי ואופן שילובם של שירותי מסחר עם שימושים , פריסה, מיקום, פרוגרמתיות לגבי כמות

 כל ההמלצות וההנחיות מבוססות באופן ישיר .רוניים ואזוריים שוניםאחרים בשכונה בהקשרים עי

  .על המסקנות שגיבש צוות התכנון מלימוד סקר הספרות ומניתוח ממצאי סקרי השדה
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  תהליך תכנון שירותי המסחר בשכונה .4
, על השירותים הנדרשים בה, תהליך התכנון של שירותי המסחר בשכונה מתחיל עם תכנון השכונה

  .  בהקמת המרכז המסחרי השכונתי וקביעת המנגנונים המסדירים את פעילותו השוטפתומסתיים

בה נקבעת ההקצאה הדרושה של שטחי המסחר ,  הראשונה– שתי רמותלתהליך התכנון ניתן לחלק את 

בה מתוכננים מערך המרכז המסחרי העיקרי ומרכזי , והשנייה; אופן הפריסה שלהם בתוכהבשכונה ו

,  הכנת תכנית מתאר מפורטת–רמת התכנון השנייה נחלקת למספר שלבים  .ואופן תפעולםהמשנה בשכונה 

תכנון הבינוי המפורט לשטחים , בה נקבע שילוב השטחים המסחריים בתכנון ייעודי הקרקע בשכונה

שלב בו נקבעים המנגנונים המסדירים את הניהול והתפעול , המסחריים בשכונה והתקשרות עם קבלן מבצע

בכל פרויקט יש לבחון את התאמת התכנון המוצע לכל רמה תכנונית ואת הקשרים בין .  של המרכזהשוטף

  .4.1' תהליך התכנון מתואר באיור מס .והשלבים השוניםהרמות 

 הליך תכנון שטחי המסחר בשכונה  ת– 4.1'  מסאיור

  

  

  תכנון מפורט

  ע"תכנית שלד ותב, תכנית מתאר

  מרכז פועל: תוצר

  מבנה המרכזתכנון 

  יעודי הקרקע תכנון שילוב המרכז ב

  ניהול ותפעול שוטףהסכם 

 ועם התקשרות עם קבלן מבצע הקמת מבנה ופיתוח שטח
  יזם

  
 הקצאת
ופריסת 
שטחי 

המסחר 
הנדרשים 
 בשכונה

  
  
  

  
  

  
  
  
  

תכנון 
מרכזים 

מסחריים 
 ותפעולם

  פרוגרמה שכונתית: תוצר

 סכימת בינוי: תוצר
  המרכז במשולב בשכונה

, פרוגרמה למרכז: תוצר
  תכנון לביצוע, סכימה תפעולית

  ייזום תכנון שכונה  יעדים ופרוגרמה, מטרותמסמך 
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a. ית בשכונהפרמטרים המשפיעים על תפקוד הפעילות המסחר  
אשר ההתייחסות אליהם ואופן , בכל שלב משלבי התכנון יש לשים לב לתכנונם של מספר פרמטרים

. לות המסחרית בשכונה ומידת הצלחתהשילובם בפעילות המסחרית משפיעה על תפקוד הפעי

פגישות עם , עות ברחבי הארץ"ניתוח תב, פרמטרים אלו רוכזו בהסתמך על סקר הספרות וסקרי השדה

  .ברי ועדת ההיגוי והתייעצות עם מתכננים העוסקים בפרוגרמותח

 הקצאת ופריסת שטחי המסחר הנדרשים בשכונה .4.1.1

 : התאמה לצרכים ולסביבה-  תכנון פרוגרמתי  .א

   המתן מענה לצרכיבאופי האוכלוסייה המתוכננת בהיקף והתחשבות  •

  ).ר" למעכולל קרבה( בו השתלבותו בהיצע המסחרי הקיים והמתוכנן באזורהתחשבות  •

 שטח ואקלים תנאילהתאמה  •

 תכנון מרכזים מסחריים ותפעולם .4.1.2

  : בשכונהפעילות המסחרית השתלבות ה-ע "תב, תכנית שלד, כנית מתארת  .א

  הולכי רגל, רכב פרטי וחניה,  תחבורה ציבורית–נגישות  •

  קירבה ושילוב עם שימושים ציבוריים נוספים •

 ההתאמת שלבי פיתוח המרכז לשלביות פיתוח השכונ •

  תציבוריפעילות שטחי   •

  :מסחר וקהילה,  המרכז מאפשרת יצירת מקומות בילויתקונפיגורציו - כנון מפורט ובינוית  .ב

  מבנה פיזי אטרקטיבי ומבנה ארגוני נכון •

  קירוי והצללה ופינות ישיבה, גינון •

 המצאות חנות עוגן •

  :תפעול המרכזלבינוי ול -התקשרות עם יזם   .ג

  תחזוקה ונקיון •

  ברת ניהולאופן פעילות ח •

  בטיחות ובטחון •
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   של המרכז המסחריצוות התכנון .4.2
.  המוגדרים לאותו שלבםבהתאם ליעדי,  יועצים ומתכננים שוניםמעורביםבכל שלב משלבי התכנון 

  . מציגה את היועצים והמתכננים הדרושים עבור כל שלב תכנוני4.1' טבלה מס

  

  המסחרית בשכונה לפי שלבי התכנון צוות התכנון הנדרש לתכנון הפעילות – 4.1' טבלה מס

מתכנן  שלב תכנוני

השכונה

יועץ 

 פרוגרמה
יועץ 

 כלכלי

מתכנן 

 המרכז

צוות 

 –הנדסי 

, תנועה

תשתיות

מתכנן 

 נוף
יועץ 

סביבתי

יועץ 

נגישות 

למוגבלים

יועץ 

ארגוני

 הקצאת ופריסת שטחי המסחר הנדרשים בשכונה

מסמך יעדים 

 ופרוגרמה
       נדרש  נדרש  נדרש

 תכנון מרכזים מסחריים ותפעולם
תכנית מתאר 

/ מקומית

 מפורטת

  נדרש נדרש נדרש נדרש    נדרש  נדרש  נדרש

תכנון מפורט 

 לביצוע
 נדרש נדרש נדרש נדרש נדרש  נדרש    נדרש 

הקמה 

  תפעולו
  נדרש        
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תכנית בשלבי ופריסתם הקצאת שטחי המסחר הנדרשים בשכונה הנחיות ל .5
  ע"תבת שלד ותכני, מתאר

 השאלות הפרוגרמתיות הנוגעות בהיקף השטח המסחרי שיש להקצות בוחן אתהפרק המובא להלן 

  . להקצאת ופריסת שטחי המסחר בשכונות מגוריםומציג הנחיות, בעת תכנון שכונת מגורים חדשה

ההנחיות מספקות למתכנן אמות מידה בקשר לפרמטרים המשפיעים על היקף השטח המסחרי הנדרש 

בפתח הפרק מוצגת סקירה . בשכונה ואופן פריסתו בתוכה בשלבי ההחלטה על ייזום והקמת השכונה

. של הפרמטרים המשפיעים על היקף השטח המסחרי בשכונה ושל המדדים שנמצאים בשימוש כיום

 על המבוססת , להקצאת ופריסת שטחי מסחר בשכונות מגוריםפרק מובאת מתודולוגיהבהמשך ה

  . זה מדריך לרקעשנערך כהמחקר 

  תכנון פרוגרמתי –החלטה על ייזום והקמה  .5.1
 למכירה סחורה המוצעתאיכות ובהיקף ההצלחת הפעילות המסחרית בשכונה תלויה לא רק ב

הן בתוך , אלא קשורה קשר בלתי נפרד לסביבה ומאפייניה, במרכזים המסחריים שבשכונה

הקצות בשכונות מגורים חדשות היקף שטחי המסחר שיש ל. השכונה המוגדרת והן מחוצה לה

ההיצע ,  בשכונה ובאזורמאפייני התושבים, בהתאם ליעד האוכלוסיה בשכונה, בין היתר, נקבע

  .'המסחרי הקיים והמתוכנן בסביבה וכד

  : ארבעה שלבים עיקרייםהתכנון הפרוגרמתי כולל

  בשכונה ובאזוראיסוף ולימוד נתונים לגבי מאפייני הסביבה והתושבים .1

  על הקצאת שטחי מסחר בשכונההחלטה  .2

  החלטה על פריסת שטחי המסחר בשכונה .3

  הכנת מסמך פרוגרמה מסכם .4

  איסוף ולימוד נתונים .5.2
 המידע הרלוונטי הקיים לגבי מאפייני הסביבה מסקר הספרות עולה כי איסוף ולימוד

 מספק אמת מידה בקשר לביקוש לשירותים מסחריים והאוכלוסייה המיועדת של השכונה

הלשכה המרכזית , כגון נתוני ארנונה, על המתכנן לאסוף נתונים ממקורות שונים 4.בשכונה

בין , מידע זה כולל. תכניות תחבורה ועוד, תכניות מפורטות, תכניות אב ומתאר, לסטטיסטיקה

   : נתונים לגבי,היתר

   ובאזור בשכונהמאפייני התושבים •

  מטרופוליןמיקום השכונה ביחס ל •

  ימים בשכונההקיתנאי השטח והאקלים  •

  האטרקטיביות וההיצע במרחב העירוני הסמוך •

                                            
4

 .8-9מ "ע, 2005ינואר ,  סקר ספרות- לועדת ההיגוי 1' ח מס"דו 
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  הקצאת שטחי המסחר הדרושים בשכונהמתודולוגיה ל .5.2.1

, יש ראשית כל, על מנת להבטיח את הצלחת הפעילות המסחרית בעת תכנון שכונת מגורים חדשה

י בהתחשב במידע שנאסף לגבי מאפיינוזאת ,  השטח המסחרי הנדרש בשכונההיקףלקבל החלטה על 

כחלק מהכנת מסמך יעדים , החלטה זו מתבצעת כבר בשלבי התכנון הראשוניים. השכונה ותושביה

, ממאפייני התושביםמושפע והיקפו , ר לנפש"ש בשכונה מבוטא במהשטח המסחרי הדרו. ופרוגרמה

  . השכונה והאזור

 בשכונות במהלך העבודה נאספו נתונים רבים לגבי הנורמות הקיימות כיום להקצאת שטחי מסחר

צוות בדיקות שערך , סקר הספרות, נסיונם של חברי צוות המחקר המקורות לנתונים אלו הנם. מגורים

המדדים לימוד ברחבי הארץ ועות שונות "ניתוח תב, מבקרים במהלך סקרי השטח וסקר ההמחקר

   .ישראל כיום בבהם משתמשים יועצי פרוגרמות

התייחסות נראה כי  . של השכונה המתוכננתמוגרפייםדה לפרמטרים כיום הנהההתייחסות המקובלת 

מאחר והיא אינה מתחשבת במרכיבים , יים מסחרם להקצאת שטחידיואינה מספקת בסיס מוצק זו 

  .שהוכחו במהלך העבודה כבעלי חשיבות רבה להצלחת המסחר השכונתינוספים רבים 

 יש לקחת , הקיימים היום ולעדן את המדדיםק יותר בהקצאת שטחי המסחר בשכונהעל מנת לדיי

את השפעת  מחקרצוות הניתח , לצורך כך. השטח הנדרשבחשבון את מכלול הפרמטרים המשפיעים על 

הקצאת שטחים מסחריים ל המתודולוגיה.  בשכונהייםמסחרם שטחיהצורך בהפרמטרים השונים על 

   .ניתוח זהתבסס על בה מחקרי צוות ה" עהפותח,  להלןתבשכונות מגורים המוצג

 0.4 הקצאה בסיסית שלסך שטחי המסחר הנדרשים בשכונה ייקבע בהתאם ל, על פי המתודולוגיה

למידת ההשפעה של שטחים בהתאם משטח זה יש לגרוע או להוסיף כאשר  ,ר שטח מסחרי לנפש"מ

ההקצאה הבסיסית האמורה של שטח מסחרי . בשכונההנדרשים על שטחי המסחר מוצע כל פרמטר 

,  נפשות למשק בית3עם , )ברוטו (ד לדונם" יח4ון של שכונה ברמת צפיפות של לנפש מניחה תכנ

מ " ק30 נפש שתיבנה במרחק של 1000- מכוניות ל290ברמת מינוע של , 5-לאוכלוסייה מהעשירון ה

  . ר קיים"מ ממע" ק5 של "אפקטיבי"מרחק מהמטרופולין וב

לטה על הקצאת שטחי המסחר שיש להתחשב בהם בעת ההחהעיקריים להלן פירוט הנושאים 

פרמטרים אלו נועדו להעלות את הסוגיות  .היקף השטח הנדרשעל ואופן השפעתם , הנדרשים בשכונה

בהתאם , על המתכנן לבחון. כיווני התייחסות לגביהם והאינדיקצי לו גולהצי, המשפיעות בפני המתכנן

האם ישנם פרמטרים נוספים שיש וי וכיצד יבואו פרמטרים אלו לידי ביט, לתנאים הייחודיים לפרויקט

  . להתייחס אליהם במהלך התכנון

   – יעד אוכלוסיה

 לספק סף תמיכה ראויצריך להיות גבוה מספיק כדי שבדיון גבולות השכונה ב הנפשות המתוכנןמספר 

ככל . המספקים את הצרכים היומיומיים של תושבי השכונה, לשירותים ולעסקים המקומיים

 5.1' טבלה מס. כך יידרש בה שטח מסחרי רב יותר,  ליעד אוכלוסיה גבוה יותרשהשכונה מתוכננת

  .בהתאם ליעדי אוכלוסייה שונים, מפרטת את השטח המסחרי הנדרש בשכונה

  



  17

   שטח מסחרי נדרש ביחס ליעד האוכלוסייה בשכונה– 5.1' טבלה מס

 יעד אוכלוסיה שטח מסחרי נדרש
 תושבים 10,000 -  5,000 ר"מ 2,000 -  3,000

  משקי בית1,200 – 2,000
  תושבים20,000 - 10,000 ר" מ5,000 -  3,000

  תושבים20,000 -למעלה מ ר" מ5,000 -למעלה מ

 
   – מאפייני אוכלוסיה  .א

, כוח קניה, רמת הכנסה, דת, אקונומיים של תושבי השכונה כגון- המאפיינים הסוציו

, כך לדוגמא. נדרש בשכונההיקף השטח המסחרי המשפיעים על , רמת מינוע ועוד

כי בשכונות בהן התושבים הם בעלי , מסקרי השטח שנערכו במסגרת המחקר עולה

 .ים לבצע את קניותיהם מחוץ לשכונהנוטים התושב,  יחסיתכלכלי גבוה-מעמד סוציו

הקצאת השטח המסחרי תהיה קטנה  זו בשכונות המיועדות לאוכלוסיה כךמשום 

עבורה מתכננים את שספציפיים של תושבי השכונה  שהמאפיינים הלמרות 5.יותר

  . מן הראוי לקחת בחשבון מספר פרמטרים, המרכז אינם ידועים מראש

אם בסקרים ,  יש צורך לאשש אותןאולם, ההערכות להלן מבוססות על הניסיון שנצבר

  : ספציפיים או בעבודות מחקר נוספות שייערכו בעתיד

 הבינוי י משרד" עמתוכנניםהמסחריים ה המרכזים אמנם - כלכלי- מעמד סוציו •

אולם , והשיכון מיועדים בעיקר לשכונות בהן האוכלוסייה היא ממעמד בינוני ומטה

דבר זה . נמצא כי קיימים הבדלים ביכולת הכלכלית של שכונות שונות דהבסקרי הש

בסוג , ון שהן מציעות באופי החנויות ובמגושטח המסחרי הדרוש בשכונה וכןמתבטא ב

כלכלי של -  הסוציוהמעמדנראה כי ככל ש. במידת הטיפוח הסביבתיו, ירותיםהש

בהתערבות  יותר ויםבהקצאת שטחים מסחריים רבהאוכלוסייה נמוך יותר יהיה צורך 

 .שטחים אלו רבה יותר לתחזוקת מוסדית

של כאשר כל תוספת ,  ההקצאהחישובהחמישי נלקח כעשירון בסיס לצורך העשירון 

נלקחה בחשבון רמת ,  בנוסף. בשכונההנדרש מהשטח המסחרי 5%עשירון גורעת 

 כלי רכב 50כאשר כל תוספת של , 6 איש1,000- כלי רכב ל290מינוע ממוצעת של 

 . מהשטח המסחרי הנדרש בשכונה5%גורעת 

במידה וקיים מידע מוקדם ביחס לתושבים  – מאפיינים הקשורים לאורח החיים •

. התחשב במאפיינים התרבותיים הייחודיים להםיש ל, העתידים לאכלס את השכונה

הכוונה למשל . יתכן ודווקא מאפיינים אלה ידועים מראש יותר ממשתנים אחרים

. עבורה יהיה צורך בתכנון שירותים מיוחדים, לאוכלוסייה בעלת צביון דתי או חרדי

 יותר רבים ים מסחריים שטחיםכי לאוכלוסיה חרדית דרוש, מסקרי השטח עולה

תכנון המרכז צריך לאפשר שמירה על , בנוסף.  ובפיזור גדול יותריהיר האוכלוסמלשא

                                            
5

 .5' ע, 2005דצמבר , בעלי עסקים ותושבים,  סיכום ממצאי סקר משתמשים– לועדת ההיגוי 3' ח מס"דו 
6

במידה ולא קיימים נתונים לגבי פרמטר זה ניתן להתחשב  .ס" נתוני הלמי" עפ2005רמת מינוע ממוצעת בישראל לשנת  
 .בדירוג העשירון בלבד
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מקומות משחק , אורח החיים המיוחד כמו הפרדה בין גברים ונשים בשירותים השונים

 . 'מוגדרים לבנים ובנות וכו

ובפיזור  יותר רבנמצא כי דרוש שטח מסחרי בשכונות המיועדות לאוכלוסיה חרדית 

נראה כי . שוואה לשכונות המיועדות לאוכלוסיה בעלת צביון כלליבה, גדול יותר

רמת המינוע הנמוכה יחסית , ד הגבוה יחסית"מספר הנפשות ליחהם   לכךמיםהגור

 בשירותי המסחר העירוניים בהכרחשאוכלוסיה זו אינה משתמשת והעובדה 

יועדים המומוכנה לנסוע מרחק רב יותר עבור מרכזים עירוניים , הסמוכים לשכונה

 או המיועדות ,בהקצאת שטחים מסחריים בשכונות חרדיות, לכן. בלעדית עבורה

 לאותו סוג אוכלוסיה רלוונטילהתייחס למדרג שירותי המסחר היש  ,למיעוטים

לפרוס חלק בשכונות אלו יש , כמו כן .)בעיר חרדיתר "קרבת השכונה למע, לדוגמא(

  .גדול יותר מהשטח המסחרי במרכזי משנה

לאוכלוסייה עם ילדים רבים .  גיל האוכלוסייה וגודל המשפחה- ינים דמוגרפייםמאפי •

למשפחות עם ילדים יהיה צורך . צרכים אחרים מאשר לזו עם מספר ילדים קטן

, להוסיף שירותים כגון מקומות משחק ושטחים פתוחים עם מתקנים לילדים

.  אוכלוסיית הקשישיםאוכלוסייה נוספת שיש לשים לב לצרכיה היא .'מועדוניות וכד

ושירותי , לאוכלוסיה זו יהיה צורך בתכנון שירותים יחודיים כמו מועדוניות לקשישים

. ניידת פחות מאוכלוסיה צעירה כמו כן צריך לקחת בחשבון שאוכלוסיה זו. בריאות

כמובן שבתכנון לטווח ארוך יש להביא בחשבון את השינויים הדינאמיים המתרחשים 

, בגיל הממוצע של האוכלוסייה ובגודל המשפחה, י האוכלוסייהלאורך זמן באופ

ומשום כך יש להציע שטחי שירות עם יעודים ברמת גמישות מספקת כדי שיהיה ניתן 

  .להתאימם לדרישות המשתנות יחד עם השינויים המתרחשים באופי של האוכלוסייה

   – צפיפות השכונה  .ב

כ "מתאפיינות בדרתושבים נמוך וכוללות מספר , שכונות הבנויות בצפיפות נמוכה

ככל שצפיפות השכונה , לפיכך. גבוה ורמת מינוע גבוההאקונומי - באוכלוסיה ממעמד סוציו

 . הנדרש בה יהיה קטן יותריםהיקף השטחים המסחרי, נמוכה יותר

כאשר כל , )ברוטו (ד לדונם" יח4הוגדרה צפיפות ממוצעת של ההקצאה חישוב לצורך 

 2-3 צפיפות נמוכה הוגדרה כצפיפות של . לשטח הנדרש בשכונה5%ד נוספת מוסיפה "יח

  ).ברוטו(ד לדונם "יח

   – מיקום השכונה ביחס למטרופולין  .ג

, קרבת השכונה למטרופולין מגדילה את ההיצע המסחרי העומד לרשות תושבי השכונה

ככל שהשכונה רחוקה יותר מלב .  ולהיפךופותחת בפניהם אפשרויות בחירה רבות יותר

 בשכונות מגורים הסמוכות .היקף השטח המסחרי הנדרש בה יהיה גדול יותר, מטרופוליןה

והקצאת השטח מסחרי תהיה , למטרופולין יש להביא בחשבון את ההיצע המסחרי הנוסף

 .בהיקף מוגבל

מ בין השכונה " ק30ממוצע של  "אפקטיבי"הוגדר מרחק ההקצאה חישוב לצורך 

  .הנדרש בשכונההמסחרי  לשטח 10% יוסיפו פיםנוסמ "ק 30כאשר כל , למטרופולין
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   –ר "עמיקום השכונה ביחס למ  .ד

ופותחת , ר מגדילה את ההיצע המסחרי העומד לרשות תושבי השכונה"קרבת השכונה למע

היקף , ר"מהמעככל שהשכונה רחוקה יותר . בפניהם אפשרויות בחירה רבות יותר ולהיפך

ר נגזרת לא רק מהמרחק " הקרבה למע.השטח המסחרי הנדרש בה יהיה גדול יותר

זו נגזרת משקלול . אלא ממידת הנגישות שלו לתושבי השכונה, המוחלט בינו לבין השכונה

זמינות תחבורה ציבורית ותנאי השטח ומוגדרת כמרחק , ר"של זמן הנסיעה למע

   .אשר שיעורו ייקבע בהתייעצות עם יועץ התנועה, "אפקטיבי"

, ר"מ בין השכונה למע" ק5ממוצע של  "אפקטיבי"דר מרחק הוגההקצאה חישוב לצורך 

 .5%-ב יגדילו את השטח המסחרי הנדרש בשכונה פיםמ נוס"ק 5כאשר כל 

   – קיום מרכזים מתחרים  .ה

. העלייה ברמת החיים וברמת המינוע הביאה לשינוי בהרגלי הצריכה בישראל ובעולם

ת המסחרית בשכונה מתקשה והפעילו, תושבי השכונה חשופים כיום להיצע מסחרי רב

בשכונות הסמוכות , מסקרי השטח שנערכו במהלך המחקר עולה כי. לעמוד בתחרות זו

, כך לדוגמא.  ירודהנהבתוך השכונה השלמרכזים רובעיים או עירוניים הפעילות המסחרית 

אולם ,  בכרמיאל כעל מרכז מצליח"מגדים" מצביעים על מרכז 1995ממצאי מחקר משנת 

כפי שעולה מן הסקר ,  קשה של המרכזתל הקניון בעיר הביאה להידרדרופתיחתו ש

בשכונה הסמוכה לקניון או לרחוב עירוני ראשי יש צורך בפחות שטחי , לפיכך 7.הנוכחי

  .מסחר

רשויות התכנון יבצעו באופן שוטף מיפוי של המרכזים המסחריים  כי רצוי שמומלץ

בתנאי שיכלול , וי זה יכול להיות גס למדימיפ. הקיימים באזור ושל מרחב הביקוש שלהם

החורג , את המרכזים העירוניים והרובעיים באזור שהנם בעלי מרחב ביקוש גדול יחסית

קיום מיפוי שכזה לאורך זמן יכול לתת אינדיקציה על שינויים בדפוסי  .מגבולות השכונה

ת יועצים במקביל יש להעריך את המגמות המסחריות העתידיות בעזר. המסחר באזור

שקלול של שתי בדיקות אלו יכול לספק מידע על הצרכים המסחריים החזויים . כלכליים

 .באזור וליצור מסגרת וקווים מנחים לתכנון עתידי

 שכןרובעי מ ממרכז מסחרי " ק3 ממוצע של "אפקטיבי"מרחק לצורך החישוב הוגדר 

 ,כמו כן. ש בשכונה לשטח המסחרי הנדר5% תוסיףמ "ק 3  תוספת שלכל כאשר, כבסיס

 ,)פאואר סנטר(ז מסחרי בשולי העיר מ ממרכ" ק5  ממוצע של"אפקטיבי"מרחק הוגדר 

  8. לשטח המסחרי הנדרש בשכונה10% יוסיפולמרחק  פיםנוסהמ "ק 5כל כאשר 

 אם - דהיינו .  מגבלת סף לכל אחד מהפרמטרים האמוריםקיימת שבניתוח לעיליש לשים לב 

 לכל 5% נפשות והונחה תוספת של 3ממוצע בשכונת הבסיס הוא של נקבע כי גודל משק בית 

 לשטח המסחרי 100%אין צורך להביא בחשבון תוספת של ,  נפשות למשק בית0.2תוספת של 

כך גם אין טעם להגדיל את השטח . 6הנפשות הממוצע למשק בית עומד על ' בשכונה אם מס

                                            
7

' ע, 1994,  משרד הבינוי והשיכון, המלצות להנחיות ומדדים לתכנון– שירותי מסחר בשכונות עירוניות ,יזמה, צנובר, ן"אמ 

 .32' ע, 2005דצמבר , ודי סיכום ממצאי סקר מצב פיזי ותפק– לועדת ההיגוי 3' ח מס"דו; 19
8

המרחקים הוגדרו על סמך שקלול הנתונים שהוגדרו בסקר הספרות כפריסת מקובלת להיררכיה של מרכזים מסחריים  
  .מדרגות שונות ועל סמך הנתונים שנאספו בסקרי השטח לגבי הפריסה הקיימת כיום בישראל
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כהנחה ראשונית . מ מן המטרופולין" ק30 אם השכונה נבנית במרחק של 2המסחרי בשכונה פי 

 מפרמטר הבסיס שנלקח 50%מוצע לשקול שגמישות הפרמטרים תהיה ראויה עד טווח של 

  .בחשבון

פרמטרים י ה"עפשטחי המסחר הנדרשים בשכונה חישוב אופן  מציגה את 5.2' טבלה מס

  .בהתאם למידת ההשפעה של כל פרמטר על ההקצאה הנדרשת, השונים שהוצגו לעיל

   אופן חישוב ההקצאה לשטחי מסחר בשכונה בהתאם למאפייני השכונה– 5.2' טבלה מס

גריעה או תוספת שטחים בהתאם למידת   נתוני בסיס  פרמטר
   כל פרמטרההשפעה של 

  הקצאה בסיסית

    ר" מ0.4  )נטו(שטח מסחרי לנפש 

סף כלכלי תפעולי למרכז 
ר עיקרי "מ(עיקרי 

  )מבונה למסחר

    ר" מ2,000

  רמטרים המשפיעים על הקצאת שטחי המסחר בשכונהפ

נפשות מתוכנן ' מס
  ד"ליח

 לשטח המסחרי 5% מוסיפה 0.2כל תוספת של   3
  הנדרש בשכונה

 מהשטח המסחרי 5%כל תוספת עשירון גורעת   5  עשירון בסיס
  הנדרש בשכונה

 1,000- מכוניות ל290  רמת מינוע ממוצעת
  נפש

 מהשטח 5% כלי רכב גורעת 50כל תוספת 
  המסחרי הנדרש בשכונה

מרחק (מ " ק30  מרחק ממטרופולין
  ")אפקטיבי"

 לשטח 10%מ נוספים מוסיפים " ק30כל 
  המסחרי הנדרש בשכונה

מרחק ממרכז מסחרי 
  עירוני

מרחק (מ " ק3
  ")אפקטיבי"

 לשטח המסחרי 5%מ נוספים מוסיפים " ק3כל 
  הנדרש בשכונה

מרחק (מ " ק5  מרחק מפאואר סנטר
  ")טיביאפק"

 לשטח המסחרי 10%מ נוספים מוסיפים " ק5כל 
  הנדרש בשכונה

מרחק (מ " ק5  ר"מרחק ממע
  ")אפקטיבי"

 לשטח המסחרי 5%מ נוספים מוסיפים " ק5כל 
  הנדרש בשכונה

 לשטח המסחרי 5%ד נוספת מוסיפה "כל יח  4  ד לדונם"ממוצע יח
  הנדרש בשכונה

. יזור גדול יותרדרוש שטח מסחרי רב יותר ובפ    שכונה חרדית
יש להתייחס למדרג שירותי המסחר הרלוונטי 

  הילסוג האוכלוסי
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  פריסת שטחי המסחר הדרושים בשכונה .5.2.2

 מרכז עיקרי –יש לקבוע את אופן פריסתו בתוכה , נדרש בשכונהה היקף השטח המסחרי שנקבעלאחר 

החלטה . לא מוקד עיקריחלוקה בין מרכז עיקרי למרכזי משנה או פריסה במספר מרכזי משנה ל, בלבד

אותן ד "במספר יח, בשלביות פיתוח השכונה, מרכז העיקריהיקף הזו קשורה בסף הכניסה שנקבע ל

, באופי הבינוי של חלקי השכונה השונים,  המרכז העיקרי מתוך כלל יחידות הדיור בשכונהמשרת

, ירותים המסחרייםכי ההעדפה הראשונית היא למרכוז הש, יודגש .במאפייני השטח והאקלים ועוד

פריסת השטח המסחרי בשכונה מושפעת . בהתחשב בקצב הפיתוח של השכונה ובמאפייניה הפיזיים

  :ממספר גורמים

 )חלוקה בין מרכז עיקרי למרכזי משנה(סף כניסה להיקף המרכז העיקרי  .א

נראה , כאמור. שטח עיקרי מבונהר " מ2,000מסקר השטח נראה כי גודל סף למרכז העיקרי עומד על 

פריסת .  יהיה כושר חיות עדיףשטח עיקרי מבונהר " מ3,000-כי למרכז מסחרי שגודלו עומד על כ

