
מתעשייה מסורתית לעירוב שימושים
חוה ארליך, חמי גרא, מיכל קורח



מתעשייה מסורתית לעירוב שימושים
חוה ארליך, חמי גרא, מיכל קורח

ירושלים, 2022



הוצאת הפרסום לאור התאפשרה הודות לתמיכה של שותפינו:

מכון ירושלים למחקרי מדיניות | פרסום מספר 593

מתעשייה מסורתית לעירוב שימושים

חוה ארליך, חמי גרא, מיכל קורח

עריכת לשון: ענבר קמחי־אנגרט

עימוד: אסתי ביהם

עיצוב כריכה: סטודיו אירה גינזבורג

Yasmine Shai, Wikimedia Commons :תמונת השער: בניין באזור התעשייה תלפיות. צילום

:)APA( לציטוט

ארליך, ח׳, גרא, ח׳ וקורח, מ׳ )2022(. מתעשייה מסורתית לעירוב שימושים. מכון ירושלים למחקרי מדיניות.

© 2022, מכון ירושלים למחקרי מדיניות
     בית חי אלישר

     רח׳ רד״ק 20, ירושלים 9218604

www.jerusaleminstitute.org.il
info@jerusaleminstitute.org.il



תוכן העניינים

תקציר........................................................................................ 4

8 .......................................................................... סקירת ספרות  .1
אזורי תעשייה משנים מיקום��������������������������������������������������������� 8 א.   

16 ��������������������������������������������� Brownfields תכנון ופיתוח של אזורי ב.   
18 ������������������������������������������� מהו השימוש המיטבי בקרקע המתפנה? ג.   
27 ��������������� הערכת פרויקטים של חידוש קרקע מתעשייה לעירוב שימושים ד.   

מהשטח ................................................................................. 30  .2
30 ���������������������������������������������������������������������� ניתוח מקרי בוחן  א.   
31 �������������������������������������� מקרי בוחן גדולים מהעולם: לונדון וקופנהגן ב.   
מקרי בוחן קטנים מהעולם������������������������������������������������������������ 39 ג.   
מקרי בוחן מישראל�������������������������������������������������������������������� 45 ד.   

54 ................................................................................. ראיונות  .3

מודלים וכלי ניתוח.................................................................... 68  .4

סיכום......................................................................................... 76

77 ................................................................................ ביבליוגרפיה

87 ............................................................ נספח א׳: רשימת המרואיינים

88 ................................................................ נספח ב׳: מתווה הראיונות



45

תקציר

בהם  שפעלה  עירוניים  באזורים  בשימושים  מהותי  שינוי  של  בתופעה  התמקד  המחקר 
לתעסוקה  למסחר,  שימושים  מעורבי  לאזורים  הפיכתם  ובתהליך  מסורתית,  תעשייה 
ולמגורים. נקודת המבט היא תכנונית — האם ניתן להצביע על פעולות רצויות של הרשות 
המקומית בהתמודדות עם תופעה זו? ואם כן, מה השיקולים הרלוונטיים לבחינה ולהערכה 

של ההצעות התכנוניות שמגיעות לשולחן קבלת ההחלטות? 

יציאת התעשייה המסורתית מהערים היא תופעה עולמית, המשפיעה גם על מבנה הכלכלה 
להתמקמות  שיקולים  עצמן.  הערים  של  המרחבי  המבנה  על  וגם  והעירונית  הלאומית 
למקור  קרבה  או  שיט  לנתיבי  קרבה  כמו  בעבר,  משמעותיים  שהיו  מסורתית,  תעשייה 
אנרגיה כגון נהר — הפכו עם השנים למשניים עד בלתי רלוונטיים כלל. במקומם נכנסים 
של  זמינות  משלימות,  לתעשיות  זיקות  רגולציה,  בהשלכות  המתמקדים  מיקום  שיקולי 
לאזורים  המסורתית  התעשייה  מהעתקת  הנובעות  הכלכליות  התועלות  ובעיקר  קרקע 
פריפריים או אף מחוץ למדינה. כלומר, מֵעבר לשיקולים סביבתיים או לשינוי בטכנולוגיה 
וברגולציה הדוחפים לעיתים להעתקת מפעלים למיקומים אחרים, הגורם המשפיע יותר 

מכול הוא שינויים בערכי הקרקע והעדפות לשימושי קרקע רווחיים יותר.

במדינות שמתרחשים בהן תהליכים אלה, המעקב של הרשויות המקומיות מתמקד בעיקר 
בהם  שנותר  לשעבר  צבא  או  תעשייה  מתחמי  שהם  ״Brownfields״,  מתחמי  בחידוש 
זיהום קרקע משמעותי. פיתוח מחדש של מתחמי Brownfields מחייב משנה זהירות מצד 
כל ה״שחקנים״ הרלוונטיים. המשקיעים הפרטיים מחפשים ודאות בעליית ערך הקרקע, 
השלטון המקומי מחפש תועלות לציבור ולרשות המקומית, והציבור מחפש פיתוח עירוני 
שמותאם לצורכי הקהילה — דיור בר־השגה, פארקים, תעסוקה מקומית וכדומה. כך יוצא 
שנדרש תיאום בין מטרות שונות. לעיתים מדובר בהצעות של השוק הפרטי, שמחייבות 
בשטח,  ביישום  המקומי  השלטון  של  ותמיכה  פורמליים  תכנון  מוסדות  מטעם  אישור 
ולעיתים ביוזמה של הרשות המקומית לתכנון מחדש — Re-zoning — שמטרתו ליצור 
ודאות בקשר לעתיד המתחם ולמשוך השקעות מהשוק הפרטי. בישראל הדגש במרבית 
המקרים הוא על התכנון מחדש, שמטרתו להפיק את המרב מהתועלות הכלכליות, ופחות 

על טיפול בזיהומי קרקע.
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בחינת התהליך על ציר הזמן מצביעה על כך שהשינוי לא קורה בבת אחת, ולעיתים שיקולים 
שדוחפים תעשייה אחת החוצה ממיקומה, עדיין לא משפיעים על תעשיות אחרות. כך קורה 
גדולים מתפנים מגרשים מהתעשייה שפעלה בהם, בעוד שמגרשים  שבמתחמי תעשייה 
סמוכים עדיין מתפקדים כתעשייה לכל דבר. את מצבי הביניים האלה, שיכולים להתמשך 
על פני שנים רבות, יש לנהל בהתאם למדיניות כוללת של הרשות המקומית, כך שיישמר 

הכיוון הרצוי של השינוי, והמטרה הסופית של המדיניות תתגשם.

עירוב  שימושים״.  ״עירוב  של  פרויקטים  מתוכננים  גדולים  במתחמים  רוב,  פי  על 
שימושים תורם ליצירת סביבה מגוונת מבחינת השימושים, הדיירים והמשתמשים, וגם 
היוממות,  תורם להפחתת הנסועה,  ותעסוקה  מגורים  עירוב  ולַחיּות העירונית.  לחיוניות 
העומס בדרכים, זיהום האוויר ופליטות הפחמן. נוכחות של דיירים ושל צרכנים במקום 
אחד מאפשרת כניסה של שירותים עירוניים ברמה גבוהה, ומייעלת את צריכת הקרקע. 
מכיוון שפונקציות שונות דורשות סוגים שונים של מבנים, מתקבל מגוון אדריכלי. עירוב 
שימושים בצפיפות גבוהה תורם לשימוש בתחבורה ציבורית, היות שדפוסי התנועה של 
הנוסעים מתפרסים על פני כל ימות השבוע ושעות היום. יתרה מכך, השימושים המאכלסים 
את המבנים המעורבים, יכולים להשתנות לאורך זמן ולהכיל פונקציות שונות, כך שמבנה 

שהוקם כמעורב שימושים גמיש יותר ממבנה שהוקם לשימושים נפרדים. 

הרשויות המקומיות שהתהליכים האלה מתרחשים בתחומן, מזהות את המגמות החדשות, 
מידת ההתערבות של הרשות המקומית  הרצויה.  להן מה הפעולה  ברור  לא תמיד  אולם 
בוחן  מקרי  מניתוח  והיזמי.  התכנוני  במהלך  היזמים  של  הוודאות  רמת  על  משפיעה 
בישראל ובמדינות אחרות, וכן מראיונות עם מהנדסי עיר, עולה כי ההתלבטות לגבי אופן 
ההתערבות בתהליכי השינוי המרחביים והתפקודיים היא בין התערבות בדרך גמישה יותר 
באמצעות תוכניות מדיניות, ובין התערבות באמצעים סטטוטוריים, כגון תוכנית מתאר 
או תוכנית מפורטת לפי חוק התכנון והבנייה. ההבדלים בין הכלים האלה משמעותיים, 
ולעיתים המטרות של הרשות המקומית סותרות. מצד אחד, היא מעוניינת לעגן את הקביעֹות 
התכנוניות בצורה נוקשה וחוקית, כך שהפיתוח יהיה בכיוון הרצוי מבחינתה, ומצד שני, 

היא מעוניינת בגמישות כדי לאפשר ליוזמות שונות ורצויות להתמקם במרחב.

מתוך סקירה של מודלים שונים עולה כי קיימות מספר קבוצות של פרמטרים, קריטריונים 
והשינוי בשימושי הקרקע מתמקדת בהם: חברתי/קהילתי  ותחומים שהערכת התוכניות 
 Urban( עירונית  ומדיניות   )Economic( כלכלי   ,)Environmental( )Social(, סביבתי 
מפורטים  מדדים  של  רשימות  לגבש  ניתן  אלה,  קריטריונים  קבוצות  פי  על   .)Policy

שיסייעו בהערכה ובניתוח של הצעות תכנוניות המוגשות לרשויות המקומיות.
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בראיונות שנערכו עם מהנדסי ערים נמצא כי שני שיקולים עיקריים מובילים את קבלת 
הכלכלית  התועלת  של  השיקול  חשוב  ובראשונה  בראש  המוניציפליות:  ההחלטות 
הטמונה בשינוי המוצע לטווח הקצר )היטלי השבחה והיטלי פיתוח שמתקבלים עם אישור 
התוכניות והוצאת ההיתרים( ולטווח הארוך )ארנונה עסקית(. השיקול השני בחשיבותו 
לעיר  וקשרים  קישור   — רבים  עירוניים  להיבטים  נוגע  והוא  העירונית,  התועלת  הוא 
הקיימת, תחבורה ותנועה, מאפייני הפרויקט, מידת התמיכה בעירוב שימושים והשפעה 
על הסביבה. מעניין לציין ששיקולים סביבתיים הם שיקולים שוליים יחסית בעיני מהנדסי 

הערים בישראל, ביחס לעולה ממחקר של מקרי בוחן מהעולם. 

מהנדסי הערים דיווחו כי חלק מהשימושים שיוצאים מאזור התעשייה חסרים בערים לאחר 
מכן, וסברו שיש לפעול כדי לעודד את הישארותם במתחמים שעוברים את השינוי. מדובר 
בעיקר בבתי מלאכה כגון נגריות, רפדיות, מסגריות, וכן בשירותי מוסכים, פנצ׳ריות וכד׳. 
השירות  סמוכים,  ליישובים  או  לשוליים  נדחקים  וכשהם  בעיר,  נדרשים  אלה  שירותים 

לתושבים נפגע. 

באמצעות  כלכלי  תמריץ  ליזמים:  תמריצים  למתן  שונות  דרכים  נקטו  מהרשויות  בחלק 
הנחות בארנונה לתקופה מסוימת לאחר הבנייה, תמריץ תכנוני על ידי עירוב שימושים 
והעצמת מגורים במסגרת הפרוגרמה של הפרויקט, תמריץ באמצעות אישור תקני חניה 

גבוהים ועוד. 

גיבוש מדיניות של הרשות המקומית כדי להכווין את  כל מהנדסי הערים סברו שנדרש 
השינויים הללו. המדיניות דרושה כדי ליצור ודאות אצל היזמים, לפעול בעקביות בקבלת 
ההחלטות ולהגדיר את ״חוקי המשחק״ במרחב. חלק מהמהנדסים סברו שאין דרך להתנגד 
לתהליכים הללו או למנוע אותם, אם השוק פועל בכיוון מסוים, והרשות המקומית יכולה 

לכל היותר להעצים או להאיץ אותם ולקבוע מגבלות מסוימות. 

תובנות

בו  שפועלת  תעשייה  באזור  ובשימושים  בייעודים  שינוי  של  תהליך  מתחיל  כאשר   
תעשייה מסורתית, קשה מאוד לבלום או להפוך אותו. 

שהרשות  רצוי  המועדפים,  בכיוונים  כאלה  תהליכים  ולקדם  להאיץ  לכוון,  כדי   
המקומית תזהה את התהליך, תגבש מדיניות, תעקוב אחרי מימושה, ותעדכן אותה 

מפעם לפעם.
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התוכנית יכולה להיות תוכנית מדיניות גמישה, או תוכנית סטטוטורית בהתאם למקרה   
המדובר.

בשני המקרים נדרשת גמישות מסוימת מול הצעות היזמים כדי להכווין את התהליך   
לכיוון הרצוי לרשות המקומית. 

אם מדובר באזור גדול שעובר תהליכים שתהיה להם השפעה ניכרת על המבנה הכלכלי   
והעירוני של העיר, מומלץ להקצות לכך גם משאבי ניהול — בין אם על ידי הקמת גוף 
ייעודי )Institution( נפרד או כאחריות ייחודית בתוך גוף קיים — מטרתו של הגוף 

תהיה ללוות את התהליכים המורכבים מבחינה תכנונית, תשתיתית וחברתית. 
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1. סקירת ספרות

א. אזורי תעשייה משנים מיקום

רקע: תופעה כלל־עולמית המתרחשת גם בישראל

מבנה  על  המשפיעה  עולמית,  תופעה  היא  מהערים  המסורתי  התעשייתי  הייצור  יציאת 
ניתן  כללי  באופן  עצמן.  הערים  של  המרחבי  המבנה  ועל  והעירונית  הלאומית  הכלכלה 
לומר שהשוק הפרטי מגיב לשינויים בטכנולוגיה וברגולציה, ומשנה את מיקום התעשייה 
של  בהאצה  או  במיתון  בהסדרה,   — ומגיבות  התהליכים,  את  מזהות  הרשויות  בהתאם. 
בזיהום  לטיפול  חזק  קשר  קשור  תעשייה  של  מיקום  שינוי  רבות  במדינות  התהליכים. 
הקרקע המתפנה. תשומת לב רבה מושקעת בזיהוי ובאיתור של קרקעות אלה, בטיפול 

 .)Naveed et al., 2018( בזיהום ובהשבת הקרקע לשימוש חוזר מסוגים שונים

מה מביא תעשייה מסורתית, ותיקה ומושרשת היטב לשנות את מיקומה? במקרים רבים 
חלים שינויים טכנולוגיים מהותיים שלא ניתן להסתגל אליהם במיקום הוותיק, או שלא 
ניתן עוד לעמוד ברגולציה סביבתית שהשתנתה, ועלות שיפוץ או בנייה מחדש של מפעל 
מחייבת חשיבה מחודשת על מיקומו. לדוגמה, המעבר לשימוש במכולות לתובלה ימית 
ודרש התאמה  בלונדון,  ותיק  נמל  חיסל למעשה  ובכך  עמוקים,  מים  לנמלי  חייב מעבר 
תכנונית עמוקה )Bell et al., 2021(. בהודו חל שינוי במיקום מפעלי האריגה עקב שינוי 
ברגולציה סביבתית וחברתית )Nallathiga, 2010(. בצ׳כיה התפנה שטח תעשייה בעקבות 
פינוי מחנות צבא ותעשייה צבאית, ונדרשה פעולה רחבה להפיכת השטחים שהתפנו לחלק 

.)Osman et al., 2015( אינטגרלי מהמרחב העירוני

יותר  המשפיע  הגורם  וברגולציה,  בטכנולוגיה  לשינויים  או  סביבתיים  לשיקולים  מעבר 
מכול הוא שינויים בערכי הקרקע והרצון של הבעלים להפיק את מרב התועלת הכלכלית 
מהקרקעות באמצעות שימושי קרקע רווחיים יותר. על פי ״תיאוריית המיקום המרכזי״ 
הוותיקה )King, 1985(, עסקים מחפשים תמיד להפיק את מרב הרווחים שלהם, ומגיבים 
ללחצים הנובעים, בין היתר, מעליית ערכי הקרקע המשקפת שימושים חלופיים לתעשייה, 
ולכן יתמקמו בהתאם. כך יוצא, ששיקולים להתמקמות תעשייה מסורתית שהיו רלוונטיים 
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בעבר, כגון קרבה לנתיבי שיט או קרבה למקור אנרגיה כדוגמת נהר, הפכו עם השנים 
למשניים עד בלתי רלוונטיים כלל. במקומם נכנסים שיקולי מיקום המתמקדים בהשלכות 
רגולציה, בזיקות לתעשיות ובשירותים משלימים שנדרשים לפעילות התעשייתית, זמינות 
של קרקע ובעיקר הערכת התועלות הכלכליות הנובעות משינוי השימוש במיקום הוותיק.

התופעות של שינוי מיקום תעשייה משמעותיות במיוחד במדינות צפופות שיש בהן מחסור 
כרוני בקרקע. התהליכים לשימוש מיטבי בקרקע מואצים ואף נתמכים על ידי מדיניות 
לאומית )Zhu, 2000(. מעניין לציין שדחיקת התעשייה המסורתית לא תמיד מביאה לכך 
שההיקף הכלכלי הכולל של התעשייה יורד. לעיתים מדובר במעבר מתעשייה שמעסיקה 
הרבה מאוד ידיים עובדות, לתעשייה שמעסיקה פחות אנשים וצורכת פחות מקום, אולם 
רווחית באותה מידה ואף יותר. שינויים במבנה שוק העבודה, היעלמות מקצועות קיימים 
אלה  כל   — המסורתיים  הייצור  תהליכי  ופירוק  מוגברת,  ואוטומטיזציה  מחשוב  עקב 
משפיעים גם הם על שיקולי הפיתוח וההתמקמות של תעשיות מסורתיות בכלל, ותעשיות 

עדכניות בפרט )סומך וקאדרי, 2017(. 

ככלל, ניתן להבחין בין שני סוגים עיקריים של אזורי תעשייה: אזורי תעשייה ״חיצוניים״ 
ואזורי תעשייה ״פנימיים״. אזורי התעשייה ה״חיצוניים״ הם אזורים מוגדרים שתוכננו 
כמקשה אחת, ייחודיים ומבודדים מחוץ לערים או סמוך להן. המרחבים האלה מנותקים 
התעשייה  לטובת  ושירותים  מסחר  מעט  בהם  ויש  בתעסוקה,  מתמקדים  מהעיר,  יחסית 
עצמה. בישראל נהוג לקרוא לאזורי תעשייה מסוג זה ״אזורי תעסוקה״ או ״פארק תעסוקה״, 
ונעלם. שינוי זה מעיד על שינוי בהתייחסות —  והשימוש במונח ״אזור תעשייה״ הולך 
השלטון המקומי ומערכת התכנון מבקשים להתרחק מתדמית ״הצווארון הכחול״ של אזורי 
וכדומה.  ביוטכנולוגיה  הייטק,  כגון  עילית  תעשיות  למשוך  כדי  המסורתיים  התעשייה 
חשש  שקיים  ומפעלים  עסקים  כניסת  על  משמעותיות  מגבלות  אף  ישנן  רבים  במקרים 
שפעילותם תהווה מטרד או תפגע בתדמית הנקייה והיוקרתית של המתחם )ִמנהל התכנון, 

2020; חתוקה ואחרים, 2022(.

עם  ונבנו  שתוכננו  יותר,  ותיקים  מרחבים  כלל  בדרך  הם  ה״פנימיים״  התעשייה  אזורי 
הקמת העיר או נוצרו כחלק מהתפתחותה, ונמצאים בזיקה חזקה לאזורי המגורים. במקרים 
רבים אזורי התעשייה האלה היו בשולי העיר, ועם הזמן שכונות המגורים התקרבו אליהם 
ואף הקיפו אותם מכל צדדיהם. אזורי התעשייה ה״פנימיים״ כוללים גם מגרשים גדולים, 
בהם  שפועלים  יותר,  קטנים  מגרשים  וגם  ותיקות,  תעשיות  בהם  פועלות  כלל  שבדרך 
עסקים שמשרתים את התעשייה הגדולה ואת תושבי העיר. האזורים הללו מועדים לשינוי 

ולהתאמות למציאות החדשה. 
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עם הזמן והתקרבות שכונות המגורים לאזורי התעשייה ה״פנימיים״, התעשיות הקיימות 
להפחתת  המגורים המתקרבים שואפים  אחד,  מצד  בקונפליקט.  עצמן  את  מוצאות  בהם 
המטרדים הנובעים מהפעילות התעשייתית. מצד שני ובמקביל, מתגברים לחצים לשינוי 
לעומתם,  הקרקע.  ולבעלי  לעיר  יותר  ומועילים  רווחיים  לשימושים  בקרקע  השימוש 
אזורי התעשייה ה״חיצוניים״ יועדו לכך בתוכניות מתאר מקומיות, מחוזיות או ארציות, 
מסחר.  ובשירותי  שונים  תעסוקה  במגדלי  תעשייה,  במפעלי  המקרים  ברוב  ומאוכלסים 
במקרים אלה לרוב לא יופעלו לחצי יזמים להחלפת התעשייה במגורים ולעירוב שימושים, 
אלא לכל היותר יהיו שינויים בסוג התעשייה ובמאפייניה )המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

2017; סומך וקאדרי, 2017(. 

על ציר הזמן השינוי כמובן לא קורה בבת אחת, ולעיתים שיקולים שדוחפים תעשייה אחת 
החוצה ממיקומה, עדיין לא משפיעים על תעשיות אחרות. כך קורה, שבמתחמי תעשייה 
גדולים מתפנים מגרשים מהתעשייה שפעלה בהם, ואילו מגרשים סמוכים עדיין מתפקדים 
כתעשייה לכל דבר. את מצבי הביניים האלה, שיכולים להתמשך על פני שנים רבות, יש 
לנהל לאור מדיניות כוללת, כך שיישמר הכיוון הרצוי של השינוי, והמטרה הסופית של 

המדיניות תתגשם. 

Brownfields
שימוש מחדש בקרקעות של אזורי תעשייה שהתפנו קשור באופן הדוק למושג הלועזי 
המקומי.  הרגולטור  של  בדגשים  התלויות  הגדרות,  מספר  זה  למונח   .Brownfields
בבריטניה ההגדרה ל־Brownfields מדגישה את העובדה שהמקרקעין היו בעבר בשימוש 
ופונו, או שיש להם פוטנציאל מיידי לפינוי. רגולציה משנת 2017 מחייבת את הרשויות 
באופן   Brownfieldsה־ להגדרת  שנכנסים  האתרים  כל  את  ולרשום  למפות  המקומיות 
שיאפשר מעקב אחרי הטיפול הסביבתי והתכנוני בהם. בארה״ב, לעומת זאת, הדגש הוא 
על היות המקרקעין מזוהמים ודורשים התייחסות מיוחדת לפני שיוכלו לעמוד שוב לשימוש 
כקרקע לפיתוח. במדינות אחרות מבחינים בין שטחים שנמצאים במרכז ערים לבין כאלה 
שנמצאים בשולי השטח העירוני, לאור החשיבות של מיקום השטח הפנוי וזיקתו לעיר 
מזיהום  הקרקע  ניקוי  נושא  מוסדר  אירופה  ממדינות  בחלק   .)Naveed et al., 2018(
בקרקעות  לטיפול  לאומית  תוכנית  לגיבוש  בסיס  ייעודית, שמשמשת  חקיקה  באמצעות 

מזוהמות ולאכיפה למניעת זיהום )קרסין, 2005(. 

מצד  העירוני.  במרחב  גדולה  משמעות  ונטושים  מטופלים  בלתי   Brownfields לשטחי 
אחד, לקיומם עלולה להיות השפעה שלילית על ערך המקרקעין של חלקות סמוכות בגלל 
ניתן  שני,  מצד  ירודה.  וחזות  רצויים  בלתי  שימושים  פולשים,  כניסת  זיהום, מטרדים, 
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להסתכל על השטחים הללו כעל פוטנציאל לפיתוח כלכלי, שיכול להעלות את ערכם של 
מקרקעין קרובים לאחר הפיתוח, וכרזרבת קרקע לטובת פיתוח שטחים פתוחים והקמת 
כלומר,   .)Burinskiene et al., 2017( ומצטופפות  שהולכות  בערים  ציבור  שירותי 
או  תכנונית  בעיה  כעל  ולא  לפיתוח,  הזדמנות  כעל  האלה  השטחים  על  להסתכל  ניתן 

מוניציפלית.

ה״שחקנים״  כל  מצד  זהירות  משנה  מחייב   Brownfields מתחמי  של  מחדש  פיתוח 
הרלוונטיים. המשקיעים הפרטיים מחפשים ודאות בעליית ערך הקרקע, השלטון המקומי 
מחפש תועלות לציבור ולרשות המקומית, והציבור מחפש פיתוח התואם את ערכיו. כך 
הפרטי  השוק  של  בהצעות  מדובר  אם  בין  השונות,  המטרות  בין  תיאום  שנדרש  יוצא, 
)שמחייבות תמיכה של השלטון המקומי(, ובין אם מדובר ביוזמה של הרשות המקומית 
לתכנון מחדש — Re-zoning. כלומר, יש צורך במדיניות כוללת למרחב, המתאמת בין 
המטרות והשחקנים השונים יוצרת ודאות בקשר לעתיד המתחם, ומושכת השקעות מהשוק 

�)Cappai et al., 2018( הפרטי

Brownfields תועלות ויתרונות בפיתוח מחדש של

ובנייה מחדש, טומנת בחובה  ניקוי  כאמור, קרקע תעשייתית שננטשה ועוברת תהליכי 
יתרונות למרחב העירוני. ניתן לסווג את היתרונות האלה לשלוש קבוצות תוכן עיקריות: 
 Hula & Bromley-Trujillo,( ותועלות חברתיות  כלכליות  תועלות  תועלות סביבתיות, 

 .)2010; Naveed et al., 2018; Laiet al., 2020

תועלות סביבתיות נוגעות לכך שלאחר יציאת התעשייה )מזהמת יותר או פחות( והטיפול 
ופוחת, האוויר מכיל פחות חומרים מזהמים,  קיים( מטופל  )אם  זיהום הקרקע  בקרקע, 
והפיתוח החדש עומד בסטנדרטים סביבתיים עדכניים. כמו כן, ניתן לקדם עקרונות של 
בנייה ״ירוקה״ וכלכלה ״ירוקה״ ומעגלית ולתרום לקומפקטיות העירונית. פיתוח שטחים 
קיימים מחדש תורם להפחתת ִּפרבור, חוסך עלויות סביבתיות של פיתוח תשתיות חדשות, 

ומפחית לחץ על השטחים הפתוחים הסמוכים לעיר. 

תועלות כלכליות נוגעות לכך שהפרויקט החדש יכול להציע הזדמנויות תעסוקה חדשות 
ולהגביר את התחרותיות של העיר מול ערים סמוכות. כמו כן, פרויקט שהצליח עם שימושים 
אינטנסיביים יותר, יתרום להגדלת ההכנסות של הרשות המקומית ולעליית ערכי הקרקע 
והם  זמן,  לאורך  נמשכים  היתרונות הכלכליים  ובסביבתו הקרובה.  גם בתחום הפרויקט 
בעלי פוטנציאל לשנות את פניו של אזור שוקע שהיווה נטל כלכלי על הרשות המקומית 

ועל תושביה. 
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על  משפיעה  לתעשייה,  ששימש  המרחב  שהתחדשות  לכך  נוגעות  חברתיות  תועלות 
נוספים לשימוש  יכלול, בדרך כלל, שטחים ציבוריים  הקהילות הסמוכות. תכנון מחדש 
נגישות  יגביר  וכן  קיימים,  ציבור  שירותי  ולחידוש  תשתיות  לשיפור  יביא  הקהילה, 
ועירוניות של המרקמים הבנויים הקיימים והחדשים. מחקרים מראים שכפועל יוצא מכך, 
 Lambin & Meyfroid,( שיעור הפשע באזורים הללו יורד, ורמת הביטחון האישי עולה

 .)2010

בתרשים 1 ניתן לראות כיצד התועלות הסביבתיות, הכלכליות והחברתיות משתלבות יחד, 
ובמקומות שהן משולבות בצורה מועילה ותורמת, ככל הנראה יגדל הסיכוי של הפרויקט 

להתממש. 

