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 כללי. 1

. של העבודהסקר הספרות בנושא מרכזים מסחריים בשכונות מגורים מהווה את השלב הראשון 

 :מטרות הסקר הן

 .ריכוז הידע הקיים הנוגע למרכזים מסחריים ואופן תכנונם •

 .ריכוז הגורמים המופיעים בספרות כבעלי השפעה על כשלון או הצלחת מרכז מסחרי •

 .ריכוז הממדים המופיעים בספרות הנוגעים לתכנון נכון של מרכזים מסחריים •

 .השטחהכנת רקע לבחירת המרכזים שייבחנו בסקר  •
 

המחקר , יצוין כי על אף שסקר הספרות המוצג להלן מקיף סוגים שונים של מרכזים מסחריים

 .י צוות העבודה יתמקד במרכזים מסחריים שכונתיים בלבד"שייערך ע

 

חנות ירקות (מרכזים מסחריים שכונתיים מתאפיינים בריכוז שימושים של עסקים קמעוניים 

ומשרדים ) סניף דואר, סניף בנק, ח"קופ(שירותים , )רמרקטסופ/ חנות מכולת, מספרה, ופרות

פיתוח רחוב או מרכז מסחרי מוצלח . המשמשים את תושבי השכונה) סוכנות ביטוח, משרד תיווך(

 . ביסוסה והעלאת רמת החיים בה, בשכונה יכול לשמש כמנוף לפיתוחה

 

ברוור (ים או היו רוצים לגור ב לגבי העדפות אנשים לגבי השכונות בהן הם גר"מחקר שנערך בארה

מלמד כי קיימת הסכמה רחבה ששכונה טובה היא שכונה המעניקה קדימות לצרכים ) 2000

פרטיות היא אספקת מקומות נפרדים ובלתי חשופים . מקומיים ומספקת פרטיות לצד  קהילתיות

ם קהילתיות היא אספקת מקומות מיוחדים בהם אנשים יכולים להתאסף ולקיי, למגורים

במסגרת המחקר התבקשו נשאלים לדרג . בסביבה ידידותית להולכי רגל, אינטראקציה חברתית

בין התכונות שדורגו במקומות הגבוהים ביותר היו . רשימה של תכונות המאפיינות שכונה טובה

, בתי קפה, מבחר גדול של מסעדות, הימצאותם של מבחר סחורות ושירותים במקום קרוב לבית

 היכולת להסתדר ללא מכונית וקיום מרכז שכונתי בו ממוקמים המתקנים ',חנויות וכד

 המסקנה העיקרית העולה ממחקר זה היא כי מרכז השכונה אינו מרכז 1 .הקהילתיים של השכונה

שלפונקציות ולפעילויות שמתקיימות בו תפקיד מרכזי , גיאוגרפי בלבד אלא גם מרכז חברתי

 .בעיצוב דמותה של השכונה

 

                                                 
1  Brower S., 2000,Good Neighbouhoods: A Study of In-Town and Suburban Residential 
Environments, p. 137, Praeger Publishers, Westport. 
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 תהגדרו .2

. בספרות בעולם נהוג לחלק מרכזים מסחריים למספר טיפוסים בהתאם למרחב הביקוש שלהם

לרשימת מאפיינים (להלן החלוקה העיקרית המשמשת להגדרת טיפוסי מרכזים מסחריים 

 ):8' מפורטת ראה סעיף מס

 מרכז המספק סחורות ושירותים הנחוצים ליום יום לשכונת – מרכז מסחרי שכונתי •

 .ת או שתייםמגורים אח

 מרכז המספק בנוסף לסחורות ושירותים הנחוצים ליום יום גם – מרכז מסחרי רובעי •

 .למספר שכונות מגורים) בית קפה, בית קולנוע, ביגוד(סחורות ושירותים לפנאי 

  מרכז המספק מגוון רחב של סחורות ושירותים לצרכנים מכל - מרכז מסחרי עירוני •

  .בחירה בין מספר גדול של חנויות ושירותי פנאיומאפשר ) ואף מחוץ לה(העיר 

ומאפשר ,  מרכז המספק מגוון של סחורות ושירותים למספר ערים– מרכז מסחרי מחוזי •

במרכז מסוג זה מושם דגש גדול יותר . בחירה בין מספר חנויות המציעות מוצרים דומים

 .על מוצרי חיפוש ושירותי פנאי ופחות על מוצרים יום יומיים

בגדים , מוצרים לבית( מרכז המספק סוג מסוים של סחורות –  מסחרי מתמחהמרכז •

כ "מרכז מסוג זה ממוקם בד. באמצעות מספר חנויות המשווקות מוצרים דומים) מוזלים

 . מחוץ לעיר ומשרת צרכנים מכל העיר

שוק , שוק אוכל( מרכז המתקיים  למשך יום או מספר ימים - מרכז מסחרי ארעי •

ז זה יכול להקביל מבחינת מרחב הביקוש שלו למרכז מסחרי רובעי או מרכ). איכרים

 ).ולעיתים אף עירוני(מחוזי 

 

, מגדירים מרכז מסחרי כאוסף של מוסדות מסחריים המתוכננים) 1993(ורנור ורביאנסקי 

 הם מזהים שישה קריטריונים המשמשים לאבחנה בין סוגים 2.ומנוהלים כיחידה אחת, מפותחים

 :מרכזים מסחרייםשונים של 

אולם מרכז , כ בהתאם לגודל האזור אותו הוא משרת" גודל המרכז משתנה בד–גודל  •

 .שכונתי גדול יכול להיות בגודל זהה למרכז אזורי קטן

במרכז שכונתי חנות העוגן .  חנות המחוללת תנועה ומושכת קונים למרכז–חנות עוגן  •

ות העוגן יכולה להיות חנות כלבו במרכז רובעי ומחוזי חנ, יכולה להיות סופרמרקט

 .בית קולנוע או חנות של רשת אופנה, גדולה

 :  נהוג לחלק את הסחורות הנמכרות לשני סוגים–סוג הסחורות הנמכרות  •

 סחורות הנצרכות ונרכשות בתדירות – (low order goods)מוצרי צריכה שוטפת  .א

 . בדיקה מוקדמת ונסיעה מיוחדת, ללא השוואת מחירים, גבוהה

 סחורות יקרות יותר הנרכשות בתדירות נמוכה – (high order goods)מוצרי חיפוש  .ב

כ קנייה המצריכה נסיעה מיוחדת לחנות "בד. לאחר בדיקה והשוואת מחירים

 .מרוחקת יותר

                                                 
2  Vernor J., Rabianski J., (1993), Shopping Center: Appraisal and Analysis, Appraisal Institute, 
Chicago, pp. 6-11. 
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 מרכז שכונתי מיועד למרחב ביקוש קטן יותר בהשוואה למרכז רובעי או –מרחב ביקוש  •

 .עירוני

 מרכזים שכונתיים מושכים קונים המתגוררים בסמוך –) יזוכרונותא(מרחק וזמני נסיעה  •

בעוד שמרכזים מחוזיים מושכים , למרכז ומגיעים אליו ברגל או בנסיעה של מספר דקות

 .קונים מרוחקים יותר

מספר זה נמדד לפי .  מספר הצרכנים הפוטנציאלים ומאפייניהם–נפח השוק הצרכני  •

 .נסיעה מהמרכז שהוגדר בקריטריון הקודםמספר התושבים המתגוררים במרחק ה
 

 עקרונות כלליים בתכנון מרכזים מסחריים .3

 :שני גורמים חיוניים להצלחת המרכז המסחרי השכונתי

 .אספקת שירותים איכותיים העונים על צרכי התושבים באזור •

 .קיום בסיס יציב ורחב מספיק של תושבים שיצרכו את השירותים המסופקים במרכז •
 

מצביע על ) 1999פריי (שה באנגליה בנוגע למיקום המרכז בשכונה ביחס למרחב הביקוש מחקר שנע

 איש 60-ועל צפיפות ממוצעת בשכונה של כ, כעל המרחק המקובל מקצה השכונה למרכזה'  מ600

 הצפיפות הממוצעת חשובה מפני שמספר האנשים 3. איש6,000-כלומר כ, )ר" קמ0.01 (רלהקטא

צריך להיות גבוה ) ' מ600כלומר רדיוס של , י הליכה ברגל"המוגדרים ע(בתוך גבולות השכונה 

המספקים את הצרכים , מספיק כדי לייצר מספיק תמיכה לשירותים ולעסקים המקומיים

,  מיקום העסקים והשירותים הטוב ביותר הוא במרכז השכונה4.היומיומיים של תושבי השכונה

 .ת ליצור מקום מרכזי משמעותיעל מנ, בסמוך לצמתים של תחבורה ציבורית

 

 :בעת תכנון מרכז מסחרי שכונתי יש להביא בחשבון מספר שיקולים עיקריים

רצוי .  למיקום המרכז ביחס לפעילויות שכנות ולנתיבי תחבורה יש חשיבות רבה–נגישות  •

יש לעצב ולמקם את המרכז תוך . כי התכנון יסייע להגדיל את נגישות המרכז המסחרי

הרחובות בקרבת המרכז . עומסי התנועה ברחובות ובדרכים בסביבתוהתחשבות ב

צריכים להיות מסוגלים לשאת את נפח התנועה הנוצר כתוצאה מזרימת הקונים לחנויות 

 .יש לדאוג לתחבורה ציבורית נוחה ומספקת למרכז, כמו כן. במרכז

ורה הטובה  יש לעצב ולמקם את המרכז כך שיתאים בצ–ניצול מיטבי של שימושי קרקע  •

 .כך שסוג השירותים והיקפם יתאים לסוג האוכלוסייה, ביותר לשימושי הקרקע בקרבתו

 נדרש ניתוח כלכלי של מרחב הביקוש של המרכז המיועד לקראת -בחינת מרחב הביקוש  •

 .החלטה על הקמתו

                                                 
3 Frey H., 1999, Towards a More Sastainable Urban Form, E and Fn Spon, London, p. 38. 

ומספרי האוכלוסייה , אחדר "שגודלן כקמ, מידות השכונה האלה דומות למדי לשכונות החדשות שנבנות בבריטניה  4
 Calthorpe P., (1993), The Next American Metropolis, Prinston Architectural -זהים למספרים המצוינים ב
Press, New York, p. 57. 
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 קביעת מרחב הביקוש של המרכז המסחרי  .3.1

מידת נגישותו והסחורות והשירותים , לכל מרכז מסחרי מרחב ביקוש מסוים הנגזר מגודלו

י אפיון השכונה "ממליצים לקבוע את מרחב הביקוש עפ) 1994(צנובר ויזמה , ן"אמ.  המוצעים בו

התפרסותה הפיסית של , צפיפות הדיור, תלותה במרכז העירוני הקרוב,  סגורה או פתוחה–

רצוי כי כל אזור . י השפעה מבחין בין שלושה מעגל1'  איור מס5.השכונה והמבנה הטופוגרפי שלה

 . המגורים המיועד להשתמש במרכז ימצא בתחום הרמה הראשונה או השניה

 .' מ800 במרחק הליכה נוח של עד –רמה ראשונה  •

מרחק נוח לנסיעה באופניים או ',  מ2,000 במרחק הליכה גדול של עד –רמה שניה  •

 .בתחבורה ציבורית
 

 6:מה הראשונה בשלוש דרכיםניתן להגדיר את האזור הנמצא בתחום הר

 דקות למרכז 20- דקות למרכז שכונתי ו5(האזור הנמצא במרחק נסיעה מסוים מהמרכז  •

 ). עירוני

 . מהלקוחות של המרכז70%-60%האזור המספק  •

 . מנפח המכירות של המרכז70%-60%האזור המייצר  •
 

 :את האזור הנמצא בתחום הרמה השניה ניתן להגדיר בדרכים דומות

 דקות למרכז 40- דקות למרכז שכונתי ו12( הנמצא במרחק נסיעה מסוים מהמרכז האזור •

 ). עירוני

 . מהלקוחות של המרכז20%האזור המספק  •

 . מנפח המכירות של המרכז30%-20%האזור המייצר  •
 

                                                 
משרד הבינוי ,  המלצות להנחיות ומדדים לתכנון–שירותי מסחר בשכונות עירוניות , 1994, יזמה, צנובר, ן"אמ  5

 .13'  ע,והשיכון
 .76-77' עמ, )1993(ראבינסקי ,  ורנור6
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 7 מרחב ביקוש של מרכז מסחרי שכונתי- 1' איור מס

 

 

 מרחקי הליכה .3.2

מספרן וזמן השהות , ז מסחרי תלוי באיכות החנויותהמרחק שאנשים יהיו מוכנים ללכת למרכ

 8. דקות הליכה10ההערכה בספרות היא שהמרחק המירבי מבית הצרכן למרכז הוא . במרכז

 9:ממליצים על מרחק מקסימלי מחנייה בהתאם לזמן השהות במרכז) 2003(גרנט וגוס , ברטון

 ' מ100 –חצי שעה  •

 ' מ200 – שעה 1 •

 ' מ400 – שעות 2 •

 ' מ800 –  שעות4 •

 

                                                 
7 Barton H., Grant M., Guise R., Shaping Neighbourhoods: a Guide for Health, Sustainability and 
Vitality, 2003, Spon Press, London and New York, p. 103.    