  : עיקרייםמצביםהשטחים המסחריים בשכונה מושפעת משני 

השטח המסחרי יפוצל בין מרכז , ר" מ2,000- במקרה שהקצאת השטח המסחרי בשכונה גדולה מ •

 של המרכז העיקרי ייקבע בהתאם לבדיקה נוספת גודלו המדויק. שכונתי עיקרי למרכזי משנה

מן ) ' מ500(חלקי השכונה המצויים בטווח הליכה ב, לעיל 5.1.2בסעיף של כל הפרמטרים שצוינו 

 .המרכז העיקרי

השטח המסחרי יפוזר בין מרכזי משנה , ר" מ2,000- במקרה שהקצאת השטח המסחרי קטנה מ •

מומלץ כי אחד ממרכזי המשנה יתוכנן , מקרה כזה ב.תוך העדפה לריכוז השטחים, בהיקף מוגבל

תכנון מרכז זה יכלול .  מהשטח המסחרי בשכונה2/3יכלול לפחות  פוהיקש, כמרכז משנה מוביל

משנה  מרכז היקף ,כאמור. באופן שיאפשר את תפקודו כמרכז עיקרי, אפשרות להרחבתו בעתיד

  . כל אחדר" מ500-יפחת ממשנה לא ה ימרכזהיקף יתר  ור" מ1,000-לא יפחת ממוביל 

כאשר מתוכננת הקמת .  מרכז עיקרי בשכונהמתוכנן לאמרכז משנה מוביל יתוכנן רק במקרים בהם 

נוסף ופיזור הקמתו של מרכז עיקרי את מרכז עיקרי בשכונה יש להעדיף את הגדלת המרכז העיקרי או 

  . כז משנה מובילתכנון מרעל פני  ,יתרת השטח המסחרי במרכזי משנה בעלי היקף מוגבל

  שלביות פיתוח השכונה .ב

 רצוי אולם, בפיתוח שכונה חדשה קיימים לחצי פיתוח קונקרטיים להקצאת שימושי קרקע למסחר

כך שלא ייווצר עודף , לפיתוח השכונהפיתוחם להתאים את שטחים המסחריים ופיתוח האת להגביל 

ים לתושבים כבר מהשלב הראשון יש לספק שירותים מסחרי, עם זאת 9.או חוסר בשטחים מסחריים

כאשר המרכז העיקרי יוקם , כ באמצעות מרכזי משנה"שירותים אלו יסופקו בדר. של הקמת השכונה

בעת ההחלטה על הקמת מרכזי משנה יש להתחשב בקרבת השכונה החדשה ליישוב קיים . מאוחר יותר

  10.בהתאם לסוג המרכז, י בהם יוקם המרכז העיקרביצועהשלבי בו, ולשירותי המסחר הפועלים בו

היקף מתוכננת שכונה בגם כאשר .  משלביות פיתוח השכונההחלטה על הקמת מרכזי משנה מושפעתה

סביר להניח כי בשלבי הפיתוח , גדול וידוע כי יידרשו שטחים מסחריים רבים על מנת לשרת אותה
                                            

9
 .10' ע, 2005ינואר ,  סקר ספרות- לועדת ההיגוי 1' ח מס"דו 
10

ומרכז עיקרי הבנוי כחזית מסחרית יוקם , מומלץ כי מרכז עיקרי הבנוי כשטחי מסחר מרוכזים יוקם בשני שלבים 
  .בהתאם להתקדמות פיתוח השכונה, בשלבים רבים יותר
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אלו אינן יכולות להוות ד "יח. ד הדיור המתוכננות"הראשונים תכלול השכונה רק חלק קטן מכלל יח

כך שבשלבי הפיתוח הראשונים יוקמו בשכונה , בסיס מספק לפיתוח המרכז העיקרי בשכונה בשלב זה

יודגש כי הקמתו של כל אחד ממרכזים אלו מותנה  .מרכזי משנה לפי ספי הכניסה המוגדרים להלן

  . עבורובהצגת פתרונות חניה ופינוי אשפה

 ד"לפיתוח יחבהתאמה , המסחריים לארבעה שלבים עיקרייםניתן לחלק את פריסת השטחים  

  :שכונהב

ליישוב קיים התושבים יכולים דופן  ת במקרה והשכונה החדשה צמוד–ד " יח200עד  •

  .מרכזבהקמת ואין צורך , להשתמש בשירותים המסחריים הקיימים ביישוב הוותיק

ל אפשרות להרחבתו  מומלץ כי תכנון המרכז יכלו.ה הקמת מרכז משנ–ד " יח200-500 •

 .בעתיד

  שלא ייבנומרכזשטחים בה . הקמת שלב ראשון של המרכז העיקרי–ד " יח500-1,200 •

 .יפותחו כשטח ציבורי פתוח בשימוש זמני, בשלב זה

עולה כי מספר ומסקרי השטח  מסקר הספרות . הקמת מרכז עיקרי–ד " יח1,200-2,000 •

 יש . איש5,000הנו ראשי  שכונתי התושבים המינימלי הדרוש לתמיכה במרכז מסחרי

 .לשקול את קיומו של סף כניסה זה בהתאם למאפיינים הייחודיים של השכונה שבמבחן

 אופי בינוי השכונה  .ג

מסקרי השטח עולה כי . פריסת השטח המסחרי בשכונה מושפעת מאופי בינוי השכונה וצפיפותה

 והתושבים נוטים לבצע את קניותיהם כ"רמת המינוע גבוהה בדר, בשכונות בעלות בינוי צמוד קרקע

 ןתינת, )ברוטו (ד לדונם" יח2-3במידה והשכונה מתוכננת בצפיפות נמוכה של , לפיכך. מחוץ לשכונה

 .בהתאם לתנאי השכונה,  מרכז עיקרי על פני הקמתשטחי המסחר בין מרכזי משנהלפיזור  עדיפות

,  מהשטח המסחרי בשכונה2/3ולל לפחות הכ,  יתוכנן כמרכז משנה מובילממרכזי המשנהאחד רצוי ש

יש , בשכונות המתוכננות בצפיפות גבוהה או מעורבת .שאותו ניתן יהיה להרחיב בעתיד למרכז עיקרי

 . לקבוע כמה משטחי המסחר יכללו במרכז העיקרי וכמה במרכזי המשנה

  מרחקי הליכה .ד

. הפעילות המסחרית בשכונהלנגישות הולכי הרגל לשירותי המסחר בשכונה חשיבות מכרעת להצלחת 

השאיפה להעניק  11.)56% (מסקרי השטח עולה כי מרבית המבקרים מגיעים למרכז המסחרי ברגל

מספר רב שירות מיטבי להולכי הרגל עשויה להביא לפריסת השטח המסחרי הנדרש בשכונה באמצעות 

ת בסתירה למדדים  עומד זופריסה. מרכזי משנה שיהיו נגישים להולכי רגל מכל מקום בשכונהשל 

יש צורך לאזן בין מתן רמת שירות גבוהה להולכי . שנמצאו כמשפיעים על תפקוד המרכזיםהכלכליים 

שירותי מרחקי ההליכה לכי , מומלץלפיכך . הרגל לבין תכנון כלכלי נבון של שירותי המסחר בשכונה

מרחקי ההליכה , ולבשכונה הפרוסה על שטח גד.  מטר500 מכל מקום בשכונה לא יעלו על המסחר

מרחק ('  מ500-המרוחקים יותר מבחלקי השכונה , לפיכך .למרכז העיקרי עשויים להיות גדולים יותר

המרחק בין מרכזי המשנה לא יעלה על  .מהמרכז העיקרי יש להקים מספר מרכזי משנה) "אפקטיבי"

 .מ אחד"ק
                                            

11
 .6' ע, 2005דצמבר , בעלי עסקים ותושבים,  סיכום ממצאי סקר משתמשים– לועדת ההיגוי 3' ח מס"דו 
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  מבנה שטח ואקלים .ה

כך , מרחקי ההליכה קטנים  נוחיםבלתים אקלימיים בשכונה בעלת טופוגרפיה שיפועית או בעלת תנאי

י משנה בהיקף מרכזגדול יותר של  לפזר חלק משטחי המסחר הדרושים בשכונה בין מספר שרצוי

לכן לא רצוי להקטין , תנאי השטח עשויים להביא לשימוש גדול יותר בכלי רכב, יחד עם זאת .מוגבל

  .את היקף המרכז העיקרי בשכונה

  

 שטחי המסחר בשכונהפריסת תהליך  .5.2.3

  אותן משרתד"מספר יח, התפלגות שטחי המסחר נקבעת בהתאם לסף הכניסה שנקבע למרכז העיקרי

בעת . אופי הבינוי של חלקי השכונה השונים ועוד, המרכז העיקרי מתוך כלל יחידות הדיור בשכונה

, ל היקף משמעותיפריסת השטח המסחרי בשכונה יש להעדיף ככל הניתן את ריכוז השטחים במרכז בע

 השטח המסחרי פריסתתהליך ניתן לחלק את . על פני פיזורם במספר רב של מרכזים בעלי היקף מוגבל

  : בהתאם לשני מצבים עיקרייםלמרכזי משנה ומרכז עיקרי לבשכונה 

 יש לחלק את השטחים המסחריים 12ר" מ2,000 -הקצאת השטח המסחרי בשכונה גדולה מכאשר  .1

 .ין מרכזי משנהבין מרכז עיקרי וב

 השטחים המסחריים יפוזרו בין מרכזי ר" מ2,000 - קטנה מבשכונה הקצאת השטח המסחרי כאשר  .2

שהיקפו , יש להעדיף את ריכוז השטח המסחרי במרכז משנה מוביל,  כאמור.משנה בהיקף מוגבל

 .  מהשטח המסחרי בשכונה2/3יכלול לפחות 

חלוקת השטח המסחרי בשכונה בין המרכז תהליך  את יםמתאר,  להלןיםהמוצג 5.2-ו 5.1'  מסיםאיור

בכל איור מוצגים שני תרחישים  .הקצאת השטח המסחרי בשכונהבהתאם ל, העיקרי למרכזי המשנה

/  עבור שכונה המתוכננת בצפיפות נמוכה ועבור שכונה המתוכננת בצפיפות גבוהה–לחלוקת השטח 

  .מעורבת

  :ייםרעיקניתן לחלק את התהליך לשלושה שלבים 

 של  בשלבי הפיתוח הראשונייםהנבנות יחידות הדיורלשירות  שטח לתכנון מרכזי משנה הקצאת .1

 . השכונה

 .הקצאת שטח לתכנון מרכז עיקרי או מרכזי משנה בהתאם לצפיפות השכונה .2

להגדלת , במידה והקצאת השטח המסחרי בשכונה לא נוצלה במלואה, הקצאת השטח העודף .3

  .בתלות בצפיפות השכונה, משנה מובילמשנה נוספים או למרכז למרכזי המרכז העיקרי או 

 ,לאחר הגדלת המרכז העיקרי, השטח המסחרי העודףהקצאת מעורבת / בשכונות בעלות צפיפות גבוהה

  :בתוך השכונה ובתלות בצפיפות  המרכז העיקרימשרתש ד"שיעור יחלבהתאם  תהיה

יתרת השטח המסחרי תפוזר בין  כונהד בש" מיח50%-והמרכז העיקרי משרת למעלה מבמידה  •

  . מרכזי משנה

                                            
12

 . לעיל5.1.3 ראה סעיף –קבע למרכז העיקרי סף הכניסה שנ 
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משנה ניתן לשקול הקמת מרכז , ד הדיור בשכונה" מיח50%במידה והמרכז העיקרי משרת עד  •

 .  הנותרים השכונהיבתלות בצפיפות חלק מוביל

שטחי המסחר יפוזרו בין , ובשכונות המיועדות לאוכלוסיה חרדית ,בשטחים בצפיפות נמוכה •

 . שאחד מהם יתוכנן כמרכז משנה מוביל, מרכזי משנה

 2,000-בתנאי שמדובר ביותר מ, ניתן לשקול הקמת מרכז עיקרי נוסףבשטחים בצפיפות גבוהה  •

  .ר מסחר"מ
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  ר" מ0002, -  הקצאה גדולה מ במקרה שלפריסת השטח המסחרי בשכונה – 5.1' איור מס

 

קצאת שטח מסחרי בשכונה ה
 )ר" מ2,000 - גדול מ(

  , הקצאת שטחים מסחריים לתכנון מרכזי משנה
 לשירות השכונה בשלבי הפיתוח הראשוניים

שטח מסחרי נוסף להקצאה 
 ר " מ2,000 -קטן מ

שכונה בעלת צפיפות 
 נמוכה

/ שכונה בעלת צפיפות גבוהה
 מעורבת 

 המסחר בין פיזור שטחי
 העדפה –מרכזי משנה 

 למרכז משנה מוביל

ר נטו לפחות " מ2,000הקצאה ותכנון מרכז עיקרי ששטחו 
 השטח המדויק נקבע לפי בחינת מאפייני האזור שבטווח –

 מהמרכז'  מ500

שטח מסחרי נוסף להקצאה 
 2,000 - גדול מ

פיזור שטחי המסחר בין 
מרכזי משנה להבטחת 
 נגישות מכל חלקי השכונה

 המרכז העיקרי
 50%-משרת יותר מ

 ד בשכונה"מיח

המרכז העיקרי 
 50%- משרת פחות מ

 ד בשכונה"מיח

פיזור שטחי 
המסחר בין מרכזי 

 משנה

צפיפות גבוהה 
בחלקי השכונה 

 הנותרים

צפיפות נמוכה 
בחלקי השכונה 

 הנותרים

פיזור שטחי 
המסחר בין מרכזי 

 משנה

הקמת מרכז משנה 
 מוביל

ת שטח המרכז העיקרי הגדל
 בתלות בפריסה גיאוגרפית

ת 
הגדל

ח ל
ט
ש
ה

ת עודף 
הפניי

קרי
העי

מרכז 
ה

ח 
ט
ש
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  ר" מ0002, -  המסחרי בשכונה במקרה של הקצאה קטנה מ פריסת השטח– 5.2' איור מס

 
 

  הכנת מסמך פרוגרמה מסכם .5.2.4

  . מסמך המסכם את היקף ופריסת השטחים המסחריים בשכונהיוכןבשלב זה 

  

הקצאת שטח מסחרי בשכונה 
 )ר" מ2,000 - קטן מ(

  , זי משנההקצאת שטחים מסחריים לתכנון מרכ
 לשירות השכונה בשלבי הפיתוח הראשוניים

/ שכונה בעלת צפיפות גבוהה שכונה בעלת צפיפות נמוכה
 מעורבת 

פיזור שטחי המסחר בין 
 העדפה –מרכזי משנה 

 למרכז משנה מוביל

 שטחו נקבע לפי -הקצאה ותכנון מרכז משנה מוביל 
 מהמרכז'  מ500בחינת מאפייני האזור שבטווח 

פיזור שטחי המסחר בין 
ישות  הבטחת נג-מרכזי משנה 

 מכל חלקי השכונה

ת 
הגדל

ח ל
ט
ש
ה

ת עודף 
הפניי

קרי
העי

מרכז 
ה

ח 
ט
ש

שטח מסחרי נוסף להקצאה 
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  פריסת השטח המסחרי בשכונההקצאת ולתהליך  ותדוגמא .5.3
, בהתאם למתודולוגיה שהוצגה לעיל ,ילהלן הדגמה של תהליך הקצאת ופריסת השטח המסחר

 מציגה את מאפייני הסביבה 5.3' טבלה מס. לוש שכונות בעלות מאפיינים שוניםבש

משפיעים על הקצאת השטח כ צוות המחקרי "שנמצאו ע,  הקיימים בשכונות אלוהיוהאוכלוסי

ינת מבח מציגה את הקצאת השטח המסחרי בשכונה כתוצאה 5.4'  טבלה מס.המסחרי בשכונה

 מציגים את תהליך פריסת השטח המסחרי בשכונה בהתאם 5.3-5.5איורים . מאפייני השכונה

  . לגודל השטח המסחרי המוקצה ולצפיפות השכונה

  

   המשפיעים על הקצאת השטח המסחרי הדוגמא למאפייני הסביבה והאוכלוסי – 5.3' טבלה מס

  שכונה
  ירושלים
  פסגת זאב

  חולון
  קרית שרת

  ראש העין
   הסלעיםגבעת

 463 1,188 4,500 )דונם(שטח שכונה 

 500 7,400 8,500 ד"יח' מס

 1.1 6.2 1.9)ברוטו(ד לדונם "ממוצע יח
  ד "נפשות ליח' מס

 3 3 3.8 )2000ס "למ(

 6 7 5 )2001ס "למ(עשירון 
  רמת מינוע ממוצעת 

 250 263 156 )2004ס "למ(

 30 10 5 )מ"ק(קירבה למטרופולין 

 15 10 5 )מ"ק(ר "קירבה למע
קירבה למרכז מסחרי 

 1.2 1.7 0.5 )מ"ק(עירוני 
קירבה לפאואר סנטר 

 3 2 20 )מ"ק(
'  מ500ד בטווח "יח' מס

 5,900 1,000  העיקרימהמרכז
 500כל השכונה בטווח 

 מהמרכז' מ
  
  

   הקצאת ופריסת שטח מסחרי בשכונה בהתאם למתודולוגיה מוצעת– 5.4' טבלה מס

  ראש העין  חולון  ירושלים  שכונה

הקצאה למרכז עיקרי 
 0 5,000 11,000 )ר"מ(

הקצאה למרכזי משנה 
 550 3,000 1,000 )ר"מ(

כ הקצאה לשכונה "סה
 550 8,000 12,000 )ר"מ(
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  ) מרכז מוקדי–קרית שרת , חולון(ר " מ0002, - דוגמא להקצאה גדולה מ– 5.3' איור מס

  
  

 הקצאת שטח מסחרי בשכונה
ר"מ 8,000  

לשירות השכונה בשלבי , הקצאת שטחים מסחריים לתכנון מרכזי משנה
ר" מ2,000 – הפיתוח הראשוניים  

שטח מסחרי נוסף להקצאה 
1,000 –ר " מ2,000 -קטן מ  

/ צפיפות גבוההשכונה בעלת   שכונה בעלת צפיפות נמוכה
 כן - מעורבת 

פיזור שטחי המסחר בין 
 העדפה – מרכזי משנה

 למרכז משנה מוביל

מאפייני האזור ל בהתאםהקצאה ותכנון מרכז עיקרי 
5,000 – מהמרכז'  מ500שבטווח   

שטח מסחרי נוסף להקצאה 
 2,000 - גדול מ

פיזור שטחי המסחר בין 
 הבטחת – מרכזי משנה

 ונהנגישות מכל חלקי השכ

הגדלת שטח המרכז העיקרי 
 בתלות בפריסה גיאוגרפית

המרכז העיקרי 
 50%-משרת יותר מ

 ד בשכונה"מיח

המרכז העיקרי 
 50%- משרת פחות מ

 ד בשכונה"מיח

פיזור שטחי המסחר 
 בין מרכזי משנה

צפיפות גבוהה 
בחלקי השכונה 

 הנותרים

צפיפות נמוכה 
בחלקי השכונה 

 הנותרים

פיזור שטחי המסחר 
 בין מרכזי משנה

משנה הקמת מרכז 
 מוביל

ת 
הגדל

ח ל
ט
ש
ה

ת עודף 
הפניי

קרי
העי

מרכז 
ה

ח 
ט
ש
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  ) חזית מסחרית ומרכז מוקדי–פסגת זאב (ר " מ0002, - דוגמא להקצאה גדולה מ– 5.4' סאיור מ

  

טח מסחרי בשכונה הקצאת ש
ר" מ12,000  

, הקצאת שטחים מסחריים לתכנון מרכזי משנה  
ר" מ1,000 – לשירות השכונה בשלבי הפיתוח הראשוניים  

שטח מסחרי נוסף להקצאה 
ר " מ2,000 -קטן מ  

/ שכונה בעלת צפיפות גבוהה שכונה בעלת צפיפות נמוכה
 כן - מעורבת 

פיזור שטחי המסחר בין 
העדפה  – מרכזי משנה

 למרכז משנה מוביל

מאפייני האזור ל  בהתאםהקצאה ותכנון מרכז עיקרי
ר" מ2,500: חזית מסחרית – מהמרכז'  מ500שבטווח   

שטח מסחרי נוסף להקצאה 
ר" מ8,500 – 2,000 - גדול מ  

ת 
הגדל

ח ל
ט
ש
ה

ת עודף 
הפניי

קרי
העי

מרכז 
ה

ח 
ט
ש

הגדלת שטח המרכז העיקרי 
 גרפיתבתלות בפריסה גיאו

המרכז העיקרי 
 50%-משרת יותר מ

 ד בשכונה"מיח

המרכז העיקרי 
 50%- משרת פחות מ

 כן - ד בשכונה"מיח

צפיפות נמוכה 
בחלקי השכונה 

 הנותרים

צפיפות גבוהה 
בחלקי השכונה 

 כן -  הנותרים

פיזור שטחי המסחר 
 בין מרכזי משנה

משנה הקמת מרכז 
  קניון –מוביל 

פיזור שטחי המסחר 
 בין מרכזי משנה

פיזור שטחי המסחר בין 
 הבטחת – מרכזי משנה

 נגישות לכל חלקי השכונה
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  ) מרכז מוקדי–ראש העין (ר " מ0002, - דוגמא להקצאה קטנה מ– 5.5' איור מס

  
 

 נההקצאת שטח מסחרי בשכו
  ר" מ550

, הקצאת שטחים מסחריים לתכנון מרכזי משנה  
אין מרכזי משנה – לשירות השכונה בשלבי הפיתוח הראשוניים  

שטח מסחרי נוסף להקצאה 

 -  שכונה בעלת צפיפות נמוכה
 כן

/ שכונה בעלת צפיפות גבוהה
  מעורבת

פיזור שטחי המסחר בין 
 העדפה – מרכזי משנה

 למרכז משנה מוביל

מאפייני  בהתאם לצאה ותכנון מרכז משנה מובילהק
מהמרכז'  מ500האזור שבטווח   

פיזור שטחי המסחר בין 
 הבטחת – מרכזי משנה

 נגישות מכל חלקי השכונה

ת 
הגדל

ח ל
ט
ש
ה

ת עודף 
הפניי

קרי
העי

מרכז 
ה

ח 
ט
ש
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  בדיקה והערכה של המתודולוגיה המוצעת .5.3.1

בהן נבדק ,  תכניות שונות ברחבי הארץצוות המחקרניתח , המתודולוגיה המוצעת לעיללצורך בדיקת 

 במסגרת הבדיקה נבחנה.  בפועל בשכונהשהוקצוהקשר בין הפרמטרים השונים לשטחי המסחר 

 פרוגרמהי ה" ועפהמוצעתי המתודולוגיה " השטחים הנדרשים עפעומתהקצאת השטחים בפועל ל

ו נבדק, ל אמת מידה לגבי הקצאות השטחים שנתקבלו בשיטות השונותעל מנת לקב. המקובלת כיום

על פי הממצאים  , בשכונות השונות מן המרכזים המסחרייםהתרשמות צוות המחקרל התוצאות ביחס

  .הבחינה מציגה את תוצאותיה של 5.5' טבלה מס. סקרי השדהשנתקבלו ב

  
  ודולוגיה מוצעתמתל בהשוואה שטחי מסחר קיימים בשכונות – 5.5' טבלה מס

מהמרכז '  מ500ר מסחר בטווח "מ ר מסחר בכל השכונה"מ
 העיקרי

 שכונה
מתודולגיה 
 מוצעת

פרוגרמה 
מתודולוגיה  קיים קיימת

 מוצעת
פרוגרמה 
 קיים קיימת

 התרשמות
צוות 
 המחקר

מתפקוד 
 13המרכז

 שכונות קיימות

-ירושלים 
 מוצלח 3,000 2,500 12,75010,5512,572 12,214 פסגת זאב

 שמואל – אלעד
 מוצלח ' מ500כל השכונה בטווח  4,604 3,248 4,716 הנגיד
 – באר שבע
 לא מוצלח ' מ500כל השכונה בטווח  5,000 8,071 5,879 נווה זאב
 – ראש העין

 לא מוצלח ' מ500כל השכונה בטווח  2,000 750 541 גבעת הסלעים
 מרכז – כרמיאל

 לא מוצלח 1,380 384 296 2,560 1,309  432 מגדים
 – מודיעין

 מוצלח 3,236 2,532 1,703 3,236 4,219 2,838 מודיעין סנטר
 קרית – חולון

 מוצלח 4,500 8,880 6,842 11,1005,400 8,053 שרת
 – אשדוד
 לא מוצלח 2,720 3,290 3,491 3,000 4,197 4,453 'שכונה י
 – קרית גת

 מוצלח ' מ500ה בטווח כל השכונ 5,000 963 2,537 ישפרו סנטר
רמת  -תל אביב 

  1,100 2,252 1,149 2,200 3,588 1,830 אביב החדשה
 -תל אביב 
  4,000 525 209 16,5874,000 6,595 צהלה

 נעורים – ערד
   ' מ500כל השכונה בטווח  1,610 1,400 1,746 דרום

 – מגדל העמק
   ' מ500כל השכונה בטווח  800 1,029 996 המרכז העירוני

 שכונות בתכנון

 - פתח תקווה
   ' מ500כל השכונה בטווח  0 1,015 935 רמת סיב

חוות  -קרית גת 
   ' מ500כל השכונה בטווח  2,550 2,975 2,478 הזרע

                                            
13

המביאה בחשבון את כל הפרמטרים הקשורים , התרשמות צוות המחקר מתפקוד המרכז על סמך ממצאי סקר השדה 
 .מצבו הפיזי ועוד, נגישות המרכז, תדירות הביקור, בפעילות המרכז כגון שביעות הרצון של תושבי השכונה



  32

 למדי יעיל מספקת כלי צוות המחקרי "כי המתודולוגיה המוצעת ע, ניתן לראות מן הטבלה

גבעת (המרכז המסחרי בראש העין , כך למשל. בשכונהלהערכת הקצאת השטח המסחרי הדרוש 

, י המתודולוגיה המוצעת" עפואילו,  למסחרשטח עיקרי מבונהר " מ2,000בפועל כולל ) הסלעים

חיזק את סקר השדה . ר בלבד" מ540-  לכלול רק כמרכז עיקרי במקום ובתנאים אלו אמור

לגבי . זה אינו מתפקד בהצלחהמרכז עולה כי מאחר ומתוך ממצאיו , מסקנות המתודולוגיה

 הקצאת השטח לפי המתודולוגיה המוצעת ב נמצא כי, מודיעיןבו אלעדהמרכזים המסחריים ב

 אלומרכזים  כי י השדה עולהסקרמ, במקביל. שטח המרכז הקיים בפועל זה כמעט זהה למדריך

 במסגרת שלא נבחנו, במסגרת הבדיקה נבחנו גם מרכזים מסחריים נוספים .מתפקדים בהצלחה

רמת מרכזים המסחריים בבניתן לראות כי . אסוף מידע רב ככל האפשרבמטרה ל, סקרי השדה

י צוות "עהמתודולוגיה המוצעת הקצאת השטח המתקבלת כתוצאה מצהלה ב והחדשהאביב 

התרשמות הצוות ממרכזים אלו היא כי הם , במקביל. המחקר דומה מאד לשטח הקיים בפועל

  14.מתפקדים היטב

 יעיל זה מהווה כלי  מדריךהמתודולוגיה המוצעת ב כי נראה, ם ממצאי הבדיקה שלעילמסיכו

בוחנת פרמטרים נוספים כגון זאת מאחר והיא . בשכונההדרוש המסחרי   השטחהערכתלמדי ל

יש לשים לב כי הבדיקה שלעיל . יעד האוכלוסייה בשכונהמאפייני התושבים והסביבה במקביל ל

 , המוצעת להקצאת השטח המסחרי בשכונהדיוק של המתודולוגיהנועדה לבחון את מידת ה

יודגש כי שטח המרכז בלבד אינו מהווה מדד . ומשקפת את ממצאי סקרי השדה שנערכו

תפקוד , ויש להביא בחשבון מדדים נוספים כגון שביעות הרצון של תושבי השכונה, להצלחתו

  .תחזוקת המרכז ועוד, תדירות הביקור של התושבים במרכז, המרכז לאורך זמן
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 .ו במסגרת הסקר וחוות הדעת על תפקודם מבוססת על התרשמות הצוות מסיור בהם בלבדמרכזים אלו לא נבחנ, כאמור 
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  הנחיות לתכנון מרכזים מסחריים ותפעולם .6
הפרק המובא להלן מציג את טיפוסי הבינוי העיקריים של מרכזים מסחריים ומפרט את ההנחיות 

י צוות המחקר בהתאם למסקנות שעלו "לתכנון ושילוב שטחי המסחר בשכונות מגורים שגובשו ע

 מוצגות בנפרד עבור מרכזים מסחריים עיקריים ההנחיות. מניתוח סקר הספרות וסקרי השדה

תכנון המרכזים המסחריים ומספקות למתכנן אמות מידה בקשר לפרמטרים המשפיעים על , ומשניים

  :4בהתאם לתהליך התכנון שהוצג בפרק ,  משלבי התכנוןכל שלבותפעולם ב

, קרקע בשכונה סקירת יחסי הגומלין בין השטחים המסחריים ליתר שימושי ה-תכנון שכונתי   .א

 .והצגת הפרמטרים התורמים להשתלבות המיטבית ולהצלחת הפעילות המסחרית בשכונה

 פירוט הפרמטרים הקשורים בתכנון מבנה המרכז העיקרי המשפיעים על -תכנון מבנה המרכז   .ב

 .תכניתההוראות וחקיקה , תקניםוהצגת המנגנונים המסדירים את התכנון כגון , תפקודו

 תיאור המנגנונים המסדירים את פעילותו השוטפת של המרכז לאורך -כז הקמת והפעלת המר  .ג

  .ובכללם מנגנון מרכזי שישא באחריות על כל האספקטים הכרוכים בפעילות המרכז, זמן

  טיפוסי מרכזים .6.1
בהתאם לצורת הבינוי ,  עיקריים בינויניתן לחלק את המרכזים המסחריים השכונתיים לשני טיפוסי

 . שלהם

בעלי , בפיזור השטחים המסחריים לאורך מספר מגרשים רציפיםמאופיינים  - תחזית מסחרי  .א