תרשים 1: תועלות סביבתיות, חברתיות וכלכליות לשימוש חוזר בקרקעות תעשייתיות 
מזוהמות

Naveed et al., 2018 :מקור: עיבוד צוות המחקר, מתוך
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Brownfields מחירים וחסמים בפיתוח מחדש של

לתהליך השינוי מתעשייה מסורתית לשימושים אחרים עלולות להיות השלכות שליליות. 
בערים רבות קיים מלאי גדול של קרקעות תעשייתיות שננטשו ואינן מניבות הכנסות. עם 
זאת, שינוי מלאי הקרקע המיועד לתעשייה — בחלקו או במלואו — לייעודים ולשימושים 
אחרים עלול לפגוע בבסיס הכלכלי של העיר. הפגיעה יכולה לבוא לידי ביטוי בהיבטים 
רבים: החלשת הביקושים במקומות אחרים בעיר, פגיעה ביכולת של התשתיות העירוניות 
)ובייחוד תחבורה) לשאת את הפיתוח החדש, ותכנון שונה או זר לסביבה הקרובה. בחינת 
עומק שבוצעה בלונדון, מעלה טיעון כנגד חיסול התעשייה המסורתית: נמצא כי היקפי 
הקרקע המשמשת לתעשייה ולתעסוקה )״Employment Land״( המספקת מקומות עבודה 
ה־90 של המאה  החל משנות  בצורה משמעותית,  ומצטמצמים  הולכים  לונדון,  לתושבי 
הקודמת. תהליך זה אינו קורה מעצמו, אלא מקבל עידוד ותמריצים דרך מדיניות תכנון 
מובנית ומאושרת של השלטון המקומי, שמקדמת את השינוי בשימושים, ונותנת עדיפות 
לספקולציה כלכלית שמעלה את ערכי הקרקע. ספקולציה זו מביאה לתמיכת הרגולטור 
המקומי בפרויקטים שיש בהם רוב למגורים ולמסחר. פוטנציאל הרווח הכלכלי הוא גורם 
מניע משמעותי יותר מאשר הרצון להרחיק מטרדי תעשייה משכונות מגורים. מנגנון זה 
מביא, בסופו של דבר, להיעלמות התעשייה המסורתית ולהיעלמות מקומות עבודה עבור 

.(Ferm & Jones, 2016( מעמד הפועלים, בעידוד הרשות המקומית

פיתוח  מול   )Green Fields( קודם  בשימוש  היו  שלא  בשטחים  פיתוח  שהשווה  מחקר 
בשטחים שפותחו מחדש )Brown Fields( בין בריטניה לגרמניה, מראה עלייה מתמדת 
במהלך העשורים האחרונים בפיתוח מחדש של שטחים שהיו בשימוש. בשתי המדינות 
קיימת אג׳נדה למיתון הפרבור ולתמיכה בשימוש חוזר בקרקע תעשייתית שננטשה, גם 
אם הגישות מעט שונות. בבריטניה, המוטרדת מנושא הדיור, גובשה אסטרטגיה שלפיה 
בלונדון(,  )במיוחד  הגדולות  במטרופולינים  המגורים  מצורכי   60% לפחות  לספק  ניתן 
בקרקע שהייתה בשימוש בעבר, תוך מיתון הפרבור )Baing, 2010(. בגרמניה, לעומת 
זאת, תופעת הפרבור אינה נתפסת כשלילית, וקיימים תמריצים מופחתים לשימוש חוזר 
בקרקע לטובת מגורים. ישנה הכרה גוברת בכך שעלויות הפיתוח של תשתיות מקומיות 
של  ומתגברת  הולכת  מגמה  ישנה  זאת  ובעקבות  המקומית,  הרשות  קופת  על  מכבידות 

הימנעות מתכנון פרברי. מגמה זו אף מתעצמת לאור התמודדות עם שינוי האקלים.

וחסמים  אתגרים  מציב  בשימוש  שהיו  שטחים  פיתוח  לעיל,  שהוזכרו  היתרונות  אף  על 
שונים: סביבתיים, תכנוניים, כלכליים ופוליטיים. למשל, במדינות מזרח אירופה על אף 
ההיקפים הניכרים של שטחים שננטשו על ידי הצבא או על ידי התעשייה, קידום הפיתוח 
מחדש מתנהל בעצלתיים. הרשויות המקומיות והלאומיות מבינות את ההשפעות השליליות 



1415

של הקרקעות הנטושות והמזוהמות האלה, אך הן מתקשות לגבש מדיניות מתאימה. נציגי 
השלטון המקומי מעוניינים בכניסה של תעשייה חדשה, מסחר ומגורים, ותומכים בשימוש 
חוזר בקרקע שננטשה, אך הם נתקלים בחסמים רבים )Tintěra et al., 2014(. בטבלה 

הבאה מרוכזים החסמים, כפי שדורגו על ידי נציגי השלטון המקומי שנכללו במחקר.

טבלה 1: טבלת חסמים לפיתוח מחדש של קרקעות תעשייתיות מזוהמות

חסמים הקשורים לממשל חסמים לפיתוח

מקורות מימון מוניציפליים מוגבלים  עלויות גבוהות של טיהור הקרקע

היעדר מימון מגורמים לאומיים או מקומיים 
אחרים

ערכי קרקע נמוכים 

תפיסה שלפיה פרויקטים כאלה שייכים 
למגזר הפרטי בלבד

מיקום האתר

יכולות אדמיניסטרטיביות מוגבלות של 
הרשות המקומית

חשש מסיכון כלכלי גבוה

היעדר אסטרטגיה פרו־אקטיבית לניהול 
משאב הקרקעות התעשייתיות הנטושות 

משך הפרויקט הארוך 

היעדר אינטרס פוליטי  נושאים הקשורים לאחריות 

אין מודעות לאומית/ממשלתית לנושא  אי־ודאות תכנונית 

סדרי העדיפויות של הרשות המקומית  בעיות מימון

תכנון ִאיזּור )zoning( מגביל  סוגיות הקשורות לבעלויות 

רישום חסר של מלאי הקרקעות

Tintěra et al., 2014 :מקור: עיבוד צוות המחקר, מתוך

בטור הימני בטבלה מופיעים חסמים ״כלליים״ לפיתוח מחדש של קרקעות, שמשפיעים 
על קבלת ההחלטות של השוק הפרטי. בטור השמאלי בטבלה מופיעים חסמים הקשורים 
לממשל — כאלה שזוהו על ידי נציגי השלטון המקומי כמשפיעים על יכולתם לקבל החלטה 
ולהתקדם. כפי שניתן לראות, נציגי השלטון המקומי חוששים מפרויקטים מסוג זה ממגוון 
ויכולת הטיפול המוגבלת  סיבות — בעיקר מחסור במשאבים כספיים לקידום הפרויקט, 
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המתייחס  זה,  שבמחקר  לציין  מעניין  אלה.  מורכבים  בפרויקטים  המקומית  הרשות  של 
המובילים  החסמים  בין  מופיעים  אינם  תעסוקתיים  או  סביבתיים  נושאים  לאסטוניה, 

 .)Tintěra et al., 2014(

הרשויות המקומיות והלאומיות דורשות טיפול בקרקעות שננטשו מתוך דאגה לבריאות 
ובניקויה. לעיתים אלה  גבוהים לטיפול בפינוי הקרקע  הציבור, אך מציבות סטנדרטים 
מטרות סותרות, שקשה ליישב ביניהן. הדרישה לביצוע הניקיון וההתאמות מיידית, ומהווה 
תנאי לפיתוח )גם בקרקעות שמידת הזיהום בהן נמוכה(, אך עובר זמן רב עד שהפרויקט 
והתועלות הנגזרות ממנו מתממשים. מסיבה זו נולדים חסמים נוספים: דרישות של היזם 
להשתתפות ציבורית במימון הכשרת הקרקע; הצורך בהערכה סביבתית מקצועית לקביעת 
הדרישות והסטנדרטים; שיקולים של אחריות אישית וציבורית לשלבי הטיפול בקרקע עד 
להיותה מוכנה לפיתוח מחדש; בעיות של רגולציה רב־שכבתית שאינה בהכרח עקבית. 
האתגר של המדיניות כפול — מצד אחד נדרשים צעדים להפחתת חסמים למגזר העסקי 
כדי שישקיע בפיתוח קרקעות אלה, ומצד שני יש לשמור על בריאות הציבור, הסביבה 

 .)Ben Dor et al., 2011( והיציבות הכלכלית של הקהילה

בישראל קיימים אתרים רבים שזוהו כמזוהמים ממקורות שונים — תחנות דלק, תעשייה 
ותעשייה ביטחונית, תחבורה, מטמנות פסולת ואתרים לא מוסדרים של פסולת בניין. על 
מזוהמים,  אתרים  מ־1,000  למעלה  בישראל  קיימים  הסביבה,  להגנת  נתוני המשרד  פי 
מתוכם 20 אתרים שהזיהום בהם חמור ביותר ומקורו בזיהום תעשייתי )רונן, 2009(. היות 
שבחלק מהאתרים הללו מתוכננת הקמת שכונות מגורים, מושקעים כבר כיום משאבים 
השכונות  של  ובביצוע  בתכנון  להתקדמות  כתנאי  ובניקויה  הקרקע  בטיהור  לאומיים 

החדשות האלה1� 

לסיכום, ניתן לומר שפיתוח מחדש של אזורי תעשייה שננטשו או התפנו, בין אם הותירו 
אחריהם זיהום או לאו, חיוני להתפתחות העירונית ולכלכלה העירונית. עם זאת, נדרשת 
התייחסות מערכתית רב־צדדית כדי לאפשר את עצם ביצוע הפיתוח, וכן להכווינו לתוצאות 

מיטביות.

1  בין השנים 2022-2019 התקבלו מספר החלטות שיפוטיות משמעותיות בנושא זה. ביהמ״ש העליון 

ביטל החלטות של מוסדות התכנון והחזיר לשולחן הוועדות תוכניות משמעותיות, כגון שטחי ״אפולוניה״ 
בהרצליה וחלק מתוכניות ״תל השומר״, בקבלו טענות שלא נעשה די כדי לטפל בזיהום הקרקעות בשלבי 
היות  השרון״,  ״תע״ש  תוכנית  אישור  כנגד  עתירות  דחה  המשפט  בית  שני,  מצד  המוקדמים.  התכנון 
שהמדינה הוכיחה כי מושקעים משאבים רבים, והזיהום מטופל כתנאי לקידום התכנון המפורט. ראו גם 

:govmap את שכבת זיהום הקרקע שהטמיע המשרד להגנת הסביבה באתר
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/national-database

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/national-database
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Brownfields ב. תכנון ופיתוח של אזורי

Brownfields גורמים המשפיעים על היתכנות תכנון ופיתוח מחדש של

עד סוף שנות ה־90 נתפס הטיפול ב־Brownfields כממוקד בבעיה של זיהום סביבתי. 
את  להחזיר  כדי  מספיקים  סביבתי  וטיפול  מזוהמות  קרקעות  שטיהור  הייתה  התפיסה 
מדובר  כי  התברר  הזמן  עם  עירונית.  ולבנייה  לפיתוח  המיועד  למלאי  האלה  הקרקעות 
וכלכליים —  וקיימים ממדים רבים — עירוניים, חברתיים  רק ב״חתיכה״ אחת מהפאזל, 
זאת  בעקבות   .)Gorovitz, 1999( ומימושם הפרויקטים  היתכנות  על  מאוד  שמשפיעים 
התבססה התפיסה שיש להתייחס לפרויקטים האלה בראייה של התחדשות עירונית, ושחלק 

מהצלחתם נובע מהשתלבות מחודשת ברקמה העירונית ומתרומה להחייאתה. 

של  מחדש  הפיתוח  על  המשפיעים  המאפיינים  של  ניתוח  למצוא  ניתן  רבים  במקורות 
Brownfields. בין השאר, ניתן למנות גורמים הקשורים למאפייני המקום עצמו, גורמים 
הקשורים לעלויות הכנת השטח לפיתוח מחדש, וגורמים המשפיעים על השימוש העתידי 
כלכליים,  גיאוגרפיים,  לסיווגים  משתייכים  אומנם  הפרמטרים  במקום.  הפוטנציאלי 
יצא  לא  הוא  אחרת  כלכלי,  הפרויקט  היות  על  הוא  הדגש  אולם  וסביבתיים,  חברתיים 
להכינם לשימוש  כדי  ונדרשת השקעה  ריקים  נטושים שיש בהם מבנים  לפועל. אתרים 
מחדש, לא הופכים לנדל״ן סחיר בכלל ולדיור בר־השגה בפרט, בגלל הקשיים הכרוכים 
וניקוי  הריסה  של  גבוהות  עלויות  משמעותי,  לפרויקט  מספיק  גדולים  שטחים  באיגום 
ולא  העלויות,  את  מגדילים  הללו  הגורמים  מחדש.  תכנון  הליכי  של  והתארכות  הקרקע 

 .)Gorovitz, 1999( תמיד ההחזר על ההון מספיק ליצירת כדאיות כלכלית

הרווחיות של שימוש חוזר במקרקעין המתפנים עקב תהליכי יציאת תעשיות מסורתיות 
מתחומי הערים והחלפתן בשימושים אחרים, תלויה מאוד ברגולציה ובהחלטות מדיניות 
של הממשל המקומי, המתלבט לעיתים מה היא הדרך הנכונה לפעול. מצד אחד, הערים 
ומאפשרות  שירותים  שמספקות  שונים,  מסוגים  תעשיות  בתחומן  להשאיר  מעוניינות 
כגון  בשטח,  אחרים  לשימושים  הלחצים  מתגברים  שני  ומצד  העיר,  לתושבי  תעסוקה 
גורמים לעליית מחירי הקרקע, ובעלי המקרקעין ערים  מגורים ומסחר. המחסור והלחץ 
יותר,  ודאית  הכלכלית  וההיתכנות  עולה  הקרקע  שמחיר  שככל  מראים  מחקרים  לכך. 
את  להשאיר  המעוניינות  וערים  גוברת,  הערים  שולי  אל  התעשייה  דחיקת  התופעה של 

 .)Qiu et al., 2015( התעשייה בתחומן צריכות להפעיל מדיניות מתאימה שתתמוך בכך

של  כפונקציה  שלהם  הפיתוח  פוטנציאל  את  שיבטא  באופן  לתעשייה,  השטחים  סיווג 
השקעות פרטיות וציבוריות, רלוונטי הן לשוק הן למקבלי ההחלטות, כדי שיוכלו להעריך 
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A  —  B  —  C פי  על  הסיווג  שיטת  מועד.  מבעוד  לכך  ולהיערך  והסיכויים  הסיכונים  את 
שתתואר להלן, מתמקדת ביחס בין עלויות הפיתוח מחדש לבין הערך העתידי של המתחם 

)Dolezelova et al., 2014(. הסיווג מתמקד בשלוש קבוצות עיקריות של מתחמים.

פרויקטים שבהם היחס בין עלויות הפיתוח לערך העתידי גבוה, ולכן השוק הפרטי    — A
מקדם אותם ויטפל בהם. 

נדרשת  ולכן  בינוני,  העתידי  לערך  הפיתוח  עלויות  בין  היחס  שבהם  פרויקטים    — B
השתתפות בהשקעות של המגזר הציבורי. 

שלהם  והסיכוי  נמוך,  העתידי  לערך  הפיתוח  עלויות  בין  היחס  שבהם  פרויקטים    — C
להתממש הוא רק באמצעות השקעות ציבוריות נרחבות.

תרשים 2: סיווג שטחים לתעשייה כפונקציה של היחס בין ערך הקרקע לעלות 
הטיפול בזיהום

Dolezelova et al., 2014 :מקור: עיבוד צוות המחקר, מתוך

יותר  ציבורית  ותמיכה  לב  תשומת  שידרשו  שטחים  לאתר  מאפשר  זו  שיטה  לפי  סיווג 
השקעות  של  סיוע  או  התערבות  ללא  הנראה,  ככל  יפותחו,   A מסוג  שטחים  מאחרים. 
ציבוריות — אולם נדרשת כמובן תשומת לב לתכנון ולמאפייניו. שטחים מסוג C דורשים 
לשוק  פחות  הם אטרקטיביים  ומצד שני  בנמצא,  גדולה שאינה תמיד  ציבורית  השקעה 
החופשי, ולכן אולי יכולים לשמש את הציבור. שטחים מסוג B יכולים להוות פוטנציאל 

ערך הקרקע 
אחרי הטיפול 

וההשבחה

עלות הטיפול בזיהום ובהשבחה
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לפיתוח עירוני בהשקעה מסוימת של הרשויות, באופן שייתן מענה לצרכים נוספים של 
מיוחדת,  לב  לתשומת  ראויים   B המסווגים  שהפרויקטים  לומר  ניתן  כלומר,  העיר. 
לציבורי  הפרטי  המגזר  בין  שהשותפּות  היות  ולתמריצים,  מדיניות  לכלי  לניתוח, 
קריטית למימושים, ויכולה להניב תועלות רבות לכל הצדדים. לכן חשוב לאתר ולזהות 

שטחים מסוג זה.

ג. מהו השימוש המיטבי בקרקע המתפנה?

מהם השימושים החלופיים שיאפשרו את התממשות הפרויקט תוך ביצוע פעולות טיהור 
לשימוש העתידי תפקיד  התכנוניים?  והצרכים  הרגולטור  דרישת  לפי  והתאמות  מזיהום 
כפול — מחד גיסא, ביסוס הכלכליות של המהלך, ומאידך גיסא, התחשבות בצרכים רחבים 
יותר של העיר. לא תמיד ברור מה קודם למה: האם השטחים המיועדים לתעשייה צריכים 
להתמקם מחדש בגלל שינויים במבנה הכלכלה, או שהפיתוח החדש הוא זה שיביא לעלייה 
בערכי הקרקע ולפינוי המוצלח? ככל הנראה, השיקול הכלכלי הוא חלק בלתי נפרד מתכנון 
השימושים החדשים, ומשפיע מאוד על ישימות פיתוח מקרקעין. למרות זאת, ניתן למצוא 

בספרות שימושים חלופיים לקרקע המתפנה, שאינם כלכליים במובהק. 

שימושים ציבוריים: מבני ציבור ושטחים פתוחים 

החסם העיקרי לפיתוח מחדש של אזורים נטושים לשימושים ציבוריים הוא החסם הכלכלי. 
נדרשים מקורות מימון לניקוי, לפיתוח ולאחזקה של השטח, ולכן הכלכליות של השימוש 
קיימים  רבות  במדינות  הפרויקט.  היתכנות  על  שישפיע  העיקרי  כגורם  נתפסת  העתידי 
 ,Brownfieldsכ־ המוגדרות  קרקעות  חידוש  במימון  לסיוע  וקרנות  לאומיים  פרויקטים 
שתומכות בשוק הפרטי שלוקח על עצמו פרויקטים כאלה. ניתן למצוא בספרות מאמצים 
לבסס הצדקות סביבתיות, חברתיות וגם כלכליות לתמיכה בפיתוח של שימושים ציבוריים 
כגון   — ציבוריים  שימושים  גם  כי  נטען   .)Burda & Nyka, 2017( המופרים  בשטחים 
ושיהוי  איגום  אגני  ממקורות מתחדשים,  אנרגיה  ייצור  מים,  מאגרי  חקלאות,  פארקים, 
נגר — יכולים ליצור תועלת כלכלית ישירה. השימושים הללו מעלים את ערך הקרקעות 
המסחריות שסביבם ואת האטרקטיביות של האזור והעיר. נוסף על כך, נמצאו תועלות 
כלכליות עקיפות הקשורות לבריאות הציבור, להפחתת השפעות של זיהום קרקע וזיהום 
מתעשייה, לשימוש במערכות ניהול נגר עירוניות ולטיוב מקורות מים. הטיעון העיקרי 
הוא שהשימוש במודלים כלכליים קלאסיים של ״עלות-תועלת״ לבחינת כדאיות פרויקטים 
ציבוריים  שימושים  בחינת  מונע  מראש  ולכן  אלה,  רחבות  תועלות  בחשבון  מביא  אינו 

 .)Bardos et al., 2016( Brownfields כחלופה לפיתוח
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לשעבר  התעשייתית  הקרקע  מהעמדת  נרתעים  לא  רבים  במקומות  כי  עולה  מהספרות 
לטובת הציבור למרות הקושי הכלכלי. לדוגמה, העיר טורונטו שבקנדה מקדמת חשיבה 
 Brownfields פתוחים:  לשטחים  תעשייתית  קרקע  בהפיכת  שתומכת  ייחודית  תכנונית 
to Green Spaces. הפרויקטים בטורונטו הוקמו בחלקם על שטח ציבורי שננטש )כגון 
המזהם  את השימוש  להפסיק  או שהעירייה שאפה  בהן(  צורך  עוד  רכבת שאין  מסילות 
בו )כגון מגרשי חניה גדולים(. פיתוח שטחים אלה, ציבוריים או פרטיים, חייב תחילה 
החלטה פוליטית־תכנונית: העיר מעוניינת בשטחים אלה לטובת כלל הציבור, ומעוניינת 
בה  הטיפול  הקרקע,  רכישת   — ההשקעות  כל  מהפרויקט.  וסביבתי  ציבורי  רווח  להפיק 
ופיתוחה כפארק — יהיו ציבוריות. גם לאחר ההחלטות האלה עדיין נדרשים מקורות מימון 
בטוחה  שתהיה  כך  בקרקע  הטיפול  אופן  לגבי  מקצועי  ידע  וכן  מקומיים,  או  לאומיים 
לפשט  שקרובים  לשטחים  העדפה   — הפרויקט  שמיקום  לציין  מעניין  ציבורי.  לשימוש 
ירוקים או אגם — היה מאיץ משמעותי להצלחתו, כמו גם קיומה של  הצפה או שטחים 

.)De Sousa, 2003( טכנולוגיה מוכחת וזמינה לטיפול בזיהום

פיתוח מחדש כתעשייה ותעסוקה בסטנדרטים עדכניים

אפשרות נוספת לשימוש מחדש בקרקע תעשייתית שננטשה היא השבת שימושי תעשייה 
ותעסוקה המתאימים לסטנדרטים העדכניים ובהתאמה למיקום במרחב העירוני ולצרכים 
המקומיים העדכניים. תעשייה שתהיה קשורה למקום, לסביבה ולהון האנושי יכולה לקדם 
זו  גישה  התעשייתיים.  השימושים  את  לגמרי  להדיר  מבלי  כלכלי  יתרון  שיניב  פיתוח 
קוראת למהלך יזום ומשמר של אזורי תעשייה, ונותנת מענה לחששות של יציאת שימוש 
התעשייה והמלאכה מהעיר, היות שהוא תורם לה מבחינה כלכלית ומבחינת השימושים 

הנחוצים לתושבים. גישה זו מונה מספר סיבות לצורך בהשארת התעשייה בעיר:

המגזר התעשייתי הוא מקור למשרות, גם עבור עובדים בעלי השכלה פורמלית נמוכה.  .1

יש חשיבות לייצור מקומי על רקע שינוי האקלים ובעיות האספקה הגלובלית.  .2

באזורי תעשייה ישנן פעילויות חיוניות למגזרי תעסוקה אחרים.  .3

באזורי תעשייה ישנן פעילויות חיוניות לאוכלוסייה המקומית: מוסכים ובעלי מלאכה   .4
שונים.

עלות הקרקע הנמוכה יחסית מאפשרת כניסת שימושי סטארט אפ והייטק, מעשירה   .5
את המרחב התעסוקתי העירוני ומחזקת את הכלכלה העירונית.

הקרקע מזוהמת ולא מתאימה לשימושים אחרים.  .6

האחסון  אפשרויות  שכלול  רקע  על  בפרט  המוצר,  בהפצת  יתרון  היא  לעיר  הִקרבה   .7
וההפצה.
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תרשים 3: שאלות לבחינה בחידוש אזורי תעשייה

מתוך: חתוקה ואחרים, 2022, עמ׳ 25

התעשייה  אזור  של  המקומיים  המאפיינים  את  קפדנית  בצורה  למפות  יש  זו  גישה  לפי 
הקיים ולנהל פיתוח שמביא בחשבון את יתרונותיו הכלכליים היחסיים, המיקום והמבנה 
ממנה  שייגזרו  פיתוח  אסטרטגיית  לגבש  יש  הללו  הגורמים  של  ניתוח  בעקבות  הפיזי. 
שימושים עסקיים נוספים שיכולים לחזק את אזור התעשייה הקיים. מעבר לשימור הבסיס 
הכלכלי העירוני, היתרון של הגישה הזו הוא ניצול משאבים משותף על פני אותו מרחב 

)חתוקה ואחרים, 2022(. 

ריכוזי  אופי  לבין  המדינה  של  פוליטיים־כלכליים  מאפיינים  בין  זיקה  עולה  מהספרות 
תעשייה והשינויים בהם במהלך הזמן. למשל, כאשר צ׳כיה עברה שינוי משמעותי במבנה 
הכלכלה שלה ונזקקה ליציבות בתעשייה, חודשה הקרקע התעשייתית הקיימת: רובה נותר 
בשימוש תעשייתי, אך אופי התעשייה השתנה. נעשה מעבר מתעשייה כבדה של מכרות, 
מפעלי מתכות וכדומה לתעשיית כימיה ואלקטרוניקה. לפני השינוי שימשו 65% מהאתרים 
שאותרו כ־Brownfields לתעשייה כבדה ולצבא. לאחר השינוי חולקה הקרקע מחדש, 
יועדו  מהקרקעות   21% מעורבים,  תעשייתיים  לשימושים  הוגדרו  מהקרקעות  ש־37%  כך 

 .)Kunc et al., 2018( לשימושים מעורבים עירוניים, ועוד 2%�4 לשימושי מגורים

שימושים למגורים

במדינות רבות קרקע שסיימה את תפקידה לשימושי תעשייה נתפסת כמקור משמעותי 
לקרקע לבנייה למגורים. הגורמים המשפיעים יותר מכול על היתכנות השימוש למגורים 
הם השיקולים הכלכליים — מחירי הדיור, מיסוי מקומי ולאומי, מטלות היזם הקשורות 
לפרויקט ועוד. חוסר הוודאות באשר ליכולת למכור את המגורים במחירים שיצדיקו את 
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 .)Hatchinson, 2015( ההשקעות, מקבל מקום נכבד בהערכת הסיכונים של השוק הפרטי
בתחילת המאה ה־21, לאחר שזיהו בבריטניה את משבר הדיור, בחנו את הסיבות למחסור 
הדירות  היצע  את  מאוד  להגדיל  שיש  לישראל(  מאוד  )דומות  למסקנות  והגיעו  בדיור, 
במשק האנגלי. כחלק מהפתרון זוהו שטחי ה־Brownfields כמקור לקרקע שניתן לקדם 
בה פרויקטים למגורים. עם זאת, מדיניות המימון לפיתוח השטחים האלה לא הותאמה, 
והפער יצר חסם שהקשה על מימוש המדיניות )Dixon & Adams, 2008(. מחקר שבוצע 
בסין ומתייחס להקמת מגורים בצפיפות גבוהה באתרים ששימשו בעבר לתעשייה, העלה כי 
בשלבי התכנון הראשוניים, ובעיקר בשלב שנדרשת בו תשומת לב לניקוי הקרקע מזיהום, 
יש רגולציה ויכולת לפקח ולבקר את הפעולות לטיהור הקרקע. אולם לאחר מכן, בשלבי 
באיכויות  פוגע  והדבר  פוחתת משמעותית,  היכולת  והאכלוס,  הביצוע  התכנון המפורט, 

 .)Wu & Chen, 2010( הפרויקט

באטרקטיביות  לפגוע  לעיתים  עלולים  שימושים  מעורבי  בפרויקטים  מגורים  שימושי 
מטרדים  ולמניעת  פיזית  להפרדה  הדרישות  למשרדים.  או  למסחר  המיועדים  השטחים 
למגורים מביאות לעיתים לתכנון שטחים בעלי מאפיינים נחותים באופן יחסי בהשוואה 
המגורים  לכך,  מעבר  מגורים.  כוללים  שאינם  תעסוקתיים  או  מסחריים  לפרויקטים 
בפרויקטים אלה נתפסים כיקרים יחסית. עובדה זו מוסיפה על המתח בין הצורך לספק 
על  המועדפות  ודיגיטליות(  טכנולוגיות  )תעשיות  החדשות  התעשיות  לעובדי  מגורים 

הרשויות, ובין הצורך לספק מגורים בני־השגה לשכבות רחבות בציבור. 