 .13' ע, )1994(יוזמה , צנובר, ן" אמ8
 .103' ע, )2003(גוס , גרנט,  ברטון9
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 עקרונות נוספים לתכנון מרכזים מסחריים .3.3

מצביעים  על מספר עקרונות נוספים שיש להתחשב בהם בעת תכנון ) 2003(גרנט וגוס , ברטון

 10:מרכזים מסחריים

 מרכזים מסחריים מקומיים משגשגים ברחובות בעלי קשר טוב – זרימת הולכי רגל .א

התכנון צריך להגביר את . בוהה באופן טבעיהיכן שזרימת הולכי הרגל ג, לאזורים סביבם

). תנועה כבדה(י התגברות על אלמנטים מפרידים "י יצירת קשרים חדשים וע"הנגישות ע

 .כיכרות ומעברים, כדאי לעשות שימוש ברחובות צדדיים

מיקום . י תחבורה ציבורית תורמת למרכז" יצירת נגישות גבוהה ע– תחבורה ציבורית .ב

כל חלקי המרכז צריכים להיות . במקום בולט ומקושר לחנויותהתחנות צריך להיות 

 .מהתחנה'  מ300במרחק שלא יעלה על 

מרכזים שכונתיים . במיוחד לתנועה עוברת,   מיקום המרכז צריך להיות גלוי–נראות  .ג

רצוי למקם ליד כבישים המשרתים את רוב תושבי השכונה כדי לאפשר קנייה בדרך אל 

כדי ,  נוספים ממליצים להפנות חלק מן החנויות במרכז לרחובמחקרים. וחזרה מהעבודה

חזיתות סגורות מתמשכות אינן . לחשוף את המרכז החוצה ולתרום לחזות הרחוב

 11. ממומלץ להשתמש בחזיתות פעילות רבות במפלס הרחוב–מומלצות 

,  יש לאפשר לבעלי הנכסים מידה של גמישות בבחירת המיקום במרכז–עירוב שימושים  .ד

 .כך יכול המסחר להגיב בהתאם לתנאים המשתנים באזור. לאפשר עירוב שימושיםו

 הנקודה בה אנשים מרגישים שהם – יצירת אוריינטציה של המרכז המסחרי ובתוכו .ה

. הגיעו למרכז המסחרי חשובה מבחינת תפיסת המרחק שיש ללכת עד שמגיעים למרכז

ה ולא לפזר בדלילות את החנויות רצוי ליצור רצף חנויות מובחן מנקודה מסוימת והלא

 . לאורך הרחוב

הדבר חשוב ממספר .  חשוב ליצור מגוון בעסקים ובשירותים המוצעים במרכז– מגוון .ו

 :סיבות

 .ביצוע מספר מטלות בנסיעה אחת •

 .צמצום מספר הנסיעות והפחתה בזיהום אוויר ובצריכת אנרגיה •

די משרדים למשל עוב. יצירת קשרים בין העסקים והשירותים במרכז •

  12.הממוקמים במרכז יכולים לקנות בזמן הפסקת הצהרים שלהם

משיכת קונים לאורך כל שעות היום מביאה לחיוניות גבוהה יותר של המרכז ושל  •

 .שירותי התחבורה הציבורית

בניית מרכז מסחרי במספר מפלסים עלולה ליצור קשיים במשיכת קהל  –מבנה פיזי  .ז

כ כושל "לפיכך המסחר במפלסים אלה בד.  הכניסההקונים למפלסים שאינם במפלס

 13.וגורם לכניסת ייעודים חלופיים

                                                 
 .101-102מ "ע, )2003(גוס , גרנט,  ברטון10 

 .80' ע, )1993(קאלטורפ , 15' ע, )1994(יוזמה , צנובר, ן" אמ 11
 .80' ע, )1993( קאלטורפ  12
 .15' ע, יוזמה, צנובר, ן"אמ 13 
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ובמסגרתו לאפשר מתן ביטוי ייחודי , רצוי לקבוע למרכז קו עיצובי אחיד –עיצוב עירוני  .ח

 14.לכל אחת מהחנויות או הרשתות הפועלות בתוכו

 

 .ות התכנון שלעיל מציג דוגמא לתהליך הערכת מרכז מסחרי בהתאם לעקרונ2' איור מס

 

 15 הערכת מרכז מסחרי- 2' איור מס

 

 

 שיתוף פעולה בין גורמים שונים בעת תכנון מרכז מסחרי .3.4

כדי ליצור מרכז מסחרי חיוני ופעיל מומלץ בספרות לשתף את הרשות המקומית בתכנון ובביצוע 

בי השכונה לקיים תהליך תכנון משותף עם תוש, מה שיגביר את מחויבותה להצלחתו, של המרכז

במקרים של מרכזים מסחריים שכונתיים ואזוריים ולשתף גורמים מהסקטור הפרטי במקרים של 

 : שיתוף כזה הנו יעיל מכמה סיבות16 .מחוזיים ועירוניים, מרכזים רובעיים

בניית תכנית פיתוח ארוכת טווח והתאמה , פיתוח של אסטרטגיה משותפת לכל הצדדים •

 . בורה במקוםלתכנון המקומי ולתכנון התח

 .מינוי גוף אחראי לתיאום וליווי התכנון •

אירועים מיוחדים , מבקרים, קונים, ליווי התכנון בשיווק יעיל של המרכז לבעלי עסקים •

 ).'שוק איכרים וכד, שוק אוכל בסופשבוע(
 

                                                 
 .15' ע, יוזמה, צנובר, ן" אמ 14
 .102' ע, )2003(גוס , גרנט,  ברטון15
  .13' ע, יוזמה, צנובר, ן"אמ; 46' ע, מוטט; 104' ע, גרנט וגוס,  ברטון16
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 ניתוח מקדים לפני הקמת מרכז מסחרי .4

ים בשכונה ולמידת היכולת הניתוח המקדים מספק אמת מידה בקשר לביקוש לשירותים מסחרי

 :וכולל את המרכיבים הבאים, של המרכז המתוכנן לענות על ביקוש זה

 .גודל האזור אותו אמור המרכז לשרת •

 .גודל ומאפייני האוכלוסייה הקיימת והחזויה אותה אמור המרכז לשרת •

 .כוח הקנייה הצפוי באזור •

 .השירותים הספציפיים הנדרשים על ידי תושבי השכונה •

 

 17 :י הקמת מרכז מסחרי חדש או הרחבתו של מרכז קיים יש לענות על מספר שאלותלפנ

לדוגמא הכנסת עסקים הפוגעים (? האם הפיתוח מתאים למבנה החברתי של הקהילה •

 )ברגשות הקהילה כמו מעדנייה למכירת בשר לא כשר בשכונה דתית

 ?היכן ממוקמת החניה ובאיזו צורה •

 ?ת המרכזמהו הפיתוח הנופי המוצע בסביב •

 ?האם המתקנים המוצעים באמת משרתים את צרכי הקהילה •

לדוגמא הכנסת עסקים (? האם הפיתוח פוגע בשירותים המסחריים הקיימים בשכונה •

 ).השייכים לרשת ארצית שיכולים לפגוע בעסקים בבעלות מקומית הקיימים בשכונה

 

 הסחורות והשירותים השאלה העיקרית שיש לשאול לפני הקמת מרכז מסחרי היא האם היצע

מצביעים על ארבעה גורמים עיקריים שיש ) 1993(ורנור ורביאנסקי . באזור עונה על הביקוש להם

הניתוח . הכנסת הלקוחות, מספר לקוחות פוטנציאלים, תחלופת עסקים, מחיר שכירות: לבדוק

וניתוח , יםניתוח ביקוש, ניתוח מקדמי של מרחב הביקוש: המקדים כולל שלוש בדיקות עיקריות

 18.של התאמת ההיצע לביקוש

 

בדיקה של המשתנים העיקריים במרחב הביקוש  -ניתוח מקדמי של מרחב הביקוש  .א

סגירת / פתיחת, שינויי אוכלוסייה(המשפיעים על הביקוש וההיצע של נכסי מקרקעין 

עיר או מדינה כך שלהגדרתו יש , מרחב הביקוש עשוי להיות מטרופולין). 'מפעלים וכד

 . יבות רבהחש

במסגרת ,  בדיקה של הביקוש למוצרים ולסחורות במרכז המתוכנן-ניתוח ביקושים  .ב

 .מרחב הביקוש שהוגדר בשלב הניתוח המקדמי

 בדיקה של התאמת היצע המוצרים והסחורות -ניתוח של התאמת ההיצע לביקוש  .ג

 .במרכז המתוכנן לצרכנים הפוטנציאלים באזור בו יוקם המרכז

 

                                                 
יולי , )www.sandiego.gov (כפי שפורסמה באתר האינטרנט של עיריית העיר, מתוך תכנית האב לעיר סאן דייגו  17

2004. 
 .54-46' עמ, )1993(ראבינסקי ,  ורנור18
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 :ות שתוארו בסעיף זה יש לבחון בנוסף מספר משתנים דמוגרפיים וכלכלייםבמהלך הבדיק

בדיקה זו נעשית בשני . 'תחזית מועסקים וכד,  מספר המשרות הפנויות ואופיין– תעסוקה •

כך ניתן לקבל אינדיקציה לגבי צרכנים . לפי אזור מגורים ולפי מקומות עבודה: מישורים

 .מוך למרכזפוטנציאלים המתגוררים או עובדים בס

בדיקת המועסקים לפי (  מספר האנשים הכולל המתגורר באזור - אוכלוסייה ומשקי בית •

מספר האנשים , )אזור מגורים מתייחסת רק לאנשים המשתתפים בכוח העבודה

 .גיל ממוצע, המרכיבים משק בית

כמה משקי , לדוגמא.  רמת הכנסה למשק בית לפי חלוקה לרמות הכנסה– רמת הכנסה •

וכן  ₪ 5,000- ל3,000כמה בין , בחודש ₪ 3,000אזור הנבחן מרוויחים מתחת בית ב

 .הלאה

 . מכפלה של מספר האנשים הכולל המתגורר באזור ברמת ההכנסה שלהם– כוח קנייה •

 כמות החנויות הקיימות באזור ונפח המכירות שלהם לפי קטגוריות כגון – היצע קיים •

 . 'הלבשה וכד, מזון

 . שינויים בגודל ובהרכב האוכלוסייה לאורך זמן– וסיןתנועת וגלישת אוכל •

 

 טיפוסי מרכזים מסחריים הקיימים בעיר .5

 מרכזים מסחריים לאורך ציר .5.1

המתבטא בצורה ) strip development(רחוב / כ בפיתוח לאורך ציר"מרכזים אלו מאופיינים בד

 מחסור בחנייה ועומס הבעיות  האופייניות למרכזים אלו הן. בעלת פרופורציות ארוכות וצרות

מרכזים אלו התפתחו לרוב כשהתנועה הייתה איטית יותר . תנועה בצירים שעליהם הם ממוקמים

מחקרים . הם סובלים לעיתים מקשיים רבים בשל התפתחות התנועה, ועמוסה פחות וכיום

להאט את , לעצב את הרחובות המסחריים כידידותיים להולכי רגל) 1993קאלטורפ (ממליצים 

 19.תנועה בהם ולספק חנייה בצד הרחובה

 

 מרכזים מסחריים במבנן מוגדר .5.2
כ בפיתוח סביב מוקד מרכזי כגון כיכר או גינה ולעיתים אף מגרש "מרכזים אלו מאופיינים בד

המתבטא בבעיות , הבעיות האופייניות למרכזים אלו יכולות להיות קשר לקוי עם הרחוב. חנייה

 .צ"היעדרות זרימה טבעית של הולכי רגל ומחסור בתח, המרכזנראות בלתי מספקת של , נגישות

 

                                                 
 .99' ע, )1993( קאלטורפ 19
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 מרכזים מסחריים באזורים ישנים וחדשים בעיר  .6
 מרכזים מסחריים באזורים ישנים .6.1

ניתן לשפר מרכזים אלו בכדי . מרכזים מסחריים הממוקמים באזורים ישנים ובנויים של העיר

על ידי השקעה בטיפוח המבנים , יםשיוכלו להעניק שירות טוב יותר לשכונות בהן הם נמצא

יצירת , התוויה מחדש של עורקי תנועה מרכזיים, הקמת מתקני חניה נוחים ונגישים, והסביבה

 .הקמת ריהוט רחוב ותיאום עם קווי תחבורה ציבורית, אזורים להולכי רגל

 