  ).ומסחר בקומת הקרקעבקומות העליונות לרוב מגורים ( קרקע מעורבים יייעוד

אשר יעוד , מגרש אחדב מאופיינים בריכוז כל השטחים המסחריים – שטחי מסחר מרוכזים  .ב

ניתן לחלק את שטחי .  כשטח מסחריהקרקע שלו בתכנית המתאר המפורטת לשכונה מוגדר

 :המסחר המרוכזים לשני מופעים עיקריים

ים נ סגור או במספר מבנן במבני בינוי אינטרוברט– ) פתוחדגם קניון(מופע סגור  •

 . המרוכזים סביב רחבה מרכזית פנימית

  . או עם חזית לרחובסביב רחבה מרכזית ,הפונה לרחוב בינוי אקסטרוברטי – מופע פתוח •

  מסחריתחזית .6.1.1

 הדגשים .ומגורים בקומות שמעליה, לאורך הרחובהפרוסה חזית מסחרית טיפוס בינוי זה מאופיין ב

 תהאטי "ע,  הרחוב המסחרי כידידותי להולכי רגלהנם עיצובהעיקריים בהקשר לטיפוס בינוי זה 

   .בחזית המרכז ולספק חניה 'ריהוט רחוב וכד, הצללה, התנועה בו

  :הנםיתרונות מרכזים אלו 

  מאפשרים שילוב בלתי אמצעי של המרכז ברקמת החיים בשכונה •

   תורמים להיווצרותם של רחובות חיים ופעילים •

חוז המגיעים ברגל הוא גבוה יחסית א בסקר המבקרים נמצא כי -  נגישות גבוהה להולכי רגל •

  . חוז המגיעים ברכב פרטי הוא נמוך יחסיתאואילו  במרכזים אלו



  34

   ופוטנציאל למשיכת קוניםרצף מסחרי בעל מסה •

  חשיפה לתנועת כלי רכב הנעים לאורך הציר •

 מתאים לפיתוח בשלבים •

  :חסרונות מרכזים אלו הנם

  מופרדים מהתנועה שניתן לשהות בהםמחסור במקומות  •

  מחסור בחניה ועומס תנועה בציר בו ממוקם המרכז •

 רחובטעינה ופינוי אשפה ב, היווצרות הפרעות כתוצאה מפעילויות פריקה •

  ריח,  רעש–אפשרות להיווצרות מטרדים סביבתיים  •

   מעל המרכזהמתגורריםחיכוכים עם הדיירים  •

  אינו ריכוזי •

  )בטחון(אינו ניתן לבקרה  •

  מצריך הליכה רבה •

 יש קושי בהקצאת שטח לחנות עוגן •

  חוסר אחידות בבינוי כתוצאה מבינוי במספר שלבים •

  שטחי מסחר מרוכזים .6.1.2

מאחר והם כוללים מבנים בעלי נפח ,  ביחס לסביבהמגרשים גדולים יותר בטיפוס בינוי זה מאופיין

, במקרים בהם לא ניתן לספק חניה תת קרקעית בשל מגבלות סף כניסה.  שטחים תפעוליים וחניה,גדול

 שני המופעים  המשותפים עבורהיבטיםקיימים מספר  .יש לספק מקום לחניה בחזית ובעורף המרכז

  . של טיפוס זה

  :מספר היבטיםיתרונות ניתן למנות בצד ה

 יצירת מקום מפגש מרכזי ונקודת מיקוד לשכונה •

  קל לתחזוקה •

  .הפריקה והטעינה, הפרדה טובה בין אזורי תנועת הקונים לאזורי החניה •

  : הנםשל שטחי המסחר המרוכזים המשותפים לשני המופעיםחסרונות ה

מגיעים אל המרכז ברכב פרטי גבוה חוז האמסקרי השטח עולה כי  .עידוד שימוש ברכב פרטי •

  . יותר במרכזים אלו מאשר במרכזים שתוכננו כחזית מסחרית

 נדרשת תשומת לב מיוחדת לנושא האקלים •

  הארכת מרחקי ההליכה עבור חלק מאוכלוסיית השכונה •



  35

 שהיבטים מסוימים בבינוי עשויים להתאים בינוי בין שני המופעים מביאים לכךצורת הההבדלים ב

כך למשל המופע הפתוח עשוי להתאים טוב יותר . תר לשכונות מסוימות מאשר לאחרותטוב יו

 תמיכה הדדית בין וםקי מאחר ובינוי המרכז מאפשר ,ות או רחבות ציבוריותלשכונות הכוללות כיכר

 ).בילוי וקניות(לבין הפעילות המסחרית ) משחקים, מפגשים חברתיים, ישיבה(פעילויות הכיכר 

שילוב בלתי , בדומה למרכזים מטיפוס החזית המסחרית,  מאפשריםהמופע הפתוחס מרכזים מטיפו

של המרכז לכלי רכב הנעים , אם כי מוגבלת יותר, אמצעי של המרכז ברקמת החיים בשכונה וחשיפה

נראות בלתי מספקת של , עשוי לסבול מקשר לקוי עם הרחוב, לעומת זאת, המופע הסגור .ברחוב

  .טבעית של הולכי רגל זרימה  ומהעדרהמרכז

  טיפוסי בינוי שוניםטווחים ועקרונות ל .6.1.3

החלטה . ניתן לתכנן את המרכזים המסחריים השכונתיים כחזית מסחרית או כשטחי מסחר מרוכזים

, אופי הבינוי שלה וצפיפותה, זו מושפעת מהמאפיינים הייחודיים לכל שכונה כגון תנאי השטח בשכונה

להלן . ' וכדאופן התחזוקה, עול המרכז המסחרי כגון שלבי הבינויומההיבטים הקשורים בהקמת ותפ

פירוט הנושאים שיש להתחשב בהם בקביעת טיפוסי הבינוי של המרכז המסחרי העיקרי ומרכזי 

  .המשנה בשכונה

  מרכז עיקרי  .א

יש להתאים את בינוי המרכז , על מנת להביא למיצוי היתרונות של טיפוסי הבינוי שתוארו לעיל

   : ולאופן ההקמה והתפעול העתידיים השכונה בה הוא נמצאלמאפייני

שקיים בהן רצף של רחוב , לשכונות הבנויות בצפיפות גבוההיתאימו  חזיתות מסחריות •

גבוהה יחסית ומתאימים לרחובות  רצף מסחרי בעל מסה מאחר והם יוצרים, עירוני

ת בעלות טופוגרפיה  שלא להתאים לשכונולולטיפוס בינוי זה ע, עם זאת. אינטנסיביים

רצוי שלא לתכנן , כמו כן. הררית בשל מרחקי ההליכה הגדולים הנדרשים לאורך המרכז

יש להקפיד בעת תכנון מרכז מטיפוס . חזית מסחרית במקרה והמרכז יוקם במספר שלבים

מניעת הפרעה , לשטחי המגוריםזה על קיומם של מנגנוני הפרדה טובים בין שטחי המסחר 

לזרימת התנועה ) פינוי אשפה, פריקה וטעינה(עול השוטף של המרכז הנובעת מהתפ

 .חזית המרכזבקרים ולהבטיח חניה לאורך ולמ

 יכולים להתאים הן לשכונות בצפיפות גבוהה והן לשכונות בצפיפות שטחי מסחר מרוכזים •

בעת תכנון מרכז מטיפוס זה יש להקפיד על מיקום המרכז במקום המאפשר  .נמוכה

בנים ושימושים ציבוריים בסמוך לממיקום ,  מכל חלקי השכונה)ברכב וברגל(בה נגישות טו

  . שטח לרחבה ציבוריתתאהקצנוספים ו

, עם זאת .שטח מסחרי מרוכז פתוחהמלצת צוות המחקר הנה שהמרכז העיקרי בשכונה יתוכנן כ

בנוסף לשטחי  שהמרכז יכלול כך,  ייעודי קרקע מעורביםיותרובו מתוכנן המרכז מגרש מומלץ כי ב

רצוי לאפשר , על מנת לעודד פיתוח מרכז עיקרי מסוג זה. המסחר גם מבנים ושירותים ציבוריים

 זכויות בניה מתן וכנית המתאר המפורטתגמישות ניצול ושינוי שימושים באמצעות הגדרה רחבה בת

  . נדיבות

  :יתרונותיו של מרכז זה הנם
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, ונה של כל אחד מחלקי המרכז לרחוב התייחסות שהמאפשרמערך מורכב ניתן ליצור  •

  .באמצעות תכנון חזית מסחרית לרחוב לצד רחובות וכיכרות פנימיים

מאפשר , שילוב מספר פעילויות ושימושי קרקע ציבוריים בתוך המגרש המיועד למרכז •

  .מוביל לחסכון במכסת הקרקעהשימוש רב תכליתי בקרקע ובשטחים מבונים 

  .גיוון מבני ופרוגרמתייצירת היררכיה בין החללים ו •

  .קל לתחזוקה ולבקרה •

  .הפרדה בין שטחים ציבוריים לשטחים תפעוליים •

ולשים לב כי הפיתוח , מנע מיצירת חללי משנה נסתרים ובלתי נגישיםייש לה, בעת תכנון מרכז מסוג זה

  . בשלבים של מרכז זה הנו מורכב יותר

  ימשנמרכז   .ב

זי המשנה כמרכזים מוקדיים הממוקמים במגרשים ניתן לתכנן את מרכ, בדומה למרכז העיקרי

החלטה זו מושפעת מהמאפיינים הייחודיים . ייעודיים או כמשולבים בקומת הקרקע של מבני מגורים

בכל . ומהיבטים כלכליים ותפעוליים כגון היכולת לשווק את המגרש, לכל שכונה כגון אופי הבינוי שלה

 הגדילעל מנת ל, נקציות נוספות כגון משרדים או מרפאותמומלץ לשלב את המרכז המשני עם פו, מקרה

  .  ולחזק אותואת האטרקטיביות שלו

  : קיימים מספר תנאים כתנאי לקיומה של כל חלופה

של באורך  רציפהבינוי השכונה מאפשר תכנון חזית תתאים במקרים בהם חזית מסחרית  •

 תכנון מרכז משני בעת .לשני מקטעיםלכל היותר מחולקת ה ,לפחות מטר 40-50 -כ

הגבהת , אבחנה בין המסחר למגורים באמצעות מיקום הכניסותמטיפוס זה יש להקפיד על 

 . וצמצום מטרדי רעש וריחמתקני סילוק אשפה, תנפרד  חניההסדרת, הדירות

תכנון חזית ל תאים השכונה אינו מתכנוןעדיפים במקרים בהם שטחי מסחר מרוכזים  •

כאשר קיימים או ,  כגון שכונת צמודי קרקע מקטעיםנימסחרית רציפה או מחולקת לש

כמרכז כאשר המרכז מתוכנן או /שימושי קרקע ציבוריים נוספים בסמוך למרכז המשני ו

. קיימת אפשרות להרחבתו בעתידש )גדול יותר משאר מרכזי המשנהמרכז ה(משנה מוביל 

שלב כיים יבוצע שיווק מגרשי המגורים והמגרשים המסחריש להקפיד בעת התכנון כי 

 .נפרד בהיהאולם הרישום של כל אחד מהם י ,אחד

מאחר ומרכזי המשנה  ,יתוכננו כחזית מסחריתבשכונה מרכזי המשנה  שסבור כי רצויהמחקר  צוות

מתאפיינים בדרך כלל בשטח ובמגוון סחורות ושירותים קטן יחסית ובהעדר מנגנון ייעודי לתפעול 

סיבה נוספת . יכולת הקיום של המרכז לאורך זמן ועל חזותו הכלליתהיבטים המשפיעים על , ותחזוקה

במגרש נפרד ייתקל ככל הנראה , שהיקפו המסחרי קטן, היא העובדה כי שיווקו של מרכז משנה

רצוי כי הביצוע , או אי שיווק מגרש מסחרי קטן בנפרדהביצוע כדי למנוע בעיה של תזמון . בקשיים

  .אך הרישום נפרד, יהיה משולב

דוגמת שכונות , בשכונות הבנויות בתנאים שאינם מאפשרים את בינוי מרכזי המשנה כחזית מסחרית

גדול יותר ששטחו , כמרכז משנה מובילכאשר המרכז המשני מתוכנן כן  ו,בעלות בינוי צמוד קרקע
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במקרה של מרכז משנה על מגרש  .המשנהודי למרכז ע מגרש ייהקצותיש ל, ביחס ליתר מרכזי המשנה

, חדרי סטודיו, ת כגון משרדי מקצועות חופשייםו נוספות סחירותנפרד מוצע לשלבו עם פונקצי

 .שימוקמו בקומה השנייה' מרפאות וכד

 
  הנחיות לתכנון מרכז מסחרי עיקרי .6.2

הדרושים קהילתיים המסחריים והשירותים  לספק את ההמרכז המסחרי העיקרי נועד

פיתוח מרכז מסחרי מוצלח בשכונה יכול . ובילוייצירת מוקד פעילות מסחרית תוך , שכונהל

 בחיי הרצון של תושבי השכונה ובהגדלת מעורבותם שביעות העלאתב, פיתוח השכונהב סייעל

ההנחיות המפורטות להלן עוסקות בכל ההיבטים הנוגעים לתכנון המרכז  .השכונה והקהילה

הנחיות , פרוגרמת המרכז, כגון השתלבותו במערך שימושי הקרקע בשכונה, המסחרי העיקרי

ייחודיות לתכנון מרכזי המשנה יפורטו הנחיות . ואופן תפעולו, לגבי הבינוי מפורט של המרכז

  .הנחיות לתכנון מרכז משנה – 6.3בסעיף 

   מרכז עיקרי– ע"תב, תכנית שלד, תכנית מתאר .6.2.1

 לשכונה נקבעת השתלבות שטחי המסחר במערך תכנית המתאר המפורטתבעת הכנת 

להיבטים אלו השפעה רבה על הצלחת הפעילות  .תי והפרוגרמה למרכז העיקריהשכונ

קבוע את הקרבה של  ניתן ל המתאר המפורטתכניתבאמצעות ת 15.המסחרית בשכונה

 תוך ,נםביוהשילוב הפרדה המנגנוני ואת  השטחים המסחריים לשימושי קרקע נוספים

 הולכי רגל ורוכבי אופנייםת למירבינגישות , שימושיםהמשתמשים והאיזון בין ה תחהבט

  .קשר מיטבי בין השטחים והפונקציות בתוך המרכזו

 : שלבים עיקרייםמספר לשכונה כוללת תכנית המתאר המפורטתהכנת 

  בשכונההעיקרי מיקום המרכז  .1

  עם שימושי קרקע נוספיםשל השטחים המסחריים  והשילוב הקרבה .2

    למרכז העיקריהקצאת קרקע .3

  העיקריז פרוגרמה למרכהגדרת .4

 וחומריםקביעת הנחיות לגבי עיצוב  .5

  קביעת תנאים למתן היתר בניה .6

  תקנון ונספחים, הכנת תשריט .7

  בשכונההעיקרי קביעת מיקום המרכז  .6.2.1.1

יש חשיבות , בשל כך. שטחי המסחר בשכונה נועדו בראש ובראשונה לשרת את תושבי השכונה

ממצאי סקר הספרות .  הולכי רגלבדגש על, רבה למיקומם באזורים הנגישים מכל חלקי השכונה

ממצאי סקר השטח ,  עם זאת16.מצביעים על חשיבות מערכת התחבורה הציבורית בסביבת המרכז

                                            
15

 .18-19מ "ע, 2005ינואר ,  סקר ספרות- לועדת ההיגוי 1' ח מס"דו 
16

 .19-20מ "ע, 2005ינואר ,  סקר ספרות- לועדת ההיגוי 1' ח מס"דו 
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מרבית , כל המרכזים בתחבורה ציבורית לאמרות שקיימת נגישות טובה למצביעים על כך ש

  .הנשאלים מגיעים למרכז ברגל או ברכב פרטי

. או באזור מרכזי המשותף למספר שכונות, רכזי בשכונהאת המרכז העיקרי יש למקם במקום מ

בנוסף יש . רצוי למקם את המרכז העיקרי בחלקי השכונה הבנויים בצפיפות גבוהה, כמו כן

 נגישות ברכב פרטי יםהמאפשר, ז העיקרי בסמוך לרחובות מקומייםחשיבות למיקום המרכ

  . ושירות למרכז

  קע בשכונההשתלבות המרכז העיקרי במערך שימושי הקר .6.2.1.2

, שימושי קרקע נוספיםלבין פעילות מסחרית הקיים קשר חיובי בין מסקר השטח עולה בבירור כי 

 םשילוב המרכז עם שימושי. שטחים ציבוריים פתוחים ושירותים ומבנים ציבוריים, כגון מגורים

ת רצוי למקם א.  של המרכזתמעודד ניצול גבוה של הקרקע ומסייע לחזק את האטרקטיביואלו 

אולם יש להקפיד על קשרי גומלין ,  בתוכום או לשלבבסמוך לשימושי קרקע אלוהעיקרי המרכז 

כך למשל יש ליצור קשר רציף בין המרכז העיקרי לשטח ציבורי . המתאימים לאופי השימוש

  . אולם ליצור מנגנוני הפרדה בינו לבין שטח למגורים, פתוח

, פ או מבני ציבור"כגון שצ, יות הציבוריותהשימושים שנמנים עם הפונקציש להבחין בין 

השימושים שנמנים ובין , הצמודים למרכז ומסייעים בבניית המרקם הכולל של המרכז המסחרי

מבני . הנכללים במבנה המרכז, סטודיו ומשרדים, כגון מרפאות,  במרכזעם הפונקציות הסחירות

אלא אם מדובר  (רכז המסחריבצמוד למגרש המיועד למציבור לסוגיהם ימוקמו במגרש נפרד 

  .ימוקמו בתחום המגרש ואילו שימושי המסחר על כל גווניו, )במגרש בעל ייעודים מעורבים

 פונקציות ציבוריות  .א

  שטח ציבורי פתוח •

ומיקומו בסמוך , ש לפעילויות קהילתיות וחברתיות משמהשטח הציבורי הפתוח בשכונה

דיווחו נשאלים רבים שמטרתם , םמבקרי בסקר ה.ותורם רבות להצלחתלמרכז העיקרי 

המרכזים בהם הביעו ,  בהתאמה17).19%" (להסתובב"העיקרית בהגיעם למרכז היא 

המבקרים שביעות רצון גדולה יותר היו המרכזים שכללו רחבה מרכזית בה ניתן לשבת 

  .  נוספיםאנשיםולפגוש 

וריים תדריך התכנון להקצאת קרקע לצרכי ציבור קובע כי מערכת השטחים הציב

גינות משחק ,  דונם10-20הפתוחים ברמה השכונתית כוללת פארק שכונתי בהיקף של 

רצוי לשלב את המרכז העיקרי .  דונם1 דונם ופינות ישיבה של עד 2-5קטנות בגודל שבין 

למקמו בסמוך לפארק השכונתי ולכלול חלק מפינות הישיבה הנדרשות , בתוך מערכת זו

   18. המסחרימגרש המיועד למרכזבשכונה ב

יש לוודא , ששטחו אינו כלול בשטח המגרש המסחרי, פ יוקצה מגרש ייעודי"מאחר ולשצ

שטח . כי גודלו של המגרש המסחרי מאפשר הקצאת רחבה פתוחה לפעילות ציבורית

 מגודלו כמחצית יהיה הרחבה מומלץ כי שטח .יוגדר בהוראות התכנית הרחבה הציבורית

  . של השטח העיקרי במרכז

                                            
17

 .8' ע, 2005דצמבר ,  עסקים ותושביםבעלי,  סיכום ממצאי סקר משתמשים– לועדת ההיגוי 3' ח מס"דו 
18

 .98' ע, 2005ספטמבר , המכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך ורווחה, תדריך להקצאת קרקע לצורכי ציבור 
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 י ציבורמבנ •

מרכזים שנמצאו ה. קיים קשר חיובי בין שימושים ומבנים ציבוריים לפעילות מסחרית

סמוכים לשימושים , בין היתר, היו,  הפיזי ובסקר המבקריםרכמוצלחים יותר בסק

קיומם של . 'מרכז ספורט וכד, ספריה עירונית, בית כנסת, ס"שכונתיים נוספים כגון מתנ

המסחרי מאפשר למבקרים לשלב יעדים נוספים בביקור שירותים אלו בסמוך למרכז 

ובכך מסייע ביצירת מוקד ברור לשכונה המושך מספר מבקרים גדול , במרכז המסחרי

  . יותר ותורם ליצירת אינטראקציות חברתיות

 פונקציות סחירות  .ב

 מרפאות ובתי מרקחת, שירותי בריאות •

, כללו בתוכם שירותי בריאות המרכזים המסחריים שנבדקו מרביתמסקרי השטח עולה כי 

מדרג שירותי הבריאות במרכזים המסחריים נע בין מרפאות . בסדר גודל כזה או אחר

לבין מרפאות גדולות ,  בחללים שהיו מיועדים במקורם למסחרהממוקמות, פרטיות קטנות

   19.הממוקמות בחללים ייעודיים, של קופות החולים

כך , המושך מבקרים רבים, כעוגן נוסף במרכזנראה כי שירותי הבריאות יכולים לתפקד 

ההקצאה לשירותי . חשיבות רבהיש שלתכנונם כחלק מהפעילות המסחרית בשכונה 

. ואינה דורשת הקצאת קרקע ציבורית נפרדת, לקרקע סחירה ההבריאות כלולה בהקצא

בתנאי , ני אופנים בשהפעילות המסחרית בשכונהניתן לשלב את שירותי הבריאות עם 

  :קיימו התנאים הבאים עבור כל חלופהשית

 – מגרש נפרד בסמוך למרכז המסחרי

תוך הקפדה על נגישות הולכי רגל מתוך , יש לאפשר קשר ישיר לשטח המסחרי •

 .שירותי הבריאותהשטח המסחרי אל 

כגון , התכנון יאפשר שימוש משותף במתקנים המשרתים את השטח המסחרי  •

יתן לתכנן חניה משותפת בתנאי שישמרו נ. תחבורה ציבורית ושטחים פתוחים

 .התנאים הדרושים לשירותי הבריאות

 -המיועד לשימושים מסחריים משולב במגרש 

 הגדרה טריטוריאלית ברורה ותנאים נדרשים לגישה וחניה לרכב יש לשמור על •

 .מבקרים ושירותי חירום

 .יש לשמור על כניסות נפרדות והבטחת נוחות גישה ותפעול •

כמו קומה , חללים שאינם מתאימים למסחרבשירותי הבריאות את ניתן למקם  •

  . מיקום זה מחייב תכנון מעליות.עליונה

היא לשלב את שירותי הבריאות כחלק אינטגרלי בתכנון השטח  צוות המחקרהמלצת 

תדריך תכנון הקצאת המלצה זו עולה בקנה אחד עם ההנחיות המפורטות ב. המסחרי

                                            
19

  .17,31' ע, 2005דצמבר ,  סיכום ממצאי סקר פיזי ותפקודי– לועדת ההיגוי 3' ח מס"דו 
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תוך , י מרבית מוסדות הבריאות ימוקמו בשטחים סחיריםקובע כשקרקע לצרכי ציבור 

  20.הבטחת תנאי השירות הנדרשים

 שירותים עסקיים •

מאחר והם מושכים מבקרים , משרדים לסוגיהם יכולים לסייע לחיוניות המרכז המסחרי

  .עובדי המשרדים קונים ואוכלים במרכז מאידךאילו נוספים מחד ו

 למרכזבצמוד , במגרש נפרדיים אותם רצוי למקם קיימים מספר שירותים ומבנים ציבור

 מציגות 6.1-6.2' טבלאות מס. מבנה המרכז כחלק מ,בתחום המגרש המסחריאו , המסחרי

, מרכז העיקרי ובשכנות אליוצמידות לאת השירותים והמבנים הציבוריים שניתן למקם ב

ות לשימושים אלו השטח שיש להקצ .י אופי המרכז וגודלו"עפ, וכן את ספי הכניסה עבורם

כי , יודגש 21.ייקבע בהתאם להנחיות המפורטות בתדריך להקצאת קרקע לצורכי ציבור

קיים צורך לשמור על גמישות תכנונית מכסימלית גם בשטחים המצורפים למרכז 

  .המסחרי

   אליוצמוד או ב העיקרימרכזהבאזור שירותים ומבנים ציבוריים  ספי כניסה ל– 6.1' טבלה מס

  סף כניסה  שימושים

  פונקציות סחירות

, שירותי בריאות

  מרפאות ובתי מרקחת

  שירותים עסקיים

  שירותים פיננסיים

  דואר

  משחקיה לילדים

  חניון

  תחנת מוניות

 הכולל שטח ,מרכז עיקריל שטחים אלו יוצמדו במידה ונדרש

  .ר ומעלה" מ3,000עיקרי מבונה למסחר של 

 הכולל שטח ,מרכז עיקריל שטחים אלו יוצמדו רשבמידה ונד  אולמות אירועים

  .ר ומעלה" מ5,000עיקרי מבונה למסחר של 

  פונקציות ציבוריות

 הכולל שטח ,מרכז עיקריל שטחים אלו וצמדו יבמידה ונדרש  מרכזים קהילתיים

  .ר ומעלה" מ3,000עיקרי מבונה למסחר של 

  שירותים מוניציפאליים

  ספריה

  תחנת משטרה

 הכולל שטח ,מרכז עיקרילו  שטחים אלוצמדו יבמידה ונדרש

  .ר ומעלה" מ5,000עיקרי מבונה למסחר של 

  

                                            
20

 .85' ע, 2005ספטמבר , יתוח מוסדות חינוך ורווחההמכון למחקר ופ, תדריך להקצאת קרקע לצורכי ציבור 
21

 .2005ספטמבר , המכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך ורווחה, תדריך להקצאת קרקע לצורכי ציבור 
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  מרכז העיקריבנים ציבוריים בשכנות ל ספי כניסה לשירותים ומ– 6.2' טבלה מס

  סף כניסה  שימושים

  פונקציות סחירות

  22דיור מוגן

   23תחנת דלק

  הכולל,למרכז עיקריבסמוך  אלו  שטחיםימוקמו במידה ונדרש

  .ר ומעלה" מ5,000שטח עיקרי מבונה למסחר של 

  פונקציות ציבוריות

  שירותי רווחה

  מבני דת

  תחנות אוטובוסים 

  מבני חינוך

 הכולל ,עיקרילמרכז בסמוך  שטחים אלו מוקמוי במידה ונדרש

  .ר ומעלה" מ3,000שטח עיקרי מבונה למסחר של 

  ס תיכון"בי

  מתקני ספורט

 הכולל ,למרכז עיקריבסמוך  שטחים אלו ומוקמי במידה ונדרש

  . ר ומעלה" מ5,000שטח עיקרי מבונה למסחר של 

 הכולל ,אלו בסמוך למרכז עיקרישטחים ימוקמו  במידה ונדרש  מכללות

  .ר ומעלה" מ10,000שטח עיקרי מבונה למסחר של 

 מגורים  .ג

אולם יש להפריד בין השימושים , מומלץ לתכנן מגורים כחלק מהמרכז המסחרי או בסמוך לו

 יש לציין כי קיים הבדל בנכונות למגורים 24.'חנייה נפרדת לדיירים וכד, ולהבטיח כניסות נפרדות

אקונומית נמוכה יותר וכן בקרב - כאשר ברמה סוציו, מעל המרכז בין סוגי אוכלוסיות שונים

ושבים המתגוררים ת הקריםמבבסקר ה. חרדים קיימת נכונות גבוהה יותר למגורים מעל המרכז

  . תחבורה ולכלוך, ליד המרכז המסחרי דיווחו על קיומם של מטרדי רעש

  : מספר תנאיםובתנאי שיובטח,  או בסמוך לומרכז העיקריה מעלמומלץ לתכנן מגורים 

  .בחינה יסודית של התאמת צורת הבינוי לאופי הבינוי בשכונה •

  .קיום ביקוש מספיק לדירות אלו •

, למגורים באמצעות מיקום הכניסותוהפונקציות המסחריות האחרות מסחר אבחנה בין ה •

  .' וכדצמצום מטרדי רעש וריח ,יםנפרדוחדרי מדרגות   חניההסדרת, הגבהת הדירות

 .מעל המרכז יותרו אחוזי בניה גבוהים •

  הקצאות קרקע .6.2.1.3

וראות בההקצאת הקרקע למרכז העיקרי נגזרת מהגדרת נפחי הבינוי ותכסית הקרקע המותרים 

ומהגדרת הקשרים בין הכלולים במרכז מהקצאת השטחים לשימושים השונים , התכנית

  . השימושים השונים

  ותכסית קרקענפחי בינוי  .א
   :תן להצביע על מספר עקרונות מנחיםאולם ני,  בהתאם לאופי הבינוי של השכונהויקבעאלו 
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קרקע  תכסית מלצתמו, מטיפוס שטחי מסחר מרוכזיםעיקרי בשטח מגרש המיועד למרכז  •

הכוללת את שטחי המסחר ואת הכניסות לשימושים הנוספים במגרש , 50%מירבית של 

 מומלצת 20%בשיפוע שמעל  בשכונות בעלות טופוגרפיה ).'חדרי מדרגות וכד, לובי מגורים(

עקב הרצון להימנע מעבודות עפר ניכרות במקומות אלו . 40%תכסית קרקע מירבית של 

  .פלסים כקומת קרקעניתן לנצל שני מ

 תהיה בהתאםקרקע התכסית , בשטח מגרש המיועד למרכז עיקרי מטיפוס חזית מסחרית •

  .או משרדים/ ו מגורים,המשולבים של מסחרשימושים עבור ה ה שנקבעלתכסית הקרקע

אשר ייקבע בהתייעצות עם , תכסית הקרקע עבור מושפעת משטח החניה המוקצה במגרש •

  .יועץ התנועה

 ולא שטח עיקרי מבונה 70% -לא יקטן מן השטחים העיקריים לשטחי השירות היחס בי •

ויש להקצות להם , שטחי החניה לא יכללו בשטחי השירות . שטח שירות30% יעלה על

, י משרד התחבורה"שטח נפרד בתחום המגרש בהתאם לתקן החניה העדכני המפורסם ע

  ).של סעיף זה' ה חלק הרא( ובהתאם לשיעור החפיפה בין שימושי קרקע סמוכים

בתלות במאפייני השטח של , ת הקרקעיש להעדיף את ריכוז השטח המסחרי בקומ •

במרכז . ימוקמו אלו בקומה השנייה, כאשר משולבים במרכז שימושים נוספים. השכונה

לחלק את השטח המסחרי על פני ר שטח עיקרי ניתן " מ5,000עיקרי שהיקפו עולה על 

  . מספר קומות

 עבור טווחים שונים של מרכזים מלצת להלן מציגה את התכסית המירבית המו6.3' סטבלה מ

יש לציין כי . מסחריים בהתאם לצפיפות השכונה ולשילוב המרכז עם שימושי קרקע נוספים במגרש