מהספרות עולה, באופן לא מפתיע, כי כל אחד מבעלי העניין נותן משקל אחר לפרמטרים 
השונים בהחלטתו, ולכן יש הבדל בין התפיסות של הרשות המקומית והתושבים בשאלה 
 Burinskiene et( אירופה  במזרח  לקרקע. מחקר שנערך  המיטבי  מהו השימוש החדש 
אסטרטגיות  חלופות  שש  בחן  מהם,  יצאה  שהתעשייה  בשטחים  המשופעת   ,)al., 2017
לשימושים בקרקע תעשייתית לשעבר: שטח ירוק פתוח; אזור מסחרי; אזור פנאי ונופש; 
אזור תעשייה מסוג אחר; אזור מגורים; שמירת השטח כרזרבה עירונית. החוקרים ביקשו 
בקרקעות  המיטבי  השימוש  על  החלטה  לקבלת  הרלוונטיים  הפרמטרים  הם  מה  לזהות 
שעוברות תהליכי טיהור לקראת שימוש מחדש. על בסיס בחינת מאפיינים של מתחמי 
עירוניות  חברה,  כלכלה,  להערכה:  קריטריונים  קבוצות  ארבע  זוהו  לשעבר  תעשייה 
וסביבה. בהמשך, ניתן משקל לכל אחד מהקריטריונים מול שש חלופות השימושים. לפי 
אולם   ,)4 )תרשים  משתנה  הקריטריונים  משקל  מהחלופות  אחת  בכל  המחקר,  תוצאות 
הקריטריונים  משקל  את  להתאים  היא  ההמלצה  כלומר,  מהן.  אחת  בכל  רלוונטיים  הם 
כוללים  במחקר  החוקרים  את  ששימשו  הקריטריונים  להעריכה.  וכך  התכנונית  להצעה 
נתונים כמותיים שונים המשקפים את המאפיין, ושימשו בניתוח סטטיסטי של השפעתם 

היחסית. 
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תרשים 4: חלופות פיתוח שונות ל־Brownfields ופרמטרים רלוונטיים לקבלת 
החלטה של הרגולטור עבור כל חלופה

Burinskiene et al., 2017 :מקור

במחקר שניתח מאגר מידע של שטחי תעשייה נטושים — Brownfields — ברחבי בריטניה, 
נמצא, באופן לא מפתיע, שבאתרים תעשייתיים גדולים, שיש בהם חשש גדול לזיהום, 
ושממוקמים באזורים מוחלשים כלכלית וחברתית, קשה יותר להגיע למצב של פיתוח מחדש. 
לעיתים השימושים הזמניים שנעשים באתרים כאלה מדרדרים אותם עוד יותר ופוגעים 
בסיכויים שלהם להתחדש. מעבר לכך, המחקר מצא שלאתרים בבעלות פרטית סיכוי מוגבר 
להתחדש מול אתרים בבעלות ציבורית, ושלאתרים שנמצאים בתוך מטרופולין לונדון או 
 .)Longo & Campbell, 2017( בקרבתה, סיכוי גדול יותר לעבור תהליך חידוש מוצלח
כפי שניתן לראות בתרשים 4, קבוצות השיקולים — כלכלה, חברה, סביבה ועירוניות — 
חוזרות גם כאן, והן דומיננטיות במדינות שונות בהקשר של קבלת החלטות בתכנון בכלל, 
ובהקשר של התחדשות אזורי תעשייה מסורתיים ו־Brownfields בפרט. תיאוריית תכנון 
תכנון  תפיסת   —  )"Smart Growth"( חכמה״  ״צמיחה  היא  אלה  למקרים  המתאימה 
המבוססת על שיקולים חברתיים, כלכליים וסביבתיים, ועל העיקרון שלפיו העיר צריכה 
 Eskandani & Doraj,( להתפתח בצורה אנדוגנית־פנימית, ולהימנע מהתפזרות ומפרבור
לשלוש  מופרים  תעשייה  של שטחי  מחדש  פיתוח  של  היתרונות  את  לחלק  ניתן   .)2021
קבוצות עיקריות )כפי שניתן לראות בטבלה 2( — סביבה, חברה וכלכלה. קבוצות המדדים 

יכולות להוות בסיס לבחינת ההצעות התכנוניות לשימושים חלופיים בקרקע המתפנה. 
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Brownfields טבלה 2: שיקולים לפיתוח מחדש של

יתרונות כלכליים יתרונות חברתיים יתרונות סביבתיים

יצירת מקומות עבודה איכות חיים הפחתת סיכוני בריאות ובטיחות

מיסים התחדשות תשתיות גובלות החייאת איכות סביבה

הזדמנויות עסקיות מגוון בסוגי המגורים הפחתת פרבור ופגיעה בשטחים 
פתוחים

בריאות אקולוגית

Eskandani & Doraj, 2021 :מקור: עיבוד צוות המחקר, מתוך

עירוב שימושים כשימוש מועדף

מאז  שאת  וביתר  ה־20,  המאה  של  ה־60  בשנות  ג׳ייקובס  ג׳יין  של  מהפרסומים  החל 
שנות ה־90, הרעיון של שימושים מעורבים, הליכתיות וצפיפות הפך מוביל בדיסציפלינת 
בר־קיימא  תכנון  טובה״,  ״עיר  של  בעקרונות  התומכים  תכנוניים  רעיונות  ערים.  תכנון 
וחוסן עירוני, נעשו דומיננטיים בתכנון ובקבלת החלטות. בעקבות זאת, שילוב מגורים 
לקדם  גם  יכולים  רעיונות אלה  קונצנזוס.  ומעין  הנורמה  להיות  בפרויקטים שונים הפך 
החזרת חלקים מהתעשייה והתעסוקה לתוך העיר כדי להביא לצמצום נסיעות, להליכתיות 
ולקומפקטיות עירונית. הכלי העיקרי המשמש לתכנון זה הוא פרויקטים מעורבי שימושים. 
מעניין לציין ששימושי תעשייה מסורתית נתפסים כלא מתאימים לפרויקטים כאלה )צחור, 

.)2015

״עירוב שימושים״ )Mix-Use( הוא שם כללי להתמקמות במרחב של שימושים שונים, 
מבלי שניכרת הפרדה משמעותית ביניהם. לעיתים נדרשת הפרדה תפקודית )כמו למשל 
את  בעיקרו משמש  אבל המרחב  רגל(,  להולכי  מהגישה  למסחר  וטעינה  פריקה  הפרדת 
כולם. עירוב השימושים מציין מצב שבעיקרו מנוגד לתפיסת ה״ִאיזּור״ )Zoning( שגרסה 
הפרדה בין שימושים ובייחוד בין מגורים לשימושים אחרים, ושלטה בתכנון העירוני עד 
לפי  משתנות  והתכולות  קשיחה,  הגדרה  אין  שימושים  לעירוב  המאוחרות.  ה־90  שנות 
והאופן  השונים  השימושים  בין  היחסים  המבנה,  או  המתחם  את  המרכיבים  השימושים 
שניתן למפות ולמדוד אותם. הגדרה ומדידה של מרכיבי ה״תערובת״ יכולות לשמש בתורן 
כלים לתכנון ולקבלת החלטות )Dovey & Pafka, 2018(. בחינת המרכיבים של עירוב 
שימושים על ידי שחקנים שונים במרחב העירוני משקפת אינטרסים שונים, פוליטיקה, 

אדמיניסטרציה, משפט, כלכלה, תרבות וטכנולוגיה. 
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הדיירים  ומבחינת  השימושים  מבחינת  מגוונות  סביבות  ליצירת  תורם  שימושים  עירוב 
והמשתמשים, ותורם לחיוניות ולַחיּות העירוניות. עירוב מגורים ותעסוקה תורם להפחתת 
הנסועה, היוממות, הזיהום והעומס בדרכים. נוכחות של דיירים ושל צרכנים במקום אחד 
פונקציות  הקרקע.  צריכת  וייעול  גבוהה  ברמה  עירוניים  שירותים  של  כניסה  מאפשרת 
שימושים  עירוב  אדריכלי.  מגוון  מתקבל  ולכן  מבנים,  של  שונים  סוגים  דורשות  שונות 
בצפיפות גבוהה תורם לשימוש יעיל בתחבורה ציבורית. עירוב שימושים יכול להשתנות 

לאורך זמן ולהכיל פונקציות שונות, ולכן גמיש יותר משימושים נפרדים. 

מצד שני, תכנון עירוב שימושים מחייב זהירות, כדי שתתאפשר איכות חיים בכל אחד 
מהשימושים. המשתמשים ובעלי הנכסים חוששים לפגיעה בערכי הנכס בגלל כניסה של 
שימוש לא רצוי, ולכן מנסים להטיל מגבלות, והגמישות נפגעת. הרגולטור חושש מעירוב 
שימושים מאחר שקשה יותר לשלוט ביישום השוטף של הפונקציות. מסמכי תכנון רשמיים 
גם הם מתקשים לבטא פרויקטים של עירוב שימושים, ויש חוסר בכלים מתאימים לביטוי 

 .)Van den Hoek, 2008( המרכיבים של פרויקט כזה

תעסוקה,  שימושי  הם  מגורים,  עם  או  עצמם  לבין  בינם  ״לערבב״,  שניתן  השימושים 
מלונאות, מסחר, מסעדנות, בריאות, דת, מדיה ושימושי פנאי. תשומת לב מיוחדת יש 
נהל  לתת לעירוב שימושים ציבוריים בתוך מבנים מעורבי שימושים. בתדריך שהוציא ִמִ
תוך  לשילוב,  זיקה  בעלי  ושימושים  מוסדות  המאפיינים של  נבחנו   2011 בשנת  התכנון 
התייחסות לאיכות התפקוד של כל שימוש. כמו כן נבחנה היכולת למנוע הפרעה הדדית, 
אם באמצעות פריסת הפעילות על פני שעות שונות ביממה, או באמצעים מרחביים של 
אנכיים,  דרכים:  בכמה  לשילובים  מתייחס  התדריך  תנועה.  ומערכות  כניסות  הפרדת 

אופקיים או משולבים, ומציג רשימה של אפשרויות אלה )נוסבאום, 2011(�

עירוב השימושים מחייב תשומת לב לגורמים רבים, ומעורבים בו שחקנים משפיעים רבים. 
העיצוב  הפרויקט,  תכולות  על  המשפיעים  הפרמטרים  שלל  את  לראות  ניתן   5 בתרשים 

האדריכלי שלו, פרוגרמת השימושים ועוד.
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תרשים 5: מעגל ההשפעה של עירוב שימושים

Van den Hoek, 2008 :מקור: עיבוד צוות המחקר, מתוך

ככל הנראה יש שימושים שמסתדרים יחד טוב יותר מאחרים. לדוגמה, עירוב של מסחר עם 
מגורים מקובל ושכיח, כמו גם עירוב של מסחר ושימושים ציבוריים שונים )ראו תרשים 
6(. שימושים אלה ניתנים לתכנון בקלות יחסית במבנים מעורבים, ובדרך כלל מתפקדים 
זה ברמה טובה באמצעות פתרונות אדריכליים פשוטים. לעומת זאת, תעשייה  זה לצד 
ותעסוקה יוצרות אתגר תכנוני גדול יותר. האתגר הגדול הוא לשלב מגורים במבנים שיש 
בהם שימושים רבים אחרים, היות שהדרישות לשקט, למרחק ממטרדים ולחניה למגורים 
משפיעות מאוד על היכולת לתכנן מבנה מעורב שיתפקד כראוי )Evans, 2014(. בתרשים 
5 ניתן לראות את מעגל הגורמים המשפיעים על תכנון עירוב שימושים: החל מהגורמים 
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הכלליים המשפיעים, כגון תשתית נורמטיבית, מצב הכלכלה, תפיסות פוליטיות ומאפייני 
האדריכלות  השימושים,  תכולות  כגון  עצמו,  הפרויקט  במאפייני  עבור  בכללה,  החברה 
והמיקום, ועד מאפיינים ספציפיים של המעורבים, כגון הבעלים של המקרקעין, המתכננים 
והתושבים בסביבה. מה שנכון לכל פרויקט תכנוני מורכב, משמעותי ביותר בפרויקט של 

עירוב שימושים בגלל הרגישויות וחוסר הוודאות. 

תרשים 6: חלופות אפשריות לעירוב שימושים

מקור: צוות המחקר
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ד. הערכת פרויקטים של חידוש קרקע מתעשייה לעירוב שימושים

מודלים מהספרות

על  בבקרה  הרלוונטיים  השיקולים  הם  מה  ולקבוע  עירוניות  תוכניות  להעריך  ניתן  איך 
הצעות תכנוניות לשימושים בקרקע תעשייתית לשעבר? מצאנו בספרות שיטות שונות 
קבוצות  לכמה  לחלקן  שניתן   ,Brownfieldsב־ טיפול  של  ופרויקטים  תוכניות  להערכת 

עיקריות: 

ניתוח לפי תרחישים: השיטה מבוססת על ניתוח של תרחישים אפשריים ושל ההשלכות 
״עסקים  של  תרחיש  כוללים  כלל  בדרך  באזור.  והסביבה  החברה  הכלכלה,  על  שלהם 
כרגיל״ — מה יקרה אם המגמות הנוכחיות ימשיכו באתר, וכן תרחישים מגוונים נוספים, 
כגון שינוי טכנולוגי משמעותי שיאפשר כניסת תעשייה חדשה לשטח, שינוי שימושים 
טוטאלי שמציע מהפכה תכנונית במקום וכן הלאה. כל תרחיש מוגדר ומנותח לפי מספר 

 �)Odii et al., 2020( פרמטרים, ומתבצעת הערכה של היתכנות ההצלחה

ניתוח לפי מדדי הצלחה של פרויקטים שבוצעו: השיטה מבוססת על ניתוח פרויקטים 
דומים שבוצעו בקרבת מקום או במיקומים אחרים. על בסיס הפרויקטים שבוצעו בהצלחה, 
וחברתיים,  גיאוגרפיים  סביבתיים,  כלכליים,  ותכנוניים,  מרחביים  פרמטרים  מוגדרים 
כלכליים  מדדים  הייחודי,  לאתר  הקשורים  מדדים  מיקום,  מדדי  בקבוצות:  שמאורגנים 

�)Frantál et al., 2015( וכד׳. על בסיס רשימות אלה מנתחים פרויקטים חדשים

ניתוח לפי הערכת מומחים — קריטריונים עם משקל: בשיטה זו מגבשים רשימות של 
קריטריונים, ובאמצעות הערכת מומחים )״דלפי״( נותנים לכל אחד מהם משקל. המטרה 
היא לגבש לכל קריטריון משקל שישקף את החשיבות עבור מקבלי ההחלטה )כמה מדד 
זה חשוב למקבלי ההחלטות(, ואת תחזית ההצלחה )כמה מדד זה משפיע על ההיתכנות 
וההצלחה של הפרויקט(. היתרון בשיטה הוא שהיא משקללת עמדות של מומחים רבים 
על  שמשפיעות  והכלליות  המקומיות  והעמדות  התפיסות  של  מצבן  את  לשקף  ויכולה 
קבלת ההחלטות. החיסרון הוא שקיים חשש להטיה של המומחים בהערכתם לגבי משקל 
שניתן  הסופי  בציון  משמעותית  מטה(  כלפי  או  מעלה  )כלפי  כזו  הטיה  הקריטריונים. 

.)Cheng et al., 2011( לחלופה או להצעה תכנונית

נושאים  זו עורכים רשימה של  בשיטה  ניתוח לפי קבוצות שיקולים ורשימות בקרה: 
ותחומים שיש לבחון בהם את ההצעה התכנונית. לאחר איסוף השאלות והנושאים מגבשים 
רשימה של שאלות שיש לשאול לגבי ההצעה התכנונית, כדי לוודא שההצעה כוללת את 
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כל הדרוש לקידום. ניתן גם להציע טווחים של מענים, שעונים בצורה טובה על צורכי 
כל  שלא  היות  הספציפי,  למקרה  שתותאם  כללית  הצעה  לגבש  ניתן  השונים.  הצדדים 

רשימת הנושאים והשאלות רלוונטית לכל מקום )פיאלקוף ואיזקוב בן־שיטרית, 2020(.

מעבר לכך, במדינות רבות, ובהן ישראל, קיימים כלי מדידה ותקנים המתייחסים למרחב 
 BREEAM( בבריטניה  ו״קיימות״.  טובה״  ״עירוניות  של  עקרונות  בסיס  על  השכונתי 
Communities(, ארה״ב )LEED ND( ואוסטרליה )Green Star Communities( ניתן 
למצוא עשרות פרויקטים שנבחנו לפי שיטת ניקוד על פי פרמטרים, וקיבלו דירוג בהתאם 
על סמך כלי מדידה והערכה אלה. באופן כללי ניתן לומר שכל כלי המדידה מתייחסים 
לנושאים פיזיים, כגון מאפייני המארג הבנוי, שימושי הקרקע, המרחב הציבורי ועיצובו; 
לנושאים סביבתיים, כגון חיסכון במשאבים של אנרגיה ומים והפחתת נסועה בתחבורה 
פרטית; להיבטים של חברה וקהילה, כגון אינטגרציה חברתית ונגישות לקהילות, מעורבות 
חברתית בחיי היום־יום בשכונה. בכלי המדידה נכללות גם התייחסויות כלכליות, ובעיקר 
נשאלות שאלות הקשורות לתעסוקה ולכלכלה מקומיות, להזדמנויות לשיפור רמת החיים 

וכדומה )שכונה 360 גרסה 2�1 דצמבר 2021(. 

של  אחרים  בחלקים  גם  עקבי  באופן  שראינו  וכפי  שונים,  מודלים  של  סקירה  מתוך 
סקירה זו, עולה כי קיימות כמה קבוצות של פרמטרים, קריטריונים ותחומים שהערכת 
התוכניות והשינוי בשימושי הקרקע מתמקדים בהם — חברתי/קהילתי )Social(, סביבתי 
)Environmental(, כלכלי )Economic( ומדיניות עירונית )Urban Policy(. בטבלה 3 
 ,Brownfields ניתן למצוא את המדדים המוצעים לניתוח הצעות תכנוניות לפיתוח מתחמי
בהתבסס על מאמרו של Briassoulis )2020(. קבוצות המדדים הן — מדדים עירוניים, 

כלכליים, סביבתיים וחברתיים. 

בהמשך הדו״ח מוצג פירוט של מדדים אלה, כך שניתן להשתמש בהם כרשימות בקרה 
תעשייה  שטחי  במקום  ושימושים  ייעוד  לשינויי  תוכניות  מול  לבחון  שיש  וסוגיות 

שמתפנים. 
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טבלה 3: מדדי הערכת פרויקטים מעורבי שימושים

02 מדדים כלכליים  01 מדדים עירוניים

השקעה בפיתוח תשתיות  פיתוח מתחמים ריקים

מחירי נדל״ן לשימושים השונים השבחת שירותי ציבור

תמריצים כספיים  הליכתיות וקישוריות

כמות שטחי עבודה אפקטיביים עוצמת הפיתוח והבנייה החדשים

ודאות ויציבות מרחק ממרכז העיר

04 מדדים חברתיים 03 מדדים סביבתיים

רמת האבטלה הפחתת זיהום קרקע 

מדדי העוני מניעת זיהום תעשייתי כבד

גיוון משקי הבית שטחים ירוקים ופתוחים קיימים

רמת פשיעה זיהום מתחבורה

נגישות לחינוך ברמות שונות אקולוגיה וטבע

Briassoulis, 2020 :מקור: עיבוד צוות המחקר, מתוך
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2. מהשטח

א. ניתוח מקרי בוחן

במטרה לבחון את המקרה הישראלי בפרספקטיבה בין־לאומית, נבחנו מקרי בוחן ממדינות 
שונות. מקרי הבוחן מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות: האחת, מקרי בוחן של פרויקטים 
בוחן של  והשנייה מקרי  ומשמעותיים בתהליכי השינוי שעברו עליהם,  גדולים בשטחם 
בוחן מישראל  נבחנו שני מקרי  כן,  כמו  יותר בשטחם.  ומצומצמים  פרויקטים מקומיים 
מתעשייה  שימוש  שינוי  של  במקרה  לישראל  הרלוונטיים  התהליכים  את  שמשקפים 

מסורתית לעירוב שימושים. 

והמקומיים,  הלאומיים  והקטנים,  הגדולים   — הפרויקטים  שרוב  לומר  ניתן  כללי  באופן 
השאפתנים מאוד והמצומצמים יותר — עוברים תהליכים דומים. המרחב והשוק מתחילים 
שמרחבים  באופן  השוק  לדרישות  או  התעשייה  במאפייני  לשינויים  כתגובה  להשתנות 
שלמים מתפנים, ננטשים או משנים את תכולת הפעילות שלהם. לאחר מכן, הרשויות — 
ובוחנות אם נדרשת התערבות רגולטיבית,  המקומיות או הלאומיות — מבחינות בשינוי 
ואם כן, באיזה מובן — תמיכה והאצה או בלימה והכוונה. בהמשך מתחיל מאמץ משולב של 
רגולציה תכנונית וכלכלית כדי לנווט את השינוי במרחב באופן הרצוי לרשות המקומית, 
לשוק ולתושבים. המאמץ בא לידי ביטוי בתכלול התכנון באמצעות תוכנית אסטרטגיות או 
תוכניות סטטוטוריות, ביצירת מבנים ארגוניים לצורך תכלול המאמצים של כל השחקנים, 
ובהשקעות תקציביות לאומיות ומקומיות. משך זמן התכנון והיישום של הפרויקט נמדד 

בעשרות שנים, ומתקיים סבב נוסף של תכנון והתאמת המדיניות להתקדמות בשטח. 

להלן תיאור של שני פרויקטים גדולים מאוד, שאפתניים מאוד, שנחשבים מוצלחים בקנה 
מידה לאומי ובין־לאומי: אזור London Docks בלונדון, בריטניה, ו־Nordhaven, הנמל 
ניתוח של חמישה מקרים ממדינות אחרות,  יוצג  דנמרק. בהמשך  קופנהגן,  הצפוני של 
מתחמים  שני  נציג  הפרק  בסוף  יותר.  מקומית  השפעה  ובעלי  בשטחם  יותר  מצומצמים 
מישראל — האחד מבת־ים והשני מירושלים — שמייצגים תהליכי שינוי ופיתוח באזורי 

תעשייה דומים בערים אחרות בישראל. 
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בכל אחד מהמקרים נתאר בקצרה את הפרויקטים והתהליכים שעברו, ובהמשך נציג ניתוח 
של הדמיון והשוני בין הפרויקטים. 

ב. מקרי בוחן גדולים מהעולם: לונדון וקופנהגן

לונדון דוקלנדס — לונדון, בריטניה

ובימיו  נהר התמזה שבלונדון,  לונדון צמח החל מהמאה ה־16 בעיקול  הנמל הגדול של 
רשויות  כמה  בין  מחולק  הנמל  שטח  דונם.  כ־22,000  של  שטח  על  התפרס  הגדולים 
מקומיות שהן חלק מלונדון רבתי. עקב מעבר לאוניות ענק נושאות מכולות החל מאמצע 
המאה ה־20, הנמל לא עמד עוד בסטנדרט הנדרש. אזור הנמל, שכלל עשרות מעגנות, 
בתי מלאכה, שירותי אחסנה ותיקונים, מגורים זמניים ומגורי קבע, ננטש בהדרגה, והפך 
תוכניות  מספר  הוכנו  השטח  התדרדרות  עם  להתמודד  כדי  לונדון.  במזרח  ירוד  לאזור 
אסטרטגיות לפיתוח מחדש של המתחם, ששיקפו עמדות שונות של הממשל ביחס לתמהיל 
המקומי.  מול  המרכזי  הממשל  של  וההשקעה  המעורבות  למידת  וכן  הרצוי  השימושים 
בחלק מהן אף הוצע למלא את התעלות והמעגנות בקרקע במטרה שישמשו קרקע לפיתוח 
זיהום  מורכבות של בעלויות,  בגלל  לא צלחו בעיקר  ציבורי2. התוכניות האלה  ולמרחב 
קרקע וחוסר במשאבים, ובעיקר בגלל חוסר היענות של השוק הפרטי למטרות ולכיוונים 

 .)Mountain, 2017( שהציגו השלטון המקומי והמרכזי

מפה 1: אזור ה־Docklands )דוקלנדס(, שנת 1882

https://en�wikipedia�org/wiki/London_Docklands ,מתוך: ויקיפדיה

https://alondoninheritance.com/london-history/london-docklands-a-1976-  2

strategic-plan/

https://en.wikipedia.org/wiki/London_Docklands
https://alondoninheritance.com/london-history/london-docklands-a-1976-strategic-plan/
https://alondoninheritance.com/london-history/london-docklands-a-1976-strategic-plan/
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מבנה ארגוני ורגולציה תומכי תהליך

המתחם החל מתפתח בצורה ספורדית לפי הצרכים הספציפיים של בעלי המגרשים, ועם 
זאת, היה ברור שנדרשים מהלך לאומי והשקעות ציבוריות משמעותיות בפיתוח תשתיות. 
פיתוח  ולקדם  תשתיות  לחדש  מחדש,  לתכנן  שהמאמצים  שהתברר  לאחר   ,1981 בשנת 
ובנייה  באמצעות המוסדות המקומיים הקיימים לא צלח, הקים השר הממונה על תכנון 
 London Docklands Development  — LDDC גוף מתכלל שנקרא בריטניה  בממשלת 
Corporation. זהו גוף סטטוטורי שהיה אחראי על תכנון מחדש ותכלול מאמצי הפיתוח 
וההשקעות. ה־LDDC קיבל תקצוב לאומי וסמכויות לרכוש קרקע ולאשר תוכניות. בהמשך 
תמריצים  ניתנו  שבמסגרתו   ,)Enterprise Zone( מאמץ״  כ״אזור  כולו  האזור  הוכרז 
נוספים, כגון פטורים ממיסים שונים, העדפת תהליכי אישור תוכניות באמצעות ״מסלול 
ירוק״ ועוד. מהלכים אלה הפכו את האזור וההשקעה בו לאטרקטיביים יותר ולבטוחים 
יותר ליזמים פרטיים, וההשקעות החלו לזרום. ה־LDDC פורק בשנת 1998, והאחריות על 

השטח הועברה חזרה לרשויות המקומיות הרלוונטיות. 

