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 משמעויות ואתגרים  –מחזור חיים של אזורי תעסוקה ומסחר  

 בהנחיית ד"ר נילי שחורי 

המדינה ממשיכה להתייחס לתכנון ופיתוח אזורי תעסוקה מלמעלה, בהתעלם מכך   :ד"ר נילי שחורי

גלי, ובו מספר צמתים: תכנון,   שהרשות המקומית היא שחקן מרכזי. לאזור תעסוקה יש מחזור חיים

ובכל צומת יש אתגרים,    -פיתוח, איכלוס, תחזוקה שוטפת, הזנחה, הידרדרות, התחדשות עירונית 

 שותפים וכלי התמודדות שונים שיש צורך לדייק אותם. 

בתכנון אזורי תעסוקה חסרה הבחנה בין איזון פיננסי לבין איזון תכנוני. ישנן נוסחאות רבות לתכנון  

של מגורים מול שטחי   והשימושים גרמטי מאזן. איזון תכנוני מאזן את שטחי התכנון, הייעודיםפרו

תעסוקה אבל לא את ההכנסה הכספית מאזורי התעסוקה מול ההוצאות של התושבים ואזורי  

המגורים. בעוד מימוש שטחי מגורים בתכנית הוא צד ההוצאה של הרשות המקומית, האיכלוס הוא  

שור התכנית ופיתוח השטח. ברגע האיכלוס נדרשת אספקת השירותים. מימוש שטחי  מיידי לאחר אי

תכנון הנדסי   –שנה עד ההכנסה הראשונה: תכנית  15התעסוקה הוא צד ההכנסה, והתהליך לוקח בד"כ 

  –פיתוח תא שטח גדול  –בחירת קבלנים, חברה מפתחת  –מכרז במשותף עם רמ"י  – מפרטים לביצוע  –

זה לפני שהרשות המקומית מקבלת אגורה. בשנים אלה צד ההוצאה )המגורים( עובד. לא  וכל  – שיווק 

מספיק שמתכננים את השטח. בתוך התחשיבים יש ארנונה שונה לשימושים שונים )לדוגמא, בא.ת.  

כלומר, מאחר ויש פער גדול בין הזמן שבו     כפול(.  –שח למ"ר, ובמשרדים  34לוגיסטי הארנונה היא  

גורים מתאכלסים ובין הזמן שאזורי התעסוקה מתאכלסים ומניבים הכנסות נדרש לעשות גם  אזורי המ

   איזון פיננסי של הכלכלה המוניציפלית.

התכנון מעלה את ערך הקרקע, אך התכנון בעודף עובד לרעת היזמים. תכנון מוטה תחזוקה אינו מקבל  

עסקית באזור תעסוקה גורמת להידרדרות  הפעילות ה דגש מספיק, ולמתכנני נוף יש תפקיד חשוב בכך.

מהירה ודורשת תשומות תחזוקה במסגרת תכנית פעולה של הרשות המקומית . תכנית מקושרת  

  אך עדיין אין בארץ אף תכנית תחזוקה לאזור תעסוקה. משאבים ותקציב 

הכשל הגדול של הפריפריה היה כאשר האוצר החליט שהיזם יחכה למגרש, במקום שהמגרש יחכה  

ליזם. אבל יזמים לא מחכים למגרשים כי יש הרבה היצע והם רוצים להתאכלס כמה שיותר מהר ולכן  

 נוצר כשל שיווקי. 

תהליך ארוך שלבים ולא מתבטא רק ברישוי הוא מתחיל בהגדרה של סוג   מסלול טיפול ביזם הוא

המסלול בתוך    היזמים שרוצים למשוך לאזור, בשיווק, בהכנת חומרים מתאימים ליזמים. בהתווית

להשכרה. בממשק עם מוסדות   או העסק/מפעל לכל סוג יוזמה לבניית תהליכי הרישוי כשהם מתאימים

 מים ותחזוקה השטח. זהתכנון בכל הרמות. וסופה באספקת שירותים שוטפת לי 

: עירוב שימושים באזורי תעסוקה מכיל קונפליקט  , שותפה ובעלים בחברת "במידה"אדר' איריס ורזגר

ה. תעשייה מספקת תעסוקה, אך ביחד עמה גם זיהום אויר ורעש, ובכדי לחיות ליד מגורים יש  מובנ

לטפל בכל אלה. בעבר היה נהוג להוציא פעילות מזהמת מחוץ לעיר, אך עם ההתפתחות הטכנולוגית אין  

ם.  )איזור(. קריית המלאכה בת"א, לדוגמא, הפכה לאזור של גלריות ואף משרדי zoning -עוד הכרח ב

התעשייה בעיר הולכת ונעלמת, והיא השחקן החלש ביותר מכל שימושי התעסוקה. היום הכל כבר  

מיועד לתעסוקה או עירוב שימושים. עקרונות הבסיס לעירוב שימושים מוצלח ביחד עם תעשייה, הם:  

ם ולאזן בין  מיקום נגיש, גיוון, תחזוקה וניקיון. יש לפרוש את השירותים נכון, לדאוג למרחב ציבורי נעי

 פעילויות בקר, אחר צהרים וערב. עסקים מחפשים וודאות וניהול.  
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: למעשה חסרה היום הגדרה לסל השירותים שעל הרשות  ,חברה כלכלית כפר קאסםרגב אבנר

המקומית לספק באזור תעשייה בתמורה לארנונה, כי בעל העסק אינו בהכרח תושב העיר ואינו משתתף  

העירייה. התקשורת בין הרשות לבין העסקים היא חיונית. הרשות המקומית  בבחירות לראשות  

 והעסקים יכולים לשתף פעולה בשיווק ופרסום, לדוגמא. 

כלל מהירים ממנועי  -מנועי הכלכלה בדרך, מנהל המחלקה הכלכלית בגיאוקרטוגרפיה: נעם כהן

ציה של התעסוקה היא ייחודית  התכנון. גוף עסקי יודע לנהל ולייעל טוב יותר מן הממשלה, והאבולו

כמעט לא פיתחו תעסוקה. הפיתוח החל עם מרלוגים בגלל   2009לכל מקום. במודיעין, לדוגמא, עד 

תושבים   100,000-המיקום הנוח של העיר. רק לאחרונה הוחל בפיתוח המע"ר. כשהעיר הגיעה ל 

למקם את המשרדים  והאוכלוסייה התבגרה, התחילו להיות בה מנהלי משרדים שמחליטים איפה 

בישובי גדרות. התכנון חייב להיות   7שלהם. בנמל אשדוד חסר עורף נמל, ומרלוגים צצים לאורך כביש 

אמיץ ועם חזון, אך השינוי האמיתי הוא תקציבי ולא תכנוני. הסייבר הגיע לבאר שבע כי ראש העיר  

יכול לגייס עובדים, ובכך  הצליח לגייס תקציבים ממשלתיים לשם כך. הייטק מתמקם באזורים שהוא 

יש יתרון למוסדות אקדמיים. יש היום עודף תכנוני עצום ויש לקחת בחשבון את הביקושים. עם זאת,  

 מ"ר לתושב.  8-10מ"ר לתושב, מממשים בין  15תכנון בעודף הוא הכרחי, כי אם מתכננים 

 

 