 מרכזים מסחריים באזורים חדשים .6.2

עד שאלו יוכיחו פעילות , רים חדשיםמרבית בעלי העסקים אינם להוטים להתחיל לפעול באזו

מסיבה זו התפתחותם של מרכזים מסחריים בשכונות חדשות מפגרת לרוב אחרי . כלכלית מספקת

לעיתים הקושי לספק שירותים מסחריים בזמן המתאים פוגע בהתפתחות . קצב אכלוס השכונה

זמן לשימושים השטח שיועד למרכז המסחרי מוקצה במהלך ה, במקרים אחרים. השכונה החדשה

כדי , בשכונות אלו יש לשקול פיתוח המרכז בשלבים. מפני שלא נוצל לשימושים מסחריים, אחרים

יש לתכנן את המרכז השכונתי כך שקצב . למנוע התהוות מבנה חריג בממדיו ובו חנויות ריקות

 20.התפתחות המסחר יהיה מתואם עם קצב פיתוח הבנייה למגורים

 

מים בשכונות מחוץ למרכזים שימושים מסחריים הממוק .7

  מרכזים מתמחים–מסחריים 

אלו הם . מספר שימושים נפוצים אינם מועדפים כשוכרים שטח במרכזי מסחר, בשל מגוון סיבות

חנויות יד , חלפים לרכב, כגון חנויות אופניים) non shoping center uses(שימושים שאינם קניות 

בהן המרכז המסחרי הוא לעיתים קרובות , דשותהדבר ניכר בעיקר בשכונות ח. 'שניה וכד

 . האפשרות המסחרית היחידה הקיימת

 

ניתוח של הוצאות ותחזיות תעסוקה מצביע על כך שמכל הקטגוריות של העסקים במרכז 

עסקים בתחום השירותים צפויים להראות את העלייה החדה ביותר בפופולריות , המסחרי

 .  ובהכנסות

 

, י העדרה של חנות עוגן"מגדירים מרכז מסוג זה כמרכז המאופיין ע) 1993(ורנור ורביאנסקי 

המרכזים המתמחים כוללים מרכזים . שבמקומה ניתן למצוא אוסף של חנויות למוצרים דומים

מרכז המאופיין ,  (outlet)מרכז של חנויות מוזלות מחוץ לעיר , מרכז אופנה, כגון שוק אוכל

 21.(power center)לעיר במספר חנויות עוגן גדולות מחוץ 

 

                                                 
 .14' ע, )1994(יוזמה , צנובר, ן" אמ 20
 .14' ע, )1993(ראבינסקי ,  ורנור 21
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 מאפייני מרכזים מסחריים .8

 שלהלן מספקת קווים מנחים באשר למאפיינים של מרכזים מסחריים בשכונות בעיר 1' טבלה מס

, בטבלה מוצגים שלושה טיפוסי מרכזים מסחריים לפי מאפייניהם הפיזיים והכלכליים. סאן דייגו

 .מיקומם ותפקידם

 

 22ם מסחריים שכונתיים מאפייני מרכזי– 1' טבלה מס

מרכז מסחרי מתמחה מרכז מסחרי רובעי מרכז מסחרי שכונתי 

מספק סחורות  תפקיד

ושירותים נחוצים 

 .ליום יום

מספק סחורות 

ושירותים לפנאי 

) סרטים, בגדים(

 ושירותים פיננסיים

מספק סחורות 

ושירותים שלא ניתן 

כ במרכז "למצוא בד

 מסחרי

 1-10 15-50 4-15 מספר עסקים במרכז

בית , סופרמרקט סוג העסקים במרכז

, מספרה, בנק, מרקחת

שירות , תיווך, מכבסה

 לרכב

, ס קהילתי"מתנ

, בנק, הלבשה, הנעלה

רופא שיניים, משרדים

, חנויות אופניים

חנויות , חומרי בנין

 יד שניה, מוזלות

 מ" ק7 – 3 מ" ק5 מ" ק3 – 1.5 מרחק ממרכז סמוך

  דקות15-פחות מ  דקות8 ת דקו6 זמן נסיעה למרכז

אוכלוסייה משורתת 

 י המרכז"ע

 50,000  – 10,000 25,000 – 10,000  איש10,000 – 2,000

  דונם60 – 4  דונם80 – 16  דונם40 – 4 גודל המרכז

מקום חנייה אחד  (3:1 דרישות חנייה

 קונים 3על כל 

 )פוטנציאלים

 משתנה 3:1

 1,000 -שטח בדונם ל

 איש

4 2.4 2 

 

ומציגה אף היא מאפיינים של ) 1993( לקוחה מתוך ספרם של ורנור ורביאנסקי 2' טבלה מס

ניתן לראות כי קיימים הבדלים בין . מרכזים מסחריים בהתאם למרחב הביקוש של המרכז

 .המאפיינים המוצגים בשתי הטבלאות

 

                                                 
 .2004יולי , כפי שפורסמה באתר האינטרנט של עיריית העיר,  מתוך תכנית האב לעיר סאן דייגו 22
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  23 מאפייני מרכזים מסחריים– 2' טבלה מס
 מרכז עירוני מרכז מחוזי ובעימרכז ר מרכז שכונתי סוג המרכז
אוכלוסייה 

 משורתת
  ומעלה300,000  ומעלה150,000 150,000 – 40,000 40,000 – 3,000

חנות כלבו או  סופרמרקט חנות עוגן

מספר חנויות 

 מוזלות

, חנויות הלבשה

 'הנעלה וכד
, חנויות הלבשה

מוצרי , הנעלה

רהיטים , חשמל

 'וכד
 דונם 300–100  דונם100–30  דונם30–10 שטח

 ומעלה
 דונם 300-500

 ומעלה
אזור 

 משורת

ר " קמ25 – 4 ר" קמ15 – 2.5 ר" קמ7.5 – 2.5 ר" קמ2.5 - 1

 ומעלה
 מ" ק20 מ" ק12 מ" ק8 – 5 מ" ק2.5 רדיוס
  דקות30  דקות20  דקות10-20  דקות5-10 מרחק

 

  סופרמרקטים ורשתות שיווק–חנויות עוגן במרכז המסחרי  .9

 כללי .9.1

כך שחנות עוגן , כ אינם מסתפקים בקנייה בחנות אחת"רות עולה כי המבקרים במרכז בדמן הספ

 חנויות מזון גדולות יכולות לשמש כמחוללות 24.מוצלחת מאצילה מהצלחתה על החנויות הקטנות

מאחר והן מספקות מגוון של שירותים וסחורות תחת קורת גג אחת , חזקות של פעילות מקומית

יתכן שבעתיד עם התפתחות הקניות דרך האינטרנט תפקידן . תי חשובוממלאות תפקיד חבר

 מציגה 3' טבלה מס. אולם כיום סופרמרקטים הם מרכיב חיוני בביסוס המרכז המסחרי, ישתנה

ניתן לראות מהטבלה כי . את כוח המשיכה של החנויות במרכז המסחרי בחלוקה לסוגים

 .ונים במרכז מגיעים למרכז כדי לקנות בו מהק90% –לסופרמרקט כוח המשיכה הגדול ביותר 

 

 25 כוח משיכה של חנויות במרכז מסחרי לפי סוגים- 3' טבלה מס

 )אחוזים מהבאים למרכז(כוח משיכה  סוג חנות
 90 סופרמרקט
 85 סופרפארם

 40 מסעדה
 40 הלבשה והנעלה

 

                                                 
 .8' ע, )1993(ראבינסקי ,  ורנור23
 . 14' ע, )1994(יוזמה , צנובר, ן"אמ; 103' ע, )2003(גרנט וגוס ,  ברטון24

 .110' ע, )1993(ראבינסקי ,  ורנור 25
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ך לכלול סופרמרקט אחד צרי) כולל מרכז שכונתי גדול(החל ממרכז רובעי ומעלה , כל מרכז מסחרי

להקטנת , הסופרמרקט מסייע להגדלת המבחר העומד לרשות התושבים המקומיים. או יותר

) 2003(גרנט וגוס , ברטון. מרחקי הנסיעה ולהפחתת מעבר סחורות ועובדים אל מחוץ למחוז

   צנובר ויוזמה, ן" אמ26. מהאנשים בוחרים לקנות בסופרמרקט הקרוב לביתם90%-מציינים כי כ

 מעוררת ספקות באשר לכדאיות –מציינים כי הימנעות רשתות שיווק מלהיכנס למרכז ) 1994(

 27.הכלכלית של המרכז

 

  גודל והרכב עסקים–השתנות המרקם המסחרי לאורך זמן  .9.2

השתנות המרקם המסחרי במשך הזמן עשויה לפגוע במרקם החנויות הקיימות באזור ולדחוק את 

י רשתות שיווק עשויות לגזול קונים "חנויות גדולות המופעלות ע. רגליהן של חנויות מקומיות

מחקרים מלמדים כי הקמת סופרמרקט חדש מורידה (מחנויות קטנות ולפגוע בהן בצורה קשה 

) 2003(גרנט וגוס , ברטון). 199828 פרקר – מנתח השוק של חנויות מכולת קיימות 75%-21%

אולם אינם , גע בחנויות המקומיות הקיימותמציינים כי חשוב שהקמת חנות גדולה לא תפ

 מציג את הירידה במספר החנויות המקומיות לעומת 3' איור מס. מצביעים על דרכים לעשות זאת

 .1990- ל1950הגידול במספר רשתות השיווק והסופרמרקטים בין 

 

 שיעור החנויות המקומיות בשוק מוצרי היסוד לעומת רשתות השיווק - 3' איור מס

 199029- וב1950-רמרקטים בוהסופ

 

 

                                                 
 .103' ע, )2003(גוס , גרנט,  ברטון 26
 .14' ע, )1994(יוזמה , צנובר, ן" אמ 27

28  Hillier Parker (1998), The Impact of Large Food Stores on Market Towns and District Centres, 
HMSO, London. 

 .104' ע, )2003(גוס , גרנט,  ברטון  29
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 מיקום חנויות העוגן בתוך המרכז המסחרי .9.3

מיקום . שירותים נוספים/ ולקשר אותם לחנויות, רצוי למקם את חנויות העוגן בתוך במרכז

סופרמרקטים מחוץ למרכז יתכן רק במקרים יש רצון לבסס אזור מסחרי חדש והתנאים 

. תחבורה ציבורית ומכוניות מתקיימים, אופניים, להמקדמיים שנזכרו לעיל של נגישות הולכי רג

ממליץ על מיקום חנויות העוגן ) 1993(קאלטורפ . בכל מקרה לא רצוי להקים חנויות מבודדות

ובסמוך למגרשי החנייה ועל מיקום , המוביל לשכונה וממנה, בסמוך לעורק התנועה הראשי

ים סביבה ידידותית יותר להולכי החנויות הקטנות בסמוך לרחובות הפנימיים בשכונה המציע

 30).14.1 בסעיף 7' ראה איור מס(הרגל 

 

יש צורך בתכנון מיקום חנות העוגן בתוך המרכז כדי שכל מכלול המרכז יעבוד בהצלחה וימשוך 

 :י שימוש במספר אמצעים"ניתן להבטיח זאת ע. גם קונים שאינם מגיעים ברכב

זאת כדי להגיע אליה יהיה על הצרכן מיקום חנות העוגן כך שתראה למרחוק אך עם  •

 .לעבור דרך מספר רב ככל האפשר של חנויות אחרות

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

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

 .הולכי רגל ממנה לכל הכיוונים

 . תחנות אוטובוס בסמוך לכניסה הראשית של החנותתכנון •

 
 

 הערכת מרכז מסחרי קיים .10

ניתן להעריך את ביצועי המרכז הקמעוני על מנת ליצור קווים מנחים לסייע ביצירת חיוניות 

 31:מצביעים על מספר גורמים להערכת מרכזים קיימים) 2003(גרנט וגוס , ברטון. ויכולת קיום

נתיבי התנועה שלהם ושעות פעילותם , ת מספר הולכי הרגל הערכ–זרימת הולכי רגל  •

 .ברחובות הסמוכים למרכז

 .  מספק מסגרת להערכה של מידת המשיכה של מיקומים שונים באזור–ערך שכירות  •

 . במיוחד במפלס הרחוב,  תחלופת ועזיבת עסקים–קצב תחלופת ופינוי עסקים  •

, חלונות ראווה,  ההשקעה והתחזוקה בעיקר לפי מידת– העסקים וכוונותיהם תייצוגיו •

 .'שינויים בסחורה וכד

 .   מצביע על רווחיות המרכז לטווח הארוך–רווחיות העסקים  •

שימושים , שירותים,  מספר היחידות באזור המוקדשות למכירת מזון–שימושי קרקע  •

 .מוצרי פנאי, חברתיים

 .'העדפותיהם וכד,  על מנת להעריך את השקפותיהם–סקר צרכנים  •

 

                                                 
 .78' ע, )1993( קאלטורפ  30
 .100-101מ "ע, )2003(גוס , גרנט,  ברטון 31
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 עקרונות להתחדשות מרכזים מסחריים קיימים .11