במרכז בעל שימושים מעורבים מוצעת תכסית קרקע גבוהה יותר אולם שטח המגרש המוקצה יהיה 

  .ובכל מקרה לא נמוך משטח הקרקע המיועד למסחר בלבד, ימוש משולבגדול יותר ומותאם לש

  

  25 תכסית מירבית עבור מרכזים מסחריים שונים– 6.3' טבלה מס

מרכז מסחרי ללא שילוב עם שימושי 
  קרקע נוספים

מרכז מסחרי משולב עם שימושי 
  קרקע נוספים

צפיפות השכונה   )ר" במשטח עיקרי למסחר(שטח מרכז 
מרכז   )ברוטו(

  :משנה
500  

מרכז 
משנה 
  :מוביל

1000-2000 

מרכז 
  :עיקרי

 2000מעל 

מרכז 
  :משנה
500  

מרכז 
משנה 
  :מוביל

1000-2000 

מרכז 
  :עיקרי

 2000מעל 

  תכסית מירבית
  ד לדונם" יח1-2

25%  30%  -  30%  40%  -  
  תכסית מירבית

  ד לדונם" יח3-5
25%  30%  40%  30%  35%  45%  

  ת מירביתתכסי
 ד לדונם" יח6- מעל ל

25%  35%  50%  30%  40%  60%  
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  שטחים מסחריים  .ב

ימוקמו בחזית המרכז תוך הקפדה על קשר ברור ונוח לרחוב ולצירי השטחים המסחריים 

 מומלץ כי המרכז .לכניסות אל החניה ולמעברים ולרחבות ציבוריות, הולכי רגל קרובים

לחלק את שטח המרכז ליחידות  רצוי. בתלות במאפייני השכונה,  עסקים40-העיקרי יכלול כ

אותן יהיה ניתן לחלק או להכפיל במידת הצורך לפי , בסיסיות מודולריות בעלות שטח זהה

מומלץ שגודלן של יחידות . כך ניתן לאפשר מגוון ושינויים במקרה הצורך. מספר אפשרויות

סניפי , מאחר וחנויות גדולות יותר מאפשרות כניסה של רשתות, הבסיס יהיה גדול יחסית

מסקרי השטח עולה כי בעלי העסקים מבקשים להרחיב את שטח החנות , כמו כן. 'בנקים וכד

  .י קניית החנות הסמוכה"י הוספת מבנים ארעיים או ע"הקיים ע

  :שטח עסקים מוצע

  .הניתנים לחלוקה במסגרת שכירות משנה, ר" מ60 – חנות סטנדרטית •

  .ר" מ200 –) קטמינימר, דואר, כולל סניף בנק (חנות גדולה •

 .לא כולל שטח אחסנה, ר" מ1,200 – סופרמרקט •

 שטחים משולבים  .ג

 פעילות נועדו לאפשר קיום) אירועים מיוחדים, שווקים יומיים, רחבות ירידים(שטחים אלו 

תוך שמירה על נוחות מירבית , םיש להבטיח מגוון אפשרויות לתפעול. מסחרית בשטחי חוץ

 .למבקרים

  שטחים תפעוליים  .ד

יופרדו מהאזורים , אחסנה וריכוז אשפה, כגון שטחי פריקה וטעינה, חים התפעולייםהשט

ימוקמו בעורף ו ,המשמשים את המבקרים במרכז באמצעות דרכי גישה ייעודיות וחניה נפרדת

  . העיקריהמרכז

  שטחי חניה  .ה

מסקר הספרות עולה כי למתן אפשרות חנייה נוחה יש תפקיד חשוב בהגדלת פוטנציאל 

כי , יש לשים לב לעובדה, כמו כן. ויש להקצות שטח חניה לכשליש מהקונים במרכז, הקונים

אקונומית נמוכה יש להקצות פחות מקומות חניה מאשר - בשכונה שתושביה ברמה סוציו

   26.אקונומית גבוהה- בשכונה שתושביה ברמה סוציו

משרד  י"ע ייקבע בהתאם לתקן החניה העדכני המפורסם היחס בין השטח העיקרי לחניה

הקובע את מספר מקומות , 2005 מציגה את תקן החניה ממרץ 6.4' טבלה מס. התחבורה

  .בהתאם לשימושי הקרקע ולאופי הישוב, ר מסחרי"החניה למ
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  200527מרץ , ר מסחרי" תקן מקומות חניה למ– 6.4' טבלה מס

ישובי פריפריה   

 ארצית
ישובי פריפריה 

 מטרופולינית
 ישובי גלעין

 - ועד ל1:50 - הקטנה בשלבים מ 1:50מינימום  1:35מינימום  רכב פרטי

לאחר הפעלת מערכת הסעת  (1:250

 )המונים

   לפי קביעת מוסד התכנון1:250 -  ל1:150בין  דו גלגלי

   לפי קביעת מוסד התכנון1:200 -כ  אופניים

  

ר לדרישה ניתן לשקול המלצה על מנגנונים המעודדים הפיכת חניות רכב לחנית אופניים מעב

 מקומות נוספים לאופניים מאפשרת ביטול מקום חניה חמישהלדוגמא הקצאת , הבסיסית

  .אחד לרכב פרטי

עלות בניה ושטח ,  מחיר קרקע–הנו פועל יוצא של מספר גורמים סף הכניסה לחניה מבונה 

מחיר , מאחר ועלות הבניה של חניה מבונה הנה גבוהה יחסית לחניה פתוחה. המרכז המסחרי

רצוי כי מרכז מסחרי עיקרי . קרקע צריך לספק הצדקה כלכלית להקמת החניה המבונה

בהתאם למחיר הקרקע ולאחר קבלת חוות דעת , ר ומעלה יכלול חניה מבונה" מ3,000ששטחו 

במקרים מסוימים ניתן לשקול הקמת חניה מבונה גם במרכז עיקרי ששטחו . מיועץ התנועה

  .ות עם יועץ התנועה ובהתאם לערך הקרקעלאחר התייעצ, ר" מ3,000-קטן מ

  : תכנון החניה יהיה בהתאם לשיקולים הבאיםבמרכז מסחרי מטיפוס שטחי מסחר מרוכזים

 .  המסחרי בתחום המגרשתמוקםהחניה  •

ובהתאם לערך , ייקבע בהתייעצות עם יועץ התנועהסף הכניסה לחניה מבונה  •

 .הקרקע

 שימושי ה תוך מתן אפשרות לחפיפה ביןי יועץ תנוע"מספר מקומות החניה ייקבע ע •

  .קרקע שונים

  : תכנון החניה יהיה בהתאם לשיקולים הבאיםבמרכז מסחרי מטיפוס חזית מסחרית

 .הפונה לרחוב חזית המרכזלאורך , בתחום המגרשהחניה תמוקם  •

בתנועת הולכי הרגל ובנגישותם , מיקום החניה לא יפגע בזרימת התנועה ברחוב •

 .לשטחי המסחר

 .מבקריםהדיירים ושירות החנייה להבין מספקת הפרדה  לוודא קיומה של יש •
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  מערכת הקשרים בין השימושים השונים  .ו

הפרדות בין שימושים ייקבעו באמצעות טבלה המגדירה מספר רמות של קרבה בין והזיקות ה

 עבור שימושים .החל בקרבה מיידית וכלה בהפרדה מוחלטת, השימושים השונים במרכז

מומלץ לתכנן חנייה משותפת שתשרת את השימושים השונים ,  בקרבה זה לזההנמצאים

 החפיפה בין מקומות החניה מאפשרת הקמת פחות .בהתאם לשעות והיקף הפעילות שלהם

 מרכז קהילתי, לדוגמא. תוך ניצול מקומות חניה שהוקמו למטרות אחרות, מקומות חניה

ולכן ניתן ,  ממספר זה בשעות הבוקר10% אבל רק,  חניה במגרש בשעות הלילה100%-חייב ב

שיעור החפיפה ייקבע . המרכז הקהילתי עבור חניית חינוךלנצל חניה שהוקמה לשטח מוסדות 

בהתאם ,  חפיפה בין שימושי קרקע מעורביםי מציגה שיעור6.5' טבלה מס. י יועץ התנועה"ע

 2005.28י משרד התחבורה במרץ "להנחיות לתכנון חניה שפורסמו ע

  

   חפיפת מקומות חניה לשימושי קרקע מעורבים– 6.5 'בלה מסט

הדרישות למקומות חניה לרכב פרטי לפי חלקי היממה 

  )באחוזים(
  שימושי קרקע

  לפני הצהריים

  13:00עד 

 אחרי הצהריים

13:00-18:00  

  ערב ולילה

18:00-22:00  

  100  100  100  מגורים

  10  100  80  מרכזי קניות ובילוי, חנויות מסחר

  40  80  100  )עורכי דין והי טק(משרדים 

  100  35  10  תיאטרון, קולנוע, אולמות בידור ושמחות

  10  100  100  אולמות כינוסים

  100  50  10  מסעדות ובתי קפה

  100  80  50  בתי מלון

  10  50  100  מוסדות חינוך

  100  50  10  מרכז קהילתי, בית תרבות

  50  100  100  מוסדות בריאות

  30  70  100  תעשיה ומלאכה

  100  100  30  ספורט

  

 קביעת גודל המגרש המיועד למרכז העיקרי  .ז

, הרגלי אוכלוסייה ורמת חיים, בהם היקף אוכלוסייה, גודל המרכז מושפע ממספר גורמים

) ברוטו(מגרש הגודל . זיקות בין שימושים, פריסת מוקדים מתחרים, מבנה שטח ואקלים

  . ם למאפייני השכונה ולשטח המסחרי הדרוש בה בהתאנקבעעבור שימושים מסחריים בלבד 

  :המסחרי יש לבצע מספר צעדיםלמרכז את שטח המגרש על מנת לקבוע 

                                            
28

  .36' ע, 2005מרץ , אגף תכנון תחבורתי/  מנהל היבשה–משרד התחבורה , תקני חניה: 'פרק ב,  חניההנחיות לתכנון 



  46

 . למרכז העיקרי) נטו(חישוב הקצאת השטח המסחרי  •

מתקני , חצר משק, כניסות,  שטחי מעברים– )שטחים תפעוליים (תוספת שטחי שירות •

 .'סילוק אשפה וכד

 .רשקביעת תכסית הקרקע במג •

  . קביעת מספר הקומות במרכז •

 :בנוסף לשטח הבנוי יש להתחשב בפונקציות הנוספות הכלולות בשטח המגרש המסחרי

 . רחבה ציבורית •

 . בהתאם לתקן החניה ולמאפייני השכונהית שירות וחניה למקריםחני •

 .ריהוט רחוב כולל מתקני משחק ופינות ישיבה בהתאם לתכנוןגינון ו •

דרישה למפלס קרקע או אפשרות מיקום ( והגדרתם פי צורכיהםשימושים ציבוריים ל •

 .ישולבו במגרשבמידה ואלו  ,)בקומה שנייה

  פרוגרמה למרכז העיקריה שיקולים בהגדרת .6.2.1.4

 להחלטה על שילוב שימושי קרקע נוספים במרכז בהתאםהפרוגרמה למרכז העיקרי נקבעת 

יש לאפשר גמישות מירבית רכז קביעת הפרוגרמה למבעת  .ומוגדרת באמצעות הוראות התכנית

  . תמהיל השימושיםמבנית והן מבחינת-הן מבחינה פיזית, בארגון המרכז ותפקודו

  לאורך זמןהעיקרי מנגנונים המאפשרים גמישות בארגון המרכז   .א

 הגדרת הנושאים הארגון המרחבי של המרכז יאפשר גמישות עתידית באמצעותמומלץ כי 

 :הבאים בהוראות התכנית

אחרות ציבוריות והמרת שטחים בין מסחר לתכליות המאפשר שינוי שימושים מנגנון  •

  .ע"במסגרת הגדרה רחבה בתב

  . ופוטנציאל לבינוי בקומה נוספתפוטנציאל הרחבה של המבנים •

בהוראות השימושים המותרים בהן יוגדרו , קומות עליונותבמרכז במידה ומתוכננות  •

  .'משרדים וכד, בתי קפה ומסעדות, מרפאות, בצורה רחבה ויכללו מסחרהתכנית 

  .צמצום/ אפשרויות הרחבה,  אפשרות לניידות בין חללים–גמישות מבנית  •

  .פ כיעוד זמני בשטחים המיועדים לפיתוח בעתיד"שצ •

  . והעדר תלותיות בין שלב לשלבשלבי ביצועהגדרת  •

  תמהיל שימושים   .ב

סקר הספרות . פעילותו ומרחיב את שעות  המרכזהצלחתתמהיל שימושים מגוון מסייע ל

בעלי גוון מקומי  שימושי בידור ופנאימצביע על כך כי מרכזים מצליחים כוללים פעמים רבות 

במרכזים כושלים חלק מן השימושים המסחריים מפנים את .  פעילויות לילדיםדוגמתכ
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 .מרפאותוכגון משרדי תיווך , י קבלת קהל"המאופיינים עושירותים משרדים מקומם לטובת 

, למתכנן המרכז אין שליטה על השימושים שיאכלסו את המרכז לאחר פתיחתו, ל פי רובע

  . אולם תכנון חללים בגדלים ובמיקומים שונים יסייע ליצירת תמהיל שימושים מגוון

  חנות עוגן ומיקומה  .ג

מן הספרות עולה כי חנות . חנויות עוגן משמשות מוקד למרכז ומגדילות את כוח המשיכה שלו

בסקרי השטח ציינו הנשאלים את  29.צלחת מאצילה מהצלחתה על החנויות הקטנותעוגן מו

והמרכזים שקיבלו ציוני שביעות רצון גבוהים , הסופרמרקט כסיבה עיקרית להגעה למרכז

  . יותר כללו סניפים גדולים ופעילים של רשתות שיווק

נראה כי . רמרקטאולם זו אינה חייבת להיות סופ, כלול חנות עוגןימרכז מומלץ כי כל 

, בניגוד לסופרמרקט.  במרכז"עוגןמוסד "כמסתמנת מגמה לפיה גם קופת חולים יכולה לשמש 

 מומלץ לתכנן .כמו קומה עליונה, קופת חולים יכולה לתפוש חללים שאינם מתאימים למסחר

  . מרכזים שכונתיים בשיתוף הדוק עם רשתות השיווק או קופות החולים

) חזית הכניסה(מבעייתיות מסוימת מאחר ויש להן רק דופן אחת פעילה חנויות העוגן סובלות 

יש צורך בתכנון מיקום חנות העוגן בתוך המרכז כדי שכל מכלול . בעוד שאר החזיתות סגורות

י שימוש "ניתן להבטיח זאת ע. המרכז יעבוד בהצלחה וימשוך גם קונים שאינם מגיעים ברכב

  :במספר אמצעים

ך שתראה למרחוק אך עם זאת כדי להגיע אליה יהיה על הצרכן לעבור מיקום חנות העוגן כ •

 .דרך מספר רב ככל האפשר של חנויות אחרות

 .שילוב ביחד עם חנויות נוספות ולא בנפרד ליד מגרש חנייה חיצוני •

יש לתכנן שבילי הולכי . מומלץ שחניית חנות העוגן תהיה פתוחה לכולם ולא רק לקונים בה •

 .ווניםרגל ממנה לכל הכי

 .תכנון תחנות אוטובוס בסמוך לכניסה הראשית של החנות •

 - רישום זכויות .6.2.1.5

ליחידות שטח גדולות אותן ניתן יחולק , או לחילופין ,בעלות אחתשטח המרכז יהיה כולו ברצוי כי 

, שטחי הציבור והחניה יהיו בבעלות ובטיפול החברה המנהלת .יהיה לפצל במסגרת שכירות משנה

  .היווצרות שטחים לא מטופליםעל מנת למנוע 

   לסביבתו המיידיתמרכז העיקריקשרים נדרשים בין ה .6.2.1.6

  –קשר לשבילי הולכי רגל ואופניים   .א

מסקרי . זרימת הולכי הרגל גבוהה באופן טבעיבהם מרכז ברחובות רצוי למקם את ה

התכנון צריך . 30)56%(מרבית המבקרים מגיעים למרכז העיקרי ברגל השטח עולה כי 

י התגברות על אלמנטים מפרידים "י יצירת קשרים חדשים וע" את הנגישות עלהגביר

                                            
29

  .12' ע, 2005ינואר ,  סקר ספרות- לועדת ההיגוי 1' ח מס"דו 
30

  .6' ע, 2005דצמבר , בעלי עסקים ותושבים,  סיכום ממצאי סקר משתמשים– לועדת ההיגוי 3' ח מס"דו 
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בה ליצירת מערכת שבילי הולכי רגל ואופניים המובילה רש חשיבות י ).תנועה כבדה(

אמצעים ילוב רחובות עם שהצללה ו, שמירה על רוחב ראוי, למרכז לצד טיפוח המדרכות

 .בת המרכזי תנועה בסבלריסון

 - תנועה ריסון  .ב

, חניה בשדרת דג,  תנועה כגון פסי האטהריסוןאמצעים ליכללו בקרבת המרכז הרחובות 

  .'וכדמדרחוב 

  -בטחון   .ג

, החל משלבי התכנון הראשוניים, המרכז מתכנון בלתי נפרדחלק יהוו שיקולי בטחון 

המרכז . במטרה לשלב את מתקני האבטחה הנחוצים כחלק אינטגרלי מקומת הכניסה

  ).מפרטים לבנית מקלטים(נים בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית יכלול מרחבים מוג

  הנחיות לגבי עיצוב וחומרים .6.2.1.7

ובמסגרתו לאפשר מתן ביטוי ייחודי , מסקר הספרות עולה כי רצוי לקבוע למרכז קו עיצובי אחיד

 יש להגדיר כיצד יבואו נושאים אלו לידי ביטוי 31.לכל אחת מהחנויות או הרשתות הפועלות בתוכו

  .מסגרת הוראות התכניתב

  -שילוט חנויות והכוונה  .א

הוראות התכנית יכללו , בנוסף. יש להקצות מקום אחיד בגודלו וצורתו לשילוט החנויות

קווים מנחים לחומרים ולעיצוב ומספר השלטים , מיקומו, הגדרה של מידות השילוט

  .המכסימלי המותר לכל בית עסק

ויוגדר , אחיד שייקבע בעת תכנון המרכזשילוט ההכוונה יהיה בהתאם לקו עיצובי 

השילוט יענה לדרישות המפורטות בתקינה והחקיקה הרלוונטית . בהוראות התכנית

  .והעדכנית בעת תכנון המרכז

  -חזיתות עסקים   .ב

במקרה שהחנות מחולקת במסגרת ,  מטר4רוחב מינימלי של חזית חנות אחת יעמוד על 

רוחב החזית המינימלי , ר" מ60 -דלה כאמור כשגו, עבור חנות סטנדרטית. שכירות משנה

  32. מטר5.5יעמוד על 

   -חומרי גמר   .ג

חומרי . לחומרי הגמר בהם נעשה שימוש יש השפעה על תדמית המרכז וכן על תחזוקתו

יש להקפיד על סטנדרטים . הגמר יקבעו בשלב התכנון האדריכלי ויוגדרו בהוראות התכנית

  .ושפגיעותם לוונדליזם פחותה, ם נוחים לתחזוקהעיצוביים גבוהים ועל שימוש בחומרי

                                            
31

 .7' ע, 2005ינואר ,  סקר ספרות- ההיגוי  לועדת1' ח מס"דו 
32

 . בין חזית החנות לעומקה1:2בהתאם ליחס מקובל של  
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  תקנון ונספחים, הכנת תשריט .6.2.1.8

בקנה המידה , התקנון והנספחים הדרושים לאישור התכנית, בסיום שלב זה יוכנו התשריט

  .ויוגשו לאישור לגופי התכנון הרלוונטיים, שיידרש על ידי הרשויות הנוגעות בדבר

 תנאים למתן היתר בניה .6.2.1.9

ימומשו במסגרת אשר ,  יכללו פירוט של התנאים הדרושים להוצאת היתר בניההוראות התכנית

  :תנאים אלו כוללים את הנושאים הבאים. התכנית המפורטת למרכז העיקרי

 .תכנית פיתוח למגרש •

 ע" ברמת התבכולל הסדרת נגישות לרוכבי אופניים והולכי רגל, תכנית הסדרי תנועה •

 .וברמה המבנית

, גמישויות, תלותיות בין שלב לשלבכולל הנחיות להעדר , עהגדרת שלביות הביצו •

 . ותפעול המרכז בשלבי הבניה השוניםמנגנוני המרה בין שימושים

   .עיצוב החזית החמישית •

  .פירוט מלא של חומרי גמר •

כולל ,  ובין שימושים שונים בין שטחים ציבוריים לשטחים תפעולייםאבחנהפתרון ל •

 . מפלסיותדותמעקות והפר, גדרותפירוט של 

 .פתרון למיקום ופינוי אשפה •

 .פתרון לפריקה וטעינה •

 .חניהפתרון  •

   העיקריהמרכזופיתוח  בינוי –תכנון מפורט  .6.2.2

ממידת נגישותו בעיקר לתכנון מבנה המרכז השפעה רבה על אופן תפקוד המרכז הנובעת 

,  אישיהתייחסות לתנאי בטיחות ובטחון, בהירות וידידותיות התכנון, לתושבי השכונה

, בהם ילדים,  השוניםמבקרים ומידת נוחותו והתאמתו להתאמתו לתנאי האקלים המקומי

 אופן העמדת לבחון את על היזם המבצע, בשלב זה. ואנשים בעלי מוגבלויות, קשישים

, מפלסי פיתוח המגרש והחצר הצמודה, הבניינים במגרש תוך התייחסות למפלסי המבנה

שים ורכב בכניסות ראשיות  נגישות אנתיבחןכן . רשים גובליםלסביבה הקרובה והרחוקה ולמג

י "בינוי ופיתוח המרכז יבוצעו ע .החניות והשטחים הגובלים,  ביחס למפלסי הדרכיםוצדדיות

   .מפורטתהתכנית ההוראות ול הרלוונטייםחקיקה ל לתקנים ובהתאם, היזם

 : שלבים עיקרייםמספרהכנת תכנית מפורטת למרכז העיקרי כוללת 

 י היזם"עדכון הפרוגרמה המפורטת ע .1

 יהסטנדרט הבנעקרונות והגדרת  .2

 הגדרת פונקציות ושטחים נדרשים .3
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  י היזם"עדכון הפרוגרמה המפורטת ע .6.2.2.1

יש לוודא שהתכנון המוצע למבנה המרכז העיקרי עולה בקנה אחד עם פרוגרמת המרכז והוראות 

 על היזם לבצע ך לצורך כ.לעיל שגובשו בשלב התכנוני הקודם שהוצג תכנית המתאר המפורטת

קיום מנגנון המרת שטחי בניה ופיתוח מאזן , הכוללת בחינה של שלביות ההקמה, בדיקת יישום

  .תקן חניה בשלבים

  סטנדרט הבניהעקרונות ו .6.2.2.2

 ובטיחות נגישות, נוחות  .א

ילדים , קונים במרכז כגון מבקריםבינוי המרכז צריך לאפשר נגישות טובה ונוחה לכל ה

בחוק שוויון זכויות בהתאם למפורט , אנשים עם מוגבלויותוקשישים , לדיםועגלות י

ובהתאם , )2005- ה"התשס( לחוק 2' בתיקון מסו) 1998-ח"התשנ(לאנשים עם מוגבלויות 

דרישות הבטיחות בסביבת ובתוך המרכז המסחרי  .בעת תכנון המרכז לתקינה הרלוונטית

מעקות ותאורה יהיו בהתאם לתקינה ולחקיקה , החלקה, לרבות מניעת מכשולים

 .הרלוונטית והעדכנית בעת תכנון המרכז

  מעברים  .ב

ובכלל זה מעברי מפלסים חיצוניים , המעברים בתחום המרכז ובסביבתו המיידית

לתקינה ולחקיקה הרלוונטית והעדכנית בעת אם יהיו בהתדרכי גישה ומדרכות  ,פנימייםו

  .תכנון המרכז

 הגנה אקלימית  .ג

ויבטיח הגנה , הקירוי יהיה אחיד בסגנונו. קירוייכלול כל מרכז כי  רצויבאקלים בישראל 

יש לוודא , בעת תכנון פתרונות הקירוי. להולכי הרגל מבלי לפגוע בחשיפת החנויות לרחוב

מיקום ,  כמו כן.ניה קלימטולוגית חוסכת אנרגיהניצול אור שמש טבעי ושימוש בב

  . ים יערך תוך התחשבות במשטר הרוחות באזור/המבנה

 תאורה  .ד

לסוג ואופי התאורה יש . מבקריםבטחון ונקיון עבור ה, על מבנה המרכז לשדר נוחות

ובמיוחד , מקובל כי תאורה טובה. השפעה מרובה ביצירת התרשמויות אלו אצל המבקרים

 ותורמת מבקריםשל הוההתמצאות מגבירה את תחושת הבטיחות , תתאורה טבעי

היה יהתאורה בסביבת ובתוך המרכז המסחרי תכנון . להתרשמותם הטובה מהמרכז

 .לתקינה ולחקיקה הרלוונטית והעדכנית בעת תכנון המרכזבהתאם 

 בניהסטנדרט   .ה

, ז העיקריבמרכרמת שירות גבוהה היא תנאי הכרחי על מנת לעודד שימוש אינטנסיבי 

כטיפולוגיה  רכזהמעל מנת למתג את . והיא קשורה ישירות לסטנדרטים עיצוביים גבוהים

נגישות , נקיון, יש לשאוף ליצירה של חלל שביכולתו לשדר איכות, ארכיטקטונית יוקרתית

יש להקפיד על סטנדרט בניה גבוה ועל אבזור , לפיכך. אינפורמטיבית ושקיפות אופרטיבית
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,  מדרגותמסגרת איכותית ואחידה לאלמנטים השונים במרכז העיקרי כגוןנכון הנותן 

  .'חלונות ראווה וכד, שילוט, תאורה, מקומות ישיבה, מעקות

 פונקציות ושטחים נדרשים .6.2.2.3

 ריהוט רחוב  .א

המרכז המסחרי מהווה מקום מרכזי למפגשים חברתיים בין תושבי  – פינות ישיבה •

תכנון פינות . מגיעים בהכרח למטרות קניהומושך אליו גם מבקרים שאינם , השכונה

כך , הישיבה צריך להיות משולב בתכנון הגינון והשטחים הציבוריים הפתוחים במרכז

פינות . יאפשרו אינטראקציות חברתיות בין המבקרים השוניםשיהיו מוצלות ו

בהתאם לתקינה ולחקיקה הרלוונטית והעדכנית בעת הישיבה והספסלים יתוכננו 

 .כזתכנון המר

 פעילויות הפנאי הולכות ותופסות חלק הולך וגדל מהשירותים – מתקני משחק •

יש לכלול בתכנון המרכז המסחרי גם מתקני משחק , לפיכך. הכלולים במרכז המסחרי

תוך שמירה , מתקנים אלו ימוקמו בשטח הנצפה מכל חלקי המרכז. לסוגיהם השונים

התאם לתקינה ולחקיקה הרלוונטית  בויתוכננו, על הפרדה פיזית בינם לבין הרחוב

 .והעדכנית בעת תכנון המרכז

 גינון ונטיעות  .ב

הפרדה מתנועה או משטחים , הצללה, לנטיעות תפקיד חשוב בהגדרת מקומות במרכז

כולל מתקנים בתחום המגרש הפתוחים היזם יפתח על חשבונו את השטחים . תפעוליים

  .וספסלים

 שירותים סניטריים  .ג

השירותים  תתחזוק. בתחום שטח המגרשל שירותים סניטריים ציבוריים יכלועיקרי כל מרכז 

 . מרוכזתתהיה 

 מתקנים תפעוליים  .ד

, הנדסייםמבנים ושירותים המתקנים התפעוליים הנדרשים במרכז המסחרי לרבות פירוט 

 יוגדר מתקנים לפינוי אשפה ושטחים לפריקה וטעינה, שטחי אחסנה על ותת קרקעיים

 יש לוודא שלא תהיה הפרעה .התאם לתקנים וחקיקה ארציים ומקומייםב, בהוראות התכנית

  .ולמנוע מטרדי רעש, לתנועה ולחניה בסביבת המרכז ובתוכו

  העיקרי המרכז של  תפעול וההקמ .6.2.3

תדמיתו , אופן הפעלת המרכז לאחר השלמת בנייתו קובע במידה רבה את הצלחת המרכז

כז לספק שירות העונה על הצרכים על המר. ובמידה מסויימת גם את תדמית השכונה

להוות מקום תוסס פעיל מבחינה חברתית , היומיומיים של כל סוגי האוכלוסיה בשכונה

מרכזים מסחריים שכונתיים , פעמים רבות. וכלכלית ולהצליח לפעול ביעילות לאורך זמן

שינויים בסביבה כגון , מתדרדרים שנים מספר לאחר הקמתם כתוצאה מבעיות תחזוקה

לפיכך נודעת חשיבות רבה . מת מרכזי קניות חדשים ושינויים בהרכב האוכלוסיה בשכונההק
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  ובראשם,לאורך זמןהעיקרי לקיומם של מנגנונים שיסדירו את פעילותו השוטפת של המרכז 