רשתות תנועה וקשרים בין העיר הקיימת והרובע החדש

קישור תחבורתי לעיר ולמרכזי העסקים הוותיקים היה המפתח להתחלת הפיתוח� תחילה 
הוקם קו רכבת קלה על בסיס קווי רכבת ששירתו את הנמל והמספנות, בהיקף השקעות 
שונים  לאזורים  האזור  בין  שחיברו  ראשיים  כבישים  הוקמו  בהמשך  יחסית�  מצומצם 
בשנת  לאזור  עד  שהוארך  תחתי  רכבת  קו  וכן  הכלבים״,  ״אי  לחיבור  מנהרה  בלונדון, 
הפיתוח�  את  האיץ  התחתית  הרכבות  למערכת  הקישור  התקדם�  שהפיתוח  לאחר   ,1999
משיקולי  כחלק  כי  נמצא  לפיתוח,  תמריץ  לשמש  שיכולה  הנכסים,  ערך  לעליית  מֵעבר 
ההתמקמות במרחב של עסקים שונים הובאו בחשבון גם הזיקה והִקרבה למערכות הסעת 
הרכבת  2, קווי  ממפה  לראות  שניתן  שונים )Song et al., 2019(. כפי  מסוגים  המונים 
הקלה והמטרו מקשרים את ״אי הכלבים״ )במרכז הפיתול העיקרי של נהר התמזה( לרשת 

העירונית של רכבות קלות וקווי מטרו, וכן לשדה התעופה הסמוך� 

https://en.wikipedia.org/wiki/London_Docklands_Development_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/London_Docklands_Development_Corporation
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מפה 2: תוכנית הנמל והתעלות בפיתולי התמזה, ותוכנית קווי התחבורה 
ואזורי ההשפעה 

 LDDC Monograph )1997(�Docklands Transport 2000� London Docklands Development :מקור
Corporation� http://www.lddc-history.org.uk/transport/index.html

פרוגרמה

האזור התפתח בשלבים, לפי השיקולים של חברות פרטיות שניקו את הקרקע ופיתחו את 
שהתפנו  גדולים  מבנים  ה־90  שנות  במהלך  רציף�  היה  לא  הפיתוח  תהליך  הפרויקטים� 
עדיין עמדו ריקים, והאזור עדיין לא היה אטרקטיבי למגורים� בחלוף כמעט 50 שנה מאז 
שגובשה האסטרטגיה, מבני המשרדים הענקיים בפרויקטים השונים )״Canary Wharf״ 
הפועלים  הבנקים  כל  של  ניהוליים  במטות  במלואם  מאוכלסים  שבהם(,  הגדולים  אחד 
בלונדון, בחברות ביטוח ובמשרדי ממשל שונים� חלק מהמעגנות נותרו ופותחו לצרכים 
ציבוריים כטיילות וכרחבות� במסגרת העיצוב נותרו חלק ממתקני התפעול של המעגנות, 
כגון מנופים, כאלמנטים בטיילות� הרבה מאוד פרויקטים למגורים הוקמו והם מאוכלסים� 

 .)Beswick, 2001( רוב השטח מפותח כעירוב שימושים

ביקורת

 6 כמעט  של  השקעה  פחות�  מעודדת  התמונה  המקומיות,  הקהילות  של  המבט  מנקודת 
מיליארד ליש״ט הביאה לצמיחת אזור מע״ר נוסף בלונדון, להרחבת שדה התעופה ולהקמת 
אטרקציות מושכות תיירים במזרח לונדון� נתונים על הקהילות המקומיות מעלים כי אחוז 
מועסקים   450,000 למרות  לכ־50%�  מגיע  העוני  לקו  מתחת  החיים  והקשישים  הילדים 
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המגיעים לאזור מדי יום או גרים במגורים שהוקמו, אחוזי האבטלה בשכונות העוטפות 
אקסקלוסיבי  גבוהים )Gillham, 2019(. ביקורת נשמעה גם על העדפת פיתוח של דיור 
על פני פרויקטים עממיים יותר, אולם אין ספק שהפעולות האלה דחפו קדימה את הפיתוח 

מחדש של האזור.

תרשים 7: מרחב הדוקלנדס

צילום: Kleon3, מתוך —
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019_London,_Canary_Wharf_02.jpg

Nordhaven — הנמל הצפוני, קופנהגן, דנמרק 
 — מסורתית  מתעשייה  ייעוד  לשינוי  מעניינת  דוגמה  למצוא  ניתן  שבדנמרק  בקופנהגן 
נמל — לאזור מעורב שימושים. גם כאן, כמו בדוקלנדס, המעבר לספינות ענק נושאות 
מכולות של העשורים האחרונים, ומעבר בסיסי צבא גדולים למיקומים אחרים, שינו את 
התפקוד של הנמל הקיים של קופנהגן. חלקים ניכרים ממנו התפנו וננטשו, וחלקים אחרים 

המשיכו לתפקד כנמל סחורות. 

שלא כמו בבריטניה, הנמל בקופנהגן הוא נמל מים עמוקים, ולא על גדת נהר, ולכן השוק 
ומקבלי ההחלטות לא ויתרו על תפקודו כנמל חיוני לדנמרק, אלא החליטו להרחיב את 
בתחרות   COBE והמתכננים  האדריכלים  משרד  זכה   2008 בשנת  הים.  לתוך  השטחים 
כיצד נשתמש מחדש בשאריות  הייתה:  לפיתוח המרחב. השאלה שהם שאלו  אדריכלית 
ונפתח אותן בהתאמה לעיר הקיימת  של מרחב תעשייתי שהעיר כבר לא משתמשת בו, 

ולעתיד?

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kleon3
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019_London,_Canary_Wharf_02.jpg
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תוכנית האב השאפתנית כוללת הרחבת שטח היבשה לתוך הים באמצעות שיקוע עודפי 
עפר מחפירת מנהרות נוספות למערכת ה״מטרו״ העירונית ועודפי עפר מבניית מרתפים 
בעיר כולה. חלק משטח ההרחבה מתוכנן כנמל עגינה חדש לספינות ענק של נוסעים וכן 
לספינות ענק נושאות מכולות. החלק הקיים, הקרוב לעיר, ששוכן לאורך תעלות רחבות 
טרנספורמציה  עובר  ענק,  לספינות  עמוקים  מים  כנמל  עוד  לשמש  יכול  ולא  מים,  של 
מתקדם  בתכנון  בעיר,  הקיימים  הרבעים  כמו  גדול  שימושים  מעורב  לרובע  מדהימה 
שמבוסס על הליכתיות, על מרחקים של ״5 דקות״ מכל צורכי התעסוקה, המסחר והבילוי 

של התושבים, ונהנה מפיתוח ציבורי מרהיב. 

עשרות  משקיעות  והמדינה  המקומית  הרשות  ומאז   ,2008 בשנת  אושרה  האב  תוכנית 
מיליוני דולרים בפיתוח על פי תוכנית זו. העיקרון היה שהמרחב הציבורי יפותח תחילה, 
ייקבעו תמריצים לפיתוח מחדש של מבנים ומגרשים קיימים, ולאט לאט המרחב יתמלא 
במבנים שהאדריכלות שלהם ייחודית, ובתושבים שיתחילו לעבוד ולגור במקום. האו״ם 
הקים כאן מטה משרדים ענק, וחברות גדולות נוספות גם הן התמקמו במרחב זה. הפיתוח 
התחיל בתחילת המאה ה־21, ומתוכנן להימשך כ־50 שנה בהדרגתיות עד להשלמת ייבוש 

הים, הקמת המבנים ואכלוסם. 

מבנה ארגוני ורגולציה תומכי תהליך 

פרויקטים  ודחפה להקמת  כלכליים,  לחצים  קופנהגן עם  וה־90 התמודדה  ה־80  בשנות 
משמעותיים — חלק ציבוריים )כמו הספרייה הציבורית( וחלק למגורים ולמשרדים — אולם 

הם היו מפוזרים יחסית וללא תמונה כוללת.

לאחר תקופה שבה הנמל התדרדר ובניינים ננטשו, בעלי העניין הבינו שעליהם לנקוט 
פעולות משמעותיות. היות שחלק מהמקרקעין היו של הרשות המקומית וחלק של חברת 
פותח  הפרטי,  ומהמגזר  מהמדינה  למימון  צורך  שהיה  והיות  למחצה(,  )ציבורית  הנמל 
בין  רווחים  וחלוקת  רווח  וכן מודל  לכל הזרועות,  ייחודי. הוקמה חברה משותפת  מודל 
השותפים השונים. המודל גם כלל הרחקה של הפעולות וההחלטות התכנוניות והכלכליות 
מהפוליטיקה, מתוך הבנה שמדובר בפרויקט ארוך טווח, באסטרטגיות שייושמו בהדרגה 
לאורך שנים, ושלא ניתן להיות נתונים לשינויים המגיעים מהפוליטיקה — המקומית או 
את  ליישם  כדי  טווח.  ארוכות  מטרות  על  מדובר  כאשר  מזיקים  שלעיתים   — הלאומית 
המודל של קופנהגן כנראה נדרשים שינויים מבניים ושינויי חקיקה במדינות או בערים 
 Desfor & Jørgensen, 2004; Katz & Noring,( שמעוניינות לפעול בהתאם לעקרונותיו
2017(. נוסף על כך, הוגדר המתחם כ־Smart Urban Lab — SUL. מתחם SUL משמש 
יזמים ורשויות כמעין מעבדה לבחינת יישום פרקטיקות וטכנולוגיות של עיר חכמה ושל 

.)Hojllund et al., 2014( האצה דיגיטלית
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וינה   — ערים  שתי  של  בר־קיימא  פיתוח  אסטרטגיות  בין  בהשוואה  שהתמקד  במחקר 
וקופנהגן, נמצא כי בעוד שבקופנהגן האסטרטגיה מפותחת ומיושמת בשיתוף בין המגזר 
הציבורי לשוק הפרטי, בווינה ההכוונה של הרגולטור גדולה יותר, ומשאבים רבים מושקעים 
בנושא דיור בר־השגה. המחקר מצא שבעשור האחרון קופנהגן תופסת את מקומה כאחת 
מעשר הערים המובילות בחשיבה הסביבתית ובקידום אג׳נדות של עירוניות טובה, לעיתים 
בהעדפה על פני מדיניות הרווחה המפורסמת של דנמרק. התוכניות לפיתוח מחדש של 
הנמל, למשל, נתנו תמריצים להשקעות פרטיות כדי להניע את הפיתוח. במקביל הושקעו 
מקבל  הדיור  של  הנושא  הציבורי.  המרחב  ובפיתוח  המטרו  בקישור  ציבוריים  משאבים 
מענה מבחינה תכנונית, ויש תוכניות לדיור בר־השגה, אולם היעדים מושגים באמצעות 

 .)Cucca, 2020( השוק הפרטי

רשתות תנועה וקשרים בין העיר הקיימת והרובע החדש

במחקר שבחן את הדרכים שמתכננים בהן מחדש נמלים פוסט־תעשייתיים בערים שונות 
לחופי ים או נהר, נמצא כי אחת האסטרטגיות המועילות היא לתכנן קשרים המשכיים של 
תנועה מסוגים שונים בין האזור המתוכנן מחדש ובין אזורים אחרים של העיר. המחקר 
ואספסו. בכל הערים הללו הושקע  בין כמה ערים — הלסינקי, מאלמו, קופנהגן  ִהשווה 
במרחבים  לנהר  או  לים  העיר  בין  הממשקים  לתכנון  חדשה  אסטרטגיה  בגיבוש  מאמץ 
שעוברים טרנספורמציה לאחר נטישת התעשייה והפעילות של הנמל. בחלק נערכה תחרות 
אדריכלית. בכל התוכניות שנבדקו במחקר, בלטה ההתמקדות בשיקום המרחב הציבורי, 
קיימות בערים. מעניין  תנועה  יצירת רשתות המתחברות לרשתות  היתר, באמצעות  בין 
ימית  תנועה  וגם  אופניים  רגל,  הולכי   — סוגים  מכמה  תנועה  כוללות  שהרשתות  לציין 
בתוך תעלות — קיימות או חדשות )Izabela et al., 2017(. בנמל הצפוני אכן הושם דגש 
את  ביססה  האב  תוכנית  ואוטובוסים.  מטרו  אופניים,   — רמות  בכמה  תנועה  קשרי  על 
התפיסה של הקשרים הירוקים )פארקים ושבילי הליכה( והכחולים )גופי מים(, והביצוע 
 Pagliocco,( הפרטיים  במגרשים  הפיתוח  את  מקרים  בהרבה  מקדים  הזו  התשתית  של 

.)2020

פרוגרמה

וגודלו דומה לרבעים האחרים של קופנהגן.  השטח הוגדר כרובע חדש המתווסף לעיר, 
טבעת מטרו חדשה תקשר את הרובע הזה עם מרכז העיר ועם חלקיה האחרים, מערכת 
המטרו  לתחנות  הרובע  את  תקשר  אופניים,  שבילי  ובהם  ירוקים  מסדרונות  של  שלמה 
ולרשת האופניים העירונית. התוכנית רואה את הפיתוח כ״ארכיפלג״ של איים המקושרים 
ביניהם באמצעות תשתית של הולכי רגל ואלמנטים ירוקים. המטרה הייתה לאפשר פיתוח 
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הייתה  המטרה  רצף.  ליצירת  עד  הקודמים  ל״איים״  בהמשך  מפותח  ״אי״  כל  בשלבים, 
לאפשר מצד אחד פיתוח מהיר יחסית בשטחים המתפנים הקיימים, ולעדכן את הפיתוח 

ככל שהרובע נבנה ומתאכלס )COBE, אדריכלי התוכנית(. 

ולתפקד כנמל תוך כדי ביצוע התאמות — מזחים ארוכים  חלק מהנמל מתוכנן להמשיך 
וסחורות  ומזחים לפריקת מכולות  בנוחות,  גדולות  נוסעים  עגינה של ספינות  שיאפשרו 
חודשו ונבנו. חלק ממבני השירותים והניהול של הנמל גם הם יחודשו. הפרוגרמה כוללת 
עירוב שימושים ).Jstesen, n.d(, חלק מהם בעירוב אופקי — זה ליד זה, וחלק בעירוב 
אנכי באותו מבנה. רוב המגורים נמצאים בזיקה ישירה לגוף מים )תעלות(. היות שהפיתוח 
מתבצע בשלבים, למעשה תוכנית האב הגדירה בצורה גמישה מאוד וכללית את הפרוגרמה, 

ומקטע שמתפתח מציג פרוגרמה מפורטת. 

תרשים 8: מרחב הנמל, לפני פיתוחו כאזור מעורב שימושים ואחריו

FreeSky.dk :צילום              Ernst Poulsen :צילום

https://da�wikipedia�org/wiki/Nordhavnen :מקור

ביקורת

המבנה הארגוני הגמיש שהוביל את פיתוח המתחם מתואר כחיוני להצלחת הפרויקט. עם 
זאת, היו מחירים, גם למבנה הגמיש וגם לעצם הפיתוח המואץ במתחם הנמל: 

הותירו  לא  התכנון  של  המואצים  שהתהליכים  היות  המקומית,  בדמוקרטיה  פגיעה   .1
מספיק זמן ומקום להתנגדויות או לעמדות אחרות מטעם הציבור והקהילות. 

הדרה וניכור של השכונות הגובלות בחזית המים ובנמל. לאורך ההיסטוריה השכונות   .2
היו חלק מהפעילות בנמל ונהנו מהתנועה ומהפעילות העסקית סביבו. הקמת תחנות 

מטרו בלב המתחם למעשה מדלגת עליהן. 

https://cobe.dk/place/nordhavn
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ernst_Poulsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordhavnen
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עליית ערך הנכסים במתחם הביאה לדחיקת משתמשי המרחב הקודמים. נוצרו תהליכי   .3
מ״הדרך  להתרחקות  במתחם, שהביאו  הנכסים  ערך  עליית  בגלל  ודחיקה  התבדלות 

הדנית״ הפרוגרסיבית ומוטת הרווחה. 

והתלות  הגלובלית  הכלכלה  על  ההישענות  הקשרים,  חיזוק  בגלל  כלכליים  סיכונים   .4
 .)Desfor, 2004( בתנודות בכלכלה זו

נקודת מבט ביקורתית מעניינת מתייחסת לעצם ייבוש הקרקע במטרה להרחיב את הרובע 
החדש המתוכנן. המאמר טוען כי עצם יצירת ״יש מאין״ — מהים )שהוא משאב ששייך 
לכולם( לקרקע שתהיה שייכת למישהו )גם אם זה לציבור(, מהווה בעיה. הפיתוח הזה בא 
על חשבון פיתוח מחדש של מרחבים קיימים שצריכים לעבור תהליכי התחדשות, ולמעשה 

.)Grydehoj, 2015( נמנע מקונפליקטים מובנים שקורים בתוך מרחבים מאוכלסים

טבלה 4: תובנות משותפות מלונדון ומקופנהגן

פירוטנושא

מחולל 
השינוי

שינוי טכנולוגי וסביבתי דוחף את התעשיות לשינוי מיקום. הרשות 
המקומית והמדינה משקיעות במרחב הציבורי וביצירת ודאות ליזמים, אולם 

השוק והיוזמה הפרטית הם הגורם העיקרי המחולל את השינוי בשטח. 

היקף 
הפרויקט

עצום בגודלו ומתמשך על פני כמה עשורים, הן מבחינת שטחים הן מבחינת 
היקף ההשקעות.

הוקם גוף ייעודי )Institution( לצורך הטיפול בכל היבטי התהליך. גוף ניהול
זה טיפל בכל הקשור לרגולציה ולאישורים הנדרשים בגלל התכנון מחדש, 

ריכוז תקציבים והעברתם, ייזום וקידום של פרויקטים במרחב הציבורי 
ובתחום התחבורה, תכלול מאמצי ניקוי הקרקע ועוד. 

השקעות 
ציבוריות

הושקעו כספי ציבור רבים במרחב הציבורי ובהקמת אמצעי תחבורה 
ציבוריים כדי לקשר את המתחם ליתר חלקי העיר ולהופכו לרלוונטי 

ולאטרקטיבי לעסקים. 

תכנון 
כולל

ושלבים  עדיפויות  סדרי  מגדירה  שגם  כוללנית  אב  תוכנית  ואושרה  הוכנה 
בפיתוח, והיא שימשה בסיס לכל העבודות והתקצוב בהמשך.

בשני המקרים עלתה ביקורת הנוגעת לכך שההשקעות הציבוריות גדולות ביקורת
מאוד, אולם הרווחים והיתרונות לא מגיעים לכל תושבי העיר או האזור. 

בשני המקרים עלו ערכי הנכסים בתוך המתחם וסמוך לו לאחר תקופת 
מה, ואין עוד מקום למגורים בני־השגה, ולכן יש לפעול בצורה יזומה כדי 

לשמור על איזון מבחינת מחירי הנכסים. 

מקור: צוות המחקר
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ג. מקרי בוחן קטנים מהעולם

גם במקרים שהיקף  רלוונטיים  נרחבים  אזורים  במטרה לבחון אם מאפייני החידוש של 
הפרויקטים מצומצם יותר, בחנו כמה מקרי בוחן בהיקף קטן יותר, ממספר מדינות. 

טבלה 5: ששת מקרי הבוחן הקטנים מהעולם

גודל מיקוםמקרה בוחן#
)דונם(

שימוש 
קודם

שימוש 
נוכחי

עלות 
)מיליונים(

1 Cannery
 Square -
 Chiquita

 Processed
Foods

סאן פריירי, 
ויסקונסין, 

ארה״ב

מפעל 48
שימורים

מגורים 
ומסחר

17�8
)USD(

2 Bakery
 Square 

פיטסבורג, 
פנסילבניה, 

ארה״ב

מפעל 25
מאפים 
 ועוגיות

)מאפייה 
תעשייתית(

מסחר 
בשטח 
 פתוח 

ומשרדים

135
)USD(

3 Waunakee
 Stokely
Canning

וואנאקי, 
ויסקונסין, 

ארה״ב

מפעל 55
פחיות 
שימורים

15מגורים
)USD(

4 Bata Shoe
 Factory 

אונטריו, 
קנדה

מפעל 44
נעליים 
)חברת 
)BATA

קמעונאות, 
מסחר 
ומגורים

34
)דולר קנדי(

5 Strathcona
Village

ונקובר, 
קנדה

אזור 28
תעשייה 

קלה 
ומלאכה

מגורים, 
מסחר, 
תעשייה 

קלה

58
)דולר קנדי(

6 Southside
Works 

פיטסבורג, 
פנסילבניה, 

ארה״ב

קמעונאות, מפעל פלדה498
אוכל, 
 בידור,

משרדים 
וספורט

265
)USD(

מקור: צוות המחקר



4041

Cannery Square .1, סאן פריירי, ויסקונסין, ארה״ב

 1996 בשנת  שימורים.  מפעל  במקום  פעל  ה־20  המאה  בתחילת  הפרויקט:  תקציר   
הורתה מחלקת משאבי הסביבה של ויסקונסין על סגירה של האתר בעקבות זיהום. 
ב־2001 פשטה החברה את הרגל והמפעל נסגר, ובסוף אותה שנה רכשה עיריית סאן 
פריירי את המקום כחלק מפרויקט חידוש מרכז העיר. במקום הוקם קומפלקס המשלב 

מסחר ומגורים.

1996 ל־2001 התבצעו ניקיון ושיקום באתר. העירייה מימנה את  ניקיון האתר: בין   
הניקיון יחד עם מענקים של משרדי ממשלה שונים. במהלך הפעילות הוצא מכל אחסון 
תת־קרקעי של גז, בנפח של יותר מ־10,000 ליטרים. בזמן ההוצאה התגלה כי דליפת 
נפט הובילה לזיהום של הקרקע. נוסף על כך, ניטור של מי התהום הראה זיהום של 
תרכובות אורגניות נדיפות )VOC(, והיה צורך להמתין מספר שנים עד שרמות הזיהום 

במים ירדו מתחת למגבלת המינימום במדינה.

דולר אמריקאי.  ערך האתר: ערכו המקורי של האתר המזוהם הוערך ב־1,955,700   
לאחר הפיתוח, הערך גדל ל־25,372,300 דולר אמריקאי.

תגיות: השקעה פרטית וציבורית, עליית ערך, השקעה סביבתית  

Bakery Square .2, פיטסבורג, פנסילבניה, ארה״ב

תקציר הפרויקט: במקום פעלה מאפייה משנת 1918 עד 1998. בשנת 2006 הוכרז האתר   
כמזוהם באזבסט, בצבעי עופרת וב־PCB, וכלל מכלי אחסון תת־קרקעיים מזהמים. 
בשנת 2007 רכשה חברת הנדל״ן Walnut Capital את הנכס, והחלה בשיפוצים עד 
לפתיחת האתר ב־2010. מימון הניקיון הסביבתי וסילוק המזהמים היה משולב: משרד 

הגנת הסביבה, העירייה וחברת הנדל״ן.

לפיתוח  האזורית  החברה  לקחה  המפעל,  סגירת  לאחר  שנה   ,1999 בשנת  בעלות:   
 Walnut הנדל״ן  חברת  רכשה  ב־2007  האתר.  על  חסות  פיטסבורג  של  התעשייה 
את  מנהלת  היא  וכיום  פרויקט,  את  והובילה  האזורית  מהחברה  הנכס  את   Capital

המתחם. 

שיפור נגישות ותחבורה לאתר: ההשקעה הציבורית של 5�10 מיליון דולר אמריקאי   
מכספי מיסים הוקדשה לשיפור הנגישות התחבורתית לאתר. עד 2011 הגישה לאתר 
הייתה באמצעות כביש חד־סטרי, מה שעיכב את הצמיחה המסחרית שלו. ההשקעה 
בנתיבים,  שיפורים  בוצעו  כן,  כמו  דו־סטרי.  שיהיה  כך  הכביש  להרחבת  שימשה 
באזור,  רגל  להולכי  יותר  בטוחות  ומדרכות  חציה  מעברי  רחוב,  תאורת  תמרורים, 
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והוספו מקומות חניה. נוסף על כך, בוצע משא ומתן עם רשות הִתמרור של פיטסבורג 
בקשר להצבת תחנת אוטובוס חדשה סמוך למתחם.

תגיות: השקעה בתשתיות, יוזמה ציבורית, מימון משולב, נגישות ותחבורה  

תרשים 9: תמונות המרחב אחרי הפיתוח

https://en�wikipedia�org/wiki/Bakery_Square :מקור

Waunakee Stokely Canning .3, וואנאקי, ויסקונסין, ארה״ב

1997 רכשה  1924 פעל במקום מפעל שימורים. בספטמבר  תקציר הפרויקט: משנת   
ידי חברת  את המפעל חברת מזון, אך הוא נסגר ב־1998. ב־2001 נרכש האתר על 
פרויקט  נבנה  במקום  וטיהורה.  הקרקע  ניקיון  הסתיימו  ב־2005   .Cannery Row

מגורים.

ניקיון האתר: באתר נמצאו חומרים רעילים רבים  — במי התהום נמצאו ריכוזי בנזן,   
טולואן, אתיל־בנזן, נפטלין וקסילין, שחרגו מכמות המינימום המותרת. כדי לטפל 
בזיהום השתמשו במערכת אידוי קרקע כפולה, ובבאר לשחזור מי תהום. כך טיהרו 
נפט.  50 ק״ג פחמימני  ליטרים של מים. מהאדמה הוצאו מעל  למעלה מ־217,000 
מימון הניקיון נעשה על ידי מחלקת השיכון והפיתוח העירוני של ארה״ב ומענק מטעם 

מחלקת משאבי הטבע של ויסקונסין.

ערך האתר: ערכו המקורי של האתר בזמן שהיה מזוהם הוערך בכ־500,000 דולר   
אמריקאי. לאחר הפיתוח ערכו של האתר עמד על כ־12 מיליון דולר אמריקאי.

תגיות: מענקים ציבוריים, טיהור וניקיון מזהמים, השקעה פרטית וציבורית, עליית   
ערך

https://en.wikipedia.org/wiki/Bakery_Square
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Bata Shoe Factory .4, אונטריו, קנדה

באטה  חברת  של  הקנדי  הנעליים  מפעל  נפתח   1939 בשנת  הפרויקט:  תקציר   
מצ׳כוסלובקיה. סביב המפעל נבנתה קהילה לעובדים שכללה בתי מגורים ומוסדות 
שונים. בשיאו העסיק המפעל 1,500 איש. המפעל נסגר בשנת 2010, ובמקומו הוקם 

קומפלקס מגורים ומסחר, בהתאם למדיניות האזורית. 

ניקיון האתר: דו״ח סביבתי מקיף משנת 2016 פירט כי באתר התגלו חומרים מזהמים   
טולאן,  בנזן,  נדיפות,  אורגניות  תרכובות  נפט,  פחמימני  כבדות,  מתכות  רבים: 
להשתלט  כדי  לשתייה.  ראויים  בלי  נמצאו  התהום  מי  לכך,  אי  קסילן.  בנזן,  אתיל 
על פוטנציאל הזיהום נעשה שימוש בתוכנית ניהול קרקע ומי תהום. בסופו של דבר 
הוסרו כ־435 מ״ק של אדמה מזוהמת, הותקנו מחסומי אדים על הבניין כדי למזער 
חדירה של אדים מזוהמים מהקרקע, וכן פורקו כל הבארות באתר כדי למנוע שימוש 

אפשרי במי שתייה מזוהמים.