במקרים של מרכזים מסחריים קיימים ניתן להצביע על מספר עקרונות אותם ניתן ליישם בעת 

 32.כמנוף לשיקום של שכונות מגורים וותיקות בעיר, תכנון התחדשות אזורים מסחריים

מצוא במרכזי קניות שלא ניתן ל,  עידוד כניסת עסקים ייחודיים–עידוד עסקים מתמחים  •

 .למרכז המסחרי בשכונה בכדי להעניק לו אופי מקומי ייחודי, רגילים

 ווידוא קיומו של מרחב ביקוש צרכני גדול ויציב מספיק בשכונה לתמיכה –מרחב ביקוש  •

 .במרכז המסחרי

 הרשות המוניציפאלית –שיתוף פעולה עם הרשות המוניציפאלית ומשיכת משקיעים  •

, גינון, מדרכות(י השקעה בפיתוח נופי וסביבתי בשכונה "וע לפיתוח עיכולה להעניק סי

כגון השתתפות במימון חלק מהוצאות , י מתן תמריצים והטבות"וע, )'תאורת רחוב וכד

 33 .פתיחת העסק

י הנהלה " בניגוד למרכזי קניות בקניונים המנוהלים ע–שיתוף פעולה בין בעלי העסקים  •

שיתוף . י בעלי העסקים במרכז"ת מנוהלים במשותף עמרכזים מסחריים בשכונו, אחת

החלטה על השקעה (פעולה בין בעלי העסקים השונים חיוני ליצירת מרכז מסחרי מצליח 

י מבצעים משותפים לכמה חנויות במרכז "משיכת קונים ע, משותפת בטיפוח חזות המרכז

 34).'וכד

ככל האפשר ) רים ומחירםאיכות המוצ, גודל החנויות, ענפים( גיוון המסחר –מגוון  •

ובייחוד תעסוקה לילדים במסגרת , שילוב פעילות בידור. במסגרת מגבלות השכונה

 35.המרכז
 

 חשיבותם של מרכזים מסחריים שכונתיים .12

מצביעים על ) 2003(גרנט וגוס , ברטון. לחנויות המקומיות תפקיד חשוב במרקם החברתי והכלכלי

 :השיג כתוצאה מתמיכה בחנויות מקומיותמספר הטבות פוטנציאליות אותן ניתן ל

 .נוחות ונגישות מקומית •

מחקרים מלמדים כי כאשר השירותים המקומיים טובים . הפחתה במספר הנסיעות ברכב •

 ראה –סותר מחקרים אמריקאיים מקבילים (מרבית התושבים נוטים להשתמש בהם 

האנשים הולכים מרבית '  מ500-וכאשר השירותים ממוקמים במרחק קטן מ, )15סעיף 

  36).1999סאי (אליהם ברגל 

 .אפשרויות תעסוקה מקומיות •

 .אפשרויות הפצה של מוצרים בייצור ביתי •

 .יצירת קשרים חברתיים בין תושבי השכונה •
                                                 

 .2004יולי , כפי שפורסמה באתר האינטרנט של עיריית העיר, מתוך תכנית האב לעיר סאן דייגו  32
 .13' ע, )1994(צנובר ויוזמה , ן" המלצה זו חוזרת גם אצל אמ 33
 .שם,  שם 34
 .14' ע,  שם 35

36 Saye N., (1999), A Comparison of Different Nieghbourhoods to Determine the Extent to which  
Nieghbourhood Structure may Reduce the Need to Travel, Faculty of the Built Enviroment, University 
of the West of England, Bristol. 
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 .מענה לצרכים והעדפות מקומיות •

 .מענה לצרכים של אוכלוסיות מיוחדות •
 

הליך התדרדרות כתוצאה בערים רבות מרכזים מסחריים שכונתיים ורובעיים נמצאים בת

במרכזים , עם זאת. מהעלייה בניידות התושבים ומעבר המסחר למרכזי קניות מחוץ לעיר

 37)2003(גרנט וגוס , ברטון. מסוימים ניתן לזהות תהליך פיצוי בו מתמלא המרכז בבתי קפה

 .מצביעים על מגמה של שינוי בתפקוד הרחוב המסחרי לעבר מילוי פונקציות חברתיות

 

ר בנושא השפעת פיתוחם של מרכזים מסחריים מחוץ לעיר על דמותם של המרכזים מחק

 יוצא כנגד הטענות המופנות כנגד המרכזים המסחריים 38)1999פריי (המסחריים השכונתיים 

השכונתיים לגבי מידת יעילותם הכלכלית לאור העובדה שתושבי השכונה אינם משתמשים 

, אלא מבצעים את קניותיהם באזורים אחרים של העירבהכרח בשירותים ומתקנים השכונתיים 

 . 'ליד מקום העבודה וכד

 

מאחר והמרכזים השכונתיים משרתים מספר קטן יחסית של אנשים וחלק מתושבי השכונה 

מרכזים מסחריים שכונתיים מספקים רק סחורות ושירותים , בוחרים לקנות מחוץ לשכונה

נראה כי העובדה שחנויות מקומיות רבות נסגרות . יםללא מבחר גדול ובמחירים גבוה, בסיסיים

המרכזים המקומיים צריכים . מצביעה על הקשיים הכלכליים העומדים בפני המרכזים המקומיים

מספקים מגוון , היכן שיש קרקע זולה בשפע, להתחרות במרכזים המוזלים המוקמים מחוץ לעיר

ההופכים את חוויית , עדות ובתי קולנוערחב של סחורות במחירים נמוכים ואף כוללים כיום מס

 .הקניה לבילוי

 

מרכזים מחוץ לעיר מתבססים כמעט לחלוטין על נגישות ברכב ומפלים לרעה את מי , עם זאת

מרכזים שכונתיים לעומתם . שאינו יכול להרשות לעצמו מכונית או אינו נייד מסיבות אחרות

ילדים , קשישים, כגון אמהות לתינוקותמספקים שירותים גם לתושבי השכונה שאינם ניידים 

כך שלקיום מרכזים מסחריים , נגישות לשירותים ועסקים במרחק הליכה היא חיונית, לאלו. 'וכד

מגזר צרכני זה הנו מרכיב . גם לאור העלייה ברמת החיים וברמת המינוע, שכונתיים חשיבות רבה

קול מכריע בהחלטה לבחור מרכזי בשכונה ורמת השירותים שהשכונה מספקת לו מהווה שי

 .לכן יש לדאוג לרמת שירות מספקת עבורו, בשכונה כמקום מגורים

 

, עידוד להליכה ברגל, העלייה במודעות לצפיפות הנגרמת כתוצאה מהתלות הגוברת במכוניות

ניתן להשיג זאת . נסיעה באופניים ושימוש בתחבורה ציבורית יכולות לסייע למרכזים השכונתיים

צמצום , העלאת המס על דלק, דיניות עירונית וממשלתית כגון הקמת כבישי אגרהבאמצעות מ

, לפחות במרכז העיר, טוען שהפחתת השימוש ברכב) 1999(פריי . 'במקומות חנייה בתוך העיר וכד

יציעו שירותים טובים יותר , כתוצאה מכך, אלו. יחזיר את התושבים למרכזים השכונתיים

-תן לזהות את תחילתה של מגמה זו כבר עכשיו בהקמת של מיניני. במחירים נמוכים יותר

                                                 
 .100' ע, )2003(גוס , גרנט,  ברטון 37 

 .38-42מ "ע, )1999(ריי  פ 38
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הממלאים את הפער בין המכולת השכונתית הישנה הבלתי , סופרמרקטים בשכונות מגורים רבות

-תפיסת הניו, במקביל. מספקת לבין הסופרמרקט הגדול שנמצא במרחק נסיעה מהשכונה

גל ועל סיפוק מקומי של צרכי אורבניזם המעודדת הקמת שכונות המתבססות על הליכה בר

 39.הולכת וצוברת תאוצה, התושבים

 

המרכזים המסחריים השכונתיים , בנוסף לתפקידם כספקי שירות למגזרים הפחות ניידים

בשל מידותיהם הצנועות ומספר האנשים הקטן שהם משרתים . ממלאים גם תפקיד קהילתי חשוב

במידה (ותר לתושבים להשפיע על סביבתם המרכזים השכונתיים יכולים לתת אפשרויות רבות י

בשכונה המכילה . ולספק לשכונה הגדרה של מקום ואופי ייחודי) והם מהווים יחידות אוטונומיות

, מספר טיפוסי בניינים סביר שקיימת אוכלוסייה מגוונת מבחינה חברתית ומבחינת רמת הכנסה

מסעדות ומשרדים , בתי קפה. מה שיכול לתרום למגוון השירותים והסחורות המוצעים במרכז

עובדי המשרדים ,  הם מסייעים למשיכת אנשים נוספים–יכולים לסייע לחיוניות המרכז המסחרי 

כדי לסייע בכך יש להבטיח בתכנון אפשרות להפוך את הקומה . 'קונים ואוכלים במרכז וכד

רשימת . 'כדמשרד ו, מסעדה, הראשונה של בנייני מגורים לקומה ציבורית המכילה בית קפה

אולם יחסו לחנייה , מספק למרכז השכונתי דומה למדי למה שהוזכר כבר) 1999(המלאי שפריי 

על מנת שלא לעודד , לטענתו אין לספק במרכז חנייה כלל מלבד חניית נכים ומוניות. במרכז שונה

 טענה זו סותרת מחקרים אחרים 40.את הנסיעה ברכב כאמצעי להגיע למרכז המסחרי השכונתי

ויש להקצות , בהם נטען שלמתן אפשרות חנייה נוחה תפקיד חשוב בהגדלת פוטנציאל הקונים

 41.שטח חנייה לכשליש מהקונים במרכז

 

 42המלצות לשילוב תכנון מסחרי בתכנון עירוני כולל .13

 מדיניות שימושי הקרקע צריכה להתאים עצמה לדרישות –מדיניות שימושי קרקע  •

 .םחופפות שמצריכות עירוב שימושי

 עידוד פתרונות חניה נפרדים מהרחוב – strip) (comercialמרכז מסחרי לאורך רחוב  •

 43.עבור מרכזים אלו

תוך הכרה בכך שנחוצה מידה של גמישות ,  עידוד חידושם של מרכזים ישנים–שיקום  •

מאחר והמרכזים הישנים , ביישומן של תקנות חדשות לגבי מרכזים שנבנו לפני פרסומן

 .עמוד בתקני בנייה או חנייה חדשיםעשויים שלא ל

 עידוד פיתוח סימולטני של שירותים מסחריים ואזורי מגורים בעת –עיתוי הפיתוח  •

 .הקמת שכונות חדשות

 . עידוד פיתוח נופי במרכזים חדשים וקיימים–פיתוח נופי  •

                                                 
 ,Duany and Plater-Zyberk)סיסייד בפלורידה , )1992( פריי מציין את קבוצת הכפרים העירוניים בבריטניה  39

 .(Koetter, 1992, p. 18)אבלון פארק באורלנו , (1991
 .42' ע, )1999( פריי  40
, )1988(מוטט , 110' ע, )1993(ורנור ורביאנסקי ; 100 'ע, )2003(ברטון גרנט וגוס ; )2000(תכנית האב לעיר סאן דייגו  41
 . 13' ע, )1994(צנובר ויוזמה , ן"אמ; 7' ע

 .2004יולי , כפי שפורסמה באתר האינטרנט של עיריית העיר,  מתוך תכנית האב לעיר סאן דייגו 42
 . מסוג זההממליץ על חנייה ברחוב עבור מרכזים, 99' ע, )1993( המלצה זו סותרת את קאלטורפ  43
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14. T.O.D:  Transit Oriented Development  -צ" פיתוח מוטה תח 
– הקרקע במרחב יש השפעה רבה על הדרך בה אנשים בוחרים לנוע בו לאופן בו פרושים שימושי

כאשר שימושי הקרקע מתוכננים בצורה . 'המרחק וכד, תדירות הנסיעה, אמצעי התחבורה

לנסוע , התושבים יכולים לבחור ללכת ברגל, המעודדת שימוש באמצעי תחבורה חלופיים למכונית

 . באופניים או בתחבורה ציבורית

 

מתחנת '  מ600- מציין קהילה מעורבת שימושים בה המגורים נמצאים במרחק של כT.O.Dהמונח 

,  מערב מגוריםT.O.Dתכנון באמצעות . התחבורה הציבורית ומהמרכז המסחרי של השכונה

שטח פתוח ושימושים ציבוריים בסביבה ידידותית להולכי רגל ומאפשר , משרדים, מסחר

 -ל. ברגל או במכונית, אופניים, צ"ום באמצעות תחלתושבים ולעובדים להגיע ממקום למק

T.O.Dהקטנת שטח , הפחתת זיהום אוויר,   יש יתרונות רבים כגון הורדת הצפיפות בכבישים

,  מכילה אזור מגוריםT.O.Dשכונה המתוכננת באמצעות . 'מגרשי החנייה במקומות ציבוריים וכד

מתרכזת , בסמוך למרכז המסחרי,  השכונהבמרכז. 'בית ספר וכד, גינות ופארקים, אזור מסחרי