ניהול . קיום מנגנון מרכזי שישא באחריות על כל האספקטים הכרוכים בפעילות המרכז

שיבטיח את קיומו והפעלתו של מנגנון ניהול , היזםבאמצעות  ויוסדרהעיקרי ותפעול המרכז 

  .הוראות התכניתול חוקי עזר עירונייםובהתאם ל, מרכזי

 :מרכז העיקרי כוללת שלושה שלבים עיקרייםה הקמת והפעלת

  והשלמת פיתוח השטח כל שלבי הקמת המרכזליווי הבנייה עד להשלמת .1

  קביעת הנחיות לפעילות חברת ניהול .2

  הנחיות לתפעול ותחזוקת המרכזקביעת  .3

  ליווי הבנייה עד להשלמתה והשלמת פיתוח השטח .6.2.3.1

היזם יהיה אחראי לניהול . מהלך הביצועיפקח על המתכנן ילווה את הבנייה עד להשלמתה ו

  .ותפעול המרכז לאחר סיום כל שלב משלבי הבניה

  הנחיות לפעילות חברת ניהול .6.2.3.2

הסיבה נראה כי . האחזקה השוטפת הייתה ירודהרמת במרבית המרכזים  בסקרי השטח נמצא כי

י "מרכזים המנוהלים ע, לעומתם. המרכזלכך נעוצה בהעדר מנגנון כלשהו האחראי לאחזקת 

נמצאו כנקיים ומתוחזקים בצורה טובה יותר , שנציגיהן יושבים באופן קבוע במרכז, חברות ניהול

מצא מספר קטן יותר של עסקים במרכזים עם חברות ניהול נ, כמו כן.  המרכזיםלעומת יתר

  . לעומת מרכזים ללא חברת ניהול, סגורים

תפעל חברת למסחר  שטח עיקרי מבונהר " מ2,000שגודלו עולה על בכל מרכז עיקרי מומלץ כי 

במקרים בהם לא  .האחריות על הסדרת מימון פעילות חברת הניהול תהיה של היזם. ניהול

ניתן להסדיר את תפעול המרכז  ,ה והמרכז מוקם בשלביםבמידאו , מתאפשרת הפעלת חברת ניהול

בתנאי , בדומה לבית משותף, באמצעות התארגנות בעלי העסקים במרכזבשלבי הבניה הראשוניים 

   .שהאחריות לקיום ופעילות ההתארגנות תהיה על היזם

  ספי כניסה לפעילויות נוספות  .א

 מבקריםז המסחרי חשיבות רבה למסקרי השטח עולה כי לקיומן של פעילויות נוספות במרכ

בלו ציונים טובים יותר מספקים אטרקציות ופעילויות לילדים בשטח ימרכזים שקה. במרכז

, כל מרכז יכלול פעילויות נוספותמומלץ כי . 'בזארים וכד, הופעות, כגון מתקני משחקים, המרכז

, שוק אוכל בסופשבוע(ם  ואירועים מיוחדי שירותים אישיים,משרדים, בידור ופנאי, מסעדותבהן 

  .) 'וכד" 'ראזאמכירות ג", יריד אומנויות של תושבי השכונה, שוק איכרים

  קביעת הנחיות לתפעול ותחזוקת המרכז .6.2.3.3

  פריקה וטעינה, אחסון סחורה, פינוי אשפה  .א

ערוצי תנועה נפרדים מאלו  תהיה באמצעותהגישה אליו ש, יוקצה שטח ייעודי לפעילויות אלו

יש לוודא שלא תהיה הפרעה לתנועה ולחניה בסביבת המרכז . קרים במרכזהמשמשים את המב

יש , ר שטח עיקרי מבונה למסחר" מ5,000-במרכז הכולל למעלה מ .ולמנוע מטרדי רעש, ובתוכו
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 ,פנואמטיותפינוי אשפה מערכות מתקני אשפה תת קרקעיים וב במידת האפשר שימושלהעדיף 

 . במקוםבתלות במחירי הקרקע

 בשטחי חוץפעילות   .ב

  .באחריות ובטיפול החברה המנהלת

  שמירה, נקיון, טיפול במפגעים, תחזוקה  .ג

,  במידה וקיימים שימושים ציבוריים המשולבים במרכז.באחריות ובטיפול החברה המנהלת

  .האחריות לתחזוקתם תהיה של חברת הניהול

  ביצוע תשתיות ופיתוח  .ד

 . לאחר אישור תכנית פיתוח כבישים ותשתיות,י ועל חשבון היזם"יבוצע בשלמות עהפיתוח הצמוד 

  .בהתאם לכללים המקובלים, י הגורם המפתח את השכונה"הפיתוח הכללי יבוצע ע

  ההנחיות לתכנון מרכז משנ .6.3
המרכז המשני נועד . המרכז המסחרי המשני נבדל מן המרכז העיקרי בפעילותו ובמאפייניו

,  המרכז העיקרי אינו נגיש עבורםהםבמקרים בלספק את צרכי היומיום של תושבי השכונה 

התחלת אכלוס השכונה בטרם השלמת המרכז העיקרי , תנאי שטח קשים, כגון מרחק גדול

בעת תכנון המרכז המשני יש לשמור על העקרונות המנחים שפורטו לעיל עבור המרכז . 'וכד

 שימושי השתלבות במערך, בהירות בתכנון, להולכי רגל ולמשתמשיםכגון נגישות , העיקרי

  .תוך מתן תשומת לב לצרכים הייחודיים של המרכז המשני, הקרקע בשכונה ועוד

מפורטות ההנחיות  יודגש כי בסעיפים העוסקים בתכנון המרכז המשני המובאים להלן

עבור נושאים שאינם . על מנת להימנע מחזרה מיותרת, הייחודיות למרכז המשני בלבד

  .נחיות שצוינו עבור המרכז העיקריפרק זה יש להתייחס לה- מפורטים בתת

   מרכזי משנה– ע"תב, תכנית שלד, תכנית מתאר .6.3.1

הנובעת במידה רבה מהאופן , למרכז המשני יש השפעה על הצלחת הפעילות המסחרית בשכונה

מבין . בו הוא משתלב במערכת השירותים המסחריים בשכונה ומשלים את פריסתם בתוכה

שנסקרו לעיל עבור המרכז , ת מתאר מפורטת לשכונההנושאים שיש לשקול בעת הכנת תכני

, מיקום המרכז המשני ואופן שילובו במערך שימושי הקרקעבחון בנפרד את ליש , העיקרי

  .  המרכז המשניעבור יש לשקול היבטים שוניםנושאים אלו במאחר ו

   במערך שימושי הקרקע בשכונהמשניהשתלבות המרכז ה .6.3.1.1

שי הקרקע הנוספים שניתן לשלב בו הם בעיקר כאלו בעלי היבט בשל אופיו של המרכז המשני שימו

. גינה בהיקף מוגבל ומגורים, ראשונית מרפאה ,כגון סניף דואר, ובעלי סף כניסה נמוךמקומי 

  : הבאיםתנאיםה ובתנאי שיובטח, י המשנהמומלץ לתכנן מגורים כחלק ממרכז

  .ם בינוי המאפשר תכנון חזית מסחרית רציפהקיי •

  .אבחנה בין המסחר למגוריםנגנוני  מקיימים •



  54

  הקצאות קרקע .6.3.1.2

קרקע  תכסית  בשטח מגרש המיועד למרכז משני מוביל מומלצת-שטחי מסחר מרוכזים  •

בשטח מגרש המיועד למרכז משני מומלצת תכסית קרקע מירבית של . 40%מירבית של 

30%.   

שימושים  תכסית הקרקע תהיה בהתאם לתכסית הקרקע שנקבעה עבור ה- חזית מסחרית  •

  .או משרדים/מגורים ו, המשולבים של מסחר

לפירוט הטווחים של תכסית הקרקע המומלצת בהתאם לצפיפות השכונה ומידת השילוב עם 

  . נפחי בינוי– 6.2.1.3שימושי קרקע נוספים ראה סעיף 

  בשכונה המשנה ימרכזקביעת מיקום  .6.3.1.3

רצוי למקם .  מהמרכז העיקריאת מרכזי המשנה יש למקם בחלקי השכונה שאינם מקבלים שירות

  .על מנת לאפשר נגישות ברכב פרטי ושירות למרכז, את מרכזי המשנה ברחובות מקומיים

   המשנהמרכזופיתוח  בינוי –תכנון מפורט  .6.3.2

. עקרונות הבינוי של מרכזי המשנה דומים בעיקרם לאלו שנסקרו עבור המרכז העיקרי

ההנחיות עבור המרכז העיקרי שפורטו בסעיף ראה , להנחיות בנוגע לתכנון המפורט של המרכז

  . תכנון מפורט ובינוי המרכז העיקרי– 6.2.3

   של מרכז המשנההקמה ותפעול .6.3.3

במקרים . לא תופעל בהם חברת ניהולסביר להניח כי מרכזי המשנה בשל היקפם המוגבל של 

,  במרכזהמרכז ותפעולו יוסדרו באמצעות התארגנות בעלי העסקיםפעילותו השוטפת של , אלו

,  כל היבטי תחזוקת המרכז.תוסדר בהוראות התכניתזו התארגנות . בדומה לבית משותף

לרבות , הטיפול במפגעים והנקיון יהיו באחריות ובטיפול התארגנות בעלי העסקים במרכז

  ). במידה וקיימים(ההיבטים הקשורים בשימושים ציבוריים נוספים המשולבים במרכז 
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  תמצית המדריך .7
ההנחיה , ועד להוות כלי עבודה בידי הגורמים השונים המעורבים בשלבי הייזוםהמדריך נ

 בתהליכי התכנון של המשמשיםהגדרה כמותית ואיכותית של המדדים ומבוסס על , והאישור

   .שירותי המסחר בשכונות

  :המדריך מכוון לשני סוגים עיקריים של משתמשים ופעולות

ם להקצאה ושילוב של שטחי מסחר בשכונות  המדריך כולל הנחיות ופרמטרי–תכנון  •

, ע"תכנית השלד והתב, מרמת התכנון הפרוגרמתי ורמת תכנית המתאר, מגורים חדשות

 . דרך רמת התכנון המפורט לביצוע ועד להתקשרות עם היזם הבונה ומפעיל את המרכז

ולים  הגורמים הציבוריים והממשלתיים המלווים את התכנון יכ–הנחיית התכנון ובקרתו  •

על מנת להבטיח כי תכנון שטחי המסחר בשכונה ,  בהנחיות הכלולות במדריךרלהיעז

  .תואם את צרכי התושבים ומאפייניהם הייחודיים

  

 לאפשר שימוש במטרה,  זה מדריך המובאות ב עיקרי הנחיות והמלצות צוות המחקרריכוזלהלן 

  . מגורים חדשותתכנון ושילוב שירותי מסחר בשכונותבעת  הנחיותיעיל ונוח ב
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  תהליך התכנון .7.1
 

   תהליך תכנון שטחי המסחר בשכונה– 7.1' איור מס

  
  

   השוניםשלבי התכנוןב צוות התכנון הנדרש – 7.1' טבלה מס

מתכנן  שלב תכנוני
 השכונה

יועץ 
 פרוגרמה

יועץ 
 כלכלי

נן מתכ
 המרכז

, תנועה
 תשתיות

מתכנן 
 נוף

יועץ 
סביבתי

יועץ 
 נגישות 

יועץ 
ארגוני

 הקצאת ופריסת שטחי המסחר הנדרשים בשכונה
מסמך יעדים 

             ופרוגרמה

 תכנון מרכזים מסחריים ותפעולם
תכנית מתאר 

/ מקומית
 טתמפור

                  

תכנון מפורט 
                   לביצוע
הקמה 

            תפעולו

  תכנון מפורט

  ע"תכנית שלד ותב, תכנית מתאר

  מרכז פועל: תוצר

  יעדים ופרוגרמה, מטרותמסמך 

  מבנה המרכזתכנון 

  עודי הקרקע ייתכנון שילוב המרכז ב

 ניהול ותפעול שוטףהסכם 
 ועם התקשרות עם קבלן מבצע הקמת מבנה ופיתוח שטח

  יזם

  
הקצאת 
ופריסת 
שטחי 

המסחר 
 הנדרשים
 בשכונה

  
  
  

  
  

  
  
  
  

תכנון 
מרכזים 

מסחריים 
 ותפעולם

  פרוגרמה שכונתית: תוצר

 סכימת בינוי: תוצר
  המרכז במשולב בשכונה

, פרוגרמה למרכז: תוצר
  תכנון לביצוע, סכימה תפעולית

  ייזום תכנון שכונה
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ופריסתם הנחיות להקצאת שטחי המסחר הנדרשים בשכונה .7.2
  ע"תכנית שלד ותב, בשלבי תכנית מתאר

  
  בשכונההנדרש  השטח המסחרי היקףהפרמטרים המשפיעים על 

  

יידרש בה שטח , נפשותשל יותר מספר גדול  ככל שהשכונה מתוכננת ל–יעד אוכלוסייה מתוכנן  •

 .מסחרי רב יותר

יידרש פחות שטח , לאוכלוסייה ממעמד סוציו אקונומי גבוה –מיים מאפיינים סוציו אקונו •

 .  שטח מסחרי רב יותרשיידר, לאוכלוסיה חרדית. מסחרי

 . יותרגדוליידרש שטח מסחרי ,  יותרגבוהה ככל שהצפיפות – צפיפות השכונה •

 יידרש שטח,  ככל שהשכונה רחוקה יותר מלב המטרופולין– מיקום השכונה ביחס למטרופולין •

 .מסחרי רב יותר

 .יידרש שטח מסחרי רב יותר, ר" ככל שהשכונה מרוחקת מהמע-  ר"מיקום השכונה ביחס למע •

יידרש שטח ,  בשכונה סמוכה לקניון או לרחוב עירוני ראשי– קיום מרכזים מתחרים בסביבה •

  .מסחרי קטן יותר

 
   השטח המסחרי בשכונהפריסתהפרמטרים המשפיעים על 

  

  .ר שטח עיקרי מבונה" מ2,000 - כ– מרכז העיקריסף הכניסה להיקף ה •

חים המסחריים יפותחו הראשוניים השטהשכונה  בשלבי פיתוח – שלביות פיתוח השכונה •

  .עם אופציה להרחבת אחד מהם בעתיד למרכז עיקרי, במרכזי משנה

 ות עדיפןתינת, ד לדונם" יח2-3 של, נמוכהבשכונה המתוכננת בצפיפות  –אופי הבינוי בשכונה  •

 .בהתאם לתנאי השכונה,  מרכז עיקרי על פני הקמתשטחי המסחר בין מרכזי משנהלפיזור 

 מהשטח המסחרי 2/3הכולל לפחות ,  יתוכנן כמרכז משנה מובילממרכזי המשנהאחד רצוי ש

  .בשכונה

  .' מ500 לא יעלו על –אל המרכז העיקרי או אל מרכזי המשנה מרחקי ההליכה  •

שטחי את  לפזר רצוי, ה בה תנאי השטח והאקלים אינם נוחיםבשכונ – מבנה שטח ואקלים •

 .עיקריבנוסף למרכז ה, ין מספר גדול יותר של מרכזי משנה בהיקף מוגבלהמסחר ב

 יש לשאוף לריכוז השטחים המסחריים בשכונה במרכז מסחרי אחד –ריכוז שטחים מסחריים  •

על פני , ף יתר המרכזים בשכונהשהיקפו גדול יחסית להיק) מרכז עיקרי או מרכז משנה מוביל(

 .פיזור במספר רב של מרכזים בהיקף מוגבל
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  חישוב הקצאת שטחי מסחר בהתאם למאפייני השכונה– 7.2' טבלה מס

  נתוני בסיס  פרמטר
גריעה או תוספת שטחים בהתאם למידת 

  ההשפעה של כל פרמטר

  הקצאה בסיסית

שטח מסחרי לנפש 

  )נטו(

    ר" מ0.4

ולי סף כלכלי תפע

למרכז עיקרי 

 עיקרי שטח(

  )מבונה למסחר

    ר" מ2,000

  פרמטרים המשפיעים על הקצאת שטחי המסחר בשכונה

נפשות מתוכנן ' מס

  ד"ליח

 לשטח המסחרי 5% מוסיפה 0.2כל תוספת של   3

  הנדרש בשכונה

 מהשטח המסחרי 5%כל תוספת עשירון גורעת   5  עשירון בסיס

  הנדרש בשכונה

רמת מינוע 

  ממוצעת

 מהשטח 5% כלי רכב גורעת 50כל תוספת   33 נפש1,000- מכוניות ל290

  המסחרי הנדרש בשכונה

 לשטח 10%מ נוספים מוסיפים " ק30כל  ")אפקטיבי"מרחק (מ " ק30 מרחק ממטרופולין

  המסחרי הנדרש בשכונה

מרחק ממרכז 

  רובעימסחרי 

מסחרי  לשטח ה5%מ נוספים מוסיפים " ק3כל   ")אפקטיבי"מרחק (מ " ק3

  הנדרש בשכונה

מרחק מפאואר 

  סנטר

 לשטח המסחרי 10%מ נוספים מוסיפים " ק5כל   ")אפקטיבי"מרחק (מ " ק5

  הנדרש בשכונה

 לשטח המסחרי 5%מ נוספים מוסיפים " ק5כל   ")אפקטיבי"מרחק (מ " ק5  ר"מרחק ממע

  הנדרש בשכונה

 לשטח המסחרי 5%ד נוספת מוסיפה "כל יח  4 ד לדונם"ממוצע יח

  הנדרש בשכונה

יש להתייחס למדרג שירותי המסחר הרלוונטי     שכונה חרדית

  .לסוג האוכלוסייה

  

  
  

                                            
33

במידה ולא קיימים נתונים לגבי פרמטר זה ניתן להתחשב . ס"י נתוני הלמ" עפ2005רמת מינוע ממוצעת בישראל לשנת  
 .בדירוג העשירון בלבד
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  ר" מ2,000 -הקצאה גדולה מ: טח המסחרי בשכונהפריסת השסכימת  – 7.2' איור מס

 

הקצאת שטח מסחרי בשכונה 
 )ר" מ2,000 - גדול מ(

  , הקצאת שטחים מסחריים לתכנון מרכזי משנה
 כונה בשלבי הפיתוח הראשונייםלשירות הש

שטח מסחרי נוסף להקצאה 
 ר " מ2,000 -קטן מ

שכונה בעלת צפיפות 
 נמוכה

/ שכונה בעלת צפיפות גבוהה
 מעורבת 

פיזור שטחי המסחר בין 
 העדפה –מרכזי משנה 

 למרכז משנה מוביל

ר נטו לפחות " מ2,000הקצאה ותכנון מרכז עיקרי ששטחו 
בע לפי בחינת מאפייני האזור שבטווח  השטח המדויק נק–

 מהמרכז'  מ500

שטח מסחרי נוסף להקצאה 
 2,000 - גדול מ

פיזור שטחי המסחר בין 
מרכזי משנה להבטחת 
 נגישות מכל חלקי השכונה

המרכז העיקרי 
 50%-משרת יותר מ

 ד בשכונה"מיח

המרכז העיקרי 
 50%- משרת פחות מ

 ד בשכונה"מיח

פיזור שטחי 
המסחר בין מרכזי 

 נהמש

צפיפות גבוהה 
בחלקי השכונה 

 הנותרים

צפיפות נמוכה 
בחלקי השכונה 

 הנותרים

פיזור שטחי 
המסחר בין מרכזי 

 משנה

הקמת מרכז משנה 
 מוביל

הגדלת שטח המרכז העיקרי 
 בתלות בפריסה גיאוגרפית

ת 
הגדל

ח ל
ט
ש
ה

ת עודף 
הפניי

קרי
העי

מרכז 
ה

ח 
ט
ש
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  ר" מ2,000 -הקצאה קטנה מ: ה פריסת השטח המסחרי בשכונ– 7.3' איור מס

 
 

הקצאת שטח מסחרי בשכונה 
 )ר" מ2,000 - קטן מ(

  , הקצאת שטחים מסחריים לתכנון מרכזי משנה
 לשירות השכונה בשלבי הפיתוח הראשוניים

/ שכונה בעלת צפיפות גבוהה שכונה בעלת צפיפות נמוכה
 מעורבת 

פיזור שטחי המסחר בין 
 העדפה –מרכזי משנה 

 למרכז משנה מוביל

 שטחו נקבע לפי -הקצאה ותכנון מרכז משנה מוביל 
 מהמרכז'  מ500ני האזור שבטווח בחינת מאפיי

פיזור שטחי המסחר בין 
 הבטחת נגישות -מרכזי משנה 

 מכל חלקי השכונה

ת 
הגדל

ח ל
ט
ש
ה

ת עודף 
הפניי

קרי
העי

מרכז 
ה

ח 
ט
ש

שטח מסחרי נוסף להקצאה 
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   טיפוסי מרכזים .7.3
בהתאם לצורת , יקרייםניתן לחלק את המרכזים המסחריים השכונתיים לשני טיפוסי בינוי ע

שכונה ומההיבטים הקשורים ממאפייני המושפעת הבחירה בטיפוס המרכז . הבינוי שלהם

   . ותפעול המרכזהבהקמ

  

  טווחים ועקרונות לטיפוסי מרכזים שונים, מאפיינים – 3.7 'טבלה מס

  ני המרכזמאפיי

  קרקע מעורביםי בעלי ייעודסחריים לאורך חזית מספר מגרשים רציפיםפיזור השטחים המ

  התאמה לשכונה

  נישקיים בהן רצף של רחוב עירו, שכונות בצפיפות גבוההמתאים ל •

  מתאים לשכונות בעלות תנאי שטח ואקלים נוחים •

מרכז    תכנוןעקרונות
  הקמה בשלב אחד או שניים • עיקרי

  לשטחי המגוריםמנגנוני הפרדה בין שטחי המסחר  •

י פינו, פריקה וטעינה(מניעת הפרעה הנובעת מהתפעול השוטף של המרכז  •
  לזרימת התנועה ולמבקרים) אשפה

  ה לרחוב הפונחזית המרכזתחום המגרש בחניה ב •
  התאמה לשכונה

 מטר 40-50 - בינוי השכונה מאפשר תכנון חזית רציפה באורך של כ •
  לשני מקטעיםהמחולקת לכל היותר  ,לפחות

   תכנוןעקרונות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

חזית 
 מסחרית

  

מרכז 
 משני

, הגבהת הדירות, אבחנה בין המסחר למגורים באמצעות מיקום הכניסות •
  רדי רעש וריח וצמצום מטמתקני סילוק אשפה, תנפרד  חניההסדרת

  מאפייני המרכז

  כשטח מסחריהמוגדר בתכנית , ריכוז כל השטחים המסחריים במגרש אחד

   סביב רחבה פנימיתים/ סגורים/ במבנןיבינוי אינטרוברט - רמופע סגו •

  או עם חזית לרחובסביב רחבה  לרחוב פתוחבינוי אקסטרוברטי  – מופע פתוח •

  התאמה לשכונה

  לשכונות בצפיפות נמוכהלשכונות בצפיפות גבוהה ומתאים  •

רכז מ   תכנוןעקרונות
 עיקרי

   מכל חלקי השכונה)ברכב וברגל(מיקום במקום המאפשר נגישות טובה  •

  בנים ושימושים ציבוריים נוספיםמיקום בסמוך למ •

  הקצאת שטח לרחבה ציבורית •
  התאמה לשכונה

  שכונת צמודי קרקע למשל ,חזית מסחרית רציפהל  אפשרותאין •
  קיימים שימושי קרקע ציבוריים נוספים בסמוך למרכז המשני •

  עם אפשרות להרחבתו בעתידהמרכז מתוכנן כמרכז משנה מוביל  •
   תכנוןעקרונות

  
  
  
  
  
  
  
  
  

שטחי 
מסחר 
 מרוכזים

מרכז 
 משני

 נפרדיהיה רישום אך ה , יבוצע בשלב אחדהמסחרשיווק מגרשי המגורים ו •
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  שונים בהתאם למאפייני השכונהטיפוסי מרכזים המלצות לתכנון  – 4.7' טבלה מס

  המלצות לתכנון

  מרכז עיקרי

  שטח מסחרי מרוכז פתוח תכנון כ •

  ייעודי קרקע מעורבים ל אפשרות •

גמישות ניצול ושינוי שימושים באמצעות הגדרה רחבה בתכנית אפשרות ל •

  המתאר המפורטת ומתן זכויות בניה נדיבות

  מרכז משני

על מנת , נוספות כגון משרדים או מרפאותסחירות עם פונקציות וב שיל •

  להגדיל את האטרקטיביות שלו ולחזק אותו

הקל על שיווק השטח תכנון כחזית מסחרית במידת האפשר כדי ל •

  על יכולת קיום המרכז לאורך זמן ועל חזותו הכללית, המסחרי

  ילתכנון כשטח מרוכז במידה והמרכז מתוכנן כמרכז משנה מוב •
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   הנחיות לתכנון מרכזים מסחריים ותפעולם .7.4

  ע"תב, תכנית שלד, תכנית מתאר .7.4.1

  

  

  מיקום המרכז בשכונה  .א

  

  מרכז עיקרי

  

  באזור מרכזי המשותף למספר שכונותאו , במקום מרכזי בשכונה •

 עיימת הולכי הרגל גבוהה באופן טבברחובות בהם זר •

 י השכונה הבנויים בצפיפות גבוההבחלק •

  ים נגישות ברכב פרטי ושירות למרכזהמאפשר, בסמוך לרחובות מקומיים •

/ מרכז משנה

מרכז משנה 

  מוביל

  בחלקי השכונה שאינם מקבלים שירות מהמרכז העיקרי •

 ים נגישות ברכב פרטי ושירות למרכזהמאפשר, בסמוך לרחובות מקומיים •

  

  

 

  עם שימושי קרקע נוספיםהשטחים המסחריים של  ושילוב קרבה  .ב

 

  . לקיום שימושי קרקע נוספים בסמוך למרכז השפעה חיובית על תפקודו •

יש להבחין בין פונקציות סחירות הממוקמות במבנה המרכז לבין פונקציות ציבוריות  •

  . הממוקמות בסמוך אליו

מת צורת הבינוי לאופי  של התאהבחינ תוך ,או בסמוך לומרכז ה מעלמומלץ לתכנן מגורים  •

 מגוריםבין הלוהפונקציות המסחריות האחרות בין המסחר ברורה אבחנה ו הבינוי בשכונה

 ).' וכדהפרדת חדרי מדרגות, אשפה, חנייה(
  

  .י אופי המרכז וגודלו"בטבלה להלן מוצגות הסמיכויות המועדפות עפ

  



  64

  מרכז ת לבנים ציבוריים בשכנו ספי כניסה לשירותים ומ– 5.7' טבלה מס

  סף כניסה  שימושים

  פונקציות סחירות

  דיור מוגן

   34תחנת דלק

 הכולל שטח עיקרי מבונה למסחר ,למרכז עיקריבסמוך  מיקום ,במידה ונדרש

  .ר ומעלה" מ5,000של 

  פונקציות ציבוריות

 גינה בהיקף

  מוגבל
  ניתן למקם גם בסמוך למרכז משנה, במידת הצורך

 שטח ציבורי פתוח

  שירותי רווחה

  מבני דת

תחנות אוטובוסים 

  מבני חינוך

 הכולל שטח עיקרי מבונה למסחר ,עיקריבסמוך למרכז  מיקום ,ונדרשבמידה 

  .ר ומעלה" מ3,000של 

  ס תיכון"בי

  מתקני ספורט

 הכולל שטח עיקרי מבונה למסחר ,מיקום בסמוך למרכז עיקרי ,במידה ונדרש

  .ר ומעלה" מ5,000של 

 הכולל שטח עיקרי מבונה למסחר , בסמוך למרכז עיקרימיקום, במידה ונדרש  מכללות

  .ר ומעלה" מ10,000של 

  

                                            
34

 . והשינויים לה18א "קבע בהתאם למגבלות המרחק הקבועות בתמהמיקום יי. בלבד' תחנת תדלוק זעירה ומסוג א 
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  מרכזל צמוד ספי כניסה לשירותים ומבנים ציבוריים ב– 6.7' טבלה מס

  סף כניסה  שימושים

  פונקציות סחירות

  דואר

  מרפאה ראשונית

 שירותים עסקיים

  ניתן להצמיד גם למרכז משנה מוביל, במידת הצורך

  שירותי בריאות

 שירותים עסקיים

שירותים 

  פיננסיים

  משחקיה לילדים

  חניון

  תחנת מוניות

  דואר

מרכז עיקרי הכולל שטח עיקרי מבונה למסחר של ל יש להצמיד ,במידה ונדרש

  .ר ומעלה" מ3,000

עיקרי מבונה למסחר של מרכז עיקרי הכולל שטח ל יש להצמיד ,במידה ונדרש  אולמות אירועים

  .ר ומעלה" מ5,000

  פונקציות ציבוריות

מרכזים 

  קהילתיים

מרכז עיקרי הכולל שטח עיקרי מבונה למסחר של ל יש להצמיד ,במידה ונדרש

  .ר ומעלה" מ3,000

שירותים 

  מוניציפאליים

  ספריה

  תחנת משטרה

 הכולל שטח עיקרי מבונה למסחר של ,מרכז עיקריל יש להצמיד ,במידה ונדרש

  .ומעלהר " מ5,000
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  הקצאת קרקע למרכז  .ג

  

מהקצאת השטחים לשימושים , הקצאת הקרקע למרכז נגזרת מנפחי הבינוי ותכסית הקרקע

 .השונים הכלולים במרכז ומהגדרת הקשרים בין השימושים השונים
  

  

  נפחי בינוי – 7.7' טבלה מס

   בינוינפחי

  פריסת

  שטחים

  ת הקרקעריכוז השטח המסחרי בקומל פההעד •

  יש למקמם בקומה השנייה, וספיםכאשר משולבים במרכז שימושים נ •

ר שטח עיקרי ניתן לחלק את השטח " מ5,000 - שהיקפו גדול מבמרכז  •

  המסחרי על פני מספר קומות

  35 שטח שירות30% שטח עיקרי מבונה ולא יעלה על 70% -לא יקטן מ • שירות/עיקרי

  תכסית קרקע מירבית

  :התכסית תיקבע בהתאם לאופי הבינוי של השכונה ולא תעלה על

  50% •  מרכז עיקרי

  40% -  20%בשכונות בעלות טופוגרפיה בשיפוע שמעל  •

  40% •  מרכז משנה

שטחי מסחר 

  מרוכזים

  

  30% • מרכז משנה מוביל

חזית   מרכז עיקרי

  מסחרית

  

  מרכז משנה

נקבעה עבור השימושים בהתאם לתכסית הקרקע ש •

  או משרדים/מגורים ו, המשולבים של מסחר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
35