פיתוח: פיתוח המתחם נעשה בהתאם ליעדים של הרשות המקומית, שקבעו יעדי דיור   
ותעסוקה בני־קיימא. חידוש התשתיות נעשה במימון משותף של היזם והרשות. בין 
השאר הוחלט לשמר את מבנה המפעל המקורי ולייעד אותו מחדש למגורים, למסחר 
המבנה  בחידוש  האזור.  קהילת  לכלל  יועדו  הציבוריות  והפונקציות  חינוך,  ולמבני 
חיסכון  הבטחת  ושל  ירוקה  בנייה  של  שונות  סביבתיות  בפרקטיקות  שימוש  נעשה 

אנרגטי. 

תגיות: פיתוח סביבתי בר־קיימא, טיהור וניקיון של מזהמים, השקעה פרטית וציבורית,   
פונקציות ציבוריות לקהילה 

Strathcona Village .5, ונקובר, קנדה

המשמר  קלה,  תעשייה  של  באזור  עירונית  התחדשות  פרויקט  הפרויקט:  תקציר   
פונקציות תעשייתיות לצד תוספת של מסחר ומגורים, ובהם דיור עירוני בר־השגה. 
עיריית ונקובר קידמה חידוש של האזור ללא החלפה של התעשייה המסורתית, אלא 

באמצעות שילובה עם מגורים. 

מאפיינים: מדובר על אזור התעשייה ההיסטורי בוונקובר, בקרבת הנמל. הבניין כולל   
ו־70 יחידות דיור לטובת הציבור,  280 דירות פרטיות  350 יחידות מגורים, מתוכן 
מהדירות   17 כך,  על  נוסף  דיור.  לחסרי  מיוחד  מחירים  בטווח  מושכרות  מהן  ו־23 

הותאמו למשפחות עם ילדים קטנים, בהתאם לתוכנית הדיור הרשמית באזור.

פונה אליהם.  בין שני הרחובות שהוא  ניצל את הפער הטופוגרפי  פיתוח: הפרויקט   
שימושי התעשייה הקלה מוקמו בקומת הקרקע, תוך כדי הגבלת גודל ושימוש במערכת 
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אוורור נפרדת, כדי שלא לפגוע במגורים. הדירות רוכזו בשלושה מגדלים מעל קומת 
המסד. נוסף על כך, הוקמו פונקציות לשימוש משותף של הדיירים ברחבת הכניסה 

ובגג קומת המסד. 

תגיות: דיור בר־השגה, בנייה ירוקה, שימור תעשייה, מימון פרטי וציבורי  

תרשים 10: תמונות המרחב לפני הפיתוח ואחריו

אחרי החידוש לפני החידוש 

מקור: צילום מתוך google maps, נצפה ב־2022�06�16

Southside Works .6, פיטסבורג, פנסילבניה, ארה״ב

תקציר הפרויקט: משנת 1893 פעל במקום מפעל פלדה. בשנת 1986 נאלצה החברה   
נהרס בתחילת שנות  והמפעל  ננטש,  אותו. המתחם  לסגור  בבעלותה  היה  שהמפעל 
ה־90. ב־1993 נרכש האתר על ידי הרשות לפיתוח עירוני של פיטסבורג, והחל לעבור 

תהליכי התחדשות.

הסביבה  באיכות  בתשתיות,  שיפורים  הרשות  ביצעה  ל־1997   1993 השנים  בין   
ובתחבורה, והוציאה לפועל חבילת מימון בתוספת מס עם שלושה גופים ממשלתיים.

מתוך שטח של כ־498 דונם, כ־137 נרכשו על ידי חברת נדל״ן פרטית, בעוד ששאר   
השטח נשאר באחריות הרשות לפיתוח עירוני ועיריית פיטסבורג. 

האתר מוקם לצד נהר מונונגלה, והמפעל היה מחובר למפעל נוסף בצד הצפוני של   
הנהר בגשר ברזל. הרשות לפיתוח עירוני התמקדה בשיפור הגישה והתחבורה, והסבה 
נתיבים  שני  עם  רכב  לכלי  לגשר  בלבד,  לרכבות  בעבר  הקיים, ששימש  הגשר  את 

המחבר את המתחם לאוקלנד ולמרכז העיר. הגשר נפתח ביולי 2000�

תגיות: השקעה סביבתית, יוזמה ציבורית, מימון משולב, פיתוח תחבורתי נלווה   



4445

תרשים 11: תמונות המרחב אחרי הפיתוח

https://en.wikipedia.org/wiki/SouthSide_Works :צילום

סיכום מקרי בוחן קטנים

נכון  היקף הפרויקט: ההשקעה הכספית הגדולה ביותר היא בניקוי הזיהום. הדבר   
הן למגרשים קטנים יחסית הן למגרשים גדולים יותר. מרבית פעולות הניקוי מומנו 

בשיתוף בין הרשות המקומית ומענקים ממשלתיים ובין הבעלים הפרטי. 

שניתן  למצב  האתר  והבאת  הזיהום  ניקוי  הוא  המוטיבציה  עיקר  לפעולה:  תמריץ   
לפתח אותו מחדש לשימושים כלכליים. הרשות המקומית והמדינה משקיעות במרחב 
הציבורי וביצירת ודאות ליזמים. עם זאת, גם במקרים האלה השוק והיוזמה הפרטית 

הם הגורם העיקרי המחולל את השינוי בשטח. 

ניהול: להבדיל מהמקרים ה״גדולים״ שהוקם בהם גוף ייעודי (Institution) לצורך   
רגולטורית  היערכות  נדרשת  לא  הקטנים  במקרים  התהליך,  היבטי  בכל  הטיפול 
הפיתוח.  את  שמכתיבים  ותוכניות  כללים  של  שלמה  מערכת  יש  זאת,  עם  מיוחדת. 
על  ומפקחות  בזיהום  הטיפול  לביצוע  הסטנדרטים  את  קובעות  המדינה  או  הרשות 
יישום העבודות. במקרים רבים קיימת או מתגבשת תוכנית כוללת להכוונת הפיתוח — 

בין אם מדובר בפיתוח פרטי כלכלי או בפיתוח מרחב ציבורי. 

השקעות ציבוריות: הושקעו כספים ציבוריים רבים בפרויקטים. במרבית המקרים   
ולהקמת  הציבורי  המרחב  לפיתוח  בזיהום,  לטיפול  מוכוונות  הציבוריות  ההשקעות 
אמצעי תחבורה ציבוריים כדי לקשר את המתחם ליתר חלקי העיר ולהופכו לרלוונטי 

ולאטרקטיבי לעסקים. 

https://en.wikipedia.org/wiki/SouthSide_Works
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תכנון כולל: לרוב, הפיתוח תואם לתוכנית כוללת יותר שבאחריות הרשות המקומית.   

למרחב  וכמועילים  כחיוביים  נתפסים  בשטחם  יותר  מצומצמים  פרויקטים  ביקורת:   
שמסביבם, היות שזיהום הקרקע מטופל, מתבצעות עבודות לפיתוח המרחב הציבורי 
ולנגישות תחבורתית, וערכי הקרקע של המתחם ושל הסביבה עולים. עם זאת, לעיתים 

הפרויקטים האלה מהווים זרז לעילות )ג׳נטריפיקציה(. 

ד. מקרי בוחן מישראל

לאחר שהתבוננו בפרויקטים במדינות אחרות, בחנו לשם השוואה פרויקטים בישראל. 
בחרנו לנתח שני אזורי תעשייה מסורתית שעברו תהליכי שינוי משמעותיים, והם 
ולאחריו  משנים את צביונם במהלך העשורים האחרונים. להלן תיאור הפרויקטים 

סיכום השוואת מקרי הבוחן. 

אזור התעשייה תלפיות, ירושלים 

ב־1959 הוחלט להקים אזור תעשייה בדרום־מזרח ירושלים, בשטח שהיה סמוך לקו הגבול 
עם ירדן. החלטה זו נשענה, בין השאר, על תוכנית מנדטורית שייעדה את המרחב להקמת 
מבני תעשייה. אזור התעשייה תוכנן על שטח בגודל של כ־1,200 דונם, והוא היה תחום 
בין שכונות מגורים: בקעה, מקור חיים, קטמון, בית צפאפא וארנונה. באותה עת המרחב 
וכן שטחים  כלל את מעברת תלפיות, מספר מבנים ספורדיים שנבנו לפני קום המדינה 
דונם,  כ־600  של  על שטח  ה־60  שנות  באמצע  בפועל  החלו  ההקמה  עבודות  פתוחים. 
והביאו לתחילת פינויה של מעברת תלפיות ששכנה עד אז במקום )ארד סימון אדריכלים, 
2012(. התוכנית המקורית הגדירה שימושי תעשייה ומלאכה בלבד )תוכנית 920, מנהל 
התכנון(. מרבית השטח יועד לתעשייה קלה, למוסכים ולבתי מלאכה, ומיעוטו למפעלים 
תעשייתיים. כדי לחסוך בהוצאות ציבוריות נסללו הדרכים הפנימיות של אזור התעשייה 
על גבי קרקע פרטית. לאחר פינויו של אזור המלאכה בשכונת ממילא בירושלים, במהלך 
גם  שם  פועלים  המוסכים  לצד  לתלפיות.  רכב  מוסכי  של  רב  מספר  עברו  ה־70,  שנות 
כיום מסגריות, בתי מלאכה שונים ומספר מאפיות. הבינוי התאפיין במבנים תעשייתיים 
אופייני  לא  באופן  גדולות.  חלקות קרקע  על  בודדות,  קומות  עד מספר  קומה אחת  בני 
לירושלים, רבים מהבניינים נבנו ללא חיפוי אבן. בין מבני התעשייה ישנן מספר דוגמאות 

בולטות של מבנים בסגנון ברוטליסטי עם בטון חשוף.

המודרני  הקניון  בהם  ולמשרדים,  למסחר  מבנים  גם  באזור  הוקמו  ה־80  משנות  החל 
למרכז  התעשייה  אזור  הפך  השנים  במהלך  ישראל.  האחים  קניון  בירושלים,  הראשון 
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מסחר עירוני, המאפשר פעילות של חנויות עם שטחי רצפה גדולים, כגון סופרים, חנויות 
רהיטים ועוד. שימושים נוספים החלו אף הם להיכנס לאזור, לעיתים תחת ׳שימוש חורג׳ 
או ללא רישוי. בין השאר התקבצו באזור התעשייה מספר אולמות אירועים וכן מקומות 
הסעדה רבים. כמו כן הוקמו בתלפיות מספר מוסדות לימוד, והבולטים בהם הם בית הספר 
לקולנוע ״סם שפיגל״ ובית הספר לתאטרון חזותי. אזור התעשייה החל אף להיות מזוהה 
17״ וחלל ההופעות ״הצוללת  עם חיי לילה ובילוי, ובין היתר הוקמו בו מועדון ״האומן 
מן  התעשייה  יציאת  של  נרחב  מתהליך  כחלק  נסגרו,  במקום  המפעלים  רוב  הצהובה״. 
הערים, אך במקום ממשיכים לפעול מוסכים וסדנאות של אומנים שונים. החל מהעשור 
השני של המאה ה־21 החלו להתמקם בתלפיות גם חברות סטארט־אפ שונות בשל החללים 
הייחודיים, הִקרבה לשכונות מגורים, תמהיל השימושים המעניין ובעיקר מחירי השכירות 
ירושלים  ובמרכז העיר  זולים משמעותית מאלה של אזור התעסוקה בהר חוצבים  שהיו 
)ראובן, 2022(. השימושים המגוונים יחד עם מאפייני הבינוי הפיזיים הפכו את תלפיות 
ייחודי בנוף הירושלמי. עם זאת, חשוב לציין שהאזור סבל ממרחב ציבורי לא  למרחב 
מפותח, מתשתיות שלא התאימו להולכי רגל, ממערכת דרכים שהייתה לא יעילה ופקוקה, 

וכן ממבנים רעועים ומלאי תוספות בנייה כעורות. 

מפה 3: תוכנית 920, אזור התעשייה תלפיות

מקור: אתר מנהל התכנון 

בשנת 2013 אימצה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה של מחוז ירושלים תוכנית אב חדשה 
ידי העירייה, במטרה להכווין ולהאיץ את פיתוח  והוכנה על  לאזור התעשייה, שגובשה 
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המתחם. כחלק מהדיונים בתוכנית התלבטו בעיריית ירושלים אם יש לכלול בה שימושי 
מגורים. בסופו של דבר הוחלט בעירייה, תחת ראש העיר דאז, ניר ברקת, שלא להכניס 
זכויות  תוספת  בעיקר  כללה   2013 משנת  האב  תוכנית  לפיכך,  מגורים.  שימושי  לאזור 
מסחר ותעסוקה, לצד הסדרה והרחבה של רשת הדרכים, כדי לתת פתרון לסוגיות התנועה 
רחוב  התכנון(.  מנהל   ,2013 תלפיות  התעשייה  לאזור  אב  )תוכנית  האזור  את  שאפיינו 
פייר קניג, שתוכנן כשדרה המרכזית של האזור, הוארך וחובר לרשת הכבישים העירונית 
בתוכנית סטטוטורית. עם זאת, אישרה תוכנית האב תוספת מגורים בשולי המתחם, וחלק 

מהמגרשים האלה מומשו במהירות. 

מפה 4: תשריט תוכנית אב לאזור התעשייה תלפיות 2013 — רוב השטח 
יועד לעירוב שימושים של מסחר ותעסוקה

 מקור: אתר מנהל התכנון 



4849

עם חלוף הזמן התקבלה החלטה לקדם עדכון לתוכנית האב לפיתוח אזור תלפיות. מספר 
סיבות חברו יחד להחלטה ליצור תוכנית אב חדשה לאזור התעשייה: משבר הדיור ההולך 
העובר  הירוק  הקו  את  שכוללת  בירושלים  הקלה  הרכבת  רשת  תוכניות  קידום  וגובר; 
במרכז אזור התעשייה; הנהגה עירונית חדשה; החלטה על קידום מרכזים עסקיים אחרים 
תמהיל  את  שינתה   2020 של  התוכנית   ,2013 משנת  האב  לתוכנית  בהשוואה  בעיר. 
גדלו לכמחצית מהשטחים המוצעים, עם סך של  השימושים כך שזכויות המגורים 
זו הציעה  2020, מנהל התכנון(. תוכנית  )תוכנית אב לתלפיות  יחידות דיור  כ־8,250 
עירוב שימושים של מגורים, מסחר ותעסוקה בבניינים משולבים בגובה של עד 30 קומות. 
בתוכנית הושם דגש על יצירת מרחב ציבורי והקצאת שטחים למבני ציבור שעד כה לא 
היו קיימים במרחב זה. עם ההחלטה על הכנסת שימושי מגורים למרחב, ועוד לפני אישור 

תוכנית האב, הוגשו לאישור מספר תב״עות מקומיות לבניית מגדלי מגורים. 

מפה 5: תשריט תוכנית אב תלפיות 2020 — רוב השטח יועד 
לאזור עירוני משולב: מגורים, מסחר ותעסוקה

מקור: אתר עיריית ירושלים
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רובע העסקים, בת־ים

כחלק מצמיחתה של בת־ים והפיכתה לעיר בשנות ה־50 של המאה ה־20, הוחלט על הקמת 
אזור תעשייה בדרום־מערב העיר. מרחב זה מוקם בזמנו בקצה העיר, וגבל בחולון ממזרח 
זו קבעה דרכים,  תוכנית  בי/55א.  תוכנית  הופקדה   1965 לציון מדרום. בשנת  ובראשון 
למפעלי  יועד  השטח  עיקר  דונם.  כ־850  של  בגודל  לשטח  ומלאכה  תעשייה  שימושי 

תעשייה, וכלל חלקות בגדלים משתנים )תוכנית בי/55א, מנהל התכנון(. 

מפה 6: תשריט תוכנית אזור התעשייה, בת־ים, 1965

מקור: אתר מנהל התכנון 
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במרוצת השנים, וכמו באזורי תעשייה שונים בישראל ובעולם, החלו להיכנס שימושים 
מגוונים למרחב זה. בין היתר התמקמו בו מסחר קמעונאי, מקומות הסעדה ובילוי, אולמות 
אירועים ומועדונים. בהמשך אף נכנסו שימושי מגורים, מרביתם ללא היתרים מתאימים. 
עבור  בעיקר  )׳לופטים׳(,  לדירות  השאר  בין  שימשו  הרחבים  התעשייתיים  החללים 
סטודנטים צעירים. המרחב הציבורי סבל מהזנחה ומהיעדר תשתיות ראויות. מגמות יציאת 
התעשייה מהעיר השפיעו גם על אזור זה, והחל תהליך של צמצום הפעילות התעשייתית, 
מפעלים נסגרו או עברו למקומות אחרים. במהלך הזמן, לצד השימושים המסחריים, נותרו 
באזור התעשייה מפעלים מועטים ובעיקר מוסכים ובתי מלאכה. מבחינה כלכלית האזור 
לא הצליח להתחרות באזורי תעשייה ותעסוקה של ערים סמוכות במטרופולין תל אביב, 

והוא סבל מסטגנציה ומקיפאון כלכלי )שבע, 2012(.

בשנת 1997, ביוזמת עיריית בת־ים, הוכנה ואושרה תוכנית סטטוטורית בי/400 שמטרתה 
הייתה לשקם את המרחב על ידי יצירת רובע עסקים ובידור. התוכנית הקנתה זכויות בנייה 
נרחבות להעצמת הבנייה במגרשים, מתוך מחשבה שאלה יביאו לחידוש המרחב ולמשיכת 
לא  בי/400  תוכנית  בשטח,  שניכר  כפי  התכנון(.  מנהל  )בי/400,  עסקיות  פונקציות 
הביאה ליצירת ביקושים, וגם בתחילת המאה ה־21 האזור כמעט ולא התחדש. עם תחילת 
של  בסדרה  ביטוי  לידי  שבאו  שינויים,  במתחם  הורגשו  ה־21  המאה  של  השני  העשור 
תוכניות נקודתיות — על מגרש אחד או שניים — שביקשו להעצים עוד זכויות ובעיקר — 
לשלב מגורים במבנים החדשים. מספר גורמים הובילו לשינוי ולהגדלת הביקושים באזור: 
ולביצוע  לתכנון  הלחץ  מאוד  גדל  בירושלים,  תלפיות  התעשייה  אזור  של  במקרה  כמו 
מאזור שנחשב  מיקומו של המתחם השתנתה  תפיסת  כך,  על  נוסף  מגורים.  יחידות  של 
לשוֵלי מטרופולין תל אביב, לאזור שנעשה מרכזי ונגיש מאוד מבחינה תחבורתית. יזמים 
רבות  ונעשו ספקולציות  מגורים,  לאישור של שימושי  עד  פיתוח הקרקעות  עם  המתינו 
בעיריית  זה.  למרחב  התוכנית  לעדכון  הוביל  הללו  הגורמים  שווי המגרשים. שילוב  על 
בת־ים הוחלט שיש צורך בתוכנית חדשה שתסדיר את השימושים במרחב לאור הנסיבות 
כמסמך  אושרה  לבסוף  אך  סטטוטורית  כתוכנית  )שהחלה  בי/600  תוכנית  הנוכחיות. 
מדיניות( קבעה תמהיל של שימושי מגורים, מסחר ותעשייה בהיקפים משתנים. התוכנית 
על  נוסף   .70/30 של  ביחס  למגורים  בהשוואה  עסקיים  שימושים  של  רוב  על  שומרת 
כך, התוכנית מקנה תמריצים, בצורת זכויות בנייה נוספות, ליזמים הראשונים שיפעלו 
בתחומה. כמו כן, מערכת הדרכים והמרחבים הציבוריים עברו הסדרה ומהלך של יצירת 
רקמה המשכית ורציפה יותר. אחד הגורמים שאפשרו מתן זכויות בנייה נרחבות במקום, 
הוא בנייתו של הקו האדום של הרכבת הקלה שעובר במזרח המתחם, ובהמשך של קו 
תב״עות  מספר  אושרו  בי/600  אישור  טרם  עוד  המתחם.  של  במערבו  שעובר  המטרו 

נקודתיות של מגדלים המשלבים שימושי מגורים, מסחר ועסקים. 
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מפה 7: תשריט תוכנית בי/600, 2021 — רוב השטח 
מסומן בייעוד קרקע משולב: מסחר, מגורים ותעסוקה

מקור: אתר מנהל התכנון

תובנות ממקרי בוחן ישראליים: תלפיות ירושלים, אזור תעשייה בת־ים

תעשייה  שימושי  עם  טיפוסיים,  תעשייה  באזורי  מדובר  היסטורי:  שינוי  תהליך   
ומלאכה, המשתרעים על פני מאות דונמים. עם השנים נכנסו לאזור שימושים נוספים 
שלא היו חלק מהתוכנית המקורית: שירותי מסחר, מסעדנות ומקומות בילוי, ומקרים 
נקודתיים של מגורים. במקרה של אזור התעשייה תלפיות נוספו גם שימושי חינוך, 

ומאוחר יותר גם טכנולוגיה וסטארט־אפים. 

מרחב ייחודי: שני המרחבים קיבלו תדמית של מקומות ״מחוספסים״ השונים משאר   
חלקי העיר, אך בעוד שבבת־ים תדמית זו הצטמצמה לכדי אזור מוזנח וירוד, בתלפיות 

בירושלים האזור נתפס גם כמעניין וייחודי בשל גיוונו. 

תגובת הרשויות: בשני המקרים תוכנית החידוש עברה שני גלגולים: תוכנית ראשונה   
שלא כללה מגורים כלל, וכיוונה את ההתחדשות לשימושי מסחר, תעסוקה ובידור, 

ותוכנית שנייה, שהוסיפה גם מגורים לתמהיל השימושים. 

היקף המגורים: בעוד שבמקרה של בת־ים שימושי המגורים מצומצמים יחסית, ולא   
מהווים את רוב הזכויות הניתנות, הרי שבתלפיות ניתנו זכויות מגורים נרחבות מאוד, 

והאזור כולו משמש עתודת מגורים ברמה הכלל־עירונית. 
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הכוללת  התוכנית  של  מספק  אי־מימוש  ההתחדשות:  תוכנית  לעדכון  גורמים   
שהרשות  הכוללת  התוכנית  על  תיגר  שקראו  נקודתיות  תכנון  יוזמות  הראשונה; 
המקומית קידמה; חילופים בהנהגת העיר. תהליכים כלל־ארציים השפיעו אף הם על 
מערכות  קידום  עם  יחד  למגורים  וגובר  ההולך  הלחץ  המאוחרות:  התוכניות  גיבוש 
תחבורה ציבורית המונית וההכרה ביכולת לפיתוח אינטנסיבי בסביבתן הביאו לגיבוש 

תוכניות המעניקות אחוזי בנייה גבוהים במיוחד ומשלבות מגורים. 

מה למדנו ממקרי הבוחן?

ניתן לראות כי כמעט בכל מקרי הבוחן התרחשו תהליכים דומים, שהביאו בסופו של דבר 
לשינוי מהותי במרחב הציבורי, בייעודי הקרקע ובשימושים. השלבים העיקריים הם: 

השוק פועל: המתחמים הוקמו כאזורי תעשייה מסורתית עם שימושים נלווים, שהיו   
התהליכים  הסמוכות.  ולשכונות  לעיר  ולתעסוקה  לתעשייה  מרחב  לספק  אמורים  
התעשייה  אזורי  על  משפיעים  זה,  במחקר  הקודמים  בפרקים  שתוארו  הגלובליים 
המסורתית: שינויים בצורכי השוק, ברגולציה, בערכי הקרקע לשימושי מגורים ומסחר 
ובמבנה שוק העבודה מביאים לדחיקת התעשייה המסורתית ממרחבים עירוניים אלה, 
ואף להיעלמותה. במרבית המקרים התהליך מתחיל ״מלמטה״. בעלי המפעלים ובעלי 
מפעל  בעבר  שהיה  מרחב  אכלוס  מפעל,  סגירת  כגון  פעולות,  מבצעים  המקרקעין 
בשימושים מסחריים או במגורים, הגשת בקשות וניסיונות להסדיר שימושים אחרים 

במקום השימוש התעשייתי. 

ובריאות  הסביבה  איכות  על  האחראים  גופים  מגיבים:  המקומית  והרשות  הממסד   
השינויים  את  מזהים  הציבורי,  הסדר  ועל  בקרקע  שימושים  הסדרת  על  הציבור, 
במרחב ומפעילים את סמכותם� גם הרשות המקומית מאתרת את השינויים והתהליכים 
מקצועי  דיון  להתעורר  מתחיל  המקומי�  המרחב  על  השפעתם  את  ומזהה  האלה, 
המקומית  הרשות  של  הרצויה  ההתערבות  הנדרשת, ולמידת  לפעולה  באשר  וציבורי 
יכולה  המקומית  הרשות  שלהן�  בהאצה  בתמיכה  או  אלה, בבלימתן  מגמות  בהכוונת 
להגיב בכלים כלכליים — באמצעות מימון ציבורי לטיפול בזיהומי קרקע או לפיתוח 
במספר  נעשה  המדיניות  עיגון  לאזור�  תכנון  מדיניות  גיבוש  באמצעות  או  המרחב, 
האלה,  לשינויים  מגיב  השוק  סטטוטוריות�  ותוכניות  אב, הנחיות  דרכים — תוכנית 

ולאחר כמה שנים של יישום בדרך כלל מתבצע עדכון של המדיניות�

השוק מגיב להתערבות: כל תוכנית מדיניות מסדירה את השימוש במקרקעין ובמרחב   
בכלים שונים, ובין היתר באמצעות הגדרת שימושים מותרים, היקפי בינוי מותרים 
וכן תנאים למימוש הפיתוח החדש. עם הזמן השוק מגיב להסדרה — פועל לפיה, פועל 
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לשינויים ולהקלות או דוחה אותה לחלוטין. מובן שהתגובה הרצויה לרשות המקומית 
היא פיתוח בהתאם למדיניות וצמיחה של המרחב מחדש לפי הנורמות החדשות. 

בקרה על תוצאות ההתערבות, ובמידת הצורך גיבוש התערבות נוספת: במרבית   
המקרים ראינו לאחר תקופה התערבות נוספת של גופי השלטון. ההתערבות נעה בין 
התאמות ותיקונים מינוריים כדי לקדם עוד את הפיתוח לבין שינוי פרדיגמה משמעותי 
הראשונה.  התכנונית  בהתערבות  לכשלים  בתגובה  או  העדכניים  לצרכים  בהתאמה 
לדוגמה — שינוי פרדיגמה יכול להיות הכנסת שימושי מגורים למרחבים שבעבר נמנעו 
מלהכניס אליהם מגורים. התהליך הוא תהליך מעגלי, וכדי להגיע לתוצאה מוצלחת על 

כל בעלי העניין לשתף פעולה )תרשים 12(. 

תרשים 12: מתעשייה מסורתית לעירוב שימושים — מעגל הפעולה

מקור: צוות המחקר
2
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3. ראיונות

ראיונות עם מהנדסי הערים ונציגי אקדמיה

והמנגנון  התהליך  לגבי  תובנות  מספר  העלתה  הבוחן  מקרי  מגוון  של  והניתוח  הסקירה 
של חידוש של אזורי תעשייה, והפיכתם ממרחב חד־שימושי לרב־שימושי )שלרוב כולל 
חלילה,  וחוזר  מגיבות  הרשויות  השינוי,  תחילת  את  יוזם  השוק  שבו  התהליך  מגורים(. 
הוא המנוע לשינוי המרחבי. כדי לבחון את התקפות של התובנות הללו בהקשר הישראלי 
ולנסות לחדדן ולהבין את אופי פעולת הרשות המקומית, בוצעו מספר ראיונות עומק עם 
מהנדסי ערים מרכזיות בישראל — אנשי המקצוע העוסקים בנושא זה בפרקטיקה היום־

ניסינו  וכן  הבוחן,  וממקרי  את תקפות הממצאים שעלו מסקירת הספרות  בדקנו  יומית. 
להבין מה הייחודיות של ישראל בהקשר זה. מטרה נוספת בראיונות הייתה הבנת תהליך 
קבלת ההחלטות בנושא חידוש אזורי תעשייה בתוך הרשות המקומית: מה הם השיקולים 
שמובאים בחשבון בעת קבלת ההחלטות, מה הם גופי הידע והכלים התכנוניים שהרשות 
הספרות  מסקירת  שעלו  כפי  להתחדשות,  השונים  הפרמטרים  משקל  ומה  בהם,  נעזרת 

וממקרי הבוחן.