בעוד שבשאר שטח ) שם עוברת התחבורה הציבורית הנכנסת ויוצאת מהשכונה(מרבית התנועה  

 .T.O.D מציג דוגמא לשכונה המתוכננת באמצעות 4' איור מס. השכונה התנועה פחותה בהרבה

 

 T.O.D44 שכונה המתוכננת באמצעות - 4' איור מס

 

 

                                                 
 .45' ע, )1993( קאלטורפ  44
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או כי קיים קשר בין פריסת שימושי הקרקע בשכונה לבין מספר הנסיעות ברכב מחקרים רבים מצ

בהן מתקיים , )ע השנייה"כ שכונות שנבנו לפני מלה"בד(בשכונות בעלות מבנה מסורתי . פרטי

מספר האנשים שהולכים ברגל או משתמשים בתחבורה ציבורית גדול בהרבה , עירוב שימושים

 מציג תכנית 5'  איור מס45.מרכז המסחרי מופרד מאזור המגוריםבהן ה, לעומת שכונות בפרוורים

 מציג את התפלגות השימוש 6' איור מס. של שכונה מסורתית לעומת תכנית של שכונה בפרוורים

 .באמצעי התחבורה השונים בשתי השכונות

 

 46 תכנית של שכונה מסורתית לעומת תכנית של שכונה בפרוורים- 5' איור מס

 

                                                 
 .48' ע,  שם 45
 .49' ע,  שם 46
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 התפלגות השימוש באמצעי התחבורה השונים בשכונה מסורתית לעומת שכונה - 6' איור מס

 47בפרוורים

 

 

 T.O.Dמרכז מסחרי בשכונה המתוכננת באמצעות  .14.1

 מכיל אף הוא שימושים מעורבים וממוקם T.O.Dמרכז מסחרי בשכונה המתוכננת באמצעות 

משרדים המספקים מרכז קטן מספק מוצרים יומיומיים ומכיל . בצמוד לתחבורה ציבורית

, מוצרי חיפוש, בידור, מסעדות, מרכזים גדולים יותר מכילים גם סופרמרקט. שירותים מקומיים

שילוב התחבורה עם המרכז מסייע לא רק להפחתת השימוש . משרדים ומגורים בקומה השנייה

 מאחר, אלא תורם להגדלת השימוש בתחבורה ציבורית, על כל היתרונות שנלווים אליו, ברכב

הכנסת מגורים לקומה . צ גובר כאשר בקרבת התחנה נמצאים שימושים מסחריים"והשימוש בתח

רצוי שהמרכז יכלול גם שטח , בנוסף. השנייה מסייע לתפקוד החיוני של המרכז בכל שעות היום

- ו7' איורים מס. ציבורי פתוח כגון גינה או כיכר המשמשת כנקודת מיקוד לפעילויות קהילתיות

 .T.O.Dם דוגמא לתכנון מרכז מסחרי שכונתי באמצעות מציגי8

 

                                                 
 .48' ע,  שם 47
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 T.O.D 48 מרכז מסחרי שכונתי המתכונן באמצעות - 7' איור מס

 

 T.O.D 49 מרכז מסחרי שכונתי המתכונן באמצעות - 8' איור מס

 

 

                                                 
 .79' ע,  שם 48
 .81' ע,  שם 49
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 מרכזים מסחריים בשכונות והשפעתם על יצירת נסיעות .15

) מספר הנסיעות ומאפייניהן(דיקת הנסיעות ניתן להעריך את תפקוד המרכז המסחרי באמצעות ב

בניגוד להנחה הרווחת כי תושבי השכונה יעדיפו לבצע . שמבצעים תושבי השכונה בה הוא ממוקם

מחקרים מצביעים על כך כי גם , קניות וסידורים בתוך השכונה ברגע ששירותים אלו יהיו זמינים

 השכונה לבצע את הקניות שלהם בשכונות המספקות שירותים מסחריים טובים נוטים תושבי

או במרכזי קניות הסמוכים לכבישים ראשיים בדרכם חזרה ,  ליד מקום עבודתם-מחוץ לשכונה 

ר המרחבי של שימושי הקרקע במחוז משפיע על התנהגות מקובל להניח כי הפיזו. מהעבודה

מחקרים רבים בדקו האם תושבים . התושבים מבחינת יצירת נסיעות ובחירה באמצעי תחבורה

שגרים ליד מוקדי משיכה או באזורים בעלי נגישות רבה יותר יוצרים יותר נסיעות שלא למטרות 

 . אך לא הגיעו למסקנות חד משמעיות, עבודה

 

 : י שקלול של שלושה גורמים"הנגישות של השכונה נקבעת עמידת 

 ) ר"ד לקמ"מספר יח(צפיפות  •

 מידת עירוב שימושים •

 ) ר"מספר צמתים לקמ(פרישת רחובות  •

 

מידה גבוהה של עירוב שימושים , )לא יותר מדי(בשכונה בעלת נגישות גבוהה יש צפיפות גבוהה 

קל בתוכה להגיע ממקום , ותית להולכי רגלשכונה זו היא ידיד. ר"ומספר צמתים גבוה לקמ

 .י תחבורה ציבורית או כבישים"ע, והיא מקושרת היטב לאזורים אחרים בעיר, למקום

 

 השפעת נגישות השכונה על מידת יצירת נסיעות .16

בדק את , ב"בארה, 1997-ב) PSTP) Puget Sound Transportation Panel -י ה"סקר שנערך ע

י בדיקת הנסיעות "ע, של שכונות לבין דפוסי הקנייה של התושביםהקשר בין מידת הנגישות 

 הסקר לקח בחשבון את המרחק בין הבית לעבודה ובדק 50.שערכו תושבי ארבע שכונות סמוכות

 הסביבה המיידית –את הסביבה הקרובה לבית ואת הסביבה הקרובה לעבודה בשני מישורים 

המחקר מצא כי ). מיקום השכונה בתוך המחוז(והסביבה הרחבה יותר ) מאפייני שכונה מסוימת(

 . בשכונות בעלות נגישות גבוהה התבצעו יותר נסיעות לעומת שכונות בעלות נגישות נמוכה

 

קריזק (מחקר שבוצע במטרה לבסס את הקשר שמצא הסקר בין נגישות השכונה למספר הנסיעות 

ם לאחד מספר משימות בנסיעה משקי הבית נוטי,  מצא כי בשכונות בעלות נגישות פחותה51)2003

בשכונות בעלות נגישות גבוהה קל יותר לערוך נסיעות מבחינת זמן ועלות לכן מתבצעות . אחת

ככל . ולמרחק קצר יותר) יכללו פחות יעדים לנסיעה(נסיעות אלו יהיו פשוטות יותר . יותר נסיעות

חק בין הבית לעבודה יהיה וככל שהמר, כך יגדל מספר הנסיעות, שמספר האנשים בבית גדול יותר

חלוקה לפי מטרת הנסיעות העלתה כי בשכונות בעלות . כך יפחת מספר הנסיעות, גדול יותר

                                                 
50  Krizek K., Neighborhood Services, Trip Purpose and Tour Based Travel, in Transportation, vol. 30, 

pp. 387-410, 2003. 
 .שם,  שם 51
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בשכונות בעלות נגישות נמוכה . נגישות גבוהה התושבים מבצעים סידורים רבים בתוך השכונה

נה בוצעו בתוך השכו. התושבים נוסעים במכוניתם כדי לבצע את הסידורים האלו בשכונה אחרת

כאשר נסיעות למטרות פנאי בוצעו בדרך כלל אל מחוץ לשכונה , נסיעות רק למטרות סידורים

 .ביחס דומה בין שני סוגי השכונות

 

משקי בית רבים . חשוב לציין כי הקשר בין יצירת הנסיעות לנגישות השכונה אינו מובהק, עם זאת

מאחר שנסיעות אלו מושפעות , ת גבוההגם בשכונות בעלות נגישו, ימשיכו לקנות מחוץ לשכונה

העדפות אלו גורמות . חיפוש אחרי מגוון ועוד, נוחות חניה, השוואת מחירים: ממכלול של גורמים

 . לתושבים לנסוע רחוק יותר מאל מרכז השכונה שלהם

 

 השפעת שימושי קרקע על מידת יצירת נסיעות .16.1

עות למטרת קניות בשלוש שכונות מחקר  נוסף בדק את השפעות שימושי קרקע על יצירת נסי

אופי הקניות ואמצעי התחבורה הנבחר לביצוע , תוך בדיקה של תדירות הנסיעות, מסורתיות

שכונות ( המחקר בוצע בשלוש שכונות מגורים מסורתיות 52).2003ליאמונד ונימאייר (הנסיעה 

ול של הולכי רגל וותיקות שהתפתחו במהלך השנים והן מאופיינות בשימושים מעורבים ומספר גד

י "מידת נגישות משקי הבית נבדקה ע. ב"בארה, בעיר סיאטל) 14'  בסעיף מס5'  ראה איור מס–

 . מידת ריחוקם מהמרכז המסחרי של השכונה

 

אקונומיים דומים נערך -המחקר מצא כי במשקי בית בשכונות בעלות מאפיינים פיזיים וסוציו

נמצא כי לדפוסי שימושי הקרקע הייתה השפעה . ומןמספר דומה של נסיעות בשנה ללא קשר למיק

כלומר עם מידת עירוב (משקי בית באזורים עם נגישות גבוהה . קטנה על מספר הנסיעות הכולל

 . ביצעו רק מעט יותר נסיעות ממשקי בית באזורים בעלי נגישות נמוכה) שימושים גבוהה

 

המחקר מצא .  סוג הנסיעות שבוצעונמצא כי לשימושי קרקע יש השפעה על, למרות האמור לעיל

שנקודת המוצא ונקודת הסיום , )בתוך השכונה או מחוצה לה(כי שיעור הנסיעות ליעד קניות אחד 

משקי בית בשכונות בעלות נגישות . היה גבוה יותר בשכונות בעלות נגישות גבוהה, שלהן היא בבית

ר מטרות שונות בנסיעה אחת נמוכה נוטים לפצות על קשיי המיקום שלהם בעזרת שילוב מספ

נראה כי לשימושי קרקע אין השפעה על כמות הנסיעות ). 'מספר יעדי קניות או עבודה וקניות וכד(

בהן הנסיעות אינן , בשכונות בעלות נגישות גבוהה. אולם יש להם השפעה על עיתוי הנסיעה

 . בוצעו יותר נסיעות בשעות הפנאי, קשורות לנסיעות אחרות

 

 המחקר כי תושבי שכונות מסורתיות שגרים קרוב למרכז השכונה נוטים לבצע פחות בנוסף מצא

למרות שהמחקר לא משווה ישירות בין . נסיעות במכונית ליעד אחד ובוחרים לבצע קניות ברגל

נראה כי ההשערה כי הגברת נגישות , דפוסי נסיעה בין שכונות מסורתיות לשכונות פרווריות

  53.יעזור להפחית נסיעה במכוניות) המתבסס על תנועה רגלית(ות מסורתי השכונה דרך עיצוב שכונ

                                                 
52  Limanond T., Niemeier D., Effect of land use on decisions of shopping tour generation: a case 

staudy of three traditional neighborhoods in WA, in Transportation, Vol. 31, pp. 153-181, 2004. 
 .45' ע, )2003(י קאלטורפ " השערה זו נתמכת ע 53
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 מחקרים בישראל .17

 -לקחים לתכנון והפעלה : מרכזים מסחריים שכונתיים .17.1

1975 
 לקחים –מרכזים מסחריים שכונתיים : "י משרד המסחר והתעשייה" נערך סקר ע1975בשנת 

 :ונות בארץ לפי מספר קריטריונים ערים ש10 - מרכזים ב10 הסקר בחן 54".לתכנון והפעלה

 .שיטת הפעלת המרכז, שיטת האכלוס,  מי היו היוזמים–ביצוע והפעלה , דרכי תכנון .א

, פריקת סחורות, חניה, תחבורה פרטית וציבורית,  צירי תנועה–קריטריונים של נגישות  .ב

 .נגישות להולכי רגל

 .ח בין המרכיבים השוניםחלוקת השט, אופי וסגנון,  צורת הבניה–קריטריונים פיזיים  .ג

כ שטחי "השוואה בין סה,  ניתוח הרכב החנויות בכל מרכז–קריטריונים כלכליים  .ד

 .יחס בין הכנסה לעלות, כ שטחי המסחר בשכונה כולה"המסחר במרכז ובין סה

מוקדי , רמת אחזקת החנויות, תדמית המרכז,  הרכב החנויות–קריטריונים מסחריים  .ה

 .משיכה
 

עיקריות היו כי נקודת התורפה העיקרית במרכזים המסחריים בארץ הייתה מסקנות המחקר ה

במקום לבסס , שנועדו לשרת שכונה גדולה, הקמת מרכזים שכונתיים יומרניים וגדולים יחסית

מסיבה זו . את השירותים המסחריים בשכונות על מרכזים קטנים בקרבת מקום מגוריו של הצרכן

כללו מרכזים , במקביל.  יחסית לצורך עריכת קניות יומיומיותנאלץ הצרכן ללכת מרחקים גדולים