 .7.9'  ראה טבלה מס–שיש להקצות להם שטח נפרד בתחום המגרש , שטחי השירות אינם כוללים את שטחי החניה 
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בהתאם לצפיפות מטווחים שונים נקבעת תכסית המירבית המומלצת עבור מרכזים מסחריים ה

עורבים מוצעת במרכז בעל שימושים מ. השכונה ולשילוב המרכז עם שימושי קרקע נוספים במגרש

,  אולם שטח המגרש המוקצה יהיה גדול יותר ומותאם לשימוש משולב,תכסית קרקע גבוהה יותר

  .ובכל מקרה לא נמוך משטח הקרקע המיועד למסחר בלבד

  

  36 תכסית מירבית עבור מרכזים מסחריים שונים– 8.7' טבלה מס

מרכז מסחרי ללא שילוב עם שימושי 

  נוספיםקרקע 

מרכז מסחרי משולב עם שימושי קרקע 

  נוספים

מרכז 
  משנה

מרכז 
משנה 
  מוביל

מרכז 
  עיקרי

מרכז 
  משנה

מרכז 
משנה 
  מוביל

מרכז 
  עיקרי

  )ר"שטח עיקרי למסחר במ(שטח מרכז 

  2000מעל  1000-2000  500  2000מעל  1000-2000  500

צפיפות 

השכונה 

  )ברוטו(

  רביתתכסית מ

1-2   
  ד לדונם"יח

25%  30%  -  30%  40%  -  

3-5   
  ד לדונם"יח

25%  30%  40%  30%  35%  45%  

 6-מעל ל
  ד לדונם"יח

25%  35%  50%  30%  40%  60%  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
36

קביעת הערכים המוצעים בטבלה נערכה בהסתמך על ממצאי סקרי השדה ועל הנסיון שנצבר במשרד לרמן אדריכלים  
 .מ בתכנון פרויקטים דומים"י ערים בעומתכננ
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   הקצאה ופריסת שטחים במרכז– 9.7' טבלה מס

  שטחים מסחריים

  פריסה

  

כניסות , מיקום בחזית המרכז תוך הקפדה על קשר לרחוב ולצירי הולכי רגל •

  מעברים ורחבות ציבוריות, חניהל

  יתנים לחלוקה במסגרת שכירות משנההנ, ר" מ60 – חנות סטנדרטית •  שטח

  ר" מ200 – 37חנות גדולה •

  לא כולל שטח אחסנה, ר" מ1,200 – סופרמרקט •

  שילוב ביחד עם חנויות נוספות וחניה משותפת •  חנות עוגן

  שטחים משולבים

  פעילות מסחרית בשטחי חוץ •  תפקיד

  הבטחת מגוון אפשרויות תפעול •  סהפרי

  שטחים תפעוליים

  הפרדה מאזורי המבקרים באמצעות דרכי גישה וחניה נפרדות •  פריסה

  מיקום בעורף המרכז •

  38שטחי חניה

סף כניסה 

  לחניה מבונה

ד "עלות בניה וחוו,  בהתאם למחיר הקרקע-ר שטח עיקרי למסחר " מ3,000 •

  יועץ תנועה

   בהתאם לשעות והיקף פעילות- שימושים שונים חניה משותפת עבור  •  חפיפה

שטחי מסחר 

  מרוכזים

  

  המסחרי בתחום המגרשמיקום •

  לפי חפיפה בין שימושי קרקע י יועץ תנועה "מספר מקומות החניה ייקבע ע •

חזית 

  מסחרית

 בחזית המרכז הפונה לרחוב, בתחום המגרשמיקום  •

 רגל ובנגישותם למרכזולכי הבתנועת ה,  בזרימת התנועה ברחובמבלי לפגוע •

  חנייה לשירות הדיירים והמבקריםהפרדה בין  •

  

  

  

  

                                            
37

 .דואר, מינימרקט, לדוגמא סניף בנק 
38

ובהתאם לשיעור החפיפה בין , י משרד התחבורה"תהיה בהתאם לתקן החניה העדכני המפורסם ע לחניה השטחהקצאת  
אגף תכנון / שה מנהל היב–משרד התחבורה , תקני חניה: 'פרק ב, ראה הנחיות לתכנון חניה .שימושי קרקע סמוכים

 .2005מרץ , תחבורתי



  69

  

  קביעת שטח מגרש למרכז המסחרי

 . למרכז העיקרי) נטו(חישוב הקצאת השטח המסחרי  •

מתקני סילוק , חצר משק, כניסות,  שטחי מעברים–) שטחים תפעוליים(תוספת שטחי שירות  •

 .'אשפה וכד

 .קביעת תכסית הקרקע במגרש •

 . קביעת מספר הקומות במרכז •
  

 בנוסף לשטח הבנוי יש להתחשב בפונקציות הנוספות הכלולות בשטח המגרש המסחרי

 . רחבה ציבורית •

במידה והחניה , חניית שירות וחניה למקרים בהתאם לתקן החניה ולמאפייני השכונה •

 .למבקרים כלולה בשטח המגרש

 .כולל מתקני משחק ופינות ישיבה בהתאם לתכנוןריהוט רחוב גינון ו •

דרישה למפלס קרקע או אפשרות מיקום בקומה ( והגדרתם שימושים ציבוריים לפי צורכיהם •

 .ישולבו במגרשבמידה ואלו  ,)שנייה

 
  

  היבטים פרוגרמתיים  .ד

 

 : הוראות התכניתהארגון המרחבי של המרכז יאפשר גמישות עתידית באמצעות

במסגרת אחרות ציבוריות והמרת שטחים בין מסחר לתכליות ינוי שימושים מנגנון המאפשר ש •

  .ע"הגדרה רחבה בתב

  . ופוטנציאל לבינוי בקומה נוספתפוטנציאל הרחבה של המבנים •

בהוראות התכנית השימושים המותרים בהן יוגדרו , קומות עליונותבמרכז במידה ומתוכננות  •

  .'משרדים וכד, ה ומסעדותבתי קפ, מרפאות, בצורה רחבה ויכללו מסחר

  .צמצום/ אפשרויות הרחבה,  אפשרות לניידות בין חללים–גמישות מבנית  •

  .פ כיעוד זמני בשטחים המיועדים לפיתוח בעתיד"שצ •

  . והעדר תלותיות בין שלב לשלבשלבי ביצועהגדרת  •
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  שיקולים בהגדרת הפרוגרמה למרכז – 10.7 'טבלה מס

  תלסביבתו המיידימרכז  בין הקשר

שבילי הולכי 

  רגל ואופניים

  יצירת מערכת שבילי הולכי רגל ואופניים המובילה למרכז •

  הצללה, שמירה על רוחב ראוי, טיפוח המדרכות •

חניה ,  תנועה כגון פסי האטהריסוןאמצעים ליכללו בקרבת המרכז הרחובות  •  ריסון תנועה

  'וכדמדרחוב , בשדרת דג

  לק אינטגרלי מקומת הכניסהנחוצים כחמתקני אבטחה ב וליש •  בטחון

  רישום זכויות

   במידת האפשרבעלות אחת •  בעלות

    במסגרת שכירות משנההניתנות לפיצולליחידות שטח גדולות חלוקה  •

  

  

  

  

  תנאים למתן היתר בניה  .ה

 

אשר ימומשו במסגרת , הוראות התכנית יכללו פירוט של התנאים הדרושים להוצאת היתר בניה

 : העיקריהתכנית המפורטת למרכז

 .תכנית פיתוח למגרש •

 וברמה ע"כולל הסדרת נגישות לרוכבי אופניים והולכי רגל ברמת התב, תכנית הסדרי תנועה •

 .המבנית

מנגנוני המרה , גמישויות, כולל הנחיות להעדר תלותיות בין שלב לשלב, הגדרת שלביות הביצוע •

 .בין שימושים ותפעול המרכז בשלבי הבניה השונים

   . החמישיתעיצוב החזית •

  .פירוט מלא של חומרי גמר •

כולל פירוט של , פתרון לאבחנה בין שטחים ציבוריים לשטחים תפעוליים ובין שימושים שונים •

 .מעקות והפרדות מפלסיות, גדרות

 .פתרון למיקום ופינוי אשפה •

 .פתרון לפריקה וטעינה •

 .פתרון חניה •
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 בינוי ופיתוח המרכז -תכנון מפורט  .7.4.2

 בינוי ופיתוח המרכז – 17.1 'טבלה מס
  עדכון פרוגרמה

מאזן תקן חניה , המרת שטחי בניה,  שלביות הקמה- באחריות היזם  • בדיקת יישום

  בשלבים

  עקרונות וסטנדרט בניה

נגישות , נוחות

  ובטיחות

, ילדים ועגלות ילדים, נגישות טובה ונוחה לכל המבקרים במרכז כגון קונים •

  קשישים ואנשים עם מוגבלויות

  עדכניתלתקינה ולחקיקה רלוונטית ובהתאם  •  ריםמעב

הגנה 

  אקלימית

  קירוייכלול כל מרכז כי  רצוי •

  הגנה להולכי הרגל מבלי לפגוע בחשיפת החנויות לרחובמתן  •

  עדכניתלתקינה ולחקיקה רלוונטית ובהתאם  •  תאורה

   על סטנדרט בניה גבוה ואחיד לאלמנטים השונים במרכזהקפדה • סטנדרט בניה

  ות ושטחים נדרשיםפונקצי

יצירת תנאים לקשרים , הצללה, רחבותגינון וב  שילוב-פינות ישיבה  •  ריהוט רחוב

  חברתיים

  הרחובפיזית מהפרדה , נצפה מכל חלקי המרכז מיקום - מתקני משחק  •

 כולל מתקנים פתוחים בתחום המגרשהיזם יפתח על חשבונו את השטחים ה •  גינון ונטיעות

  וספסלים

שירותים 

  ייםסניטר

   מרוכזתהתחזוק ,מיקום בתחום שטח המגרש •

מתקנים 

  תפעוליים

  בהתאם לתקנים וחקיקה, נדרשים יוגדר בהוראות התכניתפירוט מתקנים  •

 חניה בסביבת המרכז ובתוכו הפרעה לתנועה ולאי •

  'ריח וכד,  מטרדי רעשמניעת •
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  הקמה ותפעול של המרכז .7.4.3

  הקמת ותפעול המרכז – 27.1 'סטבלה מ

   והשלמת פיתוח השטח כל שלבי הקמת המרכזליווי הבנייה עד להשלמת

   על מהלך הביצועפיקוח הבנייה עד להשלמתה ויוויל •  מתכנן

  ניהול ותפעול המרכז לאחר סיום כל שלב משלבי הבניה •  יזם

  הנחיות לפעילות חברת ניהול

  עיקרי מבונה למסחרר שטח " מ2,000 •  מרכז עיקרי

/ מרכז משנה

מרכז משנה 

  מוביל

  חברת ניהולבמרכז פעל  לא תככל הנראה •

, התארגנות בעלי העסקים במרכזי "התפעול יוסדר ע •

  בדומה לבית משותף

  סף כניסה

מרכז המוקם 

  בשלבים

ניתן להסדיר את תפעול המרכז בשלבי הבניה  •

 עות התארגנות בעלי העסקים במרכזבאמצהראשוניים 

  לקיום ופעילות ההתארגנות תהיה על היזםהאחריות  •

  באחריות היזם •  מימון

  הנחיות לתפעול ותחזוקת המרכז

, פינוי אשפה

, אחסון סחורה

  פריקה וטעינה

 ועה ולחניה בסביבת המרכז ובתוכוהפרעה לתנללא  •

  'ריח וכד,  מטרדי רעשמניעת •

שימושים כולל , ול החברה המנהלתבאחריות ובטיפ •  מרכז עיקרי

  ציבוריים המשולבים במרכז

טיפול , תחזוקה

, נקיון, במפגעים

/ מרכז משנה  שמירה

מרכז משנה 

  מוביל

  התארגנות בעלי העסקיםבאחריות ובטיפול  •

ישור תכנית פיתוח כבישים לאחר א, י ועל חשבון היזם"ע -  פיתוח צמוד • תשתיות ופיתוח

   ותשתיות

לים בהתאם לכל, י הגורם המפתח את השכונה"ע -  פיתוח כללי •

  המקובלים

  

  
  
  

 



  73

מות שונות לפריסת שטחי מסחר בשכונות  ניתוח סכ–מערך ארגוני  .8
  מגורים

ולפריסה המבנית של השתלבות שטחי המסחר במערך שימושי הקרקע בשכונה לאופן , כמצוין לעיל

מוצגות מספר להלן בפרק ש. הפעילות המסחרית בשכונה הצלחת על המרכז העיקרי השפעה

 ולארגון התפעולי והמרחבי של  בשכונות מגוריםשל שטחים מסחריים הפריסלסכמות דוגמאות 

ניתוח הסכמות מתבסס על ממצאי . מתוך המרכזים שנבחנו בסקר השטח, מבנה המרכז העיקרי

 המסחר רותי ששילובתכנון ו המשפיעים על לפרמטרים נוגע בצוות המחקרהסקרים ועל מסקנות 

  .הבשכונ

  השתלבות במערך השכונתי .8.1
 מציגים סכמות שונות להשתלבות שטחי המסחר במערך שימושי הקרקע 8.1-8.4' איורים מס

 ביטויים של הגורמים שנמצאו כמשפיעים על הצלחת נבחן אופןסכמות שלהלן ב. בשכונה

 כגון מיקום המרכז העיקרי ומרכזי המשנה ביחס למערכת ,הפעילות המסחרית בשכונה

 מיקומם ביחס ;לרבות שבילי הולכי רגל ורוכבי אופניים,  העירונית והשכונתיתהתנועה

וכן  ; למרכזים מסחריים נוספים הקרבה;לשטחים ציבוריים פתוחים ומבני ציבור בשכונה

  .הצפיפות באזורים השונים של השכונה

  )'שכונה י, אשדוד( לאורך מדרחוב,  משולב במגורים,חזית מסחרית .8.1.1

המרכז . כונה מתפלגים בין מרכז עיקרי אחד ושלושה מרכזי משנה קטניםשירותי המסחר בש

נמצא בסקרי , הכולל חזית מסחרית בקומת הקרקע ומעליה שתי קומות מגורים, העיקרי

 תחזוקה לקויה וכולל חנויות סגורות רבות וריכוז גבוההסובל מ, השטח כמרכז לא מוצלח

זכה לציונים נמוכים מבעלי , יים בלבדהמספק מוצרים בסיס, המרכז. יחסית של משרדים

  39. בומבקריםהעסקים וה

ניתוח סכימת הפריסה .  מציג את השתלבות שירותי המסחר במערך השכונתי8.1' איור מס

  :ומקשים על תפקודו מאידך, הגורמים המסייעים לתפקוד המרכז מחדמצביע על 

 . פנים שכונתיהמרכז הנומיקום  •

נושק לציר הוא . י תנועה שכונתיים ולשבילי הולכי רגל המרכז קשור בצורה טובה לציר •

 לאורך ציר הולכי רגל תופריס .מנותק מרשת התנועה העירונית הראשיתו תנועה שכונתי

 . להולכי רגלונגישות מגדילה את וכיכר

 .והמרכז מתמודד עם תחרות קשה מצידם, באזור מרכזים מסחריים עירוניים רבים •

 .בתי ספר נוספים ממוקמים בסמוך למרכז,  תיכוןבצמוד למרכז נמצא בית ספר •

 .המרכז נמצא באזור בעל הצפיפות הגבוהה ביותר בשכונה •
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סיכום ממצאי סקר ; 175-193מ "ע, בעלי עסקים ותושבים,  סיכום ממצאי סקר משתמשים– לועדת ההיגוי 3' ח מס"דו 
  .2005דצמבר , 48-52מ "ע, פיזי ותפקודי



  74

  )'אשדוד רובע י (משולב במגורים,  חזית מסחרית– 8.1' איור מס
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  )קריית שרת, חולון( מרכז מוקדי .8.1.2

המרכז . יקרי אחד ושני מרכזי משנה קטניםשירותי המסחר בשכונה מתפלגים בין מרכז ע

המשרת את אוכלוסיית השכונה בהצלחה יחסית , )1973נבנה בשנת (העיקרי הנו מרכז ותיק 

מסקרי השטח עולה כי שביעות הרצון של תושבי השכונה ושל בעלי . לאורך שנים רבות

 של הא היחלשותנראה כי הבעיה העיקרית בפניה ניצב המרכז הי. העסקים במרכז גבוהה למדי

  40. במהלך הזמןאוכלוסיית השכונה

ניתוח סכימת הפריסה .  מציג את השתלבות שירותי המסחר במערך השכונתי8.2' איור מס

  :ומקשים על תפקודו מאידך, מצביע על הגורמים המסייעים לתפקוד המרכז מחד

 .ומשרת גם את השכונה הסמוכה, המרכז ממוקם בהיקף החיצוני של השכונה •

עירוניים ובעל נגישות טובה להולכי כז קשור בצורה טובה לצירי תנועה שכונתיים ו המר •

 .רגל

 .המרכז המשני ממוקם בצמוד למרכז העיקרי •

 בין המרכז העיקרי למבני .ס"בהם בית ספר תיכון ומתנ, המרכז העיקרי צמוד למבני ציבור •

  .אולם זו משמשת כיום כחניה, רחבה ציבוריתהציבור נמצאת 

 . האחורית של המרכז העיקרי פונה למבני המגוריםחזיתו •

 .צפיפות גבוההי  בעליםאזורסמוך להמרכז נמצא ב •
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סיכום ממצאי סקר ; 156-174מ "ע, בעלי עסקים ותושבים,  סיכום ממצאי סקר משתמשים– לועדת ההיגוי 3' ח מס"דו 
  .2005דצמבר , 42-48מ "ע, פיזי ותפקודי



  76

  )קריית שרת, חולון (מרכז מוקדי - 8.2' איור מס

 
  

  



  77

  )פסגת זאב, ירושלים( משולב במגורים, חזית מסחרית .8.1.3

המרכז העיקרי . אחד משנה ומרכז ים עיקריםימרכזשני שירותי המסחר בשכונה מתפלגים בין 

ופרוס  ,הבנוי כחזית מסחרית שמעליה מגורים, קהוותימרכז ה שנבדק בסקרי השטח הוא

מרכז זה נפגע מהקמתו של מסקרי השטח עולה כי . לאורך הרחוב הראשי החוצה את השכונה

מהווה , וצאה מאלוכת.  מותגיםהכולל חנויות ,ממוזגו קניון מאובטח -המרכז העיקרי הנוסף 

שביעות הרצון של תושבי השכונה ושל בעלי העסקים  .הקניון תחרות קשה למרכז הוותיק

למרות שהחנויות במרכז מציעות מגוון מאוזן של סחורות ושירותים , היא בינוניתבמרכז 

  41.ורמת התחזוקה של המרכז טובה

 ניתוח סכימת הפריסה . מציג את השתלבות שירותי המסחר במערך השכונתי8.3' איור מס

  :ומקשים על תפקודו מאידך, מצביע על הגורמים המסייעים לתפקוד המרכז מחד

, מרכז עיקרי( כל שירותי המסחר בשכונה .בסמוך לכיכר, כניסה לשכונההמרכז ממוקם ב •

 .ממוקמים לאורך הרחוב הראשי החוצה את השכונה) מרכז משני וקניון

 .בשל הטופוגרפיה המשופעת של השכונה, כהנגישותו של המרכז להולכי רגל נמו •

 . דיור מוגןבהם בית ספר תיכון ו,  למבני ציבורסמוךהמרכז העיקרי  •

 .חזיתו האחורית של המרכז העיקרי פונה למבני המגורים •

 .באזור בעל הצפיפות הגבוהה ביותר בשכונההמרכז נמצא  •
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סיכום ממצאי סקר פיזי ; 21-40מ "ע, בעלי עסקים ותושבים,  סיכום ממצאי סקר משתמשים– לועדת ההיגוי 3' ח מס"דו 
  .2005דצמבר , 7-12מ "ע, ותפקודי



  78

  )סגת זאבפ, ירושלים (משולב במגורים,  חזית מסחרית– 8.3' איור מס

 



  79

  )מודיעין סנטר, מודיעין( סביב רחבה פנימית, מרכז מוקדי .8.1.4

מסקר . שירותי המסחר בשכונה מתפלגים בין מרכז עיקרי ומרכז משנה הצמודים זה לזה

הכולל מגוון גדול ,  עולה כי המרכז העיקרי הנו מרכז מטופח ומצליחהמצב הפיזי והתפקודי

מתפקד נראה כי המרכז . חנויות מקומיות וסניפים של רשתות ארציות, ת ושירותיםשל סחורו

 מבקריםממצאי סקר ה .בשל מחסור בשירותים דומים במרחב, מעבר לרמה השכונתיתכיום 

מצביעים על שביעות רצון גבוהה של תושבי השכונה ובעלי העסקים מתפקוד המרכז 

  42.ומהשירותים המוצעים בו

ניתוח סכימת הפריסה . ציג את השתלבות שירותי המסחר במערך השכונתי מ8.4' איור מס

  :ומקשים על תפקודו מאידך, מצביע על הגורמים המסייעים לתפקוד המרכז מחד

 . בין שתי שכונות מגורים, המשמש כציר תנועה ראשי בעיר, יבוואדהמרכז ממוקם  •

 .כב פרטידומיננטיות לרקיימת , נגישותו של המרכז להולכי רגל נמוכה •

חינוך , המשמשת מבני ציבור, הנו חלק מרצועת מבנים ושטחים ציבורייםהמרכז העיקרי  •

 . וגנים ציבוריים

 .ונמצא בצמוד אליו, המרכז משני מסתמך על כוח המשיכה של המרכז העיקרי •
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סיכום ממצאי סקר ; 137-155מ "ע, תושביםבעלי עסקים ו,  סיכום ממצאי סקר משתמשים– לועדת ההיגוי 3' ח מס"דו 
  .2005דצמבר , 37-42מ "ע, פיזי ותפקודי



  80

  )מודיעין סנטר, מודיעין( מרכז מוקדי סביב רחבה פנימית - 8.4' איור מס

 



  81

  ארגון תפעולי ומרחבי של מבנה המרכז המסחרי .8.2
 מציגים סכמות שונות לארגון התפעולי והמרחבי של מבנה המרכז 8.5-8.8' איורים מס

בסכמות שלהלן נבחן כיצד באים לידי ביטוי אותם . המסחרי העיקרי בשכונות מגורים

עיון .  זה מדריךגרת שנסקרו במס, פרמטרים המשפיעים על תפקודו של המרכז המסחרי

מידת שביעות הרצון של בסכמות שלהלן מאשש את ממצאי סקרי השטח בנוגע לקשר בין 

נוכחות בתי קפה , מרכזיתמצאות רחבה כגון ה, המבקרים במרכז לסכימה המבנית שלו

, תחבורה ציבורית ולהולכי רגלל, נגישות לרכב פרטי, מיקום וגודל חנות העוגן, ומסעדות

פיתוח , מיקום החניה, לפריקה וטעינה במרכזים המתוכננים כחזית מסחריתמיקום שטח 

   .השטח ועוד

  )קריית שרת, חולון(מרכז מוקדי  .8.2.1

המקיפות חניה , המורכבת מחנויות במבנה טורי, משוננת' מרכז זה בנוי במבנן מוגדר בצורת ח

המרכז הוא . ובהמקשרת בין החנויות לרח, חזיתות החנויות פונות לרחבה ציבורית. פנימית

מסקרי השטח עולה כי מרכז זה מתפקד . מלבד חלק קטן הבנוי בשתי קומות, בעל קומה אחת

  43. בו שבעי רצון מתפקודומבקריםוכי ה, בהצלחה יחסית לאורך זמן

ניתוח סכימת . הארגון התפעולי והמרחבי של מבנה המרכז המסחרי מציג את 8.5' איור מס

  :ומקשים על תפקודו מאידך, ייעים לתפקוד המרכז מחדהפריסה מצביע על הגורמים המס

. המשמשת כמקום מפגש והתכנסות לתושבי השכונה, במרכז רחבה ציבורית הפונה לרחוב •

  .הרחבה האחורית של המרכז משמשת לחניה ולשטחי שירות

 .מעברים מקורים מקשרים בין החניה למרכז •

לחנות שטח .  לתחבורה ציבורית הפונה לרחוב וממוקמת בסמוךהמרכז כולל חנות עוגן •

 .נפרד לפריקה וטעינה

 .לאורך שורת החנויות קיים מעבר מקורה •

 .מאחר ומספר תחנות ממוקמות בסמוך אליו, למרכז נגישות טובה לתחבורה ציבורית •

 .המרכז כולל שירותים סניטריים במבנה נפרד •

הפרדה בין כניסת רכב  אין -התפעול אינה טובה אזורי תנועת הקונים לאזורי ההפרדה בין  •

מלבד לחנות העוגן , מוקד פינוי האשפה נמצא בחניית המבקרים, שירות לכניסת רכב פרטי

 .אין אזור ייעודי לפריקה וחניה
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סיכום ממצאי סקר ; 137-155מ "ע, בעלי עסקים ותושבים,  סיכום ממצאי סקר משתמשים– לועדת ההיגוי 3' ח מס"דו 
  .2005דצמבר , 37-42מ "ע, פיזי ותפקודי



  82

  )קרית שרת, חולון (מרכז מוקדי – 8.5' איור מס

  



  83

  )'ישכונה , אשדוד (משולב במגורים, חזית מסחרית לאורך מדרחוב .8.2.2

בשני קצוות . כחזית מסחרית שמעליה שתי קומות מגורים, המרכז בנוי לאורך מדרחוב

החניה ממוקמת . וכיכר קטנה יותר ממוקמת במרכזו, המדרחוב נמצאות כיכרות גדולות

משולב בגינון רב ומספק סביבה נעימה למבקרים , המרכז מעוצב באופן ייחודי. בעורף החנויות

 מסקרי השטח עולה כי . אינם טוביםווניקיונתחזוקת המרכז , עם זאת). מוצל, ללא מכוניות(

  44.בו נמוכה ושל בעלי העסקים מבקריםהושביעות הרצון של , מתפקד בהצלחהאינו מרכז זה 

ניתוח סכימת .  מציג את הארגון התפעולי והמרחבי של מבנה המרכז המסחרי8.6' איור מס

  :ומקשים על תפקודו מאידך, ד המרכז מחדהפריסה מצביע על הגורמים המסייעים לתפקו

 . ת כמקום מפגש לתושבי השכונהוהמשמש, בגדלים שוניםת ו ציבוריותרחבשלוש במרכז  •

 .המרכז משולב בשכנות צמודה למוסדות חינוך •

 .למרכזבעורף החנויות מעברים מקורים מקשרים בין החניה  •

ורה ציבורית ואינו בולט מיקומה אינו נגיש לתחב .ממוקמת באמצע המרכזעוגן החנות  •

 .לחנות שטח נפרד לפריקה וטעינה. לתנועה עוברת

 .לאורך שורת החנויות קיים מעבר מקורה •

גינון , הצללה, פינות ישיבה רבות,  נגישות גבוהה להולכי רגל– מבקריםסביבה נעימה ל •

 .ונטיעות

 .אליומאחר ומספר תחנות ממוקמות בסמוך , למרכז נגישות טובה לתחבורה ציבורית •

 אין הפרדה בין כניסת רכב -התפעול אינה טובה אזורי תנועת הקונים לאזורי ההפרדה בין  •

מלבד לחנות העוגן , מוקד פינוי האשפה נמצא בחניית המבקרים, שירות לכניסת רכב פרטי

 .טעינהאין אזור ייעודי לפריקה ו
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סיכום ממצאי סקר ; 175-193מ "ע, בעלי עסקים ותושבים,  משתמשים סיכום ממצאי סקר– לועדת ההיגוי 3' ח מס"דו 
  .2005דצמבר , 48-52מ "ע, פיזי ותפקודי



  84

  )'שכונה י, ודאשד (משולב במגורים,  לאורך מדרחוב חזית מסחרית– 8.6' איור מס
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  )מגדים, כרמיאל(משולב במגורים , מרכז מוקדי סביב רחבה .8.2.3

מעל לקומה המסחרית נמצאים מבני . הפונה לרחוב, סביב רחבה מרכזית גדולההמרכז בנוי 

 עולה כי מרכז זה אינו מתפקד מצב הפיזי והתפקודימסקר ה. מגורים בני שלוש קומות

איבד מכוח המשיכה שלו בשנים , 1995שנמצא כמוצלח מאד בסקר משנת , המרכז. בהצלחה

חנויות  והאחרונות וכיום אינו מושך מבקרים רבים וכולל מספר גדול של חנויות סגורות

, נראה כי המרכז משמש בעיקר כמקום מפגש של תושבי השכונה. משרדיםשהוסבו ל

 ושל בקרים כי שביעות הרצון של המ עולהמבקריםמסקרי ה. המתכנסים ברחבה המרכזית

  45. נמוכהמרכזבעלי העסקים ב

ניתוח סכימת .  מציג את הארגון התפעולי והמרחבי של מבנה המרכז המסחרי8.7' איור מס

  :ומקשים על תפקודו מאידך, הפריסה מצביע על הגורמים המסייעים לתפקוד המרכז מחד

. מפגש והתכנסות לתושבי השכונההמשמשת כמקום , במרכז רחבה ציבורית הפונה לרחוב •

בין הרחבה לרחוב נמצאת . גינון ונטיעות, הרחבה המרכזית מטופחת וכוללת פינות ישיבה

 . דרך שירות המשמשת לחניה ולשטחי שירות

 .השטח שיועד במקור לחנות זו משמש כיום למשרדים. המרכז אינו כולל חנות עוגן •

הכולל חנויות קטנות ודוכנים , מרכזחלק מן ה .לאורך החנויות קיים מעבר מקורה •

   .קניון פתוח מוקטןשל  דגם באופן היוצר מעין מקורה כולו, קבועים

 .המרכז כולל שירותים סניטריים •

 אין הפרדה בין כניסת רכב -התפעול אינה טובה אזורי תנועת הקונים לאזורי ההפרדה בין  •

אין אזור ייעודי , המבקריםמוקד פינוי האשפה נמצא בחניית , שירות לכניסת רכב פרטי

 .טעינהלפריקה ו

  