בחרנו לראיין מהנדסים מכהנים או שכיהנו עד לפני תקופה קצרה, ובעיקר בערים גדולות 
לבחון,  הייתה  הכוונה  כאמור,  אביב.  תל  או  ירושלים  במטרופולין  שנמצאות  יחסית 
אזורי  בתוך  הדחיקה של תעשייה  תהליכי  אכן  אם  למידע שנאסף מהספרות,  בהשוואה 

תעשייה עירוניים פנימיים מתרחשים, ואיך הם מתקדמים. 

ערכנו חמישה ראיונות עם מהנדסי עיר וריאיון אחד עם חוקר בכיר מהאקדמיה לפי הפירוט 
הבא:

מהנדס העיר ירושלים )לשעבר( — אדריכל שלמה אשכול   
מהנדס העיר תל אביב )לשעבר( — אדריכל עודד גבולי   

מהנדסת העיר הרצליה — אדריכלית חנה חרמש   
מהנדסת העיר בת־ים — אדריכלית מיכל מאיר   

מהנדס העיר בני ברק — אינג׳ ישראל קשטן   
פרופ׳ בפקולטה לתכנון ערים ואזורים, הטכניון — פרופ׳ אמנון פרנקל   
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בחלק זה יוצגו עיקרי הממצאים והתובנות, תקצירי הראיונות ולאחר מכן ניתוח השוואתי 
לפי פרמטרים שגובשו מתוך הראיונות. 

עיקרי הממצאים והתובנות — ראיונות עם מהנדסי ערים

התהליכים לשינוי השימושים מתחילים ״בקטן״ מהשטח עצמו. הרשות המקומית   
מזהה את התהליכים הללו, וצריכה להחליט אם להתערב ולגבש מדיניות כוללת 
אישור  של  תהליך  מתרחש  לה,  ובמקביל  ההתערבות  לאחר  דרך.  ובאיזו  למרחב, 

תוכניות נקודתיות.

כמעט בכל המקרים חוזרת הרשות המקומית ומתערבת פעם נוספת ומבצעת עדכון   
ושיפור למדיניות כדי לשפר את התוצאות התכנוניות המתקבלות, לתמוך בתופעות 

רצויות ולהאיץ אותן, ולמתן תופעות פחות רצויות. 

באמצעות  יותר  גמישה  התערבות  בין  היא  ההתערבות  אופן  לגבי  ההתלבטות   
מתאר  תוכנית  באמצעות  יותר  נוקשה  התערבות  לבין  מדיניות,  תוכניות 
ולעיתים  בין הכלים משמעותיים,  והבנייה. ההבדלים  לפי חוק התכנון  סטטוטורית 
המטרות של הרשות המקומית סותרות. מצד אחד, היא מעוניינת לעגן את הקביעות 
התכנוניות בצורה נוקשה ובאמצעות חוקים כך שהפיתוח יהיה בכיוון הרצוי לה, ומצד 
שני, היא מעוניינת בגמישות כדי לאפשר ליוזמות שונות ורצויות להתמקם במרחב. 

הכלכלי.  השיקול  הוא  המקומית  הרשות  מבחינת  בחשיבותו  הראשי  השיקול   
התועלת הכלכלית הטמונה בשינוי המוצע מורכבת מתועלת לטווח הקצר באמצעות 
ההיתרים,  והוצאת  התוכניות  אישור  עם  שמתקבלים  פיתוח  והיטלי  השבחה  היטלי 

ומתועלת לטווח הארוך דרך קבלת ארנונה עסקית. 

השיקול השני בחשיבותו הוא התועלת העירונית, והוא נוגע לתחומים רבים —   
קישור וקשרים לעיר הקיימת, תחבורה ותנועה, אופי הפרויקט, שאלת הכנסת עירוב 
שימושים, וכן שיקולים סביבתיים. מעניין לציין ששיקולים סביבתיים הם שיקולים 

שוִליים יחסית, לדעתם של מהנדסי העיר. 

תמריץ כלכלי על  בחלק מהרשויות נקטו דרכים שונות למתן תמריצים יזמים:   
ידי הנחות בארנונה לתקופה מסוימת לאחר הבנייה, תמריץ תכנוני באמצעות עירוב 
הקצאת  דרך  תמריץ  הפרויקט,  של  הפרוגרמה  במסגרת  מגורים  והעצמת  שימושים 

מקומות חניה רבים יחסית ועוד. 

כל מהנדסי הערים סברו שנדרש גיבוש מדיניות של הרשות המקומית במטרה   
להכווין את השינויים האלה. המדיניות דרושה כדי ליצור ודאות אצל היזמים, להביא 
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לעקביות בקבלת ההחלטות ולהגדיר את ״חוקי המשחק״ במרחב. חלק מהמהנדסים 
סברו שאין דרך להתנגד או למנוע את התהליכים האלה אם השוק פועל בכיוון מסוים, 
והרשות המקומית יכולה לכל היותר להעצים או להאיץ את התהליכים הללו, ובמידת 

הצורך לקבוע מגבלות מסוימות. 

מדובר  מכן.  לאחר  בערים  חסרים  התעשייה  מאזורי  שיצאו  מהשימושים  חלק   
מוסכים,  שירותי  וכן  מסֵגריות,  רפדיות,  נגריות,  מסוג  עסק  בבתי  בעיקר 
פנצ׳ריות וכד׳. לכן, חלק מהמהנדסים שרואיינו סבורים שיש לפעול כדי לעודד את 
הישארותם במתחמים שעוברים את השינוי. השירותים האלה נדרשים בעיר, וכאשר 
הם נדחקים לשוליים או ליישובים סמוכים, השירות לתושבים נפגע. למרות הצורך 
העירוני בהשארת שירותי המלאכה במתחמים תהליך הפיתוח מביא לדחיקתם. לאחר 
שערכי הקרקע עולים, בעלי המקרקעין מבקשים להשביחם לפי המדיניות הכוללת. 
האלה  שהמלאכות  במטרדים  מעוניינים  אינם  לאזור  שנכנסים  החדשים  השימושים 

מייצרות לעיתים, ולא מעוניינים לשלבם בפיתוח החדש. 

א. מהנדס העיר ירושלים )לשעבר( — אדר׳ שלמה אשכול

אדריכל שלמה אשכול כיהן במשך 12 שנים כמהנדס העיר של ירושלים. קודם לכן הוא 
עמד בראש צוות שתפקידו היה לקדם את החזון וההחלטות של ראש העיר. הוא התחיל 
בתקופה של טדי קולק, עבור דרך לופוליאנסקי ועד ניר ברקת, ולכל אחד מהם הייתה 
תפיסה אחרת. למעשה, ניר ברקת כראש עיר הוא זה שהביא את השינוי בתפיסה לגבי 

תעסוקה בירושלים — עמדתו הייתה שחייבים לאזן את המגורים בתעסוקה איכותית. 

שלמה מתאר את השנים שבהן ירושלים צמחה בהיקף התושבים אולם לא חל במקביל גידול 
בשטחי התעסוקה והמסחר. באופן מסורתי התעסוקה הייתה בעיקרה של בעלי מלאכות, 
מוסכים ושירותים נוספים במתחמים קטנים יחסית ובעיקר במרכז העיר ההיסטורי. רק 
החל מאמצע העשור הראשון של המאה ה־21 התחילה מחשבה גם על תכנון ואישור של 
מרכזי תעסוקה גדולים. לצורך כך הוקמו כמה מנגנונים עירוניים, כגון הרשות לפיתוח 

ירושלים — רל״י, שלקחה על עצמה בעיקר את פיתוח התשתיות. 

בירושלים התלבטו לאורך השנים אם לקדם הכנת תוכנית אב/מדיניות או תוכנית מתאר 
סטטוטורית. שלמה סבור שזו שאלה של גמישות והתאמה למציאות המשתנה. לדעתו, צריך 
לגבש את צירי הנגישות העיקריים והשלד העירוני, לתת הנחיות לבינוי, להגדיר פרוגרמה 
ושימושים ואז לקדם תכנון מפורט בגמישות שתאפשר התאמה ליזם ספציפי ולמקום. מצד 
אינה סטטוטורית. מאחר שמנגנון  התוכנית  סיכון כאשר  בכך שקיים  מכיר  שני, שלמה 
האישור הוא וולונטרי, הוא חשוף לשינויים בקלות יחסית, וכך התוכניות המאושרות בפועל 
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עלולות להיות שונות מהותית מעקרונות תוכנית האב. בתוכנית סטטוטורית המהווה דבר 
חוק, הוודאות והיציבות גדולות, וישנה גם קשיחות משמעותית. אם כך, היכן מעדיפים 
אינטואיציה  לפי  פעלו  שהם  מספר  שלמה  מדיניות?  תוכנית  והיכן  סטטוטורית  תוכנית 
מקצועית. למשל בכניסה לעיר, בעיקר בגלל היקף ההשקעות שנדרש בפיתוח תשתיות 
ציבוריות, היה ברור שחייבים תב״ע שתבטיח שהתוכניות שייגזרו ממנה יהיו מסונכרנות. 
לעומת זאת בתלפיות — אזור תעשייה פנים־עירוני שהחל לעבור תהליך של שינוי לעירוב 

שימושים, הסתפקו בתוכנית מדיניות. 

שלמה מתאר תהליך שהתרחש בשכונת רוממה. בשכונה התחיל תהליך של שינוי שימושים, 
אולם הרשות המקומית הייתה ללא ניסיון בתחום ולא זיהתה תהליך של רכישת קרקעות על 
ידי החצרות הגדולות של הקהילות החרדיות. התוצאה הייתה שהקהילות הקימו מוסדות 
עירוב שימושים אמיתי  נוצר  לא  וכך  לציבור הרחב,  פתוחים  גדולים שאינם  ודת  חינוך 

והוחטאה המטרה. 

אזור התעשייה תלפיות עבר תהליך יפה של שינוי. לאחר מספר תוכניות מפורטות שאושרו, 
ציבורית  לתחבורה  בהתייחס  הראשיים  הצירים  את  הגדירה  המדיניות  מדיניות.  גובשה 
על  לשמור  כדי  הקיימת  הפרצלציה  על  לשמור  הוחלט  השימושים.  של  ולאינטנסיביות 
של  מספיק  מלאי  קיים  שאכן  בדקה  המדיניות  כן,  כמו  מרקמיות.  בפרופורציות  מבנים 

שטחים ירוקים ושטחי מבני ציבור שיוכלו לתמוך בפיתוח המתוכנן.

יש  הערכת הפתרון התכנוני נעשית תמיד בצוות רב־תחומי רחב ככל האפשר. לעירייה 
נתונים, מזמינים עבודה  אין מספיק  ואם  נתונים שמשמשים אותה כדי לבסס החלטות, 
או מחקר בנושא. בעירייה יודעים מה הצרכים העירוניים באופן כללי ובשכונות, ויודעים 
מה לדרוש מהיזמים שמגישים תוכניות כלשהן. ניתן לומר שההחלטות מתקבלות על פי 
ההתאמה למדיניות של העירייה. לא עובדים לפי קטגוריזציה של תחומים כגון כלכלה, 

חברה ועירוניות, אך למעשה כל השיקולים האלה מובאים בחשבון. 

ב. מהנדס העיר תל אביב )לשעבר( — אדר׳ עודד גבולי

עודד כיהן כמהנדס העיר תל אביב שבע שנים, לאחר שהיה מנהל אגף תכנון בעירייה 
העיר  מהנדס  של  העיקרית  האחריות  כי  סבור  עודד  אונו.  קריית  של  העיר  ומהנדס 

והמתכננים שלו היא לדאוג לכלכלה העירונית. 

שונים.  במתחמים  ייעוד  בשינויי  מאוד  מעורבת  הייתה  אביב  תל  עיריית  השנים  לאורך 
עודד מספר על מתחם נמל תל אביב. העירייה זיהתה את הפוטנציאל ופעלה להוציא משם 
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מוסכים ובתי עסק שהיו בעייתיים מבחינה סביבתית. השימושים שהוגדרו במדיניות היו 
ללא מגורים — מסחר, האנגרים לתערוכות והופעות. התהליך היה ארוך מאוד, ונוהל על 
ידי החברה העירונית אתרים. העירייה היא בעלים של חלק גדול מהשטח, ובמהלך הזמן 
רכשה את יתר המקרקעין, וכך יכלה לקבוע בעצמה מה יקרה שם. עודד מדגיש כי עד היום 
אין תוכנית סטטוטורית אחת שלמה לאזור הנמל, מה שדווקא מאפשר גמישות בהחלטות 

של העירייה. 

עודד מתאר אזורים נוספים בתל אביב שעברו תהליכי שינוי. בכולם העירייה זיהתה את 
השינויים שהשוק דוחף אליהם, והצטרפה באמצעות הכנת תוכניות מדיניות. היתרון של 
תל אביב כפול: מצד אחד, יש לה תוכנית אסטרטגית עירונית וגם תוכנית מתאר כוללנית, 
שמכוונות את הפיתוח ומאיצות אותו. מצד שני, ערכי הקרקע הגבוהים דוחפים את השוק 
הפרטי למימוש. עודד מדגיש שלולא הפעולות של העירייה, ערכי הקרקע לא היו מגיבים 
כך. הוא מזכיר שעיריית תל אביב לפני 20 שנה הייתה בגירעון, והעיר נחשבה כעיר לא 

טובה, שאין בה איכות חיים. 

בין  היחס  על  לשמור  יש  זאת,  עם  המגורים.  שילוב  הוא  המשמעותי  השימושים  עירוב 
המגורים לשימושים הנוספים, אחרת לא תתקבל הסביבה העירונית הטובה שמחפשים. 
השילוב בין הכלים של הרגולטור — מדיניות, מתאר, אסטרטגיה — חשובים, אבל אינם 

יכולים להחליף את השוק או לעצור בעדו. 

עודד מסביר מושג שהוא קורא לו ״נְצולת עירונית״. הכוונה היא לניצול נכון ואינטנסיבי 
של הקרקע העומדת לרשות העיר. המטרה היא להגיע ליחס נכון בין הפתוח לבנוי, ולנצל 
שני  ומצד  עודף,  פתוח  שטח  להשאיר  לא  אחד  מצד  השימושים.  לכל  הקרקע  את  נכון 
הציבור,  לרווחת  הנדרשים  הציבוריים  והמגרשים  הפתוחים  השטחים  בהיקף  לפגוע  לא 
העיר  של  הנשיאה  כושר  מה  לברר  צריך  למעשה  גבוהה.  חיים  איכות  וליצירת  לצרכיו 
למבקרים  וביחס  לתושבים  ביחס  פתוחים  ושטחים  ציבוריים  שטחים  תשתיות,  מבחינת 

בעיר וליוֵממים אליה. 

לעכב  לפעמים  שיכול  הציבור,  שיתוף  של  החשיבות  לגבי  מחשבות  גם  העלה  עודד 
בהתאם  התכנון,  בתהליכי  הציבור  מעורבות  נכון של  מינון  וחושב שנדרש  התכנון,  את 
למאפייניהם. כמו כן, הוא חושב שיש להאיץ את תהליכי התכנון כדי להצליח לעמוד בקצב 
של השוק הפרטי, שכל הזמן דוחף קדימה ומקדים את הרשויות המקומיות ואת מוסדות 

התכנון. 
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ג. מהנדסת העיר הרצליה — אדר׳ חנה חרמש

אדריכלית חנה חרמש הגיעה לתפקיד מהנדסת העיר של הרצליה מאופקים, והיא חושבת 
שלהרצליה פוטנציאל גדול להיות שנייה לתל אביב מבחינת היקף התעסוקה ואיכותה. 

חנה מספרת שהרצליה היא למעשה עיר ללא שוליים, ולכן אין לתעשייה המסורתית מרחב 
מוסכים,  כגון  מטרדים(  )שיוצרת  הקלה  התעשייה  אחרות  שבערים  בעוד  בו.  להתמקם 
יצאה לשולי העיר, בהרצליה היא נפלטה החוצה. למעשה, כיום נותר רק אזור תעשייה 
קטן אחד במרכז העיר, שיש בו מספר מוסכים, פנצ׳ריה ונגרים, והוא משרת את כל תושבי 

העיר. 

זה  אזור   .2 כביש  שהוא  לסמבטיון״  ״מעבר  נמצא  המערבי  והתעסוקה  התעשייה  אזור 
היה בעבר אזור תעשייה ששימש את הרצליה ואת הערים הסמוכות. בתחילת המאה ה־21 
אושרה תוכנית שמטרתה הייתה שדרוג האזור והעצמת היצע שטחי התעסוקה. כעבור 16 
שנה הסתבר שהקיבולת של התוכנית הגיעה כמעט למיצוי מלא, ואז החלה העירייה לגבש 
תוכנית  הפכה  בהמשך  משמעותי.  שימושים  עירוב  לאזור שתאפשר  אסטרטגית  תוכנית 
זו לסטטוטורית, משום שהעירייה נוכחה לדעת שהתהליכים בשטח מקדימים את התכנון 
האסטרטגי של העירייה ואף עלולים לסכלו. לאורך השנים אושרו כמה תוכניות מפורטות 
שלמעשה כבר מימשו את המטרות. העירייה הייתה מעוניינת בין היתר בשדרוג המרחב 
באמצעות  הוא  זאת  לעשות  העיקרי  הכלי  הרחוב.  עם  המבנים  של  ובממשק  הציבורי 

מדיניות או תוכנית סטטוטורית. 

התפיסה כיום היא של עירוב שימושים משמעותי שכולל גם מלונאות וגם מגורים. העירייה 
סבורה שהמגורים צריכים להיות בעלי מאפיינים ייחודיים, כגון דירות קטנות ללא חניה, 
ואולי גם דיור מוגן ומלונאות לצורכי רפואה פרטית. חנה סבורה ש־״סטריליזציה״ של 
יהוו  לא  שהשימושים  כך  מוקפד  להיות  צריך  התכנון  ולכן  טובה,  אינה  תעסוקה  אזורי 

מטרד זה לזה. 

חנה מספרת על דילמת המוסכים: העירייה סבורה שיש להשאיר חלק מהמלאכות הזעירות 
אולם  ונגריות.  פנצ׳ריות  מוסכים,  גם  יכלול  לתושבים  שהשירות  כדי  התעשייה,  באזור 
העסקים  את  בתחומם  להשאיר  מעוניינים  אינם  באזור  חדשה  בנייה  שמקדמים  היזמים 

הללו, ולכן הם נדחקים החוצה. 

השיקולים העיקריים שהעירייה שוקלת כאשר היא מקבלת תוכנית חדשה הם ההתאמה 
לתוכנית האסטרטגית והסטטוטורית. החשיבה על המרחב הציבורי ותמהיל העסקים כבר 
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מוטמעת בתוכניות הללו, ולכן העירייה מתעקשת על התאמה של התוכניות שמוגשות לה 
לתוכנית האסטרטגית/סטטוטורית. השיקול הכלכלי חשוב אף הוא, וגם בעיריית הרצליה 

סבורים שאזור התעסוקה הוא הבסיס הכלכלי/״הכספומט״ של העיר. 

חנה מספרת שהתדמית של הרצליה מושפעת מאוד ממה שקורה בתל אביב שגובלת בה 
מדרום. כאשר יזם גדול מחפש מיקום אטרקטיבי ללקוחות בין־לאומיים, החלופות שלו הן 
תל אביב, הרצליה או קפריסין. התכנון עצמו בדרך כלל מתבצע על ידי אחד משלושת משרדי 
התכנון הגדולים והמובילים, והדיון התכנוני מתמקד על פי רוב בממשק עם הרחוב. יזמים 
ולקוחות בין־לאומיים בדרך כלל מעדיפים קמפוס לעצמם, מבלי שמתרחשת אינטראקציה 
כלשהי עם הסביבה. העירייה לעומת זאת מעדיפה לקדם חזיתות פעילות, מסעדות ובתי 
תהיה  התעשייה  לאזור  הנגישות  ותוססת.  פעילה  תהיה  המשרדים  שסביבת  כדי  קפה, 
גבוהה, עם קווי רכבת קלה ונתיבי תחבורה ציבורית. היזמים עדיין לא הפנימו את השינוי 

הזה, והם מפעילים לחץ רב לקבלת הקצאה גדולה של מקומות חניה. 

המידע לצורך קבלת החלטות קיים ברשות המקומית, והוא מתעדכן כל הזמן. חנה וצוותה 
עושים בדיקות פרוגרמטיות ועוקבים אחרי היישום של מדיניות התכנון כל העת. 

ד. מהנדסת העיר בת־ים — אדר׳ מיכל מאיר

מאוד  תומכת  והיא  לוד,  מעיריית  בת־ים  של  העיר  כמהנדסת  לתפקידה  הגיעה  מיכל 
בהתחדשות עירונית באזורי העיר הוותיקים. היא סבורה שאזור התעסוקה המתחדש נמצא 
במיקום מרכזי בלב בת־ים, ויכול להיות מנוע כלכלי לעיר. כיום האזור בתת־ניצול, בתת־

פיתוח ובתת־תחזוקה, וגורם לדימוי ירוד של העיר כולה. מיכל סבורה שהשיקול הכלכלי 
חשוב, וכל מה שאפשר לעשות כדי להרחיב את הבסיס הכלכלי של העיר חיוני. 

מעבר לשיקול הכלכלי, השיקול העירוני תופס את הבכורה בהכוונת התכנון עצמו. פרנסי 
העיר מודעים לכך שבנייה למגורים רווחית מאוד ליזמים, ולכן אטרקטיבית מאוד. מסיבה 
ניסיון לשמור על האיזון, כך שהמגורים לא ״ישתלטו״ על מתחמי התעסוקה.  זו נעשה 
מתוחכמים  מנגנונים  ומפתחת  תכנוניים,  באמצעים  שימוש  עושה  העירייה  כך,  לשם 
וַמפתחות  זכויות  בניוד  שימוש  נעשה  בין השאר,  בתוכניות שהיא מאשרת.  המוטמעים 
ותימנע  ומסחר,  תעסוקה  שימושי  לפיתוח  תמריץ  שיישמר  כך  הייעודים,  בין  להמרה 

המרתם למגורים. 

מיכל מזהה תהליכים ספקולטיביים באזור התעשייה. במשך שנים מחיר הקרקע באזור 
התעשייה היה זול ביחס לעיר, ומשקיעים קנו קרקעות מתוך שאיפה שמחירן יעלה, במיוחד 
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אם ייעודן ישתנה למגורים. בעקבות זאת, לא הייתה בנייה, אלא נעשו ״גלגולי עסקאות״, 
שהתוכניות  לדאוג  יש  לדעתה,  האזור.  לפיתוח  תרם  שלא  מה  חלילה,  וחוזר  השבחה 
והמדיניות שמאשרים יהיו ריאליות וכלכליות. כך הפרויקטים אכן יתממשו, והתוכניות לא 

ישמשו רק בסיס לצורך העלאת שווי הקרקע. 

במתחם רובע העסקים העירייה הייתה מעוניינת לאשר תוכנית אחת לכל השטח, כדי להאיץ 
ולהכווין תהליכים באזור. עוד בטרם אושרה התוכנית, קודמו ואושרו 13 תוכניות מפורטות 
הוועדה  עם  יחד  הוחלט  המדיניות  עדכון  של  מורכב  תהליך  לאחר  התעסוקה.  במתחם 
וקוהרנטיות  גיסא  מחד  גמישות  לאפשר  ובכך  כמדיניות,  התוכנית  את  לקדם  המחוזית 

תכנונית מאידך גיסא. 

מדיניות התכנון מתמקדת בעירוב שימושים ניכר — מלונאות, מגורים, תעשייה ותעסוקה. 
זו  בצורה  מגרשים.  איחוד  מעודדת  העירייה  מאוד,  קטנים  מהמגרשים  שחלק  מכיוון 
המגרש יהיה גדול יותר, וניתן יהיה לבצע תכנון איכותי יותר וכן להפריש שטחי ציבור. 
חשוב מאוד לעירייה לחבר את אזור התעשייה לשכונות הסמוכות לו. לכן, מתוכננים גם 
שימושי ציבור לצרכים כלל־עירוניים חסרים וגם לצורכי המגורים שיהיו ברובע, ולמען 

תושבי השכונות הסמוכות. 

מבחינת תחבורה ותנועה — האזור נמצא סמוך לקו מטרו מתוכנן. ככלל, האזור יהיה מוטה 
תחבורה ציבורית. מכיוון שנושא הפריקה והטעינה קריטי, מושקעת מחשבה רבה בתכנון 

הפרויקטים הבודדים. 

מיכל מסכמת שלדעתה יש חשיבות לתמיכה עירונית ולהנעה עירונית באמצעות ִמנהלת 
עירונית או ִמנהלת פיתוח למתחם עצמו. ִמנהלת כזו תוכל לסייע ליזמים לקדם פרויקטים 
באירועים  שימוש  לעשות  ניתן  לכך,  מעבר  יחסית.  במהירות  החלטות  לקבל  ולעירייה 
האזור.  תדמית  את  ולשפר  קהילה  של  היווצרות  לקדם  כדי  תרבות  ובאירועי  עירוניים 

מהנדסת העיר מאמינה ש״רובע העסקים״ יכול להיות מחולל שינוי לעיר בת־ים כולה. 

ה. מהנדס העיר בני ברק — אינג׳ ישראל קשטן

ישראל מכהן כמהנדס העיר בני ברק למעלה מ־20 שנים, והוא הוביל מהלכים משמעותיים 
בתכנון ובפיתוח של העיר החרדית הגדולה והצפופה שבמרכז הארץ. בין היתר, במהלך 
מתקשים  אחרות  שבערים  מהלך  לעיר,  כוללנית  מתאר  תוכנית  ואושרה  קודמה  כהונתו 
לקדם ולהשלים. התוכנית קבעה שאזור התעסוקה והתעשייה יהיה רק בצפון העיר כדי 

להפחית את החיכוך עם אזור המגורים של העיר. 
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ורווחת  העיר  תחזוקת  את  לממן  התקשתה  שנים  ובמשך  מהיר,  בקצב  צומחת  ברק  בני 
תושביה. העיר הייתה זקוקה לבסיס כלכלי יציב ורחב. בשנות ה־80 התחיל ראש העיר 
דאז לגבש את החזון על אזור תעסוקה צפוני, במקום אזור התעשייה הירוד שפעל שם עד 
אז. אזור זה נקרא ה־Bney-Brak City( BBC(. פרנסי העיר הבינו שהם צריכים לעשות 
כמה מהלכים: לאשר תוכנית של העצמת זכויות בקרבת קניון איילון שברמת גן, ולקדם את 
הפריצה של הכבישים הראשיים. התכנון נתן חשיבות לתשתיות שיתמכו בהיקפי הפיתוח, 

בנגישות תחבורתית טובה ובהעצמת הבנייה לשימושי תעסוקה ומסחר. 

הרשות המקומית לקחה על עצמה את ביצוע הכביש, מהלך שחייב פינוי עסקים שונים שהיו 
ממוקמים על תוואי הכביש המתוכנן. הרשות ניהלה משא ומתן עם בעלי עסקים שישבו על 
תוואי הכביש, ובתהליך עיקש וארוך פינתה אותם. ההבנה הייתה שללא תשתית נגישות 

תחבורתית אי אפשר יהיה לקדם את המימוש של התכנון לפיתוח אינטנסיבי במקום. 