וכתוצאה מכך נמצאו במרכזים חנויות שלא , אלו חנויות ועסקים שאין בהם צורך במרכז שכונתי

 . הגיעו לרמות פעילות מספקת ואף חנויות סגורות

 

רת של העובדה שהמרכזים המסחריים השכונתיים בישראל חורגים בשטחים ובתפקידים מהמסג

אולם אינם מגיעים לרמה ולהיקף של מרכזים אזוריים גורמת למספר , מרכז שכונתי קטן

 :תופעות

, מועדונים של מפלגות, בתי ספר לנהיגה,  בתי מלאכה–שימושים חריגים במרכז  .א

 .'סוכנויות ביטוח וכד

מוצרים שנרכשים בתדירות " (חיפוש" חלקן של החנויות למוצרי –עסקים לא מתאימים  .ב

, י הצרכן כגון רהיטים"מוכה ושלשם קבלת החלטת קניה דרושה השוואה ובחירה ענ

כתוצאה מכך לחלק מחנויות אלו אין שוק מספיק . במרכז גדול מדי) הנעלה, הלבשה

 ).שירות, מחירים, מבחר(ורמתן אינה מספקת 
 

 :מסקנות נוספות של המחקר נגעו לאופן התכנון והתפעול של המרכז

כ סקרים ומחקרי שוק שיצביעו כמה ואיזה עסקים יש "לא קדמו בדלהקמת המרכזים  .א

 .לפתוח במרכז המוצע

 .מיקום חלק המרכזים היה מחוץ ללב השכונה .ב
                                                 

המכון , לקחים לתכנון והפעלה: מרכזים מסחריים שכונתיים, 1975, . רייפר ר,.ויינר ב, .זרחי ש, .רוז מ, .לוי ג  54
 .ז"חטיבת סחר פנים ותע: משרד התעשיה, מסחר וצרכנות, היחידה לשיווק: לפריון העבודה והייצור
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הסיבה לכך נעוצה בהעדר . ברוב המרכזים שנבדקו רמת האחזקה השוטפת הייתה ירודה .ג

ים מפני שבעלי העסקים ראו את עצמם פטור, מנגנון כלשהו האחראי לאחזקת המרכז

מחובת האחזקה ואילו היזם פעל כקבלן הבונה חנויות ומוכר אותן ולאחר מכן אין לו כל 

 .אחריות לאחזקת המרכז

 

 1988 -מאפיינים ומגמות במרכזים המסחריים בישראל  .17.2
י המרכז לניהול עסקי שיווקי של המכון לפריון העבודה " נערך סקר ע1986-1987בשנים 

 מרכזים 8 הסקר הקיף 55". במרכזים המסחריים בישראלמאפיינים ומגמות"בשם , והייצור

 :להלן ממצאי הסקר העיקריים.  עסקים649מסחריים אשר כללו 

מרבית .  המרכזים המסחריים גילו מידה רבה של חיוניות ודינמיות-פעילות המרכזים  .א

מלאי הסחורות , שעות הפעילות של החנויות היו ארוכות, העסקים במרכז היו פעילים

 .רמת הנקיון והתחזוקה במרכזים הייתה גבוהה,  ובו משביע רצוןהיה בר

לטענתם .  בעלי העסקים הביעו שביעות רצון בינונית-שביעות רצון של בעלי העסקים  .ב

הנהלות המרכזים המסחריים אינן מתאמצות מספיק לקדם את המרכזים ולמשוך 

 .אליהם קונים נוספים

מהקונים הביעו אי שביעות רצון מרמת  90%- למעלה מ–שביעות רצון של הצרכנים  .ג

איכות , לעומת זאת לגבי מגוון העסקים והמוצרים. שנראתה להם גבוהה מדי, המחירים

 .המוצרים ונוחות הקנייה נמצאה מידה רבה של שביעות רצון

 השתייכו לקבוצת הגילאים 73%,  מהקונים היו נשים70%- כ–מאפייני ציבור הצרכנים  .ד

 . מגיעים למרכז במכונית42%, סה בינונית בעלי הכנ60%, 21-40

 60%-כ.  לרשתות השיווק השפעה רבה על כוח המשיכה של המרכז–דפוסי קנייה  .ה

שירותי הבידור והבילוי היוו גורם משיכה חזק . מהקונים קנו ברשתות השיווק במרכז

 .נוסף
 

 :מן הסקר עלו מסקנות לגבי הגורמים המסייעים להצלחת המרכזים המסחריים

, שדאגה לאחזקת ופיתוח המרכז, י הנהלה מרכזית פעילה" המרכזים שנוהלו ע–הול ני .א

 .כ להערכה גבוהה יחסית הן מצד בעלי העסקים והן מצד הצרכנים"זכו בד

 נמצאה חשיבות לסלקטיביות בבחירת הרכב העסקים כך שיתאימו –הרכב עסקים  .ב

להצלחת המרכז הוא קיום כן התברר כי גורם חשוב . לצורכי האוכלוסייה ויעדי המרכז

 .מגוון רחב של עסקים

 נמצא כי חנויות אלו משמשות מוקד למרכז ומגדילות את כוח המשיכה –חנויות עוגן  .ג

רצוי למקם את חנויות העוגן במרכז כך שבדרך אליהן יעברו הצרכנים ליד מספר רב . שלו

 .ככל האפשר של חנויות נוספות

                                                 
 המרכז לניהול: המכון לפריון העבודה והייצור, מאפיינים ומגמות במרכזים המסחריים בישראל, 1988, .מוטט י  55

 .מ"חטיבת מת: משרד התעשייה והמסחר, שיווקי עסקי
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, רכנים באים למרכז לצורך בילוי בבתי קפה נמצא כי חלק גדול מהצ–מוקדי בילוי  .ד

על מנת להבטיח את הצלחת המרכז יש לשלב בו אלמנט חזק . 'בתי קולנוע וכד, מסעדות

 .יחסית של מקומות בילוי לסוגיהם

.  נמצא כי סידורי חנייה נאותים מהווים אלמנט חשוב בהצלחת המרכז המסחרי–חנייה  .ה

ה ותשלום גבוה מדי עבור החנייה מהווים גורם מחסור במקומות חניי, העדר מגרשי חנייה

 .המרתיע צרכנים

 הגדרת יעדי ואופי המרכז בהתאם לאוכלוסיית היעד שלו מסייעת לתפקוד יעיל –מיצוב  .ו

לדוגמא מרכז הממוצב כמרכז עירוני צריך להציע בידור בצורות . ופונקציונלי של המרכז

נמצא כי בחלק ). מסעדות, ועבתי קולנ(שונות ללקוחותיו בזמן עריכת קניותיהם 

וכתוצאה מכך המרכזים , מהמרכזים היעדים אינם מוגדרים וברורים בצורה מספקת

 .אינם מוצלחים במידה הראויה

 

המלצות להנחיות ומדדים : שירותי מסחר בשכונות עירוניות .17.3

 1994 –לתכנון 

ד הבינוי חברת צנובר וחברת יוזמה עבור משר, ן"י חברת אמ" נערך מחקר ע1994בשנת 

 56". המלצות להנחיות ומדדים לתכנון–שירותי מסחר בשכונות עירוניות "והשיכון בשם 

להלן עיקרי .  מרכזים מסחריים12-במסגרת המחקר נערך סקר ספרות וסקר שטח ב

 :הממצאים של המחקר

מוצרי בתי מרקחת ,  העסקים המבוקשים בשכונה הם מזון ומכולת–הרכב העסקים  .א

הביקוש למוצרי חיפוש כגון ביגוד ). 'מספרה וכד, בנק(תים אישיים וקוסמטיקה ושירו

 .הוא נמוך יחסית) בתי קפה ומסעדות(והנעלה ומוצרי בילוי ופנאי 

הגיעו ) 80%-כ(מרבית הקונים .  דקות10 זמן ההגעה למרכז הוא עד –זמן ואמצעי הגעה  .ב

ם לשיעור הגעה נמצא קשר ישיר בין הרמה החברתית כלכלית של הקוני, ברגל למרכז

יותר קונים הגיעו למרכז , ככל שהרמה החברתית כלכלית הייתה גבוהה יותר. ברכב

 .ברכב

 הגורמים העיקריים המביאים לקביעת מקום הקנייה הם קרבה למקום –בחירה במרכז  .ג

 .רמת המחירים ומגוון המוצרים, המגורים

 מהקונים מגיעים 60%-מלמעלה .  תדירות הקנייה במרכז גבוהה יחסית–תדירות הקנייה  .ד

 .למרכז יותר מפעמיים בשבוע

 הגיעו למרכז בגלל 25%-כ,  רוב הנשאלים הגיעו למרכז למטרת קנייה–סיבת הגעה  .ה

 .השירותים האישיים שהוא מספק
 

                                                 
משרד הבינוי ,  המלצות להנחיות ומדדים לתכנון–שירותי מסחר בשכונות עירוניות , 1994, יזמה, צנובר, ן"אמ  56

 .והשיכון



 28

 :המסקנות העיקריות שעלו מן המחקר היו

על שירותי המסחר השכונתיים לתת מענה מספק לצרכים היומיומיים של  •

 .התושבים

ל שירותי המסחר בשכונה להיות נגישים במרחק הליכה או נסיעה קצרה ממרכז ע •

 .הכובד של השכונה

קיימת סינרגטיקה חיובית בין מרכזים מושכי קהל ומבני ציבור למרכזים  •

 .מסחריים

-הקמת מרכז מסחרי שכונתי מוצדקת רק אם סך שטחי המסחר ברוטו מגיע ל •

חרי בגודל זה יש לפזר את שטחי אם אין צורך כלכלי בשטח מס. ר" מ1,000

 .המסחר על פני השכונה כולה
 

בעקבות סקר הספרות וסקר השטח גובשו המלצות הנחיות ומדדים לתכנון מרכזי מסחר 

 :להלן עיקרי ההמלצות. שכונתיים

-800 המסה הקריטית לקיום מרכז מסחרי בשכונה הנה -מסה קריטית ומרחב ביקוש  .א

ב הביקוש מסה קריטית לקיום המרכז או שהשכונה אם אין במרח.  משקי בית1,200

יש . מהמרכז יש להקים בשכונה מרכזים וחנויות פזורות'  מ500-פרוסה ברדיוס גדול מ

'  מ400-500במרחק שלא יעלה על , על ציר ראשי, למקם את המרכז בלב מרחב הביקוש

 .' מ350במקרה של טופוגרפיה שיפועית המרחק יהיה . מקצות השכונה

 רצוי לשלב במרכז המסחרי גם שירותים ציבוריים ואישיים כגון סניפי – עסקים הרכב .ב

יש לשלב יותר מחנות אחת מכל ענף כדי לשפר המגוון . 'משרדי רשויות וכד, בנק ודואר

 . ולגרום לתחרות והורדת מחירים

תכנון כזה .  מומלץ לתכנן מגורים כחלק מהמרכז המסחרי או בסמוך לו–עירוב שימושים  .ג

עם זאת יש להפריד בין השימושים . גדיל את כוח הקנייה המיידי ומונע ריקנות מפתיעהמ

 .ולהבטיח חנייה נפרדת לדיירים

שטחים ציבוריים ,  שטחי המרכז המסחרי מורכבים משטח מסחרי בנוי–חלוקת שטח  .ד

 .פתוחים וחנייה

וגרפיה בטופ( רצוי כי שטח זה יהיה כפול בגודלו משטחו הבנוי של המרכז –פ "שצ •

במקרה של שילוב פעילויות ציבוריות ). 1.5שיפועית ניתן להסתפק בשטח גדול פי 

 . משטחו הבנוי של המרכז3נוספות יהיה שטח זה פי 

 בינונית יש להקצות – בשכונה שתושביה ברמה חברתית כלכלית נמוכה –חנייה  •

בשכונה שתושביה ברמה . ר שטח מסחרי בנוי" מ25מקום חנייה אחד לכל 

ר " מ12.5 גבוהה יש להקצות מקום חנייה אחד לכל –ברתית כלכלית בינונית ח

 . שטח מסחרי בנוי

 . משטח השכונה1%- גודל מרכז המשמש למסחר נטו יהיה כ–שטח ברוטו  •

 : שלהלן4'   כמפורט בטבלה מס–שטחי חנויות  •
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 57 שטחי חנויות במרכזים מסחריים שכונתיים בישראל– 4' טבלה מס
 )ר"מ(שטח  סוג

  40 חנות סטנדרטית
 100-200 דואר/ סניף בנק

 )כולל שטחי אכסון( לפחות 250 סופרמרקט
 

 . משקי בית2,500-סניפי בנק ודואר יוקמו החל מאוכלוסייה של כ

יש . נוח לאיתור ובשטח מישורי ככל האפשר,  יש למקם את המרכז באופן בולט–מיקום  .ה

תוך הפרדה בין ערוצי התנועה , י השירותלשים דגש על נגישות נוחה ללקוחות ולגורמ

 .יש לאפשר התמצאות קלה ומהירה בין הפונקציות השונות. שלהם
 

 : שלהלן5' ההתפלגות הענפית המומלצת של השטח הבנוי במרכז המסחרי מוצגת בטבלה מס

 