                                            
45

סיכום ממצאי סקר ; 118-136מ "ע, בעלי עסקים ותושבים,  סיכום ממצאי סקר משתמשים– לועדת ההיגוי 3' ח מס"דו 
  .2005דצמבר , 32-37מ "ע, פיזי ותפקודי
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  )מרכז מגדים, כרמיאל (משולב במגורים,  מרכז מוקדי סביב רחבה– 8.7' איור מס
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  )מודיעין סנטר, מודיעין(מרכז מוקדי סביב רחבה פנימית  .8.2.4

וקמת מאחורי הרחבה החניה ממ. כוללת גינה ומתקני משחק הפנימיתהמרכז בנוי סביב רחבה 

, הנו דו קומתי המרכז .משקיף על הרחבה ולא על החניה', ח- הבנוי בשהמרכז כך ,המרכזית

על מנת לאפשר כניסה מהחניה לקומת הקרקע ומהרחוב לקומה  ומנצל את הפרשי הגבהים

מסקרי השטח עולה כי המרכז . באמצעות חברת ניהול, המרכז מתוחזק ברמה גבוהה. העליונה

  46. בו ושל בעלי העסקים גבוההמבקרים בהצלחה ושביעות הרצון של המתפקד

ניתוח סכימת .  מציג את הארגון התפעולי והמרחבי של מבנה המרכז המסחרי8.8' איור מס

  :ומקשים על תפקודו מאידך, הפריסה מצביע על הגורמים המסייעים לתפקוד המרכז מחד

באופן זה יוצר המרכז סביבה . ה לרחובשאינה חשופ, המרכז פונה לכיכר ציבורית פנימית •

, הרחבה מטופחת וכוללת פינות ישיבה. שאינה משתתפת בחיי השכונה, אינטרוברטית

 . גינון ונטיעות, מתקני משחק

 וכניסה מהכיכר לקומת העליונהכניסה מהרחוב ישירות לקומה  - למרכז שתי כניסות  •

 .קרקע

 . לחנות שטח נפרד לפריקה וטעינה.הממוקמת בסמוך לחניה, המרכז כולל חנות עוגן •

 .ים מסחריים פנימיים מקורים'המרכז כולל פסאז •

  .קיים מעבר מקורהבקומת הקרקע לאורך החנויות  •

 הפרדה בין כניסת רכב אין - התפעול טובה אזורי תנועת הקונים לאזורי ההפרדה בין  •

יעודי לפריקה  אזור יומוקצה מופרד מוקד פינוי האשפה  אולםשירות לכניסת רכב פרטי

 .טעינהו

                                            
46

סיכום ממצאי סקר ; 137-155מ "ע, בעלי עסקים ותושבים,  סיכום ממצאי סקר משתמשים–יגוי  לועדת הה3' ח מס"דו 
  .2005דצמבר , 37-42מ "ע, פיזי ותפקודי
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  )מודיעין סנטר, מודיעין (סביב רחבה פנימית,  מרכז מוקדי– 8.8' איור מס
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  רשימות בדיקה להערכת תכנון שטחי המסחר בשכונה .9

כלי עזר לבדיקה מהוות  בנושאי התכנון השונים Check Listבצורה של רשימות אלמנטים ועקרונות 

  :הבדיקה נערכת בשני שלבים .איזו מידה תכנון המרכז הטמיע את הנחיות התכנוןשיטתית ב

אלמנטים או עקרונות שלא טופלו או לא קיבלו , תיאורית לאיתור נושאים-בדיקה איכותית .1

  .התייחסות נכונה

 .הערכה מפורטת של טיב התכנון הכולל ושל אלמנטים בתוכו .2
בעזרתן יעריכו .  והיועצים המעורבים בתכנוןרשימות הבדיקה הן לשימושם של מתכנן המרכז

'  טבלאות מס.המתכננים האם כל השיקולים הנוגעים לתכנון המרכז באו לביטוי ומיוצגים בהצלחה

  . מציגות רשימות הבדיקה לשלבי התכנון השונים9.1-9.4

  

 בשלבי הכנת הקצאת ופריסת שטחי המסחר הנדרשים בשכונה .9.1
  ע"תכנית שלד ותב, תכנית מתאר

  הקצאת ופריסת שטחי המסחר הנדרשים בשכונה  רשימת בדיקה עבור – 9.1' בלה מסט

האם בבדיקת השיקולים המוקדמים 

בתכנון המרכז יש התייחסות לצרכים 

 :ולעקרונות הבאים

מה האלמנטים המיוחדים 

שים את הצורך או מהממ

 העקרון

באיזו מידה האלמנטים 

מצטרפים לפתרון כולל או 

 טוב
מאפייני אוכלוסיית יעד ולימוד 

 השכונה הקיימת והעתידית
    

     צפיפות השכונה בחינת 

בחינת מיקום השכונה ביחס 

 ר העירוני"למטרופולין ולמע
מ    

ח 
ט
ש

ת 
א
צ
ק
ה

ה
ונ
שכ
 ל
רי
ח
ס

 

בחינת האטרקטיביות וההיצע 

במרחב העירוני הסמוך הקיים 

  והעתידי

    

     עיקריהגדרת סף כניסה למרכז ה

     בחינת שלביות פיתוח השכונה

      בחינת אופי בינוי השכונה

      התייחסות למרחקי הליכה

בחינת תנאי השטח והאקלים 

  בשכונה
    

ה
ונ
שכ
 ב
רי
ח
ס
מ
ה

ח 
ט
ש
ה

ת 
ס
רי
פ

 

התייחסות לריכוז שטחים 

  מסחריים
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   מרכז משנה/ מרכז מסחרי עיקריותפעול תכנון  .9.2
  

  ע"תכנית שלד ותב, הכנת תכנית מתאר רשימת בדיקה עבור – 9.2' טבלה מס

האם בבדיקת השיקולים המוקדמים 

בתכנון המרכז יש התייחסות לצרכים 

 :ולעקרונות הבאים

מה האלמנטים המיוחדים 

שים את הצורך או מהממ

 העקרון

באיזו מידה האלמנטים 

מצטרפים לפתרון כולל או 

 טוב
    קביעת סוג הבינוי של המרכז העיקרי 

קביעת מיקום המרכז העיקרי 

 נהבשכו
    

השתלבות המרכז העיקרי במערך 

  שימושי הקרקע בשכונה

    

      קביעת נפחי בינוי

קביעת תכסית קרקע מרבית 

בהתאם לצפיפות השכונה 

  ומאפייני השטח

    

הקצאת ופריסת שטחים במרכז 

שטחים , שטחים מסחריים -

, שטחים תפעוליים, משולבים

  שטחי חניה

    

טחי חניה לתקן התאמת תכנון ש

  חניה עדכני

כז    
מר
 ל
קע
קר

ת 
א
צ
ק
ה

 
 

קביעת שטח מגרש למרכז 

  העיקרי

    

קיום מנגנונים לגמישות בארגון 

 המרכז לאורך זמן
    

התייחסות למערכת הקשרים 

,  רישום זכויות–בין השימושים 

  בעלות

    

קיום קשרים נדרשים בין המרכז 

 קשר לשבילי הולכי –לסביבתו 

 ריסון,  ורוכבי אופנייםרגל

  תנועה

    

ת
דר
הג

רי
ק
עי
ה

ז 
רכ
מ
 ל
ה
מ
גר
רו
 פ

 

      התייחסות לשיקולי בטחון

 –קביעת הנחיות לגבי עיצוב וחומרים 

  חומרי גמר, חזיתות, שילוט

    

      קביעת תנאים למתן היתר בניה

  



  91

   בינוי ופיתוח המרכז–שלב התכנון המפורט  רשימת בדיקה עבור – 9.3' טבלה מס

האם בבדיקת השיקולים המוקדמים 

נון המרכז יש התייחסות לצרכים בתכ

 :ולעקרונות הבאים

מה האלמנטים המיוחדים 

שים את הצורך או מהממ

 העקרון

באיזו מידה האלמנטים 

מצטרפים לפתרון כולל או 

 טוב
      בחינת שלביות ההקמה

      קיום מנגנון המרת שטחי בניה

ה 
מ
גר
רו
הפ

ן 
כו
עד

ם
שו
יי

ת 
ק
די
וב

 
      פיתוח מאזן תקן חניה בשלבים 

נגישות בתוך נוחות והתייחסות ל

המרכז בהתאם לתקנים 

 מעברי מפלסים -רלוונטיים 

  גישה , ושיפועים

    

התייחסות לשיקולי בטיחות 

  בהתאם לתקנים רלוונטיים

    

קירוי , תכנון הגנה אקלימית

  והצללה

    

      תכנון תאורה בהתאם לתקנים

הג
ה
ני
 ב
ט
דר
טנ
ס
 ו
ת
נו
רו
ק
 ע
ת
דר

 
 

      הגדרת סטנדרט בניה

      קיום שירותים סניטריים

התייחסות למתקני חוץ בהתאם 

  לתקנים רלוונטיים

    

 פינות ישיבה –עיצוב ריהוט רחוב 

  בהתאם לתקנים רלוונטיים

    

      תכנון גינון ונטיעות

הגדרת מבנים ושירותים הנדסיים 

בהתאם לתקנים וחקיקה ארציים 

  ומקומיים

    

ם      רת שטחי אחסנההגד
שי
דר
 נ
ם
חי
ט
ש
 ו
ת
יו
צ
ק
ונ
 פ
ת
דר
הג

 
 

      התייחסות לשטחי פריקה וטעינה

התייחסות לשילוט חנויות ושילוט 

 הכוונה בהתאם לתקנים 
    

      עיצוב חזיתות

י 
גב
 ל
ת
יו
ח
הנ

ת 
יע
קב

ם
רי
מ
חו
 ו
וב
צ
עי

 

      הגדרת חומרי גמר
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   המרכזתפעול רשימת בדיקה עבור הקמת ו– 9.4' טבלה מס

האם בבדיקת השיקולים המוקדמים 

נון המרכז יש התייחסות לצרכים בתכ

 :ולעקרונות הבאים

מה האלמנטים המיוחדים 

שים את הצורך או מהממ

 העקרון

באיזו מידה האלמנטים 

מצטרפים לפתרון כולל או 

 טוב
ליווי הבניה עד להשלמתה והשלמת 

 פיתוח שטח
    

 –קביעת הנחיות לפעילות חברת ניהול 

 מימון, סף כניסה
    

      התייחסות לפינוי אשפה

      התייחסות לאחסון סחורה

      פתרון לפריקה וטעינה

      התייחסות לשיקולי תחזוקה

      טיפול במפגעים

      התייחסות לשיקולי נקיון

התייחסות לשיקולי אבטחה 

  ושמירה

    

עו
תפ
 ל
ת
יו
ח
הנ

ת 
יע
קב

כז
מר
ה

ת 
ק
זו
ח
ת
 ו
ל

 
 

 פיתוח – ביצוע תשתיות ופיתוח

  פיתוח כללי, צמוד
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  אי סקרי השדהתמצית ממצ .10
י צוות " והניתוחים העיקריים שבוצעו עשדהסקרי התוך ממצאי  מנתונים נבחרים בפרק זה מפורטים

 . מדריך המובאות בהבנת הרציונל לפיו גובשו ההנחיותב במטרה לסייע ,לגבי נתונים אלוהמחקר 

על תפקוד בסיס לניתוח והבנה של המאפיינים הפרוגרמתיים המשפיעים הת אממצאים אלו היוו 

 שלפרמטרים המשפיעים על ההצלחה או הכישלון לוסייעו בגיבוש המסקנות בקשר  ,המרכז המסחרי

  .סוגי המרכזים המסחריים השונים

בעלי עסקים ,  סיכום ממצאי סקר מבקרים- זה  מדריךל' הממצאים המלאים מפורטים בנספח א

  . סיכום ממצאי סקר פיזי ותפקודי-' ותושבים ובנספח ב

  ריונים לבחירת מרכזים לדגימהקריט .10.1
באופן שיאפשר מגוון גדול ככל האפשר של , לצורך בחירת המרכזים לדגימה במחקר

בחרו נשהמסחריים המרכזים . הוגדרו קריטריוני סף וקריטריונים נוספים, מרכזים

חייבים לעמוד בקריטריוני הסף ולענות על אחד או יותר מהקריטריונים היו , למחקר

  .הנוספים

 יטריוני סףקר .10.1.1

  .1985מרכזים שנבנו החל משנת  •

 .מרכזים שיזם ובנה משרד הבינוי והשיכון •

  קריטריונים נוספים .10.1.2

פתוח , פתוח לאורך רחוב, פתוח סביב רחבה ציבורית, )דגם קניון( סגור –מגוון סוגים  •

 ).פתוח/ מקורה(לאורך רחוב פנימי 

  .כלכליים-ם סוציומאפייני, דמוגרפיים-  מאפיינים סוציו–מגוון אוכלוסיות  •

  .ישן,  חדש–וותק המרכז  •

  .צפון, דרום,  מרכז–פריסה ארצית  •

  .עיר גדולה,  עיר קטנה–מגוון ישובים  •

  .שתי קומות ומעלה,  קומה אחת–בינוי המרכז  •

  .עצמאי, מגורים,  משולב עם שירותים נוספים–עירוב שימושים ושכנויות  •

 . מרכז שנסקר בעבר–מחקרים קודמים  •
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   במחקרשנבחנומרכזים ה .10.2
 מרכזים מסחריים בחינה 17מתוך רשימה מוצעת שהוגשה על ידי משרד הבינוי והשיכון נבחנו 

 10בהתייעצות משותפת עם חברי ועדת ההיגוי נבחרו . איכותית למטרת התרשמות ראשונית

 –סקרי השטח נערכו בעשרת המרכזים במהלך חודשי יולי . מרכזים שייסקרו במסגרת המחקר

 מציגה את 10.1' טבלה מס. 2005הסקר הטלפוני נערך במהלך חודש יוני . 2005אוגוסט 

  :המרכזים המסחריים שנבחנו בסקרי השטח ואת תאריכי הסקירה

   מרכזים מסחריים שנבחנו במחקר– 10.1' טבלה מס

 תאריך סקירה
  שם המרכז

  סקר מצב פיזי ותפקודי   ובעלי עסקיםמבקריםסקר 

 04.07.05 24.07.05   פסגת זאב –ירושלים 
 21.08.05 07.07.05  שמואל הנגיד'  רח–אלעד 

 19.07.05 28.07.05  הרב מודעי'  רח–ביתר עילית 
 22.08.05 03.08.05   נווה זאב –באר שבע 
 16.08.05 14.07.05   גבעת הסלעים–ראש העין 

 04.08.05 04.08.05   מרכז מגדים–כרמיאל 
 18.08.05 13.07.05   מודיעין סנטר–מודיעין 

 06.07.05 06.07.05   קרית שרת–חולון 
 11.08.05 21.07.05 ' שכונה י–אשדוד 

 08.08.05 20.07.05   ישפרו סנטר–קרית גת 
  

הסקרים נועדו לאפשר ניתוח והערכה של מרכזים מסחריים שונים בשכונות מגורים על פי פרמטרים 

  : וכללו שתי מערכות בדיקה, שונים

י סוקרים מקצועיים ומספק מידע באשר " נערך ע– לי עסקים ותושביםבע, מבקריםסקר  •

  . במרכזמבקריםלשביעות רצון ה

 לפרמטרים באשר ומספק מידע צוות המחקרי חברי " נערך ע- סקר מצב פיזי ותפקודי •

  . וסביבתו המיידיתהפיזי מצבו ,תפקוד המרכז, הקשורים בתכנון האדריכלי

  

 .ממצאים מסקרי השטחלהלן תיאור תמציתי של עיקרי ה
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 תמצית ממצאי סקר מצב פיזי ותפקודי .10.3
 וסביבתו הפיזי מצבו ,תפקוד המרכז, פרמטרים הקשורים בתכנון האדריכליבסקר זה נבחנו ה

  .מסקר זהשעלו הממצאים העיקריים תיאור נתוני השכונות שנסקרו ועיקרי  להלן .המיידית

  פסגת זאב- ירושלים .10.3.1

 ליצור רצף יהודי עירוני 1980 ממשלה משנת בהחלטתפסגת זאב שכונת  של ראשיתה

שנבנו ,  יחידות דיור12,000 - כוללת כשכונה ה.  לגבעה הצרפתיתיעקב הונובין 

סוף  ב נפש45,000- בכרך הוערמספר התושבים בפסגת זאב . 1985החל משנת , בשלבים

כלכלי -העיר מדורגת בדרוג חברתי, 2001 דצמבר לנכוןס "הלמ נתוני  לפי.2003שנת 

ממוצע (ח " ש5,568 היה 2000השכר הממוצע של השכירים בשנת ). 10 מתוך 5(בינוני 

  ).ח" ש6,835: ארצי

  אלעד .10.3.2

לפי .  דונם2,700 השיפוט שלה הוא שטח. המרכז מחוזב מקומית מועצה היא אלעד

יה גדלה יהאוכלוס.  תושבים18,000 באלעד יש 2003 ספטמברנכון ל ס"נתוני הלמ

 דצמבר לנכון.  חרדיםיהודיםרוב תושבי אלעד הם .  אחוז26.3 של שנתיבקצב גידול 

השכר ). 10וך  מת4(נמוך - בינוניכלכלי -המועצה המקומית מדורגת בדרוג חברתי, 2001

   ).ח" ש6,835: ממוצע ארצי(ח " ש3,984 היה 2000הממוצע של השכירים בשנת 

  ביתר עילית .10.3.3

 בשנת עירכ הוכרזהו,  עילית הנה העיר הראשונה שהוקמה לאוכלוסייה החרדיתיתרב

 ובקרבת  עציוןגוש ממוקמת בקרבת העיר.  דונם4,300שטח השיפוט שלה הוא . 2001

ס נכון "לפי נתוני הלמ .משמשת מרכז ליישובים אלהו ,ירושלים פרוזדוריישובי 

 גידוליה גדלה בקצב יהאוכלוס.  תושבים21,900 בביתר עילית יש 2003 ספטמברל

, 2001 דצמבר לנכון.  חרדיםיהודיםילית הם כל תושבי ביתר ע.  אחוז11.3שנתי של 

השכר הממוצע של השכירים ). 10 מתוך 1(כלכלי נמוך -העיר מדורגת בדרוג חברתי

   .ח" ש3,079 היה 2000בשנת 

   נווה זאב–באר שבע  .10.3.4

האוכלוסיה . תושבים 182,600 בבאר שבע יש 2003 ספטמברנכון ל ס" הלמנתונילפי 

-העיר מדורגת בדרוג חברתי, 2001 דצמבר לנכון . אחוז0.8 של שנתיגדלה בקצב גידול 

ח " ש5,223 היה 2000השכר הממוצע של השכירים בשנת ). 10 מתוך 5(כלכלי בינוני 

   .מ" אוכלוסיית השכונה כוללת בעיקר עולים מברה).ח" ש6,835: ממוצע ארצי(

  ים גבעת הסלע–ראש העין  .10.3.5

האוכלוסיה .  תושבים35,800 בראש העין יש 2003 ספטמברס נכון ל" נתוני הלמלפי

-העיר מדורגת בדרוג חברתי, 2001 דצמבר ל נכון. אחוז2.1 של שנתיגדלה בקצב גידול 

ח " ש6,595 היה 2000השכר הממוצע של השכירים בשנת ). 10 מתוך 6(כלכלי בינוני 

שהגיעו , חדשיםבתושבים מאוכלסת בעיקר שכונה ה ).ח" ש6,835: ממוצע ארצי(
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, ברובה ואמידה חילונית,  האוכלוסיה משכילה. חדשיםובעולים, המערים השכנות

   .ים'וילות וקוטגהשכונה מורכב בעיקר מ בינוי. בעיקר ביחס לשכונות הותיקות בעיר

   מרכז מגדים–כרמיאל  .10.3.6

 85% - יהודים וכ אחוז מתושביה הם 98.7. כרמיאל קלטה עליה בהיקף גדול מאד

 נכון .המועצות ברית עולים מ17,000 מעל נקלטו 90- ה  בשנות.מתושביה ילידי הארץ

 של שנתיהאוכלוסיה גדלה בקצב גידול .  תושבים42,700 בכרמיאל יש 2003 ספטמברל

). 10 מתוך 5(כלכלי בינוני -העיר מדורגת בדרוג חברתי, 2001 דצמבר ל נכון. אחוז0.9

  ).ח" ש6,835: ממוצע ארצי(ח " ש5,251 היה 2000שכירים בשנת השכר הממוצע של ה

   מודיעין סנטר–מודיעין  .10.3.7

 יש במודיעין 2005ס נכון לאפריל "לפי נתוני הלמ. 2001 בשנת הוכרזה כעיר מודיעין

, 2001 דצמבר לנכון.  אחוז11שנתי של  בקצב גידול גדלההאוכלוסיה .  תושבים76,500

השכר הממוצע של ). 10 מתוך 7(גבוה -כלכלי בינוני-העיר מדורגת בדרוג חברתי

רוב תושבי מודיעין . )ח" ש6,835: ממוצע ארצי(₪  8,432 היה 2000השכירים בשנת 

.  ילדים2מבוססות ומשכילות ויש להן , רוב המשפחות צעירות. הם משפחות צעירות

  .20 הם מתחת לגיל 38%, 49 מתושבי העיר הם מתחת לגיל 91%

   קרית שרת–חולון  .10.3.8

 2003 ספטמברס נכון ל" נתוני הלמלפי. חולון משמשת בעיקר כעיר שינה של תל אביב

 נכון.  אחוז0.1של  שנתיהאוכלוסיה גדלה בקצב גידול .  תושבים165,900 בחולון יש

  השכר).10 מתוך 7(גבוה -כלכלי בינוני-העיר מדורגת בדרוג חברתי, 2001 דצמברל

 השכונה ).ח" ש6,835: ממוצע ארצי (5,600 היה 2000הממוצע של השכירים בשנת 

  .רבים מהם עולים וקשישים, 2003 תושבים נכון לשנת 24,930מנתה 

  ' שכונה י–אשדוד  .10.3.9

האוכלוסיה .  תושבים191,100 באשדוד יש 2003 ספטמברן לנכו ס" נתוני הלמלפי

-העיר מדורגת בדרוג חברתי, 2001 דצמבר ל נכון. אחוז2.6 של שנתיגדלה בקצב גידול 

 4,821 היה 2000השכר הממוצע של השכירים בשנת ). 10 מתוך 4(נמוך - כלכלי בינוני

   ).ח" ש6,835: ממוצע ארצי( ח"ש

  ישפרו סנטר -קרית גת  .10.3.10

 דצמבר ל נכון. תושבים48,200 בקריית גת יש 2003 ספטמברנכון ל ס"נתוני הלמ לפי

השכר הממוצע של ). 10 מתוך 4(נמוך - כלכלי בינוני-העיר מדורגת בדרוג חברתי, 2001

 השכונות הסמוכות ).ח" ש6,835: ממוצע ארצי( ח" ש4,125 היה 2000השכירים בשנת 

המורכבות מאוכלוסיה מעורבת של תושבים ותיקים , למרכז הן שכונות חדשות

  .ועולים חדשים

  



  97

מציגה את המאפיינים המרחביים השונים של המרכזים המסחריים שנבחנו ,  שלהלן10.2' טבלה מס

  .אשר להם השפעה על תפקוד ופעילות המרכז המסחרי, במסגרת הסקר

  

   מאפיינים מרחביים– 10.2' טבלה מס

מבנה   שם המרכז
טופוגרפי 

של 
  השכונה

צפיפות 
  השכונה

' מס  פריסה 
קומות 
  מסחר

משולב 
  במגורים

סמיכות 
לשירותי

ם ומבנים 
  ציבוריים

מרכזים 
  מתחרים

 -ירושלים 
  פסגת זאב 

חזית   גבוהה  משופע
  מסחרית

  2  כן  כן  1

מרכז   גבוהה  משופע   אלעד
  מוקדי

  1  כן  לא  1

חזית   גבוהה  מישורי לית ביתר עי
  מסחרית

  1  כן  כן  1

 -באר שבע 
  נווה זאב 

חזית   גבוהה  מישורי
  מסחרית

  3  כן  כן  1

 -ראש העין 
גבעת 

  הסלעים

מרכז   נמוכה  משופע
  מוקדי

  3  כן  לא  2

 -כרמיאל 
 מרכז מגדים

מרכז   בינונית  משופע
  מוקדי

  1  כן  כן  1

 -מודיעין 
מודיעין 
  סנטר

מרכז   בינונית  משופע
  ימוקד

  3  כן  לא  1

 -חולון 
  קרית שרת

מרכז   בינונית  מישורי
  מוקדי

  1  כן  לא  1-2

 -אשדוד 
 'שכונה י

חזית   נמוכה  מישורי
  מסחרית

  3  כן  כן  1

 -קרית גת 
 ישפרו סנטר

מרכז   גבוהה  מישורי
  מוקדי

  1  כן  לא  2
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שנבחנו  של המרכזים המסחריים המיקום והקרבה לצירי התנועהמציגה את ,  שלהלן10.3' טבלה מס

  .במסגרת הסקר

   מיקום בשכונה וקירבה לצירי תנועה– 3.10' טבלה מס

מיקום בשכונה וקרבה   שם המרכז
  לצירי תנועה

מיקום בשכונה וקרבה   שם המרכז
  לצירי תנועה

פסגת , ירושלים
  זאב

  

  ,כרמיאל

  מרכז מגדים

 

  אלעד

  

מודיעין , מודיעין

  סנטר

 

  ביתר עילית

  

  ,חולון

  קרית שרת

  

  ,באר שבע
  נווה זאב

  

  ,אשדוד

 'שכונה י

  

  ,ראש העין
  גבעת הסלעים

  

  
  

  ,קרית גת

  ישפרו סנטר
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תחבורה ציבורית ולהולכי רגל של , מציגה את מאפייני הנגישות לרכב פרטי,  שלהלן10.4' טבלה מס

  .המרכזים המסחריים שנבחנו במסגרת הסקר

   מאפייני נגישות- 10.4' טבלה מס

נגישות   זשם המרכ
 לרכב פרטי

נגישות 
  צ"לתח

נגישות 
  להולכי רגל

שטח ייעודי   חניה 
 לפריקה וטעינה

  לא  חינם  נמוכה  טובה  טובה   פסגת זאב -ירושלים 
  לא  חינם  טובה  טובה  טובה   אלעד

  כן  חינם  טובה  בינונית  טובה  ביתר עילית 

  לא  חינם  טובה  נמוכה  טובה   נווה זאב -באר שבע 

  כן  חינם  טובה  טובה  טובה   הסלעים גבעת-ראש העין 

  לא  חינם  טובה  בינונית  טובה   מרכז מגדים-כרמיאל 
  כן  חינם  בינונית  בינונית  טובה   מודיעין סנטר-מודיעין 

  לא  חינם  טובה  טובה  טובה   קרית שרת-חולון 
  לא  חינם  טובה  טובה  טובה ' שכונה י-אשדוד 

  כן  חינם  טובה  נמוכה  טובה   ישפרו סנטר-קרית גת 

 
מציגה את המאפיינים הפרוגרמתיים של המרכזים המסחריים שנבחנו ,  שלהלן10.5' טבלה מס

  .המשפיעים על תפקוד ופעילות המרכז, במסגרת הסקר

   מאפיינים פרוגרמתיים– 10.5' טבלה מס

מספר   שם המרכז
  עסקים

עסקים 
  סגורים

חברת   )ר"מ(שטח חנויות   חנות עוגן
  ניהול

   35-25: ממוצע  כן  0  46    פסגת זאב-ירושלים 
  350: חנויות גדולות

  1,000: סופר

  לא

  20-18: ממוצע  לא  0  19   אלעד
  45: בינוניות
  80: גדולות

  כן

   55: ממוצע  לא  0  27  ביתר עילית 
   200: חנויות גדולות

  לא

  25: ממוצע  כן  0  56   נווה זאב -באר שבע 
  80: גדולות
  250: סופר

  לא

  24: ממוצע  לא  1  38   גבעת הסלעים-ראש העין 
  48: חנויות גדולות

  כן

   30-40: ממוצע  לא  8  39   מרכז מגדים-כרמיאל 
   120: חנויות גדולות

  לא

  60-50: ממוצע  כן  0  55   מודיעין סנטר-מודיעין 
  18: חנויות קטנות

  250: בנקים
  800: סופרפארם

  1,500: סופר

  כן

   35-25: ממוצע  כן  3  27   קרית שרת-חולון 
   200: בנקים
  1,000: סופר

  לא

   55-45: ממוצע  כן  9  69 ' שכונה י-אשדוד 
  500: סופר

  לא

   75, 55, 40:  דגמים3  כן  2  45   ישפרו סנטר-קרית גת 
  1,500: סופר

  כן
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   ובעלי עסקיםמבקריםתמצית ממצאי סקר  .10.4
 - במרכז המסחרי מבקריםבשביעות הרצון של הפרמטרים הקשורים בסקר זה נבחנו ה

 מסקר נתונים נבחרים  להלן.י העסקים והדיירים המתגוררים בסמוך למרכזבעל, המבקרים

  .זה

  מספר מבקרים במרכזים המסחריים  .א

המרכזים .  מבקרים3,800-בממוצע מגיעים ביום חול לכל אחד מהמרכזים שנבדקו כ

: המרכזים שמגיעים אליהם פחות מבקרים הם. מודיעין ובאר שבע, חולון: העמוסים הם

  .העין ואלעדראש , כרמיאל

  מספר מבקרים– 10.6' טבלה מס
  מבקרים  ישוב בו בוצע הסקר

  4,511  ירושלים פסגת זאב

  1,927  אלעד שמואל הנגיד

  3,327  ר עילית"בית

  5,238  באר שבע נווה זאב

  1,561  ראש העין גבעת הסלעים

  1,129  כרמיאל מרכז מגדים

  5,421  מודיעין סנטר- מודיעין

  6,842  חולון קריית שרת

  3,823  'אשדוד שכונה י

  4,455  קריית גת ישפרו סנטר

  
  

  תדירות הגעה למרכז המסחרי   .ב

 מבין המבקרים במרכזים המסחריים מבקרים בהם כל יום או כמעט 63%- בממוצע כ

ואילו , חולון ואשדוד מבקרים בתדירות גבוהה יחסית, כרמיאל, בבאר שבע. כל יום

מהמתגוררים בשכנות  48%-כ. ות נמוכה יחסיתבראש העין ובמודיעין מבקרים בתדיר

תדירות הביקור של התושבים גבוהה . למרכז מבקרים בו כל יום או כמעט כל יום

  .בבאר שבע ואלעד ונמוכה בפסגת זאב ובכרמיאל
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   תדירות הגעה– 10.1' תרשים מס
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  אמצעי הגעת המבקרים למרכז המסחרי   .ג