השיקול הכלכלי הוא זה שדחף את התכנון והביצוע. לצורך מתן תמריץ נוסף פעלה העירייה 
גם לאישור הנחות בארנונה ליזמים שבונים ושוכרים שטחים גדולים במגדלים במתחם, 
ייחודי של האזור. כמו כן, מהנדס העיר דאג לנגישות  להגדלת תשתית החניה ולמיתוג 
גבוהה ליזמים אליו ואל נותני השירותים בעירייה, כך שמסלולי האישור וקידום ההיתרים 

יהיו מהירים ויעילים. 

והוודאות של היזמים בכך שהתוכניות שלהם יתקדמו הם  ישראל סבור שהקשר האישי 
החשובים ביותר. התשתית התכנונית חשובה גם היא כמובן, אבל ללא הביטחון של היזמים 
שיקבלו את התמיכה שהם זקוקים לה, בני ברק לא הייתה מצליחה למשוך יזמים ופעילות 

עסקית כל כך ענפה. 

מבחינה תכנונית קידמה הרשות תוכניות סטטוטוריות. ישראל לא חושב שתוכניות מדיניות 
ופרטיות  ציבוריות   — כאלה  בהשקעות  שנדרשת  הוודאות  את  ומספקות  מספיק  חזקות 
כאחת. לדעתו, הדרך הנכונה היא קודם כול להניח תשתית סטטוטורית מתארית, לאחר 
מכן תוכניות מפורטות, ובמקביל לקדם תשתיות ציבוריות שיאפשרו את הבנייה. במקרה 
של פיתוח אזור ה־BBC, אחרי שהבנייה התקדמה, קידמה הרשות תוכנית חדשה להעצמה 
נוספת. הצלחת התוכנית הראשונית הראתה לעיר כי הביקושים גדולים, וישנה אפשרות 

להגדיל את זכויות הבנייה אף יותר, ובכך ליצור בסיס כלכלי עירוני איתן.

כשנשאל לגבי כלי מסייע לקבלת החלטות, ענה ישראל שהוא אינו מתבסס על תחושות. 
הגדלת  הייתה  המדיניות  מדיניות.  וגיבשה  צוות  הקימה  מטרה,  לעצמה  קבעה  העירייה 
הכנסות, והדרך להשיגה הייתה באמצעות פיתוח אזור תעסוקה גדול ומפותח. כך גובשה 
האסטרטגיה ועל פיה העירייה פועלת מאז. רוב הידע הדרוש לצורך קבלת החלטות קיים 
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בעירייה, והיא עוקבת בתשומת לב אחרי ההתקדמות ומימוש הבנייה. את מה שמהנדס 
גם  מיישמים  הם  החדש,  התעשייה  אזור  בבניית  שהתרחש  בתהליך  למדו  וצוותו  העיר 

באתרים אחרים בעיר המיועדים לעבור תהליכי התחדשות. 

תובנות נוספות מראיונות עם מהנדסי הערים

שהצגנו  מסוימים  קריטריונים  לדרג  והמהנדסים  המהנדסות  התבקשו  מהריאיון  כחלק 
בפניהם. הציונים נעו בין 1 )הנמוך ביותר( ל־5 )הגבוה ביותר(, והתייחסו למידת החשיבות 
המיוחסת לשיקול זה מצד מהנדסי עיר בעת בחינת הצעה תכנונית לשינוי ייעוד מתעשייה 

לעירוב שימושים.

צוות המחקר גיבש עשרה קריטריונים להערכה, אך רק על שישה ניתן מענה מלא, והם 
מוצגים כאן. 

טבלה 6: טבלת הערכת שיקולים תכנוניים — דירוג מהנדסי הערים

ממוצעתל אביבבת־יםהרצליהבני ברקירושליםפירוטקריטריון

התאמה לתוכנית 
מדיניות או 

לתוכנית מתאר

עד כמה מתאימה 
להוראות או 

סוטה מהן
555555

שירות של 
תחבורה ציבורית

האם האזור 
יישען בעיקר על 
תחבורה ציבורית

555555

תרומה לכלכלת 
העיר

רווח מארנונה 
עסקית לטווח 

ארוך
255354

משיכת 
אוכלוסייה 

מגוונת לעיר

האם יש 
פוטנציאל 

למעבר של 
מועסקים לעיר

לא 4-3.5
3�4453רלוונטי

תרומה לכמות 
המועסקים

האם יכולה 
להחליף את 

אובדן המשרות
4222�553�1

פיתוח אזורים 
שאינם מפותחים

האם תורמת 
לא 5לפיתוח העירוני

רלוונטי
לא 

4�252רלוונטי

מקור: צוות המחקר
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כפי שניתן לראות, הקריטריון של התאמה לתוכנית מדיניות או מתאר שגובשה לאזור, 
וכן ההישענות על תחבורה ציבורית הם הקריטריונים החשובים ביותר שמהנדסי העיר היו 
תמימי דעים לגביהם. לאחר מכן בסדר יורד — תרומה לכלכלת העיר, משיכת אוכלוסייה 
חזקה, תרומה לכמות המועסקים ולבסוף פיתוח אזורים שאינם מפותחים. מעניין לציין 
שבמהלך הראיונות נושא התרומה לכלכלת העיר היה הנושא החשוב שהודגש שוב ושוב 
על ידי רוב המהנדסים, אולם כאשר הם התבקשו לתת ציונים לנושאים השונים, משתקפת 
באמצעות  והנגישות  הכולל  התכנון  נושא  על  דווקא  דגש  השמה  יותר,  תכנונית  עמדה 

תחבורה ציבורית. 

טבלה 7: ניתוח לפי פרמטרים שונים מדגיש את הדומה והשונה בין מהנדסי העיר 
ותפיסותיהם3

ירושליםבת־יםבני ברקהרצליה

מהנדסת העירמרואיין
חנה חרמש

מהנדס העיר
ישראל קשטן

מהנדסת העיר 
מיכל מאיר

מהנדס העיר לשעבר 
שלמה אשכול

אזור תעשייה מרחב
הרצליה פיתוח 

מרכז עסקים של 
BBC בני ברק

אזור תעשייה בת־
ים )רובע עסקים(

תלפיות

תמהיל 
עירוב 

השימושים 
שנקבע

תעסוקה, מגורים, 
מלונאות, בילוי, 

מסחר, מלאכה 
)בהמשך דיור מוגן 

ורפואה פרטית(

משרדים, מסחר, 
בית אבות, בילוי, 

ללא מגורים 
בהגדרה

מלונאות, מגורים, 
תעשייה, תעסוקה, 

צורכי ציבור

תעשייה, מסחר, 
מגורים, בילוי

תמריצים 
עבור יזמים

הכפלה ושילוש של 
זכויות בנייה

במקום להפקיע 
העירייה מקבלת 

תוספת זכויות 
בנייה

 מנגנון לשימוש 
חורג3

זכויות ניוד  

העצמת זכויות ליד 
הצירים הראשיים

שיקולי 
העירייה 
באישור 
תוכניות 

של יזם

 ארנונה עסקית
 הכללת שטחי 

מוסכים ומלאכות
 פיתוח מפלס 

הרחוב
שדרוג של המרחב   
הציבורי ושטחים 

מבונים

ארנונה עסקית  ארנונה עסקית  
עידוד איחוד   

חלקות )קבלת 
מגרשי 4 דונם(

ארנונה עסקית  
אחוז מסוים   

מהקרקע מוקצה 
לצורכי ציבור

3 אזור תעסוקה שכחלק ממטלות היזם עליו להקצות/לבנות שטחים לצורכי ציבור. מכיוון שכעת אין 

עדיין לעירייה צורך מיידי בשימושים הללו, היא מעוניינת שהם ישמשו בשלב ראשון למגורים )דירות 
להשכרה(, יסייעו להחייאת האזור, ויצרכו את השירותים שקיימים בו. בשלב שני הדירות להשכרה יוסבו 

לשימושים לצורכי ציבור.
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ירושליםבת־יםבני ברקהרצליה

שלב 1:
חוסר 

תיאום בין 
תכנון/

מדיניות 
למצב קיים

התעשייה המסורתית 
נפלטה החוצה 

מהעיר )אין שוליים( 
והרצליה הופכת 

לעיר ללא תעשייה

לראש העיר היה 
חזון לבנות אזור 

תעסוקה גדול 
שיהיה המנוע 

הכלכלי של העיר

בלב העיר קיים 
שטח בתת־תפקוד 

ובתת־תחזוקה.
שטחים באזורי 

התעשייה 
הפכו לאזורים 
ספקולטיביים 

)גלגולי עסקאות 
במשך שנים(

אוכלוסיית העיר 
גדלה באופן ניכר 

אולם לא חל גידול 
בשטחי התעסוקה 

שלב 2:
פעולת 
הרשות 

המקומית

תוכנית אסטרטגית 
)שהפכה לתוכנית 

מתאר(

תב״ע שאושרה תב״ע
לבסוף כתוכנית 

מדיניות

תוכנית אב

שלב 3:
עדכון 

ופעולה 
נוספת

 הכפלה ושילוש 
של זכויות בנייה

חיוב שטחי   
מוסכים ומלאכות

חיוב פיתוח   
במפלס הרחוב

במקום להפקיע 
העירייה מקבלת 

תוספת זכויות 
בנייה

מנגנון לשימוש   
חורג

זכויות ניוד  
מייצרת איחוד   

קרקעות )4 
דונם(

הנעת הכלכלה   
העירונית 

העצמת זכויות   
ליד הצירים 

הראשיים
אחוז מהקרקע   
לצורכי ציבור

תובנות 
עיקריות

סטריליזציה של   
אזורי תעסוקה 
אינה טובה — 

עירוב שימושים 
זהיר

תוכנית מדיניות   
שהפכה 

לסטטוטורית
תחרות מול   

תל אביב 
וקפריסין

יזמים רוצים   
חניה, הרשות 

מעודדת תחבורה 
ציבורית

מתחם   
 — BBCה־

״הכספומט של 
העיר״

ללא מגורים   
כלל

תמריצים   
ועידוד יזמים, 
מדיניות ׳דלת 

פתוחה׳ ליזמים 
אין מגבלות   

שנובעות 
משיקולים 

עירוניים 
)דתיים( בגלל 
המיקום בשולי 

העיר 

יש חשיבות   
להנעה העירונית 

באמצעות 
ִמנהלת עירונית 

״רובע העסקים״   
 מחולל שינוי 

לעיר 
חשיבות לקרבה   

למטרו ולרק״ל
ביצוע ואכלוס   

ביחידות גדולות 

שאלת תוכנית   
מדיניות או 
סטטוטורית 
תלוית מקרה

תלפיות —   
מדיניות, תוכניות 

נקודתיות 
הכניסה לעיר —    

   סטטוטוריקה 
מההתחלה 
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לאזור  התייחסות  כלל  לא  גבולי  עודד  לשעבר,  אביב  תל  העיר  מהנדס  עם  הריאיון 
תעסוקה מסוים, ולכן לא נכלל בטבלה. מצורפות להלן תובנותיו העיקריות:

תוכנית אסטרטגית עירונית דחפה שוק  

יש לשמור על היחס בין המגורים לשימושים הנוספים   

חשיבות לבירור ״כושר הנשיאה״  

חשיבות ליחס נכון בין הפתוח לבנוי.  

ו. חוקר בפקולטה לתכנון ערים ואזורים, הטכניון — פרופ׳ אמנון פרנקל

פרופ׳ אמנון פרנקל הוא מתכנן וכלכלן שעוסק שנים רבות בחקר עולם התעסוקה הישראלי, 
ובשינויים שעובר התחום בעולם ובישראל. פנינו אליו כדי לקבל פרספקטיבה רחבה יותר 
על תהליכי השינוי שעוברים אזורי תעשייה ותיקים בלב הערים, ועל השינויים המתרחשים 

בעולם העבודה. 

אמנון סבור שהחיפוש התמידי של הרשויות המקומיות אחר הכנסות מארנונה של שטחי 
עודפים  שיש  אומנם  ידוע  למגורים.  לתכנן  הדחוף  הצורך  את  סותר  למעשה  תעסוקה 
מתוכננים משמעותיים מאוד של שטחי קרקע המיועדים לתעשייה, אולם הם לא ממומשים, 

כי אין ביקוש כל כך גדול. 

מעבר לכך, שיעור המועסקים בתעשייה הולך ופוחת. גם בפריפריה, שבה באופן מסורתי 
הכלכלה  דומה.  התופעה  הארץ,  במרכז  מאשר  יותר  גדול  בתעשייה  המועסקים  אחוז 
עוברת מתעשייה לשירותים. נוסף על כך, תעשיית ההייטק היא מנוע צמיחה, שאין הכרח 
שתתמקם באזור תעשייה או תעסוקה נפרד מאזור המגורים. יש תחרות על ההון האנושי, 
וחברות ההייטק מחפשות איך למשוך את המועסקים הרלוונטיים אליהן. הפריפריה מספקת 
יותר כוח אדם שמתאים לתעשייה המסורתית, והתמריצים הכלכליים ניתנים בפריפריה. 
יוצא שמימון של התעשיות  כך  גבוהים מאוד.  זאת, במרכז הארץ ערכי הקרקע  לעומת 
במיקומן הנוכחי במרכז הארץ גבוה מדי, והן עוברות לפריפריה או מחוץ לישראל. אלה 
תהליכים שקורים בכל המדינות המפותחות, וברמה הגלובלית התעשיות יוצאות מגבולות 
המדינות ומתמקמות מחדש במדינות המתפתחות. הייצור מועבר לסין, והפיתוח — שדורש 

רק משרדים — נשאר בארץ. 

אין לרשויות יכולת וגם לא רצון להתנגד לתהליכים הללו. התהליכים האלה יקרו ממילא. 
גם אם רשות מקומית רוצה לשמור על מקומות תעסוקה לעובדי הצווארון הכחול, היא לא 
תוכל לעשות זאת בניגוד למגמות. המעגל שמזין את עצמו הוא: הון אנושי — משרות — 
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עבודה — מגורים. לפעמים גם לא נכנס רכיב המגורים, שכן עובדים במשרות מתגמלות 
לעיתים מעדיפים ליוֵמם לאזורים רחוקים ולא לגור בקרבת מקומות העבודה. 

אמנון תיאר מחקר שבוחן את מרחבי העבודה המשותפים ששגשגו בישראל לפני משבר 
הקורונה. המרחבים האלה ענו על צורך של דור המילניום, ושימשו גם נותני שירותים וגם 
חברות סטארט־אפ. משבר הקורונה שיבש ועצר את הצמיחה, אבל עם תום המשבר נצפתה 

התאוששות מאוד מהירה וחזרה להיקפים של טרום הקורונה. 

התובנות מהמחקרים של אמנון מתמקדות בניסיון להבין מה קורה, מה המגמות, וכיצד 
ניתן להסתגל לשינויים הללו. אמנון מתאר פעולות שנעשו בתל אביב ובחיפה שמטרתן 
הייתה למשוך צעירים לעיר. בתל אביב הצליחו לייצר כוח משיכה שכלל הטבות אבל גם 
מקומות עבודה. בחיפה לא השכילו לעשות זאת. אמנון חושב שההתמקדות צריכה להיות 

באיכות חיים גבוהה, ובעקבותיה יגיעו מקומות תעסוקה ולאחר מכן המגורים. 

ופריפריה  אנושי,  והון  גבוה  שכר  עם  הארץ  מרכז  של  מראש  ידועה  מפה  מתאר  אמנון 
במצב הפוך. אם המדינה לא תטפל בכשלי השוק, לא יהיה שינוי. צריך להשקיע הרבה 
בתשתיות, ברמת החינוך והבריאות, ולתת מעטפת שירותים ברמה גבוהה. ייתכן שגם עיר 
כמו ראשון לציון, שהיא העיר הרביעית בגודלה בישראל, לא חזקה מספיק בשביל להתניע 
וייתכן שהיא יכולה להציע לצעירים את מה שתל  מהלך כזה. היא אומנם לא פריפריה, 
אביב מציעה. משום שהמגורים בראשון לציון עדיין זולים יותר, יש סיכוי להתחיל מגמה 

של שינוי שיכולה בהמשך להתגלגל ולהתעצם. 

תהליכים שהשוק  לזהות  אאוט״,  ״זום  לעשות  היא  מקומית  לרשות  אמנון  ההמלצה של 
איפה  של  תפיסות שהשתרשו  לקדש  שאין  סבור  הוא  אותם.  ולהכווין  ולהעצים  התחיל, 
זמן,  לאורך  להתמיד  יכולת  צריך  מנהיגות,  צריך  לדוגמה.  העירוני  המרכז  להיות  צריך 

וצריך להבין שנושא איכות החיים מאוד משמעותי לדור הצעיר. 



6869

4. מודלים וכלי ניתוח

א. מודלים לקבלת החלטות

בהמשך לסקירת הספרות, ולאחר ניתוח הראיונות, אנו מציעים כמה גישות וכלים לבחינת 
במודל  מדובר  למעשה  שימושים.  לעירוב  מסורתית  מתעשייה  ייעוד  לשינוי  תוכניות 

שמשלב מספר כלים, כל אחד מותאם לשלב אחר ברצף קבלת ההחלטות. 

שלב ראשון — היתכנות ראשונית של הפרויקט

כפי שמצאנו, היזמים יבחנו את הפוטנציאל הכלכלי של הקרקע ביחס למידת ההשקעה 
הקרקע  לערך  בצפי  תלויה  זו  ראשונית  בדיקה  חוזר.  לשימוש  הקרקע  בהכנת  הנדרשת 
לאחר השינוי לעומת ההשקעות הנדרשות כדי להביא את המקרקעין למצב שמאפשר לפתח 
מהדרישה  לחלק  ציבורי  למימון  אפשרויות  גם  בחשבון  מובאות  החדש.  לשימוש  אותם 

לניקוי זיהום וגם הדרישות לפיתוח המרחב הציבורי ומטלות ציבוריות נוספות. 

בפרויקטים מסוג A כוחות השוק יפעלו, ועל הרשות המקומית או הרגולטור לדאוג   
שהמסגרת התכנונית תספק גם מטרות אסטרטגיות ומעשיות מקומיות. 

בפרויקטים מסוג B כוחות השוק ייכנסו לפעולה רק לאחר שהוודאות תהיה גבוהה   
והתכנון יתמוך בפעילות העסקית. אם נדרשת השקעה גבוהה להכנת הקרקע, יידרש 

גם מימון ציבורי.

בפרויקטים מסוג C כוחות השוק ככל הנראה לא ייכנסו לפעולה, ולכן אם המיקום   
לשקול  גם  יהיה  וניתן  רבות,  השקעות  כך  לשם  יידרשו  ציבורית,  התערבות  מחייב 

 .)publicization — הפיכת הקרקע כולה לציבורית )הצברה
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תרשים 13: מודל החלטות לפי עלות השקעה בקרקע

מקור: צוות המחקר

שלב שני — בדיקה ראשונית של הרשות המקומית או הוועדה המקומית 

במרבית מקרי הבוחן וכן בהסתמך על דברי מהנדסי העיר, עולה כי הכלי המשמעותי שיכול 
מדיניות  הוא  המקומית,  ולרשות  ליזמים  הרצוי  בכיוון  הפיתוח  מאמצי  בהכוונת  לסייע 
ובין אם בתוכנית סטטוטורית  ברורה. בין אם מדובר בתוכנית מדיניות לא סטטוטורית 
מחייבת, המטרה היא לגבש עקרונות תכנון שבמסגרתם ייבדקו הנושאים השונים כגון — 
נגישות תחבורתית וחניה, פרוגרמה לצורכי ציבור, שטחים פתוחים מול שטחים מבונים, 
שימושים התואמים מטרות עירוניות ועוד. תוכנית מדיניות כזו יכולה לעודד את פעילות 
השוק, והיא רצויה במיוחד במקומות שבהם הפעילות היזמית לשינוי ייעודים מתעשייה 

לשימושים מעורבים אחרים כבר נוכחת בשטח. 

את  מקדמת  כזו  מדיניות  שתוכנית  הוא  הגדולים  היתרונות  שאחד  סברו  המהנדסים 
החשיבה התכנונית לגבי המרחב המדובר, וכך גדלה הוודאות לגבי החלטות הרגולטור. 
עצם התהליך של גיבוש המדיניות תורם לוודאות ולהיתכנות הכלכלית שהיזמים מביאים 
בחשבון בשלבים מוקדמים של הפרויקט. יתרה מכך, כשיש מדיניות סדורה ומאושרת, 
הבדיקות התכנוניות של התוכניות היזמיות נעשות בעיקר מול תוכנית המדיניות. תוכניות 
התואמות את המדיניות מקבלות תמיכה מצד הרשות המקומית. תוכניות שמציעות סטייה 
מהמדיניות נשקלות בנפרד, ולעיתים נדחות. כפי שמצאנו במחקר, לאחר תקופה מסוימת 

A

B

C — רשות מקומית
פרמטרים לבחינת 

השימושים המתאימים:
תועלות כלכליות  .1

תועלות סביבתיות  .2
תועלות חברתיות  .3
תועלות עירוניות  .4

יזם:
תוכניות 
עסקיות

האם יש 
תוכנית 
מימון ?

האם היחס בין 
עלות הכנת 

הקרקע לערך 
העתידי כלכלי ?

האם יש 
פוטנציאל 

לערך 
קרקע 
גבוה ?

יזם:
עלות

שלטון 
מקומי: 
רגולציה

האם עלות הכנת 
הקרקע לשימוש חוזר 

גבוהה ?

קרקע תעשייתית

פרויקט
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בגלל  הן  מתבצע  העדכון  הראשונה.  המדיניות  תוכנית  של  עדכון  מתבצע  כלל  בדרך 
״איתותים״ נוספים מהשטח או בשל שינויים בסביבה העסקית, כגון עליית ערך הנכסים 
לראות תהליך קבלת החלטות של  ניתן   14 קו מתע״ן. בתרשים  או התקדמות תכנון של 

הרשות המקומית, כאשר קיימת תוכנית מדיניות ובהיעדרה. 

תרשים 14: תהליך קבלת החלטות של הרשות המקומית בהתייחס לתוכנית מדיניות

מקור: צוות המחקר

שלב שלישי — שיקולים ומדדים תכנוניים להערכת התוצר או ההצעה התכנונית 

כפי שהוצג בפרק סקירת הספרות, קיימות לפחות ארבע קבוצות של מדדים שבחינתם 
יכולה לסייע בבחירת החלופה הרצויה לשיקום מתחם תעשייתי לשעבר, באופן שיענה על 
צורכי היזמים ועל צורכי הציבור והרשות המקומית: מדדים עירוניים, מדדים כלכליים, 

מדדים סביבתיים ומדדים חברתיים. 

על בסיס הראיונות עם מהנדסי הערים וניתוח מקרי הבוחן הכנו דוגמה לטבלאות בקרה 
לכל אחד ממדדי ההערכה, שמשקפות את הרצון של הרשות המקומית להתאמת התוכניות 
למדיניות הכללית ואת הפרטים המרכיבים את התכנון של המתחם. טבלאות אלה לא נבדקו 
ולא תוקפו, ויכולות כמובן להשתנות בהתאם למדיניות הרשות המקומית הספציפית וכן 
לפי הדגשים התכנוניים במקום. עם זאת, הן מדגימות את סט השיקולים והשאלות המנחות 

שאפשר לשאול כדי להעריך הצעה תכנונית המגיעה לשולחן מקבלי ההחלטות. 

בעמודים הבאים מצורפות טבלאות הבקרה המוצעות.

האם התוכנית עומדת 
בפרמטרים של 

המסמך ?

האם נדרש עדכון של 
הפרמטרים ?

האם הגיעו תוכניות 
נוספות לאזור?

האם יש 
מסמך 
מנחה 
לאזור ?

יש לקדם מסמך מנחה

מתקבלת

לא מתקבלת
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טבלה 8: טבלת מדדים עירוניים להערכת תוכניות להתחדשות מרקמי תעשייה

01 מדדים עירוניים 

שאלות מנחות  מטרות רצויות  סוגיה לבדיקה 

האם תכנון הפרויקט עולה בקנה אחד עם 
המדיניות/התוכנית האסטרטגית של המתחם כולו? 

האם ההתאמות הנדרשות, אם אכן נדרשות, הן 
בסדרי גודל סבירים או מתאימות לגמישויות 

שנקבעו במדיניות?
האם ההתאמות הנדרשות, אם אכן נדרשות, יכולות 

לפרוץ את המסגרות שגובשו בתוכנית האסטרטגית? 

התאמה לאסטרטגיית 
הפיתוח שגובשה ואושרה

הגדלת הוודאות 
לאישורים 

אין צורך לחזור על 
בדיקות/סוגיות שכבר 

גובשו במהלך הכנת 
המדיניות 

1.1 התאמה 
למדיניות – 

בחינה עירונית 

גודל המגרש 
גבולות – כבישים או רקמות בנויות אחרות

שימושים בדופן 
האם היו הצעות תכנוניות במהלך הזמן? 

האם עדיין פעיל? 

בחינת המשמעות של 
הפרויקט ביצירת רציפות 

של הרקמה העירונית
מגרש גדול יותר — מידת 

ההשפעה גדולה יותר
גובל ברקמה עירונית 

ולא בכבישים עורקיים — 
תורם יותר לרציפות 
נטוש זמן רב יותר/

פעילויות לא רצויות 
במגרש — מהווה מטרד 

1.2 פיתוח 
ברצף עם 
מגרשים 

אחרים שעברו 
תהליך שינוי 

כמותי — האם יש מספיק שטחי ציבור לפרויקט זה 
ולהשלמות עירוניות נדרשות? 

איכותי – האם השטחים המיועדים לציבור ממוקמים 
בצורה נגישה, חשופה ומועילה? 

צרכים ראשוניים – האם כל צורכי הפרויקט 
מסופקים באופן מלא, בלי להישען על מוסדות 

עירוניים קיימים? 
צרכים שניוניים – האם הציבור מקבל ״ערך מוסף״ 

מהפרויקט מבחינת שטחי ציבור מכל סוג שהוא 
שיועמדו לרשותו? 

תרומת הפרויקט לתוספת 
שטחי ציבור אפקטיביים 
לסביבה הקרובה ולעיר 

כולה
מענה פרוגרמטי שלם 

לפרויקט עצמו 
מענה פרוגרמטי לצרכים 

רובעיים ועירוניים 
שיפור שירותים קיימים 
הכנסת שירותים חדשים 

1.3 השבחת 
שירותי ציבור 

מודל 360 – אפשר להיעזר במדדים של מודל זה 
לבחון את ההליכתיות והקישוריות של הפרויקט 

שבילים, נת"צים, גשרים להולכי רגל – האם במידה 
מספיקה? האם ממוקמים נכון? 

מיקום שירותי ציבור ופארקים – האם ממוקמים 
כך שלא ייתפסו כ״של הפרויקט״ בלבד, אלא ייצרו 

זיקה וגישה לעיר? 

פרויקט מחובר ומקושר, 
מאפשר מעבר דרכו 
בעיקר להולכי רגל, 
לאופניים ולתחבורה 

ציבורית 

1.4 הליכתיות 
וקישוריות 

האם הפרויקט אינטנסיבי ומנצל את הקרקע 
ביעילות? 

האם השימושים מגוונים, משולבים, פתורים היטב 
מבחינת הגישה )פריקה וטעינה, מעליות וכד׳(? 
האם ההשפעות על הסביבה נבדקו )רוח, צל, אי 

חום עירוני( ונפתרו?

עוצמת הבינוי 
שימושים 

השפעה על הסביבה 
הקרובה והרחוקה

1.5 מידת 
האינטנסיביות 
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טבלה 9: טבלת מדדים כלכליים להערכת תוכניות להתחדשות מרקמי תעשייה

02 מדדים כלכליים 

שאלות מנחות  מטרות רצויות  סוגיה לבדיקה 

האם אישור הפרויקט יביא להרחבת הבסיס הכלכלי 
של העיר? 