 58 ההתפלגות הענפית המומלצת של השטח הבנוי במרכז המסחרי- 5' טבלה מס

  אחוז שטחי המסחר ענף

  בינונית-רמה גבוהה   בינונית-רמה נמוכה  

 36% 44% מזון

 3% 3% בית מרקחת וקוסמטיקה

בתי קפה , שירותי אוכל

 ומסעדות
7% 11% 

שירותים אישיים ומסחר 

 אחר

46% 50% 

 100% 100% כ"סה

 

 הקצאת שטחים למרכז מסחרי .17.3.1

ציאלי לשירותי תהליך הקצאת השטחים למרכז המסחרי מתבסס על הגדרת הביקוש הפוטנ

, הביקוש המתקבל במונחי כסף. לפי גודל קהל היעד והרמה החברתית כלכלית שלו, המסחר

מתקבל השטח ) במידה וקיים(לאחר הפחתת ההיצע הקיים . מתורגם לשטח מסחר מבוקש

אותו יש לפלג לפי ענפי המסחר ובין מרכז שכונתי לבין שטחי מסחר פזורים , המסחרי הדרוש

 . מתאר את התהליך9' איור מס. נהברחובות השכו

                                                 
 .4' ע,  שם 57
 .5' ע,  שם 58
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 59 תרשים זרימה לתהליך חישוב שטחי המסחר הנדרשים בשכונה- 9' איור מס

 

 

 גורמים נוספים שיש לקחת בחשבון בעת תכנון מרכז מסחרי .17.3.2

,  ככל שיכולת הנגישות של תושבי השכונה למרכזים עירוניים גדולים קטנה יותר–נגישות  .א

קיים , בשכונה מוחצנת הנגישה לתושבים מן החוץ. ולהיפך, כך יגדל הצורך בשטחי מסחר

 .שהגישה אליה מבחוץ אינה נוחה, צורך בשטחי מסחר גדולים יותר מאשר בשכונה סגורה

 ככל שהשכונה פרוסה על שטח גדול יותר או ממוקמת בטופוגרפיה –פריסת השכונה  .ב

 .ר במרכזיש להוסיף חנויות ברחובות המרוחקים ולהפחית שטחי מסח, משופעת
 

 .  מציגה מדדים סכמטיים לקביעת שטחי המסחר בשכונות עירוניות6' טבלה מס

                                                 
תרשים מתייחסות למספרי ההפניות המופיעות ב. 30' ע, )1994(יזמה , צנובר, ן" תרשים זה לקוח מתוך אמ 59

 . העמודים במקור ולא לעבודה הנוכחית
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 60 מדדים סכמטיים לקביעת שטחי המסחר בשכונות- 6' טבלה מס

 

 מרכזים מסחריים שנבדקו במחקרים בישראל .17.4

וסקרו לעיתים את אותם , המחקרים שתוארו לעיל בוצעו במהלך שלושת העשורים האחרונים

הצלבת הנתונים יכולה לתת תמונה על התפתחות המרכז לאורך השנים ועל . מסחרייםמרכזים 

' טבלה מס. ויכולה לשמש בסיס לבחירת חלק מהמרכזים לסקר הנוכחי, שינויים ומגמות בדמותו

הפעמים שנסקרו '  מציגה את המרכזים המסחריים שנסקרו בכל שלושת המחקרים ואת מס7

 .כ"בסה

 

                                                 
 .7' ע,  שם 60
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 ם מסחריים בישראל שנסקרו במחקרים קודמים מרכזי- 7' טבלה מס

 כ"סה 1994 1988 1975 מרכז

 X  X 2  תל אביב–) ברודצקי(רמת אביב 

 X  X 2  ירושלים-רמת אשכול 

 X   1  חולון-נאות רחל 

 X   1  קרית אונו–קיראון 

 X   1  קיראון-רימון 

 X   1  כפר שמריהו–המעפילים 

 X  X 2  באר שבע–' שכונה ד

 X   1  באר שבע–אורן 

 X   1  חיפה-מיארהוף 

 X  X 2  לוד-כיכר הקומדו 

 X  1   רמת גן–קניון איילון 

 X  1   ירושלים-מרכז כלל 

 X  1   חיפה-מגדל הנביאים 

 X  1   הרצליה-לב העיר 

 X  1   חיפה-דן פנורמה 

 X  1   צומת גלילות–רב מכר 

 X  1   קרית גת–עיריה 

 X  1   אשדוד-' ר אאזו

 X 1    ירושלים-קרית יובל 

 X 1    באר שבע–' שכונה ה

 X 1    דימונה-שכונה לדוגמא 

 X 1    נצרת עילית–בן גוריון 

 X 1    כרמיאל-מגדים 

 X 1    עפולה -עפולה עילית 

 X 1    ירושלים-פסגת זאב 

 X 1    נשר-גבעת עמוס 
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 סיכום ומסקנות .18

ר הספרות שהובא לעיל נסקר הידע הקיים המופיע בספרות הנוגע למרכזים מסחריים במסגרת סק

כולל מרכזים , המחקרים שנסקרו עסקו בתכנון מרכזים מסחריים בכל הרמות. ואופן תכנונם

 . שאינם חלק מן המחקר המתכונן, עירוניים ומחוזיים

 

יש להדגיש כי ,  שכונתייםי צוות העבודה יתרכז במרכזים מסחריים"למרות שהמחקר שיערך ע

בעת תכנון מרכז מסחרי שכונתי יש להביא בחשבון את התכנון העירוני כולל במסגרתו משתלבים 

במקביל לפיתוח מרכזים . המרכזים המסחריים מכל הרמות למערכת אחת בקונטקסט רחב יותר

ו שירותים יש לפתח מרכזים נוספים בעלי אופי רחב יותר שיספק, מסחריים מקומיים בשכונות

יצוין כי הפיתוח בשכונה חייב להיות מלווה בפיתוח משלים בקנה . נוספים לכלל תושבי העיר

מערכת משולבת של מרכזים מסחריים בעיר שיענו על הצרכים רצוי לדאוג לפיתוח . מידה עירוני

 .של התושבים ויתקיימו זה לצד זה מבלי לפגוע בתפקוד האחד של השני

 
 י המחקרים בעולםמסקנות עיקריות לגב .18.1

 :ניתן להצביע על מספר נושאים החוזרים בכל המחקרים שנבדקו

 כל המחקרים שנבדקו חזרו והדגישו את חשיבות עירוב השימושים –עירוב שימושים  •

יחסי גומלין בין , שמאפשר פעילות במרכז לאורך מרבית שעות היום, במרכז המסחרי

ם את המרכז ומשיכת קונים השירותים והמשרדים השונים שמאכלסי, העסקים

 .פוטנציאלים נוספים למרכז

 כל המחקרים שנבדקו חזרו והדגישו את חשיבות המחקר המקדים טרם –מחקר מקדים  •

, המחקר המקדים מספק אינדיקציה על הצורך במרכז המסחרי. הקמת המרכז המסחרי

חרי על הסחורות והשירותים הנחוצים לתושבי האזור ועל גודל והיקף המרכז המס

 .הדרוש

 כל המחקרים שנבדקו ציינו את חשיבות מיקום –נגישות להולכי רגל ותחבורה ציבורית  •

בצורה זו ניתן להפחית את . אופניים ותחבורה ציבורית, המרכז בצמוד לנתיבי הולכי רגל

השימוש במכוניות בתוך השכונה וליצור סביבה ידידותית להולכי רגל בעלת פוטנציאל 

 .ה חברתיתגדול לאינטראקצי

עסקים ,  בכל המחקרים שנבדקו הודגשה חשיבות אספקת מגוון של שירותים–מגוון  •

בצורה זו הופך המרכז ליעד אחד . ופעילויות איכותיים העונים על צרכי התושבים באזור

העונה על צרכי תושבי השכונה ומספק נוחות מרבית לתושבים לצד יעילות מרבית עבור 

 .בעלי העסקים

מרבית המחקרים שנבדקו נטען שלמתן אפשרות חנייה נוחה תפקיד חשוב  ב–חנייה  •

, חנויות(בהגדלת פוטנציאל הקונים והומלץ על הקצאת חנייה משותפת למספר פעילויות 

על מנת להפחית את השימוש במכוניות ולהגדיל את ) תחנת רכבת, משרדים

א לספק חנייה נמצאה טענה של) 1999פריי (במחקר אחד . האינטראקציה החברתית

 .במרכז מלבד לנכים ומוניות
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 בחלק מן המחקרים שנבדקו צוין שהגדרת גבולות –אוריינטציה של המרכז ובתוכו  •

לתחושת התמצאות טובה , ברורים למרכז ונקודה מרכזית בתוכו מסייעת למיתוג המרכז

דל מומלץ להתאים את גו. של המבקרים בו וליצירת נקודת מיקוד לפעילויות קהילתיות

למספר המבקרים החזוי על מנת שלא ) 'גינה וכד/ כיכר(האזור המרכזי שבתוך המרכז 

 .  תיווצר סביבה ריקה בלתי נעימה

 

אולם ניתן להצביע על מספר נושאים בעלי , המחקרים שנסקרו כיסו מגוון רחב של נושאים

 :חשיבות שלא זכו להתייחסות במסגרת מחקרים אלו

קרים שנסקרו אמנם הציגו את הצורך בשילוב שירותים  המח–שירותי ומבני ציבור  •

, אולם לא התייחסו לשירותים ציבוריים ולמבני ציבור כגון מרפאות, במרכז המסחרי

 .'סניפי דואר וכד,  )בתי כנסת, כנסיות(מבני דת 

 המחקרים שנסקרו הציגו את – םהתאמת המרכז לאוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיי •

אולם לא , ר מקדמי לגבי מאפייני האוכלוסייה במקום וצרכיההצורך בעריכת מחק

מיעוטים , דתיים, נמצאה התייחסות לצרכים של מגזרי אוכלוסין ספציפיים כגון קשישים

 .'עניים וכד, עשירים, )אפשרות נגישות למוגבלים(מוגבלים , אתניים ואחרים

צאה התייחסות לא נמ,  בהקשר לנושא הקודם–עוגנים מרחיקים ועוגנים מקרבים  •

לחנויות ושירותים במרכז הפועלים כמוקד משיכה עבור מגזרי אוכלוסין מסוימים 

פאב הפועל בשעות הלילה עשוי למשוך צעירים , לדוגמא. וכגורם מרתיע עבור אחרים

מקווה הפועל במרכז המסחרי עשוי ; למרכז אולם להוות גורם מפריע עבור מבוגרים

 .יע חילונייםלמשוך דתיים למרכז אולם להרת

 במחקרים שנסקרו לא נמצאה התייחסות לשימוש –רב תכליתיות של מרכזים מסחריים  •

חוזר לאורך זמן במתקנים מסוימים במרכז המסחרי בהתאם להשתנות מאפייני 

ס לילדים יכול לשמש כמרכז לחוגי מבוגרים במקרה של "מתנ, לדוגמא. האוכלוסייה

 .הזדקנות האוכלוסייה בשכונה

 במחקרים שנסקרו נמצאה התייחסות חלקית לגבי המבנה הפיזי של –ואדריכלות בינוי  •

במספר מחקרים חזרה המלצה לשלב מגורים בקומות העליונות של המרכז . המרכז

המלצה , המסחרי מעל לשימושים הציבוריים כחלק מההמלצה לעירוב שימושים

ום חנויות העוגן בתוך להשתמש בחזיתות פעילות רבות במפלס הרחוב והמלצות לגבי מיק

עם זאת לא נמצאה במחקרים שנבדקו התייחסות מקיפה ומפורטת לשאלות . המרכז

מיקום שבילי הולכי רגל , בנייה בקומות, נוספות בנושא זה כגון אמצעי קירוי והצללה

 .'פ וכד"שפ, פ"שצ, ומגרשי חנייה
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 מסקנות עיקריות לגבי המחקרים בישראל .18.2

ודות משותפות שעלו בכל שלושת המחקרים שנבדקו על אף פערי הזמן ניתן להצביע על מספר נק

 :שביניהם ולמרות שלא בדקו בהכרח את אותם המרכזים

אופי ומגוון הסחורות , שלושת המחקרים הצביעו על חשיבות ההתאמה בין גודל המרכז •

התאמה זו ניתנת להשגה . והשירותים שנמכרים בו לבין מאפייני האוכלוסייה שבסביבתו

 .בצורה הטובה ביותר באמצעות עריכת מחקר מקדים לפני פיתוח המרכז

שלושת המחקרים הצביעו על תרומת עירוב שימושי הקרקע להצלחתו וחיוניותו של  •

 .המרכז

 .שלושת המחקרים הצביעו על חשיבות הנגישות להולכי רגל ולכלי רכב להצלחת המרכז •

הצביעו על ) 1988 ומוטט 1975 -ורייפר ויינר , זרחי, רוז, לוי(שניים משלושת המחקרים  •