אחוז המגיעים .  מגיעים ברכב פרטי29%-  ועוד כ מגיעים ברגל למרכז המסחרי56%-בממוצע כ

אחוז , בהתאמה. ר עילית ונמוך ביותר בראש העין ובמודיעין"ברגל גבוה באשדוד ובבית

  .המגיעים ברכב פרטי למרכזים אלו גבוה

  
   אמצעי הגעה למרכז המסחרי– 10.2' תרשים מס
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 למרכז המסחרי מטרות הגעת המבקרים  .ד

). 19%(ולהסתובב ) 28%(עה למרכזים המסחריים הן סופרמרקט שתי המטרות העיקריות להג

, "להסתובב"מניתוח הנתונים עולה כי כל מבקר חמישי מגיע למרכז המסחרי השכונתי כדי 

  .ולא למטרה מוגדרת, כלומר למטרות חברתיות ופעילויות פנאי
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   מטרת ההגעה למרכז המסחרי– 10.3' תרשים מס
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  רצון מבקרי המרכז המסחרי ממאפיינים שונים של המרכזציונים ממוצעים לשביעות   .ה

 ראוי לציין כי . מרוצה מאוד5 - הינו לא מרוצה כלל ו1כאשר , 1-5מדרג הציונים משתרע בין 

כנראה בשל החתך , במודיעין הציונים שניתנו למרכז המסחרי נמוכים יחסית למרכזים אחרים

  .הסוציו אקונומי הגבוה של מבקרי המרכז

  

  
   שביעות רצון– 10.4' ים מסתרש
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 מגוון חנויות •
והגבוה , הציון הנמוך ביותר בסעיף זה ניתן למרכז המסחרי בגבעת הסלעים בראש העין

  .ביותר למרכז בנווה זאב בבאר שבע

 ןניקיו •
וטוב יחסית בקריית גת ובבאר , באשדוד'  גרוע יחסית בשכונה יןלדעת המבקרים הניקיו

  .שבע

 שעות פתיחה •
נראה שהמבקרים מרוצים משעות . פתיחה לא הוו בעיה מיוחדת בכל המרכזיםשעות ה

   .הפתיחה של המרכז

 חניה •
. ר עילית ובמודיעין"בית, בחלק מהמרכזים החניה מהווה בעיה מרכזית כגון בירושלים

  .החניה מספקת ,  גת ואשדודתכגון קריי, במספר מרכזים

 מגוון מסעדות •
הדבר בולט בעיקר בראש , ון המסעדות במרכז נמוכהברוב המקרים שביעות הרצון ממגו

, בולט באשדוד) שצוינו במרבית המרכזים( אחרים כגון בנק ודואר םהעין ובאלן שירותי

  .וראש העין כרמיאל

 מחירים בחנויות בתי קפה ומסעדות •
שם סבורים המבקרים כי , למעט במודיעין, הציון הממוצע בסעיף זה סביר בדרך כלל

  .ז גבוהיםהמחירים במרכ

 בטחון •
 ןהציון לרמת הביטחו. במרבית המרכזים המסחריים לא דווח על בעיות בטחון מיוחדות

  .רמת בטחון גבוהה דווחה באלעד. אלעד ואשדוד, נמוך במודיעין

 מיקום המרכז המסחרי •
באלעד ובמודיעין . המיקום של המרכז המסחרי לדעת המבקרים בדרך כלל תואם לצרכים

  .יף זה נמוך במקצתהציון שניתן לסע

 קלות הגעה בתחבורה •
. במרבית המרכזים המסחריים המרואיינים נתנו ציון גבוה לקלות ההגעה למרכז המסחרי

התואם את חוות הדעת בקשר למיקום המרכז , במודיעין ובאלעד ניתן הציון נמוך במקצת

 .שתוארה בסעיף הקודם, המסחרי

 מרחק מהבית •
למעט ,  ותואמים את חוות הדעת בסעיפים הקודמיםבסעיף זה הציונים גבוהים יחסית

, בשל אורח החיים השונה,  נראה כי בישובים חרדיים.ר עילית"אלעד ובית, במודיעין

 .קיימת תחושה בקרב המבקרים כי המרכז מרוחק יותר
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  שביעות רצון ממאפייני המרכז המסחרי– 10.7' טבלה מס
מאפיין   ישוב בו בוצע הסקר

המרכז 

  המסחרי

ראש  ש"ב ר"בית אלעד ירושלים

 העין

 תקריי אשדוד חולון מודיעין כרמיאל

  גת

  3.8  3.8  3.7  3.6  3.1  3.0  4.3  4.2  3.7  3.9  מגוון חנויות

  4.0  2.1  3.0  2.6  3.2  3.6  2.6  4.0  3.0  2.6  ניקיון

  4.2  4.1  4.1  3.4  4.0  3.8  3.9  3.7  3.8  3.9  שעות פתיחה

  4.4  4.2  3.8  1.9  4.2  3.7  2.8  2.4  3.1  2.1  חניה

  3.6  2.5  2.9  2.9  2.5  2.0  3.5  3.6  2.4  2.9  מגוון מסעדות

מגוון 

  שירותים

3.2  3.3  3.6  3.4  2.5  2.2  2.8  3.3  2.1  3.4  

  3.5  3.4  3.5  2.3  3.7  3.0  3.5  3.5  3.2  3.5  מחירים 

  3.9  2.8  3.4  2.3  3.2  3.4  2.8  4.4  2.7  3.5  בטחון

  4.2  4.4  4.2  3.2  4.4  4.1  4.3  4.1  3.8  4.0  מיקום

  4.2  4.6  4.4  2.7  4.2  4.1  4.4  3.7  3.2  4.1  קלות הגעה

  4.1  4.6  4.3  3.2  4.5  4.0  4.5  3.6  3.4  4.1  מרחק מהבית

  
  

 בתי העסק שפועלים בשכירות והתשלום החודשי הממוצע  .ו
אחוז החנויות בשכירות נמוך .  בממוצע מכלל החנויות במרכזים שנבדקו הן בשכירות73%

ר בבתי העסק שפועלים "התשלום החודשי למ). 92%(בוה בראש העין וג) 44%(בירושלים 

התשלום גבוה במיוחד במודיעין . ר"למ ₪ 99.2בשכירות בממוצע לכל המרכזים הוא 

  .ובכרמיאל
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   בתי עסק הפועלים בשכירות– 10.5' תרשים מס
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  תשלום חודשי עבור שירותי תחזוקה וניהול  .ז

עלי העסקים שהם משלמים עבור שירותי תחזוקה במחצית מהמרכזים המסחריים דווחו ב

. 896.8₪מרכזים שבהם יש שרותי תחזוקה הוא חנות בהתשלום החודשי הממוצע ל. וניהול

  . או לפי פרמטרים אחרים/שהתשלום משתנה לפי שטח ו, יצוין

  
  ור שירותי תחזוקה וניהולב תשלום חודשי ע– 10.8' טבלה מס

  47עבור שירותי אחזקהתשלום חודשי   ישוב בו בוצע הסקר

   440.9₪  אלעד שמואל הנגיד

   ₪ 790.9  ראש העין גבעת הסלעים

   ₪ 981.3  מודיעין סנטר- מודיעין

   ₪ 1,416.7  'אשדוד שכונה י

   ₪ 1,458  קריית גת ישפרו סנטר

  

  ציונים ממוצעים שנתנו בעלי העסקים להיבטים שונים במרכז המסחרי  .ח

הציונים . מאפיינים שונים של המרכז המסחרי תם עלבעלי העסקים נתבקשו לחוות את דע

נמוכים ביחס לציונים שניתנו על ידי הממוצעים על פני כל המרכזים למאפיינים השונים 

  :המבקרים

  2.9 –שירותי אחזקה  •

  2.8 –חניה  •

  2.4 –בטחון  •

  1.9 –עלות אחזקה  •

                                            
47

  .שגיאת התקן גבוהה בשל מיעוט התצפיות 
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  : ומרכזלהלן פרוט הציונים שניתנו לכל מאפיין על ידי בעלי העסקים בכל מרכז

  

  שביעות רצון בעלי העסקים במרכז – 10.9' טבלה מס

  ישוב בו בוצע הסקר
שירותי 

  אחזקה
  עלות אחזקה  בטחון  חניה

  1.9  2.5  1.9  2.1  ירושלים פסגת זאב

  1.7  3.0  3.2  3.6  אלעד שמואל הנגיד

  3.9  4.2  3.3  4.2  ר עילית"בית

  1.0  2.0  1.5  2.0  באר שבע נווה זאב

  1.9  1.3  3.7  4.1  לעיםראש העין גבעת הס

  3.2  2.4  3.9  2.8  כרמיאל מרכז מגדים

  1.6  1.0  1.2  2.8  מודיעין סנטר- מודיעין

  4.0  2.1  3.8  2.3  חולון קריית שרת

  1.2  1.4  2.3  2.1  'אשדוד שכונה י

  1.9  3.3  3.9  3.5  קריית גת ישפרו סנטר

  

  סוגי ההפרעות שנוצרות בשל קרבת המרכז המסחרי לאזורי מגורים  .א

תושבים המתגוררים בקרבת המרכז המסחרי נשאלו לגבי שלושה סוגי מפגעים שגורם ה

רעש הנגרם מהמרכז ומפגעי , )כולל רעש מתחבורה ובעיות חנייה(הפרעה תחבורתית : המרכז

אחריה מפגעי לכלוך , )28%(המפגע החמור ביותר הינו קיום הפרעה תחבורתית . לכלוך וריח

, מודיעין, ההפרעה התחבורתית חמורה יותר באלעד). 13%(רעש  התבעיי, ולבסוף )22%(וריח 

  .  נווה זאב–חמורות במיוחד בבאר שבע  הלכלוך והריח, הפרעות הרעש. באר שבע וירושלים

  

  הפרעות כתוצאה מקרבת המרכז המסחרי לאזורי מגורים – 10.6' תרשים מס
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   מסקנות עיקריות– ניתוח ממצאי סקרי השדה .10.5
. ים להלן מבוססים על הצלבת הממצאים שנתקבלו מן הסקרים השוניםאובניתוחים המה

אשר שימשו כבסיס , מהניתוחים השונים עולות המגמות שהסתמנו מתוך ממצאים אלו

  . זה מדריךלהנחיות לתכנון ושילוב שירותי המסחר בשכונות מגורים שהוצגו ב

  -טרת הביקור במרכז בהשוואה להמצאות רחבה מרכזית מ .10.5.1

דיווחו נשאלים רבים שמטרתם העיקרית בהגיעם למרכז היא , יםשמשתמסקר הב

המרכזים בהם הביעו המבקרים שביעות רצון גדולה יותר היו , בהתאמה". להסתובב"

 10.10' טבלה מס. המרכזים שכללו רחבה מרכזית בה ניתן לשבת ולפגוש מבקרים נוספים

בב בהשוואה לקיום רחבה מציגה את אחוז המבקרים המגיעים למרכז על מנת להסתו

, ניתן לראות כי במרכזים בחולון ובכרמיאל. מרכזית ושביעות הרצון של המבקרים במרכז

מגיעים למרכז על מנת ) בהתאמה( מן המבקרים 32%-  ו24%, הכוללים רחבה מרכזית

למרות  .שביעות הרצון הממוצעת של המבקרים ממרכזים אלו היא גבוהה. להסתובב

  .ים על כך שהמרכז בכרמיאל כולל מספר רב של חנויות סגורותרזי מושממצאי הסקר הפי

  

  מטרת הביקור במרכז בהשוואה להמצאות רחבה מרכזית – 10.10' בלה מסט

חוז המגיעים למרכז א שוב בו בוצע הסקרי

 על מנת להסתובב
 ביעות רצוןשחבה מרכזיתר

 3.4 יןא 12% רושלים פסגת זאבי
 3.2 יןא 20% לעד שמואל הנגידא
 3.7 יןא 13% ר עילית"יתב
 3.6 יןא 22% אר שבע נווה זאבב
 3.4 יןא 27% אש העין גבעת הסלעיםר
 3.5 שי 32% רמיאל מרכז מגדיםכ
 2.8 שי 21% מודיעין סנטר- ודיעיןמ
 3.8 שי 24% שרתת ולון קרייח
 3.5 יןא 22% 'שדוד שכונה יא
 3.9 יןא 14% גת ישפרו סנטרת רייק
 3.5  21% מוצעמ

  

   –לשימושי קרקע אחרים בעיר  רבהק .10.5.2

וכן קיבלו ציונים טובים בסקר ,  הפיזירמרכזים שנמצאו כמוצלחים יותר בסקה

בית , ס"כגון מתנ, סמוכים לשימושים עירוניים נוספים, הנם בין היתר, המשתמשים

  מציגה את שימושי הקרקע10.11' טבלה מס. 'מרכז ספורט וכד, ספריה עירונית, כנסת

ניתן לראות כי המרכזים . הסמוכים למרכזים בהשוואה לשביעות הרצון של המבקרים

סמוכים לשימושי , שנמצאו כמוצלחים בסקר הפיזי, קרית גת ובביתר עילית, במודיעין
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במרכזים בקרית גת ובביתר עילית נמצאה גם שביעות רצון גבוהה . קרקע עירוניים רבים

כך , י שביעות הרצון מושפעת מגורמים רבים נוספיםכ, עם זאת, יש לציין .של המבקרים

למשל במודיעין יש מספר רב יותר של שירותים מאשר באשדוד אולם שביעות הרצון 

  . הרבה יותר נמוכה

  

   שימושי הקרקע הסמוכים למרכזים בהשוואה לשביעות הרצון של המבקרים-  10.11' בלה מסט

 זימושי קרקע בסמוך למרכש   הסקרעשוב בו בוצי
ביעות ש

 רצון
 3.4  דיור מוגן, אולפנא, תחנה לבריאות המשפחה, ס"יב  פסגת זאב, רושליםי
גן , ס"בי, בתי כנסת, מועדון פיס, חנה לבריאות הילדת  לעדא

  מגרש ספורט, ילדים
3.2 

 3.7  ישיבות, ס"תנמ  ר עילית"יתב
 3.6  ס"יב  נווה זאב, אר שבעב
 3.4  עון יוםמ גבעת הסלעים, אש העיןר
גינה , מעון יום, בית כנסת, ס"מתנ, ספריה, ס"יב  מרכז מגדים, רמיאלכ

  ציבורית
3.5 

ספריה , ס"מתנ, שירות פסיכולוגי, ולם ספורט עירוניא  מודיעין סנטר, ודיעיןמ

  ס"בי, עירונית
2.8 

 3.8  דיור מוגן, ח"קופ, ס"בי, ס"תנמ  קריית שרת, ולוןח
 3.5  ס"יב  'שכונה י, ודדשא
 3.9  גינה ציבורית, ס"מתנ, ס"יב  שפרו סנטרי, ריית גתק
 3.5    מוצעמ

  

  מטרדים .10.5.3

תחבורה , דיווחו על קיומם של מטרדי רעש, ושבים המתגוררים ליד המרכז המסחרית

לפי ,  כי המרכז מהווה הפרעהו מציגה את אחוז התושבים שציינ10.12' טבלה מס. ולכלוך

גדול ) 42%(תחבורתית בירושלים אחוז התושבים שהתלוננו על הפרעה . סוגי המטרדים

ניתן לייחס את . למרות ששני המרכזים ממוקמים לאורך רחוב, )32%(יותר מביתר עילית 

כך שאלו , טעינה ופינוי אשפה, ההבדל לכך שבירושלים לא הוקצה מקום המיועד לפריקה

ם המשמש לצרכי, ואילו בביתר עילית קיים רחוב אחורי המקביל למרכז, מתבצעים ברחוב

קיים קשר , במקרה זה.  מהתושבים התלוננו על מפגעי זיהום וריח52%בבאר שבע . אלו

מאחר וממצאי הסקר הפיזי מורים על כך כי , בין תחושות התושבים למצב האובייקטיבי

  .המרכז סובל מבעיות תחזוקה ונקיון
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   המטרדיםלפי סוגי, אחוז התושבים שציינו כי המרכז מהווה הפרעה -  10.12' בלה מסט

  וג ההפרעהס
  שוב בו בוצע הסקרי

יום הפרעה ק

  מפגעי לכלוך זיהום וריח  עשר  תחבורתית

  16%  6%  42%  רושלים פסגת זאבי

  39%  15%  62%  לעד שמואל הנגידא

  15%  12%  32%  ר עילית"יתב

  52%  34%  43%   זאבהאר שבע נווב

  20%  11%  4%  אש העין גבעת הסלעיםר

  4%  2%  17%  רמיאל מרכז מגדיםכ

  25%  11%  44%  מודיעין סנטר- ודיעיןמ

  23%  18%  21%  ולון קריית שרתח

  31%  5%  12%  'שדוד שכונה יא

  6%  9%  18%  ריית גת ישפרו סנטרק

  23%  12%  30%  מוצעמ

 

  מיקום המרכז .10.5.4

כ במרכז השכונה או "דסקר המצב הפיזי והתפקודי נמצא כי המרכזים ממוקמים בב

ים עירוניות המאפשרות נגישות נוחה מתוך השכונה ומחוצה בסמוך לדרכ, בכניסה אליה

בסקר המבקרים נמצאה שביעות רצון גדולה של המבקרים ממיקומם של המרכזים . לה

 מציגה את שביעות הרצון של המבקרים ממיקום המרכז 10.13' טבלה מס. השונים

 גבוה ביחס יוןצ, 4.1ציון הממוצע ממיקום המרכז עומד על הש, ניתן לראות. המסחרי

  .לציונים שנתנו המבקרים למאפיינים אחרים של המרכז

   שביעות הרצון של המבקרים ממיקום המרכז המסחרי-  10.13' בלה מסט

  הסקר שוב בו בוצעי
ביעות רצון המבקרים ש

  ממיקום המרכז

  4.0  רושלים פסגת זאבי

  3.8  לעד שמואל הנגידא

  4.1  ר עילית"יתב

  4.3  אר שבע נווה זאבב

  4.1  אש העין גבעת הסלעיםר

  4.4  רמיאל מרכז מגדיםכ

  3.2  מודיעין סנטר- ודיעיןמ

  4.2  ולון קריית שרתח

  4.4  'שדוד שכונה יא

  4.2  טרנריית גת ישפרו סק

  4.1  מוצעמ
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  מגוון שירותים .10.5.5

ותים ר מציג את שביעות הרצון של המבקרים ממגוון המסעדות והשי10.7' תרשים מס

, ובאר שבע ביתר עילית, בקרית גת,  לראות כי המרכזים במודיעיןניתן. האחרים במרכז

מרכזים מקבלו ציון גבוה יותר , בהם נמצא בסקר הפיזי ריכוז גדול של בתי קפה ומסעדות

  .כרמיאל וראש העין, שאינם כוללים בתי קפה ומסעדות כדוגמת אשדוד

  

  והשירותים האחרים במרכז שביעות הרצון של המבקרים ממגוון המסעדות -  10.7' תרשים מס

2.9

2.4

3.6
3.5

2.0

2.5

2.92.9

2.5

3.6

3.2
3.3

3.6
3.4

2.5

2.2

2.8

3.3

2.1

3.4

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

ירושלים
פסגת זאב

אלעד שמואל
הנגיד

באר שבעבית"ר עילית
נווה זאב

ראש העין
גבעת
הסלעים

כרמיאל מרכז
מגדים

מודיעין-
מודיעין סנטר

חולון קריית
שרת

אשדוד שכונה
י'

קריית גת
ישפרו סנטר

יון
צ

מגוון מסעדות   מגוון שרותים אחרים

  חנות עוגן .10.5.6

המרכזים שקיבלו . ניות בסופרמרקט היא סיבה עיקרית שהנשאלים ציינו להגעה למרכזק

' טבלה מס. ציוני שביעות רצון גבוהים יותר כללו סניפים גדולים ופעילים של חנויות מזון

 לשביעות ה את אחוז המגיעים למרכז על מנת לקנות בסופרמרקט בהשוואהג מצי10.14

הכולל , לדוגמא, ניתן לראות כי אל המרכז בירושלים. הרצון של המבקרים במרכז

שכוללים , באלעד וראש העין.  מהמבקרים למטרה זו36%סופרמרקט גדול מגיעים 

יש . למטרה זו) בהתאמה( מן המבקרים 10%-  ו7%מגיעים רק , מינימרקטים קטנים בלבד

מבקרים מגיעים לסופרמרקט למרות שממצאי  מה55%בו , לציין את המרכז באשדוד

כנראה שהסיבה לכך היא העובדה שיתר . הסקר הפיזי מורים על כך שמדובר בסניף קטן

  .ולכן אינן מושכות מבקרים רבים, החנויות במרכז זה אינן אטרקטיביות
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   במרכז בהשוואה להמצאות סופרמרקטר מטרת הביקו-  10.14' בלה מסט

חוז המגיעים א מבקרים' סמשוב בו בוצע הסקרי

למרכז 

 לסופרמרקט
 ודל הסניףג

ביעות ש

 רצון

 3.4 דולג 36%  4,511 רושלים פסגת זאבי
 3.2 ינימרקטמ 7%  1,927 לעד שמואל הנגידא
 3.7 טןק 25%  3,327 ר עילית"יתב
 3.6 ינוניב 25%  5,238 אר שבע נווה זאבב
אש העין גבעת ר

 הסלעים
1,561  

 3.4 רקטמינימ 10%

רמיאל מרכז כ

 מגדים
1,129  

21% 
סמוך למרכז אך לא חלק ב

 ממנו
3.5 

מודיעין - ודיעיןמ

 סנטר
5,421  

 2.8 דולג 24%

 3.8 ינוניב 24%  6,842 שרתת ולון קרייח
 3.5 טןק 55%  3,823 'שדוד שכונה יא
גת ישפרו ת רייק

 סנטר
4,455  

 3.9 דולג 28%

 3.5  26%  3,823 מוצעמ

  

  ניהול ותפעול המרכז .10.5.7

מרכזים . שנציגיהן יושבים באופן קבוע במרכז, י חברות ניהול"ק מהמרכזים מנוהלים עלח

המרכזים המנוהלים . אלו נמצאו כנקיים ומתוחזקים בצורה טובה יותר משאר המרכזים

, חברת ניהול י"המרכז באלעד מנוהל ע. ראש העין, מודיעין, קרית גת –י חברות ניהול "ע

בנוסף לקשר בין ניהול . רמת הנקיון והתחזוקה בו נמוכה יותרו, ללא נציגות קבועה במרכז

קיים גם קשר בין ניהול המרכז לאחוז בתי העסק הפועלים המרכז לרמת התחזוקה 

מודיעין וראש העין אחוז בתי העסק הפועלים בשכירות גבוה , בקרית גת. במרכז בשכירות

מת האחזקה במרכז גם שביעות הרצון של בעלי העסקים מר. מאשר בשאר המרכזים

. אולם יתכן שקיימים משתנים נוספים המשפיעים על כך 48,גבוהה יותר במרכזים אלו

 מציגה את אחוז בתי העסק שפועלים בשכירות ואת שביעות רצון בעלי 10.15' טבלה מס

  .העסקים בהשוואה לאופן ניהול המרכז

  

                                            
48

 .שביעות הרצון של המשתמשים במרכז יורדת, אקונומית של השכונה עולה- ככל שהרמה הסוציו, כ"בד. מלבד מודיעין 
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  אופן ניהול המרכזי העסק הפועלים בשכירות בהשוואה לת אחוז ב-  10.15' בלה מסט

עסקים ' מס  שוב בו בוצע הסקרי

  סגורים

אחוז בתי 

העסק 

  בשכירות

ביעות רצון בעלי ש

העסקים משירותי 

  אחזקה

  ברת ניהולח

  אין  2.1  44%  0  רושלים פסגת זאבי

  0  לעד שמואל הנגידא
67%  3.6  

ללא נציג (יש 

  )במקום

  אין  4.2  88%  0  ר עילית"יתב

  אין  2.0  73%  0  אר שבע נווה זאבב

אש העין גבעת ר

  הסלעים

1  
92%  4.1  

  יש

רמיאל מרכז כ

  מגדים

8  
67%  2.8  

  אין

מודיעין - ודיעיןמ

  סנטר

0  
75%  2.8  

  יש

  אין  2.3  67%  3  ולון קריית שרתח

  אין  2.1  75%  9  'שדוד שכונה יא

ריית גת ישפרו ק

  סנטר

2  
92%  3.5  

  יש

    3  74%    מוצעמ

  

  פעילויות ושירותים נוספים .10.5.8

בלו ציונים טובים יותר מספקים אטרקציות ופעילויות לילדים בשטח יקמרכזים שה

סניפי בנק , כגון מתקני משחקים וכן שירותים נוספים למסחר כגון מרפאות, המרכז

 מציגה את הפעילויות והשירותים הקיימים במרכז בהשוואה 10.16' טבלה מס. ודואר

בכרמיאל ובאשדוד בהם אין ניתן לראות כי המרכזים . לשביעות הרצון של המבקרים

שביעות הרצון של המבקרים ממגוון השירותים הנוספים , פעילויות ושירותים נוספים

הכולל מתקני משחקים לילדים והופעות שונות , לעומת זאת במרכז בקרית גת. נמוכה

  . שביעות הרצון של המבקרים גבוהה, בשעות הערב
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  ה לשביעות רצון המבקריםאהשוופעילויות נוספות במרכז ב – 10.16' בלה מסט

ביעות רצון ממגוון השירותים ש עילויות ושירותים נוספיםפ שוב בו בוצע הסקרי

 הנוספים

 3.2 ח"קופ, נקב רושלים פסגת זאבי
 3.3 ח"קופ, נקב לעד שמואל הנגידא
 3.6 ח"ופק ר עילית"יתב
 3.4 דואר, נקב אר שבע נווה זאבב
 2.5 תומרפא, וארד אש העין גבעת הסלעיםר
 2.2 יןא רמיאל מרכז מגדיםכ
 2.8 מתקני משחקים, ח"קופ, נקב מודיעין סנטר- ודיעיןמ
 3.3 ח"קופ, בנק, בזאר שרתת ולון קרייח
 2.1 יןא 'שדוד שכונה יא
 3.4 הופעות, תקני משחקיםמ גת ישפרו סנטרת רייק
 3  מוצעמ

  

  גישותנ .10.5.9

, מחקר ולממצאי סקר הספרותהשל צוות ניגוד להנחות המוקדמות ב -חבורה ציבורית ת •

נגישות בתחבורה , המצביעים על חשיבות פיתוח מערכת תחבורה ציבורית בסביבת המרכז

כל המרכזים  לאמרות שבסקר הפיזי נמצאה נגישות טובה ל. ציבורית התבררה כנושא זניח

  .מרבית הנשאלים מגיעים למרכז ברגל או ברכב פרטי, בתחבורה ציבורית

חוז המגיעים אל המרכז ברכב פרטי  א- כב פרטי למרכזים הפרוסים לאורך רחוב ברהגעה •

 14%,  מהמבקרים בירושלים30%. נמוך יחסית במרכזים הבנויים לאורך רחוב

.  מהמבקרים באשדוד16%-  מהמבקרים בבאר שבע ו21%, מהמבקרים בביתר עילית

גם בבעיות של הפרעה ) ע המינותבנוסף למאפייני האוכלוסייה ורמ(כנראה שהדבר קשור 

 .לתנועה ולחניה הקיימות במרכזים לאורך רחוב

חוז המגיעים אל המרכז ברכב פרטי  א–געה ברכב פרטי למרכזים הפרוסים במבנן סגור ה •

הקשר בין מאפייני . גבוה יותר במרכזים אלו מאשר במרכזים הפרוסים לאורך רחוב

 ובראש העין אחוז המגיעים ברכב במודיעין -  כלוסיה לאמצעי ההגעה למרכז בולטוהא

 .פרטי גבוה מאחוז המגיעים ברגל

דבר , שאלים רבים דיווחו כי הם מגיעים למרכז ברגלנ -שר לשבילי הולכי רגל ואופניים ק •

ם או יקשיש, הנובע מאופיו השכונתי של המרכז ומהעובדה כי רבים מהמבקרים הם ילדים

ש חשיבות יניתן להסיק מכך ש. ל רכב פרטיהמאופיינת בבעלות נמוכה ע, אוכלוסיה חרדית

בה ליצירת מערכת שבילי הולכי רגל ואופניים המובילה למרכז בשכונה לצד טיפוח ר

ילוב רחובות עם מיתון שטיפול בריהוט רחוב ו, הצללה, שמירה על רוחב ראוי, המדרכות
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באשדוד אחוז המבקרים המגיעים למרכז ברגל הנו גבוה במיוחד . בת המרכזיתנועה בסב

  . הממוקם במדרחוב וקשור באמצעות שביל הולכי רגל לרחוב הראשי בעיר, )76%(

  אקונומית של השכונה-מה סוציור .10.5.10

שביעות הרצון , אקונומית של השכונה עולה- ככל שהרמה הסוציו, שכונות שנבדקו בסקרב

 מתוך 7המדורגת במקום , במרכז במודיעין, לדוגמא, כך. של המשתמשים במרכז יורדת

 תפקוד להמבקרים הביעו שביעות רצון נמוכה מאד ממרבית ההיבטים ש,  במדרג10

אולם שביעות , 7חולון מדורגת אף היא במקום .  בממוצע2.8המרכז והעניקו לו ציון של 

-יתכן שהדבר נובע מכך שרמתה הסוציו. הרצון של התושבים מהמרכז הנה גבוהה

אוי לציין ר, בנוסף. היא נמוכה יותר, כזבה נמצא המר, אקונומית של שכונת קריית שרת

אקונומית גבוהה התושבים ניידים יותר ובעלי אפשרויות - וישכונות בעלות רמה סוצבכי 

 .כמו לדוגמא בראש העין, כך שאינם מגיעים בהכרח למרכז השכונתי, בחירה גדולות יותר

לשביעות אקונומית של השכונה בהשוואה -  מציגה את הרמה הסוציו10.17' טבלה מס

  .הרצון הממוצעת של המבקרים

  

  רצון המבקריםומית של השכונה בהשוואה לשביעות קונא-  הרמה הסוציו-  10.17' בלה מסט

 ביעות רצוןש  )*10מתוך (דרג מ שוב בו בוצע הסקרי
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