האם הפרויקט נמצא בזיקה למוקדים כלכליים 
עירוניים אחרים?

האם הפרויקט מכיל שימושים מגוונים וגמישויות 
שיוכלו להתאים את החללים לדרישות השוק 

המשתנות?
האם הפרויקט תורם לתחרותיות של העיר מול ערים 

או אזורי תעסוקה אחרים? 
האם הפרויקט מוסיף מקומות עבודה בכלל ועבור 

תושבי העיר בפרט?

פרויקט שהקמתו תשרת 
את אסטרטגיית הפיתוח 

הכלכלית־חברתית של 
העיר

תוספת שטחי מסחר 
ותעסוקה משלמי השבחה 

)טווח קצר( וארנונה 
)טווח ארוך( 

2.1 תרומה 
לכלכלה 

העירונית 

האם תכנון הפרויקט עולה בקנה אחד עם 
המדיניות/התוכנית האסטרטגית של המתחם כולו? 

האם ההתאמות הנדרשות, אם אכן נדרשות, הן 
בסדרי גודל סבירים או מתאימות לגמישויות 

שנקבעו במדיניות?
האם ההתאמות הנדרשות, אם אכן נדרשות, יכולות 

לפרוץ את המסגרות שגובשו בתוכנית האסטרטגית? 

התאמה לאסטרטגיית 
הפיתוח שגובשה ואושרה

הגדלת הוודאות 
לאישורים 

אין צורך לחזור על 
בדיקות/סוגיות שכבר 

גובשו במהלך הכנת 
המדיניות 

2.2 התאמה 
למדיניות — 

בחינה כלכלית 

האם בוצעה הערכה של עלויות פיתוח שטחי הציבור 
ושירותי הציבור? 

האם התוכנית מאפשרת גמישות בהקצאת שימושי 
הציבור ושירותי הציבור כך שהרשות תוכל 

להשתמש בהם באופן גמיש ומשתנה לאורך השנים? 
האם נכללים גם שטחים סחירים בשטחי הציבור 

)המותרים לפי הדין(? 

העמסת פיתוח שירותי 
הציבור ושטחי הציבור 

על הפרויקט באופן שלא 
יפגע בכלכליות שלו, 

אולם יועיל לעיר 

2.3 עלות 
פיתוח שירותי 
ציבור ושטחי 

ציבור 

האם הפרויקט מתחשב בסביבתו והשלכותיו אינן 
מעמיסות על הסביבה )תחבורה, פריקה וטעינה, 

מטרדים(? 
האם הפרויקט ״מפנה גב״ לסביבתו או מקושר 

היטב?
האם הפרויקט יכול להעלות את ערך הנכסים שאינם 

כלולים בו ושנמצאים בקרבת מקום? 

תרומת הפרויקט 
להשבחה ישירה או 

עקיפה של שטחי 
מקרקעין גובלים 

2.4 השבחת 
מקרקעין 

גובלים 

לפרויקטים גדולים – האם גובשו תוכנית לביצוע, 
שלביות ושיקולים של תזמון הפיתוח? 

האם נשען על תחבורה ציבורית או על הסעת 
המונים קיימת או עתידית? 

מה ה״בטוחות״ לרשות המקומית שהפרויקט אכן 
יקום ואינו ספקולציה להעלאת ערך הקרקע? 

הרחבת מעגלי ההשפעה 
של הפרויקט 

נגישות כפרמטר להצלחה
הגברת הוודאות 

והיציבות 

2.5 פרמטרים 
כלכליים 
נוספים 
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טבלה 10: טבלת מדדים סביבתיים להערכת תוכניות להתחדשות מרקמי תעשייה

03 מדדים סביבתיים 

שאלות מנחות  מטרות רצויות  סוגיה לבדיקה 

האם הפרויקט לקח על עצמו כשלב מקדים לבצע 
סקרי קרקע )היסטוריים, נקודתיים ועוד – לפי 

הנחיית היחידה הסביבתית או משרד הגנת 
הסביבה? 

האם הפרויקט כולל תוכנית לביצוע ניקוי הקרקע 
כחלק אינטגרלי משלבי הביצוע? 

אם הוסדר נושא הטיפול בזיהומים בהוראות 
התוכנית כתנאי לביצוע? 

ביצוע איתור וזיהוי 
זיהומים מתעשייה 

וטיפול בהם 
מניעת זיהומים ומטרדים 

מהפרויקט עצמו לאחר 
הקמתו 

3.1 תרומה 
להפחתת 

זיהום קרקע 
ומטרדים 

סביבתיים 

האם הפרויקט הטמיע שיקולים סביבתיים בהוראות 
התכנון המפורט/אדריכלי כגון – בנייה ירוקה, 

אנרגיה ממקורות מתחדשים, טיפול בפסולת, 
ִמחזור, הפחתת אי חום עירוני, חומרי גמר, אפשרות 

לִמחזור חומרי בנייה של הפרויקט?
האם הפרויקט דואג לצל בדרכי הגישה ובמרחבים 
הפתוחים באמצעות נטיעת עצים רבים והצללות? 

האם הפרויקט מטפל בהפחתת רוח במרחבים 
הפתוחים?  

התאמת הפרויקט 
למדדים שונים של תכנון 

בנייה ירוקה 
הטמעת שיקולים 

סביבתיים בהנחיה 
לתכנון מפורט/אדריכלי 

  

3.2 פרמטרים 
של תכנון 

מוטה סביבה 
ואקלים 

האם הפרויקט מאפשר גישה טובה וישירה 
ממערכות תחבורה ציבורית? 

האם הופחתו מספר מקומות החניה? 
האם קיים תכנון שירותים לנוסעי האופניים – 

מקלחות, לוקרים וכד׳? 

תכנון מוטה תחבורה 
ציבורית, הישענות על 

מערכות הסעת המונים, 
שבילי אופניים והגעה 

רגלית 

3.3 הפחתת 
זיהום 

מתחבורה 

האם הפרויקט כולל תכנון שטחים פתוחים עשירים? 
האם התכנון מביא בחשבון שיקולים אקולוגיים של 

מגוון מינים, החזרת צמחיה טבעית לאתר, עצים 
רבים? 

האם התכנון מביא בחשבון ניהול נגר, השהיית נגר 
והפחתת הזרמה למערכת הניקוז העירונית? 

תכנון עשיר לשטחים 
הפתוחים

תכנון מוטה אקולוגיה 
וטבע, מתחשב בצמחייה 

המקומית
תכנון מוטה שימור נגר 

3.4 פיתוח 
שטחים 

פתוחים, 
אקולוגיה 

וטבע 
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טבלה 11: מדדים חברתיים להערכת תוכניות להתחדשות מרקמי תעשייה

04 מדדים חברתיים 

שאלות מנחות  מטרות רצויות  סוגיה לבדיקה 

האם בוצעה בדיקה של הערכה לגבי פערים 
חברתיים? 

האם התוכנית מביאה בחשבון מגוון אוכלוסיות 
וצורכיהן?

האם בוצעו תהליכי שיתוף ציבור מעמיקים 
ומשמעותיים?

מיתון פערים חברתיים  4.1 תרומה 
למיתון פערים 

חברתיים 
קיימים 

אם במדיניות הכוללת הוגדרו מטרות חברתיות – 
האם התוכנית תורמת להשגתן? 

האם הפרויקט מתחשב בדיירים/מועסקים קיימים 
ומציע פתרונות למצבם? 

מיתון דחיקת האוכלוסייה 
הקיימת מהאזור

מתן מגוון אפשרויות 
לדיור ותעסוקה 

4.2 התאמה 
למדיניות – 

מבחינה 
חברתית  

האם הפרויקט מציע גיוון בסוגי התעסוקה, על פני 
טווחים של שכר, תנאי סף, ומקצועות

בהתאמה למידע הרשותי? 

יצירת מגוון משרות 
בסוגים שונים של 

תעסוקות 
התחשבות במידע לגבי 

חוסרים בתעסוקה 
הקיימים ברשות 

המקומית ובאזורה 

4.3 הגברת 
נגישות לחינוך 

ותעסוקה - 
תרומה 

להפחתת רמת 
האבטלה 

האם הפרויקט מציע תמהיל מגוון של יחידות דיור? 
האם הפרויקט אטרקטיבי למשקי בית שונים 

)למשל – משקי בית קטנים שמעוניינים בגישה 
לתחבורה הציבורית ובתעסוקה קרובה לבית(? 

עידוד משקי בית שונים 
להתמקם בפרויקט 

ולהפיק את מרב התועלות 
מהִקרבה לאזור תעסוקה 

ולמערכות תחבורה 
ציבורית משוכללות 

יצירת מגוון של יחידות 
דיור לאפשר כניסת מגוון 

משקי בית 

4.4 תרומה 
להעלאת 
המדדים 

החברתיים־
כלכליים של 

האזור והרשות 
כולה 

האם הפרויקט יכול לתרום למאמץ להפחתת פלישות 
או פעילויות בלתי רצויות באתרים נטושים?

האם הפרויקט תורם להגברת תחושת הביטחון 
במרחב הציבורי בתוכו ובסביבתו, למשל באמצעות 
ניתוח ״עיניים על הרחוב״ כאמצעי להגברת הרגשת 

הביטחון האישי? 

טיפול באתרים נטושים, 
מניעת פלישות 

הגברת הביטחון האישי 
של התושבים 

4.5 הפחתת 
פשיעה 
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מודל משולב 

ניתן   15 לעיל מהווים למעשה חלקים בתהליך אחד. בתרשים  שלושת השלבים שתוארו 
בחלק  תכנוני.  פרויקט  של  חייו  לאורך  הנעשות  והבדיקות  המידע  זרימת  את  לראות 
הנקרא ״כדאיות״ נמצא את מודל ה־ABC שמאפשר ליזם ולרשות לסווג את הפרויקט לפי 
מידת הצפי של היחס בין עלויות הכשרת הקרקע לשימוש מחדש לבין הערך הכלכלי של 
ייעוד שיביא  לשינוי  בעיקר מהצפי  נובע  הכלכלי  כאמור, הערך  מכן.  לאחר  המקרקעין 

לרווח המרבי האפשרי. 

שעורכת  המקומית  ברשות  הפנימי  התהליך  את  נמצא  ״יזמים/עירייה״  שנקרא  בחלק 
בחינה ראשונית של התאמת הפרויקט המוצע למדיניות הכוללת שלה בנושא שינוי אזורי 

תעשייה. 

סביבתיים  כלכליים,  עירוניים,   — המדדים  ארבעת  את  נמצא  ״מדיניות״  שנקרא  בחלק 
יכולים לסייע לרשות המקומית לקבל החלטה ספציפית לגבי הצעה  וחברתיים — שיחד 

תכנונית מסוימת. 

חלקים  על  או  שלבים  על  חזרה  יש  ולעיתים  חד־סטרית,  אינה  החלקים  בין  ה״זרימה״ 
בתהליך מסיבות שונות.

תרשים 15: מודל משולב לקבלת החלטות בפרויקט הסבת שטחי תעשייה לעירוב 
שימושים 

מקור: צוות המחקר
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יזמים/עירייה כדאיות

מדיניות

01
מדדים

עירוניים

02
מדדים

כלכליים

03
מדדים

סביבתיים

04
מדדים

חברתיים
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סיכום

מחקר זה נערך במטרה לבחון אם ניתן לזהות תהליכים של שינוי והשתנות באזורי 
תעשייה מסורתיים, ואם ניתן לגבש תובנות שיאפשרו לצדדים השונים בתהליכים 

אלה לנהל אותם בצורה מועילה יותר. 

עלו  ומומחים  ערים  מהנדסי  עם  וראיונות  בוחן  מקרי  בחינת  הספרות,  סקר  מתוך 
בצורה ברורה ביותר כמה תובנות:

עוברים  בהם,  ופועלות  פעלו  שונים  מסוגים  שתעשיות  מסורתיים,  תעשייה  אזורי   
תהליכי שינוי במדינות רבות. השינויים מונעים גם מגורמים ״דוחפים״ כגון שינויי 
בערכי  שינויים  האלה,  התעשיות  של  הפעולה  בדרכי  שינויים  סביבתיים,  רגולציה 
כגון  ״מושכים״  מגורמים  וגם  העולים,  והביקושים  העיר  התקרבות  בגלל  הקרקע 

תמריצים במקומות אחרים. 

ככל  מתחילים,   — אחרים  שימושים  וכניסת  התעשיות  יציאת   — השינוי  כשתהליכי   
הנראה בלתי אפשרי לעצור אותם. לכל היותר ניתן לכוון אותם, לתת תמריצים, להאיץ 

או למתן אותם כדי להשיג מטרות ציבוריות רחבות יותר המותאמות לעיר. 

הכלים שיש לרשות מקומית להשפיע על שינוי אזור התעשייה בכיוון הרצוי לה הם   
תכנוניים, כלכליים וארגוניים. 

ככל הנראה, רצוי מאוד שרשות מקומית תזהה מוקדם ככל האפשר תהליכים אלה,   
תבחן מה האסטרטגיה הרצויה, תגבש מדיניות, תיישם אותה ותעדכן את המדיניות 

מפעם לפעם לאור ההתקדמות בפועל. 

על  נעות  והן  גמישות,  של  כלשהי  מידה  על  לשמור  צריכות  התוכנית  או  המדיניות   
הציר שבין גמישות מוחלטת )בדרך כלל מדיניות כוללת( וקשיחות )בדרך כלל תוכנית 

סטטוטורית(. 

במקומות גדולים או שהתהליכים בהם נרחבים, רצוי להקים גוף או יחידה ייעודיים   
שיסייעו לשחקנים השונים לקידום ענייניהם בכיוון הרצוי לרשות המקומית. 

לסיום, המחקר מציע כמה מודלים וכלים שיכולים לסייע בבחינת ההצעות התכנוניות   
והאסטרטגיה. 
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https://alondoninheritance.com/london-history/london-docklands-a-

1976-strategic-plan/
http://www.lddc-history.org.uk/index.html
https://www.montcalmroyallondoncity.co.uk/blog/look-history-london-

docks/

Copenhagen Nordhaven
https://cobe.dk/place/nordhavn

Bakery square 
https://www.cmu.edu/steinbrenner/brownfields/Case%20Studies/pdf/

Bakery%20Square.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Bakery_Square
https://www.ura.org/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDIvMTQvN2Fmb3QzaHR

3MF9Ccm93bmZpZWxkc19Ccm9jaHVyZV9fVVJBX19fRUxfX0JTX 
zEuMF9fMi4wLnBkZiJdXQ/Brownfields_Brochure__URA_-_EL__
BS_1.0__2.0.pdf

 

Cannery Square - Chiquita Processed Foods
https://dnr.wi.gov/DocLink/RR/RR891.pdf

Waunakee Stokely Canning
https://www.ayresassociates.com/project/waunakee-brownfield-

redevelopment/
https://dnr.wi.gov/files/PDF/pubs/rr/RR783.pdf

Bata Shoe Factory
https://www.brownfieldsresearchlab.com/wp-content/uploads/2021/ 

06/7-BataShoe.pdf

Strathcona Village
https://archello.com/project/strathcona-village
https://glotmansimpson.com/project/strathcona-village/

https://alondoninheritance.com/london-history/london-docklands-a-1976-strategic-plan/
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http://www.lddc-history.org.uk/index.html
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https://www.cmu.edu/steinbrenner/brownfields/Case Studies/pdf/Bakery Square.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Bakery_Square
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Southside works
https://en.wikipedia.org/wiki/SouthSide_Works
https://www.cmu.edu/steinbrenner/brownfields/Case%20Studies/pdf/

southside%20works%20-%20LTV.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/SouthSide_Works
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נספח א׳: רשימת המרואיינים 

ריאיון עם שלמה אשכול, מהנדס העיר ירושלים )לשעבר(, התקיים ב־13 בפברואר 2022�

ריאיון עם עודד גבולי, מהנדס העיר תל אביב )לשעבר(, התקיים ב־23 בפברואר 2022�

ריאיון עם חנה חרמש, מהנדסת העיר הרצליה, התקיים ב־13 בפברואר 2022�

ריאיון עם מיכל מאיר, מהנדסת העיר בת־ים, התקיים ב־14 בפברואר 2022�

ריאיון עם ישראל קשטן, מהנדס העיר בני ברק, התקיים ב־14 בפברואר 2022�

ריאיון עם פרופ׳ אמנון פרנקל, חוקר בטכניון, התקיים ב־13 בפברואר 2022�
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נספח ב׳: מתווה הראיונות

את  לעזוב  מסורתית  לתעשייה  שגורמים  התהליכים  את  להבין  המחקר:  על  הסבר  א. 
הערים, ולהבין מה השימושים שנכנסים במקומם ואיך התהליך מתרחש. 

הסבר על הריאיון ומטרותיו: ב. 
למצוא מכנה משותף בין מקרים שמוכרים למרואיינים;  

בקבלת  שתמכו  והתדמיתיים  הכלכליים  התכנוניים,  השיקולים  היו  מה  להבין   
ההחלטות או מנעו אותה;

להבין מה מקומו של כל אחד מהשחקנים השותפים לתהליך.  

נתוני רקע של המרואיין:  ג. 
		כמה זמן בתפקיד בעיר הרלוונטית ובכלל?

	הכשרה — אדריכל, מהנדס, מתכנן
	פרטים על העיר — שטח, אוכלוסייה, אזורי תעסוקה

שאלות:  ד. 

כללי  .1
	תארו את ההתייחסות של הרשות המקומית והוועדה המקומית לנושא התעסוקה 

באופן כללי ולנושא התעשייה המסורתית באופן מפורט יותר. 
האם חושבים על: כלכלת העיר — ארנונה מעסקים, תעסוקה לתושבי העיר, מימון  	

תשתיות ומוסדות חינוך? האם חושבים על תחרות מול ערים אחרות? האם חושבים 
על הגישה לתחבורה עתירת נוסעים? סוגי תעסוקה רצויים? 

תוכנית מדיניות או חלק מתוכנית מתאר  .2
האם יש תוכנית מדיניות או פרק בתוכנית המתאר שמכוונת שינוי מתעשייה לעירוב 

שימושים או לתעסוקה? אם כן, להמשיך לשאול. אם לא, לעבור לשאלה הבאה:
	על איזה שטח חלה תוכנית המדיניות?

	מה הם עקרונות התכנון של תוכנית המדיניות?
	מה הוא ציר הזמן של תוכנית המדיניות?



8889

	האם יש מגבלות על גודל של מגרש מינימלי?
	מה הם השימושים המועדפים או המוגדרים בתוכנית זו?

	האם יש הכוונה של עירוב שימושים למיקומים מסוימים?
	מה השיקולים לגבי אספקת שירותי ציבור?

	האם יש הקצאה של שטחים פתוחים?
	האם נעזרים באיחוד ובחלוקה?

	מה התמריצים הניתנים לבעלי המגרשים לקידום תוכניות במגרשים הפרטניים?

תוכניות מפורטת לשינוי מתעשייה לתעסוקה או לעירוב שימושים:  .3
מבקשים לבחור תוכנית ספציפית שאושרה במהלך השנים האחרונות.

נא לציין שם ומספר, ומתי אושרה )אפשר גם למצוא לבד את המידע(.
שאלות: 

	מי יזם את השינוי — הרשות המקומית או היזם?
	אם היזם — כיצד נודע לרשות המקומית על ההצעה התכנונית?

	מה שטח התוכנית ומה העקרונות שלה?
	מה היו המטרות לשינוי זה?

	מה היה התהליך לאישורה — האם היו התנגדויות ומה הן היו?
	האם יש נגישות תחבורתית טובה?

	מה היה השימוש המוצע להיכנס במקום התעשייה?
	האם יש שלביות?

	האם יש שטחים לצורכי ציבור שמופרשים לרשות המקומית?
	תארו את תהליך המימוש )אם קרה( — זמן, שלבים?

שיקולי הרשות והוועדה )גם לתוכניות מדיניות וגם לתוכנית המפורטת(:   .4

אילו מבין השיקולים הבאים הובאו בחשבון כתמיכה בשינוי?  
	כלכלי — ארנונה עסקית, עליית ערך נכסים

	תדמית של העיר
	פיתוח שטחים שאינם בשימוש או שנמצאים בתת־שימוש

	פינוי מטרדים
	משיכת אוכלוסייה חזקה שתעבוד ואולי תגור 

	העברת שטחים לצורכי ציבור על שם העירייה — מבונים או קרקע

אילו מבין השיקולים הבאים הובאו בחשבון ולא תמכו בשינוי?  
	עומס על תשתיות — תחבורה, מים, ביוב, חשמל 

	צורך לספק שירותי ציבור 
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	תחבורה ציבורית שלא תהיה זמינה 
	ציר הזמן — איך להתמודד עם שינויים חלקיים 

	שמירה על מקומות עבודה קיימים 
	תעשייה ייחודית שמהווה מוקד לעסקים אחרים מסביבה

האם היו שיקולים נוספים?
	עירוניות והליכתיות

	איכות אדריכלית בהצעה
	רצף למגורים 

כלים לבחינת תוכניות   .5
מהו בסיס הנתונים שאתם מתייחסים אליו בקבלת החלטה? 	

תחזיות  גובלות,  בערים  שטחים  ניתוח  בעיר,  שטחים   — היזם  שמציג  נתונים  	

מימוש?
כגון  אחרת,  במסגרת  נתונים שנאספו  ארנונה,   — העירייה  פנימיים של  נתונים  	

המתאר?
שאתם  בפרט  זה  מסוג  תוכניות  ושל  בכלל  תוכניות  של  ההערכה  שיטת  מה  	

משתמשים בהן?
)כלכלנים,  אילו?  התוכנית?  בבחינת  לכם  שמייעצים  מקצוע  אנשי  יש  		האם 

שמאים, משפטנים, מתכננים ואדריכלים, אחרים( 
	האם יש כלים נוספים שעומדים לרשותכם?

קריטריונים להערכת הצעה תכנונית שמגיעה לשולחן הוועדה  .6
מפעילים  עיר  כמהנדסי  אתם  או  המקומית  הוועדה  הבאים  מהקריטריונים  אילו 

כשמגיעה אליכם הצעה תכנונית לשינוי מתעשייה מסורתית לעירוב שימושים: 
	התאמה לתוכנית מדיניות או מתאר — עד כמה מתאימה להוראות או סוטה מהן?

	תרומה לכלכלת העיר — ארנונה עסקית — באיזו מידה התרומה ארוכת־טווח?
	תרומה לכמות המועסקים — האם יכולה להחליף את אובדן המשרות? 

משיכת אוכלוסייה טובה לעיר — האם יש פוטנציאל למעבר מגורים של מועסקים?  	

	פיתוח אזורים שאינם מפותחים — האם תורמת לפיתוח העירוני? 
	שירות של תחבורה ציבורית — האם תישען בעיקר על תחבורה ציבורית? 

	מענה לדרישה לחניה לרכב פרטי — האם יש מספיק חניה? 
	תחרות מול רשויות אחרות – האם מתחרה מול רשות אחרת ומה הסיכוי ״לנצח״? 
ואפשר  בשלבים  מתממשת  התוכנית  האם   — הדרך  בהמשך  בהחלטות  גמישות  	

לשנות אותה בהתאם למה שיתפתח? 
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	מניעת כניסה/יציאה של שימושים שמהווים מטרד 
	האם יש קריטריונים נוספים? 

ציונים לפרמטרים 5-1 שמשפיעים על ההחלטה:
	גודל מגרש

	מדיניות קודמת 
	זיהום קרקע 

	שימושים קיימים 
	שימושים מוצעים 

	מגורים 
	תעשייה חדשה

	תעסוקה 
	ציבורי 
	זמינות 

	יזם חיצוני 

שיקולים והנחיות נוספים  .7
	האם יש שיקולים נוספים שלא הוזכרו?

	האם הופעלו לחצים פוליטיים?
	האם ידוע לכם על אסטרטגיה לאומית לתוספת מגורים באזורי תעסוקה? 

	האם ידוע לכם על פרק התעסוקה בתוכנית אסטרטגית שמקדם ִמנהל התכנון?
ידי רגולציה  ועירוב שימושים על  האם אתם בעד הגבלת תכנון אזורי תעסוקה  	

מלמעלה? 

סיכום  .8
ייעוד  לשנות  שמבקשת  תוכנית  ולשקול  לנתח  בידיכם  מסייע  היה  כלי  איזה  	

מתעשייה מסורתית לעירוב שימושים, ולקבל החלטה מושכלת? 



חברי הוועד המנהל
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אברהם אשרי
פרופ׳ נאוה בן צבי

דוד ברודט
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רענן דינור
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רות חשין
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יציאת התעשייה המסורתית מהערים היא תופעה המשפיעה על מבנה הכלכלה הלאומית והעירונית ועל 
המבנה המרחבי של הערים עצמן. שיקולים שהיו משמעותיים בעבר להתמקמות תעשייה מסורתית, כגון 
קרבה לנתיבי שיט או קרבה למקור אנרגיה כדוגמת נהר, הפכו עם השנים למשניים עד בלתי רלוונטיים. 

במקומם נכנסים שיקולי מיקום, המתמקדים בהשלכות של רגולציה, בזיקות לתעשיות משלימות, בזמינות 
של קרקע, ובעיקר בתועלות כלכליות הנובעות מהעתקת התעשייה המסורתית לפריפריה ואף לאזורים 

מחוץ למדינה. 
מחקר זה התמקד בתופעה של שינוי מהותי בשימושים באזורים עירוניים שפעלה בהם תעשייה 

מסורתית, ובתהליך הפיכתם לאזורים מעורבי שימושים למסחר, לתעסוקה ולמגורים. נקודת המבט היא 
תכנונית – האם ניתן להצביע על פעולות רצויות של הרשות המקומית בהתמודדות עם תופעה זו? ואם כן, 

השיקולים הרלוונטיים לבחינת ההצעות התכנוניות ולהערכתן?  מהם

ד"ר חוה ארליך היא אדריכלית ומתכננת ערים, ראש צוות עירוניות וקיימות במכון ירושלים למחקרי 
מדיניות. בעבר כיהנה כמהנדסת העיר פתח תקווה, מתכננת מחוז תל אביב ומילאה תפקידים בכירים 

נוספים במגזר הציבורי. בעלת דוקטורט בתכנון ערים מהטכניון ותואר שני בִמנהל ציבורי מאוניברסיטת 
הרווארד.

חמי גרא הוא חוקר בצוות עירוניות וקיימות, מתכנן ומעצב עירוני, מתמחה בפיתוח המרחב הציבורי. בוגר 
תואר ראשון בגאוגרפיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני בעיצוב אורבני מבצלאל. 

מיכל קורח היא חוקרת במכון ירושלים למחקרי מדיניות. בעלת מומחיות במחקרי הגירה ובמחקרי 
הערכה. בוגרת תואר ראשון בגאוגרפיה ובלימודי המזרח התיכון ותואר שני בגאוגרפיה עם התמחות 

בלימודים עירוניים, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

מכון ירושלים למחקרי מדיניות הוא מכון מחקר וחשיבה המוציא מירושלים תורה חברתית, כלכלית 
ומרחבית בת-קיימא. המכון, שהוקם בשנת 1978, הוא הכתובת שמעצבי מדיניות פונים אליה לבירור, 
קידום והגדרת סוגיות מרכזיות בחקר ירושלים ומדינת ישראל. מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים 

למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניות חדשנית ואפקטיבית. ירושלים מהווה עבור המכון מקור השראה, 
שדה מחקר, מעבדה ומרחב יעד להשפעה. פיתוח העיר לטובת מגוון תושביה, אוהביה ומאמיניה וחיזוק 

מעמדה הגלובלי עומדים בראש סדר היום של המכון.