 .חשיבות הניהול המרכזי להצלחת המרכז

 

 מסקנות עיקריות .18.3

בחינה של המחקרים שנערכו בעולם לעומת המחקרים שנערכו בישראל מצביעה על דמיון גדול 

עם . בעיקר בנושא עירוב השימושים והנגישות, ועל המלצות לתכנון דומות, למדי בין המחקרים

 .תן למצוא הבדלים מסוימים בין המחקרים בישראל לעומת העולםני, זאת

המחקרים בישראל מפורטים יותר ולכן מדגישים יותר את נושא התכנון הפיזי של  •

 .המרכז לעומת המחקרים בעולם

, במחקרים בישראל ניתן למצוא התייחסות לשילוב שירותים ציבוריים במרכז המסחרי •

 .החסרה במחקרים בעולם

באופן , עולם מדגישים את חשיבות תכנון השכונה והמרכז המסחרי שבההמחקרים ב •

שיעודד הליכה ברגל ונסיעה באופניים ויפעל להפחתת השימוש במכוניות פרטיות 

המחקרים בישראל מציגים אמנם את חשיבות . והגדלת השימוש בתחבורה ציבורית

 השימוש ברכב פרטי נגישות הולכי הרגל אולם אינם מתייחסים לתכנון כאמצעי להפחתת

 .ואינם מתייחסים כלל לקשר שבין מסחר ותחבורה
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  דוגמאות-' נספח א

מציג דוגמא לעיצוב מרכז השכונה באופן קומפקטי ) 2003(גרנט וגוס ,  מתוך ברטון1'א' איור מס

 ריכוז מגוון שימושים ופעילויות המספקים את הצרכים –כך שיענה על העקרונות שפורטו לעיל 

 61.יצירת מרכז חיוני ופעיל ושימוש כמקום מפגש חברתי, ם של תושבי השכונההמיידיי

 בנקודת הנגישות –אופניים ותחבורה ציבורית , מיקום המרכז בצמוד לנתיבי הולכי רגל •

 .המקסימלית

מגוון העסקים והפעילויות המוצעים במרכז מסייע להפיכתו ליעד אחד העונה על כל  •

 כך ניתן להשיג נוחות מרבית עבור התושבים –שכונה הדרישות הבסיסיות של תושבי ה

 .ויעילות מרבית עבור בעלי העסקים

 הפעילות –עירוב השימושים במרכז הופך אותו לפעיל במשך רוב שעות היום וימי השבוע  •

 בית הספר 1'א' בדוגמא שבאיור מס. חברתיות ובטחון, מסייעת ליצירת תחושת חיוניות

ת הקולנוע ממוקם מעל הסופרמרקט והחנויות ממוקמות בי, משמש גם כמרכז קהילתי

 .בקומה הראשונה של בנייני מגורים

 כך –) ספריה, מכון כושר, סופרמרקט, קולנוע(פעילויות ' החנייה במרכז משותפת למס •

מופחת השימוש במכוניות ונוצרת סביבה ידידותית להולכי רגל בעלת פוטנציאל גדול 

 .לאינטראקציה חברתית

) פרסומות, כניסות, חלונות ראווה(חזיתות פעילות רבות במפלס הרחוב שימוש ב •

 כך נוצרת סביבה מעניינת ומושכת יותר –ובמינימום קירות ריקים שפונים לרחוב 

 .להולכי רגל

 כך נוצרת סביבה נעימה ומאוכלסת גם כאשר אין –הכיכר המרכזית צנועה בגודלה  •

מקומות , מתקני חנייה לאופניים, וטובוסבכיכר נמצאות תחנות א. אנשים רבים בכיכר

 ).'הופעות וכד, דוכני שוק(מקום פנוי לפעילות מתחלפת , שמש/ ישיבה מוגנים מגשם
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 62 דוגמא לעיצוב מרכז מסחרי שכונתי- 1'א' איור מס
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 : להלן מספר דוגמאות לפיתוח מרכזים מסחריים בשכונות קיימות

 

 – (West Side, Saratoga Springs)63סרטוגה ספרינג , סייד-ווסט .1.א

בשכונה זו הוצעה תכנית פיתוח מחדש של האזור המסחרי בשכונה כצעד ראשון לפיתוח השכונה 

, הממוקם סביב כיכר גדולה, במרכז. המרכז המסחרי הקיים בשכונה אינו מנוצל במלואו. כולה

, חנות מכולת, שקולנוע ישן שאינו בשימו, ניתן למצוא מספר חנויות לירקות ופרות נטושות

אין למרכז איכויות של מרכז מסחרי . סניף בנק ועוד מספר חנויות קמעוניות קטנות, מכבסה

יש בו חנויות ריקות ומגרש חניה גדול ,  הרחוב המוביל אליו אינו ידידותי להולכי רגל–שכונתי 

את האזור תכניות הפיתוח לשכונה מציינות כי מטרת התכנית היא להפוך . שאינו בתפוסה מלאה

המסחרי למרכז המספק לתושבי השכונה את השירותים המסחריים הנדרשים להם ולהגדיל את 

 .השימוש של הולכי הרגל בסביבתו

 

 .הבינוני והארוך,  צעדים לטווח הקצר–תכנית הפיתוח כללה שלושה שלבים עיקריים 

 :צעדים לטווח קצר .א

למשל רשת ( למרכז לנסות למשוך בעלי עסקים היכולים לשמש כחנויות עוגן •

 . סביבן יתפתחו חנויות נוספות לאורך הזמן, )סופרמרקטים שתפתח סניף במקום

 .שתילת עצים ושיחים  במגרש החניה כדי להסוות את גודלו וריקנותו •

על מנת , ברחוב המוביל למרכז' שתילת עצים וכד, הצבת ספסלים, בניית מדרכות •

 .להפוך אותו לידידותי להולכי רגל

 :לטווח בינוניצעדים  .ב

 חנויות ומשרדים בקומה –בניית בניינים מעורבי שימושים במרכז ובסביבתו  •

 .הראשונה ומגורים בקומות העליונות

 :צעדים לטווח ארוך .ג

עיצוב המרכז ככיכר מסורתית שתשמש את תושבי השכונה לפעילויות פנאי  •

 .ונופש

יו אשר ישמשו יצירת סביבה ידידותית להולכי רגל במרכז וברחוב המוביל אל •

 .עובדים וקונים, מבקרים, כמקום מפגש חברתי לתושבים
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York, University at Albany, www.saratoga-springs.org/westsideplan, fall 2001. 
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  – St. Louis, Lafayette Square(64(סנט לואיס , כיכר לאפייט .2.א

שכונה זו הלכה . הממוקמת במרכז הישן של העיר, אחת משכונות המגורים הראשונות בעיר

 70-נעשו החל משנות הלמרות נסיונות ש, 20-והתדרדרה במהלך המחצית השנייה של המאה ה

 . למשוך אליה דיירים ועסקים חדשים

שהעניקה הקלות במס ) Missouri historic tax credit( אישרה העיריה תקנה חדשה 1997-ב

. והפכו אותם לדירות למגורים, כגון מחסנים וכנסיות, למשקיעים שקנו נכסים נטושים בשכונה

הפיתוח בשכונה . שונה ומגורים בקומות שמעליהבנוסף עודדה תקנה זו הקמת חנויות בקומה הרא

 2001 -ב). סטודנטים ומשפחות צעירות, בעיקר רווקים צעירים(החל מושך אליה תושבים חדשים 

תהליך זה . הממוקם לאורך רחובה הראשי, החל תהליך שיקום המרכז המסחרי של השכונה

ואפשר פינוי עסקים ,  ליזמיםהתנהל אף הוא באמצעות מנגנונים עירוניים שהעניקו הקלות במס

המותאמים , ניקוי יבש ומשרדים, ומפעלים קטנים ישנים וכניסת עסקים חדשים בעיקר מסעדות

התהליך כולו לווה בשיקום פיזי של ). כאמור בעיקר רווקים צעירים(לצורכי התושבים החדשים 

מאוכלסת , ס וחיוניכיום השכונה היא מקום תוס. גינון ועוד, תאורה,  הקמת מדרכות–השכונה 

 .במספר רב של תושבים

 

  – St. Louis,Central West End(65 (סנט לואיס , סנטרל ווסט אנד .3.א

האזור המסחרי של , כיכר מרילנד. שכונת מגורים הממוקמת באזור המגורים העיקרי של העיר

שהציפה את , )Saks Fifth Avenue(אכלסה בעבר עסקים כדוגמת רשת סאקס , השכונה

אולם ירדה מגדולתה במהלך ,  וגרמה לסגירתם של עסקים מקומיים רבים70-רים בשנות ההפרוו

שהצליחה לברוא את עצמה מחדש , העסק העיקרי שפעל במרכז היה חנות מכולת גדולה. השנים

במקביל . בהתאם לדרישות התושבים החדשים שנכנסו לשכונה, כחנות למוצרי מזון יוקרתיים

 עסקים קטנים נוספים נכנסו למרכז המסחרי ותפסו את מקומם של ,לכניסת התושבים החדשים

 . החללים הריקים במקום

בנוסף למתן , העיריה תמכה בפיתוח הכיכר בעזרת הכשרת שטח לחנייה והקמת ספרייה עירונית

שוקלת העיריה להתנות מתן רשיונות בנייה בהתחייבות , כיום. הקלות במס לבעלי עסקים חדשים

השכונה נמצאת כיום בתנופת פיתוח ). 'תאורה וכד, מדרכות(לפיתוח הסביבה היזמים לדאוג 

 .וצפוי כי כל הנכסים שאינם בשימוש ימצאו בבנייה בשנה הבאה
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 66 (Camarillo, California)קליפורניה , קאמארילו  .4.א

 1,200ר אחד ומכילה "השכונה משתרעת על קמ. T.O.Dשכונה זו הנה דוגמא לתכנון באמצעות 

המרכז המסחרי של השכונה נמצא במרחק הליכה מאזורי .  המחולקות לשלושה טיפוסיםד"יח

מוצבים , בהם נטועים עצים, המגורים המקושרים אליו דרך רחובות ידידותיים להולכי רגל

בתי , שבו חנויות, המרכז המסחרי. ספסלים והם אינם מאפשרים מהירות נסיעה גבוהה ברכב

על מנת , מוקם בקצה הצפון מערבי של השכונה ולא במרכזה, כריםגינה ציבורית ושוק אי, קפה

: בצורה זו פונה המרכז לשני כיוונים. לקשר אותו בצורה הטובה ביותר לנתיבי התחבורה באזור

. בצמוד לכביש הראשי המוביל אל השכונה וממנה, צידו המערבי של המרכז פונה אל מחוץ לשכונה

צידו המזרחי של המרכז פונה אל .  העוגן ומגרשי החנייהבחלק זה של המרכז ממוקמות חנויות

בתי , בחלק זה של המרכז  ממוקמות החנויות הקטנות. בצמוד לרחוב המרכזי שלה, תוך השכונה

 . מציג את תכנית השכונה2'א' איור מס. הקפה והגינה הציבורית

 

 67קליפורניה,  תכנית שכונת קאמארילו- 2'א' איור מס
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  – Midtown, Milwaukee(68(וקי מילו, מידטאון .5.א

במאמץ לשפר את רמת השירות לתושבים בשכונת מידטאון במילווקי עזרה עירית העיר במימון 

 57שעלותו , המרכז. במקום המרכז המסחרי הישן של השכונה, הקמתו של מרכז קניות חדש

ז המסחרי נפתח במקומו של המרכ,  מקומות עבודה לתושבי השכונה1,900מליון דולר ומספק 

כאשר , 80-המרכז הישן תפקד בהצלחה עד אמצע שנות ה. 50-שהוקם בשנות ה, הישן של השכונה

בסוף . החלו פוגעים בהכנסותיו, בנייתם של קניונים אזוריים חדשים ומרכזי קניות בפרוורים

 .  נותרו במרכז רק קומץ של חנויות1990

יגרום להתדרדרות השכונה ולעזיבת  שחששה כי היעדר מרכז מסחרי מספק בשכונה ההעיריי

עודדה התארגנות של יזמים מקומיים לקניית המרכז המסחרי הישן לצורך הריסתו , תושבים

 מליון דולר והכריזה על השכונה 6.5 ליזמים הלצורך כך הלוותה העיריי. והקמת מרכז קניות חדש

 . כסים במרכזהמאפשר ליזמים להחזיר את ההלוואה בעזרת רווחים מהנ, כאזור מיוחד

בניגוד למרכז הישן שהיה . המרכז החדש תוכנן כך שיספק לתושבי השכונה נגישות מקסימלית

הוקמו במרכז החדש מספר , מנותק מהשכונה באמצעות במגרשי חנייה גדולים שהקיפו אותו

בנוסף תוכננו בקרבת המרכז ובתוכו רחובות ושבילים המקשרים בין . מגרשי חנייה קטנים

  .החנויות
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